
  



 الشويعر  سعد بن حممد الدكتور
 ـ( ـه1359-1442)

 امسه ونسبه: 
 ال عععععععععع    صععععععععععا ب، األد ب الهللاامل،  الدكتور حممد بن سععععععععععهللاد بن يعد   ال ععععععععععو هللا هو:  

 من  يقد ن   قارب ملا  الديوة يف ورف قه  وفتاو ه ت اثه  وجامع  ومسعععععععععععععت عععععععععععععار  ابز  بن الهللاز ز يعد
 الزمن.

 مولده ونشأته العلمية: 
، النجدي الوشم  إقل م  اض ة شق اء مد نة  يف  (م1940 /عععععععه1359) سنة     رمحه  ولد
 شعهادته يلى  حصع ل   ال ايض مد نة  يف دراسعته اتبع مث ،والثانوي  األسعاسع   هتهللال م    ف ها وتلقى
 .(م1959  /هع1379) يام الهللا ب ة  اللغة  كل ة   من اجلامهللا ة 
  اإلقل م    كزامل  من  ت ب عة   دبلوم  يلى  فحصععععععععععععععع   ،اململكعة   خعار   دراسععععععععععععععتعه  اتبع  ذلع   بهللاعد
  مث   املاجسعععععتري  درجة  يلى  صععععع و   ،مصععععع  يف  الهللاال ة  دراسعععععته واصععععع   مث ،بريوت يف لل ونسعععععكو
  أط و ته   وكانت  ،عععععععععععععععععععه1397  يام وذل  األزه   جامهللاة   من والنقد األدب جمال يف  الدكتورا
 (.اآلداب زهر  وكتابه  احلصري) :بهللانوان  للدكتورا

 حياته امِلهنية: 
  ل نتق ا، م  مهللال   املهللاارف  وزارة يف سعععععععععنوات يدة فهللام   ،التهللال م سعععععععععل  يف املهن ة    اته بدأ
: منها ،واملناصعععععععععععب الوظائف من يدد بنيا  ع  متقل    العنات  لتهللال م الهللاامة   ال ائسعععععععععععة   ىلإ ذل  بهللاد
  الهللاعام  واملعد   للتهللال م، الهللاعام  املعد    ومسععععععععععععععايعد  األهل ، التهللال م  ومعد    املوظفني،  شعععععععععععععع ون  معد  
 .املتوسط للتهللال م

 عالقته ابلعالمة ابن ابز: 
    رمحه ابز  بن  الهللاز ز  يعد  اإلمام مع  ر لته بدأت للهج ة ي عععععع   اخلامس  الق ن مطلع يف
 بهللاد وأصعع ، الهللالماء  كعار  ه ئة  ين  الصعادرة  سعمم ة اإل العحوث جملة  حت    لتول   حهرشع      نما
  أ واله  ومبهللا فة  به  الناس  أخص   من فكان،  له املمزم ورف قه  مسعععت عععار ه  كعريو  مكتعه مد   ذل 



  اإلمام مع ذك ايته بهللاض     رمحه ال عععععععععو هللا   ندو   وقد، واخت اراته آرائه يلى والوقوف،  وأخعار 
 ابن  ال عع   صععحعة  يفا  يام    18) ينوان  حتت  السععهللاود ة   اجلز  ة صععح فة   ن عع  ا  مقاالت 3 يف
 .(1) ( رمحه ابز

 : السلفية أعماله أهم
 : الوهابية  حول اترخيي خطأ تصحيح كتاب  -1

  ق قة   ب ان يف اهلج ي ي ععععع  اخلامس  الق ن مطلع صعععععدرت اليت الكتب أشعععععه  من و هللاد  
 ينها. طئة اخلا شاياتواإل واألكاذ ب ال عهات ونف   صم  ة اإل النجد ة   الديوة

 ين املغ ب  بمد يف  اتذةسعععععععععاأل  أ دو  ال عععععععععو هللا  الدكتور  بني ج ى   وار  الكتاب  وأصععععععععع 
 الوهاب عة   الف قة و  النجعد ة  السععععععععععععععلف عة   الديوة  بني  واخللط  االلتععاس  احلوار هذا ومن عععععععععععععع  ،الوهاب عة 
  الناشعئة  دولتها  وصعا ب الطائفة  رأس  رسعتم بن  ال محن  يعد بن الوهاب  لهللاعد املنسعوبة  اإلابضع ة 

