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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل أرشف

خلق اهلل أمجعني ،نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه ،ومن تبعهم
بإحسان إىل يوم الدين ،أما بعد:

فإليك هندي  -أهيــا الطالب املبتعث  -هذه الورقات،

وبني يديك نضع الكلامت املنتخبــات ،ولك نحرر اجلمل
والعبارات؛ ألنك عزيز علينا ،نحب لك ما نحبه ألنفســنا،

ونسعى لك يف ما نسعى فيه ألنفسنا.

فأنــت  -أهيــا الطالــب الكريــم  -قــد انتقلت من

مرحلــة إىل مرحلة ،حيث انتهيت من مرحلة الدراســة يف
املدارس ،وســلكت يف طريــق املرحلــة اجلامعية ،ومعنى
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هــذا :أن التطلعــات إليك صارت أكــر ،واآلمال عليك
أصبحت أعظم ،وأصبح من حولــك يرتقب خترجك من
اجلامعة ،ودخولك مرحلة العمل ،لتنفع نفسك وأرستك،
وجمتمعك وأمتك.

وال خيفــى عليــك  -أخــي الطالب الكريــم  -أنك

ســتبتعث إىل بالد ليســت هي البالد التي تعودت عليها،
وتربيت فيهــا ،فالدين والثقافة والعادات واللغة ربام كانت
عىل غري ما تربيت وتعــودت عليه ،وأنت عىل غري ما َألِفوه

هم ،فاجعلهم يأخذون منك خري ما عندك ،وخذ أنت منهم

خري ما لدهيم.

وملــا كان االبتعاث مرحلــة انتقالية قويــة يف حياتك

الدراسية؛ أحببت أن أكتب إليك هذه الرسالة ،فيها إضاءات

دينية ،وفوائد منهجية ،تستيضء هبا يف دربك ،وتستعني هبا

عىل عبــادة ربك ،وفقك اهلل  -أخي احلبيب  -إىل كل خري،
وجنبك كل رش وضري ،ونفع بك أمتك ووطنك.
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النعمـة الكـربى:

امتن اهلل  -تبارك وتعاىل  -علينــا هبذا الدين العظيم،
الذي هو دين الكامل والشــمول ،واخلري العميم ،يقول اهلل
 عز وجــل  ﴿ :-ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾((( ،فهــو دين أكمله اهلل،
وأتم علينا به نعمته ،ورضيه لنا ،واختارنا اهلل  -عز وجل -
له ،يقــول  -ســبحانه  ﴿ :-ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣ
ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾((( ،فاختارنــا هلــذا
((( سورة :املائدة ،اآلية.3 :

((( سورة :احلج ،اآلية.78 :
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الدين ،وأمرنا بشــكر هذه النعمة ،بتوحيده  -ســبحانه ،-
واالستقامة عليه ،بأداء حقوق اهلل ،وحقوق العباد ،مريدين
بذلك وجه اهلل  -عز وجل .-
ومن متام النعمة التــي أنعم اهلل هبا علينا :أن جعلنا من
أمة نبينا حممد ﷺ ،الذي هو خري رســول أرسل إىل الناس،
وأمته هي خري أمة أخرجت للنــاس ،يقول ربنا عز وجل:
﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ
ﯚ ﴾((( ،فوصفه اهلل عز وجل بأنه منا ،وأنه يشــق عليه

ما يوقعنا يف العن ِ
َــت واحلرج ،وأنه حريــص علينا :هداية
َ
وإرشــا ًدا ونف ًعا ،وأنه رؤوف رحيمِ ،
فأكرم هبا من صفات،
وأعظِم هبا من خصال.

((( سورة :التوبة ،اآلية.128 :
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إن من نتائج هذه النعمة العظيمة ،أن اإلنســان جيد يف
نفسه راحة ،ويف قلبه طمأنينة ،هبذا الدين العظيم ،فال جيد يف
عقائده ما يعرس فهمه ،أو يوقع يف احلرية والتناقض ،وال جيد
يف عباداته وتكليفاته ما هو خارج عن الطاقة واالستطاعة،
بل هو دين قريب من النفس والعقل ،وسطي متوازن ،يعود
نفع االلتزام به إىل العبد نفسه ،فيجد ثمرات ذلك يف دنياه،
وسيجدها بعد ذلك يف آخرته  -بإذن اهلل .-
ومرجع هذه الراحة النفســية ،والطمأنينة القلبية؛ إىل
أن اإلنسان يتعرف من خالل هذا الدين بكل يرس وسهولة
إىل إجابات األســئلة الثالثة :من أين أتى؟ وملاذا أتى؟ وإىل
أين سيذهب؟ فيجيب عليها الدين إجابة غاية يف الوضوح،
يرتاح إليها اإلنســان ،فيتجاوزها إىل العمل والبناء ،فالذي
علم أن اهلل  -تبارك وتعاىل  -خلقه ،وأنه خملوق لعبادة اهلل،
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وأنه صائر إىل اهلل  -عــز وجل  -راجع إليه ،وال ينفعه عند
ربه  -سبحانه  -إال أن يكون قد ريض باهلل ر ًبا ،وباإلسالم
ً
ورســول؛ يوفــر جهده عىل ما يريد
دينًا ،وبمحمد ﷺ نب ًيا

