
1 

 

  

  بناء الكنائس يف اجلزيرة العربية جرمية

  
aasaggaf@dorar.net 

  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد

يف احملافل هذه األيام كثرياً تردد يما  اعن حرمة بناء الكنائس يف جزيرة العرب دفعين لكتابته قاتيور فهذه
لبناء  من الدعوةوغريها  ٢ير وزارة اخلارجية األمريكيةوما يسمى مبنظمات احلقوق العاملية وتقار ١واملؤمترات

معهم يف بعض وسائل  ويردد ذلك، األوىل حرم اإلسالم ومعقله وقاعدتهيغيظهم كوا  ،الكنائس يف اجلزيرة العربية
 فيه ، نقلتحول هذه املسألة القطعية من دين اإلسالم الشبهات والشكوك وأثاروامن أعاروا عقوهلم لغريهم  اإلعالم

   الرد على شبهات املعاصرين.يف املسألة مع  علماءوأقوال ال ،النصوص الدالة على حترمي ذلك من طرفاً

: (جزيرة العرب أو شبه اجلزيرة العربية حيدها غربا: حبر القُلْزم، وهو املعروف اآلن باسم: البحر األمحر، وجنوباًو 
والتحديد من هذه اجلهات الثالث باألحبر املذكورة حمل ، ج العريب: اخللير اليمن، وشرقاًحبر العرب، ويقال له: حب

اتفاق بني احملدثني، والفقهاء، واملؤرخني، واجلغرافيني، وغريهم. وممن أفصح عن هذا التحديد بالنص: ابن حوقَل، 
اإلمام  عن واالصطخري، واهلمداين، والبكري، وياقوت، وهو منصوص الرواية عن اإلمام مالك، وتفيده الرواية

من مشارف  ؛وحيدها مشاال ساحلُ البحرِ األمحر الشرقي الشمايلُّ وما على مسامتته شرقاً، رحم اهللا اجلميع ؛أمحد
نُّ، وسوريالشام واألردن والعراق، وعليه؛ فاألردليست يف حمدود جزيرة العرب وهو ما حرره شيخ  ؛ا، والعراق

جزيرة العرب: هي من حبر القُلزم إىل حبر البصرة، ومن أقصى حجرِ (: ٣فقال اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل،
كانت  اليمامة إىل أوائل الشام،  حبيث كانت تدخل اليمن يف دارهم، وال تدخل فيها الشام، ويف هذه األرض

   ٤) )...العرب حني البعث وقبله

  اجلزيرة العربية على الراجح من أقوال العلماء.داخلة حتت مسمى واليمن جملس التعاون كلها  وهذا يعين أن دول
                                                             

  حلوار بني األديان، وهكذاامؤمترات التقارب أو التقريب بني األديان، وتارة  تأخذ يف كل وقت طابعاً أو لوناً خمتلفاً، فتارة يسموا املؤمتراتهذه    ١
  م٢٠٠٧ شهر سبتمربكان آخرها التقرير الصادر يف    ٢
  .)١٦٦ص ( )اقتضاء الصراط املستقيم(   ٣ 
 خصائص اجلزيرة العربية للشيخ بكر أبو زيد (بتصرف يسري)  ٤
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يف كتابه املاتع (خصائص اجلزيرة العربية) فلرياجعها من  - رمحه اهللا- وهناك أقوال أخرى فندها الشيخ بكر أبو زيد 
  .شاء

 يف جزيرة العرب وهي تقتضي بوجود دين آخر مع اإلسالم اإلذنَ مرحت صحيحةفقد وردت أحاديث  :األدلةأما 
عبداهللا بن عباس رضي اهللا  حديثذلك ، ومن من كنائس وغريها من باب أوىل لغري املسلمني حترمي بناء معابد

عائشة  حديثرواه أبو داود، و : (ال تكون قبلتان يف بلد واحد) ويف لفظ: (ال تصلح قبلتان يف أرض واحدة)عنهما
 حديث أيب عبيدة ابن اجلراح رضي اهللا عنه: (ال يبقنيرواه أمحد، و دينان) يترك جبزيرة العربال رضي اهللا عنها: (

