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 هـ 1401
 

 تقريظ
 صاحب السمو العالمة اجلليل األثري

 -رمحه هللا  –الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز 
 هلذه الرسالة

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
احلمددد  ح هحددد ه هاللدددالع هالسددداليب بلدددو مدددل    دددا هعددد ه هبلدددو  لدددو ه  صددد اهو همدددل ا  ددد      دددو     دددويب 

 ال  ل.

ا هعدد ف ذهددذه الرسددالة مهمددة ا حاددن هسددامل الاسددارك هايفعاهدد  الاددرمية ا هددالال   ددل ا سدداليب  عهددا العالمددة  مدد

الايخ  مسابيل هل حمم  األ لاري الباحث ا رائسة  الارات الب وث العلمية ها ذ امل هال بوع ها رشداال زدهاه 

لدددر ة ا زدددواه  حددد اث الاسدددارك ا الدددبالال هللا خدددوا ههااله بلمدددا ه وذي دددا رالا بلدددو مدددا  ادددر و هعددد  اجلرارددد  ايف

ا سددالمية ه دد   ددر ت  ددذه الرسددالة مددل  ههلددا     خر ددا ذمل،ي هددا رسددالة  يمددةف  دد   مددر ذيهددا م ل،هددا مددا هرال ا 

هسامل الاسارك هالبيع هسارر ايفعاهد  الا،ر دة مدل األحاال دث السبو دة هاكالر همداليب   دل العلدن ا ايفدذا ب األرهعدة 

ال هخ مها هرسال ني زليل ني بظيميت ال،ار ع لإلمايب العالمدة    العبداش شديخ ا سداليب اهدل  يميدة ه    زاال ه ذا

رمحدددو هللا ه  ر دددب  ع موردددو  الرسدددالة مهدددن زددد ا ه  سددديما ا  دددذا العلدددر الدددذي م دددر ذيدددو اخددد ال  الا،دددار 

  الهل اجله ددرع العرهيددة ابيفسددلمني ه اددا  السلددار  ا هسددامل الاسددارك ا هعدد  الددبالال ا سددالمية ه  سدديما هعدد

ه د    ددع العلمددامل رمحهددن هللا بلددو اددرا هسددامل الاسدارك ا الددبالال ا سددالمية هبلددو هزددو   دد مها   ا  حدد ث  
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هبلددو  ع هسامل ددا ا اجله ددرع العرهيددة مسزدد  هاحلزدداه ههلدد اع ادلددي  هالدديمل  شدد   سددا ه بظددن زرمددا ألع الرسددول 

هالسلددار  هايفاددرمني مددل زه ددرع العددر  ه ددو  ع ن مددع ذيهددا ال سدداع صددلو هللا بليددو هسددلن  مددر لخددرا   اليهددوال 

ه بعو  ص اهو ا  لك هيفا اس خلف بمر رري هللا بسو  زلو اليهوال مل خيرب بمال  ذه السدسة هألع اجله درع 

 العرهية  ي مه  ا ساليب همسطلد  الد باع  ليدو هحمدل  بلدة ايفسدلمني ذدال ندوه  ع  سادم ذيهدا هيد  لعبداالع  دو هللا

سب ا و مما   نوه  ع   ر ذيهدا مدل  عبد   دوه هيفدا حلدل مدل ال سدا ل ا  دذا األمدر العظدين ر  د   ع  ادر 

 ذه الرسدالة م،يد  زد ا  ع شدامل هللا هدل مدل   دن ايفهمدات ههلدذا  مدرت هطبعهدا ه ادر ا ه وه عهدا بلدو حسدا  

ملع للذمددة همسددا ة ا   اددار  ددذا ايفساددر رائسددة الب ددوث العلميددة ها ذ ددامل هالدد بوع ها رشدداال  لدد ا ل مددة ههددرا

العظددين هالدد بوع      ادداره هال  ددذ ر مسددوف ه سددمل هللا صمسارددو احلسددن هصدد،ا و العلددو  ع  طهددر هددالال ايفسددلمني 

بمومدددا هاجله دددرع العرهيدددة خلوصدددا مدددل  يدددع ايفعاهددد  الادددرمية ه ع  وذددد  ه ع  مدددر ايفسدددلمني     هال هدددا هال  دددامل 

ا و هام  ددا  ألمددر رسددولو بليددو اللددالع هالسداليب هسددوا بلددو مددسه  سددلف األمددة ها ي ددا يفددا بليهدا اابددة ح سددب 

البا  ليو بلمامل ا ساليب مل  هالة الاسارك هايفعاه  الارمية احمل ثة ا هالال ايفسلمني ا دو زدواال مدرا. هصدلو هللا 

  هللا هبلدو  لدو ه صد اهو ه  بابدو هسلن بلو بب  هرسولو ه  ميسو بلو هحيو  بيسا ه مامسا هسي ان حممد  هدل ببد

 لحساع.

 مدداله ال، ددو    ب،ددو رهددو ز ببدد  لعه دده هددل ببدد  هللا هددل ببدد  الددرمحل  ل ابها الددرريك العددايب  الارات الب ددوث 

 العلمية ها ذ امل هال بوع ها رشاال.

  زر ة. 25/10/1400حرر ا ليلة ادميك 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

ني. هاللدددالع هالسددداليب بلدددو خدددا  األ بيدددامل حممددد  هبلدددو  لدددو هصددد بو   عدددني . ههعددد  ذ ددد  احلمددد  ح ر  العدددايف

 ع الدد م ور صددوا  14/2/1979-13 اددرت زر دد ع الاددرد ا بدد ال ا اللدداالر ا  ددومي الدد الالمل هاألرهعددامل 

  اب االب رريك جملك الادعب ايفلدري صدر  ا  د هع  ا و دة ب د ت لب دث  طبيد  الادر عة ا سدالمية صع

مل   ن األسك ال الة بلو بظمدة ا سداليب همسدوه الديت ندب  ع   دويب بليهدا العال دة هدني األ لبيدة ا سدالمية ه 

ا  ليات ايفسي ية بس   طبي  الادر عة ا سدالمية ا الد هل ا سدالمية ايفخ ل،دة همدل هيسهدا ملدر  ادالد حر دة 

ا  لك مل  سو و شر   ط هدل  يدع الادرارع  ا  ليات ا السما  هلن هبسامل الاسارك هحيث  ع  االد احلر ة

م ، ددة بلددو اددرا الا،ددر الددذي     ددي اددرا   اددامل مادداع  ا،ددر ذيددو ابح  عددا  هالاسيسددة     خددذ    لددذلك 

 ذ    ع بسا ر  و  لك  ذا الرال ايفر ب بلو ما  لي ز

 هياع ما هرال مل األحاال ث ا مسع  لك. .1

   لك. مر ما هرال مل اكالر بل الل اهة ا .2

   راال  لوص ايفذا ب األرهعة ا ايفورو . .3

   سين البالال اليت  ،رد ذيها   ل الذمة هالعه  هحان الاسارك ذيها. .4

 خامتة ا ا ي ات لايخ ا ساليب اهل  يمية ا ايفورو  ا وي بليها رسال اع لو. .5

 ههللا  سمل ال وذي  ه و حسا ه عن الوميل.
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 كنائس يف بالد اإلسالم من األحاديثبيان ما ورد يف منع إحداث ال

 

 *وردت أحاديث يف منع إحداث الكنائس يف بالد اإلسالم نذكرها فيما يلي :

مددا رهاه  هددو حممدد  ببدد  هللا هددل حممدد  هددل زع،ددر اهددل حبدداع ايفعددره  ص  الادديخ ا م ددا  شددره  الذمددة  ددال ز -1

 و  ثسدا سدعي  هدل احلبدا  ثسدا ببد  هدل هادار بدل    ح ثسا  هرا ين هل حمم  هل احلارث ثسا سليماع هل الاهال  هو  

الها ر ة بل م و هل مرع  الز مسع  بمر هدل ادطدا  رردي هللا بسدو   دول ز  دال رسدول هللا صدلو هللا بليدو هسدلن 

دد  من دا)  دددوا مددا هاها ددُحاا كنسددي  يف اإلسددالم وال اح ( همددل ار د     الادديخ  دذا السددس  رهي السددباي ا  ال ُتح

و ا مسددع  ددرمين الاسددارك  ددذا احلدد  ث ا البددا  الددذي ب دد ه ل حاال ددث الددوارالع ا مسددع  لددك .    ددال  ) ذ ددو  لدد

 اددذا ا  ددذه الطر دد  ببيدد  هددل هاددار ه قسددو  لدد ي،ا ذ دد  رهاه  هددو  محدد  ببدد  هللا هددل بدد ي احلدداذ  اجلرزددا  ا  

ع  دال مسعد  بمدر هدل ادطدا  رردي هللا م اهو الاامل ا  ر ة سدعي  هدل سدساع بدل    الها ر دة بدل م دو اهدل مدر 

(  دال ال ندذر يف معيدي  وال  د  يف معيدي  وكهارتده كهدار   د  صلو هللا بليو هسدلن )  بسو   ول  ال رسول هللا

ال تبد  كنيسد  يف اإلسدالم وال  ددد مدا  در  اهل ب ي هلسسااله  دال ف  دال رسدول هللا صدلو هللا بليدو هسدلن ) 

سعي  هل سساع رع،و اأَلم رهع ههث و هع هن هماع مل صاحلي   ل الادايب ه ذ دلهن ه دو  (    ال السباي من ا

 ( 1مل رزال اهل مازو مسي و  هو ايفه ي ه مره بب  احل  ا األحاايب ()
 

                                                 

 .373-372ص 2( فتاوى السبكي ج  1 
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سدسسو ه دو مدل  هدوا  م دا  اددرا  هال،ديمل ه  مدا رهاه  هدو الاهال ا اب   خدرا  اليهدوال مدل زه درع العدر  مدل-2

 الهماع مل زامعو .الرتمذي ا م ا  

ابعددة مطبعدددة ملددط،و البدددا  احللدددا األه  ز حدد ثسا سدددليماع هددل الاهال الع ادددي ثسدددا  148ص2ه ددال  هدددو الاهال    

ال تكددان زر ددر بددل  دداهوش هددل    قبيدداع بددل  هيددو بددل اهددل ببدداش  ددال ف  ددال رسددول هللا صددلو هللا بليددو هسددلن ) 

 ( .  قبلتان يف بلد واحد

مل زامل ليك بلدو ايفسدلمني زه دة ( حد ثسا ندأ هدل  مد ن ثسدا زر در بدل  داهوش اهدل    ه ال الرتمذي ا  ) اب  

ال تيددلق قبلتددان يف أرح واحددد  قبيدداع بددل  هيددو بددل اهددل ببدداش  ددالز  ددال رسددول هللا صددلو هللا بليددو هسددلن ) 

 البددا  بددل (  ددال هحدد ثسا  هددو مر ددب  خددربان زر ددر بددل  دداهوش  ددذا ا سددساال  ددوه ها ولدديس علددى انيسددلم   زيدد 

سددعي  هددل ه دد  هزدد  حددر  هددل ببيدد  هللا ال  ،ددي  ددال  هددو بيسددو حدد  ث اهددل ببدداش  دد  رهي بددل  دداهوش هددل    

 قبياع بل  هيو بل السا صلو هللا بليو هسلن مرسال (  . د. ماليب الرتمذي.
 

  375-374 ددددال السددددباي ا ذ ددددو  لددددو ا مسددددع  ددددرمين الاسددددارك ه ددددي رددددمل اجلددددهمل ال ددددا  مددددل ذ اه ددددو  ددددال ص 

) ه ذا احل  ث    اخ لف ا  سسااله ه  رسالو ذرهاه الع اي ه هدو مر دب بدل زر در بدل  داهوش ممدا ر  د  هره سداه 

( ا م دا  األمدوال أل  ببيد  ال اسدن  ليس على مسلم  زي ( ه و  ولو ) 1م  لرا بلو ال،لل ال ا  مل ش يو)

اجلميدهي  دال  هدو ببيد  ثسدا ملدعب هدل ايف د ايب بدل هل ساليب الذي مسعساه بلو شيخسا الد ميااي هسدمابو مدل اهدل 

س،ياع هل سعي  بل  اهوش بل  هيو بل السا صلو هللا بليو هسدلن مرسدال هزر در ه ع مداع ث دة لادل سد،ياع  زدل 

مسددو ذعلددو ار  ددة احملدد ثني ايفرسددل  صدد  هبلددو ار  ددة هعدد  ال، هددامل ا ايفسددس  هفالع ه دد   مددر الرتمددذي ادددال  ا 
                                                 

قلا     47ص  ( رواه أبو عبيد في باب الجزية  على من أسلل  ملن أ لل ال ملة أو ملا  و لي عليلك ا ملن وتلاب ا ملوا  1

حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان بلن سلعيد علن قلابو  بلن أبلي عبيلان علن أبيلك قلا   قلا  رسلو     للى   عليلك 

 ( . ليس على مسل  جزيةوسل  )  
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ه اهوش ذيو لني مع  وثي  هع هن لو همداع ندأ هدل سدعي  ند ث بسدو هندأ   ند ث    بدل ث دة  سسااله ه رسالو 

ها ال لددب مسددو شدديمل ه    بددني حل  يددايب احلزددة هددو هحدد ه هبدد ت الادديخ  ددور الدد  ل الباددري ا مررددو ذسددمل  بددل 

  ددددددددددددددددذا احلدددددددددددددددد  ث ه دددددددددددددددددال مددددددددددددددددا ه دددددددددددددددددي     لدددددددددددددددد ي و ه ذددددددددددددددددد   دددددددددددددددد يب الاسدددددددددددددددددارك هلزددددددددددددددددالمل اليهدددددددددددددددددوال 

 ر  (  . د هالسلا
 

ايفراال مل ماليب السباي ه    مر شيخ ا ساليب   ي ال  ل هل  يمية ا ذ و  لو ف ا الاسارك  مر ا اهدل ال دين ا  

( رهاه  محددد  ه هدددو  ال تكددانح قبلتدددانل يف بلدددد  واحددد مددر  ع حددد  ث )   686ص  2م ددا   حادددايب   ددل الذمدددة  

رع  ع   ند الها ا مد ارل ا سداليب ه  ذيمدا حوهلدا مسيسدة الاهال لسساال زي  هزهيب صع شر  بمر ا شرهاو ايفاهو 

 ال تكددددددددددددان قبلتددددددددددددان يف بلددددددددددددد ه  صددددددددددددومعة ه  ال ددددددددددددرا ه   ال ددددددددددددة ام  ددددددددددددال مددددددددددددل بمددددددددددددر هلددددددددددددذا احلدددددددددددد  ث ) 

 (. واحد
 

) حد ثسا حممد  اهدل الاهال هدل  84ص  2 دال   مدا رهاه  هدو الاهال ا )اب  ا  امدة صرل الادرم ( مدل سدسسو-3

اع  ال  خربان سليماع هل موسو  هدو الاهال  دال ز ثسدا زع،در هدل سدع  اهدل مسدرع هدل زسد   س،ياع ثسا نأ هل حس

 ال ح ث  خبيب هل سليماع بل  هيو سدليماع هدل مسدرع بدل مسدرع هدل زسد   ز  مدا هعد   دال رسدول هللا صدلو هللا 

ن الاسددارك ص (  ددال السددباي ا ذ ددواه ا مسددع  ددرمي (1مددن  ددامع انيشددر  وسددكن معدده ف ندده م لدده بليددو هسددلن ) 

مل اجلهمل ال ا  مل ذ اه  السدباي  دال )  مل  درهه مدل  صد ا  الا دب السد ة     هدو الاهال ههدو  لدو) اب   375

 ا  امددددددة ا  رل الاددددددرم ( هلدددددديك ا سددددددس ه بددددددف ذهددددددو حدددددد  ث حسددددددل    مددددددر السددددددباي  ع  اب الادددددديخ  ددددددال 

                                                 

قا    أخبرنلا أبلو عبلد  142ص  9( وقد قا  البيهقي في باب ا سير يؤخ  عليك العهد أن ال يهرب من سننك الكبرى ج 1 

الحافظ ثنا أبو العبا  محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا إسحاق بلن إرريلس ثنلا  ملام علن قتلار  علن   

ال تساونوا المشلروين وال تجلامعو   فملن سلاونه  الحسن عن سمر  رضي   عنك عن النبي  لى   عليك وسل  قا  ) 

 (. أو جامعه  فليس منا
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الواسدطي ثسدا  دايب بدل   داالع بدل   دك ) ح ثسا  س اد اهل هياع الواسطي ثسا ذ دل هدل سدهل ثسدا م در هدل بطدامل 

َناحم أو  امع م فا دا  ال ز  ال رسول هللا صلو هللا بليو هسلن )  َا ال تحسااكلنحاا انيشرك ا وال احااملعحاهم فامْن ساا ا

دد لح م ( , ه مددر السددباي  ع  ددذا احلدد  ث  ددو معددن احلدد  ث األهل ه  ع للا ددا   سددمو ماددرما  ذاحلدد  ث بلددو  مل

س ه ذيس  ل هو بلو ارا مسامس و    ال ز هايفسامسة  ع  خدذت مطل دة ا البلد   لدهيب  ع    ادوع  لك  املو ب

 هلن ا  لك البل  مسيسة ألع الاسيسة  منا  ب و هلن ابلار    ا ما وا ذيها (  . د.
 

ادين   دو مسدع بمدر ما رهاه مالك ا  ) ما زامل ا  زالمل اليهوال مل ايف  سدة ( مدل ايفوادم بدل  مسابيدل هدل    ح-4

قاتدددل هللا الي ددداد هدددل ببددد  العه ددده   دددول ) مددداع مدددل  خدددر مدددا  الدددن هدددو رسدددول هللا صدددلو هللا بليدددو هسدددلن  ع  دددال ) 

( هرهي مالدك    ددا ا  لدك البدا  بددل والنيدار  اذدذوا قبددار أنبيدائ م مسددا د ال يبقد  ديندان  رح العددر  

(  دال مالدك  دال اهدل شدها   ال  تمع دينان جبزير  العر اهل شها   ع رسول هللا صلو هللا بليو هسلن  ال ) 

 ذ، ددددددل بددددددل  لددددددك بمددددددر هددددددل ادطددددددا  حدددددد   قه الدددددد ل  هالي ددددددني  ع رسددددددول هللا صددددددلو هللا بليددددددو هسددددددلن  ددددددال 

 ( ذمزلو  هوال خيرب. ال  تمع دينان يف  زير  العر ) 
 

ذخرزوا مسها لديك هلدن مدل ال مدر ه    ال مالك ز ه    زلو بمر هل ادطا   هوال جنراع هذ م . ذمما  هوال خيرب

مل األرل شيمل. ه ما  هوال ذ م ذااع هلن  لف ال مر ه لف األرل ألع رسول هللا صلو هللا بليدو هسدلن مداع 

صددداحلهن بلددددو  دددل ال مددددر ه لدددف األرل  يمددددة مدددل   ددددب ههردف هاهدددل هحبددددال ه ا  دددا     بطددددا ن ال يمددددة   

  زال ن مسها (  . د.
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ي هرال ا رها ة مالك األخدوع هصدلو صدان هدل    األخ در بدل اله دري بدل سدعي  بدل    همرسل اهل شها  الذ

 ر رع  خرزو  س اد ا مسس ه هرهاه بب  الرهاد بل معمر بل اله ري بل سدعي  هدل ايفسديب ذدذمره مرسدال. ههاال 

رهاه  محددد  ا ( ه  مدددن كددان مددنكم عنددددس ع ددد مددن رسددداف هللا فليدد ت بددده وإال فدد    لدديكمذ ددال بمددر لليهددوال ) 

آ ر ما ع د رساف هللا صلى هللا عليه وسلم أن ال يدك  جبزيدر  مسس ه موصو  بل باراة هل،ظو بسها  ال  ) 

(  خرزو مل ار د  اهدل  سد اد حد ث  صدان هدل ميسداع بدل اله دري بدل ببيد  هللا هدل ببد  هللا هدل  العر  دينان

مرسدل اهدل شدها  احلداذ  اهدل حزدر العسد ال  ا م اهدو  ي مدا  مدرانه ا  -ب بة بل باراة ...  ذاال  يع  لك

 )  لخيل ادبو ( .
 

ه ما  رل العر  هزه رع العر  الوارالقع ا رها يت ايفوام ذ    ال احلاذ   هو بمر هل بب  الرب ا اجلدهمل األهل مدل 

( ي  دذا احلد  ث  يدر  العدر  ز ( ه )   أرح العر )  ال مهي  يفا ا ايفوام مل ايفعا  هاألسا ي  ( ه ما  ولدو )  

ذدددذمر اهدددل ه دددب بدددل مالدددك  دددال ز  رل العدددر  مادددة هايف  سدددة هالددديمل. ه مدددر  هدددو ببيددد ع ال اسدددن هدددل سددداليب بدددل 

األصددمعي  ددال ز زه ددرع العددر  مددل   لددو بدد ع  هددني    ر ددف العددراد ا الطددول , ه مددا ا العددرل ذمددل زدد ع همددا 

 ها  ا مل سارر الب ر     ارا  الاايب .
 

