
 
  

  
  


 


 

 


 
 

 



)رمحه اهللا(  

 
 

   

 

٤ 


 

 
 


 الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
عبد الكرميصالح الدين 







 ٢٠١١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  :قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا 
  ِديثَ وإالَّ الِفقْـه يف الديِنإالَّ الـح       كُلُّ العلوِم ِسوى القُرآِن مشغلَة

 ِنـاك وسواس الشياطيوما ِسوى ذَ        ناـالِعلم ما كانَ فيِه قال حدث



        

 

٥ 

 
 

    ِعيتسنو هدمحِهللا ن دذُ  ِإنَّ احلَموعنو هِفرغتسنو هن      ِمنا وفُِسنِر أَنورِباِهللا ِمن ش 
 لَه اِديِللْ فَال هضي نمو ِضلَّ لَهِدِه اُهللا فَال مهي نا ماِلنمئَاِت أَعيس.  

ِإالّ او أَنْ ال ِإلَه دهأَش ، لَه كِريال ش هدحُهللا ولُهوسرو هدبداً عمحأَنَّ م دهأَشو .  

ونلِمسأَنتُم مإِالَّ و وتُنالَ تَمتُقَاتِهِ و قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ا الَّذِينها أَيي ] ١٠٢سورة آل عمران. [  

  اـ                يـا رِجمهمِن ـثبـا وهجـا زَوهمِن لَـق خةٍ واحِـدن نَّفْـسٍ و لَقَكُـم مـذِي خ را ـيـ ـِاالً كَثـأَيها النـاس اتَّقُـواْ ربكُـم الـَّ
اللّه الَّذِي تَساءلُـساء واتَّقُـونِ   ] .١: سورة النساء [ اكُم رقِيبـام إِن اللّه كَان علَيـهِ واألَرحــون بِـواْ 

       ـولَهسرو ه يا أَيها الَّذِين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سدِيدا يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفِر لَكُم ذُنُوبكُم ومـن يطِـع اللـَّ
  ] .٧١ ـ ٧٠:سورة األحزاب [ فَقَد فَازَ فَوزًا عظِيما

  ... ما بعدأَ    
صلَّى اُهللا علَيِه وعلَـى آِلـِه       (فَِإنَّ أَصدق احلَِديِث ِكتاب اِهللا وخير اهلَدِي هدي محمٍد          

لَّمسـاللٍَة ِفـي      ) وكُلَّ ضاللَةٌ وٍة ضعكُلَّ ِبدةٌ وعثٍَة ِبددحكُلَّ ما وهثَاتدحِر مواُألم رشو
   .ِرالنا










   

 

٦ 

















 اوِنِه مد ونَ ِمنعدت الَِّذينو
             وا لَكُمابجتا اسوا مِمعس لَوو اَءكُمعوا دعمسلَا ي موهعدِقطِْمٍري ِإنْ ت ِلكُونَ ِمنمي

]١٤-١٣: فاطر[لُ خِبٍريويوم الِْقيامِة يكْفُرونَ ِبِشرِككُم ولَا ينبئُك ِمثْ














        

 

٧ 





 لُقُواخي وِن اللَِّه لَند ونَ ِمنعدت ِإنَّ الَِّذين وا لَهِمعتثَلٌ فَاسم ِربض اسا النها أَيي
بابا ولَِو اجتمعوا لَه وِإنْ يسلُبهم الذُّباب شيئًا لَا يستنِقذُوه ِمنه ضعف الطَّاِلب             ذُ

طْلُوبالْمو]٧٣: احلج[






















   

 

٨ 










)دويب(
)ــاعي )رف

يعبدالقادر








r))  م يـسأل اهللا تعـاىل يغـضب    ـإنه من ل
)٢())عليه



                                                        

١  

نعمان ابن املفسر الشهري حممود : اآليات البينات يف عدم مساع األموات عند احلنفية السادات، للعالمة  )١(
حممـد ناصـرالدين    : ، حققه وقدم له وخرج أحاديثه وعلق عليه احملدث العالمـة          )رمحه اهللا (اآللوسي  

  ).محه اهللار(األلبانـي 
 ) .٢٤١٨: (صحيح الـجامع الصغري رقم  )٢(



        

 

٩ 

















آمني 

 .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني












 

   

 

١٠ 

 
 

  .ه ومن واالهمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحب        احل
ا بعد أم:  


r

)    عليهم الـصالة والـسالم(
           اجو وا اللَّـهـدبوالً أَِن اعسٍة را ِفي كُلِّ أُمثْنعب لَقَدـوا  وِنبت

الطَّاغُوت]  ٣٦: النحل.[






















        

 

١١ 








) إقامة الرباهني( 


r















     





   

 

١٢ 



  

أصـحابه ومـن    وعلى آله و  السالم على رسول اهللا     احلمد هللا والصالة و   
   :أما بعد،  هداهـاهتدى ب

