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	مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
	الفهارس
	فهرس المجلد الأول
	فهرس المجلد الثاني
	فهرس المجلد الثالث
	فهرس المجلد الرابع
	فهرس المجلد الخامس
	فهرس المجلد السادس
	فهرس المجلد السابع
	فهرس المجلد الثامن
	فهرس المجلد التاسع
	فهرس المجلد العاشر
	فهرس المجلد الحادي عشر
	فهرس المجلد الثاني عشر
	فهرس المجلد الثالث عشر
	فهرس المجلد الرابع عشر
	فهرس المجلد الخامس عشر
	فهرس المجلد السادس عشر
	فهرس المجلد السابع عشر
	فهرس المجلد الثامن عشر
	فهرس المجلد التاسع عشر
	فهرس المجلد العشرون
	فهرس المجلد الحادي والعشرون
	فهرس المجلد الثاني والعشرون
	فهرس المجلد الثالث والعشرون
	فهرس المجلد الرابع والعشرون
	فهرس المجلد الخامس والعشرون
	فهرس المجلد السادس والعشرون

	المجلد الأول
	مقدمة الطبعة الأخيرة
	تقديم بقلم جامع الفتاوى
	ترجمة لفضيلة الشيخ
	التوحيد
	سئل فضيلة الشيخ: عن تعريف التوحيد وأنواعه؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل الإيمان هو التوحيد؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن شرك المشركين الذين بعث فيهم النبي، صلى الله عليه وسلم؟

	مصادر التلقي
	سئل فضيلة الشيخ: عمن يرى ان احاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز للمسلم أن يقتني الإنجيل ليعرف كلام الله لعبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام ؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة وغيرها من أمور الدين؟

	أهل السنة والجماعة
	سئل فضيلة الشيخ:من أهل السنة والجماعة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن افتراق أمة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن أبرز خصائص الفرقة الناجية؟ وهل النقص من هذه الخصائص يخرج الإنسان من الفرقة الناجية؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن المراد بالوسط في الدين؟

	الإيمان والإسلام
	سئل فضيلة الشيخ: عن تعريف الإسلام والفرق بينه وبين الإيمان؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة وهل يزيد وينقص؟
	سئل فضيلة الشيخ: كيف نجمع بين حديث جبريل الذي فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان " بأن تؤمن بالله، وملائكته وكتبه، ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره"
	سئل فضيلة الشيخ: كيف نجمع بين أن الإيمان هو "الإيمان بالله، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وبالقدر خيره وشره"
	سئل فضيلة الشيخ: عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها"؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يشهد للرجل بالإيمان بمجرد اعتياده المساجد كما جاء في الحديث؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن هذا التقسيم للإيمان هل هو صحيح أم لا؟ "الإيمان خمسة: إيمان مطبوع وهو إيمان الملائكة ، وإيمان معصوم وهو إيمان الأنبياء ... إلخ
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل يوسوس له الشيطان بوساوس عظيمة فيما يتعلق بالله - عز وجل وهو خائف من ذلك جدا؟
	سئل فضيلة الشيخ:عن شخثص يوسوس إليه الشيطان بهذا السؤال:"من خلق الله"؟ فهل يؤثر ذلك عليه؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجب على الكافر أن يعتنق الإسلام؟
	سئل فضيلة الشيخ: كيف يمكن الجمع بين الأحاديث الآتية: "كان الله ولم يك شيء قبله، وكان عرشه على الماء وكتب بيده كل شيء، ثم خلق السموات والأرض  ... الخ

	الربوبية
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم من يدعى علم الغيب؟
	سئل فضيلة الشيخ: كيف نوفق بين علم الأطباء الآن بذكورة الجنين وأنوثته، قوله - تعالى- : {ويعلم ما في الأرحام} وما جاء في تفسير ابن جرير .... الخ
	سئل فضيلة الشيخ: عن دوران الأرض؟ ودوران الشمس حول الأرضق؟ وما توجيهكم لمن أسند إليه تدريس مادة الجغرافيا وفيها أن تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض حول الشمس
	سئل فضيلة الشيخ: عن دوران الشمس حول الأرض؟

	الشهادتان
	سئل فضيلة الشيخ:عن الشهادتين؟
	سئل فضيلة الشيخ: كيف كانت "لا إله إلا الله مشتملة على جميع أنواع التوحيد
	سئل فضيلة الشيخ: عن قول بعض الناس إن معنى "لا إله إلا الله" إخراج اليقين الفاسد على الأشياء ... إلخ
	سئل فضيلة الشيخ: عن أول واجب على الخلق؟

	العبادة
	سئل فضيلة الشيخ:: عن الحكمة من خلق الجن والإنس؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن مفهوم العبادة
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز للإنسان أ، يدعو على نفسه بالموت؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن قول الإنسان في دعائه "إن شاء الله"؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن الجمع بين قول النبي، صلى الله عليه وسلم: "لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، .... الخ
	سئل فضيلة الشيخ: عن المراد بقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "لا يسأل بوجه الله إلا الجنة"؟
	سئل فضيلة الشيخ: لماذا يدعو الإنسان ولا يستجاب له؟ والله - عز وجل - يقول: {ادعوني أستجب لكم}؟
	سئل فضيلة الشيخ: هناك أدعية يتناقلها بعض الطلاب فيما بينهم على سبيل الطرفة والضحك بحيث يخصصوا لمدرس كل مادة دعاء خاصا. فما حكم هذا العمل؟ .. الخ
	سئل فضيلة الشيخ:عن معنى الإخلاص؟ وإذا أراد العبد بعبادته شيئا آخر فما الحكم؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن مذهب أهل السنة والجماعة في الرجاء والخوف؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز للإنسان أن يستعيذ بكلمات الله؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل اتخاذ الأسباب ينافي التوكل؟ فبعض الناس إبان حرب الخليج اتخذ الأسباب وبعضهم تركها، وقال: إنه متوكل على الله؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم التعلق بالأسباب؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الرقية؟ وعن حكم كتاب الآيات وتعليقها في عنق المريض؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل الرقية تنافي التوكل؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم تعليق التمائم والحجب؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم النفث في الماء؟
	سئل فضيلة الشيخ: جاء في الفتوى السابقة "رقم" أن التبرك بريق أحد غير النبي، صلى الله عليه وسلم، حرام ونوع من الشرك باستثناء الرقية بالقرآن 
	سئل فضيلة الشيخ: هل تجوز كتابة بعض آيات القرآن الكريم "مثل آية الكرسي" عن أواني الطعام والشراب لغرض التداوي بها؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم لبس السوار لعلاج الروماتيزم؟

	الأسماء والصفات
	سئل فضيلة الشيخ: عما يتعلمه طلبة المدارس في بعض البلاد الإسلامية من أن مذهب أهل السنة هو: الإيمان بأسماء الله تعالى، وصفاته من غير تحريف، ولا تعطيل ... الخ
	سئل فضيلة الشيخ: عن عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته؟ ...ا لخ
	سئل فضيلة الشيخ: هل أسماء الله تعالى محصورة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن أقسام صفات الله تعالى باعتبار لزومها لذاته المقدسة وعدم لزومها؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن علو الله تعالى؟ وعن قول من يقول إنه عن الجهات الست خال وأنه في قلب العبد المؤمن؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن قول بعض الناس إذا سئل: "أين الله"؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن توضيح ما جاء في كتاب "عقيدة أهل السنة والجماعة". من قول فضيلته: "من كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة"؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن تفسير استواء الله - عز وجل على عرشه بأنه علوه - تعالى - على عرشه على ما يليق بجلاله؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن قول من يقول: إن الله مستو على عرشه بطريقة رمزية كما بين كثير من أشياء الجنة للبشر 
	سئل فضيلة الشيخ: قلتم - حفظكم الله - في استواء الله على عرشه "إنه علو خاص على العرش يليق بجلال الله
	سئل فضيلة الشيخ: عن صحة حديث "لو دليتم بحبل إلى الأرض السابعة لوقع على الله؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن المعية في قوله: {وهو معكم أينما كنتم
	سئل فضيلة الشيخ: هل سبق أحد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في أن المعية حقيقة تليق بالله  ...الخ
	سئل فضيلة الشيخ: عن إثبات العينين لله - تعالى - ودليل ذلك؟
	سئل فضيلة الشيخ: عما ذكره الرازي من أن ظاهر قوله - تعالى -: {ولتصنع على عيني}.
	سئل فضيلة الشيخ: عمن يقول : إن كون الدجال أعور لا يثبت أن الله ذو عينين، وإنما يثبت أنه يرى كل شيء يمر؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما الأمور التي يجب تعليقها بالمشيئة والأمور التي لا ينبغي تعليقها بالمشيئة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن أقسام الإرادة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن الإلحاد في أسماء الله - تعالى وأنواعه؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن اسم الله - تعالى - الجبار؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل من أسماء الله تعالى- "الحي القيوم"؟
	سئل فضيلة الشيخ: عما جاء في الترغيب والترهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه - قثال: مر النبي .... الخ
	سئل فضيلة الشيخ: هل من أسماء الله - عز وجل - "المنان" المنتقم" "الهادي" "المعين"؟
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	سئل فضيلة الشيخ: كيف يكون القضاء والقدر معينا  على زيادة إيمان المسلم؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن قول النبي، صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ، ولا صفر"؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل العين تصيب الإنسان؟ وكيف تعالج؟ وهل التحرز منها ينافي التوكل؟
	سئل فضيلة الشيخ: اختلف بعض الناس في العين فقال بعضهم: لا تؤثر لمخالفتها للقرآن الكريم فما القول الحق في هذه المسألة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عما يفعله بعض الناس عندما يرى من ينظر إليه وهو يأكل يرمي قطعة على الأرض خوفا من العين؟

	الكفر والتكفير
	  سئل فضيلة الشيخ: هل إنكار الخالق كفر؟
	سئل فضيلة الشيخ:  هل يجوز أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر؟
	سئل فضيلة الشيخ:  هل يجوز إطلاق الكفر على الشخص المعين إذا ارتكب مكفرا؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن شروط الحكم بتكفير المسلم؟ وحكم من عمل شيئا مكفرا مازحا؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم من يجهل أن صرف شيء من الدعاء لغير الله شرك؟
	سئل فضيلة الشيخ:  هل يعذر الإنسان بالجهل فيما يتعلق بالتوحيد؟
	سئل فضيلة الشيخ:  هل يعذر طلبة العلم الذين درسوا العقيدة على غير مذهب السلف الصالح - رضي الله عنهم - محتجين بأن العالم الفلاني أو الإمام الفلاني يعتقد هذه العقيدة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن العذر بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة؟
	سئل فضيلة الشيخ:  هل يعذر الجاهل بما يترتب على المخالفة؟ كمن يجهل أن ترك الصلاة كفر؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما العمل إذا أكره إنسان على  الكفر؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟
	سئل فضيلة الشيخ:  هل هناك فرق بين المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة  رسوله، صلى الله عليه وسلم؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم الذبح لغير الله؟  وهل يجوز الأكل من تلك الذبيحة؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم الذبح لغير الله؟
	سئل فضيلة الشيخ:  هل تقبل توبة من سب الله - عز وجل - أو سب  الرسول، صلى الله عليه وسلم؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عمن سب الدين في حالة غضب وهل عليه كفارة؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم الاستهزاء بالله - تعالى - أو  رسوله، صلى الله عليه وسلم، أو سنته، صلى الله عليه وسلم؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم من يمزح بكلام فيه استهزاء بالله أو الرسول، صلى الله عليه وسلم، أو الدين؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله - تعالى - ورسول الله، صلى الله عليه وسلم؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم من يسخر بالملتزمين بدين الله ويستهزيء بهم؟
	سئل فضيلة الشيخ:   هل يجوز البقاء بين قوم يسبون الله -  عز وجل ؟
	سئل فضيلة الشيخ:   عن حكم من سخر بصاحب اللحية ورافع ثوبه عن كعبيه؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم دعاء المخلوق؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن رجل محافظ على الصلاة والصيام وظاهر حاله الاستقامة،
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم دعاء أصحاب القبور؟
	سئل فضيلة الشيخ: يقول بعض الناس عند الشدة: يا  محمد أو يا علي، أو يا جيلاني فما الحكم؟
	سئل فضيلة الشيخ:  هل عبادة الإنسان لصفة من صفات الله يعد من الشرك وكذلك دعاؤها؟
	سئل فضيلة الشيخ:  هل قول الإنسان: "يا رحمة الله" يدخل في دعاء الصفة الممنوع؟
	سئل فضيلة الشيخ:  قلتم في الفتوى رقم "244" إن عبادة صفة من صفات الله أو دعاءها من الشرك، وقد جاء في شرح العقيدة الطحاوية
	سئل فضيلة الشيخ:  عن رجل يستغيث بغير الله ويزعم أنه من أولياء الله فما علامات الولاية؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن رأيه فيمن تغيرت لديهم المفاهيم وصار عندهم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟

	السحر
	سئل فضيلة الشيخ:  عن قوم يضربون أنفسهم بالحديد والسلاح ولا يتأثرون ويزعمون أنهم أولياء الله؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن السحر وحكم تعلمه
	سئل فضيلة الشيخ:  هل للسحر حقيقة؟
	سئل فضيلة الشيخ:  هل للسحر حقيقة؟ وهل سحر النبي، صلى الله عليه وسلم؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن  حكم حل السحر عن المسحور "النشرة"؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن أقسام السحر؟ وهل الساحر كافر؟
	سئل فضيلة الشيخ:  هل قتل الساحر ردة أو حد؟
	سئل فضيلة الشيخ:  هل ثبت أن النبي، صلى الله عليه وسلم، سحر؟

	الكهانة والتنجيم
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم سؤال العراف؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن الكهانة؟ وما حكم إتيان الكهان؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن قول بعض الناس تكهنت مصادر مطلعة بوقوع كذا وكذا؟ أو  تكهن أن فلانا سيحضر؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن أقسام علم النجوم
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم تعلم علم النجوم؟ وما الحكمة من خلقها؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن التنجيم وحكمه؟
	سئل فضيلة الشيخ:  ما العلاقة بين التنجيم والكهانة وأيهما أخطر؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم الاستسقاء بالأنواه؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم ربط المطر بالضغط الجوي أو المنخفض الجوي؟

	الطاغوت والشرك
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم اتباع العلماء أو الأمراء  في تحليل ما حرم الله  أو العكس؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن تعريف الطاغوت؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عمن يدعى أنه ينفع ويضر وحكم تصديقه؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن أنواع الشرك؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل قوله تعالى {إن الله لا يغفرأن يشرك به} يشمل الشرك الأصغر؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن الجمع بين قول النبي، صلى الله عليه وسلم:"لا تقوم الساعة حتى تضطرب ألياتنساء دوس حول ذي الخلصة".
	سئل فضيلة الشيخ:  ما  معنى قول النبي، صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يئسأن يعبد في هذه الجزيرة"؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الرياء؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء؟
	سئل فضيلة الشيخ:   يتحرج بعض طلبة العلم الشرعي عند قصدهم العلم والشهادة فكيف يتخلص طالب العلم من هذا الحرج؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عندما يهم الإنسان بعمل الخير، يأتي الشيطان فيوسوسله ويقول:

	الحلف
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم الحلف بالمصحف؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم الحلف بغير الله - تعالى؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم الحلف بغير الله؟ والحلف بالقرآن الكريم؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم الحلف بغير الله؟ والحلف بآيات الله
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم القسم بقول: "وحياة الله"، وقول المرأة لزوجها: "حرام على ربنا أن تدخل كذا"،
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم  الحلف بالنبي، صلى الله عليه وسلم، والكعبة، والشرف والذمة؟ وقول الإنسان: "بذقني"؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن قول الإنسان والله وحياتك"؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم القسم بصفة من صفات الله - تعالى ؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم من لم يقتنع بالحلف بالله؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عما يقوله  بعض الناس: "أنا نصراني لو فعلت كذا ... "؟

	القبور
	سئل فضيلة الشيخ:  عمن يعبد القبور بالطواف حولها ودعاء أصحابها والنذر لهم إلى غير  ذلك من أنواع العبادة؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم النذر والتبرك بالقبور، والأضرحة؟
	سئل فضيلة الشيخ:  كيف نجيب عباد القبور الذي يحتجون بدفن النبي، صلى ا لله عليه وسلم، في المسجد النبوي؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن رجل بني مسجدا وأوصى أن يدفن فيه فدفن فما العمل الآن؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم البناء على القبور؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم دفن الموتى في المساجد؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الصلاة في المسجد الذي  فيه قبر؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن المراد بقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "لا تجعلوا بيوتكم قبورا"؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم إضاءة مقامات الأو لياء ونذر ذلك؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم إسراج المقابر؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم السفر لزيارة قبر النبي، صلى الله عليه وسلم؟
	سئل فضيلة الشيخ: هناك مسجد في اليمن يقال إنه مسجد معاذ بن جبل المشهور المشهور بمسجد الجند، 
	سئل فضيلة الشيخ:  هل استجاب الله دعوة نبيه، صلى الله عليه وسلم، بأن لا يجعل قبره وثنا يعبد أو اقتضت حكمته غير  ذلك؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن مقبرة  قديمة أصبحت صريقا للناس والبهائم كيف يعمل بها؟
	سئل فضيلة الشيخ:  هل يشرع للإنسان أن يقول "اللهم اجعلني لقبر نبيك محمد، صلى الله عليه وسلم، من الزائرين"
	سئل فضيلة الشيخ:  عن رجل حفر لتأسيس بيته فوجد عظاما فأخرجها فما حكم عمله هذا؟
	سئل فضيلة الشيخ:  هل ترد أرواح الموتى إليهم يومي الاثنين والخميس ليردوا ا لسلام على الزوار؟
	سئل فضيلة الشيخ:  هل المسلم إذا ألقي السلام على الميت في قبره يرد الله عليه روحه ويرد السلام؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم زيارة المقابر؟ وحكم قراءة الفاتحة عند زيارتها؟ وحكم زيارة النساء للقبور؟
	سئل فضيلة الشيخ:  هناك من يزور القبور ويدعو الأموات وينذر لهم ويستغيث بهم ويستعين بهم لأنهم كما يزعم أولياء لله فما نصيحتكم لهم؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم الدين في بناء المقابر بالطوب بالأسمنت فوق ظهر الأرض؟
	سئل فضيلة الشيخ:  هناك عدد من المساجد بأسماء الأنبياء مثل جامع النبي يونس وغيرها من الجوامع ويجود داخل المسجد  مرقد ذلك النبي 
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم التبرك بالقبور والطواف حولها بقصد قضاء حاجة أو تقرب ؟

	التصوير
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم التصوير؟ وحكم  افتناء الصور؟ وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم التصوير
	سئل فضيلة الشيخ:  هل يجب إتلاف الرأس في الصور لزوال التحريم أو يكفي فصله عن الجسم
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم صنع التماثيل؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم رسم ذوات الأرواح وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي: "من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فيخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أ و ليخلقوا شعيرة"؟
	سئل فضيلة الشيخ:  ع ن حكم التصوير الفوتوغرافي؟
	سئل فضيلة الشيخ:   عن حكم التصوير؟ وكيف يفعل من طلب منه التصوير في الامتحان؟
	سئل فضيلة الشيخ:  جاء في الفتوى السابقة رقم "319" فيما يتعلق بمشاهدة الصور ما نصه:  "وإن كان فمن لا يحل له النظر إليه كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية ... الخ 
	سئل فضيلة الشيخ:  عن تهاون كثير  من  الناس في النظر إلى صور النساء الأجنبيات بحجة أنها صورة لا حقيقة لها؟
	سئل فضيلة الشيخ:  لقد كثر عرض الصور الكبيرة والصغيرة في المجلات التجارة وهي صور إما لممثلتين عالميتين أو أناس مشهورين وذلك للتعريف بنوع أو أصناف من البضائع.
	رسالة:
	سئل فضيلة الشيخ:  يحتاج بعض الطلبة إلى رسم بعض الحيوانات بغرض التعليم والدراسة فما حكم ذلك؟
	سئل فضيلة الشيخ:  يطلب من الطالب في بعض المدارس أن يرسم صورة لذات رواح ... فما رأيكم في هذا؟
	سئل فضيلة الشيخ:  قلتم في الفتوى السابقة: "إذا ابتلى الطالب ولا بد فليصور حيوانا ليس له رأس" ولكن  قد يرسب الطالب إذا لم يرسم الرأس فما العمل؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم لبس الثياب التي فيها  صورة حيوان أو إنسان
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم إلباس الصبي الثياب التي فيها صور لذوات الأرواح؟
	سئل فضيلة الشيخ:  هل استثناء بعض العلماء لعب الأطفال من التصوير صحيح؟ وهل قول الشيخ ... بجواز الصور التي ليس لها ظل وإنما هي نقوش بالألوان قول صحيح؟
	سئل فضيلة الشيخ:  هناك أنواع كثيرة من العرائس منها ما هو مصنوع من القطن، .. الخ
	سئل فضيلة الشيخ:  هل هناك فرق بين أن يصنع الأطفال تلك اللعب وبين أن نصنعها نحن لهم أو نشتريها لهم؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم صنع ما يشبه هذه العرائس بمادة الصلصال ثم عجنها في الحال؟
	سئل فضيلة الشيخ:  كثير من الألعاب تحوي صورا مرسومة باليد لذوات الأرواح والهدف منها غالبا التعليم مثل هذه الموجودة في الكتاب الناطق فهل هي جائزة؟
	سئل فضيلة الشيخ:  ما حكم صور الكرتون التي تخرج في التلفزيون وما  قولكم في ظهور بعض المشايخ فيه؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم إقامة مجسم لقلب إنسان لأجل التذكير بقدرة الله وعظمته - عز وجل-؟
	سئل فضيلة الشيخ:  كيف نجمع بين قول النبي، صلى الله عليه وسلم : "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله".
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم تعليق الصور عن الجدران؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم اقتناء الصور للذكرى؟
	سئل فضيلة الشيخ:  هل يلزم الإنسان طمس الصورة التي في الكتب؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن حكم تصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن معنى جملة "إلا رقما في ثوب" ا لتي وردت في الحديث هل تدل على حل الصور التي في الثوب؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن التصوير باليد؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عما ابتلى به الناس اليوم من وجود الصور بأشياء من حاجاتهم؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن نشر صور المشوهين الأفغان؟
	رسالة

	البدعة
	سئل فضيلة الشيخ:  عن البدعة؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن معنى البدعة وعن ضابطها؟ وهل هناك بدعة حسنة؟
	سئل فضيلة الشيخ:  كيف يتعامل الإنسان الملتزم بالسنة مع صاحب البدعة؟ وهل يجوز هجره؟
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	سئل فضيلة الشيخ: عن النصيحة لمن يتخلف عن صلاة الفجر؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن اختلاف الروايات في فضل صلاة الجماعة وعن كيفية الجمع بينهما؟

