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 الرحيم  الرمحن  هللا  بسم

 سؤال  جواب
 !اخلالفة بعودة  املطالبة األصوات وارتفاع   صوفيا آلاي الصالة  عودة

 :السؤال

  مصطفى  أن  كذلك   ونعلم...  مسجدا    صوفيا  ي آ  كنيسة  اختذ   القسطنطينية  فتح  دماعن   -  هللا  رمحه   -  الفاتح  ا  حممد   أن   نعلم
 املسلمي   من  طلبا    أردوغان   رفض  م،2013  سنة  وف ...  متحفا    وجعلها  صوفيا  يآ  عن  املسجد   صفة  أزال  قد   -  هللا  لعنه  -  كمال
وأن   ا مسجدا ...صوفي  يآ  إبعادة  قرارا    احملكمة  أصدرت  ،أردوغان   أوامر  على  وبناء  العام،  هذا  ف  ث ...  مسجدا    صوفيا  يآ  إبعادة

  يؤثر  فهل  الصالة،  خالل  فقط  ستغطى  اجلدران   على   يتال  النصرانية  الرسومات  وأن  ، م2020/ 24/7  اجلمعة   يوم الصالة أقيمت فيه  
 عام؟!   500  حنو   منذ طاهرا   نظيفا    مسجدا   كانت  صوفيا  آي و   الرسومات   هذه  جاءت   أين  من   ث الصالة؟  صحة  ف   هذا

 ون ونك  نرجوه،   والذي   هلا،   الفاتح   حممد  فتح   عند  صوفيا   ي آل  ابلنسبة  الشرعي  احلكم   ف   االضطراب  من   شيء   عندن   أصبح   لقد
 اب قلوبنا، ولكم الشكر والتقدير.ابجلو  لتطمئن  املفتوحة،   البالد  ف   الكفار  معابد   ف   الشرعي  احلكم  بيان  هو  الشاكرين،   من   لكم

 :اجلواب

 وابهلل  فنقول   فيها،  الشرعي   الرأي  بيان   مع  ومتعلقاهتا،   العالقة  ذات  األمور   نستعرض   التساؤالت،   هذه  عن  اجلواب  يتضح   لكي
 : التوفيق

 فتح  ذكرى   مبناسبة  م 2020/ 01/ 02  -  هـ 1441  األوىل  مجادى  من   السابع  ف   كلمتنا   ف   جاء  أن  سبق  لقد  :أولا 
 ربيع   من  والعشرين السادس  من  اعتبارا   وحماصرهتا القسطنطينية غزو الفاتح  بدأ  لقد...] : يلي ما   م 1453-هـ857 سنة القسطنطينية

 دخل   وملا  شهرين،  حنو   استمر  احلصار   أن   أي   هـ، 857  األوىل   مجادى   الشهر  اهذ   مثل   من   العشرين  الثالاثء  فجر  فتحها  مت  حت  األول
 حيث   "،صوفيا  آي"  كنيسة  إىل  توجه   ث   والنجاح،  الظفر  هذا  على  شكرا    هلل  وسجد   فرسه،  عن  ترجل  ظافرا    املدينة  الفاتح   حممد 

 موضع ف  مسجد  إبقامة  وأمر  مسجد،  إىل  "فياصو  آي" كنيسة  بتحويل وأمر  األمان،  فمنحهم ورهبانه، البيزنطي الشعب  فيها احتشد 
 ورضي هللا  رمحه  هناك  وتوف  القسطنطينية، لغزو  األوىل  احلملة  صفوف  ضمن  كان  حيث  األنصاري"،  أيوب  "أب  اجلليل الصحاب  قرب
 على   وأطلق   أدرنه،   سابقا    كانت  أن   بعد  لدولته  عاصمة   القسطنطينية  اختاذ  الفتح   بعد  اللقب   هبذا  لُق ِّب  الذي  الفاتح   وقرر...  عنه

 وتوجه  املدينة  الفاتح  دخل  ث   بـ"إستانبول"،  واشتهرت  اإلسالم"،  "دار  اإلسالم   مدينة  أي  بول"  "إسالم  اسم  فتحها  بعد   القسطنطينية
 الشريف  حديثه  ف  ملسو هيلع هللا ىلص   هللا   رسول   بشرى   حتققت  وهكذا  ... ومحده  ونعمته  هللا   بفضل   مسجدا   وأصبحت   فيها  وصلى   " صوفيا  آي "  إىل 
َنَما :  قال  العاص  بن  عمرو   بن  اّللِّ   َعْبد  عن  َأَوال    تـُْفَتحُ   اْلَمدِّينَـَتْيِّ   َأي    ملسو هيلع هللا ىلص   اّللِّ   َرُسولُ   ُسئِّلَ   إِّذْ   َنْكُتبُ   ملسو هيلع هللا ىلص   اّللِّ   َرُسولِّ   َحْولَ   حَنْنُ   بـَيـْ

