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العربية/ بنك الفتاوي/ شرعي

 ابحث

تهنئةتهنئة النصارىالنصارى بأعيادهمبأعيادهم.. حكمهاحكمها

وضوابطهاوضوابطها

تهنئة النصارى بأعيادهم.. حكمها / / شرعي  / بنك الفتاوي  شرعي  / العربية  / 

وضوابطها



بسمبسم اللهالله ،، والحمدوالحمد للهلله ،، والصالةوالصالة والسالموالسالم علىعلى رسولرسول اللهالله ،، وبعدوبعد..

فالفال بأسبأس بتهنئةبتهنئة غيرغير المسلمينالمسلمين بأعيادهمبأعيادهم لمنلمن كانكان بينهبينه وبينهموبينهم صلةصلة قرابةقرابة أوأو جوارجوار أوأو زمالة،زمالة،

أوأو غيرغير ذلكذلك منمن العالقاتالعالقات االجتماعية،االجتماعية، التيالتي تقتضيتقتضي حسنحسن الصلة،الصلة، ولطفولطف المعاشرةالمعاشرة التيالتي

يقرهايقرها العرفالعرف السليمالسليم.

وإذاوإذا كانتكانت تهنئةتهنئة النصارىالنصارى بأعيادهمبأعيادهم جائزةجائزة ،، فإنهفإنه يجبيجب التأكيدالتأكيد علىعلى أنهأنه الال تجوزتجوز مشاركتهممشاركتهم فيفي

احتفاالتهماحتفاالتهم بأعيادهمبأعيادهم ،، فنحنفنحن لنالنا أعيادنا،أعيادنا، وهموهم لهملهم أعيادهمأعيادهم.

 

جاءجاء فيفي فتاوىفتاوى المجلسالمجلس األوربياألوربي للبحوثللبحوث واإلفتاءواإلفتاء :

 

ممامما الال شكشك أنأن القضيةالقضية قضيةقضية مهمةمهمة وحساسةوحساسة خاصةخاصة للمسلمينللمسلمين المقيمينالمقيمين فيفي بالدبالد الغرب،الغرب،

وقدوقد وردورد إلىإلى المجلسالمجلس أسئلةأسئلة كثيرةكثيرة منمن اإلخوةاإلخوة واألخوات،واألخوات، الذينالذين يعيشونيعيشون فيفي تلكتلك الديار،الديار،

ويعايشونويعايشون أهلهاأهلها منمن غيرغير المسلمين،المسلمين، وتنعقدوتنعقد بينهمبينهم وبينوبين كثيركثير منهممنهم روابطروابط تفرضهاتفرضها الحياة،الحياة،

مثلمثل الجوارالجوار فيفي المنزل،المنزل، والرفقةوالرفقة فيفي العمل،العمل، والزمالةوالزمالة فيفي الدراسة،الدراسة، وقدوقد يشعريشعر المسلمالمسلم

بفضلبفضل غيرغير المسلمالمسلم عليهعليه فيفي ظروفظروف معينة،معينة، مثلمثل المشرفالمشرف الذيالذي يساعديساعد الطالبالطالب المسلمالمسلم

بإخالص،بإخالص، والطبيبوالطبيب الذيالذي يعالجيعالج المريضالمريض المسلمالمسلم بإخالص،بإخالص، وغيرهماوغيرهما. وكماوكما قيلقيل: إنإن اإلنساناإلنسان

أسيرأسير اإلحسان،اإلحسان، وقالوقال الشاعرالشاعر:

أحسنأحسن إلىإلى الناسالناس تستعبدتستعبد قلوبهمقلوبهم … فطالمافطالما استعبداستعبد اإلنساَناإلنساَن إحساُنإحساُن!
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ماما موقفموقف المسلمالمسلم منمن هؤالءهؤالء (غيرغير المسلمينالمسلمين) المسالمينالمسالمين لهم،لهم، الذينالذين الال يعادونيعادون المسلمين،المسلمين،

والوال يقاتلونهميقاتلونهم فيفي دينهم،دينهم، ولمولم يخرجوهميخرجوهم منمن ديارهمديارهم أوأو يظاهروايظاهروا علىعلى إخراجهم؟إخراجهم؟

