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الكر  ة  ب  ن  هن 
الت 
سم حكم     3  اس ي 

 ه ((  مقدمة املصن ِّف )) عفا هللا عن                     
                       

احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن حممد عبده  
 أما بعد: ورسوله

النيب   حذر  أيب    فقد  عن  الصحيح  يف  ابملشركني كما  التشبه  من 
 : قال: قال رسول هللا   سعيد اخلدري 

بَ ُعن  ))   َلُكْم،   كانَ  َمن َننَ سَ  لَتَ ت ْ لو ْبر شِّ قَ ب ْ حَّت   بذِّراٍع،  وذِّراعرا  ْبرا  شِّ ا 
والن صاَرى؟  اليَ ُهوُد  اَّلل ِّ،  َرسوَل  اي  قُ ْلنا:  تَبِّْعُتُموُهْم،  َضبٍ   ُجْحَر  َدَخُلوا 

 )1(قاَل: َفَمْن ((  
واتبعوا  وسلك املسلمون مسلكهم،  ،وقد حدث ما أخب به النيب  

 م وشاركوهم يف أعيادهم. سنتهم حَّت تشبهوا هب
س االحتفالألين  وقد  عن  مقالة  أكتب  أن  األحباب  والتهمئة   بعض 

ب  ابلكريسماس السنة واالحتفال  املقالة    ةامليالدي  رأس  هذا  فكتبت 
 املختصرة على َعَجل، وقسمتها إىل ثالثة فصول: 

   .(( حكم االحتفال ابلكريسماس))  الفصل األول:
ركة يف العلم يف حكم االحتفال واملشا كالم أهل  ))  الفصل الثاين:

 . (( املشركنياد أعي
 

 ( 7320( ــ رواه البخاري ) 1)
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   .(( حكم هتنئة غري املسلمني))  الفصل الثالث:
 ومسيت هذه الرسالة )) حكم االحتفال والتهنئة ابلكريسماس (( 

الشيطان،   َيُكْن خطاأ فمين ومن  يُك صواًبا فمن هللا، وإن  فإن   ((
ين  )) الد  ورحم هللا َمن بصرين بعييب؛ إذ،    )1(بريئان ((  وهللا ورسوله  

 .)3()) واملؤمن مرآة املؤمن ((  )2(حة (( صيالن
إىل   ا،هذ ابلوصول  املسكني  عبده  على  ويُ ْنعِّم  يوفقين،  أْن  هللا  وأسأل 

وجل، عز  هذه    مراده  جيعل  وأن  وأن  الكرمي،  لوجهه  خالصة  الورقات 
كرمي، وهو ابإلجابة كفيل، وهو حسبنا    إنه جواد  هبا واملسلمني؛ينفعين  

 .ونعم الوكيل
 على حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني. وسلم وابركللهم  اوصلِّ 

 : أبو عبد هللا السكندري املصريوكتبه   
  حممد أنور حممد مرسال          

 هـ(   1442األربعاء / اخلامس عشر من مجادى األوىل )  
 م  2020/ ديسمرب/ 30املوافق:  
 
 

 

 (، وورد حنوه عن الصديق  2116ه أ بو داود ) روا: د و وهو من الكم ابن مسع حصيح:( ــ 1)

 (، وغريهام.   4944(، وأ بو داود )  55( ــ رواه مسمل ) 2)

 ( . 238خاري يف ) ال دب املفرد ( ) ( ــ حسن: رواه الب3)



 

 

الكر  ة  ب  ن  هن 
الت 
سم حكم     5  اس ي 

 
 . ( عند النصارىسيسماالكر عيد امليالد ) هذه نبذة خمتصرة عن 

 :    الكريسماس:املقصود أوًلا
يُ َعد  نصارى عند ال ذا العيدوه، واملقصود به عيد ميالد املسيح 

 .يامةبعد عيد الق مهية من جهة األيف املنزلة الثانية 
  كريسماس:ت الوق: ااثنيا 

 يف ونيك) وذلك يكون يف أواخر ديسمب  _يالداملعيد _  الكريسماس
 . الغربيةالنصارى طوائف لدى ديسمب (  من اخلامس والعشرين

   .تفل طوائف النصارى الشرقية ابلكريسماس يف السابع من ينايرحتبينما 
  ؟يف التوقيت : وما هو سبب اًلختالفسؤال

 )1( واليولياين التقوميني الغريغوري االختالف بني اجلواب: 
 ؟ نصارىكتاب الوهل ورد ذكر اتريخ مولد املسيح يف  سؤال: 
 ؟ يف كتبهممولد املسيح اتريخ  مل يُذكر اجلواب:

 ريخ؟أومن أين أتوا هبذا الت سؤال:
 

 

 تقدمي ادلكتور: حمي ادلين صابر، (  255/  30انظر: ) قصة احلضارة (، ويل ديورانت ) ــ  (1)

 .س( تون قافة والعلومنظمة العربية للرتبية والت( بريوت، ) امل يل ر ال ا) دطـ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A#%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 : (( اجلواب)) 
الكنيسة ومنذ آابء  حددوا  نيقية قد  هبذا  ملا (  325)   عام جممع  وعد 

ا  يسمبد 25 التاريخ، ويذكر أيضرا، أنه قبل املسيحية كان يوم  اوثنير  عيدر
الروماين اإلله  إنفكتوس)  لتكرمي  عدم  (سول  ومع  للشمس،  يرمز  الذي 
حتديد   من  يسوع  الموعد  املالتمكن  ملولد  آابء  حدداملسيح  دقيق 

الذي يرمز   ،ميالد املسيح  ذكرىكموعد    (سول إنفكتوس) عيد   الكنيسة
 .)1(  "لكون املسيح "مشس العهد اجلديد" و"نور العامل ؛للشمس

 
 
 

 

  (  أصل يوم عيد امليالد وثينأن )  : من الباحثني النصارىوقد ذكر غري واحد ــ  (1)
  :نشرت جملةوقد  ، (Herbert W. Armstrong)  هريبريت أرمسرتونج  منهم:و 
   ان: ملخص لكتيب له بعنو  (  1980يف ) يناير/   ( ماالعتصا) 

 )) احلقيقة الواضحة عن الكريسماس (( 
((THE PLAIN TRUTH ABOUT CHRISTMAS ))   
 :جملةوقد نشرت مقالته  (Andre Vose)  وسفأندرية  :الباحثمنهم و 
 . (  التجديد اإلسالمية) 

