
  هدمهاحكم  وحكم بناء الكنائس

  : احلمد هللا وحده ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، وبعد  ") : اللجنة ا�ائمة للبحوث العلمية واإلفتاء(قالت 
كل دين غري دين اإلسالم فهو كفر وضالل ، وكل مكان للعبادة على غري دين اإلسالم فهو بيت كفر وضالل ، إذ ال جتوز                        

 إال مبا شرع سبحانه يف اإلسالم ، وشريعة اإلسالم خامتة الشرائع ، عامة للثقلني اجلن واإلنس ، وناسخة ملا قبلها ،                      عبادة اهللا 
ومن زعم أن اليهود على حق ، أو النصارى على حق ، سواء كان منهم أو من غريهم فهو                   . وهذا جممع عليه حبمد اهللا تعاىل       

مد صلى اهللا عليه وسلم وإمجاع األمة، وهو مرتد عن اإلسالم إن كان يدعي اإلسالم               مكذب لكتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله حم      
) وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً للناسِ بـشريا ونـذيرا          : ( بعد إقامة احلجة عليه ، إن كان مثله ممن خيفى عليه ذلك ، قال اهللا تعاىل                 

إِنَّ الـدين   : (  ، وقال سبحانه     158/األعراف) ها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعا        قُلْ يا أَي  : (  ، وقال عز شأنه      28/سبأ
    لَامالْإِس اللَّه دن(  ، وقال جل وعال      19/آل عمران ) ع :         هنلَ مقْبي ا فَلَنينلَامِ دالْإِس رغِ غَيتبي نموقـال    85/آل عمران ) و ، 

 ، وثبت   6/البينة) إِنَّ الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ والْمشرِكني في نارِ جهنم خالدين فيها أُولَئك هم شر الْبرِية                 : ( انه  سبح
، ) إىل الناس عامـة     كان النيب يبعث إىل قومه خاصة ، وبعثت         : ( يف الصحيحني وغريمها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           

: وهلذا صار من ضروريات الدين حترمي الكفر الذي يقتضي حترمي التعبد هللا على خالف ما جاء يف شريعة اإلسـالم ، ومنـه                        
حترمي بناء معابد وفق شرائع منسوخة يهودية أو نصرانية أو غريمها ؛ ألن تلك املعابد سواء كانت كنيسة أو غريها تعترب معابد                    

 العبادات اليت تؤدى فيها على خالف شريعة اإلسالم الناسخة جلميع الشرائع قبلها واملبطلة هلـا ، واهللا تعـاىل                    كفرية ، ألن  
أ�ع العلمـاء � وهلذا  . 23/الفرقان) وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباًء منثُورا : ( يقول عن الكفار وأعماهلم    

، وأنه ال جيوز اجتماع قبلتني يف بلد واحد من بالد الكنائس / بالد ا(سلم+ : ا(عابد الكفرية ، مثل !ريم بناء 
وأ�عوا � وجوب هدم الكنائس وغ4هـا اإلسالم ، وأن ال يكون فيها شيء من شعائر الكفار ال كنائس وال غريها ،               

وذا يعلم أن السماح والرضا بإنشاء املعابد الكفريـة مثـل           .  من ا(عابد الكفرية إذا أحدثت / أرض اإلسـالم
الكنائس أو ختصيص مكان هلا يف أي بلد من بالد اإلسالم من أعظم اإلعانة على الكفر ، وإظهار شعائره ، واهللا عـز شـأنه                 

   . 2/املائدة) دوان واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْع: ( يقول 
 أو أن مـا  من اعتقد أن الكنـائس بيـوت اهللا ، وأن اهللا يعبـد فيهـا ،( : رمحه اهللا تعاىل     ابن تيميةقال شيخ اإلسالم    

 أو أZنهـم � فتحهـا وYقامـة  ، يفعله اWهود واVصارى عبادة هللا وطاعة لرسوQ ، أو أنه Nـب ذلـك أو يرضـاه 
من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إىل اهللا فهـو            : ( ، وقال أيضا     )  فهو [فر؛دينهم ، وأن ذلك قربة أو طاعة 

  . انتهى ) مرتد ، وإن جهل أن ذلك حمرم عرف ذلك ، فإن أصر صار مرتدا 
إِنَّ : ( لة بعد اهلداية ، وليحذر املسلم أن يكون له نصيب من قول اهللا تعـاىل                عائذين باهللا من احلَور بعد الكَور ، ومن الضال        

           ملَى لَهأَمو ملَ لَهوطَانُ سيى الشدالْه ملَه نيبا تم دعب نم مارِهبلَى أَدوا عدتار ينـا   . الَّذـوا مكَرِه ينلَّذقَالُوا ل مهبِأَن كذَل
          مهاررإِس لَمعي اللَّهرِ وضِ الْأَمعي بف كُميعطنس لَ اللَّهزن .         مهـاربأَدو مهوهجونَ ورِبضكَةُ يلَائالْم مهفَّتوإِذَا ت ففَكَي .  ـكذَل

   .28-25/حممد)  أَعمالَهم بِأَنهم اتبعوا ما أَسخطَ اللَّه وكَرِهوا رِضوانه فَأَحبطَ
  .)21413ر/471-1/467("فتاوى اللجنة الدائمة" .انتهى" ينا حممد وآله وصحبه وسلموباهللا التوفيق ، وصلى اهللا على نب

  )اللجنة ا�ائمة للبحوث العلمية واإلفتاء(
  .الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا آل الشيخ ، الشيخ عبد اهللا بن غديان ، الشيخ صاحل 



 حكـم بنـاء الكنائـس

   واملعـابـد الشركيـة 
  فـي بـالد املسلميـن

  
  تأليف

  فضيلة الشيخ
  إمساعيل بن حممد األنصاري



  حكم بناء الكنائس واملعابد الشركية يف بالد املسلمني 

  ٢

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

  هلذه الرسالة -آمني  - يرمحه اهللا 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

الصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وعىل آله وأصحابه ومن احلمد هللا 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 

 - )١(جزاه اهللا 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 اهللا. 

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 اهللا عىل حتريم بناء الكنائس يف البالد اإلسالمية، وعىل 

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

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

                                                
هـ، وذلك عن عمر  ١٤١٧/  ١١/  ٢٦معة املوافق فجر يوم اجل -رمحه اهللا تعاىل  -) تويف الشيخ إمساعيل ١(

  يناهز السابعة والسبعني عاما. 



  حكم بناء الكنائس واملعابد الشركية يف بالد املسلمني 

  ٣

 واملرشكني من جزيرة العرب، وهنى أن جيتمع فيها دينان، وتبعه أصحابه يف ذلك. 

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

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

 لعبادة غري اهللا 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 اهللا، 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 اهللا بأسامئه 

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

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

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 كريم. املسلمني، إنه جوا

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

 عبد اهللا وعىل آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 

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

 رشاد.العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإل

 هجرية. ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٥حرر يف ليلة اخلميس 



  حكم بناء الكنائس واملعابد الشركية يف بالد املسلمني 

  ٤

  مقدمة املؤلف 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

 أمجعني. 

 ١٣وبعد: فقد نرشت جريدة الرشق يف عددها الصادر يف يومي الثالثاء واألربعاء 

أن الدكتور صويف أبا طالب رئيس جملس الشعب املرصي رصح  ١٩٧٩/ ٢/ ١٤ - 

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 باهللا تعاىل، والكنيسة ال تتخذ إال 

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

 بيان ما ورد من األحاديث يف منع ذلك.  - ١

 ذكر ما ورد من اآلثار عن الصحابة يف ذلك.  - ٢

 إيراد نصوص املذاهب األربعة يف املوضوع.  - ٣

 تقسيم البالد التي تفرق فيها أهل الذمة والعهد وحكم الكنائس فيها.  - ٤

قات لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف املوضوع حتتوي عليها رسالتان خامتة يف حتقي - ٥

 له. 

 واهللا أسأل التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل.



  حكم بناء الكنائس واملعابد الشركية يف بالد املسلمني 

  ٥

  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 اهللا بن حممد بن جعفر بن حبان املعروف بأيب الشيخ يف ما رواه أبو حممد عب - ١
كتاب شروط الذمة، قال: حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلارث، ثنا سليمان بن داود أبو 
أيوب، ثنا سعيد بن احلباب، ثنا عبيد بن بشار، عن أيب الزاهرية، عن كثري بن مرة قال: 

ال تحدثُوا كنيسة يف اإلسالم  { يقول: قال رسول اهللا  مسعت عمر بن اخلطاب 

. ومن طريق أيب الشيخ ذا 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. 

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

ال نذر  { يقول: قال رسول اهللا  عن كثري بن مرة قال: مسعت عمر بن اخلطاب 

، قال ابن عدي وبإسناده قال: )٢( } يف معصية، وال ميني يف معصية، وكفارته كفارة ميني

مث قال  } دد ما خرب منهاال تبىن كنيسة يف اإلسالم وال جي { قال رسول اهللا 

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

ما رواه أبو داود يف باب إخراج اليهود من جزيرة العرب من سننه وهو من  - ٢
  كتاب اخلراج والفيء والترمذي يف كتاب الزكاة من جامعه.  أبواب

(مطبعة مصطفى البايب احلليب األوىل): " حدثنا سليمان  ١٤٨ص  ٢وقال أبو داود ج 
                                                

 )،   ٤/٤٣٠)، أمحد (٣٣١٦أبو داود األميان والنذور ( ،  )٣٨١٢النسائي األميان والنذور ( ،  )١٦٤١مسلم النذر () ٢(
  ). ٢٥٠٥الدارمي السري (

  ). ٣٧٣، ٣٧٢/  ٢) فتاوى السبكي (٣(



  حكم بناء الكنائس واملعابد الشركية يف بالد املسلمني 

  ٦

بن داود العتكي، ثنا جرير، عن قابوس بن أيب ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال 

  . )٤( } ال تكون قبلتان يف بلد واحد { رسول اهللا 

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

قال: وحدثنا أبو كريب،  )٥( } تصلح قبلتان يف أرض واحدة وليس على املسلمني جزية

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

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

): " وهذا احلديث قد اختلف يف إسناده وإرساله، فرواه العتكي وأبو ٣٧٥ -  ٣٧٤(ص 
 )٦(من شقيه  كريب عن جرير عن قابوس كما رأيت، ورويناه مقتصرا على الفصل الثاين

يف كتاب األموال أليب عبيد القاسم بن سلّام  )٧( } ليس على مسلم جزية {وهو قوله: 

الذي مسعناه على شيخنا الدمياطي بسماعه من ابن اجلميزي، قال أبو عبيد، ثنا مصعب بن 
مرسال. وجرير وإن كان  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،

                                                
  ). ١/٢٨٥)، أمحد (٣٠٣٢)، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء (٦٣٣( ) الترمذي الزكاة٤(
  ). ١/٢٨٥)، أمحد (٣٠٥٣)، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء (٦٣٣) الترمذي الزكاة (٥(
"  ٤٧) رواه أبو عبيد يف باب اجلزية على من أسلم من أهل الذمة أو مات وهي عليه " من كتاب األموال ص ٦(

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

  ). ١/٢٢٣)، أمحد (٣٠٣٢)، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء (٦٣٣) الترمذي الزكاة (٧(
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شيء وال يتبني يل قيام احلجة به وحده، وعدت الشيخ نور الدين البكري يف مرضه فسألين 
عن هذا احلديث وقال: ما بقي إال تصحيحه، وأفىت دم الكنائس وبإجالء اليهود 

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

ال تكونُ قبلتان يف بلد  {) ذكر أن حديث: ٦٨٥/  ٢يف كتاب أحكام أهل الذمة (

رواه أمحد وأبو داود بإسناد جيد، وجزم بأن شرط عمر يف شروطه  )٨( } واحد

الم وال فيما حوهلا كنيسة وال صومعة وال ديرا وال املشهورة أن ال جيددوا يف مدائن اإلس

  . )٩( } ال تكون قبلتان يف بلد واحد {قالية؛ امتثال من عمر هلذا احلديث 

) ٨٤/  ٢ما رواه أبو داود يف " باب اإلقامة بأرض الشرك " من سننه قال ( -  ٣
بن داود بن سفيان، ثنا حيىي بن حسان قال: أخربنا سليمان بن موسى قال: " حدثنا حممد 

أبو داود قال: ثنا جعفر بن سعد بن مسرة بن جندب قال: حدثين خبيب بن سليمان، عن 
من جامع  { أبيه سليمان بن مسرة، عن مسرة بن جندب: أما بعد قال رسول اهللا 

. قال السبكي يف فتواه يف منع ترميم الكنائس )١١( )١٠( } املشرك وسكن معه فإنه مثله

من اجلزء الثاين من فتاوى السبكي قال: " مل يروه من أصحاب الكتب الستة إال  ٣٧٥ص 
أبو داود، وبوب له " باب اإلقامة يف أرض الشرك "، وليس يف سنده ضعف، فهو حديث 

سبكي أن أبا الشيخ قال: " حدثنا إسحاق بن بيان الواسطي، ثنا فضل حسن، مث ذكر ال

                                                
  ). ١/٢٨٥)، أمحد (٣٠٣٢)، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء (٦٣٣) الترمذي الزكاة (٨(
  ). ١/٢٨٥)، أمحد (٣٠٣٢)، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء (٦٣٣) الترمذي الزكاة (٩(
  ). ٢٧٨٧)، أبو داود اجلهاد (١٦٠٤) الترمذي السري (١٠(
) قال: " أخربنا ١٤٢/  ٩) وقد قال البيهقي يف باب األسري: يؤخذ عليه العهد أن ال يهرب، من سننه الكربى (١١(

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

  جامعهم فليس منا " اهـ. 
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بن سهل، ثنا مضر بن عطاء الواسطي، ثنا مهام، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول 
وال تجامعوهم، فَمن ساكَنهم أو جامعهم فَهو  ال تساكنوا املشركني }    اهللا

وذكر السبكي أن هذا احلديث هو معىن احلديث األول، وأن الكتايب  ،)١٢( } مثلُهم

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

  الكنيسة إمنا تبقى هلم بالشرط إذا كانوا فيها " اهـ. 
ما رواه مالك يف " ما جاء يف إجالء اليهود من املدينة "، من املوطأ عن إمساعيل  - ٤

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

. وروى مالك أيضا يف ذلك الباب عن ابن شهاب: أن رسول اهللا )١٣( } بأرض العرب

  :قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص )١٤( } ال جيتمع دينان جبزيرة العرب {قال .

ال جيتمع  {قال:  عن ذلك عمر بن اخلطاب حىت أتاه الثلج واليقني أن رسول اهللا 

  لى يهود خيرب. . فأج)١٥( } دينان يف جزيرة العرب

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

كان صاحلهم على نصف الثمر ونصف األرض فأقام  ونصف األرض؛ ألن رسول اهللا 
ألرض قيمة من ذهب وورق، وإبل وحبال وأقتاب، مث هلم عمر نصف الثمر ونصف ا

  أعطاهم القيمة مث أجالهم منها " اهـ. 
                                                

  ). ٢٦٤٥أبو داود اجلهاد ()، ٤٧٨٠)، النسائي القسامة (١٦٠٤) الترمذي السري (١٢(
  ). ١٦٥٠) مالك اجلامع (١٣(
  ). ١٦٥١)، مالك اجلامع (٣٠٠٧)، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء (٢٥٨٠) البخاري الشروط (١٤(
  ). ١٦٥١)، مالك اجلامع (٣٠٠٧)، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء (٢٥٨٠) البخاري الشروط (١٥(
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ومرسل ابن شهاب الذي ورد يف رواية مالك األخرية وصله صاحل بن أيب األخضر، 
عن الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة. أخرجه إسحاق يف مسنده ورواه عبد الرزاق، عن 

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

أن ال يترك جبزيرة   آخر ما عهد رسول اهللا {موصوال عن عائشة ولفظه عنها قالت: 

. أخرجه من طريق ابن إسحاق: حدثين صاحل بن كيسان، عن )١٦( } العرب دينان
أي ما ذكرناه  -الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، عن عائشة.. أفاد مجيع ذلك 

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

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

. 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. 
وقال أبو عبيد: جزيرة العرب ما بني حفر أيب موسى إىل أقصى اليمن يف الطول، وأما 

بري يربين إىل منقطع السماوة، قال أبو عمر: أخربنا بذلك كله أبو القاسم يف العرض فمن 
عبد الوارث بن سفيان وأبو عمر أمحد بن حممد بن أمحد، قاال: حدثنا حممد بن عيسى 
وأخربنا أبو القاسم بن عمر بن عبد اهللا قال: حدثنا عبد اهللا بن حممد بن علي قال: حدثنا 

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

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

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

                                                
  ). ٦/٢٧٥) أمحد (١٦(
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أنس: جزيرة العرب املدينة ومكة واليمامة واليمن. قال: وقال املغرية بن عبد الرمحن: 
جزيرة العرب املدينة ومكة واليمن وقرياا. وذكر الواقدي عن معاذ بن حممد األنصاري 
أنه حدثه عن أيب وجزة يزيد بن عبيد السعدي أنه مسعه يقول: القرى العربية: الفرع وينبع 

وادي القرى واجلار وخيرب، قال الواقدي: وكان أبو وجزة السعدي عاملا بذلك، واملروة و
  قال أبو وجزة: وإمنا مسيت قرى عربية ألا من بالد العرب. 

وقال أمحد بن املعذل: حدثين بشر بن عمر قال: قلت ملالك: إننا لنرجو أن تكون من 
ا ر، فقال: ذلك أن كان قومك ألنه ال حيول بينكم وبينن - يريد البصرة  -جزيرة العرب 

قال بعض أهل العلم: إمنا مسي احلجاز ألنه حجز  تبوءوا الدار واإلميان " قال أبو عمر 
بني امة وجند، وإمنا قيل لبالد العرب جزيرة إلحاطة البحر واألار ا من أقطارها 

لتمهيد عن أرض وأطرافها، فصاروا فيها يف مثل جزيرة من جزائر البحر " اهـ. ما يف ا
  العرب وجزيرة العرب. 

ما رواه أمحد بن حنبل وأبو عبد القاسم بن سالم عن توبة بن منر عمن أخربه:  - ٥
قال أمحد بن حنبل، ثنا محاد بن خالد اخلياط، أخربنا الليث بن سعد، عن توبة بن منر 

ال خصاء يف اإلسالم  { احلضرمي (قاضي مصر) عمن أخربه، قال: قال رسول اهللا 

  . )١٧( } وال كنيسة

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

   )١٨( } خصاء يف اإلسالم وال كنيسة

                                                
  ) بسنده ومتنه. ٦٧٣/  ٢ق اإلمام أمحد هذه أورد ابن القيم هذا احلديث يف أحكام أهل الذمة () ومن طري١٧(
، ٩٤) كتاب األموال باب ما جيوز ألهل الذمة أن حيدثوا يف أرض العنوة ويف أمصار املسلمني وما ال جيوز ص ١٨(

األسود عن ابن هليعة، عن يزيد بن أيب ورواه أيضا موقوفا على عمر بغري هذا اإلسناد، قال أبو عبيد: حدثين أبو 
قال عمر بن اخلطاب: " ال كنيسة يف اإلسالم وال  :قال -أي مرثد بن عبد اهللا 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  ٣٧٤من فتاوى السبكي ص  ٢

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

  اللفظ، وتقديره: ال كنيسة موجودة شرعا " اهـ. 

                                                                                                                                       
خصاء ". حدثين أمحد بن بكري عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن عمر مثل ذلك، ومل يذكره عن أيب 

  اخلري اهـ. 
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  ذكر ما ورد يف إحداث الكنائس يف بالد اإلسالم من اآلثار 
  منها ما يلي: ورد يف منع إحداث الكنائس يف أمصار املسلمني آثار نذكر 

ما رواه أبو عبيد القاسم بن سالم يف " كتاب األموال " قال: " حدثين أبو أوال: 
األسود عن أيب هليعة يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري قال: قال عمر بن اخلطاب: " ال 
كنيسة يف اإلسالم وال خصاء " حدثين أمحد بن بكري عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب 

  اهـ.  )١٩(مثل ذلك، ومل يذكر عن أيب اخلري " عن عمر 
ورواه علي بن عبد العزيز قال: " حدثنا أبو القاسم، حدثين أبو األسود، عن ابن 
هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري مرثد بن عبد اهللا اليزين قال: قال عمر بن 

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

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

قال اخلالل يف كتاب " أحكام أهل امللل ": أخربنا عبد اهللا بن أمحد، حدثين أبو 
عيسى بن خالد قال: حدثين عمر أبو اليمان وأبو املغرية قاال: أخربنا شرحبيل احلمصي 

إمساعيل بن عياش قال: حدثنا غري واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل اجلزيرة إىل عبد 
" إنا حني قدمت بالدنا طلبنا إليك األمان ألنفسنا وأهل ملتنا على أنا  )٢١(الرمحن بن غنم 

                                                
  . ٩٤باب ما جيوز ألهل الذمة أن حيدثوا يف أرض العنوة ص  ) كتاب األموال١٩(
  من طريق علي بن عبد العزيز هذا بسنده هذا ومتنه. )  ٦٧٣/  ٢) ذكره ابن القيم يف أحكام أهل الذمة (٢٠(
) روى احلافظ عبد اهللا بن زبر يف جزء ألفه يف هذه الشروط عن أيب األحوص حممد بن اهليثم، عن حممد بن ٢١(

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

افتتح اجلزيرة وصاحل أهلها هو عياض بن بالدنا طلبنا إليك األمان إىل آخره.. قال ابن زبر: هذا غلط ألن الذي 
غنم، ما عملت يف ذلك اختالفا، فذكر عبد الرمحن يف هذا املوضوع غلط، وأبو عبيدة هو الذي فتح محص بال 
شك، وأول من وليها عياض بن غنم، واله عمر يف سنة ستة عشر ". أفاد هذا كله السبكي يف فتواه يف منع 

  . ٤٠٠ من الفتاوى ص ٢ترميم 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 خرب من كنائسنا وال ما كان منها يف خطط املسلمني،  )٢٢(صومعة 

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

ال نضرب بنواقيسنا إال ضربا خفيا 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  قال: والباعوث - 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 الدخول 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 خوامتنا 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 )  ٦٦٩ - ٦٦٨/  ٢) أوضح العالمة ابن القيم يف أحكام أهل الذمة (٢٢(

الكتاب وهي: كنيسة، والدير، والقالية، والصومعة، فذكر يف الكنيسة أا ألهل الكتابني وقال: " فأما الدير 
رهبانية والتفرد عن الناس. وأما القالية فيبنيها فللنصارى خاصة يبنونه للرهبان خارج البلد جيتمعون فيه لل

رهبام مرتفعة كاملنارة، والفرق بينها وبني الدير: أن الدير جيتمعون فيه والقالية ال تكون إال لواحد ينفرد 
بنفسه وال يكون هلا باب بل فيها طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وما حيتاج إليه، وأما الصومعة فهي كالقالية 

ون للراهب وحده. قال األزهري: الصومعة من البناء مسيت صومعة لتلطف أعالها، يقال: صمع الثريدة إذا تك
رفع رأسها وحدده، وتسمى الثريد إذا كنت كذلك صومعة. ومن هذا يقال: رجل أصمع القلب إذا كان حاد 

ة من األرض والصومعة تكون الفطنة، ومنهم من فرق بني الصومعة والقالية بأن القالية تكون منقطعة يف فال
على الطرق. هكذا فسر ابن القيم هذه األلفاظ وذكر أن ما سوى الكنيسة منها له حسكم الكنيسة، وأضاف 
إىل ذلك أن أهل اللغة وأهل التفسري على أن البيعة متعبد للنصارى إال ما حكي عن ابن عباس أنه قال: " البيع 

  مساجد اليهود " اهـ. 
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ونرشدهم الطريق، ونقوم هلم عن االس 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

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

  لنا وقد حل لك منا ما حيل من أهل املعاندة والشقاق ".  أنفسنا وقبلنا األمان عليه فال ذمة
فكتب بذلك عبد الرمحن بن غنم إىل عمر بن اخلطاب، فكتب إليه عمر: " أن أمض 
هلم ما سألوا واحلق فيهم حرفني اشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم: أن ال 

  يشتروا من سبايانا، ومن ضرب مسلما فقد خلع عهده ". 
عبد الرمحن بن غنم ذلك وأقر من أقام من الروم يف مدائن الشام على هذا فأنفذ 

  . )٢٣(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 خرب، وال مينعوا 
كنائسهم أن يرتهلا أحد من املسلمني ثالث ليال يطعموم، 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  قرابام 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 
خفيا، وال يرفعوا أصوام بالقراءة يف كنائسهم يف شيء من حضرة املسلمني، وال خيرجوا 

                                                
) أن هذه الرواية رواها أبو يعلى يف كتاب ما يلزم ٤٠٠/  ٢يف فتواه يف منع ترميم الكنائس ( ) ذكر السبكي٢٣(

  أهل الذمة عن عبد اهللا بن أمحد عن أيب شرحبيل احلمصي عيسى بن خالد. 
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ال يظهروا النريان معهم، وال يشتروا من الرقيق شعانني، وال يرفعوا أصوام مع موتاهم، و
  ما جرت فيه سهام املسلمني. 

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

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

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

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

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

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

ليب، عن صاحل أمحد بن حيىي احللواين: حدثنا عبيد بن جياد، حدثنا عطاء بن مسلم احل
املرادي، عن عبد خري قال: رأيت عليا صلى العصر فصف له أهل جنران صفني، فناوله 
رجل منهم كتابا فلما رآه دمعت عينه مث رفع رأسه إليهم فقال: يا أهل جنران هذا واهللا 

فقالوا: يا أمري املؤمنني، أعطنا ما فيه، قال: ودنوت منه  خطي بيدي وإمالء رسول اهللا 
ت: إن كان رادا على عمر يوما فاليوم يرد عليه، فقال: لست براد على عمر على عمر فقل

شيئا صنعه، إن عمر كان رشيد األمر، وإن عمر أخذ منكم خريا مما أعطاكم، ومل جير 
  عمر ما أَخذ منكم إىل نفسه إمنا جره جلمعة املسلمني ". 

قال ألهل جنران:  أن عليا وذكر ابن املبارك عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب 
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" إن عمر كان رشيد األمر ولن أغري شيئا صنعه عمر " وقال الشعيب: قال علي حني قدم 
وقد روى  )٢٤(الكوفة: " ما جئت ألحل عقدة شدها عمر " اهـ. كالم ابن القيم، 

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 تغل

  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،  - ١
ثقة، فروايته عنه توثيق له، ورواها عن القطان حممد بن املصفى، ورواها عن ابن مصفى 
حرب يف مسائله عن أمحد وإسحاق قال: وكذلك رواها البيهقي موافقا يف اإلسناد واملنت، 

عرض لذكر وكذلك ابن حزم موافقا يف اإلسناد واملنت، ويف سنده حيىي بن عقبة، ومل يت
  شيء فيه مع سعة حفظ ابن حزم، وذكرها خالئق كذلك. 

أن عبد احلق ذكر هذه الشروط يف األحكام، ومل يذكر حيىي بن عقبة واقتصر  -  ٢
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 ا منهم أن ه -  ٣

الشيخ أبو حامد اإلسفرائيين، حىت رأيت يف كتب احلنابلة أنه عند اإلطالق حيمل على 
شروط عمر كأا صارت معهودة شرعا. ويف كالم أيب يعلى منهم أن ما فيها يثبت 

أحسن؛ ألنه جيعل هذه أحكاما شرعية.  بالشرع من غري شرط، وهو قريب من األول لكنه
واشتراط عمر هلا ألا ثابتة بالشرع وإن مل تشترط، وذكر السبكي من كالم الشافعي يف 

  " األم " ما يشهد لكالم احلنابلة. 
                                                

ر " ، وقد قال ابن كثري يف تفسري اآلية الكرمية " قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخ٦٦٤ - ٦٦٣) ص ٢٤(
إىل قوله: " حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون " قال يف اخلرب احملتوي على تلك الشروط: " رواه األئمة 
احلفاظ من رواية عبد الرمحن بن غنم األشعري قال: (كتبت لعمر بن اخلطاحبني صاحل نصارى من أهل الشام: 

  ني) فذكره. بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا كتاب لعبد اهللا عمر أمري املؤمن
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أن هذه الشروط رواها مجاعة بأسانيد ليس فيها حيىي بن عقبة لكنها أو أكثرها  - ٤
بعض تقوى، ومجع فيها احلافظ بن عبد اهللا 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 اهللا عنهما. 
) عن ابن التيمي، عن أبيه، عن شيخ من أهل ٦٠/ ٦قال عبد الرزاق يف " املصنف " (

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

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

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

حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن  )٢٥(وقال أبو بكر بن أيب شيبة 
  صار املسلمني بناء أو بيعة؟ عكرمة قال: قيل البن عباس: أللعجم أن حيدثوا يف أم

وال  - أو قال بيعة  -فقال: أما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء 
يضربوا فيه ناقوسا وال يشربوا فيه مخرا وال يتخذوا فيه خرتيرا أو يدخلوا فيه. وأما مصر 

هم، وللعجم مصرته العجم ففتحه اهللا على العرب فرتلوا (يعين عليهم) فللعجم ما يف عهد
  على العرب أن يوفوا بعهدهم وال يكلفوهم فوق طاقتهم. 

وقال أمحد بن حنبل: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة 
  قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن حيدثوا فيها شيئا؟ 

                                                
) من طريق ابن أيب شيبة، بسنده هذا روى السبكي يف فتوى له يف منع ترميم الكنائس أثر ابن عباس هذا وقال ٢٥(

: " قد أخذ العلماء بقول ابن عباس وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة ٣٩١من الفتاوى ص  ٢ج
  إمجاعا ". 
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يس للعجمِ أن يبنوا فيه وال يضربوا فيه ناقوسا وال فقال: " أيما مصر مصرته العرب فَلَ
يشربوا فيه مخرا وال يتخذُوا فيه خرتيرا، وأميا مصر مصرته العجم ففتحه اهللا على العرب 
فرتلوا فيه فإن للعجم ما يف عهدهمِ وعلى العربِ أن يوفُوا بعهدهم وال يكلفوهم فوق 

  . )٢٦(طاقتهم 
: " مسعت علي بن ٩٧بن سالم يف " كتاب األموال " ص وقال أبو عبيد القاسم 

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

  . )٢٧(لمني أن يوفوا هلم به " وال يضرب فيه بناقوس، وما كان قبل ذلك فحق على املس
 ٩٧وقد أجاد اإلمام أبو عبيد يف شرح هذا احلديث حيث قال يف كتاب األموال ص 

فقوله: " كل مصر مصرته العرب " يكون التمصري على وجوه: فمنها: البالد  ١٠٠ -
اليت يسلم عليها أهلها مثل املدينة والطائف واليمن، ومنها: كل أرض مل يكن هلا أهل 

  تطفها املسلمون اختطاطا مث نزلوها مثل الكوفة والبصرة وكذلك الثغور. فاخ
ومنها: كل قرية افتتحت عنوة فلم ير اإلمام أن يردها إىل الذين أخذت منهم، ولكنه 

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

                                                
  من طريق اإلمام أمحد هذا بسنده ومتنه.  ٦٧٤لذمة " ص من " أحكام أهل ا ٢أورده ابن القيم يف ج  (٢٦)

 ٣٧٧من الفتاوى ص  ٢، وقد استدل السبكي يف فتواه يف منع ترميم الكنائس ج ٩٧) كتاب األموال ص ٢٧(
استدل للوفاء هلم بشرطهم مبا روى أبو داود يف سننه عن مصرف بن عمرو اليامي عن يونس بن بكري عن 

أن رسول اهللا 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، يؤدوا إىل املسلمني، وعارية ثالثني درعا 

وها وثالثني فرسا وثالثني بعريا من كل صنف من أصناف السالح يغزون ا، 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

حيدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. قال إمساعيل: فقد أكلوا الربا. قال أبو داود: ونقضوا بعض ما اشترط عليهم. قال 
هذا النوع من الصلح وتسويغ أن يشترط هلم يف  السبكي: وهذا احلديث يف صلح جنران حسن جدا، عمدة يف

  مثله عدم هدم بيعهم. اهـ. 
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خيرب اليهود معاملة حلاجة املسلمني كانت إليهم، فلما استغىن عنهم أجالهم عمر وعادت 
كسائر بالد اإلسالم. فهذا حكم أمصار العرب، وإمنا نرى أصل هذا من قول رسول اهللا 

 }  ويف ذلك آثار. )١( } العربأخرجوا املشركني من جزيرة .  

 أمر رسول اهللا  {حدثنا حجاج عن محاد بن سلمة عن أيب الزبري عن جابر قال: 

  . )٢( } بإخراج اليهود من جزيرة العرب

ألخرجن  { اهللا حدثنا يزيد عن محاد عن أيب الزبري عن جابر قال: قال رسول 

   . فأخرجهم عمر . قال:)٣( } اليهود والنصارى من جزيرة العرب حىت ال أدع فيها إال مسلما

.   
نافع، حدثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة وحممد بن عبيد عن عبيد اهللا بن عمر، عن 

عن ابن عمر قال: أجلى عمر املشركني من جزيرة العرب وقال: " ال جيتمع يف جزيرة 
  العرب دينان ". وضرب ملن قدم منهم أجال قدر ما يبيعون سلعهم. 

حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن سامل بن أيب اجلعد قال: جاء أهل جنران إىل علي 
 رجنا عمر من أرضنا فردها إلينا صنيعة، فقالوا: شفاعتك بلسانك وكتابك بيدك، أخ

فقال: ويلكم إن عمر كان رشيد األمر فال أغري شيئا صنعه عمر. حدثنا أبو معاوية قال 
  األعمش: كانوا يقولون: لو كان يف نفسه عليه شيٌء الغتنم هذا. 

 -ملا قدم هاهنا  وحدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن مسع الشعيب يقول: قال علي 
ما قدمت ألحل عقدة شدها عمر. قال أبو عبيد: وإمنا نرى  - عبيد: يعين الكوفة  قال أبو

فيهم  حلديث يروى عن النيب  -وهم أهل صلح  -عمر استجاز إخراج أهل جنران 
خاصة، حيدثونه عن إبراهيم بن ميمون موىل آل مسرة عن ابن مسرة عن أبيه عن أيب عبيدة 

                                                
  ). ١/٢٢٢)، أمحد (١٦٣٧)، مسلم الوصية (٢٨٨٨) البخاري اجلهاد والسري (١(
   ).٢٩  /١)، أمحد (٣٠٣٠)، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء (١٦٠٦)، الترمذي السري (١٧٦٧مسلم اجلهاد والسري () ٢(
   ).١/٢٩)، أمحد (٣٠٣٠)، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء (١٦٠٧)، الترمذي السري (١٧٦٧جلهاد والسري (مسلم ا) ٣(
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أخرجوا اليهود من احلجاز،  {ما تكلم به أن قال: أنه كان آخر  بن اجلراح عن النيب 

 . قال أبو عبيد: وإمنا نراه قال ذلك )١( } وأخرجوا أهل جنران من جزيرة العرب

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

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

، سالم عليكم، " بسم اهللا الرمحن الرحيم، من عمر أمري املؤمنني إىل أهل رعاش كلهم
فإين أمحد إليكم اهللا الذي ال إله إال هو، أما بعد: فإنكم زعمتم أنكم مسلمون مث ارتدمت 
بعد، وإنه من يتب منكم ويصلح ال يضره ارتداده، ونصاحبه صحبة حسنة، فادكروا وال 
لكوا، وليبشر من أسلم منكم، فمن أىب إال النصرانية فإن ذميت بريئة ممن وجدناه بعد 

شر تبقى من شهر الصوم من النصارى بنجران. أما بعد: فإن يعلى كتب يعتذر أن يكون ع
أكره أحدا منكم على اإلسالم أو عذبه عليه إال أن يكون قسرا جربا ووعيدا مل ينفذ إليه 
منه شيء. أما بعد: فقد أمر يعلى أن يأخذ منكم نصف ما عملتم من األرض وإين لن 

  م. أريد نزعها منكم ما أصلحت
أي: باب ما جيوز  - قال أبو عبيد: فهذه األمصار اليت ذكرنا يف صدر هذا الباب 

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
ينتزع منهم، وهو تأويل قول ابن عباس الذي ذكرناه، قوله: " وما كان قبل ذلك فحق 

  على املسلمني أن يوفوا هلم به ". 
فمن بالد الصلح: أرض هجر والبحرين وأيلة ودومة اجلندل وأذرح، فهذه القرى اليت 

                                                
  ). ٢٤٩٨)، الدارمي السري (١/١٩٥) أمحد (١(
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كان بعده من الصلح اجلزية فهي على ما أقرهم عليه، وكذلك ما  أدت إىل رسول اهللا 
منه: بيت املقدس، افتتحه عمر بن اخلطاب صلحا، وكذلك مدينة دمشق افتتحها خالد بن 

وعلى هذا مدن الشام كانت كلها صلحا دون أرضها على يدي يزيد بن  )١(الوليد صلحا 
أيب سفيان وشرحبيل بن حسنة وأيب عبيدة بن اجلراح وخالد بن الوليد، وكذلك بالد 

وى أا كلها صلح صاحلهم عليها عياض بن غنم، وكذلك قبط مصر صاحلهم اجلزيرة ير
عمرو بن العاص، وكذلك بالد خراسان يقال إا أو أكثرها صلح على يدي عبد اهللا بن 

  عامر بن كريز، وكان منتهى ذلك إىل مرو الروذ، وهذا يف دهر عثمان. 
ثمان بن عفان واملهلب بن وأما ما وراء ذلك فإا افتتحت بعد على يدي سعيد بن ع

  أيب صفرة وقتيبة بن مسلم وغريهم. 
قال أبو عبيد: فهؤالء على شرطهم ال حيال بينهم وبينها، وكذلك كل بالد أخذت 
عنوة فرأى اإلمام ردها إىل أهلها وإقرارها يف أيديهم على ذمتهم ودينهم، كفعل عمر 

د الشام كلها عنوة ما خال بأهل السواد، وإمنا أخذ عنوة على يدي سعد. وكذلك بال
مدا على يدي يزيد بن أيب سفيان وشرحبيل بن حسنة وأيب عبيدة بن اجلراح وخالد بن 
الوليد. وكذلك اجلبل أخذ عنوة يف وقعة جاوالَء واوند على يدي سعد بن أيب وقاص 
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
  املغرب على يدي عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح. 

                                                
) قال أبو عبيد يف " كتاب األموال " حتت عنوان " هذا كتاب صلح خالد بن الوليد إىل أهل دمشق "، " حدثنا ١(

األوزاعي، عن ابن سراقة أن خالد بن الوليد كتب ألهل دمشق: هذا كتاب من خالد بن حممد بن كثري، عن 
قال أبو عبيد: وقد ذكر فيه كالما ال  ،الوليد ألهل دمشق، إين قد أمنتهم على دمائهم وأمواهلم وكنائسهم "

ة ثالث عشر " أحفظه ويف آخره " شهد أبو عبيدة بن اجلراح وشرحبيل بن حسنة وقضاعي بن عامر وكتبه سن
اهـ، والكالم الذي ذكر أبو عبيد أنه مل حيفظه هو: " أن ال تسكن وال دم "، يظهر ذلك مما يف تاريخ دمشق 

من فتاوى السبكي ص  ٢البن عساكر ومن طريقه أورده السبكي يف فتواه يف منع ترميم الكنائس، وهي يف ج
ين أمنتهم على دمائهم وأمواهلم وكنائسهم أن ولفظه: " عن خالد أنه كتب كتاب صلح ألهل دمشق: إ ٤٠٠

  ال تسكن وال دم " اهـ. 
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  حدثنا عبد اهللا بن صاحل عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال: املغرب كله عنوة. 
احلكم  قال أبو عبيد: وكذلك الثغور، حدثنا هشام بن عمار عن يزيد بن مسرة، عن

بن عبد الرمحن بن أيب العصماء اخلثعمي، وكان ممن شهد فتح قيسارية، قال: حاصرها 
معاوية سبع سنني إال أشهرا مث فتحوها وبعثوا بفتحها إىل عمر بن اخلطاب فقام عمر 
فنادى: أال إن قيسارية فتحت قسرا. قال أبو عبيد: " فهذه بالد العنوة وقد أقر أهلها فيها 

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

): الذي اقتضاه أنه ال ٣٩٣/ ٢وقد قال السبكي يف فتواه يف منع ترميم الكنائس (
مه على أثر ابن شيء يبقى من الكنائس إال بعهد حيث جيوز العهد " كما ذكر يف كال

) ما نصه: " قد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول ٣٩١/ ٢عباس هذا (
  عمر وسكوت بقية الصحابة إمجاعا " اهـ. 

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

بن حممد يهدمها بصنعاء ". ذكر هذه الرواية بسندها ومتنها مشس الدين بن القيم يف " 
) حتت عنوان " ٥٩/ ٦) وقد روى عبد الرزاق يف مصنفه (٦٧٦/ ٢أحكام أهل الذمة " (

تب هدم كنائسهم وهل يضربوا بناقوسهم " هذا األثر عن عمه وهب بن نافع بلفظ: " ك
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 
عروة إياها فهدمها ". وال يناقض هذا ما رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه عن حفص بن 

عي قال: جاءنا كتاب عمر: " ال دم بيعة وال كنيسة وال غياث عن أيب بن عبد اهللا النخ
؛ ألنه مل يقل )١(؛ ألن قوله: " صوحلوا عليه " قيد ال بد منه )١(بيت نار صوحلوا عليه " 

                                                
) عزاه إىل ابن أيب شيبة بالسند املذكور السبكي يف فتواه يف منع ترميم الكنائس، ورواه أبو عبيد يف باب " ما ١(

بن عبد اهللا : وحدثنا حفص بن غياث عن أيب ٩٥جيوز ألهل الذمة أن حيدثوا يف أرض العنوة " إخل. قال ص 
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أي كتابة  - أحد بإبقائها من غري صلح ومل يقل فيه ببالد اإلسالم فهو عام، والذي تقدم 
أي  - خاص ببالد اإلسالم ويكون هذا  -مها عمر بن عبد العزيز على عروة بن حممد د

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

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

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

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

والرواية األوىل لفظ عام يف بالد اإلسالم فهي خاصة بدار اإلسالم عامة يف األحكام، ذا مجع 
بني الروايتني  ٣٩١- ٣٩٠من فتاوى السبكي ص ٢السبكي يف فتواه يف منع ترميم الكنائس ج

): " ٦٩٠/ ٢قيم يف أحكام أهل الذمة (املنقولتني عن عمر بن عبد العزيز. وقال مشس الدين بن ال
وقد كتب عمر بن عبد العزيز إىل عماله أن ال دموا كنيسة وال بيعة وال بيت نار " وال يناقض 

  هذا ما حكاه اإلمام أمحد أنه أمر دم الكنائس، فإا اليت أحدثت يف بالد اإلسالم اهـ. 
                                                                                                                                       

بيعة وال بيت نار وال حتدثوا كنيسة وال بيعة وال  قال: أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز: " ال دموا كنيسة وال
  بيت نار وال حتدوا شفرة على رأس يمة وال جتمعوا بني صالتني إال من عذر) اهـ. 

) عن معمر بن عمرو بن ٦١/  ٦مصنفه ( ) مما يشهد لكونه قيدا ال بد منه ما ورد يف رواية عبد الرزاق يف١(
فقلت: ال  -أي نصارى الشام -يف هدم كنائسهم  -أي ابن عبد العزيز -ميمون أنه قال: " واستشارين عمر 

يف باب أهل الصلح يتركون على ما  دم هذا ما صوحلوا عليه، فتركها عمر " اهـ. وكذلك ما رواه أبو عبيد
قال: " حدثين نعيم بن محاد عن ضمرة بن  ١٥٢من كتاب األموال ص كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم، 

ربيعة عن رجاء بن أيب سلمة قال: خاصم حسان بن مالك عجم أهل دمشق إىل عمر بن عبد العزيز يف كنيسة، 
أقطعه إياها، فقال عمر: إن كانت من اخلمس عشرة كنيسة اليت يف  -مسى رجل من األمراء  -وكان فالن 

بيل لك إليها. وقال ضمرة عن علي بن أيب محلة: خاصمنا عجم أهل دمشق إىل عمر بن عبد عهدهم فال س
العزيز يف كنيسة كان فالن قطعها لبين نصر بدمشق، فأخرجنا عمر بن عبد العزيز منها وردها إىل النصارى، 

  عبد امللك ردها على بين نصر وأخرج منها النصارى ".  فلما ويل يزيد بن
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" أخربنا معمر عن رجل عمن مسع ) قال: ٦٠/ ٦ما رواه عبد الرزاق يف مصنفه (رابعا: 
احلسن قال: " من السنة أن دم الكنائس اليت باألمصار القدمية واحلديثة ". وعن عبد الرزاق رواه 

) قال أمحد: " قال عبد الرزاق ٦٧٦/ ٢اإلمام أمحد بن حنبل كما يف " أحكام أهل الذمة " (
الكنائس اليت يف األمصار القدمية  وأخربنا معمر عمن مسع احلسن يقول: إن من السنة أن دم

واحلديثة " اهـ. وقد ورد يف هدم الكنائس مرفوعا ما أخرجه أبو الشيخ ابن حبان قال: ثنا ابن 
رستة وثنا أبو جعفر حممد بن علي بن خملد قاال: ثنا أبو أيوب سليمان بن داود، ثنا حممد بن 

اهدموا الصوامع  { ال رسول اهللا دينار، ثنا أبان بن أيب عياش، عن أنس بن مالك قال: ق

 ٣٧٣من الفتاوى ص ٢. ولكن قال السبكي يف فتواه يف منع ترميم الكنائس ج}واهدموا البيع 

بعد أن رواه من طريق ابن حبان املذكور قال: " إسناده ضعيف ولو صح لكان ميكن  ٣٧٤ - 
  التمسك بعمومه فيما حدث يف اإلسالم وفيما قدم " اهـ. 

واه أبو عبيد القاسم بن سالم يف باب " ما جيوز ألهل الذمة أن حيدثوا يف أرض ما رخامسا: 
العنوة ويف أمصار املسلمني وما ال جيوز " من " كتاب األموال " قال: وحدثين أبو نعيم، عن شبل 
بن عباد، عن قيس بن سعد قال: مسعت طاوسا يقول: " ال ينبغي لبيت رمحة أن يكون عند بيت 

بو عبيد: أراه يعين الكنائس والبيع وبيوت النريان يقول: " ال ينبغي أن تكون مع عذاب " قال أ
  اهـ.  )١(املساجد يف أمصار املسلمني " 

ومن طريق أيب عبيد يف " كتاب األموال " هذا بسنده املذكور، أورد السبكي هذا األثر يف 
   .)٢(يب عبيد املذكور باب األحاديث الواردة يف منع ترميم الكنائس، وأورد معه تفسري أ

                                                
  . ٩٥وال ص ) كتاب األم١(
  ). ٣٧٥/  ٢) فتاوى السبكي (٢(
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  إيراد نصوص املذاهب األربعة يف املوضوع
قال اإلمام حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة: " ال ينبغي أن تترك يف أرض العرب 

  كنيسة وال بيعة، وال يباع فيها مخر وخرتير، مصرا كان أو قرية ". 
)، وأما ٦٩٤/ ٢" ( نقل ذلك عنه اإلمام مشس الدين ابن القيم يف " أحكام أهل الذمة

ما يعزى إىل اإلمام أيب حنيفة من القول بأحداث الكنائس يف القرى فيقول السبكي يف 
) ما نصه: " لعل أبا ٣٨٨ - ٣٨٧/ ٢فتواه يف منع ترميم الكنائس، يقول حول ذلك (

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

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

لف والالم يف القرى اليت جرت عادم بسكنهم فيها الشتغاهلم بأعمال إمجاع وتكون األ
املسلمني من الفالحة وغريها. أو ملا يرجى من إسالمهم صاغرين باذلني للجزية، فإنا لو مل 
نبقهم يف بالد اإلسالم مل يسمعوا حماسنه فلم يسلموا، ولو بقيام بال جزية وال صغار 

ية ال قصدا فيها بل يف إسالمهم. وهلذا إذا نزل عيسى عليه غروا 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 يرتل حاكما بشريعة النيب وليس حكما جديدا، فإن عيسى عليه ا النيب 
قال السبكي: وبعد أن كتبت هذا وقفت على شرح " جممع البحرين " البن الساعايت 
من كتب احلنفية فقال: " وهذا املذكور إمنا هو يف األمصار دون القرى؛ ألن األمصار حمل 

عن إظهار ذلك يف القرى  إقامة الشعائر، وقال صاحب " اهلداية ": واملروي يف ديارنا مينعون
يف قرى الكوفة ألن  - رمحه اهللا  - أيضا؛ ألن هلا بعض الشعائر، واملروي عن صاحب اهلداية 

أكثر أهلها أهل الذمة، ويف أرض العرب مينعون من ذلك يف أمصارهم وقراهم، ويف " الكايف " 
   من كتب احلنفية حلافظ الدين قريب من ذلك " اهـ. هكذا ذكر السبكي هنا.
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وقد قال يف موضع آخر من هذه الفتوى يف الباب الذي عقده ملا يف هذا الباب من 
: " وقول أيب حنيفة بإبقائها يف القرى بعيد ال دليل عليه، ولعله أخذه ٣٨٨اآلثار قال ص 

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

) من الفتاوى: " وأما قول ابن عباس فاشتهر اشتهارا كثريا ٣٩١/ ٢أشار إليه حيث قال (
سنذكره، وهو ما رواه عنه أبو بكر بن أيب شيبة يف مصنفه قال: ثنا معتمر بن سليمان، 

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

وال يضربوا فيه ناقوسا، وال يشربوا فيه مخرا، وال يتخذوا فيه خرتيرا أو  - قال بيعة 
 - يعين عليهم  -يدخلوا فيه. وأما مصر مصرته العجم ففتحه اهللا على العرب فرتلوا 

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

  بقية الصحابة إمجاعا " اهـ. 
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 
كنيسة بل جيب نقض كنائسهم ا. أما إذا فتحت صلحا على أن يسكنوها خبراج ورقبة 
األبنية للمسلمني وشرطوا إبقاء كنيسة جاز. وأما إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد هلم 

م خراج وال تنقض كنائسهم فذلك هلم مث مينعون من رمها، قال ابن املاجشون: وعليه
ومينعون من رم كنائسهم القدمية إذا رثت إال أن يكون ذلك شرطا يف عقدهم فيوىف هلم، 
ومينعون من الزيادة الظاهرة والباطنة. ونقل الشيخ أبو عمر أم ال مينعون من إصالح ما 

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



  حكم بناء الكنائس واملعابد الشركية يف بالد املسلمني 

  ٢٧

فقال ابن املاجشون: ال جيوز هذا الشرط ومينعون منها إال يف بلدهم الذي يسكنه 
مون فلهم ذلك وإن مل يشترطوه، قال: وهذا يف أهل الصلح. وأما أهل العنوة معهم املسل

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

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

أن دم كل كنيسة مل تكن قبل اإلسالم،  حكم الكنائس: " أمر عمر بن اخلطاب 
يسة وال يظهر صليب خارج ومنع أن حتدث كنيسة، وأمر أن ال تظهر عليه خارجة 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 
دار اإلسالم بيعة وال كنيسة حبال قدمية وال حديثة. وهكذا قال احلسن البصري قال: من 

ة أن دم الكنائس اليت يف األمصار القدمية واحلديثة ومينع أهل الذمة من بناء ما خرب السن
" اهـ كالم الطرطوشي يف " سراج امللوك " وما ذكره عن عروة بن حممد بن عبد العزيز 
واحلسن البصري رواه عنهما اإلمام أمحد بن حنبل عن عبد الرزاق كما يف " أحكام أهل 

، فقد قال ابن القيم: قال أمحد: حدثنا عبد الرزاق، أخربين معمر قال: الذمة " البن القيم
أن يهدم الكنائس اليت يف أمصار  -يعين ابن حممد  - كتب عمر بن عبد العزيز إىل عروة 

املسلمني. قال: وشهدت عروة بن حممد يهدمها يف صنعاء. قال عبد الرزاق: وأخربنا 
أن دم الكنائس اليت يف األمصار القدمية  معمر عمن مسع احلسن يقول: إن من السنة

  واحلديثة " اهـ. 
وقال الشافعي يف املختصر: " وال حيدثوا يف أمصار املسلمني كنيسة وال جمتمعا 
لصلوام، وال يظهرون فيها محل اخلمر وال إدخال خرتير، وال حيدثوا بناء يطولون به على 

ملركب وامللبس وبني هيئات املسلمني، وأن بناء املسلمني، وأن يفرقوا بني هيئام يف ا
يعقدوا الزنار على أوساطهم، وال يدخلوا مسجدا، وال يسقوا مسلما مخرا وال يطعموه 
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خرتيرا، وإن كانوا يف قرية ميلكوا منفردين مل يعرض هلم يف مرهم وخنازيرهم هم ورفع 
املسلمني مل يكن  بنيام، وإن كان هلم مبصر املسلمني كنيسة أو بناء طويل كبناء

للمسلمني هدم ذلك وترك على ما وجد ومنعوا من إحداث مثله. وهذا إذا كان املصر 
للمسلمني أحيوه أو فتحوه عنوة. وشرط هذا على أهل الذمة. وإن كانوا فتحوا بالدهم 
على صلح منهم على تركهم وإياه خلوا وإياه، وال جيوز أن يصاحلوا على أن يرتلوا بالد 

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

" البالد قسمان: بلدة ابتناها املسلمون فال ميكن أهل الذمة من إحداث كنيسة فيها 
  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.  أنهأحدمها: 
ال جيوز ذلك وهو األصح الذي قطع به املراوزة: هذا إذا فتحنا البلد عنوة. 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 عليهم. يؤدونه لسكناها سوى اجل
  وإن أطلقوا وما استثنوا بيعهم وكنائسهم ففي املسألة وجهان: 

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

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

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

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

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

أحدثته النصارى مما مل يصاحلوا عليه ": أخربنا عبد اهللا بن أمحد قال: كان املتوكل ملا 
حدث من أمر النصارى ما حدث كتب إىل القضاة ببغداد يسأهلم أيب حسان الزيادي 
وغريه، فكتبوا إليه واختلفوا، فلما قرئ عليه قال: اكتب مبا أجاب به هؤالء إىل أمحد 

  تب إيل ما يرى يف ذلك. بن حنبل ليك
قال عبد اهللا: ومل يكن يف أولئك الذين كتبوا أحد حيتج باحلديث إال أبا حسان 
الزيادي، واحتج بأحاديث عن الواقدي، فلما قرئ على أيب عرفه وقال: هذا جواب 
أيب حسان، وقال: هذه أحاديث ضعاف، فأجابه أيب واحتج حبديث ابن عباس رضي 

ا معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة قال: اهللا عنهما فقال: ثن
  سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن حيدثوا فيها شيئا؟. 

