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 اإلهداء
يحدّثك تشقُق يديه ... ىل ذلك اإلنسان الذى يكدح ويسعىإ

مرفوع الرأس حتت أشعة الشمس ... ةعما بداخله من عزة وكرام
حىت إذا مسع نداء صالة الظهر ترك ما حوله مسرعاً اخلطا  ...احملرقة

فيصلَّي ما شاء اهللا له من النوافل قبل الصالة .. إىل املسجد
 !! مث إذا انتشر املصلون توسد ذراعه ونام هانئاً ..وبعدها

إىل البطل الذي غاب عن عيين منذ سبع سنوات أو تزيد *
لبالد راعياً للغنم فإذا به ا والزلت أتذكَّر بدايته عندما أتى إىل هذه

حىت حفظ القرآن كامالً وهو يرعى الغنم يف منطقة  يستفيد من وقته
 !!نائية

ت قدمه أرض احلرمني الشريفني فتغبرت إىل كل من وطئَ* 
 ..يف طلب الرزق احلالل جياهد نفسه ويصابر أمله
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 املقدمة
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

 . أمجعني واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه
 :أما بعد

ينا من فإنه يعيش بني أظهرنا وحتت مساءنا أحبة كرام وفدوا إل
علمت من حقوقهم علينا  ولما، اإلسالميةخمتلف األقطار العربية و

 –رغم كثرم  –وتأملت خلو الساحة من كتيب موجه هلم 
وحاجتهم لذلك سطرت بعض صفحات يسرية ونقاط سريعة 

 ..مقدماً اعتذاري عن قصر املادة املطروحة ونقصها
ن تكون دعو اهللا عز وجل أن يبارك يف هذه الوريقات وأأ

. رسول حمبة بيننا وأن يبقى هلا أثر وصدى يف قلب كل من قرأها
وأن جيمعنا وأحبتنا يف جنات عدن فيها ما ال عني رأت وال أذن 

 .مسعت وال خطر على قلب بشر
 عبد امللك بن حممد القاسم
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 مدخل
 :أيها احلبيب

، وتنبض باملودة، كَتبت لك بعض صفحات تفيض باحملبة
وغريب عن أهلك  ،وضيف على قلوبنا، نفوسنافأنت حبيب إىل 

، ورمبا حق اجلوار، وحق الضيافة، لك حق اإلسالم.. ووطنك
اهللا  فأدعو.. نت ضيفي على هذه الصفحاتوهلذا أ ..وحقوق أُخر

تقْبلُ من ..كرمي احمليا مسح النفس..عز وجل أن تكون نِعم الضيف
 .ه وخطئهـعنه زلل والكلمة املشفقة وتعفوأخيك النصيحة الصادقة 

اهللا عز وجل أن أكون نعم املُضيف الذي يقوم حبق  ادعوو
تروي من كلماته عطشك وتشبع .. ضيافتك وواجب زيارتك
 ..نفسك من حروفه وسطوره

 ..أيها احلبيب
كثرياً  لقد أكلت غذاء  –وكل ذلك  –كثرياً وشربت

لتهنأ .. ولكن يل معك حلظات لفكرك وعقلك وقلبك.. للجسم
 .. وأقوال العلماء نفسك بقول اهللا وقول رسوله 

 اإلسالم إذا ذُكَّر ابن ك فأنتوتسكن جوارح كنأ نفس نعم
ذكَّرر، وإذا أذنب تاب، تنعم أنت حفيد أيب .. استغفر وإذا قص

  ..بكر وعمر وعثمان وعلي
 ..أيها احلبيب

لتقي جيتمع قليب وفكري معك يف أمور كثرية وقبل ذلك كله ن
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.. وال للبدعة أثر، موطنصافية نقية ليس للشرك فيها  يف عقيدة
إا كلمات لن تأخذ . نتحدث بلسان عريب وحنمل هم األمة سواء

تغربت سنوات من عمرك فامنحين حلظات من .. من وقتك الكثري
 ..هذا العمر املديد جعله اهللا يف الطاعة

 ..أيها املسافر
 .آلخرةالك بني خريي الدنيا و ومجع، رد اهللا غربتك
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 فوائد السفر
 : للسفر فوائد عديدة ومناقب محيدة من أمهها

السعي يف البحث عن الرزق احلالل واكتساب املعيشة  -١
هو الَّذي جعلَ لَكُم اَألرض ذَلُوالً فَامشوا  :قال تعاىل.. الطيبة

هإِلَيو هقرِز نكُلُوا ما وبِهاكني مف ورشالن]١٥:امللك.[ 
وآخرونَ يضرِبونَ في اَألرضِ يبتغونَ : وعال وقال جل

 ].٢٠:املزمل[من فَضلِ اِهللا
 :وقال الشاعر النابغة حاثاً على السعي لطلب الرزق

 إذا املرُء مل يطلب معاشـاً لنفسـه  
 

 شكا الفقر أو الم الصديق فأَكثرا 
 هللا والْـتمس الغنـى  فَسر يف بالد ا

 
 تعش ذا يسارأو متوت فتعذَرا 

 ّوالغم ّانفراج اهلم.. 
فإن يف البعد عن مواطن اهلموم واألحزان تفرجياً هلا وانشغاالً 

 عنها فيجد املرء يف السفر انشراحاً
 .يف الطباع ومعرفة للرجال وسلوة يف البلدان

 :قال اإلمام الشافعي
 ب الْعالسن تكتتغرب عن األوطا

 
 دفوائ ففي األسفار مخس وسافر 

 ّهـم جتفر ،   معيشـة واكتسـاب 
 

 

  لْموع ،وآداب ،وصحبةُ ماجد 
 ..حتصيل العلم ومصاحبة األخيار  -٢ 

وقد كان السلف الصاحل يسافر الواحد منهم مسرية شهر يف 
أو لسماع درس  طلب حديث واحد من أحاديث املصطفى 

ويف مرافقة اإلخوان وأهل الصالح واخلري داللة على اخلري . عامل



 

 

٨ 

 .وحتصيلٌ للعلم النافع
 ..من فوائد السفر زيارة املسجد احلرام وأداء فريضة احلج -٣

وهناك فوائد أخرى ال ختفى على املسافر منها التحول من دار 
ذُلٍ إىل دار عزٍ وكرامة وكذلك التعرف على بالد اهللا الواسعة 

 ..وأهلها
 الرحيل

وغربتك إىل ، عسرك إىل فرجٍ.. بإذن اهللا..املغترب أيها
 ..وتعبك إىل راحة.. عودة

.. غداً ستغادر هذه الديار بعد سنوات من عمرك أمضيتها
 !!ولكن.. حبلْوِها ومرّها.. ستمر عليك سريعاً بآماهلا وآالمها

ا هو م..بل سيبقى ولن يزول.. يبقى أمر لن ينسى ولن يمحى
 !!حسنات وسيئات من.. كُتب يف صحيفة أعمالك

أمل تقف وأنت تغادر لترى هذه الصحيفة وأنت الفطن 
إال فأنت بعد حني من و.. إن قرأا اليوم وجددت التوبة. اللبيب

 .الزمن يطول أو يقصر ستقرأُها
اقْرأْ كتابك كَفَى بِنفِْسك الْيوم علَيك  :قال اهللا تعاىل

 . ]١٤: اإلسراء[يباحِس
سترحل أيضاً من .. وكما رحلت من هذه الديار بعد سنوات

 !!هذه األرض إىل باطنها
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 قبل القدوم
كانت هذه الديار إىل عهد قريب بالد جوع وخوف حىت 

فأصبحت حمطَّ آمال .. ورغد العيش، ألمنامن اهللا عليها ب
ن قَدم إىل هذه وم.. ومهوى أفئدة احلجاج واملعتمرين، املسافرين

ومن أهم  ،حتمل املشاق والغربةالديار له هدف من قدومه وإال ملا 
 :هذه األهداف

الرغبة يف تربية أبنائه تربية إسالمية واحلرص على أن  -١
 . يكون اجلميع يف هذا اجلو الطيب

خاصة ممن هلم . وهؤالء قلة وميثلهم أصحاب األسر والعوائل
م على ترك أوطاوالبعض أتوا إىل هذه الديار ، مظروف أجرب

 .وحفاظاً على سالمة معتقدام، فراراً بدينهم
البعض من أصحاب اهلمم العالية يأيت لطلب الرزق وهو  -٢

والدافع يئه احلرص ، هنا جاد يف طلب العلم لدى العلماء واملشايخ
 .على العلم أو على احلجّ ملن مل يتيسر له القدوم بدون تأشرية عمل

ر لتحسني احلالة املادية للمسافر ومن ذلك زيادة السف -٣
دخله أو جتهيز أمر زواجه أو مساعدة والديه وإخواته يف أمر 

وكلها أمور تنصب يف زاوية رفع وحتسني احلالة املادية .. معيشتهم
وهذه هي الفئة األكثر اليت  يكون قدومها لسبب مادي . عموماً

 .بالدرجة األوىل
وآخرون هلم  ،ملل يف ديارهم بعض الشباب يصيبهم -٤
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لقدوم إىل هذه الديار مشاكل داخل أسرهم وجمتمعهم فيفضلون ا
 .كحلًّ هلذه األمور أو هروب منها كحل مؤقت

بعض القادمني أحواهلم املادية يف بالدهم طيبة ولكنه  -٥
ومن كثرة اهلدايا اليت يأيت ا ، لكثرة ما يسمع من غىن فالن

ارج تلوح يف رأسه فكرة اخلروج من بلده األقارب العائدون من اخل
 .من الناس مع أن أحواله مستقرة ولكن طموحه أكرب مثل كثري
هناك بعض ممن قّدموا هلذه البالد قدموا بدون مشقة فقد  -٦

ولذا جتد هدفه ، بذل هلم أحد معارفهم هنا احلصول على تأشرية
 .ل يف الغالبوإن كان اهلدف املادي يحتلَّ املقام األو، مضطرباً
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 يف الطريق
لن أحتدث عن طريقة السفر اىل اململكة وما أخذت منك من 

 هذه البالد ورمبا أنك ىلجهد وتعب، فهذه كلها تسبق وصولك إ
من املظلومني أصحاب التأشريات احلرة الذين يقومون على شراء 

أو رمبا أنه .. تأشريات مببالغ عالية بدون توفر عمل لدى الكفيل
منك مبلغ لقاء إاء معامالتك وكل ذلك زِنه يا أخى احلبيب  خذأُ

مبيزان الشرع فما وافق الشرع فاحلمد هللا وما خالف فتب اىل اهللا 
 .واستفت العلماء ىف أمرك

وإن وصلت إىل هذه البالد ورأيت أن العمل الذي تقوم به ال 
وتأكد جيوز، وفيه أمور حمرمة شرعاً، فاسأل العلماء عن حلٍ ألمرك 

بأن اهللا سيجعل لك من كل همّ فرجاً، ومن كل ضيق خمرجاً قال 
ويرزقْه من حيثُ ال  *ومن يتقِ اَهللا يجعلْ لَه مخرجا :تعاىل

ِسبتحي ]وقال ]. ٣،٢:الطالق: » شيئاً هللا عز عدإنك لن ت
رواه أمحد وقال  »وجل، إالَّ أَبدلك اهللا به ما هو خري لك منه

 .سنده صحيح على شرط مسلم: األلباين
ونرى اآلن كثرياً من تلك األعمال غالباً ما يكون فيها من 

، أو دفع مبلغ شهري للكفيل، أو غري ذلك ةحرةاتفاق على تأشري
 ..من أشكال االتفاقات الىت ال جتوز

