 ‐ 21356ﻫﻞ ﻳﺘﺮك اﻟﺒﻴﺖ ﻟﺴﻮء ﺗﺼﺮﻓﺎت أﺧﺘﻴﻪ ؟
اﻟﺴﺆال
ﺗﻤﺮ ﺣﻴﺎﺗ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت ﻋﻈﻴﻤﺔ  ،ﻟ أﺧﺘﺎن أﺻﺒﺤﺘﺎ ﺗﺘﺼﺮﻓﺎن ﺑﺴﻮء وﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا ﻗﺮر واﻟﺪي أن ﻻ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻌﻨﺎ وأن ﻳﺬﻫﺐ ﻟﻴﻌﻴﺶ
ﻓ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،ﻟﻦ أﺧﺘ ﺑﺪأﺗﺎ ﺗﺘﻼﻋﺒﺎن ﻋﻠ أﻣ وﻻ ﻳﺮﻳﺪان أن ﻳﻨﺘﻬﻴﺎ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﺴﻴﺌﺔ .
إﻳﻤﺎﻧ أﺻﺒﺢ أﺿﺤﻮﻛﺔ ﻟﻬﻢ  ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻟﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺤﺮﻣﺔ  ،ﻳﻌﻴﺒﻮن ﻋﻠ ﻷﻧﻨ ﺳﻮف أﺗﺰوج ﻣﻦ اﺑﻨﺔ ﻋﻤ وﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺄن ﻫﺬا
ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻦ ﺟﻬﻠﻬﻢ  .أﺻﺒﺤﺖ أﺷﻌﺮ ﺑﺄﻧﻨ ﻣﻨﺒﻮذ ﻓ ﻋﺎﺋﻠﺘ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻮاﻟﺪي .
ﻓﻘﺪت ﺗﺮﻛﻴﺰي ﻓ ﻛﻞ ﺷء وأﻛﺎد أﻓﻘﺪ ﻋﻘﻠ ، ﻻ أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻷﻣﻦ وإذا ﺷﻌﺮت ﺑﻪ ﻓﻼ ﻳﺒﻘ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﻃﻮﻳﻼ. 
ﻛﻞ ﻳﻮم ﻳﻤﺮ ﺻﻌﺒﺎً ﻋﻠ ﻻ أﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧ ، أﺧﺬت ﻋﻬﺪاً ﻋﻠ ﻧﻔﺴ ﺑﺄن أﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺰري ﻓ ﻋﺎﺋﻠﺘ وﻟﻨﻨ أﺷﻌﺮ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ واﻟﺤﺰن .
أرﺟﻮك ﻳﺎ أﺧ أن ﺗﻨﺼﺤﻨ ، ﻫﻞ أﺗﺮك اﻟﺒﻴﺖ ؟ ﻫﻞ أﻋﻴﺶ ﻣﻊ أﺑ ﻓ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ؟ أرﺟﻮ أن ﺗﺨﺒﺮﻧ ﻫﻞ ﻫﺬا اﺑﺘﻼء ﻣﻦ اﻟﻪ أم أن
اﻟﻪ ﻳﻐﻔﺮ ﺑﻬﺬا ذﻧﻮﺑ ؟ .
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
أوﻻ: 
أﺧﻄﺄ واﻟﺪك ﺑﺘﺮك اﻟﻤﻨﺰل واﻟﺮﺟﻮع إﻟ ﺑﻠﺪه  ،واﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟ ﺣﻤﻠﻪ أﻣﺎﻧﺔ وﻫﻮ ﻗﺪ ﻓﺮط ﻓﻴﻬﺎ  ،وﻛﺎن اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻘﺎء
ﺑﻴﻦ أوﻻده ﻟﺘﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ واﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠ ﺷﺌﻮﻧﻬﻢ  ،وﻗﺪ ﻳﻮن ﺳﻔﺮ واﻟﺪك ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﻓ زﻳﺎدة اﻟﺴﻮء ﻓ ﺗﺼﺮف أﺧﺘﻴﻚ .
ﻟﺬا ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻨﺼﺤﻚ – أوﻻ – ﺑﻀﺮورة إﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟ أﻫﻠﻪ وأوﻻده ﻟﻴﻘﻮم ﻋﻠ رﻋﺎﻳﺘﻬﻢ وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ  ،أو أن ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌﻪ إﻟ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن – وﻟﻮ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺠﺒﺮ أو اﻟﺤﻴﻠﺔ ‐  ،وﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﻓﻀﻞ ؛ إذ ﻗﺪ ﻳﻮن ﻣﺜﻢ ﻓ ﻫﺬه اﻟﺒﻼد ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻔﺮ وﻓﺴﻖ
واﻧﺤﻼل ﺧﻠﻘ ﻫﻮ اﻟﺬي أﺛﺮ ﻓ أﺧﻼق وﺗﺼﺮﻓﺎت أﺧﺘﻴﻚ .
