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 طهارة إلانسان بما هو إنسان

إن الحديث عن طهارة غير املسلمين موضوع تفصيلي في 

بشكل هنا ، سوف ندرس هذه املسألة . الفقه إلاسالمي

  .موجز

الكريم وألاحاديث  من خالل البحث في آيات القرآن

بناًء إلاسالمية ألاصيلة والقواعد العامة في علم الفقه ، 

يثبت بشكل واضح أن ، " عصري إلاسالم ال"على معايير 

 عيمج مكحلا اذهإلانسان بما هو إنسان طاهر، و يعم 

 .وغير أهل الكتاب الكفار من أهل الكتاب

 

 "أصالة الطهارة"طهارة إلانسان على أساس 

 يحكم على كل ش يء بأنه طاهر  " طهارةأصالة ال"بناأ  على 
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 .ثبت نجاستهتلم  ما

، نذكر إلثبات هذا املبدأ ألاساس ي هيهنا دالئل كثيرة 

 :بعضها

املشهور في ( عليه السالم)حديث إلامام الصادق  - 1

باب الکتاب الطهارة، أبواب النجاسات ،  :الشيعةوسائل 

 : 4حديث ال،  73

ن یحی ، عن أحمد بن أحمد ب و باالسناد عن دمحم بن"

، عن عمرو بن سعید ،  عن مصّدق بن صدقة ،  الحسن

( في حديث)عن عمار ، عن      أبي عبد هللا عليه السالم  

حتى تعلم انه قذر ، فإذا علمت  كل ش يء نظيف: قال 

 ". فقد قذر ، و ما لم تعلم فليس عليک
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املستدرک، أبواب  کتاب الحديث املشهور في. 2

 " :املقنع"، عن  الصدوق في کتابه 92باب النجاسات، ال

 ".كل ش يء طاهر حتى تعلم انه قذر"

تمسك باإلضافة إلى الروايات العديدة في هذا الصدد ، . 3

الفقهاء املسلمون بإجماع جميع الفقهاء إلثبات هذا 

 .املبدأ املهم

على سبيل املثال ، يقول صاحب الحدائق في املقدمة 

 :الحادية عشرة من كتابه

 أصل الحكم املذكور مما ال"
ّ
خالف فيه و ال شبهة  إن

 ".تعتريه
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ليه بأن لذلك ، فإن املبدأ في كل ش يء هو أنه محكوم ع

، يجب تقديم دليل ءيش  يأ ةساجنيكون طاهًرا، وإلثبات 

 .بحيث يوجب القطع و اليقين بالنجاسة موثوق به 

هذا  يشملهبشكل عام ،  بما هو إنسانإن إلانسان ، 

و يحكم عليه بالطهارة مالم يثبت العملي العام  لصألا 

 .خالف ذلك باألدلة اليقينية

نجاسة الكب  ، تم إثباتمن الكائنات الحية على ألارض 

 .من وجهة نظر الفقه إلاسالمي زيروالخن

هل يمكن لإلنسان ، إذا كان له عقيدة غير عقيدة 

م املسلمين ، أن يكون نجًسا كالكلب والخنزير ، وأن يحك

 ؟ةيتاذعليه بالنجاسة ال

 
ّ

 .حاشا و كال



7 
 

بعد أن  بإبداع إلانساننفسه  أهنّ  إن هللا تبارك و تعالى قد

 ".أحسن الخالقين تبارك هللاف: "خلقه وقال

و لقد : "إن هللا جل و على قد أكرم إلانسان و قال في حقه

 ".كرمنا بني آدم

و قد صرح رسول هللا صلى هللا عليه و آله بأن كل إنسان 

كل مولود يولد : "ولد على أساس الفطرة إلالهيه و قالي

 ".على الفطرة

وهل يمكن اعتبار إلانسان بكل هذه الصفات في صفوف 

 إذا كان ، إالمنذ الوالدة الكالب والخنازير التي تعتبر نجًسا

 ؟مسلًما
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يجب علينا أن و من أجل الجواب عن هذا السؤال، 

