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دعاة لـ »األنباء«: أصول الدين ال ينبغي التهاون فيها بحجة تأليف القلوب
ضاري المطيري

ف��ي املقابل  اس��تنكر عدد 
من العلماء والدعاة إجازة إجابة 
دعوة غير املس��لمني حلضور 
أعياده��م إذا قصد منها إدخال 
الفرح��ة عليهم وتأليف قلوبهم 
واعتبروه��ا  اإلس��ام،  عل��ى 
فت��وى تفتق��ر إل��ى املس��تند 
الش��رعي، موضحني أن تأليف 
القل��وب ال يك��ون بتهنئته��م 
في أعيادهم الت��ي أقيمت على 
الباطل والش��رك باهلل. وأكدوا 
ل� »األنباء« أن جميع نصوص 

الكتاب الكرمي والس��نة النبوية وعمل األمة اإلس��امية، كلها دلت 
على حرمة مش��اركة املش��ركني وأهل الكتاب من يهود ونصارى 
وغيرهم في أعيادهم وشعائر دينهم، كما في قوله تعالى )والذين ال 
يشهدون الزور(، ألن فيها معنى الرضا واإلقرار بها، مؤكدين على 

أن أصول الدين ال ينبغي التهاون فيها بحجة تأليف القلوب.

انه ال يجوز تهنئة غير املسلمني 
بأعيادهم، وهو حرام باتفاق علماء 
األمة، كما نقل عن ابن القيمـ  يرحمه 
اهلل ـ في كتاب أحكام أهل الذمة، 
وكذلك علمــــاء االمة املعاصرون، 
ألن في ذلك إقرارا ملا هم عليه من 

شعائر الكفر ورضا به لهم.
وزاد: ان كان البعض يقول انه ال 
يرضى بهذا الكفر لنفسه وال يقره، 
فإنه يحرم عليه أن يهنئ غيره ألن 
اهلل تعالى قال )ان تكفروا فإن اهلل 
غني عنكم وال يرضى لعباده الكفر 
وان تشــــكروا يرضه لكم(، وقال 
تعالــــى: )اليوم أكملت لكم دينكم 
وأمتمــــت عليكم نعمتي ورضيت 

لكم االسالم دينا(.
وأكد املسباح ان تهنئتهم بذلك 
حرام سواء كان ذلك مشاركة أم ال، 
موضحا انه يحرم على املسلمني 
التشبه بالكفار وإقامة احلفالت أو 

تعطيل األعمال.
ولفت املســــباح الى ان هذا ال 
مينع من التعامل احلسن مع غير 
املسلمني، ولكن ينبغي أن يكون 
وفق ضوابط شــــرعها االســــالم 
كاإلحسان للجار وزيارة املريض 
والعــــزاء بامليت وحرمــــة الدماء 

واالموال واالعراض.

ال يجوز

ويتفق الباحث االسالمي صالح 
الغامن مع ما قاله الداعية املسباح 
في انه ال يجوز للمسلم ان يحتفل 
بأعياد الديانــــات االخرى، كما ال 
يجــــوز تهنئتهم بأعيادهم. وقال: 
أنصح من يتكلم عن هذا املوضوع 
ان يرجع الى شــــيخ االسالم ابن 
تيمية في كتابه »اقتضاء الصراط 
املستقيم مخالفة أصحاب اجلحيم«، 
وينظر ما أورده عن السلف الصالح 
من الصحابة والتابعني في حكم 
االحتفــــال بأعيــــاد أهــــل الكتاب 

وتهنئتهم.

محرم بالكتاب والسّنة

وفي االطار ذاته، يقول عضو 
اإلفتاء في جمعية احياء التراث 
االسالمي محمد السنني ال يجوز 
للمسلمني مشاركة غير املسلمني 
فـــي أعيادهم بأي صـــورة من 
صور املشاركة سواء باحلضور 
أو التهنئة أو تبـــادل الهدايا أو 
إظهار الفرح والسرور، ألن ذلك 
محرم بالكتاب والسّنة واإلجماع 
واتفاق علماء االمة لقوله تعالى 
)والذين ال يشهدون الزور( قال 
العلماء الزور أعياد املشـــركني، 
وهذا مدح من اهلل لعباد الرحمن 
بترك مجرد الشـــهود برؤية أو 
ســـماع فكيف باملوافقة أو عمل 
الزور؟ وأما السنة فيقول النبي 
ژ: »خالفوا املشركني«، ويقول 

»من تشبه بقوم فهو منهم«.

