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ولساIً  ،وعمًال رافعاً  ،اً وقلباً خاشع ،علمًا Iفعاً  نسألك سبحانك ،هللا< ..  هللا< ..  هللاللهم <  :قولوا مجيعاً 
 < ربَّ  ،ال ُيسمع ومن دعاءٍ  ،ومن لساٍن ال يضرع ،خيشعومن قلٍب ال  ،من علٍم ال ينفعاللهم ونعوذ بك  ضارعاً،
  .العاملني

  وعلى آله وصحبه وسلمسيدI دمحم  وصلى هللا على
**********************************  

حلديثة �لكتاب والسنة؟ :السؤال األول   ما الضوابط الشرعية لربط العلوم ا
 -------------------  

 )ِكيٍم محَِيدٍ ال wَْتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه تـَْنزِيٌل ِمْن حَ ( :قرآن الكرمي كتاب تشريع إهليال
حلقيقة  العلوم العصرية متقلبة، يعين اليوم نكتشف حقيقةو  .)فصلت٤٢( علمية، وبعدها �<م نكتشف أن هذه ا

 :جنعل املتغريات على الكتاب الثابت الذيفال جيوز لنا أن ، ظهرتن هناك حقيقة أخرى غريها وأ ،أصبحت خرافة
   ).ال wتيه الباطل من يديه وال من خلفه(

حلديث  ا ُوجد قانون علمي ثبت وغري قابل للتغيريإذ فنجده ال خيتلف مع كتاب هللا، وكل ما جاء به العلم ا
  .من أصول �بتة ال ختالف كتاب هللا ال يف قليٍل وال كثري

حلديث، فوجد أن التوراة ال يوجد فيها آ<ت  رجٌل أورويب فرنسي درس التوراة واإلجنيل والقرآن مع العلم ا
حلديث،  �ائياً  حلديث هو القرآن،واإلجنيل نفس الشيئ، والكتاب الوحيد الذي ميشي تتماشى مع العلم ا  مع العلم ا

حلديث( :هاكتا�ً امس  ألَّفو    ).القرآن والتوراة واإلجنيل والعلم ا
ينبغي أI ال ف النظر<ت اليت يف طور البحث لكن، فإذن القرآن الكرمي ال يتعارض مع ما ثبت من العلوم

طابق بينها وبني القرآن ،دخلها على القرآنن   .وال حناول أن ن
حلدثني؟: السؤال الثاين   كيفية اإلغتسال من ا

-----------------  
وًال يدخل اخلالء وينزل ما به من بول، وهذا أول بند، مث بعد ذلك فاإلنسان أ ؛اإلغتسال موضوعه واضح

غري الاملاء الصايف  :يعين ،)املاء الُقراح( :اجلسم كله ـ ونسميه اإلغتسال شرطه أن يعم املاءو ، يدخل على اإلغتسال
  .فيعم كل أجزاء اجلسم حىت يصل إىل منبت الشعرـ  يءمضاف إليه أى ش

سل بشامبو أو تغن أأردُت بعد ذلك أفإذا اغتسلت �ملاء العادي للجسم كله مرة فهذا إغتسال، فإذا 
مرٍة الُغسل لشرعي، فإذا اغتسلت به من البداية أو النهاية فالبد من و ليفة فهذه ال حتتسب من الُغسل اصابون أ

  .)الُغسل الشرعي( :اء فقط بدون إضافات وبدون شوائب وهذا ما نسميهمب
وهذا اإلغتسال الشرعي �ختصاٍر  .وجلَّ  و توضأت بعده ألقيم الصالة وأصلي § عزَّ فإذا توضأت قبله أ

  .شديد
************************  
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  ما كيفية الصالة جالساً؟: السؤال الثالث
 ------------------  

فإذا جلس املصلي إما كانت الصالة يف اجللوس كما جتلسون اآلن،   :الصالة جالسًا يف العصر الذي عاهدIه
حلالة تعترب الوقوف، ن جيلس جلسة التشهد، أو أ طيع، وهذه ا طأمرتبع على حسب ما يست طئ قليًال، والركوع ُي

