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حكمحكم االحتفالاالحتفال برأسبرأس السنةالسنة الميالديةالميالدية ؟؟ وحكموحكم تهنئةتهنئة النصارىالنصارى بأعيادهمبأعيادهم ؟؟

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

فمنفمن الموضوعاتالموضوعات الجدليةالجدلية التيالتي تلقيتلقي بظاللهابظاللها كلكل عامعام موضوعموضوع تهنئةتهنئة النصارىالنصارى بأعيادبأعياد الميالد،الميالد،

ويختلفويختلف الفقهاءالفقهاء المعاصرونالمعاصرون فيفي تكييفتكييف الحكمالحكم الفقهيالفقهي لهالها منمن بينبين مؤيدمؤيد لتهنئتهم،لتهنئتهم، ومعارضومعارض

لذلك،لذلك، ويستندويستند كلكل فريقفريق منمن الفريقينالفريقين إلىإلى مجموعةمجموعة منمن األدلةاألدلة.

وماوما أودأود قولهقوله إنإن المسألة،المسألة، وإنوإن كانكان البعضالبعض يدخلهايدخلها فيفي خصوصياتخصوصيات العقيدةالعقيدة اإلسالمية،اإلسالمية، إالإال أنأن لهالها

حكماحكما فقهيافقهيا يستنديستند إلىإلى النظرالنظر الدقيق،الدقيق، والتفكروالتفكر العميقالعميق فيفي نصوصنصوص الشريعةالشريعة اإلسالميةاإلسالمية.

وأحببتوأحببت أنأن أنقلأنقل للقارئللقارئ الكريمالكريم وجهاتوجهات النظرالنظر المختلفةالمختلفة فيفي الموضوعالموضوع منمن خاللخالل الفتاوىالفتاوى

الواردةالواردة علىعلى بعضبعض مواقعمواقع اإلنترنت،اإلنترنت، ثمثم أعلقأعلق علىعلى هذههذه الفتاوىالفتاوى بحولبحول اللهالله تعالىتعالى وقوتهوقوته.

 

انقسم العلماء بين مؤيد ومعارض …

 

أوال : رأي المانعين لتهنئة النصارى بأعياد ميالدهم:

يرى ذلك فضيلة الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى وتبعهما في الحكم

واالستناد لألدلة كثير من علماء السلف المعاصرين كالشيخ ابن باز والشيخ ابن

عثيمين رحمهما الله تعالى، وغيرهم كالشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل حيث له فتوى

بعنوان أعياد الكفار وموقف المسلمين منها، نشرت على موقع إسالم اليوم،
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وتناقلتها كثير من المواقع.

فتهنئتهم في أعيادهم الدينية حرام؛ ألن هذه األعياد من شعائرهم الدينية والله ال

يرضى لعباده الكفر، كما أن تهنئتهم، فيه من التشبه بهم وهو حرام، ومن صور

 

التشبه :

 

1 – مشاركتهم في تلك األعياد.

 

2 – نقل احتفاالتهم إلى بالد المسلمين.

وكذلك يرون وجوب اجتناب أعياد الكفار، واجتناب موافقتهم في أفعالهم، واجتناب

المراكب التي يركبونها لحضور أعيادهم، وعدم اإلهداء لهم أو إعانتهم على عيدهم

ببيع أو شراء، و عدم إعانة المسلم المتشبه بهم في عيدهم على تشبهه، و عدم

 

تهنئتهم بعيدهم، و اجتناب استعمال تسمياتهم ومصطلحاتهم التعبدية.

هذا مجمل ما يستندون إليه ونقلوا نصوصا مطولة من كالم األئمة ابن تيمية، وابن

 

القيم رحمهما الله تعالى في ذلك.

وممن منع ذلك أيضا فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء األزهر الشريف وذكر

أن التحجج بالتوسعة في ذلك اليوم أمامه العام كل ليوسع على أوالده ويمكنكم

 

مطالعة ما قاله في الفتوى التالية: االحتفال برأس السنة الميالدية

 

ثانيا: المجيزون لتهنئة النصارى بأعيادهم:

يرى جمهور من المعاصرين جواز تهنئة النصارى بأعيادهم ومن هؤالء الدكتور الشيخ

العالمة يوسف القرضاوي حيث يرى أن تغير األوضاع العالمية، هو الذي جعلني

أخالف شيخ اإلسالم ابن تيمية في تحريمه تهنئة النصارى وغيرهم بأعيادهم، وأجيز

ذلك إذا كانوا مسالمين للمسلمين، وخصوصا من كان بينه وبين المسلم صلة خاصة،

كاألقارب والجيران في المسكن، والزمالء في الدراسة، والرفقاء في العمل ونحوها،

�َه يُِحب� وهو من البر الذي لم ينهنا الله عنه. بل يحبه كما يحب اإلقساط إليهم “إِن� الل

الُْمْقِسطِيَن” الممتحنة. وال سيّما إذا كانوا هم يهنئون المسلمون بأعيادهم، والله

�
َ َ ْ �
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وْ ُرد�وهَا” النساء86.
َ
�واْ بِأْحَسَن ِمنْهَا أ �ةٍ فََحي �يْتُم بِتَِحي تعالى يقول: “وَإِذَا ُحي

وكذلك أجاز التهنئة المجلس األوربي للبحوث واإلفتاء خاصة إن كانوا غير محاربين،

ولخصوصية وضع المسلمين كأقلية في الغرب، وبعد استعراض األدلة خلص المجلس

لما يلي:ال مانع إذن أن يهنئهم الفرد المسلم، أو المركز اإلسالمي بهذه المناسبة،

مشافهة أو بالبطاقات التي ال تشتمل على شعار أو عبارات دينية تتعارض مع مبادئ

اإلسالم مثل ( الصليب ) فإن اإلسالم ينفي فكرة الصليب ذاتها ((وما قتلوه وما صلبوه

 

ولكن شبه لهم)) النساء : 156.

والكلمات المعتادة للتهنئة في مثل هذه المناسبات ال تشتمل على أي إقرار لهم على

 

دينهم، أو رضا بذلك، إنما هي كلمات مجاملة تعارفها الناس.

وال مانع من قبول الهدايا منهم، ومكافأتهم عليها، فقد قبل النبي صلى الله عليه

وسلم هدايا غير المسلمين مثل المقوقس عظيم القبط بمصر وغيره، بشرط أال

تكون هذه الهدايا مما يحرم على المسلم كالخمر ولحم الخنزير. ويمكنكم متابعة

 

تفاصيل رأيهم في هذه الفتوى : تهنئة غير المسلمين بأعيادهم: الحكم والضوابط

ومن المجيزين أيضا وبكن مع وضع ضوابط شرعية كأن ال تحتوى التهنئة على

مخالفات شرعية كتقديم الخمور هدية، فضيلة األستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله

سعيد -أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة األزهر ويمكن مراجعة فتواه في الرابط

 

التالي:ضوابط تهنئة النصارى بأعيادهم.

وأجاز التهنئة من باب حق الجوار األستاذ الدكتور محمد السيد دسوقي -أستاذ

الشريعة بجامعة قطر، وأجازها من قبيل المجاملة وحسن العشرة فضيلة الشيخ

مصطفى الزرقا رحمه الله فقال: إّن تهنئَة الّشخص الُمسلِم لمعارِفه النّصاَرى بعيدِ

ميالد الَمسيح ـ عليه الّصالة والسالم ـ هي في نظري من قَبيل الُمجاملة لهم

والمحاَسنة في معاشرتهم، ويمكن مراجعة ذلك في الفتوى التالية: تهنئة النصارى

 

بعيد الميالد وطباعة بطاقات التهنئة.

وأجاز الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله زيارة غير المسلم وتهنئته بالعيد واستشهد

بأن النبي –صلى الله عليه وسلم- عاد غالما يهوديا، ودعا لإلسالم فأسلم، وأجاز
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الشيخ أحمد الشرباصي رحمه الله مشاركة النصارى في أعياد الميالد بشرط أال

يكون على حساب دينه، وكذلك فضيلة الشيخ عبد الله بن بية نائب رئيس االتحاد

العالمي لعلماء المسلمين أجاز ذلك، وطالب المسلمين بأن تتسع صدورهم في

 

المسائل الخالفية.

 

الرأي الراجح :

 

أوال: التهنئة ال تعني الرضا بما هم عليه:

يجب توضيح مفهوم مهم جدا يتمثل في أن التهنئة ليس معناها اعتناق عقيدتهم أو

الرضا بما يفعلون، أو الدخول في دينهم، وإنما هي نوع من البر ولم ينهنا الله تعالى

�ذِيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم فِي الد�يِن وَلَْم يُْخرُِجوكُم �ُه عَِن ال عنه، يقول الله تعالى:” َال يَنْهَاكُُم الل

�ُه �َما يَنْهَاكُُم الل �َه يُِحب� الُْمْقِسطِيَن {8} إِن وهُْم وَتُْقِسطُوا إِلَيْهِْم إِن� الل ن تَبَر�
َ
م�ن دِيَارِكُْم أ

ن
َ
ْخَرُجوكُم م�ن دِيَارِكُْم وَظَاهَُروا عَلَى إِْخَراِجكُْم أ

َ
�ذِيَن قَاتَلُوكُْم فِي الد�يِن وَأ عَِن ال

وْلَئَِك هُُم الظ�الُِموَن {9}” الممتحنة. وهناك فرق كبير بين الود
ُ
�هُْم فَأ �وْهُْم وََمن يَتَوَل تَوَل

والبر، وبين اتخاذهم أولياء، ومجرد التعايش السلمي وفق أسس منضبطة ومعاهدات

لم تظلم طرفا، وغرضها التعايش السلمي كما فعل النبي-صلى الله عليه وسلم مع

 

اليهود.

 

ثانيا: التفرقة بين أعيادهم الدينية وغير الدينية:

يجب التفرقة بين أعياد دينية تمثل عقيدتهم، وبين أعياد قومية وهو ما نستشعره في

فتوى أعياد الكفار وموقف المسلمين منها ففرق فيها بين ” ما هو ديني ـ من أساس

دينهم أو ممّــا أحدثوه فيه ـ وكثير من أعيادهم ما هو إالّ من قبيل العادات والمناسبات

التي أحدثوا األعياد من أجلها، كاألعياد القومية ونحوها ، ويهمنا هنا عيد الميالد وعيد

رأس السنة” وفي فتوى المجلس األوربي للبحوث واإلفتاء ال يرى بأسا من التهنئة

والمشاركة في “األعياد الوطنية واالجتماعية، مثل عيد االستقالل، أو الوحدة، أو

الطفولة واألمومة ونحو ذلك، فليس هناك أي حرج على المسلم أن يهنئ بها، بل

يشارك فيها، باعتباره مواطناً أو مقيماً في هذه الديار على أن يجتنب المحرمات التي

 

تقع في تلك المناسبات المجلس األوربي”.
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فكأن هناك اتفاق على أن ما كان أساسه دينيا فال نشاركهم فيه، وما كان أساسه غير

ديني فال مانع من التهنئة، ولكن بالضوابط المشروعة فال نأكل وال نشرب مما حرم

في ديننا ، وال نختلط اختالطا يرفضه شرعنا، وال نفرط في مالبسنا التي تستر

 

عواراتنا..