 .رواه البيهقي )العرب بأرض دينان

 وعلى هذا جرى عمل األمة قروناً طويلة ابتداًء من عصر خري القرون، وحىت وقت متأخر من التاريخ اإلسالمي،
ا أنوفيها: ( ٥ة بالعمريةووضع الشروط املشهور ،أجلى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يهود خيرب وجنران وفدكف

كتاب ويف  ،)٦وال صومعةً وال قاليةً وال فيما حوهلا ديراً شرطنا على أنفسنا أن ال حندث يف مدينتنا كنيسةً
عن عكرمة قال: سئل ابن عباس  بإسناد ضعيف ٨، و (مصنف ابن أيب شيبة)أليب عبيد القاسم بن سالم ٧(األموال)

س للعجمِ أن فليالعرب  رتهأيما مصر مص ( :فقال ؟للعجم أن حيدثوا فيها شيئاً عن أمصار العرب أو دار العرب هل
 وا فيه ناقوساًبناًء وال بيعة يبنوا فيهوال يضرب...(.  

وسكوت بقية  ،قد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمرو( :السبكيالقاضي تقي الدين  قال
  .٩)الصحابة إمجاعاً

عبدالرزاق يف روى هم ، فقد التابعني وحكام هذه الداللة من أهل القرون املفضلة من غري الصحابة علماُء مهِوفَ 
 أن يهدم الكنائس اليت يف أمصار بن حممدعمر بن عبدالعزيز إىل عروة كتب ( :قال مصنفه عن عمه وهب بن نافع

عروة إياها،  معمر وهد كتاب دعاين فشهدتركب حىت وقف عليها مث  شهدت عروة بن حممدف :قال ،املسلمني
أنه مر مع هشام حبدة وقد أُحدثت فيها كنيسة فاستشار ( :وروى عن معمر عن إمساعيل بن أمية أخربه ،١٠)فهدمها

                                                             
 اعليه) (٢٨/٦٥١موع الفتاوى) ((جميف و) اتفقت عليها الصحابة) (١/١٩٩قال عنها شيخ اإلسالم ابن تيمية يف (اقتضاء الصراط املستقيم) ( ٥

): (وشهرة هذه الشروط تغين عن إسنادها فإن األئمة تلقوها ١/٢١٨قال عنها اإلمام ابن القيم يف (أحكام أهل الذمة) (، و)سلمنيالعمل عند أئمة امل
  )بالقبول وذكروها يف كتبهم واحتجوا ا ومل يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم ويف كتبهم، وقد أنفذها بعده اخللفاء وعملوا مبوجبها

 : قال)بابالنصارى. انظر: (لسان العرب) ( بيوت عبادةوالصومعة من القالية   ٦
 )٢٦٩(ص ٧
٧/٦٣٤( ٨( 
 )٢/٣٩١فتاوى السبكي ( ٩

 )٦/٥٩(مصنف عبدالرزاق) ( ١٠
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من السنة أن تهدم الكنائس اليت باألمصار القدمية (وروى عن احلسن البصري قال:  .١١)يف هدمها فهدمها هشام
هلذا أمجع العلماء على حترمي بناء املعابد الكفرية مثل: الكنائس يف بالد (اآلثار يف هذا كثرية جداً، و .١٢)واحلديثة

املسلمني، وأنه ال جيوز اجتماع قبلتني يف بلد واحد من بالد اإلسالم، وأال يكون فيها شيء من شعائر الكفار ال 
بل  ١٣)املعابد الكفرية إذا أُحدثت يف اإلسالم كنائس وال غريها، وأمجعوا على وجوب هدم الكنائس وغريها من

وأقواهلم يف هذا  ١٤)الكنائس يف جزيرة العرب أشد إمثاً وأعظم جرماً ى أن بناء املعابد الكفرية ومنهاعلوأمجعوا (
  كثرية جداً، منها:

وال بيت ليس ينبغي أن تترك يف أرض العرب كنيسة وال بيعة ( :قال اإلمام حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة - ١
  ١٥)نار

 ؟اإلسالم بالد يف الكنائس حيدثوا أن للنصارى ليس :يقول مالك كان هل أرأيت :(قلتالكربى ويف املدونة   - ٢
 ١٦ذلك) يكره مالك كان نعم :قال