 

إنإن القرآنالقرآن الكريمالكريم قدقد وضعوضع دستوردستور العالقةالعالقة بينبين المسلمينالمسلمين وغيرهموغيرهم فيفي آيتينآيتين منمن كتابكتاب اللهالله

تعالىتعالى فيفي سورةسورة الممتحنة،الممتحنة، وقدوقد نزلتنزلت فيفي شأنشأن المشركينالمشركين الوثنيين،الوثنيين، فقالفقال تعالىتعالى: (( الال

ينهاكمينهاكم اللهالله عنعن الذينالذين لملم يقاتلوكميقاتلوكم فيفي الدينالدين ولمولم يخرجوكميخرجوكم منمن دياركمدياركم أنأن تبروهمتبروهم

وتقسطواوتقسطوا إليهمإليهم إنإن اللهالله يحبيحب المقسطينالمقسطين. إنماإنما ينهاكمينهاكم اللهالله عنعن الذينالذين قاتلوكمقاتلوكم فيفي الدينالدين

وأخرجوكموأخرجوكم منمن دياركم،دياركم، وظاهرواوظاهروا علىعلى إخراجكم،إخراجكم، أنأن تولوهم،تولوهم، ومنومن يتولهميتولهم فأولئكفأولئك همهم

الظالمونالظالمون )) الممتحنةالممتحنة: 9-8.

ففرقتففرقت اآليتاناآليتان بينبين المسالمينالمسالمين للمسلمينللمسلمين والمحاربينوالمحاربين لهملهم:

 

فاألولونفاألولون (المسالمونالمسالمون):شرعتشرعت اآليةاآلية الكريمةالكريمة برهمبرهم واإلقساطواإلقساط إليهم،إليهم، والقسطوالقسط يعنييعني: العدل،العدل،

والبروالبر يعنييعني: اإلحساناإلحسان والفضل،والفضل، وهووهو فوقفوق العدل،العدل، فالعدلفالعدل: أنأن تأخذتأخذ حقك،حقك، والبروالبر: أنأن تتنازلتتنازل

عنعن بعضبعض حقكحقك. العدلالعدل أوأو القسطالقسط: أنأن تعطيتعطي الشخصالشخص حقهحقه الال تنقصتنقص منهمنه. والبروالبر: أنأن تزيدهتزيده

علىعلى حقهحقه فضالفضال وإحساناوإحسانا.

 

وأماوأما اآلخروناآلخرون الذينالذين نهتنهت اآليةاآلية األخرىاألخرى عنعن مواالتهممواالتهم: فهمفهم الذينالذين عادواعادوا المسلمينالمسلمين وقاتلوهم،وقاتلوهم،

وأخرجوهموأخرجوهم منمن أوطانهمأوطانهم بغيربغير حقحق إالإال أنأن يقولوايقولوا: ربناربنا الله،الله، كماكما فعلتفعلت قريشقريش ومشركوومشركو مكةمكة

بالرسولبالرسول – صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم – وأصحابهوأصحابه.

وقدوقد اختاراختار القرآنالقرآن للتعاملللتعامل معمع المسالمينالمسالمين كلمةكلمة (البرالبر) حينحين قالقال: (أنأن تبروهمتبروهم) وهيوهي الكلمةالكلمة

المستخدمةالمستخدمة فيفي أعظمأعظم حقحق علىعلى اإلنساناإلنسان بعدبعد حقحق اللهالله تعالى،تعالى، وهووهو (بربر الوالدينالوالدين).

 

وقدوقد روىروى الشيخانالشيخان عنعن أسماءأسماء بنتبنت أبيأبي بكربكر – رضيرضي اللهالله عنهاعنها – أنهاأنها جاءتجاءت إلىإلى النبيالنبي صلىصلى

اللهالله عليهعليه وسلموسلم فقالتفقالت: يايا رسولرسول الله،الله، إنإن أميأمي قدمتقدمت عليعلي وهيوهي مشركة،مشركة، وهيوهي راغبةراغبة (أيأي

فيفي صلتهاصلتها واإلهداءواإلهداء إليهاإليها) أفأصلها؟أفأصلها؟ قالقال: “صليصلي أمكأمك” ( متفقمتفق عليهعليه).

