
 



 
 
 








 
 

 



 
 



 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ٤

 
 
 

 



 
 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ٥

 مقدمة
 أنواع احلمد هللا الذي رفع قدر العلم والعلامء، وفتح عليهم من

ّالفهم ما فاقوا به احلكامء، وصىل اهللا وسلم عىل حممد وآله وصحبه ومن 
 .إليهم انتمى

وبعد؛ فقد أعجبني ما سطر يف هذه األوراق من هذه األسئلة 
عبدالعزيز بن حممد السدحان، / واألجوبة املفيدة، والتي ألقاها الشيخ د

از رمحه اهللا وأكرم وأجاب عنها سامحة شيخنا عبدالعزيز بن عبداهللا بن ب
مثواه، ففي هذه األجوبة فوائد جليلة يف مواضيع متفرقة من األحكام 
واآلداب والعلوم الرشعية تعرب عن علم غزير فتح اهللا به عىل سامحة 
الشيخ وأهلمه ومتيز باملشاركة يف أغلب الفنون العلمية، وذلك فضل اهللا 

 .يؤتيه من يشاء، واهللا أعلم
 .د وآله وصحبه وسلموصىل اهللا عىل حمم

 
 عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين 

 هـ٧/٩/١٤٢٦
 



 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ٦

 ء
ِّاحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله 

 :وصحبه، وبعد
َفإن مما جيرى أجره عىل اإلنسان بعد موته علام ينتفع به، وإن شيخنا  ّ َ ُّ ً

ً ـ رمحه اهللا ـ قد ورث علام عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز: اجلليل الشيخ ّ
ُنافعا إن شاء اهللا، من مجلته هذه الفتاوى التي رواها عنه تلميذه الشيخ  ً

 .عبدالعزيز السدحان يف مواضيع خمتلفة: الدكتور
ّوقد قرأهتا واستفدت منها، وأرجو أن يستفيد منها كل من اطلع  ّ ُ ُ

 راوهيا عليها، وأن جيري أجرها عىل شيخنا الشيخ عبدالعزيز وعىل
 .عبدالعزيز السدحان: الشيخ

 .ِّوصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه
 

 :كتبه
 صالح بن فوزان بن عبداهللا الفوزان

 عضو هيئة كبار العلامء
 هـ٥/٩/١٤٢٦  يف 



 
 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ٧

 ء
َرب العاملني، والصالة والسالم عىل رسول اهللا، وبعداحلمد هللا  ِّ: 

ّفإن من سنة أهل العلم يف ال ُ َّتصنيف إفراد مصنفات مستقلة ّ َ
ُتتضمن إجابات لبعض أئمة العلم ألسئلة يطرحها عليهم بعض  ُ َّ
ًتالميذهم، تارة يف أبواب الفقه، وتارة يف اجلرح والتعديل والعلل وغري  ً

ِّذلك، وتارة تفرد مصنفات جتمع فوائد متنوعة ٌ َّ َ ُ ً. 
 :فمثال مسائل أبواب الفقه

ـ رمحه اهللا تعاىل ـ رواية ابنه » بن حنبلمسائل اإلمام أمحد «كتاب * 
 .صالح

ـ رمحه اهللا تعاىل ـ رواية ابنه » مسائل اإلمام أمحد بن حنبل«كتاب * 
 .عبداهللا

ـ رمحه اهللا تعاىل ـ أليب داود » مسائل اإلمام أمحد بن حنبل«كتاب * 
 .»السنن«السجستاين صاحب 

سج، وكتابه إلسحاق بن منصور املشهور بالكو» املسائل«كتاب * 
هذا جمموعة مسائل سأل عنها اإلمامني أمحد بن حنبل وإسحاق بن 

 .راهويه
 



 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ٨

 :ومثال مسائل أبواب اجلرح والتعديل
 .»ّسؤاالت حممد بن عثامن بن أيب شيبة لعيل بن املديني«* 
 .»سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى بن معني«* 
 .»سؤاالت عثامن بن سعيد الدارمي ليحيى بن معني«* 

االت محزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغريه من سؤ«* 
 .»املشايخ
 .»سؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطني«* 
 .»ُّسؤاالت أيب عبدالرمحن السلمي للدارقطني«* 
 .»سؤاالت أيب بكر الربقاين للدارقطني«* 

ًوقد تشبهت هبم يف عنوان كتبهم، واهللاَ أسأل أن يرزقنا مجيعا  َُّ
ّ مهتهم وقوة عزيمتهمحماكاهتم يف صادق َّ. 
ُأين قد مجعت يف هذه األوراق بعض أسئلة سألت : شاهد القول ُ

عنها شيخ اإلسالم اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز رمحه اهللا تعاىل، 
َّوحسبك هبذا اإلمام العلم الذي يعترب بحق من الثلة املقدمة يف علوم  ّ َُ ّ ُ َ ُ

ًالرشيعة علام وعمال وحفظا وفهام ًً ّ وفقها، رحم اهللا تعاىل أئمة السنة ً ً
 .األموات وبارك يف األحياء

صالح الدكتور فضيلة الشيخ / نيالكريم َّأشكر شيخيًختاما 
ِّ اهللا تعاىل عني ا جزامه وفضيلة الشيخ الدكتور عبداهللا اجلربين،الفوزان،

ّوعن طالهب  .ًخا عن طالبهَخري ما جزى شي امُ
 . الصاحلاتُّواحلمد هللا الذي بنعمته تتم



 
 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ٩

 


 
َّ عن غسل بعض األعضاء مرة وبعضها مرتني يف :سألت شيخنا*  ًّ

 وضوء واحد؟
 ال بأس، كام يف حديث عبداهللا بن زيد :فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 

 .ا
َّ عمن قدم غسل رجله اليمنى عىل مسح الرأس، فهل :وسألت شيخنا*  َّّ

ّل صحة الوضوء أو ينايف الصحة من أصلها؟ُذلك ينايف كام َ 
ّ أن الرتتيب واجب، فإن تذكر يف :فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ بام معناه  ّ

احلال أعاد مسح رأسه ثم غسل قدميه، وإن طال الفصل أعاد 
 .ًالوضوء كامال

ًعن مسح املرأة شعرها إذا كان طويال؟: ُوسئل شيخنا*  َ 
 .شعر من اخللفُيمسح إىل منابت ال: فأجاب 

ُإن السواك يساعد عىل : َّعن قول بعض رشاح احلنفية: ُوسألت شيخنا*  ّ
ّخروج الروح، وحيتج بحديث تسوك النبي  ُُّّ   يف مرض موته؟جّ

ُاهللا أعلم، والذي ورد عنه أنه كان يكثر : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 
 .من السواك واألمر به

َوسألت شيخنا*  ّكان له خرقة يتنشف هبا«: عن حديث الرتمذي: ُ  ؟»ِ



 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ١٠

َينظر يف سنده، والوضوء أسهل من : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  ُ
 .ُالغسل

َوسألت شيخنا*  ّإن حلق الشارب خالف السنة، وذكر أن : َّعمن قال: ُ َّ َ ّ
ا   َ يقول بتعزير من حلق شاربه؟:مالكً

: ن يقالّ خالف السنة، ولك:ُال يقال: فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 
 .خالف األفضل

َوسألت شيخنا*  ُيسن حلق العانة ونتف : عن قول بعض الفقهاء: ُ ّ ُ
ّإن ذلك سنة عند امليقات؟: اإلبط وتقليم األظافر ُ ّ 

َال أعرف لذلك أصال، ولعل مرادهم : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  ً
 .ُّالتنظف عند امليقات

