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ABSTRACT 

Ecotourism is one of the most important phenomena that have recently begun to 

spread among people. The purpose of this study is to explain the meaning of 

ecotourism legitimately, and to the specialists in contemporary tourism science. It 

also identifies the judge of ecotourism and its importance regulations. The study 

concludes that the organic of ecotourism is permissible according to the situation and 

the circumstances surround it. The study also reveals that this permission is restricted 

by some general Shari’ah regulations. Moreover, other special regulations control, 

ecotourism from Shari’ah perspective so it achieves the purpose of legislators. It is 

entertaining to the Muslim in a way that does not violate his religion and life world. 

Key words 

Shari'ah regulations – ecotourism - Islamic jurisprudence - religious awareness - 

Islamic identity 
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 ملخص ال

 
تعترب السياح  البيئي  من بني أهم املظاهر اليت بدأت تنتشر بني الناس حديثاً، وقد هدف هذا البحث إىل بيان معىن 

ةلق  املتخصصني يف عةلم السياح  املعاصر، وبيان حكم السياح  البيئي ، وأهم الضوابط املتعالسياح  البيئي  شرعاً، وعند 
هبا. وقد خةلص البحث إىل أن األصل يف السياح  البيئي  اجلواز، حبسب احلال  والظروف احملتف  هبا، وتوصل البحث إىل 

قصد يئي  من الناحي  الشرعي  فتحقق مأن هذا اجلواز مقيد بضوابط شرعي  عام ، وأخرى خاص  تضبط السياح  الب
 الشارع، وتروح عةلى املسةلم مبا ال خيل بدينه وال دنياه.

 الكةلمات املفتاحي :
 اهلوي  اإلسالمي  -الوعي الديين    -الفقه اإلسالمي      -السياح  البيئي      -الضوابط الشرعي    
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 مــــــقــــــــــــدمــــــــــــة

الناس إىل السياح  عةلى أهنا خمالف  لةلشريع  اإلسالمي  وفيها الفسوق والعصيان وما يغضب اهلل، وهذه النظرة خاطئ   ينظر
حيث أن يف السياح  احملمود النافع، وفيها املنبوذ واملذموم الضار، فإذا انضبطت األعمال واملعامالت السياحي  بأحكام 

كل ون فيها اخلري والنفع، ولكن إذا احنرفت عن شرع اهلل أصبحت شراً وضرراً و الشريع  اإلسالمي  حتولت إىل عبادة ويك
 ما يأيت منها من كسب ومال ممحوق.

وقد جاء االجتهاد الفقهي ليةليب حاجات الناس يف معاشهم ودنياهم باستنباط األحكام الشرعي  املتعةلق  بكل ما جيد 
املختةلف .  رن العشرين صناع  واسع  تتنافس يف ميادينها بني الدولمن وقائع معاصرة، حيث أصبحت السياح  يف هناي  الق

 ويعد انتشارها املتسارع مؤشراً ملظهر من مظاهر التنمي  احلديث  اليت وصةلها العامل اليوم.
ن مفالسياح  سابقاً كانت تقتصر عةلى جمرد السفر لةلتجارة أو البحث عن املعرف  والعةلم، ولكننا نراها اليوم أوسع بكثري 

اجملاالت السابق ، فقد أصبحت السياح  عةلم له أصوله وقواعده، وتشعب البحث فيه، وقد تبني من دراس  الفكر 
والرتاث اإلسالمي أن هلا أصوالً حث اإلسالم عةليها، كما استنبط الفقهاء الضوابط الشرعي  هلا ليتجنب املسةلمني شرها 

 وينتفعوا خبريها.
باً أغراضها، وحنن يف هذا البحث سنسةلط الضوء عةلى السياح  البيئي  اليت تعد عامالً جاذوالسياح  أنواع خمتةلف  حبسب 

لةلسياح إلشباع رغباهتم من حيث زيارة األماكن الطبيعي  املختةلف  والتعرف عةلى مقوماهتا الطبيعي . باإلضاف  إىل زيارة 
رآن الكرمي والسن  ي ، فالشريع  اإلسالمي  ومن خالل القاجملتمعات احملةلي  لةلتعرف عةلى عاداهتا وتقاليدها ومعتقداهتا الدين

