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العربية/ بنك الفتاوي/ شرعي

بناءبناء الكنائسالكنائس الجديدةالجديدة فيفي بالدبالد المسلمينالمسلمين
بناء الكنائس الجديدة في بالد المسلمين / / شرعي  / بنك الفتاوي  شرعي  / العربية  /

-:بسمبسم الله،الله، والحمدوالحمد لله،لله، والصالةوالصالةوالسالموالسالم علىعلى رسولرسول الله،الله، وبعدوبعد

 
يطلبيطلب اإلسالماإلسالم منمن غيرغير المسلمينالمسلمين أنأن يراعوايراعوا مشاعرمشاعر المسلمين،المسلمين،وُحرمةوُحرمة دينهم،دينهم، فالفال يظهروايظهروا

شعائرهمشعائرهم وصلبانهموصلبانهم فيفي األمصاراألمصار اإلسالمية،اإلسالمية، والوال يحدثوايحدثوا كنيسةكنيسةفيفي مدينةمدينة إسالميةإسالمية لملم يكنيكن لهملهم

فيهافيها كنيسةكنيسة منمن قبل،قبل، وذلكوذلك لمالما فيفي اإلظهاراإلظهار واإلحداثواإلحداث منمنتحديتحدي الشعورالشعور اإلسالمياإلسالمي ممامما قدقد يؤدييؤدي

.إلىإلى فتنةفتنة واضطرابواضطراب

 
أماأما فيفي القرىالقرى والمواضعوالمواضع التيالتي ليستليست منمن أمصارأمصار المسلمينالمسلمين فالفاليُمنعونيُمنعون منمن إظهارإظهار شعائرهمشعائرهم

.الدينيةالدينية وتجديدوتجديد كنائسهمكنائسهم القديمةالقديمة وبناءوبناء ماما تدعوتدعو حاجتهمحاجتهم إلىإلىبنائه،بنائه، نظًرانظًرا لتكاثرلتكاثر عددهمعددهم

 
وفيوفي المسألةالمسألة آراءآراء أخرىأخرى…مؤداهامؤداها أنهأنه يجوزيجوز إلمامإلمام المسلمينالمسلمين أنأن يسمحيسمح بإنشاءبإنشاء دوردور جديدةجديدة

.للعبادةللعبادة فيفي أمصارأمصارالمسلمينالمسلمين إذاإذا رأىرأى فيفي ذلكذلك مصلحةمصلحة

 
-:يقوليقول الشيخالشيخ الدكتورالدكتور يوسفيوسف القرضاويالقرضاوي

 
صانصان اإلسالماإلسالم لغيرلغير المسلمينالمسلمين معابدهممعابدهمورعىورعى حرمةحرمة شعائرهم،شعائرهم، بلبل جعلجعل القرآنالقرآن منمن أسبابأسباب

ُذِن للذينللذين يقاتلونيقاتلون بأنهمبأنهم ظُلموا،ظُلموا، ُذِنأ اإلذناإلذن فيفي القتالالقتال حمايةحماية حريةحرية العبادة،العبادة،وذلكوذلك فيفي قولهقوله تعالىتعالى: (أ

ُخرجوا منمن ديارهمديارهم بغيربغير حقحق إالإال أنأن يقولوايقولوا ربناربنا الله،الله، ولوالولوال خرجواأ
ُ
وإنوإن اللهالله علىعلى نصرهمنصرهم لقديرلقدير*الذينالذين أ

دفعدفع اللهالله الناسالناسبعضهمبعضهم ببعضببعض لهدمتلهدمت صوامعصوامع وبيعوبيع وصلواتوصلوات ومساجدومساجد يذكريذكر فيهافيها اسماسم اللهالله

.(كثيًراكثيًرا). (الحجالحج: 39– 40

 
وقدوقد رأينارأينا كيفكيف اشتملاشتمل عهدعهد النبيالنبي – صلىصلى اللهالله عليهعليهوسلموسلم – إلىإلى أهلأهل نجران،نجران، أنأن لهملهم جوارجوار اللهالله

�تهم وبِيَعهموبِيَعهم �تهمومل .وذمةوذمة رسولهرسوله علىعلى أموالهمأموالهم ومل

 
وفيوفي عهدعهد عمرعمر بنبن الخطابالخطاب إلىإلى أهلأهلإيلياءإيلياء (القدسالقدس) نصنص علىعلى ُحريتهمُحريتهم الدينية،الدينية، وحرمةوحرمة معابدهممعابدهم
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:وشعائرهموشعائرهم:“هذاهذا ماما أعطىأعطى عبدعبداللهالله عمرعمر أميرأمير المؤمنينالمؤمنين أهلأهل إيلياءإيلياء منمن األماناألمان

