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 الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، صلى اهلل عليه وسلم وبعد:

لميالد ررس، ئلت دار اإلفتاء المصررة س سرر اال، عررن حتررم االحت رران بررة   السرر س افقد س

 وعن حتم هت ئس المسيحين فيه؟  

مرريالد سرريدنا المسرري  االحت ان بة   الس س الميالد س الم رخ بيوم "فأجابت بما  لي :

عيسى ابن مة م على نبي ا وعليه السالم، بما  تضم ه من مظاهة االحت ان والته ئس برره: جررا   

ا  ا، وال حةمررس فيررها الشررتماله علررى مقاصررد اجتماعيررس ود  يررس ووع يررس معتررد   ررا شررةع، شررةع،

اا مررن  ررم ة نعررم اهلل  عررالى ز  ررداون ااألم ررس و درردد ااعرروام، و ررد   ررة   الشررة عس وعةفرر،

ال ا  على  عيادهم لحرراجتهم ىلررى الررنو   عررن ن وسررهم، ونررى العلمرراء علررى مشررةوعيس 

اسررتلالن هررمه المواسررم ز فعررو ال يررة وصررلس الررةحم والم ررافش اال تصرراد س والمشررار س 

المدتمعيس، و ن صورة المشا س ال  ضة ىذا  علررهب  ررا صررال  العبرراد، مررا لررم  لرر م مررن ذلرر  

ل ررس لالسررالم، فضررال، عررن موافقررس ذلرر  للمولررد المعدرر  لسرريدنا اإل ررةار علررى عقا ررد م ا

المسي  عيسى ابن مة م عليه السالم، المي خّلده القةآن التة م و مة بالتم ية به على جهررس 

العموم بوص ه من   ام اهلل، وعلى جهس ال صوص بوص ه  وم سالم علررى البشررة س، وال برري 

يدنا المسي  صاحب هما المولد المبررار ، مررش مررا صلى اهلل عليه وآله وسلم َ ْوَلى ال ا  بس

ز ذل  من  عظيم المشررن  بررين  هررو ااد رران السررماو س، فضررال، عررن عقررد المواع ررس الررمي 

 تسرراوف فيرره الحقرروا والواجبررا ، و لمررا األداد  الررةوابأ اإلنسررانيس  أ ررد  الحقرروا 

سررالمس القصررد الشةعيسا فالمسلمون مأمورون  ن  تعا شوا بحسن ال لهب وعيب المعشررة و

ن حررولهم بالسررالم  ةوا مررَ
مش ىخواهنم ز الد ن والرروعن والقةابررس والدرروار واإلنسررانيس ليمشررعو

واامان، و ن  شررار وا مررواع يهم ز  فررةاحهم و ه ئرروهم ز احت رراالهتم، مررا دام  ن ذلرر  ال 

مهم بطقوٍ  د  يٍس  و ممارسا  عبا  1."د س   الف عقا د اإلسالم مل و

ا  ن  ن هما ال توف،    س  ي  ن   وو ا   ضم ت  در، والتحة ررف، ولررب    من التمب بية،

 و تمان الحهب وهم  علمون.    الحهب بالباعو

ا عاع ي ابي،ا، بو سيتبين للقارئ الم صف حقيقس ذل   لرره ىن شرراء ا خطولي  هما  الم،

سررا لين اهلل  على  ن  تررون بعلررم وعرردن  فيه  حةصاهلل  عالى، ز هما الةد الم تصة، المي ن

  عالى المعونس والتأ يد.
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 وجعلته ز نقاط مة بس، حتى  تض  اافتار ز ذهن القارئ . 

هو من الكذذذ   -معليه السال–أوال: قولهم أن هذا العيد، هو عيد ميالد السيد المسيح 

 المعروف لكل باحث من المسلمين وغير المسلمين. 

العيد المسمى برالتة سما ، هو من ااعياد الوث يررس الةومانيررس،   فمن المعةوف  ن هما

من ثررم دخررون  ميررة مررن و نه  م ىدماجه ز المسيحيس، بعد دخون  سط طين ز المسيحيس، و

 ، بعد فنة عو لس من االضطهاد والقمش.وماين ز المسيحيسالشعب الة

وث يررس لممررم ىدمرراا المظرراهة الالهررا، هرري  ومن الس ن السيئس التي اعتادهتا الت يسس ورج

الم تقلررس مررن الوث يررس ىلررى المسرريحيسا بحدررس  ررةايبهم ز الررد ن الدد ررد، علررى عترر  سرر س 

، ن الحسررن بررالقبي  م هررا، واسررتبداز محو الداهليررس وآثارهررا  -صلى اهلل عليه وسلم-ال بي

ء مررن  مررةو  ال ىنَّ  رروَّ شررٍي " ز حدررس الررودائ  ررا ال: -صلى اهلل عليه وسلم-حتى و ف ال بي

لتررن الت يسررس اعترراد  علررى خلررأ الداهليررس باإلسررالم،   .1"الداهليسو  حَت  رردمي موضرروئ  

 .صبغ المظاهة الوث يس، بصبلس مسيحيس ال  لية من مضموهنا شيئاو

ومررن ذلرر  مررا  سررمى بالتة سررما ، فهررو عيررد رومرراين وث رري،  حت ررو فيرره الةومرران 

عيررد )الشررم  الترري ال  قهررة( و رران هررما االحت رران بررال قالب  د سررم   25الوث يررون  رروم 

 .لدف  مية من اامم الوث يس التي دخلتها المسيحيس بعد ذل الشتوي، مهةجانا شعبي،ا  

مقرران بع رروان ) يررف بررد  عيررد المرريالد؟( ي( العررالمي،  حررت  فبحسب مو ش )هيستور

ا لالحت رران ز جميررش  نحرراء العررالم،  بررو مدرر  لطالمررا  رران م تصررف الشررتاء و ترر "يرره:جاء ف

 سوئ بقةون، احت و ااوربيون ااوا و بال ور والوالدة ز  حل    ام الشتاء. ابتهج العد ررد 

 توي .قالب الشاالنمن ال ا  خالن  

بسررا ورناليا، ) ود ررن(، واحت ررو الةومرران  بررهالههمز  لمانيررا احت ررو االمرران  فمررمال :

ا لسا ورن، ىله ال راعس ز معتقدهم،  بي ما احت و  فةاد الطبقس العليا بعيد مرريالد ميمررةا،  تة م،

لد من ص ةة، و ان هررما ىله الشم  التي ال  قهة ، و ان  عتقد  ن ميمةا هو اإلله الةضيش، وم

 ."م  المي  حت لون فيه بميمةا، هو   د   وم ز الس سد س 25اليوم  
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هةبررة   1عررن عيررد المرريالد( و   ررد ذلرر    ضررا، صرراحب  تيررب )الحقيقررس المدررةدة

ونج، والمي   د فيه على حقيقس  ن هما العيد عيد وث رري، ال عال ررس لرره مررن  ة ررب  و آرمسن

ا تبسررها المسرريحيون مررن الةومرران الرروث يين، بعيد بالمسي  عليه السالم، و نه بدعس مسيحيس  

 .وا تبسها الةومان من ال ةاع س المصة ين

لررم  تررن "عررن هررما االحت رران :  و  قو صاحب التتاب عن دا ةة المعارف التاثوليتيس

حت رران عيد الميالد واحدا، من ااعياد ااولى للت يسس التاثوليتيس ، و ون دليو على هما اال

قررد  حولررت العررادا  الوث يررس ال اصررس ببدا ررس شررهة   ررا ة ز التقررو م ف ىنما جرراء مررن مصررة ..

