
 

 

 العزيز بن باز  مقدمة بحث عن الشيخ عبد

في الحديث عن علماء أهل السنة والجماعة ال بدّ أن يأتي الكالم على رأسهم وَعلمهم الشيخ عبد العزيز بن باز الذي أفنى حياته 

في نشر الدعوة اإلسالمية وإحياء السنة النبوية باالستناد إلى النصوص الشرعية المتمثلة بالقرآن الكريم والحديث النبوي  

 .الشريف الصحيح الشريف

 العزيز بن باز عن الشيخ عبد بحث

الشيخ عبد العزيز بن باز هو من شيوخ المملكة العربية السعودية الذي ال يُمكن لُمتعلم علٍم شرعي إال وقد مّر معه اسم عبد 

أهل   العزيز بن باز الذي كان له أثر واضح وترك من بعده كنًزا عظيًما في السنة النبوية الشريفة، وقد أثنى عليه جمع من علماء

 .السنة والجماعة وال يُزكى على هللا أحدًا، وما يأتي سيكون عرض لمعلومات عامة عن الشيخ عبد العزيز بن باز

 الشيخ عبد العزيز بن باز 

هللا آل باز ولد الشيخ في مدينة الرياض عاصمة   الرحمن بن محمد بن عبد هللا بن عبد العزيز بن عبد اسمه الكامل هو عبد

للهجرة، وقد عرفت عائلة الشيخ بحبها الكبير للعلم الشرعي وكان من أعيان أسرته   1330سعودية في عام المملكة العربية ال

مرشد بن عثمان بن باز، وقد كان الشيخ ابن باز بصيًرا في أول حياته إلى أن أصابه  المحسن بن أحمد آل باز والشيخ  الشيخ عبد

 .هجري وكان عمره تسعة عشر عاًما 1346مرض عينه فضعف بصره حتى ذهب بصره تماًما في عام 

 مذهب ابن باز 

لقد كان مذهب الشيخ ابن باز الحق والكتاب والسنة وكان يتبع الحق أينما كان وال يتخصص بمذهب معيّن، فهو دائًما ما يستشهد  

من   -رحمه هللا-لشرعية أّن كل ما جاء على لسان ابن باز بآيات القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة، وتذكر المصادر 

إنما هي نتيجة فكره الواعي وبحثه العميق واالجتهاد في كل القضايا التي تستجد في حياة الناس دون الخروج عن النص   ىالفتاو

 .الشرعي الواضح وكان ذلك الحجر األساسي الذي ينطلق منه سماحة الشيخ في فتاويه كافة

 تالميذ الشيخ عبد العزيز بن باز

 :جهودًا حثيثة في تدرس الناس، ومن بينهم -رحمه هللا-لقد كان للشيخ عبد العزيز بن باز 

 .الشيخ عبد هللا الكنهل •
 .الشيخ راشد بن صالح الخنين •
 .الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك  •
 .الشيخ عبد اللطيف بن شديد •
 . بن حسن بن قعودالشيخ عبد هللا •
 .الشيخ عبد الرحمن بن جالل •
 .الشيخ صالح بن هليل •
 .الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم •
 .العزيز الخميس الشيخ سلطان بن عبد •
 .الشيخ أبو بكر جابر الجزائري •
 .الشيخ علي بن محمد بن زامل •
 .الشيخ عبد المحسن األحمد •

 مؤلفات الشيخ عبد العزيز بن باز



 

 

 :لشيخ عبد العزيز بن بازمن أهم مؤلفات ا

 .فتاوى نور على الدرب البن باز بعناية الشويعر •
 .الدروس المهمة لعامة األمة •
 .العقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض اإلسالم •
 .إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير هللا أو صدق الكهنة والعرافين •
 .حكم السحر والكهانة وما يتعلق بها •
 .فتاوى مهمة لعموم األمة •
 .دروس للشيخ عبد العزيز بن باز •
 .فتاوى نور على الدرب البن باز بعناية الطيار •
 .رسالة في حكم السحر والكهانة مع بعض الفتاوى المهمة •
 .دة الصحيحة وما يضادهاالعقي  •
 .الغزو الفكري ووسائله •
 .منهج أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة •
 .حكم اإلسالم فيمن زعم أن القرآن متناقض •
 .أصول اإليمان البن باز •

 العزيز بن باز أبناء الشيخ عبد

 :إّن أبناء الشيخ ابن باز هم

 .عبد هللا •
 .عبد الرحمن •
 .أحمد •
 .خالد •
 سارة  •
 .جوهرة •
 .يمضاو •
 .هيا •
 .هند •
 .نوف •

 عدد زوجات ابن باز

 :إّن عدد زوجات الشيخ عبد العزيز بن باز هّن أربعة

 .هللا بن سليمان بن سحمان وقد طلقها الشيخ ولم تلد منه األوالد فاطمة بنت عبد •
هللا بن عتيق وقد بقيت مع عبد الشيخ عبد العزيز بن باز حتى وفاته، وقد ولدت له صبيين وثالث   الرحمن بن عبد هيا بنت عبد •

 .بنات
 .الرحمن بن باز وقد تزوجها الشيخ لمدة ستة أشهر ولكنها لم تلد له األوالد هللا بن عبد  طرفة بنت محمد بن عبد •
 .نجبت له صبيين وثالث بنات وبقيت معه حتى توفي رحمه هللا الرحمن بن حمد الخضير وأ منيرة بنت عبد •

 سبب وفاة ابن باز 

توفي الشيخ عبد العزيز بن باز إثر آالم في القلب وآالم في المري، ثم انتقل ابن باز فيما بعد إلى الطائف وازدادت اآلالم عليه  

تسعة وثمانين عاًما، وفي مستشفى الملك فيصل في  كثيًرا واستمّر ذلك حتى توفي في فجر يوم الخميس وكان يبغ من العمر 

 .الطائف



 

 

 العزيز بن باز  خاتمة بحث عن الشيخ عبد

إّن عبد العزيز بن باز هو من أئمة علماء أهل السنة والجماعة الذين جددوا في الدين وكانوا من أئمة أهل الدين الذين جاهدوا في  

 .من المؤلفات والكنوز التي يجب على كل مسلم أن يقتنيهاهللا حّق جهاده حتى آتاه اليقين، وقد ترك الكثير 


