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التأصيل الشرعي حلماية دور عبادة األقليات غري املسلمة يف الشريعة اإلسالمية
م.د .حسين محمد إبراهيم /سكول العلوم اإلسالمية /جامعة السليمانية
المقدمة
احلمد هلل ًالصالة ًالسالو على رسوه اهلل ًعلى آله ًصحبه ًمن ًااله.
وبعددد ف إ ى اءإإألق ااتليفإإألت ع ا م إإألت اإلسإإالميفو ًائألهسإإصو ًص إوام صو ًدًر عبإإألدااو لإإر أل إ ا ال ص إ اا إ

دليفل على أى اإلسالو تإد ر رعيف إه علإى ال مسإو ءإوم إاألوص ًاإلاصإألل ًال إده أإألألصوص ًأى اصإوص الءإ آى ًسإئو
ال سوه –صلى اهلل عليفه ًسلو -الواف ة لوه ال فإ ًال إده مإري إا ادلسإلملص ًال حإ علإى ا إور ًالظلإو ع لءصإو ًع
ل شل لكألاو تد ر ااجيفأله اإلسالميفو علإى لسإن ادل ألملإو ًادلإوازرة ًال إألًى م صإو ًعإدو اإل إ ار لإو اعإ الئظإ عإن
أد ألهنو ًأع اتصو.
ع أل ا البحث ا ط م إىل الئصوص ًاادلو الش عيفو لوه احلفإألظ علإى دًر عبإألدة إا ادلسإلملص ًلكإو ماألإأل
ً إاش إإألقألأل ًم إأل ل إ ل إإأل م إإن االك إإألو شل إأل درس إصأل فءص إإألق اإلس إإالوص ام إإأل اش إإا إىل ا ألا إ ال طبيفء إ دل ألمل إإو ادلس إإلمل
ًرد مأل ًرد لوه ذلو من الشبصألت.
ًلكألمصو أأله دًر عبألدة ا ادلسلملص ّ
إ أ أةيفإإو ألإ ا ادلو إإوع ا اإإه ءإإوو ا صإحيفج مسإ ئدات ا إ جصلإإو ادلسإإلمل ال إ ن ئ صكإإوى ل إ إإا ادلسإإلمل
فيفءوموى لدو أل ه الدًر ًإ اهصألص امأل ّد على شبصألت ادلع ل لإلسالو ًتواايفئه ًش ه لوه أل ا ادلضمألر.
ًعليفه ادرس أل ا البحث ع مءدمو ًمخسو مبأللث ًخألمتو:
فف المبحث األول ادرس مألأليفو دًر ال بألدة ًأةيف صأل الرتاثيفو ًال رخييفو للمسلمل ً األو.
ًع المبحث الثاني اءوو ا صيفل محأل و دًر ال بألدة لعا ادلسلمل ًاس د اادلو لوه ذلو.
ًع المبح د د د د ددث الثال د د د د ددث اشإ إ إ إ إإا إىل ا ألا إ إ إ إ إ ال طبيفء إ إ إ إ إ دل ألملإ إ إ إ إإو ادلسإ إ إ إ إإلمل ًلك إ إ إ إ إألمصو أ إ إ إ إ إأله دًر عب إ إ إ إ إألدة

ا ادلسلمل.

ًع المبحث الرابع اشا إىل ا

االكإألو ادل لءإو اإدًر عبإألدة إا ادلسإلمل ع اإالد ادلسإلمل مإن ائإألق ً مإا

ًدخوه ادلسلمل إليفصأل..
ًع المبحث الخامس ادرس رأٍ الءألاوى(اإلعالى ال ألدل حلءوم اإلاسألى) ع دًر ال بألدة
ًع الخاتمة ابل أألو الئ ألهج ًا ض ا

ال وصيفألت.

ًأس ه من اهلل ألىل ال وفيف ًالسداد  .البأللث
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المبحث األول
ماهية دور العبادة وأهميتها التراثية والتأريخية للمسلمين وغيرهم
دور العبددادة ألإ ادل ألاإإد الإإد بإإد فيفصإإألص ًادل ألاإإد لعإإو :لإإري م بإإد افإ ج البإإألق ألإإو مكإإألى ال بإإألدة ًزللصإإألص ًال بإإألدة:

مصدر َعبَ َد اف ج البألق ءأله عبد اهلل عبألدة ًعبود و :أٍ :ااءألد له ًخضري ًذهص ًادل بَّد  :مكألى ال بد(ٔ).
ا

ًتد دد دًر ال بألدات للبش مئ الءإدوص ًممإل ألإ ه الإدًر أذإألق ذاإ ت ع ادلصإألدر ال رخييفإو ًالد ئيفإوص اشإا إىل
أذألق لو ادل ألاد:
(ٕ)

المسجد اكس ا يفو أٍ :اسو دلكألى السجود ًاأللف ج اسو للمصدر.

ًش إ عأل :أل إإو ا إإل مو إإري م إإن اارض ص إإلى فيف إإه لءول إإه -ص إإلى اهلل عليف إإه ًس إإلو (( -ج ل إ أل اارض مس إإجدا
ًطصورا ))(ٖ)ص ًع ال ل  :ألو ادلكألى ادلصيف للصلوات اخلمس للمسلمل (ٗ)ٓ
أمأل ادل ألاد ًأمألان عبألدة ا ادلسلمل فلصأل أذألق مئصأل :

الكنيسددة طلإ الكئيفسإإو علإإى م بإإد اليفصإإود ًعلإإى م بإإد الئصإألرٌ أ ضإإأل (٘)ص تإإأله ااإإن الءإيفو "الكئيفسإإو ألإ األإإل

الك ألال"()ٙص ًتأله الءأل
الئصألرٌ.

زا أل اااصألرٍ من الشألف يفو "إى الكئيفسو م بد الئصإألرٌ"()ٚص ًاشإ ص ت ع عصإ األ اذإأل دل بإد

البيعة اكس البألق :مف د ل ه ايفإري اكسإ البإألق ًألإ  :م بإد الئصإألرٌ()ٛص تإأله الفرإ الإ ازٍ" :ألإ الإد بئوهنإأل ع

البلإإد ليفج م إوا فيفص إأل لل بإإألدة()ٜص ًاءإإل ااإإن الء إيفو ":أى البيفإإري" :اسإإو دل بإإد اليفصإإود مطلءإإأل د ل إ اس إ مأله البيف إإو دل بإإد
الئصألرٌ إال مأل رًٍ عن اان عبألس  أاه تأله البيفري مسألجد اليفصود" (ٓٔ).
الصومعة تأله اان عألاد ن الصوم و ايف

بىن ا أس طو ل ليف بد فيفه األالاءطألع عإن الئإألسص(ٔ) ًذاإ الفرإ الإ ازٍ:
(ٕ)

"أى الص إوامري للئص إألرٌ ًأل إ الإإد ائوألإإأل ع الص إحألرٌ"

ًتيفإإل الص إوامري للص إإألهبل ً ءإإأله الص إوامري لإإري صإإوم و ًأل إ

(ٔ) ئظ  :ادل جو الوسيفط ًمنت اللعو مألدة (عبد) ًسل ألر الصحألح مألدة (عبد) (ٔ.)ٗٙٚ -ٗٗٔ /
(ٕ) ئظ  :لسألى ال ب)ٕٓٗ/ٖ( :ص مألدة "سجد".
(ٖ) أخ جه البرألرٍ ع األب (توه الئيب صلى اهلل عليفه ًسلو :ج ل أل اارض مسجدا ًطصورا) رتو) ٜ٘/ٔ( )ٖٗٛ( :ص ًمسلو
ًطصورا) رتو (ٕٔ٘)(ٔ. )ٖٚٓ/
مسجدا
(ج ل أل اارض
َ
األب ُ
َ
(ٗ) اخلالصو ع ألكألو ال مو :عل ان األ ف الشحود (ٕ.)ٕٕٓ/
(٘) ئظ  :ادل جو الوسيفط.)ٛٓٙ /ٕ( :
()ٙألكألو أألل ال مو)ٗ٘ٚ /ٕ( :
( )ٚلألشيفو ا مل.)ٕٕٖ /٘( :
( )ٛئظ  :ادلصبألح ادلئا (ًٔ )ٜٙ/ادل جو الوسيفط)ٜٚ/ٔ( :ص مألدة (البيف و).
( )ٜئظ  :فسا ال ازٍ (ٖٕ.)ٕٖٓ /
(ٓٔ) ألكألو أألل ال مو :الان الءيفو (ٕ.)ٗ٘ٚ /
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مو ري بد فيفه ال ألبألى ً ئف دًى فيفإه اجإل ال بإألدة ً كإوى ع ادلوا إري اخلألليفإو األ بإأله ًالصإحألرٌ ًألإ لد إدٍ ااعلإى
األا إ إ ع اإلسإ إإالو سل صإ إإو ا ألبإ إإألى الئص إ إألرٌ ًا بإ إإألده الصإ إإألاعو د اس إ إ مل ع م ذاإ إإو ادلسإ إإلمل ًادل إ إ اد ل إ إأل ألئإ إإأل م بإ إإد
ال ألبألى(ٖ).
الدير ألو مءألو ال ألبألى ًال األبألت من الئصألرٌ ًخألهنوص ًجي م وى فيفه لل ألبألايفو ًال ف د عإن الئإألسص ًجيمإري علإى د إور
مثل ا ل ًا ولو(ٗ)ص تأله اان عألاد نً" :أألل مص ًالشألو خيصوى الد مب بد الئصألرٌ"(٘).

ال ُف ُهددر اضإإو الفإإألق ًاذلإإألق لإإري مف دألإإأل فص إ لليفصإإود خألصإإوص ًألإإو ايف إ ادلإإدارس ال إ ٍ دارسإإوى فيفإإه ال لإإو(ً)ٙلكإإو أل إ ه
اامألان احكو الكئيفسو(.)ٚ
الفالية أل األلصوم و ًأل من البيفوت الد بد لأل الئصألرٌ(.)ٛ

الصلوات ائألهس اليفصود ًتيفل للئصألرٌ ًتيفل للصألهبل ًاألل و (صلو أل) (.)ٜ

بيت النار أل مو ري عبألدة ا وس(ٓٔ).

الناووس ألو مءألا الئصألرٌص تأله اان الءيفو :الئألًًس للمجوس األلكئيفسو للئصألرٌ(ٔٔ) ًألو من خصألهص د ئصو.

ً األأل من ااذألق.
بإإل شلإأل ذاإ أى دًر ال بإإألدة عبإألرة عإإن اامإإألان ًالبيفإإوت الإإد ائيفإ أً بإإىن إلتألمإإو ال بإإألدة فيفصإإألص ًإجإ اق الطءإإوس

الد ئيفو فيفصأل ًعلى أر صأل.
ً إ أ أةيفإإو دًر ال بإإألدات مإإن الئ إوال الرتاثيفإإو ًال رخييفإإو للمسإإلمل ً إاألو ع أهنإإأل شإإكل اإلرث الثء إألع اد إإألى
إو لإلاسإإألايفو ل إإألقص فضإال عإإن أهنإإأل إ ّد
اامإإو ًألو صإإألص ًألإإد مصإإألدر تواإإأل ًذاا اإإألص ًع الوتإ افسإإه ُ
إرث عإإألدل ًملإ ُ