الةوماين القد م ،  حولت ىلى عيد الميالد ، و عنف  ون اآلباء التاثولي  بالحقيقررس التاليررس 

: لم  سدو التتاب المقد   ن  حدا،  ان  حت و  و   ام مأدبس  بيررةة بم اسرربس  رروم مرريالده ، 

هم وحدهم الم ن  دعلون من  رروم مديررئهم -فةعون وهيةود  ممو-ىن اآلثمين وال طا ين  

 ."العالم م اسبس لالبتهاا العظيم  ىلى هما

ال المسرري  وال - ي عيررد المرريالد-ولررم  وجررد":    طانيررسدا ةة المعررارف ال  و  قو عن

 ."عن الوث يس-فيما بعد-الحوار ون وال نى من التتاب المقد  بو  خم

وز القررةن الةابررش " ولهررا : معررارف اامة تيررسالعررن دا ررةة  و  قررو صرراحب التترراب

الميالدي بد  االحت ان لت ليد ذ ةف هما الحدث  ي ميالد المسرري  ، وز القررةن ال ررام  

 رران الةومرراين القررد م بمرريالد  مة  الت يسس اللةبيررس بررأن  حت ررو برره ىلررى اابررد ز  رروم االحت

 ."فس ميالد المسي  معةفس م  دة، نظةا، لعدم معة  )سون(

ا ز القررةون فه،  وبحسب مو ش هيستوري   ضا ن هما االحت ان والعيد، لم  تن موجود،

ان برره ز القررةن الةابررش المرريالدي، حيرر  وىنما بررد   الت يسررس االحت رر   ااولى ز المسيحيس،

 د سم ، لالحت ان بميالد المسي . 25اختار البابا  وليو  ااون  

الررمي  قررون ز مقالررس لرره عررن عيررد المرريالد وهما ما  ررم ةه   ضررا مو ررش )اانبررا  تررال( و

 يهرر   29ولقررد  حرردد عيررد مرريالد المسرري   رروم  "وسرربب االخررتالف ز  حد ررد  ار  رره:

 "م  325د سم  وذل  ز مدمش نيقيس عام   25الموافهب  

 

التي  صدر المدلس   ( الي ورنيا تيس ز وال س )اامة  "  يسس جميش  نحاء العالم " تيب صلية  صدر ه  1

 . الشهة س)الحقيقس المدةدة(
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ز  قة ررة لرره بع وان)عيررد مرريالد   ال  طرراين،  وهما   ضررا مررا    ررده مو ررش )برري برري سرري(

اا يررد  ن التررار خ الررد يهب لمرريالد "جرراء فيرره:  المسي  ولماذا  حت و به ز  رروار خ م تل ررس(

 سوئ ال اصةي  ما  ةد ذ ررةه ز ااناجيررو،  و ال برري عيسررى  مررا  ررةد ذ ررةه ز القررةآن، ايررة 

عليه على مّة السرر ين   معةوف، وال  متن  أ يده. والحقيقس  ن  ار خ العيد المحت و به ا  هب

اسباب  عيدها بعض الم رخين ىلى الررتال   بررين عقررو  الدماعررا  المسرريحيس ااولررى، 

والعادا  الوث يس التي  انت سا دة ز م اعهب واسعس من اإلم اعور ررس الةومانيررس. و مررا هررو 

مدة مررن معةوف، ال  ةد ذ ة  ار خ ميالد المسي  ز  ي من ااناجيو ااربعس القانونيس المعت

 ." بو الت ا   اليوم

صالح الررد  ي ز القررةن السرراد  ومما    د هما،  نه لما ظهة  موجا  ما سمي باإل

المرريالدي، والترري دعررت إلللرراء  ميررة مررن البرردئ والتحة  ررا  الترري  حرردثها والسررابش عشررة 

ال حقيقررس لهررا القساوسس ز المسيحيس، ومن ضم ها االحت ان بالتة سما ، باعتبرراره بدعررس  

 .  ز التتاب المقد  وال ز القةون ااولى للمسيحيس

عشررة، سررعى   ثوليتيررس ز القررةن السرراد ز  عقاب انشررقاا ىندلررنا عررن الت يسررس التا 

لمرريالد، إلألالس الع اصة ذا  ااصررون الوث يررس ز أل  ررس عيررد ا  المسيحيين ال و ستانت  بعض

وليتي دون مهةجرران  رراث"حت ان بعيد الميالد معت ،ا  نه  بحظة اال  و ام ال لمان اإلندلي ي

ا  "مرر ر مررن التترراب المقررد  مرروان و  للرره هرردر للو ررت وىسررةاف ز اا"واعترر ه   ضرر،

لررنا ز  مة تررا ل   رران الحرران ز بعررض مسررتعمةا  ىند، و ررم"ايررة  خال يررسممارسررا  

 .1م1659الشماليس، حين حظة االحت ان عام  

د لدررمور وث يررس، فعررادة  رر  ين شرردةة عيررد و ررمل  مظرراهة االحت رران  ررما العيررد،  عررو

م تشررةة علررى الميالد، هي عادة مة بطس بالعبادا  الوث يس ز ى ةام وعبادة الشرردةة، و انررت  

وجه ال صوص ز  لمانياا ولمل  لم  حبم الت يسس ز القةون الوسطى البا ةة عادة  رر  ين 

( 709 - 634الشرردةة، و ون ذ ررة لهررا ز المسرريحيس  عررود لعهررد البابررا القررد   بوني ررا  )

لمي  رسو بعمس  بشية س المانيررا، ومررش اعت رراا سررتان الم طقررس للمسرريحيس، لررم الميالدي ،  ا

دة وضش الشدةة ز عيد المرريالد، بررو حولررت رموألهررا ىلررى رمرروأل مسرريحيس، و لليررت  لغ عا

ا ىلى ندمس بيت لحم  2.م ها بعض العادا   وضش فأ  و ضيف ىليها وضش ال دمس رم ،

 

 . نقال عن موسوعس و تيبد ا ومو ش هيستوري 1

 . انظة المصدر السابهب 2
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ا وهررما  ،والشررواهد علررى الدررمور الوث يررس لهررما العيررد ومظرراهةه الم تل ررس،  ميررةة جررد،

  بو ايةهم.  رخون ال صارف   قةه الم   - ما سبهب  -اامة

-م ابررن  يميررسوهما   ضا ما ذ ةه عدد من علماء المسلمين  د ما، وم هم شيخ اإلسررال

ا ال دليو عليهررا ز  ترربهم، ومررن ذلرر  عيررد   -رحمه اهلل حي  ذ ة  ن ال صارف ابتدعوا  عياد،

 .1الميالد

ز  حد ررد  ررار خ هررما وممررا    ررد ذلرر    ضررا، االخررتالف بررين الطوا ررف المسرريحيس، 

 25    ررا ة، بي مررا  حت ررو برره مسرريحيو اللررةب ز  7 حت و به مسيحيو الشةا ز    العيد، حي 

 د سم .