َوسألت شيخنا*  نفقة ليست من اللحية، ّإن الع: عن قول بعض الناس: ُ
ُّإن الوجنتني ليست من اللحية، وحيتجون بأقوال : وقول بعضهم ّ
 أهل اللغة؟

ُفاحتج سامحته  ّبأن اللحية ما نبت عىل » اللسان«بقول صاحب : ّ
 .)١(َّاخلدين والعنفقة

                                                   
 . ُّالسفىل والذقن منه خلفة شعرهاما بني الشفة : والعنفقة. ّخفة اليشء وقلته: العنفق )١(

ٌالعنفقة ما بني الذقن وطرف الشفة السفىل كان عليها شعر أو مل يكن: وقيل ُّ. 
 ).٥/٣١٣٣(» لسان العرب«. العنفقة ما نبت عىل الشفة السفىل من الشعر: وقيل



 
 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ١١

 ًن ترك األظافر وشعر العانة أكثر من أربعني يوما؟ع: وسألته* 
 .ُخيشى عليه من اإلثم: فقال 
 


 

 عن امرأة أجنبت يف وقت عادهتا فهل هلا أن تقرأ :ُوسألت شيخنا* 
 القرآن؟

 . الصحيح أهنا ال تقرأ إال بعد االغتسال من اجلنابة:فقال
َوسألت شيخنا*   عن الزيادة يف الدم عىل عدد أيام العادة؟: ُ

دة، وما سواها استحاضة الضابط أيام العا: فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 
ُفتصيل وتصوم، وال ينضبط أمر النساء إال بذلك ِّ ُ. 

َوسألت شيخنا*  ّإن أجر الصالة : عن قول بعض فقهاء الشافعية: ُ
ُإذا مرض العبد «: ُّاملفروضة جيري عىل احلائض، وحيتجون بحديث

ًأو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيام ُ ً ِ  ؟»...ُ
َبأنه صحيح إذا علم اهللاُ حرصها عىل أداء :  تعاىل ـفأجاب ـ أثابه اهللا 

ُالصالة وحبها هلا لكن منعها احليض منها، فيشملها عموم حديث ُ َ ِّ ُ :
 .»...إذا مرض العبد«

 ِّلكن حديث نقصان العقل والدين؟: فقيل له 
َبأنه ال ينايف جريان األجر: فأجاب  ُ. 



 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ١٢




 

 عن جهر اإلمام بالبسملة؟: يخناسألت ش* 
 .ًأحيانا: فقال 

ّعمن قال بأن النظر إىل شخص الكعبة ـ إذا أمكن ـ : وسألت شيخنا*  ّ
 أفضل من النظر إىل موضع السجود؟

ّالسنة النظر إىل موضع السجود: فأجاب سامحته بقوله  ُّ. 
ِّال يستقبل النريين ـ الشمس «:  عن قول الفقهاء:وسألت شيخنا* 

 ؟»قمر ـوال
 . ال وجه له:فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 

حديث أنس ريض اهللا تعاىل عنه يف خرب ذلك الرجل وقرأت عليه * 
ّالذي يصيل بقومه وخيتم بسورة  ُ﴿ ö@ è% uqèd ª! $# îâym r& ﴾ لو : سألته ثم

ًأن إماما فعل مثل ما ورد عن هذا الصحايب، فهل ينكر عىل هذا  ّ
 اإلمام؟

 .ّبأن ذلك جائز، وفاعله مأجور غري مأزور :فأجاب سامحته 
ًعمن أعاد التشهد األول مرتني أو ثالثا؟: سألت شيخناو*  ّ ّ 

 .األفضل أن يدعو، وإن أعاد فال بأس: فقال 
َعن جلسة االسرتاحة هل هي خاصة بالكرب؟: وسألت شيخنا*  ِ 



 
 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ١٣

 .ّبأهنا عامة: فأجاب 
 : املصيل بعد سالمههل يقول : وسألت شيخنا ـ أثابه اهللا تعاىل ـ* 

 اهللا أكرب، اهللا أكرب؟
 .أستغفر اهللا، أستغفر اهللا: يقول: فقال 
ِّكنت أعرف انقضاء صالة النبي «:  وقول ابن عباس:فقلت   جُ

 ؟»بالتكبري
 .التكبري من ضمن التسبيح والتحميد: فقال
ً الروايات يفرس بعضها بعضا:ثم قال ُ ِّ. 

  اخلسوف إذا مل يقع االنجالء؟ عن إعادة صالة الكسوف أو:وسألته* 
 . العمل عىل عدم اإلعادة، وحتتاج املسألة إىل نظر:فقال

ًمرة هسألتو*   عن إمام صىل الكسوف ثم فرغ من صالته والكسوف ما :ّ
 ُزال، فهل يعيد الصالة؟

 .يشتغل بالدعاء: فقال ما معناه 
ًعمن تقصد أن يصيل الضحى مجاعة؟: وسألت شيخنا*  ّ ُ َّ َّ 

ّإذا صادف ذلك فيجوز، وأما تعمد ذلك فال :فقال  َّ. 
ِّ عن رجل استيقظ بعد صالة اجلامعة فهل له أن يؤخر الصالة :وسألته*  ُ ُ

ًقليال ما دام وقت الصالة باقيا أم يلزمه أداؤها فورا؟ ُ ً ُ ً 
َّ العشاء يصليها قبل نصف الليل، والعرص إىل أن تصفر :فقال ِّ ُ ِ

 .الشمس



 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ١٤

َيف سيارته تطوعا يف احلرض؟ّ عن رجل صىل :وسألته*  ً ُّ 
ّ الظاهر أنه ال ينبغي له أن يفعل ذلك، والسنة يف السفر، وال :فقال 

َنعلم شيئا يف احلرض ً. 
ّعمن قدم من سفر فوجد املسجد مغلقا وصىل : وسألت شيخنا*  ً َ ُ َِّ

ّركعتني يف بيته فهل يكون مدركا للسنة؟ ُّ ًُ ِ 
 .هللا أعلما: فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ بقوله 

 ّ هل من السنة أن خيرج اإلمام عند اإلقامة؟:وسألته* 
 . هذا الغالب:فقال 
ّلو أن املأموم صىل :  ـ يعني هل هذا أفضل بالنسبة للمأموم:فقلت له  ّ

 ؟َّالراتبة القبلية يف املنزل ثم خرج إىل املسجد عند وقت اإلقامة ـ
 .ُّ املسألة حتتاج إىل تأمل:فقال 

 عن بعض الناس ـ كبعض رجال األمن ـ يأيت يف :اوسألت شيخن* 
ِّساعة متأخرة من الليل، ويعلم من نفسه أنه لن يستيقظ، ولو 
ًاستيقظ وصىل مع اإلمام فلن يعي من الصالة شيئا، فهل له أن 

ًيؤخر الصالة ساعة أو ساعتني؟ ِّ ُ 
ُ بأن عليه أن يعدل وظيفته، وإال فلي:فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  ُِّ جاهد ّ

ِّنفسه حتى يصيل مع الناس، وليس له أن يؤخر الصالة، فهذا الباب  ُ ِّ َ
 .ٌّفيه رش عظيمصار ُلو فتح 

عن صاحب السلس املستديم هل له أن جيمع بني : ُوسألت شيخنا* 



 
 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ١٥

 الصالتني؟
ّبأنه ال جيمع؛ ألن الرضر يسري، فعليه أن : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 

ِّيتحفظ ويؤدي الصالة ُ  . يف وقتهاّ
ّعمن صىل بالتيمم ثم جاء املاء يف أثناء الصالة، فهل : ُوسألت شيخنا*  َّ

 َّيقطع الصالة أو يتمها؟
 .ُاألحوط قطعها، واملسألة فيها خالف: فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 

