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  ِبسِم اللِّه الرحمِن الرِحيِم

التابعني هلم  امليامني و صحبه آله اهلداة و صلى اهللا على حممد و و

   .يوم الدين إىل حسانإب

http://www.islam4u.com


   )٦(  : صفحة http://www.islam4u.comإعداد و ترتيب مركز االشعاع االسالمي : السجود على التربة احلسينية

http://www.islam4u.com


   )٧(  : صفحة http://www.islam4u.comإعداد و ترتيب مركز االشعاع االسالمي : السجود على التربة احلسينية

  اإلهداء

 : )صلى اهللا عليه وآله ( ىل صاحب التربة الدامية الذي قال فيه رسول اهللا إ

  » حسني مين وأنا من حسني «

   .)ه رضوان اهللا علي( يين األم اإلسالم روح فقيدو إىل 
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  مقدمة

سـتجابة  إوالءهم ألهل البيت     ظهروا حبهم و  أ ن الشيعة اإلمامية الذين   إ
 أخـرج   ، ١}الْمودةَ ِفي الْقُربـى      إال   قُل لَّا أَسأَلُكُم علَيِه أَجرا     { : لقوله تعاىل 

ملا نزلت هـذه   :  قال) رضي اهللا عنهما (عباس  إبن احلاكم عن الطرباين و  اإلمام أمحد و  
فقـال  ؟  ؤالء الذين أوجبت علينا مـودم       اآلية قالوا يا رسول اهللا من قرابتك ه       

كباراً ملقامهم لقوله  إو،  ٢ "بنامها إفاطمة و علي و "  : )صلى اهللا عليه وآلـه      ( رسول اهللا   
 ٣}ِإنما يِريد اللَّه ِليذِْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيِت ويطَهركُم تطِْهريا             { : تعاىل

.  
 ملـا  : قال )صلى اهللا عليه وآله (  بن أيب سلمة ربيب النيب      روى الترمذي عن عمر   

  نزلت هذه

                                         
   .٢٣: ، اآلية  ) ٤٢( سورة الشورى  1
   .٥:  بداهللا الشرباوي الشافعيملؤلفه الشيخ ع،  االحتاف حبب االشراف 2
   .٣٣: ، اآلية  ) ٣٣( سورة األحزاب  3
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يف بيـت  كُم تطِْهريا يطَهر ِإنما يِريد اللَّه ِليذِْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيِت و       اآلية  
علـي   جللهم بكساء و   حسيناً و  حسناً و  أم سلمة رضي اهللا عنها دعا فاطمة و       

ـ  ذهب عنهم الرجس و   أاللهم هؤالء أهل بييت      " : مث قال ،  خلف ظهره    رهم طه
  .١ "تطهرياً

 و،  بة حيملوا معهـم     ولَقَم األرض   هؤالء الشيعة يسجدون على قطع من     
خذ من أرض كـربالء الـشاسعة املتراميـة     عبارة عن تراب اُ   هي ةالتربة احلسيني 

األطراف للسجود عليها ال كما يظن البعض اا من تراب مـزج بـدم اإلمـام           
سـائر   إىل   لكن هذه اإلضافة اكسبتها شـرافة كاإلضـافة         و )عليه السالم   ( احلسني  

الـشيعة   و،  ة  ذه األمور االعتباري   اإلهتمام   جرى العقالء على   املقامات العالية و  
حيث اجتمعت فيها كل الـشروط      السجود على التربة احلسينية     اإلمامية اعتادوا   

آخر الشروط املقررة   إىل  ،   باحة إ اليت جيب توافرها يف مسجد اجلبهة من طهارة و        
 على أن السجود علـى  اإلسالمية قد امجع فقهاء األمة    و،  يف املوسوعات الفقهية    

  لبعض منهمفحملها ا، هو األفضل األرض 

                                         
   .٥:   اإلحتاف حبب األشراف1
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األماكن العامة   البيوت اليوم و   ألن   ،حرصاً على األفضلية     معه رعاية لالحتياط و   
ت أرضيتها بأبسطة قطنية أو بالسجاد الصويف أو مـسقلبة أو معبـدة مبـا               سيكُ

خيرجها عن كوا أرضاً فيقع املصلي بني حمذورين إما فوات األفضلية أو بطـالن          
مل يكن السجود على التربة عند الشيعة من الواجبـات يف    و ،الصالة كما سيأيت  

 )و سـلم  صلى اهللا عليـه وآلـه   ( يف مسجد الرسول   لذا نراهم يف املسجد احلرام و      الصالة و 
ية املسجدين الـشريفني مبلطـة بـاحلجر        أرض ألن   يسجدون على قاع املسجد   

 و،  يصح السجود عليه     الطبيعي أو مفروشة باحلصى وكل منهما يسمى أرضاً و        
املروق عـن    لكن من املؤسف أن بعض اخواننا املسلمني يرمي الشيعة بالشرك و          

تقُولُـواْ   و ال     {: قد قال تعاىل   و األرض   الدين لسجودهم على هذه القطعة من     
   .١}ى ِإلَيكُم السالَم لَست مؤِمنا ِلمن أَلْقَ

حيـج البيـت     يؤدي الصلوات اخلمس و    فكيف مبن يشهد الشهادتني و    
هل أن االختالف يف الفروع الفقهيـة يوجـب          و،  آخر فروع الدين     إىل   احلرام

  الكفر بسنة سيد  اخلروج عن الدين و

                                         
   .٩٤: ، اآلية  ) ٤( سورة النساء  1

http://www.islam4u.com


   )١٢(  : صفحة http://www.islam4u.comشعاع االسالميإعداد و ترتيب مركز اال : السجود على التربة احلسينية

يف حني نرى أن املذهب الواحد قد خيتلف فقهاؤه يف كثري من الفروع             ،  املرسلني  
ما أدى إليه نظره فهو حكـم اهللا       كل فقيه يفيت مبا يؤدي اليه نظره و        ألن   الفقهية

ى أن أحدمها يكفـر  ال نر و، الفقيه اآلخر    إىل   هكذا بالنسبة  الظاهري يف حقه و   
الـشيعة   من أصاب فله عشر حسنات و بل قالوا من أخطأ فله حسنة و ،  صاحبه  

أفـضل   األرض   واإلمامية تضع جباهها على التربة احلسينية ألا أرض طبيعيـة           
 جعلت يل " :  انه قال)و سلم صلى اهللا عليه وآله ( قد صح عن الرسول الكرمي      و  ، املساجد
لو كان الشيعة يسجدون هلا لكانوا يـسجدون          و  ، ١"را   و طهو  مسجداًاألرض  

الـسجود   هناك فرق بني السجود هلـا و       و،  دوا ال أن يضعوا جباههم عليها       
لكان الساجد على البساط ساجداً      إال   ليس كل مسجود عليه معبوداً و      و،  عليها  

 يف حني ال يقول بذلك أحـد و … هكذا  الساجد على السجاد عابداً له و      له و 
مؤلـف  ـ يخ عبد احلسني األميين طـاب ثـراه    ما أفاده العالمة املغفور له الش

ـ موسوعة الغدير الكربى هي اليت بني يـديك ـ     يف حماضرة القاها يف سوريا و 
  من ـ يغين طالب احلقيقة و ي العزيزقارئ

                                         
   .١/٦٠:  صحيح البخاري1
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 يف كـل     )قـدس سـره   ( قد خاض    و،  أراد أن يطلع على هذه املسألة الفقهية اهلامة         
أمهات الكتب الفقهية مث عرض علينا يف حماضرته هذه زبد           الصحاح و  املسانيد و 

ناقشها مناقشة علمية ينجلي     هذا املخاض من األحاديث الواردة يف هذا الباب و        
صنف مـا ورد     و،  هو شهيد     من له قلب أو القى السمع و       فيها الريب عن كل   

  : ثالثة أقسام إىل من أحاديث يف السجود
  . األرض السجود على . ١
  . ٢اخلمرة و ١الفحل كاحلصري و، السجود على النبات  . ٢
 . السجود على الثياب القطنية أو الصوفية . ٣

كانت روايات هـذا القـسم       سلط األضواء على هذا القسم الثالث و       و
اً يف أن السجود على الثوب      ما شذ صرحي   إال   فسرها ظرفها حيث كانت مجيعها    ي

ما يف صيف قائظ شديد احلر أو يف برد قارس يتعذر أو يتعـسر مباشـرة                إكان  
 اإلسالم  ال ضرار يف   قاعدة ال ضرر و    و،  املصلني فيه لألرض الالهبة أو القارسة       

ما ينجم عنه الضرر حيرم فعلـه   هلا احلكومة على سائر األدلة كما يقول الفقهاء و    
  و القطن اختياراً يوقع املسلم يفمن هذا نعلم أن السجود على الصوف أ و، 

                                         
   . حصري كبري مصنوع من سعف النخل1
   . حصري صغري من سعف النخل يتخذ للصالة2
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يفيـة فالتعـدي   على اساس أن العبادات توق   ،  ذلك ال جيوز     ألن   ،حرية من أمره    
أمر حمدث   هو بدعة حمرمة و    غريها ادخال ما ليس من الدين يف الدين و         إىل   عنها

سـوف يـأيت     و "شر األمور حمـدثاا  " :  ) و سلمصلى اهللا عليه وآله ( قد ورد عنه     و،  
هناك فيض من روايات جاءت يف كراهة نفخ موضع الـسجود            و،   تفصيل ذلك 

 األرض  ن املسلمني ما كانوا يسجدون على غري      غصت ا كتب احلديث تفيدنا أ     
  : اليك قارئي الكرمي بعضاً منها و، ر النباتية صغري احلُ و

  حدثين حيىي عن مالك عن     : ١فقد أورد اإلمام مالك بن أنس يف املوطأ قال        
هـوى ليـسجد مـسح       إذا   عمر عبد اهللا إبن     جعفر القاريء أنه قال رأيت    أيب  

  . خفيفاً حلصباء ملوضع جبهته مسحاًا
حدثين مالك عن حيىي بن سعيد انه بلغه أن أبا ذر كان             : أورد أيضاً قال   و

