
 

 

 

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που 
εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και 

ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια  
]  Ελληνικά – Greek – يوناين [  

 

 
 

 
 

 

Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ 

 
 

Μετάφραςη :  
EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)  

& Ρηγάλος Κωνσταντίνος 
Επιμέλεια : Τσεκοφρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ-’Αμίρ 

 
 
 

2014 - 1435 

 
 



 

 

 

 وقت يفحكم إحجفال املسلهني 
 بابلالونات ننازهلم وثزيني الكريسهاس

«باللغة ايلونانية »   

 

 

 

 

 

 محمد بن صالح المنجد
 
 

 

 

 

  املركز األورويب لدلراسات اإلسالنية :ثرمجة
كونسجادينوس رجيالوس & 

 تساكورا فيفيان& أمحد األنري  :مراجعة

 

 

 
 

2014 - 1435 

 



 

3 

 

Κρίση για τους Μουσουλμάνους που 

εορτάζουν τα Χριστούγεννα και 

στολίζουν τα σπίτια τους με μπαλόνια  
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το Όνομα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), του Αρ-

Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνου) 

Κρίση για τοσς Μοσσοσλμάνοσς ποσ εορτάζοσν τα 

Χριστούγεννα και στολίζοσν τα σπίτια τοσς με 

μπαλόνια 

Τη ιέηε ζηνπο Μνπζνπικάλνπο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ πνπ 

γηνξηάδνπλ ηηο εκέξεο ησλ Χξηζηνπγέλλσλ θάλνληαο δείπλα ζηα 

ζπίηηα ηνπο ηελ εκέξα ησλ Χξηζηνπγέλλσλ ή πην κεηά, γηα ηηο 

κνπζνπικαληθέο νηθνγέλεηέο ηνπο, πξνεηνηκάδνληαο ςεηή 

γαινπνχια θαη άιια πηάηα γηα ην Χξηζηνπγελληάηηθν ηξαπέδη, θαη 

ζηνιίδνληαο ηα ζπίηηα ηνπο κε κπαιφληα θαη γηξιάληεο, θαη 

ηεξψληαο ηελ παξάδνζε ηνπ «κπζηηθνχ Άγηνπ Βαζίιε», θαηά ηελ 

νπνία ν θάζε ζπγγελήο θέξλεη έλα δψξν γηα θάπνηνλ απφ ηνπο 

παξφληεο θαη απηά ηα δψξα δίλνληαη ζε απηφλ γηα ηνλ νπνίν 

αγνξάζηεθαλ, ρσξίο λα γλσξίδεη ν παξαιήπηεο πνηνο ηνπ ην έθεξε 

[ν «κπζηηθφο Άγηνο Βαζίιεο» είλαη έλα λέν, αλαπηπζζφκελν έζηκν 

αλάκεζα ζε κε κνπζνπικάλνπο πνπ γηνξηάδνπλ ηα Χξηζηνχγελλα 

θαη ζπκθσλεί κε ηελ πίζηε ηνπο ζην κχζν ηνπ Αγίνπ Βαζίιε]; 

Θεσξείηαη απηή ε πξάμε Χαιάι ή Χαξάκ; 

 

Γφμα ζηνλ Αιιάρ. 

 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη φ,ηη ενξηαζκνί πξναλαθέξζεθαλ 

είλαη Χαξάκ, γηαηί απνηεινχλ κίκεζε ησλ κε-κνπζνπικάλσλ. 
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Δίλαη παζίγλσζην φηη νη Μνπζνπικάλνη δελ έρνπλ θακία γηνξηή 

παξά κφλν ην ‘Δίλη Αι-Φηηξ θαη ην ‘Δίλη Αι-Άληρα, θαη ηελ 

εβδνκαδηαία «’Δίλη» πνπ είλαη ε Παξαζθεπή. Κάζε άιινο 

ενξηαζκφο απαγνξεχεηαη θαη είλαη θάηη απφ ηα εμήο δχν: είηε είλαη 

θαηλνηνκία (κπίλη‘α), αλ ενξηάδεηαη σο κέζν πξνζέγγηζεο ηνπ 

Αιιάρ, φπσο ν ενξηαζκφο ησλ γελεζιίσλ ηνπ Πξνθήηε (), είηε 

είλαη κίκεζε ησλ άπηζησλ, αλ ενξηάδεηαη σο παξάδνζε θαη φρη σο 

κέζν ιαηξείαο, θαζψο ε εηζαγσγή θαηλνηνκηθψλ ενξηαζκψλ είλαη 

πξάμε ηνπ ιανχ ηεο Βίβινπ, απφ ηνπο νπνίνπο έρνπκε εληνιή λα 

δηαθέξνπκε. Τη ιέηε, ινηπφλ, αλ πξφθεηηαη γηα θάπνηα απφ ηηο 

πξαγκαηηθέο ενξηέο ηνπο; 

 

Ο ζηνιηζκφο ηνπ ζπηηηνχ κε κπαιφληα εθείλε ηελ επνρή ηνπ 

ρξφλνπ απνηειεί πξνθαλψο ζπκκεηνρή κε ηνπο άπηζηνπο θαη 

ενξηαζκφ ηεο δηθήο ηνπο γηνξηήο. 

 

Απηφ πνπ απαηηείηαη απφ ην κνπζνπικάλν είλαη λα κελ 

μερσξίδεη εθείλεο ηηο εκέξεο κε θαλελφο είδνπο ενξηαζκφ, 

ζηνιηζκφ, ή εηδηθά γεχκαηα, εηδάιισο ζα ζπκκεηέρεη κε ηνπο κε-

κνπζνπικάλνπο ζηηο ενξηέο ηνπο, θάηη πνπ απνηειεί, αλακθίβνια, 

ραξάκ. 

