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الطباعة والتنفيذ
مطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب

اآلراء الواردة يف هذا الكتاب ال تعرب بالرضورة عن توجه
اهليئة ،بل تعرب عن رأي املؤلف وتوجهه يف املقام األول.
حقوق الطبع والنرش حمفوظة للهيئة املرصية العامة للكتاب.
حيظر إعادة النرش أو النسخ أو االقتباس بأية صورة إال بإذن
كتايب من اهليئة املرصية العامة للكتاب ،أو باإلشارة إىل املصدر.
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مقــدمـة
احلمـد هلل رب العاملين ،والصلاة والسلام على خاتم

أنبيائـه ورسـله سـيدنا حممـد بـن عبـد اهلل ،وعلى آلـه
وصحبـه ومـن تبـع هـداه إىل يـوم الديـن.
وبعــد:
فإيامنًـا منـا بالتعددية ،وبالتنوع الذي هو سـنة من ُسـنن

اهلل الكونيـة ،حيـث يقـول  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ
ﭣ﴾ [سـورة هود ،اآليتـان .]١١٩ - ١١٨

وانطال ًقـا مـن أنـه ال إكـراه يف الديـن وال على الديـن،

حيـث يقـول احلـق ﴿:ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ﴾ [سـورة البقـرة ،اآليـة .]٢٥٦
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ً
ً
وتأصيل
وترسـيخا ألسـس املواطنة الكاملة دون متييـز،
لفقـه العيـش اإلنسـاين املشترك بين البشر دون تفرقة عىل
أسـاس الديـن أو اللـون أو العرق أو اجلنـس أو اللغة.
وخروجـا مـن ضيق األفـق الفكري إىل رحابة اإلسلام
ً
الواسـعة واحرتامـه لآلخـر ،وتأصيل ً
ا ملبـدأ االحترام
ودحضـا للفكـر املتطـرف ،وبيانًـا لسماحة
املتبـادل،
ً
اإلسلام ،وأن مـا يصيبـه مـن حمـاوالت تشـويه ال يمـت
هلـذه السماحة بصلـة.

ويف إطـار التعاون املشترك بين وزارة األوقـاف ممثلة يف
املجلـس األعىل للشـئون اإلسلامية ووزارة الثقافة ممثلة يف
اهليئـة املرصيـة العامـة للكتـاب ،يأيت إصـدار هـذا الكتاب
«محايـة الكنائـس يف اإلسلام» يف بواكير املرحلـة الثانيـة
مـن سلسـلة رؤيـة للفكـر املسـتنري خدمـة لديننـا ووطننـا
والسلام اإلنساين.
واهلل من وراء القصد وهو املوفق واملستعان

أ.د .حممد خمتار مجعة مربوك

وزير األوقاف
رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
عضو جممع البحوث اإلسالمية
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املحافظة عىل ُدور العبادة

(*)

()∗1

توطئة:

اقتضـت الضرورة اليـوم أكثـر مـن أي وقـت مضى أن
تنتبه األمـة اإلسلامية للمخاطر املحيطة هبا ،وأن تتمسـك
وسـنَّة نبيهـا ﷺ؛ لتنجـو من هـذا الطوفان
بصحيـح دينهـا ُ
اجلـارف الـذي انقـض عليهـا وأراد إهالكهـا واسـتئصال
شأ فتها .
وإن أعـداء األمـة اإلسلامية قـد وضعـوا خطـة حمكمة
للنيـل من هـذا الدين ومقدراتـه وأهله ،وراحـوا يرتبون له
ترتي ًبـا دقي ًقـا ،وهـذا أمر يؤيـده الواقـع؛ ألن ما يتـم تطبيقه
على األرض مـن خطـوات هدَّ امـة واحـدة تلـو األخـرى
إنما هـو هبـدف اختراق السـياج األمنـي واملجتمعـي هلذه
(*)كتب هذا املبحث د.هاين ســيد متام ،أســتاذ الفقه املســاعد بكلية الدراســات اإلسالمية
والعربية للبنني بالقاهرة.
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األمـة املباركـة والعمل على إقصائها وتدمريها .ولألسـف
الشـديد قـد ُط ِّبقت هذه اخلطـوات بالفعـل يف بعض الدول
كبيرا ،وهـذا النجـاح هـو مـا أوحـى
نجاحـا
ونجحـت
ً
ً
هلـؤالء ومنَّاهـم بإحـراز مثيلـه يف مصر املحروسـة ،ولكن
فاهتـم أن هـذه األرض وشـعبها ،مسـلميها ومسـيح ّيها،
وقواهتـا العسـكرية والرشطيـة هلـا طبيعـة خاصـة وخمتلفـة
عـن غريهـا قـد فطرهـا اهلل عليها منـذ القدم ،تلـك الطبيعة
كثيرا مـن الـدول الكبرى على مـر التاريخ
التـي جعلـت ً
َِ
تير يف أمـر مرص وشـعبها ،وبسـبب هـذه الطبيعـة النادرة
بـاءت كل حماوالهتـم اخلبيثة هلدم هذا البلد الكريم بالفشـل
بـل عـادت عليهم باخلـزي والعـار ،فراحوا يعـاودون هذه
وتكرارا؛ لعلهـم ينفذون أو يسـتطيعون
مـرارا
املحـاوالت
ً
ً
ً
سـبيل.
إىل أمانيهـم اخلبيثة

ومهما كانـت املسـميات والدعـوات اهلدَّ امـة التـي
يطلقوهنـا ،واألقنعـة التـي يلبسـوهنا ،وقضايـا التشـكيك
يف ثوابـت هـذه الدولـة العريقـة الضاربـة بجذورهـا وقوة
رجاهلـا يف عمـق التاريـخ ،إال أن اهلل  قد تكفـل بحفظها
ورعايتهـا َو َد ْفـع أذى األرشار عنهـا.
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ومـن هـذه املحـاوالت اخلبيثـة التـي يكرروهنا مـرة بعد
املـرة :إيقـاع الفتنـة بين املجتمـع عـن طريـق ُدور العبـادة
املختلفـة كاملسـاجد والكنائـس ،وذلك بالدعـوة إىل هدمها
أو تفجريهـا وختريبهـا ،أو بـث السـموم واالنحرافـات
الفكريـة للناس عن طريقهـا؛ األمر الذي يسـاعد بدوره يف
انشـقاق املجتمـع وبـث روح العـداء والفتنـة الطائفية بني
أصحـاب الديانـات املختلفـة فيه.

ومـن هنـا ندرك مكمـن اخلطـورة يف أصحـاب النفوس
املتطرفـة واملدمـرة الذيـن يتزينـون بـزي الدين ويتسترون
خلـف عباءتـه ،ويسـعون يف األرض فسـا ًدا وختري ًبا باسـم
الديـن؛ ألهنـم اخلطـر احلقيقـي على األمـة اإلسلامية؛
لكوهنـم برغـم مـا اطلعـوا عليـه مـن الشرع الرشيـف
اسـتحبوا العمـى على اهلـدى ،ف ُط ِمسـت بصائرهـم
قبـل أبصارهـم فلـم يشـعروا بما فيـه مـن مجـال ،ورقـي،
ورمحـة ،وسـمو أخلاق ،وبنـاء ،وعمـل ،وإعامر؛ لـذا كان
خطرهـم  -من انطماس قلوهبم وانجرافهـم وراء أهوائهم
وأطامعهـم -شـديدً ا .وهـم ال يعنيهم يف ذلك كيـان األمة،
وال أمنهـا ،وال اسـتقرارها ،وال ثباهتـا ،وال محايتهـا ،وال
ُحرمـة الدمـاء التـي َغ ِرقـوا فيهـا.
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وإن هـؤالء املجرمني هلـم أهداف وأحلام قديمة خبيثة
سـيطرت على قلوهبـم وعقوهلم ،وظنـوا أهنم قـادرون عىل
النيـل مـن قوة هـذه األمـة وثباهتا بقلـب حقائق مـا ورد يف
الشرع الرشيـف وإظهـاره هبـذه الصـورة الشـنيعة البعيدة
كل ال ُبعـد عن تعاليمـه ومبادئه.

ومـا علمـوا أن كل هـذه األحلام واألمـاين واألوهـام
منثورا،
إنما تأيت على صخرة مصر فتتحطـم وتصبح هبـاء
ً
والتاريـخ خير شـاهد على ذلـك ،ولنـا وثيقتنـا الربانيـة
باألمـان املحـاط بمشـيئة احلـق  -تبـارك وتعـاىل -هلـذا
البلـد الكريـم وأهلـه ،أمـان ليـس فقـط مـن ه َّبـات أعداء
الديـن واألمـة الذيـن تُبتلى هبم مـن خارجهـا ،ولكـن ِمَن
ظاهـرا ال باطنًـاِ ،مَـن تلفظـوا
هـم منتسـبون إىل اإلسلام
ً
بكلمـة التوحيـد ،ولكنها مل تغادر سـقف حلوقهـم ،كام قال
سـيدنا رسـول اهلل ﷺ ( :إِ َّن َب ْع ِدى ِمـ ْن ُأ َّمتِي َ -أ ْو َسـ َيك ُ
ُون
بع ِ
ي ِ
ون ا ْل ُق ْر َ
ـدي ِم ْن ُأ َّمتِـي َ -ق ْو ًما َي ْق َـر ُء َ
ـاو ُز ُح ُلو َق ُه ْم
َْ
آن الَ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـون مـ َن الدِّ ِ
ـم الَ
َي ْم ُر ُق َ
الس ْ
الرم َّيـة ُث َّ
ـه ُم مـ َن َّ
َما َي ْم ُـر ُق َّ
يـن ك َ
يـه ه ِ
يعـود َ ِ ِ
الَ ْل ِ
ـق َو ْ
ش ُار ْ
الَ ِلي َق ِة)(.)1
َُ ُ
ون ف ُ ْ
ـم َ
( )1أخرجه البخاري ،كتاب :اســتتابة املرتدين واملعاندين ،باب :قتل اخلوارج وامللحدين بعد
إقامة احلجة عليهم ،ومسلم ،كتاب الزكاة :باب اخلوارج رش اخللق.
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وإن طبيعـة اإلسلام القائـم على السماحة واملحبـة
واالئتلاف ونبذ الفرقـة واالختالف املذمـوم تقتيض احلفاظ
على ُدور العبـادة مبنًـى ومعنًـى ،وتلـك وظيفة أساسـية من
وظائـف ديننـا احلنيـف؛ حيـث إنـه قد كفـل حريـة االعتقاد
لـكل النـاس ومل ُيبر أحدً ا على الدخـول فيه ،فقـال تعاىل:
﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾(.)1

قـال ابـن كثير يف بيـان معنـى هـذه اآليـة :ال تكرهـوا
ين واضح جيل
أحـدً ا عىل الدخـول يف دين اإلسلام فإنه َب ِّ ٌ
كـره أحد على الدخول
دالئلـه وبراهينـه ال حيتـاج إىل أن ُي َ
فيـه ،بـل مـن هـداه اهلل لإلسلام ورشح صـدره ونـور
بصريتـه دخـل فيه على بينـة(.)2
جلي ال حيتـاج لإلكـراه أو الضغـط عىل
فالديـن واضـح ٌ
النـاس للدخـول فيـه ،وإنما حيتـاج للحـب والتعلـق بـه ملن
أراد الدخـول فيـه ،وقـد تـرك الديـن نفسـه للنـاس حريـة
االختيـار بينـه وبين غيره ،وهـذا األمر يسـتلزم حفـظ ُدور
العبـادة املختلفـة ألهلها ومحايتها وعدم املسـاس أو اإلرضار

([ )1سورة البقرة  ،جزء من اآلية .]256
( )2تفسري ابن كثري.682 / 1 :
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هبـا أو السماح بذلـك ،ومـن يفعـل خلاف ذلـك مـن
االعتـداء على مسـاجد املسـلمني أو كنائـس النصـارى أو
معابـد اليهـود فإنـه يناقض هـذه اآلية ،وال حيقـق مقصدها
ومرادهـا.

ومـن القواعـد الفقهيـة التـي تقـرر هـذا األمـر قاعـدة:
رضا بما يتولد منـه)( ،)1وملا سـمح الرشع
(الرضـا بالشيء ً
الرشيـف للنـاس باختيـار مـا يدينـون بـه ومل جيربهـم على
ديـن معين وريض هبـذا األمـر؛ اقتضى ذلـك إبقـاء ُدور
العبـادة املختلفـة ألهلهـا ووجـوب محايتهـا واملحافظـة
عليها .

وإن املسـلم احلقيقـي هو الذي حيترم اآلخرين وال ُي ِّقر
مـن شـأهنم وال يتطـاول عليهـم وال على أماكـن عبادهتم،
ومـن ظـن أن احتقـاره لغريه من صلـب عقيدتـه فهو واهم
وبعيـد كل ال ُبعـد عن أخالقيـات دينه وعقيدتـه ،وإن حب
ومبررا للتعصـب ،وإنام
الديـن والتعلـق بـه ال يكون سـب ًبا
ً
التعصب ينشـأ عن ضعـف يف النفوس وقلـة يف الدين؛ ألن
( )1األشباه والنظائر للسيوطي ،ص .141
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فرق،
صاحـب النفـس القويـة والديـن القـوي َيمـع وال ُي ِّ
عمـر وال ُي ِّرب.
وحيب وال يكـره ،و ُي ِّ

ويف هـذا اإلطار يقول َّ
العلمة الشـيخ حممـد أبو زهرة :
(إنـه ثبـت نفسـ ًّيا أن التعصب لدين مـن األديان ليس منشـؤه
قـوة اإليمان بـه؛ إنما منشـؤه ضعـف يف النفـوس ،وانحيـاز
فكـري ،وعـدم النظـر إىل األمـر مـن كل نواحيـه ،وال شـك
أنـه إذا دنـت القلـوب بعـد اغرتاهبـا ،والنـت بعـد عصبيتها؛
تركـت االنحيـاز إىل االئتلاف ،واالبتعـاد إىل االقتراب،
وعندئـذ يدخـل نـور اإليمان ،وتتفتـح أمامـه املغاليـق .وإن
ُقـرب وال تُبعـد،
األخلاق اإلسلامية تؤلـف وال تُنفـر ،وت ِّ
فلقـد أوىص النبـي ﷺ بحسـن املعاملـة)(.)1
املحافظة عىل ُدور العبادة مبنًى:

إن مـن يتجرأ على ُدور العبادة وبيـوت اهلل  ،وحياول
تدمريهـا أو حتـى هتميشـها عىل خطـأ عظيم؛ ألنـه يصطدم
مـع أصـول الشرع وقواعده التـي راعـت كل النـاس عىل
اختلاف عقائدهـم ،وعملـت على حتقيـق مبـدأ املسـاواة

( )1الدعوة إىل اإلسالم ،ص .9
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يف احلقـوق والواجبـات بني أصحـاب الديانـات املختلفة؛
لينعـم كل النـاس بمبدأ العيش املشترك الـذي ال يطغى فيه
أحد على حقـوق غريه.

لـذا وجـب على الدولـة والقائمين على شـئوهنا ضامن
محايـة ُدور العبـادة املختلفـة ،مسـجدً ا كان أو كنيسـة أو
معبـدً ا ،ومنـع أي تعـرض هلـا ،فلا جيـوز إحلـاق الضرر
بمبانيهـا أو بما يتصل هبـا أو تقليل مسـاحتها دون عذر ،أو
غير ذلـك ممـا يـؤدي إىل اإلرضار هبـا أو انتقاصهـا.

وليسـت ُدور العبـادة أعمـدة ومبـاين فحسـب؛ بـل
هـي رصح عظيـم وقلعـة حصينـة مـن قلاع الدفـاع عـن
األوطـان؛ حيـث ُتثـل وجـود الديـن يف الوطـن وارتبـاط
أهلـه بـه ،والديـن يف القلـب هو الـذي حيرك حـب الوطن
والدفـاع عنـه .ووطـن بلا ديـن وطـن ضعيـف وبـه مـن
الثغـرات مـا يسـتطيع أعـداؤه أن ينالـوا منـه مـا شـاءوا.

وقـد حـث الشرع الرشيـف على املحافظـة على ُدور
العبـادة ومحايتهـا سـواء أكانـت للمسـلمني أم لغريهـم،
وهـذا بنـص القـرآن الكريم ،حيـث قـال  ﴿:ﭩ ﭪ
14

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ
()1
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ﭾ
واملـراد بالدفـع :إذن اهلل للمؤمنين يف قتـال املرشكين.
واملـراد بقولـه( :بعضهـم) الكافـرون .وبقولـه( :ببعـض)
املؤمنـون ،والصوامـع :مجـع صومعـة ،وهـي بنـاء مرتفـع
يتخـذه الرهبـان معابـدَ هلـم .والبِيـع :مجـع بيعـة  -بكسر
البـاء -وهـي كنائـس النصـارى التـي ال ختتـص بالرهبان.
والصلـوات :أماكـن العبـادة لليهـود.