البداية أوضــــح رئيس  فــــي 
اللجنــــة العلمية التابعة جلمعية 
التراث اإلســــالمي الشيخ  إحياء 
د.محمد النجدي أن نصوص الكتاب 
الكرمي والسنة النبوية وعمل األمة 
اإلســــالمية، كلها دلت على حرمة 
مشاركة املشــــركني وأهل الكتاب 
من يهود ونصــــارى في أعيادهم 
وشــــعائر دينهم، ومن ذلك قوله 
تعالى في وصــــف عباد الرحمن 
)والذين ال يشــــهدون الزور وإذا 
مروا باللغو مروا كراما(، حيث قال 
مجاهد والربيع بن أنس وعكرمة 
وغيرهم ان املقصــــود هو: أعياد 
املشركني، كما في تفسير ابن جرير 
وغيره، وهذا ملــــا فيه من الباطل 
واملنكــــر والفواحش واخلنا، كما 

هو معلوم ومشاهد. 
وتابع قائال: وأما من الســــنة 
فروى أنــــس بن مالك قــــال: قدم 
رسول اهلل ژ املدنية ولهم يومان 
يلعبون فيهما، فقــــال: »ما هذان 
اليومان؟« قالوا: كنا نلعب فيهما 
في اجلاهلية، فقال رسول اهلل ژ: 
»إن اهلل قد أبدلكم بهما خيرا منهما: 
يوم األضحى ويوم الفطر« متفق 
عليه، ووجه الداللة من احلديث: 
أن العيدين اجلاهليني لم يقرهما 
رسول اهلل ژ، وال تركهم يلعبون 
فيهما على العادة، بل قال »إن اهلل 
قــــد أبدلكم بهما يومــــني آخرين« 
واإلبدال من الشيء يقتضي ترك 
املبدل منه، إذ ال يجمع بني البدل 
واملبدل منه. واضاف د.النجدي: 
نذر رجل على عهد رسول اهلل ژ 
أن ينحر إبال ببوانة )مكان(، فأتى 
رســــول اهلل ژ فقال: إني نذرت 
أن أنحر إبــــال ببوانة، فقال النبي 
ژ: »هل كان فيها وثن من أوثان 
اجلاهلية يعبد؟« قال: ال، قال: »فهل 
كان فيها عيد من أعيادهم« قال: ال، 

فقال رسول اهلل ژ: »أوف بنذرك، 
فإنه ال وفاء لنذر في معصية اهلل، 
وال فيما ال ميلك ابن آدم« رواه أبو 
داود، وإسناده على شرط الشيخني، 
وهذا احلديث يدل على أن الذبح 
مبــــكان عيدهم ومحــــل أوثانهم، 

معصية هلل تعالى. 
وأضاف أن املشــــاركة لهم في 
أعيادهــــم واحتفاالتهــــم الباطلة 
مشابهة لهم، ومواالة لهم ولذويهم، 
وقــــد قال عز وجل: )يا أيها الذين 
آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 
يتولهم منكــــم فإنه منهم إن اهلل 
ال يهدي القوم الظاملني(، وقد قال 
ژ: »ليس منا من تشبه بغيرنا، 
ال تشبهوا باليهود وال بالنصارى« 
رواه الترمذي بسند حسن، وقال 
أيضا: »ومن تشبه بقوم فهو منهم« 

