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 ةـــــــــــــــــــــــــملقدما

         

 ومن,  له مضل فال هللا يهده من,  أعمالنا سيئات ومن,  أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ,  ونستغفره نستعينه و نحمده هلل الحمد إن  

 :بعد أما.  ورسوله عبده محمدا أن وأشهد, له شريك ال وحده,  هللا إال إله ال أن وأشهد , له هادي فال يضلل

  هذه العياد ارتبطت, ولقد مم و الشعوب ال  اتثقافللعيد تاريخ عريق في فإن         
ً
 وثيقا

ً
ال سيما  بمعتقدات أصحابها ؛ارتباطا

 .السماوية منها الديان أصحاب 

 لتبادل الفرح  العيادف
ً
, وال تخلو من رمزية في هذه مم في مواسم حددتها شرائع هذه ال  , وتتبع شعائر وطقوستشكل عنوانا

 العياد مقاصد .  الشعائر وأن يكون لهذه

تها , اوشعائرها ومقدس معتقداتهاوكثيرة هي املؤلفات  التي تحدثت عن الديان , خاصة اليهودية والنصرانية واإلسالم , وعرضت 

ولكن قلة قليلة من أفرد أعياد هذه امللل بالتصنيف وعرضها كدراسة مقارنة , ولم أجد فيما اطلعت من اعتنى بمقاصد هذه العياد مع 

 أهمية علم املقاصد.

 بلوغ هي والتي الصوم كمصلحة الشرعية, الحكام على تترتب مصالح من الحكيم الشارع أراده ما جملة هي الشرعية املقاصد إن

 الذرية وإنجاء الفرج وتحصين البصر غض هي والتي الزواج ومصلحة المة, عن والذب العدوان ءدر هي التي الجهاد ومصلحة التقوى,

 .الكون  وإعمار

 الدنيا في موإسعاده العباد, وإصالح هللا, عبادة تحقيق هي: كلية وغاية كبرى  مصلحة في تجمع وهي ومتنوعة, كثيرة املصالح وهذه

د   ﴿: تعالى قال واآلخرة,
َ
ق
َ
َنا َول

 
ِ  ِفي َبَعث

ل 
ُ
ة   ك م 

ُ
  أ

ً
ِن  َرُسوال
َ
ُبُدوا أ َ  اع 

 
َتِنُبوا اّلل وت َواج 

ُ
اغ

 
 (36)النحل/ ﴾ الط

 مصالح أم جزئية حكما املعاني تلك أكانت سواء ؛ عليها واملترتبة الشرعية, الحكام في امللحوظة املعاني بأنها املقاصدوممكن تعريف 

 .1 الدارين في اإلنسان ومصلحة هللا عبودية تقرير هوو  واحد, هدف ضمن تتجمع وهي إجمالية, تاسم أم كلية

هذا البحث  جاء,خاصة فيما يتشاركه أصحاب امللة الواحدة من شعائرهم التعبدية واحتفاالتهم العلنية ؛ ولهمية علم املقاصد 

 .ي اليهودية والنصرانية واإلسالمفط الضوء على مقاصد العياد الدينية يسلل

 أهداف البحث :

 . مقاصدهافي اليهودية والنصرانية واإلسالم , و بيان مناسبة هذه العياد الدينية بيان  -1

 الشرائع السماوية .هذه بيان أصول العياد الدينية في  -2

الوقوع في التشبه املنهي عنه في وليحذر املسلم من  , عريف بهاتللالتي تقام في تلك العياد  واملظاهرالتعريف ببعض الشعائر   -3

 .اإلسالم 

 املنهج املتبع في البحث:

إما أن ترتبط بأمور دنيوية كبداية سنة أو بدء موسم زرع أو قيام دولة ونحو ذلك . أو  اليهودية والنصرانية كثيرة فهيأعياد   -1

وهذا النوع من العياد هو ما سنتناوله في هذا البحث  , وترتبط بمناسبات دينية ككثير من أعياد اليهود والنصارى الخاصة بهم

 .ونبين مقاصدها

 في اليهودية والنصرانية ولم يتناولها على سبيل الحصر.تناول البحث العياد الدينية الكثر شهرة واحت -2
ً
 فاال

                                                           
 .17انظر علم املقاصد, نور الدين الخادمي,  1
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 . البحث هذا في التحليلي واملنهج الوصفي املنهج على االعتماد تم -3

تم االستعانة كثيرا بمواقع الكترونية عند الديانة اليهودية و النصرانية وذلك لبيان الواقع اآلن من طقوس العياد املتبعة لديهم في  -4

 الحاضر , كما تم االحالة لبعض مقاطع اليوتيوب التي تبين للقارئ كيفية أداء الطقس الديني للعيد تتميما للفائدة ملن أرادالوقت 

 .  املراجع فهرس في املواقع جميع ادرجت وقد ,

 ., اإلسالم : اليهودية , النصرانية  ُرتبت العياد الدينية على ثالثة مباحث وفق الترتيب الزمني للشرائع السماوية -5

 .في العام  هذه العيادباالحتفال بُرتبت املطالب في كل مبحث وفق الترتيب الزمني  -6

تم  -7
ُ
  البحث بخاتمةخ

ُ
 كر فيها أهم  النتائج التي توصل إليها البحث .ذ

8-  
ُ
 بِفهرس للمصادر  واملراجع, وفِهرس للموضوعات. لحق البحثأ

 خطة البحث:

  ، كما يلي:وخاتمة  ثالثة مباحثمقدمة و هذا البحث  حوى  

 . خطة البحث اف البحث ومنهجه املتبع ودأه على شملت:  املقدمة

 وفيه سبعة مطالب :، األعياد الدينية في اليهودية مقاصد املبحث األول : 

 .عيد رأس السنة املطلب الول : 

 عيد يوم التكفير أو الكفارة . املطلب الثاني :

 يوم الفصح .عيد املطلب الثالث : 

 عيد املظال . املطلب الرابع :

 عيد السابيع .:  الخامساملطلب 

 عيد الهالل .املطلب السادس : 

 .يوم السبت  : سابع املطلب ال

 وفيه ثمانية مطالب :، األعياد الدينية في النصرانية مقاصد املبحث الثاني :  

 املطلب الول : عيد البشارة.

 يسوع (املطلب الثاني : عيد امليالد )ميالد 

 املطلب الثالث : عيد الغطاس ) عيد العماد( 

 املطلب الرابع : عيد دخول املسيح إلى الهيكل.

 املطلب الخامس : عيد التجلي.

 املطلب السادس : عيد القيامة ) عيد الِفصح (.

 املطلب السابع : عيد الصعود.

 املطلب الثامن : عيد العنصرة.

 وفيه ثالثة مطالب : ، نية في السالماألعياد الديمقاصد املبحث الثالث : 

 عيد الفطر . املطلب األول :

 عيد الضحى . املطلب الثاني :

 يوم الجمعة . املطلب الثالث :

 البحث. إليهاوفيها أهم النتائج التي انتهى الخاتمة : 

 وصحبه آله وعلى محمد نبينا على اللهم وصِل  , اجتنابه ويرزقنا باطال الباطل ويرينا,  اتباعه ويرزقنا حقا الحق يرينا أن أسأل وهللا هذا

  .كثيرا تسليما وسلم
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 املبحث األول 

 األعياد الدينية في اليهوديةمقاصد 

 
يم»تقابلها في اللغة العبرية كلمة « أعياد»كلمة          ِ

 «(َحج»)مفردها « َحج 
ً
ستخَدم «. يوم طوف»أو « موعيد», ويقابلها أيضا

ُ
وت

)وجمعها: موعاديم(, فتشير إلى « موعيد»لإلشارة إلى عيد الفصح وعيد السابيع وعيد املظال )أعياد الحج الثالثة(. أما كلمة  كلمة حجيم

اناه( ويوم الغفران, 
 
سة التي تنادون لها في أوقاتها » العياد السابقة, وكذا لعيد رأس السنة )روش هش « هذه مواسم الرب املحافل املقد 

 إلى كل « أوقاتها»(. ويتسع النطاق الداللي لكلمة 23/4)الويين 
ً
سة » )موعاديم( لتشير أحيانا ومنها السبت وعيد بداية الشهر « املحافل املقد 

سة » (. وكان النبياء يشيرون إلى كل هذه العياد باعتبارها 28/11القمري )عدد  ستخَدم كلمة «. املحافل املقد 
ُ
 أحيان« موعاديم»ومع هذا, ت

ً
ا

 في معناها من كلمة « موعاديم»لإلشارة إلى أعياد الحج الثالثة وحسب. وبالتالي, فإن كلمة 
ً
لنها تشمل الداللة على كل « حجيم»أكثر اتساعا

«. مبارك يوم طيب أو سعيد أو», أي «يوم طوب»العياد. أما أيام الصوم والفرح التي يقررها اليهود أو حاخاماتهم بأنفسهم, فيشار إليها بأنها 

زم تقديم أية قرابين أو تضحيات فيها 
 
ل كما ور في سفر ولذا, فال َيل    8/17.1, وإستير 25/8صموئيل أو 

 يتصل بمواسم الزراعة والحصاد , ومنها ما خية , ومنها ماييتصل بالحداث التار  منها مافعياد في اليهودية كثرة بالغة , تكثر ال و 

 فالعياد لديهم : أعياد دينية وأعياد دنيوية .ير عن الذنوب يتصل بالهالل والتوبة والتكف

ضيفت بعد العودة  : قسمينوتنقسم العياد اليهودية إلى 
ُ
العياد التي جاء ذكرها في التوراة أي التي نزلت قبل التهجير, وتلك التي أ

 من بابل .

 باملعنى الدقيق(, وأعياد الحج الثالثة )وهي أعياد زراعية ارتبطت بأحدا     
ً
ل: يوم السبت )وهو ليس عيدا ث ومن بين أهم أعياد القسم الو 

اناه(, ويوم الغفران )يوم كي
 
, بور(تاريخية(, وعيد الفصح, وعيد السابيع, وعيد املظال, ثم أيام التكفير وهي رأس السنة اليهودية )روش هش

 عيد القمر الجديد )روش حودش( وهو أقل أهمية من العياد الخرى. أما مجموعة العياد التي أضيفت بعد نزول التوراة, فهي: عيد
ً
 وأخيرا

 .النصيب )بوريم(, وعيد التدشين )حانوخه(, وعيد الج بعومير, والخامس عشر من آف, وعيد رأس السنة لألشجار 

َعدُّ اليام الولى و     
ُ
 أساسية ُيمَنع فيها العمل إال إعداد الطعام وت

ً
الخيرة في أعياد الفصح واملظال والسابيع ورأس السنة ويوم الغفران أعيادا

م في يوم الغفران( ل  , )وحتى هذا ُمحر  م العمـل ف فُيباح فيها القيام بالعمال الضرورية والخير أما اليام التي تقع بين اليومين الو  ي وال ُيحر 

 . والتدشين النصيب مثل،  العيـاد الخرى 

 ويضم االحتفال بأي عيد يهودي ثالثة عناصر: 

ـ املرح الذي يأخذ شكل املأدبات االحتفالية )باستثناء يوم الغفران( واالمتناع عن العمل في العياد املهمة.  1  

ـ الدعية واالبتهاالت التي تضاف إلى الصالة )عاميدا(.  2  

احتفالية خاصة مثل أكل خبز الفطير في عيد الفصح, وإيقاد الشموع في عيد التدشين, وزرع الشجار في عيد رأس السنة ـ طقوس  3

 لألشجار.2  

 : اليهودي ظاته الدقيقة عن الشأنبتحليله املعروف ومالحمه هللا حيقول الدكتور عبد الوهاب املسيري ر 

وُيحتَفل بالعياد خارج إسرائيل مدة يومين ما عدا عيد يوم الغفران, وذلك ناتج عن عادة قديمة مصدرها الخوف من عدم وصول 

 من باب االحتياط. وثمة تفسير آخر يذهب إلى أن اليوم اإلضا
ً
سة في املوعد املحدد, فكانت العياد تزاد يوما في الحجاج إلى الرض املقد 

 .قداسة الرض بسبب وجودها في يد املغتصبين. ويكتفي اليهود اإلصالحيون باالحتفال بالعيد في أيامه املقررة تعويض عن غياب 

                                                           
 . 79/  2د. عبد الوهاب املسيري ,  – اليهود واليهودية والصهيونية موسوعة 1
 . 80 /2املسيري , – موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية,  301أحمد شلبي ,  - : اليهوديةانظر  2
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يهود وبالنسبة إلى كيفية إقامة الشعائر الدينية في العياد ومدى التمسك بها, يمكن تقسيم اليهود في إسرائيل وخارجها إلى فئتين: فهناك ال     

 
ً
 بتقاليد العياد )وهؤالء يقيمون معظم الشعائر(. وتولي الدولة الصهيونية هؤالء اهتماما

ً
 الرثوذكس, وهم الفئة الكثر محافظة وتمسكا

 برامج نشرات النباء في اإلذاعة والتلفزيون مساء السبت حتى يتسنى لهم سماع ما فاتهم طيلة اليوم, لن استعما
ً
, فهي تزيد مثال

ً
ل خاصا

س. أما الفئة الثانية, فهم اليهود العلمانيون في إسرائيل وخارجها. وموقف هؤالء من العي متنوع, اد الكهرباء من املحرمات في ذلك اليوم املقد 

(. وفي إحصاء عام 
ً
 أولئك امللحدون الصريحون االندماجيون )وهؤالء ُيسقطون أي احتفال بالعيد كلية

ً
)في الواليات  1989إذ يوجد أوال

يقيمون شعائر  %36بعيد التدشين, و %75احتفلوا بعيد الفصح, و %83.4احتفلـوا بعيد يوم الغفران,  %90املتحـدة(, لوحظ أن حـوالي 

 على الهـوية اليهـودية, ومن ثم على الشـعائر الدينية, ولكـن ُيالَحظ ما يلي:  السبت,
ً
 وقد يتراءى للمرء بناء على ذلك أن ثمة حفاظا

 ...قيمون بعضها وحسب, كما يروق لهمـ أن مثل هؤالء اليهود ال يقيمون كل الشعائر, وإنما ي 1

2  
ً
للذات وإرجاء للذة, وإنما يقيمون الشعائر االحتفالية وحسب. ففي عيد يوم الغفران, ـ ُيالَحظ أن هؤالء ال يقيمون شعائر تتطلب كبتا

 ويقيمون الحفالتنجد أنهم ال يصومون قط وال يمتنعون عن الجماع الجنس ي, وإنما يذهبون إلى املعبد ملقابلة أصدقائه
ً
 ...م ويخرجون معا

 وهذا يقودنا إلى استخالص ما يلي: 

س أو دورة كونية يحاول اإلنسان أن يربط بينه وبينها عن طريق إقامة الشعائر, وإنما هو تحقيق ـ أن العيد لم َيعُ  1  من زمان مقد 
ً
د جزءا

 من وقت الفراغ يشبه عطلة نهاية السبوع الهدف منه الترويح عن النفس ال كبح جماحها. 
ً
 للذات الفردية. ومن ثم, فقد أصبح جزءا

قق ذاته اإلثنية عن طريق تأكيد انتمائه إلى الجماعة اإلثنية اليهودية, ال إلى جماعة دينية تلتزم بشعائر دينها, أي ـ أن اليهودي في العياد يح 2

 حتى أصبح أكبر موسم
ً
. وهذه ظاهرة عامة في الحضارة الغربية إذ تمت علمنة احتفاالت عيد امليالد تماما

ً
 أن العياد تمت علمنتها تماما

 ذة. لالستبضاع وزيادة الل

 وُيالَحظ أنه في إطار علمنة العياد, قد تختفي بعض العياد, ولكن البعض اآلخر يمكن أن يتم بعثه وتأكيد أهميته إذ تصبح العياد جزء
ً
ا

 من أعضاء الجماعات اليهودية في إسرائيل وخارجها, الذين ال يدينون بأي إيمان, بدأوا يوق
ً
دون من الفلكلور. وبالفعل, ُيالَحظ أن كثيرا

.
ً
 أو إثنيا

ً
 قوميا

ً
 إلعادة تفسير املحتوى الديني للعيد ليصبح عيدا

ً
 الشموع ليلة السبت أو في عيد التدشين ويبذلون جهدا

 أن عيد الفصح بدأ يفقد أهميته ومركزيته بين أعضاء الجماعات اليهودي
ً
ل آخر في مدى أهمية العياد. فُيالَحظ مثال ة في ولكن ُيالَحظ تحوُّ

 من منظور الغرب رغ
ً
 مهما

ً
م أنه أهم العياد اليهودية. وعلى العكس من هذا, بدأ عيد التدشين يكتسب مركزية خاصة رغم أنه ليس عيدا

م فيه العمل(. ولكن عيد التدشين يتزامن مع احتفاالت عيد امليالد في الغرب, وأعضاء الجماعات اليهودية يك تسبون ديني )ولذا, فإنه ال ُيحر 

ارية من خالل الحضارات التي يعيشون بين ظهرانيها. ولذا, اكتسبت هذه الفترة من السنة أهمية خاصة, وإن لم يوجد عيد هويتهم الحض

يهودي مللئها فإن أعضاء الجماعات اليهودية سيواجهون مشكلة. وال شك في أن عيد التدشين قد حل مشكلة الكريسماس أو احتفاالت امليالد 

اليهودية, إذ يتيح لطفالهم االحتفال بعيد امليالد على طريقة يهودية فال يشعرون بالحرمان. وهذا على عكس املسيحي بالنسبة لألسرة 

عيد إسرائيل حيث ال توجد احتفاالت بعيد امليالد. ومن ثم, ال تنشأ حاجة إلى االحتفال بعيد ما في هذا الوقت من السنة. ولكن, ُيالَحظ أن 

 أنه تصاحبه حفالت تنكرية وتشجيع على االنفالنصيب قد اكتسب شعبية خاصة 
ً
الت في إسرائيل بسبب مضمونه القومي الفاقع وخصوصا

 ...املؤقت يجعله يشبه الكرنفال

ر عن الحلولية بدون إله والتي تدور حول عنصرين اثنين من  ِ
وُيالَحظ أن اليهود,في إسرائيل وخارجها,تحت تأثير الصهيونية )التي تعب 

ي: الشعب والرض أو الطبيعة(, يؤكدون املغزى القومي لألعياد )الشعب( وعلى الجانب املرتبط بالفصول )الطبيعة( على الثالوث الحلول

 عيد نزول التوراة
ً
.ومن حساب املغزى الديني )اإلله(. ويتجلى هذا, على سبيل املثال,في االحتفال بعيد السابيع, فهو عيد زراعي ولكنه أيضا

تفلين يهملون الجانب الثاني أو يقللون أهميته ويؤكدون الجانب القومي والطبيعي. وهم يهتمون بالغ االهتمام بعيد رأس هنا,فإننا نجد املح

ديم السنة لألشجار.وهذا يتفق مع االتجاه العام نحو صهينة الدين اليهودي بحيث تتم العودة إلى تلك العناصر الحلولية الولى في العهد الق

د  ر الخالقية العاملية التوحيدية.ويتم إهمال العناص  جديدة ذات طابع قومي أو طبيعي مثل االحتفال بتمرُّ
ً
وقد أضافوا في إسرائيل أعيادا

.
ً
  1..بركوخبا,وعيد ميالد هرتزل,وعيد استقالل إسرائيل,وقد جعلوا لإلبادة النازية يوما
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أعياد اليهودية كدين و  , اليهودية كشعب و دولةأعياد من مقاصد العياد في اليهودية بشكل عام ,  وما تقدم يعكس لنا شيئا

؛ إذ هذا موضوع  ونبين مقاصدهابشكل مفصل , , وسنزيد المر وضوحا عندما نتحدث عن العياد اليهودية الدينية املشهورة ومعتقد

 البحث .

  

 

 عيد رأس السنة:  املطلب األول 

 

         

اناه( بالعبرية أي ر  
 
يطلق على عيد رأس السنة فى و ,  ول من السنةو  ال أس السنة أعيد رأس السنة اليهودية هو عيد )روش هش

 أخرى  أيام أربعة 2املشناه في ورد وقد.  1)أوائل اكتوبر( تشري العهد القديم "يوم نفخ البواق" , ويحتفل فيه أول وثاني يوم من شهر 

 :  السنة رأس  باعتبارها

ل  ـ 1 ل  التقويم هذا حسب الفصح وعيد(. الديني التقويم) العياد ولتحديد العبرانيين, امللوك حكم لتحديد وهو العام أول : نيسان أو   أو 

 . السنة رأس عيد وليس السنة, أعياد

ل  ـ 2 ل  هو:  إيلول  أو   . الحيوانات عشور  لدفع العام أو 

ل  ـ 3 ل : تشري  أو    وتتضمن املدني, العام أو 
ً
م. اليوبيل وعام السبتية, السنة ولحساب الجانب, امللوك حكم حساب أيضا  الزرع وُيحر 

ل  منذ والحصاد ل  أن الحاخامات بعض ويرى . الدينية الناحية من السنة رأس تشري  ُيَعدُّ  كما. الشهر هذا أو   السنة رأس هو تشري  أو 

, الحيوانات عشور  دفع إلى بالنسبة
ً
 . الرأي هذا حسب للسنة رؤوس ثالثة سوى  يوجد فال وبالتالي أيضا

ل  ـ 4  . التلمود في ورد حسبما المطار من كمية أكـبر تسـقط اليوم ذلك في أنه باعتبار لألشجار السنة رأس(: شفاط منتصف أو) شفاط أو 

اناه روش» باسم إليها ُيشار التي وحدها وهي تشري, أول  تقع التي السنة برأس إال يحتفلون  ال اليهود فإن ذلك, ومع
 
 . «هش

ل ) بنيسان يبدأ وإنما السنة, برأس فيه ُيحتَفل الذي بتشري  يبدأ ال فإنه السنة, شهور  يهودي يعد وحينما  وربما ,(الديني التقويم شهور  أو 

 التاريخ أحداث أهم : بالخروج فيه ُيحتَفل الذي الشهر كذلك وهو. الشهور  رأس أنه على التوراة في ذكره ورد قد نيسان أن إلى يعود هذا كان

س   يتفقون  ال والحاخامات) العالم خلق فيه تم الذي التاريخ وهو اليهود, عند املقد 
ً
 سابع في السنة رأس تقع وهكذا(. الرأي هذا مع جميعا

ل  باعتباره اليوم هذا إلى القديم العهد ويشير. شهورها  العبرانية الحضارة أن إلى التناقض هذا ويعود(. 23/24 الويين) شهر سابع في يوم أو 

 البابليين إلى بالنسبة السنة رأس تشري  شهر وكان. بصبغتها القديم الدنى الشرق  صبغت التي املتفوقة البابلية الحضارة فلك في تدور  كانت

 لتجديد( اآللهة كبير) مردوك معبد في اليوم ذلك في تجتمع آلهتهم كل أن يعتقدون  كانوا الذين( البابلية اللغة في «البداية» تعني «تشرينو)»

اناه روش» أي اليوم, هذا وكان ذلك, في البابليين العبرانيون  تبع وقد. والشعوب الفراد على وللحكم العالم,
 
ى ,«هش  «هازيخارون يوم» ُيسم 

 . الحقة مرحلة في أي املشناه, في إال هذا باسمه ُيسم   لم وهو(. الحساب يوم) «هدين» يوم أو( والذكرى  التذكر يوم)

نة, كما أنه ال ُيعتَبر أهم من العياد اليهودية الخرى  ومع هذا فقد اكتسب هذا العيد داللة دينية ,  وليس لعيد رأس السنة ذكرى تاريخية معي 

ل أيام التكفير التي يبلغ عددها عشرة, والتي تنتهي بأقدس يوم ل دى اليهود على اإلطالق, وهو يوم الغفران )يوم وقدسية خاصة , فهو أو 

أنه اليوم الذي بدأ فيه اإلله خلق العالم , وهو اليوم الذي تمر فيه املخلوقات كقطيع الغنم أمام اإلله ,  ومنهم من ,ويؤمن اليهود بكيبور(

 .فيه سارة بوالدة اسحاق املالئكة واليوم الذي بشرت  , افتدى هللا فيه اسحاق ينه اليوم الذأب ؤمني

                                                           
 .168حسن ظاظا,  - الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه, 34خليل , عمرو زكريا  - عياد اليهود الكبرى أانظر  1
ت الفريسيون من اليهود سرا وجيال املشناة هي القانون أو الشريعة الشفوية , وهي مجموعة من تفسيرات الشريعة حسب تقليد الربيين )معلمي اليهود(والتي يتناقلها الحاخاما 2

تلمود : الشرائع ومجموعة واسعة من الشروح والتفاسير التي تتناول أسفار العهد القديم التي قالها الحاخامات اليهود . وتعتبر املشنا متن البعد جيل. وتتضمن املشناه أو املشنا

العقيدة اليهودية والثاني امليالدي.انظر : والذي شرح فيما يسمى بالجمارا , والتلمود هو تعاليم ديانة أدب اليهود واملروي عن حاخاماتهم, والتي ابتدأ تدوينها في القرنين الول 

 . 101سعود الخلف - دراسات في الديان, 185سعد الدين السيد صالح,-وخطرها
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أن يترك الخطايا والطريق غير , و  ذنوب من ارتكبه عما اليوم هذا في نفسه يحاسب اليهودي أناليهود بأن الغاية من هذا العيد يعتقد و     

يحفظ جميع وصايا  وأن, وأن يحب لخيه ما يحب لنفسه  ,الصحيح وأن يعود إلى هللا تعالى بكل قلبه ويعاهده أن يسلك الطريق املستقيم

 .1وأن تكون سنة مباركة مليئة بالسالم والبركة والنجاح بالعمال ودوام الصحة والعافية,  إخوانههللا لينعم بحياة سعيدة وسالم مع 

 شعائره ومظاهره :أهم 

قام في هذا العيد في الكنائس صلوات وشعائر خاصة أبرزها النفخ في قرن الكبش )شوفار( ,        
ُ
تكمن أسباب كثيرة وراء نفخ البوق في و ت

لك هذا العيد , ومن هذه التفسيرات كما قدمها حكماء اليهود أن رأس السنة هو يوم بدء خلق العالم فهو اليوم الذى خلق هللا فيه العالم وم

 . البواق لإلعالن عن بداية ملكهم فيوكذلك طريق امللوك الذين ينفخون ,  عليه

وقبل أن تبدأ عملية النفخ يتلو النافخ صالة قصيرة ثم يبدأ النافخ والحاضرون قراءة ,  فيه مصنوع من قرن "تيس" والبوق الذي ينفخ   

ومن لم , وبعد تالوة البركات تبدأ عملية النفخ ,  يكون النفخ على ثالث مجموعات كل مجموعة من ثالث مرات  , فقرات تعبر عن الرحمات

 منزله.  فييستطع الذهاب إلى املعبد لسماع عملية النفخ فإنه ينفخ 

 ومن( 9: 4" السنة رأس" امِلشنا) التلمود في واجبة التقاليد وهذه. العيد هذا طقوس في املظاهر أبرز  من البوق  في النفخ يعتبر وبالتالي

 . مرات ثالث البوق  من مختلفة أصوات ثالثة املصلين جميع يسمع أن الضرورة

 :يلي ما العيد هذا في البوق  في النفخ سبب «التثنية كتاب» في ميمون  بن موس ى الحاخام كتب وقد

  نجد ولكننا التوراة أوامر من البوق  نفخ أن من وبالرغم»
ً
 أيها استيقظوا. نومكم من النائمون  أيها! استيقظوا! استيقظوا: "يعني.  فيه رمزا

ذكروا! إغفاءتكم من النائمون 
ُ
 التوبة شرائع من الِعلم باب التثنية كتاب)« !"العاملين رب إلى وتوبوا أفعالكم وافتكروا خلقكم الذي الخالق ا

3 :4)2. 

