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 عبد� 1سو7 ص6 
هللا سلم با31 عليه 
!مد هللا 01 
لعا/.� 
ً

�شهد �; ال @ &ال 
هللا حد� ال ?يك �7 �شهد �; #مد


Bين Cيو D& ;م بإحساF .ابعG
�صحابه  7I J. 

 

 كما قا� تعاD: �ما بعد
ً

ختاT 1ا 
إلسالQ Cينا Dتعالن ]Y': ر
;�I عم[﴿ &; 
Bين عند 
هللا 
إلسالC ﴾ : فإ; 
هللا سبحانه  �

Dكما قا� تعا �
 سو
ً
 فلن يقبل منه هو _ 
آلخر[ من 
\ا]ين ﴾ : يقبل 
هللا تعاD من �حد Qينا

ً
من يبتغ غ` 
إلسالQ Cينا ﴿

];
لم يؤمن { : -ص6 
هللا عليه سلم–� قا� 
�I :de [ fT عمر jثم يمو l
mال ن nQيهو o بيد� ال يسمع rنف ns



� مسلم } ت به &ال t; من �صحا0 
Tا1 باns �1سل1 "'e) " mلع
 
|يع 
ألQيا; 
/وجوQ[ _ هذ �–Cإلسال
 -سو{ Qين 

 منه سبحانه تعاD �سب ما فيها من ضال�
ً


هللا تعا�D بل &نها ال تزيد 
لعبد &ال بعد D& 0يا; باطلة ال تقرQ�. 

 

 fT
 �
تهم� �لك _  �; فئة -ص6 
هللا عليه سلم  -قد �خQ�
هللا تعاD _ بعض شعائرهم  �
من �مته سيتبعو; �عد

 n1د\

هللا عنه  - حديث �o سعيد  �1-  fT
 { : قا� -ص6 
هللا عليه سلم  -عن 
ً

�Gتبعن س� من t; قبلكم ش

 بذ1
� ح� لو Qخلو
 جحر ضب تبعتموهم� قلنا
ً
�
1� �
Tصا1: بش Qهو�
" �خرجه 
�خاn1 } فمن� : {� قا�يا 1سو� 
هللا 

مسلم "  +(� "+��Y. " 

 

 { : -ص6 
هللا عليه سلم–قا� 
لرسو�  -�1 
هللا عنهما–� حديث 
بن عمر 
ً
�أت. J �م� ما �� J ب� &]
ئيل مثال


Tعل باTعل ح� لو t; فيهم من نكح �مه عالنية t; _ �م� مثله   " .Y+'/'" �خرجه 
!اكم } بمثل حذ

 

 fT

إلسالمية� &� 
تبع كث` من - ص6 
هللا عليه سلم  -قد قع ما �خ� به  Qال�

نت¥ _ 
أل¤منة 
ألخ`[ _ كث` من  �

حتفلو
 بأعياQهم
تهم سلو§ياتهم� قتهم _ بعض شعائرهم� Q� كث` من _ Dهللا تعا
 �

/سلم. �عد. 

/

لب¥ية� ©; قصب 
لسبق فيه _ 
أل¤منة 
/تأخر[ ©; �لك نتيجة للفتح  J هللا به

ns فتح  l

Gطو1 
لعمر �nQا

فتتا; كث` من 
/سلم. بذلك� ال سيما مع ضعف 
Bيانة _ 
لقلو�0  _ 

ً

نية 
لعلمانية� ا t; سبباmT

لغربية  Qللبال


ل¥يعة ب. 
Tا¯ C°هل بأح±
فشو . 

 


ألمر Q
¤  jتهم تُنقل مزخرفة مبهرجة بالصو
Q�
إلعال´ ب. tفة 
لشعو�0 ح� غدj شعائر 
لكفا1  µالنفتا
 
ً

سو�


لشبكة 
لعا/ية  jلفضائيا
 �
/سلم. ع Qبال D& همQية من بال!

لصو1[ فاغ· بزخرفها كث` من  - 
إلن·نت–


/سلم.. 

 

قد الحظت  -  n`حتفا� كث`  -كما الحظ غ
 ;

حتفا� غ`هم _ كث` من 
�تمن 
/سلم. _ مm بعيد شم 
لنسيم 


لربيعية  Qألعيا
قاتها� º هذ� �
ختال« �نو
عها مسمياتها  J لربيع
 Qلغربية بأعيا
¼ فر�  -فيما يظهر  -
لعربية 

 .من عيد شم 
لنسيم� � تقليد 7

 


لكفرية J عقيد[ 
/سلم Qألعيا

/سلم. ببيا; خطو1[ 
الحتفا� بمثل هذ�  l
 .ألجل �لك �1يت تذك` &خو

 

 :منشأ عيد شم 
لنسيم قصته -
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ً


!ا½ عيد mلع

ألقبا¾ بعد �لك� صا1 _  D& نتقل

لفر
عنة� ثم نقله عنهم بنو &]
ئيل� ثم  Qلنسيم من �عيا
عيد شم 

 ¿ت
ً
 .فل به كث` من �هل مm من �قبا¾ مسلم. غ`همشعبيا

 

 
Qحد ns

لفر
عنة ترتبط بالظو
هر 
لفلكية� عالقتها بالطبيعة� مظاهر 
!يا[� sلك 
حتفلو
 بعيد 
لربيع  Qنت �عياt

!مل Áلشمس _ بر

Tها1 قت حلو� 
ns يتسا{ فيه 
لليل  Cو�
هو  �Ãلربي
 .ميعا�Q باالنقال0 

 

 jلع¥ين من شهر برمها
يقع _ 
\امس -  ;�; �لك 
�وC هو ��  -كما Q1 _ كتابهم 
/قد¯ عندهم  -©نو
 يعتقد


لزما;� � بد� خلق 
لعالم. 