َوسألت شيخنا*  َعمن سافر من بلده إىل بلد آخر بقصد الصالة مع : ُ ٍ ّ
 َّإمام معني؟

 .بأنه ال بأس بذلك: ابه اهللا تعاىل ـفأجاب ـ أث 
 يف تبوك أنه خرج فصىل الظهر والعرص جعن فعله : َوسألت شيخنا* 

ّمجيعا ثم دخل، ثم خرج وصىل املغرب والعشاء مجيعا، أليس يدل  ُ ً ًِ
 عىل اجلمع للمسافر النازل؟

َّهذا حجة من قال باجلمع للنازل، لكن : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  ُ
ّ عدم اجلمع؛ ألن عمل النبي األفضل ّ يف حجة الوداع عدم اجلمع جّ
 .يف منى

 عن القنوت يف صالة الفريضة بالدعاء لرفع رضر :ُوسألت شيخنا* 
 املطر؟

ًليس ذلك ببعيد، فاملطر أحيانا يكون رضره كبريا: فقال ـ ما معناه ـ  ُ ً. 
م ّعمن دخل املسجد واجلامعة راكعون فرفع اإلما: ُوسألت شيخنا* 



 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ١٦

سمع اهللا ملن محده، أو نيس ذلك : َرأسه لكنه مل يرفع صوته بقول
ُّفانتصب قائام واملصلون يف حال الركوع، فدخل معه مسبوق وركع  ًّ ُ
ِّمع اجلامعة مع أنه قد رأى اإلمام قائام بعد الركوع، وبعد ذلك نبه  ُ ً

سمع اهللا ملن محده، فهل يكون ذلك : ّاإلمام أو تنبه فجهر بقوله
َّوق مدركا للركعة؟املسب ًُ ِ 

ّبأنه ال يكون مدركا للركعة؛ ألن اإلمام قد رفع : فأجاب ـ أثابه اهللا ـ  ً ِ ُ
ِّمن الركوع حتى ولو مل يسمع  ال  .ُ

َوسألت شيخنا*  را فتقدم أحد اجلامعة :ُ ّ عن املؤذن إذا أقام الصالة مبكِّ ً ّ
 ّثم جاء اإلمام ليصيل، فهل له أن جيذبه؟

 .كنعم، له ذل: فقال 
 ًولو صىل اإلمام اآلخر ركعة أو ركعتني؟: ثم قلت له 
َاألوىل عدم جذبه، لكن إن جذبه ثم صىل هبم فاجلامعة إذا : فقال 

ِّأمتوا صالهتم جلسوا حتى يأيت اإلمام بام بقي له ثم يسلمون معه ُ ُّ. 
َسألت شيخنا*  عن بعض املرىض الذين إذا منعهم الطبيب من : ُ

ً عينيه صىل كل الصالة جالسا؟السجود ألجل عملية يف ّ 
ًهذا ال جيوز؛ يصيل قائام لكن يف حال السجود : فقال الشيخ  ّ 

ّال يسجد حتى يترضر، لكن ينحني وال يرض نفسه َّ. 
ّعن امرأة تصيل مع بناهتا مجاعة يف كل فرض؟: سألت شيخنا*  ُ 

 .بأنه ال بأس بذلك: فأجاب 



 
 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ١٧

ل مع اإلمام يف صالة ّعن رجل مل يصل العشاء فدخ: سألت شيخنا* 
فقام يقيض، فلام رشع ) ركعتني ( الرتاويح، فصىل مع اإلمام تسليمة 

 ّاإلمام يف تسليمة جديدة دخل معه مرة أخرى؟
ِبأنه ال مانع من ذلك، ولكن األوىل أن يكمل : فأجاب سامحته  ُ

 .لنفسه
 ًعن انتظار اإلمام ـ إذا كان راكعا ـ لبعض الداخلني؟: سألت شيخنا* 

ًإذا سمع أقدام أحد داخال فلينتظر، لكن ال يشق : فأجاب سامحته  ٍ
 .عىل من خلفه

عن صالة كثري من الناس ركعتني بعد أذان اجلمعة : سألت شيخنا* 
ّاألول يف احلرمني واملحافظة عىل ذلك بدعوى أنه من السنة أو أن له  ّ

 ًفضال؟
 .ال دليل عليه: فقال 

ّ اإلبراد علته احلر، لكن هذه :عن قول بعض الناس: سألت شيخنا*  ّ
 ِّالعلة زالت بسبب املكيفات؟

ًبأن السنة ال تعطل من أجل هذا، وأيضا تبقى : فأجاب سامحته  ّ ُّ ّ
ّالطرق، واحلر يشمل الطريق ومكان الصالة، ثم ليس كل البلدان  ّ ُ ُ

 .ِّفيها مكيفات
 يف ّعن رجل اعتاد إذا نام عن الصالة يف بيته أن يصيل: سألت شيخنا* 

 ّإن ذلك أفضل؟: املسجد ويقول



 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ١٨

 .ّبأن ذلك ال ينبغي ـ أو بمعناه ـ: فأجاب 
َالذي تفوته صالة العرص كأنام وتر أهله «: حديثعن : ُوسئل شيخنا*  ِ ُ

 هل املراد فوات اجلامعة أو فوات الوقت؟» وماله
 .حيتمل هذا وهذا: فأجاب 

ًأذن أذانا «: ّذنأثر عمر بن عبدالعزيز عندما قال للمؤعليه ُوقرأت *  ِّ
ّعن مؤذين احلرمني هل أذاهنم  : سألته، ثم»ًسمحا وإال فاعتزلنا

 سمح؟
 .بعضهم أذانه سمح وبعضهم غري سمح: فقال 

ّويسن القيام عند «: عن قول الفقهاء: سألت شيخنا*  » من إقامتها» قد«ُ
 ـ؟» قد قامت الصالة«: ـ يعني من

 .ما بلغني يشء: فأجاب بقوله ما معناه 
 


 

ّ عن رجل صىل املغرب أربع ركعات ثم تذكر بعد مدة؟:وسألته*  ّ 
 . يسجد للسهو:فقال 

ِعن إمام صىل الظهر ركعتني سهوا، فلام سلم وأخرب : وسألت شيخنا*  ُ ّ ً
بالنقص وأراد أن يأيت بالركعتني ثم يسجد بعد السالم خيش أن 

مام أن خيرب اجلامعة بأنه سيسجد يلتبس عىل بعض العامة، فهل لإل



 
 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ١٩

 بعد السالم؟
ّال خيربهم، بل يعمل السنة، فإذا فرغ من : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 

 .الصالة أخربهم
 


 

ُّ ختص املزارعني والرعاة يف أمور اًأمورعن قوم يتذاكرون  :وسألته*  ّ
ِل ذكر رضورة الشبك عىل املزارع الدنيا يف املسجد بعد الصالة، مث

ُّلسد باب املشاكل املتزايدة بني الرعاة واملزارعني، أو نصح املزارعني  ّ
 ّبإرسال الربقيات للمسؤولني حول قضايا هتمهم ونحو ذلك؟

 . إذا كان فيه مصلحة فيجوز ذلك وال حرج فيه:فقال 
َوسألت شيخنا*  ّعن قيام بعض األئمة بكتابة ورقة تعلق : ُ يف املسجد ُ

 فيها اإلعالن عن أشياء مفقودة؟
ّبأن الورقة تعلق خارج املسجد: فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  ُ ّ. 

