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 ٩٩

 :
الحمـــد هللا رب العـــالمین، والـــصالة والـــسالم علـــى ســـید 
المرســــلین وآلــــه وأصــــحابه أجمعــــین، وبعــــد، فاإلســــالم نظــــام 
حیاة، جاء شامًال صالحًا للناس فـي كـل زمـان ومكـان، وفیـه 

ـــ ـــنّظم حیـــاة الخل ـــك ضـــبط وتنظـــیم مـــا ی ق أجمعـــین، ومـــن ذل
عالقــة المــؤمنین مــع غیــرهم مــن غیــر المــسلمین، ومــن هـــذا 
المنطلــــق یــــأتي بحثــــي هــــذا لیبحــــث فــــي جانــــب مــــن جــــواب 

. التعامل مع غیر المسلمین ومن زاویة اجتماعیة

:
أنهــا تبحــث فــي قــضیة معاصــرة تمــس كافــة المجتمعــات 

یم فیهــا أقلّیــات غیــر مــسلمة، اإلســالمیة وخاصــة التــي تقــ
.وكذلك المقیمین من المسلمین في بالد غیر إسالمیة

:
مـــا حكـــم العالقـــات االجتماعیـــة مـــع غیـــر المـــسلمین )١

بوجه عام؟ 

.جامعة آل البیت، الشریعة، كلیة مشاركأستاذ*
امعـةتم إعـداد هـذا البحـث خـالل اإلجـازة العلمیـة الممنوحـة للباحـث مـن ج- 

.٢٠٠٩/٢٠١٠آل البیت خالل العام الجامعي 

مـــا حكـــم التواصـــل مـــع غیـــر المـــسلمین فـــي قـــضایا )٢
التهادي والتهاني؟

:
ـــــنهج اال)١ ـــــب الفقـــــه : ســـــتقرائيالم ـــــى كت بـــــالرجوع إل

اإلســالمي وعلــى المــذاهب األربعــة المعتمــدة؛ لجمــع 
.المادة العلمیة

األحكــام مــن خــالل اســتنباط : المــنهج االســتنباطي)٢
. الفقهیة من أدلتها التفصیلیة

:
بحـث الفقهـاء القـدامى معظـم هـذه المواضـیع بـشكل 
ســــهاب وفــــي أبـــــواب شــــتى مـــــن  ٕ منثــــور بــــین اختـــــصار وا
كتــبهم، ولــم توجـــد كلهــا فـــي بــاب واحــد جـــامع مــانع لهـــا، 
وأما في الدراسات المعاصرة فإني وبعد البحث واالسـتقراء 

راســة تفــصیلیة مــستقلة جامعــة لكــل جزئیــات هــذا لـم أجــد د
الموضــوع، ومــع هــذا فهنــاك دراســات عامــة حــول أحكـــام 

: أهل الذمة أو أحكام غیر المسلمین، ولعل من أهمها
. أحكام أهل الذمة، ابن قّیم الجوزیة)١

 
 

*

م٢٨/٢/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم١/١١/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

المسلم إنسان صاحب دعوة ورسالة، متحرّك فّعال لنشرها وتطبیقها بین الناس، ومن ذلك یأتي تفاعله مع الذین حوله 
كم ِبحلِ مشاركته لهم من الناس غیر المسلمین ومشاركته لهم  في مناسباتهم االجتماعیة من خالل التهادي والتهاني التي ُیحْ

.فیها بما ال یتضمن حرمة تصیب دینه أو ضررًا یصیب دنیاه 

Abstract
Muslem is a person who is tasked with a Call to the Truth (Da،wa) and a mission (Risallah) he is to

propagate and practice among people actively and efficiently. This implies that he interacts with Non-
Muslems around him and shares in their social occasions through the exchange of gifts, Congratulations
Such sharing is permissible unto the Muslem provided that it involves no violation to his religion or
damage to his worldly life.
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 ١٠٠

أحكـــــــام الـــــــذمیین والمـــــــستأمنین فـــــــي دار اإلســـــــالم، )٢
.عبد الكریم زیدان. د

ي اإلسـالم، المجمـع الملكـي معاملة غیر المسلمین ف)٣
.لبحوث الحضارة اإلسالمیة، مؤسسة آل البیت

:
تــــم تقــــسیم البحــــث إلــــى مقدمــــة ومبحثــــین وخاتمــــة، 

: وذلك على النحو اآلتي
أهمیــة الدراســة، ومــشكلتها–كمــا ســبق–وتتــضمن :المقدمــة

. ومنهجیتها، والدراسات السابقة فیها، وخطة البحث
:التهادي مع غیر المسلمین، وفیه مطلبان: لالمبحث األو

: مفهوم الهدیة ومشروعیتها، وفیه فرعان:المطلب األول
: مفهوم الهدیة، وفیه مسألتان: الفرع األول

. الهدیة في اللغة: المسألة األولى
. الهدیة في اإلصالح: المسألة الثانیة

. مشروعیة الهدیة: الفرع الثاني
: حكم التهادي مع غیر المسلم، وفیه فرعان:ثانيالمطلب ال

. إهداء المسلم لغیر المسلم: الفرع األول
.قبول الهدیة من غیر المسلم والرد علیها: الفرع الثاني

:التهاني مع غیر المسلمین، وفیه مطلبان: المبحث الثاني
: مفهوم التهنئة ومشروعیتها، وفیه فرعان:المطلب األول
: مفهوم التهنئة، وفیه مسألتان: الفرع األول

. التهنئة في اللغة: المسألة األولى
.التهنئة في االصطالح: المسألة الثانیة

مشروعیة التهنئة: الفرع الثاني
: حكم التهاني مع غیر المسلم، وفیه فرعان:المطلب الثاني
. تهنئة المسلم لغیر المسلم: الفرع األول
.نئة غیر المسلم للمسلم والرد علیهاته: الفرع الثاني

. وتتضمن أهم نتائج البحث: الخاتمة
وبعــد، فهــذا بحثــي الــذي بــذلت فیــه قــصارى جهــدي 
واجتهــــادي، وحاولــــت بكــــل مــــا أوتیــــت مــــن طاقــــة تجلیــــة 

ـــفُ الموضـــوع وتحریـــر مفرداتـــه ودراســـة مـــسائله،  لِّ َال ُیَك
ـ ا َك ا َم َعَها َلَه ْس َبتْ الّلُه َنْفسًا ِإالَّ وُ تَـَس ـا اْك ـا َم َه َلْی َع َبتْ وَ َس

َنـا  َلْی ـلْ َع ِم بََّنـا وََال َتحْ َطْأَنـا رَ یَنا َأوْ َأخْ َنا ِإن نَّـسِ ْذ َاِخ بََّنا َال ُتؤ رَ

ـا  ـا َم مِّْلَن بََّنـا وََال ُتَح ِلَنـا رَ ـن َقْب ینَ ِم َلى الَِّذ َتُه َع ْل َم ا َح َم رًا َك ِإصْ
نَّا وَاغْ  َالَنـا َال َطاَقَة َلَنا ِبِه وَاعْفُ َع وْ ـا َأنـتَ َم َن ْم َح ـرْ َلَنـا وَارْ ِف
اِفرِینَ  مِ اْلَك َلى اْلَقوْ َنا َع رْ .]٢٨٦: البقرة[َفانصُ

--:
:الهدیة في اللغة: المسألة األولى

: ، و الهـــــادي)بفـــــتح الهـــــاء والـــــدال(أصـــــلها مـــــن هـــــدى 
ــّدم فــي كــل شــيء، والهــوادي تَق ــه، والهــوادي : مــن اللیــلالُم أوائُل

تََقدِّمة: من اإلبل . )١(أوّل ُ رعیٌل َیْطلُع منها؛ ألنها الُم
ـفَ بــه: الهدیــة ، أو مــا یقدِّمــه القریــب أو الــصدیق )٢(مــا ُأْتِح

ــمِّیت هدیــة؛ ألنهــا )٣(مــن التُّحــف واأللطــاف م أمــام ، وُس ُتقــّد
، وقـــد تكـــون لغیـــر حاجـــة ولكـــن لمجـــرد اإلكـــرام )٤(الحاجـــة

.)٥(من ُتعطى لهل
اوى ـــــَد أن ُیهـــــدي : ، والتهـــــادي)٦(وجمعهـــــا هـــــدایا وَه

هاداة: ، ویقال)٧(بعضهم إلى بعض .)٨(الُم

:الهدیة في االصطالح: المسألة الثانیة
تكاد تتفق عبارات الفقهاء فـي تعـریفهم للهدیـة علـى 

، ویتقـارب معهـا فـي المعنـى ")٩(تملیك بال عـوض: "كونها
ـــــــساو  ـــــــة ألفـــــــاظویكـــــــاد ی ـــــــة، : یه فـــــــي الدالل ـــــــة والعطی الهب

عَطـى إلـى الموهـوب : من َفرّق فقال)١٠(وهناك ـل الُم إنْ ُنِق
)١١(لــه إكرامــًا وتعظیمــًا أو تــوددًا لــه فهــو هدیــة، وبعــضهم

اكتفــى بتــسمیة الهدیــة فقــط لمــن كــان القــصد مــن إعطائــه 
.لها اإلكرام والمحبة دون اشتراط النقل

--:
:

علـــى مـــشروعیة التهـــادي والحـــث )١٢(اتفـــق العلمـــاء
افرت فــي ذلــك مجموعــة مــن النــصوصض، وتــ)١٣(علیــه وندبــه

:الشرعیة منها
قبـُل كـان: "قالـت) رضي اهللا عنها(عن عائشة )١ َی

.)١٤("الهدیة وُیثیبُ علیها
أن النـــــاس كـــــانوا) "رضـــــي اهللا عنهـــــا(عـــــن عائـــــشة )٢

ون یبتغونبهدایاُهم یوَم عائشة یبتغون بها أویتحرَّ
ضاة رسول اهللا  رْ .)١٥("بذلك َم
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 ١٠١

إذا كـــان رســــول اهللا : "قــــالعـــن أبــــي هریـــرة )٣
: أهدیــٌة أم صــدقة؟ فــإن قیـــل:ُأِتــَي بطعــام ســأل عنــه
ن قیــل " كلــوا: "صــدقة، قــال ألصــحابه ٕ ــم یأكــل، وا ول

.)١٦("فأكل معهمهدیة ضرب بیده 
ولـو ُأهــدي : "قـالعـن النبـي رة عـن أبـي هریـ)٤

راع أو ُكراع ". )١٨(لقبلت)١٧(إلّي ِذ
یـــا نـــساء : "قـــالعـــن النبـــي عـــن أبـــي هریـــرة )٥

ــن سِ ◌َ ــرَنّ جــارًة لجارتهــا ولــو ِفرْ ِق )١٩(المــسلمات ال َتحْ

ب : )٢١(وفــي روایــة، )٢٠("شــاة ِه ــْذ ــة ُت َتَهــَادوا فــإن الهدّی
ر در)٢٢(وََح و شـّق وال تحقرنّ جـارة لجارتهـا ولـ،الصّ

ن شاة سِ ". ِفرْ
: )٢٣(یــشیر الحــدیث كمــا قــال ابــن حجــر: وجــه الداللــة

إلى المبالغة فـي إهـداء الـشيء الیـسیر وقبولـه ال إلـى "
ــــــه ــــــم تجــــــر العــــــادة بإهدائ ــــــه ل ــــــة الفرســــــن؛ ألن ، "حقیق

الحـــض علـــى التهـــادي ولـــو "والمحـــصلة مـــن الحـــدیث 
".بالیسیر

تهـــادوا : "یقـــولعـــن النبـــي عـــن أبـــي هریـــرة )٦
. )٢٤("تحابوا

--:
:

أهـــــــدى أفـــــــرادًا غیـــــــر أن رســـــــول اهللا )٢٥(ثبـــــــت
ن لــبعض المــسلمین ،مــن غیــر المحــاربین)٢٦(مــسلمین وَأِذ

بمهــــاداتهم؛ ولعــــل ذلــــك مــــن بــــاب اإلحــــسان إلــــیهم تألیفــــًا 
عطـون مـن الزكـاة بـل یُ -لقلوبهم نحو اإلسالم والمـسلمین 

وتفعـیًال لحـسن -تحقیقًا لـذلك )٢٧(من سهم المؤلفة قلوبهم
، قــــــال ابــــــن صــــــلة الــــــرحم أو الجــــــوار أو الحــــــوار لبعــــــضهم

ـــًا أو : ")٢٨(عابـــدین ـــأس للمـــسلم أن ُیعطـــي كـــافرًا حربی ال ب
بعــث ذمیــًا، وأن یقبــل الهدیــة منــه؛ لمــا روي أن النبــي 

بـدفعها إلـى خمس مائة دینار إلـى مكـة حـین قحطـوا وأمـر
أبـــي ســـفیان بـــن حـــرب وصـــفوان بـــن أمیـــة لیفرّقـــا علـــى أهـــل 