                                                
  ). ٦٩٦/  ٢) أحكام أهل الذمة البن القيم (١(
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قال: ومسعت أيب يقول:  )٢(فقال: " أميا مصر مصرته العرب... " فذكر احلديث 
يعة وال كنيسة، وال ليس لليهود وال للنصارى أن حيدثوا يف مصر مصره املسلمون ب

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

أخربنا محزة بن القاسم وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل وعصمة قالوا: حدثنا حنبل قال: 
ت الكنائس صلحا تركوا على ما صاحلوا عليه. فأما العنوة قال أبو عبد اهللا: " وإذا كان

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

هم من ذلك؟. قال: نعم، على اإلمام منعهم من وال يتركون. قلت: للمسلمني أن مينعو
ذلك. السلطان مينعهم من اإلحداث إذا كانت بالدهم فتحت عنوة. وأما الصلح فلهم ما 
صوحلوا عليه يوىف هلم وقال: اإلسالم يعلو وال يعلى وال يظهرون مخرا. قال اخلالل: كتب 

ن أنه سأل أبا عبد اهللا عن إيل يوسف بن عبد اهللا اإلسكايف: ثنا احلسن بن علي بن احلس
   .)٣(البيعة والكنيسة حتدث قال: يرفع أمرها إىل السلطان 

                                                
) متامه: " ليس للعجم أن يبنوا فيه وال يضربوا فيه ناقوسا وال يشربوا مخرا وال يتخذوا فيه خرتيرا. وأميا مصر ٢(

وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم وال  مصرته العجم ففتحه اللهعلى العرب فرتلوا فيه فإن للعجم ما يف عهدم،
   ).  ٦٧٤/  ٢(يكلفوهم فوق طاقتهم ". ومن طريق اإلمام أمحد بسنده ومتنه ساقه ابن القيم يف أحكام أهل الذمة 

  ). ٦٩٤/  ٢) أحكام أهل الذمة البن القيم (٣(
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   تقسيم البالد اليت تفرق فيها أهل العهد والذمة وحكم الكنائس فيها
) البالد اليت تفرق فيها أهل ٦٦٩/ ٢قسم اإلمام ابن القيم يف " أحكام أهل الذمة " (

  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 فهو مثل البصرة والكوفة وواسط وبغداد والقاهرة. أأما القسم األول: 
  والكوفة فأنشئتا يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 - وأما بغداد فقال سليمان بن االد وزير أيب جعفر: " خرجت مع أيب جعفر يوما 
وحنن نرتاد موضعا نبين فيه مدينة يكون فيها عسكره، قال:  -داد قبل أن نبتين مدينة بغ

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

قال القس: وما امسك؟ قال: امسي عبد قال: نعم، ولست بصاحبها، قال: وما علمك؟ 
اهللا، قال: فلست بصاحبها، قال: فما اسم صاحبها؟ قال: مقالص. قال: فتبسم أبو جعفر 
وصغا إيل فقال: أنا واهللا مقالص، كان أيب يسميين وأنا صغري مقالصا، فاختط موضع 

  مدينة أيب جعفر. 
مث رجع إىل الكوفة يف سنة أربع وحتول أبو جعفر من اهلامشية إىل بغداد 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. 

وقال سليمان بن جمالد: الذي توىل الوقوف على خط بغداد: احلجاج بن أرطاة 
لك سامرا بناها املتوكل، وكذلك املهدية اليت باملغرب 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 خرتيرا أو ناقو
  والشرط فاسدا، وهو اتفاق من األمة ال يعلم بينهم فيه نزاع ". 

قال اإلمام أمحد: حدثنا محاد بن خالد اخلياط، أخربنا الليث بن سعد، عن توبة بن 
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ال خصاء يف اإلسالم  { النمر احلضرمي قاضي مصر عمن أخربه قال: قال رسول اهللا 

  . } وال كنيسة

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

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

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

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

على  يشربوا فيه مخرا وال يتخذوا فيه خرتيرا، وأميا مصر مصرته العجم ففتحه اهللا 
العرب فرتلوا فيه فإن للعجم ما يف عهدهم وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم وال يكلفوهم 

  هم ". فوق طاقت
قال عبد اهللا بن أمحد: ومسعت أيب يقول: " ليس لليهود والنصارى أن حيدثوا يف مصر 
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 وقال املروذي: قال يل أبو عبد اهللا: سألوين عن الديارا

قبل اخلليفة فقلت: أي شيء تذهب أنت؟ فقال: ما كان من صلح يقر وما كان أحدث 
  بعد يهدم. 

وقال أبو طالب: سألت عبد اهللا عن بيع النصارى ما كان يف السواد وهل أقرها 
  عمر؟. 

خذ فيه فقال: السواد فتح بالسيف فال يكون فيه بيعة، وال يضرب فيه ناقوس، وال يت
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اخلنازير وال يشرب اخلمر وال يرفعوا أصوام يف دورهم إال احلرية وبانقيا ودير صلوبا، 
فهؤالء أهل صلح صوحلوا ومل حياربوا، فما كان منها مل خيرب وما كان غري ذلك فكله 
حمدث يهدم. وقد كان أمر دمها هارون، وكل مصر مصرته العرب فليس هلم أن يبنوا 

ضربوا فيه ناقوسا وال يشربوا فيه مخرا وال يتخذوا فيه خرتيرا. وما كان من فيه بيعة وال ي
صلح صوحلوا عليه فهو على صلحهم وعهدهم. وكل شيء فتح عنوة فال حيدثوا فيه شيئا 
من هذا، وما كان من صلح أقروا على صلحهم واحتج فيه حبديث ابن عباس رضي اهللا 

  عنهما. 
اهللا عن البيع والكنائس اليت بناها أهل الذمة وما وقال أبو احلارث: سئل أبو عبد 

  أحدثوا فيها مما مل يكن. 
قال: دم وليس هلم أن حيدثوا شيئا من ذلك فيما مصره املسلمون، مينعون من ذلك 

  إال مما صوحلوا عليه. 
قيل أليب عبد اهللا: إيش احلجة يف أن مينع أهل الذمة أن يبنوا بيعة أو كنيسة إذا كانت 

  ض ملكهم وهو يؤدون اجلزية وقد منعنا من ظلمهم وأذاهم؟. األر
  قال: حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما: " أميا مصر مصرته العرب ". 

وقال أمحد: حدثنا عبد الرزاق، أخربين معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز إىل عروة 
  أن يهدم الكنائس اليت يف أمصار املسلمني.  -يعين ابن حممد  -

  وشهدت عروة بن حممد يهدمها بصنعاء.  قال:
قال عبد الرزاق: وأخربنا معمر عمن مسع احلسن يقول: إن من السنة أن دم الكنائس 

  اليت يف األمصار القدمية واحلديثة. ذكره أمحد عن عبد الرزاق. 
وهذا الذي جاءت به النصوص واآلثار هو مقتضى أصول الشرع وقواعده، فإن 

إحداث شعار الكفر، وهو أغلظ من إحداث اخلمارات واملواخري، 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؟ فإن قيل: فما حكم هذه الكنائس اليت يف البالد اليت مصر

  قيل: هي على نوعني: 
  . )٤(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 واهللا أعلم. 
ر اليت أنشأها األمصا -حسبما أوضحه ابن القيم  -من البالد القسم الثاين: 

املشركون ومصروها مث فتحها املسلمون عنوة وقهرا بالسيف، قال: فهذه ال جيوز أن 
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 

  . )٥( } ببلد

مارات واملواخري، 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 وإجارم إياها لذلك، وألن اهللا تعاىل أمر باجلهاد حىت يكون الدين كله له، 

                                                
عبد األعلى عن عوف قال: ) مما ورد يف هذا الباب ما رواه أبو بكر بن أيب شيبة يف مصنفه حيث قال: " حدثنا ٤(

شهدت عبد اهللا بن عبيد اهللا بن معمر أتى مبجوسي بىن بيت نار بالبصرة فضرب عنقه ". قال السبكي يف فتواه 
): " ووجه هذا أن البصرة كانت مواتا فأحياها املسلمون وبنوها وسكنوها، ٣٩٧/  ٢يف منع ترميم الكنائس (

، فلما أحدث هذا اوسي بيت النار فيها كان نقضا لعهده فضرب فال جيوز إحداث كنيسة فيها وال بيت نار
  عنقه لذلك ". 

  ). ١/٢٨٥)، أمحد (٦٣٣) الترمذي الزكاة (٥(
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  ومتكينهم من إظهار شعار الكفر يف تلك املواطن جعل الدين له ولغريه. 
  لقول هو الصحيح. وهذا ا

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

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

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

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

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

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

  تركها.  -وحاجتهم إليها وغىن املسلمني عنها 
وهذا الترك متكني هلم من االنتفاع ا ال متليك هلم رقاا، فإا قد صارت ملكا 

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

ويدل عليه أن عمر بن اخلطاب والصحابة معه أجلوا أهل خيرب من دورهم ومعابدهم 
عن فيها. ولو كان ذلك اإلقرار متليكا مل جيز إخراجهم  بعد أن أقرهم رسول اهللا 

  ملكهم إال برضا أو معاوضة. 
وهلذا ملا أراد املسلمون أخذ كنائس العنوة اليت خارج دمشق يف زمن الوليد بن عبد 

  امللك صاحلهم النصارى على تركها وتعويضهم عنها بالكنيسة اليت زيدت يف اجلامع. 
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نا ولو كانوا قد ملكوا تلك الكنائس باإلقرار لقالوا للمسلمني: كيف تأخذون أمالك
قهرا وظلما؟ بل أذعنوا إىل املعارضة ملا علموا أن للمسلمني أخذ تلك الكنائس منهم وأا 

  غري ملكهم كاألرض اليت هي ا. 
  فبهذا التفصيل جتتمع األدلة وهو اختيار 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 دم كنائس السواد وهي أرض العنوة. 
  من البالد ما فتح صلحا. القسم الثالث: 

  قال ابن القيم فيه: وهذا نوعان: 
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 اهللا 

  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 الشروط املكتوبة يف كتاب عبد الرمحن بن غنم: " أن ال حيدثوا ب

وال قالية " فلو وقع الصلح مطلقا من غري شرط محل على ما وقع عليه صلح عمر، 
  وأخذوه بشرطه ألا 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. 
  ). ٦٨٦ -  ٦٧٧/ ٢أوردها ابن القيم يف " أحكام أهل الذمة " ( إحدامها:
يف [جمموعة الرسائل واملسائل] لشيخ اإلسالم ابن تيمية اليت أوهلا [الرسالة  والثانية:

  العرشية]. 
  الرسالة األوىل البن القيم

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

املسلمني فتحوه عنوة من غري صلح وال أمان، فهل ملك املسلمون ذلك اإلقليم املذكور 
بذلك؟ وهل يكون امللك شاملًا 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 املأخوذة منهم يف املذكور من البيع والكنائس وا

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

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

الذمة ذا العقد رقاب البيع والكنائس والديورة وحنوها، ويزول ملك املسلمني عن ذلك 
ذا 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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فإن قلنا: إن أوالدهم يستأنف معهم عقد الذمة كما نص عليه الشافعي فيما حكاه 
ابن الصباغ وصححه العراقيون واختاره ابن أيب عصرون يف [املرشد] فهل إلمام الوقت أن 

وا الكنائس والبيع والديورة يف العقد، فتكون يقول: ال أعقد لكم الذمة إال بشرط أال تدخل
كاألموال اليت جهل مستحقوها وأيس من معرفتها، أم ال جيوز له االمتناع من إدخاهلا يف 
عقد الذمة؟ بل جيب عليه إدخاهلا يف عقد الذمة. فهل ذلك خيتص بالبيع والكنائس 

ب عليه ذلك عند التردد والديورة اليت حتقق أا 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  -قلنا: إن من بلغ من أوالد من عقدت معهم الذمة وإذا 

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؟. إم حيتاجون إىل حتديد عقد عند البل
 فأجاب: احلمد هللا، ما فتحه املسلمون كأرض خيرب اليت فتحت على عهد النيب 

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

  رضي اهللا عنه. 
  وقد روي يف أرض مصر أا فتحت صلحا وروي أا فتحت عنوة. 

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

                                                
 -  ١٤٠) من العلماء الذين حبثوا يف هذا وأجادوا فيه اإلمام أبو عبيد القاسم بن اإلسالم يف كتاب [األموال] ص ٦(

١٤٢ .  
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أمده جبيش كثري فيهم الزبري بن العوام ففتحها املسلمون اخلطاب رضي اهللا عنهما يستمده ف
  الفتح الثاين عنوة. 

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

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

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

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

  كما يدخل يف املنقول سائر أنواعه من احليوان واملتاع والنقد. 
وليس ملعابد الكفار خاصة تقتضي خروجها عن ملك املسلمني، فإن ما يقال فيها من 

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

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

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

قينقاع والنضري وقريظة، كانت معابدهم مما استوىل عليه املسلمون ودخلت يف قوله تعاىل 
     {: يف قوله تعاىل )٧( }     {سبحانه: 

                                                
  . ٢٧) سورة األحزاب آية: ٧(
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          { )٨(  .  

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 الغنائم هلا أحكام خمتصة ا ال تقاس بسائر األموال املشتركة.
ارع خيرب 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 اهللا 
يف خالفته واسترجع املسلمون ما كانوا أقروهم فيه من املساكن  أجالهم عمر 

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

  األئمة األربعة. فهذا فيه خالف معروف يف مذاهب 
منهم من يقول: ال جيوز تركها هلم ألنه إخراج ملك املسلمني عنها وإقرار الكفر بال 

  عهد قدمي. 
أهل  ومنهم من يقول جبواز إقرارهم فيها إذا اقتضت املصلحة ذلك، كما أقر النيب 

  بأيديهم.  خيرب فيها، وكما أقر اخللفاء الراشدون الكفار على املساكن واملعابد اليت كانت
فمن قال باألول قال: حكم الكنائس حكم غريها من العقار، منهم من يوجب إبقاءه 

  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 اهللا
  نصف خيرب وترك نصفها ملصاحل املسلمني. 

                                                
  . ٧ - ٦سورة احلشر آية:  )٨(
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ومن قال: جيوز إقرارها بأيديهم، فقوله أوجه وأظهر، فإم ال ميلكون ذا اإلقرار 
رقاب املعابد كما ميلك الرجل ماله، كما أم ال ميلكون ما ترك ملنافعهم املشتركة 

من املساكن  رسول اهللا  كاألسواق واملراعي، كما مل ميلك أهل خيب ما أقرهم فيه
  واملعابد. 

وجمرد إقرارهم ينتفعون ا ليس متليكا كما لو أقطع املسلم بعض عقار بيت املال ينتفع 
بغلته 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 خيرب بأمره بعد إقرارهم فيها.  أصحاب النيب 

وقد طلب املسلمون يف خالفة الوليد بن عبد امللك أن يأخذوا من النصارى بعض 
كنائس العنوة اليت خارج دمشق، فصاحلوهم على إعطائهم الكنيسة اليت داخل البلد، وأقر 

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

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

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

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

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

عند فتحه هدم ذلك جاز بإمجاع املسلمني، ومل خيتلفوا يف جواز ابتداء، فإنه لو أراد اإلمام 
  هدمه وإمنا اختلفوا يف جواز إبقائه، وإذا مل تدخل 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 بدخوهلم 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 اودون 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 لغريه يف اإلميان واألمان، وعلى هذا جرت سنة 
رسول اهللا صلى هللا عليه وسلم وخلفائه واملسلمني يف إقرارهم صبيان أهل الكتاب بالعهد 

  د آخر. القدمي من غري جتديد عق
وهذا اجلواب حكمه فيما كان من معابدهم قدميا قبل فتح املسلمني. أما ما أحدث 
بعد ذلك فإنه جيب إزالته وال ميكنون من إحداث البيع والكنائس كما شرط عليهم عمر 

يف الشروط املشهورة عنه: أن ال جيددوا يف مدائن اإلسالم وال فيما حوهلا  بن اخلطاب 
ال تكون قبلتان  { ال ديرا وال قالية؛ امتثاال لقول رسول اهللا كنيسة وال صومعة و

 رواه أمحد وأبو داود بسند جيد، وملا روي عن عمر بن اخلطاب  )٩( } ببلد واحد

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

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

                                                
  ). ١/٢٨٥)، أمحد (٣٠٣٢)، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء (٦٣٣) الترمذي الزكاة (٩(
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العزيز الذي اتفق املسلمون على أنه إمام هدى، فروى اإلمام أمحد عنه أنه كتب إىل نائبه 
  على اليمن: أن يهدم الكنائس اليت يف أمصار املسلمني، فهدمها بصنعاء وغريها. 

اإلمام أمحد عن احلسن البصري أنه قال: " ومن السنة أن دم الكنائس اليت يف وروى 
األمصار القدمية واحلديثة ". وكذلك هارون الرشيد يف خالفته أمر دم ما كان يف سواد 
بغداد. وكذلك املتوكل ملا ألزم أهل الكتاب بشروط عمر استفىت علماء وقته يف هدم 

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

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

ففتحه اهللا 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 وبغداد  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 أخذه وجيب عند املفسدة، وقد ى 

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

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

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 فإن كانوا قد قلوا والكنائس كثرية أخذ منهم أكثرها. وكذلك ما كان على املسلم
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  مضرة فإنه يؤخذ أيضا، وما احتاج املسلمون إىل أخذه أخذ أيضا. 
وأما إذا كانوا كثريين يف قرية وهلم كنيسة قدمية ال حاجة إىل أخذها وال مصلحة فيه، 

وخلفاؤه هلم من الكنائس ما كانوا حمتاجني إليه مث  فالذي ينبغي تركها كما ترك النيب 
صلح قبل الفتح مثل ما يف داخل مدينة دمشق وحنوها، فال أخذ منهم. وأما ما كان هلم ب

جيوز أخذه 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 اهللا به وما هو أصلح للمسلمني من إعزاز دين 
اهللا وقمع أعدائه وإمتام ما فعله الصحابة من إلزامهم بالشروط عليهم ومنعهم من الواليات 

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

    { )١٠( .  

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

أخرب أم ال يزالون ظاهرين إىل يوم القيامة وحنن نرجو أن حيقق اهللا وعد رسوله صلى اهللا 
يبعث اهللا هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا  {عله وسلم حيث قال: 

ويكون من أجرى اهللا ذلك على يديه وأعان عليه من أهل القرآن واحلديث  )١١( } دينها

  {داخلني يف هذا احلديث النبوي، فإن اهللا م يقيم دينه كما قال:       

                                                
  . ٤٠) سورة احلج آية: ١٠(
  ). ٤٢٩١) أبو داود املالحم (١١(
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               { )١( .  

  سالة الثانية لشيخ اإلسالم ابن تيمية الر
   فقد وردت جوابا لسؤال نصه: )٢(وأما الرسالة الثانية لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

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

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

اب أم ال؟ وإذا قالوا: إن هذه الكنائس كانت قدمية من زمن أمري املؤمنني عمر بن اخلط
  وغريه من خلفاء 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،
ألهل الذمة ذلك، وهل ينتقض عهدهم ذا أم ال؟ وإذ قال قائل: إم إن مل جيابوا إىل 
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 

وحنو ذلك. فهل هذا القول صواب أو خطأ؟ بينوا ذلك مبسوطا من مصاحل املسلمني 
مشروحا. وإذا كان يف فتحها تغيري قلوب املسلمني يف مشارق األرض ومغارا، وتغيري 
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
                                                

  . ٢٥) سورة احلديد آية: ١(
  يت طبعت الرسالة العرشية يف أوهلا. ) وقد طبعت هذه الرسالة ضمن [جمموعة الرسائل واملسائل] لشيخ اإلسالم ال٢(

  أوهلا. 
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واجلموع واألفراح وغري ذلك. وهذا فيه تغري قلوب املسلمني من الصاحلني وغريهم، حىت 
إم يدعون اهللا 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

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

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

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

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

 حنيفة ومالك والشافعي وأمحد علماء املسلمني من أهل املذاهب األربعة: مذهب أيب
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  وأما قوهلم: إن هذه الكنائس من عهد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
املتواتر أن القاهرة بنيت الراشدين أقروهم عليها فهذا أيضا من الكذب، فإن من املعلوم 

بثالمثائة سنة، بنيت بعد بغداد 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 أخذ تلك الكنيسة لئال تترك يف مدائن املسلمني كنيسة بعد عهد، فإن يف 

ال  {أنه قال:  بإسناد جيد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب سنن أيب داود 

. واملدينة اليت يسكنها املسلمون والقرية )١( } تصلح قبلتان بأرض وال جزية على مسلم

ظهر فيها شيء من شعائر اليت يسكنها املسلمون وفيها مساجد املسلمني ال جيوز أن ي
الكفر ال كنائس وال غريها إال أن يكون هلم عهد فيوىف هلم بعهدهم. فلو كان بأرض 
القاهرة وحنوها كنيسة قبل بنائها لكان للمسلمني أخذها؛ ألن األرض عنوة، فكيف وهذه 

ري الكنائس حمدثة أحدثها النصارى؟ ! فإن القاهرة بقي والة أمورها حنو مائيت سنة على غ
  شريعة اإلسالم وكانوا يظهرون أم رافضة. 

  ومر شيخ اإلسالم... إىل أن قال: 
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
  وكانوا ينادون بني القصرين: من لعن وسب فله دينار وإردب. 

ويف أيامهم أخذت النصارى ساحل الشام من املسلمني حىت فتحه نور الدين وصالح 
الدين، ويف أيامهم جاءت الفرنج إىل بلبيس وغلبوا من الفرنج، فإم منافقون وأعام 
النصارى، واهللا ال ينصر املنافقني الذين هم يوالون النصارى، فبعثوا إىل نور الدين يطلبون 
النجدة فأمدهم بأسد الدين وابن أخيه صالح الدين، فلما جاءت الغز إىل ديار مصر قامت 
الرافضة مع النصارى فطلبوا قتال الغز ااهدين املسلمني، وجرت فصول يعرفها الناس 

ح الدين مقدمهم شاور. ومن حينئذ ظهرت ذه البالد كلمة اإلسالم حىت قتل صال
كالبخاري ومسلم وحنو ذلك،  والسنة واجلماعة، وصار يقرأ فيها أحاديث رسول اهللا 

                                                
  ). ١/٢٨٥)، أمحد (٦٣٣) الترمذي الزكاة (١(
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ويذكر فيها مذاهب األئمة الرابعة، ويرتضى فيها عن اخللفاء الراشدين وإال كانوا قبل 
ب ويرصدوا، وفيهم قوم زنادقة دهرية ال ذلك من شر اخللق، فيهم قوم يعبدون الكواك

يؤمنون باآلخرة وال جنة وال نار وال يعتقدون وجوب الصالة والزكاة والصيام واحلج، 
  وخري 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 خاصة وأقروهم كما 

اليهود على خيرب ملا فتحها؛ ألن اليهود كانوا فالحني وكان املسلمون  أقر النيب 
   مشتغلني باجلهاد.

ملا كثر املسلمون واستغنوا عن اليهود  مث إنه بعد هذا يف خالفة عمر بن اخلطاب 
أخرجوا اليهود  {حيث قال:  أجالهم أمري املؤمنني عن خيرب كما أمر بذلك النيب 

خيرب يهودي، وهكذا القرية اليت يكون حىت مل يبق يف  )١( } والنصارى من جزيرة العرب

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

ال  {، ويف أثر آخر: )٢( } 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 
أمور املسلمني أصال، وكانوا مؤيدين منصورين على األعداء مع قلة املال والعدد. وإمنا 
قويت شوكة النصارى والتتار بعد موت العادل أخي صالح الدين، حىت إن بعض امللوك 

                                                
  ). ٢٤٩٨)، الدارمي السري (١/١٩٥) أمحد (١(
  ). ١/٢٨٥)، أمحد (٦٣٣) الترمذي الزكاة (٢(
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املسلمني، وحدث حوادث بسبب التفريط فيما أمر اهللا به ورسوله أعطاهم بعض مدائن 
  :فإن اهللا تعاىل يقول}                     

                                    

  { )فكان والة األمور الذين يهدمون كنائسهم ويقيمون أمر اهللا فيهم كعمر  )١

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

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

 {تعاىل يقول يف كتابه الكرمي:                      

       { )٢( .  

 {ه: وقال تعاىل يف كتاب                   

  { )وقال تعاىل: )٣ ،}         

  { )وقد صح عن النيب )٤ ،  :أنه قال}  ال تزال طائفة من أميت ظاهرين

وكل من عرف  )٥( } على احلق ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت تقوم الساعة

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

                                                
  . ٤١ - ٤٠) سورة احلج آية: ١(
  . ١٧٣ - ١٧١) سورة الصافات آية: ٢(
  . ٥١) سورة غافر آية: ٣(
  . ٧مد آية: ) سورة حم٤(
ابن ماجه الفنت  )، ٤٢٥٢أبو داود الفنت واملالحم ( )، ٢٢٢٩الترمذي الفنت ( )، ١٩٢٠) مسلم اإلمارة (٥(

  ). ٥/٢٧٩أمحد ( )،  ٣٩٥٢ (
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إىل هذا الزمان، وقد أخذ املسلمون منهم كنائس كثرية من أرض العنوة بعد أن أقروا 
ذلك، عليها يف خالفة 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 اهللا عنه. 
وال خيربوهم بشيء  وليس ألحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل احلرب

من أخبار 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 ومن قال: إن املسلمني حيصل هلم ضرر إن مل جيابوا إىل ذلك، 

احلال، فإن املسلمني قد فتحوا ساحل الشام وكان ذلك أعظم املصائب عليهم أخذ أمواهلم 
قد شرط عليهم الشروط ووضع  -رمحه اهللا تعاىل  -  )١(وهدم كنائسهم وكان نوروز 

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

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

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

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

                                                
  ) كذا يف األصل. ١(



  حكم بناء الكنائس واملعابد الشركية يف بالد املسلمني 

  ٥٢

حرصهم على املال مينعهم من الطاعة، فإم أرغب الناس يف املال وهلذا يتقامرون يف 
تضاد األخرى، 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 ودخلوا 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 مغارا، وهذا كله إمنا يكون بإعزاز دين اهللا 

  ظهار كلمة اهللا وإذالل أعداء اهللا تعاىل. وإ
وليعترب املعترب بسرية نور الدين وصالح الدين مث العادل، كيف مكنهم اهللا وأيدهم 
وفتح هلم البالد وأذل هلم األعداء ملا قاموا من ذلك مبا قاموا به. وليعترب بسرية من واىل 

اجني إليهم وهللا احلمد، فقد النصارى كيف أذله اهللا تعاىل وكبته، وليس املسلمون حمت
يقول: إن بالشام كاتبا نصرانيا ال  إىل عمر بن اخلطاب  كتب خالد بن الوليد 

يقوم خراج الشام إال به، فكتب إليه: ال تستعمله، فكتب: إنه ال غىن بنا عنه، فكتب إليه 
مات  عمر: ال تستعمله، فكتب إليه: إذا مل نوله ضاع املال، فكتب إليه عمر 

  لنصراين، والسالم. ا

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

، وكما أن اجلند ااهدين إمنا يصلحون إذا كانوا مسلمني مؤمنني، )١( } أستعني مبشرك

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

                                                
)، ابن ماجه اجلهاد ٢٧٣٢)، أبو داود اجلهاد (١٥٥٨)، الترمذي السري (١٨١٧) مسلم اجلهاد والسري (١(

  ). ٢٤٩٦)، الدارمي السري (٦/١٤٩أمحد ( )، ٢٨٣٢ (



  حكم بناء الكنائس واملعابد الشركية يف بالد املسلمني 

  ٥٣

العراق فأعجبه ذلك فقال: ادع كاتبك يقرؤه علي، فقال: إنه ال يدخل املسجد، قال: 
بالدرة، فلو أصابته ألوجعته مث قال: ال تعزوهم  ومل، قال: ألنه نصراين، فضربه عمر 

  م اهللا، وال تصدقوهم بعد أن أكذم اهللا. بعد أن أذهلم اهللا، وال تأمنوهم بعد أن خو
واملسلمون يف مشارق األرض ومغارا قلوم واحدة مواليـة هللا ورسـوله ولعبـاده    
املؤمنني معادية ألعداء اهللا ورسوله وأعداء الدين، وقلوم الصادقة وأدعيتهم الصاحلة هن 

املنصورة إىل يوم القيامة كما العسكر الذي ال يغلب واجلند الذي ال خيذل، فإم الطائفة 
 {وقال اهللا تعـاىل:   أخرب رسول اهللا                

                               

                                

                                  

                           

            { )ـ  ،)١ ى: ـوقال تعال

}                                     

                                      

                                        

                             

                              

                                       

                                    

                            

                                                
  . ١٢٠ - ١١٨) سورة آل عمران آية: ١(



  حكم بناء الكنائس واملعابد الشركية يف بالد املسلمني 

  ٥٤

         { )ذه اآليات العزيـزة فيهـا   ه. و)١

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

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

}      { )أي: نفاق وضعف إميان  )٢}   { )٣( 

   {فقال اهللا تعاىل:  )٤( }       {ونتهم أي: يف معا

        { )أي: هؤالء املنافقون الذين يوالون أهـل   )٥

 {الذمــة                         

            { )فقد عرف أهل  )٦

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

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

ــل ــى مودــا   ك ــد ترج ــداوات ق ــدين    إال  الع ـاداك 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 دوم يف الكفاية أنفع للمسلمني يف دينهم ودنياهم، 

                                                
  . ٥٦ - ٥١) سورة املائدة آية: ١(
  . ٥٢) سورة املائدة آية: ٢(
  . ٥٢) سورة املائدة آية: ٣(
  . ٥٢) سورة املائدة آية: ٤(
  . ٥٢) سورة املائدة آية: ٥(
  . ٥٣ - ٥٢) سورة املائدة آية: ٦(



  حكم بناء الكنائس واملعابد الشركية يف بالد املسلمني 

  ٥٥

احلالل يبارك فيه، واحلرام الكثري يذهب وميحقه اهللا تعاىل، واهللا أعلم. مث ذكر شيخ اإلسالم  والقليل من
الشروط العمرية ألهل الذمة اليت من ضمنها: " أن ال يتخذوا من مدائن اإلسالم ديرا وال كنيسة وال قالية 

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

ـ.    النصارى ويلزمهم ذه الشروط العمرية أعز اهللا أنصارنا آمني " اه
  واهللا ويل التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل... 

  إمساعيل بن حممد األنصاري
   



  حكم بناء الكنائس واملعابد الشركية يف بالد املسلمني 

  ٥٦

  

  فهرس اآليات
  ٥٣  ...................  إن متسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا ا وإن تصربوا وتتقوا

  ٥٣  ............................  إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون
  ٥٠  ......................................................................إم هلم املنصورون

  ٥٠  ......................  عروفالذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا بامل
  ٥٣  ....................  فترى الذين يف قلوم مرض يسارعون فيهم يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة

  ٥٣  ........................  ها أنتم أوالء حتبوم وال حيبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم
  ٥٠  ..................................................................  وإن جندنا هلم الغالبون

  ٥٣  .............................. ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون
  ٥٤، ٥٣  ..........................  ء الذين أقسموا باهللا جهد أميام إمويقول الذين آمنوا أهؤال

  ٥٣  ........................  ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم



  حكم بناء الكنائس واملعابد الشركية يف بالد املسلمني 

  ٥٧

  فهرس األحاديث
  ٩  .......................................  آخر ما عهد رسول اهللا أن ال يترك جبزيرة العرب دينان

  ١٩  ......................................................  أخرجوا املشركني من جزيرة العرب
  ١٩  ...........................  ران من جزيرة العربأخرجوا اليهود من احلجاز، وأخرجوا أهل جن
  ٤٩  ...............................................  أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب

  ١٩  ............................................  أمر رسول اهللا بإخراج اليهود من جزيرة العرب
  ٥٢  ....................................................................  إين ال أستعني مبشرك

  ٨  .............  قاتل اهللا اليهود والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ال يبقني دينان بأرض العرب
  ١٩  .....................  ال أدع فيها إال مسلماألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حىت 
  ٥  ............................................  ال تبىن كنيسة يف اإلسالم وال جيدد ما خرب منها

  ٥  ........................................  ال حتدثوا كنيسة يف اإلسالم وال جتددوا ما ذهب منها
  ٥٠  ...............  ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم

  ٨  ....................  مثلهم ال تساكنوا املشركني وال جتامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو
  ٤٩، ٤٨  ..........................................  ال تصلح قبلتان بأرض وال جزية على مسلم

  ٣٥  .....................................................................  ال تصلح قبلتان ببلد
  ٦  ....................................  ال تصلح قبلتان يف أرض واحدة وليس على املسلمني جزية

  ٤٣  ...............................................................  ال تكون قبلتان ببلد واحد
  ٧، ٦  ...........................................................  ال تكون قبلتان يف بلد واحد

  ٣٣، ١٠  .....................................................  ال خصاء يف اإلسالم وال كنيسة
  ٥  ....................................عصية، وكفارته كفارة مينيال نذر يف معصية، وال ميني يف م

  ٤٩  .........................................................  ال جيتمع بيت رمحة وبيت عذاب
  ٨  ...............................................................  ال جيتمع دينان جبزيرة العرب

  ٨  ............................................................  ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب
  ٢٦  .........................................................  ال يرفع فيكم يهودية وال نصرانية

  ٦  .....................................................................  ليس على مسلم جزية
  ٧  ......................................................  من جامع املشرك وسكن معه فإنه مثله

  ٤٥  ...............................  دد هلا دينهايبعث اهللا هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جي



  حكم بناء الكنائس واملعابد الشركية يف بالد املسلمني 

  ٥٨

  
  الفهرس

  ٢  ...........................................  تقريظ صاحب السماحة العالمة اجلليل األثري

  ٤  ........................................................................  مقدمة املؤلف

  ٥  ........................  بيان ما ورد يف منع إحداث الكنائس يف بالد اإلسالم من األحاديث

  ١٢  ..............................ذكر ما ورد يف إحداث الكنائس يف بالد اإلسالم من اآلثار

  ٢٥  .............................................  إيراد نصوص املذاهب األربعة يف املوضوع

  ٣١  ......................  تقسيم البالد اليت تفرق فيها أهل العهد والذمة وحكم الكنائس فيها

  ٣٨  ..............................................................................  خامتة

  ٣٨  .........................................................الرسالة األوىل البن القيم

  ٤٦  .............................................  الرسالة الثانية لشيخ اإلسالم ابن تيمية

  ٥٦  ......................................................................  هرس اآلياتف

  ٥٧  ................................................................... فهرس األحاديث

  ٥٨  ............................................................................  الفهرس
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  تأليف
  بن الرفعةا

  العباس أحمد بن محمد بن علي وأب
  األنصاري الشافعي 
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  الدكتور

  جميل عبد اهللا عويضة
  
  

  م٢٠١٠هـ/١٤٣١



  ١المؤلف
  اسمه ولقبه وكنيته ونسبته :

م بن العبـاس  بن مرتفع بن حازم بن إبراهي عليبن  أحمد بن محمد، اإلمام العالمة 
  بمصر . حامل لواء الشافعية في عصره،  الشيخ نجم الدين ابن الرفعة، الشافعي ، صريالم

  : مولده
    .هـ ) ٦٤٥من الهجرة (  مائة سنة خمس وأربعين وست ولد

  شيوخه
، والضياء جعفر بن الشيخ عبـد  األرمنتي  والسديد، أخذ الفقه عن الظهير التَّزمنْتي

  .وغيرهم ،وابن دقيق العيد ، وابن بنت األعز ، وابن رزي ، الرحيم القنائي 
  .وغيرهما ، وعلي بن محمد الصواف،  وسمع من محيي الدين الدميري

  علومه
على تلقيبه في زمانه فوقع االصطالح ، به المثل  اشتهر بالفقه إلى أن صار يضرب

وكأنه ال ينازعـه فيـه   ،  ليهبذلك في الدروس إالّ إ يشاروال عليه  حتى صار علماً، بالفقيه 
  منازع .

    .واألصول ، في العربية وله مشاركة   
  صفاته :

علـى   مكباً ، ذكياً،  فصيح األلفاظ،  ماًقي، عالماً مفتياً، ، مفتناً ، فقيهاً ،  إماماًكان 
م حوائجه قائماً في قضاء،  محسناً إلى الطلبة ، كثير الصدقة، حسن الشكل بهياً ،  االشتغال

  . وال يبخل عليهم بجاهه وإضفاء ظالله، وماِله  بالتلطّف والغلبة، يجود لهم بعلمه
  األعمال التي وليها :

 ولما ولي ابن دقيق العيـد  ،، وناب في الحكم  ولي حسبة مصر والوجه القبلي مدة
، عن ذلـك   وسئل ، فلم يعده ابن دقيق العيد، حتى حصل له أمر ، استمر على نيابة الحكم 

  عزل نفسه ِلما عالجه من الشدة.ف،  أنا ما صرفته: فقال 
                                                

رص  /  ٥٤١ـ  ٥٣٧الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة ـ ابن حجر العسقالني ـ ص   انظر ترجمتھ في :   ١ ق
ردي ، ص  الموسوعة الشعریة  وعة   ٥٢٨٦. النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة ـ ابن تغري ب الموس

  / الموسوعة الشعریة .٤٩١ـ ٤٨٩أعیان العصر وأعوان النصر ـ صالح الدین الصفدي ـ ص .  عریةالش
افعي ،         . / الموسوعة الشعریة  ٥٦٩٢الوافي بالوفیات ـ الصفدي ، ص       ان ـ الی رة الیقظ ان وعب رآة الجن م

  / الموسوعة الشعریة٣٤٤٣ـ ٣٤٤٢ص 
  
  
 



، ثم ترك  الطيبرسية، ودرس ب  ، وحدث بشيء من تصانيفهوأفتى  ودرس بالمعزية
   هـ ٧٠٧وحج سنة  ، للشيخ نجم الدين البالسي التدريس فيها 

  أقوال العلماء فيه :
وكـان  ، رياسة الشافعية في عصره وانتهت إليه ، الفقه  برع في: قال الكمال جعفر

؛ كثير اإلحسان إلى الطلبة بمالـه وجاهـه   ، مفوهاً  ذكياً حسن الشكل جميل الصورة فصيحاً
وحكاياته في ذلك ، قدرته بلهم بما اتصل إليه  مساعدا، لهم بما اتصل بماله وجاهه ا مساعد
ثـم  ، فحسنت حاله ، لواحات قضاء ا، حتى ولي أوالً فقيراً مضيقاً عليه  وكان : قال، كثيرة 

فشهدوا عليه أنـه نـزل   ، ثم وقع بينه وبين بعض الفقهاء شيء ، الحكم بمصر  ولي أمانة
، فتعصب له جماعـة  ، فأسقط العلم السمنودي نائب الحكم عدالته ، عرياناً  فسقية المدرسة

ان يقال أنه كثير وك. فقال أنه لم يأذن لنائبه في اإلسقاط فعاد لحاله ،  ورفعوا أمره للقاضي
، الذي ينسبه إلى ذلك مـن يحسـده كالسـراج األرمنتـي      وكان، غير قوي البحث ، النقل 

    .أوائل أمره  قال ولعل هذا كان في، والوجيه البهنسي 
اإلسالم قاضي القضاة تقي الدين السبكي يكثـر الثنـاء عليـه ويصـفه      شيخ كانو

 كان يقول:و . لى قواعدها األصلية في مكانهاوإجرائها ع، وإتقانها ،  فروع المذهب بمعرفة
  . أفقه من الروياني صاحب البحرابن الرفعة 

  .ما أخرجت مصر بعد ابن الحداد أفقه منه: األسنوي  وقال
  . وأثنى عليه ابن دقيق العيد

شيخ المذهب، ونسيج وحده في طرازه المـذهب، لـو   وقال عنه الصالح الصفدى : 
زعاصره المدلع ال في الذكر صهوة ظهره. قَطْرةً من بحره، أو نيريج لما عابن س  
   مؤلفاته :

  : ٢شرح التنبيه النبيه كفاية ـ 
   بالغرائـب المفيـدة لكـل    جاء فيه، التنبيه نظيره  لم يسبق علىهو شرح حافل ، و

  التنبيه . شروحجميع فاق ، وفأجاد فيه  بل لكل عالم في فهم ثاقب،، طالب 
  .في خمسة عشر مجلداً وقيل: شرحه

  :٣المطلب العالي في شرح وسيط اإلمام الغزالي  ـ

                                                
 ولھذا الشرح مختصران :. مجلدا ٢١الكتب العلمیة في  ن الرفعة بدارطبع كتاب كفایة النبیھ شرح التنبیھ الب  ٢

  . الجامعة االسالمیة بالمدینة المنورة مختصر ابن النقیب ومختصر الزنكلوني ولكل منھما صورة في
  < اإلسالمیة في ثالث رسائل المطلب العالي في شرح وسیط الغزالي محقق في الجامعة  ٣



،  أودعه علوماً جمة، ونقالً كثيراً، ومناقشات حسنة بديعة أيضا ،  شرح حافل وهو    
وقـوة  ، وسـعة علمـه   ، تشهد بغزارة مواده  ، واعتراضات وإلزامات وتخريجات

  .له غيرهفأكم يكمله مولومات  جداً. ، وهو شرح بسيطفهمه
 وهما شرحان يشهدان له  ،التنبيه والوسيط في الفقه في أربعين مجلداً شرحوقيل : 

    .في هذا الشأن بالرفعة وعلو الرتبة
  . وهو الكتاب الذي بين أيدينا . هدم الكنائسأدلة النفائس في   ـ
  . ٤المكيال والميزان اإليضاح والبيان في معرفة ـ 

  وفاته :
كان الثوب بحيث ، عرض له وجع المفاصل ، إلى أن ل وتصنيف ولم يزل في اشتغا

، وربما انكب على وجهه وهو يطالع، ذلك معه كتاب ينظر إليه  ومع، لمس جسمه آلمه  إذا
فمه، وتوفي رحمه اهللا تعـالى   وفقد الناس ذلك الدر الذي يخرجه، عطََل من كفه قلمه  حتى

سـنة عشـر   ، في شهر رجب الفـرد  ، لجمعة في ليلة ا،  وستين سنة عاش خمساًبعد ان 
  . ودفن بالقرافة،  ، وقد شاخمن الهجة النبوية  وسبع مئة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 د أحمد إسماعیل الخاروف .وھو مطبوع  بتحقیق محم  ٤



  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  رب يسر

، حجة اإلسالم ، علـم األئمـة ، أقضـى    قال سيدنا وموالنا الشيخ إلمام   
ن ، شـيخ  القضاة ، شمس الشريعة ، فريد دهره ، ونسيج وحده ، نجـم الـدي  

لرفعة االمصنفين ، ولي أمير المؤمنين ، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن 
اهللا عليه مالبس ال تسمل ، وال تبلى ، وأبقاه بقـاء  ، أفاض األنصاري الشافعي 

  ذكره الجميل ، ليمأل األرض علما وعدال .
 َأيها يا[ الحمد هللا العلي الكبير ، اللطيف الخبير ، القائل في كتابه المبين  

النَّبِي داهج الْكُفَّار ينقنَافالْماغْلُظْ وو هِملَيع ماهْأومو نَّمهج بِْئسو  ـيرص٥] الْم  ،
ـ   ب ٢ي وصلى اهللا على سيدنا محمد البشير النذير ، وعلى آله وأصحابه / أوِل

  العلم العزيز ، والفضل األثير ،
  أمـا بعد ،،،

   فإنعار المتقين اتّباع سنن األنبياء المقربين ، صـلوات  قوام الدين ، وش
اهللا عليهم أجمعين ، واقتفاء آثـار العلمـاء المنتجبـين ، ومجانبـة األعـداء      
والجاحدين ، أهل الشقاق المعاندين ، قال اهللا تعالى ، وهو أصدق القائلين لسيد 

، وقال له بعد ذكر جماعة مـن   ٦] ِللْعالَمين رحمةً ِإلَّا َأرسلْنَاك وماالمرسلين : [
 اللَّـه  هـدى  الَّذين ُأولَِئك: [السادة األنبياء ؛ تنبيها وتحريضا لنا على االقتداء 

ماهدفَبِه ها، وخاطب عباده األصفياء األتقياء ، فقال : [ ٧] اقْتَدا يهَأي يننُوا الَّذآم 
، وقال لهم في معرض اإلرشاد والتبيـين :   ٨] َأوِلياء وعدوكُم يعدو تَتَّخذُوا لَا
 أ٣/بعضٍ َأوِلياء بعضهم َأوِلياء والنَّصارى الْيهود تَتَّخذُوا لَا آمنُوا الَّذين َأيها يا[

نمو ملَّهتَوي نْكُمم فَِإنَّه منْهم ِإن لَا اللَّه ييده مالْقَو ينى * الظَّاِلمفَتَر ينـي  الَّذف 
قُلُوبِهِم ضرم ونارِعسي يهِمف قُولُوننَخْشَى ي نَا َأنيبةٌ تُصاِئرـى  دسفَع  اللَّـه َأن 

                                                
 ٩، التحریم  ٧٣التوبة   ٥
 ١٠٧انبیاء   ٦
 ٩٠األنعام   ٧
 ١الممتحنة   ٨



يْأتبِالْفَتْحِ ي رٍ َأوَأم نم هنْدوا عبِحصلَى فَيا عوا مري َأسف هِمَأنْفُس  ينم٩]  نَـاد.  
، وبيانه على ذي وإذ ورد هذا التخصيص والتحذير ، تعين اتّباع كلٍّ من األمرين 

، ويجازى بما  ١٢والقطمير ١١والنقير ١٠اللب الخبير ، العالم بأنه يسأل عن الفتيل
ـ  وم عنـد ذوي البصـائر فيمـا    عمل من خير جليل أو حقير ، كيف ومن المعل

 ١٣] تَكْتُمونَه ولَا ِللنَّاسِ لَتُبينُنَّه الْكتَاب ُأوتُوا الَّذين ميثَاقَ اللَّه َأخَذَ وِإذْ: [يقرؤونه
من أعز اهللا به الدين ، ، ، وقد أعان بفضل اهللا ورحمته على ذلك في هذا األوان 

ورفع به عنه الهوان ، وأحّل بمعانديه لباس الذل والصغار في كل مكان ، ورفع 
 ب ٣أعان على ذلك بسببه أعلى الغُرف في الجنات ، وكتب له برحمتـه  / ِلمن 

على ما أولى من نعمته توقيع األمان ، فتأكَّد على المنصوب إلظهار المعروف ، 
وإنكار المنكر إطالق العنان ، والمجاهدة ألعداء اهللا بالحجة والبرهان ، لقولـه  

 مـن  تَنْفُـذُوا  َأن استَطَعتُم ِإنِ والِْإنْسِ الْجِن معشَر ياتعالى في محكم القرآن : [
ما يبـدأ   ، ومن أهم ١٤] بِسلْطَانٍ ِإلَّا تَنْفُذُون لَا فَانْفُذُوا والَْأرضِ السماوات َأقْطَارِ

فيما ينسب إليهم ، به من اإلنكار على أهل الملتين : اليهود والنصارى الفجـار 
اتّفق القاصي والداني  س بهذه الديار ، خصوصا بالقاهرة ، التييع والكنائمن البِ

في القرن الرابع من الهجرة النبوية ،  ١٥على أنها بلدة إسالمية ، أنشأها المعز
 أ ٤قيل : وكان ذلك في سنة اثنين وستين وثالثمائة / وزعم المعاندون والفجار

، فال يجوز أن  يتعـرض  أن ما بها من ذلك كان قبل الفتح ، ووقع عليه الصلح 
له بإنكار ، فعند ذلك استخار اُهللا العظيم الحليم الكريم العلي العظيم العبد الفقيـر  

                                                
 ٥٢،  ٥١دة ائالم  ٩

 الصحاح ( فتل )ما ُیْفَتُل بین اإلصبعین من الوسخ.  : ما یكون في شّق النواة. ویقال: ھو الَفتیل  ١٠
ز: : النُّْكَتُة في النواة كَأنَّ ذلك  النَِّقیُر  ١١ ِإذاً  [  الموضَع ُنِقَر منھا. وفي التنزیل العزی راً    ف اس َنقی وَن الن ]    ال ُیْؤُت

 . لسان العرب ( نقر ) . ٥٣النساء  
النواة تنبت  الِقْطمیُر: الفوَفُة التي في النواة؛ وھي القشرُة الرقیقُة، ویقال ھي الُنكتة البیضاء التي في ظھر  ١٢

 الصحاح ( قطمر ) منھا النخلة.
 ١٨٧آل عمران   ١٣
 ٣٣الرحمن   ١٤
  م٩٧٥  – تقریبا ٩٣٢ : المعز لدین اهللا ١٥
ع        و راب ور  ھ ن منص ّد ب یم مع و تم ز أب اءالمع اطمیین الخلف ي  الف ةف اء   إفریقی ا) وأول الخلف ونس حالی (ت

ماعیلیة . واإلمام الرابع عشر من أئمة مصرالفاطمیین في  م من    اإلس ى   ٩٥٣حك أ    ٩٧٥حت ل أكف د أرس . وق
 .القاھرةفدخلھا وأسس مدینة  العباسیینلالستیالء على مصر من  جوھر الصقليقواده وھو 

 



إلى رحمة ربه الرحيم ، الراجي هدايته ونفعه ، أحمد بن محمد بن علـى بـن   
الرفعة في استخراج ما تقتضيه قواعد مذهبه ، وفروع مهذبه ، وهـو مـذهب   

مطلبي محمد بن إدريس ، القائم في اهللا حق القيام في التصنيف اإلمام الشافعي ال
  والفتوى والتدريس ، فقال بفضل اهللا العميم :

  بسـم اهللا الرحمن الرحيم
إن الدليل على رد ما ذكر في القاهرة المعزية من الدعوى التي ال يظهـر    

ـ وأصـحابه  وقوته لها جدوى من كالم الشافعي ـ رحمه اله     شاء اهللا بعونه
 ب ٤النص والفحوى / وذلك من خمسة أوجه ، نُبينُها إن شـاءاهللا معتصـمين   

،  ١٦] التَّقْـوى  الـزاد  خَير فَِإن وتَزودوابحبله األقوى ، عاملين بقوله تعالى : [
وذلك بعد االفتتاح بما يحتاج إلى ذكره في الجملة من آي الكتاب ، ومأثور السنَّة 

،  ١٧] فَتَبينُوا بِنَبٍإ فَاسقٌ جاءكُم ِإن آمنُوا الَّذين َأيها ياذلك قوله تعالى : [  نم، ف
 مـاء د عى نـاس م الدبدعاويهِ ي الناسلو ُأعطوقوله صلى اهللا عليه وسلم : ( 

أخرجه  ١٨) علَيه دعىالْم علَى والْيمين الْمدعي علَى الْبينَةُ هم ، لكنوأمواِل ناسٍ
  البخاري ومسلم بمعناه .

