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 تقريظ صاحب السماحة العالمة اجلليل األثري
الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز

 هلذه الرسالة -آمني  -يرمحه اهلل 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

الصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وعىل آله وأصحابه ومن احلمد هلل وحده و

 . اهتدى هبديه إىل يوم الدين

أما بعد، فهذه الرسالة مهمة يف حكم بناء الكنائس واملعابد الرشكية يف بالد أهل 

اإلسالم، مجعها العالمة الشيخ إسامعيل بن حممد األنصاري الباحث يف رئاسة إدارات 

 - ( )جزاه اهلل خريا وزاده علام وتوفيقا  -تاء والدعوة واإلرشاد البحوث العلمية واإلف

 . ردا عىل ما نرشته بعض اجلرائد املرصية يف جواز إحداث الكنائس يف البالد اإلسالمية

وقد قرأت هذه الرسالة من أوهلا إىل آخرها فألفيتها رسالة قيمة، قد ذكر فيها 

ائر املعابد الكفرية من األحاديث النبوية مؤلفها ما ورد يف بناء الكنائس والبيع وس

واآلثار وكالم أهل العلم يف املذاهب األربعة، وقد أجاد وأفاد وختمها برسالتني 

 . جليلتني عظيمتي الفائدة لإلمام العالمة أيب العباس شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل

ي كثر فيه وال ريب أن موضوع الرسالة مهم جدا وال سيام يف هذا العرص الذ

اختالط الكفار باملسلمني ونشاط النصارى يف بناء الكنائس يف بعض البالد اإلسالمية 

 . وال سيام بعض دول اجلزيرة العربية

وقد أمجع العلامء رمحهم اهلل عىل حتريم بناء الكنائس يف البالد اإلسالمية، وعىل 

كنجد واحلجاز وبلدان  وجوب هدمها إذا ُأحدثت، وعىل أن بناءها يف اجلزيرة العربية

أمر بإخراج اليهود والنصارى  اخلليج واليمن أشد إثام وأعظم جرما؛ ألن الرسول 

                                                 

هـ، وذلك عن عمر  1 1 /    /  22معة املوافق فجر يوم اجل -رمحه اهلل تعاىل  -تويف الشيخ إمساعيل (  )
 . يناهز السابعة والسبعني عاما
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 . واملرشكني من جزيرة العرب، وهنى أن جيتمع فيها دينان، وتبعه أصحابه يف ذلك

أجىل اليهود من خيرب عمال هبذه السنة، وألن اجلزيرة  وملا استخلف عمر 

سالم ومنطلق الدعاة إليه وحمل قبلة املسلمني فال جيوز أن ينشأ فيها العربية هي مهد اإل

 . بيت لعبادة غري اهلل سبحانه كام ال جيوز أن يقر فيها من يعبد غريه

وملا حصل من التساهل يف هذا األمر العظيم رأيت أن نرش هذه الرسالة مفيد جدا 

ها وتوزيعها عىل حساب إن شاء اهلل، بل من أهم املهامت وهلذا أمرت بطبعها ونرش

رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد نصحا لألمة وبراءة للذمة 

ومسامهة يف إنكار هذا املنكر العظيم والدعوة إىل إنكاره والتحذير منه، وأسأل اهلل 

بأسامئه احلسنى وصفاته العىل أن يطهر بالد املسلمني عموما واجلزيرة العربية خصوصا 

يع املعابد الرشكية، وأن يوفق والة أمر املسلمني إىل إزالتها والقضاء عليها طاعة من مج

هلل سبحانه وامتثاال ألمر رسوله عليه الصالة والسالم وسريا عىل منهج سلف األمة 

وحتقيقا ملا دعا إليه علامء اإلسالم من إزالة الكنائس واملعابد الرشكية املحدثة يف بالد 

 . د كريماملسلمني، إنه جوا

وصىل اهلل وسلم عىل عبده ورسوله وأمينه عىل وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا حممد بن 

 . عبد اهلل وعىل آله وأصحابه وأتباعه بإحسان

الرئيس  -عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرمحن آل باز : أماله الفقري إىل عفو ربه

 .رشادالعام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإل

 .هجرية 011 / 1 / 52حرر يف ليلة اخلميس 
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 مقدمة املؤلف 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء حممد وعىل آله وصحبه 

 . أمجعني

 1 فقد نرشت جريدة الرشق يف عددها الصادر يف يومي الثالثاء واألربعاء : وبعد

أن الدكتور صويف أبا طالب رئيس جملس الشعب املرصي رصح  191 / 5/ 0  -

يف ندوة مجاهريية عقدت لبحث تطبيق الرشيعة اإلسالمية بأن من أهم األسس الدالة 

عىل عظمة اإلسالم وسموه التي جيب أن تقوم عليها العالقة بني األغلبية اإلسالمية 

لدول اإلسالمية املختلفة ومن واألقليات املسيحية عند تطبيق الرشيعة اإلسالمية يف ا

 . بينها مرص إطالق حرية األقليات يف السامح هلم ببناء الكنائس

وحيث إن إطالق احلرية يف ذلك مل يسوغه رشع قط بل مجيع الرشائع متفقة عىل 

حتريم الكفر الذي يقتيض حتريم إنشاء مكان يكفر فيه باهلل تعاىل، والكنيسة ال تتخذ إال 

 : رأيه ذلك هبذا الرد املرتب عىل ما ييل لذلك فقد تعقبنا

 . بيان ما ورد من األحاديث يف منع ذلك -  

 . ذكر ما ورد من اآلثار عن الصحابة يف ذلك - 5

 . إيراد نصوص املذاهب األربعة يف املوضوع - 1

 . تقسيم البالد التي تفرق فيها أهل الذمة والعهد وحكم الكنائس فيها - 0

قات لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف املوضوع حتتوي عليها رسالتان خامتة يف حتقي - 2

 . له

 .واهلل أسأل التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل
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 بيان ما ورد يف منع إحداث الكنائس يف بالد اإلسالم من األحاديث 
 : وردت أحاديث يف منع إحداث الكنائس يف بالد اإلسالم نذكرها فيما يلي

د اهلل بن حممد بن جعفر بن حبان املعروف بأيب الشيخ يف ما رواه أبو حممد عب - 
حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلارث، ثنا سليمان بن داود أبو : كتاب شروط الذمة، قال

: أيوب، ثنا سعيد بن احلباب، ثنا عبيد بن بشار، عن أيب الزاهرية، عن كثري بن مرة قال
ال ُتحدُثوا كنيسة يف اإلسالم  } قال رسول اهلل : يقول مسعت عمر بن اخلطاب 

ومن طريق أيب الشيخ هبذا السند روى السبكي يف فتوى . { وال ُتجددوا ما َذَهب منها

 له يف منع ترميم الكنائس هذا احلديث يف الباب الذي عقده لألحاديث الواردة يف منع
 . ذلك

هكذا يف هذه الطريق عبيد بن بشار وأظنه تصحيفا، فقد رواه أبو أمحد عبد :" مث قال
يف ترمجة سعيد بن سنان عن أيب الزاهرية ( الكامل)اهلل بن عدي احلافظ اجلرجاين يف كتابه 

ال نذر  } قال رسول اهلل : يقول مسعت عمر بن اخلطاب : عن كثري بن مرة قال

: ، قال ابن عدي وبإسناده قال( ) { يف معصية، وال ميني يف معصية، وكفارته كفارة ميني

مث قال  { دد ما ررب منهاال تبىن كنيسة يف اإلسالم وال جي } قال رسول اهلل 

سعيد بن سنان ضعفه اأَلكثرون ووثقه بعضهم، وكان من صاحلي أهل الشام : السبكي
  .(2) "وأفضلهم وهو من رجال ابن ماجه، كنيته أبو املهدي، وذكره عبد احلق يف األحكام 

ما رواه أبو داود يف باب إرراج اليهود من جزيرة العرب من سننه وهو من  - 2
 . كتاب اخلراج والفيء والترمذي يف كتاب الزكاة من جامعه أبواب

حدثنا سليمان (: " مطبعة مصطفى البايب احلليب األوىل) 11 ص  2وقال أبو داود ج 
                                                 

 ، ( 1/134)، أمحد (2 33)أبو داود األميان والنذور  ،  (2 31)النسائي األميان والنذور  ،  ( 21 )مسلم النذر (  )
 (. 2545)الدارمي السري 

 (. 313، 312/  2)فتاوى السبكي ( 2)
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قال : بن داود العتكي، ثنا جرير، عن قابوس بن أيب ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال
 . ( ) { ال تكون قبلتان يف بلد واحد } رسول اهلل 

حدثنا حيىي بن أكثم، ثنا " باب ما جاء ليس على املسلمني جزية : " وقال الترمذي يف
ال  } قال رسول اهلل : جرير، عن قابوس بن أيب ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال

وحدثنا أبو كريب، : قال (2) { تصلح قبلتان يف أرض واحدة وليس على املسلمني جزية

أرربنا جرير، عن قابوس هبذا اإلسناد حنوه، ويف الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن 
حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أيب ظبيان عن : عبيد اهلل الثقفي قال أبو عيسى

 . كالم الترمذي. اهـ" مرسال  ن النيب أبيه ع
قال السبكي يف فتوى له يف منع ترميم الكنائس، وهي ضمن اجلزء الثاين من فتاويه، قال 

وهذا احلديث قد ارتلف يف إسناده وإرساله، فرواه العتكي وأبو (: " 315 - 311ص )
 (3)من شقيه  كريب عن جرير عن قابوس كما رأيت، ورويناه مقتصرا على الفصل الثاين

يف كتاب األموال أليب عبيد القاسم بن سّلام  (1) { ليس على مسلم جزية }: وهو قوله

الذي مسعناه على شيخنا الدمياطي بسماعه من ابن اجلميزي، قال أبو عبيد، ثنا مصعب بن 
وجرير وإن كان . مرسال عن النيب املقدام، عن سفيان بن سعيد، عن قابوس، عن أبيه، 

ثقة لكن سفيان أجل منه، فعلى طريقة احملدثني املرسل أصح، وعلى طريقة بعض الفقهاء 
يف املسند زيادة، وقد ذكر الترمذي اخلالف يف إسناده وإرساله، وقابوس فيه لني مع توثيق 

ويف القلب منه  بعضهم له، وكان حيىي بن سعيد حيدث عنه، وحيىي ال حيدث إال عن ثقة،

                                                 

 (. 215/ )، أمحد (3432)، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء (233) الترمذي الزكاة(  )
 (. 215/ )، أمحد (3453)، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء (233)الترمذي الزكاة ( 2)
"  11من كتاب األموال ص " رواه أبو عبيد يف باب اجلزية على من أسلم من أهل الذمة أو مات وهي عليه ( 3)

قال رسول اهلل : ب بن املقدام، عن سفيان بن سعيد، عن قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه قالحدثنا مصع: قال
 . ليس على مسلم جزية

 (. 223/ )، أمحد (3432)، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء (233)الترمذي الزكاة ( 1)
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شيء وال يتبني يل قيام احلجة به وحده، وعدت الشيخ نور الدين البكري يف مرضه فسألين 
ما بقي إال تصحيحه، وأفىت هبدم الكنائس وبإجالء اليهود : عن هذا احلديث وقال

 . اهـ املراد من كالم السبكي" والنصارى 
ه، يف الكنائس ذكرها ابن القيم وقد ذكر شيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية يف فتوى ل

ال تكوُن قبلتاِن يف بلٍد  }: ذكر أن حديث( 215/  2)يف كتاب أحكام أهل الذمة 

رواه أمحد وأبو داود بإسناد جيد، وجزم بأن شرط عمر يف شروطه  ( ) { واحد

الم وال فيما حوهلا كنيسة وال صومعة وال ديرا وال املشهورة أن ال جيددوا يف مدائن اإلس
 . (2) { ال تكون قبلتان يف بلد واحد }قالية؛ امتثال من عمر هلذا احلديث 

( 11/  2)من سننه قال " باب اإلقامة بأرض الشرك " ما رواه أبو داود يف  - 3
أرربنا سليمان بن موسى : بن داود بن سفيان، ثنا حيىي بن حسان قالحدثنا حممد : " قال

حدثين ربيب بن سليمان، عن : ثنا جعفر بن سعد بن مسرة بن جندب قال: أبو داود قال
من جامع  } أما بعد قال رسول اهلل : أبيه سليمان بن مسرة، عن مسرة بن جندب

قال السبكي يف فتواه يف منع ترميم الكنائس ص . (1) (3) { املشرك وسكن معه فإنه مثله

مل يروه من أصحاب الكتب الستة إال : " من اجلزء الثاين من فتاوى السبكي قال 315
، وليس يف سنده ضعف، فهو حديث "باب اإلقامة يف أرض الشرك " أبو داود، وبَوب له 
حدثنا إسحاق بن بيان الواسطي، ثنا فضل : " سبكي أن أبا الشيخ قالحسن، مث ذكر ال

                                                 

 (. 215/ )، أمحد (3432)، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء (233)الترمذي الزكاة (  )
 (. 215/ )، أمحد (3432)، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء (233)الترمذي الزكاة ( 2)
 (. 2111)، أبو داود اجلهاد (241 )الترمذي السري ( 3)
أرربنا : " قال( 12 /  9)يؤرذ عليه العهد أن ال يهرب، من سننه الكربى : وقد قال البيهقي يف باب األسري( 1)

افظ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصااين ثنا إسحاق بن إدريس، ثنا أبو عبد اهلل احل
ال تساكنوا املشركني وال جتامعوهم، فمن ساكنهم أو : " مهام، عن قتادة، عن احلسن، عن مسرةعن النيب قال

 . اهـ" جامعهم فليس منا 
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قال رسول : بن سهل، ثنا مضر بن عطاء الواسطي، ثنا مهام، عن قتادة، عن أنس قال
وال ُتَجاِمُعوهم، َفمْن َساَكَنُهم أو جامعهم َفهو  ال ُتَساِكُنوا املشركنَي }   اهلل

وذكر السبكي أن هذا احلديث هو معىن احلديث األول، وأن الكتايب  ،( ) { ِمثُلهم

: يسمى مشركا، فاحلديث على ذلك يشمله عنده فيستدل به على حترمي مساكنته، مث قال
يف تلك البلد كنيسة؛ ألن  واملساكنة إن أرذت مطلقة يف البلد يلزم أن ال يكون هلم" 

 . اهـ" الكنيسة إمنا تبقى هلم بالشرط إذا كانوا فيها 
، من املوطأ عن إمساعيل "ما جاء يف إجالء اليهود من املدينة " ما رواه مالك يف  - 1

كان من آرر ما تكلم به رسول اهلل : " بن أيب حكيم أنه مسع عمر بن عبد العزيز يقول
 قاتل اهلل اليهود والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ال يبقني دينان  }: أن قال

أن رسول اهلل : وروى مالك أيضا يف ذلك الباب عن ابن شهاب. (2) { بأرض العرب

 ففحص : قال ابن شهاب: قال مالك. (3) { ال جيتمع دينان جبزيرة العرب }: قال

ال جيتمع  }: قال عن ذلك عمر بن اخلطاب حىت أتاه الثلج واليقني أن رسول اهلل 

 . لى يهود ريربفأج. (1) { دينان يف جزيرة العرب

فأما يهود ريرب فخرجوا . وقد أجلى عمر بن اخلطاب يهود جنران وفدك: " قال مالك
وأما يهود فدك فكان هلم نصف الثمر . منها ليس هلم من الثمر وال من األرض شيء

كان صاحلهم على نصف الثمر ونصف األرض فأقام  ونصف األرض؛ ألن رسول اهلل 
ألرض قيمة من ذهب وورق، وإبل وحبال وأقتاب، مث هلم عمر نصف الثمر ونصف ا
 . اهـ" أعطاهم القيمة مث أجالهم منها 
                                                 

 (. 2215)أبو داود اجلهاد ، (1114)، النسائي القسامة (241 )الترمذي السري (  )
 (. 254 )مالك اجلامع ( 2)
 (.  25 )، مالك اجلامع (3441)، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء (2514)البخاري الشروط ( 3)
 (.  25 )، مالك اجلامع (3441)، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء (2514)البخاري الشروط ( 1)



 حكم بناء الكنائس واملعابد الشركية يف بالد املسلمني 

 9 

ومرسل ابن شهاب الذي ورد يف رواية مالك األررية وصله صاحل بن أيب األرضر، 
أررجه إسحاق يف مسنده ورواه عبد الرزاق، عن . عن الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة

من : " وزاد فقال عمر لليهود. املسيب، فذكره مرسال معمر، عن الزهري، عن سعيد بن
ورواه أمحد يف مسنده ". كان منكم عنده عهد من رسول اهلل فليأت به وإال فإين جمليكم 