َيُة؟  أَوْ   ُقْسطَْنطِّينَِّيةُ   ف   واحلاكم  مسنده  ف   أمحد   رواه  «، ق ْسطَْنِطيِنيَّةَ   ْعِن ي َ   َأوَّلا،   ت  ْفَتح    ِهَرْقلَ   ِمديَنة  »:  ملسو هيلع هللا ىلص  اّللِّ   َرُسولُ   فـََقالَ   ُرومِّ
 شرط   "على:  قائال    التلخيص   ف   الذهب   عليه  وعلق   خيرجاه"،   ول   الشيخي   شرط   على   صحيح   حديث  "هذا  عنه   وقال   املستدرك
َ   َسِّعَ   أَنَهُ   أَبِّيهِّ   َعنْ   اْْلَثْـَعمِّي    بِّْشر    ْبن   اّللِّ   َعْبد  عن   الشريف   احلديث   ف   وكذلك .  ومسلم"  البخاري  لَت  ْفَتَحنَّ »:  يـَُقولُ   ملسو هيلع هللا ىلص   الَنبِّ

 فـََغزَا  َفَحَدثـُْتهُ   َفَسأََلنِّ   اْلَملِّكِّ   َعْبدِّ   ْبنُ   َمْسَلَمةُ   َفَدَعانِّ :  قَالَ   «اجْلَْيش    َذِلكَ   اجْلَْيش    َولَِنْعمَ   َأِمي َها  اأْلَِمي    فَ َلِنْعمَ   اْلق ْسطَْنِطيِنيَّة  
 البشرى  هذه فتحققت ... ثقات" ورجاله   والطربان والبزار أمحد "رواه عليه التعليق ف  الزوائد  جممع   ف وجاء   أمحد، رواه اْلُقْسطَْنطِّينَِّيَة،
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  اهتم  فقد  طفولته،   منذ  مستقيما    إعدادا    أُعِّدَ   قد   كان   ولكنه  والعشرين،  احلادية  يتجاوز   ل   الذي   الفاتح   حممد    الشاب  هذا  يدي   على
 أول  كان  الذي  سنقر"   الدين  مشس   "آق   الشيخ   ومنهم  ... عصره  أساتذة   خرية   يد   على  يتتلمذ  فجعله  به،  ان الث  مراد   السلطان  والده

 على   الفتح   ذلك   حتقيق   إىل   يصبو  وهو   الفت   وكرب   القسطنطينية"،  "فتح  عن   ملسو هيلع هللا ىلص   هللا   رسول   حديث   صغره   منذ  ذهنه  ف   زرع  من 
 .[...القائد  نِّعم   الفاتح  كان  فقد   ملسو هيلع هللا ىلص هللا  رسول  مدح   له   فحقَ   وفضله، مبنه  هللا  أكرمه   وقد  ...يديه

 الفاتح  حممد  وقام   املسلمي،   لدى   كبرية   برمزية  حيظى   عظيما    إسالميا    جامعا    صوفيا  آي   أصبحت   الوقت   ذلك   ومنذ:  اثنياا 
 أو   ابلدهان  إزالتها  يستعصي  اليت   الرسوم  وطمس   اجلدران   على   من   لإلسالم  املخالفة  الرسوم  إبزالة  عهده  ف  االختصاص  وأصحاب 

 واستمر   ...املبي  والفتح   النصر   ذلك   على  هللا   حامدين  فيه   الصالة  املسلمون  يؤدي   مشرقا    نظيفا    طاهرا    مسجدا    فأصبح   ذلك،   حنو
 ... م24/11/1934  يوم   املشئوم   بقراره  متحف   إىل   وحتويله  املسجد   هذا  ف   الصالة   كمال   مصطفى   العصر   جمرم   منع  أن  إىل   ذلك
 بي   ما   املصلي   أمام   صوفيا   آي   إغالق   رى)ج :  سنوات  أربع  حنو   م 1930  منذ  املسجد  إبغالق   هللا  لعنه  قام   قد  ذلك   قبل  وكان

 أعمال   خالل.  الرتكية  اجلمهورية   مؤسس   كمال   مصطفى  من   أبمر   تنفيذها   جرى   اليت   الرتميم،  أعمال   بسبب   م 1930-1935
 إىل  صوفيا  آي   بتحويل  م1934  /24/11  بتاريخ  ءالوزرا  جمللس  قرار  ذلك  أعقب   ...خمتلفة  ترميم  عمليات  تنفيذ   جرى  الرتميم،
 هذه   فو   الزمن،   من  املدة  هذه   مغلقا  املسجد   بقي  أي  ("م 11/07/2020  األنضول  وكالة  aa.com.tr/ar/190".  متحف

 كور املذ   قراره  بعد  م 1935  عام  متحفا    صوفيا  آي  فتح  ث  ومن   الرسومات  تلك  يرسم  من   الغرب  بالد  من   حضر  أنه  ُيستبعد  ال  املدة
  اْلالفة   إلغاء  ف   الكربى  جرميته  كمال  مصطفى  اقرتف  قد   قبل  من  وكان   ...! ورسومات  نصرانية  آاثرا    هناك  أن   للناس  ظهرليُ 

