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  :املقدمة
إن احلمد هللا؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بـاهللا مـن رشور أنفـسنا 

ه، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل ل
 .ًأن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

 :أما بعد
ًكل زمان فرتة من الرسل بقايـافاحلمد هللا الذي جعل يف ( ّّ ٍ  مـن أهـل العلـم ِ

ُيدعون من ضـل إىل اهلـدى، ويـصربون مـنهم عـىل األذى، حييـون بكتـاب اهللا  َ َّ
ّاملوتى، ويبرص َون بنور اهللا أهل العمى، فكم من قتيل إلبليس قد أحيـوه، وكـم ُ ٍَ

َمن ضال تائه قد هدوه، فام أحسن أثرهم عىل الناس، وأقبح أثر النـاس علـيهم،  ْ َ ٍ ٍّ
َينفون عن كتاب اهللا حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني، الذين  َ َُ َ

ِعقدوا ألوية البدع وأطلقوا عقال الف ِ َ ِ َ الفون َ ُـتنـة، فهـم خمتلفـون يف الكتـاب، خم ُ
ُللكتاب، جمتمعون عىل مفارقة الكتاب، يقولون عىل اهللا، ويف اهللا، ويف كتاب اهللا  ُ
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شبهون  ِّبغري علم، يتكلمون باملتشابه من الكالم، وخيدعون جهـال النـاس بـام ي ُـ ّ ُ ٍ
 .)١ ()ِّعليهم، فنعوذ باهللا من فتن املضلني

ً تبـصريا بـسريهم ، وتعريفـا بحيـاهتم ، ونـرشا –فإن احلديث عـن العلـامء  ًً
َ مما ينفع األمة أكرب النفع، ألن فيـه وصـل احلـارض –لفضائلهم، وإذاعة ملناقبهم 

َّباملايض، وحث املتأخر عىل االقتداء بسجايا اخلري التي حتلـوا هبـا، وفيـه معرفـة 
م طلبة العلم بحال علامئهـم وسـريهتم وفقههـم وعلمهـم وتقـواهم وصـالحه

ُفينهلوا مما هنل منه أولئك العلامء حتى يلحق الركب بالركب ويقـع احلـافر عـىل  ِ َ
احلافر، وفيه تعريف أجيال األمة املتالحقة بأن أمتهم ودعـوهتم مـا وصـلت إىل 
علو الشأن إال بتوفيق اهللا وإعانته ثم بجهد وعمل بذله من تقدمهم فإن تواصـل 

 الزوال ، ويف الكالم عن العلامء فوائـد العمل تواصلت الريادة، وإال فالنقص ثم
 .ال حتىص يف مثل هذه املقدمة 

من أولئك العلامء العاملني، واجلهابذة املحققني واألئمة املجاهـدين الـذين 
ًأثريا، تعليام ودعوةأثروا يف حياة بالدنا والناس ت  العالمـة اإلمـام ، وقيادة وقدوة ً

 لتوحيد مفتي الديار الـسعودية الـشيخالفقهاء، وفقيه املحدثني، وداعية احمدث 

                                                
 .دار اللواء) ٨٥:ص(ّالرد عىل اجلهمية والزنادقة لإلمام أمحد  )١(
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  رمحه اهللا تعـاىل–عبدالعزيز بن عبداهللا بن عبدالرمحن بن حممد بن عبداهللا آل باز 
 .- رمحة واسعة

  
:القسم األول 
  :القسم الثاين
  . :القسم الثالث
:القسم الرابع 

  :القسم اخلامس
   :القسم السادس
   :القسم السابع

فأسأل اهللا أن يتقبل هذا العمل القليل، وأن جيازي عليه بالكثري، وأن : ُوبعد
    . إنه سميع جميب فيهًجيعله ذخرا، وأن ينفع به كل من نظر

  

 وكتب 
  ظافر بن حسن آل جبعانأبي معاذ             

  تندحة-مخيس مشيط                
dhaferhasan@gawab.com  
dhaferhasan@gmail.com  
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 ،قـدمني بـالعلم الـرشعيهو اإلمام الصالح الورع الزاهـد أحـد الثلـة املت
 وبقية السلف ، يف الفتوى والعلم،ومرجع املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا

 عبـدالعزيز : واتباع السنة الغراء الـشيخ،الصالح يف لزوم احلق واهلدي املستقيم
 .بن عبداهللا بن عبدالرمحن بن حممد بن عبداهللا آل باز

  

  
مـن هــ ١٣٣٠سـنةمن شـهر ذي احلجـة ولد يف الرياض يوم الثاين عرش 

 للحـج ً ومل خيـرج منهـا إال ناويـا، وترعـرع فيهـا وشـب وكـرب،اهلجرة النبويـة
  .والعمرة

  

                                                
إلمام ابن باز وكتاب ا، )١٢-١/٩(ومقاالت متنوعة للشيخجمموع فتاوى  :-هللا تعاىل  رمحه ا- مصادر ترمجة الشيخمن  )١(

، وكتاب إمام العرص للدكتور نارص الزهـراين،  للشيخ عبدالعزيز الرباكابن باز يف الدملوكتاب للشيخ عبدالعزيز السدحان، 
 حياة اإلمام عبدالعزيز بن باز حلمود بن عبداهللا وكتاب مواقف مضيئة يف،  لصالح اهلويملواإلجياز يف سرية ومؤلفات ابن باز

مليـة للـشباب اإلسـالمي تقـديم اوكتاب الشيخ ابن باز بقية السلف وإمام اخللف إصدار مركز املعلومات بالندوة العاملطر، 
ام عبدالعزيز بـن  وكتاب اإلنجاز يف ترمجة اإلمض القرين،عائتاز يف مناقب الشيخ ابن باز لالدكتور مانع اجلهني، وكتاب املم

، وكتاب كوكبة مـن أئمـة اهلـدى )١٠٦-١/٧٧(وكتاب علامء ومفكرون عرفتهم ملحمد املجذوب باز لعبدالرمحن الرمحة،
  .- رمحه اهللا تعاىل -وغريها يف سرية الشيخ ،)١٧٩-١٣٧:ص(ومصابيح الدجى للدكتور عاصم القريويت

 .- رمحه اهللا تعاىل - الشيخ عبدالعزيز بن بازيف هذه الرتمجة من موقعًكثريا ًعلام أين قد استفدت 



 
 

   

١٠  

  
ــشيخ  ــشأ ســامحة ال ــة عطــرة بأنفــاس العلــم واهلــدى عبــدالعزيزن  يف بيئ

 إذ ، وحـضاراهتا املزيفـة، بعيدة كل البعد عن مظاهر الدنيا ومفاتنهـا،والصالح
 ، وأئمة الدين، فيها كبار العلامء،كانت يف ذلك الوقت بلدة علم وهدىالرياض 

