 ‐ 73007ﺣﻢ ﻋﯿﺪ ﻋﺸﺎق )وﻟﻨﺘﺎﯾﻦ(
ﺳﻮال
ﻋﯿﺪ ﻋﺸﺎق )وﻟﻨﺘﺎﯾﻦ( ﭼﻪ ﺣﻤ دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ:
ﻋﯿﺪ ﻋﺸﺎق ،ﯾ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻣ ﺟﺎﻫﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘ ﭘﺲ از وارد ﺷﺪن رﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺸ ﺑﻪ ﻧﺎم وﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در  ۱۴ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل  ۲۷۰ﻣﯿﻼدی اﻋﺪام ﺷﺪ .ﮐﺎﻓﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ را ﺟﺸﻦ
ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و در آن ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﻓﺤﺸﺎ و ﻣﻨﺮ ﻣﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾ از اﻋﯿﺎد و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﮐﺎﻓﺮان را ﮔﺮاﻣ ﺑﺪارد ،زﯾﺮا ﻋﯿﺪ ﺑﺨﺸ از ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ و در
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺺ )ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ( ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﻋﯿﺎد ﺑﺨﺸ از ﺷﺮع و روش و ﻣﻨﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ درﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ﻟﻞ ﺟﻌﻠْﻨَﺎ ﻣﻨﻢ ﺷﺮﻋﺔً وﻣﻨْﻬﺎﺟﺎ ]ﻣﺎﺋﺪه[۴۸ :
)ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾ از ﺷﻤﺎ ]اﻣﺖﻫﺎ[ ﺷﺮﯾﻌﺖ و راه و روﺷ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ(
ﻟﻞ اﻣﺔ ﺟﻌﻠْﻨَﺎ ﻣﻨﺴﺎ ﻫﻢ ﻧَﺎﺳﻮه] ﺣﺞ[۶۷ :
)ﺑﺮای ﻫﺮ اﻣﺘ ﻣﻨﺎﺳ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ(
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]ﻣﻨﺎﺳ [ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻠﻪ و ﻧﻤﺎز و روزه؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﺎن در ﻋﯿﺪﺷﺎن و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن در دﯾﺮ
راه و روشﻫﺎﯾﺸﺎن ،زﯾﺮا ﻣﻮاﻓﻘﺖ در ﻋﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ در ﮐﻔﺮﺷﺎن اﺳﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ در ﺑﺮﺧ ﻓﺮوع ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ در ﺑﺮﺧ
ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی ﮐﻔﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﻠﻪ اﻋﯿﺎد ﯾ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن از ﯾﺪﯾﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده
ﻣﺷﻮﻧﺪ و از آﺷﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻫﺮ دﯾﻨ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ در آن ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ در ﺧﺎصﺗﺮﯾﻦ و آﺷﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﮐﻔﺮ
ﻣﺑﺎﺷﺪ و ﺷ در آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ در اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .اﻣﺎ آﻏﺎز آن در ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻨﺎه
اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻮدن اﻋﯿﺎد اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻫﺮ ﻗﻮﻣ ﻋﯿﺪی دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﻣﺎﺳﺖ .و
اﯾﻦ زﺷﺖﺗﺮ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در ﭘﻮﺷﯿﺪن زﻧﺎر )ﻟﺒﺎس ﺧﺎص اﻫﻞ ذﻣﻪ( و دﯾﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آﻧﺎن اﺳﺖ؛ زﯾﺮا آن ﯾ ﻋﻼﻣﺖ
وﺿﻌ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰوی از دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺪف از آن ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻋﯿﺪ و ﺗﻮاﺑﻊ آن ﺑﺨﺸ از دﯾﻨ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد و اﻫﻠﺶ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺒﺒﺶ ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ و ﻣﺠﺎزات اﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ« )اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ.(۲۰۷ /۱ :
وی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ در ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﻋﯿﺎد آﻧﺎن اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻧﻪ در ﻣﻮرد ﻏﺬا و
ﻟﺒﺎس و ﻧﻪ ﻏﺴﻞ و روﺷﻦ ﮐﺮدن آﺗﺶ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻋﺎدات ﻫﻤﯿﺸ در اﻣﺮ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﯾﺎ ﻋﺒﺎدت و ﻏﯿﺮ آن .و ﺑﺮﮔﺰاری وﻟﯿﻤﻪ و
ﻫﺪﯾﻪ دادن و ﻓﺮوش ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﻧﻪ اﺟﺎزه ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزی در اﯾﻦ اﻋﯿﺎد و اﺑﺮاز زﯾﻨﺖ در آن ﺣﻼل
ﻧﯿﺴﺖ.