 إىل   دعوة   لكل  ابلنسبة   فعل   فكذلك   اْلالفة  إلعادة  دعوة   كل   بوحشية   كمال   مصطفى   حارب   وكما .  م 1924-هـ 1342  اإلسالمية
 املدن  موقع  ف   جاء   كانت،   كما  مسجدا    صوفيا  ي آ  إعادة   إىل   شوق   ف   املسلمون  استمر  قدف  ذلك   ومع  ... مسجدا    صوفيا  آي   إعادة 
. للمسلمي   مسجدا    جمددا    "صوفيا  آي  "متحف  فيه  يرجع   الذي  اليوم  إىل   يتطلعون   األتراك  من  كثري  زال  ما]:  م2019/ 03/ 26

 وذلك  فيه،  الدينية  الشعائر  إقامة   حظر  قانون  لى ع  احتجاجا    مبناه  أمام  الصالة   املسلمي  آالفُ   أدى  2012/ 27/5  يوم   )ففي
  وافتحوا   ...السالسل  "اكسروا:  احملتجون   وهتف.  القسطنطينية  وفتحه  الفاتح  حممد   السلطان   النتصار  559  الـ  الذكرى  مبناسبة
 كان  ي ح  املطالبي   هؤالء   على  رد  أردوغان  ]لكن   مسجدا  فتحهب  ابملطالبة  عزائمهم  تفرت   ول   األسري"(   املسجد...  صوفيا  آي  مسجد

 . [نفسه  املدن   موقع   ...صوفيا آي  وضع  تغيري   ف يفكر  لن  أبنه  م 2013 العام  للوزراء   رئيسا  

 حيث   ، 2019/ 31/3لالنتخاابت البلدية اليت جرت ف تركيا األحد    الدعائية  احلملة   خالل   تغريت  أردوغان   نظرة   لكن :  اثلثاا 
(   أن  رأى  وكأنه   أسهمه   هبوط   الحظ   بذلك   فنادى  الربملانية   االنتخابية  أسهمه   من  سريفع  مسجد  إىل   صوفيا   آي حتويل  وتر   على   )الدق 

 إىل   إسطنبول  ف   " صوفيا  آي "  تسمية  إعادة   ينبغي  إنه  اجلمعة،  أردوغان،   طيب   رجب  الرتكي   الرئيس  )قال:  االنتخابية  احلملة   قمة   ف
 إىل  التنمية"و   العدالة  "حزب  ويتطلع   البلدية؛  االنتخاابت   تركيا  ف   غدا    وُُترى .  األحد   يوم  انتخاابت  بعد  متحف   من  بدال    مسجد
 عودة   أن  يدركون  املسلمي   ولكن   ( م2019  مارس آذار/  30  السبت   نت   اجلزيرة ...  2014  عام   حدث   ما   غرار   على   الفوز،   حتقيق 

 اْلالفة،  لدولة  املشرق  جداملس  صوفيا   آي  كان  فقد   ابْلالفة،  اإلسالم،   بدولة   ابإلسالم،   مرتبط  أمر  هو  كان   كما  مسجدا  صوفيا   آي
  براية   مستظال    ود يع  أن:  الصادقون   املؤمنون   يريده   هكذا  ... األمي  الصادق  هللا   رسول   بشرى   وحتقيق   املبي،   والفتح   النصر   عنوان 

 أردوغان   محلة  حتقق   فلم  ولذلك !  الوضعية  واألنظمة   العلمانية  براية  ستظلي  أن  ال   هللا،   رسول   حممد   هللا،   إال   إله   ال   راية  اْلالفة،
 من؟  أمام   وخسر !  تركيا  ف   مدينتي  أعظم  أي  وأنقرة   نبولطسإ  فخسر   غايتها  حتقق   ل  مسجدا ،  صوفيا  آي   إلعادة   الربملانية  االنتخابية



3    /6 

 هذه  بي  كبريا    فرقا    جيدوا  ل   الناس   ألن  وذلك!!  متحف  إىل  صوفيا   آي  حول   الذي   كمال  مصطفى  توابِّع  من  الشعب،   حزب   أمام
 !اْلالفة براية  ستظلي  أن   صوفيا  آلي يريد   ال   منها   أي   دام   ما  األحزاب

 ومع  اْلالفة،   بعودة  اقرتنت  إذا  إال   شعبيا    تسنده  وال  مثارها   تؤت   ال   كان  كما  مسجدا صوفيا  آي   عودة  أن  أردوغان يدرك  ل:  رابعاا 
 العليا  احملكمة أصدرت  ورغبته،  أمره  على ءفبنا وهكذا،! نفسه النهج ف  استمر أنه  إال االنتخاابت  نتائج ف   العي رأي ذلك  رأى أنه

 بعودة   ذلك  القرتان   ذكر  أي  دون   مسجد  إىل  إسطنبول  مدينة  ف  "صوفيا  آي"  متحف  لتحويل  م2020/ 10/7  يوم  حكما  الرتكية
 يآ  مسجد   فوق  ترفرف  الوضعية  والقواني  العلمان   النظام   بقاء  مع   م2020/ 7/ 24  ف  به  اجلمعة  صالة   أقيمت  ث   ومن  اْلالفة،