 .للهج ة الثاين  الق ن يف ا( ال    )اجلزائ  األوسط املغ ب من أقال م يف
 الف قعة   تلع   بني  اخللط  يف  الواضعععععععععععععع   التعاري   اخلطع   إ ضععععععععععععععا   منا  بعدء    النقعا   تعدر    وقعد
 صعععععععععععم اإل   كة   ظهور من  ق ون ي ععععععععععع ة حنو  قع   وسعععععععععععطاأل  املغ ب يف  ظه ت  اليت اخلارج ة 
 وبني ديوة التو  د. الهللا ب ة  اجلز  ة من جند  بمد يف السلف ة 
 هبا  أي اهنم  وأتث    ،صعععم  ة اإل الديوة   ق قة  مبهللا فة  وسعععمط نهم املغاربة   الهتمام ضتهللا     مث
 األمعة   سععععععععععععععلف  يل عه  كعان  العذي  احلق    للعد ن  ونصعععععععععععععع  عا  التجعد عد عة   ق قتهعا  يلى  الوقوف  بهللاعد

 الصاحل.
  اجملدد   اإلمام رسععععععالة   امل لف  أورد  مويعارا   أهلها كممب النجد ة  الديوة   ق قة   وإل ضععععععا 

 أله   رسععععععالته  أورد  كما،  خصععععععومه ادياءات  و نف  يق دته  ف ها   وضعععععع  واليت ،القصعععععع م  أله 
   .املغ ب
  الديوة   ين  امل ععععته  اخلط  تصععععح   يف سععععهللاود  آل الهللاز ز  يعد  املل   دورل  امل لف  هنع   كما
 وإشايته. ن    يلى يداءاأل   ص الذي الوهاب ة  نعز بسعب السلف ة 

 

 .(م1999أاير  28املوافق  /هع1420صف   13صح فة اجلز  ة، الهللادد الصادر يف ) (1)



 : هللا رمحه ابز بنبن عبد هللا  العزيز  عبد اإلمام تراث مجع -2
  مسععععت ععععار  فكان  ،ايام    ثمان ة ي عععع ال  جتاوزت  مدة ابز  ابن  اإلمام ال ععععو هللا   سععععتاذاأل رافق
  واملسعععمو   املكتوب ت اثه جبمع    رمحهال ععع     إل ه  يهد وقد، أسعععفار  يف ورف قه ملكتعها ومد    
 30 بلغ ضعععععععخم جممو  يف ذل  بهللاد لتخ  ، وكتب ورسعععععععائ   فتاوى من ينه صعععععععدر ما  وتتعع
 .متنوية( ومقاالت فتاوى  )جممو  :ينوان حتت ن  ت ،اجملد  

 يلى ورن) ال ععععععععععععععهري اإلذاي  ربانمجال يف هاوت ت ع ابز ابن  فتعاوى جبمع  ذل   بهللاعد قام  كمعا
 . (2)ال     آل     يعد  بن  الهللاز ز  يعد  للمملكة   احلال  املفيت  مسا ة   يلى  بهللا ضها  قامو ،  (الدرب
  صععععدور  تواىل مث  ،(م2007  /هععععععععععععععععععع1428)  امي  الفتاوى  هذ   من األول  اجمللد ُن عععع  وقد

 .(م2019  /عه1440) يام 34 اجمللد  ىلإ ل ص  جزاءاأل
  السعععلف ني  إلمام  الغز   الهللالم   للنتا  امجهللا    كونه  ؛يظ مة  أمه ة  من  الهللام  هلذا ما  يفى وال
  . رمحه ابز بن الهللاز ز يعد زمانه يف

 مجهللاوا نالذ  الهللاظام  ب كب  االلتحاق  شععع ف   از  هذا قاملوف   بهللامله  ال عععو هللا   سعععتاذاأل ولهللا   
  كتابة   وأكث هم  ت م ة  ابن صعا ب  املغ يب  رشع ق  كابن  سعمماإل اتر   يف  املصعلحني ة األئم    اثت

 ت م ة   ابن  فتاوى جامع الهللااصععععععععععععم  قاسععععععععععععم  بن  ال محن يعدو   ،(3)مجهللاه يلىا  و  صعععععععععععع    لكممه
 الد ن مجال  حممدو   لوسعععععععععع األ شععععععععععك ي حممود  وقعلهم،  النجد ة  الديوة  أئمة  ت اثو  هورسععععععععععائل
  اون ععععع ه  اجبمهللاه  والهللانا ة  السعععععلف ني آاثر  بعهللاث  ايتىن  ممن  وغريهم، رضعععععا رشععععع د حممدو  القامس 
 .يقائدهم وتصح   فكارهمأ لتنو   ؛الناس بني

 : سالميةاإل البحوث جملة حترير   على اإلشراف -3
 الهللادد من التح     رائسعععععععة   توىل   ث ،الهللالماء  كعار  ه ئة  ين  الصعععععععادرة الهللالم ة   اجمللة  وه 
  إضافة  اإليمم يف  خلربته وكان)  ،   رمحه  وفاته و ىت  هعععععععع1403  يام يف صدر الذي السادس
  م  لعة    م  لعة    هبعا  واالنتقعال  اجمللعة   تطو    يف  كعري  أث   الهللامع   يف   وجعد     أفقعه  وسععععععععععععععهللاعة   تعهيلم     إىل