) ـ )مجتمعـال


r
r




)آمنة(


  يصلى من لظاهايشعل احلرب و  درك عاملا    يارسول اهللا أ
  يف ظالم الشك قد طـال سراها  يارسول اهللا أدرك أمة 
  يف متاهات األسى ضاعت رؤاها  يارسول اهللا أدرك أمة







 



        

 

١٣ 




  :  قالتىل أنْإ
  يف ظالم الشك قد طال سراها     ةـم أدرك أرسول اهللا يا

  له   يوم بـدر حني ناديت اإل  عجل النصركما عجلتـه
اــودا ال تراهـن هللا جن إفاستحال الذل نصرا رائعا   











 كرباهللا أ

r



r

:    ِِكـيمِزيِز الْحِد اللَِّه الْعِعن ِإلَّا ِمن رصا النمو] آل
]. ١٢٦: عمران


   

 

١٤ 

     لَكُم فَال غَاِلب اللَّه كُمرصنذَا الَِّذي      ِإنْ ي نفَم ذُلْكُمخِإنْ يو 
  .]١٦٠: آل عمران[  ينصركُم ِمن بعِدِه










:   
ا خموِنودبعِإلَّا ِلي سالِْأنو الِْجن لَقْت ]٥٦: الذاريات[.   




:     وادبوالً أَِن اعسٍة را ِفي كُلِّ أُمثْنعب لَقَدوا وِنبتاجو اللَّه
  ].٣٦: النمل[ الطَّاغُوت





 ْلسا أَرما    وِإلَّا أَن ال ِإلَه هِه أَنوِحي ِإلَيوٍل ِإلَّا نسر ِمن ِلكقَب ا ِمنن

  . ]٢٥: األنبياء[ فَاعبدوِن

r




        

 

١٥ 




           ِبٍري أَلَّـاِكيٍم خنْ حلَد ِمن لَتفُص ثُم هاتآي تِكمأُح ابالرِكت
ِشريبو ِذيرن هِمن ِني لَكُمِإن وا ِإلَّا اللَّهدبعت ]٢-١: هود. [  





r








  عليهم الصالة والسالم (








:    وا ِإلَّـاا أُِمـرمو

عفَاَءِلينح ينالد لَه ِلِصنيخم وا اللَّهدب ]٥:  نةـيـبـال.[  

   

 

١٦ 





: َأ كبى رقَضواهوا ِإلَّا ِإيدبعلَّا ت ]٢٣: اإلسراء[.  




: اِلصالْخ ينأَال ِللَِّه الد ينالد ِلصاً لَهخم ِد اللَّهبفَاع ]٢: الزمر-
٣ [ .  











: 

َّوا اللعونفَادالْكَاِفر كَِره لَوو ينالد لَه ِلِصنيخم َه ]١٤: غافر[ .  




:   
اللَِّه أَح عو معدِللَِّه فَال ت اِجدسأَنَّ الْمداًو ]١٨: جنـال[ .  



        

 

١٧ 







)ًأحدا() نكـرة(
،)هيـن(

:  
كرضال يو كفَعنا ال يوِن اللَِّه مد ِمن عدال تو ]١٠٦: يونس[ .   




r


r
الظاملني إذاً من كفَإن لْتفَإنْ فَع ]١٠٦: يونس[ . 


r





  الظاملون مونَ هالكافرو ] البقـرة: 

٢٥٤[. 

   

 

١٨ 


: ِظيمع لَظُلْم كرِإنَّ الش ]١٣ :لقمان[

 .  









) ال إاهللا  االَّ له (


 ) اهللا  االَّ له إ ال(


اطلوِنِه البد ونَ منعدا يوأنَ م احلق وبأنَ اَهللا ه ذَلك ]٣٠: لقمان[ .  







:   
َلو            نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش لَِئن ِلكقَب ِمن ِإلَى الَِّذينو كِإلَي أُوِحي قَد

اِسِرينالْخ ِمن ]٦٥: الزمر[ .  



        

 

١٩ 

r





لُونمعوا ياكَانم مهنبطَ عكُوا لَحرلَو أشو ]٨٨: األنعام[ .  








rإ ال اهللا حممد  االَّله 

)رسول اهللا 







ال اهللا الَّ إ إلـه(


) حممد رسول اهللا(

:   

   

 

٢٠ 

ًثُوراناًء مبه اهلْنعٍل فَجمع ِملُوا ِمنا عا ِإلَى منقَِدمو ]٢٣: الفرقان[ .  








r

)مأن حأ يفثَد مذا ما لَرنا هيس٣())د منه فهو ر(.





r
-








           َلُونخديِتي سادِعب نونَ عكِْبرتسي ِإنَّ الَِّذين لَكُم ِجبتوِني أَسعاد كُمبقَالَ رو

اِخِريند منهج ]٦٠: غافر[ .