 

�طلق 
لفر
عنة J �لك 
لعيد 
سم  "Äلقبطي "  عيد شمو
 mلع

السم J مر 
لزمن� خاصة _  »Æُحر�n بعث 
!يا[� 
 D& سم
�ضيفت &�ه Èمة 
لنسيم نسبة &D نسمة 
لربيع 
ل� تعلن صو7"  شم" . 

 

 C� D& 
ً

خر 
أل][ 
لفرعونية 
ÊاÊة� لو �; بعض 
/ؤ1خ. .É ,,�+يرجع بد� 
حتفا� 
لفر
عنة بذلك 
لعيد 1سميا� _ n� C

 ضمن �عياQ هيليوبوليس مدينة 
ً
;" يؤ§د �نه t; معرفا�  " 
©نوj
 .¿تفلو; به _ عm ما قبل 
أل]

 

 :ب. عيد 
لفصح شم 
لنسيم -

 

قد 
تفق يوC خرجهم مع موعد 
حتفا� 
لفر
عنة  �mمن م 
نقل بنو &]
ئيل عيد شم 
لنسيم عن 
لفر
عنة /ا خرجو

 .بعيدهم

 


لفص
حتفل بنو &]
ئيل بالعيد بعد خرجهم Ëاتهم� �طلقو
 عليه 
سم عيد 
لفصح� 
\رÁ" ح Èمة ع�ية معناها   "

 
لعبو1" � " Cو�

 �لك � بنجاتهم� بد�  -�n يوC بد� 
\لق عند 
لفر
عنة  -� كما 
عت
ً
 لسنتهم 
Bينية 
لع�ية تيمنا

ً
�1سا

 .حياتهم 
±ديد[

 


Tصا1{  D& Qهو�

�هو�Q ثم 
نتقل عيد 
لفصح من  D& عنة

لعيد من 
لفر 

نتقل هذ 
 /ا يزعمونه هكذ
ً
جعلو� مو
فقا


نية مm �صبح عيدهم يال¤C عيد 
/mي. 
لقدما� mT

لفر
عنة  - قيامة 
/سيح� /ا Qخلت -  ÌاG
 Cو�
 _ 
ً

ئماQ يقع

 .لعيد 
لفصح � عيد 
لقيامة

 

jيا باالحتفاالÍلر
 �لة � Î
لفر
عنة ¿تفلو; بعيد شم 
لنسيم� &� يبد� �لته 
أل ;t  لشمس
 É
Bينية� ثم يتحو� مع ?


لعيد 
لة يشا1§و; _ هذB

لشعب كما t; فرعو;� §با1 1جا�  jتش·3 فيه |يع طبقا fعيد شع D&. 

 

 :من مظاهر 
الحتفا� به -
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ستقبا� 
لشمس عند ? _ 

/تنÐزها�j �كونو
!قو� 
!د
ئق  D& jلنسيم |ا�

/حتفلو; بعيد شم  ÁرÑ قدقها� 

 

لشمس ح� غربها� ©نو É
بهم� يقضو
 يومهم _ 
الحتفا� بالعيد 
بتد
� من ??
 �; ¿ملو
 معهم طعامهم Qعتا



�اسم.  Qبعقو jلفتيا

j لعبهم� معد
F jوهم� Iالj موسيقاهم� فتÒين Q� لربيع" ¿ملو; معهم
¿مل " ¤هر  �


لقيثا�1 
ألطفا� سعف 
Tخيل 
/زين باأل
/زما1  nاT
 Cنغا� J Óما±
 Ô
لرقص 
لز jحفال Cلزهو�1 فتقا
 ;
لو


Gمثيلية jفال!

لرياضية  jبا1يا/
 nرÖ لربيع� كما

ألناشيد 
\اصة بعيد  l×أل

Bفو«� تصاحبها  jقاQ. 

 

 jزهاÐتن/
 �1

لشمس سو
� _ كما �; 
الحتفا� بالعيد يمتد بعد عوQتهم من 
/ز É
/دينة ليستمر ح� ? D& 1ألنها


 jحفال Cلعامة حيث تقا

ألماكن 
/ياQين 
ألحيا�  _ 
Gهنئة � �Qتبا
الستقبا��  jحفال Cساكن حيث تقا/



لشعبية j

Tد
ل·فيه . 

 


لعيد - 
 :�طعمة هذ

 

 ال يتجز� من 
الحتفا� بالعيد 
ً

تقا�د �صبحت جز� j
Q� 1تبط بها من
t; لشم 
لنسيم �طعمته 
Gقليدية 
/فضلة� ما 


لعصو1 
لطويلة &D عmنا 
!ا½ �
ل� 
نتقلت من 
لفر
عنة ع 7 Øم/

لطابع  .نفسه� 

 


ل-
�يض: " تشمل قائمة 
ألطعمة 
/مØ[ /ائد[ شم 
لنسيم
�صل- فسيخ
\س-
/النة-" 

 


ل¥É كث`
ً من مظاهر عيد شم 
لنسيم نقلوها _ �عياQهم 
لغر0  �Q _ لربيع
 Qقد �خذ كث` ن ¿تفلو; بأعيا

لربيعية. 

