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ثم أما بعد:
عيد القيامة عند النصارى
أمر عجيب ما يسمى بالتقارب الددين ووحددة ادييداو والحدوار البنداء إلدى ييدر كلدن مدن هدهه المصدللحا الااسددة،
والنصارى ف ههه اديام يحتالوو بعيد أسموه بعيد القيامة المجيد ،وعيد القيامة المجيدد هدها هدو أو المسدي -عليده
صددلب ثالثددة أيددام ثددم بعددد الص دلب قددام ،فيحتاددا النصددارى بددهلن اليددوم الدده قددام فيدده
وعلددى يبينددا الصددالة والسددالمُ -
صددلب ثالثددة أيددام قددام مددن ص دلبته
المسددي مددن بعددد ص دلبه ،يعددم هددهه المناسددبة ل ددم أو الددرب أو أو ابددن الددرب بعددد أو ُ
وصعد إلى السماء وهها اعتقاي فاسد دو اهلل تعالى يقول "وما قدتدلُوهُ وما صلبُوهُ ولدٰ ِكن ُشبِّه ل ُ م" النساء٥١7 :
ولكددن ش دبِّه ل ددم ،إكو احتاددال النصددارى بددهلن العيددد حتددى ف د االعتقدداي النص دراي الصددحي اعتقدداي فاسددد ،فكي د
للمسلمين أو يشاركوهم مثا هها العيد الوثن ِّ
الشرك .
ه ددها عي ددد وثند د ش ددرك ال ينبشد د للمس ددلمين أو يش دداركوهم في دده أو أو ي نه ددوهم أو أو ي ددههبوا إل ددي م فد د ص ددوامع م
وكنائس م أو أو يباركوا ل م أو أو يقدموا ل م التحية وال دية ويحدو مدن كلدن ،ف دها كلده م دال لمدا ينبشد أو يكدوو
عليه االعتقاي الصحي  ،ههه مسألة م مة جدا.
ما هو حوار اديياو؟
النقلة الثايية :مسألة حوار اديياو ،ههه المسألة أُثير ههه ادزماو ويُقصد من ورائ ا الوصدول إلدى ييدن مشدترك بدين

اديياو ،يعن هها ادمر موجوي ف علدم اللشدة ،يريددوو لشدة مشدتركة بدين اللشدا فكدا شد ء يُا ِّدرق العدالم يحداولوو أو

يجعلوا قاسما مشتركا يجمع العالم فيه ،إكو لشة مشتركة ويين مشترك؛ الدين المشترك ظ ر فد أوروبدا و ُسدم بالددين
اإلبراهيمد د وال دددين اإلبراهيمد د يس ددبة إل ددى إبد دراهيم -علي دده وعل ددى يبين ددا الص ددالة والس ددالم -لك ددن فد د الحقيق ددة ال دددين
اإلبراهيم اله يعا إليده بعدا الدهين زعمدوا اإلسدالم فد أوروبدا وطبقندا وزمريدا وصداريا ل دم كثيدرا مثدا رجداء جداروي
وييرهم .
رجدداء جدداروي فد ادصددا لددم يدددإلا اإلسددالم حتددى ي ددر مندده وإيمددا هددها الرجددا اعتنددد الدددين اإلبراهيم د وأصدا لدده
تأصدديال علميددة ،الدددين اإلبراهيم د م دجي مددن القددرآو واإليجيددا والتددوراة ،م دجي مددن اإلسددالم والنص درايية والي وييددة،
كوكتيا يرضى به الي وي والنصارى ويمكن أو يرضى بده أيصداا المسدلمين ،لدي المسدلمين أيصداا المسدلمين لكدن
هها لي بصواب دو يين إبراهيم الحد هو اإلسالم ف و اله سمايا المسلمين واهلل سبحايه قال " ثُم أوحيدنا إِلين
أ ِو اتبِع ِملة إِبدر ِاهيم حنِياا وما كاو ِمن ال ُمش ِركِين" النحا٥٢١ :
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وملددة إب دراهيم "قُددا إِو صددالتِ ويُسد ِ
ب العددال ِمين * ال شددرين لددهُ وبِد ٰدهلِن أ ُِمددر ُ وأيددا أو ُل
دك ومحيددا وممدداتِ لِل د ِده ر ِّ
ُ
المسلِمين" اديعام ٥٦١ :٥٦٢
ُ
اإلسدالِم ِييندا فدلدن يدقبدا ِمندهُ وهدو فِد اِ ِإلدرةِ ِمدن ال ِ
فدين اديبياء واحد هو اإلسالم قال اهلل "ومدن يدبتد ِ ييددر ِ
اسد ِرين"
ُ
ُ
آل عمراو٥١ :

