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 بالد الكفر واإلابحة ياحة يفحكم الّسفر للسّ 

  
 :احلمُد هلل الذي أنعَم علينا بنعمة اإلسالم، والّصالة والّسالم على نبّينا حمّمد وآله وصحبه الكرام، أّما بعد

ال تزوُل قدما عبٍد يوَم القيامة حّّت ُيسأل عن أربٍع: عن عمره فيَم ) :صّلى هللا عليه وسّلم-فقد قاَل الّنيّب 
رواه الرتمذي  (أفناه؟ وعن علمه ما عمَل به؟ وعن ماله ِمن أين اكتسبه؟ وفيَم أنفقه؟ وعن جسمه فيَم أباله؟

 "وقال: "حديث حسن صحيح
د الكفر واإلابحّية، وإن كانت تعّد جغرافّياً أيّها اإلخوة يف هللا الذين اعتادوا الّسياحة وقضاء اإلجازة يف بال

ِمن البالد اإلسالمّية، هداهم هللا وعفا عنهم، وردهم إىل صواهبم: لقد أنعم هللا عليكم بنعم عظيمة، أعظمها 
اإلسالم، مث الّصحة، مث األهل واملال، لقد أكرمكم هللا ابإلسالم، وابتالكم مبا آاتكم، أفال تشكرون؟! 

فيما ينفعكم ويسعدكم من طاعته سبحانه، فتستجلبوا رضاه  -ِمن صحة ومال وفراغ-هللا  فتستعملوا نعم
 7إبراهيم:}َوِإْذ ََتَذََّن رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرُُتْ أَلَزِيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرُُتْ ِإنَّ َعَذاِب َلَشِديد  { ومزيد إنعامه

قات وإنفاُق الثّروات يف بلدان أعداء هللا الكافرين وأعداء املسلمني، وإنّه َلِمن كفران هذه الّنعم: قضاُء األو 
وإّن الذين يستثمرون اإلجازة يف هذا الطّريق، أقّل ما يعودون به خسران األوقات واألموال، والبّد أن خيسروا 

عود متذكرًا آسفاً قدرًا ِمن دينهم، مهما اّدعوا ِمن الّتحفظ واحملافظة، ولئن يُبتلى أحدهم مبرض أو مصيبة في
 .خري  ِمن أن يعود متمتّ ًعا فرًحا مغرورًا

أّما َمن ميوت يف هذا الّسبيل فموته ال يف سبيل هللا، وبئست اخلامتة! نعوذ ابهلل، أَتمن ِمن ذلك؟! َمن أيمن 
  !ِمن ذلك؟

ذلك وقبله الوقوف إّن مواعظ املوت تطرُق األمساَع صباح مساء، وتكّدُر صفو احلياة على أهل الغرور، وبعد 
فَ َوَربَِّك لََنْسأَلَن َُّهْم َأْْجَِعنَي*َعمَّا { بني يدي هللا للسؤال عّما قّدمَت وأخرَت، وأعطيَت وأخذَت، وفعلَت وتركتَ 

 93-92احلجر:}َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 
يعانون آالم اخلوف والفقر فاتقوا هللا أيّها املسلمون، وال تعطوا أموالكم أعداءكم، وحترموا منها إخوانكم الذين 

والّتشريد، فماذا عليكم لو أنفقتم نصف رصيد الّرحلة على هؤالء، واستفدُت بباقيه يف رحلة داخلية؟ قال 
ُ هِبِمْ : {تعاىل ُ وََكاَن اَّللَّ  39النساء:}َعِليًما َوَماَذا َعَلْيِهْم َلْو آَمُنوا اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َوأَنْ َفُقوا ِمَّا َرَزقَ ُهُم اَّللَّ
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ِمن كرِب يوِم  َمن نفََّس عن مسلٍم كربًة ِمن كرِب الّدنيا نفََّس هللُا عنُه كربةً ) :صّلى هللا عليه وسّلم-وقال 
القيامة، وَمن يّسَر على معسٍر يّسَر هللُا عليه يف الّدنيا واْلخرة، وَمن سرَت مسلًما سرتَُه هللُا يف الّدنيا واْلخرة، 