َوسألت شيخنا*  الصالة يف املسجد العتيق : عن قول بعض الفقهاء: ُ
 أفضل من اجلديد؟

ًال أعلم يف ذلك شيئا، وإنام األجر : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ بام معناه  ُ
 .ملسجد األبعد من أجل املمشىيف ا

َوسألت شيخنا*  ثالث «عن التسمية الشائعة للمسجد األقىص بأنه : ُ



 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ٢٠

 ؟»احلرمني
ّهذا من كالم العامة، وليس بصحيح، : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 

 .)١(حرم مكة، واملدينة: َوليس يف الدنيا إال حرمان
َوسألت شيخنا*  ون بيوهتم داخل عن بعض العاملني يف املقابر وك: ُ

ّسور املقربة، وهم يصلون الصلوات كلها داخل سور املقربة؟ ّ ُ 
ُالواجب أن تفصل البيوت عن سور : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  َ ُ

 .املقربة
 هل للصالة يف الكعبة مزية عىل الصالة يف خارجها؟: سألت شيخناو* 

ِّبأن فعل النبي : فأجاب   .َّ له مزيةجّ
ًعن ختصيص مكان معني يف املنزل يتنفل فيه دائام؟ :وسألت شيخنا*  َّّ 

ًبأن لذلك أصال يف خرب عتبان بن مالك : فأجاب   .اّ
 ُعن حجز األماكن يف احللقة بوضع الكتب؟: ُسئل سامحة شيخنا* 

 .ّبأن ذلك ال ينبغي؛ ألنه من التحجري: فأجاب سامحته 
 ا؟ُهل جيلس يف أماكن تلك الكتب بعد إزاحته: ُثم سئل 
ّ بأن ذلك طيب وال حرج فيه: فأجاب  ّ. 
 
 

                                                   
َّلعل القصد أنه ثالثهام يف الفضيلة وشد الرحل«: قال شيخنا صالح الفوزان )١( ّ«. 



 
 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ٢١


 

َوسألت شيخنا*    عن تأخري الزكاة؟:ُ
 إن كان يف تأخريها مصلحة رشعية فيجوز ذلك، كغياب :فقال

 .الفقراء أو نقلها إىل مكان أنفع
ً وإن كان قصده أن يتحرى زمانا فاضال؟:فقلت له ً َّ 
 . ال جيوز:فقال

ّين هل يزكى؟َّ عن الد:وسألته*  ُ ْ 
ُّ يبعث السعاة جلمع الزكاة ومل يأمرهم أن يسألوا جُّ كان النبي :فقال َ

 .ُّعن الديون
ّ عن جايب الزكاة إذا توفر معه كمية من الغنم فإنه يأيت ألكرب :وسألته*  ّ

 أهل املنطقة ويبيعها عليه بثمن عادي، فهل هذا جائز؟
سعر عادي جيوز إذا كانت  بيع الغنم عىل أكرب أهل املنطقة ب:فقال 

 .ُّالدولة قد سمحت له بالترصف
 عن إخراج بعض املزارعني مبالغ نقدية جلايب الزكاة بدل :وسألته* 

 الغنم أو اإلبل؟
واإلبل فيجوز ذلك إذا كان  أما دفع املبالغ النقدية بدل الغنم :فقال 

ُّفيه مصلحة للفقراء أو كان يشق عليهم مجع الرؤوس ّ. 
 َعن إخراج زكاة املتاع من عينه؟: َيخناُوسألت ش* 



 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ٢٢

فله ذلك إذا أعطى الفقراء من عني املتاع : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 
ًبحسب املصلحة، كام لو كان املستحقون صغارا ال يفهمون  ّ

أنه جيوز إخراج العروض بدل النقود إذا رأى : الشاهد. مصاحلهم
 .املصلحة

َوسألت شيخنا*  ُإن آل البيت إذا عدمت نفقتهم : احَّعن قول الرش: ُ ُ ّ
 ُفلهم أخذ الزكاة من آل البيت دون غريهم؟

ُاختار بعض : ثم قال. بأنه ال دليل عليه: أثابه اهللا تعاىل ــ فأجاب  
َالعلامء ـ منهم الشيخ تقي الدين ـ أهنم يعطون إذا احتاجوا، وهذا  ُ ِّ ّ

ّإن امليتة حتل للرضورة ف: فيه نظر؛ لكن إذا قيل  .ُالزكاة أهون منهاّ
 َّ عن إسقاط الزكاة من الدين؟:ُوسألت شيخنا* 

َبأن هذا ال جيوز، لكن لو أعطاه زكاته ثم : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  ّ
 .قضاه منها دون تواطؤ فهذا ال حرج فيه

 َعن إعطاء الوالد زكاته لولده ألجل قضاء دينه؟: سألت شيخنا* 
 .َ لولده، ال لقضاء دينه وال لغريهُبأنه ال يعطي زكاته: فأجاب 

َوسألت شيخنا*  ÜÎû ﴿ّإن قرص املراد : عن قول بعض العلامء: ُ ur È@ãÎ6 yô 
ّ عىل الغزاة فيه عدم تعميم النص؟]٦٠: التوبة[ ﴾ #$!» ُ 

َّبأن النصوص واألحاديث فرست أن : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  يف «ّ
 .ّهم الغزاة واحلاج» سبيل اهللا



 
 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ٢٣

إذا جاز إخراج زكاة اإلبل : عن قول بعض الناس:  شيخناسألت* 
ًوالبقر والغنم نقدا، فلامذا متنعون من إخراج زكاة الفطر نقدا؟ ً 

ّبأن األصل يف هبيمة األنعام إخراج األسنان إال أن يرى : فأجاب 
ّاإلمام إخراجها نقدا، وأما الفطرة فهي مقدرة بصاع من طعام ً. 




 
ِ عن رجل صام قضاء ثم بدا له أن يفطر؟:لتهوسأ*  ُ ً 

 . ال يفطر:قال
َ إذا صام اإلنسان قضاء فهل له أن يقطع صومه؟:وسألته*  ً 

ّ إذا كان له عذر رشعي كسفر أو مرض:قال  ٌ ُ. 
 ُ إذا دعي إىل وليمة؟:فقلت 
 . ال جيوز؛ ألنه صوم فرض:فقال 

َوسألت شيخنا*  الصائم من البخور ُّعن تشدد بعض الفقهاء يف منع : ُ
 وأنه جيرح الصيام أو كامل الصوم؟

 .ّبأن األحوط اجتنابه: فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 
ًعمن تسحر أول الليل ثم قام قبل الفجر فرشب ماء : سألت شيخنا*  ّّ ّ

ّوأكل مترة، فهل يصدق عليه تأخري السحور؟ ً 
 .بأنه قد حصل املقصود: فأجاب 



 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ٢٤

 


 

ّ عن رجلني قاما باحلج عن شخص واحد يف عام واحد؟:وسألته*  ُ 
 . ال بأس بذلك، وال حرج:فقال 

ً عن رجل يريد احلج متمتعا فهل له أن جيعل عمرته عن :وسألته*  َّ ُِّ ُ
 ّشخص وحجه عن شخص آخر؟

ًوقال مرة.  ال بأس بذلك:فقال   .نعم: َّ
ً من جتاوز امليقات عمدا و:وسألته*  َ  مل يستطع ذبح دم؟َ

ّ يصوم عرشة أيام، والقاعدة أن من ترك الدم الواجب يصوم :فقال 
 .عرشة أيام

َوسألت شيخنا*  َعن رجل وكل رجال يرمي عنه، فهل يشرتط أن : ُ ُ ًُ ّ
َيكون املوكل حاجا عامه ذاك؟  َّ 

ُّ نعم، ال بد أن يكون حاجا وأن يكون : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 
 .ًعاجزاِّاملوكل 

َوسألت شيخنا*  َّعن حكم من جيمع اجلامر ثم يبيعها عىل احلجاج؟: ُ ُ ُُ ِ 
ًال أعلم فيه شيئا، وال بأس فيه، وفيه : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  ُ

 .)١(ٌتسهيل عىل الناس
                                                   

ُذكر شيخنا صالح الفوزان أنه قد تقدمت رشكة إىل اللجنة الدائمة بأهنا تريد إقامة  )١( ٌّ



 
 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ٢٥

َوسألت شيخنا*  ّالتي فيها فضل املدينة وأنه حيتج األحاديث عن هذه : ُ
ة؟  هبا بفضل املدينة عىل مكّ

ليس هذا املراد، وإنام فضل من صرب عىل : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 
 .ّشدة املدينة

َوسألت شيخنا*  ة أفضل من املدينة؟: ُ  هل مكّ
ة أفضل: فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  ّال شك أن مكّ ّ. 

