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ABSTRACT 

Tourism is one of the most important aspects of human activity that Islam has 

urged as one of the most important means of acquaintance among people, the 

spread of peace among them, the security and dissemination of the Islamic 

advocacy, and the transmission of the religion of Allah to the worlds, self-

sacrifice and the performance of religious duties. 

The study aims at gathering the Quranic verses dealing with tourism and 

examines them in order to review the subject from the Quranic perspective. It 

covers and discusses these elements: legislative features, types: legislative and 

non- legislative, sublime purposes for which Allah the Almighty legalizes 

tourism, perils which fall upon the tourist and the Muslim nation, and tourism 

places that are indicated in the Holy Quran. The researcher used the inductive 

method, through tracing the verses that have relation to tourism, and then, 

referring back to the exegesis books, as well as to the books that have basis 

relation. The researcher also used the analytical method, through studying these 

verses from exegesis books, as an analytical study. 

Key words 

Legislative features - Damaged tourism – Monasticism – Tourist places – 

Religious awareness - Identity Islamic 
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 الملخص

 
تعترب السيييييين أب زن أبر  أوشا اللشيييييي   العشييييييرال الا أب رلن   اأهييييييلم ب رتع  ب  زن أب  وهيييييي    التع    ب  

رن اللفس، وأداس  والرتويحدين اهلل تع ىل للع مل ،  وتعلنغوإفشيييي س السييييلم بنل   وا زن ووشيييير الدرو  اأهييييلزنب، 
 . الفرا ض الديلنب

آلي ت القرآونب املتعلقب ب لسييييييين أب وتل وس  لد اهيييييييب بذا املوآيييييييو    آيييييييوس القرآ  هتد  بذه الد اهيييييييب إىل    ا
ز رالكرمي، زتحدثب رن زشرورنت  ، وأووار   املشرورب زل   واململورب، وا بدا  الس زنب الا زن أشل   شر  اهلل 

السييييين أب، وأا   ب  الا شلعت   للفرد السييييي  ح وا زب املسيييييلمب، وا ز كن السييييين أنب املشييييي   إلن     القرآ   وش 
الكرمي. وقد اتععت الع أثب   بذه الد اهيييييييييييييييب املل خ ا هييييييييييييييتقرا يت زن الل تتع  اآلي ت الكر ب الا س  رلقب 

 ت زن  ب، واملل خ التحلنليت زن الل د اهب بذه اآليب لسن أب، مث الرشو  إىل كتب التفسري والكتب ذات العلق
 كتب التفسري د اهب حتلنلنب.

 كلم ت زفت أنب:

 زنباأهل اسويب-الديين  الوريت-السن أنب  ا ز كن-الربع ونب -املذزوزب  السن أب-التشريعنب السم ت 

                                                                     .                                
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 مــــــقـــــدمــــــــــة

تعد السن أب زن الظوابر اأوس ونب الا وشأت زلذ أ  الق اهلل ا  ض وزن رلن  ، ف يت قد ب قدم احلن  ، فملذ أ ز    
طويلب واأوس     أ لب دا مب زن السفر والتلق  حبث ً رن أزلا واهتقرا ه، وهعن ً و اس   قا وزع شا، ولذلك در  اهلل إىل 

َ أَض ِفرَاًش  َوالسََّم سَ هعقا فن  ، ق ل تع ىل:  السري   ا  ض واللظر   آث   زن بَِل ًس َوأَويأَزَل ِزَن  ﴿ الَِّذال َشَعَ  َلُكُ  ا أ
رََج بِِا ِزَن الثََّمرَاِت  ِ أقً  َلُك أ  ﴿ ، وق ل هعح وا وتع ىل:  1﴾  ُمو َ تَيعألَ  َوأَويأُت أ  أَوأَداًدا لِلَّاِ  ََتأَعُلوا َفَل  ۖ  السََّم ِس َز ًس فََأاأ

َتُدوَ  ﴾ ًدا َوَشَعَ  َلُك أ ِفنَ   ُهُعل لََّعلَُّك أ تَي أ ، وحتولت ظ بر  اوتق ل اأوس   إىل ظ بر  2الَِّذال َشَعَ  َلُكُ  اَ  أَض َز أ
 ي و هت .د واأرتاموثق فنب بدف   املتعب والراأب وا هتجم م والتعر  رلى تق لند الشعوب ا ارى  اشتم رنب

لسن أب رلى أهن  خم لفب للشريعب اأهلزنب وفن   الفسوق والعصن   وز  يغضب اهلل، وبذه اللظر  ويلظر الل س إىل ا 
ا طئب أنب أ    السن أب احملمود الل ف ، وفن   امللعوذ واملذزوم الض  ، فإذا اوضع ت ا رم ل واملع زلت السن أنب 

شراً   واللف ، ولكن إذا ارحرفت رن شر  اهلل أبعحتبأأك م الشريعب اأهلزنب حتولت إىل رع د  ويكو  فن   اخلري
 وآر اً وك  ز  يأيت زل   زن كسب وز ل ممحوق.

وقد ش س ا شت  د الفق يت لنليب أ ش ت الل س   زع ش   ودون ب  ب هتلع   ا أك م الشررنب املتعلقب بك  ز  جيد 
الدول  ل رب واهعب تتل فس   زن ديل   ب زن وق    زع بر ، أنب أبعحت السن أب   هن يب القر  العشرين ب

 املختلفب. ويعد اوتش  ب  املتس    زؤشراً ملظ ر زن زظ بر التلمنب احلديثب الا وبل   الع مل النوم.

ف لسن أب ه بق ً ك وت تقتصر رلى جمرد السفر للتج    أو العحب رن املعرفب والعل ، ولكلل  وراب  النوم أوه  بكثري زن 
الس بقب، فقد أبعحت السن أب رل  لا أبولا وقوارده، وتشعب العحب فنا، وقد تع  زن د اهب الفكر اجمل  ت 

والرتاث اأهلزيت أ  س  أبو ً أب اأهلم رلن  ، كم  اهتلعط الفق  س الضوابط الشررنب س  لنتجلب املسلم  شرب  
 ويلتفعوا خبريب .

 

                                                           
 .22هو   العقر : ا يب  1
 .19هو   الزار : ا يب  2
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شا اتلط رلن   ف   زعىن السن أب ويععدوهن  رن زعل ب  اأهلزيت والقرآين )التععد والتو او  رصرو  بذا كثري زن الل س 
إىل اهلل تع ىل(، فأبعحت تدل رلى ال  زعل ب  )الرتفا والتلزه( والسعب   ذلك بو ا بتع د رن زع ين القرآ  وهلب 

  . ن  أبل ف   وأبع دب زن بنبالغر  املص لح ت واوتش   العربنب اللغب قوارد   التمعن وردم ملسو هيلع هللا ىلصالرهول 

 أهمية الموضوع وسبب اختياره:

الدول وخب بب  ص دي تاقتلقد أبعحت السن أب زنداو ً للتل فس الشديد ب  الدول، وظراً لقد   تأثريب  غري احملدود رلى 
    ق    السن أب وللتوه، أنب جند الدول اأهلزنب وخب بب الدول العربنب تتس بق   القن م ب لرتويخ 3الدول الل زنب

، رلى الرغ  زن ك  بذا، فإ  بعض املسلم    يزال يتوب  أ  الشريعب 4رلى رحو مل يش د لا زثن  ررب الت  يخ
 ا رتداسو اأهلزنب ترفض السن أب، ب  إ  الععض أش   أ  اأهلم آد السن أب. وشلح آارو  حمل  بب السن أب، 

 وس.رلى السن ح والتعرض إلن   ب لس

ف لسن أب أزر زشرو    اأهلم، واأهلم يدرو إلن   ويشجع   بشك  كعري، وزن أب  ا دلب رلى ذلك أ  بل ك 
 (.185ا ررا   )هو  با  وا رتع  اللظر   زلكوتا  2آي ت كر ب يأزرو  فن   اهلل 

ر والتأز  ب زل  : السن أب هبد  التدبوزن و أنب ا بدا  الع زب اللعنلب للسن أب   اأهلم فللسن أب أبدا  زتلور
  الق اهلل، أو التع    ب  الل س، أو طلب العل  احملمود، أو الدرو  إىل اهلل، أو اجل  د   هعن  اهلل، أو الرتويح رن 
اللفس، أو أداس الفرا ض والواشع ت الديلنب وز  أك  ذلك، وقد أب القرآ  الكرمي رلى السن أب هبذا املف وم   

