
 قول في – نجاسة الكفار والمشركین  -
 
 

الحرام المسجد يقربوا فال نجس المشركون إنما .. ] - : تعالى بقوله الكالم                نستھل
- : ونقول ، 28 التوبة - [ .. فضله من هللا ُيغنیكم عیلة خفتم وإن ، ھذا عامھم                     بعد
وال له معنى ال - المشركین و الكفار نجاسة - حول المسلمین فقھاء يقوله ما                 أن
المجید الكتاب علیه يدل ما وھذا ، صحیح وغیر ضعیف واھن قول ھو بل ، علیه                  دلیل

 و صريح العقل وصحیح النقل .
عند - نجس - ومعنى المجید الكتاب في الوارد - نجس - لفظ بین كبیر                 والفرق
أخبار مجموعة على الشأن ھذا في وفتاويھم أقوالھم في الفقھاء ويعتمد ،              الفقھاء
، والتحلیل والبرھان النقد أمام تصمد وال ، الداللة ساقطة السند مبتورة              وروايات
أجل من موضوعیة تحلیلیة وقفة من لنا بد ال كان الدارج بالمعنى اللفظ               ولتداخل

 البیان والتوضیح ، وذلك ألھمیة األمر وحساسیته ، ونقول :
وكذا ، الفقھاء بعض بھا يقول التي و ، ذلك في واالتفاق اإلجماع دعوا رد يجب :                   أوالً

 رد دعوا أھل التقلید من الفقھاء والمتكلمین .
آدم بني طھارة ذلك ومن ، ( الطھارة األشیاء في األصل ) ان على التأكید :                  وثانیاً

 القطعیة .
  

 .وثالثاً :  التأكید  على  أن  ( النجاسة ھي عرض زائل )
كفاراً أم كانوا مؤمنین الناس جمیع على حكما يسري القول وھذا             

الشأن،  ذلكومشركین  وغیرھم ھذا في اإلجماع دعوى ان ] - :         
األمر ھذا تقرير في علیھا االعتماد يمكننا حتى ، ذاته بحد مستقالً دلیالً               لیست
غیر ، وغیرھم والمتكلمین الفقھاء من األمر ھذا في التقلید و ، [               وغیره

ھوتركه  مطلقاً ،واألحوط،جائز   قطعاً حیث من التقلید ألن )      
السالبة المطلقة نحو على يكون ودائماً ، ( ومعناه لالجتھاد وإلغاء للعقل              تحجیر
وكذلك ، 21 لقمان – ( .. أباءنا علیه وجدنا ما ھذا ) - : قوله في هللا نبذھا                     التي

والقولقوله تعالى ، 17 البقرة - ( .. أباءنا علیه ألفینا ما نتبع بل .. ) - :                 
قائم التقلید ) : باعتبار يكون ، ( عام نحو على التقلید فساد إن ) :                  الصحیح
وكذا الحلي العالمة قال ، ( داللة و سنداً ساقط خبر على قائما األصل                في
من بأحاديث أبیه عن الديباجي سھل برواية جاءنا والخبر ) الخوئي             السید

  ھذه المناكیر ) -  التفسیر المنسوب لإلمام الحسن العسكري  ..



اآلدمین-  ان األصل في األشیاء الطھارة   -  حكماً  ومنهوالصحیح طھارة )   
ُيقال نفسه والشيء ، تقیید وال تخصیص وال ذلك في استثناء وال (               جمیعاً

)عن النجاسة بعنوانھا  العام :  ( سببھا بزوال تزول ، زائل عرض كونھا          وفي
بعض،  وھذا ما علیه  عامة الفقھاء واألصولیین إلیه ذھب ما ] - : وأما ،         

في اإلجماع دعوى صحة وعدم ، [ بشيء عندنا فلیس الشأن ھذا في               اإلمامیة
  ذلك فألنھا

كرمنا ولقد ) - تعالى قوله في كما ، وعمومه الكتاب لظاھر مخالفتھا :                أوالً
المقام رفعة ومنھا ، وعموم إطالق صفة والتكريم ، 70 اإلسراء - ( آدم                بني
في جاعل إني ) : تعالى وكقوله ، النجاسة مع التكريم يصح وال ،                والقدر

