
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

التبعيَة والتقليد للغرب،  أن عامة املسلمني أصبحوا يعيشون  اليوم، ويالحظ  املسلمني  املتأمل يف واقع  إن 

 .يعيشون ذلك إما عن قصد ووعي، وإما عن جهل وضالل

للغرب  و التقليد األعمى  ينتسبون لإلسالم، سبب ذلك،  التبعية، ضعف اإليامن يف قلوب من  سبب هذه 

  .فعلونه وما يعيشون عليهواتِّباعهم يف كل ما ي

 .سبب هذه التبعية، أننا ضيقنا مفهوم الدين وحرصناه واختزلناه يف عبادات وشعائر تؤدى أداًء شكلياً 

، إضافًة إىل اقرتاف ما هنى اهلل تعاىل عنه، التأثرياُت النفسية عىل قوٍم فعل فيهم  تبعية ولعلَّ أخطر ما يف هذه ال

فهانْت   فعَله،  الفكري  يعتزون الغزُو  فام عادوا  الَعقدي،  متيُّزهم  وانتامُؤهم، وفّرطوا يف  عليهم شخصيُتهم 

 باإلسالم، بل صاروا يبتغون العزة يف غريه! 

وهذا الذي حيصل، وهذا الذي تعيشه األمة من التبعية والتقليد، أخرب عنه النبي صىل اهلل عليه وسلم بأنه 

عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: ))َلَتتَّبُِعنَّ َسنََن َمْن َكاَن  سيقع ال حمالة يف األمة، فعن أيب سعيد اخلدري  

، َحتَّى َلْو َدَخُلوا يِف ُجْحِر َضبٍّ َلَدَخْلُتْم َمَعهُ  ا بِِشرْبٍ ْم َقاُلوا: َيا َرُسوَل َقْبَلُكْم َباًعا بَِباٍع، َوِذَراًعا بِِذَراٍع، َوِشرْبً

 .َل: َفَمْن؟((اهللَِّ، اْلَيُهوُد َوالنََّصاَرى؟ َقا 

من   كثري  يف  غرَيهم  فاتبعوا  املسلمني،  بني  فيام  وانترش  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  النبي  به  أخرب  ما  وقع  وقد 

عاداهتم وسلوكياهتم وقلدوهم يف شعائرهم واحتفلوا بأعيادهم التي ال متت لألمة اإلسالمية بأية صلة ال  

 .  ال ثقافةعقديا و

اإلسال  واهلوية  اإلسالم  عزة  وشباُُبم؟                                فأين  املسلمني  أطفال  عليه  يرتبى  أن  ينبغي  ما  أين  مية؟ 

إن عزة هذه األمة، وكرامة هذه األمة، ورفعة هذه األمِة بدينها، فال عزة وال كرامة وال رفعة إال بالدين ويف  

إذ  جالله  جل  العزة  رب  وصدق  الصاحلني،  لعباده  اهلل  ارتضاه  الذي  ولرسوله  }قال:    الدين  العزة  وهلل 

   {وللمؤمنني ولكن املنافقني ال يعلمون

 



 

 

 فام بال أقوام تركوا ما فيه عّزهم ورفعتهم ويولون وجوههم شطر الذين حادوا عن الطريق املستقيم!    

عىل املسلم أال يكون إّمعة، ال رأي له وال عزم، يقلد غريه تقليدا أعمى، ويقول أنا مع الناس، بل عليه أن   

االستقامة  ي عىل  وحيرَص  إساءاهتم،  اجتنب  أساؤوا  وإن  أحسن،  الناس  أحسن  إن  بحيث  نفسه،  وطن 

 عليها، وال جياري املنحرفني يف انحرافهم وال الضالني يف ضالهلم... 