هذاهذا وهيوهي مشركة،مشركة، ومعلومومعلوم أنأن موقفموقف اإلسالماإلسالم منمن أهلأهل الكتابالكتاب أخفأخف منمن موقفهموقفه منمن

المشركينالمشركين الوثنيينالوثنيين.

 

حتىحتى إنإن القرآنالقرآن أجازأجاز مؤاكلتهممؤاكلتهم ومصاهرتهم،ومصاهرتهم، بمعنىبمعنى: أنأن يأكليأكل منمن ذبائحهمذبائحهم ويتزوجويتزوج منمن

نسائهم،نسائهم، كماكما قالقال تعالىتعالى فيفي سورةسورة المائدةالمائدة: ((وطعاموطعام الذينالذين أوتواأوتوا الكتابالكتاب حلحل لكملكم وطعامكموطعامكم

حلحل لهم،لهم، والمحصناتوالمحصنات منمن المؤمناتالمؤمنات والمحصناتوالمحصنات منمن الذينالذين أوتواأوتوا الكتابالكتاب منمن قبلكمقبلكم))

المائدةالمائدة:5.
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ومنومن لوازملوازم هذاهذا الزواجالزواج وثمراتهوثمراته: وجودوجود المودةالمودة بينبين الزوجين،الزوجين، كماكما قالقال تعالىتعالى: ((ومنومن آياتهآياته أنأن

خلقخلق لكملكم منمن أنفسكمأنفسكم أزواجاأزواجا لتسكنوالتسكنوا إليهاإليها وجعلوجعل بينكمبينكم مودةمودة ورحمةورحمة)) الرومالروم: 21.

وكيفوكيف الال يوديود الرجلالرجل زوجتهزوجته وربةوربة بيتهبيته وشريكةوشريكة عمره،عمره، وأموأم أوالده؟أوالده؟ وقدوقد قالقال تعالىتعالى فيفي بيانبيان

عالقةعالقة األزواجاألزواج بعضهمبعضهم ببعضببعض: ((هنهن لباسلباس لكملكم وأنتموأنتم لباسلباس لهنلهن)) البقرةالبقرة: 187.

 

ومنومن لوازملوازم هذاهذا الزواجالزواج وثمراتهوثمراته: المصاهرةالمصاهرة بينبين األسرتين،األسرتين، وهيوهي إحدىإحدى الرابطتينالرابطتين الطبيعيتينالطبيعيتين

األساسيتيناألساسيتين بينبين البشر،البشر، كماكما أشارأشار القرآنالقرآن بقولهبقوله: ((وهووهو الذيالذي خلقخلق منمن الماءالماء بشرا،بشرا، فجعلهفجعله

ًوصهراً)) الفرقانالفرقان:54. ًنسباً وصهرا نسبا

ومنومن لوازملوازم ذلكذلك: وجودوجود األمومةاألمومة وماوما لهالها منمن حقوقحقوق مؤكدةمؤكدة علىعلى ولدهاولدها فيفي اإلسالم،اإلسالم، فهلفهل منمن

البرالبر والمصاحبةوالمصاحبة بالمعروفبالمعروف أنأن تمرتمر مناسبةمناسبة مثلمثل هذاهذا العيدالعيد الكبيرالكبير عندهاعندها والوال يهنئهايهنئها به؟به؟ وماوما

موقفهموقفه منمن أقاربهأقاربه منمن جهةجهة أمه،أمه، مثلمثل الجدالجد والجدة،والجدة، والخالوالخال والخالة،والخالة، وأوالدوأوالد األخوالاألخوال

والخاالت،والخاالت، وهؤالءوهؤالء لهملهم حقوقحقوق األرحاماألرحام وذويوذوي القربى،القربى، وقدوقد قالقال تعالىتعالى: (( وأولووأولو األرحاماألرحام

بعضهمبعضهم أولىأولى ببعضببعض فيفي كتابكتاب اللهالله )) األنفالاألنفال: 76،، وقالوقال تعالىتعالى: (( إنإن اللهالله يأمريأمر بالعدلبالعدل

واإلحسانواإلحسان وإيتاءوإيتاء ذيذي القربىالقربى )) النحلالنحل:91.