ز ااناجيررو، وال اهررتم المسرريحيون  والحقيقررس  نرره لررم  ررةد ذ ررة لتررار خ والدة المسرري 

-بضرربأ مرريالد ال برري  -رضرري اهلل عرر هم- مررا لررم  هررتم الصررحابس  هما اليوم،  ااوا و بضبأ

ه المسررألس ال  ن ررب عليهررا عمررو ، وال  تعلررهب  ررا شررةئ وال فررهن هررم  -صلى اهلل عليه وسررلم

بررو ىن ااعيرراد ز اإلسررالم،  ررة بأ بالعبررادا  الترر ف وشررعا ة عبررادة وال عمررو صررال ، 

 اامم الوث يس.  اإلسالم، وليست بميالد ش ى  و وفا ه، بو همه عادا 

وعليه، فال حاجس لل ررو ، ز مبحرر   ررار خ والدة المسرري  عليرره السررالم،  و الدرر م 

ي بأنه ولد ز الصيف بداللس  وله  عررالى  ْمئو  ىوَليررْ و  َوهررم   سو  بودررو ا وأْ  ال َّْ لررَ ا َعَليررْ و   مسررَ َعبرر،  رم

يًّا
،  مررا  قولرره بعررض الصرريفز الشررتاء، وىنمررا ز و ن الةعررب ال   ررةا [  25﴾ ]مررة م:  َج و

م، و ررد ورد ز   سررية ا ىذ  د  تون ذلرر   ةامررس مررن اهلل  عررالى لمررة م عليهررا السررالالباحمين

ا   وله  عالى  أْل ، ْحَةاَب َوَجَد عو َدَها رو لََّما َدَخَو َعَلْيَها أَلَ ةو َّا اْلمو ا َ اَن   م ْةَ مم   ررَ ى   مررَ َما لررَ و  َ نررَّ  هررَ 

وَ   َ اَلْت     عو دو   مونْ   هم
و
َساٍب ا  ىونَّ     اهلل ام َمن َ َشاءم بوَلْيةو حو  ان ابن عبررا   [37﴾ ]آن عمةان: هلَل َ ْةألم

فا هررس الصرريف ز الشررتاء، ". و رران مداهررد:2"وجررد ع رردها ع بررا ز متتررو ز ايررة حي رره":

. فلرري  ذلرر  بممت ررش  ن  دعررو اهلل  عررالى لهررا الدررمئ اليرراب  3"وفا هررس الشررتاء ز الصرريف

ا بالةعب الد ي،  ةامس لها من اهلل  عررالى.   ا  و  فلرري  ع رردنا ز القررةآنمممة، مررا ندرر م برره ن يرر،

 وهو مما ال  ن ب عليه عمو  ما ذ ةنا.    -عليه السالم–ىثبا ،ا لتار خ والدة المسي   

 

 .( 3/438الدواب الصحي  ) 1

 ( 353/ 5ط هدة )  -  سية الط ي جامش البيان  2
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ز ذل ، و د استدن بعضررهم علررى عرردم صررحس   م تل سو ما المصادر المسيحيس، فههنا  

س عررن مرريالد المسرري  عليرره حتا رر ورد ز ىنديررو )لو ررا( والدة المسي  ز الشتاء، بما جاء ز 

و ان ز  ل  التورة رعاة متبد ن ،  حةسون حةاسا  الليو على رعيررتهم ، وىذا   "السالم :

 "عظيمرر  ، فقرران لهررم المررال  : مال  الةب و ف  م ومدد الةب حولهم ، ف افوا خوفرر   

ال  افوا ، فها  نا  بشة م ب ةح عظيم ،  تون لدميش الشعب ، ىنه ولد لتررم اليرروم ز مد  ررس 

ى هررو المسرري    تررون ذلرر  ز  عرراة  ةعررون ارر مهم، ال  متررن  نن الةو ررو .1"داود م لرر 

الملرروا، وىنمررا الشتاء ز ممو همه البلدة )بيررت لحررم( لشرردة الرر د فيهررا لرريال، حيرر   لطيهررا  

  تون ذل  ز الصيف  و الةبيش.  

لررم  ق ررش  حررد مطلقرر  بتعررين  رروم  و سرر س لمرريالد "  طانيررس :جرراء ز دا ررةة المعررارف ال

بعد الميالد على  حد ررد  ررار خ لالحت رران   340ولتن صمم آباء الت يسس ز عام    -المسي   

لمي اسررتقة ز  ذهرران ال ررا  ، اختاروا بحتمس  وم االنقالب الشمسي ز الشتاء ، ا  -بالعيد  

و ان  عظررم  عيررادهم  هميررس ، ونظررةا، ىلررى التليررةا  الترري حرردثت ز التقرراو م :  ليررة و ررت 

 .2"االنقالب الشمسي ، و ار خ عيد الميالد بأ ام  ليلس

فمبت بتو هما،  ن هما العيد، ال عال س له بحان بوالدة المسي  عليه السالم، و نه عيررد 

 ولي   ما  قون دار اإلفتاء ز فتواها العديبس.  وث ي ز  صله.  

أن قولهم بجواز االحتفال بهذذذا العيذذد والتهبهذذق بذذه، قذذول بالذذل، و ذذذ  علذذ  ا  ثانيا:  

 وعل  الشرع وعل  علماء المسلمين. 

وهو  ون محدث باعو م الف إلجمررائ المسررلمين، ولررم  قررو برره عررالم  ررأ علررى مررة 

 التار خ.  

هررو القررون  -ا ررة اهلل لرره–عاصررة ن،  الشرريخ مصررط ى ال ر ررا  واا س ما  الرره بعررض الم

و رران بعررض المتالعبررين بااحتررام، والمحررةفين للتلررم عررن للمسرريحين،  بدررواأل الته ئررس

ثررم خةجررت هررمه موضعه،  قولون  ن التحة م لشهود  عياد الت ررار، وهررو ب ررالف الته ئررس،  

ال توف لترري  برري   ررو صررور االحت رران، بالمشررار س فيهررا، والترر  ن ب   تهررا، والحضررور مررش 

  صحا ا ز   ا سهم، وهت ئتهم  ا!  