َوسألت شيخنا*  ما بني منربي وبيتي روضة من رياض «: عن حديث: ُ
ّهل يدل هذا عىل» ّاجلنة   فضل الصالة يف الروضة؟ُ

وضة، َّمزية خاصة للرفيه ّبأن هذا احلديث : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 
ِولكن إذا أقيمت الصالة فينبغي أن يكملوا الصفوف ُ. 

 ُ عن رشب القهوة التي فيها زعفران؟:َوسألت شيخنا* 
ِب، وجيتنبه املحرم سواء ِالزعفران طي: فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  ُ

 .ّتعطر به أو رشبه
َوسألت شيخنا*  ّعمن متتع بالعمرة إىل احلج، فلام فرغ من العمرة نيس : ُ ّ َّ

ّالتقصري، ثم أحرم باحلج يوم الرتوية، ثم تذكر نسيان التقصري بعد  ّ
 ّإحرامه باحلج؟

                                                   
ِمرشوع مجع حىص اجلامر وتوزيعه عىل الناس بالقيمة فمنعت اللجنة من ذلك برئاسة 

 .: ابن باز الشيخ



 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ٢٦

 .ً يكون قارناهّبأن األقرب أن: فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 
  العلم مفاده حسب فهمي عن كالم لبعض أهل: سألت شيخنا* 

ّخمتص بصاحبة » ّمرة يف رمضان كحجة معيُع«: ّأن حديث
ِّالناضحني، وهي املرأة التي جاء ذكرها يف الرواية؟ ُ ِ 

ّبأن النص ترشيع لعموم األمة: فأجاب شيخنا ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  ّ. 
 


 

َوسألت شيخنا*  َ يؤخذ من قول عبداهللا بن َأال: ُ ِّسنية » ثم أتاهم«: جعفرُ ُ
 إتيان أهل امليت للعزاء يف بيوهتم؟

 .ُإذا كان جميئه فيه مصلحة: فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 
َوسألت شيخنا*  ّهل للمرأة أن حتد عىل غري حمرم: ُ ِ، كعامل أو شخص  هلاُ

 له فضل؟
ّبأن احلديث عام: فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  ّ)١(. 

َوسألت شيخنا*  َعن اجتامع جنائز للذكور واإلناث، وأن بعضهم : ُ ّ
ِّينكر بشدة عىل من قدم النساء عىل الرجال؟ َّ ّ ِ ُ 

ِّبأن السنة تقديم الرجال ثم النساء، : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  ّ ّ
                                                   

ّاحلديث هو حديث أم عطية  )١( ّكنّا ننهى أن نحد عىل ميت فوق ثالث، إال «:  قالتلّ ُ ُِ
 ).١/٤١٣(» فتح الباري«. »..ًىل زوج أربعة أشهر وعرشاع
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ِّوالطفل الذكر بعد الرجال، ثم النساء َ َّ. 
اجلامعة وقامت ّ عن رجل دخل املسجد وقد صلت :ُسألت شيخنا* 

ّمجاعة ثانية، ويف أثناء ذلك قدمت جنازة للصالة عليها، فهل يصيل  ّ ُ
 عىل اجلنازة ليدركها أو يصيل مع اجلامعة الثانية؟

 .بأنه يصيل عىل اجلنازة؛ ألهنا تفوت والقضاء ال يفوت: فأجاب
َ عن رجل مات له قريب يف بلد آخر فأراد السفر للصالة عىل :وسألته* 

 قربه؟
َّ ال جيوز؛ هذا من شد الرحل:الفق ّ)١(. 

 


 

ّإن ابن تيمية : لو مل نخرب بختام النبوة لقلنا«:  عن قول:وسألت شيخنا* 
 ؟»ّنبي

ًفتبسم ضاحكا وقال ِّواطالعه ـ رمحه اهللا  نعم؛ هذا من سعة علمه :َّ
 .»ّلو كان بعدي نبي لكان عمر«: تعاىل ـ، وكام يف احلديث

» خادم اهللا خمدوم«: ّقول العامة:  عن هذه العبارة:َشيخناُوسألت * 

                                                   
ِّال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد«: جِّيشري سامحته رمحه اهللا تعاىل إىل قول النبي  )١( ُّ ُ :

متفق عليه من حديث أيب هريرة . »املسجد احلرام، ومسجدي هذا، واملسجد األقىص
 .ا
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وذكرها ) ٨/٤٣( )١(للبخاري» التاريخ الكبري«حديث يف وردت يف 
 ؟)٢(ِّشيخ اإلسالم يف رسالته إىل أمه

ّ املعنى يف اجلملة صحيح، ويدل لذلك قوله تعاىل:فقال  ُ :﴿ t̀Bur È,G tÉ 
©!$# @yè øg sÜ ¼ã& ©! %[` tç øÉ xC ﴾ ]٢: الطالق[. 

ّإن يل يف :  عن بعض األسئلة املومهة، كقول بعضهم:وسألت شيخنا* 
 األرض ما ليس هللا يف سبع ساموات ـ يقصدون الزوجة واألوالد ـ؟

ّ هذا أسلوب قبيح جيب الكف عنه وعدم :فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  ٌ
 .إهيام الناس

 يف  عن عمل الناس من تقديم أصحاب جهة اليمني:وسألت شيخنا* 
 الدخول قبل غريهم؟

ِّلو قدم : ً بأنه ال يعلم يف ذلك شيئا، ثم قال:فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  ُ
ِّكرب كرب«: ّأصحاب السن ـ الكبار ـ حلديث ِّ«. 

َوسألت شيخنا*  َّعن بعض ما ورد يف كتب الزهد أن بعض الزهاد إذا : ُ ُّ ُّّ
ًاغتسل عريانا أغمض عينيه أو أدنى برأسه إىل األ : رض، ويقولُ

                                                   
له من ًمن قىض ألخيه املسلم حاجة كان «: وأخرجه أبو نعيم وغريه، ولفظ احلديث )١(

ّواحلديث ضعيف جدا، بل عده بعض أهل العلم . »َاألجر كمن خدم اهللا عمره  
 ).٧٥٣حديث /٢(» السلسلة الضعيفة«: انظر. ًموضوعا

َّإىل الوالدة السعيدة أقر اهللاُ عينيها بنعمه ... «: ِّقال شيخ اإلسالم يف رسالته إىل أمه )٢(
» جمموع الفتاوى«. »...َا جزيل كرمه، وجعلها من إمائه وخدمهوأسبغ عليه

)٢٨/٤٨.( 
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ِّحياء من ريب؟ ً 
 .ال أصل هلذا: فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 

َوسألت شيخنا*  أو » َتباركت علينا يا فالن«: ّعن قول بعض العامة: ُ
 ؟»هذا من بركة فالن«

ّال جيوز؛ ألن » تباركت علينا«: ّبأن قول: فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 
 .فال حرج» هذا من بركة فالن«: أما قول. تبارك اهللا: ُهذا يقال هللا