 ١٧..).لصلوام (وال حيدثوا يف أمصار املسلمني كنيسة وال جمتمعاً :الشافعياإلمام  وقال - ٣
املسلمون بيعة وال كنيسة وال يضربوا  هرصصر م للنصارى أن حيدثوا يف مليس لليهود والوقال اإلمام أمحد: ( - ٤

 ١٨)فيه بناقوس
 ١٩)ألنه إرادة الكفر ،إرادة الكفر كفر وبناء كنيسة يكفر فيها باهللا كفروقال أبو احلسن األشعري: (  - ٥
 لعبد شروطهم يف روي ملا املسلمني بالد يف والصوامع والكنائس البيع إحداث من منعونوي(: وقال ابن قدامة - ٦

 ٢٠غنم) بن الرمحن

                                                             
 )٦/٦٠(مصنف عبدالرزاق) ( ١١
 )٦/٦٠(مصنف عبدالرزاق) ( ١٢
 هـ ١٤٢١/ ١/٤) وتاريخ ٢١٤١٣رقم ( فتاوى اللجنة الدائمة  ١٣
 املرجع السابق ١٤
  )٩/٤٥٢( )للزيلعي احلنفي تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق( ١٥
) ، و(املدخل البن بدران) ١/٥٠، والكراهة عند مالك كثرياً ما تكون على التحرمي، انظر: (أعالم املوقعني) ()٣/٤٣٥(املدونة الكربى) ( ١٦
)١/١٢٨ (  

 )٤/٢٠٦(األم) (  ١٧
 )٣/١١٨٢(أحكام أهل الذمة) ( ١٨
 )٢٨: (التوسط واالقتصاد) (صالتعليق على قوله: ألنه إرادة الكفر، يف كتاب )، وانظر١/٢٢٥لقرايف ((أنوار الربوق) ل ١٩
 )٤/٣٦١(الكايف) ( ٢٠
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 املسلمون من املدائن مل يكن هن ما بناأتفق املسلمون على (ا: يف (الرسالة القربصية) قال شيخ اإلسالم ابن تيميةو - ٧
 ايسكنها املسلمون وفيه يسكنها املسلمون والقرية اليت واملدينة اليت ...ن حيدثوا فيها كنيسة أ ٢١ألهل الذمة
(من اعتقد أن  وقال: ٢٢)ن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر ال كنائس وال غريهاأسلمني ال جيوز مساجد امل

الكنائس بيوت اهللا، وأن اهللا يعبد فيها، أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة هللا وطاعة لرسوله، أو أنه حيب 
 ٢٣و طاعة فهو كافر)، وأن ذلك قربة أأو أعام على فتحها وإقامة دينهميرضاه،  ذلك أو

 ٢٤، وكذا ترميمها)فإن بناء الكنيسة حرام باإلمجاعتقي الدين السبكي: (القاضي وقال  - ٨
 اهللا رضي اخلطاب بن عمر عليهم شرط كما والكنائس البيع إحداث من ميكنون ابن القيم: (والاحلافظ وقال  - ٩

 زال وما القرى، يف مجهورهم ومذهب ،األمصار يف األربعة األئمة مذهب ..وهذا.عنه املشهورة الشروط يف عنه
 أنه على املسلمون اتفق الذي عبدالعزيز بن عمر مثل به ويعمل ذلك ينفذ املسلمني أمور والة من اهللا يوفقه من
  ٢٥هدى) إمام

(ال جيوز أن يبىن يف اجلزيرة معابد للكفرة ال النصارى وال غريهم، وما بين وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز:  -١٠
أن يهدم مع القدرة. وعلى ويل األمر أن يهدمها ويزيلها وال يبقي يف اجلزيرة مبادئ أو معاقل للشرك فيها جيب 

(أمجع وقال:  ٢٦ال كنائس وال معابد، بل جيب أن تزال من اجلزيرة، حىت ال يبقى فيها إال املساجد واملسلمون)
على وجوب هدمها إذا أحدثت وعلى أن بناءها العلماء رمحهم اهللا على حترمي بناء الكنائس يف البالد اإلسالمية و

ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  يف اجلزيرة العربية كنجد واحلجاز وبلدان اخلليج واليمن أشد إمثا وأعظم جرماً
أمر بإخراج  اليهود والنصارى واملشركني من جزيرة العرب وى أن جيتمع فيها دينان وتبعه أصحابه يف ذلك 

وملا استخلذه السنة وألن اجلزيرة العربية هي مهد اإلسالم  ف عمر رضي اهللا عنه أجلى اليهود من خيرب عمال
ومنطلق الدعاة إليه وحمل قبلة املسلمني فال جيوز أن ينشأ فيها بيت لعبادة غري اهللا سبحانه كما ال جيوز أن يقر 

 ٢٧فيها من يعبد غريه)

                                                             
 والعمالة النصرانية من املعاهدين واملستأمنني من باب أوىل. ٢١
 )٢٨/٦٣٥جموع الفتاوى) (( ٢٢
 ) باب حكم املرتد٥/٣٠٧٣انظر: (كشاف القناع) ( ٢٣ 

 )٢/٣٩١ي (فتاوى السبك ٢٤
 )٣/١١٩٣(أحكام أهل الذمة) ( ٢٥
 )٣/٢٨٢(فتاوى ومقاالت الشيخ ابن باز) ( ٢٦
  األنصاري إمساعيلانظر: تقدمي الشيخ لكتاب (حكم بناء الكنائس واملعابد الشركية يف بالد املسلمني) للشيخ  ٢٧
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للعبادة على غري دين  كل مكان يعدلسعودية قوهلم: (ململكة العربية اوجاء يف فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء با -١١
اإلسالم فهو بيت كفر وضالل، إذ ال جتوز عبادة اهللا إال مبا شرع اهللا سبحانه يف اإلسالم، وشريعة اإلسالم خامتة 

وهلذا صار من ...الشرائع، عامة للثقلني اجلن واإلنس وناسخة ملا قبلها، وهذا مجمع عليه حبمد اهللا تعاىل.
ضروريات الدين: حترمي الكفر الذي يقتضي حترمي التعبد هللا على خالف ما جاء يف شريعة اإلسالم، ومنه حترمي 
بناء معابد وفق شرائع منسوخة يهودية أو نصرانية أو غريمها؛ ألن تلك املعابد سواء كانت كنيسة أو غريها تعترب 

إلسالم وقاعدته اليت ال جيوز السماح أو اإلذن لكافر باختراقها، وال فجزيرة العرب: حرم ا.. .معابد كفرية؛
اد الصليب، فال جيتمع فيها دينان، إال ديناً التجنس جبنسيتها، وال التملك فيها، فضالً عن إقامة كنيسة فيها لعب

إال قبلة واحدة هي قبلة واحداً هو دين اإلسالم الذي بعثَ اهللا به نبيه ورسوله حممداً، وال يكون فيها قبلتان 
وذا يعلم أن السماح والرضا بإنشاء املعابد الكفرية مثل الكنائس، أو ختصيص .. .املسلمني إىل البيت العتيق،

عائذين باهللا من احلور بعد ... مكان هلا يف أي بلد من بالد اإلسالم من أعظم اإلعانة على الكفر وإظهار شعائره
: {إِنَّ الَّذين ارتدوا - تعاىل-اهلداية، وليحذر املسلم أن يكون له نصيب من قول اهللا ر، ومن الضاللة بعد والكَ

) ملَى لَهأَمو ملَ لَهوطَانُ سيى الشدالْه ملَه نيبا تم دعن بم مارِهبلَى أَدا ٢٥عوا مكَرِه ينلَّذقَالُوا ل مهبِأَن كذَل (
) فَكَيف إِذَا توفَّتهم الْملَائكَةُ يضرِبونَ وجوههم ٢٦اللَّه سنطيعكُم في بعضِ الْأَمرِ واللَّه يعلَم إِسرارهم ( نزلَ

) مهاربأَدط٢٧َوبفَأَح هانووا رِضكَرِهو طَ اللَّهخا أَسوا معبات مهبِأَن كحممد:  ) ذَل{مالَهموصلى اهللا ٢٨-٢٥أَع "
  ٢٨)على نبينا حممد وعلى آله وصحبه، واحلمد هللا رب العاملني.