 وأعنـي من أئمة هذه الدعوة املباركة التي قامت عىل كتاب اهللا وسنة رسـوله 
 .-  تعاىل رمحه اهللا-هبا دعوة اإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب 

كـان  ن العظيم أن القرآ فيهشكال مما و،ي هذه البيئة العلمية نشأ سامحتهفف
 وهو عنوان الفوز والفـالح فبـالقرآن الكـريم بـدأ ،الذي ييضء حياته هو النور

 إذ جيعلـون -  تعـاىل رمحهـم اهللا-  كام هي عادة علـامء الـسلف-الشيخ دراسته 
 ويعـون ، فيحفظونه ويتدبرونه أشد التدبر-القرآن الكريم أول املصادر العلمية 

 فحفظ الشيخ ،قون إىل العلوم الرشعية األخرىَّ ومن ثم ينطل،أحكامه وتفاسريه
 فوعـاه وحفظـه متـام ،القرآن الكريم عن ظهر قلب قبل أن يبدأ مرحلـة البلـوغ

 ابتدأ سامحته ، ثم بعد حفظه لكتاب اهللا، وأتقن سوره وآياته أشد اإلتقان،احلفظ
  .يف طلب العلم عىل يد العلامء بجد وجلد وطول نفس وصرب

 -تعـاىل رمحهـا اهللا - أن لوالدتـه ،والتنويه يف أمر نشأتهوإن اجلدير بالذكر 
 فكانـت ، يف اجتاهه للعلم الرشعي وطلبه واملثـابرة عليـهً بارزاً ودورا،ً بالغاًأثرا
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 وحتضه عىل االستمرار يف طلب العلم والسعي وراءه بكـل ،حتثه وتشد من أزره
  .جد واجتهاد

 يف أول ً مبـرصا-  تعـاىل اهللارمحـه - عبـدالعزيز ولقد كان سـامحة الـشيخ
 إثـر )هــ١٣٤٦( وشاء اهللا حلكمة بالغة أرادها أن يضعف بـرصه يف عـام،حياته

 وعمره قريب ،)هـ١٣٥٠( برصه يف عاممرض أصيب به يف عينيه ثم ذهب مجيع
 أو يقلـل مـن مهتـه ،؛ ولكن ذلـك مل يثنـه عـن طلـب العلـمًمن العرشين عاما

 لصفوة فاضلة من ً مالزما، يف ذلكً جمداًوعزيمته بل استمر يف طلب العلم جادا
ّ وأثروا عليه ، فاستفاد منهم أشد االستفادة، والفقهاء الصاحلني،العلامء الربانيني

 واحلـرص عـىل معـايل ، والعلـم النـافع، بالرأي السديد،يف بداية حياته العلمية
ن لـه  ممـا كـا، والرتبيـة احلميـدة، واألخالق الكريمة، والنشأة الفاضلة،األمور

  . وأكرب النفع يف استمراره،أعظم األثر
 وتوثـق ، التي تغمرها العاطفـة الدينيـة اجلياشـة،عىل تلك النشأة الصاحلة

 والبعد عن سـيئ العقائـد ، وحسن اخللق، وسالمة الفطرة،عراها حسن املعتقد
  .واألخالق املرذولة

قده لبـرصه  قد استفاد من فعبدالعزيزومما ينبغي أن يعلم أن سامحة الشيخ 
 : أمورثالثةثال منها ال احلرص فوائد عدة نذكر عىل سبيل امل



 
 

   

١٢  

 يف علم احلديث فإذا سألته عـن ه فالشيخ حافظ عرص،قوة الذاكرة :األول
 أو غريها كمسند اإلمام أمحد والكتب األخرى جتده يف ،حديث من الكتب الستة

  .ورجاله ورشحه ، ومن تكلم فيه،ً ومتناً للحديث سنداًغالب أمره مستحرضا
 فالشيخ متزهد فيها أشـد ، وفتنة الدنيا وزينتها،إغفال مباهج احلياة :الثاين

  وإىل التواضـع والتـذلل هللا، ووجه قلبه إىل الـدار اآلخـرة،تورع عنهام و،الزهد
.  

 إذ ألـح عـىل نفـسه وحطمهـا ،استفاد من مركب النقص بالعينني :الثالث
 وإدراك ، املشار إليهم بسعة العلـم،علامء الكبارباجلد واملثابرة حتى أصبح من ال

 ، للعلمً وحبا، يف القلبً وقوة االستدالل وقد أبدله اهللا عن نور عينيه نورا،الفهم
 . وذكاء يف الفؤاد، عىل املحجةً وسريا، للسنةًوسلوكا

  
  



 
 

   

١٣  

  


، وأسـمى ًم وظيفـة أرشف قـدراإن مما ال شك فيه، أنه ال توجد يف اإلسال
 عند اهللا، من وظيفة ً، وأعظم أجراً، وأثقل تبعة، وأوثق عهداًمنزلة، وأرحب أفقا

 الـدعوة إىل اهللا ي ذلك ألنه وراث ملقام النبوة، وآخذ بأهم تكاليفهـا، وهـ،العامل
وتوجيه خلقه إليه، وتزكيتهم وتعليمهم وترويـضهم عـىل احلـق حتـى يفهمـوه 

 . يعملوا به ويعملوا لهويقبلوه، ثم 
وأما الوسيلة الكربى يف نجاحه يف هذه املكانة العلمية ووصوله إليها، فهي 
أنه قد بدأ بنفسه يف نقطة األمر والنهي، فال يأمر بيشء مما أمر اهللا به ورسوله حتى 
يكون أول فاعل له، وال ينهى عن يشء مما هنى اهللا ورسوله عنه حتى يكون أول 

ذلك ليأخذ الناس عنه بالقـدوة والتـأيس أكثـر ممـا يأخـذون عنـه تارك له، كل 
 متام - رمحه اهللا تعاىل -بوساطة األقوال املجردة والنصوص اللفظية، ألنه أدرك 

، والتبليـغ ال ًاإلدراك أن تالوة األقـوال والنـصوص ال تعـدو أن تكـون تبليغـا
 ً للنـايس، وتبكيتـاًريا، وال يعدو أن يكون تذكتلزم االتباع، وال يثمر االهتداءيس

 للجامـد ًل، وحتريكـا للجاهل، وإيقاظا للخامًللقايس، وتنبيها للخامل، وتعليام
 . وداللة للضال
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أما جر الناس إىل اهلداية بكيفية تشبه اإللزام فهو يف التطبيقات والتفسريات 
 يـأيت هبـا يف تربيـة أصـحابه، فـيعلمهم العملية التي كان املرشد األول حممد 

