
لكنائس ا لة يف    مسأ
مية: املؤلف  تي بن  اإلسالم ا  شيخ 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
السادة العلماء أئمة الدين، وهداة املسلمني رضي اهللا عنهم أمجعني، وأعاهنم على إظهار احلق ) ٢(ما تقول) ١(

ر والة األمور، إذا ادعى أهل بأم) ٣(املبني، وإمخال الكفار واملنافقني، يف الكنائس اليت بالقاهرة وغريها اليت أغلقت
  .أهنا غلِّقت ظلماً، وأهنم يستحقون فتحها، وطلبوا ذلك من ويل األمر أيده اهللا تعاىل ونصره: الذمة

  !فهل تقبل دعواهم؟ وهل جتب إجابتهم أم ال؟
وأهنم . هوغري -رضي اهللا عنه-إن هذه الكنائس كانت قدميةً، من زمن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب : وإذا قالوا

وغريه من خلفاء املسلمني، وأن إغالقها  -رضي اهللا عنه-، على ما كانوا عليه يف زمن عمر )٤(يطلبون أن يقروا
  .خمالٌف حلكم اخللفاء الراشدين

  فهل القول مقبولٌ منهم أو مردود؟
يل األمر يف فتحها، أهل الذمة إىل من يقدم من بالد احلرب، من رسولٍ أو غريه، فسألوه أن يسأل و) ٥(وإذا ذهب

  !أو كاتبوا ملوك احلرب ليطلبوا ذلك من ويل أمر املسلمني فهل ألهل الذمة ذلك؟ وهل ينتقض عهدهم أم ال؟
__________  

مسألة سئل عنها الشيخ اإلمام العالمة احلافظ تقي الدين ابن تيمية احلراين احلنبلي تغمده اهللا : يف الظاهرية ) ١(
  .برمحته يف الكنائس 

  .ما يقول : يف نسخة مصر ) ٢(
  .غلّقت : يف الظاهرية ) ٣(
  .يقرون وما أثبته من املصرية هو الصواب : يف األصل ) ٤(
  .بعث : يف القاهرية ) ٥(

، )٢)(١(إهنم إن مل جيابوا إىل ذلك حصل للمسلمني ضرٌر، إما بالعدوان على من عندهم من األسرى: وإذا قال قائلٌ
قطع متاجرهم عن ديار اإلسالم، وإما بترك معاونتهم لويل أمر املسلمني على ما يعتمده من املساجد، وإما ب) ٣(أو

  .فهل هذا القول صواٌب، أو خطأٌ؟ بينوا ذلك مبسوطاً مشروحاً. مصاحل املسلمني، وحنو ذلك
، وتغريت )٤(]وحصول الفتنة والفرقة بينهم[وإذا كان يف فتحها تغري قلوب املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا، 

قلوب أهل الصالح والدين، وعموم اجلند واملسلمني على والة األمور؛ ألجل إظهار شعائر الكفر، وظهور عزهم 
وفرحهم وسرورهم مبا يظهرونه وقت فتح الكنائس، من الشموع واجلموع واألفراح وغري ذلك، وهذا فيه تغري 

  .اهللا تعاىل على من تسبب يف ذلك، وأعان عليه ، حىت إهنم يدعون)٥(قلوب املسلمني من الصاحلني وغريهم
  !فهل ألحد أن يشري على ويل األمر بذلك؟ ومن أشار عليه بذلك هل يكون ناصحاً لويل أمر املسلمني أم غاشا له؟

  !؟)٦(وألوليائه من قمع أعدائه وإذالهلم؟ أو مطاوعتهم -أيده اهللا تعاىل-وأي الطرق هو األفضل لويل األمر 
__________  

  .األسراء وهو وجه يف مجعها : يف املصرية ) ١(



  .األسرى املسلمني : يف الظاهرية ) ٢(
  .املساجد بدون أو التخيري : يف املصرية ) ٣(
وإال فجميع النسخ متفقة على عدم ، وزدهتا ملا فيها من إيضاح وبيان ، ما بني املعكوفني زيادة من املطبوعة ) ٤(

  .ذكر هذه العبارة 
بل لوقوعه أوالً وهذا أقل ما يكون من املسلم احلقيقي ، املسلم يتغري قلبه وحيزن لظهور املنكر وإعالنه  ألن) ٥(

، من رأى منكم منكراً فليغريه بيده [ حلديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
والتغري بالقلب بكرهه وبغضه وهو متعني على ] ميان فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإل

  .اجلميع إما باللسان واليد فهما ملن استطاع إىل ذلك سبيالً وأوالهم ويل األمر ونائبه وأهل احلسبة 
  .أو مطاوعتهم عنهم يف ذلك : يف الظاهرية ) ٦(

وصلى اهللا . وحسبنا اهللا ونعم الوكيل -إن شاء اهللا تعاىل-بينوا لنا ذلك، وابسطوا بسطاً شافياً، مثابني مأجورين 
على سيدنا حممٍد خامت النبيني، وعلى آله وصحبه أمجعني، ورضي اهللا عن الصحابة املكرمني، وعن التابعني هلم 

  ).١(بإحسان إىل يوم الدين، يا أرحم الرامحني

  الرد على دعوى أن املسلمني ظلموهم بإغالق كنائسهم

 :  

  اجلواب

فإن ). ٣(ألهل العلم) ٢(املني، أما دعواهم أن املسلمني ظلموهم يف إغالقها فهذا كذٌب خمالٌفاحلمد هللا رب الع
مذهب أيب حنيفة، ومالك، والشافعي، وأمحد، وغريهم من األئمة، : علماء املسلمني من أهل املذاهب األربعة

  ، وغريهم، ومن قبلهم من)٦(، والليث بن سعد)٥(، واألوزاعي)٤(كسفيان الثوري
__________  
واخلوارج الناصبة ، وإن رغم أنف الرافضة وأذناهبم ، آمني واجعلنا معهم جبودك وإحسانك يا رب العاملني ) ١(

  .وأذياهلم أعداء السنة والدين 
  .خمالف به ألهل العلم : يف املصرية ) ٢(
  .يف املطبوعة خمالف إلمجاع املسلمني ) ٣(
ـ ٩١أبو عبد اهللا سفيان بن سعيد الكويف اجلهبذ ولد سنة : ثوري هو األئمة األربعة معروفون وسفيان ال) ٤( ه

هـ من كبار األئمة احلفاظ كثري الشيوخ وروى عنه اجلماعة فأكثروا الرواية عنه منهم مجاعة  ١٦١ومات سنة 
نبالء حافظ فقيه إمام حجة وأكثر العلماء الثناء عليه يف علمه وورعه انظر ال..... ، حدث عنهم وحدثوا عنه 

وهتذيب الكمال  ٩٣-٤/٩٢والتاريخ الكبري للبخاري ،  ٣٧٤-٦/٣٧١وطبقات ابن سعد ،  ٢٧٩-٧/٢٢٩
  . ٥١٥ص 

هـ وتويف سنة  ٨٨وعامل أهل الشام ولد سنة ، شيخ اإلسالم ، هو أبو عمرو عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي ) ٥(
، محه اهللا من أفضل أهل زمانه وأعلمهم كان ر" اجلماعة " أخرج له أصحاب الكتب الستة وأمحد ، هـ ١٥٧



طبقات خليفة ،  ٧/٤٨٨طبقات ابن سعد ،  ١٣٤-٧/١٠٧وكان قذى يف أعني املبتدعة القدرية انظر النبالء 
  . ٨٠٨وهتذيب الكمال  ٣٩٧-٢/٣٩٠املعرفة والتاريخ الفسوي ،  ٣١٦-٣٥١

، أخرج له اجلماعة ، وعامل الديار املصرية شيخ اإلسالم ، هو اإلمام الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي ) ٦(
ثقة ثبت ، هـ وقال فيه احلافظ يف التقريب ٩٤وهو من كبار أئمة احلديث وأصحاب املدارس الفقهية ولد سنة 

،  ١٦٣-٨/١٣٦النبالء . هـ وكان يوماً مشهوداً رفع اهللا درجاهتم يف عليني ١٧٥فقيه إمام مشهور تويف سنة 
  . وما بعدها  ٥٠٥املعارف البن قتيبة ،  ١١٥٢هتذيب الكمال ،  ٢٩٦ت خليفة صطبقا،  ٧/٥١٧الطبقات 

بالعراق، وبر ) ١(الصحابة والتابعني، متفقون على أن اإلمام لو هدم كل كنيسٍة بأرض العنوة كأرض مصر والسواد
؛ بل جتب طاعته يف ظلماً منه) ٢(الشام وحنو ذلك، جمتهًدا يف ذلك، ومتبًعا يف ذلك ملن يرى ذلك، مل يكن ذلك

  ).٣(ذلك
  .وإن امتنعوا عن حكم املسلمني هلم، كانوا ناقضني العهد، وحلت بذلك دماؤهم وأمواهلم

  تكذيب دعوى وجود الكنائس بالقاهرة منذ عهد اخللفاء الراشدين

شدين أقروهم وأن اخللفاء الرا -رضي اهللا عنه-وأما قوهلم إن هذه الكنائس من عهد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
 -رضي اهللا عنه-بنيت بعد عمر بن اخلطاب ) ٤(فإن من املعلوم املتواتر أن القاهرة. عليها، فهذا أيًضا من الكذب

  ).٦(وواسط) ٥(بثالمثائة سنة، بنيت بعد بغداد، وبعد البصرة والكوفة
دثوا فيها كنيسة، مثل ما فتحه وقد اتفق املسلمون على أن ما بناه املسلمون من املدائن مل يكن ألهل الذمة أن حي

  املسلمون صلحاً، وأبقوا هلم كنائسهم القدمية،
__________  

وصارت علماً على ما حول دجلة والفرات من أراضي ، املقصود بأرض السواد األرياف وأماكن الزراعة ) ١(
  .الزراعة

  .أي هدم كنائسهم بأرض العنوة جمتهداً أو متبعاً ) ٢(
وفيها حصر وجوب مساعدة اإلمام يف هذا على من ] ومساعدته يف ذلك ممن يرى ذلك [  وزادت املطبوعة) ٣(

  .فالحظه! دون من ال يرى ذلك فال جتب طاعته لإلمام ، يرى
  .القاهرة هي عاصمة مصر اآلن ) ٤(
وجنوب ، هـ قريبة من هنر الفرات يف وسط العراق ومشال النجف مباشرة  ١٧بلد ُخطت سنة : الكوفة ) ٥(
  . ١١٥-١١٣ربالء انظر األطلس التارخيي صك
ومشال شرق سواد العراق ، مدينة وسط العراق على ضفاف أحد فروع دجلة يف جنوب شرق بغداد : واسط ) ٦(

  .  ١١٣انظر األطلس التارخيي ص 

 أن ال حيدثوا كنيسة يف أرض الصلح، فكيف يف بالد -رضي اهللا عنه-بعد أن شرط عليهم فيه عمر بن اخلطاب 
  !املسلمني؟

  بقاء الكنائس يف مدائن اإلسالم



بل إذا كان هلم كنيسة بأرض العنوة، كالعراق ومصر وحنو ذلك فبىن املسلمون مدينة عليها، فإن هلم أخذ تلك 
-فإن يف سنن أيب داود بإسنادٍ جيد عن ابن عباس ). ١(الكنيسة؛ لئال تترك يف مدائن املسلمني كنيسةٌ بعد عهد

  ال تصلح قبلتان بأرضٍ، وال جزية: "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال -رضي اهللا عنهما
__________  

  .بغري عهد : هكذا يف مجيع النسخ ولعل األصح ما يف املطبوعة ) ١(
فقد روى : وهذا طرف مما جاء يف هدم كنائس املشركني خصوصاً اليهود والنصارى، وغريهم من باب أوىل 

صاحل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل : قال  -رضي اهللا عنهما  -إىل ابن عباس  ٢٠٢١٩البيهقي بسنده 
على أن ال هتدم هلم بيعة وال خيرج هلم قس وال يفتنون عن دينهم، : على ألفي حلة وقال  -يعين النصارى  -جنران 

قال . بسنده قال)  ١٠٠٠٤(رقم وهذا معىن ما رواه عبد الرزاق يف املصنف . ما مل حيدثوا حدثاً، أو يأكلوا الربا
فقلت ال هتدم، هذا صوحلوا  -يف هدم كنائسهم  -يعين ابن عبد العزيز  -واستشارين عمر : عمرو بن ميمون 
  .واملقصود هبا الكنائس اليت صوحلوا وهي قائمة بأيديهم، ليس ما أحدثوا بعد . عليه، فتركها عمر

أخربنا ابن التيمي عن أبيه قال حدثين شيخ من أهل املدينة )  ١٠٠٠٢،  ١٩٢٣٤رقم (وهلذا قال عبد الرزاق 
هل للمشركني أن يتخذوا الكنائس يف أرض : سئل ابن عباس : حنش أبو علي أن عكرمة أخربه، قال : يقال له 

أما ما مصر املسلمون فال ترفع فيه كنيسة، وال بيعة، وال صليب، وال سنان، وال ينفخ فيها ببوق، : العرب ؟ فقال 
  .وال يضرب ناقوس، وال يدخل فيها مخر وال خنزير

ما كانت : وتفسري ما مصر املسلمون . فعلى املسلمني أن يفوا هلم بصلحهم ، وما كانت من أرض صوحلوا صلحا 
  .من أرضهم أو أخذوها عنوة

العرب أن يفوا أو أميا مصر اختذه العجم فعلى : ويف آخره  ٢٠٢/ ٩وهذا بنحوه ما رواه البيهقي عنه يف الكربى 
وحمصل هذا أن .  ٢٦٩ورواه بنحوه أبو عبيدة يف األموال ص . هلم بعهدهم فيه، وال يكلفوهم ما ال طاقة هلم به 

كنائسهم اليت صوحلوا عليها تبقى هلم بالشروط اليت ذكرها ابن عباس وقبله عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهم 
  .وستأيت يف آخر الفتوى مفصلة 

فال جيوز إقرارهم عليها ؟  -سواء على حني ضعف من املسلمني أو غرة منهم  -بعد الصلح معهم أما ما أحدثوا 
  . رحم اهللا حالنا وضعفنا، وجرب مصيبتنا . بل جيب هدمها وتأديبهم 

ال جيوز ، وفيها مساجد املسلمني، والقرية اليت يسكنها املسلمون، واملدينة اليت يسكنها املسلمون). ١"(على مسلم
فلو كان . فيوىف هلم بعهدهم، إال أن يكون هلم عهٌد، )٢(ال كنائس وال غريها: يظهر فيها شيء من شعائر الكفرأن 

، ألن األرض عنوةً فكيف وهذه الكنائس حمدثة، لكان للمسلمني أخذها، بأرض القاهرة وحنوها كنيسةٌ قبل بنائها
  !أحدثها النصارى؟

  حقيقة دولة العبيديني مبصر

وهم يف ، )٣(وكانوا يظهرون أهنم رافضة، على غري شريعة اإلسالم، بقي والة أمورها حنو مائيت سنٍة فإن القاهرة
  ،)٤(الباطن إمساعيلية

__________  



قال )  ٣٠٣٢( رقمه : األول . من وجهني  -كما قال الشيخ تقي الدين  -هذا احلديث أخرجه أبو داود ) ١(
ر عن قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما مرفوعاً العتكي ثنا جري. حدثنا سليمان بن داود 

  .إىل مجلة احلديث األوىل ) ال تصلح قبلتان بأرض (
أي مجلته الثانية ) ال جزية على مسلم (حدثنا عبد اهللا بن اجلراح عن جرير عن قابوس به ) ٣٠٥٣(رقمه : والثاين 

  .والشيخ كما ترى جود إسناده 
األول حدثنا أسود بن عامر ثنا جعفر األمحر عن : من وجهني  ٢٨وه  ٢٢٣/ ١خرجه أمحد يف املسند واحلديث أ

ثنا حيىي بن أكثم عن جرير عن : قال  ٦٣٣وأخرجه الترمذي رقم . قابوس به والثاين حدثنا جرير عن قابوس به 
  .قابوس بلفظ مقارب 

  .احلميد عن قابوس به  ثنا جرير بن عبد ٣/١٩٧وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه 
قال حدثنا مصعب بن املقدام عن سفيان بن سعيد الثوري عن قابوس به  ١٢١وأخرجه أبو عبيدة يف األموال رقم 

وأبو نعيم يف  ١٦/ ٤والطحاوي يف مشكل اآلثار  ١٥٧و  ١٥٦/ ٤وكذا أخرجه الدارقطين يف السنن . خمتصراً 
مداره على قابوس عن أبيه به وعن  -كما ترى -واحلديث .  ١٤٢/ ٢وابن عدي يف الكامل  ١٩٧/ ٩احللية 

  .قابوس تعدد رواته 
وغريها من باب أوىل كشعائر الوثنيني من . كبيع اليهود ومعابدهم أو أسواق بيع اخلنازير أو مصانع الصليب ) ٢(

  .اهلندوس والسيخ واجملوس وشاكلتهم 
آل بيته صلى اهللا عليه وسلم وجفوا أزواجه وأصهاره وبقية هم أشهر من أن يعرفوا، وضالهلم بني، فغلوا يف ) ٣(

األصحاب وكفروهم، فصاروا باباً دخل منه الباطنية والزنادقة هلدم أصول الدين، وقد فضحهم شيخ اإلسالم تقي 
  = ومما ذكره ) منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية ( الدين وفند شبههم يف كتابه النادر 

__________  
وهذا حال أهل البدع املخالفة للكتاب والسنة، فإهنم إن يتبعون إال الظن وما هتوى األنفس، (، ٢٠/  ١يف = 

ففيهم جهل وظلم، ال سيما الرافضة، فإهنم أعظم ذوي األهواء جهالً وظلماً يعادون خيار أولياء اهللا تعاىل بعد 
، -رضي اهللا عنهم ورضوا عنه  -ار والذين اتبعوهم بإحسان النبيني من السابقني األولني من املهاجرين واألنص

ويوالون الكفار واملنافقني من اليهود والنصارى واملشركني وأصناف امللحدين كالنصريية واإلمساعيلية وغريهم من 
، من عند عامة أهل العلم والدين -أي الرافضة  -وهلذا كانوا (  ١١ - ٩/ ١وقال يف املنهاج . . . ) . الضالني 

أجهل الطوائف الداخلني يف املسلمني، ومنهم من أدخل على الدين من الفساد ما ال حيصيه إال العباد، فمالحدة 
اإلمساعيلية والنصريية وغريهم من الباطنية املنافقني من باهبم دخلوا، وأعداء املسلمني من املشركني وأهل الكتاب 

، وسبوا احلرمي وأخذوا األموال وسفكوا الدم احلرام، وجرى على بطريقهم وصلوا، استولوا هبم على بالد اإلسالم
  ) .األمة مبعاونتهم من فساد الدنيا والدين ما ال يعلمه إال رب العاملني 