كـل دیـن، واإلهـداء إلـى مكة؛ وألن صلة الرحم محمودة في
".الغیر من مكارم األخالق

هذا وقد ثبت مـن األحادیـث واآلثـار مـا یـدل علـى 
: ذلك منها

لّـًة علـى رجـل : "قـالعـن ابـن عمـر )١ رأى عمـرُ ُح
ســــها یــــوم تبــــاع، فقــــال النبــــي  ْ◌ ــــة َتْلبَ ــــع هــــذه الحّل َت اْب

، فقــال ذا جــاءك الوفــُد ٕ معــة وا إّنمــا یلــبسُ هــذه مــن ال : "الُج
لـــل، ، َفـــْأِتَي رســـوُل اهللا "فـــي اآلخـــرةخـــالق لـــه  منهـــا بُح

لّــة كیــف ألبــسها، : ، فقــال عمــر"فأرســل إلــى عمــر منهــا بُح
ها، تبیعهـا "وقد قلت فیها ما قلت؟ قـال إنـي لـم أكـُسكها لتلبـَس

فأرسَل بها عمر إلى أخ له من أهـل مكـة قبـل أن " سوهاتكأو 
. )٢٩("ُیسْلم

وفـــي حـــدیث عمـــر جـــواز إهـــداء : ")٣٠(قـــال النـــووي
، ثـــم أضـــاف بعـــد ذلـــك "المـــسلم إلـــى المـــشرك ثوبـــًا وغیـــره

وفــي هــذا كلــه دلیــل لجــواز صــلة األقــارب الكفــار : "فقــال
". واإلحسان إلیهم وجواز الهدیة إلى الكفار

ـي : "قالـتبنت أبي بكـر عن أسماء )٢ متْ علـّي أّم َقـِد
فاســـتفتیتُ رســـول اهللا وهـــي مـــشركة فـــي عهـــد رســـول اهللا 

َمت وهـــي راغبـــة: "قلـــت ـــِد ـــل)٣١(إن أمـــي َق أمـــي؟ ، َأَفَأصِ
ك: قال لي أّم . )٣٢("نعم، صِ

أنّ ذلــك كــان ســببًا فــي نــزول قولــه تبــارك )٣٣(وثبـت
ــنِ ا: وتعــالى ُم اللَّــُه َع ــاُك َه ــي الَ َیْن ْم ِف ینَ َلــْم ُیَقــاِتُلوُك لَّــِذ

ُطوا  ــسِ ُتْق وُهْم وَ ــرُّ ْم َأن َتَب ــارُِك َی ــن ِد م مِّ ــوُك رُِج ــْم ُیخْ َل ــدِّینِ وَ ال
ینَ  طِ ْقـسِ بُّ اْلُم ْم ِإنَّ اللََّه ُیِح ِه ، وهـي علـى ]٨: الممتحنـة[ِإَلْی

تـــشمل كمـــا قـــال )٣٤(رأي أكثـــر أهـــل التأویـــل آیـــة محكمـــة
اإلكــرام "، فــي "واألدیــانجمیــع أصــناف الملــل : ")٣٥(الطبــري

ــــولي والفعلــــي ــــسفي" واإلحــــسان الق ــــا )٣٦(كمــــا عّبــــر الن ، وأّم
هــذه اآلیــة رخــصة مــن اهللا تعــالى فــي : "فیقــول)٣٧(القرطبــي

صـــلة الـــذین لـــم یعـــادوا المـــؤمنین ولـــم یقـــاتلوهم، أن یبـــروهم 
یعطوهم قسطًا من أموالهم على درجـة ویقسطوا إلیهم، أي 

".الصلة
أهــدیتم : (أنــه ذبــح شــاة فقــالعـن عبــد اهللا بــن عمــرو)٣

زال مـــا : یقـــوللجـــاري الیهـــودي، فـــإني ســـمعت رســـول اهللا 
.)٣٨()جبریُل یوصیني بالجار حتى ظننت أنه سیورِّثه
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أورد عنــد)٣٩(وهنــا أشــیر إلــى أنّ الــبعض مــن العلمــاء
تفــسیر اآلیــة القرآنیــة الكریمـــة الحاثّــة علــى اإلحــسان إلـــى 

انًا ر الجنـــب الجـــار ذي القربـــى والجـــا ـــَس نِ ِإحْ ْی ـــَد اْلوَاِل ِب وَ
ــى  َب ي اْلُقرْ ــارِ ِذ ینِ وَاْلَج اِك ــَس ى وَاْلَم ــاَم َت ــى وَاْلَی َب ي اْلُقرْ ــِذ ِب وَ

ُنــبِ  ــارِ اْلُج نّ مــن معــاني الجــار ذي القربــى إ. ]٣٦: النــساء[وَاْلَج
. هو المسلم، والجار الجنب هو الیهودي والنصراني

لـم یقـف عنـد هـذا الحـد، وهنا أذكر أیضًا أن األمـر 
مـن فر نبل تجاوزه إلى ما هو أوسع من ذلك حیث ذهب 

إلــى جــواز دفــع الزكــاة للفقــراء غیــر المــسلمین مــن )٤٠(الحنفیــة
غنـــــاء الفقیـــــر إأهـــــل الذمـــــة؛ ألن المقـــــصود فـــــي نظـــــره هـــــو 

وقـد تَـمَّ ذلـك فیجـزئ، ،المحتاج بنّیة التقرّب هللا تبـارك وتعـالى
بعــدم جــواز ذلــك بــل ال تجــزئ )٤١(والــراجح هنــا قــول الجمهــور

عنـدما أرسـله لمعاذ بـن جبـل إن تم ذلك؛ لعموم قوله 
َفـــــأخبرهم أنّ اهللا قـــــد َفـــــرَض علـــــیهم : "لمـــــسلمي أهـــــل الـــــیمن

. )٤٢("صدقًة ُتؤْخذ من أغنیائهم َفُتردَّ على فقرائهم
، )٤٤(، والمالكیـــــــة)٤٣(مـــــــع البیـــــــان هنـــــــا أن الحنفیـــــــة

یجیــــزون إعطـــاء أهـــل الذمــــة )٤٦(والحنابلـــة)٤٥(والـــشافعیة
لعمــــوم قولــــه )٤٧(مــــن الــــصدقات التطوعیــــة النوافــــل؛ وذلــــك

ینًا : تبـــارك وتعـــالى ِك ـــْس ـــِه ِم بِّ َلـــى ُح ـــاَم َع ـــونَ الطََّع ُم ُیْطِع وَ
ــیرًا  َیِتیمــًا وََأسِ ــنُكْم {*وَ یــُد ِم ــِه اللَّــِه الَ ُنرِ جْ ــْم ِلوَ ُك ُم ــا ُنْطِع ِإنََّم

ــُكوراً  ــزَاء وَالَ ُش ، ولــم یكــن األســیر یومئــذ ]٩- ٨: اإلنــسان[َج
ـــــي بكـــــر  ـــــت أب رضـــــي اهللا (اّال كـــــافرًا؛ ولحـــــدیث أســـــماء بن

ــي وهــي مــشركة : ("الــذي قالــت فیــه) عنهمــا متْ علــّي أّم َقــِد
إنّ : "قلـتفاسـتفتیتُ رسـول اهللا في عهد رسـول اهللا 

ــل أمــي؟ قــال ت وهــي راغبــة، َأَفَأصِ َم ــلي :" أمــي َقــِد نعــم، صِ
ــك ــ)٤٨("أّم ى أهــل الذمــة مــن بــاب ؛ وألن صــرف الــصدقة إل

.إیصال البر إلیهم وما ُنهینا عن ذلك
: وأمــــــا صــــــدقة الفطــــــر فقــــــد نــــــص الجمهــــــور مــــــن

ـــــة ـــــشافعیة)٤٩(المالكی ـــــة)٥٠(، وال ـــــى عـــــدم )٥١(، والحنابل ، عل
عطائهــا لغیــر المــسلم؛ كحــال الزكــاة الواجبــة، وهــو إجــواز 

عطــــاء هــــو اإلســــالم والفقــــر معــــا، الــــراجح؛ ألن ســــبب اإل
مــن الجــواز؛ اســتدالًال )٥٢(هــب إلیــه أبــو حنیفــةخالفــًا لمــا ذ

عطــاء الفقیـــر دونإبعمــوم الــنص الــوارد فیهــا والــداّل علــى 
. سالمهإاشتراط 

-- :
:

َقبولــه الهدیــة مــن المــشركین، ثبــت عــن رســول اهللا 
: ى ذلك عدد من األحادیث النبویة الشریفة منهاوقد دّل عل

میـــد الـــساعديِّ مـــن ) ١ ثبــت فیمـــا رواه الـــصحابي أبــي ُح
ِلــكُ : "حدیثــه الطویــل الــذي جــاء فیــه لــة)٥٣(وأهــدى َم )٥٤(َأْی

داً للنبي  ْ اإلمـام ، وفـي روایـة )٥٥("بغلًة بیضاء وكساه ُبر
أیلــة مــسلم مــا یــدل علــى التفــصیل حیــث بّینــت أن صــاحب

م  هدیــة وهــي بغلــة بیــضاء، فــرّد علیــه رســول للنبــي قــّد
د وهـو اهللا  م له معـه هدیـة هـي ُبـرْ نـوع مـن بكتاب، وقّد

اللبـــاس، وبالتـــالي فالحـــدیث داّل بمنطوقـــه الواضـــح المباشـــر 
علیهـا بهدیـة أخـرى مـن على َقبول الهدیة من المشرك والرد 

اء رسوُل ابنِ ": )٥٦(، ورد في الروایةعند رسول اهللا  وَج
َلــَة إلــى رســول اهللا  ــاحبِ َأْی ، صَ ــاِء ْلَم ــدى الَع بكتــاب، وَأْه
لــــًة بیــــضاَء، فكتــــب إلیـــه رســــوُل  ، وأهــــدى لــــه اهللا لـــه َبْغ

داً  ". ُبرْ
ـــدي للنبــي : "قــالعــن أنــس ) ٢ ـــنُدس، ُأْه ّبــة ُس ُج

ــــبَ النــــاسُ منهــــا، فقــــال ِج : وكــــان ینهــــى عــــن الحریــــر، َفَع
ن معـاذ فـي الجنـة والذي نفسُ محمد بیده لمنادیـُل سـعد بـ"

ــدر: "وفــي طــرف الحــدیث)٥٧("أحــسن مــن هــذا ْی )٥٨(إن ُأَك

ة َم وَ ى إلى النبي )٥٩(ُد َد ". أْه
وفــي هــذا الحــدیث : ")٦٠(قــال النــووي:وجــه الداللــة

". جواز قبول هدیة الكافر–ویقصد روایة ُأَكْیدر دومة –
ــة أتــت النبــي : عــن أنــس بــن مالــك ) ٣ أنّ یهودّی

َل منهابشاٍة مس . )٦١(مومٍة فأَك
ـــا مـــع : "قـــالعـــن عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر ) ٤ كّن

هــل مــع أحــد مــنكم : ثالثــین ومائــة، فقــال النبــي الّنبـي 
ــن، ثــم  طعــام؟ فــإذا مــع رجــل صــاع مــن طعــام أو نحــوه، فُعِج

رِكجـــاء رجـــل  ـــْش عانُم ـــْش ـــسوقها، فقـــال )٦٢(ُم ـــل بغـــنم ی طوی
ال، بـــل : قـــالبـــًة؟أم ه: بیعـــًا أم عطّیـــة؟ أو قـــالالنبـــي 

ِنَعتْ . بیع .)٦٣("الحدیث... فاشترى منه شاًة َفصُ

mailto:@�L
mailto:�b@�L
mailto:@�
mailto:k@L
mailto:@P
mailto::@��


................................................................................................. 