(ٔ) لألشيفو اان عألاد ن.)ٕٚٔ /ٖ( :
(ٕ) فسا ال ازٍ.)ٕٖٓ /ٕٖ( :
(ٖ) ئظ  :ألكألو أألل ال مو.)ٖٙٙ / ٗ٘ٚ /ٕ( :
(ٗ) ئظ  :لسألى ال ب)ٖٓٓ/ٗ( :ص ًادلصبألح ادلئا)ٕٔٓٗ /ٔ( :ص مألدة" :د "ص ًلألشيفو اان عألاد ن.)ٕٚٔ /ٖ( :
(٘) ئظ  :ف ج الءد )ٖٚٚ /ٗ( :ص ًألكألو أألل ال مو )ٗ٘ٙ /ٕ( :ص ً فسا رًح ادل ألين ع فسا الء آى ال ظيفو ًالسبري ادلثألين لآل
الدر ادلئثور :للسيفوط (.)ٜ٘ /ٙ
لوس )ٖٔٙ /ٔٚ( :ص ً ّ
( )ٙئظ  :ألكألو أألل ال مو)ٗ٘ٚ /ٕ( :ص ًلألشيفو اان ال ألاد ن(ٖ)ٕٚٔ/ص ً كملو ف ج الءد  :لءأل زاده (.)ٗٛٙ/ٛ
( )ٚئظ  :ألكألو أألل ال مو (ٕ.)ٗ٘ٚ /
( )ٛئظ  :لسألى ال ب (٘ٔ)ٕٓٔ /ص ألج ال ًس (.)ٖٗ٘/ٕٜ
( )ٜئظ  :فسا ال ازٍ (ٖٕ)ٕٖٓ /ص ًألكألو أألل ال مو)ٙٙٛ( ً )ٗ٘ٙ /ٕ( :ص ًادلوسوعو الفءصيفو الكو يفو (.)ٜٔٗ /ٖٛ
(ٓٔ) ئظ  :ألكألو أألل ال مو (ٔ.)ٕٚٙ - ٕٚ٘/
(ٔٔ) ئظ  :ألكألو أألل ال مو (ٔ)ٕٚٙ -ٕٚ٘ /ص ًادلوسوعو الفءصيفو الكو يفو (.)ٜٔٗ /ٖٛ
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أمإألان متإألرس فيفصإأل مإأل إامن لإإأل ااد إألى مإن الشإ أله ًال بإألداتص ًجي مإري فيفصإإأل أألإل لإو ااد إألى ع ادلئألسإبألت الد ئيفإو الإإد
سخ ال التألت اإلج مألعيفو ًال ًااط الد ئيفو فيفمأل ايفئصو.
ًجإإد األل إ ا أى أمإإألان ال بإإألدة ع مئطءإإو الش إ م ااًسإإط ذلإإأل خصوص إيفو ف إإدة (ٔ)ص اى ادلئطءإإو إ مس إ ودعأل
األد عظمِصإإأل ًمسإإألةألاأل ادل ئوعإإوص ع
لإ اا ة ال إإألر خ ًااد إإألىص ففيفصإإأل تألمإ أتإإدو احلضإإألرات ًع اطإإوى أرا إيفصأل دفئإ شإو ُ
صئري ال ألر خ احلضألرٍ للبش و.

المبحث الثاني
التأصيل الشرعي لحماية دور العبادة لغير المسلمين
مبإإأل أى اإلسإإالو أاإإألح ًجإإود إا ادلسإإلمل مإإن أألإإل الإإد ألاألت ااخ إ ٌ ع ا م إألت اإلسإإالميفو ًأى إيف م صإإو
م م إإل ء إإومص ًمل إإامل اواجب إإألتص فم إإن ل إوازو أل إ ا ال إيف مت إ صو مبمألرس إإو ش إ أله ألو ًعب إإألدااو ًطءوص إإصو الد ئيف إإوص
ًاألل إألأل فالاإد مإإن أمإألان عبإإألدة ذلإو دلمألرسإإو ألإ ه ال بإإألدات ًالشإ أله ص ًعإإدو ادلسإألس لإإأل ًلفظصإأل مإإن اخلإ اب ًاالسإ يفالق
ًاالا صألن.

ِ َِّ ِ
ين يدُ َقدداتَدلُو َن بِ دأَندَّ ُهم
ًتإإد ج إإل الء إ آى مإإن أسإإبألب اإلذى ع الء إأله محأل إإو دًر ال بإإألداتص ليفإإث تإإأله أُذ َن للددن َ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ َّ
ين أُْ ِر ُجددوا ِمددن ِديَددا ِرِهم بِغَيد ِر َحد إََِّّل أَن يَد ُقولُددوا َربدَنَددا اللَّددَُ َولَددوََّل َدَّد ُدع اللَّد ِدَ
ظُل ُمددوا َوإ َّن اللددََ َعلَددر نَصد ِرهم لََقددد ٌير الددن َ
ض لَهدِّمت ِ
ِ
ِ ِ
ات وم ِ
َّاس بَدع َ
ص ُدرُ
ص َدر َّن اللَّدَُ َمدن يَدن ُ
سداج ُد يُدن َُ ُر َّ َيهدا اس ُدم اللَّدَ َُثي ًدرا َولَيَدن ُ
ص َوام ُع َوبِيَ ٌع َو َ
ض ُهم بِبَدع ٍ ُ َ َ
الن َ
صدلَ َو ٌ َ َ َ
إِ َّن اللَّددََ لََقد ِوي َع ِزيد ٌدز  أٍ "ًلإإوال إاأللإإو اهلل الء إإأله ً سإليفطه ادلإإامئل علإإى ادلشإال ع اإإل عصإ ًزمإإألى ذلإإدم م بإإد
ااو ًأمإألان عبإألداو ا يفجإو اخلإالل ًالشإءألم ال ءألهإدٍ ًالفكإ ٍ لإدٌ اإل فعإو أً طألهفإوص فبءيفإ ألإ ه ادل بإدات ا ضإصأل
للمامئلص ًا ضصأل دلن ع محأل و ادلامئل من أألل ال مو سألدلو آمئو عألم ة"(ٕ).
"ف مإإألان ال بإإألدة الصإإأل م إإو للصإإدو -علإإى تداسإ صأل ًهصيفصإإصأل ل بإإألدة اهلل -ال شإإفري ذلإإأل ع اظإ البألطإإل أى
اس إإو اهلل إ إ ا فيفص إإألص ًال عميفص إإأل إال دف إإري اهلل الئ إإألس ا ض إإصو ا إإب  .أٍ دف إإري مح إإألة ال ءيف إإدة اع إإداهصأل الإ إ ن ئ صك إإوى
ل م صألص ً دًى على أأللصأل"(ٖ).

ًالئإأل ع ألإ ه اي إإو إ ٌ أهنإإأل ضإإمن الئص إ عإإن ألإإدو ًإألألاإإو دًر ال بإإألدات –ليف صإأل مبس إميفألاأل ادل إ اورة ع
اي و -إذ أشألر إىل اذلدو ا اه من ااف أله الشئيف و الد مدث اسب اث ة الئألس ًعدو دف صو األلء أله ًأخ أ إدٍ شإ ارألو
من ال دٍ ًالفسألد.
(ٔ ) ف ى أًه مسجد ائيف ع أل ه ادلئطءو ع زمن ال سوه صلى اهلل عليفه ًسلو ًألو مسجد(تبألق) ت ب ادلد ئو ًا لو ادلسجد الئبوٍ ع
ادلد ئو ص ًفيفصأل الكثا من الكئألهس ًادل ألاد الءدميو مئصأل ائيفسو (اخلض اق)ع مد ئو ك ال ام الد فج ألأل داع ع
ٕٕٕٓٔٗ/ٜ/و.
(ٕ) فسا رًح ادل ألين لآل لوس ( فسا الء آى ال ظيفو) (.)ٖٔٙ /ٔٚ
(ٖ)ع اله الء آى (ٗ)ٕٕٗ٘ /
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ًمري أل ا ألئألن أدلو اثاة دالإو علإى ًجإوب محأل إو دًر ال بإألدة اخلألصإو اعإا ادلسإلمل مإن تبإل ا مإري ًالسإلطو
اإلسالميفوص ًعدو ال ض ذلأل اسوقص اشا إىل ا مئصأل صيفال ل لو ادلءصد:
الئصوص الدالو على ل و االع ءألد ًال د ن :ألئألن اصوص اثاة دالو على ل و االع ءألد للئألسص مئصأل:
ٔ.
(ٔ)
 تأله ألىل ََّ ل إُِ َرا َ َِّي الدِّي ِن قَد تَدبَديَّ َن ال َرش ُد ِم َن الغَ ِّي .ِ
ِ
اء ََّدليَك ُفر
اء ََّدليُدؤمن َوَمن َش َ
 ًتأله َ وقُ ِل ال َح َ من َربِّ ُكم ََّ َمن َش َدل ََِّإنَّمدا ي ِ
ضد َل
اء ُُ ُم ال َح َ ِمن َربِّ ُكم ََّ َم ِن اهتَ َدى ََِّإنَّ َما يَدهتَ ِدي لِنَدف ِس َِ َوَمدن َ
َ َّ َ َ
 ًتأله قُل يَا أَيدَ َها الن َُّاس قَد َج َ
َعلَيد َها َوَما أَنَا َعلَي ُكم بَِوُِ ٍ
يل.
 ًتأله لِ ُك ِّل أ َُّم ٍة جعلنَا منس ًكا هم نَ ِك.
َّك َِّي األَم ِر َوادعُ إِلَر َربِّ َ
اس ُكو ُ ََّ َال يدُنَا ِزعُن َ
ََ َ َ ُ
 ًتأله لَ ُكم ِدينُ ُكم َولِ َي ِدي ِن.ً األإإأل مإإن اي إإألت الدالإإو علإإى دعإإوة الكف إألر إىل اإلسإإالو ا ف إ ف إ ى تبل إوا ًإال إاصو ًم إأل إإد ئوىص ًذلإإو ل إإو
االخ يفألر مأل مل سببوا الض ر على ادلسلمل ًعلى ط الدعوة إىل اإلسالو.
ً إإده أ ضإإأل علإإى أى لعإإا ادلسإإلمل احل إإو الكألملإإو لكإ خي إألرًا اإلسإإالو أً ال خي إألرًهص فإ ى مل خي إألرًا اإلسإإالو
فإإال عألسإإبصو ادلسإإلموى علإإى ذلإإو ع الإإدايفأل إ إإأل لسإإأللو علإإى اهلل إألىلص ًعلإإى ادلسإإلمل أى إ ًألو ً ءسإإطوا إل إيفصو إى
َّ ِ
َّ
ين لَددم يدُ َقدداتِلُوُُم َِّددي الدددِّي ِن َولَددم
اإإألاوا أألإإال لإ لوص ًألإ ا ألإإو أصإإل ال التإإو م صإإوص تإإأله إألىل ََّ ل يَدند َهددا ُُ ُم اللددَُ َعد ِن الددن َ
ِِ
ِ ِ
ين.)ٕ(
وهم َوتُدق ِسطُوا إِلَي ِهم إِ َّن اللَََّ يُ ِح َ
يُخ ِر ُجوُُم من ديَا ِرُُم أَن تَدبَد َر ُ
ب ال ُمقسط َ
إوا ذلإإو ًامإإألان عبإإألداو لكإإوهنو مل خي إألرًا اإلسإإالو د ئ إأل ذلإإوص اإإل
ًعليفإإه فل إيفس مإإن ل إ ادلسإإلمل أى
رتاإوى ًأمإإألان عبإألداوص إذ مإإن لإوازو ل إإو االع ءإألد ًال إإد ن ًالإ ًالءسإإط احلفإألظ علإإى دًر عبإألداوص إذ ج لصإإو ألإ ارا
ع ال بد ًال د ن لاو مئصو أى ميألرسوا ذلو اكل ل و ًع أمألان ال بألدة اخلألصو لو.
ٕ.

أقددوال الرسددول صددلر ا عليددَ وسددلمو وأَّعالددَ ومعاهداتددَ الدالإإو علإإى لفإ لءإإوم أألإإل ال مإإو ع

االد اإلسالو ًاحلفألظ على دًر عبألداوص ًمئصأل:
رسوه اهلل  -صإلَّى اهلل عليفإه ًسإلو
((صأل ََلَ ُ
 م ألألد ه الد أا م ه مري أألل صل اىص ًتد رًاألأل اان عبألسص ليفث تألهَ :ِ
إسص ًال ُفَئإ إوا ع إإن د إإئصو م إإأل مل ُع إ ِإدثوا َل إ َإدثألَ أً إ إ الوا
 -أأل إإل َْصلإ إَاى عل إإى ..أى ال إُ ْص إ َإد َو ذل إإو ايف َإ إوُص ًال ُخيْإ إَج ذل إإو تَإ ُ

ال األ.(ٖ)))..