 األرض خلیفة )  - البقرة 30  ، وال تصح الخالفة  مع نجاسة المستخلف  مطلقاً  .
.. ) : قوله ومنھا ، األكرم النبي عن المروية الصحیحة لألخبار معارضتھا :                وثانیاً

 كلكم ألدم وأدم من تراب ... )   .
 .وثالثاً  :   ضعف ما يستند علیه اإلجماع في األصل

فالمشھور وفقھائھم - األربعة المذاھب أئمة - لدى المسألة حكم وأما             
نجاستھم وأما ، - مطلقاً والمشركین الكفار أبدان بطھارة - : القول              عندھم

  فھي  عرض زائل  ،  أي إن النجاسة ال تسري للذوات من األبدان   .
فالعتقاداتھم - والمشركین الكفار نجاسة - من الُمراد وإنما : قلتم             وإن

 الباطلة  وأفعالھم المحرمة  .
الذي المحكم للدلیل يفتقد ألنه ، باطل أصله في القول ھذا إن :               قلنا
واالعتقاد ، شیئا الحق من يغني ال وھو حكما لیس المظنون والقول ،               يعضده
، ذلك في للمشھور مخالفته في ضیر وال ، ( مباح فكري عمل ) ھو حیث                  من
تكره أفانت ) : كذلك وقال ، 256 البقرة – ( الدين في إكراه ال ) : تعالى                    قال
به يقومون فلما النجاسة نسبة وأما ، 99 يونس - ( مؤمنین يكونوا حتى                الناس
وماھیتھا النجاسة طبیعة ألن - : باطلة نسبة كذلك وھذه ، محرم فعل               من
من ولیس : ، - سببھا بزوال مرتبط وزوالھا ، ( مفارق زائل عرض ھي ) قلنا                   كما
إن ) : تعالى قال ، الذوات أو باألبدان المفارقة وعدم االلتصاق النجاسة               خواص
وسیرتھم العقالء إتفاق ذلك وعلى ، 114 ھود - ( .. السیئات يذھبن               الحسنات

. 
    طبیعة الفقه  اإلسالمي :

بأحكامهُيناكف البعض فیَدعي غني و مانع جامع - اإلسالمي الفقه ان ) :           
تصحوموضوعاته - وال بل ، وجوه من صحیحة لیست الدعوى وھذه ، !!!!!! (             

الفقه ألن ، كذلك والمعاصر الجديد الفقه و القديم الفقه على المطلق              في
عن ُيقال وما ، سبق لمن وتكرارا إجترارا سوى لیس حقیقته في              المتداول



قائما ھو لما إنتاج إعادة سوى لیست فھي والتفريعات الفقھیة            اإلجتھادات
 . بالفعل  في كتب التاريخ و  التراث

في ال ، ھذا يومنا وإلى الشافعي عھد منذ تتحرر فلم اإلستنباط طريقة               وأما
اإلستنباط وأصول ، تؤسس أو علیه تقوم فیما وال كیفیتھا في وال              طريقیتھا
أو تغییر غیر من المشھورة رسالته في الشافعي قررھا التي ذاتھا ھي              كذلك
إعادة أو اإلستنباط طرق تطوير في جادة محاوالت عن نقرأ أو نسمع ولم ،                تبديل

التطرفالنظر في اصولھا  ومتبنیاتھا بذلك المقام ھذا في دائماً ونصطدم ،        
 البشع من البعض  ،  وبتلك  المزاعم  من البعض األخر  .

وطبیعتھا - ص - محمد الرسول إلى المنسوبة األخبار مفھوم يخص             فیما
أو الكتاب نصوص منزلة فنزلھا فیھا البعض غاال والتي ، وداللتھا             وحجیتھا
لكتاب ناسخة ھي -: فقال منھم الحد البعض وجاوز بل ، منھا رتبة               أعلى
في الظن سوى تفید ال األحوال أحسن في األخبار ھذه إن مع ، - واحكامه                 هللا