 بـام للرتبيـة - سـيد املرسـلني - لعلمه وهـو ،عامله، أكثر ما يعلمهم بأقوالهبأ
العملية من األثر يف النفوس، ومن احلفز إىل العمل بباعـث فطـري يف االقتـداء، 
ّوقد رأى مصداق ذلك يف واقعة احلديبية حني أمر أصحابه بالقول فرتددوا، مـع 

عن اهلـوى، ثـم عمـل فتتـابعوا يف ، وأنه ال ينطق أهنم يعلمون أنه رسول اهللا 
 . العمل اقتداء به

ومما أوصله إىل مكانته العلمية أنه قد أخذ عىل نفسه بـالفزع واجلـد حلـرب 
الباطل أول ما تنجم نامجته وتظهر بوادره، فال هيدأ له خاطر، وال تلني لـه قنـاة، 

فحل ، وال يسكت عليه وعنه حتى يسترشي رشه ويستً وحمواًحتى يوسعه إبطاال
أمره، بل حياربه حماربة شـديدة حتـى يقـل وينـدثر، وتلـك منقبـة محيـدة تـذكر 

 . - رمحه اهللا تعاىل -لسامحته يف كل منكر وباطل 
ومما أوصله إىل تلك املكانة املتميزة أنه يرد كل ما اختلـف فيـه إىل الكتـاب 

ن الكتـاب  آراء العلامء، وأقوال الفقهاء، والتي يرى أهنا بعيـدة عـًوالسنة، تاركا
 .  يف ذلك سلف صالح من علامء األمةوالسنة، ألن احلق واحد ال يتعدد؛ وله
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ومن أبرز مقومات مكانته العلمية التي تبوأها هي أنه يقدم دينـه والـوحي 
عىل العقل، وجيعل الرأي تبعا للنص وحيكم عقله يف لسانه، فال يصدر كالما إال 

ت اعتبار وتقـدير يف آرائـه وفتاويـه، بعد أن يتحرى ويرتوى فيه، وينظر نظرة ذا
وجيعل ميزان الرتجيح داخال يف أمور مهمة مـن املـصلحة والـرضورة والزمـان 
واملكان واحلال، ودرء املفاسد، بل إنه يميز بني أقل اخلريين وأكثـر الـرشين مـع 

، وبني خـري اخلـريين ورش الـرشين، لـذلك غلـب ًرضاراإ وًدفع أعالمها رضرا
 . يف الفهم واالجتهادصوابه عىل خطأه 

 باملرصاد ٌومن أهم مقومات مكانته العلمية أنه ذائد عن محى الدين، واقف
، ً أو منكـراًملن يريد العلو يف األرض والفساد والضالل بني العباد، ال يقر بـاطال

وال يسكت أو يتجاهل خمالفة رصحية للدين، وال يتساهل أبـدا يف حـق اهللا، وال 
سخط اهللا من أي شخص كائن من كان، بـل يقـول كلمـة ًيرىض مطلقا عن ما ي

احلق، ويدل عليها، وحيرص أشد احلرص عىل بيان احلق وإيصاله لألمـة أمجـع، 
 لألمة فنال بذلك مجال األحدوثة، وطيـب ً، وبذل وقتا ثميناً كبرياًفقد قدم جهدا

الثنـاء، واألمــة هـي شــهود اهللا يف األرض، وأن األمـة تــشهد والتـاريخ يــشهد 
 أمة يف رجـل، ورجـل يف - رمحه اهللا تعاىل -ابن باز الشيخ العلامء يشهدون أن و
 . أمة



 
 

   

١٦  

بمثل هذه اخلالل احلميدة التي أرشنا إليها إشارات يسرية، تبوأ ابن باز هذه 
املكانة العلمية التي أوصلته إىل أعىل املراتب، وأسنى املناصب، وهو التوقيع عن 

 . إىل اهللا، وهذا قليل من كثري يف مكانته العلميةرب العاملني يف اإلفتاء والدعوة
 

 
لقد عرف سامحته بـالنبوغ املبكـر واألملعيـة النـادرة، والنجابـة الظـاهرة، 
َّوالذكاء املفرط منذ نعومة أظفاره حتى بز أقرانه، وفاق أترابه، فهـو منـذ صـغره 

الـصفات اجلليلـة صاحب مهة عالية، ونفس أبية، وقلب طموح، جعلتـه تلـك 
موضع تقدير واحـرتام، وتبجيـل وتعظـيم، لكـل مـن عرفـه آنـذاك أو خالطـه 

 . وزامله
ومن أبرز األدلة، وأبني األمثلة عـىل نبوغـه املبكـر، وتوقـد ذهنـه، وشـدة 

 . بلوغ، وحفظه لبعض املتون العلمية قبل الذكائه، حفظه املتقن لكتاب اهللا 
عـىل العلـم، ويقـدر مـن وقتـه الـيشء أما أهم األسباب التي جعلته يقبل 

الثمني لذلك مع ذهـن وقـاد، وذكـاء مفـرط، ونبـوغ واطـالع تعـود إىل مخـسة 
 :أسباب
عناية إهلية كريمة، ومنة ربانية رحيمة، ونعمة امتن اهللا هبا عـىل الـشيخ  -١

 . أمور الدينيف فكان هلا أعظم األثر، يف نبوغه العلمي، وتفوقه يف جمال الفقه 



 
 

   

١٧  

  النية يف طلبه للعلم، مع صدق القصد، وحسن التوجه إىل اهللاإخالص -٢
 . 

 رمحهـا -وكان جيد من أمـه  :نشأته الصاحلة يف بيت علم وهدى وإيامن -٣
 التشجيع املستمر، والدعوات الصاحلة، واحلث والتأكيد عـىل طلـب -تعاىلاهللا 

 . العلم
ذهنـه،  دقة استحضاره وسـالمة منهجـه واسـتقامة حياتـه، وجـوالن -٤

 . وحسن استجابته لنصائح أساتذته وشيوخه
 استعداده الفطري، وصفاء ذهنـه، وحـضور بدهيتـه، وقـوة حافظتـه، -٥

واستثامر وقته يف البحث واملطالعة، مع توقد يف اهلمة، وتـوفر الرغبـة امللحـة يف 
معرفة العلم بمختلف فنونه، واحلرص عىل الـدليل يف كـل مـسألة مـن مـسائل 

 .  فيهاالعلم املختلف
 


 :تلقى العلم عىل أيدي كثري من العلامء ومن أبرزهم

بن الشيخ حممـد بن حسن  الشيخ حممد بن عبد اللطيف بن عبدالرمحن -١
 . بن عبدالوهاب قايض الرياض