                                                        
 ) .١٧١٨: (وصحيح مسلم رقم ) ٢٦٩٧: (صحيح البخاري رقم  )٣(



        

 

٢١ 




 










:   

            واِجيبتساِن فَلْيعاِع ِإذَا دةَ الدوعد أُِجيب ي قَِريبي فَِإنناِدي عِعب أَلَكِإذَا سو
 ]١٨٦: البقرة[ ِلي ولْيؤِمنوا ِبي لَعلَّهم يرشدونَ

r






r


   

 

٢٢ 

))إظ اهللاَ فَح ي ظْفَحإ ك ظ اهللاَ فَح ت جدجتَ ه اهذا ، إك
لْأَسأل اَهللاتفَس ، إوذا استعنا فَتست٤()) باهللاعن(.  








  

))منم اتوهو ي دِنِهللامن دوِن اوا ع النار دخلَاًد ((
)٥(.  




  هللاِ لَعج ت نْأ((: ؟ قال مظَع سِئلَ أي الذَّنِب أ    نه أ rني عن النيب    ويف الصحيح 
  .)٦())كقَلَ خوه واًدِن

r





                                                        
 ) .٢٥١٦: (صحيح سنن الترمذي رقم  )٤(
 ) .٦٦٨٣: (صحيح البخاري رقم  )٥(
 ) .١٢٤: (وصحيح مسلم رقم ) ٤٧٦١: (صحيح البخاري رقم  )٦(



        

 

٢٣ 
















ىموسr:   
لَى الَِّذِتِه عِشيع الَِّذي ِمن اثَهغتِهفَاسودع ي ِمن ]١٥ :القصص[.  

ىموس
r

ىموسr:   
قَّبرتاِئفاً يا خهِمن جرفَخ ]٢١ :القصص[.  

ىموسr







   

 

٢٤ 

r
 ـ جنالـ

:  
               ًداشال راً ورض لَكُم ِلكي ال أَمداً قُلْ ِإنِبِه أَح ِركال أُشي وبو رعا أَدمقُلْ ِإن 
  .]٢١-٢٠: جنـال[

r




 )دا)عرافاأل:   

          ـبيالْغ لَـمأَع ـتكُن لَوو اَء اللَّها شاً ِإلَّا مرال ضفْعاً وفِْسي نِلن ِلكقُلْ ال أَم
 نَلَاستكْثَرت ِمن الْخيِر وما مسِني السوُء ِإنْ أَنا ِإلَّا نِذير وبِشري ِلقَوٍم يؤِمنـو             

   ].١٨٨: االعراف[
r








r






        

 

٢٥ 



cr




            امو ِدِفنيرالِئكَِة مالْم ِبأَلٍْف ِمن كُمِمدي مأَن لَكُم ابجتفَاس كُمبِغيثُونَ رتسِإذْ ت
وبكُم وما النصر ِإلَّا ِمن ِعنِد اللَِّه ِإنَّ اللَّه عِزيز   جعلَه اللَّه ِإلَّا بشرى وِلتطْمِئن ِبِه قُلُ      

ِكيمح ]١٠-٩: األنفال[ .  



















   

 

٢٦ 

     ِِد اللَّهِعن ِإلَّا ِمن رصا النمو

)ل عمران آ(:  كُمرصن لَقَدو   مـتأَنٍر ودِبب اللَّه 

  .]١٢٣: آل عمران[ أَِذلَّةٌ فَاتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تشكُرونَ













r















        

 

٢٧ 










:   
ِميعاً أَيوا ِإلَى اللَِّه جوبتونَوفِْلحت لَّكُمونَ لَعِمنؤا الْمه ]٣١: النور[.  




: و هونِفرغتسيونَ ِإلَى اللَِّه ووبتأَفَال ي اللَّه
ِحيمر غَفُور ]٧٤: املائدة[ .  



:         لُونَ النقْتال يو راللَِّه ِإلَهاً آخ عونَ معدال ي الَِّذينالَِّتـي  و فْس

               موي ذَابالْع لَه فاعضأَثَاماً ي لْقي لْ ذَِلكفْعي نمونَ ونزال يو قِإلَّا ِبالْح اللَّه مرح
           لُ اللَّهدبي اِلحاً فَأُولَِئكالً صمِملَ ععو نآمو ابت ناناً ِالَّا مهِفيِه م لُدخيِة وامالِْقي 

  . ]٧٠-٦٨: الفرقان[ سيئَاِتِهم حسناٍت وكَانَ اللَّه غَفُوراً رِحيماً

)   عبـاد الـرمحن( 




   

 

٢٨ 










:   لَـمعيئَاِت ويِن السفُو ععياِدِه وِعب نةَ عوبلُ التقْبالَِّذي ي وهو
  . ]٢٥: الشورى[ ما تفْعلُونَ





r))سـالم  اإل

)٧())كان قبلها جب ماـ والتوبة ت،كان قبله يهدم ما





                                                        


 
، أما  ) ٢٧٧٧: ( صحيح الـجامع الصغري رقم      ))...اإلسالم جيب   ((: صدر الـحديث ورد بلفظ      )٧(

) ١٠٣٩(رقم " سلسلة األحاديث الضعيفة"يف شطر الـحديث فال أصلَ لـها ذا اللفظ قاله األلبانـي 
. 