 : وهذا رابط حينوي على ترمجة هذه املقاالت 
http://www.saaid.net/mktarat/aayadalkoffar/46.htm   

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9


 

 

الكر  ة  ب  ن  هن 
الت 
سم حكم     7  اس ي 

 حكم اًلحتفال ًبلكريسماس (())                 
على عدم جواز االحتفال   قوااتفالعلماء     وإايك _ أن هللااعلم _ رمحنا  

برأس السنة  تفال حأو اال ،)1( الكريسماسبعيد أو املشاركة ىف االحتفال 
على )2(  امليالدية األدلة  بعض  وإليك  املسلمني،  غري  أعياد  من  ألنه  ؛ 

 ذلك وأقوال أهل العلم:
 )) الــدلــيـل األول ((: 

 لل ْغوِّ َمرُّوا كَِّرامرا ا َمرُّوا ابِّ إِّذَ  وَ وَن الزُّورَ َيْشَهدُ  ال َوال ذِّينَ  :قال هللا 
 {72\}الفرقان 

  وجه اًلستدًلل:
وهذا قول ابن  "أعياد املشركني"فسر مجاعة من أهل العلم الزور أبنه 

وجماهد وأىب العالية وابن سريين والضحاك والربيع بن أنس  عباس 
 )3(وغريهم 

 ية من وجوه (:آلا ) ووجه اًلستدًلل يف
 ول (:ألجه ا) الو 

 هذا سياق مدح هلم؛ ألهنم ال يشهدون الزور، وهذا يقتضى ذم َمن
 

 ، كما سبق وبيناه. عيد ميالد املسيح علية السالمواملقصود به     (1)
 أ ول ليةل منه.يف  ( يناير /  1 ) :ية_ وموعده_رأ س الس نة امليالدطلع العام الديد الاحتفال مب ــ وهو (2)

 ) دار القمل (طـ (  433/  3( طـ ) املكتبة التوفيقية ( القاهرة، تفسري ابن كثري )  68/  13( ــ تفسري القرطيب ) 3)

 .امن ـ ال ردنعامر ( ع ( طـ ) دار  27،  26القاهرة، تش به اخلسيس، ) صـ 
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 .-ابملفهوم-يشهده 
 ) الوجه الثاين (: 

  سياق اآلية عن عباد الرمحن وترْكهم الشرك وكبائر الذنوب، وقال قبلها
 كنيشر أن شهود أعياد امل ) ومن يفعل ذلك يلق أاثمرا (، وهذا يدل على

 نوب.من كبائر الذ
 الثالث (: وجه ) ال

 أن هذا خب يُراد به اإلنشاء. 
لكن هذا التفسري غري متفق عليه، وهو ُيضعف ) فإن قيل (: 
 االستدالل ؟

 أن العلماء اختلفوا ىف تفسري اآلية على أقوال: اعلم :اجلواب
 .)1(شرك  : المنهم َمن قال ) الزور ( يعىن أ ــ

 . )2( اكوهذا مروي عن الضح 
 : الغناء. ( يعىنور الز  ال )منهم َمن ق ب ــ

 . )3(مرويٌّ عن جماهد وحممد بن احلنفية 
 

 ( طـ ) دار ابن حزم (  934حلديث ( القاهرة، تفسري البغوي ) صـ ( طـ ) دار ا 551/  8( ــ تفسري الطربي ) 1)

 ة . اهر ( طـ ) املكتبة التوفيقية ( الق 68/  13بريوت ـ لبنان، تفسري القرطيب ) 

 . ة( طـ ) دار احلديث ( القاهر  551/  8تفسري الطربي ) ــ  (2)

 ( طـ ) دار ابن حزم (  934سري البغوي ) صـ دار احلديث ( القاهرة، تف  ( طـ ) 551/  8ـ تفسري الطربي ) ( ـ3)

 (  433/  3  ) ( طـ ) املكتبة التوفيقية ( القاهرة، تفسري ابن كثري 68/  13بريوت ـ لبنان، تفسري القرطيب ) 

 .طـ ) دار القمل ( القاهرة



 

 

الكر  ة  ب  ن  هن 
الت 
سم حكم     9  اس ي 

    : الكذبمنهم َمن قال ) الزور ( يعىن ــ ج
    )1( مرويٌّ عن ابن جريج

 : شرب اخلمر. منهم َمن قال ) الزور ( يعىن ــ د
 . )2(ذكره الزهرى عن مالك 

قا  ــ  ه الزور ( يعمنهم َمن  الزور _الكذب  ىنل )  ىف عمد  املت: شهادة 
 .)3(الشهادة_ 

وكذب   قلت: شرك  من:  ذلك  تشمل كل  املشركني  فأعياد  وعلى كلٍ  
 ...إخل، وهذا يُقوِّ ى االستدالل، وال يضعفه. ..وغناء وشرب مخور

 )) الدليل الثاين ((: 
ُذوا اْليَ ُهوَد  اي أَي َُّها ال ذِّيَن آَمُنوا اَل تَ ت    :قال هللا     َء   لَِّيان َصاَرٰى أَوْ الوَ خِّ

َوَمن  بَ عْ  بَ ْعٍض ۚ  أَْولَِّياُء  يَ ْهدِّي ُضُهْم  اَل  اَّلل َ  إِّن   ُهْم ۗ  ن ْ مِّ َفإِّن ُه  نُكْم  م ِّ يَ تَ َوهل ُم 
. {51}املائدة:   اْلَقْوَم الظ الِّمِّنيَ 

 وجه اًلستدًلل:
ر ذكاالحتفال ىف يوم عيدهم والتشبه هبم، من املواالة املنهي عنها كما   

 .)4(أهل العلم 
 

 ) دار ابن حزم ( ( طـ  934فسري البغوي ) صـ ( طـ ) دار احلديث ( القاهرة، ت  552/  8( ــ تفسري الطربي ) 1)

 ( طـ ) دار القمل ( القاهرة . 433/  3( ــ تفسري ابن كثري ) 2)

 هرة .لقا( طـ ) دار القمل ( ا 433/  3( ــ تفسري ابن كثري ) 3)

 ل ردن .( طـ ) دار عامر ( عامن ـ ا 34( ــ تش به اخلسيس، ) صـ 4)
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 إظهار للشرك واملنكر ىف بالدالحتفال واملشاركة، فيه  ار افإظه_
.املسلمني، وهذا من أعظم املنكرات ىف دين هللا 

 )) الدليل الثالث ((: 
ُذوا َعُدو ِّي َوَعُدو ُكْم أَْولَِّياَء   :قال هللا  اَي أَي َُّها ال ذِّيَن آَمُنوا اَل تَ ت خِّ
ْلَمَود ةِّ وَ هِّ يْ تُ ْلُقوَن إِّلَ  َا َجاءَُكمَكفَ   َقدْ م ابِّ .{51}املائدة:  ...م َِّن احلَْق ِّ  ُروا ِبِّ

 وجه اًلستدًلل:
 أن املشاركة ىف أعيادهم نوع من مودهتم وحمبتهم، وهذا منهيٌّ عنه.