(ٔ) سورة البء ة ص جاق من آ وٕ٘ٙ :
(ٕ) سورة ادلم حئوص آ وٛ :
(ٖ) أخ جه أاو داًد ع سئئه (ٗ )ٙٗٛ /األب(ع أخ ا ا و) رتو (ٖٔٗٓ) ًتأله زلء الك ألب – ش يف اراألؤًط " -إسئألده لسن..
السدٍ م سالَ"ص ًأخ جه
ًأخ جه ائحوه مطوالَ الط ٍ ع " فساه" ٖ ٖٓٓ /من ط أمحد ان ادلفضل احلف ٍص عن أسبألطص عن ُّ
البيفصء ع م فو السئن ًايثألر (ٖٔ )ٖٚٗ/األب (او ا ا و) رتو (ٖٔ٘.)ٔٛ
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 ًمئصإأل ًثيفء إإه ادلفصإإلو ادلشإإصورة ا إإ(ًثيفءو ادلد ئإإو) ص الإ ٍ جإإألق فيفصإإأل..(( :ادلسإإلموى مإإن تإ ً ث إ ب ًمإإن إإب صوفلح لوص ًجألألد م صو أمإو ًالإدة ..صإود اإف عإول أمإو مإري ادلإامئلص لليفصإود د إئصوص ًللمسإلمل د إئصوص إال مإن لإو
ًأد ف اه ال و إ إال افسإه ًأألإل ايف إهً .)ٔ())..م لإوو أى اليفصإود اإألاوا أتليفإو ًلفإ الئإيب – صإلى اهلل عليفإه ًسإو -مبوجإ
أل ه ادل ألألدة دًر عبألداو.
 ًمئص إ إإأل ع إ إإن اا إ إإن عب إ إإألس أى الئ إ إإيب ص إ إإلى اهلل عليف إ إإه ًس إ إإلو ا إ إإألى إذا ا إ إإث جيفوش إ إإه ت إ إإأله« :ال ء ل إ إوا أص إ إإحألبالصوامري»)ٕ(ص ً لاو مئه احلفألظ على صوم ه.
 ًمئصإإأل م إ ن الئإإيب – صإإلى اهلل عليفإإه ً سإإلو  -دخإإوه أمإإألان عبإإألدة إإا ادلسإإلمل اإإدًى إذى ف إإن ال اإإألض اإإنسألر و السلم تإألهص تإأله-صإلى اهلل عليفإه ًسإلو (( -إى اهلل إألىل مل عإل لكإو أى إدخلوا ايفإوت أألإل الك إألب إال اإ ذىص
ًال ب اسألهصوص ًال أال مثألرألو إذا أعطواو ال ٍ عليفصو))(ٖ) ً .شمل البيفوت ايفوت ال بألدة أ ضأل.
 ًمئص إإأل تول إإه ((أال م إإن ل إإو م ألأل إإدا أً الف إإه ف إإوم طألت إإه أً اا إ ءص أً أخ إ مئ إإه ش إيفعأل اع إإا طيف إ افس إإهص ف ا إإأللجيفجه وو الءيفألمو))(ٗ)ص ًمن الظلو مئ ه من شلألرسو مأل ءده عبألدة ًت او.
 ًمئصأل توله – صلى اهلل عليفه ًسلو (( -من ت ل م ألألدا مل ح راهحو ا ئو))(٘).فص إ ه الئصإإوص ً األإإأل مإإن ال سإإوه ااا إ و – صإإلى اهلل عليفإإه ًسإإلو -افيفلإإو اى عإإألف ادلسإإلموى علإإى لءإإوم
األو من أصحألب الد ألاألت ااخ ٌ إذا ال اموا لأل.
.3

نهج الخلفاء الراشدين

 أمإإأل أاإإو اك إ الصإإد ر إ اهلل عئإإه فءإإد تإإأله ع ًص إيف ه يفوشإإه " :ا إإاًا اسإإو اهلل  ..د إاكإإو إ وى تومإإأل ع)(ٙ
صوامري ذلوص فدعوألو ًمأل أعملوا أافسصو له"..
 تإإد هنإإج اخلليففإإو عمإ اإإن اخلطإإألب ذلإإو ادلإإئصج ليفئمإإأل ا إ عصإإده األإإل ايف إ ادلءإإدس عء إ الف إ ج ءإإوه فيفإإه:((اسإإو اهلل ال إ محن ال إ ليفو .أل إ ا مإإأل أعط إ عبإإد اهلل عم إ أمإإا ادلإإامئل أألإإل إ ليفإإألق مإإن اامإإألى :أعطإإألألو أمألاإإأل اافسإإصو
ًأمواذلوص ًلكئألهسإصوص ًصإلبألهنألص ًسإءيفمصأل ًا عصإألص ًسإأله مل صإألص إاإه ال سإكن ائألهسإصو ًال اإدوص ًال إئءص مئصإألص ًال

(ٔ)اامواه الان زصلو ه (ٕ.)ٜٗٙ /
(ٕ) مصئف اان أيب شيفبو ()ٗٛٗ /ٙ
(ٖ)أخ جه أاو داًد (ٗ)ٔ٘ٙ/األب ( شا أألل ال مو اذا اخ لفوا)ص رتو (ٖٓ٘ٓ) ًتأله ش يف أراألؤًط" صحيفج لعاه "ص ًالبيفصء ع
السئن الك ٌ ( )ٖٖٗ/ٜع األب (ال خ ادلسلموى من مثألر أألل ال مو ًال أمواذلو)ص رتو (.)ٕٔٛٚٛ
(ٗ)أخ جه أاو داًد السئن ص األب ِ(ع َإ ْ ِش ِا أ َْأل ِل ال ِّ َّم ِو إِ َذا ْ ِ
ات)ص (ٖ )ٔٚٓ/ص رتو (ٕٖ٘ٓ).
ِّج َألر ِ
اخَإلَ ُفوا األل َ
(٘) أخ جه البرألرٍ (ٗ )ٜٜ/ع األب (إد من ت ل م ألألدا اعا ج و) رتو ()ٖٔٙٙ
()ٙمصئف اان أيب شيفبو (.)ٗٛٗ /ٙ
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من ليفاألألص ًال من صليفبصوص ًال من ش ق من أمواذلوص ً ال ك ألوى على د ئصوص ًال ضألر ألد مئصو.(ٔ)))...
 عن أيب ان عبد اهللص تأله :أ ألاأل ا ألب عم ان عبد ال ا ا " :ال ادموا ائيفسو ًال ايف و ًال ايف األر.(ٕ)"..فص إ ا ألإإو هنإإج اخللفإإألق ًالصإإحألاو الفإإألمل ًال ء إ أ مئصإإأل إال ال إرتاو ااد إإألى ااخ إ ٌص ًاةألفظإإو علإإى أد إ ة ال بإإألدةص
ًعدو إألألا صأل ًألدمصأل.
المبحث الثالث
نماذج من معاملة المسلمين وحكامهم تجا دور عبادة غير المسلمين
من ادل لوو لو أى ادلسمل ًلكألمصو مل عرتموا دًر عبألدة األوص دلأل اء ع الإداهنو لإر ومئإأل ألإ ا شإيفعأل مإن ألإ ه
إ للصإدو ًاحلإ م ًالئصإ ألإ الإإد ع اإإالد ادلسإلملص فءإإد اءإ ع
الإدًرص ًلكإإن أت ّإل الكئإإألهس ًأمإإألان ال بإألدة الإإد
االد ادلسلمل ائألهس جري إىل ادلألهو ااًىل من ميفالد ادلسيفج -عليفه السالو.)ٖ(-
ًتد مّ ائأل الئصوص الواردة ع لسن ادل ألملو مري ا ادلسلمل ًمري دًر عبألدااوص ًشصد ال ر خ اإلسإالم طبيفإ
أل ه الئصوص من تبل أم اق ادلسلمل ًلكألمصوص ًتضألاو(ٗ).
فصئألن مواتف اثاة بل لئأل أسيفد أل ه الئصوص ع ليفألة ادلسلملص مئصأل:
دلإإأل خ إألل عم إ اإإن اخلطإإألب  -ر إ اهلل عئإإه  -مإإن اا ءإإألض عصإإده األإإل الءإإدس مل صإإل ع ائيفسإإو
ٔ.
الءيفألمإإو ل إإل أ ألأل إإألص ًجلإإس ع ص إإحئصألص فلم إإأل لإإألى ًت إ الص إإالة ت إأله للبط إ ن :أر إإد الص إإالة .فءإإأله ل إإه البط إ ن :ص إإل
مو إ و .فإألم ئري عمإ  -ر إ اهلل عئإإه ً -صإلى علإإى الدرجإإو الإإد علإإى اإإألب الكئيفسإو مئفإ داَص فلمإإأل تضإإى صإإال ه تإإأله:
"ل إإو ص إليف ُ داخ إإل الكئيفس إإو أخ إ ألأل ادلس إإلموى ا إإدٍص ًت إإأللوا :ألئ إإأل ص إإلى عم إ "ص ًا إ ذل إإو أى ال جيم إإري عل إإى الدرج إإو
(٘)

للصالةص ًال اذى عليفصألص د تأله" :أرين مو ألَ أاف فيفه مسجداَ فءأله :على الصر ة الد الو اهلل عليفصأل ءوب." ..
ًتإد اءإإل ألإ ه احلألدثإإو ا عجإإألب ادلس شإ م (درمإإئعو) ع ا ألاإإه " "The live of Mohametفءإإألهً .." :فإإألض الءإ آى
ًاحلإإد ث األل وجيفصإإألت إىل ال سإإألمجص ًلءإإد طب إ الفإإألموى ادلسإإلموى ااًل إإوى أل إ ه ال وجيفص إإألت ادتإإوص عئإإدمأل دخإإل عم إ
الءدس أصدر أم ه للمسلمل أى ال سإببوا أٍ إزعإألج للمسإيفحيفل أً لكئألهسإصوص ًعئإدمأل دعإأله البط إ للصإالة ع ائيفسإو
الءيفألمو ام ئريص ًعلل ام ئألعه خبشيف ه أى ر ادلسلموى من صال ه ع الكئيفسو سألاءوص فيفعلبوا الئصألرٌ على الكئيفسو".

(ٔ) ألر خ الط ٍ ( ٖ .)ٜٙٓ /
(ٕ)اامواه الان زصلو ه (ٔ)ٕٙٛ /
(ٖ)اكئيفسو (اخلض اق)ع مد ئو ك  -ال امص ًالد جري ائيفألهنأل إىل ادلألهو ااًىل من ميفالد ادلسيفج عليفه السالو.
(ٗ) الاد أى ائظ إىل الءيفو السألهدة ع أل ه ادلس لوص ًإىل ألمل أاث و احلكألو ًاام اقص ال إىل من ش ّ عن ط ء صوص ليفث عده عن
الئصوص ع لسن ادل ألملو مري ا ادلسلمل ًم ألادألو ا جصلو اام اق ًالفسألمص إذ ال شو من ًجود ألذج سيفعو مورس من
تبل الب ص لكن ال ك أل ه ادلمألرسألت ادل ألملو ا ميفلو ادل ب و من عموو ادلسلمل مري األو .
(٘) ألر خ اان خلدًى (ٔ)ٕٙٙ /ٕ( ً)ٖٗ٘ /ص ًاخل دة الئفيفسو ع ألر خ الكئيفسوص ااابأل إ س ًرس (ٕ.)ٜٚ /
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ًمثله اءل ذيفث ع ا ألاه" :زلمد ًاةمد و"(ٔ).

دلإأل فإ ج خأللإإد اإن الوليفإإد  الشإألو صإإألَل الإ ًوص ًاإألر الإ ًو مإن ادلسإيفحيفل ص ًًتإري م صإإو م ألألإدةص جإإألق
ٕ.
فيفصإإأل .." :أى ال صإإدو ذلإإو ايف إإو ًال ائيفسإإو ًال تص إ ا مإإن تصإإورألو الإإد اإإألاوا حصإإئوى فيفصإإأل إذا اإإاه لإإو عإإدً ذلإإوص ًال
ميئ ئإإوى مإإن إ ب الئإواتيفس ًال مإإن إخإ اج الصإإلبألى ع إإوو عيفإإدألوص ًعلإإى أى ال شإ ملوا علإإى عبإإو(ٕ) ًعلإإى أى ضإيففوا
من م لو من ادلسلمل شلأل عل ذلو من ط ألمصو ًش الو"(ٖ).
ًا لو صألَل مإري أألإل عألاإألت ًت تيفسإيفألق علإى" أى ال أى ال صإدو ذلإو ايف إو ًال ائيفسإو ًعلإى أى ضإ اوا اواتيفسإصو
ع أٍ سألعو شألقًا من ليفل أً هنألر إال ع أًتألت الصلواتص ًعلى أى خي جوا الصلبألت ع أ ألو عيفدألو"(ٗ).