        

 

٢٩ 




























   

 

٣٠ 





     زعبدالعزيز بن عبداهللا بن بـا


آمني السالم عليكم ورمحة اهللا

  .وبركاته




















 



        

 

٣١ 











 





            احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من النيب بعده وعلى آلـه

  .وصحبه ومن اهتدى م اىل يوم الدين













   

 

٣٢ 


إ ال  الَّإ لـه 

اهللا






r:   
وِندبعِإلَّا ِلي سالِْأنو الِْجن لَقْتا خمو ]٥٦: الذاريات[.   




: اهوا ِإلَّا ِإيدبعأَلَّا ت كبى رقَضو ]٢٣: اإلسراء. [  




وا الدبعوا ِإلَّا ِليا أُِمرمفَاَءونح ينالد لَه ِلِصنيخم لَّه]٥:  البينة[.  





    ُلَك ِجبتوِني أَسعاد كُمبقَالَ رو      ـنونَ عكِْبرتسي ِإنَّ الَِّذين م
اِخِريند منهلُونَ جخديِتي سادِعب ]٦٠:غافر[ .  



        

 

٣٣ 







:            اِع ِإذَاةَ الـدوعد أُِجيب ي قَِريبي فَِإنناِدي عِعب أَلَكِإذَا سو
  . ]١٨٦: البقرة[ دعاِن

r









r












   

 

٣٤ 




        الَِمنيالْع باِتي ِللَِّه رممو اييحمِكي وسنالِتي وأُ        قُلْ ِإنَّ ص وبـذلك لَـه ريكال ش
  ].١٦٣-١٦٢: األنعام[ مرت وأنا أولُ املُسلمني

r





r














r))َلعن 
.)١()) اهللاِريغ ِلحب ذَن ماُهللا

                                                        
 .) ١٩٧٨: (صحيح مسلم رقم  )١(



        

 

٣٥ 




 r  عن النيب  c خرج اإلمام أمحد بسند حسن عن طارق بن شهاب        وأ
،  له شـيئاً   برقَحد حىت ي  رجالن على قوم هلم صنم ال جيوزه أ       مر  ((: نه قال أ

 ، قرب ولو ذبابـاً  : قالوا ،قربليس عندي شيء أ   :  قال ،بر قَ :حدمهافقالوا أل 
كنـت    مـا  : قال ، قرب :خر، وقالوا لآل  فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار     

  .)٢()) فضربوا عنقه فدخل اجلنة،جل دون اهللا عز وقرب ألحد شيئاًأل



















                                                        
  .أخرجه اإلمام أمحد فـي الزهد  )٢(

   

 

٣٦ 












:    ِد اللَّهبفَاع قِبالْح ابالِْكت كا ِإلَيلْنزا أَنأَال ِللَِّه ِإن ينالد ِلصاً لَهخم

الدين الْخاِلص والَِّذين اتخذُوا ِمن دوِنِه أَوِلياَء ما نعبدهم ِإلَّا ِليقَربونا ِإلَى اللَّـِه              
ي من هو كَاِذب زلْفَى ِإنَّ اللَّه يحكُم بينهم ِفي ما هم ِفيِه يختِلفُونَ ِإنَّ اللَّه ال يهِد

كَفَّار ]٣-٢: الزمر[ .  

















        

 

٣٧ 

:       مهفَعـنال يو مهرـضـا ال يوِن اللَِّه مد ونَ ِمندبعيو
   دا ِعنناؤفَعالِء شؤقُولُونَ هيال           واِت واومِفي الس لَمعا ال يِبم ئُونَ اللَّهبناللَِّه قُلْ أَت 

  . ]١٨: يونس[ ِفي الْأَرِض سبحانه وتعالَى عما يشِركُونَ




r



















) تعاىل عما يشركون  سبحانه و(


   

 

٣٨ 










  
           اءشي ملن ونَ ذلكا دم فرغيبه و كرشأنْ ي فرغباهللا فَقَد    ، إنَ اَهللا الي ركشي نمو
  . ]٤٨: النساء[ ترى امثاً عظيماًاف







:              ـامو ارالن اهأْومةَ ونِه الْجلَيع اللَّه مرح ِباللَِّه فَقَد ِركشي نم هِإن
 ]٧٢: املائدة[ ِللظَّاِلِمني ِمن أَنصاٍر












        

 

٣٩ 

r
))مقن قَلِْبِه إالَّالَ ال إله ٣()) اهللا خالصاً ِمن(.  