املالحظ يف   و،   ٢ تركها خري من محر النعم     يقول مسح احلصباء مسحة واحدة و     
   . األرضهذين احلديثني االلتزام بالسجود على

  أورد أيضاً احلافظ عبد العظيم و

                                         
  .و أخرج أحاديثه حممد فؤاد عبدالباقي  صححه ١/١٥٧:  موطأ اإلمام مالك1
  .اإلبل  2
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املنذري يف كتابه الترغيب والترهيب من احلديث الشريف يف الـسجود علـى             
  : كراهة نفخ موضع السجود نورد بعضاً منها احلصى و

 إذا   ":  ) و سلم  صلى اهللا عليه وآله   ( ذر رضي اهللا عنه عن النيب        أيب   عن : قال . ١
، " حدكم يف الصالة فان الرمحة تواجهه فال حتركوا احلـصى           أقام  

  .األحوص عنه أيب رووه كلهم من رواية
 ال متسح احلصى   ": قال  ) و سـلم   صلى اهللا عليه وآله   ( عن معيقب أن النيب      و . ٢

) تـسوية احلـصى   (فان كنت البد فاعال فواحدة ، نت تصلي  أ و
 إبـن   بـو داود و    أ ائي و النس الترمذي و  مسلم و  رواه البخاري و  

 . ماجة
قال سألت النيب عن مسح احلـصى يف  ، عن جابر رضي اهللا عنه       و . ٣

لئن متسك خري لك من مئة ناقة كلها         و،  واحدة  "  : الصالة فقال 
  .خزمية يف صحيحه إبن رواه" سود احلدق 

قال كنـت عنـد ام      ،  صاحل موىل طلحة رضي اهللا عنه        أيب   عن و . ٤
، فقام يـصلي    ،  و قرابتها شاب ذو حجة      سلمة زوج النيب فأتى ذ    

صـلى  ( فان رسول اهللا ، ال تفعل   : فقالت،  راد أن يسجد نفخ     أفلما  

   ) و سلماهللا عليه وآله

http://www.islam4u.com


   )١٦ ( : صفحة http://www.islam4u.comإعداد و ترتيب مركز االشعاع االسالمي : السجود على التربة احلسينية

حيـان يف    إبـن    رواه،  " ب وجهك   رت،   يا رباح  " : كان يقول لغالم لنا أسود    
   .١صحيحه 
جاء ذكر السجود ـ ما اكثرها   وـ من جمموعة روايات كراهة النفخ   و

 فمـثالً    ، أماكن عامة  فيها يف حني كان السجود بأماكن خاصة و        األرض   على
عادة كما قيـل   بيت رسول اهللا و إىل  هذا الشاب قرابة أم سلمة الذي جاء ضيفاً       

ال اعتقد ان     مل تفرش له أم سلمة أجود بساط عندها ؟ و          مم كرامة فلِ  لكل قاد  و
لو كانت صالته باملـسجد لقلنـا إن         و،  أم سلمة تفتقد وجود بساط يف بيتها        

الشاب يـصلي يف     أما و ،  كل املسلمني يسجدون عليه      املسجد فرش باحلصى و   
ه أم سلمة عن نفخ     مع هذا تنها   و،  بيت أم سلمة فال ميكن أن يأيت هذا االفتراض          

الذي يقال   و،  مع غباره    تريده أن يضع جبهته على احلصى و       موضع سجوده و  
 يف املقام ان الذين وفقهم اهللا الستقصاء أحاديث السجود الـواردة يف مظاـا و          

ان ال حبديث واحـد صـريح يف         املوسوعات الفقهية مل يوافونا و     سرب املسانيد و  
   ) و سلملهصلى اهللا عليه وآ( رسول اهللا 

                                         
  . حققه حممد حميي الدين عبداحلميد ١/٥٨١ الترغيب والترهيب 1
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مني سجد على بساط من القطن أو الصوفأو أحد أصحابه املكر.   
ال علـى    على الصوف و   احلالة هذه يتبني لنا أنه ال جيوز السجود        إذن و 

 و،  ما انبتت ما مل يؤكل أو يلـبس          و األرض    سوى ال على أي شيء    القطن و 
ـ قارئي الكرميـ والعبادات  ، على القرطاس دون غريها   توقيفية يقتصر فيهـا   

قوله هو سنة مبثابة نـص     و  ) و سلم  صلى اهللا عليه وآله   ( فعل الرسول    و،  مورد النص   على  
ى ثيـاب  نعم قد يستفاد من بعض االحاديث أن بعض الصحابة سجد عل        ،  قرآين  

  كمـا و   ، الضرورات تبيح احملظورات   قد تقدم انه جيوز ذلك عند الضرورة و        و
قد أورد عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للشيخ بدر الدين العيين تعليقاً على             

   " .مرة من غري كراهةالرابع جواز الصالة على اخل " : قال، حديث اخلمرة 
قد فعل ذلك جـابر       و ، " نةالصالة على اخلمرة س    " : املسيب إبن   عن و

كانت سرية الـشيعة    و ،   ١عمر رضي اهللا عنهم      إبن   زيد بن ثابت و    أبو ذر و   و
طهرت  اإلمامية العمل باألفضل لذا يسجدون على تربة تصنع من أرض طابت و           

  يأخذوا من أرض كربالء ملا ورد،  تسعد تشقى و األرض و

                                         
   .٤/١٠٨:  عمدة القاري شرح صحيح البخاري1
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احلـسني   احلسن و "  و "حسني مين وأنا من حسني   "  : ) و سـلم   صلى اهللا عليه وآله   ( عنه  
قد قضى احلسني جماهـداً عنـدما رأى أن الرذيلـة         و ١ "سيدا شباب أهل اجلنة   

قد  احلق صريع و   لة ذبيحة و  العدا املادية على الروحية و    استولت على الفضيلة و   
صـحبه الغـر    أهل بيته و   استبداد أموي فنهض هو و     اإلسالمي   طغى على العامل  

منابعه األصـيلة حـىت تـساقطوا        إىل   العودة باإلسالم  امليامني لتصحيح املسار و   
فهـي اذن تـوحي     ،  صرعى يف هذه البقعة الشريفة اليت منها يأخذ الشيعة التربة           

اجلهـاد بـاب مـن     الدفاع عن حياض العقيدة و يل اهللا و للمسلم اجلهاد يف سب   
   .اجلنة حتت ظالل األسنة ابواب اجلنة و
 ِفي بيوٍت أَِذنَ اللَّه أَن ترفَع ويذْكَر ِفيها        { :  يف تفسري اآلية الكرمية    و ورد 

همقـال   : عن اجلالل السيوطي يف الدر املنثور يف تفسري هذه اآلية قال            ٣ ٢}اس
  بيوت أهل بيته من أن بيت النيب و " : )صلى اهللا عليه و سلم  ( ل اهللارسو

                                         
 حتقيق الدكتور حممد خليـل      ٣٦٢ /٣:  اخلصائص الكربى ملؤلفه جالل الدين السيوطي      1

  .هراس 
   .٣٦ :، اآلية  ) ٢٤( سورة النور  2
  .٧:  الشيعة يف عقائدهم وأحكامهم ملؤلفه السيد أمري حممد القزويين3
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شرافة باالجسام الطـاهرة الثاويـة يف        األرض   فاكتسبت،    "عالها أ أفاضلها و 
  .كني كما قيل املكان بامل رحاا و
قد ورد يف الذخائر القدسية يف زيارة خري الربية أن املـسلمني كـانوا               و

 " : ١ قال ما نصه  ،  تربة صهيب الرومي     يستشفون بتربة محزة بن عبد املطلب و      
تربة صهيب اللذين استثنيا من حرمة نقل تراب         اء بتربة محزة و   فمن ذلك االستش  

أما األول فهو جمرب    … ا كما سننبه على ذلك      غريه فيجوز نقله   إىل   احلرم املدين 
غـسالً لكـن     أما الثاين فقد جربه العلماء للشفاء من احلمى شرباً و          للصداع و 

ملا أصابت بين احلرث قال هلم      ،  غريه   النجار و  إبن   الشرب هو الوارد يف حديث    
 قال جتعلونه   ما نصنع به   قالوا و ،  أين انتم من تراب صهيب      ) صلى اهللا عليه و سـلم        ( النيب

ـ آخر احلديثإىل ـ  يف املاء   أجـل و )عليه السالم ( من املعلوم أن مقام احلسني   و 
عنـد رسـوله     صهيب رضوان اهللا عليهمـا عنـد اهللا و         محزة و امسى من مقام    

   .علو مكانته اليت تشيد بذكره و لالحاديث الواردة فيه من الرسول العظيم و
  أن يقول ملاذا مل حيمللقائل  و

                                         
 الذخائر القدسية يف زيارة خري الربية ملؤلفه عبداحلميد بن حممد اقدس بن اخلطيب املدرس               1

   .١١٢: باجلامع احلرام مبكة
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السلف الصاحل تربة من أرض احلرمني الشريفني يف سـفرهم و            معهم الصحابة و  
  .حضرهم 

نقول يف جواب ذلك مبا ذكره صاحب الذخائر القدسية من حرمة نقـل             
) رضـوان اهللا عليـه   (  فقد أورد،  طبعاً احلرم املكي بطريق أوىل       تراب احلرم املدين و   

أن  ١
 لو تراا فان ذلك حرام عند أئمتنا و       ال ينقل معه شيئاً من حجارة حرم املدينة و        

نعم استثنوا من ذلك نقـل تـراب        ،  ان نوى رده اليه كما يف التحفة         مكة و إىل  
رضـي  ( تربة صهيب  و،  للصداع  ) عنهرضي اهللا( احتيج اليه للدواء كتراب مصرع محزة     

منه يعلـم    و،  اخللف على نقل ذلك       كما مر التنبية عليه الطباق السلف و        )اهللا عنه 
 إىل إن اضـطر  إال األواين املعمولة من تراب املدينـة   االكر و  حرمة نقل اآلجر و   