َلأَق مُثَّ اللَُّا يُلِشُئ الهعح واعديد زن اآلي ت، زل   قولا ال أََ  اآلِارََ  ِإ َّ : ﴿ُق أ ِهريُوا ِ  اَ  أِض فَ وظُُروا َكنأَف بََدأَ اخلأ لَّشأ
 اللََّا 

 

                                                           
م، 2002، 2ددلعا ز ، أسن، السن أب الديلنب   الرتاث اأهلزيت، ابن شعري منوذش ً: الس  ح وا ديب واملؤ خ، زق لب زن جملب السن أب اأهلزنب، ا 3

 ، زوق  السن أب اأهلزنب.69ص
http://islamictourism.com/pdfs/Issue%202/Arabic/13%2069.pdf  

، زوق  21م، ص 2004تشرين ا ول -، ايلول13دابروفسكيت، ك  ين، الع مل اأهلزيت املك   املفض  للسن ح، زق ل زن جملب السن أب اأهلزنب، العدد  4
 السن أب اأهلزنب.

http://islamictourism.com/pdfs/Issue%2013/Arabic/21-23%20Saos%204p.pdf   

http://islamictourism.com/pdfs/Issue%202/Arabic/13%2069.pdf
http://islamictourism.com/pdfs/Issue%2013/Arabic/21-23%20Saos%204p.pdf
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ٍس َقِديٌر﴾ َرَلى ُك ِّ َشيتأ
َل ُك أ ِزنأ ذََكٍر َوأُويأَثى َوَشَعلأَل ُك أ ُشُعوب ً َوقَيَع  ِ  تع ىل:. ويقول 5 َ  لِتَيَع َ ُفوا ِإ َّ ﴿يَ  أَييَُّ   اللَّ ُس ِإوَّ  َاَلقأ

َرَزُك أ ِرلأَد اللَِّا أَتيأَق ُك أ ِإ َّ اللََّا َرِلنٌ  َاِعرٌي﴾.  ففيت بذا أب رلى السن أب بأووار   املختلفب.6َأكأ

 إىل ااتن   بذا املوآو  " أقنقب زف وم السن أب   القرآ  الكرمي وآوابط شررنت   "ز  يليت: ومم  در  الع أثب  

 الرغعب   التعر  رلى زوقف القرآ  الكرمي زن زوآو  السن أب. – 1

أ  د اهب بذا املوآو    غ يب ا مهنب، لتوآنح زع دئ اأهلم الصحنحب َت ه السن أب، وزك وت     الشريعب  – 2
 هلزنب " القرآ  والسلب اللعويب".اأ

 مشكلة الدراسة:

تتحدد زشكلب الد اهب اأش بب رلى التس ؤ ت واأشك  ت الكعري  الا تث   أول زوآو  السن أب واأهلم، وزن 
 :يتز  يلب  بذه ا هئلب 

 ز  زف وم السن أب زن امللظو  القرآين؟ – 1

   القرآ  الكرمي؟ز بيت السن أب املذزوزب " املمقوتب "  – 2

 ز  الضوابط الشررنب الا يلعغيت للمسل  زرار هت  رلد قن زا ب  وش ب السن أنب؟ – 3

 منهجية الدراسة:

 تعتمد الد اهب رلى املل خ العلميت الق    رلى:

ا هتقراس ملص د  الفقا والتفسري واحلديب للوبول لللصوص زن القرآ  والسلب واملتعلقب ب ملوآو ، وكذلك  -
 اللصوص الفق نب الا س  بلب با.

 

                                                           
 .20هو   العلكعوت: آيب  5
 .13هو   احلجرات: آيب  6
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 التحلن  الك ز  سذه اللصوص حتلنًل وارن ً لكيت وص  إىل أقنقب السن أب ودلن  زشرورنت  . -

 وذلك جلملب زن الضوابط الع زب واخل بب واملتعلقب ب لسن أب. ا هتلت ج -

 بد    زرار   بذه املق ب لسن أب،زرار   زق بد الشررنب الع زب واخل بب رلد اللظر   ا أك م املتعلقب  -
 هنودال إىل آعط ا أك م، وا تع   اجلز ن ت ب لكلن ت، واوسج م الفرو  ز  أبوس .

 خطة البحث:

 قسمت املق لب إىل زقدزب " زل جنب العحب "، وثلثب زع أب وا متب

 .الكرميزف وم السن أب   القرآ  المبحث األول: 

 اللعويب.  القرآ  والسلب فوا د السن أب المبحث الثاني: 

 الضوابط الشررنب للسن أب   آوس القوارد الفق نب.المبحث الثالث: 

 المبحث األول

 " مفهوم السياحة في القرآن الكريم " 

 أواًل: السياحة لغة وشرعًا: 

أبل   هنح وبو السري. ق ل ابن ف  س: " ِهنح "" الس  والن س واحل س أب  بحنح، وقن ها قن س  السياحة في اللغة
ُ ٍر ﴾ ﴿:ز  قعلا. يق ل ه ح   ا  ض. ق ل اهلل ش  ثل ؤه َ أِض أَ أبَيَعَب َأشأ ، والسنح: امل س اجل  ال، 7َفِسنُحوا ِ  ا أ

فإ  "،  س ينح الًعذ و  امل ب ملذاين أولئك زص بنح الدشى، لنسوا "    قولا أديب رليت كرم اهلل وش ا واملس ينح  
 املذاين     زذي  ، وبو الذال يذي  السر   يكتما. واملس ينح، ب  الذين يسنحو    ا  ض ب للمنمب والشر واأفس د 

 

 

                                                           
 .2هو   التوبب: اآليب  7
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ك تشعن  ً املخ  ب. ومسيت بذل ب  الل س. ومم  يدل رلى بحب بذا القن س قوس  ه ح الظ ، إذا ف س. والسنُح: العع س 
 الظ بر اجل  ال رلى وشا ا  ض. و عا هنوح. وقد ه ح هنح ً وهنح و ً. السنُح: امل س، 8خل وط   ب مل س اجل  ال

والسن أٌب: الذب ب   ا  ض للعع د  والرتبب، وقد ه ح، وزلا املسنح بن زرمي   بعض ا ق وي ، ك   يذبب   
وش س   املعج  الوهنط:) السن أب: التلق  زن بلد إىل 9ا  ض فأيلم  أد كا اللن  بف قدزنا وبلى أىت الصع ح. 

ل  إ  املراد زن السن أب السري   ا  ض والتلق  هواس ك   للعع د  إذاً يتع  ل10بلد طلع ً للتلزه أو ا هت ل  والكشف(.
 أو غريب .

ف ، فنلزم العحب   القرآ  والسلب  هتخلص زعىن السن أب فن   وبو ً لتعريالشرعي االصطالحالسياحة في وأز    
 زل هب للسن أب   حبثل .

 وهي:ورد لفظ السياحة في القرآن الكريم في مواضع ثالثة،   

ُر ُزعأِجزال اللَِّا َوَأ َّ اللََّا خُمأزال الأَك فِ  وش :قولا رز  –أ  ُ ٍر َوارأَلُموا أَوَُّك أ َغنيأ َ أِض أَ أبَيَعَب َأشأ  .11رِيَن﴾﴿َفِسنُحوا ِ  ا أ

 حبرب  واملعىن: "أال: ق  س  ي  وعنل  الكرمي هنحوا أال: هريوا زقعل  وزدبرين وآزل  غري ا  ف  أأدًا زن املسلم
  ض، اف لسن أب   بذه اآليب الكر ب تعين املعىن اللغوال و  تتعداه، وبو الذب ب   12و  هلب و  قت  و  أهر.