 
 

   

١٨  

 الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن عبد الرمحن بن حسن بن الـشيخ حممـد -٢
 . - رمحه اهللا تعاىل - بن عبدالوهاب

 .  قايض الرياض- رمحه اهللا تعاىل - الشيخ سعد بن محد بن عتيق-٣
 .  وكيل بيت املال يف الرياض- رمحه اهللا تعاىل - الشيخ محد بن فارس-٤
 مفتـي - رمحـه اهللا تعـاىل -  سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الـشيخ-٥

ى عنـه  وتلقـني، من عرش سـنًاململكة العربية السعودية، وقد الزم حلقاته نحوا
، وهو مـن )هـ١٣٥٧(: إىل سنة)هـ١٣٤٧(:مجيع العلوم الرشعية ابتداء من سنة

 . ح الشيخ عبدالعزيز للقضاءَّرش
 من علامء مكة املكرمة - رمحه اهللا تعاىل -  الشيخ سعد وقاص البخاري-٦

 . )هـ١٣٥٥(:أخذ عنه علم التجويد يف عام
 

 
ًبتعيينـه رئيـسا إلدارات البحـوث )هــ١٣٩٥:(ر أمر ملكي عـام صد-١

، ويف )هــ١٤١٤:(حتـى عـامالعلمية واإلفتاء والـدعوة واإلرشـاد وبقـي فيـه 
هـ صدر األمر امللكي بتعيينه يف منصب املفتـي العـام للمملكـة ٢٠/١/١٤١٤

العربية السعودية، ورئيس هيئة كبـار العلـامء، ورئـيس إدارة البحـوث العلميـة 
 :انب ذلكإلفتاء، وإىل وفاته كان يشغل هذه املناصب، وإىل جوا



 
 

   

١٩  

ًرئيسا وعضوكان  -٢  . ا للمجلس التأسييس لرابطة العامل اإلسالميً
 . ًرئيسا للمجلس األعىل العاملي للمساجدو -٣
ًرئيسا للمجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة التابع لرابطـة العـامل و -٤

 . اإلسالمي
 .  األعىل للجامعة اإلسالمية يف املدينة املنورةًعضوا للمجلسو -٥
ومل يقترص نـشاطه عـىل مـا ، ًعضوا يف اهليئة العليا للدعوة اإلسالميةو -٦

ذكر فقد كان يلقي املحارضات، وحيرض الندوات العلمية ويعلق عليها، ويعمـر 
 املجالس اخلاصة والعامة التي حيرضها بالقراءة والتعليـق، باإلضـافة إىل األمـر

 .باملعروف والنهي عن املنكر الذي أصبح صفة مالزمة له



ً اهللا عىل الشيخ أن ألف عدد مباركا من املؤلفات التي ذاع صيتها ولقيت َّمن

 :اًقبوال بني الناس، ومنه
 .  جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة-١
 .  الفوائد اجللية يف املباحث الفرضية-٢
 .  من مسائل احلج والعمرة والزيارة التحقيق واإليضاح لكثري-٣



 
 

   

٢٠  

حكم االحتفـال ( التحذير من البدع ويشتمل عىل أربع مقاالت مفيدة -٤
باملولد النبوي، وليلة اإلرساء واملعراج، وليلة النـصف مـن شـعبان، وتكـذيب 

 ). الرؤيا املزعومة من خادم احلجرة النبوية املسمى الشيخ أمحد
 . والصيام رسالتان موجزتان يف الزكاة -٥
 .  العقيدة الصحيحة وما يضادها-٦
 .  وكفر من أنكرها وجوب العمل بسنة الرسول -٧
 .  الدعوة إىل اهللا وأخالق الدعاة-٨
 .  وجوب حتكيم رشع اهللا ونبذ ما خالفه-٩
 .  حكم السفور واحلجاب ونكاح الشغار-١٠
 . نقد القومية العربية -١١
 . ر اجلواب املفيد يف حكم التصوي-١٢
 .  الشيخ حممد بن عبد الوهاب دعوته وسريته-١٣
 : ثالث رسائل يف الصالة-١٤

 .؛ وهي املراد رشحها يف هذه الرسالة كيفية صالة النبي -أ
 .  وجوب أداء الصالة يف مجاعة-ب
 .  أين يضع املصيل يديه حني الرفع من الركوع-ج



 
 

   

٢١  

 .  حكم اإلسالم فيمن طعن يف القرآن أو يف رسول اهللا -١٥
 .  حاشية مفيدة عىل فتح الباري وصل فيها إىل كتاب احلج-١٦
 رسالة األدلة النقلية واحلسية عىل جريان الـشمس وسـكون األرض -١٧

 . وإمكان الصعود إىل الكواكب
 إقامة الرباهني عىل حكـم مـن اسـتغاث بغـري اهللا أو صـدق الكهنـة -١٨

 . والعرافني
 .  اجلهاد يف سبيل اهللا-١٩
 . روس املهمة لعامة األمة الد-٢٠
 .  فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة-٢١
 . وجوب لزوم السنة واحلذر من البدعة-٢٢
 . حاشية عىل بلوغ املرام-٢٣
 .النكت عىل تقريب التهذيب -٢٤
 حتفة األخيار ببيان مجلة نافعة مما ورد يف الكتاب والـسنة الـصحيحة -٢٥

 .من األدعية واألذكار
 . التحفة الكريمة يف بيان كثري من األحاديث املوضوعة والسقيمة-٢٦



 
 

   

٢٢  

رات مـن األحاديـث الـصحيحة حتفة أهـل العلـم واإليـامن بمختـا -٢٧
  .واحلسان
 .فتاوى نور عىل الدرب -٢٨
 . رشح القواعد األربع-٢٩
 . رشح األصول الثالثة-٣٠
 . رشح فضل اإلسالم-٣١
 . رشح العقيدة الواسطية-٣٢
 .احلموية، وغريها رشح -٣٣
 





 
 

   

٢٣  

  
  :قية صفاته الخَلْ-أ


 وهو لـيس ، مع املهابة، يمتاز باعتدال يف بنيته- رمحه اهللا تعاىل -إن الشيخ 
 حنطي ، مستدير الوجه، بل هو عوان بني ذلك،ً وال القصري جدا،بالطويل البائن

 وحليـة قليلـة عـىل ، ومـن دون ذلـك فـم متوسـط احلجـم،نف أقنى األ،اللون
 كانت سوداء يغلبها بعض البياض فلام كثر بياضـها ، كثة حتت الذقن،العارضني

