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جدل بون أودوري
(مترجم)
الخبر:
قبل بضعة أسابٌع ،كانت هناك قضٌة ساخنة تتعلق بمهرجان بون أودوري ،وهو مهرجان من أصل
ٌابانً أقٌم فً المجمع الرٌاضً الوطنً .ونصح وزٌر الشؤون الدٌنٌة ،داتوك إدرٌس أحمد ،المسلمٌن
بعدم المشاركة فً المهرجان الحتوائه على عناصر من دٌانة أخرى .كما أضاف مفتً والٌة بٌنانغ أن مثل
هذه المهرجانات ٌُخشى أن تؤدي إلى الشرك .بون أودوري هو حدث تمت ممارسته فً الٌابان لمئات
السنٌن ،وهو مرتبط تارٌخٌا ً بإٌمان البوذٌٌن بأرواح أسالفهم.
التعليق:
تم االحتفال بمهرجان بون أودوري فً مالٌزٌا لفترة طوٌلة ولم تصبح مشكلة أبداً حتى هذا العام عندما
أصدرت الدائرة الدٌنٌة اإلسالمٌة فً سٌالنجور بٌانا ً رسمٌا ً ٌُفٌد بأن مهرجان بون أودوري مسموح به فً
سٌالنجور وال ٌُمنع المسلمون من حضوره! ومنذ ذلك الحٌن ،أصبح الموضوع جدالً وموضوعا ً ساخنا ً بٌن
المواطنٌن .على الرغم من مرور الحدث ،إال أن الجدل المماثل سٌعود بالتأكٌد إلى الظهور مع األخذ فً
االعتبار اآلراء التً تبدو غٌر واضحة وغٌر متسقة فٌما ٌتعلق بمثل هذه القضاٌا فً مالٌزٌاٌُ .صر بعض
المسلمٌن الذٌن حضروا المهرجان وشاركوا فٌه على أنه مجرد احتفال بالرقص والغناء ٌخلو من أٌة
عناصر روحٌة.
بوصفنا مسلمٌن ،علٌنا أن نفهم حقٌقة هذا الحدث وأن نعود إلى القرآن والسنة لنفهم القضٌة بوضوح
ونقرر حكما ً واضحاً .فعلى الرغم من أن المهرجان ٌقتصر على الرقص والغناء ،إال أنه بالتأكٌد ال ٌتوافق
مع ثقافة اإلسالم .وأسلوب الحٌاة هذا فً البحث عن اللذة أو االبتهاج دون النظر إلى الحالل والحرام هو
أمر مخالف تماما ً لإلسالم .فاإلسالم ٌعلم أتباعه أن الغرض من حٌاة المسلم هو عبادة هللا وطلب رضوانه،
بالتخلً عن كل النواهً واألفعال الباطلة .وعالوة على ذلك ،فقد حرم اإلسالم على معتنقٌه التشبه بالكفار
فً أعمالهم من حٌث األفعال واألقوال واللباس وأسلوب الحٌاة وغٌر ذلك .وقد أمر رسول هللا ﷺ الصحابة
أن ٌمٌزوا أنفسهم عن الكفار ،فقال فً حدٌث طوٌلَ ...« :و َمن َت َ
ش َّب َه ِب َقوم َف ُه َو مِن ُهم».
فً الواقع ،من الواضح أن مهرجان بون أودوري هو مناسبة وثنٌة ،وكان تقلٌداً ٌابانٌا ً ألجٌال .وهكذا،
فإن عمل المسلم الذي ٌشارك فً هذا االحتفال بأي شكل من األشكال هو تشبه بالكفار ،الذي حرمه النبً
ﷺ! إذا شعرت المراجع الدٌنٌة أن مثل هذا االحتفال لٌس ضد اإلسالم فعلٌها أن تشٌر إلى أدلة من القرآن
والسنة على أنه ٌسمح للمسلمٌن بحضور مثل هذا الحدث أو المشاركة فٌه بدال ً من الخلط المستمر بٌن
األمة واآلراء المراوغة! هذا مثال واضح على الكٌفٌة التً تسبب بها العلمانٌة ضررا ً وكوارث للمسلمٌن.
فً هذا النظام الدٌمقراطً الفاسدٌ ،مكن أن تحدث جمٌع أشكال الشر والعصٌان عالنٌة .أما فً ظل
الخالفة فسوف تغلق بشكل تلقائً كل أبواب العصٌان والشر.
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