وجـب عليـه ردهـا وان        إال   شرعاً و  آنية لنحو ماء بأن ال جيد غريها حساً و        
 انهال ينقطع دوام عصي    كان آمثاً و   إال   سرت اآلنية كما استظهره يف التحفة و      انك
   .بردها مادام قادراً عليهإال 

امجاع الفقهاء على املنع كما ذكره صاحب الذخائر القدسـية عـاق             و
   إىللو رجعنا  و،سكان احلرمني عن محل تربة من هذه الديار املقدسة 

                                         
   .١٨:  نفس املصدر1
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اين تـارك   " :  قـال  ) و سلمصلى اهللا عليه وآله( مذهب أهل البيت ورد فيهم ان الرسول      
لـن    لن تضلوا ما ان متسكتم ما و        ، عتريت اهل بييت   فيكم الثقلني كتاب اهللا و    

( رأينا فيضاً من نصوص حديثية وردت عنـهم    ل ١" يفترقا حىت يردا علي احلوض      

 الورق ـاو نباا او القرطاس   األرض  صرحية يف ان ما يسجد عليه هو)عليهم السالم 
كصحيح هشام بن احلكم انه قال لالمام       ،  غري ذلك ال جيوز السجود عليه         و ـ

  ؟ عما ال جيوز  اخربين عما جيوز السجود عليه و)عليه السالم ( جعفر الصادق 
 او على مـا انبـت      األرض   على إال    ال جيوز السجود    ": )عليه الـسالم    ( قال  

  جعلت فداك ما العلة يف : فقال له" ما أكل او لبس  إال األرض

                                         
هـذا   و:  ١٦٤لفقـه املقـارن    يقول السيد حممد تقي احلكيم يف كتابه األصول العامة ل 1

احلديث يكاد يكون متواتراً بل هو متواتر فعالً إذا لوحظ جمموع رواته من الشيعة والسنة يف خمتلف                 
ـ الطبقات حسب احلديث ألن يكون موضع اعتماد الباحثني ان يكون من رواته  وـ  إىل أن يقول   

ابن ماجة ومـسند     يب داود و  سنن أ  خصائص النسائي ، و    سنن الدارمي و   كل من صحيح مسلم و    
ان تعـىن    غريهـا ، و    كرت العمال و   حلية االولياء و   ذخائر الطربي و   مستدرك احلاكم ، و    امحد و 

غريهم ، باإلضافة  ابن كثري و اخلازن و  الثعليب والنيسابوري و   بروايته كتب املفسرين امثال الرازي و     
   .مالتراج السري و إىل الكثري من كتب التاريخ واللغة و
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  ؟ ذلك
فـال ينبغـي ان     ،   عز و جلَّ  السجود خضوع هللا     ألن    ": )عليه السالم   ( قال  

 و،  يلبـسون    ابناء الدنيا عبيد ما يأكلون و      ألن   ،يلبس   يكون على ما يؤكل و    
فال ينبغـي ان يـضع جبهتـه يف         ،   عز و جلَّ  لساجد يف سجوده يف عبادة اهللا       ا

  . ١سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها
 نكون خملصني له الدين و     ألن   علينا ان الصالة مظهر عبودي هللا    احلقيقة   و

نيـة   ألن   لذا قال الفقهاء ببطالن الصالة مع الريـاء        ال نشرك بعبادة ربنا احداً و     
املأكول له   املردد ال يقع فكذلك السجود على امللبوس و        القربة بدأت تتأرجح و   

ستحسن تتساقط أمامه نية    انعكاسات على نية التقرب ميكن ان تأيت مبردود غري م         
   .اهللا إىل التقرب

اخلالصة يصح للمسلم ان يسجد على ما يطلق عليه ارضاً سواء أكـان              و
ـ  احلجر الطبيعي ـتراباً او صخراً او رمالً او طيناً او على الرخام   كـل   ألن ـ

على كل نبات بشرط ان ال يكون مأكوالً كسائر الفواكه           و،  ذلك يسمى ارضاً    
ى  اما النو   ، البطاطا البصل و  التفاح و  يت اعتاد الناس أكلها كالتمر و     البقول ال  و
  اخشاا ورق االشجار و القشور و و

                                         
   .٥/٣٣٨:  ) قدس سره(  للسيد حمسن احلكيم  ، مستمسك العروة الوثقى1
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ود على ما يلبس    كما ال جيوز السج   ،  سعف النخل فال مانع من السجود عليها         و
جيـوز الـسجود علـى        كما و   ، املنسوج منهما  القنب و  الكتان و  كالقطن و 
 عـن  )عليـه الـسالم   ( فرقد ابا احلـسن   إبن فقد سأل داود،  ـ الورق ـالقرطاس  

عليـه  ( ؟ فكتب  أم ال    الكواغد املكتوب عليها هل جيوز السجود عليها       القراطيس و 

  .١ " جيوز  ": )السالم 
   : ؟ جياب عن ذلك  ملاذا مل يكن رسول اهللا حيمل تربة معهقد يقال و

غريمها حىت   إىل    على ما تقدم من عدم جواز نقل تراب احلرمني          بناءً : اوالً
   .اآلخر إىل من احدمها

عمامـة   ان تصرفات الرسول الشخصية كلبس ثوب خـاص و         : ثانياً و
 حجمـاً و   لوناً و  فنحن غري ملزمني بأن نلبس مثل ذلك          ، خاصة بشكلية خاصة  

  مليكن حيمل رسول اهللا  ألن ملا جاز ان حنمل أقالماً يف جيوبنا إال شكالً و

                                         
   . نفس املصدر السابق1
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 ألن  يقتضي ان ال جيوز لنا ان نطوق معاصمنا بساعات يدويـة            و  ، قلماً يف جيبه  
علينا ان نتـرك العوينـات       و،  رسول اهللا مل يكن يطوق معصميه بساعة يدوية         

   .بطالنه واضح رسول اهللا مل يكن يستعملها و ألن الطبية
صـلى اهللا   (  قد تقدم ان كل الذين نقلوا لنا كيفية سجود رسول اهللا              :ثالثاً و

ته الشريفة او يسجد على     جببه األرض    قالوا انه كان يف سجوده يباشر       ) و سلم  عليه وآله 
سجد  إذا كان  ) و سـلم صلى اهللا عليه وآله  ( محيد انّ النيب     أيب   قد ورد ايضاً عن    و،  احلصر  

   .١ صححه الترمذي و  رواه ابو داود و، األرض جبهته من امكن أنفه و
كان مسجده الشريف يف حينه مفروشاً باحلصباء فلماذا يتحمل عنـاء            و

كبار الفقهاء يـشهدون     السنة النبوية النقية و    خ الصحيح و  التاري محل تربة معه و   
نعم يف حالة ان ، ما سجد على قطن او صوف  )و سـلم  صلى اهللا عليه وآله  ( ان رسول اهللا    

  صحت فهي اضطرارية

                                         
   .١ج:  فقه السنة سيد سابق1
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اما اليت خلت     و  ،  كانت يف شدة حر او برد كما ورد يف نفس االحاديث           حيث
 جاءت مطلقة فالذي حيب فيها ان تقيد باليت ذكر فيها احلـر و             من ذلك القيد و   

اجلمع بني االحاديث كما يقرر ذلك أهل العلم من محل املطلق           أصول  الربد على   
   .على املقيد

ساري شرح صحيح البخاري قال     قد أورد القسطالين يف كتابه ارشاد ال       و
روي ان عمر بن عبدالعزيز انه كان يؤتى بتراب فيوضع على اخلمـرة فيـسجد               

  .١ عليها
 اللـهم    ، اكرمنا بنور الفهم    اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم و       ، ختاماً و

   .يسر علينا خزائن علومك برمحتك يا ارحم الرامحني افتح علينا ابواب رمحتك و
   املوسوي الصايفاحلكيم حممد عبد

                                         
   .٢٠٥ ـ ١/٢٠٤:   ارشاد الساري شرح صحيح البخاري1
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  السجدة

  ما يصح السجود عليه و

  رض مسجداًاختاذ األ و
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  و ما يصح السجود عليه السجدة

امل عليه على املصلي لدى مجيع األمة املسلمة على بكـرة          إن الواجب املتس  
 و طهـورا  مسجداً األرض  جعلت يل :مرفوعة  و، األرض أبيهم أن يسجد على  

 مندوحة لدى االختيـار و     و ال     ،  أصفق عليها أئمة املذاهب     ، من املتفق عليه  ،  
   . أو على ما ينبت منها كما يأيت حديثه ،االمكان من السجود عليها

تربيدها  خذ الصحابة األولني حصاة املسجد عند حرارا يف الظهائر و         أ و
   إىلبتقليبها باليد كما سيوافيك حديثه يومئ
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رفـع    ولو بـالعالج و   عدم كفاية غريها مهما يتمكن املصلي من السجود عليها        
   .العذر

حتت يديه اللباس عنـد حـرارة      )صلى اهللا عليه وآلـه      ( كذلك حديث افتراشه     و
السجود عليه يؤيـد     السكوت عن االفتراش على املسجد و      برودا و  احلصاة و 

  . ليس إال اب السجدة على التراب فحسباجي
ارصـة أو   التمكن منه حلـرارة ق     حني عدم تيسر السجود عليها و     و أما   

اذ الضرورات تبيح   ،   الجياب عذر آخر فال وازع عندئذ من السجود على غريها         
   .احملظورات

امثاهلا  اخلمرة و   و ١الفحل االحاديث الواردة يف الصالة على احلصري و       و
   .امللبوس غري املأكول و األرض تسوغ جواز السجدة على ما ينبت من

التذلل جتاه عظمة املـوىل      غر و التصا إال   األنسب بالسجدة اليت ان هي     و
 لديها مسجداً يعفر املصلي ا خـده و        األرض   ن تتخذ أ وجاه كربيائه  و سبحانه

  رذكِّ لت ،يرغم أنفه

                                         
  . الفحل مبعىن اخلمرة1
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منها يعـاد     و  ، اليها يعود   و  ، لق منها ليت خ الساجد هللا طينته الوضيعة اخلسيسة ا     
 ليتـأتى لـه    ، من وضاعة أصلهيكون على ذكٍر  و ، حىت يتعظ ا  ، تارة أخرى 

