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ملخص
هدفت هذه الدراسة إىل حتليل ماهية السياحة لغة واصطالحا واستعمال القرآن
والسنة للمصطلح ،مث بيان ماهية السياحة الرتوحيية ،إضافة إىل التأصيل الشرعي
للسياحة الرتوحيية وبيان ألهم ضوابط السياحة الرتوحيية يف الفقه اإلسالمي،
وانتهاء ببيان احلكم الشرعي يف السياحة الرتوحيية يف البالد غري اإلسالمية،
متبعة املنهج الوصفي التحليلي .توصلت الدراسة إىل نتائج عدة؛ منها :كون
السياحة الرتوحيية تدخل ضمن املباحات ،شريطة التقيد مبجوعة ضوابط
كاستحضار نية العبادة واحتساب األجر فيها ،وأن ال تؤدي السياحة الرتوحيية
إىل تضييع األوقات بال فائدة كبرية ،وأن ال يؤدي التخطيط للسياحة الرتوحيية
إىل التقتري على النفس ،أما حكم السياحة الرتوحيية يف البالد غري اإلسالمية،
فقد خلصت الدراسة إىل أن األصل جواز السفر واالنتقال لبالد املسلمني وغري
املسلمني إال إذا وجد مانع قانوين التزاما بطاعة ويل األمر ،ووفقا جملموعة ضوابط
شرعية.

كلمات مفتاحية :السياحة الرتوحيية ،ضوابط ،الفقه اإلسالمي.
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ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the nature of tourism, language
and terminology, use of Qur'aan and Sunnah for the term, then
what is the meaning of recreational tourism, in addition to the
legalization of recreational tourism and a statement of the most
important rules of recreational tourism in Islamic jurisprudence,
and ending with the statement of Islamic ruling in recreational
tourism in non-Muslim countries, Analytical analysis. The study
has reached several results, including: The fact that recreational
tourism is included in the permissibility, provided that a set of
controls is maintained, such as refraining from worship and
calculating the wage, and that leisure tourism does not lead to
waste of time without great benefit, and that planning for
recreational tourism does not cause self-sacrifice. Ruling on
recreational tourism in non-Muslim countries, the study
concluded that the origin passport and transfer to the country of
Muslims and non-Muslims, unless there is a legal impediment to
obey the guardian, according to a set of legitimate controls.
Keywords:
Recreational
Jurisprudence

Tourism,

Controls,

Islamic

َّ
املقدمة
فتبني هلم ما حيل وما
ّ جاءت األحكام الفقهية لتضبط تصرفات املسلمني
 ومن مزااي الفقه اإلسالمي قدرته االستيعابية،ال حيل من أعمال وأقوال
 حيث غدت اليوم، من تلكم القضااي موضوع السياحة،للقضااي املستجدة
 وتشعب، فتشعبت أهدافها،علما قائما بذاته له أصوله النظرية والعملية
، وظهرت مكاتب خاصة هبا، وظهرت فيها املؤلفات الكثرية،البحث فيها
 فهذه السياحة متنوعة متعددة،وغدا الناس أكثر إقباال عليها من ذي قبل
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تبعا لتصورات خمتلفة ،وقد جاءت هذه الورقة لتخصص احلديث حول
السياحة الرتوحيية؛ وذلك من خالل النقاط اآلتية:
أوال :ماهية السياحة الرتوحيية.
اثنيا :التأصيل الشرعي إلابحة السياحة الرتوحيية.
اثلثا :الضوابط الشرعية للسياحة الرتوحيية يف الفقه اإلسالمي.
أولا :ماهية السياحة الرتوحيية

السياحة يف اللغة :من سيح :السني والياء واحلاء أصل صحيح ،ساح املاء
وجه األرض ،يقال ساح يف األرض،
يسيح سْيحا وسيحان :جرى على ْ
السيحان
السيوح و َّ
السياحة ،ابلكسر ،و ُّ
و َّ
السْيح :املاء اجلاري الظاهر ،و ّ
السْيحَّ :
السائح :الصائم املالزم للمساجد،
الذهاب يف األرض للعبادة ،و َّ
و َّ
وامل ْسياح :من يسيح ابلنَّميمة والشَّّر يف

األرضbin Fares, 1979 Al- (.