في النهاية : وما تضمنه الخبر قاعدة متفق عليهـا   ١٩قال إمام الحرمين  
فهو يؤول إلى تعيين المدعي والمدعى عليه ، ومن ، بين األمة ، فإن وقع نزاع 

  هنا نخرج إلى ذكر الوجه األول من األدلة ، فنقول :
                                                

 ١٩٧البقرة   ١٦
 ٦الحجرات   ١٧
  ٣٥٨/ ٦،  ٢/٨٨٨انظر صحیح البخاري   ١٨
ھو أبو المعالي عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف بن محمد بن عبد اهللا بن حیوه الجویني، ولد الجویني في  ١٩

اء       ھـ٤١٩ محرم ١٨ اء وفقھ ان واحدا من علم ابور في بیت عرف بالعلم والتدین؛ فأبوه ك روفین   نیس المع
ئة              ك تنش د المل ھ عب ئة ابن ى تنش رص عل د ح ادات، وق د والعب ھ والعقائ یر والفق ولھ مؤلفات كثیرة في التفس

ول.          الف واألص ھ الخ ھ الفق ي تعلیم د ف ا، واجتھ ة وعلومھ ھ العربی ھ بنفس تطاع إسالمیة صحیحة فعلم واس
ا من     م لھ الجویني أن یحفظ القرآن الكریم في سن مبكرة. ومؤلفات الجویني على كثرتھا لم تنل القدر المالئ
العنایة واالھتمام من قبل الباحثین والمحققین، فمعظمھا ال یزال مخطوطا، ولم ُیطبع منھا إال عدد قلیل منھا: 

أصول االعتقاد. البرھان في أصول الفقھ.. الرسالة النظامیة اإلرشاد في الكالم. اإلرشاد إلى قواطع األدلة في 
اث            ي التی م ف اث األم دین. غی ول ال ي أص امل ف ة المذھب،. الش (أو العقیدة النظامیة). نھایة المطلب في درای
تنقان" ،     ي "بش وفي ف    الظلم. لمع األدلة في قواعد عقائد أھل السنة والجماعة. الورقات في أصول الفقھ.  ت

  .مسین عامًا) عن عمر بلغ تسعا وخھـ٤٧٨ ربیع اآلخر ٢٥ك في مساء األربعاء (وذل
 . من موقع إسالم أون الین -الجویني، إمام الحرمین    
 

 



 أ ٥نصوص الشافعي ـ رحمه اهللا ـ في حد المدعي الذي    / تقد اختلف  
قال صلى اهللا عليه وسلم إنه يحتاج إلى البينة ، والمدعى عليه الـذ ال يحتـاج   

هـو  : أنه قال مرة المدعي  ٢٠هم صاحب اإلبانةنإليها ، فنقل عنه أصحابه ، وم
فق األصل ، ن قوله على وِمن يكو :  خالف األصل ، والمدعى عليه الذي يدعي
من يوافـق قولـه    :  ، والمدعى عليهيدعي خالف الظاهرهو الذي : وقال مرة 

الظاهر ، وقال مرة : من يخلّى وسكوته ، والمدعى عليه من ال يخلّى وسكوته ، 
وخـرج هـو   في كتاب النكاح ، وكتاب الدعاوي ،  ٢١وقد حكى ذلك كله الغزالي

والمرتهِن في أن  ناب عليه فروعا ، منها ما إذا اختلف الراهوغيره من األصح
ه في البيع ، هل قبض بعد انقالبه خمرا أم ال ، كما هـو  رهنالعصير المشروط 

 ب٥شركان قبـل  الوسيط / والنهاية ، ثم ومنها إذا أسلم الزوجان الم مبين في
لمرأة : بل أسـلم  فقال الزوج : أسلمنا معا ، فالنكاح بحاله ، وقالت ا  الدخول 

الم قلنا إن أحدنا قبل اآلخر ، فزال النكاح بإسالمه ، فقالوا : إنن يدعي دعي م
الظاهر عدم اتفاق اإلسالم خالف الظاهر فهو الزوج ، ألنن في وقت واحـد ،  ي

ى عليـه ، وإن  ، ألن الظاهر معها ، فتكون هي المدعفيكون القول قول المرأة 
ية ، ألنها لو سـكتت لـدام النكـاح ،    دعى وسكوته فالمرأة مذي يخلَّقلنا إن ال

دعليه ، فيكوالزوج م وعى   قلنـا : إن نـة ، وكـذا إنن القول قوله من غير بي 
، ألن األصل عدم تقدم إسـالم  المدعي من يدعي خالف األصل، فهو المرأة أيضا

أحدهما على اآلخر ، وإذا كانت معية كان دالزوج معليـه ، فيكـون   د أ ٦عى 

                                                
 اإلبانة عن أصول الدیانة ألبي الحسن األشعري .  ٢٠
ن ا   :  الغزالي ٢١ ة اإلسالم زی ھ     محمد بن محمد بن محمد بن أحمد حج د الطوسي الفقی و حام دین أب افعي  ل . الش

ابران        ین بالط نة إحدى وخمس ل س ة وقی ره      ، كانت والدتھ في سنة خمسین وأربع مائ ر عص ي آخ ن ف م یك ل
رمین        ثم، مثلھ، اشتغل في مبدأ أمره بطوس  ام الح ى دروس أم ف إل ابور واختل دم نیس ي   ق ك    لق ام المل نظ

ان      ، لنظامیة وفوض إلیھ الوزیر تدریس ا فأكرمھ وعظمھ  نة ثم دة س ي ذي القع ھ ف ثم ترك جمیع ما كان فی
ي     وأربع مائة وسلك طریق التزھد واالنقطاع وحج ف وثمانین ام ف ام فأق ى الش ھ إل ق   لما رجع توج مدینةدمش

ًا    عاد، ثم باالسكندریة مدة  القدس ثم قصد مصر وأقام ثم توجھ إلى، مدة  ا كتب إلى وطنھ بطوس وصنف بھ
د      نافعة ثم عاد  ة بع دریس النظامی زم بت ابور وأل ى نیس اه          إل ھ واتخذ خانق ام بوطن ك وأق رك ذل م ت اودات ث مع

فمنھا كتاب  جواره ووزع أوقاتھ على وظائف الخیر ، وأما مصنفاتھ للصوفیة ومدرسة للمشتغلین بالعلم في
النظیر في بابھ  أحیاء علوم الدین وھو من أجل الكتب وأعظمھا ، ومن مصنفاتھ البسیط والوسیط وھو عدیم

االثنین رابع عشر  توفي یوم، وغیرھا ،  والوجیز والخالصة ، ومن مصنفاتھ المستصفى في أصول الفقھ ، 
/ قرص الموسوعة  ٦٠٤ـ  ٥٩٨. الوافي بالوفیات  ، ص جمادى اآلخرة سنة خمس وخمس مائة بالطابران 

  الشعریة .



 ب ٦القول قوله / من غير بينة ، وألجل تظافر القولين على كونه مدعى عليه 
الشافعي  ـ رحمه اهللا ـ في حد كان هو الراجح في المذهب ، وإذ عرِفت قاعدة 

المعي الذي دلّت السى أنه ال تُقبل دعواه إالّ ببينةة النبوية علنَّدوالم ،عى عليه د
ج بِتَّالذي ال يفتقر إلى بينة ، قلت : وجب على المخري ا مع له والمقلد لمذهبه أن

يقع من الفروع غير المنقوصة عليها ، كما خرج أصحابه الفرع الذي أسـلفناه  
وغيره عليها ، بل بعضهم يقول : إن القولين في ملـة اإلسـالم منصوصـان ،    

عي دإن قلنا إن الم المذكور ، وعند ذلك نقول :ومنهما خرج الخالف في األصل 
من يدظهرون فـي األرض الفسـاد ، هـم    عي خالف األصل ، فأهل العناد ، الم

المعدالكنائس التي بالقاهرة ُأوعون ، ألنهم يد واألصـل   حدثت قبل الفتح ،ن أن
 أ٧لـى  الذي وقـع االتفـاق ع   عدم حدوثها فيما مضى من الزمان إلى الوقت /

في جميع الحادثات ، ولذلك قال الشافعي ـ رحمه اهللا ـ    الحدوث فيه ، وكذا هو
الرجل إذا طلق امرأته ، واتفقا على وجود صورة ما تنقضي  ١ّلوج أصحابه : إن

أن القول  ، راجعتُ قبل ذلك تنقضي به العدة في وقت بعينه ، وقال الزوج : كنتُ
صل عدمها في ذلك الزمان ، فلو أنهما اتفقا قول المرأة في عدم الرجعة ، ألن األ

رجعة في وقت معين ، وقالت المـرأة : كانـت   لعلى وجود صور ما تحصل به ا
 القول قول الزوج ، مع أن يكون ذلك ، أن عدتي قد انقضت قبل ذلك ، وأمكن أن

إالّ أن ، قـالوا   وما ذاك أيضا كمافي انقضاء عدتها ،  الشرع جعل قولها مقبوال
، فيبنى الحكم عليه ، وقالوا أيضا : إذا  مان الماضيزاالنقضاء في الاألصل عدم 

ته / فقـال مالكـه : كـان    معبداً ، وتلف في يده ، واختلفا في قي إنسان بصغَ
بعض أطرافه قد زال ،  األعضاء حين الغصب ، وقال الغاصب : بل كان أ٧كامل

إالّ نظرا لألصل ، وإذا الحظت ذلك ،  أن القول قول المالك على األصح ، وما ذاك
الم قلنا : إن نا ، وإنوجدت اعتماد األصول عندنا في الفروع أمرا بيدـن  عي م

يدععي خالف الظاهر ، فأهل العناد هم المد الظاهر من حال ملك ون أيضا ، ألن
يشاكل ذلـك ،  يعة ، وال كنيسة ، وال ما نشأ في بالد ليس فيها ب، مغربي مالكي 

،  وقد تملك مملكة جديدة ، وأراد أن ينشيء بها بلدةً يستوطنها ، وتُعـرفُ بـه  
                                                

  ُكتب / أو جل أصحابھ . ١



كيـف ، ومـا   ، ، إن ال يفعل ذلك في محل يكون به شىء من ذلك  وتُنسب إليه
ربي عليه وألفه يأباه ، وطبعه ينفر منه ويقاله ، والبعد من الكفار مندوب إليه ، 

 ٧بة إلى اتّباع السنن مائلون ، وعن خالفها حائدون ، ومحثوث عليه / والمغار
ر بولمجاهرة الكفَّـار بالمعاداة مظهرون ، وهذا دأب كل ذي طبع سليم ، وح ب

عنده اتباع  ينه قوَِأعليم ، وقد  حكي عن اإلمام مالك بن أنس ـ رحمه اهللا ـ   
يكـن بينهمـا    الظهور ، فقال : ال تُسمع دعوى الخسيس على الشريف ، إذا لم

مـن   ١سبب في الظاهر يكذبه في دعواه ، وحكي عن أبي سـعيد االصـطخري  
ب من ذلك ، إذ قال فيما حكاه اإلمام عنه : إنل من السفلة  أصحابنا ما يقرجالر

معاملة رجل عظيم القدر في أمر يبعد وقوعه ، فدعواه مردودة ، ومثل إذا ادعى 
كا مـاال ، أو نكـح ابنتـه ، أو    لأنه أقرض م لرجل الخسيساذلك بما إذا ادعى 

 أ ٨استأجره لسياسة دوابه ، أو ما جرى هذا المجرى ، وهذا منه غلو /  فـي  
يره من األصحاب ، ألجل إطالق الخبر ، وإنما غلم يوافقه عليه ، باع الظّهور اتِّ

علم ذكرته لي.  
إن أهـل  : قـال  وإن قلتَ إن المدعي من يخلى وسكوته ، فيجـوز أن ي  

الشقاق هم المدعون أيضا ، ويجوز أن يقال بخالفه ، وحينئذ فيكون قد توافـق  
، وقضية ترجيح قبول قول المرأة في المسألة السالفة، على أنهم مدعون قوالن 

الم يكون ذلك هـو   دعي هو الزوج ليوافق قولين من أقوال الشافعي على أن أن
ح في المعاندين أيضالمرجا ، بل أو  لى ، ألنه لم يظهر القطع بأنَّـا إذا قلنـا إن

بالجملة ، فمن ذلك يخـرج أن   ال يكون كذلك، المدعي هو الذي يخلى وسكوته 
   دعىعون ، أو مدللشافعي ـ رحمه اهللا ـ بمقتضى أصله هذا قولين في أنهم م

على ما يذكرونه ة الحجة ـب عليهم إقامـعليهم ، فإن قلنا : هم المدعون ، وج

                                                
طخري   ١ عید اإلص و س ھ       : أب طخري الفقی ل اإلص ن الفض ى ب ن عیس د ب ن یزی د ب ن أحم ن ب عید الحس و س أب

ي      الشافعي؛ كان نة ف نفات حس ھ مص رة، ول  من نظراء أبي العباس ابن سریج وأقران أبي علي ابن أبي ھری
ى   الفقھ منھا كتاب األقضیة، وكان قاضي قم، وتولى حسبة بغداد، وكان ورعًا متقلًال، واستقضاه المقتدر عل

 اعتبار الولي، فأنكرھا وأبطلھا عن آخرھا. تان فسار إلیھا فنظر في مناكحاتھم فوجد معظمھا على غیرسجس
وقیل رابع  وكانت والدتھ في سنة أربع وأربعین ومائتین، وتوفي في جمادى اآلخرة یوم الجمعة ثاني عشرة،

  ٢/٧٤وفیات األعیان  . عشرة، وقیل مات في شعبان سنة ثمان وعشرین وثلثمائة



 ب٨)وإن قلنا : لكن البينَةُ علَى المدعي / عمالً بقوله صلى اهللا عليه وسلم : ( 
إنهم مشاء اهللا تعالى .، عى عليهم د كانت الحجة علينا ، وسنذكرها إن  
  الم قيل : القوالن للشافعي في حد فإندعى عليه إنما همـا إذا  ي والمدع

ء ليس في يد واحد منهما ، أمــا إذا كـان فـي يـد أحـد      كان الكالم في شي
المتكالمين فهو المى عليه جزما .دع  

خـالف فـي   لقلت : ال ُأسلِّم ذلك ، بل كالمه مطلق ، وتخريج أصـحابه ا   
مسألة إسالم الزوجين على الخالف المذكور ، يؤيد ذلك ، فإن الزوجة بالنسـبة  

 فقال : ١، بل قد بالغ ابن الحداد المصريجالنكح في حكم من هي في يد الزوإلى 
لو كان في يد إنسان صغيرة ، فادعى زوجيتها ، جعل القول قوله ، كما لو ادعى 

 أ ٩ة ، لكن هذا القول منه مستبعد / وأيضا فقد قال ريقّها ، وهي مجهولة الحرِ
نـه  ودع في التلف ونحوه على خالف القيـاس ، أل : إن قبول قول الم األصحاب

مدعٍ ، وقولهم ذلك يدل على أن الدعوى تكون ممن العين في يـده ، وإن قيـل   
   المراد باليد اليد الشرعية ، وهي على الوديعة للمالك ، قلـت : حينئـذ تخـرج 

هل ، ، ألن النزاع بيننا وبين أهل العناد في أن اليد الشرعية المسألة من أيديكم 
  وجدت أم ال ؟ 

لشرعية إنما ينظر إليها إذا عرف الحال ، أمـا إذا جهـل  فإن قيل : اليد ا  
فالنظر في اليد الصورية ؛ حمال لها على الوضع بالحق ، وذلك موجود في محل 

  النزاع .
مقرراً ، والجواب مبيناً مفسرا بعد قلت : سأذكر إن شاء اهللا هذا السؤال   

ي أقول : لـو صـح السـؤال    نجاز األدلة ، كما هو دأب السادة األئمة ، على أن
                                                

افعیة  شیخ المصري الكناني الحداد ابن بكر أبو جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد ١ دیار  الش ریة  بال د  المص  ول
د  سعید  أبي عن الفقھ وأخذ وستین أربع سنة رمضان في المزني موت یوم ن  محم ل  ب ابي  عقی ور  الفری  ومنص

ن  نع وأخذ عشر سنة بغداد ودخل المروزي إسحاق أبا وجالس وغیرھما الفقیھ ر  اب اھد  جری  اإلصطخري  وش
ن  وفاتھ والصیرفي ریج  اب تد  س ى  أسفھ  واش ك  عل ان  ذل ر  وك ادة  كثی ال  العب بحي  ق ا   المس ان فقیھ ا  ك ر  عالم  كثی

وم  كل في القرآن ویختم یوما ویفطر یوما یصوم والصیام الصالة ة  ی ا  ولیل لیا  قائم ان  مص یج  وك ي  وحده  نس  ف
 أدب كتاب لھ والتأریخ والرجال واألسماء بالحدیث أیضا عالما انوك الفقھ علم في والتوسع واللغة القرآن حفظ

امع  وكتاب جزء مائة نحو في الفقھ في الباھر وكتاب جزءا أربعین في القضاء ھ  ج دات  الفق و  والمول اب  وھ  كت
ي  وقد بھ واعتنوا األئمة شرحھ الحجم صغیر وھو الفروع اء  ول ر  قض ة  مص وفي  نیاب ي  ت رم  ف نة  المح ع  س  أرب

  ١٣١ـ  ١/١٣٠. طبقات الشافعیة ـ ابن قاضي شھبة  وثالثمائة وأربعین خمس وقیل
 



 ب ٩المذكور ، واقتضى اندفاعه أن ال يكون فيما نحن فيه / عرف أن للشافعي 
يقول بطرد مثل ذلك في كل ما في ذلك قولين ، لزم القائل بمذهبه ، الم قلد له أن

تعارض فيه أصالن ، أو أصل وظاهر ، إالّ أن يوجد لصاحب المـذهب نـص ال   
عض الصور ، فتوقف فيها ، وال جرم ، قال األصحاب فيما إذا يقبل التأويل في ب
ن لها ؛ ، فخرجت ، وادعى أنه أذبالطالق أن ال تخرج إالّ بإذنه حلف على زوجته

فيه وجهان مخرجان  ؟ من القول قوله منهما، ففيليدوم النكاح ، وأنكرت اإلذن 
قاء الزوجية ، واألول هو من تقابل األصلين ، فإن األصل عدم اإلذن ، واألصل ب

أنت طالق إن لـم   :  فيما إذا قال، الذي أورده الجمهور ، وكذا ذكروا الوجهين 
خل زيد الدار ، أو إن ال يدخل زيد الدار ، فمات زيد ، وأشكل الحال هل دخـل  دي

 أ ١٠/ الدار إالّ أن يشاء زيد ، ثم أم ال ، وكذا ذكروهما فيما إذا قال : ال أدخل 
هل شاء زيد ذلـك أم ال ، والـذي نـص عليـه     ،  ، ولم يدرِل ، ومات زيد دخ

كما قال الغزالي في كتاب اإليمان ، عند الكالم فيما إذا حلف ، الشافعي في هذه 
ليضربن عبده مائة خشبة الحنث ؛ نظرا إلى أن األصل عدم المشيئة ، وال سبب 

مائة خشبة ، فضربه بهـا  يظهر به وجودها ، قال : وهذا إذا حلف على ضرب 
، وإن كـان   ها أم ال ، فإنه نص على البرمدفعة واحدة ، وشك هل وصل إليه ألَ

األصل عدم اإلصابة واأللم ، ألن الضرب هاهنا سبب ظاهر فـي ذلـك ، وإلـى    
ذهب الجمهور من األصحاب ، وإذا صاروا إليه ، الحنث عند الجهل بمشيئة زيد 

اهر يعتضد به األصل المذكور ، وهو عدم المشـيئة فـال   حيث ال قرينة ، وال ظ
 ب ١٠/ ود ظاهر يعضده من طريق اًألولىيعارضه ، فمصيرهم إلى مثله عند وج

وذلك موجود في مسألتنا ، ألنَّـا نقول : األصل عدم وجـود البِيـع والكنـائس    
، فكان الموجودة اآلن بالقاهرة ، حال فتح البالد ، والظاهر الذي قررناه يعضده 

ـ  ى قول الجمهور أن يناط الحكم به، مقتض ع ـإالّ أن يأتي المعاندون بحجـة تدف
، ذلك ، بل نقول : إن ذلك يجب القطع به ، مع مالحظة أصل الشافعي المذكور 

من  إجراء الخالف عند تقابل أصلين ، أو أصل وظاهر ، وهذا هو الوجه الثالث 
ل القولين إذا لم يكن مع أحد األصلين ، أو في االستدالل ، وإنما قلت ذلك ألن مح



فالعمل بالمرجوح متعين ، يدل على ذلـك  ، أمـا إذا كان الظاهر ما يعتضد به ، 
   من كالم الغزالي أمران :

إذا اختلفا في قيمة : فرع أوله  ضمن : أحدهما قوله في كتاب العتق  ـ 
 أ١١القيمة بسبب نقيصـة   نقصان إذا ادعى أي المعتق /، ات العبد مالعبد ، و
ج علـى تقابـل   خـر واألصل براءة الذمة ، في فاألصل عدم النقص ،  طارئة ، 

األصلين ، وليس معنى تقابل األصلين استحالة الترجيح ، بل يطلب الترجيح من 
سوى استصحاب األصول ، فإن تعذر ، فليس إالّ التوقف ، أمــا  ، مدرك آخر 

حكايـة    ١ين ، فال وجه له ، وقد رأيـت فـي الحـاوي   تخيير المفتى من مناقض
التخيير وجها عن بعض األصحاب ، وهو يحكي عن القاضي أبي بكـر ، وأبـي   
علي ، وأبي هاشم ، لكنه مستبعد عند األصحاب ، وما قاله الغزالي قـد حكـاه   

  .ملخصا عن اإلمام  ٢الرافعي
اهن للمرتهِن في بيع قوله في كتاب الرهن : إذا ّأذن الرواألمر الثاني  ـ

 نالرهن ، وباع الراهن ، ورجع المرتهن فادعى أنه رجع قبل بيعـه فـاألظهر أّ  
    األصل عـدم البيـع ، فيبقـى أن األصل عدم الرجوع ، ويعارضه أن القول بأن

 ب١١األصل استمرار الرهن / وبسط ذلك أن أحد األصلين عارضه األصل اآلخر 
لى أن يقال : إذا ا عن المعارضة ، فعمل به ، واَألومعلال ، وبقي أصل آخر خالي

متوافقان ، أو أصل وظاهر في جانب آخـر ، تعـارض   اجتمع في جانب أصالن 
ذلك أصل وظاهر فقط أن ال تعارض ، ألن شرط التساوي ، وال تساوي ، ولكـن  

                                                
روع   ألبي الحسن علي بن محمد  كتاب الحاوي  ١ ي ف افعي وھي     الماوردي موسوعة فقھیة كبیرة ف ھ الش الفق

الحاوي الكبیر شرحا وافیا ومطوال  شرح على مختصر اإلمام المزني في الفقھ الشافعي، وجاء شرح صاحب
اء    ھ دقائق المذھب الشافعي واستدالالتھ، ولموضح فی ل ج یقتصر فیھ على آراء الشافعي وأصحاب مذھبھ ب

 . السلف في المسائل مما زاد في أھمیة الكتاب بآراء المذاھب األخرى وآراء علماء
الحسین  ھو اإلمام أبو القاسم عبد الكریم ابن اإلمام أبي الفضل محمد بن عبدالكریم بن الفضل بن الحسن بن ٢

ا  ٦٦ھـ عن   ٦٢٣ھـ وتوفي رحمھ في سنة  ٥٥٦ُولد تقریبا سنة . القزویني الرافعي الشافعي  ولى  ،  عام ت
العزیز في شرح الوجیز قال ابن الملقن لم یصنف في لھ :  یة ببغداد مدة ثم عاد إلى قزوین.التدریس بالنظام

، الوجیز وھو اصل كتاب المنھاج للنووي والمحرر اختصار ، الشرح الصغیر على الوجیز ، والمذھب مثلھ 
اتحة وبھ و األمالي الشارحة لمفردات الف،  التذنیب على الشرحین الصغیر والكبیر ، ووشرح مسند الشافعي 

ي س       ، یعرف منزلتھ من الحدیث  نفھ ف از ص ار الحج ي أخط از ف ار     ، فرتھ للحج  واإلیج ي إخب دوین ف ھ الت ول
  .لملقن في مقدمة كتابھ البدر المنیر ترجمة ذكرھا ابن االھذه  .قزوین 

  
  



يعمل بالراجح ، إذ العمل به متعين شرعا وعقال ، وبالجملة : فكل من األمـرين  
أنـه  ، افق قوال للشافعي ، فإنه ذكر فيما إذا تارضت بينة الداخل والخـارج  يو

قضى للداخل ، لكن هل قضي له لترجيح بيبينته عارضت ي نة بيده ، أو ألجل أن
بينة الخارج فتساقطتا ، وبقيت اليد خالية عن المعارضة ، فعمل بها ، كما لو لم 

مين ، فعلى يهما في احتياج الداخل إلى التكن بينة أصال ، فيه قوالن ، يظهر أثر
 أ ١٢ذلك قلنا ما نحن فيه األول ال يحتـاج ، وعلى الثاني يحتاج ، فإذا تقرر / 

من كون الظاهر من األيدي أنهـا موضـوعة    كذلك ، إن سلم ما يدعيه المنازع
ليل، ، بعد نجاز األدلة ، وثم يتم تقرير هذا الوجه من الد كما وعدنا بذكره، بحق 

  إن شاء اهللا تعالى .
   والوجه الرابع من األدلة وهو الذي يظنه أكثر فقهاء الملة أنه الينكر أن

احتمال إحداث البيع والكنائس بالقاهرة المحروسة بعد بنائها ممكن ، كمـا أنـه   
يمكن أن تكون موجودة قبل ذلك ، وحينئذ فإمـا أن يـدعوا أن إيجادهـا فـي    

ك منقوض باتفـاق مـن   ابل الفتح ، أو بعده ، فإن كان بعده ، فذأمكنتها كان ق
أصحابنا ، وإن كان قبله ، فالصحيح كما حكاه النقلة ، الذين يرجع إلى قولهم في 
نقل المذاهب ، التي يجب على المقلدين العمل بها والفتوى أن البالد فتحت عنوة 

 ب١٢ ٣الفتح محمد القشيريووحكاه شيخ األنام ، قاضي القضاة، تقي الدين أب /
، وكان فيـه حـين   عن نص مالك رضي اهللا عنه في المدونة : وما فتح عنوة 

ونحوهما ، ال يجوز مصالحة أهل الذمة على إقرارها بالجزية  الفتح بيع وكنائس
،  ٦، والمنهـاج  ٥، والنهاية ٤، والوسيطعلى الصحيح من الوجهين في الوجيز 

                                                
دین،   ٣ ي ال د    محمد بن علي بن وھب بن مطیع بن أبي الطاعة القشیري القوصي، أبو الفتح تق ق العی ن دقی  .اب

ا         :وعشرین وستمائة،من أشھر مؤلفاتھ ولد سنة خمس و من أعظم م ام، وھ اإللمام الجامع أحادیث األحك
ھ    شرح  . زي في الفقھشرح كتاب التبری .ُصنف في مجالھ ول الفق ي أص ي      . مقدمة المطرزي ف راح ف اإلقت
 .ھـ،  ٧٠٢سنة  .شرح مختصر ابن الحاجب .السوانح اقتناص .علوم االصطالح

ذا    البسیطلإلمام الغزالي في الفقھ " ٤ ھ ھ ي كتاب ھ ف یط  " وھو كتاب موسع لخص بة الشطر والنصف     الوس بنس
الشاذة النادرة، وزاد في ترتیبھ وتنقیحھ، وھو كتاب  زیفة، والتفریعاتبحذف األقوال الضعیفة، والوجوه الم

ّول، "      شامل ألبواب الفقھ كافة. وھو یط" المط ین "البس اب الوسط ب وجیز الكت داد    وال ھ تع ر. وفی " المختص
  ثم شرحھا، واستدالل بالنصوص .  لألركان وللشروط

بن أبي العباس الرملي وھو كتاب في الفقھ  لمحمد )  نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ( حاشیة الشبراملسى  ٥
افعیة        على المذھب الشافعي روع الش ي ف ر ف تن مختص اج م اب المنھ اج      وكت ة المحت ووي ، ونھای ام الن لإلم

ي    ھ، وزاد ف رعیة من         شرح على ھذا المتن حلل ألفاظھ ووضح معانی ة الش ا باألدل ى لھ ائلھ وأت اح مس إیض
  الشافعي . المذھب الكتاب والسنة وآراء أصحاب



ا ، ألن المسلمين قد ملكوها باالسـتيالء ، فيمتنـع   ، وأنه يجب هدمه ٧والمحرر
ـ طجعلها كنيسة ، وعليه ين ، في سير  ٨رحمه اهللا ـ في األم  بق نص الشافعي 

فَكُلُّ بلَد فُتحتْ عنْـوةً فََأرضـها ودارهـا    : في الجزء الخامس عشر ، الواقدي 
في خَيبـر   -وسلَّم صلَّى اُهللا علَيه-وُل اللَّه ودراهمها وهكَذَا صنَع رس كَدنَانيرِها

  . ٩وبني قُريظَةَ
وباتفاق ال يجوز لإلمام أن يترك لهم الدنانير والدراهم في معاملة عقـد  

 أ ١٣الذمة ، فكذا ال يجوز / أن يترك لهم الكنائس ، وقد ملكها المسلمون ألجل
أن يكون على وجه الهبة ِلما ال يخفـى ، وال  هم ال يجوز لعقد الذمة ، ثم تركها 

نهم ال منَّــا ، فلـم   معاوضة ، ألجل عقد الذمة ، ألن البذل يكون معلى وجه ال
 ـ يبق إالّ جعلها مرصدة لهم ألجل المصلحة ، وملك الغانمين ال يجـوز أن ي ل عطّ

ي ألجل وجه المصلحة ، ولهذا لمـا اختلف قول الشافعي في كون أراض؛ عليهم 
لم يختلف في أن ما فُتح عنوة ال يكون موقوفا ، وعمـر  ن الفيء تكون موقوفة 

بعد استطابة قلـوب  ن رضي اهللا عنه إنما وقف أرض السواد إن قيل إنها وقف 
ر المسلمين لقسمت األراضي آخ: لوال  ١٠الغانمين ، أو الجتهاد رآه ، وهو قوله

  .ل ذلك ، واهللا أعلم كما قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وألج

                                                                                                                                      
  كتاب المنھاج متن مختصر في فروع الشافعیة لإلمام النووي .  ٦
الخضر بن محمد، ابن تیمیة  لعبد السالم بن عبد اهللا بن  المحرر في الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل  ٧

 ھـ652  الحراني، أبو البركات، مجد الدین ت
المي أ   ٨ ھ اإلس ي الفق اب ف اب األم كت ام كت ھ األم افعيلف ى  ،  الش افعي عل اله الش د أن أم ویطي، بع ھ: الب جمع

لیمان                  ن س ع ب ى الربی د نسب: إل ك فق ھ، ومع ذل ى نفس بھ إل ھ وال نس مھ فی ذكر اس م ی ر، ول تالمیذه في مص
. ویعبر عن   الصالةفھو یبدأ بباب الطھارة ثم كتاب ،  حنیفة يأبھ بحسب منھج برادي، بعد أن رتبھ وبوَّالم

د       افعي الجدی ا مذھب الش ا بأنھ رض     ،والمسائل التي فیھ اب یع ذا الكت ي ھ افعي   ف ألة الواحدة     الش ي المس ف
ویعد ، فیقوم الربیع بإضافة رأى ثالث ، فأحیانا یترك المسألة دون أن یرجح رأیا على رأى ، رأیین مختلفین 
  وصل إلیھ الشافعي.ما  ھذا الكتاب آخر

  األم / كتاب الحكم في قتال المشركین ، ومسألة مال الحربي   ٩
ائًال:    ١٠ توقف عمر رضي اهللا عنھ في قسمة سواد العراق حفظًا لمصلحة الجماعة وأجیال األمة المستقبلة ق
ھ و             « لى اهللا علی ي ص ل النب ا فع ا كم ین أھلھ متھا ب ة إال قس ا فتحت قری لمین م ر المس لم  لوال آخ ھ   »س ووج

ا إذا    یم أودھ االستدالل ھنا أن عمر رضي اهللا عنھ نظر إلى مصلحة األجیال القادمـة التي قـد ال تحظى بما یق
قسمت األراضي بین الفاتحین فقط؛ مما یحصر المال في أیدي فئة معینة تتوارثھ دون اآلخرین، وھذا مناف 

  ال إلقامتھ وتحقیقھ.لمقصد العدل الـذي ما أنزلت الشرائع وأرسلت الرسل إ
  .٥١٤-٤/٥١٣البخاري، الجامع الصحیح، كتاب الخمس، باب الغنیمة لمن شھد الوقعة    



 ب١٣وحكى اإلمام عن طائفة من األصحاب القطع / به ، وعلى هذا لـو   
سلم لهم وجودها قبل الفتح لوجب نزعها منهم ، إالّ أن يتصل بالصلح المـذكور  

  ممن ال يجوز نقض حكمه ، فعليهم إثباته إن ادعوه وأرادوا اإلبقاء .حكم 
لخصوم ، وهـو عنـدي أظهرهـا    والوجه الخامس في االستدالل على ا  

وأحالها وأعالها وأسناها ، مع تسليم احتمال الوجود قبل الفتح وبعده ، وإنمـا  
قلت ذلك ألنه ال ينكر أن إمكان الحدوث لذلك بعد الفتح وقبله موجود ، وإذا كان 

لـم   ١١الزناركذلك فالموجود اآلن من أهل الملتين في هذه الديار اليهود ، وأهل 
ذمة على طريق االنفراد ، كما يبتدر ذلك ذهن الحاضر والباد ، ومـن  يعقد لهم 

فـي أن   يعـذره ،  لقيناه منهم يعترف بذلك وال ينكره ، بل يدعي لجهله أن ذلك 
  .قد عقدت لهم الذمة ممن له عقدها في الجملة أوائل /  أسالفهم 

 أ١٤ ابلغوا ، وصـارو  ولنا خالف في أن أوالد من عقدت لهم الذمة إذا 
من أهل أن تُعقد لهم ، فهل يجري عليهم حكم العقد مع آبائهم ، أم يحتاجون إلى 
عقد جديد ، كما احتاج إليه آباؤهم ؟ واألخير هو الذي قال الشيخ العالمة الورع 

ظاهر نص الشافعي ـ رحمه اهللا ـ     أنه ١٢إسحاق ، صاحب التنبيهالزاهد أبو 
ومن تبعه ، وهو من العراقيين الذين هم ،  ١٣ف ما قاله بعض المراوزةالعلى خ

                                                
النَّصاَرى والَمُجوِس. وفي التَّْھِذیب: ما َیْلَبُسُھ  َزَنَر الرَُّجل َزْنَرًا: َأْلبَسھ الزُّنَّاَر، كُرمَّان، وھو ما َعَلى َوَسِط١١  

  . تاج العروس ( زنر ) . َوَسِطھ الذِّمِّيُّ َیُشدُّه على
، ت  الشیرازيالفیروزآبادي  إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسفابي التنبیھ كتاب في الفقھ الشافعي لإلمام  ١٢

ا     ھ فبلغت م سنة ست وسبعین واربعمائة ببغداد ،  وقد سرد في كشف الظنون عدد من الشروح لكتاب التنبی
را ١٠) شرحًا و (٤٣یزید على ( د   . ت) مختص ائل         ق ھ مس ن وردت فی ھ، ولك واب الفق ل أب ى مجم تمل عل اش

كثیرة فیھا خالف مطلق بال ترجیح، فانبرى لھ أمام الشافعیة في عصره اإلمام النووي وبّین الراجح من ھذه 
ط     المسائل المختلف فیھا في المذھب، وما ُیفتى بھ من مسائلھ، وكذلك فإن بعض ھ غل ان فی مسائل التنبیھ ك

ھ.  محض، فق ي     ام بتحصیحھا بقولھ "واألصح كذا" وسّمى الكتاب تصحیح التنبی ة ف یر  للشیرازي  ترجم س
 . اعالم النبالء ، وطبقات الشافعیة الكبرى و وافیات االعیان ، و شذرات الذھب

رأس ھؤالء البویطي خلیفة الشافعي ،  توفي اإلمام الشافعي وقام تالمیذه بدور نقل المذھب وتدریسھ وعلى  ١٣
یع     و اموا بتوس ل ق ل ب ذ بالنق ي         لم یكتف التالمی ل المزن ا فع دة كم روع الجدی ي الف اد ف د   . المذھب باالجتھ وق

 طریقة الخراسانیین : الثانیة  . العراقیین طریقة : األولى : المذھب وتدریسھ ونشره ُعرفت طریقتان في نقل
  .  أو طریقة المراوزة

ار        والمزني ، أما طریقة العراقیین فقد أخذت عن الربیع ور انتش و مح اطي وھ و القاسم األنم أخذھا عنھم أب
ي معظم           المذھب الشافعي ببغداد ومن بعده ھ ف ر المذھب عن طریق ذي انتش ریج ال ن س تلمیذه أبو العباس ب

وراء  تلمیذه اإلمام محمد بن علي بن إسماعیل القفال الكبیر الشاشي فنشر فقھ الشافعي فیما اآلفاق ، ثم جاء
ى  النھر ة           ، حت ت بطریق دوین عرف ي الت ة ف لك طریق فرائیني فس د االس و حام اء أب راقیین   ج =  الع

والمحاملي وظلت ھذه الطریقة  من العلماء منھم الماوردي والقاضي أبو الطیب الطبريوتبعھ علیھا عدد =
  . الخراسانیین ھي الطریقة الوحیدة وقولھا ھو المعتمد حتى ظھور طریقة



أقعد بنقل نصوص الشافعي من المراوزة، وقد جرى على األخذ بظـاهر الـنص   
، وهما شيخا العراقيين  ٢، والشيخ أبو حامد ١لمذكور ، منهم القاضي أبو الطيبا

م وسلَّ :في التعليق  ٣العراقيين ـ رحمهم اهللا تعالى ـ وال جرم ، قال البندنيجي  
إلى نصـه فـي األم ، وصـححه     ٤المذهب ، وعزاه ابن الصباغ في المجرد أنه

الشام في زمانه فـي   ، شيخ ٥ابن أبي عصرونالشيخ العالمة  ب١٤/واختاره 
كتابه المسى بالمرشد ، وإذا كان كذلك فال بد من عقد الذمة لهم ، حتى لو أبوا 

  يجوز أن تعقدذلك ، كانوا في حكم الناقضين للعهد ، كما هو مبين في بابه ، وال
                                                                                                                                      

ال الصغیر     أما طریقة الخر    د القف ى ی رت عل ذي      اسانیین أو المراوزة فقد ظھ انیین ال یخ الخراس روزي ش الم
ة ال        ا جماع ھ علیھ ألیف ، وتبع ي الت دة ف ا جدی وراني        سلك طریق ویني والف د الج و محم م : أب ون أھمھ یحص

اتفقتا على الطریقتین وأصبحت الكتب المعتبرة التعدوھما فمتى  والمسعودي وانتھى فقھ الشافعي إلى ھاتین
  .  المذھب رأي كان ھو المعتمد في

اني    ثم ظھر بعد ذلك من العلماء من لم یتقید بمدرسة واحدة بل نقل من ھذه     ون كالروی وتلك ، منھم العراقی
ة      والشاشي وابن الصباغ ، ومنھم الخراسانیون كإمام ف ثالث ذي أّل ي ال الحرمین الجویني والمتولي والغزال

  . والبسیط یز والوسیطكتب مھمة ھي الوج
ري   ١ ر، الطب داد    القاضي أبو الطیب، طاھر بن عبد اهللا بن طاھر بن عم ھ بغ افعي، فقی ان    .الش ب: ك ال الخطی  ق

ق، صحیح المذھب، اختلفت            شیخنا أبو الطیب ا، حسن الخل روع، محقق ول والف ا باالص اقال، عارف ورعا، ع
ر:      بكرا قال القاضي ابن . وعلقت عنھ الفقھ سنین إلیھ، د عم یخنا وق ي الطیب ش ن الشامي: قلت للقاضي أب

الطبقات  " قال أبو إسحاق في .قال: ولم ؟ وما عصیت اهللا بواحدة منھا قط ! لقد متعت بجوارحك أیھا الشیخ
عقلھ، وال تغیر فھمھ، یفتي  " : ومنھم شیخنا وأستاذنا القاضي أبو الطیب، توفي عن مئة وسنتین، لم یختل

 . 405 توفي سنة  .المواكب إلى أن مات تدرك علیھم الخطأ، ویقضي، ویشھد ویحضرمع الفقھاء، ویس
ین                ٢ ع وأربع نة أرب ده س د اإلسفرائیني مول ن أحم د ـ ب اھر ـ محم أبو حامد اإلسفرائیني، ھو:أحمد بن أبي ط

ة، وت  نة ( وفوثالثمائ ي       ٤٠٦ي س ر المذھب ف ھ انتش داد، وب ي بغ افعیة ف یخ الش ان ش ة، وك ت وأربعمائ ) س
 خراسان.

ي إسحاق     ,العالمة المفتي أبو نصر محمد بن ھبة اهللا بن ثابت ، الشافعي الضریر : ھوالبندنیجي   ٣ ذ أب  تلمی
اور      . الشیرازي  م ج ام شیخھ ، ث ي أی ي    وحدث عن   . درس ف ي إسحاق البرمك و سعد     روى . أب ھ : أب عن

ا    . الخالق الیوسفي البغدادي ، وإسماعیل التیمي ، وعبد وكان متعبدا معتمرا ، كثیر التالوة ، وعاش ثمانی
 . سنة توفي سنة خمس وتسعین وأربع مائة وثمانین

د         ٤ ر ، عب و نص افعیة أب یخ الش ة ، ش ام ، العالم و اإلم ن محم    ھ ید ب ر       الس ن جعف د ب ن أحم د الواحد ب ن عب  د ب
، وكتاب " الكامل " ، وكتاب " تذكرة  " بغدادي ، الفقیھ المعروف بابن الصباغ ، مصنف كتاب " الشاملال

نة      " السالم العالم والطریق ده س ة ،  مول رف    أربعمائ و أع ون : ھ انوا یقول ي إسحاق   بالمذھب من   وك  أب
یرازي   ت  ،الش ان    وكان ا . وك ة إلیھم ر   الرحل و نص را     أب ا ، خی ة ، دین ا ، حج د   ، ثبت ة بع ي   درس بالنظامی أب

ب     : خلكان ابن وقال  ، وكف بصره في آخر عمره ، إسحاق كان تقیا ، صالحا ، و " شاملھ " من أصح كت
ا  أصحابنا ، أبي  وأثبتھا أدلة ، درس بالنظامیة أول ما فتحت ، ثم عزل بعد عشرین یوم نة تسع    إسحاق  ب س
وأربعمائة جمادى األولى سنة سبع وسبعین  ثالث عشرفي یوم الثالثاء ،  أبو نصر توفي الشیخ .وخمسین 

  ٤٦٥ـ ٤٦٤/ ١٨سیر أعالم النبالء  .
ري التمیمي ،       ٥ ي السَّ ن أب رون  ب ابن أبي َعْصـرون : عبد اهللا بن محمد بن ھبة اهللا بن المطّھر بن أبي عص

د          ق ، ول ل دمش دین ، نزی رف ال ل ، یلقب بش لي ، الحدیثي األص نة   القاضي ، أبو سعد الموص ـ  ،  ٤٩٢س    ھ
ي   صنف كتبا منھا : صفوة المذھب على نھایة المطلب ، االنتصار ، الذریعة في معرفة الشریعة ، مختصر ف

ام ،     ة األحك ي معرف ھ ف رائض، والتنبی د الف ا  ، تووالمرش انین    فوغیرھ س وثم نة خم ان س ي رمض ـي ف
   ١٢٥|٢١، سیر أعالم النبالء  ٥٣|٣اَالعیان  وفیات .وخمسمائة

 
  



وجود من البيع والكنائس ، التي وقـع الشـك   ملهم الذمة ، ويدخل فيها ما هو 
واالحتمال في حدوثها قبل الفتح أو بعده ، وإذا حصل الشك في التّقدم على الفتح 
، أو التأخّر عنه ، أو في أن الفتح كان بالصلح أو غيره ، لم يوجد ذلـك ، فـال   

ى ذلك ، وهذه قاعدة مستقرة في الشرع ، أنه متى وجِـد  يجوز بسببه اإلقدام عل
في شرط الشيء، ال يجوز فعله، وال يثبت ، وقد و قيـل :   الشك جد هاهنا ، وإن

ال نسلم أن القدم شرط ، بل الحدوث بعد الفتح هو المانع ، وقد وقع الشك / فيه 
، رتـب الحكـم ،   المستقرة أنه إذا وقع الشك في المـانع   ١واعدومن الق أ ١٥

  .فوجب أن يجوز العقد لهم ألجل ذلك 
  قلت : عن ذلك جوابان :   

قال : ما كان وجوده مانعا ، كان  ٢أن الشيخ سيف الدين اآلمدي : أحدهما
عدمه شرطا ، وحينئذ يعود ما سلف ، ويصح أن تمنع القاعدة المـذكورة فـي   

 األصل عدمه .أنَّـا إذا شككنا في المانع ، رتّبنا الحكم ، ألن  
: وهو أوالهما في ظني أن نقول : إنما تتم القاعدة المـذكورة إذا    الثاني  

دم ، فال يمكن أن ينفـى ،  وجوديا ، أمـا إذا كان عدميا ، فاألصل الع عكان المان
، ألن الحدوث كيف قُدر ، ويقال: األصل عدم المانع، وما نحن فيه من هذا القبيل

على العدم ، واألصل عدم التقدم إلى الزمان الـذي   ئارط، عده قبل الفتح ، أو ب
  ب١٥وقع االتفاق على الحدوث / فيه ، فإذا امتنع جواز عقد الذمة لهم على هذه

، ألن بقاءهـا كـان ألجـل     لم تقرر، وهي في ديارنا  البيع والكنائس ألجل ذلك
إذا وجد عقد معهم ،  حقهم ، وال حقّ لهم فيها على هذا التقرير ، وخالف هذا ما

   وشككنا بعده في تقدم الحدوث على الفتح أو تأخره ، فإنها ال تـنقض ألجـل أن
زال بالشـك ، وهـذا علـى رأي لـبعض     فال ي األصل دوام العقد واستمراره ،

                                                
 كتب : القاعدة .  ١
د   ٥٥١اآلمدي : أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم، سیف الدین اآلمدي، ولد سنة ( ٢ ي آم )ھـ، ف

ي،             م العقل ى العل ھ إل بب میل ھ بس اء ل ام الفقھ رض التھ ا، تع درس بھ من دیار بكر، انتقل وھو شاب بغداد، ف
ي ٥٩٢فانتقل سنة ( ة          )ھـ إلى مصر، وبقي بھا مدرسًا ف ًا بمحن ا أیض رض فیھ د تع ھا، وق ى بعض مدارس إل

ة       ا مرتب ولى فیھ ث ت ق، حی أخرى، حیث نسب إلیھ فساد العقیدة، لغلوه في الفلسفة، ثم انتقل بعدھا إلى دمش
  )ھـ٦٣١األستاذیة في المدرسة العزیزیة ثم عزل عنھا، وتوفي سنة (

 



بناء على ما إذا اختلف المتبايعان في شرط يفسد العقد بعد وجوده ،  ،األصحاب 
صحة ، وهو أحد القولين في المسألة ، والقول اآلخر أن القول قول من يدعي ال

 أن القول قول من يدعي الفساد ، وعلى هذا ال يختلف الحال فيما نحن فيه بـين 
أن التي انقضت عدتها في الظاهر إذا ، ما قبل العقد وبعده ، ومما يتأيد به األول 

،  أ١٦م ال ؟ فيه قوالن، هل يجب /  لها النكاح أزويجيبة بالحمل قبل التوجِدت رِ
في ابتداء العدة لم يحل النكاح قوال واحدا ، وكذا يؤيده قـول  حصلت الريبة  ولو

في الدين فقط ، ال يعود  ١الغزالي في كتاب النكاح : إن من بلغ رشيدا ، ثم سفه
ـ  ف، ف ، ولو سفه بعده في المال فقط الحجر عليه بنفسه اتفاقا  هي عـوده بنفس

قارب واحد منهما البلوغ ، لم يرتفع الحجر ، ودام ، وفرق بأنه في  خالف ، ولو
بيقين ، فال يرتفع بالشك في الرشد ، فإن اتصال الفسـق   هذه الحالة ثبت الحجر

الشك ، بسبب الفسق ، ب، لم يعد أيضا ك فيه، وإذا ارتفع بيقينبالبلوغ يوجب الش
  واهللا أعلم .