 . وهو ذو بسمة رائعة تراها عىل أسارير وجهه إن ابتسم،صبغها باحلناء



 وال يتكلـف يف ، مجيل املظهـر، حسن اهليئة- رمحه اهللا تعاىل -يعترب الشيخ 

 ، وحيب ارتداء الثيـاب الواسـعة، وحيرص عىل لباس البياض يف ثيابه،ذلك أبدا
 وهـو سـلفي يف ،عباءة عودية اللونب ويزين ثيابه ،وثيابه تصل إىل أنصاف ساقيه

  .املظهر والشارة


 
  غري واحـد مـن كبـارذكر وقد ، اهليبة- رمحه اهللا تعاىل -مما متيز به سامحته 

العلامء الفضالء وطلبة العلم أن للشيخ هيبة فيها عزة العلامء مع عظيم مكـانتهم 
 وهـي تـنم عـن حمبـة ، وهذه اهليبة قـذفها اهللا يف قلـوب النـاس،وكبري منزلتهم



 
 

   

٢٤  

رمحـه اهللا  – بـل إن الـشيخ ، ال من خوف وهلع وجبن معـه،وإجالل وتقدير له
 مما جعلهم ،له وكريم أخالقه بجميل شامئ، قد فرض احرتامه عىل الناس- تعاىل

  . ويقدرونه يف أنفسهم أشد التقدير،هيابونه حياء منه
 وما خيدش احلياء ، ومرذول اللفظ،ومما زاد هيبته أنه ابتعد عن ساقط القول

 بـل جتـد ،ً وملاماً فال تكاد جتد يف جملسه شيئا من الضحك إال نادرا،أشد االبتعاد
  . والتأمل يف الدار اآلخرة والتفكر،جمالسه عامرة بذكر اهللا

 ، فإنـه آيـة يف التواضـع، واهليبة، واملنزلة السامية،ومع هذه املكانة العظيمة
 وإبـاء يف ، مـع عـزة يف الـنفس، وصدق العزيمـة، وعلو اهلمة،وحسن املعارشة

 كأنـه واضـع بـني نـصب ، كل البعد عن الصلف والتكلف املذمومً بعيدا،الطبع
      .]٨٦:ص[      :عينيه قوله تعاىل

         

 
وفـصاحته تـربز يف كتابتـه ن، ذو فـصاحة وبيـا -رمحه اهللا تعـاىل -الشيخ 

 ونـربات مـؤثرة ، فهـو ذو بيـان مـرشق، وحمارضاتـه وكلامتـه وخطبه،وحمادثته
ثـر  ويميل دائام إىل األسلوب النافع الذي كان عليه أك، وأداء لغوي مجيل،حزينة

رمحـه اهللا  -   الـشيخ فتجـد)السهل املمتنع:( وهو األسلوب املسمى،أهل العلم
 عن التعقيد والتنطع يف الكالم والتـشدق يف اللفـظ ًس بعدا من أكثر النا-تعاىل 



 
 

   

٢٥  

 تتـسم ، عـذب األسـلوب، بل هـو سـهل العبـارة، والتكلف والتمتمة،واملعنى
  .عباراته وكتاباته باإلجياز واإلحكام والبيان

 - رمحه اهللا تعاىل -ومن نوافل األمور أن يقدر القارئ الكريم ثقافة الشيخ 
 ألن معرفة ذلك وإتقانه من األسس الرئيسية يف ،يف اللغة واألدب وحسن البيان

 وهلذا كان ، ومعرفة مدلوالت العلامء،فهم آيات الكتاب ونصوص السنة النبوية
  . للخطابة والكتابةً متمكنا جميدا- رمحه اهللا تعاىل -الشيخ 

ازون بالفصاحة  يمت،ومن املألوف أن الذين حيرمون برصهم من أهل العلم
 ألن معظـم اعـتامدهم عـىل اإللقـاء ، وقوة اخلطابة وإتقاهنـا،يف األلفاظ واملعاين

رمحه  - يف الشيخ ً وهذا ما يتجىل واضحا،واخلطابة يف الدرس والوعظ والدعوة
  .-اهللا تعاىل 

 وواعظ بليغ سواء يف حمارضاته الكثرية ،ٌ خطيب– رمحه اهللا تعاىل -والشيخ 
 وتوصـياته ، أو يف توجيهاتـه احلكميـة،عقيباته عىل حمـارضات غـريهالنافعة أو ت

  . وتتطلع هلا األفئدة والقلوب الصادقة املؤمنة، التي ترشئب إليها األسامع،املفيدة
 ،شتتتومن مميزاته وخصائصه اخلطابية قدرته عىل ترتيب أفكاره حتى ال ت

ذي ال يكـاد يعرتيـه  ال، ثم سالمة أسلوبه،وضبطه لعواطفه حتى ال تغلب عقله
  . حترره من كل أثر للتكلف والتنطعً وأخريا،اللحن يف صغري من القول أو كبري

  



 
 

   

٢٦  

 
 ، ورسعـة البدهيـة، قـوة احلافظـة-رمحـه اهللا تعـاىل  -ّومما متيز به سـامحته 

ارة  وغز، وشدة يف الذكاء، ووفرة يف العلم،واستحضار مسائل العلم بفهم واسع
  . ونجابة ظاهرة، صاحب أملعية نادرة-رمحه اهللا تعاىل  - فهو ،يف املادة العلمية

 بعـد توفيـق اهللا - مها من األسباب القوية ، وقوة الذاكرة،وإن نعمة احلفظ
-املبنية عىل حمفوظاته التي ، وازدياد ثروته العلمية، عىل متكنه من طلبه للعلم 

 وقد حباه اهللا من الذكاء وقـوة احلفـظ ،والتعليموعتها ذاكرته يف مراحل التعلم 
  . مما مكنه من إدراك حمفوظاته العلمية عن فهم وبصرية،ورسعة الفهم

َومما يؤكد عىل ذلك أنه لربام سئل عـن أحاديـث منتقـدة يف الكتـب الـستة  ِ ُ
وغريها من كتب الـسنة فيجيـب عليهـا مـع خترجيهـا والـتكلم عـىل أسـانيدها 

 .وال أهل العلم فيها وذكر أق،ورجاهلا
َّ ممن من اهللا عليه بحفظ الشيخو الصحيحني، صحيح البخاري، وصـحيح َّ
َ يشء؛ إال اللهم أنه سئل مـرة وال يكاد يفوته من متوهنام، واستحضارمهامسلم ِ ُ، 

 إال - نعم وهللا احلمد واملنـة - ًهل حتفظ الصحيحني فأجاب قائال :فقال السائل
  .ر وتربيطأن صحيح مسلم حيتاج إىل نظ