 ١٠٣

وفـي هـذا الحـدیث : ")٦٤(قال ابـن حجـر:وجه الداللة
".قبول هدیة المشرك؛ ألنه سأله هل یبیع أو یهدي؟

رى أهــدى لــه : "عــن النبــي عــن علــي ) ٥ ــْس أنّ ِك
وا إلیه َفَقِبَل منهم َد ". )٦٥(َفَقِبل، وأن الملوك أْه

هــذا الحــدیث مــن األحادیــث : ")٦٦(قــال المبــاركفوري
". التي تدل على جواز قبول هدایا المشركین وهي كثیرة

وفــي مقابــل كــل هــذا وردت بعــض الروایــات فــي غیــر 
الــصحیحین، تــدل علــى عــدم جــواز َقبــول هدیــة المــشرك، 

ـــار: ولعــل مـــن أقواهـــا َم یـــاض بـــن ِح أنـــه : "مـــا ُنقـــل عـــن ِع
ــدى لل ؟ هدیــًة لــه أو ناقــًة، فقــال النبــي نبــي أْه تَ ــَلْم أسْ

ــد المــشركین: ال، قــال: قــال ْب یــتُ عــن زَ وزبــد . )٦٧(فــإني ُنِه
". )٦٨(هدایاهم: المشركین

أي "التوفیــــق بینهــــا )٦٩(وقــــد حــــاول جمــــع مــــن العلمــــاء
بعــــدة " أحادیــــث الَقبــــول وأحادیــــث الــــرفض لهــــدایا المــــشركین

خاصــة فیمـا أهــدي للرســول أن االمتنــاع : تعلیقـات أهمهــا
والَقبــول فیمــا أهــدي للمــسلمین عامــة، وهــذا غیــر دقیــق؛ ألن 

خاصــة، مــن جملــة أدلــة الجــواز مــا كانــت فیــه الهدیــة لــه 
وقیـــل كـــان الَقبـــول للهدیـــة مـــن أهـــل الكتـــاب، والـــرد والـــرفض 

لتلــك التــي مــن أهــل األوثــان، وهــذا غیــر منــضبط؛ ألنــه 

لَقبـول مـن خـصائص النبـي َقبلها من الوثني، وقیل كـان ا

دون غیره، وهذا غیر صحیح؛ لثبـوت قبـول بعـض الـصحابة 
الهــــدایا مــــن غیــــر المــــسلمین، وفــــي المحــــصلة النهائیــــة لعــــل 
أقواها وأصحها أنّ االمتناع هو في حق من یقـصد بمـا یقـدم 
المــــواالة مـــــع المــــسلمین فیمیـــــل المــــسلم بقلبـــــه إلــــى المـــــشرك 

إسـالمه وتـألیف قلبـه، أو وحاله، والقبـول فـي حـق مـن ُیرجـى 
. لتحقیق مصلحة للمسلمین
یـــاض بـــن "علـــى أن حـــدیث )٧٠(ونـــصّ ابـــن حـــزم ِع

ــار َم ــد " ِح ْی َم الــسابق ذكــره فــي رقــم –منــسوخ بحــدیث أبــي ُح
یــاض قبــل ذلــك)١( . ؛ ألنــه كــان فــي تبــوك، وقــد أســلم ِع

مــا یــدل علــى أنّ رســول )٧١(وجـاء فــي الفتــاوى الهندیــة

صـلوات اهللا "شیة أن یقع في ظنهم أنه لم یقبل هدایاهم خ
إنمــا یقــاتلهم طمعــًا فــي أمــوالهم ولــیس فــي " علیــه وســالمه

.سبیل اهللا

وممــا تقــدم یظهــر لنــا أن القــول بجــواز قبــول الهدیــة 
مـن غیــر المـسلم والــرد علیهـا هــو الـراجح، ولكــن هـذا یقیــد 
بمـــا ال یترتـــب علـــى الَقبـــول حـــرام أو ضـــرر، كـــأن تكـــون 

يء محــرّم كالمخــدرات أو الخمــور، أو فیهــا معــاني الهدیــة لــش
ّنــة علــیهم،  الرِشــوة، أو الــشبهة ضــد اإلســالم والمــسلمین أو الِم
أو مــا یــدل علــى قبــول المــسلم لمــا یخــالف عقیدتــه مــن هــدایا 
الـــــصلبان أو الـــــصور المحرمـــــة، أو أخـــــذه لهـــــا خـــــالل فتـــــرة 
مناســـباتهم وأیـــامهم وأعیـــادهم الخاصـــة المتعارضـــة مـــع دیننـــا 

مــا قــد یــدل علــى مــوافقتهم لبــاطلهم، ومــا شــابه ذلــك، وعلیــه م
فـــاألمر هنـــا مبنـــي علـــى فقـــه الموازنـــات وترتیـــب األولویــــات 
حیث إن األصل في حال المسلم هـو التواصـل والتفاعـل مـع 
غیـــــره للنــــــصح واإلرشــــــاد، وبالتــــــالي قـــــد یترتــــــب علــــــى هــــــذا 
التواصــل تبــادل للهــدایا، واألولویــة عنــد المــسلم أن یجعــل هــذا 
بابــًا للــدعوة وتبلیــغ اإلســالم لغیــر أهلــه، فــإن عارضــه مــا هــو 

ِنعَ  . أقوى منه ُم

-- :
:

: التهنئة في اللغة: المسألة األولى
ْهنـــأ مـــا أتـــاك بــــال : أصـــلها مـــن هنـــأ، و الَهنـــئ والَم

ـــأه تهنئـــة وتهنیئـــاً )٧٢(مـــشقة ـــأ : اه، ویقـــالضـــد عـــزّ : وهّن هّن
خاطبـــه راجیــًا أن یكـــون هـــذا األمـــر : "فالنــًا بـــاألمر تهنئـــة

. )٧٣("مبعث سرور له

:التهنئة في االصطالح: المسألة الثانیة
لـــم یـــنص الفقهـــاء فـــي كتـــبهم علـــى تعریـــف شـــرعي 
للتهنئــــة، ولعــــل فــــي وضــــوح دالالت المعنــــى اللغــــوي مــــا 

ــــك، ومــــن المعاصــــرین مــــن عرّفهــــا ب : أنهــــاُیغنــــي عــــن ذل
. ، وهو تعریف مختصر حسن)٧٤("المباركة بالنعمة"

::
أنــــه مــــارس التهنئــــة فــــي ثبــــت عــــن رســــول اهللا 

:حاالت متعددة، ومن األمثلة على ذلك
رأى علــى عبــد الــرحمن أن النبــي عــن أنــس-١

نــــي إ: مــــا هــــذا؟ قــــال: بــــن عــــوف أثــــر صــــفرة، قــــال
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بـارك : قـالوزن نـواة مـن ذهـب،تزوجت امـرأة علـى 
.)٧٥("اهللا لك، أولم ولو بشاة

یــا أبـــا : عــن أبــي بـــن كعب،قــال قــال رســـول اهللا -٢
: المنـــذر أي أیـــة مـــن كتــــاب اهللا معـــك أعظـــم؟ قــــال

اهللا ورســوله أعلــم، قــال یــا أبــا المنــذر، أتــدري : قلــت
اهللا : قلــت: أّي أیــة مــن كتــاب اهللا معــك أعظــم؟ قــال

فـــــضرب فـــــي : یـــــوم، قـــــالال الـــــه اال هـــــو الحـــــي الق
َلیهَنك العلم أباالمنذر: "صدري وقال .)٧٦("واهللا ِ

وعلیه فقد َنصّ الفقهاء على أن التهنئـة فـي حكمهـا 
اســتحباب : "علــى)٧٨(، وقــد نــصّ النــووي)٧٧(العــام هــو النــدب

؛ وذلـك "تهنئة من رزقه اهللا خیـرًا أو صـرف عنـه شـرًا ظـاهرًا 
ابط العــاطفي والوجــداني بـــین ألنّ فیهــا تحقیقــا للتواصــل والتـــر 

المــسلمین، حیــث یــشارك بعــضهم بعــضًا أفــراحهم ومــشاعرهم 
الحــــسنة فــــي المناســــبات الخاصــــة منهــــا أو العامــــة والتــــي ال 
تتعــــارض مــــع أحكــــام اإلســــالم، وفــــي ذلــــك تحقیــــق لحــــدیث 

هم : "رســـــــول اهللا  ِم ـــــــراُح ـــــــُل المـــــــؤمنین فـــــــي تـــــــواّدهم وت َث َم
ه عــــضو تــــداعى لــــه وتعــــاُطِفهم مثــــل الجــــسد إذا اشــــتكى منــــ

ّمى . )٧٩("سائر الجسد بالسَّهر والُح
التهنئـــة بـــالفرج بعـــد الـــشدة والـــزواج، : ومـــن أمثلتهـــا

ـــــاد  ـــــدوم األعی ـــــسفر، وق ـــــة، والعـــــودة مـــــن ال نجـــــاب الذری ٕ وا
. كالفطر واألضحى، وما شابه ذلك

ــــل ) علــــیهم رضــــوان اهللا(عــــن الــــصحابة )٨٠(وقـــد ُنِق
تهنئــتهم لكعــب بــن : أمثلتــهفعلهــم لــذلك فیمــا بیــنهم، ومــن

مالــــك بقبــــول توبتــــه، وذلــــك حــــسب مــــا ورد فــــي الحــــدیث 
ـــــذي ورد فیـــــه ـــــل ال جـــــًا : "الطوی جـــــًا َفوْ ـــــاني النـــــاس َفوْ فیتلّق

ني نَّوْ .)٨١("بالتوبة یقولون ِلَتْهِنك توبُة اهللا علیكُیَه
فیــــه دلیــــل : "عنــــد شــــرحه للحــــدیث)٨٢(قــــال النــــووي

ن تجــددت لــه نعمــة ظــاهرة السـتحباب التبــشیر والتهنئــة لمــ
أو انـدفعت عنــه كربــة شــدیدة ونحــو ذلــك، وهــذا االســتحباب 
عام في كل نعمة حصلت وكربة انكـشفت سـواء كانـت مـن 

ــــدنیا ــــدین أو ال ــــّیم ، وقریــــب مــــن هــــذا "أمــــور ال ــــن ق قــــول اب
ـــة ـــة )٨٣(الجوزی ـــه علـــى الحادث ـــل علـــى "فـــي تعلیق ـــه دلی وفی

قیــام إلیــه اســتحباب تهنئــة مــن تجــددت لــه نعمــة دینیــة، وال

ـــل، ومـــصافحته، فهـــذه ســـنة مـــستحبة، وهـــو جـــائز  إذا أقب
ـــه ـــال ل ـــة وأنّ األولـــى أن ُیق : لمـــن تجـــددت لـــه نعمـــة دنیوی

ــنّ اهللا بــه علیــك، ونحــو هــذا  لیهنــك مــا أعطــاك اهللا ومــا َم
الكـــالم، فـــإن فیـــه تولیـــة النعمـــة رّبهـــا، والـــدعاء لمـــن نالهـــا 

" بالتهني بها

--:
:

یمكـــن تقـــسیم المقـــال فـــي حكـــم التهنئـــة فـــي هـــذا المقـــام 
: إلى قسمین، وذلك بحسب موضوع المناسبة التي ُیَهّنأ بها

فیة دنیویة: القسم األول رْ :مناسبات اجتماعیة ُع
ـــــا األولـــــى وهـــــي االجتماعیـــــة الدنیویـــــة المتـــــصلة  أّم

تهنئــة بــزواج أو بمولــود جدیــد أو بنــاء منــزل بــالعرف مــن 
أو شــفاء مــن مــرض أو عــودة غائــب أو نجــاح فــي امتحــان 

عـن اإلمـام )٨٦(، وُنِقل)٨٥(اإلباحة)٨٤(وما شابه ذلك فحكمها
التفــصیل، :والثـانيالمنـع،: األول:أحمـد قـوالن آخـران همــا

یكـــون متمكنـــًا مـــن دعوتـــه وأراد بالتفـــصیل فـــي اإلذن بـــأن 
مـن قّیـده بتحقیـق مـصلحة )٨٧(المعاصـرینلإلسـالم، ومـن

ن لم یكن فیـه مـصلحة فیمنـع ذلـك؛  ٕ من ذلك للمسلمین، وا
ألن التهنئــــــة إكــــــرام، وال یجــــــوز ذلــــــك فــــــي حقهــــــم، ومــــــن 
المـصلحة المعتبـرة عنــدهم أن تكـون التهنئـة مــن بـاب الــرد 

.بالمثل
وأرى أن األمـــر یتجـــاوز اإلباحـــة إلـــى النـــدب وذلـــك 

ــا النقــل. العقــل- ٢.النقــل- ١: العتبــارین همــا فهــو مــا : أّم
علــى تــضافرت علیــه النــصوص الــشرعیة مــن حــث ونــدب 

األخــــذ بمكــــارم األخــــالق وحــــسن التواصــــل والتقــــارب مــــع 
ـــــر المحـــــاربین وخاصـــــة إن كـــــانوا مـــــن ذوي  اآلخـــــرین غی
ــــى درجــــة اإلحــــسان  القربــــى أو الجــــوار، لیــــصل األمــــر إل

ــــه تبــــارك وتعــــ)٨٨(واإلكــــرام الــــذي ُیْفهــــم الَ : الىمــــن قول
ـــْم  َل ـــي الـــدِّینِ وَ ْم ِف ـــاِتُلوُك ـــْم ُیَق ینَ َل ـــنِ الَّـــِذ ُم اللَّـــُه َع ـــاُك َه َیْن
ْم ِإنَّ اللَّـَه  ِه ُطوا ِإَلـْی ُتْقسِ وُهْم وَ ْم َأن َتَبرُّ َیارُِك وُكم مِّن ِد رُِج ُیخْ

