
 دخول المشركين إلى المسجد الحرام
 

ِمِيْم َىـَذا قال تعالى }َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفاَل َيْقَرُبوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعا
ْن ِخْفُتْم َعيْ   82َمًة َفَسْوَف ُيْغِنيُكُم الّمُو ِمن َفْضِمِو ِإن َشاء ِإنَّ الّمَو َعِميٌم َحِكيٌم { التوبة َواِ 

 

 .معاني الكممات
 

 لمحصر ,  معناه :ال نجس من اإلنسان غير المشركين عن الشرك. -: إنما 
اج: )النجس يقال لكل ش -:نجس يء مستقذر( النجس مصدر يقال نجس نجسًا , قذر قذرًا , قال الزجَّ

 وقال الراغب: )النجاسة والنجس يطمقان عمى كل قذارة وىي نوعين قذارة حسية وقذارة باطنية (
 أي ال يحجوا وال يعتمروا كما كانوا يفعمون في الجاىمية بعد عاميم ىذا . -:فال يقربوا

 احب عيالالعيمة الفقر والفاقة , يقال عال يعيل عيمة , واعال فيو معيل , ذا ص -:    عيمة 

 
 سبب النزول :

أن  )عميو السالم( سبب نزول ىذه االية لما أمر النبي محمد )صمى اهلل عميو وآلو وسمم(  عمياً 
يقرأ عمى مشركي مكة اول سورة براءة وينبذ الييم عيدىم وان يخبرىم ان اهلل ورسولو بريء من 

قطاع السبل وفقد الحموالت المشركين , قال ُأناس بأىل مكة ستعممون ما تمقون من الشدة وان
 فنزلت ىذه اآلية.

 
 قال جميور المفسرين :



أن لفظة المشركين خاصة بعباد االوثان واالصنام ألن لفظ المشرك يتناول من اتخذ مع اهلل 
ن كانوا كفارًا إأل إن لفظ المشركين ال يتناوليم إلنو خاص بمن عبد  اليًا آخر وأن اىل الكتاب وا 

 االوثان واالصنام
 

ولكن ىذا التحريم ىل يثبت و إن اآلية القرآنية يستفاد منيا منع المشركين عن المسجد الحرام 
)صمى  في غيره من المساجد يقول بعضيم يثبت في غيره لعدم القائل بالفصل ولقول النبي

 , ولوجوب تعظيم شعائر اهلل.) جنبوا مساجدكم النجاسة (اهلل عميو وآلو وسمم(: 
يرد ذلك بأن النيي مرتب عمى نجاسة المشرك ال عمى النجاسة  ا الرأيالمخالف ليذولكن 

مطمقًا حتى يستمزم في غيره وأنو يجوز تخصيص الحكم بالمسجد الحرام وعدم القائل بالفصل 
 .غير ثابت وأما الخبر فمسنده غير معموم النجاسة

فالذي  العرضية عمى نجاستيم, وىناك من يبني  نجاسة المشرك الذاتيةوىناك من بنى عمى 
يرى األول ال يسمح ليم بالدخول لممسجد حتى مع عدم التعدي بخالف الثاني, فأنو قد يسمح 

 .ليم مع عدم التعدي
 بيــــــان :

دلَّ ظاىر اآلية عمى نجاسة المشركين وتقدم عمى معناه من المفظ النجاسة المعنوية ,أي أن 
ابو أو أنيم كاألنجاس لتركيم ما يجب عمييم معيم الشرك المنزل منزلة النجس الذي يجب اجتن

عن ابن عباس)رضي اهلل عنو( ان اعيان من غسل الجنابة والطيارة وعدم اجتناب النجاسات ,
المشركين نجسة كالكالب والخنازير ,وان االمامية يقولون أن اعيان المشركين نجاسة عينية 

 ال حكمية .
 

 ما المراد من المسجد الحرام ؟
 



المراد منو ىو نفس المسجد أخذ بظاىر اآلية واستدلوا بيا فقالوا اآلية خاصة   شافعية :اواًل: ال
في الكفار فاباحوا دخول غير المسممين سائر المساجد ومنع جميع  عامةبالمسجد الحرام 

 الكفار من دخول المسجد الحرام .
 

 تدلوا بدليمين.المراد النيي عن تمكينيم عن الحج والعمرة واس   ثانيًا: الحنفية :
 

فإن التقييد النيي بذلك يدل عمى اختصاص المنيي  ))بعد عاميم ىذا(( قولو تعالى : األول:
 عنو بوقت من اوقات العام أي ال يحجوا وال يعتمروا بعد ىذا العام

اجماع المسممين عمى وجوب منع المشركين من الحج والوقوف بعرفة ومزدلفة وسائر والثاني: 
 ن لم تكن ىذه االفعال في المسجد الحرام.اعمال الحج وا

 
قالوا المراد المساجد جميعيا )المسجد الحرام بالنص والمساجد بالقياس(    ثالثًا: المالكية :

واستدلوا بإن العمة وىي النجاسة موجودة في المشركين والحرمة ثابتة لكل المساجد فال يجوز 
 تمكينيم من دخول المسجد الحرام والمساجد.

 
المراد بالحرم كمو )مكة( وماحوليا من الحرم واستدلوا بان لفظ    بعًا: االمامية والحنابمة :را

} َتْدُخُمنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإن المسجد الحرام قد يطمق ويراد بو الحرم كمو كما في قولو تعالى: 
 َشاء المَُّو آِمِنيَن{

 