     إالَّ اهللا ال إله


))ِلكُِل ِب ني د أ  عو هتوعلَ كُلُّ نيب دجعةٌ فَتجابتسةٌ منا و
اختبأت د عِتو ي شألُ ةًفاع ِتم ِه فَ  القيامةِ ي يومةٌلَ نائِ ي        ِمـن مات ناَء اُهللا مإنْ ش
  .)٤()) شيئاً باِهللاكِرشي اليِتمأُ

)الـسالم عليهم الصالة و(
 


ن شاء اهللاإ










r


                                                        
 .) ٩٩: (صحيح البخاري رقم  )٣(
 ).٦٣٠٤: ( رقم بخاريصحيح ال )٤(

   

 

٤٠ 




r


:   
ِللَّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ ِفتى ال تتح مقَاِتلُوهو ]٣٩: األنفال[ .  




r)) أ تلَقاِتأُ نْأُِمر الناس   حىت ي شهال نْأوا  د  
وا ذلك لُعذا فَإ ف،وا الزكاةَؤت ويوا الصالةَقيم وي  وأنَّ حممداً رسولُ اهللا    ال اهللا إله  إ
عصوا ِممِدين ماؤهسالِم اإلال حبِقإم مواهلُأ وموحساب ٥())م على اهللاه(.  




r








r
                                                        

 ).٢٢: ( رقم وصحيح مسلم) ٢٩٤٦: (صحيح البخاري رقم  )٥(



        

 

٤١ 

))نْحىت يشهدوا أاهللا ال إ ال إله((.  



:     َكَـان ـهأَنو

  . ]٦: جنـال[ ِرجالٌ ِمن الِْأنِس يعوذُونَ ِبِرجاٍل ِمن الِْجن فَزادوهم رهقاً


  ًقـاهر موهادفَـز 








:  ــاِإمو

ِليمع ِميعس هِعذْ ِباللَِّه ِإنتغٌ فَاسزطَاِن نيالش ِمن كغَنزني ]٢٠٠: األعراف[ .  





 :الْفَلَِق بوذُ ِبرقُلْ أَع ]١: الفلق[ .  

r
اِسالن بوذُ ِبرقُلْ أَع ]١: الناس[ .  

   

 

٤٢ 

r
r)) نم

 ٌءشـي  هرض ي ملَ،   ما خلق  ر ش ن مِ اماِت الت  اهللاِ ماِتِلكَ بِ وذُعنزلَ منِزالً فقالَ أَ   
 حىت يرمِ لَِحت ن م ِهِلِزن ٦())ذلك(. 

























                                                        
 ).٢٠٨٠: (رقم مسلم صحيح  )٦(



        

 

٤٣ 


r

))٧())الدعاء هو العبادة(.  

))٨())الدعاء مخ العبادة(

        ٌـةِمنؤةٌ ملَأَمو ِمنؤى يتِركَاِت حشوا الْمِكحنال تو
ا ولَعبد مؤِمن   خير ِمن مشِركٍَة ولَو أَعجبتكُم وال تنِكحوا الْمشِرِكني حتى يؤِمنو         

خير ِمن مشِرٍك ولَو أَعجبكُم أُولَِئك يدعونَ ِإلَى الناِر واللَّه يدعو ِإلَـى الْجنـِة               
  . ]٢٢١: البقرة[ والْمغِفرِة ِبِإذِْنِه ويبين آياِتِه ِللناِس لَعلَّهم يتذَكَّرونَ















                                                        
 .) ٣٤٠٧: ( رقم جامع الصغريـالصحيح  )٧(
)٨( r

) ضعيف( رقم ضعيف اجلامع الصغري  :)٣٠٠٣.(   

   

 

٤٤ 





r





r









   ِارونَ ِإلَى النعدي أُولَِئك










        

 

٤٥ 

   َلَى ألِّ عصال توا ِباللَّـِه              وكَفَـر ـمهِرِه ِإنلَى قَبع قُمال تداً وأَب اتم مهٍد ِمنح
  . ]٨٤: التوبة[ ورسوِلِه وماتوا وهم فَاِسقُونَ

r



r




r








:   ا لَـمأْكُلُوا ِممال تو
    ِه ولَياللَِّه ع مذْكَِر اسي        اِدلُوكُمجِلي اِئِهمِليونَ ِإلَى أَووحلَي اِطنييِإنَّ الشو قلَِفس هِإن

 ]١٢١: األنعام[ وِإنْ أَطَعتموهم ِإنكُم لَمشِركُونَ







   

 

٤٦ 

 












     ـواأُوت الـذين امطَعو

  . ]٥: املائدة[  لَكُم وطَعامكُم ِحلٌ لَهمالكتاب ِحلٌ





)الصالة والسالم  عليها( 


r

 


 




        

 

٤٧ 


 -








 










r
:  ْقُل

             الْغ لَمأَع تكُن لَوو اَء اللَّها شاً ِإلَّا مرال ضفْعاً وفِْسي نِلن ِلكال أَم  تكْثَرتلَاس بي
  ].١٨٨: األعراف[ ِمن الْخيِر وما مسِني السوُء ِإنْ أَنا ِإلَّا نِذير وبِشري ِلقَوٍم يؤِمنونَ

r




   

 