أن يعملــه يف هذه الدنيا ،ليذهب بــه معه إىل الدار اآلخرة،
بــل يتقدمه العمل إىل اآلخرة ،فإذا قدم اإلنســان عىل تلك
الدار وجد أعاملــه الصاحلات قد رباهــا اهلل  -عز وجل-
له وزادها.
فهذا الدين العظيم ،الذي حيقق لإلنسان هذه الطمأنينة،
له خصائص ومميزات عظيمة ،تالمس فطرة اإلنسان وعقله
وقلبه ،منها:
 -1اإليامن باهلل  -عز وجل :-
وذلك أن حاجة العبــاد إىل اإليامن باهلل  -عز وجل -
فــوق كل حاجة ،ورضورهتم إليه فــوق كل رضورة؛ ألنه
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ال حياة للقلوب وال نعيــم وال طمأنينة إال بأن تعرف رهبا
ومعبودها وفاطرها بأســائه وصفاته وأفعاله ،ويكون مع
ذلك كله أحب إليها مما سواه ،ويكون سعيها فيام يقرهبا إليه
دون غريه من ســائر خلقه ،يقول اهلل  -عز وجل  ﴿ :-ﰏ
ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﴾((( ،ويقول  -ســبحانه :-
﴿ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛ

ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾(((.
((( سورة :الرعد ،اآلية.28 :

((( سورة :احلرش ،اآليات.24 - 22 :
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 -2معرفة الغاية من خلق اخللق:
إنام خلقنا اهلل  -عز وجل  -ألمر واحد ،وهو إفراده -

سبحانه  -بالعبادة ،يقول اهلل  -عز وجل  ﴿ :-ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾(((.
فاهلل  -عز وجل  -ابتالنا واختربنا باألوامر والنواهي،
فأمرنا بام هــو اخلري لنــا يف العاجل واآلجــل ،وهنانا عن
ما هو الــر لنا يف العاجــل واآلجل ،فهل سنســعى فيام
خلقنا ألجله؟!
وكذلك ابتالنا واختربنا من جهــة املصائب التي تقع
عىل اإلنســان ،هل نصرب عليها ،وهل نرىض بام قســم اهلل
 عز وجل  -لنا؟!((( سورة :الذاريات ،اآليات.58 - 56 :
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يقول اهلل تبارك وتعاىل ﴿ :-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾(((.
 -3كامل الدين وشموليته:
فهذه الرشيعة رشيعة كاملة شــاملة ،مل تدع شي ًئا حيتاج
إليه اإلنسان مما يوصله إىل النجاة يف اآلخرة إال ب ّينته ،وليس
يف هذه الدنيا يشء حيتاج فيه الناس إىل حكم إال وهو موجود
يف الكتاب والسنة ،فهي رشيعة صاحلة لكل زمان ومكان،
ومن هنا ُختمت هبا الرســاالت ،ألن النــاس ال حتتاج إىل
ً
مرســا إىل
غريها ،وجعل اهلل  -عز وجل  -نبينا حممدً ا ﷺ
الناس كافة.
((( سورة :امللك ،اآليات.2 - 1 :
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يقــول اهلل  -عــز وجــل  ﴿ :-ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ﴾((( ،ويقول  -ســبحانه  ﴿ :-ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﴾((( ،ويقول النبي ﷺ« :قد
تركتكم عىل البيضاء :ليلها كنهارها ،ال يزيغ عنها بعدي إال
هالك»((( ،ومعنى البيضاء :الواضحة ،فهذه امللة واضحة.
وهلذا جتد الرشيعة قد اســتوعبت العلــم احلديث يف
هذا العــر ،فال تناقض وال تعارض بــن العلم احلديث
وبــن نصوص الرشيعة ،فكل خمرتع نافــع للناس ليس فيه
واضحا
مرضة راجحة عىل مصلحتــه؛ جتد احلكم الرشعي
ً
((( سورة :املائدة ،اآلية.3 :

((( سورة :األعراف ،اآلية.158 :