من العودة إلى هللا وااللتزام بجميع وصايا الرب لينعم بسنة سعيدة ,  تحقيقا ملقصده ويرتبط كثير من التقاليد اليهودية بهذا العيد     

العسل ويردد الحاضرون عبارة  "إن شاء هللا تكون سنة سعيدة  في مثال يتبع نظام خاص ملائدة رأس السنة حيث تبدأ الوجبة بغمس الخبز ف

نة, كالخبز والتفاح املغموس في العسل, والذي يؤكل مع تالوة , وحلوة علينا"  وبعدها توضع أطباق مختلفة من الطعام ذات داللة معي 

 , ويقدم  , أو ر عن المل في سنة قادمةعب ِ صلوات ت
ً
 وال يكون الذنب أبدا

ً
م رأس حيوان حتى يكون املرء هو الرأس دائما يضا التمر وهو أُيقد 

 عديدة كما في بذور الرمان , وكذلك مانعند اليهود رمز المل في سنة طيبة قادمة , وكذلك الرُ 
ً
 في أن تتحقق في السنة الجديدة أرباحا

ً
 أمال

تحتوى على الخمائر وكذلك ال تؤكل الفاكهة الغير حلوة  التيالطعمة تؤكل القرع, واللوبيا, والبصل الخضر, والسلق , كما ال  م يقد

 فاكهة جديدة لم يسبق له أن أكلها طوال املوسم املاض ي.  اليهودي أما في اليوم التالي من العيد, فالبد أن يذوق , املذاق

بع أيض
 
 في هذا العيد, إذ يذهب اليهود عصر ذلك اليوم إلى النهاروهناك تقليد ُيت

ً
أو أي مكان فيه مياه جارية, ليتلوا الصلوات وُيلقوا خطايا  ا

, وبذلك يبدأون العام الجديد بال ذنوب
ً
 . 3العام املنصرم إلى املياه لتحملها بعيدا

                                                           
املوسوعة العربية  ,162حسن ظاظا – الفكر الديني اليهودي, 34عمرو زكريا خليل ,  - أعياد اليهود الكبرى ,  2/82املسيري ,   - موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةانظر   1

 هـ  25/12/1434, تاريخ الدخول :   www.projetaladin.orgمتاح على  العياد اليهودية ,2/27,303/338 العاملية,
 =cid=54http://www.aslalyahud.org/subsubpage.php?id&3انظراملجلس اليهودي المريكي ,  2
, تاريخ   www.projetaladin.orgمتاح على  العياد اليهودية,  35عمرو زكريا خليل ,  - أعياد اليهود الكبرى ,  82/ 2يري , املس  - موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةانظر  3

تاريخ   =www.aslalyahud.org  ,10http://www.aslalyahud.org/subpage.php?id,املجلس اليهودي المريكي, متاح على  اليهودية رأس السنةهـ  , 25/12/1434الدخول : 

 هـ  .25/12/1434الدخول : 
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 (كيبور الغفران ، يوم  يومعيد ) عيد التكفير أو الكفارة: ني املطلب الثا

 

        

 مناسبته ومقاصده :

والترجمة الحرفية للعبارة العبرية هي ( يطهر)يوم الكفارة ترجمة لالسم العبري )يوم كيبور(. وكلمة )كيبور( من أصل بابلي ومعناها 

ق عليه  )يوم الكفارة( ,
َ
ويحتفل فيه في اليوم العاشر  . الغفرانم أيضا يطلق عليه يو و سبت السبات ولنه ُيعتَبر أقدس أيام السنة فإنه ُيطل

: أما العاشر من الشهر السابع , فهو يوم كفارة , محفال مقدما يكون لكم ..." التوراة: " وكلم الرب موس ى قائالمن شهر تشرين كما ورد في 

. 1يبدأ االحتفال فيه قبل غروب الشمس من اليوم التاسع من تشرين ويستمر إلى ما بعد غروب اليوم التالي و , ( 23/27 – الالويين سفر)

سة عند اليهود على اإلطالق, و يعتبر عيد الكفارة من  هو في الواقع يوم صوم ولكنه مع هذا أضيف على أنه عيدو  حيث  ؛ أهم اليام املقد 

, وهو يكفل لهم النقاء خالل العام القادم اويتطهرون تطهر  اآلثام التي ارتكبوها طوال السنة , اليام منيعتقد اليهود أنهم يتوبون في هذه 

 – الالويين سفر) كما ورد في التوراة : "لنه يوم كفارة للتكفير عنكم أمام ربكم " يطلب فيه الشعب ككل الغفران من اإلله ,الذي العيد 

23/28 . ) 

حيث أعلن أن الرب غفر لهم خطيئتهم في  اليوم الذي نزل فيه موس ى من سيناء للمرة الثانية, ومعه لوحا الشريعة هو و يوم التكفير     

 .2عبادة العجل الذهبي

 3ق.م , وأصبح عندهم أكبر أيام الحداد . 586بتدمير أورشليم وإشعال النيران فيها على يد بختنصر سنة مصادفة وكذلك اقترن هذا اليوم 

 ره ومظاهره :شعائأهم 

للتكفير عن خطاياه وعن خطايا الشعب ,  4يوم الكفارة هو اليوم الوحيد في السنة الذي يدخل فيه رئيس الكهنة إلى قدس االقداس      

 ويستعد لها استعدادات غير عادية ,  يوم الكفارة هيوهذه املرة , وقدس االقداس مكان ال يدخله إال رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة 

,  حيث يتلو عليه شيوخ الطائفة ترتيب العمل املقدس فى ذلك اليوم؛ حيث يتم إعداد الكاهن لهذا الحدث قبل يوم الغفران بسبعة أيام 

بالخطاء ويصلى لنفسه  ويشعل البخور وهو يعترف , يمكن لحد التفوه به ويدخل إلى قدس القداس ليتفوه باسم الخالق )يهوفا ( الذي ال

 ومن أجل الشعب .

كما ,   إلى املساء أي من الغروب إلى الغروب  هذا اليوم من املساء ن يصومو نهم أحيث تعيش املالئكة  كمان يعيشو  اليهود في هذا  اليوم و  

 ,   ودهن الرأس ولبس الحذية والعالقات الزوجية واالغتسال والشراب الطعامأن عليهم أن يمتنعوا عن 
ً
كما تنطبق تحريمات السبت أيضا

كما ورد في التوراة :" إن كل  , وكل نفس ال تنقطع فيه للعبادة و التذلل والصوم تباد تلك النفس, عمل ال يقومون بأي  حيث في ذلك اليوم

 وكل من آكل أو شرب سهوا يقدم ذبيحة .( , 29/ 23 – نيالالوي سفر )تتذلل في هذا اليوم عينه تقطع من شعبها " نفس ال

ن املالبس البيضاء , و تتلى صالة خاصة تسمى "الصالة الختامية" كناية عن ياملعبد مرتد فيومع غروب شمس ذلك اليوم  يجتمع الجميع    

يتلو حاخام الطائفة , ثم  هذه الصالة ويظهر الصـوم والتعب على املصلين فييمتلئ املعبد , و  إغالق أبواب الهيكل أمام أعمال يوم الغفران 

 فيثم ينفخ ,  القدس املبنية"  فيوالعام القادم  الة يهلل املصلون بصوت مرتفع "هللا ربنابعد ختام الص و هذه الصالة ويتلو املصلون خلفه

 بانتهاء الصوم
ً
 .5البوق إيذانا

                                                           
 . 115,  دراسات في الديان,  168,  الفكر الديني اليهودي , 83 /2املسيري  -موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية انظر  1
 141خالد رحال الصالح ,  – العقائد املشتركة  بين اليهود والنصارى , 224د. كامل سعفان,  - يهود تاريخ وعقيدةال,  84 /2املسيري  -موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية انظر  2

 .305أحمد شلبي ,  - مقارنة الديان اليهودية
 169 الفكر الديني اليهودي 3
م على مستوى أعلى من بقية الهيكل , وتحتوي على تابوت العهد , وكان التصور قدس القداس : أقدس الماكن في الهيكل اليهودي , وهو عبارة عن حجرة بدون نوافذ , تقا 4

وفا ( الذي اليمكن لحد التفوه به في أي السائد أن روح اإلله تحل في هذا التابوت , وكان اليدخل  قدس القداس سوى كبير الكهنة  في يوم عيد الغفران  ليتفوه باسم الخالق )يه
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خالد رحال  – العقائد املشتركة  بين اليهود والنصارى , 85- 84/  2املسيري ,  - , موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية46-43عمرو زكريا خليل ,  - اعياد اليهود الكبرى انظر  5

 هـ .24/12/1434تاريخ الدخول :  takla.org-http://st,  متاح على هد القديم العياد في الع,  141الصالح , 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/16_TAH/TAH_22.html
http://st-takla.org/
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 ) كبشين املاض ي في يقدم العظم كان الكاهنو 
ً
( الفرح عالمة) أبيض رداءً  يرتدي وهو( يسرائيل جماعة كل عن نيابة لإلله قربانا

ل  الكبش يذبح الكاهن وكان. املعتاد الذهبي رداءه وليس ى فكان الثاني, الكبش أما. القداس قدس على دمه ينثر ثم الهيكل مذبح في الو 
َ
 ُيلق

 يضحون  الرثوذكس اليهود بعض يزال وال.  يسرائيل جماعة ذنوب وليحمل ,(الشريرة الروح) عزازئيل لتهدئة البرية في عالية صخرة من

ى طقس وهناك. التعاويذ بعض عليها ُيقَرأ أن بعد السرة أفراد بعدد بديوك اروت» ُيسم   بأن يقض يبعض الطوائف اليهودية تقوم به , و  «كاب 

 طقـوس في أصداؤها الهيكل لطقـوس تزال وال.  بالدجاجة ذنوبهم تعلق حتى البقية رؤوس على ويمررها بدجاجة السرة أفراد أحد يمسك

 1. اليوم ذلك في بالبيض الشريعة لفائف تابوت ُيلف إذ الحاضر, الوقت في اليهـودي املعـبد

 

 

عيد الفصح:  الثالثاملطلب   

 

 مناسبته ومقاصده :

وهو عيد  ,( التخطي)أو ( ملرور)اأو  (العبور )تعني  ( بيساح)هو املصطلح املقابل العربي للكلمة العبرية  (عيد الفسح)عيد الفصح أو         

يقع هذا العيد فى اليوم الرابع عشر من شهر نيسان وملدة سبعة أيام و أو جدي أو شاة , والعيد الذي يضحى فيه بحمل , الفطير وعيد الحج 

 االستعباد في منبني إسرائيل خروج ذكرى هروب و فيه اليهود ب لوهو العيد الذى يحتف نيسان , 21نيسان وينتهي مساء  14يبدأ من مساء 

واليهود يعتقدون أن الرب قاد اليهود بنفسه وأخرجهم من العبودية , ولن خروجهم كان , 2حوالي القرن الثالث عشر قبل امليالد مصر 

 أمفاجئ فقد 
َ
  .3قبل أن يختمر   عجلهم الخوف فأعدوا خبزهم فطيرا

  ه ومظاهره : شعائر أهم 

 لتعدد مصادرها ,       
ً
يجب على اليهودي في و  ,العيد بليلة التفتيش عن الخميرة ويبدأطقوس االحتفال بهذا العيد كثيرة ومعقدة, نظرا

 حتى وقت معين  في  ومن املسموح أكل الخمائربعد كل خميرة  تصلح للخبز في بيته ,  أهذا اليوم أن يتأكد بأنه 
ً
ثم , يوم الرابع عشر صباحا

 خمائر قبل العيد لغير اإلسرائيليين.التسمح الشريعة ببيع  , و تتناول طوال أيام العيد تحرق وال

, ا     
َ
 كما جاء في التوراة : "سبعة أيام تأكلون فطيرا

َ
 كامال

َ
 في ذلك اليوم فقد فصل نفسه عن الدين اليهودي فصال

َ
 ليومومن أكل الخبز مخمرا

 من اليوم الول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من اسرائيل " الول تعزلون الخمير من بيوتكم , فإن كل
َ
 الخروج سفر)من أكل خميرا

12/15 ) . 

 اليوم؛ هذا طيلة سواه اليهود يأكل ال والذي خميرة, تداخله ال الذي الفطير خبز أو املتسوت خبز هو الفصح مائدة على ش يء أهم و      

 
ً
 تفسير حسب) العجين على واالنتظار الخبز في للتأنق وقت لديهم يكن لم فرعون  وجه من موس ى مع فرارهم عند بأنهم لهم تذكيرا

االه تفسير حسب) املخبأ الشر تشبه الخميرة لن ُيقال أو ,(الحاخامات  (. القب 

توضع فوق بعضها  الفطير خبز من أرغفة ثالثة الفصح عيد مائدة على ويوضع, لهذا العيد مائدة تفرش باملفارش الجديدة  حيث تعد

   إلى ترمز, البعض 
 .يسرائيل وجماعة والالويين الكهنة من كل 

  داخل قطعة من القماش مطرزة خصصت لهذا الغرض فيوعادة ما توضع فطيرة  
َ
وتوضع فيه , ثم يوضع الطبق بشرط أن يكون مجوفا

ماء مخلوط و أو الكرفس واللبكة )خليط من الفاكهة والجوز والخمر( أو الفجل و البطاطس,  حزمة من النباتات املرة كالخس أو الشيكوريا

 بالحمل الذي كان
ً
 بامللح )رمز الحياة القاسية التي عانوا منها في مصر, ورمز دموع جماعة إسرائيل( , كما يوضع ذراع خروف مشوي )تذكرة

ى به( , وبيض  بقربان العيدُيضح 
ً
 .(ة مسلوقة )تذكرة

                                                           
 84/ 2املسيري ,   - موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةانظر  1
 .119,محمد الزحيلي ويوسف العش , تاريخ الديان,  2/86 موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية , 2/710,املوسوعة العربية العاملية انظر  2
, 142خالد رحال الصالح ,  – العقائد املشتركة  بين اليهود والنصارى ,  221د. كامل سعفان,  - اليهود تاريخ وعقيدة, انظر 86/ 2, موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةانظر  3

 .388/  2الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ,  – عاصرةاملوسوعة امليسرة في الديان واملذاهب والحزاب امل
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ثم يغسل يديه ثم تؤخذ ,  ة بالتقديس على الخمر ويشربون أول كأسدالبداية يصب الخمر لكل الحاضرين ويقوم رئيس املائ في  

ثم يأخذ رئيس املائدة الفطيرة  ,املاء املالح ويبارك عليها "مبارك أنت يا إلهى يا ملك العاملين خالق ثمار الرض" فيورقة كرفس وتغمس 

 فيم تؤكل ثمنديل حتى ال يحدث خطأ  فيالوسطى ويقطعها إلى نصفين ويحتفظ بالنصف الخر إلى نهاية الوجبة وتسمى "أفيقومون" وتوضع 

خبز من الرض" ثم ثم يقوم الجميع بغسيل أيديهم ويتلون بركة "مخرج ال ,مرتفع حتى يراه الجميع يءيرفع الطبق على ش ,  منتصف الوجبة

 ثم تؤخذ قطعة من الفطير وتوضع مع أوراق الخس املرة وتؤكل,  خليط الفاكهة وتتلى بركة "أكل املر" فيتؤخذ أوراق الخس املرة وتغمس 

 . 1لخمربعد انتهاء الوجبة تتلى بركة الطعام وتشرب ا,  بعد هذه الوجبة يؤكل الفيقومان الذى تم االحتفاظ به إلى آخر الوجبة

 بتخليصهم لليهود اإلله وعد إلى ترمز وهي السرة, أعضاء يشربها النبيذ من( كوسوت أربع) أقداح أربعة الفصح مائدة على توضعوكذلك 

 وسأخلصكم, وسأرسلكم, سأخرجكم,) مراحل أربع على اإلنقاذ عملية تمت وقد. وساطة دون  بنفسه مصر من بإنقاذهم وقيامه

 واليونانيون  والفرس البابليون : وهم العبرانين, أذلت التي الربعة للشعوب رمز الربع الكؤوس إن ُيقال كما ,(املختار شعبي وسأجعلكم

ح قدوم قبل السماء من سينزل  الذي إيليا النبي كأس لنه أحد يمسه أن دون  ُيترك خامس قدح وُيضاف والرومان, ص املاشي  ِ
 
 كما. املخل

  يضاف
ً
 ! إسرائيل دولة قيام على لإلله شكر صالة وتصحبه سادس قدح اآلن أحيانا

ى السدر من الجزء وهذا الخروج, قصة أسرته أفراد على ويقص العائلة, رئيس عليها يضطجع أريكة توضع الفصح, مائدة وأمام  ُيسم 

  صيغة كل تناسب صيغ ثالث على وهي. السرة أطفال يوجهها أسئلة عن إجابة شكل القص ويأخذ. «هاجاداه»
ً
  سنا

ً
نا  كل على ويجب. معي 

 العيد بهذا التهنئة السرة أعضاء ويتبادل. بنفسه يخوضها شخصية تجربة كانت لو كما التجربة ويخوض القصة إلى يستمع أن يهودي

 في اليهود ويتداول . سياس ي مفهوم إلى معنوي  ديني مفهوم من الصهيونية حولتها التي التهنئة وهي ,« أورشليم في القادم العام نلتقي» : بقولهم

  العيد هذا
ً
ق كتبا

َ
 .مصر من الخروج قصة على تحتوي  «هاجاداه» اسم عليها ُيطل

م قام(. فلسطين خارج الخيرين واليومين الولين اليومين وفي) والخير الول  اليومين في العمل وُيحر 
ُ
 اليام طوال االحتفاالت وت

 الحج أعياد أول  الفصح وعيد.  كبرى  احتفالية بطقوس ذلك يقترن  أن دون  الفطير خبز بتناول  فيها فيلتزم الوسطى الربعة اليام أما. السبعة

 2.الثالثة اليهودية

 

 

 الــــــــعيد املظ:  رابعاملطلب ال

 

 مناسبته ومقاصده :

وعيد املظال ,  صيغة الجمع لكلمة )مظلة(بية هي وكلمة )املظال( العر  , املظال لكلمة )سوكوت( العبرية وتعني )املظال( الظلل أو عيد      

يبدأ عيد املظال فى الخامس إلى جانب عيد الفصح وعيد السابيع ,  القدس فيأوص ى فيها بالحج إلى املدينة املقدسة  التيثالث أعياد الحج 

كما في التوراة : " وكلم الرب موس ى قائال : كلم بني  بعد عـيد يوم الغفران. ويستمر على مدى سبعة أيام عشر من شهر تشرين أول )اكتوبر(

: في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر السابع عيد املظال سبعة أيام للرب "
َ
 . (23/34 – الالويين سفر)إسرائيل قائال

كما جاء في ,  ج من مصرواملناسبة التاريخية لهذا العيد هي إحياء ذكرى خيمة السعف التي آوت العبرانيين في العراء أثناء الخرو 

كما يحتفل باليوم الثامن (,  23/43–سفر الالويين )جيالكم أني في مظال اسكنت بني اسرائيل ملا أخرجتهم من أرض مصر " أالتوراة :" لكي تعلم 

  "ويسمى "عيد التوراة
ً
 .ذاته  فيويعتبر ذلك اليوم عيدا

 وكان هذا العيدعند اليهود عدة مسميات منها : عيد الخيام , عيد الحصاد , عيد السالم , عيد البهجة , عيد الرب ,  املظال عيدلو  

 للحصاد, 
ً
 زراعيا

ً
ذا , ولفي ذا الفصل وهو فصل الخريف كان ُيحتَفل فيه بتخزين املحاصيل الزراعية الغذائية للسنة كلهاو في الصل عيدا

ى بالعبرية   .أو عيد التخزين  عيد الحصاد: , أي «سيفآحج ها»فإنه ُيسم 

                                                           
 142خالد رحال الصالح ,  – العقائد املشتركة  بين اليهود والنصارى  ,88-87عمرو زكريا خليل ,  - اعياد اليهود الكبرى ,  2/87  - موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةانظر  1

 .911,محمد الزحيلي ويوسف العش , تاريخ الديان,
 2/87 موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةانظر  2
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إلى  عند اليهود بيت مؤقت يرمز االنتقال من بيت دائم إلى أيعند اليهود , فالجلوس تحت املظلة  تاريخى و دينيولهذا العيد طابع 

 1. طريقهم من العبودية إلى  الحرية فيالصحراء  في بنى إسرائيل تنقل

 أهم شعائره ومظاهره :

ل ثمر أشجار بهجة       وسعف النخل وأغصان أشجار  , 2قد جاء في سفر الالويين إشارة إلى هذا العيد: "وتأخذون لنفسكم في اليوم الو 

ويتجهون إلى املعبد  إليها, ويتم االحتفال بأن يأخذ اليهود النباتات الربعة املشار (23/40اإلصحاح  –سفر الالويين ) غبياء وصفصاف الوادي "

 
ً
, وإلى الجنوب والشمال, وإلى أعلى وأسفل( رمزا

ً
 وغربا

ً
إلى  فيمسكوا بالغصان بيمناهم بعد ربطها بطريقة خاصة ويلوحوا في كل اتجاه )شرقا

ئ فيدور املصلون حوله أن اإلله هو رب الطبيعة. ويؤخذ أحد السفار من تابوت لفائف الشريعة ويوضع على املنصة الذي يتلو فيه القار 

فاملظلة تعتبر , وفي الطريق إلى املعبد ينصبون الخيام أو املظال  مرة إال في اليوم الخير حيث تؤخذ كل السفار ويدورون حولها سبع مرات

دخول الشمس عبر  تمنع كيطوال أيام العيد السبعة ففيها يأكل وفيها ينام , ويستخدم في صنعها سعف النخيل بصورة كثيفة  اليهوديبيت 

بناء كما ال يجب أن يمنع السعف رؤية السماء, وال تستخدم  أيالخالء ال يعلوها  فياملظلة  كما أن املظلة ال يجب أن تبنى في داخل املنزل بل 

يكتمل بناء املظلة  وبعد ان, البناء من النبات فقط  فييجب ان يكون املستخدم  , ومواد أخرى مثل املعادن أو القماش  يبناء املظلة أ في

 ل وتزين.مويرفع سقفها تج

نَصب في إحدى الشرفات بالسكن, ويتناولون فيها وجبات الطعام  
ُ
وُيكتَفى اآلن في الدول الغربية الباردة بعمل مظلة صغيرة من السعف, ت

ويقيم اليهود في تلك الخيام  . ليلتهم في بيوتهمبجوار املعبد اليهودي حيث يتناول فيها اليهود وجبة رمزية على أن يقضوا  ئهاوقد ُيكتفى ببـنا

 إلى التاريخ الطويل الذي قضوه في الضياع , وذهابهم إلى املعبد
َ
 هلل على أنه انهى عليهم ح سبعة أيام رمزا

َ
اة املكابدة والتطواف ومنحهم يشكرا

 . 3يكونا عامرين بالبهجة والرقص والشراب والبخور  االحتفالواليومين الخيرين من هذا  االستقرار

ل من أيام  م فيه العمل. أما اليوم هذا واليوم الو   ُيحر 
ً
سا  مقد 

ً
ل والثاني عند أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين( ُيعتبر يوما العيد )الو 

( لنه يختم العياد الكثيرة الواقعة في شهر تشري, ويتبعه عيد الثامن )التاسع خارج فلسطين(, فهو عيد الثامن الختامي )شميني عتسيريت

ل العمل في كال اليومين(. 
 