 

فإذافإذا كانكان حقحق األمومةاألمومة والقرابةوالقرابة يفرضيفرض علىعلى المسلمالمسلم والمسلمةوالمسلمة صلةصلة األماألم واألقاربواألقارب بمابما يبينيبين

حسنحسن خلقخلق المسلم،المسلم، ورحابةورحابة صدره،صدره، ووفاءهووفاءه ألرحامه،ألرحامه، فإنفإن الحقوقالحقوق األخرىاألخرى توجبتوجب علىعلى

المسلمالمسلم أنأن يظهريظهر بمظهربمظهر اإلنساناإلنسان ذيذي الخلقالخلق الحسن،الحسن، وقدوقد أوصىأوصى الرسولالرسول الكريمالكريم أباأبا ذرذر

بقولهبقوله: “اتقاتق اللهالله حيثماحيثما كنت،كنت، وأتبعوأتبع السيئةالسيئة الحسنةالحسنة تمحها،تمحها، وخالقوخالق الناسالناس بخلقبخلق حسنحسن” ( قالقال

الترمذيالترمذي : حسنحسن صحيحصحيح) هكذاهكذا قالقال: “خالقخالق الناسالناس” ولمولم يقليقل: خالقخالق المسلمينالمسلمين بخلقبخلق حسنحسن.

كماكما حثحث النبيالنبي صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم علىعلى (الرفقالرفق) فيفي التعاملالتعامل معمع غيرغير المسلمين،المسلمين، وحذروحذر

منمن (العنفالعنف) والخشونةوالخشونة فيفي ذلكذلك.

 

ولماولما دخلدخل بعضبعض اليهوداليهود علىعلى النبيالنبي صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلم،وسلم، ولوواولووا ألسنتهمألسنتهم بالتحية،بالتحية، وقالواوقالوا:

(السامالسام) عليكعليك يايا محمد،محمد، ومعنىومعنى (السامالسام): الهالكالهالك والموت،والموت، وسمعتهموسمعتهم عائشة،عائشة، فقالتفقالت:

وعليكموعليكم السامالسام واللعنةواللعنة يايا أعداءأعداء الله،الله، فالمهافالمها النبيالنبي صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم علىعلى ذلك،ذلك، فقالتفقالت:

ألمألم تسمعتسمع ماما قالواقالوا يايا رسولرسول الله؟الله؟ فقالفقال:” سمعت،سمعت، وقلتوقلت: وعليكموعليكم”،، (يعنييعني: الموتالموت يجرييجري

عليكمعليكم كماكما يجرييجري عليعلي) يايا عائشةعائشة:” اللهالله يحبيحب الرفقالرفق فيفي األمراألمر كلهكله” (متفقمتفق عليهعليه).

 

وتتأكدوتتأكد مشروعيةمشروعية تهنئةتهنئة القومالقوم بهذهبهذه المناسبةالمناسبة إذاإذا كانواكانوا –كماكما ذكرذكر السائلالسائل- يبادرونيبادرون بتهنئةبتهنئة

المسلمالمسلم بأعيادهبأعياده اإلسالمية،اإلسالمية، فقدفقد أمرناأمرنا أنأن نجازينجازي الحسنةالحسنة بالحسنة،بالحسنة، وأنوأن نردنرد التحيةالتحية بأحسنبأحسن

منها،منها، أوأو بمثلهابمثلها علىعلى األقل،األقل، كماكما قالقال تعالىتعالى: (( وإذاوإذا حييتمحييتم بتحيةبتحية فحيوافحيوا بأحسنبأحسن منهامنها أوأو ردوهاردوها

)) النساءالنساء:86.
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والوال يحسنيحسن بالمسلمبالمسلم أنأن يكونيكون أقلأقل كرما،كرما، وأدنىوأدنى حظاحظا منمن حسنحسن الخلقالخلق منمن غيره،غيره، والمفروضوالمفروض

أنأن يكونيكون المسلمالمسلم هوهو األوفراألوفر حظا،حظا، واألكملواألكمل خلقا،خلقا، كماكما جاءجاء فيفي الحديثالحديث “أكملأكمل المؤمنينالمؤمنين

إيماناإيمانا أحسنهمأحسنهم خلقاخلقا” (حديثحديث صحيحصحيح ،، حسنهحسنه الترمذيالترمذي ) وكماوكما قالقال عليهعليه الصالةالصالة والسالموالسالم: “إنماإنما

بعثتبعثت ألتممألتمم مكارممكارم األخالقاألخالق” ( حديثحديث صحيحصحيح ).