ة على ما يخالف دعوى أهل المسـكنة  هذا تمام ذكر ما حضرني من األدل  
يقتضي تعميم الحكم في كل كنيسة وبيعـة ،  ، والذِّلة ، واألخير منها والذي يليه 

  ب١٦، هل /كان موجودا، مما وقع الشك فيهونحو ذلك من متعبدات أهل التابين 
ألهمه في الديار المصرية قبل الفح أو بعده ، فليتأمل ذلك من سدد اهللا قصده ، و

هر ألجل تقريـره  تفيما تحقق وجوده قبل الفتح ، أو اش ، وال يجري ذلكرشده 
  .ممن سلف من الخلفاء الراشدين 

، هو عمدة مـن قـام فـي     لوقد آن لنا ذكر ما تقدم الوعد به من سؤا 
نُصرتهم من أهل اإلسالم ، وفاء بما التزم لهم من األمان ، فنقول : فإن قيـل :  

تحت صلحا بعد الفتح أو قبله ال ينكر ، وكذا احتمال كون البالد فُالحدوث  احتمال
أو عنوة ال ينكر ، وعى تقدير أن تكون قد فُتحت صلحا ، وكانت البيع والكنائس 
إذ ذاك بهذا المكان موجودة ، ووقع الصلح عليها ، فال يجوز هـدمها ، وعلـى   

لين : أحـدهما يقتضـي   م ، فقد دار األمر بين احتماكتقدير خالفه ، ينعكس الح

                                                
یة شھاب الدین أحمد بن أحمد بن سالمة القلیوبي : السفھ ھو : بذاءة اللسان والنطق بما ُیستحى منھ . حاش  ١

  . ٣/٣٦٥على شرح جالل الدین المحلي على منھاج الطالبین 



والظاهر فيما دار بـين احتمـال   ، الهدم ، واخر يقتضي اإلبقاء ، وجهل الحال 
 أ ١٧، وهو كونه وضع نه وضع بحق ، واحتمال عدم الجوازالجواز / وهو كو

 دعواهمأنه يحمل على أنه وضع بحق ، وشاهد ذلك من قول األصحاب ، عدوانا 
وجهل الحال في وضعها ، ال يزال حمال لها  ،٢ على حائط ١وعذجُأضيفت أنه إذا 

 :على أنها وضعت بحق ، ويؤيد ذلك أيضا أنه إذا قال صاحب الدابـة لشـخص  
كان القول قوله في عدم الغصـب ،  ، نك أعرتنيها : ال إ ها ، وقال منازعهتغصب

ألن الظاهر من البدء أنها بحق ، ومدعي الغصب يدعي خالف الظاهر ، وقد نقل 
ذلك عن نص الشافعي ـ رحمه اهللا ـ وهو في األم ، وكيف يقال بـأن    ٣مزنيال

ـ رضي اهللا عنه ـ هدم، وبلدة البصرة بلدة إسالمية، خُطّت في زمان عمرذلك ي
 تبة بن غزوان ، وقد ذكر في الحاوي أنسنة سبع عشرة من الهجرة، على يد ع

 ب ١٧كانت فـي قريـة أو   مال أنها / ت، الح ضما يوجد فيها من كنائس ال ينق
إحداث شـيء منهـا بعـد    فاتّصلت بها عمارات المسلمين ، فإن عرِف  ،برية 

  .بناءالمسلمين وعماراتهم نُقض 
وطريق الجواب عن ذلك أن نقول : مـا ذكرنـاه مـن الـدليل الرابـع       

لى أن الديار والخامس يدفع السؤال من أصله ، أمـا الرابع فألجل أنه مفرع ع
، والبصرة كما قال الماوردي للشيخ أبي حامد حين سأله : المصرية فتحت عنوة

هل هي من سواد العراق : ُأنشئت في موات أحياه المسلمون، وحينئذ فما كـان  
التي قُدر اتصالها بها ال يخلو إمـا أن يكون فُتح صـلحا ،  ، به البيع والكنائس 

ينه وبين ما نحن فيه ، ألن ما قدر أنه ظهر الفرق ب، أو عنوة ، فإن كان صلحا 
                                                

 . لسان العرب ( جذع )الِجْذُع: واحد ُجذوع النخلة، وقیل: ھو ساق النخلة، والجمع َأجذاع وُجذوع  ١
  وحكى ابن اَألعرابي  سیبویھ: وكان ِقیاُسھ ُحوطانًا،الحائُط: الِجدار َألنھ َیُحوُط ما فیھ، والجمع ِحیطاٌن، قال   ٢

ل إذا        في جمعھ ِحیاٌط كقائٍم وِقاٍم، ِإال َأن حائطًا قد غلب علیھ االسم ھ فاع ر علی ا یكس ى م ر عل فحكمھ َأن یكّس
 . لسان العرب ( حوط )النكسار ما قبلھا كان اسمًا؛ قال الجوھري: صارت الواو یاء

ماع  ٣ راھیم إس و إب و أب د اهللا     ھ ن عب ة ب ن نھدل لم ب ن مس حاق ب ن إس رو ب ن عم ماعیل ب ن إس ى ب ن یحی یل ب
ھ:   ر  المصري. كان المزني زاھدا عالما مجتھدا مناظرا محجاجا غواصا على المعاني الدقیقة. ل امع الكبی  الج

غیر امع الص ر والج ور والمختص رة ،  والمنث ائل المعتب ال    والمس ائق. ق اب الوث م، وكت ي العل ب ف ، والترغی
وستین  سنة أربع لمزني ناصر مذھبي،توفي المزني بمصر ودفن یوم الخمیس آخر شھر ربیع األول: االشافعي

 : یقال كان عمره سبعا وثمانین سنة.البیھقيومائتین ، قال 

 

 



، ناء على أن مـا فُـتح صـلحا    بكان يجاورها حين ُأنشئت كان يجوز تقريره ؛ 
 أ١٨يجوز تقرير ما به من الكنائس ، فأمكن / احتمال تقريره ، وال كذلك  مـا  

على تقدير أن يكـون موجـودا حـين    ، نحن فيه ، فإن ما به من الكنائس اآلن 
يجوز تقريره على األصح ؛ بناء على أن ما فُتح عنوة ، وبه كنائس ،  ال، الفتح 

لموضع المضـاف  ا، فإن المسلمين ملكوها بالفتح ، وإن كان ال يجوز تقريرها 
إلى البصرة فُتح أيضا عنوة ، فلعل ما ذكره الماوردي من التأويل بناه على مـا  

وبها كنائس ، يجوز تقريرها ، ادعى أنه الصحيح من أن البالد إذا فتحت عنوة ، 
فإنه إذا كان كذلك ، تم له ذلك ، وقد رأيتُ ذلك مصرحا به في تعليق البندنيجي ، 

ن في البالد التي أنشأها المسلمون كالبصرة والكوفـة وبغـداد   حيث قال : إذا كا
بيعة أو كنيسة ، نظر اإلمام في ذلك ، فإن كان محدثا قلعه وأبطله ، ومـا لـم   

  ب ١٨يعرف سببه أقره ؛ لجواز أن يكون رسمه قبل / إحداث هذه البالد ، فـإن 
ن ، فكيف شاع إقرارهم كها المسلمولَقيل : فهذه المواضع كلها فُتحت عنوة ، وم

  ! ؟في كنائهم فيما فتحه المسلمون عنوة 
قلنا : يجوز ذلك على أحد الوجهين ، فإن ما فتحه المسـلمون عنـوة ،   

  وكان فيه بيع عامرة ، وكنائس موجودة قائمة ، فيها وجهان : 
يجوز أن يصالحهم على إقرارها لهم ، وعلى هذا تُحمـل بيـع   : أحدهما 

  .العراق 
لكه المسلمون فال يصالحهم على أن يجعلـوا  مالثاني : ال يجوز ؛ ألنه و 

فيما ذكرناه ، وإذا  حبيعا وكنائس، هذا آخر كالمه ، وهو صريأمالك المسلمين 
بان الصحيح في المذهب ، كما ذكره الرافعي ومن تبعه ، والغزالي في الوجيز ، 

ح عنوة ، ظهر منه أن تقريـر  أنه ال يجوز تقرير كنيسة فيما فُت، وغيره أيضا 
الكنائس في العراق على خالف الصحيح عندهم ، وكذلك في البصرة ، فال يحتج 

  به علينا .
 أ١٩يمكـن أن  : / على أنّي أقول من نفس كالم الماوردي في البصـرة    
بين ما نحن فيه ، وذلك أنه جعل احتمال اتصال العمـارة   و ،فرق بينها  يوجد 

هو المسوغ للتقرير ، واحتمال االتصال هاهنـا  ، كان خارجا عنها  بما، الحادثة 



غير ممكن ، ألن السور الذي بناه المعز مانع من ذلك ، فلـم يبـق إالّ احتمـال    
  الوجود في حالة اإلنشاء ، وأنه دام كما يدعيه بعض المعاندين ، وقد ذكرنـا أن

مارة في البصرة بما كـان  ظاهر الحال يرده ويأباه ، وال كذلك احتمال اتصال الع
مقتضاه ، فيه البيع ونحوها ، فإنه ال ظاهر يخالفه ، فجاز أن يوفر على احتمال 

وبسط ذلك أنَّـا نقول : المستدل يزعم أن األمر إذا جهل كان الظاهر أنه بحـق  
كما سلف تقريره ، ونحن نُسلِّم له ذاك ،  ونقول : لكن تقدير إنشـاء القـاهرة    

 ب ١٩كما أسلفناه أيضا ، وحينئذ فقد والبيع حالة فيها خالف الظاهر /والكنائس 
في  ان على التقابل ، واألصل عدم الوجودتعارض في التقرير وعدمه فيها ظاهر

ـ  ن الماضي ،مالز ر ، فاعتضد به أحد الظاهرين ، وهو الذي يقتضي عدم التقري
ود فيها أصل من جانب ، ، بل الموجهذا ال يجوز أن يقال في البصرة ، ومثلفقدم

وظاهر من آخر ، فعمل بالظاهر ، ما هو أحد الرأيين كما تقدم ، وهذا ما قدمت 
  .الوعد به عند ذكر الدليل الثالث 

يه ظاهر مجرد ، بل نقول معه ففإن قلت ال نسلِّم أن الموجود فيما نحن  
ن قد وجد أصل أيضا ، وهو كون األصل بقاء ما كان من غير تجدد ، وحينئذ يكو

  في كل جانب أصل وظاهر ، فال ترجيح .
على األصـل الـذي    األصل الذي يتسك به المعترض طارٍئ باتفاق قلت :

تمسكنا به ، فإن اإلنشاء طارئ على العدم ، وإذا كان كذلك ، عـاد األمـر إلى 
  أ٢٠               ما قلناه ، واهللا أعلم .                            /

الدليل الخامس للسؤال فجلي ، فإن قلتَ : قضيته تطرد فـي  وأمـا دفع   
  .البصرة ونحوها 

نقل ما يفهم أن  ١قلتُ : يجوز أن يقال ال ، ألجل أن عبد الرحمن بن غنم 
عهومثل ذلك لم يرد في بالدنا ، واألصـل  عمر رضي اهللا عنه شمل أوالدهم  د ،

                                                

ن          عبد الرحمن ب ١ ر ب ھ وعم ھ ب ل وتفق ن جب اذ ب ن غنم األشعري الفقیھ اإلمام شیخ أھل فلسطین حدث عن مع
و سالم             د وأب ده محم ھ ول رھم وحدث عن درداء وغی ي ال ك األشعري وأب الخطاب وأبي ذر الغفاري وأبي مال
ن نسي                 ادة ب ول وعب ن حوشب ومكح ھر ب ھ وش والني مع تقدم و إدریس الخ وة وأب ن حی اء ب ممطور ورج

اس           ان بن سلیم وإسماعیل بن عبید اهللاوصفو ھ الن ام یفق ى الش ر إل ھ عم اء اهللا بعث ة إن ش قال ابن سعد ثق
ول اهللا          ، وكان أبوه صحابیا ھاجر مع أبي موسى  ى عھد رس رحمن عل د ال د عب وي ول و القاسم البغ وقال أب

ھ   أحمد بن حنبلروى لھ  الذھبيمختلف في صحبتھ قال  في مسنده أحادیث لكنھا مرسلة ویحتمل أن یكون ل



ن عهد عمر رضي أيقال : ال نُسلِّم  عدم ذلك ، فبني األمر عليه ، وعلى تقدير أن
، فالتخريج األصح فيما جهل حاله من أماكن البصرة التي اهللا عنه شمل أوالدهم 

وجد فيها البيع والكنائس ، هل كان مما أحياه المسلمون حين أنشأوا البصرة  أم 
ال ؟ وحيث لم يقل بذلك صاحب الحاوي ، ولم ينقله ، فلعله لم يخطر لـه إذ ذاك  

إيجاب تجديـد المأخذ المذكور ، أو خطر له ، لكنه لم يفر ع عليه ، ألنه يرى أن 
 ب ٢٠، ومادة ما ذكرناه /ع عليه، فلذلك لم يفرالعقد لألوالد خطأ ، كما صرح به

من التخريج إنما هي إيجاب تجديد العقد ، كما أسلفناه ، فإن قيـل : مـا قـال    
قالوا : إن الصحيح  ذد تقتضي موافقته ، إالماوردي أنه خطأ كالم المراوزة ، ق

أنه ال يحتاج إلى استئناف عقد مع األوالد ، بل يجري عليهم حكم أبيهم ، وادعوا 
إليه من قبل ، وإن كان اإلمام قد قال : إن خالفـه   أنه ظاهر النص ، كما أشرتُ

  لة .يمنع ما استحسنه من األد، ، وإذا كان كذلك ، فمذهب المراوزة لقياس ا
قلتُ حينئذ أقول : يترتب من هذا ، ومما سلف ، اتّفـاق أهـل العـراق      

   اختلفوا في المأخذ ، وإنما قلـت ذلـك ، ألن والمرازة على عدم التقرير ، وإن
الصحيح عند العراقيين كما حكوه عن صريح نص الشافعي في األم ، على أنه ال 

 أ٢١قتضي عدم تقرير الكنائس /ي، بد من تجديد عقد األوالد ، وهو كما قررناه 
وإن خالفهم المراوزة في التقرير بهذا السبب ، لكن المراوزة يقولون : الصحيح 
أن البالد إذا فتحت عنوة ، ال يجوز أن يقرر ما بها مـن الكنـائس ونحوهـا ،    
وقضية ذلك أن ال يجوز التقرير لذلك بهذه الديار ، وبذلك يصح ما قلناه ، واهللا 

  أعلم .
، على تقدير والدابة  وعذالجأمـا الجواب عن السؤال المعتضد بمسألة و  

فقد كل من الدليلين ، أعني الرابع والخامس ، فهو بإبداء الفرق بين ما نحن فيه 
  :وع ألمرين ذوذلك ، فنقول إنما أقر بالج

                                                                                                                                      
لھ رؤیة وأما أبو  الترمذيى بن بكیر عن اللیث وابن لھیعة أن عبد الرحمن صحابي وقال صحبة فقد ذكر یحی

ة ا  ان    مسھر فقال عبد الرحمن بن غنم ھو رأس التابعین كان بفلسطین وقیل تفقھ بھ عام ام وك ابعین بالش لت
ان          نة ثم وفي س باب ت ن عدي وش ثم ب ال الھی صادقا فاضال كبیر القدر مات ھو وجابر بن عبد اهللا في وقت ق

  . ترجمتھ في  سیر أعالم النبالء . والوافي بالوفیات .  وسبعین

  



وال يستلزم ذلك مخالفة أصـل    كون الظاهر أنها وضعت بحق : أحدهما 
، أو وجوده في زمن متقدم ، وقع النزاع فيه ، ات استحقاق الوضعآخر، وهو اثب

، السـتلزم  وال كذلك ما نحن فيه ، فإنَّـا لو حملنا ذلك على أنه لو وضع بحق 
 ب ٢١نقص عن العلةت، وشرط / العلة في الفرع أن ال مخـالفة األصل المـذكو

ضـي ، واألصـل   في األصل ، وقد نقصت ، ألن استلزام ذلك إلى وجود في الما
  عدمه ، لضعف الظهور المذكور .

فاألمر فيها ، بحق واألمر الثاني أن الجذوع إذا حملت على أنها وضعت   
ُأجبر علـى   ، ولهذا أحفاد ، ألنها لم تفوت عى صاحب الجدار انتفاعا به سهل 

ير تقدير مدة ، مـع  غوضعها على القول القديم ، وجازت المصالحة عليها من 
إنها إجارة ، وجازت على غير عين ، مع قولنا إنها بيع ، وال كـذلك مـا   قولنا 

نحن فيه ، فإن المفوت بالتقرير أمكنه مقصوده لعينها ، فجاز أن ال يكتفي فـي  
  .استحقاقها بمجرد الظهور 

فمسألة الجذوع مفروضة فيما إذا لم يدعِ صـاحبها أن صـاحب   وأيضا  
هـل / الجدار أذن له في وضعها  بل ادأ ٢٢حـال  لا عى استحقاق الوضع ، وج 

حتى لو قال صاحب الحائط : أنتَ أذنْتَ لي ، أو صالحتني عليها ، وقال له : بل 
صبتني ، فتشبه أن تكون كمثل دعوى غصب الدابة ، ومن هي في يده يـدعي  غ

فارقت مسألة الجذوع ما نحن فيه ، ألن المعانـدين  ، إعارتها ، وإذا كان كذلك 
مسـألة  ومون أنَّـا صالحناهم على إبقاء الكنائس المذكورة ، وبذلك يقـال  يزع

  ، حيث يقال إن الظاهر فيها أنها وضعت بحق .الجذوع 
كما قلت شـبيها   رفإن قيل : هذا اليقطع اإللحاق ، ألن ما نحن فيه يصي 

بما إذا قال صاحب الجذوع : أعرتني أو صالحتني ، وقال صاحب الجدار : بـل  
تني ، وإن ذلك يشبه أن يكون كدعوى غصب الدابة ، وقد سلف في تقرير غصب

ة: إ السؤال أننص الشافعي في دعوى غصب الدابعي العارية ،  ندالقول قول م
  وقضية ذلك أن يكون القول قول المعاندين .

  ب ٢٢قلتُ : اإللزام صحيح ، لكن النص في مسألة / الدابـة قـد قـال    
ألصحاب إن المزني غلط فيه ، وقطع بأن القول قول المالك ، وهـذا مـا   بعض ا



صححه ابن الصباغ ، وكذا القاضي أبو الطيب في آخر باب اإلجارة ، لكنه حكى 
   .واهللا أعلم،كل ذلجما نقله المزني إنه مرجوع عنه ألكى ح، حيث قال ١إن الربيع
ر األصحاب ، وإنه األولى  قال الغزالي  إن هذا الطريق هو الذي عليه أكث 

وبذلك يتم الجواب ، واهللا أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ، والمرجـو إذ  
خفيف الحساب ، وإعطاء جزيل الثواب ، والمسامحة في موقف العتـاب ،  ل كذا

عند نشر الكتاب ثمة ، ورحمته ، إنه على كل شيء قدير ، وباإلجابة جـدير ،  
  كيل .وحسبنا اهللا ونعم الو

ـ من تأليف ذلك وتبييضه في النسخة التي بخط الم غوكان الفرا ، نف ص
         ٢٣، يـوم سوابغ نعمائه ، في اليوم المبـارك  / أمتع اهللا ببقائه ، وأفاض عليه

  ، السادس والعشرين من شعبان المبارك سنة سبعمائة .، بعد صالة الظهراألحد 
  الحمد هللا وحده ، وصلواته على سيدنا

  نا محمد النبي ، وعلى آله ،ونبي
  ورضوانه على أصحابه

  رينـالطـاه
  والتابعين

                                                
ل   ١  ن كام رادي   الربیع بن سلیمان بن عبد الجبار ب د   ، الم و محم والھم أب ؤذن   م ري الم ام   . المص احب اإلم ص

مؤذنا  ،كان ومائة واتصل بخدمة الشافعى وحمل عنھ الكثیر وحدث عنھ بھ ولد سنة أربع وسبعین ،الشافعي 
  :، كان الشافعى یحبھ وقال لھ یوما بالمسجد الجامع بفسطاط مصر المعروف الیوم بجامع عمرو بن العاص

یا ربیع لو أمكننى أن  :وقال لھ یوما،  ن سلیمانخدمنى الربیع ب ما خدمنى أحد قط ما : وقال ! ما أحبك إلى
ھ     .نھ أحفظ أصحابيإفیھ أیضا :  و قال  ،وقال أیضا : الربیع راویتي  ألطعمتك أطعمك العلم اس إلی ل الن رح

ي       :قال القضاعي ، وروایة كتبھ من أقطار األرض ألخذ علم الشافعي افعي ف ر من روى عن الش والربیع آخ
مات  .ووصلھ أحمد بن طولون بجائزة سنیة، لجامع الطولوني وھو أول من أملى بھ با أملى الحدیث  .مصر

 طبقات الشافعیة . سبعین ومائتین الثالثاء إلحدى وعشرین لیلة خلت من شوال سنة ودفن یوم  یوم االثنین
قاضي ، طبقات الشافعیة البن  ٢/٢١٣، تھذیب التھذیب  ١/٩٤طبقات الحفاظ للسیوطي  ،  ١٠٥/ ٢الكبرى 
  ١/٢شھبة 

 



 ١

  ( مسأَلَةٌ )
  في منعِ ترميمِ الْكَنائسِ

  كتبها
   السُّْبِكيُّ اْلَكاِفي َعْبِد ْبُن َعِليُّ اْلَحَسِن َأُبو الدِّیِن َتِقيُّ القَاضي الْمجتهِد الْفَقيه الْحافظُ الْعلَّامةُ

هُ اُهللا  هـ) ٧٥٦-٦٨٣( َ ِ  رَ

 

  . بِنصه فَنذْكُره،  أَحدها هذَا،  فيها مصنفَات لَّهال رحمه الْإِمامِ للشيخِ 
   : عنه اللَّه رضي قَالَ

) دمالْح لَّهي لا الَّذقَظَنأَي نم ةنس فْلَةا الْغلَنعجو نم فرأَش لَّةى مدهإلَى و فرأَش لَةبظَـمِ  قأَعو  لَـةنِح 
 الْواصفُونَ يبلُغُ لَا كَثريا تسليما وسلِّم قَبلَه شرِيعة كُلَّ بِشرِيعته نسخ الَّذي محمد سيدنا علَى اللَّه ىوصلَّ
لَهفَض .  

 الْأَدلَّـة  من فيها ما أَنظُر أَنْ فَأَردت لَّةالْمضمح الْكَنِيسة إعادة أَو الْكَنائسِ ترميمِ عن سئلْت فَقَد بعد أَما
 وتوسلْت سبلَه ويرشدنِي الْحق من فيه اُختلف لما يهدينِي أَنْ اللَّه وسأَلْت الْعلَّة من فيها حصلَ ما وأُزِيلَ
هبِيبِن دمحلَّى مص اللَّه هلَيع لَّمسنِي لَا ومدأَع اللَّه لَهفَض لَّهظو تقَفَوو أَثَر رمـنِ  عطَّـابِ  بالْخ  ـهلدعو 

هوطرشي وا الَّتذَها أَخلَم حفَت الْبِلَاد ديشو لَامالْإِس لَهأَهذَا ، وهو يممرالت قَعالُ يؤالس هنا عريكَث ا لَاوميس 
 فيـه  إذْن بِلَا والْقُضاة الْملُوك من مراسيم بِه وتخرج بِجوازِه الْفُقَهاِء من كَثري ويفْتي الْمصرِية الديارِ في

كذَلطَأٌ واعِ خمبِإِج نيملساَء فَإِنَّ الْمبِن ةالْكَنِيس امرح مكَذَا ، اعِبِالْإِجا وهيممرت ككَذَلـاءُ  قَالَ والْفُقَه  :
ى لَوصاِء وبِبِن ةةُ كَنِيسيصلَةٌ فَالْواطأَنَّ ؛ باَء لبِن ةةٌ الْكَنِيسيصعكَذَا ما وهيممرلَا تو قفَر  نـيكُـونَ  أَنْ بي 

 كَـافرا  أَو الْواقف كَانَ مسلما باطلًا الْوقْف كَانَ كَنِيسة علَى وقَف لَو اوكَذَ ، كَافرا أَو مسلما الْموصي
 علَيـه  اللَّـه  صلَّى النبِي شرع هذَا كَافرا أَو لذَلك الْفَاعلُ كَانَ مسلما معصيةٌ وترميمها وإِعادتها فَبِناؤها
لَّمسو .  
وهو كُلِّ لَازِمل كَلَّفم نم نيملسالْكُفَّارِ الْما ، وأَمو ولُهاعِ أُصما ، فَبِالْإِجأَمو هوعفُر نإنَّ قَالَ فَم الْكُفَّار 

 بِالْفُروعِ مكَلَّفني لَيسوا قَالَ ومن ، هِمعلَي حرام علَينا حرام هو ما وكُلُّ فَكَذَلك الشرِيعة بِفُروعِ مكَلَّفُونَ
 كَسـائرِ  إنه:  يقُولُ وقَد بِهِم متعلِّق فَهو الْكُفْرِ كَتحرِميِ هذَا تحرِمي إنَّ يقُولُ فَقَد بِالْإِسلَامِ مكَلَّفُونَ وإِنما



 ٢

 بِـه  يقُلْ فَلَم لَهم فيه مأْذُونٌ أَو حلَالٌ أَو جائز إنه أَما ، حرام ولَا حلَالٌ لَا حقِّهِم في فيه يقَالُ فَلَا الْفُروعِ
دلَا أَحي وأْتلَى يبٍ عذْهم نبِ مذَاهالْم .  

يعمجعِ وائرالش تِسخن ةرِيعبِش بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسفَلَا و عرشي موإلَّا الْي هعرلْ ، شأَقُولُ:  ب  ـهإن 
لَم كُنقَطُّ ي عرغُ شوسي يهف دأَحأَنْ ل نِيبا يكَانم كْفُري يهف بِاَللَّه عائرا فَالشقَةٌ كُلُّهفتلَى مرِميِ عحالْكُفْـرِ  ت 

ملْزيو نرِميِ محفْرِالْكُ ت رِميحاِء تشإن كَانالْم ذختالْم ةُ لَهالْكَنِيسو موذُ لَا الْيختإلَّا ت كذَلل تكَانةً ومرحم 
 أَيضا وترميمها لَها ٍءبِنا إنشاُء لأَنها ؛ كَذَلك الْقَدمية الْكَنِيسة وإِعادةُ ، ملَّة كُلِّ في الْمحرمات من معدودةً
ك؛ كَذَل هأَنٌء لزج نامِ مرالْح هأَنلةٌ وانلَى إعامِ عرالْح ننَ فَمي أَذامٍ فرح نمو لَّهأَح لَّ فَقَدا أَحامرح ، نم 
مهوأَنَّ ت كذَل نعِ مرالش در هلَيع هلبِقَو عالَىت  }أَم مكَاُء لَهروا شعرش ملَه نينِ ما الدم أْذَنْ لَمي بِه اللَّه 

 {هلبِقَولَّى وص اللَّه هلَيع لَّمسو  }يلُّ لَا إنا أُحم مرح لَا اللَّهو مرا أُحلَّ مأَح ا}  اللَّهمإِنو لَفتاُء اخالْفُقَه 
 لَهـم  مأْذُونٌ بِأَنهم يقُولُ لَا يمنعونَ لَا يقُولُ فَاَلَّذي يمنعونَ لَا أَو والْإِعادة الترميمِ من يمنعونَ ونِهِمكَ في
 الْعبـارة  إطْلَـاقِ  علَـى  حمولٌم فَهو الْمصنفني بعضِ كَلَامِ في ذَلك وقَع وإِنْ ، جائز لَهم حلَالٌ أَنه ولَا

الَةالْإِحلَى ومِ عفَه يها الْفَقمل فرع داعقَو قْهفَلَا الْف رتغلٌ ياهج كبِذَل ، يهالْفَقو فنصالْم لُ قَدمعتسي نم 
ا الْأَلْفَاظم يهف ازجم هرِفَتعماَء أَنَّ لرِفُونَ الْفُقَهعي هادرم هتاطَبخماِء ولْفُقَهل .  

 غَيـر  منه يفْهم بِما ولَا بِالْمجازِ يتكَلَّم لَا أَنْ وعلَيه ذَلك في يعذَر فَلَا للْعوام مخاطَبته فَغالب الْمفْتي وأَما
رِهظَاه ، لُونَ ثُمالْقَائ بِأَنمونَ لَا هعنمي قُلْ لَمي دأَح مهنأَنَّ م كلِ ذَلعِ بِأَصرلْ الشرِطَ إذَا بتاُش ملَه  ـكذَل 

 وإِعادتها ترميمها في ويختلفُونَ علَيها يقرونَ إنهم الْفُقَهاُء نقُولُ الَّذي هو فَهذَا اشتراطُه يجوز موضعٍ في
 لهـذَينِ  فَلْيتنبـه  إعادة أَو ترميمٍ من يمكِّنونَ ولَا ، إبقَاٍء علَى يقَرونَ إنهم أَحد يقُلْ فَلَم شرط بِغيرِ وأَما

  . أَحد بِه يقُلْ لَم نُوالْإِذْ ، الْإِذْن من أَعم الْمنعِ عدم أَنَّ أَحدهما الْأَمرينِ
 من مأْخوذٌ بِه مقْطُوع أَمر وهذَا يبقَى ولَا فَيمنع يشرطْ لَم إذَا أَما شرِطَ إذَا هو إنما الْمنعِ عدم أَنَّ والثَّانِي
داععٍ قَومجا مهلَيلَا ع اجتحن يهإلَى ف لَّةأَد ةاصا فَكُلُّ خم هذْكُرن دعب كذَل نم يثادالْآثَارِ الْأَحو  طـرشو 
رمع رِهغَيو يدأْكت كذَلي كَانَ فَإِنْ لضِ فعا بهادنإس نها فَلَا ونرضأَنَّ ؛ يل كْمي الْحالَّذ  اهنـدقَص  ثَابِـت 

ونا بِدم اهنذَا ذَكَرها وا كَمأَن مهرقلَى نبِ عررِ شملَا الْخقُولُ وي دإنَّ أَح بررِ شملَالٌ الْخح ملَا لَها وأَن 
  . الْكَنِيسة لَفْظُ الْقُرآن في يرِد ولَم فيه لَهم نأْذَنُ



 ٣

 فَالصـوامع }  وصـلَوات  وبِيـع  صوامع لَهدمت بِبعضٍ همبعض الناس اللَّه دفْع ولَولَا{  تعالَى اللَّه قَالَ
انبهلرل اتلَوالصيلَ وا قهإن ودهلْيا لهماسو انِهِمسا بِلتلْوص ، عالْبِيو عمج ةرِ بِيعاِء بِكَسيلَ الْبق  ـودهلْيل 

سائالْكَنو ارصلنيلَ ىلقو عى الْبِيارصلنل .  
رالظَّاهأَنَّ و مسِ اسائوذٌ الْكَنأْخم ناسِ ميِ كَني الظَّبأْوِي الَّذت هى إلَيارصفَالن  ـودهالْيونَ  وـأْوإلَـى  ي 
ِسهِمائي كَنف ةفْيخ نم نيملسالْم هِمتادبعل لَةاطالْب .  

  . للنصارى هي الْجوهرِي وقَالَ للْكُفَّارِ الْمعبد الْكَنِيسةُ:  اللُّغات في النووِي وقَالَ
 بِيلـأَ  خلَافًـا  الْأَمصارِ غَيرِ في وكَذَا ، الْأَمصارِ في بِالْإِجماعِ منهدم فَهو الْفَتحِ بعد منها أُحدثَ ما وكُلُّ
 يجوز شرِطَ إذَا تقْرِيرِه في الْفُقَهاُء يتكَلَّم الَّذي هو والتبديلِ النسخِ وبعد الْفَتحِ قَبلَ كَانَ ما وكُلُّ حنِيفَةَ

 حكْـم  حكْمـه  أَنَّ يظْهـر  واَلَّذي ، كَلَاما فيه للْفُقَهاِء أَر لَم والتبديلِ النسخِ قَبلَ كَانَ ما وكُلُّ الشرطُ
اجِدسالْم دحوا يجِدسم نيملسلْمل دحوي يهف الَى اللَّهع؛ ت هأَنل نِيب كذَلثُ ليوا  حلَـى  كَـانـلَامٍ  عإس ، 
  . منه الْيهود أَو النصارى يمكَّن فَلَا يعتناكَشرِ الْإِسلَام السلَام علَيهِما وعيسى موسى فَشرِيعةُ

قَدو ماُء قَسالْفُقَه ا إلَى الْبِلَادم حةً فُتونا علْحصا ومو أَهشونَ أَنملسالْم ذْكُرنسو كذَل نلَكو َء لَا كُلُّهيش 
هنقَى مبت يهةٌ فكَنِيس نم رِغَي طراٌء ، شوس حةً فُتونع ا أَملْحإِذَا صلَ وصح كا الشيمف  حةً  فُـتـونع أَو 

 فَهـذَا  الشـرط  في الشك حصلَ وإِذَا فيهِما الشرطُ التبقية شرطَ أَنَّ من علَيه نبهنا لما يضر لَم صلْحا
عضوم عرِهي مف قْهلْ الْفقَالُ هلُ:  يالْأَص مدع طرا الشهمدها فَنم لَم تثْبطُ يرا شهقَائإب قَالُ أَوـا :  يهإن 

 فَقَـطْ  الْإِبقَاِء شرط في وشكَكْنا الْفَتحِ عند وجودها تحقَّقْنا إذَا وهذَا ، بِالشك نهدمها فَلَا موجودةٌ الْآنَ
 فـي  النظَـر  ويقَع أَضعف التبقية جانِب فَكَانَ شك إلَى شك انضاف الْفَتحِ عند وجودها في شكَّكْنا فَإِنْ

مهلْ أَنه ملَه دا يهلَيع قُولُ أَوإنَّ ن  
 يضمن لَا كَما التأْليف صورةَ يضمن لَا بِتبقيتها قُلْنا ولَو هادم هدمها إذَا وهلْ ِسهاكَنائ وعلَى علَيها بِلَادنا

 أَنـه  هوو تفْصيلٌ فيه ينبغي هذَا التأْليف رابِلُه ونحوها الْحجارةَ يضمن وهلْ والْمزمار الصليب فُصلَ إذَا
 فـي  تدخلْ لَم لأَنها ؛ أَصلًا ضمانَ فَلَا موات أَرضٍ في حجرٍ في كَنقْرٍ موات من أُخذَت أَنها احتملَ إذَا

لْكم نا مذَهخات كذَلذَا لهل دالْقَص جِدسي كَالْمى الَّذنبي يف اتورِ الْميبِغ بِيهشإِنْ تو لْ لَممتحي كلْ ذَلب 
تا كَانمى مرج هلَيع لْكم فَتقوو كذَلل لَمو لَمعا يفُهاقو هذه سائةَ الْكَنودجوالْم را فَالظَّاهضا أَيهلَا أَن 
نمضإِنْ يكَانَ و مادالْه كَبتا ارامرح .  



 ٤

 ومـا  الْكَنـائسِ  هـدم  يقْتضي ما الْفُقَهاِء كَلَامِ وفي الْفُقَهاِء كَلَامِ في سنذْكُرها الَّتي الْآثَارِ في أَنَّ علَموا
 إنْ - مبينـا  ذَلك سترى كَما وصفَتها محالِّها بِاختلَاف يختلف لأَنه ؛ ذَلك في تناقُض ولَا إبقَاَءها يقْتضي

 كَلَـامِ  مـن  فيه ما تنظُر حتى ذَلك في كَلَامٍ بعضِ من تجِده بِما الْفُقَهاِء سادةُ تغتر فَلَا - تعالَى اللَّه شاَء
رِهيطُ غَيحتا ولْمع هولبِأُص هوعفُرو .  

عرشلْنا ويمف يترس هكْرذ نم يثادالْآثَارِ الْأَحكَلَامِ واِء واَء إنْ الْفُقَهش الَى اللَّهعا تبطَال نم  نَ  اللَّـهـوالْع 
  : والتوفيق والْعصمةَ

 )ابب يثادالْأَح ةارِدي الْوف كأَ)  ذَلبو أَنأَب دمحم ياطيماأَ قَالَ الدأَنبو ننِ أَبيسالْح يلع نب دبع نِ اللَّهب 
يلنِ عورِ بصننِ مب ريقأَ الْمبظُ أَنافالْح نرٍ اباصا قَالَ نأَن انخيو الشاٍء أَبجيلُ راعمإس نب دمنِ أَحب دمحم 

اددالْح انِيهبالْأَص خيالشو وانَ أَبثْميلُ عاعمإس نأَبِي ب يدعس دمحم نب دمنِ أَحلَّةَ بم انِيهبـا  قَالَا الْأَصأَن 
 جعفَرِ بنِ محمد بن اللَّه عبد محمد أَبو أَنا الْأَصبهانِي الْكَاتب الرحيمِ عبد بنِ أَحمد بن محمد طَاهرٍ أَبو
 بن سلَيمانُ ثنا الْحارِث بنِ محمد بن إبراهيم ثنا الذِّمة شروط كتابِ في الشيخِ بِأَبِي الْمعروف حيانَ بنِ

 سـمعت  قَـالَ  مرةَ بنِ كَثريِ عن يةالزاهرِ أَبِي عن بشارٍ بن عبيد ثنا الْحبابِ بن سعيد ثنا أَيوب أَبو داود
رمع نطَّابِ بالْخ يضر اللَّه هنقُولُ عولُ قَالَ يسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسثُوا لَا{  ودحـةً  تـي  كَنِيسف 

 أَبـو  رواه فَقَد تصحيفًا وأَظُنه بشارٍ بن عبيد الطَّرِيقِ ههذ في هكَذَا}  منها ذَهب ما تجددوا ولَا الْإِسلَامِ
دمأَح دبع اللَّه نب يدظُ عافالْح انِيجري الْجف ابِهتلِ كي الْكَامف ةمجرت يدعنِ سب اننس نأَبِي ع ةرِياهالز 

نريِ عنِ كَثب رت قَالَ ةَمعمس رمع نطَّابِ بالْخ يضر اللَّه هنولُ قَالَ قَالَ عسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو 
  } . يمنيٍ كَفَّارةُ وكَفَّارته معصية في يمني ولَا معصية في نذْر لَا{ 

 يجدد ولَا الْإِسلَامِ في كَنِيسةٌ تبنى لَا{  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ وبِإِسناده عدي ابن قَالَ
 هِموأَفْضـل  الشامِ أَهلِ صالحي من وكَانَ بعضهم ووثَّقَه الْأَكْثَرونَ ضعفَه سنان بن سعيد}  منها خرِب ما

وهو نالِ منِ رِجاب هاجم هتيو كُنأَب يدهالْم .  
هذَكَرو دبع قي الْحكَامِ فالْأَح .  
لُهقَولَا و ددجا يم رِبا خهنم امأَنَّ علَ لعالْف ياضلَةً كَانَ إذَا الْمولٍ صصوملَ لمتاح يضـ  الْم اسالالَوقْبت 

 ، بعضها وخراب كُلِّها خراب يعم"  ما"  قَولَه لأَنَّ ؛ والْإِعادةَ الترميم أَيضا ويعم للْعمومِ علَيهِما فَيحملُ
لُهقَوى لَا"  ونبت  "معي ارصى الْأَمالْقُرو ، لُهقَوا"  وم رِبخ معي سائةَ الْكَنميالْقَد ادرالْمـي  وـلَامِ  فالْإِس 



 ٥

 صـولحوا  فَما الْإِسلَامِ حكْم علَيها بِلَاد في أَو الْإِسلَامِ بِلَاد في أَعادوه أَو رمموه أَو بنوه ما فَكُلُّ كَالْبِناِء
هلَيإِنْ عو لَم كُني يهف ملسإذَا م ماهنالَحلَى صأَنَّ ع لَدا الْبذَا لَنهبِلَا و كش .  
قَدقَالُ وا يمإن ماهنالَحلَى صأَنَّ ع لَدالْب ملُ لَهخدي يف كذَل عنميو هنم .  
قَدو لَفتاخ ابحأَص يعافا الشيمف حا فُتلْحلَى صكُو أَنْ عنَي لَدالْب مي لَهف اثدإح سائـا  كَنيهف  ـنفَع 

  . الْأَحاديث من ذَكَرناه ما مقْتضى علَى منعه الْأَصحابِ بعضِ
 الْإِسـلَامِ  مدة في بنوه ما وأَما لَهم والدار ملْكهِم في يتصرفُونَ لأَنهم فيه منع لَا أَنه الظَّاهر الرافعي وقَالَ

 لأَنا جاز ذَلك بعد علَيه صالَحونا لَو لَكنه علَيهِم حراما كَانَ وإِنْ فَهو محاربونَ وهم الْفَتحِ قَبلَ بِلَادهم في
  . جديدا حكْما الصلْحِ حنيِ من دئونبت ذَلك قَبلَ كَانَ ما إلَى ننظُر لَا

ادنبِالْإِسخِ أَبِي إلَى وينِ الشانَ اببثَنِي قَالَ حدي حالثنا خ امقْدم ند باونِ دى بيسع رصثنا بِم رضالن  ـنب 
دبارِ عبثنا الْج نةَ ابلَهِيع نطَاٍء عع ننِ عاب باسٍع يضر ا اللَّهمهنولَ أَنَّ عسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع  ـلَّمسو 
  } . كَنِيسة بنيانَ ولَا الْإِسلَامِ في خصاَء لَا{  قَالَ

هادنإس يفعانُ ضينبو ةلُ كَنِيسمشاَء يدتابةَ الادالْإِعو ادري الْملَا فا مِالْإِسكَم اهنري فَسف يثدي  الْحالَّـذ 
لَهقَب .  

ادنبِالْإِسنِ إلَى وانَ اببثنا ح نةَ ابتسا رثَنو وفَرٍ أَبعج دمحم نب يلنِ عب لَدخو ثنا قَالَا مأَب وبانُ أَيملَيس نب 
 علَيـه  اللَّـه  صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ مالك بنِ أَنسِ عن عياشٍ أَبِي بن بانُأَ ثنا دينارٍ بن محمد ثنا داود
لَّمسوا: {  ومداه عامووا الصمداهو عالْبِي  {هادنإس يفعض لَوو حلَكَانَ ص نكمي كسمالت هومما بِعيمف 
  . قَدم وفيما الْإِسلَامِ في حدثَ
 رسولُ قَالَ قَالَ نمرٍ عن توبةَ عن سعد بن اللَّيثُ ثنا الْخياطُ خالد بن حماد ثنا قَالَ حنبلٍ بن أَحمد وروى

لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمساَء لَا: {  وصي خلَامِ فلَ الْإِسةَ اوا}  كَنِيسنيوري وابِ فتالِ كوأَبِي الْأَمل ديبقَالَ ع 
 أَخبـره  عمن مصر قَاضي الْحضرمي النمرِ بن توبةُ حدثَنِي قَالَ سعد بنِ اللَّيث عن صالحٍ بن اللَّه عبد ثنا

 عـدمِ  علَـى  بِه استدلُّوا}  كَنِيسةَ ولَا الْإِسلَامِ في خصاَء لَا{  وسلَّم علَيه اللَّه ىصلَّ اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
اثدسِ إحائالْكَن لَويلَ وق هلٌ إنامش اثدلْأَحقَاِء لالْإِبو لَم دعبي ، صخي هنا مكَانَ م طريلٍ بِالشلبِد بيقَىو 

  . شرعا موجودةً كَنِيسةَ لَا وتقْديره ، اللَّفْظ مقْتضى علَى عداه ما
هذهيثُ وادي الْأَحا الَّتاهنطْلَقَةٌ ذَكَرم لَم نيعا ييهف لْحٍ بِلَادلَا صو ةونلَا عا وهرغَي لُ فَهِيمشت يعمج بِلَاد 
لِ لَامِالْإِسأَجومِ لمالْع فَادتسالْم نفْيِ مالن .  



 ٦

نمو يثادالْأَح ةامي الْعف كا ذَلم اهوو رد أَباوانُ ثنا دملَيس ند باود يكتثنا الْع رِيرح ، ج أْتقَرلَى وع 
اجِيهنأَ الصبو أَنكْرِ أَبب نطَلَّ بالْقَسا انِيأَن ناِء ابنا الْبأَن يوخأَ الْكَربأَن يدالْأَز جِيروالْعأَ قَالَا وبأَن ياحرالْج 

ـ  عباسٍ ابنِ عن ظَبيانَ أَبِي بنِ قَابوس عن جرِير ثنا أَكْثَم بن يحيى ثنا الترمذي ثنا الْمحيوِي أَنا  قَـالَ  الَقَ
 إخـراجِ  بابِ في داود أَبِي لَفْظُ هذَا}  واحد بلَد في قبلَتان تكُونُ لَا{  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ
ودهالْي نم ةزِيربِ جرلَفْظُ الْعو يذمرلَا{  الت لُحصت انلَتبي قضٍ فأَر احوةد سلَيلَى وع نيملسةٌ الْميجِز 

 {هجري أَخابِ فتك كَاةالز .  
  . نحوه الْإِسناد بِهذَا قَابوس عن جرِير ثنا كُريبٍ أَبو وحدثَنا قَالَ

 رأَيت كَما قَابوس عن جرِيرٍ عن كُريبٍ وأَبو يالْعتك فَرواه وإِرساله إسناده في اُختلف قَد الْحديثُ وهذَا
اهنيورا ورصقْتلَى ملِ عالثَّانِي الْفَص نم ينِهمي وهو لُهقَو  }سلَى لَيمٍ علسةٌ ميجِز . {  

 ابـنِ  مـن  بِسـماعه  الدمياطي شيخنا علَى سمعناه الَّذي سلَامٍ بنِ الْقَاسمِ عبيد لأَبِي الْأَموالِ كتابِ في
زِييمو قَالَ الْجأَب ديبثنا ع بعصم نامِ بقْدالْم نانَ عفْينِ سب يدعس نع وسقَاب نع أَبِيه نع بِيـلَّى  النص 

اللَّه هلَيع لَّمسلًا وسررِ مجوإِنْ يرقَةً كَانَ وث نانَ لَكفْيلُّ سأَج هنلَى مفَع طَرِيقَة نيثدحلُ الْمسرالْم حأَص ، 
 وسوقَـاب  وإِرساله إسناده في الْخلَاف الترمذي ذَكَر وقَد ، زِيادةٌ الْمسند في الْفُقَهاِء بعضِ طَرِيقَة وعلَى

يهف نيل عيقِ مثوت هِمضعب كَانَ ، لَهى ويحي نب يدعثُ سدحي هنى عيحيثُ لَا ودحإلَّا ي نع  قَـةـي  ، ثفو 
 فَسأَلَنِي مرضه في الْبكْرِي نِالدي نور الشيخ وعدت ، وحده بِه الْحجة قيام لي يتبين ولَا شيٌء منه الْقَلْبِ

نذَا عه يثدقَالَ ، الْحا وم يقإلَّا ب هيححصى تأَفْتمِ ودسِ بِهائلَاِء الْكَنبِإِجو ودهى الْيارصالنو .  
قَدت وأَيي رنِ كَلَامِ فرِيرٍ ابأَنَّ ج كْميعِ حمج لَامِ بِلَادالْإِس كْمح ةزِيربِ جرالْع ت ثُمأَيا ري أَننِ كَلَامِ فاب 

  . علَيه وأَتكَلَّم تعالَى اللَّه شاَء إنْ مفْرد فَصلٍ في وسأَذْكُره ذَلك بعد جرِيرٍ
 لَـا  يقُـولُ  طَاوسا سمعت قَالَ سعد بنِ قَيسِ عن عباد بنِ شبلِ عن نعيم حدثَنِي عبيد لأَبِي الْأَموالِ وفي

  . عذَابٍ بيت عند يكُونَ أَنْ رحمة لبيت ينبغي
 أَمصـارِ  في ساجِدالْم مع تكُونَ أَنْ ينبغي لَا يقُولُ النريان وبيوت والْبِيع الْكَنائس يعنِي أَراه عبيد أَبو قَالَ

نيملسي الْمفنِ وند أَبِي ساوا دضا أَيثَندح دمحم ند باونِ دانَ بفْيى ثنا سيحي نانَ بسانُ ثنا حملَيس  ـنب 
 اللَّـه  رسولُ فَقَالَ بعد أَما جندبٍ بنِ سمرةَ عن جندبٍ بنِ سمرةَ بنِ سعد بن جعفَر ثنا داود أَبو موسى
 إلَّا الستة الْكُتبِ أَصحابِ من يروِه لَم}  مثْلُه فَإِنه معه وسكَن الْمشرِك جامع من{  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى

 وبِإِسنادنا حسن حديثٌ فَهو ضعف سنده في ولَيس ، الْمشرِك رضِأَ في الْإِقَامة باب لَه وبوب داود أَبو
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 ثنا الْواسطي عطَاٍء بن مضر ثنا سهلٍ بن فَضلُ ثنا الْواسطي بيان بن إِسحاق حدثَنا الشيخِ أَبِي إلَى الْمتقَدمِ
اممه نع ادةَقَت نسٍ عولُ قَالَ قَالَ أَنسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسوا  لَـا {  ونـاكست  نيـرِكشلَـا  الْمو 

موهعامجت نفَم مهاكَنس أَو مهعامج وفَه مثْلُهم . {  
  . الْأَولِ الْحديث معنى هو هذَا
قَدو لَفتلَ اخاُءالْعي مف ةيمست ابِيترِكًا الْكشيثُ ، مدفَالْح لُهمشي هدنلُّ عدتسلَى فَيرِميِ عحت  هتـاكَنسم ، 

 تبقَى إنما كَنِيسةَالْ لأَنَّ كَنِيسةٌ الْبلَد تلْك في لَهم يكُونَ لَا أَنْ يلْزم الْبلَد في مطْلَقَةً أُخذَت إنْ والْمساكَنةُ
ملَه طروا إذَا بِالشا كَانيهف .  

 أَبِي بنِ قَيسِ إلَى صحيحة بِأَسانِيد شيبةَ أَبِي بن بكْرِ أَبو وقَبلَهم والنسائي أَيضا والترمذي داود أَبو وروى
 والنسائي شيبةَ أَبِي بن بكْرِ أَبو وهو وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي عن أَرسلَه من منهمفَ الْكَبِريِ التابِعي حازِمٍ

ضعبقِ ود أَبِي طُراود يذمرالتو مهنمو نم هدنأَس نسٍ عقَي نرِيرٍ عج نع دبع اللَّه جالْبيل نع  بِـيالن 
  . وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
  . أَصح الْمرسلَ إنَّ الْبخارِي وقَالَ
 بِالسـجود  نـاس  فَاعتصم خثْعم إلَى سرِيةً بعثَ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ أَنَّ{  الْحديث ولَفْظُ
رفَأَسع يهِملَ فلَغَ الْقَتفَب كذَل بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو رفَأَم ملَه فقْلِ بِنِصقَالَ الْعا ورِيٌء أَنب نكُلِّ م 

 هـذَا  الْغرِيبِ أَهلُ فَسر}  اهمانار تراَءى لَا قَالَ ولم اللَّه رسولَ يا قَالُوا الْمشرِكني أَظْهرِ بين يقيم مسلمٍ
 إذَا الَّـذي  بِالْموضعِ ينزِلَ ولَا الْمشرِك منزِلِ عن منزِلَه يباعد أَنْ علَيه ويجِب الْمسلم يلْزم بِأَنه الْحديثَ
تدأُوق يهف هارن لُوحت ظْهِرتا ولَن رِكشا إذَا الْمهقَدي أَوف هزِلنم .  
هنلَكزِلُ وني عم نيملسي الْمف مارِها دمإِنو ةَ كَرِهراوجم نيرِكشالْم هأَنلَا ل دهع ملَا لَهـانَ  وـثَّ  أَمحو 

نيملسلَى الْمع ةرالْهِج .  
 رأَيته حتى ظَهر إذَا الشيُء لي وتراَءى بعضا بعضهم رأَى إذَا الْقَوم تراَءى يقَالُ يةالرؤ من تفَاعلٌ والترائي

، ادنإِسي وائرنِ إلَى التيارالن ازجم نم هِملارِي قَود ظُرنارِ إلَى تد فُلَان ا أَيقَابِلُهت .  
  . يتفقَان فَكَيف الشيطَان إلَى تدعو وهذه اللَّه إلَى تدعو هذه مختلفَتان ماناراه يقُولُ

  . تخفيفًا التاَءينِ إحدى حذفَت تتراَءى تراَءى في والْأَصلُ
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 فـي  داخلٌ لَه عهد لَا الَّذي والْكتابِي ، كتابِيا أَو كًامشرِ ظَاهر لَه عهد لَا من علَى الْحملِ من ذَكَروه وما
كا ذَلإم صا إنْ بِالنلْنعرِكًا جشا ، مإِمى ونعا بِالْمأَم نلَا م دهع لَه ةَ أَومى ذنعلَا فَالْم يهضقْتلُ يمتحيأَنْ و 
  . بِه يقَالَ
 ناره تبعد منهم يقْرب ولَا الْمسلمني فيه يجاوِر لَا مكَانٌ لَه يفْرد بلَد في مساكَنته إلَى الْحاجةُ دعت اوإِذَ

.  
{  وسـلَّم  علَيـه  اللَّه صلَّى النبِي عن عباسٍ ابن الْعربِ جزِيرة من الْيهود إخراجِ بابِ في الْبخارِي وفي

 رسولُ علَينا خرج الْمسجِد في نحن بينما{  هريرةَ أَبِي عن وفيه}  الْعربِ جزِيرة من الْمشرِكني أَخرِجوا
لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسقُوا فَقَالَ وطَلا اننجرفَخ ىحا تجِئْن تيارِسِ بدوا فَقَالَ الْمملوا أَسلَمسوا تلَماعو 
 وإِلَّـا  فَلْيبِعـه  شيئًا بِماله منكُم يجِد فَمن الْأَرضِ هذه من أُجليكُم أَنْ أُرِيد وإِني ، ورسوله للَّه الْأَرض أَنَّ

 علَيـه  اللَّـه  صلَّى اللَّه رسولَ أَنَّ{  عباسٍ ابنِ عن داود أَبِي سننِ وفي}  ورسوله للَّه رضالْأَ أَنَّ فَاعلَموا
لَّمسى وصأَو قَالَ بِثَلَاثَةوا:  ورِجأَخ نيرِكشالْم نم ةزِيربِ جرالْع  {يهفو نابِرِ عنِ جب دبع نِـي أَ اللَّهربخ 
رمع نطَّابِ بالْخ هأَن عمولَ سسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسقُولُ وي  }نرِجلَأُخ ودهى  الْيـارصالنو  ـنم 

ةزِيربِ جرلَا الْع كرا أَتيها إلَّا فملسم . {  
  . يؤوِها لَم أَنهم الْيهود من فيها من يحلَّ ولَم رانَنج يهود عمر أَجلَى مالك وقَالَ
  . وفَدك نجرانَ يهود عمر أَجلَى مالك وقَالَ
 عمر أَنَّ عمر ابنِ عن نافعٍ عن عقْبةَ بن موسى حدثَنِي قَالَ جريجٍ ابن أَنا الرزاقِ عبد وقَالَ الْبخارِي وفي
نطَّابِ بالْخ يضر اللَّه هنلَى عأَج ودهى الْيارصالنو نضِ مازِ أَرجالْح .  
 للَّه الْأَرض انتوكَ منها الْيهود إخراج أَراد خيبر علَى ظَهر لَما وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ وكَانَ{ 

 علَيـه  اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ الْيهود فَسأَلَت منها الْيهود إخراج وأَراد ، وللْمسلمني وللرسولِ للَّه علَيها
لَّمسو مهرقيا لكْفُوا أَنْ بِها يلَهمع ملَهو فنِص رالثَّمفَقَالَ ة مولُ لَهسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو كُمرقن 

  } . وأَريِحاَء تيماَء إلَى عمر أَجلَاهم حتى بِها فَقَروا شئْنا ما ذَلك علَى بِها
هذيثُ فَهادا الْأَحكُلُّه لَدنٍ بِبيعا إلَّا مي مريِالْأَ فخ نم ةزِيربِ جرالْع كَلَّمتنسا وهلَيي عنِ كَلَامِ فرِيرٍ ابج .  
 بنِ إسماعيلَ عن نصرٍ بنِ أَسباط عن بكَيرٍ بنِ يونس عن الْيامي عمرٍو بنِ مصرف عن داود أَبِي سننِ وفي
دبنِ عمحالر يدالْكَبِريِ الس مكُلُّهو قَاتث ننِ عاسٍ اببولَ أَنَّ{  عسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو  ـالَحص 
 نيثَلَـاث  وعارِيـة  الْمسلمني إلَى يؤدونها رجبٍ في والنصف صفَرٍ في النصف حلَّة أَلْفَي علَى نجرانَ أَهلَ
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 لَهـا  ضامنونَ والْمسلمونَ بِها يغزونَ السلَاحِ أَصناف من صنف كُلِّ من بعريا وثَلَاثني فَرسا وثَلَاثني درعا
 ما دينِهِم عن يفْتنونَ ولَا قَس لَهم يخرج ولَا بِيعةٌ لَهم يهدم لَا أَنْ علَى بِالْيمنيِ كَانَ إنْ علَيهِم يردوها حتى

ثُوا لَمدحثًا يدح أْكُلُوا أَوا يبالر . {  
  . الربا أَكَلُوا فَقَد:  إسماعيلُ قَالَ
  . علَيهِم اُشترِطَ ما بعض ونقَضوا:  داود أَبو قَالَ

 لَهم يشترِطَ أَنْ وتسوِيغِ الصلْحِ من النوعِ هذَا في عمدةٌ جِدا حسن جرانَن أَهلِ صلْحِ في الْحديثُ وهذَا
 ما فعلَ تستلْزِم التبقيةَ فَإِنَّ التبقيةُ قَالَ ما الْهدمِ عدم إلَّا يشترِطْ لَم كَونه وانظُر بِيعهِم هدمِ عدم مثْله في

 إنما لأَنا ذَلك مثْلَ والْكَنائسِ الْبِيعِ في يرِد فَلَم إبقَاؤهما يجِب الَّذي والْبِناِء الْغراسِ في كَما الْبقَاَء يقْتضي
دمتعلَّةَ نةَ الْأَديعرالش .  

 وفْـد  فـي  الطَّبقَات في سعد ابن وذَكَر ، يتعدى فَلَا ذَكَرناه الَّذي هو النوعِ هذَا في الشرعي والدليلُ
 مـن  رجلًـا  عشـر  أَربعةَ وفْدهم فَخرج نجرانَ أَهلِ إلَى كَتب وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي أَنَّ{  نجرانَ

هِمافرأَش صىنار مهنم باقالْع مهريو أَمأَبو ارِثالْح مقُفُهأُس ديالسو باحص هِملحلُوا رخفَد  ـجِدسالْم 
هِملَيعو ابيث ةبِرةٌ الْحيدأَركْفُوفَةٌ ورِيرِ موا بِالْحلُّونَ فَقَامصي يف جِدسالْم وحرِقِ نشولُ لَفَقَا الْمسر اللَّه 

 لَهـم  فَقَالَ يكَلِّمهم فَلَم عنهم فَأَعرض وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي أَتوا ثُم دعوهم وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
 ودعـاهم  علَيهِم فَرد علَيه فَسلَّموا الرهبان بِزِي هعلَي غَدوا ثُم فَانصرفُوا هذَا زِيكُم أَجلِ من ذَلك عثْمانُ

 فَهلُـم  أَقُـولُ  مـا  أَنكَرتم إنْ:  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ فَقَالَ الْكَلَام وأَكْثَروا فَأَبوا الْإِسلَامِ إلَى
لْكُماهوا أُبعنتفَام نم لَةاهبوا الْمطَلَبو لْحالص مهالَحلَى فَصذَا عه .  