َسألت شيخنا*   ؟»برشى«و» آالء«و» إيامن«ِّعن التسمي بـ: ُ
 .ًال أرى بذلك بأسا :فأجاب

 


 
ه؟: ُسألت شيخنا*  َّعن رجل صاد صقرا فهل يتملكُ ً ُ 

ٌ إن كان عليه عالمات التملك آلخر فهو لقطة، وإال فهو صيد :فقال َ ُ َُّ
 .ملكه


 

 ّ عن التداوي بدم الضب؟:وسألته* 
 .فأنكر ذلك

ٌ قد جربه أناس ونفع معهم؟:فقلت َّ 
 . ولو كان ذلك فال عربة به:قال
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ّكالم معه يف جملس آخر فطلب أن يكتب سؤال للجنة وجرى  ٌ َ ُ ٌ
 .الدائمة

َ بعض القراء الذين يضعون عندهم ذئبا أو جلد ذئب :وسألته عن*  ً َّ ُ
ّ أنه يعني عىل إخراج اجلن؟بزعم ُ 

 . ال يصلح هذا العمل:فقال 
َّ فإن بعض الناس قد جربه ونفع معه؟:ُفقلت له  ّ 
 .ُ ينهى عن ذلك؛ فإنه أشبه بالتميمة، والقراءة تكفي:فقال 
ّوجرى كالم معه يف جملس آخر فطلب أن يكتب سؤال للجنة   ٌ َ ُ َ ٌ

 .الدائمة
 


 

َ املرأة الثيب هل يتوىل ولدها تزوجيها؟:وسألته*  ُ ِّ 
َ إذا مل يوجد الوالد فالولد يتوىل تزوجيها:فقال  َ. 

ّ أم الزوجة املطلقة هل تكشف لزوج ابنتها بعد الطالق؟:وسألته*  ُّ 
ِّ تكون حمرما لزوج ابنتها سواء طلقت :فقال  ُ  .أو ماتتُابنتها ً

ِّيكون أبناء املطلق من الزوجة الثانية َّ عن امرأة مطلقة فهل :وسألته*  ُ
 ّحمارم لتلك املطلقة؟

üwur (#qßsÅ3Zs? $tB yx ﴿:  هم حمارم؛ لعموم األدلة:فقال s3tR Nà2 ät!$t/# uä 
öÆÏiB Ïä!$|¡ÏiY9$# ...﴾٢٢: النساء[  اآلية[. 
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ÿ¼çm ﴿:  عن قوله تعاىل:وسألته*  ã_º urøór& ur öNåk çJ»yg̈Bé& ﴾ ]هل  ]٦: األحزاب
منه جواز اخللوة بإحدى أمهات املؤمنني كام يقول بعض يؤخذ 
 الناس؟

 .)١(ُ ال؛ هذا من احلرمة:فقال 
ً عن زعم بعض العامة أن من أنقذ امرأة من حرق أو :ُسألت شيخناو*  ّ ّ

 ٌغرق فهو حمرم هلا؟
 .فأنكر ذلك

َوسألت شيخنا*  خطبني أبو اجلهم ومعاوية، : عن حديث فاطمة: ُ
َّوكيف خيرج هذا م ِال خيطب أحدكم عىل خطبة أخيه«: ع حديثُ ُ ُ«. 

َال يلزم أن بعضهم يدري عن بعض، : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  ّ
 .ًوهذا يقع كثريا

َعن حترج بعض العامة عن التربع بالدم للمرأة خشية : ُسألت شيخناو*  ُّ ّ ُّ
 ّانتقال املحرمية؟

! ّية ولو تربع بصاعُالدم ال ينقل املحرم: فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 
ِّهو الذي حيرمَّالرضاع  ُ. 

َوسألت شيخنا*   تشبيك ُّيف حترجهم منّ عن اعتقاد بعض العامة :ُ
                                                   

َزاد شيخنا صالح الفوزان هنا ـ تأكيدا لكالم الشيخ ـ قول )١( ً ّإن :  أي،»ال من املحرمية«: هُ
ّوز؛ ألن أمومة أمهات املؤمنني للمؤمنني من جتاخللوة بإحدى أمهات املؤمنني ال 

 .احلرمة ال من املحرمية
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ّاألصابع أثناء عقد النكاح، وأن ذلك من أسباب عدم توافق 
 الزوجني يف حياهتام؟

ال أصل لذلك، وال بأس يف تشبيك : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 
ّعض الناس بمنع ذلك من ظن السوء بأخيه واعتقاد باألصابع، 

 .ّاملسلم الذي شبك بني أصابعه
ُثم حث سامحته عىل قراءة األذكار   ٌوأهنا سبب يف دفع البالء، ّ

ٌبسم اهللا الذي ال يرض مع اسمه يشء يف األرض وال يف «: كحديث ّ
ّأعوذ بكلامت اهللا التامات من رش ما «، و»السامء وهو السميع العليم ّ

 .»خلق
 ّعن عقد النكاح يف احلرم بدعوى أن يف ذلك فضيلة؟: سألت شيخناو* 

 .فيه نظر: فقال 
 عن طالق املسحور؟: ُوسألت شيخنا* 

 .ُإن كان عقله معه فيقع: فقال


 
  عن حكم غيبة الكافر؟:وسألته* 

üwur =tG ﴿:  ظاهر اآلية:ّفتوقف فيها، ثم قال  øó tÉ Nä3àÒ ÷è / $³Ò ÷è t/ ﴾ 
ُذكرك أخاك بام يكره«:  واحلديث]١٢: احلجرات[  ّيقتيض أن الكافر » ِ

ال غيبة له، هذا فيام يظهر يل، والكفر أعظم من الغيبة، لكن إذا كانت 



 
 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ٣٣

 .فرتكه أحوطوإال هناك مصلحة للدعوة 
َوسألت شيخنا*  َّ عن مقالة ابن علية:ُ ُ ّمن سامين ابن علية فقد اغتابني؟: ِ ُ َّ 

َ ال يلتفت إىل ذلك إذا كان ال يعرف إال به:ثابه اهللا تعاىل ـفأجاب ـ أ  ُ َُ. 
َوسألت شيخنا*  َّعام ورد يف كتب الزهد أن بعض الزهاد كان يتحرج : ُ ََّّ ّ ُّ ُ

ُمن جتصيص جدار بيته اخلارجي خشية أن يضايق طريق املسلمني،  َ
 هل هلذا أصل؟

 .ًال أعلم هلذا أصال: فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 
 


 

َر للطالب خمفضة، فهل للطالب أن يبيع تلك التذكرة ِ التذاك:وسألته*  ّ ُ
َعىل غريه أو يعطيها غريه؟ ُ 

 .ُّ ال جيوز الترصف له:فقال 
َ عن رجل أراد أن يشرتي من رجل بضاعة وكان مستودع :وسألته*  ًُ

ِّالبائع خاليا، لكن العرف بني التجار أهنم حيصلون البضا ئع متى ًُّ
أرادوها من بعضهم، فقبض البائع الثمن ومن الغد جاء املشرتي 

ًفأخذ بضاعته، فهل يكون هذا البيع داخال يف بيع ما ال يملك؟ َ 
 البيع باطل؛ ألنه باع ما ال يملك، وإذا أخذ الثمن من املشرتي :فقال 

 .فال يكون البيع إال بعد حتصيل البضاعة
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 سّيل ويبيعونه كل عام عىل أنا عن مزارعني لدهيم نخ:وسألته* 
ّمعروفني، فمثال النخلة الفالنية معروفة لفالن كل سنة، ويدفع  ً
ّمبلغا قبل بدء الصالح، وأحيانا قبل اللقاح، وأحيانا ال يدفع؛ ألن  ً ًِّ ً

