 ‐ 145950ﺣﻢ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﺳﻮال

ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ در ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺿﯿﺎﻓﺖ
ﺷﺎم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺨﺘﻦ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن و دﯾﺮ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل در ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﮐﺮده و
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎدﮐﻨ و روﺑﺎن ﺗﺰﺋﯿﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻧﺘﺎی ﻣﺨﻔ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻫﺪﯾﻪای را ﺑﺮای ﯾ از ﺣﻀﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﺪﯾﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﻣآورد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺪون آﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﺪ) .ﺳﺎﻧﺘﺎی ﺳﺮی رﺳﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪا ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ را ﺟﺸﻦ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ
در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﺮاﻓ آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺳﺎﻧﺘﺎ ﮐﻠﻮز ﻫﻤﺨﻮاﻧ دارد( آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )ﻧﺰدﯾﺎن ﺧﺎﻧﻮاده( در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻼل اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺮام؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
در ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﺸﻨ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﺷ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻤ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮان اﺳﺖ و
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻤﺎﻧﺎن ﺟﺰ ﻓﻄﺮ و ﻗﺮﺑﺎن و ﻋﯿﺪ ﻫﻔﺘ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن روز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ ﻋﯿﺪ دﯾﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﺟﺸﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﻋﯿﺪ دﯾﺮی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و از دو ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ :اﮔﺮ ﻗﺼﺪ از آن ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ از روی ﻋﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻋﺒﺎدت ﺗﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮان اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﺧﺘﺮاع اﻋﯿﺎد و
ﺟﺸﻦﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘ ﻋﺎدت اﻫﻞ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ و ﻣﺎ دﺳﺘﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺟﺸﻦ
ﯾ از اﻋﯿﺎد آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ!
و ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎدﮐﻨ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻧﻮﻋ ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﺿﺢ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﯿﺪﺷﺎن اﺳﺖ.
واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻫﯿﭻ ﺟﺸﻦ ﯾﺎ زﯾﻨﺖ ﯾﺎ ﻏﺬای ﺧﺎﺻ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ و آﻣﺎده ﻧﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮان در
ﻋﯿﺪﺷﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در ﺣﺮﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﯿﭻ ﺷ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن ﺟﺸﻦﻫﺎﯾ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﺎ رد و ﺑﺪل ﮐﺮدن ﻫﺪﯾﻪ ﯾﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدن ﺷﯿﺮﯾﻨ و ﻏﺬا و ﯾﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎر و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ ،زﯾﺮا
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻮﻣ ﺷﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ از آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ
در ﮐﺘﺎﺑﺶ اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺠﺤﻴﻢ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﺎن در ﺑﺮﺧ از اﻋﯿﺎدﺷﺎن
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد دﻟﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺑﺎﻃﻠ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎد ﺷﻮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺮ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮدن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و
ذﻟﯿﻞ ﮐﺮدن ﺿﻌﯿﻔﺎن ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ.
و ﻫﺮ ﮐﺲ ﯾ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎر اﺳﺖ ،و ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را از روی ﺗﻌﺎرف ﯾﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺤﺒﺖ ﯾﺎ
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﯾﺎ دﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻮﻋ ﺗﻌﺎرف و ﮐﻮﺗﺎﻫ در دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ و از اﺳﺒﺎب ﻗﻮی ﺷﺪن روﺣﯿﻪی ﮐﺎﻓﺮان و
اﻓﺘﺨﺎر آﻧﺎن ﺑﻪ دﯾﻨﺸﺎن اﺳﺖ« )ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ.(۴۴ /۳ :
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻠ دادهاﻧﺪ .از اﯾﺸﺎن درﺑﺎرهی ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮﺧ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن در ﻧﻮروز و اﻧﺠﺎم دﯾﺮ ﻣﻮاﺳﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎج ﺷﻮﯾﺎن ،ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ،
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪی ﻋﺪس )ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪی ﻓﺮﻣﺎن( و ﺷﻨﺒﻪی ﻣﻘﺪس و ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﯿﺪﺷﺎن ﯾﺎری
ﻣدﻫﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ؛ آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ داد:
»اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ .ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ در ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﯿﺎد آﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻧﻪ در ﻏﺬا و در