)Fayrouz Abadi, 2005

أما معىن السياحة يف املصطلح الشرعي؛ فقد وردت أبكثر من معىن منها:
السائحون
الصيام :ومنه قوله تبارك وتعاىل" :التَّائبون الْعابدون ْ
احلامدون َّ
احلافظون
الساجدون ْاآلمرون ابلْم ْعروف والنَّاهون عن الْمْنكر و ْ
َّ
الراكعون َّ
اّلل وب ّشر الْم ْؤمنني( "،التوبة )112 :وقال سبحانه" :عسى ربُّه إ ْن
حلدود َّ
طلَّقك َّن أ ْن ي ْبدله أ ْزواجا خْي را مْنك َّن م ْسلمات م ْؤمنات قانتات َتئبات
عابدات سائحات ث يّبات وأبْكارا؛"(التحرمي )5 :أي :صائمات ،أما وجه
الربط بني السياحة والصيام فيقال للصائم سائح؛ ألن الَّذي يسيح متعبدا
الزاد يطْعم ،والصائم ال يطْعم
يذهب يف األ ْرض ال زاد معه فحني َيد َّ
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أيْضا ،فلشبهه به مسي سائحا .ومن املعاين كذلك اجلهاد :قال عطاء:
السائحون اجملاهدون ،وكذلك األمان :قال هللا تعاىل" :فسيحوا يف ْاأل ْرض
اّلل ْخمزي الْكافرين؛"(التوبة:
اّلل وأ َّن َّ
أ ْرب عة أ ْشهر و ْاعلموا أنَّك ْم غْي ر م ْعجزي َّ
 )2أي سريوا يف األرض مقبلني ومدبرين آمنني غري خائفني أحدا من
أسر)Bin Kthyr, 1999( .

املسلمني حبرب وال سلب وال قتل وال
خنلص مما سبق أن كلمة السياحة استخدمت يف القرآن والسنة على
معنيني؛ األول :معىن عام شامل لكل ما تقدم وهو مطلق السري يف األرض
الذي هو أصل الوضع اللغوي للسياحة ،والثاين :معىن خاص وهو السري
يف األرض مبا يصدق عليه اسم السفر واملقصد منه طاعة هللا ،وأقوال
السلف كلها تدور يف هذا الفلك فهي داخلة يف هذا املعىن إما جمازا
كالصيام والتفكر ،أو حقيقة كاجلهاد يف سبيل هللا واهلجرة والسفر لطلب
العلم.
السياحة عند علماء هذا الفن تعين انتقال أي شخص من مكان إقامته
إىل أي مكان آخر ملدة قصرية نسبيا واإلنفاق من مدخراته وليس من
العمل يف املكان الذي يزوره ،وقيل هي :النشاط اإلنساين الذي يتعلق
ابحلركة والتنقل ،يقوم به فرد أو جمموعة أفراد بغرض االنتقال من مكان
آلخر ألسباب اجتماعية أو ترفيهية أو قضاء االجازات أو حلضور املؤمترات
أو املؤمترات أو للعالج واالستشفاء ،وليس بغرض العمل واإلقامة
الدائمة)Al-Jallad, 1998(.

تتعدد أنواع السياحة تبعا للدوافع واالحتياجات املختلفة اليت تكمن
خلفها ،وميكن تصنيف أنواع السياحة تبعا لعدد األشخاص املسافرين،
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وتقسم إىل سياحة فردية تتضمن سفر شخص واحد أو اثنني أو عائلة،
وسياحة مجاعية وتعين سفر عدة أشخاص يربط بينهم رابط معني مثل
شركة ،أو وزارة ،أو رحلة تنظمها إحدى شركات السياحة ،أو تصنيفها
تبعا لنوع وسيلة املواصالت وتقسم إىل سياحة برية وحبرية وجوية ،أو تبعا
للموقع اجلغرايف :فهناك السياحة الداخلية واخلارجية ،أو تبعا للغرض؛
فهناك السياحة العالجية ،والرايضية ،والتارخيية ،والثقافيةAl-(.
)Sharqawi, and Al-Khatab, 2006