ثبات عدم ندرس ما استدل به جماعة من الفقهاء إل

 .الطهارة في حق الكفار

 

 املشركین دلیل القائلین بنجاسة

، فقهاء الشيعة والسنة جميع الكفاروقد اعتبر مجموعة من ال

حتى أهل الكتاب ، نجًسا ، لكن مجموعة أخرى من الفقهاء 

من املذاهب الشيعية والسنية أصدرت فتوى في طهارة أهل 

 .ًساالكتاب ، لكنهم يعتبرون املشركين نج

الفقهاء الذين آمنوا بنجاسة  حجةوها نحن آلان بصدد بيان 

 .ننقدها ّم ث ، ةیتاذلااملشركين 
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من سورة  92آلاية  هيهذه املجموعة من الفقهاء  حجة و

 :التوبة على النحو التالي
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 دراسة هذا الاستدالل

إن مفتاح الفهم الصحيح ملعنى هذه آلاية الكريمة يكمن في 

نه في هذه أل . بفتح الجيم" سنَج "فهم املعنى الحقيقي لكلمة 

ستخدم كلمة 
ُ
 .بفتح الجيم" نجس"آلاية ، ت
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، وليس بشكل عامكلمة تعني النجاسة الروحية هذه الوهل 

الطهارة باب في الفقه في صطحح ملا الجسدية كما هوالنجاسة 

 ؟والنجاسة

 "معنى كلمة 
َ
 " ٌس َج ن

من خالل التفحص الدقيق للقواميس العربية ، نصل إلى 

سبت كلمة النجاسة إلى نتيجة مفادها أ
ُ
، فإنها  شیئنه إذا ن

 رظن ةهجو من  و عدم الطهارةتعني النجاسة الظاهرة 

أشخاص أما إذا تم وصف شخص أو . الفقهية تاححطصملا

 ةالباطني لقذارة، فهذا يعني النجاسة الروحية وا بهذه الصفة

وليس النجاسة الجسدية  ، ةألاخالقيفقد النقاوة  و

 .والخارجية
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 القواميس العربية اللغوية و  وجهة نظر املعاجم

 في كتاب 
ً
اللغة مجمع "من مؤلفات  "املعجم الوسيط"فمثال

 :جاء فيه" العربية

ْيء نجسا قذر و  نجس"
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الحسنين  من مؤلفات، " کلمات القرآن" و كذلك نرى في كتاب

 :دمحم مخلوف السیوطي كما يلي

َجس  "
َ
 ".{سورة التوبة}. النجاسة معنویة، لخبثهم: ن
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عبد من مؤلفات ، " يمعجم الغن" و نجد نفس املعنى في كتاب

 :كالتاليالغني ابو العزم، 
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َ
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كما  "معجم اللغة العربیة املعاصرة" و هكذا ألامر في كتاب

 :يقول 

َجس "
َ
من خبيث فاِجر : مصدر نِجَس  ج أنجاس، [: مفرد]ن
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علماء املعاجم فإن وصف املشركين فعلى أساس كالم 

داتهم وانحرافهم معتق فسادبالنجاسة في آلاية املذكورة يعني 
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بأي  ةیتاذلانجاستهم الجسدية بهذه آلاية ثبت تي ، وال ألاخالق

 .شكل من ألاشكال

، و يقول "املفردات"في كتاب  "صفهانيألا راغب ال"يقول  و

 :"رائالبص"مؤلف كتاب أيضا 

 َضْرَباِن "
ُ
جاَسة ِة وَضْرب  ُيْدَرك بَضْرب  ُيْدَرُك : النَّ الَحاسَّ

 
ُ
 هللُا به امل

َ
اِني َوَصف

ّ
ِرِكيَن في آلاَيةبالَبِصيَرِة وعلى الث

ْ
انما : ش

 ".املشرکون نجس

، فإن و علماء فقه اللغة العربيةوفًقا لهؤالء القواميس 

. ة باطنيةروحي و ةظاهري: لنجاسة بشكل عام من نوعينا

أبواب ما جاء في  الظاهرية التي تدرك بالحس هيالنجاسة 

الباطنية والنجاسة الروحية . الفقهالطهارة و النجاسة من 
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فهمها بالبصيرة هي التي تعني الانحراف العقائدي التي ن