٤٨ 




r


-






r


  .)٩())ربعني يوماًألَه عن شيٍء لَم تقْبلْ لَه صالة أافاً فسرتى عمن أ((

 


 r  الـنيب نَّأ((:  c  بن احلكم الـسلمي  عن معاوية يضاً صحيحه أ  ويف
  .)١٠())مِهؤاِل وساِنهتيان الكُهى عن إـن

r


                                                        
 ) .٢٢٣٠: (صحيح مسلم رقم  )٩(
 ) .٤١٣٣: (صحيح مسلم رقم  )١٠(



        

 

٤٩ 

ِهناً فَصدقَه ِبما يقولُ    كاتى  من أ ((: أنه قال  r  عن النيب  هل السنن وأخرج أ 
r  . على حممد لَِزنفَقَد كَفَر ِبما أُ

 


r






r















                                                        
 ) .٦٣٩(: وصحيح سنن ابن ماجه رقم ) ١٣٥: (صحيح سنن الترمذي رقم  )١١(

   

 

٥٠ 




 














 



r :  

  .)١٢())هلَِه جن مهلَِهج وه،مِل عن مهمِل عفاًء ِشه لَلَزنما أنزلَ اُهللا داًء إال أ((





                                                        
 ).٤٥١: ( رقم سلسلة األحاديث الصحيحة )١٢(



        

 

٥١ 


داٍءِلكُِل ِص فإذا أُواٌء دالداَء دواُءيب ١٣()) اهللاذِنإ ِبَءيِر ب(.   




))بادِع اهللا تداووا وال توا ِبداو١٤())رامح(.  



















 

                                                        
 ).٥١٦٤: ( رقم صحيح اجلامع الصغري )١٣(
 ).١٦٣٣: ( رقم سلسلة األحاديث الصحيحة )١٤(

   

 

٥٢ 

 



    عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز





 






)   ىب طالب أعلي بنc











r

 



        

 

٥٣ 


c

r



-













)    علـيهم الـصالة
)السالمو


  

وِندبعِإلَّا ِلي سالِْأنو الِْجن لَقْتا خمو ]٥٦: الذاريات[.   




   

 

٥٤ 

r
r

r
r




: اهوا ِإلَّا ِإيدبعأَلَّا ت كبى رقَضو ]٢٣: اإلسراء. [  




   ِنمحالـر ـالَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح
ِعنيتسن اكِإيو دبعن اكيِن ِإيِم الدواِلِك يِحيِم مالر ]٥-٢: الفاحتة[ .  








:   

اِلصالْخ ينأَال ِللَِّه الد ينالد ِلصاً لَهخم ِد اللَّهبفَاع ]٣-٢: الزمر[ .  








        

 

٥٥ 

الكافرون لَو كَرهو ينالد ِلصاً لَهخم ِد اللَّهبفَاع ]١٤: غافر[ .  

-
:  

 اِجدسأَنَّ الْمداًواللَِّه أَح عو معدِللَِّه فَال ت ]١٨: جنـال[ .  



























   

 

٥٦ 




:   
الَِّذ اثَهغتهفَاسودع لَى الَِّذي ِمنِتِه عِشيع ي ِمن ]١٥: القصص.[  

r

























        

 

٥٧ 

     الو وا اللَّـهـدباعو
 ]٣٦: النساء[ تشِركُوا ِبِه شيئاً




: وا ِإا أُِمرموينالد لَه ِلِصنيخم وا اللَّهدبعلَّا ِلي ]٥: البينة[ .  



rمعاذcحاهللاِ ق  

.)١()) شيئاًِهوا ِبكُِرشال ي ووهدبع ينْأ على العباِد



cr

)منم اتو هوي دداًو هللا ِنعد لَخالن ٢())ار(.






rــاذ cمع

                                                        
 ) .٣٠: (وصحيح مسلم رقم ) ٢٨٥٦: (صحيح البخاري رقم  )١(
 ) .٤٤٩٧: ( رقم صحيح البخاري )٢(

   

 

٥٨ 

) )إنأَِتي كمِ وماً قَ  ت ـ  أَ ن تـابٍ  كِ ِله 
  .)٣())ال اهللا إله إ النْأ ةُاده شليِهم إوهعد ماتلَو أَنكُيلْفَ

  .)) اهللاي رسولُـنهللا وأاالَّ إله  إ النْوا أدهش ينْ إىل أمهعادفَ(( : لفظويف
  .)٤()) اَهللاودحو ينْ إىل أمهعادفَ(( :اري رواية للبخويف 

)عاذم(
ال 
إالَّ اهللاله إ

إالَّ اهللالـه    إ ال، 
حممد رسول اهللا




 :قـال  r النيب   نَّ أ c شجعي األ شيممسلم عن طارق بن أ     صحيح   ويف
))من و حاهللاَ د  فَكَ ور  مبا ي عبد من  اهللاِ وِن د  ِر حم الُ مه و دمه ِح وسابعلـى اهللاِ   ه  
عزو٥())لَّج(.  







