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قرارات الدورة السادسة

دبلن – أيرلندا

– 3 جمادى اآلخرة 1421هـ، الموافق لـ 28 أغسطس – 1 سبتمبر 2000م 28

(قرار 21 (3/6

تهنئة غير المسلمين بأعيادهم

هذه القضية مهمة وحساسة، وبخاصة للمسلمين المقيمين في بالد الغرب،
مجلس أسئلة كثيرة من اإلخوة واألخوات، الذين يعيشون في تلك الديار،

من غير المسلمين، وتنعقد بينهم وبين كثير منهم روابط تفرضها الحياة، مثل
ل، والرفقة في العمل، والزمالة في الدراسة، وقد يشعر المسلم بفضل غير
ي ظروف معينة، مثل المشرف الذي يساعد الطالب المسلم بإخالص،
يعالج المريض المسلم بإخالص، وغيرهما. وكما قيل: إن اإلنسان أسير
:اإلحسان، وقالالشاعر

!أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم      فطالما استعبد اإلنساَن إحساُن   

م من هؤالء (غير المسلمين) المسالمين لهم، الذين ال يعادون المسلمين، وال
يقاتلونهم في دينهم، ولم يخرجوهم من ديارهم أو يظاهروا على إخراجهم؟

م قد وضع دستور العالقة بين المسلمين وغيرهم في آيتين من كتاب الله
 الممتحنة، وقد نزلت في شأن المشركين الوثنيين، فقال تعالى: {َال يَنْهَاكُُم
وهُْم وَتُْقِسطُوا إِلَيْهِْم ْن تَبَر�

َ
ْم يَُقاتِلُوكُْم فِي الد�يِن وَلَْم يُْخرُِجوكُْم ِمْن دِيَارِكُْم أ

َْخَرُجوكُْم ِمْن دِيَارِكُْم �ذِيَن قَاتَلُوكُْم فِي الد�يِن وَأ �ُه عَِن ال �َما يَنْهَاكُُم الل ْقِسطِيَن. إِن
ُولَئَِك هُُم الظ�الُِموَن} [الممتحنة: 9-8 �هُْم فَأ �وْهُْم وََمْن يَتَوَل َْن تَوَل عَلَى إِْخَراِجكُْم أ
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لذين نهت اآلية األخرى عن مواالتهم، فهم الذين عادوا المسلمين
جوهم من أوطانهم بغير حق إال أن يقولوا: ربنا الله، كما فعلت قريش
.ومشركو مكة بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه

ن للتعامل مع المسالمين كلمة (البر) حين قال: (أن تبروهم) وهي الكلمة
مستخدمة في أعظم حق على اإلنسان بعد حق الله تعالى، وهو (بر الوالدين

ن عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أنها جاءت إلى النبي صلى الله
ت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي مشركة، وهي راغبة (أي في
.([صلتها واإلهداء إليها) أفأصلها؟ قال: “صلي أمك”([1

 أن موقف اإلسالم من أهل الكتاب أخف من موقفه من كة، ومعلوم
.المشركين الوثنيين

جاز مؤاكلتهم ومصاهرتهم، بمعنى: أن يأكل من ذبائحهم ويتزوج من نسائهم،
ُوتُوا الْكِتَاَب ِحل� لَكُْم وَطَعَاُمكُْم ِحل� لَهُْم وَالُْمْحَصنَاُت ِمَن �ذِيَن أ  {وَطَعَاُم ال
ُوتُوا الْكِتَاَب ِمْن قَبْلِكُْم} [المائدة: 5 �ذِيَن أ .[الُْمؤِْمنَاِت وَالُْمْحَصنَاُت ِمَن ال

ْن
َ
لزواج وثمراته: وجود المودة بين الزوجين، كما قال تعالى: {وَِمْن آيَاتِهِ أ

َْزوَاًجا لِتَْسكُنُوا إِلَيْهَا وََجعََل بَيْنَكُْم َموَد�ةً وََرْحَمًة} [الروم: 21 َنُْفِسكُْم أ  لَكُْم ِمْن أ

جل زوجته وربة بيته وشريكة عمره، وأم أوالده؟ وقد قال تعالى في بيان
} [البقرة: 187 نْتُْم لِبَاٌس لَهُن�

َ
.[عالقة األزواج بعضهم ببعض: {هُن� لِبَاٌس لَكُْم وَأ

لزواج وثمراته: المصاهرة بين األسرتين، وهي إحدى الرابطتين الطبيعيتين
�ذِي َخلَقَ ِمَن الَْماءِ بََشًرا فََجعَلَُه نََسبًا البشر، كما أشار القرآن بقوله: {وَهُوَ ال
.[وَِصهًْرا} [الفرقان: 54