، فإن لفظ النجس ءاملعوعند هؤالء ال. ألاخالقية قذارةوال

الجسدية ال يعني النجاسة ( أنما املشركون نجس)الوارد في آية 

الطهارة أبواب الفقه في الظاهرية كما يذكر في مصطحح علم 

ألاخالقي  بل يعني الاعتقاد الخاطئ والانحراف. والنجاسة

 .والروحي

 كالم مفسري القرآن

في  النجاسةمعنى ضح كثير من علماء تفسير القرآن وقد أو 

جماعة منهم ف. بها في آلاية املشار إليها تصاف املشركينا

اعتبروا نجاسة الكفار نجاسة روحية ودينية ، وجماعة أخرى 

كما أن املجموعة الثالثة من . اعتبرتها نجاسة جسدية
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، الذاتية للمشركينفضوا النجاسة الجسدية ن ر املفسري

 العرضية الخارجيةواعتبروا آلاية املذكورة إشارة إلى نجاستهم 

الغسل ، أو لعدم  ماونحوهو لحم الخنزير لعدم تركهم الخمر 

 .بةالجنا بعد

لذلك ، فإن مجموعة كبيرة من علماء تفسير القرآن ، حسب 

ابقة ، قد رفضوا في آلاية الس" نجس"املعنى الحرفي لكلمة 

، مثل نجاسة الكالب  في الكفار لذاتيةالنجاسة الجسدية ا

عدم هي بمعنى نسبتهم إلى هذه الصفة بل قالوا بأن ، والخنازير

وألاخالقية ، أو بمعنى النجاسة  عقائديةالطهارة الروحية وال

 .لعدم ترك الخمر ولحم الخنزير ونحوهما العرضية

مجمع " تفسيرالطبرس ي في على سبيل املثال يقول الشيخ 

 :ما يلي" البيان
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إن الكافر : الكافر، فقال قوم من الفقهاء نجاسة واختلف في"

إنما سماهم هللا نجسا لخبث : وقال آخرون... نجس العين، 

اعتقادهم، وأفعالهم، وأقوالهم، وأجازوا للذمي دخول 

: قال قتادة .لححج مكة إنما يمنعون من دخول : قالوا .املساجد

اهم نجسا ألنهم يجنبون، وال يغتسلون، ويحدثون وال سم

، ألن الجنب ال يجوز له املسجد يتوضؤون، فمنعوا من دخول 

 ."املسجد دخول 

 :أيضا في تفسيره" طبری ال"و يقول 

، وما السبب الذي " النجس " واختلف أهل التأويل في معنى"

اهم بذلك سماهم بذلك، ألنهم : فقال بعضهم .من أجله سمَّ

وال يقربوا املسجد  ،هم نجس: فقال ،بون فال يغتسلون يجن

 .ألن الجنب ال ينبغي له أن يدخل املسجد ،الحرام
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 .ما املشركون إال ِرْجُس خنـزير أو كلب: معنى ذلك: وقال آخرون

فكرهنا , وهذا قول  ُرِوي عن ابن عباس من وجه غير حميد

 ".ذكَره

آلاية املذكورة كالم مفسري القرآن في تفسير  منوهذه أمثلة 

 ".سالنَج "في معنى 

 :نتيجة

 إلى أقوال علماء
ً
، املفسرين للقرآن الكريم آراء اللغة و واستنادا

اتضح أنه ال يوجد دليل قاطع ومقنع على النجاسة الجسدية 

إنما املشركون " الكريمة آلاية بحسبلمشركين ل الذاتية

َجس  
َ
 . "ن
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هارة إلانسان بما هو ألاصل ألاولي الذي يحكم بطلذلك ، فإن 