 4بهجة التوراة )سمحت توراه(. ولكنهما ُيدمجان في إسرائيل )وُيعط

 

 (شفوعوت ) عيد األسابيع:  خامساملطلب ال

 

 

 مناسبته ومقاصده :

وعيد السابيع أحد العياد اليهودية املهمة, فهو من أعياد الحج  ( ,السابيع)أي  (شفوعوت )يشار إليه بالعبرية بكلمة  : عيد السابيع      

 إلى جنب. ومدة هذا العيد يومان, هما السادس والسابع من شهر سيفان )
ً
ويأتي  يونيه( 10 - 9الثالثة, مع عيد الفصح وعيد املظال جنبا

ذلك في التوراة :"ثم تحسبون لكم من غد السبت من يوم إتيانكم بحزمة الترديد كما ورد  هذا العيد بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح

ُيعتَبر , وهذا العيد تسميتهكانت ومن هنا  . (23/15 –سفر الالويين )سبعة أسابيع تكون كاملة , إلى غد السبت السابع تحسبون خمسين يوما "

 ويعتبر عيد السابيع عيد الحج الوحيد ا,  من أعياد الحصاد
ً
 كامال

ً
 .لذي ال يستمر أسبوعا

عيد البواكير )لنه كان يقدمون فيه رغيفين من الدقيق الذي طحن  ,ولهذا العيد ثمانية أسماء وردت كلها فى التوراة وهى: عيد الحصاد     

م فيه ,  من غلة الحصاد(,عيد السابيع ِ
, أو بعد سبعة أسابيع من اليوم الذي يقد 

ً
يوم الخمسين )لنه كان يقع بعد مرور تسعة وأربعين يوما

                                                           
 .169 الفكر الديني اليهودي,48-47عمرو زكريا خليل ,  - أعياد اليهود الكبرى ,  83/ 2املسيري ,   - موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةانظر  1
ى « بهجة»أجمع الحاخامات على أن أشجار  2 رُ »هذه هي نبات حمض ي ُيسم 

 
ت
ُ
 2املسيري ,   - موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, وهو نوع من املوالح يشبه الليمون . انظر «جال

/83 . 
 .305أحمد شلبي ,  - اليهودية,170 الفكر الديني اليهودي, 54-48عمرو زكريا خليل ,  - اعياد اليهود الكبرى ,  83/ 2املسيري ,   - موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةانظر  3
 2/83املسيري,  - موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةانظر  4
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ويوم االجتماع )اجتماع الشعب , عيد تلقى الشريعة  ,عيد العنصرة  , الفالحون اليهود أولى ثمار الحصاد مع رغيفين, إلى الكهنة في الهيكل(

 عيد له مناسبة تاريخية, وهي   ى موس ى ألواح العهد(.اليهودى فى طور سيناء عند تلق
ً
 وحسب, وإنما هو أيضا

ً
 زراعيا

ً
وهذا العيد ليس عيدا

 .1نزول التوراة والوصايا العشر على موس ى فوق جبل سيناء 

 أهم شعائره ومظاهره :

لنهم يعتقدون أن هذا اليوم هو عيد ؛ وكأنها عروس , في هذا اليوم يزين اليهود املعابد بالزهور والنباتات ويقيمون حفل زفاف للتوراة       

وترجع أسباب هذه العادة وُيقَرأ في هذا العيد سفر راعوث  , زواج اإلله بالشعب لنزول التوراة والوصايا العشر على موس ى فوق جبل سيناء 

 .2 املؤابية عندما تهودت أظلها هللا لشريعة أظلهم هللا, وكذلك راعوثاتلقى اإلسرائيليون  ماعندأنه 

ذلك  سبب السطورة وترجع, إلكثار من تناول منتجات اللبان مثل الجبن وكعكة الجبن وغيرهما ايضا أاهر املميزة لهذا العيد و من الظو      

تدعو إلى  التي)حسب الشريعة الجديدة الوانيوعدم قدرتهم على استخدام ,  إسرائيل من الجبل بعد تلقى الشريعة ىأنه لدى عودة بنإلى 

ن املالئكة عندما هبطت إلى إبراهيم أكلت عنده إاكتفوا بتناول منتجات اللبان فقط , كما يقال  ؛ إناء واحد( فيعدم خلط اللبن باللحم 

ولن يفعلوا مثلما , ن بنى إسرائيل سوف يحافظون على وصية عدم الخلط بين اللحم والجبن إفأراد هللا أن يقول للمالئكة , لحم وجبن 

 ة .املالئك فعلت

عادة اليهود في هذا , ومن سيفانوجرت  ي شهر الربعة رؤوس رمزا إلى برج الجوزاء ف اذ خبز الخبز الطويل في هذا اليوم كما اعتادت النساء

 علىأ كما جرت العادة ,د على مرتفعات جبل صهيون زيارة قبور ملوك بيت داو : اليوم 
ً
العتقادهم  (عدد مزامير داود)شمعة  150إشعال  يضا

 أومن شعائر هذا العيد  .أن يوم وفاة امللك داود كان يوم عيد السابيع
َ
 مع رغيفين  يأخذون باكورة إنتاج الرض أن الفالحون اليهود يضا

 .3 الهيكلالكهنة في ويقدمونه إلى 

 

 عيد الهالل الجديد:  املطلب السادس

 

 مناسبته ومقاصده :

عيد النفير لن أيضا يسمى و القمر الجديد هي ترجمة للعبارة العبرية )روش حودش( , ويحتفل به بداية كل شهر  عند ظهور الهالل ,        

  فيكما ورد في التوراة :"انفخوا  البواق تستخدم إلعالن ظهوره
ً
,  (10:10سفرالعدد )أيام فرحكم وفى أعيادكم ورؤوس شهوركم" فيالبواق أيضا

 . 4, وهم ال يعتمدون اآلن على الرؤية البصرية وإنما يأخذون بالحساب الفلكي ويتبارى اليهود على سرعة إخبار الكهنة برؤيته 

 أهم شعائره ومظاهره : 

 عن ظهور الهالل الجديد وتشعل في بيت املقدس إفي هذا العيد تنفخ البواق        
َ
على جبال الزيتون وعندما يراها سكان التالل  النيرانعالنا

م فيه الصوم والحداد , وتضاء الشموع وترتدى أفضل املالبس ويؤخذ الطفال إلى املعابد ,دة يشعلون هم النيران في تاللهم البعي ,  وُيحر 

 إال بابل من العودة بعد اختفت قد االحتفالية الطقوس ولكن الهيكل, إلى ويذهبون  اليوم هذا في العمل عن يمتنعون  العبرانيون  وكان

 , ومازال هذا المر ساريا إذ الذهبي العجل لصنع حليهن إعطاء عن إحجامهن على لهن مكافأة اليوم ذلك في إجازة ُيمنَحن فكن النساء,

                                                           
    متاح على   عيد السابيع, 189الفكر الديني اليهودي,, 95عمرو زكريا خليل , - اعياد اليهود الكبرى ,  89/ 2املسيري ,   - موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةانظر  1

www.aslalyahud.orgمتاح على  ما معنى عيد العنصرة وكيف نعيشهد. لويس حزبون , هـ , 29/12/1434اريخ الدخول : تsyrcata.org   : هـ .29/12/1434, تاريخ الدخول 
 إن امللك داود وهو من نسل راعوث 2

ً
رد في سفر راعوث إشارة إلى  يقال إن راعوث هي امرأة من مؤاب تهودت وأظهرت والًء للشعب اليهودي , وُيقال أيضا

َ
وفي في ذلك اليوم كما ت

ُ
ت

 .90/ 2املسيري ,   - موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةالشعير والقمح , انظر  
 . 189,اليهوديالفكر الديني ,102-95عمرو زكريا خليل ,  - اعياد اليهود الكبرى . , 226/ 2املسيري ,  - موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةانظر  3
 . 2/91املسيري,  - موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, 189,الفكر الديني اليهوديانظر  4
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العهد  فيبرأس الشهر كما  ذكر  االحتفالوجبة لعداد اإل  هيو هناك عادة قديمة ,  عيد لهن لنه هذا اليوم يف السيدات عن العمل تمتنع

 .1 ةواملشنا القديم 

 

 يوم السبت:  املطلب السابع

 

 مناسبته ومقاصده :

ذلك صريحا في  كما جاء( في العبرانية بمعنى الراحة والكف عن العمل شباثيوم السبت يعتبر من أهم العياد الدينية لدى اليهود , وهو )      

وفي موضع آخر : "وأما السابع  .(10/ 20 –سفر الخروج ) الوصايا العشر في التوراة : "واليوم السابع سبت للرب إلهك ال تصنع فيه عمال لك ..."

نه أو , أن هللا استراح فيه  عتقدون يف . (23/1اإلصحاح  –سفر الالوين )نه سبت للرب في مساكنكم "إففيه عطلة محفل مقدس ,عمال ما لم تعملوا , 

 إحدى رجليه على الخرى 
ً
 على قفاه واضعا

ً
تعالى هللا عما يقولون علوا  -عز وجل ملا فرغ من خلق السموات والرض استوى على عرشه مستلقيا

, سبت الراحة , سبت امللكة  , وله عدة مسميات عند اليهود منها : اليوم السابع , سبت السالم  فيه وباركه, باالستراحةوأمر عباده ,  -كبيرا

 . 2ومدته من غروب شمس يوم الجمعة إلى غروب شمس يوم السبت

 أهم شعائره ومظاهره : 

يؤدي إلى العمل مثل الكتابة  عند اليهود في هذا اليوم أنهم يمتنعون عن العمل فيه , بل إنه يحرم عندهم كل ما االحتفالمن مظاهر         

, لذلك جرى العرف أال يخرج اليهودي املتمسك بتعاليم لعقود واتفاقيات البيع وشراء وهذا يدخل في مفهوم العمل لنها تستخدم إلبرام ا

 جيوبه ليس فيها أوراق وال أقالم السبت من بيته إال وقد تأكد بأن
َ
, ومن خالف حرمة هذا اليوم ودنسه باالشتغال بالعمل فقد ارتكب جرما

 عظيما .

س و  شعال النارإاء منهم ويحرم الفقه         لذلك فهم يوقدون النوار قبل غروب شمس الجمعة ,  استعمال الكهرباء في ذلك اليوم املقد 

 السفر في ذلك اليوم ويحرم أوحرموا 
َ
 عقد الزواج الحتياج ذلك إلى الكتابة ودفع الموال وقبضها .أييضا

ً
 ضا

ويحرم أيضا الحرب الهجومية يوم السبت , لكن إذا أعلن الكاهن اليهودي أن العسكر االسرائيلي , أو أن أصحاب هذه امللة في 

 .3خطر ؛ اعتبرت الحرب دفاعية , وجاز دورانها يوم السبت . ومن هنا نفهم سبب تسمية الجيش االسرائيلي بجيش الدفاع االسرائيلي 

و  ,وينشدون الناشيد الدينية, فهم يجتمعون على موائد وجبات السبت  ؛ سبة لليهود يوم فرح وبهجةويعتبر يوم السبت بالن  

 تكون  ,يحتسون النبيذ كنوع من الشكر للرب على أن منحهم هذا اليوم 
َ
حول  القراءةويختمون هذا اليوم بتالوة صلوات تسمى )بركة( وعادة

 .4شمعة 

 
مقاصد األعياد الدينية في اليهودية ، وأن سبب احتفاالتهم بهذه األعياد الدينية وما يجري فيها من  وفي الختام لهذا املبحث تبرز لنا

 طقوس راجع لآلتي :

 أن يكون بمناسبة حدث تاريخي ماض , وغالبا ما تكون مآس ي مر بها شعب بني إسرئيل . .1

 وتقديس أفعالهم وما مر معهم., احتفال لتقديس أشخاص مضوا  .2

 العياد الدينية توجب ترك العمل فيها نظرا لقدسيتها  ورمزيتها ملا ارتبط بها من أحداث.بعض  .3

                                                           
 د تاريخ وعقيدةاليهو ,  303أحمد شلبي ,  - مقارنة الديان اليهودية,   24عمرو زكريا خليل, - اعياد اليهود الكبرى ,  87/ 2املسيري ,   - موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةانظر  1

 , 388/  2الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ,  – املوسوعة امليسرة في الديان واملذاهب والحزاب املعاصرة,  222د. كامل سعفان,  -
, 114الخلف,-دراسات في الديان, 304بي , أحمد شل - اليهودية ,167,الفكر الديني اليهودي,  140خالد رحال الصالح ,   – العقائد املشتركة  بين اليهود والنصارى انظر  2

 . 8-6عمرو زكريا خليل ,  اعياد اليهود الكبرى   ,388/  2الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ,  – املوسوعة امليسرة في الديان واملذاهب والحزاب املعاصرة
 .2/338,املوسوعة العربية العاملية,167,الفكر الديني اليهوديانظر  3
 /2املسيري ,  – موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 304أحمد شلبي ,  - مقارنة الديان اليهودية,  140خالد رحال الصالح ,   – العقائد املشتركة  بين اليهود والنصارى انظر  4

 . 2/338,  املوسوعة العربية العاملية 167,الفكر الديني اليهودي, 51
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ع ين بمناسبة أفعال قام بها رب بني إسرئيل , مثل عيد رأس السنة وخلق الرب للعالم ومرور الخليقة أمامه كقطالعياد الدينية تكو بعض  .4

 غنم .

لعياد الدنيوية كعيد التدشين أكثر من العياد الدينية املهمة ن  وذلك ملوافقتها لعياد تمسك اليهود خاصة خارج إسرائيل باالحتفال با .5

 النصارى في البالد التي يعيشون فيها .

 ومحاسبة اليهودي لنفسه وعزمه على العمل الصحيح للعام القادم .واستشعار للذنب , بعض العياد تكون أعياد صوم و ندم وحزن ,  .6

خه وماضيه , حتى صارت هذه املناسبات والعياد جزًء من فلكلور شعبي يدل على املواطنة اليهودية أكثر منها عقيدة ربط اليهودي بتاري .7

 وإيمانا .

من عمل جاد متواصل في الغالب نجد عدم مناسبة  طقوس هذه العياد ومناسبتها لظروف الحياة املعاصرة وما تقتضيه لواقعيةولو نظرنا  .8

يوم السبت من  يقتض يفمثال ما  طقوس ومظاهر هذه العيادكل كثير من العياد اليهودية لها ويدل على ذلك أن ليس كل اليهود ملتزمون ب

ي إجازتها السبوعية والتي تكون يوم الحد ترك العمل كلية حتى الكتابة وإضاءة النوار أمر مبالغ فيه ال يتناسب مع كثير من دول العالم ف

 وهذا يجعل اليهودي في حرج ويضطره إما لالحتيال أو االكتفاء ببعض الشعائر أو تركها بالكلية أو إرجائها ليوم آخر .

بها  مأعمال قا وفرح بعمل وإنجاز قام به هو نفسه , وإنما احتفالال يوجد عيد يحتفل به فرحا بمناسبة حاضرة يعيشها صاحبها , وال  .9

 املاضون أو مناسبات تاريخية لم يعاصرها ولم ير منها شيئا . أسالفهم
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 املبحث الثاني

 األعياد الدينية في النصرانيةمقاصد 
 

 

 إن العياد والطقوس الدينية لدى النصارى تختلف باختالف الكنائس والطوائف املتعددة إضافة إلى عادات البلدان املختلفة,

 .التقويم املعتمد في الكنائس الشرقية عن الغربية إلى اختالف و 

, وقد تزيد عن هذه السبعة ف بعض  الطقسية السنة بمجموعها تدعى أزمنة سبعة إلى العام نياملسيحيغالب  قسم ولقد

 أو بدايتها, مواعيدو  مدتها, في الزمنة وتختلف الرضية؛ يسوع حياة من بقسم منها زمن كل يرتبطو  ,الطوائف وتصل إلى ثمانية أو عشرة 

 عموًما و ؛ املختلفة البلدان عادات إلى ,إضافة املعتمد والطقس 1السائدة الليتورجيا إلى استناًدا الطوائف مختلف بين بها, االحتفال طرق 

 ذكرى :  الغطاس يسوع؛ ميالد ذكرى : امليالد : هي أزمنة السبعة فإن ,لديها  طقسية لسنة وجود ال حيث البروتستانتية الطوائف استثناء ومع

 :القيامة أو الفصح موته, ثم ومن يعتقدون  كما وصلبه وآالمه املسيح محاكمة تستذكر اآلالم أسبوع يوًما خمسين ملدة:  الصوم عماده,

 املسيح مواعظ أيًضا فيه ويستذكر القدس الروح حلول  ذكرى  أي:  العنصرة وتعاليم, ظهورات من لحقها وما املسيح قيامة تستذكر حيث

 .  القيامة يوم عن املسيح تعاليم تستذكر حيث :الصليب زمن وأخيًرا وتعاليمه,

 وعيد امليالد عيد فإن العموم وعلى الزمن, خارج من أخرى  أعياًدا أو قديسين أعياد يحوي  وقد الخاصة, أعياده زمن كل ويحوي 

 ومن الطوائف حسب يختلف لكنه املسيحي, للصوم محددة قواعد يوجد وال صيام, ويسبقهما املسيحية العياد أهم من يعتبران الفصح

 الشهيرة العياد جانب وإلى الطعام؛ من محددة ألوان عن االمتناع أو محددة ساعات الطعام عن االمتناع بين ويتنوع أخرى, إلى منطقة

ا مميًزا محلًيا طابًعا تكتسب التي املسيحية والتذكارات العياد من العديد هناك
ً
 جان القديسة كعيد محددة طائفة أو معين ببلد مرتبط

 لدى مارون ومار الرثوذكس القباط لدى مرقس القديس أو ايرلندا في باتريك القديس إيطاليا, في السيزي  فرنسيس فرنسا, في دارك

 2.املوارنة

باملسيح عليه السالم  , ومنها ما يتعلق بمريم عليها السالم  , ومنها ما يتعلق بالصليب , العياد الدينية النصرانية منها ما يتعلق  و

بغير املسيح عليه السالم  وبعض الكنائس تقسمها إلى أعياد سيدية, أي تتعلق باملسيح عليه السالم , وأعياد غير سيدية وهي التي تتعلق 

 عليها السالم . بمريممثل تعلقها 

 :وهي تنقسم إلى قسمين , ومن أجلها يعِيدون  يه السالم علاملسيح ب تتعلقلتي املبحث, هو العياد الدينية ا وما يهم في هذا

: 
ً
 أعياد دينية ثابتة : هي التي ال تتغير بل على تاريخ ثابت في كل عام, فتكون كالتالي : أوال

 عيد البشارة. -1

 عيد امليالد. -2

 عيد الغطاس. -3

 .عيد دخول املسيح إلى الهيكل -4

 . عيد التجلي -5

                                                           
هي كلمة يونانية الصل, وكانت في البداية تعني العمل أو املبادرة الحرة التي يقوم بها شخص ما من أجل جماعة معينة  )LEITOURGÌA) /  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑليترجيا 1

تجاه اآللهة )خدمة العبادة( . معه أو )الشعب, املدينة, البلد...(. ومع مرور الوقت فقدت هذه الكلمة مضمونها الحر, وراحت تعني كل عمل إجباري يقع على عاتق الفرد تجاه مجت

يت هذه الجماعة بـ "الحركة  ِ
ق في مضمونها, ُسم  ل إلى و في أواخر القرن التاسع عشر قامت في الكنيسة جماعة أرادت تجديد الليترجيا والتعمُّ ة" وقد أسهمت في التوصُّ الليتورجي 

ى م  وشمولية, جعلت املجمع الفاتيكاني الثاني يتبن 
ً
د: بواسطة الليترجيا نظرة أكثر عمقا َمت الليترجيا على أنها متابعة حقيقية وواقعية لحدث التجسُّ ِ

د 
ُ
واقفها ودراساتها. حيث ق

 هي الوسيلة التي من خاللها تحقق الكنيسة دعوتها ؛ أي االتحاد بالثالوث القد
ً
عمًل مقدس, بل  س. فالعمل الليترجي ليس مجرديتحد هللا باإلنسان واإلنسان باهلل , فالليترجيا إذا

 رسالته كوسيط بين هللا والناس
ً
 في كنيستِه ومكمال

ً
 انظر : موقع إرسالية مار نرساي الكلدانية الكاثولكية .هي الوسيلة التي من خاللها, يكون املسيح الرب ذاته حاضرا

say.com/leitourga/leitourga_01.htmhttp://www.marnar 
 , موقع ويكيبيديا14505us.com/showthread.php?p=2http://www.jesus انظر منتدى الخير والشر عن الدين املسيحي  2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3%D9%8A%D8%A9  -  

http://www.marnarsay.com/leitourga/leitourga_01.htm
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: 
ً
 أعياد دينية متغيرة : هي التي تتغير في كل عام فتكون بتاريخ متنقل, فتكون كالتالي : ثانيا

1- .
ً
 عيد القيامة ) عيد الفصح(, ويندرج تحته أحد الشعانين الذي يعتبر من العياد املتنقلة أيضا

 عيد الصعود. -2

 1عيد العنصرة. -3

 

 عيد البشارة:   املطلب األول 

 

 مناسبته ومقاصده :

بذكرى اعتقادا وهو اسم تقليدي للصيام عند النصارى مارس(,  25هو أول العياد في ترتيب أحداث ميالد املسيح, ويحتفل به النصارى في )

بداية خالص البشرية إلى مريم بحملها املسيح, والتقاء هللا مع اإلنسان في الكلمة املتجسدة )املسيح عيس ى (, و  -عليه السالم  -بشارة جبرائيل 

 2من الخطيئة.