 سـقيفَاه  من أُسقُف يغير لَا وبِيعهِم وشاهدهم وغَائبِهِم وأَموالهِم وأَرضهِم وملَّتهِم نفِْسهِم علَى فيه وقَالَ
 صلَّى النبِي إلَى رجعا حتى يِسريا إلَّا والْعاقب السيد يلْبثْ فَلَم بِلَادهم إلَى فَرجعوا هرهبانِيت من راهب ولَا
اللَّه هلَيع لَّمسا ولَما فَأَسملَهزفَأَن ارأَبِي د وبأَي أَقَاملُ وانَ أَهرجلَى نا عم بى كَتتح ولُ قُبِضسر  اللَّـه 

 أَصابوا ثُم وفَاته عند بِهِم بِالْوصاة فَكَتب بكْرٍ أَبو ولِّي ثُم ورِضوانِه اللَّه رحمة إلَى وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
 اللَّه بِأَمان آمن فَإِنه منهم سار من لَهم وكَتب مأَرضهِ من عنه اللَّه رضي الْخطَّابِ بن عمر فَأَخرجهم رِبا
  . بكْرٍ وأَبو وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ لَهم كَتب بِما لَهم وفَاًء الْمسلمني من أَحد يضرهم لَا

نوا فَمقَعو بِه ناِء مرامِا أُماِء لشرأُماقِ ورالْع مقْهسوفَلْي نرِيبِ مضِ جا الْأَرلُوا فَممتاع نم كذَل وفَه ملَه 
 فَإِنهم ظَلَمهم من علَى فَلْينصرهم حضرهم فَمن مغرم ولَا لأَحد فيه علَيهِم سبِيلَ لَا أَرضهِم بِمكَان صدقَةٌ



 ١٠

املُ أَقْوأَه ةمذ مهتيجِزو مهنوكَةٌ عرتةَ معبأَر رشا عرهش دعوا أَنْ بمقْدي قَعفَو اسن مهناقِ مرلُـوا  بِالْعزفَن 
  } . الْكُوفَة بِناحية الَّتي النجرانِيةَ

ظُرفَان ي كَمف هذه صالْقة نم ةدفَائ مكُهرتا ولُوا لَمصرِقِ إلَى وشالْم ساثُ لَيدلٍ إحعف نم  نيمـلسالْم 
أْنِيست ماَء لَهجر هِملَامإس اضرالْإِعو مهنع مدعو هِما كَلَامموا لكَان هلَيع نم يرِيرِ الزالْحو كلَـى  بِذَلع 

 راضونَ جميعهم أَنَّ علَى محمولٌ كبارِهم مع الصلْح وعقْده ، منا فعلٍ بِغيرِ هو إنما علَيه نقرهم الَّذي أَنَّ
ةُ ، بِهالَحصالْملَى ولَلِ عا الْحرِهغَييلٌ وللَى دع هلَا أَن نيعتي يف يالْجِزة بالذَّه رِقالْوـي  ، وفـضِ  وعب 

اتايوقَالَ الر ا أَوهتيمي قاقأَو .  
 علَـى  دلَّ الْحـديث  في ثَبت فَإِنْ قيمتها بين بينها التردد وأَما معلُومةٌ إنها يقَالَ أَنْ فَيمكن الْحلَلُ فَأَما

 مـن  علَـيهِم  يشترطُ ما ويوافقُه ذَلك يقْتضي والسلَاحِ الدروعِ من ذُكر ما أَنَّ علَى الْجهالَة ههذ اغْتفَارِ
افَةيالض ، ابحالْأَصوا ودهتي اجف انيا بهلَاملَى إعع هجالْو طرتشي الْمرِ فائس قُودالظَّ الْعورأَنَّ اه ضأَر 
 الْبلَـد  رقَبةُ تكُونَ أَنْ علَى صلْحا الْفَتح فيها الْأَصحاب ذَكَر الَّتي الصورةُ فَهِي ملْكهِم علَى بقيت نجرانَ

مونَ لَهدؤيو اجرا الْخهنإِلَّا عو نِعم نقَاِء مسِ بائا الْكَنيهف .  
وهذةُ هصةٌ الْقجي حف كةٌ ذَلرفَسمأَنَّ ول ادرقَاِء الْمبِالْإِب مدمِ عدالْه ثُم وا همإن تثْبي طرنِي بِالشطَ أَعرش 

نكَو لَدالْب ملَه أَو لَم زجريٍ إلَّا يأَنَّ فَقَطْ بِأَملَ لقَاُء الْأَصهِ بلْكمى ، منعمقَاِء وضِ بالْأَر ما لَههلَى أَنـا  عم 
تكَان هلَيع نفَم ا لَههنا ميهف لْكم صتخم بِه لَمو كُني يانَ فرجن دأَح نم نيملسالْم .    لَـفتاخ قَـدو

 كثْلِ ذَلي مسِ فائالْكَن اثدي إحا فنابحأَص. هنم عنلَا م هأَن رالظَّاه يعافلُ الرقَوى ، وضا ميمف اهنذَكَرو  
طَرقُوه وإِنمـا  ويدور في خلَدي أَنَّ نجرانَ وما أَشبهها من دومةَ ونحوِها لَم يوجِف الْمسلمونَ علَيه ولَا 

رجلُ ناَء أَهـ  ج هو ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُهساَء رجا وفْنصا وكَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيانَ إلَى الن و
في بِلَـادهم ،  ا خالد بن الْوليد إلَى أُكَيدرِ دومةَ وكَذَا إلَى جِهات أُخرى وكُلُّهم أَطَاعوا للْجِزية واستقَرو
حا علَى أَنْ يكُونَ وقَد يكُونُ بلَدا وجف الْمسلمونَ علَيها بِالْخيلِ والركَابِ ولَم يتفَق أَخذُها عنوةً ولَا صلْ

 اصاِء خلُ الْفُقَهلْ قَواجٍ فَهربِخ ملْكَهكُونَ ملَى أَنْ يلْ عا بلْكَنم  بالْـأَقْرنِ ؟ ويمسي الْقف امع بِالثَّانِي أَو
. نيملسي الْمدأَي تحت وا همم دعيحِ والْفَت نم عون كأَنَّ ذَلالثَّانِي ؛ ل  

نجرانَ هلْ نقُولُ أَراضيهم باقيةٌ علَى  ويظْهر أَثَر هذَا الَّذي دار في خلَدي إذَا انجلَوا عنه كَما اتفَق لأَهلِ
في رجوعِ الْأَراضيِ ملْكهِم ولذَلك عوضهم عمر عنها وبعضهم قَالَ : إنما يؤثِّر في ارتفَاعِ عقْد الذِّمة لَا 

ونَ فَيئًا أَو يوجف علَيها فَيكُونَ غَنِيمةً واَلَّتي أَوجـف الْمسـلمونَ   إلَى الْمسلمني حتى يعرِضوا عنها فَيكُ
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لْأَرض في مقَابلَـة  علَيها وتمكَّنوا منها ثُم صالَحوا علَى جِزية علَى أَنْ تكُونَ أَراضيها باقيةً لأَهلها تكُونُ ا
  ا نقَضوه رجعت للْمسلمني .الْعقْد فَإِذَ

. دأَحل يهٍء فيلَى شع قَفْتلَا وو يهف كْرالْف نعأُم لَمي ولَدي خف ارٌء ديذَا شه  
نُ تعوِيض عمر رضي اللَّه عنه والظَّاهر أَنها في الْقسمينِ تكُونُ فَيئًا كَما في قُرى بنِي قُريظَةَ والنضريِ ويكُو

ملَ لَهصا حمةً لايرِعو هِمالح فعضل ما لَهربجو هِملَيا عمكَرت نم قْدالْع عم بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو 
ةيصوكْرٍ أَبِي وب يضر اللَّه هنا ، عأَمو خربي بِيلَّى فَالنص اللَّه هلَيع لَّمسا وهحةً  فَتـونا  عهـمقَسو  نـيب 

نيملسفَلَا الْم قح ودهلْيي لا فهضأَر .  
لَمقَلْ وني ها كَانَ أَنبِه سائإِنْ كَنا كَانَ وبِه سائكَن طْ فَلَمرتشا ييهٌء فيفَ شا هِيمم جِبي همدكَذَا هإنْ و 
 والظَّـاهر  تقَدم كَما مدارِس بيت لَهم كَانَ وقَد ذَلك يزولُ فَبِإِجلَائهِم ذَلك من شيٌء الْمدينة ليهود كَانَ
هةُ أَنالْكَنِيس ةٌ فَهِيمدهنم .  

 أَماكنِها وحكْم وحكْمها بِها كَانوا لَما للْيهود كَانت كَأَنها منهدمة كَنائس آثَار الْيوم دينةبِالْم أَنَّ وبلَغنِي
 الْمسـلمني  لحاجة عمالًا لَهاأَه أَقَر وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي كَانَ وخيبر الْمسلمني من الْفَيِء لأَهلِ أَنها

هِما إلَيهتارمعا لى فَلَمنغتاس مهنع ملَاهأَج رمع يضر اللَّه هنع تادعرِ وائكَس لَامِ بِلَادالْإِس .  
 اللَّـه  رسولُ أَمر: {  حماد قَالَ جابِرٍ عن لزبيرِا أَبِي عن سلَمةَ بنِ حماد عن حجاجٍ عن عبيد أَبو وروى
  } . الْعربِ جزِيرة من الْيهود بِإِخراجِ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
{  وسـلَّم  علَيـه  اللَّـه  ىصلَّ رسولُ قَالَ قَالَ جابِرٍ عن الزبيرِ أَبِي عن حجاجٍ عن هارونَ بن يزِيد وقَالَ

نرِجلَأُخ ودهى الْيارصالنو نم ةزِيربِ جرلَا الْع عا أَديها إلَّا فملسقَالَ}  م مهجرفَأَخ رمع .  
قَدو مقَدذَا ته نم ي فَارِسف هِمضأَر مهبِلَادو قَدو ملَا أَذَلَّهالْإِسم مهغَلَبو لُهفَإِنَّ أَه ري الْأَمف كذَل لَافبِخ 

  . ظُن ما
كذَلأَنَّ و رمع لَم رقا يدأَح نلِ مأَه كري الشضٍ فأَر قَد رقَه نا ميهف لَامالْإِس هغَلَبو لَم مقَدتلَ يقَب رِهقَه 
ماهإي لُهدبأَ مو نم نِنيمؤالْم قْدلْحٍ علَى صع كرا التيهلَى إلَّا فظَرِ عالن يهلَامِ فلْإِسل هلأَهو ةوررضل  ـةاجح 

نيملسإلَى الْم مارِها إقْريهف كذَلو ارِهكَإِقْر نم أَقَر نى مارصن طبن ادواقِ سري الْعال فادوس دعب  ـةغَلَب 
نيملسالْم هلَيع ارِهكَإِقْر نم أَقَر نى مارصامِ نا الشيهف دعب لَى غَلَبِهِما عهضونَ أَرا دونِهصح هفَإِن مهأَقَر 

 بِـالْحربِ  كَانوا الْمسلمونَ كَانَ إذْ الْبِلَاد وعمارة رةوالْإِكَا للْفلَاحة إلَيهِم للْمسلمني كَانت لضرورة فيها
 فعـلِ  نظري ذَلك فعلُه فَكَانَ تواكَر لَا عامرة غَير وبقيت الْأَرضونَ خرِبت عنها أَجلَوا كَانوا ولَو مشاغيلَ
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 اللَّـه  صـلَّى  فَإِنه نجرانَ ونصارى خيبر يهود في الصديقِ وزِيرِه وفعلِ وسلَّم هعلَي اللَّه صلَّى اللَّه رسولِ
هلَيع لَّمسو أَقَر ودهي ربيخ دعرِ بلَامِ قَهالْإِس ملَه ةغَلَبو هلأَه هِملَيع هِميلَائتاسلَى وع مهـا  بِلَاديهالًـا  فمع 

نيملسلْما لارمعو هِمضأَرل هِمالوأَمإذْ و تكَان نيملسلْمل ذئموةُ يوررض ةاجح هِمإلَي  ةـارمعل  ـهِمضأَر 
هِملغشبِ وربِالْح أَةاونماِء ودالْأَع ثُم رلَّى أَمص اللَّه هلَيع ولَّمس هِملَائبِإِج دنع هِمائنغتاس مهنع قَدوا وكَان 

أَلُوهس دنع رِهقَه ماهإي مهاري إقْرضِ فا الْأَرارما عهلأَهل مهابإلَى فَأَج مارِها إقْريها فم مهأَقَر ـا  ، اللَّهأَمو 
مهارإقْر عم سالْمنيمي لف رصم لَم كُني مقَدت مهني مف هِمكرت ارالْإِقْرلَ وقَب ةلَامِ غَلَبالْإِس هلَيع أَو ورِهظُه 

يهف قْدلْحٍ عص مهنيب نيبو نيملسا الْملَا فَم هلَمعن حص بِه هنلَا عو نع رِهغَي نم أَئةى مدالْه ربلَا خو تقَام 
 محمـد  حدثَنا ، خالَفَه ما دونَ ذَلك في قُلْناه بِما الْأَئمة عن والْأَخبار الثَّابِتةُ الْحجةُ بلْ حجةٌ ذَلك بِجوازِ

نب زِيدا يثَندح ديمح نب دبنِ عمحالر نسِقَ عنِ يبِيعِ بالر نانَ عنِ أَبب بلغت نلٍ عجي كَانَ:  قَالَ رادنم 
يلي عادنمٍ كُلَّ يولَا ي نبِيتي بِالْكُوفَة يودهلَا يو انِيرصلَا نو يوسجقُوا مالْح ةريبِالْح ةَ أَوارربِز .  

 أَهـلُ  يسـاكنكُم  لَا قَالَ عباسٍ ابنِ عن طَاوسٍ عن لَيث عن فُضيلٍ ابن ثنا الرفَاعي يزِيد بن محمد حدثَنا
  . عنقَه إلَّا تقْبلُوا فَلَا منهم ارتد فَمن أَمصارِكُم في الْكتابِ

 لأَهـلِ  يكُن ولَم الْمسلمونَ اختطَّه مصرٍ كُلِّ علَى عندنا هذَا قُولُي آدم بن يحيى وسمعت هشامٍ أَبو قَالَ
 علَـى  ذَلك أَنَّ من آدم بنِ يحيى عن هشامٍ أَبو ذَكَره الَّذي الْقَولُ وهذَا الْمسلمونَ علَيهِم فَنزلَ الْكتابِ

 لَـا  بِقَولـه  يخصص لَم عباسٍ ابن لأَنَّ لَه معنى لَا قَولٌ كتابٍ لأَهلِ يكُن ولَم الْمسلمونَ اختطَّه مصرٍ كُلِّ
كُمناكسلُ يابِ أَهتي الْكف ارِكُمصا أَمرصم هناكلُ سلَامِ أَهونَ الْإِسرٍ دصلْ مب مع كبِذَل يعمأَ جمارِهصم 

  } . الْعربِ جزِيرة من والنصارى الْيهود أَخرِجوا{  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى قَوله دلَالَةَ وأَنَّ
حضوي نع ةحا صقَالَ م ناسٍ اببلُّ عديلَى وع يقَةقح هلي قَوف كأَنَّ ذَلو اجِبلَ الْوامِ ىعإم  نيمـلسالْم 

مهاجرإخ نرٍ كُلِّ مصكَانَ م باللَى الْغع هلأَه لَامإذَا الْإِس لَم كُني نيملسلْمل هِمةُ إلَيوررض ةاجح تكَانو 
نم لِ بِلَادأَه ةي الذِّموا الَّتالَحلَى صع مارِها إقْريهاقًا فإلْح هكْمحكْمِ لح ةزِيربِ جرالْع كذَلأَنَّ و ربيلَا خ 

كا شهأَن لَم كُنت نارِ مصي الْأَمونَ كَانَ الَّتملسا الْمطُّوهتلَا اخو تانُ كَانرجن ننِ مائدـي  الْمكَـانَ  الَّت 
 اللَّـه  رسولُ فَأَمر ، وسكَّانها عمارها كَانوا وهم ومدائن قُرى الْكتابِ لأَهلِ كَانت بلْ نزلُوها الْمسلمونَ

ـ  أَهلُ بِاَللَّه الْكُفْرِ أَهلِ من وسكَّانها الْإِسلَام وأَهلَها غَلَبها إذْ منها بِإِخراجِهِم وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى الْإِميان 
لَمو كُني بِهِم هِمةُ إلَيوررض ةاجح .  
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قَدو وِير نولِ عسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسوِ وحي بِنقَالَ الَّذ ناسٍ اببي عف كإِنْ ذَلي كَانَ وف هادنإس 
ضعظَرِ بالن كذَلا وا مثَندح اقحإِس بن زِيدي طَّابِيا الْخثَندح دمحم نانَ بملَيس انِيرثنا الْح قُوبعي  ـنب 
 وسـلَّم  علَيه اللَّه صلَّى النبِي أَنَّ علي عن الْحنفية بنِ محمد عن عقيلٍ بنِ محمد بنِ اللَّه عبد عن جعدةَ

 عبـد  بن جرِير ثنا قَالُوا وكيعٍ وابن حميد وابن كُريبٍ أَبو حدثَنا}  الْإِسلَامِ مع دين بِأَرضٍ ينزِلُ لَا{  الَقَ
يدمالْح نع وسنِ قَابانَ أَبِي بيظَب نع أَبِيه ننِ عاسٍ اببولُ قَالَ قَالَ عسر لَّ اللَّهىص اللَّه هلَيع لَّمسلَـا {  و 
لُحصت انلَتبي قضٍ فا}  أَرثَندح يلع نبٍ بيعش ارسمثنا الس دوأَس نرٍ بامثنا ع فَرعج رمالْأَح نع وسقَاب 

  . مثْلُه وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولِ عن عباسٍ ابنِ عن أَبِيه عن ظَبيانَ أَبِي بنِ
 قَـابوس  عن جرِيرٍ عن الزبيدي حربٍ بنِ محمد عن الْوليد بن بقيةُ ثنا السكُونِي عمرٍو بن سعيد حدثَنِي

 قُلْنا ما صحيحا كَانَ فَإِذَا قَالَ بِمثْله وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى يالنبِ عن عباسٍ ابنِ عن أَبِيه عن ظَبيانَ أَبِي بنِ
 الْيهـود  مـن  الْكتـابِ  أَهلِ بعض أَقَر إذَا الْمسلمني إمامِ علَى فَالْواجِب استشهدنا بِه بِاَلَّذي ذَلك في

 وفلَاحتهـا  أَرضهِم لعمارة إما إلَيهِم الْبِلَاد تلْك بِأَهلِ لحاجة الْإِسلَامِ بِلَاد بعضِ يف والْمجوسِ والنصارى
 قَد ما علَى لَاثثَ من أَكْثَر معهم مصرِهم في يدعهم أَلَّا عنهم بِهِم غنى لَا الَّتي الْأَسبابِ من ذَلك لغيرِ وإِما
مقَدت هانيلَ بقَب كأَنْ ذَلو مهنكسا يارِجخ نم مرِهصا مم تامد بِهِم هِمةُ إلَيوررض ةاجي حلَ كَاَلَّذفَع نم 
كذَل ريأَم نِنيمؤالْم رمع يلعأَنْ وو مهعنمي نم اذخات نِ ورِالداكسالْمي وف مارِهصى فَإِنْ أَمرتاش  مهـنم 
ني مرٍ فصم نارِ مصأَم نيملسا الْمارد ى أَونتاب ا بِهكَنسم اجِبلَى فَالْوامِ عإم نيملسالْم ذُها أَخهبِيعا يكَم 

جِبي هلَيع ى لَورتلُوكًا اشمم ساممل نم يكالمم نيملسأَنْ الْم ذَهأْخي هبِيعي هأَنل سلَي نيملسلْمل  ارإقْـر 
  . ملْكه في الْمسلمني أَرضِ إقْرار جائزٍ غَير فَكَذَلك كَافرٍ ملْك في مسلمٍ

  . اللَّه رحمه جرِيرٍ ابنِ كَلَام هذَا
 يكُـن  فَلَم فيها الْقَولَ قَدمنا قَد ونجرانُ فَعجب نجرانَ في ذَكَره ما وأَما فَصحيح خيبر في ذَكَره ما مافَأَ

  . بيانه تقَدم قَد معلُوم يٌءش وعلَيهِم لأَنفُِسهِم بلْ للْمسلمني عمالًا أَهلُها ولَا خيبر حالَ يشبِه حالُها
 في إجلَاؤهم الْعلَماِء جمهورِ كَلَامِ من فَالْمعروف الْإِسلَامِ بِلَاد سائرِ إلَى الْعربِ جزِيرة حكْم تعديته وأَما
 لَـا  أَنـه  أَدلَّتهِم جملَة ومن يثْبت لَا أَنه والصحيح الْحكْم ذَاه لَه يثْبت هلْ الْجزِيرة من الْحجازِ غَير أَنَّ

مهرِجخي دأَح نم ةمالْأَئ ننِ ممالْي يهو نم ةزِيربِ جرالْع نلَك نِ كَلَامرِيرٍ ابج يهف وحلَا رو فَعدم لَه نم 
ةجِه حالْبث صالنو اسيالْقلُ ومالْعو قَد ظُني هأَن عافد هكَلَامل نلَك قُولَ أَنْ لَهعٍ كُلُّ:  يضوا مندجو يهف 

 وإِنمـا  صلْح لَهم تقَدم دقَ أَنه علَى بِذَلك يستدلُّ إقْرارهم الْأَئمة من وتحقَّقْنا إلَيهِم محتاجٍ غَير نصارى



 ١٤

هريظن لُهي قَوف لَدا بهحفْتن موي الْيغبنلَ أَنْ فَيمعا ييهف هلبِقَو هلَا فَإِن دوجي لَه عافد كإذَا كَذَل درو انِيرصن 
إلَى غَرِيب لَدب نم بِلَاد نيملسالْم فَعمل هلُ لَا أَنمتحكُونَ أَنْ يي مقَدت لَه أَو هلَافأَسل لْحلَى صـى  فَعضقْتم 

 يمكـن  الْفَـتحِ  قَرِيبةُ بلْدةٌ كَانت إذَا كَذَلك الْبلَد ذَلك في الْإِقَامة من يمكَّن لَا أَنْ ينبغي جرِيرٍ ابنِ قَولِ
 فيـه  دخولَ ولَا صلْحٍ عقْد لَه يثْبت لَم من سكْناها وأَراد فيها الصلْحِ عقْد علَى الْبينة وإِقَامةُ حالها ةُمعرِفَ
نلِ مأَه ةالذِّم نِعتمى فَيتح ثْبِتي كا ذَلمإِنكَالُ وي الْإِشف الْبِلَاد ةميالْقَد قشمكَد كلَبعبو صمحو رصمو 
  . إلَيهِم بِالْمسلمني حاجةَ لَا نصارى فيها أَشبهها وما
 مـن  نـونَ يمكَّ فَلَا عدمه الْأَصلُ نقُولُ فَهلْ لَا أَو فيها إقَامتهم يقْتضي صلْحٍ عقْد لَهم تقَدم هلْ نعلَم ولَا

ةى الْإِقَامتح تثْبي ، كذَلو رنٍ غَيكمونَ فَلَا مكَّنمي نم ةكًا الْإِقَامسمـلِ  تبِالْأَص ، قُـولُ  أَون  رأَنَّ الظَّـاه 
مهتإقَام قونَ فَلَا بِحجعزرِ ييبِغ دنتسذَا ، ملُّ هحظَرٍ من دهشيكُ ولٍّل ننِ مالَيمتاحال داهوـي  شف  قْـهالْف 
لُحصأَنْ ي يأْتي يهف انهجو بالْأَقْرلُ وأَنَّ الْأَو املَى الْإِقْدكْمِ عرِ الْحيبِغ دنتسرِ ملِ غَيالْأَص يدعب عقِ مطَابت 

 الْأَوقَـات  لتمـادي  ذَلـك  يكُونَ أَنْ يحتملُ كَانَ وإِنْ بقَائهِم أَو لَادالْبِ هذه في وجودهم علَى الْأَعصارِ
  . الْأَسبابِ من ذَلك وغَيرِ إلَيه حاجةَ لَا بِمن إلَيه محتاجا كَانَ من واختلَاط ذَلك في النظَرِ وإِهمالِ
كَلَامنِ ورِيرٍ ابلُأَ جا وم عمسي كَرنتسإِذَا يو رظن يهف لَم جِدن هنع فَعدم يعرش نكميلُ ومالْع ي بِهضِ فعب 

قَاتا الْأَويمثُ فدحي هعنمو نم لُّكمارٍ تي دف لَامِ بِلَادالْإِس غَرِيب عارِ مصاقْت ثحالْب لَه .  
 الْعبد شراِء في كَنظريِه خلَاف شرائه صحة في يجِيَء أَنْ وينبغي أَملَاكهِم من كَثريٍ نقْصِ إلَى طَرِيق وهذَا

  . الْمسلمِ
 ولَـم  إلَيهِم ضرورة غَيرِ من الْمدينةبِ كَانوا الْموادعني الْيهود أَنَّ جرِيرٍ ابن قَالَه ما قَبولِ عن يوقَف ومما

مهرِجخي  
بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسي ولِ فةً الْأَودطَوِيلَةً م مقَالَ أَنْ إلَّا اللَّها يكَانَ م كذَل كْمالْح رِعي شف  ـكذَل 

قْتالْو لَوإنَّ قَالَ و كذَل جزلَا ائ اجِبو أَنَّ أَو هوبجبِ وسا بِحم اهري امالْإِم نم هِملَائإج هِمقَائإِبكَـانَ  و 
  . إجلَائهِم في الْمصلَحةَ الْماضونَ رأَى ما أَنه علَى إبقَائهِم من نشاهده ما نحملُ وكُنا جيدا

 الْيهـود  وأَعمـالُ  قُدوة أَهلَ ولَيسوا نظَرِهم وعدم ذَلك الْملُوك إهمالُ سببه أَنَّ الْخاطر هديش واَلَّذي
 عن وعبادتهِم مبِعلْمهِ مشغولُونَ والصالحونَ والْعلَماُء حق بِغيرِ والاستيلَاُء الدنيا في وهممهم والنصارى

لَةقَابم كيِيعِ ذَلضتو انِهِممز يهف عم هتوبعا صكَم نحن داهشن ، لَقَدكَانَ و كْرِيالْب داهش  ـنم  مهلُـوع 
هِميلَائتاسا وم بجأَو أَثُّرت قَلْبِه هالعفانولِ وقَبنِ كَلَامِ لرِيرٍ ابج .  



 ١٥

 غُلَـام  لَه كَانَ الْخطَّابِ بن عمر أَنَّ حاجةٌ إلَيهِم كَانَ إذَا الْأَمصارِ في الْإِقَامة من تمكُّنِهِم علَى يدلُّ ومما
انِيرصن هماس ققُولُ كَانَ أَشي لَه ملى أَستلَك حمعتي أَسلَا فَإِن لُأَسمعلَى تلِ عمع نيملسا  إلَّا الْممـلسم 

  . خير منه جاَء ما لَكن مجوسيا كَانَ لُؤلُؤةَ وأَبو موته عند فَأَعتقَه فَيأْبى
 عملك عن نعزِلَك فَلَن تنصح مهما ديالْعب ساوى بنِ الْمنذرِ إلَى وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي كتابِ وفي
نمو لَى أَقَامع هتيودهي أَو هتيوسجم هلَيةُ فَعيالْجِز .  

 أَهلِ علَى كتابك رأْتقَ وإِني وتصديقه بِإِسلَامه وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولِ إلَى كَتب الْمنذر وكَانَ
رجه مهنفَم نم بأَح لَامالْإِس هبجأَعلَ وخدو يهف مهنمو نم هي كَرِهضبِأَرو وسجم ودهيثْ ودفَأَح  إلَـي 

 جملَة ومن بِلَادك من أَخرِجهم لَه يقُلْ ولَم إلَيه وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي كَتب ما فَانظُر أَمرك ذَلك في
 علَيه اللَّه صلَّى النبِي كتابةُ وكَانت ، الذِّلَّة تحت يكُونوا أَنْ بِشرط لَكن إسلَامهِم رجاَء تأَلُّفُهم الْمصالحِ

لَّمسرِ إلَى وذننِ الْمى باوس دعلَاِء بظَةَ إجيريِ قُرضالنكَّةَ وبِم بكَتولُ وسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسإلَى و 
ياشجالن لَمفَأَس هدنةُ عشبالْح لَمو هرأْمي اجِهِمربِإِخ بكَتةَ إلَى ودبع نلِ منِ أَهمالْي رأَموموا أَنْ هعمجي 
 إلَيهِم الْمحتاجِ بين فَرق ولَا الْجِزية أَهلِ بِإِخراجِ يأْمرهم ولَم جبلٍ بنِ معاذ إلَى فَيدفَعوها والْجِزيةَ الصدقَةَ
مرِهغَيو .  

 وأَمـره  الْيمنِ إلَى الْوداعِ حجة في عمرِه آخرِ في جبلٍ بن معاذَ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ وبعثَ
 وقَـد  ، وغَيـرِهم  إلَيهِم حاجةٌ بِالْمسلمني من بين يفَرق ولَم دينارا حالمٍ كُلِّ من يأْخذَها أَنْ الْجِزية في

لَتزي نف لْكت ةجالْح  }موالْي لْتأَكْم لَكُم كُميند  {ثْ فَلَمدحا يهدعب كَامأَح لَموا ورِجخلَ ينِ  أَهمالْـي 
هدعي بفَاَلَّذ رظْهأَنَّ ي اجرإخ ودهى الْيارصالنا ومإن وه نازِ مجا الْحكَم وه وفرعلَا الْمو تىيدإلَـى  ع 
رِهى أَنْ إلَّا غَيري امةَ الْإِملَحصي الْملَاِء فإج فَةطَائ مهنم نرٍ مصم أَو ةيندكَان إلَى مم رآخ اهري فَلَه  ـكذَل 
  . للْمسلمني النظَرِ حسبِ إلَى

 ويبقي شاَء من يخرِج أَنْ فَيخشى وإِلَّا الْعزِيزِ عبد بنِ عمر مثْلَ إِمامالْ كَانَ إذَا إلَّا يقَالَ أَنْ ينبغي لَا وهذَا
ناَء مبِ شسى بِحوه فِْسهن هضغَرلُ{  وقَو بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسي وضِ فرم هتووا مرِجأَخ  ـودهالْي 

{  تعـالَى  قَوله ترى أَلَا ذَلك قَبلَ متقَرر وجوازه ذَلك من بعده يفْعلُونه بِما لأُمته وصيةٌ وهو}  والنصارى
 أَنَّ قَولنـا  علَى يرِد فَلَا سنتينِبِ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى موته قَبلَ وذَلك}  الْجلَاَء علَيهِم اللَّه كَتب أَنْ ولَولَا
ينلَ الدي كَمف ةجاعِ حدا الْومإِنو ويذُ هفنا تم رقَرت هازوج همتحتبِ وسا بِحم همللَّى عص  اللَّـه  ـهلَيع 
لَّمسلَ ومعو بِه رمع هدعفَلَا ب وزجي يِريغته نازِ مجالْح .  



 ١٦

 يمتنِع ولَا الْأَمر فَيضيق جرِيرٍ ابن قَالَ كَما واجِب إنه نقُولُ ولَا للْإِمامِ فيه النظَر فَيكُونُ الْحجازِ غَير وأَما
 اُدعـي  إنْ أَنه يظْهر فَاَلَّذي متقَدمٍ صلْحٍ في شك ومتى صلْح أَو حاجةٌ تكُن لَم ما الْمصلَحة بِحسبِ بلْ

لْحص قَرِيب نكمي هاتإثْب نامٍ منٍ إميعم لْ لَمقْبإلَّا ي ةنيإِنْ بِبو دعب دهلَ الْعمتاحو لْحالص نضِ معب  ـةمالْأَئ 
أَو نم نِنيمؤي الْمضِ فعب ةنمالْأَز نرِ ميِنيٍ غَيعت بجقَاُء وإب نلَ ممتاح كي ذَلف قِّهلَا حو كَلَّفي ةنيلًا بِبمع 

 الْقَولُ عينهي لَم شخصٍ من ملَكَه إنه يقُولُ شيٌء يده في كَانَ من وهو نظري ولهذَا ، كَالْيد بِالاستصحابِ
لُهقَو يهف .  
لَوقَالَ و هإن لَكَهم نم ديز كَرأَنو ديز أَو ارِثُهلُ ولُ فَالْقَوقَو ديز أَو هارِثا وكَم لَو أَةُ قَالَترـت :  الْمكُن 

  . علَيه بينة أَو زيد إقْرارِ إلَى يحتاج فَطَلَّقَنِي لزيد زوجةً
لَوو ت قَالَتةً كُنجولٍ زجرطَلَّقَنِي لا قُبِلَ ولُهقَو .  

 أَنَّ وحاولَ الْكَنائسِ هدمِ أَدلَّة في بِالنفَائسِ الْمسمى كتابِه في الرفْعة ابن شيخنا أَجابه عما يجاب وبِهذَا
 الْأَصـلَ  أَنَّ جِهة من علَيهِم مدعى ولَا مدعونَ وأَنهم الْكَنائسِ قدمِ علَى الْبينةَ يكَلَّفُونَ والْيهود رىالنصا

  . فيه وجودها تحقَّقْنا زمان إلَى عدمها
كسمالتذَا ولِ بِهالْأَص عم دالْي يفعض .  

 تحقَّـق  لما حجةٌ والاستصحاب للْمسلمني الْيد وإِنما الْإِسلَامِ دارِ في الْكَنائسِ علَى لَهم يد لَا أَقُولُ وأَنا
هودجي وي فاضالْم .  
 أَكْثَـرِ  كَلَـامِ  ومقْتضى ، الْماضي في فيه وشكَكْنا الْآنَ وجِد لما أَيضا حجةٌ أَنه الْمتأَخرِين بعض وادعى

نيمقَدتالْم لَافُهخ نلَك كسمالت يهف ةوربِص دالْي لَ فَإِذَا قَوِيمتاُح لَمو كُنعٍ يدم نيعي مغبنلَا أَنْ ي ريغإلَّا ي 
ةنيبِب أَلَةسكَم ةجوي الزا الَّتاهنا ذَكَرفَإِن ا لَوكَلَّفْن اببي أَردإلَى الْأَي ةنيب عم الَةهج نقَلَ متان لْكالْم  ـهنم 

هِمي لَكَانَ إلَيف كيطٌ ذَللست ةلظَّلَملَى لا عي مي فداسِ أَيالن ، لَوا ونزوج كْمفْعِبِ الْحر ودجوقَّقِ الْمحالْم 
 الْموجودة الْكَنائسِ من قدمه في بِالشك والْحكْم ، ذَلك أَيضا لَزِم مستصحبٍ أَصلٍ بِمجرد بلْ بينة بِغيرِ

لَةمتحمِ الْمدالْق نرِ ممٍ غَيزي جنلِ بِإِطْلَاقِ ما الْقَوهقَائبِإِب ني لَكقُّفوا تيهي لَا فكْمِ فالْح درجلِ بِملْ الْأَصب 
ةنيبِب مضنت هإلَي الْبِلَادبِ وسا بِحنضذَا غَرا: (  ثَلَاثَةٌ ههدأَح  (لَدا بهحفْتونَ يملسالْم مولَا الْيرِطُونَ وتشي 

 يقَـالَ  أَنْ يبعد ولَا ، قَطْعا جوازا فيها الْمسلمني مساكَنة ومنعهم منها الْكُفَّارِ إخراج فَللْإِمامِ شيئًا لأَهلها
وبِهجأَى إذَا بِوةَ رلَحصم نيملسي الْمف كذَل أَو هةَ لَا أَناجح بِهِم هِما إلَيقَا كَملَه نرِيرٍ ابج .  



 ١٧

 )لَدالثَّانِي الْب  (لَدا بهحفْتونَ يملسالْم موالْي دعأَنْ ب تكَان نيملسلْملَى لوتاسا وهلَيع لِ  الْكُفَّاراحـوكَس 
 نظَـر  فيه ؟ عمر فُتوحِ حكْم علَيها يستمر أَو لِالْأَو كَالْقسمِ فَيكُونُ الْفَتحِ بِهذَا الاعتبار نقُولُ فَهلْ الشامِ

بالْأَقْرأَنَّ الثَّانِي ويلَاَء لتلَا الْكُفَّارِ اس أَثَر لَه .  
 )لَدثُ الْبا)  الثَّالم حي فُتنِ فمز رملَى عالْأَولَا أَنْ و ريغي يهٌء فيإلَّا ش تسبِمدلًا نمع دبِالْي أَو  هـبش  ـدالْي 

  . خلَافه ثُبوت لتعذُّرِ
 ولَـا  فيها الْإِذْنُ ذَلك من يلْزم ولَا الْحديث لَفْظ في تقَدم كَما نهدمها لَا بِأَنْ نقُولُ فَإِنا كَنِيسةً أَبقَينا وإِذَا

امزالْت كلَ بِذَلاو نيكمالت نا مهيممرإذَا ت ثَتعلَا شا وهتادإذَا إع ترِبكُلُّ ، خ كذَل لَم رِدي يلٌ بِهلد يعرش 
عم هأَن نم اتمرحفَلَا الْم نكمي هنأَنَّ ملَ لي الْأَصف اتمرحالْم مهونَ أَنوعنما مهنا مثْلَنى متح رِديـلٌ  يلد 

 بِالْإِعـادة  أَو بِـالترميمِ  الْإِذْنُ فَصار ممنوعا فَكَانَ والْإِعادةَ الترميم أَعنِي منه والتمكنيِ فيه التقْديرِ علَى
 أَو نرممها فَلَا بِالشك نهدمها لَا أَنا وكَما ممتنِعا فَيكُونُ شك محلِّ في حكْم أَنه أَحدهما:  بِشيئَينِ ممتنِعا
  . بِالشك نعيدها
 ، وعلَـيهِم  علَينـا  الشرعِ في تحرِميه لتحقُّقِ الْمنعِ أَصلِ علَى فَيبقَى بِالتقْرِيرِ دليلٌ فيه يرِد لَم أَنه والثَّانِي

اَللَّهو - هانحبس - لَمأَع كعِ أَقُولُ فَكَذَلنبِالْم نيمِ ممرالت ةادالْإِعو عمِ مدمِ عدي الْهلِ فلَا الْأَصو  ـاقُضنت 
 تصـحيحِ  علَى يتوقَّف حتى خاص ليلٍد إلَى ذَلك في احتياج ولَا لَه علْم لَا من بعض يظُن كَما ذَلك في

 ذَلك لأَنَّ الْخطَّابِ بنِ عمر شروط صحة علَى يتوقَّف حتى شرط إلَى ولَا ، الْمتقَدمة الْأَحاديث من شيٍء
  . الْإِذْن علَى أَصلُها كَانَ لَو يكُونُ إنما
قَدو رعكلَ أَنَّ فْتسِ أَصائلَى الْكَنعِ عنا الْمهأَنل نم اتكَرنالْم اتمرحالْم نى فَمعاد ازوقْرِيرِ جلَـى  التع 

 ، تأْكيدا والشروط آثَارِوالْ الْأَحاديث من نذْكُره ما نذْكُر إنما ونحن ، الدليلِ إلَى الْمحتاج هو منها شيٍء
ابحالْأَصلُّوا ودتلَى اسعِ عنم اثدسِ إحائي الْكَنلَامِ فلِ الْإِسبِقَو رمنِ عاباسٍ وبلَا عو فالخا مملَه  ـنم 

ةابحالص ديجو وه وهو يدأْكت لَوو لَم قُولَاهكْ كَانَ يالْحم كا كَذَلمل اهنذَكَر فَلَو لَم تثْبا يمهنع  ـكذَل 
  . بِه قَائلني كُنا

 إلَـى  جلَبوه إذَا:  نافعٍ ابن قَالَ بِالْخمرِ الذِّمة أَهلُ اتجر إذَا مالك مذْهبِ في الْجواهرِ كتابِ في ورأَيت
 الْأَمصارِ في يكُونوا لَم الذِّمة أَهلَ أَنَّ منها فَاستشعرت فيها ذمةَ لَا الَّتي الْمسلمني أَمصارِ إلَى لَا الذِّمة أَهلِ
 الْعلَمـاءِ  بعـد  الْأَمصـار  سكْناهم حدثَ ثُم كَذَلك الْأَمر ولَعلَّ الْقُرى في كَانوا وإِنما الْوقْت ذَلك في

نيمقَدتالْم ادفَسل انملَّ ، الزلَعا ونِيفَةَ أَبا حما قَالَ إنهاثدي بِإِحى في الْقُرونَ الَّتدفَرتى يكْنا بِالسيهلَى فع 
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هِمتادي عف كذَل كَانالْم ، هرغَيو ناِء ملَما الْعهعنا بِمهأَني لف بِلَاد نيملسالْم هِمتضقَبإِنْ ووا ودفَرا انيهف 
مفَه تحت مهدونَ فَلَا يكَّنمي نم اثدسِ إحائا الْكَنهأَنل ارلَامِ دلَا الْإِسو رِيدو ينِيفَةَ أَبـةً  أَنَّ حيـا  قَريهف 

  . فيها كَنِيسة بِناِء من الذِّمة هلُأَ فَيمكَّن مسلمونَ
 عادتهـا  جـرت  الَّتـي  الْقُرى في واللَّام الْأَلف وتكُونُ إجماعٍ محلَّ فَتكُونُ الْأَمصارِ معنى في هذه فَإِنَّ

كَنِهِما بِسيهف هِمالغتاشالِ لمبِأَع نيملسالْم نالْ مةلَاحا فرِهغَيو .  
ا أَومى لجري نم هِملَامإس رِيناغص نيلاذب ةيلْجِزا ، لفَإِن لَو لَم هِمقبي نف لَامِ بِلَادالْإِس وا لَمعمسي هناسحم 

وا فَلَملَمسي لَوو ماهينقبِلَا ب ةيلَا جِزارٍ وغوا صأَنِفُوا غَرو ماهينقفَب ةيا لَا بِالْجِزدا قَصيهلْ في بف هِملَامإس .  
  . فَرغَت فيها إسلَامهم يرجى الَّتي الدنيا مدةَ لأَنَّ يقْبلُها لَا السلَام علَيه عيسى نزلَ إذَا ولهذَا

كْمالْحولُ وزالِ يولَّ بِزعهالَ تفَز كْمولِ حقَب ةيالِ الْجِزوبِز هلَّتع وهو ارصاقْت هِملَامإس كذَلو كْمح  ـنم 
 حاكمـا  ينزِلُ إنما السلَام علَيه عيسى فَإِنَّ جديدا حكْما ولَيس وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي شرِيعة أَحكَامِ
ةرِيعبِش بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو .  

دعبأَنْ و تبذَا كَته قَفْتلَى وحِ عرعِ شمجنِ ميرحنِ الْبابل ياتاعالس نبِ مكُت ةيفنـذَا :  فَقَـالَ  الْحهو 
ذْكُورا الْممإن وي هارِ فصالْأَم ى ونَدأَنَّ الْقُرل ارصلُّ الْأَمحم ةرِ إقَامائعالش .  

 بعـض  لَهـا  لـأَنَّ  أَيضا الْقُرى في ذَلك إظْهارِ عن يمنعونَ ديارِنا في والْمروِي:  الْهِداية صاحب وقَالَ
  . الشعائرِ

وِيرالْمو نبِ عاحص ةايالْهِد همحر ي اللَّهى فقُر أَنَّ الْكُوفَةل ا أَكْثَرهللُ أَهأَه ةي الذِّمفضِ وبِ  أَرـرالْع 
  . وقُراهم أَمصارِهم في ذَلك من يمنعونَ

  . ذَلك من قَرِيب الدينِ لحافظ الْحنفية كُتبِ من الْكَافي وفي
 )ابي الْآثَارِ بف كا)  ذَلأَم رمع يضر اللَّه هنع فْرِدنفَس هوطرشا لابب .  

 كُِسر إلَّا صليب يظْهر لَا أَنْ وأَمر الْإِسلَامِ قَبلَ تكُن لَم كَنِيسة كُلِّ بِهدمِ أَمر أَنه الْعلَماِء من جماعةٌ وروى
  . صاحبِه هرِظَ علَى
 عـن  متـروك  وهـو  خطَّاف بنِ اللَّه عبد بنِ الْحكَمِ رِواية من عساكر لابنِ دمشق تارِيخِ في الْأَثَر وهذَا

رِيهالز نمٍ عالس نع أَبِيه نع رمع .  
اهنعمو فَقتم هلَيع نيب لَما اِءالْعكَم قَالَه يطُوشي الطُّراجِ فرس لُوكفَإِنَّ الْم سائثَةَ الْكَنادي الْحلَامِ فلَا الْإِس 

  . الْعلَماِء أَكْثَرِ عند الْقُرى في ولَا إجماعا الْأَمصارِ في تبقَى
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 الَّـذي  عبـاسٍ  ابـنِ  قَولِ مفْهومِ من أَخذَه ولَعلَّه علَيه دليلَ لَا دبعي الْقُرى في بِإِبقَائها حنِيفَةَ أَبِي وقَولُ
يهكحني سرِ فصالْم نحنقُولُ وا نمنِي إنعرِ نصبِالْم عٍ أَيضوةً كَانَ ميندم ةً أَويقَر .  

 بن محمد عمر أَبو الْقَاضي ذَكَر الْفَراِء الْحسينِ بنِ محمد يعلَى لأَبِي لُهفع الذِّمة أَهلَ يلْزم ما كتابِ وفي
فوسالَةً يزِيرِ إلَى رِسأَبِي الْو دماسِ أَحبنِ الْعنِ بسي الْحف وطري الشالَّت حولا صهلَيلُ عأَه ةا الذِّمهفَذَكَر 

 عمر أَثَر ذكْرِه بعد الطُّرطُوشي قَالَ الْمحدثَةَ هذه يعنِي الرمادي منصورٍ بن أَحمد وحدثَنِي قَالَ ثُم طَالَوأَ
مقَدتكَانَ:  الْمةُ وورع نب دمحا مهمدهاَء يعنذَا بِصه بذْهاِء ملَمع سالْمنيمل نيعمأَج .  
 لَـا  أَنْ وأَمر الْعزِيزِ عبد بن عمر ذَلك في وشدد:  الطُّرطُوشي قَالَ الْمحدثَة في يعنِي صحيح قَالَه واَلَّذي

كرتي يارِ فلَامِ دةٌ الْإِسلَا بِيعةٌ والٍ كَنِيسةً بِحميلَا قَديثَ ودكَذَا ةًحهقَالَ و نسالْح رِيصقَالَ الْب  :نم ةنالس 
  . والْحديثَة الْقَدمية الْأَمصارِ في الَّتي الْكَنائس تهدم أَنْ

  : مصنفه في شيبةَ أَبِي ابن وقَالَ
  . الْمسلمني أَمصارِ في الْبِيعةُ تترك أَنْ يكْره كَانَ أَنه الْحسنِ وعن عمر عن يوسف بن سهلُ حدثَنا
يهفا وضا أَيثَندح دبلَى عالْأَع نع فوع ننِ عسوا قَالَ الْححوللَى صلَّى أَنْ عخي  مهـنيب  نـيبو  انريالـن 

ثَانالْأَوي ورِ فارِ غَيصالْأَم .  
 ابـنِ  حديث فَفي ، علَيه مصالَحتهم يجوز ولَا مقْبولٍ غَير بعيد الْأَوثَان بقَاِء من الْحسن قَالَه الَّذي وهذَا
 إلَّـا  الْـأَرضِ  عن ناتئًا قَبرا دعت لَا فَقَالَ الْأَنصارِ من رجلًا وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ دعا{  عباسٍ
هتيولَا سا ومنإلَّا ص هترلَا كَسةً وورا إلَّا صهتوحم . {  
اهوو رخِ أَبيالش هادنمِ بِإِسقَدتالْم هإلَي ننِ عيسنِ الْحب دمحم نبِ عيعنِ شةَ بلَمس نع مصنِ ةَعب  ـدمحم 
نى عوسنِ مةَ بقْبع نبٍ عيكُر ننِ عاسٍ اببع .  

حأَصو هني ميحِ فحمٍ صلسأَبِي مد واود يذمرالتقَالَ وو نسح  }ناجِ أَبِي عيـانَ  الْهيـنِ  حنٍ  بـيصح 
يدنِي قَالَ الْأَسطَلَب يلفَقَالَ ع  :ثُكعلَى أَبا عثَنِي معولُ بسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسلَا و عدثَالًا تمإلَّـا  ت 
هتسلَا طَما وررِفًا قَبشإلَّا م هتيوس . {  

اججتاحالو بِه ننِ ميهجا ومهدأَح هوممع .  
 يقرونَ جماعةٌ فيها بلْ فَقَطْ مشرِكُونَ فيها يكُن لَم الْبِلَاد وتلْك الْكُوفَة في كَانَ علي نم ذَلك أَنَّ والثَّانِي
ةيا ، بِالْجِزانُ أَمريالن فَقَرِيب يها ومإن يوسِ هجلْمل مهقْرِيرا فَتهلَيقْرِيرِ عكَت ودهالْي النىوارلَى صعِ عالْبِي 

  . منه نمنع لَم ذَلك اشترطُوا فَإِذَا والْكَنائسِ
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 أَكْثَر ونجِد الْفُروعِ قسمِ من والنريان الْأُصولِ قسمِ من الْأَوثَانَ فَإِنَّ والْأَوثَان النريان بين فَارِقَةٌ لَطيفَةٌ وهنا
  قسمِ من ذَلك أَشبه وما والْبنات الْأُمهات ونِكَاحِ الْخنزِيرِ وأَكْلِ الْخمرِ شربِ من علَيه قْررناهمأَ ما

  . يحتملُ فَلَا ظَاهر فَشرك الْأَوثَانُ وأَما ، سهلٌ الْإِسلَامِ رجاَء واحتمالُها الْفُروعِ
 فَلَو خفي لأَنه الْكُفْرِ من كَنائِسهِم أَنفُِسهِم في منهم يصدر بِأَنه جازِمونَ نحن مما احتراز"  ظَاهر"  وليوقَ

وهرأَظْه لَم لْهمتحن كذَللو مقْسوطُ تروذَةُ الشأْخالْم هِملَيا إلَى عالَ مخمهةٌ فَتضاقن ةلذِّمبِلَا ل لَافخ وهو 
 سـواه  وما يحتملُ لَا فَهذَا بابِه في مذْكُورٍ وتحرِيرٍ تفْصيلٍ علَى ظَاهر وشرك الْمسلمني علَى ضرر فيه ما
لُ قَدمتحي .  

 كتاب جاَء قَالَ عطيةَ بن يوسف ثنا الدورقي إبراهيم بن أَحمد ثنا حسنِالْ بنِ أَحمد عن الشيخِ أَبو وروى
رمنِ عب دبزِيزِ عإلَى الْع يدنِ عطَاةَ بأَنْ أَر وحميلَ ياثمةَ التروصالْم .  
 نقَلَـه  كَمـا  والْقَدميـةَ  الْحادثَـةَ  يشملُ فَبِعمومه الْمسلمني أَمصارِ في الْبِيعِ لترك الْحسنِ كَراهيةُ وأَما

يطُوشالطُّر هنع هأَنقَالَ و هأَن نم ةنا السمو قَلَهن نع رمنِ عب دبزِيزِ عالْع قافوم لَه دائزو هلَيفَإِنَّ ع رصالْم 
 دارِ فـي  عام اللَّه رحمه الْعزِيزِ عبد ابنِ وكَلَام ، للْمدن ومحتملٌ موضعٍ لكُلِّ محتملٌ الْحسنِ كَلَامِ في

 يكُن فَلَم بِالْفَتحِ الْعهد قَرِيب يزِالْعزِ عبد بن وعمر والْحديثَةُ الْقَدميةُ الْكَنائس جميعها من تهدم أَنْ الْإِسلَامِ
 زمانِـه  في يبق لَم أَنه علَى دليلٌ بِذَلك فَأَمره الْأَمرِ صاحب مطَاع هدى إمام وهو الصلْحِ أَمر علَيه يخفَى
 علَى هو يطَّلع ولَم كَانَ أَو بعده حدثَ الْكَنائسِ من الْيوم بِها وه ما جميع وأَنَّ ، الْإِسلَامِ بِلَاد في كَنِيسةٌ
هكرفَلَا ت جتحي يقَاِء فا إبم هجِدا نهنم .  
 بن عمر لأَنَّ هدمها عن توقَّف أَنه يدالْع دقيقِ بنِ الدينِ تقي الْإِسلَامِ شيخِ عن بلَغنِي لأَنه ذَلك قُلْت وإِنما
دبزِيزِ عالْع ا لَمهمدهي ابجفَي هنا عبِم اهنذَا ، ذَكَرإنْ ه حص دنإلَى الس رمنِ عب دبزِيزِ عا الْعبِم  هذَكَـر 

يطُوشالطُّر قَدو ذَكَر ريكَث ناِءالْفُقَ مه نا مابِنحأَص مرِهغَيو نع رمنِ عب دبزِيزِ عوا لَا الْعمدهةً تلَـا  بِيعو 
  . الْإِبقَاِء في عمدةً ذَلك وجعلُوا نارٍ بيت ولَا كَنِيسةً
 كتاب جاَءنا:  قَالَ النخعي اللَّه عبد بنِ أُبي نع غياث بنِ حفْصِ عن مصنفه في شيبةَ أَبِي ابن رواه وهذَا
رمنِ عب دبزِيزِ علَا الْع مدهةً تلَا بِيعةً ولَا كَنِيسو تيارٍ بوا نحولص هلَيع .  

