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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

 ٌومنا إلى أثرها الزال التً الدعوة ذلك .

 نجد جمٌع أنحاء شملت والتً الحاضر

 . بأسره العالم إلى وامتدت  والجزٌرة

 فقٌهالعالم الهذا الملخص ٌتضمن سٌرة  

 أهل من سعوديال دٌنًال كاتبالو حنبلًال

 عشر الثانً/ المٌالدي عشر الثامن القرن

 . الهجري

 م2021/ 24/ 11 
 



 علماء
 قبٌلة بنً تمٌم

 الجزء الخامس عشر
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

الشٌخ : :  الثالث واألربعون

 عبدهللا بن محمد بن عبدالوهاب

 : التمٌمً فٌروز آل

 المٌالد :

 هـ .1172



 وفاتــه :

 هـ .1205

 نسبه :

 محمد بن هللا عبد بن محمد بن الوهاب عبد

 بن فٌروز بن هللا عبد بن الوهاب عبد بن

 زاخر بن رٌس بن عقبة بن بسام بن محمد

 الوهٌبً وهٌب بن علوي بن محمد بن

 . حسائًاإل النجدي التمٌمً

 ســٌرته :

 ونشأ الدرعٌة بإمارة باألحساء بالمبرز ولد

 والتألٌف بالتدرٌس اشتغل بها ودرس

 بلدة فً ٌقٌم كان حٌث بمرض أصاب



 ثالث ٌناهز عمر عن بها وتوفً الزبارة

 وشروح عدة مؤلفات له سنة وثالثٌن

 السدٌد القول منها متفرقة وقصائد وحواش

 . التقلٌد جواز فً

 فانتقلوا الوشم من شٌقرأ من أسرته أصل

 . فٌها قرأو بها نشأ األحساء إلى

  مشاٌخه :

 عٌسى) عن والنحو وأصوله الحدٌث 

 . (مطلق بن

 والفرائض والفقه والمنطق البالغة 

 ( .الزواوي الرحمن عبد) عن والحساب

  ذلك وغٌر والهٌئة والمقابلة الجبر 

 .  الحنفً الفقه (والده) عن أخذ



 : تالمٌذه 

  فً كتابا   ألف الذي -داود  بن هللا عبد 

 وله بالتألٌف، اشتغل. أسئلته أحد

 فً وشروح وحواش وقصائد مؤلفات

 .عّدة فنون

 

 مؤلفاتــه :

 المربع الروض على حاشٌة . 

 الزاد شرح على نفٌسة حاشٌة . 

 فً لألخضري المكنون الجوهر شرح 

 . البالغة

 ابن سؤال جواب فً المجهود إبداء 

 . المذهبً المقلد عن داود



 التقلٌد جواز فً السدٌد القول . 

 ٌمكن ما بٌان أراد عمن اللبس زوال 

ا علٌه هللا ٌطلع أن  على خلقه من أحد 

 . الخمس

 التوضٌح شرح التصرٌح على تعالٌق 

 . األزهري لخاد والتصرٌح هاشم البن

 لمنصور المنتهى شرح على تعالٌق 

 . البهوتً

 الجمان عقود شرح على تعالٌق 

 . للمرشدي

 شابا، توفً حٌث تكمل لم مؤلفاته بعض

 . شعرٌة ومقطوعات قصائد وله

 

 المرجع : وكٌبٌدٌا .



 والحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا

 
 جمعه ونقله توثٌقا :

 عبدالعزٌز بن عبدالرحمن بن ٌحٌى
 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 0507988088واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

 ٌكرمنا وإٌا كم وموتنا 
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