أن ال يترك جبزيرة   آرر ما عهد رسول اهلل }: موصوال عن عائشة ولفظه عنها قالت

حدثين صاحل بن كيسان، عن : أررجه من طريق ابن إسحاق. ( ) { العرب دينان
أي ما ذكرناه  -أفاد مجيع ذلك .. الزهري، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة، عن عائشة

 ". تلخيص احلبري " يف مرسل ابن شهاب احلافظ ابن حجر العسقالين يف كتابه 
وجزيرة العرب الواردتان يف رواييت املوطأ، فقد قال احلافظ أبو عمر وأما أرض العرب 

: وأما قوله:  "التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد " بن عبد الرب يف اجلزء األول من 
: يف هذا احلديث، فذكر ابن وهب عن مالك قال" جزيرة العرب " و " أرض العرب " 

: وذكر أبو عبيد القاسم بن سالم عن األصمعي قال. أرض العرب مكة واملدينة واليمن
جزيرة العرب من أقصى عدن أبني إىل ريف العراق يف الطول، وأما يف العرض فمن جدة 

 . وما واالها من سائر البحر إىل أطراف الشام
جزيرة العرب ما بني حفر أيب موسى إىل أقصى اليمن يف الطول، وأما : وقال أبو عبيد
أرربنا بذلك كله أبو القاسم : بري يربين إىل منقطع السماوة، قال أبو عمريف العرض فمن 

حدثنا حممد بن عيسى : عبد الوارث بن سفيان وأبو عمر أمحد بن حممد بن أمحد، قاال
حدثنا : حدثنا عبد اهلل بن حممد بن علي قال: وأرربنا أبو القاسم بن عمر بن عبد اهلل قال

دثنا علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد القاسم بن سالم يف ح: أمحد بن رالد، قاال مجيعا
 . كتابه يف شرح غريب احلديث، وجبميع الشرح املذكور

حفر أيب موسى على منازل من البصرة يف طريق مكة مخسة : وقال يعقوب بن شيبة
 . منازل أو ستة

بن  قال مالك: حدثين يعقوب بن حممد بن عيسى الزهري قال: وقال أمحد بن املعذل

                                                 

 (. 2/215)أمحد (  )
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: وقال املارية بن عبد الرمحن: قال. جزيرة العرب املدينة ومكة واليمامة واليمن: أنس
وذكر الواقدي عن معاذ بن حممد األنصاري . جزيرة العرب املدينة ومكة واليمن وقرياهتا

الفرع وينبع : القرى العربية: أنه حدثه عن أيب وجزة يزيد بن عبيد السعدي أنه مسعه يقول
وكان أبو وجزة السعدي عاملا بذلك، : وادي القرى واجلار وريرب، قال الواقديواملروة و

 . وإمنا مسيت قرى عربية ألهنا من بالد العرب: قال أبو وجزة
إننا لنرجو أن تكون من : قلت ملالك: حدثين بشر بن عمر قال: وقال أمحد بن املعذل

ذلك أن كان قومك : ا هنر، فقالألنه ال حيول بينكم وبينن -يريد البصرة  -جزيرة العرب 
إمنا مسي احلجاز ألنه حجز : قال بعض أهل العلم قال أبو عمر " تبوءوا الدار واإلميان 

بني هتامة وجند، وإمنا قيل لبالد العرب جزيرة إلحاطة البحر واألهنار هبا من أقطارها 
لتمهيد عن أرض ما يف ا. اهـ" وأطرافها، فصاروا فيها يف مثل جزيرة من جزائر البحر 

 . العرب وجزيرة العرب
: ما رواه أمحد بن حنبل وأبو عبد القاسم بن سالم عن توبة بن منر عمن أرربه - 5

قال أمحد بن حنبل، ثنا محاد بن رالد اخلياط، أرربنا الليث بن سعد، عن توبة بن منر 
ال ِرَصاء يف اإلسالم  } قال رسول اهلل : عمن أرربه، قال( قاضي مصر)احلضرمي 

 . ( ) { وال كنيسة

: حدثنا عبد اهلل بن صاحل عن الليث بن سعد قال: " وقال أبو عبيد يف كتاب األموال
ال  } قال رسول اهلل : حدثين توبة بن النمر احلضرمي قاضي مصر عمن أرربه قال

  (2) { رصاء يف اإلسالم وال كنيسة

                                                 

 . بسنده ومتنه( 213/  2)ق اإلمام أمحد هذه أورد ابن القيم هذا احلديث يف أحكام أهل الذمة ومن طري(  )
، 91كتاب األموال باب ما جيوز ألهل الذمة أن حيدثوا يف أرض العنوة ويف أمصار املسلمني وما ال جيوز ص ( 2)

األسود عن ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حدثين أبو : ورواه أيضا موقوفا على عمر باري هذا اإلسناد، قال أبو عبيد
ال كنيسة يف اإلسالم وال : " قال عمر بن اخلطاب :قال -أي مرثد بن عبد اهلل اليزين  -حبيب، عن أيب اخلري
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قال أبو احلسن علي بن عبد الكايف السبكي يف فتوى له يف منع ترميم الكنائس يف ج 
بعد إيراده هذا احلديث من طريقي اإلمامني أمحد بن  311من فتاوى السبكي ص  2

نائس، ولو قيل إنه شامل استدلوا به على عدم إحداث الك: " حنبل وأيب القاسم بن سالم
لإلحداث واإلبقاء مل يبعد، وخيص منه ما كان بالشرط بدليل ويبقى ما عداه على مقتضى 

 . اهـ" ال كنيسة موجودة شرعا : اللفظ، وتقديره

                                                                                                                                            

حدثين أمحد بن بكري عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن عمر مثل ذلك، ومل يذكره عن أيب ". رصاء 
 . اخلري اهـ
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 ذكر ما ورد يف إحداث الكنائس يف بالد اإلسالم من اآلثار 
 : منها ما يليورد يف منع إحداث الكنائس يف أمصار املسلمني آثار نذكر 

حدثين أبو : " قال" كتاب األموال " ما رواه أبو عبيد القاسم بن سالم يف : أوال
ال : " قال عمر بن اخلطاب: األسود عن أيب هليعة يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري قال

حدثين أمحد بن بكري عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب " كنيسة يف اإلسالم وال رصاء 
 . اهـ ( )" مثل ذلك، ومل يذكر عن أيب اخلري عن عمر 

حدثنا أبو القاسم، حدثين أبو األسود، عن ابن : " ورواه علي بن عبد العزيز قال
قال عمر بن : هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري مرثد بن عبد اهلل اليزين قال

 . (2)" ال كنسية يف اإلسالم وال رصاء "  اخلطاب 
أن ال جيددوا يف مدائن "  الشروط املشهورة عن عمر بن اخلطاب  وقد ورد يف

وفيما يلي نص تلك ". اإلسالم وال فيما حوهلا كنيسة وال صومعة راهب وال قالية 
 . الشروط اليت جاء فيها ذلك الشرط

أرربنا عبد اهلل بن أمحد، حدثين أبو ": أحكام أهل امللل " قال اخلالل يف كتاب 
أرربنا : حدثين عمر أبو اليمان وأبو املارية قاال: عيسى بن رالد قالشرحبيل احلمصي 

كتب أهل اجلزيرة إىل عبد : حدثنا غري واحد من أهل العلم قالوا: إمساعيل بن عياش قال
إنا حني قدمت بالدنا طلبنا إليك األمان ألنفسنا وأهل ملتنا على أنا "  (3)الرمحن بن غنم 

                                                 

 . 91باب ما جيوز ألهل الذمة أن حيدثوا يف أرض العنوة ص  كتاب األموال(  )
 . من طريق علي بن عبد العزيز هذا بسنده هذا ومتنه(  213/  2)ذكره ابن القيم يف أحكام أهل الذمة ( 2)
روى احلافظ عبد اهلل بن زبر يف جزء ألفه يف هذه الشروط عن أيب األحوص حممد بن اهليثم، عن حممد بن ( 3)

ويف رواية عبد القدوس بن : " ل بن عياش، عن أبيه أن هذا الكتاب من عياض بن غنم لذمة محص مث قالإمساعي
أنك ملا قدمت : احلجاج عن إمساعيل بن عياش أن غري واحد أرربوه أن أهل اجلزيرة كتبوا لعبد الرمحن بن غنم

افتتح اجلزيرة وصاحل أهلها هو عياض بن هذا غلط ألن الذي : قال ابن زبر.. بالدنا طلبنا إليك األمان إىل آرره
غنم، ما عملت يف ذلك ارتالفا، فذكر عبد الرمحن يف هذا املوضوع غلط، وأبو عبيدة هو الذي فتح محص بال 

أفاد هذا كله السبكي يف فتواه يف منع ". شك، وأول من وليها عياض بن غنم، واله عمر يف سنة ستة عشر 
 . 144 من الفتاوى ص 2ترميم الكنائس ج
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ث يف مدينتنا كنيسة وال فيما حوهلا ديرا وال قالية وال شرطنا على أنفسنا أن ال حند
راهب وال جندد ما ررب من كنائسنا وال ما كان منها يف رطط املسلمني،  ( )صومعة 

وأن ال مننع كنائسنا من املسلمني أن يزنلوها يف الليل والنهار، وأن نوسع أبواهبا للمارة 
اسوسا، وأن ال نكتم غشا للمسلمني، وأن وابن السبيل، وال نؤوي فيها وال يف منازلنا ج

ال نضرب بنواقيسنا إال ضربا رفيا يف جوف كنائسنا، وال نظهر عليها صليبا وال نرفع 
أصواتنا يف الصالة وال القراءة يف كنائسنا فيما حيضره املسلمون، وأن ال خنرج صليبا وال 

جيتمعون كما خيرج  والباعوث: قال -كتابا يف سوق للمسلمني، وأن ال خنرج باعوثا 
وال شعانني، وال نرفع أصواتنا مع موتانا، وال نظهر  -املسلمون يوم األضحى والفطر 

النريان معهم يف أسواق املسلمني، وأن ال جناورهم باخلنازير وال يبيع اخلمور، وال نظهر 
ليه شركا وال نرغب يف ديننا وال ندعو إليه أحدا، وال نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت ع

سهام املسلمني، وأن ال مننع أحدا من أقربائنا أرادوا الدرول يف اإلسالم، وأن نلزم زينا 
حيثما كنا، وأن ال نتشبه باملسلمني يف لبس قلنسوة وال عمامة وال نعلني وال فرق شعر 
وال يف مراكبهم وال نتكلم بكالمهم وال نكتين بكناهم، وأن جنز مقادم رؤوسنا وال نفرق 

ونشد الزنانري على أوساطنا، وال ننقش روامتنا بالعربية، وال نركب السروج، وال  نواصينا
نتخذ شيئا من السالح وال حنمله وال نتقلد السيوف، وأن نوقر املسلمني يف جمالسهم 

                                                 

معاين األلفاظ اليت وردت يف هذا الكتاب (  229 - 221/  2)أوضح العالمة ابن القيم يف أحكام أهل الذمة (  )
فأما الدير فللنصارى : " كنيسة، والدير، والقالية، والصومعة، فذكر يف الكنيسة أهنا ألهل الكتابني وقال: وهي

وأما القالية فيبنيها رهباهنم مرتفعة . رهبانية والتفرد عن الناسراصة يبنونه للرهبان رارج البلد جيتمعون فيه لل
أن الدير جيتمعون فيه والقالية ال تكون إال لواحد ينفرد بنفسه وال يكون هلا : كاملنارة، والفرق بينها وبني الدير

ون للراهب باب بل فيها طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وما حيتاج إليه، وأما الصومعة فهي كالقالية تك
صمع الثريدة إذا رفع رأسها : الصومعة من البناء مسيت صومعة لتلطف أعالها، يقال: قال األزهري. وحده

رجل أصمع القلب إذا كان حاد الفطنة، : ومن هذا يقال. وحدده، وتسمى الثريد إذا كنت كذلك صومعة
ة من األرض والصومعة تكون على ومنهم من فرق بني الصومعة والقالية بأن القالية تكون منقطعة يف فال

هكذا فسر ابن القيم هذه األلفاظ وذكر أن ما سوى الكنيسة منها له حسكم الكنيسة، وأضاف إىل . الطرق
البيع : " ذلك أن أهل اللاة وأهل التفسري على أن البيعة متعبد للنصارى إال ما حكي عن ابن عباس أنه قال

 . اهـ" مساجد اليهود 
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ونرشدهم الطريق، ونقوم هلم عن اجملالس إن أرادوا اجللوس، وال نطلع عليهم يف منازهلم، 
آن، وال يشارك أحد منا مسلما يف جتارة إال أن يكون إىل املسلم أمر وال نعلم أوالدنا القر

ضمنا لك . التجارة، وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثالثة أيام ونطعه من أوسط ما جند
ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإن حنن غرينا أو رالفنا عما شرطنا على 

 ". لنا وقد حل لك منا ما حيل من أهل املعاندة والشقاق  أنفسنا وقبلنا األمان عليه فال ذمة
أن أمض : " فكتب بذلك عبد الرمحن بن غنم إىل عمر بن اخلطاب، فكتب إليه عمر

أن ال : هلم ما سألوا واحلق فيهم حرفني اشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم
 ". يشتروا من سبايانا، ومن ضرب مسلما فقد رلع عهده 

عبد الرمحن بن غنم ذلك وأقر من أقام من الروم يف مدائن الشام على هذا فأنفذ 
 . ( )الشرط 

كتبت لعمر بن     : قال                       سفيان الثوري، عن مسروق، عن عبد الرمحن بن غنم           وذكر
فيما حني صاحل نصارى الشام وشرط عليهم فيه أن ال حيدثوا يف مدينتهم وال  اخلطاب 

حوهلا ديرا وال كنيسة وال قالية وال صومعة راهب، وال جيددوا ما ررب، وال مينعوا 
كنائسهم أن يزنهلا أحد من املسلمني ثالث ليال يطعموهنم، وال يؤووا جاسوسا، وال 
يكتموا غشا ملسلمني، وال يعلموا أوالدهم القرآن، وال يظهروا شركا، وال مينعوا ذوي 

إن أرادوه، وأن يقروا املسلمني، وأن يقوموا هلم من جمالسهم إذا  قراباهتم من اإلسالم
أرادوا اجللوس، وال يتشبهوا باملسلمني يف شيء من لباسهم وال يتكنوا بكناهم، وال يركبوا 
سرجا، وال يتقلدوا سيفا، وال يبيعوا اخلمور، وأن جيزوا مقادم رؤوسهم، وأن يلزموا زيهم 

انري على أوساطهم، وال يظهروا صليبا وال شيئا من كتبهم يف حيثما كانوا، وأن يشدوا الزن
شيء من طرق املسلمني، وال جياوروا املسلمني مبوتاهم، وال يضربوا بالناقوس إال ضربا 
رفيا، وال يرفعوا أصواهتم بالقراءة يف كنائسهم يف شيء من حضرة املسلمني، وال خيرجوا 

                                                 

أن هذه الرواية رواها أبو يعلى يف كتاب ما يلزم ( 144/  2)يف فتواه يف منع ترميم الكنائس  ذكر السبكي(  )
 . أهل الذمة عن عبد اهلل بن أمحد عن أيب شرحبيل احلمصي عيسى بن رالد
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ال يظهروا النريان معهم، وال يشتروا من الرقيق شعانني، وال يرفعوا أصواهتم مع موتاهم، و
 . ما جرت فيه سهام املسلمني

فإن رالفوا شيئا مما شرطوه فل ذمة هلم، وقد حل للمسلمني منهم ما حيل من أهل 
 . املعاندة والشقاق

حدثنا حيىي بن عقبة بن أيب العيزار، عن سفيان الثوري والوليد : وقال الربيع بن تالب
ي بن مصرف يذكرون عن طلحة بن مصرف، عن مسروق، عن عبد بن نوح والسر

 : حني صاحل نصارى أهل الشام كتبت لعمر بن اخلطاب : الرمحن بن غنم قال
بسم اهلل الرمحن الرحيم، هذا كتاب لعبد اهلل عمر أمري املؤمنني من نصارى مدينة " 

ينا وأموالنا وأهل ملتنا، إنكم ملا قدمتم علينا سألناكم األمان ألنفسنا وذرار: كذا وكذا
وشرطنا لكم على أنفسنا أن ال حندث يف مدائننا وال فيما حوهلا ديرا وال قالية وال كنيسة 

 ". وال صومعة راهب، فذكر حنوه 
تلك الشروط من الطرق " أحكام الذمة " قال اإلمام ابن القيم بعد أن أورد يف كتابه 