ینَ  طِ ْقسِ بُّ اْلُم . ]٨: الممتحنة[ُیِح

ا في السنة الشریفة فاألحادیث فیها كثیرة منه : اوأّم
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ُلق".١ نُ الُخ ْس .)٨٩("الِبرُّ ُح
بِّكم إلّي أحسنكم أخالقا".٢ نْ أَح .)٩٠("إن ِم
ُلقاً ".٣ .)٩١("أكمُل المؤمنین إیمانًا أحسنهم ُخ
ـــُنكم أخالقـــًا، ولـــم یكـــن النبـــي ".٤ اسِ ـــارُكم أَح َی فاحـــشاً ِخ

)٩٢("وال متفحشاً 

مـــا شـــٌئ أثقـــُل فـــي میـــزان المـــؤمن یـــوَم القیامـــة مـــن ".٥
نَّ اهللا  ٕ ُلق حسن وا ضُ الفاحش البذيءُخ ِغ .)٩٣("لُیْب

ــــــسن خلقــــــه درجــــــة الــــــصائم ".٦ رك بُح ــــــْد إنّ المـــــؤمن َلُی
. )٩٤("القائم

ُلٍق حسن".٧ الِق الّناسَ ِبُخ . )٩٥("وَخ
ویلحظ علیها جمیعها أنها عامة، بـل یكفـي أن نـشیر 

والشـك المـسلمین فقـط، ولـم یقـل وخالق الناسإلى آخرها 
ن الوصــایة بالجــار أنّ مــن مكــارم األخــالق بوجــه عــام حــس

ســـواء فـــي الـــسكن أو العمـــل بوجـــه خـــاص التواصـــل معـــه 
ومـــشاركته أفراحـــه االجتماعیـــة مـــن خـــالل زیارتـــه وتهنئتـــه، 

یعــود مریــضًا هــو جــار لــه یهــودي وهــا هــو رســول اهللا 
كـان غـالم یهـودي یخـدم النبـي : قـالالدیانة، عـن أنـس 

 فمــرض، فأتــاه النبــيه فقعــد عنــد رأســه فقــال ــوُد : یُع
ـْع أبـا القاسـم : فنظر إلى أبیه وهـو عنـده، فقـال لـه" أسلم" َأطِ
 فأســـلم، فخــــرج النبــــيالحمــــد هللا الــــذي : وهــــو یقــــول

.)٩٦(أنقذه من النار
ـــا قــد یكـــون مــن وجـــوب التهنئــة إن كـــان  ناهیــكَ عّم
غیر المسلم هذا قد بادر فسبق المـسلم بتقدیمـه التهنئـة لـه 

سلم ملزمــًا بردهــا فــي مناســبة بمناســبة ســابقة، فبــات حــال المــ
ا : قریبــة أو شــبیهة وذلـــك مــن بــاب قولـــه تبــارك وتعـــالى وَإَِذ

ــانَ  ــَه َك ــا ِإنَّ الّل ــا َأوْ رُدُّوَه َه ْن ــَسنَ ِم ــوْا ِبَأحْ یُّ ــٍة َفَح یَّ َتِح ــتُم ِب یِّْی ُح
یباً  ــسِ ٍء َح ــيْ ــلِّ َش ــى ُك َل وال شــك أنّ التهنئــة ،]٨٦: النــساء[َع

.تحیة فتأخذ حكمها
لـو قـال : "قولـهعن عبد اهللا بن مسعود )٩٧(ِقلنُ 

عـن سـعید ابـن )٩٨(، ونقـل"لي فرعون خیرًا لرددت علیـه مثلـه
لـــو قـــال لـــي ": مـــا یـــشبه ذلـــك حیـــث قـــال) رحمـــه اهللا(جبیـــر 

".فرعون بارك اهللا فیك لقلت وفیك

الـــضیافة علـــى المـــسلم للكـــافر إن )٩٩(ولـــذلك تجـــب
لیلـــة "ذلـــك منهـــا قولـــه زاره؛ لعمـــوم األدلـــة الـــواردة فـــي 

. )١٠٠("الضیف واجبة على كل مسلم
ا االعتبـار الثـاني العقـل فهـو متمثـل فـي تحدیـد : وأّم

ـــــــاة،  وضـــــــبط دور المـــــــسلم الـــــــدعوي واإلیجـــــــابي فـــــــي الحی
والتقارب والتواصل مع اآلخرین في سـبیل ذلـك، والشـك أنَّ 

اإلســـالم بـــل ممـــا یؤســـس ویعـــزز لقبـــول كـــالم المـــسلم عـــن 
هر اإلســـــالم النفـــــیس عنـــــد اآلخـــــرین مـــــشاركتهم فهـــــم جـــــو 

مـشاعرهم الدنیویــة، ولـذلك كــان مــن الـسهل الیــسیر إســالم 
ذاك الــــشاب الیهــــودي المــــریض الــــذي عــــاده الرســــول 

. حین مرضه فدعاه لإلسالم
وهنا أضیف إلـى المناسـبات االجتماعیـة فـي حكـم المـشاركة

: والتهنئة
لتي ال تتعارض مـع المناسبات القومیة أو الوطنیة ا

.قواعد اإلسالم ومبادئه
وبعد كل ما سبق أرى أن األمر منضبط بقیـدین ال 

:یجوز تجاوزهما وهما
أّال تتــــضمن التهنئــــة مــــا یحرّمــــه اإلســــالم مــــن مثــــل -١

المــشاركة فــي مجلــس فیــه خمــر أو ســفور أو فجــور 
ینَ الَ  :أو كالم فیه كفـر أو فـسوق؛ لقولـه  وَالَّـِذ

ونَ  َهُد ـــْش ـــاً َی رَام وا ِك ـــرُّ ِو َم ـــاللَّْغ وا ِب ـــرُّ ا َم ورَ وَإَِذ ـــزُّ ال

.]٧٢: الفرقان[
ـــدنیوي البحـــت مـــن - ٢ ـــة الكـــالم ال أّال تتجـــاوز ألفـــاظ التهنئ

ـــسعادة أو الـــصحة أو الرحمـــة أو  ـــة بالـــسالمة أو ال تهنئ
حتــــى الهدایــــة ومــــا شــــابه ذلــــك ممــــا ال یــــصل الــــدعاء 
بالجنــــــة ممــــــا هــــــو خــــــاص فــــــي وصــــــفه والــــــدعاء بــــــه 

أن یهودیــًا "ین، وممــا ُیــستََأَنس بــه لــذلك مــا ورد للمــسلم
ثـَّر اهللا : "أدع اهللا لـي، فقـال: فقـالجاء إلى النبـي  َك

ـحَّ جـسمك وأطـال عمـرك وفـي ,)١٠١("مالك وولـدك، أصَ
َلـــب للنبـــي : "حـــدیث آخـــر : ناقـــة فقـــالأنّ یهودیـــًا َح

له، فاُسوّد شعره .)١٠٢("اللهم جّم

:المناسبات الدینیة: القسم الثاني
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علـــــــى حرمـــــــة الحـــــــضور )١٠٤(العلمـــــــاء)١٠٣(اتفـــــــق
والمــــشاركة لغیــــر المــــسلمین أعیــــادهم الدینیــــة؛ ألنهــــا مــــن 

ینَ الَ : وهـو محـرم؛ لقولـه تبـارك وتعـالى)١٠٥(الزور وَالَّـِذ
رَامــاً  وا ِك ــرُّ ِو َم ــاللَّْغ وا ِب ــرُّ ا َم ورَ وَإَِذ ونَ الــزُّ َهُد ــْش : الفرقــان[َی

مـــــع المـــــشاركة ":یـــــشهدون الـــــزور"، ومـــــن معـــــاني ]٧٢
ـــة  ـــه المـــشاركة الفعلی ـــا تجلب ـــادهم، ناهیـــك عّم المـــشركین أعی
مــــن موافقــــة نفــــسیة لهــــم ومــــا قــــد یــــؤدي ذلــــك إلــــى المــــوالة 
والمحبـــة والـــسرور لمعتقـــدهم فتـــؤدي المـــشابهة فـــي األعیـــاد 

، هـذا )١٠٦(إلى المشابهة والمشاكلة في المعتقدات والمناسـك
ــا مــن حیــث التهنئــة لهــم بتلــك الم ناســبات فقــد مــن جهــة، أّم

ــــّیم الجوزیــــة ــــصّ ابــــن ق اللجنــــة : ، ومــــن المعاصــــرین)١٠٧(َن
وابـــــــــن ,)١٠٨(الدائمـــــــــة للبحـــــــــوث واإلفتـــــــــاء فـــــــــي الـــــــــسعودیة

ـــك؛ ألنـــه تهنئـــة بمعـــصیة أو )١٠٩(عثیمـــین ، علـــى حرمـــة ذل
بدعـــة أو كفـــر، والتهنئـــة بـــالحرام حـــرام، ویـــزداد األمـــر فـــي 

م المــسلم لهــم فیهــا مــن الهــدایا مــا فیــ ــّد ه الحرمــة واإلثــم إن َق
. )١١٠(التعظیم لعیدهم أو العون لهم فیه

المجلـــس : (وفـــي المقابـــل ذهـــب بعـــض المعاصـــرین
، )١١٢(، ومـــــصطفى الزرقـــــا)١١١(األوروبـــــي للبحـــــوث واإلفتـــــاء

)١١٣(ولجنــــة تحریــــر الفتــــاوى علـــــى موقــــع إســــالم أون الیـــــن

, عبـد الــستار فـتح اهللا ســعید.ود, یوسـف القرضــاوي. ومـنهم د
ى جــواز التهنئــة؛ ألن ذلــك مــن ، إلــ)محمـد الــسید دســوقي. ود

بــاب حــسن األخــالق والحكمــة فــي الــدعوة، علــى أّال تتــضمن 
ـــة شـــرعیة فـــي اللفـــظ أو تقـــدیم شـــيء محـــرم معهـــا  أي مخالف

صــور عاریـــة، مــع عــدم اســـتعمال آیــات قرآنیـــة كخمــر أو 
. في بطاقات التهنئة؛ لمظنة عدم احترامهم لها

ـــوعین مـــن ـــین ن ـــق ب ـــرجیح وجـــوب التفری ـــي الت وأرى ف
: )١١٤(األعیاد

مــــا كــــان مخالفــــًا لإلســــالم فــــي تأصــــیله أو :النــــوع األول
تفــل فیــه بــذكرى صــلب  تفــصیله، مــن مثــل العیــد الــذي ُیحْ

. عبد اهللا ورسوله عیسى المسیح 
مـا لــم یكـن مخالفــًا لإلسـالم، مــن مثـل عیــد :النـوع الثــاني

.المیالد، وعید رأس السنة المیالدیة
ــــا األول ــــأرى وبكــــفأّم ــــة ف ــــان حرمــــة التهنئ ل اطمئن

اســتدالال بمــا ســبق بیانــه قبــل قلیــل مــن أدلــة القــائلین بــسببه؛ 

التالیــة؛ بــالتحریم والتــي تنطبــق علــى هــذه الحالــة دون الثانیــة 
. وكذلك ألنه مشاركة وعون على حرام

ـــل المـــسلم وأمـــا الثـــاني َب ـــنْ ِق َفـــأرى عـــدم المبـــادرة ِم
أو شبهة، إّال إذا تحققــت لــه للمــشاركة فیــه تورعــًا واتّقــاًء للــ

للمــسلمین مــصلحة واضــحة جلّیــة، أو كــان ردًا علــى مجاملــة 
ســابقة لغیــر المــسلم نحــو المــسلم؛ وذلــك تحقیقــًا وامتثــاًال لقولــه 

ــا َأوْ : تبــارك تعــالى َه ْن ــَسنَ ِم ــوْا ِبَأحْ یُّ ــٍة َفَح یَّ َتِح ــُتم ِب یِّْی ا ُح وَإَِذ
ــلِّ  َلــى ُك ــانَ َع ــا ِإنَّ الّلــَه َك یباً رُدُّوَه ــسِ ٍء َح ــيْ ]٨٦: النــساء[َش

نفــسه یــرى جــواز قبــول هــدایاهم فــي )١١٥(حتــى إن ابــن تیمیــة
أیام عیدهم بما كان محتـواه حـالًال وبمـا ال ُیـستعان بهـا علـى 
ـــضبط كـــل ذلـــك بالـــضوابط الـــشرعیة  التـــشبه بهـــم، علـــى أن ُی
الـسابق ذكرهــا فــي التهنئــة بالمناســبات االجتماعیــة، ومــا ذكــره 

رون المبیحـــون مـــن ضـــوابط لهـــا أیـــضًا تــــم العلمـــاء المعاصـــ
.ذكرها قبل قلیل

--:
)١١٦(:

قـــد یبـــادر غیـــر المـــسلم بالتهنئـــة للمـــسلم ســـواء بمناســـبة
خاصــة أو عامــة، دینیــة أو غیــر دینیــة، وهنــا یتحقــق فــي 

ـــه تبـــارك وتعـــالىحـــال المـــسلم تطبیـــ ـــُتم : ق قول یِّْی ا ُح وَإَِذ
َلـى  ـانَ َع ـا ِإنَّ الّلـَه َك ـا َأوْ رُدُّوَه َه ْن ـَسنَ ِم یُّوْا ِبَأحْ یٍَّة َفَح َتِح ِب