	فصل في شرح أحاديث في باب صلاة الجماعة
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الخروج للنزهة قبل صلاة المغرب مع انه يستلزم عدم الصلاة مع الجماعة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم صلاة الرجل بأهله في السفر

	رسالة: عن وضع الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات من وجود أكثر من مصلى في المبنى الواحد
	سئل فضيلة الشيخ: هل أجر المرأة عندما تصلي في جماعة في المسجد أو في الحرمين الشريفين كأجر الرجل في صلاته؟
	سئل فضيلة الشيخ: عمن يصلي الجماعة في شهر رمضان فقط وبقية الشهور يصلي في بيته أو مقر عمله؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن شباب يجلسون في استراحة وعددهم عشرة أشخاص غالبًا والمسجد يبعد عنهم حوالي ثلاثمائة متر فهل تلزمهم الجماعة في المسجد؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل له ابن في الحادية عشر من عمره فهل يلزمه إيقاظه لصلاة الفجر مع الجماعة؟
	سئل فضيلة الشيخ: بعض المصليين يحضر مهم الأطفال الذين لم يبلغوا سن التمييز ويصفون في الصف فما حكم ذلك؟
	سئل فضيلة الشيخ: في هذا الزمان يسمع صوت الأذان من مساجد بعيدة في الذهاب إليها مشقة فهل ينطبق على من سمعه حديث "هل تسمع النداء"؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن جماعة مقر عملهم يبعد عن المسجد أربعمائة متر فهل يجوز لهم وضع مصلى في مقر العمل؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن قول أحد الخطباء في خطبة الجمعة: "أن الله لا يقبل صلاة الفرد خارج المسجد ويكون من المشركين والعياذ بالله" فهل هذا القول صحيح؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن الفرق بين المسجد والمصلى، وما ضابط المسجد؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا صلى الإنسان في بيته مع الأذان والإقامة جميع الفروض هل يعد ذلك مسجدًا؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم من يتخلف عن صلاة الجماعة؟

	رسالة: عن حكم إقامة الجماعة في مبنى الكلية؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا فاتت الركعة الأولى أو الثانية مع الجماعة فهل يقرأ القاضي لصلاته سورة مع الفاتحة؟

	تكرارالجماعة في المسحد الواحد
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم من يقيم جماعة ثانية في المسجد مع أن الجماعة الأولى لم تنته من الصلاة؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما رأيكم فيمن يقول في إقامة الجماعة الثانية "ألا رجل يتصدق على هذا"

	الجماعة في قضاء الفوائت
	سئل فضيلة الشيخ: هل تشرع الجماعة في قضاء الفوائت وهل يجهر الإمام في الفائتة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن مصل دخل مع الإمام في التشهد الأخير أم بإدراك ركعة كاملة؟
	سئل فضيلة الشيخ: من صلى الفريضة منفردًا ثم وجد جماعة فهل يعيد الصلاة معهم؟
	من صلى الفريضة منفردًا ثم وجد جماعة فهل يعيد الصلاة معهم؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل دخل المسجد وقد فاتته الجماعة فهل يجوز أن يصلي به إمام المسجد؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إعادة الجماعة في المسجد لمن فاتتهم الجماعة مع الإمام؟

	رسالة: عن حكم إعادة الجماعة في المسجد الواحد بعد الجماعة الأولى.
	قطع النافلة
	سئل فضيلة الشيخ: إذا أقيمت الصلاة وكان الإنسان في نافلة فماذا يعمل؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما العمل إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وقد شرع المصلي في نافلة؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز أداء تحية المسجد والصلاة قد أقيمت؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا كنت أصلي تطوعًا ونادى الأمير في الجهاد بالجمع خلال دقائق فهل أكمل صلاتي أم أقطعها؟

	إدراك الجماعة
	سئل فضيلة الشيخ: عن مصل دخل والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل معه في الصلاة أو ينتظر جماعة أخرى؟
	سئل فضيلة الشيخ: عمن أتى متأخرًا ووجد الجماعة في التشهد الأخير فهل يدخل معهم أو ينتظر جماعة أخرى؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا حضر إنسان ومعه جماعة والإمام في التشهد الأخير فهل يدخلون معه أو يقيمون جماعة ثانية؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن مأموم دخل مع الإمام بعد انتهاء تكبير الإمام للإحرام وقراءته للفاتحة، فشرع المأموم في قراءة الفاتحة ثم ركع الإمام فهل يركع مع الإمام أو يكمل قراءة الفاتحة؟
	سئل فضيلة الشيخ: أيهما أفضل في حق مصلي دخل مع الإمام أن يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يقرأ الفاتحة مع أن الإمام يركع ولم يكمل الفاتحة؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا دخل المصلي والإمام راكع فهل يجوز له الإسراع لإدراك الركعة؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا أدرك المأموم الإمام ساجدًا فهل ينتظر حتى يرفع أو يدخل معه؟

	فراغ المأموم من القراءة عند إطالة الإمام
	سئل فضيلة الشيخ: إذا فرغ المأموم من قراءة الفاتحة وسورة معها والإمام لم يركع فهل يسكت؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا فرغ المأموم من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ولم يشرع الإمام في القراءة بعد الفاتحة فماذ يصنع المأموم؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم السكتة التي يفعلها بعض الأئمة بعد قراءة الفاتحة؟

	مسابقة الإمام
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم مسابقة الإمام؟

	فصل في خلاصة الكلام في سبق المأموم إمامه
	سئل فضيلة الشيخ: عن علاقة المأموم بإمامه؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل الأفضل الدخول مع الإمام في صلاته فورًا أو انتظاره حتى ينتصب قائمًا أو يطمئن جالسًا؟

	انتظار المأموم حتى ركوع الإمام
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل يجلس حتى يركع الإمام فيقوم ويدخل معه؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل يكبر مع الإمام وهو جالس، فإذا قارب الركوع قام فركع وكذلك يفعل في الركعة الثانية؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما رأيكم فيمن يجلس حتى يقارب الإمام الركوع فيقوم ويدخل معه؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن فعل بعض المصلين يتخلفون عن الإمام في صلاة القيام حتى يركع فيقومون ويركعون معه؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل مايقضيه المسبوق هو آخر صلاته؟

	إطالة الإمام للصلاة
	سئل فضيلة الشيخ: عن إمام يطيل الدعاء في الوقوف بعد القيام من الركوع؟
	سئل فضيلة الشيخ: عمن ينكر على الإمام الإطالة ويستدل بحديث: "إذا أم أحدكم الناس فليخفف" فهل استدلاله صحيح؟

	صلاة المرأة في المسجد
	سئل فضيلة الشيخ: عن امرأة تود حضور الصلاة في المسجد الحرام، ولكن سمعت أن صلاة المرأة في بيتها أفضل فهل يحصل لها الثواتب مثل ما في الصلاة في الحرم؟

	أحكام الإمامة
	سئل فضيلة الشيخ: إذا أقيمت الصلاة ولم يحضر إمام المسجد ووجد حالق للحيته وشارب للدخان فمن يقدم للإمامة؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز الصلاة خلف إمام يتعامل بالسحر؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الصلاة وراء حالق اللحية والمسبل، وهل يأثم من يقيم جماة أخرى في مسجد واحد بسبب أن الإمام حالق للحية؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل تصح الصلاة خلف العاصي؟
	سئل فضيلة الشيخ: يفتي البعض بأن الصلاة لاتجوز خلف الإمام المبتدع ومن ينكر السنن غير أن الحديث يقول: "صلواء وراء كل بر وفاجر"
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الصلاة خلف الإمام الذي يتداوى بالشعوذة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الصلاة خلف إمام يجيز التوسل؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الصلاة خلف إمام يحتفل بالمولد النبوي؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل تصح إمامة شار الدخان؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الصلاة خلف إمام لايثبت كل الصفات؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن إمام مسجد يحضر الزيارات السنوية للقبور وسمه فيها دعاؤه الأموات فهل تصح الصلاة خلفه؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة خلف إمام حالق لحيته ومسبل ثوبه؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة خلف مسبل الثوب وحالق اللحية؟
	سئل فضيلة الشيخ: إنني بعض الأحيان أحضر إلى الصلاة في المسجد فأجد الجماعة قد صلوا، إلا أنني ربما أجد جماعة بعدهم وهؤلاء قد يؤمهم من يكون مدخنًا
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل يعمل عملًا حرامًا ويتمادئ فيه ويستقبل من يعمل الحرام، ويظهر التدين ويقرأ القرآن فما حكم الصلاة خلفه؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إمامة المرآة للصبيان؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز للمرأة أن تؤم غيرها من النساء في الصلاة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إمامة المرأة للرجال؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل تصح إمامة الصبي بمن هو أكبر منه؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن شباب عمره 17 سنة ويقوم بخطبة الجمعة وعند الصلاة يتقدم للإمامة شيخ كبير لا يعرف القراءة فهل يصح لي الصلاة بالجماعة إمامًا؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن جماعة أميون لا يعرفون الفاتحة ومعهم إنسان مقعد يحسن القراءة ولا يستطيع القيام فهل يصلي بهم إمامًا؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن إمامة العاجز عن فعل بعض أركان الصلاة أو شروطها؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز الصلاة خلف إمام يسرع في الصلاة كثيرًا.
	سئل فضيلة الشيخ: إذا كان الإمام عاجزًا عن الوقوف لهل يجوز للمأمومين أن يصلوا جلوسًا؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل دخل المسجد ووجد الجماعة قد انتهوا من الصلاة ووجد مقعد يصلي فأراد الدخول معه فهل يقف بجانبه أو يصلي جالسًا؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن إمام مسجد مصاب بسلس البول ومرض نفسي فهل تصح إمامته؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما العمل إذا انتقض وضوء الإمام أو تذكر أنه على غير طهارة وهو ساجدً؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن إمام مسجد يكسر في قراءة القرآن وحالق لحيته فما حكم الصلاة خلفه؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة خلف إمام لا يرى قراءة الفاتحة في الركعة الأخيرة ويرى أن التسبيح يجزئ عن قراءة الفاتحة؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز إمام الذي يتعتع في قراءة القرآن الكريم؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا كان الإمام لا يحسن القراءة فهل يصلى خلفه؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم تقليد الإمام في القراءة

	رسالة عما انتشر في المساجد من تركيب جهاز ترديد الصدى
	سئل فضيلة الشيخ: إذا صلى من لا يجيد القراءة مع وجود من هو أجود؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل تصح الصلاة خلف إمام لا يقرأ ولا يكتب مع وجود من هو أقرأ منه؟
	سئل فضيلة الشيخ: عمن دخل المسجد ليصلي مع الجماعة ووجد الإمام شخص لا يحب الصلاة خلفه فماذا يفعل لينل أجر الجماعة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن إمام مسجد يتخلف عن الحضور ويوكل من لا يحسن القراءة مع وجود من هو أحسن قراءة لكنه غير متزوج فما الحكم؟

	رسالة: نصيحة للأئمة والخطباء
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم صلاة الرجل بأهله في السفر
	سئل فضيلة الشيخ: عن ثلاثة أشخاص دخلو المسجد ووجدوا الصلاة قد انتهت فهل يصلون جماعة أم يدخلوا مع الإمام في صلاة التراويح بنية صلاة العشاء؟
	سئل فضيلة الشيخ: من يصلي نافلة ودخل معه شخص فهل يصح ذلك؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل تصح صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا صلى شخص الظهر خلف إمام يصلي العصر فما الحكم؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا صلى رجل صلاة العشاء خلف من يصلي التروايح فما الحكم؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا صلى الإنسان منفردًا فجاء شخص ىخر يرد الائتمام به فهل يجوز ذلك؟
	سئل فضيلة الشيخ: إمام دخل في صلاة المغرب ثم تذكر أنه لم يصل العصر فماذا يعمل؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل تصح إمامة المتيمم بالمتوضء؟

	رسالة في التحذير من تخلف الأئمة والمؤذنين عن الإمامة والأذان
	سئل فضيلة الشيخ: إمام مسجد يعطي المؤذن مبلغا من المال ليصلي عنه فهل هذا جائز؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما الأمور التي يتابع فيها الإمام والتي لا يتابع فيها؟
	سئل فضيلة الشيخ: متى يفتح على الإمام؟ وهل يرد عليه إذا أخطأ في الحركات؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل الأفضل للإمام التأخر عن الحضور إلى المسجد إلى وقت الإقامة أو التبكير في الحضور؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن إمام يكرهه معظم جماعة المسجد فهل يجوز له الاستمرار في الإمامة في هذا المسجد؟
	سئل فضيلة الشيخ: رجل إمام مسجد ويقوم بالوعظ والتذكير وأهل المسجد في حاجة له ويريد ترك المسجد لضرورة المعيشة فهل عليه شيء؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن إمام يتأخر عن الجماعة في صلاتي الفجر والظهر فبماذا تنصحونه؟
	سئل فضيلة الشيخ: جماعة مسجد لا يوجد فيهم من يحسن القراءة حفظا فهل يصح القراءة من المصحف نظرا؟

	موقف الإمام والمأمومين
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة عن يسار الإمام؟
	سئل فضيلة الشيخ: أيهما أفضل الصلاة عن يمين الإمام أم عن يساره؟
	سئل فضيلة الشيخ: تقدم الإمام على المأمومين وهل يجوز جعله وسط الصف؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل هناك مسافة مقدرة بين الإمام والمأموم؟ وما حكم ارتفاع الإمام عن المأمومين؟

	صلاة المنفرد خلف الصف
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل دخل المسجد والصلاة قائمة ولم يجد مكانا في الصف فهل يصلي وحده خلف الصف؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة خلف الصف منفردًا؟

	رسالة عن صلاة المنفرد خلف الصف
	رسالة: عن الرجل يصلي وحده فيدخل معه آخر ويكون إمامًا له فهل تصح صلاتهما؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حديث: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ.. وأنه يدل على جواز صلاة الفذ وأنه هناك أفضل ومفضول، وهل فيه حجة لمن يتهاون في الصلاة بغير جماعة؟
	سئل فضيلة الشيخ: حصل خلاف بين بعض المصلين حول من جاء إلى المسجد متأخرا ووجد الصف مكتملا فهل يجوز له أن يسحب رجلا من الصف المكتمل أو يصلي وحده؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز أن يصف الرجل وحده خلف الصف في حالة اكتمال الصف ولم يجد له مكانًا؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما الحكم إذا جاء شخصان والإمام راكع وصفًا خلف الصف وفي الصف الأول فراغ يسغ شخا واحد فهل صلاتهما صحيحة أم لا؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا أراد الرجل أن يصلي هو وزوجته فأين تقف الزوجة؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم صلاة الرجال خلف صفوف النساء؟
	سئل فضيلة الشيخ: يلاحظ أن بعض الرجال يصف خلف النساء في الصلاة في المسجد الحرام فما توجيكم؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل دخل المسجد ووجد رجلين يصليان فهل يقدم الإمام أو يسحب المأموم؟

	متابعة الإمام عبر مكبر الصوت
	سئل فضيلة الشيخ: عن صلاة الطلبة في السكن الجامعي مع أن من في الأدوار العليا يتابعون الإمام بواسطة مكبرات الصوت؟
	سئل فضيلة الشيخ: يوجد مسجد من دورين والذين يصلون في الدور الأعلى لا يرون من تحتهم فهل صلاتهم صحيحة أم لا؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم صلاة النساء في المساجد التي لا يرين فيها الإمام ولا المأمومين وإنما يسمعن الصوت فقط؟

	الصلاة خلف التلفاز والمذياع
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة خلف التلفزيون؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز للمسلم أن يصلي خلف التلفزيون أو الإذاعة من دون أن يرى الإمام خصوصًا للنساء؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل تصح صلاة المقتدي بالصوت فقط؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم قطع الصف باعمدة المسجد إذا كان مزدحمًا بالمصلين؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن شخص يشكو من كثرة الغازات فهل يجوز له أن يدافع هذه الغازات في الصلاة وإن لم يستطع فماذا يفعل؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يعذر الطباخ في ترك الجماعة؟

	رسالة: من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
	سئل فضيلة الشيخ: إذا ذكر الإمام أنه محدث فخرج من الصلاة واستخلف فهل تصح صلاة المأمومين؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا اتقض وضوء الإمام أو تذكر انه على غير طهارة وهو ساجد فماذا يعمل؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا حصل للمأموم عذر قاهر فهل يجوز له قطع الصلاة أو ينفرد عن الإمام ويتمها خفيفة؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا قطع الإمام صلاته ولم يستخلف أحدًا فماذا يعمل؟

	رسالة: عن رجل سقيم له رائجة كريهة هل يجوز إخراجه من المسجد؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل له رائحة كريهة من الأنف والفم فهل له الصلاة في بيته؟


	باب صلاة أهل الأعذار
	صلاة المريض
	رسالة: كيف يصلي المريض
	سئل فضيلة الشيخ: عن امرأة تعاني من ألم في المفاصل وتصلي جالسة فهل يجب عليها أن تضع شيئًا تسجد عليه؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل مشلول كيف يصلي؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل عمره مائة سنة لا يستطيع المشي ويأمر أبناءه بالذهاب به إلى المسجد لصلاة الجمعة فهل عليهم إثم في عدم إيصاله؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن امرأة كبيرة في السن ولا تستيطع القيام فتصلي المغرب والعشاء جمعًا وتصلي الركعتين من أول الصلاة واقفهة أما بقاي الصلاة فتجلس فهل فعلها صحيح؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن مريض مصاب في يده اليسرى فلا يستطيع تحركها فماذا يفعل في الصلاة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن امرأة لا تستطيع الوقوف في الصلاة فماذا تفعل؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن امرأة نومت في المستشفى لمدة خمسة أشهر ولم تستطع الصلاة لأجل المرض الذي أصابها فماذا تفعل؟
	سئل فضيلة الشيخ: كيف يصلي المريض؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن تأخير الصلاة بسبب ركوب الطائرة؟

	رسالة: كيف يصلي الإنسان في الطائرة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن سائق طائرة بصفة مستمرة فهل يجوز أن يصلي جالسًا على الكرسي؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة على الراحلة في الحضر؟
	سئل فضيلة الشيخ: عمن ركب الطائرة وحان وقت الصلاة فكيف يصلي في الطائرة؟
	سئل فضيلة الشيخ: متى تجب الصلاة في الطائرة وكيفية لصلاة فيها؟
	سئل فضيلة الشيخ: عمن يأخر الصلاة بسبب ركوبه في الطائرة ولعدم تمكنه من الصلاة في الطائرة؟

	صلاة المسافر
	سئل فضيلة الشيخ: متى وكيف تكون صلاة المسافر؟
	سئل فضيلة الشيخ: من خرج للنزهة هل يجوز له قصر الصلاة والجمع؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز القصر في السفر بعد الوصول إلى المدينة المراد السفر لها لقضاء الحاجة منها ثم الرجوع؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن جماعة لهم أقارب يبعدون عنهم ثلاثمائة وستين كيلو فيقصرون في الطريق فهل عليهم حرج؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل قدم إلى مكة في العشر الأواخر من رمضان فهل يجوز له الفطر وقصر الصلاة وترك الرواتب؟
	سئل فضيلة الشيخ: كيف يكون الجمع والقصر للمسافر بالطائرة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل دعي لعزيمة خارج بلده فهل يعتبر هذا سفرًا؟
	سئل فضيلة الشيخ: من سافر للنزهة وكانت المسافة فهل يجوز له قصر الصلاة وجمعها؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة؟

	رسالة: حول مأموم صلى خلف إمام قصر الصلاة فقام وأتم الصلاة وحصل الإنكار عليه من المصلين
	سئل فضيلة الشيخ: عمن يدعى إلى وليمة خارج بلده بمسافة خمسين إلى ستين كيلو فهو يقصر الصلاة؟
	سئل فضيلة الشيخ: تكثر الاستراحات القريبة من الرياض فهل يجوز لمن ذهب إليها القصر والجمع للصلاة؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز للمسافر قصر صلاة الظهر وإتمام صلاة العصر؟
	سئل فضيلة الشيخ: أعمل سائق شاحنة وأنا على سفر دائم فهل يجوز لي قصر الصلاة؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما مقدار المسافة التي يقصر المسافر فيها الصلاة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن طلاب يذهبون للدراسة في بلد تبعد عن بلدهم ما يقرب تسعين كيلو ويرجعون في نفس اليوم فهل لهم قصر الصلاة؟
	سئل فضيلة الشيخ: من أدرك الإمام في الركعتين الباقيتين من الصلاة وهو مسافر فهل يسلم معه باعتبار أنه مسافر؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز للمقيم أن يصلي خلف المسافر وهو يقصر ثم يتم الباقي من الصلاة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل مسافر دخل المسجد في وقت صلاة العصر فصلى وحده خلف الصفوف وقصر الصلاة فهل تصح صلاته؟
	سئل فضيلة الشيخ: كنت مسافرا ودخلت مسجدا على الطريق وكان الوقت عصرا فصليت وحدي خلف الصفوف وقصرت الصلاة فهل صلاتي صحيحة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن المسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم هل يلزمه الإتمام أو يجوز أن يقصر الصلاة على ركعتين؟
	سئل فضيلة الشيخ: مسافر أخر المغرب ليجمعها مع العشاء ثم أدرك الجماعة يصلون العشاء فكيف يصنع؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن جماعة يعملون في إحدى الإارات الحكومية ونقولا لمدة شهر أو شهرين في مدينة تبعد 470 كيلو فهل يجوز لهم القصر والجمع؟
	سئل فضيلة الشيخ: نحن العاملين في الخليج العربي مؤقتًا فهل الأفضل في حقنا القصر أم الإتمام؟

	رسالة: في بيان السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عما نشر في جريدة "المسلمون" حول ترخص المبتعث برخص السفر من القصر والفطر
	رسالة: في قصر الصلاة والجمع للمسافر وإن طالت مدة إقامته
	رسالة: عن تعريف السفر وعدم تحديده بمسافة معينة ولا مدة معينة
	رسالة وفيها جواب عن ثلاث مسائل
	رسالة عن المسافرين للدراسة في الخارج وأنهم تثبت في حقهم أحكام السفر
	رسالة إلى أحد المشايخ عندما علق على الفتوى السابقة
	في التعليق على "رسالة أحكام قصر الصلاة في السفر"
	رسالة: عن الطلبة المسافرين إلى بلد للدراسة وعدم نية الإقامة المطلقة
	سئل فضيلة الشيخ: عن جماعة يعملون في مدينة ينبع وخلال الإجازة يقومون بزيارة أهلهم في بلدهم فهل تنطبق عليهم أحكام المسافرين؟