 .ال يزال سارًياإنسان 

 دراسة الروايات

معظم الروايات الواردة في كتب الحديث في بيان طهارة الكفار 

اليهود و : أو نجاستهم هي حول أهل الكتاب من الكفار، أي

 .بئيناالنصارى و املجوس و الص

 نجاسة أهل الكتاب الذاتيةب ن و لئاقلا

النجاسة من الفقهاء إلثبات  تتمسك بها جماعةالروايات التي 

 .الذاتية الجسدية ألهل الكتاب هي كالتالي
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إلامام الباقر أو إلامام : أي)رواية أبي بصیر عن أحدهما " .1

في مصافحة املسلم اليهودي ( ليهما السالمعالصادق 

من وراء الثوب ، فإن صافحك بيده  :والنصراني ، قال

من أبواب  44بباال وسائل الشیعة  کتاب) ."کفاغسل يد

 (.5ح،النجاسات 

ومن . سندأنه ضعيف من حيث ال حديثوالاعتراض على هذا ال

 شتركة وهيب بن حفص ، وهو الاسم املمصادر هذه الرواي

سناد هذا أومن . هب لراويين أحدهما مجهول وآلاخر موثوق 

بحسب جوهري ، وهو راوي مجهول الالحديث قاسم بن دمحم 

 .الرجالعلم 

ضعيف من حيث مجمل و حديث املذكور إضافة إلى أن ال

ألنه في هذا الرواية يجوز مصافحة الكافر باملالبس ، . املعنى



20 
 

ك وواضح أنه إذا كانت يد ذل. وإذا كانت باليد تغسل اليد

 .أن يتنجس الثوب أيًضا ، ال يده فقط الكافر نجسة ، فيمكن

هو لباس الكافر في الرواية الثوب  املقصود منإال إذا ثبت أن 

 .في الحديث رکذیمما لم املشار إليه، و هذا 

في عدم السابق كاف  حديثعلى كل حال ، فإن ضعف ال

 .اعتباره في إثبات املدعى

ولنفس ألاسباب ، حتى أولئك الذين يريدون اتباع الحديث 

بعد مصافحة  اليدغسل  برروا لزوماملذكور بطريقة ما ، فقد 

غسل احتمال النجاسة العرضية بسبب عدم بالكافر املذكور 

. وما شابه ذلكو لحم الخنزير أو عدم تجنب الخمر الجنابة 
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الذاتية والواضح أن الحديث املذكور ال يثبت نجاسة الكفار 

 .الجسدية

ه سأل أخاه موس ى بن جعفر " .2
ّ
صحيحة علي بن جعفر أن

إذا  :عن النصراني يغتسل مع املسلم في الحمام ، قال (ع)

 أن يغتسل 
ّ

ه نصراني اغتسل بغیر ماء الحمام ، إال
ّ
علم أن

وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل ، وسأله عن اليهودي 

: والنصراني ُيدخل يده في املاء أيتوضأ منه للصالة ؟ ، قال 

 أن يضطر إليه
ّ

من أبواب  44بابالوسائل الشیعة، )". ال، إال

 (.2ح ،النجاسات



22 
 

: في الحديث أن إلامام يقول  دالل هوو الاعتراض على هذا الاست

بماء يغمس فيه يهودي أو نصراني  املسلم أن يتوضأ يصحال 

 .ده إال في حاالت الضرورةي

إلاسالمي ، إذا نجس املاء ، وفي الوقت نفسه ، وفًقا للفقه 

. أن يتيمم عند الضرورة ، وال يتوضأ بماء نجس ى املكلففعل

وعليه . ةمبني على الكراه الحديث املذكور  لذلك فإن النهي في

 نجاسة الكفار املذكورين
ً
ألنه . فإن هذه الرواية ال تثبت أيضا

 .تنمن حيث امل بحديث مجملال يمكن التمسك 

السياق ، يتضح جيًدا أنه كما أن النهي في الحديث  و بقرينة

في بداية  حوض الحمام، فإن ألامر بغسل  اهةهو للكر  ملذكور ا

 .لالستحبابأيًضا الرواية املذكورة هو 
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 )ع(عن أخيه موس ى بن جعفر  ة علّي بن جعفر صحيح"  .3