 !!صوفيا
 اتضح  وقد  عام،   500  طوال  كان  كما   مسجدا    صوفيا  آي   وعودة   اْلالفة   لعودة   املسلمي   شوق  هو   كم   الصالة   كشفت   لقد

 يوم   هـ 1441 احلجة   ذي   من  الثالث   ف   الرتكية  الدينية  الشئون  رئيس أرابش علي   اجلمعة   خطيب   قاله   مبا  الناس   غالب   ابتهاج  ف  ذلك
 احلمد   عظيم  )إن  :قال  عندما   وخباصة...  إغالقه  من  عاما    90  بعد  فيه  الصالة  عودة  عند  فياصو   آي  مسجد   فم  7/2020/ 24

 ملسو هيلع هللا ىلص  اأَلكرم  رسولنا   على   والسالم   والصالة .  الفضيلِّ   التارخيي   اليوم   هذا  مثلِّ   ف  وجنتمع   نلتقي  جعلنا   الذي   وجل   عز  لربنا  والشكر
 الَصحابة  على   والسالم   ... «اجْلَْيش    َذِلكَ   اجْلَْيش    َولَِنْعمَ   َأِمي َها،   اأْلَِمي    فَ َلِنْعمَ   ؛الق ْسطَْنطينيَّة    لَت فَتَحنَّ »  بقوله،   ابلفتح   بشر   ال ذي
 املعنوي البان يعترب الذي  عنه  اّللَ  رضي  األَنصاري أَي وب أبو  مقد متهِّم  وف البِّشارة  هذه  نيل طالبي  اّللَ  سبِّيل ف  خرجوا الذين  الكرام

 . عليها  واستأمننا  ومحاها   لنا  وطَنا   اأَلنضول  من   جعلوا  ممَن  وحماربينا  شهدائنا  كل   وعلى  أثرهم تفىاق  من وعلى  إلسطنبول،
 املصلي   وأم    الفتح،   حب  الفاتح   حممد   السلطان   قلب   ف   نقش  الذي   واحلكمة  العلم   صاحب   الدين"  مشس   "آق   على   والسالم

 حممد  الفاتح  والسلطان   الفطن  الشاب  األمري  ذلك   على  والسالمُ .  م1453  يونيو/حزيران   1  ف  صوفيا  آي  جبامع   مجعة   صالة   أول  ف
 زي ن  الذي   سنان،  معمار  الكبري،   احلرف  على  أيضا  والسالم  ...إسطنبول  فتح  من   وعنايته  وجل  عز   اّللَ   بفضل   متكن  والذي  ...خان 

 ... ابملآذن   صوفيا  آي
 إىل   مسجدا  بصفته  وقفا   منه  وجعل  املكان،   ذلك  خان   حممد   الفاتح  السلطان  أوقف .  الفاتح  وأمانة  الفتح،   َسة  صوفيا  آي  إن 

 هذه   أوقف  الذي   الطرف   شرط   عن  غىن  وال   الوقفية؛  ابألمالك  املساس  ميكن   ال  معتقدن،   ف .  املؤمني  عهدة  ف   وتركه  القيامة،   يوم
 أيضا    بل  فحسب؛   بالدن  سات مقد   من  ليس   يومنا   إىل   الوقت   ذلك  منذ   صوفيا   آي   فإن  ولذلك .  للعنة  يتعرض   منتهكها  وأن   امللكية،

 . األنضول(  إسطنبول/   aa.com.tr/ar/192 24/07/2020...  ملسو هيلع هللا ىلص   حممد  أمة  مقدسات من

  القسطنطينية،   بفتح   ملسو هيلع هللا ىلص   هللا   رسول  بشرى   َسعوا   عندما   وخباصة   املسلمي،   قلوب   ف   اإلسالم   مفاهيم   حتركت   لقد:  خامساا 
 آي  ومسجدها  نبولطسإ  واستمرت  مسجدا ،  صوفيا  آي   جعل  لذيا  وهو  القسطنطينية،  فتح  الذي  هو   اإلسالم   حكم  أن   وأدركوا
 كما   اإلعالم  وسائل  بعض  ف  وأُعلنت  بل  قلوهبم،  ف  اْلالفة  مفاهيم  حتركت  لذلك  سنة،  مخسمائة  حنن  العثمانية  اْلالفة  مركز  صوفيا

 يوليو متوز/  28  -  هـ  1441  احلجة   ذو  7  -  الثالاثء:  األوسط  الشرق  ذكرت   فقد  (احلقيقية  احلياة  -  حياة  جريشيك)  جملة  ف   جاء
 مباشرة بصورة  أمس، من   أول الصادر  اجلديد، عددها  ف   احلقيقية( احلياة-حياة  ريشيك غ) جملة  دعت   ذلك،  غضون )ف ]: م2020

 أن   الواجب  كان  وقد .  ([ذا ليس اآلن فمت؟إ):  تقول  العربية  ابللغة  عبارة  غالفها  على  اجمللة  ونشرت.  تركيا  ف  اْلالفة  إعالن   إىل
الرتكية(  ]:  ذلك  ضد   حزبه  ابسم  املتحدث  يصرح  أن   ال   ردوغان أ  يستجيب  العدالة   حزب  ابسم  املتحدث  استنكر  -أنقرة )زمان 