	رسالة: عن المبعوثين للدراسة هل ينقطع حكم السفر في حقهم لأنهم مقيمون لمدة تزيد على الحد؟
	رسالة: عن مسألة قصر المسافر الصلاة إذا طالت مدته
	سئل فضيلة الشيخ: في أحد أشرطتكم ذكرتم أن القول الراجخح عندكم: "أن حكم السفر لا ينقطع بأربعة أيام وأكثر؟

	رسالة: عن كيفية صلاة المرابطين في سبيل الله مع جمع وقصر الصلاة وصلاتهم جماعات أو أفرادًا
	سئل فضيلة الشيخ: عن طالبات يسكن في بلد للدراسة فقط ومتى انتهت الدراسة رجعن إلى بلدهن فهل لهن قصر الصلاة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل مسافر دخل المسجد؟

	رسالة: عمن أقام في بلد للدراسة في الخارج هل تنطبق عليه أحكام السفر
	سئل فضيلة الشيخ: هل ينطبق حكم المسافر على سائقي السيارات والحافلات لعملهم المتواصل في نهار رمضان؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن فتاة تدرس في جامعة بعيدة عن بلدها بحوالي مائة كيلوا، وتأتي إلى بلدها وتمكث يومين فهل يجوز لها قصر الصلاة في هذه المدة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل يسافر للدراسة في الرياض فيذهب مساء الجمعة ويرجع عصر الاثنين فهل يأخذ أحكام المسافر؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن طلاب يدرسون في إحدى الجامعات فيجلسون مدة أربعة أشهر فهل يجوز لهم ترك صلاة الجماعة والفطر في رمضان وترك السنن؟

	رسالة: حول سبع مسائل
	سئل فضيلة الشيخ: عن جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟
	سئل فضيلة الشيخ: يحصل من المسافرين جمع صلاة العصر في صلاة الجمعة معللًا ذلك بأنه يصلي ظهرًا وليست نية صلاة الجعة؟

	رسالة عن كثرة السؤال عن جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة
	فصل في الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة العصر
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في الحضر؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن قول: أنه لابد من الجمع في أحد وقت الصلاتين؟

	رسالة: عن مجموعة مشاركين في مؤتمر حدد لبعضهم إقامة خمسة أيام وبعضهم ثلاثة أيام فهل يصلون جمع وقصر؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الجمع بين الصلاتين في حال الحرب والخوف من العدو
	سئل فضيلة الشيخ: إذا غادر الإنسان بلده مسافرًا لهل يجوز له الجمع والقصر مع أنه يشاهد بنيان بلده؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن جماعة سافروا فحصل لهم عارض فتعطلوا في وادي يعتبر جزء من بلدهم الأصلي فهل لهم الجمع وا لقصر؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا كانت سأسافر بعد أذان المغرب فهل أجمع المغرب والعشاء وأقصر؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن امرأة مصابة بالربو ويصعب عليها الوضوء والصلاة فكيف تصلي؟

	رسالة: عن كثرة الجمع وتساهل الناس فيه
	خطبة حول الجمع والقصر وأحكامها
	رسالة عن رجل صلى مع إمام جمع المغرب والعشاء، ولم يسلم من المغرب ووصلها مع العشاء
	سئل فضيلة الشيخ: عمن يجمع الصلاة وهو مريد للسفر لكنه لم يغادر بلده؟

	رسالة: عن جماعة يسكنون منطقة كثيرة الأمطار ويحصل اختلاف بينهم في أسباب الجمع بين الصلوات
	سئل فضيلة الشيخ: عن إمام صلى المغرب والعشاء جمعًا، وصلى العشاء ركعتين عن جهل منه فماذ عليه؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما هي رخص السفر؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما هي أحكام السفر من حيث القصر في الصلاة؟

	رسالة: حول سبع مسائل
	سئل فضيلة الشيخ: عن صلاة المسافر وهل يلزمه الإتمام إذا صلى خلف مقيم؟
	سئل فضيلة الشيخ: عمن جاء إلى المسجد ووجد الإمام قد فرغ من الصلاة جمعا بين المغرب والعشاء فهل يجمع منفردًا؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن إمام يصلي صلاة الخوف فهل يعيد القراءة مرى أخرى عندما تأتي الطائفة الأخرى؟

	رسالة: أسئلة الطيارين وفيها جواب عن تسع وخمسين مسألة
	سئل فضيلة الشيخ: عمن عدم الماء أو تجمد أو حيل بين استعماله خشية تسربه ووقوع أضرار في الطائرة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عمن يسافر سفرًا طويلا بالطائرة فينام على مقعده فيحتلم وإن كانت امرأة تطهر من حيضها وتصل الطائرة بعد خروج الوقت ولا حمام في الطائرة فما العمل؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل دخل حمام الطائرة وكان ضيقًا وجدراته نجسة وهو يشك في أن ملابسه تنجست بالملامسة وصلى ثم أعاد؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم المسح على الجزمة والشراب والفرق بين الخف والجزمة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عمن يمسح على الجزمة ويخلعها ويصلي بالجورب فهل فعله صحيحا؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يبطل الصلاة عدم تحري القبلة خلال السفر بالطائرة؟
	سئل فضيلة الشيخ: يتغير اتجاه الطائرة حسب خطوط الملاحة الجوية وهذا التغير يغير اتجاه القبلة فما حكم الصلاة في الطائرة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الصلاة في الطائرة إذا تغير اتجاه القبلة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل اجتهد في معرفة القبلة أثناء السفر وبعد الصلاة أخبر أنه صلى على غير القبلة فما الحكم؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل في بلد المسافة بينه وبين مكة من جهة المشرق والمغرب سواء فعلى أي اتجاه يصلي؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز ترك الجماعة إذا كان قائد الطائرة والملاحين مجتمعين قبل الرحلة والاجتماع لا يحتمل التأخير
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز قصر الصلاة في مطار جدة إذا كان الركاب من سكان مدينة جدة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل في سفر سمع الأذان فهل تجب عليه الصلاة الجماعة في المسجد؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما هو الأفضل للمسافر أن يصلي في مكان إقامته يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء أم يصلي كل صلاة في وقتتها؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل ملاح هل يجب له تأخير صلاة إلى حين ينتهي من عمله؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل في سفر صلى مع إمام مقيم هل يتم صلاته أم يقصر الصلاة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عمن يصلي في البلاد الكافرة بتوقيت المملكة فما حكم صلاته؟
	سئل فضيلة الشيخ: عمن يسافر فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم ويصل إلى بلاده قبل دخول وقت لاعصر فهل هذا جائز؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجب على المسافر أن يصلي في المسجد إذا سمع النداء؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل يسافر من جدة إلى الرياض عصرًا ولا يصل إلى الرياض إلا عند الغروب فهل له تأخير الصلاة
	سئل فضيلة الشيخ: عن طيارين يسافرون مسافات بعيدة ويتناوبون في الراحة ينام أحدهم في وقت راحته حتى يخرج وقت الفجر فما الحكم علمًا أنه إذا استيقظ لا يستطيع النوم مرة أخرى؟
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	سئل فضيلة الشيخ: هل آثم إذا تركت غسل الجمعة أم لا؟
	سئل فضيلة الشيخ: ذكرتم أن "غسل الجمعة واجب على كل محتلم"، وجاء في الحديث: "من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل" ألا يصرف هذا الحديث الحديث الأول من الوجوب إلى الاستحباب؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجزء الغسل للجمعة في ليلة الجمعة أي قبل طلوع فجر يوم الجمعة؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن السنن التي ينبغي فعلها لمن خرج لصلاة الجمعة؟
	سئل فضيلة الشيخ: متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل غسل الجمعة يجزء فيمن صلى بالغسل فقط هل عليه شيء؟
	سئل فضيلة الشيخ: متى يبدأ غسل الجمعة؟ 
	سئل فضيلة الشيخ: متى يبدأ وقت غسل الجععة؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سنة؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل هناك سور وآثات يجب أن يركز عليها وتقرأ دائمًا، ألإيدونا أفادكم الله؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا حضر الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب وجلس حتى إذا ما انتهى الإمام من خطبته الأولى قام وصلى ركعتين خفيفتين فهل هذه الصلاة جائزة في هذا الوقت أم لا؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل تكون قراءة الرآن في المسجد وكذلك التسبيح والتهليل والتكبير سرًا أو جهرًا إذا أمن الأذى
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما الواجب نحو من يتخطى الصفوف يوم الجمعة؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا مر السائل أمام الصفوف يوم الجمعة قبل الخطبة أو في أثنائها هل يجوز رده أو إعطاؤه؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم حجز المكان في المسجد؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا أخطأ الخطيب في الخطبة فهل يرد عليه المستمع؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم رد السلام وتشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن فماذا يفعل؟
	سئل فضيلة الشيخ:إذا دخل الرجل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذان الأذان الثاني فهل يصلي تحية المسجد؟
	سئل فضيلة الشيخ: لاحظت في صلاة الجمعة وأثناء جلوس الإمام بين الخطبتين أن بعض المصلين قاموا فصلوار ركعتين ثم جلسوا فما حكم هذه الصلاة؟
	سئل فضيلة الشيخ: يلاحظ على بعض المصلين إذا دخلوا المسجد يوما لجمعة والإمام يخطب أداء ركعتين، ثم يقومون لأداء ركعتين آخريين بين الخطبتين،
	سئل فضيلة الشيخ: إذا صلى المسافر الجمعة،هل تسقط عنه الراتبة؟ 
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل توضأ بعد عصر الجمعة ليصلي لأدل الدعاء، فما رأيكم؟
	سئل فضيلة الشيخ: هناك إمام جامع يقوم بالصلاة الإبراهيمية قبل خطبة الجمعة هو وجماعة المسجد بصوت جماعي فما الحكم؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا كان الخطيب يخطب الناس في صلاة الجمعة، فدخل رجل فجلس دون أن يصلي ركعتين، فأ،كر عليه فهل يشرع في حقه تكرار الإنكار على الأشخاص الآخرين؟
	سئل فضيلة الشيخ: النهي عن التحلق يوم الجمعة هل يقصد به قبل الصلاة مباشرة أو بعد صلاة الفجر؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الاجتماع يوم الجمعة قبل الخطبة على مقرئ واحد؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد من أجل الحفظ وعدم النسيان؟
	سئل فضيلة الشيخ: أغلب المساجد في يقام فيها بين أذاني الجمعة درس فما حكم هذا العمل؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم رد السلام حال الخطبة؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز رد الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة؟
	سئل فضيلة الشيخ:هل من حقي أن اصافح باليد وأرد السلام يوم الجمعة
	سئل فضيلة الشيخ: يتحدث بعض المأمومين مع الإمام أثناء خطبة الجمعة أو مثلًا يصلح جهاز مكبر الصوت فما لو حصل فيه عطل أثناء الخطبة لكي تعم الفائدة؟
	سئل فضيلة الشيخ: في بعض المساجد يتكلم بعض من لا يحسن العربية أثناء خطبة الجمعة، هل يحق للخطيب المداومة على التنبيه عليهم لأنهم يتغيرون؟
	سئل فضيلة الشيخ: نرى بعض الناس يتساهلون في الكلام أثناء خطبة الجمعة فما حكم من يتكلم والإمام يخطب؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم رد السلام وتشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة؟:
	سئل فضيلة الشيخ: إذا كان الإمام يخطب يوم الجمهة فهل لمستمع الخطبة أن يرد السلام على من سلم عليه؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل لمستمع الخطبة أن يشمت العاطس ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرا لخطيب النبي صلى الله عليه وسلم؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا دعا الإمام هل يؤمن على دعائه؟ ويقرن ذلك برفع اليدين؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل التسوك والإمام يخطب يعد من اللغو؟
	سئل فضيلة الشيخ: إننا نصلي مع جماعتنا في المسجد، ونلاحظ بعد صلاة الجمعة كثيرًا من الجماعة يتنازعون ويتشاجرون، ماحكم ذلك؟
	سئل فضيلة الشيخ: بعضص الأئمة في فجر الجمعة يقرأ سورة فيها سحدة عوضًا عن {ألم تنزيل} السجدة فما حكم هذا العمل؟
	سئل فضيلة الشيخ: من المعلوم أنه إذا وفق العيد يوم الجمعة سقطت الجمعن عمن صلى العيد، فهل تجب الظهر أم أنها تسقط كلية؟
	سئل فضيلة الشيخ: لا تخفى علينا أهمية الجمعة وفضلها، وأن من حضر صلاة العيد سقطت عنه الجمعة وصلاها ظهرًا، فهل هذا محل إجماع بين العلماء؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما الحكم لو صادف يوم العيد يوم الجمعة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن قراءة سوة السجدة والإنسان فجر الجعمة هل هو عام للرجال والنساء؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل من السنة المواظبة على قراءة سورة السجدة والإنسان في الجمعة دائمًا؟
	سئل فضيلة الشيخ: يوجد بعض أئمة المساجد يقرأون في صلاة فجر يوم الجمعة بسورة الإنسان في الركعة الأولى، والثانية وبعضهم يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى والثانية، وبعضهم يقرأ نصف سورة السجدة في الركعة الأولى، ونصف سورة الإنسان في الركعة الثانية، فهل عملهم هذا صحيح؟
	سئل فضيلة الشيخ: يتبع بعضا الناس طريقة لمحاسبة أنفهم في اداء الصلوات المفروضة والسنن وهي أن يضع جولا هل هي مشروعة أم لا؟

	رسالة حول وضع الأهلة على المنائر
	رسالة حول جمع صلاة العصر إلى الجمعة
	رسالة الفروق بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة

	باب صلاة العيدين
	سئل فضيلة الشيخ: عن الأعياد المشروعة في الإسلام؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الاحتفال عند تخريد دفعة من حفظة كتاب الله؟
	وسئل فضيلته: ما رأي سماحتكم في الأعياد التي تقام الآن لعيد الميلاد، والعيد الوطني، وغير ذلك؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إظهار الفرح والسرور بعيد الفطر وعيد الأضحى وبليلة الساع والعشرين من رجب وليلة النصل من شعابن ويوم عاشوراء؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن الفرق بين ما يسمى بأٍبوع الشخ محمد بن عبد الوهاب؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إقامة الأسابيع كأسبوع المساجد وأٍسبوع الشجرة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الاحتفال بما يسمى عيد الأم؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إقامة أعياد الميلاد للأولاد بمناسبة الزواج؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم أعياد الميلاد؟
	سئل فضيلة الشيخ: رجل يوجد عنده مؤسسة وسمير عليه فترة من الزمن بعد أيام سيحتفل بها لإظهار الأعمال التي قام بها، فما توجيه فضيلتكم له في ذلك هل يفعل أم لا؟
	رسالة: حول حكم عيد الحب
	رسالة حول تحديد موعد منتظم لإلقاء محاضرة هل هو بدعة؟
	سئل فضيلة الشيخ: شاع في بعض البلاد الإسلامية الاحتفال بأول يوم من شهر محرم من كل عام فما رأي فضيلتكم وفقكم الله؟

	رسالة حول حكم إقامة حفل التوديع:
	سئل فضيلة الشيخ: هل هناك صيغة محفوظة عن السف في التهنئة بالعيد؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم المصافحة والمعانقة والتهنئة بعد صلاة العيد؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل هناك سنة معينة تفعل في ليلة العيد؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم التهنئة بالعيد؟ وهل لها صيغة ميعنة؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا كنت أطوف طواف الوداع وحضرت صلاة العيد فماذا أفعل؟
	سئل فضيلة الشيخ: أيهما أفضل للمرأة الخروج لصلاة العيد أم البقاء في البت؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم خروج النساء إلى المصلى وخاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم صلاة العيدين والجمعة للمجاهدين والمرابطين في سبيل الله؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم صلاة العيد هل هي فرض كفاية، أو فرض عين؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم صلاة العيد وهل تقضي إذا فاتت؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم صلاة العيد؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن أحكام العيد والسنن التي فيه؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم وصفة صلاة العيد وما هي شروطها ووقتها؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم تعدد صلاة العيد في البلد، أفتونات مأجورين؟

	رسالة صلاة العيد في خارج البلاد الإسلامية
	سئل فضيلة الشيخ: عن وقت صلاة العيد وإذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد الزوال فما الحكم؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما الحكم لو لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد زوال الشمس؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إقامة صلاة العيد في المساجد؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم صلاة العيد في المسجد؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل صلاة العيد في الصحراء أفضل ولو في مكة والمدينة أو الحرم أفضل؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا كان هناك ضعفة من الناس داخل المدينة، فكيف تتم صلاة العيد لهم؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما النسة في صلاة العيد هل تصل في المسجد أو في الصحراء؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا كان الناس يصلون صلاة عيد الفطر في المسجد وخرج الإنسان لصلاة الفجر، فهل يأكل تمرات الإفطار قبل صلاة الفجر؟
	سئل فضيلة الشيخ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل قبل الفطر تمرات وترًا،هل هناك حد للوتر أو يشمل "ثلاث، خمس، سبع، تسع، إحدى عشرة" وهكذا؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما رأيكم فيما قاله الفقهاء رحمهم الله من أنه يسن الأكل من كبد الأضحية؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما السنة للإنسان قبل الصلاة في عيد الفطر، وعيد الأضحى؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل السنة الذهاب لمصلى العيد ماشيًا أو راكبًا؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم حمل السلاح في صلاة العيد؟
	سئل فضيلة الشيخ: عندنا في بلدنا يخرج الحرس إلى مصلى العيد قبل قدوم الأمير، فإذا قدم ضربوا الطبول تحية له ويصاحب الضرب على الطبول عزف بالمسيقى فما حكم ذلك؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما رأيكم فيما يقوله بعض الفقهاء من أن المعتكف يخرج للعيد في ثبات اعتكافه؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل تشرع صلاة العيد في حق المسافر؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما الحكمة من مخالفة الطريق يوم العيد؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل لصلاة العيد أذان وإقامة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن عدد التكبيرات في العيدين؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم صلاة من اقتصر على تكبيرة صلاة العيد؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن كيفية صلاة العيدين؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد؟
	سئل فضيلة الشيخ: متى يستفتح في صلاة العيد؟
	سئل فضيلة الشيخ: ماذا يقال بين كل تكبيرة وتكبيرة في صلاة العيد؟
	سئل فضيلة الشيخ: ماذا يقال بين التكبيرات الزوائد في صلاة العيد؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يرفع الإمام والمأموم يديه عند التكبير لصلاة العيدين وصلاة الجنازة أم لا يرفعها إلا في التكبيرة الأولى؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما الحكم لو نسي تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم التكبيرات الزوائد في صلاة العيد؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما الحكم لو أدرك الإمام أثناء التكبيرات الزوائد؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما الحكم لو أدركت الإمام وهو يصلي العيد وكان يكبر التكبيرات الوائد
	سئل فضيلة الشيخ: ما السور التي يسن للإمام أن يقرأها في صلاة العيد بعد الفاتحة؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يخطب الإمام في العيد خطبة واحدة أو خطبتين؟
	ما هو الثابت في خطبة العيد هل هي واحدة؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الكلام أثناء خطبة العيد؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل السنة أن يقوم الخطيب في خطبة العيد أو يصح أن يكون جالسًا؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل للعيد خطبة أم خطبتان؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يبتدئ خطبة العيد بالاستغفار أو بالتكبير أو بماذا يبدأ؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم تقديم خطبة العيد على الصلاة؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يسن للإمام أن يخطب على منبر في صلاة العيد؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يعتبر مصلى العيد مسجد ويأخذ أحكام المسجد؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا دخل الإنسان مصلى العيد لأداء صلاة العيد، أو الاستسقاء فهل يؤدي تحية المسجد مع الأدلة؟
	سئل فضيلة الشيخ: قلتم إن مصلى العيد تشرع فيه تحية المسجد، فإذا كان المصلي خارد البلد ولم يسور فهل تشرع فيه تحية المسجد؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يعد مصلى العيد مسجد فتسن له تحية المسجد؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا جاء الإنسان يوم العيد والإمام يخطب فهل يجلس أو يقضي صلاة العيد؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل تقضي صلاة العيد إذا فاتت الإنسان؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا دخل المصلي لصلاة العيد وكان الإمام قد انتهى من الركعة الأولى كيفي يقضيها؟

	رسالة "التكبير يوم العيد بمكبرات الصوت"
	سئل فضيلة الشيخ: متى يبتدء التكبير لعيد الفطر؟
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	سئل فضيلة الشيخ: بعد الفراغ من دفن المرأة يقوم حافر القبر بوضع حجر بارز في وسط قبر المرأة حتى يعرف هذا القبر أنه قبر امرأة بحجة أنه لو نبش القبر مثلا فإنه يحرص على ستر عورةا لميتة؟

	رسالة: ما رأي فضيلتكم في قفص يوضع على نعش جنازة المرأة
	سئل فضيلة الشيخ: عن جماعة يسكنون في منطقة رملية وقبورهم لا تلحد وإنما تشق فما حكم ذلك؟

	رسالة آلات الحفر في الأرض الحجرية عند حفر القبور
	سئل فضيلة الشيخ: عند وضع الميت يجلس كثير من الناس على طرف القبر قائمين ينظرون إلى الميت هل هذا الفعل مرشوع؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز دفن الأموات بالليل؟
	سئل فضيلة الشيخ: من أولى الناس بإنزال الميت إلى قبره؟
	سئل فضيلة الشيخ: من أي الجهات ينزل الميت إلى قبره؟
	سئل فضيلة الشيخ: ماذا يقال عند إدخال الميت إلى قبره؟
	سئل فضيلة الشيخ: على أي جنب يوضع الميت
	سئل فضيلة الشيخ: في بعض البلاد يدفنون الميت على ظهره ويده على بطنه فما الصواتب في دفن الميت؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم حل العقد في القبر؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم وضع القطيفة في القبر للميت بدليل ما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جعل في قبر سول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل هناك دليل يثبت أن الصحابة رضي الله عنه انكروا وضع القطيفة على شقران؟
	سئل فضيلة الشيخ: بالنسبة للحثيات الثلاث هل لها أصل أن تكون من جهة رأس الميت؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما هو المشروع عند مواراة الميت بالتراب؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم رفع القبر؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما رأيكم فيمن يضع على قبر الرجل حجرين، وعلى قبر المرأة حجرًا واحدًا هل هذا التفريق مشروع؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه "ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته"؟
	سئل فضيلة الشيخ: جرت العادة كما شاهدت في بلادنا أن من الناس من ينذرون إضاءة المقامات بالشمع فهل تجو مثل هذه النذور؟
	سئل فضيلة الشيخ: في بعض البلاد يوضع على بعض القبور قطع من الرخام وتكون مرتفع8ة قليلًا وبعضهم يكتب على تلك القطع {يا ايتها النفس المطمئنة} فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الكتابة على القبور أو تعليمها بالألوان؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم وضع علامة على القبر أو كتابة الاسم عليه بحجة الزارية له؟
	سئل فضيلة الشيخ: نلاحظ بعض الناس أنهم يضعون على أحد جانبي قبر الميت علامة من الإسمنت يكتب عليها اسم الميت وتاريخ وفاته وقد يرفع بناؤها؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل وضع شيء على القبور من أشجار رطبة وغيرها من السنة بدليل صاحبي القبرين اللذين يعذبان أم أن ذلك خاص بالرسول عليه السلام؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز للإنسان إذا زار المقبرة أن يضع على القبر جريدة رطبة أو غصن شجرة ؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم وضع الحشيش والبرسيم على قبر الميت علمًا بأن بعضهم يدعى بأن هذا البرسيم يمنع من دخول التراب داخل القبر؟
	سئل فضيلة الشيخ: بعض الناس يقول إن التراب الذي يخرج من القبر حال حفره لابد حال الدفن أن يوضع جميعها لأنه حق للميت؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم رش القبر بالماء بعد الدفن بحجة أن يمسك التراب بعضها بعضًا؟