األمر فتاوى حول هذا  ةوقد أفىت الشخ حممد بن عثيمني بعد
 :السؤال التايلمنها 
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  ما احلكم ، يا شيخ، إذا استقدمت عامالً أو عاملني
رة أو غريها وهيأت له حمالً جتارياً ووضعته فيه ومن البالد اا

الربح لكم . سواء رحبتم مخسة أو غريها: وأعطيته احلرية قلت مثالً
وذلك . وأن تعطوين مثالً يف كل شهر مبلغاً معيناً كألف ريال مثالً

 .رمبا ال ينضبط ؟ أعلم كم يرحبونال ألين
 احلكم يف هذا التحرمي، يعين ال جيوز : اجلواب

حد من أهل أو جتارا أو أن يتفق مع وانسان أن يستقدم عماالً لإل
. البلد على أن يتجر يف هذا الدكان ويعطيه كل شهر كذا وكذا

امليسر، ألنه قد يربح الدكان  من ويكون بقية الربح هلم، فإن هذا
اً كثرياً، والنسبة اليت اتفقوا عليها قليلة بالنسبة إىل هذا الربح، رحب

 .وقد ال يربح إال قليالً فتكون النسبة كثرية
  وقد ال يربح شيئاً أبداً وقد خيسر فهذا العقد متضمن

وقد . ة امليسرية، وهي إما غامن وإما غارم فال حيل وال جيوزدللقاع
جِرون على املاذيانات، يؤا كان الناس خديج قال رافع بن 

. وأقبال اجلداول، وأشياء من الزرع، يعين يقول لك هذا ويل هذا
 ، ويهلك هذا، ويسلم هذا، ومل يكن للناس كراء إال هذافيسلَم هذا

 .، عن ذلكفنهى عنه النيب 
وإذا كان العامل أجنبياً ازداد األمر حرمة ألن احلكومة ال 

ونظام احلكومة إذا مل يكن خمالفاً تسمح ذا وال توافق عليه، 
قال اهللا . للشرع واجب االتباع، ألن اتباعه من طاعة اهللا ورسوله
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يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اَهللا وأَطيعوا الرسولَ وأُولي :تعاىل
كُمنرِ ماَألم].ويظن بعض اجلهال القليلي العلم ]. ٥٩: النساء
وهذا . ان، أن احلكومة ال تطاع إال فيما أمر اهللا بهالضعيفي اإلمي

ظن فاسد ألن ما أمر اهللا به جيب علينا فعله إذا كان واجباً، سواء 
وألننا لو قلنا إن احلكومة ال تطاع إال فيما . أمرت به احلكومة أو ال

 مل يكن بينها وبني عامة الناس فرق يف الطاعة فكل إنسان أمر اهللا
هللا به فهو واجب االتباع إذا كان قد أوجب اهللا أمر ايأمرك مبا 

شأن خاص فويل األمر إن أمرك مبا أمرك له لكن ويل األمر . ذلك
من جهة أمر اهللا، ومن جهة : واجباً من وجهني اهللا به صار فعلك

م فال تطعه، ألنه ال طاعة ملخلوق ىف رحوإن أمرك مب. أمر ويل األمر
مأموراً به وال منهيا عنه  وإن أمرك بشيء ليس. معصية اخلالق

سائر ق بني ويل األمر وبني سائر الناس، ووهذا هو الفر. فأطعه
وأما . الناس إذا أمروك بشيء فأنت باخليار إذا مل يكن قد أمر اهللا به

ال : فإذا قال ويل األمر. ويل األمر فيجب أن تطعه إال ىف املعصية
ن غري املواطنني حمالً نسمح ألي واحد من املواطنني أن يسلم أحداً م

جتارياً يتجر فيه وجب علينا أن نكف عن هذا، وال حيل لنا أن 
خنالف النظام ألن معصية ويل األمر معصية هللا تعاىل إال إذا أمروا 

 .مبعصية
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 الغريب
، فأنت بني أحبتك، لست أيها املبارك غريباً يف هذه البالد

وترى .. ة ظاهرةوترى الشعائر اإلسالمي، ذانتسمع األ، وإخواتك
إن الغريب واهللا هناك .. إخوانك املسلمني يف املساجد مخس مرات

 ..منطوى جسده التراب وأبلى عظامه القرب
إنَّ الغريــب غَريــب اللَّحــد   ليس الغريب غريب الشام واليمن

واحمد ..إا واهللا غربة بل وأشد أنواع الغربة إال من رحم اهللا 
يف ..هللا عز وجل أن يسر لك سبل العيش يف هذا البلد اإلسالميا

تعيش بني أخوة مؤمنني وأحبة ..موطن التوحيد ومهبط الوحي
.. جيمع اهللا لك بني خري الدنيا واآلخرة والعمل هلما.. مسلمني

 ..فاللهم لك احلمد ولك الشكر



 

 

١٥ 

 اجلهاد
وكان ، يةإذا أخلصت الن، منذ وأن تترك بلدك وأنت يف جهاد

وتنفق على أسرتك  نفسك فأنت جتمع املال لتعف..مطعمك حالالً
 .وما زاد فلإلسالم واملسلمني منه نصيب

يف  دينار أنفقته »قال رسول اهللا : قال عن أيب هريرة 
ودينار تصدقْت به على ، يف رقبة سبيل اهللا، ودينار أنفقته

أعظمها أجراً الذى أنفقته ، لكودينار أنفقته على أَه، مسكنيٍ
 .رواه مسلم »على أهلك

وإنك لن «: قال  أن النيب  وعن سعد بن أيب وقاص 
تنفق نفقةً تبتغي ا وجه اهللا إالّ أُجِرت ا حىت ما جتعل يفِ يفَّ 

كمتفق عليه »امرأَت. 
أي الصدقة أفضل؟  يا رسول اهللا: أنه قال يب هريرة وعن أ

رواه احلاكم وأبو داود  »ن تعولُجهد املُقلَّ واْبدأْ مب«: قال
 .يخ األلباينشوصححه ال

رجل .  مر على النيب : قال وعن كعب بن عجرة 
يا رسول اهللا : فرأى أصحاب رسول اهللا من جلده ونشاطه فقالوا

إن كان خرج «: فقال رسول اهللا ، لو كان هذا يف سبيل اهللا
وإن كان خرج يسعى ، ده صغاراً فهو يف سبيل اهللايسعى على ولْ

وإن كان خرج ، فهو يف سبيل اهللا ،أبوين شيخني كبريين على
وإن كان خرج يسعى  ،نفسه يعفُّها فهو يف سبيل اهللا يسعى على



 

 

١٦ 

وصححه ، رواه الطرباين »رياًء ومفاخرةً فهو يف سبيل الشيطان 
 .األلباين

سبيل اهللا وتنال من أجري وهكذا حتتسب سعيك ويكون يف 
 .الدنيا واآلخرة



 

 

١٧ 

 عند القدوم
 :أيها احلبيب

أنت قادم إىل بلد يتكلم أهله بلغتك وفيه تشابه كبري من 
فامحد اهللا على ذلك وامحداهللا أنك أتيت ..بلدك ومن عادات أهلك

ويؤمر فيه باملعروف وينهى فيه عن ، إىل بلد يرفَع فيه األذان للصالة
وستجد أموراً ختتلف عما تعودت ..فيه منكرات معلنة املنكر وليس

 اوحىت اخلدمات وما يهمن، عليه يف بلدك من أمور العبادة واملعيشة
أو أرزاً أما ما سواها فإن أكلت خبزاً »العبادات«هو األمر األول 

 ..فاألمر سواء
واهللا جل وعال مل خيلقنا لألكل والشرب أو للهو والعبث بل 

وما خلَقْت الْجِن : ألمر عظيم فقال تعاىلخلق اهللا اخللق 
وندبعيإِال ل ساِإلنو]٥٦:الذاريات[ 

.. اليت هي طاعة أوامره واجتناب نواهيه.. نعم خلقنا لعبادته
وأي الطرق نسلك وعلى أي اجلواد .. نعم خلقنا لريى كيف نعمل

 .نسري
ياةَ ليبلُوكُم الَّذي خلَق الْموت والْح:كما قال تعاىل

 ].٢: امللك[ أَيكُم أَحسن عمالً
 :فالبد لقبول العمل من أمرين

 .موافقته لشرع اهللا موافقة تامة فال زيادة وال نقصان :األول
 .اإلخالص هللا وعدم الرياء والشرك فيه ألحد :الثاين

وهي  –وهللا احلمد  –وسترى أمراً مشاهداً يف هذه البالد 



 

 

١٨ 

وال طواف ، من الشركيات الظاهرة فال قبور يف املساجدخلوها 
 .وهللا احلمد، وال بدع، والموالد، حول األضرحة واألولياء

 وهذه مدعاة ألن تفَكَّر يف هذا األمر وترى احلق والصواب
 .يف ذلك وكن داعية إىل توحيد اهللا عز وجل بني أهلك ومعارفك



 

 

١٩ 

 التعامل مع الناس
من  فئات كثرية –مثل أى بلد آخر  –ستقابل يف هذا البلد 
بل وستجد حىت من أهل .. اخلُلُقِيف الناس خمتلفة يف الطباع و

بلدتك أو قريتك من يشاطرك الغربة وله طباع خمتلفة وسلوك 
 .متغري

بأهل اخلري والصالح  –من هؤالء مجيعاً  –ولكن عليك 
. سيماهم يف وجوههم.. وحلق العلم، وستجدهم يف املساجد

م ومتسك م فهم أصحاب العون يف الدنيا وهم املؤنسون  فعليك
املرُء على « وقد قال رسول اهللا .. يف الطريق إىل الدار اآلخرة

رواه أبو داود والترمذي . »ديِن خليِله فلينظر أحدكم من يخاللُ
 .وحسنه األلباين

اع بطأتون إىل هذه البالد وخيرجون بانوكثري من األحبة ي
أن العيب األول يف والشك ، لهمسيٍّء عن بعض األشخاص وتعام

أرأيت إن قدم . ويبسط هلم وجهه، ويسري معهم، من يعامل هؤالء
إنه يتحدث عن .. أحد إىل دولة معينة لطلب العلم عن ماذا يتحدث

وآخر إن ورد موارد .. املكتبات واملخطوطات ودور النشر والعلماء
ن تلك املستنقعات اآلسنة واليرى يف تلك الفساد فهويتحدث ع

 !!الديار أو غريها إال ما ذهب ألجله
وكثري من القادمني إىل هذه الديار مل نتعرف عليهم إال يف 

ولوال تلك األماكن الطيبة ملا ، أو عند العلماء وطلبة العلم، املساجد



 

 

٢٠ 

 وتعرّف األحبة ببعض خاصة من بعدت، رأيناهم فهي جتمع الشتات
     .ف فيها الغريبأو يعيش يف مدينة كبرية اليعرّ، به األرض



 

 

٢١ 

 الكفيل
.. ولكن سأختصر لك األمر .سوف يتبادر إىل ذهنك الكثري

 :فالكفالء أَحد رجلني ال ثالثَ هلما
فهو كفيل خياف اهللا ويراقبه ولذا جتده حيرص  :أما األول

ويتجاوز عن .. على معاملة من حتت يده معاملةً إسالمية كرمية
وهو يف اية الشهر ال .. بعض أخطائهم وزالَّم غري املتعمدة

وهذا الكفيل نِعم الرجل املؤمن أخذ ماله .. يبخسهم حقوقهم
 .                                                     وأَدى ما عليه

، ذو طوية خبيثة، ضعيف الدّين، النفس يئفإنه س :أما الثاين
وهذا األمر الينطبق على من حتت يده من الوافدين فحسب بل حىت 