يسمى برأس العياد, والبعض يسميه بأصل العياد, وكذلك بعيد التجسد أو التأله, إلى غير ذلك من السماء التي تبين اعتقادهم بعيد  

 3البشارة.

 وردت البشارة في إنجيل لوقا :)  وقد
َ
ال
َ  
َراِئيُل امل ِسَل ِجب  ر 

ُ
اِدِس أ ِر الس  ه 

 
 َوِفي الش

ُ
اِصَرة

َ
ُمَها ن َجِليِل اس 

 
ى َمِديَنة  ِمَن ال

َ
اَل , ...  ُك ِمَن هللِا ِإل

َ
ق
َ
ف

ُك:
َ
ال
َ  
َها امل

َ
د  »ل

َ
ِك ق ن 

َ
َيُم, ل اِفي َيا َمر 

َ
خ

َ
 ت
َ
َد هللِا ال  ِعن 

ً
َمة ِت ِنع  يَنُه َيُسوَع(. َوَجد  ِ

َسم 
ُ
ًنا َوت ِلِديَن اب 

َ
َبِليَن َوت ِت َسَتح 

 
ن
َ
 (30: 1/26لوقا )َوَها أ

 أهم شعائره ومظاهره 

 ثالث مرات,
ً
, 4وتدق أجراس الكنيسة مليعادها تقرأ فيه التراتيل والصلوات, وفي الكنيسة الكاثوليكية تؤدى صالة البشارة يوميا

 5.استعداًدا لعيد التجسد في يوم البشارة قانون املدائح, تنشد الكنيسةو 

 

 )عيد املسيح( عيد امليالد:  الثاني املطلب

 

 ومقاصده : مناسبته

 لذكرى ديسمبر(  25في ) يحتفل به النصارى 
ً
 لقدومه إلى العالم وما حمل ذلك من  و ,ىاملسيح عيس ميالد تجديدا

ً
استذكارا

 6معاني روحية ودينية.

وأول ذكر له ورد في تقويم روماني  واالحتفال به قديم ومذكور في كتب التاريخ,, يعتبر ثاني أهم العياد النصرانية بعد عيد القيامةو 

 .ديسمبر  25يوم االحتفال بعيد امليالد م, حيث جاءت االشارة فيه إلى يوم 336قديم عام 

أهم  لم يتم ترتيب االحتفال بعيد امليالد في النصرانية إال مع بدء ترتيب السنة الطقسية للعام, حيث يقسم العام إلى سبعة أزمنة تقام فيهاو 

لشعائر النصرانية, وتدعى جميعها السنة الطقسية, ومع بدء ترتيبها اقترحت تواريخ متعددة لالحتفال بامليالد قبل أن يتم الركون العياد وا

  .ديسمبر( 25ديسمبر( ونهار ) 24من ليلة )فأصبح يحتفل به  .التاريخ النسب لالحتفالديسمبر( بعد نقاشات مستفيضة حول  25) إلى تاريخ

                                                           
 223 -221, خالد رحال الصالح, ص العقائد املشتركة بين اليهود والنصارى انظر :  1
تحريف رسالة املسيح عليه , 256دراسات في الديان,, 102, أحمد شلبي,املسيحية , وانظر في عقيدة الصلب والفداء عند النصارى : 16/708 املوسوعة العربية العامليةانظر :  2

 .360بسمة جستنية,– السالم عبر التاريخ
 44, إبراهيم بن محمد الحقيل ,  أعياد الكفار وموقف املسلم منهاانظر :  3

 .htm1fch.org/information/alaayad/1http://info.م 11هـ 1/1/1435انظر : "عيد بشارة سيدتنا مريم العذراء", االثنين       
 4/2100, علي موال,صالة البشارة املوسوعة العربية امليسرة انظر :  4
ام الحد  5 ة مريم", املطران لطفي لح  ص 12هـ 1/1/1435ن م/ االثني25/3/2012انظر : موقع اإلنجيل اليومي, "عيد بشارة سيدتنا والدة اإلله الفائقة القداسة الدائمة البتولي 

http://www.evangeliodeldia.org/ 
 42 - 41د الحقيل ,, إبراهيم بن محم أعياد الكفار وموقف املسلم منها, 16/711 املوسوعة العربية العامليةانظر :  6

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF#.D9.81.D9.8A_.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B1.D9.88.D9.86_.D8.A7.D9.84.D8.A3.D9.88.D9.84.D9.89
http://info.1fch.org/information/alaayad/1.htm
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=BYA&module=saintfeast&localdate=20120325&id=30&fd=1
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وتختلف الكنائس الشرقية عن الكنائس الغربية في تاريخ االحتفال بعيد امليالد, ومرجع ذلك االختالف للتقويم املتبع لكل كنيسة, 

كما ديسمبر,  25يناير, في حين الكنائس التي تتبع التقويم الغربي يحتفلون به في  8أو  7فالكنائس التي تتبع التقويم الشرقي يحتفلون به في 

 غلب دول العالم اليوم.عليه أ

ة عددها وأبرزها بطريركية الرمن  19وهناك كنائس تجمع عيد ميالد املسيح مع عيد الغطاس فتحتفل به في 
 
يناير, رغم قل

 يناير. 6الرثوذكس في القدس, في حين أن بطريركية كيلكيا اعتمدت التقويم الغربي وباتت تقيم عيد امليالد مع عيد الغطاس في 

, ومع عدم التمكن من الشمسميثراس إله الضوء و للرومان القدماء الذين يحتفلون ب وثنًياعيًدا  ديسمبر 25سيحية كان يوم وقبل امل

عيد الشمس كموعد الذكرى, رمًزا لكون املسيح )شمس العهد الجديد(  آباء الكنيسةحدد  عيس ى عليه السالم ؛تحديد موعد دقيق ملولد 

 .و)نور العالم(

الرومانية , وبحلول القرن الثالث عشر امليالدي أصبح  لإلمبراطوريةالقرن الرابع امليالدي أصبحت النصرانية الديانة الرسمية  أواخروفي 

 العالم . عيد امليالد من أهم االحتفاالت الدينية في أوروبا , وفي القرن التاسع عشر امليالدي أصبح عيد امليالد عيدا دينيا وعيدا اجتماعيا في

مريم قد ظهر لها املالك  اية اإلنجيلية لقصة امليالد بأنإلى ما ورد في إنجيلي متى ولوقا, حيث تفيد عناصر الرو  يستندعيد امليالد و

, ولن يكون مللكه نهاية - عليه السالم -جبرائيل
ً
 عظيما

ً
 سيكون مولودا

ً
 من هللا ليخبرها بأنها ستحبل بقوة الروح القدس, طفال

ً
 .مرسال

اِم 1) ي 
َ
ِة, ِفي أ َيُهوِدي 

 
ِم ال ح 

َ
ِت ل ا ُوِلَد َيُسوُع ِفي َبي 

 َ
ِليَم َومل

َ
وُرش

ُ
ى أ

َ
د  َجاُءوا ِإل

َ
ِرِق ق

 
ش
َ  
ا َمُجوٌس ِمَن امل

َ
ِلِك, ِإذ

َ  
اِئِليَن:2ِهيُروُدَس امل

َ
وُد َمِلُك »ق

ُ
ل و 
َ  
َن ُهَو امل ي 

َ
أ

ِرِق 
 
ش
َ  
َمُه ِفي امل ج 

َ
َنا ن ي 

َ
َنا َرأ

ِإن 
َ
َيُهوِد؟ ف

 
هُ ال

َ
ُجَد ل س 

َ
َنا ِلن ي 

َ
ت
َ
 [2:1 /2]متى «( َوأ

ُك 0)
َ
ال
َ  
ُهُم امل

َ
اَل ل

َ
ق
َ
َم ِفي َم »:ف َيو 

 
ُم ال

ُ
ك
َ
ُه ُوِلَد ل ن 

َ
ِب: أ ع 

 
وُن ِلَجِميِع الش

ُ
 ِبَفَرح  َعِظيم  َيك

م 
ُ
ُرك ِ

 
َبش

ُ
ا أ

َ
ن
َ
َها أ

َ
وا! ف

ُ
اف

َ
خ

َ
 ت
َ
(ال بُّ ِسيُح الر 

َ  
ٌص ُهَو امل ِ

 
ل
َ
 ِديَنِة َداُوَد ُمخ

, حيث كانا يعيشان وحيث  الناصرةال في مدينة  داودمدينة النبي  بيت لحمويتفق إنجيلي متى ولوقا أن امليالد قد تم  في ( , 12:10 /2لوقا)

 1.البشارةتمت 

 أهم شعائره ومظاهره : 

داسفي ليلة عيد امليالد 
ُ
منتصف الليل الذي تقيمه  يذهب النصارى إلى الكنائس, لداء شعائر وعبادات خاصة كإحياء ق

 جميع الكنائس, وكذلك إقامة الصلوات الخاصة بامليالد, وصوم امليالد املنتشر في الكنائس الرثوذكسية الشرقية, 
ً
وهو املعروف احتفاليا

 راتيل اإلنجيل.واالستماع لتب)الصوم الصغير( ويسبق امليالد, 

وينتهي قداس عيد امليالد في منتصف الليل مع دق أجراس الكنيسة, كما تزين الكنائس بالشموع والنوار, ويغني الناس ترانيم عيد    

 امليالد.

رمزيته  إلى جانب ذلك فإن لالحتفال بعيد امليالد مظاهر اجتماعية واحتفاالت عديدة مرافقة, وهي من المور التي تعطي هذا العيد

 ومظاهره الخاصة, تتلخص فيما يلي :

 زينة وشجرة امليالد :  .1

 الجراسيترافق مع عيد امليالد تزيين الشوارع واملنازل والكنائس والماكن العامة, بالنوار وشجرة امليالد إلى جانب الزينة التقليدية من 

وحلوى القصب والجوارب  واملالئكة والشموع اللولبيةوأكاليل أغصان دائمة الخضرة,  وندف الثلج والكرات الحمراءوالسالسل الذهبية 

 .والنجوم ,الحمراء

طعم أيًضا بش يء من اللونين الذهبي أو الفض ي؛ والحمر الخضروعادة يعتبر اللونين 
ُ
يرمز  هما اللونان التقليديان لإلشارة إلى عيد امليالد, ت

اللون الخضر "للحياة البدية" خصوًصا مع استخدامه لألشجار دائمة الخضرة التي ال تفقد أوراقها, في حين يرمز الحمر لعيس ى عليه 

 .السالم

وغزالنه, حيث درجت التقاليد الشعبية على اعتباره قادًما على متن عربة يجرها الغزالن؛ أما أكاليل  لبابا نويلوتشمل زينة امليالد أيًضا وجوه 

 ئمة الخضرة فتوضع عادة على أبواب املنازل أو النوافذ إلظهار أن املسيحيين يؤمنون بأن يسوع هو نور العالم.الغصان دا

                                                           
م 37:7هـ 25/12/1434,موقع ويكبيديا املوسوعة الحرة , تحديد تاريخ العيد , الربعاء  69, النصرانية, أحمد الحصين,16/711 املوسوعة العربية العامليةانظر :  1

AC.D8.B9http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B1.D8.A7.D8. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%84%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B1.D8.A7.D8.AC.D8.B9
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, وإنما هي مرتبطة بالعبادات الوثنية في إكرام وعبادة الشجرة, فكانت نصرانيةشجرة امليالد ال أصل لها في الشريعة ال شجرة امليالد : 

 أملانيا.منتشرة على وجه الخصوص في 

اس لم تحبذ الكنيسة في أوائل القرون الوسطى عادة تزيين الشجرة بعيد امليالد, وأول ذكر لها في املسيحية يعود لعهد البابا القديس بونيف 

 نصرانية( الذي أرسل بعثة تبشيرية لملانيا, ومع اعتناق سكان املنطقة لل709 - 634)
ُ
لغ عادة وضع الشجرة في عيد امليالد, بل حولت , لم ت

املجوس التي هدت  بيت لحمرموزها إلى رموز مسيحية, وألغيت منها بعض العادات كوضع فأس وأضيف إليها وضع النجمة رمًزا إلى نجمة 

 1..الثالثة

ومعتمدة في الكنيسة بالقرن الخامس عشر, حيث انتقلت إلى فرنسا, وفيها تم إدخال الزينة إليها نصرانية  اجتماعيةثم أصبحت عادة 

من ناحية ورمًزا للنور, وبالتالي رمًزا  سفر التكوينبشرائط حمراء وتفاح أحمر وشموع, واعتبرت الشجرة رمًزا لشجرة الحياة املذكورة في 

 )نور العالم( ولذلك تمت إضاءتها بالشموع وعقود النوار. هد الجديدالعللمسيح وأحد ألقابه في 

ا شائًعا, إال مع إدخال 
ً
ومنها انتشرت في  إنكلتراتزيين الشجرة إلى  جورج الثالثزوجة امللك  امللكة شارلوتغير أن الشجرة لم تصبح حدث

 وتحولت معها إلى صبغة مميزة لعيد امليالد منتشرة في جميع أنحاء العالم. وأستراليا نداوك الواليات املتحدة

ن الشجرة حالًيا بالكرات املختلفة الحجام, وإلى جانب الكرات او  لتي تتنوع ألوانها بين الذهبي والفض ي والحمر, مع وجود بعض الشجار تزي 

, توضع أضوية ملونة أو ذهبية على الشجرة كما توضع في أعالها نجم
ً
ة تشير املزينة بغير الطريقة املألوفة للوان العيد الثالثة كالزرق مثال

 ًضا بالسالسل أو باملالئكة أو بالجراس.إلى نجمة بيت لحم التي دلت املجوس في الطريق, وتزين الشجرة أي

ويوضع تحت الشجرة أو بقربها مغارة امليالد, أو مجموعة صناديق مغلفة بشكل ُمزين تحوي على الهدايا التي يتم فتحها وتبادلها عشية 

 العيد.

فرنسيس , وكان القديس القرن العاشرخالل  روماومغارة امليالد أقدم من الشجرة تاريخًيا, إذ كان تصوير مشاهد والدة عيس ى منتشًرا في 

 1223قد قام عام  السيزي 
ً
ة, أي وضع رجال  لتمثيل يسوع مع بقرة وحمار ,  وامرأة لتمثيل مريم ويوسف م بتشييد مغارة حي 

ً
وطفال

ومنه إلى مختلف أنحاء العالم, وهي  أوروباليد في حول املسيح, وانتشرت بعد مغارة القديس فرنسيس هذا التق نبؤة أشعياءاملستمدين من 

 تمثل حدث امليالد.

أما وضع شجرة امليالد يرتبط تقليدًيا بليلة ؛  ديسمبر 1وال يوجد تاريخ محدد لوضع زينة امليالد, غير أنه قد درجت العادة بدء التزيين مع 

 2.عيد الغطاسعشية  يناير 5ير أن أعداًدا أقل من املحتفلين ال تزال تلتزم به, وترفع زينة امليالد في غ ديسمبر 24العيد أي عشية 

 بابا نويل : .2

 بأنها رجل بعيد امليالدوهو شخصية خرافية ترتبط ومن مظاهر االحتفال بعيد امليالد االحتفال ببابا نويل )سانتا كلوز( 
ً
, معروفة غالبا

, يرتدي بزة باللون الحمر وبأطراف بيضاء وتغطي وجهه 
ً
 .ناصعة البياض ويوزع الهدايا على الطفال لحيةعجوز سعيد دائما

( وقد عاش في القرن الخامس امليالدي, وكان القديس ميراوهو أسقف ) القديس نيكوالسقصة بابا نويل قصة واقعية مأخوذة من قصة  

 3تعلم هذه العائالت من هو الفاعل.نيكوالس يقوم أثناء الليل بتوزيع الهدايا للفقراء ولعائالت املحتاجين دون أن 

ى غير ذلك من , إلسوالقديس نيكوال  وله أسماء مختلفة باختالف البلدان والثقافات في العالم, فيسمى بسانتا كلوز وأبو عيد امليالد,

 املسميات املختلفة.

 عشاء امليالد : .3

                                                           
, وقدموا له هدايا. انظر : املجوس الثالثة أو حكماء الشرق : ثالثة من مجوس الشرق, ق 1

ً
دموا إلى أورشليم تابعين نجم بيت لحم حين علموا بمولد املسيح وملا رأوه خروا له سجدا

 6/3031املوسوعة العربية امليسرة, علي موال 
م 4هـ 26/12/1434شجرة عيد امليالد, الخميس  –,موقع ويكبيديا املوسوعة الحرة, زينة امليالد 69انظر : النصرانية, أحمد الحصين, 2

9.B8.AC.D8.D7.A8.D1.B8.D9.85.D9.84.D7.A8AF#.D8%D   7%A8%D9%84%A%D9%8D9%85%D9%84%D7%A8%AF_%D8%A%D9%8D9%B8%http://ar.wikipedia.org/wiki/%D    

م 4هـ 26/12/1434عياد واملناسبات املصرية " عيد امليالد املجيد " الخميس انظر : موقع الهيئة العامة لالستعالمات, ال      

    http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=31087 
م  44:5هـ26/12/1434, موقع الهيئة العامة لالستعالمات , العياد واملناسبات املصرية  " عيد امليالد املجيد "  الخميس 69أحمد الحصين, انظر : النصرانية, 3

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=31087 

http://ar.wikipedia.org/wiki/634
http://ar.wikipedia.org/wiki/709
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1223
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%25D%20%20%208%AF#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B1.D8.A7.D8.AC.D8.B9
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=31087
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=31087%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
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ومن أبرز الطعمة التي تقدم في أو مأدبة الغداء يوم امليالد جزًءا هاًما من االحتفال بالعيد,  ليلة العيدالذي يتم في  عشاء امليالديعتبر 

 الديك الرومي, والسماك, واللحوم, وهي تختلف باختالف الشعوب والبلدان.  عيد امليالد

 :يدةبطاقات املعا .4

م انتشرت 1860م, وفي عام 1843أول من قام بعمل بطاقات لعيد امليالد هو الرسام االنجليزي جون كالكوت هورسلي , وذلك في عام  

 .بعد ذلك في بقية البلدان الخرى  عادة تبادل بطاقات عيد امليالد في بريطانيا , وانتشرت

  : ترانيم عيد امليالد .5

ي أصبح عيد در امليال شالنصارى عادة الترانيم والغاني املرحة في العديد من املناسبات خالل السنة , ومع حلول القرن السابع عحيث يؤدى 

 1امليالد هو العيد الديني الرئيس ي لداء هذه الترانيم .

 

 :  املطلب الثالث
 
 (العماد عيد) اسعيد الغط

 

 مناسبته ومقاصده :

 يناير  19, وبعضهم في يناير 6في  يحتفل به النصارى 
 
اس فالكنائس الرثوذكسية  , وتختلف الكنائس في مفهوم االحتفال بعيد الغط

 من الناصرة تحتفل به بمناسبة ذكرى تعميد املسيح بالتغطيس في نهر الردن
ً
, عندما اتصلت به الروح القدس, على يد يوحنا قادما

 لظهور اإلله على الرض ومعاشرته للبشر.(, و املعمدان )يحيى بن زكريا عليهما السالم
ً
 يعتبرونه كذلك تذكارا

يد الرجال الثالثة الذين قدموا من على لرضيع املسيح في حين تحتفل به الكنائس  الكاثوليكية والبروتستانتية بمناسبة ذكرى تقديس ا 

 2الشرق.

   
 
ية التعميد تتم من خالل تغطيس الطفل باملاء ,وكذلك بعيد اقتبل فيه العماد بالتغطيس, ولن عمل اس, لن هللاسمي بعيد الغط

نُح كلمة  الكلدانوعيد الدنح كما يسميه  ي نهر الردن من يوحنا املعمدان,ف  املسيحالعماد العتماد هللا في العراق أو املوارنة والسريان الِد 

ة   ظهور السر املكتوملعندهم أحد أعياد الظهور اإللهي  يعتبرو  عتالَن واإلشراق,, وهي تعني الظهوَر واإل سرياني 
ً
وهو سر الثالوث قديما

 وتعمد في املاء, والروح القدس ظهر بهيئة حمامة واستقر عليه, و 
ً
هللا  أناملقدس عند النصارى حيث أن االبن الكلمة ظهر في الردن متجسدا

 3نادى من السماء, أن هذا ابني حبيبي فأسمعوا له.

د املسيحوقا, , ومرقس, ولإلى ما ورد في إنجيل متىستند يو  في نهر الردن وعندما غسله اتصلت به روح  من أن يوحنا املعمدان عم 

ِرُز )  القدس
 
َمَداُن َيك ع 

َ  
ا امل اِم َجاَء ُيوَحن  ي 

َ
َك ال

 
:  4 َوِفي ِتل

ً
اِئال

َ
ِة ق َيُهوِدي 

 
ِة ال ي  ِ

ماَواِت(]متى»ِفي َبر  وُت الس 
ُ
ك
َ
َرَب َمل

َ
ت
 
ِد اق

َ
ُه ق ن 

َ
وُبوا, ل

ُ
 [1 /3ت

هُ  َتِمَد ِمن  ا ِلَيع  ى ُيوَحن 
َ
ِ ِإل

ُدن  ر 
ُ
ى ال

َ
َجِليِل ِإل

 
ِئذ  َجاَء َيُسوُع ِمَن ال

َ
:...  )ِحين

ً
اِئال

َ
َماَواِت ق ٌت ِمَن الس  ُت » َوَصو  ِذي ِبِه ُسِرر 

 
َحِبيُب ال

 
ني ال ا ُهَو اب 

َ
 «(هذ

 [.17:13 /3]متى

 أهم شعائره ومظاهره :

بعد إجراء الطقوس الدينية في الكنائس الكنيسة , وأوصاف الشكال املتعددة للنبي عيس ى عليه السالم , و تقرأ نصوص توراتية في   

, العتقادهم أن املياه املباركة تعطي العافية الرو 
 
 وصغارا

 
حية يقوم القساوسة بمباركة البحيرات والنهار, ثم يغطس املحتفلون بها كبارا

 5ائس الشرقية هو التبرك باملاء املعمد .وأهم ش يء يؤدى في الكن والجسدية.

 مراسم املعمودية ترتكز على عاملين أساسين هما :

                                                           
 69, النصرانية, أحمد الحصين,712-16/711 املوسوعة العربية العامليةانظر :  1
 43, إبراهيم بن محمد الحقيل , ص  أعياد الكفار ,221طارق السعدي, ,مقارنة الديان,16/709 املوسوعة العربية العامليةانظر :  2
 م 25:7هـ 27/12/1434موقع ويكبيديا املوسوعة الحرة, عيد الظهور اإللهي, الجمعة  ,16/709 املوسوعة العربية العامليةانظر :  3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A 

 3B8%D7%A8%D7%B8%BA%D8%D9%84%D7%A8%AF_%D8%A%D9%8D9%B8%http://ar.wikipedia.org/wiki/%Dوانظر :       
ِرُز : كرز وكرزا وعظ ونادى ببشارة اإلنجيل, والكرازة : الوعظ بحقائق املسيحية. انظر :  4

 
 , لويس معلوفاملنجد في اللغةَيك

 16/709 املوسوعة العربية العاملية 5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%B3
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 التغطيس في املاء رمز لإلماتة. -1

 1الصعود من املاء رمز للبعث وعطاء الروح املقدس للمعمد. -2

فتح 
ُ
ستجاب الصلوات, وغير ذلك يطلق النصارى على ليلة الغطاس ليلة القدر, فعند الساعة الثانية عشر تنحني الشجار, وت

ُ
السموات, وت

 2من االعتقادات.

 

 

عيد دخول املسيح إلى الهيكلاملطلب الرابع :   

 
 

 مناسبته ومقاصده :

 من والدته, كما هو الناموس  فبراير(, ويشير إلى دخول مريم ويوسف باملسيح إلى الهيكل, 2يحتفل به النصارى في )
 
بعد أربعين يوما

له مسميات متعددة حسب و وشهد بألوهيته ومهمته القادمة املخلصة للبشر.  فاستقبله سمعان وحمله بين ذراعيه,في شريعة موس ى, 

 الطوائف واللغات, فيسمى بعيد اللقاء, وعيد التطهير والتقدمة.