 هو ببي ع زه رع العر  ما هدني ح،در    موسدو      لدو الديمل ا الطدول ه مدا ا العدرل ذمدل هدو  درب ل ه ال 

   مس طع السماهع ,  ال  هو بمر  خربان هذلك ملو  هو ال اسن ببد  الدوارث هدل سد،ياع ه هدو بمدر  محد  هدل حممد  

بد  هللا  دال ز حد ثسا ببد  الدو هدل حممد  هدل هل  محد   دا  حد ثسا حممد  هدل بيسدو ه خدربا  هدو ال اسدن هدل بمدر هدل ب

بلي  ال ح ثسا  مح  هل خالد   دا   يعدا  حد ثسا بلدي هدل ببد  العه ده بدل    ببيد  ال اسدن هدل سداليب ا م اهدو ا 

شددر   ر ددب احلدد  ث هلميددع الاددر  ايفددذمور . ه ددال  ع ددو  هددل شدديبة ح،ددر    موسددو بلددو مسدداهل مددل البلددرع ا 
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 ه س ة , ه ال  محد  هدل ايفعدذل حد ث   ع دو  هدل حممد  هدل بيسدو اله دري  دال ز  دال  ار   ماة . مخسة مساهل

مالك هل   ك زه رع العدر  ايف  سدة همادة هاليمامدة هالديمل ,  دال ه دال ايفعدوع هدل ببد  الدرمحل زه درع العدر  ايف  سدة 

  هزدددهع  ه ددد  اهدددل ببيددد  همادددة هالددديمل ه رفذدددا , ه مدددر الوا ددد ي بدددل معدددا  اهدددل حممددد  األ لددداري   دددو ح ثدددو بدددل  

السددع ي   ددو مسعددو   ددولز ال ددري العرهيددة ال،ددر  ه سبددع هايفددرهع ههاالي ال ددري هاجلددار هخيددرب ,  ددال الوا دد ي ز همدداع  هددو 

 هزهع السع ي بايفا  هذلك ,  ال  هو هزهع ه منا مسي   ري برهية أل ا مل هالال العر  . 
 

يفالك   سا لسرزو  ع  اوع مل زه درع العدر   ر د  البلدرع أل دو  ه ال  مح  هل ايفعذل ح ث  هار هل بمر  ال  ل 

  نول هيسان ههيسسا  ر ذ ال  لك  ع ماع  ومدك  بدوملها الد ار ها )داع))  دال  هدو بمدر رردي هللا بسدو  دال هعد  

 دار  دا مدل   ل العلن  منا مسي احلزاه أل و حزه هني ذامة هجن . ه منا  يل لبالال العر  زه رع  حاادة الب در هاأل

   طار ه ارا  ذلارها ذيها ا م ل زه رع مل زهارر الب ر((  . د. ما ا ال مهي  بل  رل العر  هزه رع العر .
 

ما رهاه  مح  هل حسبل ه هو بب  ال اسن اهل ساليب بل  وهة هدل مندر بمدل  خدربه ز  دال  محد  هدل حسبدل ثسدا محداال -5

وهدة هدل مندر احل درمي  اردي ملدر بمدل  خدربه  دال ز  دال رسدول الدو هل خال  اديا   خربان الليدث هدل سدع  بدل  

ياددايف يف اإلسددالم وال كنيسدد صددلو هللا بليددو هسددلن )  ( . ه ددال  هددو ببيدد  ا م ددا  األمددوال ز حدد ثسا ببدد  1() ال  ل

هللا هل صان بل الليث هل سدع   دال حد ث   وهدة هدل السمدر احل درمي  اردي ملدر بمدل  خدربه  دال ز  دال رسدول 

( ,  ال  هو احلسل بلي هدل ببد  الاداا السدباي 2() ال  يايف يف اإلسالم وال كنيس  صلو هللا بليو هسلن ) هللا

 هع  ا رااله  ذا احل  ث مل ار  ي ا مامني  مح  اهل حسبل ه   ال اسن هل ساليب  374ص 

                                                 
 بسنده ومتنك.  673ص  2ه أورر ابن القي    ا الحديث في أحكام أ ل ال مة ج( ومن طريق اإلمام أحمد    1
ورواه  94( وتاب ا موا  باب ما يجوز   ل ال مة أن يحدثوا في أرض العنو  وفي أمصار المسلمين وما ال يجوز ص  2

عن يزيلد بلن أبلي حبيلب علن أبلي أيضا موقوفا على عمر بغير   ا اإلسنار قا  أبو عبيد حدثني أبو ا سور عن ابن لهيعة 
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ل مسدو مدا مداع ابلادر  ) اس  لوا بلو ب يب  ح اث الاسارك هلو  يل ا و شدامل لإلحد اث ه ا ه دامل مل  بعد  ه د

 ه ليل ه ب و ما ب اه بلو م   و الل،  ه    ره   مسيسة موزوالع شربا  (  . د.

 هكر ما ورد يف إحداث الكنائس يف بالد اإلسالم من اآلاثر

 

 *ورد يف منع إحداث الكنائس يف أميار انيسلم  آاثر نذكر من ا ما يلي :

 ا  األموال  ال ز ح ث   هو األسدوال بدل  هل هليعدة  ه د  هدل    حبيدب ما رهاه  هو ببي  ال اسن هل ساليب ا م-1

( ح ث   مح  هل هاو بل اهدل هليعدة  ال كنيس  يف اإلسالم وال  يايفبل    ادو  ال  ال بمر هل ادطا  )  

 دده  ددال )  (  . ددد. هرهاه بلددي هددل ببدد  العه 1بددل  ه دد  هددل    حبيددب بددل بمددر م ددل  لددك همل  ددذمر بددل    ادددو  ()

حد ثسا  هددو ال اسدن حدد ث   هدو األسددوال بددل اهدل هليعددة بدل  ه دد  هدل    حبيددب بددل    اددو مرردد  هدل ببدد  هللا اليدده  

( ه د  هرال ا الادره  ايفادهورع 2() ال كنسي  يف اإلسالم وال  يايف ال ز  ال بمر هل ادطا  رري هللا بدل )  

ها ا م ارل ا سداليب ه  ذيمدا حوهلدا مسيسدة ه  صدومعة را دب ه  بل بمر هل ادطا  رري هللا بسو ,  ع   ن ال

  ال ة هذيما  لي  ل  لك الاره  اليت زامل ذيها  لك الار  .
 

 ددال ادددالل ا م ددا   حاددايب   ددل ايفلددل  )  خددربان ببدد  هللا هددل محدد  حدد ث   هددو شددرحبيل احلملددي بيسددو اهددل خالدد  

   خربان  مسابيل هل بياش  ال ح ثسا  و هاح  مل   ل العلدن  دالوا م دب  ال ح ث  بمر  هو اليماع ه هو ايفعوع  ا

                                                                                                                                                 

( حلدثني أحملد بلن بكيلر  ال ونيسة في اإلسالم وال خصلا الخير_ أي مرثد بن عبد   اليزني_ قا  قا  عمر بن الخطاب ) 

 عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر مثل ذلك ول  ي وره عن أبي الخير . أ. ـ
 .94يحدثوا في أرض العنو  ص  ( وتاب ا موا  باب ما يجوز   ل ال مة أن 1
 من طريق علي بن عبد العزيز   ا بسنده   ا ومتنك. 673ص  2( ذوره ابن القي  في أحكام أ ل ال مة ج 2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 12 

( )   ان حددني  دد م  هددالالان البسددا  ليددك األمدداع أل ،سددسا ه  ددل مل سددا بلددو  ان 1  ددل اجله ددرع    ببدد  الددرمحل هددل  ددن)

( را دب ه  جندد ال مددا 2)شدراسا بلددو   ،سدسا  ع    دد ث ا مد  س سا مسيسددة ه  ذيمددا حوهلدا ال ددرا ه   ال دة ه  صددومعة

خر  مدل مسارسدسا ه  مدا مداع مسهدا ا خطدط ايفسدلمني ه ع   منسدع مسارسدسا مدل ايفسدلمني  ع  سهلو دا ه   د هي ذيهدا 

ه  ا مساهلسددا زاسوسددا  ه ع    ادد ن  اددا  للمسددلمني ه ع     ددر  هسوا يسددسا ا رددراب خ،يددا ا زددو  مسارسددسا ه  

وا سا ا اللالع ه  ال دراملع ا مسارسدسا ذيمدا ن دره ايفسدلموع , ه ع   لدر  صدليبا  ه    ظهر بليها صليبا ه   رذع  ص

م ااب  ا سدود للمسدلمني ه ع   لدر  اببدوال  ,  دال ه البدابوث ن معدوع ممدا  در  ايفسدلموع  دويب األرد و هال،طدر 

ايفسدلمني ه ع   جنداهر ن ابدسداه ر ه   بيدع ه  شعا ني ه   رذع  صدوا سا مدع مدوقان ه   ظهدر السدواع معهدن ا  سدواد 

ادمددور ه   ظهددر شددرما  ه   ددر  ا ال سسددا ه   دد بو  ليددو  حدد ا  ه    خددذ شدديرا  مددل الر يدد  الددذي زددرت بليددو سدددهايب 

 ايفسلمني ه ع   منسع  ح  مل   رابرسدا  راالها الد خول ا ا سداليب ه ع  لدهيب ه سدا حي مدا مسدا ه ع     ادبو ابيفسدلمني ا

لدددبك  لسسدددوع ه  بمامدددة ه   علدددني ه  ذدددرد شدددعر ه  ا مدددرامبهن ه   ددد الن هاالمهدددن ه   ا ددد  هاسدددا ن ه ع جنددده 

م االيب رؤهسسا ه   ،رد  واصيسا . ه ا  الهان و بلو  هسااسا ه   دس   خوامتسدا ابلعرهيدة ه   رمدب السدره  ه    خدذ 

ه ع  ددو ر ايفسددلمني ا جمالسددهن ه رشدد  ن الطر دد  ه  ددويب هلددن بددل  شدديرا  مددل السددال  ه   ملددو ه     لدد  السدديو  ف
                                                 

( روى الحافظ عبد   بن زبر في جز  ألفك في   ه الشروط عن أبي ا حوص محمد بلن الهيلث  علن محملد بلن إسلماعيل  1

ملن عيلاض بلن لل  ل ملة حملا ثل  قلا  )  وفلي روايلة عبلد القلدو  ابلن الحجلاج علن  بن عياش علن أبيلك أن  ل ا الكتلاب

إسماعيل بن عياش أن لير واحد أخبروه أن أ ل الجزير  وتبوا لعبد الرحمن بن لن  انك لما قدمت بالرنا طلبنا إليلك ا ملان 

ل  ما عملت في ذلك اختالفا فل ور عبلد  إلى آخره قا  ابن زبر   ا للط  ن ال ي افتتح الجزير  و الح أ لها  و عياض بن

الرحمن في   ا الموضوع للط وأبو عبيد   و ال ي فتح حما بال شك وأو  من وليها عياض بلن لل  واله عملر فلي سلنة 

 .400من الفتاوى ص  2ستة عشر ( أفار   ا ولك السبكي في فتواه في منع ترمي  الكنائس ج
معلاني ا لفلاع التلي ورر  فلي  ل ا الكتلاب و لي  669_668ص 2أ لل ال ملة( ج( أوضح العالمة ابن القي  فلي ) أحكلام  2

ونيسة والدير والقالية والصومعة ف ور في الكنيسة أنها   ل الكتابين وقا  )  فأما الدير فللنصلارى خا لة يبنونلك للر بلان 

نه  مرتفعلة والمنلار  والفلرق بينهلا وبلين خارج البلد يجتمعون فيك للر بانية والتفرر عن النا  . وأما القالية فيبينهلا ر بلا

وال يكلون لهلا بلاب بلل فيهلا طاقلة يتنلاو  منهلا طعاملك  الدير أن الدير يجتمعون فيك والقالية ال تكون إال لواحلد ينفلرر بنفسلك

 وشرابك. وأما الصومعة فهي والقالية تكون للرا ب وحده قا  ا ز ري الصومعة من البنا  سلميت  لومعة لتلطلع أعال لا

يقا   مع الثريد  إذا رفع رأسها وحدره وتسمى الثريد إذا ونت و لك  ومعة. وملن  ل ا يقلا    رجلل أ لمع القللب إذا ولان 

حار الفطنة ومنه  من فرق بين الصلومعة والقاليلة بلأن القاليلة تكلون منقطعلة فلي فلال  ملن ا رض والصلومعة تكلون عللى 

أن ما سوى الكنيسة منهلا للك حسلك  الكنيسلة وأضلا  إللى ذللك أن أ لل اللغلة الطرق.  ك ا فسر ابن القي    ه ا لفاع وذور 

 (.أ. ـ. البيع مساجد اليهوروأ ل التفسير على أن البيعة متعبد للنصارى إال ما حكي عن ابن عبا  أنك قا  )  
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اجملالك  ع  راالها اجللوش ه   طلع بلديهن ا مسداههلن ه   علدن  ه الان ال در ع ه   ادارم  حد  مسدا مسدلما  ا  دارع    

مددا جندد  . رددمسا  ع  اددوع    ايفسددلن  مددر ال زددارع ف ه ع   دديف مددل مسددلن بدداهر سددبيل ثالثددة  فيب ه طعددو مددل  هسددط 

لك  لك بدل   ،سدسا ه رار سدا ه ههازسدا همسداميسسا . ه ع  دل  دوان  ه خال،سدا بمدا شدراسا بلدو   ،سدسا ه بلسدا األمداع 

بليو ذال  مة لسا ه   حللك مسا ما نل مدل   دل ايفعا د ع هالاد اد . ذا دب هدذلك ببد  الدرمحل هدل  دن    بمدر هدل 

ا سدد لاا وا دده فددي م حددرف  الددك  ما علددي م مددع مددا لددر اا علددى أن أمددهل  ددم مددادطددا  ذا ددب  ليددو بمددر ) 

أنهس م أن ال يشكوا من سباايان ومن ضر  مسلماً فقد  لع ع دس ف نهدذ عبدد الدرمحن بدن لدم هلد  وأقدر مدن 

 ( . 1() أقام من الروم يف مدائن الشام على هذا الشرط
 

م بد  لعمدر هدل ادطدا  رردي هللا بسدو حدني صدان ه مر س،ياع ال وري بل مسرهد بل ببد  الدرمحل اهدل  دن  دال ز  

 لار  الاايب هشر  بليهن ذيو  ع   ن ثوا ا مد  س هن ه  ذيمدا حوهلدا ال درا ه  مسيسدة ه   ال دة ه  صدومعة را دب 

ه  ندد الها مددا خددر  ه  )سعددوا مسارسددهن  ع  سههلددا  حدد  مددل ايفسددلمني ثددالث ليددال  طعمددو ن ه   دد هها زاسوسددا ه  

ا  ادا يفسدلمني ه   علمددوا  ه ال دن ال در ع ه   ظهدرها شددرما ه  )سعدوا  هي  دراابذن مدل ا سدداليب  ع  راالهه ه ع  ا مدو 

  رها ايفسلمني ه ع   وموا هلن مدل جمالسدهن   ا  راالها اجللدوش ه    ادبهوا ابيفسدلمني ا شديمل مدل لباسدهن ه    اسدوا 

  بيعوا ادمور ه ع نهها م االيب رؤهسهن ه ع  لهموا ه هدن حي مدا مدا وا ه ع هاسا ن ه   رمبوا سرزا ه     ل ها سي،ا ه 

 ا ها الهان و بلو  هسااهن ه   ظهرها صليبا ه  شيرا مل م دبهن ا شديمل مدل ادرد ايفسدلمني ه  نداهرها ايفسدلمني 

ن ا شديمل مدل ح درع ايفسدلمني ه  مبوق ن ه    رهوا ابلسا وش    رراب خ،يا ه   رذعوا  صواذن ابل راملع ا مسارسه

                                                 

تاب ما يلزم أ ل ال مة أن   ه الرواية روا ا أبو يعلى في و 400ص 2( ذور السبكي في فتواه في منع ترمي  الكنائس ج 1 

 عن عبد   ابن أحمد عن أبي شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد.
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 رزددوا شددعا ني ه   رذعددوا  صددواذن مددع مددوق نف ه   طهددرها السددواع معهددن ه   اددرتها مددل الر يدد  مددا زددرت ذيددو سددهايب 

 ايفسلمني ذإع خال،وا شيرا مما شراوه ذل  مة هلن ه   حل للمسلمني مسهن ما نل مل   ل ايفعا  ع هالا اد. 

حدد ثسا نددأ هدل ب بددة هددل    العيددهار بددل سدد،ياع ال دوري هالوليدد  هددل  ددو  هالسددري هددل ملددر  ه دال الرهيددع هددل  علددب  

 دذمرهع بددل ال ددة هددل ملددر  بددل مسددرهد بددل ببدد  الددرمحل هددل  ددن  ددال ز م بدد  لعمددر هددل ادطددا  ررددي هللا بسددو 

ل  لدار  م  سدة مدذا حني صان  لار    ل الاايب هسن هللا الرمحل الدرحين  دذا م دا  لعبد  هللا بمدر  مدي ايفد مسني مد

همذا   ان يفا   م ن بليسا سملسامن األماع أل ،سسا ه رار سا ه موالسا ه  ل مل سا هشراسا لان بلو   ،سدسا  ع    د ث 

 ا م ارسسا ه  ذيما حوهلا ال را ه   ال ة ه  مسيسة ه  صومعة را ب ذذمر  وه  .
 

 ادددددايب الذمدددددة    لدددددك الادددددره  مدددددل الطدددددرد الددددديت  مران دددددا  دددددال  دددددال ا مدددددايب اهدددددل ال دددددين هعددددد   ع  هرال ا م اهدددددو    ح 

)  هشددهرع  ددذه الاددره   عدد  بددل  سددساال ا ذددإع اأَل)ددة  ل و ددا ابل بددول ه مره ددا ا م ددبهن هاح زددوا  ددا همل  ددهل  مددر 

الاددره  العمر ددة بلددو  لسددس هن ها م ددبهن ه دد    ،ددذ ا هعدد ه ادل،ددامل هبملددوا مبوزبهددا ذددذمر  هددو ال اسددن الطددربي مددل 

ح  ث  مح  هل نأ احللدوا  حد ثسا ببيد  هدل زيداال حد ثسا بطدامل هدل مسدلن احللدا بدل صدان ايفدراالي بدل ببد  خدو 

 ال ر    بليدا صدلو العلدر ذلدف لدو   دل جندراع صد،ني ذساهلدو رزدل مدسهن م دااب ذلمدا ر ه المعد  بيسدو   رذدع ر سدو 

هللا صدددلو هللا بليدددو ه سدددلن ,  ذ دددالوا  ز ف  مدددو  لددديهن ذ دددال ز ف   دددل جندددراع  دددذا ههللا خطدددي هيددد ي ه  مدددالمل رسدددول 

ايف مسني  بطسا مدا ذيدو ,  دال ز هال دوت مسدو ذ لد   ع مداع راالا  بلدو بمدر  ومدا  ذداليويب  د  بليدو ذ دال لسد  هدراال بلدو 

بمددر بلددو بمددر شدديرا  صددسعو  ع بمددر مدداع رشددي  األمددر ه ع بمددر  خددذ مددسان خددوا ممددا  بطددامن همل نددر بمددر مددا َ خددذ 

   ،سو  منا زهمل جلمعة ايفسلمني ( .مسان   
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إن عمر كدان رلديد ه مر اهل ايفبارم بل  مسابيل هل    خال  بل الاعا  ع بليا  رري هللا بسو  ال أل ل جنراع ) 

( بمدر  مدا  ئدأل ألحدل عقدد  لددها( ه ال الاعا  ال بلي حدني  د يب الاوذدة ) األمر ولن ألري ليئا صنعه عمر

( , ه   ره  السباي ا ذ واه ا مسع  رمين الاسارك مل ار       علو ايفوصدلي رها دة الرهيدع 1) . د. ماليب اهل ال ين

هددل  علددب بددل نددأ هددل ب بددة هددل    العيددهار بددل سدد،ياع ال ددوري هالرهيددع هددل  ددو  هالسددري بددل ال ددة هددل ملددر  بددل 

 ندأ هدل ب بدة مبدا  سد ،اال مسرهد بل بب  الرمحل هل  دن رها دا هااملهدا ه  زدا  بدل اعدل هعد   رمدة احلد  ث ا

 مسو ما  ليز

  ددو رهي بسددو  ددذه الاددره  نددأ هددل سددعي  ال طدداع هنددأ ال طدداع    ددرهي    بددل ث ددة ذرها  ددو بسددو  وثيدد  لددو -1

هرها ددا بددل ال طدداع حممدد  هددل ايفلدد،ي هرها ددا بددل اهددل ملدد،و حددر  ا مسددارلو بددل  محدد  ه  سدد اد  ددال همددذلك 

اال هايفنت ه لك اهل حهيب مواذ ا ا ا سساال هايفنت ها سس ه نأ هدل ب بدة همل   عدرل رها ا البيه ي مواذ ا ا ا سس

 لذمر شيمل ذيو مع سعة ذ  اهل حهيب ه مر ا خالر  مذلك .
 