�تها، الال تُسكنتُسكن كنائسهم،كنائسهم، والوال  �تها،مل أعطاهمأعطاهم أمانًاأمانًا ألنفسهمألنفسهم وأموالهموأموالهموكنائسهموكنائسهم وصلبانهموصلبانهم وسائروسائر مل

تُهدمتُهدم والوال ينتقصينتقص منها،منها، والوالمنمن حيزها،حيزها، والوال منمن صليبها،صليبها، والوال منمن شيءشيء منمن أموالهم،أموالهم، والوال يُكرهونيُكرهون

علىعلى دينهم،دينهم، والوال يُضاريُضارأحدأحد منهممنهم. والوال يسكنيسكن بإيلياءبإيلياء معهممعهم أحدأحد منمن اليهوداليهود . . ” كماكما رواهرواه الطبريالطبري .

.((تاريختاريخالطبريالطبري طط . داردار المعارفالمعارف بمصربمصر جج ــ 3 صص 609

 
وفيوفي عهدعهد خالدخالد بنبن الوليدالوليد ألهلألهل عاناتعانات:“ولهمولهم أنأن يضربوايضربوا نواقيسهمنواقيسهمفيفي أيأي ساعةساعة شاءواشاءوا منمن ليلليل

أوأو نهار،نهار، إالإال فيفي أوقاتأوقات الصالة،الصالة، وأنوأن يخرجوايخرجوا الصلبانالصلبان فيفي أيامأيامعيدهمعيدهم” .(الخراجالخراج ألبيألبي يوسفيوسف صص

146).

 
وكلوكل ماما يطلبهيطلبه اإلسالماإلسالم منمن غيرغير المسلمينالمسلمين أنأن يراعوايراعوا مشاعرمشاعرالمسلمين،المسلمين، وُحرمةوُحرمة دينهم،دينهم، فالفال

يظهروايظهروا شعائرهمشعائرهم وصلبانهموصلبانهم فيفي األمصاراألمصار اإلسالمية،اإلسالمية، والواليحدثوايحدثوا كنيسةكنيسة فيفي مدينةمدينة إسالميةإسالمية لملم

يكنيكن لهملهم فيهافيها كنيسةكنيسة منمن قبل،قبل، وذلكوذلك لمالما فيفي اإلظهاراإلظهارواإلحداثواإلحداث منمن تحديتحدي الشعورالشعور اإلسالمياإلسالمي ممامما

.قدقد يؤدييؤدي إلىإلى فتنةفتنة واضطرابواضطراب

 
علىعلى أنأن منمن فقهاءفقهاء المسلمينالمسلمين َمنَمن أجازأجاز ألهلألهل الذمةالذمة إنشاءإنشاء الكنائسالكنائسوالبِيَعوالبِيَع وغيرهاوغيرها منمن المعابدالمعابد

فيفي األمصاراألمصار اإلسالمية،اإلسالمية، وفيوفي البالدالبالد التيالتي فتحهافتحها المسلمونالمسلمونعنوة،عنوة، أيأي أنأن أهلهاأهلها حاربواحاربوا المسلمينالمسلمين

ولمولم يسلموايسلموا لهملهم إالإال بحدبحد السيفالسيف إذاإذا أذنأذن لهملهم إمامإمامالمسلمينالمسلمين بذلك،بذلك، بناءبناء علىعلى مصلحةمصلحة رآها،رآها، ماما

.دامدام اإلسالماإلسالم يقرهميقرهم علىعلى عقائدهمعقائدهم

 
وقدوقد ذهبذهب إلىإلى ذلكذلك الزيديةالزيدية واإلمامواإلمام ابنابن القاسمالقاسم منمن أصحابأصحاب مالكمالك (انظرانظر: أحكامأحكام الذميينالذميين

.(والمستأمنينوالمستأمنين صص 96 – 99

 
ويبدوويبدو أنأن العملالعمل جرىجرى علىعلى هذاهذا فيفي تاريختاريخ المسلمين،المسلمين، وذلكوذلك منذمنذ عهدعهدمبكر،مبكر، فقدفقد بُنِيتبُنِيت فيفي مصرمصر

عدةعدة كنائسكنائس فيفي القرنالقرن األولاألول الهجري،الهجري، مثلمثل كنيسةكنيسة “مارمار مرقصمرقص“باإلسكندريةباإلسكندرية ماما بينبين (39 – 56

هـهـ) .كماكما بُنِيتبُنِيت أولأول كنيسةكنيسة بالفسطاطبالفسطاط فيفي حارةحارة الروم،الروم، فيفيواليةوالية مسلمةمسلمة بنبن مخلدمخلد علىعلى مصرمصر

بينبين عاميعامي (47 – 68 هـهـ ) كماكما سمحسمح عبدعبد العزيزالعزيز بنبن مروانمروانحينحين أنشأأنشأ مدينةمدينة “حلوانحلوان” ببناءببناء كنيسةكنيسة

