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إضافة تعليق

خدمات الرئيسية  

تعرف على رأى دار اإلفتاء فى االحتفال بأعياد الميالد

اإلثنين، 03 أغسطس 2015 06:45 م

تورته عيد الميالد - أرشيفية

كتب رامى المصرى

استمراًرا للخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، ينشر الفتاوى الواردة على

موقع دار اإلفتاء فى القضايا التى تهم المواطنين ومنها األسئلة األكثر ورودا : هل يجوز

االحتفال بيوم الميالد؟  

 

وكان رد دار اإلفتاء المصرية أنه ال مانع من ذلك شرعًا؛ لما فيه من تذكر نعمة الله على

اإلنسان باإليجاد، على أال يعد ذلك عيدا وال يسميه بذلك، وعلى أن يكون االحتفال خاليًا

من المحرمات كاالختالط المحرم وكشف العورات ونحو ذلك مما ال يجوز شرعًا،

ويستأنس لذلك بقوله تعالى حكاية عن سيدنا عيسى: "وَالس�الُم عَلَي� يَوَْم وَلِدت� وَيَوَْم

�" [مريم :33]، وبما رواه صحيح مسلم عن أبى قتادة األنصاري أنه بْعَُث َحيا
ُ
ُموُت وَيَوَْم أ

َ
أ

(صلى الله عليه وسلم) سئل عن صوم يوم االثنين؟ فقال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم

بعثت - أو أنزل علي فيه فأشار بذلك إلى المعنى الذي يقتضي الحكم أن يوم مولد
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إضافة تعليق

اإلنسان هو يوم نعمة توجب الشكر عليها. 

 

وأضافت الدار أن الحديث أشار إلى جواز االحتفال بأيام النعم كلها، فيوم المولد ويوم

نزول الوحي والبعثة الشريفة نعمتان توجبان الشكر في ذلك اليوم، ويستأنس إلظهار

�هِ الفرح بكل نعمة من باب شكر الله تعالى عليها بعموم قوله تعالى "قُْل بَِفْضِل الل

وَبَِرْحَمتِهِ فَبِذَلَِك فَلْيَْفَرُحوا". 

 

وقالت يجوز ألقارب صاحب المناسبة وأصحابه المشاركة في االحتفال لما فيه من

إدخال السرور على قلبه، وذلك من األمور المستحبة شرعًا، فقد أخرج ابن شاهين في

الترغيب بإسناد ال بأس به عن أبي هريرة، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أي العمل أفضل؟ قال:تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه

خبزا . 

 

 

وإذا اندرج االحتفال بتلك المناسبات الخاصة تحت أصل شرعي كشكر النعمة والتحدث

بها وتذكر أيام الله، وإدخال السرور على المؤمن، فقد انسحب حكم ذلك األصل عليها،

وخرج عن أن يكون بدعة مذمومة على ما قرره الفقهاء واألصوليون وجرى عليه عمل

األمة سلفا وخلفا في مفهوم البدعة.  

 

تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لمزيد من الفتاوى الهامة..من هنا 

 

 

 

 

دار االفتاء المصريه احتفال بعيد الميالد  عيد ميالد  فتاوى   

 
 
 

وحتى الخميس.. الوزير: إرجاء نتيجة المرحلة إلى

ما بعد الدور الثانى للثانوية

محمد صالح يبدأ االستعداد مع ليفربول لمواجهة

تورينو اإليطالى.. صور

ننشر أسماء الطالب المقبولين بمدرسة الضبعة

للتطبيقات النووية وموعد االمتحان

الهارب أيمن نور يحرض معصوم مرزوق على إهانة

القضاء المصرى

معصوم مرزوق يتطاول على القضاء ويهين رموز

"الدستورية العليا"

صور.. محمد الشرقاوي يوجه رسالة ألبطال الصيد

ً المتفوقين رياضيا

تعرف على الفرق بين الجرائم الوقتية و الجرائم

المستمرة

نائب الرئيس السودانى يوجه بإعداد خطة قومية

لترقية وتطوير حقوق اإلنسان

مطار القاهرة يستقبل 268 من حجاج الدفعة الثانية

لقطاع غزة

شبح "نوفازا استانزا" يطارد 100 شركة بالعاصمة

اإلدارية.. المالءة المالية كلمة السر فى

االستمرارية بالمشروع.. ومطورون يتوقعون تكرار

حاالت االنسحاب الفترة المقبلة.. والمنافسة القوية
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صرف السلع المدعمة

الرئيس السيسي يتابع معدالت تنفيذ الخط الثالث

لمترو األنفاق

بولتون: ال خالف بين ترامب ومسئوليه األمنيين

حول التدخل الروسى فى االنتخابات

كيف تحجز شقة فى مشروع اإلسكان االجتماعى

الحر × 18 معلومة

النائب عماد سعد: الدولة تتصدى لجشع التجار

وهناك مبادرات لضبط األسعار

حبس المدير المالى السابق للزمالك 4 أيام بتهمة

االتجار فى العمالت األجنبية

الكنيسة تعلن رسميا تجريد الراهب أشعياء

المقارى وتعيده السمه بالميالد وائل سعد

األكثر تعليقا
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جاى فى سنه 2015 ,, وتقوللى احكام االحتفال بأعياد الميالد ,,
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عدد الردود 0