ين عن إسنادها، فإن األئمة تلقوها بالقبول وشهرة هذه الشروط تا: " اليت ذكرناها قال
وذكروها يف كتبهم واحتجوا هبا، ومل يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم ويف 
كتبهم، وقد أنفذها بعده اخللفاء وعملوا مبوجبها، فذكر أبو القاسم الطربي من حديث 

ليب، عن صاحل حدثنا عبيد بن جياد، حدثنا عطاء بن مسلم احل: أمحد بن حيىي احللواين
رأيت عليا صلى العصر فصف له أهل جنران صفني، فناوله : املرادي، عن عبد رري قال

يا أهل جنران هذا واهلل : رجل منهم كتابا فلما رآه دمعت عينه مث رفع رأسه إليهم فقال
ودنوت منه : يا أمري املؤمنني، أعطنا ما فيه، قال: فقالوا رطي بيدي وإمالء رسول اهلل 

لست براد على عمر على عمر : إن كان رادا على عمر يوما فاليوم يرد عليه، فقال: تفقل
شيئا صنعه، إن عمر كان رشيد األمر، وإن عمر أرذ منكم رريا مما أعطاكم، ومل جير 

 ". عمر ما َأرذ منكم إىل نفسه إمنا جره جلمعة املسلمني 
: قال ألهل جنران أن عليا وذكر ابن املبارك عن إمساعيل بن أيب رالد عن الشعيب 
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قال علي حني قدم : وقال الشعيب" إن عمر كان رشيد األمر ولن أغري شيئا صنعه عمر " 
وقد روى  ( )كالم ابن القيم، . اهـ" ما جئت ألحل عقدة شدها عمر : " الكوفة

السبكي يف فتواه يف منع ترميم الكنائس من طريق أيب يعلى املوصلي رواية الربيع بن 
ب، عن حيىي بن عقبة بن أيب العيزار، عن سفيان الثوري والربيع بن نوح والسري، عن تال

 . طلحة بن مصرف، عن مسروق، عن عبد الرمحن بن غنم، رواها بكاملها
 : وأجاب عن طعن بعض أئمة احلديث يف حيىي بن عقبة مبا يستفاد منه ما يلي

وحيىي القطان ال يروي إال عن أنه روي عنه هذه الشروط حيىي بن سعيد القطان،  -  
ثقة، فروايته عنه توثيق له، ورواها عن القطان حممد بن املصفى، ورواها عن ابن مصفى 

وكذلك رواها البيهقي موافقا يف اإلسناد واملنت، : حرب يف مسائله عن أمحد وإسحاق قال
عرض لذكر وكذلك ابن حزم موافقا يف اإلسناد واملنت، ويف سنده حيىي بن عقبة، ومل يت

 . شيء فيه مع سعة حفظ ابن حزم، وذكرها رالئق كذلك
أن عبد احلق ذكر هذه الشروط يف األحكام، ومل يذكر حيىي بن عقبة واقتصر  - 2

على سفيان فمن فوقه، هكذا يف الوسطى، والظاهر أنه ذكره يف الكربى، ال بد من ذلك، 
 . ومل أر يف كالم ابن القطان اعتراضا عليه

ذه الشروط ذكرها مجاعة من الفقهاء تلقوها بالقبول واحتجوا هبا منهم أن ه - 3
الشيخ أبو حامد اإلسفرائيين، حىت رأيت يف كتب احلنابلة أنه عند اإلطالق حيمل على 

ويف كالم أيب يعلى منهم أن ما فيها يثبت . شروط عمر كأهنا صارت معهودة شرعا
. أحسن؛ ألنه جيعل هذه أحكاما شرعية بالشرع من غري شرط، وهو قريب من األول لكنه

واشتراط عمر هلا ألهنا ثابتة بالشرع وإن مل تشترط، وذكر السبكي من كالم الشافعي يف 
 . ما يشهد لكالم احلنابلة" األم " 

                                                 

" ر قاتلوا الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلر" ، وقد قال ابن كثري يف تفسري اآلية الكرمية 221 - 223ص (  )
رواه األئمة : " قال يف اخلرب احملتوي على تلك الشروط" حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون : " إىل قوله

: كتبت لعمر بن اخلطاحبني صاحل نصارى من أهل الشام: )احلفاظ من رواية عبد الرمحن بن غنم األشعري قال
 . فذكره( نيبسم اهلل الرمحن الرحيم هذا كتاب لعبد اهلل عمر أمري املؤمن
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أن هذه الشروط رواها مجاعة بأسانيد ليس فيها حيىي بن عقبة لكنها أو أكثرها  - 1
بعض تقوى، ومجع فيها احلافظ بن عبد اهلل بن زير ضعيفة أيضا، وبانضمام بعضها إىل 

 . جزءا اهـ
ما رواه عبد الرزاق وأبو بكر بن أيب شيبة وأمحد بن حنبل وأبو عبيد عن ابن : ثانيا

 . عباس رضي اهلل عنهما
عن ابن التيمي، عن أبيه، عن شيخ من أهل ( 24/ 2" )املصنف " قال عبد الرزاق يف 

سئل ابن عباس هل : علي، عن عكرمة مويل ابن عباس قالاملدينة يقال له حنش أبو 
 للمشركني أن يتخذوا الكنائس يف أرض العرب؟ 

أما ما مصر املسلمون فال ترفع فيه كنيسة وال بيعة وال بيت نار : " فقال ابن عباس
وما . وال صليب وال ينفخ فيه بوق وال يضرب فيه ناقوس وال يدرل فيه مخر وال رزنير

ما " تفسري : قال". صوحلت صلحا فعلى املسلمني أن يفوا هلم بصلحهم كان من أرض 
 . ما كانت من أرض العرب أو أرذت من أرض املشركني عنوة:  "مصر املسلمون 

حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن  ( )وقال أبو بكر بن أيب شيبة     
 صار املسلمني بناء أو بيعة؟ أللعجم أن حيدثوا يف أم: قيل البن عباس: عكرمة قال
وال  -أو قال بيعة  -أما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء : فقال

وأما مصر . يضربوا فيه ناقوسا وال يشربوا فيه مخرا وال يتخذوا فيه رزنيرا أو يدرلوا فيه
هم، وللعجم فللعجم ما يف عهد( يعين عليهم)مصرته العجم ففتحه اهلل على العرب فزنلوا 

 . على العرب أن يوفوا بعهدهم وال يكلفوهم فوق طاقتهم
حدثنا معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة : وقال أمحد بن حنبل

 سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن حيدثوا فيها شيئا؟ : قال

                                                 

من طريق ابن أيب شيبة، بسنده هذا روى السبكي يف فتوى له يف منع ترميم الكنائس أثر ابن عباس هذا وقال (  )
قد أرذ العلماء بقول ابن عباس وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة : "  39من الفتاوى ص  2ج

 ". إمجاعا 
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يَس للَعجِم أن يبنوا فيِه وال يضرُبوا فيه ناقوسا وال أُيما ِمصر َمَصَرْتُه العرُب َفَل: " فقال
يشربوا فيِه مخرا وال يتِخُذوا فيه رزنيرا، وأميا مصر مصرتُه العجُم ففتحه اهلل على العرب 
فزنلوا فيِه فإن للعجم ما يف عهدهِم وعلى العرِب أن يوُفوا بعهدهم وال ُيكلفوهم فوق 

 . ( )طاقتهم 
مسعت علي بن : " 91ص " كتاب األموال " بن سالم يف وقال أبو عبيد القاسم 

أميا مصر مصرته : " عاصم حيدث عن أيب علي الرحيب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال
العرب ليس ألحد من أهل الذمة أن يبنوا فيه بيعة، وال يباع فيه مخر، وال يقتىن فيه رزنير، 

 . (2)" لمني أن يوفوا هلم به وال يضرب فيه بناقوس، وما كان قبل ذلك فحق على املس
 91وقد أجاد اإلمام أبو عبيد يف شرح هذا احلديث حيث قال يف كتاب األموال ص 

البالد : فمنها: يكون التمصري على وجوه" كل مصر مصرته العرب : " فقوله 44  -
كل أرض مل يكن هلا أهل : اليت يسلم عليها أهلها مثل املدينة والطائف واليمن، ومنها

 . تطفها املسلمون ارتطاطا مث نزلوها مثل الكوفة والبصرة وكذلك الثاورفار
كل قرية افتتحت عنوة فلم ير اإلمام أن يردها إىل الذين أرذت منهم، ولكنه : ومنها

 . بأهل ريرب قسمها بني اللذين افتتحوها كفعل رسول اهلل 
كان أعطى  ل اهلل فهذه أمصار املسلمني اليت الحظ ألهل الذمة فيها، إال أن رسو

                                                 

 . من طريق اإلمام أمحد هذا بسنده ومتنه 211ص " لذمة أحكام أهل ا" من  2أورده ابن القيم يف ج  ( )
 311من الفتاوى ص  2، وقد استدل السبكي يف فتواه يف منع ترميم الكنائس ج 91كتاب األموال ص ( 2)

استدل للوفاء هلم بشرطهم مبا روى أبو داود يف سننه عن مصرف بن عمرو اليامي عن يونس بن بكري عن 
أن رسول اهلل صاحل  بن عبد الرمحن السدي الكبري، وكلهم ثقات، عن ابن عباس أسباط بن نصر عن إمساعيل

أهل جنران على ألفي حلة، النصف يف صفر والنصف يف رجب، يؤدوهنا إىل املسلمني، وعارية ثالثني درعا 
وها وثالثني فرسا وثالثني بعريا من كل صنف من أصناف السالح يازون هبا، واملسلمون ضامنون هلا حىت يرد

هلم بيعة وال خيرج هلم قس وال يفتنوا عن دينهم ما مل  عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة، على أن ال يهدم
قال . ونقضوا بعض ما اشترط عليهم: قال أبو داود. فقد أكلوا الربا: قال إمساعيل. حيدثوا حدثا أو يأكلوا الربا

هذا النوع من الصلح وتسويغ أن يشترط هلم يف  وهذا احلديث يف صلح جنران حسن جدا، عمدة يف: السبكي
 . اهـ. مثله عدم هدم بيعهم
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ريرب اليهود معاملة حلاجة املسلمني كانت إليهم، فلما استاىن عنهم أجالهم عمر وعادت 
فهذا حكم أمصار العرب، وإمنا نرى أصل هذا من قول رسول اهلل . كسائر بالد اإلسالم

 {  العربأررجوا املشركني من جزيرة } ( ) .ويف ذلك آثار . 

 أمر رسول اهلل  }: حدثنا حجاج عن محاد بن سلمة عن أيب الزبري عن جابر قال

 . (2) { بإرراج اليهود من جزيرة العرب

ألررجن  } اهلل قال رسول : حدثنا يزيد عن محاد عن أيب الزبري عن جابر قال

  . فأررجهم عمر :قال. (3) { اليهود والنصارى من جزيرة العرب حىت ال أدع فيها إال مسلما

نافع، حدثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة وحممد بن عبيد عن عبيد اهلل بن عمر، عن 
ال جيتمع يف جزيرة : " أجلى عمر املشركني من جزيرة العرب وقال: عن ابن عمر قال

 . وضرب ملن قدم منهم أجال قدر ما يبيعون سلعهم". العرب دينان 
جاء أهل جنران إىل علي : حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن سامل بن أيب اجلعد قال

 رجنا عمر من أرضنا فردها إلينا صنيعة، شفاعتك بلسانك وكتابك بيدك، أر: فقالوا
حدثنا أبو معاوية قال . ويلكم إن عمر كان رشيد األمر فال أغري شيئا صنعه عمر: فقال

 . لو كان يف نفسه عليه شيٌء الغتنم هذا: كانوا يقولون: األعمش
 -ملا قدم هاهنا  قال علي : وحدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن مسع الشعيب يقول

وإمنا نرى : قال أبو عبيد. ما قدمت ألحل عقدة شدها عمر -يعين الكوفة : عبيد قال أبو
فيهم  حلديث يروى عن النيب  -وهم أهل صلح  -عمر استجاز إرراج أهل جنران 

راصة، حيدثونه عن إبراهيم بن ميمون موىل آل مسرة عن ابن مسرة عن أبيه عن أيب عبيدة 
أررجوا اليهود من احلجاز،  }: ما تكلم به أن قالأنه كان آرر  بن اجلراح عن النيب 

                                                 

 (. 222/ )، أمحد (231 )، مسلم الوصية (2111)البخاري اجلهاد والسري (  )
  (.29 / )، أمحد (3434)، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء (242 )، الترمذي السري (121 )مسلم اجلهاد والسري ( 2)
  (.29/ )، أمحد (3434)، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء (241 )، الترمذي السري (121 )جلهاد والسري مسلم ا( 3)
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 وإمنا نراه قال ذلك : قال أبو عبيد. ( ) { وأررجوا أهل جنران من جزيرة العرب

كتبه عمر إليهم قبل  لنكث كان منهم أو ألمر أحدثوه بعد الصلح، وذلك بني يف كتاب
 . إجالئه إياهم منها

انظر كتابا قرأته عند : قال يل حممد بن سريين: حدثنا ابن أيب زائدة عن ابن عون قال
 : فكلمته فأعطاين، فإذا يف الكتاب: فالن بن جبري فكلم فيه زياد بن جبري قال

، سالم عليكم، بسم اهلل الرمحن الرحيم، من عمر أمري املؤمنني إىل أهل رعاش كلهم" 
فإنكم زعمتم أنكم مسلمون مث ارتدمت : فإين أمحد إليكم اهلل الذي ال إله إال هو، أما بعد

بعد، وإنه من يتب منكم ويصلح ال يضره ارتداده، ونصاحبه صحبة حسنة، فادكروا وال 
هتلكوا، وليبشر من أسلم منكم، فمن أىب إال النصرانية فإن ذميت بريئة ممن وجدناه بعد 

فإن يعلى كتب يعتذر أن يكون : أما بعد. شر تبقى من شهر الصوم من النصارى بنجرانع
أكره أحدا منكم على اإلسالم أو عذبه عليه إال أن يكون قسرا جربا ووعيدا مل ينفذ إليه 

فقد أمر يعلى أن يأرذ منكم نصف ما عملتم من األرض وإين لن : أما بعد. منه شيء
 . مأريد نزعها منكم ما أصلحت

باب ما جيوز : أي -فهذه األمصار اليت ذكرنا يف صدر هذا الباب : قال أبو عبيد
وأشباهها مما مصر املسلمون هي اليت ال سبيل ألهل الذمة  -... ألهل الذمة أن حيدثوا، إخل

 . فيها إىل إظهار شيء من شرائعهم
وا عليه، فلن وأما البالد اليت هلم فيها السبيل إىل ذلك فما كان منها صلحا صوحل

وما كان قبل ذلك فحق : " ينتزع منهم، وهو تأويل قول ابن عباس الذي ذكرناه، قوله
 ". على املسلمني أن يوفوا هلم به 

أرض هجر والبحرين وأيلة ودومة اجلندل وأذرح، فهذه القرى اليت : فمن بالد الصلح
كان بعده من الصلح اجلزية فهي على ما أقرهم عليه، وكذلك ما  أدت إىل رسول اهلل 

                                                 

 (. 2191)، الدارمي السري (95 / )أمحد (  )
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بيت املقدس، افتتحه عمر بن اخلطاب صلحا، وكذلك مدينة دمشق افتتحها رالد بن : منه
وعلى هذا مدن الشام كانت كلها صلحا دون أرضها على يدي يزيد بن  ( )الوليد صلحا 

أيب سفيان وشرحبيل بن حسنة وأيب عبيدة بن اجلراح ورالد بن الوليد، وكذلك بالد 
وى أهنا كلها صلح صاحلهم عليها عياض بن غنم، وكذلك قبط مصر صاحلهم اجلزيرة ير

عمرو بن العاص، وكذلك بالد رراسان يقال إهنا أو أكثرها صلح على يدي عبد اهلل بن 
 . عامر بن كريز، وكان منتهى ذلك إىل مرو الروذ، وهذا يف دهر عثمان

ثمان بن عفان واملهلب بن وأما ما وراء ذلك فإهنا افتتحت بعد على يدي سعيد بن ع
 . أيب صفرة وقتيبة بن مسلم وغريهم

فهؤالء على شرطهم ال حيال بينهم وبينها، وكذلك كل بالد أرذت : قال أبو عبيد
عنوة فرأى اإلمام ردها إىل أهلها وإقرارها يف أيديهم على ذمتهم ودينهم، كفعل عمر 

د الشام كلها عنوة ما رال وكذلك بال. بأهل السواد، وإمنا أرذ عنوة على يدي سعد
مدهنا على يدي يزيد بن أيب سفيان وشرحبيل بن حسنة وأيب عبيدة بن اجلراح ورالد بن 

