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 إخالء مسؤولية 

نسب وجهات النظر واآلراء الواردة فيها  وآراءه، وال ينبغي أن ت  تعكس هذه الورقة تحليالت المؤلف 

 . جدد للبحوث والدراسات، ويعد المؤلف وحده مسؤواًل عن أي أخطاء ترد فيهاالم   إلى مركز
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 االحتفال بالهالوين من منظور ثقافتنا ومنظومتنا القيمية

 مقدمة:  

يجري االحتفال بعيد الهالوين مع اختتام شهر أكتوبر من كل عام يف معظم الدول  

الغربية، خاصة يف الواليات المتحدة وكندا وبريطانيا، وإيرلندا. لذا فهو يوم عطلة رسمية يف 

اليوم  والمخيفة. ويف هذا  الغربية  الطقوس  العديد من  الناس إلقامة  ليتفرغ  الدول،  جميع 

المتاجر بتماثيل أشباح ووحوش ومومياوات وشواهد قبور على األرض  تمتلئ المنازل و

وبيوت عناكب وثمرة يقطين مجوفة وقشرهتا منحوتة على شكل وجه شرير يف وسط أنوار  

 يغلب عليها الربتقالي والبنفسجي ويختلط فيها المرح واإلثارة. 

ومنطقتنا  اإلسالمي  للعالم  بعضه  انتقل  الذي  الغرب  يف  الهالوين  حال  هو  هذا 

العربية، ويف ظل العولمة وتبادل الثقافات وانتشار المدارس العالمية يف الدول العربية، انتشر  

يوم   الذي يكون يف آخر  أكت31االحتفال  به  من  وبر حتى أصبح على من ال يسمح ألبنائه 

بعيد   االحتفال  ظاهرة  نتناول  المثال  هذا  يف  ألبنائه.  ودائما  للمجتمع  أحيانا  أسبابه  تقديم 

هالوين من منظور ثقافتنا ومنظومتنا القيمية، معرجين على أصل هذا االحتفال وما أهميته  

 حتى نقرر على بّينة؟ 

 : ة للهالوينالتأثير المسيحي واألصول الوثني

عشية   عيد  هو  الهالوين  لعيد  األصلي  االسم  لموسوعة  "ساهوين"كان  ووفقا   ،

باسم  Britannica)  "بريتانيكا" ينطق  وثني  كمهرجان  بدأ  الهالوين  فإن    "ساهوين"( 

شعوب   به  أيرلندا    "Celtic"  "الكلت"واحتفلت  يف  اآللهة  متعددة  الوثنية  السلت  أو 

يوافق فيما  القديمة  الصيف    وبريطانيا  هناية  اليوم  هذا  وشهد  نوفمرب،  من  األول  اليوم 

والحصاد وبداية الشتاء القاتم البارد، وهو وقت من العام كان غالًبا مرتبًطا بموت اإلنسان،  
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األحياء   عالم  بين  الحدود  أصبحت  الجديد،  العام  سبقت  التي  الليلة  يف  أنه  السلت  واعتقد 

 .( 1) الموتى عادت إلى األرضواألموات غير واضحة، معتقدين أن أشباح 

واعتقد الكلت أو السلت، بوجود حاجز بين عالم األحياء وعالم األموات وأّنه يزول أو 

أكتوبر األول، فأرواح من رحلوا يف العام المنتهي تكون عالقة   31أي يف    "ساهوين"يكاد يف عشّية  

األرواح الراحلة فتزور أهلها، لذا وضعوا وال تغادر إلى العالم اآلخر إال يف تلك الليلة، كما تأيت  

أشعلوا   فقد  الشريرة،  األرواح  أما  مفتوحة.  البيوت  أبواب  وتركوا  الموائد  حول  فارغة  كراسي 

النيران على قمم التالل لطردها، وارتدوا األقنعة لكيال تتعرف عليهم. وبسبب قدوم األرواح فإن 

 ار المستقبلية عن الصحة والزواج والموت.هذه أفضل فرتة للذهاب إلى الكهنة لمعرفة األخب

ثّم غزا الرومان تلك المناطق وجاؤوا باحتفالهم الخاص بذكرى الموتى وبآلهة الحصاد  

بومونا، وهذا المزيج رّسخ ارتباط األرواح واألشباح والموتى بالمالبس التنكرية وتزيين الثمار. 