يف   ُيرتكب  ما  أن  ويستيقن  يدرك  أن  عليه  السنة  ثم  رأس  منها  وامليالد    ليلة  يتربأ  واملوبقات  املنكرات  من 

ا عيسى بن مريم عليه السالم الذي تتم باسم ميالده تلكم االحتفاالت التي تغضب الرمحن ومن مقرتفيه 

   ولنا وقفات مع بعض األمور الرشعية: وتريض الشيطان،

االحتفال بعيد ميالد املسيح ال أصل له ال يف اإلسالم وال يف النرصانية، وإنام أدخله الوثنيون الرومان   -1

إىل النرصانية ملا تنرصوا يف القرن الرابع امليالدي، واستبدلوا به االحتفال بإله الشمس الذي كانوا يقيمونه 

يبدأ الذي  اليوم  باعتباره  ديسمرب،  و  يف اخلامس والعرشين من   ، النهار  يوم احتفال الصينيني هو  فيه طول 

الفرس بميالد إهلهم )ميثرا(، ويوم احتفال اهلندوس  كذلك بميالد رُبم  )جانغ يت(، ويوم احتفال قدماء 

إهلهم والليتوانيني،   بميالد  للكلدانيني،  بالنسبة  نفسه  واألمر  اليونان    )كريشنا(،  وعند  القدامى،  والروس 

 لهم عىل يوم واحد؟ وغريهم، فكيف اتفقوا ك

وبام أن هذا االحتفال من خصائص النصارى، فمشاركة املسلم هلم فيه نوع من الوالء هلم، واالنحشاِر -2

ِذيَن آَمنُوا ال َتتَِّخُذوا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء } :يف زمرهتم، والرىض بمعتقداهتم، واهلل تعاىل يقول َا الَّ َيا َأُّيُّ

أَ  ِمنُْهمْ َبْعُضُهْم  ُه  َفإِنَّ ِمنُْكْم  ُْم  َيَتَوهلَّ َبْعٍض َوَمْن  يَعٍة ِمَن األَْمِر  } :ويقول[.  51]املائدة:  { ْولَِياُء  ُثمَّ َجَعْلنَاَك َعىَل ََشِ

ِذيَن ال َيْعَلُمونَ  بِْعَها َواَل َتتَّبِْع َأْهَواَء الَّ  َتَشبََّه بَِقْوٍم  والرسول صىل اهلل عليه وسلم يقول: ))َمنْ   [18]اجلاثية:  {َفاتَّ

 .))  َفُهَو ِمنُْهْم(( ويقول: ))املَْْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ

يعقب  -3 عندنا  الفطر  عيد  كان  فإذا  وعقدية؛  وأخالقية  َشعية  خمالفات  من  االحتفال  هذا  يصحب  ما 

كؤوس   الحتساء  مناسبة عندهم  السنة  رأس  عيد  فإن  احلج،  عبادة  يعقب  األضحى  وعيُد  الصيام،  عبادة 

املول  أن  اعتقاد  مع  واملوبقات،  الفواحش  فنون  وممارسة  املجون،  نغامت  عىل  والرقص  هذا  اخلمور،  يف  ود 

 .التاريخ هو الرب، أو ابن الرب، القائم عىل الكون خلقا وتدبريا وختليصا 

 من مثل هذه االحتفاالت؟ ة رشيعال إىل موقف نصوص جيب أن ننتبه  -4



 

 

تعاىل:  -5    قوله  يف  سريين  ابن  ورَ }قال  الزُّ َيْشَهُدوَن  اَل  ِذيَن  أعياد  هو ،  {َوالَّ من  عيد  وهو  الشعانني 

 . جماهد: الزور: أعياد املرشكني وقال ، النصارى

اهلل عنهام  بن عمٍرو ريض  اهللِ  ببالد األعاجم، فصنع نريوزهم ومهرجاهنم، وتشبه ُبم :  وقال عبد  مر  من 

 . حتى يموت وهو كذلك، ُحرش معهم يوم القيامة 

وكان    دينهم.  ختص  التي  املرشكني  بأعياد  املسلمني  احتفال  حتريم  عىل  األربعة  األئمة  أمجع  علامء ولقد 

 .املالكية من أكثرهم تشددا يف هذا األمر

التي تدل عىل تعظيم دين  اللعب  ابن رشد إىل منع َشاء  السنة،  غري دين اإلسالم  وذهب  ، كشجرة رأس 