النبوي  وضعت تصوراً شاماًل لبيئ  السياح  تشمل اإلنسان واحليوان والنبات واجلماد واملاء واهلواء، وقد أرسةلت الشريع  
ها املفسدة إبان يدرأ عن اإلسالمي  مبدأ سد الذرائع إىل الفساد أيًا كان نوعها، تقييدًا لةلتعامل مع بيئ  السياح ، ومبا

التصرف السيء يف املباحات أو احلقوق، فضاًل عن اجملاوزة والعدوان وهو مبدأ عظيم األثر يف توثيق مصاحل األم  مادياً 
ومعنويًا مبا يشمل موارد السياح ، ويندرج يف مضمون هذا املفهوم احلفاظ عةلى املقومات السياحي ، ومحاي  املوارد 

 ريع  اإلسالمي  أمان  ومسؤولي  يتطةلبها اإلميان وتقتضيها عقيدة االستخالف يف األرض.السياحي  يف الش
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 .20سورة العنكبوت: آي   1
 .13سورة احلجرات: آي   2

 
ويف عصرنا هذا كثري من الناس أختةلط عةليهم فهم معىن السياح  ويبعدوهنا عن معناها اإلسالمي والقرآين )التعبد والتوجه 

 القرآن وسن  والسبب يف ذلك هو االبتعاد عن معاينإىل اهلل تعاىل(، فأصبحت تدل عةلى خالف معناها )الرتفه والتنزه( 
 الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم وعدم التمعن يف قواعد الةلغ  العربي  وانتشار املصطةلحات الغربي  من مجيع أصنافها وأبعادها.

 مشكلة الدراسة: 
 تتحدد مشكةل  الدراس  يف األسئةل  اآلتي :

 نا؟ما معىن السياح  البيئي  اليت نشأت يف زمان -
 ما الضوابط الشرعي  العام  اليت ينبغي لةلمسةلم مراعاهتا عند قيامه باألنشط  السياحي  البيئي ؟ -
 ما القيم واألبعاد الرتبوي  لةلسياح  البيئي  يف اإلسالم ؟ -

 أهمية الموضوع: 
 وتنبع أمهي  املوضوع من ناحيتني:

هتدف إىل أهنا تعتمد ظاهرة جديدة تستوجب و  حيث األولى: من أهمية السياحة البيئية ذات التوازن البيئي نفسها
البحث والدراس  والتأمل يف الطبيع  والنباتات واحليوانات وتوفري الراح  لإلنسان مع محاي  البيئ  والتنوع احليوي والثقايف 

ح  حنو الةلمناطق السياحي ، وفق معادل  تنموي  واحدة وذلك عن طريق إعداد برامج سياحي  تعتمد عةلى توجيه السي
املواقع املميزة بيئياً مع التأكيد عةلى ممارس  سةلوكيات سياحي  إبداعي  ومفيدة، دون املساس بنوعي  البيئ  أو التأثري عةليها 

 وفق ضوابط وأحكام شرعي .
ر التدب فةلةلسياح  أهداف متنوع  منها: السياح  هبدف الثانية: من ناحية األهداف العامة النبيلة للسياحة في اإلسالم

والتأمل يف خةلق اهلل، أو التعارف بني الناس، أو طةلب العةلم احملمود، أو الدعوة إىل اهلل، أو اجلهاد يف سبيل اهلل، أو 
الرتويح عن النفس، أو أداء الفرائض والواجبات الديني  وما حكم ذلك، وقد حث القرآن الكرمي عةلى السياح  هبذا 

ةلَّهُ يُنِشُئ النَّْشأََة اآلِخَرَة ﴿ُقْل ِسريُوا يف اأَلْرِض فَانظُُروا َكْيَف بََدأَ اخْلةَْلَق ُُثَّ ال: تعاىلاملفهوم يف العديد من اآليات، منها قوله 
ُعوبًا َوقَ َباِئَل شُ ﴿يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخةَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعةْلَناُكْم : تعاىل. ويقول 1ِإنَّ الةلََّه َعةَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾

 ففي هذا حث عةلى السياح  ومن بينها السياح  البيئي .2.لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد الةلَِّه أَتْ َقاُكْم ِإنَّ الةلََّه َعةِليٌم َخِبرٌي﴾
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 .127م، ص2000، 1وحيد دويدي، البحث العةلمي) أساسياته النظري  وممارسته العةلمي  (، دار الفكر املعاصر، بريوت، ط رجاء 3
 .2سورة التوب  : اآلي   4

