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 يٕلف انشافضح يٍ فشش انًساجذ  عشض َٔمذ

 أنطاف انشحًٍ تٍ ثُاء هللا

 -لسى انعمٛذج، كهٛح انذعٕج ٔأصٕل انذٍٚ، انجايعح اإلساليٛح تانًذُٚح انًُٕسج 

 .العربية السعودية انًًهكح
 iu.edu.sa@6479 اإلنكرشَٔٙ : انثشٚذ 

 المستخلص
 ان مشروعية فرش المساجذ بالثياب والفرش والسجادات ونحىها،هذف البحث: بي

ٔانشد عهٗ دعأٖ انشافضح تثذعٛرٓا، ٔصعًٓى عذو جٕاص انسجٕد عهٛٓا فٙ حال 
االخرٛاس، ٔيُاداذٓى تإخشاجٓا يٍ انًساجذ، ٔخاصح يٍ يساجذ انحشيٍٛ 

 انششٚفٍٛ. 
 ٛح انًعشٔفح.انجًع ٔاالسرمشاء ٔانرحهٛم ٔفك انضٕاتظ انعهًمنهج البحث: 

انسجٕد عهٗ انرشاب ٔاألسض انًكشٕفح،  نمذ ثثد عٍ انُثٙ  أهم نتائج البحث:
ذحصٛة ٔعهٗ انخًشج ٔانحصٛش ٔانثساط ٔانثٛاب ٔانكساء ٔانفشاش، ٔكاٌ 

ٔكاٌ انصحاتح ٚصهٌٕ خهف  ترمشٚش ٔاسرحساٌ يُّ، انًسجذ انُثٕ٘ فٙ عٓذِ 
ٌٔ عهٛٓا يٍ شذج حشاسج األسض، ، ٔكإَا ٚثسطٌٕ ثٛاتٓى، ٔٚسجذسسٕل هللا 

دنٛم عهٗ جٕاص ذحصٛة انًساجذ فٓزا كهّ دنٛم عهٗ انسعح ٔانرٛسٛش فٙ األيش، ٔ
ٔفششٓا، حفاظا عهٗ َظافح ثٛاب انًصهٍٛ ٔساحرٓى، ٔحفظٓى ٔحًاٚرٓى 
ٔٔلاٚرٓى يٍ حش األسض ٔتشدْا، ٔيٍ تههٓا ٔطُٛٓا ٔٔسخٓا، ٔيٍ حششاذٓا 

فال ٚهضو انسجٕد عهٗ انرشاب هح حٛث داسخ، ْٕٔايٓا، ٔانحكى ٚذٔس يع انع
انًثاشش، ٔال ٚصح انمٕل تعذو جٕاص انصالج عهٗ انفشش ٔانثٛاب ٔغٛشْا، ٔال 
ذصح دعٕٖ تذعٛح فشش انًساجذ تانسجاداخ ٔغٛشْا، ٔال ٚصح انُذاء 

 تإخشاجٓا يٍ انًساجذ.
ٔدعٕٖ انشافضح ٔجٕب انسجٕد عهٗ انرشاب ٔيشرماذّ، ٔعذو لٕنٓى تجٕاص 

نسجٕد عهٗ انفشش ٔانسجاداخ انًٕجٕدج فٙ انًساجذ فٙ حال االخرٛاس جعهٓى ا
ٚحًهٌٕ يعٓى ذشتح يصاغح فٙ لٕانة يعُٛح نهسجٕد عهٛٓا، ْٔى ٚفضهٌٕ أٌ ذكٌٕ 

، ٔال أحذ يٍ انصحاتح عهٗ شٙء اسًّ ذشتح يٍ انرشتح انحسُٛٛح، ٔنى ٚسجذ انُثٙ 
غرٓا فٙ لٕانة يعُٛح ٔأشكال يخرهفح كشتالء أٔ انرشتح انحسُٛٛح، ٔنى ٚمٕيٕا تصٛا

نهسجٕد عهٛٓا، فال شك أَٓا تذعح لثٛحح حذثد فٙ ٔلد يرأخش، ٔدخهد فٙ صفٕف 
انشٛعح، ٔصاسخ رسٚعح نإلضالل ٔاإلغٕاء ٔانًراجشج تاسى انذٍٚ ٔأكم أيٕال 

 انُاط تانثاطم.
ٔانشافضح لذ ٚصهٌٕ فٙ يساجذ أْم انسُح ٔانجًاعح، ٔٚمرذٌٔ تإياو 

ٔال ٚظٓشٌٔ فٛٓا انرشتح انحسُٛٛح، ٔال ٚسجذٌٔ عهٛٓا، ٔنكٍ رنك ال  انًسجذ،
ٚكٌٕ يُٓى يٍ تاب انشضا ٔانمُاعح ٔاالعرماد، تم ٚكٌٕ يٍ تاب انركرى ٔانرمٛح 
ٔانُفاق ٔاالصدٔاجٛح، ٔانرمٛح انرٙ ٚذٍٚ تٓا انشافضح، ٔٚعايهٌٕ تٓا انًجرًعاخ 

نٗ اإلسالو، ٔال إنٗ أْم انثٛد انسُٛح نٛسد يٍ دٍٚ اإلسالو فٙ شٙء، ٔال ذًد إ
  ٔيُٓجٓى تصهح انثرح.

انًساجذ، انثذعح، انشافضح، انسجٕد، انفشش، انسجاداخ. الكلمات المفتاحية:

mailto:%20البريد
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 Abstract: 

This research aims to show the legitimacy of the brushes of mosques with 

clothes, mattresses, carpets and so on, and to respond to the claims of the 

rejectionists in their disbelief, and to claim that they cannot prostrate in the 

event of choice, and call on them to remove them from mosques, especially from 

the mosques of the Two Holy Mosques. 

Research methodology: collection, extrapolation and analysis according to 

known scientific disciplines. 

The most important results of the research: it was proved about the Prophet 

(PBUH) prostration on the soil and the exposed ground, and on the wine, mats, 

rugs, clothes, clothes, clothing and bedding, and the prophet's mosque was 

behaved in his reign (PBUH) with a report and approval from him, and the 

Companions were praying behind the Messenger of God (PBUH), and they were 

simplifying their clothes, and they were worshipping them from the heat of the 

earth, this is all evidence of Capacity and facilitation in the matter, andevidence 

of the possibility of the goodness of mosques and their mattresses, in order to 

keep the clothes of the worshippers and their comfort, and save them and protect 

them and protect them from the heat of the earth and cold, and from wetness, 

clay and dirt, and from insects and beasts, and the ruling revolves with the 

illness where it took place, so it is not necessary to prostrate on the soilIt is not 

right to say that it is not permissible to pray on mattresses, clothes, etc., and it is 

not valid to claim that mosques are carpeted and otherwise, and it is not valid to 

call for their removal from mosques. 

The claim that the rejectionist should prostrate on the soil and its derivatives, 

and not to say that it is permissible to prostrate on the mattresses and carpets in 

the mosques in case of choice to make them carry with them soil shaping in 

certain molds for prostration on them, and they prefer to be from the soil of 

Husseini, and the Prophet (PBUH)did not prostrate, and none of the companions 

There is no doubt that it is an ugly heresy that occurred late, and entered into 

the ranks of the Shiites, and became an excuse for misguidance, seduction and 

trading in the name of religion and eating people's money falsely. 

The rejectionists may pray in the mosques of the Sunnis and the Jamaa, follow 

the imam of the mosque, do not show the Holy Soil, and do not worship them, 

but this is not of them as a matter of contentment, conviction and belief, but 

rather as a matter of secrecy, piousness, hypocrisy and duplicity, and the 

piousness with which the rejectionists are condemned, and they treat Sunni 

communities not the religion of Islam in anything, nor do they belong to Islam, 

nor to the people of the house and their approach to the matter at all . 

Keywords: Mosques, heresy, rejectionists, prostration, brushes, carpets. 
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 املقــدمة

إن احلمد هلل، ضلمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أن 

 .ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أن دمحما عبده ورسولو 

 [.ٕٓٔ]آل عمران : ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ژ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ژ 

 . [ٔ] النساء: ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ ٺ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ژ 

﮼        ﮳﮴  . (ٔ)[ٔٚ-ٓٚ: ]األحزاب ژ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  
، وشر أما بعد: فإن خَت احلديث كتاب هللا، وخَت اذلدي ىدي دمحم 

، (ٕ)األمور زلداثهتا، وكل زلدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة ُب النار
 وبعد:

ال شك أن ادلساجد ذلا مكانة عظيمة ُب اإلسالم، والنصوص الدالة على 
كثَتة ومتضافرة؛ بل متواترة، وادلساجد ىي   عظمتها وأمهيتها ومكانتها وفضلها وشرفها

رلامع األمة وملتقى ادلسلمُت ومدرسة اإلسالم األوىل، تلتقي فيها مجوع ادلسلمُت كل 
يوم يعبدون رهبم، ويتدارسون أمور دينهم وشؤون حياهتم ومستقبل دعوهتم، وىي قلب 

إلديان وقوافل الدعوة اجملتمع ادلسلم ودعامة كيانو وقلعة إديانو، منها انطلقت كتائب ا
واجلهاد، وخرج منها العلماء والفقهاء والسادة والقادة والساسة ورواد احلضارة والتقدم 
والوسطية والسماحة واالعتدال، وىي اللبنة األوىل ُب بناء الدعوة والركيزة األساسية 

                                 
(، وأبو داود )ن: 2ٕٕٖ-2ٕٖٓح:  ٕٗٙ-ٕٕٙ/ٙ( هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة، أخرجها اإلمام أحمد )ٔ)

(، والترمذي )ن: النكاح، ب: ما جاء فً خطبة النكاح، ح: 2ٕٔٔالنكاح، ب: فً خطبة النكاح، ح: 
(، وابن ما جه )ن: 22ٕٖ)ن: النكاح، ب: ما ٌستحب من الكالم عند النكاح، ح:  (، والنسائً٘ٓٔٔ

( وغٌرهم، وصححها الترمذي واأللبانً وغٌرهم، وهً تشرع بٌن 28ٕٔالنكاح، ب: خطبة النكاح، ح: 
ٌدي كل خطبة: جمعة، أو عٌد، أو نكاح، أو محاضرة، أو درس أو مؤلف. انظر: شرح خطبة الحاجة 

(، وخطبة الحاجة لأللبانً 22ٕ/2ٔ(، وهو ضمن مجموع الفتاوى )ٕٕابن تٌمٌة )ص:  لشٌخ اإلسالم
 (.   8ٕ-2ٕ/ٔ(، وسلسلة األحادٌث الصحٌحة )ٖٔ)ص: 

، ولوله: »كل محدثة بدعة«( إال لوله: 2ٙ2( أخرجه مسلم )ن: الجمعة، ب: تخفٌف الصالة والخطبة، ح: ٕ)
النسائً )ن: صالة العٌدٌن، ب: كٌف الخطبة، ح: ، وهذه الزٌادة أخرجها »كل ضاللة فً النار«

 (. 22٘ٔح:  ٕٔ٘/ٔ(، وصححها األلبانً فً )صحٌح سنن النسائً 22٘ٔ
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 حلماية ادلسلمُت وصيانتهم وحفظهم من االضلراف واالنزالق ُب عقائدىم وأعماذلم
 وأخالقهم وسلوكياهتم.

وادلسلمون عبادًة لرهبم، وأسوًة بنبيهم، وإدراكا ألمهية ادلساجد وفضائلها 
وحاجتهم إليها، أينما يقطنون، وحيثما يسكنون، ومىت ما يتمكنون، يقومون ببناء 
ادلساجد وعمارهتا، وعبادِة هللا وإقامة الصالة فيها، ويقومون بنظافتها وخدمتها 

ا وتوفَت وسائل الراحة فيها، ويَعُعدوون ذلك من أرجى أعماذلم عند هللا وفرشها وإانرهت
تعاىل، ومن الشرف والسعادة ألنفسهم، وقد صارت ادلساجد شعار اجملتمعات 
اإلسالمية وعنواهنا، ومن أبرز عالماهتا، والتاريخ اإلسالمي وواقع ادلسلمُت ُب العامل 

ذلك، ولذلك اجملتمعات اإلسالمية ال  إىل يومنا ىذا شاىد على منذ عهد النيب 
ٗتلو من ادلساجد ومن اذليئات واللجان ادلشرفة عليها والقائمة ٓتدمتها؛ بل ُب كثَت 
من اجملتمعات والدول أفردت ذلا إدارات ووزارات خاصة، وادلملكة العربية السعودية 

ادلشاعر فيها بيت هللا احلرام وقبلة ادلسلمُت، وىي حاضنة احلرمُت الشريفُت و 
ادلقدسة واآلالف ادلؤلفة من ادلساجد وادلراكز الدينية والدعوية، وىي تسعد ٓتدمة 

وتويل عناية خاصة مساجدىا ومراكزىا، وال تدخر وسعا وال أتلو جهدا فيها، 
شلثلة ُب وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف وادلشاعر ادلقدسة،  ابحلرمُت الشريفُت

احلج والعمرة، والرائسة العامة لشؤون ادلسجد احلرام والدعوة واإلرشاد، ووزارة 
وادلسجد النبوي وغَتىا من اإلدارات والوزارات، وتوفر للحجاج والزوار وادلعتمرين 
وادلصلُت وادلعتكفُت كافة وسائل الراحة واألمن والطمأنينة، وٗتدمهم خدمة يعجز 

اىهم ٘تام الشعور، وتقوم عنها البيان ويقصر دوهنا اللسان، وىي تشعر ٔتسؤوليتها ٕت
أبدائها حق القيام حسب ادلستطاع وادلقدور وادلمكن، وىي إبذن هللا تعاىل وتوفيقو 
ذلا سللصة وجادة فيها، وصاحلة ذلا، وقادرة عليها، ومتمكنة منها، وجديرة وخبَتة 
هبا؛ بل ىي األجدر واألقدر واألصلح واألنسب ذلا، وىي األوىل واألليق واألحق 

ىذا شرف وفخر ذلا وحق وواجب عليها، كما يليق وحيق ويُستحسن بل جيب و  هبا،
على ادلسلمُت ُب العامل العناية ٔتساجدىم ومراكزىم اليت ُب أحضاهنم ورلتمعاهتم 
وبالدىم، وىم أيضا يقومون ٓتدمة قاصديها ومراتديها ومصليها بكل ما ديكنهم، 

جر والذخر عنده سبحانو، ومن أَجلِّ متقربُت إىل هللا تعاىل بذلك كلو، وزلتسبُت األ
خدماهتم وأحسن أعماذلم فرشهم ادلساجد ابلسجادات واألردية واخلُُمر والبساط 
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والثياب وضلوىا، وُب ادلسجد احلرام وادلسجد النبوي إدارة خاصة متعلقة 
ابلسجادات ونظافتها وغسلها وٕتفيفها وإصالحها وترميمها وفرشها ورفعها 

ىي تقدم خدمة عظيمة وتبذل جهودا كبَتة ُب ىذا الباب، وفرش وبسطها وطيها، و 
ادلساجد ابلسجادات وغَتىا معمول بو لدى عامة ادلسلمُت ُب العامل على مرأى 

 ومسمع من أىل العلم والفقو ُب الدين.
وىذه ادلساجد بعضها أفضل من بعض بقدر ما جعل هللا ذلا من ادلكانة 

 ،وادلسجد احلرام أفضل ادلساجداألجر والثواب، )والفضل والشرف واخلَت والربكة و 
 ؛ ويدل على ذلك ما جاء عن(ٔ)(ويليو ادلسجد األقصى ، ويليو مسجد النيب

ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد: ادلسجد احلرام، «قال:   عن النيب أيب ىريرة 
»ومسجد الرسول، ومسجد األقصى

ما عن . وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه(ٕ)
صالة ُب مسجدي ىذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال ادلسجد «قال:   النيب
»احلرام

وعن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال: إن امرأة اشتكت شكوى، فقالت: إن  .(ٖ)
شفاين هللا ألخرجن فألصلُت ُب بيت ادلقدس. فربأت، ٍب ٕتهزت تريد اخلروج، فجاءت ميمونة 

سلم عليها، فأخربهتا ذلك. فقالت ذلا ميمونة: اجلسي فكلي ما صنعت، وصلي ت  زوج النيب
صالة فيو أفضل من ألف صالة «يقول:   ؛ فإين مسعت رسول هللا ُب مسجد رسول هللا

»فيما سواه من ادلساجد إال مسجد الكعبة
وعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما عن . (ٗ)

»رُِكَبْت إليو الرواحُل مسجدي ىذا، والبيت العتيق إن خَت ما«أنو قال:   رسول هللا
(٘) .

أان خاًب األنبياء، ومسجدي خاًب مساجد «:  وعن عائشة اهنع هللا يضر قالت: قال رسول هللا
األنبياء، أحق ادلساجد أن يزار وتركب إليو الرواحل، وصالة ُب مسجدي ىذا أفضل من 

»احلرام ألف صالة فيما سواه من ادلساجد إال ادلسجد
 ، واألحاديث ُب ىذا ادلعٌت كثَتة،(ٙ)

                                 
(، وانظر: بلوغ األمانً من أسرار الفتح الربانً للساعاتً 2/2ٕ( مجموع فتاوى شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة )ٔ)

 .(2ٔٔ-2ٓٔ/ٙٔو ٖٖٔ-ٕٖٔ/٘مجموع فتاوى ومماالت متنوعة للشٌخ ابن باز )(، و2ٕٗ/ٖٕ)
( أخرجه البخاري )ن: فضل الصالة فً مسجد مكة والمدٌنة، ب: فضل الصالة فً مسجد مكة والمدٌنة، ح: ٕ)

  (. 82ٖٔ(، ومسلم )ن: الحج، ب: فضل الصالة بمسجدي مكة والمدٌنة، ح: 28ٔٔ
 (.8ٖ٘ٔ( أخرجه مسلم  )ن: الحج، ب: فضل الصالة بمسجدي مكة والمدٌنة، ح: ٖ)
  (. 8ٖٙٔ( أخرجه مسلم )ن: الحج، ب: فضل الصالة بمسجدي مكة والمدٌنة، ح: ٗ)
(، وابن حبان كما فً اإلحسان )ن: الصالة، ب: المساجد، ذكر 22ٕٗٔح:  8ٙ/ٖٕ( أخرجه اإلمام أحمد )٘)

حه األلبانً على شرط مسلم. انظر: سلسلةٙٔٙٔالمساجد المستحب للمرء الرحلة إلٌها، ح:   (، وصحَّ
  (. 2ٗٙٔح:  ٕٗٓ/ٗاألحادٌث الصحٌحة )

(، والمطري فً التعرٌف بما آنست الهجرة )ص: 2ٕح:  2ٕٔ( أخرجه ابن النجار فً الدرة الثمٌنة )ص: ٙ)
( وغٌرهما، وله أربعة طرق، وكلها ضعٌفة ولكن بمجموعها وبما له من الشواهد ٌصل إلى درجة 8ٔ

  (.ٕٓٓح: 82ٖ-8ٖٙلمدٌنة )ص: الحسن. انظر: األحادٌث الواردة فً فضائل ا
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، (ٔ)وكذلك ذكر أىل العلم أن ادلساجد تتفاضل بقدمها وما ينتج منها من خَت
وادلساجد العتيقة أفضل   ،(ٕ)فادلساجد الكبَتة اجلوامع أفضل من ادلساجد الصغَتة

 ،(ٗ)َتىا، وادلساجد اليت فيها الدروس العلمية أفضل من غ(ٖ)من ادلساجد اجلديدة
وادلسجد احلرام وادلسجد النبوي ذلما احلظ األوفر والنصيب األكمل من ذلك كلو، 
فإهنما من أعظم جوامع ادلسلمُت وأكرب مساجدىم، وتقام فيهما الدروس العلمية، 
وذلما  َقَدٌم ضارب ُب الِقَدم، ويضاعف فيهما أجر الصالة، ويشرع إليهما شد 

ون من شرق األرض وغرهبا، ويشدون إليهما الرحال؛ ولذلك يقصدمها ادلسلم
رحاذلم، ويفدون إليهما زرافات ووحداان على مدار العام، ويروون فيهما غليلهم، 
وديلؤون قلوهبم ابإلديان والتقوى، ويعبدون رهبم بكل راحة وطمأنينة، ويتعلمون من 

ادلختلفة، خالل خطبهما اجلامعة، وترمجتها الفورية، وإذاعتها بلغات العامل احلية 
ودروسهما العلمية ادلتنوعة، ومكتبتهما العامرة الزاخرة، وفتاوى العلماء ادلختصُت، 

-ونصائح رجال احلسبة وتوجيهات القائمُت ابألمر ابدلعروف والنهي عن ادلنكر 
الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة، ادلستمدة من الكتاب والسنة وفق فهم 

شوائب الشرك والبدع والضالالت واألوىام  السلف الصاحل وعملهم، البعيدة عن
 واخلرافات.

والرافضة أيتون إىل احلرمُت الشريفُت، ويذىبون إىل ادلسجد احلرام وادلسجد النبوي 
ومسجد قباء وغَتىا من ادلساجد للصالة فيها، ولكنهم يتحاشون السجود على 

أشد احلرص، وقد  السجادات والفرش ادلوجودة فيها، وحيرصون على السجود على الرخام
 رأيتهم ُب ادلسجد النبوي يقفون للصالة مع اجلماعة متقدمُت عن الصفوف إىل األمام
قاصدين ومتعمدين؛ وما يرجعون إىل الوراء عند التنبيو، وال يستجيبون لنداء النصح واإلرشاد والبيان 

                                 
وقد سئل عن مسجد قدٌم فً  -حفظه هللا-سمعت معالً الشٌخ سعد بن ناصر بن عبد العزٌز الشثري  (ٔ)

الحارة وآخر جدٌد بنً قرٌبا؛ ففً أٌهما ٌحرص على الصالة؟ وأٌهما ٌكون أفضل؟ وأٌهما تكون 
أن كثرة الجماعة وتنوع العبادة وقدم  الصالة فٌه أولى وأحسن؟ فأجاب وأجاد وأفاد، وذكر معالٌه

المسجد وعلم اإلمام وصالحه من أسباب خٌرٌة المسجد وترجٌح الصالة فٌه والحرص على ذلك، فجاء 
جوابه نحو ما ذكرته ههنا، والحمد هلل على ذلك، وكان ذلك فً اإلذاعة الصباحٌة لٌوم الثالثاء 

ٌم فً برنامج نور على الدرب، والتً ٌجٌب م من إذاعة القرآن الكر51/55/1152هــ/55/3/5445
عن أسئلة المستفتٌن، ولد تمت إضافة هذا التعلٌك ظهر ٌوم الخمٌس  فٌها أصحاب الفضٌلة العلماء

 م.8ٕٔٓ/ٔٔ/ٗٔهــــ/ٔٗٗٔ/ٖ/2ٔ
 (.2ٖٙ( انظر: إعالم الساجد بأحكام المساجد للزركشً )ص: ٕ)
 (.8ٖٓألبً بكر الصالحً )ص: ( انظر: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد ٖ)
 (.2( انظر: أحكام المساجد فً الشرٌعة اإلسالمٌة للدكتور إبراهٌم الخضٌري )ص: ٗ)
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السجود على وكراىيتهم  والتوجيو، وما ذلك إال حلرصهم الشديد على السجود على الرخام،
الفرش والسجادات ادلوجودة فيو، وزعمهم أبهنا من اإلحداث والبدعة ُب الدين؛ بل 
ينادون إبخراجها من مساجد العامل اإلسالمي؛ وذلك ألهنم يرون وجوب السجود على 
الًتاب ومشتقاتو فقط دون سواىا، ويزعمون استحباب السجود على الًتبة احلسينية على 

يضعوهنا ُب بيوهتم ومساجدىم، وحيملوهنا معهم ُب رحالهتم وجو اخلصوص، ولذلك 
وأسفارىم وتنقالهتم، وقد شوىدوا يسجدون عليها ُب ادلسجد النبوي ُب بعض 

 األحايُت، وىم أبنفسهم قد ذكروا ذلك ُب بعض كتبهم. 
الصالة على اخْلُْمرة واحلصَت والبساط والفراش والكساء والثياب،  وقد ثبت عن النيب 

، وكانوا يبسطون ثياهبم، ويسجدون ن الصحابة رضوان هللا عليهم يصلون خلف رسول هللا وكا
وعن الصحابة مهنع هللا يضر، وُب ذلك دليل  عليها من شدة حرارة األرض، وىذا كلو اثبت عن النيب 

واضح على جواز السجود على الثياب التقاء حر األرض وبردىا وطينها وبللها 
حشراهتا، ودليل على جواز فرش ادلساجد ابلفرش والسجادات، ووسخها وىوامها و 

وردت رواايت  ودليل على أنو ال يلزم للسجود وضع اجلباه على الًتاب مباشرة، بل قد 
كثَتة ُب كتب الرافضة تدل على جواز السجود على األردية والثياب على اإلطالق ُب احلر 

وز لباسو والصالة فيو جيوز السجود عليو، وأن كل ما جيوالربد، ومن غَت تقية وال ضرورة، 
فهذا كلو دليل على السعة والتيسَت ُب األمر، وُب ٗتصيص الًتاب ومشتقاتو 
ابلسجود عليها إلغاء للنصوص األخرى، وترك وإمهال لبقية األدلة، وٗتصيص وترجيح 
لبعضها على بعض من غَت دليل، وٖتجَت للواسع، وتضييق على األمة، وتكليف ذلم 

ا مل يكلفوا بو، وإدخال للكلفة وادلشقة والعنت عليهم، وادلشقة ال تقصد لذاهتا، وُب ٔت
ٗتصيص الًتاب ابلًتبة احلسينية إمهال فوق إمهال، وٗتصيص داخل ٗتصيص، 
وتضييق فوق تضييق... بل ىو إحداث ُب الدين وتغيَت للشرع ادلتُت، وىذه كلها من 

زم السجود على الًتاب ادلباشر، وال على عظائم األمور وأشد ادلنكرات، فال يل
مشتقاتو، وال يصح القول بعدم جواز الصالة على ادلخيط وادللبوس والفرش والثياب 

وادلملكة العربية  وضلوىا، وال يصح القول ببدعية فرش ادلساجد ابلسجادات وغَتىا،
ا ُب السعودية ْتكامها وعلمائها وشعبها اخلَت النبيل هتدف وتسعى وتبذل كل م

وإقامة شعائر الدين، وقمع البدع واخلرافات، وإزالة  وسعها لنصر التوحيد، ورفع راية السنة،
ولو كان فرش مظاىر الشرك والوثنية، ونشر رسالة اإلسالم النقية ُب ربوع العامل وأرجاء ادلعمورة، 

 احلرمُت ادلساجد ابلسجادات من اإلحداث والبدعة ُب الدين ما كانت ادلملكة لتفعل ذلك ُب
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الشريفُت، وال ُب شيء من مساجدىا ومصلياهتا، ومل يقرىا أىل العلم على ذلك البتة، ومل يفعلو 
 ادلسلمون ُب مساجدىم ومصلياهتم على مرأى ومسمع من أىل العلم والفقو والبصَتة ُب الدين. 