وكذلك اجلبل أرذ عنوة يف وقعة جاوالَء وهناوند على يدي سعد بن أيب وقاص . الوليد
والنعمان بن مقرن، وكذلك األهواز أو أكثرها، وكذلك فارس على يدي أيب موسى 

وكذلك  عري وعثمان بن أيب العاص وعتبة بن غزوان وغريهم من أصحاب النيب األش
 . املارب على يدي عبد اهلل بن سعد بن أيب سرح

 . املارب كله عنوة: حدثنا عبد اهلل بن صاحل عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال
                                                 

حدثنا " ، "هذا كتاب صلح رالد بن الوليد إىل أهل دمشق " حتت عنوان " كتاب األموال " قال أبو عبيد يف (  )
هذا كتاب من رالد بن : األوزاعي، عن ابن ُسراقة أن رالد بن الوليد كتب ألهل دمشقحممد بن كثري، عن 

وقد ذكر فيه كالما ال : قال أبو عبيد ،"الوليد ألهل دمشق، إين قد أمنتهم على دمائهم وأمواهلم وكنائسهم 
" ة ثالث عشر شهد أبو عبيدة بن اجلراح وشرحبيل بن حسنة وقضاعي بن عامر وكتبه سن" أحفظه ويف آرره 

، يظهر ذلك مما يف تاريخ دمشق "أن ال تسكن وال هتدم : " اهـ، والكالم الذي ذكر أبو عبيد أنه مل حيفظه هو
من فتاوى السبكي ص  2البن عساكر ومن طريقه أورده السبكي يف فتواه يف منع ترميم الكنائس، وهي يف ج

ين أمنتهم على دمائهم وأمواهلم وكنائسهم أن إ: عن رالد أنه كتب كتاب صلح ألهل دمشق: " ولفظه 144
 . اهـ" ال تسكن وال هتدم 
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احلكم  وكذلك الثاور، حدثنا هشام بن عمار عن يزيد بن مسرة، عن: قال أبو عبيد
حاصرها : بن عبد الرمحن بن أيب العصماء اخلثعمي، وكان ممن شهد فتح قيسارية، قال

معاوية سبع سنني إال أشهرا مث فتحوها وبعثوا بفتحها إىل عمر بن اخلطاب فقام عمر 
فهذه بالد العنوة وقد أقر أهلها فيها : " قال أبو عبيد. أال إن قيسارية فتحت قسرا: فنادى

. اهـ" شرائعهم، ولكل هذه قصص وأنباء تأيت مبا علمنا منها إن شاء اهلل على مللهم و
 . املراد من كالم أيب عبيد يف األموال على أثر ابن عباس

الذي اقتضاه أنه ال (: 393/ 2)وقد قال السبكي يف فتواه يف منع ترميم الكنائس 
مه على أثر ابن كما ذكر يف كال" شيء يبقى من الكنائس إال بعهد حيث جيوز العهد 

قد أرذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول : " ما نصه(  39/ 2)عباس هذا 
 . اهـ" عمر وسكوت بقية الصحابة إمجاعا 

كتب عمر بن عبد العزيز إىل : حدثنا عبد الرزاق، أرربين معمر قال: قال أمحد -ثالثا 
وشهدت عروة : صار املسلمني، قالأن يهدم الكنائس اليت يف أم -يعين ابن حممد  -عروة 

" ذكر هذه الرواية بسندها ومتنها مشس الدين بن القيم يف ". بن حممد يهدمها بصنعاء 
" حتت عنوان ( 59/ 2)وقد روى عبد الرزاق يف مصنفه ( 212/ 2" )أحكام أهل الذمة 

تب ك: " هذا األثر عن عمه وهب بن نافع بلفظ" هدم كنائسهم وهل يضربوا بناقوسهم 
: عمر بن عبد العزيز إىل عروة بن حممد أن يهدم الكنائس اليت يف أمصار املسلمني، قال

فشهدت عروة بن حممد ركب حىت وقف عليها مث دعاين فشهدت على كتاب عمر وهدم 
وال يناقض هذا ما رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه عن حفص بن ". عروة إياها فهدمها 

ال هتدم بيعة وال كنيسة وال : " جاءنا كتاب عمر: عي قالغياث عن أيب بن عبد اهلل النخ
؛ ألنه مل يقل ( )قيد ال بد منه " صوحلوا عليه : " ؛ ألن قوله( )" بيت نار صوحلوا عليه 

                                                 

ما " عزاه إىل ابن أيب شيبة بالسند املذكور السبكي يف فتواه يف منع ترميم الكنائس، ورواه أبو عبيد يف باب (  )
بن عبد اهلل وحدثنا حفص بن غياث عن أيب : 95قال ص . إخل" جيوز ألهل الذمة أن حيدثوا يف أرض العنوة 

بيعة وال بيت نار وال حتدثوا كنيسة وال بيعة وال  ال هتدموا كنيسة وال: " أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز: قال
 . اهـ( بيت نار وال حتدوا شفرة على رأس هبيمة وال جتمعوا بني صالتني إال من عذر
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أي كتابة  -أحد بإبقائها من غري صلح ومل يقل فيه ببالد اإلسالم فهو عام، والذي تقدم 
أي  -راص ببالد اإلسالم ويكون هذا  -مها عمر بن عبد العزيز على عروة بن حممد هبد

ال هتدم بيعة وال كنيسة وال بيت نار صوحلوا : " قول عمر يف رواية ابن عبد اهلل النخعي
يف بالد اجملوس ولذلك ذكر فيه بيت النار أو يف بالدهم وبالد النصارى اليت " عليه 

للتني نقلتا عن عمر بن عبد صوحلوا عنها وكانوا منفردين فيها فال تنايف بني الروايتني ا
 . العزيز رضي اهلل عنه

واملقصود من ذلك إذا صحت الرواية األوىل أنه يعلم هبا أنه ال صلح هلم على إبقائها 
يف فتح بالد اإلسالم اليت كانت حتت حكمه وأقرهبا الشام؛ ألهنا سكنه ومصر والعراق 

 . يكتنفاهنا
تاب إىل قوم خمصوصني يف بالد خمصوصة، والرواية الثانية عن عمر بن عبد العزيز ك

والرواية األوىل لفظ عام يف بالد اإلسالم فهي راصة بدار اإلسالم عامة يف األحكام، هبذا مجع 
بني الروايتني   39-394من فتاوى السبكي ص 2السبكي يف فتواه يف منع ترميم الكنائس ج

(: " 294/ 2)قيم يف أحكام أهل الذمة وقال مشس الدين بن ال. املنقولتني عن عمر بن عبد العزيز
وال يناقض " وقد كتب عمر بن عبد العزيز إىل عماله أن ال هتدموا كنيسة وال بيعة وال بيت نار 

 . هذا ما حكاه اإلمام أمحد أنه أمر هبدم الكنائس، فإهنا اليت أحدثت يف بالد اإلسالم اهـ
أرربنا معمر عن رجل عمن مسع " : قال( 24/ 2)ما رواه عبد الرزاق يف مصنفه : رابعا

                                                                                                                                            

عن معمر بن عمرو بن (  2/  2)مصنفه  مما يشهد لكونه قيدا ال بد منه ما ورد يف رواية عبد الرزاق يف(  )
ال : فقلت -أي نصارى الشام -يف هدم كنائسهم  -أي ابن عبد العزيز -واستشارين عمر : " ميمون أنه قال

يف باب أهل الصلح يتركون على ما  وكذلك ما رواه أبو عبيد. اهـ" هتدم هذا ما صوحلوا عليه، فتركها عمر 
حدثين نعيم بن محاد عن ضمرة بن : " قال 52 من كتاب األموال ص كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم، 
راصم حسان بن مالك عجم أهل دمشق إىل عمر بن عبد العزيز يف كنيسة، : ربيعة عن رجاء بن أيب سلمة قال

إن كانت من اخلمس عشرة كنيسة اليت يف : أقطعه إياها، فقال عمر -مسى رجل من األمراء  -وكان فالن 
راصمنا عجم أهل دمشق إىل عمر بن عبد : وقال ضمرة عن علي بن أيب محلة. بيل لك إليهاعهدهم فال س

العزيز يف كنيسة كان فالن قطعها لبين نصر بدمشق، فأررجنا عمر بن عبد العزيز منها وردها إىل النصارى، 
 ". عبد امللك ردها على بين نصر وأررج منها النصارى  فلما ويل يزيد بن
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وعن عبد الرزاق رواه ". من السنة أن هتدم الكنائس اليت باألمصار القدمية واحلديثة : " احلسن قال
قال عبد الرزاق : " قال أمحد( 212/ 2" )أحكام أهل الذمة " اإلمام أمحد بن حنبل كما يف 

الكنائس اليت يف األمصار القدمية  إن من السنة أن هتدم: وأرربنا معمر عمن مسع احلسن يقول
ثنا ابن : وقد ورد يف هدم الكنائس مرفوعا ما أررجه أبو الشيخ ابن حبان قال. اهـ" واحلديثة 

ثنا أبو أيوب سليمان بن داود، ثنا حممد بن : رستة وثنا أبو جعفر حممد بن علي بن خملد قاال
اهدموا الصوامع  } ال رسول اهلل ق: دينار، ثنا أبان بن أيب عياش، عن أنس بن مالك قال

 313من الفتاوى ص 2ولكن قال السبكي يف فتواه يف منع ترميم الكنائس ج. {واهدموا البيع 

إسناده ضعيف ولو صح لكان ميكن : " بعد أن رواه من طريق ابن حبان املذكور قال 311 -
 . اهـ" التمسك بعمومه فيما حدث يف اإلسالم وفيما قدم 

ما جيوز ألهل الذمة أن حيدثوا يف أرض " واه أبو عبيد القاسم بن سالم يف باب ما ر: خامسا
وحدثين أبو نعيم، عن شبل : قال" كتاب األموال " من " العنوة ويف أمصار املسلمني وما ال جيوز 

ال ينباي لبيت رمحة أن يكون عند بيت : " مسعت طاوسا يقول: بن عباد، عن قيس بن سعد قال
ال ينباي أن تكون مع : " أراه يعين الكنائس والبيع وبيوت النريان يقول: بو عبيدقال أ" عذاب 

 . اهـ ( )" املساجد يف أمصار املسلمني 
هذا بسنده املذكور، أورد السبكي هذا األثر يف " كتاب األموال " ومن طريق أيب عبيد يف 

  .(2)يب عبيد املذكور باب األحاديث الواردة يف منع ترميم الكنائس، وأورد معه تفسري أ

                                                 

 . 95وال ص كتاب األم(  )
 (. 315/  2)فتاوى السبكي ( 2)
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 إيراد نصوص املذاهب األربعة يف املوضوع
ال ينباي أن تترك يف أرض العرب : " قال اإلمام حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة

 ". كنيسة وال بيعة، وال يباع فيها مخر ورزنير، مصرا كان أو قرية 
، وأما (291/ 2" ) أحكام أهل الذمة" نقل ذلك عنه اإلمام مشس الدين ابن القيم يف 

ما يعزى إىل اإلمام أيب حنيفة من القول بأحداث الكنائس يف القرى فيقول السبكي يف 
لعل أبا : " ما نصه( 311 - 311/ 2)فتواه يف منع ترميم الكنائس، يقول حول ذلك 

حنيفة إمنا قال بإحداثها يف القرى اليت ينفردون بالسكىن فيها على عادهتم يف ذلك املكان، 
غريه من العلماء مينعها ألهنا يف بالد املسلمني وقبضتهم، وإن انفردوا فيها فهم حتت يدهم و

فال ميكنون من إحداث الكنائس ألهنا دار اإلسالم، وال يريد أبو حنيفة أن قرية فيها 
فإن هذه يف معىن األمصار فتكون حمل . مسلمون فيمكن أهل الذمة من بناء كنيسة فيها

لف والالم يف القرى اليت جرت عادهتم بسكنهم فيها الشتااهلم بأعمال إمجاع وتكون األ
أو ملا يرجى من إسالمهم صاغرين باذلني للجزية، فإنا لو مل . املسلمني من الفالحة وغريها

نبقهم يف بالد اإلسالم مل يسمعوا حماسنه فلم يسلموا، ولو بقياهنم بال جزية وال صاار 
وهلذا إذا نزل عيسى عليه . ية ال قصدا فيها بل يف إسالمهمغروا وأنفوا، فبقيناهم باجلز

السالم ال يقبلها ألن مدة الدنيا اليت يرجى فيها إسالمهم فرغت واحلكم يزول بزوال علته، 
فزوال حكم قبول اجلزية بزوال علته وهو انتظار إسالمهم، وذلك حكم من أحكام شريعة 

 . لسالم إمنا يزنل حاكما بشريعة النيب وليس حكما جديدا، فإن عيسى عليه ا النيب 
البن الساعايت " جممع البحرين " وبعد أن كتبت هذا وقفت على شرح : قال السبكي

وهذا املذكور إمنا هو يف األمصار دون القرى؛ ألن األمصار حمل : " من كتب احلنفية فقال
عن إظهار ذلك يف القرى  واملروي يف ديارنا مينعون": اهلداية " إقامة الشعائر، وقال صاحب 

يف قرى الكوفة ألن  -رمحه اهلل  -أيضا؛ ألن هلا بعض الشعائر، واملروي عن صاحب اهلداية 
" الكايف " أكثر أهلها أهل الذمة، ويف أرض العرب مينعون من ذلك يف أمصارهم وقراهم، ويف 

  .هكذا ذكر السبكي هنا. اهـ" من كتب احلنفية حلافظ الدين قريب من ذلك 



 حكم بناء الكنائس واملعابد الشركية يف بالد املسلمني 

 22 

وقد قال يف موضع آرر من هذه الفتوى يف الباب الذي عقده ملا يف هذا الباب من 
وقول أيب حنيفة بإبقائها يف القرى بعيد ال دليل عليه، ولعله أرذه : " 311اآلثار قال ص 

إمنا يعين باملصر أي : من مفهوم قول ابن عباس الذي سنحكيه يف املصر، وحنن نقول
وقد وىف السبكي بوعده أن يأيت بقول ابن عباس الذي . اهـ" موضع كان مدينة أو قرية 

وأما قول ابن عباس فاشتهر اشتهارا كثريا : " من الفتاوى(  39/ 2)أشار إليه حيث قال 
ثنا معتمر بن سليمان، : سنذكره، وهو ما رواه عنه أبو بكر بن أيب شيبة يف مصنفه قال

أللعجم أن حيدثوا يف أمصار : اسقيل البن عب: عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة قال
أو  -أما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء : املسلمني بناء أو بيعة، فقال

وال يضربوا فيه ناقوسا، وال يشربوا فيه مخرا، وال يتخذوا فيه رزنيرا أو  -قال بيعة 
 -يعين عليهم  -وأما مصر مصرته العجم ففتحه اهلل على العرب فزنلوا . يدرلوا فيه

فللعجم ما يف عهدهم، وللعجم على العرب أن يوفوا بعهدهم وال يكلفوهم فوق طاقتهم 
وقد أرذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر وسكوت : " قال السبكي" 

 . اهـ" بقية الصحابة إمجاعا 
ن فال ميكنون إن كانوا يف بلدة بناها املسلمو"  :وأما أصحاب مالك فقال يف اجلواهر

من بناء كنيسة، وكذلك لو ملكنا رقبة بلدة من بالدهم قهرا، وليس لإلمام أن يقر فيها 
أما إذا فتحت صلحا على أن يسكنوها خبراج ورقبة . كنيسة بل جيب نقض كنائسهم هبا

وأما إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد هلم . األبنية للمسلمني وشرطوا إبقاء كنيسة جاز
: م رراج وال تنقض كنائسهم فذلك هلم مث مينعون من رمها، قال ابن املاجشونوعليه

ومينعون من رم كنائسهم القدمية إذا رثت إال أن يكون ذلك شرطا يف عقدهم فيوىف هلم، 
ونقل الشيخ أبو عمر أهنم ال مينعون من إصالح ما . ومينعون من الزيادة الظاهرة والباطنة

ال ُيرفع فيكم  } إصالح كنيسة فيما بني املسلمني لقوله وهي منها وإمنا منعوا من 

 . فلو صوحلوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاءوا { يهودية وال نصرانية
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ال جيوز هذا الشرط ومينعون منها إال يف بلدهم الذي يسكنه : فقال ابن املاجشون
وأما أهل العنوة . وهذا يف أهل الصلح: مون فلهم ذلك وإن مل يشترطوه، قالمعهم املسل

فال تترك هلم عند ضرب اجلزية عليهم كنيسة إال هدمت مث ال ميكنون من إحداث كنيسة 
ما نقله ابن القيم عن املالكية يف حكم . اهـ" بعد وإن كانوا معتزلني عن بالد اإلسالم 