 

ثالثا: التفرقة بين الحكم الفقهي، والفتوى:

يجب أن نفرق بين الحكم الفقهي والفتوى، فالحكم الفقهي منه ما هو ثابت ال يقبل

التغيير وال التبديل، كاألحكام قطعية الثبوت والداللة، ومنه ما يقبل التغيير وليس

بثابت، وهذا يجوز االجتهاد معه وليس ضده، في إطاره، وليس خارجا مصطدما معه،

ومن هنا قالوا ما دام الحكم متغيرا وما دامت الشريعة مرنة تصلح لكل زمان ومكان،

 

فال مانع من تغير الفتوى.

ويجب دراسة مالبسات الفتوى التي أصدرها شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن

القيم فقد كان عصره مليئا بالحروب، وأي تهاون يعني الرضا بالمحتل، ومن ثم ال بد

 

من اختيار فقهي يحفظ للناس تماسكهم أمام هذا المغتصب.

وفي التشريع اإلسالمي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار رأيا فقهيا معينا

لضرورة يراها ثم يرجح العكس ألن التربية اكتملت، والعقول فهمت، والنفوس

ارتضت دين الله رب العالمين، ومن ذلك زيارة القبور فقد منع الناس منها ثم أجازها،

 

وكثيرا ما نقرأ لوال أن قومك حديثو عهد بالجاهلية..

فالفتوى متغيرة ونحن بصدد فتوى فقهية، قد تصلح لزماننا، وال تصلح لغيره وهذا

المدخل هو ما جعل العالمة القرضاوي يذهب لمخالفة ابن تيمية رحمه الله فقال:”

�ة التطور، وكثير من �ر األوضاع االجتماعية والسياسية أمر واقع تقتضيها سن يعد تَغي

األشياء واألمور ال تبقى جامدة على حال واحدة، بل تتغير وتتغير نظرة الناس

إليها..ومراعاة تغيّر األوضاع العالمية، هو الذي جعلني أخالف شيخ اإلسالم ابن تيمية

في تحريمه تهنئة النصارى وغيرهم بأعيادهم، وأجيز ذلك إذا كانوا مسالمين

للمسلمين، وخصوصا من كان بينه وبين المسلم صلة خاصة، كاألقارب والجيران في

المسكن، والزمالء في الدراسة، والرفقاء في العمل ونحوها، وهو من البر الذي لم

 

ينهنا الله عنه. بل يحبه كما يحب اإلقساط إليهم”.
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فالمسألة من باب الفتوى وهي تتغير كما هو معروف لدى كل علماء الفقه.

وإزاء ما سبق ال أجد حرجا في التهنئة، خاصة لزمالء العمل، أو الجيران أو من

تربطهم عالئق خاصة كالمصاهرة وغير ذلك، ولكن بشروط خاصة وهي عدم االعتقاد

مثلهم، أو الرضا بشيء من دينهم، أو شرائعهم المحرمة علينا كما في بعض األطعمة

واألشربة، وال يصح االختالط المذموم، وال الخلوة بين رجل وامرأة ال تحل له، فضال

 

عن مس شيء منها.

 

=

قال اإلمام النووي(ت676هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ:(ويجوز للمسلم أن يعزي الذمي 

 

بقريبه الذمي، فيقول أخلف الله عليك وال نقص عددك)

 

=

هل يجوز مشاركة الجار المسيحي فرحه بزواج ابنه مثال ؟ الجواب نعم فان الحديث 

بين ان الجار ثالثة احدهم جار له حق واحد هو الجار الكافر له حق الجوار ومن حقه 

ان تشاركه فرحه بما المانع منه شرعا والمسلم يتزوج الكتابية هذا مباح ويشاركها 

افراحها واحتفاالتها لكن اليشاركها دينها فان مشاركتها ما تفرح به مما يؤلف بينها 

وبين زوجها ويقوي العالقة علما ان دار االفتاء المصرية اباحت حتى مشاركة 

 

المسيحيين احتفالهم بعيد الميالد وليس فقط راس السنة  

 

=

نشرت دار اإلفتاء المصرية على صفحتها على "فيس بوك" فتوى "هل يجوز احتفال 

المسلمين مع المسيحيين وتهنئتهم فى رأس السنة الميالدية؟"، وأجابت: 

المسلمون يؤمنون بأنبياء الله تعالى ورسله كلهم، وال يفرقون بين أحد منهم، 

ويفرحون بأيام والدتهم، وهم حين يحتفلون بها يفعلون ذلك شكرا لله تعالى على 

نعمة إرسالهم هداية للبشرية ونورا ورحمة، فإنها من أكبر نعم الله تعالى على 

البشر، واأليام التى ولد فيها األنبياء والرسل أيام سالم على العالمين، وقد أشار 

الله تعالى إلى ذلك؛ فقال عن سيدنا يحيى: ﴿وسالم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم 

يبعث حيا﴾، وقال عن سيدنا عيسى:﴿والسالم على يوم ولدت ويوم أموت ويوم 



12/24/2018 مخـتارات من الفتاوى االسالمـية المعـاصرة *: حكم االحتفال برأس السنة الميالدية ؟ وحكم تهنئة النصارى بأعيادهم ؟

https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/12/blog-post_23.html 7/19

أبعث حيا﴾، وقال تعالى: ﴿سالم على نوح فى العالمين﴾، وقال تعالى: ﴿سالم على 

إبراهيم﴾، ثم قال تعالى:﴿سالم على موسى وهارون﴾، إلى أن قال تعالى:﴿وسالم 

على المرسلين  والحمد لله رب العالمين﴾ . 

  

وتابعت: فإذا كان األمر كذلك، فإظهار الفرح بهم، وشكر الله تعالى على إرسالهم، 

واالحتفال واالحتفاء بهم؛ كل ذلك مشروع، بل هو من أنواع القرب التى يظهر فيها 

معنى الفرح والشكر لله على نعمه، وقد احتفل النبى صلى الله عليه وآله وسلم 

بيوم نجاة سيدنا موسى من فرعون بالصيام؛ فروى البخارى عن ابن عباس رضى 

الله عنهما: أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود 

يصومون يوما - يعنى: عاشوراء -، فقالوا: هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه 

موسى، وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال: «أنا أولى بموسى 

منهم» فصامه وأمر بصيامه. فلم يعد هذا االشتراك فى االحتفال بنجاة سيدنا 

موسى اشتراكا فى عقائد اليهود المخالفة لعقيدة اإلسالم. 

  

وبناءً عليه: فاحتفال المسلمين بميالد السيد المسيح من حيث هو: أمر مشروع ال 

حرمة فيه؛ ألنه تعبير عن الفرح به، كما أن فيه تأسيا بالنبى صلى الله عليه وآله 

وسلم القائل فى حقه: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم فى الدنيا واآلخرة، ليس 

بينى وبينه نبى». 

  

وأضافت: هذا عن احتفال المسلمين بهذه الذكرى، أما تهنئة غير المسلمين من 

المواطنين الذين يعايشهم المسلم بما يحتفلون به؛ سواء فى هذه المناسبة أو فى 

غيرها؛ فال مانع منها شرعًا، خاصة إذا كان بينهم وبين المسلمين صلة رحم أو قرابة 

أو جوار أو زمالة أو غير ذلك من العالقات اإلنسانية، وخاصة إذا كانوا يبادلونهم 

التهنئة فى أعيادهم اإلسالمية؛ حيث يقول الله تعالى: ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا 

بأحسن منها أو ردوها﴾، وليس فى ذلك إقرار لهم على شىء من عقائدهم التى 
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يخالفون فيها عقيدة اإلسالم، بل هى من البر واإلقساط الذى يحبه الله؛ قال تعالى: 

﴿ال ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 

تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين﴾، فاآلية تقرر مبدأ التعايش، وتبين 

أن صلة غير المسلمين، وبرهم، وصلتهم، وإهداءهم، وقبول الهدية منهم، واإلحسان 

إليهم بوجه عام؛ كل هذا مستحب شرعًا؛ يقول اإلمام القرطبى فى "أحكام القرآن" 

: قوله تعالى: ﴿أن تبروهم﴾ - أى ال ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم - 

﴿وتقسطوا إليهم﴾ أى تعطوهم قسطًا من أموالكم على وجه الصلة. 

 =

الحقيقة انني وجدت الصحابة مثل حذيفة بن اليمان وغيره رضي الله تعالى عنهم 

ينهون عن مشاركة غير المسلمين اعيادهم الدينية وهذا فعال كالم صحيح الن العيد 

الديني عبادة وال تصح العبادة او التعبد اال بعبادة االسالم اما المناسبات غير الدينية 

فهي من العادات والعادات ال خطر فيها اال من باب التشبه بالكفار لكن ان صارت 

المناسبة عالمية لبداية تاريخ سنوي فال ارى مشكلة فيها الن المناسبة التخص 

الكفار فقط ولذلك ارى االحتفال براس السنة ال مانع منه لكن االحتفال بعيد ميالد 

المسيح عليه السالم فيه مشكلة الن عيد الميالد عندهم عبادة لعيسى عليه السالم 

فوجب تجنبه والله تعالى اعلم 

 

=

جاءجاء فيفي فتاوىفتاوى المجلسالمجلس األوربياألوربي للبحوثللبحوث واإلفتاءواإلفتاء :

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-

Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528615036

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!

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

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528615036
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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.

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،

ًوصهراً)) الفرقانالفرقان:54. ًنسباً وصهرا كماكما أشارأشار القرآنالقرآن بقولهبقوله: ((وهووهو الذيالذي خلقخلق منمن الماءالماء بشرا،بشرا، فجعلهفجعله 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.

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 ).

أأ أأ
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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 .

أماأما األعياداألعياد الوطنيةالوطنية واالجتماعية،واالجتماعية، مثلمثل عيدعيد االستقالل،االستقالل، أوأو الوحدة،الوحدة، أوأو الطفولةالطفولة واألمومةواألمومة ونحوونحو ذلك،ذلك، فليسفليس هناكهناك أيأي حرجحرج

ًمقيماً فيفي هذههذه الديارالديار علىعلى أنأن يجتنبيجتنب المحرماتالمحرمات التيالتي ًمواطناً أوأو مقيما علىعلى المسلمالمسلم أنأن يهنئيهنئ بها،بها، بلبل يشاركيشارك فيها،فيها، باعتبارهباعتباره مواطنا

تقعتقع فيفي تلكتلك المناسباتالمناسبات.( انتهىانتهى).