 اندفاع يف اجلـوارح     و  ، احنطاط يف النفس   و ذل يف الباطن    و  ، خضوع روحي 
يكون علـى بـصرية مـن أن          و  ، األنانية تقاعس عن الترفع و     و  ، العبوديةإىل  

  . ليس إال املسكنة خليق بالذل و من التراب حقيق واملخلوق 
 الـديباح و   قط يف املنسوج من الصوف و      ال توجد هذه األسرار قط و      و

  ،  مما يري لالنسان عظمة يف نفسه       ، الراحة امثاله من وسائل الدعة و      و  ، احلرير
ينـسلخ   و،   استعالًء جترباً و  يكون له ترفعاً و     و  ، مقاماً لديه  كرامة و  حرمة و  و

   .اخلشوع عند ذلك من اخلضوع و
غريها من    و  ، القارئ مجيع ما جاء يف الصحاح الست       إىل   ها حنن نقدم   و

الواردة فيما يـصح   )صلى اهللا عليه وآلـه  (  من سنة رسول اهللا   ، السنن امهات املسانيد و  
طريقـة حقـه ال       و  ، نتخذها سنة متبعة   منضي على ضوئها و     و  ، السجود عليه 

  : هي على ثالثة أقسام  و ،نهاحميد ع

http://www.islam4u.com


   )٣٢  (: صفحة http://www.islam4u.comإعداد و ترتيب مركز االشعاع االسالمي : السجود على التربة احلسينية

  القسم االول

  :  األرضما يدل على السجود على

  . و طهورا مسجداً األرض جعلت يل ـ ١
لت تربتها لنـا  جع  و ،كلها مسجداً األرض  جعلت لنا  :لفظ مسلم و يف   

   .مل جند املاء إذا طهوراً
  عن علي  ،  و طهوراً  كلها مسجداً  األرض    جعلت يل   :لفظ الترمذي و يف   

 أنس  و  ، حذيفة  و  ، ابن عباس   و  ، جابر  و  ، هريرة أيب    و  ، عبد اهللا بن عمر     و ،
      .ذر أيب  و ،امامة أيب  و،

  . اً و مسجدطهوراً األرض  جعلت يل :لفظ البيهقيو يف 
أميـا أدركتـه     و و مسجدا    طيبة األرض    جعلت يل   : له أيضاً  لفٍظو يف   

  . ١ى حيث كانالصالة صلَّ

                                         
 ٢/٣٢:  ، صحيح النسائي ٦٤ ، ٢:  ، صحيح مسلم ١١٣ ، ١/٨٦:  صحيح البخاري  1

   .٤٣٥ ، ٢/٤٣٣:  ، السنن الكربى ٢/١١٤:  ، صحيح الترمذي ١/٧٩:، صحيح أيب داود 
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آله صلى اهللا عليه و( قاله  ،  لك مسجداً حيثما أدركت الصالة فصل        األرض   ـ ٢

   .١ ذر أليب)
  . ٢سجد على احلجر ) وسلمصلى اهللا عليه وآله (  ان النيب  :عباس إبن  ـ٣
 و) صلى اهللا عليه و سلم  (  أبصرت عيناي رسول اهللا :بو سعيد اخلدري قالأ ـ  ٤

   .٣الطني على أنفه أثر املاء و
ن جبهته حىت تطمئن  مث يكرب فيسجد فيمكِّ : ـ رفاعة بن رافع مرفوعاً ٥

  . ٤تستوي مفاصلة و
ـ ٦  ثالثة مـن   :بريدة باسناد صحيح مرفوعاً  و ،نس أ و ،عباس إبن  

   ميسح جبهته قبل ان يفرغ من ..  :اجلفاء

                                         
  .٢/٣٢: صحيح النسائي  1
  .الذهيب  صححه هو و  و٣/٤٧٣:  أخرجه احلاكم يف املستدرك 2
  ، سنن  ٢٥٩ ،   ٢٥٨ ،   ٢٥٦ ،   ٢٥٤ ،   ٢/٢٥٣ ،   ١٩٨ ،   ١/١٧٣: صحيح البخاري    3

  .٢/١٠٤: ن الكربى  ، السن١٤٤ ، ١/١٤٣: داود أيب 
   .٢/١٠٢:  أخرجه البيهقي يف السنن الكربى 4

http://www.islam4u.com


   )٣٤ ( : صفحة http://www.islam4u.comإعداد و ترتيب مركز االشعاع االسالمي : السجود على التربة احلسينية

ته من التـراب حـىت       ميسح الرجل جبه    ال  :لفظ واثلة بن األسقع   و يف   ،   صالته
   .١يفرغ من الصالة

) صلى اهللا عليـه و سـلم    (  كنت أصلي مع رسول اهللا :قال عبد اهللا ـ جابر بن ٧

 فآخذ بيدي قبضة من حصى يف كفي تربد حىت أسجد عليها مـن               ، صالة الظهر 
   .شدة احلر

  ، صالة الظهر ) و سلم   صلى اهللا عليه     (  كنا نصلي مع رسول اهللا      : ألمحد لفٍظو يف   
حىت تـربد مث أسـجد       األخرى   آخذ بيدي قبضة من حصى فأجعلها يف يدي        و

   .عليها من شدة احلر
صـالة   )صلى اهللا عليـه و سـلم        (   كنت أصلي مع رسول اهللا      :لفظ البيهقي و يف   

أضعها جببهيت اذ سـجدت       و  ، الظهر فآخذ قبضة من احلصى يف كفي حىت تربد        
   .من شدة احلر

لو جاز السجود على ثوب متصل به لكان          و  : قال الشيخ   :ل البيهقي فقا
بـاهللا    و  ، وضعها للـسجود عليهـا     ذلك اسهل من تربيد احلصى يف الكف و       

   .٢التوفيق

                                         
  .٨٤ ، ٨٣:  أخرجه البزار والطرباين راجع جممع الزوايد 1
   .٢/١٠٥:  ، السنن الكربى ١/٣٢٧: مسند امحد  2
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يف شـدة  ) صلى اهللا عليه و سلم  ( ا نصلي مع رسول اهللا كن : ـ انس بن مالك ٨
   .١سجد عليه احلر فيأخذ أحدنا احلصباء يف يده فاذا برد وضعه و

شـدة  ) صلى اهللا عليه و سلم  ( رسول اهللا إىل  شكونا : ـ خباب بن األرت قال ٩
   .٢أكفنا فلم يشكنا الرمضاء يف جباهنا و

ل فخرجنا لصالة الغداة فجعـل       مطرنا من اللي    :ـ عمر بن اخلطاب    ١٠
 فلمـا رأى     ، الرجل مير على البطحاء فيجعل يف ثوبه من احلصباء فيصلي عليـه           

فكان ذلك أول بدء ،   ما أحسن للذا البساط     :ذاك قال ) صلى اهللا عليه و سلم       ( رسول اهللا 
 األرض   مطرنا ذات ليلة فأصـبحت      :عمر إبن   ابو داود عن   أخرج   و،   احلصباء
   .٣احلديث،   فيبسطه حتتهل الرجل يأيت باحلصى يف ثوبهجعمبتلة ف

   رأى رسول اهللا : ـ عياض بن عبداهللا القرشي١١

                                         
   .٢/١٠٦: السنن الكربى  1
  .٢/٢٦٨:  ، نيل األوطار ١٠٧ ، ٢/١٠٥:  السنن الكربى 2
   .٢/٤٤٠:  ، السنن الكربى ١/٧٥:  ابو دواد 3
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  و  ،  ارفع عمامتـك    :رجال يسجد على كور عمامته فأومأ بيده        ) سلم صلى اهللا عليه و   ( 
   .١جبهته إىل أومأ

كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عـن       إذا   : ـ علي أمري املؤمنني    ١٢
   .٢جبهته

عليه العمامة يرفعهـا   سجد و إذا بن عمر كان عبد اهللا  ان : ـ نافع ١٣
   .٣حىت يضع جبهته باالرض

 عـن  الصالة حسر العمامة إىل قام إذا  ـ عبادة بن الصامت انه كان ١٤
   .٤جبهته

 علـى  إال مسعود كان ال يصلي أو ال يسجد إبن  ان : ـ أبو عبيدة ١٥
  . ٥األرض

                                         
  .٢/١٠٥:  السنن الكربى 1
   .٢/١٠٥:  السنن الكربى 2
   .٢/١٠٥:  السنن الكربى 3
   .٢/١٠٥:  السنن الكربى 4
   .٢/٥٧: أخرجه الطرباين يف الكبري وعنه يف امع  5
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 ما   :قلنا،   األرض   يسجد على  انه كان يقوم على الربدي و      إبراهيم   ـ١٦
   .١ احلصري :؟ قال الربدي

رأى رجال ) صلى اهللا عليه و سلم  (  ان رسول اهللا : ـ صاحل بن حيوان السبائي ١٧
 ٢عن جبهته ) صلى اهللا عليه و سـلم        ( قد اعتم على جبهته فحسر رسول اهللا       يسجد جبنبه و  

.  