((( رواه اإلمام أمحد يف مســنده ،برقم ،17142 :وابن ماجه ،برقم:
 ،43مــن حديث العرباض بن ســارية  -ريض اهلل عنه  .-قال
املنذري  -رمحه اهلل  ( :-بإســناد حسن ) .الرتغيب والرتهيب،

برقم.93 :
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بإباحته ،وما كان فيه رضر راجح عىل مصلحته جتد الرشيعة
قد حرمته.
 -4وضوح مصادر التلقي:
ومــن َأ َج ِّ
ــل النعم التــي أنعم اهلل  -عــز وجل  -هبا

علينا؛ ْ
أن أوضح لنا مصادر تلقي هذا الدين ،وهو الكتاب
والســنة ،وإمجاع املســلمني ،وجعل املعيار الصحيح لفهم
الكتاب والسنة فهم من كانوا إىل الوحي أقرب؛ فتلقوه عن
رسول اهلل ﷺ ،من قوله وفعله وإقراره.
يقــول اهلل ـ عز وجــل ـ عن اتباع القــرآن ﴿ :ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾(((،
ويقول  -ســبحانه  -عن اتباع ســنة النبي ﷺ ﴿ :ﯯ ﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺﯻﯼ
((( سورة :األنعام ،اآلية.155 :
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ﯽ    ﯾ ﯿ ﴾((( ،وملا سئل النبي ﷺ عن الطائفة الناجية
من هذه األمة ،قال« :هم من كان عىل مثل ما أنا عليه اليوم
وأصحايب»((( ،فجعل املعيار مــع هديه ﷺ هدي أصحابه
 ريض اهلل تعاىل عنهم  ،-ويقول ﷺ« :من أحدث يف أمرناهــذا ما ليس منه فهــو َر ٌّد »((( ،فالدين كامل ،ومن أحدث

شي ًئا يف الدين فهو باطل مردود.

 -5النظرة الصحيحة للعقل:
أعطى اإلســام العقــل منزلته الالئقة بــه ،فلم يلغه
بحيث جيعله كأنه ال وجود له وال اعتبار له ،ومل خيرجه عن
((( سورة :األحزاب ،اآلية.21 :

((( رواه الرتمــذي ،برقم ،2641 :من حديــث عبد اهلل بن عمرو
 -ريض اهلل عنهام  ،-وحسنه األلباين  -رمحه اهلل .-

((( رواه مســلم ،برقــم ،4589 :مــن حديث أم املؤمنني عائشــة
 -ريض اهلل عنها .-
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نطاق عمله بأن يطالبه بالنظر يف ما ال طاقه له به من األمور
الغيبية ،ومل يقدســه بحيث جيعله املعيار يف احلالل واحلرام،
إذ عقــول الناس ختتلف ،والبد من مرجعية واضحة ،وهي
مصــادر التلقي التــي قررهتا الرشيعة ،ومــن هنا كان دور
العقــل هو النظر يف الكتاب والســنة ،مــع مراعاة املعايري
الصحيحة يف االســتنباط ،املســطرة يف كتب أصول الفقه،
إذ الوحي للعقل مثل الشــمس للعني ،فال يمكن للعقل أن
يرى بال وحي ،كام ال يمكن للعني أن ترى بال شمس ،ومن
دور العقل كذلك النظر يف ملكوت الســاوات واألرض،
وحوادث الكــون ،وتاريخ البرشيــة ،لالعتبار واالتعاظ،
يقول اهلل تبارك وتعاىل ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾((( ،ويقول  -سبحانه :-
((( سورة :األعراف ،اآلية.185 :
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﴿ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾((( ،بل
قــال  -ســبحانه  ﴿ :-ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﴾((( ،ويف املقابــل يقول الصحايب اجلليل
عبد اهلل بن مســعود  -ريض اهلل تعاىل عنــه  ( :-ليس عام
إال والــذي بعده رش منه ،ال أقول :عــام أخصب من عام،
وال أمري خري مــن أمري ،لكن ذهــاب علامئكم وخياركم،
((( سورة :الروم ،اآليات.9 - 8 :
((( سورة :األنفال ،اآلية.22 :
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ثم حيدث أقوام يقيســون األمور برأهيم ،فينهدم اإلســام
(((
كس ،فالذين جيعلون املعيار يف الصواب
و ُيثلــم )  ،أيُ :ي َ