والواجب عليك . بل هو يؤذي نفسه قبل ذلك. على أهله وولده
أما سوء ، أو نقصان، أيها األخ الكرمي إعطاؤه حقَّه دون خبس

 .فإا عليه حساب وجزاء، معاملته ورمبا خبسه حلقوق العاملني
. ب فإن هذا ابتالء وامتحانواملغترب عليه الصرب واالحتسا

وليس املعاملة باملثل هي احلل كما نرى من البعض فأن يف ذلك 
 .ونقصاً، قصوراً

ضاقت فإن ، ومن هؤالء الكفالء من ال يعطي احلقوق ألهلها
فإا ، والشكوى للمحاكم الشرعية، بالوافد الطرق فعليه بالتثبت

عدل واإلنصاف حبول اهللا وفيها ال، وهللا احلمد تستقبل من يأيت إليها
                                .وقوته وسترى ما تقر به عينك



 

 

٢٢ 

 الوالدان
ومن عقوقهما عدم ، وبرمها واجب، حق الوالدين عظيم

فإن رضيا ووافقا فعليك . ورضامها بذلك، استئذاما يف السفر
 ،واهلدية ،والشريط، وذلك بالرسالة. حبسن صلتهم وبرّهم

وال يغيب عن .. وكذلك الدعاء هلم واإلحسان إليهم. هاتفةوامل
 أو غريه، أو ماء زمزم، أو كتاب أو مسواك، بالك إرسال مصحف

ه اآلباُء واألمهاتويكون فيه فائدة هلما، مما حيب. 
وال تقلقهم مبا ، وواصلهم بالرسائل الطيبة اخلرية اليت تبشرهم

، تأثران بكل حرف تذكرهفالوالدن ي.. أنت فيه من غربة ومشاكل
وفتح ، وجناحك، ولكن أعلمهم بفرحك. ورمبا التلقي له باالً

فإن ذلك أطيب خلواطرهم ولعل ذلك يكون فيه ، أبواب الرزق لك
بعض العوض عن فقدهم إياك وحاول أن ترسل هلم مع كل رسالة 

وحيثهم على .. أو شريطاً يذكرهم باهللا ويعلمهم أمور دينهم، كتاباً
 .اعاتالط

محد اأو العمرة ف، وال تنس أن تيسر لك أن يقدما إىل احلج
وإن مل يتيسر فخصهم بالدعاء والتضرع ، طيعاهللا وابذلْ هلم ما تست

 .إىل اهللا أن يرمحهما كما ربياك صغرياً
 : أيها احلبيب

من أسعد حلظات الوالدين أن يريا أثر العبادة والصالح 
فإن كنت على معصية ، يسرمها واالستقامة على ابنهما فإن ذلك



 

 

٢٣ 

وإن ، وتبت اىل اهللا فال تنس أن تفرحهما وتبشرمها بذلك، وندمت
فأخربهم فهم أحق الناس بالفرح ، كانت لك رفقة صاحلة

 .والسعادة



 

 

٢٤ 

 الزوجة
هذا الباب خيتص مبن كانت له زوجة أو أكثر فإن عليه 

وعاشروهن : واجب العشرة باملعروف كما قال تعاىل
وفرعبِالْم ]١٩: النساء.[ 

وأنا خيركُم  ،خيركُم خيركُم َألهلِ«: وقال رسول اهللا 
 .رواه الترمذي وصححه األلباين »َألهلي

حقاً فأعط كل َّ  إن لزوجك عليك« :وقال رسول اهللا 
 .احلديث رواه البخاري »...ذي حقّ حقَّه

مد واملنة وجعلها اهللا فلله احل، فإن كانت معك يف هذه الديار
وإن كانت يف بالدك فإن من العشرة ، وقرة عني، لك سكناً

 :باملعروف أموراً كثرية منها
فإن ، ويسكن معها حمرم هلا، أن تسكنها يف مكان أمني -١

 . ظها وصيانتهاذلك من حف
اإلنفاق عليها قدر املستطاع وال جتعلها حتتاج إىل أحد  -٢

 . سواء كان قريباً أم بعيداً
والثناء على ، وشكرها، احرص على مداومتها باملراسلة -٣
وتطييب خلاطرها ، ومجّل رسالتك بكالم فيه مسرة لقلبها. صربها

 .فإا يف أمس احلاجة إىل ذلك
احرص على تذكريها دائما باحلرص على تربية األبناء  -٤

 .ومتابعة تعليمهم



 

 

٢٥ 

اطلب إذا عن مدة غيابك خاصة إذا زادت عن ستة  -٥
 . أشهر

نها على أن تشغل وقت فراغها حبفظ القرآن الكرمي أع -٦
 .وتابع ذلك من خالل الرسائل واملكاملات، وقراءة الكتب النافعة

رسل هلا هدايا قيّمة مع رسالة حتمل أبني احلني واآلخر  -٧
 .معاين احملبة واملودة

 .ظهر هلا احلرص على العودة يف أقرب وقتأ -٨
ن حيفظها اهللا الزم الدعاء هلا بظهر الغيب وخصها بأ -٩

 –حل وأخلص يف الدعاءفقد كان األنبياء أو. ويهون عليها بعدك
 الصاحلون يدعون لزوجام وذريام  –عليهم الصالة والسالم 

 الْنعاجنٍ ويةَ أَعا قُرناتيذُرا واجِنوأَز نا ملَن با هنبر
 ]الفرقان[ للْمتقني إِماما



 

 

٢٦ 

 اؤكأبنــ
وخلفه أوالد يف أعمار  ىل هذه الديار يأيتإغالب من يأيت 

 .، وقد تركهم وقلبه متعلق ممتفاوتة
ال تتغرب عن أبنائك، ويكون زادك حراماً ... فيا أيها احلبيب

بل عليك باحلالل، وابتعد عن الشبه يبارك اهللا . ووقودك اىل النار
 .لك يف مالك، وأبنائك، وذريتك

عاء هلم، واشكر والدم على اهتمامها م، واحرص على الد
واسأهلم عن رفقتهم وال تنقطع عنهم فترات متواصلة بل عليك 

 .بزيارم كلما تيسر لك ذلك
هلم ما يناسبهم من كتب، وأشرطة فإن يف صالحهم وأرسل 

قرة عني لك، وألمهم ، وخص كل واحد برسالة خاصة تثين عليه، 
افظة على الصالة، وحفظ القرآن، وحتثه على اإلستقامة، واحمل

 .والرب بوالدته، واحلرص على تعليمه
وإذا عدت إليهم فأفرحهم باهلدايا الطيبة اليت فيها فائدة هلم 

ت اامريديو وكيوال تكن ممن حيمل أشرطة الف.. يف الدنيا واآلخرة
فحكم التصوير . التصوير، فإن عليه وزرها ووزر من استعملها

رمته العلماء واستثنوا ما كان للضرورة كالبطاقة واضح، وقد أفىت حب
واهلدايا الطيبة كثرية خاصة الكتب القيمة أو . واجلواز وغريمها

 .األشياء العينية كالساعة أو غريها



 

 

٢٧ 

 السكن
بعد عناء العمل ومشقته يبحث اإلنسان عن مكان جيد فيه 

ذه وغالب من نراهم اليوم من القادمني إىل ه.. الراحة والطمأنينة
أما من كانت معهم ، البالد يسكنون مع رفقاء هلم يف سكن مجاعي

 ..يف مساكن مستقلةعوائلهم فيسكنون 
هم يف السكن ئوجيد بعض األحبة حرجاً ومضايقة من رفقا

، وطريقة التفكري، التعليمحبكم اختالف مستويات ، اجلماعي
 ..وكذلك طول الفراغ لدى البعض

امل مع زمالء ورفقاء واألخ احلبيب مطالب حبسن التع
واليتتبع ، يتحمل زلَّتهم ويصفح عن سقطتهموعليه أن ، السكن

ألا تدور يف هذه ، وحيرص على جتنب الغيبة والنميمة، أخطاءهم
 .-والعياذ باهللا  –األماكن رافعة رأسها 

كما جيب عليه أن يكون داعياً إىل اهللا باحلكمة واملوعظة 
، وتنبيههم إىل أوقات الصالة، باهللاومن ذلك تذْكريهم ، احلسنة
واحلرص على ذلك فإن مت ، واألشرطة النافعة، هم الكتيباتؤاوإهد

وإن مل ، وأصبح املكان خالياً من املنكرات فلله احلمد واملنة. له ذلك
يتغري احلال فليستبدل ذلك املكان وإن عجز لسبب أو آلخر 

يبكَّر إىل الصلوات فل.. فليحاول تقليل ساعات البقاء يف هذا السكن
وهكذا إىل أن جيعل اهللا له فرجاً ، وليتأخر بعدها يف املسجد

 .وخمرجاً



 

 

٢٨ 

 الصديق
فالبد أن تبحث عمن .. لقد فارقت أهلك وأحبتك ووطنك

نسك يف ؤويواسيك يف غربتك وي، يعوض عنك بعض هذا الفراق
 ..إنه الصديق.. رحلتك

سّك بتعاليم هو الصديق املتموخري األصدقاء وأوىف األخالء 
وإن ، إن قَصرت أعانك.. الشرع فهو يعينك على الدّين والدنيا

إنه صديق الدنيا واآلخرة قال .. وإن غفلت نبهك، تكاسلت أمرك
اَألخالُء يومئذ تعاىل حيكي عن األخالء والرفقاء يوم القيامة 

نيقتإِال الْم ودضٍ ععبل مهضعب]٦٧: الزخرف[. 
، بيب أنه اليصلح للصحبة كل إنسانوال خيفى عليك أيها احل

فإنه صورة ، وصفات طيبة، بل البد أن يتميز الصديق خبصال محيدة
على دين خليله فلينظر الرجلُ «:  لك كما قال رسول اهللا 

 رواه أبو داود والترمذي  »أحدكم من يخاللُ
 :قال الشاعر

 عن قَرِينه عن املرء ال تسألْ وسلْ
 

ــدي   قْتي ــارن ــرينٍ باملق ــلُّ ق  فك
  
   
 

 

 إذا كنــت ىف قــومٍ فصــاحب
 

 

 وال تصحبِ األردى فتردى مع الردي 
أن يكون : وينبغي أن تراعي فيمن تؤثر صحبته مخس خصال 

على  ، وال حريصٍعاقالً، حسن اخللُقِ، غَري فاسقِ، وال مبتدعٍ
 .الدنيا

 اهللا عز وجل على الصحبة الطيبة، وجعلها سبباً وقد أثىن
 :إن اهللا تعاىل يقول يوم القيامة« :لدخول اجلنة قال رسول اهللا 



 

 

٢٩ 

ى، اليوم أظاللونَ جبحابأين املتلَّي، يومال ظلَّ إالَّ ظلَّي لُهم ىف ظ «
 .أخرجه مسلم

ختالل إال من رضيت دينه، وأمانته، فإنك إن خاللته ذهب  وال
 .بك يف طريقه، وأخذتك راحه

 .إنسان عيباً، ويف كلَّ خملوقٍ نقصاً ولكن لوال شك أن يف ك
 فجلَّ من ال عيب فيه وعـال  إن تجد عيباً فَسد اخلَْلَـال
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 الوقت
 :أخي احلبيب

ال يكن مهك كله منصرف وراء مجع دريهمات فحسب فإن 
 ..ن جتاوزت املالينيحيت وإ، وأمثن من تلك الدراهم، عمرك أغلى