یباً  ــسِ ٍء َح ــيْ ــلِّ َش ، ممــا یلزمــه وجــوب الــرد ]٨٦: النــساء[ُك
علیهــا بمقـــال یناســب المقـــام وبالــضوابط الـــشرعیة الـــسابق 

ولعلنــا نــذكر فــي هــذا المقــام مــا ذكرهــا فــي جــواز التهنئــة، 
كــان یفعلــه بعــض یهــود مــن إلقــاء للتحیــة علــى رســول اهللا 

 وتحایل بعضهم فیها من حیث التالعب باأللفـاظ بـین
أي المــوت، إّال أنّ كــّل ) الــّسام علــیكم(و) الــّسالم علــیكم(

ــل دون رده  ) علیــه الــصالة والــسالم(ذلــك لــم یمنــع ولــم َیُح
المقام نفسه وجـوب تحقیـق الرفـق للتحیة علیهم، ذاكرًا في

ـــــن حجـــــر  ـــــّین اب ـــــك كـــــان كمـــــا ب ـــــي التعامـــــل، ولعـــــل ذل ف
عــن عائــشة رضــي (، "لمــصلحة التــآلف: ")١١٧(العــسقالني

دخل رهط من الیهود على رسول اهللا : اهللا عنها قالت

ـــــالوا ـــــك: "فق ـــــّسام علی ـــــت"ال اُم : "، ففهمتهـــــا فقل ـــــّس ـــــیكم ال عل
یـا عائـشة، فـإنّ اهللا مهـًال : "، فقـال رسـول اهللا ")والّلعنة
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فـــق فـــي األمـــر كلِّـــه لـــم یـــا رســـول اهللا أو : فقلـــتُ " ُیحـــبُّ الرِّ
. )١١٨()فقــد قلـتُ علــیكم: (تـسمْع مـا قــالوا؟ قـال رسـول اهللا 

ذكرهــــا فــــي مـــع التأكیــــد هنـــا أیــــضًا علـــى الــــضوابط الـــسابق 
. تبادل التهاني مع غیر المسلمین

میــــة أن وال بـــد قبـــل الختـــام لهــــذه المـــسألة مـــن البیـــان أله
ــــال فــــي بیــــان  یحقــــق المــــسلم دوره الــــدعوي اإلیجــــابي الفّع
بــراز  ٕ وعــرض أحكــام اإلســالم المتــصلة بهــذه المناســبات وا
المحاسن واإلیجابیات منها وفیها، من مثـل البیـان لعظمـة 
وأهمیــة أعیــاد المــسلمین ودورهــا فــي التــآلف والوحــدة بــین 

ه المــسلمین، والتحــذیر ممــا ُیعــارض أحكــام اإلســالم وحكمــ
. وما شابه ذلكمنها من مثل صلب المسیح 

:
ـــآلف ـــى التعـــارف والت مـــن الثابـــت أن اإلســـالم یـــدعو إل

ــاُكم : قــال تعــالى, مــع اآلخــرین َن َلْق ــا َخ ــا النَّــاسُ ِإنَّ ــا َأیَُّه َی
ـــارَُفوا ِإنَّ  ـــَل ِلَتَع َقَباِئ ـــُعوبًا وَ ْم ُش ـــاُك َن ْل َع َج ـــرٍ وَُأنَثـــى وَ َك ـــن َذ مِّ

ــرَمَ  یــرٌ َأْك ِب ِلــیٌم َخ ْم ِإنَّ اللَّــَه َع نــَد اللَّــِه َأْتَقــاُك ْم عِ : الحجــرات[ُك
حسن الخلق, ]١٣ یعد مـن ,ومن أفنان ذلك وفنونه ُ والذي ُ

ولعله یتفرع عن هذا التأصیل بعض , أرقى وسائل الدعوة
االجتماعیــــــــةالتفــــــــصیل فــــــــي حــــــــسن تفعیــــــــل العالقــــــــات 

مــــسلم وبالــــذات فــــي التهــــادي والتهــــاني بــــین ال, وضــــبطها
وذلـــك مـــن خـــالل مـــا تـــّم ,وغیـــره المخـــالف لـــه فـــي الـــدین

:التوصل إلیه في هذا البحث من نتائج لعل أهمها األتي
الم)١ َس . جواز إهداء المسلم لغیر المسلم الُم
جـــواز قبـــول الهدیـــة مـــن غیـــر المـــسلم بمـــا ال یترتـــب )٢

. على ذلك حرام أو ضرر
جــــواز تهنئــــة المــــسلم لغیــــر المــــسلم فــــي المناســــبات )٣

. الجتماعیة الدنیویة بما ال یتضمن الحرمةا
جــواز تهنئــة المــسلم لغیــر المــسلم فــي المناســبات الوطنیــة )٤

. والقومیة
ـــــر المـــــسلمین فـــــي )٥ ـــــة أو المـــــشاركة لغی حرمـــــة التهنئ

المناســبات الدینیــة المخالفــة لإلســالم فــي أصــلها أو 
. تفصیلها

أ المسلم) ٦ ◌َ . وجوب الرد على تهنئة غیر المسلم إن هنَّ

هـي أهـم نتـائج بحثـي هـذا فتلك ستٌ كاملة، وبعـد، 
.الذي أدعو اهللا جّل وعال أن یبارك فیه وینفع

والحمد هللا على التمام والصالة والسالم على خیر األنام
:

ــــاج ، )ه١٢٠٥ت (محمــــد مرتــــضى الحــــسیني الزبیــــدي )١( ت
، ٤٠، دار الهدایـــة، جالعـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس

.٢٨٧-٢٨٢ص
ت (ظـور جمال الدین محمد بن مكـرم ابـن من.السابق نفسه)٢(

ــــــرب، )ه٧١١ ــــــسان الع ، )١ط(، بیــــــروت دار صــــــادر، ل
محمــــد بــــن یعقــــوب الفیــــروز / مــــادة هــــدي٣٥٧، ص ١٥ج

مكتـــب : ، تحقیـــقالقـــاموس المحـــیط، )ه٨١٧ت (أبـــادي 
تحقیـــــق التـــــراث فـــــي مؤســـــسة الرســـــالة، بیـــــروت، مؤســـــسة 

.مادة هدي١٧٣٤، ص)٥ط(،ه١٤١٦الرسالة، 
العربیـــة فـــي إبـــراهیم أنـــیس وآخـــرون مـــن مجمـــع اللغـــة.د)٣(

، بـــاب ٩٧٩، ص٢، ج)٢ط(، المعجـــم الوســـیطالقــاهرة، 
.الهاء مادة هدى

.٢٨٧، ص٤٠، جتاج العروسالزبیدي، )٤(
.٩٧٩، ص٢، جالمعجم الوسیطأنیس، )٥(
مــــادة ،١٧٣٤، صالقــــاموس المحــــیطالفیــــروز أبــــادي، )٦(

، مــادة ٤٣، ص١٥ابــن منظــور، لــسان العــرب، ج.هــدي
.هدي

/ مـادة هـدي ٣٥٧، ص١٥، جن العربلساابن منظـور، )٧(
، )ه٧٢١ت (محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي 

محمـود خـاطر، بیـروت، مكتبـة : تحقیقمختار الصحاح، 
.٢٨٨، ص١، جه١٤١٥لبنان، 

.٢٩٦، ص٤٠، جتاج العروسالزبیدي، )٨(
البحــــر ، )ه٩٧٠ت (زیــــن الــــدین بــــن إبــــراهیم بــــن نجــــیم )٩(

ــدقائق ــز ال ــق شــرح كن ، ٧بیــروت، دار المعرفــة، ج، الرائ
رد ، )ه١٢٥٢ت (محمـــــد أمـــــین بـــــن عابـــــدین / ٢٨٤ص

بیـــــروت، دار الفكـــــر، المحتـــــار علـــــى الـــــدر المختـــــار، 
ت (خلیل بن إسـحاق الجنـدي .٤٢٠، ص٨، جه١٤٢١
ـــى ، )ه٧٧٦ ـــادات عل ـــل فـــي العب مختـــصر العالمـــة خلی

أحمــد جــاد، القـــاهرة، دار : ، تحقیـــقمــذهب اإلمـــام مالــك
محمـــــد بـــــن .٢١٤، ص١، ج)١ط(،ه١٤٢٦الحـــــدیث، 

مواهـــب ، )ه٩٥٤ت (محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الحطـــاب 
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ــــل ــــصر الخلی ــــشرح مخت ــــل ل ، بیــــروت دار الفكــــر، الجلی
یحیـــى بـــن شـــرف النـــووي . ٤٩، ص٦، ج)٢ط(، ه١٣٩٨

بیــروت، ، روضــة الطــالبین وعمــدة المفتــین، )ه٦٧٦ت (
محمـد بـن .٣٦٤، ص٥، جه١٤٠٥المكتب اإلسـالمي، 

اإلقنــاع فــي حــل ، )ه٩٧٧ت (أحمــد الــشربیني الخطیــب
، ٢، جه١٤١٥، بیــروت، دار الفكــر، ألفــاظ أبــي شــجاع

ت (إبـــراهیم بـــن محمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن مفلـــح .٢٧٠ص
ــع، ، )ه٨٨٤ ــدع شــرح المقن الریــاض، عــالم الكتــب، المب

علـــــي بـــــن ســـــلیمان المـــــرداوي . ٢٧٥، ص٥، جه١٤٢٣
اإلنصاف فـي معرفـة الـراجح مـن الخـالف ، )ه٨٨٥ت (

، بیـروت، دار إحیـاء مـام أحمـد بـن حنبـلعلى مذهب اإل
.١١٦، ص٧، ج)١ط(،ه١٤١٩التراث العربي، 

الـــشربیني، . ٣٦٤، ص٥، جروضـــة الطـــالبینالنـــووي، )١٠(
محمــد بــن عمــر بــن علــي بــن .٢٧٠، ص٢اإلقنــاع، ج

ـــي إرشـــاد المبتـــدئین، نـــووي الجـــاوي،  ـــزین ف نهایـــة ال
.٢٦٥بیروت، دار الفكر، ص

، )ه٦٢٠ت (دامــــة المقدســـــي عبــــد اهللا بــــن أحمــــد بــــن ق)١١(
، بیــروت، دار المغنــي فــي فقــه اإلمــام أحمــد بــن حنبــل

عبــد الــرحمن .٣٧٩، ص٥، ج)١ط(،ه١٤٠٥الفكــر، 
، )ه١٢٩٢ت (بــن محمــد بــن قاســم العاصــمي النجــدي 

،ه١٢٩٧حاشیة الروض المربـع شـرح زاد المـستقنع، 
.٢٦، ص٦، ج)١ط(

، المبــــسوط، )ه٤٨٣ت (محمــــد بــــن أحمــــد السرخــــسي )١٢(
عبــــــد اهللا بـــــــن .٨٢، ص١٦یــــــروت، دار المعرفـــــــة، جب

ــــار ، )ه٦٨٣ت(محمــــود ابــــن مــــودود الموصــــلي  االختی
ــــار ــــل المخت ــــد :، تحقیــــقلتعلی عبــــد اللطیــــف محمــــد عب

،ه١٤٢٦الـــــــــرحمن، بیـــــــــروت، دار الكتـــــــــب العلمیـــــــــة، 
،١ج،مختـــــصر خلیـــــلخلیـــــل، .٥٤، ص٣، ج)٣ط(

.٤٩ص،٦ج،مواهــــب الجلیــــل،الحطــــاب.٢١٤ص
ــــي  ــــشیرازي إبــــراهیم بــــن عل ، إبــــراهیم بــــن )ه٤٧٦ت (ال

المهــذب فــي فقــه اإلمــام ، )ه٤٧٦ت (علــي الــشیرازي 
محمـــد .٤٤٦، ص١بیـــروت، دار الفكـــر، ج،الـــشافعي

الوســیط فــي المــذهب ، )ه٥٠٥ت (بـن محمــد الغزالــي ا
ــشافعي أحمــد محمــود ومحمــد تــامر، القــاهرة،: ، تحقیــقال

ابــــــــن قدامــــــــة، .٢٧١، ص٤ج،ه١٤١٧دار الــــــــسالم، 
ــــــــي ت (عبــــــــد اهللا بــــــــن قدامــــــــة .٣٧٩، ص٥ج، المغن

ـــل، )ه٦٢٠ ـــه اإلمـــام أحمـــد بـــن حنب ، الكـــافي فـــي فق
.٤٦٤، ص٢بیروت المكتب اإلسالمي، ج

ِلم: الحاالت أهمهابعضمن ذلكیستثنى)١٣( اـأنهإن ُع
مـــال حـــرام، أو ُیمــــتن علیـــه بمـــا ُأهــــدي إلیـــه، أو كانــــت 

، ٨حاشـیة ابـن عابـدین، ج: انظـر. لسبب حرام كالرِشوة
.٤٢٢ص 

صـــــحیح ، )ه٢٥٦ت (محمـــــد بـــــن إســـــماعیل البخـــــاري )١٤(
ـــاري شـــرح صـــحیح البخـــاري  ـــتح الب البخـــاري ومعـــه ف

، )ه٨٥٢ت (ألحمــــد ابــــن علــــي بــــن حجــــر العــــسقالني
، كتـــاب الهبـــة، )٣ط(، ه١٤٢٠الریـــاض، دار الـــسالم، 

، حــــدیث رقــــم ٢٥٩، ص٥بــــاب المكافــــأة فــــي الهبــــة، ج
٢٥٨٥ .