واخلطأ عقوهلم املجردة عن الوحي ســبب الهندام اإلسالم

وثلم اإلسالم.
 -6الوسطية يف كل يشء:
الوســطية هي سلوك الطريق املســتقيم ،املتوسط بني
طريقني ،مهــا :طريق الغلو والتشــدد ،وطريــق التفريط
والتســاهل ،وهذه الوســطية هــي احلق الــذي جاء من
عند اهلل  -عز وجل  ،-فأرســلت هبا الرســل ،وأنزلت هبا
الكتب ،وســلكها صاحلوا كل أمة من األمم ،وسار عليها
صاحلوا هذه األمة من الصحابة والتابعني ومن سار سريهم
((( رواه الطــراين ،املعجــم الكبري ،برقــم .8473 :والدارمي يف
مســنده ،برقم .194 :وقال الشــوكاين  -رمحه اهلل  ( :-رجاله

ثقات ) .الفتح الرباين.2220 /5 ،
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وسلك مسلكهم إىل يومنا هذا وإىل يوم الدين ،واالنحراف
عن الوســطية يكون بســلوك أحــد الطريقني الســابقني
املخالفني هلا ،وكالمها مذموم.
وكلام زاد التشــدد زاد التســاهل ،وكلام زاد التساهل
زاد التشــدد ،فــا يعالج التشــدد بالتســاهل ،وال يعالج
التساهل بالتشــدد ،وإنام يعالج اجلميع بالدعوة إىل الكتاب
والســنة ،ومجع الناس عىل العلم النافع ،والعمل الصالح،
يقــول اهلل  -تبــارك وتعــاىل  ﴿ :-ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
(((
خيارا عدولً متباعدين عن
ﭵﭶ﴾  ،ومعنى وســ ًطاً :

طريف اإلفراط والتفريط.
((( سورة :البقرة ،اآلية.143 :
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شكـر النعمـة:

رأيت يف املميزات املنتخبــات املذكورة :كيف وفرت
َ
عليك هذه الرشيع ُة اجلهدَ والطاقــة ،فأعطتك معامل دينك
أتيت؟
واضحة بينة ،ومل جتعلك يف حــرة من أمرك :كيف ُ
أتيت؟ وإىل أين ســأذهب؟! وإنــا َج َّل ْت لك هذه
وملــاذا ُ
األسئلة جتلية بالغة ،فلم يبق عليك إال العمل.
وهذا العمل الــذي تعمله تنطلق فيه من خالل رشيعة
َع َّلقتك باهلل  -عــز وجل  ،-وبينت لــك أنك إنام خلقت
لعبادته  -ســبحانه  ،-من خــال دين كامل شــامل ،له
مصادر واضحة تتلقى عنها ،وهو دين وسطي ال إفراط فيه
وال تفريط ،بل يوافــق العقل والنفس البرشية ،ويتالءم مع
الواقع واحلياة.
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فاعلم أخي املبتعث  -أرشــدك اهلل لكل خري  -أن من
شكر اهلل  -عز وجل  -عىل هذه النعمة :أن جتعل حياتك هلل،
وأن جتعل دراســتك هلل ،وأن جتعل ســفرك هلل ،وأن ترجع
معك بام يــريض اهلل ،وأن تعمل يف وطنــك بعد رجوعك
بالعمل الذي يريض اهلل ،وينفع عباد اهلل.
أمورا
وهذا يتطلب منك أن تراعــي يف هذا االبتعاث ً

كثرية ،منها:

 -1إخالص النية هلل:
اإلخالص :أن ُ َ
ص قل َبك وت َُص ِّف َي ُه من قصد غري اهلل
ت ِّل َ

 عز وجل  -فرتيد بســفرك وتعلمك وجــه اهلل  -تباركوتعاىل  .-ومــن اإلخالص أن تقصد نفــع عباد اهلل ،فاهلل
 عز وجل  -حيــب منك أن تنفع الناس ،وأن تســعى يفاخلري هلم ،ومن أعظم وســائل النفع تعلــم العلوم النافعة
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التي ترقى هبا املجتمعــات ،وتزدهر هبا األوطان ،يقول اهلل
 تبــارك وتعاىل  ﴿ :-ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾((( ،ويقولالنبي ﷺ« :إنام األعامل بالنيات وإنام لكل امرئ ما نوى»(((،
ويقول ﷺ« :أحب الناس إىل اهلل تعاىل :أنفعهم للناس»(((؛
فمن أراد نفع وطنه وأمته فإنه الشك سيأخذ من البالد التي
يرحل إليها خري ما عندهم ،ويرتك ما عداه.
 -2طاعة اهلل  -عز وجل :-
وذلــك بفعل ما أمر اهلل ورســوله ـ ﷺ ـ به ،وترك ما
هنى اهلل ورســوله ﷺ عنه ،فامتثال أوامر اهلل واجتناب هنيه
((( سورة :الزمر ،اآلية.14 :

((( رواه البخــاري ،برقم ،1 :ومســلم ،برقم ،5036 :من حديث
عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه .-

