
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

اإلسالم دين يدعو إىل كل خري، وَينهى عن كلِّ رش؛ يدعو إىل اإلحسان إىل الناس كافَّة، والتعامل معهم  إن  

أن   عباَده  اهلل  أمر   لذا  لعياله؛  أنفعهم  اهلل  إىل  اخلَْلق  أحبَّ  وأن  اهلل  عيال  اجلميع  أن  أساس  عىل  باحلسنى؛ 

تِي ِهَي َأْحَسنُ   َوُقْل }:   تعاىل يقول  والتي هي أطيب    يقولوا التي هي أحسن   [ 53]اإلرساء:    {لِِعَباِدي َيُقوُلوا الَّ

َكاةَ }: قالو الزَّ اَلَة َوآُتوا  َوَأِقيُموا الصَّ م القوَل   كيفنظر  او  ،[83]البقرة:  {َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا  أن اهلل تعاىل قدَّ

الزكاة التعامل احلََسن مع الناس يف وحقه يف العبادة  احلََسن للناس عىل إقامة الصالة وإيتاء  ، لندِرك أمهيَة 

                     اإلسالم..                                                                                                      

ر اإلسالُم هلم مجيًعا احلقَّ يف  والناس يف نظر اإلسالم سواسية كأسنان املْشط، فهم أبناء العائلة اإلنسانية، وفَّ 

ْمنَا َبنِي آَدمَ }العيش والكرامة دون استثناء أو متييز؛ قال تعاىل َوََحَْلنَاُهْم يِف اْلََبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقنَاُهْم      َوَلَقْد َكرَّ

ْلنَاُهْم َعىَل َكثرٍِي ِِمَّْن َخَلْقنَا َتْفِضيالً ِمنَ  يَِّباِت َوَفضَّ  . [ 70 اإلرساء:]{ الطَّ

ق فيها بني مسلم وغريه الكرامة التي وهبها اهلل تعاىل للناس  هذو  ُيفرِّ الناس كلهم أبناء أب   بل مسلم،    مل 

ًيا وجملجاًل: ))يا واحد وأم واحدة، كام نادى به ا لرسول صىل اهلل عليه وسلم يف ُخْطبته حلجة الوداع ُمدوِّ

أهيا الناس، أال إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، أال ال فضَل لعريب عىل عجمي، وال لعجمي عىل عريب،  

سالم، مل ينظر الذين مل ينتسبوا إىل اإل و  وال ألَحر عىل أسود، وال ألسود عىل أَحر إال بالتقوى، َأبلَّغُت؟((

    .طاملا مل حياربونا ويمنعونا من دعوتنا  إليهم إنام امرنا باإلحسان    القرآن الكريم إليهم عىل أهنم ليسوا برشاً 

مع غرينا   كمسلمني، وعالقتنا ومن عظيم فضل اهلل تعاىل علينا أنه بنين لنا رشعه ونظنم لنا عالقتنا فيام بيننا  

مسلم انغمس معهم وقلدهم    -1واملسلمون اليوم يف تعاملهم مع غري املسلمني صنفان:    من غري املسلمني،

االسالم!!   يرس  باسم  ذلك  وفعل  دينه  حساب  عىل  يشء  عىل-2بكل  جافاهم  وصنف  متاما  النقيض   

عيادة  أو  عليهم  السالم  القاء  عنده  الكبائر  وأكَب  وامواهلم،  غيبتهم  واستحل  بوجههم  وعبس  وعاداهم 

 !! مرضاهم او هتنئتهم يف أفراحهم وأيضا فعل ذلك باسم اإلسالم

 



 

 

 

َيألف   انسانيته  ويعيش وحده بل قال رسول اهلل ))املؤمن  ينسلخ من  ان  املسلم  يريد من  واهلل سبحانه ال 

أنفعهم للناس((،   يقول الناس  يألف وال يؤلف، وخري  اهللَُّ :تعاىل   وُيؤلف وال خري فيمن ال  َينَْهاُكُم  ))اَل 

ُيْ  َومَلْ  يِن  الدِّ يِف  ُيَقاتُِلوُكْم  مَلْ  ِذيَن  الَّ حُيِبُّ َعِن  اهللََّ  إِنَّ  إَِلْيِهْم  َوُتْقِسُطوا  وُهْم  َتََبُّ َأْن  ِدَياِرُكْم  ِمْن  ِرُجوُكْم 

فقدم الَب عىل    العدل معهم،  تقسطواومعنى  أن تَبوهم والَب كلمة أعىل من العدل    [ 8]املمتحنة:   املُْْقِسطنَِي(( 

اًل يتسول، فقال له مالك يا شيخ؟ فقال  فهذا عمر بن اخلطاب كان يسري يومًا يف الطريق فرأى رجالقسط ،