 للمسيح, و الغربية تصنفو 
 
 لوالدة يختلف االحتفال بالعيد في الكنائس الشرقية عن الغربية, فالشرقية تصنفه عيدا

 
ه عيدا

 املسيح, أو والدة اإلله.

 إلى ما ورد في إنجيل لوقا ) يستندو
َ
َنَعا ل َبَواُه, ِلَيص 

َ
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ُ
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َ
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َ
 [.27:32 /2لوقا]  («ش

 أهم شعائره ومظاهره :

 3يكون بإحياء الطقوس الدينية في الكنيسة  بالقداس اإللهي, وإقامة الصلوات وترديد كلمات سمعان في صالة الشكر, وصالة الغروب.

 

 

 عيد التجلي:  املطلب الخامس

 

 مناسبته ومقاصده :

 4أغسطس( بذكرى تجلي املسيح وظهور الهوته أمام ثالثة من تالميذه هم : بطرس ويعقوب ويوحنا. 6يحتفل به النصارى في )

فبعد أن أعلن املسيح لتالميذه عن آالمه, انفرد ببطرس ويعقوب ويوحنا, وصعد بهم إلى أعلى جبل طابور )جبل الطور(, وتجلى 

رة وإذ بصوت من تراءى لهم موس ى وإيليا )إلياس بيضاء كالنور, و أمامهم فشع وجهه كالشمس وصارت ثيابه ( يكلمانه, ثم ظللتهم غمامة ني 

َمُعوا( الغمام :)  ُه اس 
َ
ُت. ل ِذي ِبِه ُسِرر 

 
َحِبيُب ال

 
ني ال ا ُهَو اب 

َ
 [.17/5]متى  هذ

                                                           
اس, الجمعة  1

 
 م9هـ 27/12/1434انظر في كيفية التعميد : موقع اليوتيوب, الكنيسة الرثوذكسية الروسية تحتفل بعيد الغط

http://www.youtube.com/watch?v=6cODWGPEmWA 
  o9ut83http://www.youtube.com/watch?v=JVxKZص 20:2هـ 29/12/1434انظر في كيفية التعميد :: موقع اليوتيوب, عيد الغطاس, الجمعة  2
/2011http://www.mjoa.org/cms/index.php-12-12-15-م 9هـ 8/1/1435هيكل ", االثنين انظر : موقع حركة الشبيبة الرثوذكسية, " دراسة كتابية عن دخول السيد إلى ال3

14-27-11-01-02-2013-24/8027-39-15-12-12-31/2011-45 

 / http://ar.lpj.orgم 9هـ 8/1/1435موقع البطريركية الالتينية في القدس, " إجالل القديسة مريم والدة هللا " االثنين  انظر :      
 .93انظر محاضرات في النصرانية , محمد أبوزهرة, 4

http://www.youtube.com/watch?v=6cODWGPEmWA
http://www.youtube.com/watch?v=JVxKZ83ut9o
http://www.mjoa.org/cms/index.php/2011-12-12-15-45-31/2011-12-12-15-39-24/8027-2013-02-01-11-27-14
http://www.mjoa.org/cms/index.php/2011-12-12-15-45-31/2011-12-12-15-39-24/8027-2013-02-01-11-27-14
http://ar.lpj.org/2011/12/30/solennite-de-marie-mere-de-dieu/
http://ar.lpj.org/2011/12/30/solennite-de-marie-mere-de-dieu/
http://ar.lpj.org/2011/12/30/solennite-de-marie-mere-de-dieu/
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 عن  يعتقد النصارى بأن التجلي إعالن خاص
ُ
السماوي ملن يكفر بنفسه ويحمل مجده في امللكوت وإظهار  لثالثة من تالميذه, عيس ى لوهيةا

 من هللا لكل ما فعله ولكل ما كان على وشك أن يفعله من آالمه وموته وقيامته وصعوده إلى السماء وإرساله و ، صليبه ويتبعه
ً
كما كان تأكيدا

 2ى عيد التجلي بعيد الظهور اإللهي  وعيد الرب.ويسم 1, فمعنى التجلي ال يظهر إال في فكرة قيامة املسيح , وهو استباق لها.الروح القدس

ي   ناجيل الربعةيعود إلى ما ورد في ال و 
َ
غ
َ
. َوت َدُهم  َفِرِديَن َوح  ى َجَبل َعال ُمن 

َ
ا, َوَصِعَد ِبِهم  ِإل ُقوَب َوُيوَحن  ُرَس َوَيع 

 
 َيُسوُع ُبط

َ
ذ
َ
خ
َ
ام  أ

ي 
َ
َرت  )أ

( ]مرقس اَمُهم  د 
ُ
ُتُه ق

َ
ئ  [.2 /9َهي 

 شعائره ومظاهره : أهم 

وحضور القداس اإللهي املتضمن لوعظ الحضور, وتالوة التراتيل وإقامة  -فوق جبل طابور  -يقوم النصارى بالحج إلى كنيسة التجلي 

وزع  حيثلون إلى كنيسة صغيرة أسفل الجبل,الصلوات, ثم ينز 
ُ
 بهذه الرؤيا, ثم ت

ً
أوص ى املسيح تالميذه الذين تجلى أمامهم أال يخبروا أحدا

 3عليهم أغصان من جبل طابور أو كما يسمونه جبل التجلي.

 

 

 

 )عيد الفصح( عيد القيامة:  سادساملطلب ال

 

 مناسبته ومقاصده :

 على الرض قبل هو من أهم أعياد النصارى السنوية وأعظمها, ويستذكر فيه قيامة 
ً
املسيح من بين الموات, وبقاؤه أربعين يوما

 قبل أحد الفصح.4 صعوده إلى السموات
ً
 5, ويسبقه الصوم الكبير الذي يدوم أربعين يوما

 7.عيد العنصرةأربعين يوًما حتى  6, ويبدأ زمن القيامة املستمر في السنة الطقسيةأسبوع اآلالم, كما ينتهي الصوم الكبيروفيه ينتهي 

 -مارس 22في الحد الول بعد كمال هالل فصل الربيع,  فيكون ما بين ), 8م 325 عام النصارى كما أقره مجمع نيقيةويحتفل به عامة 

 ., وعلى أن يكون بعد عيد الفصح اليهوديإبريل( 25

مايو( ومرجع ذلك االختالف إلى اختالف التقويم املتبع لدى الكنائس  8 -إبريل 4في حين تحتفل به الكنائس الشرقية الرثوذكسية ما بين ) 

 الشرقية عن الكنائس الغربية.

 .عيد الفصح اليهوديويعتبر عيد القيامة والعياد املرتبطة به أعياد متغيرة التواريخ حيث يرتبط موعد عيد القيامة بموعد 

والِفصح بالكسر ِفطر " م الكبير,يفطرون فيه بعد الصو  ويعرف عيد القيامة بأسماء متعددة, أشهرها عيد الفصح, لن النصارى 

  و 9".م , وهو إذا أفطروا وأكلوا اللحموأفصحوا: جاء فصحه, النصارى 
ً
 أحد القيامة لنه يحتفل به في يوم الحد.ب يسمى أيضا

                                                           
 /841http://www.abouna.org/nodeص 12هـ 28/12/1434ا عن املركز الكاثوليكي للدراسات واإلعالم, "عيد التجلي وجبل طابور" , لويس حزبون, السبت انظر : موقع أبون 1
 .482, لويس معلوف, املنجد في اللغة,190طعيمة, صابر قراءة في الكتاب املقدس,. 293,املسيح في مصادر العقائد املسيحيةانظر :  2
=8SEAm2RHHz3http://www.youtube.com/watch?v  ص 30:12هـ 28/12/1434الراض ي املقدسة, السبت  -انظر : موقع  اليوتيوب, قداس عيد التجلي من جبل طابور  3

    
-174,عبد الغني عبود,  املسيح واملسيحية واالسالم, 285, أحمد عبد الوهاب,املسيح في مصادر العقائد املسيحية, 5/2608, علي موال,  املوسوعة العربية امليسرة انظر : 4

 97-3/31أحمد عبدالغفور عطار,ختلف العصور,الديانات والعقائد في م,127البحوث واالفتاء, إلداراتالرئاسة العامة –مناظرة بين االسالم والنصرانية  ,192
 .68أحمد الحصين, النصرانية,, 41 – 40, إبراهيم الحقيل, أعياد الكفار, 395موسوعة الديان امليسرة , ,16/710املوسوعة العربية العاملية,انظر : 5
 يقسم النصارى العام إلى سبعة أزمنة تسمى السنة الطقسية وعليها تكون شعائرهم, ماعدا البروتستانتية . 6
,موقع ويكبيديا املوسوعة الحرة, عيد 16/710املوسوعة العربية العاملية,, 285, أحمد عبد الوهاب,املسيح في مصادر العقائد املسيحية ,395,موسوعة الديان امليسرةانظر :  7

ص 1هـ 28/12/1434القيامة, السبت 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9 
 .24إبراهيم خليل أحمد, لديان,محاضرات في مقارنة ا :انظر 8
 .27/710املوسوعة العربية العاملية, , 395,موسوعة الديان امليسرة ,  5/3420, ابن منظور , لسان العربانظر :  9

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://www.abouna.org/node/841
http://www.youtube.com/watch?v=3RHHz2SEAm8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9
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  يزال ال الكلمة صلأوقيل  إن 
ً
 اطار في(  11:12) القديم العهد من الخروج سفر في االولى للمرة وردت , ومعناها وكذلك  مجهوال

 . ةمجتمع الخروج هذا حداثأ لىإ لتشير استعملت ثم,  مصر من العبراني الشعب خروج

 هذا كان, و  اورشليم لىإ فيها ايحجو  نأ اليهود على فرضت التي الكبرى  الطقسية االعياد حدأ ثناءأ في ةسن كل به يحتفل الفصح كان

  عشاءً  يتضمن االحتفال
ً
 العبرانيين عبور  الى يشير العيد كان, و واحدة سنه عمره حمل وهو,  الفصح حمل: ثنائهأ في يأكلون  اكانو , و  طقوسيا

 .الحرية لىإ -مصر -العبودية رضأ من

 والحرية التحرر  لىإ للخطيئة العبودية من باملسيح املؤمن عبور  لىإ يشير العيد وأ الكلمة صبحتأ -عند النصارى – الجديد العهد فيو

 خطايا عن كفارة املذبوح الحمل هو ليصير الصليب على نفسه هو ذبح الحمل من املكون  الفصح عشاء وتالميذه املسيح يأكل نأ وبدل,  هللا في

 .الناس

  تالميذه يسوع عطىأ الفصح وليمة ثناءوأ
ً
  عطاهمأو ,  العالم حياة جلأ من املكسور  جسده على للداللة خبزا

ً
 من سفوكامل دمه على للداللة خمرا

 (.19:22 لوقا)"  لذكري  هذا ااصنعو " نأ مرأو ,  العالم حياة جلأ

 به الذي املوت من املسيح قيامة عيد وهو,  العيد صلوات من كثير في در ي كما ",الحياة لىإ املوت من االنتقال" عيد هو الفصح عيدو 

 1. باملسيح االيمان نهاية تعرف ال التي الحياة هي التي الحرية لى, إ املوت:  النسانل االكبر للعدو الحتمية العبودية منالعبور  حصل

ِن  )ويوحنا, من أن املسيح قام من قبره بعد موته وصلبه,  متى, ومرقس, ولوقا,:  في الناجيل إلى ما وردستند يو   ي 
َ
ت
َ
أ َمر 
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 [.28/5:6]متى  (

( 
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ِضُع ال و 

َ  
ا امل

َ
َس ُهَو هُهَنا. ُهَوذ ي 

َ
اَم! ل

َ
د  ق

َ
وَب. ق

ُ
ل ص 

َ  
اِصِري  امل َن َيُسوَع الن  ب 

ُ
ل
 
ط

َ
ن  ت

ُ
ت
 
ن
َ
َن! أ

 
َدِهش ن 

َ
ِذي َوَضُعوُه ِفيِه   ت

 
 [.16/6]مرقس (ال

 أهم شعائره ومظاهره :

ووضع قبر فارغ في الكنائس,  املنازل, وعادة البيض,تختلف عادات الفصح في العالم, غير أن الهتاف بتحية عيد الفصح, وتزيين 

, أو قداس الفجر بقداس منتصف الليلأما رتبة القيامة الدينية فتتمثل  دات االجتماعية املرتبطة بالفصح,وأرنب الفصح, هي من العا

 .وعيد القيامة  يكون خاتمة لشرائع متعددة

 فيما يلي : تهي بعيد العنصرة وتتضح تبدأ دورة الِفصح لدى النصارى بالصوم الكبير، وتن

 الصوم الكبير : .1

لكل أسبوع اسم يطلق عليه, ويليه أسبوع ؛  2 يبدأ التحضير لعيد القيامة ببداية الصوم الكبير)صوم يوم الكفارة(, الذي هو سبعة أسابيع

 باملناسبات والشعائر.
ً
 اآلالم وهو أسبوع مقدس لدى النصارى, ويكون حافال

, ويكون الصوم من الصباح حتى منتصف النهار, ويفطرون على طعام خالي من  3عن أكل اللحم والسمك واللبان والبياض ويمتنعون فيه

 4الدسم.

 5.يرددون: ) من التراب نبدأ وإليه نعود( ويبدؤون الصوم بيوم الربعاء, ويسمونه أربعاء الرماد, حيث يضعون الرماد على جباه الحاضرين, و

 

 م :أسبوع اآلال   .2

 ليوم القيامة, كل يوم من هذا السبوع يحتفل فيه النصارى         
ً
هو آخر أسبوع في فترة الصوم الربعيني, ويكون هذا السبوع تمهيدا

 القدس املسيحيحيون ذكراه بما يتناسب بأحداث هذا اليوم من دخول  العتقادهم بأنه السبوع الذي تتم فيه رسالة الرب على الرض, و

 1وإنشاء سر التناول وصلب املسيح وموته ثم القيامة من الموات في يوم أحد القيامة.

                                                           
 .395موسوعة الديان امليسرة,انظر  1
 224, خالد الصالح, العقائد املشتركة, انظر : 1/473, أحمد ابن تيمية , اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب الجحيمانظر :  2
 يقصد بالبياض البيض والجبن والحليب والزبد. 3
 187 - 186, 183, عبد الرزاق املوحى, العبادات في الديان السماوية ,395, موسوعة الديان امليسرة, 16/710 املوسوعة العربية العامليةانظر :  4
 41امش ص , إبراهيم بن محمد الحقيل, هأعياد الكفار 5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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 تقود إلى القيامة, لذلك تعود في "
ً
وسمي بأسبوع اآلالم, وذلك بسبب طابع اآلالم الذي يغلب في أحداثه وصلواته, ولكن اآلالم حتما

 طيلة مرحلة الصوم الربعيني  كل يوم ذكرى القيامة التي يشرق فيها املسيح كشمس عدل بهية, و
ً
من هذا املبدأ تعود ذكرى القيامة أيضا

 مسيرة نحو القيامة تبلغ قمتها في هذا السبوع املبارك" الكبير الذ
ً
 ي هو أيضا

 إلى غير ذلك من املسميات. 2كما يسمى بالسبوع املقدس " وسمي بـ "السبوع املقدس", بسبب قدسية السرار التي نقيم تذكارها فيه ".

 وتجري أحداث هذا األسبوع كالتالي :لديهم،  وهي أعياد أهم أيامه خميس العهد، الجمعة الحزينة، وسبت النور، 

 أحد الشعانين : -أ

وهو عيد يحتفل فيه النصارى بذكرى وبه ينتهي زمن الصوم , ويبدأ أسبوع اآلالم وأحد الفصح والقيامة.  هو الحد الخير في الصوم الكبير,      

 
ً
,   لن أهالي القدس استقبلوا املسيحيسمى بأحد السعف أو الزيتونة, و  .دخول املسيح عيس ى إلى بيت املقدس منتصرا

ً
 رائعا

ً
استقباال

 3حاملين سعف النخيل وأوراق الزيتون.

يون في هذا اليوم مسيرة التالميذ في موكب املسيح الداخل إلى رب خلص, ويتذكر املسيح "هوشعنا" أي يا وتعود اللفظة إلى  

 4أورشليم  ليخلص شعبه من سلطة الرومان ويحطم العداء.

ُهَم  أصله يعود إلى ما ورد في إنجيل متى )و     
َ
ال حُّ
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 [. 21/12:2]متى

وَن وكذلك إنجيل يوحنا )    
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ُ
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 [.12/13يوحنا

 مظاهر أحد الشعانين وطقوسه :   

طقس االحتفال بأحد الشعانين يكون بتالوة الناجيل, وأداء صلوات محددة, والخروج بورق الزيتون والسعف, مشابهة للمسيح عليه     

 مع جحشها,السالم حين دخل بي
ً
 أتانا

ً
يأمر باملعروف وينهى عن املنكر, وكان اليهود قد أوكلوا من يضربه بالعص ي, فأورقت  ت املقدس, راكبا

 5تلك العص ي, وسجدوا له.

 خميس العهد : -ب

واالحتفال به في محاكمته, في تلك الليلة و  اعتقاله , قبل أن يتم مع تالميذه ه النصارى بذكرى العشاء الخير للمسيحفيهو عيد يحتفل    

. 5 -ابريل 1)
ً
 مايو( بحسب التقويم امليالدي, وهو الكثر شيوعا

خرى  بأسماء يسمىو      
ُ
سل,  ,الخميس الكبيرب فيسمى بحسب ما يعتقده النصارى في هذا اليوم, أ

ُ
 وعيد املائدة.و خميس الغ

خميس العهد حدث شديد الهمية والتقديس لدى النصارى إذ تأسس به سري  الكهنوت و الُقربان املقدس, وتأسس به مفهوم العهد      

الصة تعاليمه وتوصياته إلى تالميذه, ولذلك يسمونه بخميس السرار والخميس 
ُ
 قدم فيه املسيح خ

ً
 ملقدس.االجديد, وأيضا

 ليم وأحداث تتلخص فيما يلي :في العشاء الخير جرت تعا    

 غسل املسيح أرجل التالميذ, ليقدم لهم مثال على التواضع وخدمة اآلخرين. -1

                                                                                                                                                                                                                 
هـ 28/12/1434,موقع ويكبيديا املوسوعة الحرة , أسبوع اآلالم , السبت 395, موسوعة الديان امليسرة,16/710املوسوعة العربية العامليةانظر :  1

9%85D7%A8%D9%84%D2%A8%D9%84%D7%A8%_%D9B8%D9%88%D8%A8%D3%B8%D3%A8%http://ar.wikipedia.org/wiki/%D  , 
ركي السبت , جان حنا رئيس دير القديس توما البطري"السبوع العظيم املقدس: السماء التي دعي بها هذا السبوع ", موقع كالم الول ,  27/710انظر : املوسوعة العربية العاملية 2

 org/a/1http://www.calam.2202م 40:10هـ 28/12/1434
سبت أحد الشعانين, ال موقع ويكبيديا,, 16/710املوسوعة العربية العاملية, 44,موسوعة الديان امليسرة,1/111, علي موال, أحد السعف املوسوعة العربية امليسرةانظر :  3

ص 12:40هـ 28/12/1434

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 

 ,44,رةموسوعة الديان امليس 4
هـ 29/12/1434, موقع دير القديس العظيم أنبا مقار " االحتفال بعيد القيامة املجيد في الكنائس الرثوذكسية"  الحد 1/478, ابن تيمية  اقتضاء الصراط املستقيمانظر :  5

 .htm050310stmacariusmonastery.org/st_mark/smhttp://www.م 21:10

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.calam1.org/a/2202
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
http://www.stmacariusmonastery.org/st_mark/sm050310.htm
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ة جديدة أنا أعطيكم, أحبوا بعضكم ألقى فيهم خطب وتعاليم وأخبرهم بخيانة يهوذا, ثم ذكر وصيته الجديدة وهي  -2 وصية املحبة )وصي 

 [.35:34 /13( ]يوحناكم تالميذي, إن كنتم تحبون بعضكم بعًضابعًضا كما أنا أحببتكم, بهذا يعرف الجميع أن

أخذ رغيًفا من الخبز وباركه ثم أعطاه للتالميذ معلًنا أنه جسده وكذلك فعل على كأس الخمر معلًنا أنه دمه, ثم طلب منهم بعد العشاء   -3

 1تكرار هذا الحدث استذكاًرا له.

 2ذلك ما ورد في رسائل بولس وهي من أقدم الروايات عن وجبة العشاء الخير.وكنجيل يوحنا إوأصله يعود إلى ما ورد في     

ى ال 1)   
َ
ِم ِإل

َ
َعال

 
ا ال

َ
َتِقَل ِمن  هذ

 
د  َجاَءت  ِلَين
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ن  َساَعَتُه ق
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ِح, َوُهَو َعاِلٌم أ ِفص 

 
َل ِعيِد ال ب 

َ
ا َيُسوُع ق م 

َ
ى أ

َ
ق
 
ل
َ
د  أ

َ
اُء, َوق

َ
َعش

 
اَن ال

َ
ِحيَن ك

َ
ِب ِب... ف

 
ل
َ
اُن ِفي ق

َ
ط ي 

 
الش

َمُه( ] يوحنا  ِ
 
ن  ُيَسل

َ
ِ أ
ُيوِطي  ر 

َ
خ َعاَن اإِلس  ا ِسم 

َ
 [.13/3:1َيُهوذ

 مظاهر خميس العهد وطقوسه :

 تجري طقوس العيد وفق ما فعله املسيح في العشاء الخير فتكون أبرز الطقوس كما يلي :     

ائدة وبعـد قراءات مناسبة يحيط باملائدة السقف أو الكاهن مع الشمامسة, وُيبـارك السقف أو أمـــام الهيكـل تـوضع م : غسل أرجــل املصلين    

ا على جانبي املائدة. ويربط السقف أو الكاهن منشفة بيضاء من  12الكاهن املاَء بالصليب, ويأتي القسوس والشمامسة ليجلسوا على  كرسيًّ

ف أقدامهم ثم يفعل ِ
 
كثير من الكنائس الكاثوليكية والكاهن في الكثير من ال 3,المر عينه لفراد الشعب قطن حول وسطه ويغسل وينش

 والبروتستانتية يقوم بغسل أرجل مساعديه.

ربان املقدس أو سر التناول :     
ُ
ين في الكنيسة البروتستانتية,  هو أحد السرار السبعة في الكنيسة الكاثوليكية والرثوذكسية,الق وأحد السر 

 املسيح  االحتفال يكون بصيغة تناول قطعة صغيرة ورقيقة من الخبز التي تمثل جسدتذكير بعشاء املسيح مع تالميذه عشية أآلمه, و وهو 

 تذوق أو غمس قطعة الخبز في القليل من الخمر الذي يمثل دم
ً
 ه, وفيه تعبير عن بذله بنفسه من أجل حياة العالم.وأحيانا

 في جوهرهما إلى جس زبأن الخب البروتستانتوأغلب والرثوذكس  الكاثوليكويؤمن      
ً
بينما اكتفت بعض  ودمهد املسيح والخمر يتحوالن فعال

  حدث.الطوائف البروتستانتية باملعنى الرمزي لل

 4أغلب النصارى يعتقدون بوجود املسيح في هذا الطقس, ولكنهم يختلفون في حقيقة وطبيعة وجوده.     