	رسالة حول إضاءة المقابر أثناء الدفن بواسطة سيارات الدفاع المدني
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم المرور بين القبور بالنعال؟
	سئل فضيلة الشيخ: يقول صلى الله عليه وسلم: "يا صاحب السبتتين، اخلع نعليك فقد آذيت"
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم خلع الحذاء عند الدخول إلى المقبرة؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم المشي على القبور؟
	سئل فضيلة الشيخ: المقبرة إذا جعلت طريقًا أو جلس الناس عليها ما الحكم في ذلك؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز نبش القبور ووضعها في مقبرة ثانية من أجل المصلحة العامة؟
	سئل فضيلة الشيخ: في ذات يوم اشتعلت النيران داخل الحجرة ويوجد بها بنت فاحترقت، فغلسناها وقبرناها وتبين لنا أن عليها ذهب في يديها وخروص في أذنيها فهل يجوز نبش القبر لأخذ الذهب؟
	سئل فضيلة الشيخ: يوجد قبر خارج القرية، فنبتت على هذا القبر شجرة فجاءت الإبل تأكل من هذه الشجرة وتدوس على هذا القبر، وحفاظًا على هذا القبر وضعوا على هذا القبر سورًا فهل هذا العمل جائز أم لا؟
	سئل فضيلة الشيخ: لدي مزرعة  عليها صور، وفي طرفها قبر من داخل السور، وقد ظهرت اللحود على ظهر الأرض، فقمت بمسح هذا المحل لتوسعة المزرعة فهل علي شيء في هذا العمل؟
	سئل فضيلة الشيخ: لقد ورثت بيتًا عن المرحومة والدتيم وقد انهدم هذا المنزل وجددت عمارته ويوجد بجانبه قبور كثيرة وبينما كنا نحفر أساسه عثرنا على عظام بالية يبدوا أنها من القبور المجاورة هل نقلي لهذاه العظام إلى مكان جديد ليس علي اثم أم لا؟
	سئل فضيلة الشيخ: نرى بعض الناس لا يهتم بالقبور فيجلس عليها ومنهم من يبالغ فيبني على القبور في ذلك؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إسراج المقابر
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل توفي وبعد مدة رآه رجل في المنام وطلب منه أن يخرجه من القبر ويبني له مقامًا ففعل ، فما حكم هذا العمل؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن مقبرة قدديمة أصبحت طريقًا للناس والبهائم كيف يعمل بها؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم دفن الموتى في المساجد؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل بني مسجدًا وأوصى أن يدفن فيه فما العمل الآن؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم البناء على القبور؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الدين في بناء المقابر بالطوب والأسمنت فوق ظهر الأرض؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل حفر لتأسيس بيته فوجد عظامًا فأخرجها فما حكم عمله هذا؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم دفن أكثر من واحد في قبر واحد؟
	سئل فضيلة الشيخ: حصل وماتت طفلة وعمرها ستة أشهر وقبرت مع طفل قد سقط وهو في الشهر السادس وهو في بطن أمه فهل هذا يجوز أم لا؟
	سئل فضيلة الشيخ: توفيت والدتي عن عمر يناهز 85 عامً، ودفنت مع أخرى توفيت قبل ثلاث سنوات فما حكم الشرع؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم دفن غير أهل السنة مع أهل السنة في مقبرة واحدة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم قراءة القرآن الكريم على الميت؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز لولي الميت أن يطلب من المشيعين أن يحللوا الميت؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم تلقين الميت بعد دفهنه؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما يجري عند بعض المسلمين من طلب الشهادة على الميت قبل دفنه فيقول قريبه أو وليه: ماذا تشهدون عليه فيشهون له بالصلاح والاستقامة هل لهذا أصل في الشرع؟
	سئل فضيلة الشيخ: بعد دفن الميت هناك حديث يرشد إلى أن يبقى الإنسان عند الميت بعد دفنه قدر ما يذبح البعير؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم قراءة القرآن على القبر بعد دفن الميت؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز قراءة القرآن كله على الميت؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم قراءة القرآن كله على الميت؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم قراءة سورة يس عند المقبرة، أو قراءة سورة الإخلاص؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم قراءة يس بعد دفن الميت؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم استئجار قارئ ليقرأ القرآن الكريم على روح الميت؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم التلاوة لروح الميت؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الاجتماع عند القبر والقراءة؟ 
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إهداء القراءة للميت؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم قراءة القرآن الكريم على القبور؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم دعاء الجمعة عند القبر بأن يدعو أحدهم ويؤمن الجميع؟
	سئل فضيلة الشيخ: بعض المقابر يوحد بها مصاحف لمن أراد القراة على الميت ما رأيكم في ذلك؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما رأيكم فيمن يلقون المواعظ عند تلحيد الميت؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الموعظة عند القر، وفي قصور الأفراح؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما مشروعية الموعظة عند القبر؟
	سئل فضيلة الشيخ: الموعظة بصفة دائمة على القبر ما حكمها؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن الوعظ عند دفن الميت على وجه الخطابة؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم ذكر محاسن الميت؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم "عشوة رمضان"

	رسالة: في الأضحية عن الأموات؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا تبرع ابن من ماله الخاص لوالده المتوفي، هل يصله أجر ذلك؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل أجر الأضحية يصل إلى الميت؟
	سئل فضيلة الشيخ: هناك من يولم في رمضان ويذبح ذبيحة ويقول عنها عشاء الوالدين فما حكمها؟
	سئل فضيلة الشيخ: هناك أمر منتشر بين عامةا لناس وخصوصًا أهل القرى والهجر وهو أن يذبحوا ذبيحة أو ذبيحتين في رمضان لأمواتهم ويدعون الناس؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز أن يتصدق الرجل بمال ويشرك معه غيره في الأجر؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز للإنسان أن يصلي نافلة عن والده المتوفي ونحو ذلك من العبادات أم لا؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما درجة هذا الحديث: "من بر الوالدين بعد مماتهما أن تصلي لهما مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صيامك"؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز تثويب قراءتي القرآن في رمضان لميت؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل تصل الصدقة الجارية والمال المتبرع به إلى الميت؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة عن الميت والصوم له؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} يدل على أن الثواب لا يصل إلى الميت إذا أهدي له؟

	رسالة: كثير من أقوال العامة والخاصة ممن ينتسبون إلى العلم أنه ليس للموتى أضحية
	سئل فضيلة الشيخ: ما أفضل الأعمال التي تقدم إلى الميت؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكمم رجل يذبح عند القبر لله سبحانه وتعاىل وهي صدقة عن الميت الذي في القبر ولكنه يعتقد أنه إذا ذبحت عند القبر يصل الأجر والثواب لصاحب القبر بسرعة هل هذا شرك؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم صنع الطعام لأهل الميت؟
	سئل فضيلة الشيخ: مسألة العزاء توسع الناس فيها فإذا مات عند الناس ميت اجتمعوا ويصنع لهم طعام ويأتي بالذبائح وإذا قلنا في ذلك يقولون: أناس يزورون أفلا نغذيهم؟
	سئل فضيلة الشيخ: انتشرت وبكشل ملفت للنظر ومتزايد ظاهرة الولائم والبذخ بقصد طلب الأجر والمواساة إكراما لذوي المتوفي
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم صنع الطعام لأهل الميت؟

	الزيارة والتعزية
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم زيارة المقابر؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا توفي أحد المشهود لهم بالصلاح والعلم يكثر زوار قبره زيارة شرعية ولكن بعض طلبة العلم ينهون عن ذلك سدا للذريعة وخوفًا من الشرك، ما قول فضيلتكم في هذا؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم تخصيص العيدين والجمعة لزيارة المقابر؟
	سئل فضيلة الشيخ: زيارة المقابر هل تختص بيوم معين؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما هي أقسام زيارة المقابر؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز زيارة قبر أمي حيث ماتت منذ أكثر من عشر سنوات؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم زيارة قبور الأقرباء؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل لزيارة القبور وقت محدد بالنسبة للرجال وهل هناك وقت نهي لزيارة القبور؟
	سئل فضيلة الشيخ: عندنا في القرية وفي ليلة عيد الفطر، أو ليلة عيد الأضحى المبارك عندما يعرف الناس أن غدا عيد يخرجون إلى القبور ما صحة هذا الفعل؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز شد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟

	فصل: في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما؟
	سئل فضيلة الشيخ: نرى بعض الناس في المسجد النبوي يقف مستقبلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان في المسجد فهل هذه الصفة مشروعة؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما بالنا نتخذ من قبر الرسول عليه الصلاة والسالم مسجدًا؟
	سئل فضيلة الشيخ: كيف نجيب عباد القبور الذين يحتجون بدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟
	سئل فضيلة الشيخ: عندما يدفن الميت يتركه أهله أربعون يومًا لا يزورونه وبعد ذلك يذهبون لزيارته بحجة أنه لا يجوز زيارة الميت قبل أربعين يومًا فما الحكم في ذلك؟

	رسالة: بعض الناس يذهب لزيارة مكان في الأبواء يزعمون أنه مكان قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم زيارة المرأة للقبور؟
	سئل فضيلة الشيخ: أرجو من سماحتكم التفصيل في مسألة زيارة المرأة للمقابر؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن زيارة النساء للمقابر إذا كن لا يفعلن ما حرم الله، وإذا لم يكن كذلك كيف توجهون حديث عائشة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما الفرق بين زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء والسلام عليه؟
	سئل فضيلة الشيخ: امراة تسأل هل مجيء العادة الشهرية عند زيارة الرسولا لكريم عليه أفضل الصلاة والسلام دليل على أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم غضبا عليها؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم زيارة النساء للقبور عامة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز للمرأة زيارة مقبرة البقيع؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل استطيع أن أزور قبر ابني

	رسالة: حول زيارة المرأة للقبور
	رسالة: في زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم
	سئل فضيلة الشيخ: ما الحكم في تخصيص يوم العيد بزيارة المقابر؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا كانت المقبرة في طريق المرأة فلمت عليهم وقرأت الفاتحة وسورة الإخلاص فهل عليها من حرج في ذلك؟
	سئل فضيلة الشيخ: حكم زيارة النساء للقبور والنياحة على الميت ومتابعة النساء للجنازة ولبس الثوب الأسود وعمل شادر؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل ترد أرواح الموتى إليهم يومي الاثنين والخميس ليردوا السلام على الزوار
	سئل فضيلة الشيخ: هل يشرع استقبال القبلة عند السلام على الميت؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل السنة أنيسلم الرجل على الأموات عند الدخول في المقبرة فقط أم يشرع ذلك إذا مر بها في الشارع؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يسلم على أهل القبور داخل المقبرة أم في الشارع عند المرو بالمقابر؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره؟
	سئل فضيلة الشيخ: عند المرور بجانب سور المقبرة هل نسلم على أهل المقابر؟
	سئل فضيلة الشيخ: كتب على جدران بعض المقابر بالدعاء للمقابر والسلام عليهم فهل حين المرور على هذه المقابر مع أنها في أسوار محاطة، لا نرى القبور ولا نشاهدها هل يشرع لنا السلام على أهلها أم ماذا نصنع؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم تسوير المقابر؟ 
	سئل فضيلة الشيخ: ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح أن الميت يعلم بزيارة الزائر في يوما لجمعة وخص ذلك بيوم الجمعة فما دليله؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل المسلم إذا ألقى السلام على الميت في قبره يرد الله عليه روحه ويرد السلام؟
	سئل فضيلة الشيخ: ماذا يستحب عند زيارة القبور؟
	سئل فضيلة الشيخ: هناك من يزرو القبور ويدعو الأموات وينذر لهم ويستغيث بهم ويستعين بهم لأنهم كما يزعم أولياء الله فما نصيحتكم لهم؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما صفة التعزية؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما هو وقت التعزية؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز التعزية قبل الدفن؟
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	سئل فضيلة الشيخ: هل نقبل تعزية أهل الكتاب أو غيرهم من الكفار للمسلمين في حالة موت المسلم؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا مات للكافر قريب فهل يعزى؟
	سئل فضيلة الشيخ: بعض العامة يقولون إن إقامة التعزية والوليمة من حقوق الميت وما هي حقوق الميت عل ى أهله؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم قراءة القرآن؟ وخاصة سورة "يس" في العزاء؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم وضع الكراسي في المسجد لتقبل العزاء؟

	رسالة: عن التقبيل في العزاء
	سئل فضيلة الشيخ: هناك عادة في بعض البلاد أنه إذا مات الميت يؤخذ من المعزين نقود تسجل في سجل وتكون لأهل الميت فما حكم هذه العادة؟
	سئل فضيلة الشيخ: نلاحظ كثيرًا من الناس أنهم يخصصون ثلاثة أيام للعزاء وقد يتكلف أهل الميت في العزاء بأعراف الضيافة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عند العزاء يصافح الناس أهل الميت، وقد يقبلونهم فهل لهذا أصل؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما هي الأدعية المأثورة في التعزية؟

	رسالة: عن الاجتماع في بيت الميت
	سئل فضيلة الشيخ: عن العادة الموجودة في أكثر القرى وهو أنه إذا مات ميت قام أهل بيته ويكون ذلك من أولاده بدعوة الناس إلى وليمة غداء أو عشاء؟
	سئل فضيلة الشيخ: يوجد لدينا عادة وهي أنه إذا دفن ميت يقوم أقرب الناس إليه بتوجيه دعوة للناس في المقبرة بأن العشاء أو الغداء هذه الليلة عنده
	سئل فضيلة الشيخ: في بعض البلاد إذا مات الميت يأتون بسيارة عليها مكبر صوت ويطوفون في القرى ويقولون توفي إلى رحمه الله فلان الفلاني
	سئل فضيلة الشيخ: ما هو العزاء المشروع؟
	سئل فضيلة الشيخ: مسألة العزاء والاجتماع عليه، بعض الناس لو كلمناهم في هذا يقول: نحن نفعل هذا ولا نقصد به التعبد
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	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم زيارة قبور الكفار وما يسمى بقبر الجندي المجهول؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم شد الرحال والسفر لأجل تشييع جنازة أو لأجل تعزية مصاب في ميت؟
	سئل فضيلة الشيخ: ذكرتم في التعزية أنها قد تكون في غير الميت هل تسن التعزية في غير الميت وما صفة التعزية؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل الاجتماع على العزاء، وإقامة ولائم الطعام وقراءة الفاتحة على روح الميت جائزة؟
	سئل فضيلة الشيخ: بعض العامة يضعون في بيوت العزاء أو مكان التجمع للتعزية مسجلًا 
	سئل فضيلة الشيخ: هل اجتماع أهل الميت في بيت واحد من أجل العزاء ومن أجل أن يصبر بعضهم بعضًا لا بأس به؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم ما يفعله الناس في الوقت الحاضر من استقبال الناس في بيتوتهم من أجل العزاء لمدة ثلاثة أيام أو أكثر؟
	سئل فضيلة الشيخ: بعد الفراغ من دفن الميت وتعزية أهله يقوم الناس بالذهاب إلى بيت الميت وعادة ما يكون ذلك بعد صلاة المغرب ثم يشربون القهوة ويعزون أهل الميت مرة أخرى، ثم ينصرفون فما الحكم في هذا
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	سئل فضيلة الشيخ: عندنا في القرية عادة إذا مات عندهم أحد تقوما لنساء بشق الجيوب ولطم الخدود والنياحة
	سئل فضيلة الشيخ: بعض الناس يقيمون الحداد على الميت لمدة أسبوع
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الحزن على الميت؟
	سئل فضيلة الشيخ: بعض الناس إذا مات لهم ميت وجاء العيد بعد ذلك فإنهم لا يقدمون لمن يزروهم حق الضيافة بل يعتادون نوعًا من الأكل بكالتمر فقط إظهار لحزن أهل الميت عليه ما حكم ذلك؟
	سئل فضيلة الشيخ: توفيت لي بنت تبلغ من العمر عشر سنوات تقريبًا وحزنت عليها حزنا شديدا واخذت من مبلابسها ثوبا واحدا واختفظت به حتى إذا جاء موتي يوضع على رأسي
	سئل فضيلة الشيخ: عمي قتل في المعركة وقد بلغ بنا الحزن عليه أن قربنا زيارة قبره كل خميس وجمعة ولبسنا السواد مدة خمسة وثلاثين يوما 
	سئل فضيلة الشيخ: عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم :"ألم تروا أن الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى قال: فذلك حيث يتبع بصره نفسه"
	سئل فضيلة الشيخ: يموت أحيانا من فيه شر فيأخذ الناس في بيان ما فيه من الشر بالرغم من ورود الحديث الصحيح في البخاري "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما عملوا"
	سئل فضيلة الشيخ: قال عليه الصلاة السلام: "إذا خرجت روح المسلم تلقاها ملكان يصعدانها
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز النظر إلى شريط الفيديوم الذي يصور طريقة تغسيل وتكفين ودفن الميت؟
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	سئل فضيلة الشيخ: قال أحد أئمة المساجد: إن رسول الله أخبر أن مدة بقاء الميت المؤمن في قبره يجعلها الله له كصلاة العصر أو الظهر فهل هذا صحيح؟
	سئل فضيلة الشيخ: الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: "يتبع الميت ثلاثة: فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله ولماله ويبقى عمله" كيف أن ماله يتبعه؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل الميت يسمع السلام والكلام ويشعر بما يفعل لديه؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل عذاب القبر على البدن أو على الروح؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما المراد بالقبر هل هو مدفن الميت أو البرزخ؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل عذاب القبر ثابت؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل عذاب القبر يشمل المؤمن العاصي أو هو خاص بالكفار؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذام لم يدفن الميت فأكلته السباع أو ذرته الرياح فهل يعذب عذاب القبر؟
	سئل فضيلة الشيخ: كيف نجيب من ينكر عذاب القبر ويحتج بأنه لو كشف القبر لوجده لم يتغير ولم يضق ولم يتسع؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يخفف عذاب القبر على المؤمن العاصي؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل عذاب القبر من أمور الغيب أو من أمور الشهادة؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل سؤال الميت في قبره حقيقي وأنه يجلس في قبر ويناقش؟
	سئل فضيلة الشيخ: كلنا يعرف مصير المشركين في الآخرة لكن ما مصير أطفالهم الصغار إذا ماتعوا وهم لم يدركوا بعد؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل صحيح أنه إذا أدخل المؤمن القبر تأتيه حورية ينقطع عقدها فينظم هذا العقد حتى تقوم الساعة؟
	سئل فضيلة الشيخ: بعض من يموت لهم ميت يحرصون أن يدفنوه بجانب طفل ويتفاءلون بذلك بأن له مزية ما حكم هذا الشيء؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم إلقاء الموعظة في العزاء لتذكير الناس؟
	سئل فضيلة الشيخ: بعض العوام إذا حضر إلى المقبرة اتخذها موطنًا للقيل والقال في أمور الدنيا؟
	سئل فضيلة الشيخ: بعض العوام في القرى يتخذ مقبرة خاصة لنسائه وإخوانه وأبنائه ولنفسه وغير عامة للمسلمين ما حكم ذلك؟
	سئل فضيلة الشيخ: بعض الناس إذا مات لهم ميت خارج المدينة النبوزية أو بداخلها يخرصون على دفنه بالبقيه ويحرصون على أن يكون ميتهم بمقدمة المقبرة

	رسالة:
	سئل فضيلة الشيخ: يوجد في بعض المناطق ظاهرة وهي زراعة الاشجار وبعض النباتات على القرر أو حوله ويتعاهد بعض الناس سقياتها ورشها بالماء فما حكم ذلك جزاكم الله خيرًا؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل المسلم إذا دخل الجنة يتعرف على أقاربه الذين في الجنة؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل تصح كلمة المرحوم للأموات مثلا أن نقول المرحوم فلان؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن قول "فلان المرحوم" أو تغمده الله برحمته"؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم قول: "البقية في حياتك"؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم قولهم "دفن في مثواه الأخير"؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن قول الإنسان إذا سئل عن شخص قد توفاه الله قريبًا قال: "فلان ربنا افتكره"؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم قول "إلى روح الفقيد، أيتها الروح المقيمة فينا"؟
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	سئل فضيلة الشيخ: هل لمن يموت بسبب إصابته بعين فضل أو زيادة أجر
	سئل فضيلة الشيخ: شخص مصاب بمرض أعصاب مزمن حسب كلام الطبيب وسيبب له هذا المرض كثيرا من المشاكل منها: رفع الصوت على الوالدين وقطيعة الرحم
	سئل فضيلة الشيخ: يصاب الإنسان أحيانا بهموم وغموم فما الأشياء التي تزيل الهموم والغموم التي تصيب المسلم؟
	سئل فضيلة الشيخ: عمن يتسخط إذا نزلت به مصيبة؟
	سئل فضيلة الشيخ: أحد الصحابة رضي الله عنهم لما مات حضر جنازته سبعومن ألف ملك، وعندما دفنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لقد ضم ضمة ثم فرج عنه هل هذا حاصل لكل واحد منا؟