 

Ο Σεΐρεο Ικπλ ‘Οπζατκείλ είπε: «Παξνκνίσο, απαγνξεχεηαη γηα 

ηνπο κνπζνπικάλνπο λα κηκνχληαη ηνπο άπηζηνπο κε ηε δηεμαγσγή 

πάξηπ ζ’ απηέο ηηο πεξηζηάζεηο, ή ηελ αληαιιαγή δψξσλ, ή ηε 

δηαλνκή γιπθψλ ή άιισλ θαγεηψλ, ή ηηο δηαθνπέο απφ ηε δνπιεηά 



 

6 

απηέο ηηο εκέξεο θιπ., γηαηί ν Πξνθήηεο () είπε: ‘Όποιος 

μιμείται έναν λαό είναι ένας από αυτούς.’» Ο Ικπλ Ταυκίγηα είπε 

ζην βηβιίν ηνπ Ιθηίληα’ Αζ-Σηξάη Αι-Μνπζηαθείκ: ‘Τν λα ηνπο 

κηκήζε ζε θάπνηεο απφ ηηο ενξηέο ηνπο ζεκαίλεη φηη θάπνηνο είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνο κε ην ςεχδνο πνπ αθνινπζνχλ, θαη απηφ ζα 

κπνξνχζε λα ηνπο θάλεη (ηνπο κε κνπζνπικάλνπο) λα πάξνπλ 

απηή ηελ επθαηξία θαη λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο αδχλακνπο ζηελ 

πίζηε.’ 

 

Απηνί πνπ θάλνπλ νηηδήπνηε απφ απηά ακαξηάλνπλ, είηε ηα 

θάλνπλ γηα λα πάλε κε ηα λεξά ηνπο, είηε γηα λα είλαη θηιηθνί 

απέλαληί ηνπο, είηε επεηδή ληξέπνληαη (λα αξλεζνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ), είηε γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν, γηαηί πξφθεηηαη 

γηα έλα είδνο ζπκβηβαζκνχ ηεο ζξεζθείαο ηνπ Αιιάρ γηα ηελ 

επραξίζηεζε άιισλ, θαη είλαη κέζσ εμχςσζεο ηνπ θξνλήκαηνο 

ησλ άπηζησλ θαη θάηη πνπ ηνπο θάλεη πεξήθαλνπο γηα ηε ζξεζθεία 

ηνπο. 

 

Ο Ικπλ Ταυκίγηα ξσηήζεθε γηα ην Μνπζνπικάλν πνπ θάλεη ην 

θαγεηφ ησλ Χξηζηηαλψλ θαηά ην Νατξνχδ (Πεξζηθή Πξσηνρξνληά) 

θαη θαηά ηηο άιιεο πεξηζηάζεηο ηνπο, φπσο ηα Θενθάλεηα θαη 

άιιεο γηνξηέο, θαη πνπ ηνπο πνπιά πξάγκαηα γηα λα ηνπο βνεζήζεη 

λα ενξηάζνπλ ηηο γηνξηέο ηνπο. Δπηηξέπεηαη γηα θάπνηνλ 

Μνπζνπικάλν λα θάλεη νηηδήπνηε απ’ φια απηά ή φρη; 
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Απάληεζε: «Γφμα ζηνλ Αιιάρ. Γελ επηηξέπεηαη γηα ηνπο 

Μνπζνπικάλνπο λα κηκνχληαη απηνχο κε θαλέλαλ ηξφπν πνπ είλαη 

κνλαδηθφο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γηνξηψλ ηνπο, είηε απηφ είλαη 

θαγεηφ, είηε ξνχρα, είηε κπάλην, είηε άλακκα θσηηψλ, είηε απνρή 

απφ ην ζχλεζεο πξφγξακκα εξγαζίαο ή ιαηξείαο, θ.ν.θ.. Καη δελ 

επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηείηε γηνξηή ή λα αληαιιάζζεηε δψξα, 

είηε λα πνπιάηε είηε λα αγνξάδεηε πξάγκαηα γηα λα ηνπο 

βνεζήζεηε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο ενξηαζκνχο ηνπο, είηε λα 

αθήλεηε παηδηά θαη άιινπο λα παίδνπλ ηα παηρλίδηα πνπ παίδνληαη 

θαηά ηηο γηνξηέο ηνπο, είηε λα ζηνιίδεζηε ή λα ζηνιίδεηε ηνπο 

ρψξνπο ζαο. Γεληθά (νη Μνπζνπικάλνη) δελ επηηξέπεηαη λα 

μερσξίδνπλ ηηο ενξηέο ησλ κε-κνπζνπικάλσλ γηα θαλέλα απφ 

απηά ηα ηειεηνπξγηθά ή έζηκα. Αληίζεηα, ε εκέξα ησλ ενξηψλ ηνπο 

είλαη κηα ζπλεζηζκέλε εκέξα γηα ηνπο Μνπζνπικάλνπο, θαη δελ 

πξέπεη λα ηελ μερσξίδνπλ γηα θακία δξαζηεξηφηεηα πνπ απνηειεί 

κέξνο απηψλ πνπ θάλνπλ νη άπηζηνη απηέο ηηο εκέξεο.» 

 

Καη ν Αιιάρ γλσξίδεη θαιχηεξα. 