 
 منهج الدراسة:

 العةلمي القائم عةلى:والدراس  تعتمد عةلى املنهج 3 فاملنهج هو الطريق البني إىل احلق يف أيسر سبةله،
االستقراء ملصادر الفقه والتفسري واحلديث لةلوصول لةلنصوص من القرآن والسن  واملتعةلق  باملوضوع، وكذلك  -

 النصوص الفقهي  اليت هلا صةل  به.
 التحةليل الكامل هلذه النصوص حتةلياًل واعياً لكي نصل إىل حقيق  السياح  البيئي  وحكمها. -
 الضوابط العام  واخلاص  واملتعةلق  بالسياح  البيئي .االستنتاج وذلك جلمةل  من  -
مراعاة مقاصد الشرعي  العام  واخلاص  عند النظر يف األحكام املتعةلق  بالسياح  البيئي ، ألن مراعاة هذه املقاصد  -

 سيودي إىل ضبط األحكام، وارتباط اجلزئيات بالكةليات، وانسجام الفروع مع أصوهلا.
 خطة البحث: 
 إىل مقدم  ) منهجي  البحث ( وثالث مباحث وخامت قسم البحث 

 : مفهوم السياح  البيئي ، واحلكم الشرعي هلا يف الفقه اإلسالمي.المبحث األول
 أمهي  السياح  البيئي  يف اإلسالم ومقاصدها. المبحث الثاني:
 الضوابط الشرعي  العام  واخلاص  لةلسياح  البيئي . المبحث الثالث:
 : أبرز النتائج ، التوصيات، املراجع واملصادر.  ثم الخاتمة وبها

 المبحث األول
 مفهوم السياحة البيئية، والحكم الشرعي لها في الفقه اإلسالمي.

 أواًل: السياحة لغة وشرعًا: 
أصةلها سيح وهو السري. قال ابن فارس: " ِسيح "" السني والياء واحلاء أصل صحيح، وقياسه قياس  السياحة في اللغة

، والسيح: املاء اجلاري، 4﴾ َفِسيُحوا يف اأْلَْرِض أَْربَ َعَ  َأْشُهرٍ  ﴿ ما قبةله. يقال ساح يف األرض. قال اهلل جل ثناؤه:
فإن "،  ذرئك مصابيح الدجى، ليسوا باملذابيع وال املساييح البً أول"  يف قوله حديث عةلي كرم اهلل وجهه واملساييح يف

 املذاييع مجع مذياع، وهو الذي يذيع السر ال يكتمه. واملساييح، هم الذين يسيحون يف األرض بالنميم  والشر واإلفساد 
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-ھ1423( احملقق: عبدالسالم حممد هارون، معجم مقاييس الةلغ ، احتاد الكتاب العرب، ھ395القزويين الرازي، أبو احلسني)ت أمحد بن فارس بن زكرياء 5

 .3/120م:2002
 ھ1414، 3(، لسان العرب، دار صادر، بريوت، طھ711حممد بن مكرم بن عةلي، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي)ت 6
 :2/493. 
 .1/467إبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، حامد عبدالقادر، حممد النجار، املعجم الوسيط، جممع الةلغ  العربي  بالقاهرة، دار الدعوة: 7
 .2آي  سورة التوب :  8
ققه وخرج أحاديثه حممد حممد ، حھ310-224أيب جعفر حممد بن جرير الطربي، تراث اإلسالم/ تفسري الطربي، جامع البيان عن تآويل آي القرآن،  9

 ..8/142، القرطيب اجلامع ألحكام القرآن، أليب عبداهلل بن أمحد األنصاري، اجملةلد األول، دار الفكر، 10/66شاكر، دار املعارف مبصر، 
 .112سورة التوب : آي   10
 .15م، ص2015، 11العراق، العدد أبو الفتوح عبدالقادر شاكر، السياح  يف القرآن الكرمي ، جمةل  العةلوم اإلسالمي ،  11

 
ك تشبيهاً طط . ومسي بذلبني الناس. ومما يدل عةلى صح  هذا القياس قوهلم ساح الظل، إذا فاء. والسيُح: العباءة املخ