 اآلن. إل ه وصلت ما إىل لتص 
 

 .(5-3/ 1فتاوى نور يلى الدرب ) (2)
 .الهللاقود الدر ة(كتاب )  كما وصفه بذل  ابن يعد اهلادي يف  (3)



 ابلعحوث  لث ائهععا  نظ ا  الهللالم،  لطمب  والعحث ععة   الهللالم ععة   امل اجع  أهم    من  اجمللععة   هععذ   وتهللاععد  
 لق ارات  متابهللاة  من به  سععععععقت وما الهللالماء،  فتاوى  ن ععععع  من به مت زت  ما  إىل  إضعععععافة   ،مة احملك  
 املفيت  مسعا عة   ذك    معا  ص ملخ    هعذا  ،وحبوثهعا(  السععععععععععععععهللاود عة   الهللا ب عة   ابململكعة   الهللالمعاء  كععار  ه ئعة 
 .(4)وتطو  ها هبا النهوض يف ال و هللا  ستاذاأل  ودور ة اجملل   ين  ال    آل هللاز زال يعد احلال
 : للشويعر  ةالصحفي الكتاابت يف السلفية -4
 يف اطميه ة وسععععهللا وثقافته أدبه  سععععخ   وقد، الت ل ف كثري      رمحه ال ععععو هللا   سععععتاذاأل كان
  ن عععععع  كان  ب ، الكتب  أتل ف يلى  إنتاجه  يف   قتصعععععع  ومل،  السععععععلف   واملنهج سععععععمماإل  خدمة 

 .وخارجها  اململكة  داخ  واجملمت فالصح من كثري  يف ومقاالته حباثهأ
  يام و ىت  عععععععععععععععه1418  يام منذ السعهللاود ة   اجلز  ة صعح فة  يف ن ع    ما  تصعف    خمل ومن
 ابلديوة ق تهللال    ف ما  اهتمامه حمط    كانت  اليت  املوضويات أهم    يلى  الوقوف  ميكننا ععععععععععععه1437
 .يام   ب ك  السلف   واملنهج النجد ة 

   ضعععععععععععا إ بني  كتاابته  يتوتنو  ، ال عععععععععععو هللا   مقاالت منا  واسعععععععععععهللا  ا  ز    ع   الديوة  هذ   أخذت
 : اإلطار هذا يف كتعه  ومما، الصح   الوجه يلى  ق قتها وب ان ال عهات ونف  احلقائق
ــليما  - ــي     ابالوه عبد  بن  ســــــــ  جملة  يف ن ععععععععععععع   أياد حبث وهو، عليه ىاملفتَ   الشــــــــ
 ين   غين العحث وينوان  ،(60)  الهللادد الهللالماء  كعار  ه ئة   ين  الصععععععععععادرة  سععععععععععمم ة اإل العحوث
 موقف من إل ه سععععبنُ  وما الديوة إمام  شععععق ق سععععل مان ال عععع    ال   تناول  فهو، به التهللا  ف
  واخلاصعة الهللاامة  لدى  امل عته ة  الديوى  بطمن   ال عو هللا   و عني،  دد   اجمل أخ ه  لديوة يدائ    سعلي
 .للديوة املهللاارضني  طل هللاة  يف كان  أنه من

 السلف   املنهج  يلى  املسهللاورة  األم  ك ة   اهلجمة   بهللااد  أ  ف ه  تناول:  أمريكية  نظرة   الوهابية  -
  حي كون  ال هود  كعععان  )وملعععا  : قول  وف عععه،  م2001  أ لول  11  أ عععداث  بهللاعععد  الوهعععاب عععة   والعععديوة
 األمور  وجتسع م  ..ابلكذب  الصعدر  و وغ وا ل دلسعوا وخططهم  جبهدهم  هللاملون فإهنم شعون،وحي   
 هائلة،  معالغ من رصعععععععععدوا مبا  كله،  الغ ب ويف  أم  كا، يف  اإليمم ة  السععععععععع ط ة من نلمس كما
 يف ،ا ق   العاط  وجتهللا    غعون،  ما  تعث    إيمم، ووسععععععععععائ   فضععععععععععائ ات من يل ه سعععععععععع ط وا ومبا

 

 سمم ة.( من جملة العحوث اإل81ة الهللادد ) افتتا  (4)