لقرن السابع الميالدي، إذ أنشأ البابا بونيفاس انتقل العيد من عيد وثني إلى المسيحية الغربية يف ا

مايو، وبعد قرن من الزمان ن قل إلى األول من نوفمرب ربما يف   13الرابع عيد جميع القديسين يف  

أيام، اليوم   3محاولة الستبدال االحتفال الوثني باحتفال دينّي مسيحي فصار احتفاال مقدسا استمر  

، والثاين هو يوم جميع القديسين والثالث هو يوم جميع 31األول هو عشية جميع القديسين يف  

( الذي تحور All Hallows Eve)  "عشية ما قبل كل المقدسين"األرواح، ومن هنا جاء اسم  

 . "Halloween" "هالوين"وصار 

أنظمة   بسبب  االستعمارية  إنجالند  نيو  يف  للغاية  محدوًدا  الهالوين  بعيد  االحتفال  كان 

الربوتس أكثر شيوًعا يف ماريالند والمستعمرات المعتقدات  الهالوين  الصارمة هناك، وكان  تانتية 

والهنود   المختلفة  األوروبية  العرقية  المجموعات  وعادات  معتقدات  تداخل  مع  الجنوبية. 

األولى االحتفاالت  تضمنت  الهالوين،  من  مميزة  أمريكية  نسخة  تظهر  بدأت   األمريكيين، 

 

(1  ) Angeli Gabriel. The Pagan and Christian origins of Halloween. 

https://www.foxweather.com/lifestyle/the-pagan-and-christian-origins-of-

halloween-samhain 

https://www.foxweather.com/person/g/angeli-gabriel
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مسرحية" فعاليات    ،"حفالت  الجيران  وهي  وكان  بالحصاد،  لالحتفال  أقيمت  عامة 

يتبادلون القصص عن الموتى، ويخربون بعضهم البعض عن ثرواهتم، ويرقصون ويغنون.  

وبحلول   أنواعه،  بجميع  واألذى  األشباح  بسرد قصص  أيًضا  الهالوين  احتفاالت  تميزت 

م يتم االحتفال منتصف القرن التاسع عشر، كانت احتفاالت الخريف السنوية شائعة، لكن ل 

بعيد الهالوين يف كل مكان يف البالد. ويف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، غمرت أمريكا  

من   الفارين  األيرلنديين  ماليين  وخاصة  المهاجرون،  هؤالء  وساعد  الجدد،  بالمهاجرين 

 .( 1) مجاعة البطاطس األيرلندية، يف الرتويج لالحتفال بعيد الهالوين على المستوى الوطني

 :الهالوين... نزعة استهالكية غير ضرورية

بحلول عشرينيات وثالثينيات القرن الماضي، أصبح عيد الهالوين عطلة تتمحور  

حول المجتمع، مع المسيرات وحفالت الهالوين على مستوى المدينة، وعلى الرغم من  

الجهود الجبارة التي بذلتها العديد من المدارس والمجتمعات، إال أن التخريب بدأ يرتبط 

معات خالل هذا الوقت. بحلول الخمسينيات من القرن  باالحتفاالت يف العديد من المجت

الماضي، نجح الزعماء يف الحد من أعمال التخريب، وتطور عيد الهالوين إلى عطلة موجهة  

بشكل أساسي إلى الشباب، نظًرا لألعداد الكبيرة من األطفال الصغار خالل طفرة المواليد  

المدن المراكز  الحفالت من  وانتقلت  الخمسينيات،  الدراسي يف  الفصل  إلى  المدينة  ية يف 

، تم إحياء ممارسة 1950و   1920والمنازل، حيث يمكن استيعاهبم بسهولة أكرب. بين عامي  

غير مكلفة   العالج طريقة  أو  الخدعة  لقرون، وكانت  استمرت  التي  المعالجة  أو  الخدعة 

كن للعائالت أيًضا  نسبًيا لمجتمع بأكمله لمشاركة احتفال الهالوين، ومن الناحية النظرية يم

منع ممارسة الحيل عليهم من خالل تزويد أطفال الحي بمكافآت صغيرة. وهكذا ولد تقليد  

 أمريكي جديد واستمر يف النمو.  