: (إنَّ إنشاء أي دار للعبادة لغري املسلمني يف دار اإلسالم ال جيوز، وجاء يف فتوى وزارة األوقاف الكويتية -١٢
غري املسلمني، لنية لتكون كنائس أو معابد وكذلك ال جيوز تأجري الدور لتكون كنائس، وال حتويل الدور السك

    ٢٩وذلك إلمجاع علماء املسلمني على أنه ال تبقى يف دار اإلسالم مكان عبادة لغري املسلمني)
ومما يؤسف له أن بعض املسلمني استجابوا للكفار يف بناء ( -حفظه اهللا–وقال الشيخ عبدالرمحن الرباك  -١٣

نوا للنصارى يف بناء هم أذ ها ،المية يف أطراف اجلزيرة العربية؛ جزيرة اإلسالمهي بعض البالد اإلس الكنائس، فها
 ٣٠)معابدهم، وقد جاء يف احلديث ال تكون يف أرض قبلتان، فال جتتمع قبلة اليهود والنصارى مع قبلة املسلمني

لكنائس يف البلدان اإلسالمية هم قدمياً وحديثاً أمجعوا على حرمة بناء اوهكذا، فأنت ترى أن علماء املسلمني وفقهاء
 ،وقف يف اإلسالم على أهل اإلسالممن خصائص فهي ( ةهذه اجلزيربه وأا يف جزيرة العرب أشد إمثاً ملا متتاز 

                                                             
 هـ (بتصرف يسري)١/٤/١٤٢١) وتاريخ ٢١٤١٣فتوى رقم ( ٢٨
   )٦/١٥كوييت) (اوى قطاع اإلفتاء الفت( ٢٩
 على شبكة اإلنترنت. -حفظه اهللا-موقع الشيخ  ٣٠
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، وهي وديعة النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أمته، اليت استحفظهم عليها يف آخر ما عهده النيب صلى اهللا عليه وسلم
دت وإنه إذا ما ع.. .حرمت عليه جزيرة العرب ؛بشركه طيب، وملا كان املشرك خبيثاًطنها إال فهي دار طيبة، ال يق

؛ فإا تعمل على إسقاط نفسها من مبداخلة ما هو أجنيب عن اإلسالم ، ترضىمن األقطار مثل أي قطرٍ هانفس يوماً
وتفقد رهبة شراذم  ،احترام العامل اإلسالمي هلافيخفت  ،وتقضي على ميزا البارزة يف خريطة العامل ،سجل التاريخ

 ،حلوالن ،واألهواء ،والبدع ،وإنه إذا تقدمت الفنت. للقوى الشريرة العاتية فسيحاً الًوتفتح جما ،الكفر منها
وأذنت  ،فقد جتللت حينئذ من كل ويلٍ تياراً ؛تضرب فارهة على صخرة هذه اجلزيرة ؛وضروب الغزو الفكري

 ؛وإذا تشربت النفوس ذه األمناط املتناثرة على جنبيت الصراط املستقيم ،حجام خمتلفة يف التمردمبشاكل ذات أ
ه عن لظلِّ وتقليصٍ ،لإلسالم نٍصح وهذا إيذانٌ بدك آخرِ ،من األهواء والضالل البعيد مزيجٍتشكلت احلياة إىل 

  .معاقله يف هذه اجلزيرة  املسكينة

وعلى من بسط اُهللا يده عليهم  ،على أهل هذه اجلزيرة املتعينإن و ...وهو حسيبهم ،فاهللا طَليب الفَعلة لذلك
ها مصدر اإلشعاعِ لنور زها، وتبقى اجلزيرةُ وأهلُليظهر متي ؛احملافظةُ على هذه املَيزات واخلصائصِ الشرعية :وعليها

  .اإلسالم على العامل

وال  .صروكلما ضعف وتضاَءلَ يف هذه اجلزيرة وأهلها؛ تقا ،تد هذا اإلشعاعوليعلَم أنه كلما قَوِي هذا النور؛ ام
  ٣١)حول وال قوة إال باهللا