 . اغلبھا  ،  والمعلوم إنھا   قد  ُكتبت  بظروف غامضة  ونوايا نجھلھا
إلعادة ندعوا فنحن ھنا ومن ، الكتاب صنو إعتبارھا يجوز وال بھا يعتد فال                ولذلك
، وقواعدھما وموضوعاتھما وطرقھما واإلستنباط اإلجتھاد أصول في          النظر
على والقدرة الكفاءة تنقصه إجتھاد إنه السائد اإلجتھاد عن نفھمه            والذي
عن اإلجابة يستطیع ال أنه كذلك ونعلم ، المعاصرين الناس حاجات             تلبیة
للقول الخمیني اإلمام دفع بالذات المعنى وھذا ، الصلة ذات المسائل من              الكثیر
ولذلك ، اإلجتھاد معنى يدركون ال منھم والروحانیین الدين علماء عامة بإن - :              
أعمق حقیقته في إنه مع ، والنفاس الحیض شؤونات على مقتصراً             جعلوه
لتطلعات يستجیب الذي العلمي التفكیر أو الفكر ذلك إنه ، بكثیر ھذا من               وأھم
لبذل العلماء تنبیه يتطلب ذلك وألھمیة ، والمستقبل الحاضر في            المجتمع
المجتمع إدارة تھم التي الحیوية المسائل في النظر وأعمال ، ومضاعفته             الجھد

 والمشاركة  الجادة  في تقديم الحلول  لذلك   .. -  صحیفة النور ج21 ص 100  .
أم ، !! المقدمة تقول كما ؟ بالفعل غني اإلسالمي الفقه ھل              ولكن
اإلستدراك وھذا ، ؟ المجید الكتاب في الموجودة وقواعده اصوله في غناه              إن

الموجودفي السؤال  يقودنا  للقول التالي  أن ذلك ھو إنما المقصود الغنى - :        
واألصول القواعد لتلك تؤسس التي ھي والنصوص ، المجید الكتاب نصوص             في
وغابت ، الصحیح المنھج عنھا غاب فقد الفقھاء من والتفريعات الفروع واما ،             
في الغالب الطبیعي السنني بالتطور المؤمن العقل ) أعني الواقعیة األداة             عنھا
الدقیق الكشف في الذاتیة للقدرة متعمد إخراج العقل وتغییب ، ( والكون              الحیاة
قدرته في وكذلك ، والمكان الزمان بحسب للموضوعات ومناسبتھا األحكام            عن



واألحكام والموضوعات المسائل من لكثیر والتصويب التخطئة في المشاركة           على
 -   .العامة

عن اإلسالمي الفقه تخلف في الحقیقي السبب على للتعرف ھذا يقودنا             
الفقھاءمجاراة  الحیاة وتطورھا !! إھتمام عدم في يكمن السر إن : قیل وقد ،           

في يتمسكون عنه وبدالً ، اإلجتھاد في أو اإلستنباط في واحكامه هللا              بكتاب
تلك وفي ، الفقھاء من سبقھم من أقوال وعرض وتحلیل والروايات األخبار              تحلیل
من أكثر في إلیھا نوھنا التي المخاطرة تبدو ھنا ومن ويحكمون يفتون              الدورة

 .مناسبة
على وشاھدنا ، بیَّن واضح الحیاة في التطور عن الفقه عجز أن يخفى وال                
، - [ والمشركین الكفار نجاسة ] - الجديد القديم قولھم أعني فیه نحن ما                 ذلك
احسن التعامل دون وحالت اإلنساني والوجدان الضمیر على أثرت التي المقولة             تلك
وظنون أخبار على وتأسست قامت إنما المقولة تلك أن ومعلوم ، الناس              بین
إن مع !! واإلجماع اإلتفاق علیھا وا أدعَّ ذلك ومع ، صالحة غیر              ونوايا
الذي مستنده ضعف بطالنه وسبب ، باطل أصله في ذلك على             إجماعھم
والعقل الكتاب من له المانع وجود أخرى جھة ومن ، جھة من ھذا علیه                يتكئون

. 
وداللة سنداً صحیحاً لیس فھو الشأن ھذا في األخبار تواتر عن ُيحكى ما وأما                

 ،،  وقد  مر بنا تكريم الكتاب المجید لبني آدم  على  نحو مطلق ومن غیر تمییز
يا ) : كذلك قوله وفي ، 70 اإلسراء - ( آدم بني كرمنا ولقد ) : قال                    حین
أكرمكم إن لتعارفوا وقبائل شعوباً وجعلناكم وأنثى ذكر من خلقناكم إنا الناس              أيھا
خلق مطلق عن الحجرات في الكالم وظاھر ، 13 الحجرات ( أتقاكم هللا               عند

تكونالناس (  الذكر واألنثى ) التي المضافة القیمة ھو الظاھر ذلك يعزز وما ،          
 في اللقاء والتعارف والتجاوب وعدم الخالف فیما ال ينفع الناس ..