	فصل: نبذة في تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه
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	إذا أقرض شخص شخصا آخر كيف يزكي عن هذا؟ ولو تأخر ثلاث سنين؟
	إذا استغرق الدين جميع المال فهل فيه زكاة؟
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	اشتريت إبلا منذ أكثر من عام، لكي أنتفع بشرب حليبها، وبيع الذكران منها، ولها راع يرعاها بأجر شهري، وأصرف عليها أيضا علفا شهريا، وقد تجاوزت أكثر من نصاب، فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟
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	هل يجوز إخراج الزكاة عينيا، وهل يمكننا بيعها إذا لم نجد لها فائدة بشكل عيني، أو وجدنا أنه يمكن الاستفادة من بيعها أكثر من استخدامها عينية
	يوجد رجل يعطي شخصا آخر مبلغا من المال ليصرفه على مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، وهذا الشخص جمع مبلغا من هذا المال واشترى سيارة كبيرة يقول: إنها للتحفيظ، ولكنه سجلها باسمه، فما حكم هذا العمل؟
	من أمر أهله بزكاة عروض التجارة فلم يستجيبوا له، ماذا يصنع معهم؟ وهل يزكي عنهم؟
	ما معنى قول الله سبحانه وتعالى: {والذين في أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم}؟
	تقوم بعض الجمعيات باستقبال الزكاة واستثمارها في بعض الأحيان فما حكم ذلك؟
	أحد أئمة المساجد يقول: تصل إلي أموال طائلة من الزكاة في رمضان المبارك فهل يجب توزيعها مباشرة، علما بأنه قد تصل بعض الفقراء فلا يحسن صرفها أم يصرفها على الفقراء على أقساط طوال السنة؟
	رجل حلت عليه زكاة ماله فأخرج الزكاة وأعطاها إلى من يتولى توزيعه على الفقراء والمساكين ووضعها في مكان آمن ثم سرقت منه هل يعيد الزكاة مرة أخرى؟
	أنا شاب أعمل بالمملكة العربية السعودية وأبواي شيخان كبيران أحضرتهما للإقامة معي، والوالد أعمى وأحضره للمسجد للصلاة، وفي أحد الأيام وضع في يده أحد المصلين صدقة من المال، وتكرر هذا العمل مرات شتى حتى أصبح الوالد يتعمد الجلوس في هذا المكان ويحرص على هذا،
	هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة سلع استهلاكية وملابس إذا علم أن بعض الأسر الفقيرة من الأصلح لها شراء هذه الأشياء بحيث يخشى أنه لو أعطيت النقود فسوف يتصرفون فيها فيما لا فائدة منه؟
	أعطاني شخص نقودا وأشياء عينية على أن تجعل في مشروع خيري معين، فقمت ببيع هذه الأشياء وربحت فيها، ثم استخدمت المبلغ في نفس المشروع المنصوص عليه، وزاد المبلغ فاستخدمت الزيادة في مشروع خيري آخر، فهل هذا جائز؟
	بعض الناس يقول: إني لا أزكي مالي أو أتصدق إلا بقصد نماء هذا المال والبركة فيه فما توجيهكم؟
	أنا من دولة... والحكومة هناك تضطهد المسلمين وتفرض عليهم ضرائب أكثر من دخلهم، فالذي يكسب ألف ريال مثلا تفرض عليه الحكومة عشرين ألف ريال ضرائب، وعندنا بنوك تتعامل بالربا، فهل يجوز لنا التعامل معها لتسديد تلك الضرائب من فوائدها؟ وهل يجوز لنا أن ندفع الز
	هناك بعض الجماعات الخيرية التي تقوم بجمع الأموال لأهل المناطق الباردة فيستخدمون شعارا: ساهم معنا لشراء بطانية الشتاء مثلا، ثم هم قد يصرفون جزءا من هذه الأموال لشراء بعض الأشياء غير البطانيات مما يحتاجه هؤلاء الفقراء، فهل المقصود واحد؟
	هذا الشخص عنده ألف وخمسمائة، ولكنه كان يعتقد أن الذي عنده ألف فقط فأخرج خمسين ريالا معتقد أنها زكاة الألف ولم يكن يدري أن زكاة الألف إنما هي خمسة وعشرون فقط، وعلى هذا فهل يمكن أن نعتبر الزائد من زكاة الألف تكفي زكاة عن الخمسمائة التي لم يعلم عنها إلا بعد
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	رسالة: عن امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض
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	سئل فضيلة الشيخ:  امرأة مصابة بجلطة ومنعها الأطباء من الصيام فما الحكم
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	سئل فضيلة الشيخ: زوجتها فاتها من صيام رمضان العام الماضي 1411 هـ اثنان وعشرون يوما بسبب مرض وضعف في الجسم حيث عرضت على الدكتور فأنذرها بعدم إكمال أيام رمضان  ... الخ؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل على المريض الذي لا يرجى برؤه صيام أم فدية؟
	سئل فضيلة الشيخ: شخص له والدة طاعنة في السن وهي تصر على الصوم مع أن ذلك يضر بصحتها فهل هناك كفارة عن عدم صومها؟ وما هي؟
	سئل فضيلة الشيخ: مريض بالكلى ولا يستطيع الصوم لأن الطبيب نصحه باستعمال السوائل دائما وقال له إن الصوم يضاعف من الحصوات و يؤدي إلى اتلاف الكلية فما حكم هذا؟
	سئل فضيلة الشيخ: يوجد في المستشفى مريض له ستة أشهر ولم يصل حيث لا يستطيع و كذلك الصيام ما هو العمل لأداء الصلاة والصوم عنه؟
	سئل فضيلة الشيخ: مريض لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصيام فيكف يخرج الكفارة؟
	سئل فضيلة الشيخ: هناك رجل مريض بمرض القلب ولا يعمل عنده إلا جزء بسيط يحتاج إلى الدواء باستمرار يعني تقريبا كل ثمان ساعات أو ست ساعات فهل يسقط عنه الصوم؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا بريء شخص من مرض سبق أن قرر الأطباء استحالة شفائه منه وكان ذلك بعد مضي أيام من رمضان فهل يطالب بقضاء الأيام السابقة؟
	سئل فضيلة الشيخ: شخص والدته محبة للخير ولذا تشق على نفسها بكثرة الطاعات من صيام وقيام مما يسبب لها التعب والمرض، وقد نصحها الأطباء فلم تستجب؟
	سئل فضيلة الشيخ: امرأة ظاهر منها زوجها وطلبت منه صيام شهرين متتابعين فأنكر هذا الظهار، فأطعمت ستين مسكينا، ولكن بعد أن أمسها فما الحكم؟
	سئل فضيلة الشيخ:إني مصاب بمرض الصرع ولم أتمكن من صوم شهر رمضان المبارك، وذلك لاستمراري على العلاج ثلاث أوقات يوميا؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما هو السفر المبيح للفطر؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل للفطر في السفر أيام معدودة؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم السفر في رمضان من أجل الفطر؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل نوي السفر وأفطر في بيته لجهله، ثم انطلق هل عليه الكفارة قياسا على الجماع في التعمد كقول المالكية؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا كنت مسافرا ومكثت ثلاثة أيام  هل يحق لي أن أفطر في السفر؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم صوم المسافر مع أن الصوم لا يشق على الصائم في الوقت الحاضر لتوفر وسائل المواصلات الحديثة؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما رأيكم في هذا القول: "المسافر إذا أكمل صومه له أجران"؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل الصيام أفضل للمسافر أم الإفطار؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم صيام المعتمر في رمضان؟
	سئل فضيلة الشيخ: المسافر إذا وصل مكة صائما فهل يفطر ليتقوى على أداء العمرة؟
	سئل فضيلة الشيخ: يوجد شخص الآن يفطر بمكة وفي رمضان يفطر فما قولكم؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا كنت مسافرا في رمضان وكنت مفطرا في سفري وعند وصولي إلى البلد الذي سأمكث فيه عدة أيام أمسكت بالصيام في بقية ذلك اليوم؟
	سئل فضيلة الشيخ: كيف يصوم من سفره مستمر مثل أصحاب الشاحنات؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل ينطبق حكم المسافر على سائقي السيارات والحافلات لعملهم المتواصل في نهار رمضان؟
	سئل فضيلة الشيخ: كم مدة المسح للمسافر العاصي؟ وهل يجوز له الفطر والقصر؟
	رسالة: في صيام المسافر
	سئل فضيلة الشيخ: متى وكيف تكون صلاة المسافر وصومه؟
	تعقيب على ما نشر في جريدة المسلمون
	سئل فضيلة الشيخ: هل يدخل في حكم السفر  المبيح للفطر البعثات الدراسية أ و المهمات التي تزيد عن شهر خاصة وأن الصيام في بلاد الغرب شاق وبه متاعب كثيرة؟
	سئل فضيلة الشيخ: مسافر يريد أن يبقى في البلد التي سافر إليها اسبوعا فهل يفطر؟
	سئل فضيلة الشيخ: المتبعث للخارج هل يقصر الصلاة ويفطر في نهار رمضان ولو طالت مدة ابتعاثه؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن توجيه نصيحة لمن هم في الخارج بشأن صيام رمضان؟
	سئل فضيلة الشيخ: امرأة حامل  وفي شهرها الثامن وصامت وفي يوم من شهر رمضان كان شديد الحرارة ولم تفطر وكان الجنين في بطنها يتحرك بشدة وبعد أسبوع خرج ميتها فهل على الأم شيء؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا شق الصيام على المرأة المرضع فهل يجوز لها الفطر؟
	رسالة: عن المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتها خشية على ولديهما
	سئل فضيلة الشيخ: إذا أفطرت المرضع خوفا على ولدها فماذا يلزمها؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر فهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام فما حكم ذلك؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها وأفطرت فما الحكم؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا أفطرت المرأة خوفا على الجنين فماذا عليها؟  وما وجه التفريق بين خ وفها على نفسها وخوفها الى الجنين عند الإمام أحمد؟
	سئل فضيلة الشيخ: امرأة نفست في شهر شعبان، وطهرت في عشر رمضان، هل لها أن تشرع في الصيام مع قدرتها  على ذلك؟ مع أن بعض الأطباء ذكر أن الطفل يصبر ست ساعات على الرضاعة وهي قادرة على الصيام؟
	سئل فضيلة الشيخ: المرأة إذا كانت من النفساء في شهر رمضان أو من الحوامل أو من المرضعات هل عليها القضاء أو الإطعام لأنه قيل لنا بعدم  قضائهن وعليهن الإطعام فقط، نرجو الإجابة؟
	بيان قضاء المغمي عليه للصلاة والصوم
	رسالة  عن رجل له م دة شهرين لم يشعر بشيء؟
	سئل فضيلة الشيخ: عمن يقضي نهار رمضان نائما أو مسترخيا ويقول: لا أستطيع العمل لشدة شعوري بالجوع والعطش فهل يؤثر ذلك في صحة صيامه؟
	سئل فضيلة الشيخ: النوم طوال ساعات النهار ما حكمه؟
	سئل فضيلة الشيخ: موظف نام أكثر من مرة في الشركة أثناء العمل وترك العمل هل يفسد صومه؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما القول في قول ينامون طوال نهار رمضان وبعضهم يصلي مع الجماعة وبعضهم لا يصلي، فهل صيام هؤلاء صحيح؟
	سئل فضيلة الشيخ: نمت طوال اليوم ولم أستيقظ إلا عند صلاة العشاء ما حكم صيام هذا اليوم؟
	سئل فضيلة الشيخ: عملي يتطلب مني الحضور الساعة التاسعة ليلا وحتى السحور بدون نوم هل يجوز لي أن أنام طوال اليوم في رمضان؟
	سئل فضيلة الشيخ: كثير من الناس في رمضان أصبح همهم الوحيد هو جلب الطعام والنوم ... فما توجيهكم لهؤلاء؟
	سئل فضيلة الشيخ: عمن يفيق يوما ويجب يوما كيف يصوم؟
	سئل فضيلة الشيخ: عما إذا جن الإنسان وهو صائم  هل يبطل صومه؟
	سئل فضيلة الشيخ: رجل نام وبعد نومه أعلن عن ثبوت رؤية هلال رمضان، ولم يكن قد بيت نية الصوم وأصبح مفطرا لعدم علمه بثبوت الرؤية، فما هو  الواجب عليه؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل نية الصيام كافية عن نية صوم كل يوم على حده؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا دخل شهر رمضان هل تكون النية في أول الشهر أم في كل ليلة؟
	سئل فضيلة الشيخ: صام رجل ووقت الإفطار نام ولا قام إلا بعد الأذان  بعد أذان الصبح هل يصوم أو يفطر وما هو الأفضل؟
	سئل فضيلة الشيخ: رجل يقول: إنني في الليلة التي نتحرى فيها دخول شهر رمضان نمت تلك الليلة ولم  أعلم أنه قد دخل شهر رمضان وبعد خروجي في الصباح تبلغت أن ذلك  اليوم صحيح وهو ليس بنية سابقة قبل الفجر؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا أصبح الإنسان وعليه جنابة ونوى الصوم وهو بتلك الحال فهو يصح صومه
	سئل فضيلة الشيخ: هل كل يوم يصام في رمضان يحتاج إلى نية أم تكفي نية صيام الشهر كله؟
	سئل فضيلة الشيخ: سمعنا الليلة المدفع أكثر من مرة شككنا هل هو العيد أم رمضان وانتظرنا نسمع شيئا من الإمام قبل الفجر فلم نسمع شيئا فما حكم تردد النية في الصوم أو الفطر؟
	سئل فضيلة الشيخ: رجل مسافر وصائم في  رمضان نوى الفطر ثم لم يجد ما يفطر به ثم عدل عن نيته وأكل الصوم إلى المغرب فما صحة صومه؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم صيام النفل إذا نواه في أثناء النهار؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل صيام الست من شوال ويوم عرفة يكون لها حكم صيام الفرض فيشترط فيها تبييت النية من الليل؟
	سئل فضيلة الشيخ: لو نوى الإنسان الصيام من صلاة الظهر وهو لم يأكل طوال النهار إلى الظهر فلما جاء الظهر نوى الصيام فهل يكتب له صيام يوم كامل أم من صلاة الظهر؟
	سئل فضيلة الشيخ: رجل نوى صيام اليوم الثلاثين من شعبان وقال: إن كان غدا من رمضان فهو فرض، فهل يصح صيام هذا ا ليوم مع أن نيته معلقة؟
	سئل فضيلة الشيخ: رجل نوى قطع صيامه في شهر رمضان بالفطر ثم تراجع عن نية فما الحكم؟
	سئل فضيلة الشيخ: النية الجازمة للفطر دون أكل أو شرب هل يفطر بها الصائم؟