افترقت  -هـ ٢٢يعين به علي بن احلسني بالكوفة سنة  -ومن زمن خروج زيد ( ٣٥/ ١وقال يف تسميتهم 
! رفضتموين : عن أيب بكر وعمر ؟ فترحم عليهما، رفضه قوم، فقال هلم  الشيعة إىل رافضة وزيدية، فإنه ملا سئل

وهم بعد ذلك طوائف وفرق ) . فسموا رافضة لرفضهم إياه، ومسي من مل يرفضه من الشيعة زيدياً النتساهبم إليه 
، قبورية وباجلملة فهم مبغضون للصحابة ومكفروهم إال مخسة وأوائلهم مشبهة جمسمة مث هم معتزلة يف صفات اهللا

وال تكاد توجد مسألة إال وهم خمالفون للسنة فيها أسأل اهللا العافية والسالمة، وأعوذ به من . يف توحيد العبادة 



  .اخلذالن والكفران 
اإلمساعيلية طائفة باطنية كافرة خارجة عن اإلسالم تنتسب إىل إمساعيل بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن ) ٤(

هم الذين ! هزل ١٨ - ١٧/ ٤وانظر يف هذه النسبة املنهاج  -رمحهم اهللا ورضي عنهم  -علي زين العابدين 
وإهنا ظهر من دعا إىل الرفض، (وما بعدها  ٣٤٢/ ٦يقولون بإهلية احلاكم بأمر اهللا العبيدي قال فيهم الشيخ 

 القداح الذين أقاموا وتسمى بأمري املؤمنني وأظهر القتال على ذلك، وحصل هلم ملك وأعوان مدة بين عبيد اهللا
وهؤالء باتفاق أهل العلم والدين كانوا مالحدة ونسبهم باطل، فلم يكن هلم . باملغرب مدة ومبصر حنو مائيت سنة 

بالرسول اتصال نسب يف الباطن وال دين، وإمنا أظهروا النسب الكاذب وأظهروا التشيع، ليتوسلوا بذلك إىل 
عقالً وديناً، وأكثرها جهالً، وإال فأمر هؤالء العبيدية املنتسبني إىل إمساعيل بن  متابعة الشيعة إذ كانت أقل الطوائف
  .جعفر أظهر من أن خيفي على مسلم 

وهلذا فجميع املسلمني الذين هم مؤمنون يف طوائف الشيعة يتربأون منهم، فالزيدية واإلمامية تكفرهم وتتربأ منهم، 
الذين فيهم من الكفر ما ليس لليهود والنصارى كابن الصباح الذي أخرج  وإمنا ينتسب إليهم اإلمساعيلية املالحدة

  . . . . ) .هلم السكني وشر منهم قرامطة البحرين 
هـ وهلك سنة  ٤٢٨هو احلسن بن علي بن حممد بن صباح احلمريي ولد سنة  -كما عرفه احملقق  -وابن الصباح 

وت جببال الديلم هو من اختذ القتل واالغتيال وسيلة هـ مؤسس فرقة احلشاشني، استوىل على قلعة األمل ٥١٨
  .لتحقيق أهداف دعوته، وهو من أئمة اإلمساعيلية 

: يف الرد عليهم) ٥(يف كتابه الذي صنفه -رمحه اهللا-) ٤(؛ كما قال فيهم الغزايل)٣)(٢(وقرامطة، )١(ونصريية
  ).٦"(وباطنه الكفر احملض، ظاهر مذهبهم الرفض"

__________  
طائفة باطنية خبيثة كتب فيهم الشيخ تقي الدين فتوى مشهورة أنقل منها ما يناسب املقام، من : لنصريية ا) ١(

احلمد اهللا رب العاملني، هؤالء القوم املسمون بالنصريية هم وسائر . (ومما قاله  ١٦٠ - ١٤٥/ ٥٣جمموع الفتاوى 
وضررهم على أمة حممد . ر من كثري من املشركني أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى، بل وأكف

صلى اهللا عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار احملاربني مثل كفار التتار والفرنج وغريهم، فإن هؤالء يتظاهرون عند 
جهال املسلمني بالتشيع، ومواالت أهل البيت، هم يف احلقيقية ال يؤمنون باهللا وال برسوله وال بكتابه، وال بأمر وال 

هني، وال ثواب وال عقاب، وال جنة وال نار، وال بأحد من املرسلني قبل حممد صلى اهللا عليه وسلم وال مبلة من امللل 
السالفة ؟ بل يأخذون كالم اهللا ورسوله املعروف عند علماء املسلمني يتأولونه على أمور يفتروهنا، يدعون أهنا علم 

خلمس معرفة أسرارهم، والصيام املفروض كتمان أسرارهم، وحج إن الصلوات ا: ومن جنس قوهلم . . . الباطن 
وهلم ألقاب معروفة عند املسلمني، تارة . . . . مها أبو بكر و عمر) يدا أيب هلب (البيت العتيق زيارة شيوخهم، وإن 

خلرمية وتارة احملمرة وتارة ا اإلمساعيلية وتارة ا لنصريية وتارة ا) ا لباطنية ( يسمون املالحدة وتارة القرامطة وتارة 
ظاهر مذهبهم : وهم كما قال العلماء فيهم . . . وهذه األمساء منها ما يعمهم، ومنها ما خيص بعض أصنافهم 

وال جيوز دفنهم يف مقابر املسلمني وال  -وأن أوانيهم كأواين اجملوس ومالبسهم  -الرفض وباطنه الكفر احملض 
وال ريب أن جهاد هؤالء . . وا التوبة ففي قبوهلا منهم نزاع بني العلماء وإذا أظهر. . . يصلى على من مات منهم 

وإقامة احلدود عليهم من أعظم الطاعات وأكرب الواجبات، وهو أفضل من جهاد من ال يقاتل املسلمني من املشركني 
 -لى املسلمني ع -أيضاً فضرر هؤالء أي النصريية . . وأهل الكتاب، فإن جهاد هؤالء من جنس جهاد املرتدين 



فال حيل ألحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم بل يفشيها ويظهرها ليعرف املسلمون . . . . أعظم من ضرر أولئك 
وانظر . وال بد لك أيها القارئ من تكرار قراءة فتوى الشيخ فيهم وفهمها مث العمل هبا . . . ) حقيقة حاهلم 
فأما النصريية فهم أتباع أيب شعيب حممد بن نصري، وكان ( ١٦٨/ ٣٥وقال يف اجملموع .  ٤٩ - ٤٨التدمرية ص 

هـ يف سامراء العراق وهؤالء النصريية هم الذين  ٢٦٠وقد هلك سنة ) من الغالة الذين يقولون، إن عليا إله 
  .يسميهم شيخ اإلسالم رافضة الشام يف مواضع عديدة من كتبه 

نف أهنم هم النصريية، أو بعضهم حيث عد القرامطة من ألقاهبم مر يف كالم الشيخ ابن تيميه اآل: القرامطة ) ٢(
مسوا هبذا االسم نسبه إىل داعية من دعاهتم امسه محدان بن األشعت الشهري بقرمط من سواد العراق املتوىف سنة 

  =فهؤالء القرامطة هم يف الباطن (، ١ ٤٣/ ٣٥هـ قال الشيخ يف اجملموع  ٢٧٨

__________  
أهل  -من اليهود والنصاري وأما يف الظاهر فيدعون اإلسالم، بل إيصال النسب إىل العترة النبوية  واحلقيقة أكفر= 

فهم يف الظاهر من أعظم الناس . وأن أمامهم معصوم . وعلم الباطن الذي ال يوجد عند األنبياء واألولياء  -البيت 
َوَمْن أَظْلَُم { من ادعى النبوة من الكذابني قال تعاىل  دعوى حبقائق اإلميان ويف الباطن من أكفر الناس بالرمحن، مبنزلة

وهؤالء قد } َما أَنَزلَ اللَُّه ِممَّْن افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً أَْو قَالَ أُوِحَي إِلَيَّ وَلَْم يُوَح إِلَْيِه َشْيٌء َوَمْن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ 
أي من العبيدية  -وشر منهم  ٣٤٣/ ٦يف املنهاج  - وقال يف موضع آخر عن أشهرهم. يدعون هذا وهذا 

ـ  ٣٠١قتل سنة  -أصحاب أيب سعيد اجلنايب  -وهي املعروفة اآلن باألحساء  -قرامطة البحرين  -اإلمساعيلية  ه
  ) .فإن أولئك مل يكونوا يتظاهرون بدين اإلسالم بالكلية، بل قتلوا احلجاج، وأخذوا احلجر األسود -

ويف  ١١٩/ ٧ال موجود وال معدوم، وال حي وال ميت كما يف الدرء : ية الفالسفة يقولون عن اهللا والقرامطة الباطن
  .ضمن الفتاوى الكربى  ٧٣ - ٧ ٠/ ٥وانظر شرح األصبهانية ٣٩ - ٣٨، ١٦التدمرية 

  .وقرامطة باطنية : يف الظاهرية ) ٣(
سنة، الفقيه األصويل صاحب التصانيف ٥٥ه هـ وعمر ٥٠٥هو أبو حامد حممد بن حممد الغزايل املتوىف سنة) ٤(

ذكره  -الصويف املنظر األشعري، املصبوغ بصبغة الفالسفة، ومن أجل كتبه إحياء علوم الدين الذي انتقد كثرياً 
الشيخ ابن تيمية كثرياً وسأذكر طرفاً من هذا يف حتقيق قاعدة يف الرد على الغزايل يف التوكل، لشيخ اإلسالم ابن 

  .اء اهللا تيمية إن ش
وصنف املسلمون يف كشف أسرارهم وهتك أستارهم يعين ( ١٤/ ٨يف كتابه منهاج السنة  -قال يف ما حنن فيه 

كتبا معروفة ملا علموه من إفسادهم الدين والدنيا، وصنف فيهم القاضي عبد . . . . العبيدين الباطنية اإلمساعيلية 
، وأبو يعلى والغزايل، وابن عقيل وأبو عبد اهللا الشهرستاين، -ين هو الباقال -اجلبار، والقاضي أبو بكر بن الطيب 

وطوائف غري هؤالء، وهم املالحدة الذين ظهروا باملشرق واملغرب واليمن والشام ومواضع متعددة، كأصحاب 
كانت وأصحاب األملوت هم اإلمساعيلية واألملوت هي قالع يف جبال الديلم جنوب حبر قزوين ) . األملوت وأمثاهلم 

  .حىت هدمها هوالكو -معاقل دعوهتم 
فضائح الباطنية وفضائل املستظهرية، وأشار يف  - ١صنف الغزايل كتباً يف الرد عليهم وصلنا منها ثالثة هي ) ٥(

أن هذا الكتاب مستنبط من كشف األسرار وهتك األستار، الكتاب املشهور أليب بكر  ١٣٠/ ٢إحياء علوم الدين 
  .ين والذي ذكره الشيخ يف مواضع متعددة بامسه ومل يصلنا إال يف نقول الكتب ابن الطيب الباقال

  .القسطاس املستقيم، طبع عدة طبعات آخرها يف لبنان حتققه  - ٢



  ).٦٠٨-٦٠١(ص  ٢٩من باطنية مهدان، نشره رشيد رضا يف املنار عدد  -جواب املسائل األربع  - ٣
عقائد تيمور، مع طبعات قدمية  ٩٨خطية بدار الكتب املصرية رقم  ولكتاب القسطاس املستقيم باملناسبة نسخة

  . =مبصر. . . . . هـ يف مطبعة  ١٣١٨أقدمها سنة 

على أهنم ، عامتهم من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة وغريهم، وملوكهم، علماؤهم: واتفق طوائف املسلمني
وأن جدهم كان ). ١(بل نصّوا على نسبهم كان باطالً: جائزاً وأن قتاهلم كان، كانوا خارجني عن شريعة اإلسالم

  .مل يكن من آل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، )٢(عبيد اهللا بن ميمون القدّاح
__________  

يف نقل مذهبهم مجلة ، ذكرها أبو حامد يف الباب الرابع من الفضائح ، هذه العبارة اليت نقلها شيخ اإلسالم ) ٦= (
ومفتتحه حصر مدارك ، أما اجلملة فهو أنه مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر احملض : ( فقال  ٣٧الً ص وتفصي

هذا مبدأ دعوهتم مث . وعزل العقول أن تكون مدركة للحق ملا يعتريها من الشبهات ، العلوم يف قول اإلمام املعصوم 
بل ، ن سبيل دعوهتم ليس مبتعني يف فن واحد أل، إهنم باآلخرة يظهرون ما يناقض الشرع وكأنه غاية مقصودهم 

فيوافقون اليهود والنصارى . بعد أن يظهروا منهم باالنقياد هلم واملواالة إلمامهم ، خياطبون كل فريق مبا يوافق رأيه 
  .إخل . . . ) وأما تفصيله . واجملوس على مجلة معتقداهتم ويقروهنم عليها فهذه مجلة املذهب 

ألهنم ينتسبون إىل ولد فاطمة ابنة .. على أن نسبهم كان : ويف املطبوعة ، على أن نسبهم كان : يف الظاهرية ) ١(
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ولد علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وعن صحابة الرسول أمجعني 

ذوم املكي من رجال موىل بين احلارث بن خم -هذا الرجل ليس هو عبد اهللا بن ميمون بن داود القداح ) ٢(
والكامل ،  ٩/٣٢٠وترمجته يف النبالء ، هـ وهو منكر احلديث متروك  ١٨٠وهو متويف ، الترمذي رمحه اهللا 

أقول هذا لتخليط البعض بينه وبني  ٢/٢١واجملروحني البن حبان  ٧٤٧وهتذيب الكمال ص ،  ١٩٠-٤/١٨٧
لكن تغايرمها واضح يف النسب وسنة ، يف االسم الثالثي  رمبا بسبب اشتراكهما، عبيد اهللا هذا الذي ذكره الشيخ 

هـ وهو من  ٣٢٢هـ واهلالك سنة  ٢٥٩وعبيد اهللا هذا هو ابن ميمون بن ديصان القداح املولود سنة . الوفاة 
مث ملا كربا وعى ، أهواز العراق من مدينة سليمة كان أبوه يهودياً فمات فتزوجت أمه أحد العلويني الذي رباه 

والفرق بني ،  ١٤١انظر التبصري يف الدين ص . هـ  ٢٩٧وية وهو الذي أسس الدولة العبيدية باملغرب سنة العل
(  ١٠٠-٤/٩٩وقال شيخ اإلسالم يف املنهاج  ٧٢ - ٧١والقرامطة البن اجلوزي ص  ٢٨٩-٢٨٢الفرق ص 

ولكن مل يوافق يف ، القداح أنه املهدي عبيد اهللا بن ميمون  -)  ٥٢٠ت (أي قبل ابن تومرت  -وقد ادعى قبله 
وأن ميموناً هذا ،  -أي جعفر الصادق  -وهذا ادعى أنه ولد حممد بن إمساعيل بن جعفر ، االسم وال اسم األب 

وأن أباه ، هو حممد بن إمساعيل وأهل املعرفة بالنسب وغريهم من علماء املسلمني يعلمون أنه كذب يف دعوى نسبه 
، وهو وأهل بيته كانوا مالحدة ، ونسبة إىل اجملوس ، نسبة إىل اليهود : له نسبتان ف، ربيب جموس ، كان يهودياً 

  =إن ظاهر : الذين قال فيهم العلماء ، وهو أئمة اإلمساعيلية 

والشيخ أيب حامد ، إمام احلنفيّة) ١(وشهد بذلك مثل الشيخ أيب احلسن القدوري. وصنف العلماء يف ذلك مصنفات
  ،الشافعّيةإمام ) ٢(اإلسفراييين

__________  
وهتك أستارهم، وبيان ، وباطنه الكفر احملض وقد صنف العلماء كتباً يف كشف أسرارهم ، مذهبهم الرفض = 



/ ٦وقال يف . كذهبم يف دعوى النسب، ودعوى اإلسالم، وأهنم بريئون من النيب صلى اهللا عليه وسلم نسباً وديناً 
بإتقان أهل العلم  -اح، الذين أقاموا باملغرب مدة ومبصر حنو مائيت سنة يعين بين عبيد اهللا القد -هؤالء ( ٣٤٢

الدين كانوا مالحدة، ولنسبهم كان باطالً، فلم يكن هلم بالرسول اتصال نسب يف الباطن، وال دين، وإمنا أظهروا 
 وديناً، أكثرهم النسب الكاذب، وأظهروا التشيع ليتوسلوا بذلك إىل متابعة الشيعة، إذ كانت أقل الطوائف عقالً

  ).جهالً وإال فأمر العبيدية املنتسبني إىل إمساعيل ابن جعفر أظهر من أن خيفى على كل مسلم 
عبارة من كتاب الباقالين أيب بكر بن الطيب الذي ألفه يف  ٨٠/ ٤بل ونقل ابن تغري بردي يف النجوم الزاهرة 

هو املهدي  -جد عبيد اهللا كان جموسياً، ودخل عبيد اهللا القداح(الباطنية وامسه كشف األسرار وهتك األستار قال 
املغرب وادعى أنه علوي، ومل يعرفه أحد من علماء النسب، وكان باطنياً خبيثاً حريصاً على إزالة ملة  -العبيدى 

وا اإلسالم، أعدم الفقه والعلم ليتمكن من إغرار اخللق، وجاء أوالده بأسلوبه، وأباحوا اخلمر والفروج، وأشاع
الرفض، وبنوا دعاة، فأفسدوا عقائد جبال الشام كالنصريية والدروزية، كان القداح كاذباً خمرفاً وهو أصل دعاة 

  ) .القرامطة
أبو احلسني أمحد بن حممد : ويف املصادر املترمجة له هو: واملطبوعة على تكنيته بأيب احلسن  -اتفقت النسخ ) ١(

كان صدوقاً حسن العبارة، جريء اللسان، : قال فيه اخلطيب . يخ احلنفية ش -بضم املثنأة واملهملة  -القدورى 
مدمياً للتالوة، صاحب املختصر املشهور يف مذهب األحناف، وله كتاب النكاح و التجريد يف اخلالف بني الشافعية 

 تعداده لكبار ويذكره شيخ اإلسالم يف.  ٣٥٢٣يوجد اجمللد األول منه يف مكتبة جامعة اإلمام رقم . واألحناف 
 ٤، وتاريخ بغداد ٥٧٤/  ١٧النبالء . هـ رمحهم اهللا  ٤٢٨عن األحناف كثرياً، تويف سنة  -أتباع األئمة األربعة 

  . ١٩، تاج التراجم رقم ٩٤، والطبقات السنية رقم ١٠٨٦/ ٣، تذكرة احلفاظ ٣٧٧/ 
هـ برع من صغره، أذكر له كتاباً يف  ٣٤٤هو أبو حامد أمحد بن أيب طاهر حممد االسفراييين املولود سنة ) ٢(

 - ٩٥/ ٢نقل شيخ اإلسالم يف الدرء . هـ  ٤٠٦الفقه يف مخسني جملداً، وكان ذا جاه عند امللوك تويف سنة 
عن أيب احلسن الكرجي يف كتابه الفصول يف األصول عن األئمة الفحول عن عدد من األئمة والشيوخ أهنم ( ١٠١

وكان يقول . . . د أمحد بن أيب طاهر اإلسفراييين إمام األئمة الذي طبق األرض علماً يقولون كان الشيخ أبو حام
. . اشهدوا علي بأن القرآن كالم اهللا غري خملوق، كما قاله اإلمام ابن حنبل، ال كما يقوله الباقالين : يف يوم اجلمعة 

. وانظر كالم الشيخ بتمامه هناك. ره رمحه اهللا ورفع ذك -وكان شديد اإلنكار عليه وعلى أهل الكالم . ) . 
، طبقات الشافعية ١٧٨/ ٣شذرات الذهب  ٣٧ ٥ - ٣٦٨/  ٤، وتاريخ بغداد  ١٩٧-١٧/١٩٣النبالء 

  .وما بعدها  ١٢٧، طبقات الشافعية البن هداية اهللا ٧٤ - ٦ ١/  ٤الكربى 

  .مام املالكّيةإ) ٢(ومثل أيب حممد بن أيب زيد، إمام احلنبلّية) ١(ومثل القاضي أيب يعلى
كشف األسرار وهتك : "مساه، يف كشف أسرارهم، فيهم كتاباً) ٣(وصنف القاضي أبو بكر ابُن الطيِّب

  ).٤"(األستار
__________  

هـ وقرأ القرآن بالروايات العشر مع  ٣٨٠أبو يعلى قاضي احلنابلة ولد سنة ، هو حممد بن احلسني بن الفراء ) ١(
والعدة يف ، كإبطال التأويالت : له تصانيف كثرية ، كان دينا ذا عبادة وهتجد، والفقه  املعرفة البالغة يف احلديث

وملا سئل . هـ أبناؤه علماء حنابلة رمحهم اهللا مجيعاً  ٤٥٨والروايتني والوجهني يف املذاهب تويف سنة ، األصول 
على مذهب أهل احلديث ليسوا  إهنم(  ٢٠/٤٠شيخ اإلسالم عن أيب يعلى وغريه من العلماء أجاب يف اجملموع 



بل مييلون إىل قول أئمة احلديث ، مبقلدين لواحد بعينه من العلماء وال هم من األئمة اجملتهدين على اإلطالق 
انظر جامع . ورمبا كان له ميل إىل الكالمية الصفاتية واهللا يغفر له .. ) وهؤالء كلهم يعظمون السنة واحلديث ..