لُهوا"  فَقَوحولص هلَيع  "دلَا قَيو دب هنا ممل اهنماكَ قَدم اهقُلْن هأَن قُلْ لَمي دا أَحهقَائبِإِب نرِ ملْحٍ غَيص ، لَمو 
  . عام فَهو الْإِسلَامِ بِبِلَاد فيه يقُلْ
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 في أَو النارِ بيت فيه ذَكَر ولذَلك ، الْمجوسِ بِلَاد في هذَا ويكُونُ ، الْإِسلَامِ بِبِلَاد خاص علَيه تقَدم واَلَّذي
مهبِلَاد بِلَادو ودهى الْيارصالني ووا الَّتالَحا صهلَيوا عكَان ينفَرِدنا ميهي فافنت نينِ بيتايونِ الريـا  اللَّتلَتقن 

نع رمنِ عب دبزِيزِ عالْع يضر اللَّه هنع الْموودقْص نم كإذَا ذَل تحةُ صايوالْأُولَى الر هأَن لَمعا يبِه هلَا أَن 
لْحص ملَى لَها عهقَائي إبحِ ففَت لَامِ بِلَادي الْإِسالَّت تكَان تحت هكْما حهبأَقْرو اما الشهأَنل  هـكَنس  ـرصمو 

اقرالْعكْ واينِفَانِهت .  
 والْغـر  ، غَيرِهم في بِها يحتج فَكَيف مخصوصني قَومٍ إلَى كتاب الْعزِيزِ عبد بنِ عمر عن الثَّانِيةُ والروايةُ

عمسوا لَا يمدهت دقتعفَي هأَن طَابكُلِّ خل دا ، أَحمإِنو وه قَومٍل نيوصصخي مف بِلَاد ةوصصخـةُ  مايوالرو 
  . الْأَحكَامِ في عامةٌ الْإِسلَامِ بِدارِ خاصةٌ فَهِي الْإِسلَامِ بِلَاد في عام لَفْظٌ الْأُولَى

 شـيبةَ  أَبِي بن بكْرِ أَبو عنه رواه ما وهو كُرهسنذْ كَثريا اشتهارا فَاشتهِر عنهما اللَّه رضي عباسٍ ابن وأَما
 أَنْ أَللْعجـمِ  عبـاسٍ  لـابنِ  قيلَ قَالَ عكْرِمةَ عن حنشٍ عن أَبِيه عن سلَيمانَ بن معتمر ثنا قَالَ مصنفه في

  . وبِيعةً بِناًء الْمسلمني أَمصارِ في يحدثُوا
 ولَـا  ناقُوسـا  فيـه  يضرِبوا ولَا بِيعةً قَالَ أَو بِناًء فيه يبنوا أَنْ للْعجمِ فَلَيس الْعرب مصرته مصر أَما فَقَالَ

  . فيه يدخلُوا أَو خنزِيرا فيه يتخذُوا ولَا خمرا فيه يشربوا
 علَى وللْعجمِ عهدهم في ما فَللْعجمِ علَيهِم يعنِي فَنزلُوا الْعربِ علَى اللَّه فَفَتحه الْعجم مصرته مصر وأَما

  . طَاقَتهِم فَوق يكَلِّفُوهم ولَا بِعهدهم يوفُوا أَنْ الْعربِ
قَدذَ واُء أَخلَمالْع نِ لِبِقَواسٍ اببذَا عه لُوهعجو علِ مقَو رمع كُوتسو ةيقب ةابحا الصاعمإج .  
قَدا ونيور نِ أَثَراسٍ اببذَا عي هابِ فتالِ كوأَبِي الْأَمل ديبع .  
قَدا ونا ذَكَردنس هو قَالَ إلَيأَب ديبت:  ععمس لعي نمٍ باصثُ عدحي نأَبِي ع يلع بِيحالر نةَ عكْرِمع نع 
 أَو والْيمنِ والطَّائف كَالْمدينة أَهلُها علَيها يسلم الْبِلَاد منها:  وجوه علَى التمصري عبيد أَبو قَالَ عباسٍ ابنِ

 فُتحـت  قَريـة  وكُلُّ والثُّغورِ والْبصرة كَالْكُوفَة الْمسلمونَ فَاختطَّها أَهلٌ لَها يكُن لَم أَرضٍ وكُلُّ بعضها
 صلَّى النبِي كَفعلِ افَتحوه الَّذين بين قَسمها ولَكنه ، منهم أُخذَت الَّذي إلَى يردها أَنْ الْإِمام ير فَلَم عنوةً
اللَّه هلَيع لَّمسو ربيبِخ .  

هذفَه ارصأَم نيملسا الْمهاهبأَشبِيلَ لَا ولِ سأَهل ةا الذَّميهارِ إلَى فٍء إظْهيش نم هِمعائرش .  
 ، عباسٍ ابنِ قَولِ تأْوِيلُ وهو منهم ينزع فَلَم علَيه صولحوا فَما ذَلك ىإلَ السبِيلُ فيها لَهم الَّتي الْبِلَاد وأَما
نفَم لْحِ بِلَادالص ضأَر رجنِ هيرحالْبلَةَ وأَيو ةمودلِ ودنالْج حأَذْرو تولِ إلَى أَدسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع 



 ٢٢

سوةَ لَّميالْجِز نملْحِ والص هدعب تيسِ بقْدالْم قشمدنُ ودمامِ وونَ الشا ديهاضأَر ككَذَلو بِلَاد ةزِيرالْج 
 أَيديهِم في وإِقْرارها أَهلها إلَى ردها الْإِمام فَرأَى عنوةً فُتحت بِلَاد كُلُّ وكَذَلك خراسانَ وبِلَاد مصر وقبطُ
 الْجبـلُ  وكَـذَلك  مـدنها  خلَا عنوةً كُلُّها الشامِ بِلَاد وكَذَلك بِالسواد عمر كَفعلِ وذمتهِم دينِهِم علَى

ازوالْأَهو فَارِسو رِبغالْمو ورالثُّغو ، هذفَه الْ بِلَادةونع .  
 كُـلَّ  اكْسـروا  أَنْ فَكَتب الْخمرِ تجارة في أَثْرى السواد أَهلِ من رجلًا أَنَّ عمر بلَغَ أَنه عبيد أَبو وروى
 ونظَر فَأُخرِب بِه وأَمر فُويِسق تأَن فَقَالَ رويشد لَه يقَالُ ثَقيف من رجلٍ بيت في ووجِد علَيه قَدميٍ شيٍء
  . فَأَحرقَها الْخمر فيها يباع غُرارةُ تدعى قَريةً قَالُوا هذه ما فَقَالَ غُرارةَ إلَى
 كَتـب  ولهذَا شربها لَهم شرطَ إِنماو لَهم شرطَ فَما تكُن لَم الْخمرِ في التجارةَ أَنَّ وجهه:  عبيد أَبو قَالَ
رمع نب دبزِيزِ علُ لَا:  الْعمحي رمالْخ ناقٍ متساقٍ إلَى رتسر .  
 عبد بن الْحميد عبد وهو عاملُه فَكَتب خلا فَصيره السفُنِ في منها وجدت ما:  الْكُوفَة علَى لعامله وقَالَ

 فَصيره وملْحا ماًء راقُود كُلِّ في فَصب السفُن فَأَتى بِذَلك الْمستنِريِ بنِ محمد بِواسطَ عامله إلَى الرحمنِ
  . خلا
 حملهـا  وبـين  بيـنهم  وحالَ صولحوا ذَلك علَى لأَنهم هاشربِ وبين بينهم عمر يحلْ فَلَم عبيد أَبو قَالَ

ةارجالتا ويها فمإِنو اهرن را أَميِريِهصا بِتلا خهكرتا أَنْ وهبصي يض فا الْأَرهأَنالٌ لم نالِ مولِ أَمأَه  ـةالذِّم 
لَوو تكَان ممٍللا سم ازا إلَّا جاقُهرإه .  

ككَذَللَ وفَع رمالِ عبِم دشيور نيح قرأَح هلَيع زِلَهنم فَلَم هرأْما أَنْ يلَهعجا يلكَانَ خو دشيوا  رمـلسم 
لَمو لَمعا ندأَح صخي ريلِ فلخرِ تممِ خلسارِثُ اإلَّ الْمالْح يكْلالْع .  

  . الْخمرِ خلُّ يقُولُ ولَا الْعنبِ خلُّ يقُولُ سريِين ابن وكَانَ
 خـلٍّ  من شيئًا فيه يلْقُوا أَنْ الْعصريِ من الْخلِّ اتخاذَ أَرادوا إذَا بِالثَّغرِ يأْمرهم الْفَزارِي إِسحاق أَبو وكَانَ
 الصـالحونَ  فَعلَ إنما عبيد أَبو قَالَ أَبدا خمرا يعود فَلَا يتبين أَنْ قَبلَ الْخلِّ حموضةُ فَتدخلُ يعصر ساعةَ
 أَبِـي  وقَـولُ  الْخـلِّ  إلَى آلَت إِنْو خمرا مرةً يستحكم أَنْ بعد الْخلِّ من بِشيٍء الانتفَاعِ عن تنزها هذَا

 من الْكتابِ أَهلِ من الشامِ أَهلُ يتخذُه شيٌء فَالْمرى والْحيتانُ والْملْح الشمس تحته الْمرى في الدرداِء
 أَصاب امرِئٍ علَى بأْس ولَا عمر كَقَولِ وهذَا ، كَانَ فكَي يدرونَ لَا مرا الْمسلمونَ فَيبتاعه الْعنبِ عصريِ

 دونَ الْكتـابِ  لأَهلِ رخص إنما تراه أَلَا إفْسادها تعمدوا أَنهم يعلَم لَم ما يبتاعه أَنْ الْكتابِ أَهلِ من خلا
  . الْإِسلَامِ أَهلِ
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 في يجوز ولَا الذِّمة أَهلِ بِخمرِ فعلُه أَما ماًء السواد أَهلِ خمرِ في أَلْقَى حني الْعزِيزِ عبد بن عمر علَفَ كَذَا
  . شيٌء هذَا من الْمسلمني خمرِ
  . عبيد أَبِي كَلَامِ من نقْلَه أَردت ما انتهى
لَمو لْيكَالُ زي الْإِشا فنيللخرِ تمخ يالذِّم عم هلَا أَن صخري ي لَها فهيللخكَانَ تو ودقْصالْم كْرـنِ  أَثَرِ ذاب 

  . قَدمناه كَما دالْعه يجوز حيثُ بِعهد إلَّا الْكَنائسِ من يبقَى شيَء لَا أَنه اقْتضاه واَلَّذي عباسٍ
 ديـنِهِم  علَـى  أَيديهِم في وإِقْرارها أَهلها إلَى ردها الْإِمام فَرأَى عنوةً فُتحت بِلَاد في عبيد أَبِي قَولُ وأَما

هِمتمذلِ وعكَف رمي عف ادوذَا السهو بذْهلَا م وقُولُ هي لَا بِهو دأَح نورِ مهما ، الْجمإِنكَى وحي نأَبِي ع 
 ملْـك  الْآنَ هو:  شريحٍ ابن قَالَ ذَلك بعد ثُم عنوةً فُتح أَنه الْعراقِ سواد في الْمشهور والصحيح حنِيفَةَ
عجإلَى ر هلاِء أَهربِالش .  
نعنِيفَةَ أَبِي وح هأَن در هِملَيا عكَم يهضقْتلُ يأَبِي قَو ديبع يححالصو هنع نعو رِهغَي هأَن  قْـفو  ـييققح 
نِعتمي هعيلَى بعذَا ولْ هاِء كَانَ هشبِإِن قْفو نم رمع دعب هائضرتاس نيانِمأَ الْغأَنَّ و ري الْأَمف كـامِ  ذَللْإِمل 

نرِ ما غَيرِض نيانِمالْغ يعافقُولُ فَالشلِ يلُّ بِالْأَودتسيلِ ورِيرٍ بِقَوأَنَّ ج رمع يضر اللَّه هنع هضوع نم قِّهح 
  . حقَّها تركَت حتى كُرزٍ أُم لَها يقَالُ همع امرأَةً وعوض دينارا وثَمانِني نيفًا

 خروجِه قَبلَ وقَومه جرِيرا نقَلَ كَانَ عمر وإِنما ذَلك يكُن لَم:  عبيد أَبو منهم الشافعي غَير جماعةٌ وقَالَ
 فَنرى عبيد أَبو قَالَ فَبعثَه ، نعم:  قَالَ الْخمسِ بعد الثُّلُثَ وأَنفلُك فَةالْكُو في لَك هلْ لَه قَالَ الْعراقِ إلَى
ـ  وإِنمـا  بِالنفْلِ وملَكُوه أَحرزوه لأَنهم الناسِ دونَ الْمتقَدمِ بِالنفْلِ وقَومه جرِيرا خص إنما عمر أَنَّ الْإِمام 

ريخي مكُلِّ ف ةلْدب تحةً فُتوني عا فهضاَء إنْ أَرا شهما قَسكَم مقَس بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو ربيخ نيب 
نم هِدةَ شقْعالْو دعسِ بما الْخكَم نيي بف ابِهي بله فالَى قَوعلَ{  تاعواوا ممأَن متغَنِم نٍء ميفَـأَنَّ  ش  لَّـهل 

هسمخ  {َةإِنْ الْآياَء وا شلَهعقْفًا جلَى وكُلِّ ع نيملسمِ إلَى الْموي ةاميالْق هلقَوالَى لعت  }اأَفَاَء م لَـى  اللَّهع 
هولسر  {إلَى هلقَو  }يناَلَّذاُءوا وج نم مهدعأَى}  برو رمذَا عه افَقَهوو يلاذٌ ععمأَى وربِلَالٌ و  ـنابو 
 علَـى  فيهـا  إبقَاؤهـا  يجوز لَا وكَذَلك فيها كَنِيسة إحداثُ يجوز لَا للْمسلمني باقيةٌ فَهِي الْأَولَ الزبيرِ

  . تعالَى اللَّه شاَء إنْ نهسنبي كَما الصحيحِ
 تهدم الْكَنائسِ عن سأَلَ أَنه عطَاٍء عن الْملك عبد عن نميرٍ بن اللَّه عبد ثنا مصنفه في شيبةَ أَبِي ابن وقَالَ
  . الْحرمِ في منها كَانَ ما إلَّا لَا قَالَ

  . ذَلك احتملَ أَو علَيها صلْح حصلَ إذَا ما علَى محمولٌ طَاٍءع من وهذَا
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 الْجـراحِ  بن عبيدةَ أَبا أَنَّ سراقَةَ ابن حدثَنِي الْأَوزاعي عن يونس بن عيسى ثنا:  أَيضا شيبةَ أَبِي ابن وقَالَ
بلِ كَتأَهرِ لياطَا دي بأَن كُمتنلَى أَمع كُمائمد كُمالوأَمو ِسكُمائكَنأَنْ و مدهو تأَبةَ وديبا كَانَ عريفَـإِذَا  أَم 
 إذَا وكَـذَا  عنوةً يؤخذْ لَم موضعها كَانَ إنْ جاز الْكَنائس تهدم لَا أَنْ علَى الْمصالَحة في الْمصلَحةَ رأَى
 ومدنه عنوةً وأَراضيه قُراه وإِنَّ فيه الْكَلَام تقَدم قَد والشام رأَى يكُونُ فَقَد الْوجهينِ أَحد علَى عنوةً أُخذَ

لْحص .   
 إنها يقُولُ أَصحابِنا من فَالْجورِي والْفُقَهاِء ؤرخنيالْم بين عنوةٌ أَو صلْح هي هلْ كَثري خلَاف دمشق وفي

لْحص ، خيالشو وأَب دامقُولُ حا يهةٌ إنونع ببسو لَافتاِء اخالْفُقَه لَافتاخ نيخرؤى الْمتيلَ حا إنَّ قهرأَم 
 صـلْحا  فَجعلُوها لفَتحهِما الْحاضرِين علَى أَمرها أُشكلَ وكَذَلك فَجعلَها ابِالْخطَّ بنِ عمر علَى أُشكلَ
 وهـو  شرقي بابٍ علَى وخالدا الصغريِ بابِ علَى كَانَ سفْيانَ أَبِي بن يزِيد فَإِنَّ جازِمونَ أَنهم لَيس تورعا
 الْكتـاب  عبيـد  أَبو فَأَخفَى عبيدةَ أَبا فَولَّى عمر واستخلف بكْرٍ أَبو ومات بكْرٍ أَبِي جِهة من أَمريالْ كَانَ

 ذَهب الساعة تلْك فَفي الصغريِ بابِ من عنوةً فَدخلَ فُرصةً يزِيد فَانتهز الْجابِية بابِ علَى عبيدةَ أَبو وكَانَ
باهر قشمإلَى د دالخ هعدخ هالَحصلَ وخدو دجفَو زِيدي لَ قَدخد دالخلَا و رعشى يتا حقَيالْت دنوقِ عس 
تيالز .  

 ومصـر  عكْسه وقيلَ صلْحا وخالد عنوةً دخلَ عبيدةَ أَبا إنَّ وقيلَ نظَر الصلْحِ هذَا صحة في عندي وأَنا
يححالص ورهشا الْميها فهةٌ أَنونيلَ عقا ولْحص .  

 للْعقَـارِ  التعـرضِ  دونَ فَقَـطْ  بِالْجِزية وتقْرِيرِها الْأَنفُسِ علَى يكُونُ تارةً الصلْح أَنَّ هنا علَيه أُنبه ومما
 وقَـع  مـا  حسبِ علَى للْكُفَّارِ مملُوك مالٍ كُلُّ فيه فَيدخلُ والْأَموالِ الْأَنفُسِ علَى يكُونُ وتارةً والْأَراضي

لْحالص كذَلي وقَارٍ كُلِّ فضٍ عأَرو ةاصمٍ خا بِقَوي أَماضةُ الْأَرامي الْعالَّت تحت مهدي لَكَةمبِالْم ةامونَ الْعد 
 حـق  ولَا لَهم فَيٌء أَو للْمسلمني غَنِيمةٌ أَنها شك لَا الْعنوة فَتحِ في فَهذه بِعينِه شخصٍ ملْك في يكُونَ أَنْ

  . فيها للْكُفَّارِ
 كَـافرٍ  ملْك هو ما)  إحداها: (  ثَلَاثٌ الْأَراضي أَنَّ شك ولَا ، الْحالُ يكُونُ فَكَيف الصلْحِ فَتحِ في وأَما

اصخ وةٌ فَهغَنِيم ٌء أَوفَي .  
  . الْموات حكْمِ علَى باقيةٌ هي بلْ فَيئًا ولَا غَنِيمةً تكُونُ لَا إنها قَالُوا فَقَد موات)  الثَّانِيةُ( 
 مثْلُها كَانَ إذَا للْمسلمني هي الَّتي الْمصرِية الديارِ أَراضي مثْلَ خاص ملْك ولَا بِموات لَيس ما)  الثَّالثَةُ( 
 جِهـة  بِخلَـاف  بِالْإِرث تملك كَما تملك الْإِسلَامِ جِهةَ لأَنَّ لَا أَو لَهم ملْك هي نقُولُ هلْ الْكُفَّارِ بِلَاد في
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 فَلَـا  لَنـا  أَنها علَى الصلْح جرى إنْ ذَلك في لي ظَهر واَلَّذي ، الْمسلمونَ فَيملكُها للَّه والْأَرض الْكُفْرِ
 فيهـا  لَنـا  يحصلُ ولَا أَيدينا في تدخلْ فَلَم لَهم أَنها علَى صلْح جرى وإِنْ ملْك للْمسلمني وهي إشكَالَ

لْكم يهةٌ وياقلَى با عم تكَان هلَيي عف يهِمدلَا أَيقُولُ وا نهإن ملْكُهم كبِذَلو عفدنكَالُ يالْإِش ني عاضأُر 
رجا انَنلَى لَمجا انلُها أَهها فَإِنهلَائبِج لَتخي دي فدأَي نيملسا الْملَكُوها فَمهولخـي  بِدف  مهـدـا  يكَم 

  . بِذَلك الْمباحات سائر يملكُونَ
عاقالْوي وف هذه امِ الْبِلَادالش رصما وهي أَني فدالْ أَينيملسفَلَا م كا شهأَن ما لَهقْفًا إمو وهو رالْأَظْه  ـنم 

ةجِه رما ، عإِملْكًا وإِنْ مو لَم رِفعي نقَلَ متان هنإلَى م تيالِ با الْمكَم اهنمقَد نيمي فف هدءٌ  يـيش  لَـم 
رِفعن نقَلَ متان هإلَي هنقَى مبي فَيف هدلَا يو كَلَّفةً ينيب .  

لَوا ونضأَنَّ فَر لْحالص قَعطْلَقًا وم ننِ ميعي تاضلْ الْأَره يا هلَن أَو موا فَإِنْ لَهكَان ينفَرِدنم لَدبِالْب لْ لَمخدي 
 دخـلَ  وإِنْ ونحوِهمـا  الْجندلِ ودومة كَنجرانَ علَيه كَانت ما علَى استيلَاٍء دخولَ فيه معهم الْمسلمونَ
 ويكُـونُ  الْأَراضـي  فَيملكُونَ الْعنوة حكْم وحكْمه قَهر فَهذَا علَيها غَالبِني وصاروا وسكَنوها الْمسلمونَ

لْحلَ الصُءوسِ ىعذَا فَقَطْ الرهي والَّذ رظْهي نم رصا ملَم الَحو صرمع ناصِ بطَ الْعبلَى الْقع ةيلَى الْجِزع 
 ذمـة  وعقْـد  بِأَمان إلَّا يحصلْ لَم الصلْح ذَلك أَنَّ فَالظَّاهر رأْسٍ آلَاف ثَمانِيةَ وكَانوا دينارينِ واحد كُلِّ

ةيجِزرِي لَا وسي هكْمي إلَى حاضالْأَر .  
رالظَّاهالَ أَنَّ ووقُولَةَ الْأَمنةٌ الْمابِعُءوسِ تلرا لهأَني لف يهِمديِ لَا أَياضلْأَرل نكَول نيملسا الْملَووتا اسهلَيع ، 

  . ملْكه علَى يكُونُ الْمنقُولِ حكْم فَحكْمه يده في خاص ملْك من لجماعة أَو منهم لواحد يكُونُ وما
 شرط غَيرِ من تبقيتها ويجوز إبقَاؤها شرِطَ إذَا إلَّا تبقَى لَا الْأَراضي حكْم حكْمها نقُولُ فَهلْ الْكَنائس وأَما

رظْهكُونَ أَنْ يي ةوري كَالصقُولُ الَّتا نيهي فف ةونا الْعهقَى إنبلَى تع دنِ أَحيهجالْو رظَاهخِ كَلَامِ ويأَبِي الش 
دامي حف لْكت ةورى الْأُولَى الصتإذَا ح ترِ كَانيبِغ طرقَى لَا شبا تقَطْع .  

رظَاهكَلَامِ و يعافا الريهفَإِنْ الثَّانِي ف حص كذَل حصو اقإلْح هذه ةورا الصبِه تةً كَانقَاةً كَنِيسبـرِ  ميبِغ 
طرلَى شع دنِ أَحيهجالْو وهو فالخا مما لنيعا اديمف مقَدت نا منكَلَام فَلْيلَمع كذَل قلْحلْيو بِه .  
 الْخلَاف إنكَارِ من قَدمناه فَما الصورةُ هذه تصح لَم وإِنْ الرافعي كَلَامِ بِظَاهرِ أُخذَ إنْ قُلْنا ما نخالف وكُنا

 فـي  نخالفَـه  أَنْ ويحتملُ ، فَقَطْ الْغنِيمة صورة في بعضهم يخالفَه أَنْ ويحتملُ علَيه تستمر أَنْ يحتملُ
يتورص ةنِيملْحِ الْغالصو .  



 ٢٦

لَماعا وا إذَا أَنكَكْنأَنَّ ش لَدالْب حةً فُتونع ا أَولْحص الْبِلَادي وا فيندا أَيي كَمارِ فيالد ةرِيصالْم ا  لَمنـرضي 
كي ذَلارِ فرمتاس دي تيالِ با الْمهلَيلُ عالْأَصو مدلْحِ عي الصغبنأَنْ فَي رِيجا نهلَيع كْمح ةونالْع قُولَ ثُمن 

 علَيها يجرِي يقَالَ أَنْ فَالْوجه خلَافُه والْأَصلُ شرعي بِطَرِيقٍ عنهم الْمالِ بيت إلَى انتقَلَت تكُونَ أَنْ يحتملُ
كْمح قْفذًا الْوقِّقِ أَخحبِالْم وهو عضو دي نيملسي الْممِ فدقَالِ عتانال نم مرِهغَي هِممِ إلَيدعو ةمسالْق .  
هذفَه طَرِيق قْهِيف عقُو منا لِالْمهأَن ادواقِ كَسرالْع فَقَد داضعقْلُ تالن قْهالْفا وقَى مبقَالَ أَنْ إلَّا يـلُ  يالْأَص 
مدع ةيقَفو رمع يضر اللَّه هنا عقَى لَهبلُوكَةً فَتمم تيبالِ لالْم جِيبنبِأَنَّ و الَى اللَّهعلَ تعلْ جالْمكُـلِّ  كل 
ةي أُمأْتت موي ةاميا الْقهعمو رِجخا ملَه نع كذَل نحفَن كسمتن هلالَى بِقَوعت  }يناَلَّذاُءوا وج نم مهدعب  {
ا قَدلَهعج - هانحبالَى سعتو - مفَلَا لَه وزجي فرصا التيهعٍ فيلَا بِبو رِها غَيما مهرِجخي  ـنع  ـكإذَا ذَل 

 علَيه اللَّه صلَّى النبِي قَسم كَما قسمتها الْإِمام اختار إذَا ذَلك عن تخرج وإِنما يقِْسمها ولَم ، الْإِمام أَبقَاها
لَّمسو ربيخ .  
قَدو تأَيي رف وةيص يعافالش هكَانَ أَن ي لَهف رصم ضأَر كذَللَا و حقْدا ييمف اهقُلْن كُونُ فَقَدت لْكت ضالْأَر 

تا كَاناتولَا ما ولُهمشي كْمح قْفالْو نما وندجي وف هدي أَو هلْكا مكَانا مهنلُ ممتحأَ فَيها نيـلَ  أَحصوو 
هولًا إلَيصا ويححص .  

 بـنِ  محمـد  عن شهِيد بنِ حبِيبِ عن سلَمةَ بن حماد ثنا قَالَ عفَّانُ حدثَنا:  شيبةَ أَبِي بن بكْرِ أَبو وقَالَ
ريِينس هلَا كَانَ أَن كرتلِ يأَهل ا فَارِسمناإلَّ ص لَا كُِسرا وارإلَّا ن ئَتا أُطْفثَندح دبلَى عالْأَع نع فوقَـالَ  ع 

  . عنقَه فَضرب بِالْبصرة نارٍ بيت بنى بِمجوسي أَتى معمرٍ بنِ اللَّه عبيد بن اللَّه عبد شهِدت
هجوذَا وةَ أَنَّ هرصالْب كَانا تاتوا ماهيونَ فَأَحملسا الْمهونبا ووهكَنسفَلَا و وزجاثُ يدإح ةا كَنِيسيهلَا فو 
تيارٍ با نثَ فَلَمدذَا أَحه يوسجالْم تيارِ با النيها كَانَ فقْضن هدهعل برفَض قَهنع كذَلا ، لممو يبيأَنَّ ن 
رمع يضر اللَّه هنع لَم قِْسمي لَافَهتاخ عبِلَالٌ بِلَالٍ مو طْلُبةَ يمسالْق لُهقَوو  :منِي اللَّهبِلَالًا اكْف ذَوِيها وفَم 
 قَصـد  لصحة اللَّه عند ومحلِّه بِلَالٍ مةعظَ مع عمر دعاِء استجابةَ وانظُر تظْرف عين ومنهم الْحولُ جاَء
رمع يضر اللَّه هنع نعيعِ ومالْج قَدا وينلمٍ بونَ بِقَوعايبتا ياعيض كَثُر كي ذَلامِ فالش .  )ابي بف وطرش 
رمع يضر اللَّه هنلَى علِ عأَه ةا)  الذِّمأَنبةٌ أَناعمج ننِ عريِ ابقالْم ننِ عرٍ اباصو ثنا ناٍء أَبجو رأَبانَ وثْمع 
 بنِ ةَعقْب بن يحيى حدثَنِي ثَعلَبٍ بن الربِيع ثنا الْموصلي يعلَى أَبو أَنبأَ الشيخِ أَبو أَنا الرحيمِ عبد ابن أَنا قَالَا
 عبـد  عـن  مسروقٍ عن مصرِف بنِ طَلْحةَ عن والسرِي نوحٍ بنِ والربِيعِ الثَّورِي سفْيانَ عن الْعيزارِ أَبِي

 الـرحمنِ  اللَّـه  بِسمِ:  الشامِ أَهلِ نصارى صالَح حني عنه اللَّه رضي لعمر كَتبت:  قَالَ غَنمٍ بنِ الرحمنِ
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 لَمـا  إنكُـم  وكَذَا كَذَا مدينة نصارى من الْمؤمنِني أَمريِ عنه اللَّه رضي عمر اللَّه لعبد كتاب هذَا الرحيمِ
متما قَدنلَيع اكُمأَلْنانَ سا الْأَمفُِسنأَنا لنارِيذَرو اونالولِ أَمأَها ونلَّتا مطْنرشو لَى لَكُما عفُِسنثَ  لَا أَنْ أَنـدحن 

 مـا  نحيِـي  ولَا منها خرِب ما نجدد ولَا راهبٍ صومعةَ ولَا قلَّايةً ولَا كَنِيسةً ولَا ديرا حولَها فيما ولَا فيها
 وأَنْ نهـارٍ  ولَـا  لَيلٍ في الْمسلمني من أَحد ينزِلَها أَنْ كَنائسنا نمنع لَا وأَنْ الْمسلمني طَطخ في منها كَانَ

عسوا نهابوأَب ةارلْمنِ لاببِيلِ وأَنْ السزِلَ ونن نم را مبِن نم نيملسامٍ ثَلَاثَةَ الْمأَي مهمطْعلَا نو  وِيـؤـي  نف 
 ولَـا  شـركًا  نظْهِر ولَا الْقُرآنَ أَولَادنا نعلِّم ولَا للْمسلمني غشا نكْتم ولَا جاسوسا منازِلنا في ولَا كَنائِسنا

 لَهـم  ونقُوم الْمسلمني نوقِّر وأَنْ أَرادوه إذْ الْإِسلَامِ في ولَالدخ قَرابتنا ذَوِي من أَحدا نمنع ولَا إلَيه ندعو
نا مِسنالجوا إذَا مادأَر لُوسلَا الْجو هبشتن ي بِهِمٍء فيش نم هِماسبي لف ةوسلَا قَلَنو ةامملَا عنِ ولَيعلَا نو 

 من شيئًا نتخذَ ولَا السيوف نتقَلَّد ولَا السرج نركَب ولَا بِكُناهم نتكَنى ولَا بِكَلَامهِم نتكَلَّم اولَ شعرٍ فَرقِ
 وأَنْ رُءوسـنا  مقَـادمي  نجز نْوأَ الْخمر نبِيع ولَا بِالْعربِية خواتيمنا علَى ننقُش ولَا معنا نحملَه ولَا السلَاحِ

ملْزا ننينثُ ديا حا مأَنْ كُنو دشا ننانِرينلَى زا عناطسأَنْ أَولَا و ظْهِرن يبللَى الصا عِسنائأَنْ كَنلَا و  ظْهِـرن 
 ولَا خفيا ضربا إلَّا كَنائِسنا في ناقُوسا نضرِب ولَا وأَسواقهِم الْمسلمني طُرقِ من شيٍء في كُتبنا ولَا صليبنا
فَعرا نناتوي أَصا فِسنائي كَنٍء فيش نم ةرضح نيملسلَا الْمو جرخا يوناعلَا سا ووناعلَا بو فَعرا  نناتـوأَص 
عا مانتوم لَاو ظْهِرانَ نريالن مهعي مٍء فيش نقِ مطُر ةرضح نيملسلَا الْمو هِماقولَا أَسو مهاوِرجا نانتوبِم 
  . منازِلهِم في علَيهِم نطَّلع ولَا الْمسلمني سهام علَيه جرت من الرقيقِ من نتخذَ ولَا

 علَـى  ذَلكُم لَكُم شرطُنا الْمسلمني من أَحدا نضرِب ولَا فيه زاد بِالْكتابِ عنه اللَّه رضي عمر أَتيت فَلَما
 فَلَـا  أَنفُِسنا علَى وضمنا لَكُم شرطْنا مما شيٍء عن خالَفْنا نحن فَإِنْ الْأَمانُ علَيه وقبلَتنا ملَّتنا وأَهلِ أَنفُِسنا

  . والشقَاقِ الْمعاندة أَهلِ من لَكُم يحلُّ ما منا لَكُم حلَّ وقَد ، لَنا ذمةَ
 الـرازِي  حـاتمٍ  أَبِي قَولُ أَشده ريكَث كَلَام فَفيه عقْبةَ بن يحيى إلَّا كبار ثقَات كُلُّهم الشروط هذه رواةُ

وكرتم يثدلُ كَانَ الْحعفْتيثَ يدالْح .  
  . بِشيٍء لَيس:  معنيٍ بن يحيى وقَالَ
  . بِشيٍء لَيس:  مرةً وقَالَ
  . بِثقَة لَيس:  مرةً وقَالَ
  . ٍءبِشي لَيس:  داود أَبو وقَالَ
  . بِثقَة لَيس:  النسائي وقَالَ
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  . ضعيف:  الدارقُطْنِي وقَالَ
  . علَيه يتابع لَا يروِيه ما عامةُ عدي ابن وقَالَ

ذَكَرو يثَ لَهادأَح سذَا لَيا ههنم .  
  . بِحالٍ بِه الاحتجاج يجوز لَا الْإِثْبات عن الْموضوعات يروِي:  حبانَ ابن وقَالَ
  . الْحديث منكَر منصورٍ عن:  الْبخارِي وقَالَ

ذَكَرو يلقَيالْع يثَهدح نورٍ عصنم نسٍ عقَي نازِمٍ أَبِي مح نةَ أَبِي عريركَانَ فَإِنْ ه كَارإن ارِيخالْب ـلِ لأَج 
 ثقَة عن إلَّا يروِي لَا الْقَطَّانُ ويحيى الشروطَ هذه الْقَطَّانُ سعيد بن يحيى عنه روى وقَد ، قَرِيب فَهو هذَا

هتايفَرِو هنع يقثوت ا لَهاهورو نع الْقَطَّان دمحم نفَّى بصا الْماهورو عنِ نفَّى ابصم برح نم هلائسم نع 
دمأَح اقحإِسو نتالْمو قافوا ممل اهنذَكَر يهفلَا و ددجا نم رِبخ .  

ككَذَلا واهور يقهيقًا الْبافوي مف ادننِ الْإِستالْمو ككَذَلو نمٍ ابزقًا حافوم يف ادننِ الْإِستالْمي وفو هدنس 
 جميعها وفي ، كَذَلك خلَائق وذَكَرها حزمٍ ابنِ حفْظ سعة مع فيه شيٍء لذكْرِ يتعرض ولَم عقْبةَ بن يحيى

 هكَذَا فَوقَه فَمن سفْيانَ علَى واقْتصر عقْبةَ بن يحيى ريذْكُ ولَم الْأَحكَامِ في الْحق عبد وذَكَرها خرِب ما
 علَيـه  اعتراضـا  الْقَطَّان ابنِ كَلَامِ في أَر ولَم ذَلك من بد لَا الْكُبرى في ذَكَره أَنه والظَّاهر الْوسطَى في

ذَكَرو هذوطَ هركَذَا الشةٌ هاعمج ناِء ما الْفُقَههلَقَّوتولِ ووا بِالْقَبجتاحا وبِه مهنم خيـو  الشأَب  ـدامح 
فَرايِينِيى الْإستت حأَيي ربِ فكُت ابِلَةنالْح هأَن دنلُ الْإِطْلَاقِ عمحلَى يع وطرش رما عهكَأَن تارةً صودهعم 

  . شرعا
 لأَنـه  أَحسن لَكنه الْأَولِ من قَرِيب وهو شرط غَيرِ من بِالشرعِ يثْبت فيها ما أَنَّ منهم يعلَى أَبِي كَلَامِ وفي

 كتابِي في قَدمت وكُنت تشترطْ لَم وإِنْ رعِبِالش ثَابِتةٌ لأَنها لَها عمر واشترطَ شرعيةً أَحكَاما هذه يجعلُ
 مـا  صفَةَ الْأُم في الشافعي كَلَامِ من الْكَلَام أَرى أَنْ قَبلَ"  الذِّمة أَهلِ مرياث في الْغمة كَشف"  الْمسمى

بكْتي يلْحِ فلَى الصع ةيانِ الْجِزرصنلي لَمو ضرعتسِ يائلْكَنل نلَك وطًا ذَكَررةً شريا كَثقَالَ ، جِدـي  وف 
  . إلَيه نبذْنا بِه يرض لَم ومن فيه ولَنا لَه لَازِمةٌ الشروطُ فَهذه آخرِها
 يكْتبوهـا  أَنْ الْمسـلمني  عادةُ الَّتي الشروطَ يعرِف أَنه الشافعي كَلَامِ من هذَا بِنقْلِ قَصدت إني وقُلْت
هِملَيى عتهِلَ إذَا حالَ جا الْحي كَمذَا فه انملُ الزمحفَي رلَى الْأَمكْمِ عح هذه وطرا الشهأَنفَةُ لارعتي الْمف 
  . الْحنابِلَة من ذَكَرت من كَلَام كَلَامي وافَق فَقَد الْإِسلَامِ
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 بعضٍ إلَى بعضها وبِانضمامِ أَيضا ضعيفَةٌ أَكْثَرها أَو لَكنها عقْبةَ بن يحيى فيها لَيس بِأَسانِيد جماعةٌ ورواها
 منهـا  دمشق تارِيخِ في عساكر ابن الْحافظُ منه وذَكَر جزًءا زبرٍ نب اللَّه عبد الْحافظُ فيها وجمع تقْوى
 والْوليـد  الثَّـورِي  مصرف بنِ السرِي عن غُنية أَبِي بنِ حميد بنِ الْملك عبد عن حميرٍ بنِ محمد رِوايةُ

وِهحنو .  
قَدا وهتأَيي رابِ فتنِ كرٍ اببت قَالَ زدجذَا ويثَ هدامِ الْحبِالش .  
اهور دبابِ عهالْو نةَ بدجن يطوالْح نع دمحنِ مب ديمح هفَذَكَر هذهةٌ وعابتم نم دبع كلنِ الْمب ديمح 

  . الْبخارِي رِجالِ من حميرٍ بن ومحمد علَيه متفَق الْملك وعبد شيوخه في عقْبةَ بنِ ليحيى
: (  علَّتـان  فيـه  لَكـن  عقْبةَ ابن يذْكُر ولَم سفْيانَ علَى الْوسطَى في اقْتصارِه في الْحق لعبد عذْر وهذَا

اهداإحم  (ٌالَةهج نينِ برٍ اببز دبعابِ وهالْو نةَ بدجن  )ُةالثَّانِيو  (ناب زِيدي يهف كَانَ كَلَامي وقَاض قشمد 
  . حافظًا كَانَ وإِنْ ضعفُوه مرات ثَلَاثَ أَيضا مصر قَضاَء وتولَّى
 بنِ محمد عن الْهيثَمِ بنِ محمد الْأَحوصِ أَبِي عن أَيضا زبرٍ ابن ورواها ، صحيحا كَانَ تانالْعلَّ هاتان فَلَولَا

  . حمص لذمة غَنمٍ بنِ عياضِ من الْكتاب هذَا أَنَّ أَبِيه عن عياشٍ بنِ إسماعيلَ
 كَتبوا الْجزِيرة أَهلَ أَنَّ أَخبروه واحد غَير أَنَّ عياشٍ بنِ إسماعيلَ عن الْحجاجِ بنِ قُدوسِالْ عبد رِواية وفي
دبعنِ لمحنِ الرمٍ بك غَنا إنت لَمما قَدنا بِلَادنك طَلَبانَ إلَيإلَى الْأَم رِهآخ .  
 ذَلـك  فـي  علمت ما غَنمٍ بن عياض هو أَهلَها وصالَح الْجزِيرةَ افْتتح الَّذي لأَنَّ غَلَطٌ اهذَ زبرٍ ابن قَالَ

ـ  وأَولُ شك بِلَا حمص فَتح الَّذي هو عبيدةَ وأَبو غَلَطٌ الْموضعِ هذَا في الرحمنِ عبد فَذكْر اختلَافًا من 
 علَـى  عمـر  شروط في كَانَ أَنه عساكر ابن وذَكَر عشرةَ ست سنة في عمر ولَّاه غَنمٍ بن عياض وليها

 لمساجِد كَنائِسهِم من يالْقبل الْحيز يأْخذَ وأَنْ الْمسلمونَ فيها فَيسكُن منازِلهِم في يشاطرهم أَنْ النصارى
نيملسالْم .  

 ولَا وفيه عمر كتابِ في ما مثْلُ وفيه صلْحٍ كتاب كَتب الْجراحِ بن عبيدةَ أَبا أَنَّ أَيضا دمشق تارِيخِ وفي
ارِكشا ندأَح نم نيملسكُونَ أَنْ إلَّا الْممِ يلسلْمل رأَم ةارجأَنْ التو يفضمٍ كُلَّ نلسابِرِ مبِيلِ عامٍ ثَلَاثَةَ سأَي 

نم طسا أَوم جِدأَنْ نلَا و متشا نملسم نمو برا ضنا مملسم فَقَد لَعخ هدهع .  
يهفو نع دالخ هأَن بكَت ابتلْ كلِ حٍصأَهل قشمي دإن مهتنلَى أَمع هِمائمد هِمالوأَمو  ِسـهِمائكَنلَـا  أَنْ و 

كَنسلَا تو مدهت ظُرا فَانملَا:  قَالَ إن كَنسلَا تو مدهت .  
لَم زِملْتي مئًا لَهيش رآخ .  
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 بـنِ  عيسـى  الْحمصي شرحبِيلَ أَبِي عن أَحمد بنِ اللَّه عبد عن يعلَى لأَبِي ذِّمةال أَهلُ يلْزم ما كتابِ وفي
دالي ثنا خمو عأَب انمو الْيأَبو ةريغا الْميعما جيلُ أَناعمإس ناشٍ بيثنا ع رغَي داحو نلِ ملْـمِ  أَهقَـالُوا  الْع 

 ملَّتنـا  وأَهلِ لأَنفُِسنا الْأَمانَ إلَيك طَلَبنا بِلَادنا قَدمت لَما إنك غَنمٍ بنِ الرحمنِ عبد إلَى الْحرية أَهلُ تبكَ
 ولَـا  قلَّايـةً  ولَـا  ديرا حولَها ما في ولَا كَنِيسةً مدينتنا في نحدثَ لَا أَنْ أَنفُِسنا علَى لَك شرطْنا أَنا علَى

  . كَنائِسنا من خرِب ما نجدد ولَا راهبٍ صومعةَ
ذَكَرثْلَ وم لْكت وطرا الشيهفلَا:  وو ارِكشي دا أَحنا مملسي مف ةارجأَنْ إلَّا ت يلي ملسالْم رأَم ةارجالت .  
يهفي وف الَةي رِسأَبِي الْقَاض رما عثَندحى ويسع نب دالخ نأَبِي ع ةريغالْم دبوسِ عنِ الْقُداجِ بجأَبِي الْحو 

انمكَمِ الْينِ الْحعٍ بافن نيلَ عاعمنِ إساشٍ بيا قَالَ عثَندح رغَي داحو نلِ ملْمِ أَهقَالَ الْع  : ـبـلُ  كَتأَه 
ةريإلَى الْح دبنِ عمحنِ الرمٍ بك غَنا إنت لَمما قَدنبِلَاد فَذَكَر ثْلَهم .  

يهفو بفَكَت كبِذَل نمٍ ابإلَى غَن رمنِ عطَّابِ بالْخ بفَكَت هإلَي رمضِ أَنْ عأَم ما لَهم أَلُوهس  ـقأَلْحو  يـهف 
 مسـلما  ضرب ومن شيئًا سبايانا من يشتروا لَا أَنْ أَنفُِسهِم علَى شرطُوا ما مع علَيهِم اشترطَهما حرفَينِ
  . عهده خلَع فَقَد عمدا
 ابنِ كَلَام تقَدم وقَد ، الشرط هذَا علَى الْمسلمني مدائنِ في لرومِا من أَقَام ولمن لَهم ذَلك غَنمٍ ابن وأَنفَذَ

  . زبرٍ
لُهلَا قَو ددجا نم رِبخ قَد مقَدت الْكَلَام هلَيفَلَا ع ظُني نلَا م لْمع أَنَّ لَه ادرا الْمم رِبلَ خحِ  قَبـا  الْفَـتمل 

 والْمسـتقْبلِ  للْماضي يصلُح صلَةً كَانَ إذَا إنه النحاة وقَولُ موصولٍ صلَة في ماضٍ فعلٌ خرِب أَنَّ قَدمنا
  . والْإِعادةُ الترميم فَامتنع والْكُلَّ الْبعض يعم ما هو والْموصولُ فَيعمهما

 عـوده  يحتمـلُ  والضمري منها بعضها وفي متقَارِبان وهما ذَهب بعضها وفي خرِب الروايات بعضِ وفي
 ذَلـك  حتمـلُ فَي الْكَنائس وهو الْجمعِ وعلَى الترميمِ منعِ في نصا يكُونُ فَلَا الْكَنِيسةُ وهو الْمفْرد علَى

ابرخو ةا الْكَنِيسهلَتما بِجهأَنةُ لداحسِ وائكُونُ الْكَنا فَيعنم ةادلْإِعل ، قَدقَالَ و باحص  بِيـهنلَـا :  التو 
 بِلَا منها يمنع لَا الترميم أَنَّ اعتقَد لأَنه ائسِالْكَن علَى الرفْعة ابن فَحملَه منها استهدم ما إعادة من يمنعونَ
لَافأَنَّ خل يعافالر لَم كحي يهلَافًا فخ خيالشو وأَب دامكَى حح لَافي الْخابِ فرا خهضعابِ برخا وكُلِّه 
 عـن  استغنى منها يروِ لَم ومن الْحديث كَلَام وكَذَا فيهِما الْعمومِ علَى يهالتنبِ كَلَامِ حملَ الْواجِب فَكَانَ
كذَل ودقْصالْملُ وصحي ونِهبِد .  
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قَدو مقَدت لَى الْكَلَامع لَفْظ ةوثُ الْكَنِيساعالْبو انِنيعالشو مهاديو فَلَا أَعظْهِرايهاطُ نرتاشو افَةيلَـا  الضو 
  . الْمسلمني عن الْمبرةُ تنقَطع لئَلَّا علَيهِم تزال
قَدونَ وعنمي نم هِمتعايبم هِمتاودعي لينِ فالد هِمعنمو نيمِ ملعت مهلَادآنَ أَوأَنَّ الْقُرل رـي  الْكَافكْـمِ  فح 

 مشاركَة من ومنعهم الْمصحف شراِء من منِعوا ولهذَا بِه ويستهزِئُونَ بِحرمته يستخفُّونَ قَد ولأَنهم الْجنبِ
 كَـانَ  فَـإِنْ  الانفراد من فَمنِعوا والْخنزِيرِ مرِوالْخ بِالربا يعاملُونَ قَد لأَنهم التجارة أَمر يلي أَنْ إلَّا مسلمٍ

ملسا الْميهلفَلَا ي أْساُء ، بإِيووسِ واسانُ الْجمتكنِ ويالْع نم راء أَضيالْأَش مهونَ ووعنمم نا كُلِّ مم رضي 
نيملسالْم ارإِظْهو كرالش الداُءوع هإلَي عنمولِ وخي الدلَامِ فالْإِس يهف كةُ ذَلادزِيلَاِء وعتاسال ادالْفَسي وف 

 نزِلَـةَ م لينزِلُوا لباسهِم في بِهِم التشبه ومنع . لَهم كَالْخولِ لأَنهم علَيهِم واجِب الْمسلمني وتوقري الدينِ
ةانلَا الْإِهوا وجرخا يهنإلَى م ةبتريمِ مظعالت هلقَولَّى لص اللَّه هلَيع لَّمسلَا{  ووا وهبشتت  ودهـأَنَّ }  بِـالْيلو 

رمع مهالَحلَى صيِريِ عغت هِمزِي ةرضبِح ةابحلَا الصو فالخلَ نه وبجو الَاةومِ ملسالْم اةادعمرِ  والْكَـاف 
هتنايبمفَلَا و دب نيِيزٍ ممت سلَيإلَّا و يالز هأَنلي إذْلَالٌ وى فنعم ةيكُونَ الْجِزيةً لذَرِيع ملَامِ إلَى لَهالْإِس .  

 قَلـيلني  كَـانوا  لـأَنهم  نجرانَ ونصارى الْمدينة ليهود ذَلك وسلَّم علَيه اللَّه ىصلَّ النبِي يفْعلْ لَم وإِنما
نيوفرعا موا فَلَمي كَثُرنِ فمز ةابحوا الصشخو نم هِماسبالْت نيملسوا بِالْماجتيِيزٍ إلَى احمت راظالني ورِ فأَم 

 نظَر وفيه الْأَصفَر إنه الرافعي قَالَ الْعسلي الْيهود عادةُ وكَانت الْوِلَايات في بِهِم يستعني أَنْ ممنوع الدينِ
{  تعالَى لقَوله مناسب وهو الْأَزرق ىالنصار عادةُ صارت والْآنَ الْفَاختي وهو ، الْأَدكَن النصارى وعادةُ

رشحنو نيرِمجالْم ذئموقًا يرةُ}  زادعو ودهالْي فَرلَ الْأَصمع كي ذَللِ فذَا أَوه نالْقَر نيكَـانَ  ح  خـيش 
 فـي  رأَيت فَقَد أَولَى كَانَ الْأَصفَرِ غَير جعلَ ولَو الْمصرِية ديارِال قَاضي الْعيد دقيقِ بن الدينِ تقي الْإِسلَامِ

 يلْبسه كَانَ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ لأَنَّ لباسه من يمنعونَ الْأَلْوان من الْأَصفَر أَنَّ يعلَى أَبِي كَلَامِ
  . والْمحافلَ الْمجالس يشهدونَ كَانوا وبِه الْأَنصارِ زِي وهو وغَيره عثْمانُ بعده الْخلَفَاُء لكوكَذَ

بكَتو رمع نب دبزِيزِ عى إلَى الْعارصامِ نوا لَا أَنْ الشسلْبا يبصلَا عا وزخ نفَم رلَى قَدأَ عدح مهنلَ مفَع 
كذَل دعمِ بقَدالت هإلَي هلَبفَس نمل هدجو .  

بصالْعو وه درالْب انِيماوِي الْيسي بثَو هننِ مياريند أَكْثَركَانَ ، ولَى وع بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو درب 
انِيملَ يخهلَى عبِ عنِ كَعرٍ بيهز هاعةَ فَباوِيعمل هلَتاودتلَفَاُء والْخ هثُوناروتي .  
زالْخو وه رالْفَاخ نابِ مفَلَا الثِّي وزجي يلذِّمأَنَّ لل يها فزلْ عكُونُ بت هاريوغًا عبصم  ـببِالش  اجالـزو ، 

وةوسا الْقَلَنهلُ ذَكَرأَه ةوا اللُّغكَلَّمتلَى وا عها لَفْظةَ لَا بِماجا حلَن هإلَي يهو سلْبت دنظَمِ عع زِلَةنلْمِ الْمبِالْع 



 ٣٢

فرالشاِء والْقَضو نم زِي اةاِء الْقُضطَبالْخلَى وابِرِ عنالْم مائمالْعانُ ويجبِ ترالْع نةَ عشائع يضر  اللَّـه 
 من ويمنعونَ}  الْقَلَانِسِ علَى الْعمائم الْمشرِكني وبين بيننا فَرق: {  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي عن عنها

ةيدا الْأَرهأَنل اسببِ لرالْع ميلَى اقَدا عكَى مح دمأَح نلٍ ببنلَا حونَ وعنمي نم انلَسالطَّي .  
ذَكَرو ولَى أَبعةَ أَنَّ ييدةٌ الْأَرعبرا مأَمانُ ولَسقَالَ الطَّي وفَه رقَرنِ الْمفَيالطَّر كْفُوفنِ  الْميـانِبالْج  لَفَّـقالْم 
 ويقَالُ تاجا تسميه والْعرب أَيضا والْعجمِ قَدميا الْيهود لباس وهو تعرِفُه الْعرب كَانت ما بعضٍ إلَى بعضها

 أَهـلُ  يمنـع  لْعربِا زِي من والنعالُ ، يكْرهه سري ابن وكَانَ مطْعمٍ بن جبير الْعربِ من لَبِسه من أَولُ
ةا الذِّمهنم لَمو كُنضِ تمِ بِأَرجا الْعمكَانَ إن ملَه فَافا الْخأَمو مهعنم نم اذخٍء اتيش نيقِ مقي  الرالَّـذ 
ترج هلَيع امهس نيملسالْم هأَني كَانَ إذَا فَلي فدأَي سالْمنيمى لجري هلَامإِذَا إسو بِيع مهنم وهعنذَا مهلو 
 لَـا  وكَمـا  الْعلَماِء بعضِ عن كَافرا كَانَ إذَا الْأَبوينِ أَحد حضانةَ وأَسقَطَ اللَّقيط حضانة من الْكَافر منعنا
وزجي هعيب نلِ مبِ أَهراكَ الْحم قَالَه مهضعا بندنعو لَم حضتي يل ذَانه يلَانلعلَّ التفَلَع هببس هيلَاِء أَنتبِاس 

نيملسالْم كُلِّهِم هلَيع ارص ملَه قي حف هتانضح هتوِلَايفَإِذَا و صتاخ بِه مهضعلَا ب كَّنمي ركَاف  ـهنم  ـدعب 
كى ذَلتلَا ح فُوتي قح نيملسرٍ إلَى الْمي كَاففيفَاِء وتلَى الْكَلَامِ اسع وطرطُـولٌ  الش  جِـعرإلَـى  فَلْن 

ودقْصالْم ، ذَكَرو نمٍ ابزح لَافا الْخيمإذَا ف الَفئًا خيش نم وطرلْ الشه قَضتني عهدا هنابحأَصوا وذَكَر 
كا ذَلضلَى أَييلٍ عفْصت يهف نيا بم قَضنفَاقًا يات نيبا وم يهف لَافخ سلَيا ويها فلَا م قَضنفَاقًا يات يددجتو 

  . بِه الذِّمة انتقَاضِ في الْمختلَف من خرِب ما
  ) فَصلٌ( 
ا قَدنيثَ ذَكَرادالْأَح ثُم آثَار ةابحالص نيابِعالتو وطَ ثُمرالش كذَلو لَى كُلُّهع ةجِه يدأْكا التمل وه  لُـومعم 

 الْتزامه ولأَنَّ الْجواز فيه الْأَصلُ امم ولَيس مؤكَّدةٌ والشروطُ الْمنع فيه والْأَصلُ ذَلك من الْمنعِ من عندنا
طرى فَقَطْ بِالشتإذَا ح لَم تثْبطُ يرلَا الش تثْبي .  