 املسألة تراض، فهل هذا العمل جائز؟
 . بيع النخل قبل الصالح ال جيوز:فقال 

َوسألت شيخنا*  ِاد رشاء عقد من الذهب بعرشة آالف أرُعن رجل : ُ
ريال، وكان معه مخسة آالف ريال، فأقرضه البائع اخلمسة آالف 

 الباقية، فأخذها املشرتي ثم دفعها للبائع، فهل جيوز هذا؟
ًبأن هذا ال جيوز؛ ألنه قرض جر نفعا، ألنه : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  ََّ ٌ ّ

 .أقرضه ملصلحته
ًسمع تاجرا يبيع سلعة بثمن كثري عىل أحد عن رجل : سألت شيخنا*  ً

ّالناس، فقام ذلك الرجل وأخربه أن هناك من يبيع هذه السلعة 
 بأرخص؟

 .ّهذا من التعاون عىل الرب والتقوى: فقال 


 

 َ شيب النساء؟لتغيريَّ عن النهي عن الصبغ بالسواد :وسألت شيخنا* 
ِّ إن النهي عام يشمل الرجال والنساء:اىل ـفأجاب ـ أثابه اهللا تع  ّ ّ. 

َوسألت شيخنا*   ِّعن ترجيل اللحية ـ ثم سأله غريي ـ؟: ُ
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َّالرتجيل خاص بالرأس: فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  ٌّ. 
َوسألت شيخنا*  » فخالفوهم«و» ِّغريوا الشيب«: جعن األمر يف قوله : ُ

 ٌهل هو أمر للوجوب؟
األصل يف األمر الوجوب، كام يف خرب : عاىل ـفأجاب ـ أثابه اهللا ت 

ّ أن يف حليته شعرات جِّوالد أيب بكر الصديق، لكن يظهر من فعله 
َّ أنه سنة مؤكدةيبيضاء، وكذلك من فعل الصحابة  َّ ُ. 

َوسألت شيخنا*  ّعن قول بعض أهل العلم بأن اجلمع بني ما ورد من : ُ
 ؟ُ اخلفيف احلمرةاألمحر أنه لبس جالنهي عن لبس األمحر وبني فعله 

ٌحمتمل، وهو مجع قريب وحمتمل، وهو : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 
ُمجع حسن، وقد يقال  .ّاألصل اجلواز واملقدم مكروه: ٌ

 


 
َّأن كل حديث : »الفتح« عن رشط احلافظ ابن حجر يف :وسألته*  ّ

 سكت عنه فهو حسن؟
ّ ال يسلم هبذا:فقال ًثم ذكر ـ أثابه اهللا تعاىل ـ حديثا أورده احلافظ يف . ُ
ساووا بني أوالدكم يف «: يف املجلد السادس يف كتاب اهلبة» الفتح«

ُالعطية، فلو كنت مفضال أحدا لفضلت النساء ً ُّ ًِّ ُ ّ«. 
َّ إن احلافظ رصح بتحسينه ومع ذلك فهو ضعيف؛ يف إسناده :قال ّ
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 .ِّ وقد عنعن وهو مدلسحييى بن أيب كثري
ً وأظنه ذكر علة أخرى:قلت ّ ّ. 

من صىل الفجر يف مجاعة ثم جلس يف «:  عن حديث:وسألته* 
 ؟»...ّمصاله
َيعمل صحيح، و:فقال  . بهُ

يف حديث ذي اليدين، » سنن أيب داود«رواية اإلقامة يف : وسألته عن* 
ُّوأن بالال أقام عندما أراد النبي  ً   الباقيتني؟ّ أن يصيل الركعتنيجّ

 .ليس هناك إقامة» الصحيحني«الذي يف : فقال 
ًهل تكون شاذة؟: فقلت له  ّ 
 .حمتمل: فقال 

 الذي رواه أبو داود وغريه لعن حديث عائشة : ُوسئل سامحته* 
ًكان جينب ثم ينام وال يمس ماء «جأنه  ّ  ؟»ُ

 .هو حديث معلول: فأجاب 
 صل فيها؟ عن روايات ابن هليعة والقول الف:وسألته* 

 . ضعيفّ الصحيح أن ابن هليعة:فقال
ö@è% $pköâ ﴿: ختريج حديث قراءة سورةُوقرئ عىل سامحته *  r'̄» tÉ 

öcrãçÏÿ» x6 ø9$# ﴾ تدور عىل حسب البحث  عند النوم وجمموع طرقه
 .ّفأعل سامحته احلديث بأيب إسحاقالسبيعي أيب إسحاق 



 
 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ٣٧

َّة مرة ثانية للركعة التي  عن رواية عند أيب داود يف إقامة الصال:وسألته*  ًَّ ً
ِّنسيها ثم ذكر هبا اإلمام بعد انرصافه من الصالة؟ ُ 

ِ الظاهر أهنا شاذة؛ واملراد باإلقامة الدخول يف الصالة ومل يرد :فقال  َ ّ
ُذلك يف حديث عمران بن حصني، ويف أثناء الصالة ال تقام الصالة ُ. 

يقطع الصالة املرأة «: يف حديث» احلائض«عن زيادة : ُسألت شيخنا* 
 .»...احلائض

 .رواها أبو داود، وإسنادها صحيح: فقال 
» ّحدثنا«َّ عن وجه تفريق مسلم بن احلجاج بني :وسألت شيخنا* 

 ؟»أخربنا«و
ِّ بأن املتقدمني ال يفرقون بينهام، واملعروف :فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  ُ ِّ ّ

ّأن املتأخرين يفرقون بينهام ُ ّ ّ. 
 عن القوم إذا رغبوا يف اإلكثار من احلديث فهل :خناوسألت شي* 

 ِّللمحدث ذلك؟
 . نعم؛ إذا رغبوا يف ذلك:فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 

َوسألت شيخنا*   )١(ّوأيمن الذي تقدم«: عن مناسبة إيراد النسائي خلرب: ُ
ًذكرنا حلديثه ما أحسب أن له صحبة ّ ُ ُ  ؟»ِ

                                                   
حدثنا جرير، عن منصور، عن عطاء : أخربنا قتيبة قال«): ٨/٧٦(عند قول النسائي  )١(

ّال يقطع السارق يف أقل من ثمن املجن: وجماهد، عن أيمن قال َ ُِ َّ َ«. 
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ً بني أن أيمنا ليس صحابياحتى ي: فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  ّ ِّ. 
 


 

ِ عن عبارة نسبت إليه، وهي:وسألته*   ّال أطمئن ألحد أن يقول «: ُ
 ؟»اإلمام أمحد وشيخ اإلسالم: نان اثنإال رجال» ّمل يثبت يف السنة«

 .ُ مل أقل ذلك:فقال
ٌوسئل وأنا حارض أسمع*   :ً أيضاُ عن مقولتني نسبتا إليهُ

 .ّأن الشنقيطي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ هو ابن تيمية عرصه: األوىل
ليس حتت أديم السامء اآلن أعلم باحلديث من الشيخ : الثانية

 األلباين؟
ّفنفى املقولتني مجيعا، وعلق عىل األوىل بأن الشيخ الشنقيطي  ّ ً: 

ّفقيه يف مذهب مالك ومتضلع يف اللغة إهنا : وقال عن املقولة الثانية. ُ
 .لو قيلت يف الشيخ األلباين فليس ببعيد ذلك عنه


 

 هل اإلنكار بالقلب يستلزم املفارقة؟: ُوسألت شيخنا* 
 .نعم: فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 

َوسألت شيخنا*  ّعن إنكار بعض الناس عىل بعض العامة الذين : ُ
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ّ رؤوسهم دائام، ويعللون إنكارهم بأن ذلك من اعتادوا أن حيلقوا َ ً َِّ ُ
 سيام اخلوارج؟

ِبأن اخلوارج يلزمون بذلك، وأما الرشع : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  ُ ّ
ِفال يلزم ُ. 

