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ة اعم الجلكا ِتى بهاِدى تنَع الِتى البدد إحاهولكنّ . الميالدِداي االحتفال بأع ِفىخطأ ن ِمس لي تأكيٍدبكلِّ 
المعرم شُوفة باسوِدهي وهه .ومرجعهالِذم عتِمى يدونِفِه علي ى بدِتعهمأنّه لي ى الكتاِب ِفسالم س ِسقدوى حن التي
جاءفيه ما ذكرأع األولى.  الميالداِدي :جفر التكوين  بِستْاءباألصحاح األربوالنّعين ىتابى كاآلِت الِكص : "فحثَد 
 ازينب رئيس الخَسأر وقاِةئيس الس رسأ رفعر و.ِهبيِدجميع عة ِل وليمعنَ صهنّ أنورع ِف ميالِدموث يم الثاِلو اليىِف
بينِهبيِد ع.و ردر ئيسإ قاِة السقيِهلى س.أالكطى  فأعى ِفسِفِد ي رعأ .ونمالخَا رئيس بازينكَ. فعلقه ما عربله ا م
يولِك.فُوس نلم ي ذكرر ئيسقاِة السي نَ بْلفَوس سي١."ه  
 

 شُدليُلو هودي بخَطأىوه الثاِنه ِمهمعاِد الميالِد  على زياالحتفال بأع :جاءنَ بإنجيل متى وصىكاآلِت ه : "ثم 
لما صاروِل مدهير ودستْ رقصنَ ابوِدة هيرىا ِفيالو ِطستْ فسرهير ودِم.. سنثم و عدنّأم  بقسهم همتْا طلب 
يتْذ كانَإ ىفه. اعطيهِمتْ تلقنَ قد أ نما قالتْه:ىطيِن أعه هنا على طبأق رسي نّوحا المعمفاغْ .اندتمِل المولِك .كن 
ق  على طبهأس ررِضفأح. نج السىنا ِفوح يسأ ر وقطعسَلرأف. طىع ينأ ر أمهع متكئينام والمقسجل األأ نِم
وِفدإ على الصِةبي فجألى إ  بِهتْاءماه .فتقدمتالميذه ور فعوا الجسدو دفنوه ثمواخْا أتو بروا يس٢."وع 
 

ن يصخْ الشَن ِم كلُّى الحقيقِةفِف. ولةقب مة أوبحستَ متْسة ليباسنَو الما تبدمهكرابق ِذن السالتيلتا الحى ِكِف 
اللذيِمتْن أقيم أجِلن ا االحتفاالتُهمو ها ِفمرعوِمن صِفر ى العِدهالقديم وهير ودى ِفسالع ِدهديِد الجين كَانَا وثني .
ن هذي ِلباًاِحص مثَدا حظر إلى موبالنَ. ه ميالِد بعيِدِه احتفاِلاءرأثنَشَ البن ِمٍداِح على وِتو المكمى حرا أجمهنْ ِموكلُّ
 نأ  اِهللايبتِغى رضاان  إلنسوزج ال يهإنّ: همه بقوِلوه يوِدهب شُذهى م تابِعبعِقي. امهنْ ِم كلِّ ميالِدن بعيِدفالياالحِت

يحذو حِفذو رعونوهير ودسِه ميالِد بعيِدَليحتِف و .تابِع إنى مذهشُب وِدهي هذوا ِفه أخَوارِهى اعتبمأن ح وثَد 
شَ الاغتيرباق  وإزهأراح ومنصياحبعيد الميالِدى ن  اللذيدرِذو كرها بالكتاِبمالم سقد .يِذعُلج ى ذِلكركالي م و

 ٣.ا بالكتابهركْ ِذدرى و الِت الميالِداِديفال بأعى االحِت ِفثَدى ح الِذرعل الشّ بِفِهالقِت وعِهاِط الرتب.ؤماًشُ
 

 لور نَجعاِتا إلى اآليالو ِةارد  بسفر التكوين باألصحاح األربعينابتد ِماء نشْ الِعدِد العى اِن إلى الِثرين
 مو يتَعنْ نَ أنوزج ال يه  أنّ السليمحاِض الوقُنِطوالم.  ِمصرنوعر ِفو هيراًر ِشى كان الِذا أنركنَ ألدرينشْوالِع
ى  ِهماهايار ونور األشْ قلوبن ولِك.ورر الشُّنم تتض الميالِدادي وأعامأي تْسفلي. يرر ِشمو يه بأنّنوع فر ميالِدعيِد
 رشَابع عاح الرح بإنجيل متى األصكذِل كَ.رير الشِِّفرعون  قلِبن عفُكِشفر التكوين يا أن ِسموكَ. ةريرالشِّ

واألعاد ِمدنإلىس اِد الستؤِك. راِش العدأن هير ودسِل المكه الِذو ِشى كان الميالِد  .يراًر اديوأع امتْ أيسليفى و
عرِهصِف أو ى أىع ر ِمصنالع ِشتْانَور كَص رِم.ةير ننَ ها ندركبد أن ة شُعوِدهي هفُاِله تخَوالسليمقَِطنْ الم  . 
 