 فن  ، و  تتضمن زعىن شررن ً  ا داً.  والسري

َِزُروَ  بِ لأَمعأُروِ  َواللَّ  :﴿قولا تع ىل –ب  َ ِزُدوَ  السَّ ِ ُحوَ  الرَّاِكُعوَ  السَّ ِشُدوَ  اآلأ  ُبوَ  َرِن الأُملأَكِر التَّ  ُِعوَ  الأَع ِبُدوَ  احلأ
َ ِفظُوَ  حِلُُدوِد اللَِّا َوَبشِِّر الأُمؤأِزِلَ ﴾  .13َواحلأ

                                                           
( احملقق: رعد السلم حممد ب  و ، زعج  زق ينس اللغب، احت د ھ395م(، أبو احلس )ت2002-ھ1423 كري  القزويين، ) أمحد بن ف  س بنالرا ال،  8

 .3/120الكت ب العرب،
 (، لس   العرب، دا  ب د ، بريوت،ھ711(، اأفريقيت،   ل الدين ابن زلظو  ا وص  ال الرويفعيت، )تھ1414حممد بن زكرم بن رليت، )أبو الفض ،  9
 3 ،2/493. 
 .1/467زص فى، إبرابن ، الزي ت، أمحد، رعد الق د ، أ زد، اللج  ، حممد، )ب.ت(، املعج  الوهنط، جمم  اللغب العربنب ب لق بر ، دا  الدرو . 10
 .2هو   التوبب: آيب  11
تأوي  آي ت القرآ ، أققا وارج أأ ديثا حممد (، تراث اأهلم/ تفسري ال ربال، ش ز  العن   رن ھ310-224ال ربال، أيب شعفر حممد بن شرير، ) 12

 .8/142، القرطيب اجل ز   أك م القرآ ،  يب رعد اهلل بن أمحد ا وص  ال، اجمللد ا ول، دا  الفكر، 10/66حممد ش كر، دا  املع    مبصر، 
 .112هو   التوبب: آيب  13
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 ؤزل .ف يت بفب زن بف ت أب  احللب امل14الس  حو  ب  الص  مو 

ص    ، وق ل هفن   بن رنلنا: "إمن  قن  لل-اهلل رل م    آيت-رع سوبو زروال رن ابن زسعود وابن  الصائمون: – 1
ت: "هن أب أهن  ق ل –اهلل رل     آيت-ر  شب و وال رنه  ح  وا يرتك اللذات كل  ، زن امل ع  واملشرب وامللكح". 

 15ق ل: " هن أب أزا الصن م". أوا- ملسو هيلع هللا ىلص-رن الليب  بذه ا زب الصن م "، و واه أبو برير  زرفور ً 

ن أب الس  - ملسو هيلع هللا ىلص-أ   شًل اهتأذ   هول اهلل  أز زاق ل ر  س: الس  حو  اجمل بدو ، و وال أبو  المجاهدون: – 2
 16فق ل: "إ  هن أب أزا اجل  د   هعن  اهلل ".

 ۖ  يَيرأُشوَ  َ محأََت اللَِّا  ئكأولِإ َّ الَِّذيَن آَزُلوا َوالَِّذيَن َب َشُروا َوَش َبُدوا ِ  َهِعنِ  اللَِّا  :﴿المهاجرون: قال تعالى – 3
ُذوأا ِ أ َهِعنأِليتأ َوقَ تيَ  :﴿رز وش  وقولا ﴾.  َِّأن ٌ  َغُفو ٌ  َواللَّاُ  رُِشوأا ِزن ِديَ  ِِب أ َوأُوأ ُ  أ فَ لَِّذيأَن َب َشُروأا َوأُاأ ُلوأا َوقُِتُلوأا ُ َكفَِّر َّ َرليأ

ُن الثيََّواِب ﴾.َهنَِّئ هِتِ أ َو ُدأِاَلليَُّ  أ َشلَّ ٍت ََتأرالأ ِزنأ حَتأِتَ   ا َويأَ  ُ  ثَيَوابً  زِّنأ ِرلأِد اهلِل َواهللُ ِرلأَدُه أُ   17سأ

 طلبة الحديث والعلم. – 4

  زش  ق ا  ض  ، ويسنحو  بقلوهب للهتعص  الذين يسنحو    ا  ض رلى ش ب ا رتع   طلع ً  )الس  حو ويق ل: 
آلي ت اوزغ  هب  وب لتفكر   شواوع   وزل كع  ، وا هتد ل بتغريب  رلى زلشئ  ، والتحقق حبكمب ا لق   مب  يرو  زن 
 18فن  ، ويسنحو  بأهرا ب    امللكوت فنجدو   وح الوب ل، ويعنشو  بلسن  ا وس ب لتحقق بش ود احلق(.

                                                           
 .15، ص11كرمي، جملب العلوم اأهلزنب، العراق، العدد م(، السن أب   القرآ  ال2015ش كر، أبو الفتوح رعد الق د ، ) 14
 .11/37ال ربال، ش ز  العن  ،  15
، واوظر: ب ب   الل يت رن السن أب: زن ه ح   ا  ض يسنح إذا ذبب فن  ، واملراد زف  قب ا زص  ، 87، 2/393ابن كثري، تفسري القرآ  العظن ،  16

ذات،   الذب ب   ا  ض ق راً للفسا مبف  قب املألوف ت، واملع أ ت، والل - ملسو هيلع هللا ىلص -أ  بذا الس    اهتأذ  الليب وهكىن الربا ال، وترك اجلمعب واجلم ر ت، ك
العظن  آب دال أبو    التعت ، حممد مشس احلق – آيت اهلل رلا  –وترك اجلمعب واجلم ر ت، وتعلن  العل  ورحوه فرد رلنا ذلك، كم   د رلى رثم   بن زظعو  

، ق ل ابن القن : " وروآ   بنوم اجلمعب رن السعت وا أد، وروآ   اجل  د رن السن أب والربع ونب، 7/118ملععود شرح هلن أيب داود، ال نب، رو  ا
، ، واوظر احلب رلى السن أب الشررنب: ابن الصلح، أدب املفا واملستفا1239/ 3وروآ   ب للك ح رن السف ح"، واوظر: ابن القن ، أأك م أب  الذزب، 

 .36، وابن املع  ك، اجل  د، ص 1/197
 .195هو   آل رمرا : آيب  17
(، ل   ف اأش  ات "تفسري القشريال"، احملقق: إبرابن  العسنوين، اسنئب املصريب الع زب للكت ب، ھ465رعد الكرمي بن بو ا  بن رعد امللك القشريال )ت  18

 .2/67: 3زصر،  
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ِزَل ٍت قَ وَِت ٍت تَ  ِعَ  :﴿قولا رز وش  –ج  ِلَم ٍت ُزؤأ رًا ِزلأُكنَّ ُزسأ  ٍت َر ِبَداٍت َرَسى َ بُُّا ِإ أ طَلََّقُكنَّ َأ أ يُيعأِدَلُا أَ أَواًش  َانيأ
 19 ِ َح ٍت ثَينَِّع ٍت َوأَبأَك  ًا ﴾.هَ 

وق ل  يد بن  ،-"ه  ح ت": " ب  م ت، ق لا: ابن رع س واحلسن وابن شعري =  آيت اهلل رل    زعىن:ق ل القرطيب 
 إ  اسجر . هن أب- ملسو هيلع هللا ىلص-، ق ل  يد: ولنس   أزب حممد ز  شرا : نرعد الرمحأهل  وابلا 

الفراس والقتيب وغريمه : " مسيت الص    ه  ح ،    الس  ح    اد زعا، وإمن  يأك  والسن أب: اجلو     ا  ض، وق ل 
 20زن أنب جيد ال ع م "، وقن : ذابع ت   ط رب زن ه ح امل س إذا ذبب".

 ،مم  هعق يتع  أ  لفظ السن أب   وصوص الشر  يراد هب  ا زو  الشررنب الا يتحقق هب  املعىن اللغوال ك لصن م، واجل  د
 ، طلعب العل  وا ز   والسري   ا  ض بقصد التفكر   قد   اخل لق رز وش .واسجر 

 السياحة المذمومة " الممقوتة " في القرآن الكريم: 

جند هن أب زذزوزب ممقوتب، هنى الش    احلكن  رل  ، وأبدل ا زب ارياً زل   ف يت السن أب   ا  ض رلى وشا العزلب 
ن الل س ورن خم ل ت   والصرب رلى أذاب ،  ش  التععد وأده. وبذا اللو  زن السن أب زل نب رل   والععد ر وا و واس

   القرآ  الكرمي، وبيت السن أب رلد الربع  .

