 ‐ 50074آﯾﺎ ﻓﺮوش ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﯿﺎد ﮐﺎﻓﺮان ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ﺳﻮال
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺎی ﺷﯿﺸﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪی ﻋﻄﺮ و ﺷﻤﻌﺪان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺎدرات
ﻧﺰد آﻧﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮم ،اﻣﺎ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ در اﻋﯿﺎد ﻧﺼﺮاﻧﻫﺎ )ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ( ﻫﺪاﯾﺎی ﺷﯿﺸﻪای ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺸﻦ آﻧﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻠﯿﺐ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ .آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﻪ ﭘﺲ از ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ و ﻋﻠﻢ و ﺣﻔﻆ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا
ﻣﺗﺮﺳﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻌﺼﯿﺖ او ﺷﻮم.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ در اﻋﯿﺎد ﮐﻔﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ؛ ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻤﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ
اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ آﻧﺎن.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ:
»از ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺎب وزﯾﺮ ﺗﺠﺎرت؛ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻢ ورﺣﻤﺔ اﻟﻪ وﺑﺮﮐﺎﺗﻪ .و ﺑﻌﺪ:
ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺪاﯾﺎی وﯾﮋهی ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﯿﺪ ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﺴﯿﺤ از ﺟﻤﻠﻪ درﺧﺖ ﺳﺎل ﻧﻮ
ﻣﺴﯿﺤ را وارد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎ و اﻫﺪای آن ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﻣﺴﯿﺤ ﻣﻘﯿﻢ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﮐﺮده و در اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﻣﻨﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮد اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﻨﺪ و ﺷ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺟﻮاز آن آﮔﺎﻫ دارﯾﺪ و ﻣداﻧﯿﺪ
ﮐﻪ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﮐﻔﺎرِ ﻣﺸﺮک و اﻫﻞ ﮐﺘﺎب در اﻋﯿﺎدﺷﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ از ورود اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎ و آﻧﭽﻪ در ﺣﻢ آن ﻗﺮار دارد و وﯾﮋهی اﻋﯿﺎد آﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«.
)ﻓﺘﺎوی اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ.(۱۰۵ /۳ :
و از ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﺑﺮﺧ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﻋﯿﺎد ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪی ﺷﻤﺎ
ﭼﯿﺴﺖ؟

2/1

اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
»ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﯾﺎ دﯾﺮ ﮐﻔﺎر در اﻋﯿﺎدﺷﺎن ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﻣﺮد و زن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺗﺮک آن واﺟﺐ
اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻮﻣ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزد از آﻧﺎن اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﺎ را از ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺮﺗﻦ از اﺧﻼﻗﺸﺎن ﻧﻬ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد و زن ﻣﻮﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺻﻮرت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ اﻋﯿﺎد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮع اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ در آن و ﻫﻤﺎری ﺑﺎ اﻫﻞ آن
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﺣﺘ ﮐﻤ ﮐﺮدن آﻧﺎن ﺑﺎ آوردن ﭼﺎی و ﻗﻬﻮه و اﻣﻮر دﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ]ﻗﺮض دادن[ ﻇﺮوف و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،زﯾﺮا اﻟﻪ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﺗَﻌﺎوﻧُﻮاْ ﻋﻠَ اﻟْﺒﺮ ِواﻟﺘﱠﻘْﻮى وﻻ ﺗَﻌﺎوﻧُﻮاْ ﻋﻠَ اﻻﺛْﻢ واﻟْﻌﺪْوانِ واﺗﱠﻘُﻮاْ اﻟﻪ انﱠ اﻟﻪ ﺷَﺪِﻳﺪُ اﻟْﻌﻘَﺎبِ ]ﻣﺎﺋﺪه[۲ :
)و در ﻧﯿﻮﮐﺎری و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻫﻤﺎری ﮐﻨﯿﺪ و در ﮔﻨﺎه و ﺗﺠﺎوزﮔﺮی ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻫﻤﺎری ﻧﻨﯿﺪ و از اﻟﻪ ﭘﺮوا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
اﻟﻪ ﺳﺨﺖ ﮐﯿﻔﺮ اﺳﺖ(.
و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮان در اﻋﯿﺎدﺷﺎن ﻧﻮﻋ از ﻫﻤﺎری در زﻣﯿﻨﻪی ﮔﻨﺎه و ﺗﻌﺪی اﺳﺖ«.
)ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﻟﺸﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز.(۴۰۵ /۶ :
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﻋﻠﻤﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﻓﺘﻮا درﺑﺎرهی ﺟﺸﻦﻫﺎی ﻫﺰاره )ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﻣﯿﻼدی( آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺷﺸﻢ :ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ زﻣﯿﻨﻪای از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻫﻤﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻋﯿﺎدﺷﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﻋﻠﻨ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻋﯿﺎد آﻧﺎن و اﻋﻼم آن ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ]ﺟﺸﻦﻫﺎی[ ﻫﺰاره ،و ﻧﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ،ﭼﻪ اﯾﻦ دﻋﻮت از ﻃﺮﯾﻖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺼﺐ ﺳﺎﻋﺎت و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪی ﻟﺒﺎسﻫﺎ و ﻫﺪاﯾﺎی ﯾﺎدﮔﺎری ﯾﺎ ﭼﺎپ ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎل و دﻓﺘﺮ ﯾﺎ
ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺟﻮاﺋﺰ ﻣﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ورزﺷ و ﯾﺎ ﻧﺸﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻋﯿﺎد ﮐﻔﺎر ﻫﺴﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ان ﺷﺎءاﻟﻪ در ﻋﻮض ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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