 ‐ 146449ﺣﻢ ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺪاﯾﺎ و ﺧﻮردن ﺷﯿﺮﯾﻨ ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪی ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺷﺨﺺ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞ او
ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﺳﻮال

ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻤﮔﯿﺮم ،اﻣﺎ اﮔﺮ در اﯾﻦ روز ﮐﺴ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪای داد ﭼﺎر ﮐﻨﻢ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ را ﺑﭙﺬﯾﺮم ﯾﺎ رد ﮐﻨﻢ؟
ﭼﻮن ﺷﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻫﺪﯾﻪ دوﺳﺘﻢ از ﻣﻦ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﻦ اﯾﻦ روز را ﺟﺸﻦ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺷﯿﺮﯾﻨ
ﻣﭘﺰﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟ ﯾﺎ اﮔﺮ ﯾ روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪم ﮐﺴ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﭼﻪ؟ ﯾﻌﻨ ﻫﺪﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ روز ﺧﺮﯾﺪهاﻧﺪ .آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮم؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﻟﺮد ﺗﻮﻟﺪ و ﻗﺮار دادن آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﯿﺪی ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺮار ﺷﻮد ﺑﺪﻋﺘ اﺳﺖ ﻧﻮﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮان ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺸﻨ ﭼﻪ از روی ﻋﺒﺎدت اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﯾﺎ از روی ﻋﺎدت ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﺎر ﺧﻮﺑ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ را ﺟﺸﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ و از اﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺰای ﺧﯿﺮ دﻫﺪ.
اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ را ﺟﺸﻦ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ از ﺷﻤﺎ دو ﭼﯿﺰ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ :ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺮای آﻧﺎن و ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری در دﯾﻦ ﻣﺎ از اﻣﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ.
دوم :ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮدن در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺸﻨ و اﺟﺘﻨﺎب از ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی رﺿﺎﯾﺖ و اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺪاﯾﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادهاﻧﺪ و ﺧﻮردن ﻏﺬا و ﺷﯿﺮﯾﻨ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎری ﻣرﺳﺎﻧﺪ.
زﯾﺮا اﺻﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪاﯾﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢﺗﺎن ﻣﺷﻮد را ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ،و ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ داده ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻌﺪا ،زﯾﺮا ﭘﺬﯾﺮش آن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ و ﯾﺎری در اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ آن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ روﺷ
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ﻧﯿﻮ از ﭘﺬﯾﺮش آن ﻋﺬر ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،وﻟ اﮔﺮ ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﺪ رواﺑﻄﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
دوﺳﺘﺗﺎن ﻣﭘﺬﯾﺮﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺪﻋﺖ و ﺑﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺪﯾﻪای را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و در ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ او ﻧﯿﺰ
ﻫﺪﯾﻪای ﺑﻪ او ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داد.
اﻣﺎ ﻏﺬا ﯾﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨای ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮردﻧﺶ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺗﻬﯿﻪ و ﺧﻮردن آن ﺑﺨﺸ از ﺷﻌﺎﺋﺮ اﯾﻦ
ﺟﺸﻦ اﺳﺖ و ﻧﺨﻮردﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی اﻧﺎر واﺿﺢ اﯾﻦ ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد دﺳﺖ از آن ﺑﺸﻨﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺷﻤﺎرهی ) (9485و ) (90026و ) (26804و ).(89693
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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