وتاريخ  ٢٣٠ - ٢/١٩٣وطبقات احلنابلة  ١٨/٨٩وانظر النبالء .  ٤١٢و ٥/٣٦٠ واملنهاج ١/١٢٧الرسائل 
  . ٣/٧والوايف بالوفيات ، ٥٢٠ومناقب أمحد البن اجلوزي ص ، وما بعدها  ٢/٢٥٦بغداد 

ولد سنة ، امللقب مبالك الصغري ، عامل املغرب ، هو أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب زيد القريواين ) ٢(
ال يدري الكالم وال يتأول ، كان رمحه اهللا على طريقة السلف يف األصول : هـ أثىن عليه الذهيب فقال  ٣١٠

مطبوعة وهلا شروح عديدة منها املطبوع ، الرسالة يف معتقد أهل السنة : أشهر مؤلفاته . فنسأل اهللا التوفيق 
كالم ( فقال  ١٨٣-٥/١٨٢منها اجملموع و. هـ أثىن عليها شيخ اإلسالم يف مواضع  ٣٨٦واملخطوط تويف سنة 

أي الصفات وأمور  -وكالم أئمة املالكية وقدمائهم يف اإلثبات ، املالكية يف ذم اجلهمية النفاة مشهور يف كتبهم 
وابن أيب ، حىت علماؤهم حكوا إمجاع أهل السنة واجلماعة على أن اهللا بذاته فوق عرشه ، كثري مشهور  -الغيب 

وهو إمنا ذكر ، ومل يكن من أئمة املالكية من خالف ابن أيب زيد يف هذا ، ذكره سائر أئمة السلف  زيد إمنا ذكر ما
النبالء ... ) ألنه عند أئمة السنة من االعتقادات اليت يلقنها كل أحد ، هذا يف مقدمة الرسالة لتلقن جلميع املسلمني 

فهرست ابن خري  ١/٩٦جرة النور الزكية ش،  ٤/٤٩٢ترتيب املدارك ،  ١/٤٢٧الديباج املذهب  ١٧٧/٢١٠
٢٤٤ .  

ومضرب املثل يف ذكائه ، هـ صاحب التواليف  ٤٠٣هو أبو بكر حممد بن الطيب بن الباقالين املتوىف سنة ) ٣(
كان ذا ردود على ، من كبار علماء األشاعرة الكالبية ومنظريهم ، له مع ملك الروم قصص يف هذا ، وفهمه 

جلهمية واخلوارج تقدر بسبعني ألف ورقة له التمهيد يف إعجاز القرآن وغريها كثرياً ما يذكره الباطنية والرافضة وا
-٢/٩٥شيخ اإلسالم يف تعداد كبار املتكلمني وسبق نقل شيء من كالم اإلسفراييين فيه من درء التعارض للشيخ 

ا أن العراقيني املنتسبني إىل أهل وهذا كم(  ١/٢٧٠وقال رمحه اهللا يف ترتيب الكالميني يف درء التعارض ،  ١٠٢
  =اإلثبات من أتباع ابن كالب كأيب العباس القالين 

__________  
وأيب احلسن األشعري، وأيب احلسن علي بن مهد الطربي والقاضي أيب بكر بن الباقالين وأمثاهلم، أقرب إىل = 

ة ابن كالب، وهلذا كان القاضي أبو بكر بن السنة، وأتبع ألمحد بن حنبل وأمثاله من أهل خرسان املائلني إىل طريق
إذ كان األشعري وأصحابه . حممد بن الطيب احلنبلي، كما كان يقول األشعري : الطيب يكتب يف أجوبته أحياناً 

منتسبني إىل أمحد بن حنبل وأمثاله من أئمة السنة، وكان األشعري أقرب إىل مذهب أمحد بن حنبل وأهل السنة من 
رين املنتسبني إىل أمحد الذين مالوا إىل بعض كالم املعتزلة، كابن عقيل، وصدقة بن احلسني، وابن كثري من املتأخ

، الديباج ٦ ٠ ٢ - ٥٨٥/ ٤، وترتيب املدارك ٣٧٩/٥النبالء  ٠ ٢٩٣/٣انظر املنهاج  ٠) اجلوزي وأمثاهلم 
  . ٢ ٢٦ - ٢ ١٧، تبيني كذب املفتري ٢٢٨/٢

ما ذكره الشيخ، وخمتصر هو فضائح الباطنية أو الرد على الباطنية، وهذا الكتاب هذا الكتاب له امسان، األول ) ٤(
أنه استنبط ما فيه من كتاب  ١٣٠/ ٢مل أره ومل أمسع أنه طبع، بل يظن أنه مفقود، وقد ذكر الغزايل يف اإلحياء 

لعلماء كتباً يف كشف وقد صنف ا( ٢٥٨و  ١٤/ ٨الفضائح وقد ذكره ابن تيمية يف مواضع ومما ذكره يف املنهاج 
أسرارهم وهتك أستارهم مثل كتاب القاضي أيب بكر الباقالين والقاضي عبد اجلبار اهلمداين وكتاب الغزايل وحنوهم 

قد اتفق مجيع الباطنية، (ومما نقل  ٤ ٨٦ - ٤٧٩/ ٨ونقل منه أسلوب دعوة هو الباطنية ومنهجها يف املنهاج ) . 



. . ترتيب الدعوة املضلة، على أن من سبيل الداعي إىل دينهم ورجسهم وكل مصنف لكتاب ورسالة منهم يف 
أن جتعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل املدخل : جيب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلماً: فقالوا للداعي 

. . اس عليه من جهة ظلم السلف، وقتلهم احلسني، وسبيهم نساءه وذريته، والتربي من تيم وعدي، وبين أمية والعب
وأن علياً إله يعلم الغيب، مفوض إليه خلق العامل، وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم ؟ فإهنم أسرع إىل 

فإذا آنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشداً أوقفته على مثالب علي . . . . إجابتك هبذا الناموس 
البطالن كل ما عليه أهل ملة حممد صلى اهللا عليه وسلم وولده، وعرفته حقيقته احلق ملن هو، وفيمن هو، وباطل 

  .وغريه من الرسل
، ومن وجدته جموسياً اتفقت معه، يف األصل، يف . . . .فأدخله باألشانيع وتعظيم الكواكب . ومن وجدته صابئا 

. . . . ، وأوالهم بنا فإهنم مع الصائبة أقرب األمم إلينا. . الدرجة الرابعة، من تعظيم النار والنور والشمس والقمر
وإن . . . . وعظم السبت عندهم وتقرب إليهم بذلك . . وإن ظفرت بيهودي فادخل عليه جهة انتظار املسيح. . 

وعظم . وجدت املدعى نصرانياً فادخل عليه بالطعن على اليهود واملسلمني مجيعاً، وصحة قوهلم يف الثالوث 
  .ر الزندقة احملضة، نعوذ باهللا من ذلك كله إىل آخ. . ) الصليب عندهم وعرفهم تأويله 

صحيح النسبة إليه فقد ذكره ابن السبكي يف طبقاته يف مواطن  -عجل اهللا الظفر به  -وهذا الكتاب للباقالين 
وترمجته حممد بن املوفق بن سعيد وذكره ابن كثري يف ترمجته ، كما يف ترمجته علي بن حممد بن احلسني ، ونقل منه 
وسبق نقل من النجوم الزاهرة من . وحاجي خليفة بل وعامة من ترمجوا للباقالين ،  ١١/٣٥٠ة والنهاية من البداي

  . =هذا الكتاب 

__________  
كتاب باسم كشف األسرار وهتك األستار يف ) هـ ٦٩٦ت (هذا ويوجد جلمال الدين أيب الفضائل الصفدي = 

 - ١٨٦٥(ويف متحف طبقو سراى من ) ١٦٢ - ١٥٨(من  ثالثة جملدات يف مكتبة مراد مال بتركيا أرقامها
ورستم  ١٣٣هـ ونسخ أخرى يف السليمانية رقم  ٦٩ ١ورقة مكتوبة سنة  ٧٦٧اجمللدات الثالث يف )  ١٨٦٧

  .وأظنه يف التفسري، وال أجزم بذلك  ١٥٧ورقة رقم  ٥٥٠وشهيد علي باشا  ٤٦، ٤٥باشا 
فمن عد  ١٤/ ٨من صنف يف كشف أسرارهم وهتك أستارهم كما يف هذا وأشار الشيخ يف مواطن من املنهاج إىل 

ولعل الشيخ يقصد كتابه املنية واألمل شرح امللل والنحل وهو )  ٤١٥(القاضي عبد اجلبار اهلمذاين املعتزيل  -١
  .باسم فرق وطبقات املعتزلة  ١٩٧٢مطبوع حديثاً، وله طبعة سنة 

  .وسبقت اإلشارة إىل كتابه يف ترمجته )  ٤٠٣(أبو بكر ابن الطيب بن الباقالين  -٢
وال أعلم له كتاباً فيهم مطبوعاً أو خمطوطاً لكن ذكر املترمجون له أن له ) ٤٥٨(أبو يعلى ابن الفراء احلنبلي  -٣

  .كتاباً امسه الرد على الباطنية 
  .وسبق ذكر كتابه وترمجته ) ٥٠٥(أبو حامد الغزايل  -٤
وهذا له كتاب امسه كتاب الفرق له نسخة خطية باهلند يف مكتبه ) ٥١٣(نبلي أبو الوفاء علي بن عقيل احل -٥

  ).١١٩( ٥١٢/ ١رجتا رامبور رقمه 
والظاهر أن املقصود بكتابه امللل والنحل الكتاب املشهور وفيه حتدث ) ٥٤٨(أبو عبد اهللا حممد الشهرستاين  -٦

  .عن الباطنية وفرقها بالتفصيل 
ألف كتابا مساه كشف ما كان عليه بنو ) ٦٦٥(أبو حممد عبد الرمحن املعروف بأيب شامة وممن ألف يف كشفهم أيضا 



/ ١ ٢ونسبة له ابن كثري يف التاريخ  ٣٩عبيد من الكفر والكذب واملكر والكيد ذكره يف الذيل على الروضتني ص 
  .بأمساء حنو هذا  ٢/٥٣٨والذهيب يف معرفة القراء الكبار  ٢ ٨٧

  لرافضة للمسلمني وصورهعداوة الباطنية وا

  .وأمثاهلم من أتباعهم، )١(والدرزية، والنصريية، والذين يوجدون يف بالد اإلسالم من اإلمساعيلية
  على قتال املسلمني وكان وزير هوالكو النصري) ٢(وهم الذين عاونوا التتر

__________  
  .والقدرية يأيت تعريفهم . والقدرية بدل الدرزية : يف الظاهرية ) ١(

وهذا االسم نسبة إىل الرجل الثاين يف هذه الفرقة وهو حممد بن إمساعيل ، فرقة باطنية فرخها العبيديون : والدروز 
هـ وهو أول من أله احلاكم العبيدي املنصور بن عبد العزيز املتوىف  ٤١١الدرزي املشهور بنشتكني املقتول سنة 

هؤالء (ملا سئل عنهم أجاب ،  ١٦٢-٣٥/١٦١اجملموع ،  وللشيخ تقي الدين فتوى فيهم، هـ عالنية  ٤١١سنة 
فإهنم ، بل وال يقرون باجلزية ، وال نكاح نسائهم ، الدرزية والنصريية كفار باتفاق املسلمني ال حيل أكل ذبائحهم 

وال ، وال نصارى ال يقرون بوجوب الصلوات اخلمس ، وال يهود ، ليسوا مسلمني ، مرتدون عن دين اإلسالم 
وإن أظهروا . وال وجوب احلج وال حترمي ما حرم اهللا ورسوله من امليتة واخلمر وغريها ، صوم رمضان وجوب 

بل من شك يف ، كفر هؤالء مما ال خيتلف فيه املسلمون .. الشهادتني مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق املسلمني 
فال يباح أكل طعامهم ، ل هم الكفرة الضالون ب، كفرهم فهو كافر مثلهم ال هم مبنزلة أهل الكتاب وال املشركني 

ويلعنون كما ، بل يقتلون أينما ثقفوا ، فإهنم زنادقة مرتدون ال تقبل توبتهم . وتؤخذ أمواهلم ، وتسىب نساؤهم ، 
وجيب قتل علمائهم وصلحائهم لئال يضلوا غريهم، وحيرم . وصفوا وال جيوز استخدامهم للحراسة والبوابة واحلفاظ 

معهم يف بيوهتم، ورفقتهم، واملشي معهم، وتشييع جنائزهم إذا علم موهتا، وحيرم على والة أمور املسلمني النوم 
  ) .واهللا املستعان وعليه التكالن . إضاعة ما أمر اهللا من إقامة احلدود عليهم بأي شيء يراه املقيم ال املقام عليه 

سيا وأطرافها الشرقية وثنيون أوباش ذكر شيخ اإلسالم التتار شعوب أعاجم من جنس الترك قدموا من وسط آ) ٢(
أهنم من األمم البعيدة عن العلم واإلميان  ٣٦٠/ ٢أهنم بادية الترك وذكر يف جامع الرسائل  ١/٣٦٩يف االقتضاء 

ه فقتلوا من املسلمني ما يقال إن -أي التتار لبغداد  -حىت دخلوا ( ١٥٥/ ٥كالعرب يف جاهليتهم وقال يف املنهاج 
. . بضعة عشر ألف ألف إنسان، أو أكثر أو أقل، ومل ير يف اإلسالم ملحمة مثل ملحمة الترك الكفار املسمني بالتتر

. ( .  
وكان بعض ( ١٨/  ١٣قال الشيخ يف الفتاوى . وملك هؤالء التتر حني دخوهلم بالد اإلسالم املدعو هوالكو

قتل منهم : فة بالعراق، وقتل ببغداد مقتلة عظيمة جداً، يقال ملك التتر الذي قهر اخللي -هوالكو : املشائخ يقول 
كان بعض الشيوخ يقول هو للمسلمني مبنزلة خبنتصر لبين . وكذلك قتل حبلب دار امللك حينئذ . ألف ألف 
وكذا إعانة الرافضة . . . ) وكان من أسباب دخول هؤالء ديار املسلمني ظهور اإلحلاد والنفاق والبدع . إسرائيل 

  . هلم، متثل ذلك يف وزيري هوالكو ابن العلقمي، والنصري الطوسي وسيأيت هلما تشهري وفضح 

مث الرافضة بعدهم فالرافضة يوالون من ، وهؤالء أعظم الناس عداوة للمسلمني وملوكهم. من أئمتهم) ١(الطوسي
  .ويوالون النصارى، يوالون التتار، يعادي أهلَ السنة واجلماعة



، خيل املسلمني) ٣(وبني الفرنج مهادنة؛ حىت صارت الرافضة حتملُ إىل قربص، )٢(ل بني الرافضةوقد كان بالساح
  وإذا انتصر املسلمون على التتار أقاموا املأمت، وغلمان السلطان، وغريهم من اجلند والصبيان، وسالحهم

__________  
هـ نصري الشرك ربط شيخ  ٦٧٢سنة  هـ واهلالك ببغداد٥ ٩٧هو حممد بن حممد بن احلسن املولود سنة ) ١(

اإلسالم نكبة املسلمني ببغداد، وشيوع البدع والزندقة به يف مواطن كثرية من الفتاوى واملنهاج وغريهم ومما قاله يف 
. . . رؤوس املالحدة مثل النصري الطوسي وأمثاله  -التتر  -وكان خيار علمائهم  ٢٨ - ٢٧/٥درء التعارض 

املنافية للعقل . له ينفقون عند املشركني من التتر إال بأكاذيب املنجمني، ومكايد احملتالني وهل كان الطوسي وأمثا
  ! ) .والدين ؟

ومل يلقب الشيخ بلقب املركب نصري الدين ألنه ال يستحقه بل يستأهل ضده وهلذا ذكره ابن القيم يف إغاثة اللهفان 
. . . لحد وزير املالحدة النصري الطوسي وزير هوالكونصري الشرك والكفر امل( . . . فقال  ٣٨ ١ - ٣٨ ٠/ ٢

وقال يف كتبه بقدم . . . فقتل اخلليفة والقضاة والفقهاء احملدثني، واستبقى الفالسفة واملنجمني والصابئني والسحرة 
عبد وتعلم السحر يف آخر األمر فكان ساحراً ي. . . وإنكار صفات الرب جل جالله . . . العامل، وبطالن املعاد 

أال فليعترب هبذه األمور وما آلت إليه والة املسلمني واملسلمون . هذه حاله وخامتته عامله اهللا مبا يستحق ) . األصنام 
أَفَلَْم َيِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فََينظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمن {وال يتخذوا بطانه من دوهنم، حىت ال يألوهنم خباالً

  !والسنن إذا تشاهبت أعاد التاريخ نفسه . } ْم َدمََّر اللَُّه َعلَْيهِْم َولِلْكَاِفرِيَن أَْمثَالَُهاقَْبِلهِ
املقصود بالرافضة يف الساحل هو ساحل الشام وهم النصريية وأصحاب املقاالت والفرق يعدوهنم من غالة ) ٢(