 إلعالن  الدعوات  إثر  على  صوفيا  آي  مسجد  افتتاح  عقب   انطلقت  اليت  اجلدل  حالة  شاليك،  عمرو  تركيا،  ف  احلاكم  والتنمية
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 اْلالفة  إلحياء  تدعو  عبارات  غالفه   على  منشور   بعدد  اليوم   صدرت   ، (احلقيقية  احلياة   -  حياة   غريشيك)  جملة   كانت و .  اْلالفة
 سياسي  استقطاب  افتعال  اْلطأ   من  أنه  مفيدا  واجتماعية،  وعلمانية  دميقراطية  قانون  دولة  تركيا  أن   شاليك  وأوضح .  جمددا    اإلسالمية

  مصطفى  رؤسائها،  وأول   اجلمهورية  ومؤسس  االستقالل  حرب  لقائد  ةابلرمح  )أدعو:  قائال  استمر  ث ...  لرتكيا  السياسي   النظام  بشأن 
  دعواتنا.  لرئيسنا  املاهرة  ابلقيادة  شعبنا  رغبات  إىل   وراسخة   سليمة  خبطوات  سنصل.  االستقالل  حرب  قادة  ومجيع  ،(أاتتورك)  كمال 

 احلزب  ابسم الناطق   يكشف  وهكذا.  [م2020/ 07/ 27 الرتكية  زمان...  الرتكية(  اجلمهورية   فلتحيا .  موحد   بلد  هو   وهدفنا  شعبنا  مع
 مر ليس هلل بل لغرض دنيوي زائل!األ  أن  احلاكم

 صوفيا  آاي   بعودة  قلبه  ينشرح  إسالمه  يف  صادق  مسلم  كل  أن  فمع!  اإلبل  تورد  الرتكية  اجلمهورية  رئيس  اي  هكذا  ماف
 يف   مضيئة شعلة  املبني،  والفتح النصر نعنوا  الفاتح حممد بدأها كما  يريدها كذلك  إسالمه يف  صادق مسلم  كل  أن إل مسجداا 

 مسجداا   إسالمه،  يف  صادق   مسلم  كل  يريدها  هكذا...ملسو هيلع هللا ىلص   هللا  رسول  بشرى  حتقيق  اإلسالمية،  اخلالفة  العثمانية،   اخلالفة  اتريخ
 آاي   عودة   تكون  أن  ل   عام،   500  حنو   بظلها  استظل   اليت  اخلالفة   راية  اإلسالم،   حكم  راية   اإلسالم،  راية  فوقه   ختفق  مشرقاا 
 الكفار   مصاحل  ختدم   اليت  الوضعية  والقوانني  العلمانية   براية  تستظل!  برملانيا  أو  بلدايا   زائالا،  انتخابياا   غرضاا   مسجداا   صوفيا

 ن وليس مصاحل اإلسالم واملسلمني! املستعمري
 فتح  عند  صوفيا  يآل  ابلنسبة  الشرعي  احلكم   ف  االضطراب  من   شيء  عندن   أصبح  لقد )  السؤال  آخر   ف   جاء   ما  أما :  سادساا 

 لتطمئن  املفتوحة،   البالد  ف   الكفار  معابد  ف   الشرعي   احلكم   بيان  هو  الشاكرين،   من  لكم   ونكون  نرجوه،  والذي   هلا،   الفاتح   حممد 
 (...قلوبنا  ابجلواب
 قهاءالف  عند  الفروع   بعض  ف  خمتلفة  آراء  هناك  كانت  لو  وحت  الشرعي،  احلكم  ف  اضطراب  هناك  يكون  أن  يصح  ال   أخي   ي

فال هب  االحتجاج  يصح  اليت  الشرعية  لألدلة  الراجح  فهمهم  على  بناء  ظنهم  على  يغلب  ما  وفق  فهي  املسلمي ولذلك  ا عندهم، 
 اضطراب... 

 :يلي  ما  يتبي  وجهها  على   وبتدبرها   قبل  من   الفقهاء   حبثها بل  جديدة   ليست   فهي  املسألة   هذه   أما 

 : التاحل  هذه   إحدى   عن خترج   ل   املفتوحة  البالد   إن  
 الذمة   أهل  مُيََكنُ   وال  بيعة،  وال  كنيسة  إحداث  فيه  جيوز  فال  ،وأمثاهلا  وواسط  والبصرة  كالكوفة  وأنشأوه  املسلمون  اختطه  ما  -1

 بيعة    ت  ْبنَ   ل »:  ملسو هيلع هللا ىلص   الَنبِّ ِّ   لقول   ... املسلمون  أنشأه  إسالم   دار   فهو   اْلنازير  واختاذ  اْلمر   شرب   من   إل ...   شراء  أو   لبيع  دخلوه   لو
  األقوال   سنن  ف  العمال  كنز)   ف  ،هـ(975:  )املتوىف  فوري   الربهان   الدين  عالء  أخرجه   ،منها«  خرب  ما  جيدد  ول  اإلسالم  يف

