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األزهر يرد على السلفيين: االحتفال بأعياد الميالد.. ُشكر
للنعمة

فتوى جديدة من فتاوى التشدد انتشرت فى كثير من مواقع السلفيين عبر شبكة
اإلنترنت أوردوا فيها رأًيا واحًدا هو األقرب للُعسر، وتركوا آراًء أخرى فيها الُيسر على

الناس.
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مواقع التشدد: أعياد الميالد بدعة منكرة وتقليد للكفار!

اإلفتاء: االحتفال بأعياد الميالد «حالل» بشرط أال يحتسبها المسلم من الفرائض أو السنن

آمنة نصير تنصح: عيد الميالد ال ُحرمة فيه.. وال تلتفتوا إلى فتاوى المتنطعين
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م تلك هى الفتاوى التى تتعلق بتحريم االحتفال بأعياد الميالد لألشخاص، حيث تكثر الفتاوى التى ُتحر�
على المسلمين أن يحتفلوا بأعياد ميالدهم، أو أعياد ميالد أطفالهم، ابتهاًجا بهذا اليوم السعيد الذى

من� الله عليهم فيه بالوجود فى هذه الحياة.

ة هؤالء أن االحتفال بأعياد الميالد "بدعة منكرة" لم يأت بها اإلسالم، ولم يشرعها الرسول الكريم وُحج�
محمد، صلى الله عليه وسلم، متناسين أن هذه الموضوعات من األشياء التى تركها الرسول الكريم

الجتهاد العلماء، فلم يأت نص واحد صحيح صريح بتحريم االحتفال بعيد الميالد لألشخاص، ومن
المعروف أن الموضوعات الفقهية التى لم يذكرها القرآن الكريم وال الرسول الحبيب، إنما يكون
مرجوعها إلى استنباط العلماء من الىيات القرآنية واألحاديث النبوية، وال يستطيع أحد أن يقطع

بحرمتها.

ولعلنا نورد تلك الفتاوى المتنطعة التى قالها هؤالء السلفيون، ثم نرد عليها برأى علماء األزهر
الشريف الوسطيين المعتدلين.

ب فالداعية السلفى أبو إسحاق الحوينى، يقول فى أحد البرامج على إحدى الفضائيات: "فيه واحد يقر�
من القبر يوم يحتفل بعيد الميالد!!، هذه بدعة ال تجوز".

 

أبو إسحاق الحوينى

وفى موقع آخر ُيسمى بـ"إسالم ويب" نجد فتوى حول تحريم االحتفال بعيد الميالد يقول فيه أحد
األشخاص: "... فإن االحتفال بمناسبة أعياد الميالد، عادة دخيلة على المسلمين، ففعلها تقليد ألعداء

الله تعالى وتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فال يجوز االحتفال بها بأى نوع من أنواع االحتفال
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8/5/2018 األزهر يرد على السلفيين: االحتفال بأعياد الميالد.. ُشكر للنعمة | مبتدا

https://www.mobtada.com/details/474654 3/17

(https://www.mobtada.com/details_news.php?ID=472291)، سواء كان خفيًفا، أو كبيًرا، لما
وه من فى ذلك من التشبه بالمشركين الذين أمرنا الله تعالى بمخالفتهم، واالبتعاد عن اتباع ما سن�

سنن، وواجب على المسلمين تحرى الحق والصواب فى عاداتهم وتقاليدهم بأن تكون منضبطة
بضوابط الشرع الحكيم، ال بالتقليد األعمى لألمم الكافرة"، على حد قوله.

أما أحد شيوخ السلفية (https://www.mobtada.com/details_news.php?ID=469831)وُيدعى
ت األدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن االحتفال بالموالد محمد صالح الُمنجد، فقال: "دل�

لألشخاص من البدع المحدثة فى الدين، وال أصل لها فى الشرع المطهر، وال تجوز إجابًة الدعوة إليها،
لما فى ذلك من تأييد للبدع والتشجيع عليها"، مضيفا: "إن هذه االحتفاالت مع كونها بدعة منكرة ال

أصل لها فى الشرع، هى مع ذلك فيها تشبه باليهود والنصارى فى احتفالهم بالموالد"، على حد قوله.