  .الرافضة 
، وهي قريبة من جنوب تركيا ومشال ساحل الشام فتحها قربص جزيرة كبرية يف شرق البحر األبيض املتوسط) ٣(

معاوية بن أيب سفيان يف خالفة عثمان بن عفان رضي اهللا عن اجلميع مث يف احلروب الصليبية صارت مركزاً 
وهي يف هذا الزمن قسمان قبارصة أتراك مسلمون يف اجلملة، وقبارصة . . للنصارى يتقون منه على املسلمني 

  .يف اجلملة وكانت قد بقيت بيد املسلمني إىل أثناء املائة الرابعة من اهلجرة  يونانيون نصارى

، )١(وهم الذين أشاروا على التتر بقتل اخلليفة، وإذا انتصر التتار على املسلمني أقاموا الفرح والسرور، واحلزن
حىت أدخلهم ، تب التتاروكا، على املسلمني) ٣(هو الذي خامر) ٢(ووزير بغداد ابن العلقمي، وقتل أهل بغداد

، وقد عرف العارفون باإلسالم أن الرافضة متيل مع )٤](وهنى الناس عن قتاهلم[، أرض العراق باملكر واخلديعة
  كان، وملا كانوا ملوك القاهرة. أعداء الدين

__________  
هـ وتوىل اخلالفة سنة  ٦٠٩هو أبو أمحد عبد اهللا امللقب باملستعصم باهللا آخر خلفاء بين العباس ولد سنة ) ١(

كان دينا يف نفسه، ذو هلو وغفلة، ومن ذلك توزيره البن العلقمي الرافضي حىت أضعف ملكه، وفرق .  ٦٤٠
هـ ملا خرج إليه مع كرباء دولته، مث استحل هوالكو بغداد أزيد من شهر يقتل  ٦٥٦جنده مث قتله هوالكو سنة 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتتَِّخذُواْ بِطَاَنةً مِّن ُدونِكُمْ {وال قوة إال باهللا وال حول. وينهب حىت سالت الدماء يف الطرقات 
ُر قَدْ َبيَّنَّا لَكُمُ اآلَياتِ إِن الَ َيأْلُوَنكُْم خََباالً َودُّواْ َما َعنِتُّْم قَْد َبَدِت الْبَْغَضاء ِمْن أَفَْواِههِْم َوَما ُتخِْفي ُصُدورُُهْم أَكَْب

، العقد الثمني رقم ٢٣٥ - ٢٣٠/ ٢، فوات الوفيات ١٨٤ - ١٧٤/ ٢٣النبالء . آل عمران } كُنُتْم َتْعِقلُونَ
  . ٤٦٤وتاريخ اخللفاء  ١٦٤٤



هـ ٥٩١ولد سنة . الرافضي اخلبيث  -هو حممد بن حممد العلقمي وزير املستعصم آخر خلفاء بين العباس ) ٢(
ض والكفر، وأهان املسلمني، وكاتب هوالكو ملك التتر، وجره وقوى عزمه وبقي وزيراً أربع عشرة سنة أشاع الرف

هلك ابن العلقمي يف سنة سقوط بغداد سنة . على قصد العراق ودخوهلا، وكان سبباً يف بالئهم على املسلمني 
  .عامله اهللا مبا يستحقه  -س  ٦٥٦

أي  - بغداد الذي يقال له ابن العلقمي منهم وكان وزير اخلليفة يف( ١٥٥/ ٥قال الشيخ ابن تيمية يف منهاج السنة
فلم يزل ميكر باخلليفة واملسلمني، ويسعى يف قطع أرزاق عسكر املسلمني وضعفهم، وينهى العامة عن  -الرافضة 

ويكيد أنواعاً من الكيد حىت دخلوا فقتلوا من املسلمني ما يقال إنه بضعة عشر ألف ألف  -يعين التتر  -قتاهلم 
، ٣١٢/ ١١والبداية والنهاية  ٣٦١/ ٢٣وفضائحه يف النبالء  ٣٧٤/ ٦و  ٣٧٧/ ٣وانظر املنهاج ) . . إنسان 

  .وما بعدها  ٢٥٢/ ٣، وفوات الوفيات ٢٧٢/ ٥، وشذرات الذهب ١ ٨ ٤/  ١الوايف بالوفيات 
امة ولزوم املكان، وأن اإلق: املخامرة : ومها مبعىن يف هذا السباق، قال يف القاموس  -خابر بالباء : يف املصرية ) ٣(

  .واملقاربة، واملخالطة، واالستتار انظر مادة مخر فيه ويف لسان  -أي خمادعة وغشاً  -تبيع حراً على أنه عبد 
  .ما بني املعكوفني زيادة من املطبوعة للتوضيح ) ٤(

وبنوا كنائس كثريةً ، ينوقويت النصارى بسبب ذلك النصراين األرم) ١(ومرة نصرانياً أرمنياً، وزيرهم مرة يهودياً
  .يف دولة أولئك الرافضة واملنافقني، بأرض مصر

من لعن وسب فله ديناٌر وأردّب ويف أيامهم أخذت النصارى ساحل الشام من : وكانوا ينادون بني القصرين
  ).٣(وصالح الدين) ٢(حىت فتحه نور الدين، املسلمني

__________  
 آسيا الوسطى بني حبر قزوين وبالد القوقاز افتتحها املسلمون يف عهد اخللفاء األرمين نسبة إىل أرمينية إقليم يف) ١(

وهؤالء األرمن يتبعون طائفة .  ٣٦٩/ ١الراشدين، وهم بادية الروم كما ذكره شيخ اإلسالم يف االقتضاء 
وهم . الصرب كاألقباط والروم و. األرثوذكس من النصارى أتباع الكنيسة الشرقية اليت كانت يف القسطنطينية 

يقولون بالتثليث، لكن للمسيح عيسى ابن مرمي طبيعة واحدة ومشيئة واحدة احتد فيها الالهوت بالناسوت 
  .ويعتقدون أن روح القدس نشأ من اإلله األب فقط 

، وخلص مدن الشام  ٥١١هو أبو القاسم نور الدين حممود بن األتابك زنكي صاحب الشام ولد سنة ) ٢( ـه
الفرنج وأظهر السنة بالشام، وقمع الرافضة حبلب وغريها، كان دينا حيب العلم والعلماء، بىن وسواحلها من 

  .هـ رمحه اهللا وغفر له ٥٦٩املدارس وأوقف املكتبات، مع جهاده الكثري تويف على فراشه سنة 
وقال يف  ٦ ٠/ ٣٢و ٢٢/ ٤ملا عد شيخ اإلسالم امللوك الذين نصروا اإلسالم والسنة عدة منهم كما يف اجملموع 

مث ملا أقام اهللا ملوك املسلمني اجملاهدين يف سبيل اهللا تعاىل كنور الدين والشهيد صالح الدين ( ١٥١/ ٣٥
أي الرافضة  -وأتباعهما، وفتحوا السواحل من النصارى ممن كان هبا منهم، وفتحوا أيضاً أرض مصر، فإهنم كانوا 

واتفقوا هم والنصارى، فجاهدهم املسلمون حىت فتحوا البالد، ومن ذلك مستولني عليها حنو مائيت سنة،  -العبيدية 
كيف أن الشهيد نور الدين حممود،  ١٣٨/ ٣٥وذكره ) . التاريخ انتشرت دعوة اإلسالم بالديار املصرية والشامية

/ ٤ب ، شذرات الذه ٢٠/٥٣١انظر النبالء . وقائده صالح الدين األيويب أبطلوا شعار الرافضة يف بالد مصر
والكواكب الدرية يف السري النورية خطوط  ١٨٤/ ٥وفيات األعيان  ٢٥٣/ ٥، تاريخ ابن خلدون ٢٣١ - ٢٢٨

  .ومطبوع 



هـ طلب العلم فسمع احلديث على  ٥٣٢هو األمري اجملاهد صالح الدين يوسف بن جنم الدين املولود سنة ) ٣(
، مع عمه أسد الدين شريكوه لفتح مصر وجهاد النصارى وبعثه ، أمره نور الدين حممود . أيب طاهر السلفي وغريه 

مات مريضاً بدمشق سنة . كان تقياً حمباً للعلم وأهله وموقراً هلم ، وأظهره اهللا عليهم يف مواطن أشهرها حطني 
 أثىن عليه الشيخ ابن، وقد حفظ التاريخ جهاده لإلمساعيلية يف الشام . رفع اهللا درجته يف جنته آمني ، هـ  ٥٨٩
: قال الذهيب . ومر يف ترمجته نور الدين شيء من هذا ، وعلى جهاده للنصارى و الروافض هو ونور الدين ، تيمية 

  =حماسن صالح الدين مجة ال سيما ( 

وأعانوهم النصارى واهللا ال ينصر ، وغُلبوا من الفرنج؛ فإهنم منافقون، )١(ويف أيامهم جاءت الفرنج إىل بلبيس
وابن أخيه ) ٢(فأمدهم بأسد الدين، فبعثوا إىل نور الدين يطلبون النجدة، هم يوالون النصارىالذين ، املنافقني

فطلبوا قتال الغّزاة ، قامت الرافضة مع النصارى، اجملاهدون إىل ديار مصر) ٣(فلما جاءت الُغّزى. صالح الدين
  ).٥(قّدمهم شاوريعرفها الناس، حىت قتل صالح الدين م) ٤(وجرت فصولٌ، اجملاهدين املسلمني
__________  

( وانظر سريته املسماة ، وما بعدها  ٢٣شفاء القلوب ص ،  ٢١/٢٧٨النبالء ) اجلهاد فله فيه اليد البيضاء = 
والنجوم ، البن شداد ومفرج الكروب يف أخبار بين أيوب البن واصل ) النوادر السلطانية واحملاسن اليوسفية 

  . ٥-٦/٣الزاهرة 
شرق ، بلدة مبصر يف حمافظة الشرقية : والعامة اآلن تكسر الباء األوىل ، بائني وسكون الالم والياء ب: بلْبيس ) ١(

  . ١/٢١٦انظر املراصد . على فرع من النيل يسمى اإلمساعيلية ، القاهرة خبمسة وثالثني كيالً 
ر املصرية، ومرعب الفرجنة فاتح الديا، أسد الدين شريكوه بن شادى بن مروان : هو عم صالح الدين وامسه ) ٢(

انظر ، هـ رحم اهللا اجلميع  ٥٦٤النصارى لقب بامللك املنصور ملا قتل شاور، كان من كبار القواد مات فجأة سنة 
، شفاء ٥/٣٦٧، النجوم الزاهرة ٥٨/٣٦، تاريخ دمشق البن عساكر ٢/٢٣وحسن احملاظرة  ٢٠/٥٨٧النبالء 

  . ٢٥القلوب ص 
  .غزا من القاموس وشرحه مجع غازي انظر مادة ) ٣(
من هذا ما كان من شأن مؤمتن خالفة العبيدين امسه الطواشي وكان حبشياً حيث كاتب النصارى الفرنج يف ) ٤(

القدوم إىل الديار املصرية وإخراج جيوش صالح الدين وعمه أسد الدين ومناهم حيث أرسل هبذا الكتاب مع رجل 
وثار ملقتله ما يقرب من مخسني ألفاً من األحباش . طواشي حىت قتله لكنه وقع بيد صالح الدين، فتربص بال، 

. وغريهم مما كان على طويته فاقتتلوا بني القصرين مع جيوش صالح الدين حىت كانت الدائرة عليهم يف آخر األمر
  . ٣٠٩-٣٠٧وانظر  ٢٧٧/ ١٢و انظرها يف تاريخ البداية والنهاية 

وهو آخر خلفاء العبيديني هبا  -القواد يف إمارة العاضد العبيدي على مصر  هو أبو شجاع شاور بن جمرب أحد) ٥(
قبض عليه صالح الدين، . جلأ إىل نور الدين زنكي بالشام مث غدر به واستعان بالنصارى لالستيالء على مصر -

/ ٢ ٠بالء ، الن٢ ٧٨/ ١ ٢البداية والنهاية . هـ ٥٦٤وقتله يف والية عمه أسد الدين شريكوه على مصر سنة 
  . ٥/٢٤٦تاريخ ابن خلدون .  ٤٣٩/ ٢، وفيات األعيان ٢٥١/ ٢، حسن احملاظرة ٥١٤

  الكنائس القدمية يف بر مصر وحكمها



لكن تلك الكنائس أقرهم املسلمون عليها حني فتحوا البالد؛ ألن الفالحني ، وقد كان يف بر مصر كنائس قدمية
فأقرهم كما أقر النيب صلى اهللا عليه ، ا كان املسلمون اجلنَد خاصةوإمن، ومل يكونوا مسلمني، كلهم كانوا نصارى

مث إنه بعد هذا . وكان املسلمون مشتغلني باجلهاد، ملا فتحها؛ ألن اليهود كانوا فالحني) ١(وسلم اليهود على خيرب
، املؤمنني عن خيربأجالهم أمري ، ملا كثر املسلمون واستغنوا عن اليهود -رضي اهللا عنه-يف خالفة عمر بن اخلطاب 

، حىت مل )٢"(أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب: "كما أقر بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث قال
فإذا ، وال مسجدٌ للمسلمني، وهكذا القرية اليت يكون أهلها نصارى وليس عندهم مسلمون. يبق يف خيرب يهودي

  .كما فعله املسلمون، ذلكجاز ، أقرهم املسلمون على كنائسهم اليت فيها
__________  

ومشال مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم بينها مسافة ، خيرب مدينة يف مشال غرب اململكة العربية السعودية ) ١(
كان فيها اليهود قدمياً حىت فتحها الرسول صلى اهللا عليه وسلم مث أخرجهم ، ويصلها طريق معبد ، ثالمثائة كيالً 
  .اروق رضي اهللا عنه منها عمر الف

حدثنا أبو أمحد الزيدي كالمها ثنا إبراهيم بن ميمون عن ، حدثنا حيىي بن سعيد : أخرجه اإلمام أمحد بأسانيد ) ٢(
آخر ما تكلم به النيب : أنه قال  -رضي اهللا عنه  -سعد مسرة عن مسرة بن جندب عن أيب عبيدة عامر بن اجلراح 

واعلموا أن شرار الناس الذين ، وأهل جنران من جزيرة العرب ، هود أهل احلجاز أخرجوا ي: صلى اهللا عليه وسلم 
: ٥/٣٢٨وقال يف جممع الزوائد ، وثنا وكيع به لكنه عن إسحاق بن سعد بن مسرة . اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 

، نيد الثالثة صحيحة وكل األسا، رواه أمحد بإسنادين ورجال طريقني منها ثقات متصل إسنادمها ورواه أبو يعلى 
 ٤/٤٣٩وانظر العلل للدارقطين ، إسناد وكيع فيه وهم والصواب أنه عن سعد بن مسرة وليس عن ابنه إسحاق 

،  ٨٥و احلميدي يف املسند رقم ،  ٢٤٩٨والدارمي يف سننه رقم  ٢٢٩ورواه الطيالسي يف املسند ، وما بعدها 
 ٥٩٦ويف معرفة الصحابة رقم  ٨/٣٧٢وأبو نعيم يف احللية  ٢٣٦و ٢٣٥وابن أيب عاصم يف اآلحاد و املثاين رقم 

وهو مبعىن احلديث الذي ذكره الشيخ ،  ٤/١٢و الطحاوي يف شرح املشكل .  ٩/٢٠٨و البيهقي يف الكربى ، 
 ١٧٦٧باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب رقم  -وروى احلديث اإلمام مسلم يف كتاب اجلهاد . متاماً

ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ( مرفوعاً بلفظ  -رضي اهللا عنهما  -عن عمر بن اخلطاب  عن جابر
  ) . = حىت ال أدع مسلماً

__________  
أخرجوا املشركني من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ( وأصل احلديث يف الصحيحني عن ابن عباس مرفوعاً = 

باب إخراج اليهود من -م قبل موته بثالث، فهو يف البخاري يف كتاب اجلزية قاله عليه السال) . ما كنت أجيزهم 
، ١٦٣٧باب ترك الوصية ملن ليس له شيء يوحى فيه رقم  -ومسلم يف كتاب الوصية.  ١١٥٥/ ٣جزيرة العرب 

ُهْم أَْربَاباً ِمْن ُدوِن اللَِّه اتََّخذُوا أَْحَبارَُهْم َوُرْهبَاَن{ كما يف آية براءة . وال شك أن اليهود والنصارى من املشركني 
  .اآلية} َوالَْمِسيَح اْبَن َمرَْيَم اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهللا واملسيح ابن مرمي

بلفظ أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة -رضي اهللا عنها -وذكر اهليثمي أن الطرباين أخرج احلديث عن أم سلمة
ويف الباب حديث عائشة املشهور . رجال أحدمها رجال الصحيح : من طريقني وقال العرب يف املعجم الكبري 

رجال := =قال اهليثمي. رواه أمحد والطرباين يف األوسط ) . ال جيتمع أو ال ينزل جبزيرة العرب دينان ( املرفوع 
املطليب املدين  وهو حممد بن إسحاق بن يسار. هـ .أمحد رجال الصحيح غري ابن إسحاق وفد صرح بالسماع أ



صدوق يدلس، وعده احلافظ يف املرتبة الرابعة من مراتب املدلسني، وهم من اتفق على أنه ال حيتج حبديثهم إال ما 
ورواه . صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء، واستنكر الذهيب ما انفرد به حىت لو صرح بالسماع 

  .٢١٩/ ٩بيهقي مرسالً ، وكذا ال١٩٣٥٩عبد الرزاق يف مصنفه رقم 
  .وغريه  ٧٢٠٩عند عبد الرزاق ) ال جيتمع بأرض احلجاز دينان (ويف بعض الطرق 

ما بني البحر األمحر واخلليج العريب أفقا وطوالً من حضرموت إىل ريف جنوب العراق : وحدود جزيرة العرب 
، وروى البيهقي فيها ٢٠٩/ ٩الكربى وأطراف الشام اجلنوبية، كما حدده بذلك مجاعه من السلف، كما يف السنن 

املدينة، ومكة، واليمن، وأما مصر فمن بالد املغرب، : جزيرة العرب : بسنده إىل اإلمام مالك بن أنس أنه قال 
  .والشام من بالد الروم، والعراق من بالد فارس 

 عليه وآله وسلم فأجلى بأمره صلى اهللا-رضي اهللا عنه -اخلليفة الراشد الثاين -هذا وقد عمل عمر بن اخلطاب 
وهي خارج اجلزيرة العربية، وكان قد -تسمى اآلن درعا باألردن  -اليهود عن خيرب وما حوهلا إىل أذرعات الشام 

لليهود والنصارى واجملوس  -رضي اهللا عنه -بدأ صلى اهللا عليه وآله وسلم بإجالئهم عن املدينة إىل خيرب، وضرب 
  .تسوقون ويقضون حوائجهم، وال يقيم أحد منهم فوق ذلك باملدينة إقامة ثالثة أيام ي