َا» :  عنه  عكرمة   برواية  عباس   ابن  وقال .  (بريالك  اجلامع)  ف   السيوطي  أخرجه   وكذلك   ، عمر  عن   عساكر   ابن  عن   (واألفعال  ِمْصر    َأُّيم
ن وا   َأنْ   ِلْلَعَجمِ   سَ فَ َليْ  اْلَعَرب    َمصََّرْته    . مصنفه  ف   شيبة  أب   ابن  أخرجه  «،بِيَعةا :  قَالَ   َأوْ   ،بَِناءا   ِفيهِ   يَ ب ْ

 ما   على  يصاحلهم  َأن  ْوىَل َواألَ   ،معهم  الصلح  عليه  يقع   ما  على  َواْلَكَنائِّسِّ   اْلبَِّيعِّ   ف   فاحلكم  صلحا ،  املسلمون   فتحه  ما   -2
 . املسلمون   فتحها  عندما   )القدس(  إيلياء   ألهل  العمرية   العهدة   ف م 638-ـ ه15  سنة   عنه  هللا  رضي  عمر   اْلليفة   عليه  صاحلهم

 الفتح قبل ذلك من  فيه كان   وما للمسلمي،  ملكا   صار ألنه فيه ذلك من  شيء إحداث  جيوز فال عنوة املسلمون حهتف ما  -3
 : وجهان   ففيه
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 اليت   كالبالد  كنيسة  أو  بيعة  فيها  تكون   أن   جيز  فلم  إسالم،  دار  للمسلمي،   مملوكة  بالدا    أصبحت   عنوة  ابلفتح   أهنا   أحدمها
 . املسلمون   اختطها

َا»:  مصنفه  ف   شيبة  أب   ابن   أخرجه   الذي   عباس   ابن  حديث   ف   ألن  عبادهتم  دور   بقاء   جيوز   والثان  اْلَعَجم    َمصََّرْته    ِمْصر    َأُّيم
 . «...َعْهِدِهمْ   يف   َما َفِلْلَعَجمِ   ِهمْ ح ْكمِ   َعَلى   يَ ْعِن   َونَ َزل وا  اْلَعَربِ   َعَلى  اّللَّ    يَ ْفَتح ه  

 من   الرعية  شئون  ورعاية   واملسلمي  اإلسالم   مصلحة   من   يراه  ما   حسب   عنوة  البلد   فتح  الذي   للفاتح   يعود   فاألمر   وبذلك 
 ... ذمة  وأهل   مسلمي 

 ان: بعض الفقهاء ملزيد من االطمئنل آراء  فسأنقل  عنوة(  )الفتح   ابب   ف يدخل  القسطنطينية  موضوع  وألن 
 املتوىف   للنووي   طالبيال  منهاج   منت  شرح   ف   هـ 977  املتوىف   الشربين  حملمد  ( املنهاج  ألفاظ   معرفة  إىل   احملتاج   مغن )  ف   جاء   -أ
 : هـ 676

َوةَ   فُتِّحَ   َوَما  ،َعَلْيهِّ   َأْهُلهُ   َأْسَلمَ   أَوْ   َأْحَدثـَْناهُ   بـََلد    فِّ   َكنِّيَسة    إْحَداثَ   ومننعهم)]  فِّيهِّ   َكاَنتْ   َكنِّيَسة    َعَلى  يـَُقر ونَ   الوَ   ،فِّيهِّ   احُيْدِّثُوهنََ   ال   َعنـْ
 َوهَلُمْ   ،قـُر َِّرتْ   هَلُمْ   أَوْ   ،اْلَمْنعُ   فَاأْلََصح    أُْطلِّقَ   َوإِّنْ   ،َجازَ   اْلَكَنائِّسِّ   َوإِّبـَْقاءِّ   ،إْسَكاهنِِّّمْ   َوَشْرطِّ   ،لََنا   اأْلَْرضِّ   بَِّشْرطِّ ا   ُصْلح   أَوْ   ،اأْلََصح ِّ   فِّ 

 . (َصح ِّ اأْلَ   فِّ  اإْلِّْحَداثُ 

 َأْسَلمَ د  )بـَلَ   ( )أَوْ   ...( َوبـَْيتِّ َنر  لِّْلَمُجوسِّ )فِّ بـََلد  َأْحَدثـَْناهُ   ، لِّلر ْهَبانِّ   َوَصْوَمَعة    َوبـَيـَْعة    َكنِّيَسة (  إْحَداثَ )  ُوُجواب    )َومَنْنَـُعُهْم( :  الشرح
َوَة(  )فُتِّحَ   اَلذِّي  َواْلبَـَلدُ   َأيْ   ()َوَما...  (َعَلْيه  أَْهُلهُ  َنَ ؛  فِّيهِّ(  حُيْدِّثُوهَنَا  ال )   اْلَمْغرِّبِّ   دِّ الَوبِّ   َوَأْصبَـَهانَ   َكمِّْصرِّ   َعنـْ  َمَلُكوَها   اْلُمْسلِّمِّيَ   ألِّ