َواِ  اللَِّا َفَم  َ َروأَب   :﴿ق ل تع ىل َل َب  َرَلنأِ  أ ِإ َّ ابأِتَغ َس ِ آأ َع وِنًَّب ابيأَتَدُروَب  َز  َكَتعيأ ف لربع ونب املعتدرب  21﴾.قَّ  َِر يَِتَ   أَ َوَ بأ
زعل ب ، قد اوق عوا رن الل س   اخللوات والصواز  زعتزل  اخللق وأرزوا رلى أوفس   اللس س ولعسوا امللبس اخلشلب، 

َوا ِ  َل َب  َرَلنأِ  أ ِإ َّ ابأِتَغ َس  ِآأ ، ولكل   اهتحدثوب  طلع ً ملرآ   الربع ونبأال ز  فرآل  رلن   ﴾  تعتل إىل اهلل : ﴿ َز  َكَتعيأ
ظوا رلى بذه الربع ونب أال فم  أ ف﴾  َفَم  َ َروأَب  َأقَّ  َِر يَِتَ  ﴿  اهلل والزلفى إلنا، مث ذكر أهن  أ فظوا رلن   كم  ق ل:

 ودالوا   دين  لتثلنباوز  ق زوا مم  التززوه أق القن م، ب  آنعوب ، وكفروا بدين رنسى بن زرمي، فضموا إلنا  املعتدرب،

 

                                                           
 .5هو   التحرمي: آيب  19
م(، الضوابط الشررنب للسن أب الرتوحينب   الفقا اأهلزيت، د اه ت رلوم الشريعب والق وو ، 2009العتنيب، ا لد شج  ، ) –ا لد  زلصو ، حممد 20

 .763، )زلحق(، ص36اجل زعب ا  دونب، اجمللد 
 .27هو   احلديد: اآليب  21
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امللوك الذين غريوا وبدلوا، و  بذا ذم س   هن  ابدروا   دين اهلل ز  مل يأزر با، و هن  مل يقوزوا مب  فرآوه رلى 
  .22أوفس   مم   رموا أوا قربب يقرهب  إىل  هب 

 ض والتفرد   مبجرد السن أب   ا  يقول ابن كثري  محا اهلل: ولنس املراد زن السن أب، ز  قد يف ما بعض زن يتععد
شوابد اجلع ل والك و  والربا ال، فإ  بذا لنس مبشرو ، إ    أي م الفنت والز  ل   الدين، كم  ثعت رلد العخ  ال 

 الق ر، زواق و  اجلع ل، شعب هب  يتع  غل  الرش  ز ل اري يكو  أ  يوشك: " ق ل ملسو هيلع هللا ىلصزن أديب أيب هعند أ  الليب 
 ً : ) وقد أب ح اأهلم أيضالشعراوالإذاً هن أب  ش  العزلب والتععد زل يت رل  ، يقول اأز م 23لفنت"،ا زن بديلا يفر

الرتبب وا وق    للعع د ، لكن شري ب أ  تكو    شلو  يعين: ب  الل س،   تعتزل أركب املن ه، إمن  تععد اهلل   ك  
 ب رنلنك   ك  ز  تأيت، و  ك  ز  تد ، إذاً: بل ك فرق ب أركب زن أرك ت أن تك، وَتع  اهلل تع ىل دا م  وص

 24زن يععد اهلل   الوتا، وزن يععد اهلل   شلوتا(

 أصول السياحة في اإلسالم: 

تعترب السن أب   وظر اأهلم بأهن  التلق  زن زك   إىل زك   هبد  التدبر والتأز    الق اهلل أو التع    ب  
احملدود، أو الدرو  إىل اهلل، أو اجل  د   هعن  اهلل، أو الرتويح رن اللفس، أو أداس الفرا ض  الل س، أو طلب العل 

 والواشع ت الديلنب وز    أك  ذلك، وحيك  ذلك كلا أأك م وقوارد الشريعب اأهلزنب أىت تكو  ب حلب وو فعب.

َ أِض اآلي ت، زل   قولا ولقد أب القرآ  الكرمي رلى السن أب ب ملف وم الس بق   العديد زن  ﴿ أَوملَأ َيِسريُوا ِ  ا أ
ُ  أ  َأَشدَّ  َك وُوا  ۖ  فَينَيلأظُُروا َكنأَف َك َ  َر ِقَعُب الَِّذيَن ِزنأ قَيعأِلِ  أ  َ أضَ  َوأَثَ ُ وا قُيوَّ ً  ِزليأ ثَيرَ  َرَمُروَب وَ  ا أ  َوَش َستيأُ  أ  َرَمُروَب  ممَّ  َأكأ

َل ُك أ وقولا 25َم  َك َ  اللَُّا لَِنظأِلَمُ  أ َولََِٰكنأ َك وُوا أَويأُفَسُ  أ َيظأِلُموَ ﴾،فَ  ۖ   بِ لأعَينيَِّل تِ  ُ ُهُلُ  أ   : ﴿ يَ  أَييَُّ   اللَّ ُس ِإوَّ  َاَلقأ

 

                                                           
 .3/411(، ھ373السمرقلدال، أبو اللنب وصر بن حممد بن أمحد بن إبرابن ، )ت 22
 م(.2017أبري   18الشنخ هعود ، زف وم السن أب وخم طرب ، زوق  إهلم ويب، ت  يخ ا قتع س : )الشرمي،  23

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=27582  
 . 9861-16/9862تفسري الشعراوال:  24
 .9هو   الروم: اآليب  25

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=27582
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َرَزُك أ  ِإ َّ  ۖ  ِزنأ ذََكٍر َوأُويأَثىَٰ َوَشَعلأَل ُك أ ُشُعوبً  َوقَيَع ِ َ  لِتَيَع َ ُفوا  ، كم  يعترب 26ِإ َّ اللََّا َرِلنٌ  َاِعرٌي﴾ ۖ    أ أَتيأَق كُ  اللَّاِ  ِرلأدَ  َأكأ
 السفر إىل ا  اآيت املقدهب للعمر  واحلخ هن أب ديلنب، وللتع    ب  الل س وحتقنق العديد زن املل ف  املشرورب، و  

سجد وامل : )   تشد الرأ ل إ  إىل ثلث زس شد زسجدال بذا واملسجد ا قصىملسو هيلع هللا ىلصبذا اخلصوص يقول  هول اهلل 
 احلرام ()  واه العخ  ال (، ففيت بذا احلديب أب رلى السن أب الديلنب.

وك   الفق  س يسنحو  زن زك   إىل آار ل لب العل ، وك   الدر   جيوبو  ا  ض للشر درو  اأهلم، وك   اجمل بدو  
ب إىل    املسلمو  يتلقلو  زن دوليرتكو  دي  ب  وأزواس  وأبلن   زن أش  شع  كلمب اهلل بيت العلن ، كم  ك   التج
 دولب للتج    والدرو  وبكذا، وبذه  نع   من ذج زن أشك ل السن أب   اأهلم.

 الحكم الشرعي للسياحة في الفقه اإلسالمي: 

إ  اأهلم وآ  زع دئ وقوارد جيب زرار هت  قع  الداول   أركب السن أب، وب غ الكثري زن الع أث  والعلم س 
ضوابط، ووآعوا س  أبو ً مل  حي  وحيرم   ب ب املع زلت، وبنلوا رلقت   ب جل وب ا القيت. أنب ورى إ  بذه ال

للسن أب زلزلب رظمى   اأهلم، وذلك مل  س  زن فوا د زتعدد ، تعود رلى الفرد واجملتم ، وزن مث فقد أ    ن  
احلكمب،    الل س حب شب بعض  ، وجيب أ  تكو  السن أب  تفتضنا،ومب  27املسلمو  رلى شوا ب    اجلملب

وا  حت ل  غراض شررنب وزل   اكتش   املل طق وا ق لن  غري املعروفب   الكر  ا  آنب، والتعر  رلى الشعوب 
ق   ا الب  السن أب العنئنب و  ا قرتا وقد اتضح شلن ً رمق 28واحلض  ات للتع و  زع     زن دين احلن   املختلفب.

اأهلم،   ك فب املن دين حبنب    كن الفص  بنل م    اأهلم، مم  ك   هعع ً   إهلم الكثري زن أبل س ا ز  
 ا ارى، وبذا ز  هنتضح   املع أب الت لنب.