، بــاب قبــول الهدیــة، هبــةكتــاب ال، البخــاري بفــتح البــاري)١٥(
.٢٥٧٤، حدیث رقم ٢٥٠، ص٥ج

.٢٥٧٦، حدیث رقم السابق نفسه)١٦(
علیـه الـصالة (الُكراع مـن الدابـة مـادون الكعـب، وخـصّ )١٧(

كرِ لیجمــــع بــــین النفــــیس ) والــــسالم الــــذراع والكــــراع بالــــِذ
ــــتح ابــــن حجــــر، . والــــرخیص فــــي مبــــدأ قبــــول الهدیــــة ف

.٢٤٦، ص٥، جالباري
ـــالبخـــاري)١٨( ـــاريبف كتـــاب الهبـــة، بـــاب القلیـــل مـــن ، تح الب

.٢٥٦٨، حدیث رقم ٢٤٦، ص٥الهبة، ج
م قلیـل اللحـم: الفرسن)١٩( َظـْی . موضـع الحـافر للدابـة، وهـو ُع

.٢٤٤، ص٥ابن حجر، فتح الباري، ج
، كتــــاب الهبـــة وفــــضلها والتحــــریض بفــــتح البــــاريالبخـــاري )٢٠(

. ٢٥٦٦، حدیث رقم ٢٤٣، ص٥علیها، ج
ســنن الترمــذي ، )ه٢٧٩ت(ى الترمــذي محمــد بــن عیــس)٢١(

المسمى الجامع المختصر من الـسنن عـن رسـول اهللا 
 ــه العمــل، ومعــه ــول وعلی ــصحیح والمعل ــة ال ومعرف

لمحمــدشــرحه تحفــة األحــوذي بــشرح جــامع الترمــذي
دار ، القـــاهرة،)ه١٣٥٣ت (عبــد الـــرحمن المبـــاركفوري 

بــــاب كتـــاب الـــوالء والهبـــة، ، )١ط(، ه١٤٢١الحـــدیث، 
.٥٦١، ص٥على التهادي، جث النبي في ح

ــــرَ الــــصدر)٢٢( غــــشه ووساوســــه، وقیــــل الحقــــد والغــــیظ، : وَح
تحفــة المبــاركفوري، . وقیــل العــداوة، وقیــل أشــد الغــضب

. ٥٦١، ص٥، جاألحوذي
.٢٤٥، ص٥، جفتح الباري)٢٣(
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األدب ، )ه٢٥٦ت (محمــــــــد بـــــــــن إســـــــــماعیل البخـــــــــاري)٢٤(
، بـــاب )٢ط(،ه١٤٠٥بیـــروت، عـــالم الكتـــب، المفـــرد، 

أحمـــــد بـــــن .٢٠٨، ص٥٩٤التــــؤدة فـــــي األمـــــور، رقـــــم 
، السنن الكبـرى، )ه٤٥٨ت (الحسین بن علي البیهقـي 

المكرمـة، مكتبـة محمد عبد القـادر عطـار، مكـة : تحقیق
أحمــــد بــــن علــــي .١٦٩، ص ٦، جه١٤١٤دار البــــاز، 

مــــسند أبــــي یعلــــى، ، )ه٣٠٧ت(بـــن المثنــــى التمیمــــي 
دار المأمون للتراث، حسین سلیم أسد، دمشق، : تحقیق
.٦١٤٨حـــــــدیث رقـــــــم .٩، ص١١، ج)١ط(،ه١٤٠٥

انظــــر " إســــناده حــــسن: "قــــال ابــــن حجــــر العــــسقالني
ــرتلخــیص ــر فــي تخــریج أحادیــث الرافعــي الكبی ، الحبی

. ٧٠، ص٢م، ج١٩٨٦بیروت، دار المعرفة، 
ولـــذلك وضـــع اإلمـــام البخـــاري فـــي صـــحیحه مـــن كتـــاب )٢٥(

: كین، وقـــول اهللا تعـــالىالهدیـــة للمـــشر : الهبـــة بابـــًا ســـماه
 َلـْم ـي الـدِّینِ وَ ْم ِف ُلوُك ینَ َلـْم ُیَقـاِت نِ الَِّذ ُم اللَُّه َع اُك َه الَ َیْن

ْم ِإنَّ  ِه ــْی ُطوا ِإَل ــسِ ُتْق وُهْم وَ ــرُّ ْم َأن َتَب ــارُِك َی ــن ِد م مِّ ــوُك رُِج ُیخْ
ینَ  طِ ْقسِ بُّ اْلُم .]٨: الممتحنة[اللََّه ُیِح

: الــشرعي أصــناف مــنهمغیــر المــسلم مــن حیــث التقــسیم )٢٦(
أهــــــــل الكتــــــــاب وهــــــــم الیهــــــــود والنــــــــصارى، والــــــــصائبة، 
والمجـــوس، والدهریـــة، والمـــشركون، والمرتـــدون، وهـــؤالء 

عبـــد . د: انظـــر. مـــنهم الحربـــي ومـــنهم مـــن لـــیس كـــذلك
ـــي دار الكـــریم زیـــدان،  یین والمـــستأمنین ف ـــذّم أحكـــام ال

-١١، صه١٤٠٢بیروت، مؤسـسة الرسـالة، اإلسالم، 
أحكــام التعامــل مــع غیــر حكــیم أحمــد، عبــد ال.د.١٧

دراسـة :المسلمین واالستعانة بهم في الفقـه اإلسـالمي
،م٢٠٠٨فقهیــــة مقارنــــة، مــــصر، دار العلــــم واإلیمــــان، 

.٨٤-٣٣، ص)١ط(
مــــــسلم : لعـــــل الــــــراجح أن المؤلفــــــة قلــــــوبهم مــــــن قــــــسمین)٢٧(

وكـــــافر، أمـــــا المـــــسلم َفُیعطـــــى تثبیتـــــًا أو تعویـــــضًا بعـــــد 
ر فمـسالم أو معــادي، وُیعطــى األول إسـالمه، وأمــا الكــاف

للتعمـــق فـــي . ترغیبـــًا باإلســـالم والثـــاني ردًا أو درًء لـــشره
، فقـــــه الزكـــــاةیوســـــف القرضـــــاوي، .د: المـــــسألة أنظـــــر

، ٢، ج)٢٣ط(،ه١٤١٧بیـــــــروت، مؤســـــــسة الرســــــــالة، 
.٦١١-٥٩٤ص

. ٣٥٢، ص٢، جحاشیة ابن عابدین)٢٨(

ب الهدیـة ، كتـاب الهبـة، بـابفتح البـاريصحیح البخاري)٢٩(
واللفــظ (٢٦١٩، حــدیث رقــم ٢٨٦، ص٥للمــشركین، ج

مــــسلم ، صــــحیح )ه٢٦١ت(مــــسلم بــــن الحجــــاج .)لــــه
ومعه شرحه المسمى المنهاج لیحیـي بـن شـرف النـووي (

ـــــــــــــــاهرة دار الحـــــــــــــــدیث، ، )ه٦٧٦ت  ، )١ط(،م٢٠٠٣الق
، ...كتاب اللباس والزینة، باب تحـریم اسـتعمال إنـاء الـذهب

.٥٣٦٨، حدیث رقم ١٧١، ص٧ج
.١٧٢، ص٧، جشرح النووي لصحیح مسلم)٣٠(
أنها قدمت طالبًة برّ ابنتها لها خائفة مـن ردهـا : المعنى)٣١(

إیاهـــا خائبـــة، فهـــي فـــي المحـــصلة راغبـــة فـــي أي شـــيء 
.٢٨٨، ص٥، جفتح الباريابن حجر، . تأخذه

ـاري)٣٢( ـتح البــ ، كتــاب الهبـــة، بــاب الهدیـــة صــحیح البخـــاري بفــ
.٢٦٢٠ث رقم ، حدی٢٨٦، ص٥للمشركین، ج

ـــان ، )ه٣١٠ت (محمـــد بـــن جریـــر الطبـــري )٣٣( جـــامع البی
ه ١٤٠٥، بیــروت، دار الفكــر، عــن تأویــل آي القــرآن

ت (الحـــــــــسین بـــــــــن مـــــــــسعود البغــــــــــوي .٦٦، ص٢٨ج
خالـد : ، تحقیـق)تفسیر البغوي(معالم التنزیل ، )ه٥١٦

ـــــــروت، دار المعرفـــــــة، ج ـــــــد .٣٣١، ص٤العـــــــك، بی عب
، )ه٥٤٦ت (يالحـــــق بـــــن غالـــــب بـــــن عطیـــــة األندلـــــس

: تحقیــقالمحــرر الــوجیز فــي تفــسیر الكتــاب العزیــز، 
عبــد الــسالم عبــد الــشافي، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، 

محمــــــــــد بــــــــــن أحمــــــــــد .٢٩٦، ص٥، ج)١ط(ه ١٤١٣
، القـاهرة، الجامع ألحكام القـرآن، )ه٦٧١ت (القرطبـي 

، )ه٦٨٥ت (البیــــضاوي .٥٩، ص١٨دار الــــشعب، ج
.٣٢٨، ص٥الفكــر، ج، بیــروت دار تفــسیر البیــضاوي

، )ه٩٥١(محمـــــد ابــــــن محمــــــد العمــــــادي أبــــــي الــــــسعود 
، بیـروت، إرشاد العقـل الـسلیم إلـى مزایـا القـرآن الكـریم

محمـــــــود .٢٣٨، ص٨دار إحیــــــاء التـــــــراث العربــــــي، ج
روح المعـــــاني فـــــي تفـــــسیر ، )ه١٢٧٠ت (األلوســـــي 

ـــاني ـــسبع المث ، بیـــروت، دار إحیـــاء القـــرآن العظـــیم وال
.٧٤ص،٢٨التراث العربي، ج

.٥٩، ص١٨، ج الجــــامع ألحكــــام القــــرآنالقرطبــــي،)٣٤(
ــدیر ، )ه١٢٥٠ت (محمــد بــن علــي الــشوكاني  ــتح الق ف

الجــامع بــین فنــي الروایــة والدرایــة مــن علــم التفــسیر، 
محمـد األمـین ابــن .٢١٣، ص٥بیـروت، دار الفكـر، ج

ــــي محمــــد بــــن المختــــار الــــشنقیطي،  ــــان ف أضــــواء البی
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، ه١٤١٥ت، دار الفكـر، ، بیـرو إیضاح القـرآن بـالقرآن
.٩٢، ص ٨ج

.٦٦، ص٢٨، ججامع البیان)٣٥(
.٢٣٨، ص٤، جمدارك التنزیل)٣٦(
.٥٩، ص١٨، جالجامع ألحكام القرآن)٣٧(
ســـــنن أبـــــي داود ، )ه٢٧٥ت (ســـــلیمان بـــــن األشـــــعث )٣٨(

لمحمـد شـمس الحـق العظـیم ومعه شرح عـون المعبـود
ة، دار عصام الدین الصبا بطي، القـاهر : أبادي، تحقیق

بــــاب حــــق الجــــوار، كتــــاب األدب، ، ه١٤٢٢الحــــدیث، 
ــــــــه٥١٥٢، حــــــــدیث ٢٢٤، ص٥ج .، رواه وســــــــكت عن

كتـاب البـر والـصلة، بـاب مـا ،بتحفة األحوذيالترمـذي 
، حـــــدیث رقـــــم ٤٩٦، ص٣جـــــاء فـــــي حـــــق الجـــــوار، ج

".هذا حدیث حسن غریب"، رواه وقال ١٩٤٣
ـــانالطبـــري، )٣٩( إســـماعیل .٨٠–٧٩، ص٥، ججـــامع البی

القـرآن العظـیم، تفسیر)ه٧٧٤ت (عمر بن كثیر بن ا
. ٤٩٥، ص١، جه١٤٠١بیروت، دار الفكر، 

. ٢٠٢، ص٢، جالمبسوطالسرخسي، )٤٠(
تحفـــة الفقهـــاء، ، )ه٥٣٩ت (عــالء الـــدین الـــسمرقندي )٤١(

، ١، ج)٢ط(، ه١٤٠٥بیــــــروت، دار الكتــــــب العلمیــــــة، 
.٢٠٢، ص٢، جالمبـــــــــــسوطالسرخــــــــــسي، .٣٠٣ص