 )) الدليل الرابع ((:  
وا َعَلى اإْلِّْثِّ نُ اوَ َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلبِّ ِّ َوالت  ْقَوٰى ۖ َواَل تَ عَ  :قال هللا 

.{ 2}املائدة/ َوانِّ ُعدْ َوالْ 

 وجه اًلستدًلل:
أن هللا هناان عن التعاون على اإلْث والعدوان، وإظهار أعياد املشركني 

 واالحتفال هبا معهم ملن أعظم اإلْث والعدوان.
 )) الدليل اخلامس ((:

 :لَ َقا  ن  َرُسوَل اَّلل ِّ أَ  َعْن َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّ هِّ،
   )1( (( ...واَل ابلن صارى ابلَيهودِّ  تشب هوا الَ  )) ليَس من ا من تشب َه بغريان،

 
 

 ( 7380وسط ) (، والطرباين يف ال   2695رواه الرتمذي )  :هحسن لغري ( ــ 1)



 

 

الكر  ة  ب  ن  هن 
الت 
سم حكم     11  اس ي 

 وجه اًلستدًلل:
 عن التشبه ابلنصارى، واالحتفال ابلكريسماس فيه تشبُّه   النيب هنى 

النهى  ىف ؛ ألنه عيدهم، وقد هنَِّينا عن التشبه هبم، واألصل)1(ابلنصارى 
 . _أنه تشبه هبم يف أمر ديين عقديوال سيما _مي  أنه يقتضى التحر 

 )) الدليل السادس ((:
  َقاَل: َأن  َرُسوَل اَّلل ِّ  ، َعْن َعائَِّشةَ 

ا، قَ ْومٍ  لُِّكل ِّ  إن  ...))  )2(((  وإن  عِّيَداَن هذا اليَ ْومُ  عِّيدر
 وجه اًلستدًلل:

 : الذهىب  اإلمام قال 
 م.عيدهٍم بيوجب اختصاص كل قو ه منل فهذا القو 

ن َْهاجرا قال هللا تعاىل:  ْرَعةر َومِّ  )3(  .{48}املائدة:    لُِّكلٍ  َجَعْلَنا مِّنُكْم شِّ
 )) الدليل السابع ((: 
 قال: عن اثبت بن الضحاك 

 ، فأَتى النيب   ببوانَةَ  إبالر  ينحرَ  أن نذر رجٌل على عهدِّ رسولِّ هللاِّ  

 

 ( ــ والتش بُّه بغري املسلمني: منه الكفر، ومنه احملرم، ومنه املكروه، ومنه اخملتلف فيه، وقد اختلف العلامء يف أ صهل:  1)

 مي. يه التحرمجلهور عىل أ ن ال صل فيه الكراهة، ومن العلامء َمن قال ال صل ف فا

 (  892(، ومسمل )  952اه البخاري ) ( ــ رو2)

 ( طـ ) دار عامر ( عامن ـ ال ردن . 27ش به اخلسيس، ) صـ ( ــ ت 3)
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 :ال رسوُل هللاِّ فق، ببوانَةَ  إبالر  أحنرَ  أن تر ذن إين فقال: 
 أواثنِّ اجلاهليةِّ يُعبُد ؟  ((  )) هل كان فيها وثٌن من 

 ، فقال، قالوا : ال)) فهل فيها عيٌد من أعيادِّهم؟ ((قال:  ، ال :قالوا
لنذٍر يف معصيةِّ :    هللاِّ   هللا  رسولُ   وفاَء  فإنه ال  ؛  بنذرِّك  أوفِّ   ((

 )1(ُكه ابُن آدَم (( لمي هللاِّ، وال فيما ال
 تدًلل:اًلسوجه 
 م (()) فهل فيها عيٌد من أعيادِّه: قوله 

املنع منه   املنذور لو كان كذلك حلصل  للخوف  يفيد أن املوضع 
من إحياء أعياد اجلاهلية الزمانية، وتعظيم البقاع اليت يعظموهنا ابلتعييد 

أن يفعل   يبفيها، فإذا كان األمر كذلك مع أنه ال يُظن ابلصحا
ملا  فعله  فلو  اإلحياء،    ذلك،  أو  التعظيم  النيب  قصد  احرتز  ذلك  ومع 

أَْوىل  فهذا  القائمة،  أعيادهم  للكفار يف  لذلك، فكيف ابملشاركة 
 ابملنع بال شك !

 )) الدليل الثامن ((: 
  وألن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى حَّت أجالهم عمر  

وكان    ملدينة يف حياة رسول هللا  ابد  يف خالف ته، وكذلك كان اليهو 
 ن وغريها، والفرس ابلبحرين. يف اليمن يهود كثريون، والنصارى بنجرا 

 

   ( 1341(، والطرباين )  20634(، والبهيقي )  3313رواه أ بو داود )  حصيح:( ــ 1)



 

 

الكر  ة  ب  ن  هن 
الت 
سم حكم     13  اس ي 

النيب   املعلوم أن  املعلوم أن هؤالء كانت هلم أعياد يتخذوهنا، ومن  ومن 
 مل يشاركوهم يف يشاركهم يف أعيادهم، وكذلك الصحابة  مل 

 نع.  ااملأعيادهم مع وجود املقتضي وانتفاء  
 ) املقتضي  وجود  على  افع  الد  )  ِبثل الذي حيث  واملشاركة  االحتفال 