فالقول بوجوب السجود على الًتاب ومشتقاتو، ودعوى بدعية فرش 
ت والثياب وغَتىا، وادلطالبة إبخراجها من ادلساجد، وعدم ادلساجد ابلسجادا

السجود عليها إال من ابب الكتمان وادلصانعة والتقية واالزدواجية، ودعوى 
استحباب السجود على الًتبة احلسينية ىذه كلها شلا انفرد بو الرافضة وشذوا بو 

 ضحة الكثَتة. عن بقية الطوائف، سلالفُت ُب ذلك النصوص الشرعية واألدلة الوا
وقد أحببت الكتابة ُب ىذا ادلوضوع ومعاجلة ىذه القضية ودراسة ىذه الظاىرة 
اليت تُرى وتَُشاىد وتَظْهر من وقت آلخر ُب ادلسجد النبوي وغَته، وخاصة ُب مواسم 

ورغبت ُب نقدىا وتقوديها وبيان اضلرافها واعوجاجها وسلالفتها للنصوص احلج والعمرة والزايرة، 
عية والعقيدة اإلسالمية، وأحببت مجع أطرافها ودراستها وإيضاحها وبياهنا ُب ضوء الكتاب والسنة الشر 

ابتغاء مرضاة هللا تعاىل، وخدمة لديٍت وعقيدٌب اليت أدين وفق فهم السلف الصاحل وعملهم؛ 
مها، وإصالحا ونصحا دلن أخطأ ُب فه هللا هبا، وأرجو قبوذلا وذخرىا وثواهبا عند هللا تعاىل،

ومسامهة ُب بيان احلق وتقريره، وحثا وتشجيعا وأتكيدا وأتييدا ومساندة ألىلو والقائمُت بو، ومشاركة 
ُب الرد على الباطل والتحذير منو، وكشفا لشبهاهتم ُب ادلسألة، ودعوة ذلم إىل إعمال الفكر وإعادة 

ونور ذلم، وعسى وعسى أن يكون ْتثي ىذا نواة خَت ومشعل ىداية  النظر فيما ىم عليو،
أن يكون حلقة انفعة وزلاولة انجحة وإضافة جديدة ُب ىذا الباب، وقد عاجلت ُب ىذا 
البحث ادلسائل ادلشار إليها معاجلة سلتصرة ومفيدة حسب وسعي وجهدي وطاقيت، 

وقد قسمتو ُب ٘تهيد، ، (موقف الرافضة من فرش ادلساجد عرض ونقد) وجعلت عنوانو:
 ة، وبياهنا فيما يلي: وثالثة مطالب، وخا٘ت

 التعريف ابلروافض  دتهيد:
 ذكر موقف الرافضة من فرش ادلساجد ابلسجادات وضلوىا  ادلطلب األول:
بيان بطالن موقف الرافضة من فرش ادلساجد ابلسجادات  ادلطلب الثاين:

 وضلوىا
 ذكر شبهاهتم ُب ادلسألة واجلواب عنها   ادلطلب الثالث:

 م نتائج البحث والتوصيات ذكرت فيها أى اخلادتة:
منهج اجلمع والتتبع واالستقراء، وفق وقد سرت ُب ىذا البحث  منهجي يف البحث:
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وعزوت اآلايت القرآنية إىل مكاهنا ُب ادلصحف الشريف بذكر اسم السورة ورقم 
اآلية، وخرجت األحاديث النبوية الشريفة وعزوهتا إىل مصادرىا األصيلة بذكر اسم 

ورقم احلديث، وُب الكتب ادلرتبة على طريقة ادلسانيد وادلعاجم ذكرت  الكتاب والباب
وذكرت أقوال العلماء ادلتخصصُت ُب ىذا الشأن لبيان درجة رقم اجلزء والصفحة واحلديث، 

وإذا كان ُب الصحيحُت أو أحدمها اكتفيت ابلعزو إليهما أو إىل أحدمها، احلديث، 
للفظ احلديث واستفادة منو ُب بيان معٌت ولكنٍت أحياان خرجتو من غَتمها نظرا 

احلديث ومراده وزايدة توضيحو، واكتفيت بتقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
العسقالين دلعرفة أحوال بعض الرواة ودرجاهتم طلبا لالختصار، وقد حاولت 
االستشهاد واالستدالل من كتب الرافضة وأقوال أئمتهم وعلمائهم ُب الرد عليهم؛ 

ع فيهم، وألزم ذلم، وأدعى إىل النظر والتأمل والقبول، وبينت ُب اذلامش ليكون أوق
ادلصادر اليت استفدت منها، وضبطت الكلمات اليت رأيتها ْتاجة إىل الضبط، 
وشرحت الكلمات اليت رأيتها ْتاجة إىل الشرح، وراعيت القواعد العامة دلناىج 

مة ادلصادر وادلراجع اليت البحث احلديثة قدر ادلستطاع، وذكرت ُب األخَت قائ
 استفدت منها ُب ىذا البحث، ليسهل على الدارسُت والباحثُت الرجوع إليها. 

ىذا وأشكر هللا تعاىل على توفيقو إايي لكتابة ىذا البحث، وأسألو سبحانو 
أن يتقبل مٍت ىذا اجلهد، وأن يرزقٍت اإلخالص، وأن يوفقٍت خلدمة دينو ونشره 

 فر يل ذنويب، إنو غفور رحيم عفو كرمي. وإعالء كلمتو، وأن يغ
وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعُت، ومن تبعهم إبحسان 

 إىل يوم الدين، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العادلُت.
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 متهيد: التعريف تالرافضة 
ُب اللغة الًتك، قال ابن فارس )ت  فضالر  تعريف الرافضة لغة: -أ
 وضُ يرفُ  وضَ رفَ ، ويقال: (ٔ)(الًتكالراء والفاء والضاد أصل واحد، وىو ىععع(: )ٜٖ٘

و، ومنو يقال: ارفضَّ الدمع من العُت؛ أي: سال،  ترك :أي وَرَفضاً؛ ضاً رفْ ويَعْرِفُضو 
كأنو ترك موضعو، ويقال: ُب أرض بٍت فالن رفوض من كأل؛ إذا كان متفرقا، 
بعيدا بعضو عن بعض، ويقال: رجل رَُفَضٌة، للذي ديسك الشيء ٍب ال يلبث أن 

كّل طائفة و، ويقال للجنود إذا تركوا أمَتىم وقائدىم وانصرفوا عنو: الروافض، فيًتك
، إذا (ٕ)، ويقال للشيء: رفيض ومرفوضوالنََّسب إليهم راِفِضيّ  ،منهم رافضة

الرفض ُب اللغة: الًتك، ىذا ىو األصل، وىو الذي  يدور عليو معناه ُب اللغة 
 .وكالم العرب

خالفة الرافضة فرقة من الشيعة، وىي اليت رفضت  تعريف الرافضة اصطالحا: -ب
، ، وأبغضتهم وانلت منهمأكثر الصحابةرفضت و أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما،  الشيخُت

حق  بعد النيب أن اخلالفة ت زعم، وُب بعض ذريتو، و غلت ُب علي بن أيب طالب و 
إىل غَت ذلك من  ابطلة ، وأن خالفة غَتىمبنص من النيب إىل يوم القيامة علي وذريتو ل

 .(ٖ)األفكار واآلراء والدعاوى الباطلة اليت عرفت هبا ىذه الفرقة
وىذه الفرقة ىي الواجهة الرئيسة والوجو البارز للتشيع ُب عصران احلاضر، وىم القائمون على 
نشر ادلذىب الشيعي اإلمامي الرافضي بشىت الطرق والوسائل واألساليب، وىم يسمون أنفسهم 

اصة، ويسمون أىل السنة واجلماعة ابلعامة تشفيا منهم وترفعا عليهم ُب زعمهم، وكذلك ذلم ابخل
أمساء أخرى يُعْعرَفون هبا ويُعْعَلمون، وىم يسمون أنفسهم هبا ويذكرون، وكذلك يذكرىم هبا أىل العلم 

جلعفرية، أصحاب والتصنيف ُب كبتهم ومقاالهتم وأْتاثهم ودراساهتم، منها: اإلمامية، االثنا عشرية، ا
 . ٔ()االنتظار وغَتىا

                                 
 ، مادة: رفض(. ٕٕٗ/ٕ(  معجم مماٌٌس اللغة )ٔ)
(، والماموس ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٕ، مادة: رفض(، ومعجم مماٌٌس اللغة )28ٓٔ-22ٓٔ/ٗ( انظر: الصحاح )ٕ)

 (. 8ٕٖ/ٕالمحٌط )
(، 222برلم:  8ٕٗ/ ٖ(، والسنة للخالل )2ٖٕٔبرلم:  2ٗ٘/ٕر: السنة لعبد هللا بن اإلمام أحمد )( انظٖ)

(، ومجموع فتاوى شٌخ اإلسالم ابن 2ٔ-8ٖ(، والفرق بٌن الفرق )ص: 28-22/ٔومماالت اإلسالمٌٌن )
تاب (، المول المفٌد على كٙ٘ٓٔ-٘٘ٓٔ/ٖ(، والصارم المسلول على شاتم الرسول )ٖ٘ٗ/ٗتٌمٌة )

 (.8ٙ-8٘/ٔ(، وبذل المجهود )ٖٗٗ/ٔ(، وفرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم )ٖٔٗ-ٕٗٔٗ/ٔالتوحٌد )
(، وأصول مذهب ٖٖ٘-8ٖٗو 2ٖٔ-ٖٙٔو 8ٖٓ-ٖٙٓ/ٔ( انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم )ٔ)

 (. ٓٔٔ-88/ٔالشٌعة اإلمامٌة االثنً عشرٌة )
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وإذا أطلق لفظ الشيعة اليوم فإنو ال ينصرف إال إليهم، ألهنم ىم غالبية الشيعة اليوم 
ُب إيران والعراق ولبنان ودول اخلليج وغَتىا من األماكن، وألن مصادرىم ُب احلديث والرواية 

 .(ٔ)ر التاريخقد استوعبت معظم آراء الفرق الشيعية اليت ظهرت على مدا

                                 
(، وعمائد الشٌعة االثنً عشرٌة )ص: ٓٓٔ-88/ٔشرٌة )( انظر: أصول مذهب الشٌعة اإلمامٌة االثنً عٔ)

ٕٗ .) 
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 املطلة األول: ذكر مىقف الرافضة مه فرش املساجد تالسجادات وحنىها 

يعتقد الرافضة عدم مشروعية السجود على الثياب والفرش والسجادات، ويزعمون أن 
فرش ادلساجد هبا وإعدادىا للصالة والسجود عليها من اإلحداث والبدعة ُب الدين، وأن 

لًتاب ومشتقاتو، وأنو ال يشرع السجود ُب حال االختيار إال السجود ال يكون إال على ا
عبد على األرض وما أنبتتو بشرط أن ال يكون من ادلخيط وادللبوس وادلأكول، قال شيخهم 

القول ّتواز السجود على الفرش والسجاد )ىع(: ٕٜٖٔالنجفي )ت األميٍت احلسُت أمحد 
ليها كما تداول عند الناس بدعة زلضة وأمر وااللتزام بذلك وافًتاش ادلساجد هبا للسجود ع

وقال شيخهم  .(ٔ)(ع خيالف سنة هللا وسنة رسولو، ولن ٕتد لسنة هللا ٖتويالو زلدث غَت مشر 
جعفر السبحاين: )تعتقد الشيعة أبنو جيب السجود ُب حال الصالة على األرض وما ينبت 

جود على غَت ذلك ُب حال منها بشرط أن ال يكون مأكوال وال ملبوسا، وأنو ال يصح الس
، فهو يرى ويقرر وحيكي معتقد الرافضة عدم جواز السجود على ما كان من (ٕ)االختيار(

وال يكتفي بذلك؛ بل يدعو جنس ادلخيط وادللبوس من الثياب والفرش والسجادات وغَتىا، 
وينادي ويطالب ويقرر ويفضل خلو ادلساجد منها؛ فيقول: )ٍب إن من األفضل أن تكون 
ادلساجد ُب البالد اإلسالمية على ضلو ديكن ألتباع مجيع ادلذاىب ادلختلفة العمل بوظائفهم 

السجدة ُب ادلذىب الشيعي : )ىعع(ٚٔٗٔ)ت وقال الدكتور موسى ادلوسوي ، (ٖ)دون حرج(
ط و وز السجدة على ادللبوس وادلخيٕتوال  ،ال جيوز أن تكون إال على الًتاب ومشتقاتو

لقول بوجوب السجود على الًتاب ومشتقاتو وعدم جواز السجود على ما  وا، (ٗ)(وادلأكول
كان من جنس ادلخيط وادللبوس أمر رلمع عليو لدى الرافضة، وىو شلا انفردوا بو وشذوا عن 

ال جيوز السجود إال ىع(: )ٓٙٗبقية الطوائف، قال شيخ طائفتهم أبو جعفر الطوسي )ت 
يؤكل وال يلبس من قطن أو كتان مع االختيار،  على األرض أو ما أنبتتو األرض شلا ال

وخالف مجيع الفقهاء ُب ذلك، وأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغَت 
)ت ادلَتزا أبو القاسم القمي ، وقال (ٔ)(ذلك. دليلنا: إمجاع الفرقة، فإهنم ال خيتلفون ُب ذلك

ا اليت ال يؤكل وال يلبس ابإلمجاع، كما ال جيوز السجود إال على األرض ونباهتع(: )ىٖٕٔٔ
فهم ال يرون السجود على الفرش والسجادات ادلوجودة ُب  .(ٕ)(نقلو مجاعة من األصحاب

                                 
(، وربع لرن مع العالمة 8ٗ(، وانظر: السجود على التربة الحسٌنٌة )ص: 8ٙٔ( سٌرتنا وسنتا )ص: ٔ)

(، والسجود على األرض )ص: 22/ٔ(، والمطوف الدانٌة فً المسائل الثمانٌة )ٕٕٔاألمٌنً )ص: 
ٕٔٔ-ٕٕٔ.) 

 (.ٖٖٙمٌة على ضوء مدرسة أهل البٌت )ص: ( العمٌدة اإلسالٕ)
 (.2ٖٖ( المصدر السابك )ص: ٖ)
 (.٘ٔٔ( الشٌعة والتصحٌح )ص: ٗ)
  (. 2ٖ٘ٔ/( الخالف )ٔ)
  (. ٕٓ٘/2(، وانظر:  الحدائك الناضرة للبحرانً )ٕٖٙ( مناهج األحكام )ص: ٕ)
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ادلساجد، ويرون وجوب السجود على الًتاب ومشتقاتو، ولذلك يتخذون تربة مصاغة ُب 
دلساجد والبيوت قالب معُت للسجود عليها حالة كون مكان السجود والصالة والعبادة من ا

ال  عليهم السالمأىل البيت : )السراوياحلسيٍت عبد احملسن وغَتىا مفروشة، قال شيخهم 
 ...جيوزون السجود إال على األرض وما أنبتتو األرض شلا ال يؤكل وال يلبس من قطن أو كتان

 بشكل واسع حىت عليهم السالمفقد شاع عند مذىب أىل البيت  ؛وأما السجود على الًتبة
وحيملوهنا معهم ُب أسفارىم يسجدون عليها إذا   ،ها منتشرة ُب بيوهتم ومساجدىمعَ طَ ٕتد قِ 

، ٍب إهنم يزعمون استحباب السجود على الًتبة احلسينية؛ (ٔ)(كانت األرض مفروشة ٔتا يلبس
السجود على طُت قرب احلسُت ينور ُب األرضُت فقد نسبوا إىل جعفر الصادق أنو قال: 

كتب مسبحا وإن مل يسبح    كانت معو سبحة من طُت قرب احلسُت ومن   ،السبعة
ن السجود على الًتبة احلسينية تقبل بو إ قال: ،عن أيب سيف احلاسي، عن الشهيد، و (ٕ)هبا

، وقد بوب شيخهم احلر العاملي )ت (ٖ)الصالة، وان كانت غَت مقبولة لوال السجود عليها
أو لوح منها واٗتاذ  سجود على تربة احلسُت ابب استحباب الىعع( اباب بعنوان: )ٗٓٔٔ

ابب استحباب ، ٍب بوب اباب آخر بعنوان: )(ٗ)...(، وذكر فيو أربع  رواايتالسبحة منها
، وقال (ٔ)(، وذكر فيو كذلك أربع  رواايتالسجود على األرض واختيارىا على غَتىا

ون ُب سجود الصالة أن والشيعة يعترب : )ىعع(ٔٔٗٔ)ت  شيخهم أبو القاسم ادلوسوي اخلوئي
يكون على أجزاء األرض األصلية: من حجر أو مدر أر رمل أو تراب، أو على نبات األرض 

ويرون أن السجود على الًتاب أفضل من السجود على غَته، كما أن  ،غَت ادلأكول وادللبوس
 ال يرونفالرافضة ، (ٕ)...(السجود على الًتبة احلسينية أفضل من السجود على غَتىا

السجود على الثياب والفرش والسجادات، ويرون فرش ادلساجد هبا من البدعة ُب الدين، 
ويفضلون السجود على الًتاب؛ بل ىم ُب احلقيقة ال يرون السجود ُب حال االختيار إال 

ولذلك يضعون  ،على الًتاب ومشتقاتو، ويزعمون استحباب السجود على الًتبة احلسينية
ال يكاد خيلو بيت من بيوت بيوهتم ومساجدىم للسجود عليها، و  قطعا من ىذه الًتبة ُب

)ت  ، قال الدكتور موسى ادلوسويمن تلك الًتبةوال مسجد من مساجدىم الشيعة 
قلما يوجد بيت للشيعة ال توجد فيو الًتبة اليت تسجد عليها الشيعة ُب : )ىعع(ٚٔٗٔ

                                 
 (.2ٙ/ٔ( المطوف الدانٌة فً المسائل الثمانٌة )ٔ)
(، وبحار األنوار 8ٖٗ٘برلم:  ٘٘/٘(، ومستدرن الوسائل )2ٓٙٙبرلم:  ٖٙٙ-ٖ٘ٙ/٘( وسائل الشٌعة )ٕ)

 (.22ٓٗو 8ٖٖٓو 2ٖٖٓبرلم:  ٔٗ٘/ٕٔو 8ٕٙو 2ٕٙ/٘(، وجامع أحادٌث الشٌعة )ٖٓٗ/2ٕ)
 (.22ٖٓبرلم:  2ٕٙ/٘(، وجامع أحادٌث الشٌعة )٘٘ٓٗبرلم:  ٕٔ/ٗ( مستدرن  الوسائل )ٖ)
-٘٘ٓٗبرلم:  ٖٔ-ٕٔ/ٗ(، وانظر: مستدرن الوسائل )2ٓ8ٙ-2ٓٙٙم: برل 2ٖٙ-ٖ٘ٙ/٘( وسائل الشٌعة )ٗ)

 (.228ٗ-22ٙٗبرلم:  ٔٗ٘/ٕٔو 82ٖٓ-2ٖٖٓبرلم:  2ٕٙ/٘(، وجامع أحادٌث الشٌعة )2٘ٓٗ
 (.8٘ٓٗبرلم:  ٗٔ/ٗ(، وانظر: مستدرن الوسائل )2ٖٔٙ-2ٔٓٙبرلم:  2ٖٙ-2ٖٙ/٘( وسائل الشٌعة )ٔ)
 (.2ٖٗ-2ٕٗ( البٌان فً تفسٌر المرآن )ص: ٕ)
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ورفاتو الطاىرة مدفونة  ،سُت فيهاوىي من تراب "كربالء" ادلدينة اليت استشهد احل ،صلواهتا
، وحيمل كثَت منهم ىذه القطع ُب رحالهتم وأسفارىم، ويضعوهنا ٖتت جباىهم عند (ٔ)(فيها

السجود، يفعلون ذلك علنا ُب بيوهتم ومساجدىم وفيما بينهم، وخيفونو ُب اجملتمعات 
)ت ي األخرى وخاصة ُب مساجد أىل السنة واجلماعة، قال الدكتور موسى ادلوسو 

ولكنهم  ؛فهم حيملون معهم الًتبة احلسينية اليت يسجدون عليها ُب مساجدىم: )ىعع(ٚٔٗٔ
سنة فرق اإلسالمية األخرى، وكثَت منهم يقيمون الصلوات ُب مساجد الخيفوهنا ُب مساجد ال
ىناك ماليُت ) ، وقال أيضا:(ٕ)(وإذا عادوا إىل بيوهتم أعادوا الصالة ،مقتداًي إبمام ادلسجد

 ،ومساجدىا مليئة هبا ،الشيعة ُب شرق األرض وغرهبا تلتزم ابلسجود على تربة "كربالء" من
ويعملون ابلتقية عندما يقيمون الصالة ُب مساجد الفرق اإلسالمية األخرى حيث خيفوهنا وال 

. فهم يلتزمون السجود ُب صلواهتم على تربة (ٖ)(يظهروهنا خوفًا من اعًتاض غَتىم عليها
وحيملوهنا معهم ُب أسفارىم للسجود عليها، وقد أيتون هبا إىل  ادلسجد النبوي ، "كربالء"

ويسجدون عليها؛ بل يدعون إىل السجود عليها، ويقررون مشروعية السجود عليها؛ بل 
أفضلية السجود عليها، ويزعمون استجابة بعض السامعُت ذلم، وٖتوذلم إىل مذىبهم 

واالستماع إليهم واالستفادة منهم مدة بقائهم ُب  ومعتقدىم، واالستمرار والتواصل معهم
، وعمال ابلتقية قد خيفون سجودىم على الًتبة احلسينية، فقد يصلون ُب (ٔ)ادلدينة ادلنورة

مساجد أىل السنة واجلماعة ويقتدون إبمام ادلسجد وال يظهرون فيها الًتبة احلسينية وال 
ا والقناعة واالعتقاد، بل يكون ذلك يسجدون عليها، وال يكون ذلك منهم من ابب الرض

منهم من ابب التكتم والتقية والنفاق واالزدواجية، وقد رأينا كثَتا منهم ُب ادلسجد النبوي 
يتحاشون السجود على السجادات والفرش ادلوجودة فيو، وحيرصون على السجود على 

؛ وما يرجعون إىل الرخام، ولذلك يقفون ُب الصفوف متقدمُت إىل األمام قاصدين ومتعمدين
الوراء عند التنبيو، وال يستجيبون لنداء النصح واإلرشاد والبيان، وما ذلك إال حلرصهم 
الشديد على السجود على الرخام، وإذا ذىبوا إىل مسجد قباء يصلون ُب صحن ادلسجد؛ 
ألنو ُب الغالب يكون غَت مفروش، وإمنا يفرش وقت احلاجة من الربد أو احلر أو ألداء 

صالة مع اجلماعة، وقد يسجدون على مناديل ورقية ٕتنبا من السجود على الفرش ال
والسجادات، وىذا مشاىد ُب احلرمُت الشريفُت، وخاصة ُب مواسم احلج والعمرة... وىكذا؛ 
فهم يتحاشون السجود على ادلفارش ادلوجودة ُب ادلساجد، وحيرصون على السجود على 

كنهم السبيل إىل ذلك، وقد صار السجود عليها من شعارىم الًتاب والًتبة احلسينية ما أم

                                 
 (.2ٙ/ٔ(، وانظر: المطوف الدانٌة فً المسائل الثمانٌة )٘ٔٔ( الشٌعة والتصحٌح )ص: ٔ)
 (.2٘( الشٌعة والتصحٌح )ص: ٕ)
 (.2ٔٔ(، وانظر: )ص: ٘ٔٔ( المصدر السابك )ص: ٖ)
 (.ٖٕ٘-ٕٕ٘( انظر ما ذكره السٌد الخوئً فً: البٌان فً تفسٌر المرآن )ص: ٔ)
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 وخصائصهم وأبرز عالماهتم. 
احلاصل: أن الرافضة يعدون فرش ادلساجد ابلثياب والسجادات وغَتىا من البدعة 
واإلحداث ُب الدين، وينادون إبخراجها من ادلساجد، وال يرون السجود عليها ُب حال 

ن ابب التقية، ويرون وجوب السجود على الًتاب االختيار، وقد يسجدون عليها  م
ومشتقاتو، ويرون استحباب السجود وأفضليتو على الًتبة احلسينية، ولذلك يضعوهنا ُب 
بيوهتم ومساجدىم، وحيملوهنا معهم ُب حلهم وترحاذلم، وقد صار السجود عليها من أبرز 

عالماهتم.
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 تالسجادات وحنىهاش املساجد املطلة الثاوي: تيان تطالن  مىقف الرافضة مه فر

إن ما  ذىب إليو الرافضة من القول ببدعية فرش ادلساجد ابلثياب والفرش 
والسجادات وضلوىا، ومناداهتم إبخراجها من ادلساجد، وعدم سجودىم عليها إال من ابب 
التقية، وحرصهم الشديد ُب ادلسجد النبوي وغَته على السجود على الرخام، ودعواىم 

جود على الًتاب ومشتقاتو، ودعواىم أفضلية السجود على  الًتبة احلسينية ىذه وجوب الس
وسنتو وشريعتو من وجوه كثَتة، وبيان ذلك ٔتا  الدعاوى كلها ابطلة وسلالفة ذلدي النيب 

 يلي:
السجود على األرض ادلكشوفة، وعلى اخلمرة  أوال: لقد ثبت عن النيب 

وكان الصحابة يصلون خلف رسول هللا  والثياب،واحلصري والبساط والفراش والكساء 
 وكانوا يبسطون ثياهبم ويسجدون عليها من شدة حرارة األرض، ىذا كلو اثبت عن النيب ،
  وعن الصحابة مهنع هللا يضر، فاألمر ُب ذلك على السعة والتيسَت، وال يلزم السجود على الًتاب

 ذلك:      ، وفيما  يلي بيان(ٔ)ادلباشر، وال على مشتقاتو
قال ُب  النيب  أن  معيقيبعن  الصالة على األرض ادلكشوفة وعلى احلصى:

، وُب رواية بلفظ: ذكر النيب ٕ()«إن كنت فاعال فواحدة» :قال ،الرجل يسوي الًتاب حيث يسجد
  :وىذا احلديث  .ٖ()«فاعال فواحدةال بد إن كنت »ادلسح ُب ادلسجد، يعٍت: احلصى، فقال

، وورود احلديث بلفظ احلصى ٗ()مسح احلصى ُب الصالة(ابب لبخاري بلفظ: )بوب عليو ا
والًتاب، وإيراد اإلمام البخاري احلديث بلفظ الًتاب وتبويبو عليو بلفظ احلصى يشَت أن حكم 
تسوية الًتاب واحلصى ُب الصالة واحد، وأنو يسمح ابلتسوية أثناء الصالة مرة واحدة فقط، 

وادلسلمون  ، وىو الذي افًتشو النيب ب كان ىو فراش مسجد رسول هللا والشاىد ىنا أن الًتا
 . ٘()ُب صالهتم ُب أول أمرىم، وأهنم كانوا يسجدون على الًتاب

ادلسجد؟ قال:  ُب : سألت ابن عمر عما كان بدء ىذه احلصباء اليتقالالوليد  أيبوعن 
ثوبو من  ل دير على البطحاء فيجعل ُبفخرجنا لصالة الغداة، فجعل الرج ،ران من الليلطِ مُ  ،نعم

فكان «. !ىذا البساط ما أحسنَ » قال: ذاك فلما رأى رسول هللا  :قال ،عليو ياحلصباء، فيصل

                                 
 (.ٕ٘-ٖٕ/ٖ(، وفتح الباري البن رجب )ٖٗ/ٕالبن بطال ) ( انظر: شرح صحٌح البخارئ)
 .(2ٕٓٔ)ن: العمل فً الصالة، ب: مسح الحصى فً الصالة، ح:  ( أخرجه البخاريٕ)
 .(ٙٗ٘مسلم )ن: المساجد، ب: كراهٌة مسح الحصى وتسوٌة التراب فً الصالة، ح: ( أخرجه ٖ)
 .(8ٕٔ)ص:  ( صحٌح البخاريٗ)
 .(28/ٖ)بن حجر ( انظر: فتح الباري ال٘)
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 .ٔ()ذلك أول بدئو
وأقرىم  فهذا احلصى الذي وضعو الصحابة ُب ادلسجد النبوي أُْعِجب بو النيب 

دلسجد النبوي، ٍب اٗتذه الناس ُب على ذلك، واستحسنو منهم، وىذه كانت بداية ٖتصيب ا
مساجدىم، وذلك وقاية من قذر الطُت وبلل الثياب عند نزول األمطار، وىذا دليل على 
فرش ادلساجد حفاظا على نظافة ثياب ادلصلُت وراحتهم، واحلكم يدور مع العلة حيث 

 دارت. 
ع فيض كنا نصلي مع النيب  ، قال:عن أنس بن مالك  السجود على الثياب:

كنا إذا صلينا وُب رواية بلفظ:   ،(ٕ)أحدان طرف الثوب من شدة احلر ُب مكان السجود
كنا نصلي ، وُب رواية بلفظ:  (ٖ)ابلظهائر سجدان على ثيابنا اتقاء احلر خلف رسول هللا 

ُب شدة احلر، فإذا مل يستطع أحدان أن ديكن وجهو من األرض بسط ثوبو  مع النيب 
 .(ٗ)فسجد عليو

حلديث أبلفاظو ادلتعددة وعباراتو ادلتنوعة واضح الداللة على مشروعية السجود فهذا ا
على الثياب عند ارتفاع احلرارة واشتدادىا، ولذلك بوب عليو البخاري بلفظ: )ابب السجود 

التقييد قال احلافظ ابن حجر معلقا على ىذا العنوان: ) ،(٘)على الثوب ُب شدة احلر(
بل القائل  ؛وإال فهو ُب الربد كذلك ،لفظ احلديثبشدة احلر للمحافظة على 