بل عليك باحلرص على استثمار وقتك مبا يعود بالنفع مثل 
وااللتحاق حبلق حتفيظ القرآن يف ،واحلرص عليه، قراءة القرآن

فإن يف ذلك خرياً ، أو مراجعته مع صاحبك وصديقك، املساجد
ومساع الندوات ، واحرص كذلك على حضور احملاضرات.. عظيماً

عن أيب أمامة ،  املساجد فإن يف ذلك أجراً عظيماًاملفيدة اليت تقام يف
من غدا إىل املسجد اليريد «: قال عن النيب  -رضي اهللا عنه-

رواه  »تاماً حجته، كان له كأجر حاجّ، إال أن يتعلَّم خرياًأو يعلَّمه
 .وصححه األلباين، قال املنذري بإسناد البأس به، الطرباين

كثري، وجيدون أمامهم أوقات فراغ والغربة يعاين منها ال
فعليك باالستفاده من هذا الوقت يف ، كثرية، خاصة بعد اية العمل

ومساع إذاعة القرآن . مساع األشرطة النافعة، ومصاحبة األخبار
 .الكرمي وخاصة برنامج نور على الدرب

واإلستعارة من الكتب املوجودة يف مكتبة املسجد وقراءا 
وكذلك املكوث يف املسجد أوقات الراحة بعد . وتلخيص فوائدها

من صلَّى الفجر يف مجاعة، مثَّ « :صالة الفجر، فقد جاء يف احلديث
قعد يذكُر اهللا حىت تطلع الشمس، مثَّ صلى ركعتني، كانت له 
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تامة ،تامة ،وعمرة ،ةوصححه األلباين »كأجر حج رواه الترمذي. 
أو بعد .  املغرب والعشاءوعليك باملكوث ىف املسجد ما بني

صالة العشاء، ومسعت عن أحد اإلخوة الوافدين، وكان راعياً 
يف هذه الصحراء، وهو يرعى الغنم، فال  للغنم، بأنه حفظ القرآن

 ..تكن مهَّتك أقلّ من مهَّته فإن اجلنة غالية
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 الصالة.. الصالة
 :أيها احلبيب

ية الصالة، بن اإلسالم، ومن أبوين مسلمني وتعرف أمهاأنت 
وال خيفى عليك وجوب أدائها مع مجاعة املسلمني يف املساجد، 
ولكين أحببت تذكريك وإمتاع بصرك وقلبك بقول اهللا وقول رسوله 

ا الركن العظيم من أركان اإلسالم قال اهللا يف شأن هذ الكرمي 
ا فَخلَف من بعدهم خلْف أَضاعوا الصالةَ واتبعو :تعاىل

 ].٥٩: مرمي[ الشهوات فَسوف يلْقَونَ غَيا
إِال أَصحاب  *كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ : وقال تعاىل

ما سلَكَكُم  *عنِ الْمجرِمني  *في جنات يتساَءلُونَ  *الْيمنيِ 
 قَري سف* لِّنيصالْم نم كن قَالُوا لَم] .٤٣-٣٨: املدثر.[ 

بني الرجلِ «: قال رسول اهللا   بن عبد اهللا وعن جابر
الةالص بني الرجل «: رواه أمحد، ومسلم وقال »وبني الكفرِ، ترك

 .»وبني الشرك والكفر ترك الصالة
أول ما «: قال رسول اهللا : قال وعن زيد بن ثابت 

من الن رفعب األمانة وآخر ما يبقى من  اسيالة، وردينهم الص
 »عند اهللا تعاىل) أي ال نصيب وال ثواب له(مصلًّ ال خالق له 

 .األلباين يف صحيح اجلامع الصغري وحسنه ذكره
إن « :يقول مسعت رسول اهللا : قال وعن أيب هريرة 

 به العبد يوم القيامة من عمله الصالة، فإن صلحت أول ما حياسب
، وإن انتقص من دت فقد خاب وخِسرفقد أفلح وأجنح وإن فس
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انظروا هل لعبدي من تطوعٍ، فيكمل ا ما  :فريضة قال الرب
رواه . »انتقص من الفريضة، مث يكون سائر عمله على ذلك

 .وابن ماجه، وصححه األلباين الترمذي والنسائي
أنه ذكر الصالة يوما  عن النيب  وعن عبداهللا بن عمر 

عليها كانت له نوراً وبرهاناً وجناةً يوم القيامة،  من حافظَ«: فقال
ومن مل يحافظ عليها مل تكن له نوراً، وال برهاناً، وال جناةً، وكان 

رواه . »بن خلف يبيامة مع قارون وفرعون وهامانَ وأيوم الق
ان يف بحابن أمحد بإسناد جيد والطرباين يف الكبري، واألوسط، و

 .يثميصحيحه، ووثق رجال اهل
أحلف  ثالثٌ«: قال أن رسول اهللا  وعن عائشة 

عليهن :الجيعلُ اهللا تعاىل من له  ،له مهن ال سيف اإلسالم كَم سهم
الصالةُ والصوم، والزكاةُ، وال يتولَّى اهللا : وأَسهم اإلسالم ثالثةٌ

القيامة يوم رهغَي هولَّيرج عبداً يف الدنيا في لٌ قوماً إال وال حيب
ا لرجوت أن ال آمثَ؛ ال هجعلَه اهللا معهم، والرابعة لو حلفْت علي

القيامه يوم اهللا عبداً يف الدنيا إال ستره رأو كما قال  »يست 
 .وصححه األلباين. رواه أمحد والنسائي

 :التحذير من ترك حضور اجلماعة لغري عذر
إن أثْقَلَ صالة :»  قال رسول اهللا: قال عن أيب هريرة 

، ولو يعلمون ما فيها على املنافقني، صالةُ العشاِء وصالةُ الفجرِ
ما ولو حهألتوبأنْ آمر بالصالة فتقام، مث آمر او ولقد مهمت ،

مث أنطلق معي برجالٍ معهم حزم من حطب،  بالناس رجالً فيصلَّي
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وعليهم بي قّارإىل قوم ال يشهدون الصالة فأحرمتفق  »م بالن
 .عليه

من مسع النداَء «: قال رسول اهللا : قال وعن ابن عباس 
رواه ابن ماجة واحلاكم وقال » فلم يأته، فال صالة له إال من عذرٍ

 .صحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهيب واأللباين
أنه سئل عن رجل يصوم النهار، ويقوم  وعن ابن عباس 
رواه ) هذا يف النار: (ماعة وال اجلمعة فقالالليل، وال يشهد اجل

 .االترمذي موقوفً
 :التحذير من فوات العصر بغري عذر

من ترك صالةَ «: قال رسول اهللا : قال عن بريدة 
لُهمبِطَ عأي بطل وضاع ثوابه. »العصرِ فقد ح. 

بكروا «: رواه البخاري والنسائي وابن ماجه،  ولفظه قال
 .»وم الغيم، فإنه من فاتته صالة العصر حبط عملهبالصالة ىف ي

الذي «: قال وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب 
الهوم أهله رتصالةُ العصرِ فكأمنا و هفُوتأي نقص أهله وماله  »ت

 .متفق عليه. وبقى فرداً
 التحذير من ترك اجلمعة بغري عذر

م يتخلفون عن قال لقو أن رسول اهللا  عن ابن مسعود 
لقد مهمت آمر رجالً يصلَّي بالناسِ مث أحرِق على رجالٍ « : اجلمعة

 .رواه مسلم» يتخلفون عن اجلمعة بيوم
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 احذر
وخاصة ممن ، وجتول بني الناس، الغيبة والنميمة تصول -١

.. أو يقومون بأعمال يدوية يف مكان واحد، لديهم وقت فراغ
ك من قول الغيبة وذكر وطهّر لسان، فاحذر من الوقوع فيها

فالغيبة والنميمة حرام ال .. ونزّه مسعك عن كل ما يشني، النميمة
وال يغتب بعضكُم بعضا أَيحب أَحدكُم : قال اهللا تعاىل.. جتوز

 أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اَهللا
 ].١٢:احلجرات[

فإا مربط فرس الفنت .. سواق كثرياًالذهاب لأل -٢
أحب البالد إىل اهللا «:  والشيطان رافع رايته فيها قال رسول 

وعن سلمان . رواه مسلم»وأبغض البالد إىل اهللا أسواقها، املساجد
تكن أول من يدخل  ال«: قال رسول اهللا : قال الفارسي  

وا  ،فإا معركة الشيطان، وال آخر من خيرج منها، السوق
، ومن كان عمله يف األسواق فعليه مبجاهدة نفسه »ينصب رايته
 .واالنشغال بذكر اهللا. والبعد عن احملرمات، وغضّ البصر

ورؤية املسلسالت اهلابطة تسلية ، قراءة االت املاجنة -٣
وهذا من تلبيس إبليس فإن العلماء قد أفتوا .. للوقت وويناً للغربة

وكيف يا .. سالت املاجنة واالت اهلابطةحبرمة النظر إىل املسل
وعن االطالع ، أخي تغض بصرك يف الشارع عن حمارم املسلمني

! والة؟، وأنت متارس ذلك عرب الشاشة، على عورات النساء
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 .فكيف تعيش هذا التناقض
األغاين واملوسيقى فقد حرم اهللا عز وجل األغاين وأفرد  -٤

يا  -ومساع املوسيقى فال جتعلْها ، اءالعلماء مؤلفات يف حترمي الغن
أرأيت يوم القيامة ..قلبك زاداً لك إىل اآلخرة وإين مستفت –أخي 

تتبع ففال يضحك عليك الشيطان،  !أين تكون األغاين واملوسيقى؟
وذكر اهللا واجعل لسانك  نعليك بالقرآ.. طريقه، وتسلك مسالكه

 .رطباً باالسغفار، والتسبيح والتهليل
لقد أمر اهللا باحلجاب بنص : ه حمارمككشف وجو -٥

وقد أفاض العلماء يف وجوبه فعليك يا  الكتاب وحبديث الرسول 
أخي الكرمي باتباع الشرع يف املُطَهر يف ذلك، وإا فرصة عظيمة أن 
تعيش زوجتك، وأبناؤك يف بلد احلجاب الشرعي، فإن ذلك مما 

اب وال تتعذر فال تنس أمر احلج. على أهلك ييسر لك تطبيق ذلك
باألعذار الواهية الضعيفة، وال تزعج أهل هذه البالد بكشف وجه 

فاتقِ اهللا يف . زوجتك وابنتك، وخروجها متجمّلة بلباس غري ساتر
وال تعرّض نفسك وأهلك ملساءلة أصحاب .. نفسك وأهلك

 .الصالحية
.. أن يكون مالُك حراماً، وجتمعه من حرام أو شبهه -٦

وقد أضعت عمرك يف مجع احلرام وأضعت أبناءك ، فتعود اىل بالدك
كلُّ جسد نبت من «: قال . وأهلك بأن غَذَّيتهم من احلرام

ىل بِهأو ارفالن تحان وصححه األلباينبرواه أمحد وابن ح. »س. 
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داء خبيث انتشر يف األمة، وخاصةً بني أصحاب : الدخان -٧
ء شرب الدخان، والشيشة فاهللا وقد حرم العلما.. األعمال احلرفية

ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم : جل وعال يقول
وال شك أن الدخان، والشيشه ]. ١٥٧: األعراف[ الْخبائثَ

وال خيفى ! فأين تكون أيها احلبيب؟ ليست من الطيبات "النارجيلة"
بعد زمن يف عالج  على عاقل ما تسترتفه من أموال يف شرائها، مث

 تصيب اإلنسان بسبب تعاطيها فعليك بالتوبة والعودة يتاألمراض ال
 .بسعادة الدنيا واآلخرة وأطع اهللا ورسوله تفز