 

 .  11-10-9-8، عدد   2ىنديو  لو ا ، ىصحاح   1

 . 15  ( ط   643،  642المدلد ال ام  ز الص حس )  2
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التطور واالنحةاف ز ال توف،  در  خطة االنحةاف عررن السرر س، و نرره ومن  تأمو هما  

 الع و والعافيس.  ا ثم  ت  و  داد مش مةور ال من. نسأن اهلل  عالى بد  صلية، 

علذذ  حرمذذق االحتفذذال أو   األدلق مذذن الكتذذا  والسذذبق وأقذذوال السذذلأل وة مذذاع األ مذذق  

 : التهبهق بأعياد الكفار

ا   ان اهلل  عالى -1 َةامرر،
وا  و وا بواللَّْلوو َمةُّ وَر َوىوَذا َمةُّ وَن ال ُّ  َن اَل َ ْشَهدم

مو ﴾ ]ال ة رران: َوالَّ

72] 

: بأهنررا الصررباح ووالضحا  و بو العاليس والةبيش بن  ن  والمم ى بررن  ابن عبا     فسةها

 .  1، و ان ابن سية ن :هو الشعانين عياد المشة ين

وهما دليو على حةمس مدررةد شررهود  عيرراد ال صررارف ولررو لررم  شررار  فيهررا ب علرره، فمررا 

 بممو احت الهم؟!  بال  باالحت ان

اَء  و رران  عررالى   -2 يررَ
اَرف  َ ْولو وَد َوال َّصررَ وا اْلَيهررم مم

وا اَل َ تَّ ررو مو َن آَم ررم ا الررَّ ا َ  ُّهررَ مْ   ررَ هم  َبْعضررم

َياءم 
م  َوَمن   َبْعضٍ   َ ْولو هم مْ م    َ َتَولَّ  ْهم

ْم َفهونَّهم مو  [51﴾ ]الما دة:   تم

وهررم  ومررن مررواالهتم، التشرربه  ررم، وىظهررار  عيررادهم،":-رحمرره اهلل- رران الررمهبي

فهذا فعلها المسلم معهم، فقد  عرراهنم علررى ىظهارهررا، مأمورون بهخ ا ها ز بالد المسلمين،  

 .2"وهما م تة وبدعس ز د ن اإلسالم، وال   عو ذل  ىال  ليو الد ن واإل مان

و و اآل ا  التي   هررى عررن مررواالة الت ررار و ررابعتهم، وعرراعتهم والة ررون ىلرريهم،   -3

  ا  و هت ئتهم  ا.    ز  عيادهم، واالحت ان   دن على حةمس مشا تهم

 التشبه بالمشررة ين ز  عيررادهم،  سحةمبيان  ز    -رحمه اهلل- ان شيخ اإلسالم ابن  يميس

فمن انعطف على ما  قدم من الدال و العامس: نصا وىجماعررا "وعةا االستدالن على ذل :

و ياسا،  بين له دخون هررمه المسررألس ز  ميررة ممررا  قرردم مررن الرردال و، و بررين لرره  ن هررما مررن 

 .3"د  هم الباعو، و ن هما محةم  لهج    عمالهم، التي هي د  هم،  و شعار  

 

 

 . (13/79( و  سية القةعبي )8/737  سية ابن  بي حا م )  1

 . (   علي الحلبي34 شبه ال سي  )ص 2

 . (1/479ا تضاء الصةاط المستقيم )  3
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 ومن األحاديث : 

ونو   –رضي اهلل ع ه  -ثابت بن الضحا   عن  ما جاء  -1  َرسررم
دو ى َعهررْ و  َعلررَ  ان :»َنَمَر َرجم

 َصلَّى اهللم َعَلْيهو َوَسلََّم َ ْن َ  َْحَة  
و
لَّ اهلل  صررَ

و
ونم اهلل لََّم: بوبمَواَنَس ، َفَقاَن َرسم  َوسررَ

هو اَن "ى اهللم َعَليررْ ْو  ررَ هررَ

يَها َوَثن  موْن َ ْوثَ 
؟  انو  فو   مْعَبدم

يَّسو
لو ْم؟َفَهْو َ اَن فو "، َ الموا: اَل، َ اَن:  "اْلَداهو ادوهو ْن َ ْعيررَ

يررد  مررو ،   "يَها عو

 صررَ 
و
ونم اهلل اَن َرسررم الموا: اَل ، َفقررَ لََّم: ررَ  َوسررَ

هو ي  َ "لَّى اهللم َعَليررْ ْمٍر فررو اَء لو ررَ هم اَل َوفررَ َ  ، َفهونررَّ ْمرو ْوفو بو ررَ

 ، َواَل فويَما
و
َيسو اهلل  م اْبنم آَدَم«  َمْعصو

 .1اَل َ ْملو

فهما بّين  نه ال  دوأل حضور  عيادهم، ولو  ان اةضه اية اةضهم، و نه لو  رران فيهررا 

 عيد من  عيادهم، ل هاه عن الوفاء  ما ال مر.  

َمَة    -2 َما-َوَعنو اْبنو عم َ اهللم َع ْهم
ي     -َرضو

و
ونم اهلل اَن َرسررم اَن:  ررَ صررلى اهلل عليرره وسررلم:   - ررَ

ْم«َ َشبََّه  َمْن  »  ْهم
َو مو  .2بوَقْوٍم، َفهم

وهررما الحررد     ررو  حوالرره  ن  قتضرري  ":-رحمرره اهلل- رران شرريخ اإلسررالم ابررن  يميررس

ْم }تشرربه  ررم  مررا ز  ولرره: حة م التشبه  ررم، وىن  رران ظرراهةه  قتضرري   ررة الم هم َولَّ ْن َ تررَ َومررَ

مْ   ْهم
ْم َفهونَّهم مو  ْتم

وهو نظية ما س م ةه عن عبد اهلل بن عمةو  نه  ان مررن ب ررى   [51]الما دة:    {مو

بأر  المشة ين وص ش نيررةوألهم ومهةجرراهنم  و شرربه  ررم حتررى  مررو  حشررة معهررم  رروم 

 القيامس .

 ،فقد  حمو هما على التشبه المطلهب فهنه  وجب الت ة، و قتضي  حة م  بعررا  ذلرر 

 ررةا،  و معصرريس،  و هم فيه فهن  ان  و د  حمو على  نه  م هم ز القدر المشن  المي شا 

 .3" ان حتمه  مل شعارا لها  

و  ىونَّ   رران:»  -صررلى اهلل عليرره وسررلم– ن ال برري    -رضرري اهلل ع هررا–وعن عا شس    -3 لوتررم

َنا«َ ْوٍم   يدم ا َوَهَما عو يد،  .4عو

 

  س اده ز بلوغ ى( والل ظ له، وصح  الحافظ ابن حدة 20164( والبيهقي )2834رواه  بو داود ) 1

 . (2834) االلباين ز صحي   بي داود و(  1392)  المةام

 . ( وصححه ابن حبان واالباين4031رواه  بو داود ) 2

 . ( 1/271)  ا تضاء الصةاط المستقيم  3

 . (892)  ( ومسلم 952)  رواه الب اري 4
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فهما القون م ه عليرره الصررالة والسررالم  وجررب اختصرراص   ":-رحمه اهلل– ان المهبي  

ا   وم بعيدهم  ما  ان  عالى:   و    َْهاج،
ْةَعس، َومو ْم شو و  َجَعْل َا مو تم   [48﴾ ]الما دة:  لوتم