كما كان له موقف من موايل املسلمني وعبيدهم من هؤالء ما هو مشهور ومعروف، فلله دره، ورفعه اهللا بذا منزلته 
  .يف جناته 

ستقدموا اليهود أما هذا الزمان، فقد عصى الناس أمر اهللا وأمر رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم، وطريقة خلفائه فا
والنصارى، بل الوثنني من البوذيني واهلندوس وأمثاهلم إىل جزيرة العرب، وأرض احلجاز، حىت غدوا بالكثرة مبكان 

يهم كفاية وسداد واحلمد هللا، هذا مع أن املسلمني ف. بدعوى احلاجة وال حاجة  -وال حول وال قوة إال باهللا -
  .أسأل اهللا للمسلمني اهلداية والرشاد . ولكن أكثر الناس ال يرعون وال يشكرون 

). ١"(ال تصلح قبلتان بأرض: "فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأما إذا سكنها املسلمون وبنوا هبا مساجدهم
وعمرت يف هذه ، سلمون قد كثروا بالديار املصريةوامل). ٢"(ال جيتمع بيت رمحة وبيت عذاب: "ويف أثر آخر

وصالح الدين وأهل بيته كانوا يذلون . األوقات؛ حىت صار أهلها بقْدر ما كانوا يف زمن صالح الدين مراٍت متعددة
  .ومل يكونوا يستعملون منهم أحداً من أمرٍ من أمور املسلمني أصالً، النصارى

فيما قويت شوكة النصارى والتتار بعد موت . عداء مع قلة املال والعددوهلذا كانوا مؤيدين منصورين على األ
وحدثت حوادث بسبب . حىت إن بعض امللوك أعطاهم بعض مدائن املسلمني، أخي صالح الدين، )٣(العادل

َيْنُصُرُه َوُرُسلَهُ  َوِلَيْعلََم اللَُّه َمْن{: به ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، فإن اهللا تعاىل يقول) ٤(التفريط فيما أمر اهللا
  ].٢٥ -سورة احلديد [} بِالْغَْيبِ إِنَّ اللََّه قَوِيٌّ َعزِيٌز

__________  
  .وجتويد الشيخ إلسناد أيب داود ، سبق خترجيه ) ١(
  .مل أعثر على خترجيه بعد ) ٢(
ولد سنة ، نه بسنتني لكنه أصغر م، هو امللك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب أخو اجملاهد صالح الدين ) ٣(

وهبا مات سنة ، توىل ملك مصر تسع عشرة سنة ، وحضر الفتوحات مع أخيه وكان عوناً له فيها وردءاً ،  ٥٣٤
وهو الكتاب الذي رده شيخ ، كما يف مقدمته ) أساس التقديس : ( وله صنف الفخر الرازي كتابه ، هـ  ٦١٥

  .رحم اهللا اجلميع . أسرع اهللا بنشره ) يف نقض بدعهم الكالمية  بيان تلبيس اجلهمية( اإلسالم يف كتابه احلافل 



  . ١١١ذيل الروضتني ص ،  ٢٠٠شفاء القلوب ،  ١٩٩-٦/١٤٤النجوم الزاهرة ،  ٢٢/١١٥انظر السري 
ومن ذلك اختاذ اليهود والنصارى واملشركني واملالحدة بطانة وأعواناً ومستشارين وجعلهم على مصاحل ) ٤(

فعصوا اهللا ، وتوليتهم خواص أمور الناس العسكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ، ذين املسلمني متنف
  .وعليه التكالن ، وإىل اهللا املشتكى ، ورسوله وحصل ما يشهده التاريخ والواقع 

كَاةَ َوأََمرُوا بِالَْمْعرُوِف َوَنهَْوا َعْن الُْمْنكَرِ َوِللَِّه الَِّذيَن إِنْ َمكَّنَّاُهْم ِفي اَألْرضِ أَقَاُموا الصَّالةَ وَآَتْوا الزَّ{: وقال اهللا تعاىل
  ].٤١ -سورة احلج [} َعاِقَبةُ اُألُمورِ

) ٢(وهارون الرشيد) ١(فكان والة األمور الذين يهدمون كنائسهم ويقيمون أمر اهللا فيهم كعمر بن عبد العزيز
  .غلوبني مقهورينوكان الذين هم خبالف ذلك م، وحنومها مؤيدين منصورين

يف ، وتفرقوا على ملوكهم من حني دخل النصارى مع والة األمر بالديار املصرية، وإمنا كثرت الفنت بني املسلمني
َولَقَدْ َسَبقَْت كَِلَمُتَنا ِلعَِباِدَنا {: واهللا يقول يف كتابه. وغري ذلك، وتفرق البحرية، ووزارة الفائز، )٣(دولة املعز
  الصافات[} َوإِنَّ ُجنَدَنا لَُهم الَْغاِلُبونَ* إِنَُّهْم لَُهُم الَْمنصُوُرونَ * الْمُْرَسِلَني 

__________  
اعترب خامس ، لكنه عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي القرشي، ممن ال يعرف هبم لشهرهتم ) ١(

أخرج له اجلماعة ، ت ترف فيه امللوك هـ وهو من أزهد اخللفاء وأدينهم يف وق ٥٦٣ولد سنة ، اخللفاء الراشدين 
  .وعمره تسع وثالثون سنة  ١٠١سنة  -رضي اهللا عنه  -مات 

ومن ذلك سرية عبد امللك بن عمر وأبيه البن رجب وسرية عمر بن عبد ، أكثر الناس من التأليف يف فضله ومناقبه 
وسيأيت بيان شيء  ٥/٣٣٠سعد طبقات ابن ،  ١٠١٧وهتذيب الكمال ص ، )  ٢١٤ت( العزيز البن عبد احلكم 

  .هبدم كنائس النصارى  -رضي اهللا عنه  -من فعله 
سنة أثىن عليه  ٤٥هـ ومات غازياً وعمره  ١٤٨ولد سنة . هو أبو جعفر هارون بن املهدي العباسي اهلامشي) ٢(

ما كانت به دولته  وكذلك الرشيد كان فيه من تعظيم العلم واجلهاد والدين،  ٨/٢٤٠الشيخ ابن تيمية يف املنهاج 
  .فلم ينتظم بعدها األمر هلم ، وكأهنا كانت متام سعادهتم ، من خيار دول بين العباس 

ويغزو ، مثل دولة املهدي والرشيد وحنومها ممن كان يعظم اإلسالم واإلميان  ٤/٢٠وقال يف موضع آخر يف الفتاوى 
رمحه اهللا ورفع . وأهل البدع أذل وأقل ، ام أقوى وأكثر كان أهل السنة يف تلك األي، أعداءه من الكفار واملنافقني 

  .درجته 
  . . .إذا علم هذا فال يلتفت إىل ما أقذاه به بعضهم من أنه صاحب سكر وهلو

 ٣٨١واملعارف البن قتيبة ، ومما ذكره عنه أنه حيج عام ويغزو عام ،  ٩/٢٨٦النبالء ،  ١٤/٥انظر تاريخ بغداد 
  . ١/١٦١املعرفة والتاريخ ، وما بعدها ٤٤٧ تاريخ خليفة، وما بعدها 

هـ وهلك  ٣١٠ولد سنة . هو معد بن املنصور إمساعيل ويلقب باملعز لدين اهللا منذ والة العبيدين وأئمتهم ) ٣(
وكانت مدة ، أذهلم اهللا ، وأذلوهم ، ويف عهده توسعت الدولة وأخافوا الناس يف مشال أفريقية . هـ  ٣٦٥سنة 

  .ني واليته ثالث سن

غافر [} إِنَّا لََننُصرُ ُرُسلََنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم َيقُوُم اَألْشَهاُد{: وقال تعاىل يف كتابه] ١٧٣ - ١٧١
  ].٧ -سورة حممد [} ْمَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َتنُصرُوا اللََّه َينصُْركُْم َويُثَبِّْت أَقَْداَمكُ{: وقال تعاىل]. ٥١ -



ال يضرهم من ، ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق: "وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
وكل من عرف سري الناس وملوكهم رأى كل من كان أنصر لدين ). ١"(وال من خذهلم حىت تقوم الساعة، خالفهم
من عهد أمري املؤمنني عمر ، أعظم نصرة وطاعة وحرمة، هللا ورسولهوأقوم بطاعة ا، وأعظم جهاداً ألعدائه، اإلسالم

  .وإىل هذا الزمان -رضي اهللا عنه-بن اخلطاب 

  حكم هدم كنائس النصارى يف أرض العنوة

وغريه ، بعد أن أُقروا عليها يف خالفة عمر بن عبد العزيز، وقد أخذ املسلمون منهم كنائس كثريةً من أرض العنوة
  وليس يف املسلمني من ،)٢(من اخللفاء

__________  
 ٤/٥١٩كثرياً ما يذكره شيخ اإلسالم مع احلاكم بأمر نفسه يف عداد أئمة اإلمساعيليني كما يف املنهاج = 
  .٣/٤٩٥و

  . ٢/١٥وحسن احملاظر  ١/٢٢١البيان املغرب ،  ١١٥-٤/٧٤النجوم الزاهرة ،  ١٥/١٥٩وانظر النبالء 
، على أنه متواتر عنه صلى اهللا عليه وسلم  ١/٩٦خ اإلسالم يف االقتضاء وقد نص شي، حديث متفق عليه ) ٢(

  .وهو عندمها بألفاظ مقاربه للفظ الشيخ . والكتاين يف نظم املتناثر  ٨١وكذا السيوطي يف قطف األزهار رقم 
 كتاب املناقب يف -رضي اهللا عنهما  -فأخرجه البخاري عن مجاعة من الصحابة منهم املغرية ومعاوية بن أيب سفيان 

  . ٣/١٣٣١باب سؤال املشركني أن يريهم النيب آية  -
باب  -يف كتاب اإلمارة  -رضي اهللا عنهم  -فأخرجه مسلم عن ثوبان واملغرية وجابر ومعاوية وعبد اهللا بن عمرو 

زو إليها وأللفاظ احلديث ورواياته و الع.  ١٩٢٤ - ١٩٢٠من األرقام  -) ال تزال طائفة ( قوله عليه السالم 
  . ١٦٥-١٣٨انظر صفة الغرباء للعودة 

  = وعده بعد عمر  ٢٢٢-١/٢١٢كما ذكر طرفاً من ذلك ابن القيم يف كتابه النفيس أحكام أهل الذمة ) ١(

فإعراض من أعرض عنهم ) . ١(إذا مل يكن فيه ضرر على املسلمني، فُعلم أن هدم كنائس العنوة جائٌز، أنكر ذلك
حىت أجالهم ، كما أعرض النيب صلى اهللا عليه وسلم عن إجالء اليهود، حنو ذلك من األسبابو، كان لقلة املسلمني

  .عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
__________  

ابن اخلطاب عمر بن عبد العزيز واملنصور واملهدي والرشيد واملأمون واملتوكل وأهنم هدموا الكنائس فذكر أن = 
نائس املستخدمة، فيقال إهنم توصلوا إىل بعض ملوك الروم، وسألوه يف مكاتبة عمر بن عبد العزيز أمر أن هتدم الك

أما بعد يا عمر فإن هؤالء الشعب سألوا يف مكاتبك لتجري أمورهم على ما : عمر بن عبد العزيز، فكتب إليه 
يف أمر وجدناها عليه، فتبقى كنائسهم، ومنكنهم من عمارة ما خرب منها، فإهنم زعموا أن من تقدمك فعل 

. كنائسهم ما منعتهم منه، فإن كانوا مصيبني يف اجتهادهم فاسلك سننهم، وإن يكونوا خمالفني هلا فافعل ما أردت 
إِذْ َيْحكَُماِن ِفي { : أما بعد، فإن مثلي ومثل من تقدمين كما قال اهللا تعاىل يف قصة داود وسليمان : فكتب إليه عمر

األنبياء [ } فَفَهَّْمَناَها ُسلَْيَمانَ وَكُالًّ آَتْيَنا ُحكْماً َوِعلْماً * ُم الْقَْومِ َوكُنَّا ِلُحكِْمهِمْ َشاِهِديَن الْحَْرِث إِذْ نَفََشْت ِفيِه غََن
- ٧٩ - ٧٨ . [  



انظر . وكذا فعل هارون الرشيد فقد ميز النصارى يف زيهم وصرفهم عن أعماهلم وخرب كنائسهم بفتوى العلماء 
  . ٢١٤/ ١٠البداية والنهاية 

لشيخ اإلسالم رمحه اهللا فتوى يف هذه املسألة باخلصوص ذكرها ابن القيم يف أحكام أهل الذمة وستأيت يف ) ١(
وخالصة اخلالصة، أن الكنائس على ثالثة . وخالصة اجلواب ما أردفه ابن القيم بعد ذكره الفتوى . امللحق بتمامها 

  .أقسام 
لكنائس اليت أقروا عليها عند فتح بالدهم ما داموا موفني بالعهد والشروط وهي ا-ما ال جيوز أخذه وال هدمه  -١

  .ككنيسة دمشق عند فتح املسلمني هلا 
  .ما جيب أخذه وهدمه، وهي الكنائس احملدثة يف بالد املسلمني، وأحدثها النصارى بعد  -٢
وقمع أعدائه، وهي مثل الكنائس من ما يفعل فيها األصلح للمسلمني بنظر إمام املسلمني لتحقيق إعزاز الدين  -٣

أرض العنوة، إذا فتحها املسلمون، فإن القدمية من هذه الكنائس جيوز هدمها وجيوز إقرارهم عليها بالشروط حبسب 
  .املصلحة 

وقال شيخ . وهذه مثل الكنائس القدمية يف الصعيد مبصر، ويف بر مصر والشام مما دخله املسلمون وهي موجودة 
 ٦ ٤ ٦/  ٢٨من ا لفتاوى . . توى النصراين يشتري أرضاً فيها آثار كنيسة وهي خراب، مث يعمرها اإلسالم يف ف

وإن كان هناك آثار كنيسة قدمية برب الشام، فإن بر الشام فتحه . فأجاب ليس له أن حيدث ما ذكره من الكنيسة 
  . =وجاز هلم ختريبها باتفاق العلماء، املسلمون عنوة، وملكوا تلك الكنائس 

، حكم مظاهرة الذمّيني ألهل دينهم على املسلمني وليس ألحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل احلرب
، وال يطلبوا من رسوهلم أن يكلف ويل املسلمني ما فيه ضرٌر على املسلمني، وال خيربوهنم بشيء من أخبار املسلمني

  ).١(وماله، وحل دمه، ويف أحد القولني يكون قد نُقض عهده ،ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق املسلمني
فإن املسلمني قد فتحوا ، مل جيابوا إىل ذلك؛ مل يكن عارفاً حبقيقة احلال* وإن، ومن قال إن املسلمني حيصل هلم ضرٌر

  ).٢(وهدم كنائسهم، وكان أعظم املصائب عليهم؛ أخذُ أمواهلم، ساحل الشام
__________  

وجيب  -أي عمارة هذه اخلراب  -وليس ألحد أن يعاونه على إحداث ذلك ، وا يف وجوب ختريبها وإمنا تنازع= 
  .عقوبة من أعانه على ذلك 

ألنه خالف الشروط ، يباح دمه وماله ، فإنه يف أحد قويل العلماء ينتقض عهده ، وأما احملدث لذلك من أهل الذمة 
واهللا ، فقد حل هلم منها ما يباح من أهل احلرب، من نقضها  وشرطوا عليهم أن، اليت شرطها عليهم املسلمون 

  .اهـ . أعلم 
  . ٣٢٠قال يف االختيارات ص . وفيها أنه يقتل ولو كان مسلماً ، وهذه املسألة كمسألة اجلاسوس ) ١(

م أو أعان أهل احلرب على سلب املسلمني أو أسرهم وذهب هب، من قطع الطريق على املسلمني أو جتسس عليهم [ 
  .فهذا يقتل ولو أسلم ، إىل دار احلرب وحنو ذلك مما فيه مضرة على املسلمني 

وهذا النصراين أو اليهودي وغريمها ينتقض عهده بأقل من هذا وأضعف ضرراً منه كأن يعلو على املسلم أو يعلم 
  .اهـ ! ] ليهم ؟فكيف مبن خابر على املسلمني وجتسس ع، فإنه إذا أصر عليه انتفض عهده ، أوالده القرآن 

  .وال يظهرون شركاً وال ريبة ألهل اإلسالم : ويف الشروط العمرية 
  .يف هذه اإلشارة كفاية واحلمد هللا ، وحبث املسألة طويل 



بل التتار يف بالدهم خربوا مجيع ، وكان ذلك أعظم املصائب . وقد ألزموهم بلبس الغيار ، يف املطبوعة ) ٢(
  .الكنائس

قد شرط عليهم الشروط، ووضع اجلزية، وكان ذلك أعظم املصائب عليهم، ومع  -محه اهللار-) ١(وكان نوروز
هذا مل يدخل على املسلمني بذلك إال كل خري، فإن املسلمني مستغنون عنهم، وهم إىل ما يف بالد املسلمني أحوج 

وهللا احلمد -املسلمني، واملسلمون من املسلمني إىل ما يف بالدهم، بل مصلحة دينهم ودنياهم ال تقوم إال مبا يف بالد 
فأما نصارى األندلس فهم ال يتركون املسلمني يف بالدهم إال حلاجتهم . أغنياء عنهم يف دينهم ودنياهم -واملنة

إليهم، وخوفهم من التتار، فإن املسلمني عند التتار أعز من النصارى وأكرم، ولو قدروا، وإهنم قادرون على من 
  ).٢(عندهم من النصارى

، وغريهم من علماء النصارى ورهباهنم، وليس عند )٣(والنصارى الذين يف ذمة املسلمني فيهم من البتاركة
  النصارى مسلٌم حيتاج إليه املسلمون وهللا

__________  
.  ٣/٤٧٧وقد تكرر امسه عند شيخ اإلسالم يف مواضع ومنها يف املنهاج ، نور الدين وهو خطأ : يف الظاهرية ) ١(

الشهيد الذي دعا ، من أنقص الناس منزلة عند األمري نوروز اجملاهد يف سبيل اهللا  -أي الرافضة  -كانوا وهلذا [ 
وقتل املشركني الذين مل يسلموا من النجشية ، إذا أسلم . والتزم له أن ينصره ، ملك املغول غازان إىل اإلسالم 

كل ممزق وألزم اليهود والنصارى باجلزية ومزق سدنتها ،وهدم الباذخات وكسر األصنام، السحرة وغريهم 
  ].والصغار وبسببه ظهر اإلسالم يف املغول وأتباعهم 

وكان ، ودعاه إىل اإلسالم فأسلم قازان وأسلم معه عامة التتار ، كان مسلماً عايل اهلمة ، وهو نوروز نائب غازان 
سنة = =فما زال به حىت قتله، زان عليه من خيار أمرائه ذا عبادة وتطوع وصدق يف إسالمه شوش التتار خاطر قا

 ١/٣والسلوك ،  ١٣/٣٧٢والبداية والنهاية ،  ٢٥٩٦انظر الدليل الشامي رقم . شهيداً إن شاء اهللا . هـ  ٦٩٦
 :٨٧٤، ٨٣٧ .  
فاملسلمون أقدر على ، ولو قدر أهنم قادرون على من عندهم من املسلمني ، يف املطبوعة خالف النسخ الثالثة ) ٢(

  .ندهم من النصارىمن ع
لعل املقصود هبا البطارقة وهي مجع بطريق وهو يف معاجم اللغة القائد العظيم عند النصارى يسمى كذلك ) ٣(

  . ٣/١١وانظر اجلواب الصحيح . بطريرك كما كان يسمى به كبريهم باإلسكندرية 
وليس يوجد عند النصارى ، لمني ومعىن هذا أن علماء النصارى من البطارقة والقسس والرهبان أكثرهم عند املس

  .حنمد اهللا ونشكره . مسلم حيتاج إليه يف علمه أو دنياه 

  .املوقوف وغريه يف ذلك من أعظم القربات) ١(احلمد، مع أن إفكاك األسارى من أعظم الواجبات، وبذل ذلك
؛ ولو منعهم ملوكهم من ذلك وكل مسلمٍ يعلم أهنم ال يتجرون إىل بالد املسلمني، إال ألغراضهم، ال لنفع املسلمني

وهم ). ٣(، وهلذا يتقامرون يف الكنائس)٢(فإهنم أرغب الناس يف املال. لكان حرصهم على املال مينعهم من الطاعة
  ).٤(طوائف خمتلفون، وكل طائفة تضاد األخرى

__________  
  .بذل املال املوقوف وغريه ، يف املطبوعة ) ١(



. . . . . { . ليهود عليهم لعائن اهللا املتتابعة كما ذكر اهللا سبحانه يف آل عمران هذا دأهبم يف كل زمان هم وا) ٢(
 دِّهِ إِلَْيَك إِالَّ َما ُدْمَت َعلَْيِه قَاِئماًَوِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ َمْن إِنْ َتأَْمْنُه بِِقنطَارٍ يَُؤدِِّه إِلَْيَك َومِْنُهْم َمْن إِنْ َتأَْمْنهُ بِِدينَارٍ ال ُيَؤ. 