  سععتمرب 11  ادثة  بهللاد أم  كا يف  الصعها نة   ال هود  اغتنمها اليت  الف صعة   كانت  ومعالغة. إصع ار
 ف وجدوا الوسععع لة، ه  اإلرهاب  وحماربة   اهلدف، هو اإلسعععمم جلهللا  التجارة  م كز يلى املاضععع 
 وجاء  اإلسعععععععمم، نور بزغ منذ  ي عععععععوهنا  اليت السعععععععلف ة، ضعععععععد   أغ اضعععععععهم قحيق  ا  يثمان   ا  قم صععععععع  
 .(5)الكذب( يف ياد م ه  كما  ربه.. يند من وسلم يل ه   صلى  دحمم   ابل سالة 
 يف السععععععلف ة  احل كة  لت صعععععع  ف ه تهللا ض:  العريب  املغرب يف اإلصــــالحية احلركة صــــدى -
 اليت السعععلف ة  احل كة  ين  املغ ب ورجاالت  يلماء من جمموية  آراء  خمل من  األف  ق  ال عععمال
 .(6)ال وم  ىت استم  الذي وصداها الوهاب يعد بن حممدال     هبا قام

  كتاب  يلى الضعععوء طسعععل   املقال هذا ويف:  الوهاب عبد بن حممد للشـــي   ترمجة  أقدم -
 سعهاوم سع    الديوة إمام يلى أثىن ،ي ع  الثاين الق ن  يف النجد ة  السعلف ة   الديوة لظهور مهللااصع 
 صعععا ب فك  ، رومنو   ي صعععه   ، يف  املصعععل  )القاضععع  :ف ه  وقال ،الوهاب يعد بن حممد ال ععع  
 املعني،  والظمم  ال ع    أو العد  من  ايرتاها مما  القومي الد ن يق دة  تطهري يف  جنمه  فربز ،الهللُا   ن ة 
  الصعععععععععععمة   أفضععععععععععع   سعععععععععععاكنها يلى  املنورة املد نة  وزار  ،املطه ة بكة  يف  احل ام    ب ت  إىل فحج

 واهلمام سععععع ف، بن  إب اه م بن   يعد:  الف ائض   يلوم  م عععععا    شععععع و  واصعععععطحب والسعععععمم،
 .أمجهللاني( امل منني وألئمة   هلما   غف   ،املدين الس ندي حممد
  ال ععععععع  ف    لفهمل( ال جال  أسعععععععمف يف  األخ ار  )األي ان  :هو إل ه امل عععععععار الكتاب ينوانو 
  يام املتوىف ،ابلهللاعج    ال ععععععععهري الدم ععععععععق  العلوي  اجلهللاف ي احلسعععععععع ين  هاشععععععععم بن أسععععععععهللاد حممد

 .هع1174
 حممد لل عع   مهللااصعع   ل ععخص  شععهادة  هذ   أن  الرتمجة  هذ  من   سععتفاد):  ال ععو هللا    قول

به  مماا  شعععععع ئ   ينه   نق  ومل  سععععععنة،  ثمثني من أبكث   هقع عهل تويف فقد   ، رمحه الوهاب  يعد بن  كذ 
   .(بهللاد   الديوة أيداء يل ه

 

مجادى الثان ة    14( بتار   )10921اجلزء األول، صعععععح فة اجلز  ة الهللادد ) - الوهاب ة نظ ة أم  ك ة (5)
 .(هع1423

مجادى   28( بتار   )12706صعععدى احل كة اإلصعععم  ة يف املغ ب الهللا يب، صعععح فة اجلز  ة الهللادد ) (6)
 .(هع1428الثان ة  



  مقاصعععد من املهللالومات هذ   به م ت الذي  الكتاب  وهذا):  الرتمجة  هذ  يف أ ضعععا قاله ومما
 وغريهم، واجلهللاف  ني  الهللالو ني من وسععععلم، يل ه    صععععلى الني  ب ت  آلل املنتسعععععني ت اجم م ل فه
  ولو  ،اي ضععع   بذك   جاء ولكنه اجلهللاف  ني، وال  الهللالو ني من  نسععععه  ول س ،مت م  من  حممد وال ععع  
 ولكنهعا  الهللاعام،  ابملفهوم  لل عععععععععععععع    ت مجعة   تهللاترب  ال  وهعذ   مهللاهم،  ذك    ملعا منهم  أل عد   مهللاعاداي    كعان
 .(7)(إل ه النظ  لفت تهللاين سريته، من نتف
 مجهللات اليت  للهللامقة  املقال هذا يف ال عععو هللا  تهللا ض: العزيز  عبد  وامللك  املنار  صــاح  -
  الديوة  يف  واشرتاكهم  املنار جملة  صا ب رضا  رش د  حممد  ابملصل  سهللاود  آل الهللاز ز  يعد  املل 
  ذل   به، و هللام   إل ه،  ديو  اثبت أمعد صععععععععععا ب الهللاز ز يعد )فاملل  ،الد ين صععععععععععم اإل اىل
 ونف  لهللاعاد ، ش   الذي ش يه  وتطع ق  سعحانه، هلل الهللاعادة  وإخمص  احلق،   د ن هو  املعدأ
 بذل    من  املنار وصععععععععا ب ،وسععععععععلم يل ه   صععععععععلى     رسععععععععول منه و ذر ينه  هنى  ما ك 