 

 :بيض شم 
لنسيم

 


لربيع _ 
لعالم �|ع�
لفصح  Qتلف �عياÚ من مظاهر عيد شم 
لنسيم� 
ً


�يض 
/لو; مظهر �
صطلح 
لغربيو; J  يعت

 " .بيضة 
ل¥É" تسمية 
�يض 

 


لربيع  Qمائد[ �عيا J يض�

�يض يرمز  - شم 
لنسيم  -بد� ظهو1  ;t لق حيث\
مع بد
ية 
لعيد 
لفرعوÜ نفسه � عيد 
�ناشيد  Ýو/
 " .�خناتو; 
لفرعوD& "Ü خلق 
!يا[� كما Q1 _ متو; كتا0 

 

 .بأكل 
�يض كأحد 
لشعائر 
/قدسة 
ل� ترمز لعيد 
\لق� � عيد شم 
لنسيم عند 
لفر
عنة هكذ
 بد� 
الحتفا�

 

 jألمنيا
 j

�يض 
Bعو J ;عنة ينقشو

لفر ;t �& �
ً
�ما فكر[ نقش 
�يض ¤خرفته� فقد 
1تبطت بعقيد[ قديمة �يضا

فيحقق Qعو
تهم يبد�;  -حسب ¤عمهم  -7 عند ?قه áمعونه � يعلقونه _ �شجا1 
!د
ئق ح� تتلà بر©j نو1 
إل


Gحية  �Qلعيد بتبا

آل; " بدقة 
�يض"  D& 
ً

ل� ما ¤
� �كâها متو
1ثا j
Qلعا
 ¼ .-نعو� باهللا من 
لضال�  - � 

 



 5 

هو 
Gقليد 
/تبع _ |يع �ãا� 
لعالم� فقد بد� _ فلسط. ;
بعد ¤عم 
Tصا1{  �ما �Q[ تلوين 
�يض بمختلف 
أللو


الحتفا� بالعيد�  -عليه 
لسالC  -صلب 
�هوQ للمسيح  Cصا1{ 1غبتهم _ عدT

ns سبق موسم 
الحتفا� بالعيد� فأظهر 


/سيح� ح� ال يشا1§و; 
�هوQ �فر
حهم J 
ً

Q
لكن �حد 
لقديس. �مرهم بأ; ¿تفلو
 بالعيد äليد
ً sكر{ 
/سيح . حد

;� J قيامه� Qهو�
 بدمه 
ns سفكه 
ً

ئماQ ر �ذكرهمåأل

�يض باللو;  
 .يصبغو

 

حافظ عليه 
ألقبا¾ æانب  mم D& ]Qلعا
 باللو; 
ألåر� ثم 
نتقلت تلك 
ً
هكذ
 ظهر بيض شم 
لنسيم أل� مر[ مصبو×


لفرعونية ÄقوT

لطالسم  .ما تو
1ثو� من 
لرمو¤ 

 


�حر 
ألبيض �1با �مريكا� قد تطوj1 تلك  منهم 
نتقلت ع� _ l
mT
 çلغر

نت¥ã� _ jا� 
لعالم 1ما�  D&


لربيع حو� 
لعالم
لفصح 
ل� �صبحت 
لطابع 
/مØ ألعياQ شم 
لنسيم  ;

لعاD& ]Q صباغة 
�يض بمختلف 
أللو. 

 


لسمك 
/ملح [ 
لفسيخ :[ 

 


لسمك 
/ملح من ب. 
ألط عمة 
Gقليدية _ 
لعيد _ 
أل][ 
لفرعونية 
\امسة عندما بد� 
الهتماC ظهر 
لفسيخ� �


/ا� "  
إل7 حعè" نهر 
!يا[� : بتقديس 
Tيل _ jبد� é1أل
Q1 _ متونه 
/قدسة عندهم �; 
!يا[ _  ns
عند 
لفر
عنة 

 .-محسب ¤عمه–يع� عنها بالسمك 
ê nsمله ميا� 
Tيل من 
±نة حيث ينبع 

 

 ë1طا�
 Á

ستخر
/لوحة كما �كر  - قد t; للفر
عنة عناية �فظ 
ألسما�3 Öفيفها تمليحها صناعة 
لفسيخ 

 ìQفاته tنت [ه` � 
لف̄ر
عتí بتو
1يخ 
لفر
عنة  îغري& ë1هو مؤ(+e  ]ïي/
" قبل 
/يالQ كما _ 
/وسوعة 
لعربية 

+/'Y+� [ "ي: " فقا� عنهم 
أكلو; 
لسمك 
/ملح _ �عياQهم� ير; �; �كله مفيد _ قت مع. من 
لسنة� ©نو
 &نهم tنو
 Gمليحه حفظه للعيد� �طلقو
 عليه 
سم 

ً
 معينا

ً
ما "  يو1" هو 
السم 
ns حو1 _ 
للغة 
لقبطية &D "  بو1" يفضلو; نو�


� يطلق عليه ح� 
آل;¤. 

 

 :بصل شم 
لنسيم

 


سط 
أل][ 
لفرعونية 
لساQسة قد 
1تبط ظهو�1 بما Q1 _ &حد{ �ساط`  ظهر 
�صل ضمن �طعمةعيد شم 
لنسيم _ �

 من 
لشعب� قد �صيب 
ألم` 
لصغ` 
ً
منف 
لقديمة 
ل� تر{ �; �حد ملو3 
لفر
عنة t; 7 طفل حيد� ©; #بوبا



لسحر[ عن عالجه� �قعد 
ألم` 
لكهنة 
لفر
Ä عد[ سنو
�j بمرé ×مض عجز 
ألطبا�  C¤اللصغ` عن 
!ر§ة� 


الحتفا� بالعيد مشا1§ة للملك _ �حز
نه µ

متُِنع خالFا عن &قامة 
ألفر. 