محمـد عرفـة .٣٤٤، ص٢ل، جالحطاب، مواهب الجلی
حاشـیة الدسـوقي علـى الـشرح ، )ه١٢٣٠ت(الدسوقي 
ــــر،  محمــــد علــــیش، بیــــروت، دار الفكــــر، : تحقیــــقالكبی

ـــشرح ، )ه١٢٠١ت (أحمـــد الـــدردیر .٤٩٢، ص١ج ال
ـــر،  منـــصور .٤٩٢، ص١بیـــروت، دار الفكـــر، جالكبی

كشاف القناع عـن ، )ه١٠٥١ت (ابن إدریس البهـوتي 
الل مــصیلحي، بیــروت، دار هــ: تحقیــقمــتن اإلقنــاع، 

إبراهیم بـن محمـد بـن .٢٨٩، ص٢، جه١٤٠٢الفكر، 
، منار السبیل في شـرح الـدلیل، )ه١٣٥٣ت (ضـویان 

تحقیــــق عــــصام القعلجــــي، الریــــاض، مكتبــــة المعــــارف، 
.٢٠٤، ص١، ج)٢ط(، ه١٤٠٥

، كتــاب الزكــاة، بــاب أخــذ صــحیح البخــاري بفــتح البــاري)٤٢(
، ٤٥٠، ص٣لفقـراء، جالصدقة من األغنیـاء وتـرد فـي ا

.١٤٩٦حدیث رقم 
.٣٥٢، ص٢، جحاشیة ابن عابدین)٤٣(

التــاج واإلكلیــل ، )ه٨٩٧ت(محمــد بــن یوســف العبــدري )٤٤(
،)٢ط(،ه١٣٩٨، بیروت، دار الفكر، لمختصر خلیل

.٣٤٢، ص٢ج
:تحقیـــق،األم،)ه٢٠٤ت(محمـــد بـــن ادریـــس الـــشافعي )٤٥(

فـــــاء، مـــــصر، دار الو المطلـــــب،رفعـــــت فـــــوزي عبـــــد.د
.١٥٧، ص٣ج،)٣ط(، ه١٤٢٦

ت ) (ابــــن قــــّیم الجوزیــــة(محمــــد بــــن أبــــي بكــــر الزرعــــي )٤٦(
تحقیـــق یوســـف البكـــري أحكـــام أهـــل الذمـــة، ، )ه٧٥١

،ه١٤١٨وشــــــاكر العــــــاروري، الــــــسعودیة، رمــــــادي للنــــــشر، 
.٦٠٢، ص١، ج)١ط(

.٢٧٦، ص٢، ج المغنيابن قدامة، )٤٧(
.٣٢حدیث صحیح، سبق تخریجه في هامش )٤٨(
، )ه٥٩٥(محمد بن أحمـد بـن محمـد بـن رشـد القرطبـي )٤٩(

، بیـروت، دار المعرفـة، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد
.٢٨٢، ص ١،ج )٧ط (، ه١٤٠٥

.١٧٥، ص٣، جاألمالشافعي، )٥٠(
.٣٦٥ص،٢، ج المغنيابن قدامة، )٥١(
.١٢٠، ص١، جاالختیارابن مودود، )٥٢(
، ٣، جالبـــاريفــتحابـــن حجــر، .یوحنــا بــن روبــة: اســمه)٥٣(

.٤٣٥ص
بلـــدة فـــي طریـــق الـــشام بـــین المدینـــة ومـــصر علـــى : أیلـــة)٥٤(

ــزم ــاري. ســاحل الُقْل ــتح الب هــي : قلــت.٤٩٠، ص٢، جف
.العقبة وهي مدینة أردنیة على ساحل البحر األحمر

بــــاب ، كتــــاب الزكــــاة، بفــــتح البــــاريصــــحیح البخــــاري )٥٥(
ــــــرْص التمــــــر، ج ، ١٤٨١، حــــــدیث رقــــــم ٤٣٣، ص٣َخ

الهبــة، بــاب قبــول الهدیــة مــن المــشركین، كتــاب:وانظــر
.٢٨٣، ص٥ج

بـاب فـي ، صحیح مسلم بشرح النووي، كتـاب الفـضائل)٥٦(
، حـــدیث رقـــم ٣٨٦–٣٨٥، ص٧جمعجـــزات النبـــي 

٥٩٠٧.
ــاري)٥٧( ــتح الب بــاب قبــول الهدیــة ، كتــاب الهبــة، البخــاري بف

. ٢٦١٥، حدیث رقم ٢٨٣، ص٥من المشركین، ج
، وفــــي )واللفــــظ لــــه(٢٦١٦م الــــسابق نفــــسه، حــــدیث رقــــ)٥٨(

ثـوب أن ُأكیدر دومة أهدى إلى النبـي : "روایة مسلم
كتـــاب اللبـــاس صـــحیح مـــسلم بـــشرح النـــووي، ". حریـــر
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بـــاب تحـــریم اســــتعمال إنـــاء الـــذهب والفــــضة، والزینـــة، 
.٥٣٨٩، حدیث رقم ١٨١، ص٧ج

مةأكیدر)٥٩( وْ نـبیبلد:ودومةتصغیر أكدر،أكیدر: ُد
ي دومـة الجنـدل، مدینـة قـرب تبـوك، الحجاز والشام، وه

وكــان أكیــدر ملكهــا وهــو أكیــدر بــن عبــد الملــك بــن عبــد 
، ٥ابـــن حجـــر، فـــتح البـــاري، ج. الجـــن، وكـــان نـــصرانیاً 

.٢٨٤ص 
.١٨١، ص٧، جشرح صحیح مسلمالنووي )٦٠(
ــاري)٦١( ــتح الب بــاب قبــول الهدیــة كتــاب الهبــة،، البخــاري بف

.٢٦١٧، حدیث رقم ٢٨٣، ص٥من المشركین، ج
عان)٦٢( ـــْش . الطویـــل جـــدًا، أو الثـــائر الـــرأس، أو همـــا معـــاً : ُم

.٢٨٥، ص ٥، جفتح الباريابن حجر، 
، الـــــسابق نفـــــسه، حـــــدیث رقـــــم البخـــــاري بفـــــتح البـــــاري)٦٣(

٢٦١٨.
.٢٨٦، ص٥، جفتح الباري)٦٤(
بــاب مــا جــاء ، كتــاب الــسیر، الترمــذي بتحفــة األحــوذي)٦٥(

حــدیث رقــم ،٥٢٨، ص٤فــي قبــول هــدایا المــشركین، ج
ـــــــال١٥٧٦ ، "وهـــــــذا حـــــــدیث حـــــــسن غریـــــــب: "، رواه وق

المــــسند، ، )ه٢٤١ت (أحمــــد بــــن حنبــــل ."واللفــــظ لــــه"
شرحه وصنع فهارسه، أحمـد محمـد شـاكر وحمـزة أحمـد 

كتـــاب ، )١ط(،ه١٤١٦الـــزین، القـــاهرة، دار الحـــدیث، 
بــن ابــاب مــسند علــي مــسند العــشر المبــشرین بالجنــة؛ 

. ١٢٣٤، حدیث رقم١١١، ص٢أبي طالب، ج
. ٥٢٨، ص٤، جتحفة األحوذي)٦٦(
ــــة األحــــوذي)٦٧( بــــاب فــــي ، كتــــاب الــــسیر، الترمــــذي بتحف

، حــــدیث رقــــم ٥٢٩، ص٤كراهیــــة هــــدایا المــــشركین، ج
هــــذا حــــدیث حــــسن : "، رواه وقــــال)واللفــــظ لــــه(، ١٥٧٧
كتـابسـنن أبـي داود بـشرح عـون المعبـود، ."صحیح
، ٥بـــاب فـــي اإلمـــام یقبـــل هـــدایا المـــشركین، ج، الخـــراج

. ، رواه وسكت عنه٣٠٥٥، حدیث رقم ٤٣٨ص 
.٥٢٩، ص٤، جتحفة األحوذيالمباركفوري، )٦٨(
المبــــاركفوري، .٢٨٤، ٥، جفــــتح البــــاريابــــن حجــــر، )٦٩(

محمــد بــن علــي بــن .٥٣٠، ص ٤، جتحفــة األحــوذي
نیـــل األوطـــار شـــرح ، )ه١٢٥٥ت (محمـــد الـــشوكاني 

ار ، بیـروت، دمنتقى األخبار من أحادیث سید األخیـار
.٥-٤، ص٦، ج)١ط(، ه١٤٠٣الكتب العلمیة، 

، )ه٤٥٦ت (علــــــي بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن ســـــــعید بـــــــن حـــــــزم )٧٠(
لجنــة إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، : تحقیــقالمحلــى، 

.١٥٩، ص٩دار اآلفاق الجدیدة، ج
ـــــاوىالـــــشیخ نظـــــام ومجموعـــــة مـــــن علمـــــاء الهنـــــد، )٧١( الفت

، دار الفكـــر، الهندیـــة فـــي مـــذهب اإلمـــام أبـــي حنیفـــة
.٣٤٧، ص٥، جه١٤١١

، ١٨٥-١٨٤، ص١، جلــــسان العــــربابــــن منظــــور، )٧٢(
ــاموس المحــیطالفیــروز أبــادي، . مــادة هنــأ ٧٢، صالق
.مادة هنأ

، ٩٩٦، ص٢جالمعجـم الوسـیط، مجمـع اللغـة العربیـة، )٧٣(
.مادة هّنأ، باب الهاء

، دار النفـــائس،معجـــم لغـــة الفقهـــاءمحمـــد رواس قلعجـــي، )٧٤(
.٤٩٥، ص١، ج)٢ط(، ه١٤٠٨

، بـاب كیـف كتـاب النكـاح، الباريصحیح البخاري بفتح)٧٥(
.٥١٥٥حدیث رقم ٢٧٦، ص٩یدعى للمتزوج، ج

ــووي)٧٦( ، المــسافرین، كتــاب صــالةصــحیح مــسلم بــشرح الن
، ١٢٢، ص٤بـــاب فـــضل ســـورة الكهـــف وآیـــة الكرســـي، ج

.١٨٨٢حدیث رقم 
ت (أحمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن ســــــــالمة القلیــــــــوبي : انظــــــــر)٧٧(

ــــدین القلیــــوبي علــــى، حاشــــیة )ه١٠٦٩ شــــرح جــــالل ال
ــــاج الطــــالبین ــــى منه ــــي عل ، لبنــــان، دار الفكــــر، المحل

البهـــــــــوتي، كـــــــــشاف القنـــــــــاع، .٣٥٩، ص١، جه١٤١٩
ــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن محمــــــــد بــــــــن قاســــــــم . ٦٠، ص٢ج عب

حاشـیة الـروض المربـع شـرح ، )ه١٢٩٢ت (العاصمي 
.٥٢٢، ص٢، ج)١ط(ه ١٣٩٧زاد المستقنع، 

.٤٦ص،٩، جشرح النووي لصحیح مسلم)٧٨(
ــــووي)٧٩( كتــــاب البــــر والــــصلة، صــــحیح مــــسلم بــــشرح الن

، ٨بــــــــــاب تـــــــــــراحم المــــــــــؤمنین وتعـــــــــــاطفهم، ج، واآلداب
صــــحیح.)واللفــــظ لــــه(، ٦٥٢٩، حــــدیث رقــــم ١٩٢ص

، بـاب رحمـة النـاس كتـاب األدب، بفتح البـاريالبخاري
. ٦٠١١، حدیث رقم ٥٣٨، ص١٠والبهائم، ج

مجمـــوع ، )ه٧٢٨ت (أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــیم بـــن تیمیـــة )٨٠(
عبــد : جمــع وترتیــبفتــاوى شــیخ اإلســالم ابــن تیمیــة، 

الـــرحمن بـــن محمـــد العاصـــمي، طبـــع بإشـــراف الرئاســـة 
.٢٥٣، ص٢٤العامـــــة لـــــشؤون الحـــــرمین الـــــشریفین، ج

. ٥٢٢، ص٢العاصمي، الروض المربع، ج
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بـــاب ، كتـــاب المغـــازي، صـــحیح البخـــاري بفـــتح البـــاري)٨١(
ث ، حــدی١٤٤–١٤١، ص٨حــدیث كعــب بــن مالــك، ج

صــحیح مــسلم بــشرح النــووي، .)واللفــظ لــه(٤٤١٨رقــم 
ــــــك  ــــــن مال ــــــاب حــــــدیث توبــــــة كعــــــب ب ــــــة، ب كتــــــاب التوب

.٦٩٤٧، حدیث رقم ٤٣–٣٦، ص٩وصاحبیه، ج
نظــــر ا.٤٢، ص٩، جشــــرح النــــووي لــــصحیح مــــسلم)٨٢(

.١٥٦، ص٨، جفتح الباريابن حجر، : شبیهًا بهذا
ت ) (ابــــن قــــّیم الجوزیــــة(محمــــد بــــن أبــــي بكــــر الزرعــــي )٨٣(