مسلمة" صحي الب ار

دإللُ ا إال يا
وقال النب -عليه الصالة والسالم -ف الصحي "وكلن أو الجنة ال ي ُ
وف لاد "إال ياد مممندة" ،فددين اديبيداء واحدد وإو كايد شدرائع م متعددية لكدن ييدن م واحدد مدن لد ُدو آيم -عليده
وعلددى يبينددا الصددالة والسددالم -إلددى النبد محمددد -صددلى اهلل عليدده وسددلم -مددرورا باديبيدداء بددين اإلثنددين ،لكددن أو يصددنع
ييندا جديدددا يسددميه الدددين اإلبراهيمد ويجعلدده مدجي مددن اإلسدالم والي وييددة والنصددرايية وبعددا العددايا التد يجعموي ددا
طيبة ،إكو ال فارق بين هها الدين وبين الياسد اله صنعه للتتر جنكيج إلاو .
جنكيج إلاو رجا صاحب المعية فنظر أراي أو يعما قايوو يرضى به كا الناس دو تح حكم جنكيج إلداو مسدلمين
وي وي ويصارى ومالحدة وصابهة يعبدوو الكواكب والنجوم ومشركوو يعبددوو ادصدنام ،فعمدا الياسدد أو ألياسدا عبدارة
عن قدوايين مسدتقاة مدن كدا ِ
الملدا والنِّحدا ترضد كدا ادطدراا مدن يريدد شد ء يعليده الجدج الده يريدد ،مسدلمين يدأت
ل ددم بشد ء مددن القددرآو ،يصددارى يددأت ل ددم بشد ء مددن اإليجيددا ،ي ددوي يددأت ل ددم بشد ء مددن التددوراة ،كددا ِملدة يددأت ل ددم
بش ء وأل بيبن ا وجعل ا قايويا يتحاكموو إليه هها ُكار صارخ وإلرو مارق عن يين اهلل عج وجا .
واجبنا تجاه ههه ادمور الااسدة
يا إإلواي ال ينبش أو ين دع بمثا ههه ادمور الت ظ در هدهه اديدام وإو طقلقدوا ل دا وإو شقشدقوا ل دا وإو صدنعوا
ل ددا ادفاعيددا ،ال ينبش د أو ين دددع ب ددمالء القددوم وإو لبثددوا مددا لبثددوا وإو تكلمددوا بم دا تكلمددوا ،ال ين دددع فالدددين واحددد
واللريددد منيددر والصدرام مسددتقيم وهددها اللريددد يدددعو إليدده النبد محمددد -صددلى اهلل عليدده وسددلم -ومددن بعددده الصددحب
الكرام ومن بعدهم التابعوو ومن بعدهم تابعوهم ثم ادئمة ثم الهين تالهم بإحساو أو الهين أتوا بعدهم بإحساو.
أقددول كلددن دو الندداس ف د هددهه الليلددة يعدددوو العدددة لقضدداء يددد يعن د هندداك الاسدديو والبدديا الملددوو وهندداك أعددواي
الصاصداا وهندداك النيدراو التد توقددد أمددام البيدو وهندداك السد را إلددى الصددبا وهد سد را ليسد فد طاعددة اهلل
ُ

وإيما ه ف معصية اهلل ومشاققة طريد المممنين فال ينبش للمسلمين أو يضيِّعوا أوقات م ف مثدا كلدن وأو يجت ددوا
أيما اجت اي ف صرا الناس عن الباطا إلى الحد واهلل سبحايه وتعالى المعين وال اي إلى سواء السبيا.
حكم االحتاال بشم النسيم
فد رسددالة اسددم ا "شددم النسدديم" للشدديو عليددة صددقر رئددي

لجنددة الاتددوى بددادزهر الشدري  ،هددها رجددا لدده ترجمددة طيبددة

أسأل اهلل تعالى أو يبارك فيمن قام بهلن ،مل ص الاتوى :أو المشاركة ف شدم النسديم حدرام وأيده تشدبه بالكادار وإو
هها الحدر يبدرر لندا أو ينصد بعددم المشداركة فد االحتادال بده مدع مراعداة أو المجاملدة علدى حسداب الددين وال لدد
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والكرامددة ممنوعددة ال يقرهددا ييددن وال عقددا سددليم والنب د -صددلى اهلل عليدده وسددلم -يقددول "م دن الددتم
الناس كااه اهلل ممية الناس ومن التم