 ، السيُح:  املاء الظاهر اجلاري عةلى وجه األرض. ومجعه سيوح. وقد ساح سيحاً وسيحاناً.5خلطوطها باملاء اجلاري
والسياحٌ : الذهاب يف األرض لةلعبادة والرتهب، وقد ساح، ومنه املسيح بن مرمي يف بعض األقاويل، كان يذهب يف 

وجاء يف املعجم الوسيط:) السياح : التنقل من بةلد إىل 6األرض فأينما أدركه الةليل صف قدميه وصةلى حىت الصباح. 
نا إن املراد من السياح  السري يف األرض والتنقل سواء كان لةلعبادة إذاً يتبني ل7بةلد طةلباً لةلتنزه أو االستطالع والكشف(.

 أو غريها.
ف ، فيةلزم البحث يف القرآن والسن  الستخالص معىن السياح  فيها وصوالً لتعريالسياحة في اإلصطالح الشرعيوأما   

 مناسب لةلسياح  يف حبثنا.
 وهي:ورد لفظ السياحة في القرآن الكريم في مواضع ثالثة،   
ُر ُمْعِجزِي الةلَِّه َوَأنَّ الةلََّه خُمْزِي اْلَكافِ :  عز وجل قوله –أ   .8رِيَن﴾﴿َفِسيُحوا يف اأْلَْرِض أَْربَ َعَ  َأْشُهٍر َواْعةَلُموا أَنَُّكْم َغي ْ

ني حبرب وال مواملعىن: "أي: قل هلم يا نبينا الكرمي سيحوا أي: سريوا مقبةلني ومدبرين وآمنني غري خائفني أحداً من املسةل
فالسياح  يف هذه اآلي  الكرمي  تعين املعىن الةلغوي وال تتعداه، وهو الذهاب يف األرض، والسري 9سةلب وال قتل وال أسر.

 فيها، وال تتضمن معىن شرعياً زائداً. 
اْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر السَّاِجُدوَن اآْلَِمُروَن بِ التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن احْلَاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن  ﴿قوله تعاىل:  –ب 

 .10َواحْلَاِفظُوَن حِلُُدوِد الةلَِّه َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِننَي﴾
 فهي صف  من صفات أهل احلن  املؤمنني. 11السائحون هم الصائمون
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 .11/37الطربي ، جامع البيان،  12
، وانظر: باب يف النهي عن السياح : من ساح يف األرض يسيح إذا ذهب فيها، واملراد مفارق  األمصار، 87، 2/393ابن كثري، تفسري القرآن العظيم،  13

ذات، يف الذهاب يف األرض قهراً لنفسه مبفارق  املألوفات، واملباحات، والةل - ملسو هيلع هللا ىلص -النيب وسكىن الرباري، وترك اجلمع  واجلماعات، كأن هذا السائل استأذن 
العظيم آبادي أبو  يف التبتل، حممد مشس احلق –رضي اهلل عنه  –وترك اجلمع  واجلماعات، وتعةليم العةلم وحنوه فرد عةليه ذلك، كما رد عةلى عثمان بن مظعون 

، قال ابن القيم: " وعوضهم بيوم اجلمع  عن السبت واألحد، وعوضهم اجلهاد عن السياح  والرهباني ، 7/118ود، الطيب، عون املعبود شرح سنن أيب دا
، وانظر احلث عةلى السياح  الشرعي : ابن الصالح، أدب املفيت واملستفيت، 1239/ 3وعوضهم بالنكاح عن السفاح"، وانظر: ابن القيم، أحكام أهل الذم ، 

 .36رك، اجلهاد، ص، وابن املبا 1/197
(، لطائف اإلشارات "تفسري القشريي"، احملقق: إبراهيم البسيوين، اهليئ  املصري  العام  لةلكتاب، ھ465عبدالكرمي بن هوزان بن عبداملةلك القشريي )ت  14

 .2/67: 3مصر، ط
 .5سورة التحرمي: آي   15

 
صائم ، وقال سفيان بن عينيه: "إمنا قيل لةل-رضي اهلل عنهما  -وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس الصائمون: – 1

: "سياح  أهنا قالت –رضي اهلل عنها -سائح ألنه يرتك الةلذات كةلها، من املطعم واملشرب واملنكح". وروي عن عائش 
 12أنه قال: " سياح  أميت الصيام".-عةليه السالم  –هذه األم  الصيام "، ورواه أبو هريرة مرفوعاً عن النيب 

يف -عةليه السالم  –قال عطاء: السائحون اجملاهدون، وروي أبو أمام  أن رجاًل استأذن رسول اهلل  ون:المجاهد – 2
 13السياح  فقال: "إن سياح  أميت اجلهاد يف سبيل اهلل ".