 
 

   

٢٧  

 أنــه يف كلامتــه ،وممــا يؤكــد ويــربهن عــىل قــوة حافظتــه وحــضور بدهيتــه
 واألحاديـث ،وحمارضاته ومواعظه جتده كثري االسـتدالل بالنـصوص القرآنيـة

 وهكذا ، يأيت عليها بسياقها ولفظها ومتامها، وأقوال أهل العلم الرشعية،النبوية
 ًسألة وأقوال أهل العلـم فيهـا مبينـا جتده يذكر امل،يف اجتامعات هيئة كبار العلامء

  .اجلزء والصفحة والكتاب املنقول عنه القول
 أنه يميز بني أصـوات حمبيـه ة الشيخ وهووثم أمر آخر يؤكد عىل قوة حافظ

 ً بعض من عارص الشيخ قديامذكر وقد ، مع كثرهتم،الذين يقدمون للسالم عليه
 ،بالـسالمالزائـر  فبادره ،ن طويلة للسالم عليه بعد مدة من الزمه قدم أنًوحديثا

 وهذا دأبه يف أغلب ، باسمهً ورد عليه السالم مناديا، من أول وهلةفعرفه الشيخ
  .من يقدمون عليه للسالم

 مما يؤكد عىل قوة ذاكرته أنك جتـده يـورد القـصص القديمـة التـي ًوأيضا
 ، أمرهـا ينظر إليها ويتأمـل يف،حصلت قبل ستني سنة أو أكثر كأنه مطلع عليها

  .وهذا أمر معلوم عند من خالط الشيخ وعرفه متام املعرفة
 


 وخـصلة محيـدة لكبـار العلـامء وأهـل الفـضل ،إن الفراسة حلية معلومة

الفراسـة :(-  تعـاىل رمحـه اهللا- والفراسة كام قال عنها اإلمام ابن القيم ،واهلدى



 
 

   

٢٨  

 واحلـال ،ِّفرق به بني احلـق والباطـلاإليامنية سببها نور يقذفه اهللا يف قلب عبده ي
 فمن كان ، وهذه الفراسة عىل حسب قوة اإليامن، والصادق والكاذب،والعاطل

 ،أعظـم األمـة فراسـة  وكان أبو بكـر الـصديق ،َّ فهو أحد فراسةًأقوى إيامنا
أظنه كذا  : فإنه ما قال ليشء، ووقائع فراسته مشهورةوبعده عمر بن اخلطاب 

  .) ويكفي يف فراسته موافقته ربه يف مواضع عدة،الإال كان كام ق
 وفراسـة ، صاحب بصرية نافذةكان - رمحه اهللا تعاىل - عبدالعزيزوالشيخ 

 وممـا يؤكـد . وأخذ العلم عىل يديه، من عارشه وخالطهً يعرف ذلك جيدا،حادة
ّ فيعـرف اجلـاد مـنهم يف هدفـه ،عىل فراسته أنه يعرف الرجال وينزهلم منـازهلم

 ويقـدمهم عـىل مـن ،صده من الدعاة وطلبة العلم فيكرمهم أشـد اإلكـرامومق
 وله فراسة ، وخيصهم بمزيد من التقدير ويسأل عنهم وعن أحواهلم دائام،سواهم

 وله فراسة أيضا يف ما ،يف معرفة رؤساء القبائل والتفريق بني صاحلهم وطاحلهم
تجـده فيهـا متـأمال  واملـشكالت العلميـة؛ ف،يعرض عليه من املسائل العويصة

 وله فراسـة ، وحيل مشكلها، حتى يفك عقدهتا، تقرأ عليه عدة مرات،متمعنا هلا
 يرى اإلجياز ووضـوح ً فهو دائام، يف ما يتعلق باإلجابة عن أسئلة املستفتنيًأيضا

 وإن كـان ، مـن أهـل الباديـةًالعبارة ووصول املقـصد إن كـان املـستفتي عاميـا
 أطال النفس يف جوابه مع ،ىل الرتجيح يف املسألةاملستفتي طالب علم حريص ع



 
 

   

٢٩  

 وبيـان الـصواب ، وتقـديم األرجـح منهـا،التعليالت وذكر أقوال أهل العلـم
 .بعبارات جامعة مانعة

  

  
رمحـه  - عبدالعزيزإنه ملن املعلوم املتواتر عند مجيع الناس أن سامحة الشيخ 

َّ ممن متيز بـاخلال-اهللا تعاىل  ، ومجيـل األخـالق، واخلـصال الرشـيدة،ل احلميـدةَّ
 وهــو ممــن يقتــدى بــه يف األدب والعلــم ، وعظــيم التواضــع،وطيــب الفعــال

 بل هو أسوة حسنة يف ترصفاته وسمته وهديه املبني عـىل كتـاب اهللا ،واألخالق
 ، وخاصة يف زهده وعبادتـه وأمانتـه وصـدقه، وسنة رسوله الكريم ،العظيم

 ، وذكـاء فـؤاده وسـخاء يـده، وعظيم خشيته هللا،رضعه إىل اهللا وتئهوكثرة التجا
 وقصارى القول أن للـشيخ  وكثرة عبادة؛، مع اتباع للسنة الغراء،وطيب معرشه

ّ ومناقـب فـذة ، وشـيم كريمـة، وخالل مجيلة، صفات حسنة-  رمحه اهللا تعاىل-
  . جيدر بنا أن نتناوهلا بيشء من التفصيل،عظيمة

 ، وخفـض جنـاح الـذل والرمحـة للخلـق،لتواضع هو انكسار القلـب هللا

 فالـشيخ ، ومعرفة قدر نفسه،ومنشأ التواضع من معرفة اإلنسان قدر عظمة ربه
 فهو يعامل ، وتواضع لربه أشد التواضع، قد عرف قدر نفسه-رمحه اهللا تعاىل  -



 
 

   

٣٠  

 وال ،خملـوق ال يزهو عىل ،الناس معاملة حسنة بلطف ورمحة ورفق ولني جانب
 وال يرتفـع ، وال يبايل بمظاهر العظمـة الكاذبـة، وال ينهر سائال،يتكرب عىل أحد

 ً وال يـأنف أبـدا، وخماطبتهم باللني، وامليش معهم،عن جمالسة الفقراء واملساكني
  .من االستامع لنصيحة من هو دونه
  ومها من أبرز صـفات،السكينة والوقارخلق  :ومما يندرج حتت هذا اخللق

 ،يـد أو البعيب ومها أول ما يواجه به الناس سواء القر-  تعاىلاهللارمحه  -الشيخ 
 يف ، فإن الناس ليتكبكبون حوله أيـنام وجـد،جلساءه األدنني أو زواره العابرين

