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 دولة األستاذ محمد شیاع السوداني الموقر

 العراقي رئیس مجلس الوزراء 
 الموقر الحلبوسي كاناألستاذ محمد ریدولة 

 رئیس مجلس النواب العراقي 
 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

 الموضوع / كنیسة نبي هللا إبراھیم في مدینة أور األثریة
فلما   االجتماعي  االتصال  وسائل  جدیدةیصورا  مصورنشرت  كنیسة  تشیید  على  من    العمل  بالقرب 

التاریخیة أور  مسمى    زقورة  إبراھیم) تحت  هللا  نبي  كنیسة  الھویة   (  مجھول  متبرع  تكفل    وقد 
النفقات  كافة  بتحمل  كذلك  المتبرع  وتكفل  مربع  متر  آالف  مساحة عشرة  على  بالكامل  ببناءالكنیسة 

التسھی  قاركافة  ذي  محافظة  في  المحلیة  الحكومة  وفرت  وقد  الجدیدة  لبناءالكنیسة  للقیام الالزمة  الت 
الفلم   مع  كتابة  نشرت  المعلومات  وھذه  المسیحي  للوقف  تابعة  الكنیسة  وتكون  المشروع  الذي  بھذا 

 .ھناك  لعمل القائمار یصو 

 أیھا السادة: 

فإن   الخبر  ھذا  بالضرر  ع المشرو ھذا  إنجاز  إن صح  یعود  العراق  كارثي  دینیا وسمعة  وطنیا  على 
لما   مخالف  عمل  ألنھ  بالتاریخ  تعالىوتالعبا  هللا  یقول  حیث  الكریم  القرآن  إِْبَراِھیُم  (:قرره  َكاَن  َما 

ْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكین ِكن َكاَن َحِنیفًا مُّ لَّةَ  (:وقال تعالى   ، 67) آل عمران:یَُھوِدی�ا َوَال َنْصَراِنی�ا َولَٰ ّمِ
اُكُم اْلُمْسِلِمیَن ِمن قَْبلُ  أَِبیُكْم إِْبَراِھیَم ۚ ُھوَ   ،78) الحج:  َسمَّ

أن   للتاریخ  الثاني    الفاتكان  باباوأذكر  السابق    طلببولص  النظام  العراق وزمن  (زیارة  مدینة  یارة 
النظام السابق لجنة من األكادیمیین    أور) البابا وكالجامعین  فشكل  ان من لدراسة مدى جدوى زیارة 

الخبیر اللجنة  أعضاء  الاآلبین  الصوف  ثاري  أبو  بھنام  الدكتور  الرافضین  الذي  تاریخي  أول  كان 
ووافقھ األعضلز البابا  اآلایارة  ذلك  ء  بلد إسالمي    بأنخرون معللین  البابا زیارة  العراق  وأن زیارة 

ولیست الشرعیة    زیارة  دینیة  إضفاء  یسبب  سوف  وھذا  مع   بأنھاأور  علىسیاسیة  لدین  ین  تابعة 
  أدیانھ وطوائفھ   لمتعایش بك بین صفوف الشعب العراقي الدین اإلسالم وبالتالي فسیحدث تشضي  غیر

ارة عن زیارة البابا طالبة تأجیل الزی ة آنذاك  القیادة العراقی   اعتذرت  ومیاتھ وبناء على قرار اللجنةوق
    وقت آخر.إلى 

(  قد حصل من خالل زیارة بابا الفاتكان الحالي    األكادیمیون  أعضاء اللجنة  وھذا الھاجس الذي قرره
 في مدینة أور. وعلى أثر ھذه الزیارة قام ھذا المشروع  2022في عام  فرنسیس)
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المشروع  إذا كان    شخصیة المتبرع لھذا المشروعلماذا ھذا التكتم على    افسھطرح ن ت   تيال  سئلةاألو 
بحیث وصل العمل فیھ     ھإال بعد المضي فی   المشروع  ، ولماذا لم یعلن عن  ؟سلیما یحقق للعراق خیرا

متقدمة؟ مرحلة  أ  إلى  الذي  على  عومن  الموافقة  المشروع  طى  ھذا  النواب  قیام  مجلس  دور  وما  ؟ 
 ؟ العراقي تجاه ھذا المشروع ... 

إبراھیم علیھ السالم سبق عیسى علیھ السالم   إن نسبة الكنیسة إلى نبي هللا إبراھیم ال یجوز شرعا ألن
و بق كثیرة  واإلسالم    إبراھیمُ رون  الحنیفیة  وملتھ  األنبیاء  والطاعة  أبو  االنقیاد  � واالستسالم  بمعنى 

فكل نبي  رائع  دین كل األنبیاء من أولھم إلى آخرھم والذي یختلف ھو الش  فاالسالم بھذا المعنىتعالى  
قال هللا    كقضایا مجتمع ذلك النبي والرسول، ولذل  كل شریعة  لتعالج  ىاألخرتختلف عن  جاء بشریعة  

یَن عِ   (:  تعالى الّدِ ْسَالمُ إِنَّ  اْإلِ  ِ تعالى  ،19آل عمران:  )ْنَد �َّ فَلَْن  (   :وقال  ِدیناً  اِإلْسالَِم  َغْیَر  َیْبتَغِ  َوَمن 
 كلمة لذلك لم ترد في القرآن الكریم و   .58 آل عمران:  ) یُْقَبَل ِمْنھُ َوُھَو فِي اآلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرینَ 

 في كل آیات القرآن الكریم. الدین ) دیان) بصیغة الجمع بل جاءت بصیغة المفرد ( األ( 
 : المقترح 

على العراق والعراقیین نقترح أن   غیر جیدة  من تبعات  بھذا الوصف  تالفیا لما یحملھ ھذا المشروع
  العراقیة   ثارتحت رعایة دائرة اآل  أن یكون    نإنشائھ اآل  علىالعمل  الذي یجري  ھذا المشروع  یكون  

جمیعا   للعراقیین  المتنوعة  لیكون  الثقافیة  نشاطاتھم  فیھ  (  یؤدون  اسم  علیھ  الثقافي ویطلق  المركز 
تصمیمھ    ة ، وتعاد طریقني أو شعي أو مسیحي  دا عن إلحاقھ بأي وقف سبعی  )العراقي  اإلبراھیمي
 العمراني. 

من حضراتكم النظر في ھذا الموضوع الھام واتخاذ القرار المناسب الذي من شأنھ أن یوحد  آملین  
 وهللا من وراء القصد.  یدا بید .  مجتمعین ھم وبناء وطنھمالعراقیین في تعایش

 غت فاشھد وأنت خیر الشاھدیناللھم إني بل

 

 

 أ.د الشیخ عبدالرزاق عبدالرحمن السعدي
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