رواه أحمد.
وزاد أن شيخ اإلسالم ابن تيمية 
قال في بيان خطورة هذه األعياد 
على األمة »واحملذور في أعياد أهل 
الكتابني التي نقرهم عليها، أشــــد 
من احملذور في أعيــــاد اجلاهلية 
التي ال نقرهم عليهــــا، فإن األمة 
حذروا مشابهة اليهود والنصارى، 
وأخبروا أن سيفعل قوم منهم هذا 
احملذور، بخــــالف دين اجلاهلية، 
فإنه ال يعود إال في آخر الدهر، منذ 
اخترام أنفس املؤمنني عموما«، وقال 
في موضع آخر ما معناه »الصراط 
املستقيم هو أمور باطنة في القلب، 
من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، 
وأمور ظاهــــرة: من أقوال وأفعال 
قد تكون عبادات، وقد تكون أيضا 
عادات في الطعام واللباس والنكاح 
واملســــكن، واالجتماع واالفتراق، 
والسفر واإلقامة، والركوب وغير 
ذلك، وهذه األمور الباطنة والظاهرة 
بينهما ارتباط ومناســــبة، فإن ما 

فيحان اجلرمان حاي احلاي

أحمد الكوس

محمد السنني

محمد العصيمي

صالح الغامن

خالد السلطان

ناظم املسباح

د.محمد النجدي د.بسام الشطي داود العسعوسي

الداعــــي مؤثرا ال متأثرا وصاحب 
علم ودعوة، ونتمنى من املشايخ 
التفصيل في هذه املسائل حتى ال 
يلتبس على عموم املسلمني ويظنوا 
جواز الذهــــاب إلى احتفاالت غير 
املسلمني وما يسمى الكريسماس 
امليــــالد، وعلى وســــائل  وأعياد 
اإلعالم عدم بتر فتــــاوى العلماء 

واملشايخ.
ونقول ملن يقول بجواز مشاركة 
املشركني وأهل الكتاب في أعيادهم 
أيــــن أنتم مــــن اآليــــات احلكيمة 
واألحاديث الشريفة، وكذلك أحاديث 
علي بن أبي طالب ÿ والتي قال 
في أحدها: »اجتنبــــوا أعداء اهلل 
في أعيادهم« رواه البيهقي بسند 

صحيح، واهلل أعلم.
وفي اإلطــــار ذاته، أكد الداعية 
فيحان اجلرمــــان والداعية حاي 
احلاي ان حضور أعياد الكفار غير 
جائز وهــــو محرم، وأعياد الكفار 
ليــــس بأمر حادث في هذا العصر 
أو أمر جديد بل هي قدمية اجلذور 
فهي أعياد يحتفلون بها ويجتمعون 
عليها، وكان النبي ژ يدرك ذلك 
ويعلمــــه ومع ذلك لم يحضر ژ 
أعياد الكفــــار ـ مع علمه بها ـ من 
بــــاب تأليف القلوب وهو أحرص 
الناس على هدايتهم من هؤالء الذين 
يجيزون الذهاب إلى مشاركة الكفار 

في أعيادهم.
أكــــد رئيس جلنة  من جهته، 
الفتوى في جمعية إحياء التراث 
االســــالمي الداعية ناظم املسباح 

والعدوان، وخامســــا أن النفوس 
مجبولة على حب من شاكلها في 
اللباس والهيئة فكيف باالحتفال 

بأعيادها؟
وأضاف العصيمي أن من هذه 
احملاذير الشــــرعية أيضا أن فيها 
إظهارا للضعف والتبعية للكفار 
واالنهزامية، كمــــا أن التعامل مع 
فــــي األمر  الكافر غيــــر احملارب 
الدنيوية مباح وال عالقة لتهنئتهم 
بأعيادهم الشركية وعليه فال يجوز 
مداهنتهم ألجل اخلشية من نفرتهم، 
وخير من هذه املداهنة أن نحرص 
على دعوتهم وهدايتهم ال أن نتنازل 

عن ثوابتنا وديننا. 
من جهته، قــــال الداعية أحمد 
الكوس: ال يجوز التشبه بالكفار 
والذهاب إلى احتفاالتهم مبا يسمى 
الكريسماس ونهاية العام امليالدي، 
مضيفا انه ال ينبغي للمســــلم أن 
يتنازل عن دينه ويكون انهزاميا 
وتابعــــا للكفــــار أو يوافقهم في 
البدعية والشركية  مناســــباتهم 
التثليث والشرك واألعياد  ومنها 
وحضور تلك احلفالت، خصوصا 
اذا حصل فيها اختالط وممارسة 