وجمسم البابا نويل، فضال عام فيه تصاليب، فقال: )ال حيل عمل يشء من هذه الصور، وال جيوز بيعها وال  

هذا   ألن  ُبا(،  خلقهالتجارة  بعض  من  تصدر  وشتيمة  اهلل  عىل  كذب  يوم  هو  النََّصاَرى } :اليوم  َوَقاَلِت 

َبنِي اْبُن آَدَم َوََلْ [30]التوبة:    {املَِْسيُح اْبُن اهللَِّ  ، وقد صح عن نبينا صىل اهلل عليه وسلم أنه قال: ))َقاَل اهللَُّ: َكذَّ

ا َشْتُمُه   َيُكْن َلُه َذلَِك، َوَشَتَمنِي، َوََلْ َيُكْن َلهُ  اَي َفَزَعَم َأِّنِّ الَ َأْقِدُر َأْن ُأِعيَدُه َكاَم َكاَن، َوَأمَّ ا َتْكِذيُبُه إِيَّ َذلَِك، َفَأمَّ

َِذ َصاِحَبًة َأْو َوَلًدا((.   اَي، َفَقْوُلُه ِِل َوَلٌد، َفُسْبَحاِِّن َأْن َأختَّ  إِيَّ

احتفال    جمرد  إال  هو  ما  السنة  رأس  أن  م  يتوهَّ الناس  وأنه بعض  امليالدية،  السنة  انتهاء  بمناسبة  عام  كل 

ألمر  االحتفال  بني  فْرق  إذ  سليم؛  غري  وهذا  شابه،  وما  وبالنجاح  ج  وبالتخرُّ بالُعرس  كاالحتفال  ُمباح؛ 

العيد ى  ر االحتفال بحَدٍث داخٌل يف مسمَّ فتكرُّ ر االحتفال حِلََدث متكرر؛  َتكرُّ َأْنَصُح عاِرض وبني  نِي  إِنَّ  ،

َهذِ َنْفِِس   ملِِْثِل  َننَْصاَع  وأالَّ  األَْعَياِد،  ُِبَِذِه  َنْحَتِفَل  َواَل  التَّْزينِِي،  َوَراَء هذا  َننَْجِرَف  أالَّ  األََراِجيِف  َوإِْخَواِِّن،  ِه 

ُسوُل َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  َرَنا ِمنُْه الرَّ  َواألََكاِذيِب، َفنََقَع فِياَم َحذَّ

ْبِداهلل ريض اهلل عنه َقاَل: ُكنَّا ِعنَْد النَّبِيِّ صىل اهلل عليه وسلم ، َفَخطَّ َخطًّا، َوَخطَّ َخطَّنْيِ َعْن  َعْن َجابِِر ْبِن عَ 

َفَقاَل  األَْوَسِط  اخْلَطِّ  يِف  َيَدُه  َوَضَع  ُثمَّ  َيَساِرِه،  َعْن  َخطَّنْيِ  َوَخطَّ  اآليَ  :َيِمينِِه،  َهِذِه  َتاَل  ُثمَّ  اهلل،  َسبِيُل   :ةَ َهَذا 

َق بُِكْم َعْن َسبِيلِِه َذلُِكْم َوصَّ } ُبَل َفَتَفرَّ بُِعوُه َواَل َتتَّبُِعوا السُّ اطِي ُمْسَتِقياًم َفاتَّ ُكْم َتتَُّقونَ َوَأنَّ َهَذا ِِصَ   {اُكْم بِِه َلَعلَّ

ماجة[  153]األنعام:   ابن  سنن  لُهمَّ   .صحيح  َسبِيَل   الَّ ُهَداًة اْرُزْقنَا  َواْجَعْلنَا  املُْْبطِلنَِي،  َطِريَق  َوَجنِّْبنَا  املُْْرَسلنَِي، 

 .بِاإِلْساَلِم َقائِِمنَي َوَقاِعِدينَ  َمْهِديِّنَي، َواْحَفْظنَا

 

 واحلمد هلل رب العاملني 