 وإنه ليصغي لكل مـنهم يف إقبـال خييـل إليـه أنـه ، يف املكتب، يف املنزل،املسجد
 ومراجعـوه مـن خمتلـف ، ينـرصف هـو فال ينرصف عنه حتى،املختص برعايته

رمحه اهللا  - فيقوم الشيخ ، ولكل حاجته وقصده، ومن خمتلف األرجاء،الطبقات
 بكلـامت ، عليـهً ولربام ضاق بعضهم ذرعا، وتيسري مطلبه، بتسهيل أمره-تعاىل 

إال أن يوجهـه للوقـار  -رمحه اهللا تعـاىل  -يرى نفسه فيها مظلوما فام من الشيخ 
 تـدل عـىل ، بـاحلق ناطقـة، إهنا واهللا صور صادقة،اهلداية والصالحوالدعاء له ب
  . وكبري وقار، وعظيم أناة وحلم، وحسن سكينة،تواضع جم

 تلبية دعوة طالبه وحمبيه يف حفـالت -  تعاىلرمحه اهللا -ومما يؤكد تواضعه 
 ويطلب مـن أحـد اإلخـوان قـراءة ،ً مبكراً وحيرض حضورا،الزواج اخلاصة هبم



 
 

   

٣١  

 هذا دأبه والغالب عليـه يف ، ثم يقوم بتفسريها للجميع، القرآن الكريمآيات من
  .-  يف اجلنةمنزلته اهللا أعىل -حضوره للوالئم 

  

 
 مـع ، الزهد يف هذه الـدنيا- رمحه اهللا تعاىل -شيخ اللعل من أبرز ما متيز به 

 وقدم عليها دار ، فقد انرصف عنها بالكلية، وحصول مقاصدها له،توفر أسباهبا
 - تعاىل رمحهم اهللا- متأسيا بزهد السلف الصالح ، ألنه علم أهنا دار الفناء،البقاء

 ، مع قرهبا منهم،الذين كانوا من أبعد الناس عن الدنيا ومباهجها وزينتها الفانية
 وقـدوة تؤتـسى يف ، يقتدى بهً وعلام، حيتذى بهً مثاال- رمحه اهللا تعاىل -فالشيخ 
 وكم من ، واهلروب من املدائح والثناءات العاطرة،لورع وإنكار الذاتالزهد وا

 ، وخالله الرشيدة، يطنب يف ذكر مناقبه وخصاله احلميدةيرد حني يسمع منمرة 
 اللهم اجعلنـي ، وإياكم والتامدح فإنه الذبح، لقد قصمت ظهر أخيك(: لهيقول
ــونًخــريا ــل هــذه ا،) واغفــر يل مــا ال يعلمــون، ممــا يظن ــرية بمث  ،لكلــامت الن

 وهذا إن دل عـىل ،ً شديداًيكره املدح والثناء كرهافالشيخ والتوجيهات الرشيدة 
 وخـشية ، وطهارة يف اجلوارح،يشء فإنام يدل عىل زهد يف القلب وعفة يف الروح

  .للموىل 



 
 

   

٣٢  

 ، عفيف النفس، فهو عف اللسان،وأما عفته وتعففه فهو بحر ال ساحل له
 عـن ً مـدبرا، عىل الطاعاتً مقبال، للمآثمً جمانبا، املحارم عنً بعيدا،طاهر الذيل

  .- ً نحسبه كذلك واهللا حسيبه وال نزكي عىل اهللا أحدا-السيئات ومواطن الزلل


 
 وغايـة سـامية ،ًمن الصدق مبلغا عظيام - رمحه اهللا تعاىل -لقد بلغ الشيخ 

 التـي يعرفـون أن يـهبفتاو و، فتجد مجيع الناس يثقون به وبعلمـه،ومنزلة رفيعة
 ويتقبلون نصحه ألهنم يعلمون أنه صـادر ،مصدرها كتاب اهللا وسنة رسوله 

 وهذا األمر ، وحب اهلداية للخلق واخلري هلم، مبني عىل الرمحة،من قلب صادق
 من جهة معلومة هي صـدقه ، إنام نتجت وحصلت له- أعني به الثقة املتناهية -

  .القبول بني خلقهله ، فطرح اهللا وإخالصه ونزاهته ،مع خالقه ومواله
 

 
وال أدل عىل ذلـك ،  هبذه الصفة احلميدةًمتصفا ليس من الغريب أن يكون

من أن العامل اإلسالمي بأمجعه قد ائتمنـوه لـيس فقـط عـىل أمـواهلم وودائعهـم 
 ومـرجعهم األول ، فهو مفتي املسلمني،انتهم؛ بل عىل أفكارهم وتوجهاهتموأم
ً وقاداً مما يستلزم فكرا، هذا العرصيف  ً وإخالصا، ونزاهة يف القصد، وحجة نرية،َّ

 . وأمانة يف الفتوى،يف العمل



 
 

   

٣٣  

 يف منزلـه ومكتبـه النـاس إليـهكثري من وفود  تواتر من أخبار الشيخ ولقد 
 ومما يـدل عـىل حبـه ، والتوجيه املفيد، والنصح السديد،ألخذ املشورة الصادقة

 ، والكلامت الـسديدة، الشديد عىل تذكري األمة باألصول النافعة حرصه،لألمانة
 يـرى أن القيـام ، وإرشادات دينيـة، وعظيةتوذلك بكلام :يف املناسبات العامة

 . والتضلع بمسئوليتها أمانة يف عنق كل مسلم،بدورها
 

 
 -بدالعزيز الشيخ ع التي متيز هبا ، والفضائل الرشيدة،من الصفات احلميدة

 . صفة احللم وسعة الصدر، عىل غريه من العلامء-رمحه اهللا تعاىل 
 فجمـع لـه بـني أكـرم -رمحـه اهللا تعـاىل  -ولقد من اهللا تعاىل عىل سامحته 

 ولـذا اتـسع ، فبهام متيـز عـن غـريه، وأعظم خلتني ومها العلم واحللم،خصلتني
 .لعـذر ألغالطهـم والـتمس ا، وعذر الناس من أنفـسهم، وامتد حلمه،صدره

 ،ته عـىل النـاسق وشـف،ولعل من املناسب إيراد ما يدل عىل حلمه وسعة صدره
َّ رجـل كثـري الـسباب فـسب ،فمن ذلك أنه دخل عليه يف جملس القضاء يف الدمل

العزيز بـن بـاز إىل  وعندما سافر الشيخ عبد، والشيخ ال يرد عليه،الشيخ وشتمه
 وكان إمامـه آنـذاك ، يف جامع العذار،ليهّاحلج تويف هذا الرجل فجهز للصالة ع