أما السياحة الرتفيهية أو الرتوحيية فهي حماولة األشخاص االستمتاع والرتفيه
عن النفس وكسر امللل ورقابة احلياة اليومية أي حماولة للتغيري الستعادة
النشاط واالستجمام من عناء العمل عن طريق التوجه إىل السواحل أو
األماكن اخلضراء وغريها ،ويعد هذا النوع من أشهر أنواع السياحة وهو
مرتبط أبوقات اإلجازات مثل إجازات هناية األسبوع أو اإلجازات
الصيفية)Mqabalh, 2007(.
اثنيا :التأصيل الشرعي إلابحة السياحة الرتوحيية

أجاز اإلسالم النشاط الرتوحيي عموما ،ومن ضمنه السياحة الرتوحيية
وميكن للباحث القول أبنه مثّة بعض أصول الشرعية اليت تؤكد ذلك؛ منها:

ي ،قال... :قال:
روى اإلمام مسلم يف صحيحه ع ْن حْنظلة ْاألسيّد ّلقيين أبو بكْر ،ف قال :كْيف أنْت؟ اي حْنظلة قال :ق ْلت :نفق حْنظلة،
قال :سْبحان هللا ما ت قول؟ قال :ق ْلت :نكون عْند رسول هللا صلَّى هللا
اجلنَّة ،ح َّّت كأ َّن رأْي ع ْني ،فإذا خر ْجنا م ْن عْند
علْيه وسلَّم ،يذ ّكرن ابلنَّار و ْ
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رسول هللا صلَّى هللا علْيه وسلَّم ،عاف ْسنا ْاأل ْزواج و ْاأل ْوالد والضَّْي عات،
ف نسينا كثريا ،قال أبو بكْر :ف وهللا إ َّن لن ْلقى مثْل هذا ،فانْطل ْقت أن وأبو
بكْر ،ح َّّت دخ ْلنا على رسول هللا صلَّى هللا علْيه وسلَّم ،ق ْلت :نفق حْنظلة،
اي رسول هللا ف قال رسول هللا صلَّى هللا علْيه وسلَّم" :وما ذاك؟" ق ْلت :اي
اجلنَّة ،ح َّّت كأ َّن رأْي ع ْني ،فإذا
رسول هللا نكون عْندك ،تذ ّكرن ابلنَّار و ْ

خر ْجنا م ْن عْندك ،عاف ْسنا ْاأل ْزواج و ْاأل ْوالد والضَّْي عات ،نسينا كثريا ف قال
رسول هللا صلَّى هللا علْيه وسلَّم" :والَّذي ن ْفسي بيده إ ْن ل ْو تدومون على
ما تكونون عْندي ،ويف ال ّذ ْكر ،لصافحْتكم الْمالئكة على ف رشك ْم ويف
م َّرات)Muslim(".

طرقك ْم ،ولك ْن اي حْنظلة ساعة وساعة ،ثالث
وجه االستدالل من احلديث :قوله عليه الصالة والسالم" :ولك ْن اي حْنظلة
ساعة وساعة "،ثالث مَّرات؛ يعين ساعة للرب عز وجل ابلقرابت ،وساعة
مع األهل واألوالد ،وساعة للنفس حّت يعطي اإلنسان لنفسه راحتها،
كيال تسأم النفس وتفرت ،وإلعطاء ذوي احلقوق حقوقهمAl-Qari, (.
)2002

ما رواه اإلمام أمحد يف مسنده عن هشام بْن ع ْروة ،ع ْن أبيه ،ع ْن عائشة،احلبشة لعبوا لرسول هللا صلَّى هللا علْيه وسلَّم فدعاين ،ف نظ ْرت م ْن
"أ َّن ْ
ت :قال رسول
ف ْوق مْنكبه ح َّّت شب ْعت...قال يل ع ْروة ،إ َّن عائشة ،قال ْ
هللا صلَّى هللا علْيه وسلَّم ي ْومئذ "لت ْعلم ي هود أ َّن يف ديننا ف ْسحة إ ّين أ ْرس ْلت