بعض احملرمات.
وبالنسبة ملا نسب الى بعض 
املشايخ فهو مخالف لكالم ابن تيمية 
وابن القيم وابن باز وابن عثيمني، 
واعتقد ان املســــلم إذا أراد دعوة 
غيره من غير املسلمني فيستطيع 
إرشادهم ودعوتهم إلى اإلسالم في 
غير املناسبات وبشرط أن يكون 

األرض وتخر اجلبال هدا(، وهذه 
القضية ليست حديثه فكانت في 
عهد النبي ژ  وخير القرون وأئمة 
وعلماء فلم يشاركوهم بهذه التهنئة 
وهم ارفق وارحــــم منا، بل كانوا 
مدرسة األخالق، وكانوا يعطونهم 
الهدايا والطعام، حتى الزكاة شرعت 
بســــهم املؤلفة قلوبهم، فال نظهر 
أننــــا أفقه وأرفــــق وارحم وأعلم 
من القرون الســــالفة وال نخضع 

لتأثيرات العوملة.

ال عبرة بكالم البشر

وأما اإلمام واخلطيب في وزارة 
األوقاف والشـــؤون اإلسالمية 
الداعية محمد العصيمي فأشار 
الى أنه ال عبـــرة بقول أحد مع 
كالم اهلل ورسوله، الفتا إلى أن 
االحتفال بأعياد الكفار فيه عدة 
محاذيـــر، أولها أنهـــا من صور 
مواالتهم ومحبتهـــم، واملواالة 
ليست مسألة فقهية يسع فيها 
اخلالف بل هي من مسائل االعتقاد 
التي قد تصـــل إلى حد نواقض 
اإلسالم، وثانيا أنها من األعياد 
التي منشـــؤها الكفر باهلل عبر 

نسبة الولد إليه.
وتابع أنه ال فرق بني التشبه 
بصالة النصاري وصيامهم وبني 
االحتفال بأعيادهــــم، بل صورة 
االحتفال باألعياد أظهر من الصالة 
ألن أثرها أبرز وأوسع فال يختص 
باألفراد وإمنا يعم اجلميع، ورابعا 
أن تهنئتهم من التعاون على اإلثم 

يقوم بالقلب من الشعور واحلال 
يوجب أمورا ظاهــــرة، وما يقوم 
بالظاهر، من سائر األعمال يوجب 
للقلب شعورا وأحواال، وقد بعث 
اهلل محمــــدا ژ، وشــــرع له من 
املناهج والشريعة ما يخالف سبيل 
املغضوب عليهم والضالني، فأمر 
مبخالفتهم في هديهم الظاهر، ملا 
في مشابهتهم من املفاسد، ومنها أن 
املشاركة في الهدي الظاهر، تورث 
تناسبا وتقاربا بني املتشابهني، وهذا 
خالف املعاداة التي أمر اهلل تعالى 
بها املؤمنني، ومنها أن املشاركة في 
الظاهر، توجب االختالط،  الهدي 
املهديني  بــــني  التمييز  وارتفــــاع 
املرضيني، وبني املغضوب عليهم 
اتباع هديهم  والضالني، ومنه أن 
سبب للخسران وغضب اهلل تعالى 
وسخطه، فاملشارك لهم فيه مشارك 
لهم في أسباب الغضب واخلسران 
في الدنيا واآلخرة، وكلما كان القلب 
أمت حياة، وأعرف باإلسالم ظاهرا 
وباطنــــا وليس مجرد التســــمية 
اليهود  به كان إحساسه مبفارقة 
والنصارى باطنا وظاهرا أمت، وبعده 

عن أخالقهم وعاداتهم أشد«.

ال ينبغي التهاون

بدوره اســــتنكر الداعية داود 
العسعوسي فتوى قيس آل الشيخ، 
وقال انه ال يعــــرف لهذه الفتوى 
مستندا شرعيا، الفتا إلى أن تأليف 
القلوب ال يكون بتهنئة أهل الكتاب 
في أعيادهم التي أقيمت على الباطل 

والشرك باهلل، وإمنا يكون التأليف 
مبعاملتهم باحلســــنى في األمور 

العامة.