من فهل اإلسالم، في ولدها على مؤكدة حقوق من لها وما األمومة وجود
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مومة والقرابة يفرض على المسلم والمسلمة صلة األم واألقارب بما يبين
م، ورحابة صدره، ووفاءه ألرحامه، فإن الحقوق األخرى توجب على المسلم
 اإلنسان ذي الخلق الحسن، وقد أوصى الرسول الكريم أبا ذر بقوله: “اتق
 وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن”([2])ـ هكذا قال:
.“خالق الناس” ولم يقل: خالق المسلمين بخلق حسن

صلى الله عليه وسلم على (الرفق) في التعامل مع غير المسلمين، وحذر من
.(العنف) والخشونة في ذلك

 اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، ولووا ألسنتهم بالتحية، وقالوا:
 محمد، ومعنى (السام): الهالك والموت، وسمعتهم عائشة، فقالت: وعليكم
أعداء الله، فالمها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقالت: ألم تسمع
ل الله؟ فقال: “سمعت، وقلت: وعليكم، (يعني: الموت يجري عليكم كما
)، يا عائشة، الله يحب الرفق في األمر كله”([3 .([يجري علي�

ة تهنئة القوم بهذه المناسبة إذا كانوا –كما ذكر السائل- يبادرون بتهنئة
 فقد أمرنا أن نجازي الحسنة بالحسنة، وأن نرد التحية بأحسن  اإلسالمية،
وْ ُرد�وهَا}

َ
َْحَسَن ِمنْهَا أ �وا بِأ �ةٍ فََحي �يتُْم بِتَِحي على األقل، كما قال تعالى: {وَإِذَا ُحي

.[[النساء: 86

سلم أن يكون أقل كرماً، وأدنى حظاً من حسن الخلق من غيره، والمفروض
ً م هو األوفر حظاً، واألكمل خلقاً، كما جاء في الحديث “أكمل المؤمنين إيمانا
اً”([4])، وكما قال عليه الصالة والسالم: “إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق”([5

ردنا أن ندعوهم إلى اإلسالم ونقربهم إليه، ونحبب إليهم المسلمين، وهذا
.واجب علينا فهذا ال يتأتى بالتجافي بيننا وبينهم بل بحسن التواصل

صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، كريم العشرة، مع المشركين من قريش،
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�َه لَهُْم} إلسالم ينفي فكرة الصليب ذاتها {وََما قَتَلُوهُ وََما َصلَبُوهُ وَلَكِْن ُشب
.[[النساء: 156

دة للتهنئة في مثل هذه المناسبات ال تشتمل على أي إقرار لهم على دينهم،
.أو رضا بذلك، إنما هي كلمات مجاملة تعارفها الناس

ل الهدايا منهم، ومكافأتهم عليها، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا
مثل المقوقس عظيم القبط بمصر وغيره([6])، بشرط أال تكون هذه الهدايا
.مما يحرم على المسلم كالخمر ولحم الخنزير

ر هنا أن بعض الفقهاء مثل شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه العالمة ابن القيم
مسألة أعياد المشركين وأهل الكتاب والمشاركة فيها، ونحن معهم في
لمسلمين بأعياد المشركين وأهل الكتاب الدينية، كما نرى بعض المسلمين
ن بـ(الكريسماس) كما يحتفلون بعيد الفطر، وعيد األضحى، وربما أكثر، وهذا
ن لنا أعيادنا، وهم لهم أعيادهم، ولكن ال نرى بأساً من تهنئة القوم بأعيادهم
نهم صلة قرابة أو جوار أو زمالة، أو غير ذلك من العالقات االجتماعية، التي
.تقتضي حسن الصلة، ولطف المعاشرة التي يقرها العرف السليم

ية واالجتماعية، مثل عيد االستقالل، أو الوحدة، أو الطفولة واالمومة ونحو
ً أو ك أي حرج على المسلم أن يهنئ بها، بل يشارك فيها، باعتباره مواطنا
مقيماً في هذه الديار على أن يجتنب المحرمات التي تقع في تلك المناسبات

.(أخرجه البخاري (رقم: 2477، 3012، 5633، 5634) ومسلم (رقم: 1003      ([1])

158، 177) والترمذي (رقم: 1987) والدارمي (رقم: 2688) والحاكم (رقم: 178) من حديث أبي ذر. قال      ([2])
.الترمذي: “حديث حسن صحيح”، وصححه الحاكم

.متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 2777، ومواضع أخرى) ومسلم (رقم: 2165) من حديث عائشة      ([3])

740، 10106، 10817) وأبو داود (رقم: 4682) والترمذي (رقم: 1162) والدارمي (رقم: 2689) من حديث      ([4])
.”أبي هريرة. وقال الترمذي: “حديث حسن صحيح
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