األعياد:   والزينة  هذه  واللباس  والشرب  األكل  من  العيد  يف  يُفعل  مما 
وهتواه،   وحتبه  النفوس،  يف  قائم  هو  مما  ذلك  وحنو  والراحة  واللعب 

 خصوصرا نفوس الصبيان والنساء.  
 الحتفال. ا منالذى مينعهم  ) وانتفاء املانع (
قينرا أن املسلمني على عهد رسول هللا يبة ابلسري علم ْث َمن كان له خ

يشاركوهنم يف شيء من أمرهم، وال يغريون هلم عادة يف ما كانوا  
أعياد الكافرين، ومل خيتصوا هذه األايم بشيء إال ما ورد ىف اخلالف ىف 

 .)1(خمالفتهم ابلصيام ىف عيدهم 
 ـتــاسـع ((:لـا )) الـــدلــيــل
سد الذريعة؛ ألن َمن احتفل بعيدهم وقع ىف ب احلرمة من ابوألن املنع و 
 املواالة، وهذه ذريعة ليعتقد معتقدهم، والقاعدة:   شيء من

 . )2() الوسائل هلا أحكام املقاصد ( 
 

 . ة ـ مرصاملنصور ( طـ ) مكتبة الإميان ( 154( ــ اقتضاء الرصاط املس تقمي ) صـ 1)

 ب العلمية (  ( طـ ) دار الكت 437 )ل صول، القرايف يف ايف اختصار احملصول ــ رشح تنقيح ال صول ( 2)

  ان.بريوت ـ لبن
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 )) الــدلــيــل الــعـــاشــر ((:
 من آاثر الصحابة 

 : ق  ال  أ ــ عن عمر بن اخلطاب
ْم يَ ْوَم عِّ  ي دِّهِّ م فَ إِّن   ى ال  ُم  ْش رِّكِّنَي فِّ ي  ... واَل تَ ْدُخ لُ وا َع لَ )) هِّ َكَنائِّسِّ

  )1(ال  سُّ ْخ طَ ة تَ  ْن زُِّل َع لَ  ْي هِّم (( 
 .)2(وصححه مجاعة من أهل العلم 

   )3(((   )) اْجَتنُِّبوا َأْعَداَء اَّلل ِّ يفِّ عِّيدِّهِّمْ    وُروي عنه 
 قال:   بن العاصهللا  دعب ب ــ

ْهَرَجاهَنُْم َوَتَشب َه هبِِّّْم َحَّت   َبىَن )) َمنْ  مِّ َوَصَنَع َنرْيُوَزُهْم َومِّ  بِّبِّاَلدِّ اأْلََعاجِّ
َر َمَعُهْم يَ ْوَم اْلقَِّياَمةِّ ((  مَيُوَت َوُهَو َكَذلِّكَ   )4(ُحشِّ
 وهللا أعلم ... 

 وابهلل التوفيق ...
 
 
 

 

 ( 18861(، والبهيقي يف الكربى )  1609( ــ رواه عبد الرزاق ) 1)

 مهنم: ابن تميية، وابن مفلح، وابن القمي _ رمحهم هللا _  ــ (2)

 ( ويف س نده مقال. 18862لبهيقي يف الكربى ) ــ رواه ا( 3)

 ( ويف س نده مقال. 18862لبهيقي يف الكربى ) ( ــ رواه ا4)



 

 

الكر  ة  ب  ن  هن 
الت 
سم حكم     15  اس ي 

 ) الفصل الثاين (()                          
ـعـض أهـل الـعـلم ىف حكم الـمـشاركـة واًلحتفال  ل كـالم ب)) نَـْقـ

 بـأعياد املشركني ((
 :اإلمام أمحد بن حنبل 

على أنه ال جيوز شهود أعياد اليهود والنصارى، واحتج )) ونص أمحد
  َوال ذِّيَن ال َيْشَهُدوَن الزُّوَر  بقوله تعاىل: 
 )1(يادهم (( ياد النصارى _ وأع_ أحد اع ننيقال:)) الشعا

 : اإلمام ابن القاسم _ املالكي _  
 :قال عبدامللك بن حبيب _ املالكي _  

)) وُسئل ابن القاسم عن الركوب يف السفن اليت تركب فيها النصارى يف  
رْكهم الذي اجتمعوا   أعيادهم، فكره ذلك خمافة نزول السخطة عليهم بشِّ
 )2(عليه (( 

 : إلمـام الـاللكــائــيال قـا
ع لى منكر وزور، ) أع ياده م؛ ألن ه م  للمسلمني أن حيض روا  ) وال جيوز 

عليهم، كان وا   اإلنكار  ب غ ي ر  املنكر  أه َل  املعروفِّ  أهُل  خالط  وإذا 
 ل ه، فنخشى م ن ن زول س  خ ط ال ل ه ع ل ى  كال راضني به املؤث ري ن

 

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان. 147/  15( ــ مجموع الفتاوى ) 1)

 (   494هل اذلمة ) صـ ، أ حاكم أ  ( طـ ) مكتبة الإميان ( املنصورة ـ مرص 183اط املس تقمي ) صـ الرص ( ــ اقتضاء 2)

 ( طـ ) مكتبة الرتاث ( القاهرة. 47/  2لبن احلاج )  رة، واملدخلطـ ) دار احلديث ( القاه
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 )1(   ن س   خ   ط  ه ((  ي  ع ن ع  وذ ب ال ل ه م م   ج م اع  ت ه م، ف  ي ع  م ال ج
 :قـال اإلمـام ابن الرتكماين

)) فيأْث املسلم ِبجالسته هلم، وإبعانته هلم بذبح وطبخ وإعارة دابة 
   )2(((  يركبوهنا ملوامسهم وأعيادهم

 : قـال سلطان العلماء اإلمـام العز بن عبد السالم
تَ نِّ بُ وا قَ ْوَل َس مَِّن اأْلَْوثَ انِّ َواْج فَ اْج تَ نِّ بُ وا ال ر ِّجْ  تعاىل:هللا  قال يف قوله

 ال زُّورِّ 
"م ِّن" للجنس، أو اجتنبوا منها رجسها،   (( الـرِِّْجـَس ِمـَن اأَلْوثَـانِ )) 

 وهو عبادهتا. 
: الشرك، أو الكذب، أو شهاد ال زور، أو أعياد ((وِر قَـْوَل الـز   ))