د له املجد أقدام تالميذه و       ُل السي  عيد الكنيسة املقدسة إلى أذهاننا ذكرى العشاء السري  وفيه غس 
ُ
س ت ُم "في يوم الخميس العظيم املقد  رس 

ا س( سر  اإلفخارستي  , الذي جسر على االشتراك بأقداس الرب  وغادر  )القربان املقد  رنا من جديد بخيانة يهوذا, التلميذ الغاش 
 
ها تذك كما إن 

مه"
 
ذ مؤامرة تسليم معل  5العشاء لكي ينف 

 جمعة اآلالم : -ت

 ابريل( بذكرى صلب املسيح عليه السالم وموته على الصليب ودفنه, وهو يوم حزن وعبادة لديهم. 3النصارى في ) به هو عيد يحتفل      

 6العظيمة. تسمى جمعة اآلالم بأسماء متعددة, كالجمعة الكبيرة, والجمعة الحزينة, وأشهرها الجمعة        

ىد في إنجيل لو وأصل جمعة اآلالم يعود إلى ما ورد في الناجيل فنج        
َ
ا ِبِه ِإل ا َمَضو 

 َ
َعى  قا )َومل ِذي ُيد 

 
ِضِع ال و 

َ  
 »امل

َ
ُجَمة ُبوُه ُهَناَك َمَع « ُجم 

َ
َصل

َر َعن  َيَساِرِه(
َ
ِن, َواِحًدا َعن  َيِميِنِه َواآلخ ِنَبي 

 
ذ
ُ  
 [.33 /23]لوقا امل

                                                           
م 23:10هـ 29/12/1434خميس السرار , الحد موقع ويكبيديا املوسوعة الحرة,  ,395, موسوعة الديان امليسرة,16/710املوسوعة العربية العامليةانظر :  1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF 
م 8هــ 8/1/135وقع الوان , " هل تناول يسوع عشاء الفصح ", فراس السواح, االثنين , م395, موسوعة الديان امليسرة,16/710املوسوعة العربية العاملية انظر :  2

http://www.alawan.org   
" االحتفال بعيد القيامة املجيد في الكنائس الرثوذكسية ",   موقع دير القديس العظيم أنبا مقار,395, موسوعة الديان امليسرة,16/710العربية العاملية املوسوعةانظر :  3

 htm050310cariusmonastery.org/st_mark/smhttp://www.stma.م 30:10هـ 29/12/1434الحد 
م 11هـ 29/12/1434القربان املقدس, الحد  ويكبيديا املوسوعة الحرة,, 395, موسوعة الديان امليسرة,16/710املوسوعة العربية العامليةانظر :  4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7 
, جان حنا رئيس دير "السبوع العظيم املقدس: يومي الربعاء والخميس املقدسين ",  , موقع كالم الول 395, موسوعة الديان امليسرة,16/710املوسوعة العربية العاملية انظر: 5

 org/a/1http://www.calam.2230م 28:10هـ 29/12/1434القديس توما    البطريركي, الحد 
 .39, ن امليسرةموسوعة الديا,16/710املوسوعة العربية العاملية ,3/1218, علي موال, جمعة اآلالم, املوسوعة العربية امليسرةانظر :  6

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://www.alawan.org/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A1.html
http://www.stmacariusmonastery.org/st_mark/sm050310.htm
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7
http://www.calam1.org/a/2230
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 مظاهر جمعة اآلالم وطقوسها :   

 ال يجتهدون في غيره من اليام, فُيلزمون فيه بالصيام ويؤدون الصلوات والتراتيل اإلنجيلية. يجتهد النصارى في هذا اليوم ما      

الكاثوليكية من منتصف ليل الخميس وحتى ظهر  ويعتبر الصوم في جمعة اآلالم إلزامي, ويتم االنقطاع فيها عن الطعام والشراب في الكنيسة      

ة وغير مطبوخة وغير يوم الجمعة أو حتى السادسة من مساء الج معة كما في الكنيسة القبطية والبيزنطية, وتكون الوجبات الالحقة نباتي 

 محالة.

والصلوات التي تؤدى في جمعة اآلالم تسمى بصلوات الساعات وهي سبع صلوات, كل ساعة منها تبين أحداث صلب املسيح, وفق الترتيب       

ات بباكر وهي إدانة املسيح باملوت, وصالة السادسة بطريق اآلالم, والتاسعة هي ساعة موت التالي في الطقس القبطي, تبدأ صلوات الساع

 الثانية عشر هي دفنه. املسيح, و

رتبة الجمعة العظيمة تحتوي على ثالث حلقات من القراءات املبوبة هي ) كتابات النبياء السابقة للمسيح عيس ى عليه السالم, املزامير,       

 وإنما قد تكون في ليل الخميس.   د الجديد(, والقراءات ال تقام جميعها في الرتبة الساسية يوم الجمعة,قراءات العه

استذكار لربعة عشر مرحلة قضاها يسوع تبدأ  وهي  درب الصليبوعند انتصاف النهار عادة, يتم االحتفال برتبة  الكنيسة الكاثوليكيةفي       

 إلى دفنه, وتلحق في كل مرحلة تأمالت وترانيم خاصة.
ً
 من محاكمته وصوال

 , العماد, وغيرها من املظاهر االحتفاليةوال يحل فيها الزواج أو       
ً
ترتدي النساء في بعض البلدان العربية كسوريا ولبنان اللون السود حدادا

 1وتختلف الدول في طقوس هذا اليوم وعاداته. على املسيح عليه السالم, 

 سبت النور :  -ث

, وهو يوم انتظار وترقب لقيام املسيح من قبره أحد عيد الفصح ويستعد فيه النصارى لعيد الفصح, هو آخر يوم من أيام أسبوع اآلالم,      

 بسبت الفرح, والسبت العظيم, والو  .في القبر املسيحوهم يعتقدون أنه ذكرى اليوم الذي وضع فيه جسد 
ً
 2سبت املقدس.يسمى أيضا

  وأصله يعود إل ما      
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 [.54:56 /23] لوقا َوأ

 لنجيل. من االتراتيل  .3

 بيض الفصح : .4

 هو تقليد احتفالي قديم, حيث ترمز البيضة إلى بداية الحياة على الرض حسب املعتقدات, و يذكر التقليد الرثوذكس ي املسيحي أن القديسة

و مواطنة رومانية ذهبت إلى قيصر في روما لرفع احتجاجها على صلب املسيح, وقامت بشرح قصة محاكمة املسيح وصلبه مريم املجدلية ك

, عندها أوقفها القيصر وقال لو أن البيض يصير بلون أحمر أصدق ان املسيح قام من الموات عندها أخذت املجدلية بيضة قيامته

 على قيامة املسيح. وكذلك وقالت:)املسيح قام( فتحول لون البيض إل
ً
ى أحمر, واتبعت الكنيسة هذا التقليد بصبغ البيض على الفصح تأكيدا

 3هكذا املسيح شق القبر وقام من الموات., يرمز البيض كما أن فرخ الدجاج يشق البيضة ويخرج إلى الحياة 

اإلكليل الذي كان على رأس املسيح عيس ى عليه السالم حين  هي عادة شرقية, فالكعك املنقوش على شكل الشوك يشير إلى  الكعك واملعمول : .5

صلبه, واملعمول الهرمي واملستدير يشير إلى االسفنجة املغموسة بالخل التي أعطاها أعداء املسيح له وهو على الصليب, وحشوة الكعك 

 4واملعمول تشير إلى اآلالم التي قابلها املسيح عليه السالم من أجل الفداء والخالص.

                                                           
هـ  1/1/1435, جمعة اآلالم, االثنين موقع ويكبيديا املوسوعة الحرة, 395, موسوعة الديان امليسرة,16/710املوسوعة العربية العامليةانظر :  1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9% 

84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A9 
 .395, موسوعة الديان امليسرة,16/710املوسوعة العربية العاملية ,40, إبراهيم بن محمد الحقيل, هامش صأعياد الكفارانظر :  2
ص 3هـ 1/1/1435, بيض الفصح, االثنين موقع ويكبيديا املوسوعة الحرة,395, موسوعة الديان امليسرة,16/710املوسوعة العربية العاملية:  انظر 3

%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%ADhttp://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8 
 , .htm8fch.org/information/alaayad/1http://info.م , موقع 4هـ   29/12/1434القيامة,  الحد  -, عيد الفصح 16/710املوسوعة العربية العامليةانظر :  4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%25%2084%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%25%2084%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AD
http://info.1fch.org/information/alaayad/8.htm
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 عيد الصعود:  املطلب السابع

 

 مناسبته ومقاصده :

, أو بيوم الخميس الذي يلي الحد الخامس من عيد القيامة.
ً
 1يحتفل به النصارى كل عام بعد عيد القيامة بأربعين يوما

 من قيامته, وظهوره  لتالميذه,ويحتفلون فيه بذكرى صعود املسيح إلى السماء بعد أربعين يوم
ً
الرُّسل ليكونوا شهود القيامة حيث حدد مهمة  ا

 ِمَن الُعلى( ] لوقا )  ولذلك وعدهم بإرسال الروح القدس
ً
ة و 

ُ
لَبسوا ق

ُ
ن ت

َ
ديَنة ِإلى أ

َ
نُتم في امل

َ
ثوا أ

ُ
 [.24/49امك

 , لعودة املسيح مرة أخرى في آخر الزمنة, و الشفاعة لهم وإشراك اإلنسان في الهوته التمهيد النصارى أن من معاني هذا الصعود ويعتقد

لوهيته وسيادته على الكون, بعد أن أتم الفداء
ُ
 وعاد إلى ملكوته, وجلوسه عن يمين هللا إنما هو إلثبات أ

ً
 بأن املسيح صعد إلها

ً
وخلص  وأيضا

 2البشرية من الخطيئة.

 ما ورد في سفر أعمال الرُّسل:, وأيلوقامرقس و  يإلى ما ورد في إنجيل ستنديو
ً
َس ) ضا

َ
َماِء, َوَجل ى الس 

َ
َفَع ِإل

َ
ت َمُهُم ار 

 
ل
َ
َدَما ك ب  َبع  م  ِإن  الر 

ُ
ث

ُهُم, )  [.19 /16] مرقس  (َعن  َيِميِن هللِا 
ُ
. َوِفيَما ُهَو ُيَباِرك ُهم 

َ
ِه َوَباَرك َع َيَدي 

َ
َماِء َوَرف ى الس 

َ
ِعَد ِإل ص 

ُ
ُهم  َوأ َفَرَد َعن 

 
َعن  َجِميِع َما ) [.51:50 /24( ] لوقا ان

ُقُد 
 
وِح ال ى ِبالرُّ ص َ و 

َ
َد َما أ َفَع ِفيِه, َبع 

َ
ت ِذي ار 

 
ِم ال َيو 

 
ى ال

َ
ُم ِبِه, ِإل ِ

 
ُه َوُيَعل

ُ
َعل  َيُسوُع َيف 

َ
َتَدأ َتاَرُهم  اب 

 
ِذيَن اخ

 
ُسَل ال  [.2:1 /1لرُّسل] أعمال ا (ِس الرُّ

 أهم شعائره ومظاهره :

 ُيحي النصارى هذه الذكرى في مزار على جبل الزيتون بالقدس, وهو املكان الذي ُصعد منه املسيح عيس ى إلى السماء. 

 : تتلخص مظاهر هذا العيد كالتالي

كل سنة في عشية عيد الصعود إلى مزار الزيتون  يذهب اآلباء الفرنسيسكان والطوائف الخرى: الروم الرثوذكس والرمن والقباط والسريان .1

 ويقضون الليل فيه.

 يجتمعون في صباح العيد لحضور املراسيم الدينية وتالوة التسابيح وصالة املزامير. .2

يحتفلوا  تبدأ االحتفاالت املتعاقبة بالقداس اإللهي, ويستطيع الكاثوليك خالل الليلة التي تفصل يوم الربعاء عن يوم خميس الصعود, أن .3

 3بالذبيحة اإللهية.

 

 

عيد العنصرة:  املطلب الثامن  

 مناسبته ومقاصده :

 بمناسبة ذكرى حلول الروح الُقدس على 
ً
هو عيد حلول الروح القدس, ويحتفل به النصارى كل عام بعد عيد القيامة بخمسين يوما

ا تالميذ املسيح, ويعتقدون بأن املسيح أرسل الروح الُقدس إلى الكنيسة, بعد عشرة أيام من صعوده, وحلت الروح القدس على الرُّسل وتكلمو 

 لغة السمائيين, واعترفوا باملسيح وقيامته. بلغة مختلفة هي 

 هم يحتفلون فيه لكونه عيد ميالد الكنيسة النصرانية, وميالد تعاليمها والعهد الجديد على الرض.
ً
 وأيضا

 و 
ً
 تطلق على العيد الذي يحتفل به بعد الفصح بخمسين يوما

ً
, العنصرة كانت أوال

ً
 زراعيا

ً
 أرضيا

ً
وأصبح هبة الروح, ثم تطور معناه  و وكان عيدا

 1ونشأة العهد الجديد.

                                                           
 .123,القرآن الكريم والتوراة واالنجيل والعلم, موريس بوكاي,4/2093, علي موال, الصعود  املوسوعة العربية امليسرة 1
,  انظر : موقع   /http://syrcata.orgم  8هـ 3/1/1435, مقالة : " ما معنى عيد الصعود وكيف نعيشه؟ ", لويس حزبون, الربعاء موقع أبرشية حلب للسريان الكاثوليكانظر :  2

 ص2هـ 4/1/1435, مقالة : " عيد الصعود في مفهوم القديس لوقا ومزار الصعود في القدس " لويس حزبون, الخميس أبونا عن املركز الكاثوليكي للدراسات واإلعالم
, انظر : موقع   /http://syrcata.orgص  30:2هـ 4/1/1435انظر : موقع أبرشية حلب للسريان الكاثوليك " ما معنى عيد الصعود وكيف نعيشه؟ ", لويس حزبون, الخميس  3

 سوف أرى السماء", الربعاء  املرسلون الفرنسيسكان في خدمة الرض املقدسة, عيد الصعود: "أنا
ً
 /http://ar.custodia.orgم  15:9هـ 3/1/1435أيضا

http://syrcata.org/3/4/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%9F.html
http://syrcata.org/3/4/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%9F.html
http://ar.custodia.org/default.asp?id=737&id_n=23322
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, 1د إلى ما ورد في أعمال الرُّسل )ستنيو           س  َواِحَدة 
َجِميُع َمًعا ِبَنف 

 
اَن ال

َ
ِسيَن ك م 

َ
خ
 
ُم ال ا َحَضَر َيو 

 َ
َما ِمن  2َومل

َ
ٌت ك َماِء َصو   ِمَن الس 

ً
َتة

 
َوَصاَر َبغ

 
 
ل  ال

ُ
 ك
َ
وا َجاِلِسيَن, ُهُبوِب ِريح  َعاِصَفة  َوَمأل

ُ
ان
َ
 ك

ُ
ث ِت َحي  . 3َبي  ُهم  ِ َواِحد  ِمن 

ل 
ُ
ى ك

َ
ت  َعل ر 

َ
َتق ار  َواس 

َ
َها ِمن  ن ن 

َ
أ
َ
 ك

ٌ
ِسَمة

َ
ق  ُمن 

ٌ
ِسَنة

 
ل
َ
ُهم  أ

َ
َهَرت  ل

َ
َجِميُع 4َوظ

 
 ال

َ
َتأل َوام 

ُقُدِس 
 
وِح ال  [.3:1 /2] أعمال الُرسل  (ِمَن الرُّ

 أهم شعائره ومظاهره :

وأن سر هبة الروح القدس تكون في وحدة القلوب  يعتقد النصارى أن في عيد العنصرة تعليم لهم من الكتاب املقدس على الجماعة والشراكة, 

 مبشرين وشاهدين له بقيامته.
ً
مظاهر هذا العيد تظهر في القداس اإللهي, و  والنفوس, ليؤدوا املعنى الحقيقي لهذه الهبة, ويكونوا رسال

 2تتخللها صلوات, وتالوات من الناجيل واملزامير. وسجدات

، وأن سبب احتفاالتهم بهذه األعياد الدينية وما  النصرانيةمقاصد األعياد الدينية في بعضا من وفي الختام لهذا املبحث تبرز لنا 

 يجري فيها من طقوس راجع لآلتي :

 السالم. هيرتبطة بأحداث مهمة مرتبطة بعيس ى علمهذه العياد كلها أن  .1

 أن هذه العياد ترسيخ لعقيدة النصارى في عيس ى عليه السالم. .2

 استشعار اآلالم التي مر بها عيس ى عليه السالم بالقيام بأفعال رمزية .بعض العياد الدينية توجب  .3

 دخول التغيير والتطوير على شعائر هذه العياد وطقوسها. .4

كما – يسوع املحبوب ابنه في الكنيسة على أفاضها التي اإللهية وبركاته هللا ملنح تذكارا لتكون  العياد إقامة من الكنيسة غرضأن  .5

 . -يعتقدون 

 تلك الندثرت العياد ولوال, زمنها طال و عهدها قدم مهما الغابرة اليام في الخطيرة الحوادث من جرى  بما للمتأخرين وعظة تنبيهاأيضا و  .6

 حياته, في به قام وإنجاز بعمل وفرح احتفال وال , صاحبها يعيشها حاضرة بمناسبة فرحا به يحتفل عيد يوجد ال . العجيبة الحوادث

 . شيئا منها ير ولم املعاصر النصراني يعايشها لم مناسبات أو السالم عليه عيس ى بها قام أعمال وإنما

  

                                                                                                                                                                                                                 
,   /html3/4/5609http://syrcata.org.ص 4هـ 4/1/1435انظر : موقع أبرشية حلب للسريان الكاثوليك " ما معنى عيد العنصرة وكيف نعيشه؟" لويس حزبون, الخميس  1

م 6هـ 6/1/1435م , تم  التوثيق السبت 3/6/2012موقع اليوتيوب, قداس عيد حلول الروح القدس, من الكنيسة املرقسية الكبرى باإلسكندرية, 

mwV_Pc-tOI3http://www.youtube.com/watch?v= ,533, لويس معلوف,املنجد في اللغة 
م 6هـ 6/1/1435م , تم التوثيق السبت 3/6/2012انظر : موقع اليوتيوب, قداس عيد حلول الروح القدس, من الكنيسة املرقسية الكبرى باإلسكندرية ,  2

mwV_Pc-http://www.youtube.com/watch?v=3tOI 

http://syrcata.org/3/4/5609.html
http://www.youtube.com/watch?v=3tOI-mwV_Pc
http://www.youtube.com/watch?v=3tOI-mwV_Pc
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 املبحث الثالث

 األعياد الدينية في السالممقاصد 
 

 

س   َعن   جاء ملا الضحى وعيد الفطر عيد هما : و ,يتكرر كل واحد منهما مرة واحدة في العام  عيدانشرع هللا تعالى لنا في اإلسالم  
َ
ن
َ
 أ

اَل  عنه هللا رض ي
َ
ِدمَ  ق

َ
ِ  َرُسوُل  ق

 
ى اّلل

 
ُ  َصل

 
ِه  اّلل ي 

َ
َم  َعل

 
  َوَسل

َ
ِديَنة

َ  
ُهم   امل

َ
َماِن  َول َعُبوَن  َيو 

 
اَل  ِفيِهَما َيل

َ
ق
َ
اِن  َما: )  ف

َ
َماِن  َهذ َيو 

 
وا؟  ال

ُ
ال
َ
ا ق ن 

ُ
َعُب  ك

 
ل
َ
 ِفي ِفيِهَما ن

ِة  َجاِهِلي 
 
اَل ,  ال

َ
ق
َ
ِ  َرُسوُل  ف

 
ى اّلل

 
ُ  َصل

 
ِه  اّلل ي 

َ
َم  َعل

 
َ  ِإن  :  َوَسل

 
د   اّلل

َ
م   ق

ُ
ك
َ
َدل ب 

َ
ًرا ِبِهَما أ ي 

َ
ُهَما خ مَ  ِمن  َحى َيو  ض 

َ  
مَ  ال رِ  َوَيو 

 
ِفط

 
 1. (  ال

. ويضاف 3 غير ال العيدين بهذين املسلمين اختصاص على 2( عيدنا وهذا ا ,عيد قوم لكل إن ):  وسلم عليه هللا صلى قوله دل  و 

. وموعظة وما يكون فيه من اجتماع للمسلمين وخطبة  , لهما يوم الجمعة السبوعي إذ يعد عيدا للمسلمين بمعنى عوده وتكراره كل أسبوع

 ثالثة :  4الذين يجمعون عليها باختالف فرقهمأعياد املسلمين ف

 يوم الجمعة. وهو عيد يتكرر كل أسبوعيوم  .1

 عيد الفطر. وهو رمضان عد إكمال صومب أتيييتكرر مرة كل عام , و وعيد  .2

سك  وقت موسم يتكرر مرة كل عام , ويأتي وعيد .3
ُ
 عيد الضحى. وهوالحج والن

 املبحث بالتفصيل .وسنتناول كل عيد من هذه العياد في هذا 

 

 عيد الفطر:  املطلب األول 

 

 مناسبته ومقاصده :

إني ﴿:  وفي القرآن الكريم,  : أوجده ابتداء فطر هللا العالمو ,  مر: اخترعهفطر ال و , فطرا: شقه ءالش يفطر  من لغة :الفي الفطر   

و ,  : قطع صيامه بتناول مفطراته أفطر الصائم, و ( 79نعام: )ال ﴾وجهت وجهي للذي فطر السموات واالرض حنيفا وما أنا من املشركين

 .5: صدقة الفطر طرةالعيد الذي يعقب صوم رمضان , والفِ هو عيد الفطر: 

في اليوم الول من و الشهر التاسع من السنة الهجرية , :هو يوم يحتفل به املسلمون بعد اتمام صيام شهر رمضان:  الفطر وعيد  

وإدراك يوم , سرور, ويتبادلون التهنئة والتبريك  بإكمال صومهم فرح و  بعيد الفطر بكلاملسلمون   يحتفل الهجريةشهر شوال من السنة 

الحكمة من عيد الفطر هي إظهار إذ  غفرة والرحمة والعتق من النار,عيد الفطر الذي يسمى يوم الجوائز؛ حيث يحصلون على جوائز امل

 شكر هللا على ما أنعم به على املسلم من أداء فريضة الصيام على أكمل وجه, وقد سن هللا تعالى في عيد الفطر صالة العيد, وأمر أن يخرج

                                                           
 .1134كتاب العيدين, حديث رقم  سنن أبي داود, 1
 .2/17, 952رقم , كتاب العيدين , باب سنة العيدين لهل اإلسالم , حديث  صحيح البخاري  2

ن الصبيان من اللعب في  ال يحل للمسلمين أن يتشبهوا بغيرهم من الكفار واملشركين في ش يء مما يختص بأعيادهم , ال من طعام وال من لباس , وال إيقاد نيران وال 3
 
عبادة وال يمك

الكفرية والبدعية محرمة كعيد رأس السنة وعيد الجالء وعيد الثورة وعيد  أعيادهم , وال إظهار الزينة , وال يسمح لصبيان املسلمين بمشاركة الكفار في أعيادهم . وكل العياد

مخالفة أصحاب الجحيم , ابن  اقتضاء الصراط املستقيمالشجرة وعيد الجلوس وعيد امليالد وعيد الم وعيد العمال وعيد النيل وعيد شم النسيم وعيد املولد النبوي .انظر : 

 .275,259د هللا بن جبرين,, عباليهود, 1,12,5/478 /2تيمية ,

نهم في أعيادهم البدعية تلك ؛ والتي لم أتعرض لألعياد البدعية املوجودة عند بعض الفرق اإلسالمية مثل أعياد فرقة الشيعة , وأعياد فرقة الصوفية إذ سائر املسلمين يخالفو  4

 لم يدل عليها دليل من القرآن الكريم والسنة النبوية .
 1/287,  فقهيالقاموس الانظر  5
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ظاهر الفرحة فترتفع الصوات صالة العيد مظهرا من مفتعد   ·الناس إليها وعليهم مظاهر الفرح والترفه واالبتهاج حتى ترى نعمة هللا عليهم

ُوا اَّللََّ َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ﴿:, كما جاء في القرآن الكريم 1فيها بالتكبير في بهجة وسرور َة َولُِتَكّبِِ   .(185البقرة :)﴾  َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ

 لتكبيربا ذكرهإعالن بو  له سبحانه تعظيم وفيها,  هلل وطاعة قربة بأنها المم الخرى  أعياد من كثير عن املسلمين أعياد تميزتولقد 

 فرح, إن العيد  الصيام إتمام ونعمة العيد نعمة على والسرور الفرح إظهار مع الفطر زكاة وتوزيع,  جماعة فيالعيد  صالة وحضور  , العيد في

ُقْل بَِفْضِل اَّللَِّ َوبَِرْْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوا ُهَو ﴿كما قال تعالى :  ومغفرته بفضله تعالى هللا بوعد والثقة ,وإتمامها الطاعة بإكمال تعالى هللا بنعمة
 (.58)يونس/﴾ َخْْيٌ ِمَّا ََيَْمُعونَ 