ًمبثله أ ضألَ ا عيفألض ان ئو  -ر اهلل عئه  -األل ال توص ًاسءف ال ألأل(٘).
ًتإإد عءإإد عبإإد ال ا إإا اإإن موسإإى اإإن اصإإا  -ألإإد فإإألم اااإإدلس -مإإري ( إإدما اإإن عبإإدًش) لإإألاو
ٖ.
(اورة دما) ا فألتيفو مفصلو جألق فيفصأل .. " :أل ا ا ألب من عبد ال ا ا ان اصا ل دما ان عبدًش أاإه اإاه علإى الصإلجص
أى له عصد اهلل ًذم ه ًذمو ابيفه – صلى اهلل عليفه ًسلو أى ال ئاع ملكه ًأهنو ال ء لإوى ًال سإبوى ًال فإ م ايفإئصو ًاإل

أًالدألو ًال اسألهصو ًال ك ألوى على د ئصو ًال م ائألهسصو ًال ئاع من ملكه مأل بد ًصلج.(ٙ)"..
ًمإن اإلاصإألل ع لإ م ألاإدألو مإأل ذاإ ه الإبالذرٍ مإن أخإ الوليفإد اإإن عبإد ادللإو ائيفسإو " ولئإأل" مإإن
ٗ.
ِ
ف عمإ اإن عبإد ال ا إا شإكأل الئصإألرٌ إليفإه مإأل ف إل الوليفإد لإو ع ائيفسإ صوص
اسإُ ْرل َ
الئصألرٌص ًإدخألذلأل ع ادلسجد  .فلمإأل ْ

فك

إىل عألمله ا د مأل زاده ع ادلسجد عليفصوص لوال أهنو ا وا مري الواأل على أسألس أى ُ َّو وا مبأل

يفصو).(ٚ

(ٔ)اءال عن ال سألمج ًال دًاايفوص صألَل احلصل( :ص.)ٕٔٔ - ٕٔٓ :
(ٕ)أٍ ال بو ًالفسألد.
(ٖ) اخل اج ايب وسف(ص)ٔ٘ٚ:
(ٗ) افس ادلصدر (ص)ٔ٘ٚ:
(٘) ئظ  :ف وح البلداى( :ص.)ٕٓ٘ :
( )ٙدًلو اإلسالو ع ااادلس (ٔ.)٘٘ /
( )ٚئظ  :ف وح البلداى (ص ًٔ . )ٕٔٚ ٔٚتصو أل ه الكئيفسو امأل عكيفصأل البالذرٍ أى خلفألق اف أميفو مئ عصد م ألً وص د عبد
ادللوص لألًلوا أى سرت وا الئصألرٌ ليفا دًا مسألل صأل ع ادلسجد ااموٍص ًاسرت وألو عئصألص ف فضواص ًع أ ألو الوليفدص ل صو ًا ه
يفمأل على أى طوه إ ألألأل ف اواص فءأله :لعن مل ف لوا األدمئصأل فءأله ا ضصو :أل أما ادلامئلص إى َمن ألدو ائيفسو ُج َّن
ذلو مألالَ عظ َ
ًأصألا ه عألألو! ف ضبه توذلوص ًدعأل مب وه ًج ل صدو ا ليفطألهنأل ايفدهص د لري الف لو ًالئءأل لص فصدموألأل ً .أدخلصأل ع
اسُ ْرلِف عم ان عبد ال ا ا شكأل إليفه الئصألرٌ مأل ف ل لو الوليفد ع ائيفس صو  .فك إىل عألمله م ه ا د مأل زاده
ادلسجدص فلمأل ْ
ع ادلسجد عليفصو! (أٍ لدمه ًإعألد ه ائيفسو) فك ه أألل دمش ذلو ًتأللوا :هندو مسجداأل ا د أى أذَّاَّأل فيفهص ًفيفصو ومع سليفمألى
ان لبيف اةألريب ً اه من الفءصألق ًأتبلوا على الئصألرٌ سرت وهنو  .فس لوألو أى طوا ليفري ائألهس العوطو الد أُخ ت عئوة
(أٍ عئد الف ج) ًصألرت ع أ دٍ ادلسلملص على أى صفحوا عن ائيفسو ولئألص ًميسكوا عن ادلطأللبو لألص ف وا ا لو ًأعجبصو .
فك ا لو إىل عم فس ه ًأمضأله)
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ًع الء إ ى ال ااإإري اذلج إ ٍ ًت إ ف ئإإو اإإل ادلسإإلمل ًالئص إألرٌ فصإإدو ادلسإإلموى ًهنب إوا أراإإري ائإإألهس ف فإإري
٘.
الئصألرٌ اام إىل ادلء در فوتَّري ذلو ابئيفألى أل ه الكئألهس (ٔ).
ًتإ ّإل مإإأل هل إوا م ألألإإدة مإإن م ألألإإدات ادلسإإلمل مإإري إاألو ائإإدا شإإا إىل ال إرتاو ادل ألاإإد ًالكئإإألهسص ًال إ ّ مإإري أألإإل
ال مإإو ًلسإإن م إألمل صو دلإإأل م إإري ادل ألاإإد ع اإلسإإالو مإإن ءإإد ًفضإإلص ًاإإألى لسإإن ادل ألملإإو مإإن تبإإل لكإإألو ادلسإإلمل

م ألاَ أل(ٕ) فلو أش األ أاث من ذلو لطأله ائإأل ادلءإألو لإوه ادلواتإف الفإألخ ة ًادل إاة الإد ا بصإأل لئإأل ال إ ر خص ًرتإى ائإأل إىل أمإو
م حض ة فوم ليفري اامو الد عألش على اارض.
ًتد شصد ا لو اثا من ادلس ش تل ًادلارخل الع ايفل ًالءسألًسوص ا ا ا ضأل مئصأل إامألال للمو وع:

ءإإوه ًه د وراا إ  " :لءإإد اإإألى أألإإل ال مإإو ادلس إيفحيفوى ًالارادش إ يفوى ًاليفصإإود ًالصإإألاعو س إ م وى ع عصإإد اخلالفإإو
اامو و ادرجو من ال سألمج ال صلد ذلأل اظااَ ع البالد ادلسإيفحيفو ع ألإ ه اا إألوص فلءإد اإألاوا ألإ اراَ ع شلألرسإو شإ أله د إئصوص
ًال فظوا اكئألهسصو ًم ألادألو ً "..ضإيفف تإألهالًَ " :اإألى اليفصإود ع اإالد الشإ م اادح تإد رلبإوا اإألل ب الإ ن لإ رًألو
من لو لكألمصو السألاءلص ًأصبحوا م وى اكألمل احل و ع ليفألاو ًشلألرسو ش أله د ئصوص ًاإألى ادلسإيفحيفوى ألإ اراَ ع

االل ف إإأله ا عيف إإألدألو علئ إإألص ًاحلجإ إإألج ادلس إ إيفحيفوى إ إ وى أفواج إ إألَ آمئ إإل لا إإألرة اا إ إ لو ادلس إ إيفحيفو ع فلس إإطلص ًأصإ إإبج
ادلسإيفحيفوى اخلإإألرجوى علإإى ائيفسإإو الدًلإإو البيفااطيفئيفإإو ًاًرشإليفو اإلسإإكئدر و ًأاطألايفإإأل أصإإبج ألإإاالق ايى ألإ اراَ آمئإإل مإ
لكو ادلسلمل" (ٖ).
ً ء إ إإوه ادلس ش إ إ تو اادلألايف إ إإو ز ع إ إإد ألواك إ إإو" :ال إ إ ب مل ف إ إوا عل إ إإى الش إ إ وب ادلعلوا إ إإو ال إ إإدخوه ع اإلس إ إإالوص
فألدلسإيفحيفوى ًالارادش إ يفو ًاليفصإإود ال إ ن الت إوا تبإإل اإلسإإالو أاشإإري أمثلإإو لل ص إ الإإد ف ًأفظ صإإأل ذإإج ذلإإو ليف إألَ دًى أٍ
عأله ميئ صو مبمألرسو ش أله د ئصوص ً ن ادلسلموى ذلو ايفوت عبإألداو ًأد إ او ًاصئإ صو ًألبإألرألو دًى أ ْى ميسإوألو اإ دح
(ٗ)
أذٌص أًليفس أل ا مئ صى ال سألمج؟ أ ن رًٌ ال ألر خ مثل لو ااعمأله؟ ًمر؟"
ءإإوه البألاإإأل عيفشإإو ألاإإه الإ ٍ إإوىل مئصإ البألاو إإو لإإر عإألو ٙ٘ٚوَّ ":
إى ال إ ب الإ ن مكإإئصو الإ ب مإإن السإيفط ة
على ال ألمل ألملوائأل امأل فوى إهنو ليفسإوا ا عإداق للئصإ اايفوص اإل مي إدلوى مل ئإألص ً إوت ًى تد سإيفئأل ًتسسإئألص ًميإدًى إد
ال وى إىل ائألهسئأل ًأد ئأل"(٘).
 :زلمد عبد اذلألدٍ أاو ر دة (ٔ.)ٜٔٓ /
(ٔ) ئظ  :احلضألرة اإلسالميفو ع الء ى ال ااري اذلج ٍص آدو م اص
(ٕ ) ذا الط ٍ ع رخيهً " :األى عم (ر اهلل عئه ) س ه الوافد ن عليفه من ااتألليفو عن لأله أألل ال موص خشيفو أى كوى ألد من
ادلسلمل تد أفضى إليفصو ا ذٌص فيفءولوى له" :مأل ا لو إال ًفألقَ" ئظ  :ألر خ الط ٍ ( ٗ .)ٕٔٛ /
(ٖ) ئظ تصو احلضألرةص ليففً :ه د وراا ص (ٕٕ.)ٕٗٛ/
(ٗ ) مشإس ال إ ب سإإطري علإإى العإ ب إ ليفف :ز ع إإد ألواكإإهص لإإو :فإإألرًم ايفضإإوى ًامإإأله دسإإوت (صٖٗٙص ً ئظإ ال إإأل مإإري إإا
ادلسلمل ع ا مري ادلسلوص( ص.) ٛ :
(٘ ) أألل ال مو ع اإلسالوص ليفف :د .أ.س .وىص لو ً ليف  :لسن لبش ص اذليفعو ادلص و ال ألمو للك ألبص الطب و الثأللثوص ٜٜٗٔو
(ص.)ٜٔ٘:
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ءإإوه ر شإألرد سإ يفبا  " :لءإإد ذإإج اا إ ان إ ءصإإد الدًلإإو ال ثمألايفإإو إ للمسإيفحيفل ليف إألص لإل إ ًالال إإل ص أى
يفشإوا م إإأل ص زلإإألفظل علإإى د إإئصو ص ًأى صإ فوا إإمأله ألو ايففمإأل شإإألؤًاص اإ ى مئحإوألو ائألهسإإصو اداق شإ أله ألو ادلءدسإإو
ع الءسطئطيفو ًع أمألان أخ ٌ اثاة " (ٔ)
ً ءإإوه ادلإإارخ رًا سإإن " :إى ادلسإإلمل ًلإإدألو ال إ ن ل إوا اإإل العإإاة لإإد ئصو ًرًح ال سإإألمج ضلإإو أ بإإألع ااد إإألى
ااخ ٌ ًأهنو مري ام شألتصو احلسألو اش ا لد ئصوص اوا من مل بوا فيفه أل ارا ع ال مسو ا ألليفمصو الد ئيفو"(ٕ).
ً ا ذلو من الشصألدات.
المبحث الرابع
بعض األحكام الفقهية المتعلقة بدور عبادة غير المسلمين

دًر ال ب إإألدة ع الدًل إإو اإلس إإالميفو ذل إإأل ألك إإألو فءصيف إإو الا إإد م إإن م اعألا إإألص م إإن تب إإل ادلس إإلمل ًأصإ إحألب ال إإد ألاألت
ااخ إ ٌص ًإى اإإألى ا إ أل إ ه االك إألو ل إ األدلئظومإإو االج مألعيفإإو ًالسيفألس إيفو ادلرتااطإإو ًادل كألملإإو ائإإألق علإإى زمإإن اإإألى
للمسلمل دًل صو ًمئ صو الد متثلصوص ًائألق على ال التألت السيفألسإيفو ًاالج مألعيفإو اإل الدًلإو اإلسإالميفو ًالإدًه ااخإ ٌ
ًاع بألر تألاوى ادل ألملو األدلثل.
ع لل مل كن ع الدًه ادل ألألإدة مإري ادلسإلمل مسإألجد للمسإلمل فءإد اإألى إا ادلسإلمل م إوى األل د إد مإن
متس اسوق.
ادل ألاد ًالصوم ألتص ًاألا ا ميو ال ّ
ًعل إإى ألإ إ ه ااس إإس ً األإ إأل ا إإىن الفءص إإألق ألكألم إإأل لإ إ األلكئ إإألهس ًادل ألا إإد األ إإل ال م إإوص ًإى ا إإألى ا إ إ ألإ إ ه
االكألو زلل خالل ال ادل األ ص لكن ا فءوا على جواا مئصألص اشإا إىل ا إ االكإألو اصإورة سل صإ ة دًى الإدخوه
ع فألصيفل اادلو ًاخلالفألت م اعألة لالخ صألرص ًاشا إىل ادلصألدرص فمن أراد ال م ع ال فألصيفل س طيفري ال جوع إليفصأل:
.1

حكم إنشاء الكنائس الجديدة َّي بالد المسلمين

إى أمصألر ادلسلمل الد األا
ءسو إىل أتسألو:

سكئصأل ااتليفألت ا ادلسلمو ًفيفصإأل م ألاإدألوص مإن ليفإث إلإداث الكئإألهس فيفصإأل

القسم األول ما مصر المسلمون وبنوها أوَّل وجعلوها مدينة عامرة

األلكوفو ًالبص ة ًاعداد ًالءألأل ة مثالص مل جيوز أاث الفءصألق إلداث الكئألهس ًأمألان ال بألدة لعا ادلسلمل(ٖ).