بلفظ آخر أعم وأمشل، , ولذلك بوب عليو البخاري نفسو (ٙ)ة(ابجلواز ال يقيده ابحلاج
ابب الرجل ، وبوب عليو أبو داود  بلفظ: )(ٔ)(ابب بسط الثوب ُب الصالة للسجودفقال: )

 .(ٖ)ود على الثياب(، وبوب عليو النسائي بلفظ: )ابب السج(ٕ)(يسجد على ثوبو
يسجد  قال: رأيت رسول هللا رضي هللا عنهما بن عباس عبد هللا وعن 
صلى ُب ثوب واحد متوشحا بو، يتقي  أن النيب ، وُب رواية بلفظ: على ثوبو

وىو  ،ُب يوم مطَت لقد رأيت رسول هللا ُب رواية بلفظ: ، وبفضولو حر األرض وبردىا

                                 
(، وابن خزٌمة )ن: الصالة، ب: ذكر بدء 2٘ٗ( أخرجه أبو داود )ن: الصالة، ب: فً حصى المسجد، ح: ٔ)

-ٓٗٗ/ٕ(، والبٌهمً فً الكبرى )ن: الصالة، ب: فً حصى المسجد، 82ٕٔتحصٌب المسجد، ح: 
 .(، واللفظ له، ولال البٌهمً: )وحدٌث ابن عمر متصل، وإسناده ال بأس به(ٔٗٗ

 .(2ٖ٘)ن: الصالة، ب: السجود على الثوب فً شدة الحر، ح:  ( أخرجه البخاريٕ)
 (.ٕٗ٘موالٌت الصالة، ب: ولت الظهر عند الزوال، ح: )ن:  ( أخرجه البخاريٖ)
 .(2ٕٓٔ)ن: العمل فً الصالة، ب: بسط الثوب فً الصالة للسجود، ح:  ( أخرجه البخاريٗ)
 .(2ٙ)ص:  ( صحٌح البخاري٘)
 .(8ٖٗ/ٔ)تح الباري ( فٙ)
 .(8ٕٔ)ص:  ( صحٌح البخارئ)
 .(8ٔٔ)ص: ( سنن أبً داود ٕ)
 .(2ٔٔ)ص: ( سنن النسائً ٖ)
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 .(ٔ)جيعلو دون يديو إىل األرض إذا سجد ،يوالطُت إذا سجد بكساء عل ييتق
فهذا احلديث يدل داللة واضحة على جعل الكساء والثوب مكان السجود 
اتقاء حر األرض وبردىا، وبللها وطينها ووسخها؛ فال يلزم السجود على  األرض 

صلى ادلكشوفة، وال يلزم ُب السجود مباشرة اجلبهة ابلًتاب ومشتقاتو؛ ولذلك 
عبد هللا  و  بن اخلطاب عمر صلى على مسح شعر، و  ن مسعود بعبد هللا 

، وليس ذلم سلالف من بساط صوفعلى  وأبو الدرداء  بن مسعود 
كان القوم يسجدون على العمامة . وقال احلسن البصري: )(ٔ)الصحابة
، وقال احلافظ ابن (ٗ)، وادلراد ابلقوم ىنا الصحابة(ٖ)(ويداه ُب كمو ،(ٕ)والقلنسوة

 ،وقد يطلق على ادلخيط رلازا ،والثوب ُب األصل يطلق على غَت ادلخيط: )حجر
وُب احلديث جواز استعمال الثياب وكذا غَتىا ُب احليلولة بُت ادلصلي وبُت 

فهذا كلو دليل واضح صريح على جواز ، (٘)(األرض التقاء حرىا وكذا بردىا
ها ووسخها، ودليل السجود على الثياب التقاء حر األرض وبردىا وطينها وبلل

                                 
باللفظ األول من  (22ٔٔٔ، ح: ٕٓٔ/ٔٔ(، والطبرانً فً الكبٌر )2ٕٗٗح:  ٖٖ٘/ٗأبو ٌعلى )( أخرجه ٔ)

(: )رواه 2ٕٕٙح:  8ٖٔ/ٕطرٌك مجاهد عن ابن عباس، لال الهٌثمً فً المجمع كما فً بغٌة الرائد )
م بن ُسلٌم الطوٌل، وهو  أبو ٌعلً والطبرانً فً الكبٌر، ورجاله رجال الصحٌح( ولكن فً اإلسناد َسالَّ

(، وكذلن فٌه شٌخه زٌد العمً، وهو ضعٌف، كما 2ٔ2ٕبرلم:  ٕ٘ٗمترون، كما فً التمرٌب )ص: 
 ٖٖٗ/ٗ(، وأبو ٌعلى )ٕٖٕٓح:  ٗٙٔ/ٗ)(، وأخرجه اإلمام أحمد ٖٕٗٔبرلم:  ٕٖ٘فً التمرٌب )ص: 

ح:  ٕٔ٘/ٕاألوسط )، وفً (ٕٔ٘ٔٔو ٕٓ٘ٔٔح:  ٕٓٔ/ٔٔ(، والطبرانً فً الكبٌر )ٕٙٗٗح: 
باللفظ الثانً من طرٌك عكرمة عن ابن عباس، لال الهٌثمً فً المجمع كما فً بغٌة الرائد ( 28٘ٔ

وسط، ورجال أحمد رجال (: )رواه أحمد وأبو ٌعلى والطبرانً فً الكبٌر واأل82ٕٔح:  22ٔ/ٕ)
الصحٌح( ولكن فً اإلسناد شرٌن بن عبد هللا الماضً، وهو صدوق ٌخطئ كثٌرا، وكان لد تغٌر منذ 

(، وكذلن فٌه شٌخه حسٌن بن عبد هللا بن 2ٕٕٓبرلم:  ٖٙٗولً المضاء بالكوفة، كما فً التمرٌب )ص: 
(، ولكن ٖٖ٘ٔبرلم:  2ٕٗ)ص:  عبد هللا بن عباس الهاشمً المدنً، وهو ضعٌف، كما فً التمرٌب

شرٌن بن عبد هللا الماضً لم ٌنفرد بهذه الرواٌة عن شٌخه حسٌن؛ بل تابعه علٌها ابن إسحاق، فمد 
( باللفظ الثالث، 2ٕٓٗح:  ٖ٘٘/ٗ(، وأبو ٌعلً )2ٖٕ٘ح:  ٕٗٔ/ٗأخرجه من طرٌمه اإلمام أحمد )

المغازي ولكنه صدوق ٌدلس، كما فً وفً اإلسناد دمحم بن إسحاق بن ٌسار المدنً، وهو إمام فً 
( إال أنه لد صرح بالتحدٌث عند اإلمام أحمد فً هذه الرواٌة، وكذلن 2ٕٙ٘برلم:  2ٕ٘التمرٌب )ص: 

فٌه شٌخه حسٌن بن عبد هللا الهاشمً وهو ضعٌف كما تمدم، فاألسانٌد كلها ال تخلو من النظر، ولعله 
الحسن لغٌره، وكذلن ٌشهد له حدٌث أنس المذكور، بالنظر إلى مجموعها لد ٌصل الحدٌث إلى درجة 

 ٔٔٗ-2ٓٗ/ٖوهو فً حكم المرفوع بال شن، انظر للتفصٌل: المطالب العالٌة بزوائد المسانٌد الثمانٌة )
 (.  ٕٖٕٔعلى الحدٌث برلم:  ٗٙٔ/ٗ(، وتعلٌك محممً مسند اإلمام أحمد )ٖٖ٘ح: 

 .(2ٖ/ٗ( ذكر ذلن عنهم ابن حزم فً  المحلى )ٔ)
( المَلَْنُسوة والمُلُْنِسٌة: إذا فتحَت ضممَت السٌن، وإذا ضممت كسرتها: تلبس فً الرأس، وهً مفردة، وجمعها: ٕ)

 ، مادة: للس، فصل الماف، باب السٌن(.ٕٓٗ/ٕلالنس ولالنٌس، انظر: الماموس المحٌط )
 .(2ٖ٘ة الحر، لبل ح: تعلٌما بصٌغة الجزم )ن: الصالة، ب: السجود على الثوب فً شد ( ذكره البخاريٖ)
 .(8ٖٗ/ٔ)( انظر: فتح الباري ٗ)
 .(8ٖٗ/ٔ)( فتح الباري ٘)
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على جواز فرش ادلساجد ابلفرش والسجادات، ودليل على أنو ال يلزم للسجود 
  وضع اجلباه على الًتاب مباشرة.

كنت أانم بُت يدي   :أهنا قالت عن عائشة زوج النيب الصالة على الفراش: 
،فقبضت رجل ،فإذا سجد غمزين ،ورجالي ُب قبلتو رسول هللا   ،همافإذا قام بسطت يَّ

كان يصلي    أن رسول هللا اهنع هللا يضر ن عائشة وع .(ٔ)والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح :قالت
 ،كان يصلي  عن عروة أن النيب و  .(ٕ)وىي بينو وبُت القبلة على فراش أىلو اعًتاض اجلنازة

 .(ٖ)وعائشة معًتضة بينو وبُت القبلة على الفراش الذي ينامان عليو
من الليل يقوم  النيب ، وكان ئشة اهنع هللا يضر كانت تنام على فراش النيب عافأم ادلؤمنُت 

فيصلي وىي انئمة معًتضة بُت يديو على الفراش، وكانت رجالىا ُب قبلتو، فإذا أراد أن 
 على موضع رجلها من الفراش، فالنيب  ، وسجد النيب يسجد غمزىا فقبضت رجلها

ينام عليو مع أم ادلؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر، وُب ذلك ن كان يسجد على طرف الفراش الذي كا
لذلك ىذه األحاديث الثالثة بوب عليها دليل واضح على مشروعية السجود على الفراش، و 

، (ٕ)، وقال أيضا: )وصلى  أنس على فراشو(ٔ)الصالة على الفراش(ابب البخاري بلفظ: )
 . (ٖ)ى  ثوبو(فيسجد أحدان عل وقال أنس: كنا نصلي مع النيب 

فهذه األحاديث تدل داللة واضحة على جواز السجود على الفراش الطاىر الذي 
ينام عليو ادلرء مع أىلو، فال يلزم السجود على الًتاب ادلباشر، وال داعي حلمل الًتاب 

 للسجود عليو ُب الصالة. 
النيب قالت: كان  عن ميمونة زوج النيب  الصالة على البساط واحلصري واخلمرة:

 سعيد اخلدري  أيبوعن  .(ٗ)يصلي على اخلمرة  أنو دخل على رسول هللا  فوجده
عن أنس بن مالك قال: دعْت جدٌب مليكُة رسوَل هللا . و (٘)يصلي على حصَت يسجد عليو

  لطعام فأكل منو، ٍب قال رسول هللا :«قال: أنس: فقمُت إىل  «قوموا فأُلصلِّي لكم
                                 

(، واللفظ له، ومسلم )ن: الصالة، ب: 2ٕٖ)ن: الصالة، ب: الصالة على الفراش، ح:  ( أخرجه البخارئ)
 .(ٕٔ٘/2ٕٕاالعتراض بٌن ٌدي المصلً، ح: 

(، واللفظ له، ومسلم )ن: الصالة، ب: 2ٖٖ، ح: )ن: الصالة، ب: الصالة على الفراش ( أخرجه البخاريٕ)
 .(ٕٔ٘/2ٕٙاالعتراض بٌن ٌدي المصلً، ح: 

 .(2ٖٗ)ن: الصالة، ب: الصالة على الفراش، ح:  ( أخرجه البخاريٖ)
 .(2ٙ)ص:  ( صحٌح البخارئ)
 .(2ٕٖتعلٌما بصٌغة الجزم )ن: الصالة، ب: الصالة على الفراش، لبل ح:  ( ذكره البخاريٕ)
ما بصٌغة الجزم )ن: الصالة، ب: الصالة على الفراش، لبل ح: ذ( ٖ) (، وأخرجه مسندا كذلن، ولد 2ٕٖكره البخاري تعٌل

 ذكرته من لبل.
(، واللفظ له، ومسلم )ن: المساجد، ب: 2ٖٔ)ن: الصالة، ب: الصالة على الخمرة، ح:  ( أخرجه البخاريٗ)

 .(ٖٔ٘وثوب وغٌرها من الطاهرات، ح:  جواز الجماعة فً النافلة، والصالة على حصٌر وخمرة
أخرجه مسلم )ن: المساجد، ب: جواز الجماعة فً النافلة، والصالة على حصٌر وخمرة وثوب وغٌرها من ( ٘)

 (.ٔٙٙالطاهرات، ح: 
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وصَففُت أان  من طول ما لُِبس فنضحُتو ٔتاء. فقام عليو رسوُل هللا  حصَت لنا قد اْسَودَّ 
وعن عكرمة قال: صلى ابن  .(ٔ)واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا فصلى ركعتُت ٍب انصرف

أن  عن أنس بن مالك . و (ٕ)على بساط عباس على بساط، وقال: صلى رسول هللا 
فلما أراد أن خيرج أمر ٔتكان  ،طعم عندىم طعاماف ،زار أىل بيت ُب األنصار رسول هللا 
  أن النيب اهنع هللا يضر عن عائشة . و (ٖ)فصلى عليو ودعا ذلم ،فنضح لو على بساط ،من البيت

ارَفِعي عنَّا حصَتَِك ىذا، فقد خشيُت أن يكون  !اي عائشةُ »كان ُيَصلِّي على ُُخرة، فقال: 
 .(ٔ)«يَعْفِِتُ الناسُ 

على البساط واحلصَت واخلمرة، واخلمرة ىي السجادة  كان يصلي  فالنيب 
الصغَتة من احلصَت، تكون مرمَّلة ومزينة، ومشتملة على اخليوط، وتكون خيوطها 
سلمرة بسعفها، ومسيت ُخرة ألهنا تسًت الوجو والكفُت من حر األرض وبردىا، أو 

ف ألن خيوطها تكون مستورة بسعفها، واحلصَت نوع من الفرش يصنع من سع
النخل، ويكون أكرب من اخلمرة، والبساط ما يبسط ويفرش من احلصَت وغَته، 

  ، والشاىد ىنا أن النيب (ٕ)وقد يكون مصنوعا من الصوف أو القطن وضلومها
كان يصلي على احلصَت والبساط واخلمرة، وأنو كثَتا ما كان يصلي على اخلمرة 

عها، وترَك ادلداومَة عليها، حىت إنو خشي أن يتخذىا الناس سنة؛ ولذلك أمر برف
ولكن الرافضة وقعوا ُب الفتنة، فأنكروا السجود على ادلخيط وادلنسوج وادللبوس، 
وجعلوا الصالة على احلصَت وضلوه ىي السنة ُب زعمهم دون غَتىا، مع أن اخلمرة 
تكون مشتملة على اخليوط، كما بُت ذلك أئمة اللغة وشراح األحاديث النبوية، 

اإلشارة إىل ذلك قبل قليل، وىنا أورد بعض أقواذلم دلزيد البيان وقد سبقت 
                                 

(، واللفظ له، ومسلم )ن: المساجد، 2ٖٓ)ن: الصالة، ب: الصالة على الحصٌر، ح:  ( أخرجه البخارئ)
ً النافلة، والصالة على حصٌر وخمرة وثوب وغٌرها من الطاهرات، ح: ب: جواز الجماعة ف

ٙ٘2). 
(، والحاكم )ن: الصالة، ب: صلى ٘ٓٓٔ)ن: الصالة، ب: الصالة على البساط، ح: ( أخرجه ابن خزٌمة ٕ)

ولال: )هذا  حدٌث صحٌح(، ووافمه الذهبً، وكذلن األحادٌث  (،8ٕ٘/ٔعلى بساط،  رسول هللا 
 ه.األخرى تشهد ل

 .(2ٓٓٙ)ن: األدب، ب: الزٌارة، ح:  ( أخرجه البخاريٖ)
(، وابن خزٌمة )ن: الصالة، ب: الصالة فً النعلٌن، ح: ٕٔٔٔٙح:  ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٖٗاإلمام أحمد )( أخرجه ٔ)

(: )رواه أحمد ورجاله رجال الصحٌح(، ٖٕٕٙح:  8ٖٔ/ٕلال الهٌثمً فً المجمع كما بغٌة الرائد ) (،ٔٔٓٔ
 (.8ٖح: 8ٙٔ-8٘ٔ/ٔفً السلسلة الصحٌحة )وصححه األلبانً 

ٌٌس اللغة )( ٕ) ة فً غرٌب ٖٕٗ/(، وشرح صحٌح البخاري البن بطال )2ٕٕٔ/و 2ٕٗٔ/انظر: معجم مما (، والنهٌا
(، والجامع ٖٓٗ/ٔ(، وفتح الباري البن حجر )ٕٓٔ-8ٕٓ/ٖ(، وشرح النووي لصحٌح مسلم )22-22/ٕالحدٌث )

ً 82ٔ-8ٖٗٔ/) الكامل فً الحدٌث الصحٌح الشامل ة: دعائم اإلسالم للماض (، وانظر من كتب الرافضة اإلسماعٌل
فة النعمان المغرًب )  (.22ٔ/ٔأبً حٌن
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 يءاخلمرة ش): ىعع(ٕٕٗالقاسم بن سالم اذلروي )ت  قال أبو عبيدوالتوضيح، 
منسوج يعمل من سعف النخل ويرمل ابخليوط وىو صغَت على قدر ما يسجد 

ة أو عليو ادلصلي أو فويق ذلك، فإن عظم حىت يكفي الرجل جلسده كلو ُب صال
. وقال اجلوىري )ت (ٔ)(و أكثر من ذلك فحينئذ حصَت وليس ٓتمرةأمضجع 

، (ٔ)(سجادة تعمل من سعف النخل وترمل ابخليوط :اخلمرة ابلضمىععع(: )ٖٜٖ
)ىي السجادة الصغَتة من احلصَت ألهنا مرملة ىعع(: ٖٛ٘وقال الزسلشري )ت 

ومسيت ُخرة ألن ع(: )ىععٙٓٙ، وقال ابن األثَت )ت (ٕ)(سلمرة خيوطها بسعفها
، والشاىد أن اخلمرة تكون مشتملة على اخليوط، (ٖ)(خيوطها مستورة بسعفها

وىي اليت تكون منها الثياب، وىذا ابإلضافة إىل األدلة األخرى الكثَتة الدالة على 
 جواز الصالة والسجود على الفراش والثياب وغَتىا.

على عدم وجوب مباشرة اجلبهة ابلًتاب وكذلك وردت رواايت كثَتة ُب كتب الرافضة تدل 
ُب السجود، وتدل على جواز السجود على األردية والثياب ُب احلر والربد، ومن غَت تقية وال 

عن أيب خالد عن أيب . و (ٗ)على مسح شعر يأنو كان يصل عن علي بن احلسُت ضرورة، ف
عن أيب و  .(٘)ض ثوبك: ال أبس أن تسجد وبُت كفيك وبُت األر قال أبو جعفر  :محزة قال

وأخاف الرمضاء  ،فتحضر الصالة ،قال: قلت لو: أكون ُب السفر بصَت، عن أيب جعفر 
ثوب ديكنٍت أن  يَّ كيف أصنع؟ قال: تسجد على بعض ثوبك، فقلت: ليس عل  ،على وجهي

عن منصور و  .(ٙ)وال ذيلو، قال: اسجد على ظهر كفك فإهنا أحد ادلساجد ،أسجد على طرفو
إان نكون أبرض ابردة يكون  :عن غَت واحد من أصحابنا قال: قلت أليب جعفر  بن حازم،

عن أيب بصَت و  .(ٚ)فيها الثلج أفنسجد عليو؟ قال: ال، ولكن اجعل بينك وبينو شيئا قطنا أو كتاان
عن رجل يصلي ُب حر شديد فيخاف على جبهتو من األرض، قال  أنو سأل أاب عبد هللا 

                                 
 (.2ٕٗ/ٖ( غرٌب الحدٌث )ٔ)
 (.8ٗٙ/ٕ( الصحاح )ٔ)
 . (8ٖ٘/ٔالفائك فً غرٌب الحدٌث )( ٕ)
 (. 22/ٕ( النهاٌة فً غرٌب الحدٌث )ٖ)
  (. 2ٖ٘ٓبرلم:  ٕٕٙ٘/(، وجامع أحادٌث الشٌعة )ٓٗٓٗبرلم:  2/ٗلوسائل )(، ومستدرن ا22ٔ/ٔ( دعائم اإلسالم )ٗ)
(، وجامع أحادٌث 22ٔٙبرلم:  ٖٖ٘/٘(، ووسائل الشٌعة )ٕٗ٘ٔبرلم:  ٖٓٔ-8ٖٓ/ٕ( تهذٌب األحكام )٘)

  (. ٖٗٗٓبرلم:  ٕ٘٘/٘الشٌعة )
برلم:  ٖٔ٘/٘سائل الشٌعة )(، ووٕٓٗٔبرلم:  ٖٙٓ/ٕ(، وتهذٌب األحكام )8ٕٗٔبرلم:  ٖٖٖ/ٔ( االستبصار )ٙ)

ٙ2ٙ٘ .)  
برلم:  ٕٖ٘-ٖٔ٘/٘(، ووسائل الشٌعة )2ٕٗٔبرلم:  2ٖٓ/ٕ(، وتهذٌب األحكام )2ٕٗٔبرلم:  ٕٖٖ/ٔ( االستبصار )2)

ٙ2ٙ2 .)  
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: أدخل عن عيينة بياع القصب قال: قلت أليب عبد هللا و  .(ٔ)و: يضع ثوبو ٖتت جبهت
فأبسط ثويب فأسجد عليو؟ قال:  ،على احلصى يصلأفأكره أن  ،ادلسجد ُب اليوم الشديد احلر

نو رخص ُب الصالة على ثياب أالسالم  ماعن جعفر بن دمحم عليهو  .(ٔ)ليس بو أبس ،نعم
والكفان والقدمان وركبتان من  ،وز السجود عليووكل ما جيوز لباسو والصالة فيو جي ،الصوف
الرجل يسجد على   !: جعلت فداكعن القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا . و (ٕ)ادلساجد

 عن أمحد بن عمر قال: سألت أاب احلسن و  .(ٖ)كمو من أذى احلر والربد؟ قال: ال أبس بو
ردائو إذا كان ٖتتو مسح أو غَته عن الرجل يسجد على كم قميصو من أذى احلر والربد أو على 

عن دمحم بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال: كتب و . (ٗ)شلا ال يسجد عليو؟ فقال : ال أبس بو
ومن  ،ىل يسجد الرجل على الثوب يتقي بو وجهو من احلر والربد :رجل إىل أيب احلسن 

 فر، عن أخيو عن علي بن جعو . (٘)ال أبس بو ،يكره السجود عليو؟ فقال: نعم يءالش
قال: سألتو عن الرجل يؤذيو حر األرض وىو ُب الصالة وال يقدر على السجود ىل يصلح لو أن 

عن ايسر اخلادم قال: مر يب و  .(ٙ)يضع ثوبو إذا كان قطنا أو كتاان قال: إذا كان مضطرا فليفعل
مالك  :ل يلفقا ،سجد عليوأوقد ألقيت عليو شيئا  ،(ٚ)على الطربي يوأان أصل أبو احلسن 

عن داود الصرمي قال: سألت أاب احلسن و  .(ٛ)؟أليس ىو من نبات األرض ؟ال تسجد عليو
عن احلسُت و  .(ٜ)فقال: جائز ؟ىل جيوز السجود على القطن والكتان من غَت تقية :الثالث 

أسألو عن السجود على  بن علي بن كيسان الصنعاين قال: كتبت إىل أيب احلسن الثالث 
 . (ٔ)ذلك جائز :لكتان من غَت تقية وال ضرورة، فكتب إيلَّ القطن وا

                                 
  (. ٕٕٖٔبرلم:  2ٕٙ/٘(، وجامع أحادٌث الشٌعة )2ٙ2ٙبرلم:  ٕٖ٘/٘( وسائل الشٌعة )ٔ)
برلم:  ٖٓ٘/٘(، ووسائل الشٌعة )8ٖٕٔبرلم:  ٖٙٓ/ٕوتهذٌب األحكام )(، 2ٕٗٔبرلم:  ٕٖٖ/ٔ( االستبصار )ٔ)

ٙ2ٙٔ .)  
  (. 2ٖ٘ٓبرلم:  ٕٕٙ٘/(، وجامع أحادٌث الشٌعة )ٓٗٓٗبرلم:  2/ٗ(، ومستدرن الوسائل )22ٔ/ٔ( دعائم اإلسالم )ٕ)
برلم:  ٖٓ٘٘/شٌعة )(، ووسائل الٕٔٗٔبرلم:  2ٖٓ-ٖٙٓ/ٕ(، وتهذٌب األحكام )ٕٓ٘ٔبرلم:  ٖٖٖ/ٔ( االستبصار )ٖ)

ٙ2ٕٙ .)  
برلم:  ٖٓ٘/٘(، ووسائل الشٌعة )ٕٕٗٔبرلم:  2ٖٓ/ٕ(، وتهذٌب األحكام )ٕٔ٘ٔبرلم:  ٖٖٖ/ٔ( االستبصار )ٗ)

ٙ2ٖٙ .)  
برلم:  ٖٔ٘-ٖٓ٘/٘(، ووسائل الشٌعة )ٖٕٗٔبرلم:  2ٖٓ/ٕ(، وتهذٌب األحكام )ٕٕ٘ٔبرلم:  ٖٖٖ/ٔ( االستبصار )٘)

ٙ2ٙٗ .)  
  (. ٕٖٓٔبرلم:  2ٕٙ٘/(، وجامع أحادٌث الشٌعة )٘ٗٔ/2ٕ(، وبحار األنوار )2ٙ8ٙبرلم:  ٕٖ٘/٘ة )( وسائل الشٌعٙ)
(، وبحار األنوار 8ٕ2برلم:  ٖٕٕ٘/تهذٌب األحكام )الطبري: نوع من الكتان منسوب إلى طبرستان، انظر:  (2)

(2ٕ/ٔٗ2 .)  
حضره الفمٌه )ٕٖٗ-ٖٕٔٗ/( علل الشرائع )2) (، وتهذٌب ٖٕٗٔبرلم:  ٖٖٔ/ٔواالستبصار )(، 8ٕٙٔ/(، ومن الٌ 

(، وجامع أحادٌث الشٌعة 2ٗٔ/2ٕ(، وبحار األنوار )8ٕٗٔبرلم:  2ٖٕٓ/و 8ٕ2برلم:  ٖٕ٘/ٕاألحكام )
  (. 2ٖٙٓبرلم:  ٕٔٙ-ٕٓٙ٘/)

برلم:  2ٖٗ٘/(، ووسائل الشٌعة )ٕٙٗٔبرلم:  2ٖٓ-2ٖٓ/ٕ(، وتهذٌب األحكام )ٕٙٗٔبرلم:  ٕٖٖ/ٔ( االستبصار )8)
  (. 2ٖٙٓبرلم:  ٕٔٙ/٘(، وجامع أحادٌث الشٌعة )2٘ٙٙ

برلم:  8ٖٗ-2ٖٗ/٘(، ووسائل الشٌعة )2ٕٗٔبرلم:  2ٖٓ/ٕ(، وتهذٌب األحكام )ٖٕ٘ٔبرلم:  ٖٖٖ/ٔ( االستبصار )ٔ)
  (. 8ٖٙٓبرلم:  ٕٔٙ/٘(، وجامع أحادٌث الشٌعة )2٘2ٙ
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فهذه الرواايت ادلنسوبة إىل األئمة تدل داللة واضحة على جواز السجود على األكسية 
واألردية والثياب واألكمام من القطن والكتان وغَتمها من غَت تقية وال ضرورة من برد أو حر 

جود على ما كان من جنس ادلخيط وادللبوس على وضلوه، فهذه الرواايت تدل على جواز الس
اإلطالق، وىي متفقة ُب الداللة واإلفادة مع األحاديث النبوية على السعة والتيسَت ُب األمر، 
وأنو ال يلزم السجود على الًتاب ومشتقاتو، وأنو جيوز السجود ُب الصالة على األرض ْتائل 

ة فرش ادلساجد، ورد على القائلُت ببدعيتها من الثياب وغَتىا، وُب ذلك داللة على مشروعي
 وادلنادين إبخراجها من ادلساجد.    