  )3(املشركني (  
 :  قـال شيخ اإلسالم ابن تيمية

الشبهة والشهوة   املشركني مجعت  أعياد  فيها يف ))  والباطل، وال منفعة 
زوررا،  ف  ص ارت  أل م،  إىل  فعاقبتها  العاجلة  اللذة  من  فيها  وما  الدين، 

 )4(وح ض  وره ا، وشهودها (( 
 

 .( طـ ) دار احلديث ( القاهرة  492( ــ أ حاكم أ هل اذلمة ) صـ 1)

 . ( 294/  1ادث والبدع، لبن الرتكامين ) حلو ( ــ اللمع يف ا2)

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان.  424/  1الم ) ن عبد الس( ــ تفسري العز ب3)

 . ( طـ ) مكتبة الإميان ( املنصورة ـ مرص 144( ــ اقتضاء الرصاط املس تقمي ) صــ 4)



 

 

الكر  ة  ب  ن  هن 
الت 
سم حكم     17  اس ي 

 : وقال 
ن أمحد، وبيعه ع نأ)) وحيرم ش ه ود عيد ال ي ه ود وال ن ص ارى، ون ق له م ه 

   )1(( هلم فيه...(
 :   قـال اإلمـام الذهيب

قِّي لو  تَ َش ب  ه ِبسخرة  ))  وأن ت   )2(ل لك  ألنِّ فت من ذلك، وغضبت، 
أبقلف   وت ف  ر ِّح ه م،   )3(ت ش ب ه  صغارك  وتكسو  عيده،  يف  صليب  عابد 

وتصبغ هلم البيض، وتشرتي هلم البخور، وحتتفل بعيد عدوك كاحتفالك  
 )5(هللا؟! (( علَت إال إىل غضب فأين تذهب بك إن ف !)4(يك نبد بعي

 : وقال 
)) وأيُّ منكر أعظم من مشاركة اليهود والنصارى يف أعيادهم وموامسهم،  

وخضاب   ويصنع كما البخور،  وشراء  األقراص،  خبز  من:  يصنعون 
البيض، وصبغ  واألوالد،  ظاهر    النساء  إىل  واخلروج  الكسوة،  وجتديد 

 .التبهرج، وُشطوط األهنار زي ِّ البلد ب

 

 .مية ( بريوت ـ لبنانلعل ( طـ ) دار الكتب ا 479/  5( ــ الفتاوى الكربى ) 1)

 .سخريةعين: ما جيلب عىل ال ي) مبسخرة ( ( ــ 2)

 ؛ ل هنم ل خيتتنون، واكنت هذه مس بة عند العرب يعين: اذلي مل خيتنت، ويريد بذكل النصارى ) ال قلف ( ( ــ 3)

 رأ ة اليت مل ختتنت، وفيه امل ملن مل خيتنت من الرجال والنساء، واكنوا يس بون الرجل فيقولون: ) اي ابن القلفاء ( يعين:

 . الاختتانل جل عدم جال وغلبة شهوهتا؛ تعريض حبهبا للر 

 ( ــ يقصد به عيد الفطر وال حضى.4)

 ( طـ ) دار عامر ( عامن ـ ال ردن . 22اخلسيس، ) صـ  ( ــ تش به5)
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أيدينا،   حتت  أذلة  وال  وهم  أعيادان،  يف  ُيشاهبوننا  وال  ُيشاركون،  وال 
نفعل! وقد    يفعلون كما  القيامة  يوم  ا  غدر نبيك  وجه  تلقى  وجه  فبأي 

 )1(الدين؟ (( خالفت سنته، وفعلت فْعل القوم الكافرين الضالني أعداء 
 : وقال 

 ضرا: أيد )) ويف مشاهبتهم من املفاس
على حب هذه األعياد الكفرية؛ ملا ُيصنع هلم شأ  تن  أن أوالد املسلمني

 فيها من: الراحات، والكسوة، واألطعمة، وخبز األقراص، وغري ذلك ! 
فبئس املريب أنت أيها املسلم إن مل تنَه أهلك وأوالدك، وتُ َعر ِّفهم أن ذلك 

 .)2(((   هافيالنصارى ال حيل لنا أن نشاركهم فيه ونشاهبهم عند 
 : وقال 
إن ل  ك ل ق  وم ع  ي  دار، وإن ع ي دن ا ه  ذا .....: )) هللا رسول قال

 ال ي وم ((. 
 يوجب اختصاص كل قوٍم بعيدهم . فهذا القول منه 
ن َْهاجرا قال هللا تعاىل:  ْرَعةر َومِّ  .{48}املائدة:   لُِّكلٍ  َجَعْلَنا مِّنُكْم شِّ

يشركهم  فال ذلك؛ د عيد، م خ ت ص ي ن بهو ليفإذا كان للنصارى عيد، ول
 .)3(ال يشاركهم يف شرعتهم وال يف قِّبلتهم ((  فيه مسلم كما

 

 ( طـ ) دار عامر ( عامن ـ ال ردن . 36،   35اخلسيس، ) صـتش به ــ  (1)

 ( 31سابق ) صــ ال  ( ــ املصدر2)

 ( 27ـ ( ــ املصدر السابق ) ص3)



 

 

الكر  ة  ب  ن  هن 
الت 
سم حكم     19  اس ي 

 : _  الشافعي قــال اإلمـام الدَِّمريي _
ك حليته ويدخل النار،  )) يُ ع  ز ر َمن وافق الكفار يف  أعيادهم، وَمن يُ َمس ِّ
 .)1(((  وَمن هنأه بعيدوَمن قال لذمي: اي حاج، 

 :  _ الشافعي _ اإلمـام سراج الدين البلقيين
ُسئل شيخ اإلسالم سراج الدين البلقيين الشافعي عن: مسلم قال لذمي 

 ؟ ! ه ل ي ك ف ر أو اليف عيد من أعيادهم : عيد مبارك
 :  محه هللا( بقولهفأجاب )ر 

)) إن قال املسلم للذمي ذلك على قصد تعظيم دينهم وعيدهم حقيقةر، 
لى لسانه، فال يكفر ِبا قاله  ن مل يقصد ذلك وإمنا جرى عوإ، فإنه يكفر