(ٔ) لءوم اإلاسألى ع اإلسالو :الاليفل ص٘ ٔٚص.
(ٕ) ا ادلسلمل ع ا مري اإلسالم (صٕٕ) اءال عن ا ألب لضألرة ال ب :وس ألل لواوى (ص)ٕٔٛ :
(ٖ) ئظ  :هنأل و ادلطل ()ٜٗ/ٔٛص ال خاة للء اع (ٖ)ٗ٘ٛ/ص ًالبح ال اه (٘)ٕٕٔ /ص ًاإلتئألع ع فءه اإلمألو أمحد ان
لئبل(ٕ)٘ٓ/ص ًلألشيفو اان عألاد ن (ًٗ )ٕٖٓ /اخلالصو ع ألكألو أألل ال مو (ٕ)ٕٓٗ /ص ًسل ص الفءه اإلسالم ع وق
الك ألب ًالسئو (ٔ.)ٔٓ٘ٓ /
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ًفيفمإإأل خيإإص ت إ ٌ ادلسإإلمل فئءإإل عإإن اإلمإألو أيب لئيففإإو رمحإإه اهلل م إأل فيفإإد ج إواز إتألم صإإأل ع ت إ ٌ ادلسإإلمل ع إإا
جا ة ال ب دًى أمصألرألأل(ٔ).
ًمإإن ادل ألصإ ن مإإن إ ٌ جإواز إلإإداث ادل ألاإإد ع اامصإإألر اإلسإإالميفو ًالءإ ٌ مإإر رأٌ اإلمإألو ذلإإوص ًألإ ا مإأل تإ ره
ًمإإأله إليفإإه الشإيفخ الإإدا ور وسإإف الء إإألًٍ ذلإإوص ًتإإد علإإل ذلإإو أاإإه مإإن تبيفإإل ال سإإألمج مإإري ادلرإإأللفل ع الإإد نص ًائإإألق

علإإى تألعإإدة ال ألمإإل األدلثإإل (ٕ)ص ًتإإد أفإإر إواز الإإداث ائيفسإإو ع تط إ ع ايًاإإو ااخإإاة(ٖ)ص ًأ إإده الشإيفخ الإإدا ور أمحإإد
ال سوين.
القسم الثاني جزيرة العرب
ا فإ لإإألألا الفءصإإألق الءإإدامى مإإن أصإإحألب ادلإ األ اارا إإو ً إاألو علإإى عإإدو ج إواز إلإإداث م ألاإإد الكفإألر ع
جا ة ال بص ًالدليفل الءألطري على أل ا توه رسوه اهلل – صلى اهلل عليفه ًسلو( -ال جي مري د ئألى ع جا ة ال ب )(ٗ).
القسم الثالث بالد َّتحها المسلمون عنوة
امص مثالص ًاالد ادلعإ ب اخ لإف الفءصإألق فيفصإأل :فألاصإج عئإد احلئفيفإو ًالشإألف يفو ًا إ احلئألالإو ال جيإوز إلإداث
الكئإألهس فيفصإإألص ًلكإإن اءإإل صإألل البئأل إو عإإن احلئفيفإإو إ م ألو اإلمإألو أى جي لإوا ائألهسإصو مسإإألان ًميئإإري مإإن صإإالاو فيفصإإأل
ًال ادوص ًال جيوز متكيفئصو من إلإداث الكئإألهس ًأمإألان ال بإألدة فيفصإأل ًجيإ ألإدو مإأل ألإدثوه فيفإه اى ادلسإلمل ملكوألإأل
األالس يفالقص ًتأله ادلأللكيفو ًا احلئألالوص ًع توه للشألف يفو :إى ادل ألاد الءدميو فيفمأل ف ج عئوة ال صدو(٘).

(ٔ) ئظ  :ادا هري الصئألهري للكأل سألين (.)ٔٔٗ/ٚ
(ٕ) ئظ  :ا ادلسلمل ع ا مري اإلسالم (صٕٓ) ٓ
(ٖ ) أفر الشيفخ وسف الء ألًٍ واز ائألق الكئألهس ع االد ادلسسلمل إذا رأٌ ذلو ًأل اام ص ًاألى ذلو لألجو لءيفءيفو ل لوص ًذلو
ع ا األمج (الش و ًاحليفألة ) ع تئألة ا ا ة ع (ٕٓٓٛ /٘/ٙو) ًأثألر ذلو الف وٌ جو ع ال ألمل اإلسالم  .ئظ  :احللءو مسجلو
ًمك واو ع موتري ا ا ة ا http://www.aljazeera.net :ص عئواى احللءو ( ا ادلسلمل ع ا مري اإلسالم )ص ر خ ادل اج و:
ٖٕٕٓٔ٘/ٕ/و ً .ئظ أ ضأل موتري مفك ة اإلسالو http://islammemo.cc/akhbar/American/2008/05/22/64316.html :ر خ
ادل اج وٕٓٔ٘/ٕ/ٕٖ :و.
ًتد أ د ف واه الشيفخ ادلءألصدٍ أمحد ال سوين ئظ  :مئ دٌ اازأل لhttp://www.azahera.net/showthread.php?t=2443 :ص
ر خ ادل اج وٕٓٔ٘/ٕ/ٕٖ :و.
(ٗ) أخ جه مأللو ع ادلوط م سال ٓ (ً٘ )ٖٔٔٗ/أصله ع الصحيفحلٓ
(٘) ئظ  :لألشيفو الدسوت (ٕ)ٕٓٗ /ص ًالبح ال اه (٘)ٕٕٔ /ص ًرً و الطأللبل (ٓٔ)ٖٕٖ /ص ًالبئأل و ع ش ح اذلدا و()ٕ٘ٙ/ٚص
ًادلعف الان تدامو (٘)ٕ٘ٚ /ص ًمعف اة ألج (ٗ)ٕ٘ٗ /ص مفو اة ألج ع ش ح ادلئصألج (ٗ)ٕٕٚ /ص ًلألشيفو اان عألاد ن (ٗ/
ٖٕٓ).
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القسم الرابع بالد َّتحَ المسلمون صلحا مع أهلها دون أن يكون بها مسلمون
فص ه البالد ذلأل ثالث لألالت:

الحالة األولر :أى و الصلج على أى كوى اارض ذلوص ً للمسلمل اخل اجص ف اث ال لمألق
تأللوا ء ًى على م ألادألو ًذلو أى عدثوا من ادل ألادص ًألو توه ا مصور من احلئفيفو ًادلأللكيفو ًااصج عئإد الشإألف يفو
(ٔ)
امأل اص عليفه اإلمألو الشألف رمحه اهلل ليفث تأله (ًإى األاوا ع ت و ميلكوهنأل مئف د ن مل ميئ صو إلداث ائيفسو )
الحالددة الثانيددة أى إ و الصإإلج علإإى أى اارض للمسإإلمل ًعلإيفصو ا ا إإوص فإ هنو إى اشإإرتطوا إلإإداث ادل ألاإإد ع
دًرألو فيفوىف ذلو اش طصو ص ًألو توه ا مصور
الحالة الثالثة أى إ و الصإلج مطلءإأل اإدًى مد إدص فإأل مصور مإن احلئفيفإو ًادلأللكيفإو ًااصإج عئإد الشإألف يفو ًاحلئألالإو

على أاه ال جيوز إلداث أٍ م بد من م ألاإد الكفإألر اإل اإص ااإن عألاإد ن مإن احلئفيفإو ً إاه الإألع الصإحألاو علإى ذلإو ص
ًالوجه ايخ عئد الشألف يفو جواز ذلو (ٕ).
أل ا ال ٍ ذا األه له فألصيفل اثاة ًلألالت ف عيفو أخ ٌ ال رلأله لس دألأل ًلكل ألاالق أدل صو ًآراقألو.
ًالصواب ال ٍ أميفل إليفه أى اثاا من ألإ ه الف إألًٍ هإ ص اإ لواه ادلسإلمل آاإ نص أمإأل ايى فكمإأل تإأله الء إألًٍ
ًال سوين ف اه راجري إىل ت ار ًأل اام ف ى أذى ذلو الع بألرات ًم رات م ءولو فلصإو إلإداثصألص ًمإن ادلإ رات ادل ءولإو أهنإو
ا دًى امأل ا د ادلسلموى فكمأل أى ادلسلمل ع ألجوى إىل إاشألق مسألجد جد دة مإو صو ع ادل مإورات ا د إدةص فكإ لو
أألإإل الإإد ألاألت ااخ إ ٌ فصإإو ع ز إإألدة ع إإألجوى إليفصإإأل .لكإإن ااصإإج أى إاشإإألق ادل ألاإإد إإا اإلسإإالميفو ع جا إ ة ال إ ب ال
جيوزص ًذلو للئص اخلألص ادل ل ا رصيفصه للمسلمل.
.2

حكم دْول المسلمين إلر الكنائس والمعابد

ل ل ه ادلس لو لكمألى:
أ) ألل جيوز دخوه ادلسلو الكئألهس ًادل ألاد األل ال مو؟

ت ر أاثإ الفءصإألق جإواز دخإوه ادلسإلو إىل الكئيفسإو ًادل ألاإد ع إا لأللإو ااعيفإألد ًادلئألسإبألت الد ئيفإو ا إ اض مشإ ًعو(ٖ)ص
ًاخ لفوا ع جواز الصالة فيفصأل ص ًال اجج جواز الصالة فيفصأل أ ضأل مري الك األو إى األا فيفصأل ال مألثيفل(ٗ).
ب) إذا األى جألهاا فصل ع ألج إىل االس ع اى؟
ت ر الفءصألق أاه ليفس للمسلو دخوه ائيفسو اعا إذى أأللصأل(ٔ).
(ٔ)ااو للشألف (ٗ)ٕٔٛ /
(ٕ) ئظ  :مفو اة ألج ع ش ح ادلئصألج الان لج اذليفثم (  ً )ٕٜ٘/ٜمعف اة ألج (ٗ.)ٕ٘ٗ /
(ٖ)معف اة ألج إىل م فو م ألين ألفألظ ادلئصألج ()ٚٛ /ٙص اشألل الءئألع عن منت اإلتئألع (ٔ.)ٕٜٖ /
(ٗ)البيفألى ًال حصيفل (ٔ)ٕٕ٘ /ص مواأل ا ليفل ع ش ح سل ص خليفل (ٔ)ٜٗٔ /ص اشألل الءئألع عن منت اإلتئألع (ٔ.)ٕٜٖ /
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ترميم المعابد القديمة

اص الفءصألق على جواز متكل أألل الك ألب من ميفو ائألهسصو ًإصالح مأل ًألى مئصأل تأله اان تدامإو رمحإه اهلل ع
ادلعإإفً" :ذلإإو رو مإإأل شإ ث مئصإإألص ًإصإإاللصأل اى ادلئإإري مإإن ذلإإو فضإ إىل خ الإأل ًذألأللإإألص فجإ ٌ رلإ ٌ ألإإدمصألً .إى
ًت الصألص مل جيا ائألؤألألً .ألو توه ا أصحألب الشألف ً .عن أمحد أاإه جيإوزً .ألإو تإوه أيب لئيففإو ًالشإألف ااإه