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- :

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-

Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528615036

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 قوالً،قوالً، أماأما أمرناأمرنا بهابها ولونولون منمن ألوانألوان الدعوةالدعوة إلىإلى اللهالله عزعز وجلوجل بالحكمةبالحكمة والموعظةوالموعظة الحسنةالحسنة عمال

ًمثالً: إذاإذا تضمنتتضمنت التهنئةالتهنئة مخالفةمخالفة دينيةدينية فهنافهنا تكونتكون ممنوعةممنوعة منمن أجلأجل هذههذه المخالفة،المخالفة، كأنكأن يقوليقول لهله مثال

“باركبارك اللهالله لكلك فيفي أهلكأهلك ومالكومالك” مثالً،مثالً، فهذافهذا دعاءدعاء بالبركةبالبركة لغيرلغير المسلمالمسلم وذلكوذلك الال 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 منمن

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

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

ألأل أأ آآ آآ أأ أأ

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528615036
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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 باألقدامباألقدام

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

=

العالمةالعالمة الدكتورالدكتور يوسفيوسف عبدعبد اللهالله القرضاويالقرضاوي

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-

Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528601788

،بسم،بسم الله،الله، والحمدوالحمد للهلله والصالةوالصالة والسالموالسالم علىعلى رسولرسول الله،الله، وبعدوبعد:أجازتأجازت الشريعةالشريعة اإلسالميةاإلسالمية

معاملةمعاملة أهلأهل الكتاب،الكتاب، فأباحتفأباحت أكلأكل ذبائحهمذبائحهم )الجائزالجائز أكلهاأكلها فيفي شريعتناشريعتنا) وأجازتوأجازت نكاحنكاح نسائهم،نسائهم،

والبيعوالبيع والشراءوالشراء لهملهم ،، وكذلكوكذلك القسطالقسط والبروالبر واإلحسانواإلحسان إليهمإليهم ماما دامواداموا غيرغير محاربين،محاربين، ولذلكولذلك الال

 

مانعمانع منمن تهنئتهمتهنئتهم بأعيادهمبأعيادهم دوندون أنأن نشاركهمنشاركهم فيفي االحتفاالتاالحتفاالت التيالتي الال تقرهاتقرها شريعتناشريعتنا 

يقوليقول فضيلةفضيلة الشيخالشيخ الدكتورالدكتور يوسفيوسف القرضاويالقرضاوي: إذاإذا أردناأردنا أنأن نجملنجمل تعليماتتعليمات اإلسالماإلسالم فيفي معاملةمعاملة

المخالفينالمخالفين لهله – فيفي ضوءضوء ماما يحليحل وماوما يحرميحرم- فحسبنافحسبنا آيتانآيتان منمن كتابكتاب الله،الله، جديرتانجديرتان أنأن تكوناتكونا

�ذِيَن لَْملَْم يَُقاتِلُوكُْميَُقاتِلُوكُْم فِيفِي �ذِيَنال َالَ يَنْهَاكُُميَنْهَاكُُم اللُهاللُه عَِنعَِن ال دستورادستورا جامعاجامعا فيفي هذاهذا الشأنالشأن. وهماوهما قولهقوله تعالىتعالى: “ال

�َما �َماإِن وهُْم وَتُْقِسطُواوَتُْقِسطُوا إِلَيْهِْمإِلَيْهِْم إِن�إِن� اللَهاللَه يُِحب�يُِحب� الُْمْقِسطِيَنالُْمْقِسطِيَن * إِن وهُْمتَبَر� َن تَبَر�
نأ
َ
الد�يِنالد�يِن وَلَْموَلَْم يُْخرُِجوكُميُْخرُِجوكُم م�نم�ن دِيَارِكُْمدِيَارِكُْم أ

ن
َ
نأ
َ
ْخَرُجوكُم م�نم�ن دِيَارِكُْمدِيَارِكُْم وَظَاهَُرواوَظَاهَُروا عَلَىعَلَى إِْخَراِجكُْمإِْخَراِجكُْم أ

َ
ْخَرُجوكُموَأ
َ
�ذِيَن قَاتَلُوكُْمقَاتَلُوكُْم فِيفِي الد�يِنالد�يِن وَأ �ذِيَنال يَنْهَاكُُميَنْهَاكُُم اللُهاللُه عَِنعَِن ال

ولَئَِك هُُمهُُم الظ�الُِموَنالظ�الُِموَن” (الممتحنةالممتحنة
ُ
ولَئَِكفَأ
ُ
�هُْم فَأ �هُْميَتَوَل �وْهُْم وََمنوََمن يَتَوَل �وْهُْمتَوَل تَوَل

فاآليةفاآلية األولىاألولى لملم ترغبترغب فيفي العدلالعدل واإلقساطواإلقساط فحسبفحسب إلىإلى غيرغير المسلمينالمسلمين الذينالذين لملم يقاتلوايقاتلوا

المسلمينالمسلمين فيفي الدين،الدين، ولمولم يخرجوهميخرجوهم منمن ديارهمديارهم -أيأي أولئكأولئك الذينالذين الال حربحرب والوال عداوةعداوة بينهمبينهم وبينوبين

المسلمينالمسلمين- بلبل رغبترغبت اآليةاآلية فيفي برهمبرهم واإلحسانواإلحسان إليهمإليهم. والبروالبر كلمةكلمة جامعةجامعة لمعانيلمعاني الخيرالخير والتوسعوالتوسع

فيه،فيه، فهوفهو أمرأمر فوقفوق العدلالعدل. وهيوهي الكلمةالكلمة التيالتي يعبريعبر بهابها المسلمونالمسلمون عنعن أوجبأوجب الحقوقالحقوق البشريةالبشرية

عليهم،عليهم، وذلكوذلك هوهو (بربر) الوالدينالوالدين.

وإنماوإنما قلناقلنا: إنإن اآليةاآلية رغبترغبت فيفي ذلكذلك لقولهلقوله تعالىتعالى: “إنإن اللهالله يحبيحب المقسطينالمقسطين” والمؤمنوالمؤمن يسعىيسعى

دائمادائما إلىإلى تحقيقتحقيق ماما يحبهيحبه اللهالله. والوال ينفيينفي معنىمعنى الترغيبالترغيب والطلبوالطلب فيفي اآليةاآلية أنهاأنها جاءتجاءت بلفظبلفظ “الال

ينهاكمينهاكم اللهالله” فهذافهذا التعبيرالتعبير قُصدقُصد بهبه نفينفي ماما كانكان عالقاعالقا باألذهانباألذهان -وماوما يزاليزال- أنأن المخالفالمخالف فيفي الدينالدين

الال يستحقيستحق برابرا والوال قسطا،قسطا، والوال مودةمودة والوال حسنحسن عشرةعشرة. فبينفبين اللهالله تعالىتعالى أنهأنه الال ينْهَىينْهَى المؤمنينالمؤمنين عنعن
ذلكذلك معمع كلكل المخالفينالمخالفين لهم،لهم، بلبل معمع المحاربينالمحاربين لهم،لهم، العادينالعادين عليهمعليهم.

ويشبهويشبه هذاهذا التعبيرالتعبير قولهقوله تعالىتعالى فيفي شأنشأن الصفاالصفا والمروةوالمروة -لمالما تحرجتحرج بعضبعض الناسالناس منمن الطوافالطواف

و�َف
و�َفيَط�
َن يَط�

نأ
َ
َفَالَ ُجنَاَحُجنَاَح عَلَيْهِعَلَيْهِ أ َوِ اعْتََمَراعْتََمَر فَال وِأ

َ
بهمابهما لبعضلبعض مالبساتمالبسات كانتكانت فيفي الجاهليةالجاهلية-: “فََمْنفََمْن َحج�َحج� الْبَيَْتالْبَيَْت أ

بِهَِمابِهَِما) ”البقرةالبقرة: 158) فنفىفنفى الجناحالجناح إلزالةإلزالة ذلكذلك الوهم،الوهم، وإنوإن كانكان الطوافالطواف بهمابهما واجبا،واجبا، منمن شعائرشعائر

الحجالحج.

نظرةنظرة خاصةخاصة ألهلألهل الكتابالكتاب

وإذاوإذا كانكان اإلسالماإلسالم الال ينهىينهى عنعن البرالبر واإلقساطواإلقساط إلىإلى مخالفيهمخالفيه منمن أيأي دين،دين، ولوولو كانواكانوا وثنينوثنين مشركينمشركين

-كمشركيكمشركي العربالعرب الذينالذين نزلتنزلت فيفي شأنهمشأنهم اآليتاناآليتان السالفتانالسالفتان- فإنفإن اإلسالماإلسالم ينظرينظر نظرةنظرة خاصةخاصة
ألهلألهل الكتابالكتاب منمن اليهوداليهود والنصارىوالنصارى .سواءسواء أكانواأكانوا فيفي داردار اإلسالماإلسالم أمأم خارجهاخارجها.فالقرآنفالقرآن الال يناديهميناديهم إالإال

بـبـ (يايا أهلأهل الكتابالكتاب) وو(يايا أيهاأيها الذينالذين أوتواأوتوا الكتابالكتاب) يشيريشير بهذابهذا إلىإلى أنهمأنهم فيفي األصلاألصل أهلأهل ديندين سماوي،سماوي،
فبينهمفبينهم وبينوبين المسلمينالمسلمين رحمرحم وقربى،وقربى، تتمثلتتمثل فيفي أصولأصول الدينالدين الواحدالواحد الذيالذي بعثبعث اللهالله بهبه أنبياءهأنبياءه

وَْحيْنَا إِلَيَْكإِلَيَْك وََماوََما وَص�يْنَاوَص�يْنَا بِهِبِهِ إِبَْراهِيَمإِبَْراهِيَم وَُموَسىوَُموَسى
َ
وَْحيْنَاأ
َ
�ذِي أ �ذِيوَال جميعاجميعا“ :َشَرعََشَرعَ لَكُملَكُم م�َنم�َن الد�يِنالد�يِن َماَما وَص�ىوَص�ى بِهِبِهِ نُوًحانُوًحا وَال

قُوا فِيهِفِيهِ” (الشورىالشورى.(13 : قُواتَتََفر� َوَالَ تَتََفر� قِيُموا الد�يَنالد�يَن وَال
َ
قِيُمواأ
َ
َْن أ

ْنأ
َ
وَِعيَسىوَِعيَسى أ
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والمسلمونوالمسلمون مطالبونمطالبون باإليمانباإليمان بكتببكتب اللهالله قاطبة،قاطبة، ورسلورسل اللهالله جميعا،جميعا، الال يتحققيتحقق إيمانهمإيمانهم إالإال بهذابهذا:

ْسبَاِط
َ
ْسبَاِطوَاأل
َ
نْزَِل إِلَىإِلَى إِبَْراهِيَمإِبَْراهِيَم وَإِْسَماِعيَلوَإِْسَماِعيَل وَإِْسَحاقَوَإِْسَحاقَ وَيَعُْقوَبوَيَعُْقوَب وَاأل

ُ
نْزَِلأ
ُ
نْزَِل إِلَيْنَاإِلَيْنَا وََماوََما أ

ُ
نْزَِلأ
ُ
�ا بِاللهِبِاللهِ وََماوََما أ �اآَمن “قُولُواقُولُوا آَمن

َحدٍ م�نْهُْمم�نْهُْم وَنَْحُنوَنَْحُن لَُهلَُه ُمْسلُِموَنُمْسلُِموَن”
َ
َحدٍأ
َ
قُنَُفر�قُ بَيَْنبَيَْن أ َالَ نَُفر� �هِْم ال ب �هِْمر� ب �وَن ِمنِمن ر� �بِي �وَنالن �بِي وتَِي الن

ُ
وتَِيأ
ُ
وتَِي ُموَسىُموَسى وَِعيَسىوَِعيَسى وََماوََما أ

ُ
وتَِيأ
ُ
وََماوََما أ

(البقرةالبقرة: 136.(
وأهلوأهل الكتابالكتاب إذاإذا قرؤواقرؤوا القرآنالقرآن يجدونيجدون الثناءالثناء علىعلى كتبهمكتبهم ورسلهمورسلهم وأنبيائهموأنبيائهم. وإذاوإذا جادلجادل

هَْل
َ
هَْلأ
َ
َوَالَ تَُجادِلُواتَُجادِلُوا أ المسلمونالمسلمون أهلأهل الكتابالكتاب فليتجنبوافليتجنبوا المراءالمراء الذيالذي يوغريوغر الصدور،الصدور، ويثيرويثير العداواتالعداوات: “وَال

نزَِل إِلَيْكُْمإِلَيْكُْم
ُ
نزَِلوَأ
ُ
نْزَِل إِلَيْنَاإِلَيْنَا وَأ

ُ
نْزَِلأ
ُ
�ذِي أ �ذِيبِال �ا بِال �اآَمن �ذِيَن ظَلَُمواظَلَُموا ِمنْهُْمِمنْهُْم وَقُولُواوَقُولُوا آَمن �ذِيَنال � ال �إِال ْحَسُن إِال