 المهاجرون. – 3
 طلبة الحديث والعلم. – 4

مشارق  لألستبصار، ويسيحون بقةلوهبم يفويقال: ) السائحون الذين يسيحون يف األرض عةلى جه  االعتبار طةلبًا 
األرض ومغارهبا وبالتفكر يف جوانبها ومناكبها، واالستدالل بتغريها عةلى منشئها، والتحقق حبكم  خالقها مبا يرون من 

 14اآليات فيها، ويسيحون بأسرارهم يف املةلكوت فيجدون روح الوصال، ويعيشون بنسيم األنس بالتحقق بشهود احلق(.
رًا ِمْنُكنَّ ُمْسةِلَماٍت ُمْؤِمَناٍت قَانَِتاٍت تَائِبَ  ﴿: عز وجلقوله  –ج  اٍت َعاِبَداٍت َعَسى َربُُّه ِإْن طةلََّقُكنَّ َأْن يُ ْبِدَلُه أَْزَواًجا َخي ْ

 15.﴾ َساِئَحاٍت ثَ يَِّباٍت َوأَْبَكارًا
قال زيد بن ، و -ضي اهلل عنهم قال القرطيب معىن: "سائحات": " صائمات، قاله: ابن عباس واحلسن وابن جبري = ر 

 سياح  إال اهلجرة.-عةليه الصالة والسالم  –، قال زيد: وليس يف أم  حممد ن: مهاجرتانأسةلم وابنه عبد الرمح
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 ،   الرتوحيي  يف الفقه اإلسالمي، دراسات عةلوم الشريع  والقانون، اجلامع  األردنيخالد شجاع العتييب ، الضوابط الشرعي  لةلسياح –حممد خالد منصور  16

 .763م، ص2009، )مةلحق(، 36اجملةلد 
، )مةلحق(، 36دةلحممد خالد منصور، وخالد شجاع العتيبي  الضوابط الشرعي  لةلسياح  الرتوحيي  يف الفقه اإلسالمي، دراسات، عةلوم الشريع  والقانون، اجمل 17

 .265م، ص2009

 
والسياح : اجلوالن يف األرض، وقال الفراء والقتيب وغريمها: " مسي الصائم سائحا، ألن السائح ال زاد معه، وإمنا يأكل 

 16الطعام "، وقيل: ذاهبات يف طاع  من ساح املاء إذا ذهب".من حيث جيد 
مما سبق يتبني أن لفظ السياح  يف نصوص الشرع يراد هبا األمور الشرعي  اليت يتحقق هبا املعىن الةلغوي كالصيام، واجلهاد، 

 و اهلجرة، طةلب  العةلم واألمان والسري يف األرض بقصد التفكر يف قدرة اخلالق عز وجل.
 أنواع السياحة :  ثانياً:

 :17ولةلسياح  أنواع من أمهها
السياح  وفقًا لةلغرض منها سياح  مؤمترات، وسياح  أثري  وتارخيي  ورياضي  وصح  وعالج، وترفيه  -1

 واستجمام، وثقافي ، وبيئي ، وديني  كاحلج والعمرة.
 السياح  باعتبار العدد سياح  فردي  ومجاعي . -2
 طالئع، شباب، ناضجني، متقاعدين.السياح  وفقاً لةلعمر سياح   -3
 السياح  وفقاً ملدة اإلقام  أيام ومومسي  وعابرة. -4
 السياح  وفقاً لةلنطاق اجلغرايف: سياح  داخةلي  وخارجي . -5

وقد استقر األمر عةلى أن السياح  املعاصرة لفظ  تطةلق عةلى السفر بقصد املتع  والرتويح عن النفس، لذا تركز حبثنا 
 سالم ملوضوع السياح  بشكل عام والسياح  البيئي  بصورة خاص .هذا لتوضيح نظرة األ