التأليف في األمور المباحة

أما الداعية د.خالد الســــلطان 
فقال: أما بالنسبة حلضور أعياد 
املشركني فال يجوز جملة وتفصيال، 
الــــزور والبهتان  وذلك ألنها من 
واالفتــــراء علــــى اهلل، قال تعالي 
)والذين ال يشهدون الزور(، وقال 
تعالي )وإذا سمعوا اللغو أعرضوا 
عنه(، وقال اهلل لرسوله اذا جلس 
الكفار وتكلمــــوا بالباطل واللغو 
والزور »فال تقعــــد معهم«، فأين 
من يفتي بجواز املشاركة في أعياد 
املشركني من هذه األدلة، فالتأليف 
اجلائز للقلوب إمنا هو في األمور 
املباحة وليس فيما حرم الشارع، 
فكفى تضليال لألمة يا من تنسبون 
للعلم، وصدق رسول اهلل يوم حذر 

األمة من املضلني.

لسنا أرحم وأرفق من النبي ژ

العقيدة  وأوضح رئيس قسم 
والدعوة بكلية الشريعة ـ جامعة 
الكويت د.بسام الشطي أن النصارى 
يحتفلون بوالدة عيسى ابن اهلل 
أو ثالث ثالثة وقد كفرهم اهلل عز 
وجل في ســــورة املائدة، وغضب 
اهلل تبارك وتعالى من هذا القول 
الرحمن  اتخــــذوا  كما قال )وقال 
ولــــدا. لقد جئتم شــــيئا إدا، تكاد 
الســــموات يتفطرن منه وتنشق 

العلماء اختلفوا في حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم بين إجازة هذا األمر ورفضه 

القرضاوي: أخالف ابن تيمية وأجيز تهنئة النصارى بأعيادهم

المهري: يجوز تهنئة الكتابيين بأعيادهم
وال مانع من الصالة في الكنائس

قـــال وكيـــل املرجعيات 
الكويت السيد  الشيعية في 
محمد باقر املهري: حســـب 
روايات أئمة أهل البيت عليهم 
السالم ال بأس للمسلمني ان 
البيع والكنائس  يصّلوا في 
لالخوة املسيحيني وان كان 
مـــن غير إذن أهلها كســـائر 
مساجد املسلمني فإن املشهور 
واملعروف عند علماء الشيعة 
اإلمامية االثني عشرية جواز 
الصالة من غيـــر كراهة في 
الكنائس فقـــد دل صحيحة 
العيص بن القاسم قال: سألت 
اإلمام جعفر بن محمد الصادق 

عليهما السالم عن البيع والك نائس ُيصلى فيها، 
قال گ: نعم، قال وســـألت اإلمام الصادق گ: 
هل يصلح بعضها مســـجدا؟ فقال: نعم، )كتاب 

التهذيب للشيخ الطوسي ج2 ص222(.
وظاهر هذه الروايـــة مبقتضى االطالق عدم 
احلاجة الى الرش باملاء )راجع كتاب الصالة لإلمام 
اخلوئي ج13 ص205 في باب الصالة في الكنيسة( 
وفي رواية احلكم ابن احلكم قال سمعت أبا عبداهلل 
گ يقول وســـئل الصادق گ عن الصالة في 
البيع والكنائس فقال صل فيها قد رأيتها ما أنظفها، 
قلـــت: أيصلى فيها وان كانوا يصلون فيها؟ قال 
گ: نعـــم، أما تقرأ القرآن )قـــل كّل يعمل على 
شاكلته فربكم أعلم مبن هو أهدى سبيال(، صّل 
الى القبلة وغربهم )وسائل الشيعة ج5 ص138( 

