
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

اليوم،    املسلمني  واقع  املتأمل يف  يعيشون    يرىإن  املسلمني   عامة  للغرب،  حالة  أن  سبب ضعف  ب التبعيَة 

بالدونية التي جعلت الكثري من املسلمني هتون عليهم شخصيُتهم وانتامُؤهم، ويفّرطوا    مإيامهن وشعورهم 

مفهوم الدين    واضيقبل  يف متيُّزهم الَعقدي، فام عادوا يعتزون باإلسالم، بل صاروا يبتغون العزة يف غريه!  

 .شعائرال عبادات وبعض ال  ه يفووحرص

اليوم    السنة    لتبيان  سنويا  ها  نكرر  ،مكررةتكون    لعلهاخطبتنا  رأس  بعيدي  باالحتفال  تعاىل  اهلل  حكم 

تكرار  وما  يقولون،  السالم كام  عليه  املسيح  وميالد  من ها  امليالدية  إن خيرجوا  ما  املسلمني  غالب  إال ألن 

 . متليه عليه أهواؤهم ورغباهتم إال من رحم اهلل تعاىل  سمعوه ويطبقوا ما بيت اهلل تعاىل حتى يتناسوا كل ما

السيدة  قاَل   ه أنّ   عائشة ريض اهلل عنها   جاء عن  ا وهذا  ))   :صّّل اهلل عليه وسّلم  لُكلِّ قوٍم عيد  إّن  أبا بكر  يا 

ذلكعيُدَنا قال  عليَها  ((  فأنَكر  ُتغنِّيان  جاريتان  وعنَدها  عائشة  ابنته  عّل  بكٍر  أبو  دخل  عليِه .  ملّا  له  فبنين 

جواَزه واستِْحَبابه، وأّن العيَد ُهو اليوم الِذي جيتِمُع النّاس فيِه إلظهار الَفَرح، والّصالة والّسالم إباَحة ذلَك 

   .َمم عن غريها من األُ به  وأنن لُِكلِّ ُأّمٍة عيد تتمّيز 

،  أن هيِدَينا رصاطُه املُسَتقيم؛ وأن ُيعيَذنا من رصاط الذيَن َغِضب عليِهم والّضالِّني بأن نندُعوه    اهللأمرنا  قد  و

الِّنيَ }:تعاىلقال  اَط الِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ املَْغُضوِب َعَلْيِهْم َوالَ الضن اَط املُْسَتِقيَم رِصَ َ  .[الفاحتة] {اِْهِدَنا الرصِّ

يعتِِهم،  والرباءة من املُرِشكني،  سؤال  دُّعاء عظيم فيه   من ُكلِّ ما ُهو من هدهِيِم وخصائِِصِهم يف دينِِهم وََشِ

ومن دينِِهم الذي حّرُفوه   النصارى  : هل هذه األعياد ِهي من خصائصاملسلمني  ولو سألَت أين واحٍد من

 إال نعم. واملنصف لن يكون جوابه  الذي ُأرسل فيهم؟  عليه الّصالة والّسالم  عيسىوأعرضوا فيه عن هدي  

وه هبذا اليوم الِذي   كِهم وبريٌء من ُفُسوِقِهم وُُموهِنِم الذي خصُّ عيسى عليه الّصالة والّسالم بريٌء من َِشْ

 . الرب أو ابن الرب كام يزعمون عيسى عليه الّسالم  زعُموا أّنه يوم ميالد

ُأّمتِنا    ولألسف - كذلك أقواٌم  من  ا  عيد  املُناسبة  هذه  أهنم    ،جَعلوا  الّصالة  أنه  سمُعوا  مع  عليه  هاَجر  ملّا 

ام التِي ُكنّا والّسالم إىل املدينَة وجدُهم جَيَْتِمُعون وَيْلَعُبون يف َيْوَمنْي من أّياِمِهم فلاّم سأهلُم قاُلوا: هذه   من األين



 

 

 

وسّلم عليه  اهلل  صّّل  فقال  اجلاهلّية؛  يف  هبام  ))نلعُب  وعيد  :  األضحى  يوم  منها:  ا  خري  أبدلُكاَم  قد  اهلل  إّن 

 ((. الفطر

ُثّم  ثم   والّسالم  الّصالة  عليه  نبيِّنا  ِمّلة  عّل  أهّنُم  ويّدُعون  بألِسنَتِنا  يتكلنُمون  ِجْلَدتِنا  بنِي  من  جاء  َمْن  جاء 

ُُييِي  ما  العقيدة   ُُيُْيوَن  يف  عن    خمالفوهم  هُنُوا  ُكلِّه؛  ذلك  عن  هُنوا  وقد  ذلك  يف  وُيشاهِبُوهنم  ُيشاِركوهنم 

