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  تقليد أهل الكتابتقليد أهل الكتاب
وهي متأثرة ن يف زيهن وتريد أن تقرأ كتبهم، فماذا تفعل  ،ا مسيحياتقايبنت يف مدرسة لغات وصد: سؤال

  معها أمها؟
==================  

هذه البنت أمها قصنـزورهم  .. همرت يف تربيتها التربية اإلميانية، حنن نعامل أهل الكتاب باحلسىن، نود 
جناملهم يف األحزان، لكن ال ينبغي أن نتخـذ بيننـا وبينـهم     .. نشاركهم يف األفراح ..  األعيادنئهم يف ..

عضهم لبعضٍ عدو ء يومئذ باَألخالَّ﴿ :يف القرآن قال عز وجلَّصداقة، الصداقة ال تكون إال ألهل اإلميان، فإن اهللا 
  ].الزخرف٦٧[ ﴾الْمتقني إِالَّ

اقة مبعىن أن اإلنسان يرتبط بالصديق مياشيه ويزوره، ويكثر من اجللوس معه، وذلك ال ينبغـي أن  فالصد
ال يـدخلْ  {  :لنا يف أهل اإلسالم العاديني ناصحاً صلى اهللا عليه وسـلم يكون إال ألهل التقى من املؤمنني، حىت قال 

نمؤإال م وفَكرعي ملوال تو ،يقإال ت كتيرواه الطرباين عن السيدة عائشة رضي اهللا عنها( }اب.(  
سرقة الطبـاع أكثـر مـن عـدوى     : (ملاذا؟ ألن اإلنسان يسرق من مجالسه طباعه وعاداته، وقالوا

قد يتشبه به يف الكالم، قد يتشبه بـه   -بدون أن يشعر  - لفترة طويلة عندما جيالس اإلنسان أحداً .)األمراض
  .وخاصة إذا كان يف سن الطفولة -وهو ال يشعر  -د يتشبه به يف حركة الوجه حىت يف حركة األيدي، ق

ولذلك ينبغي علينا أن نراقب أوالدنا جيداً فال يصاحبون إال األتقياء األنقياء جيداً، فإذا كنا تركنـاهم  
وأن نعاملـهم   ،أهل الكتاب نعاود هذا األمر، وباللطف واللني واحلسىن نفهمهم أن ديننا احلنيف يأمرنا أن نود

 تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّـه  ال﴿ :املؤمنات لذلك قال اهللا تعاىلتكون إال مع املؤمنني و باحلسىن، ولكن الصداقة ال
 ].اادلة٢٢[ ﴾خوانهم أَو عشريتهمخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءهم أَو أَبناءهم أَو إِاآلوالْيومِ 

حىت لو كانوا أقرب الناس إليهم لكنهم مل يؤمنوا ال يتخذون بينهم وبينهم مودة، وإمنا يعاملوم على قـدر   :أي
  !!الضرورات

ة ومن أراد أن جيعل ابنه أو ابنته يف مدرسة لغات فليختر مدرسة إسـالمي  .هذا هو املبدأ اإلسالمي القومي
واحلمد هللا يوجد يف بالدنا مدارس إسالمية للغات، ويوجد معاهد خاصة دينيـة   .دينياً للغات للغات، أو معهداً

نذهب إىل مدارس الراهبات أو ما شاب مهها؟للغات، فل!!  
من هذا الظلم فننقلهم إىل إحـدى هـذه املـدارس     وعلينا أن نتخلص سريعاً ،هذا ظلم ألبنائنا وبناتنا

   .على الروابط اإلميانيةونؤسسهم 
  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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