 )2(ن غري قصد ((  م
 : قـال اإلمـام ابن مفلح _ احلنبلي _

 ُدونَ هَ  شْ يَ  َن اَل ذِّيَواَل  )) وحيرم شهود عيد ليهود أو نصارى لقوله تعاىل:
 ي ه  ، وف ي ه ت ن بكراهةُل ابلال    ْرمج ه ال خَ ن  ق ل ه م َه ن  ا وق ال ه اآْلمِّ ديُّ َوت ال   زُّورَ 

 .)3(عل ى ال م ن ع َأن ي ف ع ل ك ف ع ل ه م (( 
 : قـال اإلمـام ابن القيم 

 وال جيوز للمسلمني ح ض ور أع ياد املشركني ابتفاق أه ل العلم الذين ))
 

 ( طـ ) دار املهناج (   244/  9 رشح املهناج، لدلمريي ) الوهاج يف ( ــ النجم1)

 ( طـ ) مكتبة العبياكن ( الرايض .  139( ــ مسأ ةل يف الكنائس، لش يخ الإسالم ابن تميية ) صــ 2)

 ) دار الكتاب العريب ( بريوت . طـ (  149/  3( ــ الفروع، ومعه التصحيح )3)
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األرب ع ة   ال م ذاه  ب  أت  ب  اع  م ن  الفقهاء  ب ه  ص رح  وق د  أهله،  ف ي  هم 
 .)1(.. ((  . ك ت ب ه م

 )2(  حب كتاب ) األمر بـاًلتباع والنهي عن اًلبتداع (:صا قال
)) ومن ذلك أعياد اليهود أو غريهم من الكافرين أو األعاجم واألعراب  
وال   ذلك،  من  شيء  يف  هبم  يتشبه  أن  للمسلم  ينبغي  ال  الضالني، 

 منشريعة  اك على  ْث جعلن   قال هللا تعاىل لنبيه حممد:  يوافقهم عليه؛
 ال يعلمون إهنم لن يغنوا عنك من هللامر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين  ألا

وأهواء الذين   شيئار وإن الظاملني بعضهم أولياء بعض وهللا ويل املتقني
يتبع   أن  للعامل  ينبغي  ال  فإنه  الباطل؛  من  يهوونه  ما  هو  يعلمون  ال 

نفسه، أهواء  من  يفعله  فيما  لقال   اجلاهل  اتبعت      نبيه:تعاىل  ولئن 
ا كان  فإذ   أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا ملن الظاملني

الكافرين،   أو  اجلاهلني  وافق  إذا  غريه  حال  فكيف  لنبيه،  خطابه  هذا 
وفعل كما يفعلون مما مل أيذن به هللا ورسوله، ويتابعهم فيما خيتصون به  

 من دينهم وتوابع دينهم؟!  
علم  وترى كثريرا امن  وهم سملاء  الظاهر،  العلم  يعلمون  الذين   لمني 

 الكافرين   اجلاهلني يف مواسم منسلخون منه ابلباطن، يصنعون ذلك مع

 

 دار احلديث ( القاهرة . ( طـ ) 924م أ هل اذلمة ) صـ ( ــ أ حاك1)

ليه( ــ قيل: مؤلفه هو الإمام الس  2) ليه خالف، وذلكل مل ننسب الالكم اإ  . يوطي _ رمحه هللا _ ويف نس بة الكتاب اإ



 

 

الكر  ة  ب  ن  هن 
الت 
سم حكم     21  اس ي 

.)1(ابلتشبه ابلكافرين (( 
 : قال ابن حجر اهليتمي _ الشافعي _  

الكفر،  ...)) شعار  يف  هبم  التشبيه  بقصد  ذلك  فعل  إن  أنه  فاحلاصل 
مل يكفر   -النظر عن الكفر  ع مع قط  -العيد    يف شعار  كفر قطعار، أو

ور  أصالر  التشبيه هبم  يقصد  مل  عليه، ْث  ولكنه أيْث، وإن  فال شيء  أسرا 
فقال:   ما ذكرته  يوافق  ما  املتأخرين ذكر  أئمتنا  بعض  أقبح رأيت  ومن 

واهلدية  أبكلهم،  ابلتشبه  أعيادهم:  يف  النصارى  املسلمني  موافقة   البدع 
ذلك املصريون، وقد قال  عتناء باالناس    ، وأكثرهلم، وقبول هديتهم فيه

:  )) منهم  فهو  بقوم  تشبه  اب ))َمن  قال  احلاج  بل  : ال حيل  )2(ن 
وال   أدمرا  وال  حلمرا  ال  عيده:  مصلحة  من  شيئرا  نصرانيرا  يبيع  أن  ملسلم 
يُعارون شيئرا ولو دابة؛ إذ هو معاونة هلم على كفرهم، وعلى  ، وال  ثوابر

 )3(( ( ن ذلكمسلمني والة األمر منع امل
 :   قـال احلجاوي املقدسي  _ احلنبلي _

 )) وحيرم شهود عيد ال  ي ه  ود وال  ن صارى، وب ي ع ه هلم فيه، ومهاداهتم 
 وك ل ما -كني سةر أو مثثاالر وحنوه   -بيعهم ما ي ع م ل ونه  لعيدهم، وحيرم

 هبم  ههلم، وهو من التشبه ب ه م، والتشب فيه ختصيص: كعيدهم وت م ي ي ز
 

 الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان .    دار( طـ )  50( ــ ال مر ابلتباع والهنيي عن الابتداع، ) صـ 1)

 ( طـ ) مكتبة الرتاث ( القاهرة. 47/  2بن احلاج ) ملدخل (( ل( ــ قال ذكل يف: )) ا2)

 .  ( ح 239/  4ــ الفتاوى الكربى، للهيمتي ) ( 3)
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 )1(  نه إمجاعرا، وجتب عقوبة ف اع ل ه (( ن ه  يٌّ ع م
 قال البهويت _ احلنبلي _ يف شرحه على منت اإلقناع: 

وغريهم من (  وحيرم شهود عيد اليهود والنصارى)   ): الشيخ ()) وقال
فيه)الكفار   هلم  ال    (،وبيعه  )املنتهى(:  فيهويف  هلم  ومهاداهتم ) بيعنا 

 .فيشبه بداءهتم ابلسالم ،متعظيمه ملا يف ذلك من لعيدهم(؛
أي:   (  -  كنيسة أو متثاًلا   -ما يعملونه    ) وإجازهتم  (  وحيرم بيعهم  )