ينتشر يف وسط بعض التجمعات لعب : امليسر والقمار -٨
أنواع حمرمة يظنون أا تسلي الوقت، وهي بؤرة فساد، وجممع 

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنما  عداوة، فامليسر حمرم بنص القرآن
 طَانيلِ الشمع نم سرِج الماَألزو ابصاَألنو ِسريالْمو رمالْخ

  ].٩٠: املائدة[فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ
ال  ةة، مبيزان الشرع وال تكن كاإلمعيسلوقس كل لعبة، أو ت

كَّر دائماً أن اهللا مل خيلقنا لنلهو ونلعب، أو تعرف أمور دينك، وتذ
الَّذي خلَق الْموت لنأكل ونشرب بل خلقنا ألمر عظيم 

وما خلَقْت ]. ٢:امللك[والْحياةَ ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عمالً
وندبعيإِال ل ساِإلنو الْجِن ]٥٦:الذاريات.[ 

كثري من املغتربني تضيع أعمارهم وهم جلوس : التلفاز -٩
وهذا الوقت محاسب عليه املسلم، . أمام التلفاز، والقنوات الفضائية
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 لليلا وهو وقت طويل يكون بعد صالة العشاء ويستمر إىل منتصف
ترى كثرياً من أصحاب السهر ال يشهدون صالة  ولذا.. أو يزيد

عض املسلسالت والربامج أموراً ال أن يف ب كما .الفجر مع اجلماعة
ألحد هؤالء الذين  ولو قمنا حبساب بسيط. جتوز رؤيتها وال مساعها

يضيعون أوقام دون فائدة لرأينا العجب، فلو فَرغ أحدهم نصف 
ناهيك .. يومياً فقط ملدة سنتني، لرمبا حفظ كتاب اهللا كامالً ساعة

 ..ع واملشاهدةعن الذنوب واحملرمات اليت يقترفها بالسما
خبب خادماً على أهلها فليس  من«: قال رسول اهللا  -١٠

: وقال . رواه أمحد» أة على زوجها فليس منارمنا، ومن أفسد ام
زوجته أو  امرئليس منا من حلف باألمانة ومن خبب على « 

 .رواه أمحد» فليس منا ةمملوك
أي أفسد، وكثري من الوافدين تتلفت أعينهم : ومعىن خبب

كفالء آخرين قبل اية مدم فيظهر مرضه أو عدم جديته يف ل
العمل ليقوم كفيله بإاء عقده ومن مثَّ هو يعود مع الكفيل 

اليت ويف هذا ضرر على الكفيل األول وعدم إيفاء العقود.. اجلديد
وقعها، فليحذر الكفالء من ختبيب العاملني لدى غريهم بقصد 

ضييع األمانة وليتبع الشرع فيما ضمهم إليهم وليحذر االخوة من ت
احلالل وإن ظهر أنه والربكة يف . أمر حيصل له حظ الدنيا واآلخرة

من كثري فيه حرام قليل فهو خري. 
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 األمانة
دية أأتيت اىل هذه الديار بأجر معلوم، فأنت مؤمتن على ت

عملك واحملافظة على ما حتت يديك من أموال وأمالك بل وحىت 
 ..ا من األمانةإأسرار العمل ف

 نافقني، كما قال رسول واخليانة يف ذلك من خصال امل
، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلَف: آيةُ املنافق ثالث«: اهللا 

 .رواه البخاري ومسلم »وإذا أؤمتن خانَ
والعقد شريعة املتعاقدين، إال عقداً أحلَّ حراماً، أو حرم 

وافقت عليه حىت وإن أخلَّ صاحب حالالً، فيجب عليك الوفاء مبا 
العمل بالعقد، أو أخر الراتب فليس لك أن جتازيه، خبيانته بل تؤدي 
له أمانته، وختلص  يف عملك، واهللا يتولَّى جزاءه، وعقابه، قال 

 »، وال ختُن من خانككنمأدّ األمانةَ إىل من أئت :»رسولُ اهللا 
 .رواه أبو داود، والترمذي

 تجازِ السيئة، بل اصرب، واحتسب، أو تقدم بشكواك إىل وال
اجلهات املختصة، ولكن ليس لك أن ختونَ ما حتت يدك، وال 

لَتؤدُنَّ احلُقوق إىل أهلها «: تخلص يف عملك، قال رسول اهللا 
 .رواه مسلم» يوم القيامة، حىت يقاد للشاة اجللحاء من الشاة القَرناء

ها احلبيب أنَّ وقت عملك ستحاسب عليه إن واعلم أي
ىف قراءة الصحف، أو احملادثة مع  -ى من البعضكما نر -ضيعته

زميلك، أو استعمال اهلاتف، أو احلضور متأخراً واخلروج مبكراً أو 
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عدم اإلخالص يف تأدية العمل، حىت وإن كانت القراءة من القرآن 
بل اتق .. نقص يف عملكفإا ال جتوز إذا كان يف ذلك تفريط أو 

وإن بدر . اهللا وأدّ احلقوق حىت يكون مرتبك حالالً ال شبهة فيه
 منك بعض التقصري يف هذا الوقت فقم مبا تعوض به هذا الوقت من

. النقصان عمل خارج وقت الدوام حىت تكون هذه الزيادة بذلك
يا أيها «: عندما قال ويا أيها احلبيب عليك حبديث الرسول 

، وإنَّ اهللا أمر املؤمنني مبا أمر باًاس، إنَّ اهللا طيب، ال يقبل إالَّ طيّالن
يا أَيها الرسلُ كُلُوا من الطَّيبات واعملُوا :به املرسلني فقال

يمللُونَ عمعا تي بِما إِنحالص وقال: وا كُلُوانآم ينا الَّذها أَيي
اتبطَي نوا مكُراشو اكُمقْنزا رم  ،مث ذكر الرجل يطيل السفر

 ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغُذّي باحلرام، ميد ،أشعث أَغْرب
 .رواه مسلم »يده إىل السماء ياربّ، ياربّ، فأنى يستجاب لذلك
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 معامل مهمة
اهدها يف بلدك، ومن أهم تلك ستختفي أمور كثرية كنت تش

يتعلق العقيدة اليت هي أساس عمل املسلم، فلن ترى هنا  األمور ما
وهللا احلمد األضرحة، وال الطواف على القبور، والنذر هلا، وال 
الوقوف على عتباا، وال اخلوف من أصحاب القبور، ورجائهم، 
والتوسل إليهم، وشد الرحال إىل مساجدهم، وكل تلك األمور 

ن الشرك األكرب الذي ى اهللا عنه حمرمة شرعاً، وال جتوز فإن هذا م
إِنَّ اَهللا ال يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن :فقال
واعبدوا اَهللا وال تشرِكُوا بِه : وقال تعاىل]. ٤٨: النساء[يشاُء
وا اَهللا وما أُمروا إِال ليعبد: وقال عز وجل].٣٦: النساء[شيئًا

ينالد لَه نيصلخم]واآليات واألحاديث يف ذلك ]. ٥: البينة
كثرية، وأنصحك بقراءة كتب حول هذا األمر العظيم الذي هو 
مقدم على الصالة، والزكاة والصوم، ومن تلك الكتب حاشية 

وهي  كتاب التوحيد، وكشف الشبهات، واألصول الثالثة وغريها
وإن . متوفرة يف كل مكان، وبسعر زهيد -وهللا احلمد -كتب

دفعت لشرائها وزا ذهباً فهو قليل يف سبيل تبصري نفسك وقومك 
فإن كنت ال تقرأ فعليك بسماع األشرطة اليت تشرح . وأهلك

أشرطة مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز : العقيدة الصحيحة مثل
الشيخ والشيخ حممد الصاحل العثيمني والشيخ عبداهللا بن جربين و

 .صاحل الفوزان وغريهم من العلماء األفاضل



 

 

٤٢ 

كما وأن هناك بدعاً لن تراها هنا مثل أعياد املولد وبدع 
 -فعليك. العزاء، وإقامة السرادق وغري ذلك مما قد تالحظه يف بلدك

إن أردت زيادة حول تلك األمور بالرجوع اىل العلماء وال تكن 
علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم إِنا وجدنا آباَءنا : كمن قال
رسوله واتباع وقول بل عليك بقول اهللا ]. ٢٣:الزخرف[مهتدونَ

 .السلف الصاحل
وال خيفى عليك أمهية التوحيد وحرص األنبياء عليه والدعوة 
 هله فهذا إبراهيم عليه السالم أبو األنبياء يدعو اهللا عز وجل أن جينب

قال اهللا تعاىل حاكياً دعوة إبراهيم عليه  -و نيبوه -عبادة األصنام
 ].٣٥:إبراهيم[واجنبنِي وبنِي أَنْ نعبد اَألصنام: السالم



 

 

٤٣ 

 مالحظات
  بعض األحبة ال يوقَّرون املسجد، وال الصالة، ومن ذلك

أن بعضهم يأيت مبالبس النوم، أو مالبس العمل املتسخة، أو ثيابٍ 
، وبصل، أو دخان وهذا مما ريحجتد منه يرح ليست بساترة، أو 

ستهانة بالصالة، وفيها من بشاعة املنظر واال. للصالة ستعدادينايف اال
فيجب على املُصلَّي أن حيضر . وعدم احترام املصلني الشيء الكثري

اىل املسجد بثوب نظيف ورائحة طيبة، وان يتجنب أكل الثوم 
من أكل البصل والثوم «: وقد قال . والبصل، وشرب الدخان

والكراث فال يقربن مسجدنا، فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو 
 .رواه مسلم» آدم

وإذا كان هذا هو احلكم الشرعي ىف أكل الثوم والبصل 
والكراث، وهي من املباحات، فكيف يكون حكم شرب الدخان 

وآذاهم وحنوه وهو حمرم شرعاً إذا حضر شاربه مساجد املسلمني 
برائحته، وقبل ذلك آذى املالئكة املكرمني، وكيف يناجي ربه 

 !؟ةذا الفم ذي الرائحة الكريه ه وذكره ودعائهبتالوة كالم
  ا انتهتهناك فئة ال حتمل اإلقامة النظامية أو أنَّ مد

والبعض يقوم بالتنقل بني املدن دون أوراق تسمح بذلك، وآخرون 
ملون رخص قيادة، وغري ذلك من يقودون سيارات وهم ال حي

األمور املخالفة ألنظمة هذه البالد، وأقل ضرر حيصل على األخ 
 .املسلم تعرضه للمساءلة ورمبا عقوبة الغرامة أو السجن



 

 

٤٤ 

 لقىبالرجل إىل ! ؟األلسن وما أدراك ما األلسنا تإ
اهلاوية فتجده يتكلم يف كل شأن ويتدخل يف كل أمر يحلل 

وال شك أن هذا ليس خلق املؤمن الذي يطيل . قدويشرح وينت
 .الصمت وال يتكلم إال فيما يعنيه

من حسنِ إسالم املرِء تركُه ما ال «: وقد قال رسول اهللا 
نيهعرواه اإلمام أمحد وصححه األلباين» ي. 

