
 ٣٢٨الرسـالة 
 

  هْل االحِتفاُل بالِكريسماس خَطأ؟هْل االحِتفاُل بالِكريسماس خَطأ؟
 

(Arabic - Is it wrong to celebrate Christmas?) 
 

  ىعِن أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
 هْل االحِتفاُل بالِكريسماس خَطأ؟هْل االحِتفاُل بالِكريسماس خَطأ؟         : وسؤال هذه الحلقة     
 Dr. Ron Rhodes          :يجيبنا على هذا السؤال

      The Complete Book of Bible Answers                               : فى كتابه
 

 ال توجدأي ة وتاِبة بالكصيالم قدس تفرضميالِد بعيِدا االحتفاَلنَ علي الس ِديسيح الم .ولكنعِن هذا ال يى أن 
 صى نَئ الِتاِدبلم ِلنافياً مليس العمل ذلكا ل طالمم عة أىسارم مزاِئ جه أنّرقر يسقد المفالكتاب. طأ خَ بِهاالحتفاَل

عليا الِكهتابق المدس .تْا كانَوطالمم مارنَسته ة ِمابعنإيم ان ومحبأسلوٍبإنجازها يكون ة وباءنّ ب .وبولسالر وُلس 
ة ة ببححفالمفالم. . لقريبلقريب ِل ِلراًراً شَ شَععة ال تصنَة ال تصنَببححالمالم": ر يقوُلاِشد العدر العشَث عاح الثاِلحة األصوميى رِنؤِم إلى مِهالِتى رسِف
  الهالهوومم ِل ِلووهه. . ؟؟ركركيي غَ غَددبب ع ع تدين تدينىى الِذ الِذنتَنتَأأ  ننمم" :ر يقوُلشَابع عاح الرح األصالِةسوبنفس الر. "ةةيعيعررشّشّ ال ال تكميُل تكميُلىىهِِه
ييثبأأ  تُتُثبووي نّنّولِكولِك. . سقطسقط يههس س يثبأل ألتُتُيثب نقاِد قاِد اَهللا اَهللان رأأ  رنني ي ثبتهثبته..  واِحاِحوددي ي عتبرعتبري ي وماًماًود د ونوني ي وم وآخَم وآخَورري ي عتبركّل كّلعتبر ي ي وممو . .فليتيقنكلُّ كلُّفليتيقن   

وهِِه عقِل عقِلىى ِف ِفدٍٍداِحاِحو . .ألكإإ  ألكيميمان؟؟ان..  فليكنفليكنلك بنفِس بنفِس لك كأأ  كمماماهللا اهللاام  . .طوبى ِلى ِلطوبممننال ي ال ي دينديننفس نفس هىى ِف ِفهم م ا يا يستحسِِسستحنهأأوو  ..نهمىىا الِذا الِذمي ي رتابرتاب  
 ١."ةةطيطي خَ خَووان فهان فهيميم اإل اإلنن ِم ِمسسا ليا لي م موكّلوكّل. . انانيميم اإل اإلنن ِم ِمسس لي ليككذِلذِلفف

 

  ىى ِل ِللّّل تِح تِحياِءياِءشْشْ األ األكلُّكلُّ": س يقوُلاِداح السح األصنثوسكورؤِمِنى بولس الرسوُل ِفى رسالِتِه إلى م بكتَو 
  كلُّكلُّ":  وباألصحاح العاشر يقول."ءءىى شَ شَىىتسلط علتسلط عل ال ي ال يننلِكلِك  ىى ِل ِللّّل تِح تِحياِءياِءشْشْ األ األكلُّكلُّ  ..افقُافقُ تو توياِءياِء االشْ االشْ كلُّ كلُّسس لي ليننلِكلِك
  إلىِهالِتوبرس. "ىىنِِنتبتب  ياِءياِء االشْ االشْ كلُّ كلُّسسليلي  ننلِكلِكوو  ىى ِل ِللّّل تِح تِحياِءياِءشْشْ األ األكلُّكلُّ  ..افقُافقُ تو توياِءياِء االشْ االشْ كلُّ كلُّسس لي لينن لِك لِكىى ِل ِللّّل تِح تِحياِءياِءشْشْاألاأل

  ىى ِف ِفونونشُشُاِئاِئ ع عنكمنكمأأالم فلماذا كالم فلماذا كان العان العركَركَأأ  ننسيح عسيح ع الم المعع م متمتم م م قد قد كنتم كنتمنْنْإإ  ذاًذاًإإ": ى يقوُلاح الثاِنحى األص كولوِسمؤِمِنى
الع؟؟المالمالع..تفر تفر ضضعليكم عليكم فر اِئاِئ فرضال تَال تَ  ضموال تذقْم وال تذقْس وال ت وال تس جسىى ِه ِهىىالِتالِت  ..جسج ج ميعميعهىىاء ِفاء ِفلفنَلفنَا ِلا ِلهاالستع االستع ممال حال حسسببو و صصايا ا اي