 

(1  ) Rogers, Nicholas. Halloween: From pagan ritual to party night. Oxford University 

Press, 2002. 
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لموقع   وفًقا  كبير،  تزايد  يف  الهالوين  على  ،    www.statistica.comاإلنفاق 

فقوه على الهالوين يف أكثر من ضعف ما أن  2020أنفق المستهلكون يف المملكة المتحدة يف  

  بالهالوين   االحتفال  يف  المستخدم   اليقطين)  قرًعا   سيشرتي  منا  ٪ 25، ويقدر أن    2013عام  

 بالهالوين  المتعلق  اإلنفاق  إجمالي   يقدر.  إسرتليني  جنيه  مليون   30  حوالي  تبلغ  بتكلفة(

  'ويرتوز'متاجر  ، أعلنت سلسلة  2021ا. يف العام  سنويً   إسرتليني   جنيه  مليار   نصف  بحوالي 

  بنسبة  المبيعات  ارتفعت  حيث  الهالوين،  عيد  يف  اإلطالق  على   لها   مبيعات  أكرب   عن  الربيطانية 

 . السابق العام   عن  ٪ 62

سنة   المتحدة    2021يف  الواليات  يف  والحلويات  الشوكوالتة  مبيعات  وصلت 

  من   نفسها  بالفرتة  مقارنة   ٪ 48مليون دوالر، بزيادة    324األمريكية قبل عيد الهالوين إلى  

  الهالوين   عيد   يف  سنوًيا   دوالر   مليارات   10  األمريكيون   المستهلكون   ينفق   حيث   ، 2020  عام 

  يوضح   التالي  البياين   المخطط( 1)   الميالد   عيد   بعد   البالد   يف   تجارية  عطلة   أكرب  ثاين  يجعله  ما

   2020إلى  2005 عيد هالوين من يف األمريكيين  المستهلكين إنفاق معدالت تزايد 

 

 

 

 

 

 

 

(1 ) https://waitrose.pressarea.com/pressrelease/details/78/NEWS_13/12558 
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الروحي لطقوس الموت مخفي بشكل جيد للغاية يف   بطبيعة الحال، فإن الجانب 

مهرجان عيد الهالوين للمستهلكين الذي يتم تسويقه بشكل كبير اليوم. على الرغم من أن  

هذا   ممارسة  أجل  من  الغربيين  بعض  عند  مربر  يكون  قد  االستهالك  من  الطقوس الكثير 

الوثنية، إال أنه ال توجد حاجة ماسة ومربرة من أجل تناول الكثير من الشوكوالتة أو شراء 

الكثير من أزياء الرعب. إنه حًقا نزعة استهالكية مرعبة. أزياء وديكورات الهالوين مصنوعة  

  من مواد بالستيكية وصناعية رخيصة ليست جيدة لبيئتنا. تذكر اإلحصائيات أن المستهلكين

طن من النفايات البالستيكية بعد    2000صنعوا    2019يف المملكة المتحدة وحدها يف سنة  

انتهاء هذه الطقوس والتخلص من أزياء الهالوين ولوضعك يف الصورة نحن نتحدث هنا  

 .( 1) مليون قارورة كوكاكوال بالستيكية 83عما يعادل  

ب  هتتمان  بريطانيتان  خيريتان  مؤسستان  قامت  أكتوبر،   theو  Hubbubالبيئة  يف 

Fairyland Trust    محالت ذلك  يف  بما  البارزين،  التجزئة  لتجار  استطالع  بإجراء 

بالمائة  83السوبر ماركت والمتاجر وشركات األزياء السريعة وموقع أمازون. ووجدوا أن  

قطعة أزياء تشتمل على مواد بالستيكية غير قابلة للتحلل،   324من المواد المستخدمة يف  

أساس زيتي، وهي نفس المواد التي تجدها ترتاكم يف مدافن النفايات والمحيطات.  ذات  

بالمائة من المواد(   69بشكل كبير، استخدمت عناصر المالبس هذه البوليسرت )الذي يمثل  

 بالمائة(.   6بالمائة من المواد( والفسكوز )  10على الخيارات غير البالستيكية مثل القطن )

ماليين أزياء سنوًيا، مما    7أن الربيطانيين عادة ما يرمون حوالي  يشير االستطالع إلى  

يؤدي إلى التخلص من عشرات الماليين من الزجاجات يف النفايات البالستيكية. أخيًرا،  

الهالوين    30يرتدي   عيد  مالبس  المتحدة  المملكة  يف  أطفال  - مليون شخص  لعبة  وهي 

 