 

 

                                                           
 .13هو   احلجرات: اآليب  26
 .139ص 9م(، الل شر دا  الفكر بريوت، ج1997اللووال، اجملمو ، ) 27
 .14، ص1(، اأرلم السن أيت وتلمنب السن أب، ا  د ، رم  ،  2014آل دغن ، ا لد رعد الرمحن، ) 28
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 المبحث الثاني

 " فوائد السياحة في القرآن والسنة النبوية "

 لتلق  زن زك   إىل زك   هبد  التدبر والتأز    الق اهلل أو التع    ب تعترب السن أب   وظر اأهلم بأهن  ا
الل س، أو طلب العل  احملدود، أو الدرو  إىل اهلل، أو اجل  د   هعن  اهلل، أو الرتويح رن اللفس، أو أداس الفرا ض 

 و فعب.نب أىت تكو  ب حلب و والواشع ت الديلنب وز    أك  ذلك، وحيك  ذلك كلا أأك م وآوابط الشريعب اأهلز

ِسريُوا ِ  ، زل   قولا: ﴿ أَوملَأ يَ في العديد من اآليات ولقد حث القرآن الكريم على السياحة بالمفهوم السابق
َ أِض فَينَيلأظُُروا َكنأَف َك َ  َر ِقَعُب الَِّذيَن ِزنأ قَيعأِلِ  أ  ُ  أ  َأَشدَّ  َك وُوا  ۖ  ا أ َ أضَ ا َوأَثَ ُ وا قُيوَّ ً  ِزليأ ثَيَر ممَّ  َرَمُروَب   َوَرَمُروَب   أ  َأكأ

وقولا تع ىل: ﴿ يَ  أَييَُّ   اللَّ ُس 29وَ ﴾،َيظأِلمُ  أَويأُفَسُ  أ  َك وُوا  َولََِٰكنأ  لَِنظأِلَمُ  أ  اللَّاُ  َك  َ   َفَم  ۖ  َوَش َستيأُ  أ ُ ُهُلُ  أ بِ لأعَينيَِّل ِت 
َل ُك أ ِزنأ ذََكٍر َوأُويأَثىَٰ وَ  َرَزُك أ  ِإ َّ  ۖ  َشَعلأَل ُك أ ُشُعوبً  َوقَيَع ِ َ  لِتَيَع َ ُفوا ِإوَّ  َاَلقأ ،  30َاِعرٌي﴾ َرِلن ٌ  اللَّاَ  ِإ َّ  ۖ   أَتيأَق ُك أ  اللَّاِ  لأدَ رِ  َأكأ

كم  يعترب السفر إىل ا  اآيت املقدهب للعمر  واحلخ هن أب ديلنب، وللتع    ب  الل س وحتقنق العديد زن املل ف  
 جدواملس بذا زسجدال زس شد ثلث إىل إ  الرأ ل تشد  : ) ملسو هيلع هللا ىلصاملشرورب، و  بذا اخلصوص يقول  هول اهلل 

 .الديلنب السن أب رلى أب احلديب بذا ففيت ،( العخ  ال  واه()  احلرام واملسجد ا قصى

وك   الفق  س يسنحو  زن زك   إىل آار ل لب العل ، وك   الدر   جيوبو  ا  ض للشر درو  اأهلم، وك   اجمل بدو  
يرتكو  دي  ب  وأزواس  وأبلن   زن أش  شع  كلمب اهلل بيت العلن ، كم  ك   التج   املسلمو  يتلقلو  زن دولب إىل 

   والدرو  وبكذا، وبذه  نع   من ذج زن أشك ل السن أب   اأهلم.دولب للتج   

وللسن أب   اأهلم بوشا ر م، وللسن أب التج  يب بوشا ا ص أمهنب رظمى، ف يت داالب آمن إط   ز لق السفر 
ثت رلن   السلب وأ، ف لسن أب   اأهلم زشرورب أنب " در  إلن   القرآ  الكرمي، وا  حت لاملع ح ك سجر ، والسري، 

هواس أك وت داالنب أم ا  شنب. وتلع  أمهنب السن أب 31اللعويب، وذلك لتحقنق أبدا  زشرورب، وبيت كذلك   الق وو 
   اأهلم زن زق بدب  الس زنب، وأبداف   الع لنب، ومم  دل رلى زشرورنت   وأمهنت   و د   القرآ  الكرمي ردد زن 

                                                           
 .9الروم: اآليب هو    29
 .13هو   احلجرات: اآليب  30
 .185 كيت أس ، أقوق الس  ح وواشع تا   الفقا اأهلزيت والق وو  الوآعيت، زذكرات كلنب احلقوق ب ل  ، زصر، د/ت، ص يدا ،  31
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  والذب ب    ألت هن أنب لرؤيب بق ي  وآث   ا ز وا وتق لسن أب والسري   ا  ض الشوابد الدالب رلى أمهنب ال
 الس بق للعظب والعرب .

، ز زاأفقد و د لفظ السن أب   السلب اللعويب ففيت هلن أيب داود رن أيب  وأكدت السنة النبوية على المعنى السابق
ف لسن أب  32"إ  هن أب أزا اجل  د   هعن  اهلل". :ملسو هيلع هللا ىلصأ   شًل ق ل: ي   هول اهلل، ا ذ  يل   السن أب، ق ل الليب 

 رلى زن وا ىا مس املقصد إىل ملسو هيلع هللا ىلصالا هأل رل   الرش  بيت السفر  ش  الربعلب وتعذيب اللفس، فأ شده الليب 
 ر: الذال يتمث    بذل اجل د  ش  إرلس بذا الدين. و وى   ا ثالسن أب وبو اجل  د   هعن  اهلل مبف وزا الع م 

فأب   اأهلم بذا املف وم السليب 34أ اد ب لسن أب زف  قب ا زص   والذب ب   ا  ض.33)  هن أب   اأهلم (
ثري زل   فأارش   كللسن أب وارترب بذا املف وم زن تلعنس إبلنس يقول ابن اجلو ال  محا اهلل: "قد لعس إبلنس رلى الق  

إىل السن أب   إىل زك   زعرو  و  إىل طلب رل  وأكثرب  خيرج رلى الوأد  و  يستصحب  ادًا ويدريت بذلك 
الفع  التوك  فك  تفوتا زن فضنلب وفريضب وبو يرى أوا   ذلك رلى ط رب وأوا يقرب بذلك زن الو يب وبو زن 

تقرير بذا املعىن  وى إهح ق بن إبرابن  بن ب وئ رن أمحد بن ألع  أوا و  35".ملسو هيلع هللا ىلصالعص   املخ لف  لسلب  هول اهلل 
هئ  رن الرش  يسنح يتععد أأب إلنك أو املقن    ا زص   ق ل ز  السن أب زن اأهلم   شيتس و  زن فع  اللعن  

 36و  الص حل .

و وظيفة البشرية نور اإلسالم، وهومن أعظم مقاصد السياحة في اإلسالم الدعوة إلى اهلل تعالى، وتبليغ  -
وزن يتحقق   أن   ا وعن س د اهب دقنقب جيد أ   ن  ا وعن س  37الرسل واألنبياء، فقد كانوا أئمة السائحين

 قد ا حتلوا زن بلد إىل بلد، وزن وطن إىل وطن، وزن إقلن  إىل إقلن ، وزن أ ض إىل أ ض للشر  –تقريع ً  –

                                                           
خ " وشود إهل ده العراقيت   "ختريبريوت وأسلا ا لع ين   "بحنح أيب داود-، بندا 2486ح -5، ص3هلن أيب داود، ب ب الل يت رن السن أب، ج 32

 (.2641إأن س رلوم الدين" )
   6287(. رن لنب رن ط وس وق ل ا لع ين   آعنف اجل ز  )آعنف( اوظر أديب  ق : 15860،  ق  8/448 واه رعد الر اق   زصلفا ) 33

 م.2002- ھ1423، 1آعنف اجل ز  السنوطيت طع  رلى وفقب ا هت ذ الدكتو  أسن رع س  كيت،  
 .3بريوت،   –الل شر: دا  ب د   2/492(، لس   العرب، ھ1414ابن زلظو ، ) 34
 .264، ص1لعل  ،  -م(، تلعنس إبلنس، دا  الفكر لل ع رب واللشر، بريوت2001/ ھ1421اجلو ال، أبو الفرج رعد الرمحن بن رليت بن حممد، ) 35
 .264ابن اجلو ال، تلعنس إبلنس، زرش  ه بق، ص 36
 وز  بعدب . 39م(، السن أب   اأهلم، طععب دا  املعرفب اجل زعنب ب أهكلد يب، ص1996رعدالع  ال حممود، ) يلظر: داود، 37
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ن، ا حت  زن ب ب  أ ض الكلداون  وبيت ب لعراق، مث ا حت  إىل بلد الش م، مث محالن  الر فسندو  إبرابن  38دين اهلل.
 ا حت  إىل الدي   املصريب، مث إىل ا  ض املقدهب بنت املقدس، مث إىل ا  ض احلج  يب أنب بل س 

حت  إىل ورلدز  بلغ أشده، ا  املسجد احلرام. وزن يقرأ ت  يخ درو  هندو  زوهى رلنا السلم يد ك أوا ولد   زصر، 
أ ض زدين، مث مل  كلف ب لره لب ش س إىل فررو ، وك   ز  ك   بنل م ، وزعلوم أوا ارج زن زصر وذبب إىل ا  اآيت 

امل   ك وت لا بجرات زتت بعب، ك  ذلك تلفنذاً ملراد اهلل تع ىل، لدرو  الل س إىل رع د   ب  –  فلس    –املقدهب 
لسن أب الكربى   أن   هندو  حممد رلنا الصل  والسلم ممثلب   اسجر  زن زكب إىل املديلب، مث ك وت ا39الل س.

