 ‐ 216480آﯾﺎ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﺴﻘﻼﻧ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﻼد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺳﻮال
آﯾﺎ واﻗﻌﺎ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﺴﻘﻼﻧ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻟﻮدی را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ؟ ﭼﻮن اﯾﻨﺠﺎ در اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاز
ﻋﺴﻘﻼﻧ در ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻟﻮد اﺳﺘﺪﻻل ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺒﻮی از ﺑﺪﻋﺖﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺪﻋﺘ را راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺧﻠﻔﺎی ﻓﺎﻃﻤ ﻋﺒﯿﺪی
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻫﯿﭻﯾ از ﺳﻠﻒ در ﺳﻪ ﻗﺮن ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﺟﺎﯾﺰ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ
داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﺻﻞ و اﺳﺎس در ﺗﺸﺮﯾﻊ ،ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺰ وارﺛﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻋﻠﻢ را ﺑﺮ دوش دارﻧﺪ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل اﻫﻞ ﻋﻠﻢ
را ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻓﻬﻢ دﯾﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭘﺮوردﮔﺎر از اﯾﻦ ﻓﻬﻢ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ وﻟ اﻟﺰاﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﯾ ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﻮﯾﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ او ﻣﺠﺘﻬﺪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﺑﻪ رای ﺻﺤﯿﺢ رﻓﺖ دو ﭘﺎداش دارد :ﭘﺎداش اﺟﺘﻬﺎد و ﺗﻼش ﻋﻠﻤ ،و
ﭘﺎداش رای ﺻﺤﯿﺢ .و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺖ اﺟﺮ اﺟﺘﻬﺎدش را دارد و ﺧﻄﺎﯾﺶ ﺑﺨﺸﻮده اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻗﺎﻋﺪهی ﺷﺮﻋ در ﺣﻖ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺠﺘﻬﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻃﻠﺐ ﺣﻖ ﺗﻼش ]ﻋﻠﻤ [ﮐﻨﺪ و در ادﻟﻪ ﻧﻈﺮ اﻧﺪازد اﮔﺮ ﺑﻪ رای
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺳﺪ دو اﺟﺮ دارد و اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ ﯾ ﭘﺎداش دارد ،ﯾﻌﻨ ﭘﺎداش اﺟﺘﻬﺎدش را ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﺑﺎز ).(۸۹ /۶
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
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ﺳﯿﻮﻃ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»از ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ،ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺼﺮ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ درﺑﺎرهی اﻧﺠﺎم ]ﺟﺸﻦ[ ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ داد:
اﺻﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ و از ﻫﯿﭻ ﯾ از ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ در ﺳﻪ ﻗﺮن ]ﻧﺨﺴﺖ[ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧ
ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﺿﺪ آن اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴ در اﻧﺠﺎم آن در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺤﺎﺳﻨﺶ و دوری از ﺿﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻋﺘ اﺳﺖ ﺣﺴﻨﻪ و
ﮔﺮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
و ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺨﺮﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾ اﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ آﺷﺎر ﺷﺪه و آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ در روز ﻋﺎﺷﻮرا روزه ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﺲ از آﻧﻬﺎ درﺑﺎرهی
ﮐﺎرﺷﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻋﻮن را در آن ﻏﺮق ﮐﺮد و ﻣﻮﺳ را ﻧﺠﺎت داد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ از
روی ﺷﺮ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ آن را روزه ﻣﮔﯿﺮﯾﻢ.
از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺠﺎم ﺷﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﯾ روز ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻨﺘ ﮐﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ دادن ﯾ ﻧﻌﻤﺖ ﯾﺎ دﻓﻊ ﯾ ﺑﻼ ،ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻧﻈﯿﺮ آن روز در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺮار ﻣﺷﻮد.
ﺷﺮ اﻟﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻋﺒﺎدات ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺠﺪه و روزه و ﺻﺪﻗﻪ و ﺗﻼوت؛ و ﭼﻪ ﻧﻌﻤﺘ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻌﻤﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
رﺣﻤﺖ در آن روز؟
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ :ﺑﺎﯾﺪ ]اﯾﻦ ﮐﺎر[ ﺑﻪ دﻗﺖ در ﻫﻤﺎن روز اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳ در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ را
در ﻧﻈﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﺪ را در ﭼﻪ روزی از ﭼﻪ ﻣﺎﻫ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ...
