
-1- 

 

حكم بناء الكنائس يف بالد املسلمني 
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 
احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم  على رسولو الكرمي، وعلى آلو وصحبو 

 .ومن اتبع ىداه
 :أما بعد

فقد وقفت على كالم نشرتو صحيفة اليوم السابع ادلصرية، وقد جاء يف ىذه 
: الصحيفة ما يلي

 أكثر دام خطًئا صحح: تواضروس البابا.. الكنائس بناء قانون إقرار على عام)
 مجهورية وقرارات.. الرتخيص تنتظر كنيسة آالف 3 من أكثر.. عاًما 160 من

 .جديدة مدينة بكل أخرى لبناء أراضي بتخصيص
. ص 12:45 2017 سبتمرب 06 األربعاء،

 الكنائس وترميم بناء قانون مشروع ادلاضي أغسطس 30 النواب رللس أقر
 ونصف قرن من أكثر منذ لألقباط عبادة دور ببناء خيتص قانون أول وىو ادلصرية،
َ   الكنائس كانت إذ الزمن، من القرن  مرسوم وىو" اذلمايوىن اخلط"بُت يعرف مبا تُتبُتْ
 بناء جعل الذى األمر ذلا، تابعة والية مصر كانت حني العثمانية، الدولة لزمن يعود

. (...صعًبا  أمًرا الفائتة العصور طوال مصر يف الكنائس

: أقول

ْساَلمُ  اللَّنوِ  ِعْندَ  الدِّدينَ  ِإنَّن  ):اهلل عز وجل يقول  ويقول ،[19: عمران آل]( اْاِ
ْساَلمِ  َغيُتْرَ  يُتْبَت ِ  َوَمنْ : )سبحانو [. 85: عمران آل]( ِمْنوُ  يُُتْقَبلَ  فُتَلنْ  ِديًنا اْاِ
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األماكن الكفرية اليت يعبد فيها غري اهلل يف بالد  بناء حترمي على العلماء وأمجع
. الكنائس وغريىا مثل ادلسلمني،

وقد ُسئل شيخ ااسالم ابن تيمية رمحو اهلل سؤااًل مطواًل عن حكم الكنائس يف 
: بالد ادلسلمني، فأجاب رمحو اهلل باجلواب التارل

 فُتَهَذا إْغاَلِقَها يف   ََلُموُىمْ  اْلُمْسِلِمنيَ  َأنَّن  َدْعَواُىمْ  أَمَّنا اْلَعاَلِمنَي، َربِّد  لِلَّنوِ  احلَْْمدُ "
مْجَاعِ  سُلَاِلفٌ  َكِذبٌ  : اأْلَْربَِعةِ  اْلَمَذاِى ِ  َأْىلِ  ِمنْ  اْلُمْسِلِمنيَ  ُعَلَماءَ  فَِ نَّن  اْلُمْسِلِمنَي؛ اِِ
 الثُتَّنْورِيِّد  َكُسْفَيانَ  :اأْلَِئمَّنةِ  ِمنْ  َوَغرْيِِىمْ  َوَأمْحَد َوالشَّناِفِعيِّد  َوَماِل ٍ  َحِنيَفةَ  َأِ   َمْذَى ِ 
َلُهمْ  َوَمنْ  َوَغرْيِِىمْ  َسْعدٍ  ْبنِ  َواللَّنْي ِ  َواأْلَْوزَاِعي  اللَّنوُ  َرِضيَ  َوالتَّنابِِعنيَ  الصَّنَحابَةِ  ِمنْ  قُتبُتْ
ُهمْ  َمامَ  َأنَّن  َعَلى ُمتَّنِفُقونَ  َأمْجَِعنَي؛ َعنُتْ َوِة؛ بَِأْر ِ  َكِنيَسةٍ  ُكلَّن  َىَدمَ  َلوْ  اْاِ  َكَأْر ِ  اْلَعنُتْ
 ِلَمنْ  َذِل َ  يف  َوُمتَّنِبًعا َذِلَ ، يف  رُلَْتِهًدا َذِل َ  َوَ ْوِ  الشَّنامِ  َوبُترِّد  بِاْلِعَرااِ  َوالسَّنَوادِ  ِمْصرَ 
 َذِلَ ، يف  َوُمَساَعَدتُوُ  َذِلَ ، يف  طَاَعُتوُ   َِ ُ  َبلْ  ِمْنُو،  ُْلًما َذِل َ  َيُكنْ  دلَْ  َذِلَ ، يُتَرى
 َوَحلَّنتْ  اْلَعْهَد، نَاِقِ نيَ  َكانُوا ذَلُمْ  اْلُمْسِلِمنيَ  ُحْكمِ  َعنْ  اْمتُتنُتُعوا َوِإنْ . َذِل َ  يُتَرى شلَّننْ 
 .َوأَْمَواذُلُمْ  ِدَماُؤُىمْ  ِبَذِل َ 
 اخلَْطَّنابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  اْلُمْؤِمِننيَ  أَِمريِ  َعْهدِ  ِمنْ  قَاِئَمةٌ  اْلَكَناِئسَ  َىِذهِ  إنَّن : قُتْوذُلُمْ  َوأَمَّنا
َها أَقُترُّروُىمْ  الرَّناِشِدينَ  اخْلَُلَفاءَ  َوَأنَّن  َعْنوُ  اللَّنوُ  َرِضيَ  . َعَليُتْ