 وك وت حتم  اسدى واللو  ووشر دين احلق، ب  ك وت تغنرياً جملرى الت  يخ.

لى " وه    تعلنغ درو  اهلل إىل الل س، وحتفنزب  ر ومما يعمق أهمية السياحة في النفس أنها تعد من أهم -
ارتل ق بذا الدين وك وت زن أب  وه    هن أب هفراس اأهلم ا وا   الذين أ هل    هول اهلل إىل الع مل 
لدرو  الل س لإلهلم وز   الوا، وتعترب املراكز واسنئ ت وا حت دات واملؤهس ت اأهلزنب الع ملنب زن من ذج 

ن    اس م   وشر اأهلم   دول شرق آهن  وأفريقهفراس اأهلم   الع مل. كم  ك   للسن أب التج  يب الدو 
 فنلعغيت أ  حتذو هن أب النوم تلك السن أب العظنمب املقصد، الشريفب الغ يب واسد .40بواه ب التج   املسلم .

: وأبدا  السن أب ويمكن الوصول لمفهوم السياحة المشروعة من خالل تحديد الهدف من السياحة -
 ، وبل ك ك لتع    والتع و  ب  الشعوب فنم  يلفع   ويرتقيت هب  ا شتم رنببدا  ختتلف وتتلو ، ف ل ك ا 

ك لتع و  ا قتص دال، وبل ك أبدا  هن هنب هتت  مبص حل الدول وشعوهب ، وتستلزم أأن و ً   اقتص ديبأبدا  
ا وفت ح والعلقب ز  ا ارين، وبل ك أبدا  ثق فنب ك لتع دل املعر  واملعلوز يت ب  الشعوب، وتداا  الثق ف ت 

 للداول هتد  لدرو  الل س  نع ً املختلفب فنم  يلف  الشعوب وا فراد، بل ك أبدا  درويب إهلزنب ه زنب 
   دين اهلل  نع ً، حبك  أ  اأهلم ا مت ا دي  ، وبو الدين الذال ا تض ه اهلل تع ىل للل س  نع ً، وبو أمسى

 

                                                           
 .50-49، ص 1م(، الرتبنب السن أنب، طععب دا  الكت ب احلديثب الق بر ،  1990/ھ1421يلظر: هع د ، يوهف شرب، ) 38
 .1، دا  الغد العريب،  1/291، 1/170 م(، العدايب والل  يب،1990/ ھ1411يلظر: ابن كثري، ) 39
 م.1990/  ھ1411، 1، دا  الغد العريب،  1/291، 1/170يلظر: ابن كثري، العدايب والل  يب،  40
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بد  وأمثن ونب وزقصد للمسل ، وبل ك ا بدا  الرتفن نب والرتوحينب الا يقصدب  الس  ح وبيت املقصد الع م و  
  41لع مل   رصرو  بذا.ا بر  للسواح   ا

" للتف ب  ب  الشعوب، والصداقب ب  الدول رلى أ  تتخذ  كما تعتبر السياحة من أهم العوامل القوية -
 42بشأهن  ردد زن اأشراسات ".

م ا ول " ف يت   املق  إضافة إلى أن السياحة ضرورة حياتية مرتبطة بوجود اإلنسان على هذه األرض -
قنب عط ب لسفر،   يعدو كووا ظ بر  بشريب زرتع ب أبلً ب  تع   العشر، فل بدايب أقنوش   بشرال، وهلوك زرت

سذه الظ بر ، ولكل   أاذت شكل   ا قتص دال بعد أ  تعلو  زف وز   وأبعحت ظ بر  اشتم رنب ز  بدايب 
 43رصر الل ضب، مث حتولت ز  الثو ات الصل رنب والت و ات احلض  يب إىل وش   ر مليت".

 بحث الثالثالم

 " الضوابط الشرعية للسياحة في ضوء القواعد الفقهية "

تعترب السن أب زن ا وش ب املشرورب إذا ك وت الغ يب زل   زشرورب، مبعىن أ  يكو  املقصد زل   يتفق ز  أأك م 
سذه املشرورنب ، و الشريعب اأهلزنب، وأ  تكو  الوه    والسع  وا ه لنب احملققب سذه الغ يب كذلك زشرورب وزع دئ

وقد وآ  فق  س    ،أه هنتأدلب زن الكت ب والسلب والفقا والرتاث اأهلزيت يضنق املق م لعن هن ، ولكن وركز فقط رلى 
 اأهلم جممورب زن الضوابط الشررنب لرتشند رملن ت السن أب وزع زلهت  زن أمه   ز  يليت:

س الشريعب اأهلزنب وبيت: أفظ الدين وأفظ العق  وأفظ اللفوتعين أ  حتقق السن أب زق بد المشروعية:  -
 .وأفظ العرض وأفظ امل ل، كم  تع  اأوس   رلى الذكر والعع د ، وأال هن أب متس بذه املق بد ف يت أرام

ب أارى جيب أ  وارحل ً وتسنع ً، وبلغ ف لسن أب بدو  أالق تصعح ُفحش ً و ذيلبالقيم األخالقية الفاضلة:  -
   السن أب   تلمنب القن  ا القنب رلد املسل ، أو رلى ا ق  احمل فظب رلن  ، وزن القن  ا القنب: تس ب

                                                           
 .58م(، املع دئ الع زب للسن أب، طععب اجل زعب املستلصريب، بغداد، ص1984 ؤ  رعد اهلل وآارو ، )قنس،  41
 .11العلق ت ا شتم رنب للس  ح  ؤيب   أوثروبولوشن  السن أب، وك لب العل  لللشر والتو ي  دزل و ، ص م(،1993حممد يسرال إبرابن ، )درنعس،  42
 .16،  ص1م (، اأرلم السن أيت وتلمنب السن أب، ا  د ، رم  ،  2014آل دغن ، ا لد رعدالرمحن، ) 43
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 املع زلب احلسلب والصدق وا ز وب واحلب والتع و  والعفب واللزابب والكرم واجلود وتأبن   وح وزعىن ا او  ب  الل س.

لوك، وَتلب أو الكلم أو الس بأو املشر ت هواس   املأك  وتعين أ  تكو  السن أب   جم ل ال نع  الطيبات: -
 اخلع  ب والفواأش، وبذا الض بط زن زوشع ت حتقنق آ بط املشرورنب.

إ  ا لتزام ب لقن  اأ  ونب وا القنب حيقق أو يشك  الشخصنب اأهلزنب  السلوكيات المهذبة السوية: -
 املتمنز  هلوك ً   ك  شيتس، وبذلك تعترب  ززاً لإلهلم وبذا زن زوشع ت السن أب   اأهلم.

وبيت الضرو ي ت ف حل شن ت ف لتحسنل ت رلى زستوى الفرد وا هر   بفقه األولويات اإلسالمية: االلتزام -
جملتم  والدولب، وبذا حيقق التوا   امللشود   أن   املسل  حبنب   ت غى التحسنل ت والكم لن ت رلى وا

 أتن ش تا الضرو ي ت واحل شن ت، فل جيو  للمسل  أ  يقوم برألب هن أنب ولنس لديا ز  يكفنا زن 
د  شرر ً(، ض إ  لضرو   زعتالضرو يب، و  جيو  للمسل  أ  يقرتض للسن أب أنب يقول الفق  س: )  اقرتا

 و  جيو  للمسل  أ  يسر  ويعذ  اللفق ت السن أنب وبو زعسر وُزثق  ب لديو .