اﯾﻦ در ﻣﻮرد اﺻﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر.
اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺷﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﻮد از
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻼوت و ﻏﺬا دادن و ﺻﺪﻗﻪ و ﺧﻮاﻧﺪن اﺷﻌﺎری در ﻣﺪاﺋﺢ ﻧﺒﻮی و زﻫﺪ ﮐﻪ دل را ﺑﻪ
ﺳﻮی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﯿﺮ و ﺗﻼش ﺑﺮای آﺧﺮت ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ آورد.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺮو اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﮔﯿﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻤﺎع و ﻟﻬﻮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن؛ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد آن ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﺷﺎدی اﯾﻦ روز
ﻣﺒﺎح اﺳﺖ ﻣﺸﻠ ﻧﺪارد و آﻧﭽﻪ ﺣﺮام و ﻣﺮوه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر آﻧﭽﻪ ﺧﻼف اوﻟ اﺳﺖ« )اﻟﺤﺎوی
ﻟﻠﻔﺘﺎوی.(۲۲۹ /۱ :
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اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد:
ﺳﺨﻦ درﺑﺎرهی آﻧﭽﻪ از ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ :در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺟﺸﻦ ﻣﻮﻟﺪ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ ،و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﮐﻼﻣﺶ آورده ﺑﺗﻮﺟﻬ ﺷﻮد.
دوم :آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از
آن ﺷﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻼوت و ﻏﺬا دادن و ﺻﺪﻗﻪ و ﺧﻮاﻧﺪن اﺷﻌﺎری در
ﻣﺪاﺋﺢ ﻧﺒﻮی و زﻫﺪ ﮐﻪ دل را ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﯿﺮ و ﺗﻼش ﺑﺮای آﺧﺮت ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ آورد.
ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻣﺮوزه در ﺟﺸﻦﻫﺎی ﻣﻮﻟﻮدی و دﯾﺮ ﺟﺸﻦﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ
ﺣﺠﺮ ﻓﺘﻮاﯾﺶ را ﺑﻨﺎﺑﺮ آن ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل و روز اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم اﯾﻦ دوران ﻧﺎه ﺑﯿﻨﺪازد
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺟﺸﻦﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺮات اﺳﺖ و ﺑﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎﻫﺎن زﺷﺖ و
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻼف ﺷﺮﻋ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن آﮔﺎه اﺳﺖ!
ﺑﺨﺎری ) (۸۶۹و ﻣﺴﻠﻢ ) (۴۴۵از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣدﯾﺪ
ﮐﻪ ]اﻣﺮوزه[ زﻧﺎن ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﻣﮐﻨﻨﺪ آﻧﺎن را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎز ﻣداﺷﺖ ﭼﻨﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از آن ﻣﻨﻊ ﺷﺪﻧﺪ!
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺎل ﻣﺮدم در اﻧﺠﺎم آن دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺷﺪه ،درﺑﺎرهی ﮐﺎری ﮐﻪ اﺳﺎس آن ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺮات دﯾﺮی ﺑﻪ آن اﻓﺰودهاﻧﺪ ﭼﻪ
ﻣﺷﻮد ﮔﻔﺖ؟
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﺷﺎﻃﺒ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ دﻗﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻠﻒ ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﯾﺪ ﭘﮔﯿﺮ رﺧﺼﺖ ﻣﺬاﻫﺐ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﻗﻮﻟ را ﮐﻪ
ﻣﻮاﻓﻖ دﻟﺨﻮاﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺮد ﮔﺮدنﺑﻨﺪ ﻃﺎﻋﺖ را از ﮔﺮدن اﻧﺪاﺧﺘﻪ و در ﭘﯿﺮوی از ﻫﻮای ﻧﻔﺲ زﯾﺎدهروی ﮐﺮده و آﻧﭽﻪ را ﺷﺎرع
ﻗﺮار داده ﻧﻘﺾ ﻧﻤﻮده و آﻧﭽﻪ را ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ )اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت.(۳ /۱۲۳ :
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ) (107645و ) (128171ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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