 حممد  اإلمام  هبا  قام  اليت  الديوة  ومن  الهللاز ز  يعد  املل   من  وي ف  األغوار،  سرب  وملا .له  و ديو
  تتغري مل   ، مع الهللام   وإلخمص للمهللاتقد،  تصعععح ح ة   أهنا سعععهللاود  بن  وحممد الوهاب  يعد بن

 الهللاز ز يعد  املل   يلى  كذب مبا وال موقفه،  وزيزية   يل ه  للت ثري  ضععد  حيا  مبا  وال  ابمل ث ات،
 .بهللاق دة(  ودافع بصدق فصمد، قع  من أسمفه ويلى الديوة يلى فرُت يا كما

  و تم   ، د ن ين تدافع  جيدها  املنار  ال صععع نة  الصعععح فة   هلذ  )واملتابع :ال عععو هللا   ضععع ف
  اسعععتقمل يلىا    صععع   للعدية،ا  قامهللا   للد ن، انصععع ا ف ه رأى  صعععا عها ألن  الهللاز ز؛ يعد ابملل 
 وغري  رضععععععا رشعععععع د حممد  سععععععرب خصععععععال  وهذ   ،املسععععععلمني  جلم ع  صععععععدر ا  فاحت    الهللا ب،  إخوانه
 .(8)منهجه( ين والدفا   املغ ضني من الهللاز ز يعد املل  ي ض محا ة  يف فاشتد غورها،
 يلى  وثناءهم األيمم شععهادات  اجلزائ  يف  صععم  ة اإل  الصععحف رشعع فأ من  اسععتهللااد كما
  منعار  يمءإو   الوثن عة   مهللاعامل  إزالعة   بهللاعد  احلجعاز  يف  الهللاز ز  يععد  امللع   وإجنعازات،  اجملعدد  اإلمعام  ديوة

 

من ععععور يف   ،هعععععععععععععععععع(1206-1115ما نهللالم ف   -الوهاب   )أقدم ت مجة لل عععع   حممد بن يعد :مقال (7)
 هع.1433شهللاعان  23(، بتار   14533) صح فة اجلز  ة، الهللادد

 .(هع1419ذو القهللادة  24صا ب املنار واملل  يعد الهللاز ز، اجلزء الثاين، صح فة اجلز  ة ) (8)



 .(9)ال   ف  ال   
 : فيها العزيز  عبد امللك ودور السلفية الدعوة  عاملية كتاب  -5
 انطق  والهللانوان،     رمحعه  ال ععععععععععععععو هللا   لألسععععععععععععععتعاذ  صعععععععععععععععدر  معا  أواخ   من  الكتعاب  هعذا   هللاعد

،  إل ه  والتنع ه يل ه  الت ك د  يلى وأحباثه  مقاالته يف  امل لف    ص الذي  املهللاىن وهو  ،ابملضععععععععمون
 السعععلف ة  والهللاق دة لإلسعععمم  نصععع ة   الهللاز ز يعد  املل  به  قام الذي  الضعععخم الديوي  اجلهد  :أيين
 .(10)والهللاامل  احملل  املستوى يلى

 : مؤلفاته
  بلغت إهنا :ق   اليت م لفاته  وكث ة إنتاجه  غزارة  ال عععععععععععو هللا  األد ب  األسعععععععععععتاذ ين  املهللا وف

  الهللاممة و ذك ، وخارجها  اململكة   داخ   اجملمت  خمتلف يف  للن عععع  مهته ين فضععععم، كتااب    40
 يف السعععععلف ة  اجلامهللاة  جملة  اململكة  خار  همقاالت تن ععععع   كانت  اليت  اجملمت بني  من  أن  الهللاعودي
 ابهلند. بنارس
  ما  ذل     م   أن دون، ال و هللا  لألستاذ املن ورة واألحباث  الكتب أهم  تتعع  نا اول وقد
 .سمم ة واإل والهللا ب ة  احملل ة   والصحف متاجمل يف ن   

 : والدعوية الفكرية مؤلفاتهفمن  
 .الوهابية حول  اترخيي خطأ تصحيح -1

 املهللاارف دار طعهللاته  مث،  عععععععععه1407  يام املغ ب ة  تطوان مد نة  يف منه األوىل الطعهللاة  صدرت
 املد نة   يف  سمم ة اإل  اجلامهللاة  أيادت قل لة   سنوات وبهللاد، ععععه1413 يام اثن ة  طعهللاة   ال ايض يف