 ع بب  احل   مر  دذه الادره  ا األحادايب همل  دذمر ندأ هدل ب بدة ها  لدر بلدو سد،ياع ذمدل ذو دو  ادذا ا -2

 لارب    ه  مل  لك همل  ر ا ماليب اهل ال طاع ابرتارا بليو .الوسطو هالظا ر   و  مره ا ا
 

 ع  ذه الاره   مر ا  ابة مل ال، هامل  ل و ا ابل بول هاح زوا  دا مدسهن الاديخ  هدو حامد  ا سد،رار  حد  -3

 علدو ر    ا م ب احلساهلة   و بس  ا االد نمل بلو شره  بمدر مم دا صدارت معهدوالع شدربا  . ها مداليب    

مددسهن  ع مددا ذيهددا   بدد  ابلاددر  مددل  ددو شددر  ه ددو  ر ددب مددل األهل لاسددو  حسددل أل ددو نعددل  ددذه  حاامددا شددربية 

                                                 
( إللى قوللك  قاتلوا ال ين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخروقد قا  ابن وثير في تفسير اآلية الكريمة )   399-398( ص 1

ك الشروط رواه ا ئمة الحفاع من رواية عبد ( قا  في الخبر المحتوى على تل حتى يعطوا الجزية عن يد و    الرون) 

الرحمن بن ل  ا شعري قا  )  وتبت لعمر بن الخطاب رضي   عنك حين  الح نصارى من أ ل الشام بس    اللرحمن 

 الرحي    ا وتاب لعبد   عمر أمير المؤمنين  ( ف وره.
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هاشدددرتا  بمدددر هلدددا أل دددا اله دددة ابلادددر  ه ع مل  ادددرت  ه مدددر السدددباي مدددل مددداليب الاددداذعي ا األيب مدددا  اددده  لالدددن 

 احلساهلة .

هدل ب بدة لاسهدا  ه  م ر دا ردعي،ة    دا اب  دمايب هع دها   ع  ذه الاره  رها ا  ابة صسا ي  ليك ذيها نأ-4

    هع    و  ه ع ذيها احلاذ  هل بب  هللا اهل ه ر زهملا  .  . د. 
 

 ما رهاه بب  الرهاد ه هو هار هل    شيبة ه مح  اهل حسبل ه هو ببي  بل اهل بباش رري الو بسهما .-5

 

مددي بددل  هيددو بددل شدديخ مددل   ددل ايف  سددة   ددال لددو حددس   هددو بددل اهددل ال ي 60ص  6 ددال ببدد  الددرهاد ا ايفلددسف  

بلددي بددل بارمددة مددوحل اهددل ببدداش  ددال سددرل اهددل ببدداش  ددل للماددرمني  ع   خددذها الاسددارك ا  رل العددر  ذ ددال 

أمدا مدا ميدر انيسدلمان فدال ترفدع فده كنيسد  وال بيعد  وال بيدأل انر وال صدلي  وال يدنهخ فيده بددا  اهدل ببداش ) 

وال يد ل فيه مخدر وال  نزيدرو ومدا كدان مدن أرح صدا أل صدلىاً فعلدى انيسدلم  أن وال يضر  فيه انقاس 

( .  دال  ،سدو مدا ملدر ايفسدلموع ز مدا ما د  مدل  رل العدر   ه  خدذت مدل  رل ايفادرمني  يهاا  م بيدلى م

 بسوع .
 

  هدل ببداش  ( ز حد ثسا مع مدر هدل سدليماع بدل  هيدو بدل حدس  بدل بارمدة  دال  يدل1ه ال  هو هار هل    شيبة)

األبزن  ع ند ثوا ا  ملدار ايفسدلمني هسدامل  ه هيعدة ذ دالز  مدا ملدر ملدر و العدر  ذلديك للعزدن  ع  بسدوا ذيدو هسدامل 

 ه  ددال هيعددة ه    ددرهوا ذيددو ان وسددا ه   اددرهوا ذيددو مخددرا  ه    خددذها ذيددو خسه ددرا   ه  دد خلوا ذيددو . ه مددا ملددر ملددر و 

                                                 
 في منع ترمي  الكنلائس أثلر ابلن عبلا   ل ا وقلا   ( من طريق ابن أبى شيبة بسنده   ا روى السبكي في فتوى لك 1

   قد أخ  العلما  بقو  ابن عبا  وجعلوه مع قو  عمر وسكو  بقية الصحابة إجماعا . 391من الفتاوى ص  2ج
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ا  عد  بلديهن ذللعزدن مدا ا بهد  ن هللعزدن بلدو العدر   ع  وذدوا هعهد  ن ه  العزن ذ،  دو هللا بلدو العدر  ذسهلدو 

  ال،و ن ذود اا  هن .

ه ددال  محدد  هددل حسبددلز حدد ثسا مع مددر هددل سددليما ال يمددي بددل  هيددو بددل حدد  بددل بارمددة  ددالز سددرل اهددل ببدداش بددل 

دا مليدر ما  ملار العر   ه الار العدر   دل للعزدن  ع ند ثوا ذيهدا شديرا ذ دال )  يدرْتها العدر ح فدالاديسا للعا دمل أن أ م

ذحوا فيه  نزيراً ، وأ ا مير ميدرتهح الع دمح فهتىده  يبناا فيهل وال يضربحاا فيه انقاساً وال يشرباا فيهل مخراً وال يتخل

هللا علددى العددر  فنزلدداا فيددهل فدد ن للع ددم مدددا يف ع دددهمل وعلددى العددر ل أن يافحدداا بع دددهم وال يحكلهدداهم فدددا  

 ( .1()  اقت م

ز مسعد  بلدي هدل باصدن ند ث بدل    بلدي الدرحا  97ه ال  هو ببي  ال اسن هل سداليب ا  م دا  األمدوال ص 

أ ا مير ميرته العر  ليس ألحد من أهل الذمد  أن يبنداا فيده بيعد  وال يبدا  بل بارمة بل اهل بباش  ال ) 

ىده علدى انيسدلم  أن يافداا  ددم فيده مخدر وال يقتد  فيده  نزيدر وال يضددر  فيده بنداقاس ومدا كدان قبدل هلدد  ف

ذ ولدو ز مدل  100-97( ه    زاال ا مايب  هو ببي  ا شر   ذا احل  ث حيث  ال ا م دا  األمدوال ص  (2به 

 ملر ملر و العر  ,  اوع ال ملو بلو هزوه .
 

                                                 
 من طريق اإلمام احمد   ا بسنده ومتنك. 674من ) أحكام أ ل ال مة( ص  2( أورره ابن القي  في ج  1
اسلتد   377ملن الفتلاوى ص  2وقد استل السبكي في فتلواه فلي منلع تلرمي  الكنلائس ج  97(  وتاب ا موا  ص  2

للوفا  له  بشرطه  بما روى أبو راور في سننك عن مصر  بن عمرو اليلامي علن يلونس بلن بكيلر علن أسلباط ابلن 

ليلك وسلل  نا عن إسماعيل بن عبد الرحمن السلدي الكبيلر وولهل  ثقلا  علن ابلن عبلا  أن رسلو     للى   ع

 الح أ ل نجران على ألفي حلة النصع في  فر والنصع في رجلب يؤرونهلا إللى المسللمين وعاريلة ثالثلين ررعلا 

وثالثين فرسا وثالثين بعيرا من ول  لنع ملن أ لنا  السلالز يغلزون بهلا والمسللمون ضلامنون لهلا حتلى يررو لا 

ال يخرج لهل  قلس و  يفتنلوا علن ريلنه  ملا لل  يحلدثوا عليه  إن وان باليمن ويد أو لدر  على أن ال يهدم له  بيعة و

حدثا أو يأولوا الربا قا  إسماعيل فقد أولوا الربا قا  أبلو راور ونقضلوا بعلا ملا اشلترط علليه  قلا  السلبكي ) و ل ا 

 الحلللديث فلللي  للللح نجلللران حسلللن جلللدا عملللد  فلللي  للل ا النلللوع ملللن لصللللح وتسلللوي  أن يشلللترط لهللل  فلللي مثللللك 

 .عدم  دم بيعه  ( أ. ـ
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ذاخ ط،هدددا  ذمسهدددا الدددبالال الددديت  سدددلن بليهدددا   لهدددا م دددل ايف  سدددة هالطدددارف هالددديمل همسهدددا مدددل  رل مل  ادددل هلدددا   دددل

ايفسددلموع اخ طاذددا     هلو ددا م ددل الاوذددة هالبلددرع همددذلك ال عددور همسهددا مددل  ر ددة اذ   دد  بسددوع ذلددن  ددر ا مددايب  ع 

 رال ددا    الددذ ل  خددذت مددسهن هلاسددو  سددمها هددني اللددذ ل اذ   و ددا م،عددل رسددول هللا صددلو هللا بليددو هسددلن ص ددل 

ذيها     ع رسول هللا صدلو هللا بليدو هسدلن مداع  بطدو خيدرب  خيرب. ذهذه  ملار ايفسلمني اليت  ح  أل ل الذمة

اليهوال معاملدة حلازدة ايفسدلمني ما د   لديهن ذلمدا اسد عن بدسهن  زال دن بمدر هبداالت مسدارر هدالال ا سداليب. ذهدذا 

أ ر داا انيشدرك  مدن  زيدر  حان  ملار العر  ه منا  ر   صل  دذا مدل  دول رسدول هللا صدلو هللا بليدو هسدلن ) 

 ( ها  لك  الر .  العر 
 

إب ددرا  حدد ثسا حزددا  بددل محدداال هددل سددلمة بددل    الددههو بددل زدداهر  ددال  مددر رسددول هللا صددلو هللا بليددو هسددلن ) 

( حدد ثسا  ه دد  بددل محدداال بددل    الددههو بددل زدداهر  ددال ف  ددال رسددول هللا صددلو هللا بليددو  الي دداد مددن  زيددر  العددر 

 (  ددددال ز ذددددمخرزهن  ر  حددددأ ال أد  في ددددا إال مسددددلماأل ددددر ن الي دددداد والنيددددار  مددددن  زيددددر  العددددهسددددلن ) 

بمر. ح ثسا نأ هل همرف هل    هار ع هحمم  هدل ببيد  بدل ببيد  هللا هدل بمدر بدل انذدع بدل اهدل بمدر  دال  زلدو 

( هرددر  يفددل  دد يب مددسهن  زددال   دد ر مددا  ال  تمددع يف  زيددر  العددر  دينددانبمددر ايفاددرمني مددل زه ددرع العددر  ه ددال) 

. ح ثسا  هو معاه ة بل األبم  بدل سدامل هدل    اجلعد   دال ز زدامل   دل جندراع    بلدي رردي هللا  بيعوع سلعهن 

ويلكم إن عمر كدان بسو ذ الوا ش،اب ك هلسا ك هم اهك هي م  خرزسا بمر مل  ررسا ذرال ا  ليسا صسيعة ذ دال ) 

  ولددوعز لددو مدداع ا  ،سددو بليددو ( حدد ثسا  هددو معاه ددة  ددال األبمدد  مددا وا  رلدديد األمددر فددال ألددري لدديئا صددنعه عمددر

 شيمٌل     سن  ذا .
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هح ثسا  هو معاه ة بل حزا  بمل مسع الاعا   ول  ال بلي رري هللا بسو ز يفا  د يب  ا سدا  دال  هدو ببيد   عد  

الاوذددة مددا  دد م  ألحددل ب دد ع شدد  ا بمددر .  ددال  هددو ببيدد  ه منددا  ددر  بمددر اسدد زاه  خددرا    ددل جنددراع ه ددن   ددل 

  بل السا صلو هللا بليدو هسدلن ذديهن خاصدة ن ثو دو بدل  هدرا ين هدل ميمدوع مدوحل  ل مسدرع بدل صل  حل  ث  ره 

اهددل مسددرع بددل  هيددو بددل    ببيدد ع هددل اجلددرا  بددل السددا صددلو هللا بليددو هسددلن   ددو مدداع  خددر مددا  الددن هددو  ع  ددال ) 

 مندا  دراه  دال  لدك صدلو هللا (  دال  هدو ببيد  ه  أ روا الي اد مدن ا  داز وأ ر داا أهدل  دران مدن  زيدر  العدر 

بليو هسلن لساث ماع مسهن  ه ألمر  حد ثوه هعد  اللدل  ه لدك هدني ا م دا  م بدو بمدر  لديهن  بدل  زالردو  ف دن 

مسها حد ثسا اهدل    هارد ع بدل اهدل بدوع  دالف  دال حل حممد  هدل سدو ل   ظدر م دااب  ر  دو بسد  ذدالع هدل زبدو ذالدن 

بسددم هللا الددرمحن الددرحيم مددن عمددر أمددري انيدد من  إ  بطددا  ذددإ ا ا الا ددا  ) ذيددو ههفال هددل زددرب  ددال ذالم ددو ذم

أهل رعاش كل م سالم عليكم ف   أمحد إليكم هللا الذي ال إله إال ها أما بعدد فد نكم زعمدتم أنكدم مسدلمان 

يبشدر مدن مث ارتدمت بعد , وإنه من يت  وييلق ال يضرس ارتددادس ونيداحبه صدىب  سدن  فدادكروا وال  لكداا ول

أسلم منكم فمن أىب إال النيراني  ف ن هميت بريئ  ممن و دانس بعدد عشدر تبقدى مدن لد ر اليدام مدن النيدار  

بن ران : أما بعد ف ن يعلى كت  يعتذر أن يكان أكرس أحدا منكم على اإلسدالم أو عذبده عليده إال أن يكدان 

ر يعلى أن أي ذ مدنكم نيدم مدا عملدتم مدن األرح قسراً  رباً ووعيداً مل ينهذ إليه منه لييف , أما بعد فقد أم

 ( . وإ  لن أريد نزع ا منكم ما أصلىتم
 

 خل.....  - ي اب  مدا ندوه أل دل الذمدة  ع ند ثوا  - ال  هو ببي  ذهذه األملار اليت  مران ا ص ر  ذا البا 

ل شدرارعهن . ه مدا الدبالال الدديت ه شدبا ها ممدا ملدر ايفسدلموع  دي الدديت   سدبيل أل دل الذمدة ذيهدا     قهدار شدديمل مد
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هلددن ذيهددا السددبيل     لددك ذمددا مدداع مسهددا صددل ا  صددوحلوا بليددو ذلددل  س دده  مددسهن ه ددو  ه ددل  ددول اهددل ببدداش الددذي 

 ( . وما كان قبل هل  فىه على انيسلم  أن يافاا  م به مرانه  ولو) 
 

ال ددر  الدديت  الت    رسددول هللا صددلو هللا ذمدل هددالال اللددل   رل  زددر هالب در ل ه  لددة هالهمددة اجلسدد ل ه  ر  ذهدذه 

بليو هسلن اجله ة ذهدي بلدو مدا   در ن بليدو , همدذلك مدا مداع هعد ه مدل اللدل  مسدو هيد  ايف د ش اذ   دو بمدر اهدل 

( هبلو  ذا م ع الادايب ما د  ملهدا صدل ا  1ادطا  صل ا همذلك م  سة الما  اذ   ها خل  هل الولي  صل ا)

   سدد،ياع هشددرحبيل هددل حسددسة ه   ببيدد ع هددل اجلددرا  هخالدد  هددل الوليدد  همددذلك  الهع  ررددها بلددو  دد ي  ه دد  اهددل

هالال اجله رع ه ر    ا ملها صل  صاحلهن بليها بيال هل  سن , همدذلك  دبط ملدر صداحلهن بمدره هدل العداص , 

   مدره همذلك هالال خراساع   ال   ا  ه  م ر دا صدل  بلدو  د ي ببد  هللا هدل بدامر هدل مر ده همداع مس هدي  لدك 

 الره  ه ذا ا ال ر ب ماع .
 

ه مددا مددا هرامل  لددك ذإ ددا اذ   دد  هعدد  بلددو  دد ي سددعي  اهددل ب مدداع هددل ب،دداع هايفهلددب هددل    صدد،رع ه   يبددة هددل 

مسددلن ه ددو ن  ددال  هددو ببيدد  ز ذهدد  مل بلددو شددراهن   نددال هيددسهن ههيسهددا همددذلك مددل هددالال  خددذت بسددوع ذددر   

ا   د  هن بلدو  مد هن هال دسهن م،عدل بمدر ص دل السدواال ه مندا  خدذ بسدوع بلدو  د ي ا مايب رال ا      لها ه  رار دا 

سددع  . همددذلك هددالال الاددايب ملهددا بسددوع مددا خددال مدد  ا بلددو  دد ي  ه دد  هددل    سدد،ياع ه شددرحبيل هددل حسددسة ه   

هددل    ببيدد ع اهددل اجلددرا  هخالدد  هددل الوليدد . همددذلك اجلبددل  خددذ بسددوع ا ه عددة زدداه مَل ه اه دد  بلددو  دد ي سددع  
                                                 

( قا  أبو عبيد في  وتاب ا موا  تحت عنوان )   ا وتاب  لح خالد ن الوليد إلى أ ل رمشق( ، ) حدثنا محمد بن وثيلر  1

عن ا وزاعي عن ابن ُسراقة أن خالد بن الوليد وتب   لل رمشلق...  ل ا وتلاب ملن خاللد بلن الوليلد   لل رمشلق إنلي قلد 

قلا  أبلو عبيلد وقلد ذولر فيلك ولال ملا أحفخلك وفلي آخلره ) شلهد أبلو عبيلد  بلن  أمنته  على رمائه  وأمواله  وونائسه  ( ا

الجراز وشرحبيل بن حسنة وقضاعي بن عامر ووتبك سنة ثالث عشر( أ. ـ ا والكالم ال ي ذولر أبلو عبيلد أنلك لل  يحفخلك 

ي فلي فتلواه فلي منلع  و ) أن ال تسكن وال تهدم ( يخهر ذلك مما في تلاري  رمشلق البلن عسلاور وملن ريقلك أورره السلبك

ولفخك ) عن خالد أنك وتب وتاب  لح   ل رمشق إني أمنلته   400من فتاوى السبكي ص  2ترمي  الكنائس و ي في ج

 على رمائه  وأمواله  وونائسه  أن ال تسكن وال تهدم ( أ. ـ.
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ه اص هالسعماع هل م رع همذلك األ واه  ه  م ر ا همذلك ذارش بلو  د ي    موسدو األشدعري هب مداع هدل    

العدداص هب بددة هددل  ددههاع ه ددر ن مددل  صدد ا  السددا صددلو هللا بليددو هسددلن همددذلك ايفعددر  بلددو  دد ي ببدد  هللا هددل 

   بددددددددددددل  هيددددددددددددو سدددددددددددع  هددددددددددددل    سدددددددددددر  حدددددددددددد ثسا ببدددددددددددد  هللا هدددددددددددل صددددددددددددان بددددددددددددل موسدددددددددددو اهددددددددددددل بلددددددددددددي هدددددددددددل راب

 ( . انيغر  كله عنا  ال ) 

 دددال  هدددو ببيددد  همدددذلك ال عدددور ز حددد ثسا  ادددايب هدددل بمدددار بدددل  ه ددد  هدددل مسدددرع بدددل احلادددن هدددل ببددد  الدددرمحل هدددل    

العلدددمامل اد عمدددي همددداع ممدددل شددده  ذددد    يسدددار ة  دددال حاصدددر ا معاه دددة سدددبع سدددسني     شدددهرا   ذ  و دددا ههع دددوا 

ف ددذس بددالد العنددا  بمددر ذسدداال      ع  يسددار ة ذ  دد   سددرا.  ددال  هددو ببيدد  ) ه،  هددا    بمددر هددل ادطددا  ذ ددايب 

 (  . د.  وقد أقر أهل ا في ا على ملل م ولرائع م ولكل هذس قيص وأنبايف أتيت مبا علمنا من ا إن لايف هللا
 

 2الاسددارك   ايفددراال مددل مدداليب    ببيدد  ا األمددوال بلددو  ثددر اهددل ببدداش ه دد   ددال السددباي ا ذ ددواه ا مسددع  ددرمين

ز الذي ا   اه   و   شيمل  ب و مل الاسارك    هعه  حيث نوه العه , مما  مدر ا مالمدو بلدو  ثدر  393ص

مددا  لددو )  دد   خددذ العلمددامل ه ددول اهددل ببدداش  ددذا هزعلددوه مددع  ددول بمددر هسدداوت  391ص 2اهددل ببدداش  ددذا  

 ه ية الل اهة   ابا (  . د.
 