((( رواه الطــراين ،يف املعجــم الكبري ،برقــم ،665 :و ،13468
من حديــث ابن عمــر  -ريض اهلل عنهام  .-وحســنه األلباين
 -رمحه اهلل  -يف السلسلة الصحيحة.906 ،
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مهمة املســلم يف هذه الدنيا ،وسبب فالحه وفوزه فيها ويف
الدار اآلخرة ،يقول اهلل  -تبــارك وتعاىل  ﴿ :-ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﴾((( ،ويقول  -ســبحانه :-

﴿ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾((( ،ويقول  -عز من قائل :-
﴿ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾((( ،ويقــول نبينــا
 صلوات ريب وســامه عليه « :-كل أمتي يدخلون اجلنةإال من أبى» ،قالوا :ومن يأبــى؟! قال« :من أطاعني دخل
((( سورة :آل عمران ،اآلية.132 :
((( سورة :املائدة ،اآلية.92 :

((( سورة :آل عمران ،اآلية.185 :
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اجلنة ،ومــن عصاين فقد أبى»((( .ويقــول النبي ﷺ« :من
خاف أدلج ،ومن أدلج بلغ املنزل ،أال إن ســلعة اهلل غالية،
أال إن سلعة اهلل هي اجلنة»((( ،فمن خاف من اهلل  -عز وجل
 وخاف مــن ذنوبه وخاف من فــوات اجلنة ومن دخولالنــار فإنه يــرع إىل اهلل  -عز وجل  -ف ُيقبــل عليه عبادة
فــرارا ،ليفوز برمحة اهلل ،وينجو
وانقيا ًدا ،ويفر من املعصية
ً

من سخطه.

((( رواه البخــاري ،برقــم ،7280 :مــن حديــث أيب هريــرة
 -ريض اهلل عنه .-

((( رواه الرتمذي ،برقم ،2450 :من حديث أيب هريرة  -ريض اهلل
عنه  .-وصححه األلباين ـ رمحه اهلل ـ .ومعنى ( أدلج ) :ســار
ّأول الليل .أي أن الذي خياف يف سفره من عدو يطارده ً
مثل-أيضا  ،-فإذا فعل ذلك وصل
فإنه يسري النهار ويســر الليل ً -

بلده الذي يأمن فيه ،ومثله من يسري إىل اهلل والدار اآلخرة خياف

من ذنوبه وتقصريه فإنه يسارع يف الطاعة حتى يبلغ املكان الذي
يأمن فيه ،وهو اجلنة .انظر :فيض القدير ،للمناوي.159 /6 ،
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 -3البعد عن فتن الشبهات والشهوات:

من عرف طريق االستقامة ،وأهنا توصل إىل كل خري،

وأن خمالفتها حترمه هذا اخلري ،وتوقعه يف كل رش ،الشك أنه

سيفر من كل صارف يرصفه عن الرصاط املستقيم ،املوصل
إىل جنات النعيم ،واملنجي من عذاب اجلحيم ،ومن املزالق

أن يعرض اإلنسان نفسه للشبهات والشهوات ،وهو يعلم
ِ
وه ًة ،فيخرس بسبب ذلك دينه
من نفســه الضعفُ ،ح َّج ًة َّ
وآخرته ،ومن مجيل التعاليم النبوية ،ما ورد من أن النبي ﷺ

َخ َّط َخ ًّطا ،وخط خطني عن يمينه ،وخط خطني عن يساره،
ثم وضع يده يف اخلط األوســط ،فقال« :هذا ســبيل اهلل»،

ثم تال هــذه اآليــة ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﴾((( (((،

((( سورة :األنعام ،اآلية.153 :

((( رواه ابــن ماجــه ،برقم ،11 :مــن حديث جابر بــن عبد اهلل
 -ريض اهلل عنه  .-وصححه األلباين  -رمحه اهلل .-
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وحذرنا  -صلوات ريب وســامه عليــه  -من الفتن ،ومن
ذلك أن النبي ﷺ ذكر ما ســيصيب هــذه األمة من الفتن
والبالء ،ثم بني املســلك الصحيح لتحقيق الســامة منها،

فقال« :إنه مل يكن نبي قبيل إال كان ح ًقا عليه أن يدل أمته عىل

خري ما يعلمه هلم ،وينذرهــم رش ما يعلمه هلم ،وإن أمتكم
هذه ُج ِع َل عافيتُها يف أوهلا ،وســيصيب آخرها بالء وأمور
بعضا ،وجتيء الفتنة
تنكروهنــا ،وجتيء فتنة فريقق بعضهــا ً
فيقول املؤمــن :هذه ُم ْه ِلكَتِي ،ثم تنكشــف ،وجتيء الفتنة
فيقول املؤمن :هذه هذه ،فمن أحــب أن يزحزح عن النار
ويدخل اجلنة؛ فلتأته َمنِ َّي ُت ُه وهــو يؤمن باهلل واليوم اآلخر،

وليأت إىل الناس الــذي حيب أن يؤتى إليه ،ومن بايع إما ًما

فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن اســتطاع ،فإن جاء
آخر ينازعه فارضبوا عنق اآلخر»(((.