الرجل: أنا هيودي وأتسول ألدفع اجلزية، فقال عمر: واهلل ما انصفناك نأخذ منك شابًا ثم نضيعك شيخًا  

أخا له مرشكا بمكة ثوبا من حرير، ومل حيتج    عمر بن اخلطاب  واهلل ألعطينك من مال املسلمني، وأهدى

الن النبي عليه السالم مل ينكر ان حيب   ((  املَْْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ ))   قالن رسول اهللأ عليهم أحد من الصحابة ب 

الرجل أخاه ولو كان مرشكا او االب ابنه ولو كان مرشكا او االبنة أمها ولو كانت مرشكة انام انكر علينا اهلل  

ودي لطيب خلقه ورسوله ان نحبهم لعقيدهتم أما اذا أحببت أخي أو صديقي أو جاري النرصاين او اليه

إِنََّك اَل }كافر مع أنه  وحسن معرشه وبره واحسانه فهذا ليس حبا حمرما فهذا خري اخللق كان حيب أبا طالب 

َيَشاءُ  َمْن  هَيِْدي  اهللََّ  َوَلكِنَّ  َأْحَبْبَت   َمْن  السالم حيب ،  [  56]القصص:  {هَتِْدي  عليه  ايب طالب وكان  نزلت يف 

عقيل بن ايب طالب حبني حب ابن عم البن عمه وحبا الن عمه أبا طالب كان حيب عقيال حمبة خاصة دون  

  ، أوالده  فطري ال  سائر  حب  لزوجته  الزوج  وحب  الكتاب  اهل  زواج  لنا  من  إواهلل رشع  بل هو  فيه  ثم 

 ... هو بمعزل عن حب العقيدة ال حرج فيهالفطرة السليمة فاحلب أهيا االخوة الذي 

ويكثر يف كل عام وكام هو حال املسلمني مع كل مناسبة ختصهم أو تتعلق بغريهم االقتتال وتراشق التهم 

شهر  لدخول  الرؤية  او  الفلكية  احلسابات  باعتامد  مثال  احلال  هو  كام  احلق  واحتكار  الدين  يف  والطعن 

 ين العيدين؟ ذنة ما هو حكم اإلسالم يف هتنئة النصارى هبرمضان، واالن عيد امليالد ورأس الس

فم وحديثا  قديام  فيها  املختلف  املسائل  من  هذ  هي  وعدوا  اجلواز  وعدم  التحريم  العلم  أهل  بعض  ذهب 

 االمر من الوالء والَباء... 

التهنئة عن طريق االيميل والبطاقات ووسائل التواصل او بالكالم  و واملصافحة،  ذهب آخرون إىل جواز 

 وقالوا: هي من املسائل التي ال نص فيها وال حتريم إال بنص.. 

 



 

 

 

التهنئة واملشاركة يف االحتفال فمشاركتهم يف االحتفال وطقوسه ِما حرمه الشارع، أما هتنئتهم   وفرق بني 

 فجائزة من باب الَب واإلحسان إليهم... 

ملسلمني ورأي نائبه الشيخ عبد اهلل بن بيه وهو  وهذا رأي الشيخ القرضاوي رئيس االحتاد العاملي لعلامء ا

رضا   رشيد  حممد  االمام  به  وقال  األزهر  فتوى  وهو  واإلفتاء  للبحوث  األوريب  املجلس  لدى  به  املفتى 

وهو منقول عن شيخ اإلسالم ابن تيمة إن كان فيه مصلحة ذكره االمام املرداوي والعالمة مصطفى الزرقا  

الب االمام  وذكره  االنصاف  والتحريم  يف  باجلواز  قال  أَحد  االمام  أن  قال  ملا  تيمية  ابن  اختيارات  يف  عيل 

 . والكراهة فاختار ابن تيمية اجلواز وقال بجواز هتنئتهم وعيادهتم وزيارهتم

اقتضاء الرصاط املستقيم يف خمالفة أصحاب اجلحيم قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رَحه اهلل تعاىل يف كتابه ] 

ال تكون إال بعد ظهور الدين وعلوه وملا كان املسلمون يف أول األمر  : ))إن املخالفة هلم  [177-176ص  

يكن   مل  حرب  غري  كفر  دار  أو  حرب  بدار  املسلم  أن  لو  اليوم:  ذلك  ومثل  هلم   املخالفة  يرشع  مل  ضعفاء 

مأمورا باملخالفة هلم يف اهلدي الظاهر ملا عليه يف ذلك من الرضر بل قد يستحب للرجل أو جيب عليه أن  

هم أحيانا يف هدهيم الظاهر إذا كان يف ذلك مصلحة دينية من دعوهتم إىل الدين  أو دفع رضرهم عن  يشارك

         .(( املسلمني ونحو ذلك من املقاصد الصاحلة 

 قول ما تسمعون واستغفر اهلل يل ولكم أ 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 