(1  ) New Data Shows 2021 Halloween Chocolate and Candy Sales Are Up” Yahoo News 

Monday 18th October 2021 https://finance.yahoo.com/news/data-shows-2021-

halloween-chocolate-173600801.html  accessed 27/10/2022 

https://finance.yahoo.com/news/data-shows-2021-halloween-chocolate-173600801.html
https://finance.yahoo.com/news/data-shows-2021-halloween-chocolate-173600801.html
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م أكثر  احتفل  حيث  المتحدة،  بالواليات  عام   175ن  مقارنة  يف  بالعطلة  شخص  مليون 

بالمائة    68، وفًقا لالتحاد الوطني للبيع بالتجزئة. من بين تلك المجموعة، خطط  2018

بنحو   يقدر  ما  ويتجه  الهالوين.  أزياء  )أو    8لشراء  قرع  مع   18000ماليين  لحم  من  طن 

يأكلوهنا. تم المستهلكين ال  المهمالت ألن  إلى سلة  الصالح لألكل(  تلك معظم  اليقطين 

العالمات   ذات  الهالوين  منتجات  من  المخصصة  مجموعتها  ماركت  السوبر  محالت 

التجارية ألن الحدث يمثل فرصة كبيرة لكسب المال من خالل بيع أشياء باهظة الثمن ال  

 نحتاجها. 

من منظور انبعاثات الكربون واستخدام المياه، فإن إنتاج األزياء السريعة هو كابوس  

ون فكرة دقيقة عن حجم المساهمة التي قد تقدمها أزياء الهالوين المصنعة،  مناخي. حتى بد

يبدو من اآلمن افرتاض أن الكثير من المالبس االصطناعية ذات االستخدام الفردي سيكون  

 .  ( 1) لها تأثير مدمر مماثل على البيئة

 عولمة الهالوين... من عيد وثني إلى مهرجان عالمي 

األيام مهرجاًنا ذو صبغة عالمية. يف أوقات العولمة، عاد    أصبح عيد الهالوين هذه

عيد الهالوين المتأمرك إلى أوروبا ووصل إلى بلدان الشرق األوسط والعديد من البلدان 

اإلسالمية األخرى. يوضح مثال روسيا وهولندا كيف أصبحت هذه العادة جزًءا حيوًيا من 

الثقافة الشعبية العالمية، لم ي نظر إلى 'زء من  حياة الناس. تم تقديم الهالوين إلى روسيا كج

إدخال هذه العادة بطريقة إيجابية فقط. كان النقد يتعلق بالطابع الشرير لها.  كما تقول عالمة  

الهالوين يف   إن   ، بروخوروفا  ايرينا  الثقافية  والمؤرخة  األدبية  والناقدة  الروسية،  اللغة  فقه 

، يعني الذهاب إلى الحفالت. ال تقام هذه الحفالت    روسيا ، وخاصة بالنسبة لجيل الشباب

 

  )1(https://www.telegraph.co.uk/news/2019/10/17/halloween-2019-costumes-will-

create-2000-tonnes-plastic-waste/ 

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/10/17/halloween-2019-costumes-will-create-2000-tonnes-plastic-waste/
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/10/17/halloween-2019-costumes-will-create-2000-tonnes-plastic-waste/
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يف محيط خاص ولكنها أحداث كبيرة، على سبيل المثال يف النوادي الليلية. وبالتالي، ليس 

 هناك الكثير من السمات الفردية لها: 

ال يكاد أحد يهتم بأصول أو جذور أو جوهر الهالوين؛ تظهر استطالعات الرأي التي  

ت اإلنرتنت أن األشخاص الذين يحتفلون هبا يعتربوهنا مناسبة الرتداء  أجريت على منتديا

 المالبس وتغيير قناعهم االجتماعي واالسرتخاء واالستمتاع بصحبة أقراهنم. 

جديدة،   هويات  ليعيشوا  العادة  هذه  الناس  يأخذ  أمريكا،  يف  االحتفال  غرار  على 

هو عنصر مهم هنا. تتم هذه   'جتماعيتغيير القناع اال 'يتغيرون ليوم واحد. وبالتالي، فإن  

 .( 1) األهمية االجتماعية بطريقة كرنفاليه موجهة نحو المرح

وشمال   األوسط  الشرق  منطقة  يف  الهالوين  عن  البحث   ... باألرقام 

 :( 2) إفريقيا

بحث محرك  يف    Googleيشير  به  االحتفال  يتم  )الذي  الهالوين  عيد  أن    31إلى 

يف  المستهلكون  بدأ  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  يف  ناشئة  موضة  هو  أكتوبر( 

