 ‐ 6401ﻣﺎدرش ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ؛ آﯾﺎ او را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮال
ﻣﺎدرم ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﻦ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه و در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاب ﻣﻧﻮﺷﺪ .ﺑﺎرﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﻮ ﮐﺮدهام
اﻣﺎ او اﺻﺮار ﺑﻪ اداﻣﻪی ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻤﺮ دارد .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮﺧ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣ دﯾﺮ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺎ ﺷﺮﻋ
ﻧﯿﺴﺖ و او ﻏﺬای ﻣﻦ را در ﻫﻤﺎن ﻇﺮوف ﻣﭘﺰد و ﻣﻦ ﺣﺲ ﻣﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺮ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ اﻓﺘﺎدهام ﭼﻮن
اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ دارم در آﯾﻨﺪه ان ﺷﺎءاﻟﻪ ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ ﭼﻮن اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ در
ﻧﻤﺎزﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮم .ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻮﯾﻢ ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﻣﺴﻠﻤﺎن زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮری زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو
ﻏﺮب اﺳﺖ و زﻧﺪﮔ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﺴﻠﻤﺎن در آن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﮔﺮ ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ ﻧﺼﺮاﻧ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺖ و ﭘﻨﺪ ﻧﯿ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺳﻼم دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻮﺑﻫﺎی اﺳﻼم و وﯾﮋﮔﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ
واﺿﺢ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﻣﺴﯿﺢ ـ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ـ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺒﺒﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾ در ﺑﺎب ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﺮک ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻤﺮ دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و دﻻﯾﻞ ﮐﺘﺎب و
ﺳﻨﺖ در ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻢ آن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺘ دﺳﺘﻮری از ﺳﻮی اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ رﺳﯿﺪ ﺳﻤﻌﻨﺎ و اﻃﻌﻨﺎ ﺑﻮﯾﺪ و اﺟﺮاﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف دﻟﺨﻮاﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻘﻮای اﻟﻪ و ﺗﺮس از ﻣﺠﺎزات اﻟﻬ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را ﺑﻪ ﯾﺎد او ﺑﯿﺎور و ﻧﺮﻣﺶ و رﻓﺘﺎر ﺧﻮب را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻦ .ﺑﻪ او ﺑﻮ ﮐﻪ
ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﺠﺎت او از آﺗﺶ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺪاﯾﺖ او ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻖ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻇﺮوف ﻏﺬاﯾ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در آن ﻏﺬای ﺣﺮام ﻣﭘﺰد ،اﮔﺮ ﻇﺮف دﯾﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدی ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﻇﺮوف
دﯾﺮی آن را ﺑﺎ آب ﺑﺸﻮ و در آن ﻏﺬا ﺑﺨﻮر.
از اﺑ ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺧﺸﻨ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﮔﻔﺘﻢ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﺮوﻫ از اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ آﯾﺎ در
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ﻇﺮوف آﻧﺎن ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :در آن ﻏﺬا ﻧﺨﻮرﯾﺪ ،ﻣﺮ آﻧﻪ ﻇﺮﻓ دﯾﺮ ﻧﯿﺎﺑﯿﺪ ،ﭘﺲ آن را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و در آن ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﻣﺘﻔﻖ
ﻋﻠﯿﻪ )ﺑﻠﻮغ اﻟﻤﺮام ،ﺻﻔﺤﻪی  ۲۳ﺷﻤﺎرهی .(۲۴
ﺗﺼﻤﯿﻤ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﮐﺸﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ در ﺻﻮرﺗ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧ ﺧﺎﻧﻮادهات ﺣﺮﻓﺖ را ﻧﻤﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و
ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﯾﻨﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﻣزﻧﺪ و ﻧﻤﺗﻮاﻧ دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺟﺮا ﮐﻨ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣداﻧ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﺖ اﻣﺎن دارد ﺧﺎﻧﻮادهات ﭘﺲ از دﻋﻮﺗﺸﺎن ﺣﺮف ﺗﻮ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧ.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﺑﺎﺑ دارد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺎب ﻫﻢﻧﺸﯿﻨ ﺑﺎ ﻣﺮدم ،و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ
ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ ﮐﻦ اﻣﺎ ﺑﻪ دﯾﻨﺖ آﺳﯿﺐ ﻣﺮﺳﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ).(۲۲۷۰ /۵
وﻟ اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهات داری ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧ در آن ﺷﻌﺎﺋﺮ
دﯾﻨات را اﻧﺠﺎم دﻫ ﻧﻘﻞ ﻣﺎن ﮐﻦ.
از اﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮ دﯾﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ و در ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ﺑﺪارد و از او ﻣﺴﺎﻟﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ و دﯾﺮ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن را ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ دﯾﻨﺶ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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