سألته عن فراش اليهودي ، والنصراني ، ينام عليه ،  :قال

ال يأكل املسلم مع : ال بأس ، وال يصلي في ثيابهما ، وقال : قال 

املجوس ي في قصعة واحدة ، وال ُيقِعده على فراشه ، وال 

وسألته عن رجل اشترى ثوًبا : ل مسجده ، وال يصافحه ، قا

ن كان ، هل تصلح الصالة فيه ، 
َ
من السوق للبس ، ال يدري مِل

تراه من مسلم فيصّلِ فيه ، وإِن اشتراه من : قال 
م
إِن اش

ى يغسله
ّ
ي فيه حت

ّ
ئل الشيعة ، كتاب وسا)". نصراني فال يصل

 (.41، ح44بواب النجاسات ، الباب الطهارة ، أ

هو أن مضمون هذه الرواية  الاستدالل هذاوالاعتراض على 

الصحيحة ألاخرى ، وبالتالي  رواياتيتعارض مع العديد من ال
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مستحب وليس الثوب املذكور في هذا الحديث  غسلفإن 

 .واجًبا

 ألاحاديث الصحيحة التي ترد على الحديث السابق هيومن 

 :ما يليكعبد هللا بن سنان  ةصحيح

ي أعیر الذّمّي : ، وأنا حاضر  (ع)أبا عبد هللا  أبي سأل :قال " ِ
ّ
أن

ه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير فیرّده 
ّ
ثوبي ، وأنا أعلم أن

ي فيه ، فقال 
ّ
صّل : أبو عبد هللا : علّي ، فأغسله قبل أن أصل

فيه ، وال تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ، 

ي فيه ح
ّ
ه نّجسه فال بأس أن تصل

ّ
ى تستيقن ولم تستيقن أن

ّ
ت

سه ه نجَّ
ّ
 ".أن
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واب النجاسات ، الباب ائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، أبوس)

 (.4، ح34

 (ع)عن أخيه أبي الحسن موس ى  ة علي بن جعفر صحيح . 4

اَل 
َ
َد   :ق

ُ
ق رم

َ
َعٍة َواِحَدٍة ، وأ صم

َ
ّيِ ِفي ق ُجوس ِ

َ م
ِة امل

َ
ل
َ
اك

َ
ه َعنم ُمؤ

ُ
ت
م
ل
َ
َسأ

صَ 
ُ
ى ِفَراٍش َواِحٍد ، وأ

َ
ال َمَعه َعل

َ
 : اِفَحه ، ق

َ
وسائل ". ) ال

 (.6، ح 34واب النجاسات ، الباب الشيعة ، كتاب الطهارة ، أب

الرواية  هذا الحديث هو أنالاستدالل بوالاعتراض على 

عن  ألنه الكالم فيه ى،حتو املتن و املمن حيث املذكورة مجملة 

 فراشالأو استعمال عند مصافحة اليدين  سريةالرطوبة امل

من ناحية أخرى ، فإن مجرد . النجاسة تسري مما يسبب 

 .منهيا عنهمصافحة أهل الكتاب ليس أمًرا 
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لذلك ، فإن النهي في الحديث املذكور ، بسبب السياق ، يشير 