 ( يف عوِن العبِد ما كاَن العبُد يف عوِن أخيهوهللاُ 
 (إّن الّدنيا حلوة  خضرة ، وإّن هللاَ مستخلفكم فيها، فناظر  كيف تعملون) :عليه الّصالة والّسالم-وقال 

 
 :أيّها اإلخوة يف هللا: إّن الّسفَر للّسياحة يف بلدان األمم الكافرة يتضّمن ْجلًة ِمن املفاسد

 ُة املنكرات اليت ال يستطيع املسلم إنكارها.أّوهلا: مشاهد •
ِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشََّياِطنِي  َواَل تُ َبذِّْر تَ ْبِذيرًا *{ الثّاين: تبذيُر األموال الكثرية هناك، قال تعاىل: •

 (27-26)اإلسراء:}وََكاَن الشَّْيطَاُن لَِربِِّه َكُفورًا
 الكّفار فيما ال يعود على املسلم خبري.الثّالث: تقويُة اقتصاد  •
الرّابع: خمالطةُ الكّفار ِمن الّرجال والّنساء، واالندماج معهم؛ مبجالستهم واحلديث معهم ِمن غري إنكار  •

 عليهم.
اخلامس: اإلعجاُب بعوائدهم وطرائق حياهتم، ِما يدعو إىل الّتشّبه هبم، وازدراء عوائد املسلمني  •

 وطرائقهم.
 هو نتيجة كّل ما تقّدم: ضعف عقيدة الرباء ِمن الكافرين.الّسادس: و  •
 الّسابع: أّن اإلنسان قد يُفنت يف دينه، فيخسر خسراًًن مبيًنا. •

فلهذه املفاسد وغريها نرى أّن الّسياحة يف بالد الكفار: حرام ، وقد أفّت بذلك مشاخينا؛ كالّشيخ عبد العزيز 
 .، وغريمهابن ابز، والّشيخ حممد بن عثيمني رمحهم هللا

فالسفر إليها للّسياحة ال   -وإن كاَن بعضها ِمن البالد العربّية أو يعّد ِمن البلدان اإلسالمّية-وبالد اإلابحّية 
يقل فساًدا عن الّسفر إىل بالد الكفر، فالّسفر إليها للّسياحة حرام ، كالسياحة يف بالد الكفر، واقرأ ما كتبه 

 .اإلسالمّية  بعض البالد"سعد السبيت" عن السياحة يف
 

جيُب أن يُعلم أّن الذين يدعون إىل هذه الّسياحة ِمن الّشركات واملكاتب الّسياحية ويسهلون للسياح  :هتنبي
ما يشجعهم على الّسياحة ِمن توفري املسكن واخلدمات يف الفنادق العاملّية: أّن أرابحهم ِمن هذا الطريق 

ه: فال جيوز العمل يف هذه الشرّكات وهم مع ذلك شركاء ألولئك الّسياح يف آاثمهم، وعلي -أي: حرام-سحت 
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 .واملكاتب الّسياحية
مثِْ َواْلُعْدَواِن َوات َُّقوا اَّللََّ { :كّل هذا نقوله انطالقا ِمن قوله تعاىل َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوٰى َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْلِ

 2املائدة:}ِإنَّ اَّللََّ َشِديُد اْلِعَقابِ 
 على اجلميع ابلعافية، والثّبات على دينه حّت املمات، وهللا أعلم، وصّلى هللا وسّلم على حمّمد وعلى منَّ هللا

 ه  1434/8/4آله وصحبه أْجعني. حرر يف: 
 

 :أماله
 عبدالّرمحن بن انصر الربّاك

 