 ْبنِ  ُعَمرَ  بُتْعدَ  بُِنَيتْ  اْلَقاِىَرةَ  َأنَّن  اْلُمتُتَواتِرِ  اْلِعْلمِ  ِمنْ  فَِ نَّن  اْلَكِذِب؛ ِمنْ  أَْيً ا فُتَهَذا
 اْلَبْصَرِة؛ َوبُتْعدَ  بُتْغَداَد، بُتْعدَ  بُِنَيتْ  َسَنةٍ  َ اَل ِائَةِ  ِمنْ  بَِأْكثُترَ  َعْنوُ  اللَّنوُ  َرِضيَ  اخلَْطَّنابِ 
 .َوَواِسطَ  َواْلُكوَفِة،
 َيُكْن أِلَْىلِ  دلَْ  اْلَمَداِئنِ  ِمنْ  اْلُمْسِلُمونَ  بُتَناهُ  َما َأنَّن  َعَلى اْلُمْسِلُمونَ  اتُتَّنَف َ  َوَقدْ 
 َكَناِئَسُهمْ  ذَلُمْ  َوأَبُتَقْوا ُصْلًحا اْلُمْسِلُمونَ  فُتَتَحوُ  َما ِمْثلَ  َكِنيَسًة؛ ِفيَها ُُيَدِّد ُوا َأنْ  الذِّدمَّنةِ 
 ُُيِْد ُوا اَل  َأنْ  َعْنوُ  اللَّنوُ  َرِضيَ  اخلَْطَّنابِ  ُعَمُر ْبنُ  ِفيَها َعَلْيِهمْ  َشَرطَ  َأنْ  بُتْعدَ  اْلَقِدميََة؛
 بَِأْر ِ  َكِنيَسةٌ  ذَلُمْ  َكانَ  إَذا َبلْ  اْلُمْسِلِمنَي، َمَداِئنِ  يف  َفَكْيفَ  الصُّرْلحِ  أَْر ِ  يف  َكِنيَسةً 
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َوةِ  َها َمِديَنةً  اْلُمْسِلُمونَ  فُتبُتَ   َذِل َ  َوَ ْوِ  َوِمْصرَ  َكاْلِعَرااِ  اْلَعنُتْ  تِْل َ  َأْخذَ  ذَلُمْ  فَِ نَّن  َعَليُتْ
 َداُود َأِ   ُسَننِ  يف  فَِ نَّن  َعْهٍد؛ بَِغرْيِ  َكِنيَسةٌ  اْلُمْسِلِمنيَ  َمَداِئنِ  يف  تُتتُتَْر َ  لَِئالَّن  ؛اْلَكِنيَسةِ 
ُهَما اللَّنوُ  َرِضيَ  َعبَّناسٍ  اْبنِ  َعنْ  َجيِّددٍ  بِِ ْسَنادِ   أَنَّنوُ  َوَسلَّنمَ  َعَلْيوِ  اللَّنوُ  َصلَّنى النَّنِ ِّد  َعنْ  َعنُتْ
 رلموع الفتاوى ." ( ُة ْص ِة ٍة  عَة َةى  ِة ْص َة ٌة   َة َة   ِة َة ْص ِة   ِة ْبْص َة َة اِة   َة ْص ُة ُة   َة ): قَالَ 
[28/634-635 .]