 .عه1419 يام اثلثة  م ة طعهللاة  النعو ة 
 

(، بتار   11341)ابن ابد س  دافع ين املنهج السعععععععععععلف (، صعععععععععععح فة اجلز  ة )الهللادد  :انظ  مقال (9)
( يف الهللاعدد ن 2،  1)يود يلى بعدء  ول الهللاق عدة    :ومقعال بهللانوان،  (هععععععععععععععععععععععععععععع1424شععععععععععععععهللاععان    21)
هعععععععع  ثم  تزك ة أليمال املل  1352) وار  جا  يام    :(، ومقال بهللانوان11334( و)11327)

 .(هع1432مجادى اآلخ ة  3(، بتار   )14099الهللاز ز( الهللادد ) يعد
للتهللا  ف هبعععذا الكتعععاب انظ  معععا كتعتعععه العععدكتورة  نعععان آل سعععععععععععععع ف يف صععععععععععععععح فعععة اجلز  ة الهللاعععدد    (10)

 .(عه1434مجادى اآلخ ة  23(، )14827)



 يف  احملل عة   اللغعات  وبهللاض ،  واألورد عة   والعنغعال عة  والفعارسعععععععععععععع عة   للف نسعععععععععععععع عة   الكتعاب  تُ جم  وقعد
 .النفع به و ص ا، واسهللا  ا انت ار   فانت  ، سمم ة اإل آس ا  مجهورايت
 .م(2013  /هع1434) ، فيها العزيز  عبد امللك ودور السلفية الدعوة  عاملية -2
 النهضـــــة يف  الوهاب  عبد  بن حممد  الشـــــي   ودعوة   وىلاأل  الســـــعودية  الدولة  دور -3
 .م(2013 /هع1434)، احلديثة العربية
 .م1987، القاه ة، الصحوة دار، والعزة  األمن طريق الشريعة تطبيق -4
 .(77) الهللادد  ة،سمماإل العحوث جملة ، ومعوقاهتا اإلسالمية الشريعة تطبيق -5
ــة  ونقــد  (11)واحــد"   هللا  "دين  كتــاب  مع  وقفــات  -6 ، املعــاصـــــــــــرة   الفكريــة  املــدرســــــــــ

 .(م1996  /عه1417)
 .(9) الهللادد، سمم ة اإل العحوث جملة ، العربية اجلزيرة و  اخلليج منطقة يف التبشري -7
 (3) الهللادد، األول اجمللد، الكتب يامل جملة ، احملمدية الرســــــــالة ىلإ ونظرته  ديورانت -8

 .(م1980  /هع1401)
،  ال ايض  -  األديب  النادي،  العزيز   عبد  ابمللك  اهلند  ومسلمي  خا   علي  ظفر   رابطة  -9

 م(.2002)
  / هعععععععععععععععععععع1409، )القاه ة،  الصععععععحوة دار، اجلاهلية  وظالم ســــالماإل نور  بني املرأة  -10
 .(م1988
 : سالميةاإل البحوث جملة يف املنشورة  اثهأحب ومن
 .(14)  الهللادد، والنصارى ابليهود  وعالقته  اإلحلاد  -11
 .(62) الهللادد، القرآين ومنهجها اإلسالمية الدعوة  -12
 .(17) الهللادد، طمئنا اال إشاعة يف اإلميا  أثر  -13

 

كتاب )د ن   وا د يلى ألسعععععععععععنة مج ع ال سععععععععععع ( للكاتب املصععععععععععع ي حممود أبو ر ة، ن ععععععععععع  يام   (11)
 م.1970



 .(26) الهللادد، املعاصرة  والتيارات الشباب -14
 .(29) الهللادد ، اإلسالمي اجلنائي التشريع يف اجلرمية من الوقاية -15
 .(65)  الهللادد، املسلمة للمرأة  الشرعي احلجاب -16
 .(68) الهللادد،  اإلسالم  حول شبهات -17
 .(71) الهللادد ، الفكري الغزو من الشباب حتصني -18
   .(74) الهللادد، منها واملخرج الفنت -19
 .(80)  الهللادد، أقوم هي لليت يهدي القرآ  -20
 .(84) الهللادد، أدائها وأمهية األمانة -21
 .(89) الهللادد،  اإلسالم يف املرأة  مكانة -22
 .(93) الهللادد ، واإلميا  األمن -23
 وه ،  م(2002  /هعع1423) ،سمم اإل الغ ب دار ،تبصرو   أفال  أنفسكم ويف -24

 اليت  و كمته وآايته  الع ععع ي اجلسعععم يف  تهللااىل   صعععنع  يظمة  ين إذاي ة  أ اد ث األصععع  يف
 .منها  ط ف ين احلد ث الهللالم ك ف
  على   اترخيية  انفذة   متفاوتة أزمنة يف  واقعية  قصــــ  جمموعة  الواقع من حكاايت -25
 الواقع منا  صعععور   تهللاكس اليت القصعععص  من  جملموية  سععع د،  (2006،  ععععععععععععععععععه1427)، املاضـــي