وا فيَها عن سبيِل اهلل   فة التِي صدُّ املُشاهبة وهُنُوا عن املشاركة وهُنُوا عن تعظيِم ُكلِّ ما لُه ِصَلٌة بأدياهِنِم املُحرن

ارتضاه    تبارَك وتعاىل وانحرفوا عن املُستقيم؛ هذا الرّصاط الذي  لنا دين ا وأتّم به علينا    سبحانهرصاط اهلل 

، َفام مل يُكن يومئٍذ دين ا {الَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكِم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدين ا}النِّعمة

ا دين ا نل  .يكوُن اليوَم وال غد 

أّيام كاُنوا  وسّلم  ه النّصارى  عليه  اهلل  بِعث   صّّل  َقْبَل  بأعياِدِهم  تهبل  وُيتفلون  ُمنَاسباهِتِم  ُُيُْيون  ،  وكاُنوا 

اليهود   م ومثلهم  َيْسُكنون  وكاُنوا  الَعرب  املُسلِمني جزيرة  وُيقاِسمون  ُيشاِركون  عليه  دينته  كاُنوا  اهلل  صّّل 

 أو شاهبهم ما سمعنا أن نبينا أو واحدا من الصحابة شاركهم يف أعيادهم  رغَم ذلك وسّلم 

التي   لكوذ ف  للِعّزة  األمة!  تعيشها  اليوم؟ كانت  نحُن  وعال   أيَن  جّل  اهلل  قال  التِي  املُسلِمني  ِعّزُة  أين 

َولِْلُمْؤِمنِ }:فيها  َولَِرُسولِِه  ُة  الِعزن َيْعَلُمونَ ِوهللِنِ  الَ  املُنَافِِقنَي  نن 
َوَلكِ اهلل    املُنافقون {نَي  إال  إله  ال  يقولون  الذين 

حقيقة االعتزاز بدين اهلل    ال َيْعَلمون  وصحيح العقيدة،  ويصلون ويصومون لكنهم يفصلون بني العبادات

 . ألهّنُم ُيداِهنُون وُيظِهرون خالف ما ُيبطِنون   تعاىل

نبي   وقد صح عليه وسلم  ناعن  اهلل  بِِذَراٍع، ))قال:  أنه   صّل  ا  َوِذَراع  بَِباٍع،  ا  َباع  َقْبَلُكْم  َكاَن  َمْن  َسنََن  َلَتتنبُِعنن 

َمَعُهْم   َلَدَخْلُتْم  ُجْحِر َضبٍّ  يِف  َدَخُلوا  َلْو  َحتنى   ، بِِشرْبٍ ا  َقاَل: َوِشرْب  َوالننَصاَرى؟  اْلَيُهوُد  اهللنِ،  َرُسوَل  َيا  َقاُلوا: 

 ! إن مل يُكن هؤالء إذَن فمن غريهم َفَمْن؟((

وقد اّتبعنا، وُوِجد فينا من ال يرُتك شاردة  وال وارَدة من أمِرهم بل من قبيح صنيعهم يف أعامهلم  ..لَتتنبُِعنّ    

 !وأخالقهم إالّ واّتبعهم فيها

ُُيرَش معهم يوم القيامة، وقال: ))املَْْرُء َمَع    صّّل اهلل عليه وسّلم: ))من تشّبه بقوٍم   فُهو منُهم(( أي: وقال  

 ،)) نريوزهم ومهرجاهنم،    فصنع  وقال عبد اهللِ بن عمٍرو ريض اهلل عنهام: من مر ببالد األعاجم،  َمْن َأَحبن

 وتشبه هبم ُحرش معهم يوم القيامة. 



 

 

 

إّياُكم ورطانة األعاِجم،   :ر وُهو من كبار الّتابعني: قال ُعمر ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاهقال عطاء بن يساو

 .وأن تدخلوا عّل املُرشكني يوم عيدهم يف كنائسهم

تعاىل:  اهلل  كتاب  يقرأ يف  أعيادهم وهو  يف  يشاركهم  أن  املسلم  يرىض  َأهِل  }كيف  ِمن  َكَفُروا  ِذيَن  الن َيَودٌّ  ا  من

ّبُكم َل َعَليُكم ّمن َخرٍي ّمن رن   .[150]البقرة: {الكَِتـاِب َوالَ املُرِشكنَِي َأن ُينَزن

وَنُكم ِمن َبعِد إِيَمـانُِكم  َودن }: ه تعاىلوهو يقـرأ قـول  همكيف يفرح املسلم بعيد  َكثرٌِي ّمن َأهِل الكَِتـاِب َلو َيُردٌّ

ا ّمن ِعنِد َأنُفِسِهم ا َحَسد  ار    .[109]البقرة: {ُكفن

ويشارك  عقيدته  حساب  عّل  املسلم  جيامل  املسلمني   كيف  شعائر   غري  قول  َشكهم   يف  يقرأ  :  تعاىل  ه وهو 