 .لذاتيةنجاسة املجوس ايدل على وال  الكراهةعموًما إلى 

عن  (ع)سألت أبا جعفر  :صحيحة محّمد بن مسلم قال  .5

ال تأكلوا في آنيتهم ، وال من : جوس ، فقال آنية أهل الذّمة وامل

طعامهم الذي يطبخون ، وال في آنيتهم التي يشربون فيها 

، أبواب النجاسات، 992، ص4وسائل الشيعة، ج". )الخمر

 (. 4ح44باب 

والاعتراض على هذا الحديث أنه مثل ألاحاديث السابقة ال يدل 

 ةيضر علا ةساجنلا يف رهاظ وه لب، ةيتاذلاعلى نجاسة الكفار 

عن الخمر ولحم الخنزير  رافكلا عانتما مدعل ةيجر اخلا

 .الشراب و وغيرهما من املواد النجسة في الطعام
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 در و ملا اذه صو صخ يف مهماعط لكأ نع يهنلا نأباإلضافة إلى 

على لحم يشتمل  اتداع مهماعط نأ لجأ نم ن و كي نأ نكمي

 ةينآر قلا ةيآلا  بسحبخنزير أو لحم غير ذبيح ، وإال يجوز 

 :(بدون لحوم ممنوعة)أهل الكتاب  أكل طعام ةيلاتلا

مَ  َيوم
م
  ال

ُ
َبات ّيِ

َّ
ُم الط

ُ
ك
َ
ِحلَّ ل

ُ
اَب ِحلٌّ أ

َ
ِكت

م
وا ال

ُ
وت
ُ
ِذيَن أ

َّ
َعاُم ال

َ
َوط

ُهمم 
َّ
مم ِحلٌّ ل

ُ
َعاُمك

َ
مم َوط

ُ
ك
َّ
 (.5 ةيآلا ، ةائدملاسوره ) .ل

في رجل   (ع) صحيحة محّمد بن مسلم عن أبي جعفر.  6  

  فقال 
ً
 مجوسّيا

ً
". يغسل يده ، وال يتوّضأ: صافح رجال

 (.7ح44باب لاأبواب النجاسات، ، 4وسائل الشيعة، ج)

أنه في هذا الحديث  هذه الروايةب لالدتسالا والاعتراض على 

 باتكلا لهأ، ومجرد مصافحة ةير سملا ةبو طر لا نع مال كال
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في هذا  دلذلك فإن ألامر بغسل الي. ديلا لسغ بجو يال 

 أيضا الحتمال نجاسة يدي بابحتسالا  ىلع لديالحديث 

 جاتحي كلذ فال خب مكحلا و. هلاثمأ و رمخلاب ر و كذملا رفاكلا

 .ثيدحلا يف ركذت مل ةنير ق دو جو  ىلإ

 اتاذ باتكلا لهأ ةر اهط ىلع ةلادلا تاياو ر لا

  ثيداحأ ىلع دمتعن،  باتكلا لهأ نموإلثبات طهارة الكفار 

أو من  تاياو ر هي على مستوى أعلى ، سواء من حيث عدد ال

 لدتساالتي  تاياو ر لابحيث وضوح معناها ومضمونها ، مقارنة 

وهنا . لكفار املذكورينل ةيتاذلاالذين يؤيدون النجاسة  اهب

 :شير إلى بعض ألاحاديث في هذا الصددن
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ار الساباطي عن أبي عبد هللا  . 1 سألته   : قال (ع)موثقة عمَّ

وز أو إناء غیره إذا شرب معن الرجل
ُ
نه ، هل يتوّضأ من ك

ه يهودي ، فقال 
َّ
َمن ذلك املاء الذي : ، فقلت نعم: على أن

من أبواب ألاسآر  7الوسائل باب).  نعم: يشرب منه ، قال 

 (.7ح

سألت أبا عبد هللا  :صحيحة الِعيص بن القاسم قال  .2  

إن  : عن ُمؤاكلة اليهودي والنصراني والنجوس ي ، فقال (ع)

