اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻟواﻟدﯿن

ﺘكﻔیرا ﻋن ﺘﻘصیرﻩ ﻤﻌﻪ
ﻤﺎ �ﻔﻌﻠﻪ اﻟوﻟد ﻟواﻟدﻩ ﻤن اﻟخیر �ﻌد وﻓﺎﺘﻪ
ً
و�نت ﻗد
�برت �ﺎن ﻗد ﻀﻌﻒ �صرﻩ
اﻟسؤال� :ﺎن أﺒﻲ �ﻌﺎﻤﻠنﻲ ﻓﻲ طﻔوﻟتﻲ �صدﯿق ﻟﻪ ،ﻓﻠمﺎ
ُ
ُ
ﺴﺎﻓرت ،وﻓﻲ ﺴﻔري
ﻓكنت ﻻ أﺠﻠس ﻤﻌﻪ إﻻ ﻗﻠیﻼً� ،ﺎن �جﻠس �ثی اًر وﺤیدًا ،ﺜم
اﻨشﻐﻠت ﻋنﻪ،
ُ
ُ
ُ
أﺒدا ،وأﻨﺎ ﻤنذ ﻋﺎﻤین وأﻨﺎ ﻤسﺎﻓر ﻓمﺎت
ﻓنو�ت ﻋندﻤﺎ أﻋود إﻟیﻪ أ ﱠﻻ أدﻋﻪ
أﺤسست ﺒذﻨبﻲ،
وﺤیدا ً
ً
ُ
ُ
أﺒﻲ -رﺤمﻪ ﷲ -وﻟم أرﻩ ،وﻗﻠبﻲ اﻵن �حترق ،ﻓمﺎذا أﻓﻌﻞ ﻤن اﻟخیر ﻷﺒﻲ ﺤتﻰ أﺤس �ﺎﻟراﺤﺔ؟
وأﺴﺄﻟكم اﻟدﻋﺎء ﻷﺒﻲ �ﺎﻟرﺤمﺔ واﻟمﻐﻔرة.

اﻟجواب :رﺤمنﺎ ﷲ و��ﺎﻩ وﻏﻔر ﻟنﺎ وﻟﻪ ،ﻫذا �ﻘول :إن أ�ﺎﻩ �ﻌﺎﻤﻠﻪ ﻓﻲ طﻔوﻟتﻪ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟصدﯿق،

ﺴببﺎ ﻟوﺠودﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدﻨیﺎ� ،ﻌﺎﻤﻠﻪ �ﺎﻟحسنﻰ
ﻓﺄﺒوﻩ �ﻌد إﺤسﺎﻨﻪ إﻟیﻪ اﻹﺤسﺎن اﻷﻛبر وﻫو :أن �ﺎن ً
وﻫو ﺼﻐیر ،ﻓیترﱠﻓق �ﻪ و�ﻠطﻒ �ﻪ �ﺄﻨﻪ ﺼدﯿق ﻟﻪُ �َ ،بر ﻫذا اﻟوﻟد ﻓمﺎذا �ﺎن ﻤوﻗﻔﻪ ﻤن ﻫذا اﻟواﻟد

�برت �ﺎن ﻗد ﻀﻌﻒ �صرﻩ(� ،ﻌنﻲ زادت ﺤﺎﺠﺔ اﻟواﻟد إﻟﻰ اﻟوﻟد
اﻟرﻓیق اﻟمحسن؟ �ﻘول) :ﻓﻠمﺎ
ُ
ﻓمﺎذا �ﺎن ﻤن اﻟوﻟد؟ اﻟوﻟد اﻨشﻐﻞ ﻋن أﺒیﻪ ،وﻫذا أﻤر ٍ
ﻋﺎد وطبیﻌﻲ ﱠ
أن اﻟوﻟد إذا �بر ﯿتزوج
و�توظﻒ وﺘكثر ﻤشﺎﻏﻠﻪ وﺘكثر اﻟتزاﻤﺎﺘﻪ ﻫذا أﻤر ٍ
ﻋﺎد وطبیﻌﻲ ،ﻟكن ﻤﻊ ذﻟك �ﻠﻪ ﻻ ﯿنبﻐﻲ ﻟﻪ
�حﺎل وﻻ �سوغ ﻟﻪ �ﺄي ﺤﺎل ﻤن اﻷﺤوال أن ﯿنشﻐﻞ ﻋن واﻟد�ﻪ ،ﻟیس ذﻟك �مبرر أن ﯿنشﻐﻞ ﻋن