ْستِّي الِّ (  فِّ   فِّيهِّ   َكاَنتْ   ة  َكنِّيسَ   َعَلى  يـَُقر ونَ   ال )وَ   اهْنََدَمتْ   إَذا  إَعاَدهُتَا   جَيُوزُ   ال   إْحَداثـَُها  جَيُوزُ   ال   وََكَما   ،َكنِّيَسة    َجْعُلَها  فـَُيْمتَـَنعُ   ءِّ الابِّ  اأْلََصح ِّ
َنَ ؛  يـَُقر ونَ   َوالثَانِّ   ... َمرَ  لَِّما ي   َقدْ   اْلَمْصَلَحةَ  ألِّ  . [...اْلَفْتحِّ   عِّْندَ  اْلَقائَِّمةِّ   فِّ   فِّ الاْلِّ   َوحَمَل    ، َذلِّكَ   تـَْقَتضِّ

 :احلنفي(  قه )الف  هـ(861:  )املتوىف  اهلمام   اببن  املعروف   حممد  الدين  لكمال  القدير  فتح  ف  جاء -ب
إْلِّمْجَاعِّ   َشْيء    إْحَداثُ   فِّيَها  جَيُوزُ   الفَ   َعنـَْوة    اْلُمْسلُِّمونَ   فـََتَحهُ   َما  )َواَثنِّيَها  فـََقالَ   َهْدُمُه؟   جيِّبُ   َهلْ   َذلِّكَ   مِّنْ   َشْيء    فِّيَها   َكانَ   َوَما   ، ابِّ

 َوَلكِّنْ  فِّيَها هتِِّّمْ الصَ  مِّنْ  َومُيَْنعُ  ، َمَساكِّنَ  َكَنائَِّسُهمْ   جَيَْعُلوا  َأنْ  أَْمُرُهمْ  ذَِّمة   َجْعُلُهمْ  َدنَ َوعِّنْ . جيِّبُ : رَِّوايَة   فِّ  َوَأمْحَدُ  قـَْول   فِّ  َوالَشافِّعِّي   َمالِّك  
 ذلك   يُنقل  ل و   ،ا  ر دي  ال و   ،ةكنيس  وايهدم  ول   ، ة  َعْنو   د الالب  منا   َكثِّري   فـََتُحوا  َحابَةَ الصَ   ألن  َأمحد  عن  َورَِّوايَة    عِّي ِّ لِّلَشافِّ   قـَْول    َوُهوَ   ، هُتَْدمُ   ال
 .ط (ق

 : هـ620  املتوىف قدامة  البن املغن  ف   جاء   -ج

  فِّيهِّ   َكانَ   َوَما  ،لِّْلُمْسلِّمِّيَ ا   مِّْلك  َصاَرتْ   ا ألهنَ   فِّيهِّ؛  َذلِّكَ   مِّنْ   َشْيء    إْحَداثُ   جَيُوزُ   الفَ   ،َعنـَْوة    اْلُمْسلُِّمونَ   فـََتَحهُ   َما  ،الثَانِّ   )اْلقِّْسمُ 
 اَليتِّ   دِّ الَكاْلبِّ   ،بِّيَعة    فِّيَها  َتُكونَ   َأنْ   جَيُزْ   فـََلمْ   ،لِّْلُمْسلِّمِّيَ   مَمُْلوَكة    د  البِّ   األهنَ   تـَْبقِّيَـُتهُ   َوحَتْرُمُ   ،َهْدُمهُ   جيِّبُ   ،َأَحُدمُهَا   َوْجَهانِّ   يهِّ َففِّ   َذلِّكَ   مِّنْ 

 . اْلُمْسلُِّمونَ   اْخَتَطَها

َا :  َعَباس    اْبنَ   َحدِّيثِّ  فِّ  ألن   ؛ جَيُوزُ   َوالثَانِّ   (.َعْهدِّهِّمْ   فِّ  َما  لِّْلَعَجمِّ   فَإِّنَ   ،فـَنَـزَُلوهُ   ،اْلَعَربِّ   َعَلى  اّللَُ   فـََفَتَحهُ   ،اْلَعَجمُ   َمَصَرْتهُ  مِّْصر    أمي 

 : يلي  كما  ابختصار  هي   السؤال  يف   الواردة  التساؤلت  أجوبة  فإن  وعليه :  سابعاا 
 ...املقدس  بيت   فتح  عند  العمرية  العهدة  ف   جاء  كما  ىلواأَلوْ   الصلح،  شروط   حسب  على  فهي  صلحا    البالد  فتحت  إذا  -1
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 من  يتبناه  ما   وفق   لعبادهتم،   يبقيها   ال  أو   لعبادهتم   يبقيها   أن   الفاتح  املسلم  احلاكم   إىل   األمر   فيعود  عنوة،   البالد  فتحت   وإذا   -2
 . ذمة  وأهل  مسلمي  الرعية  شئون   رعاية  ابب   ومن  واملسلمي  إلسالم ا  مصلحة   ابب

 فتحت   البلد   ألن   صالحياته،  من  هو   مسجدا    صوفيا  آي  بتحويل  عنه،  ورضي   هللا   رمحه  الفاتح،  حممد  فعله   افم   ولذلك  -3
 .عنوة