  ) فَصلٌ( 
ملا عملَ مصح نم وطرش رما عرِهغَيو نم قُودي الْعا الَّتهقَدع بِيلَّى النص اللَّه هلَيع ولَّملِ سأَهانَ لرجن 

{  تعالَى كَقَوله لَه يدلُّ والْقُرآنُ بِالضرورة الشرعِ من معلُوم علَيه مجمع وذَلك الذِّمة عقْد جواز وغَيرِها
 من نحكي حتى الْجِزية في منا لرغْبة لَيس ذَلك أَنَّ قَدمنا وقَد}  صاغرونَ وهم يد عن الْجِزيةَ يعطُوا حتى
كْفُري بِاَللَّه نلَكةً ومحر نم اِء اللَّهجرل هِملَاما إسا كَمنهبن هلَيع ، لَّى قَالَ فَقَدص اللَّه هلَيع لَّمسلَـأَنْ {  و 
يدهي بِك اللَّه لًارا جداحو ريلَك خ نرِ مممِ حعالن  {مدعو هِملَاطتاخ نيملسبِالْم مهدعبي  ـنع  رِفَـةعم 
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 إلَى لْحديبِيةا ومن ، قَليلٌ إلَّا الْإِسلَامِ في يدخلْ لَم الْحديبِية زمنِ إلَى الْهِجرة من ترى أَلَا الْإِسلَامِ محاسنِ
 فـي  السـبب  هـو  فَهذَا بينهم حصلَت الَّتي للْهدنة بِهِم لاختلَاطهِم آلَاف عشرة نحو فيه دخلَ الْفَتحِ

ةيوعرشم قْدع ةالذِّم .  
 وهـذَا  كُفْـرِه  علَى للْكَافرِ تقْرِير لأَنه يجوز لَا الذِّمة عقْد نَّأَ الْباطلِ أَهلِ بعض ذَكَر قَد:  يعلَى أَبو وقَالَ
نِعتما مكَم نِعتمأَنْ ي رقن داحلَى الْوع ةيصعم نا مزِن أَو رِهغَي .  
 كَثْـرة  ورجـاءِ  الْمصـلَحة  من فيه وما الذِّمة عقْد حكْمة إلَى الْإِشارةُ تقَدمت وقَد ، باطلٌ قَولٌ وهذَا

نيملسالْم ةايدهلْقِ والْخ تفَاوتا وبأَنَّ الرل عرالش لَم رِدي هتاحلَا بِإِبةَ ولَحصم نيكَلَّفلْمل يهف .  
 أَبِي كتابِ في ورأَيت تعالَى بِاَللَّه الْكُفْرِ من فيها لما الْمواضعِ أَخس من الْكَنائس أَنَّ الْمعروف)  فَصلٌ( 

 الْقَـاذُورات  عـن  وتنزه النجاسات من تصانُ أَنها معنى علَى حرمةً وصوامعهِم لبِيعهِم أَنَّ الْحنبلي يعلَى
 ، الْآيةَ}  اللَّه دفْع ولَولَا{  تعالَى اللَّه قَالَ بِذَلك حرمةٌ لَها فَتصري فيها تعالَى اللَّه يذْكُرونَ لأَنهم فَسادوالْ

سلَيا وهتمرح ةمركَح اجِدسالْم نعِ عنبِ منضِ الْجائالْحعِ ونمو اتومصرِ الْخاجشالتا ويهي ففو قْفالْو 
 بِحضـورِ  لَكن قَصد غَيرِ ومن فيها بِالصلَاة يقْصد أَنْ فَتكْره الصلَاةُ أَما الْمساجِد علَى يوقَف كَما علَيها
  " . ذَلك في الصحابةُ واختلَف ضرورة حالُ لأَنه تكْره لَا وقْتها
وِير ننِ عاب رمنِ عاباسٍ وبةُ عياهكَر لَاةا الصيهف ، نعو رمأَبِي عى ووسا ممها أَنلَّيـلُ  صمحلَـى  فَيع 
  . يقْصدا لَم أَنهما
 فَأَمر لخثْعمٍ بيتا الْخلَصة ذُو كَانَ{  وقَد هدمت لَما ةٌحرم لَها كَانَ ولَو بعيد حرمةً لَها أَنَّ من ذَكَره وما

بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو همدبِه . {  
 وذَكَـرهم  باطلَةٌ فَهِي نَالْآ وأَما حقا كَانت حني الزمان من مضى فيما لَهدمت فَمعناها الْكَرِميةُ الْآيةُ وأَما
الَى اللَّهعا تيهف قَالَ قَد اللَّه - هانحبي - سف هثْلا{  ممو نمؤي مهأَكْثَر إلَّا بِاَللَّه مهرِكُونَ وشم . {  
 )ابا باُء قَالَ مي الْفُقَهف كذَل  (عبتلْنو يبترت يعافالر ذْكُرنو نتم هكَلَام درنو يها فبِم رسياَء إنْ تش اللَّه 

 أَحدثَها الَّتي الْبِلَاد)  أَحدهما: (  قسمان الْمسلمني حكْمِ في الَّتي الْبِلَاد:  اللَّه رحمه الرافعي قَالَ:  تعالَى
  . راهبٍ وصومعة وكَنِيسة بيعة إحداث من الذِّمة أَهلُ يمكَّن فَلَا والْبصرة والْكُوفَة دكَبغدا الْمسلمونَ

  . أَعلَم واَللَّه ، علَيه مجمع ذَلك قُلْت
  . باطلٌ فَالْعقْد اإحداثه من التمكنيِ علَى صالَحهم ولَو الرويانِي قَالَ قَالَ
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 فَيحتملُ فيه هذَا وشرِطَ الذِّمة عقْد الْمقْصود كَانَ فَإِنْ الْمقْصود هو ذَلك كَانَ إذَا فيه شك لَا هذَا قُلْت
 يقُولُ فَلَا الشرط هذَا نتيجةُ وأَما ، الشرط نبطْلَا علَى يقْتصر أَنْ ويحتملُ قَالَ كَما الْعقْد بِبطْلَان يقَالَ أَنْ
بِه دأَح اَللَّهو لَمأَع .  

 بِظَـاهرِ  أَخـذًا  قَالَ لَو قُلْت الْحالِ لظَاهرِ استصحابا أَقَرت حالُها أَشكَلَ وإِنْ الْمذْهبِ بحرِ في قَالَ قَالَ
 الَّذي الْمشهور وهو)  أَحدهما: (  نوعان ولَكنه للْأَصلِ يكُونُ فَإِنما الاستصحاب وأَما ىأَولَ كَانَ الْحالِ

لَم ذْكُرونَ يالْأَكْثَر اهوأَنْ س قَّقحتٌء ييي شي فاضالْم بحصتسالِ إلَى فَيالْح وهةٌ وجح دناِء ثَرِأَكْ عالْفُقَه 
.  

 الْماضـي  إلَى فَنستصحبه الْحالِ في شيئًا نتحقَّق أَنْ الْجدلِ أَهلِ من الْمتأَخرِين بعض بِه أَخذَ)  والثَّانِي( 
 حالُهـا  أَشكَلَ قَولُه ثُم ، الْقَبِيلِ اهذَ من هنا الْبحرِ صاحب ذَكَره الَّذي والاستصحاب الْأَولِ عكْسِ علَى

 أَراده الَّـذي  الْحالِ ظَاهرِ فَاستصحاب الاستواِء مع يكُونَ وأَنْ الطَّرفَينِ أَحد ظُهورِ مع يكُونَ أَنْ يحتملُ
مسق نم امٍ ثَلَاثَةأَقْس فَلَو حص لَم هجتذُالْأَ يخ ي بِهامِ فالْأَقْس لْ الثَّلَاثَةي با فهدأَح ، اَللَّهو  لَـمقَـالَ  ، أَع 

  هذه في يوجد واَلَّذي
الْبِلَاد نعِ مسِ الْبِيائالْكَنو وتيبارِ ولَا الن قَضنالِ تمتاحا لهأَن تي كَانف ةيقَر أَو ةيرب فَاتلَتا صةُ بِهارمع 

نيملسفَإِنْ الْم رِفاثُ عدٍء إحيش دعاِء ببِن نيملسالْم هِمتارمعو ضقن .  
  . إشكَالٍ بِلَا نقض شيٍء إحداثُ عرِف متى قُلْت

 بـين  فَـرق  لَـا  أَنه إطْلَاقَه يقْتضي للاحتمالِ النقْضِ عدمِ من الْبِلَاد هذه في يوجد الديرِ في قَالَ واَلَّذي
 أَحدثَـه  مـا  كُلَّ الْبِلَاد هذه بِقَوله أَراد أَنه يعتقد كَلَامه يطَالع من وغَالب ، والضعيف الْقَوِي الاحتمالَينِ
 كَبغـداد  سـماها  الَّتـي  الْبِلَاد الرافعي مراد أَنَّ وذَلك ، ذَلك في فَتدخلُ ونحوِها كَالْقَاهرة الْمسلمونَ

الْكُوفَةو ةرصالْبو .  
ككَذَلو خيو الشأَب دامح ذَكَر هذه الثَّلَاثَةَ الْبِلَاد يلَ فَإِنْ قَالَ ثُما:  ققُو فَمي لُونَتف هذعِ هسِ  الْبِيـائالْكَنو 

 فيهـا  عندنا واَلَّذي لَفَعلْناها علمنا ولَو أُحدثَت أَنها نعلَم لَم قيلَ ؟ السلَامِ ودارِ والْكُوفَة الْبصرة في الَّتي
 وأَقَرها عمر فَفَتحها للْمشرِكني وقُرى مزارِع الْأَراضي هذه كَانت حيثُ الْعراق عمر فَتحِ قَبلَ كَانت أَنها
 كَونِها من حامد أَبو قَالَه الَّذي وهذَا ، علَيه كَانت ما علَى فَبقيت بِبعضٍ بعضه الْبِناُء اتصلَ ثُم ذَلك علَى

تا كَانزمى رِعقُرو نيرِكشلْمل عم هأَن ننيِ مطَّ حتونَ اخملسالْم هذه ةُ الثَّلَاثَةَ الْبِلَادمكَللَامِ وـا  الْإِسيهف 
  . كَالْقَاهرة الْمسلمني بِناِء قَبلَ موجودةً كَانت أَنها الظَّن علَى فَغلَب غَالبةٌ
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 ثنتـينِ  سنة في بناها الْمصرِيةَ الديار الْمعزي الْمعز تملَّك فَلَما بريةً كَانت أَنها الْمعروف الْمشهور فَإِنَّ
نيتسو ائَةمعبأَرالُ ومتفَاح ودجو سائا كَني بِهف كذَل قْتالْو يدعب ا فَإِنْ ، اجِدنظَررِ إلَى نالظَّاه  رفَالظَّـاه 

  . والْكُوفَة والْبصرة بغداد بِخلَاف الْبِناِء بعد حدوثُها
 والدالِّ ماضيالْ في الْمحقَّقِ الْعدمِ استصحاب الْقَاهرة بِناِء وقْت عدمها علَى الدالِّ الْأَصلِ إلَى نظَرنا وإِنْ
 الْمتـأَخرونَ  أَحدثَه الَّذي الْمعكُوسِ الاستصحابِ طَرِيقَة علَى وجودها استصحاب ذَاك إذْ وجودها علَى

أَكْثَراِء ولَا الْفُقَه هرِفُونعا يمإِنرِفُونَ وعلَ يالْأَو نلَك قَّقحالْم هننِي ملَ أَعا الْأَوم رِفع هودجو بحصتسفَي 
هودجو ني ماضالِ إلَى الْما ، الْحأَم ابحصتمِ اسدي الْعاضالِ إلَى الْمالْح عقُّقِ محت ودجي الْوـالِ  فالْح 
كالشي وي فاضا الْممفَم اجتحكْرٍ إلَى يفَإِنْ ف حص ضارعتفَي انابحصتاسقَى البيو كالش طْلَبيـلٌ  فَيلد 

رآخ ملْزيو نم كذَل قُّفوالت نكْمِ عالْح دنِ بِأَحيابحصتاسى التح جِدا يم دضعا يمهدأَح .  
 كُراسـةً  وصنف الْقَاهرة علَى يقْتصر لَم وربما الْقَاهرة في الَّتي ائسِالْكَن هذه في قَام الرفْعة ابن وشيخنا

 عدمها الْأَصلَ بِأَنَّ التمسك إلَى فيها وجنح علَيه وسمعتها ذَكَرها أَدلَّة خمسة علَى فيها واعتمد ذَلك في
 من كُلَّ أَنَّ إلَى لَأَدى الْباب هذَا فُتح ولَو بِه عرفْتك لما نظَر التمسك هذَا في وعندي ، الْقَاهرة ناِءبِ قَبلَ
 بعيد وهو بِبينة إلَّا منه يقْبلُ لَاو يدعيه الَّذي السببِ عدم الْأَصلَ أَنَّ نعلَم ونحن إلَيه انتقَالَه يدعي يده في
معكَانَ إنْ ن لَه ازِعنم تثَب لْكُهم كفَذَل لْكالْم رأَم يودجو بحصتسإِلَّا مذَا ، فَلَا وي هالَّذ رظْهي يي لف 

كذَل لُهاصحأَنَّ و كْمقَاِء الْحسِ بِإِبائاقِ كَنرالْع سِ قَرِيبائكَنو ةرالْقَاه وِهحنلَا و رظْهي كْمالْح  إِلَّـا  بِـهو 
مكلَح همدلْ بِهي بالَّذ رظْهي قُّفوالت نكْمِ عمِ الْحدعيلِ للالد ، كَمو نم أَلَةسكَذَا مـى  لَا هقْضـا  ييهف 
 لَكـن  علَيـه  هو ما علَى الْأَمرِ بقَاَء يطْلُب من مقْصود ذَلك من ويلْزم الْعدمِ لدليلِ لَا ليلِالد لعدمِ بِشيٍء
رظْهي ا أَثَرم اهي قُلْنوعٍ فى فُررا أُخمبرا وهذْكُراَء إنْ نش اللَّه .  
قَدت ويقْرتاس ابحصتاسي الالَّذ كُمحن ت بِهدجا فَوروةً صريا كَثمإن بحصتسا ييهف رأَم يودجو نكَم 
قَّنيةَ تارالطَّه كشي وف ثدالْح كِْسهعو ، بغَالرِ ووي الصنِي الَّتترضا الْآنَ حأَمو  ابـحصتمِ  اسـدع 

 بِها نحكُم لَا الْعدمية الْأُمورِ من ونحوِها الذِّمة وبراَءةُ فَلْينظُر بِنفْيِه أَجزِم ولَا الْآنَ يحضرنِي مفَلَ بِه تحكُّمٍ
  . دليلٌ علَيه يقُوم حتى بِخلَافها الْحكْمِ من نمتنِع وإِنما
نا فَمنقَّفْت هوت عن افَقَةونِ ماب ةفْعالر همحر اللَّه اَللَّهو لَمأَع .  
 يحكَـى  من هو هلْ الْمدعي حد في والْأَصحابِ الشافعي نصوصِ اختلَاف أَيضا الرفْعة ابن ذَكَره ومما

هكُوتس أَو ني معدا يرا أَميفخ أَو ني معدي لَافلِ خالْأَص ، هودقْصمو كلَ أَنَّ بِذَلالْأَص مدسِ عائي الْكَنف 
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ةرلَ الْقَاها قَبهائلَى بِنا عقَالَ م وهو رلَى الظَّاها عا قَالَ مضا أَيهأَنل تةً كَانيرب رظَاهالِ وح لْكت  ـهلَـا  أَن 
ادتري فِْسهناَء لبِن ةيندلَ موح سائكَانَ كَنلُ وا الْقَوهمدفًا بِقالخلِ ملْأَصرِ لالظَّاهكَانَ ولُ والْقَائ ا  بِهيعـدم 

اجتحإلَى ي ةنيى لَا بعدم هلَيع ، درأَولَى وع فِْسهأَنَّ ن كإذَا ذَل لَم تكُن دي  ـابأَجعِ  وني  بِـالْمـدنعو 
ابحصتاس يودجإِلَّا وو كُمحا فَنبِه أَو قَّفوتن ري غَيإنَّ أَقُولُ أَن دا الْيناهلَى هسِ عائلَا الْكَن لِّمـا  أُسهأَن 

 لَـا  الشك علَى باقيةٌ أَيدينا في فَهِي فيها شك وما بقيت تبقَى اأَنه لَهم ظَهر فَما للْمسلمني بلْ للنصارى
مقْدلَى نكْمِ عا الْحيهرٍ فبِأَم نورِ ممٍ لَا الْأُمدلَا بِهقَاٍء وإلَّا بِإِب دنتسفًا بِموخ نم الَى اللَّهعلَا ت نم  ـدأَنْ أَح 
مقْدي يف هترِيعلَى شكْمٍ عرِ حيلْمٍ بِغع .  

رظْهتةُ ودفَائ كا ذَليما إذَا فهمده ماده قَدا ونمقَد ضعكَلَامٍ ب يهلَا فو كفَةَ أَنَّ شص يفأْلي التا الَّتبِه اموق 
ةالْكَنِيس رغَي ةونمضم فَةيبِ كَصلارِ الصمزالْمكَذَا وو رظْهي يي لف اتذَو ي الْآلَاترِ فجالْح وِهحنا وكَم 

 يفْترِق وهنا ، التعذير وهو آخر شيٌء يبقَى فَلَا الذَّمة لأَهلِ يضمنها أَنه يقَالَ أَنْ إلَّا اللَّهم الْخمر يضمن لَا
 تحرِميـه  علـم  ما علَى أَقْدم قَد فَيكُونُ نهدمها لَا أَنْ لَزِمنا قَد أَنه يتحقَّق مما الْكَنِيسةُ كَانت فَإِنْ لُالْحا

رزعإِنْ فَيكَانَ و قَد مي أَقْدف ةوري الصا الَّتنضثُ فَريلَا ح كُمحن كمِ بِذَلدعى لضقْتفَلَـا  الْم  رـزعـأَنَّ  يل 
كْمزِيرِ الْحعي بِالتعدتسي قُّقحت بِهبس لَمو دوجةُ ، يادإِعي وا الَّتهمده ماده ةادكَإِع  ـةمدهنا  الْمفِْسـهبِن 

كَلَّمتنسو يهف .  
 مـن  الْإِصـطَخرِي  وقَولُه ، الشرِيف علَى الْخِسيسِ دعوى نسمع لَا مالك ولُقَ الرفْعة ابن بِه تعلَّق ومما

 وممـا  ، الظُّهـور  نسلِّم لَا ونحن ، الْحكْم نسلِّم ولَم الظُّهور سلَّم لَو وهذَا ذَلك من يقْرب ما أَصحابِنا
لَّقعتبِ يه لَافتلِ اخقَو يعافي الشلِ فقَابنِ تلَيالْأَص لِ أَورِ الْأَصالظَّاهو دكَع لْفُوفـنيِ  الْمطارِعِ  وـوالش 
 علَيـه  الْأَعصار رتاستم ما هدمِ علَى بِه تقَدم أَمرا نرِيد ونحن ، خلَاف يأْتي أَنْ التسليمِ بعد هذَا وغَايةُ
في فَكَيفكْتي يهثْلِ فبِم كذَل .  
 لَهـا  أَذنَ أَنه وادعى فَخرجت بِإِذْنِه إلَّا تخرج لَا بِالطَّلَاقِ زوجته علَى حلَف فيمن الْخلَاف بِه تعلَّق ومما

ورهمالْجلَى وابِ عحصتكَاحِ اسالن هأَنل رأَم يودجي ، وفو هللُ لَا"  قَوخداَء أَنْ إلَّا يشي ديي ، زفو هلقَو 
هنرِبائَةَ لَأَضم ةبشخ هبرا فَضةً بِهفْعد كشي وا فهولصلَا ويلَ ولي دٍء فيش نم كا ، ذَلممو لَّقعت  إذَا بِـه 
تجِدو ذُوعي جف طائهِلَ حجالَ وي الْحا فهعضقَالَ و ابحالُ لَا الْأَصزأَنَّ تل را الظَّاههأَن تعضو قبِح 

 ادعـى  بـلْ  وضعها في لَه أَذنَ الْجِدارِ صاحب أَنَّ صاحبها يدعِ لَم إذَا فيما مفْروضةٌ إنها:  هو وقَالَ ،
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قَاقحتعِ اسضلَ الْوهجالِ وى الْحتح قَالَ لَو باحارِ صالْجِد تت أَنني أَذل نِي أَوتالَحا صهلَيقَالَ ، علْ وب 
  . الْمذْكُورة الْكَنائسِ علَى صالَحناهم أَنا يزعمونَ والْمعانِدونَ قَالَ ، أَعرتنِي بلْ الراكب وقَالَ ، غَصبتنِي

 ومسـأَلَةُ  الْمالـك  قَولُ الْقَولَ أَنَّ فيها الصحيح الدابة ومسأَلَةُ صحيح الْجذُوعِ مسأَلَة في قَالَه ما قُلْت
 إلَـى  يحتـاجونَ  فَلَا يد لَهم سلِّم إنْ بلْ قَولَنا الْقَولُ يكُونَ تىح نحن مصالَحتنا يدعونَ لَا هم الْكَنائسِ

 علَينا يجِب ونحن ، هذَا إلَى حاجةَ فَلَا يد لَهم يسلَّم لَم وإِنْ قَدمناه كَما الاحتمالُ معها يكْفي بلْ دعوى
لَاصا خنتمذ من الَى اللَّهعا تممو قَعثُ يحالْب يهقَاَء أَنَّ فسِ إبائالْكَن لَفتخم يهلُ فمتحفَي هذه  سـائالْكَن 

 إلَـى  الاستناد وزيج فَهلْ ذَلك في شكَكْنا وإِذَا نقْضه فَيمتنِع بِإِبقَائها حاكم حكَم قَد يكُونَ أَنْ الْموجودةَ
  . والشرط الصلْحِ احتمالِ في تقَدم ما فيه عدمي أَمر لأَنه لَا أَو الْحكْمِ عدم الْأَصلَ أَنَّ

هذورٍ ثَلَاثَةُ فَهلْحِ:  أُمالص طرالشكْمِ والْحلَةٌ ومتحلُ مالْأَصا وهمدلَ ، ععيرِ ىوقْدكُونَ لَا أَنْ تي قَعو كْمح 
فَقَد لَفتاُء اخلَمي الْعلَ أَنَّ فعمِ فاكالْح كْمح ةُ لَا أَويقبتو ةمالْأَئ نياضالْم هذهسِ لائالْكَن مهو كَّامح  قَـد 
  . تغيِريه فَيمتنِع حكْم الْحاكمِ فعلُ يقُولُ من ندع منهم حكْم فَهِي حكَّامٍ فعلُ إنها يقَالُ
 الْأَدلَّة في فَيكْفي وجوبِه علَى لَا إبقَائها جوازِ علَى يدلُّ إنما الْكَنائسِ وجود أَنَّ أَيضا فيه الْبحثُ يقَع ومما

عم ةمالْأَئ نياضا أَنَّ الْمقَاَءهب سوعٍ لَينمبِم هأَنو زائأَى فَإِذَا جر امإم كأَنَّ ذَلةَ ولَحصم نيملسي الْمذَا فه 
قْتا الْوهالَتإز ازج لَه كلَا ذَلو نِعتملْ يقُولُ فَهن كبِذَل قُولُ أَوا نهقَاؤب ودجوالْم ثْبِتي لَهم ققَـاءِ  حالْإِب 
ني كَمف هدٌء ييلُ شهجن جِبي هتيقبت مدعفْعِ ور هدي هنع .  
هذثُ هاحبا ملَةٌ كُلُّهمتحم نحنإِنْ وا وقَّفْنوت كذَلل نكْمِ عا الْحهمدلَا بِه ركنلَى نع نا مهمدا همـا قُلْ لن 
  . بِهدمها يحكُم أَو يفْتي من علَى ولَا

سلَيا وندنإلَّا ع درجم قْفلَّ الْولَعو كذَل أَو هوحكَانَ ن ببس قُّفوخِ تيالش يقينِ تنِ الديقِ بقد يدالْع نع 
افَقَةونِ ماب ةفْعالر هفَإِن لَم بسني هي إلَيف كذَل عنلَا مكَانَ ، إذْنٌ وو همحر اللَّه يددعِ  شرالْـو  لُـهمحيو 
هعرلَى وع قُّفوريٍ تي كَثعِ فاضوالْم لَةمتحي الْملْمِ فا ، الْعممو قُولُها نضةَ إنَّ:  أَيايوي الرالَّت تمقَدت عن 
رمنِ عب دبزِيزِ عمِ الْعدسِ بِهائالْكَن ةميالْقَد ةيددالْجإذَا و تحص هنع وزجأَنْ ي دمتعي يف هذسِ  هـائالْكَن 

ةودجوي الْمف رصامِ مالشا ومهأَنا لما مكَان تحت هتوِلَاي دفَرتو رِهأَم اولُهمشي لُهقَو وهو لَما أَعبِم همقَدت 
نا مهالإنْ ح تةً كَانودجوي مف انِهمإِنْ زو لَم كُنةً تودجوي مف انِهمز مدها فَتقَطْع ، اَللَّهو - زلَّ عجو - 

لَمأَع .  
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 عمر زمنِ في حدثَا والْكُوفَة كَالْبصرة الْمسلمونَ أَحدثَها الَّتي الْبِلَاد هذه اضعمو أَنَّ فيه الْبحثُ يقَع ومما
 عنـوةٌ  وهي الْعراقِ أَرضِ من وثَلَاثَتها الْمنصور جعفَرٍ أَبو بناها وبغداد بِأَمرِه عنه اللَّه رضي الْخطَّابِ بنِ

 وجـوبِ  في يكْفي لَا فَذَاك بِنائها قَبلَ كَانت أَنها علَى فيها الَّتي الْكَنائسِ وجود حملَ فَإِذَا الصحيحِ علَى
 لَهم اشتراطها احتمالِ إلَى ينظُر أَنْ إلَّا الْعنوة بِلَاد في سيأْتي كَما يكُونَ أَنْ يجِب بلْ جوازِه في ولَا إبقَائها
 ذَلك عن نخلُص ولَا الصورِ من صورة في إبقَائها بِجوازِ الْقَطْع لَنا يحصلُ فَلَا جوزناه إنْ ذَلك بعد بِصلْحٍ

 علَى استيلَاؤهم يكُونُ قَد بلْ علَيه الْمسلمونَ استولَى فيما ائسِالْكَن مواضعِ دخولُ يتحقَّق لَم يقَالَ أَنْ إلَّا
  . جِدا بعيد وهذَا دونها حوالَيها ما

  . الْمسلمونَ أَنشأَها الَّتي الْبِلَاد قسمِ من فيه كَلَامنا اتفَق ما هذَا
 والْـيمنِ  كَالْمدينـة  أَهلُها أَسلَم فَإِنْ يدهم تحت ودخلَت يحدثُوها لَم الَّتي الْبِلَاد والثَّانِي : الرافعي قَالَ

 الشرِيفَةُ ينةُوالْمد عزِيز أَهلها جميعِ إسلَامِ تصوِير لَكن صحيح وهذَا قُلْت ؟ الْأَولِ الْقسمِ حكْم فَحكْمها
يقب ضعا بهلى أَهتح ملَاهأَج بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو نمالْيا كَانَ ويهلُ فأَه ةمذَا ذهلو  ـرأَم  بِـيالن 

 والْمـوادعني  بِالْيمنِ الْباقني أُولَئك أَنَّ فَالْعجب ارادين حالمٍ كُلِّ من يأْخذَ أَنْ معاذًا وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
نم ودهي ةيندلَ الْمقَب هِملَائإج لَم كَلَّمتي يهف كَانَ لَو ملَه سائلْ كَنكُونُ ها يهكْمح كْمح  ةـونالْع  ـةلَبغل 

نيملسا الْميهف اذَ أَمكُونُ اما يهكْمح .  
 فَـتح  فيها حصلَ فَلأَنه الْكُفَّارِ من أَحد بِها يبق ولَم الْفَتحِ يوم أَهلُها أَسلَم وقَد بِمكَّةَ التمسك عدم وأَما
فَهِي نمِ مسي الْقي الَّذأْتيقَالَ س يعافالر همحاللَّ رإِلَّا:  هو إِنْ أَيو لَم ملسا يلُها أَهأَنْ فَإِم  حفْـتةً  تـونع 

 وانهدمت كَانت أَو كَنِيسةٌ فيها يكُن لَم فَإِنْ عنوةً فُتح ما الْأَولُ:  ضربان فَهما وصلْحا مسالَمةً أَو وقَهرا
ا أَوهمده لسونَالْمم قْتحِ والْفَت أَو هدعفَلَا ب وزجي ما لَههاؤبِن .  

  . خلَافًا ذَلك في نعرِف لَا قُلْت
لُهقَوو قْتحِ والْفَت أَو هدعب دائنِ إلَى عيرامِ الْأَمهِدانمِ الدالْهلَ وقْرِيرِ قَبا التهلَيع هفَإِن لَم تيلَّقع ما لَهبِه قح 

لَمو تثْبا يلَه كْمقْرِيرِ حذَا التهلُّ ودلَى يع هحِ أَنةً بِالْفَتونع نرِ مقْرِيرٍ غَيلَا ت تثْبـا  يلَه  كْـمقَـاءِ  حالْإِب 
 شـك  فَلَا مجموعهِم من صدر فَإِذَا حقُّهم لأَنه وجوازه التقْرِيرِ قَبلَ جائز لَها الْمسلمني هدم وإِنَّ إجماعا

 الْخمـسِ  أَهلِ من بِها تعلَّق غَيرِه حق لأَنَّ لَا أَو كَذَلك إنه نقُولُ فَهلْ بعضهِم من صدر وإِنْ ، جوازِه في
ةيقبو نيانِمالْغ يهف ظَرن تفلْتلَى يةَ أَنَّ علْ الْكَنِيسلُ هخدي تف ةنِيمالْغ بالْأَقْرا وهلُ لَا أَنخدأَنَّ تي  لالَّـذ 
 فَتكُـونُ  ناعند كَالْمساجِد عندهم هي بلْ مملُوكَة غَير والْكَنِيسةُ لَهم مملُوكًا كَانَ ما الْغنِيمة في يدخلُ
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اتاحبكَالْم ، رِديلَى وذَا عةَ أَنَّ هإنْ الْكَنِيس تكَان فَتقلَ وحِ قَبالْفَت فَهِي جِدسا ما كَمنمإِنْ قَدو تكَان 
هدعب لَم حصي قْفكُونُ الْولَى فَتع لْكا مهكالكُونُ مةً فَتغَنِيم .  

ابجيقَالَ بِأَنْ وإذَا ي تكَان هدعلَا ب لِّمسا نهلَى أَنع لْكا مهكالا مأَنل ظُرنإلَى ن هقَادتا اعكَم ظُرنن هـي  إلَيف 
هِمتحكأَن مهذَا ولُ هعالْف مهدنع رِجخا ملَه نع لْكا الْمنجرفَأَخ نع هِملْكإِنْ مو لَم ثْبِتـا  يـةَ  لَهمرح 
اجِدسالْم ريصتاِء ويي كَالْأَشلَا الَّت لَكملَا ت دا حهلَيع كإذَا فَكَذَل تمدهلَا ان تثْبا يلَه قح ةادفَـإِذَا  الْإِع 

 الْحكْـم  كَانَ الْمسلمني غَيرِ من هادم هدمها لَو أَنه ذَلك ومقْتضى ، كَذَلك الْمسلمني من هادم هدمها
كا كَذَلضا أَيإذَا أَم ترقُر تمدهانو دعب كذَل ا أَوهمده مادلُ فَلَا هخدي تكَلَامِ ف يعافذَا الره هأَني لأْتيس 
  . أَعلَم واَللَّه بِخلَافه كَلَامه في حكْمها

 لـأَنَّ  يجـوز  أَحدهما وجهان فيه ؟ الْقَائمة الْكَنِيسة علَى تقْرِيرهم يجوز وهلْ:  اللَّه رحمه الرافعي قَالَ
  . يكُن لَم ما إحداثُ فيه ولَيس ذَلك تقْتضي قَد الْمصلَحةَ

  . والْبندنِيجِي سلَيم صاحباه ووافَقَه الْأَصح هو هذَا إنَّ:  حامد أَبو الشيخ قَالَ قُلْت
 بِناُء بِه طيلَ ٌءبِنا أَم كَنِيسةٌ لَهم الْمسلمني مصرِ في كَانوا وإِذَا:  قَالَ إذْ الْأُم في رآه إنه:  الرفْعة ابن وقَالَ

نيملسالْم لَم كُنامِ يلْإِما لهمدلَا هو مده هِمائبِن كرتا ولَى كُلا عم هدجيلَ ، وقو عنمي ناِء مي  الْبِنالَّـذ 
  . بِشيٍء الْمسلمني بِناِء دونَ بِناَءهم يجعلُوا أَنْ واجِب الشافعي قَالَ الْمسلمني بِناَء بِه يطَايِلُ
  . هذَا الذِّمة أَهلِ علَى وشرطُوا عنوةً فَتحوه أَو أَحيوه للْمسلمني مصرا كَانَ إذَا وهذَا
  . الْإِسلَامِ دارِ في الَّتي سِوالْكَنائ الْبِيع أَمر حملْنا هذَا وعلَى:  حامد أَبو الشيخ قَالَ

 جعلْناهـا  قَررنا كَما لأَنا الْإِسلَامِ في كَنِيسة إحداث حكْمِ في التقْرِير هذَا لأَنَّ ضعيف الْوجه وهذَا قُلْت
اتوي كَالْمالَّذ سلَي لُوكما بِملُهعةً الْآنَ فَجكَنِيس دا اثٌإحلَه .  

 بِغنِيمة لَيست أَنها قَدمته لما التغليط عن رجعت ثُم الْغنائمِ في لدخولها غَلَطٌ الْوجه هذَا أَنَّ أَعتقد وكُنت
 الْجـوازِ  في الْخلَاف أَنَّ يقْتضي فعيوالرا حامد أَبِي الشيخِ وكَلَام ذَكَرت لما التضعيف علَى واقْتصرت

 يمنع فَلَا مجردا تركًا يكُونُ تارةً ولَكنه منه فعلٍ إنشاَء التقْرِير ويكُونُ لَا أَو ذَلك للْإِمامِ يجوز هلْ أَنه في
امضِ إقْدعب نيملسلَى الْمع همدذَا ، اهبِهو حصلَ إنْ يما حم مقَدت نلِ مقَو يعافالر ا أَوهمدونَ هملسالْم 
دعب كلَى ذَلع هوممةً ، عارتكُونُ وا يامزالْت ملَه طربِش هذُونأْخلَى يع نيملسي الْمف قْدع ةمذ أَو  ـوِهحن 
 محلُّه يكُونَ لَأَنْ محتملٌ لَكنه الْإِبقَاِء وجوب يقْتضي الشافعي كَلَامِ من حكَيناه وما ، الْفَتحِ بعد كَانَ وإِنْ
 سـواه  فيما الْعنوةُ كُونُوت الْمكَان ذَلك في صلْحا الْفَتحِ معنى في فَيكُونُ الْفَتحِ أَولِ في الشرطُ كَانَ إذَا



 ٤٠

 فـي  علَيهـا  الْمسـلمني  بِلَاد في الْموجود حملُ ويصح الرافعي فيها تكَلَّم الَّتي الْمسأَلَةُ هي تكُونُ فَلَا
  . الشافعي كَلَامِ ظَاهرِ ىعلَ التبقيةُ فَتجِب الْحالُ جهِلَ إذَا)  إحداهما: (  مسأَلَتينِ

 )ةالثَّانِيإذَا)  و لْ لَمهجي حفُتةً وونا عندأَرو مهقْرِيرت دعب كفَلَا ذَل جِبلْ يهو وزج؟ ي انهجا وكَم  قَالَـه 
 مـا  فيه ؟ بِه الْوفَاُء يجِب شرطٌ أَو ذَلك بعد هدمها جوزفَي مجرد ترك التقْرِير وهلْ والرافعي حامد أَبو

  . هدنةً أَو ذمةً لَهم عقَد إذَا كَما عقْد في وقَع إنْ إلَّا بِشرط لَيس أَنه والظَّاهر الْبحث من قَدمته
 وحكَى كَنِيسةً جعلُها فَيمنع بِالاستيلَاِء ملَكُوها قَد الْمسلمني لأَنَّ الْمنع صحهماوأَ اللَّه رحمه الرافعي قَالَ

امالْإِم ذَا الْقَطْعبِه هجالْو نع فَةطَائ نابِ محالْأَص .  
 بِالْملْـك  التعليـلِ  من هنا الرافعي ذَكَره لما الْأَولِ غَلَطَ وأَعتقد بِهذَا أَقْطَع كُنت أَني عرفْتك قَد قُلْت

  . الْغنِيمة في تدخلُ لَا أَنها من قَدمناه ما لي ظَهر حتى بِالاستيلَاِء
 فيهـا  الْملْك يتوقَّف أَو بِالاستيلَاِء تملَك هلْ يمةَالْغنِ أَنَّ الْخلَاف مأْخذُ يكُونُ قَد أَقُولُ ذَلك قَبلَ وكُنت

 ، قَدمتـه  بِما ذَلك عن استغنيت حتى الاختيارِ قَبلَ الْمسأَلَةَ وافْرِض ، بابِه في مقَرر هو كَما الاختيارِ علَى
عمو كذَل حي فَالْأَصدنا عم هححص يعافا الرهتغَايكُونَ أَنْ وت اتوكَالْم نحنلَا و كَّنمن نم هلعةً جكَنِيس 
  . الْإِسلَامِ في

 الْقَطْعِ طَرِيقَةَ وإِنَّ نعالْم الْأَصح كَانَ وإِنْ الصحيحةُ هي الْخلَاف طَرِيقَةَ أَنَّ يظْهر وآخرا أَولًا ذَكَرناه ومما
  . خلَافها علَى الْأَصحابِ أَكْثَر ولذَلك ضعيفَةٌ

 وهم للْمسلمني الْأَراضيِ رِقَاب تكُونَ أَنْ علَى فُتح ما نوعينِ علَى وهو صلْحا فُتح ما والثَّانِي الرافعي قَالَ
هونكُنساجٍ ايرطُوا فَإِنْ بِخرقَاَء شسِ إبائعِ الْكَنالْبِيو ازج مهكَأَنوا والَحلَى صكُونَ أَنْ عت عالْبِي سائالْكَنو 

ما لَهما واهوا سلَن .  
 علَيـه  الْموافَقَة إلَى فَنحتاج ذَلك علَى إلَّا الْفَتح يتأَتى ولَا إلَيه تدعوا قَد الْحالَ لأَنَّ صحيح وهذَا:  قُلْت
  . السنة من دليلًا ولَا مثَالًا النوعِ لهذَا أَعرِف ولَا

 وإِنْ:  اللَّه رحمه افعيالر قَالَ أَمثلَته من صلْح هي مما أَيدينا في الْموجودة الْبِلَاد بعض تكُونَ أَنْ ويحتملُ
  . جاز أَيضا إحداثها علَى صالَحوا

هذَكَر انِيويي الررِ فالْكَاف رِهغَيو .  
  . باطلًا علَيه الصلْح فَيكُونُ الْإِسلَامِ في كَنِيسة إحداثُ لأَنه توقُّف فيه عندي هذَا قُلْت



 ٤١

وقَالُ قَدي  :هو إنعدةُ توررالض هثُ إلَييلَا ح نكمي حالْفَت ونِهبِد وزجفَي بالْأَقْري ودنع عنقَالَ الْم يعافالر 
 ضـرورةَ  يقْتضـي  اللَّفْظ إطْلَاق لأَنَّ الْكَنائسِ من فيها ما ينقَض أَنه)  أَحدهما: (  فَوجهان أَطْلَقُوا وإِنْ: 

  . لَنا جميعٍ
 يبقَى بِأَنْ إلَّا الْإِقَامة من يتمكَّنونَ لَا وقَد تقْرِيرهم شرطْنا فَإِنما الْحالِ بِقَرِينة مستثْناةً تكُونُ أَنها)  والثَّانِي( 

ملَه عمتجهِ متادبعللُ مالْأَوو هبأَش .  
  . والْأَصح الْأَشبه هو نعم قُلْت

  . أَعلَم واَللَّه جِدا ضعيف والثَّانِي
 فـي  حامد وأَب الشيخ ينقُلْ ولَم ، الْمتقَدمةُ الْمباحثُ تلْك وتأْتي عدمه فَالْأَصلُ الاشتراط في شكَكْنا وإِذَا
 ولَا شيئًا غَيرِه عن ينقُلْ ولَم علَيه فَيحملُونَ لَهم شرطَ ما إلَى ننظُر أَنْ إِسحاق أَبِي عن إلَّا شيئًا الْفَرعِ هذَا

ضرعت الَةحالْإِطْلَاقِ ل .  
 بِـيعهِم  علَى تقْرِيرهم فَيجوز خراجا يؤدونَ وهم لَهم الْبلَد يكُونَ أَنْ علَى فُتح ما والثَّانِي:  الرافعي قَالَ

ِسهِمائكَنا وهفَإِن ملْكُهم .  
  . تقَدم كَما فيها النص ورد وقَد نجرانُ ومثَالُه ، صحيح هذَا قُلْت
 يحـدثُ  فَلَا الْإِسلَامِ حكْمِ تحت الْبلَد لأَنَّ منه الْأَصحابِ بعضِ فَعن الْكَنائسِ إحداثُ ماوأَ:  الرافعي قَالَ
يهةً فكَنِيس رالظَّاهو هلَا أَن عنم هنم مهأَنفُونَ لرصتي مف هِملْكم ارالدو ملَه كذَللو كَّنمونَي  ـنـارِ  مإظْه 

 التـوراة  بِقـراَءة  والْجهـرِ  الناقُوسِ وضربِ الْأَعياد من لَهم ما وإِظْهارِ فيها والصليبِ والْخنزِيرِ الْخمرِ
 ديارِهم في الْمسلمونَ بِه يتضرر وما بارِالْأَخ وإِنهاِء الْجواسيسِ إيواِء من يمنعونَ أَنهم شك ولَا والْإِنجِيلِ

.  
 الْمنـع  فَالظَّـاهر  علَيها الْإِسلَامِ أَحكَامِ لجريان الْإِسلَامِ دار اللَّقيط بابِ في عدوها الْأَصحاب لَكن قُلْت

لَافا بِخإذَا م لَم زجإلَّا ي درجم نيٍتأْم اِء أَوأَد ةيا جِزي كَمانَ فرجن ةمودلِ ودنالْج قَدو مقَدثُ تحي الْبف 
كقَاُء ذَلذَا فَبعِ هوي النكْمِ فورِ حلٌ الْكُفَّارِ دمتحم .  
  . أَصلًا فيه كَنِيسة لإِحداث وجه فَلَا رالْكُفَّا فيه انفَرد وإِنْ الْإِسلَامِ أَحكَام جرت إذَا وأَما

 هـذَا  من الْمقْصود وهما والْإِعادة الترميمِ في لأَنه بابا لَه نفْرِد شيٌء الرافعي كَلَامِ من بقي قَد)  فَصلٌ( 
نِيفصالت  ) :ابيمِ بمرالت ةادالْإِعقَالَ)  و يعافالر همحر ثُ:  اللَّهيحا ولَا قُلْن وزجاثُ  يـدـا  الْإِحنزوجو 

  . عمارتها من منع فَلَا الْكَنِيسة إبقَاَء



 ٤٢

 وكُلُّ: "  كَلَامه ونص ، فيه الْخلَاف حامد أَبو الشيخ حكَى فَقَد قَالَ كَما ولَيس بِذَلك الرافعي جزم قُلْت
 أَنْ لَهـم  فَهـلْ  منهـا  شيٌء انهدم أَو انهدمت فَإِنْ الْإِسلَامِ دارِ في كَنِيسة أَو بِيعة علَى أَقْررناهم موضعٍ

  . وجهان فيه ؟ يصلحوا أَو يجددوا
 ما يجددوا لَا وأَنْ كتابِه في كَتب أَنه عنه اللَّه رضي عمر عن روينا لما ذَلك لَهم لَيس : الْإِصطَخرِي قَالَ

رِبا خهنم .  
هجالْوو رالْآخ وهو بذْهأَنَّ الْم ملَه كا ذَلأَنل قَد ماهنرلَى أَقْرع ةيقبالت وا لَونعنةَ مارما الْعنعنـةَ  لَميقبالت 
 جائز الترميم أَنَّ وظَن ذَلك علَى الرفْعة ابن يقف ولَم ، صاحبِه سلَيمٍ بِخطِّ الَّتي تعليقَته من ذَلك ونقَلْت

 وقيـلَ  منها استهدم ما إعادة من يمنعونَ ولَا:  التنبِيه قَولِ في فَقَالَ يالرافع كَلَام أَوهمه كَما خلَاف بِلَا
  . كُلَّها استهدمت الْكَنِيسةَ وأَنَّ للْكَنائسِ منها قَوله في الضمري فَجعلَ يمنعونَ

ابوالصأَنَّ و ريمي الضبِ كَلَامِ فاحص بِيهنالت معي نيملسا الْمكَم اهضاقْت خِ كَلَاميأَبِي الش دامح  بِيـهنالتو 
ووذٌ هأْخم نم يقَةلعبِ أَبِي تالطَّي قُهافوا يبغَال ، قَدكُونُ وي ينِ فيابتلَى الْكع لَافخ  ـكـا  ذَللَّنِـي  كَمد 
تاُءاسا قْرهِمكَلَام .  

 أَنَّ الْكتـابِ  هـذَا  أَولِ في قَدمت الَّذي النمط من وهو تسمح فيه الْكَنِيسة إبقَاَء وجوزنا الرافعي وقَولُ
ضعاِء بي الْفُقَهف انِيفصالت ونَ قَدحمستي يهفَإِنَّ ف ازوالْج حكْم يعرش عرالشو لَم رِدقَاِء يبِإِب  ـةالْكَنِيس 
 إعادته يجوز هلْ الْإِسلَامِ دارِ في تركُه جاز ما قَالَ الْمهذَّبِ في الشيخ وكَذَلك ، الْمنعِ عدم مراده وإِنما

 تقْديره مضاف حذْف علَى فَدلَّ بِالْإِعادة للترك مقَابلَته وحسبه قُلْناه ما ىعلَ محمولٌ أَيضا وهو وجهان ؟
 لَهـم  أَنَّ حامد أَبِي الشيخِ قَولُ وكَذَلك ، إعادتها لَنا يجوز لَا أَنه شك لَا لأَنه يعبدونه تركُه لَنا يجوز هلْ

كفَإِنَّ ذَل مي لَهضقْتي هأَن لُوكمم أَو قحتسم أَو احبم تسلَيو داحو نم كا ذَلثَابِت ما لَهمإِنو اهنعا مكُنرت 
ما ، لَهنكُوتسو مهنكَذَا ، علُ واجِ قَوهنا الْميمف حلَى فُتكُ أَنْ عونَي ملَه ملَهاثُ  وـدـي  الْإِحف  ـحالْأَص 

هادرمو مدعِ عنكَذَا ، الْمةُ واربنِ عاغِ اببا ، الصأَمةُ واربرِ عرحةٌ الْممالفَس نع كلُ ذَلقَوأَبِي و دامح هأَن 
بذْهالْم وه ورهشالْم ككَذَلو وه الْمورهش دنع ةيفنالْح ابِلَةنالْحو .  

  . الْآخر والْوجه الْمالكية بعض وقَالَ
  . يمنعونَ أَنهم الْمالكية عند الْمشهور وهو أَحمد عن ورِوايةٌ الْإِصطَخرِي وقَولُ

 فَيـوفَّى  عهدهم في شرطًا يكُونَ أَنْ إلَّا رمت إذَا الْقَدمية كَنائِسهِم رم من نعونَويم:  الْماجِشون ابن قَالَ
ملَه .  



 ٤٣

 غَيـرِ  من همن نمكِّنهم أَنْ لَنا يحلُّ فَلَا معصيةٌ أَنه من قَدمت لما - تعالَى - اللَّه شاَء إنْ الْحق هو وهذَا
طرأَنَّ ؛ شلطَ ورش رمع عنمي هنم هأَنلكَانَ إذَا و انيبِأَع ةيددي جى فنعاِء مشإن ةكَنِيس ةيددج نحنو  لَـم 
زِملْتن مإلَّا لَه مدمِ عدلَا الْهو ملْزي هنم مهينكمت ني ممرمِالت لْكتو ةُ الْآلَاتيددي الْجالَّت مرـا  يبِه  ـفكَي 

جرخت نع لْكا مبِهاحص ، لُهعجا واهةً إيكَنِيس َء أَوزج ةلَا كَنِيس حصلَّ ، يلَعو ادرم نم أَطْلَق يممرأَنْ الت 
مري لْكبِت الْآلَات ةمييالَّ الْقَدت مزالْت ملَه مدا عهمدونَ هيدعا فَييفَهأْللَى تا عذَا كَانَ مفَه  قَرِيـب  ـنكمي 

 الشـرعِ  في ولَيس الْجوازِ من فَبعيد أُخرى آلَات إنشاُء فيه الَّذي الترميم أَما ، فيه الْجوازِ علَى الْموافَقَةُ
يلٌدل هلَيع ، لَورِطَ وش ى فَقَدضاقْت نِ كَلَاماب وناجِشالْم نم ةيكالالْم ازوي الْجدنعو يهف ظَرلُ نمتحأَنْ ي 

  . أَعلَم اَللَّهو ، كَنِيسة إحداث اشتراطُ يصح لَا كَما يمنع أَنْ ويحتملُ الْهدمِ لعدمِ بِه يقَالَ
 مرتبـةٌ  إظْهارهـا  لأَنَّ نعم)  أَحدهما: (  وجهان فيه ؟ الْعمارة إخفَاُء يجِب وهلْ اللَّه رحمه الرافعي قَالَ

 تطْيِينها يجوز هذَا فَعلَى الْكَنِيسة بِإِبقَاِء بأْس لَا هأَن كَما بِإِظْهارِها بأْس لَا أَنه وأَصحهما الْأَحداث من قَرِيبةٌ
نلٍ ماخارِجٍ دخو وزجيةُ وادارِ إعالْجِد طاقلَى السعلِ وونَ الْأَوعنمي نطْيِنيِ مالت نارِجٍ مخ .  