((( رواه مســلم ،برقــم ،4882 :مــن حديث عبــد اهلل بن عمرو
 -ريض اهلل عنهام .-
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فبني  -صلوات ريب وسالمه عليه  -يف هذا احلديث أن

الفتن تأيت وتتتابع وتقوى ،وأن املنجى منها:

 -1اإليــان بــاهلل واليــوم اآلخر ،ومقتــى ذلك:

اإلقبــال عــى اهلل  -عز وجــل  -بالتعبد ،بفعــل أوامره،
واجتناب نواهيه.

 -2التعامل مع الناس بام حتــب أن يتعاملوا به معك،

وإن مل يتعاملوا هم معك بنفس املستوى.

 -3االجتــاع عىل ويل األمــر املســلم ،بالدفاع عنه،

والســمع والطاعة له؛ فإن طاعته يف املعروف من طاعة اهلل

ورسوله ،وهذا يعصم من الفتن.

 -4الشخصية املتميزة املتعايشة:
فاملســلم متميز عن غــره ،ومتعايش مــع غريه ،فهو

متميز يف نفسه؛ ألن دينه دين كامل شامل ،فال حيتاج إىل أن
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يبحث عن اهلدى يف غريه ،وال يليق به أن ينصهر مع غريه،
متميزا يف شــخصيته:
بل ينبغي أن يعتز بمبادئه وأن يكون
ً
عقيدةً ،وعبادةً ،وعادةً ،مع تعايشه مع الناس املساملني مجي ًعا،
وتعامله معهم بالتي هي أحسن ،يقول اهلل  -تبارك وتعاىل :-

﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﴾((( ،ويقول  -سبحانه  ﴿ :-ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﴾(((،
((( سورة :البقرة ،اآليات.138 - 136 :
((( سورة :آل عمران ،اآلية.85 :
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وملــا قال عمــر  -ريض اهلل عنه  -للنبي ﷺ ( :إنا نســمع
أحاديث من هيود تعجبنا ،أفرتى أن نكتب بعضها؟ ) ،فشدد
عليه النبي ﷺ وقال« :لقد جئتكم هبا بيضاء نقية ،ولو كان
موسى ح ًيا ما وسعه إال اتباعي»((( ،ويقول النبي ﷺ« :من
تشبه بقوم فهو منهم»((( .ومتيز املسلم عن غريه ال يعني عدم
التعايش مع املسامل من غري املسلمني ،بل وال يمنع اإلحسان
إليهم ،يقول اهلل  -تبارك وتعاىل  ﴿ :-ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗ
((( رواه البيهقي يف شــعب اإليامن ،برقم .174 :وحســنه األلباين
 -رمحه اهلل  -يف إرواء الغليل ،برقم.1589 :

((( رواه أبو داود ،برقــم ،4033 :من حديث ابن عمر  -ريض اهلل
عنهام  .-قال احلافــظ العراقي  -رمحه اهلل  -يف ختريج اإلحياء:

( إسناده صحيح ).359 /1 .

رسـالـة إىل املبتعـث اإلمـاراتي

31

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﴾(((.
 -5إعطاء الصورة احلسنة عن دينك وجمتمعك:
فأنت  -أهيا الطالب املبتعث  -ســفري دينك ووطنك،
يقيس الناس جمتمعــك عليك ،ويق ِّيمونه من خاللك ،فكام

أنك ذهبت إليهم لتأخذ منهم خــر ما عندهم ،فأظهر هلم
خري ما عندك ،بل أوصل هلم خــر ما عندك ،حتى يفوزوا
كام فزت ،ويربحوا كام ربحت ،وليس عندك يشء أعظم من
دينك الذي يدعوك إىل كل خــر وفضيلة ،وينهاك عن كل
رش ورذيلة ،ويأمرك بمعايل األمور واألخالق ،وينهاك عن
كثريا من غري املسلمني اهتدوا إىل
سفســافها ،وال خيفاك أن ً
كثريا من البالد
اإلسالم بأخالق املسلمني ،بل وال خيفاك أن ً
((( سورة :املمتحنة ،اآليات.9 - 8 :
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دخلت يف دين اهلل  -عز وجل  -بســبب تأثر أهلها بأخالق
جتار املســلمني ،فاحرص عىل إيصال هــذا الدين العظيم
مها لنبيــك الكريم حممد
مهــا ،كام كان ًّ
إليهم ،وليكن لك ًّ

