 ‐ 12809اﻣﺮأة ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻨﻬﺎ ﺗﺎﺑﺖ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻤﻮت
اﻟﺴﺆال
ﻟ أﺧﺖ ﻣﺘﺰوﺟﺔ وﻟﺪﻳﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﻃﻔﺎل وﻫ ﻋﻠ ﺧﻼف داﺋﻢ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ وﻛﺎﻧﺖ أﻳﻀﺎ ﻋﻠ ﺧﻼف ﻣﻊ واﻟﺪﻫﺎ  ،واﻟﺴﺒﺐ زوﺟﻬﺎ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪا ﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮﻫﺎ إﻟ ﺗﺮك اﻟﺒﻴﺖ وذﻫﺒﺖ إﻟ ﺑﻴﺖ أﻣﻬﺎ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ واﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﻣﻦ إﻧﺴﺎن آﺧﺮ ،
وزوج أﻣﻬﺎ ﻳﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﻴﺌﺔ  .ﻓﻘﻤﺖ أﻧﺎ‐ أﺧﻮﻫﺎ‐ وأﺧﺬت ﻟﻬﺎ ﺷﻘﺔ ﻟﺘﺴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌ وﻛﺎﻧﺖ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﺬﻫﺐ إﻟ
أﻣﻬﺎ وﻣﺮة أﺟﺒﺮﻫﺎ زوج أﻣﻬﺎ أن ﺗﺬﻫﺐ وﺗﺮﻣ أوﻻدﻫﺎ ﻋﻨﺪ زوﺟﻬﺎ  ،ﻓﻔﻌﻠﺖ ذﻟﻚ إرﺿﺎء ﻷﻣﻬﺎ .وﻓ أﺣﺪ اﻷﻳﺎم ﺣﺼﻞ ﺧﻼف ﺑﻴﻨﻬﺎ
وﺑﻴﻦ زوج أﻣﻬﺎ وﺧﺮﺟﺖ إﻟ ﺷﻘﺘﻬﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺟﺪا ﺑﻤﺎ ﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ وأﺑﻌﺪ أوﻻدﻫﺎ ﻋﻨﻬﺎ  ،ﻓﻘﺎﻣﺖ وأﺧﺬت ﺣﺒﻮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺟﺔ
وأﻛﻠﺘﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻘﻀ ﻋﻠ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ‐ ﻓﺄﺧﺬﺗﻬﺎ إﻟ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔ وأﻋﻄﻴﺖ اﻟﻌﻼج اﻟﻼزم  ،وﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗﻬﺎ أﺣﺴﺖ أﻧﻬﺎ ﻓ أﻳﺎﻣﻬﺎ
اﻷﺧﻴﺮة  ،ﻓﺘﺎﺑﺖ وأﺧﺬت ﺗﺴﺘﻐﻔﺮ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻤﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ أن ﻧﺪﻋﻮ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﻔﺮة  .وأراد اﻟﻪ وﺗﻮﻓﻴﺖ  ،ﻓﻤﺎذا ﻳﻮن
ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ؟ وﻫﻞ ﻳﺠﻮز ﻟ أن أﻗﻮم ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ واﻟﺤﺞ ﻋﻨﻬﺎ ؟ ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻨ ﻧﺬرت أن أﻗﻮم ﺑﻬﺬه اﻷﻋﻤﺎل ﻃﻴﻠﺔ ﺣﻴﺎﺗ إن ﺷﺎء اﻟﻪ
.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
ﻣﺎداﻣﺖ أﺧﺘﻚ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻗﺪ ﺗﺎﺑﺖ إﻟ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﻧﺪﻣﺖ ﻋﻠ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻻﻧﺘﺤﺎر ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻐﻔﺮة  ،واﻟﺘﻮﺑﺔ
ﺗﺠﺐ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ  ،واﻟﺘﺎﺋﺐ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﺐ ﻛﻤﻦ ﻻ ذﻧﺐ ﻟﻪ  ،ﻛﻤﺎ ﺻﺤﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ،وإذا ﺗﺼﺪﻗﺖ
ﻋﻨﻬﺎ أو اﺳﺘﻐﻔﺮت ﻟﻬﺎ ودﻋﻮت ﻟﻬﺎ ﻳﻮن ذﻟﻚ ﺣﺴﻨﺎ  ،وذﻟﻚ ﻳﻨﻔﻌﻬﺎ وﺗﺆﺟﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﻧﺖ  .وﻣﺎ ﻧﺬرﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻋﺎت ﻓﻌﻠﻴﻚ أن ﺗﻮﻓ ﺑﻪ
؛ ﻷن اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﺪح اﻟﻤﻮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺬور ﻓ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓ ﻣﺪح اﻷﺑﺮار  ) :ﻳﻮﻓُﻮنَ ﺑِﺎﻟﻨﱠﺬْرِ وﻳﺨَﺎﻓُﻮنَ ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺎنَ ﺷَﺮه ﻣﺴﺘَﻄﻴﺮا (
اﻹﻧﺴﺎن  7 /وﻗﻮل اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ) :ﻣﻦ ﻧﺬر أن ﻳﻄﻴﻊ اﻟﻪ ﻓﻠﻴﻄﻌﻪ وﻣﻦ ﻧﺬر أن ﻳﻌﺼ اﻟﻪ ﻓﻼ ﻳﻌﺼﻪ ( رواه اﻹﻣﺎم
اﻟﺒﺨﺎري ﻓ ﺻﺤﻴﺤﻪ .
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