 


/لك 
ل°هن 
ألك� /عبد  ñستد
©; �طفا� 
/دينة يقدمو; 
لقر
ب. لإل7 _ 
/عابد _ Úتلف 
/ناسباj ليشò �م`هم� 


ألم`  éمو;� فنسب مرIلسحر

µ ?ير[ تسيطر عليه� تشل حر§ته بفعل 1� Qجو D& لطفل
. 
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لشمس بعد �; قر� عليها  0�مر 
ل°هن بوضع ثمر[ ناضجة من ثما1 
�صل êت �1¯ 
ألم` _ فر
Ä نومه عند غر
ضعها فوÉ �نفه ليستنشق عص`ها
لشمس _ 
لفجر  É .بعض 
Gعايذ� ثم شقها عند ?

 


ل¥ير[ كما طلب منهم µ

أل1 Qلطر mلق
 jبا

لغرفة بو 0

لïير J �بو Éفو Á¤لطا

�صل  Q
 .تعليق حزC من �عو

 


لطفل فر
شه� خرÁ �لعب _ 
!ديقة قد شò من مرضه 
ns يئس 
لطب  1Q×
ألسطو1[ كيف تمت 
/عجز[  µ¥ت


لقm ألطفا� 
/دينة ب _ µ

/لك 
ألفر Cا حل عيد شم من عالجه� فأقا/أكملها� شا31 
لشعب _ 
لقm _ �فر
حه� 


Tا¯  Cلعيد� كما قا
لة بمشا1§ة 
Tا¯ _ B

/لك �ئلته� §با1 1جا�  Cقا Cبعد[ �يا mلق
 µ

لنسيم بعد �فر– 
ً
&عالنا

1هم� كما 
حتل 
�صل 
ألخõ م - منهم للتهنئة بشفا� 
ألم`Q 0

�صل J �بو Cلنسيم بتعليق حز
°نه J مائد[ شم 


لفسيخ .æانب 
�يض 

 


ألطفا��  ]Qساضع 
�صل êت  ]Q� من �

ل� 
1تبطت بتلك 
ألسطو1[ 
لقديمة سو j
Qلعا
ا هو جدير باsكر �; تلك 

لغر« � �كل 
�صل 
ألخõ نفسه مع 
�يض  
/ساكن � 0

�صل J �بو Cتعليق حز � ��̀ 
لفسيخ ما تنشيقهم لعص


لربيع Qعيا� 
ل� êتفل بعيد شم 
لنسيم � �B
� بعض  mآل; _ م
 D& تبعة/

Gقا�د  j
Qلعا

لت من ¤. 

 

 :خس شم 
لنسيم

 


ل� تعلن عن حلو� 
لربيع باكتما� نموها نضجها� قد عر« 
بتد
� من 
أل][ 
لفرعونية 
لر
بعة  jباتاT

\س من  ;t

هللا حيث ظهرj صو1 ;Q هم منGل� يقربونها آل

لطويل J مو
ئد  - تعاD  -� من سال� 
لقر
ب.  õألخ
بو1قه 

غليفية `F
 öيس ;©
/قدسة 
\اصة با/عبوQ "  حب" 
الحتفا� بالعيد�  jباتاT

لفر
عنة من  ��@ "  من" كما 
عت


إل7 C
 êت �قد
ً

ئماQ 

ً

هللا عن &فكهم ?§هم  - _ معابد� 1سومه 
Gناسل� يوجد 1سمه منقوشا Dتعا-. 

 

 :åص شم 
لنسيم

 

�طلق عليه 
لفر
عنة 
سم  �õألخ

لصقر لش÷ 
Êمر[ 
ل� تشبه �1¯ حو1 "  بيك -حو1 " ¼ ثمر[ 
!مص  ¯�1 n�


لصقر 
/قد¯ عندهم. 

 


/ز
يا 
ل� Q1 �كره -كما للخس  -©; للحمص  .ا _ برQياتهم 
لطبية
لكث` من 
لفو
ئد 

 


/آلنة 
لربيع� هو ما �خذ منه 
سم 
/النة � Qعن ميال 
ً

متال�ها &عالنا; نضج 
Êمر[ �©نو
 يعت. 

 

�سا1 يÒين بها _ 
الحتفاالj بالعيد� كما يقمن باستعماFا _  �
ً

Qعقو �
õ\

/النة  jيصنعن من حبا jلفتيا
©نت 


/نÐز�ة¤ينة 
!و
ئط نو
ف jفال!
 .ذ 
/نا¤� _ 
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لقديم  Üلفرعو
"  ياسمو;" من ب. تقا�د شم 
لنسيم 
لفرعونية 
لقديمة 
لÒين بعقوQ ¤هو1 
�اسم. هو #ر« من 
السم 

©نو
 يصفو; 
�اسم. بأنه عطر 
لطبيعة 
ل� تستقبل به 
لربيع� ©نو
 يستخرجو; منه _ موسم 
لربيع عطو1 
لزينة ¤يت 
غ`ها _: 
نظر. [
/عابد عند 
الحتفا� بالعيد 
�خو1 
ns يقدC ضمن قر
ب. jعلوما/
موسوعة �غر0 
ألعياQ : هذ� 

 µلفتا
�عجب 
الحتفاالj لسيد صديق عبد  "e'�-e+� " ا½ لتكتو1 سعيد #مد حسن!
�عياQ مm ب. 
/ا�  �


/لط  "'Y-++.[ " 

 

 :حكم 
الحتفا� بعيد شم 
لنسيم -

 

 يتب. ما يúا سبق عرضه _ قصة 
ً
حديثا 

ً

لعيد �صله مظاهر� قديما 
 :نشأ[ هذ

 

 
ً

لعيد فرعوt �Üنت 
ألمة 
لفرعونية 
لوثنية êتفل به ثم 
نتقل &D ب� &]
ئيل بمخالطتهم للفر
عنة� : �ال 
�; �صل هذ


Tصا1{� حافظ عليه 
ألقبا¾  D& نتقل
ال يز
لو;  -فأخذ� عنهم� منهم -. 