طيعوالس   .أو يكون السجود أقل من الركوع قليالً  ،جود يسجد عادي إذا كان يست
فالوضع على نفس املوضوع،  أنهفُيصبح الوضع وقد تغري قليًال ولو  ،وأصبحت اآلن الكراسي موجودة

طاع  ذلك وبعد  واقفاً فيقف عند تكبرية اإلحرام، ونيكأن أثناء تكبرية اإلحرام  -وهذا اإلفضل  -الكرسي إذا است
طاع أن يقف حىت يقرأ اإلمام الفاحتة فيكون هذا األفضل   .إذا است

أقل من الركوع قليًال، والركوع ينحين قليًال والسجود  ،ويكمل الصالة وهو جالس ،مث جيلس ألن هذا ُعذره
طيعوهذا �لن   . سبة لغري املست

طيع أن ُيصلي قائماً وصلَّى قاعدًا  ال ـ أ�ح فنافلة ن اللك ،يف الفريضة فله نصف األجروإذا كان املصلي يست
نصف ًا فله عداقملن يصلي من قعود لو صلَّى القعود، لكن �لنسبة للفريضة للكل أن يصلي من فالنيب النافلة 

طيع أن  ،األجر   .ى كيفية و�ى هيئةيصلي واقفاً �حىت ال يصلي من قعود إال من هو فعالً ال يست
طه بعصا، أن وسلَّم كما ورد وأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه  بعضهم كان يصلي ويسند يده من أسفل إب

  .حرصاً على األجر والثواب ،وال يصلي من قعود حىت يصلي من وقوف
*******************  

 هل صحيٍح املساواة بني الصف يف الصالة �لكعب وليس �صابع القدمني؟: السؤال الرابع
  كيفية املساواة يف الصف قبل الصالة؟

 --------------  
عذار، والبعض ال له فيهم أ ألن القدمني قد يكون البعضاملساواة يف الصف يف الصالة حبسب الكتفني، 

طيع أن يضم  صابع والبعض قد تصيبه حساسية وخاصة يف هذا الزمان يف أني، توI منفرجأن تكقدميه البد يست
حلنيففإذا تساوت األكتا ،ن تتساوى األكتافأفاملهم  .القدمني   .ف وهي اليت نبَّه عليها ديننا ا

حلمد §  عالمة للصف، وكل املوضوع أننا نضع مؤخر القدم له  ااملوكيت فيهجتد اآلن كل املساجد وحنن وا
  .وهذه املساواة يف الصفوف .صفاً واحداً واقفني ن شاء هللا عالمة فنكون كلنا إعلى آخر ال

حلني ،به مقابرجد الدين يف الصالة يف مسما حكم : السؤال اخلامس مثل سيدI  ؛والتوسل § �ولياء الصا
حلسني   والسيدة عائشة؟ ،والسيدة زينب ،ا

 -------------------  
ا نُفيت مبا أمجع عليه نتنا معكم أنالقاء أظن أننا قلنا يف بداية..  ما حكم الصالة يف املساجد اليت ¯ا قبور؟

األزهر وجممع البحوث اإلسالمية ودار اإلفتاء املصرية، وليس لنا شأٌن   مبا عليه علماءونفيتعلماء املسلمني، 
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واليت كثُرت يف هذا الزمان من اجلماعات اإلسالمية، فقد قال  ،أفراد معدودينخيرج منها ية واليت �لفتاوى الفرد
، قال صلى هللا شأٌن به، ألننا مع اجلماعةفليس لنا  .)ففي النارعليكم �جلماعة ومن شذَّ ( :صلى هللا عليه وسلَّم

  .١)ال جتتمع أميت على ضاللة( :ماعةيف اجلوقال ). يد هللا مع اجلماعة( :عليه وسلَّم
 ،أو دار اإلفتاء ،أو جممع البحوث اإلسالمية ،إن كان يف األزهر الشريفاجلماعة عندI،  فالفتوى اليت عليها

ى مكان يف املسجد ليس له عالقة أنك تصلي §، ووجود القرب يف أ - سالميأو املؤسسات اإلفتائية يف العامل اإل
  .§ ،ألنك عندما تتوجه تتوجه ملن؟ ،الة أبداً �لص