ومعنـى اآليـة :لـوال أن اهلل تعـاىل أبـاح للمؤمنين قتـال
املرشكين ،لعـاث املرشكـون يف األرض فسـا ًدا ،والسـتوىل
املرشكـون على أهـل امللـل املختلفة وعلى أماكـن عبادهتم
فهدموهـا وخربوهـا ،ولكنـه دفـع رش هـؤالء بـأن أوجب
القتـال ليتفـرغ أهـل الدين للعبـادة(.)2
وهـذ النـص الكريـم يفيـد أن دفـع الباطـل إذا مل يتحقق
فإنـه لـن يسـتطيع أهـل ديـن أن يقيمـوا عبادهتـم ،فتهـدم
صوامـع الرهبـان ،وبيـع النصـارى ،ومعابد اليهـود كام أن
([ )1سورة احلج ،جزء من اآلية .]40
( )2التفسري الوسيط - 318 / 9 :تفسري الكشاف - 160/ 3 :تفسري القرطبي.70 / 12 :
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هـذا النـص السـامي يفيد متكني أهـل كل دين مـن عبادهتم
ببقـاء أماكـن العبـادة ال ُتـدم وال ُتس(.)1

وقـد وجب محايـة ُدور العبادة لليهـود والنصارى بنفس
اآليـة التـي وجـب هبـا محايـة املسـاجد للمسـلمني؛ وذلك
كثيرا ،كام نُقل
ألن هـذه األماكـن كلهـا ُيذكر فيها اسـم اهلل ً
ذلك عـن بعـض املفرسين.
جاء يف تفسير مقاتل بن سـليامن :كل هؤالء امللل يذكرون
كثيرا يف أماكنهم؛ فدفع اهلل  باملسـلمني عنها(.)2
اهلل ً

واملحافظـة على ُدور العبـادة املختلفـة مـن مسـاجد
وكنائـس ومعابـد مـن صميـم املحافظـة على هويـة ديننـا
سـوى بين حـق
ومبادئـه وأخالقـه ،فاإلسلام هـو الـذى ّ
املسـلم وغير املسـلم يف احلفـاظ على ُدور العبـادة املختلفة
وعدم املسـاس هبـا ،وسلامة ُدور العبـادة من سلامة أمن
املواطـن ،وبتحقـق األمـن للمواطـن وسلامة مقدسـاته
يتحقـق أمـن الوطـن وسلامته ،وهـذا ما يسـعى اإلسلام
لتحقيقـه عبر الزمـان.
( ) 1زهرة التفاسري.4993 / 9 :
( )2تفسري مقاتل بن سليامن بترصف.129 / 3 :
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املحافظة عىل الكنائس:

لقـد أوضـح اهلل  للمؤمنين القاعـدة التـي يسيرون
عليهـا يف معاملتهـم وبرهـم وقسـطهم لغير املسـلمني
املسـاملني هلـم ،فقـال تعـاىل﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ
ﮉ﴾ ( . )1

فالذيـن يعيشـون مـع املسـلمني ويسـاملوهنم وجـب
على املسـلمني أن حيسـنوا إليهـم وأن يعدلـوا معهـم،
وأال يظلموهـم وأال يتعرضـوا هلـم بـأي أذى أو إرضار.
ومـن العجيـب أن هـذا الديـن الـذي يأمـر أتباعـه بالبر
فـرق بين مسـلم وغيره
واإلحسـان لغير املسـلمني ،ومل ُي ِّ
يف املعاملـة بل جعلهم يف اإلنسـانية سـواءُ ،يتهـم باجلمود
واجلحـود والعمـل عىل إقصـاء الغري وهضم حقـه ،إن هذا
لشيء عجـاب.

ومـن األحاديـث التـي تؤكـد معنـى البر واإلحسـان
بغير املسـلم :مـا روي عـن َأسماء بِن ِ
ْـت َأ ِب َبك ٍ
ـت:
ْـر َقا َل ْ
ْ َ َ
ُ
([ )1سورة املمتحنة ،جزء من اآلية .]8
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ش َك ٌة ِف َعه ِ
ِ ِ
ِ
ـي ُم ْ ِ
ـد ُق َر ْي ٍ
ش
َق ِد َم ْ
ْ
ـي َراغ َب ٌة َوه َ
لي ُأ ِّمي َوه َ
ـت َع َ َّ
ِ
ي رس ِ
ـول اهلل ﷺَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا
ـم ا َّلتِـي كَان ْ
ـم َو َب ْ َ َ ُ
َت َب ْين َُه ْ
َو ُمدَّ تِ ْ
ِ ِ
ـول اهلل ،إِ َّن ُأمـي َق ِدم ْت َع َ ِ
ـي ُم ْ ِ
َر ُس َ
ش َك ٌة،
لي َوه َي َراغ َب ٌة َوه َ
َ
ِّ
َّ
َأ َف َأ ِص ُل َهـا؟ َق َ
ـال( :نعـم ِص ِل َيها)(.)1

فعلى الرغم مـن أن أم السـيدة أسماء كانت على كفرها
إال أن سـيدنا رسـول اهلل ﷺ ِ
أذن للسـيدة أسماء  بـأن
تصلهـا ،وتـؤدي إليهـا ما أمـر اهلل به من بِ ِّـر الوالديـن طاملا
حـرم اهللَ ،ف َمن يأمـر بِ ِ
بر أم كافـرة ال يمكن
أنـه ليـس فيما َّ
حـرم اهلل قتلهـا بغير حق
أبـدً ا أن يأمـر بقتـل النفـس التـي َّ
سـواء أكانـت هـذه النفس مسـلمة أم غري مسـلمة طاملا أهنا
مل ترتكـب ما تسـتحق عليـه ذلك؛ فهـي ُم َّرمـة بتحريم اهلل
تعـاىل هلا.

ويف هـذا املوقـف ر ٌّد على كل املتشـدقني بالديمقراطيـة
واملسـاواة ،والذيـن يتهمون هـذا الدين باجلمـود والرجعية
والقهـر ،ور ٌّد على املتنطعين يف الديـن ،واملتصاحيـون
بالرشيعـة ممـن يسـعون إلجبـار النـاس على الدخـول يف
( )1صحيح البخاري ،باب اجلزية :كتاب اجلزية واملوادعة مع أهل احلرب.
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هـذا الديـن ،فنقـول هلـم :د ِّققـوا النظـر يف أن هـذه املـرأة
التـي مـا زالـت حتـى هـذا املوقـف على كفرهـا ،كانـت
زوجـة لسـيدنا أبـى بكـر  وقـد طلقهـا يف اجلاهليـة(،)1
وأم السـيدة أسماء  ،وعلى الرغـم مـن ذلـك مل ُتربهـا
ابنتهـا على الدخول يف اإلسلام؛ فلـو كان الدخول يف هذا
الديـن بالقـوة والقهـر واإلجبار لكان أوىل بالسـيدة أسماء
أن ُتبر والدهتـا على ذلـك .ويف هذا األمـر لطيفـة مجيلة،
إذ إنـه ينبهنـا إىل أن هـذا الديـن ال يريـد املقهوريـن وال
املغصـوب عليهـم ،إنما يريـد املحبين له؛ لـذا فـإن الدين
ليـس بحاجـة إىل سـفك دمـاء النـاس ليتبعوه ،وهـذا أبلغ
ر َّد على ضلال وكـذب مـا يفعله القتلـة اآلن باسـم نرصة
الديـن أو نشره(.)2

واملحافظـة على الكنائـس و ُدور العبـادة لغري املسـلمني
مـن وظائف الدولة املسـلمة ،وهذا ما أرشـدنا إليـه القرآن
الكريـم كام مـر معنا ،وكذلك فعل سـيدنا رسـول اهلل ﷺ،
والصحابة مـن بعده.
( )1تاريخ اإلسالم للذهبي.359/5 :
( )2اجلمود عىل ظواهر النصوص ،للدكتور  /هاين سيد متام ،ص .58 ،57
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وممـا يؤكد هـذا املعنى ما جـاء يف كتـاب النبي ﷺ ألهل
نجـران عندمـا صاحلهـم« :ولنجران وحاشـيتها جـوار اهلل
وذمـة حممـد النبـي رسـول اهلل ﷺ على أمواهلـم وأنفسـهم
وأرضهـم وملتهـم وغائبهـم وشـاهدهم وعشيرهتم وكل
مـا حتـت أيدهيم مـن قليـل أو كثير مـن بيعهـم وصلواهتم
ورهبانيتهم ،ال خيرسون وال يعرسون ،وجوار اهلل ورسـوله
أال ُي َغ َّير أسـقف عـن أسـ ُقفيته ،وال راهـب عـن رهبانيته،
وال كاهـن عـن كهانتـه ،وال ُي َغ َّير حـق من حقوقهـم ،وال
سـلطاهنم ،وال يشء ممـا كانـوا عليه مـا نصحـوا وأصلحوا
غير مث َقلني بظلـم وال ظاملين»(.)1
فيما عليهـم َ
وملـا قـدم وفد نصـارى نجران على رسـول اهلل ﷺ عام
الوفـود دخلـوا عليه يف مسـجده بعـد صالة العصر ،فقال
بعـض مـن رآهـم من أصحـاب رسـول اهلل ﷺ يومئـذ :ما
رأينـا بعدهـم وفـدً ا مثلهـم ،وقـد حانـت صالهتـم فقاموا
يصلـون يف مسـجد رسـول اهلل ﷺ ،فـأراد النـاس منعهم،
فقـال رسـول اهلل ﷺ( :دعوهم ،فاسـتقبلوا املرشق فصلوا
صالهتم) (.)2
( )1اخلراج ،ألبى يوسف ،ص  ،85الطبقات الكربى ،البن سعد.389 / 5 :
( )2دالئل النبوة للبيهقي ،باب قدوم ضامم بن ثعلبة عىل رسول اهلل ﷺ.
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فـإذا كان النبـي ﷺ قـد أقر صلاة وفد نصـارى نجران
عـام الوفـود يف مسـجده ويف حرضتـه ،فهـذا تطبيـق عميل
لقولـه تعـاىل﴿:ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ وإقـرار ضمنـي
بوجـوب املحافظـة عىل كنائسـهم وعـدم التعـرض هلا بأي
أيضـا إظهـار لألخلاق
نـوع مـن أنـواع األذى ،ويف هـذا ً
املحمديـة العاليـة فيما جيـب على املسـلم أن يتعامـل به مع
غير أهـل ملتـه مـن احرتامهـم واحترام شـعائرهم و ُدور
عبادهتم.

ونقول ملـن خيالفون هذه األخلاق املحمدية ويتعرضون
بـاألذى لعبـاد اهلل من غير املسـلمني و ُدور عبادهتـم بحجة
حرصـا عىل
االنتماء إىل الديـن اإلسلامي :هـل أنتـم أشـد
ً
الديـن وغيرة عليـه مـن سـيدنا رسـول اهلل ﷺ الـذى ك َّلفه
ربـه بالرسـالة ومحـل األمانـة؟ بالطبـع ال ،وإذا كانـت هذه
أخالق سـيدنا رسـول اهلل يف التعامل مع غري املسـلمني فمن
أيـن أتيتم هبـذه الغلظة والفظاظـة والتحجـر يف معامالتكم
مع هـؤالء؟! إن هـذا لبعيـد كل ال ُبعد عن أخالق اإلسلام
ورسـوله الكريم ﷺ.
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وإن الناظـر يف حـال الصحابـة الكـرام  يراهـم قـد
سـاروا على هنج نبيهـم سـيدنا حممـد ﷺ وأخالقـه العالية
يف معاملـة غري املسـلمني واحلفاظ على ُدور عبادهتم وعدم
التعـرض هلـا ،وإعطائهـم األمـان على أنفسـهم وأمواهلـم
و ُدور عبادهتـم.

ومـن ذلـك :مـا جـاء يف كتـاب الصلـح واألمـان الذي
أعطـاه سـيدنا عمـرو بـن العـاص  ألهل مرص( :بسـم
اهلل الرمحـن الرحيـم هـذا مـا أعطـى عمـرو بـن العـاص
أهـل مصر مـن األمـان على أنفسـهم وملتهـم وأمواهلـم
وص ُلبهـم ،وبرهـم وبحرهـم ال يدخـل عليهم
وكنائسـهم ُ
()1
يشء مـن ذلـك وال ينتقـص) .

ومـا جـاء يف كتـاب سـيدنا عمـر بـن اخلطـاب  إىل
أهـل بيـت املقـدس« :بسـم اهلل الرمحـن الرحيـم ،هـذا مـا
أعطـى عبـد اهلل عمر أمير املؤمنني أهـل إيلياء مـن األمان،
أعطاهـم أمانًا ألنفسـهم وأمواهلم ،ولكنائسـهم وصلباهنم،
وسـقيمها وبريئها وسـائر ملتها ،أنه ال تُسـكن كنائسهم وال
( )1تاريخ الطربي.109 / 4 :
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ُتـدم ،وال ُينتقـص منهـا وال من حيزها ،وال مـن صليبهم،
وال يشء مـن أمواهلـم ،وال ُيكرهون عىل دينهـم ،وال يضار
أحـد منهم(.)1

ودخـل عمر بـن اخلطـاب  إحدى الكنائـس يف بيت
املقـدس ،وملـا حـان وقـت الصلاة قـال :أريـد الصلاة،
فقيـل لـهِّ :
ّ
وصلى على الدرجـة
صـل موضعـك ،فامتنـع
فلم قىض صالتـه قال :لو
التـي على باب الكنيسـة منفـر ًداّ ،
صليـت داخـل الكنيسـة أخذهـا املسـلمون بعـدي وقالوا:
ُ
هنـا صىل عمـر(. )2

فلـو مل يكـن احلفاظ على الكنائـس واج ًبا عىل املسـلمني
هلدم سـيدنا عمر  كنيسـة القدس عندمـا دخلها ،أو عىل
األقـل أغلقهـا أو ضيق عىل أهلهـا يف إقامة شـعائرهم فيها،
بـل ترك األمـر عىل ما هـو عليـه ،وزاد عىل ذلك بـأن امتنع
مـن الصلاة فيهـا خشـية أن يتخـذ املسـلمون ذلـك ذريعة
ْ
ألخذهـا مـن أهلها واالسـتيالء عليها.
( )1تاريخ الطربي.609 / 3 :
( )2تاريخ ابن خلدون.268 / 2 :
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وكتـب عمر بـن عبـد العزيـز  إىل أحد عاملـه ً
قائل:
(ال َتـدم بيعـة وال كنيسـة وال بيت نار صوحلـوا عليه) (.)1

ورفـض  هـدم الكنائـس وختريبهـا ملـا طلـب منـه
بعـض اخلـوارج ذلـك ،فقـد دخـل عليـه رجلان مـن
اخلـوارج فقـاال :السلام عليك يا إنسـان ،فقـال :وعليكام
السلام يـا إنسـانان ،ثـم دار بينهـم كالم كثير ،وكان مـن
ضمـن هـذا الكالم أن قـاال له :أهل عهود رسـول اهلل ﷺ،
فقـال :هلـم عهودهـم ،قـاال( :ال تكلفهـم فـوق طاقتهم)،
فقـال﴿:ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾( )2قـاالَ :خ ِّـرب الكنائـس،
فقـال :هـي من صلاح رعيتـي (.)3
وقـد أفتـى فقيـه مصر اإلمـام الليث بـن سـعد أن بناء
الكنائـس ُيعـد مـن عمارة البلاد ،وقضى بذلـك قاضيهـا

( )1مصنف ابن أيب شيبة.467 / 6 :
([ )2سورة البقرة ،جزء من اآلية .]286
( )3سرية عمر بن عبد العزيز ،لعبد اهلل بن عبد احلكم ،ص .147
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عبـد اهلل بـن هليعـة يف عهد هارون الرشـيد ،واحتـج الليث
ابن سـعد وابـن هليعة بـأن الكنائـس التي بمصر مل تُب َن إال
يف اإلسلام يف زمـن الصحابـة والتابعين(.)1

وقـال املقريـزي :ومجيع كنائـس القاهرة املذكـورة حمد َثة
يف اإلسلام بال خالف(.)2
واالعتـداء عىل ُدور العبادة لغري املسـلمني وعدم محايتها
وتـرك املحافظة عليها نقـض للعهد الذي أعطاه املسـلمون
لغريهـم يف بالدهـم ،واملسـلم مأمـور باحلفـاظ على عهده
وعـدم الغـدر بـه؛ ألن الغـدر وعـدم الوفـاء بالعهـد مـن
صفـات املنافقين ،كما قـال ﷺَ ( :أربـع مـن كُـن فِ ِ
يـه ك َ
َان
ْ َ ٌ َ ْ َّ
َـت فِ ِ
َـت فِ ِيه
يـه َخ ْص َلـ ٌة ِمن ُْه َّن كَان ْ
ُمنَافِ ًقـا َخالِ ًصـاَ ،و َمـ ْن كَان ْ
َخ ْص َلـ ٌة ِمـ َن النِّ َف ِ
ـاق َحتَّـى َيدَ َع َهـا :إِ َذا ُا ْؤ ُتِـ َن َخ َ
ـانَ ،وإِ َذا
ثك َ
َحـدَّ َ
ـم َف َج َـر)( .) 3
َـذ َبَ ،وإِ َذا َع َ
اهـدَ َغـدَ َرَ ،وإِ َذا َخ َ
اص َ
( )1الوالة والقضــاة ،أليب عمر الكندي ،ص  -100احلق يف محاية أماكــن العبادة يف القانون
الدويل والرشيعة اإلسالمية ،ص .64
( )2املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار.373 / 4 :
( )3أخرجه البخاري ،كتاب :اإليامن ،باب :عالمة املنافق ،ومســلم ،كتاب :اإليامن ،باب :بيان
خصال املنافق.