َ
ْحَسُنأ
َ
�تِي هَِيهَِي أ �تِيبِال � بِال �إِال الْكِتَاِبالْكِتَاِب إِال

وَإِلَهُنَاوَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُْموَإِلَهُكُْم وَاِحدٌوَاِحدٌ وَنَْحُنوَنَْحُن لَُهلَُه ُمْسلُِموَنُمْسلُِموَن” (العنكبوتالعنكبوت: 46.(

وقدوقد رأينارأينا كيفكيف أباحأباح اإلسالماإلسالم مؤاكلةمؤاكلة أهلأهل الكتابالكتاب وتناولوتناول ذبائحهمذبائحهم. كماكما أباحأباح مصاهرتهممصاهرتهم والتزوجوالتزوج

�ذِيَن �ذِيَنال منمن نسائهمنسائهم معمع ماما فيفي الزواجالزواج منمن سكنسكن ومودةومودة ورحمةورحمة. وفيوفي هذاهذا قالقال تعالىتعالى: “وَطَعَاُموَطَعَاُم ال

�ذِيَن �ذِيَنال �هُْم وَالُْمْحَصنَاُتوَالُْمْحَصنَاُت ِمَنِمَن الُْمؤِْمنَاِتالُْمؤِْمنَاِت وَالُْمْحَصنَاُتوَالُْمْحَصنَاُت ِمَنِمَن ال �هُْمل �كُْم وَطَعَاُمكُْموَطَعَاُمكُْم ِحل�ِحل� ل �كُْمل وتُوا الْكِتَاَبالْكِتَاَب ِحل�ِحل� ل
ُ
وتُواأ
ُ
أ

وتُوا الْكِتَاَبالْكِتَاَب ِمنِمن قَبْلِكُْمقَبْلِكُْم) ”المائدةالمائدة: 5.(
ُ
وتُواأ
ُ
أ

هذاهذا فيفي أهلأهل الكتابالكتاب عامةعامة. أماأما النصارىالنصارى منهممنهم خاصة،خاصة، فقدفقد وضعهموضعهم القرآنالقرآن موضعاموضعا قريباقريبا منمن

ن�
َ
ن�بِأ
َ
�ا نََصاَرىنََصاَرى ذَلَِكذَلَِك بِأ �اإِن �ذِيَن قَالُواقَالُوا إِن �ذِيَنال �ذِيَن آَمنُواآَمنُوا ال �ل �ذِيَنل �ل قَْربَهُم م�وَد�ةًم�وَد�ةً ل

َ
قَْربَهُمأ
َ
قلوبقلوب المسلمينالمسلمين فقالفقال: “وَلَتَِجدَن�وَلَتَِجدَن� أ

َالَ يَْستَكْبُِروَنيَْستَكْبُِروَن” (سورةسورة المائدةالمائدة: 82.( �هُْم ال ن
َ
�هُْموَأ ن
َ
يِسيَن وَُرهْبَانًاوَُرهْبَانًا وَأ يِسيَنقِس� ِمنْهُْمِمنْهُْم قِس�

أهلأهل الذمةالذمة

وهذهوهذه الوصاياالوصايا المذكورةالمذكورة تشملتشمل جميعجميع أهلأهل الكتابالكتاب حيثحيث كانوا،كانوا، غيرغير أنأن المقيمينالمقيمين فيفي ظلظل دولةدولة

اإلسالماإلسالم منهممنهم لهملهم وضعوضع خاص،خاص، وهموهم الذينالذين يسمونيسمون فيفي اصطالحاصطالح المسلمينالمسلمين باسمباسم (أهلأهل الذمةالذمة)

والذمةوالذمة معناهامعناها: العهدالعهد. وهيوهي كلمةكلمة توحيتوحي بأنبأن لهملهم عهدعهد اللهالله وعهدوعهد رسولهرسوله وعهدوعهد جماعةجماعة المسلمينالمسلمين

أنأن يعيشوايعيشوا فيفي ظلظل اإلسالماإلسالم آمنينآمنين مطمئنينمطمئنين.

وهؤالءوهؤالء بالتعبيربالتعبير الحديثالحديث (مواطنونمواطنون) فيفي الدولةالدولة اإلسالمية،اإلسالمية، أجمعأجمع المسلمونالمسلمون منذمنذ العصرالعصر األولاألول

إلىإلى اليوماليوم أنأن لهملهم ماما للمسلمينللمسلمين وعليهموعليهم ماما عليهم،عليهم، إالإال ماما هوهو منمن شؤونشؤون الدينالدين والعقيدة،والعقيدة، فإنفإن

اإلسالماإلسالم يتركهميتركهم وماوما يدينونيدينون.

وقدوقد شددشدد النبيالنبي -صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم- الوصيةالوصية بأهلبأهل الذمةالذمة وتوعدوتوعد كلكل مخالفمخالف لهذهلهذه الوصاياالوصايا

بسخطبسخط اللهالله وعذابه،وعذابه، فجاءفجاء فيفي أحاديثهأحاديثه الكريمةالكريمة: “منمن آذىآذى ذمياذميا فقدفقد آذانيآذاني ومنومن آذانيآذاني فقدفقد آذىآذى

اللهالله”.”منمن آذىآذى ذمياذميا فأنافأنا خصمهخصمه ومنومن كنتكنت خصمه،خصمه، خصمتهخصمته يوميوم القيامةالقيامة”.”منمن ظلمظلم معاهدا،معاهدا، أوأو

انتقصهانتقصه حقا،حقا، أوأو كلفهكلفه فوقفوق طاقته،طاقته، أوأو أخذأخذ منهمنه شيئاشيئا بغيربغير طيبطيب نفسنفس منه،منه، فأنافأنا حجيجهحجيجه يوميوم

القيامةالقيامة.“

وقدوقد جرىجرى خلفاءخلفاء الرسولالرسول -صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم- علىعلى رعايةرعاية هذههذه الحقوقالحقوق والحرماتوالحرمات لهؤالءلهؤالء

المواطنينالمواطنين منمن غيرغير المسلمينالمسلمين. وأكدوأكد فقهاءفقهاء اإلسالماإلسالم علىعلى اختالفاختالف مذاهبهممذاهبهم هذههذه الحقوقالحقوق

والحرماتوالحرمات.قالقال الفقيهالفقيه المالكيالمالكي شهابشهاب الدينالدين القرافيالقرافي: “إنإن عقدعقد الذمةالذمة يوجبيوجب حقوقاحقوقا علينا؛علينا؛

ألنهمألنهم فيفي جوارناجوارنا وفيوفي خفارتناخفارتنا وذمتناوذمتنا وذمةوذمة اللهالله تعالى،تعالى، وذمةوذمة رسولهرسوله صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم ودينودين

اإلسالماإلسالم فمنفمن اعتدىاعتدى عليهمعليهم ولوولو بكلمةبكلمة سوء،سوء، أوأو غيبةغيبة فيفي عرضعرض أحدهم،أحدهم، أوأو أيأي نوعنوع منمن أنواعأنواع

األذيةاألذية أوأو أعانأعان علىعلى ذلك،ذلك، فقدفقد ضيعضيع ذمةذمة اللهالله وذمةوذمة رسولهرسوله صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم وذمةوذمة ديندين

اإلسالماإلسالم.“

وقالوقال ابنابن حزمحزم الفقيهالفقيه الظاهريالظاهري: “إنإن منمن كانكان فيفي الذمةالذمة وجاءوجاء أهلأهل الحربالحرب إلىإلى بالدنابالدنا يقصدونه،يقصدونه،

وجبوجب عليناعلينا أنأن نخرجنخرج لقتالهملقتالهم بالكراعبالكراع والسالحوالسالح ونموتونموت دوندون ذلكذلك صوناصونا لمنلمن هوهو فيفي ذمةذمة اللهالله

تعالىتعالى وذمةوذمة رسولهرسوله صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم فإنفإن تسليمهتسليمه دوندون ذلكذلك إهمالإهمال لعقدلعقد الذمةالذمة.“

مواالةمواالة غيرغير المسلمينالمسلمين ومعناهاومعناها

ولعلولعل سؤاالسؤاال يجوليجول فيفي بعضبعض الخواطر،الخواطر، أوأو يتردديتردد علىعلى بعضبعض األلسنة،األلسنة، وهووهو:كيفكيف يتحققيتحقق البرالبر

والمودةوالمودة وحسنوحسن العشرةالعشرة معمع غيرغير المسلمين،المسلمين، والقرآنوالقرآن نفسهنفسه ينهىينهى عنعن موادةموادة الكفارالكفار واتخاذهمواتخاذهم

وْلِيَاءُ
َ
وْلِيَاءُأ
َ
َوْلِيَاءَ بَعُْضهُْمبَعُْضهُْم أ وْلِيَاءَأ

َ
�َصاَرى أ �َصاَرىوَالن �ِخذُوا الْيَهُودَالْيَهُودَ وَالن �ِخذُواتَت َالَ تَت �ذِيَن آَمنُواآَمنُوا ال �ذِيَنال �هَا ال َي �هَاأ ي

َ
أولياءأولياء وحلفاءوحلفاء فيفي مثلمثل قولهقوله: “يَايَا أ

ُ ُُ ُ �� �� ْْ �� �� ُُ ��
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�ذِيَن فِيفِي قُلُوبِهِمقُلُوبِهِم �ذِيَنال َالَ يَهْدِييَهْدِي الَْقوَْمالَْقوَْم الظ�الِِميَنالظ�الِِميَن * فَتََرىفَتََرى ال �ُه ِمنْهُْمِمنْهُْم إِن�إِن� اللَهاللَه ال �ُهفَإِن �هُم م�نْكُْمم�نْكُْم فَإِن �هُميَتَوَل بَعٍْضبَعٍْض وََمنوََمن يَتَوَل

َن تُِصيبَنَاتُِصيبَنَا دَائَِرةٌدَائَِرةٌ” (المائدةالمائدة:52،،51.(
نأ
َ
م�َرٌضم�َرٌض يَُسارِعُوَنيَُسارِعُوَن فِيهِْمفِيهِْم يَُقولُوَنيَُقولُوَن نَْخَشىنَْخَشى أ

والجوابوالجواب: إنإن هذههذه اآلياتاآليات ليستليست علىعلى إطالقها،إطالقها، والوال تشملتشمل كلكل يهودييهودي أوأو نصرانينصراني أوأو كافركافر. ولوولو

فهمتفهمت هكذاهكذا لناقضتلناقضت اآلياتاآليات والنصوصوالنصوص األخرى،األخرى، التيالتي شرعتشرعت موادةموادة أهلأهل الخيرالخير والمعروفوالمعروف منمن

أيأي ديندين كانوا،كانوا، والتيوالتي أباحتأباحت مصاهرةمصاهرة أهلأهل الكتاب،الكتاب، واتخاذواتخاذ زوجةزوجة كتابيةكتابية معمع قولهقوله تعالىتعالى فيفي

الزوجيةالزوجية وآثارهاوآثارها: “وََجعََلوََجعََل بَيْنَكُمبَيْنَكُم م�وَد�ةًم�وَد�ةً وََرْحَمًةوََرْحَمًة” (الرومالروم:21). وقالوقال تعالىتعالى فيفي النصارىالنصارى“ :وَلَتَِجدَن�وَلَتَِجدَن�

�ا نََصاَرىنََصاَرى” (المائدةالمائدة: 82.( �اإِن �ذِيَن قَالُواقَالُوا إِن �ذِيَنال �ذِيَن آَمنُواآَمنُوا ال �ل �ذِيَنل �ل قَْربَهُم م�وَد�ةًم�وَد�ةً ل
َ
قَْربَهُمأ
َ
أ