 


هللا فاالحتفا
لعيد شع`[ من شعائرهم 
/رتبطة بدينهم 
لوث��  
� به فيه مشابهة لألمة 
لفرعونية _ شعائرها 
لوثنية� &; هذ

 1سو7 
ً

عيه ما يفü &�ه� كما قا� سبحانه ÚاطباQلقد �ý &�ك : -ص6 
هللا عليه سلم–تعاD حذ1نا من 
ل3¥  ﴿


sين من قبلك لþ �?§ت �ح D�
لزمر[بل 
هللا فاعبد §ن من 
لشاكرين ﴾ . بطن عملك Gكونن من 
\ا]ين  :�e-


ل¥3 فهو Úت _ 
Tا�1 كما قا� سبحانه -هو �حكم 
!اكم.–� لقد ق� 
هللا سبحانه ]�� J jهللا : بأ; من ما
 ;& ﴿

; �لك /ن يشا� من ي¥3 باهللا فقد ضل ضالQ يغفر ما ﴾ ال يغفر �; ي¥3 به 
ً

 بعيد

ً

لنسا�[ال :''�.[ 

 

 
ً
فسيخ : ثانيا Äمنقو 
لعيد مظاهر� شعائر� من بيض مصبو� � 
بصل خس غ`ها ¼ ع. "  سمك لح" �; 
سم هذ

 J علق � ]Qلوسا
ضع êت  

ً عند 
لفر
عنة 
لوثن.�Fا 
1تبا¾ بعقائد فاسد[ tعتقاQهم _ 
�صل &�Qموجو ;t ما

�ا0 � ما  nمن فعل �لك فهو يقتد
±ا; كما حصل _ 
ألسطو1[ 
لفرعونية�  Qيطر é
شابه �لك فإنه يش� من 
ألمر

 fT

� } من تشبه بقوC فهو منهم { : يقو� -ص6 
هللا عليه سلم  -بالفر
عنة _ خصيصة من خصائص Qينهم 
لوث�� 1


å� ")/e,  " Qد Q بو� "e,+'. " 

 

 Cإلسال

بن تيمية قا� شيخ -  Dهللا تعا

!ديث �قل �حو
7 �; يقتê üريم 
لتشبه بهم� �; t; ظاهر� : " -å1ه  
هذ

Dتشبه بهم كما _ قو7 تعا/

القتضا� " �.�"  من يتوFم منكم فإنه منهم: " يقتü كفر '/)'(. " 

 

 lلصنعا
قا� -  Dهللا تعا

: " -å1ه  n¤ _ 1تشبه بالكفا 
عتقد �; يكو; بذلك مثله كفر� فإ; لم يعتقد ففيه فإ�

" سبل 
لسالC "  ال يكفر لكن يؤ0Q: يكفر� هو ظاهر 
!ديث� منهم من قا�: منهم من قا�: خال« ب. 
لفقها�

d/+(d. " 
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نض 

ل� يعتقدنها _ طعاC عيد شم 
لنسيم بيضه بصله مناقضة لعقيد[ 
/سلم� فكيف &� j
Qالعتقا
م &D �لك هذ� 


�اطل ب. 
لتشبه  Qالعتقا

ألثا; 
لفر
عنة� ال شك �; حرمتها �شد� ألنها |عت ب. 
لوقو� _  Qنها مأخو�[ من عبا�

Cذمو/
. 

 

 
ً
بعض ما شاهد� من  -å1ه 
هللا تعا�D عضو هيئة كبا1 
لعلما� _ قته _ مm  -�كر 
لشيخ 
أل¤هرn عú #فو� : ثاÊا


لعي 
فجو1 فقا� مظاهر هذ Éفيه من فسو nرá ماناهيك ما يكو; من 
Tا¯ من 
�د� : " -å1ه 
هللا تعاD  -د� 


بتدعها �هل 
ألثا;  ]Q� لنسيم� هو
1
3 ما شم Q� ما
أل0Q _ يوC شم 
لنسيم� 
Bين  Q
\رÁ عن حد j

/نكر

 ; /ا tنو
 يعبد
ً
 به � تزلفا

ً

ش·G 3قديس بعض 
ألياC تفاÍال من 
لسن. ح� عمت 
/¥ق.� 

ً

هللا� فعمرI jالفا ;Q من


لكب`
لصغ` 
!ق`� 
�وD& " : C �; قا�.."  فيها 
لعظيم  
_ �تمعاتنا 
ل¥عية 
ل� تعوQ  -يوC شم 
لنسيم  -فهل هذ


لرåة� �� حسبك �; تنظر _ 
ألمصا1 بل 
لقر{ ف·{ _ �لك 
�وC ما يزn1 بالفضيلة� Ñجل معه جه علينا با\` 


لسليم� ينقبض Fا صد1 
إلنسانية És
 µرÖ j

!يا� من منكر
ä jالف 
Bين� سو�. 