  معمددر  ددال م ددب بمددر هددل ببدد  العه دده    بددرهع  عدد  اهددل حممدد   ع  هدد يب  ددال  محدد  حدد ثسا ببدد  الددرهاد  خددرب -5

الاسدارك الديت ا  ملددار ا ايفسدلمني  ددال هشده ت  د يب الاسددارك الديت ا  ملددار ايفسدلمني  دال هشدده ت بدرهع هددل 

ص  2حممددد   هددد مها هلدددسعامل ,  مدددر  دددذه الرها دددة هسدددس  ا هم سهدددا مدددك الددد  ل هدددل ال دددين ا  حادددايب   دددل الذمدددة  

ادد  بسددواع )  دد يب مسارسددهن ه ددل   ددرهوا هسا وسددهن (  ددذا  59ص  6ه دد  ره  ببدد  الددرهاد ا ملددس،و   676

األثددر بددل بمددو ه ددب هددل انذددع هل،دد  ) م ددب بمددر اهددل ببدد  العه دده    بددرهع هددل حممدد   ع  هدد يب الاسددارك الدديت ا 
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بلددو م ددا  بمددر ه دد يب   ملددار ايفسددلمني  ددال ذادده ت بددرهع هددل حممدد  رمددب حدد  ه ددف بليهددا   البددا  ذادده ت

بددرهع  ف ددا ذهدد مها . ه   سددا    ددذا مددا رهاه اهددل    شدديبة ا ملددس،و بددل ح،ددل هددل  يدداث بددل    اهددل ببدد  هللا 

صدا اا ( ألع  ولدو ) ( 1ال  ددم بيعد  وال كنيسد  وال بيدأل انر صدا اا عليده السخعي  ال ز زاملان م ا  بمدر ) 

  له ارها مدل  دو صدل  همل   دل ذيدو هدبالال ا سداليب ذهدو بدايب هالدذي   د يب ( أل و مل   ل  ح2(  ي    ه  مسو)عليه 

 ي  دول بمدر  -خداص هدبالال ا سداليب ه ادوع  دذا  - ي م اهة بمر هل بب  العه ه بلو برهع اهل حمم   د مها  -

وش هلدذلك  مدر ( ا هدالال اجملد ال  دم بيع  وال كنيس  وال بيدأل انر صدا اا عليدها رها ة اهل بب  هللا السخعي ) 

ذيددو هيدد  السددار  ه ا هالال ددن  ههددالال السلددار  الدديت صددوحلوا بسهددا همددا وا مس،ددرال ل ذيهددا ذددال  سددا  هددني الددرها  ني الل ددني 

   ل ا بل بمر هل بب  العه ه رري هللا بسو .
 

ا سداليب الدديت   هايف لدوال مدل  لدك   ا صد   الرها دة األه    دو  علدن  دا   دو   صدل  هلدن بلدو  ه ارهدا ا ذد   هدالال

ما دد  ادد  حامددو ه  ر ددا الاددايب أل ددا سدداسو هملددر هالعددراد  ا س،ا دداف هالرها ددة ال سيددة بددل بمددر هددل ببدد  العه دده  

م دا      ددويب صلوصدني ا هددالال صلوصدة هالرها ددة األه  ل،د  بددايب ا هدالال ا سدداليب ذهدي خاصددة هد ار ا سدداليب 

هدني  391-390مل ذ داه  السدباي ص 2مسع  رمين الاسارك  بامة ا األحاايب  ذا  ع السباي ا ذ واه ا 

                                                 
ه أبلو عبيلد فلي بلاب ملا يجلوز ( عزه الى ابن أبى شيبة بالسند الم وور السبكي في فتواه فلي منلع تلرمي  الكنلائس وروا 1

وحلدثنا حفلا بلن ليلاث علن أبلي بلن عبلد   قلا  )  أتانلا   95  ل ال مة أن يحدثوا في أرض العنو  ( إلل .. قلا  ص 

ال تهدموا ونيسة وال بيعة وال بيت نار وال تحدثوا ونيسلة وال بيعلة وال بيلت نلار وال نحلدوا  وتاب  عمر بن عبد العزيز )  

 ( أ. ـ. بهيمة وال تجمعوا بين  التين إال من ع ر شفر  على را  
عن معمر بن عملرو بلن ميملون  61ص 6( مما يشهد لكونك قيدا ال بد منك ما ورر في رواية عبد الرزاق في مصنفك ج 2

فقللت ال تهلدم  ل ا ملا  لولحوا  -أي نصلارى الشلام -في  لدم ونائسله   -أي ابن عبد العزيز -أنك قا  ) واستشارني عمر 

ليك فتروها عمر ( أ. ـ. وو لك ما رواه أبو عبيد في باب أ ل الصلح يتروون على ما ولانوا عليلك قبلل ذللك ملن أملور  ، ع

قا      حدثني نعي  بن حمار عن ضمر  بن ربيعة عن رجا  بن أبي سلمة قا   خا   حسلان  152من وتاب ا موا  ص 

نيسة ووان فالن سمي رجل من ا مرا  أقطعك إيا ا فقا  عمر إن ابن مالك عج  أ ل رمشق إلى عمر بن عبد العزيز في و

وانت من الخمس عشر  ونيسة التي في عهد   فال سبيل لك إليها وقا  ضمر  عن علي بن أبي حملة خا لمنا عجل  أ لل 

ورر لا رمشق إلى عمر بن عبد العزيز في ونيسة وان فالن قطعها لبني نصر بدمشق فأخرجنا عملر بلن عبلد العزيلز منهلا 

 إلى النصارى فلما ولي يزيد بن عبد الملك رر ا على بني نصر وأخر منها النصارى (.
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ه دد    690ص  2الددرها  ني ايفس ددول ني بددل بددر هددل ببدد العه ه. ه ددال مددك الدد  ل هددل ال ددين ا  حاددايب   ددل الذمددة  

م ب بمر هل بب  العه ه    بمالو  ع     موا مسيسة ه  هيعة ه    انر ه   سا    ذا مدا حاداه ا مدايب  محد  

 مر   يب الاسارك ذإ ا اليت  ح ث  ا هالال ا ساليب.  . د.  و  

 ال  خربان معمر بل رزل بمل مسع احلسل  دال مدل السدسة  ع ذد يب  60ص 6ما رهاه بب  الرهاد ا ملس،و  -4

  الاسارك اليت ابألملار ال  )ة هاحل   ة. هبل بب  الرهاد رهاه ا مايب  محد  هدل حسبدل ممدا ا )   حادايب   دل الذمدة

 دددال  محددد  ز  دددال ببددد  الدددرهاد ه خدددربان معمددددر بمدددل مسدددع احلسدددل   دددول ز  ع مدددل السدددسة  ع ذدددد يب  676ص 2(  

الاسددارك الدديت ا األملددار ال  )ددة هاحل   ددة .  . ددد. ه دد  هرال ا  دد يب الاسددارك مرذوبددا  مددا  خرزددو  هددو الادديخ اهدددل 

 ثسدا  هدو   دو  سدليماع هدل الاهال ثسدا حممد  هدل حباع  ال ز ثسا اهل رس ة هثسا  هدو زع،در حممد  هدل بلدي هدل صلد   دا 

اهدددماا اليدداامع ال سددار ثسددا  ابع هددل    بيدداش بددل   ددك هددل مالددك  ددالف  ددال رسددول هللا صددلو هللا بليددو هسددلن )  

هعدد   ع   374-373مددل ال، دداه  ص 2( هلاددل  ددال السددباي ا ذ ددواه ا مسددع  ددرمين الاسددارك  واهدددماا البيددع

ذمور  ددال ز  سددسااله رددعيف هلددو صدد  لادداع )اددل ال مسددك هعمومددو ذيمددا حدد ث ا رهاه مددل ار دد  اهددل حبدداع ايفدد

 ا ساليب هذيما   يب .  . د.
 

ما رهاه  هو ببي  ال اسدن هدل سداليب ا اب  مدا ندوه أل دل الذمدة  ع ند ثوا ا  رل العسدوع ها  ملدار ايفسدلمني -5

ببداال بددل  دديك هدل سددع   دال مسعدد  ااهسددا   همدا   نددوه مدل م ددا  األمددوال ,  دال هحدد ث   هدو  عددين بددل شدبل هددل

(  ددال  هددو ببيدد  ز  راه  عدد  الاسددارك هالبيددع ههيددوت  ال ينبغددي لبيددأل رمحدد  أن يكددان عنددد بيددأل عددذا   ددول )  

 (  . ددددددددددددددددد. 1()  ال ينبغددددددددددددددددي أن تكددددددددددددددددان مددددددددددددددددع انيسددددددددددددددددا د يف أميددددددددددددددددار انيسددددددددددددددددلم السددددددددددددددددواع   ددددددددددددددددول ) 
 

                                                 

 95( وتاب ا موا  ص  1 
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ور  هرال السددباي  ددذا األثددر ا اب  األحاال ددث الددوارالع ا همددل ار دد     ببيدد  ا م ددا  األمددوال  ددذا هسددس ه ايفددذم

 ( .1مسع  رمين الاسارك ه هرال معو  ،سو    ببي  ايفذمور)

 

 إيراد نياص انيذاه  األربع  يف انياضا 

 

ال ينبغددي أن تددك  يف أرح العددر  كنيسدد  وال بيعدد  وال يبددا   ددال ا مددايب حممدد  هددل احلسددل صدداحب    حسي،ددة )  

 2(   ددل  لددك بسددو ا مددايب مددك الدد  ل هددل ال ددين ا  حاددايب   ددل الذمددة   نزيددر ميددرا كددان أو قريدد في ددا مخددر و 

, ه ما ما  عهي    ا مدايب    حسي،دة مدل ال دول صحد اث الاسدارك ا ال در  ذي دول السدباي ا ذ دواه ا  694ص

ال لحد اثها ا ال در  مدا  لدو ) لعدل  اب حسي،دة  مندا  د 388-387ص  2مسع  رمين الاسارك   ول حول  لدك  

اليت  س،رالهع ابلسان ذيها بلو باالذن ا  لك ايفاداع ه دوه مدل العلمدامل )سعهدا أل دا ا هدالال ايفسدلمني ه ب د هن 

ه ع ا ،رالها ذيها ذهن اد   د  ن ذدال )اسدوع مدل  حد اث الاسدارك أل دا الار ا سداليب ه   ر د   هدو حسي،دة  ع  ر دة 

ة مددل هسدامل مسيسددة ذيهددا . ذددإع  دذه ا معددن األملددار ذ ادوع حمددل از مددا  ه اددوع ذيهدا مسددلموع ذدديمال   دل الذمدد

األلف هالداليب ا ال در  الديت زدرت بداالذن هسداسهن ذيهدا  شد عاهلن صبمدال ايفسدلمني مدل ال،الحدة ه و دا .  ه يفدا 

سدسهن ذلدن  سدلموا هلدو  رزو مدل  سدالمهن صدا ر ل اب لدني للزه دة ذدإان لدو مل  دب هن ا هدالال ا سداليب مل  سدمعوا حما

ه يا ن هال زه ة ه  صعار  رها ه  ،وا ذب يساه هال زه دة    لد ا ذيهدا هدل ا  سدالمهن. ههلدذا   ا  دهل بيسدو بليدو 

الساليب     بلها ألع م ع ال  يا اليت  رزو ذيها  سالمهن ذر   هاحلان  ههل هههال بل و ذدههال حادن  بدول اجله دة 
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المهن ه لدك حادن مدل  حادايب شدر عة السدا صدلو هللا بليدو هسدلن هلديك حامدا ز  د ا هههال بل و ه دو ا  ظدار  سد

 ذإع بيسو بليو الساليب  منا  سهل حامما هار عة السا صلو هللا بليو هسلن .
 

  دددال السدددبايز ههعددد   ع م بددد   دددذا ه ،ددد  بلدددو شدددر  جممدددع الب دددر ل  هدددل السدددابا  مدددل م دددب احلس،يدددة ذ دددال 

يف األميددار دون القددر  ألن األميدددار ةددل إقامدد  الشددعائر وقدداف صدداح  ا دايددد : وهددذا انيددذكار إوددا هددا ) 

وانيروي يف دايران  نعان عن إظ ار هل  يف القر  أيضدا ألن  دا بعدهل الشدعائر وانيدروي عدن صداح  ا دايد  

راهم , رمح  هللا يف قر  الكاف  ألن أك ر أهل ا أهل الذم  ويف أرح العر   نعدان مدن هلد  يف أميدارهم وقد

(  . دد.  ادذا  مدر السدباي  سدا ه د   دال ا موردع  ويف الكايف من كت  ا نهي   افظ الدين قريد  مدن هلد 

)  ه دددول    حسي،دددة  388 خدددر مدددل  دددذه ال، دددو  ا البدددا  الدددذي ب ددد ه يفدددا ا  دددذا البدددا  مدددل اكالر  دددال ص 

ببداش الدذي سدس ايو ا ايفلدر ه دل   دول  له ارها ا ال ر  هعي    الليل بليو هلعلدو  خدذه مدل م،هدويب  دول اهدل

 منددا  عدد  ابيفلددر  ي مورددع مدداع م  سددة  ه  ر ددة (  . ددد . ه دد  ها السددباي هوبدد ه  ع    ه ددول اهددل ببدداش الددذي 

مل ال، اه  )  ه ما  ول اهل بباش ذاش هر  شدهارا م دوا سدسذمره ه دو مدا رهاه  391ص  2 شار  ليو حيث  ال  

بة ا ملددس،و  ددال ثسددا مع مددر اهددل سددليماع بددل  هيددو بددل حددس  بددل بارمددة  ددال  يددل  هددل بسددو  هددو هاددر هددل    شددي

بباش   للعزن  ع ن ثوا ا  ملار ايفسدمني هسدامل  ه هيعدة , ذ دال ز  مدا ملدر ملدر و العدر  ذلديك للعزدن  ع  بسدوا 

سه درا  ه  د خلوا ذيدو . ه مدا ملدر ذيو هسدامل  ه  دال هيعدة ه    درهوا ذيدو ان وسدا ه   ادرهوا ذيدو مخدرا  ه    خدذها ذيدو خ

ملدددر و العزدددن ذ،  دددو هللا بلدددو العدددر  ذسهلدددوا  عددد  بلددديهن ذللعزدددن مدددا ا بهددد  ن هللعزدددن بلدددو العدددر   ع  وذدددوا 

هعه  ن ه   ال،و ن ذود اا  هن (  ال السباي )  ه    خذ العلمدامل ه دول اهدل ببداش  دذا هبلدوه مدع  دول بمدر 

 .هساوت ه ية الل اهة   ابا (  . د
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 26 

إن كداناا يف بلدد  بناهدا انيسدلمان فدال  كندان مدن بندايف كنيسد  وكدذل  ه ما  ص ا  مالك ذ ال ا اجلوا ر )  

 لا ملكنا رقب  بلد  من بالدهدم ق دراً ولديس لممدام أن يقدر في دا كنيسد  بدل  د  نقدهل كنائسد م ادا و أمدا إها

ر اا إبقدايف كنيسد   داز و وأمدا إن افتتىدأل فتىأل صلىاً على أن يسكناها خبرا  ورقب  األبني  للمسلم  ول

علددى أن تكددان رقبدد  البلددد  ددم وعلددي م  ددرا  وال تددنقهل كنائسدد م فددذل   ددم مث  نعددان مددن رم ددا قدداف ابددن 

انيا شان : و نعان من رم كنائس م القد   إها ُرأل إال أن يكان هل  لدر اً يف عقددهم فيدايف  دم و نعدان 

ونقل الشديخ أبدا عمدر أَندم ال  نعدان مدن إصدالي مدا وهدي من دا وإودا منعداا مدن من الزايد  الظاهر  والبا ن و 

( فلددا  ال يحرفددع فدديكم ي اديدد  وال نيددراني إصددالي كنيسدد  فيمددا بدد  انيسددلم  لقالدده صددلى هللا عليدده وسددلم    

  يفصددا اا علددى أن يتخددذوا الكنددائس إن لددايفوا فقدداف ابددن انيا شددان ال  دداز هددذا الشددرط و نعددان من ددا إال

بلدهم الذي يسكنه مع م انيسلمان فل م هل  وإن مل يشك اس قاف وهذا يف أهدل اليدلقو وأمدا أهدل العندا  

فددال تددك   ددم عنددد ضددر  ا زيدد  علددي م كنيسدد  إال هدددمأل مث ال  كنددان مددن إحددداث كنيسدد  بعددد وإن كدداناا 

 (  . د.   معتزل  عن بالد اإلسالم
 

 حادن األملدار الديت هزد ت ذيهدا الاسدارك همدل ايفالايدة الدذ ل و دوا ا موردو  ما   لدو اهدل ال دين بدل ايفالايدة ا

الاسددارك ا مددايب  هددو هاددر حممدد  هددل الوليدد  ال،هددري الطراوشددي ايفددالاي ا م اهددو )  سددرا  ايفلددوم  (  ددال ا حاددن 

ُتدددث   أمددر عمددر بددن اضيددا  رضددي هللا عندده أن  دددم كددل كنيسدد  مل تكددن قبددل اإلسددالم ومنددع أنالاسددارك )  

كنيسدد  وأمددر أن ال تظ ددر عليدده  ار دد  مددن كنيسدد  وال يظ ددر صددلي   ددار  مددن الكنيسدد  إال كسددر علددى رأس 

صاحبه وكان عرو  بن ةمدد ي ددم ا بيدنعايف وهدذا مدذه  علمدايف انيسدلم  أدعد  ولددد يف هلد  عمدر بدن 

دي دد  و وهكددذا قدداف : ا سددن عبددد العزيددز وأمددر أن ال يددك  يف دار اإلسددالم بيعدد  وال كنيسدد   دداف قد دد  وال ح
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البيدري قدداف : مدن السددن  أن  دددم الكندائس الدديت يف األميددار القد د  وا دي دد  و ندع أهددل الذمدد  مدن بنددايف مددا 

 (  . د.   ر 

ماليب الطراوشي ا سرا  ايفلدوم همدا  مدره بدل بدرهع هدل حممد  هدل ببد  العه ده هاحلسدل البلدري رهاه بسهمدا ا مدايب 

حددُنا الدرهاد ممدا ا )   حادايب   دل الذمدة (  هدل ال دين ذ د   دال اهدل ال دين  دال  محد  ز  مح  هل حسبل بدل ببد  

عبد الرزا  أ رب  معمر قداف كتد  عمدر ابدن عبدد العزيدز إ  عدرو  يعد  ابدن محدد أن ي ددم الكندائس الديت يف 

معمدر عدن  دع أميار انيسدلم  قداف ولد دت عدرو  بدن ةمدد ي ددم ا يف صدنعايف و قداف عبدد الدرزا  وأ دربان 

 (  . د. ا سن يقاف إن من السن  أن  دم الكنائس اليت يف األميار القد   وا دي  
 

   وال حيدددُاا يف أميددار انيسددلم  كنيسدد  وال  تمعددا ليددلاا م وال يظ ددرون في ددا ه ددال الادداذعي ا ايفخ لددر 

لم  وأن يهرقاا بد  هيئدا م يف انيركد  محل اضمر وال إد اف  نزير وال حيدُاا بنايف ييالان به على بنايف انيس

وانيلبس وب  هيئات انيسلم  وأن يعقدوا الزانر علدى أوسدا  م وال يدد لاا مسد دا وال يسدقاا مسدلما مخدرا 

وال ييعمدداس  نزيددرا وإن كدداناا يف قريدد   لكاَنددا منهددردين مل يعددرح  ددم يف مددرهم و نددازيرهم ورفددع بنيدداَنمو وإن  

كنيسدد  أو بنددايف  ايددل كبنددايف انيسددلم  مل يكددن للمسددلم  هدددم هلدد  وتددر  علددى مددا   كددان  ددم مبيددر انيسددلم 

و د ومنعاا من إحداث م لهو وهذا إها كان انيير للمسلم  أحياس أو فتىاس عنا  و ولرط هذا علدى أهدل 

ى أن الذم و وإن كاناا فتىاا بالدهم علدى صدلق مدن م علدى تدرك م وإايس  لداا وإايس وال  داز أن ييدا اا علد

 ( . ينزلاا بالد اإلسالم حيدُان في ا هل 
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الددبالد قسددمان : بلددد  ابتناهددا انيسددلمان فددال  كددن أهددل الذمدد  مددن إحددداث   ددال صدداحب السها ددة ا شددرحو )  