إنماإنما جاءتجاءت تلكتلك اآلياتاآليات فيفي قومقوم معادينمعادين لإلسالم،لإلسالم، محاربينمحاربين للمسلمين،للمسلمين، فالفال يحليحل للمسلمللمسلم حينذاكحينذاك

مناصرتهممناصرتهم ومظاهرتهمومظاهرتهم -وهووهو معنىمعنى المواالةالمواالة- واتخاذهمواتخاذهم بطانةبطانة يفضييفضي إليهمإليهم باألسرار،باألسرار، وحلفاءوحلفاء

�هَا ي
َ
�هَاأ ي
َ
يتقربيتقرب إليهمإليهم علىعلى حسابحساب جماعتهجماعته وملته؛وملته؛ وقدوقد وضحتوضحت ذلكذلك آياتآيات أخرأخر كقولهكقوله تعالىتعالى: “يَايَا أ

�ْم قَدْقَدْ بَدَِتبَدَِت الْبَغَْضاءُالْبَغَْضاءُ ِمْنِمْن �ْمعَنِت ًَخبَاالً وَد�واوَد�وا َماَما عَنِت لُونَكُْم َخبَاال
ْ
لُونَكُْميَأ
ْ
َالَ يَأ �ِخذُوا بِطَانًَةبِطَانًَة م�نم�ن دُونِكُْمدُونِكُْم ال �ِخذُواتَت َالَ تَت �ذِيَن آَمنُواآَمنُوا ال �ذِيَنال ال

َ َوَال �ونَهُْم وَال �ونَهُْمتُِحب والءِ تُِحب
ُ
والءِأ
ُ
نْتُْم أ

َ
نْتُْمأ
َ
�ا لَكُُملَكُُم اآلَيَاِتاآلَيَاِت إِْنإِْن كُنْتُْمكُنْتُْم تَعِْقلُوَنتَعِْقلُوَن * هَاهَا أ �ن �ابَي �ن كْبَُر قَدْقَدْ بَي

َ
كْبَُرأ
َ
فْوَاهِهِْم وََماوََما تُْخِفيتُْخِفي ُصدُوُرهُْمُصدُوُرهُْم أ

َ
فْوَاهِهِْمأ
َ
أ

�ا وَإِذَاوَإِذَا َخلَوْاَخلَوْا عَض�واعَض�وا عَلَيْكُُمعَلَيْكُُم األنَاِمَلاألنَاِمَل ِمَنِمَن الْغَيِْظالْغَيِْظ �اآَمن �هِ وَإِذَاوَإِذَا لَُقوكُْملَُقوكُْم قَالُواقَالُوا آَمن �هِكُل �ونَكُْم وَتُؤِْمنُوَنوَتُؤِْمنُوَن بِالْكِتَاِببِالْكِتَاِب كُل �ونَكُْميُِحب يُِحب

قُْلقُْل ُموتُواُموتُوا بِغَيْظِكُْمبِغَيْظِكُْم إِن�إِن� اللَهاللَه عَلِيٌمعَلِيٌم بِذَاِتبِذَاِت الص�دُورِالص�دُورِ” (آلآل عمرانعمران118 :،،.(119

فهذهفهذه اآليةاآلية تبينتبين لنالنا صفاتصفات هؤالء،هؤالء، وأنهموأنهم يكنونيكنون العداوةالعداوة والكراهيةوالكراهية للمسلمينللمسلمين فيفي قلوبهم،قلوبهم، وقدوقد

ِوَالْيَوْمِ اآلَِخرِاآلَِخرِ يُوَاد�وَنيُوَاد�وَن َمْنَمْن َالَ تَِجدُتَِجدُ قَوًْماقَوًْما يُؤِْمنُوَنيُؤِْمنُوَن بِاللهِبِاللهِ وَالْيَوْم فاضتفاضت آثارهاآثارها علىعلى ألسنتهمألسنتهم.وقالوقال تعالىتعالى: “ال

َوْ عَِشيَرتَهُْمعَِشيَرتَهُْم) ”المجادلةالمجادلة: 22). ومحاد�ةومحاد�ة وْأ
َ
َوْ إِْخوَانَهُْمإِْخوَانَهُْم أ وْأ

َ
بْنَاءَهُْم أ

َ
بْنَاءَهُْمأ
َ
َوْ أ وْأ

َ
َحاد�َحاد� اللَهاللَه وََرُسولَُهوََرُسولَُه وَلَوْوَلَوْ كَانُواكَانُوا آبَاءَهُْمآبَاءَهُْم أ

اللهالله ورسولهورسوله ليستليست مجردمجرد الكفر،الكفر، وإنماوإنما هيهي مناصبةمناصبة العداءالعداء لإلسالملإلسالم والمسلمينوالمسلمين.

َوْلِيَاءَ تُلُْقوَنتُلُْقوَن إِلَيْهِْمإِلَيْهِْم بِالَْموَد�ةِبِالَْموَد�ةِ وَقَدْوَقَدْ كََفُرواكََفُروا وْلِيَاءَأ
َ
�ِخذُوا عَدُو�يعَدُو�ي وَعَدُو�كُْموَعَدُو�كُْم أ �ِخذُواتَت َالَ تَت �ذِيَن آَمنُواآَمنُوا ال �ذِيَنال �هَا ال َي �هَاأ ي

َ
وقالوقال تعالىتعالى: “يَايَا أ

�كُْم” (الممتحنةالممتحنة: 1.( �كُْمَرب َن تُؤِْمنُواتُؤِْمنُوا بِاللهِبِاللهِ َرب
نأ
َ
�اكُْم أ �اكُْموَإِي ُسوَل وَإِي ُسوَلالر� بَِمابَِما َجاءَكُمَجاءَكُم م�َنم�َن الَْحق�الَْحق� يُْخرُِجوَنيُْخرُِجوَن الر�

فهذهفهذه اآليةاآلية نزلتنزلت فيفي مواالةمواالة مشركيمشركي مكةمكة الذيالذي حاربواحاربوا اللهالله ورسوله،ورسوله، وأخرجواوأخرجوا المسلمينالمسلمين منمن

ديارهمديارهم بغيربغير حقحق إلىإلى أنأن يقولوايقولوا: ربناربنا اللهالله. فمثلفمثل هؤالءهؤالء همهم الذينالذين الال تجوزتجوز مواالتهممواالتهم بحالبحال. ومعومع هذاهذا

فالقرآنفالقرآن لملم يقطعيقطع الرجاءالرجاء فيفي مصافاةمصافاة هؤالء،هؤالء، ولمولم يعلنيعلن اليأساليأس الباتالبات منهم،منهم، بلبل أطمعأطمع المؤمنينالمؤمنين

َن يَْجعََليَْجعََل
نأ
َ
فيفي تغيرتغير األحوالاألحوال وصفاءوصفاء النفوس،النفوس، فقالفقال فيفي السورةالسورة نفسهانفسها بعدبعد آياتآيات: “عََسىعََسى اللُهاللُه أ

ِحيٌم” (الممتحنةالممتحنة:7.(وهذاوهذا التنبيهالتنبيه منمن ِحيٌمر� �ذِيَن عَادَيْتُمعَادَيْتُم م�نْهُمم�نْهُم م�وَد�ةًم�وَد�ةً وَاللُهوَاللُه قَدِيٌرقَدِيٌر وَاللُهوَاللُه غَُفوٌرغَُفوٌر ر� �ذِيَنال بَيْنَكُْمبَيْنَكُْم وَبَيَْنوَبَيَْن ال

القرآنالقرآن الكريمالكريم كفيلكفيل أنأن يكفكفيكفكف منمن حدةحدة الخصومةالخصومة وصرامةوصرامة العداوة،العداوة، كماكما جاءجاء فيفي الحديثالحديث:

“أبغضأبغض عدوكعدوك هوناهونا ما،ما، عسىعسى أنأن يكونيكون حبيبكحبيبك يومايوما ماما.“
وتتأكدوتتأكد حرمةحرمة المواالةالمواالة لألعداءلألعداء إذاإذا كانواكانوا أقوياء،أقوياء، يرجونيرجون ويخشون،ويخشون، فيسعىفيسعى إلىإلى مواالتهممواالتهم

المنافقونالمنافقون ومرضىومرضى القلوب،القلوب، يتخذونيتخذون عندهمعندهم يدا،يدا، يرجونيرجون أنأن تنفعهمتنفعهم غداغدا. كماكما قالقال تعالىتعالى: “فَتََرىفَتََرى

تَِي
ْ
تَِييَأ
ْ
َن يَأ

نأ
َ
َن تُِصيبَنَاتُِصيبَنَا دَائَِرةٌدَائَِرةٌ فَعََسىفَعََسى اللُهاللُه أ

نأ
َ
�ذِيَن فِيفِي قُلُوبِهِمقُلُوبِهِم م�َرٌضم�َرٌض يَُسارِعُوَنيَُسارِعُوَن فِيهِْمفِيهِْم يَُقولُوَنيَُقولُوَن نَْخَشىنَْخَشى أ �ذِيَنال ال

رِ رِبَش� نُْفِسهِْم نَادِِميَننَادِِميَن” (المائدةالمائدة“ .(52 :بَش�
َ
نُْفِسهِْمأ
َ
وا فِيفِي أ َسر�

َ
واأ َسر�
َ
ْمرٍ م�ْنم�ْن ِعنْدِهِِعنْدِهِ فَيُْصبُِحوافَيُْصبُِحوا عَلَىعَلَى َماَما أ

َ
ْمرٍأ
َ
َوْ أ وْأ

َ
بِالَْفتِْحبِالَْفتِْح أ

يَبْتَغُوَن
َ
يَبْتَغُوَنأ
َ
َوْلِيَاءَ ِمنِمن دُوِندُوِن الُْمؤِْمنِيَنالُْمؤِْمنِيَن أ وْلِيَاءَأ

َ
�ِخذُوَن الْكَافِرِيَنالْكَافِرِيَن أ �ِخذُوَنيَت �ذِيَن يَت �ذِيَنال لِيًما * ال

َ
لِيًماأ
َ
َن� لَهُْملَهُْم عَذَابًاعَذَابًا أ

ن�بِأ
َ
الُْمنَافِِقيَنالُْمنَافِِقيَن بِأ

ةَ للهِللهِ َجِميعًاَجِميعًا” (النساءالنساء: 139،،138.( ةَالعِز� ةَ فَإِن�فَإِن� العِز� ةَالْعِز� ِعنْدَهُُمِعنْدَهُُم الْعِز�

استعانةاستعانة المسلمالمسلم بغيربغير المسلمالمسلم

والوال بأسبأس أنأن يستعينيستعين المسلمونالمسلمون -حكاماحكاما ورعيةورعية- بغيربغير المسلمينالمسلمين فيفي األموراألمور الفنيةالفنية التيالتي الال تتصلتتصل

بالدينبالدين منمن طبطب وصناعةوصناعة وزراعةوزراعة وغيرها،وغيرها، وإنوإن كانكان األجدراألجدر بالمسلمينبالمسلمين أنأن يكتفوايكتفوا فيفي كلكل ذلكذلك

اكتفاءاكتفاء ذاتياذاتيا.وقدوقد رأينارأينا فيفي السيرةالسيرة النبويةالنبوية كيفكيف استأجراستأجر رسولرسول اللهالله صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم عبدعبد اللهالله

بنبن أريقطأريقط -وهووهو مشركمشرك- ليكونليكون دليالدليال لهله فيفي الهجرةالهجرة. قالقال العلماءالعلماء: والوال يلزميلزم منمن كونهكونه كافراكافرا أالأال

يوثقيوثق بهبه فيفي شيءشيء أصال؛أصال؛ فإنهفإنه الال شيءشيء أخطرأخطر منمن الداللةالداللة فيفي الطريقالطريق والوال سيماسيما فيفي مثلمثل طريقطريق

الهجرةالهجرة إلىإلى المدينةالمدينة.

