تقرير غير مستو على سوقه في تهنئة الكفار بأعيادهم
رد على الدكتور حاتم الشريف
احلمد اهلل حق محده  ،والصالة والسالم على عبده ورسوله وخليله نبينا حممد وآله وصحبه .
أما بعد فقد اطلعت على كالم للدكتور حامت الشريف ـ هداه اهلل ورزقه حسن االتباع ـ ذكر فيه تفصيال
عن هتنئة الكفار بأعيادهم  ،خمالفا ملاقرره أه العلم الراسوو  ،وصدر عن غري مورد إال استحسانات
ليس له فيها مستند صحيح  ،والتعلي مقبول.
وال أظن أحدا من أه العلم وطالبه يقرأ ماذكره الدكتور إال كا جمرد قرآءته إسقاطا له ؛ لعدم جريانه
على األصول العلمية يف االستدالل  ،ولكن ملا نشر هذه املقالة ؛ فوشيت أ يلتبس األمر على العوام
 ،رأيت أنه من الواجب التعليق عليها مبا يبني وهاءها وبطالهنا على وجه اإلجياز .
فمما جاء يف كالمه قوله  ( :فتهنئة الكافر بعيده الديني له حالتان األولى  :تهنئته بما يدل على
الرضا بدينه أو بالدعاء له بالثبات على الكفر  ,فهذا ونحوه ال يجوز قطعا  ,وهذا هو الذي ليس
فيه خالف ) .
وهذا كالم يف غاية السقوط ؛ ذلك أ هتنئة الكافر وخماطبته مبا يدل على الرضا بكفره أوبالدعاء له
بالثبات على الكفر الجيوز سواء يف األعياد أو يف غريها ؛ فبط التقسيم املذكور ؛ أل الكالم منحصر
يف زمن معني بلف ليس فيه ماذكر .
ثم قال  ( :والثانية تهنئته في عيده الديني بما ال يدل على الرضا عن دينه وال بنحوه من المعاني
الباطلة  ,كعبارة  :عيد سعيد  ,فهو دعاء له بأن تكون حياته خالية من المنغصات  ,وال يفهم
الكافر أنك بمجرد ذلك قد رضيت عن دينه وال أنك قد دخلت فيه  .أو كعبارة  :كل عام وأنت
بخير  ,فهي دعاء له في الحقيقة بالهداية ,ألن الخير التام ال يكون إال مع اإليمان .
واألصل في ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم لهرقل ( :السالم على من اتبع الهدى) ,فالنبي صلى
اهلل عليه وسلم يريد أن يتلطف معه  ,بما يليق بمنزلته  ,ولذلك فسوف يتوهم هرقل أن تحية النبي
صلى اهلل عليه وسلم قد شملته  ,خاصة وهي في صدر خطاب موجه إليه  ,والحقيقة أن النبي

صلى اهلل عليه وسلم قصد بتحيته تخصيص دعائه بالسالم لمن اتبع هداه  .فهذا التصرف من
النبي صلى اهلل عليه وسلم يدل على جواز هذا النوع من التلطف مع الكفار  ,والمبني على التورية
والمداراة وما يسميه الناس اليوم بالمجاملة  ,وعلى استحباب هذا النوع من التلطف عند إرادة
دعوة الكفار وهدايتهم .
فإذا استحضرنا ذلك  ,واستحضرنا أن عيد رأس السنة عند النصارى ليس كله عيدا دينيا  ,وال
غالبهم يستحضرون في جميعه ذلك المعنى الديني  ,فهذا يجعل األمر فيه أوسع  ,ويجعل القول
بجواز تهنئتهم به  :أحق بعدم اإلنكار ) .
وهذا سقوط آخر شنيع ؛ إذ إ الكاتب جع مناط التحرمي هو فهم الكافر لكالم املهنئ بأنه قد رضي
عن دينه !

وعلى هذا الكالم ـ الساقط من أصله ـ ال تكو التهنئة حراما إال إذا صرح الكافر هبذا الفهم !ووما
يبط هذا مارواه الشيوا عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال  ( :من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق
) فهذا يدل على أ جمرد القول معصية  ،وإ
مث ألغى الكاتب قرينة الزما أواحلال أوالسياق اليت تقال فيها عبارات التهنئة للكافر وهي موافقة عيدهم
 ،فإذا قال القائ للكافر يف وقت عيده  :عيد سعيد  ،أو ك عام وأنتم خبري  ،مل يصح أ يقال ـ على
رأي الكاتب ـ  :إنه هتنئة .
فسبحا اهلل ؛ إ أبلد البلداء وأغىب األغبياء يفهم أنه هتنئة إال الكاتب فإنه مل يفهم هذا ! فألغى القرينة
واللف والعرف  ،فماذا بقي ؟ وعلى أي شيء اعتمد ؟ فياليته سكت .
مث استدل الكاتب بقوله صلى اهلل عليه وسلم هلرق ( :السالم على من اتبع اهلدى) وأعقبه بتقرير فيه

مؤخذات ومغالطات كثرية  ،منها :
 1ـ ظاهر كالم الكاتب مشعر بأ النيب صلى اهلل عليه وسلم ـ بأيب هو وأمي ونفسي وولدي والناس
أمجعني ـ كا حمتاال يف الدعوة إىل اهلل غري مصرح هبا  ،ولكنه أراد استدراج هرق ! فكيف هبذا مع قوله
تعاىل  ( :فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني )  ،مث إ يف احلديث ما مينع من هذا وهو قوله عليه