وسائل الشيعة كتاب ). كان من طعامك ، وتوّضأ ، فال بأس

 (.4 ، ح 57املحّرمة ، الباب ألاطعمة  أبواب ،ألاطعمة وألاشربة



30 
 

لهم  تأن الكفار املذكورين ليس اضيأضح من هذا الحديث ويت

إزالة  لجأ نم وه رفاكلا دي لسغ طار تشا ، وةيتاذنجاسة 

 .ةيجر اخلا ةيضر علا النجاسة

ما : (ع)قلت ألبي هللا   :صحيحة إسماعيل بن جابر قال  .3

ه عنه ،....ال تأكله : تقول في طعام أهل الكتاب ؟ ، فقال 
ّ
، تتنز

 في آنيتهم الخمر ولحم الخنزي 
ّ
 كتاب ،وسائل الشيعة)". إن

، 54، الباب ألاطعمة وألاشربة ، أبواب ألاطعمة املحّرمة

 (.4الحديث 

ويتضح من هذا الرواية أن سبب وجوب اجتناب طعام الكفار 

كالخمر ولحم  ةيجر اخلا لنجاساتابهو تلوث أطباقهم 
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لذلك فإن النجاسة املنسوبة إليهم عرضية وليست . الخنزير

 . ةيتاذ

 :(ع)قلت للرضا ة ابراهیم بن آبي محمود، صحيح  .4

ا ، وأنت تعلم أنه  ر الخياط أو القصا ا أو نصرانيًّ يكون يهوديًّ

التهذيب، ) . ال بأس: يبول وال يتوضأ ، ما تقول في عمله ، قال 

 (.4باب التطهير من مس الحيوانات، ج  ؛ الوافي، 9ج 

أي الذي يغسل ثياب " )القّصار"وفي هذا الحديث سئل عن 

يقوم بهذا  نم اموهو كافر يهودي أو نصراني ، وعادة ( الناس

في الوقت نفسه ، يعتبر . الرطوبة عمبيديه  لمعي وهفالعمل 

أن عمله ال تشوبه شائبة بالنسبة  مال سلا هيلع اضر لاإلامام 
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السابق يشير بوضوح إلى  ثيدح، فإن الكلذل. للمسلمين

 .للكفار املسيحيين واليهود ةيتاذلا ةيدسجلا ةر اهطلا

 

 نحن و نيماضملا سفنب ى ر خأ ةحيحص ةر يثك ثيداحأ انهيه

 .راصتخالا  و زاجيإلا  ةاعار مل ،انر كذ امب يفتكن

اتضح أن  دقمجموعة ألاحاديث السالفة  يفتدقيق لا دعب و

نجاسة أهل الكتاب ب ن و لئاقلاألاحاديث التي يتمسك بها 

أو من حيث النص  دنسلمن حيث ا امإ،  ةر بتعمضعيفة وغير 

 .واملضمون 

النجاسة  مدع ىلع لدتة الثانية التي في حين أن أحاديث الفئ

للكافرين من أهل الكتاب ، لها املصداقية الالزمة من  ةيتاذلا

 .وضوح النص ومن وجهة نظر املعنى و دنسوجهة نظر ال
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أن ادعاء إجماع بعض الفقهاء على  انحر شما كما يتبين م

 :الن. أهل الكتاب ال أساس له نم كفارلانجاسة 

 
ً
ة كبيرة من الفقهاء في طهارة وى جماعافت ىلإ ار ظن: أوال

بشكل  ىعدملاهذا إلاجماع  ققحتي ملالكافرين املذكورين ، 

 .نهائي

 
ً
جماعة من الفقهاء يؤمنون  لبق نمجماع إلا  ءاعدا :ثانيا

م ألائمة كال  صن لباقم يف وهأهل الكتاب  نمكفار لابنجاسة 

 .رابتعالا  زيّ ح نم طقسيف ،ماملعصومين عليهم السال 

 ةمئكالم هللا في القرآن الكريم وأحاديث ألا  ةسار دمن خالل ف

املعصومين عليهم السالم ، نصل إلى نتيجة مفادها أنه ال يوجد 
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 ةيدسجلا ةيتاذحاسم وواضح إلثبات النجاسة ال ليلد

 .غير أهل الكتاب وأ باتكلا لهأ نم، سواء لكفارل

***** 

 

 