وأكثروأكثر منمن هذاهذا أنهمأنهم جوزواجوزوا إلمامإلمام المسلمينالمسلمين أنأن يستعينيستعين بغيربغير المسلمينالمسلمين –بخاصةبخاصة أهلأهل الكتابالكتاب-

فيفي الشؤونالشؤون الحربية،الحربية، وأنوأن يسهميسهم لهملهم منمن الغنائمالغنائم كالمسلمينكالمسلمين.روىروى الزهريالزهري أنأن رسولرسول اللهالله صلىصلى

أأ أأ أأ
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اللهالله عليهعليه وسلموسلم استعاناستعان بناسبناس منمن اليهوداليهود فيفي حربهحربه فأسهمفأسهم لهم،لهم، وأنوأن صفوانصفوان بنبن أميةأمية خرجخرج معمع

النبيالنبي صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم فيفي غزوةغزوة حنينحنين وكانوكان الال يزاليزال علىعلى شركهشركه.

ويشترطويشترط أنأن يكونيكون منمن يستعانيستعان بهبه حسنحسن الرأيالرأي فيفي المسلمين،المسلمين، فإنفإن كانكان غيرغير مأمونمأمون عليهمعليهم لملم

تجزتجز االستعانةاالستعانة به؛به؛ ألنناألننا إذاإذا منعنامنعنا االستعانةاالستعانة بمنبمن الال يؤمنيؤمن منمن المسلمينالمسلمين مثلمثل المخذلالمخذل والمرجفوالمرجف

فالكافرفالكافر أولىأولى.ويجوزويجوز للمسلمللمسلم أنأن يهدييهدي إلىإلى غيرغير المسلم،المسلم، وأنوأن يقبليقبل الهديةالهدية منه،منه، ويكافئويكافئ عليها،عليها،

كماكما ثبتثبت أنأن النبيالنبي صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم أهدىأهدى إليهإليه الملوكالملوك فقبلفقبل منهممنهم .وكانواوكانوا غيرغير مسلمينمسلمين.

قالقال حفاظحفاظ الحديثالحديث: واألحاديثواألحاديث فيفي قبولهقبوله صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم هداياهدايا الكفارالكفار كثيرةكثيرة جداجدا فعنفعن أمأم

سلمةسلمة زوجزوج النبيالنبي صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم أنهأنه قالقال لهالها: “إنيإني قدقد أهديتأهديت إلىإلى النجاشيالنجاشي حلةحلة وأواقيوأواقي

منمن حريرحرير.“إنإن اإلسالماإلسالم يحترميحترم اإلنساناإلنسان منمن حيثحيث هوهو إنسانإنسان فكيففكيف إذاإذا كانكان منمن أهلأهل الكتاب؟الكتاب؟

 

وكيفوكيف إذاإذا كانكان معاهدامعاهدا أوأو ذميا؟ذميا؟ 

مرتمرت جنازةجنازة علىعلى رسولرسول اللهالله صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم فقامفقام لهالها واقفا،واقفا، فقيلفقيل لهله“ :يايا رسولرسول اللهالله إنهاإنها

جنازةجنازة يهودي؟يهودي؟! فقالفقال: أليستأليست نفسانفسا”؟؟! بلى،بلى، وكلوكل نفسنفس فيفي اإلسالماإلسالم لهالها حرمةحرمة ومكانومكان.

ويقولويقول فيفي تهنئةتهنئة اليهوداليهود والنصارىوالنصارى فيفي أعيادهمأعيادهم:هذههذه حقوقحقوق مشتركة،مشتركة، فإذافإذا كانكان الكتابيالكتابي يأتييأتي

ويهنئكويهنئك ويعيدويعيد عليكعليك فيفي عيدكعيدك ويشاركويشارك فيفي أتراحكأتراحك ومصيبتكومصيبتك فيعزيكفيعزيك بها،بها، فمافما المانعالمانع منمن أنأن

�وا �وافََحي �ةٍ فََحي �ةٍبِتَِحي �يتُم بِتَِحي �يتُمُحي تهنئهتهنئه بعيدهبعيده وفيوفي أفراحهأفراحه وتعزيتهوتعزيته فيفي مصيبته؟مصيبته؟ اللهالله سبحانهسبحانه يقوليقول: “وإِذَاوإِذَا ُحي

َوْ ُرد�وهَاُرد�وهَا” (النساءالنساء: 86(،، وهذاوهذا الال يعنييعني أنأن نحتفلنحتفل معهم،معهم، إنماإنما نهنئنهنئ فقط،فقط، وهذاوهذا منمن وْأ
َ
ْحَسَن ِمنْهَاِمنْهَا أ

َ
ْحَسَنبِأ
َ
بِأ

البرالبر والقسطوالقسط الذيالذي جاءجاء بهبه هذاهذا الدينالدين.واللهوالله أعلمأعلم.

=

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

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-

Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528615036

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

فيقولفيقول فضيلةفضيلة الشيخالشيخ الدكتورالدكتور مصطفىمصطفى الزرقاالزرقا ــ رحمهرحمه اللهالله ــ

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-

Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528609034

إّنإّن تهنئَةتهنئَة الّشخصالّشخص الُمسلِمالُمسلِم لمعارِفهلمعارِفه النّصاَرىالنّصاَرى بعيدِبعيدِ ميالدميالد الَمسيحالَمسيح ــ عليهعليه الّصالةالّصالة والسالموالسالم ــ هيهي فيفي

نظرينظري منمن قَبيلقَبيل الُمجاملةالُمجاملة لهملهم والمحاَسنةوالمحاَسنة فيفي معاشرتهممعاشرتهم. وإنوإن اإلسالماإلسالم الال ينهاناينهانا عنعن مثلمثل هذههذه

المجاملةالمجاملة أوأو المحاَسنةالمحاَسنة لهم،لهم، والوال سيّماسيّما أّنأّن السيدالسيد الَمسيحالَمسيح هوهو فيفي عقيدتناعقيدتنا اإلسالميّةاإلسالميّة منمن رسلرسل اللهالله

ُُ أأ �� أأ
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العِظامالعِظام أوليأولي العزم،العزم، فهوفهو ُمعظ�مُمعظ�م عندناعندنا أيًضا،أيًضا، لكنهملكنهم يُغالُونيُغالُون فيهفيه فيعتقدونَهفيعتقدونَه إلهًا،إلهًا، تعالىتعالى اللهالله عماعما

يقولونيقولون عُلُو�اعُلُو�ا كبيًراكبيًرا.

ومنومن يتوه�ميتوه�م أّنأّن هذههذه الُمعايَدةَالُمعايَدةَ لهملهم فيفي يوميوم ميالدهميالده ــ عليهعليه السالمالسالم ــ َحرام؛َحرام؛ ألنّهاألنّها ذاتذات عَالقةعَالقة

بعقيدتِهمبعقيدتِهم فيفي ألوهيّتهألوهيّته فهوفهو ُمخطئ،ُمخطئ، فليسفليس فيفي هذههذه المجاَملةالمجاَملة أيأي ِصلةِصلة بتفاصيِلبتفاصيِل عقيدتِهمعقيدتِهم فيهفيه

وغُلُو�هموغُلُو�هم فيهافيها. 

�نا محّمدًامحّمدًا ــ صلّىصلّى اللهالله عليهعليه وسلموسلم ــ مّرتمّرت بهبه وهووهو بينبين أصحابهأصحابه جنازةجنازة يهوديّيهوديّ فقاَمفقاَم �نانبي وقدوقد نُقلنُقل أنأن نبي

لهالها فهذافهذا القياُمالقياُم قدقد كانكان تعبيًراتعبيًرا عّماعّما للموتللموت منمن هيبةهيبة وجالل،وجالل، والوال عَالقةعَالقة لهله بعقيدةبعقيدة صاحبصاحب الجنازةالجنازة. 

ِاإلسالمِ واعتدالَهواعتدالَه لغيرلغير المسلمين،المسلمين، والوال يُجبِرهميُجبِرهم إذاإذا كانواكانوا والمسلِموالمسلِم مطلوبمطلوب منهمنه أنأن يُظهَِريُظهَِر محاِسَنمحاِسَن اإلسالم

منمن رعاياهرعاياه وأهلوأهل ذِّمتهذِّمته علىعلى اعتناقاعتناق اإلسالم،اإلسالم، بلبل يتساَمحيتساَمح معهممعهم ويتُركهمويتُركهم علىعلى ماما يُدينونيُدينون بهبه. 

أضْفأضْف إلىإلى ذلكذلك حالحال المسلمينالمسلمين اليوماليوم منمن الض�عفالض�عف بينبين دولدول العالم،العالم، وتآُمروتآُمر الدولالدول الكبرىالكبرى عليهمعليهم

�هاِمهم بأنّهمبأنّهم إرهابيّونإرهابيّون ومتعص�بونومتعص�بون الال يُطَْمأنيُطَْمأن إليهمإليهم إلىإلى آخرآخر المعزوفةالمعزوفة… وحاجةوحاجة الُمسلمينالُمسلمين �هاِمهموات وات

اليوماليوم إلىإلى تغييرتغيير الصورةالصورة القاتمةالقاتمة عنهمعنهم التيالتي يصو�رهميصو�رهم بهابها العالَمالعالَم األجنبّياألجنبّي. 

�ئونه فيهفيه. �ئونهيُهن �ما أنأن المسلَمالمسلَم قدقد يأتيهيأتيه فيفي عيدهعيده (الفطرالفطر واألضحىواألضحى) معارُِفمعارُِف لهله منمن النّصارىالنّصارى يُهن �ماسي والوال سي

�هَم بهبه المسلمونالمسلمون منمن الَجفوة،الَجفوة، �هَميت �دًا لِمالِما يت �دًامؤي فإذافإذا لملم يَرديَرد لهملهم الزيارةالزيارة فيفي عيدعيد الميالد،الميالد، كانكان ذلكذلك مؤي

وعدموعدم استعدادهماستعدادهم لالئتالفلالئتالف معمع غيرهم،غيرهم، والُمحاَسنةوالُمحاَسنة فيفي التّعاُملالتّعاُمل. 

وماوما يقاليقال عنعن التهنئةالتهنئة بعيدبعيد الميالدالميالد يقاليقال عنعن رأسرأس السنةالسنة الِميالديةالِميالدية بطريقبطريق األولويّة،األولويّة، ألنألن رأسرأس

السنةالسنة الميالديّةالميالديّة الال صلةصلة لهالها بالعقيدةِ،بالعقيدةِ، وإنّماوإنّما هوهو مجّردمجّرد بدايةبداية التاريخالتاريخ. 

وقدوقد كانكان الّصحابةالّصحابة الكرامالكرام حينحين جمعهمجمعهم سيدناسيدنا عمرعمر ــ رضيرضي اللهالله عنهعنه ــ للمذاكَرةللمذاكَرة فيفي تعيِينتعيِين َحدَثَحدَث

نين (التاريخالتاريخ) طَرحواطَرحوا فيمافيما طَرحواطَرحوا منمن آراءآراء أنأن يُعتََمدَيُعتََمدَ تاريختاريخ الرومِ،الرومِ، أوأو نينالس� ً لِحسابلِحساب الس� مبدأ
ً
يكونيكون مبدأ

تاريختاريخ اليهودِ،اليهودِ، فلوفلو كانكان هذاهذا حراًماحراًما لمالما عََرضوهعََرضوه. 