.فيها،فيها، وسمحوسمح كذلككذلك لبعضلبعض األساقفةاألساقفة ببناءببناء ديرينديرين

 
وهناكوهناك أمثلةأمثلة أخرىأخرى كثيرة،كثيرة، وقدوقد ذكرذكر المؤرخالمؤرخ المقريزيالمقريزي فيفي كتابهكتابه“الِخططالِخطط” أمثلةأمثلة عديدة،عديدة، ثمثم ختمختم

حديثهحديثه بقولهبقوله: وجميعوجميع كنائسكنائس القاهرةالقاهرة المذكورةالمذكورة محدَثةمحدَثة فيفياإلسالماإلسالم بالبال خالفخالف (انظرانظر: اإلسالماإلسالم

أأ ً ًأ أ أأ
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ًوأيضاً: “الدعوةالدعوة إلىإلى اإلسالماإلسالم” تأليفتأليف وأهلوأهل الذمةالذمة للدكتورللدكتور عليعلي حسنيحسني الخربوطليالخربوطلي صص 139،،وأيضا

.(توماستوماس . وو . أرنولدأرنولد صص 84 – 86 طط . ثالثةثالثة.ترجمةترجمة دد . حسنحسن إبراهيمإبراهيم وزميليهوزميليه

 
أماأما فيفي القرىالقرى والمواضعوالمواضع التيالتي ليستليست منمن أمصارأمصار المسلمينالمسلمين فالفاليُمنعونيُمنعون منمن إظهارإظهار شعائرهمشعائرهم

.الدينيةالدينية وتجديدوتجديد كنائسهمكنائسهم القديمةالقديمة وبناءوبناء ماما تدعوتدعو حاجتهمحاجتهم إلىإلىبنائه،بنائه، نظًرانظًرا لتكاثرلتكاثر عددهمعددهم

وهذاوهذا التسامحالتسامح معمع المخالفينالمخالفين فيفيالدينالدين منمن قومقوم قامتقامت حياتهمحياتهم كلهاكلها علىعلى الدين،الدين، وتموتم لهملهم بهبه

.النصرالنصر والغلبة،والغلبة، أمرأمر لملم يُعهديُعهدفيفي تاريختاريخ الديانات،الديانات، وهذاوهذا ماما شهدشهد بهبه الغربيونالغربيون أنفسهمأنفسهم

يقوليقولالعالمةالعالمة الفرنسيالفرنسي جوستافجوستاف لوبونلوبون: “رأينارأينا منمن آيآي القرآنالقرآن التيالتي ذكرناهاذكرناها آنًفاآنًفا أنأن

مسامحةمسامحةمحمدمحمد لليهودلليهود والنصارىوالنصارى كانتكانت عظيمةعظيمة إلىإلى الغاية،الغاية، وأنهوأنه لملم يقليقل بمثلهابمثلها مؤسسومؤسسو

األدياناألديانالتيالتي ظهرتظهرت قبلهقبله كاليهوديةكاليهودية والنصرانيةوالنصرانية علىعلى وجهوجه الخصوص،الخصوص، وسنرىوسنرى كيفكيف سارسار خلفاؤهخلفاؤه

علىعلىسنتهسنته” وقدوقد اعترفاعترف بذلكبذلك التسامحالتسامح بعضبعض علماءعلماء أوروباأوروبا المرتابونالمرتابون أوأو المؤمنونالمؤمنون

القليلونالقليلونالذينالذين أمعنواأمعنوا النظرالنظر فيفي تاريختاريخ العرب،العرب، والعباراتوالعبارات اآلتيةاآلتية التيالتي أقتطفهاأقتطفها منمن كتبكتب

.الكثيرينالكثيرينمنهممنهم تثبتتثبت أنأن رأينارأينا فيفي هذههذه المسألةالمسألة ليسليس خاًصاخاًصا بنابنا

 
قالقالروبرتسنروبرتسن فيفي كتابهكتابه “تاريختاريخ شارلكنشارلكن”: “إنإن المسلمينالمسلمين وحدهموحدهم الذينالذين جمعواجمعوا بينبين الغيرةالغيرةلدينهملدينهم

وروحوروح التسامحالتسامح نحونحو أتباعأتباع األدياناألديان األخرىاألخرى وأنهموأنهم معمع امتشاقهمامتشاقهم الحسامالحسام نشًرانشًرالدينهم،لدينهم، تركواتركوا َمنَمن

لملم يرغبوايرغبوا فيهفيه أحراًراأحراًرا فيفي التمسكالتمسك بتعاليمهمبتعاليمهم الدينيةالدينية” . (حاشيةحاشية منمنصفحةصفحة 128 منمن كتابكتاب

.(“حضارةحضارة العربالعرب” لجوستافلجوستاف لوبونلوبون

 
.واللهوالله أعلمأعلم