ائألق دلأل اس صدو ف شبه ائألق ا ضصأل إذا اهندو ًرو ش ثصألص ًاى اس دام صأل جألهاة ًائألؤألأل األس دام صأل"(ٕ).
ًتأله ادلألًردٍ ع االكألو السلطألايفوً " :جيوز أى بئوا مأل اس صدو من ايف صو ًائألهسصو ال يفءو"(ٖ).
ًتأله الس خس ع ش ح السا الكبا" :ف ى اهندم ائيفسو مإن ائألهسإصو الءدميإو فلصإو أى بئوألإأل امإأل األاإ

اى

لءصو ع أل ه البء و تد األى مء راَ دلأل األاوا أعدًه له فال عا ذلو األهنداو البئألق "(ٗ).
ًأخ إاا فإإال اإإد أى ُ لإإو أى الدًلإإو اإلسإإالميفو الاإإد مإإن أى ئظ إ إىل ألإإاالق ا عأل إإأل الدًلإإوص ًأى إإألملصو مبإإأل ضإإمن
مصإإلحو ليفإإري ااد إإألى ًالطواهإإف ع لإإدًد الدًلإإوص ًأى ال ئظإ ا إإل ال إإىص يفإإث ئ ظإ مإإن أألإإل ال مإإو أى إوا عإإن
الدًلإإو اإلسإإالميفو اإإل ال إإى ًمي إألر صو علإإى لسإإألب ادلسإإلملص فص إ ا زلإإأله ص إذ ادلء إ ر ع الء إ آى أهنإإو ال إإوىص تإإأله
دارى َحتَّددر تَدتَّبِد َدع ِملَّدتَد ُهم  )٘(ف إأللءوو لإإن إوا عئإإأل مصمإإأل ف لئإإألص ًأم إأل ص إئيفري
َددر َعند َ
إألىلَ ولَددن تَدر َ
دك اليَد ُهد ُ
دود َوََّل الن َ
َّصد َ
الدًلو مري رعأل ألألأل فصو راجري إىل ميفإااى ادلصإألَل ًادلفألسإدص ًأى أألإل ألإ ه ااد إألى األلئسإبو للمسإلمل أتليفإو ًالاإد أى إألملوا
ا تليفو ً س لجمصو ًأعدادألو ع ا مري.
ًع ذلو االو ليفل للشيفخ زلمإد العإااأل – رمحإه اهلل – لإوه أتبإألط مصإ ًمطإأللبصوص فيفءإوه .." :إذا أراد إخواائإأل
ااتبإإألط أى يفش إوا ا عإإدادألو مإإن ادلسإإلمل ف اإإأل م صإإو ع ذلإإوص ًألإإو ء إألراوى ايى مليفإإوال ًاصإإفص ًجي إ أى يفش إوا
امليفوال ًاصف من ادلسلمل.
ذلو مأل ذلو من لءومص ًعليفصو مإأل علإيفصو مإن ًاجبإألتص أمإأل أى عإألًلوا فإ ض ًصإأل صو علإى ادلسإلملص ًج إل أ ِزَّمإو
احليفألة االج مألعيفو ًالسيفألسيفو ع أ د صو فال
إذا أرادًا أى بئوا ائألهس سري أعدادألو لصلوااو ًش أله ألو الد ئيفو فال رت صو ألد.
أمأل إذا أرادًا صب الرتاب ادلص ٌ األلطألاري ادلسيفحى ًإا از ادلسيفحيفو ًا هنأل الد ن ادلصيفمن على البالد فال"(.)ٙ

(ٔ)هنأل و اة ألج إىل ش ح ادلئصألج (٘)ٖٗٛ /ص مفو اة ألج ع ش ح ادلئصألج ًلواش الش ًاين ًال بألدٍ (.)ٕٜ٘ /ٜ
(ٕ)ادلعف الان تدامو (.)ٖ٘٘ /ٜ
(ٖ)االكألو السلطألايفو للمألًردٍ (ص.)ٕٕٚ :
(ٗ) ش ح السا الكبا (ص.)ٖٔ٘٘ :
(٘) سورة البء ة ص جاق من آ ؤٕٓ :
( )ٙت اهف احل  :للشيفخ زلمد العااأل (ص.)ٙٚ :
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المبحث الخامس
رأي القانون اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانو َّي دور العبادة

من ادل لإوو أى الشإ و اإلسإالميفو تبإل الءإواال الو إ يفو تإ رت محأل إو اإلاسإألى ًلءوتإه اإألل و شلإأل ئءإه مإن الإد نص
إإو اخلإإا

إال أى محأل صإإأل مئظمإإو ًم بإإو ًمش إ ًطو اش إ ًط أل إ مإإن ص إألَل ادلسإإلو ً إإا ادلسإإلو ص ًجي إ االل إااو لإإأل ا إ
ًاامألى ًالس ألدة ليفري أف اد ا مريص ًل بءى السيفألدة ًالءيفألدة لإلسالو ًادلسلمل.
ًأم إأل الءإإألاوى الو إ فلإإو إإئس إإمن األ مألمإإه ا لإإو احلمأل إإو دًر عبإإألدة ااتليفإإألت اجإإاق مكمإإل حليفإإألاو ًعلإإى
الشكل ايأ ًامأل أشألر إليفصأل :فمثال اص ادلألدة السألا و ( )ٚمن اإلعالى ال ألدل حلءوم اإلاسإألى الإ ٍ صإدر ع (ٓٔ/

ٕٔ ٜٔٗٛ /و) على أاه ( ال الئألس سواسيفو أمألو الءألاوى ًذلو احل األل م ري مأل و م كألفعو عئه دًى أٍ ف تو ) (ٔ).
فص ه ادلألدة ج ل الئألس م سألً ن ع ال م ري ميفري مإأل عإ ذلإو ع احليفإألة الإدايفأل مإن إا م اعإألة اخإ الفصو ع اللإوى
أً الد ن أً اللعو أً أٍ فألرم آخ .
ام إأل ًأى ادل إإألدة ( )ٔٛم إإن اإلع إإالى افس إإه  " :أى لك إإل ش إإرص احلإ إ ع ل إإو ال فك إإا ًالض إإما ًال إإد ن ًل إإو
اإلع اب عئصمأل األل ليفو ًادلمألرسو ًإتألمو الش أله ًم اعألاألص سواق أاألى ذلو س ا أً مري لألعو"(ٕ).
عئإد ماللظإو لإو الفءإ ات إمن ادلإواد الءألاوايفإإو صلإد أى الءإألاوى الإدًأل صإ ح مأل إو احل إو ال ألمإإو لكإل فإ د مإإن
أف اد اإلاسألى فيفمأل د ن اه ً ءدهص ًمحأل و دًر عبألد ه ًألداث مأل ع ألجه مئصأل مطلءإأل مإن إا شإ ط أً تيفإدص ًمإن ألئإأل
خي إإأللف الش إ و اإلس إإالميفو ا إ طالم احل إإألت ًمحأل إإو دًر ال ب إإألدة ًأل إإداثصأل ًا إإألى م إإن ادلفإ إ ًض م اع إألة اااث إإو ادلس إإلمو
الدًأل.
ًش ورألأل ًً ري تيفود مئألسبو على احل و ادلطلءو الد دافري عئصأل ً ئألشدألأل الءألاوى الو
ًع ادلإألدة الثألايفإإو مإإن (إعإإالى اامإإو ادل حإإدة للءضإإألق علإإى ليفإإري أشإإكأله ال ميفيفإإا ال ئصإ ٍ) مإ ر الإإدًه الإإد إ ًٍ
ااتليفألت ً عألألأل من ايأ:
أ -عظإ علإإى أ إإو دًلإإو أً لألعإإو أً أٍ فإ د إجإ اق أٍ متيفإإا اإإألى مإإن ميفإإداى لءإإوم اإلاسإإألى ًاحل إألت ااسألسإيفو ع
م ألملو ااشرألص ًادلاسسألت اسب ال م أً اللوى أً ااصل االثف.
ب -عظ على أٍ دًلو أى ءوو األهألذ إج اقات داخليفو شجري على ال ميفا اسب ال م أً اللوى أً ااصإل االثإف
د أٍ لألعو أً ماسسو أً ف د.)ٖ( ..

(ٔ) اإلعالى ال ألدل حلءوم اإلاسألى ادل ُمد مبوج ت ار ا م يفو ال ألمو  ( ٕٔٚألف د ٖ ) -ادلارخ ع ٓٔ/األاوى ااًه -د سم
 ٜٔٗٛادلألدة (.)ٚ
(ٕ)اإلعإإالى ال إألدل حلءإوم اإلاسألى ادل ُمد مبوج ت ار ا م يفو ال ألمو  ( ٕٔٚألف د ٖ ) -ادلارخ ع ٓٔ/األاوى ااًه -د سم
ٜٔٗٛادلألدة ()ٔٛ
(ٖ)إعالى اامو ادل حدة للءضألق على ليفري أشكأله ال ميفيفا ال ئص ٍ :اع مد ًاش على ادلأل مبوج ت ار ا م يفو ال ألمو( ) ٜٔٓٗ( :د-
 )ٔٛادلارخ ع ٕٓ ش ن الثألين  /اوفم ٖٜٔٙو
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ًجألق ع محأل و دًر ال بإألدة ع الءإألاوى الإدًأل ال إألو الإئص ايأ" :عإدو ً إري أ إو ع اتيفإل أً تيفإود علإى إ ميفو ااائيفإو
ادلرصصإو لشإإاًى ال بإإألدةص ًعلإإى ادلإإدارس ًادلس شإفيفألت ًادلءإإألا ًفءإأل ل صإإألميفمصأل ااسألسإيفو ًإخضإإألع إاشإإألق أً إتألمإإو مثإإل
أل ه ااائيفو اخ ال ص ج"(ٔ).
الخاتمة والتوصيات
َّددي ْتددام هددنا البحددث أود أن أشددير إلددر أهددم مددا توصددلت إليددَ مددن ْددالل دراسددتي لهددنا الموَددوع ومددا نشددأ
عندي من األَّكار واإلقتراحات والتوصيات
ٔ .إى ااتليفإإألت إإا ادلسإإلمو ع البلإإداى اإلسإإالميفو تإإد عألش إوا اإإل ادلسإإلمل م إإاز نص زلميفإإل ع أ ل إ م الإإل ال إ ر خ
اإلسالم ص ًمأل ًتري عليفصو من الظلإو ًالءمإري ع ا إ الفإرتات فلإو كإن مسإ ئدا إىل الئصإوص ًالءئألعإألت اإلسإالميفوص
ًإ أل األى من ااعمأله الف د و الد اس ئد إىل ألوٌ ًطمولألت ا ا صلو من ادلسلمل.
ٕ .إى ال إإدليفل الء إإألطري عل إإى أى ااتليف إإألت إإا ادلس إإلمو ع ا م إإألت اإلس إإالميفو ا إإألاوا عا إإا ن ع مئ إإألطءصو مكإ إ مل ا إإل
أألليفصوص ألو اءألؤألو ًاءألق م ألادألو ًائألهسصو ًصوام صو ..لر أل ا ال ص .
ٖ .من ل الدًلو اإلسالميفو أى ئظو ألكألو دًر عبألدة ا ادلسلمل امأل إئظو دًر عبإألدة ادلسإلملص ًأى إوأل اإلأل مإألو
ا لو اءدر مأل س ح لو الدًر من اإلأل مألو من ا إف اط أً ف ط.
ٗ .مإإأل ءإإوو اإإه ا إ جصلإإو ادلسإإلمل ع أل إ ا ال ص إ مإإن ألإإدو الكئإإألهس للمس إيفحيفل ًأد إ ة اليفا إإد ل ً إاألو ع ال إ ام
ً األإإأل إ َإألرض مبإإأل ذا اإأله مإإن اادلإإو ًادلمألرسإألت الإإد مألرسإصأل سإإلف ألإ ه اامإإوص ًأهنإإأل ال متإ اإ ٍ صإإلو إىل اإلسإإالو
ًأألله.
٘ .شإصألدة إا ادلسإلمل علإى موتإف ادلسإلمل مإن دًر عبإألدات إا ادلسإلمل ااإ لجإو علإى الإ ن إدًى أى فإإرتًا
على اإلسالو ًأألله الشبصألت ًاااألذ من أهنو تألموا ع ف ولألاو ً شلألرسألاو األإلاألدات ًالء ل ًالئص لعاألو.
التوصيات
ًائألق على مأل سب ع أل ا البحث أًص ا صألت ادلساًلو ًعلمألق اامو اإلسالميفو مبأل أ:
ٔ .علإإى ال لمإإألق ًالإإدعألة ال ص إ ج ا ج إ ن ادلمألرسإإألت الش إئيف و الإإد ءإإوو لإإأل ا مألعإإألت اإلرألألايفإإو األسإإو الإإد ن إ
ادلسلمل من ألدو م ألادألو ًإ اهصو ًط دألو من أمألائصوص ًايفألى اادلو السألطحو على ل مو ذلو.

