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موجات السفر



يف مثـل هــذا الوقـت مــن كـل عــام تكثـر موجــات املســافرين يف
اإلجـــازات إىل اخلــ ارج ,حيـــث مـــا أن يفـــرا النـــاس مـــن امتحانـــات
أبنائهم إال ويشدوا حقائبهم ,ويعدوا أنفسهم استعدادًا مناسـبًا هلـذا
األمر كل حسب قدرته.
وموجات املسافرين املغادرة للبلد تغزو الداخل والعـامل اخلـارجي
ولكن غزو من نوع خر ,وهو أمر واقعـي ال نسـتطيع أن نتجاهلـه,
وال أدري هــل درســت هــذه القضــية جبديــة ,وخصوصًــا الســفر إىل
اخلارج من جوانبها املختلفة ,أم أن القضية ال تسـتحل الدراسـة مـن
الباحثني واملختصني ,وحنـن نـر دائمًـا أن دول العـامل تتحـدم عـن
األمــوال الــيت تدخلــها نتيجــة لوصــول السُــيَّاك واملســافرين لــبالدهم,
ومـع اختالفنــا معهــم يف هــذه القضــية أفــال

ــدر بنــا أن نــدرس مــن

اجلانــب املعــاكس كــم خيــرج مــن بلــدنا مــن األمــوال يف الســياحة
وحناول أن نزيد يف ترغيب الناس يف السياحة الداخلية دون التعـدي
علــح حــريتهم يف االختيــار ,ولــن نعــدم مثــل هــذه الوســائل ,وهنــاك
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جوانب أخر من السلوكيات واألخالقيات تؤثر علح املسافرين يف
أنفسهم وأبنائهم ال ميكن جتاهلها ,وهي جديرة بالدراسـة أيضًـا,
كمـــا أن هنـــاك جوانـــب أخـــر كـــثرية يصـــعب حصـــرها يف هـــذه
العجالة.
ومع األسف الشديد فإن كثريًا من الناس يقلد بعضهم بعضًا يف
اختيار جهة السفر دون وعي كامل أو إدراك لألسـباب الـيت دفعـت
أولئك الناس إىل اختيار تلك األماكن والتوجـه إليهـا ,فقـد يكـون
دافعهم غـري مناسـب لإلنسـان أو ممـا يكرهـه أحيانًـا كاحملرمـات
وغريها.
وهنــاك أنـــاس جعلـــوا

افـــة اهلل أمـــام أعيـــنهم وأيقنـــوا بإميـــان

كامــل أن ربهــم مطلــع علــيهم يف كــل مكــان ,وعلــح كـل حــال,
ولذلك فهم خيشون اهلل يف السر والعلن ,وبالتالي فإن هذه اخلشـية
وه ـذا اإلميــان يــدفعهم للتوجــه حســب مقتضــاها ,فهــم واحلمــد هلل
يقضون إجازتهم يف بلدهم احلبيب حيث يسمع صـوت احلـل صـوت
املـــؤذن يف كـــل األوقـــات وحيـــث ال يفتقـــد الصـــالة مـــع مجاعـــة
املسلمني ,وال يفتقد بلده وال أخبار بلده ,ويف نفس الوقـت يسـتطيع
أن يلتقـــي بـــبع

زمالئـــه أو أقاربـــه فتكـــون إجـــازة وصـــلة رحـــم,

وزيارات ونتع وراحة وعبادة يف وقت واحد ,ويف نفـس الوقـت
اجلو اللطيف واألمن واألمان علح نفسه وأوالده و ارمه.
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الــــذين يقضــــون إجــــازتهم خــــارج اململكــــة,

يتمسكون مبخافة اهلل وخيتارون من البالد اإلسالمية أو غريها ما
يتناســـب مـــع تقـــواهم فهـــم حيسـ ـون مبســـؤوليتهم ويتصـــرفون مبـــا
يتناسب مع أوضاعهم ونثيلهم لبلدهم فـإن كـانوا يف بلـد إسـالمي
جتدهم يبتعدون عـن مـا يـثري الشـبهات وحيفظـون أنفسـهم وأهلـيهم
عن مواطن الريب ويكونون خري سفراء لبلدهم يف البالد األخر .
ونوع خر من الناس يقضي إجازته يف بلد غـري إسـالمي وبالتـالي
فإنــه يعــرض نفســه ابتــداءً للمخــاطر ,ومــع ذلــك فــإن كــان والبــد
فــاعالً فــيعلم أن كــل مــن حيتــك بــه ســيخرجون بانطبــاع عــام عــن
املسلمني وأخالقهم من خالله ومن خـالل تعاملـه معهـم ,وخصوصًـا
حينمــا يعلمــون أنــه مــن بــالد احلــرمني الشــريفني ,وليتــذكر قــول
الرسول (( :كل منكم علح ثغرة من ثغـور اإلسـالم فـاهلل اهلل أن
يؤتح اإلسالم من قبله)) ,وليعلم أنه ممثـل لإلسـالم أوالً وقبـل كـل
شيء فليحف األمانة اليت حيملها واألمة اليت ميثلـها خصوصًـا أننـا
نعـــيش زمنًـــا حيـــاول فيـــه أعـــداء اإلســـالم تشـــويه صـــورة اإلســـالم
واملســلمني فــاهلل اهلل أن

ــد فيــه األعــداء مــادة يســتغلونها يف مثــل

هــذا األمــر ,ومــا أكثــر مــن يهــدي لألعــداء مثــل هــذه املــادة ــــ مــع
األسف الشديد ـــ  ,وعليـه أيضًـا أن يتـذكر مـا قلتـه سـابقًا مـن أنـه
ممثل لبلده وسفري هلا يف املوضـع الـذي يتوجـه إليـه ,كمـا أن عليـه
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أن يعتين مبن معه مـن أبنـاء وبنـات إن كـان يصـطحبهم لـئال يقعـوا
فيما ال حيمد عقباه مـن احملـذورات ,وليتـذكر أن اهلل مطلـع عليـه
يف كل مكان.

  