ثبت عنو الصالة على األرض، والسجود على الًتاب،  أن النيب  احلاصل:
بتقرير واستحسان منو، وأن الصحابة   وأن ٖتصيب ادلسجد النبوي كان ُب عهده 

ن يصلي على الفراش والثياب كا  كانوا يبسطون ثياهبم ويسجدون عليها، وأنو 
والكساء واحلصَت والبساط واخلمرة، وكذلك وردت رواايت كثَتة عن األئمة من 
أىل البيت تدل على جواز السجود على األردية والثياب على اإلطالق من غَت 
تقية وال ضرورة، وأن كل ما جيوز لباسو والصالة فيو جيوز السجود عليو، فهذا كلو 

والتيسَت ُب األمر، وُب ٗتصيص الًتاب ومشتقاتو ابلسجود عليها دليل على السعة 
إلغاء للنصوص األخرى، وترك وإمهال لبقية األدلة، وٗتصيص وترجيج لبعضها على 
بعض من غَت دليل، وٖتجَت للواسع، وتضييق على األمة، وتكليف ذلم ٔتا مل يكلفوا 

تقصد لذاهتا، وُب ٗتصيص  بو، وإدخال للكلفة وادلشقة والعنت عليهم، وادلشقة ال
الًتاب ابلًتبة احلسينية إمهال فوق إمهال، وٗتصيص داخل ٗتصيص، وتضييق فوق 
تضييق... بل ىو إحداث ُب الدين وتغيَت للشرع، وىذه كلها من عظائم األمور 
وأشد ادلنكرات، فال يلزم السجود على الًتاب ادلباشر، وال على مشتقاتو، وال يصح 

الصالة على ادلخيط وادللبوس والفرش والثياب وضلوىا، وال يصح  القول بعدم جواز
 القول ببدعية فرش ادلساجد ابلسجادات وغَتىا.

إن اٗتاذ الرافضة الًتبة  اثنيا: وجوب االحرتاز من السهو واللغو والرايء يف الصالة:
وخاصة عند احلسينية للسجود عليها ُب الصالة جيرىم إىل السهو واللغو والرايء ُب الصالة، 

صالهتم ُب مساجد أىل السنة واجلماعة، حيث ينشغلون ُب إخراج الًتبة احلسينية من سلابئها 
ووضعها على األرض ُب مكان السجود، وبعد االنتهاء من السجدة ينشغلون ُب رفعها 
وإخفائها ُب أسرع وقت شلكن حىت ال يراىا اآلخرون، ويكررون ىذه العملية ُب كل سجدة 

م، وال شكِ أن ىذا من السهو عن الصالة، ومن اللغو ُب الصالة، ويناُب اخلشوع من صلواهت
والقنوت ُب الصالة، ٍب إهنم أثناء صالهتم ُيْشِعرون غَتىم أبهنم يصلون معهم مثلهم، وأهنم 
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على طريقتهم ُب الصالة، وأهنم يصلون صالهتم، وىم ُب الواقع ال يكونون على تلك احلال 
رادة والقصد، بل يصلون معهم صالة التقية، ويتعاملون معهم ُب ىذه من حيث النية واإل

الصورة ابدلصانعة واالزدواجية واحملاكاة، فهم يراؤون الناس بغَت ما ىم عليو ُب احلقيقة، 
فصالهتم ُب الظاىر تكون على طريقة أىل السنة واجلماعة، وُب الباطن تكون على طريقة 

ء وال إىل ىؤالء، وال شك أن ىذا من الرايء والسمعة والنفاق الرافضة وعقيدهتم، فال إىل ىؤال
وبذلك ىم جيمعون ُب صلواهتم ىذه بُت السهو واللغو والرايء والسمعة، وىذا كلو والضياع، 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ژ حرام وشلنوع ُب الصالة وال جيوز البتة، قال تعاىل:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ژ  ، وقال تعاىل:[ٖٕٛ]البقرة: ژ پ پ پ 

ڃ ڃ  ژ وقال تعاىل:، [ٖ–ٔ]ادلؤمنون:  ژ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ    ٺ  پ

ڃ ژ  وقال تعاىل:، [ٙ-ٗ]ادلاعون:  ژڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ    ڇ ڍ ڍ    ڌ ڌ ڎ ڎ 

 ژگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڈ ڈ        ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک   ک گ گ گ

 . [ٖٗٔ-ٕٗٔ]النساء: 
ان ضلن معشر ادلسلمُت ابلسجود على لقد أُِمر السجود على سبعة أعضاء: اثلثا: 

أن يسجد على سبعة أعضاء، وال يكف شعرا،   النيبو  رَ مِ عباس أُ  ابنسبعة أعضاء، فعن 
أنو مسع  ادلطلب  عن العباس بن عبدو  (.ٔ)والرجلُت ،والركبتُت ،واليدين ،اجلبهة :وال ثواب

 ،وركبتاه ،وكفاه ،وجهو :إذا سجد العبد سجد معو سبعة أطراف»يقول:   رسول هللا
 .(ٕ)«وقدماه

السبعة، وكذلك جاء ُب كتب  وجوب السجود على األعضاءفاحلديثان يدالن على 
رسول هللا صلى هللا عليو قال : أبو جعفر قال عن زرارة قال: الرافضة ما يدل على ذلك، ف

وترغم  ،لُتهبامُت من الرجواإل ،والركبتُت ،واليدين ،اجلبهة :السجود على سبعة أعظم :وآلو
يسجد ابن  :قال عن عبد هللا بن ميمون القداح عن جعفر بن دمحم و  .(ٖ)رغاماإنفك أب

 الطباطبائي حسُت، وقد بوب شيخهم (ٗ)وجبهتو ،وركبتيو ،ورجليو ،يديو :آدم على سبعة أعظم
ابب وجوب السجود واعتبار كونو على ادلواضع اباب بعنوان: ) ىعع(ٖٖٛٔالربوجردي )ت 

..( وذكر فيو أكثر من عشرين رواية، وفيها عشر رواايت تدل وتنص على وجوب .السبعة

                                 
(، ومسلم )ن: الصالة، ب: أعضاء السجود، 2ٓ8( أخرجه البخاري )ن: األذان، ب: السجود على سبعة أعظم، ح: ٔ)

 (.8ٓٗح: 
 .(8ٔٗمسلم )ن: الصالة، ب: أعضاء السجود، ح: ( أخرجه ٕ)
 ٖٖٗ/ٙ(، ووسائل الشٌعة )ٕٗٓٔبرلم:  88ٕ/ٕ(، وتهذٌب األحكام )ٕٕٗٔبرلم:  2ٕٖ/ٔ)( االستبصار ٖ)

 .(ٖٖٓٓبرلم:  ٖٕٗ/٘(، وجامع أحادٌث الشٌعة )2ٖٔٗبرلم: 
 .(ٖ٘ٓٓبرلم:  ٖٕٗ/٘(، وجامع أحادٌث الشٌعة )2ٔٗٓبرلم:  ٖ٘ٗ/ٌٙعة )وسائل الش (ٗ)
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، فالشاىد ىنا أن السجود واجب على سبعة أعضاء: (ٔ)السجود على األعضاء السبعة كاملة
اجلبهة، واليدين، والركبتُت وأطراف القدمُت، فيجب وضع مجيع ىذه األعضاء على األرض ُب 

بينها ُب ذلك، وكذلك ال فرق ىنا بُت القيام والقعود والركوع السجود، وال ينبغي التفريق 
والسجود؛ فكلها صالة، ولكن الرافضة يقومون على الفرش والسجادات، ويبقون عليها ُب 
حالة القيام والركوع واجللوس، وُب حالة السجود يضعون عليها أيديهم وركبهم وأطراف 

، وقد يضعون أيديهم وجباىهم على الًتاب أو أقدامهم، ويضعون جباىهم على الًتبة احلسينية
الرخام، وتكون بقية األعضاء على الفرش والسجادات، فإن جاز عليها القيام والركوع واجللوس 
بُت السجدتُت واجللوس للتشهد جاز عليها السجود كذلك، وإن جاز وضع الركبتُت وأطراف 

عليها كذلك، فهذا التفريق منهم  القدمُت عليها ُب حالة السجود جاز وضع اليدين واجلبهة
سلالف لألحاديث النبوية، وتفريق بُت ادلتماثالت من غَت دليل، وىذا كلو ابطل ومرفوض وغَت 

 .  (ٔ)مقبول البتة
الرافضة عندما يقومون للصالة مع اجلماعة ُب رابعا: األمر بتسوية الصفوف: 

ى غَتىم ُب الصفوف، ويقفون ادلسجد النبوي وغَته من ادلساجد ادلفروشة، ويتقدمون عل
ابرزين ومتقدمُت إىل األمام، ليتمكنوا من السجود على الرخام غَت ادلفروش يقعون ُب سلالفة 

قال: قال رسول    أنس بن مالكاألمر النبوي بتسوية الصفوف وإقامتها  وإحساهنا، فعن 
وُب رواية بلفظ: ، (ٕ)«َسوووا صفوفكم، فإن تسويَة الصفوف من إقامة الصالة»: هللا 

أقيموا »قال:  عن النيب ، عن أيب ىريرة و  .(ٖ)«فإن تسوية الَصفِّ من ٘تام الصالة...»
وىذان احلديثان بوب عليهما  .(ٗ)«إقامة الَصفِّ من حسن الصالة الَصفَّ ُب الصالة، فإنّ 

قال: أقيمِت   عن أنسو  .(٘)إقامة الصف من ٘تام الصالة(ابب البخاري بلفظ: )
أقيموا صفوفكم وتراصووا، فإين أراكم من »فقال:  ،بوجهو صالة، فأقبل علينا رسوُل هللا ال

وكان أحدان يُعْلزُِق منِكَبو ٔتنكب صاحبو، ، وزاد ُب رواية من قول أنس: (ٙ)«وراِء ظهري
ُرصووا صفوفكم، »قال:  عن رسول هللا   عن أنس بن مالكو  .(ٚ)وقَدمو بقدمو

إين ألرى الشيطان يدخل من َخَلِل  !اذوا ابألعناق، فوالذي نفسي بيدهوقاربوا بينها، وح
                                 

 .(ٕٖ٘ٓ-ٖٖٓٓرلم:  ٕٓ٘-ٕٕٗ/٘جامع أحادٌث الشٌعة ) (ٔ)
 .(2ٖ/ٗ( انظر: المحلى )ٔ)
 .(2ٕٖ)ن: األذان، ب: إلامة الصف من تمام الصالة، ح:  ( أخرجه البخاريٕ)
 .(ٖٖٗمتها، ح: مسلم )ن: الصالة، ب: تسوٌة الصفوف وإلا( أخرجه ٖ)
(، ومسلم )ن: الصالة، ب: 2ٕٕ)ن: األذان، ب: إلامة الصف من تمام الصالة، ح:  ( أخرجه البخاريٗ)

 .(ٖ٘ٗتسوٌة الصفوف وإلامتها، ح: 
 .(2ٔٔ)ص:  ( صحٌح البخاري٘)
، (، واللفظ له2ٔ8)ن: األذان، ب: إلبال اإلمام على الناس عند تسوٌة الصفوف، ح:  ( أخرجه البخاريٙ)

 .(ٖٗٗومسلم )ن: الصالة، ب: تسوٌة الصفوف وإلامتها، ح: 
 .(2ٕ٘)ن: األذان، ب: إلزاق المنكب بالمنكب، والمدم بالمدم فً الصف، ح:  ( أخرجه البخاري2)
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  .(ٔ)«(ٔ)الصفِّ كأهنا احلََذفُ 
لُتَسُونَّ صفوَفُكم، أو ليخالفنَّ هللا » :قال: قال النيب  عن النعمان بن بشَت و 

ُيَسوِّي صفوفنا حىت كأمنا  : كان رسول هللا بلفظوُب رواية  ،(ٕ)«بُت وجوىكم
، ُيَسوِّ  ي هبا الِقداَح، حىت رأى أانَّ قد عقلنا عنو، ٍب خرج يومًا فقام حىت كاد يُكربِّ

عباد هللا لتسوونَّ صفوفكم، أو ليخالفنَّ »فرأى رجاًل ابدايً صدرُه من الَصفِّ فقال: 
بوجهو،  ل: أقبل علينا رسول هللا اق النعمان بن بشَت وعن  .(ٖ)«هللا بُت وجوىكم

قال: «. وهللا لتقيمن صفوفكم، أو ليخالفن هللا بُت قلوبكم -ثالاث-فوفكم أقيموا ص»فقال: 
 عن أيب مسعود و  .(ٗ)فرأيت الرجل يلزق كعبو بكعب صاحبو، ومنكبو ٔتنكب صاحبو

استَعُووا وال ٗتتِلُفوا، فتختلُف »ويقول:  ،ديسُح مناِكَبنا ُب الصالة قال: كان رسوُل هللا 
قال أبو  «ين يلوهنمذأوُلو األْحالم والنُعَهى، ٍب الذين يلوهنم، ٍب القلوُبكم، لَيِليٍِت ِمنكم 

ُب حديث  قالرضي هللا عنهما عن جابر بن مسرة و  .(٘)مسعود: فأنُتم اليوَم أشُد اختالفاً 
فقلنا:  «أال تُصفوون كما َتُصفو ادلالئكة عند رهبا؟»فقال:  : خرج علينا رسوُل هللا طويل

ا؟ قال:  اي رسول هللا! وكيف ل، ويًتاصوون ُب فوَف اأُلوَ يُِتُمون الصّ »تصفو ادلالئكة عند رهبِّ
أقيموا الصفوَف، »قال:  أن رسول هللا رضي هللا عنهما عن عبدهللا بن عمر و  .(ٙ)«الصفّ 

للشيطان،  ، وال َتَذُروا فُعُرجاتٍ (ٚ)وحاذوا بُت ادلناكب، وُسدووا اخللل، ولِيُنوا أبيدي إخوانكم

                                 
النهاٌة فً غرٌب الحدٌث (، و2ٗٔ/ٔمعالم السنن )الَحذَُف: غنم ُسود ِصغار، واحدتُها: َحذَفَةٌ، انظر:  (ٔ)

(ٔ/ٖ٘ٙ). 
(، والنسائً )ن: اإلمامة، ب: حث اإلمام على 2ٙٙأخرجه أبو داود )ن: الصالة، ب: تسوٌة الصفوف، ح:  (ٔ)

(، وابن خزٌمة )ن: اإلمامة فً الصالة، ب: األمر بالمحاذاة 2ٔ٘رّصِ الصفوف والمماربة بٌنها، ح: 
عة اإلمام، ذكر (، وابن حبان )ن: الصالة، ب: فرض متاب٘ٗ٘ٔبٌن المناكب واألعناق فً الصف، ح: 

 .(ٕٙٙٔاألمر بتسوٌة الصفوف حذر مخالفة الوجوه عند تركه، ح: 
(، ومسلم )ن: الصالة، 2ٔ2)ن: األذان، ب: تسوٌة الصفوف عند اإللامة وبعدها، ح:  ( أخرجه البخاريٕ)

 .(ٖٙٗ/2ٕٔب: تسوٌة الصفوف وإلامتها، ح: 
 .(ٖٙٗ/2ٕٔ، ح: مسلم )ن: الصالة، ب: تسوٌة الصفوف وإلامتها( أخرجه ٖ)
وابن خزٌمة )ن: الوضوء، ب: ذكر (، ٕٙٙ( أخرجه أبو داود )ن: الصالة، ب: تسوٌة الصفوف، ح: ٗ)

الدلٌل على أن الكعبٌن اللذٌن أمر المتوضئ بغسل الرجلٌن إلٌهما، العظمان الناتئان فً جانبً المدم، 
: الصالة، ب: فرض متابعة (، وابن حبان )نٓٙٔال العظم الصغٌر الناتئ على ظهر المدم، ح: 

، (، واللفظ له2ٕٙٔأراد به  بٌن للوبكم، ح:  «بٌن وجوهكم»: اإلمام، ذكر البٌان بأن لوله 
 (.ٕٖح:  2ٗ-2ٔ/ٔوصححه األلبانً فً السلسلة الصحٌحة )

 .(ٕٖٗمسلم )ن: الصالة، ب: تسوٌة الصفوف وإلامتها، ح: ( أخرجه ٘)
مر بالسكون فً الصالة، والنهً عن اإلشارة بالٌد ورفعها عند السالم، مسلم )ن: الصالة، ب: األ( أخرجه ٙ)

 .(ٖٓٗوإتمام الصفوف األول، والتراص فٌها، واألمر باالجتماع،  ح: 
، «ِلٌنُوا بأٌدي إخوانكم»(: )ومعنى ٕٓٔلال أبو داود فً سننه )ص:  (2) فذهب : إذا جاء رجل إلى الَصّفِ

ٌُلٌَِن له  ٌنبغً أن   كلُّ رجل منكبٌَْه حتى ٌدخل فً الصف(.ٌدخل فٌه، ف
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قالت: قال رسوُل اهنع هللا يضر عن عائشة و  .(ٔ)«صل صّفاً وصلو هللا، ومن قطع صّفاً قطعو هللاومن و 
 .(ٕ)«إن هللا عزَّ وجلَّ ومالئكَتو عليهم السالم ُيَصلوون على الذين َيِصُلون الصفوف»: هللا 

ة إقامَة إن ِمن َ٘تام الصال: »قال: قال رسول هللا رضي هللا عنهما عن جابر بن عبدهللا و 
عن سويد و  .(ٗ)ُيَسوِّي مناكَبنا ُب الصالة قال: كان النيب  عن بالل و  .(ٖ)«الصف

واألحاديث  ،(٘)بن غفلة قال: كان بالل يضرب أقدامنا ُب الصالة، ويَُسوِّي مناكبنا
، وكلها متفقة ُب الداللة على وجوب العناية ابلصفوف ووصلها (ٙ)واآلاثر ُب ذلك كثَتة

ورصها وتسويتها، وادلقاربة بينها، وإكماذلا األول فاألول، وعدم تقطيعها، وسد وإقامتها 
خللها وفراغها وفُعَرِجها؛ فإهنا من حسن الصالة و٘تامها، وجالبة لرمحة هللا ورضوانو، 
ومستوجبة لدعوات ادلالئكة واستغفارىم، واإلخالل هبا من اإلخالل والنقص واإلساءة ُب 

هللا سبحانو وتعاىل وعقابو، وخيشى منو مسخ الوجوه واختالف  الصالة، وخيشى منو غضب
القلوب وحصول العداوة والبغضاء والتنافر؛ فالرافضة حينما يقفون للصالة مع اجلماعة ُب 
ادلسجد النبوي ويصطفون، ويتقدمون على اآلخرين ُب الصف؛ حرصا منهم على السجود 

الفرش والسجادات يقعون ُب سلالفة ىذه على الرخام، وٖتاشيا وٕتنبا منهم السجود على 
األحاديث النبوية، ويعرضون أنفسهم للوعيد الشديد األكيد ادلتوعد بو فيها، وحيرمون 

 أنفسهم من الفضل واخلَت ادلوعود وادلبشر بو فيها. 
دمحم وكذلك وردت ُب كتب الرافضة رواايت كثَتة ُب تسوية الصفوف وإقامتها؛ فعن 

كون الصفوف سلتلف تالرجل يكون ُب ادلسجد ف :يب جعفر قلت أل :بن مسلم قال
اي  :قال ن رسول هللا إ ،ال أبس بو ،نعم :قال ؟قيموأفأميل إليو مشيا حىت  ،الناس افيه

قيمن صفوفكم أو ليخالفن هللا تل ،كم من بُت يديا م من خلفي كما أر اكأر  ينإ !أيها الناس

                                 
( بتمامه، وأخرجه مختصرا النسائً )ن: ٙٙٙأخرجه أبو داود )ن: الصالة، ب: تسوٌة الصفوف، ح:  (ٔ)

(، وابن خزٌمة )ن: اإلمامة فً الصالة، ب: فضل وصل 2ٔ8اإلمامة، ب: من وصل َصفّا، ح: 
فا وصله هللا، ومن لطع صفا لطعه هللا، (، والحاكم )ن: الصالة، ب: من وصل ص8ٗ٘ٔالصفوف، ح: 

ومن وصل صفّاً وصله هللا، ومن لطع صفّاً »: (، وهؤالء الثالثة التصروا على ذكر لوله ٖٕٔ/ٔ
 .، والحدٌث صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافمه الذهبً«لطعه هللا

ة، ب: ذكر صالة الرب (، وابن خزٌمة )ن: اإلمامة فً الصال2ٖٕٔٗح:  ٖٗٗ/ٓٗأخرجه اإلمام أحمد ) (ٕ)
(، والحاكم )ن: الصالة، ب: من وصل صفا وصله هللا، ومن ٓ٘٘ٔومالئكته على واصل الصفوف، ح: 

 .(، والحدٌث صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافمه الذهبًٕٗٔ/ٔلطع صفا لطعه هللا، 
انً فً الكبٌر (، والطبر2ٕٙٔح:  ٕٕٔ/ٗ(، وأبو ٌعلى )ٗ٘ٗٗٔح:  ٖٙٗ/ٕٕأخرجه اإلمام أحمد ) (ٖ)

، والحدٌث حسَّنه األعظمً فً الجامع الكامل (82ٕ٘ح:  ٕٕٗ/ٖ(، وفً األوسط )2ٗٗٔح:  2ٖٔ/ٕ)
(ٖ/ٗ٘.) 

ح: ٕٓ٘/ٕ، لال الهٌثمً فً المجمع كما بغٌة الرائد )(822ح:  2ٓٔ/ٕأخرجه الطبرانً فً الصغٌر ) (ٗ)
مون(، والحدٌث حسنه األعظمً فً (: )رواه الطبرانً فً الصغٌر، وإسناده متصل، ورجاله موث82ٕٗ

 (.٘ٗ/ٖالجامع الكامل )
 .(ٖٕ٘ٗبرلم:  2ٗ/ٕأخرجه عبد الرزاق فً المصنف )ن: الصالة، ب: الصفوف،  (٘)
 .(2ٕٗٗ-ٕٕٗٗبرلم:  ٔ٘-ٗٗ/ٕانظر: المصنف لعبد الرزاق الصنعانً )ن: الصالة، ب: الصفوف،  (ٙ)
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 :قال إن رسول هللا  :قال أيب عبد هللا عن  ،عن عبد هللا احلليبو  .(ٔ)بُت قلوبكم
خالف هللا بُت يف ،وال ٗتتلفوا ،بُت يديمن كم ا كم من خلفي كما أر ا أر  ينإف ؛أقيموا صفوفكم

 إن رسول هللا  :قال عن أيب عبد هللا  ،ىارون بن محزة الغنوي اخلزازوعن  .(ٕ)قلوبكم
من صفوفكم أو ليخالفن هللا بُت لتقي ،نظر إليكم من خلفيأ ينإف ،أقيموا صفوفكم :قال

اي  :قال ن رسول هللا إيقول:  مسعت أاب عبد هللا  :عن أيب بصَت قالو  .(ٖ)قلوبكم
 ؛وال ٗتالفوا ،لئال يكون فيكم خلل ؛وامسحوا ٔتناكبكم ،أقيموا صفوفكم !أيها الناس

عن آابئو  ،وعن أبيجعفر الصادق،  عنو  .(ٗ)وأين أراكم من خلفي ،فيخالف هللا بُت قلوبكم
ال  ،وحاذوا بُت مناكبكم ،سووا بُت صفوفكم :عليهم السالم قال: قال رسول هللا 

أنو قال: تراصوا بينكم ُب الصفوف، وال  النيب . وذكروا عن (٘)عليكم الشيطان يستحوذ
سووا صفوفكم، ، وُب رواية أخرى مرفوعا بلفظ: (ٙ)يتخللكم الشيطان كأهنا بنات حذف

 .(ٚ)اكبكم، وال ٗتالفوا بينها فتختلفوا، ويتخللكم الشيطان ٗتلل أوالد احلذفوحاذوا بُت من
ابب اباب بعنوان: ) ىعع(ٖٖٛٔالربوجردي )ت  الطباطبائي حسُتوقد بوب شيخهم 

نو جيوز أو  ،استحباب إقامة الصفوف وكراىة وقوف ادلأموم الواحد خلف الصفوف وحده
وجد فيو ضيقا أو أراد أن يقوم مع من قام خلف ن يتقدم أو يتأخر من الصف إذا أللمأموم 

، فالرواايت ُب ىذا ادلعٌت كثَتة، (ٛ)(، وذكر فيو ثالاث وثالثُت رواية ُب ذلكالصف وحده
وكلها متفقة ُب الداللة على وجوب العناية ابلصفوف وتسويتها وإقامتها، وأن اإلخالل هبا 

اوة بُت القلوب. والشاىد ىنا: أن من أسباب عقاب هللا واستحواذ الشياطُت ووقوع العد
الرافضة حينما يصطفون ُب ادلساجد ادلفروشة كادلسجد النبوي وغَته للصالة مع اجلماعة، 
ويتقدمون على اآلخرين ُب الصف متعمدين؛ ليتمكنوا من السجود على الرخام غَت 

البيت النبوي ادلفروش، يقعون ُب ادلخالفة الواضحة للرواايت ادلنسوبة إىل األئمة من أىل 
والذين يعتقدون عصمتهم ووجوب طاعتهم، وبذلك يعرضون أنفسهم للعقاب اإلذلي 
واستحواذ الشياطُت عليهم ووقوع العداوة والبغضاء والتنافر بينهم، فالرافضة هبذا العمل 
ادلخالف لألحاديث النبوية والرواايت ادلنسوبة إىل األئمة يعرضون أنفسهم خلطر كبَت وضرر 

وحيرمون أنفسهم من خَت كثَت وفضل كبَت...وينبغي للرافضة أن يعيدوا النظر؛ بل جسيم، 
                                 

 (.2ٙٔ/ٔٔ) (، والحدائك  الناضرة8ٖٗ( بصائر الدرجات )ص: ٔ)
 8ٙٗ-2ٙٗ/ٙ(، وجامع أحادٌث الشٌعة )2ٙٔ/ٔٔ، والحدائك  الناضرة )(ٓٗٗبصائر الدرجات )ص:  (ٕ)

 (.2ٖٙ٘رلم: 
 (.2ٙٔ/ٔٔ، والحدائك  الناضرة )(ٓٗٗبصائر الدرجات )ص:  (ٖ)
 (.2ٙٔ/ٔٔ، والحدائك  الناضرة )(ٖٕٓثواب األعمال للصدوق )ص:  (ٗ)
 .(2ٖ8رلم:  2ٖٕ/ٖتهذٌب األحكام للطوسً ) (٘)
 (.٘ٗٙ٘رلم:  2ٓٗ/ٙ(، وجامع أحادٌث الشٌعة )2ٖ2ٕبرلم:  2ٓ٘/ٙ( مستدرن الوسائل )ٙ)
 (.2ٙٔ/ٔٔ(، والحدائك  الناضرة )ٔٔٔ/2٘( بحار األنوار )2)
 .(2ٙٙ٘-ٖٙٙ٘برلم:  2٘ٗ-2ٙٗ/ٙجامع أحادٌث الشٌعة ) (2)



 

 
1111 

جيب عليهم أن يفكروا ُب األمر ويتأملوا ُب القضية ّتد وإنصاف، وأن أيخذوا  ٔتا ىو أوفق 
 وسنتو.  ذلدي النيب 

مل يسجد النيب  خامسا: السجود على الرتبة احلسينية من البدع احملدثة يف الدين:
  وال أحد من الصحابة على شيء امسو تربة كربالء أو الًتبة احلسينية، ومل يقوموا بصياغتها

ُب قوالب معينة وأشكال سلتلفة للسجود عليها، ومل يكونوا جيعلوهنا ٖتت جباىهم عند 
السجود، فال شك أهنا بدعة قبيحة حدثت ُب وقت متأخر ودخلت ُب صفوف الشيعة، 

ولست أدري مىت وىو من القوم أنفسهم: )، ىعع(ٚٔٗٔ)ت ي قال الدكتور موسى ادلوسو 
 -صلى هللا تعاىل عليو وآلو وسلم- فالرسول الكرمي ؟دخلت ىذه البدعة ُب صفوف الشيعة

وال اإلمام علي، وال  األئمة من بعده سجدوا على شيء  ،ما سجد قط على تربة "كربالء"
مألوفًا عند ادلسلمُت، ومن اجلائز أن ىذه وتقديس الًتاب مل يكن شيئًا ، "كربالء"امسو تربة 

وعندما أخذت القوافل تزور "كربالء" ُب  ،الظاىرة أخذت ُب التوسع منذ عهد الصفويُت
السجدة على ، وقال أيضا: )(ٔ)(وتعود زلملة آباثر من قرب اإلمام احلسُت ،مراسيم خاصة