در ﮐﻞ :آﻧﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ اﻋﯿﺎدﺷﺎن را ﺑﺎ ﭼﯿﺰی از ﺷﻌﺎﺋﺮﺷﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ روز ﻋﯿﺪﺷﺎن ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﯾﺮ اﯾﺎم اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﯿﺰی از وﯾﮋﮔﻫﺎی آﻧﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ روز اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ« )ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی:
.(۳۲۹ /۲۵
ﺣﺎﻓﻆ ذﻫﺒ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﻋﯿﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﯿﺪی ،اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺼﻮص
ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ در اﯾﻦ اﻋﯿﺎد ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺪارد
)ﺗﺸﺒﻪ اﻟﺨﺴﯿﺲ ﺑﺄﻫﻞ اﻟﺨﻤﯿﺲ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﺤﻠﺔ اﻟﺤﻤﺔ.(۱۹۳ /۴ :
ﺣﺪﯾﺜ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده را ﺑﺨﺎری ) (۹۵۲و ﻣﺴﻠﻢ ) (۸۹۲از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ
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ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﺑﺮ در ﺣﺎﻟ ﺑﺮ ﻣﻦ وارد ﺷﺪ ﮐﻪ دو دﺧﺘﺮک از دﺧﺘﺮﮐﺎن اﻧﺼﺎر اﺷﻌﺎری را ﮐﻪ اﻧﺼﺎر در روز ﺑﻌﺎث
ﺳﺮوده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آواز ﻣﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :و آن دو ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ اﺑﻮﺑﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﺷﯿﻄﺎن در ﺧﺎﻧﻪی
رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ؟! آن روز ﻋﯿﺪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :ای اﺑﺎﺑﺮ ،ﻫﺮ ﻗﻮﻣ ﻋﯿﺪی
دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﻣﺎﺳﺖ.
اﺑﻮداود ) (۱۱۳۴از اﻧﺲ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ دو روز داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎزی ]و ﺷﺎدی[ ﻣﮐﺮدﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ دو روز ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ در ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ در آن ﺑﻪ
ﺑﺎزی ﻣﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن دو ،ﭼﯿﺰی ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد :روز
ﻗﺮﺑﺎن و روز ﻓﻄﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑ داود ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﯾ از وﯾﮋﮔﻫﺎی ﻫﺮ اﻣﺖ اﺳﺖ و ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﯿﺎد و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی اﻫﻞ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ و ﻣﺸﺮﮐﺎن
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﯿﺪ ﻋﺸﺎق ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ:
۱ـ از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:
اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺪ ﻋﺸﺎق رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾ از
اﻋﯿﺎد ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ و در آن ﻟﺒﺎس و ﮐﻔﺶ ﺳﺮخ ﻣﭘﻮﺷﻨﺪ و ﮔﻞﻫﺎی ﺳﺮخ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻣدﻫﻨﺪ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺣﻢ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﻋﯿﺪی را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻮری ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
»ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﯿﺪ ﻋﺸﺎق از ﭼﻨﺪ وﺟﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ:
اوﻻ :اﯾﻦ ﻋﯿﺪی اﺳﺖ ﺑﺪﻋ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺳﺎﺳ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺪارد.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ و دﻟﺪادﮔ دﻋﻮت ﻣدﻫﺪ.
ﺳﻮم :ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺘﻐﺎل ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻮر ﺑارزﺷ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ روش ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ اﺳﺖ.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ روز ﻫﯿﭻ ﯾ از ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﭼﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮردﻧ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﯾﺎ ﻟﺒﺎس
ﯾﺎ ﻫﺪﯾﻪ دادن و ﻏﯿﺮ آن.