وتعىىالِتالِت  ..اساساليم النّاليم النّوتعله ا ِحا ِح لهكاية ِحة ِحكايكمكمة بعبة بعبادلٍةلٍة ناِف ناِفةٍٍةادوتو وتو اضاضع وقهع وقهر الجر الجسدِِدس..لي لي سسبقيم ةٍٍة بقيمم ا ِما ِم مننجه شْشْإإ  ةِِة جهبباع البشَشَاع البري٢."ةةري  
 

 لقداعتر ضب عالنّض اس على اختيار اليِلم بقووإهم ن وعسيالم سيحلم ي ولدالي وشْس والِعاِم الخَمِمرين ن 
 رم آخَوى يسيح ِف المِدي الس ميالِدمو ي يكونفقد. ةح الصن ِم نصيباض له هذا االعترا يكونمبر و.مبرر ديسهشَ
ظيم  العجيِب العِثد الحكذِلبو ِةفريدال ِةباسنَم اللك بِتونسيحي المَلتِفح ي أن جداًنسال حح على أى. مو اليكر ذِليغَ
  .ام األين ِمرِهغيب  أو بعيِنِهمولي اك ذِلِةح ِصن النظر عض بغَ.ةريشَى تاريخ البِف
 

 مويWashington  ميالِدى كر بِذريكاناألم حتفُليثال بيل الِمفعلى س. مية ذِلك اليوم ليس ذا أهإن ِصحة 
 ونعترضاس ي النّضعبواير  فبرن ِمنى والِعشْرو الثاِنو هى الحقيِقِه ميالِدمو ي أنعراير مهر فب شَن ِمِثِلاإلثنين الثا

الكريس بأنموافقُ ياسعيد وثِن حلوله بِهُل تحتِفتْ كانَى االمبر اطورية الرومانية القديمة ويرتبط بمِلاٍتعتقد اٍتانَدي 
ا الغُيكتنفهموض.ور فضالم سيحيونُلاِئ األواالشتر ى ِت ِفاكلكتْوكانَة  الطقوس الوثنيوج نظرِهةه مأنه إذا كان  
الوثنييحتِفون ِه بعيِدلونمالم زيف فالمسيحيوني جبالحقيِقلوا بالعيِد يحتِف أن ى .ِم أفضَل طريقٍةوأى فال ِت االحن

 ٣."اساس النّ النّهِِهِِى شبى شب ِف ِفراًراًاِئاِئ ص صدِِدسسى الجى الج ِف ِفرر ظه ظهىىالِذالِذ" .تجسِد ابن اِهللابوإعالن بهجتنَا وفرِحنَا 
 

  حينسيح الموعسا ينَبا رهمس يتنَ.بة طيٍةحاِئسيم رنَكَ . اهللا قلبرِس ياسمى الكريسر نَأن إن شَهوةَ قلوبنَا 
 ى تلك ِفنويسيح الميرِكز إذ تألماً مزيناً حسيح الميسوع  ربنَاىرالمؤسف أن نَ نِمِلكن  و. العيدك بذِلحتفُلنَ

                                                
١
   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع   ،     ٢٣ & ٢٢ & ٥ & ٤: ١٤  &١٠: ١٣الرسول إلى مؤمنى رومية رسالة بولس  
٢
  ٢٣ – ٢٠: ٢ ، رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى كولوسى ٢٣: ١٠ & ١٢: ٦األولى إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس الرسول 
٣
  ٧: ٢رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى  

http://www.google.ca/url?sa=U&start=3&q=http://ronrhodes.org/RonRhodes.html&e=9797
http://www.google.ca/url?sa=U&start=1&q=http://www.whitehouse.gov/history/presidents/gw1.html&e=9797
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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نَالماسبة على تبادل الهدااي.د ونار ِل اعتبلمغزئيِسى الرِمى االحتفالن بج وكِْذر الهالى رمميالِد ِلةجيدص خِل م
 إن .طسرق األوان الشّض بلدعى ب ِفيالِد الم االحتفال بعيِداليِب أسن عثُد نتحٍة قصيرالٍةجى عوِف. ةريشَى البوفاِد