 ثالثاً: مفهوم السياحة البيئية:
عدة ميكن أن تشمل و  " مفهوم واسع يف مشوليته، يف حني تشكل البيئ  العنصر األهم فيه، " السياحة البيئية -

التبادلي   السياح  والبيئ  بحيث تتميز العالق  بني " غابات، صخور، كهوف، شواطيء، جزر....."،مجاالت: 
والتداخل، وجناح املشاريع االستثماري  يف السياح  كان نتاجاً لتفاعةلها مع البيئ  حيث األماكن اجلذاب  واملناظر 
الطبيعي  واملناخ املعتدل كل ذلك ساعد عةلى توسع السياح  دوليًا وإقةليميًا وحمةلياً، ومل يظهر مفهوم السياح  

 العقود األخرية، وتشمل السياح  البيئي  فن التجول والسفر إىل مناطق طبيعي  من أجل البيئي  إال خالل 
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 -مع  بريزيتامرام حممد حسن حنون، السياح  البيئي  يف حمافظ  أرحيا: الوضع الراهن واسرتاتيجيات االستدام  ، رسال  ماجستري غري منشورة، ج 18

 . 55، ص 2015فةلسطني، 
 م.0002/2001م(: تقرير حال  البيئ  يف األردن 2001مرصد البيئ  األردين) –مركز األردن اجلديد لةلدراسات  19
 .2006حممد رياض العياش، مركز التدريب السياحي والفندقي، دمشق،  20
، 2004اعي ، مسعاد عذيب، أمساء ابا وحسني، أنوار عبده، السياح  البيئي  يف دول  الكويت: حتةليل اآلثار واسرتاتيجي  االستدام ، جمةل  العةلوم االجت 21

 .309ص-291(: ص2,)ع26اجملةلد 

 
األستمتاع مبشاهدة الطبيع  وما فيها دون التدخل والعمل عةلى احملافظ  عةلى البيئ ، وقد ظهر هذا التوجه بصورة  

الحتياجات السياحي  ال ينبغي والذي يةلح أن ا18م 1980كبرية يف الدول املتقدم ، وهذا ما أكده ميثاق مانيال 
أن تةلىب عةلى حساب املصاحل االجتماعي  واالقتصادي  لسكان املناطق السياحي  أو البيئي ، وعةليه فإن عمةلي  التنمي  
السياحي  جيب أن تُراعي اجلانب البيئي وتعطيه أمهي  كبرية، وقد عمل الباحثون عةلى حتديد العناوين العريض  هلذه 

 وصفها بالسياح  املعتمدة مباشرة عةلى البيئ . السياح  من خالل
 تعاريف السياحة البيئية:

تُعرف السياح  البيئي  حسب الصندوق العاملي لةلبيئ  بأهنا " السفر إىل مناطق طبيعي  مل يةلحق هبا التةلوث ومل يتعرض 
اهتا ماضياً وحاضراً. ويعترب وجتةليات حضار توازهنا الطبيعي إىل اخلةلل، وذلك لالستمتاع مبناظرها ونباتاهتا وحيواناهتا الربي  

هذا النوع من السياح  هامًا جدًا لةلدول النامي ، لكونه ميثل مصدرًا لةلدخل، إضاف  إىل دوره يف احلفاظ عةلى البيئ  
ر دوترسيخ ثقاف  وممارسات التنمي  املستدام ، وقد جاء يف الدليل اإلرشادي لةلسياح  املستدام  يف الوطن العريب، والصا

 عن جامع  الدول العربي ، وبرنامج األمم املتحدة لةلبيئ  والطبيع " أن السياح  البيئي  هي عمةلي  تعةلم وثقاف  وتربي  مبكونات
  19البيئ ، وبذلك فهي وسيةل  لتعريف السياح بالبيئ  واألخنراط هبا.
ر املسئول إىل املناطق الطبيعي  الذي ) بأهنا السف 1991بينما عرفت من قبل جمةلس إدارة مجعي  السياح  البيئي  عام 
يف حني أن األحتاد العاملي لةلحفاظ عةلى الطبيع  عرف 20حيافظ عةلى البيئ  ويدعم حتقيق الرخاء لةلسكان احملةليني (.