 ا نَنَلسِعدالكتاب ى أنالم قدفيِهس و صية منَعيا باالحتفَنَة تلزمال بأعولِك.  الميالداِدينلي سنَ هذِل كَاككا  م
يدونَعا إلى االداِءعبو وِدجنص ٍةوص كتابيا أ لنَ تجيزنِذ نحاآلخَر ِمرين االحتفَن ال بأعِه ميالِدِدايم .تِخمذين 

  .  الميالداِديال بأعاز االحتفَوم جدالل على عالستد ِل.ا لهثيلِةوص المص النّنا ِمرهمي غَ أوق ِذكرهماابن السيصالنَ
                                                

 إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع    ،          ٢٣ – ٢٠: ٤٠ سفر التكوين ١
   ١٢ – ٦: ١٤ إنجيل متى ٢
  ٥: ٤٤ سفر التكوين ٣
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 ب إنعشُض اح الكتاِبرالم سقدعتِق يدونأع د الميالِدياَ أنأِش قد د فر  إليها بِسيرداح األول العحوب األصأي
 .ِهِمو يى ِفمهنْ ِمٍداِح و كلِِّتي بىة ِف وليمملونعي وونبذه ي أيوبنو بوكان": تابى الِكص النّلك ِذاء جفقد. الرابع

ويِسرلونو يستدعخَأ وناِتوالثالثَهم ليأكلن و شْيربنم عهم" .يقوُلو احِم:الشُر نالم لحتم أنا ذِك مكلُّ ":بالقول ر 
نْ ِمٍداِحوهى ِفمي ِهِمو "المقصبِهود احتفاله مبي كلِّ ِل الميالِدم عيِدونْ ِمٍداِح وهم .ّلفإذا حي وميالِديِد ِعم ِهِد أحم. يدو ع

 ص النّن ِممفه وال ي.مهينَة بعتبة ماد عحب وأص التقليِدك بذِلمهنْ ِم كلُّم اهتوقد.  االحتفاَلاركوه ليشَِه وشقيقاِتهقاءأِش
المذكور ما يشيرأو إلى أن الدوب فعلوا شَ أيى ذِل ِفاًركالي ِفى ِعيِد ِميالِدهمو أى  .ولمذِل يكن االحتفاُلك ُلمِث يع ة اد
أخُموذة عن الوثنيين.ِم ونِدؤكّ الم أنو أيبلم  يرع ى ِت ِفباًيالِت االحتفاالِتلك ى قامبها أوالد هو نَب١.اته  
 

  اا قولنَم عنأي الِذوب ى جاءنْ عهبالو ى اإللهىح: "وكان الًاِم كَجُلهذا الرو ستقيماًماَهللاىتِق ي وي حيدن  ع
ظر ى نَ ِفىى ِه الِتالحتفاالِت الكثل ِت ِمسِةارم من ِمهالد أونعم لييئاً شَفعَل يوب أن بأيديراً جان كَسليأو ."رالشّ
 حيد ي كانه أنّهنْ عى قيَلجل الِذ الرك ذِل أنيناّ يق.؟ والتقوىةتقام واالساَلمى الكَِفاتنَة وشينَا مه أنّه اآلنوه يوِدهشُ
ن الشّعركان ي كَرفُع فَيي نصحأو الدهوي نَمعهِمم حتفاالتال ا هذِهن.  تْانَكَفلقدعلى م ِم أىرنع نَيىى الِذ  أبيهم
و"  أميناًاشَعلميكن ى ِف مثلهض  األرٌلاِم كَجٌلروم اَهللاى يتِقستقيم وي حيدع الشّن ٢."ر     
 

 ليِمس نس ٍببي حرمؤِم على المنين احتفالهمبأع الميالِداِدي  وتباداِنل التهِة الاِتى والتمنيبِلطي سنينقبلٍة م 
 تْانَ إذا كَ االحتفاالِتلك  ِتعنَم يٍبب سن ِمسلي. ماِئح الد والفرِةجها بالباتنَي حرما وغَنَب أحن مم اسها فيدجميت
تمارسكأى ع آخٍَلم ِلر مِدجم إلهنَ اسا المبكَ. كارتبب ولس الرِفوُلس ِهالِتى رسِنؤِم األولى إلى منثى كوروس 

األصحإإفف ":  يقوُلراِشاح العذا كنتمذا كنتمتأكلون أأ   تأكلونوتشْ تشْو ررببونأأ  ونووتفعلون شَ شَ تفعلون يشَ شَ فافعلوا كّل فافعلوا كّلئاًئاًي ىِل ِلءٍٍءى ممج٣." اهللا اهللادِِدج  
 