 أهل   مع  املعاملة  حسن  ابب   من  ،صوفيا  آي  شراء  مثن  األرثوذوكس  الروم  اباب  إىل   دفع   الفاتح  ا  حممد   أن   تفيد  روايت  هناك  -4
 )حممد   بـ   املعروف  الثان(   )حممد  السلطان  أن  تؤكد  الروايت  تلك   حسب  التارخيية  ق الواثئ  وبعض   سطنبول،إ  ف   النصارى   أي   الذمة، 

 عقد   خالل  من   األمر  توثيق  ومت   ابَسه،  خاص  ملكية  بصك  وسجله   الدولة،  أموال  وليس  أمواله  ]من  املذكور  الشراء  مثن  دفع   الفاتح(
. العثمانية  للدولة  حكمه  فرتة  خالل  القسطنطينية  مدينة  فتح  بعد   وذلك  دفع،   بسندات  املبلغ   تسديد   وإثبات  امللكية،  عن  وتنازل  بيع 
 مقال فيها  كان  مأ  الروايت هذه  صحت أ   وسواء [، ...حممد(  السلطان  الفتح  )أبو ابسم كوقف   مجعية ملصلحة   العقار بتطويب قام  ث 

أن ال يبقيها كما   وجيوز   معابدهم   قييُب  أن  له   فيجوز   عنوة،  الكفار   بالد  فتح  إذا   ابإلسالم   حيكم   الذي   احلاكم   فإن  ،الشراء  حيث   من
 بيناه أعاله... 

 فالصالة   مغطاة   دامت   فما   الصالة،   وقت   بتغطيتها  واالكتفاء   اجلدران   على   الرسوم   تلك   وجود  مع  الصالة   صحة  عن  أما  -5
 املسجد   جدران   لى ع  الصور   حترمي  هو   الشرعي  فاحلكم  كبريا ،   إمثا    بذلك  أتث  والدولة   الصالة   بعد  كشفها  جيوز   ال   ولكن ...  صحيحة

 تعود   أن  ال   مناسبة  بوسيلة  هنائي   بشكل  تطمس   أن  فيجب   ما   لسبب   ذلك   تعذر   وإن  إزالتها   فيجب   وجدت   وإن  فيه،   مكان  أي   أو
 : األدلة  ومن .  فتكشف

يَ   َعَباس    اْبنِّ   َعنْ   عِّْكرَِّمةَ   َعنْ   البخاري  أخرج  - ُهَما  اّللَُ   َرضِّ  لَْ   الكعبة"  "يعن  اْلبَ ْيتِ   يف   َورَ الصم   رََأى  َلمَّا  ملسو هيلع هللا ىلص   النَِّبَّ   َأنَّ »  َعنـْ
 وأخرجه كذلك ابن حبان ف صحيحه.   «...َفم ِحَيتْ   ِِبَا   َأَمرَ   َحّتَّ   يَْدخ لْ 

 َوَأنَّ   كَ َذلِ   َيْصَنعَ   َأنْ   الرَّج لَ   َوََنَى   اْلبَ ْيتِ   يف   الصمَورِ   َعنِ   ََنَى  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبَّ   َأنَّ »  اّللِّ   َعْبدِّ   ْبنَ   َجابِّرِّ   عن   مسنده   ف  أمحد   أخرج   -
َيتْ   َحّتَّ   اْلبَ ْيتَ   يَْدخ لِ   َولَْ   ِفيَها  ص ورَة    ك لَّ   فَ َيْمح وَ   اْلَكْعَبةَ   َيَِْت   َأنْ   اِبْلَبْطَحاءِ   وَ َوه    اْلَفْتحِ   زََمنَ   اخْلَطَّابِ   ْبنَ   ع َمرَ   َأَمرَ   ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبَّ   حمِ 
 ه كذلك البيهقي ف السنن الكربى. وأخرج  « ِفيهِ   ص ورَة    ك لم 

 وأتث  ، بعدها  ُتكشف   ث  الصالة   وقت  فقط   تُغط ى   أن   ال  ،األوقات  مجيع   ف  املصلى  أو   املسجد  ف   الصور  وضع  فيحرم   وعليه
 . ذلك  خبالف  السلطة

 ما   كل  أيديها  على  فيتحقق  املسلمي  من  هلا  العاملي  أيدي  على  اْلالفة   إبقامة  يعجل  أن   سبحانه  هللا  أسأل  فإن  اْلتام  وف
 تشرق  ث  ومن  ،القسطنطينية  سابقتها  فتحت  أن   بعد  روما  تفتح   وأن  ،يهود  رجس   من   املباركة   األرض  رير حت:  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا   رسول  به  بشرن

 ل  النَّاسِ   َأْكثَ رَ   َوَلِكنَّ   َأْمرِهِ   َعَلى  َغاِلب    َواّللَّ  ﴿  رايت  من  سواها  ما  فوق  اإلسالم   راية  وختفق   ،جديد   من   اإلسالم   بعز  األرض
 . ﴾يَ ْعَلم ونَ 
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