الجمعة   أو  فرايدي  بالبالك  يسمى  ما  ظهور  بداية  يف  به  واالحتفال  الهالوين  استكشاف 

 .  السوداء التي يجرب فيها المستهلكين متعة التسويق المخفض

بنسبة    Googleشهدت     عن  بالبحث  االهتمام   يف   سنوي  أساس   على  ٪ 26زيادة 

'Halloween'    يف جميع أنحاء المنطقة. تشهد المملكة العربية السعودية التي احتضنت

 . سنوي  أساس على ٪ 40نمًوا بنسبة    2021عيد الهالوين ألول مرة يف سنة  

 خاص  طابع  ذات أزياء عن   بالبحث  االهتمام يف سنوية  زيادة ٪ 50 ❖

 

 (1  ) Chiramel, Smitha. Trick or Treat. Is Halloween a modern consumer event or does 

is retain a deeper meaning today?. GRIN Verlag, 2016.   

(2) MENA consumers are embracing Halloween 

https://www.imagesretailme.com/analysis/mena-consumers-are-embracing-

halloween/ 

https://www.imagesretailme.com/analysis/mena-consumers-are-embracing-halloween/
https://www.imagesretailme.com/analysis/mena-consumers-are-embracing-halloween/
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  يف  شهرًيا  ٪ 60و   سنوي  أساس   على  ٪ 50زيادة بنسبة    Googleيشهد محرك بحث  

بالبحث عن  "ءاألزيا  أفكار"  و  "األزياء"  فئات  عن  بالبحث  االهتمام  زي  ". زاد االهتمام 

الحبار   سنوي،   أساس  على   التوالي   على  ٪ 215و   ٪ 900بنسبة    "Cruellaزي  "و    "لعبة 

  بالبحث   االهتمام   ارتفع.  2021  لعام   والعروض  األفالم   إصدارات   خلفية   على  األرجح   على

  على   ٪ 70و  ٪ 85  بنسبة  "القراصنة  زي"  و  "الساحرة  زي"  مثل  الهالوين،  كالسيكيات  عن

  "الهالوين  فستان"  ارتفاع  مع  ،   ٪ 365  بنسبة  "الهالوين  مكياج"أساس سنوي. بينما ارتفعت  

 . سنوي  أساس  على  ٪ 135 بنسبة  "األطفال أزياء " عن بالبحث  االهتمام  زاد . ٪ 125  بنسبة

 الحلوى عن البحث يف سنوية  زيادة  ٪ 205 ❖

  ٪ 205ارتفاًعا يف االهتمام بالبحث على أساس سنوي بنسبة    "الحلويات"شهدت  

  مفضل   "الذرة  حلوى"  و.  ٪ 165  بنسبة  "الهالوين   حلوى"  مع  المنطقة،  أنحاء  جميع  يف

  الشرق   منطقة  يف   المتسوقون .  ٪ 150  بنسبة  بالبحث  االهتمام   ارتفع  حيث  متزايد،  بشكل

  عن  بالبحث   االهتمام   حظي.  يريدوهنا   التي  الحلويات  نوع   بشأن  للغاية  محددون  األوسط 

بـ    "شوكوالتة"على    تحتوي  التي   المصطلحات أكرب  من    11باهتمام  يف   "حلوى "ضعًفا 

تشرين الثاين )نوفمرب( من العام   المملكة العربية السعودية من تشرين األول )أكتوبر( إلى 

 الماضي وتضاعف االهتمام يف اإلمارات العربية المتحدة. 

 مقلب أو  الخدعة عن البحث يف سنوية  زيادة  ٪ 110 ❖

عن   بالبحث  االهتمام  .  سنوي  أساس  على  ٪ 110  بنسبة  "مقلب  أو  خدعة"زاد 

  زيادة  مع  سنوي،   أساس   على  ٪ 80  بنسبة  بالبحث   االهتمام   يف   زيادة   "الهالوين  حفلة "  شهدت 

  االهتمام   زيادة  مع  كبيرة  بشعبية  "القرع  نحت"  تحظى  كما.  "الهالوين  زينة "  يف  ٪ 245  بنسبة

 . ٪ 255  بنسبة  بالبحث
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 الهالوين... من وجهة نظر ديننا وعاداتنا 

تستند جميع تقاليد الهالوين تقريًبا إما يف الثقافة الوثنية القديمة أو يف المسيحية. من  