أبواب مكان املصلى.
وأنا شخصيا أديت صالتي 
الظهر والعصر في الكنيسة 
الكبيرة في الڤاتيكان قبل عدة 
سنوات من دون ان يعترض 
علينا أحد. وقال اإلمام املرجع 
الديني السيد السيستانيـ  دام 
ظلهـ  في كتاب الفقه للمغتربني 
ص22 يجوز تهنئة الكتابيني 
من يهود ومسيحيني وغيرهم، 
وكذلك غير الكتابيني من الكفار 
باملناســـبات التي يحتفلون 
بها أمثال: عيد رأس الســـنة 
امليالدية، وعيد ميالد املسيح 
گ، وعيد الفصح، وقد ورد 
عن اإلمام الصادق گ: وان جالسك يهودي فأحسن 
مجالسته )وســـائل الشيعة ج12 ص201(. وكان 
اإلمام أمير املؤمنني علـــي بن أبي طالب گ لم 
ميّيز بني املسلم وغيره في دولة اإلسالم وقد مّر 
اإلمام بشيخ مكفوف كبير يسأل الناس فقال أمير 
املؤمنـــني گ: ما هذا؟ فقالـــوا: يا أمير املؤمنني 
نصراني، فقال أمير املؤمنني گ: استعملتموه 
حتى إذا َكبر وَعجـــز منعتموه، أنفقوا عليه من 
بيت املال، )التهذيب للطوسي ج6 ص292(. هذا 
هو رأي مذهب أئمة احلق عليهم السالم بالنسبة 
إلى التعامل مع االخوة املسيحيني وغيرهم، فعلى 
الغرب ان يتعرفوا على هذا املذهب ويحكموا على 
االسالم من خالل سيرة اإلمام أمير املؤمنني گ 

وأوالده املعصومني عليهم السالم.

عن حكم تهنئة ومشاركة غير 
املســــلمني في اعيادهــــم، اجابت 
جلنة الفتوى في وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية: ال مينع اهل 
الكتاب من االحتفــــال بأعيادهم 
وشعائرهم في مجتمعاتهم اخلاصة 
بهم ألننا مأمورون بان نتركهم وما 
يدينون، كما امرنا ان نحفظ لهم 
عهدهم وامانهم ما لم يظهروا لنا 
او لديننا العداء لقوله تعالى )ال 
ينهاكم اهلل عن الذين لم يقاتلوكم 
في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
ان تبروهم وتقســــطوا اليهم ان 
اهلل يحب املقسطني(، اي ان اهلل 
يحب املنصفــــني الذين ينصفون 
النــــاس علــــى اختــــالف اديانهم 
ومللهم ويعطونهم احلق والعدل 
من انفســــهم فيبــــرون من برهم 
اليهم  الى من احسن  ويحسنون 
وجتوز زيارة مرضاهم وتعزيتهم 
مبصيبتهــــم وتهنئتهم بأعيادهم 
مبا ال يكون فيــــه اقرار لهم على 
ما هو محرم في شــــريعتنا، وال 
يجوز تعظيم شعائرهم املخالفة 
لالسالم او مشاركتهم في اعتقادهم 
املخالف لالســــالم، خصوصا اذا 
أشعرت التهنئة بأعيادهم بالتعظيم 

العلماء بالسعودية د.قيس بن 
محمد آل الشيخ ان اجابة دعوة 
غير املسلمني حلضور اعيادهم 
أمر مباح اذا قصد من ورائه ادخال 
الفرحة عليهم وتأليف قلوبهم 
على االسالم، وقال ان حضور 
اعياد غير املســـلمني استجابة 
لدعوة منهم من مســـائل الفقه 
التي يســـعها اخلالف، مشيرا 
العلماء اختلـــفوا فيما  ان  الى 
بيـــنهم فمنهم مـــن ينهى عن 
حضور اعيادهـــم خوفا من ان 
يكون فيه اقرار لهم ورضا مبا 
فيها مـــن منكرات، ورأى أنه ال 
خالف في ان اقرار اعياد غـــير 
املســلمني والرضا بها من اعظم 
العلــماء  احملرمات غير ان من 
من اباحها ملا في ذلك من بر بهم 

وتأليف لقلوبهم.
وقال ان رفـــض دعوة غير 
املســـلمني حلضـــور اعيادهم 
ينفرهـــم ويصرفهم عن احلق، 
مضيفا: نحـــن مطالبون ببث 
اخلير للناس وال سبيل لعرض ما 
عندنا من هدى وخير اال بتطييب 
النفوس وتهدئتها لنرى احلق 

فنهتدي إليه.