حبنيفيَّة مسْحة )Ahmad, 2001("،فالنيب صلى هللا عليه وسلم أقر النشاط
الرتوحيي ألهل احلبشة وهم يلعبون ابحلراب ،ومسح للسيدة عائشة رضي
هللا عنها ابلنظر إليهم ،ليؤكد يف هناية احلديث أنه بعث ابحلنفية السمحة.
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قال اإلمام الغزايل" :ترويح النفس وإيناسها ابجملالسة والنظر واملالعبةإراحة للقلب وتقوية له على العبادة فإن النفس ملول وهي عن احلق نفور
ألنه على خالف طبعها فلو كلفت املداومة ابإلكراه على ما خيالفها
مجحت واثبت وإذا روحت ابللذات يف بعض األوقات قويت ونشطت
ويف االستئناس ابلنساء من االسرتاحة ما يزيل الكرب ويروح القلب وينبغي
أن يكون لنفوس املتقني اسرتاحات ابملباحات...وقال علي رضي هللا عنه:
روحوا القلوب ساعة فإهنا إذا أكرهت عميت ...على العاقل أن يكون له
ثالث ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة حياسب فيها نفسه وساعة
خيلو فيها مطعمه ومشربه فإن يف هذه الساعة عون على تلك الساعات".
()al-Ghazali

إضافة إىل ما سبق ،فقد تناول الفقهاء القدامى هذه املسألة وأكدوا على
أن األصل يف السفر اإلابحة ،وقد نقل ابن حزم اإلمجاع على ذلك حيث
قال" :واتفقوا أن سفر الرجل مباح ما مل تزل الشمس من يوم اخلميس"،
( )bin Hazmومن أقوال السلف يف إابحة السفر ،ومنه سفر التنزه
والفرجة:
•قال ابن عابدين" :األصل يف السفر اإلابحة إال بعارض حنو حج أو
جهاد فيكون طاعة أو حنو قطع طريق فيكون معصيةbin Abdeen, (".
)1992

•قال النفراوي" :حكم السفر اإلابحة وقد يعرض له الوجوب كالسفر
حلجة اإلسالم من املستطيع ،وكسفر الغزو يف حق الذكر القادر ،وقد
يعرض له الندب كالسفر لزايرة صاحل أو طلب علم غري واجب ،وقد
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تعرض له احلرمة كالسفر لقطع الطريق ،وقد تعرض كراهية كالسفر لصيد
اللهو واإلابحة كالسفر لتحصيل الربح لتكثري األموال من غري قصد قربة
به)Al-Nafrawi, 1995( .
من جهة أخرى ،فريى الباحث أن السياحة تدخل ضمن دائرة العبادة
العامة ،فمن نوى بسياحته جتديد النشاط واالستعانة بذلك على عبادة
هللا سبحانه أو نوى بسياحته اجلمع بني الرتفيه والرتويح وعمل آخر من
القرب اليت يتقرب هبا إىل هللا سبحانه من دعوة أو تعليم أو أتديب وغري
ذلك فإن سياحته ترتقي من دائرة اإلابحة إىل الندب والعبادة.
اثلثا :الضوابط الشرعية للسياحة الرتوحيية يف الفقه اإلسالمي
مثّة ضوابط شرعية تقيد حكم اإلابحة للسياحة الرتوحيية؛ منها:

احلرص على استحضار نية العبادة واحتساب األجر فيها ،أبن يكون
القصد من السياحة الرتويح عن النفس والزوجة واألوالد؛ كي يقبل املسلم
بعدها هبمة إىل العمل والعبادة ،فالنية هي اليت متيز العبادات عن بعضها
البعض ،وهي املميز للعادات عن العبادات ،والعبادة مبفهومها العام تشمل
أي عمل أو قول يقوم به املسلم شريطة أن يكون العمل مباحا وأن تكون
النية هلل تعاىل ،وقد كان الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم حيتسبون األجر
يف أعماهلم مجيعها ،فقد روى البخاري ع ْن أب ب ْردة ،قال :ب عث رسول
اّلل صلَّى هللا علْيه وسلَّم أاب موسى ،ومعاذ بْن جبل إىل اليمن ...،قال:
َّ
فكْيف ت ْقرأ أنْت اي معاذ؟ قال :أنم أ َّول اللَّْيل ،فأقوم وق ْد قضْيت ج ْزئي
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اّلل يل ،فأ ْحتسب ن ْوميت كما أ ْحتسب
من الن َّْوم ،فأقْ رأ ما كتب َّ
ق ْوميت)al-Bukhari, 2001(".
أن ال تؤدي السياحة الرتوحيية إىل تضييع األوقات بال فائدة كبرية ،فال
يكون الوقت املبذول يف السياحة على حساب الواجبات الشرعية ،فال
تؤدي السياحة إىل تفويت الصالة مثال؛ ذلك أن السياحة تدخل يف حكم
اإلابحة ،واملباحات إن أدت إىل تضييع الواجبات غدت حمرمة لغريها؛
ألن الفعل املباح إن أفضى إىل حمرم؛ فالشارع حيرمه؛ ألنه يكون بذلك
السبب يف الشر والفساد ،وكل ما أهلى وشغل عما أمر هللا به فهو منهي
عنه وإن مل حيرم جنسه كالبيع والتجارة.
من جهة أخرى ،فقد أكدت الشريعة اإلسالمية على أمهية الوقت من
ذلك قسم هللا جل شأنه مبختلف أطوار الوقت؛ كما يف قوله سبحانه:
"والضُّحى * واللَّْيل إذا سجى )Quran,93: 1-2( "،وقوله" :والْف ْجر *
وليال ع ْشر )Quran,89: 1-2("،إضافة إىل كون الشريعة اإلسالمية ربطت
ت
بعض العبادات ابألوقات؛ أبرزها الصالة ،قال سبحانه" :إ َّن َّ
الصالة كان ْ
على الْم ْؤمنني كتااب َّم ْوقوَت )Quran,3: 103("،والزكاة؛ كما يف قوله تعاىل:
"وآتواْ حقَّه ي ْوم حصاده )Quran,6: 141( "،وكذلك الصيام وربطه ابلوقت
وذلك برؤية هالل شهر رمضان قال صلى هللا عليه وسلم" :صوموا لرْؤيته
احل ُّج أ ْشهر
وأفْطروا لرْؤيته )al-Bukhari, 2001("،واحلج قال هللا تعاىلْ " :

َّم ْعلومات".

()Quran,2: 197
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بناء على ما سبق؛ فاألصل أن يكون املسلم مستثمرا لوقته فيما يعود عليه
ابلنفع ،وحري به يف السياحة الرتوحيية أن ال تستهلك جل وقته ،وهنا ال
بد من اإلشارة إىل التأكيد على أمهية االعتدال والتوسط وعدم اإلفراط يف
استهالك الوقت املباح ألنه الطريق لالستخدام األمثل للسياحة الرتوحيية
الشرعي)Mansour& Al-Otaibi, 2009(.

على النحو
أن ال يؤدي التخطيط للسياحة الرتوحيية إىل التقتري على النفس طوال
السنة ابالستدانة أو أبخذ قروض ربوية ،فقد يقرت البعض على نفسه وأهله
النفقة طيلة السنة هبدف التجهيز واإلعداد للسياحة ال سيّما إذا كانت يف

دولة أو دول خارجية ،والبعض قد يستدين هلذا اهلدف ،واالستدانة نوع
من الصدقة من الدائن للمدين ،وهذه ال تصح إال للضرورة ،والسياحة
الرتوحيية ال تصل إىل مرتبة الضرورة وميكن االستغناء والتعويض
عنه )Mansour& Al-Otaibi, 2009(،فسؤال الناس الصدقة ال حيل إال
ألصناف خمصوصة بيّنها النيب صلى هللا عليه وسلم ،ع ْن قبيصة بْن خمارق
يل ،قال :حت َّم ْلت محالة ،فأت ْيت رسول هللا صلَّى هللا علْيه وسلَّم أ ْسأله
ا ْهلال ّ
الصدقة ،ف نأْمر لك هبا ،قال :مثَّ قال " :اي
فيها ،ف قال :أق ْم ح َّّت أتْتي نا َّ
ت له
قبيصة إ َّن الْم ْسألة ال حت ُّل إَّال ألحد ثالثة رجل ،حت َّمل محالة ،فحلَّ ْ
ت ماله،
اجتاح ْ
الْم ْسألة ح َّّت يصيب ها ،مثَّ ميْسك ،ورجل أصاب ْته جائحة ْ
ت له الْم ْسألة ح َّّت يصيب قواما م ْن عْيش -أ ْو قال سدادا م ْن عْيش-
فحلَّ ْ

