

  




 
 

 

 
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز رمحه اهللا

 

 


 
 

 
   

  لۀبلَاوکراوةکانى


 www.ba8.org   

i malpariba8@yahoo.com 

 07701517378 
   كةالر – كوردستان –عيراق 

  ۀرهۀمى نويَهۀمیشۀ لۀگۀلَمان بن بؤ ب

 



  /      
  
  

  


 :   
  

دمِللَِّه الْح بر الَِمنيالْع  ةُ ، واِقبالْع ِقنيتِلِه     ِللْموسرِدِه وبلَى عع لَّمسلَّى اُهللا وصا ، ونِبيلَى آِلـِه  نعٍد ومحم 
  .ِه أَجمِعين وأَصحاِب

 دعا بأَم:  








عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز



)الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز رمحه اهللا(  

  العزيزية/ مكة الـمكرمة /  ك ١٤٣٣/ شهر ذي الـحجة 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
    الشيخ ابن باز رمحه اهللا
 



  / 


org.8ba.www 

 
 


 الزلزلـة

 النـاس









محدم(

َال ِإالَّ ِإلَه اللَّه
َـِإلَ اله

َّاللَّه ِإال
َال اللَّه ِإالَّ ِإلَه
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  ِعلْم يقني وإخالص وِصدقُك مع     مـحبٍة وانقياٍد والقبـوِل لـها

  وِزيد ثامنها الكُفرانُ ِمنك ِبـما     ِسوى اإللـِه من اَألوثاِن قَد أُلِّها  


محدم























التوحيد أقسام

  توحيد األلوهية ـ ١
   .توحيد الربوبية ـ ٢
)توحيد األمساء والصفات( ـ٣
توحيد الربوبية
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)توحيد األلوهية(


َال اللَّـه  ِإالَّ ِإلَه



)  توحيد األمسـاء والـصفات(




حريفتتعطيلتكييف

مثيلت ["  !  #  

   3  2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $Z 
]اإلخالص[




[3        2  1 4  8  7  6     5   Z ]الشورى[ 



 /ــصفات ــاء وال ــد األمس )توحي

 توحيد الربوبية
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  شرك أكرب ـ ١
شرك أصغر ـ ٢
شرك خِفي ـ٣




[  ¨  §               ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  Z ]األنعام[


 [Z  Y  X   W    V  U [    \     

]  ^   _  `       b  a   c  e  d    f hgZ ]التوبة[ 







 [r  s    t    u     v      w      x     y      z          {       

|    ¨~  }  Z ]النساء[ 




[  S  R   Q  P  O  N  M  L  K    J 

TU   Z  Y  X  W  V  Z ]مائدةـال. [  
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))فوا أَخم افكُ أَخلَيعم كرالش رغاَألص ((

)١())الرياُء: ((فَسِئلَ عنه ، فَقَالَ 



))نم لَفح ِبشونَ ٍءياللَِّه د فَقَد كر٢())أَش(


))نم لَفِر حياللَِّه ِبغ فَقَد كَفَر أَو كر٣())أَش(


))َقُولُوا الا:  تاَء مش اَء اللَّهشفُالَنٌ و   ،لَِكنا:  قُولُوا وـاءَ  مش 

اللَّه اَء ثُم٤())فُالَنٌ ش(.  








                                                        
بإسناد جيد ، ورواه الطربانـي بأسانيد جيدة عن حممود بن لبيد عن رافع             ) (رواه اإلمام أمحد والطربانـي والبيهقي عن حممود بن لبيد األنصاري            )١(

  .بن خديج عن النيب 
 ) .(رواه اإلمام أمحد بإسناد صحيح عن عمر بن الـخطاب  )٢(
 ) .ـما(رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر  )٣(
 ) .(أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان  )٤(



  /      


))َأَال كُمِبرا أُخِبم وه فوأَخ كُملَيِد عيِعن ِسيِح ِمنالْم جلَى :وا  قَالُ ؟ اِلـالدا   بي سقَـالَ  ، اللَِّه ولَـر : 

كرِف الشالْخ، ي قُوملُ يجلِّفَ الرصيي نيزفَي صها الَتى ِلمري ظَِر ِمنِلال نجِهر٥()) ِإلَي(.  















)   حممود بن لبيد األنصاري( أبو سـعيد

 واهللا ولـي التوفيق ،.  
  
  










  

                                                        
 ) . (رواه اإلمام أمحد يف مسنده عن أبـي سعيد الـخدري  )٥(
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شروط الصالة













)أركان الصالة(



)]اهللا أكرب([

)الركوع(




الترتيب
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)واجبات الصالة(


اهللا أكرب
ِمعس اللَّه نه ِلمِمدح
انبر لَكو مدالْح
َانحبس برِظيم يالْع
َانحبس بر لَىياَألع
بر يِل اغِْفر



) / (
))   لَـىع الَمالس ، اتبالطَّيو اتلَوالصِللَِّه ، و اتِحيالت

ِلِحني ، أَشهد أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه ، وأَشـهد أَنَّ            النِبي ورحمةُ اللَِّه وبركَاته ، السالَم علَينا وعلَى ِعباِد اللَِّه الصا          
ولُهسرو هدبا عدمحم((.   