وا َلو َتكُفُروَن َكاَم َكَفُرو إِن َيثَقُفوُكم َيُكوُنوا َلُكم َأعَداء َوَيبُسُطوا } وقوله:   [89]النساء:  ((ا َفَتُكوُنوَن َسَواء))َودٌّ

وا َلو َتكُفُرونَ  وء َوَودٌّ   .[2]املمتحنة:   {إَِليُكم َأيِدهَيُم َوَألِسنََتُهم بِالسٌّ

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

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

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

 ورهبم!   وقدماء الفرس واهلندوس كلهم احتفلوا هبذا اليوم بميالد إهلهم

وعقدية -2 وأخالقية  عبادة ت  خمالفات َشعية  يعقب  عندنا  الفطر  عيد  كان  فإذا  االحتفال؛  هذا  صحب 

عيد فإن  احلج،  عبادة  يعقب  األضحى  وعيُد  السنة   يالصيام،  كؤوس   وامليالد   رأس  الحتساء  مناسبة 

ال التاريخ هو  املولود يف هذا  اعتقاد أن  الفواحش واملوبقات، مع  ابن  اخلمور، واملجون، وممارسة  أو  رب، 

 .الرب، القائم عّل الكون خلقا وتدبريا وختليصا

 لقد أمجع األئمة األربعة عّل حتريم احتفال املسلمني بأعياد املرشكني التي ختص دينهم.   -

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

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

خلقه بعض  من  تصدر  وشتيمة  اهلل  عّل  كذب  يوم  هو  اليوم  هذا  ألن  هبا(،  الننَصاَرى } :التجارة  َوَقاَلِت 

 : عاىلاهلل ت))َقاَل : يف احلديث القدس  صّل اهلل عليه وسلم أنه قال  ه، وقد صح عن[30]التوبة: {املَِْسيُح اْبُن اهللنِ 

 



 

 

 

ا َتْكِذيُبُه إِين  َلُه َذلَِك، َفَأمن َيُكْن  َيُكْن َلُه َذلَِك، َوَشَتَمنِي، َومَلْ  َبنِي اْبُن آَدَم َومَلْ  َأْقِدُر َأْن ُأِعيَدُه  َكذن اَي َفَزَعَم َأِّنِّ الَ 

ا((.   َِذ َصاِحَبة  َأْو َوَلد  اَي، َفَقْوُلُه ِِل َوَلٌد، َفُسْبَحاِِّن َأْن َأختن ا َشْتُمُه إِين  َكاَم َكاَن، َوَأمن

اهلل   اتقـوا  املسلمون،  أهيا  أن هداكم لإلسالم، و-تعاىل-فيا  نعمته عليكم  واشكروا  متسكتم  إن  وعدكم  ، 

  خري أمة أخرجت للناس.  كمرسولَشعة  ، واتبعتم كمبدين

 فهم جيهلون َحِقيقة اإلسالم...  الكثري من املسلمني   اعتزوا بدينكم، وال تغرتوا بام يفعله

َأولَِياء} ُدونِِه  ِمن  َتتنبُِعوا  َوالَ  ّبُكم  رن ّمن  إَِليُكم  ُأنِزَل  َما  بُِعوا  اهللنَ  } [3]األعراف:  {واتن َنُسوا  ِذيَن  َكالن َتُكوُنوا  َوالَ 

 . [19]احلرش: {َفَأنَسـاُهم َأنُفَسُهم ُأوَلـئَِك ُهُم الَفـاِسُقونَ 

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

 فجائزة من باب الرب واإلحسان إليهم...  

ا  لشيخ القرضاوي رئيس االحتاد العاملي لعلامء املسلمني ورأي نائبه الشيخ العالمة عبد اهلل بن  وهذا رأي 

بيه وهو املفتى به لدى املجلس األوريب للبحوث واإلفتاء وهو فتوى األزهر الرشيف، وقال به االمام حممد  

كان إن  تيمة  ابن  اإلسالم  شيخ  عن  منقول  وهو  الزرقا  مصطفى  والعالمة  رضا  ذكره   رشيد  مصلحة  فيه 

باجلواز   قال  أمحد  االمام  أن  تيمية  ابن  اختيارات  يف  البعيل  االمام  وذكره  االنصاف  يف  املرداوي  االمام 

 والتحريم والكراهة فاختار ابن تيمية اجلواز وقال بجواز هتنئتهم وعيادهتم وزيارهتم.              

 

ونحن نقول أنه ولد يف يناير يف تاريخ امليالد    7واألرثوذوكس يف    25االختالف بني الكاثوليك يقولون  -

 -فصل الصيف

     

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 