	باب ما يفسد الصوم
	سئل فضيلة الشيخ: عن مفسدات الصوم؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما هي المفطرات التي تفطر الصائم؟
	سئل فضيلة الشيخ: أرجو أن تتكلم عن المفطرات في نهار رمضان ولو على وجه العموم؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما هي مفطرات الصائم؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم من أفسد صومه الواجب بسبب العطش؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا كان الدخان ليس بطعام ولا شراب ولا يصل إلى الجوف فهل هو من المفطرات؟
	سئل فضيلة الشيخ: يعتقد بعض الصائمين الذين ابتلاهم بشرب الدخان أن تعاطي الدخان في نهار رمضان ليس من المفطرات لأنه ليس أكلا ولا شربا فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الحقن الشرجية التي يحقن بها ال مريض وهو صائم؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضا؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الكحل للصائم؟
	سئل فضيلة الشيخ: قطرة العين والأنف والاكتحال والقطرة  في الأذن هل تفطر الصائم؟
	سئل فضيلة الشيخ: قرأت كتابكم "شرح بلوغ المرام" وكان في كتاب الصيام وكان الموضوع في الاكتحال
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم القطرة والمرهم في العين؟
	سئل فضيلة الشيخ: استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر؟
	سئل فضيلة الشيخ: بعض الناس مصاب بالربو ويحتاج إلى استعمال البخاخة أثناء صيامه فما حكم ذلك؟
	سئل فضيلة الشيخ: في بعض الصيدليات بخاخ يستعمله بعض مرضى الربو فهل يجوز للصائم استعماله في نهار رمضان
	سئل فضيلة الشيخ: يوجد عند  بعض الناس المصابين بالحساسية - ضيق النفس  - بخاخ يستعمله حينما يحس بالنوبة فهل إذا استعمل في نهار رمضان يفطربه؟
	سئل فضيلة الشيخ: رجل فيه مرض الربو وعنده  علاج بخاج  هل يجوز استعماله في نهار رمضان وهل هو يفطر أم لا؟
	سئل فضيلة الشيخ: شخص به مرض الربو ولا لا يستطيع قراءة القرآن إلا باستعمال الأكسدين فهل يستعمله في نهار رمضان؟
	سئل فضيلة الشيخ: الحقنة في العضل أو الوريد هل تفسد الصوم والإبر المغذية؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟
	سئل فضيلة الشيخ : هناك أمور استجدت في رمضان كالقطرة والإبرة فما هو حكمها في رمضان؟
	سئل فضيلة الشيخ:  هل هناك إبر إذا استعملت أفطرت بمستعمليها غير إبر التغذية
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز للصائم أن يستعمل الإبر المغذية؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم استعمال الصائم لإبر البنسلين التي تضد الحمى؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يفطر الصائم بأخذ الإبر المغذية في الوريد؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم حقن الإبر في العضل والوريد؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يفطر الصائم إذا استنشق البخور؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل استنشاق الطيب كالبخور والعود يؤثر على الصائم يفسد صومه أم لا؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم استعمال الصائم الروائح  العطرية في نهار رمضان؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم شم الطيب للصائم؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يفسد  الصوم باستعمال الطيب والبخور؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما الفرق بين البخور والقطرة التي تنزل إلى الحلق ويتطعم بها الصائم؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم استعمال الصائم مرهما لإزالة الجفاف عن الشفتين؟
	رسالة: شم الأدهان الطيبة
	سئل فضيلة الشيخ: في أحد شهور رمضان الماضية قمت بدهن شعري ولم أكن أعلم أن هذا يبطل الصوم ونبهتني إحدى الأخوات بأن صومي غير صحيح ؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز وضع الحناء للشعر أثناء الصيام والصلاة لأني سمعت بأن الحناء تفطر الصيام؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا استعملت المرأة الدهون وهي صائمة ف هل عليها شيء؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم استخدام أدوات المكياج والكحل أثناء الصيام؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن امرأة كان معها قطعة بلاستيكية صغيرة وهي قائمة تنقش بها أسنانها فشرقت وبلعت هذه القطعة فهل تفطر بها؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن القيء في رمضان هل يفطر؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم من استقاء وهو صائم أو تقيأ بغير فعله؟
	سئل فضيلة الشيخ: في فجر رمضان في أثناء الصلاة مثلا يكون الصائم ممتليء البطن، .. الخ ؟
	سئل فضيلة الشيخ: قرأنا فتوى لأحد المشائخ جاء فيها: أن من استقاء فقاء بطل صومه، فهل يدخل في حكم الاستقاءة من كان يلاعب طفلا فأدخل يده في فمه فاستقاء من هذا العمل؟
	سئل فضيلة الشيخ:  إذا استمنى  الصائم فهل تجب عليه الكفارة؟
	سئل فضيلة الشيخ: شاب استمنى في رمضان جاهلا بأنه يفطر وفي حالة غلبة عليه شهوته، فما الحكم؟
	سئل فضيلة الشيخ: هناك فتى كان يفعل العادة السرية فأتى عليه رمضان ولم يبلغ بعد، وصام ذلك الشهر، ثم أتت عليه سنة أخرى فبلغ، مع ذلك كان يفعل العادة السرية في نهار رمضان؟
	سئل فضيلة الشيخ: في رمضان السابق وأنا صائم وقعت في  العادة السرية فماذا يجب علي؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن رجل داعب زوجته  وهو صائم فخرج منه مني فما حكم صومه؟
	سئل فضيلة الشيخ:  عن رجل صائم داعب امرأته فخرج المذي فماذا عليه؟ هل يعيد ا لصيام أم يكمله أم ماذا؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم صيام من أنزل المني في نهار رمضان بعد أن نظر إلى محاسن امرأة تثير الشهوة؟
	 سئل فضيلة الشيخ: رجل عنده سلس بول فأراد أن يجفف ذكره فخرج منه مني في نهار رمضان ماذا عليه؟
	سئل فضيلة الشيخ: ذكرتم أحسن الله إليكم  حديث: "يدع شهوته وطعامه" دليلا على إفطار من أنزل منيا بشهوة ؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل المذي يوجب القضاء في ش هر رمضان إذا كان بشهوة؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما هو ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم؟ وكيف يفسد الصوم؟
	سئل فضيلة الشيخ: قوله عليه الصلاة والسلام: "أفطر الحاجم والمحجوم" هل هو حديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا فما هو تفسيره؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما صحة  حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟
	سئل فضيلة الشيخ: كيف نوفق بين حديث أفطر الحاجم والمحجوم وبين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم  احتجم وهو صائم؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما الجمع بين هذين الحديثين: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم متفق عليه،
	سئل فضيلة الشيخ: نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن حزم أنه قال: صح حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" ... الخ؟
	 سئل فضيل الشيخ:إذا جرح الصائم ونزف دمه فهل يفطر بذلك؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يبطل الصوم بالرعاف؟ وكذلك خروج الدم بخلع الضرس؟
	سئل فضيلة الشيخ: التبرع بالدم هل يفطر الصائم إذا أخذ شيء من الدم لغرض؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل سحب الدم بكثرة يؤدي إلى إفطار الصائم؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم التحليل والتبرع بالدم للصائم؟
	سئل فضيلة الشيخ: : هل يجوز للصائم أن يسحب دمه في المستشفى أو في غير المستشفى؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره "برواز" متوسط؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا قلع الصائم ضرسه فهل  يفطر بسبب الدم الخارج منه؟
	سئل فضيلة الشيخ إذا جرح الصائم أو قلع ضرسه وخرج منه دم فما حكم صومه؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يفطر الإنسان بخروج الدم عند قلع الضرس؟
	سئل فضيلة الشيخ: خروج الدم من الصائم هل يفطر؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم خروج الدم من الصائم من أنفه، أو فمه، أو بقية جسمه؟
	سئل فضيلة الشيخ: لو تسبب في خروج الدم كأن يخلع ضرسه؟
	سئل فضيلة الشيخ: خروج الدم من الأنف أو من أحد أعضاء الجسم وضرب الإبر في الوريد أو في الورك والقطرة والكحل والمرهم والتغرغر بعلاج في  الفم  هل تفطر؟
	سئل فضيلة الشيخ: امرأة  حامل ونزل منها دم في نهار رمضان فما الحكم؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن امرأة كانت من عادتها أن تحيض خمسة أيام ولما كبرت أصبحت العادة تتأخر عليها وإذا نزلت استمرت أربعة عشر يوما فما الحكم في هذه الأيام الزائدة؟
	سئل فضيلة الشيخ: امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد فهل يجوز  لها أن تفطر أم تواصل الصيام؟
	سئل فضيلة الشيخ: امرأة في الشهر الثامن حملها ووافق ذلك أن يكون شهر رمضان، و قد نزل منها الدم قبل أن تضع جنينها ثم وضعت الجنين بعد أربعة عشر يوما من شهر رمضان وذلك عن طريق عملية قيصرية، فهل تقضي الأيام التي نزل معها الدم أم لا، مع أنها كانت صائمة؟
	 هل يجوز استعمال حبوب منع الحيض للمرأة في رمضان أم لا؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم من أنزلت العادة الشهرية قبل وقتها بالعلاج فتوقف الدم وبعد الصيام بثمانية أيام جاءت في وقتها فما حكم الأيام التي لم تصل فيها؟
	رسالة: من عملت تنظيف رحم
	سئل فضيلة الشيخ: هل يفسد الصوم ما ينزل من الحامل من دم أو صفرة؟
	سئل فضيلة الشيخ: امرأة يخرج منها دم مصحوب بصفرة في غير عادتها الشهرية وقد استغرقت معها الشهر كله وصامت في ذلك فهل يكفي صومها في ذلك أم تقضيه؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن  امرأة أتتها أعراض الدورة الشهرية ووجدت الصفرة ولكن لم ينزل الدم وذلك في شهر رمضان ... الخ؟
	سئل فضيلة الشيخ: أنا أم لطفل لم يبلغ من الع مر أربعة شهور، وأستعمل حبوب منع الحمل، ولكني أحيانا يعترضني نزول دم خفيف أحمر اللون بعد غسل الجمع، وقد حدث ذلك لي في شهر رمضان؟
	سئل فضيلة الشيخ: أنا  امرأة ضمت أيام الست من شوال، وآخر يوم من الصيام أحسست بألم الدورة، ونزل في هذا اليوم كدرة معي... الخ؟
	سئل فضيلة الشيخ: أنا فتاة متزوجة ورزقني الله بولدين توأمين والحمد لله، ولقد انتهت الأربعون يوما في اليوم السابع من رمضان ... ؟
	سئل فضيلة الشيخ: أنا امرأة تأتيني الدورة الشهرية في هذا الشهر  الكريم في خمس وعشرين غلى آخر الشهر ...؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز استعمال حبوب منع الحيض للمرأة في رمضان أم لا؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم تناول المرأة لحبوب منع الحيض لأجل الصيام؟
	سئل فضيلة الشيخ: المرأة ينزل منها الحيض بعد غروب الشمس بقليلهل فهل صومها صحيح؟
	سئل فضيلة الشيخ: شخص يقول: أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاما ... ؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا أكل الصائم أو شرب ناسيا فما حكم صومه؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما الحكم إذا أكل الصائم ناسيا؟ وما الواجب على من رآه؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا رؤي صائن يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسيا فهل يذكر أم لا؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا أكل الصائم ناسيا فماذا يجب على من رآه؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الأكل والشرب ناسيا في صيام التطوع؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم من أكل أو شرب ناسيا؟
	سئل فضيلة الشيخ: رجل صائم أغمى وصار أثناء الإغماء يحرك رأسه ويخرج اللعاب من فمه قام شخص حضره فرشه بالماء فحقن ماء في فمه فهل يفطر أم لا؟
	سئل فضيلة الشيخ: امرأة تشتكي من زوجها الذي لا يلتزم بالصيام والصلاة وله فيها آراء غير حسنة ويجبرها على الإفطار في رمضان فما حكم بقائها.....؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يؤثر على الصوم استنشاق الدخان الصادر من المصانع؟
	سئل فضيلة الشيخ: عمن يطحن الحبوب إذا تطاير إلى حلقه شيء  من جراء ذلك وهو صائم فهل يجرح ذلك صومه؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الجلوس في نهار رمضان قرب أجهزة لها بخار أو دخان؟ وإذا كان ذلك من صميم عملي فما الحكم؟
	سئل فضيلة الشيخ:  رجل صائم غلبه التفكير فأنزل فهل يفسد صومه بذلك؟
	سئل فضيلة الشيخ: من أزل من غير جماع في نهار رمضان فما الحكم؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يفسد صيام من احتلم ليلا؟
	سئل فضيلة الشيخ: رجل نام مع زوجته في يوم رمضان وهو صائم  ولاعبها ونام ثم احتلم في أثناء النوم فهل عليه قضاء الصيام؟
	سئل فضيلة الشيخ: فيمن احتلم في نهار رمضان؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا احتلم الصائم فهل يضر ذلك الاحتلام الصيام؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم السباحة للصائم؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم العوم للصائم أو الغوص في الماء؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الاستحمام في نهار رمضان أكثر م ن مرة، أو الجلوس عند مكيف طوال الوقت، وهذا المكيف يفرز رطوبة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إكثار الصائم للغسل لأجل التبرد؟
	سئل فضيلة الشيخ: عمن ينام وعليه جنابة وقد أدركه أذان الفجر فقام واغتسل فهل صيامه ذلك صحيح؟
	هل على الصائم حرج إذا أصبح جنبا من أهله
	سئل فضيلة الشيخ: هل صحيح أن المضمضة في الوضوء تسقط عن الصائم في نهار رمضان؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن التمضمض من شدة الحر هل يفسد الصوم؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق في نهار رمضان؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه فهل يفطر بذلك؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟
	سئل فضيلة الشيخ: من أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر قد طلع؟
	 سئل فضيلة الشيخ: نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيه قسم يسمى "الإمساك" وهو يجعل قبل صلاة الفجر بنحو عشر دقائق، أو ربع ساعة فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع؟
	سئل فضيلة الشيخ: قمت لتناول طعام السحور ولم أكن أعلم أن الوقت قد دخل، وتناولت :كأسا من الماء ....؟
	سئل فضيلة الشيخ: تحريت وقت الفجر قدر استطاعتي وظننت بقاء الليل فقمت للسحور فسمعت أثناء ذلك أذان الفجر فلفظت اللقمة ونويت الصوم فهل صومي صحيح؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا تسحر الصائم معتقدا أنه ليل فتبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع فما حكم صيامه ذلك اليوم؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الذين يتقدمون في أذان الفجر في رمضان؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذن أو بعد الأذان بوقت يسير ولا سيما إذا لم يعلم طلوع الفجر تحديدا؟
	سئل فضيلة الشيخ: بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان فما هو صحة صومهم؟
	سئل فضيلة الشيخ: يحدث ومن عدة سنوات أنهم لا يمسكون عن الطعام حتى نهاية الأذان، فما حكم عملهم هذا؟
	سئل فضيلة الشيخ: شخص موجود بالحرم وهو لا يعرف وقت الإمساك و قد تأخر عن الإمساك إلى حين الانتهاء من الأذان وقال له شخص بجانبه إنك متأخر عن الإمساك عند ضرب المدفع أرجو الإفادة أفادكم الله؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا شك الإنسان في طلوع  الفجر فهل يجوز له الأكل والشرب
	سئل فضيلة الشيخ:عن حكم الأكل أثناء أذان الفجر؟
	سئل فضيلة الشيخ: متى يجب الإمساك هل حال سماع المؤذن أم بعد فراغه من الأذان، وخصوصا إذا كنت لا أعلم هل طلع الفجر أم لا؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا شرب الإنسان بعد سماعه أذان الفجر فما حكم صيامه؟
	سئل فضيلة الشيخ: بعض الأهل عندما كانوا يفطرون ويأكلون بعد أذان الفجر، لما ذكرت لهم أن ذلك لا يجوز قالوا ما في ذلك شيء فما حكم هذه الأيام الماضية؟
	سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الأكل في أثناء أذان الفجر حتى يكتمل؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يلزم الصائم أن يمسك من حين يسمع النداء أو إلى أن ينتهي المؤذن؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يلزم الإمساك بمجرد سماع الأذان؟
	رسالة:  الصيام في بلاد يطول فيها النهار
	رسالة:  الصيام في بلاد يطول فيها النهار
	رسالة: الصيام في بلاد يطول فيها النهار
	سئل فضيلة الشيخ: إذا سافر إلى بلاد الكفار؟
	سئل فضيلة الشيخ: نحن في بلاد لا  تغرب الشمس فيها إلا الساعة التاسعة والنصف مساء أو العاشرة مساء فمتى نفطر؟
	سئل فضيلة الشيخ: في البلاد الإسكندنافية وما فوقها شمالا يعترض المسلم مشكلة الليل والنهار طولا وقصرا إذا قد  يستمر النهار 22 ساعة والليل ساعتين وفي فصل آخر العكس كما حصل لأحد السائلين عندما مر بهذه البلاد في رمضان...؟
	سئل فضيلة الشيخ: طالب في إحدى المدن الأمريكية حكى قصته بأنه اضطر للسفر من مدينته التي يدرس فيها بعدما أ مسك الفجر ووصل للمدينة التي يريد بعد المغرب حسب توقيتها ولكنه وجد نفسه قد مر عليه 18 ساعة ولم ينته صيامه ....؟
	سئل فضيلة الشيخ: كيف يصوم من كان في بلاد ليلها ستة أشهر ونهارها ستة أشهر؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا سافر الإنسان من شرق البلاد إلى غربها فزاد عليه الصوم أربع ساعات فهل يفطر على توقيت البلاد الشرقية لأنه صام على توقيتهم
	سئل فضيلة الشيخ: سخص أدركه شهر رمضان في بلاد الغرب ولقي صعوبة من حيث تحديث بدء ونهاية النهار فماذا يفعل؟
	سئل فضيلة الشيخ: يطول النهار في بعض البلاد طولا  غير معتاد يصل إلى عشرين ساعة أحينا، هل يطالب المسلمون في تلك  البلاد بصيام جميع النهار؟
	سئل فضيلة الشيخ: سئل فضيلة ال شيخ إنسان سافر وهو صائم يوم الاثنين من اليابان ووصل أمريكا مساء الأحد فهل يجزأه عن صيام الاثنين أم لا؟
	سئل فضيلة الشيخ: لو قدر أن شخصا سافر من اليابان في يوم الأحد من رضمان وذلك بعد أن أفطر المغرب ....؟
	رسالة من أفطر في جدة على أذان المغرب من الحرم في الإذاعة؟
	سئل فضيلة الشيخ: في شهر رمضان يكون إقلاع بعض الرحلات وقت أذان المغرب فنفطر ونحن على الأرض وبعد الإقلاع والارتفاع على مستوى الأرض نشاهد قرص الشمص ظاهرا فهل نمسك أم نكمل إفطارنا؟
	سئل فضيلة الشيخ: في شهر رمضان نكون على سفر ونصوم خلال هذا السفر فيدركنا الليل ونحن في الجو فهل نفطر حينما نرى اختفاء قرص الشمس ... ؟
	سئل فضيلة الشيخ: لو كان هناك غيم ونحن صيام فكيف نفطر في الطائرة
	سئل فضيلة الشيخ: من ركب الطائرة وقد غربت الشمس فأفطر ثم رآها بعد إقلاع الطائرة فهل يمسك؟
	سئل فضيلة الشيخ: رجل أفطر بعد غروب الشمس ثم طار بالطائرة فرأى الشمس لم تغرب فما الحكم؟
	سئل فضيلة الشيخ: إذا أفطر في الأرض مثلا ثم أقلعت الطائرة وبانت له الشمس فما الحكم؟
	سئل فضيلة الشيخ: هل يتبع الصائم في الفطر أذان المؤذن أو الإذاعة؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الجماع في نهار رمضان؟
	سئل فضيلة الشيخ: عما إذا جامع الصائم في يوم أكثر من مرة؟
	سئل فضيلة الشيخ: رجل جامع زوجته وهو صائم هل يجوز له أن يطعم ستين مسكينا لكفارته؟
	سئل فضيلة الشيخ: عن رجل غني ولا يهمه الإنفاق قليلا كان أو كثيرا وجامع زوجته في نهار رمضان والصوم واجب  ...؟
	سئل فضيلة الشيخ: رجل يقول: جامعت زوجتي في نهار رمضان برغبة وإلحاح شديد منها، وأنا حاليا أقوم بصيام شهرين متتابعين وأثناء فترة الصيام حضرت زوجتي ...؟
	سئل فضيلة الشيخ:رجل جامع زوجته بدون إنزال في نهار رمضان فما الحكم؟
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	يقول السائل بعد أيام نستقبل عشرة ذي الحجة فما نصيحتك للجميع، ونرجو بيان فضلها والأعمال التي تسن فيها؟
	 ما هي الفضائل في شهر ذي الحجة؟
	إذا كان الإنسان عليه ذنوب من كبائر، ثم حج فهل يمحو الله عنه هذه الذنوب بعد التوبة، أرشدني جزاك الله خيرا؟
	قلنا: عن الحج: إنه يكفر الذنوب، ويعود الحاج كيوم ولدته أمه. ....؟
	قال بعض علماء الحديث إن كبائر الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة؟
	هل الكبائر يكفرها الحج؟
	كيف يكون الحج مبرورا ؟ وكيف تكون العمرة صحيحة وهل لها طواف وداع؟
	إذا حج من لا يصلي ولا يصوم فما حكم حجه وهو على تلك الحال؟
	أرى كثيرا من الناس يؤدون فريضة الحج ويصومون شهر رمضان مع أنهم لا يصلون، فما حكم ذلك؟
	سائل يقولك أنا متزوج من امرأة ولي منها أربع بنات، ولكنها لا تصلي علما أنها تصوم رمضان،  .....؟
	ما حكم من لا يصلي ؟ وما حكم إدخاله الحرم؟
	امرأة كانت لا تصلي لمدة أربعين سنة والآن تريد أن تصلي وتحج فهل يشترط أن تشهد الشهادتين، لأن تارك الصلاة قد كفر؟
	طفل بلغ منذ سبعة أعوام ولم يصل صلاة واحدة إلى الآن وهو يريد الحج فهل على الناس منعه من الحج لكونه كافرا أو أنه لا يمنع؟
	امرأة نذرت إن رزقها الله بمولود أن تحج ورزقها الله به فهل عليها الحج للنذر، علما بأنها لم تحج الفرض؟
	امرأة كبيرة السن وعندها أخت أكبر منها، وهذه المرأة تقوم بالعنانية بأختها الكبيرة ....؟
	رجل عنده عمال يريدون أن يؤدوا فريضة الحج فهل يسمح لهم مع العلم أنهم لا يشهدون صلاة الفجر؟
	بعض الكفلاء يمنعون مكفوليهم من السفر لأداء فريضة الحج فهل يأثمون بذلك وما توجيهكم لهؤلاء الكفلاء؟
	ما حكم من أدى العمرة فقط ولم يؤد فريضة الحج؟ ...
	إذا خرجت المرأة حاجة وبعد وصولها إلى جدة سمعت بوفاة زوجها فهل لها أن تتم الحج أو أن تجلس للحداد؟
	رجل من أهل مكة نوى الحج مفردا فهل يلزمه أن يعتمر عمرة الإسلام؟
	 رجل موظف إذا أتى موسم الحج ذهب إلى مكة لعمل مكلف به في موسم الحج، ولم يؤد فريضة الحج بعد وهو مستطيع فهل عليه شيء؟
	شخص يعمل في الأمن العام وحاول الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج، فلم يسمح له مرجعه بذلك، فتغيب عن العمل وذهب لأداء الفريضة بدون إذن من مرجعه ...؟
	موظف يعمل في تنظيم الحج ولم يحج حيث لم يسمح له بذلك: فهل يحج بدون إذن من مرجعه؟
	رجل يقول: أنا أعمل بقوة الحج والمواسم في مكة المكرمة ولا يسمح لنا في عملنا بإجازة لأداء فريضة الحج، فهل يحق لي أن أغيب بدون إن وأؤدي فريضة الحج مع العلم بأني لم أحج حجة الفريضة؟
	رجل يقول: زوجتي لم تؤدي فريضة الحج إلى الآن، ولدينا طفل عمره أربعة أشهر، وهو يرضع من أمه، فهل تحج أم تبقى عند طفلها؟
	يقول السائل: فضيلة الشيخ لم أحضر إلى بهذه البلاد إلا من أجل الحج، وأخشى أن لا يوافق من أقوم بالعمل عنده بأدائي لهذه الفريضة، وأنا الآن في السعودية وعلى بعد مسافة قليلة من مناسك الحج ....؟
	فضيلة الشيخ من المعلوم أن الامتحانات بعد الحج مباشرة فسبب ذلك إحجام كثير من الشباب والفتيات عن الفريضة المفروضة عليهم مع استطاعتهم لها وقدرتهم عليها، فهل يأثمون بذلك؟
	عمري ثلاثون سنة هل يجوز لي أن أؤخر الحج إلى السنة القادمة، وأنا مستطيع الحج الآن؟
	شاب يقول أنا أريد الحج ووالدتي ترقض ذلك بحجة الخوف على؟
	رجل بذل المال لفقراء حتى يحجوا فهل يلزمهم الحج؟
	أريد أداء فريضة الحج لأول مرة وأنا متزوجة ولي أولاد صغار، أصغرهم تبلغ من العمر خمسة أشهر، وأقوم برضاعة طبيعية .....؟
	هل يجب استئذان الوالدين في الذهاب إلى الحج، سواء كان فرضا أم تطوعا؟
	بعض الناس له أكثر من خمسين سنة وعنده أملاك ومزارع وأراضي وبيوت وعليه دين، وهو لم يؤد فريضة الحج، فإذا نصح بالحج تعذر بالدين مع قدرته على سداد دينه؟
	امرأة توفي عنها زوجها وأدركها حج الفريضة، وهي في الحداد وهي مستطيعة وقادرة وعندها محرم هل تحج  أو لا؟
	امرأة من خارج هذه البلاد توفي زوجها وهم في السعودية وهي الآن محادة على زوجها وتريد الحج هذا العام فهل تحج وهي في العدة علما أنها بعد؟
	هل يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج وهي في العدة بعد زوجها للوفاة أو الطلاق؟
	كثيرا ما نلاحظ بعضا من المسلمين وخاصة من الشباب من يتساهلون في أداء فريضة  الحج يسوف في ذلك ....؟
	رجل في التاسعة والعشرين لم يتزوج بعد وينوي الزواج عن قريب إن شاء الله ولكن لم يود فريضة الحج فهل فريضة الحج مقدمة على الزواج؟
	رجل يريد أن يحج ولم يتزوج فأيهما يقدم؟
	شاب له من العمر اثنتان وعشرون سنة، ويقول: هل يجوز أن أحج بيت الله قبل الزواج وليس عندي رغبة في الزواج؟
	هل يجوز تأجيل الحج إلى ما بعد الزواج للمستطيع، وذلك لما يقابل الشباب في هذا الزمن من المغريات والفتن، صغيرة كانت أم كبيرة؟
	 هل يجوز للفتى الشاب أن يحج إلى بيت الله الحرام قبل الزواج أم لا بد من زواجه ثم بعد ذلك الحج ، وما هي الشروط الواجبة عليه وفقكم الله؟
	يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ....؟
	الكثير من الأخوة الذين يقدمون للعمل في المملكة يقولون بأن قدومهم أصلا ليس للحج، وإنما قدموا لطلب الرزق ، فهل يجوز أن يعزموا النية للحج من هذا البلد؟
	رجل متزوج وله أربعة أطفال وقد غاب عنهم منذ ستة عشر شهرا ويريد أن يؤدي فريضة الحج، فهل يجوز له أن يؤدي فريضة الحج قبل أن يزور أولاده في بلده؟
	امرأة لم تحج وأرادت أن تبعث بمال لمن يحج عن أخيها الذي توفي وكان عمره سبعة عشر وهو كان من العاشرة إلى السابعة عشرة كان مشلولا فهل يجوز لها ذلك أم لا يجوز؟
	رجل نذر نذرا فهل يجوز له أن يؤدي فريضة الحج قبل الوفاء بالنذر، حيث إن الوفاء بهذا النذر غير ممكن إلا في بلده ....؟
	 إذا حج الصبي قبل أن يبلغ ثم بلغ هل يلزمه أن يحج مرة أخرى؟
	نويت الحج في هذا العام ولي ابن صغير عمره عامان نريد أن يحج معنا فهل يجوز أن ينوي له والده ويحمله أثناء الطواف والسعي أم يطوف والده ويحمله أثناء الطواف ....؟
	ما الحكم في حل إحرام الطفل بدون أن يقضي النسك؟
	رجل اصطحب ابنه معه لأداء العمرة وليس هذا الطفل ثياب الإحرام، وفي أثناء العمرة خلع الطفل إحرامه ولم يكمل هذه المناسك، فما عليه؟
	كيف يحرم الصبي؟
	من عليه دين هل يلزمه الحج؟
	ما حكم الحج من مال لم يخرج منه زكاة؟
	هل يصح حج من عليه دين وخصوصا إذا كان الدين كثيرا، أي لا يستطيع القطاء إلا بعد فترة زمنية طويلة ولا يستطيع تحديدها؟
	من حج وعليه دين ما الحكم؟
	رجل سأل رجلا غنيا ميسور الحالل أن يعطيه مالا ليبلغ به الحج إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج فأعطاه مالا فهل حج الرجل صحيح؟
	هل يجوز للإنسان أن يعطي شيئا من زكاته لمن أراد أن يحج؟
	ثلاثة أخوة يعملون في المملكة ولكل واحد منهم له رزقه وظروفهن وقد اتفقوا على المساهمة في نفقات الحج لوالدتهم ....؟
	هل يجب  على الرجل القادر ماديا أن ينفق على زوجته لتأدية فريضة الحج وإذا لم يفعل فهل يأثم؟
	رجل عازم على الحج ولكن عليه دين لشخص آخر، وقد بحث عنه ولم يجده، يقول ماذا أفعل؟
	ما رأيكم في الذي لم يحج وتوفرت لديه جميع السبل ولكن عليه دين، فهل يتم عزيمته على الحج أم يبطله؟
	ما حكم الحج للرجل الذي عليه دين؟
	إذا كان على الإنسان دين ورغب الحج واستسمح صاحب الدين فهل يحج؟
	هل الدين يمنع من الحج، وإذا كان مانعا من الحج فما الحكم بالنسبة لديون البنوك الطويلة؟
	أتى رجل على دين فهل يجوز لي أن أحج نيابة عن شخص مع العلم أ،ي سآخذ مبلغا على ذلك وهل يجب على أن أستأذن من صاحب الدين الذي علي؟
	رجل راتبه أربعة آلاف وعليه إيجار ونفقة عيال، ويريد أن يسافر للحج مع حملة أو غير حملة فهلل للمحسنين أن يجمعوا له ما يجلعه يستطيع الذهاب إلى الحج لأداء الفريضة؟
	إذا حج الرجل بنفقة غيره وهو قادر على أن يحج بنفقته فهل يلزمه أن يحج حجة أخرى؟
	رجل حج وعليه دين مسقط من غير أن يستأذن من صاحب الدين ومتأخر عن بعض الأقساط فما حكم حجه؟
	هل يجوز لمن اشترك في الجمعية الشهرية أن يحج بالمال الذي أخذه منها، علما بأنه أول من استلمها؟
	بعض من الناس يأخذ سلفيات من الشركة التي يعمل بها يتم خصمها من راتبه بالتقسيط ليذهب إلى الحج، فما رأيكم في هذا الأمر؟
	أنا طالب قد بلغت وليس لي مال خاص بي - فهل أطلب من والدي المال لأحج الآن أم أنتظر لحين تخريجي وعملي لأحج بمالي الخاص مع أن ذلك سيطول. فبماذا تنصحونني؟
	إنسان أعطاه شخص مالا ليؤدي به الفريضة، فهل يلزمه أن يقبل هذا المال ويؤدي به الفريضة؟
	لزوجتي عندي مبلغ من المال وأريد أن أؤدي الحج منه فهل يجوز لي ذلك؟
	شخص اشترى بيتا، أو أرضا أو سيارة تقسيطا فهل يجوز له أداء الحج أو العمرة؟ علما أنه بالإمكان تسديد الأقساط من راتبه دون أن يمتد لسلف أو غيره؟
	إذا كان الرجل مكسبه حرام ثم حج بابنته أو ولده الفرض فهل يقبل منهما أم عليهما إعادة الحج؟
	عليه قروض طويلة الأمد وهو يؤدي هذه القروض فهل له أن يتصدق وأن يحج؟
	إذا جمع شخص أموالا كثيرة من تجارة في أشياء محرمة ثم تاب إلى الله، فهل يجوز له أن من ذلك المال ...؟
	إذا تبرع الكافرب بدراهم لمسلم ليحج بها فهل للمسلم المحتاج أن يحج بها الفرض؟
	إنني أريد أن أحج لكن على سلفة وعندي قطعة أرض أريد أن أبنيها بيتا. هل أحج أم أعطى السلفة أم أبني البيت؟
	سائل يسكن مع أخيه منذ سبع سنوات، لم يجد منزلا مع عائلته يستقل فيه، جاء إلى المملكة فأعطاه والد كفيله ألفي ريال ليحج فحج ....؟
	لقد أديت فريضة الحج في الموسم الفائت عام 1404هـ، نيابة عن والدي المتوفي، ولكن النقود التي ذهبت بها لم تكن كلها مني، بل استلفت من أحد أصدقائي لأكمل مصاريف الحج؟
	إذا أراد الإنسان الحج وعليه دين فهل يجوز له الحج قبل تسديده؟
	هل يجوز للمرأة أن تسافر للحج من مال أخيها وزوجها موافق على سفرها؟
	رجل ينوي أن يحج حج الفريضة وعليه ديون كثيرة يغلب على الظن بأنه إذا استأذن من أصحابها سوف يأذنون له ....؟
	رجلب في إحدى المؤسسات وقد درجت المؤسسة على إيفاد بعض عامليها كل عام إلى الحج على نفقتها ...؟
	رجل يملك مبلغا من المال ولم يؤد فريضة الحج وعنده ابن شاب ليس لديه مال ليتزوج به لأنه ما زال يدرس ..؟
	امرأة كانت في حاجة فدفع لها زكاة فهل لها أن تحج منها أم لا جزاكم الله خيرا؟
	هل يجوز لي أن أحج بمال والدي، علما بأني لا أملك مالا؟
	رجل يعمل في شركة بالمملكة وصاحب هذه الشركة يقيم مخيمات للحج كل عام ويحج هذا الرجل وزوجته على نفقة صاحب العمل  رغم أن حالته المادية ميسرة ...؟
	امرأة تقول: إني حائرة جدا أديت فريضة الحج والحمد لله، ولكن الذي يحيرني ويوسوس لي بنقصان حجي،؟
	من عليه دين غير حال ويريد الحج فهل يحج؟
	أنا امرأة تزوجت قبل خمس عشرة سنة ولم أحج لظروف ويسر الله عز وجل لي في هذا السنة جاءتني صدقة مبلغ من المال وأنا لا أملك أجرة الحج، ...؟
	كنت مخصصا مبلغا من المال للحج وعلى دين، ولكن هذا الدين مفتوح التسديد من قبل المدين ...؟
	من دفع نفقة شخص لم يؤد الحج وهي فريضة فهل له مثل أجره وهل هو أفضل من أن ينيب من يحج عنه؟
	رجل لديه أبناء ذكور وإناث مكلفون وليس لديهم الاستطاعة المالية فهل يلزم والدهم أن ينفق عليهم ما يكفيهم لأداء الحج؟
	يطالبني البنك العقاري بأقساط كثيرة لم أسددها، وقد جاء تعميم جديد بأنه يمكن للشخص أن يسدد الأقساط الحاضرة...؟
	هل يجوز للإنسان أن يحج وهو عليه دين، وذلك الدين عبارة عن صبرة في البيت ولم يجد صاحب الصبرة فماذا يعمل؟
	من شروط الحج الاستطاعة. ونجد أن الكثير ممن يأتي من غير أهل هذه البلاد يأتون ولا استطاعة لهم، ...؟
	هل يفرق بين الدين الحال والدين الذي له أجل حيث إن على دينا لأحد أقاربي ولو أستأذنته لأذن ...؟
	أنا عامل أتيت إلى هذه البلاد بمرتب قدرة ثمانمائة ريال ولما قدمت قال لي كفيلي: ليس عندي مؤسسة، فلما أردت الحج، قال لي أحد الأخوة: لا يجوز لك أن تحج بهذا المال؟
	بعض الناس عليه ديون ولم يحج حجة الإسلام ، لكن الحجة بالنسبة له لا يكلفه لأنهم يأخذون معهم خيمة ومعهم طعام من بيوتهم ولا يتكلفون إلا سعر البنزين ...؟
	رجل حج لله تبارك وتعالى حجة الفريضة بمبلغ من المال حصل عليه عن طريق أنه كان يريد الزواج ولا يستطيع لأنه فقير فساعده بعض أهل العلم بمبلغ من المال ....؟
	بعض الناس أراد أن يحج على الإبل مع أن المسافة ألف وثلاثمائة كيلو مع توفر السيارة عنده هل يعتبر هذا من التنطع في الدين؟
	لي زوجة ولم تحج فهل يلزمني أن أحج بها؟
	إذا منع الزوجة زوجته فهل يأثم؟
	أنا طالب فهل لي أن أحج وآخذ من والدي أم أنتظر حتى أتوظف، فيكون عندي ما يمكنني من الحج، أيهما الأفضل لي؟
	هل يجوز لي أن أحج نيابة وأنا مستأجر من قبل حملة حجة للعمل وقد أذنوا لي بالحج، ومن المعلوم أني لن أدفع من المال شيئا ...؟
	هل للإنسان أن يستدين ليحج وعليه دين حال؟ وهل يصح حجه، سواء سمح له صاحب الدين أو لا؟
	يوجد عندي ولدان أنوى أن أسافر بهما لأداء فريضة الحج، ولكن عند مراجعة إحدى الحملات طلبوا مبالغ كثيرة قد تصل تكاليفها إلى قرابة عشرين ألف ريال ...؟
	لقد صدر تنظيم الحج عن طريق الحملات وهذا مكلف ماديا لمن عنده أربع بنات؟
	رجل يريد أن يحج وعليه أقساط سيارة؟
	لقد عرض على الحج بتكلفة لا تذكر، لأنها يسيرة جدا وتبرع بها فاعل خير لي ...؟
	ما رأيكم في إنسان يأخذ حجة عن غيره، وهو عليه دين وسينفعه ذلك المبلغ المتبقي في سداد دينه أو في معيشته؟
	إذا كان عند الإنسان مال وكان في حاجة إلى النكاح ويخاف على نفسه فماذا يقدم الحج أو النكاح؟
	رجل ذهب ليعمل في مكة في موسم الحج فنوي الحج، فقال له بعض زملاء العمل ....؟
	عندما حججت أعطاني أخي نفقة الحج وكانت ثلاثمائة ريال عماني، فهل حجي صحيح، أرجو منكم الإفادة؟
	إذا كان الإنسان قادراب ببدنه عاجزا بماله فهل يجب عليه الحج؟
	عامل لم يحج أبدا ويريد الحج، وأنا أريد أن أتكفل بكامل حجه، فهل أدفع قيمة الفدية أم أن عليه دفعها، وما هو الأجر الذي سأحصل عليه؟
	حججت وعلى دين فقمت بسداده بعد الحج فهل هذا الحج صحيح؟
	من حج وعليه دين فهل حجه مقبول؟ ومن حج لزوجته بعد موتها فهل حجة مقبول لها؟
	أشرتم إلى الدين ووقوع الناس في التساهل فيه أرجو التعليق فهناك عدد من الشباب يقتني الآن سيارات بغالي الأثمان دينا وهو لم يحج ويأخذها بالأقساط؟
	هل يجوز للإنسان الحج وعليه دين، لأن من شروط الحج الاستطاعة
	رجل عليه ديون هل الأفضل أن يقضي ديونه ثم يحج هو وزوجته؟
	إنني أعمل في أحد الدوائر الحكومية فإذا شملتني إجازة العيد هل يصح لي الحج دون إذن الجهة المختصة، أو لا بد من الإذن؟
	هل يجوز أن أستدين للحج؟
	أنا شخص لم أؤد فريضة الحج، وعلى ديون تقدر بعشرين ألف ريال، وقال أخ لي في الله: حج وأنا أتحمل دينك وأنا في شوق إلى الحج فهل لي أن أحج؟
	هل يجوز لي أن أدفع تكاليف الحج كاملة لوالدتي، مع العلم أن والدتي تملك تكاليف الحج، لأنني كنت وعدتها بذلك إن وفقني الله إلى ذلك؟
	أنا عندي زوجتان فهل حجهما واجب علي؟
	عامل عليه دين عشرة آلاف، ويعمل في حرفة ويكسب كل يوم مثلا خمسمائة ريال، فإذا ذهب بحج يبقى على الأقل عشرة أيام، بدون عمل فيفوته خمسة آلافب، وتبرع رجل بنفقة الحج فهل له أن يحج؟
	رجل عليه دين هل يجوز له أن يستأذن من دائنه بالحج؟
	من عليه دين ويجد من يحج معهم على نفقتهم بدون منة قلتم بأنه يحج أفلا يقسط عنه الحج إذا أراد أن يعمل في أيام الحج في سداد دينه؟
	رجل عليه دين وهو يريد الحج ، وفي الحج يشهد منافع ويعمل ويكتسب ولا يصرف من جيبه شيئا بل يكتسب ويحج هل يحج أم لا؟
	رجل أرابد الحج وعليه دين، ولكنه متفق مع صاحب الدين على أنه إذا مات قبل السداد فلا شيء عليه؟
	رجل يقول لي أم لم تحج وهي تريد الحج في هذا العام وطلبت مني أن أحضر إليها وأحج بها وأنا في القصيم ...؟
	رجل عليه ديون كثيرة وأمه تطلبب منه أن يحج بها فماذا يفعل؟
	رجل يقول قد حججت والحمد لله ولكن والدي ماتا ولم يحجا وأنا أريد أن أحج فهل أبدأ بأمي؟
	حججت من زكاة أحد المحسنين، وهذه الزكاة كانت بعض مؤونة فهل يجزيء حجي أم أحج حجا آخر؟
	 أنا أمرأة لم آتي بفريضة الحج حتى الآن وزوجي لديه في هذه السنة مال يمكن أن نحج به ...؟
	ما حكم الاستنابة في الحج أو العمرة؟
	هل يلزم أن يكون من يحج عنه ميتا أو عاجزا؟
	عرض رجل مبلغا من المال مقابل حجة عن الغير فهل يجوز له أخذ المبلغ، علما أنه لولا هذا المبلغ لا ينوي الحج لوجود ظروف مانعة؟
	صاحب سيارة من عادته يأخذ ركاب ويحج، فهل له أن يأخذ نيابة عند عرضها عليه؟
	هل تجوز العمر عن الرجل الحي أو الميت؟
	توسع الناس في الاستنابة في الحج فما هي الطريقة السليمة، أرجو بيان ذلك بوضوح وجزاك الله خيرا؟
	كثرت في الآونة الأخيرة النيابة عن الغير في الحج، فهل تكرمت يا فضيلة الشيخ بيان النيابة المشروعة في الفرض والنفل وما صفتها؟
	يوجد عندنا رجل من أقاربنا له والد كبير في السن لا يقدر على أداء الحج، وفي السنة الماضي حج هذا الابن عن والده ..؟
	ما حكم من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، ولمن تكون حجه؟
	 امرأة تقول: والدتي كبيرة السن وفقيرة وعندها مشاكل تمنعها من السفر لأداء فريضة الحج أو العمرة ...؟
	رجل موجود في المملكة وإخوانه خارج المملكة ولا يستطيعون أن يعتمروا أو يحجوا وذلك للغلاء فهل يصح أن يعتمر عنهم؟
	من المكلف بالحج عن الأب والأم إذا كانوا موجدين، ولكن لا يستطيعون الحج؟
	ما حكم النيابة في الحج، حيث اشترط على هذا النائب مبلغا كبيرا من المال هل أعطيه؟
	الاستنابة في الحج عن الحي هل تجوز؟
	شخص يرغب أن يحج نافلة ولكنه لا يستطيع لكبر سنه: فهل الأفضل أن ينيب عنه، أو أن يتصدق بالقيمة جزاك الله خيرا؟
	الذي ينوب عن العاجز لمرض أو وفاة في أداء المناسك، ما هي صفة ما يقوم به هذا النائب؟
	لدي قريب يبلغ من العمر سبع عشرة سنة وهو مشلول لا يستطيع المشي، فهل أحج عنه؟
	هل لي أن أحج أو أعتمر نافلة عن جد لي متوفي مع العلم أن له أبناء؟
	ما حكم النيابة بعوض في الحج وهل تنوب المرأة عن الرجل؟
	ما هو الضابط لمن يحج عنه، خاصة أننا نجد كثيرا من المحسنين يخص جزءا من ماله لبعض الناس لكي يحج به ...؟
	هل يجوز لي أن أؤدي العمرة عن أمي التي توفيت، وما هي الشروط في ذلك إن وجدت؟
	عمن وكل شخصا ليحج عن أمه، ثم علم بعد ذلك أن هذا الشخص قد أخذ وكلات عديدة، فما الحكم حينئذ أفتونا مغفورا لكم؟
	لقد أنعم الله على وأديت فريضة الحج واعتمرت وأريد أن أؤدي عمرة عن والدتي مع العلم بأنها على قيد الحياة ولكنها كبيرة في السن ولا تستطيع القيام بذلك؟
	رجل حج العام الماضي ولله الحمد ويريد هذا العام أن يحج عن والدته مع العلم أنها على قيد الحياة ...؟
	ما هي شروط النائب؟
	ما حكم من أخذ ليحج أو من أخذها لمجرد النقود أو حج لمجرد النقود؟
	هل من الممكن أن تكون بعض الأعمال للنائب؟
	ما هي النيابة الجزئية في الحج؟
	هل يجوز إعطاء المال لشخص يحج عني وأنا مستطيع؟
	والدي في السودان كبير السن لكنه يستطيع الحركة قريبا مثل أن يذهب إلى المسجد ويذهب إلى البيوت القريبة، ...؟
	رجل يرغب أن يحج عن مطلقته حج الفريضة لأنها مريضة ردا للفضل الذي بينه وبينها فهل هذا جائز؟
	والدتي قد تجاوزت سن الخامسة والستين وقد انتحل جسمها وضعف، إلا أنها والحمد لله تتمتع ببصر جيد وقدرة على المشي أيضا ...؟
	عن رجل في دولة إسلامية يريد أن يؤكل من يحج عنه وهو قادر على الحج، ولكن دولته لا تسمح له بالذهاب إلى الحج؟
	عندي ولد مشلول، وأفكر في حجة لأنه لو حج بنفسه فأخاف أن يأتيه الضرر فهل يجوز أن أحج عنه؟
	شخص مرض قبل سنة ونصف بمرض حاد، وذلك بسبب ضربة الشمس وهو لم يحج، وهو يخشى من أشعة الشمس الحارة، فهل يجوز له أن يوكل شخصا ليحج عنه؟
	رجل أقعده المرض عن أداء فريضة الحج، وليس له أولاد، وحالته المادية صعبة جدا ما حكم هذا؟
	والدتي كبيرة في السن ولا تستطيع المشي إلا بصعوبة بالغة بسبب مرض في مفاصلها، فهل عليها الحج أم نحج عنها مأجورين؟
	امرأة تريد الحج ولكنها إذا رأت الزحام تصرع فهل ينوب عنها في الحج، علما بأنها لم تؤد الفريضة؟
	ما وصيتكم لمن يقوم بالحج عن غيره؟
	لي والدة في مصر مريضة بالقلب ولا تستطيع أن تأتي بالحج هل أحج عنها وكيف يكون توكيلها بالحج؟
	مريض بالفشل الكلوي حيث يعمل له غسيل ثلاث مرات في الأسبوع، وكذلك فهو ضعيف البنية، فهل عليه الحج بنسه أو ينيب غيره، أو ينتظر؟
	رجل مريض بمرض الصرع منذ ثلاث عشرة سنة ويستعمل دواء يمنع بقدرة الله تعالى حوادث نوبة الصرع، ولكن إذا تعب واجهدت حدث له الصرع فهل يجوز له أن يوكل أحدا يحج عنه أم يحج ويتحمل؟
	امرأة بالغة حصل عليها حادث، وأصبح بها حالة نفسية فهي تخاف من السيارة وأصواتها، وصار في عقلها شيء من التخلف فهل يحج عنها أم لا؟
	حججت حجة الإسلام ولله الحمد، ونويت أن أحج لأمي هذا العام، لأنها مسنة مريضة بالقلب والسكر والضغط فاتصلت بها هاتفيا طمعا في توكيلها لي بالحج عنها،..؟
	لي والدة مقعدة لا تستطيع لقيام بأعمال الحج هل أحج عنها مع العلم أن السفر يشق عليها للحج محمولة؟
	شخص يريد الحج وقد حج فرضه وتنفل فهل يجوز له أن يشرك معه في حجته وعمرته أحدا من أقاربه كوالديه؟
	رجل لم يحج الفريضة طيلة السنوات الماضية، حيث إن جهة عمله لم تسمح له بذلك ..؟
	إذا اعتمر الابن عن ابيه فهل يجوز له أن يدعو لنفسه؟
	شخص حج عن آخر ولكنه يدعو لنفسه فقط؟
	إذا توكل الإنسان عن آخر في الحج فهل يجعل الدعاء له ويدعو له بضمير الغائب أو باسمه؟
	رجل ملتحي يأخذ أموالا ليحج عن الناس ولا يصلي أبدا هل يصح الحج؟
	إذا حج الإنسان عن غيره بأجرة فبقي منها شيء فهل يأخذه
	إذا أخذ رجل مالا ليحج عن الغير وزاد هذا المال عن نفقة الحج، فما حكم هذا المبلغ الزائد؟
	شخص أعطاني مبلغا من المال لأبحث له عن شخص يؤدي فريضة الحج ، ...؟
	من أعطى دراهم ليحج عن غيره هل يجوز أن ينوب عنه إنسانا آخر؟
	شخص وكل آخر في الحج ودفع له النفقة فهل لهذا النائب أن يقيم غيره؟
	ما حكم من أخذ نقودا من أجل أن يحج عن غيره، وكان مقصده التكسب من هذه الحجة وقصر في النفقة في الحج واقتصد وعاد بأكثر من نصف المبلغ الذي أعطي إياه؟
	أنا رجل أعطيت حجة قبل سنتين وقبل الذهاب إلى الحج على حادث أدى إلى كسور في رجلي وإحدى يدي منعنى من الحج ...؟
	أعزم على أن أحج في هذه السنة لشخص من أقاربي تبرعا فما وصيتكم أن أفعل في هذا الحج من ناحيتين: أولا ... ثانيا؟
	رجل كبير في السن لا يستطيع أن يؤدي فريضة الحج لعجزه عن ذلك فطلب من أحد أقاربه أن يحج له وأعطاه المال اللازم للحج ...؟
	رجل عاجز ببدنه أناب غيره ليحج عنه، ولكن هذا النائب توفي في الحريق الذي حصل بمنى، فمن الذي يأخذ أجر شهيد الحريق؟
	إذا حجت المرأة بدون محرم فهل حجها صحيح؟
	هل العمرة للمرأة من دون محرم جائزة  أم لا، وهل العمرة للمرأة مع نساء أخريات مع ذي محرم جائزة أم لا؟
	امرأة تريد السفر إلى جدة للعمرة، وودعها محرم لها من الرياض، وركبت الطائرة واستقبلها في جدة محرم آخر هل يجوز  ذلك؟
	امرأة تقول: أنا أنوي أن أؤدي العمرة في رمضان ولكن برفقة أختى وزوجها ووالدتي، فهل يجوز لي أن أذهب للعمرة معهم؟
	سائلة تقول: أنا أخت مستقيمة على دين الله ومتحجبة، وأريد الحج إلى بيت الله الحرام، وأعرف أنه لا يجوز لي الحج بدون محرم، وأنا لا يوجد معي محرم، ..؟
	والدتي في المغربوأنا أعمل في السعودية، وأنا أريد أن أرسل لها حتى تحضر لتقوم بأداء فريضة الحج وليس معها محرم، لأن والدي متوفي وإخواني وأخوالي ليس عندهم القدرة على الذهاب إلى فريضة الحج، هل يجوز أن تحضر لوحدها وتحج لوحدها؟
	من هم المحارم للمرأة؟
	ما حكم سفر المرأة مع غير محرم لها، وهذا الرجل معه أخته مسافة ثلاثمائة كيلو متر؟
	أنا أعمل بالمملكة وأريد أن أحضرالوالدة لكي تحج معي، وهي تبلغ من العمر الخامسة والخمسين ولا يوجد محرم لها يحضرها من مصر وأريد بهذا العمل أن أبرها فما حكم هذا العمل؟
	إذا حجت المرأة بدون محرم فهل عليها الحج مرة أخرى؟
	هل المرأة محرملا مرأة أخرى مع رجل أجنبي؟
	ما حكم السفر بالطائرة بدون محرم علما بأن محرمي ودعني في المطار الأول، ثم استقبلني المحرم الثاني، في المطار الثاني، وذلك بأن سفري كان ضروريا؟
	امرأة عزمت على أداء فريضة الحج وقطعت تذكرة الطائرة ثم مات زوجها فهل يجوز لها أن تذهب إلى الحج في أثناء عدتها ولس لها محرم؟
	هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج؟
	إذا كانت المرأة لا يوجد لها محرم ولم تؤد فريضة الحج، ..؟
	يتعلل بعض الناس في سفر المرأة لوحدها في الطائرة أن هذه الطائرة موجود ...؟
	ما الحكم في سفر المرأة علما بأنه سوف يكون معها محرم حتى المطار الذي تسافر منه،؟
	رجل متزوج وله بنت من غير زوجته فهل والد زوجته محرم لابنته بالنسب والمصاهرة أم لا؟
	 يوجد لدينا خادمة في المنزلب بدون محرم، وسوف أقوم بأداء فريضة الحج في العام القادم إن شاء الله ...؟
	ابتلينا بالخادمات في البيوت فإذا جاءت الخادمة كان من الشروطأن تؤدي فريضة الحج،..؟
	بينتم في السؤال السابق في سؤال الخادمة أنها يمكنها أن تحج معهم إذا كانوا سيؤدون فريضة الحج ..؟
	لدينا خادمة في البيت فإذا أردنا أن نحج أو نعتمر أو نسافر إلى أي بلد فهل يجوز أن نأخذها وليس لها محرم أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
	ما حكم سفر الخادمة مع الرجل الذي ليس محرما لها، وما رأيك بمن يستعمل حملة خاصة بالخادمات فيحج بهن ..؟
	يقول رجل وامرأة مسنين عندهما خادمة تريد الذهاب إلى الحج، ..؟
	ما حكم الحج والعمرة بالخادمة إذا لم يكن معها محرم: وما حكم استقدام الخادمة بدون محرم أو نقل كفالتها ممن استقدمها مسبقا ..؟
	ما حكم استقدام الخادمة من الخارج بغير محرم إذا كانت مسلمة، ...؟
	نحن مجموعة من الشابات المسلمات من جنسيات مختلفة، نعمل بإحدى الدول الخليجية معلمات وطبيبات، والدولة توفر لنا سكن جماعي للمعلمات العازبات ...؟
	هل يجب على الرجل أن يحج بزوجته فيكون محرما لها،وهل هو مطالب بنفقة زوجته أيام الحج؟
	أيها أكثر تقربا لله عز وجل الحج نافلة أم الحج عن الآخرين؟
	المرأة إذا لم يوجد لها محرم وهي لم تؤد فرضها فأيهما أفضل لها أن توكل أو تحج مع خالتها أو عمتها؟
	امرأة ليس لها محرم إلا أخوها من الرضاع، وهي لم تحتجب منه حياء فهل يجوز لها أن تحج معه أم لا؟
	تزوجت والدتي من رجل بعد وفاة والدي، وكان والدي قد حجج أمي، أما الرجل الذي تزوجها فوعدها بالحج فتجهزت له ...؟
	امرأة تقول: قد حججت حجتين، الأولى، مع أختي وأمي بواسطة زوج أختي، وقد أحرمت مع أمي وأختي فهل حجي هذا صحيح؟
	هل يجوز للمرأة أن تترك زوجها وأولادها الصغار وتذهب للعمل في دولة أخرى بعيدة عنهم ...؟
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	ما حكم شرب المحرم للماء الذي وضع  فيه ماء الورد  أو النعناع؟
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	هل يجوز وضع الطيب علي ثياب الإحرام  قبل الإحرام
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	هل يجوز للمحرم أن يشرب القهوة التي بها زعفران؟
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	هل صحيح أنه لا يجوز للمرأة أثناء أداء فريضة الحج أو العمرة أن تضع النقاب أو البرقع ...؟
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	عندما ذهبت لأداء العمرة ولم يكن معي غطاء للوجه، وإنما كنت ألبس النقاب الساتر لكل الوجه ..؟
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	حججت متمتعا ومعي مبلغ يسير من المال ظننت أن لا يكفي للهدي فصمت ثلاثة ايام وأنفقت المال الذي عندي بصورة فيها كثير من التبذير، ...؟
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	من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم، والسؤال هل لهذا الدم زمن معين من العام؟ ...
	سمعنا عنكم يا فضيلة الشيخ أنكم قد حذرتم من إعطاء الهدي الشركات ولكن يا فضيلة الشيخ ما الحل فيما مضى..؟
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	هل يجوز أخذ النحل أو العسل من المشاعر المقدسة أو من الجبال الواقعة بين المزدلفة وعرفات؟
	امرأة كانت محرمة فجاءت على يدها بعوضة فمن شدة ألمها ضربتها فماتت فهل عليها شيء؟
	ما حكم قتل الحشرات في الحرم، وخاصة البعوض؟
	نحن نقيم على بعد أربعين كيلو عن الحرم، ويوجد بعض العمال يقدمون لنا الحمام الموجود في المنطقة للأكل،..؟
	رجل أحرم من بلده، وفي الطريق إلى الميقات وجد صيدا فقتله ولم يعقد النية إلا في الميقات ولكن لبس ملابس الإحرام فما الحكم في ذلك؟
	ما الذي  يحرم على المحرم أن يقتله في إحرامه؟
	ما حكم إخراج تربة مكة منها وكذلك إخراج ماء زمزم من مكة؟
	تقول إحداهن : لا يجوز الاستجمار بالحصى في مكة وقد ورد النهي  عن ذلك فهل هذا صحيح؟
	حججت ولما نزلت إلى منى قمت بنصب الخيمة ثم نزعت الأشجار التي في مكان ال خيمة ولم أكن أعلم أن منى من حدود الحرم فما الحكم في ذلك؟
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	رجل أدى فريضة الحج متمعا ودخل مكة في اليوم السابع وأدى العمرة
	لقد أحرمنا في اليوم الثامن من ذي الحجة من ملاوي إلى منى
	هل هناك أخطاء في الإحرام يوم التروية؟ وما علاجها؟
	يتعمد بعض الناس الذهاب إلى مكة في اليوم التاسع ويتعجل الخروج من منى في اليوم الثاني
	صليت يوم التروية "الثامن من ذي الحجة" كل فرض أربع ركعات
	لماذا سمي اليوم الثامن من ذي الحجة بيوم التروية؟
	لم نذهب إلى منى يوم التروية بسبب الحريق ولكننا ذهبنا إلى عرفة مباشرة
	ما هي الأخطاء التي تحدث في الذهاب إلى منى وفي المبيت فيها؟