ن اأهلم، ر ب دق زن قع  شرك ت السن أب لنكو  ذلك تععرياً اإلتقان واإلحسان في أداء العمل السياحي  -
عدال رلى و  جيو  اأمه ل والتقصري والتيلظر اأهلم إىل املسل  أوا  ا د وق  د وأض  ال حيتذى با،  وأىت

 اهلل إ "  ق لف بذلك ملسو هيلع هللا ىلصأقوق الس  ح أو ابتزا  ز لا أو التغرير با أو التدلنس رلنا، ولقد وب و  الرهول 
 (.العن قيت  واه" ) يتقلا أ  رملً  رم  إ  أأدك  زن حيب

 " الضوابط الشرعية العامة والخاصة للسياحة "

تشري  وتلك الضوابط حتقق الغ ي ت الع زب لقوارد ال :اإلسالمأوال: الضوابط والقواعد الشرعية العامة للسياحة في 
 اأهلزيت، و  خترج زن زلظو ب  الع م رن اأهلم وزع د ا، وأمه   ز  يليت:

زن  فنلزم زن    س السن أب أ  يعتين بتتع  احلك  الشرريت   ك  تصر باألحكام الشرعية عموماً:  االلتزام -
تصرف تا، فنتع  أكم   زن أنب احل  واحلرزب، واجلوا  وردزا، فنتع طى اجل  ز ويتجلب احملرم. ويدا    

 ر شع      إظبذا ا وضع   الشرريت، ا اذ مبعدأ ا زر ب ملعرو  والل يت رن امللكر، وأ  يست ن  الس  ح 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 84 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

ُ  أ َأىتََّٰ خَيُوُآوا َوِإَذا  َأَيأَت الَِّذيَن خَيُوُآوَ  ِ  آيَ تَِل  فََأرأِرضأ  تع ىل:﴿ديلا   العلد الذال يس فر إلنا، وقد ق ل   َرليأ
ِِه  ُعدأ  َفَل  الشَّنأ َ  ُ  يُلِسنَيلَّكَ  َوِإزَّ  ۖ  ِ  َأِديٍب َغريأ َرىَٰ  بَيعأدَ  تَيقأ  44.﴾ لظَّ ِلِم َ ا الأَقوأمِ  َز َ  الذِّكأ

المحافظة على أداء العبادات في أوقاتها، وأال تكون على حساب الواجبات الشرعية الواجبة، فإن  -
ق ل الشنخ ابن تنمنب: " وز  أسى وشغ  رم  أزر اهلل با،  تعارضت معها، قدمت الواجبات الشرعية فيها.

  ر  ر ز  يتل ى با الع طلو  زن أووا  الل و وهف و زل يت رلا، وإ  مل حيرم شلسا ك لعن  والتج   ، وأز  ه 
آروب اللعب، مم    يستف د با الع طلو  زن أووا  الل و وه  ر آروب اللعب، مم    يستف د با   أق 

 45شرريت فكلا أرام.

زتعلق  وز  بذلك أ  ا الق زل    المحافظة على محاسن األخالق إبان ممارسة النشاط السياحي: -
ز  بو زتعلق ب لفع ، فنجب رلى زن    س اللش   السن أيت أ  يكو  حم فظً  رلى زك  م  ب لقول، وزل  

 ا الق، وردم التفريط هب .

زل ف    وتكهواس   أن يعود النشاط السياحي على الفرد والجماعة المسلمة بالمنافع في الدنيا واآلخرة، -
 ععب حمرم   أن   املسل .شسمنب أم  وأنب أم وفسنب أم رقلنب، وإ  لك وت رعث ً، وال

 ثانياً: الضوابط الشرعية الخاصة للسياحة في الفقه اإلسالمي:

: أ  تؤدال السن أب إىل آن   الوقت دو  ف  د ، ف ملسل  جيب أ  حي فظ رلى وقتا رلد قن زا ب لسن أب الضابط األول
العنئنب، وذلك ب لتزازا أداس الصل    وقت  ، وأ  ي غى رلى وقت املسل  آن   الواشع ت الشررنب، وزن أمه   القن م 

 ًب لَِّمنأ أَ َاَد َأ  يَذَّكََّر : ﴿ َوُبَو الَِّذال َشَعَ  اللَّنأَ  َوالليََّ  َ  ِالأفَ ب لتزام الفرا ض الشررنب، ويتحقق ذلك   قولا ش  شللا

 

 

 

                                                           
 .68هو   ا وع م، آيب:  44
 .5/415ابن تنمنب، جممو  الفت وى،  45
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ق ل:  – آيت اهلل رل م   –وقد و د   السلب ز  ينب أمهنب الوقت، وزل   ز   وال رن ابن رع س 46أَوأ أَ َاَد ُشُكوً  ﴾.
 47".والفراغ الصحب الل س زن كثري  فن م  زغعو  وعمت  : "  ملسو هيلع هللا ىلصق ل الليب 

 : أ  تكو  زؤديب إىل اأهرا  والتعذير   اللفقب اللذين هنى اهلل تع  ك وتع ىل رل م .الضابط الثاني

الربوال زن    قرتاضب: أ  يؤدال إىل التقتري رلى اللفس طنلب السلب ب  هتداوب، وإيق   اللفس   احلرج الضابط الثالث
 أش  السفر.

رص رلى السن أب   بلد املسلم : فلبد أ  يكو  السفر إىل بلد املسلم ، ف ذا دااًل   : أ  حيالضابط الرابع
ر إىل بلد كم  أ  السف  ب ملعصنب.دا ر  اأب أب، لكو  العلد اأهلزنب تظ ر شع  ر اأهلم، وتق  فن   اجمل بر  

ر   قتص د تعر  رلى أأوال املسلم ، وفنا داملسلم  فنا تعر  رلى املسلم    زش  ق ا  ض وزغ  هب ، وفنا 
العلدا  اأهلزنب. أز  السفر إىل العلدا  غري اأهلزنب، فحكم   حبسب الغرض زن السفر، فقد يكو  هفراً واشع ً 
لدرو  اهلل رز وش . فإذا ك   السفر للعلدا  الغري اأهلزنب بقصد السن أب والرتويح، فإ  أكما الع م اأب أب    
ا ب  فنا ذلك، غري أوا يلأظ أ  حم  السفر بو الذال حيدد أ  أو أرزب بذا السفر، فإذا ال العلد املضنف زن 
 املف هد الشررنب وا تك ب اجملرز ت، فل بأس هبذه الزي   ، غري أ   ي    العلد املسلمب أوىل مل  تقدم. ومم  يدا  حتت 

ل ، وكذلك ورحوب    العلد الا يزو ب  املس الشواطئوإبداس العو ات رلى احملرم،  ا اتل بذا الض بط أ  يعتعد رن 
 زل  تشعا الرش ل ب للس س واللس س ب لرش ل أ ل.

حتقق السن أب بعدًا تربويً  تعلنمنً  يلميت   اللفس أب املعرفب والتزود زن الثق ف ت اأوس ونب  إ : الضابط الخامس
 الل فعب.

 

 

                                                           
 .62  الفرق  ، آيب: هو   46
. احل ك  اللنس بو ال، املستد ك رلى الصحنح ، ق ل احل ك : " بذا أديب بحنح رلى شر  الشنخ  ومل 5/2357العخ  ال، بحنح العخ  ال،  47

 ا أ ديب واآلث  ، ، وابن أيب شنعب، أبو بكر رعد اهلل بن حممد، املصلف  4/341خيرش ه"، تعلنق الذبيب   التلخنص: رلى شر  العخ  ال وزسل ، 
7/77 . 
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: توشنا السن أب املع بر  رحو السن أب الديلنب الا تقرب اأوس   إىل  با، أو ااتن   أووا  ا ز كن الضابط السادس
الا تكو  زلظمب آمن برازخ شررنب زعد  زن قع  املؤهس ت السن أنب الشررنب الا حترص رلى أبدا  زشرورب 

 اخللبب.  لعملنب السفر ك ملتعب احلسنب ب لتلق    العلد، والتمت  ب ملل ظر

: أ  تكو  السن أب ز   فقب ب حلب تأزره ب خلري وتدلا رلنا، ز  ونب ب حلب لل  رب، وحتوي  هفر الضابط السابع
 السن أب زن كووا ر د  إىل رع د .

 :الخاتمة

لشن   ، اوبعد: بذا ز  أ دت قولا   بذه املق لب، فم  ك   زن بواب فعتوفنق زن اهلل، وز  ك   زن ا أ فمين وزن 
واهلل و هولا زلا بريئ  ، وأسيب أين ز  أدارت وهعً    اأب بب، ويأىب اهلل إ  أ  يتفرد ب لكم ل، ولقد اوت نت بعد 
العحب والتحلن    آي ت كت با الكرمي وتفسريه ل " أقنقب زف وم السن أب وآوابط شررنت   "إىل وت  خ وتوبن ت 

 أهردب  ب اتص  :

 : أوالً النتائج

ررفت السن أب رلد املسلم  بأمس س خمتلفب ك لسفر والسري   ا  ض كم  ررب رل   القرآ  الكرمي والرألب ل لب  – 1
 العل  وقض س فريضا احلخ والعمر ، فضًل رن التوشا إىل العلدا  ا ارى للشر الدرو  إىل اهلل واجل  د   هعنلا.