ﺛﺎﻧﻴﺎً :
وإن ﻋﻠ أﻣﻚ – ﻛﺬﻟﻚ – أن ﺗﺘﻘ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻓ اﺑﻨﺘﻴﻬﺎ وأن ﻻ ﺗﺘﺮك ﻟﻬﻤﺎ اﻟﺤﺒﻞ ﻋﻠ اﻟﻐﺎرب  ،وﻗﺪ ﺗﺤﻤﻠﺖ اﻵن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ
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وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎدرة واﻟﺪك  ،ﻟﺬا ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﻻ ﺗﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ اﺑﻨﺘﻴﻬﺎ  ،وﻻ ﺑﺪﱠ ﻣﻦ إﻳﻘﺎف أﻣﻚ ﻋﻠ ﺧﻄﻮرة ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ أﺧﺘﻴﻚ وﻣﺎ ﻗﺪ
ﺗﺴﺒﺒﻪ أﻓﻌﺎﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺿﺮر ﻓ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻴﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ  ،وإﺛﻢ ﻓ اﻵﺧﺮة ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ وﻋﻠ ﻣﻦ رﺿ ﺑﻔﻌﻠﻬﻤﺎ أو ﺳﻤﺢ وﻳﺴﺮ ﻟﻬﻤﺎ ﺳﺒﻞ
اﻟﻔﺴﺎد .
ﺛﺎﻟﺜﺎً :
اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺼﺒﺮ واﻟﺘﻔﻴﺮ ﻓ ﻛﻞ ﺗﺼﺮف ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ  ،ﻓﻼ اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠ إﻃﻼﻗﻪ ﺧﻴﺮ وﻻ اﻟﻤﻐﺎدرة واﻟﺘﺮك ﻋﻠ إﻃﻼﻗﻪ
ﺧﻴﺮ  ،ﺑﻞ اﻷﻣﺮ ﻳﺮﺟﻊ إﻟ أﺛﺮ ﺑﻘﺎﺋﻚ  ،وأﺛﺮ ﻣﻐﺎدرﺗﻚ  ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﺑﻘﺎؤك ﻓ اﻟﻤﻨﺰل ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠ دﻳﻨﻚ أو ﻋﻘﻠﻚ وﻳﺠﻌﻠﻚ ﺗﻘﻊ ﻓ اﻹﺛﻢ
 :ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻨﺼﺤﻚ ﺑﺎﻟﻤﻐﺎدرة  ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻐﺎدرﺗﻚ ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻮء ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻤﺎ وﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﻘﺎؤك ﻋﻠ دﻳﻨﻚ وﻋﻘﻠﻚ ﻓﻘﺪ ﻳﺤﺮم ﻋﻠﻴﻚ
اﻟﻤﻐﺎدرة ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺒﻪ ﻣﻐﺎدرﺗﻚ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻵﺛﺎم واﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ واﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓ اﻷﻣﺎﻧﺔ .
راﺑﻌﺎً :
ﻟﻌﻞ ﻫﺬا أن ﻳﻮن ﻣﻦ اﺑﺘﻼء اﻟﻪ ﻟﻚ ﻟﺘﻔﻴﺮ ﺳﻴﺌﺎﺗﻚ ورﻓﻊ درﺟﺎﺗﻚ ﻻ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  ،ﻟﺬا ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ واﻟﺘﺄﻧ واﻟﺘﺮوي
واﻟﺪﻋﺎء واﻟﺘﺬﻟﻞ ﻟﺮﺑﻚ ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﻳﻬﺪي أﺧﺘﻴﻚ ﻟﻠﺨﻴﺮ واﻟﻌﻔﺎف  ،وﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﺄن ﺗﺤﺎول أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻟﻬﻤﺎ
ﻛﺘﺰوﻳﺠﻬﻤﺎ أو ﺗﻌﺮﻓﻬﻤﺎ ﻋﻠ أﺧﻮات ﻓﺎﺿﻼت أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎن اﻟﺴﻦ أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ  ،ﻓﻠﻌﻞ اﻟﻪ إن رأى ﻣﻨﻚ ﺻﺪﻗﺎً أن ﻳﻮﻓﻘﻚ
وﻳﻬﺪي أﺧﺘﻴﻚ وأﻣﻚ  ،وأن ﻳﺠﻤﻊ ﺷﻤﻞ اﻷﺳﺮة ﻋﻠ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺨﻴﺮ  ،وﻫﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﻟﻘﺎدر واﻟﻬﺎدي .