	الوقوف بعرفه
	من أغمي عليه قبل عرفة ثم حمل إلى عرفة في يوم عرفة وهو مغمى عليه فهل يصح حجه مع عدم علمه؟
	ما حكم نزول الحاج بنمرة قبل دخوله عرفة؟
	هل يجوز الوقوف ببطن وادي عرنة؟
	من وصل إلى مكة بعد الظهر من يوم عرفة، هل الأفضل له أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف القدوم
	وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة على بعيره فما الأفضل للحاج أن يقف على سيارته أو يجلس في خيمته؟
	يشكك بعض الناس في أن الحجاج وقفوا في اليوم العاشر؛ لأنه حسب وقوفهم تكون الليلة ليلة الثامن والعشرين وبهذا ينقص شهر ذي الحجة لأنه في التقويم تسعة وعشرون فما قولكم؟
	ما حكم من وقف من الحجاج في اليوم الثامن أو العاشر خطأ هل يجزئهم؟ وما معنى: "الحج عرفة"؟
	شخص حج قبل سنوات حصل له في ليلة عرفة احتلام فوقف بعرفة وهو جنب ولم يغتسل إلا يوم العيد فما حكم حجه؟
	أرجو من فضيلتكم إعطاءنا النموذج الأمثل للوقوف بعرفة؟
	ما المشروع فعله يوم الوقوف بعرفة؟
	الذي يأتي إلى عرفة بعد غروب الشمس هل يكون مدركا للحج؟
	ما السنة بالنسبة لصلاة الظهر والعصر للحاج يوم عرفة؟
	ما حكم تعدد الخطب في عرفة؟
	ما رأيكم في تعميم خطبة الإمام يوم عرفة على جميع أجزاء عرفة بواسطة مكبرات الصوت بدلا من أن يقوم خطيب في كل مخيم؟
	لا يخفى على فضيلتكم مشقة الذهاب إلى مسجد نمرة لسماع الخطبة فيعمد بعض الأخوة إلى إحضار مذياع وفتحه على خطبة الإمام فما رأيكم في ذلك؟
	ما حكم من خرج من عرفة قبل غياب قرص الشمس لمرض، أو ضعف، أو كبر؟
	رجل قدم إلى مكة حاجا، وهو تابع لأحد المطوفين، فخرج به المطوف يوم التروية مع الحجاج إلى عرفات فمرض، وأدخل مستشفى عرفة
	إذا وقف الإنسان بعرفة قبل الزوال وخرج قبل الزوال أيضا فهل يكون أتى بهذا الركن أو يلزمه دم أم يجب عليه أن يعود؟
	رجل حاج مات بعد أن وقف بعرفة فهل يتم عنه الحج أو يحج عنه إنسان مرة أخرى
	كل سنة أحج فيها إلى بيت الله الحرام أصعد على الجبل الذي هو جبل الرحمة في عرفات
	ما حكم تسمية جبل عرفة بجبل الرحمة؟ وهل لهذه التسمية أصل؟
	جماعة من الحجاج صلوا الظهر والعصر خلف الإمام في مسجد نمرة في الشارع للزحام في المسجد هل هذا جائز؟
	ما حكم زيارة هذا الجبل قبل الحج أو بعده؟ وما حكم الصلاة فيه؟
	ما حكم استقبال الجبل وعند الدعاء واستدبار الكعبة؟ وما حكم رفع الأيدي والدعاء؟
	أحد الحجاج بالأمس سمعته يدع: اللهم اجعل الصلاة والتوحيد والقرآن والسنة قرة لأعيننا فأعجبني هذا الدعاء فهلا تكلمتم هذا المساء عن الأسباب التي بها يتحقق ذلك للمسلم نسأل الله من فضله جزاكم الله خيرا؟
	ما هي الأدعية الواردة في يوم عرفة أفيدوني بذلك بارك الله فيكم؟
	ما أفضل الدعاء يوم عرفة؟
	في يوم معرفة جماعة لا يحسنون الدعاء ويدعو أحدهم ممن يحسن جوامع الدعاء وهم يؤمنون خلفه ما حكم هذا؟
	إذا حصل للحاج ملل في يوم عرفة له له أن يقطع الدعاء ويتحدث مع إخوانه؟
	إذا وقف الحاج بعرفة ليلة العيد هل عليه شيء؟
	ما الحكم لو لم يدرك الحاج الوقوف بعرفة إلا متأخرا؟
	كلمة فجر يوم عرفة 9/12/1420هـ بمنى
	ما هي الأخطاء التي تقع في الخروج إلى عرفة والوقوف بها؟