                                                        
 ) .١٩: (وصحيح مسلم رقم ) ١٤٩٦: (صحيح البخاري رقم  )٣(
 ) .٧٣٧٢: (صحيح البخاري رقم  )٤(
 ) .٢٣: (صحيح مسلم رقم  )٥(



        

 

٥٩ 





)    علـيهم الـصالة

)والسالم
 اجلن لَقْتا خوم
   ].٥٦: الذاريات[ واإلنس إال ليعبدون




:   لَقَـدو
وا الطَّاغُوتِنبتاجو وا اللَّهدبوالً أَِن اعسٍة را ِفي كُلِّ أُمثْنعب ]٣٦: النحل[ .  





   ال وحي إليه أنـهول إال نسر من لكقَب ا منلْنسا أروم
  . ]٢٥: اءاألنبي[ إله إال أنا فاعبدون

r



)الـصالة  عليهم 

 )والسالم 

   

 

٦٠ 

هإله غَري من وا اَهللا مالَكُمدبإع ]٥٩: األعراف[ .  




)    عليهم الـصالة والـسالم(


)   عليهم الصالة والـسالم (
)    عليهم الصالة و السالم (




 r:  
آب دبعا كَانَ يم ذَرنو هدحو اللَّه دبعا ِلنناأَِجئْتناؤ ]٧٠: األعراف[ .  

r





r



ابجٌء عيذَا لَشاِحداً ِإنَّ هةَ ِإلَهاً ولَ الْآِلهعأَج]٥: ص.[   



        

 

٦١ 

r



الصافات مهِإن

لَه ِإلَّا اللَّه يستكِْبرونَ ويقُولُونَ أَِإنا لَتاِركُو آِلهِتنا ِلـشاِعٍر          كَانوا ِإذَا ِقيلَ لَهم ال إِ     
  ].٣٦-٣٥: الصافات[ مجنوٍن

   ال اهللا ال إلـه إ





 
















   

 

٦٢ 




:   
     م ا اللَّهوعوا ِفي الْفُلِْك دِكبفَِإذَا ر مِإذَا ه رِإلَى الْب ماهجا نفَلَم ينالد لَه ِلِصنيخ

  . ]٦٥: العنكبوت[ يشِركُونَ











:         اكُمجا نفَلَم اهونَ ِإلَّا ِإيعدت نلَّ مِر ضحِفي الْب رالض كُمسِإذَا مو

 . ]٦٧: اإلسراء[ ِإلَى الْبر أَعرضتم وكَانَ الِْأنسانُ كَفُوراً













        

 

٦٣ 
















: 
         َقُولُونيو مهفَعنال يو مهرضا ال يوِن اللَِّه مد ونَ ِمندبعيو    دا ِعنناؤفَعالِء شؤه 
  . ]١٨: يونس[ اللَِّه





:      هانحبِض سال ِفي الْأَراِت واومِفي الس لَمعا ال يِبم ئُونَ اللَّهبنقُلْ أَت

  . ]١٨: يونس[ وتعالَى عما يشِركُونَ

r


   

 

٦٤ 










)الزمر(:    اللَّـِه اِب ِمـنِزيلُ الِْكتنت
     ابالِْكت كا ِإلَيلْنزا أَنِكيِم ِإنِزيِز الْحأَال ِللَِّه         الْع ينالد ِلصاً لَهخم ِد اللَّهبفَاع قِبالْح 

اِلصالْخ ينالد ]٣-١: الزمر[ 




r






r




r




        

 

٦٥ 




r
د اختَذُوا من ليـاَء   والذينونـه أو

بعانلْفَىـما إىل اهللا زونقَربإال لي مهد ] ٣:  رـزمـال[ . 






:  َّإن

 اَهللا يحكُم بينهم فيما هم فيه يختِلفُونَ إنَّ اَهللا ال يهِدي من هو كَاِذب كَفَّـار               
  ].٣: زمرـال[











  

   

 

٦٦ 

            ندي مهلفُونَ إن اَهللا ال يتخفيه ي ما هفيم مهنيب كُمحإنَ اَهللا ي     كَـاذب ـوه 
  ].٣: الزمر[ كَفار
































        

 

٦٧ 

 
 -



















 



)  عليهم الصالة

)السالمو
       َاهللا قُـولُنلَي ـملَقَهخ نم مهأَلْتس لَئنو 

  . ]٨٧: الزخرف[

   

 

٦٨ 




    عمالـس لـكمي ـناألرض أمماء والس من قُكُمزري نقُلْ م
      ياملَيت و احلَي من جرخي نمو ارصاألبو        ـراألم بردي نماحلَي و من املَيت جرخ

  . ]٣١: يونس[ فَسيقُولُونَ اَهللا فَقُلْ أفَال تتقُون

r

















:    ٍةا ِفي كُلِّ أُمثْنعب لَقَدو
وا الطَّاغُوتِنبتاجو وا اللَّهدبوالً أَِن اعسر ]٣٦: النمل[ .  