))  ِّـلص ماللَّه
        ع تلَّيا صٍد ، كَممحلَى آِل معٍد ومحلَى مع            ـاِركب ماللَّه ، ِجيدم ِميدح كِإن اِهيمرلَى آِل ِإبعو اِهيمرلَى ِإب

ِجيدم ِميدح كِإن اِهيمرلَى آِل ِإبعو اِهيمرلَى ِإبع كْتارا بٍد ، كَممحلَى آِل معٍد ومحلَى مع. ((  


))ماللَّه وذُ يِإنأَع ِبك ذَاِب ِمنع منهوذُ،  جأَعو ِبك 
ذَاِب ِمنِر عوذُ،  الْقَبأَعو ِبك ِة ِمننا ِفتيحاِت الْممالْمو ، وأَعذُو ِبك ِة ِمننِسيِح ِفتاِل الْمجالد((


))ماللَّه لَى يأَِعنع ِذكِْرك كِْركشِن وسحو ِتكادِعب(()) ـمـ  اللَّه يِإن 
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تفِْس ظَلَمين اًظُلْم الَ اًكَِثريو ِفرغي ـالذُّنِإالَّ وب تأَن ،  ةً يِل فَاغِْفرِفرغم ِمن ـِعنِن ِدكمحاريو كِإن  ـتأَن 
فُورِحيم الْغالر((









)الصالة ننس(








اهللا أكرب



انبر لَكد ومالْح
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دمحمدمحآِل ماِهيمرِإب

اِهيمرآِل ِإب









انبلَ روـد  كمالْح






)بطالتالصالة م(
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)ضوءشروط الو(















)ضوءفُروض الو(






الترتيب
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)َاالوةالْـم: (








)ضوءبطالت الوم(



















 


   النـساء والــمائدة [  µ
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  ¸  ¶Z ]٦: (لـمائدة  ، وا ) ٤٣:  (النساء[( 
 ابن عباسـما واهللا 

.ولـي التوفيق 

















  ِماللَّهِبسدمِللَّـه  الْح

دمِللَّه الْح
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َال ِإالَّ ِإلَه 

][اللَّه
  .)٦())اللَّه ِإالَّ ِإلَه الَ  :موتاكُم لَقِّنوا((

َال اللَّه ِإالَّ ِإلَه

                                                        
 .حه رواه مسلم يف صحي )٦(
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ـىتوالـم
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َلكيب  ـماللَّه 

كيلَب.. 

















 أبو بكر الصديق
) ليع(فاطمةـا



  / 


org.8ba.www 


ر اللَّهأَكْب

ـ ١  


ابن عباسـما
ـ ٢  ــه ــر اللَّ أَكْب


ـ ٣  ر اللَّهأَكْبماللَّه ا اغِْفرنيِلح يماوا ، ِتناِهِدنشا وغَاِئِبنو،  

 علَـى  فَتوفَّه ِمنا توفَّيته ومن اِإلسالَِم علَى فَأَحِيِه ِمنا أَحييته من اللَّهم،   وأُنثَانا وذَكَِرنا،   وكَِبِرينا وصِغِرينا
 ِبالْمـاءِ  واغِْسلْه،   مدخلَه ووسع،   نزلَه وأَكِْرم،   عنه واعف عاِفِهو،   وارحمه لَه اغِْفر للَّهم ، ا  ماِنـاِإلي

 ِمـن  اًخير اًدار وأَبِدلْه،   الدنِس ِمن اَألبيض الثَّوب ىنقَّي كَما الْخطَاياو  الذُّنوبِ ِمن ونقِِّه،   والْبرِد والثَّلِْج
 ِمـن و الْقَبـرِ  عذَاِب ِمن وأَِعذْه،   الْجنةَ وأَدِخلْه،   زوِجِه ِمن اًخير اًوزوج،   أَهِلِه ِمن اًخير وأَهالً ، داِرِه

بعده لَّناتِض والَ أَجره تحِرمنا الَ اللَّهم  ،ِفيِه لَه ونور  ،قَبِرِه يِف لَه وافْسح ، الناِر عذَاِب
أَكْبر اللَّه ـ٤

ر اللَّهأَكْب
امللَّه  ـ  اغِْفـر ـالَه

امللَّه اغِْفر الَهم
امللَّه اغِْفر لَهم

امطَـاً  للَّهفَر لْهعاج 
 ِبصاِلِح سـلَِف  وأَلِْحقْه ثُقِّلْ ِبِه مواِزينهما ، وأَعِظم ِبِه أُجورهما ،         للَّهموذُخراً ِلواِلديِه ، وشِفيعاً مجاباً ، ا      

ِمِننيؤِفي كَفَالَِة الْم لْهعاجو ، اِهيمرِه ِإبلَيلَاةُا علص لَامالسِق ، ومِهـوِحيالْج ذَابع ِتكمحِبر  







  /      




















ِملَى اللَِّه ِبسعوِل ِملَِّة وساللَِّه ر





واِفرغتاس لُوا َألِخيكُمسو لَه ثِْبيتالت هأَلُ اآلنَ فَِإنسي
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ِريرج نِد ببِل اللَِّه عجالْبياكُن دعن اعِتمِل ِإلَى اِالجِت أهيةَ  الْمـِنيعصو 

النياحِة ِمن دفِْنِه بعد الطَّعاِم





فَرعج نطَاِلب يأَِب ب 

فَرعج ( هِإنماهأَت 
يشغلُهم ما

















))واورز ورا الْقُبهفَِإن كُمذَكِّرةَ ت٨())اآلِخر(.