الجبالية توقف حكم الراية فى مباراة األهلي

واإلسماعيلى بسبب هدف محمد شريف

البيئة: ندرس مقترحا بتعديل رسوم جمع القمامة

لتتراوح من 4 لـ 24 جنيها شهريا

حبس زوجة بالشرقية قتلت فالحا اغتصبها بالقوة

داخل مسكنها

آخر كالم.. الحكومة تحسم تخفيض أيام عمل

الموظفين خالل أسابيع.. مصادر: القرار يحد من

التكدسات المرورية حال تطبيقه ويوفر تكاليف

التشغيل.. "التنظيم واإلدارة" تستطلع آراء

الوزارات.. ومخاوف من تأثر اإلنتاج

اضبط مخالفة.. فالحون يحرقون قش األرز فى

كرداسة وناهيا رغم تحذيرات البيئة

حماية المستهلك عن رفع سعر السلع بحجة أسعار

الوقود: العربية مش بتشيل كيلو

وكيل خطة البرلمان: تقليص عدد أيام العمل يساهم

فى استغالل الطاقات المعطلة

البيان الـ26 للقوات المسلحة حول العملية سيناء

2018.. القضاء على 52 فردا تكفيريا شديدى

الخطورة.. إحباط محاولة تسلل 1900 فرد بطرق

غير شرعية عبر الحدود الغربية.. تدمير 32 عربة

محملة باألسلحة والذخائر

يوسف القاضى يكتب: وهكذا ضاع حق ابنتى

المتفوقة

خالد صالح يكتب: جامعة النهضة ومشروع «فالصو»

أردوغان يطالب األتراك التبرع بمجوهراتهم إلنقاذ

الليرة..فين اعتراض اإلخوان؟!

فيديو.. تصفية وضبط تكفريين وتدمير عربات

محملة باألسلحة والذخائر في سيناء

رئيس بعثة الحج يطالب ضيوف الرحمن بالدعاء

لمصر:" ال عالقة له بالسياسة "

كيميائى يحذر من الكحول المستخدم فى العطور

مجهولة المصدر

تشديدات أمنية أمام بوابات الزمالك تزامنا مع

وقفة أعضاء نقابة العاملين

انقالب سيارة نقل أموال فى الطريق الصحراوى

باإلسكندرية

السجن المشدد 10 سنوات لمحام.. و5 البنه بتهمة

قتل جارهما بالقاهرة

القوات المسلحة: مقتل

52 إرهابيا وتدمير 32 عربة

أسلحة بـ"سيناء 2018"

محمد صالح أفضل العبى

ليفربول فى مباراة

نابولى .. فيديو

لبيك اللهم لبيك.. ننشر

دليل الحجاج لمناسك

الحج بإشراف األزهر

الشريف.. ما يجب على

الحاج فعله قبل وأثناء

اإلحرام استعدادا ألداء

الركن الخامس من

اإلسالم منذ بداية اإلحرام

وحتى التحلل منه

البحث عن أموال

"األوقاف" فى 40 ألف

حجة رسمية..جمعة:

اعتماد منهج دقيق

للمتابعة من خالل بيان

أسبوعى بما يتم فى

جموع مناطق

الهيئة..رئيس القطاع

الدينى: الوزارة تعيد حاليا

تشكيل اللجنة المحاسبية

الشرعية لقراءة الحجج

المرور: إغالق جزئى

لكوبرى السيدة عائشة

بسبب أعمال تطوير لمدة

3 أشهر

األهلي يخوض المران

األخير في التتش اليوم

قبل مواجهة المصري
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المزيد

مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل
المسئولية األدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع

PM 08:43 2015/08/03مدحتبواسطة:

طيب والكريسماس وراس السنه؟

PM 09:27 2015/08/03سليمبواسطة:

عدد الردود 0

استفت قلبك

اضف تعليق

البريد اإللكترونياالسم

عنوان التعليق

ارسال

التعليق

محمد فؤاد: الوفد يستهدف وضع قانون أحوال

شخصية يرفع الظلم عن أى فرد باألسرة

رئيس الوزراء يشدد على محاسبة أى مهمل أو

متقاعس بهيئة السكة الحديد

الزمالك يعلن تأجيل الوقفة السلمية للخميس

ويهدد بإيقاف نشاط الكرة

 
 

 

تقاريرتقاريرسياسةسياسةعاجلعاجل
تحقيقاتتحقيقاتمحافظاتمحافظاتحوادثحوادث
اقتصاد وبورصةاقتصاد وبورصةكأس العالمكأس العالمرياضةرياضة

كاريكاتيركاريكاتيرعالمعالمعربعرب
ثقافةثقافةتليفزيونتليفزيونفنفن

ألبوماتألبوماتصحةصحةمرأة و منوعاتمرأة و منوعات
صحافة المواطنصحافة المواطنتكنولوجياتكنولوجيامقاالتمقاالت

 
من نحنمن نحن سياسة الخصوصيةسياسة الخصوصية
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