  مبع ىل شوبب املتعلقب ب لسن أب الا حتمل   رقول العشر الق بر، ويرب  ش س اأهلم لنغري كثرياً زن املف بن  امل – 2
ا زو  وزك  م القن  وا الق، وك وت السن أب   زف وم بعض ا ز  الس بقب زرتع ب بتعذيب اللفس وإشع  ب  رلى 

  امللتكس للسن أب.املف وم السليبالسري   ا  ض، وإ ب ق العد  رق ب ً لا أو تزبداً   دون ه، فأب   القرآ  الكرمي بذا 

  جيو  السفر إىل أز كن الفس د زن أش  السن أب، مل    ذلك زن اخل ر رلى الدين وا الق،    الشريعب  – 3
 ش ست بسد الوه    الا تفضيت إىل الشر.

 هب ، ملسو هيلع هللا ىلصو هولا   رز وش آث   إجي بنب ُأشري   املق لب إىل شيتس زل  ، يلعغيت تلمنت  ، ف يت مم  أزر اهلل للسن أب- 4
 .املمكلب الره    بشىت حم  بت   جيب رل  ، ملسو هيلع هللا ىلص: و هولا هعح وا اهلل هنى مم  بيت هلعنب وأارى
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احلك  الع م للسن أب اأب أب   اجلملب، فإ  السفر والضرب   ا  ض   أبلا زع ح، ز مل يدل دلن  رلى  – 5
التحرمي، أو خي  مبقصود زن املق بد الشررنب، أو يتعلق با حمظو  شرريت، وبل ك أأك م تفصنلنب تدو  ز  طعنعب 

 الظرو  احملتفب ب لسن أب

 ثانياً: التـــــــــوصيــــــــات: 

أوبيت طلعب العل  والع أث  بتعمنق الد اه ت املوآورنب   الكت ب والسلب اللعويب، هنم  طرح املواآن  املستحدثب  – 1
   جم ل السن أب، مل  حتملا زن أب لب وَتديد   آ  واأد.

 ا الصدد.  الكرمي زن الل العحب العلميت املستمر   بذالتأبن  الش ز  املفسر حلقنقب زف وم السن أب   القرآ – 2

رلى إبرا  رظمب اأهلم   آعط وترشند السن أب لنكو  فن   اخلري واللف  للل س  نع ، وتقويب  وابط  العم - 3
 ب  الدول العربنب واأهلزنب لتلمنب املل ف  املشرورب لشعوهب . اأاو 

 لم ، يعد أول ا هع ب الر نسنب، الا تلأى ب ملسلم  رن السن أب غري الرشند .الوا   الديين رلد املس تقويب- 4

 إوش س زراكز زتخصصب خبرباس وزد ب  إهلزن    جم ل السن أب، للل وض بقد ات شع ب ا زب. – 5

لنل  اأهرا    ر  بد زن اتع   املل خ اأهلزيت   اهتع ق أدوث احلذو ، بسد الذ يعب املوبلب إلنا، فنجب إوا- 6
وق يب اجملتم  اأهلزيت زن خم طر السن أب، بعن   أك  اأهلم فن  ، وإرلم الل س كنف ك وت هن أب السلف الص حل 

   ا  ض، لنقتدوا هب ، و  يقتدوا ب لكف     هن أت  .

 المــــــراجــــــع والمــــــصــــادر: 

حممد  مرعد السل( تح: ھ395م(، أبو احلس )ت2002-ھ1423زويين، )الرا ال، أمحد بن ف  س بن  كري س الق   
 ب  و ، زعج  زق ينس اللغب، احت د الكت ب العرب.

 م(، جمم  امللك ف د ل ع رب املصحف الشريف. 2004- ھ1425الفت وى، ) جممو ابن تنمنب، 

 . 1م(، فسري القرآ  العظن ، تح: ه زيت بن حممد هلزب، دا  طنعب،  1999-ھ1420ابن كثري، )ت

 .1، العدايب والل  يب ابن كثري، دا  الغد العريب،  م(1990/ ھ1411ابن كثري، )
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 .3العرب، لعل  ، بريوت، ب د ،   (، لس  ھ1414الفض ، )ابن زلظو ، أبو 

  تأوياأهلم/ تفسري ال ربال، ش ز  العن   رن  (، تراثم2000- ھ1420ال ربال، أيب شعفر حممد بن شرير، ) 
وارج أأ ديثا حممد حممد ش كر، دا  املع    مبصر، القرطيب اجل ز   ا، أقق1  لللشر،القرآ ، زؤهسب الره لب   تآي

 بن أمحد ا وص  ال، اجمللد ا ول، دا  الفكر. رعد اهلل أك م القرآ ،  يب 

نب الوهنط، جمم  اللغب العرب حممد، )ب.ت(، املعج اللج  ،  أ زد،،  رعد الق دمحد، ، أزص فى، إبرابن ، الزي ت  
 ب لق بر ، دا  الدرو .

 .9جبريوت، اجملمو ، الل شر دا  الفكر  (،م1997اللووال، )

م(، السن أب الديلنب   الرتاث اأهلزيت، ابن شعري منوذش ً: الس  ح وا ديب واملؤ خ، زق لب 2002ا ز ، أسن، )
 ، زوق  السن أب اأهلزنب.2العددزن جملب السن أب اأهلزنب، 

 . 1م(، اأرلم السن أيت وتلمنب السن أب، ا  د ، رم  ،  2014) ،نرعد الرمحآل دغن ، ا لد 

م(، الع مل اأهلزيت املك   املفض  للسن ح، زق ل زن جملب السن أب اأهلزنب، 2004فسكيت، ك  ين، )دابرو 
 ، زوق  السن أب اأهلزنب.13العدد

 الع زب للسن أب، طععب اجل زعب املستلصريب، بغداد. املع دئم(، 1984)وآارو ،  رعد اهللقنس،  ؤ  

ع تا   الفقا اأهلزيت والق وو  الوآعيت، زذكرات كلنب احلقوق الس  ح وواش (، أقوق يدا ،  كيت أس ، )د.ت
 ب ل  ، زصر.

، كت ب السلن )هلن أبو داود(، تح: م(1998- ھ1419) السجست ين،أبو داود، هلنم   بن ا شعب ا  دال 
 .1املكتعب املكنب،   –زؤهسب الري    –حممد روازب، دا  القعلب 

(، ل   ف اأش  ات "تفسري القشريال"، احملقق: إبرابن  ھ465)ت  كرعد امللبن بو ا  بن  رعد الكرميالقشريال، 
 العسنوين، اسنئب املصريب الع زب للكت ب.
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(، السمرقلدال وزل جا   التفسري، ھ373م(، )ت1986) إبرابن ،السمرقلدال، أبو اللنب وصر بن حممد بن أمحد بن 
 الق بر .

 م(، زف وم السن أب وخم طرب ، زوق  إهلم ويب.18/4/2017:)ا قتع سالشرمي، هعود، ت  يخ 

 .ب أهكلد يبم(، السن أب   اأهلم، طععب دا  املعرفب اجل زعنب 1996)حممود، داود، رعدالع  ال  

ال ربال، ش ز  العن     تأوي   (، تفسريم2000-ھ1420) غ لب،اآلزليت، حممد بن شرير بن يزيد بن كثري بن  
 .1أمحد حممد ش كر، زؤهسب الره لب،  القرآ ، تح: 

م(، اجل ز  الصحنح املختصر " بحنح العخ  ال "، دا  ابن  1993-ھ1414العخ  ال، ) إمس رن اجلعفيت، حممد بن  
 كثري.

عل  لللشر السن أب، وك لب ال أوثروبولوشن للس  ح  ؤيب    ا شتم رنبم(، العلق ت 1993) إبرابن ،درعس، حممد يسرال 
 دزل و .والتو ي  

،   ل الدين ابن زلظو  ا وص  ال الرويفعيت م(1993- ھ1414أبو الفض ، حممد بن زكرم بن رليت، )   
 .3(، لس   العرب، دا  ب د ، بريوت،  ھ711اأفريقيت)ت

م(، الضوابط الشررنب للسن أب الرتوحينب   الفقا اأهلزيت، 2009شج  ، )العتنيب، ا لد  –زلصو ، حممد ا لد  
 ، )زلحق(.36رلوم الشريعب والق وو ، اجل زعب ا  دونب، اجمللد  د اه ت

 .1السن أنب، طععب دا  الكت ب احلديثب الق بر ،   (، الرتبنبم1990/ھ1421هع د ، يوهف شرب، )

 

 

 

 

 