 

ويتأكدويتأكد هذاهذا إذاإذا أردناأردنا أنأن ندعوهمندعوهم إلىإلى اإلسالماإلسالم ونقربهمونقربهم إليه،إليه، ونحببونحبب إليهمإليهم المسلمين،المسلمين، وهذاوهذا

واجبواجب عليناعلينا فهذافهذا الال يتأتىيتأتى بالتجافيبالتجافي بيننابيننا وبينهموبينهم بلبل بحسنبحسن التواصلالتواصل.

 

وقدوقد كانكان النبيالنبي – صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم – حسنحسن الخلق،الخلق، كريمكريم العشرة،العشرة، معمع المشركينالمشركين منمن

قريش،قريش، طوالطوال العهدالعهد المكي،المكي، معمع إيذائهمإيذائهم له،له، وتكالبهموتكالبهم عليه،عليه، وعلىوعلى أصحابهأصحابه. حتىحتى إنهمإنهم –

لثقتهملثقتهم بهبه عليهعليه الصالةالصالة والسالموالسالم- كانواكانوا يودعونيودعون عندهعنده ودائعهمودائعهم التيالتي يخافونيخافون عليها،عليها، حتىحتى إنهإنه

صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم حينحين هاجرهاجر إلىإلى المدينة،المدينة، تركترك علياعليا رضيرضي اللهالله عنه،عنه، وأمرهوأمره بردبرد الودائعالودائع

إلىإلى أصحابهاأصحابها.

 

فالفال مانعمانع إذنإذن أنأن يهنئهميهنئهم الفردالفرد المسلم،المسلم، أوأو المركزالمركز اإلسالمياإلسالمي بهذهبهذه المناسبة،المناسبة، مشافهةمشافهة أوأو

بالبطاقاتبالبطاقات التيالتي الال تشتملتشتمل علىعلى شعارشعار أوأو عباراتعبارات دينيةدينية تتعارضتتعارض معمع مبادئمبادئ اإلسالماإلسالم مثلمثل (

الصليبالصليب ) فإنفإن اإلسالماإلسالم ينفيينفي فكرةفكرة الصليبالصليب ذاتهاذاتها ((وماوما قتلوهقتلوه وماوما صلبوهصلبوه ولكنولكن شبهشبه لهملهم))

النساءالنساء : 156.

والكلماتوالكلمات المعتادةالمعتادة للتهنئةللتهنئة فيفي مثلمثل هذههذه المناسباتالمناسبات الال تشتملتشتمل علىعلى أيأي إقرارإقرار لهملهم علىعلى

دينهم،دينهم، أوأو رضارضا بذلك،بذلك، إنماإنما هيهي كلماتكلمات مجاملةمجاملة تعارفهاتعارفها الناسالناس.

 

والوال مانعمانع منمن قبولقبول الهداياالهدايا منهم،منهم، ومكافأتهمومكافأتهم عليها،عليها، فقدفقد قبلقبل النبيالنبي صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم

هداياهدايا غيرغير المسلمينالمسلمين مثلمثل المقوقسالمقوقس عظيمعظيم القبطالقبط بمصربمصر وغيره،وغيره، بشرطبشرط أالأال تكونتكون هذههذه

الهداياالهدايا ممامما يحرميحرم علىعلى المسلمالمسلم كالخمركالخمر ولحمولحم الخنزيرالخنزير.