 مررا   ،فال  شررة هم فيرره مسررلم  ،فهذا  ان لل صارف عيد، ولليهود عيد  انوا م تصين به

 .1"ال  شار هم ز شةعتهم وال ز  بلتهم

  ان:-اهلل ع هرضي  –وعن  ن  بن مال    -4

م  ومررانو َ لعبرروَن فيهومررا فقرراَن: مررا هررمانو »    وسررلََّم المد  ررَس وَلهررم
 صلَّى اهللم علْيهو

ُّ
َم ال َّبي  دو

مم   وسررلََّم:  ررد  برردَلتم
هو  صررلَّى اهللم عليررْ

ُّ
اليومانو ؟ الوا:   َّا َنلعبم فيهوما ز الداهليَّسو فقرراَن ال برري

ما:  وَم ااضحى و وَم   ا م ْهم طةو «اهللم بوهما خية،  .2ال و

فوجرره الداللررس:  ن العيررد ن  الدرراهليين لررم   ":-رحمه اهلل- ان شيخ اإلسالم ابن  يميس

 . قةهما رسون اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال  ة هم  لعبون فيهما على العادة

و  ضا فهن ذ    اليومين الداهليين  د ما ا ز اإلسررالم، فلررم  بررهب لهمررا  ثررة علررى عهررد 

 عليه وسلم، وال  عهد خل ا ه، ولو لم  تن  ررد هنررى ال ررا  عررن اللعررب رسون اهلل صلى اهلل

فيهما ونحوه مما  انوا   علونه، لتانوا  ررد بقرروا علررى العررادةا ىذ العررادا  ال  ليررة ىال بمليررة 

   لها، ال سيما وعبائ ال ساء والصبيان و مية من ال ا  متشوفس  ىلى اليرروم الررمي  ت مونرره 

فلوال  وة المانش من رسررون اهلل صررلى اهلل عليرره وسررلم لتانررت با يررس، عيدا للبطالس واللعب،  

ا  ولو على وجه ضعيف، فعلم  ن المانش القوي م ه  ان ثابتا، و و مررا م ررش م رره الةسررون م عرر،

اا ىذ ال  مْع ي بالمحةم ىال هما  .3" و ،ا  ان محةم،

 آثار الصحابق واإل ماع:    وأما

ور} ولرره  عررالى  فقد سبهب ذ ة   وان الصررحابس ز   سررية  -1 وَن الرر ُّ َهدم مو َن اَل َ شررْ  { َوالررَّ

 و هنم فسةوه بأعياد المشة ين.  

 

 . (   علي الحلبي27 شبه ال سي  )ص 1

 ابن حدة. ( وصححه ابن  يميس والحافظ 1134)  رواه  بوداود  2

 . باختصار ( 1/486)  ا تضاء الصةاط المستقيم  3
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مو   -رضرري اهلل ع همررا–عن عبد اهلل بن عمةو  و  -2 اجو بواَلدو اْاَعررَ ى بررو َوصررَ ََش  رران:»َمْن َب ررَ

ْم َوَ َشبََّه بوهو  ْهَةَجاَنهم
ْم َومو وأَلهم «َنْيةم َياَمسو ْم َ ْوَم اْلقو َة َمَعهم

شو َ  حم
َو َ َملو وَ  َوهم ْم َحتَّى َ مم

1. 

وهما  قتضرري  نرره جعلرره  ررافةا بمشررار تهم ":-رحمه اهلل– ان شيخ اإلسالم ابن  يميس  

ز مدموئ هررمه اامررور،  و جعررو ذلرر  مررن التبررا ة الموجبررس لل ررار، وىن  رران ااون ظرراهة 

قاا العقوبررس ذل  معصيسا انه لو لررم  تررن مرر ثةا ز اسررتحل ظه، فتتون المشار س ز بعض  

 .2"من المقتضى، ىذ المباح ال  عا ب عليه لم  د  جعله ج ءا  

هو؟   -3 مو ا هررَ اَن: مررَ وألو َفقررَ ةم  ال َّيررْ
 َّسو
َ اهللم َع ْهم بوَهدو

ي  َرضو
ٌّ
 َعلوي

َ
وعن محمد بن سية ن  ان»  م وي

ْ مو ويَن َهمَ  يَة اْلمم
َه َ الموا: َ ا َ مو ةو اَمَس:  ررَ و  مسررَ اَن َ بررم وأَل.  ررَ وَّ َ ْوٍم َفْيةم وا  م وألو ، َ اَن: َفاْص َعم ا َ ْومم ال َّْيةم

وأَل. َ اَن البيهقيَ ْن  َ  وَن َنْيةم ْةئم قم هم الشررَّ ْم َ ْدَعلررْ َملوَ  لررَ ْوٍم بررو يىو  ررَ سو لوَتْ صررو َما َ اْلَتَةاهررَ ي هررَ
: َوفو

» ا بوهو وص،  .3َمْ صم

ا رضرري   علررى  ن  -ز ال توف الم صلس-ال توف، استدن  ماوالعديب  ن صاحب   عليرر،

ا على سبيو اإل ةار واالستحسرران !  اهلل ع ه،   ة ذل  االحت ان، وعالبهم  ن  ص عوه له دوم،

و أنه لم  طلش على  الم البيهقي بعده، بو االبا اعلررش عليرره، ولت رره التلبرري  علررى ال لررهب، 

 وال حون وال  وة ىال باهلل.  

علررى  هررو الممررس، عرردم ىظهررارهم  -رضرري اهلل ع رره–ذلرر  : اشررناط عمررة  ومررن -4

، فتيررف  سرروغ لمسررلم  ن  سررتعلن بمظرراهة عيرردهم، ا  هب المسلمون على ذلرر ، و4عيدهم

 .و علن ذل ؟!  

ا، وهمه بعضها:    و ما  الم ال قهاء ز ذل  فتمية جد،

 : ان ال  لعي الح  ي

 ي الهدا ا باسم هم ن اليومين حررةام   :والمهةجان ال  دوأل()واإلعطاء باسم ال يةوأل  "

لو  ن رجال عبد اهلل خمسين س س ثم جاء  وم   -رحمه اهلل    -بو   ة، و ان  بو ح ى التبية  

بيضس  ة د به  عظيم ذل  اليوم فقررد   ررة، وحرربأ عملرره، ال يةوأل، و هدف لبعض المشة ين  

 

 . (18863) ز الس ن الت ف   رواه البيهقي 1

 . (1/516)  ا تضاء الصةاط المستقيم  2

 . (18865)  رواه البيهقي ز الس ن الت ف  3

 .صبحي الصال  . (   د2/659) انظة همه الشةوط وشةحها البن القيم ز احتام  هو الممس 4
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يةوأل ىلررى مسررلم آخررة، ولررم  ررةد برره التعظرريم و ان صاحب الدامش ااصلة ىذا  هدف  وم ال 

لمل  اليوم، ولتن ما اعتاده بعض ال ا  ال  ت ة، ولتن   بلي له  ن ال   عو ذل  ز ذلرر  

