هل جیوز السجود عیل النجاسات؟

السائل :سلامين الايمري
توضيح السؤال:
اهل الس نة ایخذون علينا انه ملاذا تسجدون عیل الرتبة ،فسمعنا ان بعض علامءمه جیوزون السجود عیل النجاسات ،نرجوا يمنمک ان ترسلوا الينا يمستند هذا املوضوع.
اجلواب:
يمع السف نری یف کثر يمن الاواات بأن ایخذوا عیل الش يعة انه ملاذا تسجدون عیل الرتبة ،هذا العمل يمن الرشك ،صالتمک ابطةل و ...
لکن اجلدیر ابذلکر ان کثر يمن الکبار و العلامء املشوورین نندمه جوزوا حيت السجود عیل النجاسات ایضا.
ابو حنيفة :السجدة عیل ادلرمه جائز
الطحاوي النف یف كتاب مت ر اتلال العلامء نلال نن ایب حنيفة یلول:
يف النجاسة يموضع اللديمني أو السجود
برش بن الوليد نن أيب یوسف نن أيب حنيفة اذا اكن يف يموضع اديميه بول أكرث يمن ادر ادلرمه فصالته فاسدة وال تفسد عليه يف يموضع السجود .
الطحاوي النف  ،ابوجعفر أمحد بن محمد بن ساليمة (املتويف123هـ) /اجلصاص ،مت ر اتلال العلامء ،ج ،3ص ،263حتليق :د .نبد هللا نذیر أمحد ،انرش :دار البشائر االساليمية  -بروت،
الطبعة :الثانية3131 ،هـ
رشح حال الطحاوي:
العاليمة مشس ادلین اذلهي یلول نن الطحاوي هکذا:
الطحاوي االيمام العاليمة الافظ الكبر حمدث ادلایر امل ریة وفليووا أبو جعفر أمحد بن محمد بن ساليمة بن سلمة بن نبد املكل الزدي الجري امل ري الطحاوي النف صاحب التصانيف يمن أهل
اریة طحا يمن أنامل يم ر يمودله يف س نة تسع وثالثني ويمئتني. ...
وبرز يف عمل الدیث ويف الفله وتفله ابللايض أمحد بن أيب معران النف ومجع وصنف...
ذكره أبو سعيد بن یونس فلال عداده يف جحر الزد واكن ثلة ثبلا فليوا عااال مل خيلف يمثهل مث ذكر يمودله ويموته.
أخربان الش يخ أبو احساق يف طبلات الفلواء اال وأبو جعفر الطحاوي انتوت اليه رئاسة أحصاب أيب حنيفة مب ر . ...
اذلهي الشافع  ،مشس ادلین ابونبد هللا محمد بن أمحد بن ننامن (املتويف  117هـ) ،سر أعالم النبالء ،ج ،31ص ،21حتليق :شعيب الرنؤوط ،محمد نعمي العراسويس ،انرش :يمؤسسة الرساةل -
بروت ،الطبعة :التاسعة3131 ،هـ.
ابوحنيفة :النجاسة يف يموضع السجود ال متنع نن اجلواز!
عالء ادلین البخاري یف كشف الرسار نن ایب یوسف ،أشور تاليمذة ایب حنيفة ینلل نن ایب حنيفة هکذا:
روي أبو یوسف نن أيب حنيفة رمحوام هللا أن النجاسة يف يموضع السجود ال متنع نن اجلواز.
البخاري ،عالء ادلین نبد العزیز بن أمحد (املتويف 117هـ)،كشف الرسار نن أصول خفر االسالم الزبدوي ،ج ،2ص ،197حتليق :نبد هللا محمود محمد معر ،انرش :دار الكلب العلمية  -بروت -
3137هـ 3991 -م.

رشح حال نبد العزیز البخاري:
نبدالعزیز بن أمحد بن محمد البخاري االيمام البحر يف الفله والصول تفله عيل معه االيمام محمد الناميرغ يمن تصانيفه رشح أصول الفله للزبدوي و...
اللريش النف  ،أبو محمد نبد اللادر بن أيب الوفاء محمد بن أيب الوفاء (املتويف111هـ) ،اجلواهر املضية يف طبلات النفية ،ج ،3ص ،131رمق ،716 :انرش :يمر محمد كتب خانه  -كراتيش
الص َال ِة ِن ْندَ انَ :
الحنا  :اَ ِليل النَّ َج َاس ِة َن ْفو يف َح ِق َج َوا ِز َّ
عالء ادلین الاكساين النف یلول:
الص َال ِة فَا ْن اكنت اَ ِل َ ة
الص َال ِة ِن ْندَ انَ عيل يما َيم َّر َوا ْن اكنت َكثِ َر ةة فَا ْن اكنت يف َيم ْو ِضع ِ الْ َيدَ ْی ِن َو ُّالر ْك َب َت ْ ِني
يةل ََت ُُوز عيل َأ ِي َيم ْو ِضع ٍ اكنت ِ َل َّن اَ ِلي َل النَّ َج َاس ِة َن ْفو يف َح ِق َج َوا ِز َّ
َوا ْن اكنت النَّ َج َاس ُة يف َيم َاك ِن َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َال ِة يمع النَّ َج َاس ِة فَ َال َجی ُُوز.
ََت ُُوز ِن ْندَ َأ ْحصَا ِبنَا الث ََّالثَ ِة َو ِن ْندَ ُزفَ َر َوالشَّ ا ِف ِع ِ َال ََت ُُوز َو ْج ُه اَ ْو ِلوِ َما َأن َّ ُه َأدَّي ُر ْكنةا يمن َأ ْر َاك ِن َّ
الاكساين الشايش النف  ،عالء ادلین أيب بكر بن يمسعود بن امحد املللب مبكل العلامء (املتويف 171هـ) ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،ج ،3ص ،72انرش :دار الكلاب العريب  -بروت،
الطبعة :الثانية3972 ،م.
رشح حال الاكساين:
أبو بكر بن يمسعود بن أمحد الاكشاين عالء ادلین يمكل العلامء  ...واكن للاكشاين وجاهة وخديمة وجشاعة وكذا اال ابن العدمي مسعت اايض العسكر یلول ادم الاكشاين ديمشق حفرض اليه الفلواء
وطلبوا يمنه الالكم فعينوا يمسائل كثرة جفعل یلول ذهب اليوا يمن أحصابنا فالن وفالن فمل یزل كذكل حيت أهنم مل جیدوا يمسأةل اال واد ذهب اليوا واحد يمن أحصاب أيب حنيفة فأنفض اجمللس ومل
یتلكموا يمعه.
السودوين ،أبو الفداء زین ادلین اامس بن اطلوبغا (املتويف719هـ) ،اتج الرتامج ،ج ،3ص ،127حتليق :محمد خر ريمضان یوسف ،انرش :دار اللمل  -ديمشق  /سورای ،الطبعة :الويل3131 ،هـ-
3992م .
الال نس ئل يمن علامء اهل الس نة:
أهیام أفضل؛ السجود عیل تربة س يد الشوداء عليه السالم ،أو السجود عیل النجاسات؟
و يمن هللا التوفيق
فریق االجابة نن الش هبات
يمؤسسة االيمام ويل الع ر (جع) لدلراسات العلمية