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺮو ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ از ﮐﺲ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﻫﻤﻪی ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ،ﭼﻪ آﺷﺎر و ﭼﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎ را در رﻋﺎﯾﺖ و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﻮد ﻧﻪ
دارد« )ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ.(۱۹۹ /۱۶ :
۲ـ از ﻋﻠﻤﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﺑﻌﻀ از ﻣﺮدم در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻓﻮرﯾﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی روز ﻋﯿﺪ ﻋﺸﺎق وﻟﻨﺘﺎﯾﻦ
را ﺟﺸﻦ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮔﻞﻫﺎی ﺳﺮخ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻫﺪﯾﻪ ﻣدﻫﻨﺪ و ﻟﺒﺎس ﻗﺮﻣﺰ ﭘﻮﺷﯿﺪه و اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺮﯾ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﺮﺧ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺮﯾﻨﻫﺎﯾ ﺑﻪ رﻧ ﻗﺮﻣﺰ و ﻧﻘﺶ ﻗﻠﺐ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﻣﻓﺮوﺷﻨﺪ و ﺑﺮای اﺟﻨﺎﺳ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ روز
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣرﺳﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اوﻻ درﺑﺎرهی ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ روز ،ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺧﺮﯾﺪن از ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎ در اﯾﻦ روز
ﭼﺴﺖ؟ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ روز ﺟﺸﻦ ﻧﻤﮔﯿﺮﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ در اﯾﻦ روز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد را
ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ﮐﺎرﺷﺎن ﭼﻪ ﺣﻤ دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ:
»ادﻟﻪی ﺻﺮﯾﺢ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع ﺳﻠﻒ اﻣﺖ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﯿﺎد در اﺳﻼم ﺗﻨﻬﺎ دو ﻋﯿﺪ اﺳﺖ :ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،و
دﯾﺮ اﻋﯿﺎد ﭼﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﯾ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﻪی ﺧﺎﺻ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﺮ اﻋﯿﺎدی ﻧﻮﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺪﻋ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣآﯾﻨﺪ و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن را ﺟﺸﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و در آن اﻇﻬﺎر ﺷﺎدی ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺮﮔﺰاری آن ﻫﺮ
ﻧﻮع ﻫﻤﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻮﻋ ﺗﻌﺪی و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺪود ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺣﺪود اﻟﻪ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬارد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺘﻢ
ورزﯾﺪه .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﯿﺎد ﮐﻔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻨﺎه اﻧﺪر ﮔﻨﺎه اﺳﺖ زﯾﺮا ﺣﺎوی ﻧﻮﻋ ﺗﺸﺒﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﻮﻋ
ﻣﻮاﻻت و دوﺳﺘ ﺑﺎ اﻫﻞ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ ،ﺣﺎل آﻧﻪ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻮﻣﻨﺎن را از ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﻔﺮان و دوﺳﺘ ﺑﺎ آﻧﺎن
ﻧﻬ ﻧﻤﻮده و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻮﻣ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزد از آﻧﺎن اﺳﺖ .ﻋﯿﺪ
ﻋﺸﺎق ﻧﯿﺰ از ﺟﻨﺲ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا از اﻋﯿﺎد وﺛﻨ و ﺷﺮکآﻣﯿﺰ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﻪ و
آﺧﺮت اﯾﻤﺎن دارد آن را ﺟﺸﻦ ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ آن اﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﺒﺮﯾﺶ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ از روی اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش
و دوری از اﺳﺒﺎب ﺧﺸﻢ اﻟﻪ و ﻣﺠﺎزاتِ او آن را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎری رﺳﺎﻧ و ﻫﻤﺎری در ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﺎ دﯾﺮ اﻋﯿﺎد ﺣﺮام ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪای از ﺟﻤﻠﻪ ]ﺗﻬﯿﻪ[
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ﺧﻮردﻧ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﯾﺎ ﻓﺮوش و ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﻫﺪﯾﻪ دادن ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪرﺳﺎﻧ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﯾﺎ دﯾﺮ ﻣﻮراد ﺣﺮام اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪی اﯾﻨﻬﺎ از
ﺟﻤﻠﻪی ﺗﻌﺎون ﺑﺮ ﮔﻨﺎه و ﺗﻌﺪی و ﻣﻌﺼﯿﺖ اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اوﺳﺖ ،ﺣﺎل آﻧﻪ اﻟﻪ ﺟﻞ و ﻋﻼ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﺗَﻌﺎوﻧُﻮاْ ﻋﻠَ اﻟْﺒﺮ ِواﻟﺘﱠﻘْﻮى وﻻ ﺗَﻌﺎوﻧُﻮاْ ﻋﻠَ اﻻﺛْﻢ واﻟْﻌﺪْوانِ ]ﻣﺎﺋﺪه[۲ :
)و در ﻧﯿﻮﮐﺎری و ﺗﻘﻮا ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻫﻤﺎری ﮐﻨﯿﺪ و در ﮔﻨﺎه و ﺗﻌﺪی دﺳﺘﯿﺎر ﻫﻢ ﻧﺸﻮﯾﺪ(.
ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪی اﺣﻮاﻟﺶ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﭼﻨ زﻧﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در اوﻗﺎت ﻓﺘﻨﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد ،و
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮔﻤﺮاﻫ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﻤﺮاﻫﺎن و ﻓﺎﺳﻘﺎﻧ واﻗﻊ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺎن
ﺷﻮﻫ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و از اﺳﻼم ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻋﺰت ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ و ﺛﺒﺎت ﺑﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﭘﻨﺎه ﺑﺮد،
زﯾﺮا ﻫﺪاﯾﺘﺮی ﺟﺰ اﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ او ﭘﺎﯾﺪاری ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨﺪ ،وﺑﺎﻟﻪ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ،وﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ و ﺻﺤﺒﻪ و
ﺳﻠﻢ«.
۳ـ از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:
ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﺎ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺪ ﻋﺸﺎق روز وﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﻧﺎم ﮐﺸﯿﺸ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺶ ﻣدارﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎل در روز  ۱۴ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺟﺸﻦ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و در اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﯾﺪﯾﻪ ﻫﺪﯾﻪ و
ﮔﻞ ﺳﺮخ ﻣدﻫﻨﺪ و ﻟﺒﺎس ﻗﺮﻣﺰ رﻧ ﻣﭘﻮﺷﻨﺪ .ﺣﻢ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ روزی ﯾﺎ ﺗﺒﺎدل ﻫﺪﯾﻪ و آﺷﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﯿﺪی
ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
»اوﻻ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﯿﺎد ﻧﻮﺳﺎﺧﺘﻪای ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺪﻋﺘ ﺳﺎﺧﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻠ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ وارد اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﺎ )دﯾﻦ( ﭼﯿﺰی ﻧﻮ ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ از آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺎرش ﻣﺮدود اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪهاش ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﺷﻮد و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮان و ﺗﻘﻠﯿﺪ آﻧﺎن در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﺷﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺘﺮام
ﺑﻪ اﻋﯿﺎد و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی آﻧﺎن و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﺎن در اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰو دﯾﻦ آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺣﺎل آﻧﻪ در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه
اﺳﺖ :ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻮﻣ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزد از آﻧﺎن اﺳﺖ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﻣﺤﺎذﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻬﻮدﮔ و ﻣﻮﺳﯿﻘ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ و ﺗﺒﺮ و ﺑﺣﺠﺎﺑ و
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ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ و اﺧﺘﻼط ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﯾﺎ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺎرم و دﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﺮام ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻮاﺣﺶ و ﻣﻘﺪﻣﺎت آن .ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺧﻮﺷﺬراﻧ و آﻧﭽﻪ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﻧﻤﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺧﻮاﻫﺎن ﺧﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن و وﺳﺎﯾﻞ آن دوری ﮔﺰﯾﻨﺪ«
وی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎ و ﮔﻞﻫﺎ ـ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﯾﺎ ﻫﺪﯾﻪ دادن در اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
آن ﻣﺧﺮد ـ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺎ آﻧﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﮐﺎر ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ اﯾﻦ ﺑﺪﻋﺖ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﺷﺮﯾ ﻧﺸﻮد ،واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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