 -اليوم خاصس، و  عله  بله  و بعده  ي ال  تون  شبها بأولئ  القرروم، و ررد  رران رسررون اهلل  

الدررامش ااصررلة رجررو اشررنف   »من  شبه بقوم فهو م هم«، و ان ز  -صلى اهلل عليه وسلم  

 رروم ال يررةوأل شرريئا لررم  تررن  شررن ه  بررو ذلرر  ىن  راد برره  عظرريم ذلرر  اليرروم  مررا  عظمرره 

 .1"المشة ون   ة، وىن  راد اا و والشةب والت عم ال  ت ة

هررو  حررو عمررو شرريء مررن هررمه المالعررب الترري   ":المررالتي  وسئو  بو الوليد ابن رشد

 ال يةوأل من ال فافا  والتماد ن، وما  شبهها وهو ثم ها حالن لصانعها  م ال؟ ص ش ز 

فأجاب على ذل  بأن  ان: ال  حو عمو شيء من هررمه الصررور، وال  درروأل بيعهررا، وال 

 .2"التدارة  ا، والواجب  ن  م عوا من ذل 

فهما بعض التالم على المواسم التي   سبوهنا ىلررى الشررةئ   "و ان ابن الحاا المالتي:

وهررم  علمررون  هنررا مواسررم   ،وليست م ه وبقي التالم علررى المواسررم الترري اعتادهررا   مررةهم

 ررا ليررت   ، هو الو ت  ررم فيهررا وشررار وهم ز  عظيمهررا  بعضم   هَ فتشبَّ   ،م تصس بأهو التتاب

  عررو ذلرر  ز   ،تسررب ىلررى العلررمولت    ةف بعض من     !ذل  لو  ان ز العامس خصوصا

و رردخو السررةور علررى مررن ع ررده ز البيررت مررن  بيررة  ،و عدبرره مرر هم ،و عيرر هم عليرره ،بيترره

 بتوسعس ال  قس والتسوة على ألعمه !  ،وصلية

و ةسررلون ىلرريهم مررا  ،بعررض  هررو التترراب ز مواسررمهم و ألاد بعضررهم  هنررم  هررادونبرر 

 حتاجونرره لمواسررمهم فيسررتعي ون بررمل  علررى أل ررادة   ررةهم و ةسررو بعضررهم ال ةفرران 

وبعضهم البطيخ ااخضة وبعضهم البل  واية ذل  مما  تون ز و ررتهم و ررد  دمررش ذلرر  

   مةهم، وهما  له م الف للشةئ الشة ف.

ره ال صةاين متافررأة ومن العتبيس  ان  شهب  يو لمال    ةف بأسا  ن  هدي الةجو لدا

 ررا   هررا الررم ن آم رروا ال }له على هد س  هررداها ىليرره  رران مررا  عدب رري ذلرر   رران اهلل عرر  وجررو  

 .3"[1]الممتح س:    { ت موا عدوي وعدو م  ولياء  لقون ىليهم بالمودة

 

 .( 228/ 6)  بيين الحقا هب شةح     الد ا هب وحاشيس الشلبي  1

 . (834/  2مسا و  بي الوليد ابن رشد ) 2

 . ( 2/47المدخو ) 3
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فررانظة  يررف  حسررة ابررن الحرراا علررى حرران مررن   تسرربون ىلررى العلررم ز ألم رره، وهررم 

مررش  ونرره م تسرربا للمررمهب -ثررم انظررة  يررف جعررو هررما الم ترري  تسرراهلون ز هررما اامررة !

 همه الم سدة العظيمس مصلحس،  ستبي   ا المحةم!!  -المالتي!

ا، و ت رري ز ذلرر  نقررو اإلجمررائ، وهررو  ولو ذهب ا ن قو  الم العلماء ز ذل  لطان جد،

 حدس  طعيس.  

ز  تابرره العظرريم  -رحمرره اهلل–نقو اإلجمائ على ذل  شيخ اإلسالم ابن  يميررس ممن    و

)ا تضاء الصةاط المستقيم( والمي سرراا فيررش عشررةا  اادلررس مررن التترراب والسرر س و  رروان 

الصحابس و جمائ اا مس والقيا  واالعتبار على حةمس االحت رران  و مشررار س المشررة ين ز 

  عيادهم.

و ما الته ئس بشعا ة الت ة الم تصس به فحررةام باال  رراا، ":-اهللرحمه  –و ان ابن القيم  

ممو  ن  ه ئهم بأعيادهم وصومهم ، فيقون: عيد مبار  علي  ،  و هتْ ررأ  ررما العيررد ونحرروه ، 

فهما ىن سلم  ا له من الت ة فهو من المحةما  وهو بم  لس  ن  ه ئه بسدوده للصررليب بررو 

قترر  مررن الته ئررس بشررةب ال مررة و تررو الرر    ، وار ترراب ذل   عظم ىثم  ع د اهلل ، و شد م

ال ةا الحةام ونحوه ، و مية ممن ال  در للد ن ع ده  قش ز ذل  ، وال  دري  ررب  مررا فعررو 

 .1"، فمن ه ّأ عبدا، بمعصيس  و بدعس ،  و   ة فقد  عة  لمقت اهلل وس طه

ال سي  بأهو ال مي ( وهرري وممن نقله  مل ، المهبي ز رسالته المشهورة ) شبه 

 رسالس لطي س مهمس ز با ا.

 من الكذ  البين، قولهم : ةن الشريعق أقرت الباس عل  أعيادهم !وثالثا: 

فررهن هررما  ررمب م ضرروح، فررهن الحررد   واضرر  ز هنرري ال ررا  عمررا  ررانوا عليرره ز 

 فتيف  دعي ذل ؟!  هليس، من اللعب ز  ومي عيد هما،الدا

الكذ  البين قولهم : ونص العلماء عل  مشروعيق اسذذتلالل هذذذم المواسذذم من  رابعا:  

 .يف فعل الخير

فأ ن نصوص همه العلماء؟! بو نصوص العلمرراء علررى العترر  مررن ذلرر   مامررا،  مررا 

 سبهب.

 

 . ( 3/211)  حتام  هو الممس  1
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ال يررةوأل والمهةجرران ان فيرره  عظرريم   ررام هني ررا و تةه صوم  رروم " ان ال  لعي الح  ي:

 .  1" وما  ان  صومه فال بأ عن  عظيمها فهن وافهب  

ونصوصهم ز عدم  بون الهد س من التافة ز هما اليوم، وعدم ىعانترره علررى ذلرر  ببيررش 

 و شةاء مشهورة معلومس، خاصس ع د فقهاء المالتيس، الم ن   تسب ىلرريهم الم ترري صرراحب 

 ال توف الباعلس.  