  من أصحاب املهن من حيتقر من هم دون ذلك من
يرزقه اهللا منصبا رفيعا وهناك من  ال جيوز، العمال وغريهم وهذا

يدير من خالله جمموعة من الوافدين فتراه حيتقرهم ويظلمهم ، 
يا أَيها الَّذين آمنوا ال يسخر :فقد قال اهللا تعاىل وهذا ال جيوز

مهنا مريوا خكُونى أَنْ يسمٍ عقَو نم مقَو ]١١:احلجرات.[ 
أن يحقر أخاه  ئ من الشررحبسب ام«: اهللا  لوقال رسو

 .رواه مسلم »املسلم
  بعض األحبة يرى منكراً وال ينكره ويقول هذا ليس

بشأىن، وهذا من اجلهل يف الدين، فإن اهللا أمر وأوجب األمر 
ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى باملعروف، والنهي عن املنكر 

ونَ بِاملَعرأْميرِ ويكَرِالْخننِ الْمنَ عوهنيو وفر . وأقل ما
رأى من «: مراتب اإلنكار كما تعلم القلب ويف احلديث الصحيح
ن مل يستطع إمنكم منكراً فَلْيغيره بيده، فإن مل يستطع فبلسانه ف

 .رواه مسلم »فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان



 

 

٤٥ 

احلسنة فما  عليك يا أخي بالرفق، واحلكمة واملوعظةولكن 
 . كان الرفق يف شيء إال زانه، وما نزع من شيء إال شانه

وهللا احلمد باإلمكان اإلنكار باللسان سواء ملن هم حولك أو 
 ممن تراهم ىف األماكن العامة واألسواق فنحن وهللا احلمد يف بلد

على األمر باملعروف والنهي عن املنكر، بل وهناك جهة  فيه يحثُّ
فبإمكانك االتصال . ا القيام ذا العمل بصورة رمسيةرمسية أنيط 

 .من منكرات ال تستطيع إزالتها ها وإعالمهم مبا ترا



 

 

٤٦ 

 تذكَّر
 ردى أيها األخ .. جعل اهللا للمسافر دعوةً ال تفال تنس

الكرمي هذا الباب املفتوح، وادع اهللا عز وجل لك، وألهلك 
باإلجابة فلعلَّ اهللا أن يلَبّي  دع وأنت موقنا.. وللمسلمني بكل خري

ثالثُ دعوات :» قال رسول اهللا . نداءك ويستجيب لدعائك
فيهن ال شك ستجاباتم : دعوةُ املظلوم، ودعوةُ املسافرِ، ودعوة

هولَدل دوالترمذي وحسنه األلباينهرواه أبوداود، وابن ماج» الوال ،. 
  وإن كان قليالً،  على توفري مبلغٍ -أخى الكرمي–احرص

فإن اهللا يبارك لك فيه، فإن القليل مع القليل كثري، فقد حتتاج ملبلغ 
 .ىف يوم فال جتده فاالقتصاد ىف املعيشة نصف الغىن

  فعليك باحلرص على .. الوقت أمثن من مالك الذي جتمع
هذا الكرت الثمني الذي تقطعه األيام والليايل، فال ينفد وأنت اله عنه 

 .. بل اجعلها ساعات طاعة ودقائق عبادة.. حلظاته ودقائقهساه عن 
  صفتني مهمتني إلجناز  -عليه السالم–مجع اهللا ملوسى

: العمل مبا يرضى اهللا عز وجل، مث يرضى أهل العمل، فقال تعاىل
نياَألم الْقَوِي ترأْجتنِ اسم ريإِنَّ خ]فالقوة، ]. ٢٦: القصص

عمل مع األمانة واإلخالص يف إجنازه، مها واحلرص على تأدية ال
مطلب كل صاحب عمل، فعليك اتني الصفتني ليكون مطعمك 

 .حالالً
 فال .. نتشرة يف كل مكان تزخر هذه البالد مبساجدها امل



 

 

٤٧ 

تتهاون يف تأدية الصالة مع اجلماعة واحرص على ذلك وستجد كل 
أهل الصالح ستجد الوجوه الطيبة و.. خري يف هذه البقاع املباركة

 .واخلري
  هذه بالد التوحيد والعقيدة الصافية والعلماء األجالء

فعليك باحلرص على التفقه يف الدين، ومتييز ما تراه هنا عن بالدك 
فلله احلمد هذه بالد متميزة بالعقيدة .. من البدع واخلرافات

وجد يف مساجدها قبوروال توجد  اإلسالمية الصحيحة فال ت
فعليك أن .. عياد خمالفة وال غري ذلك مما ستالحظهمزارات، وال أ

تعلم ذلك، وتعلَّمه لقومك وأهلك فإم أقرب الناس لك خاصةً ما 
 .يتعلق بالقبور وتعظيمها واخلوف من األولياء والنذر هلم

 ى احلضور اىل هذه الديار ألداءالكثري من املسلمني يتمن 
لقدوم فال تتهاون يف نت يسر اهللا لك اأمناسك احلج والعمرة، و

كهذه البالد تأدية مناسك احلج يف أول عام تطأ قدم .. فإن احلج
فإن أخرا قد .. سباب احلجأهو الركن اخلامس وقد تيسرت لك 

ا جتد صعوبة يف أداء فريضة احلج من بالدك، وإن ال تعود أبداً ورمب
هللا  مل يتيسر لك ذلك ألي سبب من األسباب فاعقد النية اخلالصة

 .عز وجل ألداء مناسك احلج حىت يكتب لك أجر النية
  م بنيسؤال العلماء وطلبة العلم فيما أشكل عليك فإ

فإم علماء ثقات، وطلبة علم .. لء السمع والبصرهرنا، ومظأ
 .أخيار، فال تتردد هاتفياً، أو حضورياً يف سؤاهلم واستفتائهم



 

 

٤٨ 

 أو حلق بك الرجوع إىل احملاكم الشرعية إذا نالك ظلم ،
تعدّ من أحد، فإن احملاكم الشرعية تفتح أبواا للجمع مطبقة يف 

فال فرق بني رئيس ومرؤوسٍ ومواطن ومقيم فالكلُّ . ذلك حكم اهللا
 .سواسية أمام القاضى



 

 

٤٩ 

 الدنيا
وأنت تكدح وجتري يف هذه الدنيا لن أحدثك عن كيفية 

 سأحدثك عن هذه ذلك ولكينباحلصول عليها فرمبا أنت أعلم مين 
 .. الدنيا اليت نلهث خلفها وجنري وراءها

إِنما هذه الْحياةُ الدنيا متاع وإِنَّ قال اهللا عز وجل 
 ].٣٩:غافر[ اآلخرةَ هي دار الْقَرارِ

 ينظر إىل الدنيا مبنظار اآلخرة فقد قال  هذا رسول اهللا 
(كمثل راكبٍ قال: ي ومثل الدنياإمنا مثَل! مايل وللدنيا«: 

0F

يف ظلَّ  )١
، وابن ماجه، والترمذي، رواه أمحد» شجرة مث راح وتركَها

 .وصححه األلباين
  قال علي بن أيب طالب حالهلا حساب: يصف الدنيا ،

 .وحرامها النار
مسكني ابن آدم لو خاف النار كما : وقال حييي بن معاذ

 .خياف الفقر دخل اجلنة
وجعل مفتاحه ، جعل اهللا الشر كلَّه يف بيت –فضيل وقال ال

 .هد يف الدنيازوجعل اخلري كلَّه يف بيت مفتاحه ال، حب الدنيا
 عمل للدنيا ا: أوصين؟ قال: قال رجل لسفيان الثوري

 .والسالم، ولآلخرة بقدر بقائك فيها، بقدر بقائك فيها
 إذا رأيت يف اجلنة رجالً يبكي : وقال حممد بن واسع

                                     
 .من القيلولة: قال) ١(



 

 

٥٠ 

 لست تعجب من بكائه؟ أ
وال يدري إىل ماذا ، فالذي يضحك يف الدنيا: قال، بلى: قيل

 .يصري هو أعجب منه
ولكن خذُ من ، فتكون من أبنائها، فال تكن الدنيا كلَّ مهَّك

 . الدنيا ما يوصّلك إىل اآلخرة
 عجبت ملن حيزن على نقصان ماله : قال بعض احلكماء

، بت ملن الدنيا مدبرة عنهوعج، وال حيزن على نقصان عمره
 .كيف يشتغل باملدبرة ويعرض عن املُقبلة، واآلخرة مقبلة عليه



 

 

٥١ 

 كلمات تستعني ا
عليك أيها املسلم بالتحلَّي باألخالق اإلسالمية احلميدة من 

 .اهللاوالرضى مبا عند ، والقناعة، توكلحسن ال
 أو أن السعادة هي، وال تنظر إىل السعادة أا مجع املال

ن ميلك فإن ذلك وهم وسراب فكم نعرف مم، الدينار والدرهم
ه وتعاسته بل ورمبا انتحاره وأنت تعلم املليارات وهو يعلن شقاء

 .مىن تلك القصص والوقائعأكثر 
أن  الذى رواه أبوهريرة  وأسوق لك حديث الرسول 

ىن ليس الْغىن عن كثرة العرضِ، ولكن الغىن غ«: قال رسول اهللا 
 .رواه البخاري ومسلم» النفْسِ

أنه إذا استغنت نفسك كَفَّت عن املطامع فعزت  كوذل
، والشرف واملدح، ةمن احلظوة، والرتاه وعظمت، وحصل هلا

أكثر من الغىن الذي يناله من يكون فقري النفس حلرصه، فإنه يورطه 
يكثر من يف رذائل األمور، وخسائس األفعال لدناءة همته وخبله، و

يذمه من الناس، ويصغر قدره عندهم، فيكون أحقر من كل حقري، 
 .وأذل من كل ذليل

: الذي كان يدعو به كثرياً وال تنس دعاء رسول اهللا 
»قَى والْعى والتدالْه إين أسألُك فَاللهمى افنرواه مسلم »والْغ. 

ليك وإن كنت ممن أثقلت كاهله الديون فاستعن باهللا وع
 ذه الوصية النبوية، فعن علي إين : أنَّ مكاتباً جاءه، فقال



 

 

٥٢ 

ال أُعلَّمك كلمات علَّمنيهن أ: قال. كتابيت فأعني عجزت عن
اللهم «: جبلٍ ديناً أداه عنك؟ قُل ، لو كان عليك مثلرسول اهللا 

 نع كاللن سواكاكفين حبوأغنين بفضلك عم ،كال ق »حرام
 .الترمذي حديث حسن وحسنه األلباين

 .رزقنا اهللا وإياك العفاف والغىن والقناعة والرضا



 

 

٥٣ 

 فتاوى مك
 ..أيها احلبيب

هذه جمموعة من فتاوى العلماء أدعو اهللا عز وجل أن يكون 
 ..لك فيها نفع وخري

 الذبح لغري اهللا شرك أكرب
ما  التقرب بذبح اخلرفان يف أضرحة األولياء الصاحلني: س

. نهيت عنه لكنهم مل يزدادوا إال عناداً... زال موجوداً يف عشرييت
لكن ما . حنن نعبد اهللا حق عبادته: قالوا. إنه إشراك باهللا: قلت هلم

حبق وليّك الصاحل «: تضرعاتناذنبنا إن زرنا أولياءه وقلنا هللا يف 
ن ليس ديننا دي: قلت» اشفنا أو أبعد عنا الكَرب الفالين.. فالن
 .اتركنا وحالنا: قالوا. طةاوس

ما احلل الذي تراه صاحلاً لعالج هؤالء؟ ماذا أعمل  :سؤايل
 .جتاههم؟ وكيف أحارب البدعة؟ وشكراً

من املعلوم باألدلة من الكتاب والسنة أن التقرب : اجلواب
بالذبح لغري اهللا من األولياء أو اجلن أو األصنام أو غري ذلك من 

قال اهللا عز .  ومن أعمال اجلاهلية واملشركنياملخلوقات، شرك باهللا
قُلْ إِنَّ صالتي ونسكي ومحياي ومماتي ِهللا رب : وجل

 نيالَمالْع* نيملسلُ الْما أَوأَنو ترأُم كبِذَلو لَه رِيكال ش .
هللا والنسك هو الذبح، بني سبحانه يف هذه اآلية أن الذبح لغري ا

 *إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر :وقال تعاىل. شرك باهللا كالصالة لغري اهللا



 

 

٥٤ 

رحانو كبرلِّ لفَص. 
أمر اهللا سبحانه نبيه يف هذه السورة الكرمية أن يصلي لربه 
وينحر خالفاً ألهل الشرك الذين يسجدون لغري اهللا ويذحبون لغريه 

: وقال سبحانه. أَال تعبدوا إِال إِياهوقَضى ربك : وقال تعاىل
فَاَءنح ينالد لَه نيصلخوا اَهللا مدبعيوا إِال لرا أُممو .