25

وقـد ذكر َّ
العلمـة ابن حـزم  :أنه إذا جـاء من يقصد
مـن يعيـش بيننـا مـن غير املسـلمني بسـوء وجـب على
املسـلمني أن هيبـوا حلاميتهـم ،وأن نخـرج للدفـاع عنهـم،
وأن نمـوت دون ذلـك ،وقـد أكدنـا أن مـن يمـوت منـا
دفا ًعـا عـن الكنيسـة كمن يمـوت منـا دفا ًعا عن املسـجد؛
ألننـا رشكاء يف الوطـن واملصير ،وهـذا هـو فقـه ومفهـوم
املواطنـة املتكافئـة يف احلقـوق والواجبـات.
االعتداء عىل ُدور العبادة من الفساد يف األرض:

إن االعتـداء على ُدور العبـادة املختلفـة ،واسـتباحة دم
املتعبديـن فيها وقتلهم فسـاد وإفسـاد ،وبعيـد كل ال ُبعد عن
منهـج اإلسلام ومقاصده؛ ألن مـن مقاصـده العامة حفظ
النفـس ،أ ًّيـا كانـت هـذه النفـس ،حتـى لـو طلـب املرشك
احلاميـة واألمـان مـن املسـلم وجـب على املسـلم محايتـه
وتأمينـه ،قال تعـاىل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ﴾ ( . )1
([ )1سورة التوبة ،اآلية .]6
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وهـذا مـن أخالقيـات اإلسلام العاليـة التـي تؤكد عىل

الرمحـة بغير املسـلمني ،واحلفـاظ على أنفسـهم وأمواهلـم

وأعراضهـم وأماكـن عبادهتـم وعـدم التعرض هلم بسـوء.
وقد شـدد اإلسلام على أن قتل نفـس بريئة واحـدة كقتل

النـاس مجي ًعا ،فقال تعـاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ﴾(.)1

أيضـا على حرمـة مـن يسـتهني هبـذا
وشـدد النبـي ﷺ ً

األمـر ويعتـدي على املسـلمني أو غري املسـلمني ويسـتحل
دماءهـم ،فقـال ﷺ يف شـأن املسـلم...( :ك ُُّل ا ُْلس ِ
ـل ِم َع َ
لى
ْ
ا ُْلس ِ
ـل ِم َح َـرا ٌم َد ُم ُه َو َما ُلـ ُه َو ِع ْر ُضـ ُه)(.)2
ْ
أيضـا( :وا َّل ِذى َن ْف ِسـى بِي ِ
ـد ِهَ ،ل َقت ُْـل ُم ْؤ ِم ٍ
ـن َأ ْع َظ ُم
وقـال ً
َ
َ
ِعنْـدَ اهلل ِمـ ْن َز َو ِ
ال الدُّ ْن َيا)(.)3

([ )1سورة املائدة ،جزء من اآلية .]32
( )2صحيح مسلم ،كتاب :الرب والصلة واآلداب ،باب :حتريم ظلم املسلم.
السنن الكربى للنسائي ،كتاب حتريم الدم  /تعظيم الدم.
(ُّ )3
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وقـال يف حـق غير املسـلم( :مـن َقت ََـل مع ِ
اهـدً ا َل ْ َي َـر ْح
َُ
َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ر ِائحـ َة ْ ِ
()1
َ
ين َعا ًما) .
يرة أ ْر َبع َ
حي َها َل ُي َ
َ َ
النَّـة َوإِ َّن ِر َ
َ
وجدُ م ْن َمس َ
تقديـرا عال ًيا
يـا له مـن دين عظيـم يقدر حيـاة اإلنسـان
ً
وحيافـظ عليـه بغض النظـر عن عقيدتـه ،بل ويتوعـد قاتله
بالوعيـد الشـديد؛ حتـى ينزجـر النـاس عـن قتـل النفـس
التـي حـرم اهلل إال باحلق.
ُ
عاهد ،وقـالَ ( :أنَـا َأك َْر ُم
رسـول اهلل ﷺ
و َقتَـل
بم َ
مسـلم ُ
ً
ِ
ِ
ِ
َمـ ْن َو َف بِذ َّمته)(.)2

رسـخ
ورسـول اهلل ﷺ عندمـا قتل هذا املسـلم أراد أن ُي ِّ
يف األمـة دعائـم العـدل واملسـاواة بين النفـوس البرشيـة،
وأنـه ال فضـل لنفـس على نفـس يف التنعـم بحـق احليـاة
واحلفـاظ عليهـا ،ولكونـه قائد األمـة ومعلمها َط َّبـق عمل ًّيا
مـا جاء بـه من أحـكام ،وذلـك هبـدف تقويم مـا اختل من
حركـة البشر مـن جـور وظلـم بعضهـم لبعـض؛ لذلك مل
فـرق بين نفـس ونفس؛ ألهنـا كلها عنـد اهلل تعـاىل واحدة
ُي ِّ
( )1صحيح البخاري :كتاب اجلزية واملوادعة مع أهل احلرب ،باب اجلزية.
(ُ )2سنن الدارقطني :كتاب ،احلدود والديات وغريه.
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مكرمـة ،قـال تعـاىل﴿:ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾( ،)1فليـس
َّ
املعاهـد مـن حيـث مطلق حـق احلياة
للمسـلم َمز َّيـة على
َ
وللمعاهـد املسـامل حقـه يف احلفـاظ على
مسـلم،
لكونـه
َ
ً
حياتـه مـن حيث كونه إنسـانًا نفسـه ُم َّرمـة بأمـر اهلل تعاىل
طاملـا مل يرتكـب شـي ًئا يسـتوجب عليـه القتل.

وحني َط َّبق سـيدنا رسـول اهلل ﷺ احلد عىل املسـلم الذي
معاهـدً اَ ،ط َّبقه ألجـل أنه عاهـده ﷺ وأ َّمنه عىل نفسـه
قتـل َ
ومالـه وعرضـه ودينـه؛ فـكان أوىل باملسـلم أن ُيعلي قيمـة
مـا عاهـد عليـه سـيدنا رسـول اهلل ﷺ غيره؛ فيكـون هـذا
املعاهـد يف ِحـاه ،ال أن ُيريق دمه ،فهذا املسـلم قبـل أن يقتل
َ
هـذا املعاهـد نقـض عهده مـع سـيدنا رسـول اهلل ﷺ ،وبرأ
منـه ﷺ؛ ألنـه قـال( :إِ َذا أمـن الرج ُل الرج َـل َع َل َن ْف ِس ِ
ـه ُث َّم
ّ َ َّ ُ َّ ُ
ِ ()2
َق َت َلـ ُه َف َأنَـا َب ِرى ٌء ِمـ َن ا ْل َقاتِ ِ
َان ا َْل ْقت ُ
ـل َوإِ ْن ك َ
ُـول كَاف ًرا) .
كذلـك ال بد لكل مسـلم أن يعـرف أن من يدخل معه
يف معاهـدة أو اتفاقيـة سلام مـن غير املسـلمني وجب

([ )1سورة اإلرساء ،جزء من اآلية .]70
()2مسند أيب داود الطياليس :كتاب :عمرو بن احلمق.

29

عليـه أن حيفظهـا ويفـي بحقها ،طاملـا أن هـذا املعاهد ال
حيارب املسـلمني ،وال يسـعى للنيـل منهـم ،وال ُي ِّرض
عليهـم ،وال يسـتنرص أحـدً ا عليهـم؛ ألن األصـل أن
املسـلم احلـق متبـع لسـنة سـيدنا رسـول اهلل ﷺ ،وهـذا
االتبـاع يسـتلزم نشر ظل أمـان رشيعة اإلسلام وعدهلا
وترسـيخ ِق َيمهـا وتعميـق أثرهـا بين الناس؛ ليسـتظلوا
هبـا مجي ًعا.

ويلفتنـا سـيدنا رسـول اهلل ﷺ إىل أمهيـة كلمـة املسـلم،
مسـلم أم
بـأن إعطاء املسـلم كلمة األمان لغريه سـواء أكان
ً
غير مسـلم هي أكثـر من جمرد معاهـدة يفي هبـا أو ال يفي،
إنما هـو أمـر تعلق بذمـة املسـلم وأصبـح َد ْينًـا يف عنقه ،ال
يسـتطيع الفـكاك منـه ،إال بـأن يؤديـه حـق األداء ،وذلـك
بحكـم تبعيتـه وحمبتـه لسـيدنا رسـول اهلل ﷺ ،وإن مل ِ
يـف
بـه حـق الوفاء فقـد خـان األمانة ،وهـذه لطيفة فطـن إليها
كافـرا مسـا ًملا
السـادة احلنفيـة ،فقالـوا :إن املسـلم إذا قتـل
ً
عمـدً ا بغري حـق؛ فإنه ُيقتـل به(.)1
( )1األبعاد اإلنسانية يف فقه السادة احلنفية ،د .هاين سيد متام ،ص .94 ،93
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اهـدً ا َأ ِو ا ْن َت َق َص ُه َح َّقـ ُهَ ،أ ْو
ـم ُم َع َ
وقـال ﷺَ ( :أالَ َمـ ْن َظ َل َ
َك َّل َفـه َفـو َق َطا َقتِ ِ
ـهَ ،أ ْو َأ َخ َذ ِمنْ ُه َشـ ْي ًئا بِ َغ ْ ِي طِ ِ
يـب َن ْف ٍ
س ِمنْ ُه،
ُ ْ
ِ
ِ ()1
ـو َم ا ْلق َيا َمة) .
يج ُه َي ْ
َف َأنَـا َح ِج ُ

فالـذي يتعـرض لغري املسـلم الذي يعيش معه يف سلام
بـأي نوع من أنـواع األذى والضرر دون حـق ،فإنه بذلك
خصم
خيالـف سـنة رسـول اهلل ﷺ ،وينصب نفسـه بذلـك
ً
للنبي ﷺ يـوم القيامة.

وإن املجتمـع املسـلم حينما ُيط ِّبـق مـا رشعـه اهلل تعـاىل
لعبـاده ،فهـو أبلغ دليل على أنه جمتمع آمـن؛ فيكون عنرص
أمـان وثقـة للتعامـل معه على أسـاس التقديـر واالحرتام
مـن سـائر املجتمعـات على اختالفهـا ،وهـذا من سمات
رقـي الشرع احلنيـف؛ ألن حضـارة األمـم تقاس بحسـن
األخلاق ومـدى قيـام العـدل فيها ورسـوخه.
والـذي يعيـش يف املجتمـع املسـلم مـن غري املسـلمني،
مـا دام أنـه يعيـش مسـا ًملا ال يسـعى للتخريـب ،أو للفتنـة
والوقيعـة بين أفـراد املجتمـع ،أو بإشـعال فتيـل احلـرب

(ُ )1سنن أيب داود ،كتاب :اخلراج ،باب :تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا يف التجارات.
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يقـوي أحـدً ا على املسـلمني ،فهـذا الـذي نلتزم
بينهـم ،أو ِّ
معـه بالوفـاء بالعهـد يف التعامل معـه باملعـروف واملحافظة
على ُدور عبادتـه وعـدم التعـرض هلـا ،مـا دام أنـه مواطن
مسـامل يسـعى لالرتقـاء هبـذا املجتمـع ،وال يكـون عـدم
إسلامه سـب ًبا  -بـأي حال مـن األحـوال  -لسـلبه حقه يف
احليـاة اآلمنـة أو متلـك املـال؛ ألن املـوىل سـبحانه وتعـاىل
جعـل لإلنسـان إرادة حـرة ،وأعطـاه احلق فيما يعتقد؛ ألنه
سيحاسـب على أسـاس هـذا االختيـار ،قـال تعـاىل﴿:ﯿ
َ
()1
ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ .
أمـا مـن مثل هتديـدً ا ألمن الوطـن وأبنائه من املسـلمني
أو غير املسـلمني فهـو الـذي أعلـن العـداوة هلـذا الديـن
السـبل والوسـائل للنيل
وأهلـه ،ورفع السلاح ،واختذ كل ُّ
مـن اإلسلام وأهلـه ،واسـتقرار املجتمـع وأمـن أفـراده،
وهـذه دقيقـة فارقـة يف التعامـل مـع غري املسـلم اجلـاين(.)2
***

([ )1سورة البقرة ،جزء من اآلية .]256
( )2األبعاد اإلنسانية ،ص .98
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محاية الكنائس يف اإلسالم

(*)

رب العاملين ،والصلاة والسلام عىل أرشف
احلمـد هلل ِّ
املرسـلني سـيدنا حممـد ،وعلى آلـه وصحبـه وتابعيهـم
بإحسـان إىل يـوم الديـن ،وبعـد:

فإن اإلسلام ديـ ُن التعايـش ،ومبادئه ال تعـرف اإلكراه،
وال ت ُِق ُّـر العنف ،وهـذه املقدمة من القطعيـات املحكامت يف
هـذا الديـن احلنيف الـذي إذا خالطـت بشاشـته القلوب ال
يسـخطه أحـدٌ  ،ويؤسـس لذلك قولـه تعـاىل﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾( ،)1وقولـه ﴿ :ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾( ،)2وقـال جـل
شـأنه﴿:ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾(.)3
(*) كتب هذا املبحث د .جمدي عاشور املستشار العلمي ملفتي اجلمهورية.
([ )1سورة البقرة ،اآلية .]256
([ )2سورة الكهف ،اآلية .] 29
([ )3سورة الكافرون ،اآلية .]6
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قيام املعاملة عىل الرب والرمحة والقسط:

لقـد أمـر اهلل تعـاىل املسـلمني بإظهـار البر والرمحـة
والقسـط يف التعامـل مـع املخالفين يف العقيـدة ،فقـال
تعـاىل﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾(.)1

وعلى ذلـك سـار املسـلمون  -سـل ًفا وخل ًفـا  -عبر
تارخيهـم املشرف وحضارهتـم النقيـة وأخالقهـم النبيلـة
السـمحة التـي دخلـوا هبـا قلـوب النـاس قبـل أن يدخلوا
بلداهنـم؛ منـذ عهود اخللفاء الراشـدين  وحتـى اليوم:

فنـص أمير املؤمنين عمـر بـن اخلطـاب  يف عهـده
َ
األمـان
ألهـل القـدس على حريتهـم الدينيـة وأعطاهـم
ألنفسـهم والسلام َة لكنائسـهم؛ وكتـب هلـم بذلـك كتا ًبا
جـاء فيـه« :بسـم اهلل الرمحـن الرحيـم ،هـذا ما أعطـى عبدُ
أمير املؤمنين َ
أهـل إيليـاء مـن األمـان؛ أعطاهـم
اهلل ُ
عمـر ُ
أمانًـا ألنفسـهم وأمواهلم ولكنائسـهم وصلباهنم وسـقيمها
كنائسـهم وال ُتـدَ ُم
وبريئهـا وسـائر ملتهـا :أنـه ال تُسـ َك ُن
ُ
ِ
ـص منهـا وال ِمـن َح ِّيزها وال مـن َصليبهم وال من
وال ُين َت َق ُ
([ )1سورة املمتحنة ،اآلية .]8
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ـار
كرهـون على دينهـم ،وال ُي َض ُّ
يشء مـن أمواهلـم ،وال ُي َ
أحـد منهـم ..وعلى مـا يف هـذا الكتـاب عهـد اهلل وذمـة
رسـوله ﷺ وذمـة اخللفـاء وذمة املؤمنين إذا أعطـوا الذي
عليهـم مـن اجلزيـة .شـهد على ذلـك :خالـد بـن الوليد،
وعمـرو بـن العـاص ،وعبـد الرمحن بـن عـوف ،ومعاوية
ابـن أيب سـفيان وكتـب وحضر سـنة مخـس عشرة» (.)1

وكتـب ألهل ُلدّ كتا ًبـا ً
مماثل جاء فيه« :بسـم اهلل الرمحن
الرحيـم ،هـذا ما أعطـى عبـدُ اهلل عمر أمير املؤمنين َ
أهل
ُلـدّ ومـن دخل معهـم من أهل فلسـطني أمجعين؛ أعطاهم
وص ُلبهم وسـقيمهم
أمانًا ألنفسـهم وأمواهلم ولكنائسـهم ُ
وبريئهـم وسـائر ملتهـم :أنه ال تُسـكَن كنائسـهم وال ُتدَ م
وال ُين َت َقـص منهـا وال ِمـن حيزهـا وال مللهـا وال ِمـن
كرهـون على دينهـم ،وال
ُص ُلبهـم وال مـن أمواهلـم ،وال ُي َ
ـار أحد منهـم»(.)2
ُي َض ُّ
بيـت املقـدس حـان وقت الصلاة وهو
و ّملـا دخـل َ 
يف إحـدى الكنائـس ،فقـال ألسـقفها :أريد الصلاة ،فقال

( )1تاريخ الطربي ،ط .دار الكتب العلمية .449 /2
( )2تاريخ الطربي ،ط .دار الكتب العلمية .449/2
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لـهِّ :
ّ
وصل على الدرجـة التي عىل
صـل موض َعك ،فامتنـع
بـاب الكنيسـة منفـر ًدا ،فلما قضى صالتـه قال لألسـقف:
َ
داخـل الكنيسـة أخذهـا املسـلمون بعـدي،
ـت
« لـو ص َّل ْي ُ
()1
وقالـوا :هنـا َّ
صل عمـر» .
ونقـل املسـترشقون هـذه احلادثـة بإعجـاب كما صنـع
«درمنغـم» يف كتابـه «حيـاة حممـد ﷺ» فقـال« :وفـاض
القـرآن واحلديـث بالتوجيهـات إىل التسـامح ،ولقـد طبـق
الفاحتـون املسـلمون األولـون هـذه التوجيهـات بدقـة،
عندمـا دخـل عمـر القـدس أصـدر أمـره للمسـلمني أن ال
يسـببوا أي إزعاج للمسـيحيني أو لكنائسـهم ،وعندما دعاه
البطريـق للصلاة يف كنيسـة القيامـة امتنع ،وعلـل امتناعه
بخشـيته أن يتخذ املسـلمون من صالته يف الكنيسـة سابقة،
فيغلبـوا النصـارى على الكنيسـة»(.)2

وبمثـل ذلك أعطـــى خالــد بن الوليــد  األمـــان
ألهــل دمشـق على كنائسـهم ،وكتـب هلم بـه كتا ًبـا(.)3
( )1تاريخ ابن خلدون ،ط .دار إحياء الرتاث العريب . 225/2
( )2انظر :التســامح والعدوانية بني اإلســام والغرب ،صالح احلصني ،ط .مؤسســة الوقف
اإلسالمي  -الرياض ،سنة 1429هـ ،ص .121-120
( )3انظر :فتوح البلدان للبالذري ،ط .جلنة البيان العريب ،ص.120
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وبمثلـه فعـل رشحبيـل بـن حسـنة  بأهـل طربيـة،
فأعطاهـم األمـان على أنفسـهم وكنائسـهم(.)1

وطلـب أهـل بعلبك من أيب عبيدة عامـر بن اجلراح 

األمـان عىل أنفسـهم وكنائسـهم فأعطاهم بذلـك كتا ًبا(،)2
وكذلـك فعـل مـع أهـل محـص وأهـل حلـب( ،)3وأعطى
عيـاض بـن غنـم  ألهـل الرقـة األمـان على أنفسـهم
والسلامة على كنائسـهم وكتب هلـم بذلـك كتا ًبا(.)4
وكذلـك فعـل حبيـب بـن مسـلمة  بأهـل َدبِيـل،
وهـي مدينـة بأرمينية؛ حيـث أ َّمنهم عىل أنفسـهم وأمواهلم
وكنائسـهم وبِ َي ِعهم نصاراها وجموسـها وهيودها شـاهدهم
وغائبهـم .وكتـب هلـم بذلـك كتا ًبـا ،وكان ذلـك يف عهـد
اخلليفـة الراشـد عثمان بن عفـان .)5(
ب بن عبد اهلل النخعـــي قــال :أتـانــا كتـــاب
وعـن ُأ َ ِّ
عمـر بن عبـد العـزيــز « :ال هتدموا بيعة ،وال كنيسـة،
وال بيـت نـار صوحلوا عليـه»(.)6
( )1انظر :فتوح البلدان ،ص .115
( )2انظر :فتوح البلدان ،ص .129
( )3انظر :فتوح البلدان ،ص . 146 - 130
( )4انظر :فتوح البلدان ،ص . 172
( )5انظر :فتوح البلدان ،ص . 199
( )6األموال ،ألبى عبيد القاسم بن سالم ،ط .دار الفكر.123 ،
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وعـن عطـاء  أنـه ُس ِـئل عـن الكنائـس؛ هتـدم؟ قال:
«ال ،إال مـا كان منهـا يف احلـرم»(.)1