ابررن القاسررم عررن ومن م تصة الواضحس سررئو    " ان ز المدخو البن الحاا المالتي:

الة وب ز الس ن التي  ة ررب فيهررا ال صررارف اعيررادهم فتررةه ذلرر  م افررس نرر ون السرر أ 

عليهم لت ةهم المي اجتمعوا له.  ان و ةه ابن القاسم للمسلم  ن  هرردي ىلررى ال صررةاين ز 

عيده متافأة له. ورآه من  عظرريم عيررده وعونررا لرره علررى مصررلحس   ررةه.  ال  ررةف  نرره ال  حررو 

 ن  بيعرروا لل صررارف شرريئا مررن مصررلحس عيرردهم ال لحمررا وال ىدامررا وال ثوبررا وال  للمسررلمين

 عارون دابس وال  عانون على شيء من د  هما ان ذل  من التعظيم لشررة هم وعرروهنم علررى 

  ةهم و  بلي للسالعين  ن   هوا المسلمين عررن ذلرر ، وهررو  ررون مالرر  وايررةه لررم  علررم 

 .2" حدا اختلف ز ذل 

 .ومن التلبيس قولهم : ةن التشبه ال مضرة فيه ةذا  انت فيه مصالح للعباد:  خامسا

فهن التشبه بالت ار، محةم  ما سبقت ال صوص من التتاب والس س، و ما االنت ررائ بمررا 

فلرري  هررما   و الصرر اعا  الم تل ررس،ع د الت ررار مررن اامررور المشررن س،  ررالعلوم الدنيو ررس  

 دخو فيه. ولي  هما مررن خصررا ى اامررم، بررو هررما مررن الم هي ع ه، وال   صال من التشبه  

المشن  بين ال ا . فررأ ن هررما مررن التشرربه  ررم ز ااعيرراد الترري هرري مررن  خررى خصررا ى 

 اامم؟!  

ثم العديب  نه  دعو مواالة الت ار، وهدم الوالء وال اء، الررمي هررو  عظررم الم اسررد، 

مررن  عظررم التحة ررف والتررمب جعله مصلحس شةعيس معت ة  ستبي   ا المحةما !! وهما  

 والتلبي  !

و دعررو اإلسررةاف الررمي  قررش ز هررمه ااعيرراد، وال  قررس ز مررا ال    ررش، جعلهررا مررن 

 المصال  اال تصاد س!

 

 . ( 1/332 بين الحقا هب )  1

 . (2/48المدخو) 2
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 ى باعلهم، سماه مصالج اجتماعيس !وموالة الت ار والتودد لهم، وموافقتهم عل

   مواضعه.وهما  له من  سميس ااشياء بلية  سما ها، و حة ف التلم عن  

: وأمذذا االسذذتدالل بكونذذه احتفذذاال بمذذيالد عيسذذ  عليذذه السذذالم، قياسذذا علذذ  سادسذذا 

 :االحتفال بالمولد الببوي، فهو بباء عل  أصل فاسد؛ لثالثق أسبا 

ااون:  ن ااصو المي ب ي عليه فاسرردا فررهن االحت رران بالمولررد ال برروي بدعررس محدثررس 

 علوه مش وجود المقتضي وانت اء المانش.  بهجمائ السلف الصال  الم ن  ة وه ولم   

  ن هما اليوم لم  مبت  نه  وم مولد المسي  عليه السالم.  الماين:  

المال :  ن ال صارف ال  حت لون، بمولررد المسرري  نبرري اهلل عرر  وجررو، وىنمررا  حت لررون 

 .-نعوذ باهلل من ذل   -فيه، بمولد  سوئ الةب، و يامته ومولده

ال صررارف،  سرر ة مررن هرر الء المررداه ين لهررم، والررم ن  ة رردون ولمل  صار  مية مررن  

وىنمررا   ةو ج عيد الميالد بأنه احت ان بمولد نبي، فيقولون لهم: نحن ال نحت و بمولررد نبرري،

 ا  ن هت ئونا بمل ،  و  ن وا ذل  بالتليس!بمولد اإلله المتدسد، فهم

هررو مررن ،  سذذلمين المسذذالمين: استداللهم بالبر واإلقساط المأمور به، مع غير المسابعا

التلبي    ضاا فهن هما ال  والمسامحس، مدالها المعاملررس، وليسررت العقيرردة و مررور الررد ن، 

 ع ها، ب ررالف الرر ّ فهما ال  سام  فيها.  
 
فالمداملس على حساب الد ن من المداه س الم هي

نرر َّهم  ن    "القررةاز:   رران، وال ررةا بي َهمررا  مررا  واإل ساط المي  موةنا بمعاملس  هو الممررس برره

 مة ال  تون ظاهةه  دنُّ على موّدا  القلوب وال  عظيم شعا ة الت ة، فمتررى  دَّف ىلررى بتو  

 .1" حد هم ن امت ش وصار من  بيو ما هني ع ه ز اآل س وايةها

و د  جاأل  الشة عس من صررور المعررامال  بررين المسررلم والتررافة، مررا  حقررهب التعررا   

ش والشةاء واإلهررداء واإلجررارة، والرر واا بالتتابيررس المحصرر س، واالنت ررائ بمررا السلمي،  البي

ع دهم، وهت ئتهم بلية المحةما ، و ع  تهم وعيادة مةضاهم، واية ذل  من صور العرردن 

ا عو لررس، دون الت رراألن عررن د رر هم،  و المي عررةف برره المسررلمون، وعبقرروه ز وا عهررم  ةو نرر،

 المداه س ز الد ن.  

 

 للقةاز.   (15/ 3)  ال ةوا 1
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م شررور علررى مو ررش  الم ترري ن سرره صرراحب هررمه ال ترروف، لرره مقطررشوالعديررب  ن 

 قون فيه ن   هما التررالم، و  ررةا فيرره بررين هت ئررس الت ررار وهو   بو  وليه اإلفتاء،    اليو يوب،

ت هئس برراامور الد  يررس فررال  دوأل.نعرروذ برراهلل  عررالى مررن باامور الدنيو س المباحس، فتدوأل، وال

 الهدف.الحور بعد التور ومن الضاللس بعد  

: ومن أقبح مذذا  ذذاء يف الفتذذوه، قذذولهم : بذذأن عةذذد الموالبذذق يةتضذذ  المسذذاواة يف ثامبا

الحةوق والوا بات، و عل ذلك من أدلق  واز االحتفذذال بأعيذذاد الكفذذار، فذذضن هذذذا  ضذذمن 

 أنواًعا من الضالالت:

الشررة عس، فمررا  ولها :  ن عقد المواع س هما، ال  عار  برره الشررة عس، بررو  عررة  علررى  

ا احتررام الشررة عس، ىال  ا. وهو صار عقد المواع س ناس ،   ةه عمو به وىال  ان باعال مةدود،

ع د العلمانيين المالحدة، الم ن  ةون  ن الشة عس لم  عد صررالحس، و ن الواجررب اسررتبدالها 

 العلمانيس المب يس على المواع س؟!  و لييةها بالدولس

بررين المسررلمين وايررةهم ز الحقرروا والواجبررا ،  ررون ال ثانيها:  ن  ولهم بالمسرراواة  

وااحتررام الترري فررةا فيهررا بررين  قوله عالم مسلم  أ، بو هررو  ررالم العلمررانيين و شررباههم،  

   المسلمين والت ار، معلومس مشهورة، ال  تسش المقام لبسطها.