ئس، ومن املالكية الذين حبثوا يف موضوع الكنائس اإلمام األمصار اليت وجدت فيها الكنا
قال يف " سراج امللوك " أبو بكر حممد بن الوليد الفهري الطرطوشي املالكي يف كتابه 

أن هتدم كل كنيسة مل تكن قبل اإلسالم،  أمر عمر بن اخلطاب : " حكم الكنائس
يسة وال يظهر صليب رارج ومنع أن حتدث كنيسة، وأمر أن ال تظهر عليه رارجة من كن

من الكنيسة إال كسر على رأس صاحبه، وكان عروة بن حممد يهدمها بصنعاء، وهذا 
مذهب علماء املسلمني أمجعني، وشدد يف ذلك عمر بن عبد العزيز وأمر أن ال يترك يف 

من : وهكذا قال احلسن البصري قال. دار اإلسالم بيعة وال كنيسة حبال قدمية وال حديثة
ة أن هتدم الكنائس اليت يف األمصار القدمية واحلديثة ومينع أهل الذمة من بناء ما ررب السن
وما ذكره عن عروة بن حممد بن عبد العزيز " سراج امللوك " اهـ كالم الطرطوشي يف " 

أحكام أهل " واحلسن البصري رواه عنهما اإلمام أمحد بن حنبل عن عبد الرزاق كما يف 
: حدثنا عبد الرزاق، أرربين معمر قال: قال أمحد: ، فقد قال ابن القيمالبن القيم" الذمة 

أن يهدم الكنائس اليت يف أمصار  -يعين ابن حممد  -كتب عمر بن عبد العزيز إىل عروة 
وأرربنا : قال عبد الرزاق. وشهدت عروة بن حممد يهدمها يف صنعاء: قال. املسلمني

أن هتدم الكنائس اليت يف األمصار القدمية  إن من السنة: معمر عمن مسع احلسن يقول
 . اهـ" واحلديثة 

وال حيدثوا يف أمصار املسلمني كنيسة وال جمتمعا : " وقال الشافعي يف املختصر
لصلواهتم، وال يظهرون فيها محل اخلمر وال إدرال رزنير، وال حيدثوا بناء يطولون به على 

ملركب وامللبس وبني هيئات املسلمني، وأن بناء املسلمني، وأن يفرقوا بني هيئاهتم يف ا
يعقدوا الزنار على أوساطهم، وال يدرلوا مسجدا، وال يسقوا مسلما مخرا وال يطعموه 
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رزنيرا، وإن كانوا يف قرية ميلكوهنا منفردين مل يعرض هلم يف مرهم ورنازيرهم هم ورفع 
املسلمني مل يكن  بنياهنم، وإن كان هلم مبصر املسلمني كنيسة أو بناء طويل كبناء
وهذا إذا كان املصر . للمسلمني هدم ذلك وترك على ما وجد ومنعوا من إحداث مثله

وإن كانوا فتحوا بالدهم . وشرط هذا على أهل الذمة. للمسلمني أحيوه أو فتحوه عنوة
على صلح منهم على تركهم وإياه رلوا وإياه، وال جيوز أن يصاحلوا على أن يزنلوا بالد 

 ". حيدثون فيها ذلك اإلسالم 
 : يف شرحه" النهاية " قال صاحب 

بلدة ابتناها املسلمون فال ميكن أهل الذمة من إحداث كنيسة فيها : البالد قسمان" 
 . وال بيت نار فإن فعلوا نقض عليهم

 : فإن كان البلد للكفار وجرى فيه حكم املسلمني فهذا قسمان
بنية والعراص تعني نقض ما فيها من البيع فإن فتحه املسلمون عنوة وملكوا رقاب األ

والكنائس، وإذا كنا ننقض ما نصادف من الكنائس والبيع فال خيفى أنا مننعهم من 
استحداث مثلها، ولو رأى اإلمام أن يبقي كنيسة ويقر يف البلد طائفة من أهل الكتاب 

 . فالذي قطع به األصحاب منع ذلك
 : وذكر العراقيون وجهني

 . جيوز لإلمام أن يقرهم ويبقي الكنيسة عليهم أنه: أحدمها
. هذا إذا فتحنا البلد عنوة: ال جيوز ذلك وهو األصح الذي قطع به املراوزة: والثاين

 : فإن فتحناها صلحا فهذا ينقسم إىل قسمني
أن يقع الفتح على أن رقاب األراضي للمسلمني ويقرون فيها مبال : القسم األول

 . زية، فإن استثنوا يف الصلح البيع والكنائس مل ينقض عليهميؤدونه لسكناها سوى اجل
 : وإن أطلقوا وما استثنوا بيعهم وكنائسهم ففي املسألة وجهان

أهنا تنقض عليهم؛ ألن املسلمني ملكوا رقاب األبنية والبيع، والكنيسة : الوجه األول
 . تانم كما تانم الدور
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رهم وقد ال يتمكنون من املقام إال بتبقية ال منلكها؛ ألن شرطنا تقري: الوجه الثاين
 . جمتمع هلم فيها يرونه عبادة

ترجع إىل أن اللفظ يف مطلق الصلح هل يتناول البيع والكنائس مع : وحقيقة اخلالف
 . القرائن اليت ذكرناها؟

أن يفتحها املسلمون على أن تكون رقاب األرض هلم، فإذا وقع الصلح : القسم الثاين
 . ض للبيع والكنائسكذلك مل يتعر

 : ولو أرادوا إحداث كنائس
فاملذهب أهنم ال مينعون فإهنم متصرفون يف أمالكهم، وأبعد بعض أصحابنا فمنعهم من 

 . ( )  "استحداث ما مل يكن، فإنه إحداث بيعة يف بلد هي حتت حكم اإلسالم 
حلكم فيما ا" باب " أحكام أهل امللل " فقد قال اخلالل يف كتاب : وأما احلنبلية

كان املتوكل ملا : أرربنا عبد اهلل بن أمحد قال": أحدثته النصارى مما مل يصاحلوا عليه 
حدث من أمر النصارى ما حدث كتب إىل القضاة بباداد يسأهلم أيب حسان الزيادي 

اكتب مبا أجاب به هؤالء إىل أمحد : وغريه، فكتبوا إليه وارتلفوا، فلما قرئ عليه قال
 . تب إيل ما يرى يف ذلكبن حنبل ليك

ومل يكن يف أولئك الذين كتبوا أحد حيتج باحلديث إال أبا حسان : قال عبد اهلل
هذا جواب : الزيادي، واحتج بأحاديث عن الواقدي، فلما قرئ على أيب عرفه وقال

هذه أحاديث ضعاف، فأجابه أيب واحتج حبديث ابن عباس رضي : أيب حسان، وقال
: ا معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة قالثن: اهلل عنهما فقال

 . سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن حيدثوا فيها شيئا؟

                                                 

 (. 292/  2)أحكام أهل الذمة البن القيم (  )
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: ومسعت أيب يقول: قال ( )فذكر احلديث ... " أميا مصر مصرته العرب: " فقال
يعة وال كنيسة، وال ليس لليهود وال للنصارى أن حيدثوا يف مصر مصره املسلمون ب

وليس هلم أن يظهروا اخلمر يف أمصار . يضربوا فيه بناقوس إال فيما كان هلم صلحا
 ". أميا مصر مصره املسلمون : " املسلمني على حديث ابن عباس

: حدثنا حنبل قال: أرربنا محزة بن القاسم وعبد اهلل بن أمحد بن حنبل وعصمة قالوا
فأما العنوة . ت الكنائس صلحا تركوا على ما صاحلوا عليهوإذا كان: " قال أبو عبد اهلل

وليس هلم أن حيدثوا بيعة وال كنيسة لك تكن، وال يضربوا ناقوسا، وال يرفعوا صليبا، . فال
وال يظهروا رزنيرا، وال يرفعوا نارا وال شيئا مما جيوز هلم فعله يف دينهم مينعون من ذلك 

نعم، على اإلمام منعهم من : قال. هم من ذلك؟للمسلمني أن مينعو: قلت. وال يتركون
وأما الصلح فلهم ما . السلطان مينعهم من اإلحداث إذا كانت بالدهم فتحت عنوة. ذلك

كتب : قال اخلالل. اإلسالم يعلو وال يعلى وال يظهرون مخرا: صوحلوا عليه يوىف هلم وقال
ن أنه سأل أبا عبد اهلل عن ثنا احلسن بن علي بن احلس: إيل يوسف بن عبد اهلل اإلسكايف

  .(2)يرفع أمرها إىل السلطان : البيعة والكنيسة حتدث قال

                                                 

وأميا مصر . ليس للعجم أن يبنوا فيه وال يضربوا فيه ناقوسا وال يشربوا مخرا وال يتخذوا فيه رزنيرا: " متامه(  )
وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم وال  مصرته العجم ففتحه اللهعلى العرب فزنلوا فيه فإن للعجم ما يف عهدهتم،

  (. 211/  2)ومن طريق اإلمام أمحد بسنده ومتنه ساقه ابن القيم يف أحكام أهل الذمة ". يكلفوهم فوق طاقتهم 
 (. 291/  2)أحكام أهل الذمة البن القيم ( 2)
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  تقسيم البالد اليت تفرق فيها أهل العهد والذمة وحكم الكنائس فيها
البالد اليت تفرق فيها أهل ( 229/ 2" )أحكام أهل الذمة " قسم اإلمام ابن القيم يف 
 : الذمة والعهد إىل ثالثة أقسام

 . بالد أنشأها املسلمون يف اإلسالم: أحدها
 . بالد أنشئت قبل اإلسالم فافتتحها املسلمون عنوة وملكوا أرضها وساكنيها: الثاين

 . بالد أنشئت قبل اإلسالم وفتحها املسلمون صلحا: الثالث
 : مث قال ابن القيم

ما البصرة أ. فهو مثل البصرة والكوفة وواسط وباداد والقاهرة: أما القسم األول
 . والكوفة فأنشئتا يف رالفة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه

أرربنا زياد بن أيب زياد، حدثنا عبد الرمحن بن أيب بكرة، عن : قال يزيد بن هارون
كان أمري املؤمنني قد هم أن يتخذ للمسلمني مصرا، وكان املسلمون : نافع بن احلارث قال

أنا : ز وكابل وطربستان، فلما افتتحوها كتبوا إليهقد غزوا من قبل البحر وفتحوا األهوا
إن بيين وبينكم دجلة وال حاجة يل يف : وجدنا بطربستان مكان ال بأس به، فكتب إليهم

 . شيء بيين وبينكم فيه دجلة أن نتخذه مصرا
يا أمري املؤمنني، إين : فقدم عليه رجل من بين سدوس يقال له ثابت فقال له: قال

دجلة به بادية يقال هلا اخلريبة ويقال لألرض البصرة، وبينها وبني دجلة  مررت مبكان دون
فدعا عتبة بن غزوان  فرسخ فيه رليج جيري فيه املاء وأمجة قصب، فأعجب ذلك عمر 

 . فبعثه يف أربعني رجال فيهم نافع بن احلارث زياد أروه ألمه
كوفة مصرت البصرة سنة ست عشرة وارتطت قبل ال: قال سيف بن عمرو

أول من مصر البصرة رجل من بين شيبان يسمى املثىن : وقال قتادة. بثمانية أشهر
إذا : " فكتب إليه" إين نزلت أرضا بصرة "  بن حارثة، وإنه كتب إىل عمر 

فبعث عتبة بن غزوان معلما وأمريا ". أتاك كتايب هذا فاثبت حىت يأتيك أمري 
 . فازا األبلة
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مصر  إن عمر بن اخلطاب : يد، عن احلسنوقال محاد بن سلمة، عن مح
  .البصرة والكوفة

وأما واسط فبناها احلجاج بن يوسف سنة ست ومثانني من اهلجرة يف السنة اليت : قال
 . مات فيها عبد امللك بن مروان

 -ررجت مع أيب جعفر يوما : " وأما باداد فقال سليمان بن اجملالد وزير أيب جعفر
: وحنن نرتاد موضعا نبين فيه مدينة يكون فيها عسكره، قال -داد قبل أن نبتين مدينة با

اذهب بنا إىل هذا القس نسأله، : فبصرنا بقس شيخ كبري ومعه مجاعة من النصارى فقال
يا شيخ أبلاك أنه يبىن هنا مدينة؟ : فمضى إليه فوقف عليه أبو جعفر فسلم عليه مث قال

امسي عبد : وما امسك؟ قال: قال القسوما علمك؟ : نعم، ولست بصاحبها، قال: قال
فتبسم أبو جعفر : قال. مقالص: فما اسم صاحبها؟ قال: فلست بصاحبها، قال: اهلل، قال

أنا واهلل مقالص، كان أيب يسميين وأنا صاري مقالصا، فارتط موضع : وصاا إيل فقال
 . مدينة أيب جعفر

مث رجع إىل الكوفة يف سنة أربع وحتول أبو جعفر من اهلامشية إىل باداد وأمر ببنائها، 
وأربعني ومائة وفرغ من بنائها ونزهلا مع جنده ومساها مدينة السالم سنة مخس وأربعني 

 . ومائة، وفرغ من بناء الرصافة سنة أربع ومخسني ومائة
احلجاج بن أرطاة : الذي توىل الوقوف على رط باداد: وقال سليمان بن جمالد

لك سامرا بناها املتوكل، وكذلك املهدية اليت باملارب ومجاعة من أهل الكوفة، وكذ
وغريها من األمصار اليت مصرها املسلمون، فهذه البالد صافية لإلمام إن أراد اإلمام أن يقر 
أهل الذمة فيها ببذل اجلزية جاز، فلو أقرهم اإلمام على أن حيدثوا فيها بيعة أو كنيسة أو 

سا مل جيز، وإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان العقد يظهروا فيها مخرا أو رزنيرا أو ناقو
 ". والشرط فاسدا، وهو اتفاق من األمة ال يعلم بينهم فيه نزاع 

حدثنا محاد بن رالد اخلياط، أرربنا الليث بن سعد، عن توبة بن : قال اإلمام أمحد
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ال رصاء يف اإلسالم  } قال رسول اهلل : النمر احلضرمي قاضي مصر عمن أرربه قال

 . { وال كنيسة

حدثنا عبد اهلل بن صاحل، عن الليث بن سعد، فذكره بإسناده ومتنه : وقال أبو عبيد
 . وقد روي موقوفا على عمر باري هذا اإلسناد

ة، عن حدثنا أبو القاسم، حدثين أبو األسود، عن أيب هليع: قال علي بن عبد العزيز
"  قال عمر بن اخلطاب : يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري مرثد بن عبد اهلل اليزين قال

 ". ال كنيسة يف اإلسالم وال رصاء 
حدثنا معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة : وقال اإلمام أمحد

 . ثوا فيها شيئا؟سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن حيد: قال
أميا مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه وال يضربوا ناقوسا وال : " فقال

على  يشربوا فيه مخرا وال يتخذوا فيه رزنيرا، وأميا مصر مصرته العجم ففتحه اهلل 
العرب فزنلوا فيه فإن للعجم ما يف عهدهم وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم وال يكلفوهم 

 ". هم فوق طاقت
ليس لليهود والنصارى أن حيدثوا يف مصر : " ومسعت أيب يقول: قال عبد اهلل بن أمحد

مصره املسلمون بيعة وال كنيسة وال يضربوا فيه بناقوس إال يف مكان هلم صاحل، وليس هلم 
 ". أن يظهروا اخلمر يف أمصار املسلمني 

ت يف املسائل اليت وردت من سألوين عن الديارا: قال يل أبو عبد اهلل: وقال املروذي
ما كان من صلح يقر وما كان أحدث : أي شيء تذهب أنت؟ فقال: قبل اخلليفة فقلت

 . بعد يهدم
سألت عبد اهلل عن بيع النصارى ما كان يف السواد وهل أقرها : وقال أبو طالب

 . عمر؟
خذ فيه السواد فتح بالسيف فال يكون فيه بيعة، وال يضرب فيه ناقوس، وال يت: فقال
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اخلنازير وال يشرب اخلمر وال يرفعوا أصواهتم يف دورهم إال احلرية وبانقيا ودير صلوبا، 
فهؤالء أهل صلح صوحلوا ومل حياربوا، فما كان منها مل خيرب وما كان غري ذلك فكله 

وقد كان أمر هبدمها هارون، وكل مصر مصرته العرب فليس هلم أن يبنوا . حمدث يهدم
وما كان من . ضربوا فيه ناقوسا وال يشربوا فيه مخرا وال يتخذوا فيه رزنيرافيه بيعة وال ي

وكل شيء فتح عنوة فال حيدثوا فيه شيئا . صلح صوحلوا عليه فهو على صلحهم وعهدهم
من هذا، وما كان من صلح أقروا على صلحهم واحتج فيه حبديث ابن عباس رضي اهلل 