ﻟﺒﺎس و ﺷﺴﺘﺸﻮ و روﺷﻦ ﮐﺮدن آﺗﺶ و ﻧﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن ﻋﺎدات ﻫﻤﯿﺸ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﯾﺎ ﻋﺒﺎدت و دﯾﺮ ﻣﻮارد .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن ﻏﺬای ﻣﻬﻤﺎﻧ و دادن ﻫﺪﯾﻪ و ﻓﺮوش ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ ،و اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ اﻋﯿﺎد ﯾﺎ اﻇﻬﺎر زﯾﻨﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻋﯿﺎدﺷﺎن ﭼﯿﺰی از ﺷﻌﺎﺋﺮ آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﻠﻪ
ﻋﯿﺪﺷﺎن ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ روزﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ...اﻣﺎ وﯾﮋه ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﭼﻨﺎﻧﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ :در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ اﺧﺘﻼﻓ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﻪ ﮔﺮوﻫ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ و
ﮔﺮوﻫ دﯾﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﻄﯿﺤﻪ )ﺣﯿﻮاﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﺎخ ﺣﯿﻮان دﯾﺮی زﺧﻤ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺮده( را در روز ﻋﯿﺪ آﻧﺎن ﺳﺮ ﺑﺒﺮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﮐ را ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪه اﺳﺖ .و ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻋﺠﻢ ﭘﯿﺮوی
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻮروز و ﻣﻬﺮﮔﺎن آﻧﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزد و ﺗﺎ ﻫﻨﺎم ﻣﺮگ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن
ﻣﺤﺸﻮر ﻣﺷﻮد .در ﺳﻨﻦ اﺑ داود از ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﺿﺤﺎک رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی در دوران رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
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ﻧﺬر ﻧﻤﻮد ﺷﺘﺮی را در ﺑﻮاﻧﻪ ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺬر ﮐﺮدهام ﺷﺘﺮی را در
ﺑﻮاﻧﻪ ﻧﺤﺮ ﮐﻨﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺘ از ﺑﺖﻫﺎی ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه
ﻣﺷﺪه؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﯾﺎ ﻋﯿﺪی از اﻋﯿﺎدﺷﺎن آﻧﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ .ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﻧﺬرت
وﻓﺎ ﮐﻦ زﯾﺮا ﻧﺬری ﮐﻪ در ﻣﻌﺼﯿﺖ اﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﻣﺎﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ وﻓﺎ ﺷﻮد .اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ
آن ﻣﺮد اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺬرش وﻓﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ اﯾﺸﺎن را آﮔﺎه ﻧﻤﻮد آﻧﺠﺎ ﻋﯿﺪﮔﺎه و ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻔﺎر ]ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾ ﺟﺸﻦ[ ﻧﺒﻮده،
ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻪ اﺻﻞ در وﻓﺎی ]ﺑﻪ ﻧﺬر و ﻋﻬﺪ[ ﺑﺮ وﺟﻮب اﺳﺖ ،و ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﺬری ﮐﻪ در ﻣﻌﺼﯿﺖ اﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻓﺎ ﻧﺪارد .وﻗﺘ ذﺑﺢ و
ﻗﺮﺑﺎﻧ در ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﯿﺪ آﻧﺎن اﺳﺖ ﻣﻌﺼﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﺧﻮد ﻋﯿﺪ ﭼﻪ ﺣﻤ دارد؟ ﺑﻠﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ و ﺻﺤﺎﺑﻪ و دﯾﺮ اﺋﻤﻪی اﺳﻼم ﺑﺮ آﻧﺎن ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﯿﺎد ﺧﻮد را در
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣ آﺷﺎر ﻧﺴﺎزﻧﺪ ﺑﻠﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻨﻬﺎﻧ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن
را آﺷﺎر ﺳﺎزﻧﺪ؟ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻋﺠﻢ را ﻧﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ و در روز ﻋﯿﺪ
ﻣﺸﺮﮐﺎن وارد ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﺸﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺸﻢ ]ﺧﺪاوﻧﺪ[ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺎزل ﻣﺷﻮد .اﮔﺮ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎ ﯾﺎ ﻫﺪﻓ
دﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﺧﺸﻢ اﻟﻬ ﻣﻮرد ﻧﻬ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﺲ ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﺎر ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨﺸﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻢ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ؟
از ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺳﻠﻒ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل :واﻟﱠﺬِﻳﻦ  ﻳﺸْﻬﺪُونَ اﻟﺰور) و ]ﺑﻨﺪﮔﺎن رﺣﻤﺎن[ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﻫﺪ دروغ ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ( ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﯾﻌﻨ در اﻋﯿﺎد ﮐﻔﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ درﺑﺎرهی ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ اﻋﯿﺎد ﺑﺪون اﻧﺠﺎم آن
ﺑﺎﺷﺪ ،درﺑﺎرهی اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﻫﺎی آن اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﺗﻮان ﮔﻔﺖ؟ ﺣﺎل آﻧﻪ در ﻣﺴﻨﺪ و ﺳﻨﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻮﻣ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزد از آﻧﺎن اﺳﺖ و در ﻟﻔﻈ دﯾﺮ :ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ
ﺷﺒﯿﻪ ﺷﻮد از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜ ﺟﯿﺪ اﺳﺖ .و اﮔﺮ اﯾﻦ در ﻣﻮرد ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﺎن ـ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻋﺎدات ـ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ آﻧﺎن در ﻣﻮارد ﻣﻬﻢﺗﺮ ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟« )اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﺒﺮی ۴۸۷ /۲ :و ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی.(۳۲۹ /۲۵ :
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎره ی ).(13642
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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