 

والوال ننسىننسى أنأن نذكرنذكر هناهنا أنأن بعضبعض الفقهاءالفقهاء مثلمثل شيخشيخ اإلسالماإلسالم ابنابن تيميةتيمية وتلميذهوتلميذه العالمةالعالمة ابنابن

القيمالقيم قدقد شددواشددوا فيفي مسألةمسألة أعيادأعياد المشركينالمشركين وأهلوأهل الكتابالكتاب والمشاركةوالمشاركة فيها،فيها، ونحنونحن معهممعهم

فيفي مقاومةمقاومة احتفالاحتفال المسلمينالمسلمين بأعيادبأعياد المشركينالمشركين وأهلوأهل الكتابالكتاب الدينية،الدينية، كماكما نرىنرى بعضبعض

المسلمينالمسلمين الغافلينالغافلين يحتفلونيحتفلون بـبـ(الكريسماسالكريسماس) كماكما يحتفلونيحتفلون بعيدبعيد الفطر،الفطر، وعيدوعيد األضحى،األضحى،

وربماوربما أكثر،أكثر، وهذاوهذا ماما الال يجوز،يجوز، فنحنفنحن لنالنا أعيادنا،أعيادنا، وهموهم لهملهم أعيادهم،أعيادهم، ولكنولكن الال نرىنرى بأسابأسا منمن

تهنئةتهنئة القومالقوم بأعيادهمبأعيادهم لمنلمن كانكان بينهبينه وبينهموبينهم صلةصلة قرابةقرابة أوأو جوارجوار أوأو زمالة،زمالة، أوأو غيرغير ذلكذلك منمن

العالقاتالعالقات االجتماعية،االجتماعية، التيالتي تقتضيتقتضي حسنحسن الصلة،الصلة، ولطفولطف المعاشرةالمعاشرة التيالتي يقرهايقرها العرفالعرف

السليمالسليم .
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أماأما األعياداألعياد الوطنيةالوطنية واالجتماعية،واالجتماعية، مثلمثل عيدعيد االستقالل،االستقالل، أوأو الوحدة،الوحدة، أوأو الطفولةالطفولة واألمومةواألمومة ونحوونحو

ًمواطناً أوأو ذلك،ذلك، فليسفليس هناكهناك أيأي حرجحرج علىعلى المسلمالمسلم أنأن يهنئيهنئ بها،بها، بلبل يشاركيشارك فيها،فيها، باعتبارهباعتباره مواطنا

ًمقيماً فيفي هذههذه الديارالديار علىعلى أنأن يجتنبيجتنب المحرماتالمحرمات التيالتي تقعتقع فيفي تلكتلك المناسباتالمناسبات.( انتهىانتهى). مقيما

 

ملحوظةملحوظة : خالفخالف عضوعضو المجلسالمجلس الدكتورالدكتور محمدمحمد فؤادفؤاد البرازيالبرازي هذاهذا القرارالقرار بقولهبقوله: “الال أوافقأوافق

علىعلى تهنئتهمتهنئتهم فيفي أعيادهمأعيادهم الدينية،الدينية، أوأو مهاداتهممهاداتهم فيهافيها”.

 

ويقولويقول فضيلةفضيلة األستاذاألستاذ الدكتورالدكتور عبدعبد الستارالستار فتحفتح اللهالله سعيدسعيد -أستاذأستاذ التفسيرالتفسير وعلوموعلوم القرآنالقرآن

بجامعةبجامعة األزهراألزهر- :

الجوابالجواب عنعن هذاهذا السؤالالسؤال يحتاجيحتاج إلىإلى نوعنوع منمن التفصيلالتفصيل.

التهنئةالتهنئة لغيرلغير المسلمالمسلم مطلًقامطلًقا بدونبدون مخالفةمخالفة شرعيةشرعية جائزة،جائزة، وهيوهي منمن بابباب حسنحسن األخالقاألخالق التيالتي

ًعمالً الال أمرناأمرنا بهابها ولونولون منمن ألوانألوان الدعوةالدعوة إلىإلى اللهالله عزعز وجلوجل بالحكمةبالحكمة والموعظةوالموعظة الحسنةالحسنة عمال

قوالً،قوالً، أماأما إذاإذا تضمنتتضمنت التهنئةالتهنئة مخالفةمخالفة دينيةدينية فهنافهنا تكونتكون ممنوعةممنوعة منمن أجلأجل هذههذه المخالفة،المخالفة، كأنكأن