ٍب امتدت ضلو آفاٍق  ،والتشيعالًتبة احلسينية ظهرت ُب العصر الثاين من الصراع بُت الشيعة 
، والسجود على الًتبة احلسينية مل يقف عندىم عند ىذا احلد (ٔ)(أوسع عمت الشيعة مجيعا

الفقهي؛ بل تعداه إىل تكرديها وتقديسها وتقبيلها والتربك واالستشفاء هبا، قال الدكتور 
ها الشيعة أنفسهم ال بل يعرف ؛إن السجود على الًتبة احلسينية كما نعرفهاموسى ادلوسوي: )

بل ادلسألة أبعد من ذلك  ؛و أنو سجود على الًتاب وحسبأتتوقف عند ىذا احلد الفقهي 
وُب بعض األحيان  ،ويتربكون هبا ،فكثَت من الذين يسجدون على الًتبة يقبلوهنا ؛بكثَت

ٍب ؛ يأيكلون قلياًل من تربة "كربالء" للشفاء ُب حُت أن أكل الًتاب حرام ُب الفقو الشيع
 ،وينقلوهنا معهم ُب أسفارىم ،إهنم صنعوا من الًتاب ىيئات سلتلفة حيملوهنا ُب جيوهبم

؛ فهم يسجدون عليها، ويقبلوهنا، ويتربكون هبا، ويطلبون (ٕ)(ويعاملوهنا معاملة تقديس وتكرمي
الشفاء أبكل شيء منها، وحيملوهنا معهم ُب أسفارىم، ويعاملوهنا معاملة تقديس وتكرمي، 

ىذا كلو حرام ال جيوز فعلو؛ بل ىو من اإلحداث ُب الدين، ويؤدي إىل التعلق بغَت هللا و 
مل يفعل  -أيب وأمي ونفسيفداه -ىو أسوتنا وقدوتنا، وىو  والوقوع ُب الشرك، ورسول هللا 

شيئا من ذلك، ومل أيمر بو، وضلن مأمورون ابتباعو والعمل بسنتو، وما مل يكن من الدين ُب حياتو 
    يكون من الدين بعد وفاتو، ولن يصلح آخر ىذه األمة إال ما صلح بو أوذلا.ال

إن هللا  سادسا: قرب ادلسلم لو حرمة وخصوصية، ولكن ذلك ال يعين السجود عليو:

                                 
 (.2ٔٔ(، وانظر: )ص: ٘ٔٔ( الشٌعة والتصحٌح )ص: ٔ)
 (.ٗٔٔر السابك )ص: ( المصدٔ)
 (.٘ٔٔ( الشٌعة والتصحٌح )ص: ٕ)
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ۋ ۋ ۅ ۅ ژ  قال تعاىل:تعاىل خلق األرض، وجعل بعضها أفضل من بعض، 

ال عن طريق الشرع، فليس ألحد أن ، وال تعلم فضيلة بقعة معينة منها إ[ٛٙ]القصص: ژ ۉ
يدعي فضل بلد معُت أو مكان معُت أو بقعة معينة إال بدليل صحيح من الكتاب أو السنة النبوية، 

ىععع(: )إن ٖٙٗوال رلال ُب ذلك لالستنباط واالجتهاد والقياس، قال احلافظ ابن عبد الرب )ت 
؛ فال تفضيل لبقعة من ٔ()لها التوقيف(فضائل البلدان ال تدرك ابلقياس واالستنباط، وإمنا سبي

األرض على أخرى إال ابلنصوص الشرعية، وإذا ثبتت فضيلة بقعة معينة وخصوصيتها ُب ابب 
معُت فذلك ال يعٍت أفضليتها على اإلطالق ُب مجيع األبواب، وتكون تلك الفضيلة واخلصوصية 

صالة والسجود جائز على عموم مقصورة على تلك البقعة وال  تتعدى إىل غَتىا، والعبادة وال
جعلت يل األرض مسجدا وطهورا، وأديا رجل من أميت أدركتو الصالة «:  األرض؛ لقول النيب

»فليصل
، ولكن ٗتصيص بقعة معينة لذلك رجاء مزيد الفضل والربكة عندىا ودعوى األفضلية ٔ()

قال: خرجنا مع  ثي واالستحباب ذلا حيتاج إىل دليل، ويؤكد ذلك ما جاء عن أيب واقد اللي
إىل حنُت، وضلن حداثء عهد بكفر، وللمشركُت سدرة يعكفون عندىا وينوطون هبا   رسول هللا

أسلحتهم، يقال ذلا: ذاُت أنواٍط. فمرران بسدرة، فقلنا: اي رسول هللا! اجعل لنا ذاَت أنواٍط كما ذلم 
م والذي نفسي بيده كما قالت بنو هللا أكرب! إهنا السنن! قلت«:  هللا ذاُت أنواٍط. فقال رسول

لًتكنب سنن ما  [ٖٛٔ]األعراف:  ژ ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ژ إسرائيل دلوسى:
»كان قبلكم

. وال شك أن كل شجرة ديكن التظلل هبا، وجيوز تعليق األسلحة هبا، ولكن (ٕ)
ة أبفعال ادلشركُت واٗتاذ لذات أنواط ٗتصيص شجرة معينة لذلك واعتقاد الفضل والربكة فيها مشاهب

واٗتاذ إلو مع هللا تعاىل، فكذلك العبادة والصالة جائزة ُب عموم األرض؛ ولكن ٗتصيص بقعة 
معينة لذلك رجاء مزيد الفضل والربكة عندىا حيتاج إىل دليل، فمن قصد لذلك مكاان معينا ليس لو 

الشرع فضيلة مكان وخصوصية بقعة فذلك ال دليل شرعي فقد وقع فيما ال يشرع، ٍب إذا ثبت ُب 
يعٍت االلتزام ابلسجود على تلك األرض، والتنقل بًتبتها ُب أرجاء ادلعمورة للسجود عليها، قال 

ض حىت إذا ثبت ُب الشرع ال ر ض على أر إن تفضيل أ): ىعع(ٚٔٗٔ)ت الدكتور موسى ادلوسوي 
سلمون حيملون معهم تراب مكة وادلدينة وإال لكان ادل ،يعٍت االلتزام ابلسجود على تلك األرض

  .ٖ()(والقدس ليسجدوا عليها

                                 
  (. 8ٕٓ/ٕ) لما فً الموطأ من المعانً واألسانٌد( التمهٌد ٔ)
: ( جزء من حدٌث جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما، أخرجه البخاري )ن: الصالة، ب: لول النبً ٔ)

  (. ٕٔ٘مواضع الصالة، ح: (، ومسلم )ن: المساجد و2ٖٗ، ح: »جعلت لً األرض مسجدا وطهورا«
(، والترمذي )ن: الفتن، ب: ما جاء لتركبٌن سنن من 282ٕٔح:  ٕٕٙ-ٕٕ٘/ٖٙ( أخرجه اإلمام أحمد )ٕ)

عما ٌكون فً أمته من الفتن والحوادث،  (، وابن حبان )ن: التارٌخ، ب: إخباره 2ٕٓٔكان لبلكم، ح: 
(، لال الترمذي: )هذا حدٌث حسن 2ٕٓٙمم، ح: ذكر اإلخبار عن اتباع هذه األمة سنن من لبلهم من األ
 (. 2ٕٓٔح: ٘ٙٗ/ٕصحٌح(، وصححه األلبانً فً صحٌح سنن الترمذي )

 (.2ٔٔ( الشٌعة والتصحٌح )ص: ٖ)
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وكلما كان ادلقبور أتقى وأفضل كان حقو أوكد وصارت حرمة وقرب ادلسلم لو مكانة وحرمة، 
، فقرب ادلسلم لو خصوصية، ولكن ال ُيْصَرٌف لو شيء من العبادة، وال تشرع (ٔ)قربه أشد وأكثر

:  هللا قال: قال رسول يدا، ويدل على ذلك ما جاء عن أيب ىريرة العبادة عنده، وال يتخذ ع
»ال ٕتعلوا بيوتكم قبورا، وال ٕتعلوا قربي عيدا، وصلوا عليَّ؛ فإن صالتكم تبلغٍت حيث كنتم«

()ٔ .
أفضل قرب على وجو األرض، وقد جاء النهي عن اٗتاذه عيدا، فقرب   وال شك أن قرب رسول هللا

؛ أي: ال »ال ٕتعلوا بيوتكم قبورا«:  كائنا من كان، ٍب إنو قرن ذلك بقولوغَته أوىل ابلنهي  
تعطلوىا عن الصالة فيها والدعاء وقراءة القرآن، فتكون ٔتنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة ُب 

 فكذلك البقعة اليت ضمت وحوت سبَط الرسوِل . ٕ()البيوت، وهنى عن ٖتريها عند القبور
بعد وفاتو ال شك أن ذلا مكانة وحرمة وخصوصية،  -بن علي رضي هللا عنهماوحبيَبو احلسَُت 

ولكن ذلك ال يعٍت االلتزام ابلسجود على قربه، وال أخذ شيء من ترابو، وال التنقل بًتبتو ُب أرجاء 
 البالد للسجود عليها؛ بل ذلك زلرم ومنهي عنو. 

، وإذا ثبتت فضيلتها فتكون واحلاصل: أن تفضيل بقعة على أخرى حيتاج إىل دليل شرعي
تلك الفضيلة مقصورة على تلك البقعة، وال تتعدى إىل غَتىا، والقرب ادلنسوب إىل احلسُت بن علي 

  إن علم وثبت أن ىذا ىو قربه فيكون لو حرمة ومكانة وخصوصية، وال يكون مثل أي بقعة
بتها للسجود عليها، بل ومكان عام من األرض، ولكن ذلك ال يعٍت السجود عليها، وال نقل تر 

ذلك زلرم ومنهي عنو هنيا أكيدا وشديدا بداللة األحاديث النبوية الكثَتة، وبداللة الرواايت ادلنسوبة 
 إىل األئمة من أىل البيت. 

سابعا: النهي الشديد عن الصالة يف ادلقربة؛ فكيف ابلسجود على الرتبة ادلأخوذة 
ل ابلتوحيد، وسدَّ مجيع األبواب وادلنافذ والطرق عن كل ما خي لقد هنى النيب  من القرب!:

اليت تؤدي إىل الشرك ابهلل تعاىل، ومن ذلك النهي عن اٗتاذ القبور مساجد، وعن الصالة ُب 
ذكرت بعض   فعن عائشة اهنع هللا يضر قالت: دلا اشتكى النيبو ادلقربة، وعن بناء ادلساجد عليها، 

وكانت أم سلمة، وأم حبيبة رضي هللا -يقال ذلا: مارية نسائو كنيسة رأينها أبرض احلبشة، 
أولئك إذا «فذكرات من حسنها وتصاويَر فيها، فرفع رأسو، فقال:  -عنهما أتتا أرض احلبشة

مات منهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا، ٍب صوروا فيو تلك الصور، أولئك شرار 

                                 
  (. 2ٙٔ/ٕ( انظر: التضاء الصراط المستمٌم )ٔ)
(، ٕٕٗٓ: (، وأبو داود )ن: المناسن، ب: زٌارة المبور، ح22ٓٗح:  ٖٓٗ/ٗٔ( أخرجه اإلمام أحمد )ٔ)

ح إسناده النووي فً األذكار )ص:  (، 28٘ٔ/ٕ(، والحافظ ابن حجر فً الفتح )2ٖٗح:  ٖٕٓوصحَّ
حه األلبانً فً صحٌح 2ٓٔ/ٕوحسنه شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة فً التضاء الصراط المستمٌم ) (، وصحَّ

  (. ٕٕٗٓح:  2ٔ٘/ٔسنن أبً داود )
(ٕ)

  (. 2ٕٔ/ٕانظر: التضاء الصراط المستمٌم ) 
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»هللا يوم القيامة اخللق عند
  قال: مسعت النيب  بد هللا البجلي . وعن جندب بن ع(ٔ)

...أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم «قبل أن ديوت ٓتمس وىو يقول: 
»وصاحليهم مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد؛ إين أهناكم عن ذلك

وعن عبد هللا . (ٕ)
التكم وال تتخذوىا اجعلوا ُب بيوتكم من ص«قال:   بن عمر رضي هللا عنهما عن النيب

»صلوا ُب بيوتكم، وال تتخذوىا قبورا«، وُب رواية عند اإلمام مسلم بلفظ: »قبورا
وعن أيب  .(ٖ)

»األرض كلها مسجد إال ادلقربة واحلمام«:  قال: قال رسول هللا سعيد اخلدري 
(ٗ) .

تصلوا على  ال تصلوا إىل قرب، وال«:  وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا
»ال يصلى إىل قرب، وال على قرب«، وُب رواية بلفظ: »قرب

 . وعن أيب سعيد اخلدري (٘)
وعن أنس بن . (ٙ)أن يبٌت على القبور، أو يقعد عليها، أو يصلى عليها  قال: هنى نيب هللا

ة وقد سئل عمرو بن دينار عن الصال. ٚ()عن الصالة بُت القبور  قال: هنى رسول هللا مالك 
كانت بنو إسرائيل اٗتذوا قبور أنبيائهم «قال:   وسط القبور، فقال: ذكر يل أن النيب

»مساجد، فلعنهم هللا تعاىل
(ٛ) . 

عن اٗتاذ القبور مساجد، وهنى عن  فهذه األحاديث النبوية حذر فيها النيب 
وز الصالة ُب الصالة ُب ادلقربة، ولعن الذين اٗتذوا قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد، فال ٕت

ادلقربة، وال جيوز بناء ادلساجد على القبور وال الصالة فيها، وىذا ادلعٌت وارد ُب كتب الرافضة  

                                 
ون: الصالة، ب: هل تنبش لبور  ٖٔٗٔ( أخرجه البخاري )ن: الجنائز، ب: بناء المسجد على المبر، ح: ٔ)

(، ومسلم )ن: المساجد ومواضع الصالة، ب: النهً عن 2ٕٗمشركً الجاهلٌة وٌتخذ مكانها مساجد، ح: 
 (. 2ٕ٘ح:  بناء المساجد على المبور، واتخاذ الصور فٌها، والنهً عن اتخاذ المبور مساجد،

( أخرجه مسلم )ن: المساجد ومواضع الصالة، ب: النهً عن بناء المساجد على المبور، واتخاذ الصور فٌها، ٕ)
  (.ٕٖ٘والنهً عن اتخاذ المبور مساجد، ح: 

(
ٖ

(، ومسلم )ن: صالة المسافرٌن ولصرها، ب: ٕٖٗأخرجه البخاري )ن: الصالة، ب: كراهٌة الصالة فً الممابر، ح: ( 
ً المسجد، ح: است ٌته وجوازها ف    (.222حباب صالة النافلة فً ب

(، والترمذي )ن: 8ٕٗ( أخرجه أبو داود )ن: الصالة، ب: فً المواضع التً ال تجوز فٌها الصالة، ح: ٗ)
(، وابن ماجه )ن: المساجد، 2ٖٔالصالة، ب: ما جاء أن األرض كلها مسجد إال الممبرة والحمام، ح: 

(، وابن خزٌمة )ن: الصالة، ب: الزجر عن الصالة فً 2ٗ٘كره فٌها الصالة، ح: ب: المواضع التً ت
( وابن حبان )ن: الصالة، ب: شروط الصالة، ذكر التخصٌص الثانً الذي 28ٔالممبرة والحمام، ح: 

(، والحاكم )ن: الصالة، ب: األرض كلها مسجد إال 88ٌٙٔخص عموم اللفظة التً ذكرنها لبل، ح: 
 (، وصححه على شرط البخاري ومسلم ووافمه الذهبً. ٕٔ٘/ٔبرة، الحمام والمم

( بإسنادٌن، والحدٌث صححه 2ٕٙٔٔح:  ٔٔٗ/ٔٔو ٕٔ٘ٓٔح:  2ٖٙ/ ٔٔ( أخرجه الطبرانً فً الكبٌر )٘)
 (. ٖٔاأللبانً فً تحذٌر الساجد )ص: 

(: ٕٖٓٗح:  8ٔٔ/ٖ) (، لال الهٌثمً فً المجمع كما فً بغٌة الرائدٕٓٓٔح:  82ٕ/ٕ( أخرجه أبو ٌعلى )ٙ)
 (. ٖٓ)رواه أبو ٌعلى ورجاله ثمات(، وصححه األلبانً فً: تحذٌر الساجد  )ص: 

أخرجه ابن حبان )ن: الصالة، ب: شروط الصالة، ذكر وصف التخصٌص األول الذي ٌخص عموم تلن ( 2)
(، 2ٖٕٔو ٖٕ٘ٔوب: ما ٌكره للمصلً وما ال ٌكره، ح:  82ٙٔاللفظة التً تمدم ذكرنا لها، ح: 

   (.ٕٕٓ/ٖوالحدٌث صححه األعظمً فً الجامع الكامل )
(

2
ً: )هو 8ٔ٘ٔبرلم:  ٙٓٗ/ٔ( أخرجه عبد الرزاق ًف المصنف )ن: الصالة، ب: الصالة على المبور،  (، لال األلبان

   (.ٕٖمرسل صحٌح اإلسناد(، انظر: تحذٌر الساجد )ص: 
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قال:  ادلعمر، عن أمَت ادلؤمنُت األشج يب الدنيا علي بن عثمان ادلعروف أبعن كذلك، ف
، وال ال تتخذوا قربي عيدا، وال تتخذوا قبوركم مساجدكم)يقول:  مسعت رسول هللا 

ال تتخذوا قربي مسجدا، وال بيوتكم قبورا، ، وىو ُب رواية مرفوعا بلفظ: )(ٔ)(بيوتكم قبورا
ال تتخذوا ، وُب رواية بلفظ: )(ٕ)(حيثما كنتم، فإن صالتكم وسالمكم يبلغٍت وصلوا عليَّ 

فإن  ؛قربي عيدا، وال تتخذوا قبوركم مساجد، وال بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كنتم
عن علي بن احلسُت، عن أبيو، عن علي عليهم و  .(ٖ)(وتسليمكم يبلغٍت ،م تبلغٍتصالتك

وعن أيب عبد هللا  .(ٗ)(بئر غائط قربة، أوادلمام، أو احلال إاألرض كلها مسجد )السالم قال: 
جعفر بن دمحم الصادق أنو قال: )ال تتخذوا قربي قبلة، وال مسجدا، فإن هللا لعن اليهود 

. وعن مساعة بن مهران أنو سأل أاب عبد هللا عن زايرة (٘)أنبيائهم مساجد( حيث اٗتذوا قبور
. (ٙ)القبور وبناء ادلساجد فيها؛ فقال: )أما زايرة القبور فال أبس هبا، وال يبٌت عندىا مساجد(

ال بئر غائط إاألرض كلها مسجد )يقول:  عن عبيد بن زرارة قال: مسعت أاب عبد هللا و 
، وعن أيب عبد هللا أنو قال: عشرة مواضع ال يصلى فيها، فذكرىا ومنها: (ٚ)(محام أو مقربة أو

 .(ٛ)الطُت وادلاء واحلمام والقبور وميدان الطريق ومواطن اإلبل ورلرى ادلاء
والشاىد ىنا: أنو قد جاء النهي الصريح الشديد عن الصالة ُب ادلقربة والسجود على 

الصالة ال ٕتوز ُب ادلقربة وال السجود على القبور،  القبور وبناء ادلساجد عليها، وإذا كانت
مع وجود أبدان ادلوتى ورفاهتم فيها؛ فهل جيوز أن يؤخذ الًتاب من قرب، وجيعل على أشكال 
معينة، وينقل ويوزع ُب البالد، ويباع ويشًتى ويهدى بُت الناس، ويقال ذلم أن يتخذوه مكاان 

ة، وأن ديرغوا وجوىهم عليو، مع بعدىم عن للسجود، وأن يضعوا عليو جباىهم ُب الصال
القرب وادلقربة آالف األميال؟ إن ذلك ال جيوز ْتال، ال شك أنو داخل ُب اٗتاذ القرب 

  العلة اليت من أجلها هنى رسول هللامسجدا، وداخل ُب النهي عن الصالة ُب ادلقربة، و 

                                 
  (. ٕٕٓٗبرلم:  28ٖ/ٕمبور ( مستدرن الوسائل )باب: كراهة بناء المساجد عند الٔ)
  (. 2ٖٗٓبرلم:  ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٖ( مستدرن الوسائل )ٕ)
  (. ٕٖٗ/2ٓو ٘٘/28و 8ٖ٘/2ٖ(، وانظر: )ٖٗٔٔبرلم:  ٕٖٖ/ٖٗ( بحار األنوار )ٖ)
  (. 2ٖٗٔبرلم:  ٖٗٗ/ٖ( مستدرن الوسائل )ٗ)
 ٖٕ٘/ٖالمساجد عند المبور  (، ووسائل الشٌعة )باب: كراهة بناءٕٖ٘برلم:  22ٔ/ٔ( من ال ٌحضره الفمٌه )٘)

(، 8ٗٗٔبرلم:  8٘ٗ/ٗ(، وجامع أحادٌث الشٌعة )باب: كراهة بناء المساجد عند الممابر، 82ٖٗبرلم : 
  (. ٖٕٔوانظر:  تضاد مفاتٌح الجنان با آٌات لرآن )ص: 

ب: كراهة (، ووسائل الشٌعة )بأٖ٘برلم :  22ٔ/ٔ(، ومن ال ٌحضره الفمٌه )2ٕٕ/ٖ( الفروع من الكافً )ٙ)
(، والحدائك الناضرة فً أحكام العترة الطاهرة 8ٖٙٗبرلم :  ٖٕٗ/ٖبناء المساجد عند المبور 

(2/ٕٕ2.) 
(، ووسائل الشٌعة 2ٕ2برلم:  ٕٓٙ-8ٕ٘/ٖ(، وتهذٌب األحكام )88ٙٔبرلم:  ٔٗٗ/ٔ( االستبصار )2)

  (. 2ٙٔٔبرلم:  2ٕٖ/ٗ(، وجامع أحادٌث الشٌعة )2٘ٓٙبرلم:  2ٔٔ/٘)
برلم:  ٕٗٔ/٘(، ووسائل الشٌعة )2ٕ٘برلم :  ٕٔٗ/ٔ(، ومن ال ٌحضره الفمٌه )8ٖٓ/ٖلفروع من الكافً )( ا2)

ٙٔٙٓ-ٙٔٙٔ .)  
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للشرك وذريعة إليو ومشاهبة لألقوام عن الصالة ُب ادلقربة واٗتاذ القبور مساجد ىي كوهنا اباب 
ذلك الضالة اليت استحقت لعنة هللا وغضبو جلعلها مدافن األنبياء والصاحلُت أماكن عبادة، و 

تعظيم ادلقبور واالفتتان ابلقبور من أكرب وسائل الشرك وذرائعو، ومن أول األسلحة ألن 
د من سد ىذا الباب وحسم ىذه اإلبليسية إلفساد الناس وتضليلهم وإيقاعهم ُب الشرك، فال ب

 ادلادة الشيطانية حفاظا لإلديان ومحاية جلناب التوحيد.
وإذا علمنا أنو ال ٕتوز الصالة ُب ادلقربة، وال السجود على القبور، وأنو ال جيوز  اثمنا:

السجود على الًتاب ادلأخوذ من القرب، فبالتايل ال يصح القول ابستحباب السجود على 
ن كانت إن السجود على الًتبة احلسينية تقبل بو الصالة، و ية، وال تصح دعوى أالًتبة احلسين

كتب    من كانت معو سبحة من طُت قرب احلسُت ، وأن غَت مقبولة لوال السجود عليها
، فهذه كلها دعاوى ابطلة، وال تصح نسبتها إىل من نسبت إليهم مسبحا وإن مل يسبح هبا

تكال والكسل وترك العمل وعدم االىتمام ابلصالة وعدم من األئمة، فإهنا تؤدي إىل اال
تسبيح هللا وذكره، وتضِعف إديان العبد بربو، وتؤدي إىل التعلق بغَت هللا تعاىل، وٕتر إىل 
أوحال الشرك والبدع والضالل، وينبغي للرافضة أن يعيدوا النظر ويقلبوا الفكر، وأن يتأملوا ُب 

جيعلوا أنفسهم عرضة للخدعة والغرر والضرر، وأن ال األمر ّتد وروية وإنصاف، وأن ال 
يكونوا إمعة لغَتىم ُب ىذا الباب العظيم اخلطَت، وأن يتحسسوا عن قلوهبم ومدى تعلقها 
ابهلل تعاىل وإقامتها للتوحيد، والرجوع إىل احلق واذلدى خَت من التمادي ُب الباطل والردى، 

 اليوم عمل وغدا حساب، والت حُت مناص.والكيس من دان نفسو وعمل دلا بعد ادلوت؛ ف
التقية اليت يدين هبا الرافضة، ويتعاملون هبا فيما بينهم، ويعاملون هبا  اتسعا:

: الرافضة قد يسجدون على الفرش والسجادات، ويصلون غريىم ال دتت إىل اإلسالم بصلة
الة، ولكن ال خلف أىل السنة واجلماعة ُب مساجدىم، ويقتدون إبمامهم ويتابعونو ُب الص

يكون ذلك منهم ُب الغالب من ابب الرضا واالنشراح والطمأنينة والقناعة وحسن الظن 
واالعتقاد، بل يكون من ابب ادلشاكلة واجملاراة وادلصانعة والتقية، فهم ال يسجدون على 
الفرش والسجادات إال من ابب الكراىية والتقية، وال يصلون خلف أىل السنة واجلماعة إال 

ال ابلتقية، وال يتعاملون مع اجملتمعات واحلكومات السنية إال ابلتقية، وتقيتهم ىذه ليست عم
مقصورة على ادلخالفُت ذلم فقط، بل يتعاملون هبا فيما بينهم كذلك، ولذلك ينسب 

إىل العامة من  -مع اعتقادىم هبا وتقريرىم ذلا-شيوخهم األعمال الباطلة والعقائد الفاسدة 
ب التقية، وحيملون أقوال أىل البيت ورواايهتم ادلوافقة لعقيدة أىل السنة الشيعة من اب

واجلماعة ومذىبهم على التقية، ويسلك زعماؤىم وقادهتم طريق ادلكر واخلداع واالحتيال مع 
أتباعهم وشعبهم ُب القول والعمل واالعتقاد ابسم التقية، وكلهم يقومون أبداء الشعائر 
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، وىذه التقية اليت يدين هبا الرافضة، ويتعاملون (ٔ)ونو من ابب التقيةالتعبدية على وجو ال ير 
هبا فيما بينهم، ويعاملون هبا غَتىم ليست من دين اإلسالم ُب شيء، وال ٗتفى حقيقتها 

 وىي ليست من الدين الذي جاء بو النيب  على هللا تعاىل، وهللا ال أيمر هبا وال يرضاىا،
القرآنية، واألحاديث النبوية، وأحداث السَتة ادلباركة، ووقائع ودعا الناس إليو، واآلايت 

الصحابة، ومواقف أىل البيت وأقواذلم، الدالة على بطالن ىذه العقيدة كثَتة جدا، يصعب 
حصرىا واإلحاطة هبا، ولذا أكتفي ىنا إبشارة رلملة إليها، والعاقل تكفيو اإلشارة، وابهلل 

 أستعُت، فأقول:
ابذلدى ودين احلق، وأمره أبداء األمانة  بعث عبده ورسولو دمحما إن هللا عز وجل 

خَت قيام،  وتبليغ الرسالة، وأمره بدعوة الناس إىل دين هللا عز وجل، وقد قام هبا رسول هللا 
فدعا ادلشركُت إىل توحيد هللا عز وجل وإفراده وحده سبحانو ابلعبادة كلها، ودعاىم إىل نبِذ مجيع 

 كاء والطواغيت وُكلِّ إلٍو يُعْعَبد من دون هللا جل وعال، ومل يداىن رسول هللا األنداد والشر 
ادلشركُت ومل يركن إليهم البتة، وكان يدعوىم ليال وهنارا، سرا وجهارا، وقد ضيَّق ادلشركون على 

من أجل ذلك وعلى أصحابو كثَتا، وعادوىم أشد العداء، وأذاقوىم صنوفا من العذاب،  النيب 
كان يتحمل األذى وحيث أصحابو على الصرب، ودلا بلغ السيل الزىب   ، والنيب اان من األذىوألو 

ابذلجرة إىل  وفاضت كأس الصرب، وصعب بقاء ادلسلمُت ُب مكة أشار عليهم رسول هللا  
، وُب وأصحابو إىل ادلدينة احلبشة، فهاجر من ىاجر من ادلسلمُت إىل احلبشة، ٍب ىاجر النيب 

أيضا كان األعداء موجودين ومًتبصُت ابإلسالم وأىلو من كل جانب، ومشركو مكة مل  ادلدينة
يًتكوا مضايقة ادلسلمُت ومطاردهتم حىت بعد ترِكهم دايرَىم وأمواذلم وخروِجهم منها وىجرهتم إىل 
ادلدينة، بل آتمر ادلشركون مع اليهود وغَتىم من القبائل ضد اإلسالم وادلسلمُت، وحصلت من 

ذلك غزوات ومعارك متعددة بُت ادلسلمُت وأعدائهم حىت فتح هللا للمسلمُت وانتشر أجل 
 اإلسالم ودخل الناس ُب دين هللا أفواجا.