واﻟدﻩ ،ﻻ ﺴیمﺎ ﻤثﻞ ﻫذا اﻟواﻟد اﻟرﻓیق اﻟذي ﯿتﻌﺎﻤﻞ ﻤﻌﻪ ﺒﻬذﻩ اﻟطر�ﻘﺔ ،وﻻ �ﻌنﻲ أن ﻏیرﻩ ﻤن اﻵ�ﺎء

ﻟو ﻟم ﯿتﻌﺎﻤﻠوا ﺒﻬذﻩ اﻟطر�ﻘﺔ أن ﺤﻘوﻗﻬم ﺘُﻬدر ،ﻻ ﺒد أن ُ�ﻌتنﻰ �شﺄن اﻟواﻟدﯿن ﻓحﻘﻬمﺎ ﻋظیم �
ﺠدا
اﻨشﻐﻠت ﻋنﻪ
و�نت ﻗد
�برت �ﺎن ﻗد ﻀﻌﻒ �صرﻩ،
وﻫو �ﻌد ﺤق ﷲ -ﺠﻞ وﻋﻼ� ،-ﻘول) :ﻓﻠمﺎ
ُ
ُ
ُ

ﻗﻠیﻼ( ،ﻻ ﺸك أﻨﻪ إذا �ﺎﻨت �ثرة اﻟجﻠوس ﻤﻊ أﺒیك ﺘخﻞ �مصﺎﻟحك اﻟتﻲ
ﻓكنت ﻻ أﺠﻠس ﻤﻌﻪ إﻻ ً
ُ
ﻤحتﺎج إﻟیﻬﺎ وﺘتضرر ﺒتر�ﻬﺎ ﻫذا ﻟﻪ ﺤكم ،ﻟكن إذا �ﺎﻨت ﻤشﺎﻏﻠك ﻻ ﺘضر �ك وﻻ
أﻨت
ٌ
�مصﺎﻟحك ﻓﺎﻨشﻐﺎﻟك ﻋنﻪ ﺒﻬذﻩ اﻷﺴبﺎب اﻟتﻲ ﻻ ﺘضر �ك ﺤرﻤﺎن ،واﻷب وﻤثﻠﻪ اﻷم �ﺎب ﻤن

أﺒواب اﻟجنﺔ ،ﻗد ﺘﻔیق ﻓﻲ ﯿوم ﻤن اﻷ�ﺎم وﻗد أُﻏﻠق ﻫذا اﻟبﺎب دوﻨك ،ﻓﺎﺴتﻐﻞ ﻫذا اﻟسبب اﻟموﺼﻞ

ﻓكنت ﻻ
إﻟﻰ رﻀوان ﷲ -ﺠﻞ وﻋﻼ -وﺠنﺎﺘﻪ ﻤﺎ دام
ﻤوﺠودا ﻗبﻞ أن ﺘندم وﻻ ﯿنﻔﻌك اﻟندم� .ﻘولُ ) :
ً
ﺴﺎﻓرت( ،وﻫذا أﺸد؛ ﻷن ﻨﻌمﺔ اﻟوﻟد إﻨمﺎ ﺘكمﻞ
وﺤیدا ﺜم
أﺠﻠس ﻤﻌﻪ إﻻ ﻗﻠی ًﻼ ،ﻓكﺎن �جﻠس ًا
ُ
�ثیر ً