َولََتجَِدنَُّهمْ أَْحَرصَ النَّاسِ َعلَى حََياةٍ {: كما قال يف سورة البقرة } ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا لَْيَس َعلَْيَنا ِفي اُألمِّيِّنيَ َسبِيلٌ 
َوأَكِْلهِْم أَمَْوالَ النَّاسِ بِالَْباِطلِ َوأَْخِذِهْم الرَِّبا َوقَْد ُنهُوا َعْنُه { : وقوله يف سورة النساء . اآلية } َوِمْن الَِّذيَن أَْشَركُوا 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ كَثِرياً ِمْن { : ، و كما قال يف سورة براءة١٦١رقم } َوأَْعَتْدَنا ِللْكَافِرِيَن ِمْنُهْم َعذَاباً أَِليماً 
وغريها من اآليات وهي .  ٣٤آية } اِطلِ َوَيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه اَألْحَبارِ َوالرُّْهَباِن لََيأْكُلُونَ أَْموَالَ النَّاسِ بِالَْب

مبجموعها دالة على حال أهل الكتاب واليهود والنصارى، وما هذا إال من استحكام الشيطان على قلوهبم بالكفر 
َت مِْنُهْم بَِصوِْتَك وَأَْجِلْب َعلَْيهِْم وَاْسَتفْزِْز َمْن اْسَتطَْع{ :وحب الدنيا وتسلطه عليهم كما قال تعاىل يف سورة اإلسراء

  .} بَِخيِْلَك َوَرجِِلَك َوشَارِكُْهْم ِفي اَألمَْوالِ وَاَألوالِد َوِعْدُهْم َوَما يَِعُدُهْم الشَّْيطَانُ إِالَّ غُُروراً 
هم بعض ضعاف بل ويف غريها، فلهم اآلن أماكن خاصة باملقامرة يف فنادق كربى وصاالت ونواد، حىت تابع) ٣(

اإلميان أو عدمييه من املسلمني متابعتهم هلم مبا يفعلون حذو القذة بالقذة كما أخرب به الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حىت لو دخلوا جحر ضب ( يف حديث أيب سعيد اخلدري مرفوعاً 

  .متفق عليه! ) ن ؟ قالوا اليهود والنصارى؟ قال فم. لدخلتموه 
  .اليعقوبية والنسطورية واملوحدون : وأشهر فرقهم القدمية ) ٤(

األرثوذكس وهي الكنائس الشرقية يف اليونان وروسيا والصرب واألقباط، : وهم اآلن ثالث فرق كبار 
ى كنائسها والربوتستانت هي أحدثها ومتثلها أمريكا وتسم، والكاثوليك وهي كنيسة روما وعامة بالد أوروبا 

كفى اهللا  -واخلالف بينهم يف صوره وتفاصيله ، ولكنهم متفقون على عقائد التثليث والصلب والفداء . باإلجنيلية 
  .الناس شرهم 

  املشورة على ويل األمر يف إعزازهم

إال رجل وال يشري على ويل املسلمني مبا فيه إظهار شعائرهم يف بالد اإلسالم، أو تقوية أمرهم بوجه من الوجوه، 
، ودخلوا عليه )٢(، وهو منهم يف الباطن، أو رجلٌ له غرٌض فاسٌد، مثل أن يكونوا برطلوه)١(منافٌق، يظهر اإلسالم

برغبٍة، أو رهبٍة، أو رجلٌ جاهلٌ يف غاية اجلهل، ال يعرف السياسة الشرعية اإلهلية اليت تنصر سلطان املسلمني على 
عارفاً ناصحاً له أشار عليه مبا يوجب نصره، وثباته، وتأييده، واجتماع قلوب وإال فمن كان . أعدائه، وأعداء الدين

وهذا كله إمنا يكون بإعزاز دين اهللا، . املسلمني عليه، وفتحهم له، ودعاء الناس له يف مشارق األرض ومغارهبا
  .وإظهار كلمة اهللا، وإذالل أعداء اهللا تعاىل
الدين، مث العادل، كيف مكنهم اهللا، وأيدهم، وفتح هلم البالد، وأذل هلم وليعترب املعترب بسرية نور الدين، وصالح 
  !األعداء، ملا قاموا من ذلك مبا قاموا به؟

  ).٣!(وليعترب بسرية من واىل النصارى؛ كيف أذله اهللا، وكبته؟
__________  

ويظهر أهنا مكررة ملا . نهم يظهر اإلسالم أو تقوية أمرهم وهو م: زاد األصل على ما يف النسخ هبذه العبارة ) ١(
  .قبلها

وهذه الكلمة ال تزال تستعمل يف بعض اجلهات على هذا ، وانظر مادة برطل من القاموس وشرحه ، أي رشوه ) ٢(



  .املعىن وحنوه 
ومن اتقى اهللا بسخط الناس ، فإن من اتقى اهللا كفاه ، وأنتم يا والة املسلمني أوىل من يعترب هبذا ، إي واهللا ) ٣(
  !ومن اتقى الناس بسخط اهللا أسخط اهللا وأسخط عليه الناس . وأرضى عنه الناس ، ضي اهللا عنه ر
لَّه الَ لَُّهم مِّنكُْم فَإِنَُّه ِمنُْهْم إِنَّ الَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ تَتَِّخذُواْ الَْيُهوَد وَالنََّصاَرى أَوِْلَياء َبْعُضُهْم أَْوِلَياء بَْعضٍ َوَمن َيَتَو{

لُِعَن الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن بَنِي إِْسرَاِئيلَ َعلَى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبنِ { : وقال فيها . من املائدة } َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلمَِني
َتَرى كَِثرياً ِمنُْهْم * ُه لَبِئَْس َما كَانُوا َيفَْعلُونَ كَاُنوا ال َيَتَناَهْونَ َعْن ُمنكَرٍ فََعلُو* َمْرَيَم ذَِلَك بَِما َعصَْوا َوكَانُوا َيعَْتُدونَ 

َولَْو كَانُوا * ْم خَاِلُدونَ َيَتَولَّْونَ الَِّذيَن كَفَُروا لَبِئَْس َما قَدََّمْت لَُهْم أَنفُسُُهْم أَنْ َسِخطَ اللَُّه َعلَْيهِْم َوِفي الَْعذَابِ ُه
  . } ا أُنزِلَ إِلَْيِه َما اتََّخذُوُهْم أَْوِلَياَء َولَِكنَّ كَثِرياً ِمْنُهْم فَاِسقُونَُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالنَّبِيِّ َوَم

  استغناء املسلمني عن النصارى وأمثاهلم

 -رضي اهللا عنهما-فقد كتب خالد بن الوليد إىل عمر بن اخلطاب  -وهللا احلمد-وليس املسلمون حمتاجني إليهم 
  !ال تستعمله: فكتب إليه. صرانياً، ال يقوم خراُج الشام إال بهإن بالشام كاتباً ن: يقول له
  !فكتب إليه، ال تستعمله. إنه ال غناَء بنا عنه: فكتب

  ).١(مات النصراينُّ، والسالم: فكتب إليه عمر رضي اهللا عنه . إذا مل نولِّه ضاع املالُ: فكتب إليه
إين ال أستعني : "اً حلقه ليقاتل معه، فقال لهأن مشرك: وثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).٢"(مبشرك
وهللا -وكما أن اجلنَد اجملاهدين إمنا تصلح، إذا كانوا مسلمني مؤمنني، ويف املسلمني كفايةٌ، يف مجيع مصاحلهم 

  ).٣(احلمد
. ذلكفأعجبه ، فعرض عليه حساب العراق -رضي اهللا عنهما-ودخل أبو موسى األشعري على عمر بن اخلطاب 

  إنه: فقال. اْدع كاتبك يقرأه عليَّ: وقال
__________  

  .عن معاوية مبثله خمتصراً ،  ١/٢١١ذكره ابن القيم يف أحكام أهل الذمة ) ١(
، وليس حيصيه إال هم ، إن املال قد كثر : وذكر أن بعض عمال عمر كتب إليه يستشريه يف استعمال الكفار فقال 

وال تأمنوهم على ، وال تسلموهم ما منعهم اهللا منه ، ال تدخلوهم يف دينكم: إليه  فكتب، ما كتب إلينا مبا ترى 
  .فإمنا هي حيلة الرجال ، وتعلموا الكتابة ، أموالكم 

يف كتاب اجلهاد وباب كراهة االستعانة  -رضي اهللا عنها وعن أبيها  -هو يف صحيح مسلم من حديث عائشة ) ٢(
  . ١٨١٧يف الغزو بكافر رقم 

فكذلك الذين يعاونون اجلند يف أمواهلم ، كما أن استخدام اجلند اجملاهدين إمنا يصلح إذا كانوا مسلمني مؤمنني ) ٣(
  . ويف املسلمني كفاية يف مجيع مصاحلهم وهللا احلمد ، إمنا تصلح هبم أحواهلم إذا كانوا مسلمني مؤمنني ، وأعماهلم 

مث ، فلو أصابته ألوجعته، )١(بالدواة -رضي اهللا عنه-فضربه عمر ! ألنه نصراين: ومل؟ قال: قال، ال يدخل املسجد
) ٤(وال ُتصّدقوهم بعد أن أكذهبم، )٣(وال تأمُنوهم بعد أن خوَّهنم اهللا، )٢(ال تعّزوهم بعد أن أذهلم اهللا: قال
  ).٦)(٥(اهللا



__________  
وهذه ، وهي الرواية املشهورة ، نت بالدرة وكذا هي يف حاشية املصرية تصحيحاً ملا يف امل -يف املطبوعة ) ١(

  .رضي اهللا عنهم  -مناسبات درة عمر 
، ٢٠آية } إِنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّونَ اللََّه َوَرُسولَُه أُْولَِئَك ِفي األَذَلَِّني { وهذه الذلة من قوله تعاىل يف صورة اجملادلة ) ٢(

. سلم ومواقف أسالفهم كنصارى جنران، تدل عليه وهؤالء من أعظم الناس حمادة هللا ولرسوله صلى اهللا عليه و
َن ُضرَِبْت َعلَْيهُِم الذِّلَّةُ أَْيَن َما ثُِقفُواْ إِالَّ بَِحْبلٍ مِّْن اللِّه َوَحْبلٍ مَِّن النَّاسِ َوَبآؤُوا بَِغَضبٍ مِّ{وكما قال سبحانه عنهم 

  .اآلية } اللِّه َوضُرَِبْت َعلَْيهِمُ الَْمْسكََنةُ 
وقوله تعاىل يف . اآلية } َوال َتزَالُ َتطَِّلُع َعلَى خَاِئَنٍة ِمنُْهْم إِالَّ قَِليالً مِْنُهْم { : قال تعاىل فيهم من أول املائدة  كما) ٣(

اليهود : وللحديث اآليت } َني َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمْن قَْومٍ ِخَياَنةً فَاْنبِذْ إِلَْيهِْم َعلَى َسَواٍء إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الَْخاِئنِ{ : األنفال 
  .والنصارى خونة، لعن اهللا من ألبسهم ثوب عز 

فََمْن َحآجََّك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن الِْعلْمِ فَقُلْ َتَعالَْواْ َنْدُع أَْبَناءَنا {:وكما يف آية املباهلة مع نصارى جنران ) ٤(
وهم الكاذبون قطعاً، . } نفَُسَنا وأَنفَُسكُْم ثُمَّ نَْبَتهِلْ فََنْجَعل لَّْعَنةُ اللِّه َعلَى الْكَاِذبَِنيَوأَْبَناءكُْم َونَِساءَنا وَنَِساءكُْم وَأَ

  .}َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ أَكَّالُونَ لِلسُّْحِت{واليهود كذبوا اهللا كثرياً وافتروا عليه وهم 
  . ٣٧/ ٢ضرة ذكر هذا األثر بسياقه ابن احملب الطربي يف الرياض الن) ٥(

: وذكرها بنحوه اإلمام أمحد قال ثنا وكيع وثنا إسرائيل عن مساك بن حرب عن عياض األشعري عن أيب موسى قال
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ تَتَِّخذُواْ {:مالك؟ قاتلك اهللا، أما مسعت اهللا تعاىل يقول: قال. إن يل كاتاباً نصرانياً: قلت لعمر
ال : قال. يا أمري املؤمنني يل كتابته وله دينه: قلت: قال. أال اختذت حنيفاً. اآلية}... النَّصَاَرى أَْوِلَياء الْيَُهوَد َو

  .أكرمهم إذا أهاهنم اهللا، وال أعزهم إذا أذهلم اهللا، وال أدنيهم إذا قّصاهم اهللا
  .إسرائيل هو ابن يونس السبيعي، وهذا اإلسناد حسن

  .من وجه آخر إىل مساك بن حرب، عن عياض عن أيب موسى٩/٢٠٤ى وأخرجه البيهقي يف الكرب
إن لنا كتاباً يف : إن هذا حلافظ وقال: وكان أليب موسى كاتب نصراين، فرفع لعمر كتابته، فعجب عمر وقال: وفيه

  : =فقال أبو موسى. فادعه فليقرأ-وكان نصراين قد جاء مع أيب موسى-املسجد

ارهبا قلوهبم واحدة، متواليةٌ هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم ولعباده املؤمنني، واملسلمون يف مشارق األرض ومغ
  .معاديةٌ ألعداء اهللا ورسوله وأعداء الدين

وقلوهبم الصادقة، وأدعيتهم الصاحلة، هي العسكر الذي ال ُيغلب، واجلند الذي ال ُيخذل، فإهنم هم الطائفة 
  ).١(ل اهللا صلى اهللا عليه وسلماملنصورة إىل يوم القيامة، كما أخرب رسو

ْد َبَدِت الْبَْغَضاء َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ تَتَِّخذُواْ بِطَاَنةً مِّن ُدونِكُمْ الَ يَأْلُوَنكُْم َخَباالً َودُّواْ َما َعنِتُّْم قَ{:وقال اهللا تعاىل 
هَاأَنُتْم أُْوالء ُتِحبُّونَُهْم َوالَ ُيِحبُّوَنكُْم * يَّنَّا لَكُُم اآلَياِت إِن كُنُتْم َتْعِقلُونَ ِمْن أَفَْواِههِْم َوَما ُتْخِفي ُصدُوُرُهمْ أَكَْبُر قَْد َب

  لَْغيِْظَوُتْؤِمُنونَ بِالْكَِتابِ كُلِِّه َوإِذَا لَقُوكُْم قَالُواْ آَمنَّا َوإِذَا َخلَْواْ َعضُّواْ َعلَْيكُمُ اَألَناِملَ ِمَن ا
__________  

فانتهرين عمر وضرب فخذي : أجنب هو؟قال، بل نصراين، قال: فقال عمر. ال يستطيع أن يدخل املسجد إنه= 
  .اآلية}... َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ تَتَِّخذُواْ الَْيُهوَد وَالنََّصاَرى أَوِْلَياء {:وقال أخرجه مث تال

عياض يف تفسريه آية املائدة نقله ابن كثري يف تفسريه  وكذا أخرجه ابن حامت يف تفسريه عن وجه آخر عن مساك عن



٢/٦٨.  
  .١/٤٣عيون األخبار : انظر

اإلمام ( وجاء يف حاشية املخطوطة هذه القصة وما أحسن ما اتفق لويل اهللا أيب بكر حممد بن الوليد الطرطوشي ) ٦(
  ) .هـ  ٥٣٠املتوىف سنة 

، وكان إىل جانب األفضل رجل نصراين ، شاه ابن أمري اجليوش  ملا دخل على امللك األفضل شاهد، املالكي الزاهد
  وحقه مفترض واجب... مث أنشده يا ذا الذي طاعته قربة ، فوعظ الطرطوشي األفضل حىت بكى 

  يزعم هذا أنه كاذب... إنّ الذي ُشرِّفت من أجله 
لذي هو سبب شرفه وشرف أهل الستحضاره تكذيب العصوم ا، فأقامه األفضل من موضعه ، وأشار إىل النصراين 
  .وأمر بطرده وإخراجه وتعظيماً ألكرم اخللق على اهللا ، السموات واألرض 

ولعلها تكون يف شرح ، وكذا وفيات األعيان بريوت ، للمقرئ بريوت  ٢/٨٧انظر هذه القصة يف نفح الطيب 
  .وهو خمطوط باملكتبة األهلية بباريس ، سراج امللوك لإلمام الطرطوشي 

  .وسبق ، وهو متواتر ، إشارة حلديثه عليه الصالة والسالم الذي رواه الشيخان وغريمها  )١(

إِن َتْمَسْسكُْم َحَسَنةٌ َتُسؤُْهْم َوإِن ُتِصْبكُْم سَيِّئَةٌ َيفَْرُحواْ بَِها َوإِن * قُلْ ُموُتواْ بَِغْيِظكُْم إِنَّ اللَّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ 
  ].١٢٠ - ١١٨آية  -آل عمران [} قُواْ الَ َيُضرُّكُْم كَْيدُُهْم َشيْئًا إِنَّ اللَّه بَِما َيْعَملُونَ ُمِحيطٌَتصْبُِرواْ َوَتتَّ
مِّنكُْم فَإِنَّهُ  لَُّهمَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ تَتَِّخذُواْ الَْيُهوَد وَالنََّصاَرى أَْولَِياء َبْعضُُهْم أَْوِلَياء بَْعضٍ َوَمن َيَتَو{:وقال تعاىل 