 

 j

\لو �1

ns تمتلئ فيه 
/ز Cو�

!يا[ _ 
 I; ال _ �لك  j
1مشاهد[ 
أل¤ها1 من ½ ��

Fو Éستنشا

لرياضة 


أل nفاسد
لفجا1  jما�æ قة
 إل1
ً

لعصيا;� مرتعا Éللفسو 

ً
خال�É فتïبت &�ها 
/فاسد� عمتها 
Bنايا� فصاj1 سوقا

 öفأجد1 به �; يس �ý 

!يا�� هتك 
!جا�0 نعم� ال تمر بمز1عة � طريق &ال تر{ فيه ما Ñجل 
 ?يف� يؤلم 


لفجو1 Cلشؤ
 Cيو !!� jما�æ ¯تتكد j

لسيا1 jر§با/
طل. يموÁ بعضهم _ بعض ب. شيب شبا; نسا� تر{ 


/ا� لو�[ بالشبا; يفسقو; بالنسا� J ظهر 
/ا�� يفرطو; _  Éلسفن فو

ألنها�1 تر{ 
لبسات.  D& ;زحوÐين ;
B


�حر� �ضاعو
 ثم �
لفحشا� _ 
ل
لشيطا; _ 
لسو�  j

1تكا0 
/خا¤�n فاتبعو
 خطو �j

/سكر �ر[ 
الجتما� تنا

با� J 
ً
باال �? J 

ً

 .ف°; ?

 

 

لعبا1
�j كأ; هذ �nبذ; من قبيح 
أللفا�� Íا1[ كما يشا/
تر
هم ينطقو; بما تصا; 
أل�
; عن سماعه� Ñاطبو; 

1تفع عنهم فيه حو
جز 
G�يف ك حز0 
لشيطا; �ال &; حز0 
ل" 
�وC قد �بيحت Fم فيه |يع 
\بائث� شيطا; هم �

 ;
\ا]." 

 

يمنع عيا7 �هله� º من êت اليته  �C
/شؤ Cو�
فع6 من يريد 
لسالمة _ Qينه عرضه �; ¿تجب _ بيته _ �لك 

لفاسق. 
لفاجرين _ �ماكنهم� يظفر بإحسا; 
هللا å1ته
Tصا1{ _ مر
سمهم�  Qهو�
"  عن 
\رÁ فيه ح� ال يشا31 

 " .��+-�e+" بد
� _ مضا1 
البتد
� �من 
إل.�

 

 
ً

لعيد 
لوث� 
لفرعو�Ü �نه عيد : 1
بعا 

لشيخ عú #فو� 
آلنف 
sكر� �C من نقلنا عنهم _ مظاهر هذ C� ظهر من


لعيد من 
/عا�ين  
º من كتب عن هذ �jوبقا/
 j
يطفح بالشهو �Éلفسو
فيما قفت عليه من  -ينضح بالفجو1 


/ز
م`  - صا1Q م D& و;� &ضافة�يذكر; ما فيه من 
ختال¾� تهتك _ 
للبا¯� عالقاj #رمة ب. 
±نس.� 1قص 


للهو� فيكو; قد �نضا« &�ه مع كونه تشبهاً بالوثني. _ شعائرهم |لة من مظاهر 
لفسق  jالI ها منÈما شا
لطبو� 

Gحذير 
لفجوt 1فية _ 
Gنف` عنه�  .منه
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 :موقف 
/سلم من عيد شم 
لنسيم -

 


/سلم _ 
آل� J بá شعائر� فإنه يمكن تلخيص ما
لعيد نشأته مظاهر�  
 :من عرضنا 
لسابق ألصل هذ

 

 
ً

الحتفا� به� � مشا1§ة 
/حتفل. به _ 
حتفاFم� � حضو1 
الحتفا� به� �لك /ا فيه من 
لتشبه بالفر
عنة : �ال Cعد


لتشبه بهم فيما Ñصهم #رC فكيف بالتشبه بهم _ شعائرهم�
Tصا1{�  Qلوثني. ثم با�هو
! 

 

 fهs
يد لليهوQ عيد tنو
 Úتص. به فال ي¥§هم فيه مسلم كما ال فإ�
 t; للنصا1{ ع: " - å1ه 
هللا  -قا� 
!افظ 

 " .(Y'/)1سالة منشو1[ _ �لة 
!كمة " �من تشبه 
\سيس بأهل 
\ميس .�"  يشا1§هم _ ?عتهم ال قبلتهم

 

 
ً

إل�: ثانيا �
 �C غ`هم بأn نو� من �نو

ً

Qيهو C� 
 tنو

ً

إلعال; عدC &�نة من ¿تفل به من 
لكفا1 �قباطا نة� tإلهد
� Fم� �


لعيد � مر
سيمه � م°; 
الحتفا� به� � &�1[ ما يع. J &قامته� � بيع �لك Fم� ف÷ �لك #ر�C أل; فيه  
عن قت هذ
 .&�نة J ظهو1 شعائر 
لكفر �عالنها� فمن ��نهم J �لك فكأنه يقرهم عليه� Fذ
 حرC �لك Èه

 


 Cإلسال
ال : " -å1ه 
هللا  -بن تيمية قا� شيخ  Cهم ال من طعاQتص بأعياÑ بهم _ �� ا 
ال ¿ل للمسلم. �; يتشبهو

ال 
�يع  �
 غ` �لك� ال ¿ل فعل �مة ال 
إلهد� ]Qعبا �ا¯ ال 
غتسا� ال &يقاQ نا1 ال تبطيل �Q[ من معيشة �
ال &ظها1 
لزينة� با±ملةبما يستعا; به J �لك ألجل �لك� ال تمك. 
ل Qألعيا
 _ ns
ليس : صبيا; ãوهم من 
للعب 