ديننا ومنظومة قيمنا، هذا االحتفال حسب علماء الشريعة اإلسالمية يعد شكالً من  وجهة  

احتفاالتنا   تكون  أن  يجب  كمسلمين،  الشرك.  باب  يف  ويدخل  األصنام  عبادة  أشكال 

يف  هتدف  وأحكامه  اإلسالم  تعاليم  أن  كما  ومعتقداتنا.  إيماننا  وتحفظ  تصون  احتفاالت 

يمان والمحافظة على عقيدة التوحيد نقية خالصة. وحتى المرتبة األولى إلى حماية هذا اإل

يمكننا المحافظة على مجتمعنا مجتمعًا نقيا من أي شائبة من الشوائب التي تشوه الدين،  

التقاليد   كل  فيها على  ونعلنها حربا ال هوادة  وأقالمنا  وإعالمنا  مؤسساتنا  نجند  أن  فعلينا 

 نظومة قيمنا األخالقية والدينية. والممارسات التي نشأت يف مجتمعات بعيدة م

م اإلسالم تحريمًا قاطعا التشبه بغير   تعاليم اإلسالم واضحة يف هذا األمر، فقد حرَّ

المسلمين يف عاداهتم االجتماعية وطقوسهم الدينية وخاصة عباد األوثان أو عباد الشيطان.  

  عن   ولتنهون  المعروفب   لتأمرن  بيده  نفسي  والذي  ”وسلمفقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  

.   الرتمذي  رواه  ”   لكم   يستجاب  فلن   دعوتم  ولئن   صبا،   العذاب  عليكم  اهلل   ليصبن  أو   المنكر 

وين هو أحد أسوأ األعياد بسبب أصله الوثني. وتعترب  الهال   عيد  فإن  إسالمية،  نظر  وجهة  ومن

ضعف   مظاهر  من  مظهرا  االحتفاالت  هذه  مثل  يف  المسلمين  نبذا  مشاركة  أو  إيماهنم، 

نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم الذي بعثه اهلل سبحانه ليخرجنا من  التي أتى هبا  للرسالة 

 ظلمات الجاهلية. 

مالبسهم   يرتدون  وهم  المحتفلين  أطفالنا  يرى  عندما  نفعل،  أن  يمكننا  ماذا  إذن 

ه قد يكون من  التنكرية، ويأكلون الحلوى والشكوالتة، ويذهبون إلى الحفالت؟ يف حين أن

نكون   أن  يجب  أننا  إال  االحتفاالت،  هذه  إلى  االنضمام  أيضًا  المتعة  باب  ومن  المغري 

حريصين على الحفاظ على تقاليدنا الخاصة وعدم السماح ألطفالنا بأن يفسدهم هذا المرح  
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يف ظاهره. ال يزال بإمكان األطفال االستمتاع بوقتهم، واألهم من ذلك، يجب أن    "الربيء"

لموا أننا ال نعرتف إال بالعطالت والمناسبات التي لها أهمية دينية بالنسبة لنا كمسلمين.  يتع

بأهميتها   أعيادنا  تحتفظ  اإلسالم،  يف  والتهور.  للشراهة  أعذار  مجرد  ليست  اإلجازات 

أبنائنا   قلوب  يف  زرعنا  لو  واأللعاب.  والمرح  للفرح  المناسب  الوقت  إتاحة  مع  الدينية، 

بدينهم، فإهنم سينأون بأنفسهم عن حضور احتفاالت هالوين وغيرها من    مشاعر االعتزاز 

من   وغيرها   ... الحب  وعيد  والكريسمس،  الميالد،  أعياد  مثل  اإلسالمية،  غير  األعياد 

األعياد فقد جاء يف حديث الذي رواه البخاري أن الساعة لن تقوم حتى يتبع المسلمون سنن  

 اع. من كان قبلهم شربا بشرب وذراعا بذر

وخالصة القول، إن تحّور طقوس االحتفال وأحواله من منع إلى هوس؛ يشير إلى  

أّنه لن يستقر على ما هو عليه اليوم، وخاصة بعد أن بدأ يف الدول العربية، فهل سيعلو صوت  

مقاومته أم سيأخذ مناحي تبعده عّما يخالف عقيدتنا ومنظومتنا القيمية؟ وهل سيستمر يف 

خاصة أن النقاش حول قيمة االحتفال به يزداد، بينما يرفض بعض أولياء    الغرب بنفس القوة 

 األمور أن يفرض على أبنائهم يف المدارس. 