فََتَرى الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِم مََّرٌض ُيَسارُِعونَ ِفيهِمْ َيقُولُونَ َنْخَشى أَن ُتصِيَبَنا * ِمْنُهْم إِنَّ اللَّه الَ يَْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 
َوَيقُولُ الَِّذيَن آَمُنواْ * ْصبِحُواْ َعلَى َما أََسرُّواْ ِفي أَْنفُسِهِْم نَاِدِمَني َدآِئَرةٌ فََعَسى اللُّه أَن َيأِْتَي بِالْفَْتحِ أَْو أَْمرٍ مِّْن ِعنِدِه فَُي

ن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َم* رِيَن أََهُؤالء الَِّذيَن أَقَْسُمواْ بِاللِّه جَْهَد أَْيمَانِهِْم إِنَُّهْم لََمَعكُْم َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم فَأَْصَبحُواْ خَاِس
زٍَّة َعلَى الْكَافِرِيَن ُيَجاِهُدونَ ِفي َيرَْتدَّ ِمنكُْم َعن ِدينِِه فََسْوَف يَأِْتي اللُّه بِقَْومٍ ُيِحبُُّهْم وَُيِحبُّوَنهُ أَِذلٍَّة َعلَى الُْمْؤِمنَِني أَِع

إِنََّما َولِيُّكُمُ اللُّه َوَرُسولُُه وَالَِّذيَن * َشاء َواللُّه وَاِسٌع َعِليٌم َسبِيلِ اللِّه َوالَ َيَخافُونَ لَْوَمةَ آلِئمٍ ذَِلَك فَْضلُ اللِّه ُيؤِْتيِه َمن َي
َوَمن َيَتَولَّ اللَّه َوَرُسولَُه وَالَِّذيَن آَمُنواْ فَإِنَّ حِْزَب اللِّه ُهمُ * آَمُنواْ الَِّذيَن يُِقيُمونَ الصَّالَةَ َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوُهْم َراِكُعونَ 

  ].٥٦ - ٥١املائدة [} اِلُبونَالَْغ
فإن اهللا تعاىل أنزهلا بسبب أنه كان باملدينة النبوية من أهل الذمة من . وهذه اآليات العزيزة فيها عربة ألويل األلباب

على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان أقوام من املسلمني عندهم ضعف يقني وإميان، ) ١(كان له عز وَسعة
  وفيهم منافقون

__________  
  .ومنعه : يف املصرية ) ١(

ومتسك بواليتهم عبد اهللا بن أيب ، وعلى قول اجلمهور نزلت يف حال عبادة بن الصامت ملا تربأ من أوليائه من يهود 
وقيل إهنا يف أيب لبابة بن عبد املنذر ملا سأله اليهود ما الرسول صانع هبم ؟ فأشار . بن سلول من دوار الدوائر عليه 

وكالم الشيخ . وما بعدها  ٦/٢١٦والقرطيب  ٦٩-٢/٦٨انظر ابن كثري . وقيل غري ذلك . حلقه بالذبح إىل 
  .هاهنا ملخص هلذه األسباب وجامع هلا



ُيظهرون اإلسالم، ويبطنون الكفر، مثل عبد اهللا بن أيب رأس املنافقني، وأمثاله، وكانوا خيافون أن تكون للكفار 
، أي }ُيَسارُِعونَ ِفيهِْم{أي نفاٌق وضعف إميان، } فَتََرى الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِم مََّرٌض{باطنوهنم دولةٌ، فكانوا يوالوهنم، وي

  .يف معاونتهم
، أي }فََعَسى اللُّه أَن يَأِْتَي بِالْفَْتحِ أَوْ أَْمرٍ مِّْن ِعنِدِه فَُيصْبُِحواْ{: ، فقال اهللا تعاىل}َيقُولُونَ َنْخَشى أَن ُتِصيبََنا َدآِئرَةٌ{

َوَيقُولُ الَِّذيَن آَمُنواْ أَهَُؤالء الَِّذينَ * َعلَى َما أََسرُّواْ ِفي أَنْفُِسهِمْ َناِدِمَني {الذين يوالون أهل الذمة ) ١(هؤالء املنافقني
  .}يَنأَقَْسُمواْ بِاللِّه جَْهَد أَْيمَانِهِْم إِنَُّهْم لَمََعكُْم َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم فَأَْصَبحُواْ خَاسِرِ

فقد عرف أهل اخلربة أن أهل الذمة من اليهود والنصارى، واملنافقني يكاتبون أهل دينهم بأخبار املسلمني، ومبا 
وغري ذلك مبطالعة أهل ) ٢(يطلعون على ذلك من أسرارهم حىت أُخذ مجاعة من املسلمني يف بالد التتر، وسيس

إال عداوة من عاداك يف ... كل العداوات قد ترجى مودهتا ومن األبيات املشهورة قول بعضهم . الذمة ألهل دينهم
  )٣(الدين

__________  
  .املنافقون بالرفع : يف املصرية ) ١(
مث ، فتحها املسلمون قدمياً ، كانت عاصمة أرمينية الصغرى ، ويف شرق مدينة أظنة ، بلدة يف تركيا يف جنوهبا ) ٢(

  .مث العثمانيون ، فتحها املماليك 
إال ... بروايتني مها كل العداوة قد ترجى مودهتا  -رمحه اهللا  -هذا البيت منسوباً إىل اإلمام الشافعي ورد ) ٣(

  عداوة من عاداك عن حسد
  إال عداوة من عاداك عن حسد... األخرى كل العداوة قد ترجى إماتتها  -

ومناقب الشافعي للبيهقي ، ل ومرجع املساجل قافيه الدا ٣٧وانظر ديوان الشافعي مجع حممد عفيف الزعيب ص 
  . ٢/١٠وعيون األخبار  ٢/٣٢١والعقد الفريد ،  ٢/٧٤

أو يفضل عليهم يف اخلربة واألمانة ، أو على مصلحة من يقويهم، وهلذا وغريه ُمنعوا أن يكونوا على والية املسلمني
  ).١(اهمبل استعمال من هو دوهنم يف الكفاية أنفُع للمسلمني يف دينهم ودني، من املسلمني

  ).٢(وميحقه اهللا تعاىل، واهللا أعلم، واحلراُم الكثري يذهب، ولقيلٌ من احلالل ُيباَرك فيه
__________  

مث ال يستتروا وراء طلب ، ويفهمه من عامة الناس وخاصتهم ؟ أسأل اهللا ذلك ، فهل ينتفع هبذا من يطالعه ) ١(
  !أهل التخصص ممن ال يكون يف املسلمني مثلهم

  .هنا انتهت املطبوعةإىل ) ٢(

وال ) ٢(أن ال يتخذوا من مدائن اإلسالم ديراً وال كنيسة وال قُلّية -١اليت كانوا ملتزمني هبا ) ١(والشروط الُعمرية
  .وال جيددوا ما خرب منها، صومعة لراهب

  .ويؤووهم، وال مينعوا كنائسهم اليت عاهدوا عليها أن ينزهلا املسلمون ثالثة أيام، ُيطعموهم -٢
__________  

نسبة إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، ألنه شرطها على أهل الكتاب يف الشام مبحضر من املهاجرين ) ١(
عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي، متسكوا هبا ( واألنصار، وعليها العمل عند أئمة املسلمني احلديث 



، فصار هذا إمجاعاً من الصحابة )أيب بكر وعمر : ذين من بعدي اقتدوا بال( واحلديث ) . وعضوا عليها بالنواجذ 
. الذين ال جيتمعون على ضاللة وقد ذكر هذه الشروط أئمة العلماء من أهل املذاهب املتبوعة يف كتبهم واعتمدوها 

ما جدد ك. من وفقه اهللا تعاىل من والة أمور املسلمني  -أي على النصارى -وهذه الشروط ما زال جيددها عليهم 
عمر بن عبد العزيز، وبالغ يف اتباع سنة جده عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما، وجددها هارون الرشيد، وجعفر 

  .املتوكل وغريهم، وأمروا هبدم الكنائس اليت ينبغي هدمها كالكنائس اليت بالديار املصرية كلها 
( ففي سنن أيب داود عن العرباض مرفوعاً .  وهذه الشروط ليست ظلماً هلم، ولكن إلذالهلم وإعزاز الدين ورفعه

إن اهللا مل يأذن لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إال بإذن، وال ضرب أبشارهم، وال أكل مثارهم، إذا أعطوكم 
  ) .الذي عليهم 

  .أذلوهم وال تظلموهم : يقول -رضي اهللا عنه -وكان عمر بن اخلطاب 
أال من : ( ب الرسول عن آبائهم عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحا

خمتصر ) ظلم معاهداً وانتقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغري طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة 
  . ٦٥٧ -٢٨/٦٥١من الفتاوى 

مهم به حقاً وصدقاً، اللهم أرض عنهم وهي واهللا شروط تبني عزة الدين، ومشوخه ورفعته، بإعزاز أهله له وقيا
  .آمني-وأجزل مثوبتهم وامجعنا هبم، وارحم يا موالنا حالنا وضعفنا وهواننا على الناس 

ملا صاحل -رضي اهللا عنه -ابن األثري يف حديث عمر: قال يف اللسان . يف بعض الروايات وال قالية لراهب ) ٢(
القلية . حندث يف مدينتنا كنيسة وال قلية وال خنرج سعانني وال باعوثاً  إنا ال: نصارى أهل الشام كتبوا له كتاباً 

والسعانني . كالصومعة، قال كذا وردت، وامسها عند النصارى، القالية وهي تعريب كالذة وهي من بيوت عبادهتم 
  .للنصارىعيد للنصارى قبل عيد الفصح بأسبوع خيرجون فيه وأمامهم الصليب، والباعوث هو صالة االستسقاء 

  .وال يظهروا ِشركاً وال ريبة ألهل اإلسالم -٣
  .وال يعلوا على املسلمني يف البنيان -٤
  .وال يعلموا أوالدهم القرآن -٥
ويركبوا . عرضاً من غري زينة هلا وال قيمة) ١(بل يركبوا احلمري باللُكف، وال يركبوا اخليل وال البغال -٦

  .وأفخاذهم مثنية
  .ورات املسلمنيوال يظهروا على ع -٧
  .ويتجنبوا أوساط الطرق؛ توسعة للمسلمني -٨
  .وال ينقشوا خوامتهم بالعربية -٩
  .وأن جيذّوا مقادم رؤوسهم -١٠
  ).٢(وأن يلزموا زيَّهم حيث ما كانوا -١١
  .وال يف أعماهلم الباقية، وال يستخدموا مسلماً يف احلمام -١٢
  .وال يتلقبوا بألقاهبم، ا بكناهموال يتكنو، وال يتسموا بأمساء املسلمني -١٣
  .سفينة نوتيها مسلٌم) ٣(وال يركبون -١٤

__________  
وهي شبه الرحال واألقتاب ، واألكف إكاف أو أكاف بكسر اهلمزة وضمها ، باألكف عرضاً من املصرية ) ١(



القيم يف أحكام أهل  وقال ابن، كما يف اللسان والقاموس مادة أكف  -أعزكم اهللا  -توضع على احلمري والبغال 
ويكون ، وهي الرباذع عرضاً . وإمنا يركبون األكف ، فأهل الذمة ممنوعون من ركوهبم السروج :  ٢/٧٥٧الذمة 

لئال يلتبس  -رضي اهللا عنه  -وهو ابن اخلطاب . أرجلهم مجيعاً إىل جانب واحد كما أمرهم أمري املؤمنني عمر 
مر والذي يظهر أن األكف هي ما يوضع على احلمري شبه السرج على فقد حدد هذا األ، بعمر بن عبد العزيز 

  .فالنسخة املصرية أصح من األصل . اخليول 
  .واآلن لألسف صار ضعاف اإلميان من املسلمني يقلدوهنم يف لباسهم وأكلهم وعاداهتم ) ٢(
  .وال يركبوا بالعطف على املنصوب وهكذا ما بعدها ، يف املصرية ) ٣(

  .رون رقيقاً مما سباه مسلموال يشت -١٥
  .وال يشترون شيئاً مما خرجت عليه سهام املسلمني -١٦
  .وال يبيعون اخلمور -١٧
  .ومن زىن منهم مبسلمة قُتل -١٨
  .من غري زينة هلا وال قيمة، بل يلبس النصراين العمامة الزرقاء عشرة أذرع، وال يلبسون عمامة صافية -١٩
  .وال شراء، وال بيع،  جتارةوال يشتركون مع املسلمني يف -٢٠
أو غري ، أو وكالة، أو أمانة، وال األمراء فيما ُيجري أمريهم على املسلمني من كتابة، وال خيدمون امللوك -٢١
  ).١(ذلك

__________  
وقال ابن . هذه الشروط العمرية سبق النقل عن الشيخ يف شهرهتا وعمل الوالة هبا يف أول سياق الشروط ) ١(

. هـ .وشهرة هذه الشروط تغين عن إسنادها، فإن األئمة تلقوها بالقبول أ:  ٦٦٣/ ٢أحكام أهل الذمة  القيم يف
بعد أن ذكر طرفاً من أسانيدها، فمن ذلك قال عبد اهللا بن أمحد حدثين أبو شرحبيل احلمصي عيسى بن خالد 

ثنا غري واحد من أهل العلم قالوا كتب أهل حدثين عمر أبو اليمان وأبو املغرية قال أخربنا إمساعيل بن عياش قال حد
  .فكاتب عمر -اجلزيرة إىل عبد الرمحن بن غنم 

وقال الربيع بن ثعلب ثنا حيىي ابن عقبة بن . وكذا رواه اخلالل يف كتابه من أحكام أهل امللل، عن عبد اهللا فذكره 
ة بن مصرف عن مسروق عن عبد أيب الفريار عن الثوري والوليد بن نوح واليسرى بن مصرف يذكرون عن طلح

  .الرمحن بن غنم 
، وهذه الشروط مروية من وجوه خمتصرة ومبسوطة، ومنها ما رواه سفيان ابن ٥٦١/ ٢٨وقال شيخ اإلسالم 

حني صاحل نصارى الشام كتاباً وشرط عليهم  -رضي اهللا عنه -مسروق عن عبد الرمحن بن عتبة قال كتبت عمر
ومواضع عديدة منه، وقد أفرد التقي السبكي  ٢١٦- ٢٠١ارم املسلول له ص وانظر الص ٠هـ .فيه، فذكره أ

-٣٩٧/ ٢على أهل الذمة، وذكر فيه عدة طرق ما نظرها يف فتاواه  -عمر رضي اهللا عنه  -باباً يف ذكر شروط 
٤٠٣ .  

يضيق عنه هذا  هذا وإن مجع الطرق الواردة فيها الشروط واملقارنة بينها ودراسته رواهتا وأحواهلم لعمل جليل
ابن : مع أن اشتهارها وتلقي األئمة هلا بالقبول والعمل كما قال الشيخان  -وعسى اهللا أن يعني عليه -املختصر

  .تيمية وتلميذه ابن القيم كاف يف العمل هبا واعتبارها 



اليهود والنصارى " :قال صلى اهللا عليه وسلم. وهذه الشروط اليت وردت فيها األحاديث النبوية شّرفها اهللا وأعزها
  ).١"(خونة ال أعان اهللا من ألبسهم ثوب عز

  .}َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِن َتنُصُروا اللََّه َينُصْركُْم وَُيثَبِّْت أَقَْداَمكُْم{: قال اهللا تعاىل
، رهم من خالفهمال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يض: "وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  ".حىت تقوم الساعة، وال من خذهلم
وأقوم ، وألعدائه، وأعظم جهاداً لدين اهللا، رأى من كان أنصَر لدين اهللا، وكل من عرف سري الناس وملوكهم

فمن خرج  -رضي اهللا عنه-من عهد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ، أعظم نصرة وطاعة وحرمة، بطاعة اهللا ورسوله
ويتقدم حاكم املسلمني ). ٢(ذه الشروط فقد حل للمسلمني منهم ما حل بأهل املعاندة والشقاقعن شرط من ه

  .أعز اهللا أنصارها مبحمد وآله، يطلب من يكون من أكابر النصارى، وُيلزمهم هبذه الشروط الُعمرية
صالة دائمة إىل ، به أمجعنيوصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصح، متت املسألة وجواهبا واحلمد هللا رب العاملني

  .آمني، يوم الدين
__________  

: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  -رضي اهللا عنه  -وروى الشيخان عن أيب هريرة : جاء يف حاشية األصل ) ١(
 وهو عند مسلم يف) . وإذا لقيتم أحدهم يف الطريق فاضطروه إىل أضيقه ، ال تبدءوا اليهود والنصارى بالسالم (

  . ٢١٦٧باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم رقم  -كتاب السالم 
وقد ، فإن خالفوا شيئاً مما أخذ عليهم فال ذمة هلم [ فقد جاء يف بعض الروايات لسياق الشروط يف آخرها ) ٢(

  .حل للمسلمني منهم ما حيل من أهل املعاندة والشقاق 

  ]هـ ٦٧٦ت [ ورضي عنه من فتاوى شيخ اإلسالم النواوي رمحه اهللا* 
رجل يهودي أو نصراين ُولِّي صريفيا يف بيت مال املسلمني مليزان الدراهم املعوضة، واملصروفة، وينقدها، : مسألة

  .وُيعتمد يف ذلك على قوله
  ه؟هل حيلُّ توليته أم ال؟ وهل ُيثاب ويلّ األمر على عزله واستبدال مسلم ثقة بدله؟ وهل ُيثاب املساعد على عزل

وعّنا واملسلمني ال حيلُّ تولية اليهودي وال النصراين لذلك، وال جيوز إبقاؤه فيه وال حيلُّ  -رضي اهللا عنه-فأجاب 
  .اعتماد قوله يف شيء من ذلك

َيا أَيَُّها {: قال اهللا تعاىل. وُيثاب املساعد يف عزله. على عزله واستبدال مسلم ثقة بدله -وفقه اهللا-وُيثاب ويل األمر 
بَْغَضاء ِمْن أَفَْواِههِْم َوَما ُتخِْفي لَِّذيَن آَمُنواْ الَ تَتَِّخذُواْ بِطَاَنةً مِّن ُدونِكُمْ الَ يَأْلُوَنكُْم َخَباالً َودُّواْ َما َعنِتُّْم قَْد َبَدِت الْا

  .اآليات} ُصدُوُرُهمْ أَكْبَُر
الَ َيأْلُوَنكُْم خََباالً {وهم الكفار : من غريكم أي] من دونكم[ال تتخذوا من يداخل بواطن أموركم ) ١(ومعىن: قال