 ولكن ما معنى   الكفار  ؟
الرافض ھو والكافر ، رفض بمعنى - كفر - من اللفظ وأصل ، كافر جمع                 الكفار
معنى اعتبرت حینما المعاجم أخطأت وقد ، الرافضون أو الرافضین            وجمعھا
الكفر معنى في اإلصطالح أھل أخطأ وقد ، والتغطیة اإلخفاء أو الستر ھو               الكفر

اللفظبقولھم  إنه اإلنكار أو الجحود في األصل إذ إلیه ذھبنا ما والصحیح ،         
ولیس ، - رفض بمعنى ھو الذي و - كفر - الصحیح الثالثي اللفظ من                 يكون

داللة بمعنى أخفى  أو أنكر  أو جحد وأعم أكمل العرب لغة في الرفض إذ ،         
،من مقوالت أھل المعاجم كذلك - الرفض - على تدل مادة مصدرا والكفر ،           

ولھذا ، بحتة نظرية مادة كونھا بإعتبار ذلك ، والعقلي الفكري الرفض              أي
الالحق التذيیل ويكون ، ( تعبدون ما أعبد ال ) : قل ، الكالم سیاق في                  جاءت



مجمله في والخطاب ، ( دين ولي دينكم لكم ) : قوله في ، األمر تأكید                  بصیغة
والشرك الكفر بین الفرق ذلك ومعلوم ، المشركین عن ال الكفار عن              يتحدث

 والذي  ال يخفى على أھله  .
أكفر إني - : القول فیصح إذن ، الرفض تعني الكفر مادة كانت ولما :                 أقول
علیه تكون ما نحو على ( بوذا دين أرفض إني ) : به أعني وأنا ، - بوذا                    بدين
للطريقیة ھو الرفض فقید إذن ، يتبعھا التي اإليمان وبطريقة بالتفكیر             طريقته
أكفر إني - : ُيقال الشيء ونفس ، والعدم الوجود لطبیعة ولیس              والكیفیة
) نحو على الوجودي الرفض معنى القائل يريد وال ، مثالً - حنیفة إبي                بمذھب
اإلجتھاد في حنیفة ابي طريقة رفض ) : ذلك من القول ُيريد بل ، (                 اإلنكار
له دخل وال محض ونظري فكري ھنا مجمله في والكالم ، ( المسائل               وتحرير
الصفة وھو : - الرافضة – عن ُيقال أن يمكن الشيء ونفس ، العملي                بالجانب
أبي بھا تولى التي والبیعة الطريقة رفضت ) : التي للجماعة المرافقة              المشبھة
فإلنكار ) بالفعل بكر أبي خالفة إنكار بمعنى ھي ولیس ، ( الخالفة وعمر                بكر

 ( الوجود والعدم )  في ھذا المقامشيء والرفض شیئا أخر )  ، وال دخل لجدلیة
فالمتبادر مشبھة صفة أو صفة أسم ھي - الرافضة - إن قلنا وسواء ،              
أي ، - بكر ابي بخالفة كفرت التي الجماعة تلك - : يعني اللفظ من                 للذھن
، واضح ھو كما ھذه غیر وھذه ، وتاريخي موضوعي كواقع تنكروھا ولم               رفضتھا

 واألمر كله يتعلق بمعنى الرفض   ،  والفرق بینه وبین اإلنكار والجحود  .
صحیحاً فلیس ذلك في الشرع أھل علیه تعارف وما اللغة أھل إلیه ذھب ما وأما                 
بالرفض حصرته والتي الكتاب نصوص لسان في الوارد الكفر معنى بداللة ،            

 دون سواه  .
ا َعَرُفوْا َكَفُروْا بِِه ) – البقرة 89 .  قال تعالى : (   َفلَمَّا َجاءُھم مَّ

 وقال  تعالى : (  َفأَبَى الظَّالُِموَن إَالَّ ُكُفوراً ) - اإلسراء:99
 ھذه النصوص وغیرھا كثیر  تدفعنا :

والتي ، وفقھھم المسلمین أدب في والسیئة المتداولة الفكرة لطرد :             أوالً
 . تمزج  بین المعاني  واأللفاظ   تبعاً  لمقولة الترادف

معناً منھما فلكل ، - كافر - ولفظ - نجس - لفظ بین للتمییز تدفعنا : وثانیاً                   
 مغايرا لآلخر ، وقد  بینا معنى   - كفر – في اللغة واإلصطالح .