 العموم من للعيد يكون إذ  وإظهار صورة من صور الجماعة املسلمة , اإلسالمي للدين االنتماءتحقيق  : العيد ومن مقاصد

 دار كلما آثارها ويستشعرون املعاني هذه تحقيق في شاركون تيفي كل بقاع الرض وعلى مر العصور  جميعا املسلمون  يجعل ما والشمول 

 . , إذ وقت االحتفال بالعيد محدد ومعين ال يختلف املسلون عليه العيد وتجدد الزمن

 بعد الناس ويجتمع الود على القلوب تتقارب العيد ففي ؛ واإلنسانية االجتماعية اإلسالم معاني من الكثير العيدفي تتجلى  كما

  . كدر بعد ويتصافون ,  افتراق

 صدقة تشريع من الهدف هو وهذا أسرة كل النعمة وتعم,  بيت كل بالعيد الفرحة تعم حتى املسلم املجتمع في فقراءال بحق تذكير العيد في و

 . الفطر عيد في الفطر

 ذلك وفي,  اتحادهم فيظهر واحد وقت في والسرور بالفرح املسلمين من كبيرة أعداد يشترك أن هو العيد في اإلنساني املعنى أما 

 وهذه من أعظم مقاصد العيد في اإلسالم . . لرابطة العقيدة والدين , ورابطة الخوة االيمانية تقوية

 و ،  (34احلج:) ﴾َوِلُكلِِ أُمٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسًكا لَِيْذُكُروا اْسَم اَّللَِّ َعَلى َما َرَزقَ ُهْم ﴿تعاىل : قوله أما الدليل على مشروعية العيدو 
َ
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َم: )َيا أ

 
ِه َوَسل ي 

َ
ى هللُا َعل

 
ِ َصل

 
 .2اّلل

 أهم شعائره ومظاهره :

وتتنوع شعائر عيد الفطر , فمنها ما كان على سبيل الوجوب  , فيجب على املسلم فعله , ومنها ما كان على سبيل االستحباب تتعدد  

جر عليه وإن تركه لم يعاقب . اختياري للمكلف إن قام ه, فليس بواجب بل فعل
ُ
منها في أدائه لشعائر العبادات والتي  واملسلم يقتدي      به أ

 هذه الشعائر واملظاهر الدينية في هذا العيد :أبرز ومن  ,يفعله النبي صلى هللا عليه وسلم العيد بما كان 

 أو بيوم العيد قبل إخراجها ويجوز  , العيد صالة قبيل وقتها وأفضلية, يجب على املسلمين إخراج زكاة تسمى )زكاة الفطر (  زكاة الفطر : -1

ُ ومقدارها صاع عن كل مسلم من تمر أو بر أو شعير  , إلى فقرائهم  وتعطى أغنياء املسلمين وهي واجبة على, يومين
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ن  ت

َ
َمَر ِبَها أ

َ
ِلِميَن, َوأ س 

ُ
ِبيِر ِمَن امل

َ
ِغيِر َوالك  من للصائم وطهرة للمساكين طعمة وتعتبر هذه الزكاة.  3َوالص 

 صومه لشهر رمضان .الذي قد يكون ارتكبه وقت  والرفث اللغو

 مذهب وهذا,  صالة العيد فرض كفاية إن قام بها البعض سقط عن الباقين وال يجوز لكل املسلمين تركها وعدم إقامتها صالة العيد : -2

 عليه هللا صلى النبي إن وقالوا هللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ واختيار الحناف مذهب وهذا وجوبها إلى العلماء بعض ذهبو ,  الحنابلة

 النبي وأن , أمر وهذا بعده والنحر العيد صالة أي(  وانحر لربك فصل)  تعالى بقوله واحتجوا , واحدة مرة وال يتركها ولم عليها واظب وسلم

 صالة أن إلى ثالث فريق وذهب.  أختها من تستعير جلباب عندها ليس والتي , لشهادتها البيوت من النساء بإخراج أمر وسلم عليه هللا صلى

 4 . صلوات خمس إال العباد على يوجب لم هللا أن في العرابي بحديث واحتجوا , والشافعية املالكية مذهب وهذا مؤكدة سنة العيد

                                                           
 .52, عبد هللا بن عبد الرحمن الجبرين ,  آداب الصيام واحكامهانظر  1
 .2/17, 952 رقم , كتاب العيدين , باب سنة العيدين لهل اإلسالم , حديث صحيح البخاري  2
 2/130, 1503 رقم , باب فرض صدقة الفطر ,حديث صحيح البخاري  3
الشرح ,  2/439شرح صحيح البخاري , ابن حجر العسقالني, فتح الباري ,2/492, عبد الرحمن بن قاسم, حاشية الروض املربع,  2/275, ابن قدامة املقدس ي, املغني انظر  4

 .  147-5/116, , محمد بن صالح العثيمين  املمتع على زاد املستقنع



- 29 - 
 

ويؤدي املسلمون صالة العيد في صباح يوم العيد بعد شروق الشمس بثلث ساعة تقريبا , ووقتها يمتد بالتخيير ما بين شروق 

  املسلمين حضور  ويشرع الزوال .الشمس إلى ما قبل 
َ
  وأنساَء  وكانوا أإلى صالة العيد رجاال

َ
ويستحب لهم أكل  .وهم يكبرون هللا, أطفاال

 بضع تمرات قبل ذهابهم لصالة العيد للتأكيد على فطرهم في هذا اليوم الذي يحرم الصوم فيه .
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وما معه من العبادات , إكمال صومهم هم على  يجب أن يشكروا رب هن فيها بفضل هذا اليوم وأنه يوم الجوائز  وأنو ذكر املسلميُ و 

  .3 التي يتقربون بها إلى ربهم في شهر رمضان

 العيد في يقرأ كان وسلم عليه هللا صلى أنهأيضا  ورد,و (  الساعة اقتربت سورة القمر: و(  ق)  سورةبـ العيد صالة في اإلمام يقرأ أن يستحب

 . الغاشيةسورة و  )العلى(,سبحسورة ب

 ويوم تواصل بين القارب . يوم عيد الفطر هو يوم فرح وبهجة للمسلمين.: والسرور بقدوم العيدالفرح  -3

 َعن  ف .ويستحب أيضا الذهاب إلى الصالة من طريق والعودة من آخر , التواضع إلى أقرب لنه , ماشياالعيد  صلىم إلى الخروجيستحب  -4
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 له ليشهد ذلك من الحكمة قيلو . 4 الط

ث والرض , القيامة يوم هللا عند الطريقان .  الطريقين في اإلسالم شعائر إلظهار وقيل.  والشر   الخير من عليها ُعمل بما القيامة يوم تحد 

 واالقتداء والتعليم االستفتاء من الناس حوائج ليقض ى وقيل.  معه من بكثرة وليرهبهم واليهود املنافقين إلغاظة وقيل.  هللا ذكر إلظهار وقيل

 . رحمه وليصل أقاربه ليزور  أو املحتاجين,  على الصدقة أو

 . ويلبسون أحسن الثياب ويغتسلون يتجمل املسلمون في هذا العيد , ف  االغتسال والتطيب والتزينيستحب  -5

م   يبتدأ من ثبوت العيد وينتهي بصالة العيد قال تعالى : ﴿ الذيالتكبير يستحب  -6
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ً
 فوائد من ولعل التكبير الثابتة عن الصحابة رض ي هللا عنهم : ) هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر كبيرا

 من عليه جبلت ملا وقت الفرح الحدود تجاوز  النفس طبع من كان وملا وسرور, فرح محل العيد أن العلماء بعض ذكر كما العيد في التكبير

رع ؛  غفلةوال الشره
ُ
رتها من وتكسر غفلتها من النفس لتذهب التكبير من اإلكثار فيه ش  عن تتميز العيد, صالة أن تالحظ كله لذلك. َسو 

  بالتكبير العيد صالة تمييز في أن كما.  التكبير بسنة الصلوات من غيرها
ً
  تنويعا

ً
 على يضفيه ما ذلك من ولعل بهاؤه, وله حكمته, له وتمييزا

 . العاملين رب هلل وخضوع خشوع من القلب في ذلك يلقيه وما وحالوة, ولذة تشويق من العيد صالة

 البناء والصغار يستحب -7
 
ض وذوات الخدور من النساء ليشهدن الخير ودعوة  وكبار السن والنساء حث للخروج إلى املصلى وكذلك الحي 

 .املسلمين 

هللا صلى هللا عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم التهنئة بالعيد , كقول " تقبل هللا منا ومنك " وقد كان أصحاب رسول  يستحب -8

 لبعض : تقبل هللا منا ومنك ".

 .زيارة الحباب والصدقاء وأولى الناس بالتواصل والتزاور في هذا العيد املبارك أولوا الرحام  يستحب -9

ب لفظه ومعناه, كما يجوز فيه الضرب بالدفوف للنساء في العيد إظهار البهجة والسرور من خالل الغناء املباح وهو اإلنشا يجوز  -10
 
د املهذ

سوة بالنكاح
ُ
 . أ

                                                           
 . 2/18, 960 رقم الخطبة بغير أذان وال إقامة ,حديث , باب املش ي والركوب إلى العيد والصالة قبل صحيح البخاري  1
 . 2/18, 958باب املش ي والركوب إلى العيد والصالة قبل الخطبة بغير أذان وال إقامة ,حديث  كتاب العيدين, , صحيح البخاري  2
 1/1/1435, تاريخ الدخول :   www.saaid.netمتاح على  زكاة الفطرلحمد ,يوسف بن عبد هللا ا0, د 58-57, عبد هللا بن عبد الرحمن الجبرين ,  آداب الصيام واحكامهانظر  3

 هـ .6/1/1435, تاريخ الدخول :   www.saaid.net متاح علىعيد الفطر أحكامه وآدابه ه , د. عاصم بن عبد هللا القريوتي , 

 . 986, حديث رقم  صحيح البخاري  4

http://www.saaid.net/
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ِبيحديث ملا في , أيام ثالثة مدة العيد يستمر,إذ  الفطر عيد أيام من يوم أول في  الصوميحرم  -11
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ِم  ال رِ  َوَيو  ح    1. الن 

 2. عة االسالميةيباحة في الشر امل  الدينية أو الدنيويةعمال ال مزاولة  في أيام العيد يجوز  -12

 

 

 عيد األضحى:  لثانياملطلب ا

 

 مناسبته ومقاصده :

أصل صحيح واحد يدل على بروز الش يء  وهو يقوم على ثالثة حروف أصول هي : الضاد, والحاء , والحرف املعتل. الضحى في اللغة 

 3والضحية معروفة, وهي الضحية. ,

ضحية وهي : ما ُيذبح من بهيمة النعام في اليوم العاشر من ذي الحجة طاعة هلل تعالى, وكما شرع هللا ورسوله و
ُ
 وسمي   .ملسو هيلع هللا ىلصالضحى جمع أ

 عيد الضحى بذلك لن الذبيحة تكون في وقت الُضحى وبعد شروق الشمس.

, ذو الحجة 13, ويوافق العاشر من ذي الحجة بعد وقفة يوم عرفة, وينتهي يوم السنوية هو ثاني أعياد املسلمين  عيد األضحى :و 

 أربعة أيام
ً
 .  ومدته شرعا

هللا, لذلك يقوم العديد من املسلمين  تلبية لمر إسماعيلعندما أراد التضحية بابنه  إبراهيم عليه السالميعتبر هذا العيد ذكرى لقصة و 

 بو    .بيتالعلى القارب والفقراء وأهل  الضحيةبالتقرب إلى هللا في هذا اليوم بالتضحية بأحد النعام وتوزيع لحم 
ً
يوم النحر, يسمى أيضا

 والعيد الكبير, وعيد الحجاج.

ويأتي عيد الضحى بعد مض ي شهرين وتسعة أيام ليؤكد على املقاصد السامية والعظيمة للعيد في الدين اإلسالمي والتي ذكرناها  

 بالتفصيل في عيد الفطر .

املسلمون إلى مكة من كل بقاع الرض لداء  فعيد الضحى يرتبط بالركن الخامس من أركان الدين اإلسالمي وهو الحج , إذ يتوافد 

 فريضة الحج , ويدركون في أكبر تجمع لعيد من العياد على وجه الرض عيد الضحى , إذ في كل عام يقوم بشعائر العيد ما يربو على ثالثة

الحج( , ملتزمين بمظاهر العيد في وقت واحد)العاشر من شهر ذي الحجة(, ويؤدون نسك واحد )نسك , مليون مسلم في مكان واحد)مكة( 

 وشعائره ؛ إنه مظهر عظيم مهيب من مظاهر الوحدة  والجماعة واملساواة بين املسلمين , وأنموذج لألخوة االيمانية بين املسلمين .

جزء من لحم  مييق تقدر ومن مقاصد عيد الضحى إظهار الفرح والسرور بطاعة هللا , وصلة الرحام والقارب , ومساعدة الفقراء عن ط

 الضحية لهم ليشاركوا بقية املسلمين فرحتهم و لديهم من الطعام ما يسعدهم .

إراقة من  إلى هللا تعالى بامتثال أوامره التقربومن مقاصد عيد الضحى ما يقدم فيه قربانا هلل من ذبح الضحية ملا في ذبحها من  

 . عند عامة العلماء ولهذا كان ذبح الضحية أفضل من التصدق بثمنها,  الدم

لن في هذا منفعة للفقير أكثر إذ يستحق ثلث الضحية ,كما فيها تخليص النفوس من  وكلما كانت الضحية أغلى وأسمن وأتم كانت أفضل

 الشح والبخل والتعويد على البذل والعطاء ومشاركة اآلخرين.

إعالن التوحيد وذكر , و التربية على العبودية, و د عليهما الصالة والسالماالقتداء بالخليلين إبراهيم ومحم:  الضحية من حكم مشروعيةو  

 4. التوسعة على النفس والعيال بأكل اللحم , و إطعام الفقراء واملحتاجين بالصدقة عليهم, و اسم هللا عز وجل عند ذبحها

                                                           
 827 ,حدث رقم ,كتاب العيدين  مسلم صحيح 1
 بهاء الدينالعدة في شرح العمدة,,839-1/386اسحاق الشيرازي, أبواملهذب في فقه االمام الشافعي,,  2/275, ابن قدامة املقدس ي, املغني في أحكام العيد وسننه وآدابه : انظر  2

,  2/439شرح صحيح البخاري , ابن حجر العسقالني, فتح الباري ,2/492, عبد الرحمن بن قاسم, املربعحاشية الروض , 42-5/13املجموع للنووي,,710املقدس ي, عبد الرحمن

 . 147-5/116, , محمد بن صالح العثيمين  الشرح املمتع على زاد املستقنع

 392 - 391/ 3, أحمد ابن فارس ابن زكريا, مقاييس اللغة 3
 هـ 1422هـ 1421اإلصدار : ذو القعدة لسنة  -320صوالستون عبادات بدنية ومالية ذات صلة بالعيد في اإلسالم, ,العدد الثاني  مجلة البحوث اإلسالميةانظر  4
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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 ويدل على مشروعيته 
ُ
 ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية من نصوص ت

 
 ش

ُ
قال تعالى : كما  وجب أحكامه على املسلمين.رعه وت

َر )
َ
ث و 

َ
ك
 
َناَك ال ي 

َ
ط ع 

َ
ا أ ِ ِلَرب ِ 1﴿ِإن 

َصل 
َ
َحر  ﴾( ف

 
وَمات  وقوله سبحانه : ,  (2,1الكوثر : ) َك َوان

ُ
ل ام  َمع 

ي 
َ
ِ ِفي أ

 
َم اّلل ُروا اس 

ُ
ك
 
ُهم  َوَيذ

َ
َهُدوا َمَناِفَع ل

 
﴿ِلَيش

ُهم  ِمن  َبِهي
َ
ى َما َرَزق

َ
بَ َعل

 
ِعُموا ال

 
ط
َ
َها َوأ وا ِمن 

ُ
ل
ُ
ك
َ
َعاِم ف

 
ن
َ  
َفِقيَر﴾َمِة ال

 
قال :) سمعُت النبي 1 بن عاب رض ي هللا عنه عن البراءو  .( 28الحج :  ) اِئَس ال

صلي, ثم نرجع فننحر, فمن فعَل فقد أصاب ُسنتنا(. ملسو هيلع هللا ىلص
ُ
نة عندما قدم املدي  ملسو هيلع هللا ىلصوقال  2يخطب فقال : إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن ن

 منهما : يوم الضحى, ويوم الفطر(.
ً
 3ولهم يومان يلعبون فيهما :) إن هللا قد أبدلكم بهما خيرا

 أهم شعائره ومظاهره : 

تشارك في كثير منها  والتي  تظهر روحانية االحتفال بعيد الضحى في الشعائر والسنن النبوية التي يعمل بها املسلمين في هذا اليوم,

 وتتلخص فيما يلي : عيد الفطر , 

 مذهب وهذا,  صالة العيد فرض كفاية إن قام بها البعض سقط عن الباقين وال يجوز لكل املسلمين تركها وعدم إقامتها صالة العيد : .1

 عليه هللا صلى النبي إن وقالوا هللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ واختيار الحناف مذهب وهذا وجوبها إلى العلماء بعض ذهب, و  الحنابلة

 النبي وأن , أمر وهذا بعده والنحر العيد صالة أي(  وانحر لربك فصل)  تعالى بقوله واحتجوا , واحدة مرة وال يتركها ولم عليها واظب وسلم

 صالة أن إلى ثالث فريق وذهب.  أختها من تستعير جلباب عندها ليس والتي , لشهادتها البيوت من النساء بإخراج أمر وسلم عليه هللا صلى

 4 . صلوات خمس إال العباد على يوجب لم هللا أن في العرابي بحديث واحتجوا , والشافعية املالكية مذهب وهذا مؤكدة سنة العيد

ويؤدي املسلمون صالة العيد في صباح يوم العيد بعد شروق الشمس بثلث ساعة تقريبا , ووقتها يمتد بالتخيير ما بين شروق 

 املسلمين  ويشرع حضور  الزوال .الشمس إلى ما قبل 
َ
  وأنساَء  وكانوا أإلى صالة العيد رجاال

َ
. ويستحب لهم البدء  وهم يكبرون هللا, أطفاال

 بالكل في ذلك اليوم من لحم الضحية .

م  وصالة العيد ال أذان لها  كما ورد 
َ
: )ل

َ
اال

َ
, ق ِ

 
ِد اّلل ِن َعب  , َوَعن  َجاِبِر ب  اس  ِن َعب  َحى(َعِن اب  ض 

َ
َم ال  َيو 

َ
ِر َوال

 
َم الِفط ُن َيو 

 
ذ
َ
ن  ُيؤ

ُ
وهي ركعتان ,  5َيك

ِن بعد أن تقض ى الصالة يخطب إمام املسلمين خطبتين كما ورد و تفتتح الولى بسبع تكبيرات وتفتتح الثانية بخمس تكبيرات ,  َعن  َجاِبِر ب 

ِب  ُتُه َيُقوُل: )ِإن  الن  اَل: َسِمع 
َ
, ق ِ

 
ِد اّلل َبِة( َعب 

 
ط

ُ
َل الخ ب 

َ
ِة ق

َ
ال  ِبالص 

َ
َبَدأ

َ
ِر, ف

 
َم الِفط َرَج َيو 

َ
َم خ

 
ِه َوَسل ي 

َ
ى هللُا َعل

 
  .6ي  َصل

يوم النحر الذي هو من أفضل أيام الدنيا , وكذلك يذكرون بسنن نحر الضحية, ن فيها بفضل هذا اليوم وأنه و ذكر املسلميُ و 

  .7 ر بصلة القارب والصدقة ومساعدة املحتاجين وغير ذلك من املواعظوتعظيم شرع هللا والمر بتقواه , والم

 العيد في يقرأ كان وسلم عليه هللا صلى أنهأيضا  ورد,و (  الساعة اقتربت سورة القمر: و(  ق)  سورةبـ العيد صالة في اإلمام يقرأ أن يستحبو 

 . الغاشيةسورة و  )العلى(,سبحسورة ب

 ويوم تواصل بين القارب  يوم عيد الفطر هو يوم فرح وبهجة للمسلمين.: العيدالفرح والسرور بقدوم  .2

.  آخرطريق ى الصالة من طريق والعودة من ويستحب أيضا الذهاب إل , التواضع إلى أقرب لنه , ماشياالعيد  صلىم إلى الخروجيستحب  .3

ث والرض , القيامة يوم هللا عند الطريقان له ليشهد ذلك من الحكمة قيلو   وقيل.  والشر   الخير من عليها ُعمل بما القيامة يوم تحد 

 حوائج ليقض ى وقيل.  معه من بكثرة وليرهبهم واليهود املنافقين إلغاظة وقيل.  هللا ذكر إلظهار وقيل.  الطريقين في اإلسالم شعائر إلظهار

 . رحمه وليصل أقاربه ليزور  أو املحتاجين,  على الصدقة أو واالقتداء والتعليم االستفتاء من الناس

 . ويلبسون أحسن الثياب ويغتسلون يتجمل املسلمون في هذا العيد , ف  االغتسال والتطيب والتزينيستحب  .4

                                                           
 وغزا مع الرسول البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي, قائد صحابي من أصحاب الفتوح, أسلم صغ 1

ً
 2/46, خير الدين الِزِركلي,  العالمانظر : غزوة,  15ملسو هيلع هللا ىلص يرا

 232(, ص 951, كتاب العيدين, باب ُسنة العيدين لهل اإلسالم, حديث )خاري صحيح الب 2
 1/471(, 1134,  كتاب الصالة, باب صالة العيدين, حديث )سنن أبي داوود 3
الشرح ,  2/439شرح صحيح البخاري , ابن حجر العسقالني, فتح الباري ,2/492, عبد الرحمن بن قاسم, حاشية الروض املربع,  2/275, ابن قدامة املقدس ي, املغني انظر  4

 .  147-5/116, , محمد بن صالح العثيمين  املمتع على زاد املستقنع
 . 2/18, 960 رقم , باب املش ي والركوب إلى العيد والصالة قبل الخطبة بغير أذان وال إقامة ,حديث صحيح البخاري  5
 . 2/18, 958 رقم باب املش ي والركوب إلى العيد والصالة قبل الخطبة بغير أذان وال إقامة ,حديث كتاب العيدين, , صحيح البخاري  6
 1/1/1435, تاريخ الدخول :   .netwww.saaidمتاح على  زكاة الفطريوسف بن عبد هللا الحمد ,0, د 58-57, عبد هللا بن عبد الرحمن الجبرين ,  آداب الصيام واحكامهانظر  7

 هـ .6/1/1435, تاريخ الدخول :   www.saaid.net متاح علىعيد الفطر أحكامه وآدابه ه , د. عاصم بن عبد هللا القريوتي , 

http://www.saaid.net/
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 قال تعالى : ﴿ ذو الحجة ,  13, واملوافق  العيد اليوم الثالث من أياموينتهي ب,  دخول عشر ذي الحجة يبتدأ من الذيالتكبير يستحب  .5

ُروَن﴾ 
ُ
ك

 
ش

َ
م  ت

ُ
ك
 
َعل

َ
م  َول

ُ
ى َما َهَداك

َ
َ َعل

 
ُروا اّلل ِ

ب 
َ
 َوِلُتك

َ
ة ِعد 

 
وا ال

ُ
ِمل

 
صيغ التكبير الثابتة عن الصحابة رض ي هللا عنهم : ) من و ,  (185البقرة :)َوِلُتك

. )
ً
 طبع من كان وملا وسرور, فرح محل العيد أن ءالعلما بعض ذكر كما العيد في التكبير فوائد من ولعل هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر كبيرا

رع ؛  غفلةوال الشره من عليه جبلت ملا وقت الفرح الحدود تجاوز  النفس
ُ
 من وتكسر غفلتها من النفس لتذهب التكبير من اإلكثار فيه ش

رتها   بالتكبير العيد صالة تمييز في أن كما.  التكبير بسنة الصلوات من غيرها عن تتميز العيد, صالة أن تالحظ كله لذلك. َسو 
ً
 تنويعا