كنيسدد  في ددا وال بيددأل انر فدد ن فعلدداا نقددهل علددي م فدد ن كددان البلددد للكهددار و ددر  فيدده حكددم انيسددلم  ف ددذا 

ا  وملكدداا رقددا  األبنيدد  والعددراص تعدد  نقددهل مددا في ددا مددن البيددع والكنددائس قسددمان فدد ن فتىدده انيسددلمان عندد

وإها كنا ننقهل ما نيادف من الكنائس والبيع فدال فهدى أان ودنع م مدن اسدتىداث م ل دا ولدا رأ  اإلمدام أن 

البلددد  ائهدد  مددن أهددل الكتددا  فالددذي قيددع بدده األصددىا  منددع هلدد  وهكددر العراقيددان  يبقددي كنيسدد  ويقددر يف

أحدمها أنه  از لممام أن يقرهم ويبقي الكنيس  علي م وال ا  ال  از هل  وها األصدق الدذي قيدع  و   

به انيراوز  : هذا إها فتىنا البلد عنا و فد ن فتىناهدا صدلىا ف دذا ينقسدم إ  قسدم : أحددمها أن يقدع الهدتق 

ا زيدد  فدد ن اسددت ناا يف اليددلق علددى أن رقددا  األراضددي للمسددلم  ويقددرون في ددا مبدداف ي دوندده لسددكناها سددا  

أَندا  أحدمها :البيع والكنائس مل ينقهل علي م وإن أ لقاا وما است ناا بيع م وكنائس م فهي انيس ل  و  ان : 

 تنقهل علي م ألن انيسلم  ملكاا رقا  األبني  والبيع والكنائس تغنم كما تغنم الدورو

كندددان مدددن انيقدددام االبتبقيددد   تمدددع  دددم في دددا يرونددده عبددداد  ال ولك دددا الن لدددر نا تقريدددرهم وقدددد ال يتم وال دددا :

 وحقيقدددددد  اضددددددالف تر ددددددع إ  أن اللهددددددظ يف ميلدددددده اليددددددلق هددددددل يتندددددداوف البيددددددع والكنددددددائس مددددددع القددددددرائن

 اليت هكرانها و 

القسم ال ا  أن يهتى ا انيسلمان على أن تكان رقا  األرح  دم فد ها وقدع اليدلق كدذل  مل يتعدرح للبيدع 

ا أرادوا إحدددداث كندددائس فانيدددذه  أَندددم ف  نعدددان فددد َنم متيدددرفان يف أمالك دددم وأبعدددد بعدددهل والكندددائسو ولددد

 ( .1()  أصىابنا فمنع م من استىداث ما مل يكن ف نه إحداث بيع  يف بلد هي ُتأل حكم اإلسالم
 

                                                 

  696ص 2( أحكام أ ل ال مة البن القي  ج 1 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 29 

 لداحلوا بليدو )  ه ما احلسبلية ذ    ال ادالل ا م ا   حاايب   ل ايفلل ) اب  احلان ذيما  ح ث و السلار  ممدا مل

أ ددربان عبددد هللا بددن أمحددد قدداف : كددان انيتاكددل نيددا حدددث مددن أمددر النيددار  مددا حدددث كتدد  إ  القضددا  ببغددداد 

يس  م أيب حسان الزايدي ولريس فكتبداا إليده وا تلهداا فلمدا قدره عليده قداف : أكتد  مبدا أ دا  بده هد اليف إ  

اب دديث   ومل يكدن يف أولئد  الدذين كتبداا أحدد حيدت أمحد بن حنبل ليكت  إ  ما يدر  يف هلد  قداف عبدد هللا

إال أاب حسان الزايدي وأحت   حاديث عن الااقددي فلمدا قدره علدى أيب عرفده وقداف هدذا  داا  أيب حسدان 

وقدداف هددذس أحاديددث ضددعاف ف  ابدده أيب واحددت   ددديث ابددن عبدداس رضددي هللا عن مددا فقدداف : ُنددا معتمددر بددن 

عدن عكرمدد  قداف سددئل ابدن عبدداس عدن أميددار العدر  أو دار العددر  هددل سدليمان التيمددي عدن أبيدده عدن حددن  

( قدداف و عددأل أيب يقدداف 1للع ددم أن حيدددُاا في ددا لدديئا فقدداف :    أ ددا ميددر ميددرته العددر   ( فددذكر ا ددديث 

لدديس للي دداد وال للنيددار  أن حيدددُاا يف ميددر ميددرس انيسددلمان بيعدد  وال كنيسدد  وال يضددرباا فيدده بندداقاس إال 

م صددلىاو ولدديس  ددم أن يظ ددروا اضمددر يف أميددار انيسددلم  علددى حددديث ابددن عبدداس   أ ددا ميددر فيمددا كددان  دد

 ( .  ميرس انيسلمان
 

وإها   خددربان محددهع هددل ال اسددن هببدد  هللا هددل  محدد  هددل حسبددل هبلددمة  ددالوا حدد ثسا حسبددل  ددال ز  ددال  هددو ببدد  هللا )  

عندا  فدال و ولديس  دم أن حيددُاا بيعد  وال كنيسد  كانأل الكنائس صدلىاً تركداا علدى مدا صدا اا عليده و ف مدا ال

ل  تكن وال يضرباا انقاساً وال يرفعاا صليباً وال يظ روا  نزيدراً وال يرفعداا انر وال لديئا ممدا  داز  دم فعلده يف 

ديدن م  نعدان مدن هلد  وال يككدان قلددأل للمسدلم  أن  نعداهم مدن هلد  و قدداف نعدم علدى اإلمدام مدنع م مددن 

                                                 
ا فيلك خنزيلرا . وأيملا مصلر (  تمامك )  ليس لعجل  أن يبنلوا فيلك وال يضلربوا فيلك ناقوسلا وال يشلربوا خملرا وال يتخل و 1

مصرتك العج  ففتحلك   علز وجلل عللى العلرب فنزللوا فيلك فل ن للعجل  م فلي عهلدته  وعللى العلرب أن يوفلوا بعلد   وال 

 .674ص 2يكلفو   فوق طاقته  ( ومن طريق اإلمام أحمد بسنده ومنك ساقك ابن القي  في أحكام أ ل ال مة ج
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ن  ددنع م مددن اإلحددداث إها كانددأل بالدهددم فتىددأل عنددا و وأمددا اليددلق فل ددم مددا صددا اا عليدده هلدد و السددليا

يايف  م وقاف: اإلسالم يعلدا وال يعلدى وال يظ درون مخدرا: قداف ا سدن بدن علدي بدن ا سدن أنده سد ف أاب عبدد 

 ( .1() هللا عن البيع  والكنيس  ُتدث قاف يرفع أمرها إ  السليان

 

 تهر  في ا أهل الع د والذم  وحكم الكنائس في اتقسيم البالد اليت 

 

. الددبالال الدديت  ،ددرد ذيهددا   ددل الذمددة هالعهدد     ثالثددة  669ص 2 سددن ا مددايب اهددل ال ددين ا  حاددايب   ددل الذمددة  

   سايبز

 هالال   ام ا ايفسلموع ا ا ساليب . أحدها :

  ررها هسامسيها .هالال   ار   بل ا ساليب ذاذ   ها ايفسلموع بسوع هملاوا  ال ا  :

 هالال   ار   بل ا ساليب هذ  ها ايفسلموع صل ا  . ال الث :

   دددال اهدددل ال دددين ز  مدددا ال سدددن األهل ذهدددو م دددل البلدددرع هالاوذدددة ه هاسدددط ههعددد اال هال دددا رع .  مدددا البلدددرع هالاوذدددة 

هفال حد ثسا ببد  الدرمحل ذم ار ا ا خالذة بمر هدل ادطدا  رردي هللا بسدو  دال  ه د  هدل  دارهع  خدربان هفال هدل    

اهددل    هاددرع بددل انذددع هددل احلددارث  ددال ز مدداع  مددو ايفدد مسني  دد  ن  ع  ددذها للمسددلمني ملددرا همدداع ايفسددلموع  دد  

 هها مل  بدل الب در هذ  دوا األ دواه هماهدل هاربسد اع ذلمدا اذ   دوا م بدوا  ليدو ز  ان هزد ان هطربسد اع ماداع   ابش 

ن الزلدة ه  حازدة حل ي شديمل هيد  ههيدسان ذيدو الزلدة  ع   خدذه ملدرا  دال ذ د يب هو ذا ب  ليهن ز  ع هي  ههيسا

بليو رزدل مدل هد  سد هش   دال لدو الهد  ذ دال لدو ف  مدو ايفد مسني    مدررت مباداع الهع الزلدة هدو ابال دة   دال هلدا 
                                                 

 .692ص 2( أحكام أ ل ال مة ج 1
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زدب  لدك بمدر ادر بة ه  ال ل رل البلرع ههيسهدا ههدني الزلدة ذرسدخ ذيدو خلدي  ندري ذيدو ايفدامل ه  دة  لدب ذمب

ررددي هللا بسددو ذدد با ب بددة هددل  ددههاع ذبع ددو ا  رهعددني رزددال ذدديهن انذددع هددل احلددارث هفال  خددوه ألمددو.  ددال سدديف هددل 

بمره ملرت البلرع سسة س ة بارع هاخ ط   بدل الاوذدة ه ما يدة  شدهر ه دال   داالعز  هل مدل ملدر البلدرع رزدل 

 مدددددددددددددددددددددددددددددددددل هددددددددددددددددددددددددددددددددد  شددددددددددددددددددددددددددددددددديباع  سدددددددددددددددددددددددددددددددددمو ايف دددددددددددددددددددددددددددددددددن هدددددددددددددددددددددددددددددددددل حارثدددددددددددددددددددددددددددددددددة ه  دددددددددددددددددددددددددددددددددو م دددددددددددددددددددددددددددددددددب   

(  إ  نزلددأل أرضددا بيددر  فكتدد  إليدده :  إها أا  كتددايب هددذا ف ُبددأل حددأ أيتيدد  أمددرير ررددي هللا بسددو )  بمدد 

 ذبعث ب بة هل  ههاع معلما ه موا ذعها األهلة .
 

ه دال محداال هدل سددلمة بدل محيد  بدل احلسددل  ع بمدر اهدل ادطددا  رردي هللا بسدو ملدر البلددرع هالاوذدة .  دال ه مددا 

 وسددف سددسة سدد  هسددا ني مددل اهلزددرع ا السددسة الدديت مددات ذيهددا ببدد  ايفلددك اهددل مددرهاع .  هاسددط ذبسا ددا احلزددا  هددل

ه ما هع اال ذ ال سليماع هل اجملال  هه ر    زع،ر )  خرزد  مدع    زع،در  ومدا   بدل  ع  ب د  م  سدة هعد اال هلدل 

بة مل السلار  ذ دال ا  دب  رقال مورعا   ب  ذيو م  سة  اوع ذيها بساره  ال ذبلران ه ك شيخ مبو همعو  ا

هسا     ذا ال ك  سملو ذم دو  ليدو ذو دف بليدو  هدو زع،در ذسدلن بليدو    دال ف شديخ  هلعدك   دو  بدن  سدا م  سدة 

 دددال ز  عدددن هلسددد  هلددداحبها ,  دددال ز همدددا بلمدددك ق  دددال ال دددك ز همدددا امسدددك  دددال امسدددي ببددد  هللا  دددال ذلسددد  

.  ددال ذ بسددن  هددو زع،ددر هصددعا  حل ذ ددال ز  ان ههللا م ددالص  هلدداحبها  ددال ز ذمددا اسددن صدداحبها ق  ددال ز م ددالص

ماع     سمي  ه ان صعو م الصا  ذاخ ط موردع م  سدة    زع،در هادول  هدو زع،در مدل اهلاميدة    هعد اال ه مدر 

سددسة هبسارهددا   رزددع    الاوذددة ا سددسة  رهددع ه رهعددني همارددة هذددرا مددل هسارهددا ه ههلددا مددع زسدد ه همسا ددا م  سددة السدداليب 

 مخك ه رهعني همارة هذرا مل هسامل الرصاذة سسة  رهع همخسني همارة .
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الددذي تددا  الاقدداف عددل  ددج بغددداد ا  ددا  بددن أر ددا  وداعدد  مددن أهددل الكافدد  ه ددال سددليماع هددل جمالدد  ) 

وكددذل  سددامرا بناهددا انيتكددل وكددذل  اني ديدد  الدديت ابنيغددر  ولريهددا مددن األميددار الدديت ميددرها انيسددلمان ف ددذس 

د صافي  لممام إن أراد يقر أهل الذم  في ا ببذف ا زي   از فلا أقرهم اإلمام علدى أن حيددُاا في دا بيعد  البال

أو كنيسدد  أو يظ ددروا في ددا مخددرا أو  نزيددرا أو انقاسددا مل  ددز وإن لددرط هلدد  وعقددد عليدده الذمدد  كددان العقدددد 

 ( . والشرط فاسدا وها اتها  من األم  ال يعلم بين م فيه نزا 

ا مددايب  محدد  حدد ثسا محدداال هددل خالدد  اديددا   خددربان الليددث هددل سددع  بددل  وهددة هددل السمددر احل ددرمي  ارددي ملددر   ددال

( ه ددال  هددو ببيدد  ز  ال  يددايف يف اإلسددالم وال كنيسدد بمددل  خددربه  ددالف  ددال رسددول هللا صددلو هللا بليددو هسددلن )  

ي مو ،ددا بلددو بمددر هعددو  ددذا ا سددساال حدد ثسا ببدد  هللا هددل صددان بددل الليددث هددل سددع  ذددذمره لسددسااله هم سددو ه دد  ره 

 ال بلي هل بب  العه ه ح ثسا  هو ال اسدن حد ث   هدو األسدوال بدل    هليعدة بدل  ه د  هدل    حبيدب بدل    اددو 

( ه ددال  ال كنيسدد  يف إلسددالم وال  يددايفمرثدد  هددل ببدد  هللا اليدده   ددال ز  ددال بمددر اهددل ادطددا  ررددي هللا بسددو )  

مدر هدل سدليماع ال يمدي بدل  هيدو بدل حدس  بدل بارمدة  دال ز سدرل اهدل ببداش بدل  ملدار ا مايب  محد  حد ثسا مع 

أ دا ميدر ميدرته العدر  فلديس للع دم أن يبنداا العر   ه الار العدر   دل للعزدن  ع ند ثوا ذيهدا شديرا ذ دال  )  

فهتىدده هللا عددز فيدده وال يضددرباا انقاسددا وال يشددرباا يدده مخددرا وال يتخددذوا فيدده  نزيددراو وأ ددا ميددر ميددرته الع ددم 

و ددل علددى العددر  فنزلدداا فيدده فدد ن للع ددم مددا يف ع دددهم وعلددى العددر  أن يافدداا بع دددهم وال يكلهدداهم فددا  

 ( .   اقت م
 

ليس الي اد و النيار  أن حيدُاا يف مير ميدرس انيسدلمان بيعد  وال   ال بب  هللا هل  مح  همسع       ول ) 

 م صاحل ولديس  دم أن يظ دروا اضمدر يف أميدار انيسدلم  وقداف كنيس  وال يضرباا فيه بناقاس إال يف مكان 
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الروهي قاف يل أبا عبد هللا س لا  عدن الددايرات يف انيسدائل الديت وردت مدن قبدل اضليهد  فقلدأل : أي لدييف 

 ( . تذه  أنأل فقاف : ما كان من صلق يقر وما كان أحدث بعد ي دم
 

السددااد فدددتق مدددا مدداع ا السددواال ه دددل   ر ددا بمددرق ذ دددال )   ه ددال  هددو االدددب سددمل  ببدد  هللا بدددل هيددع السلددار 

ابلسدديم فددال يكددان فيدده بيعدد  وال يضددر  فيدده انقدداس وال يتخددذ فيدده اضنددازير وال يشددر  اضمددر وال يرفعدددان 

 أصدداا م يف دورهددم  إال اضددري  وابنقيددا وديددر صددلاابً ف دد اليف أهددل صددلق صددا اا ومل حيددارباا فمددا كددان من مددا مل

لري هل  فكله ةدث ي ددم , وقدد كدان أمدر اددم ا هدارون الرلديد وكدل ميدر ميدرته العدر   فر  وما كان

فليس  م أن يبناا فيه بيع  وال يضرباا فيده انقاسدا وال يشدرباا فيده مخدرا وال يتخدذوا فيده  نزيدراو ومدا كدان مدن 

مدن هدذا ومدا كدان صلق صا اا عليه ف ا على صلى م وع دهمو وكل لييف فتق عنا  فال حيددُاا فيده لديئا 

 ( . من صلق أقروا على صلى م واحت  فيه  ديث ابن عباس رضي هللا عن ما
 

 ه ددال  هددو احلددارث سددرل  هددو ببدد  هللا بددل البيددع هالاسددارك الدديت هسا ددا   ددل الذمددة همددا  حدد ثوا ذيهددا ممددا مل  اددل  ددال 

ك    ممددا صددوحلوا بليددو  يددل أل  ذدد يب هلدديك هلددن  ع ندد ثوا شدديرا مددل  لددك ذيمددا ملددره ايفسددلموع )سعددوع مددل  لدد) 

بب  هللا ا   احلزة ا  ع )سع   ل الذمة  ع  بسوا هيعة  ه مسيسة   ا ما   األرل ملاهن ه دو  د الهع اجله دة ه د  

مسعسا مل قلمهن ه  ا ن  الز ح  ث اهل بباش رردي هللا بسهمدا )   )دا ملدر ملدر و العدر  ( ه دال  محد  حد ثسا 

 ع  هددد يب الاسدددارك الددديت ا  ملدددار ايفسدددلمني.  دددال هشددده ت بدددرهع اهدددل حممددد   هددد مها  ببددد  الدددرهاد  خدددرب  معمدددر

هلسعامل  ال بب  الرهاد ه خدربان معمدر بمدل مسدع احلسدل   دول )  ع مدل السدسة  ع ذد يب الاسدارك الديت ا األملدار 

 صددول الاددر  هددو السلددوص هاكالر  ددو م   ددو  ال  )ددة هاحل   ددة  مددره  محدد  بددل ببدد  الددرهاد. ه ددذا الددذي زدداملت

ه واب ه ذإع  ح اث شعار الا،ر ه و   ل  مدل  حد اث ادمدارات هايفدواخو ذدإع  لدك شدعار الا،در ه دذه شدعار 
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ال،سددد  ه  ندددوه لإلمدددايب  ع  لددداحلهن ا الار ا سددداليب بلدددو  حددد اث شدددعارر ايفعاصدددي هال،سدددود ذايدددف  حددد اث 

بالال الدديت ملددر ا ايفسددلموع  يددل  ددي بلددو موارددع الا،ددر هالاددرم ذددإع  يددل ز ذمددا حاددن  ددذه الاسددارك الدديت ا الدد

  وبني ز

 ( .1)  ع ا ث الاسارك هع  متلو ايفسلمني يفلر ذهذه  هال ا ،ا ا أحدمها :

  ع  اوع موزوالع ه،الع مل األرل   مبلر ايفسلموع حوهلا ايفلر ذهذه    هال ههللا  بلن . ال ا  :
 

ن األملار اليت   ام ا ايفارموع هملدره ا   ذ  هدا ايفسدلموع مل البالال حسبما  هر و اهل ال ي الضر  ال ا  :

بسوع ه هرا ابلسيف  الز ذهذه   نوه  ع ن ث ذيها شيمل مل البيع هالاسارك ه ما ما مداع مدل  لدك  بدل ال،د   

 ذهل نوه  ه امله  ه نب   مو ذيو  و ع ا مذ ب  مح  ه ا هزهاع ألص ا  الااذعي ه وه .
 

 هال و هاريب  ب ي و ألع البالال    صارت ملادا للمسدلمني ذلدن نده  ع   در ذيهدا  ماسدة شدعار الا،در   ب  أحدمها :

مددالبالال الدديت ملددر ا ايفسددلموع هل ددول السددا صددلو هللا بليددو هسددلن )     لددل   بل دداع هبلدد  ( هممددا   نددوه  ه ددامل 

يددع هالاسددارك  دد  صددارت ملاددا للمسددلمني األماسددة الدديت  ددي شددعار ال،سددود مادمددارات هايفددواخو. هألع  ماسددة الب

ذ ماني الا،ار مل   امة شعار الا،ر ذيها مبديعهن ه زدارذن  ف دا لدذلك. هألع هللا  عدا   مدر ابجلهداال حد   ادوع 

ال  ل ملو لو. همتايسهن مل  قهار شعار الا،ر ا  لك ايفواال زعدل الد  ل لدو هلعدوه , ه دذا ال دول  دو اللد ي  

. 
 