.  ..   
 :ولكن ما معنى كلمة – نجس - ؟

: ونقول ، واإلصطالح اللغة في - نجس - كلمة معنى على للتعرف اآلن                حان
عنوان مطلق على دل الُمنكرة صیغته في جاء فإذا ، متشابه لفظ              ھي
الفراء ذلك في خالف وقد ، أنجاس وجمعھا ، الطھارة ضد ھي التي و ،                 النجاسة



بین اإلصطالحي معناه في أخُتلف وقد ، ( يؤنث وال يجمع ال والنجس ) :                 فقال
  الفقھاء إلى أقوال منھا   :

على ومثلوا ، النجسة الذات أو النجسة العین معنى على دال لفظ إنه :                أوالً
 .ذلك   بالمشرك ، فقالوا : ھو عین نجسة أو ذات نجسة

، لذلك نجساً فیكون بسببه أو به يتعلق ما على دال لفظ انه :                وثانیاً
 كأكل المیتة والدم ولحم الخنزير .

 وثالثاً  : انه   لفظ  دال   على  لزوم  ومداومة الفعل النجس   وعدم التطھیر منه   .
من وھذا ، بسببه نجسا فیكون ، المرء به يعتقد ما على دال لفظ انه :                  ورابعاً

 قبیل  النجاسة المعنوية !!  .
 و قیل   :  انه   لفظ دال  على الفعل النجس  وعدم التحرز منه  .

 واما بالنسبة للقول األول :
مرة أول الكالم به بدأنا الذي النص أساس على عندھم تقوم به اإلستدالل               فجھة

إن، قوله تعالى : (  إنما المشركون نجس )  ، وفي توضیح ذلك  قالوا ] :   
تنقصه التوضیح وھذا ، ! [ نجسة ذوات أو نجسة أعیان ھم المشركین               عامة
القول ھذا يوثق ما نجد لم علمنا بحدود و ، اإلثبات وشاھد والدلیل الوثائقیة                الدقة

 أو يؤكد  علیه  و يدل  .
أستند التي العلة ماھي أو علیه الدلیل ھو فما إذن : كذلك ذلك كان                وإذا

 ؟ . علیھا  الفقھاء في قولھم  بالنجاسة الذاتیة
المشركون إنما ) : نفسه المتقدم النص ھو عندھم الدلیل إن : قلتم فإن                

 . نجس )
نعت أو إشارة ھو إنما علیه يدل وال المعنى ذلك يبین ال المتقدم النص إن :                  قلنا
نجاستھم أن - : بالقول تفیدنا داللة ذلك في ولیس ، المشركین فعله               لما
ھذا في المتعین منه ُيفھم ال مطلق نحو على وقولھم ، - عینیة أو                ذاتیة
لیس و ، ( اإلصطالحي التعريف على ذلك في أعتمدوا ألنھم ) : ،                الشأن
اإلصطالحي المعنى النص وتحمیل ، بكثیر ذلك قبل جاء الذي النص             على

 .الالحق  مثلبة  ، وتحمیل  للنص ما ال يحتمل من المعاني
بمیاه ولو طھارتھا يستحیل التي تلك ھي - : الفقھاء بتعريف النجسة              والعین
( النجاسة (معنى دائرة وسع قد العربي اللسان أن ومعلوم ، - جمیعاً               األرض

بلوجعلھا   شیئا   مطلقا   ،  أي إنھا عنده  أعم وأشمل من الجانب المادي ،  
نفھم السیاق ھذا وفي ، واألخالق القیم حتى تشمل - متعدية صفة -               جعلھا

ھومقولة الحسن البصري  عن ذلك  الرجل الذي  زنى بإمرأة   ، فقال عنه ) :   
 أنجسھا – إذن  -  فھو أحق بھا ) – أساس البالغة  للزمخشري  ص 447  .