حلُرمة يف نويت ُأصلي ركعتني ملن؟ §، : وعندما تنوي تقول أو  ،ألهلها الصالة على املقابر إذا صلى املرءا
حلسني، فهذا ال حيدث ألننا نصلي م، أو ُأصلي صلى فوقها، إذا صليت فوق القرب فهذا حرا ركعتني وأقول لسيدI ا

ى موضع يف أفالصالة  ).اجلن١٨( )َوَأنَّ اْلَمَساِجَد §( :فاملساجد كلها § - فمادامت الصالة § .وجلَّ  عزَّ § 
  . عز وجل فهي §

 !!.وفيه سيدI عمر، ونصلي فيه كلنا ،وفيه سيدI أبو بكر ،فيه سيدI رسول هللا :وعندI مسجد رسول هللا
حلرام حلِ  :وعندI بيت هللا ا حلج ،وأمه السيدة هاجر ،مدفون فيه سيدI إمساعيل رجْ ا األسعد وبني مقام سيدI  روبني ا

طقة قال فيها صلى هللا عليه وسلَّم -إبراهيم وزمزم  حلجر ومقام إبراهيم ( :هذه املن حلجر وا   .٢)قرب ألف نيبما بني ا
زل البالء نم أقوامهم وسيويكذ¯يدعون الناس إىل هللا، فعندما ينزل البالء عليهم  واألنبياء السابقي كان

حلرام  ونصلي كلنا يف بيت هللا  ،فونوندفهناك أنبياء هللا م .هناكن ويُدفنو عليهم فكانوا يهاجرون إىل بيت هللا ا
حلرام ُجعلت يل األرض كلها مسجدًا وتُربتها ( :عليه وسلَّمألننا نصلي §، قال صلى هللا  يءٌ وليس فيها ش ،!!ا
ـ فهذا ما اتفق عليه إمجاع  وجلَّ  عزَّ § ، فُأصلي ملن؟ فيه أI ُأصليفأي مكان يف األرض مادام طاهرًا  .٣)طهورا

  .¯م وال نتبعهم والشواذ كما اتفقنا فليس لنا شأنٌ  .علماء املسلمني
************************  

ىل منا على أننا ال نعود إوعز  ،وعلى ما قلنا ،فعلنا وندمنا على ما ،عنا إىل هللاجور  ،تبنا إىل هللا :يعاً قولوا مج
ن سيدI ، ونشهد أله إال هللا وحده ال شريك لهال إ ونشهد أن ،خيالف دين اإلسالم ءوبرئنا من كل شي ،ذنٍب أبداً 

           .ه ورسولهعبدُ  اً دمحم
  دمحم وعلى آله وصحبه وسلمسيدI  وصلى هللا على

*****************************  
                                                           

أمة دمحم على ضاللة ويد هللا مع اجلماعة ، ومن شذ : إن هللا ال جيمع أميت أو قال : (روى البخاري عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما بلفظ قال ملسو هيلع هللا ىلص  ١
  ).على ضاللة ، ويد هللا على اجلماعة ، ومن شذ شذ إىل النار –أمة دمحم : أو قال  –إن هللا ال جيمع أميت  ( :وعند الرتمذي). شذ إىل النار

حلجر مع أمه : قال ابن اسحاق: (يف سرية ابن هشام ٢ وكان عمر امساعيل فيما يذكرون مائة سنة وثالثني سنة مث مات رمحة هللا وبركاته عليه ودفن يف ا
ما بني الركن : ( يف تفسري القرطيب، و )¼رخيه(، وابن خلدون يف )¼ريخ اإلسالم(، والذهيب يف )طبقاته(، وذكر حنو ذلك ابن سعد يف )تعاىلهاجر رمحهم هللا 

 .)واملقام إىل زمزم قبور تسعة وتسعني نبياً ، جاءوا حجاجاً فقربوا هنالك عليهم السالم
  
طهن أحد من األنبياء قبلي) :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :بر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قالروى البخاري عن جا ٣ طيت مخسًا مل يع نصرت �لرعب مسرية : أع

وبعثت إىل شهر، وجعلت يل األرض مسجدًا وطهورًا، وأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصّل، وأحلت يل الغنائم، وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة، 
طيت الشفاعة   ).الناس كافة، وأع
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