وحين حصـل يشء مـن اإلخلال هبـذه العهـود َر ّده
اخللفـاء العـدول وأرجعـوا احلـق ألصحابـه :فعـن عيل بن
عجـم أهـل دمشـق إىل عمـر بـن
خاصمنـا
أيب محلـة قـال:
ُ
َ
عبـد العزيـز  يف كنيسـة كان فلان قطعهـا لبنـي نصر
عمـر بـن عبـد العزيـز منهـا ور َّدها إىل
فأخرجنـا
بدمشـق،
َ
ُ
النصـارى(.)2
حرمة االعتداء عىل الكنائس بكافة األشكال:

َّلـا ترك اإلسلام الناس عىل أدياهنم سـمح هلم بمامرسـة
طقـوس أدياهنـم يف ُدور عبادهتـم ،وضمـن هلـم مـن أجـل
ذلـك سلامة ُدور العبـادة ،و َأ ْو َل هبـا عناية خاصـة؛ فحرم
االعتـداء بكافـة أشـكاله عليهـا .بـل إن القـرآن الكريـم
جعـل تغ ُّلـب املسـلمني وجهادهـم لرفـع الطغيـان ودفـع
العـدوان ومتكين اهلل تعـاىل هلـم يف األرض سـب ًبا يف حفـظ
( )1مصنف ابن أبى شيبه ،رقم .32984
( )2األموال ،ص .201
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ُدور العبـادة مـن اهلـدم وضامنًـا ألمنها وسلامة أصحاهبا،
وذلـك يف قولـه تعـاىل ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ﴾ (.)1

قـال ابـن عبـاس مـا« :الصوامـع :التي تكـون فيها
الرهبان ،و«البِ َيع» :مسـاجد اليهـود ،و«صلوات» :كنائس
النصارى ،و«املسـاجد» :مساجد املسـلمني»(.)2
وقـال مقاتل بن سـليامن« :كل هؤالء امللـل يذكرون اهلل
كثريا يف مسـاجدهم ،فدفع اهلل  باملسـلمني عنها»(.)3
ً

قـال اإلمـام القرطبـي« :أي :لوال مـا شـــرعه اهلل تعاىل
لألنبيـــاء واملؤمنين مـن قتـال األعـداء ،السـتوىل أهـل
أربـاب الديانـات مـن مواضـع
الشرك وعطلـوا مـا َبنَتْـ ُه
ُ
([ )1سورة احلج ،اآليتان .]41-40
( )2تفسري ابن أبى حاتم ،ط مكتبة نزار الباز ،رقم .13970
( )3تفسري مقاتل بن سليامن ،ط دار الكتب العلمية .285/2
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العبـادات ،ولكنـه دفـع بـأن أوجـب القتـال ليتفـرغ أهـل
الديـن للعبـادة.

وبذلـك جـاءت السـنة النبويـة الرشيفة ،فكتب رسـول
اهلل ﷺ ألسـقف بنـي احلـارث بـن كعـب وأسـاقفة نجران
وكهنتهـم ومـن تبعهـم ورهباهنـمّ :
«أن هلم ما حتـت أيدهيم
مـن قليـل وكثير مـن بيعهـم ،وصلواهتـم ،ورهبانيتهـم،
ير أسـقف عـن أسـقفيته،
وجـوار اهلل ورسـوله ﷺ ّأل ُي َغ َّ َ
وال راهـب عـن رهبانيته ،وال كاهـن عن كهانتـه ،وال يغري
حق من حقــوقهـــم ،وال سلطاهنم ،وال يشء ممــا كانــوا
غير ُمث َقلني
علـــيه؛ مـــا نصحوا وأصلحـوا فيما عليهمَ ،
بظلم وال ظاملين»(.)1

وهبـذا يتضـح أن هـدم الكنائـس أو تفجريهـا ،أو قتـل
مـن فيهـا ،أو ترويـع أهلهـا مـن األمـور املحرمـة التـي مل

( )1أخرجه أبو عبيد القاســم بن ســام يف كتاب «األموال» ( ص ،244 :ط .دار الفكر) ،وأبو
عمر بن شــبة النمريي ،يف «تاريخ املدينة املنورة « ( ،586-584/2ط .دار الفكر ) ،وابن
زنجويه يف «األمــوال» (  ،449/2ط .مركز فيصل للبحوث) ،وابن ســعد يف «الطبقات
الكربى» (  .226/1ط .دار صادر ) ،واحلافظ البيهقي يف «دالئل النبوة « ( ،)389/5ط.
دار الكتب العلمية) ،وذكره اإلمام حممد بن احلســن الشيباين يف كتاب «السري» ( ،266 /1
ط .الدار املتحدة للنرش).
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ِ
تـأت هبـا الرشيعة السـمحة ،بل ذلـك ُي َعـدُّ َت َعدِّ ًيـا عىل ذمة
النبي ﷺ
اهلل ورسـوله ﷺ ،وفاعـل ذلـك تَسـ َّبب يف َج ْعـل ِّ
َخ ْص َم ُه يـوم القيامـة (.)1
الوفاء بعهد املواطنة:

ال خيفـي أن يف االعتـداء على الكنائـس والتعـدي على
نقضـا لعهد
املسـيحيني مـن أهـل مرصوغريها مـن البلاد ً
املواطنـة؛ حيـث إهنـم مواطنـون هلـم حـق املواطنـة ،وقـد
تعاقـدوا مـع املسـلمني وتعاهـدوا على التعايـش م ًعـا يف
الوطـن بسلام وأمـان ،فالتعـدي عليهـم أو إيذاؤهـم أو
ً
فضلا عن سـفك دمائهـم أو هدم كنائسـهم-
ترويعهـم -
فيـه نقض هلـذا العقد ،وفيه إخفـار لذمة املسـلمني وتضييع
«ســننه رقم  ،»3052وابن زنجويه يف «األموال» رقم  ،621والبيهقي
( )1فقد روى أبو داود يف ُ
«الســنن الكربى رقم  »18731عن صفوان بن ســليم ،عن عــدة (وعند ابن زنجويه
يف ُّ
والبيهقــي :عن ثالثني من أبناء أصحاب رســول اهلل ﷺ ،عن آبائهــم دنية (أي مالصقي
النســب) عن رســول اهلل ﷺ قال« :أال من ظلم معاهدً ا ،أو انتقصه ،أو كلفه فوق طاقته،
أو أخذ منه شيئًا بغري طيب نفس :فأنا حجيجه ـ أي :خصمه يوم القيامة» .زاد ابن زنجويه
والبيهقي :وأشار رســول اهلل ﷺ بأصبعه إىل صدره «أال ومن قتل معاهدً ا له ذمة اهلل وذمة
رســوله حرم اهلل ريح اجلنة عليه وإن رحيها ليوجد من مســرة سبعني خري ًفا» .قال احلافظ
العراقي يف «رشح التبرصةوالتذكرة» (ص« :)191 :وهذا إســناد جيد ،وإن كان فيه من مل
يسم ،فإهنم عدة من أبناء الصحابة يبلغون حدَ التواتر الذي ال يشرتط فيه العدالة» ا.هـ.
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هلـا ،وهـو األمـر الـذي هنـت عنـه النصـوص بـل وأمرت
بخالفـه ،قـال اهلل تعـاىل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ﴾ ( . )1

وروى البخـاري يف صحيحـه عن عبـد اهلل بن عمرو 

خالصا،
مـا أن النبـي ﷺ قال« :أربع مـن كن فيـه كان مناف ًقا
ً
ومـن كانت فيـه خصلة منهـن كانت فيـه خصلة مـن النفاق
حتـى يدعها؛ إذا اؤمتـن خان ،وإذا َحدَّ ث كـذب ،وإذا عاهد
َغـدَ ر ،وإذا خاصم َف َجر»(.)2
َ
ُ
الرجـل عىل نفسـه ثم قتله
الرجـل
ويف روايـة« :إذا َأ َّمـ َن
كافرا»(.)3
فأنـا بـريء من القاتـل وإن كان املقتـول ً

وعـن علي  أن النبـي ﷺ قـال« :ذمـة املسـلمني
مسـلم فعليـه لعنة
واحـدة يسـعى هبـا أدناهـم فمـن أخفـر
ً
رصف وال
اهلل واملالئكـة والنـاس أمجعين ال ُيق َبـل منـه
ٌ
ٌ
عـدل»(.)4

([ )1سورة املائدة ،اآلية.]1
( )2متفق عليه.
«السنن الكربى رقم .»18422
( )3أخرجه البيهقي يف ُّ
( )4أخرجه البخاري يف «صحيحه رقم .»1870
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وقولـه ﷺ( :ذمـة املسـلمني) أي :عهدهـم ،وأماهنـم،
وكفالتهـم ،وحفظهـم .وقولـه( :يسـعى هبـا أدناهـم) أي:
يتـوىل ذمتهـم أقلهم عد ًدا ،فـإذا أعطى أحد املسـلمني عهدً ا
مل يكـن ألحـد نقضـه ،فما بالنـا بـويل األمـر ،وقولـه( :من
أخفـر) أي :نقـض العهـد ،وقولـه( :رصف وال عدل) أي:
فرضـا وال ً
نفلا ،واملعنـى :ال يقبـل اهلل تعـاىل منـه شـي ًئا
ال ً
مـن عمله.

أيضـا مـا يف عـدم محايـة الكنائـس ،بـل
وال خيفـي ً
وهتديدهـا وأهلهـا ،مـن الغـدر والفتـك وإيـذاء املدنيين:
فعـن أيب هريـرة  قـال :قـال رسـول اهلل ﷺ « :ال يفتِـك
املؤمـن ،اإليامن قيد ال َفتك»( ،)1ومعنـى احلديث :أن اإليامن
يمنـع عـن الفتك كام يمنـع القيد عن التصرف ،وقوله ﷺ:
«ال يفتـك مؤمـن» هـو خبر بمعنـى النهـي؛ ألنـه متضمن
للمكـر واخلديعـة ،أو هـو هني.
وص النبـي ﷺ بأهـل مصر وصيـ ًة خاصـ ًة ،فعن
وقـد َّ
أم املؤمنين أم سـلمة  أن رسـول اهلل ﷺ أوىص عنـد
«سننه رقم .»21769
( )1أخرجه أبو داود يف ُ
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وفــاته فقـــال« :اهلل اهلل يف قبـط مرص ،فإنكم ستظهــرون
عليـــهم ،ويكونـون لكم عـــد ًة وأعوانًا يف سـبيل اهلل»(.)1

وروى موسـى بن جبري ،عن شـيوخ من أهـل املدينة :أن
عمـر بـن اخلطـاب  كتب إىل واليـه عىل مصر عمرو بن
العـاص « :واعلـم يـا عمـرو أن اهلل يراك ويـرى عملك
فإنـه تبـارك وتعـاىل قـال يف كتابـه﴿ :ﮭ ﮮ
ﮯ﴾( )2يريـد :أن يقتـدي بـه ،وأن معك أهـل ذمة وعهد،
وقـد أوىص رسـول اهلل ﷺ هبـم وأوىص بالقبـط فقـال:
ِ
ِ ِ
خيرا؛ ّ
حهم:
ور ِ ُ
ور ِ ً
حـا»َ ،
فـإن هلم ذ ّمـ ًة َ
«اسـت َْوصوا بالق ْبـط ً
عاهدً ا
ـم ُم َ
أن أ ّم إسماعيل  منهم ،وقـد قال ﷺَ « :من َظ َل َ
خصمـه يـو َم القيـــامة» ،احـذر
أو ك َّلفـه فـوق طاقتـه فأنـا
ُ
خصما؛ فإنـه َمـن
يـا عمـرو أن يكـون رسـول اهلل ﷺ لـك
ً
خاصمه َخ َص َمـه»(.)3
والناظـر يف التاريـخ يـرى مصـداق خبر املصطفى ﷺ،
رحـب أقباط مصر باملسـلمني الفاحتين وفتحوا هلم
حيـث َّ

( )1أخرجه الطــراين يف «املعجم الكبري رقم  ،»561قال احلافــظ اهليثمي يف «جممع الزوائد /
« :»16678ورجاله رجال الصحيح».
([ )2سورة الفرقان ،جزء من اآلية.]74
( )3انظر :كنز العامل ،للمتقى اهلندي ،ط مؤسسة الرسالة .760/5
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صدورهـم ،وعاشـوا معهم يف أمـان وسلام؛ لتصنع مرص
بذلك أعمـق جتربة تارخييـة ناجحة من التعايش واملشـاركة
يف الوطـن الواحـد بني أصحـاب األديـان املختلفة.

كما أن يف عـدم محايـة الكنائـس وهتديـد أهلهـا خمالفـة
ملـا أمـر به الشرع على سـبيل الوجـوب مـن املحافظة عىل
مخسـة أشـياء أمجعـت كل امللـل على وجـوب املحافظـة
عليهـا ،وهي :األديـان ،والنفوس ،والعقـول ،واألعراض،
واألمـوال ،وهـي املقاصـد الرشعيـة اخلمسـة.

َكـر عىل بعض
اجليل أن هـذه األعمال اإلجرامية ت ُّ
ومـن ّ
هـذه املقاصـد الواجـب صيانتهـا بالبطالن ،ومنهـا مقصد
حفـظ النفـوس ،فاملقتول مواطـن غافل ال جريـرة له ،وله
نفـس مصونـة حيـرم التعـدي عليها وجيـب صيانتهـا ،وقد
ع َّظـم اهلل تعـاىل من شـأن النفـس اإلنسـانية ،فقـال﴿ :ﭙ
ﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ﴾ (.)1
([ )1سورة املائدة ،اآلية .]32
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وهلـذه األعمال مـن املفاسـد مـا ال خيفـي ،ففيه تشـويه
للصـورة الذهنية عن اإلسلام يف الرشق والغـرب وتدعيم
للصـورة الباطلـة ،التي حياول أعداء اإلسلام أن يثبتوها يف
نفـوس العـامل من أن اإلسلام ديـن متعطش للدمـاء ،وهي
دعـوى عاريـة مـن الصـواب ،ويف ذلـك ذريعـة لكثير من
األعـداء ،الذيـن يرتبصـون للتدخـل يف شـؤوننا الداخليـة
بغير حق.

وقـد أمـر تعـاىل بسـد الذريعـة املؤديـة لسـب اهلل تعاىل
جائـزا ،فقـال تعـاىل﴿:ﮬ
حتـى لـو كان الفعـل يف نفسـه
ً
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ﴾(.)1

قـال اإلمـام الـرازي« :دلت هـذه اآلية عىل أنـه ال جيوز
ونفورا،
أن يفعـل بالكفـار مـا يـزدادون به ُبعـدً ا عن احلـق
ً
إذ لـو جـاز أن يفعلـه جلـاز أن يأمـر بـه ،وكان ال ينهـى عام
ذكرنـا ،وكان ال يأمـر بالرفـق هبـم عنـد الدعـاء كقولـه
([ )1سورة األنعام ،اآلية .]108
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ملوسـى وهـارون﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾
جائـزا ،فكيـف إذا
ا.هــ ( .)1هـذا إذا كان الفعـل يف نفسـه
ً
كان الفعـل حرا ًمـا يف األصـل؟.

واخلالصـة :أن اإلسلام حفـظ حقوق اآلخـر وضمن
لـه العيـش الكريم بني املسـلمني ،وكذلك حافـظ عىل ُدور
العبـادة ،بـل ومحايتها من أي هتديـد ُي َعكِّـر مقتضيات عقد
املواطنـة ،وال شـك أن هـذه األحـكام الرشع َّية قـد اقتبس
ً
ترسـيخا ملبـدأ التعايـش،
منهـا نظـام الدولـة احلديثـة،
ووفـا ًء بعقـد املواطنـة الذي جيمـع كل أفـراد الوطن  -من
يتسـاو ْون
مسـلمني وغريهـم  -حتـت مظلة قانـون واحد،
َ
فيـه مجي ًعـا ،ويـؤدون فيـه واجباهتـم ووظائفهـم املدنيـة
سواسـية يف احلقـوق والواجبـات ،ومـن َث َّم يشـعر اجلميع
بقيمـة االنتماء إىل الوطن ،ويتشـاركون بمختلـف قدراهتم
ومواهبهـم وختصصاهتم يف عمارة مرافق الدولـة املختلفة.
***
([ )1سورةطه ،اآلية  ،]44انظر :مفاتيح الغيب ،ط .دار الكتب العلمية.115/13 ،
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(*)

انطال ًقـا مـن مقاصـد الرشيعـة الكليـة ،ومـن قواعـد
القـرآن الكريـم العامـة يف السماحة والرمحة والعفـو واللني
والتعـاون على البر والتقـوى نقـول وبـاهلل التوفيـق:

إن هـدم الكنائـس أو العـدوان عليها وعلى روادها بأي
شـكل كان ،حـرام رش ًعـا ملا ييل:

ً
أول :أنـه مل يـرد يف القـرآن الكريـم ،وال السـنة النبويـة
الرشيفـة أمـر املسـلمني بذلـك ،وإنما ورد األمـر بصيانتها
واملحافظـة عليهـا ،وذلـك مـن حفـظ حقـوق أصحـاب
األديـان السماوية األخـرى ،وهـو أحـد مقاصـد الرشيعة
الكبرى الواجـب حفظهـا يف مجيـع الرشائـع ،وقـد قـال
اهلل تعـاىل يف ذلـك ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
(*) كتب هذا املبحث أ.د.حممد نبيل غنايم ،أســتاذ الرشيعة اإلسالمية املتفرغ بكلية دار العلوم
 -جامعة القاهرة.
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ﭷ ﭸ﴾( ،)1فامتنـع هـدم الكنائـس ونحوهـا؛ ملـا
فيهـا مـن ذكـر اهلل ،كام دفـع النـاس بعضهم ببعـض حلامية
األرض مـن الفسـاد.
ثان ًيـا :تعامـل النبـي ﷺ مع أهـل الكتـاب يف املدينة ويف
اجلزيـرة العربيـة ويف اليمـن ،ومل ُيـرو عنه ﷺ أنـه أمر بيشء
مـن اهلـدم أو العـدوان ،بـل الثابـت أنـه ﷺ هنى املسـلمني
الفاحتين عن هـدم الصوامـع أو قتـل الرهبان أو النسـاء أو
األطفـال يف أي معركة.