وإﻟﻴﻚ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻠﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮة :
ﻋﻦ أﺑ ﻫﺮﻳﺮة ﻗﺎل  :ﻛﻨﺖ أدﻋﻮ أﻣ إﻟ اﻹﺳﻼم وﻫ ﻣﺸﺮﻛﺔ ﻓﺪﻋﻮﺗُﻬﺎ ﻳﻮﻣﺎً ﻓﺄﺳﻤﻌﺘﻨ ﻓ رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺎ
أﻛﺮه  ،ﻓﺄﺗﻴﺖ رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأﻧﺎ أﺑ ، ﻗﻠﺖ  :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ إﻧ ﻛﻨﺖ أدﻋﻮ أﻣ إﻟ اﻹﺳﻼم ﻓﺘﺄﺑ ﻋﻠ
ﻓﺪﻋﻮﺗُﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﺄﺳﻤﻌﺘﻨ ﻓﻴﻚ ﻣﺎ أﻛﺮه  ،ﻓﺎدع اﻟﻪ أن ﻳﻬﺪي أم أﺑ ﻫﺮﻳﺮة  ،ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  :اﻟﻠﻬﻢ اﻫﺪ أم
أﺑ ﻫﺮﻳﺮة  ،ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻣﺴﺘﺒﺸﺮاً ﺑﺪﻋﻮة ﻧﺒ اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ،ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺌﺖ ﻓﺼﺮت إﻟ اﻟﺒﺎب  ،ﻓﺈذا ﻫﻮ ﻣﺠﺎفٍ ﻓﺴﻤﻌﺖ
أﻣ ﺧﺸﻒ ﻗﺪﻣ ، ﻓﻘﺎﻟﺖ  :ﻣﺎﻧﻚ ﻳﺎ أﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮة  ،وﺳﻤﻌﺖ ﺧﻀﺨﻀﺔ اﻟﻤﺎء  ،ﻗﺎل  :ﻓﺎﻏﺘﺴﻠﺖ وﻟﺒﺴﺖ درﻋﻬﺎ وﻋﺠﻠﺖ ﻋﻦ
ﺧﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻔﺘﺤﺖ اﻟﺒﺎب ﺛﻢ ﻗﺎﻟﺖ  :ﻳﺎ أﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮة أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻪ وأﺷﻬﺪ أن ﻣﺤﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ ﻗﺎل ﻓﺮﺟﻌﺖ إﻟ رﺳﻮل اﻟﻪ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺄﺗﻴﺘﻪ وأﻧﺎ أﺑ ﻣﻦ اﻟﻔﺮح ﻗﺎل ﻗﻠﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ أﺑﺸﺮ ﻗﺪ اﺳﺘﺠﺎب اﻟﻪ دﻋﻮﺗﻚ وﻫﺪى أم أﺑ ﻫﺮﻳﺮة ﻓﺤﻤﺪ
اﻟﻪ وأﺛﻨ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺎل ﺧﻴﺮاً  ،ﻗﺎل  :ﻗﻠﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ ادع اﻟﻪ أن ﻳﺤﺒِﺒﻨ أﻧﺎ وأﻣ إﻟ ﻋﺒﺎده اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ وﻳﺤﺒﺒﻬﻢ إﻟﻴﻨﺎ  ،ﻗﺎل :
ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠﱠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  " :اﻟﻠﻬﻢ ﺣﺒﺐ ﻋﺒﻴﺪَك ﻫﺬا ‐ ﻳﻌﻨ : أﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮة ‐ وأﻣﻪ إﻟ ﻋﺒﺎدك اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ  ،وﺣﺒِﺐ إﻟﻴﻬﻢ
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اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ "  ،ﻓﻤﺎ ﺧُﻠْﻖ ﻣﺆﻣﻦ ﻳﺴﻤﻊ ﺑ وﻻ ﻳﺮاﻧ إﻻ أﺣﺒﻨ. 
رواه ﻣﺴﻠﻢ ) . ( 2491
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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