 . عنهما
اهلل عن البيع والكنائس اليت بناها أهل الذمة وما سئل أبو عبد : وقال أبو احلارث
 . أحدثوا فيها مما مل يكن

هتدم وليس هلم أن حيدثوا شيئا من ذلك فيما مصره املسلمون، مينعون من ذلك : قال
 . إال مما صوحلوا عليه

إيش احلجة يف أن مينع أهل الذمة أن يبنوا بيعة أو كنيسة إذا كانت : قيل أليب عبد اهلل
 . ض ملكهم وهو يؤدون اجلزية وقد منعنا من ظلمهم وأذاهم؟األر

 ". أميا مصر مصرته العرب : " حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما: قال
كتب عمر بن عبد العزيز إىل عروة : حدثنا عبد الرزاق، أرربين معمر قال: وقال أمحد

 . أن يهدم الكنائس اليت يف أمصار املسلمني -يعين ابن حممد  -
 . وشهدت عروة بن حممد يهدمها بصنعاء :قال

إن من السنة أن هتدم الكنائس : وأرربنا معمر عمن مسع احلسن يقول: قال عبد الرزاق
 . ذكره أمحد عن عبد الرزاق. اليت يف األمصار القدمية واحلديثة

وهذا الذي جاءت به النصوص واآلثار هو مقتضى أصول الشرع وقواعده، فإن 
إحداث شعار الكفر، وهو أغلظ من إحداث اخلمارات واملوارري، فإن إحداث هذه األمور 

 . تلك شعار الكفر وهذه شعار الفسق
وال جيوز لإلمام أن يصاحلهم يف دار اإلسالم على إحداث شعائر املعاصي والفسوق، 
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 ! فكيف إحداث مواضع الكفر والشرك؟
 ها املسلمون؟ فما حكم هذه الكنائس اليت يف البالد اليت مصر: فإن قيل

 : هي على نوعني: قيل
 . ( )أن حتدث الكنائس بعد متصري املسلمني ملصر، فهذه تزال اتفاقا : أحدمها
أن تكون موجودة بفالة من األرض مث ميصر املسلمون حوهلا املصر، فهذه ال : الثاين

 . تزال واهلل أعلم
ر اليت أنشأها األمصا -حسبما أوضحه ابن القيم  -من البالد : القسم الثاين

فهذه ال جيوز أن : املشركون ومصروها مث فتحها املسلمون عنوة وقهرا بالسيف، قال
حيدث فيها شيء من البيع والكنائس، وأما ما كان من ذلك قبل الفتح فهل جيوز إبقاؤه أو 

 جيب هدمه؟ 
 . فيه قوالن يف مذهب أمحد، ومها وجهان ألصحاب الشافعي وغريه

 : القول األول
إزالته وحترم تبقيته؛ ألن البالد قد صارت ملكا للمسلمني فلم جيز أن يقر فيها  جتب

ال تصلح قبلتان  } أمكنة شعار الكفر، كالبالد اليت مصرها املسلمون ولقول النيب 

 . (2) { ببلد

مارات واملوارري، وألن وكما ال جيوز إبقاء األمكنة اليت هي شعار الفسوق كاخل
أمكنة البيع والكنائس قد صارت ملكا للمسلمني فتمكني الكفار من إقامة شعار الكفر 
فيها كبيعهم وإجارهتم إياها لذلك، وألن اهلل تعاىل أمر باجلهاد حىت يكون الدين كله له، 

                                                 

: عبد األعلى عن عوف قالحدثنا : " مما ورد يف هذا الباب ما رواه أبو بكر بن أيب شيبة يف مصنفه حيث قال(  )
قال السبكي يف فتواه ". شهدت عبد اهلل بن عبيد اهلل بن معمر أتى مبجوسي بىن بيت نار بالبصرة فضرب عنقه 

ووجه هذا أن البصرة كانت مواتا فأحياها املسلمون وبنوها وسكنوها، (: " 391/  2)يف منع ترميم الكنائس 
، فلما أحدث هذا اجملوسي بيت النار فيها كان نقضا لعهده فضرب فال جيوز إحداث كنيسة فيها وال بيت نار

 ". عنقه لذلك 
 (. 215/ )، أمحد (233)الترمذي الزكاة ( 2)
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 . ومتكينهم من إظهار شعار الكفر يف تلك املواطن جعل الدين له ولاريه
 . لقول هو الصحيحوهذا ا

أميا مصر مصرته : " جيوز إبقاؤها لقول ابن عباس رضي اهلل عنهما: والقول الثاين
فتح  ، وألن رسول اهلل "العجم ففتحه اهلل على العرب فزنلوه فإن للعجم ما يف عهدهم 

ريرب عنوة وأقرهم على معابدهم فيها ومل يهدمها، وألن الصحابة رضي اهلل عنهم فتحوا 
من البالد عنوة فلم يهدموا شيئا من الكنائس اليت هبا، ويشهد لصحة هذا وجود كثري 

الكنائس والبيع يف البالد اليت فتحت عنوة، ومعلوم قطعا أهنا ما أحدثت بل كانت 
 . موجودة قبل الفتح

 ".  أن ال هتدموا كنيسة وال بيعة وال بيت نار: " وقد كتب عمر بن عبد العزيز إىل عماله
قض هذا ما حكاه اإلمام أمحد أنه أمر هبدم الكنائس، فإهنا اليت أحدثت يف بالد وال ينا

 . اإلسالم، وألن اإلمجاع قد حصل على ذلك فإهنا موجودة يف بالد املسلمني من غري نكري
إن اإلمام يفعل يف ذلك ما هو األصلح للمسلمني، فإن كان : أن يقالوفصل اخلطاب 

لكثرة الكنائس أو حاجة املسلمني إىل بعضها وقلة  -صلحة أرذها منهم أو إزالتها هو امل
لكثرهتم  -فله أرذها أو إزالتها حبسب املصلحة، وإن كان تركها أصلح  -أهل الذمة 

 . تركها -وحاجتهم إليها وغىن املسلمني عنها 
وهذا الترك متكني هلم من االنتفاع هبا ال متليك هلم رقاهبا، فإهنا قد صارت ملكا 

وإمنا هو انتفاع حبسب املصلحة، فلإلمام ! ني، فكيف جيوز أن جيعلها ملكا للكفار؟للمسلم
 . انتزاعها مىت رأى املصلحة يف ذلك

ويدل عليه أن عمر بن اخلطاب والصحابة معه أجلوا أهل ريرب من دورهم ومعابدهم 
عن ولو كان ذلك اإلقرار متليكا مل جيز إرراجهم . فيها بعد أن أقرهم رسول اهلل 
 . ملكهم إال برضا أو معاوضة

وهلذا ملا أراد املسلمون أرذ كنائس العنوة اليت رارج دمشق يف زمن الوليد بن عبد 
 . امللك صاحلهم النصارى على تركها وتعويضهم عنها بالكنيسة اليت زيدت يف اجلامع
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نا كيف تأرذون أمالك: ولو كانوا قد ملكوا تلك الكنائس باإلقرار لقالوا للمسلمني
قهرا وظلما؟ بل أذعنوا إىل املعارضة ملا علموا أن للمسلمني أرذ تلك الكنائس منهم وأهنا 

 . غري ملكهم كاألرض اليت هي هبا
 . فبهذا التفصيل جتتمع األدلة وهو ارتيار شيخنا

ويدل عليه فعل اخللفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة اهلدى، وعمر بن عبد العزيز 
ملصلحة يف هدمه، وأقر ما رأى املصلحة يف إقراره، وقد أفىت اإلمام أمحد هدم منها ما رأى ا

 . املتوكل هبدم كنائس السواد وهي أرض العنوة
 . من البالد ما فتح صلحا: القسم الثالث

 : وهذا نوعان: قال ابن القيم فيه
أن يصاحلهم على أن األرض هلم ولنا اخلراج عليها، أو يصاحلهم على مال : أحدمها

بذلونه وهي اهلدنة، فال مينعون من إحداث ما خيتارونه فيها؛ ألن الدار هلم، كما صاحل ي
 . أهل جنران ومل يشترط عليهم أن ال حيدثوا كنيسة وال ديرا رسول اهلل 

 . أن يصاحلهم على أن الدار للمسلمني ويؤدون اجلزية إلينا: النوع الثاين
يه الصلح معهم من تبقية وإحداث وعمارة؛ فاحلكم يف البيع والكنائس على ما يقع عل

ألنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل هلم جاز أن يصاحلوا على أن يكون بعض 
 . البلد هلم

ويشترط عليهم  أن يصاحلوا على ما صاحلهم عليه عمر  :والواجب عند القدرة
يعة وال صومعة راهب أن ال حيدثوا ب: " الشروط املكتوبة يف كتاب عبد الرمحن بن غنم

فلو وقع الصلح مطلقا من غري شرط محل على ما وقع عليه صلح عمر، " وال قالية 
 . وأرذوه بشرطه ألهنا صارت كالشرع، فيحمل مطلق صلح األئمة بعده عليها
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  خامتة
خنتم هذا البحث برسالتني لشيخ اإلسالم تقي الدين بن تيمية ملا حتتويان عليه من 

 . حتقيقات قيمة
 (. 212 - 211/ 2" )أحكام أهل الذمة " أوردها ابن القيم يف  :إحدامها
الرسالة ]لشيخ اإلسالم ابن تيمية اليت أوهلا [ جمموعة الرسائل واملسائل]يف  :والثانية

 [. العرشية
 الرسالة األوىل البن القيم

ما : هاستفتاء يف أمر الكنائس صورت -أي شيخ اإلسالم ابن تيمية  -ورد على شيخنا 
يف إقليم توافق أهل الفتوى يف هذا الزمان على أن  -وفقهم اهلل  -يقول السادة العلماء 

املسلمني فتحوه عنوة من غري صلح وال أمان، فهل ملك املسلمون ذلك اإلقليم املذكور 
بذلك؟ وهل يكون امللك شامًلا ملا فيه من أموال الكفار من األثاث واملزارع واحليوان 

ألرض والدور والبيع والكنائس والقاليات والديورة وحنو ذلك، أو خيتص امللك والرقيق وا
مبا عدا متعبدات أهل الشرك؟ فإن ملك مجيع ما فيه، فهل جيوز لإلمام أن يعقد ألهل 

الذمة على أن يبقى ما باإلقليم  -بذلك اإلقليم أو غريه  -الشرك من النصارى واليهود 
لديورة وحنوها متعبدا هلم وتكون اجلزية املأروذة منهم يف املذكور من البيع والكنائس وا

ألجل ما فيه من تأرري  -كل سنة يف مقابلة ذلك مبفرده أو مع غريه أم ال؟ فإن مل جيز 
فهل يكون حكم الكنائس وحنوها حكم الانيمة يتصرف فيه اإلمام  -ملك املسلمني عنه 

 تصرفه يف الانائم أم ال؟ 
قد الذمة بشرط بقاء الكنائس وحنوها، فهل ميلك من عقدت له وإن جاز لإلمام أن يع

الذمة هبذا العقد رقاب البيع والكنائس والديورة وحنوها، ويزول ملك املسلمني عن ذلك 
هبذا العقد أم ال؛ ألجل أن اجلزية ال تكون عن مثن مبيع؟ وإذا مل ميلكوا ذلك وبقوا على 

انتفاضه إما مبوت من وقع عقد الذمة معه االنتفاع بذلك وانتقض عهدهم بسبب يقتضي 
 . ومل يعقبوا، أو أعقبوا
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إن أوالدهم يستأنف معهم عقد الذمة كما نص عليه الشافعي فيما حكاه : فإن قلنا
فهل إلمام الوقت أن [ املرشد]ابن الصباغ وصححه العراقيون وارتاره ابن أيب عصرون يف 

وا الكنائس والبيع والديورة يف العقد، فتكون ال أعقد لكم الذمة إال بشرط أال تدرل: يقول
كاألموال اليت جهل مستحقوها وأيس من معرفتها، أم ال جيوز له االمتناع من إدراهلا يف 

فهل ذلك خيتص بالبيع والكنائس . عقد الذمة؟ بل جيب عليه إدراهلا يف عقد الذمة
ب عليه ذلك عند التردد والديورة اليت حتقق أهنا كانت موجودة عند فتح املسلمني وال جي

يف أن ذلك كان موجودا عند الفتح أو حدث بعد الفتح أو جيب عليه مطلقا فيما حتقق أنه 
 كان موجودا قبل الفتح أو شك فيه؟ 

وإذا مل جيب يف حالة الشك فهل يكون ما وقع الشك يف أنه كان قبل الفتح وجهل 
 احلال فيمن أحدثه ملن هو لبيت املال أم ال؟ 

ومن غريهم ال  -وإن سلفوا  -إن من بلغ من أوالد من عقدت معهم الذمة : قلناوإذا 
حيتاجون أن تعقد هلم الذمة بل جيري عليهم حكم من سلف إذا حتقق أنه من أوالدهم 
: يكون حكم كنائسهم وبيعهم حكم أنفسهم أم حيتاج إىل جتديد عقد وذمة؟ وإذا قلنا

 . وغ، فهل حتتاج كنائسهم وبيعهم إليه أم ال؟إهنم حيتاجون إىل حتديد عقد عند البل
 احلمد هلل، ما فتحه املسلمون كأرض ريرب اليت فتحت على عهد النيب : فأجاب

 -إال مواضع قليلة فتحت صلحا  -وكعامة أرض الشام وبعض مدهنا، وكسواد العراق 
اخلطاب وكأرض مصر، فإن هذه األقاليم فتحت عنوة على رالفة أمري املؤمنني عمر بن 

 . رضي اهلل عنه
 . وقد روي يف أرض مصر أهنا فتحت صلحا وروي أهنا فتحت عنوة

 ( )وكال األمرين صحيح، على ما ذكره املتأهلون للروايات الصحيحة يف هذا الباب 
فإهنا فتحت أوال صلحا مث نقض أهلها العهد، فبعث عمرو بن العاص إىل عمر بن  -

                                                 

 - 14 ص [ األموال]من العلماء الذين حبثوا يف هذا وأجادوا فيه اإلمام أبو عبيد القاسم بن اإلسالم يف كتاب (  )
 12 . 
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أمده جبيش كثري فيهم الزبري بن العوام ففتحها املسلمون اخلطاب رضي اهلل عنهما يستمده ف
 . الفتح الثاين عنوة

وهلذا روي من وجوه كثرية أن الزبري سأل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما أن 
يقسمها بني اجليش، كما سأله بالل قسم الشام، فشاور الصحابة يف ذلك، فأشار عليه 

أن حيبسها فيئا للمسلمني ينتفع بفائدهتا أول  كرباؤهم كعلي بن أيب طالب ومعاذ بن جبل
املسلمني وآررهم، مث وافق عمر على ذلك بعض من كان رالفه ومات بعضهم فاستقر 

 . األمر على ذلك
فما فتحه املسلمون عنوة فقد ملكهم اهلل إياه كما ملكهم ما استولوا عليه من النفوس 

 . واألموال واملنقول والعقار
عابد الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع األرض، ويدرل يف العقار م

 . كما يدرل يف املنقول سائر أنواعه من احليوان واملتاع والنقد
وليس ملعابد الكفار راصة تقتضي رروجها عن ملك املسلمني، فإن ما يقال فيها من 

عه اهلل قط، أو يكون األقوال ويفعل فيها من العبادات إما أن يكون مبدال أو حمدثا مل يشر
 . اهلل قد هنى عنه بعد ما شرعه

وقد أوجب اهلل على أهل دينه جهاد أهل الكفر حىت يكون الدين كله هلل وتكون 
كلمة اهلل هي العليا، ويرجعوا عن دينهم الباطل إىل اهلدى ودين احلق الذي بعث اهلل به 

 . عن يد وهم صاغرونرامت املرسلني وصلوات اهلل وسالمه عليه، ويعطوا اجلزية 
على أرض من حاربه من أهل الكتاب وغريهم كبين  وهلذا ملا استوىل رسول اهلل 

قينقاع والنضري وقريظة، كانت معابدهم مما استوىل عليه املسلمون ودرلت يف قوله تعاىل 
 }: سبحانه            } ( ) يف قوله تعاىل :{        

                                                 

 . 21: سورة األحزاب آية(  )
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لكن وإن ملك املسلمون ذلك فحكم امللك متبوع، كما خيتلف حكم امللك يف 
يؤسرون ويف  املكاتب واملدبر وأم الولد والعبد، وكما خيتلف حكمه يف املقاتلني الذين

النساء والصبيان الذين يسبون، كذلك خيتلف حكمه يف اململوك نفسه والعقار واألرض 
 . واملنقول