 .يعملونه صليبرا؛ ألنه إعانة هلم على كفرهمكالذي  )وحنوه( صنمرا
  {2}املائدة: وال تعاونوا على اإلْث والعدوان  وقال تعاىل

وهو من التشبه  مييز هلومت ،كل ما فيه ختصيص: كعيدهم) رمحي )و(
  )2()وجتب عقوبة فاعله(  للخب  إمجاعاا(هبم، والتشبه هبم منهيٌّ عنه 

 
 
 
 
 
 

 

قناع، ) 1) حياء الرتاث العريب  152/  3( ــ انظر: منت الإ  . بريوت ـ لبنان(  ( مع رشحه: كشاف القناع، طـ ) دار اإ

ح   152/  3( ــ كشاف القناع ) 2)  .العريب ( بريوت ـ لبنان ياء الرتاث( طـ ) دار اإ



 

 

الكر  ة  ب  ن  هن 
الت 
سم حكم     23  اس ي 

 )) الفصل الثالث ((:                        
 حكم هتنئة غري املسلمني عيدهم                  

  على ما يلي: ا،مهما  افريقا وت ملخص هذه املسألة أن فيها تفصيالا 
 ((:  )1(مهم يف ت ه ن ئ ة غري املسلمني يق وتفر  ل)) تفصي

أخي احلبيب _ رمحنا هللا وإايك _ أن مناسبات غري املسلمني  علما
 . لكل منهما حكم، تنقسم إىل قسمني

 )) القسم األول ((:
 املناسبات الدينية

 ) احلكم (:
ل   ل بعض أهدينية ابالتفاق، وق  د ن  قال جيوز هتنئتهم ألجل املناسبات ال

 .اإلج م  اع ع ل ى ذل ك م ل ال ع
 : قال اإلمام ابن القيم  

هب))   املختصة  الكفر  بشعائر  التهنئة  أن  م وأما  مثل  ابالتفاق  فحرام   :
هبذا العيد  عيد مبارك عليك، أو هَتنأ   :فيقول يهنئهم أبعيادهم وصومهم،

ر فهو من احملرمات، وهو ِبنزلة أن  وحنوه، فهذا إن سلم قائله من الكف
بهي إمثر سجو نئه  أعظم  ذلك  بل  للصليب،  من  ا  ده  مقترا  وأشد  عند هللا 

 .حلرام وحنوهاالتهنئة بشرب اخلمر وقتل النفس وارتكاب الفرج 
 

 نئة النصارى بأ عيادمه . ذكر حمك هت  :( ــ والغرض هنا1)
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ل، وكثري ممن ال َقْدر للدين عنده يقع يف ذلك، وال يدري قبح ما فع 
ا ِبع ب أ ع ن ن ه م ف  ت هللا  رض ملق ع ت د ق  ، فر ف ك   ة أو دع صية أو ب در
   )1(( خطه (سو 

خالف فيه، وال جيوز، ورغم ذلك انتشرت يف   ال  فهذا القسم األول:
بذلك، اآلو هذه   األمة  من سلف  قائالر  نعلم  وال  فتاوى ابجلواز!!  انت 

العلماء   النصوص   حذرواولكن  أتملت  وإذا  ومقتوه،  الفعل  هذا  من 
، مهم على احملتفل املشارك هلم يف عيدهعلمت مقت  )2(  سابقة للعلماءال

 ملهنئ هلم؟! وإىل هللا املشتكى!   ف ابفكي
 )) القسم الثاين ((: 

 مناسبات دنيوية، غري دينية
 ) مـثـل (:  

 الزواج _ قدوم من سفر _ جناح  _ الرزق ِبولود _ وظيفة .... إل خ
 ) احلكم (:

 نيوية على أقوال:اختلف العلماء يف جواز هتنئتهم هبذه املناسبات الد
  

 

 ( طـ ) دار احلديث ( القاهرة . 154) صـ  ، ابن القمي( ــ أ حاكم أ هل اذلمة1)

قرار عىل ديهنم وعقيدهتمن فتاوى مضموهنا: أ نين أ هنأ    عجب( ول تت 27:  17( ــ انظر: ) صــ 2)  م!!  مه بال اإ

 عجب، فهذا يامتىش مع عقيدة الإرجاء عند القوم.فال ت

 م أ ن هذا من الرب اذلي مل يهناان هللا عنه، فقد كذبوا وهللا، فهذا من الإمث اذلي هنيى هللا عنه.وأ ما زمعه 



 

 

الكر  ة  ب  ن  هن 
الت 
سم حكم     25  اس ي 

 (:()) القول األول 
 وهو قول اجلمهور   ز مطلقاا،وااجل
وه ذا مقتضى مذهب احلنفية، ومقتضى مذهب الشافعية، ورواية _ 

 عند احلنابلة  
 )1(وقلنا: ) مقتضي مذهبهم ( ل ك ون ه م ي ق ول ون جبواز ع ي ادت ه م 

 )) القول الثاين ((: 
 املنع مطلقاا

 )2( ب ل ةاوالصحيح املعتمد عند ال ح ن   ،املالكيةوهذ قول بعض 
 )) القول الثالث ((: 

 اجلواز للجار 
 )3(وهذا مقتضى مذهب املالكية 

نذكرها؛   مل  الباب،  يف  أخرى  مذاهب  أن وهناك  نُبني  أن  الغرض  ألن 
  ؛ التهنئة _وهو هتنئتهم أبعيادهم _ ال جيوز اخلالف فيه  القسم األول يف 

 

 (   556/  9بريوت ـ لبنان، رد احملتار )  طـ ) دار الكتب العلمية ( ( 424/  12( ــ البناية يف رشح الهداية ) 1)

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان،6/134) دار عامل الكتب ( الرايض، اجملموع برشح املهذب ) طـ

 (   152/  3( طـ ) دار احلديث ( القاهرة، كشاف القناع ) 153أ حاكم أ هل اذلمة ) صـ 

ح   لبنان. الرتاث العريب ( بريوت ـ  ياءطـ ) دار اإ

حياء الرتاث العريب ( بريوت ـ لبنان.( طـ ) د 215/  3( ــ كشاف القناع )2)  ار اإ

 (  41/   3وز عندمه تعزية الاكفر لو اكن من الريان ل جل حق الوار، مواهب الليل ) ( ــ ل نه جي3)

 طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان .
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صلب   من  األم  معقيدهتألن ه  سلف  من  ا  أحدر نعلم  وال    ة الباطلة، 
الفتاوى ائهوعلم أصحاب  أتى  أين  من  ندري  فال  قط،  ابجلواز  قالوا  ا 

 املعاصرة ابجلواز !! 
 ومن سلفهم يف فتواهم؟! 