فالشاىد ىنا: لو كانت التقية وما يذكره الرافضة للتقية من الفضائل صحيحًة لعِمل 
عذاب واألذى والقتل نفسو وأىل بيتو وأصحابو لل والصحابة، وما عرَّض النيب  هبا النيب 

والصحابة ابلتقية دلا انتشر ىذا  والتشريد واإلخراج من الداير واألموال، ولو عمل النيب 
 الدين. 

وىذه األمة أمة التواصي ابحلق، وأمة الدعوة إىل اخلَت، وأمة األمر ابدلعروف، وأمة 
د والتوجيو، وأمة الصالح النهي عن ادلنكر، وأمة النصح والبيان والتبليغ، وأمة الدعوة واإلرشا

واإلصالح ُب الظاىر والباطن، وأما ادلداىنة والنفاق والكتمان والتقية واالزدواجية والرايء 
والسمعة والتظاىر ٔتا ىو خالف احلق وخالف الواقع فليس شيء منها من صفات ىذه 

                                 
 (. 8٘-ٔ٘( انظر: ما سبك ذكره فً المطلب السابك، وانظر للتفصٌل: الشٌعة والتصحٌح )ص: ٔ)
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وفضال عن األمة وأخالقها؛ فضال عن أن تكون من أصوذلا وقواعدىا وثوابتها ومنطلقاهتا، 
 أن تكون تسعة معشار دينها.

منو وال يصح أن ينسب ىذا ادلنهج وىذا االعتقاد إىل أىل البيت النبوي البتة، فإهنم 
كان اخلليفة الراشد أمَت ادلؤمنُت علي بن أيب طالب ، فقد  براء براءة الذئب من دم يوسف 

 ريب، فوهللا إين ألوىل يقول ألصحابو: )أعينوين ٔتناصحة خلية من الغش، سليمة من ال
. وكان يقول: )ال تكلموين ٔتا تكلم بو اجلبابرة، وال تتحفظوا مٍت ٔتا يتحفظ (ٔ)الناس ابلناس(

بو عند أىل البادرة، وال ٗتالطوين ابدلصانعة، وال تظنوا يب استثقاال ُب حق قيل يل، وال التماس 
ن يعرض عليو، كان العمل هبما إعظام لنفسي، فإنو من استثقل احلق أن يقال لو أو العدل أ

أثقل عليو، فال تكفوا عٍت عن مقالة ْتق أو مشورة بعدل، فإين لست ُب نفسي بفوق أن 
اإلديان أن تؤثر الصدَق حيث يضرك على )وكان يقول: . (ٕ)أخطئ، وال آمن ذلك من فعلي(

ث الكذب حيث ينفعك، وأن ال يكون ُب حديثك فضل عن عملك، وأن تتقي هللا ُب حدي
إين وهللا! لو لقيتهم واحدا وىم طالع األرض كلها ما )، وكان يقول عن نفسو: (ٔ)(غَتك

ابليت وال استوحشت، وإين من ضالذلم الذي ىم فيو واذلدى الذي أان عليو لعلى بصَتة من 
 صحابوقال أل، و (ٕ)(نفسي ويقُت من ريب، وإين إىل لقاء هللا دلشتاق وحسِن ثوابو دلنتظٌر راجٍ 

ويتخذ ادلال فيو دوال, ويعادى فيو أولياء  ،كيف أنتم وزمان قد أظلكم تعطل فيو احلدود) :يوما
فإن أدركنا ذلك الزمان فكيف نصنع؟ قال:   !قالوا: اي أمَت ادلؤمنُت ؟اّلّل, ويواىل فيو أعداء اّللّ 
 عز ب، موت ُب طاعة اّللّ شُ بوا على اخلُْ لِ روا ابدلناشَت, وصُ شِ : نُ كونوا كأصحاب عيسى 

وذكروا أنو كان من وصية هللا أليب جعفر دمحم بن علي . (ٖ)(وجل خَت من حياة ُب معصية اّللّ 
ْر كتاب هللا تعاىل... وقم ْتق هللا عز وجل، وقل احلق ُب اخلوف واألمن، ): الباقر  أن َفسِّ

وم أىل بيتك، َحدِِّث النَّاَس وأفتهم، وانشر عل)ففعل. وىو ُب رواية بلفظ:  (وال ٗتش إال هللا
ٍب دفعو الباقر إىل ابنو جعفر ففك  (وال ٗتافن إال هللا عز وجل، فإنو ال سبيل ألحد عليك

َحدِِّث الناَس وأفتهم وانشر علوم أىل بيتك وصدق آابءك الصاحلُت، وال )خا٘تا فوجد فيو: 
هتم القرب أنفسهم عند زاير والرافضة . (ٗ)ففعل (ٗتافن إال هللا عز وجل؛ فأنت ُب حرز وأمان

أشهد اي )أيب جعفر دمحم الباقر ُب مقربة البقيع ابدلدينة يقولون سلاطبُت لو:  ادلنسوب إىل

                                 
 (. ٙٔٔبرلم:  2ٗٔ/ٔ( نهج البالغة )ٔ)
 (.  ٖٗٔم: برل ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٕ( نهج البالغة )ٕ)
 (. 2ٙ2برلم:  ٖٔ٘/ٗ( نهج البالغة )ٔ)
 (. ٕٖٓبرلم: ٕ٘ٗ/ٖ( نهج البالغة )ٕ)
 (. ٖ٘ٗبرلم:  8ٖٙ/ٕ( نهج السعادة )ٖ)
( أصول الكافً للكلٌنً )ن: الحجة، ب: أن األئمة لم ٌفعلوا شٌئا وال ٌفعلون إال بعهد من هللا عز وجل وأمر ٗ)

 (.ٕو ٔبرلم:  ٖٖٙ-ٖٖ٘/ٔمنه ال ٌتجاوزونه 
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موالي أنك قد صدعت ابحلق صدعا، وبقرت العلم بقرا، ونثرتو نثرا، مل أتخذك ُب هللا لومة 
: )أي فالن! اتق هللا، -وىو ينصح بعض شيعتو-موسى بن جعفر الكاظم وقال . (ٔ)(الئم

وقل احلق وإن كان فيو ىالكك؛ فإن فيو صلاتك. أي فالن! اتق هللا، ودع الباطل وإن كان فيو 
. فاألئمة من أىل البيت كانوا ينشرون العلم، ويوصون ابحلق (ٔ)صلاتك؛ فإن فيو ىالكك(

والصدق والطاعة والتقوى ُب مجيع األحوال، وىؤالء يكتمون احلقيقة وال يظهروهنا للناس، 
لغش والكذب وادلصانعة والتقية والنفاق واالزدواجية ُب أغلب األحوال، فيا ترى! ويعملون اب

والصحابة وأىل البيت واألئمة يعلمون ابلتقية دلا انتشر  ! ولو كان النيب أين الثرى من الثراي؟
 ىذا ا لدين، وما وصل إلينا ىذا الدين.

ضة وينسبوهنا إىل أئمتهم وغَتىم احلاصل: إن عقيدة الكتمان والتقية اليت يدين هبا الراف
من آل البيت عقيدة ابطلة فاسدة، ال ٘تت إىل اإلسالم، وال إىل أىل البيت ومنهجهم بصلة 
البتة، وكم أضرت ىذه العقيدة الباطلة ابلرافضة قَعْبل غَتىم وأثرت فيهم أتثَتا سيئا ُب أفكارىم 

اهتم ومعامالهتم ومجيع مناحي حياهتم وعقائدىم وأقواذلم وأعماذلم وأخالقهم وسلوكياهتم وعباد
]الرعد:  ژ ٺ ٺ ٺ ٺ  ژ قال تعاىل:. (ٕ)وُشَعبها! ينبغي للرافضة أن يتأملوا فيها ويعتربوا هبا

 .[ٖٚ]ق:  ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ      ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ  قال تعاىل:، و [ٜٔ
ة؛ بل أن دعوى الرافضة أفضلية السجود على الًتبة احلسنية واستحبابو ابطلاحلاصل: 

ىي بدعة قبيحة ُب الدين، وٕتر إىل السهو واللغو والرايء ُب الصالة، وتؤدي إىل التعلق بغَت 
هللا والوقوع ُب الشرك، وكذلك قوذلم بعدم جواز السجود ُب حال االختيار على الثياب 

السجود على الًتاب  والفرش والسجادات وضلوىا ابطل أيضا، فقد ثبت عن النيب 
ٖتصيب ادلسجد وفة، وعلى اخلمرة واحلصَت والبساط والفراش والثياب، وكان واألرض ادلكش

وكان الصحابة يصلون خلف رسول هللا   بتقرير واستحسان منو، النبوي ُب عهده 
 ،فهذا كلو دليل على ، وكانوا يبسطون ثياهبم، ويسجدون عليها من شدة حرارة األرض

ٖتصيب ادلساجد وفرشها حفاظا على نظافة  دليل على جوازالسعة والتيسَت ُب األمر، و
ثياب ادلصلُت وراحتهم، وحفظهم ومحايتهم ووقايتهم من حر األرض وبردىا، ومن بللها 

ال يصح وطينها ووسخها، ومن حشراهتا وىوامها، واحلكم يدور مع العلة حيث دارت، ف

                                 
(، وأدعٌه وزٌارات مدٌنه منوره با ٖٔٔ( أدعٌه وآداب حرمٌن در عمره مفرده با ترجمه فارسً )ص: ٔ)

(، وأحكام حج بمطابك فتاوى آٌة 8ٕٔ(، وراهنماى زائران خانه خدا )ص: ٖٗٔترجمه فارسً )ص: 
 (.2ٕٙ-ٕٙٙهللا سٌد علً خامناي وغٌرهم من األسٌاد واآلٌات )ص: 

 ٌة فً توارٌخ الحجج اإللهٌة لعباس الممً )فصل: فً ذكر نبذ من كالم موسى بن جعفر ( األنوار البهٔ)
 (. 2٘ٔص: 

 (. 8٘-ٔ٘( انظر للتفصٌل: الشٌعة والتصحٌح )ص: ٕ)
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وال القول بعدم جواز الصالة القول ببدعية فرش ادلساجد ابلسجادات وغَتىا، 
والسجود على الفرش والثياب والسجادات وغَتىا، فال يلزم السجود على الًتاب 

 ادلباشر، وال  يلزم إلصاق اجلبهة ابلًتاب ومشتقاتو ُب السجود.
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 املطلة الثالث: ذكر شثهاتهم يف املسألة واجلىاب عىها  
ب ومشتقاتو، وبدعية فرش ال شك أن دعوى الرافضة وجوب السجود على الًتا

ادلساجد ابلسجادات وغَتىا، وعدم جواز السجود على الثياب والفرش والسجادات، 
ودعوى استحباب السجود على الًتبة احلسينية ابطلة، وكذلك ما سبق تقريره من عدم جواز 

سجود عليها الصالة ُب ادلقربة واٗتاِذ القبور مساجد والسجوِد على القبور واٗتاِذ الًتبة منها لل
واضح بُت بداللة األحاديث النبوية، ولكن ىنا شبهات وتعليالت، وىي ال تدل على 

شيوُخ الرافضة وعلماؤىم حياولون التمويو هبا على دعواىم، وال تسعف مبتغاىم، ولكن 
السذج من أتباعهم وغَتىم، ولذلك ذكرهتا ىنا مع بيان بطالن استدالذلم هبا، إكماال 

بحث، وعسى هللا أن يفتح هبا قلوب أانس للهداية، ويثبت اآلخرين جلوانب موضوع ال
  عليها، وحيميهم من الظالم والضالل، وابهلل التوفيق. 

جعلت يل األرض مسجدا «: لقد جاء ُب احلديث الصحيح قول النيب  :األوىلشبهة ال
»وطهورا، وأديا رجل من أميت أدركتو الصالة فليصل

ال مانع من الصالة ُب ، فقد يقول قائل أبنو ٔ()
ادلقربة، فإن األرض كلها مسجد، ويذكر ىذا احلديث، فيحتج بو على جواز الصالة ُب ادلقربة وعند 

، وقد ذكر يل ذلك أحد شيوخ الرافضة مرة أثناء النقاش معو ُب ادلوضوع ٕ()القبور وحول القبور
 ن ذلك ٔتا  يلي:زلتجا بو لرأيو ومستدال لو بو، ولكن ىذا االستدالل ابطل، وبيا

  أن ىذا االستدالل ابطل لكونو سلالفا دلا ىو اثبت ومعلوم من ىدي النيب -ٔ
إىل ادلقربة مرات كثَتة، وسن زايرة القبور بقولو وعملو وتقريره،   وسنتو؛ فقد ذىب النيب

ار، واترة اترة زارىا لوحده، واترة زارىا مع الصحابة، واترة زارىا ُب الليل، واترة زارىا ُب النه
مر ابدلقربة ُب طريقو إىل جهة من اجلهات، واترة ذىب للزايرة، واترة ذىب لتشييع اجلنائز، 
وأخرب ما يفعلو الذاىب إىل ادلقربة وما  يًتكو، وعلَّم ما  يقولو الزائر وما يفعلو، وما ال  ينبغي 

مر هبا أو أقر عليها أحدا قولو وال فعلو ُب ادلقربة، ولكن مل يؤثر عنو أنو صلى ُب ادلقربة أو أ
من الصحابة، ولو كانت الصالة فيها مشروعة لنقل إلينا مشروعيتها وجوازىا كما نقل إلينا 

النهي عن الصالة ُب ادلقربة وعند القبور أبلفاظ   سائر أمور الدين، بل ثبت عن النيب
يطلق عليو  شىت وعبارات سلتلفة وأساليب متعددة ومتنوعة، فكل مكان يدفن فيو وكل ما

اسم ادلقربة ال جيوز أن يصلى فيو، سواء بٍت عليو مسجد أم ال، فال يصح االستدالل هبذا 

                                 
ً هللا عنهما، وهو حدٌث صحٌح، أخرجه الشٌخان، ولد سبك تخرٌجه فً المطلب ٔ) ( جزء من حدٌث جابر بن عبد هللا رض

  الثانً. 
(، ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٗ(، ومنتهى الطلب فً تحمٌك المذهب للحلً )82ٗ-8ٙٗ/ٔظر: الخالف للطوسً )( انٕ)

(، وكذلن ذكره ابن رجب الحنبلً فً فتح الباري 22/ٖوذكرى الشٌعة فً أحكام الشرٌعة للعاملً )
  ( مع الرد علٌه. ٕٔ٘-8ٕٗ/ٖ)
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 . ٔ()احلديث على مشروعية الصالة ُب ادلقربة البتة
أن ىذا احلديث إمنا سيق إلظهار فضيلة ىذه األمة حيث رخص ذلم ُب الطهور  -ٕ

غَت أن يكون ذلك مقصورا على ابألرض، ورخص ذلم ُب الصالة ُب عموم األرض من 
للصالة ٓتالف األمم ادلاضية؛ فإهنم مل يكونوا يصلون إال ُب   ادلواضع ادلخصصة واجملهزة

كنائسهم وبيعهم، فهذا احلديث فيو بيان لفضيلة ىذه األمة وما خصهم هللا بو من التسهيل 
، وىذا مثل قولو والتيسَت، وبيان حلكم عام وفضل عام، ومل يقصد بو تفصيل احلكم ُب ذلك

 -ىنا–فاهلل تعاىل ذكر ؛ [ٕٗالنساء:]ژ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ     ٿ ژ تعاىل:
حكما عاما أبن ما عدا احملرمات من النساء حالل لكم، ولكن مع ذلك ال بد من عقد 
النكاح، وال بد من توفر أركان النكاح وشروطو، وبدون ذلك ال يكون حالال، وىذا أمر 

ية األخرى، ولكن دلا كان ادلقصود بيان احلكم العام مل يتعرض معلوم من النصوص الشرع
للتفصيل، فكذلك ُب ىذا احلديث بيان لفضيلة عامة وحكم عام من غَت تعرض للتفصيل، 
واألماكن اليت ال جيوز فيها الصالة قليلة جدا ابلنسبة إىل سائر األرض، فنظرا لقلتها ولكون 

ي ببيان احلكم العام، وترك االستثناء والتفصيل، احلديث ورد ُب مقام إظهار الفضل اكتف
 .ٕ()فذلك يؤخذ من النصوص الشرعية األخرى

أن كون عموم األرض مسجدا وطهورا ال دينع من أن تعرض ذلا صفة ٘تنع السجود  -ٖ
عليها والصالة فيها، فاألرض اليت ىي عطن أو مقربة أو محام كانت مسجدا من حيث العموم؛ 

دينع من الصالة فيها والسجود عليها، ولو أزيل عنها ىذا الوصف وخرجت ولكن عرض ذلا ما 
 .ٖ()عن كوهنا محاما أو مقربة لعادت إىل حالتها األوىل

أن ىذا احلديث عام ُب مجيع األرض، فلو أخذ بو على عمومو ومشولو جلازت  -ٗ
جاسات؛ ولكن هني الصالة ُب ادلقابر واحلمامات ومعاطن اإلبل وادلزابل واجملازر وأماكن الن

عن الصالة ُب ىذه ادلواضع يدل على أن ىذا احلديث ليس على عمومو؛ بل   النيب
األحاديث الواردة ُب النهي عن الصالة ُب ىذه األماكن سلصصة لعموم ىذا احلديث ومقيدة 

 .ٔ()إلطالقو
   :(ٕ)ذكر أىل العلم أن النصوص ادلطلقة ال ٖتمل على إطالقها إال بثالثة شروط -٘

الشرط األول: أن ال يكون ىناك إمجاع على خالف احلكم الذي يفيده ادلطلق 
إبطالقو؛ ولكن ىذا الشرط مفقود ىنا؛ فقد أمجع أىل العلم على أن األماكن النجسة ادلعلوم 

                                 
  (. ٗٓٗ-ٕٓٗ/ٔ(، والمول المفٌد على كتاب التوحٌد )ٔٓٗ/ٔ( انظر: سبل السالم )ٔ)
  (. ٖٖ٘و 2ٖٗ-2ٖٗ/ٔ(، وفتح الباري البن حجر )8ٕٗ/ٖ( انظر: فتح الباري البن رجب الحنبلً )ٕ)
  (. ٖٖ٘/ٔ(، وفتح الباري البن حجر )ٕٓ٘/ٖ( انظر: فتح الباري البن رجب الحنبلً )ٖ)
  (. ٕٓٗ-ٓٓٗ/ٔ(، وسبل السالم )ٖٖ٘/ٔ( انظر: فتح الباري البن حجر )ٔ)
  (. ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔالمطلك والممٌد وأثرهما فً اختالف الفمهاء )ص:  ( انظر:ٕ)
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 . (ٔ)والظاىر صلاستها ال ٕتوز فيها الصالة
دل عليو؛ وىذا  والشرط الثاين: أن ال يوجد دليل مسلم ْتجيتو خيالف ادلطلق فيما

الشرط أيضا مفقود ىنا؛ فقد جاءت أحاديث أخرى تبُت عدم جواز الصالة ُب عدة 
 أماكن مثل ادلقربة واحلمام وضلومها. 

والشرط الثالث: أن ال يرد اللفظ ادلطلق نفسو مقيدا ُب موضع آخر، وىذا الشرط 
»ادلقربة واحلماماألرض كلها مسجد إال «أيضا غَت متوفر ىنا؛ إذ جاء ُب حديث آخر: 

؛ (ٕ)
فاللفظ ادلطلق الوارد ُب احلديث ادلذكور، ادلستدل بو على كون األرض كلها مسجدا مقيد ُب 

 ىذا احلديث.
فالشروط ادلطلوبة إلبقاء ادلطلق على إطالقو كلها مفقودة ىنا؛ فال يصح إبقاؤه على 

 ربة.اإلطالق والعموم، فال يصح االستدالل بو على جواز الصالة ُب ادلق
أن كون األرض مسجدا وطهورا حكم عام مطلق، وعدم مشروعية الصالة ُب ادلقابر  -ٙ

وما شاهبها من األماكن حكم خاص مقيد، ومن ادلقرر لدى أىل العلم أن ادلقيد يفسر ادلطلق، 
وجعلت يل األرض مسجدا «:  وأن اخلاص يقدم على العام، ولذلك االستدالل بقولو

 .(ٖ)الة ُب ادلقربة استدالل غَت صحيحعلى جواز الص »وطهورا
ىؤالء يستدلون بعموم ىذا احلديث وإطالقو على جواز الصالة ُب ادلقربة،  -ٚ

، والغريب أهنم يغَفلون عن ذلك وينسونو حُت يدعون إىل السجود على الًتبة احلسينية
عهم ُب السفر وديلؤون هبا بيوهتم ومساجدىم، وجيوبون هبا ُب البالد واألقطار، وحيملوهنا م

واحلضر للسجود عليها، فيخصون عموم ىذا احلديث بدون دليل صاحل للتخصيص، وىكذا 
 شأن الباطل، فإنو يُعْبِطل وينقض ويهدم بعضو بعضا. 

جعلت «: وىذه الشبهة أيضا تتعلق ابحلديث السابق، وىو قول النيب  الشبهة الثانية:
»دركتو الصالة فليصليل األرض مسجدا وطهورا، وأديا رجل من أميت أ

، فقد حيتج بو زلتج (ٔ)
ويستدل بو مستدل على عدم جواز السجود على الفرش والسجادات، ويقول بوجوب السجود 
على الًتاب ومشتقاتو، وذلك )ألن ادلقصود من األرض ىو األرض الطبيعية اليت تتمثل ُب الًتاب 

 :ٔتعٌت تراب األرض ؛ال ادلكان ،ًتبةألن معٌت األرض ىو ال، و)(ٕ)والصخر واحلصى وما شاهبها(
                                 

(
ٔ

  (. 2ٖٗ/ٗ(، وشرح العمدة )ٗ٘-ٖ٘( انظر: مراتب اإلجماع )ص: 

 مرفوعا، وهو حدٌث صحٌح، ولد سبك تخرٌجه فً المطلب الثانً.  ( من رواٌة أبً سعٌد الخدري ٕ)
(

ٖ
، ومجانبة أهل الثبور المصلٌن فً المشاهد وعند المبور (2ٕٗ-8ٕٙانظر للتفصٌل: أحكام الجنائز وبدعها )ص: ( 

(، وبدع المبور أنواعها وأحكامها ٖٗٗ-2ٕٖ(، وأحكام الممابر فً الشرٌعة اإلسالمٌة )ص: ٙٔٔ-8ٓٔ)ص: 
   (.2ٕٗ-2ٕ٘)ص: 

ً هللا عنهما، وهو حدٌث صحٌح، أخرجه الشٌخان، ولد سبك تخرٌجه فٔ) ً المطلب ( جزء من حدٌث جابر بن عبد هللا رض
  السابك. 

 (.ٖٖٙ( العمٌدة اإلسالمٌة على ضوء مدرسة أهل البٌت )ص: ٕ)
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؛ فال جيوز السجود حسب زعمهم على الفرش والسجادات، وخاصة ُب (ٔ)(ىو ادلسجد والطهور
، ولكن االستدالل هبذا احلديث على وجوب السجود على الًتاب ومشتقاتو (ٕ)حال االختيار

وادلالبس وادلخيطات  وعدم جواز السجود على الفرش والسجادات والثياب واألردية واألكسية
 غَت صحيح، وبيان ذلك ٔتا يلي:

  أن ىذا االستدالل ابطل لكونو سلالفا دلا ىو اثبت ومعلوم من ىدي النيب -ٔ
الصالة على الًتاب ادلباشر واألرض ادلكشوفة، وعلى اخلمرة   وسنتو؛ فقد ثبت عن النيب

النبوي كان ُب عهده  ٖتصيب ادلسجدواحلصَت والبساط والفراش والثياب والكساء، و
  وقاية من قذر الطُت وبلل الثياب عند نزول األمطار، بتقرير واستحسان منو، لكونو

، وكانوا يبسطون ثياهبم، ويسجدون والصحابة كانوا يصلون خلف رسول هللا 
دليل على عليها من شدة احلر، فهذا كلو دليل على السعة والتيسَت ُب األمر، و

وفرشها حفاظا على نظافة ثياب ادلصلُت وراحتهم، وحفظهم  جواز ٖتصيب ادلساجد
ومحايتهم ووقايتهم من حر األرض وبردىا، ومن حشراهتا وىوامها، واحلكم يدور مع العلة 

فال يلزم السجود على الًتاب ادلباشر، وال يصح القول بعدم جواز حيث دارت، 
 دللبوس.الصالة على الفرش والثياب وغَتىا من ادلخيط وادلنسوج وا

أن هللا تعاىل أذن ورخص » جعلت يل األرض مسجدا وطهورا« معٌت قول النيب  -ٕ
وأمتو ابلصالة أينما أدركتهم الصالة، وأنو سبحانو وتعاىل بفضلو وكرمو عليهم وتشريفو  للنيب 

ذلم مل جيعل صالهتم زلصورة ُب ادلساجد ومقصورة على األماكن ادلعدة للصالة، ولذلك قال بعده 
طهارة ؛ فاحلديث يدل على »وأديا رجل من أميت أدركتو الصالة فليصل«ُب احلديث نفسو: 

تتوقف ال فيها، وأن الصالة فيها ال تنحصر و صحة الصالة مشروعية التطهر هبا و و عموم األرض 
على ادلسجد ادلبٍت وادلكان ادلعد وادلخصص ذلا، وىذا من خصائص ىذه األمة وشليزاهتا، ويؤيد 

وجعلت  ...«قال:  عمرو بن شعيب، عن أبيو، عن جده، أن رسول هللا جاء عن ذلك ما 
يل األرض مساجد وطهورا، أينما أدركتٍت الصالة ٘تسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون 

ابن ، وكذلك يؤيده ما روي عن (ٔ)احلديث »...ذلك، إمنا كانوا يصلون ُب كنائسهم وبيعهم
أعطيت ُخسا مل يعطها أحد قبلي من «: ل رسول هللا عباس، رضي هللا عنهما، قال: قا

 ...ومل يكن نيب من األنبياء يصلي حىت يبلغ زلرابو ،األنبياء: جعلت يل األرض مسجدا وطهورا

                                 
 (.22/ٔ( المطوف الدانٌة فً المسائل الثمانٌة )ٔ)
 (.2ٖٖ-ٖٖٙ( انظر: العمٌدة اإلسالمٌة على ضوء مدرسة أهل البٌت )ص: ٕ)
(: 2٘ٔ، األعراف: 8ٓٗ/ٖه )(، لال الحافظ ابن كثٌر فً تفسٌر2ٓٙ2ح:  8ٖٙ/ٔٔ( أخرجه اإلمام أحمد )ٔ)

رواه (: )2ٗ2ٙٔح:  2ٙٙ-2ٙٙ/ٓٔ)إسناد جٌد لوي(، ولال الهٌثمً فً المجمع كما فً بغٌة الرائد )
 .(ٕٖ٘-ٕٖٗ/ٕأحمد ورجاله ثمات(، وحسنه األعظمً  فً الجامع الكامل )
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، والسنة تفسر بعضها بعضا، فاألمم السابقة ما كان ذلم أن يصلوا إال ُب األماكن (ٔ)احلديث»
مة فلها أن تصلي حيث أدركتو الصالة، ولذلك كان ادلخصصة للصالة والعبادة، وأما ىذه األ

 يصلي حيث أدركتو الصالة، وكان يوصي الصحابة بذلك، فعن أنس بن مالك  النيب 
قال: قال لو رسول  . وعن أيب ذر (ٕ)(يصلي حيث أدركتو الصالة رسول هللا كان قال: )

فهذا ، (ٖ)«لِّ فصَ  ؛صالةفحيثما أدركتك ال ،األرض لك مسجدٍب «ُب حديث طويل:  هللا 
احلديث فيو بيان لفضيلة ىذه األمة وما خصهم هللا بو من التسهيل والتيسَت حيث شرع ذلم 
التيمم ابلًتاب الطاىر، وأذن ذلم ابلصالة حيثما أدركتهم، ومل حيصرىا ُب ادلسجد ادلبٍت وادلكان 

وقولو وفعلو  يث النيب ادلعد وادلخصص للصالة، فهذا ىو معٌت احلديث ومراده ُب ضوء أحاد
وتقريره، فال يصح بو االستدالل على وجوب السجود على األرض ادلباشر والًتاب، وعدِم جواِز 

ما  السجود على الفرش والسجادات وغَتىا، ولو كان معناه كما زعم ىؤالء مل أيت عن النيب 
 يدل على مشروعية الصالة وصحة السجود على الفرش والثياب وغَتىا. 