  .وقد أمجع املسلمون على أن الانائم هلا أحكام خمتصة هبا ال تقاس بسائر األموال املشتركة
ارع ريرب أقر أهلها ذمة للمسلمني يف مساكنهم وكانت املز وهلذا ملا فتح النيب 

بشطر ما خيرج منها من مثر أو زرع، مث  ملكا للمسلمني عاملهم عليها رسول اهلل 
يف رالفته واسترجع املسلمون ما كانوا أقروهم فيه من املساكن  أجالهم عمر 

 . واملعابد
 وأما أنه هل جيوز لإلمام عقد الذمة مع إبقاء املعابد بأيديهم؟  :فصل

 . األئمة األربعةفهذا فيه رالف معروف يف مذاهب 
ال جيوز تركها هلم ألنه إرراج ملك املسلمني عنها وإقرار الكفر بال : منهم من يقول

 . عهد قدمي
أهل  ومنهم من يقول جبواز إقرارهم فيها إذا اقتضت املصلحة ذلك، كما أقر النيب 
 . بأيديهم ريرب فيها، وكما أقر اخللفاء الراشدون الكفار على املساكن واملعابد اليت كانت

حكم الكنائس حكم غريها من العقار، منهم من يوجب إبقاءه : فمن قال باألول قال
 . كمالك يف املشهور عنه وأمحد يف رواية

ومنهم من خيري اإلمام فيه بني األمرين حبسب املصلحة، وهذا قول األكثرين، وهو 
حيث قسم   مذهب أيب حنيفة وأمحد يف املشهور عنه، وعليه دلت سنة رسول اهلل

 . نصف ريرب وترك نصفها ملصاحل املسلمني

                                                 

 . 1 - 2: سورة احلشر آية ( )
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جيوز إقرارها بأيديهم، فقوله أوجه وأظهر، فإهنم ال ميلكون هبذا اإلقرار : ومن قال
رقاب املعابد كما ميلك الرجل ماله، كما أهنم ال ميلكون ما ترك ملنافعهم املشتركة 

من املساكن  رسول اهلل  كاألسواق واملراعي، كما مل ميلك أهل ريب ما أقرهم فيه
 . واملعابد

وجمرد إقرارهم ينتفعون هبا ليس متليكا كما لو أقطع املسلم بعض عقار بيت املال ينتفع 
بالته أو سلم إليه مسجد أو رباط ينفع به مل يكن ذلك متليكا له، بل ما أقروا فيه من 

لك كما انتزعها كنائس العنوة جيوز للمسلمني انتزاعها منهم إذا اقتضت املصلحة ذ
 . من أهل ريرب بأمره بعد إقرارهم فيها أصحاب النيب 

وقد طلب املسلمون يف رالفة الوليد بن عبد امللك أن يأرذوا من النصارى بعض 
كنائس العنوة اليت رارج دمشق، فصاحلوهم على إعطائهم الكنيسة اليت دارل البلد، وأقر 

 . دين ومن معه يف عصره من أهل العلمذلك عمر بن عبد العزيز أحد اخللفاء الراش
وكانت من  -فإن املسلمني ملا أرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة اليت إىل جانبه 

مل يكن هلم أرذها قهرا، فاصطلحوا على املعاوضة بإقرار كنائس العنوة  -كنائس الصلح 
مل يكن هلم أرذها  اليت أرادوا انتزاعها، وكان ذلك اإلقرار عوضا عن كنيسة الصلح اليت

 . عنوة
ومىت انتقض عهدهم جاز أرذ كنائس الصلح منهم فضال عن كنائس العنوة،  :فصل

ما كان لقريظة والنضري ملا نقضوا العهد، فإن ناقض العهد أسوأ حاال  كما أرذ النيب 
 . من احملارب األصلي، كما أن ناقض اإلميان بالردة أسوأ حاال من الكافر األصلي

و انقرض أهل مصر من األمصار ومل يبق من درل يف عهدهم فإنه يصري ولذلك ل
للمسلمني مجيع عقارهم ومنقوهلم من املعابد وغريها فيئا، فإذا عقدت الذمة لاريهم كان 
كالعهد املبتدأ، وكان يعقد هلم الذمة أن يقرهم يف املعابد وله أن ال يقرهم مبزنلة ما فتح 

عند فتحه هدم ذلك جاز بإمجاع املسلمني، ومل خيتلفوا يف جواز ابتداء، فإنه لو أراد اإلمام 
 . هدمه وإمنا ارتلفوا يف جواز إبقائه، وإذا مل تدرل يف العهد كانت فيئا للمسلمني
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أما على قول اجلمهور الذين ال يوجبون قسم العقار فظاهر، وأما على قول من 
اليت ال يعرف هلا مالك  يوجب قسمه فألن عني املستحق غري معروف كسائر األموال

معني، وأما تقدير وجوب إبقائها فهذا تقدير ال حقيقة له، فإن إجياب إعطائهم معابد 
 . العنوة ال وجه له وال أعلم به قائال فال يفرع عليه، وإمنا اخلالف يف اجلواز

نعم، قد يقال يف األبناء إذا مل نقل بدروهلم يف عهد آبائهم؛ ألن هلم شبهة األمان 
لعهد خبالف الناقضني، فلو وجب مل جيب إال ما حتقق أنه كان له، فإن صاحب احلق ال وا

فهو لبيت  -على هذا التقدير  -جيب أن يعطي إال ما عرف أنه حقه، وما وقع الشك فيه 
 . املال

وأما اجملودون اآلن إذا مل يصدر منهم نقض عهد فهم على الذمة، فإن الصيب يتبع أباه 
داره من أهل الذمة كما يتبع يف اإلسالم أباه وأهل داره من املسلمني؛ ألن يف الذمة وأهل 

الصيب ملا مل يكن مستقال بنفسه جعل تابعا لاريه يف اإلميان واألمان، وعلى هذا جرت سنة 
رسول اهلل صلى هلل عليه وسلم ورلفائه واملسلمني يف إقرارهم صبيان أهل الكتاب بالعهد 

 . د آررالقدمي من غري جتديد عق
أما ما أحدث . وهذا اجلواب حكمه فيما كان من معابدهم قدميا قبل فتح املسلمني

بعد ذلك فإنه جيب إزالته وال ميكنون من إحداث البيع والكنائس كما شرط عليهم عمر 
أن ال جيددوا يف مدائن اإلسالم وال فيما حوهلا : يف الشروط املشهورة عنه بن اخلطاب 

ال تكون قبلتان  } ال ديرا وال قالية؛ امتثاال لقول رسول اهلل كنيسة وال صومعة و

 رواه أمحد وأبو داود بسند جيد، وملا روي عن عمر بن اخلطاب  ( ) { ببلد واحد

وهذا مذهب األئمة األربعة يف األمصار ومذهب ". ال كنيسة يف اإلسالم : " قال
 . ورهم يف القرىمجه

وما زال من يوفقه اهلل من والة أمور املسلمني ينفذ ذلك ويعمل به، مثل عمر بن عبد 

                                                 

 (. 215/ )، أمحد (3432)، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء (233)الترمذي الزكاة (  )
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العزيز الذي اتفق املسلمون على أنه إمام هدى، فروى اإلمام أمحد عنه أنه كتب إىل نائبه 
 . أن يهدم الكنائس اليت يف أمصار املسلمني، فهدمها بصنعاء وغريها: على اليمن
ومن السنة أن هتدم الكنائس اليت يف : " اإلمام أمحد عن احلسن البصري أنه قالوروى 

وكذلك هارون الرشيد يف رالفته أمر هبدم ما كان يف سواد ". األمصار القدمية واحلديثة 
وكذلك املتوكل ملا ألزم أهل الكتاب بشروط عمر استفىت علماء وقته يف هدم . باداد

ث بأجوبتهم إىل اإلمام أمحد فأجابه هبدم كنائس سواد العراق، الكنائس والبيع فأجابوه فبع
وذكر اآلثار عن الصحابة والتابعني، فمما ذكره ما روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما 

 -يعين أهل الذمة  -فليس للعجم  -يعين املسلمني  -أميا مصر مصرته العرب : " أنه قال
يشربوا فيه مخرا، وأميا مصر مصرته العجم  أن يبنوا فيه كنيسة وال يضربوا ناقوسا وال

ففتحه اهلل على العرب فإن للعجم ما يف عهدهم وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم وال 
 ". يكلفوهم فوق طاقتهم 
أن كل كنيسة يف مصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسط وباداد  :وملخص اجلواب

ة فإنه جيب إزالتها إما باهلدم أو وحنوها من األمصار اليت مصرها املسلمون بأرض العنو
غريه، حبيث ال يبقى هلم معبد يف مصر مصره املسلمون بأرض العنوة، وسواء كانت تلك 
املعابد قدمية قبل الفتح أو حمدثة؛ ألن القدمي منها جيوز أرذه وجيب عند املفسدة، وقد هنى 

يكون مبدائن اإلسالم  أن جتتمع قبلتان بأرض، فال جيوز للمسلمني أن ميكنوا أن النيب 
ال سيما وهذه الكنائس اليت هبذه األمصار حمدثة يظهر . قبلتان إال لضرورة كالعهد القدمي

 . حدوثها بدالئل متعددة واحملدث يهدم باتفاق األئمة
فما كان منها حمدثا : وأما الكنائس اليت بالصعيد وبر الشام وحنوها من أرض العنوة

دث بالقدمي وجب هدمها مجيعا؛ ألن هدم احملدث واجب وجب هدمه، وإذا اشتبه احمل
 . وهدم القدمي جائز، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

: وما كان منها قدميا فإنه جيوز هدمه وجيوز إقراره بأيديهم، فينظر اإلمام يف املصلحة
ني فيه وكذلك ما كان على املسلم. فإن كانوا قد قلوا والكنائس كثرية أرذ منهم أكثرها
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 . مضرة فإنه يؤرذ أيضا، وما احتاج املسلمون إىل أرذه أرذ أيضا
وأما إذا كانوا كثريين يف قرية وهلم كنيسة قدمية ال حاجة إىل أرذها وال مصلحة فيه، 

ورلفاؤه هلم من الكنائس ما كانوا حمتاجني إليه مث  فالذي ينباي تركها كما ترك النيب 
صلح قبل الفتح مثل ما يف دارل مدينة دمشق وحنوها، فال وأما ما كان هلم ب. أرذ منهم

جيوز أرذه ما داموا موفني بالعهد مبعاوضة أو طيب أنفسهم، كما فعل املسلمون جبامع 
 . دمشق ملا بنوه

  :فإذا عرف أن الكنائس ثالثة أقسام
 ما جيب هدمه كاليت يف القاهرة مصر واحملدثات كلها،ومنها ما ال جيوز هدمه، منها 

ما يفعل املسلمون فيه األصلح كاليت يف الصعيد وأرض الشام مما كان قدميا على ما ومنها 
بيناه، فالواجب على ويل األمر فعل ما أمر اهلل به وما هو أصلح للمسلمني من إعزاز دين 
اهلل وقمع أعدائه وإمتام ما فعله الصحابة من إلزامهم بالشروط عليهم ومنعهم من الواليات 

إن لنا عندهم : أرض اإلسالم، وال يلتفت يف ذلك إىل مرجف أو خمذل يقول يف مجيع
 }: مساجد وأسرى خناف عليهم، فإن اهلل تعاىل يقول             

       } ( ) . 

داء اهلل، وإذا كان فوروز يف مملكة التتار قد هدم عامة الكنائس على رغم أنف أع
 فحزب اهلل املنصور وجنده املوعود بالنصر إىل قيام الساعة أوىل بذلك وأحق، فإن النيب 

أررب أهنم ال يزالون ظاهرين إىل يوم القيامة وحنن نرجو أن حيقق اهلل وعد رسوله صلى اهلل 
يبعث اهلل هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا  }: عله وسلم حيث قال

ويكون من أجرى اهلل ذلك على يديه وأعان عليه من أهل القرآن واحلديث  (2) { دينها

 }: دارلني يف هذا احلديث النبوي، فإن اهلل هبم يقيم دينه كما قال          

                                                 

 . 14: سورة احلج آية(  )
 (.  129)أبو داود املالحم ( 2)
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                                } ( ) . 

 سالة الثانية لشيخ اإلسالم ابن تيمية الر
  :فقد وردت جوابا لسؤال نصه (2)وأما الرسالة الثانية لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

ما يقول السادة العلماء أئمة الدين وهداة املسلمني رضي اهلل عنهم أمجعني، وأعاهنم 
القاهرة وغريها، اليت على إظهار احلق املبني، وإمخاد الكفار واملنافقني يف الكنائس اليت ب

أغلقت بأمر والة األمور إذا ادعى أهل الذمة أهنا أغلقت ظلما وأهنم يستحقون فتحها 
وطلبوا ذلك من ويل األمر أيده اهلل تعاىل ونصره، فهل تقبل دعواهم؟ وهل جتب إجابتهم 

اب إن هذه الكنائس كانت قدمية من زمن أمري املؤمنني عمر بن اخلط: أم ال؟ وإذا قالوا
  وغريه من رلفاء املسلمني، وأن إغالقها خمالف حلكم اخللفاء الراشدين، فهل هذا

 . القول مقبول منهم أم مردود؟
وإذا ذهب أهل الذمة إىل من يقدم من بالد العرب من رسول أو غريه فسألوه أن 

فهل  يسال ويل األمر يف فتحها أو كاتبوا ملوك احلرب ليطلبوا ذلك من ويل أمر املسلمني،
إهنم إن مل جيابوا إىل : ألهل الذمة ذلك، وهل ينتقض عهدهم هبذا أم ال؟ وإذ قال قائل

ذلك حصل للمسلمني ضرر إما بالعدوان على من عندهم من األسرى واملساجد، وإما 
بقطع متاجرهم عن ديار اإلسالم، وإما بترك معاونتهم لويل أمر املسلمني على ما يعتمده 

فهل هذا القول صواب أو رطأ؟ بينوا ذلك مبسوطا . وحنو ذلكمن مصاحل املسلمني 
وإذا كان يف فتحها تايري قلوب املسلمني يف مشارق األرض وماارهبا، وتايري . مشروحا

قلوب أهل الصالح والدين وعموم اجلند واملسلمني على والة األمور ألجل إظهار شعائر 
ت فتح الكنائس من الشموع الكفر وظهور عزهم وفرحهم وسرورهم مبا يظهرونه وق

                                                 

 . 25: سورة احلديد آية(  )
 . يت طبعت الرسالة العرشية يف أوهلالشيخ اإلسالم ال[ جمموعة الرسائل واملسائل]وقد طبعت هذه الرسالة ضمن ( 2)
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وهذا فيه تاري قلوب املسلمني من الصاحلني وغريهم، حىت . واجلموع واألفراح وغري ذلك
إهنم يدعون اهلل تعاىل على من تسبب يف ذلك وأعان عليه، فهل ألحد أن يشري على ويل 
 األمر بذلك؟ ومن أشار عليه بذلك هل يكون ناصحا لويل أمر املسلمني أم غاشا؟ وأي

قمع أعدائه وإذالهلم أو : الطرق هو األفضل لويل األمر أيده اهلل تعاىل وألوليائه
 . مطاوعتهم؟

بينوا لنا ذلك وأبسطوه بسط شافيا مثابني مأجورين إن شاء اهلل تعاىل، وحسبنا اهلل 
ونعم الوكيل، وصلى اهلل على سيدنا حممد رامت النبيني وعلى آله وصحبه أمجعني، ورضي 

 . لصحابة املكرمني وعن التابعني هلم بإحسان إىل يوم الديناهلل عن ا
  :هذا نص السؤال، فأجاب عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية مبا نصه

 . احلمد هلل رب العاملني
أن املسلمني ظلموهم يف إغالقها، فهذا كذب خمالف ألهل العلم فإن : أما دعواهم

 حنيفة ومالك والشافعي وأمحد مذهب أيب: علماء املسلمني من أهل املذاهب األربعة
وغريهم من األئمة كسفيان الثوري واألوزاعي والليث بن سعد وغريهم ومن قبلهم من 

متفقون على أن اإلمام لو هدم كل كنيسة بأرض العنوة كأرض  -الصحابة والتابعني 
مصر والسواد بالعراق وبر الشام وحنو ذلك، جمتهدا يف ذلك ومتبعا يف ذلك ملن يرى 

ك، مل يكن ذلك ظلما منه بل جتب طاعته يف ذلك، وإن امتنعوا عن حكم املسلمني هلم ذل
 . كانوا ناقضني العهد وحلت بذلك دماؤهم وأمواهلم

وإن اخللفاء  إن هذه الكنائس من عهد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب : وأما قوهلم
املتواتر أن القاهرة بنيت الراشدين أقروهم عليها فهذا أيضا من الكذب، فإن من املعلوم 