والذبح من العبادة فيجب إخالصه هللا . واآليات ىف هذا املعىن كثرية
 وحده، ويف صحيح مسلم عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

 .»لعن اهللا من ذبح لغري اهللا«: هللا قال رسول ا: قال
أسأل اهللا حبق أوليائه أو جباه أوليائه أو حبق : وأما قول القائل

النيب أو جباه النيب، فهذا ليس من الشرك ولكنه بدعة عند مجهور 
أهل العلم، ومن وسائل الشرك ألن الدعاء عبادة وكيفيته من األمور 

باحة إ ل على شرعية أو، ما يدالتوقيفية ومل يثبت عن نبينا 
التوسل حبق أو جاه أحد من خلقه، فال جيوز للمسلم أن يحدث 

أَم لَهم :توسالً مل يشرعه اهللا سبحانه، لقول اهللا سبحانه وتعاىل
وقول النيب  شركَاُء شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِه اُهللا

 :»ثَ يف أمرنا هذادما من أح متفق علي . »ليس من فهو رد
: ويف رواية ملسلم وعلقها البخاري يف صحيحه جازماً ا. صحته

) فهو رد(ومعىن قوله . »من عملَ عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد«
فالواجب على أهل اإلسالم التقيد . أي مردود على صاحبه ال يقبل

ا التوسل أم. مبا شرعه اهللا واحلذر مما أحدثه الناس من البدع
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املشروع، فهو التوسل بأمساء اهللا وصفاته وبتوحيده وباألعمال 
الصاحلات واإلميان باهللا ورسوله وحمبة اهللا ورسوله وحنو ذلك من 

 .واهللا ويل التوفيق. أعمال الرب واخلري
 الشيخ ابن باز

 دعاء النيب 
يف كل حاجة واالستعانة به يف  نداء ودعاء النيب،  :س

أو من بعيد _ أعين عند قربه الشريف–وائب من قريب املصائب والن
 أشرك قبيح أم ال؟

به بعد موته يف  ة، ونداؤه واالستعاندعاء النيب : اجلواب
خيرج من ملة  أكرب قضاء احلاجات وكشف الكربات شرك

 .اإلسالم، سواء كان ذلك عند قربه أم بعيداً عنه
 .حنو ذلكيا رسول اهللا اشفين أو رد غائيب أو : كأن يقول

الصالة : أي صلوات أفضل عند قربه الشريف، أعين :س
والسالم عليك يا رسول اهللا، أو اللهم صلَّ على حممد وعلى آل 

لذي يصلي اإىل الرجل  حممد، بصيغة الطلب؟ وهل ينظر النيب، 
يده من قربه الشريف  عليه عند قربه الشريف؟ وهل أخرج النيب 

 ألولياء الكرام جلواب السالم؟ألحد من الصحابة العظام أو ل
 :اجلواب

فيما نعلم صيغة معينة يف الصالة  مل يثبت عن النيب،  -أ
الصالة : والسالم عليه عند قربه، فيجوز أن يقال عند زيارته

والسالم عليك يا رسول اهللا، فإن معناها الطلب واإلنشاء، وإن 
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: ية، فيقول، وجيوز أن يصلي عليه بالصالة اإلبرامهكان اللفظ خرباً
 .إخل...اللهم صلَّ على حممد

، يرى مل يثبت يف كتاب وال سنة صحيحة أن النيب،  -ب
من زار قربه، واألصل عدم الرؤية حىت يثبت ذلك بدليل من 

 .الكتاب أو السنة
أنه ال يتحرك يف قربه مبد  -غريهأو نبياً _ األصل يف امليت -ج

خرج يده لبعض من سلّم أ يد أو غريها، فما قيل من أن النيب 
غري صحيح، بل وهم ) امدد ميينك كي حتظى ا: (عليه وقال له

 .وخيال ال أساس له من الصحة
 .وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. وباهللا التوفيق

 اللجنة الدائمة
 حكم احللف بغري اهللا

 ما حكم احلَلف بغري اهللا، هل هو شرك أم ال؟: س
ويل أو خملوق ما بغري اهللا من ملَك أو نيب أو  احللف :اجلواب

، عن رسول اهللا  رم، ملا ثبت عن ابن عمر، من املخلوقات حم
أنه أدرك عمر بن اخلطاب يف ركب وعمر حيلف بأبيه، فناداهم 

أال إنَّ اهللا عز وجل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم «: رسول اهللا، 
ويف رواية أخرى عنه . »فمن كان حالفاً فليحلف باهللا أو ليصمت

، »من كان حالفاً فال حيلف إال باهللا«: قال، أن رسول اهللا 
روامها . »ال حتلفوا بآبائكم«: وكانت قريش حتلف بآبائها فقال



 

 

٥٧ 

 .مسلم وغريه
واألصل يف النهي ، عن احللف بغري اهللا، ، فنهى النيب

روى عمر بن .أنه مساه شركاً، ، بل ثبت عنه، التحرمي
من حلف بشيء دون اهللا «: قال، ، أن رسول اهللا ،اخلطاب

ورى الترمذي وحسنه . رواه أمحد بسند صحيح. »فقد أشرك
من « : قال، ، وصححه احلاكم عن ابن عمر أن رسول اهللا

وقد حمل العلماء ذلك على . »حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك
املخرج من امللة  إنه كفر دون الكفر األكرب: الشرك األصغر وقالوا

:  ، وهلذا قال ابن مسعود، فهو من أكرب الكبائر، والعياذ باهللا
 ويؤيد . إيلَّ أن أحلف بغريه صادقاًألن أحلف باهللا كاذباً أحب

من حلف «: أنه قال، ، ذلك ما رواه أبو هريرة عن رسول اهللا
ه ومن قال ألخي، منكم فقال يف حلفه بالالت فليقل ال إله اال اهللا

، من حلف رواه مسلم وغريه، فأمر . »تعال أُقامرك فليتصدق
له إال اهللا ملنافاة احللف إمن املسلمني بالالت أن يقول بعد ذلك ال 

عظام غري اهللا مبا إبغري اهللا كمال التوحيد الواجب، وذلك ملا فيه من 
به وما ور يف بعض األحاديث من  هو خمتص باهللا، وهو احللف

، جرياً على ما كان معتاداً كفهو قَبل النهي عن ذل باآلباء، احللف
 .يف قريش يف اجلاهلية

 اللجنة الدائمة
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  فيها قبوريتحكم الصالة يف املساجد ال
 بور؟قهل تصح الصالة يف املساجد اليت يوجد فيها : س

فيها، وجيب أن  ىاملساجد اليت فيها قبور ال يصل: اجلواب
بر العامة، كل قرب يف حفرة خاصة ااملق تنبش القبور وينقل رفاا إىل

كسائر القبور، وال جيوز أن يبقى فيها قبور ال قرب ويل وال غريه ألن 
. ، ي وحذر وذم اليهود والنصارى على عملهم ذلكالرسول 

لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور «: ، أنه قالفقد ثبت عنه 
متفق . »ا صنعواحيذر م«، قالت عائشة . »أنبيائهم مساجد

 .عليه
وأم حبيبة بكنيسة فيها صور  ةملا أخربته أم سلم وقال 

إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاحل «: فقال  -وأا كذا وكذا
على قربه مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار  افمات بنو

أال وإن من كان قبلكم «: وقال . »اخللق عند اهللا يوم القيامة
يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد، أال فال تتخذوا كانوا 

فنهى عن اختاذ القبور مساجد » القبور مساجد فإين أاكم عن ذلك
ومعلوم أنَّ من صلى عند قرب فقد اختذه . عليه الصالة والسالم

مسجداً، ومن بىن عليه ليصلي فيه فقد اختذه مسجداً، فالواجب أن 
 جيعل فيها قبور امتثاالً ألمر الرسول، تبعد القبور عن املساجد وأال

اليت صدرت من ربنا عز وجل ملن بىن  ة، وحذراً من اللعن
قبور قد يزين املساجد على القبور، ألنه إذا صلى يف مسجد فيه 
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 الشيطان دعوة امليت أو االستغاثة به أو الصالة له أو السجود له
والنصارى، ، وألن هذا من عمل اليهود فيقع يف الشرك األكرب

هللا او يئفوجب أن خنالفهم وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم الس
 .ويل التوفيق

     الشيخ ابن باز
 حكم االحتفال باملولد واإلسراء واملعراج

هناك بعض الناس يقيمون الوالئم يف يوم مولد الرسول : س
 ويستقبلون زوارهم الذين دعوهم، ويف هذا اليوم يقرءون ،

، ويدعون أدعية دينية، قرءون سرية رسول اهللا، القرآن، وي
ويفعلون مثله يف يوم اإلسراء واملعراج، ويتصدقون باملال والطعام، 

 فهل هذا الفعل جائز أم حرام؟
، من األمور الواجبة ال شك أن حمبة الرسول : اجلواب

على كل مسلم ، بل إنه ال يتم إميان عبد حىت يكون رسول اهللا 
وال شك . ن ولده ووالده ونفسه والناس أمجعني، أحب اليه م

وأال يتقدم . والتقيد ديه. اتباع شريعته: أيضاً أن من حمبته وتعظيمه
أحد بني يديه، وأال يدخل يف شرعه ما ليس منه، ألن من تعبد هللا 

، مبا مل يشرعه اهللا لعباده وعلى لسان رسوله، فقد ام الرسول، 
وهذا أمر ال ميكن أن يقره مسلم، ولذلك حذَّر  بالقصور أو التقصري

حدثات األمور فإن كل بد«: ، من البدع وقالة عإياكم وم
. ني من بعدهيهدوأمر باتباع سنته وسنة اخللفاء الراشدين امل» ضاللة
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، من العبادات، فإذا شرع تعظيمه على وال ريب أن تعظيم النيب 
عظيم على هذا الوجه يكون بدعة التطريق مل ترد به السنة فإن هذا 

تفل به ويتصدق يف حي، حبيث منكرة، فاختاذ عيد ملولد النيب، 
. ذلك اليوم، وتصنع الوالئم وما أشبه ذلك فهذا من البدع بال ريب

، ففيه واإلنسان املؤمن عليه أن يتمسك مبا صح عن النيب، 
وما حذر  ،أما هذا الشيء املبتدع فقد حذر منه النيب، . الكفاية

منه فال خري فيه، ولو كان فيه خري لكان أوىل الناس به صحابة 
 .رسول اهللا 

الرابع اهلجري وذلك بعد  ومل حتدث بدعة املولد إال يف القرن
 .ولو كان حقاً لسبقونا إليه. مضي القرون الثالثة املفضلة

ففيها اخلري ، وإذا كنت صادقاً فعليك مبتابعة النيب، 
 .عنك يا أخى املسلم مثل هذه األمور والفالح ودع