  امليموين: قال يل أمحد:قال 
َك َأْن تَ َتكل َم يفِّ َمْسأََلٍة لَْيَس َلَك فِّي َْها إِّ  ))    )1(  ((  َمامٌ اَي َأاَب احَلَسنِّ، إِّاي 

 إنكار فيه.   ، وًلربمعتسائغ  والقسم الثاىن اخلالف فيه
 : قال اإلمام ابن القيم  

 .فصل يف هتنئتهم
بزوجة أو ولد أو قدوم غائب أو عافية أو سالمة من مكروه وحنو ذلك، 
أخرى،  ومنعها  مرة  فأابحها  أمحد  عن  ذلك  يف  الرواية  اختلفت  وقد 

يف   فيها كالكالم  بينهما  والكالم  فرق  وال  والعيادة  ولكن )2(التعزية   ، 
رضاه  ال  ليحذر على  تدل  اليت  األلفاظ  من  اجلهال  فيه  يقع  فيما  وقوع 
أحدهم ،بدينه يقول  فيه،  :كما  نيحك  أو  بدينك  هللا  يقول  متعك  أو 

 

 لبنان.طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ (  174/   8عالم النبالء )  أ  ( ــ سري1)

 ) ابلواز مطلقًا (، ومهنم من يقول: ) ابحلرمة (،  ــ واخلالف يف هذه املسائل معروف، من العلامء من يقول:  (2)

 ل: ) ابلواز ملصلحة (  يقو ومهنم من يقول: ) جبواز ذكل للجار دون غريه(، ومهنم من يقول: ) ابلكراهة (، ومهنم من 

رمون ذكل. الكم أ ن أ كعوته، أ و دخوهل الإسالم، وخالصة ال كد  رث العلامء ل ُيح



 

 

الكر  ة  ب  ن  هن 
الت 
سم حكم     27  اس ي 

أعزك هللا أو أكرمك إال أن يقول: أكرمك هللا ابإلسالم وأعزك به   :له
 )1(ابألمور املشرتكة (( ذلك، فهذا يف التهنئة  وحنو

 وهللا أعلم ...
 يق ...توف الهللواب
 
 
 
 
 
 

                           

 
 
 
 

 

 ( طـ ) دار احلديث ( القاهرة . 154،  153 ( ــ أ حاكم أ هل اذلمة ) صـ1)
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 )) اخلامتة ((                            
ا  احلمد هلل رب العاملني ، وأشهد أن ال إله إال هللا ، وأشهد أن حممدر

 أما بعد :  ، عبده ورسوله 
_ مجعه  لنا  تيسر  ما  عجلهذا  فاحلمدعلى  تتم   _  بنعمته  الذي  هلل 

ن  القومي، وأ  إىل مرادهالكرمي أن جيعلين ممن ُوفَِّق    سأل هللا أالصاحلات، و 
به  وينفع  املسكني،  عبده  من  ويقبله  الكرمي،  لوجهه  خالصرا  جيعله 

 .املسلمني؛ إنه جواد كرمي
 ونسأله تعاىل:  

أن حييَينا على التوحيد والسُّن ة، وأن جيمعنا على ما يرضيه عنا، وأن 
َكنا مجيعرا حببله امل  ه املستقيم.راطني وصت مُيَس ِّ

 ونسأله تعاىل: 
 . أن يقِّر  أعيننا بنْصر السنة، وقْمع البدعة، وظهور عقيدة أهل السنة

 ونسأله تعاىل:  
بالدان وبالد املسلمني: الوابء، والبالء، والُغمة؛ وأن يتوب أن يرفع عن 

إنه ابإلجابة  علينا لنتوب، ويهدينا إىل مراضيه، ويعتق رقابنا من النار؛ 
 على كل شيء قدير، وهو حسبنا ونِّعم الوكيل.   وهوفيل، ك



 

 

الكر  ة  ب  ن  هن 
الت 
سم حكم     29  اس ي 

 ه أمجعني .وصلِّ اللهم وسلم وابرك على حممد وعلى آله وصحب

 واحلمد هلل رب العاملني .
 وابهلل التوفيق ...

 وكتبه: أبو عبد هللا السكندري املصري 
 حممد أنور حممد مرسال          

   هـ( 1442)األربعاء / اخلامس عشر من مجادى األوىل 
 م   2020/ ديسمرب/ 30املوافق: 
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 )) فهرس املوضوعات ((                         
 3ص  ......................مقدمة املصنف......................

   5....ص  .................................................متهيد
 7ص  .. .................. ........... حكم االحتفال ابلكريسماس

 7ص  .............( لكريسماساب)  األدلة على عدم جواز االحتفال
 7...ص  ...........................................الدليل األول
 9.ص  .............................................الدليل الثاين 

 10..ص  .........................الدليل الثالث، والرابع، واخلامس 
 11......................ص  .....................الدليل السادس
 11...........ص   ................................ .الدليل السابع
 12..............................ص  ...............الدليل الثامن
 13....ص   ........................................الدليل التاسع
 14...................................ص   ........الدليل العاشر 
 15............................................ص   الفصل الثاين

نقوالت عن بعض أهل العلم _ رمحهم هللا _ يف حرمة االحتفال  
  15  ص  ..........................واملشاركة والتهنئة أبعياد املشركني

 23...............................ص   .........  الفصل الثالث
 23.........................ص   .... حكم هتنئة املشركني بعيدهم



 

 

الكر  ة  ب  ن  هن 
الت 
سم حكم     31  اس ي 

 23.......ص   ..............................متفصيل وتفريق مه
 23............. ص   ... ..........حكم التهنئة ابملناسبات الدينية

 24............ ص   .............ابملناسبات الدنيويةئة التهن حكم
 28..................................ص   ..............اخلامتة 
 30...ص  ............................................الفهرس

 

 
  