 الصالة على الراحلة، وأِذَن ُب الصالة على السفينة، فعن ثبت عن النيب  -ٖ
ُيَصلِّي على راحلتو حيث توجهْت  عبدهللا بن عامر بن ربيعة، عن أبيو قال: رأيُت النيب 

وىو على راحلتو ُيَسبِّح، يومُئ برأسو ِقبل أيِّ  : رأيت رسول هللا بلفظ ُب روايةوىو  بو.
عن عبدهللا بن عمر و  .(ٔ)يصنع ذلك ُب الصالة ادلكتوبة يكن رسول هللا  وجو توجَّو، ومل

الراحلة ِقَبل أيِّ وجو توجو، ويُوتر عليها، غَت أنَّو ال  ُيَسبِّح على قال: كان رسول هللا 
ُيصلي على راحلتو حيث  قال: كان رسول هللا  عن جابر و  .(ٕ)ُيصلِّي عليها ادلكتوبة

عن عبدهللا بن عمر أنَّو قال: رأيُت و  .(ٖ)اد الفريضة نزل فاستقبل القبلةتوجََّهْت، فإذا أر 
و إىل خيرب رسول هللا   إنعن عبدهللا بن عمر قال: و  .(ٗ)ُيصلِّي وىو على محار، وىو متوجِّ

                                 
ح:  ٗٙٗ-ٖٙٗ/2(، لال الهٌثمً فً المجمع كما فً بغٌة الرائد )22ٙٗح:  2ٖ-2ٕ/ٔٔ( أخرجه البزار )ٔ)

( مستشهدا 2ٖٗ-2ٖٗ/ٔ، وذكره الحافظ ابن حجر فً الفتح )رواه البزار، وفٌه من لم أعرفهم((: )8ٗ2ٖٔ
 به، وتؤٌده الرواٌات األخرى.

(، 2ٕٗ)ن: الصالة، ب: هل تنبش لبور مشركً الجاهلٌة وٌتخذ مكانها مساجد، ح:  ( أخرجه البخاريٕ)
 واللفظ له. (،ٕٗ٘، ح: النبً  ومسلم )ن: المساجد، ب: ابتناء مسجد

]ص:  ڍ   ڌ ڇ  ڍڇ ڇ ڇڇ چ چ ڇ، وب: لول هللا تعالى: ٖٖٙٙ)ن: أحادٌث األنبٌاء، ح:  ( أخرجه البخاريٖ)
 ، واللفظ له.(ٕٓ٘(، ومسلم )ن: المساجد، ح: ٕٖ٘ٗ، ح: [ ٖٓ

ٌنزل للمكتوبة، 8ٖٓٔأخرجه البخاري )ن: التمصٌر، ب: صالة التطوع على  الدواب وحٌثما توجهت، ح: ( ٔ) ، وب: 
(، واللفظان له، ومسلم )ن: صالة المسافرٌن ولصرها، ب: جواز صالة النافلة على الدابة فً السفر 82ٓٔح: 

 (.2ٓٔحٌث توجهت، ح: 
ح: ب: جواز صالة النافلة على الدابة فً السفر حٌث توجهت، مسلم )ن: صالة المسافرٌن ولصرها، ( أخرجه ٕ)

ٖ8/2ٓٓ). 
 .(ٓٓٗ)ن: الصالة، ب: التوجه نحو المبلة حٌث كان، ح:  البخاري ( أخرجهٖ)
ح:  ب: جواز صالة النافلة على الدابة فً السفر حٌث توجهت،مسلم )ن: صالة المسافرٌن ولصرها، ( أخرجه ٗ)

ٖ٘/2ٓٓ). 
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سامل: كان عبدهللا ُيصلِّي على دابتو من اللَّيل  قال .(ٔ)البعَتعلى كان يوتر  رسول هللا 
عن  عن ابن عمر قال: سئل رسول هللا و ، (ٕ)يُبايل حيث ما كان وجهو وىو مسافر، ما

صلِّ فيها قائمًا إال أن ٗتاف »فينة؟ فقال: فقال: كيف أصلي ُب السّ  فينةالة ُب السّ الصّ 
قال:  الطويل عن محيدو  ،(ٗ)وصلى جابر بن عبد هللا وأبو سعيد ُب السفينة قائما .(ٖ)«الغرق

وىو معنا  -سفينة؟ فقال عبد هللا بن أيب عتبة موىل أنس سئل أنس عن الصالة ُب ال
: سافرت مع أيب سعيد اخلدري، وأيب الدرداء، وجابر بن عبد هللا، قال محيد: وأانس -جالس

قد مساىم، فكان إمامنا يصلي بنا ُب السفينة قائما، ونصلي خلفو قياما، ولو شئنا ألرفأان 
والسفينة  ،فحضرت الصالة ،ا ركب السفينةإذبن مالك أنو كان عن أنس ، و (ٔ)وخرجنا

فهذه األحاديث النبوية  .(ٕ)وإذا كانت تسَت صلى قاعدا ُب مجاعة ،زلبوسة صلى قائما
واآلاثر السلفية تدل على جواز الصالة ُب السفينة، وتدل على جواز الصالة على الراحلة 

جعلت «: لة مع قول النيب من احلمار والبعَت وغَتمها، وىي هبذا االعتبار متفقة ُب الدال
، وال تتعارض معو؛ بل »يل األرض مسجدا وطهورا، وأديا رجل من أميت أدركتو الصالة فليصل

لو أخذ هبذا احلديث ابدلعٌت الذي يريده ىؤالء الروافض دلا ولكن ىي تفسَت عملي لو، 
 ضوامر.صحت الصالة على الرواحل والسفن والبواخر والطائرات وغَتىا من النواقل وال

الذي يصلي ويسجد على الفرش والثياب والسجادات وادلالبس وضلوىا ىو   -ٗ
كالذي يصلي ويسجد على الرخام واحلصَت واخلمرة وضلوىا، وال فرق بينهما من حيث اٗتاذ 
األرض مسجدا، فكالمها يصلي ويسجد على األرض ْتائل، ولكنهم يقولون ّتواز الثاين 

تماثلُت، وىو غَت مقبول لدى أىل العلم والعقل، وخاصة مع دون األول، وىذا تفريق بُت م
وجود األدلة الشرعية الواضحة الصرحية الدالة على مشروعية الصالة والسجود على الثياب 

 والفرش والسجادات وضلوىا. 
السجود ال جيوز وىي أشبو ما تكون ابلتربير والتعليل دلا ذىبوا إليو أبن  الشبهة الثالثة:

ًتاب ومشتقاتو وعلى األرض ادلباشر وما أنبتتو األرض، وأنو ال  جيوز على الفرش الإال على 

                                 
 .(888)ن: الوتر، ب: الوتر على الدابة، ح:  ( أخرجه البخارئ)
 .(82ٓٔب: ٌنزل للمكتوبة، ضمن ح: )ن: التمصٌر،  ( أخرجه البخاريٕ)
(، ومن طرٌمه البٌهمً فً الكبرى )ن: 2ٕ٘/ٔ)ن: الصالة، ب: الصالة فً السفٌنة، ( أخرجه الحاكم ٖ)

(، لال الحاكم: )صحٌح ٘٘ٔ/ٖالصالة، ب: المٌام فً الفرٌضة وإن كان فً السفٌنة مع المدرة، 
وافمه الذهبً، ولال البٌهمً: )حدٌث أبً نعٌم اإلسناد على شرط مسلم ولم ٌخرجاه وهو شاذ بمرة(، و

 .(ٙٗٗ/ٖالفضل بن دكٌن حسن(، والحدٌث حسنه األعظمً فً الجامع الكامل )
 .(2ٖٓتعلٌما بصٌغة الجزم )ن: الصالة، ب: الصالة على الحصٌر، لبل ح:  ( ذكره البخاريٗ)
(، واللفظ له، وعبد ٕٙٙ/ٌٕها لائما، ( أخرجه ابن أبً شٌبة فً المصنف )ن: الصلوات، ب: من لال: صّلِ فٔ)

(، والبٌهمً فً الكبرى 2٘٘ٗبرلم:  2ٕ٘/ٕالرزاق فً المصنف )ن: الصالة، ب: الصالة فً السفٌنة، 
 (.٘٘ٔ/ٖب: المٌام فً الفرٌضة وإن كان فً السفٌنة مع المدرة، )ن: الصالة، 

 (.٘٘ٔ/ٖ وإن كان فً السفٌنة مع المدرة،ب: المٌام فً الفرٌضة ( أخرجه البٌهمً فً الكبرى )ن: الصالة، ٕ)
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ن )أ ادلأكول، فهم عللوا دعواىم ىذه بقوذلم:و  والثياب وما كان من جنس ادلخيط وادللبوس
أبناء الدنيا عبيد ما أيكلون ويلبسون، والساجد ُب سجوده ُب عبادة هللا تعاىل، فال ينبغي أن 

؛ ولكن ىذا التعليل (ٔ)( سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغًتوا بغرورىايضع جبهتو ُب
عليل غَت صحيح؛ بل ىو تعليل ميت  ومرفوض غَت مقبول البتة، ألن أبناء الدنيا حيبون 
الدنيا حبا شديدا ّتميع أنواعها وأصنافها من األموال واألمتعة، ومنها األحجار والرمال 

شجار واألهنار واألراضي؛ فهذه كلها من معبودات أبناء الدنيا، والغاابت واجلبال واأل
وعبادهتم ذلا وتعلقهم هبا أكثر وأقوى وأشد من تعلقهم ٔتا ىو من جنس ادلخيط وادللبوس 
وادلأكول؛ بل ىي من أكرب األسباب وأىم الدواعي للنزاعات واخلالفات واحلروب بُت الناس 

واجلماعات والشعوب والدول؛ بل من الناس من يتجو  على مستوى األفراد واألسر والقبائل
بعبادتو إىل األرض نفسها، كما يتجو بعبادتو إىل األحجار واألهنار واألشجار والغاابت 

، فلو كان ىذا التعليل سائغا ومقبوال (ٔ)واجلبال، ويتخذ مجيعها معبودات من دون هللا تعاىل
هنا معبودة ّتميع ما فيها لدى كثَت من دلا جازت الصالة على شيء من األرض أصال؛ لكو 

 أبناء الدنيا وأىاليها.  
ألنو أبلغ ُب التواضع واخلضوع  ؛والسجود على األرض أفضلقالوا: ) الشبهة الرابعة:

، ىكذا قالوا: )السجود على األرض(! ولكنهم يقصدون األرض ادلكشوفة (ٕ)(هلل عز وجل
جود عليها أفضل؛ وأنو أدعى للخضوع والتذلل والًتاب ادلباشر ومشتقاتو، ويزعمون أن الس

وشريعتو، وىو األدعى للخضوع  هلل تعاىل. فاجلواب: األحسن واألفضل ما وافق سنة النيب 
ىو أتقى الناس  والتذلل، وىو األبلغ ُب التواضع واخلضوع هلل عز وجل، وكان النيب 

  إىل بيوت أزواج النيبقال: جاء ثالث رىط  وأخشاىم هلل تعاىل، فعن أنس بن مالك 
؟ قد  ، فلما ُأْخربُوا كأهنم تَعَقالووىا؛ فقالوا: أين ضلن من النيب يسألون عن عبادة النيب

غفر هللا لو ما تقدم من ذنبو وما أتخر، فقال أحدىم: أما أان فإين أصلي الليل أبدا. وقال 
فال أتزوج أبدا. فجاء رسول آخر: أان أصوم الدىر وال أفطر. وقال آخر: أان أعتزل النساء 

أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما وهللا! إين ألخشاكم هلل وأتقاكم لو، لكٍت »فقال:   هللا
. وقد ثبت (ٔ)«أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنيت فليس مٍت

                                 
برلم:  ٖٖٗ/٘(، ووسائل الشٌعة )2ٖٗبرلم:  2ٖٕ/ٔ، ومن ال ٌحضره الفمٌه )(ٖٔٗ/ٕ)( علل الشرائع ٔ)

 (.ٖٖ٘ٓبرلم:  2ٕ٘/٘(، وجامع أحادٌث الشٌعة )2ٗٔ/2ٕ(، وبحار األنوار )2ٗٓٙ
(، ودراسات فً الٌهودٌة 22-22ل أو مرذولة )ص: ( انظر للتفصٌل: تحمٌك ما للهند من ممولة ممبولة فً العمٔ)

(، والهندوسٌة وتأثر بعض الفرق 8ٓٙ-88٘و ٖٗ٘و 8ٖ٘-2ٖ٘و ٖٗ٘والمسٌحٌة وأدٌان الهند )ص: 
 (.28ٖ-2ٔ٘/ٕاإلسالمٌة بها )

(، وجامع 2ٗٔ/2ٕ(، وبحار األنوار )2ٖٗبرلم:  2ٖٕ/ٔ، ومن ال ٌحضره الفمٌه )(ٖٔٗ/ٕ)( علل الشرائع ٕ)
 (.ٖٖ٘ٓبرلم:  2ٕ٘/٘لشٌعة )أحادٌث ا

(، ومسلم )ن: النكاح، ب: استحباب ٖٙٓ٘( أخرجه البخاري )ن: النكاح، ب: الترغٌب فً النكاح، ح: ٔ)
  (. ٔٓٗٔالنكاح لمن تالت نفسه إلٌه ووجد مَؤنه واشتغال من عجز عن المَؤن بالصوم، ح: 
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والفراش والكساء الصالة على األرض ادلكشوفة، وعلى اخلمرة واحلصَت والبساط  عن النيب 
، وكانوا يبسطون ثياهبم ويسجدون وكان الصحابة يصلون خلف رسول هللا  ،والثياب

، فال يصح القول ببدعية فرش عليها من شدة حرارة األرض، ىذا كلو اثبت عن النيب 
ادلساجد وعدم مشروعية الصالة عليها، وال يصح إلزام الناس السجود على الًتاب  ادلباشر، 

وضلن من ، مشتقاتو بدعوى األفضلية والتذلل، وال أحد أخشى وأتقى من النيب  وال على
وأمتو، ما عندان صالحية الزايدة والنقصان ُب دين هللا تعاىل، وما عندان   أتباع النيب

صالحية التغيَت والتبديل ُب الشريعة، وما عندان صالحية االستدراك واحلذف واإلضافة ُب 
علينا االقتفاء واالتباع، وليس لنا االبتداء واالبتداع، وحسبنا سعادة وصلاة ، وإمنا  سنة النيب

ونعمل بسنتو ونطبقها ُب حياتنا   وفوزا وصلاحا وفالحا ُب الدنيا واآلخرة أن نتبع النيب
 االجتماعية والفردية، وأن ندعو الناس إليها، وأسأل هللا تعاىل التوفيق لذلك والثبات عليو.
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 اخلامتة
د هللا عز وجل، وأشكره على عونو وتوفيقو يل ُب كتابة ىذا البحث، واآلن أختمو أمح

بعرض أىم النتائج اليت توصلت إليها، وبذكر التوصيات اليت أراىا مناسبة ومفيدة، واحلاجة إليها 
  داعية، فأبدأ بذكر النتائج، وىي كاآلٌب:

والسجادات وضلوىا،  أن دعوى الرافضة بدعية فرش ادلساجد ابلثياب والفرش -ٔ
وعدم  جواز السجود عليها ُب حال االختيار، ومناداهتم إبخراجها من ادلساجد ابطلة، فقد 

السجود على الًتاب واألرض ادلكشوفة، وعلى اخلمرة واحلصَت والبساط  ثبت عن النيب 
بتقرير  ٖتصيب ادلسجد النبوي ُب عهده والثياب والكساء والفراش، وكان 

، وكانوا يبسطون ثياهبم، وكان الصحابة يصلون خلف رسول هللا   نو،واستحسان م
فهذا كلو دليل على السعة والتيسَت ُب ويسجدون عليها من شدة حرارة األرض، 

دليل على جواز ٖتصيب ادلساجد وفرشها حفاظا على نظافة ثياب ادلصلُت األمر، و
ا، ومن بللها  وطينها ووسخها، وراحتهم، وحفظهم ومحايتهم ووقايتهم من حر األرض وبردى
فال يلزم السجود على الًتاب ومن حشراهتا وىوامها، واحلكم يدور مع العلة حيث دارت، 

ادلباشر، وال يصح القول بعدم جواز الصالة على الفرش والثياب وغَتىا، وال 
تصح دعوى بدعية فرش ادلساجد ابلسجادات وغَتىا، وال يصح النداء إبخراجها 

 د.من ادلساج
أن دعوى الرافضة أفضلية السجود على الًتبة احلسنية واستحبابو ابطلة؛ فإنو مل  -ٕ

وال أحد من الصحابة على شيء امسو تربة كربالء أو الًتبة احلسينية، ومل يقوموا  يسجد النيب 
بصياغتها ُب قوالب معينة وأشكال سلتلفة للسجود عليها، ومل يكونوا جيعلوهنا ٖتت جباىهم عند 

لسجود، فال شك أهنا بدعة قبيحة حدثت ُب وقت متأخر ودخلت ُب صفوف الشيعة، وىي ا
ٕتر إىل السهو واللغو والرايء ُب الصالة، وتؤدي إىل التعلق بغَت هللا تعاىل، وٕتر إىل أوحال الشرك 

 والبدع والضالل، فال جيوز السجود عليها البتة؛ فضال عن دعوى استحبابو وأفضليتو.
قد يصلون ُب مساجد أىل السنة واجلماعة، ويقتدون إبمام ادلسجد، وال  الرافضة -ٖ
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يظهرون فيها الًتبة احلسينية، وال يسجدون عليها، ولكن ذلك ال يكون منهم من ابب الرضا 
والتقية اليت يدين  والقناعة واالعتقاد، بل يكون من ابب التكتم والتقية والنفاق واالزدواجية،

ال ٘تت إىل هبا اجملتمعات السنية ليست من دين اإلسالم ُب شيء، و  هبا الرافضة ويعاملون
  اإلسالم، وال إىل أىل البيت ومنهجهم بصلة البتة.

وجوب احلفاظ على العقيدة اإلسالمية وأما التوصية اليت أوصي هبا ُب ىذا ادلقام؛ فهي 
التابعُت فمن بعدىم ادلستمدة من الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصاحل وعملهم من الصحابة و 

من أئمة الدين، وإبقاؤىا صافية نقية خالية من شوائب الشرك والبدع واخلرافات واألوىام، 
وغرسها ُب نفوس الناشئة وترسيخ معانيها فيهم وتربيتهم عليها، ونشرىا بُت الناس، وحثهم عليها، 

لعادلية احلية ادلختلفة، مع ويكون ذلك على الصعيد العادلي واحمللي، ُب اللغات اودعوهتم إليها، 
وكذلك أوصي ُب ىذا ادلقام بتكوين جلنة استخدام وسائل النشر واإلعالم ادلتاحة ادلتنوعة، 

علمية تقوم برصد سلالفات الزوار واحلجاج وادلعتمرين ودراستها والكتابة عنها، ومن األحسن 
جم بلغات أىلها وتوزع أن تفرد كل ظاىرة من تلك الظواىر ادلخالفة بكتابة مستقلة، وتًت 

عليهم، ولتكن الًتمجة سليمة سلسة رفيعة ادلستوى اللساين اللغوي ْتيث يستمتع القارئ 
ويتلذذ ُب قراءهتا، وكذلك ينبغي االىتمام والعناية ّتودة خطوطها وأحرفها وحسن تنسيقها 

فاعل وطباعتها؛ فإن ذلك أدعى للقراءة، وأريح للنظر وادلطالعة، وأقرب للقبول والت
واالستجابة، وكذلك أوصي بتكثيف الدروس ُب ادلسجد احلرام وادلسجد النبوي ُب اللغات 

 وهللا ادلوفق واذلادي إىل سواء السبيل. ادلختلفة، وخاصة ُب مواسم احلج والعمرة والزايرة، 
ىذا، وإين أمحد هللا سبحانو وتعاىل وأشكره على ما وفقٍت ويسر يل من إ٘تام ىذا 

الو سبحانو أبمسائو احلسٌت وصفاتو العليا أن يعفو عٍت ويغفر يل، وأن يوفقٍت دلا البحث، وأس
فيو احلق والصواب، وأن جيعل عملي كلو خالصا لوجهو الكرمي. اللهم أران احلق حقا وارزقنا 

ك رب العزة عما يصفون، وسالم على رب اتباعو، وأران الباطل ابطال وارزقنا اجتنابو، سبحان
 احلمد هلل رب العادلُت.ادلرسلُت، و 
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 قائمة املصادر واملراجع 
 أوال: القرآن الكرمي. 
 اثنيا: الكتب العربية: 

للدكتور صاحل بن حامد الرفاعي، ط. األوىل األحاديث الواردة يف فضائل ادلدينة مجعا ودراسة، 
نورة ابلتعاون مع رلمع ادللك م مركز خدمة السنة والسَتة النبوية ابجلامعة اإلسالمية ادلدينة ادلٕٜٜٔىع/ٖٔٗٔ

فهد لطباعة ادلصحف الشريف. طبع على نفقة صاحب السمو ادللكي األمَت عبد اجمليد بن عبد العزيز آل 
 سعود، أمَت منطقة ادلدينة ادلنورة. 

ترتيب: األمَت عالء الدين (، ىعٖٗ٘)ت لإلمام ابن حبان البسيت  ،اإلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان
 ،م مؤسسة الرسالةٖٜٜٔىع/ٖٗٔٗٔتقيق: شعيب األرنؤوط. ط. الثانية  (،ىعٜٖٚ)ت ان الفارسي علي بن بلب

 لبنان. ،بَتوت

م مكتبة ٕٜٜٔىع /ٕٔٗٔدمحم انصر الدين األلباين. ط. األوىل  ، للشيخأحكام اجلنائز وبدعها
 ادلعارف الرايض، ادلملكة العربية السعودية.  

للدكتور إبراىيم بن صاحل اخلضَتي، ط. الثانية  ،ميةأحكام ادلساجد يف الشريعة اإلسال
م دار الفضيلة الرايض. ووزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، مركز ٕٔٓٓىع/ٕٔٗٔ

 البحوث والدراسات اإلسالمية الرايض.

ألوىل للدكتور عبد هللا بن عمر بن دمحم السحيباين، ط. ا ،أحكام ادلقابر يف الشريعة اإلسالمية
 .، ادلملكة العربية السعوديةم دار ابن اجلوزي، الدمامٕ٘ٓٓىع/ٕٙٗٔ

أليب  ،: حلية األبرار وشعار األخيار ُب تلخيص الدعوات واألذكار ادلستحبة ُب الليل والنهاراألذكار
، ٖتقيق: علي الشرّتي وقاسم النوري، ط. األوىل (ىعٙٚٙ)ت زكراي حيِت بن شرف النووي 

 بدون معلومات النشر األخرى.م، ٖٕٓٓىع/ٕٗٗٔ

 عرض ونقد. أتليف: الدكتور انصر بن عبد هللا بن أصول مذىب الشيعة اإلمامية االثين عشرية،
 م دار الرضا للنشر، اجليزة. ٜٜٗٔىع/٘ٔٗٔعلي القفاري، ط. الثانية 

ء مصطفى ادلراغي، ، ٖتقيق: أيب الوفا(ىعٜٗٚ )ت ، دمحم بن عبد هللا الزركشيإعالم الساجد أبحكام ادلساجد
م القاىرة، جلنة إحياء الًتاث اإلسالمي، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، مجهورية مصر ٜٜٙٔىع/ٙٔٗٔط. الرابعة

 العربية.
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ٖتقيق:  (،ىعٕٛٚ)ت لشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،اقتضاء الصراط ادلستقيم دلخالفة أصحاب اجلحيم
م، توزيع: وزارة الشؤون اإلسالمية ٜٜٜٔىع/ٜٔٗٔة الكرمي العقل. ط. السابع انصر عبد كتورد ال

 واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ادلملكة العربية السعودية. 

أليب عبد اإللو صاحل بن مقبل العصيمي التميمي، تقدمي: الدكتور  ،بدع القبور، أنواعها وأحكامها
رايض، ادلملكة العربية ال ،م دار الفضيلةٕ٘ٓٓىع/ٕٙٗٔالرمحن بن صاحل احملمود. ط. األوىل  عبد

 السعودية.
م ٕٕٔٓىع/ٕٖٗٔ، أتليف: عبد هللا اجلميلي، ط. األوىل بذل اجملهود يف إثبات مشاهبة الرافضة لليهود

 دار اإلمام أمحد، القاىرة. 
، (ىعٚٓٛ )ت للحافظ نور الدين علي بن أيب بكر اذليثمي ،بغية الرائد يف حتقيق رلمع الزوائد

 م دار الفكر بَتوت، لبنان.ٜٜٗٔىع/ٗٔٗٔ الدويش،  ط. ٖتقيق: عبد هللا دمحم
ىع(، دار ٖٔٚٔ، ألمحد عبد الرمحن البنا الشهَت ابلساعاٌب )ت بلوغ األماين من أسرار الفتح الرابين

 معلومات النشر األخرى.  إحياء الًتاث العريب بَتوت البنان. بدون

م مكتبة ٕٔٓٓىع/ٕٕٗٔن األلباين، ط. األوىل دمحم انصر الدي حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد،
 .، ادلملكة العربية السعوديةالرايض ،ادلعارف

اعتٌت بو: ، (ىعٖٛٛ )تاحلنبلي الصاحلي ، أليب بكر بن زيد اجلراعي حتفة الراكع والساجد يف أحكام ادلساجد
ط. األوىل العلي،  صاحل سامل النهام، ودمحم ابين ادلطَتي، وصاحل عبد الكرمي العنزي، وفيصل يوسف

 . وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويتم ٕٗٓٓىع/ٕ٘ٗٔ

، أليب الرحيان دمحم بن أمحد البَتوين )ت حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة
 م عامل الكتب، بَتوت، لبنان.ٕٛٓٓىع/ٜٕٗٔىع(، ط األوىل ٓٗٗ

ىع. ٕٓٗٔىع(. ط. عام: ٔٗٚدمحم بن أمحد ادلطري )ت  ذلجرة،التعريف مبا آنست اذلجرة من معامل دار ا
 ادلكتبة العلمية ادلدينة ادلنورة. 

ىع(، ٖتقيق: سامي بن دمحم ٗٚٚ، للحافظ ابن كثَت الدمشقي )ت تفسري القرآن العظيم 
  .، ادلملكة العربية السعوديةم دار طيبة للنشر والتوزيع، الرايضٜٜٜٔىع/ٕٓٗٔالسالمة، ط. الثانية 

ىع(، ٖتقيق: أيب ٕ٘ٛ، أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت تقريب التهذيب
 األشبال صغَت أمحد شاغف الباكستاين، تقدمي: بكر بن عبد هللا أبو زيد، دار العاصمة للنشر والتوزيع.