Cأليا
 " .e/)+Y+�مو� 
لفتا{ "  " Fم �; Ñصو
 �عياQهم ب�� من شعائرهم بل يكو; يوC عيدهم عند 
/سلم. كسائر 

 


!ن�  lل·§ما

بة ير§بونها /و
سمهم فيأثم 
/سلم بمجالسته Fم بإ�نت: " -å1ه 
هللا  -قا� 
بن Q ]1��ه Fم بذبح طبخ 


�د� "  " �عياQهم ìQ

للمع _ 
!و "+/e'Y-e+,. " 

 


لعيد فيها �; يلزC بيته� ¿بس �هله  -å1ه 
هللا  -قد �حسن 
لشيخ #فو�  

 مسلم _ بالQ ¿تفل بهذ �حينما �


حتفاالت
لعيد  
ال�Q عن 
/شا1§ة _ مظاهر هذ� .ه

 

 
ً

قتضت : ثاÊا 

لعيد� هجر� &� 

 صنع Qعو[ ألجل هذ�& Dهللا تعا

إلنكاJ 1 من ¿تفل به من 
/سلم.� مقاطعته _ 


/صلحة �لك. 

 


بن تيمية  Cإلسال
§ما ال نتشبه بهم _ 
ألعياQ فال يعا; 
/سلم _ �لك� بل ين� عن �لك� فمن : " -å1ه 
هللا  - قا� شيخ 

ب Qعوته� من �هد{ من 
/سلم. هدية _ هذ� 
ألعياÚ Qالفة للعاQ[ _ سائر صنع Qعو[ 
ُ
Ö هم لمQعيا� _ ]Qالفة للعاÚ


لتشبه بهم كما �كرنا�� ال يبيع 
/سلم  J دية ا يستعا; بهاF

لعيد لم تقبل هديته خصوصاً &; tنت  

ألقاj غ` هذ

/نكر ما يستع. به 
/سلمو; J مشابهتهم _ J و �لك� أل; _ �لك &�نةã
للبا¯  Cلطعا

القتضا� "  " 
لعيد من 

+/e'Y -e+,. " 
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بنا� J ما قر�1 شيخ 
إلسالC فإنه ال áو¤ للتجا1 
/mي. من 
/سلم. � _ �n بالQ ¿تفل فيها بشم 
لنسيم �; يتاجر

 مصبو� �Äلعيد من بيض منقو
 

لعيد� � سمك لح ألجله� � بطاقاj تهنئة به� � باFد
يا 
\اصة بهذ 
� Úصص Fذ
ال 1سو7  Dهللا تعا

/نكر 
ns ال يرضا�  J تاجر[ بذلك فيها &�نة/
ص6 
هللا عليه سلم  -غ` �لك ا هو Úتص به� أل; 

- . 
ً

1

لعيد �; يقبلها� أل; _ قبوFا &قر 
 بهكما ال ¿ل /ن �هديت 7 هدية هذ

ً

لعيد� 1ضا 
 .Fذ

 

 
�نما 
/منو� بيع ما خصص Fذ �Dهللا تعا
̀� ا �حله  
�صل � غ 
لسمك � ال يع� �لك 
!كم �رمة بيع 
�يض �

لعيد ال  

/سلم يتاجر ببعض هذ� 
ألطعمة� لم Ñصصها Fذ ;t لكن لو
لعيد بصبغ � نقش � تمليح � ما شابه �لك� 


لعيدبا�Bية�  

/ش·; منه يضعونها Fذ ;t لو
لعيد فيها فال يظهر حرÁ _ بيعها  
ال بوضع ما يرغب ¤بائن هذ. 

 

 
ً
1
بعا : 
�� للمسلم.� 

ً


Tصا1{� ليس عيد Qهو�

Gهاl بعيد شم 
لنسيم� ألنه عيد للفر
عنة /ن تبعهم من  �Qتبا Cعد


Gهنئة� قا� 
ب Qسلم به فال ير/
�ما 
Gهنئة بشعائر 
لكفر 
/ختصة به فحر
C باالتفاÉ مثل: " - å1ه 
هللا–ن 
لقيم هنئ  : ;�


لعيد ãو�� فهذ
 &; سلم قائله من 
لكفر فهو من : يهنئهم بأعياQهم صومهم فيقو� 
عيد مبا31 عليك � تهنأ بهذ

�هو بمنÐزلة �; يهنئه بسجو�Q للصليب� بل �لك �عظم عند 
هللا  jحرما/
 من 
Gهنئة ب0¥ 
\مر� قتل 
Tفس� 
ً
شد مقتا

ãو�� §ث` ن ال قد1 لتين عند� يقع _ �لك هو ال يدn1 قبح ما فعل� فمن هنأ عبد
ً بمعصية  C

!ر Áلفر

1تكا0 
 " .+))-'))/'�ح°C �هل 
sمة " �.�"  � بدعة � كفر فقد تعرé /قت 
هللا سخطه

 

 
ً

لزمن� بيا; حكم 
الحتفا� بها /ن توضيح حقيقة ع: خامسا 

ل� عمت طمت _ هذ Qألعيا
يد شم 
لنسيم �مثا7 من 

̀� بمخاطر 
لتشبه بالكفا1 _  
/سلم بدينه� #افظته J عقيدته� تذك Ø1[ تم½ J أكيدG

غ· بذلك من 
/سلم.� 

 بما Ñتصو; به من سلو§ياته� �Qألعياt ينيةB

�T عن شعائرهم  »
ً� لو
جب 
ألمر با/عرQ� لألمة� 
ً

تهم� نصحاQ�م 

Qلعبا
 Qال�
 µبإقامته صال ns

/نكر . 