ال مانع من تهنئة غير املســــلمني 
بأعيادهــــم ولكــــن ال نشــــاركهم 
مناسبتهم الدينية وال في طريقة 
االحتفاالت، ويبقى األمر ان نتعايش 
معهم مبا ال يخالف شرع اهلل، فال 
مانع اذن من ان يهنئهم املســــلم 
بالكلمات املعتادة للتهنئة والتي 
ال تشتمل على اي اقرار لهم على 
دينهم أو رضا بذلك امنا هي كلمات 

مجاملة تعارفها الناس.

أمر مباح

وأعلـــن عضو هيئـــة كبار 

اذا كانوا مساملني للمسلمني  ذلك 
مــــن كان بينه وبني  وخصوصا 
املســــلم صلة خاصــــة، كاألقارب 
الســــكن والزمالء  واجليران في 
في الدراســــة والرفقاء في العمل 
ونحوها، وهــــو من البر الذي لم 
ينهنــــا اهلل عنه، بــــل يحبه كما 
يحب اإلقساط إليهم )ان اهلل يحب 
املقسطني( والسيما اذا كانوا هم 
يهنئون املسلمني بأعيادهم واهلل 
تعالى يقول )وإذا حييتم بتحية 
فحيوا بأحسن منها أو ردوها(«.

ويرى د.يوســــف الشراح انه 

لشعائرهم او اشتملت التهنئة على 
اعتقاد ما يخالف االســــالم واهلل 

اعلم.

تجوز تهنئتهم ولكن ال نحتفل معهم

يــــرى جمهــــور مــــن العلماء 
املعاصرين جواز تهنئة النصارى 
بأعيادهــــم ومن هــــؤالء العالمة 
القرضاوي حيث يرى  د.يوسف 
ان تغير االوضاع العاملية هو الذي 
جعله يخالف شــــيخ االسالم ابن 
تيمية في تصريحه بجواز تهنئة 
النصارى وغيرهم بأعيادهم واجيز 

ليلى الشافعي

تباينت آراء العلماء في امر تهنئة غير املسـلمني بأعيادهم، فمنهم 
من اجاز ذلك ومنهم من رفضه معلال رأيه بان الرسول ژ لم يهنئ اهل 
الكتاب بأعيادهم رغم انه كان يعطيهم من الزكاة وكان يعود مرضاهم 

ويحسن معاملتهم.
»األنباء« استطلعت آراء الفريقني، والقت الضوء على وجهة نظر كل منهم 
في هذا االمر وادلته، خاصة مع تغير العصر، ورغم ان شـيخ االسالم ابن 
تيمية افتى بعدم جواز تهنئة غير املسلمني من اهل الكتاب بأعيادهم، 

اال ان عددا من جمهور املعاصريـن رأوا ان تغير االوضاع العاملية يدفع 
للجواز بتهنئتهم دون مشاركتهم مناسباتهم الدينية وطريقة احتفاالتهم، 
وكذلك مبا ال يحمل اي اقرار لهم مبخالفة الشرع، وامنا تبقى املسألة 
محصورة في بعض كلمات املجاملة املعتادة ألناس نصادقهم ونعمل 

معهم ونختلط بهم سـواء في املدارس واجلامعـات او اماكن العمل 
واجليرة، وهي كلمات مجاملة تعارفها الناس، كما يرى هذا الفريق ان هذا 
االسلوب ميكن ان يعمل على تأليف قلوب غير املسلمني الى االسالم 

يجيب اليهم االستجابة للدعوة الى االسالم، وفيما يلي رأي كل فريق:

السيد محمد باقر املهري

»اإلفتـاء«: يجـوز تهنئـة أهـل الكتـاب بأعيادهـم بمـا ال يكـون فيـه إقـرار لهم 
علـى مـا هـو محـرم فـي شـريعتنا وال يجـوز تعظيـم شـعائرهم المخالفـة لإلسـالم

آل الشـيخ: أمر مباح إذا قصد من ورائه إدخال الفرحة عليهم وتأليف قلوبهم إلى اإلسـالم

د.قيس آل الشيخ د.يوسف الشراح د.يوسف القرضاوي