ذھنیاً مفھوما ھي والتي - الشیطان نجاسة - كذلك الباب ھذا في              ويدخل
ويريدونه وتضلیل وخداع مكر فیه الناس يفعله فعل كل على ويطلق ،              تسالمیاً

معنى يسمونه -  عمل شیطاني  نجس - حصر و تخصیص يصح فال وعلیه ،        
 .النجاسة بالذاتیة  كما   ھو ُمراد  المعنى اإلصطالحي

من المشركین منع ومفھوم ھذا النجاسة معنى بین الربط يصح وال كما              
) : قوله مع اللفظ سیاق توارد لمجرد أو ذلك بسبب ال ، الحرام البیت                 زيارة

منفال يقربوا المسجد الحرام )  ، المنع إن : النص سیاق من نفھمه          فالذي
، الذاتیة نجاستھم بسبب ولیس ، خاصة علة بسبب كان الحرام المسجد              دخول
) هللا رسول مع والمواثیق للعھود نقض من فعلوه ما بسبب كان المنع إن                أي

المشركین وھذه  علة طارئة )  ، نجاسة مفھوم بین الربط يصح وال         كذلك
القول مبنى ان إعتبار على ، ( العیّلة ) المادي النقص من الخوف               ومفھوم
من هللا يغنیكم فسوف عیلة خفتم وإن ) : النص في الواردة الشرط وأداة                الالحق
إنما النص أن بدلیل ، المعترضین على الحجة إتمام سیاق في وردا (               فضله

يتحدث  بلسان  حال  ما يمكن قوله  من قبل األخرين   ،  ولیس في  صحة قولھم
. 

أھل من كفروا من ) بین ويخلطون يفرقون ال المفسرين من كثیراً أن               والملفت
، ذلك كتابه في وفرق میز قد هللا ان مع ، ( المشركین وبین                الكتاب
الكتاب أھل من كفروا الذين ان ) : تعالى قوله ومنھا متعددة              وبنصوص
الذين يكن لم ) : تعالى قوله ومنھا ، 6 البینة - ( جھنم نار في                  والمشركین
للمغايرة ھنا والواو ، 1 البینة - ( منفكین والمشركین الكتاب اھل من               كفروا
في أو الماھیة في أو الطبیعة في سواء ، مختلفین بین وللتمییز الكسائي               قال

 . اإليمان والتفكیر  ،  ولیس بین اللفظین وحدة معنى  ومفھوم
 وأما بالنسبة  للقول الثاني :

بسبب أي ، ( نجس المشركون إنما ) : نحو على به القائلین إستدالل                فجھة
والتمحیص نجاسة ما يأكلون، النقد أمام يصمد وال جداً ركیك اإلستدالل          وھذا

تنتقل ال الحالة بھذه فالنجاسة ، واآلكل المأكول نجاسة بین عالقة ال إذ ،              
صفاتھا من ان - : قلنا للنجاسة وصفنا وفي ، اآلكل إلى المأكول من                بالتبعیة
تزول زائل عرض أصلھا في النجاسة ألن ، - بھا للمتنجس المالصقة              عدم

 .بزوال سببه  ،   واالمتناع عن األكل النجس سبب كاف في زوال النجاسة
من تطھروا اذا المشركین ان ) : القول إذن فیصح : كذلك ذلك كان وإذا                 
أو القول وھذا ، ( الحرام البیت إلى وزيارتھم حجھم من مانع فال               النجاسة

 التقرير  يكون بمثابة  نفي  المنع على نحو مطلق .
 وأما  بالنسبة للقول الثالث :



إستدالل ، النجاسات من غیرھا أو الجنابة بسبب الحج من بالمنع فاالستدالل              
المرء يكون ال الزائلة واألعراض ، زائل عرض ھي الجنابة إذ متھالك بل               ركیك
من وغیره بالماء بالتطھیر تزول القبیل ھذا من العوارض وكل ، نجساً              بسببھا
والزيارة الحج من المنع في كافیاً سبباً الجنابة وجود يكون ال ولھذا ،               المطھرات

 .وعلى نحو مطلق
 واما بالنسبة للقول الرابع :