كيف ال نسمح هلم ببناء  قوهلم: ،وغريها يف وسائل اإلعالم ،ن تارة أخرىوواملغرض ،اجلهلة تارة اليوم يثريهومما 
املسلمني من بناء  ولو منعناهم من ذلك فسيمنعون ،؟!بالدهمحوا لنا ببناء املساجد يف وقد مس بالدناالكنائس يف 

 نعطي رعاياهم حريتهم الدينية كما أعطوا رعايا املسلمني حريتهم الدينية،وأنه ينبغي أن  املساجد والصالة فيها،
  إخل... وأن من العلماء املعاصرين من أفىت جبواز ذلك اعتماداً على رأي أيب حنيفة يف اجلواز،

                                                             
 خصائص اجلزيرة العربية للشيخ بكر أبو زيد (بتصرف يسري)  ٣١
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ه وردذه الشه من وجوه:ب  

، يكفر فيها باهللا عز وجل كفرية أما الكنائس فهي معابد ،وحده يعبد فيها اهللا عز وجل دور املساجد أنَّ: األول
 أَرضِالْ في كَالْمفِْسدين الصالحات وعملُوا َآمنوا الَّذين نجعلُ أَم{ !، فهل يستويان؟- املسيح وأمه–ويعبد معه غريه 

لُ أَمعجن نيقتارِ الْم٢٨} [ص:كَالْفُج[  

مينعون املسلمني من  فهاهم ،دعوى منحهم املسلمني احلرية يف ممارسة تعاليمهم الدينية عارية عن الصحة أن: الثاين
 يهم،  ، وتطبيق أحكام اإلسالم علوإنشاء بنوك إسالمية ،ولبس احلجاب ،كتعدد الزوجات :الشخصية حقوقهمأقل 

 تعاليمأفال حيق للمسلمني أن مينعوهم من بناء الكنائس ألن  ،أنظمة البلد العلمانية حتظر ذلك حبجة أنَّ ،وغري ذلك
  ؟!دينهم اإلسالمي متنع ذلك

فاملساجد تعترب عندهم من حقوق املواطنة وليس  ،أن مواطين الدول الغربية قد اعتنق كثري منهم اإلسالم: الثالث
عن دين اهللا  دمنهم فهو مرت رومن تنص اجلزيرة العربية فاألصل أم كلهم مسلموندول املسلمني، أما  للوافدين من

   مالكم كيف حتكمون؟!  !وحكمه يف الشرع معروف، فلمن تبىن الكنائس؟ أللعمالة الوافدة غري املستقرة؟

إىل  يقودنام للمسلمني ببناء املساجد يف بالدهم هلم ببناء كنائس يف ديار اإلسالم حبجة مساحه أنَّ اإلذنَ: الرابع
إلسالم بأن يدعوا إىل احبجة أم يسمحون للمسلمني  بني املسلمني هلم بالدعوة للنصرانية اإلذنقضية أخرى وهي 

ز ذلك حبجة ما يسمى حبرية االعتقاد فهو كافر مرتد وإن صلى بل من جيو( يف بالدهم، فهل يقول بذلك مسلم؟!
  .٣٢)عم أنه مسلموصام وز

وغريها ببناء معابد  كما أنه يقودنا إىل قضية ثالثة: وهي اإلذن ألصحاب الديانات األخرى كالبوذية واهلندوسية
أكثر من النصارى، فتصبح اجلزيرة  -من العمالة الوافدة- هلم، بل قد يكون أتباع هذه امللل يف بعض دول اخلليج 

  وهي اليت أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أال يكون فيها دينان! والشرك، العربية مسرحاً لديانات الكفر

يف بالد الكفار، فإنَّ درء مفسدة  املساجد بناء منع املسلمني يف بالدبناء الكنائس  منعِ ه لو ترتب علىأن: اخلامس
لحة مكاسب أوىل من احملافظة على مص ،بدين النصارى املنسوخ -خاصة–وجزيرة العرب  تلويث بالد املسلمني

                                                             
 فتوى الشيخ عبدالرمحن الرباك منشورة يف موقعه على شبكة اإلنترنت ٣٢
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وا يف لُّصوعلى العاجزين أن ي ،اهلجرة أن يهاجروا علىعلى املسلمني القادرين و بعض املسلمني يف بالد الكفر،
  حفظه اهللا.الرباك عبدالرمحن كما أفىت بذلك الشيخ  ،بيوم