ﺸﺎﻫدا ﻋندﻫمﺎ ،وﻟذﻟك اﻤتن ﷲ -ﺠﻞ وﻋﻼ -ﻋﻠﻰ اﻟوﻟید ﺒن اﻟمﻐیرة
ﺤﺎﻀر ﻋند واﻟد�ﻪ
ًا
إذا �ﺎن
ً
�ﻘوﻟﻪ ﻤن ﻀمن ِﻨﻌمﻪ اﻟتﻲ اﻤتن ﺒﻬﺎ ﻋﻠیﻪِ :
ودا{ ]اﻟمدﺜر[١٣ :؛ ﻷن اﻟوﻟد اﻟذي �سﺎﻓر
ین ُﺸ ُﻬ ً
}وَ�ن َ
َ
أ�ضﺎ ﻓﺈن اﻤتنﺎن اﻟواﻟدﯿن �ﻪ
اﻟسنین اﻟطو�ﻠﺔ ﻤن ﻏیر ﻤﺎ ﻀرورة ﻫذا ﻨﻔﻌﻪ ﻟواﻟد�ﻪ أﻗﻞ ،و ً
واﻨتﻔﺎﻋﻬمﺎ �ﻪ أﻗﻞ� ،ﻘول) :وﻓﻲ ﺴﻔري
وﺤیدا(،
ﻓنو�ت ﻋندﻤﺎ أﻋود إﻟیﻪ أ ﱠﻻ أدﻋﻪ
أﺤسست ﺒذﻨبﻲ
ً
ُ
ُ
ﻨو�ت ﻋندﻤﺎ أﻋود( ،ﻤتﻰ �ﻌود؟ اﻟمﻔترض أن ﯿنوي اﻟﻌودة إﻟیﻪ
ﻻ ﺸك أن اﻟندم ﺘو�ﺔ ،ﻟكنﻪ �ﻘولُ ) :

ﻨو�ت أن أﻋود( ،إﻻ إذا �ﺎن ﻓﻲ ٍ
ﻓنو�ت
أﻤر ﻻ �ستطیﻊ ﺘر�ﻪ ﻓﻬذا ﺸﻲء آﺨر� ،ﻘولُ ) :
و�ﻘولُ ) :
أﺒدا ،وأﻨﺎ ﻤنذ ﻋﺎﻤین وأﻨﺎ ﻤسﺎﻓر ،ﻓمﺎت أﺒﻲ وﻟم أرﻩ ،وﻟكن ﻗﻠبﻲ
وﺤیدا ً
ﻋندﻤﺎ أﻋود إﻟیﻪ أ ﱠﻻ أدﻋﻪ ً
ِ
ﻓیرﺠﻰ أن ﯿتجﺎوز ﷲ ﻋنك ،وأﻛثر ﻤن دﻋﺎﺌك
اﻵن �حترق( ،ﻨﻌم ،اﻨدم وا�ك ﻋﻠﻰ ﺨطیئتكُ ،
ﻟواﻟدك� ،ﻘول) :ﻓمﺎذا أﻓﻌﻞ ﻤن اﻟخیر ﻷﺒﻲ ﺤتﻰ أﺤس �ﺎﻟراﺤﺔ؟( ،أﻛثر ﻤن دﻋﺎﺌك ﻟﻪ ،وأﻛثر
ٍ
أ�ضﺎ ﻤن اﻟصدﻗﺔ ﻋنﻪِ ،
وﺤینئذ ﻨرﺠو أن
وﺼﻞ ﻤن ُﯿوﺼﻞ �سببﻪ ﻤن أﻗﺎر�ﻪ وﻤﻌﺎرﻓﻪ وأﺼدﻗﺎﺌﻪ،
ً
ﺘُكﱠﻔر ﻋنك ﻫذﻩ اﻟخطیئﺔ ،وأن ﺘُحس �ﺎﻟراﺤﺔ �ﻌد ذﻟك� ،ﷲ أﻋﻠم.
اﻟمصدر :ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓتﺎوى ﻨور ﻋﻠﻰ اﻟدرب ،اﻟحﻠﻘﺔ اﻟثﺎﻟثﺔ واﻷر�ﻌون.١٤٣٢/٨/١٥ ،