                                         
   .٢/٥٧: أخرجه الطرباين يف الكبري ، وعنه يف امع  1
   .١/٣٨٦:صب الراية للزيلعي  ، ن٢/١٠٥: السنن الكربى  2
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  القسم الثاين

   :أي عذر من دون األرض فيما ورد من السجود على غري

  ) سـلم صـلى اهللا عليـه و   ( ن جدته مليكة دعت رسول اهللا       ا  :ـ انس بن مالك   ١
 إىل   فقمت  : قال أنس   ، صلي لكم أل قوموا ف   :مث قال ،  لطعام صنعته له فأكل منه      

صلى اهللا عليه و سلم    ( فنضحته مباء فقام رسول اهللا    ،   حصري لنا قد اسود من طول ما لبس       

   .١احلديث،  العجوز من ورائنا  و ،راءه اليتيم و  و ،صففت  و)
صلى اهللا عليـه و      ( انّ أم سلمة سألت رسول اهللا       : بلفظ ، صحيح النسائي و يف   

حصري فنـضحته    إىل   أن يأتيها فيصلي يف بيتها فتتخذه مصلى فأتاها فعمدت        ) سلم  
   .٢وا معهصلُّ مباء فصلى عليه و

 صنع بعض عموميت للنيب طعاماً فقال        : قال ، ماجة يف سننه   إبن   لفظو يف   
   اين:) صلى اهللا عليه و سلم  ( للنيب

                                         
  .١/١٠١: أخرجه البخاري يف صحيحه 1
   .٢/٥٧:  صحيح النسائي 2
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البيت فحل مـن هـذه       و يف     فأتاه  :قال،  تصلي فيه    احب أن تاكل يف بييت و     
   .١صلينا معه ى ورش فصلَّ الفحول فأمر بناحية منه فكنس و

    . الفحل هو احلصري الذي قد اسود :ماجة إبن  قال ابو عبداهللا :فقال
 عند ام سـليم  ٢يقيل) صلى اهللا عليه و سـلم    (  كان رسول اهللا   : يف سنن البيهقي   و

يـصلي   تبسط له اخلمرة و     و  ،  فتأخذ من عرقه فتجعله يف طيبها      فتبسط له نطعاً  
   .٣عليها

احسن الناس خلقاً فرمبا ) صلى اهللا عليه و سلم     (  كان رسول اهللا    :بلفظ يف السنن  و
يف بيتنا فيأمر بالبساط الذي حتته فيكنس مث يقـوم فنقـوم             و هو    حتضره الصالة 

   .٤جريد النخلبساطهم من  و كان  :قال،  خلفه فيصلي بنا

                                         
   .١/٢٥٥:  إبن ماجة يف سننه 1
  .أي منتصف النهار: نام يف القائلة ،  قال يقيل قيلولة ن ِم2
   .٢/٤٢١:  سنن البيهقي 3
   .٢/٤٣٦:  السنن 4
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دخل بيتاً فيه فحل فكسح ) صلى اهللا عليه و سـلم   (  انّ رسول اهللا :وفيه أيضاً بلفظ  
   .رش فصلى عليه ناحية منه و

   .مول من سعف فحال النخل حصري مع : الفحل :قال يف هامش السنن
 نضح بساط لنـا   : عن انس قال :ملخصاً أخرجه الترمذي يف الصحيح  و

   .١فصلى عليه
   .٢يصلّي على اخلمرة) صلى اهللا عليه و سلم  (  كان رسول اهللا :عباس إبن ـ٢

   . اخلمرة حصري الصالة :العريب املالكي إبن قال االمام
 فرأيتـه  ،) صلى اهللا عليـه و سـلم    (  النيب انه دخل على : ـ أبو سعيد اخلدري ٣

   .٣يصلي على حصري يسجد عليه
   ) سلمصلى اهللا عليه و(  كان رسول اهللا  : ـ ميمونة ام املؤمنني٤

                                         
   .٢/١٢٨:  أخرجه الترمذي يف الصحيح 1
   .٢/١٢٦: يح الترمذي  صح2
 ، والترمذي يف    ١/٣٢١:  ، واخرجه إبن ماجة يف السنن        ١٢٨ ،   ٢/٦٢: صحيح مسلم    3

 .يسجد عليه :  وليس فيها ٢/١٢٧: جامعه 
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   .١يصلي على مخرة و كان  ،سجد إذا  ثوبهرمبا أصابين أنا حذائه و و
 :) صلى اهللا عليـه و سـلم    (  قال يل رسول اهللا     : عن عائشة قالت   ، مسلم أخرج   و

 ان حيضتك ليست يف      :فقال،   اين حائض     :قالت،  ناوليين اخلمرة من املسجد     
   .٢يدك

ـ ٥  ويصلي علـى اخلمـرة   ) صلى اهللا عليه و سلم  (  كان رسول اهللا :عمر إبن  
   .٣يسجد عليها
 ٤مخرة يصلي عليها  كان لرسول اهللا حصري و : ـ ام سلمة ام املؤمنني ٦

.  

                                         
 ، ٢/٥٧:  ، النـسائي  ١/٣٢٠:  ، إبن ماجـة     ٢/١٢٨:  ، مسلم    ١/١٠١: البخاري   1

  .٢/٤٢١: البيهقي 
   .١/١٦٨:  مسلم ه اخرج2
  .رباين يف الكبري واالوسط أخرجه الط 3
 رجال أيب يعلى رجال الصحيح ، و       األوسط ، و   الطرباين يف الكبري و     اخرجه ابو يعلى و    4

   .٢/٥٧: كما يف امع ، عن ام حبيبة مثله صحيحاً 
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يسجد  يصلي على اخلمرة و) صلى اهللا عليه و سـلم   (  كان رسول اهللا : ـ انس ٧
   .١ليهاع

                                         
أخرجه الطرباين يف االوسط و الصغري بأسانيد بعضها صحيح ، رجاله ثقات ، كمـا يف                 1

   .٢/٥٧: امع 
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  القسم الثالث

  : لعذر األرض فيما ورد من السجود على غري

فلم يـستطع  ) صلى اهللا عليه و سـلم    ( صلينا مع النيب   إذا    كنا  :ـ انس بن مالك   ١
   .من شدة احلر طرح ثوبه مث سجد عليه األرض أحدنا أن ميكن جبهته من

فيـضع أحـدنا    ) صلى اهللا عليه و سلم       (  كنا نصلي مع النيب     :لفظ البخاري و يف   
   .طرف الثوب من شدة احلر يف مكان السجود

اذا مل يف شدة احلر ف) صلى اهللا عليه و سـلم      (  كنا نصلي مع النيب     :لفظ مسلم و يف   
   .بسط ثوبه فسجد عليه األرض ن جبهته منكِّم أحدنا أن ي١يستطع

ف فيضع أحـدنا طـر    ) صلى اهللا عليه و سلم       ( صلينا مع النيب   إذا    كنا  :لفظو يف   
   .٢الثوب من شدة احلر مكان السجود

                                         
  .مل يقدر : ظ إبن ماجة يف لف 1
 ، ١/١٠٦:  ، ابـو داود   ١/٣٢١:  ، إبن ماجة     ٢/١٠٩:  ، مسلم    ١/١٠١: البخاري   2

نيـل األوطـار     و،   ٢/١٠:  ، السنن الكـربى      ١/١٠٠:  ، مسند امحد     ١/٣٠٨: سنن الدارمي   
:٢/٢٦٨.  
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 احلديث يدل على جواز السجود على الثيـاب          :قال الشوكاين يف النيل   
 عند السجود هي األصل    األرض   أن مباشرة  إىل   فيه اشارة   و ، األرض   التقاء حر 

قد استدل باحلديث على جواز السجود        و  ،  لتعليق بسط ثوب بعدم االستطاعة     ،
  ، اجلمهـور  به قال ابو حنيفـة و       و  :ي قال النوو   ، على الثوب املتصل باملصلي   

   .إنتهى
) صـلى اهللا عليـه و سـلم          ( صلينا خلف رسول اهللا    إذا    كنا  :ـ انس بن مالك    ٢

   .١بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء احلر
هي شـدة احلـر       الظهائر مجع ظهرية و     :االمام السندي يف شرحه   و قال   
اا الثياب اليت هم البسوها ضرورة       الظاهر    "سجدنا على ثيابنا  " ،  نصف النهار   

؟ فهذا يـدل علـى        فمن أين هلم ثياب فاضلة      ، ان الثياب يف ذلك الوقت قليلة     
   .، إنتهى ثوب هو البسه كما عليه اجلمهور جواز أن يسجد املصلي على

   رأيت :عباس إبن على هذه الصورة حيمل ما جاء عن و

                                         
   .٢/٢١٦:  أخرجه إبن ماجة يف صحيحه 1
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   .١رسول اهللا يصلي يسجد على ثوبه
 يف باب السجود على الثـوب       ١/١٠١  :التخاري يف الصحيح   أخرج   و

  كان القوم يسجدون على العمامة والقلنـسوة و         :احلسن و قال     :يف شدة احلر  
   .يداه يف كمه

 الفقهاء على هذه الصورة أيضاً مع انه ليس          هناك حديث محله    :لفت نظر 
   :و هو ال أ  ،فيه ذكر عن السجدة على الثوب

يف كساء ابيض يف غداة    ) صلى اهللا عليه و سـلم        (  رأيت رسول اهللا    :عباس إبن   عن
   .رجله بيده و األرض باردة يتقي بالكساء برد

 و هو   يف يوم مطري   ) صلى اهللا عليه و سـلم      (  لقد رأيت رسول اهللا     :لفظ امحد و يف   
   .سجد إذا  األرض إىلسجد بكساء عليه جيعله دون يديه إذا يتقي الطني

   ) سلمصلى اهللا عليه و(  ان رسول اهللا  :عن ثابت بن صامت و

                                         
   .والطرباين يف الكبري.أخرجه ابو يعلى  1
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عليه كساء ملتف به يضع يده عليه يقيه         األشهل و  سجد بين عبد  قام يصلي يف م   
   .برد احلصا

   .سجد إذا  رأيته واضعاً يديه يف ثوبه :لفظو يف 
   .١سجد إذا  فرأيته واضعاً يديه على ثوبه :ماجة إبن يف لفظ

 احلديث يدل على جواز االتقاء بطـرف         :قال الشوكاين يف نيل األوطار    
 أو احلر    ،  اما عذر املطر كما يف احلديث       ، لي ولكن للعذر  الثوب الذي على املص   

احلديث مصرح بأن الكـساء الـذي        و هذا    شيبة أيب    إبن الربد كما يف رواية    و
   .، إنتهىسجد عليه كان متصال به 

على اتقاء   إال   اذ احلديث ال يدل بظاهره    ،  حنن مل نر هذا احلمل يف حمله         و
ليس فيه    و  ، رجله فحسب  بيده و  األرض   بالكساء برد ) صلى اهللا عليه و سلم       ( رسول اهللا 
   كان :سبيله سبيل حديث السيدة عائشة  و، و اجلبهة السجدة إىل ايعاز قط

