38125 - Ифтор бо ғайримусулмонон
савол

Оё тановул кардани таоми ифтор бо ҳамроҳии ғайримусулмонон ба монанди ҳиндуҳо ва
насоро ҷоиз аст?

Ҷавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.
Тановул кардани таоми ифтор бо ҳамроҳии ғайримусулмонон ҷоиз аст, агар дар он чиз
маслаҳати шаръӣ бошад, аз қабили даъват ба дини ҳақ ва ё нарм намудани қалбҳои онон ба
Ислом ва ё умед аст, ки аз ҳузури онон дар дастурхонҳои ифтории дастаҷамъонае, ки
мусулмонон дар баъзе кишварҳо ороста мекунанд, манфиатҳои дигаре ба даст меояд.
Аммо агар танҳо ба хотири дӯстӣ ва хушнудӣ бо ҳамнишинӣ бо онҳо бошад, ин кори
хатарнок аст, зеро ақидаи вало ва баро яке аз муҳимтарин асосҳои дин ва авлотарин
воҷибҳо бар мӯъминон аст. Якчанд оятҳое аз китоби Аллоҳ ва ҳадисҳое аз суннати паёмбар
(дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) ба ин асос далолат кардааст, аз ҷумла:
Аллоҳ таъоло фармудааст:
َﻚوﻟَٰﺌ اﻢﺗَﻬﻴﺮﺸ ﻋو اﻢاﻧَﻬﺧْﻮ او اﻢﻫﻨَﺎءﺑ او اﻢﻫﺎءﺎﻧُﻮا آﺑ ﻛﻟَﻮ وﻮﻟَﻪﺳر وﻪ اﻟﺎد ﺣﻦونَ ﻣادﻮﺮِ ﻳﺧ امﻮاﻟْﻴ وﻪﻨُﻮنَ ﺑِﺎﻟﻣﻮﺎ ﻳﻣ ﺗَﺠِﺪُ ﻗَﻮ
ﻨْﻪﻮا ﻋﺿر وﻢﻨْﻬ ﻋﻪ اﻟﺿﺎ رﻴﻬ ﻓﺪِﻳﻦ ﺧَﺎﻟﺎرﻧْﻬﺎ اﻬﺘﻦ ﺗَﺤﺮِي ﻣﻨﱠﺎتٍ ﺗَﺠ ﺟﻢﻠُﻬﺪْﺧﻳ وﻨْﻪ ﻣوحﻢ ﺑِﺮﺪَﻫﻳاﺎنَ وﻳﻤ ا ﻗُﻠُﻮ ﺑِﻬِﻢ ﻓﺘَﺐﻛ
َﻮنﺤﻔْﻠ اﻟْﻤﻢ ﻫﻪ اﻟبﺰنﱠ ﺣ ا ۚاﻪ اﻟبﺰﻚَ ﺣوﻟَٰﺌا
.(٢٢ :)ﺳﻮرة اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ
«(Эй паёмбар!) Ҳеҷ қавмеро, ки имон ба Аллоҳ ва рӯзи қиёмат доранд, намеёбӣ, ки
бо касоне, ки бо Аллоҳ ва расулаш (душманӣ ва) мухолифат меварзанд, дӯстӣ
кунанд, агарчи падаронашон ё фарзандонашон ё бародаронашон ё
хешовандонашон бошанд. Онҳо касоне ҳастанд, ки Аллоҳ имонро дар (сафҳаи)
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дилҳояшон навиштааст ва ба руҳе аз ҷониби Худ онҳоро қувват бахшидааст ва
онҳоро ба боғҳое (аз биҳишт) ворид мекунад, ки наҳрҳо аз зери (дарахтони) он
ҷорӣ аст ва ҷовидона дар он мемонанд. Аллоҳ аз онҳо хушнуд аст ва онҳо аз Аллоҳ
хушнуданд. Онҳо ҳизби Аллоҳ ҳастанд. Огоҳ бошед (ва бидонед), ки ҳамоно ҳизби
Аллоҳ растагоронанд». (Сураи Муҷодала: 22).