ت
ورجل أصاب ْته فاقة ح َّّت ي قوم ثالثة م ْن ذوي ْ
احلجا م ْن ق ْومه :لق ْد أصاب ْ
ت له الْم ْسألة ح َّّت يصيب قواما م ْن عْيش -أ ْو قال سدادا
فالن فاقة ،فحلَّ ْ
م ْن عْيش -فما سواه َّن من الْم ْسألة اي قبيصة س ْحتا َيْكلها صاحب ها
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حتا)Muslim("،
سْ

أما االقرتاض الربوي ،فكما هو معلوم فالراب من

احملرمات الشرعية ،فيحرم االقرتاض الربوي ألمر تروحيي ترفيهي ،قال هللا
َّ
الراب ال ي قومون إَّال كما ي قوم الَّذي ي تخبَّطه الشَّْيطان
تعاىل" :الذين َيْكلون ّ
َّ
الراب،
الراب ،وأح َّل َّ
اّلل الب ْيع وحَّرم ّ
س ذلك أبنَّه ْم قالوا :إَّنا الب ْيع مثْل ّ
من امل ّ
اّلل ،وم ْن عاد
فم ْن جاءه م ْوعظة م ْن ربّه فانْت هى ف له ما سلف وأ ْمره إىل َّ
صحاب النَّار ه ْم فيها خالدون )Quran,2: 275("،وع ْن جابر،
فأولئك أ ْ
َّ
َّ
الراب ،وم ْؤكله ،وكاتبه،
قال :لعن رسول هللا صلى هللا علْيه وسلم آكل ّ
وشاهديْه ،وقال :ه ْم سواء)Muslim(".

أن ال تقود إىل اإلسراف والتبذير يف النفقة؛ فاهلل عز وجل هنى عن التبذير
واإلسراف أال وهو جتاوز احلدود يف النفقةbin Hajar al-Askalani, (،
 )1379وقد جاء حترمي اإلسراف ابلنص عليه يف القرآن الكرمي والسنة
ب
النبوي ،أما يف القرآن فقد قال سبحانه" :وال ت ْسرفوا إنَّه ال حي ُّ
وبني سبحانه أن عاقبة املسرفني النار "وأ َّن
الْم ْسرفنيّ )Quran, 40: 43( "،
صحاب النَّار )Quran, 6: 141("،أما يف السنة فقد قال
الْم ْسرفني ه ْم أ ْ
َّيب صلَّى هللا علْيه وسلَّم" :كلوا وا ْشربوا والبسوا وتصدَّقوا ،يف غ ْري إ ْسراف
الن ُّ