                                                        
 .رواه اإلمام أمحد بسند حسن  )٧(
 .خرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  )٨(
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))الَملَ السعكُملَ ياِر أَهيالد ِمن ِمِننيؤالْم ِلِمنيسالْما ،   وِإناَء ِإنْ وش اللَّه أَلُ    لَالَِحقُونَ  ِبكُمسن ، ـا   اللَّهلَن 
)) .والْمستأِْخِرين ِمنا الْمستقِْدِمني اللَّه يرحم ولَكُم الْعاِفيةَ ،






 ـصلَّىالـم






   وسلَّم علَى نِبينا محمٍد وآِلـِه وصحِبِهاللَّهوصلَّى 
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  )١(اإلمام ابن باز فـي سطور
 فتـي األنام ، العالمد ، شيخ اإلسالم ومجدر الـمببن باز رمحه اهللاة الشيخ عبدالعزيز بن عبد اهللاهو اإلمام الـح .  
  هـ ) ١٣٣٠ / ١٢ / ٢: (ولد الشيخ فـي مدينة الرياض بتاريخ.  
            اً حيثُ كان عالـماً عامالً بعلمه ومعلماً لغريه وداعياً إلـى اهللا على بصرية ، وكان         كان الشيخ ابن باز إماماً رباني

  R  QS  V       U  T ]  : الـمذكورين فـي قولـه تعالــى        "إلمامالربانـي وا " يله حظ وافر من وصف    

[Z     Y  X      WZ ]  وقوله تعالــى   ]آل عمـران ،: [  K  JLP  O  N    M  Q  R  

UT  SZ ]السجدة. [  

 ةٍ "كان الشيخ ابن باز رمحه اهللا       ولَ عامججم  كما جاء يف كتـب التـرا       وهذه منقبة عند أئمة السلف الصالـح     " ر
   :"أُمةً فـي رجٍل" ، وكان والتاريخ

  والناس أَلْف ِمنهم كَواِحٍد               وواِحد كاَأللِْف ِإنْ أَمر عنا
  هـ رمحه اهللا رمحةً واسعة وأدخله الفردوس األعلى ) ١٤٢٠ / ١ / ٢٧(توفـي الشيخ بتاريخ  .  
  كبرية للعالَم أمجع ومصيبة عظيمة على الـمسلمني عموماً ، وبوفاة الشيخ كان وفاة الشيخ ابن باز رمحه اهللا خسارة

  ) . العاِلِم موت العالَِمموت: (تبني للناس مصداق قول بعض أهل العلم قديـماً عندما قالوا 
  
  :   

 كبرياً ،   تعباً ، ولكن سيعيش كبرياً ، وسيـموت      خدمة دينِه عاش م   ر نفْسه لِ  ذَ ن نم: (قال الشيخ ابن باز رمحه اهللا       
  ) .وسيبعثُ كبرياً ، والـحياةُ فـي سبيل اهللا أصعب من الـموِت فـي سبيل اهللا

  

  الْحمد ِهللا الذِّي وفَّقَِني ِلترجمِة
فِْع وِة النمِظيِم الْعجِة الْحرِغيالَِة الصسذَِه الرةهالْفَاِئد  

  لَقَد بدأْت ِبترجمِتها وانتهيت ِمنها ِفي مكَّةَ الْمكَرمة(
 هِحماز رِز ِبِن بِزيِدالعبخ عياِمِع الشاِخِل جِبداللَّه  

  ) ِمن الِْهجرِة النبِوية١٤٣٣أَثْناَء موِسِم حج عاِم 
  

                                                        
  .الـمحسن العباد حفظه اهللا للشيخ عبد) نـموذج من الرعيل األول .. الشيخ عبدالعزيز ابن باز: (اقرأ  )١(

 .للشيخ عبدالعزيز السدحـان حفظه اهللا  )دروس ومواِقف وِعبر .. اإلمام ابن باز(   و
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   اللَّهجاِمِع الشيخ عبِدالعِزيِز بِن باز رِحمه /  الْعِزيِزية /مكَّةَ الْمكَرمة 

   هـ١٤٣٣/ ذُو الِْحجة  / ٢٢/ بعد صالِة الِْعشاء 
   ارزقُِني االتيانَ ِإلَى الْحج والْعمرةَ مراٍت عِديدةللَّهما

  مكَرمة والْمِدينِة النبِوية وارزقُِني اِإلقَامةَ ِفي مكَّةَ الْ
  آِمين ـ: ـ قُولُوا 

  
  أبو فردوس الكردي العراقي
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