
 حكم االحتفال �عياد الربيع وشم النسيم                                                  دمحم أبوزيدفضيلة الشيخ فوزى 

ما حكم الدين يف االحتفال �عياد الربيع وشم النسيم؟ وهل جيوز اخلروج : سؤال
  ؟يف هذا اليوم

 ---------  
صر  صريني، فال   –شم النسيم 8لوضع الذي جنده يف م كان عيدًا عن قدماء امل

ألن يل عيدان؛ عيد األضحى وعيد الفطر، هذه هى األعياد  ،جيوز يل أن أحتفي به
صة يب   .اإلسالمية اخلا

 –إىل منتزه، أو إىل أي مكان أشم فيه اهلواء  .. لكن إذا خرجت يف هذا اليوم
 ،فال شيء عليَّ يف هذا األمر –ليس بنيَّة االحتفال، ولكن بنية النزهة أو السياحة 

لكن . ألنين مل أرتكب منكرًا ^ى عنه الدين، ومل أعمل عمًال خمالفًا لشرع هللا عزَّ وجلَّ 
إذا كنت خارجًا وhوي أن أحتفي gذا !! 8لنيةهنا هذا الكالم مىت تكون املخالفة؟ 

أh ال أشارك وال .. ال . تفني يف هذه املناسبةخارج من أجل أن أشارك احمل... العيد 
   .األمرأحتفي gذا 

صور ال صاحلون يف هذه الع يفضلون عدم اخلروج من املنزل يف  –ة طيبوقد كان ال
gا  ألهذا اليوم، حىت ال خيتلطوا 8ملنكرات، وال يطلعون وال يرون املنكرات اليت متُ 

الشوارع واvتمعات، ألنك إذا مل تفعل ستشارك، ورمبا ال تستطيع املنع فتكون قد 
أو عمل ..  كل هذه املنكرات، ضل يف هذا اليوم البعد عن  دخلت يف اإلمث، فاألف

ما اليوم؟  :والديأل قلت -معذرة و  - يف هذه السنة يوم شم النسيمأh .. صاحل 
صمنا  : قلت هلماالثنني،  صوم إن شاء هللا، ف ألن  -يوم شم النسيم  -كلنا هيا بنا ن

ماذا : ن تساءلواو ن الغافلو اجلماعة اجلاهل .صيام يوم االثنني سنة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
صائمون � عزَّ وجلَّ . أم ساملون اً سردين مأ اً ستأكلون؟ فسيخ    .  ما لنا وهلذا الكالم؟ حنن 

صريني، فال ينبغي أن حنيي ما   ما لنا وليوم شم النسيم فإنه كان عيدًا للقدماء امل
صريون من أحيا : ( هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قال ملسو هيلع هللا ىلصسنة رسول !! ماذا حنيي؟. كان عليه القدماء امل

من أحيا سنيت عند : (، وقال ملسو هيلع هللا ىلص١)سنيت عند مما�ا أحيا هللا قلبه يوم متوت القلوب
. الذي حييي سنًة يف هذا الزمان فله أجر مائة شهيد. ٢)فساد أميت فله أجر مائة شهيد

صريني؟ فنحن حنيي سنة رسول هللا أ   م حنيي سنة القدماء امل

صريون.. ال  وميكن ساعد . بل حنيي سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ونبطل هذه العادات اليت توارثها امل

فيكون مزيداً من على بقائها إخواننا املسيحيون على أساس أ^ا تلي اليوم الذي حيتفلون فيه بعيدهم 
                                                           

من أحيا سنة من سنيت قد أميتت بعدي فعمل gا الناس كان له مثل أجر من عمل gا ال ينقص من : (روى أن ماجة عن عمرو بن عوف � بلفظ ١
 ). أجورهم شيئاً 

 ).من متسك بسنيت عن فساد أميت فله أجر مائة شهيد: ( عن أيب هريرة � بلفظوأبو نعيم روى الطرباين  ٢
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ال ، ال نريد أن نكون إمعة، بل نريد أن تكون ...  هذا األمر االحتفال، وحىت يشاركهم املسلمون يف

صيتنا اإلسالمية املستقلة، فال حنيي هذا اليوم 8حتفال، وال نشارك من حيتفي gذا اليوم، ألن  لنا شخ

  .هذا ليس عيداً إسالمياً 

صحبه وسلم صلى هللا على سيدh دمحم وعلى آله و   و

**************  