 ولسب كَتبؤِمِنى  والِتِه إلى موُل ِفى رسسالررومية األصحاح الرر يقوُلشَابع ع :"ممنتَ تَىى الِذ الِذتَتَننأأ  ن ديندين  
ععببدغَ غَد ييرك؟؟رك . .ههوِل ِلو ممووالهالهي أأ  ثبتُثبتُ يووي نّنّ ولِك ولِك..سقطسقط يههسيثب أل ألتُتُ سيثب نقاِد قاِد اُهللا اُهللان رأأ  رنيثبتَ يثبتَن هأأوو  ..همتَتَنْنْأأا ا مفلم اذا تَاذا تَ فلمدينخَخَأأ  ديناكأأ. . ؟؟اكوتَتَننأأ  و  
  ووأأة ة ممددصصخ مخ مألأل ِل ِلععوضوض ال ي ال يننأأوا بهذا وا بهذا  احكم احكمىىرر بالح بالح بْل بْل..ضاًضاًععا با بنَنَضضعع ب بضاًضاًييأأ  مماِكاِك فال نح فال نح..؟؟خيكخيكأأ ب بىىرردد لماذا تز لماذا تزضاًضاًييأأ
ممععثرةةثر . .ألكإإ  ألكيميمان؟؟ان . .فليكنفليكنلك بنفِس بنفِس لك كأأ  كمماماهللا اهللاام  . .طوبى ِلى ِلطوبممننال ي ال ي دينديننفس نفس هىى ِف ِفهم م ا يا يستحسِِسستحنهنه". وباألصحالثاِناح ر شَى ع

بالِن بالِنقوُلقوُلأأ  ىىنِّنِّإإفف":  يقوُلكتب ععمةِِةمالم الم علكلِّ لكلِّىى ِل ِلطاِةطاِةع م م ننه ه ووبينكم أأ   بينكمننال ي فوقَ فوقَىىرتِئرتِئ ال ي ما ينب أأ  ىىغِِغ ما ينبنن  يبْل بْلىىرتِئرتِئي   يالى  الى ىىرتِئرتِئي 
  ٤."انانيميم اإل اإلنن ِم ِمقداراًقداراًمِِم  دٍٍداِحاِح و و لكلِّ لكلِّ اُهللا اُهللامما قسا قس كم كمالتعقِلالتعقِل

 

الرسوُل ِفى رسالِتِه إلى مؤِمِنى  فبولس. ااجبنَ ون ِمو ه بْلرينلآلخَ قةة الالِئامر الكَمقد نطأ أن خَن ِمسيل 
  ىى ِف ِفضاًضاًعع ب بكمكمضضعع ب بمينمينقدقدمم. . ةةويويخَخَ األ األةِِةببحح بالم بالمضاًضاًعع ب بكمكمضضعع ب بينينادادوو": ينصح بقوِلِهر رومية األصحاح الثاِنى عشَ

ا عنَنَم يٍبب سن ِمس فلي.اان م إلنسيٍةر تعبِدِهاظتقديم م ِلس لي الميالِداِدية االحتفال بأع طبيعتْانَا كَ وطالم."ةةامامررالكَالكَ
 ناالب"إلى  ِه رسالِتنِم اح األولحباألصالرسوُل  بولس  كتب لقد.ِه كهِذاٍتباسنَى م ِفأٍةر ام أوجٍل تكريم رنِم

ريح ِفالصنّإف":  يقوُلتيطس "انى اإليمهي وجدكثير ونم تمردينيتكلم وناِط بالبخْل ويدعونشَ شَكلِّكلِّ" ."قوَل الع ىءٍٍءى  
  ٥."ممههميرميرضض و وضاًضاًييأأ  ممنهنههه ِذ ِذسسجج تنَ تنَ قد قد بْل بْل....راًراً طاِه طاِهءءىى شَ شَسس فلي فلينيننينؤِمؤِمر المر المغيغي و وجسينجسينلنَلنَا ِلا ِلممأأ و ورينرينلطاِهلطاِه ِل ِلررطاِهطاِه

 

 .ك ِمن أجل كَالِمك فهو حقٌأشكر.. اوىما السانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع مركتشتَليتك ..  عزيزى القارئ 
ال   هبِنى ربى ِحكمة كَى أتحفَظ ِمن كلِّ ِفكْر.ى يرِشدِنى إلى جميع الحقِّ الِذ.ك فهو روح الحقِّوِمن أجل روِح

مكاس جدمي.اشكر ىكبِم ر نْ فِم أجل المكتوِبناستقى ِحه لماًة وِعكموم أسألك ِن. رفةععال  حتى  تعينِنىة إلهىم
صالِتى فى أرفع  .كِن لدنى ِمطى ِلع المانيم اإل ِمقداربسح .قل الى التعىرتِئأ  بْل.ىرتِئأ نأ ىِغنبا ي مقَ فوىرتِئأ

 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: الّ على وعِدك يا من قلتَ متِك.اسم يسوع البار
 

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل غَ أوسالِةِتلك الرإن أردتَ سماع .. زى القارئ العزيأِخ
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   ٤: ١ سفر أيوب ١
  ٦: ٢٢ سفر األمثال ٢
   ٣١: ١٠ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٣
  ٣: ١٢ & ٢٢ & ١٣&  ١٠&  ٤ :١٤ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٤
  ١٥ &  ١٠ :١رسالة بولس الرسول إلى تيطس   ،       ١٠ :١٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٥
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