 ثَالـث  جِـدارٍ  إلَى الْحاجةُ تمس وقَد ، الْكَنِيسة داخلِ جِدارا وىس أَنْ إلَّا وجه فَلَا الْجِدار أَشرف وإِذَا
 بِإِسبالِ الْإِخفَاِء بِوجوبِ يقُولُ من يكْتفي أَنْ ويمكن شيٌء الْكَنِيسة من يبقَى لَا أَنْ إلَى الْأَمر فَينتهِي ورابِعٍ
  . اللَّيلِ في بِإِيقَاعها أَو ورائه من مارةُالْع تقَع سترٍ
  . مستقيم تفْرِيع هذَا قُلْت

 أَبو قَالَ ، والْإِصلَاحِ التجديد من الْمنع الْإِصطَخرِي عن حكي أَنْ بعد حامد أَبِي الشيخِ تعليقِ في ورأَيت
يدعإنْ س شتبع ورا السونلَ فَباخورِ دطًا السائى حتطَ إذَا حقلُ أُسالْأَو يقالثَّانِي ب وا لَمعنمي هنـذَا  مهو 

نم رِيطَخالْإِص عم هعنةَ مادالْإِع يممرالتو جِيبع .  
 قَـالَ  وبِـه  لَا)  أَحدهما: (  وجهان فيه ؟ إعادتها لَهم فَهلْ الْمبقَاةُ ةُالْكَنِيس انهدمت وإِذَا الرافعي قَالَ

رِيطَخالْإِص نابةَ أَبِي وريبأَنَّ هةَ لاداُء الْإِعدتاب ةكَنِيس .  
 من شيٍء في ولَا لَهم نلْتزِم لَم لأَنا عندي حيحوالص مالك مذْهبِ ومقْتضى أَحمد عن الْمشهور وهو قُلْت
لَّةلَا الْأَدكَلَامِ و ةابحالص نيابِعالتلَا وو هِموطرا شا ميهضقْتي مكُونَ أَنْ إلَّا اللَّهي لْكبِت  ـانيالْأَع  ـةمدهنالْم 
 اللَّه رحمهما وأَحمد حنِيفَةَ أَبِي عن ويروى نعم وأَصحهما الرافعي قَالَ وذَاك فَنتركُهم يفُهاتأْل فَيعاد بِعينِها

  . مكَانِها في التصرف فَلَهم لَهم مبقَاةٌ الْكَنِيسةَ لأَنَّ



 ٤٤

 مكَانِها في التصرف لَهم يكُونَ أَنْ بقَائها مدةَ خاصا انتفَاعا بِها ينتفعونَ ملَه مبقَاةً كَانت إذَا أَين من قُلْت
لَوو ملأَنَّ س ملَه فرصي التا فكَانِهم نم نأَي مهأَن هلُونمع؟ ي ، أَيقٍ وفَر نيذَا به نيبو هِماثدةًكَ إحنِيس ، 

 الْكُـلُّ  بـلْ  بِصحيحٍ لَيس وهذَا منه منع فَلَا الْبِناُء وأَما ، فَقَطْ الْأَرض هي الْكَنِيسةَ يجعلُ الرافعي وكَأَنَّ
وعنمم هنم تلَيو لَو كَنلُ أَممكَلَامِ ح يعافالر رِهغَيي وف ةادلَى الْإِعأَنَّ ع مهادرأَنْ م ادعا تهبِآلَت  ـةميالْقَد 
ذئينحلُ كَانَ وهسي وِيزجا التكَم اهنمي قَدف ريِهظن نيمِ ممرلْ التا بنةٌ هي قَرِينضقْتلَ تملَى الْحع كذَل يهو 

  . جِدا فَبعيد أُخرى بِأَعيان الْكَنِيسة إعادةُ أَما ، غَيره لَا ولُالْأَ هو فَالْمعاد الْإِعادة لَفْظُ
 عـدمِ  علَـى  دلَّت الشرِيعة وأَدلَّةُ فَلَا وإِلَّا ، احتملْناه ذَكَرناه ما علَى الْإِعادة في كَلَامهِم حملُ أَمكَن فَإِنْ

  . مثْله إعادةُ ثُم نوعه بقَاَء مستلْزِم الْإِبقَاُء ثُم الْإِبقَاُء هو ونقُولُ نزِيد ولَا علَيه قْتصرفَن الْهدمِ
 توسـيع  لَهم فَهلْ ادتهاإع لَهم جوزنا وإِذَا الرافعي قَالَ ، بطْلَانه فَوجب علَيه الشرعِ من دليلَ لَا كُلُّه هذَا

  . أُخرى هيئَة علَى أَعادوها لَو كَما نعم أَحدهما:  وجهان ؟ حيطَانِها
 جديدةٌ كَنِيسةٌ الزيادةَ لأَنَّ الْمنع وأَصحهما:  قَالَ محض غَلَطٌ أَنه وعندي منه اللَّه إلَى يستغاثُ هذَا قُلْت

  . بِالْأُولَى متصلَةٌ
 وحكَـى  الْإِعادة مسأَلَةَ وذَكَر ، الترميمِ مسأَلَةَ الصباغِ ابن يذْكُر ولَم ، بِه الْقَطْع ويجِب حق هذَا قُلْت

  . تصحيحٍ غَيرِ من فيها الْوجهينِ
نعو دراوالْمالْأُولَى أَنَّ ي ننِ إطْلَاقِ ميهجي الْولَاحِ فا إصم مدهتاس نسِ مائأَنْ الْكَن ظُرنفَإِنْ ي  تـارص 

 لَهـم  جاز دارِوالْجِ الْآثَارِ باقيةَ شعبةً كَانت وإِنْ إنشاٍء استئْناف لأَنه يجز لَم كَالْموات مستطْرقَةً دراسةً
 ومـا  ، جِـدا  قَبِيح الْإِعادة من الْحالَة تلْك في والتمكني علَيه نوافقُه نحن الْمندرِسة في ومنعه ، بِناؤها
هذَكَر يدراوي الْمف ةبعلَا الش قُهافون هلَيلْ عقُولُ بن عِبِالْما نضأَي .  
لُهقَوو ازي جغبني أْوِيلُها تكَم مقَدت نابو ةفْعي الرطْلَبِ فالْم لَم عنصا يكَم عني صف ةفَايالَ الْكمـا  إلَى وم 

 التمكني مذْهبِنا من الْمشهور بِالْجملَةو ، فيه النقْلِ علَى وقُوف غَيرِ من الترميمِ في خلَاف إثْبات يقْتضي
نيمِ ممرالت ، قالْحي ودنع لَافُهخ ، وهو ورهشالْم نبِ مذْهم كالم دمأَحو .  

 تناولَها الَّتي والْعين الْمنكَرات من أَنها دركوالْم للشافعي خلَافًا رمها من يمنعونَ الْمالكي الْقَرافي وقَالَ
قْدالْع قَد تمدهان دوالْعو لَم لْهاونتي قْدالْع وهو كَرنم جِبت هالَتإز .  
 فَلَيس وتجديده إعادته فَأَرادوا تشعب أَو شيٌء امنه انهدم إذَا:  الْجامعِ كتابِ في الْحنبلي يعلَى أَبو وقَالَ
مي لَهى فدإح اتايوةُ ، الرالثَّانِيو ما لَهاُء أَمالْبِن نابٍ عرفَلَا خ وهو اريتلَّالِ اخالْخ .  



 ٤٥

 التـرميم  أَنَّ ظَهر إذَا علَيه صولحوا ما إلَّا يحدثُوا أَنْ لَيس حمدأَ عن الْخلَّالُ وروى ، مطْلَقًا لَهم والثَّالثَةُ
نِعتملَى مع حالْأَص ننِ مذَينِ هيبذْهالْم ، اعنتفَام ةادلَى الْإِعا ، أَوـةُ  أَميفنالْح  ورـهشفَالْم  مهـدنأَنَّ ع 

سائالْكَن اإنم نِعتما ياثُهدي إحارِ فصونَ الْأَمى دالْقُر وهو بذْهم يفعيلَ لَا ضلد هلَيأَنَّ عقَـاةَ  وبإذَا الْم 
تمدهان ادعت .  

  . أَولَى فَالترميم الْإِعادةَ جوزوا وإِذَا
 فـي  الَّتـي  والْكَنائسِ الْبِيعِ في نوادرِه في يوسف أَبِي عن سماعةَ ابنِ عن للْكَرخي الْقُدورِي شرحِ وفي

 حتى تركْته محدثٌ أَنه أَعلَم لَم وإِنْ هدمته محدثٌ أَنه بِه علْمي أَحاطَ ما قَالَ والشامِ بِخراسانَ الْأَمصارِ
قُومت نيا ةٌبهثَةٌ أَندحأَنَّ مل ميلَا الْقَد وزجي همدثُ هدحالْمو وزجي همدا هفَم لَم لَمعبِ يبمِ بِسدالْه رفَالظَّاه 

هأَن نِيب قفَلَا بِح رِضعن ةُ قَالَ لَهيفنا فَإِنْ:  الْحوني بضِ فعيقِ باتسا الرىولْقُر ذَ ثُمخونَ اتملسالْم  ـكذَل 
 أَسـهلُ  فَالترميم والْإِبقَاِء الْإِحداث في كَلَامهم هذَا كَانَ وإِذَا مصرا صار ما بعد يحدثُوا أَنْ منِعوا مصرا
نلَكو قالْح عنالْم نيمِ ممرالت اَللَّهو لَمى)  أَعهتان .  

***** ***** *****  
رسالة ***     صدر ا

ين فتاوى  سبت ا   )٤١٧-٢/٣٦٩( ا
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  ِِسائَنَ  الكٌألةْسَم
   رمحه اهللا)هـ 728-661( العباس أحمد بن عبد احلليم ابن تيمية يتقي الدين أبلشيخ اإلسالم 


	�����ْ�מ�
ْ��ن��א��
  א
����ْ�מ��א
ما تقول السادة العلماء أئمة الدين، وهداة املسلمني رضي اهللا عنهم أمجعني، وأعام على إظهار احلق            ] الـسؤالالـسؤالالـسؤالالـسؤال[
بني، وإمخال الكفار واملنافقني، يف الكنائس اليت بالقاهرة وغريها اليت أغلقت بأمر والة األمور، إذا ادعى أهـل              امل

  .لِّقت ظلماً، وأم يستحقون فتحها، وطلبوا ذلك من ويل األمر أيده اهللا تعاىل ونصرهأا غُ: الذمة
 هذه الكنائس كانت قدميةً، من زمن أمري املؤمنني         إن: وإذا قالوا  !؟ فهل تقبل دعواهم؟ وهل جتب إجابتهم أم ال       

رضي اهللا   - على ما كانوا عليه يف زمن عمر         وأم يطلبون أن يقروا   .  وغريه -رضي اهللا عنه  -عمر بن اخلطاب    
فهل القـول مقبـولٌ منـهم أو     . وغريه من خلفاء املسلمني، وأن إغالقها خمالف حلكم اخللفاء الراشدين - عنه

 أهل الذمة إىل من يقدم من بالد احلرب، من رسولٍ أو غريه، فسألوه أن يسأل ويل األمر يف                   هبوإذا ذ  مردود؟
فتحها، أو كاتبوا ملوك احلرب ليطلبوا ذلك من ويل أمر املسلمني فهل ألهل الذمة ذلك؟ وهل ينتقض عهـدهم                

العدوان على مـن عنـدهم مـن    بإم إن مل جيابوا إىل ذلك حصل للمسلمني ضرر، إما           : وإذا قال قائلٌ   !أم ال؟ 
 املساجد، وإما بقطع متاجرهم عن ديار اإلسالم، وإما بترك معاونتهم لويل أمر املسلمني علـى مـا   ، أو  األسرى

وإذا .فهل هذا القول صواب، أو خطأٌ؟ بينوا ذلك مبسوطاً مـشروحاً          . يعتمده من مصاحل املسلمني، وحنو ذلك     
، وتغـريت   ] وحصول الفتنة والفرقة بينـهم    [مشارق األرض ومغارا،    كان يف فتحها تغري قلوب املسلمني يف        

قلوب أهل الصالح والدين، وعموم اجلند واملسلمني على والة األمور؛ ألجل إظهار شعائر الكفـر، وظهـور                 
عزهم وفرحهم وسرورهم مبا يظهرونه وقت فتح الكنائس، من الشموع واجلموع واألفراح وغري ذلك، وهـذا                

ب املسلمني من الصاحلني وغريهم ، حىت إم يدعون اهللا تعاىل على من تسبب يف ذلـك، وأعـان                   فيه تغري قلو  
فهل ألحد أن يشري على ويل األمر بذلك؟ ومن أشار عليه بذلك هل يكون ناصحاً لويل أمر املـسلمني أم                     .عليه

ـ       وألوليائه م  - أيده اهللا تعاىل   -وأي الطرق هو األفضل لويل األمر        !غاشا له؟  م؟ أو  ن قمـع أعدائـه وإذالهل
 وحـسبنا اهللا ونعـم      -إن شاء اهللا تعاىل    -بينوا لنا ذلك، وابسطوا بسطاً شافياً، مثابني مأجورين          ! ؟ مطاوعتهم

وصلى اهللا على سيدنا حممد خامت النبيني، وعلى آله وصحبه أمجعني، ورضي اهللا عن الصحابة املكرمني،                . الوكيل
   . يوم الدين، يا أرحم الرامحنيإىلوعن التابعني هلم بإحسان 

.  ألهل العلـم   وهم يف إغالقها فهذا كذب خمالف     احلمد هللا رب العاملني، أما دعواهم أن املسلمني ظلم            ::::    اجلـواباجلـواباجلـواباجلـواب
، مذهب أيب حنيفة، ومالك، والشافعي، وأمحد، وغريهم من األئمة        : فإن علماء املسلمني من أهل املذاهب األربعة      

الصحابة والتابعني، متفقون على أن          ، وغريهم، ومن قبلهم من     زاعي ، والليث بن سعد    كسفيان الثوري ، واألو   
 بالعراق، وبر الشام وحنو ذلك، جمتهدا يف ذلـك،   ة بأرض العنوة كأرض مصر والسواد     اإلمام لو هدم كل كنيس    

ا عن حكم املـسلمني     وإن امتنعو     . ظلماً منه؛ بل جتب طاعته يف ذلك       ن ذلك ومتبعا يف ذلك ملن يرى ذلك، مل يك       
وأما قوهلم إن هذه الكنائس من عهد أمري املـؤمنني              .هلم، كانوا ناقضني العهد، وحلت بذلك دماؤهم وأمواهلم       
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فإن من املعلوم   .  وأن اخللفاء الراشدين أقروهم عليها، فهذا أيضا من الكذب         -رضي اهللا عنه  -عمر بن اخلطاب    
، وبعـد البـصرة    بثالمثائة سنة، بنيت بعد بغداد-رضي اهللا عنه-طاب  بنيت بعد عمر بن اخلاملتواتر أن القاهرة  
وقد اتفق املسلمون على أن ما بناه املسلمون من املدائن مل يكن ألهل الذمة أن حيدثوا فيهـا                       .والكوفة وواسط 

-خلطاب  بعد أن شرط عليهم فيه عمر بن ا           كنيسة، مثل ما فتحه املسلمون صلحاً، وأبقوا هلم كنائسهم القدمية،         
        ! أن ال حيدثوا كنيسة يف أرض الصلح، فكيف يف بالد املسلمني؟-رضي اهللا عنه

بل إذا كان هلم كنيسة بأرض العنوة، كالعراق ومصر وحنو ذلك فبىن املسلمون مدينة عليها، فإن هلم أخذ تلك                   
-د جيد عن ابـن عبـاس   فإن يف سنن أيب داود بإسنا .  مدائن املسلمني كنيسةٌ بعد عهد  الكنيسة؛ لئال تترك يف   

. "' مـسلم ٍال تصلح قبلتان بأرض، وال جزية ": عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        -رضي اهللا عنهما  
ال جيوز أن يظهر فيهـا      ، وفيها مساجد املسلمني  ، والقرية اليت يسكنها املسلمون   ، واملدينة اليت يسكنها املسلمون   

فلـو كـان بـأرض      . فيوىف هلم بعهدهم  ، إال أن يكون هلم عهد     ، هاال كنائس وال غري   : شعائر الكفر شيء من   
، ألن األرض عنوةً فكيف وهذه الكنـائس حمدثـة        ، لكان للمسلمني أخذها  ، القاهرة وحنوها كنيسةٌ قبل بنائها    

 وكانوا يظهرون أم  ، سالمعلى غري شريعة اإل   ، فإن القاهرة بقي والة أمورها حنو مائيت سنة        !أحدثها النصارى؟ 
 يف كتابـه الـذي      -رمحه اهللا - وقرامطة ؛ كما قال فيهم الغزايل     ، ونصريية   ،وهم يف الباطن إمساعيلية    ، رافضة

، علمـاؤهم : واتفق طوائـف املـسلمني      ."وباطنه الكفر احملض  ، هبهم الرفض ظاهر مذ : "صنفه يف الرد عليهم   
على أم كانوا خـارجني عـن شـريعة         ، معامتهم من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة وغريه      ، وملوكهم

 وأن جدهم كان عبيد اهللا بن ميمون القداح        . بل نصوا على نسبهم كان باطالً     : وأن قتاهلم كان جائزاً   ، اإلسالم
لك مثـل   وشهد بـذ  . وصنف العلماء يف ذلك مصنفات     .مل يكن من آل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          ، 

 ومثل القاضي أيب يعلـى     ،إمام الشافعية والشيخ أيب حامد اإلسفراييين     ، ةم احلنفي إماالشيخ أيب احلسن القدوري     
يف كشف  ،  فيهم كتاباً  صنف القاضي أبو بكر ابن الطيب     و . إمام املالكية  ومثل أيب حممد بن أيب زيد     ، بليةإمام احلن 
، والنصريية، إلمساعيليةالم من ا  والذين يوجدون يف بالد اإلس     ".كشف األسرار وهتك األستار   : "مساه، أسرارهم
  على قتال املسلمني وكان وزيـر هوالكـو النـصري          التتروهم الذين عاونوا     .وأمثاهلم من أتباعهم   ، والدرزية
مث الرافضة بعدهم فالرافضة يوالون مـن       ، وهؤالء أعظم الناس عداوة للمسلمني وملوكهم     .  من أئمتهم  الطوسي

وبني الفـرنج    ، وقد كان بالساحل بني الرافضة     .ويوالون النصارى ، ن التتار يوالو، يعادي أهلَ السنة واجلماعة   
وغلمان السلطان، وغريهم من اجلنـد      ، وسالحهم،  خيل املسلمني  حىت صارت الرافضة حتملُ إىل قربص     مهادنة؛  

 أقاموا الفـرح    وإذا انتصر التتار على املسلمني    ، واحلزن وإذا انتصر املسلمون على التتار أقاموا املأمت      ، والصبيان
هـو الـذي     ووزير بغداد ابن العلقمي   ، وقتل أهل بغداد   ، ن أشاروا على التتر بقتل اخلليفة     وهم الذي ، والسرور

، وقد  ] وى الناس عن قتاهلم   [، حىت أدخلهم أرض العراق باملكر واخلديعة     ، وكاتب التتار ،  على املسلمني  خامر
،  يهوديـاً  وزيرهم مرة  كان، وملا كانوا ملوك القاهرة   .أعداء الدين أن الرافضة متيل مع     عرف العارفون باإلسالم    

يف دولـة  ، وبنوا كنائس كثريةً بأرض مصر  ، بسبب ذلك النصراين األرمين     وقويت النصارى  ومرة نصرانياً أرمنياً  
 أخـذت   ويف أيامهم".من لعن وسب فله دينار وأردب": وكانوا ينادون بني القصرين .أولئك الرافضة واملنافقني  
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 يف أيامهم جاءت الفرنج إىل بلبيس     و  . فتحه نور الدين وصالح الدين     حىت، النصارى ساحل الشام من املسلمني    
، الذين هم يوالـون النـصارى     ، وأعانوهم النصارى واهللا ال ينصر املنافقني     ، وغُلبوا من الفرنج؛ فإم منافقون    ، 

ااهدون فلما جاءت الغزى    .  صالح الدين   وابن أخيه  لدينفأمدهم بأسد ا  ، طلبون النجدة فبعثوا إىل نور الدين ي    
 يعرفهـا   وجـرت فـصولٌ   ،  ااهدين املسلمني  فطلبوا قتال الغزاة  ، قامت الرافضة مع النصارى   ، إىل ديار مصر  

   .هم شاورمحىت قتل صالح الدين مقدالناس، 
 عليها حني فتحوا البالد؛ ألن الفالحني       لكن تلك الكنائس أقرهم املسلمون    ، وقد كان يف بر مصر كنائس قدمية      

 اهللا عليه   فأقرهم كما أقر النيب صلى    ، وإمنا كان املسلمون اجلند خاصة    ، ومل يكونوا مسلمني  ، كلهم كانوا نصارى  
مث إنه بعد هـذا     . وكان املسلمون مشتغلني باجلهاد   ،  ملا فتحها؛ ألن اليهود كانوا فالحني      وسلم اليهود على خيرب   

أجالهم أمري املؤمنني عـن     ،  ملا كثر املسلمون واستغنوا عن اليهود      -رضي اهللا عنه  -ر بن اخلطاب    يف خالفة عم  
) 2" (أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب     : "كما أقر بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث قال         ، خيرب

وال مـسجد  ، هم مـسلمون وهكذا القرية اليت يكون أهلها نصارى وليس عنـد . ، حىت مل يبق يف خيرب يهودي 
  .كما فعله املسلمون، جاز ذلك، فإذا أقرهم املسلمون على كنائسهم اليت فيها، للمسلمني

 "ال تصلح قبلتان بـأرض: "سلمفقد قال النيب صلى اهللا عليه و      ، وأما إذا سكنها املسلمون وبنوا ا مساجدهم      
وعمرت يف هذه ، ن قد كثروا بالديار املصريةواملسلمو . "ال 1تمع بيت ر.ة وبيت عـذاب: "ويف أثر آخر . 

وصالح الدين وأهل بيته كـانوا      . األوقات؛ حىت صار أهلها بقدر ما كانوا يف زمن صالح الدين مرات متعددة            
  .ومل يكونوا يستعملون منهم أحداً من أمرٍ من أمور املسلمني أصالً، يذلون النصارى

صارى والتتار بعد مـوت     فيما قويت شوكة الن   . مع قلة املال والعدد   وهلذا كانوا مؤيدين منصورين على األعداء       
ـ  . حىت إن بعض امللوك أعطاهم بعض مدائن املسلمني، أخي صالح الدين   ، العادل وادث بـسبب  وحـدثت ح

 ورسـلَه  وليعلَم اللَّه مـن ينـصره  {:  به ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، فإن اهللا تعاىل يقول      التفريط فيما أمر اهللا   
    زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيوا        {: وقال اهللا تعاىل   ] .25 -سورة احلديد   [} بِالْغضِ أَقَـامـي اَألرف ماهكَّنإِنْ م ينالَّذ

ةُ اُألمباقع لَّهلكَرِ ونالْم نا عوهنو وفرعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتالةَ و41 -سورة احلج [} ورِالص. [  
 وحنومها  مر اهللا فيهم كعمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد        فكان والة األمور الذين يهدمون كنائسهم ويقيمون أ       

  .وكان الذين هم خبالف ذلك مغلوبني مقهورين، مؤيدين منصورين
 ة األمــروتفرقــوا علــى ملــوكهم مــن حــين دخــل النــصارى مــع وال    ، وإنمــا كثــرت الفــتن بــين المــسلمين  

ولَقَـد  {: واهللا يقول يف كتابه   . وغري ذلك ، وتفرق البحرية ، ووزارة الفائز  ، يف دولة املعز  ،  بالـديار المـصرية   
     نيلسرا الْمنادبعا لنتمكَل قَتبونَ    * سورنصالْم ملَه مهونَ   * إِنبالم الْغا لَهنندإِنَّ ج173 - 171 الصافات[} و[ 

] . 51 -غـافر   [} إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقُوم اَألشـهاد           {: وقال تعاىل يف كتابه   
  ] .7 - سورة حممد[} يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم{: وقال تعاىل

ال يـ?هم ، ال تزال طائفة من أم8 ظـاهرين ' ا3ـق: "وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         
وكل من عرف سري الناس وملوكهم رأى كل من كـان            . "وال من خذHم حF تقوم الساعة، من خالفهم
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من عهد  ، أعظم نصرة وطاعة وحرمة     = ،وأقوم بطاعة اهللا ورسوله   ، وأعظم جهاداً ألعدائه  ، أنصر لدين اإلسالم  
  . وإىل هذا الزمان- رضي اهللا عنه -أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

، بن عبـد العزيـز    بعد أن أُقروا عليها يف خالفة عمر        ، وقد أخذ املسلمون منهم كنائس كثريةً من أرض العنوة        
إذا مل يكن فيه ضـرر      ، س العنوة جائز  فعلم أن هدم كنائ   ، أنكر ذلك  وليس يف املسلمني من    ، وغريه من اخللفاء  

كما أعرض النيب صلى    ، وحنو ذلك من األسباب   ، فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة املسلمني       . على املسلمني 
  .حىت أجالهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، اهللا عليه وسلم عن إجالء اليهود

وال ، وال خيربوم بشيء من أخبار املـسلمني ، وليس ألحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل احلرب           
ومن فعل ذلك منهم وجبـت عقوبتـه        ، يطلبوا من رسوهلم أن يكلف ويل املسلمني ما فيه ضرر على املسلمني           

   .وماله، وحل دمه، ون قد نقض عهدهويف أحد القولني يك، باتفاق املسلمني
فإن املسلمني قد فتحوا    ،  ذلك؛ مل يكن عارفاً حبقيقة احلال       مل جيابوا إىل   إن،  إن املسلمني حيصل هلم ضرر     ومن قال 

 قـد   - رمحـه اهللا   -  نوروز وكان  .وهدم كنائسهم ، يهم؛ أخذُ أمواهلم  وكان أعظم املصائب عل   ، ساحل الشام 
شرط عليهم الشروط، ووضع اجلزية، وكان ذلك أعظم املصائب عليهم، ومع هذا مل يدخل علـى املـسلمني                  

فإن املسلمني مستغنون عنهم، وهم إىل ما يف بالد املسلمني أحوج من املـسلمني إىل مـا يف                  بذلك إال كل خري،     
 أغنيـاء   -وهللا احلمد واملنـة   -بالدهم، بل مصلحة دينهم ودنياهم ال تقوم إال مبا يف بالد املسلمني، واملسلمون              

هم إال حلاجتهم إليهم، وخوفهم     فأما نصارى األندلس فهم ال يتركون املسلمني يف بالد        . عنهم يف دينهم ودنياهم   
ـ                    ن من التتار، فإن املسلمني عند التتار أعز من النصارى وأكرم، ولو قدروا، وإم قادرون على من عنـدهم م

 ، وغريهم من علماء النصارى ورهبام، ولـيس   ذمة املسلمني فيهم من البتاركة  والنصارى الذين يف    .النصارى
 سارى من أعظم الواجبات، وبذل ذلـك      احلمد، مع أن إفكاك األ     سلمون وهللا عند النصارى مسلم حيتاج إليه امل     

وكل مسلمٍ يعلم أم ال يتجرون إىل بالد املسلمني، إال ألغراضهم،            .املوقوف وغريه يف ذلك من أعظم القربات      
غب النـاس   فإم أر . طاعةال لنفع املسلمني؛ ولو منعهم ملوكهم من ذلك لكان حرصهم على املال مينعهم من ال              

   . خمتلفون، وكل طائفة تضاد األخرىوهم طوائف . يف املال ، وهلذا يتقامرون يف الكنائس
وال يشV ' وU اTسلمS بما فيه إظهار شعائرهم  بالد اإلسالم، أو تقوية أمـرهم بوجـه مـن الوجـوه، إال 

 ، ودخلـوا ٌسد، مثل أن يكونوا برطلوهٌرض فاٌ ، وهو منهم  ا[اطن، أو رجل \ غٌافق، يظهر اإلسالمرجل من
ٌعليه برغبة، أو رهبة، أو رجل جاهل  gية اfهل، ال يعرف السياسة الdعية اإلHية ال8 تنـc سـلطان  ٌ

ٍ ٍ
وqال فمن pن oرفا ناصحا \ أشـار عليـه بمـا يوجـب نـcه، وثباتـه، . اTسلمS ' أعدائه، وأعداء اhين

ً ً

 وهذا كله   .TسلمS عليه، وفتحهم \، ودoء اxاس \  مشارق األرض ومغاربهاوتأييده، واجتماع قلوب ا
وليعترب املعترب بسرية نور الدين، وصـالح      .إمنا يكون بإعزاز دين اهللا، وإظهار كلمة اهللا، وإذالل أعداء اهللا تعاىل           

اء، ملا قاموا من ذلك مبـا قـاموا   الدين، مث العادل، كيف مكنهم اهللا، وأيدهم، وفتح هلم البالد، وأذل هلم األعد  
 -وهللا احلمـد  -وليس املسلمون حمتاجني إليهم       .!النصارى؛ كيف أذله اهللا، وكبته؟    وليعترب بسرية من واىل      !به؟

إن بالشام pتبا نcانيا، ال يقـوم :  يقول \-ر� اهللا عنهما-كتب خاh بن الو}د إz عمر بن اyطاب فقد  
ً ً
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فكتـب  !فكتب إ}ه، ال تـستعمله. َإنه ال غناء بنا عنه: فكتب !ال تستعمله: كتب إ}هف. ُخراج الشام إال به
ُإذا لم نو\ ضاع اTال: إ}ه �

   .�مات اcxا�، والسالم:  عنهفكتب إ}ه عمر ر� اهللا. 
S إ� ال أسـتع: "أن مشركاً حلقه ليقاتل معـه، فقـال لـه   : وثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ـ                ".بمdك ةٌ، يف مجيـع    وكما أن اجلند ااهدين إمنا تصلح، إذا كانوا مسلمني مـؤمنني، ويف املـسلمني كفاي
 فعـرض عليـه   -رضي اهللا عنهما-ودخل أبو موسى األشعري على عمر بن اخلطاب       .وهللا احلمد  -مصاحلهم  

ألنه : ومل؟ قال : قال، ال يدخل املسجد   إنه: فقال. ادع كاتبك يقرأه علي   : وقال. فأعجبه ذلك ، حساب العراق 
 ، ّال تعزوهم بعد أن أذHـم اهللا: لمث قا ، فلو أصابته ألوجعته   ،  بالدواة -اهللا عنه رضي  -فضربه عمر   ! نصراين

�وال تأمنوهم بعد أن خونهم اهللا    .ّصدقوهم بعد أن أكذبهم اهللاُوال ت،  ُ
  متواليةٌ هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم ولعباده املؤمنني         ، واملسلمون يف مشارق األرض ومغارا قلوم واحدة      

وقلوم الصادقة، وأدعيتهم الصاحلة، هي العسكر الذي ال يغلـب،      .، معاديةٌ ألعداء اهللا ورسوله وأعداء الدين      
   .يه وسلمرب رسول اهللا صلى اهللا علواجلند الذي ال يخذل، فإم هم الطائفة املنصورة إىل يوم القيامة، كما أخ

يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تتخذُواْ بِطَانةً من دونِكُم الَ يأْلُونكُم خباالً ودواْ ما عنِـتم قَـد بـدت                    {: وقال اهللا تعاىل  
          اآلي ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مهوردي صفخا تمو هِماهأَفْو ناء مضغلُونَ     الْبقعت مإِن كُنت الَ    * اتو مهونبحالء تأُو ماأَنته

              ظيالْغ نلَ ماماَألن كُملَيواْ عضاْ علَوإِذَا خا ونقَالُواْ آم إِذَا لَقُوكُمو ابِ كُلِّهتونَ بِالْكنمؤتو كُمونبحـواْ     يوتقُـلْ م
إِن تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِن تصبكُم سيئَةٌ يفْرحواْ بِها وإِن تـصبِرواْ            *  عليم بِذَات الصدورِ     بِغيظكُم إِنَّ اهللاَ  

  ] .120 - 118 آية -آل عمران [} وتتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اَهللا بِما يعملُونَ محيطٌ
يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تتخذُواْ الْيهود والنصارى أَولياء بعضهم أَولياء بعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه                {: ىلوقال تعا 

        نيمالظَّال مي الْقَودهإِنَّ اَهللا الَ ي مهنم *    ضري قُلُوبِهِم مف ينى الَّذرفَت  ـصى أَن تشخقُولُونَ ني يهِمونَ فارِعسا  ينيب
                  نيمادن فُِسهِمي أَنواْ فرا أَسلَى مواْ عبِحصفَي هندع نرٍ مأَم حِ أَوبِالْفَت يأْتى اُهللا أَن يسةٌ فَعرآئد *    ينقُـولُ الَّـذيو

يا أَيها الَّـذين    * م حبِطَت أَعمالُهم فَأَصبحواْ خاسرِين      آمنواْ أَهؤالء الَّذين أَقْسمواْ بِاِهللا جهد أَيمانِهِم إِنهم لَمعكُ        
                    رِينلَـى الْكَـافع ةزأَع نِنيمؤلَى الْمع لَّةأَذ هونبحيو مهبحمٍ يي اُهللا بِقَوأْتي فوفَس ينِهن دع نكُمم دترن يواْ منآم

إِنما ولـيكُم اُهللا  * سبِيلِ اِهللا والَ يخافُونَ لَومةَ آلئمٍ ذَلك فَضلُ اِهللا يؤتيه من يشاء واُهللا واسع عليم      يجاهدونَ في   
تولَّ اَهللا ورسولَه والَّذين آمنواْ     ومن ي * ورسولُه والَّذين آمنواْ الَّذين يقيمونَ الصالَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ           

فإن اهللا تعاىل   . وهذه اآليات العزيزة فيها عربة ألويل األلباب       ] .56 - 51املائدة  [} فَإِنَّ حزب اِهللا هم الْغالبونَ    
اهللا عليه وسـلم،     على عهد النيب صلى      من أهل الذمة من كان له عز وسعة       أنزهلا بسبب أنه كان باملدينة النبوية       

يظهرون اإلسالم، ويبطنون الكفر، مثل عبد       وكان أقوام من املسلمني عندهم ضعف يقني وإميان، وفيهم منافقون         
فَتـرى  {اهللا بن أيب رأس املنافقني، وأمثاله، وكانوا خيافون أن تكون للكفار دولةٌ، فكانوا يوالوم، ويبـاطنوم                 

   ضري قُلُوبِهِم مف ينالَّذ {     ،وضعف إميان أي نفاق} يهِمونَ فارِعسى أَن     { .، أي يف معاونتهم   } يـشخقُولُـونَ ني
 ، أي هـؤالء املنـافقني     } صبِحواْفَعسى اُهللا أَن يأْتي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ من عنده فَي         {: ، فقال اهللا تعاىل   } تصيبنا دآئرةٌ 



 6

ويقُولُ الَّذين آمنواْ أَهؤالء الَّذين أَقْـسمواْ بِـاِهللا         * علَى ما أَسرواْ في أَنفُِسهِم نادمني       {الذين يوالون أهل الذمة     
رِيناسواْ خحبفَأَص مالُهمأَع بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِممأَي دهج {.  

النصارى، واملنافقني يكاتبون أهل دينهم بأخبار املسلمني، ومبـا         فقد عرف أهل اخلربة أن أهل الذمة من اليهود و         
 وغري ذلك مبطالعـة أهـل       من املسلمني يف بالد التتر، وسيس     يطلعون على ذلك من أسرارهم حىت أُخذ مجاعة         

  :ومن األبيات املشهورة قول بعضهم. الذمة ألهل دينهم
   الدينإال عداوة من عاداك يف... كل العداوات قد ترجى مودا 

أو يفـضل علـيهم يف اخلـربة        ، أو على مصلحة من يقويهم    ، وهلذا وغريه منعوا أن يكونوا على والية املسلمني       
   .ني يف دينهم ودنياهمبل استعمال من هو دوم يف الكفاية أنفع للمسلم، واألمانة من املسلمني

   . تعاىل، واهللا أعلموميحقه اهللا، واحلرام الكثري يذهب، ولقيلٌ من احلالل يبارك فيه
  :  الp 8نوا مل�مS بهاُوالdوط العمرية

  .وال جيددوا ما خرب منها، وال صومعة لراهبالم ديراً وال كنيسة وال قُلية  أن ال يتخذوا من مدائن اإلس-1
  .ويؤووهم،  وال مينعوا كنائسهم اليت عاهدوا عليها أن يرتهلا املسلمون ثالثة أيام، يطعموهم-2
  . وال يظهروا شركاً وال ريبة ألهل اإلسالم-3
  . وال يعلوا على املسلمني يف البنيان-4
  . وال يعلموا أوالدهم القرآن-5
ويركبـوا  .  عرضاً من غري زينـة هلـا وال قيمـة          باألكفبل يركبوا احلمري    ،  وال يركبوا اخليل وال البغال     -6

  .وأفخاذهم مثنية
  . وال يظهروا على عورات املسلمني-7
  . ويتجنبوا أوساط الطرق؛ توسعة للمسلمني-8
  . وال ينقشوا خوامتهم بالعربية-9
  . وأن جيذّوا مقادم رؤوسهم-10
   . وأن يلزموا زيهم حيث ما كانوا-11
  .وال يف أعماهلم الباقية،  وال يستخدموا مسلماً يف احلمام-12
  .لقبوا بألقاموال يت، وال يتكنوا بكناهم،  وال يتسموا بأمساء املسلمني-13
  . سفينة نوتيها مسلم وال يركبون-14
  . وال يشترون رقيقاً مما سباه مسلم-15
  . وال يشترون شيئاً مما خرجت عليه سهام املسلمني-16
  . وال يبيعون اخلمور-17
  . ومن زىن منهم مبسلمة قُتل-18
  .من غري زينة هلا وال قيمة،  أذرعبل يلبس النصراين العمامة الزرقاء عشرة،  وال يلبسون عمامة صافية-19
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  .وال شراء، وال بيع،  وال يشتركون مع املسلمني يف جتارة-20
أو غـري   ، أو وكالة ،  أو أمانة  ،وال األمراء فيما يجري أمريهم على املسلمني من كتابة        ،  وال خيدمون امللوك   -21

لمني منهم ما حيـل مـن أهـل املعانـدة           وقد حل للمس  ، فإن خالفوا شيئاً مما أخذ عليهم فال ذمة هلم          [  .ذلك
  . وهذه الشروط اليت وردت فيها األحاديث النبوية شرفها اهللا وأعزها .] والشقاق

وقد صح عن الـنيب صـلى اهللا         .}كُم ويثَبت أَقْدامكُم  يا أَيها الَّذين آمنوا إِن تنصروا اللَّه ينصر       {: قال اهللا تعاىل  
حـىت  ، وال من خـذهلم ، ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خالفهم          : "ه قال عليه وسلم أن  
، وأعظم جهـاداً لـدين اهللا     ، رأى من كان أنصر لدين اهللا     ، وكل من عرف سري الناس وملوكهم      ".تقوم الساعة 

 -ني عمر بـن اخلطـاب       من عهد أمري املؤمن   ، أعظم نصرة وطاعة وحرمة   ، وأقوم بطاعة اهللا ورسوله   ، وألعدائه
، شروط العمريـة  ويتقدم حاكم املسلمني يطلب من يكون من أكابر النصارى، ويلزمهم ذه ال           . -رضي اهللا عنه  

  .أعز اهللا أنصارها
احلمد هللا، ما فتحه املسلمون كأرض خيرب اليت فتحت على عهد النيب صـلى              : "وقال شيخ اإلسالم رمحه اهللا       *

 -إال مواضـع قليلـة فتحـت صـلحاً    -أرض الشام، وبعض مدا، وكسواد العراق اهللا عليه وسلم، وكعامة     
وقـد  . وكأرض مصر، فإن هذه األقاليم فتحت عنوة على خالفة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنـه                 

على ما ذكره العلماء     -روي يف أرض مصر أا فتحت صلحاً، وروي أا فتحت عنوة، وكال األمرين صحيح               
 فإا فتحت أوال صلحاً، مث نقض أهلها العهد، فبعث عمرو بـن             - تأهلون للروايات الصحيحة يف هذا الباب     امل

العاص إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يستمده، فأمده جبيش كثري فيهم الزبري بن العوام، ففتحها املـسلمون                   
 أن يقـسمها  -رضي اهللا عنهما-بن اخلطاب وهلذا روي من وجوه كثرية أن الزبري سأل عمر      .الفتح الثاين عنوة  

بني اجليش كما سأله بالل قسم الشام، فشاور الصحابة يف ذلك فأشار عليه كرباؤهم كعلي بن أيب طالب ومعاذ                   
مث وافق عمر على ذلك بعض من كان        . بن جبل أن حيبسها فيئاً للمسلمني ينتفع بفائدا أول املسلمني وآخرهم          

فما فتحه املسلمون عنوة، فقد ملكهم اهللا إياه كما ملكهم مـا            : ستقر األمر على ذلك   خالفه، ومات بعضهم، فا   
ويدخل يف العقار معابد الكفار ومـساكنهم وأسـواقهم         . استولوا عليه من النفوس واألموال واملنقول والعقار      

نقد؛ ولـيس ملعابـد     ومزارعهم وسائر منافع األرض، كما يدخل يف املنقول سائر أنواعه من احليوان واملتاع وال             
فإن ما يقال من األقوال، ويفعل فيها من العبادات، إمـا أن يكـون              : الكفار خاصة خروجها عن ملك املسلمني     

قد أوجب اهللا على أهـل دينـه        ] و[ .مبدالً أو حمدثاً مل يشرعه اهللا قط، أو يكون اهللا قد ى عنه بعد ما شرعه               
تكون كلمة اهللا هي العليا، ويرجعوا عن دينهم الباطل إىل اهلـدى            جهاد أهل الكفر حىت يكون الدين كله اهللا، و        

  .ودين احلق الذي بعث اهللا به خامت املرسلني صلوات اهللا وسالمه عليه، ويعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون
وهلذا ملا استوىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أرض من حاربه من أهل الكتاب وغريهم، كـبين قينقـاع      

وأَورثَكُـم أَرضـهم    {: لنضري وقريظة، كانت معابدهم مما استوىل عليه املسلمون، ودخلت يف قوله سـبحانه            وا
 مالَهوأَمو مهاريد{: ، ويف قوله تعاىل   } و     مهنم هولسلَى رع ا أَفَاء اللَّهمـلِ         {،  } وأَه ـنم هولسلَى رع ا أَفَاء اللَّهم

فحكم امللك متبوع كما خيتلف حكم امللك يف املكاتب واملـدير            - وإن ملك املسلمون ذلك    -، لكن   } ىالْقُر 
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خيتلـف   وأم الولد والعبد، وكما خيتلف يف املقاتلني الذين يؤسرون، ويف النساء والصبيان الذين يسبون، كذلك              
ن على أن الغنائم هلا أحكام خمتصة ـا ال          وقد أمجع املسلمو  . حكمه يف اململوك نفسه والعقار واألرض واملنقول      

وهلذا ملا فتح النيب صلى اهللا عليه وسلم خيرب أقر أهلـها ذمـة للمـسلمني يف                 . تقاس بسائر األموال املشتركة   
مساكنهم، وكانت املزارع صلحاً للمسلمني عاملهم عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشرط ما خيرج منها                 

 يف خالفته، واسترجع املسلمون ما كانوا أقروهم فيـه مـن            -رضي اهللا عنه  -جالهم عمر   من متر أو زرع، مث أ     
  .املساكن واملعابد

وإما أنه هل جيوز لإلمام عقد الذمة مع إبقاء املعابد بأيديهم؟ فهذا فيه خالف معروف يف مذاهب األئمة                ) فـصل(
سلمني عنها، وإقرار الكفر بـال عهـد قـدمي؛    ال جيوز تركها هلم، ألنه إخراج ملك امل   : األربعة، منهم من يقول   

ومنهم من يقول جبواز إقرارهم فيها إذا اقتضت املصلحة ذلك كما أقر النيب صلى اهللا عليه وسلم أهـل خيـرب                     
  .فيها، وكما أقر اخللفاء الراشدون الكفار على املساكن واملعابد اليت كانت بأيديهم

 من العقار، منهم من يوجب إبقاءه، كمالك يف املشهور عنـه،     حكم الكنائس حكم غريها   : فمن قال باألول قال   
وأمحد يف رواية، ومنهم من خيري اإلمام فيه بني األمرين حبسب املصلحة، وهذا قول األكثرين، وهو مـذهب أيب                   
حنيفة، وأمحد يف املشهور عنه، وعليه دلت سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حيث قسم نصف خيرب وتـرك                    

، فقوله أوجه وأظهر؛ فإم ال ميلكون ـذا اإلقـرار           "جيوز إقرارها بأيديهم  : "ومن قال . صاحل املسلمني نصفها مل 
رقاب املعابد كما ميلك الرجل ماله، كما أم ال ميلكون ما ترك ملنافعهم املشتركة كاألسواق واملراعي، كمـا مل                   

  .من املساكن واملعابدميلك أهل خيرب ما أقرهم فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
املال ينتفع بغلّتـه أو سـلم إليـه          وجمرد إقرارهم ينتفعون ا ليس متليكاً، كما لو أُقطع املسلم بعض عقار بيت            

مسجد أو رباط ينتفع به مل يكن ذلك متليكًا له، بل ما أقروا فيه من كنائس العنوة جيوز للمسلمني انتزاعها منهم                     
 انتزعها أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم من أهل خيرب بأمره بعد إقـرارهم               إذا اقتضت املصلحة ذلك، كما    

فيها، وقد طلب املسلمون يف خالفة الوليد بن عبد امللك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس العنـوة الـيت                     
لفـاء  خارج دمشق، فصاحلوهم على إعطائهم الكنيسة اليت داخل البلد، وأقر ذلك عمر بن عبد العزيز أحد اخل                

مع دمشق بالكنيسة الـيت إىل      فإن املسلمني ملا أرادوا أن يزيدوا جا      : الراشدين ومن معه يف عصره من أهل العلم       
 ، وكانت من كنائس الصلح مل يكن هلم أخذها قهراً، فاصطلحوا على املعاوضة بإقرار كنائس العنوة الـيت   جانبه

  .لصلح اليت مل يكن هلم أخذها عنوةأرادوا انتزاعها، وكان ذلك اإلقرار عوضاً عن كنيسة ا
ومىت انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضالً عن كنائس العنوة، كما أخذ النيب صـلى اهللا                ) فصل(

عليه وسلم ما كان لقريظة والنضري ملا نقضوا العهد، فإن ناقض العهد أسوأ حاالً من احملارب األصلي، كمـا أن                    
ولذلك لو انقرض أهل مصر من األمصار، ومل يبق من دخل           .  من الكافر األصلي   ناقض اإلميان بالردة أسوأ حاالً    

فيئاً، فإذا عقدت الذمة لغريهم كـان        يف عهدهم، فإنه يصري للمسلمني مجيع عقارهم ومنقوهلم من املعابد وغريها          
ا فتح ابتداًء، فإنه لـو أراد       كالعهد املبتدإ، وكان ملن يعقد هلم الذمة أن يقرهم يف املعابد، وله أال يقرهم مبرتلة م               

  .اإلمام عند فتحه هدم ذلك جاز بإمجاع املسلمني، ومل خيتلفوا يف جواز هدمه وإمنا اختلفوا يف جواز بقائه
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أما على قول اجلمهور الذين ال يوجبون قسم العقار فظاهر؛ وأمـا     .وإذا مل تدخل يف العهد كانت فيئاً للمسلمني       
وأما تقدير  . عني املستحق غري معروف كسائر األموال اليت ال يعرف هلا مالك          على قول من يوجب قسمه؛ فألن       

فإن إجياب إعطائهم معابد العنوة ال وجه له، وال أعلم به قـائالً، فـال               : وجوب إبقائها فهذا تقدير ال حقيقة له      
هد آبائهم ألن هلم شـبهة      نعم قد يقال يف األبناء، إذا مل نقل بدخوهلم يف ع          . يفرع عليه، وإمنا اخلالف يف اجلواز     

األمان والعهد، خبالف الناقضني، فلو وجب مل جيب إال ما حتقق أنه كان له، فإن صاحب احلق ال جيب أن يعطى                     
 فهو لبيت املال، وأمـا املوجـودون اآلن، إذا مل           -على هذا التقدير  -إال ما عرف أنه حقه؛ وما وقع الشك فيه          

ن الصيب يتبع أباه يف الذمة، وأهل داره من أهل الذمة، كما يتبـع يف               فإ: يصدر منهم نقض عهد فهم على الذمة      
  .يف اإلميان واألمان. اإلسالم أباه وأهل داره من املسلمني؛ ألن الصيب ملا مل يكن مستقال بنفسه جعل تابعاً لغريه

أهل الكتاب بالعهد   وعلى هذا جرت سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه واملسلمني يف إقرارهم صبيان                
وهذا اجلواب حكمه فيما كان من معابدهم قدمياً قبل فتح املسلمني، أمـا مـا               . القدمي من غري جتديد عقد آخر     

-أحدث بعد ذلك فإنه جيب إزالته، وال ميكّنون من إحداث البيع والكنائس كما شرط عليهم عمر بن اخلطاب                   
دوا يف مدائن اإلسالم، وال فيما حوهلا، كنيسة وال صومعة وال           أال جيد :  يف الشروط املشهورة عنه    -رضي اهللا عنه  

رواه أمحد وأبو ". ال تكون قبلتان ببت واحـد: "ديراً وال قالية، امتثاالً لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  ".ال كنيسة  اإلسالم: " قال-رضي اهللا عنه-داود بإسناد جيد، وملا روي عن عمر بن اخلطاب 

هب األئمة األربعة يف األمصار، ومذهب مجهورهم يف القرى، وما زال من يوفقه اهللا مـن والة أمـور                   وهذا مذ 
فروى اإلمـام   : املسلمني ينفذ ذلك ويعمل به مثل عمر بن عبد العزيز الذي اتفق املسلمون على أنه إمام هدى                

وروى . سلمني، فهدمها بصنعاء وغريها   أمحد عنه أنه كتب إىل نائبه عن اليمن أن يهدم الكنائس اليت يف أمصار امل              
". من السنة أن دم الكنائس اليت يف األمـصار، القدميـة واحلديثـة            : "اإلمام أمحد عن احلسن البصري أنه قال      

 ، وكذلك املتوكل ملا ألـزم أهـل الكتـاب    ما كان يف سواد بغداد   وكذلك هارون الرشيد يف خالفته أمر دم        
، فأجابـه   ه يف هدم الكنائس والبيع، فأجابوه، فبعث بأجوبتهم إىل اإلمام أمحد          استفىت علماء وقت  " بشروط عمر "

رضي اهللا  -فمما ذكره ما روي عن ابن عباس        :  ، وذكر اآلثار عن الصحابة والتابعني      دم كنائس سواد العراق   
ال يضربوا فيـه   فليس للعجم أن يبنوا فيه كنيسة، و -يعين املسلمني -أميا مصر مصرته العرب     : " أنه قال  -عنهما

وأميا مصر مصرته العجم ففتحه اهللا على العرب فإن للعجم ما يف عهدهم، وعلـى         . ناقوساً، وال يشربوا فيه مخراً    
   انتهى".العرب أن يوفوا بعهدهم، وال يكلفوهم فوق طاقتهم

*****  *****  *****  
  رمحه اهللا ورضي عنه)  هـ676ت ( ويمن فتاوى شيخ اإلسالم اxو

رجل يهودي أو نصراين ولِّي صريفيا يف بيت مال املسلمني مليـزان الـدراهم املعوضـة، واملـصروفة،              ::::    مسألةمسألةمسألةمسألة

هل حيلُّ توليته أم ال؟ وهل يثاب ويلّ األمر على عزله واستبدال مسلم ثقة               .وينقدها، ويعتمد يف ذلك على قوله     
  بدله؟ وهل يثاب املساعد على عزله؟
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، وال جيوز إبقاؤه فيه وال حيلُّ        ال حيلُّ تولية اليهودي وال النصراين لذلك       :املسلمني وعنا و   رضي اهللا عنه   فأجـابفأجـابفأجـابفأجـاب

ويثـاب  .  على عزله واستبدال مسلم ثقة بدلـه       -وفقه اهللا -ويثاب ويل األمر     . اعتماد قوله يف شيء من ذلك     
ذُواْ بِطَانةً من دونِكُم الَ يأْلُونكُم خباالً ودواْ ما عنِتم          يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تتخ     {: قال اهللا تعاىل  . املساعد يف عزله  

        رأَكْب مهوردي صفخا تمو هِماهأَفْو ناء مضغالْب تدب ال تتخذوا من يداخل بواطن      :اها  ومعن: قال .اآليات} قَد 
ال يقـصرون فيمـا     : أي} يأْلُونكُم خباالً ودواْ ما عنِتم    الَ  {وهم الكفار   : أي من غريكم  ] من دونكم [أموركم  

. أي يقولون حنن أعداؤكم   } قَد بدت الْبغضاء من أَفْواههِم    {. يقدرون على إيقاعه من الفساد، واألذى، والضرر      
  .واهللا أعلم

*****  *****  *****  
  .رمحه اهللا ورضي عنه) هـ 805ت  (قي� الشاف� شيخ اإلسالم �اج اhين ا[ل مcمن فتاوى قا�

هل يكفر، أم ال؟ وهل اليهود والنصارى مـن أمـة   !  مسلم قال لذمي يف عيد من أعيادهم، عيد مبارك      ::::    مـسألةمـسألةمـسألةمـسألة

  حممد صلى اهللا عليه وسلم أم ال؟
ـ              :  رضي اهللا عنه   أجـابأجـابأجـابأجـاب وإن مل   .رإن قال املسلم للذمي ذلك على قصد تعظيم دينهم وعيدهم حقيقة فإنه يكف

وأما األمة فإا تطلق على التابعة للنيب صلى         .يقصد ذلك وإمنا جرى على لسانه، فال يكفر مبا قال من غري قصد            
واليهود والنصارى وغريهم وسائر املشركني واخللق كافة بعث إليهم         . اهللا عليه سلم، وتطلق على من بعث إليهم       

ى باإلطالق األول من األمة؛ لعدم اتباعهم للنيب صلى اهللا عليـه            واألول هو األشهر، وال يكون اليهود والنصار      
  .ويكون من األمة اليت بعث إليهم، فإن بعثته صلى اهللا عليه وسلم تشمل اليهود والنصارى وغريهم .وسلم

*****  *****  *****  
  cا�اxرجل والاTلك األفضل مع  ) هـ530ت ( اTال� أ� بكر �مد بن الو}د الطرطو� اإلمام قصة

فـوعظ  ، وكان إىل جانب األفضل رجل نـصراين        ،  ابن أمري اجليوش     على امللك األفضل  الطرطوشي  ا دخل    مل
  :مث أنشده، الطرطوشي األفضل حىت بكى 

  وحقه مفترض واجب... يا ذا الذي طاعته قربة 
  يزعم هذا أنه كاذب... إنّ الذي شرفت من أجله 

الستحضاره تكذيب العصوم الذي هو سبب شرفه وشـرف         ، ه األفضل من موضعه     فأقام، وأشار إىل النصراين    
  .وتعظيماً ألكرم اخللق على اهللا، وأمر بطرده وإخراجه ، أهل السموات واألرض 

   ).ي للمقر2/87نفح الطيب  (
*****  *****  *****  
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