الصالة والسالم بعده خماطبا هرق  ( :أسلم تسلم يؤتك اهلل األجر مرتني ،فإ توليت فإمنا عليك إمث
األريسيني )
ولكن ألتمس للدكتور عذرا  ،فقد أراد تقرير املسألة من غري وجه صحيح  ،ففسد قلمه؛ لعدم وضوح
ذلك يف ذهنه  ،وإمنا هو التعسف والتأوي الفاسد ( التحريف) ،ومقام النبوة يتنزه عما ذكره الكاتب .
2ـ هذا الدعاء مشروط باتباع اهلدى ؛ فإذا اتبع هرق اهلدى كا له ح منه ،وكا من أهله  ،وإال مل
يكن كذلك  ،وهرق مل يؤمن فلم ينله الدعاء أل الدعاء معلق على شرط  ،فإذا مل يتحقق الشرط
ختلف املشروط .
 3ـ لو فرضنا جدال صحة ماذكره الكاتب فأين الداللة فيه على جواز التهنئة بالعيد؟ فإ حمص ماذكره
الباحث جواز اللني مع الكافر يف الدعوة  ،وهذا خارج عن حم البحث  ،وشواهده كثرية  ،لكن الشأ
يف التهنئة بالعيد  ،فليس يف احلديث داللة بأي وجوه الداللة املعروفة عند العلماء إال إذا كانت هناك
دالئ مطوية عند الكاتب !
 4ـ قوله  ( :فإذا استحضرنا ذلك  )...يفهم منه بناء احلكم على أمرين  ،أحدمها احلديث الذي
جعله أصال  ،وقد ذكرت ما مينع االستدالل به  ،والثاين أ غالب الكفار ال يستحضرو يف مجيعه ذلك
املعىن الديين  ،فلئن ُسلم له األول ـ وهو غري مسلم ـ فالثاين غري مسلم  ،فه الكفار صرحوا بذلك  ،أو
أ الكاتب أحصاهم واستنطقهم  ،أو أنه كشف عن قلوهبم ! فعطّ الكاتب األخذ بظاهر احلال بغري

برها  ،كما عطّ من قب ُ القرائن  ،وتأول احلديث على غري وجهه ؛ فبطلت النتيجة لبطال مقدماهتا

.

قال الكاتب  ( :وهنا أؤكد على وجوب التفريق بين محل اإلجماع في هذه المسألة ومحل
االختالف  :فمحل اإلجماع هو تهنئة الكفار بعبارة تدل على الرضا عن دينهم وما يدخل في
معنى ذلك  ,وأما تهنئتهم بما ال يدل على ذلك فنقل اإلجماع عليه دعوى غير صحيحة  ,وخلط
هذه الصورة المختلف فيها باألولى المتفق عليها هو من الخلط بين محال اإلجماع ومحال
االختالف  ,وهو خطأ كبير يؤدي إلى إنكار ما ال يصح إنكاره من االختالف السائغ ) .

ونزل كالم أه العلم املطلق عليه؟!
فص هذا التفصي ّ ،
قلت  :هذا التفريق دعوى من الكاتب  ،فمن ّ
( ق هاتوا برهانكم إ كنتم صادقني ) .
واملعروف عند أه العلم أ هتنئة الكفار بأعيادهم الدينية حمرم بإطالق كما حكاه ابن القيم يف رمحه اهلل
يف كتابه ( أحكام أه الذمة  )441/1فقال  ( :التهنئة بشعائر الكفر املوتصة به حرام باالتفاق ،
مث أ يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول  :عيد مبارك عليك أو هتنأ هبذا العيد وحنوه  ،فهذا إ َسلِ َم
قائله من الكفر فهو من احملرمات  ،وهو مبَْنزلة أ يهنئه بسجوده للصليب  ،ب ذلك أعظم إمثًا عند اهلل
 ،وأشد مقتًا من التهنئة بشرب اخلمر  ،وقت النفس  ،وارتكاب الفرج احلرام وحنوه  .وكثري ممن ال قدر
عبدا مبعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض
للدين عنده يقع يف ذلك وال يدري قبح ما فع  ،فمن هنّأ ً
ملقت اهلل وسوطه ) .
واخلالف إمنا هو يف هتنئة الكفار بغري األعياد  ،وفيها ثالث روايات عن اإلمام أمحد  :املنع مطلقا ،
اجلواز  ،الثالثة اجلواز ملصلحة راجحة  ،وهذه األخرية اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رمحه اهلل ،
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وأخريا أقول  :كا من الالئق بالدكتور أ يسعى إىل تقوية إميا األمة  ،واعتزازها بدينها  ،ومفارقتها
أله الكفر واإلشراك  ،ال أ يزيد من وهن األمة وجراحاهتا  ،ويفتق سبال للعدو ملزيد من إذالل
املسلمني وإضالهلم والتسلط عليهم  ،وإضعاف انتمائهم لدينهم الذي ارتضاه اهلل هلم  ،واخلوض مع
األمم الكافرة يف عباداهتا ـ فإ األعياد من الشرائع ـ وهتنئتهم هبا .
أسأل اهلل أ يثبتنا مجيعا على اإلسالم والسنة  ،وأ يهدي الدكتور حامتا للرجوع عن هذا القول ،
واالعرتاف باخلطأ  ،والتوبة إىل اهلل ؛ فإ اهلل حيب التوابني وحيب املتطهرين  .وصلى اهلل وسلم على
عبداهلل ورسوله نبينا حممد وآله وصحبة .
اخلميس  1433 /2 / 11هـ
عبدالعزيز بن محمد السعيد .