                                                 
مما ورر في   ا الباب ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصلنفك حيلث قلا ) حلدثنا عبلد ا عللى علن علع قلا  شلهد   ( 1

عبد   بن عبيد   بن معمر أتى بمجوسي بنى بيت نار بالبصر  فضرب عنقك ( قا  السبكي فلي فتلواه فلي منلع تلرمي   

فأحيا للا المسلللمون وبنو للا وسللكنو ا فللال يجللوز إحللداث  وانللت مواتللا ) ووجللك  لل ا أن البصللر  397ص 2  الكنللائس ج

 ونيسة فيها وال بيت نار فلما أحدث   ا المجوسي بيت النار فيها وان نقضا لعهده فضرب عنقك ل لك ( .
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أ ا مير ميرته الع م فهتىده هللا علدى العدر  نوه  ه امله ل ول اهل بباش رري هللا بسهما )   :والقاف ال ا  

( هألع رسدول هللا صدلو هللا بليدو هسدلن ذد   خيدرب بسدوع ه   در ن بلدو معاهد  ن   فنزلاس ف ن للع م ما يف ع دهم

الاسدارك الديت  دا  وع ذلن  ه موا شيرا ملذيها همل  ه مها . هألع الل اهة رري هللا بسهن ذ  وا م و مل البالال بس

, ه اه  لل ة  ذا هزوال الاسارك هالبيع ا البالال اليت ذ    بسوع ,  همعلويب  طعدا   دا مدا  حد ث  هدل ما د  

 موزوالع  بل ال،   .
 

ه ه دد  م ددب بمددر هددل ببدد  العه دده    بمالددو  ع   ذدد موا مسيسددة ه  هيعددة ه  هيدد  انر , ه   سددا    ددذا مددا حاددا

ا مايب  مح    و  مر  د يب الاسدارك ذإ دا الديت  حد ث  ا هدالال ا سداليب . هألع ا  دا   د  حلدل بلدو  لدك ذإ دا 

 موزددوالع ا هددالال ايفسددلمني مددل  ددو  اددي ر. هذلددل ادطددا   ع   ددالز  ع ا مددايب  ،عددل ا  لددك همددا  ددو األصددل 

لاسدارك  ه حازدة ايفسدلمني    هع دها ه لدة   دل للمسلمني ذإع ماع  خذ ا مدسهن  ه  هال هدا  دو ايفلدل ة لا درع ا

الذمددة ذلددو  خددذ ا  ه  هال هددا وسددب ايفلددل ة ه ع مدداع  رمهددا  صددل  لا ددرذن هحدداز هن  ليهددا ه ددن ايفسددلمني بسهددا 

 رمهددا. ه ددذا الددرتم متاددني هلددن مددل ا   ،ددا   ددا   متليددك هلددن ر ا ددا ذإ ددا  دد  صددارت ملاددا للا،ددار ه منددا  ددو ا  ،ددا  

لل ة ذلإلمايب ا  هابها م  ر   ايفلل ة ا  لك ه  ل بليو  ع بمر هدل ادطدا  هاللد اهة معدو  زلدوا وسب ايف

  ل خيرب مل الهر ن همعاه  ن هع   ع   ر ن رسول هللا صلو هللا بليو هسلن ذيها. هلدو مداع  لدك ا  درار متليادا مل 

 نه  خرازهن بل ملاهن    هررو  ه معاهرة .
 

يفسلموع  خذ مسارك العسدوع الديت خدار  الماد  ا همدل الوليد  هدل ببد  ايفلدك صداحلهن السلدار  بلدو ههلذا يفا  راال ا

 رمها ه عو  هن بسها ابلاسيسة اليت ه  ت ا اجلامع هلو ما وا    ملاوا  لك الاسارك اب  رار ل دالوا للمسدلمنيز  
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ع للمسدلمني  خدذ  لدك الاسدارك مدسهن ه  دا ميف  خذهع  مالمسا  هرا هقلما هدل   بسدوا    ايفعارردة يفدا بلمدوا  

  و ملاهن ماألرل اليت  ي  اف ذبهذا ال ،ليل  مع األاللة ه و اخ يار شيخسا .
 

ه  ل بليو ذعل ادل،امل الراش  ل همل هع  ن مل  رمة اهل   هبمدر هدل ببد  العه ده  د يب مسهدا مدا ر   ايفلدل ة ا 

   ا مايب  مح  ايف ومل   يب مسارك السواال ه ي  رل العسوع .  مو ه  ر ما ر   ايفلل ة ا   راره ه    ذ
 

 مل البالال ما ذ   صل ا  ال اهل ال ين ذيو ه ذا  وباع ز الضر  ال الث :

 ع  لداحلهن بلدو  ع األرل هلدن هلسدا اددرا  بليهدا  ه  لداحلهن بلدو مدال  بذلو دو هه اهل  دة ذدال )سعدوع  أحدمها :

ألع ال ار هلن مما صان رسول هللا صلو الدو بليدو هسدلن   دل جندراع همل  ادرت  بلديهن مل  ح اث ما   اره و ذيها 

  ع   ن ثوا مسيسة ه  ال را  . 

 ع  لاحلهن بلو  ع ال ار للمسدلمني ه د الهع اجله دة  ليسداف ذداحلان ا البيدع هالاسدارك بلدو مدا   دع  : النا  ال ا 

و   ا زددداه  ع   دددع اللدددل  معهدددن بلدددو  ع الادددل هلدددن زددداه  ع بليدددو اللدددل  معهدددن مدددل  ب يدددة ه حددد اث هبمدددارع أل ددد

 لاحلوا بلو  ع  اوع هع  البل  هلن هالوازب بس  ال  رع  ع  لاحلوا بلو ما صاحلهن بليدو بمدر رردي هللا بسدو 

(  أن ال حيدُاا بيع  وال صامع  راه  وال قاليد ه ارت  بليهن الاره  ايفا وهة ا م ا  بب  الرمحل هل  سن ) 

ه ددع مطل ددا مددل  ددو شددر  محددل بلددو مددا ه ددع بليددو صددل  بمددر ه خددذهه هاددراو أل ددا صددارت مالاددر  ذي مددل  ذلددو

 مطل  صل  األرمة هع ه بليها .
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 اضامت  ووو

 

ل ن  ذا الب ث هرسال ني لايخ ا ساليب   ي ال  ل اهل  يمية يفا ا وفع بليدو مدل ا ي دات  يمدة  حد ا ا  هرال دا 

. هال ا يددة ا جمموبددة الرسددارل هايفسددارل لادديخ ا سدداليب اهددل  686-677ص 2 ددل الذمددة  اهددل ال ددين ا  حاددايب  

  يمية اليت  ههلا الرسالة العرشية .
 

  ما األه  ذ    ال اهل ال ين هرال بلو شيخسا  ي شيخ ا ساليب اهل  يمية اس ، امل ا  مر الاسارك صور و ز
 

 واذ    دل ال، دو  ا  دذا الهمداع بلدو  ع ايفسدلمني ذ  دوه بسدوع مدل  ما   ول الساالع العلمامل هذ هن هللا ا   لين* 

 و صل  ه   ماع ذهل ملدك ايفسدلموع  لدك ا  لدين ايفدذمور هدذلك ق ه دل  ادوع ايفلدك شدامال  يفدا ذيدو مدل  مدوال 

ه دو  لدك .  ه الا،ار مل األالث هايفهار  هاحليواع هالر ي  ه األرل هال هر ه البيع هالاسارك هال الفت هالد  ورع 

 دد ل ايفلددك مبددا بدد ا م عبدد ات   ددل الاددرم ذددإع ملددك  يددع مددا ذيددو ذهددل نددوه لإلمددايب  ع  ع دد  أل ددل الاددرم مددل 

السلار  هاليهوال هذلك ا  لين  ه  وه الذمة بلو  ع  ب و ما اب  لين ايفذمور مل البيدع هالاسدارك هالد  ورع ه و دا 

ا مل سسة ا م اهلة  لك مب،دراله  ه مدع  دوه  يب  ا ذدإع مل نده ألزدل مدا م عب ا هلن ه اوع اجله ة ايفمخو ع مسهن 

ذيو مدل  خدو ملدك ايفسدلمني بسدو ذهدل  ادوع حادن الاسدارك ه و دا حادن العسيمدة   لدر  ذيدو ا مدايب  لدرذو ا 

 العسارن  يب   .
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لذمددة  ددذا الع دد  ر ددا  ه ع زدداه لإلمددايب  ع  ع دد  الذمددة هاددر  ه ددامل الاسددارك ه و ددا ذهددل )لددك مددل ب دد ت لددو ا

مبيدع  البيع هالاسارك هال  ورع ه ههل ملك ايفسلمني بل  لك  ذا الع    يب   , ألزل  ع اجله ة    ادوع بدل سدل

, ه  ا مل )لاوا  لك هه وا بلدو ا   ،دا  هدذلك ها د ،  بهد  ن هسدبب     دي ا  ،اردو  مدا مبدوت مدل ه دع ب د  

ذددإع  لسددا  ع  ه ال ددن  سدد م ف معهددن ب دد  الذمددة ممددا  ددل بليددو الادداذعي ذيمددا الذمددة معددو همل  ع بددوا .  ه  ب بددوا. 

حادداه اهددل اللددباا هصدد  و العرا يددوع هاخ دداره اهددل    بلددرهع ا ايفرشدد  ذهددل  مددايب الو دد   ع   ددول ز    ب دد  

 و ا ه  ددك لادن الذمدة    هادر      د خلوا الاسدارك هالبيدع هالد  ورع ا الع د  ذ ادوع مداألموال الديت زهدل مسد  

مدل معرذ هدا.  يب   ندوه لدو ا م سدا  مدل  الخاهلدا ا ب د  الذمدة هدل ندب بليدو  الخاهلدا ا ب د  الذمدة ف ذهدل  لددك 

  ل ابلبيع هالاسارك هال  ورع الديت ا د    دا ما د  موزدوالع بسد  ذد   ايفسدلمني ه  ندب بليدو  لدك بسد  الدرتالال 

ال،دد    ه نددب بليددو مطل ددا ذيمددا ا دد    ددو مدداع موزددوالا  بددل ا  ع  لددك مدداع موزددوالا بسدد  ال،دد    ه حدد ث هعدد  

  ددو مدداع  بددل ال،دد   هزهددل احلددال  ال،دد    ه شددك ذيددو. ه  ا مل نددب ا حالددة الاددك ذهددل  اددوع مددا ه ددع الاددك ا

ذدديمل  ح ثددو يفددل  ددو لبيدد  ايفددال  يب   ق ه  ا  لسددا  ع مددل هلددم مددل  ه ال مددل ب دد ت معهددن الذمددة ه ع سددل،وا همددل 

ن ددازوع  ع  ع دد  هلددن الذمددة هددل نددري بلدديهن حاددن مددل سددلف   ا ا دد    ددو مددل  ه ال ددن  اددوع حاددن   ددو ن   

مسارسددهن ههدديعهن حاددن   ،سددهن  يب ن ددا        دد  ب دد  ه مددة. ه  ا  لسددا ز   ددن ن ددازوع    ا  دد  ب دد  بسدد  

 البلوا ذهل ا ا  مسارسهن ههيعهن  ليو  يب   ق
 

ايفسددلموع مددمرل خيددرب الدديت ذ  دد  بلددو بهدد  السددا صددلو هللا بليددو هسددلن همعامددة ذمزددا  ز احلمدد  ح . مددا ذ  ددو 

 رل الاددايب ههعدد  مدد  ا همسددواال العددراد    مواردديع  ليلددة ذ  دد  صددل ا همددمرل ملددر ذددإع  ددذه األ ددالين ادد  

 بسوع بلو خالذة  مدو ايفد مسني بمدر هدل ادطدا  رردي هللا بسدو ه د  رهي ا  رل ملدر   دا ذ  د  صدل ا هرهي
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( ذإ دا ذ  د  1  ا ذ    بسوع همال األمدر ل صد ي  بلدو مدا  مدره ايف دم لوع للدرهافت اللد ي ة ا  دذا البدا )

 ه  صل ا ثل       لهدا العهد  ذبعدث بمدره اهدل العداص    بمدر هدل احلطدا  رردي هللا بسهمدا  سد م ه ذممد ه 

بسوع ههلذا رهي مل هزوه م وع  ع الدههو سدمل بمدر لي  م و ذيهن الههو هل العوايب ذ،  ها ايفسلموع ال،   ال ا  

هل ادطا  رري هللا بسهما  ع   سمها هني اجلدي  ممدا سدملو هدالل  سدن الادايب ذاداهر اللد اهة ا  لدك ذمشدار 

بليدددو مدددرباؤ ن معلدددي اهدددل    االدددب همعدددا  هدددل زبدددل  ع نسدددبها ذيردددا للمسدددلمني  س ،دددع ه،ارددد ذا  هل ايفسدددلمني ه 

مر بلو  لك هع  مل ماع خال،و همات هع دهن ذاسد  ر األمدر بلدو  لدك ذمدا ذ  دو ايفسدلموع  خر ن   هاذ  ب

بسددوع ذ دد  ملاهددن هللا  فه ممددا ملاهددن مددا اسدد ولوا بليددو مددل الس،ددوش هاألمددوال هايفس ددول هالع ددار ه دد خل ا الع ددار 

ول سدارر   وابدو مدل احليدواع معاه  الا،ار همسدامسهن ه سدوا هن همدهاربهن هسدارر مسداذع األرل ممدا  د خل ا ايفس د

هايف ا  هالس  ف هليك يفعاه  ال،ار خاصة     ي خرهزها بل ملك ايفسلمني ذإع مدا   دال ذيهدا مدل األ دوال ه ،عدل 

ذيهددا مددل العبدداالات  مددا  ع  اددوع مبدد    ه حمدد ال مل  اددربو هللا  ددط  ه  اددوع هللا  دد   ددو بسددو هعدد  مددا شددربو ه دد  

  ددل الا،ددر حدد   اددوع الدد  ل ملددو ح ه اددوع ملمددة هللا  ددي العليددا ه رزعددوا بددل   هزددب هللا بلددو   ددل ال سددو زهدداال

ال سهن الباال    اهل ي هال ل احل  الذي هعث هللا هو خدا  ايفرسدلني هصدلوات هللا هسدالمو بليدو ه عطدوا اجله دة بدل 

    ه ن صا رهع .
 

مدددل   دددل الا دددا  ه دددو ن مبددد   يس دددا  ههلدددذا يفدددا اسددد و  رسدددول هللا صدددلو هللا بليدددو هسدددلن بلدددو  رل مدددل حارهدددو 

واأاْوراُاكحددْم أاْرضادد حْم هالس ددو ه ر ظددة ف ما دد  معاهدد  ن ممددا اسدد و  بليددو ايفسددلموع هالخلدد  ا  ولددو  عددا  سددب ا و ) 

راهحْم واأاْمااا احمْ  ُهن ...( ها  ولو  عا  )  ... وادلايا ُ َبَلو َرُسولِِو ِمسدْ دْن أاْهدلل ماا أا ( )  َهَما  َذَامَل اَّلله فاايفا اَّللهح عالاى راسحاللهل مل

( لال ه ع ملدك ايفسدلموع  لدك ذ ادن ايفلدك م بدو  ممدا   لدف حادن ايفلدك ا ايفاا دب هايفد هر ه يب  اْلقحرا  ووو
                                                 

 . 142-140من العلما  ال ين بحثوا في   ا وأجاروا فيك اإلمام أبو عبيد القاس  ابن اإلسالم في وتاب ا موا  ص  1 
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الولدد  هالعبدد  هممددا   لددف حامددو ا ايف ددا لني الددذ ل   سددرهع ها السسددامل هاللددبياع الددذ ل  سددبوع مددذلك   لددف 

 ،سدو هالع دار هاألرل هايفس دول , ه د    دع ايفسدلموع بلدو  ع العسدارن هلدا  حادايب ص لدة  دا   حامدو ا ايفملدوم 

   اش هسارر األموال ايفارتمة .
 

ههلذا يفا ذ   السا صلو هللا بليو هسلن خيرب   ر   لها  مة للمسلمني ا مسامسهن هما   ايفهار  ملادا للمسدلمني 

بليدو هسدلن هادطر مدا  در  مسهدا مدل سدر  ه هر     زال دن بمدر رردي هللا بسدو باملهن بليهدا رسدول هللا صدلو هللا 

 ا خالذ و هاسرتزع ايفسلموع ما ما وا   ره ن ذيو مل ايفسامل هايفعاه  .
 

ه ما   و  ل نوه لإلمايب ب   الذمة مع  ه امل ايفعاه  ص   هن ذهدذا ذيدو خدال  معدره  ا مدذا ب األرمدة  فيل :

  دول   ندوه  رمهدا هلدن أل دو  خدرا  ملدك ايفسدلمني بسهدا ه  درار الا،در هدال بهد   د ا همدسهن مدل األرهعة مدسهن مدل 

  ددول لددواه   ددرار ن ذيهددا   ا ا   دد  ايفلددل ة  لددك ممددا   ددر السددا صددلو هللا بليددو هسددلن   ددل خيددرب ذيهددا هممددا   ددر 

 ادل،امل الراش هع الا،ار بلو ايفسامل هايفعاه  اليت ما   ص   هن .

 

مددل  ددال ابألهل  ددال ز حاددن الاسددارك حاددن  و ددا مددل الع ددار مددسهن مددل  وزددب  ه ددامله ممالددك ا ايفاددهور بسددو ذ

ه مح  ا رها ة همسهن مل  و ا مايب ذيو هني األمر ل وسب ايفلل ة ه دذا  دول األم در ل ه دو مدذ ب    حسي،دة 

لن حيددث  سددن  لددف خيددرب ه ددرم  لدد،ها ه محدد  ا ايفاددهور بسددو هبليددو اللدد  سددسة رسددول هللا صددلو هللا بليددو هسدد

يفلان ايفسلمني همل  دال ندوه   رار دا ص د  هن ذ ولدو  هزدو ه قهدر ذدإ ن   )لادوع  دذا ا  درار ر دا  ايفعاهد  ممدا 

)لك الرزل مالو ما   ن   )لاوع ما  درم يفسداذعهن ايفادرتمة ماألسدواد هايفرابدي ممدا مل )لدك   دل خيدب مدا   در ن 

 صددلو هللا بليددو هسددلن مددل ايفسددامل هايفعاهدد . هجمددرال   ددرار ن  س ،عددوع  ددا لدديك متلياددا ممددا لددو   طددع ذيددو رسددول هللا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 41 

ايفسلن هع  ب ار هي  ايفال  س ،ع هعل و  ه سلن  ليدو مسدز   ه راب   س،دع هدو مل  ادل  لدك متليادا لدو هدل مدا   درها 

لدل ة  لدك ممدا ا  هبهدا  صد ا  السدا صدلو ذيدو مدل مسدارك العسدوع ندوه للمسدلمني ا  هابهدا مدسهن   ا ا   د  ايف

 هللا بليو هسلن مل   ل خيرب صمره هع    رار ن ذيها 
 

ه ددد  الدددب ايفسدددلموع ا خالذدددة الوليددد  هدددل ببددد  ايفلدددك  ع  خدددذها مدددل السلدددار  هعددد  مسدددارك العسدددوع الددديت خدددار  

عه دده  حد  ادل،ددامل الراشدد  ل الماد  ذلدداحلو ن بلدو  بطددارهن الاسيسددة الديت الاخددل البلدد  ه  در  لددك بمددر هدل ببدد  ال

همل معو ا بلره مل   دل العلدن ذدإع ايفسدلمني يفدا  راالها  ع  ه د ها زدامع الماد  ابلاسيسدة الديت    زا بدو هما د  

مل مسارك اللل  مل  ال هلن  خذ ا  هرا ذاصدطل وا بلدو ايفعاهردة ل درار مسدارك العسدوع الديت  راالها ا  هابهدا همداع 

 يسة اللل  اليت مل  ال هلن  خذ ا بسوع . لك ا  رار بورا بل مس
 

هم  ا     به  ن زاه  خذ مسارك اللل  مسن ذ ال بل مسارك العسوع ممدا  خدذ السدا صدلو هللا بليدو  فيل :

هسددلن مددا مدداع ل ر ظددة هالس ددو يفددا    ددوا العهدد  ذددإع ان دد  العهدد   سددو  حددا  مددل احملددار  األصددلي ممددا  ع ان دد  

  مددل الاددداذر األصدددلي هلددذلك لدددو ا  ددرل   دددل ملدددر مددل األملدددار همل  بدد  مدددل الخدددل ا ا )دداع ابلدددرالع  سددو  حدددا

به  ن ذإ و  لو للمسلمني  يع ب ار ن همس دوهلن مدل ايفعداال ه و دا ذيردا ذدإ ا ب د ت الذمدة لعدو ن مداع مالعهد  

 دو لدواراال ا مدايب بسد  ذ  دو  د يب ايفب د    ع د  هلدن الذمدة  ع   در ن ا ايفعاهد  هلدو  ع     در ن مبسهلدة مدا ذد   اه د امل ذإ

 لك زداه ل دا  ايفسدلمني همل   ل،دوا ا زدواه   مدو ه مندا اخ ل،دوا ا زدواه  ه اردو ه  ا مل  د خل ا العهد  ما د  

 ذيرا للمسلمني .
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 ما بلو  ول اجلمهور الذ ل    وزبوع  سدن الع دار ذظدا ر ه مدا بلدو  دول مدل  وزدب  سدمو ذد ع بدني ايفسد    

  مسددارر األمددوال الدديت    عددر  هلددا مالددك معددني ه مددا   دد  ر هزددو   ه ارهددا ذهددذا   دد  ر   ح ي ددة لددو ,  ددو معددره 

ذإع  نا   بطارهن معاه  العسوع   هزو لو ه   بلن هدو  دارال ذدال  ،در  بليدو ه مندا اددال  ا اجلدواه  عدن  د    دال 

األماع هالعه  خبال  السا  ني ذلدو هزدب مل ندب     ا األهسامل   ا مل   ل ه خوهلن ا به   ابرهن ألع هلن شبهة

مددا ا دد    ددو مدداع لددو ذددإع صدداحب احلدد    نددب  ع  عطددي    مددا بددر    ددو ح ددو همددا ه ددع الاددك ذيددو بلددو  ددذا 

ال  دد  ر ذهددو لبيدد  ايفددال ف ه مددا اجملددوالهع اكع   ا مل  لدد ر مددسهن   دد  بهدد  ذهددن بلددو الذمددة ذددإع اللددا   بددع ا 

  ددل الاره مددل ايفسددلمني ألع اللددا يفددا مل  اددل مسدد  ال هس،سددو زعددل قهعددا لعددوه ا ا )دداع هاألمدداع ا سدداليب  ابه ه 

هبلدو  ددذا زددرت سددسة رسددول هللا صددلو ح بليددو هسددلن هخل،ارددو هايفسددلمني ا   ددرار ن صددبياع   ددل الا ددا  ابلعهدد  

 ال  ا مل  و      ب    خر .
 