                                         
 ، نيـل    ١/٣٨٦:  ، نصب الراية     ٢/١٠٨:  ، السنن الكربى     ١/٣٢١: سنن إبن ماجة     1

   .٢٧٥ ، ٢/٢٦٩: األوطار 
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طرنا يوماً فوضـع حتـت      انا م  إال   ئاًى ال يضع حتت قدمية شي     صلّ إذا   رسول اهللا 
   .١قدمية نطعاً

عن حممد بن ربيعة عن يونس      ،   ٢هناك مرفوعة أخرجها امحد يف املسند      و
 كان رسـول     :عون عن ابيه عن املغرية بن شعبة قال        أيب   بن احلرث الطائفي عن   

  . ٣يصلي أو يستحب أن يصلي على فروة مدبوغة) صلى اهللا عليه و سلم  ( اهللا
  فيه يونس بن احلرث     ، مبثله يستدل يف األحكام    السناد ضعيف باملرة و   ا و

 سألته عنه مرة اخـرى       :عبداهللا بن امحد   و قال     ،  أحاديثه مضطربة   : قال امحد  ،
 و قـال     ،  ليس بقـوي    :ابو حامت  و قال     ،  ال شيء   :معني إبن   عن و،   فضعفه

 إبن   سألت  :شيبةأيب    إبن  و قال   ،  ليس بالقوي   :قال مرة  و،    ضعيف  :النسائي
انـه ال    إال    ضعيف  :قال الساجي  و،    كنا نضعفه ضعفاً شديداً     :معني عنه فقال  
   .يتهم بالكذب

   .١١/٤٣٧  :ذيب التهذيب

                                         
 ، ٢/٥٧: ضعفه اهليثمي يف امع      ، و  ٢/٤٣٦:البيهقي   اخرجه الطرباين يف االوسط ، و      1

 .ملكان إبراهيم بن اسحاق الضيب يف اسناده 
   .٤/٢٥٤ : مسند أمحد 2
  . باالسناد املذكور ٢/٤٢٠: البيهقي يف السنن   ، و١/١٠٦: بو داود اخرجه ا  و3
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ن سعيد الثقفي الكويف قال ابو حـامت كمـا يف           فيه أبو عون عبيداهللا ب     و
  حديثه عن املغرية مرسـل  :حجر إبن  وقال،    هو جمهول   :التعديل البنه  اجلرح و 

.  
املالزمـة بـني      و  ، حكمها على ان منت املرفوعة ساكت عن االسجدة و       

   .السجدة عليها منتفية الصالة على الفروة و

   :القول الفصل

موقوفاً فيمـا جيـوز      املسانيد مرفوعاً و    و  ، حهذا متام ما ورد يف الصحا     
هي تدل بنصها علـى    و ،كرهذمل يبق هناك حديث مل ن     و  ، السجود عليه برمته  

يتبعها املصنوع ممـا      و  ، كلها األرض   مكانإلا أن األصل يف ذلك لدى القدرة و      
مندوحـة   و ال     ، البساط احلصري و  الفحل و   و بت منها أخذاً بأحاديث اخلمرة    ين

يف حال العذر وعدم التمكن منها فيجوز السجود         و أما     ، ها عند فقدان العذر   عن
   .على الثوب املتصل دون املنفصل لعدم ذكره يف السنة

 ط املنسوجة من الـصوف و     سالب السجاد و  السجدة على الفراش و   و أما   
  ومل يـرد يف     ، الثوب املنفصل فال دليل يسوغها قط      أمثاهلا و   و  ، احلرير الوبر و 

  . السنة أي مستند جلوازها
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سيما الصالة   و ال    هي تتكفل بيان احكام الدين     وهذه الصحاح الست و   
 إىل عـاز اي كلمة امياء و و ال  ،حديث واحد و ال  مل يوجد فيها  ، اليت هي عماده  

   .جواز ذلك
السنن املؤلفـة يف القـرون       احلديث من املسانيد و   أصول  كذلك بقية    و

به على جواز ذلك من مرفوع أو        اإلستدالل   االوىل الثالثة ليس فيها أي أثر ميكننا      
   . من مسند أو مرسل ،موقوف

وافتـراش   االلتزام بـذلك   السجاد و  فالقول جبواز السجود على الفرش و     
أمر حمدث غـري     و ل عند الناس بدعة حمضة    ا للسجود عليها كما تداو    ساجد  امل

   .لن جتد لسنة اهللا حتويال  و ،سنة رسوله خيالف سنة اهللا و مشروع
شيبة باسناده يف املـصنف   أيب   إبن أبو بكر    احلافظ الكبري الثقة   أخرج   قد و

ة علـى    ان الـصال    :عن حممد بن سريين    يف الد الثاين عن سعيد بن املسيب و       
 شـر االمـور    :قوله )صلى اهللا عليه وآلـه  ( قد صح عن رسول اهللا   و ، الطنفسة حمدث 

   .كل حمدثة بدعة  و ،حمدثاا
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  السجدة على تربة كربالء
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اختاذها مسجداً فان الغاية املتوخاة منها       و السجدة على تربة كربالء   و أما   
  : تتوقف على امرين قيمني و أصلني قوميني إىل للشيعة امنا هي تستند

    :أوهلما
 مـن أي أرض   ،استحسان اختاذ املصلي لنفسه تربة طاهرة يتيقن بطهارا       

هي كلها يف ذلك شـرع        و  ، ن أرجاء العامل كانت   من أي صقع م     و  ، أخذت
ان   و  ، يف جواز السجود عليها    األخرى   هن على احدإل ال امتياز     ، سواء سواسية 

 يتخذ املـسلم لنفـسه    ،مصاله ملبسه و كرعاية املصلي طهارة جسده و     إال   هو
سيما يف   و ال     ، سفره حضره و  و يف     ، ترحاله صعيداً طيباً يسجد عليه يف حله و      

يتخذها مسجداً ال تتأتى له يف كـل   و اذ الثقة بطهارة كل ارض حيل ا،   لسفرا
  ،الـساحات  باحات الرتل و اخلانات و الفنادق و الرساتيق و موضع من املدن و   

 و مهابط فئـات الركـاب     و السفر سائل السري و   حمطات و  و حمال املسافرين  و
  ، غريها نسان من الفئة املسلمة و    قد حيل ا كل ا     ىن له بذلك و   أ  ، منازل الغرباء 

يكترثون ألمر الدين يف موضوع الطهارة       و ال    من اخالط الناس الذين ال يبالون      و
   .النجاسة و
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يتخذ معه تربـة طـاهرة        و ، فأي وازع من أن يستحيط املسلم يف دينه       
حذراً من السجدة على الرجاسـة   يطمئن ا وبطهارا يسجد عليها لدى صالته    

وز السنة السجود   جت و ال     ، اهللا قط  إىل   األوساخ اليت ال يتقرب ا     النجاسة و  و
 بعد ذلك التأكيد التام البالغ يف طهـارة اعـضاء    ،يقبله العقل السليم  و ال    عليها

  و  ، اـزرة   و  ،  املزبلـة   :النهي عن الصالة يف مواطن منها      و لباسه املصلي و 
االمر بتطهري املساجد    و،   ١معاطن االبل   و  ، احلمام  و  ، قارعة الطريق   و  ، املقربة

  . ٢تطييبها و
كأن هذه النظرة الصائبة القيمة الدينية كانت متخذة لدى رجال الورع            و

أخذاً ذه احليطة املتحسنة جـداً كـان          و  ، من فقهاء السلف يف القرون االوىل     
  الكبريالتابعي الفقيه 

                                         
  . ، ومسانيد وسنن اخرى ١/٢٥٢: سنن إبن ماجة  1
  . ومصادر أخرى ١/٢٥٦: سنن إبن ماجة  2
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 يأخذ يف أسافره لبنة يسجد عليهـا        ١ظيم املتفق عليه مسروق بن األجدع     الثقة الع 
 إبن أبو بكر    مسندها يف وقته   حلافظ الثقة امام السنة و    كما أخرجه شيخ املشايخ ا    

 من كان حيمل يف السفينة       : يف الد الثاين يف باب      "املصنف" شيبة يف كتابه    أيب  
سافر محـل معـه يف       إذا    ان مسروقاً كان    : فأخرج باسنادين   ، شيئاً يسجد عليه  

   .السفينة لبنة يسجد عليها
له سابقة قدم منـه يـؤم الـصحابة        وهذا هو األصل األول لدى الشيعة       

   .التابعني هلم باحسان االولني و
بـني   فان قاعدة االعتبار املطردة تقتضي التفاضـل          :االصل الثاين و أما   

  األراضي

                                         
تابعي عظيم  ،   ٦٢مسروق بن األجدع عبد الرمحن بن مالك اهلمداين أبو عائشة املتويف             1

كان فقيهاً عابدا ثقة ، أيب بكر ، و عمر ، و عثمان ، و علي    ال الصحاح الست ، يروي عن       جمن ر 
صاحلاً ، كان يف أصحاب إبن مسعود الذين كانوا يعلمون الناس السنة ، و قال حني حضره املوت                   

و ال   )صلى اهللا عليه و سلم      (  اللهم ال أموت على امر مل يسنه رسول اهللا        : كما جاء يف طبقات إبن سعد       
  .و ال عمر أبو بكر 

  ، اجلـرح و    ٦/٥٦٥:  ، طبقات إبن سـعد       ٣٥ : ٢ ق ٤: راجع تاريخ البخاري الكبري     
  .١١١ ـ ١٠٩ : ١٠:  ، ذيب التهذيب ٣٩٦ : ١ ق٤: التعديل البن أيب حامت 
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 و   ، النظرات فيهـا   الشؤون و  تستدعي اختالف اآلثار و     و  ، بعضها على بعض  
  لدى احلكومـات و     ،  مطرد بني االمم طراً     ، أمر طبيعي عقلي متسامل عليه    هذا  

 النسب تقبـل األراضـي و       إذ باالضافات و    ،  برمتهم ملوك العامل  السلطات و 
 ال  تنتزع منها أحكام   ا جتري عليها مقررات و     مزية البقاع خاصة و   االماكن و 