 

 nنتهم بأ�& 
/سلم. من مغبة 
الحتفا� بعيد شم 
لنسيم� � مشا1§ة 
/حتفل. به� � 

لو
جب J علما� مm �; ¿ذ1



إل�نة J &قامته� حث  �
 ب. 
/سلم.نو� من �نو
ً
 .Tا¯ J &نكا�1 1فضه� ال يكو; 
Bين غريبا

 


لعيد ال يعرفو; حقيقته �صله� حكم 
الحتفا� به�  
 من &خو
ننا 
/سلم. _ مm ¿تفلو; بهذ
ً

̀ قد الحظت �; كث

حجتهم �نهم ال  �]Qليس عبا ]Q� منهم �نه �صبح 
ً
بعضهم يعر« حقيقته� لكنهم يقللو; من خطو1[ 
الحتفا� به ظنا

 Qهو�
 
لكفر سو
� يعتقد; فيه ما يعتقد� 
لفر
عنة � D& nQين يؤB

Tصا1{� هذ
 فهم خاطئ فإ; 
لتشبه _ شعائر 


عتقد 
/تشبه بالكفا1 _ هذ� 
لشع`[ ما يعتقد; فيها �C لم يعتقد� 

 


نت¥j ب. 
Tا¯ لم تعد خاصة  

j فهو �خف بكث`� ال سيما &�Qلعا
 jلسلو§يا
�ال« 
لتشبه فيما Ñتصو; به من 

 .من 
Tا¯ ال يفرÉ ب. 
ألمرينبهم� §ث` 

 


 فإننا نر{ 
/سلم يأنف من لبس 
لصليب� ألنه شعا1 
Tصا1{ 
Bي� بينما نر
� ¿تفل بأعياQهم � يشا31 
/حتفل. s

 .بها� هذ
 مثل هذ
 &; لم يكن �عظم� أل; 
ألعياQ من �عظم 
لشعائر 
ل� äتص بها 
ألمم
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� D& و�ê لنسيم

ألخر{ §و; عيد شم  jياناB
Q[ كما يقو7 كث` من 
/حتفل. به هم ال يعتقد; فيه ما يعتقد� �هل 


� ثابت بن 
لضحا3 ص6 
هللا  -نذ1 1جل J عهد 1سو� 
هللا : " قا� -�1 
هللا عنه  -ال يبيح 
الحتفا� به� �Qل �لك ما 1

 ببو
نه� فأ� 
fT  -عليه سلم 
ً
 ببو
نة� فقا� 
fT : فقا� -ليه سلم ص6 
هللا ع -�; ينحر &بال

ً
صl&-  6 نذã� ;� j1ر &بال


هللا عليه سلم - " :
ال� قا� : فهل t; فيها عيد من �عياQهم� قالو
: ال� قا�: هل t; فيها ثن من �ثا; 
±اهلية يعبد� قالو

« بنذ�31 فإنه ال فا� Tذ1 _ معص: " -ص6 
هللا عليه سلم  -1سو� 
هللا �CQI بن

Q "  ية 
هللا� ال فيما ال يملك Q بو� �
1


القتضا� "  ('(("  _ Cإلسال

!افظ _ 
�لو� "  �()/'" صححه شيخ  "'(,e. " 

 

 fT

لرجل _ 
ختيا1 هذ� 
�قعة  -ص6 
هللا عليه سلم–فيالحظ _ 
!ديث �;  

عت� �صل 
�قعة� لم يلتفت &D نية هذ


ضح� �نما سأ7 
fT  -تعاD–�هو هللا : 7 عن ��ه /ن يكو;بعينها� ال سأص6 
هللا عليه –�C للبقعة� أل; �لك ظاهر 

هل t; فيها ثن من �ثا; 
±اهلية يعبد� هل t; فيها عيد من �عياQهم� فلما �جيب با�T : عن تا1يخ هذ� 
�قعة -سلم

Dبح فيها هللا تعاs
 .�جا¤ 

 

 Cإلسال
هذ
 يقتü �; كو; 
�قعة م°ناً لعيدهم مانع من 
sبح بها �; نذ�1 كما �; : " -å1ه 
هللا  -
بن تيمية قا� شيخ 
ال حسن 
الستفصا�� معلوC �; �لك &نما هو Gعظيم 
�قعة 
ل�  Cل�
كونها موضع �ثانهم كذلك� �ال /ا 
نتظم 

ها� � إلحيا� شعا1 عيدهم فيها� ãو �لك� &� ليس &ال م°; 
لفعل � يعظمونها باGعييد فيها � /شا1§تهم _ 
Gعييد في

 فكيف نفس عيدهم�.. نفس 
لفعل � ¤مانه�
ً

1
 ä ;tصيص بقعة عيدهم #ذ��
القتضا� " �.�" '/((). " 

 

ه شعائر� مظاهر عيد شم 
لنسيم ليس _ ¤ما; 
لعيد م°نه فحسب� بل هو 
لعيد 
لوث� 
لفرعوÜ عينه _ ¤مان: قلت


!ديث 
لعظيم 

Tظر &D نية 
/حتفل به قصد�� كما يد� عليه هذ ;Q الحتفا� به
 Cالحتفا� به� فحر
. 

 


/سلم 
!ذ1 ا ÑدÄ &يمانه� � Ñل بتوحيد�� êذير 
Tا¯ من �لك J جب
 .فالو

 


/سلم. من موجباj سخطه� �; يمن� 
ألعما� �سأ� 
هللا تعاD �; ¿فظ�  �

إلخال� _ 
ألقو .علينا باGقو{ 

 


!مد هللا 01 
لعا/..  