ثال ًثـا :سـار اخللفـاء الراشـدون (رضـوان اهلل عليهـم)
عىل سـنة النبـي ﷺ ،فلـم يرو عـن أحدهم أنه هدم كنيسـة
أو أمـر بالعـدوان عليهـا ،بـل وجدناهـم حيافظـون عليهـا
ويقـرون أصحاهبـا على بقائها كام فعـل أمير املؤمنني عمر
ابـن اخلطـاب  يف فتـح بيـت املقدس حيث َّ
صلى خارج
الكنيسـة حتـى ال يمسـها أحد بسـوء أو يتخذها مسـجدً ا ؛
ألن عمـر صلى خارجهـا محاية هلـا؛ بـل كتب عهـدً ا بذلك
وغيره مـن احلقـوق ألهلها.
([ )1سورة احلج ،اآلية .]40
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راب ًعـا :قام القـادة الفاحتون من أصحاب رسـول اهلل ﷺ
ووالة اخللفـاء الراشـدين بحاميـة هذه الكنائـس واملحافظة
عليهـا يف مصر والشـام والعـراق وغريهـا ،فلـم يـرو عـن
سـعد بـن أبـى وقـاص  يف العـراق ،وال عـن خالـد بن
الوليـد  يف األردن ،وال عـن أبـى عبيدة بـن اجلراح 
يف الشـام ،وال عـن عمـرو بـن العـاص  يف مصر ،وال
عـن غريهـم يف بلاد أخـرى فيهـا كنائـس أن أحدهـم أمر
هبـدم كنيسـة أو االعتداء عليهـا ،بل عىل العكـس من ذلك
فإهنـم حافظـوا عليها.
مـر التاريخ اإلسلامي عرب
وممـا يشـهد لذلك أنـه على ِّ
مخسـة عرش قرنًا مل نسـمع ومل نقـرأ عن هـدم أو عدوان عىل
الكنائـس أو غريهـا إال مـن الظاملين الذين كانـوا يدمرون
ظلما وعدوانًـا كما
األخضر واليابـس يف بلاد املسـلمني ً
حـدث أيـام التتـار ،أما املسـلمون فلـم يفعل أحدهم شـي ًئا
حاكما كان أو حمكو ًما.
مـن ذلـك
ً

واضحـا بحسـن رعايـة
أمـرا
ً
خامسـا :أمـر اإلسلام ً
ً
أهـل الكتـاب ومعاملتهـم ،وقـرر أن هلـم مـا لنـا وعليهـم
51

مـا علينـا ،وأن مـن آذى ذم ًّيـا فـاهلل ورسـوله بريئـان منـه؛
ألنـه قـد آذى اهلل ورسـوله ،مـع لـزوم معاملتهـم بالعـدل
واإلنصـاف والقسـط ،لقـول اهلل تعـاىل ﴿ :ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜﭞ ﭟﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ﴾(.)1
ومـن ذلـك :زواج املسـلم بالكتابية ومتكينها مـن التعبد
يف الكنيسـة على رشيعتهـا ،ومـن ذلـك أكل طعامهـم ،كام
جـاء يف قولـه تعـاىل﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾( )2اآليـة ،إىل غير ذلـك
مـن األحـكام الرشعية.
سادسـا :هـذه الكنائـس وأهلها جزء من الوطن وشـعبه
ً
الواحـد الذي حتققـت وحدته وتوحدت ثقافته ومشـاعره،

([ )1سورةاملائدة ،اآلية .]42
([ )2سورة املائدة ،اآلية .]5
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وتـم التعـاون والتكافـل فيـه حتـى أصبـح أرسة واحـدة
فكيف نقسـمها وندفعهـا إىل الرصاع واالنقسـام حول حق
ثابـت لـكل فصيل.

فلنحافـظ على وحـدة الوطـن مسـلمني وغري مسـلمني
حتـى نكـون يـدً ا واحـدة على أعـداء الوطـن اخلارجين
عليـه ولنعـش مجي ًعـا يف أمـن وسلام «هلـم مـا لنـا وعليهم
مـا علينا».

سـاب ًعا :أن القاعـدة الرشعيـة تنـص على أنـه ال جيـوز
االعتـداء إال على املعتديـن علينا لـر ّد العدوان ،قـال تعاىل:
﴿ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾(.)1

ومل يعتـد أحـد مـن اإلخـوة املرصيين املسـيحيني على
مسـاجدنا بـل دافعـوا عنهـا وحافظـوا عليهـا وسـاعدوا
يف بنائهـا ،فكيـف يعتـدي املسـلمون على كنائسـهم وال
رب هبم واإلقسـاط
حيافظـون عليهـا معاملة باملثـل وحتقي ًقا لل ِّ
إليهـم ،كما قـال ﴿:ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
([ )1سورة البقرة ،اآلية .]194
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ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
()1
بر :كلمـة جامعـة لـكل أنـواع اخلير
ﮎ ﴾  .وال ّ
واحلـب واملـودة وكذلك العدل الـذي قامت به السـموات
واألرض.

* * *

([ )1سورة املمتحنة ،اآلية .]8
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محاية الكنائس يف اإلسالم

(*)

﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾(.)2

ونذيـرا ،وداع ًيا
بشيرا،
والصالة والسلام عىل املبعوث
ً
ً
منيرا ،فأوضـح الداللـة ،وأزاح
ورساجـا
إىل اهلل بإذنـه
ً
ً
اجلهالـة ،حممـد سـيد املرسـلني ،وإمـام املتقين ،وعلى آلـه
األبـرار ،وأصحابـه املصطفين األخيـار.
وبعد..

أيـادي خفيـ ًة ،تشـعل نـار
فمما ال شـك فيـه أن هنـاك
َ

(*) كتب هذا املبحث أ.د .عبد احلليم منصور  -عميد كلية الرشيعة والقانون  -جامعة األزهر
بتفهنا األرشاف  -دقهلية..
([ )2سورة الكهف ،اآليتان .]2 - 1
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الفتنــة بين املسـلمني ،واملسـيحيني ،بين فينـة وأخـرى،
مسـتغلة تشـدد البعض تـارة ،وجهل البعض تـارة أخرى.

وتتجلى مظاهـر ذلـك فيما حيـدث من اعتـداء نفـر من
املتشـددين على الكنائس يف بعض بلدان العامل اإلسلامي،
مثلما يفعلـه تنظيم داعـش اإلرهـايب يف سـوريا ،والعراق،
وغريمهـا ،من هـدم ،وحرق للكنائـس ،وانتهاك للحرمات
واألعـراض ،ومثلما تفعلـه بعـض التنظيمات اإلرهابيـة
األخـرى والتيـارات املتشـددة التـي تؤمـن هبـذا الفكـر،
توتـرا بين املسـلمني واملسـيحيني،
األمـر الـذي حيـدث
ً
أيادي
ويـؤدي إىل حـدوث نزاعـات كبيرة ،ولعـل هنـاك
َ
خفيـة داخليـة وخارجيـة ،تؤجـج هـذا الصراع ،وتعمـل
على إذكاء نـار الفتنـة بين املسـلمني واملسـيحيني ،وتثير
مثـل هـذه األمـور ،بل ربما تقـوم هبـا ،وتنسـبها إىل بعض
املتهوريـن واملتشـددين مـن شـباب املسـلمني.

والقائمـون هبـذه الترصفـات اهلوجـاء مـن هنـا ومـن
هنـاك ،ربما يتعلقــون ببعض النقـــول الضعيفة الواهيــة
التـي ال تصلـح لبنـاء احلكـم الرشعـي عليهـا؛ لـذا كان
لزا ًمـا بيـان حكم الشرع يف االعتـداء عىل الكنائـس ،و ُدور
العبـادة لغير املسـلمني.
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وبداية يمكن القول:

إن اإلسلام حيـرم املسـاس بـدُ ور العبـادة كلهـا ،مـن
كنائـس ،وأديـرة ،ومسـاجد وغير ذلـك ،ويمكـن تأصيل
هـذا احلكـم على النحـو اآليت:

ً
أول :كفالة اإلسالم حلرية العقيدة:

مـن املعلـوم لـدى الكافـة  -عامتهـم وخاصتهـم  -أن
وحـرم إكـراه
اإلسلام كفـل حريـة االعتقـاد لـكل البشر،
ّ
أحـد عىل الدخـول فيه ،يدل على ذلك قـول اهلل تعاىل﴿ :ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾( ،)1وقولـه ﴿ :ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾(.)2
حيـث دلـت اآليتـان الكريمتـان عىل أنـه ال جيـوز إكراه
أحـد عىل الدخـول يف ديـن اهلل .

ويلـزم مـن كفالـة اإلسلام حلريـة العقيـدة على النحو
الـذي سـلف بيانـه ،حريـة ممارسـة الشـعائر الدينيـة ،يف
أماكـن العبـادة ،ومحايـة هـذه األماكـن.
([ )1سورة البقرة ،اآلية .]256
([ )2سورة يونس ،اآلية .]99
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ثان ًيا ـ وجوب املحافظة عىل ُدور العبادة:
ومما يدل عىل ذلك:

( )1قولـه تعـاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾(.)1
وجه الداللة:

ويتجلى وجـه الداللـة مـن اآليـة على املطلـوب يف أن

اهلل  ذكــر هــدم الصـوامــع ،والبيـــع ،والصلــوات،

واملسـاجد ،يف معرض الذم ،ومجع بينهـا يف احلكم بالعطف

بالـواو ،التي تفيـد الترشيك بني املتعاطفين يف احلكم ،وهو
عـدم جواز اهلـدم ،فيكون هـدم البيـع والكنائـس كذلك.

([ )1سورة احلج ،اآلية .]40 - 39
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( )2وقوله ( :ال رضر وال رضار)(. )1

وجه الداللة:

أن النبـي ﷺ قـد نفـى الضرر والرضار ،والضرر :ضد
وأرض بـه يضر
ورضارا،
رضا،
ً
َّ
النفـع ،يقـال :رضه يضره ًّ
إرضارا ،ومعنـاه :ال يضر الرجـل أخـاه فينقصـه شـي ًئا من
ً
حقـــه ،ومـن ذلـك حرمانـه مـن مـكان تعبـده ،فذلك مما
رضرا عليـه ال جيـوز بداللـة هـذا احلديث.
يمثـل ً
ثال ًثا :الوفاء بالعهود مع غري املسلمني:

جـرى األمر من لدن رسـول اهلل ﷺ وصحابتـه الكرام،
والتابعين مـن بعدهـم إىل يومنـا هـذا على عـدم التعرض
للكنائـس والبيع.

فالكنائـس املوجـودة اآلن يف دار اإلسلام كلهـا ال جيوز
أن هتـدم؛ ،ألهنـا إن كانـت يف أمصـار قديمـة فلا شـك أن
الصحابـة أو التابعين حين فتحـوا املدينـة علمـوا هبـا،
( )1ابن ماجه  ،784/2برقم  2340عن ابن عباس ،فيض القدير للمناوي  ،6484/12برقم
ضار
ضار َّ
ُ ،9899ســنن الدار قطني  77/3برقم  288عن أيب سعيد اخلدري بزيادة «من َّ
اهلل به «مصباح الزجاجة ،48/3 ،وقال« :هذا إســناد رجاله ثقات ،إال أنه منقطع» ُســنن
البيهقي الكربى .156/6
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وأبقوهـا»( .)1وإن كانـت جديـدة فمبناهـا على االتفـاق
والتعايـش ،ويـدل على ذلـك:

مـا ورد يف عقـود األمـان التـي أبرمهـا الرسـول ﷺ،
وخلفـاؤه مـن بعـده ،وكثير مـن الصحابـة مـن تأمين
غير املسـلمني على دمائهـــم ،وأمواهلــم ،وأعراضهــم،
وبيعـــهم ،وكنائسهم وعدم املســاس هبـــا ،أو هدمهــا،
ومنهـا مـا يلي:

( )1عهـد النبـي ﷺ إىل نجران:عـن عبيـد اهلل بـن أيب
محيـد ،عـن أيب املليـح اهلـذيل ،أن رسـول اهلل ﷺ صالـح
أهـل نجـران ،وكتب هلم كتابا « :بسـم اهلل الرمحـن الرحيم:
هـذا مـا كتـب حممـد النبـي رسـول اهلل ﷺ ألهل نجـران،
إذ كان لـه حكمـه عليهـم ...ولنجـران وحاشـيتها ذمة اهلل،
وذمة رسـوله ،على ديارهم ،وأمواهلـم ،وملتهـم ،وثلتهم،
وبيعهـم ،ورهابنتهـم ،وأسـاقفتهم ،وشـاهدهم ،وغائبهم،
وعلى أن ال يغريوا أسـق ًفا( ،)2من سـقيفاه ،وال واق ًفا ( )3من
( )1رشح فتح القدير  58/6وما بعدها.
( )2األسقف :رئيس النصارى يف الدين ،واجلمع :أساقف ،وأساقفة ،ويف التهذيب :األسقف:
رأس من رؤوس النصارى .لسان العرب .156/ 9
( )3الواقف :خادم البيعة؛ ألنه وقف نفسه عىل خدمتها .لسان العرب .360/9
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وقيفـاه ،وال راه ًبـا مـن رهابنتـه ،وعلى أن ال حيشروا وال
يعرشوا (.)2( »)1

( )2عهـد عمـر  ألهـل بيـت املقـدس :بسـم اهلل
الرمحـن الرحيـم ،هـذا مـا أعطـى عبـد اهلل عمـر أمير
املؤمنين أهـل إيلياء مـن األمـان ،أعطاهم أمانًا ألنفسـهم،
وأمواهلـم ،ولكنائسـهم ،وصلباهنـم ،وسـقيمها ،وبريئهـا،
وسـائر ملتهـا ،أنـه ال تسـكن كنائسـهم ،وال هتـدم ،وال
ينتقـص منهـا ،وال مـن حيزها ،وال مـن صليبهـم ،وال من
يشء مـن أمواهلـم ،وال يكرهـون على دينهـم ،وال يضـار
أحـد منهـم(.)3
( )3أورد اليعقـويب يف تارخيـه ،العهـدة بالنـص اآليت:
«بسـم اهلل الرمحـن الرحيـم ،هـذا كتـاب كتبـه عمـر بـن
اخلطـاب ألهـل بيـت املقـدس ،إنكم آمنـون على دمائكم،
وأموالكـم ،وكنائسـكم ال تسـكن ،وال ختـرب ،إال أن
حتدثـوا حد ًثـا عا ًمـا ،وأشـهد شـهو ًدا»(.)4

ور من َأمو ِ
اله ِ
اد َوالن َِّفري إ َل ْي ِه َوبِ َق ْولِ ِه ُي ْع َشوا َأ ْخ ُذ ا ْل ُع ُش ِ
ال ْ ِ
ال ْم َصدَ َق ًة.
ش َْ
َْ
ج ُع ُه ْم َإل ِْ َ
(َ )1وا ُْل َرا ُد بِ ْ َ
ُ
نيل األوطار .13/ 8
( )2غريب احلديث للخطايب  ،497/ 1األموال أليب عبيد .244 / 1
( )3تاريخ الطربي .449 / 2
( )4تاريخ اليعقويب .147/ 3
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( )4مـا روي أن عمـر بـن عبـد العزيـز  كتـب إىل
عاملـه« :أن ال هيدمـوا بيعـة ،وال كنيسـة ،وال بيت نـار»(.)1

وهـذا يـدل داللـة واضحـة على حرمـة املسـاس بـدُ ور
العبـادة لغري املسـلمني ،وإال مل يكـن لعقد النبـي والصحابة
على تأمين ُدور عبـادة غير املسـلمني ،أي معنـى ،إذ كيـف
يؤمنهـم عليهـا ،ثم جييز هدمهـا وانتهاك حرمتهـا بعد ذلك.
راب ًعا :سد ذرائع( )2املفاسد:

ذلـك أن االعتـداء على معابد غير املسـلمني ،وانتهاك
حرمتهـا ذريعـة لالعتداء عىل مسـاجد املسـلمني ،وما كان
كذلـك فسـبيله املنـع .يـدل عليـه قوله تعـاىل﴿:ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ﴾(.)3
( )1مصنف ابن أيب شيبة  ،467/ 6برقم  32983باب ما قالوا يف هدم البيع والكنائس وبيوت النار.
( )2ذرائــع مجع ذريعة ،والذريعة لغة هي :كل ما يتخذ وســيل ًة وطري ًقا إىل يشء آخر ،وســدها
واصطالحا :عرفت بمعناها العام :كل ما يتخذ وســيلة ليشء
معناه رفعها وحســم مادهتا
ً
آخر برصف النظر عن كون الوسيلة ،أو املتوسل إليه مقيد ًا بوصف اجلواز أو املنع .د .حممد
الســعيد عبد ربه :األدلة املختلف فيها ،ص 194 :وما بعدهــا .وعرفها املازري بأهنا :منع
ما جيوز لئال يتطرق به إىل ما ال جيوز .مقاصد الرشيعة اإلســامية ،الشــيخ  /حممد الطاهر
ابن عاشور ،ص ،220دار النفائس للنرش والتوزيع ،األردن ،ط 1412 ،هـ 2001 /م.
([ )3سورة األنعام ،اآلية .]108
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وبعد:

فمـن هـذه اإلطاللـة الرسيعـة يف بيـان حكـم التعـدي
على ُدور العبـادة لغير املسـلمني ،مـن كنائـس وغريهـا،
يتضـح بجلاء عـدم وجـود نـص رشعـي يبيـح املسـاس
هبـا ،أو يسـوغ هدمهـا أو التعـدي عليها بـل إن العكس هو
الصحيـح ،فنصـوص القـرآن ،وعقـود األمان التـي أبرمها
الرسـول ﷺ ،والصحابـة ألهـل الكتاب كلها تـدل عىل أن
اإلسلام حيفـظ على أهـل الكتـاب دماءهـم ،وعقيدهتـم،
وكنائسـهم ،وتاريـخ اإلسلام حافـل بما يـدل على ذلك،
ومـن يتعمـق يف كتـب الفقهـاء القدامـى جيد أهنـم جيوزون
الوصيـة للكنائـس وعامرهتـا ،ويتحدثون عن كنائـس املارة،
وغريهـا ممـا مل تصـل إليـه املدنيـة احلديثـة اليـوم ،أال فليـع
املتشـددون كل هذا ،وليعودوا إىل وسـطية اإلسالم الرحبة،
وصـدق اهلل العظيـم إذ يقـول﴿:ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾(.)1
* * *
([ )1سورة ق ،اآلية .]37
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شبهات حول بناء الكنائس والرد عليها

(*)

هنـاك بعـض الشـبهات تُتـداول بين أوسـاط بعـض

املسـلمني حـول حكـم بنـاء الكنائـس وترميمهـا ،وجاءت
هـذه الشـبهات كالتـايل:

الشبهة األوىل:

حيـث َّ
ُ
إن املسـاجد بيوت
بنـاء الكنائـس والبِ َيـع حـرام؛
عبـادة اهلل للمسـلمني ،والكنائـس والبِ َيـع معابـد اليهـود

والنصـارى يعبـدون فيهـا غير اهلل ،واألرض هلل  ،وقـد

أمـر ببنـاء املسـاجد وإقامـة العبـادة فيهـا هلل  ،وهنـى 

عـن كل مـا ُيع َبـد فيـه غير اهلل؛ َلِـا فيه مـن إقـرار بالباطل،
وهتيئـة الفرصـة للقيـام بـه ،وغـش النـاس بوضعـه بينهم،
قـال اهلل تعـاىل﴿:ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾(،)2
(*)كتب هذا املبحث األستاذ الدكتور  /شوقي عالم ،مفتي الديار املرصية.
([ )2سورة اجلن ،اآلية .]18
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وقال اهلل تعـاىل﴿:ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾(.)1

وهبـذا ُيعلم َّ
أن السماح والرضا بإنشـاء املعابـد الكفرية؛
مثـل الكنائـس ،أو ختصيـص مكان هلـا يف أي بلـد من بالد
اإلسلام ،مـن أعظم اإلعانـة عىل الكفـر وإظهار شـعائره،
واهلل عـز شـأنه يقـول﴿:ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩ
ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾(.)2
اجلواب:

أمـر اإلسلام أتباعـه بترك النـاس ومـا اختـاروه مـن
قهـرا،
بهـم على الدخـول يف اإلسلام ً
أدياهنـم ،ومل ُي ِ ْ
وسـمح هلـم بمامرسـة طقـوس أدياهنـم يف ُدور عبادهتـم،
([ )1سورة آل عمران ،اآلية .]85
([ )2سورة املائدة ،اآلية .]2
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وضمـن هلم مـن أجل ذلـك سلامة ُدور العبـادة ،و َأ ْوالها
عنايـة خاصـة؛ فحـرم االعتـداء عليهـا بكافـة أشـكاله.

وجعـل القرآن الكريـم تغ ُّلب املسـلمني وجهادهم لرفع
الطغيـان ودفـع العـدوان ومتكين اهلل تعاىل هلـم يف األرض
سـب ًبا يف حفـظ ُدور العبـادة مـن اهلـدم وضامنًـا ألمنهـا
وسلامة أصحاهبـا ،سـواء أكانـت للمسـلمني أم لغريهم،
وذلـك يف قولـه تعـاىل ﴿:ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ﴾( .)1قـال ابـن عبـاس « :الصوامـع :التي تكون
فيهـا الرهبان ،والبِ َيع :مسـاجد اليهود ،وصلـوات :كنائس
النصارى ،واملسـاجد :مسـاجد املسـلمني».
وقـال مقاتـل بـن سـليامن عنـد تفسير قولـه تعـاىل:
﴿ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

([ )1سورة احلج ،اآليتان.]41 - 40

67

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾(« ،)1كل هؤالء
كثيرا يف مسـاجدهم ،فدفـع اهلل 
امللـل يذكـرون اهلل
ً
باملسـلمني عنهـا»(.)2

وبذلـك جـاءت السـنة النبويـة الرشيفة؛ فكتب رسـول
اهلل ﷺ ألسـقف بنـي احلـارث بـن كعـب وأسـاقفة نجران
وكهنتهـم ومـن تبعهـم ورهباهنـمّ :
(أن هلـم على مـا حتـت
أيدهيـم من قليـل وكثري من بيعهـم وصلواهتـم ورهبانيتهم
جوار اهلل ورسـوله ﷺّ ،أل ُي َغ َّ َي أسـقف عن أسـقفيته ،وال
راهـب عـن رهبانيته ،وال كاهـن عن كهانتـه ،وال يغري حق
مـن حقوقهـم ،وال سـلطاهنم ،وال يشء ممـا كانـوا عليه؛ ما
غير ُمث َقلين بظلـم وال
نصحـوا وأصلحـوا فيما عليهـمَ ،
املسـلمني
ظاملين) ( ،)3وقـد كلفـت الرشيعـة اإلسلامية
َ
بتوفير األمـان ألهـل الكتـاب يف أداء عبادهتـم ،وهـذا كام
يقتضي إبقـاء الكنائـس و ُدور العبـادة على حاهلـا مـن غري
تعـرض هلـا هبـدم أو ختريـب ،وإعادهتـا إذا اهندمـت أو
([ )1سورة احلج ،جزء من اآلية.]40
( )2تفسري مقاتل بن سليامن.385 /2 :
( )3األموال ،24 :دالئل النبوة ،5 :الطبقات الكربى.264.389 /1 :
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أيضا جواز السماح هلم ببنـاء الكنائس
ختربـت ،فإنه يقتيض ً
َ
اإلذن يف
وأماكـن العبـادة عنـد احتياجهـم إىل ذلـك؛ فـإن
ِ
الشيء ٌ
قصـوده؛ كما يقـول اإلمـام ابن
إذن يف ُمك َِّملات َم
رضـا بام يتولـد عنـه( .)1كام
دقيـق العيـد :والرضـا بالشيء ً
نـص عىل ذلـك اإلمـام السـبكي( ،)2واإلمام السـيوطي(.)3
َّ

قـر اإلسلام أهـل الذمـة على بقائهـم
وإال فكيـف ُي ّ
على أدياهنـم وممارسـة شـعائرهم ثـم يمنعهـم مـن بنـاء
ُدور العبـادة التـي يتعبـدون فيهـا عندمـا حيتاجـون ذلـك!
فما دام َّ
أن املسـلمني قـد ارتضـوا بمواطنـة غير املسـلمني،
ومعايشـتهم ،وتركهـم ومـا يعبـدون ،واحلفـاظ على
مقدسـاهتم وأماكـن عبادهتم؛ فينبغـي أن جيتهـدوا يف توفري
ُدور العبـادة هلـم وسلامة تأديتهـم لعبادهتـم.
أقـر يف عام الوفـود وفد نصارى
وإذا كان النبـي ﷺ قـد َّ
نجـران على الصلاة يف مسـجده الرشيـف ،واملسـجد هـو
بيـت اهلل املختـص باملسـلمني ،فإنه جيـوز ِ -من بـاب َأ ْو َل-
( )1إحكام األحكام رشح عمدة األحكام ،ص .479
( )2األشباه والنظائر.456 /1 :
( )3املرجع السابق.410 /4 :
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بنـا ُء الكنائـس و ُدور العبـادة التـي يـؤدون فيهـا عباداهتـم
وشـعائرهم التـي أقرهـم املسـلمون على البقـاء عليهـا إذا
احتاجـوا لذلـك ،فقـد روى ابـن إسـحاق يف «السيرة» -
ومـن طريقه ابـن جرير يف «التفسير» واللفظ لـه ،والبيهقي
يف «دالئـل النبـوة» -عـن حممـد بـن جعفـر بـن الزبير :أن
وفـد نجـران قدمـوا على رسـول اهلل ﷺ املدينـة ،فدخلـوا
عليـه يف مسـجده حني صلى العرص ،عليهم ثيـاب احلربات
ـب وأرديـة ،قـال احلـارث بـن كعـب :يقـول بعض من
ُج َب ٌ
رآهـم مـن أصحاب رسـول اهلل ﷺ يومئذ :مـا رأينا بعدهم
وفـدً ا مثلهـم ،وقـد حانـت صالهتـم ،فقامـوا ُيص ُّلـون يف
مسـجد رسـول اهلل ﷺ  -زاد يف «السيرة» و«الدالئـل»:
وهم»،
فـأراد النـاس منعهـم ،-فقـال رسـول اهلل ﷺَ « :د ُع ُ
ـوا إىل املرشق.
فص َّل ْ

وعلى ذلـك جرى عمل املسـلمني عبر تارخيهم املرشف
وحضارهتـم النقيـة وأخالقهـم النبيلـة السـمحة؛ منـذ
جـرا.
العصـور األوىل وعهـود الصحابـة والتابعين وهلـم ًّ
فنـص عالِـا الديـار املرصيـة :اإلمـام املجتهـد املحـدث
َّ
الفقيـه أبـو احلـارث الليـث بـن سـعد ،واإلمـام املحـدث
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قـايض مصر أبـو عبـد الرمحـن عبـد اهلل بـن هليعـة على أن
كنائـس مصر مل ُت ْبـ َن إال يف اإلسلام ،وأشـارا على وايل
مصر يف زمـن هـارون الرشـيد موسـى بـن عيسـى بإعادة
بنـاء الكنائـس ،التـي هدمهـا َمـن كان قبلـه ،وجعلا ذلك
ِمـن عمارة البلاد ،وكانـا أعلـم أهـل مصر يف زمنهما بلا
مدافعـة.

وسـى ْبن عيسـى ّملـا ولِّ َ
فـروى أبـو عمـر الكندي :أن ُم َ
ِ
مصر من ِق َبـل أمري املؤمنني هـارون الرشـيد َأذن للنصارى
ِ
علي ْبـن ُسـليامن ،ف ُبنيـت
ف ُبنْيـان الكنائـس التـي هدمهـا ّ
ك ّلهـا ْ
ـورة الليث ْبن سـعد وعبـد اهلل ْبن َ ِليعـة ،وقاال:
بمش َ
واحتجـا أن عامـة الكنائـس التـي
ـو مـن ِعمارة البِلاد،
َّ
ُه َ
بِمرص مل ُت ْب َن َّإل ِف ْ ِ
ال ْس َ
لام ِف ز َمـن الصحابة والتابعني(.)1
وقـال اإلمـام أبـو القاسـم عبد الرمحـن بن عبـد احلكم:
وأول كنيسـة بنيـت بفسـطاط مصر كما حدثنا عبـد امللك
َّ
ابـن مسـلمة ،عن ابـن هليعة ،عـن بعض شـيوخ أهل مرص،
الكنيسـة التـي خلـف القنطرة أيام مسـلمة بن خم ّلـد ،فأنكر
( )1الوالة والقضاة ،ص .100
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أتقـر هلـم أن يبنـوا
ذلـك اجلنـد على مسـلمة وقالـوا لـهّ :
فاحتج عليهم
رش،
ّ
الكنائـس! حتـى كاد أن يقع بينهم وبينـه ّ
مسـلمة يومئـذ فقـال :إهنـا ليسـت يف قريوانكـم ،وإنام هي
خارجـة يف أرضهم ،فسـكتوا عنـد ذلك(.)1
ويذكـر املؤرخـون أنـه قـد ُبنِيـت يف مصر عـدة كنائس
يف القـرن األول اهلجـري ،مثـل كنيسـة «مـار مرقـص»
باإلسـكندرية مـا بني عامي (39هــ) و (65هـ) ،ويف والية
مسـلمة بن خملد على مرص بني عامـي (47هــ) و (68هـ)
ُبنِيـت أول كنيسـة بالفسـطاط يف حـارة الـروم ،كما سـمح
عبـد العزيـز بـن مـروان حين أنشـأ مدينـة «حلـوان» ببناء
كنيسـة فيها ،وسـمح كذلك لبعض األسـاقفة ببنـاء ديرين.
ويذكـر َّ
العلمة املـؤرخ املقريـزي أمثلة عديـدة لكنائس
أهـل الكتـاب ،ثم يقـول بعد ذلـك :ومجيع كنائـس القاهرة
املذكـورة حمدَ ثة يف اإلسلام بلا خالف(.)2

َّ
وأن مـا قالـه مجاعة من الفقهاء بمنـع إحداث الكنائس يف
بلاد املسـلمني :هي أقـوال هلا سـياقاهتا التارخييـة وظروفها
( )1فتوح مرص واملغرب ،ص .159
سمى «املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار».374 /4 :
( )2خطط مرص ا ُمل َّ
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االجتامعيـة املتعلقـة هبـا؛ حيـث مـرت الدولـة اإلسلامية
منذ نشـأهتا بأحـوال السـلم واحلرب ،وتعرضـت للهجامت
الضاريـة واحلملات الصليبيـة ،التـي اختـذت طاب ًعـا دين ًّيـا
يغذيـه مجاعـة من املنتسـبني للكنيسـة آنـذاك ،مما دعـا فقهاء
املسـلمني إىل تبنـي األقـوال التـي تسـاعد على اسـتقرار
الدولـة اإلسلامية والنظـام العـام مـن جهـة ،ورد العدوان
على عقائـد املسـلمني ومسـاجدهم مـن جهـة أخرى.

وال خيفـى أن تغير الواقـع يقتضي تغير الفتـوى املبنيـة
عليـه؛ إذ الفتـوى تتغير بتغير العوامـل األربعـة (الزمـان،
واملـكان ،واألشـخاص ،واألحـوال).

وال يصـح جعـل هـذه األقـوال حاكمـة على الرشيعـة
بحـال؛ إذ ال يوجـد نص رشعـي صحيح رصيـح يمنع بناء
الكنائـس و ُدور العبـادة وإحداثهـا يف بالد املسـلمني عندما
حيتـاج إليهـا أهـل الكتـاب مـن رعايـا الدولة اإلسلامية،
وم َمـل التاريخ اإلسلامي
بـل األدلـة الرشعيـة الواضحة ُ
وحضـارة املسـلمني -بـل وبقـاء الكنائـس واملعابد نفسـها
يف طـول بلاد اإلسلام وعرضهـا ،ورشقهـا وغرهبـا ،يف
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قديـم الزمـان وحديثـه ،واسـتحداث كثير منهـا يف بلاد
املسـلمني يف العهـود اإلسلامية -كل ذلـك يشـهد بجلاء
كيـف احترم اإلسلام ُدور العبـادة ،وأعطاها مـن الرعاية
واحلاميـة مـا مل يتوفـر هلـا يف أي ديـن أو حضـارة أخرى.
الشبهة الثانية:

حتريـم الكفر الـذي يقتيض
صـار مـن رضوريات الديـن
ُ
حتريـم التعبـد هلل على خلاف مـا جـاء يف رشيعة اإلسلام؛
ومنـه :حتريـم بناء معابـد وفق رشائـع منسـوخة؛ هيودية ،أو
نرصانيـة ،أو غريمهـا؛ َّ
ألن تلـك املعابد سـواء كانت كنيسـة
أو غريهـا تعتبر معابـد كفريـة؛ َّ
ألن العبـادات التـي تـؤدى
فيهـا عىل خالف رشيعة اإلسلام الناسـخة جلميـع الرشائع
قبلهـا واملبطلـة هلـا ،واهلل تعاىل يقول عـن الكفـار وأعامهلم:
﴿ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ﴾( ،)1وال جيوز
ٍ
اجتماع قبلتين يف ٍ
واحـد مـن بلاد اإلسلام ،وال أن
بلـد
يكـون فيهـا يشء من شـعائر الكفـار ال كنائـس وال غريها؛
وهلـذا أمجـع العلماء على حتريم بنـاء هـذه املعابـد الكفرية.
([ )1سورة الفرقان ،اآلية .]23
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أن زيـارة ِ
وقـد قـال شـيخ اإلسلام« :مـن اعتقـد َّ
أهـل
كنائسـهم قربـ ٌة إىل اهلل فهو مرتـدٌّ  ،وإن جهل َّ
أن ذلك
الذمـة
َ
أرص صار مرتـدًّ ا».
حمرم ُع ِّـرف ذلـك ،فـإن َّ
اجلواب:

اإلسلام ديـ ُن التعايـش ،ومبادئه تدعو إىل السلام ،وال
ت ُِق ُّـر العنـف ،ولذلـك مل جيرب أصحـاب الديانـات األخرى
على الدخـول فيـه ،بـل جعـل ذلـك باختيـار اإلنسـان ،يف
آيـات كثيرة نـص فيها الشرع على حريـة الديانـة؛ كقوله
تعاىل﴿:ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾( ،)1وقوله
سـبحانه﴿:ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ﴾( ،)2وقـال جـل شـأنه﴿:ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾(.)3
أمـر اإلسلام أتباعـه بترك النـاس ومـا اختـاروه مـن
قهـرا،
بهـم على الدخـول يف اإلسلام ً
أدياهنـم ،ومل ُي ِ ْ
وسـمح هلـم بمامرسـة طقـوس أدياهنـم يف ُدور عبادهتـم،
([ )1سورة البقرة  ،جزء من اآلية .]256
([ )2سورة الكهف ،جزء من اآلية .]29
([ )3سورة الكافرون ،اآلية .]6

75

وضمـن هلم مـن أجل ذلـك سلامة ُدور العبـادة ،و َأ ْوالها
عنايـة خاصـة؛ فحـرم االعتـداء بكافـة أشـكاله عليهـا.