   .الصفح عنها جيوز التعدي و
الدوائر الرمسيـة    الدور و  القاعات و  الساحات و  اال ترى أن املستقالت و    

يعرف   و  ، البالط امللكي  إىل   باألخص ما ينسب منها     و  ، احلكومات إىل   املضافة
جيـب للـشعب     حكم ينفرد ا   و هلا شأن خاص   شخصه باسم عاهل البالد و   

   .ر فيها من قانوناجلري على ما صد و رعايته
 إىل  الديار املضافة املنـسوبة    األبنية و  األرضي و  إىل   فكذلك األمر بالنسبة  

روابط ال مناص    لوازم و  و طقوساً احكاماً و   و  ، اهللا تعاىل فان هلا شؤوناً خاصة     
مندوحة ملن عاش حتت     و ال     ، يراقبها و البد ملن اسلم وجهه هللا من أن يراعيها        و

   .االخذ ا و التحفظ عليها السالم من القيام بواجبها وا راية التوحيد و
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  و  ، فبهذا االعتبار املطرد العام املتسامل عليه انتزع للكعبة حكمها اخلـاص          
املدينة احكامهمـا    جامع مكة و :الشريفنيللمسجدين   و ،للحرم شأن خيص به  

 اليت يذكر فيها اسم     عيالِب الصوامع و  املعابد و  للمساجد العامة و    و  ، اخلاصة ما 
 احلائض و  منع دخول اجلنب و     و  ،  والتطهري والتنجيس   ، يف احلرمة والكرامة   اهللا

ور أي مسوغ لذلك    النهي عن بيعها ياً باتاً ائياً من دون تص          و  ، النفساء عليها 
تبديلـها   خالف بقية األوقاف االهلية العامة اليت هلا صور مسوغة لبيعها و          ،  قط  

 ملك امللوك  إىل   حدود اخرى منتزعة من اعتبار االضافة      احكام و  ، إىل    باألحسن
   .رب العاملني ،

حجهم اليها من     و  ، توجيه اخللق اليها    و  ، فاختاذ مكة املكرمة حرماً آمناً    
جعل كل تلكم األحكام حـىت       و،   اجياب كل تلكم النسك     و  ، ميقكل فج ع  

 مقررات حتقق ذلك االعتبار     و  ، آثار االضافة  إال    ان هي   ، نبتها وأبها  إىل   بالنسبة
   .اختيار اهللا اياها من بني األراضي و، 

جعل كل تلكم احلرمـات      و كذلك عد املدينة املنورة حرماً إهلياً حمترماً       و
  أهلها و يف لسنة الشريفة هلاالواردة يف ا
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  امنا هي العتبار ما فيها من االضـافة و          ، من دفن فيها   من حل ا و    تربتها و  و
(  صاحب الرسالة اخلامتة     كوا عاصمة عرش نبيه األعظم      و  ، اهللا تعاىل  إىل   النسبة

   .) سلم وصلى اهللا عليه وآله 
 بل هـو     ، قانون االضافة كما ال خيص بالشرع فحسب       هذا االعتبار و   و

  و  ،  كذلك ال ينحصر هو مبفاضلة األراضي       ، اجلري عليه  اإلسالم   أمر طبيعي أقّر  
 رسـل و  ال امنا هو اصل مطرد يف باب املفاضلة يف مواضيعها العامة من االنبياء و            

كـل   ، إىل أصنافهم وأفراد املؤمنني و   الشهداء و الصديقني و األولياء و األوصياء
بل هذا األصل هـو حمـور       ،   املقدس اإلسالم   ما يتصور له فضل على غريه لدى      

منـه    و  ، اليه تنتهي الرغبات يف االمور      و  ، به قوام كل شيء     و  ، دائرة الوجود 
 العـداء و   الروابط لعدة عوامل الـبغض و      العالئق و  و احملبات تتولد الصالت و  

 كما انه أساس كل      ، نفاٍق  و شقاٍق  و هو اصل خالفٍ   و،   الضغائن الشحناء و 
تتمهـد   و روح الكليات صعليه تبىن    و،   سالم وئام و  تسامل و  احتاد و  وحدة و 

  اثره تشكل و يف  ،عاهد االجتماعيةامل
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التالكم  التنازع و  املشاغبات و  حتدث املنافسات و   و ختتلف احلكومات  و الدول
وتتكثـر   القبائل على ضوئه تتحزب الشعوب و      و  ، احلروب الدامية  املعارك و  و

  ، الدنيا  الدين و  بالنظر اليه تؤسس املؤسسات يف امور       و  ، اجلمعيات األحزاب و 
 القوميـة و   و الـشعوبية  و االجتماعية العلمية و  و تتمركز املتجمعات الدينية   و

 سـكون و   حركـة و   و بسط كل قبض و   ، إىل    السياسية و احلزبية و الطائفية
   .افتراق اقتران و و تفكك وحدة و

البشرية فاحلكومة العاملية العامة القوية القهارة اجلبارة احلاكمة على اجلامعة          
  من دون شذوذ ألي أحـد و        ، آخر األبد  إىل   هلم جرا  بأسرها من أول يومها و    
 امنا هي حكومة     ، دون يوم  من دون اختصاص بيوم     و  ، خروج فرد عن سلطتها   

 و اليها تنتهي سلسلة الـنظم االنـسانية       و الدنيا  ا قوام الدين و     "ياء النسبة " 
   .لبشريشؤون االفراد ا و قانون االجتماع العام

 مقهور حتت نري سلطتها    ر افراده على بكرة ابيهم مسري ا      كثُّالبشر مع ت   و
    ، مقيد يف شراكها ، مصفد حبباهلا،
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  ، ختفض ترفع و   و  ، تربم تنقض و  و،   تفتق  هي اليت حتكم و     ، ال مهرب له منها   
 تثيب و  و ، تذل تعز و   و  ، تعطي تأخذ و   و  ، تبعد تقرب و   و  ، تقطع تصل و  و

   .تعظم حتقر و  و ،تعاقب
تراه أهـالً لكـل       و  ، حمترماً معظماً هي اليت جتعل اجلندي اهول مكرماً     

زهار على  األ تنثر األوراد و    و  ، حكومته لدى الشعب و   جيلبت جتليل و  اكبار و 
   . خالداً ذكره يف صفحة التاريخ ،تدعه يذكر مع األبد  و ،مقربه تربته و

مبقاييسها يقاسـي االنـسان       و  ، النوازل هي اليت ون لديها الكوارث و     
   .النفيس دوا يبذل النفس و  و ،املصائب اهلائلة القوارع و الشدائد و

يقبل الصحايب العظيم عثمان بن      )صلى اهللا عليه وآله     ( هي اليت جعلت رسول اهللا      
  . ١دموعه تسيل على خديه كما جاء عن السيدة عائشة و ميت و هو مظعون

                                         
اخرجه ابو القاسم عبدامللك إبن بشران يف اماليه ، وابو احلسن علي بن اجلعد اجلوهري يف  1

وحفاظ واعالم آخرون .اكم النيسابوري يف الد الثالث من املستدرك اجلزء العاشر من مسنده ، واحل
.  
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 ه احلسني السبطلد اىل أن يبكي على و )صلى اهللا عليه وآلـه  ( هي اليت دعت النيب  
آخـر مـا    ، إىل يقبلها يشمها و يأخذ تربة كربالء و يقيم كل تلكم املآمت و   و ،

   .مسعت من حديثه
   .هي اليت جعلت السيدة ام سلمة ام املؤمنني تصر تربة كربالء على ثياا

   .تشمها هي اليت سوغت للصديقة فاطمة ان تأخذ تربة قرب ابيها الطاهر و
ى بين ضبة يوم اجلمل أن جتمع بعرة مجل عايـشة ام            هي اليت حكمت عل   

   .تشمها كما ذكره الطربي تفتها و املؤمنني و
 أخذ قبضة من تربة كربالء ملا )عليه الـسالم    ( هي اليت جعلت علياً امري املؤمنني       

 حيشر من هـذا      :يقول و هو     ، بدموعه األرض   بكى حىت بلّ   حلّ ا فشمها و   
   .١ن اجلنة بغري حسابالظهر سبعون الفاً يدخلو

 يبكي قال هـشام    بين اسد يشم تربة احلسني و     من  هي اليت جعلت رجل     
   اجرى املاء على قربه احلسني نضب ملا :حممدإبن 

                                         
 . رجاله ثقات ٩/١٩١: أخرجه الطرباين و قال اهليثمي يف امع  1
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 فجاء اعرايب من بين اسد فجعل يأخذ قبضة          ،  القرب امتحى اثر  بعد اربعني يوماً و   
امـي مـا     بأيب و :قال يشمه حىت وقع على احلسني فبكى و قبضة من التراب و   
    :أنشأ يقول  مث بكى و ،اطيب تربتك ميتاً كان اطيبك حياً و

  ١طيب تراب القرب دلّ على القرب و* أرادوا ليخفوا قربه عن عداوة 
 من أي عنصر     ، حيثما كان   أينما كان و    ، من كان فالفرد البشري كائناً    

يف مجيع أدوار احلياة هو أسـري        اختالف عناصره  و شاكلة على تكثر شواكله    و
    :رهني لفظة  و ،تلك احلكومة
  جتاريت  ،  اسريت  ،  رمحي  ،  أقاريب  ،  ولدي  ،  اهلي  ،  مايل  ،  بدين  ، روحي

 ،   ساديت  ،  قاديت  ، حكوميت  ،  ملكي  ،  داري  ،  مبدئي  ،  طائفيت  ،  مليت  ،  حنليت ،
   .ما ال حيصى من املضاف املنسوب اليهإىل 

                                         
   .٢٩٣: ، كفاية احلافظ الكنجي ٤/٣٤٢: راجع تاريخ إبن عساكر  1
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 هذه هي حرفياً بصورة اجلمع االضايف مأكلة بني شدقي احلكومـات و            و
  و  ، القبائـل   و  ، الـشعوب   و  ، األحياء  و  ، اتاهليئ  و  ، اجلمعيات  و  ، الدول