رضددا اهلل بس د ط

رضا الناس بس ط اهلل وكله اهلل إلى الناس" صححه ادلباي

إكو فتوى الشيو علية صقر بأو االحتاال بشم النسيم هها حرام وال يجوز.
تأصيا الست دام البيا ف شم النسيم
مسألة البيا ..يهكر أو ههه أيضا مسألة إفريجية ويأت بتأصديا ل دا ،يقدول إو أشد ر أيدواع البديا بيضدة هندر الثداي
الت بعث ب ا إلى ييايا ييبوياتيه فكاي علبة صدا على شكا بيضة ب ا ِعقدد مدن اللملدم الثمدين وبعدث لدوي الرابدع
صددلب عليدده زع دم المسددي "ومددا
عشددر لسيس دة ييلياليددر علبددة بشددكا بيضددة ضددمن ا قلعددة إلشددب مددن الصددليب الدده ُ
قدتدلُوهُ وما صلبُوهُ" النساء٥١7 :وكما أهدى ل ا بيضة حقيقية من بيا الدجا مكسوة بلبقة رقيقة من الدههب ،هدها
الكالم ف مناسبة شم النسيم.

وقيصر روسيا اإلسكندر الثالث كل الصائد كارل ثبر بصناعة بيضة لجوجته سدنة  ٥٥٥1واسدتمروا فد صدنع ا سدتة
أشد ر كاي د محددالة بددالعقيد واليدداقو وبياض د ا مددن الاضددة وصدداارها مددن الددههب وكدداو ف د كددا عددام ي دددي ا ف د هددها
التوقي مثا ههه البيضة ،إكو مسألة البيا ههه تمثا أيضا فِكر منحرا عن االعتقاي الصحي .
الدليا على تحريم ت نهة النصارى بعيدهم
أريد يليال من القرآو والسنة على تحريم ت نهة النصارى بعيددهم وهدا إكا ُيعيد إلدى فدر فد الكنيسدة أكهدب أم ال؟
ال يجدوز دو هددهه أمداكن قددوم يضدب اهلل علددي م والعددهاب ربمدا يتنددجل علدي م فد أ لحظددة فدإكا يددجل علدي م فددال تكددن
ض ُ م أولِيداءُ بدعدا ومدن يدت دول ُ م
مع م وقال اهلل تبارك وتعالى "يا أيدُّ ا ال ِهين آمنُوا ال تدت ِ ُهوا اليد ُ وي والنصار ٰى أولِياء بدع ُ
ِّمن ُكم فِإيهُ ِمند ُ م" المائدة١٥ :
وقال اهلل تعالى "يا أيدُّ ا ال ِهين آمنُوا ال تدت ِ ُهوا ع ُد ِّو وع ُدوُكم أولِيداء تُدل ُقدوو إِلدي ِ م بِدالمويةِ  "...الممتحندة ٥:اِيدا ،
فاِيا ف كلن أكثر من أو تُهكر وأش ر من أو تُحصر وكل دا ياهيدة عدن مدواالة ييدر المدممنين والمدواالة هد المحبدة
ف الباطن وعالقة ومن ا يصرة ف الظاهرِ ،زي على كلن أو الت نهة ت نهة بأعياي كارية كما قل اِو.
ِ
صدلب ثددم
قدال اهلل عددج وجدا "ومددا قدتدلُدوهُ ومددا صددلبُوهُ ول دٰكن ُشدبِّه ل ُ دم" النسدداء٥١7 :واعتقددايهم أو المسدي قددد قُتدا و ُ
بعددد كلددن قددام مددن صددلبه ،ف ددم يحتالددوو ب ددها ادمددر ويُسددموو كلددن عيددد القيامددة المجيددد فمدداكا أقددول لددن ،أسددأل اهلل
تعالى أو يبصريا وإياك بال ير والحد.

إإلواي ججاكم اهلل إليرا ،سبحاين الل م وبحمدك أش د أو ال إله إال أي أستشارك وأتوب إلين ،أسدأل اهلل تعدالى أو
يبارك فيكم وف أعمالكم وف أوقاتكم وف ج دكم وأو يناعكم ويناع بكم وججاكم اهلل إليرا.
تم بحمد اهلل
شاهدوا الدرس للنشر على الن ف قسم تاري الدروس ف منتديا اللريد إلى اهلل تاضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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