Аллоҳ таъоло фармудааст:
ﺒِﻴﻨًﺎﻠْﻄَـٰﻨًﺎ ﻣ ﺳﻢﻠَﻴ ﻋﻪﻠُﻮا ﻟﻌن ﺗَﺠﺗُﺮِﻳﺪُونَ ا اﻴﻦﻨﻣﻮونِ ٱﻟْﻤﻦ د ﻣﺂءﻴﻟو اﺮِﻳﻦـٰﻔْﺬُوا ٱﻟ ﺗَﺘﱠﺨ ﻨُﻮااﻣ ءﺎ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳـٰﺎﻳ
.(١٤٤ :)ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء
«Эй касоне, ки имон овардаед, кофиронро ба ҷои мӯъминон, дӯст нагиред. Оё
мехоҳед, барои Аллоҳ далели ошкоре ба зиёни худ эҷод кунед?». (Сураи Нисо: 144).
Аллоҳ таъоло фармудааст:
ﺪِىﻬ ﻳ ﻪنﱠ ٱﻟ اﻢﻨْﻬۥ ﻣﻧﱠﻪ ﻓَﺎﻢﻨﻢ ﻣﻟﱠﻬﺘَﻮﻦ ﻳﻣﺾٍ وﻌ ﺑﺂءﻴﻟو اﻢﻬﻀﻌ ﺑﺂءﻴﻟو اىـٰﺮٱﻟﻨﱠﺼ وﻮدﻬﺬُوا۟ ٱﻟْﻴ ﺗَﺘﱠﺨ ۟ﻨُﻮااﻣ ءﺎ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳﺎـﻳ
ﻴﻦﻤ ٱﻟﻈﱠـٰﻠمٱﻟْﻘَﻮ
٥١ :ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة
«Эй касоне, ки имон овардаед, яҳуду насороро ба дӯстӣ нагиред. Онон дӯстони
якдигаранд. Ва ҳар кас аз шумо ононро дӯст гирад, пас ӯ аз ҷумлаи онҳост. Ҳамоно
Аллоҳ гурӯҳи ситамгоронро ҳидоят намекунад». (Сураи Моида: 51).
Аллоҳ таъоло фармудааст:
ﻢﻫﺪُور ﺻﺎ ﺗُﺨْﻔﻣ وﻬِﻢاﻫﻓْﻮ اﻦ ﻣﺎءﻐْﻀﺪَتِ اﻟْﺒ ﻗَﺪْ ﺑﺘﱡﻢﻨﺎ ﻋوا ﻣد وﺎ ﺧَﺒﻢَﻟُﻮﻧﺎ ﻳ ﻢوﻧﻦ دﺬُوا ﺑِﻄَﺎﻧَﺔً ﻣ ﺗَﺘﱠﺨ ﻨُﻮا آﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳﺎ اﻳ
َﻠُﻮنﻘ ﺗَﻌﻨﺘُﻢن ﻛﺎتِ ۖ اﻳ اﻢَﻨﱠﺎ ﻟﻴ ۚ ﻗَﺪْ ﺑﺮﺒﻛا
(١١٨ :)ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
«Эй касоне, ки имон овардаед, аз ғайри худатон ҳамроз нагиред. Онон аз ҳеҷ
зараре дар ҳаққи шумо кӯтоҳӣ намекунанд ва дӯст доранд, ки шумо дар ранҷу
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заҳмат бошед. Дар ҳақиқат, душманӣ аз гуфторашон ошкор аст ва он чи дар
дилҳояшон пинҳон медоранд, бузургтар аст. Мо оёт ва нишонаҳоро бароятон баён
кардаем, агар бияндешед». (Сураи Оли Имрон: 118).
Бинобар ин, нияти ҷамъшавӣ дар ин ифтор ҳукми онро муайян мекунад.
Аллоҳ донотар аст.
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