        

 

٦٩ 







  . ]٢٥٥: البقرة[ من ذَا الَِّذي يشفَع ِعنده ِإلَّا ِبِإذِْنِه :)البقرة(



النجم:  ِنيغاِت ال تاوملٍَك ِفي السم ِمن كَمو

  . ]٢٦: النجم[ شفَاعتهم شيئاً ِإلَّا ِمن بعِد أَنْ يأْذَنَ اللَّه ِلمن يشاُء ويرضى




)ــاءاأل وال : دا)نبي

  . ]٢٨: األنبياء[  يشفَعونَ ِإلَّا ِلمِن ارتضى وهم ِمن خشيِتِه مشِفقُونَ









)الزمر(:   

   

 

٧٠ 

              ـهضروا يكُرشِإنْ تو اِدِه الْكُفْرى ِلِعبضرال يو كُمنع غَِني وا فَِإنَّ اللَّهكْفُرِإنْ ت
لَكُم ]٧: الزمر[ .  







)ــرةأ c)يب هريـ
r
  

))مال إله إ الالَ قَن ِمالصاًاهللا خ ِهِبلْ قَن((أ الَ قَو: ))ِمن٦())ِهِسفْ ن(.  
 ال اهللا الإله إ


ـ ِل(( :نه قال أ r  عن النيب  cنسوىف الصحيح عن أ    ـ  ن ِلكُ ـ  د يِب عةٌو 

مستجفَ ةٌ،اب تعلُّ كُ لَج ِب ني د عوتإ و ،هن ي اختبأت د عِتيوفَ شِلـأُ ةًاع ـ ِتيم ي وم 
  .)٧())يئاً ش باِهللاكِرشي  الِتيم أُن ِمات من ماُهللا اَء شنْ إةٌلَاِئ نيِه فَِةيامالِق


)  عليهم الصالة والسالم(




                                                        
 ) .٩٩: (صحيح البخاري رقم  )٦(
 ) .٦٣٠٤: (صحيح البخاري رقم  )٧(



        

 

٧١ 

اهللا ن شاء إ








)  عليهم الصالة
 )والسالم

ًِميعاةُ جقُلْ هللا الشفاع ]٤٤: الزمر[ .  

r
 










ةُ الشافعنيفَاعش مهفَعنا تفَم ]٤٨: مدثرـال[ .


      طاعِفيع يِميٍم وال شح ِمن ما ِللظَّاِلِمني ]غافر :
١٨[ .  

   

 

٧٢ 








   الظـاملون مونَ هوالكافر 

. ]٢٥٤: البقرة[ 


ِظيمع لَظُلْم كرإنَّ الش ]١٣: لقمان[ 
















r



        

 

٧٣ 

cr
))لَهـ الكمتطِّن٨( قاهلا ثالثاً))ونَع(.  


ـي اخلطاب

متنطعـال(





متنطعونـال:ثريبن األ  إ بو السعادات أ


)نطع(






r


r

r


                                                        
)٨(  

   

 

٧٤ 

r) كعب بن
 ccr)عجرة




للَّاهم ِللِّ على حممد وعلى آ     ص   لَّ حممد كما صعلى إ  يت  ـ  بـراهيم ى آل   وعل
 على تكْل حممد كما بار على حممد وعلى آ   كباِر و ،جيد م ميد ح كن إ براهيمإ

  .)٩()) جميدمحيدك نإبراهيم وعلى آِل إبراهيم إ
c ويف الصحيحني عن أيب محيد الساعدي   

r
ِجِه وذُريِتِه كَما صلَّيت على آِل إبـراهيم،        زواأ على حممد وعلى     لِّ ص مهاللَّ((

  محيـد  كنذُريِتِه كَما باركْت على آِل إبراهيم إ      وباِرك على حممد وأزواِجِه و    
١٠())جميد(.  
قال بشري بن سعود: قال c ينصار صحيح مسلم عن أيب مسعود األ      ويف

r


اللَّهم صلِّ على حممد وعلى آِل حممد كَما صلَّيت على إبراهيم وباِرك علـى              ((
 ، جميـد   محيد كنحممد وعلى آِل حممد كَما باركْت على إبراهيم يف العالَِمني إ          

والسالمِل عمت١١())م(.  

                                                        
 ) .٤٠٦: (وصحيح مسلم رقم ) ٦٣٥٧: (صحيح البخاري رقم  )٩(
 ) .٦١٥: (وصحيح مسلم رقم ) ٦٣٦٠: (صحيح البخاري رقم  )١٠(
 ) .٦١٣: (صحيح مسلم رقم  )١١(



        

 

٧٥ 


r

rr









 r


)   عليه من ربه

  ) .لصالة والسالمأفضل ا




r


 : 

          لُّ ِممأَض نمو ماَءهوونَ أَهِبعتا يمأَن لَمفَاع وا لَكِجيبتسي فَِإنْ لَم    اهـوه عبِن ات
الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهال ي اللَِّه ِإنَّ اللَّه ِمن دىِر هيِبغ ]٥٠:القصص[ .  

r
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r

r








r












 




 