ومن العجب أن بعض الناس يتمسكون ذه البدعة متسكاً 
. شديداً حيت كأا عندهم من أفرض الفروض وأوجب الواجبات

، وجتدهم يتهاونون بأمور كثرية من السنة اليت صحت عن النيب، 
). ناسمعنا وأطَع: (فعلى املرء أن يتوب إىل اهللا ويرجع وأن يقول

لن يصلح آخر : (أنه قال -رمحه اهللا–وقد ثبت عن اإلمام مالك 
 ).هذه األمة إال ما أصلح أوهلا

وهكذا نقول عن اإلسراء واملعراج فإنه مل يثبت عن الصحابة 
حتفال ا من وال عن القرون املفضلة أم حيتفلون ا، ولو كان اال
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 .أصحابه وأمته، ودعا إليه شريعة اهللا لبينه لنا الرسول، 
عشر  ، ولد يف اليوم الثاينمث إنين أقول مل يثبت أن النيب، 

كان يف ليلة سبع وعشرين  معراجهمن ربيبع األول أو ليلته، وال أن 
من رجب، وإمنا ذكر البعض أن مولده كان يف اليوم التاسع من 
ربيع األول ال يف الثاين عشر، وكذلك املعراج فإن املعروف أنه كان 

ربيع األول، وهذا أقرب ما يكون فيه، على أن يف ذالك نظراً،  يف
فتكون بدعة . يثبت املعراج أنه يف رجب وال رمضان وال ربيع ومل

ال شرعي وال تارخيي .. املعراج وامليالد مبنية على غري أساس
 .وحينئذ فإن العقل والسمع كالمها يقتضي عدم إقامة هذه األعياد

 الشيخ ابن عثيمني
  الدين قشورليس يف

إن حلق اللحية وتقصري : يمن يقولفما حكم الشرع : س
ممن فعل هذه  الثوب قشور وليس أصوالً يف الدين، أو فيمن يضحك

 األمور؟
هذا الكالم خطري ومنكر عظيم، وليس يف الدين : اجلواب

. قشور بل كله لُب وصالح وإصالح وينقسم إىل أصول وفروع
من الفروع ال من األصول لكن ال  ومسألة اللحية وتقصري الثياب

جيوز أن يسمى شيء من أمور الدين قشوراً، ويخشى على من قال 
أن يرتد عن دينه لقول اهللا  ًءاومستهز اقصنتمثل هذا الكالم م

ال  *قُلْ أَبِاِهللا وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ : سبحانه
عب متكَفَر وا قَدرذتعتانِكُمإِمي د اآلية. 
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، هو الذي أمر بإعفاء اللحية وإرخائها والرسول، 
وتوفريها وقص الشوارب وإخفائها، فالواجب طاعته وتعظيم أمره 
ويه يف مجيع األمور، وقد ذكر أبو حممد بن حزم إمجاع العلماء 
على أن إعفاء اللحية وقص الشارب أمر مفترض، وال شك أن 

ة احلميدة يف طاعة اهللا قبوالعزة والكرامة والعا السعادة والنجاة
ورسوله، وأن اهلالك واخلسران وسوء العاقبة يف معصية اهللا 
ورسوله، وهكذا رفع املالبس فوق الكعبني أمر مفترض لقول النيب، 

 ،»رواه البخاري » ما أسفل من الكعبني من اإلزار فهو يف النار
 م اهللا يوم القيامة وال ينظرثالثة ال يكلمه«: يف صحيحه، وقوله 

اره، واملنان فيما املسبل إز: إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم
 .رواه مسلم يف صحيحه. »ق سلعته باحللف الكاذبأعطى، واملنف
. متفق عليه» ىل من جر ثوبه خيالءإال ينظر اهللا «: وقال 

ت فالواجب على الرجل أن يتقي اهللا وأن يرفع مالبسه سواء كان
قميصاً أو إزاراً أو سراويل أو بشتاً، وأال ترتل عن الكعبني واألفضل 
أن تكون ما بني نصف الساق إىل الكعب، وإذا كان اإلسبال عن 
 خيالء كان اإلمث أعظم، وإذا كان عن تساهل ال عن كرب فهو منكر
وصاحبه آمث ولكن إمثه دون إمث املتكرب، وال شك أن اإلسبال وسيلة 

إن زعم صاحبه أنه مل يفعل ذلك تكرباً، وألن الوعيد يف اىل الكرب و
 األحاديث عام فال جيوز التساهل باألمر، وأما قصة الصديق 

فقال له . »إن إزارى يسترخي إال أن أتعاهده«، وقوله للنيب، 
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فهذا يف حق من كانت » إنك لست ممن يفعله خيالء«: النيب 
مع  ار من غري كرب، وهوحالته مثل حال الصديق يف استرخاء اإلز

ذلك يتعاهد وحيرص على ضبطه، فأما من أرخى مالبسه متعمداً 
ويف إسبال املالبس مع ما  .فهذا يعمه الوعيد وليس مثل الصديق

تقدم من الوعيد إسراف وتعريض هلا لألوساخ والنجاسة، وتشبه 
هللا ويل او. بالنساء وكل ذلك جيب على املسلم أن يصون نفسه عنه

 .ق، واهلادي إىل سواء السبيلالتوفي
 بن بازاالشيخ 

 الرزق تكفل اهللا به
لقد مسعت من الذين يلبسون ويتخفون برداء األسالم : س

وأن من يتقي ، دعوة تنادي بأن الرزق تكفل به اهللا سبحانه وتعاىل
سالم الصحيح يأكل من فوقه ومن حتته ويأتيه ويسري يف طريق اإل

ن ملاذا ميوت اإلنسان من جراء ولك، الرزق من حيث ال حيتسب
 املوت واجلفاف يف بعض املناطق؟
 مشروط بالطاعة؟، أليس هناك تكفلٌ من قبلُ

الشك أن اهللا تعاىل تكفل باألرزاق لكل املخلوقات : اجلواب
 –ولو كانوا مؤمنني  –لكنه قد يبتلي العباد ، وهيأ هلم أسباا

سهل أسباب  وهو سبحانه قد، لالختبار وإظهار الصرب وضده
الرزق وأعطى اإلنسان قوة وقدرة على االحتراف والتكسب 

فإذامل يستعمل تلك القوة وامللكة فقد فرط فال يأمن ، وطلب الرزق
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وهكذا قد يسلط اهللا على هذا ، أن يسلط عليه اجلوع والفقر واألمل
مبا فيها من الدواب وغريها فيعذم بسبب الذنوب والكفر البلد 

  .وترك الواجبات
 الشيخ ابن جربين
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 اخلامتة
، أنت على هذه األرض سنوات معدودة فاجعلها شاهدة لك

فاحزم أمرك ، ورمبا تكون منيتك يف هذه الديار، ال شاهدة عليك
وإن أمهلك اهللا عز وجل وأمد يف عمرك .. وكن كيساً فطناً

 !فستعود يوما إىل بلدك فانظر مباذا رجعت؟
رجعت بدنياك وخسرت  أم! هل رجعت بدينك ودنياك؟

 !دينك؟
خروج .. ال أخالُك إالَّ مسارعاً إىل خريي الدنيا واآلخرة

 .وبعداً عن الشبهات، وحمافظة على الشعائر، لطلب الرزق احلالل
 .كل ذلك يكون لك زاداً ليوم تشخص فيه األبصار

جتاوز عن زلل إخوتك واصفح .. وحنن نودعك أيها احلبيب
 ..ن اهللا جل وعال حيب العافني عن الناسفإ، عن خطأ أحبتك

وابدأ .. واستقم كما أُمرت.. وأنب إىل ربك، جدّد التوبة
 ..خطوة جديدة يف حياتك

مث مبن ، إا خطوة وطريق الدعوة إىل اهللا فابدأ بنفسك
حفظك اهللا . وكن هلم خري معني، نصحهماو، وأرشدهم.. حولك

عز وجل قك يف هذه الدنيا ندعو اهللا وردك ساملاً غامناً وها حنن نفار
فيها ما ال عين رأت وال أذن ، وإياك يف جنات عدن، أن جيمعنا

 .مسعت وال خطر على قلب بشر



 

 

٦٦ 

 حىت ال تنسى
إليك أخي الكرمي أمساء بعض الكتب واألشرطة املقترحة 

وإن تعذر عليك توفر هذا املبلغ ، وسعرها ال يتجاوز املائة ريال
بها من مجيع مكاتب الدعوة أو اجلاليات يف اململكة أو إمكانك طلفب

. ص  ١١٥٥٧/ من مؤسسة احلرمني اخلريية على عنواا الرياض 
 ٦٩٦٠٦/ ب

 :أمساء الكتب املقترحة
 كتاب التوحيد -١
 كشف الشبهات -٢
 األصول الثالثة -٣
 التحذير من البدع -٤
 العقيدة الصحيحة -٥
 أريد أن أتوب ولكن -٦
 حمرمات متمكنة يف األمة -٧
 نفهم التوحيدكيف  -٨
 كنت قبورياً -٩

 التربك املشروع والتربك املمنوع -١٠
 أمساء األشرطة املقترحة

 سعيد بن مسفر/ الشيخ –أسباب اهلداية  -١
 عمر العيد/ الشيخ – ؟أين السعادة -٢



 

 

٦٧ 

 عائض القرين/ الشيخ –احفظ اهللا حيفظك  -٣
 العمرناصر/الشيخ –السعادة بني الوهم واحلقيقة  -٤
 ناصر العمر/ الشيخ – ؟كيف نفهم التوحيد -٥



 

 

٦٨ 

 الفهرس
 ٣ ..................................................... اإلهداء
 ٤ ...................................................... املقدمة

 ٤ ................................... عبد امللك بن حممد القاسم
 ٥ ...................................................... مدخل

 ٧ ................................................. فوائد السفر
ّوالغم ّ٧ .......................................... ..انفراج اهلم 

 ٨ ..................................................... الرحيل
 ٩ .................................................. قبل القدوم
 ١١ .................................................. يف الطريق

 ١٤ .................................................... الغريب
 ١٥ ..................................................... اجلهاد

 ١٧ ................................................ عند القدوم
 ١٩ ........................................... التعامل مع الناس

 ٢١ .................................................... الكفيل
 ٢٢ .................................................... الوالدان
 ٢٤ .................................................... الزوجة

 ٢٦ ................................................ أبنــاؤك
 ٢٧ .................................................... السكن
 ٢٨ .................................................... الصديق



 

 

٦٩ 

 ٣٠ ..................................................... الوقت
 ٣٢ ........................................... الصالة.. الصالة
 ٣٥ ...................................................... احذر
 ٣٩ ..................................................... األمانة

 ٤١ ................................................ معامل مهمة
 ٤٣ ................................................. مالحظات

 ٤٦ ...................................................... تذكَّر
 ٤٩ ...................................................... الدنيا

 ٥١ ......................................... كلمات تستعني ا
 ٥٣ ............................................... فتاوى مك

 ٥٣ .................................... الذبح لغري اهللا شرك أكرب
 ٥٥ .............................................. دعاء النيب 

 ٥٦ ....................................... حكم احللف بغري اهللا
 ٥٨ ....................... حكم الصالة يف املساجد اليت فيها قبور

 ٥٩ ..................... سراء واملعراجحكم االحتفال باملولد واإل
 ٦١ ........................................ ليس يف الدين قشور
 ٦٣ ......................................... الرزق تكفل اهللا به

 ٦٥ ..................................................... اخلامتة
 ٦٦ .............................................. حىت ال تنسى

 ٦٨ .................................................... الفهرس
 