(: 366/ 3)وقال رمحو اهلل كما يف جامع ادلسائل 
 وكال ،عنوة فُِتحتْ  أهنا وُروي صلًحا، فُِتحتْ  أهنا مصر أر ِ  يف ُرِوي وقد"
 الباب، ىذا يف الصحيحة للروايات ادلتأمِّدلون العلماء ذكره ما على صحيح األمرين
 عمر إذل العاص بن عمرو فبع َ  العهَد، أىُلها نققَ   َّن  صلًحا، أّوالً  فتحت ف هنا
 العوَّنام، بن الزبري فيهم كثري  ييٍ  فأمدَّنه يستمدُّره، عنهما اهلل رضي اخلطاب بن

. ععووًة  الث ني الف   الم  موا فف حه 
 أن عنهما اهلل رضي اخلطاب بن عمر سأل الزبري أن كثرية وجوهٍ  من ُرِوي وذلذا
 فأشار ذل ، يف الصحابةَ  فشاورَ  الشام، َقْسم باللٌ  سألو كما اجليي بني يقسمها
 ينتفع للمسلمني فيًئا ُيبسها أن جبل بن ومعاذ طال  أ  بن كعلي كرباؤىم عليو

 خالَفو، كان من بعق ذل  على عمر واف   َّن . وآخرىم ادلسلمني أولُ  بفائدهتا
. ذل  على األمر فاستقر بع هم، ومات
 من عليو استوَلوا ما مّلكهم كما إياه، اهلل مّلَكهم فقد عنوةً  ادلسلمون فتحو فما
 . والعقار وادلنقول واألموال النفوس

 منافع وسائرُ  ومزارُعهم وأسواقهم ومساكنهم الكفار معابد :العقار يف ويدخلُ 
 .والنقد وادلتاع احليوان من أنواعو سائر ادلنقول يف يدخل كما األر ،
 يُُتَقال ما ف ن ادلسلمني، مل  عن خروَجها تقت ي خاصَّنةٌ  الكفار دلعابد وليس
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 دل َيشرْعو زُلَد ًا أو مبدالً  يكون أن إما العبادات من فيها ويُفَعل األقوال من فيها
.  انتهى."شرَعو بعدما عنو هنى قد اهلل يكون أو َقطُّر، اهلل

(: 3/1181) [أحكام أىل الذمة]وقال ابن القيم رمحو اهلل يف كتابو 
 عن حني عن أبيو عن التيمي سليمان بن معتمر حد نا :أمحد اامام وقال"
 أن للعجم ىل :العرب دار أو العرب أمصار عن عباس ابن سئل :قال عكرمة
 بيعة، فيو يبنوا أن للعجم فليس العرب مصرتو مصر أميا) :فقال شيئا؟ فيها ُيد وا
 مصر وأميا خنزيرا، فيو يتخذوا وال مخرا، فيو يشربوا وال ناقوسا، فيو ي ربوا وال

 عهدىم يف ما للعجم ف ن فيو فنزلوا العرب على وجل عز اهلل ففتحو العجم مصرتو
. (طاقتهم فوا يكلفوىم وال بعهدىم، يوفوا أن العرب وعلى
 يف ُيد وا أن والنصارى لليهود ليس :يقول أ  ومسعت :أمحد بن عبداهلل قال
 ذلم مكان يف إال بناقوس، فيو ي ربوا وال كنيسة، وال بيعة ادلسلمون َمصَّنره ِمصرٍ 
. انتهى". ادلسلمني أمصار يف اخلمر يظهروا أن ذلم وليس ،صاحل

: أقول
وبناء على أن مصر قد صارت ملًكا للمسلمني، ومن ذل  معابد الكفار 

. إخل... ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم 
بناء على ذل  فال جيوز السماح ببناء أي كنيسة، وجي  أن تؤخذ اجلزية من 

. الكفار
 
كتبو 

ربيع بن ىادي عمري ادلدخلي 
 (ىُت1440/ ربيع اآلخر/ 23)ليلة اال نني 