قَْد َبَدِت الَْبْغَضاء ِمْن {. ال يقصرون فيما يقدرون على إيقاعه من الفساد، واألذى، والضرر: أي} َودُّواْ َما َعنِتُّْم
  .واهللا أعلم. أي يقولون حنن أعداؤكم} أَفَْواهِهِْم

__________  
 آخر املخطوط بقلم مغاير عن قلم املخطوط ومها من فتاوى النووي والسراج البلقيين هاتان املسألتان وجدهتما يف* 

كما وجدا يف آخر . وال مضرة من إمهاهلما ، وقد أثبتهما للفائدة وألهنما ضمن املخطوط األصل ، رمحهما اهللا 



  .الورقة من النسخة األصلية 
  .ومعناها : يف املصرية ) ١(

ت [ -رمحه اهللا ورضي عنه-القضاة شيخ اإلسالم سراج الدين البلقيين الشافعي  فتوى أخرى من فتاوى قاضي
  ].هـ٨٠٥
هل يكفر، أم ال؟ وهل اليهود والنصارى من أمة حممد ! مسلم قال لذّمي يف عيد من أعيادهم، عيد مبارك: مسألة

  صلى اهللا عليه وسلم أم ال؟
  .تعظيم دينهم وعيدهم حقيقة فإنه يكفرأجاب رضي اهللا عنه إن قال املسلم للذمي ذلك على قصد 

  .وإن مل يقصد ذلك وإمنا جرى على لسانه، فال يكفر مبا قال من غري قصد
واليهود والنصارى وغريهم . وأما األمة فإهنا تطلق على التابعة للنيب صلى اهللا عليه سلم، وتطلق على من ُبعث إليهم

و األشهر، وال يكون اليهود والنصارى باإلطالق األول من وسائر املشركني واخللق كافة ُبعث إليهم واألول ه
  .األمة؛ لعدم اتباعهم للنيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ويكون من األمة اليت بعث إليهم، فإن بعثته صلى اهللا عليه وسلم تشمل اليهود والنصارى وغريهم

  "أحكام أهل الذمة"ملحق بذكر نص الفتوى اليت ذكرها ابن القيم يف كتابه 

  .أوردها كاملة لعالقتها املباشرة باملوضوع -رمحه اهللا-شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ١(لشيخه
وورد على شيخنا استفتاء يف أمر الكنائس : ٦٨٦-٢/٦٧٧" أحكام أهل الذمة"يف  -رمحه اهللا-قال ابن القيم 

الزمان على أن املسلمني فتحوه يف إقليم توافق أهل الفتوى يف هذا  -وفقهم اهللا-ما يقول السادة العلماء : صورته
عنوة من غري صلح وال أمان، فهل ملك املسلمون ذلك اإلقليم املذكور بذلك؟ وهل يكون امللك شامالً ملا فيه من 
أموال الكفار من األثاث واملزارع واحليوان والرقيق واألرض والدور والبيع والكنائس والقاليات والديورة وحنو 

عدا متعبَّدات أهل الشرك؟ فإن ملََك مجيع ما فيه فهل جيوز لإلمام أن يعقد ألهل الشرك  ذلك، أو خيتص امللك مبا
الذمة على أن يبقى ما باإلقليم املذكور من البيع والكنائس  -بذلك اإلقليم أو غريه-من النصارى واليهود 

ذلك مبفرده، أو مع غريه أم ال؟ فإن  والديورة وحنوها متعبداً هلم، وتكون اجلزية املأخوذة منهم يف كل سنة يف مقابلة
فهل يكون حكم الكنائس وحنوها حكم الغنيمة يتصرف فيه  -ألجل ما فيه من تأخري ملك املسلمني عنه-مل جيز 

اإلمام تصرفه يف الغنائم أم ال؟ وإن جاز لإلمام أن يعقد الذمة بشرط بقاء الكنائس وحنوها فهل ميلك من عقدت له 
اب البيع والكنائس والديورة وحنوها، ويزول ملك املسلمني عن ذلك هبذا العقد أم ال، ألجل أن الذمة هبذا العقد رق

اجلزية ال تكون عن مثن مبيع؟ وإذا مل ميلكوا ذلك وبقوا على االنتفاع بذلك، وانتقض عهدهم بسبب يقتضي 
-ن أوالدهم يستأنف معهم عقد الذمة إ: إما مبوت من وقع عقد الذمة معه ومل يعقبوا، أو أعقبوا، فإن قلنا* انتقاضه

  كما نص عليه الشافعي فيما حكاه
__________  

أو قال شيخنا ومل يسمه فاملراد به شيخ اإلسالم أمحد بن عبد ، إذا قال ابن القيم ورد على شيخنا : قاعدة ) ١(
  . احلليم ابن تيمية 



ال أعقد لكم : فهل إلمام الوقت أن يقول -"شداملر"ابن الصباغ، وصححه العراقيون، واختاره ابن أيب عصرون يف 
الذمة إال بشرط أال تدخلوا الكنائس والبيع والديورة يف العقد، فتكون كاألموال اليت جهل مستحقوها وأيس من 
معرفتها، أم ال جيوز له االمتناع من إدخاهلا يف عقد الذمة، بل جيب عليه إدخاهلا يف عقد الذمة؟ فهل ذلك خيتص 

لكنائس والديورة اليت حتقق أهنا كانت موجودة عند فتح املسلمني، وال جيب عليه ذلك عند التردد يف أن بالبيع وا
ذلك كان موجوداً عند الفتح، أو حدث بعد الفتح، أو جيب عليه مطلقاً فيما حتقق أنه كان موجوداً قبل الفتح أو 

أنه كان قبل الفتح، وجهل احلال فيمن أحدثه شك فيه؟ وإذا مل جيب يف حالة الشك، فهل يكون ما وقع الشك يف 
ومن غريهم ال  -وإن سلفوا-إن من بلغ من أوالد من عقدت معهم الذمة : ملن هو؟ لبيت املال أم ال؟ وإذا قلنا

حيتاجون أن تعقد هلم الذمة، بل جيري عليهم حكم من سلف إذا حتقق أنه من أوالدهم، يكون حكم كنائسهم 
إهنم حيتاجون إىل جتديد عقد عند البلوغ، فهل : حيتاج إىل جتديد عقد وذمة؟ وإذا قلنا وبيعهم حكم أنفسهم، أم

  وبيعهم إليه أم ال؟] كنائسهم[حتتاج 
احلمد هللا، ما فتحه املسلمون كأرض خيرب اليت فتحت على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكعامة أرض : "فأجاب

وكأرض مصر، فإن هذه األقاليم فتحت  -واضع قليلة فتحت صلحاًإال م-الشام، وبعض مدهنا، وكسواد العراق 
وقد روي يف أرض مصر أهنا فتحت صلحاً، وروي . عنوة على خالفة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

فإهنا  -على ما ذكره العلماء املتأهلون للروايات الصحيحة يف هذا الباب-أهنا فتحت عنوة، وكال األمرين صحيح 
فتحت أوال صلحاً، مث نقض أهلها العهد، فبعث عمرو بن العاص إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يستمده، فأمده 

  .جبيش كثري فيهم الزبري بن العوام، ففتحها املسلمون الفتح الثاين عنوة 

يش كما سأله أن يقسمها بني اجل -رضي اهللا عنهما-وهلذا روي من وجوه كثرية أن الزبري سأل عمر بن اخلطاب 
بالل قسم الشام، فشاور الصحابة يف ذلك فأشار عليه كرباؤهم كعلي بن أيب طالب ومعاذ بن جبل أن حيبسها فيئاً 

مث وافق عمَر على ذلك بعض من كان خالفه، ومات بعضهم، . للمسلمني ينتفع بفائدهتا أول املسلمني وآخرهم
فقد ملكهم اهللا إياه كما ملكهم ما استولوا عليه من النفوس فما فتحه املسلمون عنوة، : فاستقر األمر على ذلك

ويدخل يف العقار معابد الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع األرض، . واألموال واملنقول والعقار
كما يدخل يف املنقول سائر أنواعه من احليوان واملتاع والنقد؛ وليس ملعابد الكفار خاصة خروجها عن ملك 

فإن ما يقال من األقوال، ويفعل فيها من العبادات، إما أن يكون مبدالً أو حمدثاً مل يشرعه اهللا قط، أو : ملسلمنيا
  .يكون اهللا قد هنى عنه بعد ما شرعه

قد أوجب اهللا على أهل دينه جهاد أهل الكفر حىت يكون الدين كله اهللا، وتكون كلمة اهللا هي العليا، ويرجعوا ]و[
باطل إىل اهلدى ودين احلق الذي بعث اهللا به خامت املرسلني صلوات اهللا وسالمه عليه، ويعطوا اجلزية عن دينهم ال

  .عن يد وهم صاغرون
وهلذا ملا استوىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أرض من حاربه من أهل الكتاب وغريهم، كبين قينقاع 

َوأَْورَثَكُمْ أَْرضَُهْم َوِديَاَرُهمْ {: سلمون، ودخلت يف قوله سبحانهوالنضري وقريظة، كانت معابدهم مما استوىل عليه امل
-، لكن }مَّا أَفَاء اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى{، }َوَما أَفَاء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه ِمنُْهْم{: ، ويف قوله تعاىل}َوأَْموَالَُهْم

ع كما خيتلف حكم امللك يف املكاتب واملدير وأم الولد والعبد، وكما فحكم امللك متبو -وإن ملك املسلمون ذلك
  خيتلف يف املقاتلني الذين يؤسرون، ويف النساء والصبيان الذين ُيْسَبون، كذلك



وقد أمجع املسلمون على أن الغنائم هلا أحكام خمتصة هبا . خيتلف حكمه يف اململوك نفسه والعقار واألرض واملنقول
وهلذا ملا فتح النيب صلى اهللا عليه وسلم خيرب أقر أهلها ذمة للمسلمني يف . األموال املشتركة ال تقاس بسائر

مساكنهم، وكانت املزارع صلحاً للمسلمني عاملهم عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشرط ما خيرج منها من 
ون ما كانوا أقروهم فيه من املساكن يف خالفته، واسترجع املسلم -رضي اهللا عنه-متر أو زرع، مث أجالهم عمر 

  .واملعابد
  فصل

وإما أنه هل جيوز لإلمام عقد الذمة مع إبقاء املعابد بأيديهم؟ فهذا فيه خالف معروف يف مذاهب األئمة األربعة، 
 ال جيوز تركها هلم، ألنه إخراج ملك املسلمني عنها، وإقرار الكفر بال عهد قدمي؛ ومنهم من يقول: منهم من يقول

جبواز إقرارهم فيها إذا اقتضت املصلحة ذلك كما أقر النيب صلى اهللا عليه وسلم أهل خيرب فيها، وكما أقر اخللفاء 
  .الراشدون الكفار على املساكن واملعابد اليت كانت بأيديهم

ه، حكم الكنائس حكم غريها من العقار، منهم من يوجب إبقاءه، كمالك يف املشهور عن: فمن قال باألول قال
وأمحد يف رواية، ومنهم من خيري اإلمام فيه بني األمرين حبسب املصلحة، وهذا قول األكثرين، وهو مذهب أيب 

حنيفة، وأمحد يف املشهور عنه، وعليه دلت سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حيث قسم نصف خيرب وترك 
له أوجه وأظهر؛ فإهنم ال ميلكون هبذا اإلقرار رقاب ، فقو"جيوز إقرارها بأيديهم: "ومن قال. نصفها ملصاحل املسلمني

املعابد كما ميلك الرجل ماله، كما أهنم ال ميلكون ما ترك ملنافعهم املشتركة كاألسواق واملراعي، كما مل ميلك أهل 
  .خيرب ما أقرهم فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املساكن واملعابد

  ليكاً، كما لو أُقطع املسلم بعض عقار بيتوجمرد إقرارهم ينتفعون هبا ليس مت

املال ينتفع بغلّته أو سُلم إليه مسجد أو رباط ينتفع به مل يكن ذلك متليكًا له، بل ما أقروا فيه من كنائس العنوة جيوز 
للمسلمني انتزاعها منهم إذا اقتضت املصلحة ذلك، كما انتزعها أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم من أهل خيرب 
بأمره بعد إقرارهم فيها، وقد طلب املسلمون يف خالفة الوليد بن عبد امللك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس 
العنوة اليت خارج دمشق، فصاحلوهم على إعطائهم الكنيسة اليت داخل البلد، وأقر ذلك عمر بن عبد العزيز أحد 

لمني ملا أرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة اليت فإن املس: اخللفاء الراشدين ومن معه يف عصره من أهل العلم
، وكانت من كنائس الصلح مل يكن هلم أخذها قهراً، فاصطلحوا على املعاوضة بإقرار كنائس العنوة )١(إىل جانبه

  .اليت أرادوا انتزاعها، وكان ذلك اإلقرار عوضاً عن كنيسة الصلح اليت مل يكن هلم أخذها عنوة
  فصل

دهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضالً عن كنائس العنوة، كما أخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم ومىت انتقض عه
ما كان لقريظة والنضري ملا نقضوا العهد، فإن ناقض العهد أسوأ حاالً من احملارب األصلي، كما أن ناقض اإلميان 

ار، ومل يبق من دخل يف عهدهم، فإنه ولذلك لو انقرض أهل مصر من األمص. بالردة أسوأ حاالً من الكافر األصلي
  يصري للمسلمني مجيع عقارهم ومنقوهلم من املعابد وغريها

__________  
وملا ، ومن الشائع أن هدم الكنيسة لتوسيع جامع دمشق ينسب إىل اخلليفة الوليد . وهي كنيسة مار يوحنا ) ١(

فأمر عمر برد الكنيسة إىل ، عه الوليد ببيعتهم انتهت اخلالفة إىل عمر بن عبد العزيز شكا إليه النصارى ما صن
مث مت االتفاق ، فأغضب ذلك أهل دمشق وكرب عليهم أن يهدموا مسجدهم بعد أن أذنوا فيه وصلوا ، أصحاهبا 



قارن . (وأال يعودوا للمطالبة بكنيسة مار يوحنا -وهي كنائس العنوة  -على أن يكون للنصارى كنائس الغوطة 
ويالحظ ) .  ٥٩٦واملختصر يف أخبار البشر أليب الفداء حوادث سنة  ١/١٩٥ق البن عساكر بتاريخ مدينة دمش

وإمنا هذه كلها روايات ، أن املؤرخني املعاصرين لزمن الفتح مل يروا شيئاً من أمر هذه الكنيسة وإحلاقها جبامع دمشق 
  .للمؤرخني املتأخرين

دإ، وكان ملن يعقد هلم الذمة أن يقرهم يف املعابد، وله أال يقرهم فيئاً، فإذا عقدت الذمة لغريهم كان كالعهد املبت
مبنزلة ما فتح ابتداًء، فإنه لو أراد اإلمام عند فتحه هدم ذلك جاز بإمجاع املسلمني، ومل خيتلفوا يف جواز هدمه وإمنا 

  .وإذا مل تدخل يف العهد كانت فيئاً للمسلمني. اختلفوا يف جواز بقائه
مهور الذين ال يوجبون قسم العقار فظاهر؛ وأما على قول من يوجب قسمه؛ فألن عني املستحق أما على قول اجل

فإن إجياب : وأما تقدير وجوب إبقائها فهذا تقدير ال حقيقة له. غري معروف كسائر األموال اليت ال يعرف هلا مالك
نعم قد يقال يف األبناء، . وإمنا اخلالف يف اجلوازإعطائهم معابد العنوة ال وجه له، وال أعلم به قائالً، فال يفّرع عليه، 

إذا مل نقل بدخوهلم يف عهد آبائهم ألن هلم شبهة األمان والعهد، خبالف الناقضني، فلو وجب مل جيب إال ما حتقق أنه 
فهو  -على هذا التقدير-كان له، فإن صاحب احلق ال جيب أن يعطى إال ما عرف أنه حقه؛ وما وقع الشك فيه 

فإن الصيب يتبع أباه يف الذمة، : املال، وأما املوجودون اآلن، إذا مل يصدر منهم نقض عهد فهم على الذمة لبيت
وأهل داره من أهل الذمة، كما يتبع يف اإلسالم أباه وأهل داره من املسلمني؛ ألن الصيب ملا مل يكن مستقالًّ بنفسه 

  .يف اإلميان واألمان. ُجعل تابعاً لغريه
رت سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه واملسلمني يف إقرارهم صبيان أهل الكتاب بالعهد وعلى هذا ج

وهذا اجلواب حكمه فيما كان من معابدهم قدمياً قبل فتح املسلمني، أما ما أحدث . القدمي من غري جتديد عقد آخر
رضي اهللا -شرط عليهم عمر بن اخلطاب  بعد ذلك فإنه جيب إزالته، وال ميكّنون من إحداث البيع والكنائس كما

أال جيّددوا يف مدائن اإلسالم، وال فيما حوهلا، كنيسة وال صومعة وال ديراً وال : يف الشروط املشهورة عنه -عنه
رواه أمحد وأبو داود بإسناد ". ال تكون قبلتان ببلد واحد: "قالية، امتثاالً لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".ال كنيسة يف اإلسالم: "قال -رضي اهللا عنه-روي عن عمر بن اخلطاب جيد، وملا 

وهذا مذهب األئمة األربعة يف األمصار، ومذهب مجهورهم يف القرى، وما زال من يوفقه اهللا من والة أمور املسلمني 
م أمحد عنه أنه فروى اإلما: ينفذ ذلك ويعمل به مثل عمر بن عبد العزيز الذي اتفق املسلمون على أنه إمام هدى

وروى اإلمام أمحد عن . كتب إىل نائبه عن اليمن أن يهدم الكنائس اليت يف أمصار املسلمني، فهدمها بصنعاء وغريها
وكذلك هارون الرشيد ". من السنة أن هتدم الكنائس اليت يف األمصار، القدمية واحلديثة: "احلسن البصري أنه قال

استفىت علماء " بشروط عمر"، وكذلك املتوكل ملا ألزم أهل الكتاب )١(بغداد يف خالفته أمر هبدم ما كان يف سواد
، )٢(وقته يف هدم الكنائس والبيع، فأجابوه، فبعث بأجوبتهم إىل اإلمام أمحد، فأجابه هبدم كنائس سواد العراق

أميا مصر : "قالأنه  -رضي اهللا عنهما-فمما ذكره ما روي عن ابن عباس : وذكر اآلثار عن الصحابة والتابعني
. فليس للعجم أن يبنوا فيه كنيسة، وال يضربوا فيه ناقوساً، وال يشربوا فيه مخراً -يعين املسلمني-مصرته العرب 

وأميا مصر مصرته العجم ففتحه اهللا على العرب فإن للعجم ما يف عهدهم، وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم، وال 
  ".يكلفوهم فوق طاقتهم

__________  



فهدم ، ففصل له يف فتواه مجيع أحكامها ، لك أن الرشيد كان قد استفىت أبا يوسف يف أمر الكنائس والبيع وذ) ١(
  .سلفية  ١٣٨وقارن خبراج أيب يوسف ، منها ما كان يف السواد 

  .هـ  ٢٣٩هـ حوادث سنة  ٣/١٤١٩انظر تاريخ الطربي ) ٢(
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