بـل إن القـرآن الكريـم جعل تغ ُّلـب املسـلمني وجهادهم
لرفـع الطغيـان ودفـع العـدوان ومتكين اهلل تعـاىل هلـم يف
األرض سـب ًبا يف حفظ ُدور العبادة  -سـواء أكانت للمسلمني
أم لغريهـم  -مـن اهلـدم وضامنًـا ألمنهـا وسلامة أصحاهبا،
وذلـك يف قولـه تعـاىل ﴿:ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ﴾ (.)1
قـال ابـن عبـاس « :الصوامـع :التـي تكـون فيهـا
الرهبـان ،والبِ َيـع :مسـاجد اليهـود ،وصلـوات :كنائـس
النصـارى ،واملسـاجد :مسـاجد املسـلمني».

أن مـن اعتقـد َّ
ومـا ورد يف الشـبهةَّ :
أن زيـارة املسـيحي
للكنيسـة ُت َعـدُّ قربة يتقرب هبـا إىل اهلل؛ فهو كافـر أو مرتد..
([ )1سورة احلج ،اآليتان .]41-40
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إىل آخـر مـا جـاء يف هـذه الشـبهة؛ فنقـول :القضيـة هنـا
ليسـت يف اعتقـاد من يعتقد ذلـك أو يرتضيـه ،وإنام القضية
يف أن هـذه الـدُّ ور ُأنشـئت بغرض العبـادة ،وذهاهبـم إليها
إنَّما يكون مـن أجـل العبادة.

قال مقاتل بن سـليامن :عند تفسير قولـه تعاىل﴿ :ﭴ
كثريا يف
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾كل هـؤالء امللـل يذكـرون اهلل ً
مسـاجدهم ،فدفع اهلل  باملسـلمني عنها(.)1

َ
يترك الذمـي وحالـه يف عبادته مـع اهلل ،واهلل
فينبغـي أن
سـبحانه  -خالقنـا وخالقـه هـو مـن ُياسـبنا مجي ًعـا ،وملأن أحـدً ا من املسـلمني قال َّ
نسـمع َّ
بـأن هذه العبـادات ُقربة
إىل اهلل تعـاىل ،فعـن سـعيد بـن املسـيب« :أن أبـا بكـر 
ملـا بعـث اجلنـود نحو الشـام يزيـد بـن أيب سـفيان ،وعمرو
حسـنَ َة ،قـال :ملا ركبوا مشـى
وش ْحبيـل بـن َ
بـن العـاصَ ُ ،
أبـو بكـر مع أمـراء جنـوده يودعهم حتـى بلغ ثنيـة الوداع،
فقالـوا :يـا خليفـة رسـول اهلل ،أمتشي ونحـن ركبـان؟
فقـال« :إين أحتسـب خطـاي هـذه يف سـبيل اهلل» ثـم جعل
يوصيهـم ،فقـال« :أوصيكم بتقوى اهلل ،اغزوا يف سـبيل اهلل
( )1تفسري مقاتل بن سليامن.385 /2 :
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فقاتلـوا مـن كفر بـاهلل ،فإن اهلل نـارص دينـه ،وال تغلوا ،وال
تغـدروا ،وال جتبنـوا ،وال تفسـدوا يف األرض ،وال تعصـوا
مـا تؤمـرون ..وسـتجدون أقوامـ ًا حبسـوا أنفسـهم يف
الصوامـع فدعوهـم وما حبسـوا أنفسـهم لـه.)1(»..
قـال العـارف بـاهلل احلكيـم الرتمـذي :فالذيـن تركـوا
الدنيـا وحبسـوا أنفسـهم يف الصوامـع واعتزلـوا أ َم َـر برتك
ض هلـم فلم ُيطالبـوا بجزية؛ ألهنـم تَركُـوا ُ ِ
التعـر ِ
فتكُوا(.)2
ُّ

الشبه ُة الثالثة:

البعـض َّ
أن البلاد التـي ُأنشـئت قبـل اإلسلام
ذكـر
ُ
املسـلمون َعنْـو ًة  ،ومتلكـوا أرضهـا وسـاكنيها ال
وفتحهـا
ُ
جيـوز إحـداث كنائس فيهـا ،وجيب هدم ما اسـتحدث منها
بعـد الفتـح؛ َّ
ألن هـذه الكنائـس صـارت ملكًا للمسـلمني
بعـد أن فتحـوا هـذه البلاد َعنْوةً.

وأ َّمـا البلاد التـي ُأنشـئت قبـل اإلسلام وفتحهـا
املسـلمون ُص ْل ًحـا ،فهي على نوعين :األول :أن يصاحلهم

َف ع ِ
َاع َأ ْب َو ِ
ابَ :م ِن ْ
َن ا ْل َق ْط ِع َوالت َّْح ِر ِيق إِ َذا
اخت ََار ا ْلك َّ
الس َ ِيَ ،ب ُ
السنن الكربى للبيهقيِ ،ج ُ
اب ِّ
(ُّ )1
ك َ
ب َأ َّنَا َست َِص ُري َد َار إِ ْس َل ٍم َأ ْو َد َار ع َْه ٍد.
َان ْالَ ْغ َل ُ
( )2نوادر األصول. 193 -191 /1 :
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على أن األرض هلـم ولنـا اخلـراج عليهـا ،أو يصاحلهم عىل
ٍ
مـال يبذلونـه وهـي اهلُدنـة؛ فلا ُيمنعـون مـن إحـداث ما
خيتارونـه فيهـا؛ َّ
ألن الـدار هلـم.

الثـاين :أن ُيصاحلهم على َّ
للمسـلمني ،ويؤدون
أن الدار ُ
ُّفـق عليـه يف الصلـح ،وعنـد
اجلزيـة إلينـا ،فحكمهـا مـا ات َ
القـدرة يكـون احلكـم َّأل ُتـدم كنائسـهم التـي بنوهـا قبل
الصلـح ،و ُيمنعـون مـن إحـداث كنائـس بعـد ذلك.
اجلواب:

املتأمـل يف مذاهـب الفقهـاء وأقواهلـم يرى أن مـا عللوا
بـه قوهلـم باإلباحـة أو املنـع يـدور على املصلحـة العامـة
وضبـط النظـام العـام واسـتقرار النسـيج االجتامعـي:
صلحـا
فقـد فـرق الفقهـاء بين مـا ُفتِـح مـن البلاد
ً
فأجـازوا فيهـا بنـاء الكنائس ،وما فتـح منها َعنْـو ًة فأجازوا
اإلحـداث بالعهـد واختلفـوا عنـد عدمـه؛ وذلـك َّ
ألن
السـ ْلم واسـتقرار األحـوال من الطرفني،
الصلح جنوح إىل ِّ
ويف هـذا عالمـة على املسـاملة الدينيـة ألهـل الصلـح
وقابليتهـم ألن يصيروا مـن رعايـا الدولة اإلسلامية ،هلم
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مـا للمسـلمني وعليهـم ما عليهـم ،فـكان اإلقـرار ببقائهم
على دينهـم مقتض ًّيـا إباحـة إحـداث الكنائـس هلـم ،أمـا
ال َعنْـوة ففيهـا رفـض للصلح وخـروج عىل النظـام وجنوح
إىل القتـال والعـدوان ،وكان هذا يف ظـل الرصاعات الدينية
عالمـة على التعصـب الدينـي ألهـل ال َعنْـوة ،ويف السماح
هلـم بإحـداث الكنائـس إضعـاف للدولة اإلسلامية؛ ألهنا
قـد تتخـذ موض ًعا للتأليـب أو التدبري ضد اإلسلام وأهله.
فـإذا زال اخلـوف مـن عـدوان أهـل ال َعنْـوة وتأليبهـم،
وحصـل العهـد بينهـم وبين املسـلمني على إحـداث
الكنائـس جـاز ذلـك عنـد كثير مـن الفقهـاء:

يقـول َّ
العلمـة املـؤرخ شـهاب الديـن أمحـد بـن خالـد
السلاوي :أفتـى علامء األندلـس يف القـرن اخلامس باإلذن
للنصـارى يف إحـداث الكنائس بـأرض ال َعنْوة وبما اختطه
املسـلمون مـن األمصـار مـع أن املوجـود يف كتب السـلف
هـو املنع؛ ومـا ذلـك إال َّ
ألن األحكام املرتبة على األعراف
ختتلـف باختلاف تلك األعـراف(.)1
( )1االستقصا ألخبار دول املغرب األقىص.185 /3 :
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ٍ
أنـس :أرى أن يمنعـوا من أن
ويقـول اإلمـام مالـك بـ ُن
يتخـذوا يف بلاد اإلسلام كنيسـة إال أن يكـون هلـم عهـد
فيحملـون على عهدهم.

وقـال غيره :كل بلاد افتتحـت َعنْـو ًة وأقـروا فيهـا
وقفـت األرض ألعطيات املسـلمني ونوائبهم فلا يمنعون
مـن كنائسـهم التـي يف ُقراهـم التـي أقـروا فيهـا وال من أن
يتخـذوا فيهـا كنائـس  -ألهنم أقـروا فيها على ذمتهم وعىل
مـا جيـوز ألهـل الذمة فعلـه(.)1
اث كَنِيس ٍ
ِ
إحدَ ُ
وقال َّ
ـة
العلمـة خليل املالكـيَ :ول ْل َعن َِو ِّي ْ
َ
ش َط َوإِ َّل َف َ
ْ
لا؛ كـرم املنهـدم ،وللصلحـي اإلحـداث
إن َ َ
وبيـع عرصتهـا أو حائـط ال ببلـد اإلسلام إال ملفسـدة
أعظـم(.)2

وقـال َّ
العلمـة الشـيخ عليـش املالكـي« :ومـا اختطـه
املسـلمون عنـد فتحهـم وسـكنوا معهـم فيـه كالفسـطاط
والبصرة والكوفـة وإفريقيـة وشـبهها مـن مدائـن الشـام

( )1املدونة.436 -435 /3 :
( )2خمترص خليل ،ص .92
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فليـس هلم إحـداث ذلك فيهـا إال أن يكون هلـم عهد فيويف
بـه .وقال غيره :كل بلـد افتتـح َعنْـو ًة وأقروا فيـه ووقفت
أرضـه لنوائـب املسـلمني وإعطاءاهتـم فلا يمنعـون مـن
كنائسـهم التـي فيهـا وال أن حيدثـوا فيهـا كنائـس»(.)1

ونـص ابـن عرفـة :ويف جـواز إحـداث ذوي الذمـة
الكنائـس ببلـد ال َعنْـوة املقـر هبـا أهلهـا وفيما اختطـه
املسـلمون فسـكنوه معهـم وتركهـا إن كانـت ثالثهـا تترك
وال حتـدث للخمـي عـن غير ابـن القاسـم ،وعـن ابـن
املاجشـون ً
قائلا :ولـو كانـوا منعزلين عن بالد اإلسلام،
وابـن القاسـم ً
قائلا :إال أن يكونـوا أعطـوا ذلـك.

ٍ
صلح
وقـال اإلمـام الشـافعي :فـإن كانـوا فتحـوه على
بينهـم وبين أهـل الذمـة من تـرك إظهـار اخلنازيـر واخلمر
وإحـداث الكنائـس فيما ملكـوا؛ مل يكـن لـه منعهـم مـن
ذلـك ،وإظهـار الشرك أكثـر منـه(.)2

وقـال َّ
العلمـة الرشبينـي الشـافعي :تنبيه :قولـه( :وإبقاء
الكنائس) يقتضي منعهم من إحداثها ،وبـه رصح املاوردي:

( )1منح اجلليل.222 /3 :
( )2األم.218 /4 :
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والـذي يف «الشرح» و«الروضـة» عـن الروياين وغيره أهنم
أيضا ،ومل يذكـرا خالفه .قال
إذا صوحلـوا عىل إحداثها جـاز ً
ٌ
حممول عىل مـا إذا دعت إليـه رضورة ،وإال
الزركشي :وهـو
فال وجـه له(.)1

ومقتضى التعليل :اجلـواز مطل ًقا وهو الظاهـر ،والتعبري
باجلـواز املـراد بـه عـدم املنـع؛ إذ اجلـواز حكـم رشعي ومل
يـرد الشرع بجـواز ذلـك ،نبـه عليـه السـبكي( ،وإن) فتح
صلحـا بشرط األرض لنـا و(أطلـق) الصلـح فلـم
البلـد
ً
يذكـر فيه إبقـاء الكنائـس وال عدمـه( :فاألصـح املنع) من
إبقائهـا ف ُيهـدم مـا فيهـا مـن الكنائـس؛ ألن إطلاق اللفظ
يقتضي رضورة مجيـع البلـد لنا ،والثـاين :ال ،وهي مسـتثناة
بقرينـة احلـال حلاجتهـم إليهـا يف عبادهتم.

علـم َّ
أن احلكـم على بلـد مـا
وعلى ذلـك :فلا ُبـدَّ أن ُي َ
ٍ
حكما أبد ًّيا بل هـو حالة
صلـح أو َعنْو ًة ليـس
بكوهنـا بلـد
ً
ظرفيـة ،جيـوز لإلمـام أن يغريهـا حسـب الظـروف التـي
تقتضيهـا طبيعـة العالقـة بين أهـل البلـد وبني املسـلمني،
( )1مغني املحتاج.77 /6 :
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فيجـوز لـه أن يعامـل أهـل ال َعنْـوة معاملـة أهـل الصلـح
فيدخلهـم يف ذمـة املسـلمني إذا رأى يف ذلـك املصلحة؛ كام
فعلـه سـيدنا عمـر بن اخلطـاب  مـع بعض ال ُقـرى التي
ـت َعنْـو ًة بعـد أن قاتلت املسـلمني:
ُفتِ َح ْ

قـال اإلمـام عبـد الرمحـن بـن عبـد احلكـم« :كانـت
صلحـا ..إال اإلسـكندرية ،فإهنـم كانـوا يـؤ ّدون
مصر
ً
ِ
اخلـراج واجلزيـة على قـدر مـا يـرى َمـن َول َيهـم؛ ألن
اإلسـكندرية فتحـت َعنْو ًة بغير عهد وال عقـد ،ومل يكن
هلـم صلـح وال ذ ّمـة .وقد كانـت بعض ُقرى مصر  -كام
حدثنـا عبـد اهلل بـن صالـح ،عـن الليـث بـن سـعد ،عن
يزيـد بـن أبـى حبيـب  -قاتلـت ،فسـبوا منها قريـة يقال
هلـا بلهيـب ،وقريـة يقـال هلـا (اخليـس) ،وقرية يقـال هلا
(سـلطيس) ،فوقـع سـباياهم باملدينـة وغريهـا ،فر ّدهـم
وصيهـم ومجاعـة
عمـر بـن اخلطـاب  إىل قراهـم،
ّ
القبـط أهل ذ ّمـة»(.)1

وقـد أنـاط الفقهـاء جـواز بنـاء الكنائـس ألهـل الكتـاب
باملصلحـة الراجحة؛ فجعلـوا للحاكم ومجاعة املسـلمني احلق

( )1فتوح مرص واملغرب ،ص .107
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يف السماح بإحـداث الكنائـس حتـى فيما اختطـه املسـلمون
ومصروه إذا كانـت مصلحـة ذلـك أعظـم من مفسـدته ،قال
َّ
َّ
العلمـة أبـو العباس بـن زكري التلمسـاين :ونقل الشـيخ أبو
احلسـن عـن الشـيوخ جـواز اإلذن لإلمـام يف اإلحـداث إذا
ِ
كانـت مصلحتـه أعظم من مفسـدته ..ومما حيتمـلُ :
مجاعة
إذن
املسـلمني للذميين يف اإلحـداث ،وهـي قائمة مقـام اإلمام يف
املوضـع الـذي ال إمـام فيه ..أو تكـون األرض خمتطـة وأذنت
اجلامعـة ملصلحـة يف اإلحــداث هـي أرجــح مـن املفسـدة،
ويصير ذلـك كحكـ ٍم ِمن حاكـ ٍم يف حمـل اخلالف فريفعـه(.)1

وقال َّ
العلمة الشـيخ عليش املالكـي :ال جيوز للصلحي
وال للعنـوي إحـداث كنيسـة ببلـد اإلسلام التـي نقلـوا
إليهـا أو التـي انفـرد باختطاطهـا املسـلمون يف كل حال إال
لــخوف ترتيـب مفسـدة أعظـم مـن اإلحداث على عدمه
فيمكنـون منـه ارتكا ًبـا ألخـف الرضرين(.)2
وال خيفى أن سماح الدولة اإلسلامية لرعاياها ومواطنيها
مـن أهل الكتـاب ببناء الكنائـس و ُدور العبـادة عند حاجتهم

( )1املعيار املعرب.222 /2 :
( )2منح اجلليل.223 /3 :
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لذلـك هـو املصلحـة الراجحـة التـي د َّلـت عليهـا عمومات
النصـوص الرشعيـة مـن الكتـاب والسـنة ،وأكدهـا عمـل
املسـلمني عرب األعصـار واألمصـار ،وأيدهتا املقاصـد الكلية
ومرامـي الرشيعة.
هـذا بالنسـبة لبنـاء الكنائـس يف عمـوم بلاد املسـلمني
غير جزيـرة العـرب.

أمـا بالنسـبة خلصـوص بلاد مرص فقـد سـبق النقل عن
َ
ـي أهـل مصر
وعالِ ْيهـا الليث بن سـعد ،وعبـد اهلل بن
إما َم ْ
ِ
هليعـة أن عامـة كنائـس مرص إنما ُبن َي ْت يف اإلسلام يف زمن
الصحابـة والتابعني.