إإا

ٕ .ال م إإل عل إإى فإ إ ج تئ إ إوات مصم إإو للحإ إوار ادل م إإدى ًال ص إإل ا إإل أص إ إحألب ال إإد ألاألت عل إإى مسإ إ وٌ اات إإألليفو ًال إإدًه
اإلسالميفوص ًذلو لرتسيفخ اامن اإلج مألع ع لو البلداىص ًال يف مري ااتليفألت دًى ألضو أً ليفف.
ٖ .طم اإإو ااتليفإإألت إإا ادلسإإلمو ع البلإإداى اإلسإإالميفو مإإن تبإإل السإإلطألت ع البلإإداى اإلسإإالميفوص ًايفإإألى لءيفءإإو موتإإف
(ٔ) ئظ  :محأل و ااتل يفألت ع الءألاوى الدًأل ال ألوص اظ ة رخييفو ًتألاوايفو  :الدا ور صلالق ائ ألى (ص ٖٔٗ).
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اإلسالو ذلو عن ط األفو الوسألهل ادلمكئو.
ٗ .اش الوع اإلسالم لوه لءوم ااتليفألت ا ادلسلمو ًالرتاو م ألادألو ال شبألب ادلسلمل.
٘ .على ااتليفإألت إا ادلسإلمو ال إ ل علإى لءإوتصو ًلإدًد صإالليفألاو ًالءإواال السإألهدة ع البلإداى اإلسإالميفو ادل لءإو
ءوتصو ًًاجبألاو اعيفو الدفألع عمأل س حءوى من ذلو.
المصادر والمراجع

ًأل ا د الء آى الك ن

ٔ .االكإإألو السإإلطألايفو ًالوال إإألت الد ئيفإإو :أاإإو احلسإإن عل إ اإإن زلمإإد اإإن زلمإإد اإإن لبيف إ البص إ ٍ البعإإدادٍص الشإإصا
األدلألًردٍ(ت ٗ٘ٓ :ألإ)ص دار احلد ث الءألأل ة .
ٕ .ألكإألو أألإإل ال مإإو  :زلمإإد اإإن أيب اكإ اإإن أ إإوب اإإن سإ د مشإإس الإإد ن ااإإن الء إيفو ا وز إإو( ت ٔ٘ٚألإإ) مءيفإ س إيفد
عم اىص دار احلد ثص الءألأل ة ٕٔٗٙي – ٕ٘ٓٓوص مءيف وسف أمحد البك ٍ ًشألا وفيف ال ألرًرٍ.
ٖ .إعالى اامو ادل حدة للءضألق على ليفري أشكأله ال ميفيفا ال ئص ٍ :اع مد ًاش علإى ادلإأل مبوجإ تإ ار ا م يفإو ال ألمإو:
(ٗٓ( ) ٜٔد )ٔٛ-ادلارخ ع ٕٓ ش ن الثألين  /اوفم ٖٜٔٙو
ٗ .اإلع إإالى ال إإألدل حلء إإوم اإلاس إإألى ادل ُم إإد مبوجإ إ تإ إ ار ا م يف إإو ال ألم إإو  ( ٕٔٚأل إإف د ٖ ) -ادل إإارخ ع ٓٔ/ا إإألاوى
ااًه -د سم ٜٔٗٛو.
٘ .اإلتئإإألع ع فءإإه اإلمإألو أمحإإد اإإن لئبإإل :شإ ل الإإد ن موسإإى اإإن أمحإإد اإإن موسإإى أاإإو الئجإإأل احلجإإألًٍص ( ت ٜٓٙألإإ)
مءيف عبداللطيفف زلمد موسى السبك ص دار ادل فوص ااًت.
 .ٙااو :الشإإألف أاإإو عبإإد اهلل زلمإإد اإإن إدر إإس اإإن ال بإألس اإإن عثمإإألى اإإن شإإألفري اإإن عبإإد ادلطلإ اإإن عبإإد مئإألل ادلطلإإيب
الء ش ادلك (ادل وىفٕٓٗ :ألإ)ص دار ادل فو – ااًت -ادًى طب و-ص سئؤٗٔٓ :ألإٜٜٔٓ/و .
 .ٚاامإواه الاإإن زصلو إإه :أاإإو أمحإإد محيفإإد اإن سللإإد اإإن ت يفبإإو اإإن عبإإد اهلل اخل سإألين ادل إ ًل اإإألان زصلو إإه (ادل إإوىفٕ٘ٔ :ألإإ)ص
مءيفإ الإإدا ور :شإإألا ذ إ فيفإإألض ااسإ ألذ ادلسإإألعد  -ألم إإو ادللإإو سإ ودص ماإإا ادللإإو فيفصإإل للبحإإوث ًالدراسإإألت
اإلسالميفوص الس ود وص الطب و :ااًىلص  ٔٗٓٙألإ  ٜٔٛٙ -و
 .ٛأألإل ال مإو ع اإلسإالوص إ ليفف :د .أ.س .إوىص لإو ً ليفإ  :لسإن لبشإ ص اذليفعإو ادلصإ و ال ألمإو للك إألبص الطب إإو
الثأللثوص ٜٜٗٔو.
 .ٜالبح ال اه ش ح ائا الدتأله ص  :ز إن الإد ن اإن إاإ األيفو اإن زلمإدص ادل إ ًل اإألان صلإيفو ادلصإ ٍ (ادل إوىفٜٚٓ :ألإإ)ص دار
الك ألب اإلسالم ص الطب و الثألايفو  -ادًى ألر خ .
ٓٔ .اإإداهري الصإإئألهري ع يفإ الش إ اهريص اإلمإألو عإإالق الإإد ن أيب اكإ اإإن مس إ ود ألك إأل س إألين احلئفإ ادللء إ مبلإإو ال لمإإألق
(ت ٘ٛٚ : :ألإ) ادلك بو احلبيفبيفوص األاس ألىص الطب و ااًىلٜٔٗٓ :ألإ دار الك ألب ال يب سئو ٕٜٔٛوص ااًت.
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ٔٔ .البئأل و ع شإ ح اذلدا إوص زلمإود اإن أمحإد اإن موسإى اإن أمحإد العيف إأل يب احلئفإ اإدر الإد ن ال يفإف(تٛ٘٘ : :ألإإ)ص دار
الك ال لميفوص ااًتص الطب و ااًىلٕٔٗٓ :ألإٕٓٓٓ -و.
ٕٔ .البيفألى ًال حصيفل ًالش ح ًال وجيفهص أاو الوليفد زلمإد اإن أمحإد اإن رشإيفد الءإ طيب (تٕ٘ٓ : :ألإإ) مءيفإ زلمإد لجإ
ًآخ ًىص دار الع ب اإلسالم ص ااًت الطب و الثألايفؤٗٓٛ :ألإ ٜٔٛٛو.
ادللءإ مب ضإى الاايفإدٍص ( ت