ًمثالً: “باركبارك اللهالله لكلك فيفي أهلكأهلك ومالكومالك” مثالً،مثالً، فهذافهذا دعاءدعاء بالبركةبالبركة لغيرلغير المسلمالمسلم وذلكوذلك الال يقوليقول لهله مثال

يجوز،يجوز، وإنماوإنما يقوليقول لهله مثالمثال: “أعادأعاد اللهالله عليكعليك التوفيقالتوفيق والهدايةوالهداية” أوأو ماما إلىإلى ذلكذلك

 

وإذاوإذا تضمنتتضمنت التهنئةالتهنئة تقديمتقديم هديةهدية فهذافهذا جائزجائز أيًضا،أيًضا، بشرطبشرط أنأن تكونتكون حالالً،حالالً، فالفال يقدميقدم لهله زجاجةزجاجة

ًمثالً أوأو صوًراصوًرا عارية؛عارية؛ بحجةبحجة أنهأنه ليسليس مسلًمامسلًما.. فالمسلمفالمسلم الال ينبغيينبغي أنأن يشتركيشترك فيفي منمن الخمرالخمر مثال

تقديمتقديم شيءشيء محرممحرم فيفي دينناديننا

 

وإذاوإذا ذهبذهب إليهإليه فيفي بيتهبيته أوأو فيفي كنيستهكنيسته فالفال يحليحل لهله أنأن يجلسيجلس تحتتحت األشياءاألشياء المخالفةالمخالفة لديننالديننا

كالتماثيلكالتماثيل أوأو الصلبان،الصلبان، أوأو االختالطاالختالط بالنساءبالنساء العاريات،العاريات، وغيروغير ذلكذلك منمن ضروبضروب المحرماتالمحرمات التيالتي

تقترنتقترن بمواضعبمواضع وأماكنوأماكن غيرغير المسلمينالمسلمين

 

وننبهوننبه إلىإلى أنأن التهانيالتهاني الال ينبغيينبغي أنأن تكونتكون باستعمالباستعمال آياتآيات قرآنيةقرآنية فيفي بطاقةبطاقة أوأو فيفي غيرها؛غيرها؛ ألنألن

غيرغير المسلمينالمسلمين الال يدركونيدركون قداسةقداسة هذههذه النصوص،النصوص، وبالتاليوبالتالي يضعونهايضعونها فيفي القمامة،القمامة، يدوسونهايدوسونها

ه نصوصنصوص دينهدينه عنعن كلكل امتهانامتهان. هينز� باألقدامباألقدام بقصدبقصد أوأو بغيربغير قصد؛قصد؛ فينبغيفينبغي علىعلى المسلمالمسلم أنأن ينز�

 

ويقولويقول العالمةالعالمة فضيلةفضيلة الدكتورالدكتور يوسفيوسف القرضاويالقرضاوي –حفظهحفظه اللهالله-:
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منمن حقحق كلكل طائفةطائفة أنأن تحتفلتحتفل بعيدهابعيدها بمابما الال يؤذييؤذي اآلخريناآلخرين ،، ومنومن حقهاحقها أنأن تهنئتهنئ اآلخريناآلخرين

بالعيد؛بالعيد؛ فنحنفنحن المسلمينالمسلمين الال يمنعنايمنعنا دينناديننا أنأن نهنئنهنئ مواطنينامواطنينا وجيراناوجيرانا النصارىالنصارى بأعيادهمبأعيادهم فهذافهذا

داخلداخل فيفي البرالبر كماكما قالقال اللهالله تعالىتعالى: “الال ينهاكمينهاكم اللهالله عنعن الذينالذين لملم يقاتلوكميقاتلوكم فيفي الدينالدين ولمولم

يخرجوكميخرجوكم منمن دياركمدياركم أنأن تبروهمتبروهم وتقسطواوتقسطوا إليهمإليهم إنإن اللهالله يحبيحب المقسطينالمقسطين”،، وخصوصاوخصوصا إذاإذا

كانواكانوا يجاملونيجاملون المسلمينالمسلمين ويهنئونهمويهنئونهم بأعيادهمبأعيادهم ،، فاللهفالله تعالىتعالى يقوليقول: “وإذاوإذا حييتمحييتم بتحيةبتحية فحيوافحيوا

بأحسنبأحسن منهامنها أوأو ردوهاردوها”.

