 ‐ 145893ﺣﺎﻻت و اﺣﺎم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﺸﻦﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺳﻮال

اﯾﻦ ﺳﻮال را ﺑﺮای آن ﻣﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺪهای از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﯾ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒ رخ داده اﺳﺖ :ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺟﺰو ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﯾﺪاری ﺧﺎص ﺑﺎ ﯾ وزﯾﺮ ﻧﺼﺮاﻧ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻢ .ارادهی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﻢ .در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺷﯿﺦ ]ﻣﺴﺠﺪ[ و ﺳﻪ ﺗﻦ از ﺧﻮاﻫﺮان ﺟﺸﻦ دﯾﻨ ﺧﺎﺻ را ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ دﯾﺮ ادﯾﺎن ﺷﻤﻊﻫﺎﯾ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و دور درﯾﺎﭼﻪای ﮐﻪ ﺟﺸﻦ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه
ﺑﻮد ﻃﻮاف ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﯿﺪوارم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺪﻋﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ؟ و ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺟﺸﻦﻫﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺣﻢ ﺷﺮﻋﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻦﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮان .اﯾﻦ اﻧﻮاع را ﻣﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد:
۱ـ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺸﻦﻫﺎی دﯾﻨ ﮐﻔﺎر ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺒﺮﯾ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺣﻼل
ﻧﻤﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻨﺎه ﺷﺮﮐﺖ و اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺟﺸﻦﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﺮ اﻧﻮاع اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﻣﺎ ﺗﺒﺮﯾ ﮔﻔﺘﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ وﯾﮋهی ﮐﻔﺮ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ ﺑﺮای اﻋﯿﺎد ﯾﺎ روزهﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﺒﺮﯾ ﺑﻮﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻋﯿﺪ
ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎرک ﯾﺎ ﻋﯿﺪﺗﺎن را ﺧﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن .اﯾﻦ اﮔﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪهاش از ﮐﻔﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪی ﻣﺤﺮﻣﺎت و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺮای ﺳﺠﺪه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﺗﺒﺮﯾ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،و ﺑﯿﺶ از ﺗﺒﺮﯾ ﮔﻔﺘﻦ
او ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻤﺮ و ﻗﺘﻞ و ارﺗﺎب زﻧﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ.
)أﺣﺎم أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ.(۲۱۱ /۳ :
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ذﻫﺒ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن ﻋﯿﺪی داﺷﺘﻨﺪ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﯿﺪی داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﻣﺨﺼﻮص آﻧﺎن ﺑﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ]در اﯾﻦ
اﻋﯿﺎد[ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻗﺒﻠﻪﺷﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ )ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﺨﺴﻴﺲ ﺑﺄﻫﻞ اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﺤﻤﺔ.(۱۹۳ /۴ :
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوای ) (947و ) (11427و ) (4528و ) (1130و ).(115148
۲ـ ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرهی ﺣﻢ ﺣﻀﻮر ﺟﺸﻦﻫﺎی ﺷﺨﺼ ﮐﺎﻓﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ازدواج ﯾﺎ ﺷﻔﺎ از ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻔﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ،
اﻣﺎ ﻗﻮل راﺟﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﺸﻦﻫﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺷﺮﻋ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم ﯾﺎ
دﻋﻮﺗﺸﺎن ﺑﻪ دﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ) (127500ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
۳ـ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ و ﺟﺸﻦﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻔﺎر ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﺧﻮردن ﻏﺬاﯾ ﺧﺎص ﯾﺎ روﺷ
وﯾﮋه از ﮐﺎﻓﺮان ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺷﻤﻊ و ﻃﻮافِ آن.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﻋﯿﺎد آﻧﺎن اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻧﻪ در ﻣﻮرد ﻏﺬا و ﻧﻪ
ﻟﺒﺎس و ﺷﺴﺘﺸﻮ و روﺷﻦ ﮐﺮدن آﺗﺶ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﺮ ﮐﺎری در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﻌﯿﺸﺖ ﯾﺎ ﻋﺒﺎدت ﯾﺎ ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻏﺬا و دادن ﻫﺪﯾﻪ و ﻓﺮوش ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ]ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ[.
و اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزیﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻋﯿﺎد ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد و اﻇﻬﺎر زﯾﻨﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ :ﺑﺮای آﻧﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﺨﺘﺺ آﻧﺎن را در اﻋﯿﺎدﺷﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ روز ﻋﯿﺪ آﻧﺎن ﻧﺰد
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ روزﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﯿﭻ ﯾ از وﯾﮋﮔﻫﺎی آﻧﺎن را ﺑﺮﻧﯿﺮﻧﺪ« )ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی.(۳۲۹ /۲۵ :
۴ـ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ در ﻫﯿﭻ ﺟﺸﻨ ـ ﭼﻪ از ﺳﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﭼﻪ ﮐﺎﻓﺮان ـ ﮐﻪ در آن دﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﻃﻠ ﺗﺮوﯾﺞ
ﻣﺷﻮد ﯾﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﻨﺤﺮﻓ ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
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ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎرهی ) (3325و ).(10213
۵ـ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺸﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮار ﻣﺷﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ روز ﻣﺎدر و
اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﯾﺎ ﻋﯿﺪ از ﺳﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎرهی ) (5219و ) (1027و ) (26804و ) (59905را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺸﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ذاﺗﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺪ ﻋﺸﺎق )واﻟﻨﺘﺎﯾﻦ( ﯾﺎ ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺨﺺ
ﻓﺎﺟﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻤﺮ ،ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖِ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﯾ ﺣﺰب ﮐﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﻓﺎﺟﺮ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎره ی ).(135119
۷ـ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺸﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮان ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼط ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﯾﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘ ﯾﺎ ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﺣﺮام اﺳﺖ
ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ) (6992و ).(97014
ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻞ در آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻮق و ﺟﺸﻨ ﮐﻪ در آن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼط و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻔﺎر
از ﻃﺮﯾﻖ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺷﻤﻊ و ﻃﻮافِ آن و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ دﯾﻦ ﺑﺎﻃﻞ و ﺗﺮوﯾﺞ آن ـ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺳﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ آن ـ ﺑﻠﻪ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
و اﻗﺮار ﺷﻌﺎﺋﺮ ﮐﻔﺮ ،ﭘ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد.
و اﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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