 
ً
 خشوع من القلب في ذلك يلقيه وما وحالوة, ولذة تشويق من العيد صالة على يضفيه ما ذلك من ولعل بهاؤه, وله حكمته, له وتمييزا

 . العاملين رب هلل وخضوع

 البناء والصغار وكبار السن والنساء للخروج إلى املصلى وكذلك الحي ض وذوات الخدور من النساء ليشهدن الخير ودعوة  يستحب .6
 
حث

 .املسلمين 

التهنئة بالعيد , كقول " تقبل هللا منا ومنك " وقد كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول  يستحب .7

 تقبل هللا منا ومنك ".بعضهم لبعض : 

 زيارة الحباب والصدقاء وأولى الناس بالتواصل والتزاور في هذا العيد املبارك أولوا الرحام . يستحب .8

ب لفظه ومعناه, كما يجوز فيه الضرب بالدفوف  يجوز  .9
 
للنساء في العيد إظهار البهجة والسرور من خالل الغناء املباح وهو اإلنشاد املهذ

سوة بالنكا
ُ
 . حأ

ِبي, ملا في حديث أيام ثالثة مدة العيد يستمر,إذ  أيام عيد الضحى, يوم العيد وثالثة أيام التشريقفي  يحرم الصوم .10
َ
ِ  َسِعيد   أ ِري  د 

ُ
خ
 
يَ  ال  َرض ِ

 ُ
 

هُ  اّلل ن   َعن 
َ
ِ  َرُسوَل  أ

 
ى اّلل

 
ُ  َصل

 
ِه  اّلل ي 

َ
َم  َعل

 
َهى َوَسل

َ
ِن  ِصَياِم  َعن   ن َمي  ِم  َيو  رِ  َيو 

 
ِفط

 
ِم  ال رِ  َوَيو  ح    1.الن 

 . مزاولة العمال الدينية أو الدنيوية  املباحة في الشريعة االسالمية في أيام العيد يجوز  .11

  يستحب .12
َ
ة ِعد 

 
وا ال

ُ
ِمل

 
التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وهو الثالث عشر من شهر ذي الحجة, قال تعالى : ﴿َوِلُتك

ُروَن﴾ 
ُ
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َ
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َعل

َ
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ُ
ى َما َهَداك

َ
َ َعل

 
ُروا اّلل ِ

ب 
َ
 .(185البقرة : )َوِلُتك

 .لعيد قبل الذهاب لصالة ا االغتسال والتطيب والتجمل يستحب .13

  يستحب .14
ً
 .وكل عام وأنتم بخير ,تقبل هللا منا ومنك :التهنئة واملعايدة حيث يقوم كل مسلم بمصافحة املسلم قائال

يباشر املسلمون في عيد الضحى ذبح إذ ؛ , ومن العلماء من قال بوجوبها ة على القادر املستطيع لها د, وهي سنة مؤكذبح الضحية  يستحب .15

 هلل 
ً
 لمره وأمر رسوله عليه الصالة والسالمضحاياهم تعبدا

ً
 ,  تعالى واستجابة

ً
والضحية هي ما يذبح من بهيمة النعام في أيام الضحى؛ تقربا

ُهم  ,  2ويكون ذلك بعد صالة العيد ووقت الذبح أربعة أيام, يوم العيد وثالثة أيام التشريق.   إلى هللا عز وجل
َ
َهُدوا َمَناِفَع ل

 
 قال تعالى : ﴿ِلَيش

َعاِم 
 
ن
َ  
ُهم  ِمن  َبِهيَمِة ال

َ
ى َما َرَزق

َ
وَمات  َعل

ُ
ل ام  َمع 

ي 
َ
ِ ِفي أ

 
َم اّلل ُروا اس 

ُ
ك
 
 .(28الحج : ) ﴾ َوَيذ

َفِقيَر﴾ ﴿, قال تعالى :الكل من الضحية والتصدق بها على القارب والفقراء يستحب .16
 
َباِئَس ال

 
ِعُموا ال

 
ط
َ
َها َوأ وا ِمن 

ُ
ل
ُ
ك
َ
 3.(28الحج : ) ف

 

 

 يوم الجمعة:  املطلب الثالث

 

 مناسبته ومقاصده :

 شرع هللا سبحانه وتعالى للمسلمين يوم الجمعة كعيد أسبوعي, وتجمع ديني رباني, يجتمع فيه املسلمون على طاعة هللا, وعلى كلمة التقوى,

 ونهى عن إفراده بالصوم ملا فيه من معنى العيد. ملسو هيلع هللا ىلصفقد سمى الرسول 
ً
 1الجمعة عيدا

                                                           
 827 ,حديث رقم  ,كتاب العيدين , باب صحيح مسلم 1
 461 -7/460, محمد بن صالح العثيمين, الشرح املمتع على زاد املستقنعانظر :  2
 بهاء الدينالعدة في شرح العمدة,,839-1/386اسحاق الشيرازي, أبواملهذب في فقه االمام الشافعي,,  2/275, ابن قدامة املقدس ي, املغني في أحكام العيد وسننه وآدابه : انظر  3

,  2/439شرح صحيح البخاري , ابن حجر العسقالني, فتح الباري ,2/492سم,, عبد الرحمن بن قا حاشية الروض املربع,42-5/13املجموع للنووي,,710املقدس ي, عبد الرحمن

 275  - 1/267, السيد سابق, فقه السنة,  147-5/116, , محمد بن صالح العثيمين  الشرح املمتع على زاد املستقنع



- 33 - 
 

 أنه : من فضائلهو وهو سيد اليام وأعظمها عند هللا,  2.ويسمى يوم الجمعة باليوم الجامع 

 توفي.فيه و  خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة, ففيه خلق هللا آدم, وأهبط إلى الرض, .1

2.  
ً
 إال أتاه هللا إياها ما لم يسأل حراما

ً
 ., وهي ساعة االستجابة فيه ساعة ال يسأل العبد فيها شيئا

 الكبائر. جمعة كفارة ملا بينهما ما لم تؤَت الجمعة لل  .3

 فيه تقوم الساعة. .4

ِن   فَعن   أسبوع كل متكرر  عيد يوم الجمعة يوم .5 اس   اب  اَل -عنهما هللا رض ي- َعب 
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َماَن   فَعن   السيئات فيه تكفر الجمعة يوم  .6
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 هللا صلى–هللا رسول  قال: قال عمرو  ابن فعن القبر, فتنة من فيها املتوفى يأمن حيث الخاتمة حسن عالمات من ليلتها أو الجمعة يوم الوفاة  .7
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 3الجنة., ففيه يتجلى هللا للمؤمنين  في في الجنة  زيدأنه يوم امل .8
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 [8الجمعة : 

من  عن أبي هريرة رض ي هللا عنه أنه سمع الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول : ) نحن اآلِخرون السابقون يوم القيامة, بيد أنهم أوتوا الكتاب

ر 
ُ
, والنصارى بعد غد(.قبلنا, ثم هذا يومهم الذي ف

ً
َبُع, اليهود غدا

َ
 4ض عليهم, فاختلفوا فيه, فهدانا هللا, فالناس لنا فيه ت

 أهم شعائره ومظاهره : 

 لكلمتهم,
ً
 لقلوبهم, وتوحيدا

ً
بعد أسبوع  خص  هللا املسلمين بهذا اليوم, وفرض فيه صالة الجمعة, وخطبتها وأمر املسلمين بالسعي إليها جمعا

 تتلخص مظاهر يوم الجمعة فيما يلي :و . واالكتساب كامل من العمل

 ب.ولبس أحسن الثيا والسواك , والتطيب,استعدادا لصالة الجمعة االغتسال يوم الجمعة  يستحب .1

بالناس ويعظهم ويذكرهم , وتتميز  ماإلماوهي ركعتان يجهر االمام فيهما بالقراءة ويسبقها خطبة ,إذ يخطب , على املقيم صالة الجمعة تجب .2

بل شرعت  خطبة الجمعة لوعظ الناس وبيان الحكم الشرعي في ؛ خطبة الجمعة بعدم تحديد موضوعات معينة أو قراءة من كتاب محدد 

نصات لخطبة اإل يجب و املواقف الطارئة أو تصحيح لألخطاء الشائعة ومعالجة ملشكلهم االجتماعية والدنيوية وبيان حكم الشرع فيها , 

  النبي كان فقد والغاشية, العلى أو واملنافقون, الجمعة: بسورتي الجمعة صالة في االمام يقرأ أن ويستحب .غال عنهاشنوعدم اال, الجمعة

 .بهن يقرأ

ِهن من ُدهِنِه أو )  ملسو هيلع هللا ىلصصالة الجمعة, , قال النبي ملن يحضر  الثواب العظيم .3 هر ويد 
ُ
ال يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من ط

فر له ما بينه وبين الجم
ُ
م ُينصت إذا تكلم اإلمام, إال غ

ُ
تب له, ث

ُ
م ُيصلي ما ك

ُ
 5عة الخرى(.يمُس من طيب بيته, ثم يخرج فال ُيفرق بين اثنين, ث

 يوم الجمعة وليلته. قراءة سورة الكهف يستحب .4

 . تحري ساعة االستجابة االجتهاد في الدعاء و  يستحب .5

                                                                                                                                                                                                                 
 1/451, أحمد ابن تيمية,  اقتضاء الصراط املستقيمانظر :  1
 101معلوف, ص , لويس املنجد في اللغةانظر :  2
 250 - 1/249, السيد سابق, فقه السنةانظر :  3
 (876)رقمكتاب الجمعة, باب فرض الجمعة, حديث  صحيح البخاري, 4
هن للجمعة, حديث صحيح البخاري  5  (883)رقم , كتاب الجمعة, باب الدُّ
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ال يوجد مسلم يسأل هللا عز  -يريد ساعة  -يوم الجمعة ثنتا عشرة )  ملسو هيلع هللا ىلصقال الرسول , ملسو هيلع هللا ىلصاإلكثار من الذكر والصالة على الرسول  يستحب .6

 إال أتاه هللا عز وجل, فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر(.
ً
 1وجل شيئا

 من صدقة وصالة وذكر وقراءة للقرآن ومساعدة للمحتاجين .التفرغ للعبادة في يوم الجمعة  يستحب .7

  يصوم أن صيامه أراد من على ,و إفراد يوم الجمعة بالصوميكره  .8
ً
  أو قبله يوما

ً
 . بعده يوما

 2القيام بأي أعمال دينية أو دنيوية مباحة .ضائها بعد انققبل وقت صالة الجمعة و يجوز  .9
  

                                                           
 (0481أي ساعة هي في يوم الجمعة, حديث) -, كتاب الصالة, باب اإلجابة سنن أبي داوود 1
املجموع ,110املقدس ي, عبد الرحمن بهاء الدينالعدة في شرح العمدة,,773-1/573اسحاق الشيرازي, أبواملهذب في فقه االمام الشافعي,انظر في سنن يوم الجمعة وواجباتها :  2

 253 – 1/250, فقه السنة, 487-418 /2 حاشية الروض املربع,, 377-2/353, فتح الباري  , 555-4/482للنووي,
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 الخاتمة

 

 هذه الدراسة بأهم النتائج التالية : خلصت

تكونت عبر التاريخ وبتدخل الحاخامات نما إو , من الشعائر والطقوس املقامة في العياد الدينية اليهودية لم ترد في التوراة  اكثير إن  -1

 من بعض الحضارات الوثنية القديمة .وبعضها مأخوذ  . واملستجداتالعادات  وبحسب

 يه السالم ومراحل حياته, هو أصل أعيادهم واعتقاداتهم في مناسباتها.أن شخص املسيح عيس ى عل -2

وعقيدة الفداء والصلب  يرتكز على ربط النصارى وتذكيرهم بتضحيات املسيح عيس ى عليه السالم املخلصالنصارى  مقاصد أعياد -3

 .والقيامة

يعتهم من املواسم والعياد وإنما زادوا عليها , بخالف كثرة العياد عند اليهود والنصارى وهذا بسبب عدم وقوفهم على ما ورد في شر  -4

  أعياد املسلمين فإن جميعها توقيفية .

  اتتشابه بعض مسميات العياد لدى اليهود والنصارى مع اختالف سبب االحتفال به -5
َ
ه ب ليحتفعند كل شريعة كعيد الفصح مثال

 .صلبه  بعد ثالثة أيام من يامة املسيح من بين المواتق به بسبب  ون ليحتف بينما النصارى اليهود بالخروج من مصر , 

 أن عشاء الفصح اليهودي يختلف في مفهومه ومناسبته عن العشاء الخير في فصح النصارى. -6

أو تقديس لوقائع  شخص بعينهل املسلمين هي مناسبات يتقرب فيه العبد هلل تعالى بالعمل الصالح والتعبد الخالص, وليسأعياد  -7

 .سابقة  أو حوادثماضية 

 .العياد من بكثير االحتفال زمن في النصرانية الكنائس اختالف -8

 .العياد من بكثير االحتفال كيفية في النصرانية الكنائس اختالف -9

 اصطباغ العياد النصرانية في الوقت املعاصر بالطابع االجتماعي الدنيوي و بعدها عن الطابع العقدي الديني. -10

احتياج الديانة اليهودية والديانة النصرانية لعيادها التي تسعى جاهدة لتحقيق مقاصدها والتي من أهمها حفظ التاريخ الديني لها ,  -11

طقوس هذه العياد , وربط أتباعها بالحوادث العجيبة التي حصلت لسالفه من أنبياء أو أتباعهم الذين  والحفاظ على االنتماء للديانة عبر

 عاصروهم .

تعتبر أعياد اليهود والنصارى مصدر رئيس لتعريف أتباعهم بديانتهم ومعتقداتها وتاريخها وذلك بسبب بعدهم عن كتابهم املقدس  -12

 ومطالعته ناهيك عن حفظه.

صلى هللا عليه وسلم , أو ربط أتباعه بتاريخه وذلك لوجود القرآن  دسالم ملثل هذه العياد لحفظ سنة النبي محمعدم حاجة اإل  -13

 حفظت هذه الحداث وربطت أتباعها به.الكريم والسنة النبوية الشريفة والتي 

خالف حاجة العصر وتطوراته وتدفع بعض أعياد اليهود تعطل العمل وقتها وتحرمه تماما , وتفرض على أتباعها طقوسا معينة , ت -14

 .اليهودي إما إلى االحتيال على شريعته أو عدم تطبيقها, وهذا يدل أنها غير صالحة لكل زمان ومكان

 .في أعياد اإلسالم فقط يحرم الصوم ويوجب الفطر على جميع أتباعه للتشارك في فرحة الفطر والتمتع بما أحله هللا لهم  -15

 تبط بأركان هذا الدين من صوم وحج وصالة , في أعياد اإلسالم فقط تر  -16

في أعياد اإلسالم فقط ترتبط بحياة املسلم وواقعه وأحداث حياته , فال ترتبط بأحداث تاريخيه سابقة أو ذكريات ماضية عاشها  -17

 أناس آخرون في زمن سابق.

 م أناس آخرين مضوا.في أعياد اإلسالم فقط هناك الفرح والسرور وال مكان لحداث محزنة أو معايشة  آلال  -18

 في أعياد اإلسالم فقط يبرز التكافل والتعاون بين الغنياء والفقراء في زكاة الفطر وثلث من الضحية. -19

 مباح فيها .في أعياد اإلسالم فقط ال يحرم القيام بأي عمل ديني أو دنيوي  -20

 في أعياد اإلسالم فقط يحرم الصوم في أيام العيد , ويجب الفطر . -21

 أن مشروعيتها وشعائرها ومظاهرها كلها مأخوذة عن النبي محمد صلى هللا عليه وسلم.بتتميز في أعياد اإلسالم فقط  -22

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9
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 .ؤديها بعض املسلمين في ذلك الوقتأعياد املسلمين فرح وسرور بفعل املسلم وإنجازه الذي أداه من عبادة الصيام وعبادة الحج التي ي -23

وإدخال السرور والتوسعة على أصحابها , وإبراز مظاهر التكافل والتعاون بين الغنياء والفقراء  من مقاصد أعياد املسلمين الفرح -24

 وبين كل طبقات املجتمع .

 أعياد املسلمين تظهر فيها جمالية اإلسالم وروحانيته وحرصه على الترابط االجتماعي واملشاركة بين الفراد. -25

 . وشكر هللا على القيام بهاوالعمال الخيرة , سما اإلسالم بمعنى العيد, إذ ربط فرحته بالتوفيق في أداء الفرائض لقد  -26

أوص ي بتنبيه املسلمين على جماليات أعيادهم وحثهم على االعتزاز بها , وعدم االغترار بأعياد المم الخرى ال سيما  وفي الختام   

يَن  ِإن   ﴿: تعالى قال , اإلسالم دين وهو واحد لدين للدعوة رسله أرسل تعالى هللا نبها , كما ينبغي أن نعلم أاليهود والنصارى , والتشبه  ِ
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 آل) ﴾ ال

 ؛ املخلوقين وقدست والصالحين النبياء وعبدت , أنبيائها دعوة عن المم من كثيراليهودية والنصرانية و  انحرفت ولكن(, 19/عمران

 .سبحانه العظيم الخالق بهم وأشركت
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 املصادر واملراجع

 

 القرآن الكريم.

 ,بدون.جبرين ال, عبد هللا بن عبد الرحمن   .آداب الصيام واحكامه -1

 شبكة اللوكة., 2هـ( ,ط1420حقيل, )الإبراهيم بن محمد  , سلسلة تصدر عن املنتدى اإلسالمي أعياد الكفار وموقف املسلم منها, -2

 بدون.. ,عمرو زكريا خليل ,  العياد اليهودية الكبرى  -3

مكتبة  –, أحمد بن عبد الحليم بن تيمية, املحقق : العقل, ناصر عبد الكريم, الرياض الجحيم أصحاب ملخالفة املستقيم الصراط اقتضاء -4

 الرشد.

 م2000هـ1420, بسمة جستنية, دار القلم,دمشق,الولى,تحريف رسالة املسيح عليه السالم عبر التاريخ -5

 ة واالفتاء,يالرئاسة العامة للبحوث العلم قاسم,عبد الرحمن بن محمد بن  حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع, -6

 هـ1405الرياض,الثالثة,

 دار أضواء السلف . –م( , الرياض 2006 -هـ 1427) , خلفال سعود بن عبد العزيز, دراسات في الديان اليهودية والنصرانية -7

 م1981هـ1401مكة املكرمة,الولى, عطار, عبدالغفور  أحمد العصور, مختلف في والعقائد الديانات -8

 دار ابن حزم. –هـ( إعداد وتعليق : الدعاس, عزت عبيد, السيد, عادل, لبنان 1418)  داوود أبي بن , سليمان بن الشعث ,داوود أبي سنن -9

  دار ابن الجوزي. –هـ(, الرياض 1424, محمد بن صالح ابن عثيمين )  الشرح املمتع على زاد املستقنع -10

 دار ابن الجوزي. –هـ( الرياض 1424, محمد بن صالح ابن عثيمين, ) املمتع على زاد املستقنعالشرح  -11

 دار ابن كثير. –هـ(, دمشق 1423) , البخاري  محمد بن أحمد,  البخاري  صحيح -12

 الوائل للنشر والتوزيع.  -تدقيق : الكردي  إسماعيل, دمشق ,هـ( 1422وحى,) امل , عبد الرزاق رحيم صالل العبادات في الديان السماوية -13

 م2000هـ1421السادسة,,تحقيق خليل مأمون, دار املعرفة,بيروت املقدس ي, ابراهيم الرحمن عبد الدين بهاء  , العمدة شرح في العدة -14

 دار العلوم العربية . -صالح , بيروت الخالد رحال ,  العقائد املشتركة بين اليهود والنصارى وموقف اإلسالم منها -15

 هـ1416, سعد الدين السيد صالح , مكتبة التابعين,القاهرة,الثانية. اليهودية وخطرها على االنسانية العقيدة -16

 م2001 هـ1421الولى, الرياض, العبيكان, , الخادمي الدين نور  املقاصد, علم -17

 أحمد بن علي بن حجر العسقالني, دار املعرفة, بيروت . فتح الباري بشرح صحيح البخاري, -18

 دار الفكر. –, لبنان 4هـ( ط1403سابق, )  السيد ,فقه السنة -19

 م1986عبد املجيد الشرفي ,الدار التونسة للنشر,تونس, الفكر اإلسالمي في الرد على النصارى إلى نهاية الرابع/العاشر , -20

 م1999ه1420,حسن ظاظا ,دار القلم ,دمشق,الرابعة, الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه -21

 دار الفكر.–, دمشق 3م( ,ط1998 -هـ 1408أبو حبيب , ) سعدي , القاموس الفقهي  -22

 م 2006 هـ 1426 , الولى , املنورة املدينة , الزمان دار طعيمة,مكتبة صابر ,املقدس الكتاب في قراءة -23

 م1982,جمعية الدعوة اإلسالمية,طرابلس,ليبيا بوكاي موريس , والعلم واالنجيل والتوراة الكريم القرآن -24

 دار املعارف.,القاهرة بد هللا, الشاذلي, هاشم وآخرون ,, تحقيق : الكبير, عمنظور  بن جمال الدين محمد ,العرب لسان -25

 أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي, دار الفكر,بيروت.املجموع شرح املهذب , -26

 م1992هـ1412ابراهيم خليل أحمد , دار املنار,القاهرة,الثانية, محاضرات في مقارنة الديان , -27

 م1978 , مصر,الولى وهبة, الوهاب,,مكتبة عبد أحمد ,املسيحية العقائد مصادر في املسيح -28

  م 1984 , الولى , مصر , العربي الفكر دار , عبود الغني ,عبد واالسالم واملسيحية املسيح -29

 م1998أحمد شلبي ,مكتبة النهضة املصرية,القاهرة,العاشرة, املسيحية, -30

 مكتبة القاهرة –ه(  , القاهرة 1388ابن قدامة , ) عبد هللا بن أحمد بن محمد,  املغني -31

 م2005 هـ1425, ,الولى بيروت العربية, العلوم ,دار السعدي خليل طارق  الديان, مقارنة -32
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 دار الفكر. –, لبنان 2هـ( تحقيق: هارون, عبد السالم محمد ط1399 , )زكريا بن , أحمد بن فارساللغة مقاييس -33

 هـ1407الرياض, ,واالفتاءالعلمية  البحوث إلدارات العامة الرئاسة,مجموعة من العلماء,  والنصرانية االسالم بين مناظرة -34

 املطبعة الكاثوليكية.,, لبنان 19لويس معلوف, ط ,اللغة في املنجد -35

 م2007هـ 1428عدد من املؤلفين, دار النفائس,لبنان,الرابعة,موسوعة الديان امليسرة,  -36
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 فهرس املحتويات

 

 الصفحة املوضـــــــــــــــــــــوع

 1 املقدمة

 3 الدينية في اليهوديةاملبحث األول : مقاصد األعياد 

 5 .عيد رأس السنة  :الول املطلب 

 7 يوم التكفير أو الكفارة )عيد الغفران (.: عيد  نياملطلب الثا

 8 .)عيد الفطير (عيد يوم الفصح  املطلب الثالث :

 9 : عيد املظال . الرابعاملطلب 

 10 عيد السابيع)عيد العنصرة ( .:  خامساملطلب ال

 11 عيد الهالل . : سادس املطلب ال

 12 املطلب السابع : يوم السبت.

 14 األعياد الدينية في النصرانية مقاصداملبحث الثاني : 

 15 املطلب الول : عيد البشارة.

 15 املطلب الثاني : عيد امليالد )ميالد يسوع (

 18 املطلب الثالث : عيد الغطاس ) عيد العماد(

 19 املسيح إلى الهيكلاملطلب الرابع  : دخول 

 19 املطلب الخامس : عيد التجلي

 20 املطلب السادس : عيد القيامة ) عيد الفصح (

 25 املطلب السابع : عيد الصعود

 25 املطلب الثامن : عيد العنصرة  

 27 املبحث الثالث : مقاصد األعياد الدينية في السالم 

 27 املطلب الول : عيد الفطر 

 30 الثاني : عيد الضحىاملطلب 

 32 املطلب الثالث : يوم الجمعة 

 35 الخاتمة 

 37 فهرس الصادر واملراجع

 