صلحـا ،وهـذا جيعلهـا خاضعـة
وقـد فتحـت مصر
ً
ألحـكام الصلح التـي أجاز فيهـا كثري من الفقهـاء إحداث
الكنائـس عنـد احلاجـة لذلـك إذا سـمح ويل األمـر بذلك.
وحتـى على قول َمن قـال ِمن املؤرخين إن مرص فتحت
َعنْـو ًة فـإن عقـد املواطنـة الـذي يقـره الدسـتور املرصي يف
ظـل الدولـة اإلسلامية يقوم مقـام العهـد الذي أجـاز ِمن
خاللـه الفقهـاء السماح ببنـاء الكنائـس عنـد احلاجـة إليها
وفـق اللوائـح والقوانني واملـواد املنظمـة لذلك.
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ٍ
أرض :هـل
ـف يف
وقـد نـص الفقهـاء على أنـه إذا اخت ُِل َ
صلحا أم َعنْـوةً :فإهنا حتمل على كوهنا أرض صلح.
فتحـت
ً

قـال اإلمـام شـمس األئمـة الرسخسي :فـإن كانـت
هلـم كنيسـة قديمـة يف مصر مـن أمصـار املسـلمني فـأراد
املسـلمون منعهـم مـن الصلاة فيهـا فقالـوا :نحـن قـوم
مـن أهـل الذمة صاحلنـا على بالدنا ،وقـال املسـلمون :بل
أخذنـا بالدكـم َعنْـو ًة ثـم جعلتم ذمـة ،وهو أمر قـد تطاول
فلـم يـدر كيـف كان ،فـإن اإلمـام ينظـر يف ذلـك ،هل جيد
أثـرا عنـد الفقهـاء؟ ويسـأل أصحـاب األخبـار كيـف
فيـه ً
أثـرا عمـل بـه..
كان أصـل هـذه األرض؟ فـإن وجـد فيـه ً
فـإن مل يوجـد يف يـد الفقهـاء أثـر يف ذلـك أو كانـت اآلثـار
فيـه خمتلفـة ،فـإن اإلمـام جيعلهـا أرض صلـح(.)1
ِ
صلحا أو َعنْـوةً ،وهو
ـح
ً
ال يقـال :اخلالف إنما هو فيام ُفت َ
مصوه
جيـري فيما فتحه املسـلمون مـن أرض مرص دون مـا َّ
واختطـوه ِمـن املـُـدن احلديثـة التـي طـرأت بعـد الفتـح
اإلسلامي والتـي نـص مجاعـة من الفقهـاء على أن اخلالف
ِ
ـي أن اإلمجـاع قائـم على املنـع فيها.
ال جيـري فيهـا وا ُّدع َ
( )1رشح السري الكبري.1551-1550 /1 :
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ألنـا نقـول :هـذا التفريـق حـل حم َّلـه االلتـزام بعقـد
املواطنـة بين أبنـاء الوطـن الواحد؛ فصـارت املـُـدن التي
مصهـا املسـلمون داخلـة حتـت الدسـتور العـام للدولـة
َّ
اإلسلامية الـذي أعطـى املواطنين املسـيحيني حـق بنـاء
ُدور العبـادة وفـق اللوائـح واملـواد القانونيـة املنظمـة
لذلـك ،ودعـوى اإلمجـاع  -التـي ا َّدعوهـا  -منقوضـة بام
قالـه إمامـا أهـل مرص الليـث بن سـعد وعبد اهلل بـن هليعة
مـن أن عامـة كنائس مصر إنام ُبنِ َيت يف اإلسلام كام سـبق
أيضا بام سـبق نقله عن
النقـل عنهما فيام مضى ،ومنقوضـة ً
الفقهـاء مـن جـواز إحـداث الكنائـس يف األمصـار التـي
مصهـا املسـلمون إذا ارتـأى احلاكـم املصلحـة يف ذلـك.
َّ

وص النبـي ﷺ بأهل مرص وصيـ ًة خاص ًة؛ فعن أم
وقـد َّ
املؤمنني أم سـلمة ا أن رسـول اهلل ﷺ أوىص عند وفاته
ِ ِ ِ ِ
ُـم َسـ َت ْظ َه ُر َ
ـم،
ون َع َل ْي ِه ْ
صر؛ َفإِ َّنك ْ
فقـال( :اهلل اهلل ف ق ْبـط م ْ َ
ُـم ِعـدَّ ًة َو َأ ْع َوانًـا ِف َسـبِ ِ
َو َيكُون َ
يل اهللِ)( .)1وأنـه ﷺ
ُـون َلك ْ
ُـمَ ،و َب َ
لا ٌغ إِ َل
ـم ُق َّو ٌة َلك ْ
يرا؛ َفإِ َّنُ ْ
(اسـت َْو ُصوا ِبِ ْ
قـالْ :
ـم َخ ْ ً

( )1سبق خترجيه ،ص .126
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ُـم بِـإِ ْذ ِن اهلل) يعني ِقبـط مرص .قال احلافـظ اهليثمي:
عَدُ ِّوك ْ
«رجالـه رجـال الصحيح»(.)1
وروى ابـن سـعد يف «الطبقات الكربى» عن موسـى
ابـن جبير ،عـن شـيوخ مـن أهـل املدينـة :أن عمـر بن
اخلطـاب  كتـب إىل واليـه على مصر عمـرو بـن
العـاص « :واعلـم يـا عمـرو أن اهلل يـراك ويـرى
عملـك فإنـه قـال تبـارك وتعـاىل يف كتابـه ﴿:ﮭ
ﮮ ﮯ﴾( )2يريـد :أن يقتـدى بـه ،وأن معك أهل
ذمـة وعهـد ،وقـد أوىص رسـول اهلل ﷺ هبـم وأوىص
بالقب ِ
ِ
ِ
خيرا؛ ّ
فإن هلـم ِذ ّم ًة
ـط
بالقبـط فقـال( :اسـت َْوصوا ْ
ً
أم إسماعيل  منهـم ،وقـد
ور ِ ُ
ور ِ ً
حهـم :أن ّ
حـا)َ ،
َ
قـال ﷺَ ( :مـن َ
عاهـدً ا أو ك َّلفـه فوق طاقتـه فأنا
ـم ُم َ
ظ َل َ
يـوم القيامـة) ،احذر يا عمرو أن يكون رسـول
خصمه َ
ُ
()3
خصما؛ فإنـه َمـن خاصمـه َخ َص َمـه» .
اهلل ﷺ لـك
ً
( )1أخرجه أبو يعىل يف «مســنده» ،وابن حبان يف «صحيحــه» ،وقال احلافظ اهليثمي يف « جممع
الزوائد « :»16678 /ورجاله رجال الصحيح «.
([ )2سورة الفرقان ،جزء  74من اآلية].
( )3كنز العامل للمتقي اهلندي.760 /5 :
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والناظـر يف التاريـخ يرى مصـداق خبر املصطفى ﷺ؛
حيـث رحب أقبـاط مرص باملسـلمني الفاحتين وفتحوا هلم
صدورهـم على الرغم ِمـن َّ
أن ُحكّامهم مـن الرومان كانوا
نصـارى مثلهـم ،ولكنهم فضلوا العيش حتت مظلة اإلسلام
وعاشـوا مـع املسـلمني يف أمـان وسلام ،وصـار ِقبـط مرص
عـدة وأعوانًا يف سـبيل اهلل كما أخرب النبـي ﷺ؛ لتصنع مرص
بذلـك أعمـق جتربـة تارخيية ناجحة مـن التعايش واملشـاركة
يف الوطـن الواحد بين أصحاب األديـان املختلفة.
وعلى ذلـك :فالتفرقـة بين البلاد التـي ُفتحـت َعنْـو ًة
لحـا ليسـت موجـودة اآلن يف
والبلاد التـي ُفتحـت ُص ً
ظـل الدسـتور العـام للدولـة اإلسلامية؛ حيث حـل حم َّلها
االلتـزام بعقـد املواطنـة بين أبنـاء الوطـن الواحـد الـذي
ُيعطـي املواطنين املسـيحيني حـق بنـاء ُدور العبـادة وفـق
اللوائـح واملـواد القانونيـة املنظمـة لذلـك.
الشبهة الرابعة:

حكـم بنـاء مـا هتـدَّ َم مـن الكنائـس أو ترميمهـا :على
ثالثـة أقـوال:
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األول :املنع من بناء ما اهندم وترميم ما تلف.

الثاين :املنع من بناء ما اهندم ،وجواز ترميم ما تلف.

الثالث :إباحة األمرين.

فالرجـاء التفضل باالطلاع والتوجيه بام ترونه سـيادتكم
نحـو اإلفـادة بالفتـوى الرشعيـة الصحيحـة يف هـذا الشـأن
تصحيحـا للمفاهيم
حتـى يمكن نرشهـا بني أهـايل ال ُقـرى؛
ً
ومن ًعا للشـبهات.
اجلواب:

املسـلمون مكلفون رش ًعـا بتحقيق األمان ألهـل الكتاب
يف أداء عباداهتـم حتـت مظلـة احلكـم اإلسلامي ،وهـذا كام
يقتضي إبقـاء الكنائـس و ُدور العبـادة على حاهلـا مـن غير
أيضـا جـواز
تعـرض هلـا هبـد ٍم أو ختريـب ،فإنـه يقتضي ً
السماح هلـم بإعادهتـا وترميمهـا إذا اهندمـت أو تصدعـت
أو احتاجـت للرتميـم .وعلى ذلـك مجاهير الفقهـاء ،وهـو
املعتمـد عند املذاهـب الفقهية األربعة ،قـال َّ
العلمة الزيلعي
احلنفـي :ويعـاد املنهـدم مـن الكنائـس والبيع القديمـة؛ ألنه
جـرى التـوارث من لدن رسـول اهلل ﷺ إىل يومنـا هذا برتك
91

دائم ،فكان
الكنائـس يف أمصـار املسـلمني ،وال يقوم البنـاء ً
ً
أقرهـم َع ِهـدَ
دليلا على جـواز اإلعـادة ،وألن اإلمـام ملـا َّ
()1
دائما .
إليهـم اإلعـادة؛ ألن األبنيـة ال تبقى ً
وقـال َّ
العلمة الدسـوقي املالكـي( :قولـه :ف ُي ْمنَع ِمن
الـر ِّم ُمط َل ًقـا) يف «بـن» (أيَّ :
العلمـة حممـد البناين حميش
َّ
ِ
ِ
ِ
الشـيخ عبـد الباقـي) :مـا ذكره مـن َمنْـع ترميـم املنهدم
غير صحيـح؛ لترصيح أيب
وإن كانَ
ظاهـر املصنـفُ -
احلسـن يف العنـوي بجـواز َر ِّم املنهـدم ،وظاهـره مط َل ًقا؛
رش َ
ط ذلـك أم ال ،وذلـك ألن «املدونـة» قالـت :ليـس
َ
ِ
ُ
هلـم أن ُيدثـوا الكنائـس يف بلاد ال َعنْـوة؛ ألهنـا َ ْف ٌء،
ُـورث عنهـم ،فقـال أبـو احلسـن( :قولـه :ليس هلم
وال ت َ
اإلحـداث يف بلـد ال َعنْـوة) مفهو ُمـه :أن هلـم أن َي ُر ُّموا ما
ِ
ـي على قـول
كان قبـل ذلـك ،وجيـوز الرتميـم ُّ
للص ْلح ِّ
ِ
ابـن القاسـم؛ خال ًفـا ملن قـال ُي ْمنَ ُعــون مـن الرتميم إال
اإلحـداث ورم ا ُملن ِ
ِ
فتبـين َّ
ْهـدم
ـي
بشــرط،
أن ُّ
َ َ َّ
للص ْلح ِّ
َّ
ش َ
ط ذلـك أم ال(.)2
ُمط َل ًقـا؛ َ َ
( )1تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق.280 /3 :
( )2حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري لسيدي أيب الربكات الدردير.204 /2 :
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نـي الشـافعي:
جل َو ْي ُّ
وقـال إمـام احلرمين أبـو املعـايل ا ُ
ِ
قـال األصحـاب :إذا استر ّمت الكنائـس فلا ُيمنَ ُعـون من
مر ّمتهـا؛ فإهنـم لـو ُمنِ ُعوا ِمـن ذلـك لتهدمـت الكنائس(.)1

وقـال َّ
أيضا
جوزنـا ً
العلمـة اخلطيـب الرشبينـي :حيث َّ
ِ
الكنائـس فلا منـع مـن ترميمهـا إذا اسـتهدمت؛ ألهنـا
َ
ُم ْب َقـاةٌ ،وهـل جيـب إخفاء العمارة؟ وجهـان :أصحهام :ال،
وال ُيمنَ ُعـون ِمـن َت ْطيينها ِمـن داخل وخـارج ،وجتوز إعادة
اجلدران السـاقطة ،وإذا اهندمت الكنيسـة ا ُمل ْب َقا ُة فال ُي ْمنَ ُعون
ِمـن إعادهتـا عىل األصـح يف «الشرح» و»الروضـة»(.)2

وقـال اإلمـام ابـن قدامـة احلنبلي :وهلـم َر ُّم مـا تشـ َّع َث
وإصالحهـا؛ ّ
املنـع ِمـن ذلـك ُيفضي إىل خراهبا
ألن
منهـا،
َ
ُ
ِ
ُّ
يـز
وذهاهبـا ،فجـرى َم َـرى هدمهـا ،وإن وقعـت كلهـا مل َ ُ
بناؤهـا ،وهـو قـول بعـض أصحـاب الشـافعي.

وعـن أمحد :أنه جيـوز ،وهو قول أيب حنيفة ،والشـافعي؛
ألنـه بنـاء ملـا اسـتهدم فأشـبه بنـا َء بعضهــا إذا اهنـدم ور َّم
ش َعثهــا ،وألن استدامتهــا جائزة ،وبناؤها كاسـتدامتها(.)3
( )1هناية املطلب يف دراية املذهب.50 /18 :
( )2مغني املحتاج.78 /6 :
( )3املغني.356 - 355 /9 :
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وعلى ذلـك :فرتميـم الكنيسـة يف بلاد املسـلمني لـه
اعتبـاران:

األول :بالنظـر للإذن الرشعي يف قيامها والسماح ألهل
الكتاب بمامرسة شـعائرهم فيها.

والثـاين :بالنظـر إىل خمالفـة هذه الشـعائر لدين اإلسلام
وحتريـم فعلها.

واجلهتـان منفكَّتـان؛ فكما َّ
أن املسـلم يعتقـد يف دينـه
أيضا بالنسـبة
حرمـ َة مـا يفعلونه مـن شـعائرهم فيها ،فهـو ً
لـه عمارة للبلاد ووسـيلة إىل احلفـاظ على الديـن وتطبيق
رشع اهلل الـذي كفـل ألهـل الكتـاب ممارسـة شـعائرهم يف
كنائسـهم بحريـة وأمـان يف ظـل الدولـة اإلسلامية؛ فقـد
سـمح اإلسلام هلـم باإلبقـاء على كنائسـهم ،بـل وأجـاز
سماح الدولـة هلـم باسـتحداث مـا حيتاجونـه ِمـن معابـد
إلقامـة عباداهتـم فيهـا وممارسـة شـعائرهم وطقوسـهم،
وحـرم االعتـداء بكافة أشـكاله عليها؛ كام سـمح النبي ﷺ
لنصـارى نجـران بالصلاة وإقامـة طقوسـهم يف مسـجده
الرشيـف -كما ب َّينـا .-
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ويف هـذا دليـل عىل أن السماح لغري املسـلمني بمامرسـة
شـعائرهم ال يقتضي الرضـا هبـا ،وأن إقرارهـم عليهـا ال
يعنـي اإلقـرار هبا.
وقد راعـت الرشيع ُة ُق ُصو َد املكلفين ِ
ونياتم يف التعامل
مـع غري املسـلمني؛ ونص الفقهـاء عىل اعتبار ذلـك وتأثريه
الفـراء
يف احلـل واحلرمـة؛ فذهـب القـايض أبـو يعلى بـن َّ
(ت458 :هــ) شـيخ احلنابلـة يف عصره إىل صحـة وصيـة
املسـلم للكنيسـة إن مل يقصـد إعظا َمهـا بذلـك؛ مع ِّل ً
لا بأن
النفـع فيهـا عائـدٌ إىل أهـل الذمـة ،والوصية هلـم صحيحة،
قـال اإلمـام ابـن قدامـة احلنبلي« :وذكـر القـايض أنـه لـو
أوىص حلصر البِ َيع وقناديلها ،وما شـاكل ذلـك ،ومل يقصد
إعظامهـا بذلـك ،صحـت الوصيـة؛ ألن الوصيـة ألهـل
الذمـة ،فـإن النفع يعـود إليهم ،والوصية هلـم صحيحة»(.)1

وبنـا ًء على ذلـك ويف واقعـة السـؤال :فبنـاء الكنائـس
جائـز رش ًعا وف ًقـا للرشيعة اإلسلامية إذا احتـاج أصحاهبا
ٌ
إىل ذلـك يف عباداهتـم وشـعائرهم التـي أقرهـم اإلسلام
( )1املغني ،ص .219 /6
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على البقـاء عليها ،حيـث َّ
إن الشرع الرشيف جعـل تغ ُّلب
املسـلمني وجهادهم لرفـع الطغيان ودفع العـدوان ومتكني
اهلل تعاىل هلم يف األرض سـب ًبا يف حفظ ُدور العبادة ،وليسـت
هـذه الـدُّ ور معابـد كفرية ُيعبـد فيها غير اهلل ،ومل َي ِ
املنع
ـر ْد ُ
مـن ذلـك يف يشء ِمـن النصـوص الصحيحـة الرصحية ،كام
جيـوز إعـادة بناء مـا هتدَّ م وتلـف منها وترميمـه وإصالحه،
رعايـ ًة للمصلحـة العا َّمة وضبـط النظام العام واالسـتقرار
كافـرا أو ُمرتـدً ا أو
املجتمعـي ،وال ُيعـدُّ مـن يقـول ذلـك
ً
ً
جاهلا ..إىل آخـر مـا يدَّ عيـه املنكـرون ،وهـذا مـا عليـه
مجاهير العلماء واسـتقرت عليه األُ َّمـة سـل ًفا وخل ًفا.

وفكـرة بـذل اجلزيـة مـن أهـل الكتـاب والتزامهـم
بأحـكام اإلسلام ،أصبحـت معدومـة متا ًما يف ظـل الدولة
اإلسلامية احلديثـة حتـت مفهـوم املواطنـة والتعايـش
والتكافـل املجتمعـي بين أبنـاء الدولـة على اختلاف
أدياهنـم ومعتقداهتـم.
ولـويل األمـر يف ضـوء مـا تقتضيـه املصلحـة العامة بني
أبنـاء الوطـن الواحـد أن ُيعطـى املواطنين املسـيحيني حق
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بنـاء ُدور العبادة وممارسـة حياهتـم الطبيعية باالسـتمتاع بام
هلـم مـن احلقـوق وااللتزام بما عليهم مـن الواجبـات وفق
اللوائـح واملـواد القانونيـة املنظمـة لذلك.
* * *
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