وإذاوإذا عَرفناعَرفنا الرأيالرأي الشرعيالشرعي فيفي التهنئةالتهنئة يُعَرفيُعَرف حكمحكم طباعةطباعة البِطاقاتالبِطاقات والُمتاَجرةوالُمتاَجرة بها؛بها؛ ألنألن ماما كانكان

منمن وسائلوسائل الُمباحالُمباح فهوفهو مباحمباح.

لكنلكن هناهنا نقطةنقطة توق�فتوق�ف ُمهِم�ُمهِم� يجبيجب االنتباهاالنتباه إليها؛إليها؛ فإذافإذا كانتكانت تهنئةتهنئة المسلِمالمسلِم للنّصارىللنّصارى فيفي ذلكذلك ُمباحةُمباحة

فيمافيما يظهريظهر ألنّهاألنّها منمن قبيلقبيل المجاملةالمجاملة والمحاَسنةوالمحاَسنة فيفي التّعاُمل،التّعاُمل، فإنفإن االحتفالاالحتفال برأسبرأس السنةالسنة

الميالديّةالميالديّة وماوما يجرييجري فيهفيه منمن منكَراتمنكَرات هوهو أمرأمر آخرآخر فيهفيه تقليدتقليد واتباعواتباع منمن المسلمينالمسلمين لغيرِهملغيرِهم فيفي

عاداتعادات وابتهاجوابتهاج ومنكَراتومنكَرات يجعلُهايجعلُها منمن قَبيلقَبيل الَحرامالَحرام

فيقولفيقول فضيلةفضيلة الشيخالشيخ محمدمحمد رشيدرشيد رضارضا-رحمهرحمه اللهالله-:
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ثبتثبت فيفي الحديثالحديث الصحيحالصحيح عندعند أحمدأحمد والبخاريوالبخاري وغيرهماوغيرهما أنأن النبيالنبي صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم عادعاد غالًماغالًما

�ا كانكان يخدمهيخدمه قبلقبل مرضهمرضه وقدوقد استكبراستكبر الغالمالغالم ،، وأبوهوأبوه الفقيرالفقير هذههذه العنايةالعناية ،، ودعاودعا النبيالنبي الغالمالغالم �ايهودي يهودي

إلىإلى اإلسالماإلسالم فقالفقال لهله أبوهأبوه : أطعأطع أباأبا القاسمالقاسم ،، فأسلمفأسلم ،، والحديثوالحديث يدليدل علىعلى مشروعيةمشروعية االبتداءاالبتداء

بالزيارةبالزيارة .

قالقال الماورديالماوردي : (عيادةعيادة الذميالذمي جائزةجائزة والقربةوالقربة موقوفةموقوفة علىعلى نوعنوع حرمةحرمة تقترنتقترن بهابها منمن جوارجوار أوأو

قرابةقرابة ) – أيأي : إنإن العيادةالعيادة فيفي المرضالمرض ومثلهاومثلها الزيارةالزيارة جائزةجائزة ،، ولكنهاولكنها الال تكونتكون عبادةعبادة يتقربيتقرب بهابها

إلىإلى اللهالله إالإال إذاإذا اقترناقترن بهابها شيءشيء ممامما هوهو مطلوبمطلوب فيفي الشرعالشرع كحرمةكحرمة الجوارالجوار والقرابةوالقرابة – وحسبكوحسبك

أنأن تكونتكون الزيارةالزيارة فيفي العيدالعيد وغيرهوغيره مباحةمباحة .

علىعلى أنأن القواعدالقواعد اإلسالميةاإلسالمية ترشدناترشدنا إلىإلى أنأن حسنحسن النيةالنية فيفي األعمالاألعمال المباحةالمباحة تلحقهاتلحقها بالعباداتبالعبادات .

هذاهذا وأنتوأنت تعرفتعرف الفرقالفرق بينبين الذميالذمي الداخلالداخل فيفي حكمناحكمنا وبينوبين منمن نحننحن داخلونداخلون فيفي حكمهمحكمهم , فإذافإذا

ًعمالً بمكارمبمكارم األخالقاألخالق التيالتي هيهي أساسأساس دينناديننا ،، أفالأفال يصحيصح لنالنا أنأن صحصح لنالنا أنأن نجاملنجامل منمن نحكمهمنحكمهم عمال

نجاملنجامل منمن يحكموننايحكموننا منمن غيرناغيرنا ،، ونحنونحن أحوجأحوج إلىإلى مجاملتهممجاملتهم ؛؛ ألجلألجل مصالحنامصالحنا ،، كماكما أنناأننا نرىنرى

أنفسناأنفسنا أحقأحق منهممنهم بمكارمبمكارم األخالقاألخالق ؟؟

أأ أأ

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1149429766359
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وكأنيوكأني بمتعصببمتعصب يقوليقول : قالقال ابنابن بطالبطال : ( إنماإنما تشرعتشرع عيادةعيادة المشركالمشرك إذاإذا رجيرجي  أنأن يجيبيجيب إلىإلى

اإلسالماإلسالم ) .

ًأوالً : إنإن كالمهكالمه فيفي العيادةالعيادة المشروعةالمشروعة ؛؛ أيأي : المطلوبةالمطلوبة شرعًاشرعًا ،، ونحنونحن نتكلمنتكلم فيفي العاداتالعادات وأقولوأقول أوال

المباحةالمباحة ،، وثانيًاوثانيًا : إنإن الحديثالحديث السابقالسابق الال يدليدل علىعلى االشتراطاالشتراط ،، وقدوقد أوردأورد الحافظالحافظ ابنابن حجرحجر كالمهكالمه

فيفي شرحشرح البخاريالبخاري ثمثم قالقال : ( والذيوالذي يظهريظهر أنأن ذلكذلك يختلفيختلف باختالفباختالف المقاصدالمقاصد ،، فقدفقد يقعيقع بعيادتهبعيادته

مصلحةمصلحة أخرىأخرى ) ،، وظاهروظاهر أنأن مصالحمصالح أهلأهل الوطنالوطن الواحدالواحد مرتبطةمرتبطة بمحاسنةبمحاسنة أهلأهل بعضهمبعضهم بعًضابعًضا ،،

وأنوأن الذيالذي يسيءيسيء معاملةمعاملة الناسالناس يمقتهيمقته الناسالناس فتفوتهفتفوته جميعجميع المصالحالمصالح ،، الال سيماسيما إذاإذا كانكان ضعيًفاضعيًفا

وهموهم أقوياءأقوياء ،، وإذاوإذا أسندأسند سوءسوء المعاملةالمعاملة إلىإلى الدينالدين ،، يكونيكون ذلكذلك أكبرأكبر مطعنمطعن فيفي الدينالدين ؛؛ فلكفلك أيهاأيها

السائلالسائل ولغيركولغيرك منمن المسلمينالمسلمين أنأن تزورواتزوروا النصارىالنصارى فيفي أعيادهمأعيادهم ،، وتعاملوهموتعاملوهم بمكارمبمكارم األخالقاألخالق

أحسنأحسن ممامما يعاملونكميعاملونكم ،، والوال تعدواتعدوا هذاهذا منمن بابباب الضرورةالضرورة ؛؛ فإنهفإنه مطلوبمطلوب لذاتهلذاته معمع حسنحسن النيةالنية

ًمثالً . واتقاءواتقاء مشاركتهممشاركتهم فيفي المحرماتالمحرمات كشربكشرب الخمرالخمر مثال

يقوليقول الدكتورالدكتور الشيخالشيخ : أحمدأحمد الشرباصيالشرباصي األستاذاألستاذ بجامعةبجامعة األزهراألزهر رحمهرحمه اللهالله:

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-

Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528620686

إنإن عيسىعيسى بَنبَن مريممريم عليهعليه وعلىوعلى نبينانبينا ــ الصالةالصالة والسالموالسالم ــ هوهو عبدعبد اللهالله ونبيهونبيه ورسوله،ورسوله، وقدوقد أثنىأثنى

اللهالله ــ تباركتبارك وتعالىوتعالى ــ علىعلى نبيهنبيه عيسىعيسى فيفي مواطنمواطن القرآنالقرآن الكريم،الكريم، وحسبناوحسبنا أنأن نجدنجد كتابكتاب اللهالله ــ

�ي عَبْدُعَبْدُ اللهِاللهِ آتَانَِيآتَانَِي �يإِن سبحانهسبحانه ــ يقوليقول علىعلى لسانلسان المسيحالمسيح عيسىعيسى ابنابن مريممريم فيفي سورةسورة مريممريم: (قَاَلقَاَل إِن

ا اوَبَر� �ا وَبَر� �اَحي كَاةِ َماَما دُْمُتدُْمُت َحي كَاةِوَالز� وَْصانِي بِالص�َالةِبِالص�َالةِ وَالز�
َ
وَْصانِيوَأ
َ
يْنََما كُنُْتكُنُْت وَأ

َ
يْنََماأ
َ
�ا وََجعَلَنِيوََجعَلَنِي ُمبَاَركًاُمبَاَركًا أ �انَبِي الْكِتَاَبالْكِتَاَب وََجعَلَنِيوََجعَلَنِي نَبِي

�ا. ذَلَِكذَلَِك �اَحي بْعَُث َحي
ُ
بْعَُثأ
ُ
ُموَت وَيَوَْموَيَوَْم أ

َ
ُموَتأ
َ
َالُم عَلَي�عَلَي� يَوُْميَوُْم وُلِدُتوُلِدُت وَيَوَْموَيَوَْم أ َالُموَالس� �ا وَالس� �اَشِقي �اًرا َشِقي �اًراَجب بِوَالِدَتِيبِوَالِدَتِي وَلَْموَلَْم يَْجعَلْنِييَْجعَلْنِي َجب

�ذِي فِيهِفِيهِ يَْمتَُروَنيَْمتَُروَن) (اآلياتاآليات:30 ــ .(34 �ذِيال ِعيَسىِعيَسى ابُنابُن َمْريََمَمْريََم قَوَْلقَوَْل الَْحق�الَْحق� ال

�ا جعلوهجعلوه �اسنوي وإذاوإذا كانكان أتباعأتباع المسيحالمسيح ــ عليهعليه الصالةالصالة والسالموالسالم ــ قدقد اصطنعوااصطنعوا ألنفسهمألنفسهم موعدًاموعدًا سنوي

ذكرىذكرى لميالدلميالد المسيح،المسيح، وكانوكان بينبين المسلمالمسلم وبينوبين بعضبعض هؤالءهؤالء جوارجوار لهله حقوق،حقوق، أوأو شركةشركة فيفي عمل،عمل،

أوأو زمالةزمالة فيفي وظيفة،وظيفة، وقدوقد جرىجرى العُرفالعُرف بأنبأن يتبادليتبادل الطرفانالطرفان المجاملةالمجاملة فيفي األعياداألعياد أوأو المواسم،المواسم، أوأو

المناسباتالمناسبات األخرىاألخرى فإنفإن اإلسالماإلسالم ــ السمحالسمح الكريمالكريم ــ الال يقفيقف حائًالحائًال دوندون أداءأداء هذههذه المجامالت،المجامالت،

بشرطبشرط أنأن الال تكونتكون علىعلى حسابحساب العقيدةالعقيدة والدين،والدين، وبشرطوبشرط أنأن الال يرتكبيرتكب المسلمالمسلم فيفي مثلمثل هذههذه

المجاملة،المجاملة، ماما يحرمهيحرمه عليهعليه الدينالدين أوأو ينفرهينفره منه،منه، وبشرطوبشرط أنأن الال تكونتكون هناكهناك منكراتمنكرات ترتكب،ترتكب، مثلمثل

شربشرب الخمرالخمر أوأو تناولتناول المسكرالمسكر أوأو المخدر،المخدر، أوأو نحونحو ذلكذلك.