س ما
وال خميلة "،وقال ابْن عبَّاس رضي هللا عنهما" :ك ْل ما شْئت ،والب ْ
خطأتْك اثْن تان :سرف ،أ ْو خميلة)al-Bukhari, 2001(".
شْئت ،ما أ ْ
َّ
إن النهج اإلسالمي الذي أكده القرآن الكرمي والسنة النبوية هو االعتدال
والتوسط يف األمور كلها؛ ومنها اإلنفاق ،قال هللا تعاىل" :والَّذين إذا أنْفقوا
سرفوا وملْ ي ْقت روا وكان ب ْني ذلك ق واما)Quran, 25: 67("،
ملْ ي ْ
345
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السياحة الرتوحيية؛ فقد سبق بيان إابحتها بيد أن الضابط الشرعي هنا أن
تكون نفقات السياحة يف حدود املعقول عرفا ،وأن ال يؤثر يف الواجبات
املالية الشرعية األخرى كالنفقة الزوجة واألوالد ونفقة من جتب عليهم
النفقة ،ويف اإلسراف املايل ابلسياحة الرتوحيية أضرار عدة؛ منها أن
اإلسراف جتاوز حلدود هللا وهذا التجاوز حمرم شرعا؛ فضال عن كونه متابعة
للشيطان ومؤاخاته قال تعاىل" :إ َّن الْمب ّذرين كانوا إ ْخوان الشَّياطني وكان
الشَّْيطان لربّه كفورا )Quran, 17: 27("،فضال عن كونه سببا للعقوبة
الدنيوية واألخروية؛ ويتضمن أيضا احلرمان من التوفيق الرابين قال تعاىل:
اّلل ال ي ْهدي م ْن هو م ْسرف ك َّذاب )Quran, 40: 28("،إضافة إىل
"إ َّن َّ
األضرار اجتماعية تتمثل يف كسر قلوب الفقراء واملساكني ،وإذكا للبغضاء
والشحناء بني طبقات اجملتمع ،فضال عما حيدثه اإلسراف من أضرار

اقتصادية تتمثل يف إهدار األموال وإضاعتها فيما حيقق املصلحة للفرد
واجلماعة ،وهو سبب لنزع الربكة يف مال الفرد واألمة فإذا سلمت السياحة
الرتوحيية من خطر اإلسراف يف النفقات اليت ينفقها املسلم فال أبس عليه،
شريطة أال يعارضه أعمال شرعية أخرى أوىل منهMansour& Al-(.
)Otaibi, 2009

أن ال يكون يف اجلهة أو البلد املسافر إليها منكر واضح ّبني كانتشار
الرذائل والفواحش ،كشواطئ العري وحفالت اجملون وأماكن الفسق،
فالسياحة الرتوحيية مثل أي مثل فعل أو قول مقيد ابلضوابط الشرعية
العامة للرجال والنساء ،كاالبتعاد عن االختالط احملرم ،وااللتزام بقواعد
اللباس الشرعي وحفظ العوارت وحرمة النظر إليها.
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احلرص على اختيار جمموعة صاحلة للسفر معها –ال سيّما يف السياحة
اخلارجية -جمموعة تدل على اخلري وحترص عليه ،وتبتعد عن املنكرات
وحتذر منها ،وغين عن القول ما للرفيق من أثر يف رفيقه ،ع ْن أب موسى،
اجلليس
الصالح ،و ْ
َّيب صلَّى هللا علْيه وسلَّم ،قال" :إََّّنا مثل ْ
اجلليس َّ
عن الن ّ
الس ْوء ،كحامل الْم ْسك ،ونفخ الْكري ،فحامل الْم ْسك :إ َّما أ ْن ْحيذيك،
َّ
وإ َّما أ ْن ت ْب تاع مْنه ،وإ َّما أ ْن جتد مْنه رحيا طيّبة ،ونفخ الْكري :إ َّما أ ْن ْحيرق
ثيابك ،وإ َّما أ ْن جتد رحيا خبيثة)Muslim(".
مثّة ضوابط مع السائح غري املسلم يف البالد اإلسالمية؛ منها :التعامل معه