ا للم هرروم العلمرراين،  ال  قتضرري  عقررد المواع ررسومش ذلرر ، فررهن    :ثالمها ت رران االح  وفقرر،

وىال فهررو المواع ررس مع اهررا  ن  درر   وال عال ررس لرره بررمل   ررأ، بأعيرراد ايررة المسررلمين،

المسلمون على  ليية د  هم ىرضاء للية المسلمين؟! وىذا  انت الطوا ف الم تل ررس  عرري  

ز الرردون العلمانيررس ز اللررةب، دون  ن  لترر م بررمل ، فتيررف  درر  المسررلمون علررى ذلرر  

 و تهم من  ةفض ذل  بالتشدد والتطةف  ما صةح شيخ ااألهة لمسف الشد د؟!

بررو ىذا  انررت الطوا ررف المسرريحيس، ال  ه رر  بعضررهم بعضررا بالعيررد، اهنررم  ت ررةون 

 بعضهم، فتيف  تهم من  ةفض ذل  من المسلمين بالتشدد والتطةف؟!

: حذذاول المفتذذ ، يف  فصذذيل الفتذذوه أن يسذذتكثر بذذأقوال بعذذي الفةهذذاء، الذذذين  اسذذعا

 بالشهور والسبين.  أباحوا التهبهق

/ 1) " سرر ى المطالررب"سررالم أل ة ررا اانصرراري الشررافعي ز  رران شرريخ اإل" ومما  اله

ا ز الته ئررس 283 ، ط. دار التتاب اإلسالمي(: ] ان القمولي: لم  ر احد من  صحاب ا  الم،

بالعيررد وااعرروام وااشررهة  مررا   علرره ال ررا ، لتررن نقررو الحررافظ الم ررمري عررن الحررافظ 

ل ررين فيرره، والررمي  راه:  نرره مبرراح ال المقدسي  نه  جاب عن ذل : بأن ال ا  لم   الرروا م ت
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 ح ررس "سرر س فيرره وال بدعررس. انتهررى[ اهررر.و ان العالمررس ابررن حدررة الهيتمرري الشررافعي ز 

، ط. المتتبس التدار س الت ف(: ]و سن الته ئس بالعيد ونحرروه مررن العررام 56/  3)  "المحتاا

 والشهة على المعتمد، مش المصافحس[ اهر.

ال قهاء ز الته ئررس بعيررد المسررلمين، وهت ئررتهم بعضررهم بعضررا بالعيررد فدعو  الم ه الء 

والس ين،  ما  قون المسلمون لبعضهم :  و عررام و نررت عيررب، ع ررد دخررون الشررهة ونحررو 

ذل ، جعررو هررما ز هت ئررس الت ررار بأعيررادهم، واالحت رران بأعيرراد الت ررار، فهررو ه ررا   لبرري  

 و مب  هما؟!

لرره التررمب والتلبرري     بررين،  عياد الت ررارالحت ان بأ الم الشافعيس ز حتم اومن عالش  

 .ز همه التالم

ا برره  رران رحمرره   ابررن حدررة الهيتمرري  و  ت ي ب قو واحررد عررن الررمي نقررو  المرره محتدرر،

ومن   ب  البدئ موافقس المسلمين ال صارف ز  عيررادهم بالتشرربه بررأ لهم والهد ررس لهررم ":اهلل

 -صلى اهلل عليرره وسررلم   -لمصة ون و د  ان  و بون هد تهم فيه و  مة ال ا  اعت اء بمل  ا

»من  شبه بقوم فهررو مرر هم« بررو  رران ابررن الحرراا ال  حررو لمسررلم  ن  بيررش نصررةانيا شرريئا مررن 

مصلحس عيده ال لحما وال  دما وال ثوبا وال  عارون شيئا ولررو دابررس ىذ هررو معاونررس لهررم علررى 

ز ال يررةوأل بأ ررو الهة سررس     ةهم وعلى والة اامة م ش المسلمين من ذل  وم ها اهتمامهم

واستعمان الب ور ز خمي  العيد ن سبش مةا  ألاعمين  نه  دفش التسو والمة  وصرربغ 

البيض  ص ة و حمة وبيعه واادو س ز السبت المي  سررمونه سرربت ال ررور وهررو ز الحقيقررس 

س سبت الظالم و شنون فيه الشب  و قولون ىنه لل  س و دمعون ورا الشدة و لقوهنا ليلرر 

السبت بماء  لتسلون به فيه ل وان السحة و تتحلون فيرره ل  ررادة نررور  عيرر هم و ررده ون فيرره 

بالت  ت وال  ت و دلسون عةا ا ز الشم  لدفش الدةب والحتس و طب ون ععام اللرربن 

و أ لونه ز الحمام ىلررى ايررة ذلرر  مررن البرردئ الترري اخنعوهررا و دررب مرر عهم مررن التظرراهة 

 .1"بأعيادهم

ال  ظررن عررا ال  ن  تررون ابررن حدررة،  قررون بدررواأل الته ئررس بأعيرراد الت ررار؟!   فهو  متن

  قون ذل   و  لتب  عليه اامة.  

 

 .(239/  4ال تاوف ال قهيس الت ف ) 1
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: قول بعضهم: أن األصل يف االحتفال الحل، وأنه من با  العادات، قذذول بالذذل عاشرا

 أيضا، لو هين:

تاااون:  ن العيررد مررن اامررور الد  يررس،  مررا  رران  عررالى   ا َم سررَ ٍس َجَعْل ررَ و   ممررَّ ﴾  َولوتررم

ا [34]الحررج:  ا ايررة 1 رران ابررن عبررا : عيررد، . ولررمل  ال  درروأل للمسررلمين  ن  حرردثوا عيررد،

مشةوئ، فتيف بما  حدثه  هو التتاب من اليهود وال صارف؟ فتيررف بمررا  حدثرره الوث يررون 

 ما العيد )التة سما (؟!الم ن هم  صو ه

ىلررى  ورد الرردليو ال ا ررو عررن الحررو فقررد صررو فيهررا الحررو،لررو فررة   ن اا المرراين:  نرره

 التحة م، ز ال هي عن التشبه بالمشة ين، وايةها من اادلس السابقس.

 الخا مق: 

تبين  ما  ن االحت ان بأعياد الت ار،  و الته ئس  ا محررةم بالتترراب والسرر س واإلجمررائ ف

المابت القد م والقيا  الدلي الواض ، فالشة عس ، الترري هنررت عمررا هررو   ررو مررن االحت رران 

بأعياد الت ار،  شررهودها،  و الرردخون علررى   ا سررهم  رروم عيرردهم  و الةعرران بألسرر تهم، ال 

 و  على من ذل ، و صةح ز المواالة.   متن  ن  بي  ما ه

م ررالف إلجمررائ  خطررأولهررما  رران القررون بررأن هررما االحت رران مشررةوئ ومسررتحب، 

 المسلمين، و ون اية مسبوا من  حد من علماء المسلمين.  

 وصلى اهلل على نبي ا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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