  )ا  بل ذ   ايفسلمني.  ما ما  ح ث هعد   لدك ذإ دو ندب  هال دو ه  ه ذا اجلوا  حامو ذيما ماع مل معاه  ن 

)اسوع مل  ح اث البيع هالاسارك مما شر  بليهن بمر هل ادطا  رردي هللا بسدو ا الادره  ايفادهورع بسدو  ع 

هللا صدلو هللا    ن الها ا م ارل ا ساليب ه  ذيما حوهلا مسيسدة ه  صدومعة ه  ال درا ه   ال دة ام  دا  ل دول رسدول

( رهاه  محدد  ه هددو الاهال هسددس  زيدد  هلسددا رهي بددل بمددر هددل ادطددا   ال تكددان قبلتددان ببلددد واحدددبليددو هسددلن )  

( . ه ددذا مددذ ب األرمددة األرهعددة ا األملددار همددذ ب  هددور ن ا  ال كنيسدد  يف اإلسددالمررددي هللا بسددو  ددال )  

 لدددك ه عمدددل هدددو م دددل بمدددر هدددل ببددد  العه ددده الدددذي ا ،ددد   ال دددر  همدددا هال مدددل  وذ دددو مدددل ه ع  مدددور ايفسدددلمني  س،دددذ

ايفسددلموع بلددو   ددو  مددايب  دد ي ذددره  ا مددايب  محدد  بسددو   ددو م ددب    انربددو بلددو الدديمل  ع  هدد يب الاسددارك الدديت ا 

  ملار ايفسلمني ذه مها هلسعامل ه و ا .
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  يف األميدددار القد ددد  ومدددن السدددن  أن  ددددم الكندددائس الددديتهره  ا مدددايب  محددد  بدددل احلسدددل البلدددري   دددو  دددال ) 

( , همددذلك  ددارهع الرشددي  ا خالذ ددو  مددر  دد يب مددا مدداع ا سددواال هعدد اال . همددذلك ايف ومددل يفددا  لددهيب   ددل  وا دي دد 

الا ا  هاره  بمر اس ،  بلمامل ه  و ا   يب الاسارك هالبيع ذمزاهوه ذبعث صزدوه هن    ا مدايب  محد  ذمزاهدو 

الر بل الل اهة هال اهعني ذمما  مره ما ره  بل اهل بباش رردي هللا بسهمدا )   يب مسارك سواال العراد ه مر اك

للع ددم يعدد  أهددل الذمدد  أن يبندداا فيدده كنيسدد  وال يضددرباا  -يعدد  انيسددلم  فلدديس  -أمددا ميددر ميددرته لعددر  

وعلدى  انقاسا وال يشرباا فيه مخراو وأ ا مير ميرته الع م فهتىه اله على العر  ف نه للع م ما يف ع ددهم

 ( . العر  أن يافاا بع دهم وال يكلهاهم فا   اقت م
 

 

هملخدددل اجلدددوا   ع مدددل مسيسدددة ا ملدددر هال دددا رع هالاوذدددة هالبلدددرع ه هاسدددط ههعددد اال ه و دددا مدددل األملدددار الددديت 

ملدددر ا ايفسدددلموع صرل العسدددوع ذإ دددو ندددب  هال هدددا  مدددا ابهلددد يب  ه  دددوه ويدددث    ب دددو هلدددن معبددد  ا ملدددر ملدددره 

صرل العسوع هسوامل ما    لك ايفعاه    )ة  بل ال،    ه حم ثة ألع ال  ا مسها ندوه  خدذه هندب بسد   ايفسلموع

ايف،س ع ه    و السا صلو هللا بليو هسلن  ع   مع  بل اع صرل ذال نوه للمسلمني  ع )اسدوا  ع  ادوع مبد ارل 

لاسدددارك الددديت  دددذه األملدددار حم ثدددة  ظهدددر حددد هثها ا سددداليب  بل ددداع    ل دددرهرع مالعهددد  ال ددد ا.   سددديما ه دددذه ا

 ه  رل م ع الع هاحمل ث  ه يب اب ،اد األرمة .
 

ه مددا الاسددارك الدديت ابللددعي  ههددر الاددايب ه  و ددا مددل  رل العسددوع ذمددا مدداع مسهددا حمدد ال  هزددب   مددو. ه  ا اشددد بو 

ا    دد ن الوازددب    هددو ذهددو احملدد ث ابل دد ا هزددب  دد مها  يعددا ألع  دد يب احملدد ث هازددب ه دد يب ال دد ا زدداره همدد

ا ايفلددل ة ذددإع مددا وا  دد   لددوا  يبهازددب. همددا مدداع مسهددا  دد )ا ذإ ددو نددوه   مددو هنددوه   ددراره ص دد  هن ذيسظددر ا مددا
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هالاسدددارك م دددوع  خدددذ مدددسهن  م ر دددا. همدددذلك مدددا مددداع بلدددو ايفسدددلمني ذيدددو م دددرع ذإ دددو   خدددذ    دددا , همدددا  ح دددا  

 ايفسلموع     خذه  خذ    ا .
 

ما   ا ما وا م دو ل ا  ر دة ههلدن مسيسدة   )دة   حازدة     خدذ ا ه  ملدل ة ذيدو ذالدذي  سبعدي  رمهدا ممدا  درم ه 

السا صلو هللا بليو هسلن هخل،امله هلن مل الاسارك ما مدا وا حم دازني  ليدو    خدذ مدسهن . ه مدا مدا مداع هلدن هلدل  

وه  خددذه مددا الامددوا مددوذني ابلعهدد     مبعاهرددة  ه ايددب  بددل ال،دد   م ددل مددا ا الاخددل م  سددة المادد  ه و ددا ذددال ندد

  ،سددهن ممددا ذعددل ايفسددلموع لددامع المادد  يفددا هسددوه. ذددإ ا بددر   ع الاسددارك ثالثددة   سددايب مسهددا مددا   نددوه   مددو. 

همسهدددا مدددا ندددب   مدددو مددداليت ا ال دددا رع ملدددر هاحملددد الت ملهدددا. همسهدددا مدددا  ،عدددل ايفسدددلموع ذيدددو األصدددل  مددداليت ا 

رل الادددايب ممدددا مددداع  ددد )ا  بلدددو مدددا هيسددداه ذالوازدددب بلدددو هحل األمدددر ذعدددل مدددا  مدددر هللا هدددو همدددا  دددو  صدددل  اللدددعي  ه 

للمسلمني مل  بهاه ال ل هللا ه مع  ب ارو ه متايب ما ذعلو الل اهة مل  لهامهن ابلادره  بلديهن همسعدو مدل الدو فت 

لسا بس  ن مسداز  ه سدر  لدا  بلديهن  ا  يع  رل ا ساليب ه   ل ،  ا  لك    مرزف  ه صذل   ول  ع

( ه  ا مدداع ذددورهه ا مملاددة ال  ددار  دد   دد يب  والايداْنيحددرانه اَّللهح ماددْن يداْنيحددرحسح إلنه اَّللها لاقاددالي  عازليددز  ذددإع الددو  عددا    ددول ) 

 ه  هددذلك بامددة الاسددارك بلددو ر ددن   ددف  بدد امل هللا ذ دده  هللا مسلددور هزسدد ه ايفوبددوال ابلسلددر     يددايب السددابة 

ه ح  السا صدلو هللا بليدو هسدلن  خدرب   دن ل  هالدوع قدا ر ل     دويب ال يامدة ه دل  رزدو  ع ن د  هللا هبد  رسدولو 

( ه ادوع مدل  يبعث هللا  ذس األم  على رأس كل مائ  سن  من  دد  ا دين داصلو هللا بلو هسلن حيث  دال )  

ل در ع هاحلد  ث الاخلدني ا  دذا احلد  ث السبدوي ذدإع هللا  دن   دين  زر  هللا  لك بلو    و ه باع بليدو مدل   دل ا

ْلقلْسجل وا ال سو مما  دال )  ْلبداي لنااتل واأانْدزاْلناا ماعا حمح اْلكلتاا ا وااْلمليزاانا لليداقحاما النهاسح ابل أانْدزاْلناا ا ْادليددا لاقاْد أاْرساْلناا رحسحلاناا ابل

س  لادليد  واماناافلعح  ْلغاْي ل إلنه اَّللها قاالي  عازليز   فليهل  ْا  ( . لللنهاسل والليداْعلاما اَّللهح ماْن يداْنيحرحسح وارحسحلاهح ابل
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 ( ذ   هرالت زوااب  لس ال  لو ز1ه ما الرسالة ال ا ية لايخ ا ساليب اهل  يمية) 
 

بدددا ن بلدددو  قهدددار احلددد  ايفبدددني *مدددا   دددول السددداالع العلمدددامل  رمدددة الددد  ل ه ددد اع ايفسدددلمني رردددي هللا بدددسهن   عدددني ه 

ه مخدداال الا،ددار هايفسدداذ ني ا الاسددارك الدديت ابل ددا رع ه و ددا الدديت  ل دد  صمددر ه ع األمددور   ا االبددي   ددل الذمددة   ددا 

  ل دد  قلمددا ه  ددن  سدد   وع ذ  هددا هالبددوا  لددك مددل هحل األمددر   دد ه هللا  عددا  ه لددره.ذهل   بددل البددوا ن ه ددل 

 الوا  ع  ذه الاسارك ما د    )دة مدل همدل  مدو ايفد مسني بمدر هدل ادطدا  ري الدو بسدو   ب  زاه هن  يب  . ه  ا

 ه وه مل خل،امل ايفسلمني ه ع   ال ها صالف حلان ادل،امل الراش  ل ذهل  ذا ال ول م بول مسهن  يب مرالهال .
 

هحل األمددر ا ذ  هددا  ه  ه  ا   ددب   ددل الذمددة    مددل   دد يب مددل هددالال العددر  مددل رسددول  ه  ددوه ذسددملوه  ع  سددال 

مددا بوا ملددوم احلددر  ليطلبددوا  لددك مددل هحل  مددر ايفسددلمني ذهددل أل ددل الذمددة  لددك ه ددل  سدد    بهدد  ن  ددذا  يب  . 

ه  ا  دددال  اردددلز   دددن  ع مل نددداهوا     لدددك حلدددل للمسدددلمني ردددرر  مدددا ابلعددد هاع بلدددو مدددل بسددد  ن مدددل األسدددر  

ه مدددا هدددرتم معددداه  هن لدددوحل  مددر ايفسدددلمني بلدددو مدددا  ع مددد ه مدددل  هايفسدداز . ه مدددا ه طدددع م دددازر ن بدددل الفر ا سدداليب

ملدان ايفسدلمني ه دو  لددك. . ذهدل  دذا ال دول صددوا   ه خطدم هيسدوا  لدك مبسددواا مادرهحا ه  ا مداع ا ذ  هددا 

 عيو  لو  ايفسلمني ا ماارد األرل همعار ا ه عيدو  لدو    دل اللدال  هالد  ل هبمدويب اجلسد  هايفسدلمني بلدو 

ألمر أل   قهار شعارر الا،ر هقهور بده ن هذدرحهن هسدرهر ن مبدا  ظهره دو ه د  ذد   الاسدارك مدل الادمو  ه ع ا

  دن  د بوع هللا  عدا  بلدو  هاجلمو  هاألذرا  ه و  لك. ه ذا ذيو  عو  لو  ايفسلمني مل اللاحلني ه و ن ح 

 شددار بليددو هددذلك  ددل  اددوع  , همددل مددل  سددبب ا  لددك ه بدداع بليددو ذهددل ألحدد   ع  اددو بلددو هحل األمددر هددذلك

                                                 

 وقد طبعت   ه الرسالة ضمن مجموعة الرسائل والمسائل لشي  اإلسالم التي طبعت الرسالة العرشية في أولها.(   1 
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انصددد ا لدددوحل  مدددر ايفسدددلمني  يب  اشدددا. ه ي الطدددرد  دددو األذ دددل لدددوحل األمدددر   ددد ه هللا  عدددا  هألهلياردددو  مدددع  ب اردددو 

ه   هلددن  ه مطدداهب هن. هيسددوا لسددا  لددك ه هسددطوه هسددط شدداذيا م دداهني مددمزور ل  ع شددامل هللا  عددا  هحسددبسا هللا ه عددن 

سي ان حمم  خا  السبيني هبلو  لو هصد بو   عدني هرردي هللا بدل اللد اهة ايفادرمني هبدل الوميل هصلو هللا بلو 

  ال اهعني هلن لحساع     ويب ال  ل .
 

  ذا  ل الس ال ذمزا  بسو شيخ ا ساليب اهل  يمية مبا  لو.

العلددن ذددإع بلمددامل احلمدد  ح ر  العددايفني  مددا البددوا ن  ع ايفسددلمني قلمددو ن ا   ال هددا ذهددذا مددذ  صددالف أل ددل 

ايفسلمني مل   ل ايفذا ب األرهعدة مدذ ب    حسي،دة همالدك هالاداذعي ه محد  ه دو ن مدل األرمدة مسد،ياع ال دوري 

هاألههابي هالليث هل سدع  ه دو ن همدل  دبلهن مدل اللد اهة هال داهعني م ، دوع بلدو  ع ا مدايب لدو  د يب مدل مسيسدة 

لادايب ه دو  لدك جم هد ا ا  لدك هم بعدا ا  لدك يفدل  در   لدك مل صرل العسوع ممرل ملر هالسواال ابلعدراد ههدر ا

 اددل  لددك قلمددا مسددو هددل  ددب ااب ددو ا  لددك ه ع ام سعددوا بددل حاددن ايفسددلمني هلددن مددا وا ان  ددني العهدد  هحلدد  

 هذلك الماؤ ن ه مواهلن .
 

دل،دددامل الراشددد  ل ه مدددا  دددوهلن ز  ع  دددذه الاسدددارك مدددل بهددد   مدددو ايفددد مسني بمدددر هدددل ادطدددا  رردددي هللا بسدددو. ه ع ا

  ره ن بليها ذهذا    ا مل الاذ  ذإع مل ايفعلدويب ايف دوا ر  ع ال دا رع هسيد  هعد  بمدر هدل ادطدا  رردي هللا بسدو 

ه السارددة سددسة هسيدد  هعدد  هعدد اال ههعدد  البلددرع هالاوذددة ه هاسددط ه دد  ا ،دد  ايفسددلموع بلددو  ع مددا هسدداه ايفسددلموع مددل 

ذيو مسيسة م ل ما ذ  و ايفسدلموع صدل ا ه ه دوا هلدن مسارسدهن ال  )دة هعد   ع ايف ارل مل  ال أل ل الذمة  ع ن ثوا 

شددر  بلدديهن ذيهددا بمددر هددل ادطددا  ررددي هللا بسددو  ع   ندد ثوا مسيسددة ا  رل اللددل  ذايددف ا هددالال ايفسددلمني 

خددذ  لددك هددل   ا مدداع هلددن مسيسددة صرل العسددوع مددالعراد هملددر ه ددو  لددك ذبددن ايفسددلموع م  سددة بليهددا ذددإع هلددن  
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الاسيسة لرال  درتم ا مد ارل ايفسدلمني مسيسدة هعد  بهد  ذدإع ا سدسل    الاؤهال لسدساال زيد  بدل اهدل ببداش رردي 

 ال تيددددددددددددلق قبلتددددددددددددان  رح وال  زيدددددددددددد  هللا بسهمددددددددددددا بددددددددددددل السددددددددددددا صددددددددددددلو هللا بليددددددددددددو هسددددددددددددلن   ددددددددددددو  ددددددددددددال ) 

رر الا،در   مسدارك ه   و دا ( هايف  سة هذيها مساز  ايفسلمني   ندوه  ع  ظهدر ذيهدا شديمل مدل شدعا على مسلم

    ع  ادددوع هلدددن بهددد  ذيدددوا هلدددن هعهددد  ن. ذلدددو مددداع صرل ال دددا رع ه و دددا مسيسدددة  بدددل هسارهدددا لاددداع للمسدددلمني 

 خددذ ا ألع األرل بسددوع ذايددف ه ددذه الاسددارك حم ثددة  حدد ثها السلددار  ذددإع ال ددا رع ه ددي ه ع  مور ددا  ددو مدداريت 

 ظهرهع   ن راذ ة .سسة بلو  و شر عة  ساليب هما وا  
 

همددر شدديخ ا سدداليب     ع  ددال ز ه دد  بددر  العددارذوع اب سدداليب  ع الراذ ددة متيددل مددع  بدد امل الدد  ل هيفددا مدداع ملددوم 

ال ددا رع مدداع هه ددر ن مددرع  هددوالف همددرع  لددرا يا  رميسيددا ه و دد  السلددار  هسددبب  لددك السلددرا  األرميدد  ههسددوا مسددارك  

اذ ة هايفساذ ني هما وا  ساالهع هني ال لر ل , مل لعدل هسدب ذلدو ال سدار ه ر ف م وع صرل ملر ا الهلة  هلرك الر 

ها  فمهن  خدذت السلدار  سداحل الادايب مدل ايفسدلمني حد  ذ  دو  دور الد  ل هصدال  الد  ل ها  فمهدن زداملت 

 ل  دددن  والدددوع ال،دددر      هلبددديك ه لبدددوا مدددل ال،دددر   ذدددإ ن مسددداذ وع ه بدددا ن السلدددار  ههللا    سلدددر ايفسددداذ ني الدددذ

السلار  ذبع وا     ور ال  ل  طلبدوع السزد ع ذممد  ن صسد  الد  ل هاهدل  خيدو صدال  الد  ل ذلمدا زداملت العده    

الفر ملر  ام  الراذ ة مع السلار  ذطلبوا   دال العده اجملا د  ل ايفسدلمني هزدرت ذلدول  عرذهدا السداش حد    دل 

ه الددبالال ملمددة ا سدداليب هالسددسة هاجلمابددة هصددار   ددر  ذيهددا صددال  الدد  ل م دد مهن شدداهر. همددل حيسرددذ قهددرت  ددذ

 حاال ث رسول هللا صلو هللا بليو هسلن مالبخداري همسدلن ه دو  لدك ه دذمر ذيهدا مدذا ب األرمدة الراهعدة ه ر  دو 

ذيها بل ادل،امل الراش  ل ه    ما وا  بل  لك مل شر ادلد  ذديهن  دويب  عبد هع الاوامدب ه رصد ه اف هذديهن  دويب 

ال ددة ال ر ددة     مسددوع ابكخددرع ه  زسددة ه  انر ه   ع  دد هع هزددو  اللددالع هالهمدداع هاللدديايب هاحلدد  , هخددو مددل  هان
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مددداع ذيهدددا الراذ دددة هالراذ دددة شدددر الطواردددف ايفس سدددبني    ال بلدددة ذلهدددذا السدددبب ه م الدددو مددداع  حددد اث الاسدددارك ا 

سددارك   ددر ن ايفسددلموع بليهددا حددني ذ  ددوا الددبالال ال ددا رع ه و ددا ه دد  مدداع ا هددر ملددر مسددارك   )ددة لاددل  لددك الا

ألع ال،الحني ملهن ما وا  لار  همل  او وا مسلمني ه منا ماع ايفسلموع اجلس  خاصة ه  ره ن ممدا  د السدا صدلو 

 هللا بليو هسلن اليهوال بلو خيرب يفا ذ  ها ألع اليهوال ما وا ذالحني هماع ايفسلموع ما علني ابجلهاال .
 