َوسألت شيخنا*  ًعمن وجد كتبا بدعية ورشكية ويعرف أهنا مملوكة، : ُ ً ً ُ َّ
 ُفهل له أن حيرقها؟

ُإذا كان له سلطة فله ذلك، وإن مل يكن له : ـفأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل  
ُسلطة فلريفع هبا إىل من له سلطة ُ. 

ُّعن باعة السواك الذين يستمرون يف بيعهم إىل إقامة : ُسئل شيخنا* 
 الصالة؟

َالنهي خاص بيوم اجلمعة، وهؤالء الباعة ينصحون يف غري : فقال  ُ ّ
ُاجلمعة أن يدخلوا إىل املسجد قبل اإلقامة َ. 

 


 

 عن متر نخل الشوارع؟: ُوسألت شيخنا* 
 .بأنه ال بأس بأخذه: فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 

َّإذا منعت البلدية أخذ متر من شارع معني، ثم علقت : َوسألت شيخنا*  ُ
ُفيها النهي عن ذلك، ثم أقدم إنسان عامل بذلك فأخذ، فهل يقطع؟ ِ ٌ 



 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ٤٠

 .ُال يقطع؛ للشبهة: فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 
َوسألت شيخنا*  َّعام يقوم به بعض أولياء الدم من عدم العفو إال بعد : ُ

 إحضار القاتل إىل ساحة القصاص؟
ّهلم ذلك، حتى يذوق حر املوقف وشدته: فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  َّ َ َ. 
 ًلو مات القاتل فزعا؟: ُثم قلت له 
 .هلم الدية: فقال 


 

، »...الراكب شيطان، الراكبان شيطانان«:  عن حديث:لت شيخناسأ* 
 ّوأن بعض العلامء محل احلديث عىل الطريق غري املسلوك؟

ليس هذا ببعيد يف الطريق املخوف وغري : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 
 .املسلوك

َعمن أراد النوم بعد الظهر هل يرشع له قراءة : ُوسألت شيخنا*  ُ َّ
 األذكار؟

 .ٌّهذا خاص بنوم الليل: جاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـفأ 
َوسألت شيخنا*  ِّعن بعض املعربين للرؤيا الذين جيعلون من حديث : ُ ُ

ً قاعدة، فكلام قص عليهم أحد رؤيا فيها أن رجال يلبس اعمر  ُّ ٌّ ً
ّثوبا طويال يفرسونه بالدين، أو قوة اإليامن، أو التقوى؟ ُ ًِّ ِّ ً 

 .يف ذلك نظر: فأجاب ـ أثابه اهللا ـ 



 
 
 
 

  مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبدالعزیز بن باز ٤١

ُوال أظن عاقال ينكر رؤية اهللا «: عن قول شيخ اإلسالم: سألت شيخنا*  ًّ
 ؟»يف املنام

ًبأن ذلك ممكن، فقد يرى نورا، وال يلزم التشبيه، أما رؤية : فأجاب  ّ
واعلموا أنه لن يرى «: صورته احلقيقية فهذا حمال يف الدنيا؛ حلديث

َّأحد منكم ربه حتى يموت ٌ«. 
 عن القول الراجح يف أصحاب األعراف؟: َ شيخناُوسألت* 

ُاملشهور أهنم أقوام تساوت حسناهتم : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  ٌ
ّوسيئاهتم ثم أوقفوا ثم يؤذن هلم بدخول اجلنة َ ُ ِِّ ُ ُثم قال سامحته . ُ

ًمعقبا ِّ ِهذا حسب علمي القديم، ومل أراجع ذلك: ُ ُ. 
َوسألت شيخنا*   كليم ؛ّب العقائد من أن موسى ّعام اشتهر يف كت: ُ

َاهللا مع أن اهللا كلم غريه من األنبياء  ّ ، كام يف إ كآدم وأيوب إلّ
بينا «:  قالجّاحلديث الذي رواه البخاري عن أيب هريرة عن النبي 

ٌأيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب حيتثي  ُّ ً
َّيتك عام ترى؟ قالأمل أكن أغن! يا أيوب: ُّيف ثوبه، فناداه ربه بىل : ُ

 .)١(»َّوعزتك، ولكن ال غنى يب عن بركتك
!zN̄=x.ur ª ﴿: بام جاء يف القرآن: فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  $# 4ÓyõqãB 

$ VJä Î=ò6 s? ﴾ ]املعراجويف خرب اإلرساء  وكذلك ما ورد ،]١٦٤: النساء :

                                                   
 ).١/٣٨٧(» فتح الباري« )١(
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 .»َفلقيت موسى كليم اهللا«
َوسألت شيخنا*  َّالرشاح من قوهلمعن تفسري بعض : ُ » َامللل«ّإن معنى : ُ

ُأنه ال ينقطع عن أجركم ما دمتم عىل أعاملكم؟: ّيف حق اهللا أي ُ 
َهذا ثمر من ثمرات امللل، أما امللل فهو : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ  َ

َصفة ثابتة هللا تعاىل تنسب له ُ ٌ ٌ ِ)١(. 
ُّن إىل تتبع آثار ِّعن بعض املهتمني باآلثار الذي يدعو: َوسألت شيخنا* 

 طريق الفيل من احلبشة إىل مكة؟
 .ّهذا كله غلط: فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 

َوسألت شيخنا*  ُعن حكم بعض األجراس التي تشبه أجراس : ُ ُ
 ؟)الناقوس(الكنائس 

ما كان فيه مصلحة ّأن ّبأن املقصود : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ 
 هة، واهلاتف وغريه، فال حرج فيه ِّللمسلمني، كأجراس الساعة املنب

 .ـ بمعناه ـ
البساط «: الناس املثل املشهوربعض عن إطالق : وسألت شيخنا* 

ّوأنه بالرجوع إىل كتب األمثال ذكروا أن أصل املثل أن » أمحدي ّ
َّالسيد البدوي كان له بساط يتسع  بربكة ُكلام كثر اجلالسون عليه ّ

 !ّالسيد البدوي
                                                   

rãç#) ﴿: وهذا من باب املقابلة، مثل«: قال شيخنا صالح الفوزان )١( x6 tBur tç x6 tBur ª! $# ﴾«. 
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 ون إطالق ذلك؟ فهل تر:ثم قلت 
ُإذا كان األمر كام ذكر فاألحسن ترك : فأجاب سامحته ـ أثابه اهللا ـ 

 .ُاملثل، فال ينبغي أن يقال
ّهل للجد أن خيص أحد األحفاد دون اآلخرين؟: ُسألت شيخنا*  ّ 

اتقوا اهللا يف أوالدكم واعدلوا يف «: ال؛ لعموم احلديث: فقال 
 .ًان والد املعطى له موجوداّ، فكلهم أوالده، حتى لو ك»َّالعطية

عن قول بعض املالكية يف كراهية القيام والذهاب عند : سألت شيخنا* 
 ّاألذان وأن ذلك مشاهبة الشيطان يف فراره عند سامع األذان؟

ّبأن ذلك خيتلف؛ فالشيطان فر من األذان والذي : فأجاب سامحته  ّ
 .قام ذهب إىل حاجته

 طفال إىل العلامء لتحنيكهم؟عن الذهاب باأل: ُوسئل سامحته* 
ّحينكه أبوه أو أمه: فمنع من ذلك وقال  ُلو فتح باب : ثم قال. ُ

 .َّالتحنيك لتوسع الناس فيه
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