 دولة أنَّل ملة، قاعدة معتمدة عند العقالء من ك أنَّ مما يدل على اعتبار اخلصوصية ومراعاا وأا :السادس
 وذلك ملا يرونه من كون الفاتيكان معقالً للنصرانية ومالذاً ألهلها،  بناء معابد غري الكنيسة فيه،من الفاتيكان متنع 

ى مقاصدهم، كيف ال ؟! وهي مالذ املسلمني، ومنته فاجلزيرة العربية وفيها البلد احلرام والكعبة املشرفة أوىل بذلك،
جزيرة اإلسالم ال  النبوية يف بيان كون هذه اجلزيرة النصوص كل ملة، جاءت به عقالُء رقي وعلى هذا األصل الذي

ببناء الكنائس يف  اإلذنيف لنا  غاًمسويكون هذا  ، هلفيهببناء املساجد الفاتيكان  مسحولكن لو  جيتمع فيها دينان،
، وقد اإلسالم يعلو وال يعلى عليهف ا وإن بىن بنينا!،نعنم عنم إنْ فلسنا تبعاً للفاتيكان، ،جزيرة العرب؟ اجلواب: ال

بني  أنَّ التسويةم تقدكل مسلم. منه وضالل نعيذ دور التوحيد ومعابد الكفر، سفه   

شيخ  :نقل ذلك كثري من أهل العلم منهم ،مجاعاإل اأن حرمة بناء الكنائس يف بالد املسلمني مما انعقد عليه: السابع
وغريهم كثري، فال وجه ملا ذكره بعض املعاصرين عن  ٣٥والشيخ ابن باز ٣٤السبكي الدين تقيو ٣٣ابن تيمية اإلسالم
ولعل أبا قد أوضح املراد بكالم أيب حنيفة فقال: ( السبكيتقي الدين القاضي  أن أيب حنيفة ذلك معاإلمام جتويز 

، وغريه من العلماء مبنعها املكانعلى عادم يف ذلك  حنيفة إمنا قال بإحداثها يف القرى اليت يتفردون بالسكىن فيها
ا يف بالد املسلمني وقبضتهم وإن انفردوا فيها فهم حتت يدهم فال يا دار ألمكنون من إحداث الكنائس أل

مصار فإن هذه يف معىن األ فيها مسلمون فيمكن أهل الذمة من بناء كنيسة فيها. قريةً اإلسالم وال يريد أبو حنيفة أنَّ
  ٣٦)فتكون حمل إمجاع

                                                             

) عن الشروط العمرية ٢٨/٦٥١وقال يف (جمموع الفتاوى) ( نقله عنه املرداوي يف (اإلنصاف) (باب أحكام أهل الذمة) وابن مفلح يف (الفروع) ٣٣
 شرطها على أهل الذمة ملا قدم الشام وشارطهم اهللا عنه اليت يبن اخلطاب رض ىف شروط عمر :فصلٌواليت فيها منع النصارى من بناء الكنائس (

وسنة اخللفاء عليكم بسنىت ( صلى اهللا عليه وسلم: رسول اهللا العمل عند أئمة املسلمني لقول ااهللا عنهم وعليه يمبحضر من املهاجرين واألنصار رض
باللذين من  اقتدوا( :وقوله )متسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة يالراشدين من بعد

على ما نقلوه وفهموه من  ةوسلم الذين ال جيتمعون على ضاللليه من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا ع ألن هذا صار إمجاعاً )بكر وعمر أيب يبعد
  )صلى اهللا عليه وسلم كتاب اهللا وسنة نبيه

 تقدم النقل عنه ٣٤
 تقدم النقل عنه ٣٥
  )٢/٣٨٨) (السبكي فتاوى( ٣٦
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بياناً أصدر م ١٠/١٠/٢٠٠٠الس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة يف جلسته املنعقدة بالقاهرة يف أن : الثامن
ال  ،التأكيد احلاسم بأن اجلزيرة العربية وقلبها اململكة العربية السعودية هي احلصانة اجلغرافية لعقيدة اإلسالم(قال فيه 

