 ‐ 170355ﺗﺮﻓﺾ واﻟﺪﺗﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ إﻻ إذا وﺿﻌﺖ ﻧﻘﻄﺔ ﺣﻤﺮاء ﻋﻠ ﺟﺒﻴﻨﻬﺎ  ،ﻓﻤﺎذا ﺗﻔﻌﻞ؟
اﻟﺴﺆال

ﺟﺪﺗ أم واﻟﺪﺗ ﻫ اﻟﺘ ﺗﻌﻮﻟﻨﺎ  ،وﻫ اﻣﺮأة ﻫﻨﺪوﺳﻴﺔ  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻧﺎ وأﺧ وواﻟﺪﺗ ﻗﺪ اﻋﺘﻨﻘﻨﺎ اﻹﺳﻼم  ،وﻗﺪ اﺣﺘﺠﻨﺎ إﻟ ﻗﺮض ﻣﻦ
اﻟﺒﻨﻚ ؛ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﺎﻟﻴﻒ دراﺳﺘ ، ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ  ،وﻋﻠ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺮض رﺑﻮي إﻻ اﻧﻪ ﻻ ﺧﻴﺎر أﻣﺎﻣﻨﺎ ،
واﻟﻤﺸﻠﺔ ﻓ اﻷﻣﺮ أن ﺟﺪﺗ ﻫﺬه اﻣﺮأة ﻣﺘﺸﺪدة  ،ﻓﺘﻔﺮض ﻋﻠ واﻟﺪﺗ أن ﺗﻀﻊ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻋﻠ ﺟﺒﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،و ﺗﺮﻓﺾ
أن ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ  ،ﺑﻤﺎ ﻓ ذﻟﻚ إﺧﺮاج ﻫﺬا اﻟﻘﺮض ،إ إذا ﻓﻌﻠﺖ واﻟﺪﺗ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺒﻪ ﻣﻨﻬﺎ ،إﻧ أﻋﻤﻞ وأﺧ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﻤﻞ ،وﻟﻦ ﻣﻊ ﻫﺬا ﻣﺎ
زﻟﻨﺎ ﻓ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟ دﻋﻢ ﺟﺪﺗ ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻀﻄﺮ واﻟﺪﺗ ﻟﻼﻧﺼﻴﺎع ﻟﺮﻏﺒﺎﺗﻬﺎ  ،ﻓﻤﺎ رأﻳﻢ؟ ﻫﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺤﺔ؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
أوﻻ :
ﻣﻦ ﻧﻌﻢ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻚ وﻋﻠ واﻟﺪﺗﻚ وأﺧﻴﻚ  ،ﺑﻞ ﻫ أﻋﻈﻢ ﻧﻌﻢ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً أن ﻫﺪاﻛﻢ ﻟﻺﻳﻤﺎن  ،وﺷﺮح ﺻﺪورﻛﻢ ﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼم
 ،ﻓﻨﺴﺄل اﻟﻪ أن ﻳﺰﻳﺪﻛﻢ إﻳﻤﺎﻧﺎ وﻳﻘﻴﻨﺎ وﻫﺪى وﺗﻘ ، وأن ﻳﺜﺒﺘﻢ ﻋﻠ ﻣﺎ ﻳﺤﺒﻪ وﻳﺮﺿﺎه ﺣﺘ ﻧﻠﻘﺎه .
وﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻢ  ،ﺑﻌﺪ أن ﻫﺪاﻛﻢ اﻟﻪ  ،أن ﺗﺴﻌﻮا ﻓ ﻫﺪاﻳﺔ ﺟﺪﺗﻢ ﻫﺬه ﺑﻞ ﺳﺒﻴﻞ  ،وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺷﺮح اﻟﻪ
ﺻﺪورﻛﻢ ﻟﻪ  ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻇﺮوف اﻟﺴﻦ اﻟﺒﻴﺮة  ،وﻣﺎ ﻳﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﺎدة ﻓ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻵﺑﺎء
واﻷﺟﺪاد  ،واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﻮارث اﻟﻘﺪﻳﻢ ؛ ﻓﺘﻠﻄﻔﻮا ﻟﻬﺪاﻳﺘﻬﺎ  ،وﺣﺎوﻟﻮا ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻤﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ ﻟﻴﻦ ورﻓﻖ وأﻧﺎة  ،ﻟﻌﻞ
اﻟﻪ أن ﻳﻬﺪﻳﻬﺎ ﻋﻠ أﻳﺪﻳﻢ  ،وﻳﺸﺮح ﺻﺪرﻫﺎ ﻟﺪﻳﻨﻪ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ :
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﺘ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺠﺪة وﺿﻌﻬﺎ :ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠ دﻳﻦ اﻟﻤﺮأة  ،أﻧﻬﺎ ﻫﻨﺪوﺳﻴﺔ  ،أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻞ :ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻟﻬﺎ
وﺿﻌﻬﺎ ؛ ﻷن ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻪ اﻟﻤﺤﺮم ﺑﺎﻟﻔﺎر.
وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻣﺮا ﺷﺎﺋﻌﺎً ﻓ ﻧﺴﺎء اﻟﻬﻨﺪ  ،ﻻ ﻓﺮق ﻓ ذﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ  :ﻓﻼ ﺣﺮج ﻓ وﺿﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ  ،ﻟﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓ ﻛﻮﻧﻬﺎ زﻳﻨﺔ أوﻻ ؛ ﻓﺈن ﻛﺎن وﺿﻊ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ زﻳﻨﺔ ﻓ ﻧﻔﺴﻪ  ،ﻳﻠﻔﺖ اﻷﻧﻈﺎر إﻟ ﻣﻦ وﺿﻌﺘﻬﺎ ،
وﻳﺪﻋﻮ إﻟ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ  :ﻟﻢ ﻳﺠﺰ وﺿﻌﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ  ،ﻟﻦ ﺷﺄن اﻟﺰﻳﻨﺔ أﺧﻒ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﻔﺎر  ،وﺑﺈﻣﺎن واﻟﺪﺗﻢ أن ﺗﺨﻔ
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ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺑﺤﺠﺎﺑﻬﺎ  ،أو ﻛﺴﺎء رأﺳﻬﺎ  ،أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ .
واﻟﻤﻬﻢ أن ﺗﺠﺘﻬﺪوا ﻓ ﻣﺪاراة ﺟﺪﺗﻢ ﻗﺪر اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ  ،ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﻮﻗﻮع ﻓ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ  ،إﻟ أن ﻳﻴﺴﺮ اﻟﻪ ﻟﻢ
أﻣﺮﻛﻢ  ،وﻳﺠﻌﻞ ﻟﻢ ﻓﺮﺟﺎ وﻣﺨﺮﺟﺎ  ،وﻳﻐﻨﻴﻢ ﻋﻦ ﻧﻔﻘﺔ ﺟﺪﺗﻢ  ،واﺣﺮﺻﻮا ﻋﻠ أن ﺗﺠﺪوا ﻋﻤﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ  ،أﺧﻮك ﺑﺎﻟﻤﻘﺎم اﻷول ،
ﺛﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﻨﻪ ﻣﻨﻢ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ  ،ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ
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