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اﻟﺴﺆال
ﺗﺮﺑﺖ واﻟﺪﺗ ﻋﻠ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ  ،وﻫ ﺗﺸﺮب اﻟﺨﻤﺮ ﻓ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت .وﻗﺪ ﺗﻨﺎﻗﺸﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﻮل ذﻟﻚ ﻟﻨﻬﺎ أﺻﺮت ﻋﻠ اﻹﺳﺘﻤﺮار ﻓ
ﺷﺮﺑﻪ .ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻤﺎرﺳﺎت أﺧﺮى ﻏﻴﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻋﻴﺔ وﻫ ﺗﻄﻬ ﻓ ﻧﻔﺲ اﻷوان اﻟﺘ ﻳﻄﻬ ﻓﻴﻬﺎ
ﻃﻌﺎﻣ وأﻧﺎ أﺷﻌﺮ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮز  .وأﻧﺎ أﻓﺮ ﻓ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻤﻨﺰل ﺣﻴﺚ أﻧﻨ ﻻ أﻗﺮ ذﻟﻚ  .ﻛﻤﺎ أﻧﻨ ﻋﺎزم ﻋﻠ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد ﻓ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ إن ﺷﺎء اﻟﻪ ﺣﻴﺚ أﻧ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﺬﻫﺎب إﻟ اﻟﺼﻼة ﺑﺈﻧﺘﻈﺎم ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب  .ﺑﺈﺧﺘﺼﺎر  ،أرﻳﺪ أن أﻋﻴﺶ ﻛﺎﻟﻤﺴﻠﻢ
ﻟﻨ أﻋﻴﺶ ﻓ ﺑﻠﺪ ﻳﺘﺘﺒﻊ ﺧﻄ اﻟﻐﺮب ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻌﻴﺶ ﻛﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ .ﺗﺮﺑﺖ واﻟﺪﺗ ﻋﻠ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ  ،وﻫ ﺗﺸﺮب اﻟﺨﻤﺮ ﻓ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت .وﻗﺪ ﺗﻨﺎﻗﺸﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﻮل ذﻟﻚ ﻟﻨﻬﺎ أﺻﺮت ﻋﻠ اﻹﺳﺘﻤﺮار ﻓ ﺷﺮﺑﻪ .ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻤﺎرﺳﺎت أﺧﺮى ﻏﻴﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺣﻴﺚ أن اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻋﻴﺔ وﻫ ﺗﻄﻬ ﻓ ﻧﻔﺲ اﻷوان اﻟﺘ ﻳﻄﻬ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻌﺎﻣ وأﻧﺎ أﺷﻌﺮ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮز  .وأﻧﺎ أﻓﺮ ﻓ
ﻣﻐﺎدرة اﻟﻤﻨﺰل ﺣﻴﺚ أﻧﻨ ﻻ أﻗﺮ ذﻟﻚ  .ﻛﻤﺎ أﻧﻨ ﻋﺎزم ﻋﻠ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد ﻓ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ إن ﺷﺎء اﻟﻪ ﺣﻴﺚ أﻧ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﺬﻫﺎب
إﻟ اﻟﺼﻼة ﺑﺈﻧﺘﻈﺎم ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب .
ﺑﺈﺧﺘﺼﺎر  ،أرﻳﺪ أن أﻋﻴﺶ ﻛﺎﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﻨ أﻋﻴﺶ ﻓ ﺑﻠﺪ ﻳﺘﺘﺒﻊ ﺧﻄ اﻟﻐﺮب ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻌﻴﺶ ﻛﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
إذا ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻚ ﻧﺼﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﻚ أن ﺗﺪﻋﻮﻫﺎ إﻟ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﺤﻤﺔ واﻟﻤﻮﻋﻈﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ  ،ﻓﺘﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻹﺳﻼم  ،وﺻﻔﺎﺗﻪ
ووﺿﻮح ﻋﻘﺎﺋﺪه  ،وﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﺑﻄﻼن ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺼﺎرى ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻟﻮﻫﻴﺔ ﻋﻴﺴ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﻳﻤﻨﻚ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓ ﻗﺴﻢ
دﻋﻮة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺣﺘ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﻗﻨﺎﻋﻬﺎ  ،ﻣﻊ ﻗﺮاءة ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺐ اﻟﺘ ﺗﺘﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﻨﺼﺎرى .
أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻚ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﻚ أن ﺗﺪﻋﻮﻫﺎ إﻟ ﺗﺮك اﻟﻤﻌﺎﺻ واﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺷﺮب اﻟﺨﻤﺮ وﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ اﻷدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎب
واﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ وأن اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠ اﻟﻤﺆﻣﻦ إذا ﺟﺎءه أﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ أو رﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن ﻳﻘﻮل ﺳﻤﻌﻨﺎ
وأﻃﻌﻨﺎ وﻳﺒﺎدر إﻟ اﻻﻣﺘﺜﺎل وﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻳﻬﻮاه .
ﺧﻮﻓﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ وﻣﻦ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﻓ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة .
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وﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺘﺤﻠ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻓﻖ واﻟﻠﻴﻦ  ،وﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ أﻧﻚ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠ ﻫﺪاﻳﺘﻬﺎ وإﻧﻘﺎذﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر  ،ﻓﻠﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﻮن ﺳﺒﺒﺎً ﻟﻬﺪاﻳﺘﻬﺎ إﻟ
اﻟﺤﻖ .
أﻣﺎ آﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﺦ اﻟﺘ ﻳﻄﺒﺦ ﺑﻬﺎ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﺤﺮم ﻓﺈذا وﺟﺪت ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ أﻧﻚ ﻻ ﺗﺄﻛﻞ ﻓﻴﻬﺎ  ،أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻐﺴﻠﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺎء ﺛﻢ ﺗﺄﻛﻞ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻓﻌﻦ أﺑ ﺛﻌﻠﺒﺔ اﻟﺨﺸﻨ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل  :ﻗﻠﺖ  " :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ  ،إﻧﺎ ﺑﺄرض ﻗﻮم أﻫﻞ ﻛﺘﺎب  ،أﻓﻨﺄﻛﻞ ﻓ آﻧﻴﺘﻬﻢ ؟ ﻗﺎل  ) :ﻻ
ﺗﺄﻛﻠﻮا ﻓﻴﻬﺎ  ،إﻻ أن ﻻ ﺗﺠﺪوا ﻏﻴﺮﻫﺎ  ،ﻓﺎﻏﺴﻠﻮﻫﺎ وﻛﻠﻮا ﻓﻴﻬﺎ ( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ  ) ،ﺑﻠﻮغ اﻟﻤﺮام ص  23ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ( 24
أﻣﺎ ﺗﻔﻴﺮك ﺑﻬﺠﺮ اﻟﻤﻨﺰل أو ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد ﻓﻘﺪ ﻳﻮن اﻷﺣﺴﻦ إن ﻋﻠﻤﺖ أن أﻫﻠﻚ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮن ﻟﻘﻮﻟﻚ وﻛﺎن ﺑﻘﺎؤك ﻣﻌﻬﻢ ﻳﻀﺮك
ﻓ دﻳﻨﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ أﻣﺮ اﻟﻪ ﺑﻪ .
أﻣﺎ إن ﻋﻠﻤﺖ أو ﻏﻠﺐ ﻋﻠ ﻇﻨﻚ أﻧﻬﻢ ﺑﻌﺪ دﻋﻮﺗﻬﻢ إﻟ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮن ﻓﻘﺪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻌﻬﻢ .
وﻗﺪ ﺑﻮب اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻓ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻗﻮﻟﻪ :
ﺑﺎب اﻻﻧﺒﺴﺎط إﻟ اﻟﻨﺎس  ،وﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  :ﺧﺎﻟﻂ اﻟﻨﺎس ودﻳﻨﻚ ﻻ ﺗﻠَﻤﻨﱠﻪ  " .ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري " ) . ( 2270 / 5
وﻣﻌﻨ ﻻ ﺗﻠﻤﻨﻪ  :أي ﻻ ﺗﺠﺮﺣﻨﻪ .
وﻟﻦ إن ﻋﻠﻤﺖ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﺪي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺮﺑﺘﻚ ﻣﻊ أﻫﻠﻚ ﻓﺎﻫﺠﺮﻫﻢ إﻟ ﻣﺴﻦ ﺗﻘﺪر ﻓﻴﻪ ﻋﻠ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻦ .
ﻧﺴﺄل اﻟﻪ ﻟﻚ اﻟﺜﺒﺎت ﻋﻠ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﺼﻤﺔ وﻧﺴﺄﻟﻪ أن ﻳﻬﺪي واﻟﺪﺗﻚ وﺳﺎﺋﺮ أﻫﻠﻚ إﻟ دﻳﻨﻪ ﺣﺘ ﻳﻮن دﻳﻦ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ أﺣﺐ ﺷء
إﻟﻴﻢ .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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