 ‐ 89743ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎتِ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺪﻋ
ﺳﻮال
در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻣﻀﺎن ،ﻣﻮﻟﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و ...ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد و در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻮاﯾﺰی ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﻫﺪا ﻣﺷﻮد .آﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻮاﯾﺰ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
اﻋﯿﺎد و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﺪود و ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮع ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده ،از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ ﻣﻮاﺳﻢ ،رﻣﻀﺎن و اﻋﯿﺎد )ﻓﻄﺮ و ﻗﺮﺑﺎن( و دﻫﻪی ذی اﻟﺤﺠﻪ و ﻣﺤﺮم و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ .روز ﻣﻮﻟﺪ
ﻧﺒﻮی ﺟﺰو اﯾﻦ اﯾﺎم ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﻧﺼ در ﻣﻮرد وﯾﮋه ﻗﺮار دادن اﯾﻦ روز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺷﻌﺎﺋﺮ ﯾﺎ ﻋﺒﺎدت ﯾﺎ ﺟﺸﻦ ﺧﺎﺻ وارد
ﻧﺸﺪه و ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﺎن آﻣﺪﻧﺪ اﯾﻦ روز را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﮐﺲ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺧﺎص را
در اﯾﻦ روز ﻣﺸﺮوع ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺪﻋﺖ ﺷﺪه و در دﯾﻦ ﭼﯿﺰی از ﻧﻮ ﭘﺪﯾﺪ آورده ﮐﻪ ﺟﺰو آن ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺶﺗﺮ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن ﺑﺪﻋﺖ ﺑﻮدن ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺒﻮی ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ .ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ) (5219و ) (10070و ) (13810و ) (20889و
) (70317ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺑﺪون ﺷ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗ در اﯾﻦ روز ﻧﻮﻋ اﺣﯿﺎ و ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﻋﯿﺪ ﻗﺮار دادن آن
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻫﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺪﻋ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪهی در
آن ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﺪع ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود .از اﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در ﻓﺘﺎوی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ) (۲۵ /۳آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن ﻣﺪارس و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﺨﻨﺮاﻧ و ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺒﻮی
ﺷﺮﯾﻒ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ در آﻓﺮﯾﻘﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
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ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻮﻟﻮد و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و
اﺻﺤﺎب اﯾﺸﺎن ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ ـ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮدهاﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﺲ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎ )ﯾﻌﻨ
دﯾﻦ( ﭼﯿﺰی ﻧﻮ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ از آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ آن ]ﮐﺎر[ ﻣﺮدود اﺳﺖ«.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺒﺖّﻫﺎی ﺷﺮﻋ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و ﻏﯿﺮ آن ،ﻣﺸﺮوع و ﺑﻠﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﯾﺎدآوری
ﻧﻤﻮد و ﻓﻀﺎﺋﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﺐ در آن و ﭘﺎداش اﻋﻤﺎل آن را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎدآوری ﮐﺮد و ﺑﺮﮔﺰاری درسﻫﺎ و
ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای آﻣﻮزش ﭼﻮﻧ اﺣﯿﺎی ﻣﻮاﺳﻢ ﺷﺮﻋ اﺳﺖ.
از دﯾﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﺣﯿﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﺷﺮﻋ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﻠﻤ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن در اﯾﻦ ﻣﻮاﺳﻢ ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺖ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل روی ﻣآورﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻼوت ﻗﺮآن و ﺣﻔﻆ آن و ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺣﺎم دﯾﻦ ﺗﻼش
ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در آن ان ﺷﺎءاﻟﻪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
ﭼﻬﺎرم:
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺣﻢ ﻗﺮار دادن ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ،ﺟﻮاز اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺧﯿﺮ و ﻓﺎﯾﺪهی دﯾﻨ و دﻧﯿﻮی در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺺ ﻣﺬﻫﺐ اﺣﻨﺎف ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﻮض )ﺟﺎﯾﺰه( در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻋﻠﻢ و ﺣﺴﺎب ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
در اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﻬﻨﺪﯾﻪ ) (۳۲۴ /۵آﻣﺪه اﺳﺖ:
اﮔﺮ ﯾ از ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﻪ ﮐﺴ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠ را ﻃﺮح ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻮ درﺳﺖ ﮔﻔﺘ و ﻣﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ
]ﺟﺎﯾﺰهای[ ﻣدﻫﻢ ،و اﮔﺮ ﻣﻦ درﺳﺖ ﮔﻔﺘﻢ و ﺗﻮ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدی ﭼﯿﺰی از ﺗﻮ ﻧﻤﮔﯿﺮم ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
ﻧﺎ :رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ).(۴۱۴ /۶
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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