) : بقوله محكومون ھم لذلك الناس به يعتقد لما بالنص اإلستدالل               فجھة
حرية أباح هللا ألن ، كذلك باطل اإلستدالل وھذا ، ( نجس المشركون               إنما
، والعلم والتدبر المعرفة لضوابط تخضع شخصیة مسألة اإليمان وجعل            اإلعتقاد
أو اإلعتقاد مفھوم إن : قلنا وكما ذلك في واإلبتزاز والعنف اإلكراه المولى               ونفى
عبر لإلختیار تخضع التي المسائل من ألنھما ، بالحرية و بالفكر يرتبطان              اإليمان
فلیؤمن شاء فمن ) - : فقال للناس شأنھا المولى ترك لذلك و ، والبرھان                 الدلیل

 ومن شاء فلیكفر ) – الكھف 29  .
من إعتبر بل ، مطلقاً باإلعتقاد النجاسة مفھوم يربط لم البحث مورد والنص               
حتى الناس تكره أفانت ) : تعالى قال مؤمناً لیس اإليمان على الناس               يكره
السالبة المطلقة - بمثابة ھذا اإلكراه معتبراً ، 99 يونس - ( مؤمنین               يكونوا

 المالزمة  -  .
لھم مانعة الباب ھذا من النجاسة وإعتبار اإلعتقاد جھة من بالنص فاإلستدالل              إذن
المسجد دخول من يمنع ال قلنا كما باطل إستدالل ، الحرام المسجد دخول               من

 الحرام وزيارته .
 وخالصة  الكالم :

ھذا إن لنا ظھر ، ( نجس المشركون إنما ) - : : تعالى قوله معنى                  في
المشركین لفظ أفراد كل على تعمیمه يجوز ال أي ، عاما معنا يحمل ال                القول
، الفقھي اإلصطالحي بالمعنى المشركین معنى حصر يجوز وال كما ،             وعامتھم

فيكما  وال يصح إعتبار النجاسة  شیئا  ذاتیا  أو عینیا النجاسة ألن ذلك ،     
 طبیعتھا عرض زائل وال تكون  ذاتیة مطلقاً   .

كذلك ، مطلقاً منعاً يكن فلم الحرام البیت المشركین دخول من المنع وأما               
واحدا نوعا المشركین إعتبار يجوز ال ولھذا ، أصنام من يعبدون ما بسبب يكن                ولم
النص عناھم وما ، متنوعة فئات النص بلسان المشركین إذ ، واحدة فئة               أو

وھذه المتقدم إنما  ھم ، [ جمیعھم ال المشركین من خاصة معینة فئة ] ،            
والتي ، ( هللا رسول مع عھدھا نقضت التي الجماعة تلك ھي ) :                الفئة
وال إالَّ فیكم يرقبوا ال علیكم يظھروا وإن كیف ) - : بقوله المجید الكتاب                 وصفھا

 ذمة )  - التوبة 8  .



الحرام المسجد دخولھم يصح ال التي ھي المشركین من الفئة ھذه :              أقول
بدلیل ، ذلك على تدل ھذا الخطاب وصیغة ، معین وبزمن معین نحو               على
ولم شیئا ينقصوكم لم ثم المشركین من عاھدتم الذين إالَّ ) - : التالي                البیان
ھذا ففي ، 4 التوبة - ( مدتھم إلى عھدھم إلیھم فاتموا أحدا علیكم                يظاھروا

يؤكدالبیان نجد  أن نفي  ( تعمیم  المنع )  واضح بیَّن الذي التقابل بدلیل ھذا ،      
، بالحكم مشمولة غیر هللا رسول مع عھدھا حفظت التي الفئة أن              على
، ( نجس المشركون إنما ) - هللا عنھا قال التي الفئة تلك بحق صدر                 الذي
عھدھا على حافظت التي الفئة تلك مع لإلستقامة تعالى دعوته ھذا             ويؤكد
وفعل ، 7 التوبة - ( لھم فاستقیموا لكم أستقاموا فما ) : قال ، تنقظه                  ولم
 أستقام يدل على الثبات في الموقف ،  ولھذا  أمتدحه هللا بصیغتي  الفعل والصفة :

  قال تعالى  :  -  ( فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ) – ھود 112 .
تخافوا أالَّ المالئكة علیھم تتنزل استقاموا ثم هللا ربنا قالوا الذين إن ) : تعالى                 وقال