ﷺ الذي وصفه اهلل  -عــز وجل  -بقوله ﴿ :ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾(((،
أي :يــكاد أن هيلــك  -صلوات ريب وســامه عليه  -من
شــدة اهل َ ِّم عليهَ ،ه ِّم هداية الناس ،وإخراجهم من الظلامت
إىل النــور ،وهلذا ملا أســلم الشــاب اليهــودي قبيل وفاته

بدعــوة النبي ﷺ له ،فامت عىل اإلســام؛ خرج النبي ﷺ
مســتبرشا ،وهو يقــول« :احلمد هلل الذي أنقذه يب
من عنده
ً
من النار»(((.

((( سورة :الكهف ،اآلية.6 :

((( رواه أبــو داود ،برقــم ،3097 :من حديــث أنس  -ريض اهلل
عنه  .-وصححه األلباين  -رمحه اهلل .-
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 -6التمسك مع سعة األفق:
إن مــن طبيعة هذا الدين ْ
أن جعــل اهلل  -عز وجل -
مســائله وأحكامه عىل مراتب ،ففيه أشياء قطعية ال حتتمل
االجتهــاد ،كوجوب إفــراد اهلل  -عز وجــل  -بالعبادة،
ووجــوب الصلوات اخلمس ،وحتريم رشب املســكرات،
وأشياء اجتهادية ،تقبل االجتهاد من أهل العلم ،تتعدد فيها
أقوال الفقهاء.
وموقفــك أهيــا املســلم أن تســتفتي يف املســائل،
وأن تأخــذ هبذه الفتــوى ،وإذا ســمعت أكثــر من قول
فخــذ بقول األوثــق لزو ًما ،واحــذر من اتبــاع اهلوى يف

انتقاء األقوال.

أيضا  -أن ال تشــنع عــى غريك ،ممن عمل
وينبغي ً -

ً
متحمل
بغري الفتوى التي عملت هبا ،بل كن واسع الصدر،
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لالختالف ،يقول اإلمام مالك  -رمحه اهلل  ( :-إذا قل العلم
ظهر اجلفاء )((( ،فاجلفاء والنفرة والشــدة إنام تظهر إذا قل
العلم الرشعي ،فيظن الشــخص املسألة االجتهادية مسألة
قطعية ،كل من خالف فيها فهو عىل باطل ،وهذا ال ينبغي،
فليــس األمر كذلك ،كام أنــه ال ينبغي لإلنســان أن يعترب
املســألة القطعية التي ال حتتمل االجتهاد مســألة ُيق َبل فيها
تعدد اآلراء.
دائم أن نرجع إىل الوحي الرشيف ،ووســيلتنا
فعلينــا ً

إىل فهمه العلامء الراســخون الذين هم أهل االختصاص،
يقــول اهلل  -عــز وجــل  ﴿ :-ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﴾((( ،وليس معنى ال تعلمون :ليس عندكم عقول
((( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم.308 /17 ،

((( سورة :النحل ،اآلية .43 :وسورة األنبياء ،اآلية.7 :
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تفكرون هبا ،فهذا الفهم لآلية غري صحيح؛ ألن مجيع الناس
األســوياء هلم عقول يفكــرون هبا ،لكن املعنــى :إن كنتم
ال تعلمون مــراد اهلل  -عز وجل  -من كالمه ،وال تعلمون
حكم اهلل  -عز وجل  -يف هذه املســألة التي حتتاجون فيها
إىل الفتوى ،وال خيفى أن مــراد اهلل  -عز وجل  -يظهر من
خالل مجع النصوص املتعددة يف املسألة الواحدة ،وتنزيلها
ً
صحيحــا عىل الواقع ،وهذا حيتــاج إىل متخصص،
تنزيل
ً
الرجوع إىل أهل العلم يف االستفتاءات ،واستشارهتم
ي
َف َت َع َّ َ
ُ
فيام ينزل من الوقائع واملشكالت ،يقول اهلل  -عز وجل :-
﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
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ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﴾(((.
•

((( سورة :آل عمران ،اآلية.7 :