وتُوا الْكِتَاَبالْكِتَاَب ِحل�ِحل� لَكٌْملَكٌْم
ُ
وتُواأ
ُ
�ذِيَن أ �ذِيَنال ولنتذكرولنتذكر أنأن الحقالحق ــ جلجل جاللهجالله ــ يقوليقول فيفي القرآنالقرآن الكريمالكريم: (وَطَعَاُموَطَعَاُم ال

وَطَعَاُمكُْموَطَعَاُمكُْم ِحل�ِحل� لَهُْملَهُْم) (المائدةالمائدة:5). وهذاوهذا يستتبعيستتبع تبادلتبادل الزيارةالزيارة والدعوةوالدعوة إلىإلى الطعامالطعام وماوما أشبهأشبه ذلكذلك.

واللهوالله أعلمأعلم.

=

فتوىفتوى : تهنئةتهنئة النصاريالنصاري" المسيحينالمسيحين " منمن البرالبر

 
كالم راقي من الشيخ القرضاوي:

أعلن الدكتور يوسف القرضاوي عبر موقعه الرسمي علي الشبكة العنكبوتية فتوي

تفيد أن تهنئة النصاري" المسيحين " من البر.

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528620686


12/24/2018 مخـتارات من الفتاوى االسالمـية المعـاصرة *: حكم االحتفال برأس السنة الميالدية ؟ وحكم تهنئة النصارى بأعيادهم ؟

https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/12/blog-post_23.html 17/19

 
و ذكر الموقع الرسمي للقرضاوي األتي :

تلقى فضيلة العالمة الدكتور يوسف القرضاوي استفسارا من أحد القراء يسأل فيه

عن طبيعة العالقة بين المسلمين وغير المسلمين في المجتمعات اإلسالمية، وهو

ما يعبر عنه بقضية العالقة بين (األقليات الدينية) في المجتمع المسلم: هل هي

عالقة السلم أم الحرب؟ وما إذا كان من الجائز للمسلم مودتهم وتهنئتهم في

أعيادهم؟

وقد أجاب فضيلته على السائل بقوله:

�ة التطور، وكثير من �ر األوضاع االجتماعية والسياسية أمر واقع تقتضيها سن يعد تَغي

األشياء واألمور ال تبقى جامدة على حال واحدة، بل تتغير وتتغير نظرة الناس إليها.

ومن ذلك، قضية غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي (أهل الذمة)، وهو ما يعبر

عنه بقضية العالقة بين (األقليات الدينية) في المجتمعات اإلسالمية. هذه قضايا

أصبح لها في العالم شأن كبير، وال يسعنا أن نبقى على فقهنا القديم كما كان في

هذه القضايا ومراعاة تغيّر األوضاع العالمية، هو الذي جعلني أخالف شيخ اإلسالم

ابن تيمية في تحريمه تهنئة النصارى وغيرهم بأعيادهم، وأجيز ذلك إذا كانوا

مسالمين للمسلمين، وخصوصا من كان بينه وبين المسلم صلة خاصة، كاألقارب

والجيران في المسكن، والزمالء في الدراسة، والرفقاء في العمل ونحوها، وهو من

�َه يُِحب� البر الذي لم ينهنا الله عنه. بل يحبه كما يحب اإلقساط إليهم {إِن� الل

الُْمْقِسطِيَن} [الممتحنة:8]. وال سيّما إذا كانوا هم يهنئون المسلمون بأعيادهم، والله

وْ ُرد�وهَا} (النساء:86).
َ
ْحَسَن ِمنْهَا أ

َ
�واْ بِأ �ةٍ فََحي �يْتُم بِتَِحي تعالى يقول: {وَإِذَا ُحي

يجب أن نراعي هنا مقاصد الشارع الحكيم، وننظر إلى النصوص الجزئية في ضوء

�ُه المقاصد الكلية، ونربط النصوص بعضها ببعض، وها هو القرآن يقول:{ال يَنْهَاكُُم الل

وهُْم وَتُْقِسطُوا ْن تَبَر�
َ
�ذِيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم فِي الد�يِن وَلَْم يُْخرُِجوكُْم ِمْن دِيَارِكُْم أ عَِن ال

 
�َه يُِحب� الُْمْقِسطِيَن} [الممتحنة:8]. فهذا هو األصل، وهو الدستور. إِلَيْهِْم إِن� الل

وإذا وجدنا أهل الذمة اليوم يتأذون من هذه الكلمة (أهل الذمة). ويقولون: ال نريد

أن نُسّمى أهل الذمة، بل نريد أن نُسّمى (مواطنين). فبماذا نجيبهم؟

وجوابنا: أن الفقهاء المسلمين جميعا قالوا: إن أهل الذمة من أهل دار اإلسالم،

ومعنى ذلك بالتعبير الحديث أنهم: (مواطنون)، فلماذا ال نتنازل عن هذه الكلمة

(أهل الذمة) التي تسوءهم، ونقول: هم (مواطنون)، في حين أن سيدنا عمر رضي

الله عنه تنازل عما هو أهم من كلمة الذمة؟! تنازل عن كلمة (الجزية) المذكورة في



12/24/2018 مخـتارات من الفتاوى االسالمـية المعـاصرة *: حكم االحتفال برأس السنة الميالدية ؟ وحكم تهنئة النصارى بأعيادهم ؟

https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/12/blog-post_23.html 18/19

القرآن، حينما جاءه عرب بني تغلب، وقالوا له: نحن قوم عرب نأنف من كلمة

الجزية، فخذ منا ما تأخذ باسم الصدقة ولو مضاعفة، فنحن مستعدون لذلك. فتردد

عمر في البداية. ثم قال له أصحابه: هؤالء قوم ذوو بأس، ولو تركناهم اللتحقوا

بالروم، وكانوا ضرًرا علينا، فقبل منهم.

فاألحكام تدور على المسميات والمضامين ال على األسماء والعناوين، وال بد أن

ننظر في قضايا غير المسلمين نظرات جديدة، وأن نرجح فقه التيسير، وفقه

�ر األوضاع. التدرج في األمور؛ مراعاة لتَغي

إن كثيرا من المشايخ أو العلماء، يعيشون في الكتب، وال يعيشون في الواقع، بل

هم غائبون عن فقه الواقع، أو قل: فقه الواقع غائب عنهم، ألنهم لم يقرؤوا كتاب

الحياة، كما قرؤوا كتب األقدمين.

ولهذا تأتي فتواهم، وكأنها خارجة من المقابر!

 
والله أعلم

 
تهنئة النصارى بعيد الميالد

يقول فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا ـ رحمه الله ـ إّن تهنئَة الّشخص

الُمسلِم لمعارِفه النّصاَرى بعيدِ ميالد الَمسيح ـ عليه الّصالة والسالم ـ هي في

نظري من قَبيل الُمجاملة لهم والمحاَسنة في معاشرتهم. وإن اإلسالم ال ينهانا عن

مثل هذه المجاملة أو المحاَسنة لهم، وال سيّما أّن السيد الَمسيح هو في عقيدتنا

اإلسالميّة من رسل الله العِظام أولي العزم، فهو ُمعظ�م عندنا أيًضا، لكنهم يُغالُون

 
فيه فيعتقدونَه إلهًا، تعالى الله عما يقولون عُلُو�ا كبيًرا.

ومن يتوه�م أّن هذه الُمعايَدةَ لهم في يوم ميالده ـ عليه السالم ـ َحرام؛ ألنّها ذات

عَالقة بعقيدتِهم في ألوهيّته فهو ُمخطئ، فليس في هذه المجاَملة أي ِصلة بتفاصيِل

 
عقيدتِهم فيه وغُلُو�هم فيها .

�نا محّمدًا ـ صلّى الله عليه وسلم ـ مّرت به وهو بين أصحابه جنازة وقد نُقل أن نبي

يهوديّ فقاَم لها فهذا القياُم قد كان تعبيًرا عّما للموت من هيبة وجالل، وال عَالقة له

 
بعقيدة صاحب الجنازة .

والمسلِم مطلوب منه أن يُظهَِر محاِسَن اإلسالمِ واعتدالَه لغير المسلمين، وال

يُجبِرهم إذا كانوا من رعاياه وأهل ذِّمته على اعتناق اإلسالم، بل يتساَمح معهم

 
ويتُركهم على ما يُدينون به .

أضْف إلى ذلك حال المسلمين اليوم من الض�عف بين دول العالم، وتآُمر الدول

�هاِمهم بأنّهم إرهابيّون ومتعص�بون ال يُطَْمأن إليهم إلى آخر الكبرى عليهم وات
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فبعد هذا التفصيل الجميل للمسالة وجوازها اتمنى وارجو من جميع االخوة نشر هذا

 

الموضوع في المنتديات حتى نكون سببا في نشر ثقافة الحب والخير والسالم …

وان ال ننكر على بعضنا البعض …فالذي ال يرى الجواز يقول : انا ال احب ان اهنيئ وال

اعزي , ولكنه جائز في ديننا لمن اراد ان يهنيئ او يعزي …وهذا هو المسلم الحق

الذي ال يخفي الحق لراي يتبعه …

المعزوفة… وحاجة الُمسلمين اليوم إلى تغيير الصورة القاتمة عنهم التي يصو�رهم

 
بها العالَم األجنبّي .

�ما أن المسلَم قد يأتيه في عيده (الفطر واألضحى) معارُِف له من النّصارى وال سي

�هَم به �دًا لِما يت �ئونه فيه. فإذا لم يَرد لهم الزيارة في عيد الميالد، كان ذلك مؤي يُهن

المسلمون من الَجفوة، وعدم استعدادهم لالئتالف مع غيرهم، والُمحاَسنة في

 
التّعاُمل .

وما يقال عن التهنئة بعيد الميالد يقال عن رأس السنة الِميالدية بطريق األولويّة،

 
ألن رأس السنة الميالديّة ال صلة لها بالعقيدةِ، وإنّما هو مجّرد بداية التاريخ .

وقد كان الّصحابة الكرام حين جمعهم سيدنا عمر ـ رضي الله عنه ـ للمذاكَرة في

نين (التاريخ) طَرحوا فيما طَرحوا من آراء أن  لِحساب الس�
ً
تعيِين َحدَث يكون مبدأ

 
يُعتََمدَ تاريخ الرومِ، أو تاريخ اليهودِ، فلو كان هذا حراًما لما عََرضوه .

وإذا عَرفنا الرأي الشرعي في التهنئة يُعَرف حكم طباعة البِطاقات والُمتاَجرة بها؛

 
ألن ما كان من وسائل الُمباح فهو مباح.

لكن هنا نقطة توق�ف ُمهِم� يجب االنتباه إليها؛ فإذا كانت تهنئة المسلِم للنّصارى في

ذلك ُمباحة فيما يظهر ألنّها من قبيل المجاملة والمحاَسنة في التّعاُمل، فإن

االحتفال برأس السنة الميالديّة وما يجري فيه من منكَرات هو أمر آخر فيه تقليد

واتباع من المسلمين لغيرِهم في عادات وابتهاج ومنكَرات يجعلُها من قَبيل الَحرام.