  هذ    وتصعور،    رمحه  الهللاز ز  يعد  املل   د يلى اجلز  ة تو  د  سععقت  اليت للحقعة   االجتماي 
 مل هذا  ومع ،الصعععهللاعة   ظ وفهم مع  هلهأ  تهللاام  وك ف،  الزمان ذل  يف السعععائد  الوضعععع القصعععص 
   ىت  والهللاربة  املويظة  قصعص  سع اق يف  امل لف  سعار وقد، ومكارمهم وشع مهم  د نهم ين  وا تخل  
 .(12)قصة  (35) استويب الذي الكتاب  آخ 

 : التارخيية مؤلفاتهومن 

 

ملخص من تهللا  ف الهللاممعة ال  عالعة حممعد بن انصعععععععععععععع  الهللاعودي ابلكتعاب، والعذي ن عععععععععععععع  يف اجمللعة   (12)
 .(عه1427رجب  27(، )167ز  ة، الهللادد )الثقاف ة التابهللاة لصح فة اجل



  واالجتمـــاعيـــة  والثقـــافيـــة  العلميـــة  احليـــاة   على  انفـــذة   ســـــــــــنـــة  250  قبـــ   جنـــد  -26
 .(م1992 /هع1412) النخ   دار إصدارات ،والسياسية
 الهللا ب ة   اململكة   مدن اتر   من )فصععععععول سععععععلسععععععلة   ضععععععمن العدا ة  يف صععععععدر،  حائ  -27
 الطعهللاة   صعععدرت مث  ،(واتر   مد نة   ائ )  :بهللانوان  (م1979  /ععععععععععععععععععه1399)  يام  السعععهللاود ة(
 .(م1984 /هع1404) يام املوسهللاة  الثان ة 

 )فصول سلسلة   ضمن( م1984  /هعععععععععععععع1405)  يام صدر، واتري  مدينة شقراء -28
  / هعععععععععععععععععععععععععععع1424) يام  جملد ن يف  ن ععععععععععععع   وأي د،  السعععععععععععععهللاود ة( الهللا ب ة   اململكة  مدن اتر   من

 .(م2003
  العلمية  النهضة  معامل عن نبذة ) بهللانوان  كتاب  له صدر (م2009  /هععععععع1430)  يام ويف

 شق اء. ملد نة  املوسع للتار   املتمم  اجلزء مبثابة  لهللاله (الوشم إقليم  حاضرة : بشقراء دبيةاألو 
  شعععوال ، )ولاأل الهللادد،  السعععابهللاة   السعععنة ، الهللاز ز يعد  املل   دارة جملة ،  جالج   مدينة -29
 .(م1981 غسطسأ،  هع1401
ــمة  الدرعية -30 ــعودية  الدولة  عاصــــــــ ــية مكانتها  وىلاأل الســــــــ ــياســــــــ   التارخييةو   الســــــــ

 /فربا  ،  هعععععععععععععع1417 شوال)  ،(4) الهللادد،  22 السنة ،  الهللاز ز يعد املل   دارة جملة ،  احلضاريةو 
 .(م1997 مارس

 الهللادد،  13  السعععععععععععععنة ،  الهللاز ز  يعد  املل   دارة جملة ، ضــــــــــواي  البن التارخيي  املنهج -31
 .(م1987  ون و،  هع1407 شوال) األول

 رجب) الثاين الهللادد،  ال ابهللاة   السعنة ، الهللاز ز يعد املل   دارة  جملة ،  آاثره و  ضـواي   ابن -32
 م(.1978  ون ه،  هع1398
 الهللادد،  ال ابهللاة   السععععععنة ، الهللاز ز يعد املل   دارة  جملة ،  جند(  مؤرخي من)  الذكري مقب  -33
 م(.1978 سعتمرب، هع1398 شوال) الثالث
   م احمل)  ال ابع  الهللادد،  ال ابهللاة   السنة ،  الهللاز ز  يعد  املل   دارة  جملة ،  واترخيه  الذكري  مقب   -34
 .(م1978 د سمرب،  هع1399



 األول  الهللاعدد،  ال ابهللاعة  السععععععععععععععنعة ،  الهللاز ز يععد  امللع   دارة جملعة ،  واتري   مؤرخ  غـنام  ابن  -35
 .(م1978 مارس، هع1398 اثين رب ع)

، الهللاز ز  يععد  امللع   دارة  جملعة   ،دعيج  بن  علي  بن  أمحـد  أرجوزة   الـتأرخيي  النظم  من  -36
 م(.1983 ب   أ، هع1403  رجب) ال ابع  الهللادد، 8 الثامنة  السنة 