، تحقیـــق زاد المعـــاد فـــي هـــدي خیـــر العبـــاد، )ه٧٥١
شـــــــعیب وعبـــــــد القـــــــادر األرنـــــــؤوط، مؤســـــــسة الرســـــــالة، 

.٥١٢، ص٣، ج)٣ط(، ه١٤٢٣
علــى رأي فــي هــذه –رغــم بحثــي واستقــصائي–لــم أعثــر )٨٤(

المــسألة لفقهــاء المــذاهب األربعــة فــي مــصادرهم، ســوى 
.ما قاله ابن القّیم في كتابه أحكام أهل الذمة

.٤٤١، ص١جأحكام أهل الذمة، ابن قّیم الجوزیة، )٨٥(
. السابق نفسه)٨٦(
ــــــشرح ، )ه١٤٢١ت (محمــــــد بــــــن صــــــالح العثیمــــــین )٨٧( ال

ه ١٤٢٨الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجـوزي، 
.٧٦، ص٨، ج)١ط(

الـــوجیز فـــي تفـــسیر الكتـــاب علـــي بـــن أحمـــد الواحـــدي، )٨٨(
ـــــقالعزیـــــز ـــــم، صـــــفوان داودي، دمـــــشق، دار : ، تحقی القل
البغــــــــــــــوي، معــــــــــــــالم .١٠٨٩، ص٢، ج)١ط(،ه١٤١٥

، ٤، جمــدارك التنزیــلالنــسفي، .٣٣١، ص٤التنزیــل، ج
.٩٣، ص٨، جأضواء البیانالشنقیطي،.٢٣٨ص

بـاب ، كتـاب البـر والـصلة، صحیح مسلم بشرح النـووي)٨٩(
.٦٤٦٣حدیث رقم ١٦٦، ص٨تفسیر البر، ج

بـــاب ، قـــبكتـــاب المنا، صـــحیح البخـــاري بفـــتح البـــاري)٩٠(
، حـدیث رقـم ١٢٩، ص٧مناقب عبد اهللا بن مسعود، ج

٣٧٥٩.
بــاب ، كتــاب الرضــاع، ســنن الترمــذي بتحفــة األحــوذي)٩١(

، ٢٥، ص٤مــــا جــــاء فــــي حــــق المــــرأة علــــى زوجهــــا، ج
هــذا حــدیث حــسن "رواه وقــال عنــه . ١١٦٢حــدیث رقــم 

، كتـاب الـسنةسنن أبي داود بعـون المعبـود، "/ صحیح
٦٦، ص٨اإلیمـان ونقـصانه، جباب الدلیل على زیـادة 

.، رواه وسكت عنه٤٦٧٠حدیث رقم 

بــاب ، ، كتـاب البــر والــصلةالترمــذي بتحفــة األحــوذيســنن)٩٢(
، حــدیث رقــم ٣٨٧، ص٥مــا جــاء فــي الفحــش والــتفحش ج

".هذا حدیث حسن صحیح: "، رواه وقال١٩٧٥
ــة األحــوذي)٩٣( بــاب مــا ، كتــاب البــر، ســنن الترمــذي بتحف

، حـــــدیث رقـــــم ٤١١، ص٥ججـــــاء فـــــي حـــــسن الخلـــــق 
واللفـظ "هـذا حـدیث حـسن صـحیح، : ، رواه وقال٢٠٠٢

بـاب ، كتـاب األدب، سنن ابي داود بعون المعبود."لـه
، ٤٧٩١، حدیث رقـم ١٩٥، ص ٨ج،في حسن الخلق

).رواه وسكت عنه(
بـاب فـي ، كتـاب األدب، سـنن أبـي داود بعـون المعبـود)٩٤(

، ٤٧٩٠، حــــــدیث رقــــــم ١٩٥، ص٨حــــــسن الخلــــــق، ج
).واه وسكت عنهر (

كتــــاب البــــر والــــصلة، ســــنن الترمــــذي بتحفــــة األحــــوذي،)٩٥(
، ٣٩٧، ص٥بــــــاب مــــــا جــــــاء فــــــي معاشــــــرة النــــــاس، ج

.حدیث حسن صحیح: ، رواه وقال١٩٨٧حدیث رقم 
بــاب إذا ، كتـاب الجنـائز،صـحیح البخـاري بفـتح البـاري)٩٦(

.١٣٥٦، حدیث رقم ٢٧٨، ص٣أسلم الصبي، ج
، )ه٤٦٣ت (عبــد البــر النمــري یوســف بــن عبــد اهللا بــن )٩٧(

التمهیـــد لمــــا فــــي الموطـــأ مــــن المعــــاني واألســــانید، 
مصطفى بن أحمد العلوي و محمد عبـد الكبیـر : تحقیق

البكــري، نــشر وزارة عمــوم األوقــاف والــشؤون اإلســالمیة 
.٩١، ص١٧، جه١٣٨٧في المغرب، 

المصنف ، )ه٢٣٥ت (عبد اهللا بن محمد بن أبي شـیبة )٩٨(
كمال الحـوت، الریـاض، : ، تحقیقاآلثارفي األحادیث و 
، كتـاب األدب، بـاب فـي )١ط(،ه١٤٠٩مكتبة الرشد، 

، حـدیث ٢٥٥، ص ٥الیهودي والنصراني یدعى لـه، ج
.٢٥٨٢٥رقم 

.١٣٤٢، ص٣جأحكام أهل الذمة، ابن قّیم الجوزیة، )٩٩(
حـدیث المقـدام مـسند الـشامیین، مسند أحمد بـن حنبـل، )١٠٠(

، حـــدیث رقـــم ٢٩١، ص١٣بـــن معـــد یكـــرب الكنـــدي، ج
واللفــظ (إســناده صــحیح : ، قــال محقــق الكتــاب١٧١٠٦

كتــاب األدب، ، ســنن إبــن ماجــه بــشرح الــسندي.)لــه
، حــــــــدیث رقــــــــم ١٩٢، ص ٤بــــــــاب حــــــــق الــــــــضیف، ج

لیلة الضیف حـق علـى كـل : "، وفي روایة أخرى٣٦٧٧
كتـاب األطعمـة، سنن أبي داود مع عون المعبـود " مسلم
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، حــدیث رقــم ٥٦٠، ص٦بـاب مــا جــاء فــي الــضیافة، ج
).رواه وسكت عنه. (٣٧٤٦

، كتــــاب األدب، بــــاب فــــي مــــصنف ابــــن أبــــي شــــیبة)١٠١(
، حـدیث ٢٥٥، ص٥الیهودي والنصراني یدعى له، ج

رواه ابـــن أبـــي شــیبة بـــسنده عـــن : قلـــت.٢٥٨٢٤رقــم 
ـــــــصورعن ابـــــــراهیم عـــــــن رســـــــول  , اهللا جریـــــــرعن من

, وهـــو تــــابعي, ابـــراهیم بــــن یزیـــد النخعـــي:وابـــراهیم هـــو
أحمـــد بـــن علـــي بـــن : انظـــر , لیـــه فالحـــدیث مرســـلوع

, تقریــــــــــب التهــــــــــذیب, (ه٨٥٢ت(حجــــــــــر العــــــــــسقالني 
, ١ج, ه١٤٠٦, دار الرشــــــید,محمــــــد عوامــــــة: تحقیــــــق

.٩٥ص
رواه ابــن : قلــت . ٢٥٨٢٣الــسابق نفــسه، حــدیث رقــم )١٠٢(

أبــي شــیبة بــسنده عــن عبــداهللا بــن المبــارك عــن معمــر 
تـــادة بـــن ق: وقتـــادة هـــو, عـــن قتـــادة عـــن رســـول اهللا 

وعلیــــــــه فالحــــــــدیث , دعامـــــــة الــــــــسدوسي وهــــــــو تـــــــابعي
, ١ج,تقریـــــب التهـــــذیب, ابـــــن حجـــــر: انظـــــر ,مرســـــل

. ٤٥٣ص
أحمـــــد بـــــن عبـــــد الحلـــــیم بـــــن عبـــــد الـــــسالم ابـــــن تیمیـــــة )١٠٣(

ــــة ، )هـــــ٧٢٨ت( ــــستقیم مخالف ــــصراط الم ــــضاء ال اقت
عــصام الحرســتاني ومحمــد : تحقیــقأصــحاب الجحــیم، 

ـــــــــــل،  ـــــــــــروت، دار الجی ـــــــــــي، بی ، )١ط(،ه١٤١٣الزغل
أحكــــــام أهــــــل ابــــــن قــــــّیم الجوزیــــــة، .٢١٢، ١٩٧ص

.١٢٤٥، ص٣، جالذمة
لـــــم أعثـــــر علـــــى رأي للعلمـــــاء القـــــدامى مـــــن أصـــــحاب )١٠٤(

المـذاهب فـي هـذه المـسألة ســوى مـا سـبق فـي الهــامش 
" اتفـاق أهـل العلـم: "السابق، ولكنّ ابن القّیم نصّ على

.على الحرمة
ــــصراط المــــستقیم، ابــــن تیمیــــة، )١٠٥( قــــّیم ابــــن.١٩٧صال

.١٢٤٩، ص٣جأحكام أهل الذمة، الجوزیة، 
ــــستقیم، ابــــن تیمیــــة، )١٠٦( ــــصراط الم ، ٢٢٤: الــــصفحاتال

١٣٧–٢٣٥، ٢٢٦.
.٤٤١، ص١جأحكام أهل الذمة،)١٠٧(
فتــــاوى اللجنــــة الدائمــــة للبحــــوث العلمیــــة واإلفتــــاء، جمــــع )١٠٨(

وترتیــــب أحمــــد الــــدویش، القــــاهرة، أولــــى النهــــى لإلنتــــاج 
الفتـــــاوى .٤٣٦، ص٣، ج)٤ط(، ه١٤٢٤اإلعالمـــــي، 

ـــد –الـــشرعیة مـــن المـــسائل العـــصریة  فتـــاوى علمـــاء البل

، تقـــدیم )ابـــن بـــاز، العثیمـــین، الجبـــرین، الفـــوزان(الحـــرام 
.٩٦، ص)١ط(، ه١٤٢٠سعد البریك، 

ـــى زاد المـــستقنع، ابـــن العثیمـــین، )١٠٩( ـــع عل ـــشرح الممت ال
.٧٥، ص٨ج

.١٢٥٠، ص٣جأحكام أهل الذمة، ابن قّیم الجوزیة، )١١٠(
تهنئـة بنـك الفتـاوى، اسـألوا أهـل الـذكر، : انظر الفتـوى)١١١(

تــاریخ الفتــوى النــصارى بأعیــادهم، وبطاقــات التهنئــة، 
Islam onالموقــع علــى اإلنترنــت . م٨/٤/٢٠٠٧

line. Net.
دمـشق، دار فتاوى مصطفى الزرقا، مجد أحمد مكـي، )١١٢(

ــــــــــم،  ، وانظــــــــــر الفتــــــــــوى ٣٥٥، ص)١ط(ه ١٤٢٠القل
تهنئـــــة النـــــصارى بعیـــــد لفتـــــاوى، بنـــــك ا: كاملـــــة فـــــي

، الموقـع علـى ٢٠٠١/ ٢٧/١٢تـاریخ الفتـوى المیالد، 
.Islam on line.netاالنترنت 

ضـــــوابط تهنئـــــة بنـــــك الفتـــــاوى، اســـــألوا أهـــــل الـــــذكر، )١١٣(
٢٧/١٢/٢٠٠١تــــاریخ الفتــــوى النــــصارى بأعیــــادهم، 
.Islam on line.netالموقع على االنترنت 

وتفاصـیل األعیـاد عنـد الیهـود للتوّسع في معرفة أنـواع )١١٤(
األعیاد والمناسبات غازي الـسعدي، : والنصارى أنظر

ـــــــدى الیهـــــــود،  عمـــــــان، دار الجلیـــــــل، والطقـــــــوس ل
عبــــــــــد القــــــــــس / ١٩-١١الــــــــــصفحات ) ١ط(م١٩٩٤

األعیــــاد المــــسیحیة ومعانیهــــا : المـــالك دویـــس، مقــــال
األردنیـــة، تـــاریخ منتـــدى الغــد، صـــحیفة الغـــد الروحیـــة، 

.أ٢٠م، ص٢٨/١١/٢٠٠٧
، ٢٤٥–٢٤٤، صاقتــــــــضاء الـــــــــصراط المـــــــــستقیم)١١٥(

٢٦٨–٢٦٧.
.لم ینص الفقهاء على هذه المسألة)١١٦(
.٥٣، ص١١، جفتح الباري)١١٧(
بــاب كیــف ، كتــاب االســتئذان، البخــاري بفــتح البــاري)١١٨(

، حـدیث ٥١، ص١١الردُّ على أهل الذمـة بالـسالم، ج
.٦٢٥٦رقم 
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