	المبيت بمزدلفة
	ما الدليل على وجوب المبيت بمزدلفة؟
	متى يبدأ الوقوف بمزدلفة؟ ومتى ينتهي؟ وما حكمه؟
	متى ينتهي الوقوف بمزدلفة بحيث أن الحاج لو أتى لا يعتبر واقفا بها؟
	ما هو المشعر الحرام؟ هل هو مكان في مزدلفة؟ أم هو مزدلفة نفسها؟ ولماذا سميت بذلك؟
	ما هو الراجح في نظر فضيلتكم فيمن أمسكه السير من عرفة إلى مزدلفة وخشي خروج وقت العشاء فمتى يصلي؟
	قلتم إذا لم يتمكن من الوصول إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فإنه يتوقف ليصلي ولكن الواقع أن رجال الأمن يمنعون من الوقوف 
	ذكرتم في منسك الحج أنه لا يجوز تأخير الصلاة ليلة المزدلفة إلى بعد منتصف الليل
	إذا علم الحاج أنه لن يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فهل الأفل أن يؤخر صلاتي المغرب والعشاء حتى يصل إليها أم يصليهما في الطريق؟
	في الإفاضة إلى مزدلفة بعض الناس يأتون متأخرين جدا إلى قبيل منتصف الليل فيصلون المغرب والعشاء فهل صلاة المغرب هنا في وقتها
	رسالة
	نحن جماعة وصلنا إلى مزدلفة بعد غروب الشمس مباشرة
	قوم ضلوا الطريق عن مزدلفة عن مزدلفة فلما أقبلوا عليها توقفوا وصلوا المغرب
	جماعة في حملة للحج عند النفر من عرفات إلأى مزدلفة لم يصلوا إلا مع أذان الفجر فما الحكم
	من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس بسبب الزحام ما الحكم في ذلك
	شخص أدى فريضة الحج لهذا العام ولم يتمكن من الخروج من عرفة إلا صبيحة اليوم العاشر
	إذا فرض أن الإنسان لم يتمكن من المبيت في مزدلفة لأي سبب من الأسباب كمرض أو غير ذلك هل يلزم عليه دم؟
	ذهبنا إلى الحج العام الماضي وعندما اقتربنا من عرفة تعطلت السيارة في نهاية عرفة وصلينا المغرب وأصلحنا السيارة ومشينا 
	حملة من حملات الحج ساروا من منى الساعة الحادية عشرة صباحا يوم التاسع
	جماعة لم يصلوا إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس بسبب الزحام فرأى أحد الحجاج أن مناديا ناداه في الرؤيا 
	رجل دفع من عرفة ماشيا إلى مزدلفة وبعد أن مشى مسافة طويلة بات في أحد الأماكن حيث تيقن أنه في مزدلفة
	بتنا على بعد أربعمائة مترا تقريبا من حدود مزدلفة ولم نعلم بذلك إلا في الصباح فماذا علينا؟
	طلعنا بالسيارة من عرفات إلى مزدلفة وصلنا إلى نهاية الشارع وقفت السيارة حولنا ونمنا ولما أصبحنا نصلي الصبح
	قلتم أن على كل واحد منا فدية سلمك الله كان الجبل أمامنا والسيارة خلفنا
	جماعة من الحجاج عند نزولهم من عرفات إلى المزدلفة سألوا سائق الحافلة عند وصولهم المزدلفة
	قام أحد الشباب خطيبا في المسلمين وهذه بعض كلماته قال: أيها المسلمون لقد توصل العلماء بأن الدخان مبطل للحج
	هل يصلي الحاج في مزدلفة صلاة الوتر؟
	هل الحاج يوتر ليلة النحر؟
	هل يشرع للحاج أن يحيى ليلة النحر بالقراءة والذكر؟
	هل يلزم في مزدلفة ترك سنة الفجر لأنها لم تذكر في حديث جابر-رضي الله عنه- كما أن الوتر لم يذكر في الحديث؟
	حاج خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل ومعه أهل ولكن لم يتجه ليرمي جمرة العقبة، واتجه إلى الخيمة ولم يرم جمرة العقبة إلا بعد الضحى 
	هل يجوز للإنسان أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل؟
	رجل معه ضعفه، فدفع من مزدلفة في الثلث الأخير من ليلة النحر فرمى جمرة العقبة وحلق وذبح هديه قبل طلوع الفجر فما الحكم في ذلك؟
	إذا جاز لجماعة من الحجاج الضعفة الدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر مباشرة وتمكنوا من الرمي والطواف والسعي قبل الفجر فما الحكم في ذلك؟
	لماذا رخص للعجزة والضعفة والمضطرين في النفر من مزدلفة قبل الوقت؟
	سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى- من خرج بعد منتصف الليل من مزدلفة من غير عذر يعني ليس معه ضعفاء؟
	أديت فريضة الحج قارنا وطفت طواف العمرة قبل وقفة العيد بيومين وأديت العمرة 
	هل يجوز الانصراف من مزدلفة قبل نصف الليل لعامة الناس؟
	إذا كانت حافلة يركب فيها مجموعة من الناس ومن بينهم رجل مسن وامرأة كبيرة فهل يجوز لهم جميعا أن يدفعوا من مزدلفة
	إذا كان الشخص معه نساء فأيها أفضل أن يدفع من مزدلفة بعد غياب القمر
	إذا خرج الحاج من مزدلفة بعد منتصف الليل من غير عذر
	ما حكم الخروج من مزدلفة بعد الساعة الواحدة والنصف ليلا لرمي جمرة العقبة خوفا من الزحام الشديد؟
	هل ما فعلته أسماء -رضي الله عنها- من الدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر بناء على أنها من أهل الأعذار أم ماذا؟
	هل يجوز لمن أراد تقديم طواف الإفاضة على بقية مناسك يوم النحر أن يدفع من مزدلفة إلى مكة مباشرة؟
	هل لي أن أنصرف من المزدلفة بعد منتصف الليل إذا كانت الحملة ستنصرف ومعها عدد من العجزة؟
	حججت في حملة وكان معي امرأة وقد سارت الحملة من مزدلفة بعد منتصف الليل وذهبنا إلى الحرم وبدأنا الطواف قبل صلاة الفجر هل هذا صحيح؟
	بعد النزول من مزدلفة ليلا بعد نصف الليل، هل الأفضل أن رمي الجمرة
	هل أصحاب سيارة الأجرة يعفون من المبيت بمزدلفة؟
	حينما بت في مزدلفة أصبحت محتلما، فلم أستطع الاغتسال لكثرة الزحام فتوضأت وصليت الفجر
	هل المشعر الحرام هو المسجد الموجود في مزدلفة أم هو جبل؟
	في قوله صلى الله عليه وسلم "جمع كلها موقف" ما المراد بجمع؟
	بعد عرفة ذهبت إلى المزدلفة، ولكن نسيت أن أذهب إلى المشعر الحرام
	بعض الحجاج يأخذون أحجارا من مزدلفة ويظنون أن لا يصح رمي الجمرات إلا بأحجار من مزدلفة فما حكم ذلك؟
	من بات في مزدلفة ثم ذكر الله عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر ما حكم من طلعت عليه الشمس وهو هناك، يعني إذا تأخر هل فيه شيء؟
	ما هي الأخطاء الواقعة في مزدلفة والانصراف إليها؟
	معظم الأماكن في منى مسفلتة وخاصة بعد مشروع الخيام المطوره ويصعب لقط الحصا منها
	إذا خرج الحاج مكة إلى عرفة رأسا ودفع من مزدلفة قبل الفجر ورمى وقدم الحلق على النحر فهل يجوز ذلك أم لا؟
	ما حكم من وقف في مزدلفة داخل السيارة ثم أمرهم سائق السيارة بأن يصلوا المغرب والعشاء ثم يجمعوا الحصا ثم بعد ذلك 
	ما حكم من لم يبت في مزدلفة؟

	رمي جمرة العقبة
	امرأة دفعت من مزدلفة آخر الليل ووكلت ابنها في رمي الجمرة عنها مع أنها قادرة على الرمي فما الحكم أفتونا مأجورين؟
	هل يجوز لغير الحاج أن يرمي عن الحاج العاجز عن الرمي؟
	الوكيل هل يرمي عن نفسه الجمرات الثلاث، ثم يبدأ عائدا من الأول يرمي عن موكله 
	ما حكم التوكيل في رمي الجمرات في الحج فيقوم بعض كبار السن والنساء
	هل يجوز للمراة أن توكل من يرمي عنها الجمار وخصوصا في الزحام؟
	رجل توكل في الرمي عن زوجته وعن أخته في حج الفرض خشية الزحام الشديد فما حكم ذلك؟
	عن امرأة حجت ولم ترم فطلب منها أخو زوجها أن يرمي عنها فما الحكم؟
	امرأت أدت فريضة الحج ولم ترم جمرة العقبة بسبب الزحام الشديد
	امرأة في حجتها الأولى لم ترجم الجمرات الثلاث بل وكلت وذلك لشدة الزحام فهل عليها شيء في ذلك؟
	هل يجوز للمرأة أن توكل من يرمي عنها في الجمرات خشية الزحام الشديد؟
	امرأة حامل وعند رمي الجمرات لم تستطع الرمي لأنها كانت حامل وكان معها والدها ورمى عنها فهل عليها شيء؟
	رجل أعطاني جمرات في اليوم الثاني عشر لكي أرمي بدلا عنه بحجة أنه مسافر والمسافة بعيدة ولعلمكم بأنه ليس مريضا فما حكم هذا العمل؟
	امرأة ذهبت إلى الحج وعند الجمرات لم تستطع الرمي بسبب الزحام الشديد فوكلت في رمي الجمرات الثلاث فما رأيكم في ذلك؟
	أيهما أفضل لمن لم يستطع رمي الجمرات التوكيل أو التأجيل لليوم الرابع؟
	امرأة وكلت شخصا لرمي الجمرة لكنه نسي ماذا عليه وماذا عليها؟
	رجل مريض يوم العيد فهل له أن يؤخر الرمي إلي آخر يوم التشريق أو يؤكل أفضل؟
	يخاف بعض الرجال على نسائهم من شدة الزحام عند رمي الجمرات 
	حججت ولم اختر نسكا معينا عندما نويت الحج لجهلي
	حاج وكل رجلا أن يرمي عنه إحدى الجمرات وأعطاه سبع حصيات
	في هذه الأزمان يحصل زحام شديد حول الجمرات 
	بالنسبة للتوكيل في رمي الجمرات عن المرأة هل يرمي الوكيل عن نفسه
	تعلمون ما تعانيه النساء في وقت الحج من الزحام وعدم القدرة على فعل بعض المناسك كالرمي مثلا،
	امرأة حجت ولم ترم الجمار وهي قادرة إلا أنها معها طفل له شهران
	حججنا وكان معنا نساء وخرجن من مزدلفة على نية سيرمين
	هل يجوز للمرأة السليمة المعافاة والقارة على الرمي التوكيل في رمي الجمرات؟
	حاج رمى وأيقن أن إحدى الحجارة لم تسقط بالحوض فمن شدة الزحام ذهب ولم يرمها؟
	امرأة تاهت عن محرمها عند الجمرات ولم تستطع الرمي فوكلت رجلا لا تعرفه أن يرمي عنها فما الحكم في ذلك؟
	ما رأيك في النساء اللاتي لا يستطعن رمي الجمرات ليس عجزا ولكن خوفا من أن يحدث لهنن شيء ما رأيك في توكيلهن وعدم رميهن؟
	هل يجوز لولي المرأة أن يرمي عنها الجمرات خاصة جمرة العقبة لكثرة الزحام؟
	ما حكم الرمي بقطع الأسمنت؟
	يقال إنه لا يجوز الرمي بجمرة قد رمي بها فهل هذا صحيح، وما الدليل عليه؟
	متى ينتهي رمي جمرة العقبة أداء؟ ومتى ينتهي قضاء؟
	عن وقت رمي الجمار؟
	ما حكم من رمى جمرة العقبة من الجهة المغلقه ووقع الحصى في الحوض؟
	رميت جمرة العقبة ولكن رميت من الجانب الذي خارج الحوض
	هل يجوز رمي الجمرات في العقبة من الجهة المغلقة وقد رأينا حجرا باقي في القمع من فوق لم يسقط في الحوض فما الحكم؟
	حاج رمى جمرة العقبة بست، وفي اليوم الثاني عشر سأل فقال له من سأله
	أديت فريضة الحج والحمد لله وأثناء رمي الجمرات كان الزحام شديدا
	هل أمكنة الجمرات الان هي التي كان الشيطان يقف فيها يتمثل فيها لإبراهيم الخليل عليه السلام؟
	إذا رمى الإنسان العمود الشاخص في وسط الحوض وأصابه ولكن الحصى لم تستقر في الحوض وإنما أصابت العمود فسقطت في الأرض؟
	هل يوم الحج الأكبر هو يوم العيد أو يوم الوقوف بعرفة؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟
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