ولكنولكن الال يشتركيشترك المسلمالمسلم فيفي الطقوسالطقوس الدينيةالدينية التيالتي هيهي منمن خصائصخصائص المسيحيينالمسيحيين وقرباتهموقرباتهم

الدينيةالدينية.

 

ويقولويقول األستاذاألستاذ الدكتورالدكتور محمدمحمد السيدالسيد دسوقيدسوقي -أستاذأستاذ الشريعةالشريعة بجامعةبجامعة قطرقطر-:

 

الجارالجار فيفي اإلسالماإلسالم لهله حقوق،حقوق، سواءسواء كانكان مسلمامسلما أمأم غيرغير مسلم،مسلم، فإذافإذا كانكان مسلمامسلما ولهوله بجارهبجاره

قرابةقرابة أصبحأصبح لهله ثالثةثالثة حقوقحقوق: حقحق القرابة،القرابة، واإلسالم،واإلسالم، والجواروالجوار. أماأما إذاإذا كانكان مسلمامسلما ولمولم يكنيكن

بينهمابينهما قرابة؛قرابة؛ فلهفله حقانحقان: حقحق اإلسالم،اإلسالم، وحقوحق الجوارالجوار

 

فإذافإذا كانكان هذاهذا الجارالجار غيرغير مسلممسلم فلهفله حقحق واحدواحد وهووهو حقحق الجوار،الجوار، وهذاوهذا الحقالحق حقحق مقدسمقدس نبهنبه

عليهعليه الرسولالرسول صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم فيفي قولهقوله: “ماما زالزال جبريلجبريل يوصينييوصيني بالجاربالجار حتىحتى ظننتظننت

أنهأنه سيورثهسيورثه” أيأي يجعلهيجعله جزءاجزءا منمن األسرة،األسرة، فهذافهذا الجارالجار المسيحيالمسيحي يحضيحض اإلسالماإلسالم علىعلى اإلحساناإلحسان

إليهإليه وحسنوحسن معاملتهمعاملته واللهوالله يقوليقول: “الال ينهاكمينهاكم اللهالله عنعن الذينالذين لملم يقاتلوكميقاتلوكم فيفي الدينالدين ولمولم

يخرجوكميخرجوكم منمن دياركمدياركم أنأن تبروهمتبروهم وتقسطواوتقسطوا إليهمإليهم إنإن اللهالله يحبيحب المقسطينالمقسطين”. ومنومن البرالبر بهمبهم

مجاملتهممجاملتهم فيفي أعيادهم،أعيادهم، ويجوزويجوز مشاركتهممشاركتهم فيهافيها ماما دامدام الال يُرتكبيُرتكب فيهافيها أيأي محرممحرم. وهذاوهذا

السلوكالسلوك اإلسالمياإلسالمي قدقد يكونيكون عامالعامال منمن عواملعوامل هدايةهداية هؤالء،هؤالء، وقدوقد انتشرانتشر اإلسالماإلسالم فيفي بالدبالد

كثيرةكثيرة لملم تدخلهاتدخلها الجيوش،الجيوش، وإنماوإنما كانكان الخلقالخلق اإلسالمياإلسالمي الذيالذي مثلهمثله الرحالةالرحالة والمهاجرونوالمهاجرون

والتجاروالتجار منمن عواملعوامل نشرنشر اإلسالماإلسالم فيفي أممأمم ماما زالتزالت تحتفظتحتفظ بهبه حتىحتى اآلناآلن فيفي دولدول جنوبجنوب

شرقشرق آسياآسيا.

 واللهوالله أعلمأعلم

ويمكنكم مطالعة الفتاوى التالية:

 

تهنئةتهنئة النصارىالنصارى بعيدبعيد الميالدالميالد وطباعةوطباعة بطاقاتبطاقات التهنئةالتهنئة

زيارةزيارة غيرغير المسلمالمسلم وتهنئتهوتهنئته بالعيدبالعيد

التعاملالتعامل معمع أهلأهل الكتابالكتاب وتهنئتهموتهنئتهم بأعيادهمبأعيادهم
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