•

•
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 نسأل اهلل تعاىل حسن اخلامتة -أهيــا املبتعث املوفق :اعلم  -أرشــدك اهلل لكل خري -
أن املســلم أينام وقع نفع ،وكلام حل ارتفع ،فهو دائم السري
واحلركة يف اخلري.
أيضــا  -أننا مجي ًعا يف انتظار عودتك ســا ًملا
وتذكر ً -
غانم ،سلمت من مجيع اآلفات ،وغنمت العلوم النافعات،
ً
لتنفع يف بلــدك كام انتفعت فيــه من قبل ،وترد شــي ًئا من
اجلميــل الذي بذل إليك ،فكن خــر مبتعث راحل ،وخري
عائد نازل.
أســأل اهلل  -تبارك وتعاىل  -بأسامئه احلسنى وصفاته
العــا أن يوفقــك ملراضيــه ،وأن جينبك مســاخطه ،وأن
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ينفعك يف رحلتــك العلمية ،وينفع بك البــاد والعباد يف
حياتك العملية.
واحلمــد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وســلم عىل نبينا
حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني.
•

•

•

رسـالـة إىل املبتعـث اإلمـاراتي

39

 -1إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار الســبيل ،أليب
عبــد الرمحن حممد نارص الدين األلباين ،املكتب اإلســامي،
لبنان  -بريوت ،ط1405 ،2هـ 1985 -م.
 -2الرتغيب والرتهيب من احلديث الرشيف ،أليب حممد
عبد العظيم بن عبد القوي املنذري ،حتقيق :إبراهيم شــمس
الدين ،دار الكتب العلمية  -لبنان ،بريوت1417 ،هـ.
 -3اجلامــع الصحيح املختــر ،أليب عبد اهلل حممد بن
إســاعيل البخاري ،حتقيق :د .مصطفى البغا ،دار ابن كثري،
الياممة ،لبنان  -بريوت ،ط1407 ،3هـ 1987 -م.
 -4اجلامع الكبري ،أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي،
حتقيق :بشــار عواد ،دار الغرب اإلسالمي ،لبنان  -بريوت،
1998م.
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 -5سلســلة األحاديــث الصحيحة ويشء مــن فقهها

وفوائدها ،أليب عبد الرمحن حممد نارص الدين األلباين ،مكتبة
املعارف للنرش والتوزيع ،اململكة العربية السعودية  -الرياض،

عىل أجزاء من 1415هـ 1995 -م إىل 1422هـ 2002 -م.
 -6سنن ابن ماجه ،أليب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني،

حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية.

 -7ســنن أيب داود ،لســليامن بن األشعث السجستاين،

حتقيق :شــعيب األرنؤوط وحممد كامل ،دار الرسالة العاملية،

1430هـ 2009 -م.

 -8شــعب اإليامن ،أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي،

حتقيق :د .عبد العيل عبد احلميد حامد ،مكتبة الرشــد للنرش
والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند،

1423هـ 2003 -م.

 -9الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين ،ملحمد بن
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عيل الشــوكاين ،حتقيق وترتيب :حممد صبحي حالق ،مكتبة
اجليل اجلديد ،اليمن  -صنعاء.

 -10فيض القديــر رشح اجلامع الصغــر ،زين الدين

حممــد املدعو بعبد الرؤوف املنــاوي ،مجهورية مرص العربية،

1356هـ.

 -11جمموع الفتاوى ،لتقــي الدين أيب العباس أمحد بن

عبد احلليم ابن تيمية ،حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم،

جممع امللك فهد لطباعة املصحــف الرشيف ،اململكة العربية
السعودية  -املدينة النبوية1416 ،هـ 1995 -م.

 -12مســند اإلمــام الدارمي ،أليب حممــد عبد اهلل بن

عبد الرمحن الدارمي ،حتقيق :د .مرزوق بن هياس الزهراين،
بدون نارش1436 ،هـ 2015 -م.

 -13املســند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل

إىل رسول اهلل ﷺ ،أليب احلســن مسلم بن احلجاج القشريي
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النيسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث

العريب ،لبنان  -بريوت.

 -14املعجــم الكبري ،أليب القاســم ســليامن بن أمحد

الطرباين ،حتقيق :محدي الســلفي ،مكتبة ابن تيمية ،مجهورية

مرص العربية  -القاهرة ،ط.2

 -15املغني عن محل األسفار ،أليب الفضل عبد الرحيم بن

احلســن العراقي ،حتقيق :أرشف عبد املقصود ،مكتبة طربية،
اململكة العربية السعودية ـ الرياض1415 ،هـ 1995 -م.
•

•

•
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 خصائص ومميزات لدين اإلسالم: -1اإليامن باهلل عز وجل

 -2معرفة الغاية من خلق اخللق
 -3كامل الدين وشموليته

 -4وضوح مصادر التلقي

 -5النظرة الصحيحة للعقل
 -6الوسطية

 -شكر النعمة

 -أمور يراعيها املبتعث:

 -1إخالص النية هلل عز وجل
 -2طاعة اهلل عز وجل
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