ــارـية  املـعامل  من  -37   امللع    دارة  جملعة ،  عـاـما  250  قـب   العربـية  اجلزيرة   قـل   يف  احلضـــــــــ
 ولاأل  ت   ن،  هعععععععع1411 اآلخ ة مجادى - اآلخ  رب ع، )(3)  الهللادد، 16  السنة ، الهللاز ز يعد
 م(.1990ولاأل كانون  -

 : األدبية أعمالهومن 
 الهللا ب ة  الدار ين  (م1981  /هعع1401)  يام صدر، اآلداب  زهر  وكتابه احلصري -38
 انق ععها اليتو   ،األدب يف  دكتوراال شععهادة يلى حصععوللل  أط و ته  وأصععله، تونس يف  للكتاب
 زه   كتابه  يف النقدو   أدبهو     اته  )احلصعععععععع ي :بهللانوان  وكانت  ،م(1977  /هععععععععععععععععععععععع1397)  يام

 .(اآلداب
 دار  ، شـــــعره  يف ودراســـــة حياته  اإلســـــالمي  اجلهاد   شـــــعر   رائد رواحة  بن  هللا عبد -39
 .(م1986 /عه1406 -  )ال ايض ال فاي 
 من  ، الغين عبد بن علي احلســــن  وأبو  علي بن  إبراهيم إســــحا  أبو: احلصــــراي  -40
 .(م1978  /عه1399) ال ايض يف النادي  إصدارات
 -  الهللالوم دار،  وشعره   حلياته  وحتلي   دراسة  والسخرية  الفقر   شاعر   الشمقمق  أبو  -41
 .م(1983  /هع1403، )ال ايض
 .ع(ه1415 األول )رب ع،  (16) الهللادد،  التوابد جملة ،  األدب يف احلمار مكانة -42
 .(هع1414 )رجب، (11) الهللادد، ب ادر جملة ، واألدب النقد يف االلتزام -43
 .هع(1415 )رجب،  (13) الهللادد، ب ادر جملة ، األدب يف الغموض ظاهرة  -44

 : األعالم تراجمومما كت  يف 
 ُن ععع ، العلمية  مكانتهو  ســريته من  مقتطفات األمة فقدته  عامل ابز بن  العزيز  عبد -45



  معا ثه  يف  توسعععععع بهللاد  كتاب  يف ن ععععع   أياد  مث  (57)  الهللادد،  ة سعععععمماإل العحوث جملة  يف أوال  
 م ة هطعهللا ماجداأل دار وأيادت،  (2006 /ه1427) يام  نأجز   يف  فطعع  ،لفصععععععوله  وزايدة
  اإلمام   اة  تناولت اليت الكتب  أدق من  ال ععو هللا   األسععتاذ من  مق بني  حبسععب والكتاب اثن ة،
  . رمحه ابزابن 

 .م(2000 /عه1421)، الطائف يف األديب النادي  ،علمائنا مشاهري من -46
 .(44) الهللادد،  ة سمماإل العحوث جملة ، اإلسالم عن والدفاع تيمية ابن -47
، سععععععععمم ة اإل العحوث  جملة   ، اجلنوب  يف  الدعوة   جمدد  القرعاوي  هللا عبد  الشــــــي  -48
 .(42)  الهللادد

 .(48) الهللادد،  ة سمماإل العحوث ة جمل، اجلنوب انبغة احلكمي  حافظ -49
ــعودية الداير  عامل  إبراهيم بن حممد  الشـــي  -50  الهللادد،  ة سععععمماإل العحوث جملة ، السـ

(51). 
 جملعة ،  املـانع  العزيز   عبـد  بن  حممـد  الشـــــــــــي   اململكـة  يف  والتعليم  العلم  رواد   من  -51
 .(54)  الهللادد،  ة سمماإل العحوث
ــيلة -52 ــي  فضــــــ  الهللادد،  ة سعععععععععععمماإل العحوث جملة ،  حممود   آل زيد بن هللا عبد  الشــــــ

(86). 
  ذ ، )31  السعنة ،  الهللا ب جملة ،  الزاهد  القصـيم  عامل  سـعدي  بن  الرمحن عبد  الشـي  -53
 (.م1996 ما و - ب   أ،  هع1416  احلجة   ذو - القهللادة

 : وفاته
 ومنا،  يام   83  ز ناه  يم   ين،  عععععععععععععععه1442  يام  رمضان  17  اجلمهللاة  ل لة     رمحه تويف
  ابملهللاهد   املقارن  الفقه  أستاذ  ،ال و هللا   حممد  بن  السمم  يعد  املهللا وف  احلنعل   الفق ه  أجناله  أشه 
 به. ونفع   وفقه ،ابلقضاء الهللاال