ٖٔ .ألج ال ًس من جواأل الءألموسص زلمد ان زلمد اإن عبإدال زام احلسإيففص أاإو الفإيف
ٕ٘ٓٔ ألإ) مءيف رلموعو من اةءءلص دار اذلدا و. .
ٗٔ .ر خ اان خلدًى (د واى ادلب إدأ ًاخلإ ع إألر خ ال إ ب ًال اإ ًمإن عألصإ ألو مإن ذًٍ الشإ ى اااإ ) :عبإد ال محإألى
اإإن زلمإإد اإإن زلمإإد ااإإن خلإإدًى أاإإو ز إإد ًأل الإإد ن احلض إ م ااش إبيفل (تٛٓٛ :أل إإ)ص مءيف إ خليفإإل شإإحألدةص دار
الفك ص ااًتص الطب و الثألايفؤٗٓٛ :ألإ ٜٔٛٛ -و.
٘ٔ .مفإإو اة إإألج ع شإ ح ادلئصإإألجص امحإإد اإإن زلمإإد اإإن علإ اإإن لجإ اذليفثمإ ص ادلك بإإو ال جألر إإو الكإ ٌ مبصإ ص ٖٔ٘ٚي
ٖ ٜٔٛو.
 .ٔٙال س إإألمج ًال دًاايف إإو ا إإل اإلس إإالو ًالع إ ب :ص إإألَل عب إإد الإ إ محن احلص إإلص إص إإدار :ماسس إإو الوت إإفص الطب إإو ااًىلص
ٜٔٗٓألإ.
 .ٔٚفسإإا الإ ازٍ ( مفإإأل يفج العيفإ ص أً ال فسإإا الكبإإاص فسإإا الإ ازٍ )ص أاإإو عبإإد اهلل زلمإإد اإإن عمإ اإإن احلسإإن ال يفمإ
ال ازٍ ادللء افر الد ن ال ازٍ(تٙٓٙ :ألإ)دار إليفألق الرتاث ال يبص ااًتص الطب و الثأللثؤٕٗٓ :ألإ.
 .ٔٛلألشإيفو ااإإن عألاإإد ن ( رد اة إألر علإإى الإإدر ادلر إإألر) :ش إ ح ئإإو اااصإإألرص فءإإه اإلم إألو أاإإو لئيففإإو زلمإإد أمإإلص ااإإن
عألا إإد ن ا إإن عمإ إ ا إإن عب إإد ال ا إإا عألا إإد ن الدمش إإء احلئفإ إ (تٕٕ٘ٔي) دار الفكإ إ ص ا إإاًت الطب إإو الثألايف إإو:
ٕٔٗٔي ي ٕٜٜٔو
 .ٜٔلألشيفو ا مإل علإى شإ ح ادلإئصج :سإليفمألى اإن عمإ اإن مئصإور ال جيفلإ اازألإ ٍ ادل إ ًل األ مإل (ت ٕٗٓٔي) ص
دار الفك ص ااًت ادًى طب و ًادًى ر خ.
ٕٓ .لألشيفو الدسوت على الش ح الكبإا :زلمإد اإن أمحإد اإن ع فإو الدسإوت ادلإأللك (تٖٕٓٔي)ص مءيفإ زلمإد علإ ص
دار الفك ص ااًت
ٕٔ .احلض إألرة اإلسإإالميفو ع الء إ ى ال ااإإري اذلج إ ٍص آدو م إإاص إ  :زلمإإد عبإإد اذلإإألدٍ أاإإو ر إإدةص دار الك إإألب ال إ يب-
ااًتص الطب و اخلألمسو.
ٕٕ .محأل و ااتليفألت ع الءألاوى الدًأل ال ألوص اظ ة رخييفو ًتألاوايفو  :الدا ور صلالق ائ ألى .دار السنص سئوٕٜٓٓ:و.
ٖٕ .اخل إ اج ايب وسإإف :أاإإو وسإإف ءإإوب اإإن إا إ األيفو اإإن لبيف إ اإإن س إ د اإإن لب إإو اااص إألرٍ (ادل إإوىف ٕٔٛ :أل إإ)ص
ادلك بو اازأل و للرتاثص مءيف  :طه عبد ال قًل س د ص س د لسن زلمد.
ٕٗ .اخل إإدة الئفيفسإإو ع إألر خ الكئيفسإإوص ااابإإأل إ س إ ًرسص تإإألو اطب إإه الءمإإص عطإإألاهلل أرسإإألايفوسص ادلك بإإو الءبطيفإإو علإإى
ااارتايف .
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ٕ٘ .اخلالصإإو ع ألك إألو أألإإل ال مإإوص لإإري ًإعإإداد البأللإإث ع الء إ آى ًالسإإئوص عل إ اإإن اإإأل ف الشإإحودص الطب إإو ااًىلص
ٖٓٗٔألإ – .من ااارتايف -
 .ٕٙالدر ادلئثورص عبدال محن ان أيب اك جاله الد ن السيفوط ( ت ٔٔ ٜألإ) دار الفك ص ااًت ٖٜٜٔو..
 .ٕٚالإ خاة ع فءإإه اإلمإألو مأللإإوص أاإإو ال بإألس ش إصألب الإإد نص أمحإإد اإإن إدر إإس الشإإصا ا إأللء اع(تٗٙٛي)مءيف إ زلمإإد
لج ص دار الع ب اإلسالم ااًتص الطب و ااًىل ٜٜٗٔو.
 .ٕٛدًلو اإلسالو ع ااادلس :زلمد عبد اهلل عئألى ادلارخ ادلصإ ٍ (ادل إوىفٔٗٓٙ :ألإإ)ص مك بإو اخلإألصل ص الءإألأل ةص الطب إو:
ال اا وص  ٜٜٔٚو
 .ٕٜرًح ادل إ إ إألين ع فس إ إ إإا الء إ إ إ آى ال ظ إ إ إيفو ًالس إ إ إإبري ادلث إ إ إإألينص ش إ إ إصألب ال إ إ إإد ن الس إ إ إيفد زلمإ إ إإود ا إ إ إإن عب إ إ إإداهلل ايلوس إ إ إ
البعدادٍ(تٕٓٔٚي) مءيف عل عبد البألرٍ عطيفوص دار الك ال لميفوص ااًت الطب و ااًىلٔٗٔ٘ :ألإ.
ٖٓ .رً إإو الطإإأللبل ًعمإإدة ادلف إإلص أاإإو زا إإأل زليف إ الإإد ن ع إ اإإن ش إ ل الئإإوًٍ (تٙٚٙي) مءيف إ زألإإا الشإإألً ص
ادلك اإلسالم ص ااًت ص الطب و الثأللثو ٕٔٗٔ :ألإ ٜٜٔٔو .
الس ِج ْسإ ألين (ادل إوىف:
ٖٔ .سئن أيب داًد :أاو داًد سليفمألى ان ااش ث ان إسحألم ان اشا ان شإداد اإن عمإ ً اازدٍ ِّ
ٕ٘ٚألإ)ص اةء  :ش يف اارااًط  -زل َّمد ِ
األمل ت ه الل ص دار ال سأللو ال ألدليفو.
َ
َ
ٕٖ .السئن الك ٌ :أاو اك أمحد ان احلسل ان عل البيفصء ص (تٗ٘ٛ :ألإ)مءيف زلمد عبد الءإألدر عطإألص دار الك إ
ال لميفوص ااًتص الطب و الثأللثؤٕٗٗ :ي ٖٕٓٓو.
ٖٖ .شإ إ ح الس إإا الكب إإا :زلم إإد ا إإن أمح إإد ا إإن أيب س إإصل مش إإس ااهم إإو الس خسإ إ (ادل إإوىفٖٗٛ :ألإ إإ)ص الشإ إاو الشإ إ تيفو
لإلعالاألتص -ادًى طب و -سئؤٜٚٔ :و
ٖٗ .مشس ال ب سطري على الع ب :ز ع د ألواكإهص لإو :فإألرًم ايفضإوى ًامإأله دسإوت ص الطب إو ال ألشإ ةص دار صإألدرص
ااًتص ٖٕٗٔألإ.
ٖ٘ .صإحيفج البرإألرٍ( :ا إألمري ادلسإإئد الصإحيفج ادلر صإ )من أمإإور رسإإوه اهلل صإإلى اهلل عليفإإه ًسإإلو ًسإإئئه ًأ ألمإإهص زلمإإد
اإإن إذألعيفإإل أاإإو عبإإداهلل البر إألرٍ ا حف إ مءيف إ زلمإإد زألإإا اإإن األص إ الئألص إ ص دار طإإوم الئج إألة صالطب إإو ااًىل:
ٕٕٗٔألإ.
 .ٖٙصحيفج مسلو( :ادلسئد الصحيفج ادلر ص ) مسلو اإن احلجإألج أاإو احلسإن الءشإاٍ الئيفسإأل اإورٍ إ(تٕٔٙي) مءيفإ
زلمد فااد عبد البألت صدار إليفألق الرتث ال يب ااًت
 .ٖٚإإا ادلسإإلمل ع ا مإإري اإلسإإالم  :د .وسإإف الء إإألًٍ ص مك بإإو الوألبإإوص الءإإألأل ةص الطب إإو الثأللثإإو ٖٔٗٔ :ألإ إ –
ٕ ٜٜٔو.
 .ٖٛفإ ج الءإد ص ا إألمري اإل فإف ال ًا إو ًالدرا إو مإن علإو ال فسإاص زلمإد اإن علإ اإن زلمإد الشإواألينص (ت ٕٔ٘ٓ :ألإإ)
دار الفك ص ااًت.
 .ٖٜف وح البلداىص أمحد ان ع ان البالذرٍ طبري األلءألأل ةص مطب إوص البيفإألى ال إ يب (ت ٕٜٚ :ألإإ) دار الك إ ال لميفإوص
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ااًت ٖٓٗٔ ألإ.
ٓٗ .ع اله الء آى :سيفد تط إاإ األيفو لسإل الشإألريب (ادل إوىفٖٔٛ٘ :ألإإ)ص دار الشإ ًم  -اإاًت -الءإألأل ةص الطب إو:
السألا و عش  ٕٔٗٔ -ألإ
ٔٗ .ت اهف احل  :للشيفخ زلمد العااألص دار الءلو – دمش ص الطب و الثألايفوص سئؤٗٔٛ :ألإ ٜٜٔٚ -و.
صإإألا ص
وراا إ (ادل إإوىف ٜٔٛٔ :و)ص ءإإدن :الإإدا ور زليف إ ال إ ّد ن َ
وراا إ ج ً ليفإإألو ج إيفمس د َ
ٕٗ .تصإإو احلضإإألرةًِ :ه د َ
زلمود ًآخ نص دار ا يفلص ااًت  -لبئألىص ادلئظمو ال ايفو للرتايفو ًالثءألفإو ًال لإووص إواسص
لو :الدا ور زا صليف
ُ
عألو الئش  ٔٗٓٛ :ألإ  ٜٔٛٛ -و
ٖٗ .اشإإألل الءئإإألع عإإن مإإنت اإلتئإإألعص مئصإإور اإإن إإواس اإإن صإإالح الإإد ن ااإإن لسإإن ااإإن إدر إإس البصإإوأ احلئبلإ ص (ت:
ٔ٘ٓٔ ألإ) ادلك بو ال لميفوص ااًتص مءيف ألاله مصلح مصطفى ألاله ًدار الفك ٕٓٗٔ ألإ.
ٗٗ .لسألى ال بص زلمد ان مك و ان مئظور اإلف ء ادلص ٍص دار صألدر.
٘ٗ .سل إألر الصإإحألح ع اللعإإوص ز إإن الإإد نص أاإإو عبإإد اهلل زلمإإد اإإن أيب اك إ اإإن عبإإد الءإإألدر احلئف إ ال إ ازٍ (تٙٙٙ :أل إإ)
مءيف وسف الشيفخ زلمدص ادلك بو ال ص و ااًتص الطب و اخلألمسؤٕٗٓ :ألإ ٜٜٜٔ -و.
 .ٗٙسل ص الفءه اإلسإالم ع إوق الءإ آى ًالسإئو :زلمإد اإن إاإ األيفو اإن عبإد اهلل ال إوجي ٍص دار أصإداق ا مإريص ادلملكإو
ال ايفو الس ود وص الطب و :احلألد و عش ةص ٖٔٗٔ ألإ  ٕٓٔٓ -و
 .ٗٚادلص إ إإبألح ادلئ إ إإا ع إ إ إ الشإ إ إ ح الكباصأمح إ إإد ا إ إإن زلم إ إإد ا إ إإن علإ إ إ الفيف إ إإوم أا إ إإو ال ب إ إإألسص(ت ٚٚٓ :ألإ إ إإ)ادلك بو
ال لميفوصااًت.
 .ٗٛمصئف اان أيب شيفبو (الك إألب ادلصإئف ع االألد إث ًايثإألر)صأاو اكإ اإن أيب شإيفبوص عبإد اهلل اإن زلمإد اإن إاإ األيفو
ان عثمألى ان خواسد ال بس (ادل وىفٕٖ٘ :ألإ)ص اةء  :امأله وسف احلوتص الئألش  :مك بو ال شد  -ال ألض
 .ٜٗادل جو الوسيفطص رلمري اللعو ال ايفو األلءألأل ةص دار الدعوة.
ٓ٘ .م فإإو الس إإئن ًااث إإألرص أمحإإد ا إإن احلس إإن اإإن عل إ ا إإن موسإإى اخل اس إألين أا إإو اك إ البيفصء إ ص (ت ٗ٘ٛ :أل إإ) مءيف إ
عبإإدادل ط أمإإل تل ج إ ص جألم إإو الدراس إألت اإلسإإالميفو األاس إ ألى -دار ت يفبإإوص دمش إ ص اإإاًت دار الوف إإألق الءإإألأل ةص
الطب و ااًىل ٕٔٗٔ :ألإ  ٜٜٔٔ -و.
ٔ٘ .مع إإف اة إإألج إىل م ف إإو م إألين ألف إإألظ ادلئص إإألج :مش إإس ال إإد نص زلم إإد ا إإن أمح إإد اخلطيف إ الشإ إ ايفف الش إإألف (ادل إإوىف:
ٜٚٚألإ)ص دار الك ال لميفوص الطب و :ااًىلص ٘ٔٗٔألإ ٜٜٔٗ -و.
ٕ٘ .ادلعإإف الاإإن تدامإإو :أاإإو زلمإإد موف إ الإإد ن عبإإد اهلل اإإن أمحإإد اإإن زلمإإد اإإن تدامإإو ا مإإألعيفل ادلءدس إ د الدمشإإء
احلئبل صالشصا األان تدامو ادلءدس (ادل وىفٕٙٓ:ألإ)صمك بو الءألأل ةص-ادًى طب و-ص ألر خ الئش ٖٔٛٛ:ألإٜٔٙٛ -و
ٖ٘ .مواألإ ا ليفإإلص لشإ ح سل ص إ اخلليفإإلص مشإإس الإإد ن أاإإو عبإإد اهلل زلمإإد اإإن زلمإإد الط إ ا السإ ادلع إ يب(تٜ٘ٗ :ألإإ)ص
مءيف زا أل عماا تص دار عألمل الك ص ٖٕٗٔي ٖٕٓٓو.
ٗ٘ .ادلوسإوعو الفءصيفإإو الكو يفإإو -إعإداد ئإإو مإإن ًزارة ااًتإألل ًالشإإاًى اإلسإإالميفو الكو يفإوص الطب إإو الثألايفإإؤٗٓٗ :ألإإص
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مطألاري دار الصفوة مص .
٘٘ .ادلوطإ  :مأللإإو اإإن أاإإس اإإن مأللإإو اإإن عإإألم ااصإإبح ادلإإدين (ادل إإوىفٜٔٚ :ألإإ)ص اةء إ  :زلمإإد مصإإطفى ااعظم إ ص
الئألش إ  :ماسسإإو زا إإد اإإن سإإلطألى آه هنيفإإألى لألعمإإأله اخلا إإو ًاإلاسإإألايفو  -أاإإو إإيب – اإلم إألراتص الطب إإو :ااًىلص
ٕ٘ٗٔ ألإ  ٕٓٓٗ -و
 .٘ٙهنأل إو اة إإألج اىل شإ ح ادلئصإإألجص مشإس الإإد ن زلمإد اإإن أيب ال بإألس أمحإإد اإن محإإاة شإصألب الإإد ن ال ملإ ص (تٔٓٓٗ :
ألإ) طب و ٗٓٗٔ ألإ  ٜٔٛٗ -و.
 .٘ٚهنأل و ادلطل ع درا و ادلإ أل ص ع الفءإه الشإألف ص عبإدادللو اإن عبإداهلل اإن وسإف اإن زلمإد ا إو فص ادللءإ ا مإألو
احل ملص (ت ٗٚٛ :ألإ) مءيف عبدال ظيفو زلمود ال ه ص دار ادلئصألج الطب و ااًىل ٕٔٗٛ :ألإ  ٕٓٓٚ -و.
ًاس فدت من ادلواتري اإللكرتًايفو اي يفو:
 مئ دٌ اازأل لhttp://www.azahera.net/showthread.php?t=2443 :ص ر خ ادل اج وٕٓٔ٘/ٕ/ٕٖ :و. موت إإري ا ا إ إ ة اإ إ http://www.aljazeera.net :ص عئإ إواى احللء إإو ( إإا ادلس إإلمل ع ا م إإري اإلس إإالم )ص إ إ ر خ ادل اج إإو:ٖٕٕٓٔ٘/ٕ/و.
 موتري مفك ة اإلسالوhttp://islammemo.cc/akhbar/American/2008/05/22/64316.html :ر خ ادل اج وٕٓٔ٘/ٕ/ٕٖ :و.
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