ذا ا خالذددة بمدددر هددل ادطددا  ررددي هللا بسدددو يفددا م ددر ايفسددلموع هاسددد عسوا بددل اليهددوال  زال ددن  مدددو     ددو هعدد   دد

أ ر داا الي دداد والنيدار  مدن  زيددر  ايفد مسني بدل خيدرب ممدا  مددر هدذلك السدا صدلو هللا بليدو هسددلن حيدث  دال ) 

بسد  ن مسدلموع ه  مسدز   ( ح  مل  بد  ا خيدرب  هدوالي ه ادذا ال ر دة الديت  ادوع   لهدا  لدار  هلديك العر 

للمسلمني ذإ ا   ر ن ايفسلموع بلو مسارسهن اليت ذيهدا زداه  لدك ممدا ذعلدو ايفسدلموع. ه مدا   ا سداسها ايفسدلموع 

ال  تمددع ( ها  ثددر  خددر )  ال تيددلق قبلتددان  رحههسددوا  ددا مسدداز  ن ذ دد   ددال السددا صددلو هللا بليددو هسددلن ) 

   م درها ابلد فر ايفلدر ة هبمدرت ا  دذه األه دات حد  صدار   دال ه د ر ( . هايفسلموع  بيأل رمح  وبيأل عذا 

مدددا مدددا وا ا همددداع صدددال  الددد  ل مدددرات م عددد الع هصدددال  الددد  ل ه  دددل هي دددو مدددا مدددا وا  ولدددوع السلدددار  همل  او دددوا 

العد ال.  س عملوع مسهن  ح ا ا  مر مل  مور ايفسلمني  صال هما وا م    ل مسلور ل بلدو األبد امل مدع  لدة ايفدال ه 

ه مندددا  و ددد  شدددومة السلدددار  هال  دددار هعددد  مدددوت العددداالل  خدددي صدددال  الددد  ل حددد   ع هعددد  ايفلدددوم  بطدددا ن هعددد  

م ارل ايفسلمني هح ث حواالث هسبب ال ،ر ط ذيما  مدر هللا هدو هرسدولو صدلو هللا بليدو هسدلن ذدإع هللا  عدا    دول 

دددا ا والايداْنيحدددرانه اَّللهح مادددْن يداْنيحدددرحسح إلنه اَّللها )  لاقادددالي  عازليدددز  * الهدددذلينا إلْن ماكهنهددداهحْم يفل اأْلاْرحل أاقادددامحاا اليهدددال ا واآتداددداحا الزهكا

َّلللهل عااقلبا ح اأْلحمحارل  ْلماْعرحوفل واَنااْاا عانل اْلمحْنكارل وا ( ذااع ه ع األمور الذ ل  هد موع مسارسدهن ه  يمدوع  مدر  واأامارحوا ابل
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ل ببدد  العه دده ه ددارهع الرشددي  ه و ددا م  دد  ل مسلددور ل همدداع الددذ ل  ددن خبددال   لددك معلددوهني هللا ذدديهن معمددر اهدد

 م هور ل .
 

ه منددا م ددرت ال،ددنت هددني ايفسددلمني ه ،ر ددوا بلددو ملددومهن مددل حددني الخددل السلددار  مددع ه ع األمددور ابلدد فر ايفلددر ة ا 

تدحنادا للعلبادادلانا   ول ا م اهو الارا ) الهلة ايفعه ه ههارع ال،اره ه ،رد الب ر ة ه و  لك ههللا  عا   دبداقاأْل كاللما والاقادْد سا

إلانه لانداْنيحدرح رحسحدلاناا واالهدذلينا ( ه ال  عدا  ا م اهدو )  اْلمحْرسالل ا * (إلَنهحْم  احمح اْلماْنيحارحونا * (واإلنه  حْنداانا  احمح اْلغااللبحانا 

نْدياا دا الهدذلينا آمانحداا إلْن تداْنيحدرحوا اَّللها يداْنيحدرْكحْم وايدح داب لدأْل ( ه ال  عا  )  وايداْاما يداقحامح اأْلاْل اادح  آمانحاا يفل ا ْاياا ل الدم ايا أايدم ا

اماكحمْ  ال تددزاف  ائهدد  مددن أمدديت ظدداهرين علددى ا دده ال ( ه دد  صدد  بددل السددا صددلو هللا بليددو هسددلن   ددو  ددال )  أاقْدددا

( همدل مدل بدر  سدو السدداش هملدومهن ر ي مدل مدل مدداع حدأ تقدام السدداع   يضدرهم مدن  دذ م وال مددن  داله م

  لر ل  ل ا ساليب ه بظن زهاال ألب ارو ه  ويب هطابة هللا هرسولو  بظن  لرع اابة هحرمة مل به   مدو ايفد مسني 

عد   ع   درها بمر هل ادطا  رري هللا بسو     ذا الهماع ه    خذ ايفسلموع مسهن مسارك م وع مل  رل العسوع ه

بليهددا ا خالذددة بمددر هددل ببدد  العه دده ه ددوه مددل احلل،ددامل هلدديك ا ايفسددلمني مددل   اددر  لددك ذعلددن  ع  دد يب مسددارك 

العسددوع زدداره   ا مل  ادددل ذيددو رددرر بلدددو ايفسددلمني ذددإبرال مدددل  بددرل بددسهن مددداع ل لددة ايفسددلمني ه دددو  لددك مدددل 

 يهوال ح   زال ن بمر هل ادطا  رري هللا بسو .األسبا  مما  برل السا صلو هللا بليو هسلن بل  زالمل ال
 

هلدديك ألحدد  مددل   ددل الذمددة  ع  اددا بوا   ددل ال ددسهن مددل   ددل احلددر  ه   ددربه ن هادديمل مددل  خبددار ايفسددلمني ه  

 طلددب مددل رسددوهلن  ع  الددف هحل  مددر ايفسددلمني مددا ذيددو رددرر بلددو ايفسددلمني مددل ذعددل  لددك مددسهن هزبدد  ب وه ددو 

   ال ولني  اوع        به ه هحل المو همالو .اب ،اد ايفسلمني ها  ح
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همددل  ددال  ع ايفسددلمني نلددل هلددن رددرر  ع مل ندداهوا     لددك مل  اددل بارذددا  و ي ددة احلددال ذددإع ايفسددلمني  دد  ذ  ددوا 

 عدا   د   -رمحدو هللا -( 1ساحل الاايب هماع  لك  بظن ايفلارب بليهن  خذ  مواهلن ه  يب مسارسهن هماع  دورهه)

الاددره  ههرددع اجله ددة همدداع  لددك  بظددن ايفلددارب بلدديهن همددع  ددذا مل  دد خل بلددو ايفسددلمني هددذلك شددر  بلدديهن 

األمل خو ذإع ايفسلمني مس عسوع بدسهن ه دن    مدا ا هدالال ايفسدلمني  حدو  مدل ايفسدلمني    مدا ا هالال دن هدل 

 ملل ة ال سهن هال يا ن .
 

از هن  لدديهن هخددوذهن مددل ال  دار ذدداع ايفسددلمني بسدد  ال  ددار ذممدا األ دد لك ذهددن    رتمددوع ايفسددلمني ا هالال دن    حلدد

 به مل السلار  ه مريب هلو   ر   ن  االرهع بلو مل بس  ن مدل ايفسدلمني ذايفسدلموع   د ر بلدو مدل بسد  ن مدل 

لسلدددار  هالسلدددار  الدددذ ل ا  مدددة ايفسدددلمني ذددديهن مدددل الب ارمدددة ه دددو ن مدددل بلمدددامل السلدددار  هر بدددا ن هلددديك بسددد  

مسددلن ن ددا   ليددو ايفسددلموع هح احلمدد  مددع  ع ذاددام األسددر  مددل  بظددن الوازبددات ههددذل ايفددال ايفو ددو  السلددار  

ه دددوه ا  لدددك مدددل  بظدددن ال دددرابت همدددل مسدددلن بلدددن   دددن     زدددرهع    هدددالال ايفسدددلمني    أل راردددهن   لس،دددع 

ذددإ ن  ر ددب السدداش ا ايفددال  ايفسددلمني هلددو مددسعهن ملددومهن مددل  لددك لادداع حرصددهن بلددو ايفددال )ددسعهن مددل الطابددة

ههلددذا    ددامرهع ا الاسددارك ه ددن اوارددف ص ل،ددوع همددل اار،ددة   دداال األخددر  ه   اددو بلددو هحل  مددر ايفسددلمني مبددا 

ذيو  قهار شعارر ن ا هالال ا ساليب  ه   و ة  مر ن هوزو مل الوزدوه    رزدل مسداذ   ظهدر ا سداليب ه دو مدسهن ا 

م دل  ع  او دوا هرالدوه هالخلدوا بليدو هر بدة  ه ر بدة  ه رزدل زا دل ا  ا دة اجلهدل الباال  ه رزل لدو  درل ذاسد  

   عددر  السياسددة الاددربية ا هليددة الدديت  سلددر سددلطاع ايفسددلمني بلددو  ب ارددو ه بدد امل الدد  ل ه   ذمددل مدداع بارذددا 

و هالبدامل السداش لدو ا انص ا لو  شار بليو مبا  وزب  لره هثبا و ه  ي ه هاز ما   لو  ايفسلمني بليو هذد  هن لد

 ماارد األرل معار ا ه ذا ملو  منا  اوع لبهاه ال ل هللا ه قهار ملمة هللا ه   ل  ب امل هللا  عا  .
                                                 

 ( و ا في ا  ل  1 
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هليع رب ايفع رب هسوع  ور ال  ل هصال  ال  ل العاالل ميف ماسهن هللا ه    ن هذ   هلن البالال ه  ل هلن األبد امل يفدا 

هليع ددرب هسددوع مددل ها  السلددار  ميددف   لددو هللا  عددا  همب ددو هلدديك ايفسددلموع حم ددازني  دداموا مددل  لددك مبددا  دداموا هددو. 

 لدديهن هح احلمدد  ذ دد  م ددب خالدد  هددل الوليدد  ررددي هللا بسددو    بمددر هددل ادطددا  ررددي هللا بسددو   ددول  ع ابلاددايب  

 الا بسدو ذا دب  ليدو بمدر ) ما با  لرا يا     ويب خرا  الاايب    هو ذا دب  ليدو    سد عملو ذا دب   دو    د  هسد

 ( .  مات النيرا  والسالم(  ذا ب  ليو بمر رري هللا بسو )  إها مل ناله ضا  انياف( ذا ب  ليو )  تستعمله
 

(  إ  ال أسدتع  مبشدر  هثب  ا اللد ي  بدل السدا صدلو الدو بليدو هسدلن  ع مادرما حل دو لي ا دل معدو ذ دال لدو )

لدل وع   ا مدا وا مسدلمني مد مسني ها ايفسدلمني م،ا دة ا  يدع ملداحلهن هح حلمد  همما  ع جلس  اجملا د  ل  مندا  

. 
 

هالخدددل  هدددو موسدددو األشدددعري رردددي هللا بسدددو بلدددو بمدددر هدددل ادطدددا  رردددي هللا بسدددو ذعدددرل بليدددو حسدددا  العدددراد 

 ألندددده (  ددددال )  ومل( ,  ددددال ) اد  كاتبدددد  يقددددرقس علددددي فقدددداف إندددده ال يددددد ل انيسدددد د ذمبزبددددو  لددددك ذ ددددال ) 

ال تعددددزوهم بعددددد أن أز ددددم هللا وال ( ذ ددددرهو بمددددر ررددددي هللا بسدددو ابلدددد رع ذلددددو  صددداه و ألهزع ددددو    ددددال )  نيدددرا 

( هايفسددلموع ا ماددارد األرل همعار ددا  لددو ن  أتمندداهم بعددد أن  دداَنم هللا، وال تيدددقاهم بعددد أن أكددذام هللا

 هرسدددولو ه بددد امل الددد  ل ه لدددو ن اللددداال ة ه البيددد هن هاحددد ع مواليدددة ح هرسدددولو هلعبدددااله ايفددد مسني معاال دددة ألبددد امل هللا

اللاحلة  ل العسار الذي    علب هاجلس  الذي    ذل ذإ ن الطار،دة ايفسلدورع     دويب ال يامدة ممدا  خدرب رسدول 

ددْن هللا صددلو هللا بليددو هسددلن ه ددال هللا  عددا  )  ددذحوا بليااناددً  مل ددا الهددذلينا آمانحدداا ال تداتهخل بادداالً ايا أايدم ا لحدداناكحْم  ا دحونلكحددْم ال أيْا

دتحْم تداْعقللحدانا وادموا ماا عانلتمْم قاْد باداتل اْلبداْغضاايفح ملْن أافْداااهل لْم واماا ذحْهلدي صحددحورحهحْم أاْكدرباح قادْد بدايدهنهدا لاكحدمح اآْل  ايتل إلْن كحندْ
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ا أانْددتحْم أحواليفل ُتحلبمداَناحْم واال حيحلبمداناكحْم واتدح  إلهاا  الادْاا عاضمداا عالادْيكحمح * (ها إلهاا لاقحداكحْم قادالحاا آمانهدا وا ْلكلتادا ل كحل لدهل وا ْ ملنحدانا ابل

مللا ملنا اْلغاْيظل قحْل محاتحاا بلغاْيظلكحْم إلنه اَّللها عالليم  بلذااتل اليمدحورل * (إلْن متاْساْسكحْم حاسانا    دْبكحْم اأْلاانا إلْن تحيل تاسحدْ هحْم وا

دد ددْيئاً إلنه اَّللها مبلاددا يداْعمالحددانا ةحلددسا ْيدددحهحْم لا حوا واتداتدهقحدداا ال ياضحددرمكحْم كا إلْن تاْيددربل ددا ( ه ددال  عددا  )  يج  ي لئا   يداْهراححدداا الاددا وا ايا أايدم ا

ذحوا اْليدا حادا واالنهياارا  أاْوللياايفا بداْعضحد حْم أاْولليادايفح بداْعدهل   دندْ حْم إلنه اَّللها ال  الهذلينا آمانحاا ال تداتهخل دْنكحْم فا لنهدهح مل وامادْن يداتداداا هحْم مل

دي ْشادى أاْن تحيل بداناا داائلدرا   فداعاسادى يداْ دلي اْلقاْاما الظهاللمل ا * فاكاا  الهذلينا يفل قدحلحااللْم مادراح  يحسادارلعحانا فلدي لْم يداقحالحدانا َا

ْلهاْتقل أاْو  ا ابل يتل دلمل ا * وايداقحدافح الهدذلينا آمانحداا أاهاد حاليفل اَّللهح أاْن أيْا أاْمر  ملْن علْندلسل فدايحْيبلىحاا عالاى ماا أاسارموا يفل أانْدهحسل لْم انا

ددرلينا * ايا  ددا ححْم فا اْصددباىحاا  ااسل ْ دددا أاْ ادداَنللْم إلَنهحددْم لاماعاكحددْم حابلياددأْل أاْعما َّللهل  ا دد الهددذلينا أاْقساددمحاا ابل ا الهددذلينا آمانحدداا ماددْن أايدم ا

يتل اَّللهح بلقاْام  حيحلبدم حْم واحيحلبماناهح أاهلله   عالادى اْلمحدْ ملنل ا أا  دافلرلينا  حااهلددحونا يفل يداْرتاده ملْنكحْم عاْن دلينلهل فاساْافا أيْا علدزه   عالادى اْلكا

ددبليلل اَّللهل واال فااددافحانا لاْامادد ا الئلددم  هاللدد ا فاْضددلح  ددع  عاللدديم  * إلوهاددا واللدديمكحمح اَّللهح واراسحددالحهح  سا ددايفح وااَّللهح وااسل اَّللهل يدحْ تليددهل ماددْن ياشا

دا ا واهحدْم رااكلعحدانا * وامادْن يداتداداافه اَّللها واراسحد نه الاهح واالهدذلينا آمانحداا فاد ل واالهذلينا آمانحاا الهذلينا يحقليمحدانا اليهدال ا وايدحْ تحدانا الزهكا

ددْز ا اَّللهل هحددمح اْلغادداللبحانا  (    ه ددذه اكفت العه ددهع ذيهددا بددربع ألهحل األلبددا  ذددإع هللا  عددا    ههلددا هسددبب   ددو مدداع  حل

ابيف  سة السبو ة مل   ل الذمة مل ماع لو به هسعة بلدو بهد  السدا صدلو هللا بليدو هسدلن همداع   دوايب مدل ايفسدلمني 

سدداذ وع  ظهددرهع ا سدداليب ه بطسددوع الا،ددر م ددل ببدد  هللا هددل    ر ش ايفسدداذ ني بسدد  ن رددعف   ددني ه )دداع هذدديهن م

فاددكاا  الهددذلينا يفل قدحلحددااللْم ه م الددو همددا وا  دداذوع  ع  اددوع للا،ددار الهلددة ذاددا وا  والددو ن ه بددااسو ن  ددال الددو  عددا  ) 

ديبداناا داائلدرا   معاه  هن )  (  ي ا يحساارلعحانا فلي لْم ووو(  ي  ،اد هرعف  )اع )  ماراح   ووو ْشادى أاْن تحيل يداقحالحانا َا

دْن علْنددلسل فدايحْيدبلىحاا ووو( ذ ال هللا  عا  )   ووو ْلهادْتقل أاْو أاْمدر  مل ا ابل يتل (  ي  د  مل ايفسداذ وع الدذ ل  فداعاساى اَّللهح أاْن أيْا

د والوع   ل الذمة )  دلمل د لْم انا ْ ددا عالاى مادا أاسادرموا يفل أانْدهحسل َّللهل  ا  ا * وايداقحدافح الهدذلينا آمانحداا أاهاد حاليفل الهدذلينا أاْقسادمحاا ابل
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دددرلينا  دددا ححْم فا اْصدددباىحاا  ااسل ( ذ ددد  بدددر    دددل اددددربع  ع   دددل الذمدددة مدددل اليهدددوال  أاْ اددداَنللْم إلَنهحدددْم لاماعاكحدددْم حابليادددأْل أاْعما

يفسددلمني همبددا  طلعددوع بلددو  لددك مددل  سددرار ن حدد   خددذ  ابددة هالسلددار  هايفسدداذ ني  اددا بوع   ددل ال ددسهن صخبددار ا

 مل ايفسلمني ا هالال ال رت هسيي ه و  لك مبطالعة   ل الذمة أل ل ال سهن همل األهيات ايفاهورع  ول هع هن ز

  

 كل العداوات قد تر ى ماد ا وووو إال عداو  من عادا  يف الدين
 

ايفسددلمني  ه بلددو ملددل ة مددل   ددو ن  ه  ، ددل بلدديهن ا ادددربع هاألما ددة ههلددذا ه ددوه مسعددوا  ع  او ددوا بلددو ه  ددة 

مدل ايفسدلمني هدل اسد عمال مدل  دو اله دن ا الا،ا دة   ،دع للمسدلمني ا ال دسهن هال يدا ن هال ليدل مدل احلدالل  بددارم 

الذمدة الديت مدل  ذيو هاحلرايب الا دو  دذ ب ه)  دو هللا  عدا  ههللا  بلدن    مدر شديخ ا سداليب الادره  العمر دة أل دل

رددمسها  ع     خددذها مددل الارددل ا سدداليب ال ددرا ه  مسيسددة ه   ال ددة ه  صددومعة لرا ددب ه  ندد الها مددا خددر  مسهددا 

فمن  ر  عن لرط من هذس الشروط فقد حدل للمسدلم  مدن م مدا حدل مدن أهدل انيعاندد  والشدقا  ,ه ال ) 

لزم م ادذس الشدروط العمريد  أعدز هللا أنيداران وليتقدم حاكم انيسلم  بيل  من يكان من أكابر النيار  وي

 (  . د. آم ووو
 

 ههللا هحل ال وذي  ه و حسبسا ه عن الوميل
 

 –رمحه هللا  -إ اعيل األنياري  
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