 لونحتِفم ي لحِتيى ب ِفِةسقدى الماِض فباألر.ىرن األخْ عولٍة دِفى فُختِلي  طسرق األوى الشّ ِف الميالِد بعيِداالحتفاَل
ة  والكنيس.مبر ديسن ِمرينشْس والِعاِمم الخَوليى ا ِف بِهُل تحتِفاكنَ هِةربي الغَِةفالكنيس. اتر م ثالثَ الميالِدبعيِد

١. Julian calendarىاِنوليب التقويم الجساير ح ينَنابع ِمم السوى الي ِف بِهُلة تحتِفوسية الركسيذاألرثو
 

 

 إنة كنيسب تَينَ لحم باها االماطوربر  Justinian ِفى القرساِدن السأطالل كَقَ فو ة بنَنيساها االمبراطور 
Constantine Iم عِهدِتاِل و St. Helenaو قدنيتْ بقَ فوم عٍدباِنونَ يإلله  ِلىAdonisِهِذ وِهالم نشآت بفوقَتْني  

قدوٍفكه يمة معوفٌرنْ عهأنّاًا تاريخي هقة الِتنِطا المِلى ودفيه ا السيدالم سيح.ِم ونالع التقليِداِتاد ِةياللبنَ أن انيين 
ه بشْى قطن أس ِفدالفول والعقول كَض البعح وب القموببن حيوعب بأس الميالِد عيِد قبَلستنبتونط يسق األوربالشّ

بالقطن الطببتلِّى الماِء بالمبلغُ حتى يتّ ِس طولهب ونَ ويفرشُ.ات تقريباًوصهالِموَل ح زالِذِدو صنَى يونَعِمه نو ق ر
ى اللنّبنو.أم ا السوريفِفون ى عالميالِد عيِدِةشي غِل يقونأب وابب وِتيسنَار ِلذكَ كِتهماِتوِط االضداه.كَ حين ان 

المسيحيونُلاِئ األوي ختبئونليتع بواد.ِعشْ ويالشّلون موعجتِم مِفعين ِةى أفنيوِت بيهمنَوَل ح ار مةوقد.ويقوم أص غر 
 .لينهِل محينبسامير مز المةَاء قرِةر األساد أفرك ذِلدعأ بدب ي ثم.سقد اإلنجيل المن ِم الميالِدِة قصِة بقراءاِءاألبنَ

 ادلون يتباكنَ وه.فئاً وِدءاًوى ضِطتع ِلِةنيساء الكَى فنَ ِفاراً نَلونِعشْ يثُي ح.ساِئنَ إلى الكَونبذهر ياِكاح الببى الصوِف
 ٢.ةديع الباِتينَالزمختلِف ب هنونَيزي وهونَعنَص ي.دوزلِمر ِلبع مميٍلنظر ج بمعينستمِت م.ىاِنهالتَ

 

 الِمإن صيريناألقب حتِفاط يِف ب لونابع ِمى السشَن هو ايرنَر يالكريسى ِمِف ُسامَرص  يبأ دباجتماٍتاع 
ٍةتعبدينتِظ مِفٍةم ِةى الكنيسالقب ألِةطي ربِةعأس ابيع.تض اءالشّا فيه موعوتقام ص خَاتٌلو بِت ةاصلكنَ الماسى  الِتِةب

يصومفيه ا األقبوالكَاط األرثوذكس اثوليك.متِن معينع نأكل اللح وم وماِتنتجوِف.ان األلب ى العِةادستِع يدونلي م و
 ِفنتص حتى ماهونَيقض ليلة العيِدو .ةديد جالبس ماِءر بِشونويقوم .ةر التقليديطاِئفَلى وا الحلونواع ِممل أنْبع العيِد

 رحينف هىام شَ طعن ِموهدا أعاول متنَ ِلهموِتبي إلى ونودع ي ثم.ىاِن التهنلوادتب ويوندبائس يتعكنَى الالليل ِف
مسرورينهِن مئينب عضهمب وِف.ضاًع ى صباح يم العيِدوي ستقبلوناألقرب اءواألص حِلاب تباد٣.ىاِنل الته  
 

 مميالِد بعيِدَلحتِف نَا أحلى أن ر بالم الِذ.دج ى جِمازالً متنَاء أجل ِفن اِءدشَ البةري.احتفلِت لقد الس ماء 
اة اة عع ر رِمنطقِةِمنطقِة ال اللكلك ِت ِتىى ِف ِفكانكان":  أنّهِهبقوِلال  االحتفَكذِل ىاح الثاِنحاألصبلوقا   إنجيُلجَل سقد ول.املفى عأنذ  مِهبميالِد