ن يقوم فيها دينان، وال جيوز حبال أن يشهر على أرضها غري دين اإلسالم، كما تستنكر هيئة رئاسة جيوز شرعاً أ
لس العودة إىل املطالبة ببناء كنائس على أرض السعودية بعد أن حِسام مع  لٍهذا األمر سابقاً يف حوار مطو

    .)الق هذا امللف وعدم إثارته ثانياًالفاتيكان عرب اللجنة اإلسالمية العاملية للحوار، واتفق على إغ

، وال بيعة، وال صومعة، وال [جزيرة العرب] م فإنه ليس لكافر إحداث كنيسة يفمجيع ما تقدعلى  (بناًءو ،  وأخرياً
وعليه؛ فليس لإلمام اإلذن بشيء منها، ، ولعموم األحاديث تطهريا هلا عن الدين الباطل، ؛بيت نار، وال نصبِ صنمٍ

  ٣٧)كان أو قدمياً حمدثاً ؛بقاء عليهوال اإل

 وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

                                                                                                                                                                                                                               

يوسف  وصاحباه أباألحناف مبا فيهم أنه قول غري معتمد يف املذهب، ومجاهري علماء  ومما يؤيد أن مراد أيب حنيفة خالف ما زعمه هذا املعاصر -
على هذا  و اليت يقطنها مسلمون. -أي املدن- يرون حرمة بناء الكنائس يف األمصار و على عدم اعتبار هذا الفهم لكالم اإلمام، وحممد بن احلسن

مينعون  قيل: يف ديارناو ...دار اإلسالم  وال جيوز إحداث بيعة وال كنيسة يف): (٢/١٦٢) (للمرغيناين (اهلداية شرح البداية ففي ،كتبهم تضافرت
ويف  ،ألن أكثر أهلها أهل الذمةقرى الكوفة يف  [يعين أبا حنيفة] واملروي عن صاحب املذهب ،ألن فيها بعض الشعائر من ذلك يف القرى أيضاً

) للسرخسي (املبسوط ) ويفيرة العربأرض العرب مينعون من ذلك يف أمصارها وقراها لقوله عليه الصالة والسالم ال جيتمع دينان يف جز
اإلمجاع يف  احلنفي ونقل الزيلعي، )فإم مينعون من إحداث الكنائس يف أمصار املسلمني(قوهلم: ) ٤/١٧٦) (اينللكاس (بدائع الصنائعو) ١٥/١٣٤(

، )البيع والكنائس يف األمصار مينعون باإلمجاع إذا أرادوا إحداث :قال يف الفتاوى الصغرى(: فقال )باب: العشر واخلراج واجلزية(تبيني احلقائق) (
ويف الوهبانية: إنه الصحيح  ...ال جيوز إحداث كنيسة يف القرى، ومن أفىت باجلواز فهو خمطئ، وحيجر عليه [) ٤/٢٠٢( )ابن عابدينحاشية ويف (

من أهل زماننا بعدما ذكرنا من التصحيح،  ألحدالقرى يف  باإلحداث اإلفتاءمن املذهب الذي عليه احملققون، إىل أن قال: فقد علم أنه ال حيل 
بفتواه، وحيجر عليه يف الفتوى،  األخذواالختيار للفتوى وأخذ عامة املشايخ، وال يلتفت إىل فتوى من أفىت مبا خيالف هذا، وال حيل العمل به وال 

يح، لو كان الكالم مطلقا، فكيف مع وجود النقل بالترجيح ليس له قوة الترج ألنههوى النفس، وهو حرام،  إتباعن ذلك منه جمرد ومينع، أل
واخلالف يف غري جزيرة (: )النهر(مطلب: دم الكنائس من جزيرة العرب وال ميكنون من سكناها قال يف  ، فتنبه لذلك، واهللا املوفق.؟!والفتوى

مع أن أرض العرب ال تقر فيها  اإلحداثقلت: الكالم يف  .ـها )العرب، أما هي فيمنعون من قراها أيضا خلرب ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب
  ] انتهى كالم ابن عابدين.كنيسة ولو قدمية فضال عن إحداثها

 للشيخ بكر أبو زيد (بتصرف يسري) خصائص اجلزيرة العربية  ٣٧