 فلام علم أنه ذلك الرجل تنحى وامتنع عن ،عبدالعزيز بن عثامن بن هليلالشيخ 



 
 

   

٣٤  

ا عليـه  بل صـلو،ال أصيل عىل شخص يشتم الشيخ ابن باز : وقال،الصالة عليه
 ،العزيز من احلج وأخرب بموت ذلك الرجل ترحم عليهأنتم؛ فلام عاد الشيخ عبد

 ثـم ،إنه خمطئ يف ذلـك : قال،علم برفض الشيخ ابن هليل الصالة عليهوعندما 
  .قال دلوين عىل قربه فصىل عليه وترحم عليه ودعا له

 والـشيخ يـدرس ،ودخل عليه رجل آخر عنـده قـضية يف الـصباح البـاكر
 وأخـذ ينـادي ، فوقف هـذا الرجـل علـيهم- جامع الدمل -الطالب يف اجلامع 

 ، واترك القراءة، قم افصل بني الناس،افصل بني الناسقم  :بصوت مرتفع قائال
 وأخربه يأتينا عندما نجلـس ،قم يا عبداهللا بن رشيد :فلم يزد الشيخ عىل أن قال

  .للقضاء بعد الدرس
 ، إيـاه بـصفات بذيئـةً برجل اغتابه سـنني عديـدة مـتهام الشيخ مرةوأخرب

 ،ما حقي فقد تنازلت عنهأ : فقال،ونعوت مرذولة وأنه يطلب منه السامح والعفو
 .وأرجو اهللا أن هيديه ويثبته عىل احلق

   

 
 وكرمـه كـرم ، كرمه معروف مـشهور- رمحه اهللا تعاىل - عبدالعزيزالشيخ 

 يلتقـي عليهـا ،ً فامئدته ال ختلو من ضـيوف أبـدا،أصيل ال تكلف فيه وال تنطع



 
 

   

٣٥  

 -رمحه اهللا تعـاىل  - تهميزوهذه الصفة مما ،  والغريب والقريب،الصغري والكبري
 : فهو كريم وكرمه يتمثل يف أمور عدة،ن غريه من العلامءع

 وال ،ًعطاءه املستمر للفقراء واملحتاجني واملساكني فهو ال يـرد طلبـا ً:أوال
 وربام مر عليه بعض األشهر يستدين عىل ،ً وال كثرياً من ماله ال قليالًيمسك شيئا

  . تعاىل إلنفاق قيمتها يف سبيل اهللا مهمةً ولربام باع أغراضا،راتبه
 ،ً وحيداً وال يأكل منفردا، يدنو وحده إىل طعامهاليتمثل كرمه يف أنه  :ثانيا

 وحيرض العلامء والطلبة ،وإنام إذا حرض طعامه أحرض الناس عىل طعامه وسفرته
 فيحيي اجلميع ،واملفكرون واألدباء والعامة وعابري السبيل والفقراء واملساكني

 ٌكـل( : ثـم إذا أراد أحـدهم أن يـستعجل قـال،يرحب هبـم أطيـب الرتحيـبو
  .)جعل اهللا فيه العافية:(  ويقول ملن دعا اهللا له،) إىل أحدٌ ال ينظر أحد،باختياره

 حـصل للـشيخ طيـب ، والـصفات احلميـدة،بمثل هذه األخالق الرضية
 وال يف ، وال يف اململكـة فحـسب، ال يف الريـاض وحـدها، وحسن األثر،الذكر

 إمجاع أو شبه إمجاع عىل حبه وعـىل  وهناك،العامل العريب ولكن يف مجيع العامل كله
  .أنه البقية الباقية الثابتة عىل طريق السلف الصالح

وهذه الصور املرشقة التي سقناها عن كرم الشيخ وجوده تعترب بمثابة دعوة 
ضيلة والبعـد عـن الـشح  والتسابق يف ميادين الفـ،مفتوحة إىل التنافس يف اخلري



 
 

   

٣٦  

 وذلك أن اإلسالم ديـن يقـوم عـىل التعـاون والـرب والبـذل ،واحلرص والبخل
 يف أن تكون النفـوس  ولذلك رغب ، وحيذر من األنانية واإلمساك،واإلنفاق

ــة،بالعطــاء ســخية ــاخلري ندي ــه باملــسارعة إىل دواعــي ، واألكــف ب  ووىص أمت
 .كل خلق نبيل وإىل ، ووجوه الرب وبذل املعروف،اإلحسان

  

  
عبداهللا، وعبدالرمحن، وأمحد، وخالـد؛ :   وله أربعة أبناء،الشيخ له زوجتان

 . وله ست بنات
  

  
ِ رزأت األمـة بفقـد سـامحة هــ١٤٢٠/حمـرم/٢٧يوم اخلميس املوافق يف  ُ

 .ًالشيخ عبدالعزيز بن باز عن عمر يناهز تسعة وثامنني عاما
ٌاملَ عـُفبموتـه فقيـدم خرس املسلمون خسارة كبرية، َلَعوبفقد هذا ال  جليـل ِ

كرس كل حياتـه يف سـبيل العلـم وخدمـة اإلسـالم واملـسلمني عـىل اخـتالف 
 . فرمحه اهللا رمحة واسعة، وبلداهنمأوطاهنم

وملا تسامع الناس باخلرب، تصدعت األفئدة، ونكـست األذقـان، فكـم مـن 
 .وكم، ولكن إنا هللا وإنا إليه راجعوندمعة ترقرقت، وكم من حزن قىض، وكم 
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ِفلام سري بجنازته تذكر املتذكر جنازة اإلمام أمحد بن حنبل أو ابن تيمية من ذوي 
 . غبطةاجلنائز املشهودة ، فال حتيص األلسنة املرتمحة عليه واملستغفرة له وياهلا من

ن، حاء اململكة يفدون بأنفسهم يعزون، ويستغفروولقد تتابع الناس من أن
 .ويشهدون للفقيد باإلحسان

َوتتابع ذوو األقالم يرثون إمام وقته ، فكم من عامل نثر رثاءه ، وكـم مـن عـامل 
العجز عن وصف املشاعر نظم رثاءه، وكم من مثقف كتب، وكم من عاقل سطر، و

 .ً، فجزاهم اهللا خرياسمة اجلميع
ى، وأصلح وبارك ، مع احلبيب املصطف رمحة واسعة، وجعل مثواه جناتهرمحه اهللا

 ونفع بولده من بعده، 
 .وآخر دعواي أن احلمد هللا رب العاملني 
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