 وال تحزنوا .. )  - فصلت 30 .
يحزنون ھم وال علیھم خوف فال أستقاموا ثم هللا ربنا قالوا الذين إن ) : تعالى وقال                   

 .. )  - األحقاف 13  .
للغرض مؤدية تكون ولكي ، وشاقة مھمة عملیة اإلعتقاد و الفكر تصحیح              إن
لمن وتقلیدھم الفقھاء ذائقة على ولیس ، هللا كتاب على ذلك في تتكأ ان                يجب

الفقھاءسبقھم مقاالت لترجیح رفضا األمر تطلب كذلك المھمة ھذه وألن ،           
، محمودة غیر مغامرة و مخالفة ذلك في ألن ، المجید الكتاب نصوص               على
لسان في ھم وكذلك ، واحدا لیسوا المجید الكتاب لمنطق وفقا             والمشركون
والحكم متنوعة فئات ھم بل ، الموقف في وال المعنى في ال سواء لیسوا                العرب
منھم للبعض النجاسة ونسبة ، األخر البعض يشمل ال منھم البعض بحق              الصادر
دائماً ھو والذي ، بالسبب النجاسة أرتبطت طالما األخر البعض على تصح              ال
يكون ان يمكنه ما كل على يصدق جدلي سبب ألنه ، تأكید بكل مفارقا                سببا

 . كذلك
 تنبیه  1 :

 فإن قلتم   :   ماذا  لو كان الُمراد  من  نجاسة  المشركین  جمیعھم  ؟ .
،قلنا  : ! مطلقاً طعامھم بحلیَّة القول بطالن األمر لتطلب ، كذلك ذلك كان               لو

الَِّذيَن َوطََعاُم . ) : تعالى قال حیث ، جمیعاً طعامھم لنا أباح هللا ان حین                  في
بصیغتھا والحلیَّة ، 5 لمائدة - (.. ۖ لَُّھْم ِحلٌّ َوطََعاُمُكْم لَُّكْم ِحلٌّ اْلكَِتاَب                ُأوُتوا
ھو ، التذكیر فیه ورد الذي الوحید والقید ، مطلق نحو على وردت               المتقدمة
من علمتم ما على كذلك يصدق الشيء وھذا ، علیه هللا أسم ذكر أي                بالتذكیة



البعض إلیھا يذھب التي الظنیة النجاسة من الحرج يرتفع وبھذا ، مكلبین              الجوارح
 من غیر حاجة شرعیة ، سوى التكلف واإلحتیاط الزائد المبالغ فیه .

 تنبیه  2 :
وقالت ، هللا ابن عزير الیھود وقالت ) - : تعالى قوله تبرير يمكن وكیف : قلتم                   فإن

 النصارى المسیح أبن هللا .. ) – التوبة 30  .
ھي التي الشرك صفة ، الذھن إلى منھا يتبادر المثیرة الجدلیة ھذه إن :                قلنا
له لیس ، أخر مفھوم على ُيركز إنما ھذا يعني ال النص إن والحق ، التوحید                  ضد
من الخصوصیة مفھوم يتناول إنما هللا جھة من القول ونفي ، والتوحید بالعبادة               عالقة
والكتاب ، النبي وعیسى النبي عزير أھمیة مع ، والتربیة والتعلیم الرعاية              جھة
ممتنع الولد مفھوم ألن ، ( هللا ولد المسیح أو هللا ولد عزيرا ) إن يقل لم                   المجید
نحو على ورد والذي ، ( يولد ولم يلد لم ) التالي المنطق بحسب هللا                 على
نحو على البشر من ألحد هللا بنوة فكرة الكتاب رفض وبالمقابل ، السالبة               المطلقة
ذھن في � السلبي المفھوم ترسخ دعوة بإعتبارھا رفضھا وكذلك ،             خاص
لذلك الرفض أنطلق ھنا من ، هللا أوالد ھم المسیح أو العزير ويكأن فیظنون ،                 العامة
) يقل ولم ، 73 المائدة - ( .. ثالثة ثالث هللا إن قالوا الذين كفر لقد ) - :                      قال

 لقد  أشرك الذين قالوا إن هللا ثالث ثالثة  !! )  فتدبر ..
 

  آية هللا الشیخ إياد الركابي