  وفاًوفاًافوا خَافوا خَ فخَ فخَممولهوله ح حاءاءضضأأ  بب الر الرددجج وم وم بهم بهم وقفَ وقفَبب الر الرالكالكذا مذا مإإوو  ..قطيِعهم ليالًقطيِعهم ليالً  يتنَاوبون ِحراسةيتنَاوبون ِحراسة  يبيتون ِفى العراِءيبيتون ِفى العراِء
عفقاَلفقاَل  ..ظيماًظيماًعله له مم  المالمالكافواافوا ال تخَ ال تخَ::الك..  فهبشِّبشِّأأا ا نَنَأأا ا فهركمركمبفر بفر ح عح عظيم يكونِل ِلظيم يكون جميع الشّميع الشّجعنّنّأأ  ..ببعههو لِِل وددلكم لكم الي الي وومىى ِف ِفمم ةِِةدينَدينَ م  
دداواوددم لِِلخخ مصصه ه ووالم الم سيحسيحالر الر بب..  وظهوظهررب ب غتة مغتة مععالم الِكالِك المج ج ممههورِم ِمور ننالج دِِدنْنْ الجالس الس ماواومىىم م سبسبحينوقاِئ وقاِئ اَهللا اَهللاحين لينلين::  المالمججدهللاِِهللا  د  
اة اة عع الر الراُلاُلجج الر الر قاَل قاَلاِءاِءمملى السلى السإإة ة كَكَالِئالِئ الم المممنهنه ع عتْتْضضا ما مولمولم  ..ةةررسساس الماس المالم وبالنّالم وبالنّض السض السرر وعلى األ وعلى األىىاِلاِلعع األ األىىفِِف
ببععضضههمملب لب عِل ِل::ضضع نذهبِِبنذهاآلن إإ   اآلنلى بلى بيتِِتيلح م ونَم ونَ لحنظرهذا األ هذا األنظر ممر الوأأ  ىىع الِذع الِذاِقاِقر الوعلما بِها بِهنَنَعلمالر الر بب".  اللقدطانَا مئكة أع

  .فلنَحذو حذوهم. بعيِد ميالِد رب المجِد بالتسبيح والتهليل بأحلى األناشيِد وأجمل األغَاِنى السماِء المثَل كيفَ نحتفل
 عيداً ب.اءنّ ببأسلوٍب  تكوناة أناعرم و.ةبحان وم إيمن ِمةابع نَ االحتفاالتِهة هِذسارم متْا كانَطالم ا لنَزاِئهذا جف

ِنعالم ماِتارسِلنافيِة الم ئ الكتاِبباِدمكإ .س المقدلخُ ااِءحتسو ورمااِدارتي الِهلمنَى المِةافي٤.اب لآلد 
 

 زيزى القارئع ..  ليتكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى ..جالِلم شكرى ِلأقدِمك نبير  أجل تد
 .اس النِّهبى ِش ِفصير ويٍدب عةَورذ صأخُ يى أنى ارتض الِذ.حيدن الول االبازطاة بتنَ الخُنحى نَى وألمثاِلص ِلالالخَ

ِجوإذ وِفد يئِةى الهكإنس ان أطاعوتَ حتى المالصليبوتَ م .الِذ ذاك بِنى أحى وأسلمنفس كى إلهىى نِّ أِع.ى ألجِله 
أذكرعلى الد ام ِتولكالم حِةبالع ةجيب.وطالباًراًنتِظ م س رعفاِدجىِءة م ىِصخِل ومى على ساِبحالم دج . أرفع

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

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل أو غَسالِةع ِتلك الرإن أردتَ سما.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 
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١٢: ٢إنجيل لوقا  ٢  
  ٢: ٤متى إنجيل  ٣
٤
١٤ – ٨: ٢إنجيل لوقا     

http://www.twilightbridge.com/hobbies/festivals/christmas/middleeast.htm
http://www.google.ca/url?sa=U&start=7&q=http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_calendar&e=9797
http://www.google.ca/url?sa=U&start=1&q=http://www.roman-emperors.org/justinia.htm&e=9797
http://www.google.ca/url?sa=U&start=10&q=http://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_I_of_the_Roman_Empire&e=9797
http://www.google.ca/url?sa=U&start=5&q=http://www.newadvent.org/cathen/07202b.htm&e=9797
http://www.google.ca/url?sa=U&start=4&q=http://en.wikipedia.org/wiki/Adonis&e=9797
http://www.copticchurch.org/ArabicArticles/christmasTime.htm
http://www.copticchurch.org/ArabicArticles/celebrating_Christ.htm
http://www.cvc.org/christmas/egypt.htm
http://www.cvc.org/christmas/egypt.htm
http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_calendar

