
 
 
 

 


 علماء
 تمٌم ًبن قبٌلة

 الجزء 

 عشر الثالث
 

 
وتنظٌموتوثٌق نقل   

التمٌمً الناصر  العبدالرحمن الٌحٌى العٌونًعبدالعزٌز   

 0507988088  

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الرٌاض

 هـ1443



 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 المقدمــــــــــة

 
الصحوة العربٌة   الجزٌرة بدأت فً       

 بن محمد اإلمام الدٌنٌة التصحٌحٌة على ٌد

بعد  اللواء حملوا الذٌن وذرٌته الوهاب عبد

 ذلك .

  الحاضر ٌومنا إلى أثرها الزال التً الدعوة

  والجزٌرة نجد جمٌع أنحاء شملت والتً

 . بأسره العالم إلى وامتدت

هذا الملخص ٌتضمن نبذة مختصرة عن  

 . علماء قبٌلة بنً )تمٌم( عالم من 
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 علماء
 قبٌلة بنً تمٌم

 عشر لثالجزء الثا
 

معالً :  نالواحد واألربعو

 العزٌز عبد بن صالحٌخ : الش

 بن إبراهٌم بن محمد بن

 : الشٌخ آل اللطٌفعبد

 



 المٌالد :

 هـ الرٌاض .1378

 : بـالنس

 الشٌخ آل أسرة من صالحالشٌخ معالً 

 من عشٌرة مشرف آل من وهم المشهورة

 بطن هم الذٌن زاخر آل فخذ من المعاضٌد

 بنً قبٌلة من حنظلة بنً من الوهبة من

 . تمٌم

 . الوهاب عبد بن محمد اإلمام أحفاد أحد

 السـٌرة :

 هـ1378 سنة الرٌاض مدٌنة فً ولد

 العاصمة معهد فً الثانوي تعلٌمه وأكمل



 ٌكون أن على ولحرصه الرٌاض النموذجً

ا الجامعً تعلٌمه ًّ ٌ  بجامعة التحق فقد شرع

 فً ممثلة اإلسالمٌة سعود بن محمد اإلمام

 وعلومه القرآن بقسم الدٌن أصول كلٌة

 هٌئة ضمن عمل منها تخرجه وبعد

 . فٌها التدرٌس

 : الحكومة فً مناصبه

 كلٌة فً التدرٌس هٌئة ضمن عمل  

 محمد اإلمام جامعة فً الدٌن أصول

  . اإلسالمٌة سعود بن

ا عٌن هـ1416 عام    لوزٌر نائب 

 والدعوة واألوقاف اإلسالمٌة الشؤون

 . واإلرشاد



 بتعٌٌنه األمر صدر هـ1420 عام  

ا  واألوقاف اإلسالمٌة للشؤون وزٌر 

 جانب إلى واإلرشاد . والدعوة

 الخٌرٌة المؤسسات على إشرافه

 :مثل

 . الخٌرٌة الحرمٌن مؤسسة  

 اإلسالمٌة اإلغاثة وهٌئة  

 العالمٌة .

 للشباب العالمٌة الندوة 

 . اإلسالمً

 وتحقٌق العلم طلب إلى منصرف والشٌخ

 علماء علٌه كان ما نحو على المسائل

 زمن منذ العلماء وكبار السلفٌة الدعوة

 دروسه فً وتعلٌمه ذلك نشر على ودأب



 فً ٌلقٌها التً وتوجٌهاته ومحاضراته

 . غٌرها وفً المساجد

 ثقافته وتوجهه :

 الشٌخ جده فتاوى فً وباحث قارئ الشٌخ

  الشٌخ آل اللطٌف عبد بن إبراهٌم بن محمد

 مقاصدها وفهم لدراستها تفرغ حٌث

 ومقاصدها والعلمٌة الفقهٌة واصطالحاتها

 والمكان الزمان بحكم بها انفردت التً

 ذلك فً العلماء بكبار هللا بعد ٌستعٌن وكان

 . الوقت

 : وهم العلماء من عدد على درس

 عبد بن هللا عبد بن العزٌز عبد الشٌخ 

 . باز بن الرحمن



 بن محمد بن العزٌز عبد الشٌخ والده 

 خادم مستشار الشٌخ آل إبراهٌم

 . الشرٌفٌن الحرمٌن

 بن العزٌز عبد بن هللا عبد الشٌخ 

 . عقٌل

 عضو) غدٌان بن هللا عبد الشٌخ 

 .( العلماء كبار هٌئة

 . مرشد بن العزٌز عبد الشٌخ 

 نائب) الشنقٌطً المرابط أحمد الشٌخ 

 فً علٌه درس المورٌتانٌة الدٌار مفتً

 .( اللغة علوم

 درس) الدبل سعد بن محمد الشٌخ 

 .( النحو فً علٌه



 له كان) األنصاري حماد الشٌخ 

 .ه( مع متكررة علمٌة ومباحثات جلسات

 من العلمٌة اإلجازات جمع على وحرص

 على حصل حٌث األرض أنحاء شتى

 المملكة علماء بعض من عدة إجازات

 :  إلى ورحل

 تونس . 

 المغرب . 

 باكستان . 

 الهند . 

 .  ذلك سبٌل فً وغٌرها

 ٌحرص التً والتحقٌقات المؤلفات من له

 من فٌها لما العلم طلبة اقتنائها على



 سبعة ٌقارب ما العلمً والتدقٌق الشمولٌة

ا عمال   عشر ًّ ٌ  من عدد فً شارك.  علم

 أمرٌكا وفً المملكة داخل فً المؤتمرات

 . وغٌرها ومصر وأوروبا

 : مؤلفاته

 االعتقاد لمعة شرح . 

 التوحٌد كتاب شرح . 

 النووٌة األربعون شرح . 

 الطحاوٌة شرح . 

 الواسطٌة العقٌدة شرح . 

 الشبهات كشف شرح . 

 األصول ثالثة شرح . 

 تٌمٌة إلبن تفسٌر مقدمة شرح . 

 



 

 والحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا

 

 وٌكٌبٌدٌا .: المرجع : موقع 

 
 جمعه ونقله توثٌقا :

 عبدالعزٌز بن عبدالرحمن بن ٌحٌى
 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 0507988088واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

 ٌكرمنا وإٌا كم وموتنا 
 الواسعةبالعفو والرحمة 

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