بطريقة راقية تعكس صورة اإلسالم املشرقة لينقوهلا إىل غريهم يف بالدهم،
عما حرمه هللا تعاىل من إشاعة الفاحشة وإاثرة الغرائز ،والعمل
مث االبتعاد ّ
على توفري األمن للسائح األجنيب ،وهذا مبدأ أكده القرآن والسنة ،قال
اّلل
استجارك فأج ْره ح َّّت ي ْسمع كالم َّ
هللا تعاىل" :وإ ْن أحد من الْم ْشركني ْ
مثَّ أبْل ْغه مأْمنه )Quran, 9: 6("،ويف السنة النبوية ما رواه البخاري عن أ َّم
اّلل صلَّى هللا علْيه وسلَّم
هانئ بْنت أب طالب ،ت قول :ذهْبت إىل رسول َّ
اّلل زعم ابْن أ ّمي علي أنَّه قاتل رجال ق ْد
عام الفْتح ...ف ق ْلت :اي رسول َّ
اّلل صلَّى هللا علْيه وسلَّم" :ق ْد أج ْرن
أج ْرته فالن بْن هب ْي رة ،ف قال رسول َّ
م ْن أج ْرت اي أ َّم هانئ )al-Bukhari, 2001( "،من جهة أخرى ،فعلى
السائح األجنيب احرتام القيم والعادات والتقاليد اإلسالمية يف البلد حمل
الزايرة ،كااللتزام ابالحتشام يف امللبس والتصرفات ،وال يدعو إىل منكر،
أو القيام أبي عمل ضد اإلسالم واملسلمني)Ramdan,2013 (.
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إضافة إىل ما سبق ،فعلى السائح األجنيب االلتزام بقوانني الدولة اليت يقوم
ابلسياحة فيها ،فعلى سبيل املثال إذا أراد سائح أجنيب زايرة دولة اإلمارات
العربية املتحدة للسياحة البحرية فيها ،فال بد له من االلتزام ابلقواعد
القانونية هلذه السياحة؛ منها :ما نصت عليه املادة رقم- 24 :من قانون
استغالل ومحاية وتنمية الثروات املائية اإلمارايت لسنة 1999م" :-ال َيوز
الصيد يف مواسم اإلخصاب والتكاثر ويف املناطق اليت مينع الصيد فيها
بصورة دائمة أو مؤقتة ،كما ال َيوز صيد األحجام الصغرية من األحياء
املائية اليت تقل أطواهلا عن احلد املسموح به"...
اخلامتة
توصلت هذه الدراسة إىل:
أوال :فيما يتعلق مباهية السياحة الرتوحيية ،فقد خلصت الدراسة إىل كثريا
األرض ل ْلعبادة والتَّرُّهب،
من أهل اللغة حصر السياحة يف ذهاب الرجل يف ْ
بيد أن بعض املراجع اللغوية املعاصرة وسعت دائرة السياحة فذهبت إىل
أهنا :التنقل من بلد إىل بلد طلبا للتنزه أو االستطالع والكشف .أما معاين
السياحة يف القرآن والسنة؛ فقد خلصت الدراسة إىل أن كلمة السياحة
استخدمت يف القرآن والسنة على معنيني؛ األول :معىن عام شامل لكل
ما تقدم وهو مطلق السري يف األرض الذي هو أصل الوضع اللغوي
للسياحة والثاين :معىن خاص وهو السري يف األرض مبا يصدق عليه اسم
السفر واملقصد منه طاعة هللا ،وأقوال السلف كلها تدور يف هذا الفلك
فهي داخلة يف هذا املعىن إما جمازا كالصيام والتفكر ،أو حقيقة كاجلهاد
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يف سبيل هللا واهلجرة والسفر لطلب العلم .وفيما يتعلق مباهية السياحة
الرتوحيية فقد خلصت الدراسة إىل أهنا حماولة األشخاص االستمتاع والرتفيه
عن النفس وكسر امللل ورقابة احلياة اليومية أي حماولة للتغيري الستعداة
النشاط واالستجمام من عناء العمل عن طريق التوجه إىل السواحل أو
األماكن اخلضراء وغريها ،ويعد هذا النوع من أشهر أنواع السياحة وهو
مرتبط أبوقات اإلجازات مثل أجازات هناية األسبوع أو اإلجازات
الصيفية.
اثنيا :خبصوص التأصيل الشرعي إلابحة السياحة الرتوحيية ،فقد انتهت
الدراسة إىل أن السياحة تدخل ضمن املباحات ،شريطة التقيد مبجوعة
ضوابط؛ منها :احلرص على استحضار نية العبادة واحتساب األجر فيها،
وأن ال تؤدي السياحة الرتوحيية إىل تضييع األوقات بال فائدة كبرية ،إضافة
إىل أن ال يؤدي التخطيط للسياحة الرتوحيية إىل التقتري على النفس ،وأن
ال تقود إىل اإلسراف والتبذير يف النفقة ،فضال على أن ال يكون يف اجلهة
أو البلد املسافر إليها منكر واضح ّبني ،وختاما احلرص على اختيار جمموعة
صاحلة للسفر معها.
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