بثالمثائة سنة، بنيت بعد باداد وبعد البصرة والكوفة وواسط،  بعد عمر بن اخلطاب 
وقد اتفق املسلمون على أن ما بناه املسلمون من املدائن مل يكن ألهل الذمة أن حيدثوا فيه 

ط عليهم كنيسة، مثل ما فتحه املسلمون صلحا وأبقوا هلم كنائسهم القدمية بعد أن شر
 ! أن ال حيدثوا كنيسة يف أرض الصلح فكيف يف بالد املسلمني؟ فيها عمر بن اخلطاب 
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بل إذا كان هلم كنيسة بأرض العنوة كالعراق ومصر وحنو ذلك، فبىن املسلمون مدينة 
عليها، فإن هلم أرذ تلك الكنيسة لئال تترك يف مدائن املسلمني كنيسة بعد عهد، فإن يف 

ال  }: أنه قال بإسناد جيد عن ابن عباس رضي اهلل عنهما عن النيب سنن أيب داود 

واملدينة اليت يسكنها املسلمون والقرية . ( ) { تصلح قبلتان بأرض وال جزية على مسلم

ظهر فيها شيء من شعائر اليت يسكنها املسلمون وفيها مساجد املسلمني ال جيوز أن ي
فلو كان بأرض . الكفر ال كنائس وال غريها إال أن يكون هلم عهد فيوىف هلم بعهدهم

القاهرة وحنوها كنيسة قبل بنائها لكان للمسلمني أرذها؛ ألن األرض عنوة، فكيف وهذه 
ري فإن القاهرة بقي والة أمورها حنو مائيت سنة على غ! الكنائس حمدثة أحدثها النصارى؟ 

 . شريعة اإلسالم وكانوا يظهرون أهنم رافضة
 : إىل أن قال... ومر شيخ اإلسالم

وقد عرف العارفون باإلسالم أن الرافضة متيل مع أعداء الدين، وملا كانوا ملوك 
القاهرة كان وزيرهم مرة يهوديا ومرة نصرانيا أرمينيا، وقويت النصارى بسبب ذلك 

ثرية بأرض مصر يف دولة أولئك الرافضة واملنافقني، النصراين األرميين وبنوا كنائس ك
 . من لعن وسب فله دينار وإردب: وكانوا ينادون بني القصرين

ويف أيامهم أرذت النصارى ساحل الشام من املسلمني حىت فتحه نور الدين وصالح 
الدين، ويف أيامهم جاءت الفرنج إىل بلبيس وغلبوا من الفرنج، فإهنم منافقون وأعاهنم 
النصارى، واهلل ال ينصر املنافقني الذين هم يوالون النصارى، فبعثوا إىل نور الدين يطلبون 
النجدة فأمدهم بأسد الدين وابن أريه صالح الدين، فلما جاءت الاز إىل ديار مصر قامت 
الرافضة مع النصارى فطلبوا قتال الاز اجملاهدين املسلمني، وجرت فصول يعرفها الناس 

ومن حينئذ ظهرت هبذه البالد كلمة اإلسالم . ح الدين مقدمهم شاورحىت قتل صال
كالبخاري ومسلم وحنو ذلك،  والسنة واجلماعة، وصار يقرأ فيها أحاديث رسول اهلل 

                                                 

 (. 215/ )، أمحد (233)الترمذي الزكاة (  )
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ويذكر فيها مذاهب األئمة الرابعة، ويرتضى فيها عن اخللفاء الراشدين وإال كانوا قبل 
ب ويرصدوهنا، وفيهم قوم زنادقة دهرية ال ذلك من شر اخللق، فيهم قوم يعبدون الكواك

يؤمنون باآلررة وال جنة وال نار وال يعتقدون وجوب الصالة والزكاة والصيام واحلج، 
 . ورري من كان فيها الرافضة، والرافضة شر الطوائف املنتسبني إىل القبلة

مصر  فلهذا السبب وأمثاله كان إحداث الكنائس يف القاهرة وغريها، وقد كان يف بر
كنائس قدمية لكن تلك الكنائس أقرهم املسلمون عليها حني فتحوا البالد؛ ألن الفالحني 
كلهم كانوا نصارى ومل يكونوا مسلمني، وإمنا كان املسلمون اجلند راصة وأقروهم كما 

اليهود على ريرب ملا فتحها؛ ألن اليهود كانوا فالحني وكان املسلمون  أقر النيب 
  .مشتالني باجلهاد

ملا كثر املسلمون واستانوا عن اليهود  مث إنه بعد هذا يف رالفة عمر بن اخلطاب 
أررجوا اليهود  }: حيث قال أجالهم أمري املؤمنني عن ريرب كما أمر بذلك النيب 

ريرب يهودي، وهكذا القرية اليت يكون حىت مل يبق يف  ( ) { والنصارى من جزيرة العرب

أهلها نصارى وليس عندهم مسلمون وال مسجد للمسلمني، فإذا أقرهم املسلمون على 
وأما إذا سكنها املسلمون وبنوا هبا . كنائسهم اليت فيها جاز ذلك كما فعله املسلمون

ال  }: ، ويف أثر آرر(2) { ال تصلح قبلتان بأرض } مساجدهم فقد قال النيب 

واملسلمون قد كثروا بالديار املصرية وعمرت يف هذه . { جيتمع بيت رمحة وبيت عذاب

الح األوقات حىت صال أهلها بقدر ما كانوا يف زمان صالح الدين مرات متعددة، وص
الدين وأهل بيته ما كانوا يولون النصارى ومل يكونوا يستعملون منهم أحدا يف أمر من 

وإمنا . أمور املسلمني أصال، وكانوا مؤيدين منصورين على األعداء مع قلة املال والعدد
قويت شوكة النصارى والتتار بعد موت العادل أري صالح الدين، حىت إن بعض امللوك 

                                                 

 (. 2191)، الدارمي السري (95 / )أمحد (  )
 (. 215/ )، أمحد (233)الترمذي الزكاة ( 2)
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املسلمني، وحدث حوادث بسبب التفريط فيما أمر اهلل به ورسوله أعطاهم بعض مدائن 
 فإن اهلل تعاىل يقول :{                        

                                    

   } ( )  فكان والة األمور الذين يهدمون كنائسهم ويقيمون أمر اهلل فيهم كعمر

د وحنومها مؤيدين منصورين، وكان الذين هم خبالف ذلك بن عبد العزيز وهارون الرشي
 . مالوبني مقهورين

وإمنا كثرت الفنت بني املسلمني وتفرقوا على ملوكهم من حني درل النصارى مع 
والة األمور بالديار املصرية يف دولة املعز ووزارة الفائز وتفرق البحرية وغري ذلك، واهلل 

 }: تعاىل يقول يف كتابه الكرمي                         

               } (2) . 

 }: هوقال تعاىل يف كتاب                       

  } (3)وقال تعاىل ، :{                   

     } (1) وقد صح عن النيب ، ال تزال طائفة من أميت ظاهرين  }: أنه قال

وكل من عرف  (5) { على احلق ال يضرهم من رذهلم وال من رالفهم حىت تقوم الساعة

وأعظم جهادا ألعدائه وأقوم  سري الناس وملوكهم رأى كل من كان أنصر لدين اإلسالم
 بطاعة اهلل ورسوله أعظم نصرة طاعة وحرمة من عهد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

                                                 

 .  1 - 14: سورة احلج آية(  )
 . 13  -  1 : سورة الصافات آية( 2)
 .  5: سورة غافر آية( 3)
 . 1: مد آيةسورة حم( 1)
ابن ماجه الفنت  ، (1252)أبو داود الفنت واملالحم  ، (2229)الترمذي الفنت  ، (924 )مسلم اإلمارة ( 5)

 (. 5/219)أمحد  ، ( 3952 )
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إىل هذا الزمان، وقد أرذ املسلمون منهم كنائس كثرية من أرض العنوة بعد أن أقروا 
ذلك، عليها يف رالفة عمر بن عبد العزيز وغريه من اخللفاء، وليس يف املسلمني من أنكر 

فعلم أن هدم كنائس العنوة جائز إذا مل يكن فيه ضرر على املسلمني، فإعراض من أعرض 
عن إجالء اليهود  عنهم كان لقلة املسلمني وحنو ذلك من األسباب، كما أعرض النيب 

 . حىت أجالهم عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه
وال خيربوهم بشيء  وليس ألحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل احلرب

من أربار املسلمني، وال يطلب من رسوهلم أن يكلف ويل أمر املسلمني ما فيه ضرر على 
املسلمني، ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق املسلمني ويف أحد القولني يكون قد 

 . نقض عهده وحل دمه وماله
مل يكن عارفا حبقيقة إن املسلمني حيصل هلم ضرر إن مل جيابوا إىل ذلك، : ومن قال

احلال، فإن املسلمني قد فتحوا ساحل الشام وكان ذلك أعظم املصائب عليهم أرذ أمواهلم 
قد شرط عليهم الشروط ووضع  -رمحه اهلل تعاىل  - ( )وهدم كنائسهم وكان نوروز 

اجلزية، وكان ذلك أعظم املصائب عليهم، ومع هذا مل يدرل على املسلمني بذلك إال كل 
فإن املسلمني مستانون عنهم وهم إىل ما يف بالد املسلمني أحوج من املسلمني إىل ما رري، 

 . يف بالدهم بل مصلحة دينهم ودنياهم
فأما األندلس فهم ال يتركون املسلمني يف بالدهم إال حلاجتهم إليهم وروفهم من 

درون على من التتار، فإن املسلمني عند التتار أعز من النصارى وأكرم، ولو قدر أهنم قا
عندهم من املسلمني فاملسلمون أقدر على من عندهم من النصارى، والنصارى الذين يف 
ذمة املسلمني فيهم من البطارقة وغريهم من علماء النصارى ورهباهنم وليس عند النصارى 
مسلم حيتاج إليه املسلمون، وهلل احلمد، مع أن فكاك األسرى من أعظم الواجبات وبذل 

قوف وغريه يف ذلك من أعظم القربات، وكل مسلم يعلم أهنم ال يتجرون إىل املال املو
بالد املسلمني إال ألغراضهم ال لنفع املسلمني، ولو منعهم ملوكهم من ذلك لكان 

                                                 

 . كذا يف األصل(  )
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حرصهم على املال مينعهم من الطاعة، فإهنم أرغب الناس يف املال وهلذا يتقامرون يف 
تضاد األررى، وال يشري على ويل أمر الكنائس وهم طوائف خمتلفون، وكل طائفة 

املسلمني مبا فيه إظهار شعائرهم يف بالد اإلسالم أو تقوية أمرهم بوجه من الوجوه إال 
رجل منافق يظهر اإلسالم وهو منهم يف الباطن، أو رجل له غرض فاسد مثل أن يكونوا 

ف السياسة برطلوه ودرلوا عليه برغبة أو رهبة أو رجل جاهل يف غاية اجلهل ال يعر
الشرعية اإلهلية اليت تنصر سلطان املسلمني على أعدائه وأعداء الدين، وإال فمن كان عارفا 
ناصحا له أشار عليه مبا يوجب نصره وثباته وتأييده واجتماع قلوب املسلمني عليه 
وفتحهم له ودعاء الناس له يف مشارق األرض ماارهبا، وهذا كله إمنا يكون بإعزاز دين اهلل 

 . ظهار كلمة اهلل وإذالل أعداء اهلل تعاىلوإ
وليعترب املعترب بسرية نور الدين وصالح الدين مث العادل، كيف مكنهم اهلل وأيدهم 

وليعترب بسرية من واىل . وفتح هلم البالد وأذل هلم األعداء ملا قاموا من ذلك مبا قاموا به
اجني إليهم وهلل احلمد، فقد النصارى كيف أذله اهلل تعاىل وكبته، وليس املسلمون حمت

إن بالشام كاتبا نصرانيا ال : يقول إىل عمر بن اخلطاب  كتب رالد بن الوليد 
إنه ال غىن بنا عنه، فكتب إليه : ال تستعمله، فكتب: يقوم رراج الشام إال به، فكتب إليه

مات  إذا مل نوله ضاع املال، فكتب إليه عمر : ال تستعمله، فكتب إليه: عمر
 . لنصراين، والسالما

إين ال  }: أن مشركا حلقه ليقاتل معه فقال له وثبت يف الصحيح عن النيب 

، وكما أن اجلند اجملاهدين إمنا يصلحون إذا كانوا مسلمني مؤمنني، ( ) { أستعني مبشرك

 . ويف املسلمني كفاية يف مجيع مصاحلهم وهلل حلمد
فعرض عليه حساب  على عمر بن اخلطاب  ودرل أبو موسى األشعري 

                                                 

، ابن ماجه اجلهاد (2132)، أبو داود اجلهاد (551 )، الترمذي السري (1 1 )مسلم اجلهاد والسري (  )
 (. 2192)، الدارمي السري (19 /2)أمحد  ، (2132 )
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: إنه ال يدرل املسجد، قال: ادع كاتبك يقرؤه علي، فقال: العراق فأعجبه ذلك فقال
ال تعزوهم : بالدرة، فلو أصابته ألوجعته مث قال ألنه نصراين، فضربه عمر : ومل، قال

 . هنم اهلل، وال تصدقوهم بعد أن أكذهبم اهللبعد أن أذهلم اهلل، وال تأمنوهم بعد أن رو
واملسلمون يف مشارق األرض وماارهبا قلوهبم واحدة موالية هلل ورسـوله ولعبـاده   
املؤمنني معادية ألعداء اهلل ورسوله وأعداء الدين، وقلوهبم الصادقة وأدعيتهم الصاحلة هن 

املنصورة إىل يوم القيامة كما العسكر الذي ال يالب واجلند الذي ال خيذل، فإهنم الطائفة 
 }: وقال اهلل تعـاىل  أررب رسول اهلل                    

                                        

                                          

                                         

                                

                           } ( )،  ـ : ىـوقال تعال

{                                           

                                         

                                      

                                          

                                        

                                       

                                     

                                    

                                                 

 . 24  - 1  : سورة آل عمران آية(  )
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                       } ( ) .ذه اآليات العزيزة فيهـا  هو

عربة ألويل األلباب، فإن اهلل تعاىل أنزهلا بسبب أنه كان باملدينة النبوية من أهل الذمة من 
وكان أقوام من املسلمني عندهم ضعف يقني وإميان  كان له عز وسعة على عهد النيب 

هرون اإلسالم ويبطنون الكفر، مثل عبـد اهلل بـن أيب رأس املنـافقني    وفيهم منافقون يظ
: وأمثاله، وكانوا خيافون أن تكون للكفار دولة فكانوا يوالوهنم ويباطنوهنم، قال اهلل تعاىل

{            } (2) نفاق وضعف إميان : أي{   } (3) 

 }ونتهم يف معا: أي           } (1) فقال اهلل تعاىل :{    

                  } (5) هؤالء املنافقون الذين يوالون أهـل  : أي

ــة   }الذم                                 

                               } (2)  فقد عرف أهل

املسلمني ومبا  اخلربة أن أهل الذمة من اليهود والنصارى واملنافقني يكاتبون أهل دينهم بأربار
يطلعون على ذلك من أسرارهم حىت أرذ مجاعة من املسلمني يف بالد التتر وسيب وغـري  

 .ذلك مبطالعة أهل الذمة ألهل دينهم
 : ومن األبيات املشهورة قول بعضهم

ــل ــا مود ــا   ك ــد ترج ــداوات ق  الع



ــدين    إال ـاداد يف ال ــن عـ ــداوة م  ع


وهلذا وغريه منعوا أن يكونوا على والية املسلمني أو على مصلحة من يقويهم أو يفضل عليهم يف 
اخلربة واألمانة من املسلمني، بل استعمال من هو دوهنم يف الكفاية أنفع للمسلمني يف دينهم ودنياهم، 

                                                 

 . 52 -  5: سورة املائدة آية(  )
 . 52: سورة املائدة آية( 2)
 . 52: سورة املائدة آية( 3)
 . 52: سورة املائدة آية( 1)
 . 52: سورة املائدة آية( 5)
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مث ذكر شيخ اإلسالم . احلالل يبارك فيه، واحلرام الكثري يذهب وميحقه اهلل تعاىل، واهلل أعلم والقليل من
أن ال يتخذوا من مدائن اإلسالم ديرا وال كنيسة وال قالية : " الشروط العمرية ألهل الذمة اليت من ضمنها

ذه الشروط فقد حل فمن ررج عن شرط من ه: " ، وقال"وال صومعة لراهب وال جيددوا ما ررب منها 
للمسلمني منهم ما حل من أهل املعاندة والشقاق، وليتقدم حاكم املسلمني بطلب من يكون من أكابر 

 . اهـ" النصارى ويلزمهم هبذه الشروط العمرية أعز اهلل أنصارنا آمني 
 ... واهلل ويل التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل

 إمساعيل بن حممد األنصاري
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