
 العالقة مع الوالدین
 تكفیًرا عن تقصیره معه عد وفاتهما �فعله الولد لوالده من الخیر �
 

قد  �ان قد ضعف �صره و�نتُ  فلما �برتُ  ،�ان أبي �عاملني في طفولتي �صدیق له :السؤال
وفي سفري  ،ثم سافرتُ  ،�ان �جلس �ثیرًا وحیداً  ،ال أجلس معه إال قلیالً  فكنتُ  ،عنه انشغلتُ 
 وأنا مسافر فمات عامینوأنا منذ  ، أدعه وحیًدا أبًداالَّ عندما أعود إلیه أ فنو�تُ  ،بذنبي أحسستُ 

قلبي اآلن �حترق، فماذا أفعل من الخیر ألبي حتى أحس �الراحة؟ و  ،أرهلم و  -رحمه هللا- أبي
 وأسألكم الدعاء ألبي �الرحمة والمغفرة.

 ،إن أ�اه �عامله في طفولته معاملة الصدیق :هذا �قولرحمنا هللا و��اه وغفر لنا وله،  :الجواب
�عامله �الحسنى  ،ن �ان سبًبا لوجوده في هذه الدنیاأ :حسان األكبر وهواإلفأبوه �عد إحسانه إلیه 

ر هذا الولد فماذا �ان موقفه من هذا الوالد بُ �َ  ،ق �ه و�لطف �ه �أنه صدیق لهفیترفَّ  ،وهو صغیر
�عني زادت حاجة الوالد إلى الولد  ،)�ان قد ضعف �صره فلما �برتُ ( :�قول ؟الرفیق المحسن

الولد إذا �بر یتزوج  وطبیعي أنَّ  وهذا أمر عادٍ  ،فماذا �ان من الولد؟ الولد انشغل عن أبیه
لكن مع ذلك �له ال ینبغي له  ،وطبیعي غله وتكثر التزاماته هذا أمر عادٍ و�توظف وتكثر مشا

لیس ذلك �مبرر أن ینشغل عن  ،من األحوال أن ینشغل عن والد�ه �حال وال �سوغ له �أي حال
، وال �عني أن غیره من اآل�اء سیما مثل هذا الوالد الرفیق الذي یتعامل معه بهذه الطر�قة ال ،والده

ا �شأن الوالدین فحقهما عظیم جد� عتنى بد أن �ُ  ال ،هدرأن حقوقهم تُ  ةبهذه الطر�ق والو لم یتعامل
عنه  قد انشغلتُ  و�نتُ  ،�ان قد ضعف �صره فلما �برتُ ( :�قول ،-جل وعال-هللا �عد حق وهو 
الحك التي خل �مصت�ثرة الجلوس مع أبیك  ت�انال شك أنه إذا  ،)ال أجلس معه إال قلیًال  فكنتُ 

تضر �ك وال لكن إذا �انت مشاغلك ال  ،وتتضرر بتر�ها هذا له حكم اإلیه أنت محتاجٌ 
واألب ومثله األم �اب من  ،بهذه األسباب التي ال تضر �ك حرمان انشغالك عنهف �مصالحك

فاستغل هذا السبب الموصل  ،غلق هذا الباب دونكقد تفیق في یوم من األ�ام وقد أُ  ،أبواب الجنة
ال  فكنتُ (دام موجوًدا قبل أن تندم وال ینفعك الندم. �قول:  وجناته ما -جل وعال-إلى رضوان هللا 

ألن نعمة الولد إنما تكمل  ؛وهذا أشد )،فكان �جلس �ثیًرا وحیًدا ثم سافرتُ  ،ًال أجلس معه إال قلی
على الولید بن المغیرة  -جل وعال-ولذلك امتن هللا  ،إذا �ان حاضًرا عند والد�ه شاهًدا عندهما

�سافر ألن الولد الذي ؛ ]١٣[المدثر:  {َوَ�ِنیَن ُشُهوًدا} :التي امتن بها علیه عمه�قوله من ضمن نِ 
وأ�ًضا فإن امتنان الوالدین �ه  ،السنین الطو�لة من غیر ما ضرورة هذا نفعه لوالد�ه أقل

 ،) أدعه وحیًداالَّ عندما أعود إلیه أ بذنبي فنو�تُ  وفي سفري أحسستُ ( :�قول ،وانتفاعهما �ه أقل
 إلیه العودةالمفترض أن ینوي  ؟متى �عود ،)عندما أعود نو�تُ (�قول:  هلكن ،شك أن الندم تو�ة ال



 فنو�تُ ( :�قول ،ال �ستطیع تر�ه فهذا شيء آخر إال إذا �ان في أمرٍ  ،)أعودأن  نو�تُ : (�قولو 
ولكن قلبي  ،فمات أبي ولم أره ،وأنا منذ عامین وأنا مسافر ، أدعه وحیًدا أبًداالَّ عندما أعود إلیه أ

وأكثر من دعائك  ،رجى أن یتجاوز هللا عنكفیُ  ،على خطیئتك اندم وا�كِ  ،نعم ،)اآلن �حترق 
وأكثر  ،، أكثر من دعائك له؟)فماذا أفعل من الخیر ألبي حتى أحس �الراحة( :�قول ،لوالدك

وحینئٍذ نرجو أن  ،وصل �سببه من أقار�ه ومعارفه وأصدقائهل من یُ وِص  ،أ�ًضا من الصدقة عنه
 �هللا أعلم. ،حس �الراحة �عد ذلكوأن تُ  ،ر عنك هذه الخطیئةكفَّ تُ 
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