، مطبوع مع (ىعٛٗٚ)ت أليب عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان الذىيب تلخيص ادلستدرك، 
 لبنان. ،ستدرك، إشراف: الدكتور يوسف عبد الرمحن ادلرعشلي، دار ادلعرفة، بَتوتادل
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ٖتقيق:  (،ىعٖٙٗ )تللحافظ ابن عبد الرب النمري  ،التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد
م  وزارة األوقاف ٜٜٚٔىع/ٜٜٖٔط. عام مصطفى بن أمحد العلوي ودمحم عبد الكرمي البكري وغَتمها، 

 شؤون اإلسالمية ابدلملكة ادلغربية. وال

لألستاذ الدكتور أيب أمحد دمحم عبد هللا األعظمي،  اجلامع الكامل يف احلديث الصحيح الشامل،
ادلملكة العربية ، م دار السالم للنشر والتوزيع، الرايضٕٙٔٓىع/ٖٚٗٔادلعروف ابلضياء، ط. األوىل 

 .السعودية
للشيخ دمحم انصر الدين األلباين، ط. الثالثة.  يعلمها أصحابو. خطبة احلاجة اليت كان رسول هللا 

 ىع ادلكتب اإلسالمي، بَتوت، لبنان. ٜٖٚٔ
  

للدكتور أيب أمحد دمحم  دراسات يف اليهودية وادلسيحية وأداين اذلند والبشارات يف كتب اذلندوس،
 ادلملكة العربية السعودية.م مكتبة الرشد، الرايض. ٖٕٔٓىع/ٖٗٗٔضياء الرمحن األعظمي، ط. اخلامسة 

ىع(. ٖٗٙأليب عبد هللا دمحم بن زلمود البغدادي ادلعروف اببن النجار )ت الدرة الثمينة يف أخبار ادلدينة، 
 م. مكتبة دار الزمان، ادلدينة ادلنورة. ادلملكة العربية السعودية.ٖٕٓٓىع/ٕٖٗٗٔتقيق: عبد الرزاق ادلهدي. ط. األوىل 

بن  ىع، تصنيف: العالمة دمحمٕ٘ٛللحافظ ابن حجر العسقالين  ادلرام. سبل السالم شرح بلوغ
م مكتبة ٕٙٓٓىع/ٕٚٗٔىع، تعليق: الشيخ دمحم انصر الدين األلباين، ط. األوىل ٕٛٔٔإمساعيل الصنعاين 

 ادلعارف، الرايض، ادلملكة العربية السعودية.
 انصر الدين األلباين. ط. للشيخ دمحمسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا، 

 ادلملكة العربية السعودية. ،الرايض ،م مكتبة ادلعارفٜٜٙٔىع/ ٙٔٗٔاألوىل 
، ٖتقيق: الدكتور دمحم بن سعيد بن ىعع(ٜٕٓ)ت ، لعبد هللا بن اإلمام أمحد بن دمحم بن حنبل الشيباين السنة

ادلملكة العربية  عة والنشر والتوزيع، الرايض،م، دار عامل الكتب للطباٜٜٙٔىع/ٙٔٗٔسامل القحطاين، ط. الرابعة 
 .السعودية

ىعع(، ٖتقيق: عطية بن عتيق ٖٔٔأليب بكر أمحد بن دمحم بن ىارون بن يزيد اخلالل )ت السنة، 
 .ادلملكة العربية السعودية ،م دار الراية، الرايضٜٜٛٔىع/ ٓٔٗٔالزىراين. ط. األوىل، 

، اعتٌت بو: أبو عبيدة (ىعٕ٘ٚ)ت شعث السجستاين أليب داود سليمان بن األسنن أيب داود، 
 .، ادلملكة العربية السعوديةالرايض ،ىع، مكتبة ادلعارفٕٗٗٔمشهور بن حسن آل سلمان،  ط. الثانية 

، اعتٌت بو: أبو عبيدة مشهور (ىعٜٕٚ)ت أليب عيسى دمحم بن عيسى الًتمذي سنن الرتمذي، 
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 .، ادلملكة العربية السعوديةالرايض ،عارفبن حسن آل سلمان. ط. األوىل  مكتبة ادل
ىع دائرة ٕٖ٘ٔ. ط. األوىل (ىعٛ٘ٗ)ت أليب بكر أمحد بن احلسُت البيهقي  السنن الكربى،

 ادلعارف العثمانية ْتيدر آابد الدكن، اذلند.
. اعتٌت بو: أبو عبيدة مشهور بن (ىعٕ٘ٚ)ت أليب عبد هللا دمحم بن يزيد القزويٍت سنن ابن ماجو، 

 .، ادلملكة العربية السعوديةالرايض ،آل سلمان. ط. األوىل مكتبة ادلعارف حسن
اعتٌت بو: أبو عبيدة مشهور بن . (ىعٖٖٓ)ت أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي  ،سنن النسائي

 .، ادلملكة العربية السعوديةالرايض ،حسن آل سلمان. ط. األوىل  مكتبة ادلعارف
)ت احلسن علي بن خلف بن عبد ادللك ادلعروف اببن بطال  ، أليبشرح صحيح البخاري

، الرايض ،م  مكتبة الرشدٕٓٓٓىع/ٕٓٗٔ. ضبط وتعليق: أيب ٘تيم ايسر بن إبراىيم. ط. األويل (ىعٜٗٗ
 .ادلملكة العربية السعودية

، (ىعٕٛٚ)ت لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين  شرح العمدة يف الفقو )الطهارة(
، ادلملكة العربية الرايض ،ىع،  مكتبة العبيكانٖٖٔٗٔتقيق: الدكتور سعود صاحل العطيشان، ط. األوىل 

 .السعودية

ىع دار ٖٜٖٔط. الثانية  (،ىعٙٚٙ)ت حيِت بن شرف النووي شرح النووي لصحيح مسلم، 
 إحياء الًتاث العريب بَتوت، لبنان.

إلسالم تقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم ، لشيخ االصارم ادلسلول على شامت الرسول 
، ٖتقيق: دمحم بن عبد هللا بن عمر احللواين، ودمحم كبَت ىعع(ٕٛٚ)ت بن عبد السالم بن تيمية النمَتي احلراين 

أمحد شودري، تقدمي: الدكتور بكر بن عبد هللا أبو زيد، والدكتور دمحم بن سعيد القحطاين، ط. األوىل 
 ، رمادي للنشر، الدمام، ومؤ٘تن للتوزيع، الرايض، ادلملكة العربية السعودية.مٜٜٚٔىع/ٚٔٗٔ

ىع(، ٖتقيق: أمحد ٖٜٖإمساعيل بن محاد اجلوىري )ت  الصحاح، اتج اللغة وصحاح العربية،
 م دار العلم للماليُت، بَتوت، لبنان.ٜٜٓٔعبد الغفور عطار، ط. الرابعة 

ىععع(، ٖتقيق: دمحم مصطفى األعظمي. ٖٔٔدية النيسابوري )ت دمحم بن إسحاق بن خز  صحيح ابن خزمية،
 م ادلكتب اإلسالمي، بَتوت، لبنان.  ٜٓٛٔىع/ٓٓٗٔط. عام:  

ىع(، ط. األوىل ٕٙ٘، أمَت ادلؤمنُت ُب احلديث دمحم بن إمساعيل البخاري )ت صحيح البخاري
 السعودية.  م دار السالم للنشر والتوزيع، الرايض، ادلملكة العربيةٜٜٚٔىع/ٚٔٗٔ

م  مكتبة ٕٓٓٓىع/ٕٔٗٔللشيخ دمحم انصر الدين األلباين. ط. الثانية  ،صحيح سنن أيب داود
 ادلعارف، الرايض، ادلملكة العربية السعودية. 
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م مكتبة ٕٓٓٓىع/ٕٓٗٔللشيخ دمحم انصر الدين األلباين. ط. األوىل  ،صحيح سنن الرتمذي
 ية.  ادلعارف، الرايض، ادلملكة العربية السعود

م مكتب ٜٛٛٔىع /ٜٓٗٔللشيخ دمحم انصر الدين األلباين. ط. األوىل  صحيح سنن النسائي،
 الًتبية العريب لدول اخلليج،  الرايض،  ادلملكة العربية السعودية.  

اعتٌت بو: أبو . (ىعٕٔٙ)ت لإلمام أيب احلسُت مسلم بن احلجاج القشَتي صحيح مسلم، 
 م بيت األفكار الدولية، الرايض. ادلملكة العربية السعودية. ٜٜٛٔىع/ٜٔٗٔصهيب الكرمي، ط. عام: 

ىع، ٕٖٗٔ، للشيخ عبد الرمحن بن سعد الشثري، ط. الرابعة عشر، عقائد الشيعة االثين عشرية
 طبعة خَتية، بدون معلومات النشر األخرى.

سُت دمحم دمحم ىع(، ٖتقيق: الدكتور حٕٕٗاذلروي )ت  سالم بنيب عبيد القاسم أل ،احلديث غريب
م رلمع اللغة العربية، اإلدارة ٖٜٜٔىع/ٖٔٗٔشرف، مراجعة: عبد السالم دمحم ىارون وغَته، ط. األوىل 

 العامة للمعجمات وإحياء الًتاث، مجهورية مصر العربية. 
ىع(. ٖتقيق: علي دمحم ٖٛ٘أليب القاسم زلمود بن عمر الزسلشري )ت  الفائق يف غريب احلديث،

 م دار الفكر، بَتوت، لبنان.ٖٜٜٔىع /ٗٔٗٔ أبو الفضل إبراىيم، ط. عام البجاوي، دمحم
 (،ىعٕ٘ٛ)ت للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين  فتح الباري بشرح صحيح البخاري،

 بَتوت، لبنان. ،دار ادلعرفة
ىع(، ٖتقيق: زلمود بن ٜ٘ٚأليب الفرج ابن رجب احلنبلي )ت  فتح الباري شرح صحيح البخاري،

بان بن عبد ادلقصود، ورلدي بن عبد اخلالق الشافعي وإبراىيم بن إمساعيل القاضي، وغَتىم، ط. األوىل شع
 م، مكتبة الغرابء األثرية، ادلدينة ادلنورة.ٜٜٙٔىع/ٚٔٗٔ

، ىعع(ٜٕٗ)ت القاىر بن طاىر البغدادي  ، أليب منصور عبدوبيان الفرقة الناجية منهم الفرق بني الفرق
 دمحم عثمان اخلشت، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير، القاىرة. مجهور مصر العربية.دراسة وٖتقيق: 

للدكتور غالب بن علي عواجي، فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها، 
 . ، ادلملكة العربية السعوديةم  الدار العصرية، جدةٕٔٔٓىع/ٕٖٗٔط. التاسعة 

ىع(، ط. ٚٔٛد الدين دمحم بن يعقوب الفَتوز آابدي )ت جملالقاموس احمليط، 
م، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، وىي مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة األمَتية سنة ٜٜٚٔىع/ٜٜٖٔ
 ىع.ٖٔٓٔ

ىع، دار ابن ٕٗٗٔللشيخ دمحم بن صاحل العثيمُت، ط. الثانية  القول ادلفيد على كتاب التوحيد
 دلملكة العربية السعودية. اجلوزي، الدمام، ا
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عبد العزيز بن فيصل الراجحي. تقدمي الشيخ  ،رلانبة أىل الثبور ادلصلني يف ادلشاىد وعند القبور
 الرايض، ادلملكة العربية السعودية. ،م مكتبة الرشدٕٗٓٓىع/ٕ٘ٗٔالدكتور صاحل الفوزان، ط. األوىل 

، مجع وترتيب: عبد الرمحن بن دمحم بن ىعع(ٕٛٚ)ت رلموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية 
م، ُب رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف ٜٜ٘ٔىع/ٙٔٗٔقاسم وساعده ابنو دمحم. ط. عام: 

ابدلدينة ادلنورة. ٖتت إشراف: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ادلملكة العربية 
 السعودية.

يخ عبد العزيز بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن ابز. ط. الثالثة للش رلموع فتاوى ومقاالت متنوعة،
، ادلملكة العربية ىع. إعداد: دمحم سعد الشويعر. رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، الرايضٕٔٗٔ

 .السعودية
ىع، إدارة ٖٖٚٗٔتقيق: أمحد دمحم شاكر، ط. األوىل (، ىعٙ٘ٗ)ت للعالمة ابن حزم  ،احمللى

 نَتية ٔتصر.الطباعة ادل
اعتٌت بو:  (،ىعٙ٘ٗ)ت  للعالمة ابن حزم ،مراتب اإلمجاع يف العبادات وادلعامالت واالعتقادات

 .  ، لبنانبَتوت ،م دار ابن حزمٜٜٛٔىع/ٜٔٗٔحسن أمحد إسرب. ط. األوىل 

أليب عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن دمحم ادلعروف اببن البيع احلاكم ادلستدرك على الصحيحني، 
 لبنان. ،، إشراف: الدكتور يوسف عبد الرمحن ادلرعشلي، دار ادلعرفة، بَتوت(ىع٘ٓٗ)ت نيسابوري ال

. ٖتقيق: حسُت سليم أسد. ط. (ىعٖٚٓ)ت أمحد بن علي بن ادلثٌت ادلوصلي  ،مسند أيب يعلى
 دمشق وبَتوت.  ،م  دار الثقافة العربيةٕٜٜٔىع/ٕٔٗٔالثانية 

ٖتقيق: شعيب األرنؤوط وغَته. ط. األوىل  (،ىعٕٔٗ)ت اين بن حنبل الشيبمسند اإلمام أمحد 
 لبنان. ،بَتوت ،م مؤسسة الرسالةٜٜ٘ٔىع/ٙٔٗٔ

ىع(، ٖتقيق: الدكتور زلفوظ الرمحن ٕٜٕ)البحر الزخار(، أليب بكر أمحد بن عمرو البزار )ت مسند البزار 
 بة العلوم واحلكم ادلدينة ادلنورة.م  مؤسسة علوم القرآن بَتوت، مكتٜٛٛٔىع/ٜٓٗٔبن زين هللا. ط. األوىل 

ٖتقيق: حبيب الرمحن األعظمي ط. الثانية  (،ىعٕٔٔ)ت لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين  ،ادلصنف
 .، لبنانىع ادلكتب اإلسالمي بَتوتٖٓٗٔ

األستاذ عامر العمري ٖتقيق:  (،ىعٖٕ٘ )ت أليب بكر عبد هللا بن دمحم بن أيب شيبة الكوُبادلصنف، 
الدار السلفية، م ٜٜٚٔىع/ٜٜٖٔ الثانيةط. اىتم بطباعتو ونشره: سلتار أمحد الندوي السلفي،  ،األعظمي

 دمحم علي بلدينج، بيندي ابزار، بومباي، اذلند.
ىع(، ٖتقيق: عبد القادر بن ٕ٘ٛ، للحافظ ابن حجر العسقالين )ت ادلطالب العالية بزوائد ادلسانيد الثمانية

م  دار العاصمة الرايض، دار الغيث، الرايض، ادلملكة العربية ٕٓٓٓىع /ٕٓٗٔط. األوىل عبد الكرمي بن عبد العزيز. 
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 السعودية.
للدكتور محد بن محدي الصاعدي، ط. األوىل  ،ادلطلق وادلقيد وأثرمها يف اختالف الفقهاء

 م عمادة البحث العلمي، اجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة.ٖٕٓٓىع/ٖٕٗٔ
ىع(، طبع ٖٛٛ، أليب سليمان محد ين دمحم اخلطايب )ت سنن أيب داودمعامل السنن شرح 

 م، مطبعة العلمية ْتلب.ٖٖٜٔىع/ٕٖ٘ٔ: دمحم راغب الطباخ. ط. األوىل وتصحيح
ىع(، ٖتقيق: طارق بن عوض ٖٓٙ، أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين )ت ادلعجم األوسط

 م  دار احلرمُت، القاىرة، مصر.ٜٜ٘ٔىع/٘ٔٗٔط. عام  هللا بن دمحم، عبد احملسن بن إبراىيم احلسيٍت.
ٖتقيق: دمحم شكور زلمود، ىع(، ٖٓٙأليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين )ت  ادلعجم الصغري،

 .عمان, عمار داربَتوت، و , اإلسالمي ادلكتب م ٜ٘ٛٔىع/٘ٓٗٔط. األوىل 
ىع(، ٖتقيق: محدي بن عبد اجمليد ٖٓٙ، أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين )ت ادلعجم الكبري

 م  مكتبة العلوم واحلكم ابدلدينة ادلنورة.  ٖٜٛٔىع/ٗٓٗٔالسلفي. ط. الثانية 
، ٖتقيق: عبد السالم (ىعٜٖ٘)ت أليب احلسُت أمحد بن فارس بن زكراي  معجم مقاييس اللغة،

 . ، لبنانم دار الفكر، بَتوتٜٜٚٔىع/ٜٜٖٔدمحم ىارون، ط. عام 
ىعع(، ٕٖٗ، أليب احلسن علي بن إمساعيل األشعري )ت الميني واختالف ادلصلنيمقاالت اإلس

 م ادلكتبة العصرية، صيدا، بَتوت، لبنان.ٜٜٓٔىع/ٖٔٔٗٔتقيق: دمحم زلي الدين عبد احلميد، ط. 
)ت أليب السعادات ادلبارك بن دمحم اجلزري ادلعروف اببن األثَت  النهاية يف غريب احلديث واألثر،

 لبنان. ،بَتوت ،ٖتقيق: طاىر أمحد الزاوي، زلمود دمحم الطناجي. دار إحياء الًتاث العريب (،ىعٙٓٙ
-ىعٖٚٗٔ، للدكتور أبو بكر دمحم زكراي، ط. األوىل اذلندوسية وأتثر بعض الفرق اإلسالمية هبا

 م دار األوراق الثقافية، جدة، ادلملكة العربية السعودية. ٕٙٔٓ
 اصة ابلرافضةاثلثا: ادلصادر وادلراجع اخل

 الكتب العربية للرافضة: -أ
 (، ٖتقيق: ىٓٙٗ)ت يب جعفر دمحم بن احلسن الطوسي ، ألاالستبصار فيما اختلف من االخبار

هتران،  ،ابزار سلطاين ،دار الكتب االسالمية :الناشرىع، ٖٖٙٔط. الرابعة  ،السيد حسن ادلوسوي اخلرسان
 إيران.

ىع(، ضبط وتصحيح وتعليق: دمحم جعفر مشس ٕٖٛيٍت )ت دمحم بن يعقوب الكل أصول الكايف،
 م دار التعارف للمطبوعات، بَتوت، لبنان.ٜٜٛٔىع/ٜٔٗٔالدين، ط. عام: 

ىع(، تقدمي ٜٖ٘ٔعباس بن دمحم رضا القمي )ت  األنوار البهية يف تواريخ احلجج اإلذلية،
 .ء، بَتوت، لبنانم دار األضواٜٗٛٔىع/ٗٓٗٔوتعليق: دمحم كاظم اخلراساين، ط. األوىل 
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ىع(، ط. الثالثة: ٔٔٔٔدمحم ابقر اجمللسي )ت  حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار،
 م دار إحياء الًتاث العريب، بَتوت، لبنان.ٖٜٛٔىع/ٖٓٗٔ

تصحيح وتعليق وتقدمي: احلاج ىع(، ٜٕٓ)ت  دمحم بن احلسن الصفار، أتليف: بصائر الدرجات
 ، إيران.طهران ،منشورات األعلمي ىع، ٗٓٗٔط.  ، مَتزا حسن

الرابعة  .طىع(، ٔٔٗٔي )ت اخلوئأيب القاسم ادلوسوي لسيد ، لالبيان يف تفسري القرآن
 .لبنان ،بَتوت ،الناشر: دار الزىراء للطباعة والنشر والتوزيع مٜ٘ٚٔىع/ٜٖ٘ٔ

ليق: السيد حسن ٖتقيق وتعىع(، ٓٙٗ)ت لطوسي أليب جعفر دمحم بن احلسن ا ،هتذيب األحكام
 ، إيران.طهران ،دار الكتب اإلسالمية. شىع،  ٖٗٙٔ الثالثة .ط، ادلوسوي

أيب جعفر دمحم بن علي بن احلسُت بن موسى للشيخ الصدوق  ،ثواب األعمال وعقاب األعمال
ش  ٖٛٙٔ، ط. الثانية، السيد حسن اخلرسانو تقدمي: السيد دمحم مهدي ىع(، ٖٔٛ)ت  بن اببويو القمي

 .قم ،لناشر: منشورات الشريف الرضياىع، 
الربوجردي )ت  الطباطبائي حسُت ألف ٖتت إشراف: السيد الشيعة، أحاديث جامع

 إيران. قم، العلم، مدينة ىع، من منشوراتٚٓٗٔىع(، ط. ٖٖٛٔ
مؤسسة النشر ىع، ٚٓٗٔىع(، ط. ٓٙٗ)ت  الطوسيأليب جعفر دمحم بن احلسن  ،اخلالف

 ، إيران.ادلدرسُت بقمالتابعة جلماعة  ،اإلسالمي
 حققو ىع(،ٙٛٔٔ البحراين )ت يوسف الشيخ أتليف ،الطاىرة العرتة أحكام يف الناضرة احلدائق

 بقم، ادلدرسُت جلماعة التابعة  االسالمي النشر مؤسسة اإليرواين، تقي دمحم طبعو: على وأشرف عليو وعلق
 إيران.

حكام عن أىل بيت رسول هللا عليو وعليهم دعائم اإلسالم وذكر احلالل واحلرام والقضااي واأل
ىع(، ٖٖٙللقاضي أيب حنفية النعمان بن دمحم بن منصور بن أمحد التميمي ادلغريب )ت أفضل السالم، 

 م، دار ادلعارف، القاىرة، مصر.ٖٜٙٔىع/ٖٖٖٛٔتقيق: آصف بن علي أصغر فيضي، ط. 
ىعع(، ٙٛٚ)ت  األولروف ابلشهيد ، دمحم بن مكي العاملي، ادلعذكرى الشيعة يف أحكام الشريعة

 .قم ،مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الًتاث ىعع، ادلطبعة: ستاره، قم، الناشر: ٜٔٗٔط. األوىل 
ىع، مطبعة: ستارة، ٚٔٗٔاحلاج حسُت الشاكري، ط. األوىل ربع قرن مع العالمة األميين، 

مًتي  ٖٓسالمية اإليرانية / قم ادلقدسة زنبيل آابد عنوان ادلؤلف اجلمهورية اإلالناشر: ادلؤلف، وعنوانو: 
 ٕٜٔ٘ٛٓٓ/ كد  ٔٚٚٛٔٚ - ٜٜٕٓٙىاتف :  ٖٙٙٔٚكد   - ٙٚآستانو بالك 

مركز جواد للصف والطباعة م، ٖٜٜٔىع/ٗٔٗٔ، ط. الرابعة األمحدي يعل، السجود على األرض
 .لبنان ،بَتوت ،والنشر والتوزيع
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ىع(، دون معلومات النشر ٕٜٖٔالنجفي )ت األميٍت سُت أمحد عبد احل ،السجود على الرتبة احلسينية
 األخرى.

، مٕٜٜٔىع/ٕٔٗٔ الثانية .طىع(، ٕٜٖٔالنجفي )ت األميٍت عبد احلسُت أمحد ، سريتنا وسنتنا
 .لبنان ،بَتوت  ،دار الكتاب اإلسالميو  دار الغدير للمطبوعات

م، الناشر: ىو ٜٛٚٔىع/ٛٓٗٔعام ىع(، ط. ٚٔٗٔللدكتور موسى ادلوسوي )ت  الشيعة والتصحيح.
 ادلؤلف. 

أتليف: جعفر السبحاين، نقلو  العقيدة اإلسالمية على ضوء مدرسة أىل البيت عليهم السالم،
 إىل العربية: جعفر اذلادي، الوكالة العادلية للتوزيع، بَتوت، لبنان.

لشيخ وىو ادلعروف اب يب جعفر دمحم بن علي بن احلسُت بن موسى بن اببويو القمي أل ،علل الشرائع
م، ادلكتبة احليدرية، ٜٜٙٔىع/ٖ٘ٛٔ، ط. تقدمي: السيد دمحم صادق ْتر العلومىع(، ٖٔٛ)ت  الصدوق
 النجف.

ىع(، تصحيح وتعليق: علي ٕٖٛدمحم بن يعقوب بن إسحاق الكليٍت )ت  الفروع من الكايف،
 مية، هتران، إيران.ىع، الناشر: دار الكتب اإلسالٖٚٙٔأكرب الغفاري، ط. الثالثة، هبار 

 عبد هللا، تقدمي: السراوياحلسيٍت عبد احملسن أتليف: يف ادلسائل الثمانية،  القطوف الدانية
 م، دار ادلودة.ٜٜٚٔ، ط. الثالثة ادلنتفكيعدانن 

ىع(، ٕٖٓٔللحاج مَتزا حسُت النوري الطربسي )ت  مستدرك الوسائل ومستنبط ادلسائل،
 م.ٜٛٛٔىع/ٛٓٗٔحياء الًتاث، ط. الثانية ٖتقيق ونشر: مؤسسة آل البيت إل

مؤسسة النشر   ، عىٕٓٗٔاألوىل  .طع(،  ىٖٕٔٔ)ت القاسم القمي  لمَتزا أيبل ،مناىج األحكام
 إيران.  ،اإلسالمي التابعة جلماعة ادلدرسُت بقم

 ىع(،ٖٔٛ)ت للصدوق أيب جعفر دمحم بن علي بن احلسُت بن اببويو القمي  ،من ال حيضره الفقيو
، منشورات مجاعة ادلدرسُت ُب احلوزة العلمية ُب قم ىع،ٗٓٗٔ، الثانية .ط، علي أكرب الغفاريصيحح وتعليق: ت

  إيران. 
لعالمة أليب منصور احلسن بن يوسف بن علي األسدي، ادلعروف اب يف حتقيق ادلذىب، منتهى ادلطلب

سة الطبع والنشر ُب اآلستانة الرضوية ادلطبعة : مؤسىعع، ٘ٔٗٔىعع(، ط. األوىل ٕٙٚ)ت  احلليابن ادلطهر 
 .إيران ، مشهد،الناشر: رلمع البحوث اإلسالمية، ادلقدسة

وىو رلموع ما اختاره الشريف أبو احلسن دمحم الرضي بن احلسن ادلوسوي من كالم  هنج البالغة،
 ان.م، دار ادلعرفة، بَتوت، لبنٕ٘ٓٓىع/ٕٙٗٔط. األوىل ،  أمَت ادلؤمنُت علي بن أيب طالب 
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، مجع وأتليف: دمحم ابقر احملمودي، ط. األوىل مستدرك هنج البالغة هنج السعادة يف
 بَتوت. ،م دار التعارفٜٙٚٔىع/ٜٖٙٔ

ىع(، ط. ٗٓٔٔدمحم بن احلسن احلر العاملي )ت  وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعة.
 ىع، مؤسسة آل البيت إلحياء الًتاث، قم، إيران.ٗٔٗٔالثانية 

 كتب وادلصادر للرافضة ابللغة الفارسة. ال -ب

هتيئة وتنظيم: مركز ٖتقيقات حج، نوبت أدعيو وآداب حرمني در عمره مفرده اب ترمجو فارسي. 
 انشر: نشر مشعر،  هتران.  ٖٚٛٔابييز  ٘ٔجاب: 

 ٗأتليف: مركز ٖتقيقات حج هتران. نوبت جاب:  أدعيو وزايرات مدينو منوره اب ترمجو فارسي.
 الناشر: نشر مشعر هتران.  ٖٙٛٔن اتبستا

آية هللا العظمى عالمو سيد أبو الفضل ابن الرضا برقعي  مؤلف:تضاد مفاتيح اجلنان اب قرآن. 
مشسي، مراجعو  ٕٖٚٔىعق مطابق اب ٖٔٗٔمشسي، متوَب:  ٕٚٛٔىع ق مطابق اب ٜٕٖٔقمي، متولد: 

ىع، الناشر: دار اآلل ٖٚٛٔ/ٜٕٗٔوتصحيح: إسحاق بن عبد هللا دبَتي العوضي، إشاعت أول: 
  والصحب. الرايض، ادلملكة العربية السعودية.

، انتشارات مهر قائم، ٖ٘ٛٔمؤلف: فرج إلو قلي بور. جاب: ىفتم راىنمائ زائران خانو خدا. 
 أصفهان. 
 ابللغة األردية  رافضةمن كتب ال -ج
علي سيستاين، وآيت هللا حافظ ٔتطابق فتاوى آيت هللا سيد علي خامناي، وآيت هللا سيد  أحكام حج

بشَت حسُت صلفي، وآيت هللا وحيد خراساين، وآيت هللا انصر مكارم شَتازي، وآيت هللا سيد صادق 
شَتازي. مؤلف: احلاج فيض علي كرابلوي، مطبع: معراج دين برنًتز الىور، عنوان البيع والتوزيع: افتخار 

العصر اسالمك بك سنًت، حيدر رود، اسالم فوره  بك دفو مُت ابزار إسالم فوره، الىور، ابكستان،
 الىور، ابكستان.