 إىل السلطات احلاكمـة   و ،الطوائف  و  ، امللوك  و  ، النحل  و  ، امللل األحزاب و 
   .كليات ال تتناهى

 أو أمـر     ، حتقق االضافة يف شيء جزئي أو كلي       مبجرد متامية النسبة و    و
حكـام ال   تتـسجل ا    و  ، لدى اولئك املذكورين تترتب آثار     فردي أو اجتماعي  

   .والتقيد ا القيام دوا و االخبات اليها منتدح ألي احد من اخلضوع هلا و
 اآلراء و  هذا حبث جد ناجع تنحل به مشكالت اتمع يف املبـادئ و            و
مقـررات الـشرع     و عويصات املذاهب   و  ، احملبة عقود الضغينة و   و املعتقدات

 و شـعائره  و اإلسـالم    مقدسـات  و فلسفة مقربات الدين احلنيف    و األقدس
   .الكرامات املقامات و احلرمات و

فبعد هذا البيان الضايف يتضح لدى الباحث النابه احلر سر فـضيلة تربـة              
 مـدى حرمتـها و     و تعاىل اهللا سبحانه و   إىل   مبلغ انتساا   و  ، كربالء املقدسة 

  حرمة صاحبها دنواً
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قائـد    و  ،  فما ظنك حبرمة تربة هي مثوى قتيـل اهللا          ، اقراباً من العلي األعلى    و
  و  ، الـداعي اليـه     و  ، ابن حبيبه   هي مثوى حبيبه و     ، جنده االكرب املتفاين دونه   

  و ،نفيـسه  ه ونفـس  الباذل دون سبيله اهلـه و   و ،الناهض له   و  ، الدال عليه 
  ، حتكيم معامله   و  ، نشر توحيده   و  ، الواضع دم مهجته يف كفه جتاه اعالء كلمته       

   .سبيله توطيد طريقه و و
هلم جرا عنـده     من عواهل البالد من لدن آدم و       فأي من ملوك الدنيا و    

صادق أيب شريف عزيز مثل قائد شهداء االخـالص          يفّ و قائد ناهض طاهر كرمي   
  ؟   املفدىاحلسني بالطف

يدع قطرة   و ال     ، كيف ال يتحفظ على دمه لديه       و  ، ملاذا ال يباهي به اهللا    
   .١السماء إىل ملا رفعه احلسني بيديه األرض  إىلمنه أن ترتل

                                         
: خ الـشام    احلافظ إبن عساكر يف تـاري      أخرجه احلافظ اخلطيب البغدادي باسناده ، و       1

 عن احلسن املثىن عـن      ٢٨٤ :صفحة  احلافظ الكنجي يف الكفاية       باسناده عن اخلطيب ، و     ٤/٣٣٨
: كنت مع احلسني يوم قتل فرمي فادنيتها فلما امتأل قـال            : مسلم بن رياح موىل امري املؤمنني قال        

إبن بنت نبيك قـال  اللهم اطلب بدم : قال   اسكبه يف يدي فسكبته يف يديه فنفخ ما إىل السماء و          
 رمى بدم حنكه إىل السماء )عليه السالم ( قد جاء ان احلسني  و، فما وقع إىل األرض منه قطرة : مسلم 

 .اخرج حديثه مجع من احلفاظ  و، ملا اصابه السهم 
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 قد اختذت حمبة اهللا مبجاميع قلبه       و  ، مسائه يف أرضه و  كيف ال يدمي ذكره     
  ؟ 

 يبدي بينات سـخطه و     و ال    ؟ كيف ال يسود وجه الدنيا يف عاشورائه       و
؟ كما   السماء و األرض   ملاذا مل تبك عليه    ؟ و  غضبه يوم قتله يف صفحة الوجود     

يوم قتله  ملاذا مل متطر السماء      و،   سريين فيما اخرجه مجع من احلفاظ      إبن   جاء عن 
   .؟ كما جاء حديثه متواتراً دماً

بتربة  )صلى اهللا عليه وآلـه      ( نبيه   إىل   ملاذا مل يبعث اهللا رسله من املالئكة املقربني        و
ومل يقبلها ومل يذكرها طيلة      )صلى اهللا عليه وآله     ( ملاذا مل يشمها رسول اهللا       ؟ و  كربالئه

  ؟  ملاذا مل يتخذها بلسماً يف بيته ؟ و حياتة
 أفليست السجدة على تربة هذا شـأا         ، فهلم معي أيها املسلم الصحيح    

أحرى   أوىل و   ،  اطراف الليل والنهار    ، اهللا يف أوقات الصلوات    إىل   لدى التقرب 
الفرش   أو من البسط و     ، قرارة طاهرة  قاعة و  صعيد و  من غريها من كل ارض و     

يف السنة أي مـسوغ     ؟ ومل يوجد     السجاد املنسوجة على نول هويات جمهولة      و
   .للسجود عليها
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أنسب باخلصوع    و  ، أقرب بالزلفى لديه    و  ، اهللا إىل   أليس أجدر بالتقرب  
اجلباه علـى     وضع صفح الوجه و     ، العبودية له تعاىل أمام حضرته     اخلشوع و  و

جملى التحـامي عـن       و  ، مظاهر قدسه   و  ، تربة يف طيها دروس الدفاع عن اهللا      
  ؟  املقدس اإلسالم ناموسه ناموس

 السجود على تربة فيها سر املنعة و       األرض   أليس أليق بأسرار السجدة على    
التصاغر دون اهللا    رموز العبودية و    و  ، عال اجلالل هللا جل و    الكربياء و  العظمة و 

  ؟  مساا أجلى مظاهرها وب
 إىل  ؟ تـدعو   التفاين دونه  أليس أحق بالسجود تربة فيها بينات التوحيد و       

   .التعطف الشفقة و رمحة الضمري و  و ،رقة القلب
األفضل اختاد املسجد من تربة تفجرت يف صفيحها عيـون          أليس األمثل و  

  احملض اخلـالص والئه  وصيغت على سنة اهللا  و ،دماء اصطبغت بصبغة حب اهللا 
  ؟ 

أقراصاً نسجد   فعلى هذين االصلني نتخذ حنن من تربة كربالء قطعاً ملعاً و          
تربة املدينـة   عليها كما كان فقيه السلف مسروق بن األجدع حيمل معه لبنة من             

  املنورة يسجد عليها
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حاشـاه مـن     و  ، معلم السنة ا    فقيه املدينة و    ، الرجل تلميذ اخلالفة الراشدة    و
أي منهما يضاد نداء القـرآن   ؟ و تسعف  ففي أي من األصلني حزازة و   ، البدعة
يعد  أيهما يستنكر و   ؟ و  )صلى اهللا عليه وآله     ( سنة رسوله    ؟ أو خيالف سنة اهللا و      الكرمي
  ؟ االعتبار املنطق و أيهما خروج عن حكم العقل و ؟ و بدعة

من  و ال     ، ليس اختاذ تربة كربالء مسجداً لدى الشيعة من الفرض احملتم          و
ق أي أحد منهم منـذ    فري ال  و  ، مما الزمه املذهب   و ال     ، الدين واجب الشرع و  

  ،  يهـا يف جواز السجود عل    األرض   بني غريها من تراب مجيع     اول يومها بينها و   
 استحسان عقلـي   إال   ان هو عندهم   و،   بآرائهم خالف ما يزعمه اجلاهل م و     

االعتبـار   املنطـق و   اختيار ملا هو األوىل بالسجود لدى العقـل و          و ،ليس إال   
كثري من رجال املذهب يتخذون معهم يف اسفارهم غـري           و،   ما مسعت  كفحسب

يف يوثق بطهارته أو مخرة     تربة كربالء مما يصح السجود عليه كحصري طاهر نظ        
   .يسجدون عليه يف صلوام مثله و

  نظرال  و ،حنن نرى ان األخذ ذين األصلني القوميني و
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 م على اهايل احلرمني الشريفني    ت حي  ، مراقبتهما احلرمة و  ي احليطة و  ىل رعاية أمر  إ
القاطنني يف ساحتهما أن يتخذوا مـن         و  ، الالئذين جبناما   و  ، املدينة  مكة و  :

ختلصاً من حرارة حصاة      أخذاً باالصلني و    ، ألواحاً مسجداً هلم   تربتهما أقراصاً و  
 يـسجدون عليهـا يف       ، شدة الرمضاء  املسجد الشريف القارصة أيام الظهائر و     

حيملوا معهم مسجداً طاهراً مباركاً يف اسفارهم سـرية الـسلف             و  ، محضره
جيعلوـا يف     و  ، األجدع كما مسعت حديثـه     إبن   الصاحل نظراء الفقيه مسروق   

 تلكم الديار املقدسة مـن احلواضـر       إىل   الوافدين احلجاج و  تناول يد الزائرين و   
تتخـذها    و  ، السفر حلضر و  يف ا   ،  تقتنيها االمة املسلمة مسجداً هلا     اإلسالمية ، 

نبيها مىت ما ينظر      تذكرها را و    ، ملهابط وحيه  لرسوله و  ذكرى هللا و   تذكرة و 
تكـون نرباسـاً يف       و  ، النبوة تستشم منها عرف التوحيد و     تشمها و   و  ، اليها

  و  ، تستضيء بنورها افئدة اويل األلبـاب       و  ، بيوت املسلمني تتنور منها القلوب    
ناحية يف أرجاء العامل بالـسجود       اهللا تعاىل يف كل صقع و     إىل   يتقرب املسلمون 

 كرامة عظمة و  دار حرمة و   على تربة أفضل بقعة اختارها اهللا لنفسه بيت أمن و         
   .مضجعاً مباركاً لنبيه حرماً و  و،
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كعبـة   و إىل     إىل اإلسالم ،   فيها وراء هذه كلها دعاية كبرية قوية عاملية        و
من يعظم حرمات اهللا فهـو        ذلك و   ، صاحب رسالته   و  ، عاصمة سنته  عبادته و 

   .خري له عند ربه
 عبد احلسني األميين
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