أما فهد بن سعد أبو حسين، أحد السلفيين، فيقول على موقع "األلوكة الشرعية": "قرأُت لقاء
ا، ُذِكر فيه ما يفيد جواز االحتفال بعيد الميالد، وهذا الكالم ُمجاِنٌب للصواب، فمن أجاز عيد صحفي�

ول إلى وم وغيرها من الد� ول الكبرى الكافرة كفارس، والر� الميالد، فلماذا ال ُيجيز االحتفال ِبُسقوط الد�
مان؟، ولماذا ال ُيجيز االحتفال باليوم الذى َنهَضْت فيه الدولة اإلسالمية، وعيد االستقالل، هذا الز�

وعيد الثورة؟".

عاة والصالحين، والملوك، وقبل وأضاف: "لسُت أدرى ماذا سيقول فى االحتفال ِبَموالد العلماء، والد�
ى الله ٍد، صل� الم، ومحم� ذلك، ماذا سيقول فى االحتفال ِبموالد األنبياء موسى وعيسى، عليهما الس�

م، فهل االحتفال ِبها أولى من غيرها أم ال؟". عليه وسل�

ونرى يوسف القرضاوى، المعروف بآرائه المثيرة للجدل يؤكد أن "الغرب يحتفل بأعياد الميالد لألطفال
وللكبار، فنحن نقلد الغربيين، ونفعل مثل هذا حتى اإلنسان الكبير يعمل لنفسه عيد ميالد، فقد مرت

عليك سنة والمفروض أن تحاسب نفسك على هذه السنة، وتقعد تبكى على نفسك ال أن تشعل
الشموع وتحتفل بنفسك، وليس كلما ازدادت سنة تحتفل بها، ثم نحتفل بمناسبات أخرى".















https://www.mobtada.com/details_news.php?ID=472291
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يوسف القرضاوى

ودائًما وأبًدا.. نجد أزهرنا الشريف بكل علمائه الجهابذة الوسطيين المعتدلين يقاوم تلك اآلراء
المتشددة ببيان سماحة الدين اإلسالمى الحنيف، وبيان اآلراء المتعددة التى قالها الفقهاء فى مسألة

معينة، ليقدم للمسلمين حقهم فى معرفة كل اآلراء الفقهية ليختاروا منها ما يشاؤون.

فهذه دار اإلفتاء المصرية تؤكد فى فتوى رسمية لها أنه "ال مانع من االحتفال بأعياد الميالد
لألشخاص شرًعا، لما فيه من تذكر نعمة الله على اإلنسان باإليجاد، على أال ُيعد ذلك من الفرائض، أو

السنن، وإنما على سبيل العادة، وعلى أن يكون االحتفال خالًيا من المحرمات كاالختالط الشديد،
وكشف العورات، ونحو ذلك مما ال يجوز شرًعا".

الُم َعَلي� َيْوَم َوِلدت� َوَيْوَم وأضافت: "ُيستأنس لذلك بقوله تعالى حكاية عن سيدنا عيسى: "َوالس�
"، وبما رواه صحيح مسلم عن أبى قتادة األنصاري أنه، عليه الصالة والسالم، َأُموُت َوَيْوَم ُأْبَعُث َحيا�
ُسئل عن صوم يوم اإلثنين؟، فقال: ذاك يوم ُولدت فيه، ويوم ُأنزل على� الوحى فيه"، فأشار بذلك

إلى المعنى الذى يقتضى الحكم أن يوم مولد اإلنسان هو يوم نعمة ُتوجب الشكر عليها".
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وتابعت: "الحديث أشار إلى جواز االحتفال بأيام الِنَعم كلها، فيوم المولد، ويوم نزول الوحى، نعمتان
توجبان الشكر، وُيستأنس إلظهار الفرح بكل نعمة من باب شكر الله تعالى عليها بعموم قوله تعالى:

ِه َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك َفْلَيْفَرُحوا". "ُقْل ِبَفْضِل الل�

الدكتورة آمنة نصير

https://www.mobtada.com/details_news.php?) وفى السياق ذاته، تؤكد الدكتورة آمنة نصير
ID=471216)، أستاذ العقيدة والفلسفة، بجامعة األزهر الشريف أن االحتفال بأعياد الميالد لألشخاص
ر الشخص بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ويوم إيجاده فى األرض، كما ليس حراًما، الفتة إلى أنه يذك�

ُيدخل البسمة والفرحة على قلب األطفال، والكبار، ويشيع المحبة بين األسرة، وبين الزمالء فى
العمل، وأبناء المجتمع الواحد.

وأضافت: "أتمنى ألصحاب العقول المنغلقة التخلى عن تلك األفكار الهدامة، والمفّرقة ال الُمجّمعة،
ودعوة الشعب إلى محّبة بعضه بعًضا، كما أتمنى أال يسأل المسلم إال المتخصص فى علمه، وأال

يجنح إلى المتشددين المتنطعين".
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(details/758051/)
(Details/758051/) رسميا| الجزائرى رشيد غزال ينضم لصفوف ليستر سيتى

(details/758050/)
«مصر الثورة»: المرأة المصرية درع مهم فى تعزيز األمن القومى

(Details/758050/)

(details/758049/)
(Details/758049/) انفجار يهز العاصمة الصومالية

(details/758048/)
(Details/758048/) «مانشستر يونايتد يمنح راشفورد «قميص األساطير

(details/758047/)
(Details/758047/) الجيش األردنى: حدودنا آمنة.. ونتعامل بكل حزم

(details/758046/)
(Details/758046/) 21 العبا فى قائمة اإلسماعيلى لمواجهة بتروجت

(details/758045/)
إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات االحتالل وسط قطاع غزة

(Details/758045/)
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(details/758044/)
(Details/758044/) التعليم» تعلن موعد بداية الدراسة بالمدارس اليابانية»

(details/758042/)
عاشور: زيادة معاشات المحامين فى يناير.. و200 مليون جنيه لمشروع العالج

(Details/758042/)

(details/758041/)
(Details/758041/) السيول تقتل 5 أشخاص جنوب الجزائر

(details/758040/)
(Details/758040/) شاهد| الجندى: الطواف بقبور األنبياء واألولياء مخالف للشرع

(details/758039/)
(Details/758039/) سقوط قتلة شاب للخالف على تجارة اآلثار فى أبو النمرس

(details/758038/)
(Details/758038/) خالل 24 ساعة من طرحها.. «الملك» تتصدر تريند جوجل

(details/758037/)
برلمانى: مصر تسير بخطى ثابتة لتنافس عالميا فى مجال الطاقة

(Details/758037/)
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(details/758036/)
(Details/758036/) المقاتالت السورية تفترس داعش فى بادية السويداء

(details/758035/)
متحدث الرئاسة: خطط طموحة إلعادة السكك الحديدية المصرية لمكانتها

(Details/758035/)

(details/758034/)
موسكو: نعمل على استرداد وثائق الصحفيين القتلى فى إفريقيا الوسطى

(Details/758034/)

مبتدا

موقع مصرى شامل يهتم بالشأن السياسى المصرى بالدرجة األولى،
كما يهتم أيضًا بالشأن المصرى العام على كافة المستويات
(االجتماعية واالقتصادية والرياضية والدينية). ويهتم مبتدا
mobtada.com فيما ينشره بتحقيق أربعة معايير، أولها: المصداقية
فيما ينشر من أخبار أو أحداث، وثانيها دقة المحتوى المعلوماتى
لألخبار من خالل الرجوع إلى المصادر األصلية المباشرة لألخبار
واألحداث، وثالثها المصداقية فى التناول والتحليل، ورابعها الحياد
.واالستقاللية
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Mobtada مبتدا
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#مبتدا| عاشور: زيادة معاشات المحامين

فى يناير.. و200 مليون جنيه لمشروع العالج
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