) بأهنا الرتحال املسئول والزيارة إىل مناطق مازالت تتمتع جبماهلا الطبيعي وذلك هبدف  1996السياح  البيئي  يف العام 
تمتاع بالطبيع  وباملظاهر الثقافي  املوجودة باملنطق ، إضاف  إىل دعم الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي لةلسكان األس

وحىت نطةلق عةلى السياح  أسم السياح  البيئي  فإن ذلك جيب أن يتوافق بالكامل مع أهداف احلماي  واحلفاظ 21احملةليني(.
م يف توليد ق عةلى ثقاف  اجملتمع املعين واملضيف، كما جيب أن تساهيف البةلد املعين، وبنفس الوقت أن تؤثر عةلى اإلطال

  كذلك بأهنا جمموع  أفكار وخطوط هتدف مجيعها إىل احملافظ  عةلى املوروثات  عرفتالدخل املستمران ألفراد اجملتمع. و
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 م.2005السياح  البيئي  يف سوريا، دمر، أكرم كوس ،  22
 .76م، ص2008حميي حممد مسعد، األجتاهات احلديث  يف السياح ، املكتب اجلامعي احلديث، مصر،  23

24 Jimenez, Gracie Herrera .Hand book of ecotourism in protected area of Vietnam.FUNDESO.2011. Jose 
25 of ecotourism, school of tourism and hotel management, CABI Publishing; New  David Weaver, Engclopedia

York. USA, 2001. Megan Wood, 2002 
حتتاج اسرتاتيجي  وطني  لةلنهوض هبا، الوحدة، جمةل  يومي  تصدر عن مؤسس  الوحدة لةلصحاف  والطباع  والنشر والتوزيع،  –وداد إبراهيم، السياح  البيئي   26
 (.09:40م )11-01-2010( wehda@thawra.comم. )2009-04-26شق، دم
 .87-86م، صص2007أمحد حممود مقابةل ، صناع  السياح ، دار كنوز املعرف ، األردن،  27

 م.1998الشباب، بغداد، خةليل إبراهيم املشهداين، العوامل اإلجتماعي  وأثرها يف تنمي  السةلوك الرتوحيي عند  28

 
ى تعمل عةلى خةلق سياح  املدالسياحي  احلضاري  واألثري  والديني  والطبيعي  بكل عناصرها، وفق خط  إسرتاتيجي  بعيدة 

 .22شامةل  ورفيق  بالبيئ 
 تنطةلق من النقاط التالي : السياحة البيئيةاعتماداً عةلى ما تقدم فإن املعايري احلامس  لتسمي  

 ضمان احلد األدىن من اآلثار الطبيعي  واالجتماعي  والديني  عةلى املنطق  اهلدف. -
 اإلسالمي  يف املوقع الطبيعي. تقدمي ثقاف  وتعةليم بيئي لةلسائح وفق الشريع  -
 .23محاي  النظام البيئي، مما يعود بالنفع عةلى البيئ  باحلفاظ عةليها،  وعةلى السياح  بتوفري مقوماهتا -
. وتقةليل اآلثار السةلبي  واليت قد تؤثر عةلى كل من البيئ  الطبيعي  أو 24إحرتام الثقافات احملةلي  والعادات والتقاليد -

 25ر هبا.البيئ  الثقافي  أو تض
كما ميكن تعريف السياح  عةلى أهنا " هي سياح  التمتع املةلتزم بالطبيع  ومكوناهتا، وهي اليت تتم دون اإلخالل بنظم 
البيئ ، وبدون أي تأثري عةلى مكونات التنوع احليوي، مع إنتاج فرص إقتصادي  جتعل احملافظ  عةلى املصادر الطبيعي  ذات 

 .26فائدة مستدام  لةلسكان احملةليني
 دوافع رواد السياحة البيئية:

يقصد برواد السياح  البيئي  من املتمرسني السائحني الذين قاموا برحةل  سياحي  واحدة عةلى األقل، فرائد السياح  البيئي  
 27أو السائح البيئي هو الشخصي  اليت تتصف باخلصائص التالي :

 لديه رغب  كبرية لةلتعرف عةلى األماكن الطبيعي  واحلضاري ، - 1
 احلصول عةلى خربة حقيقي ، واحلصول عةلى اخلربة الشخصي  واالجتماعي . - 2
 التفاعل مع السكان احملةليني واإلخنراط بثقافاهتم وحياهتم اإلجتماعي . - 3
 28اإلنفاق لةلحصول عةلى اخلربة وليس من أجل الراح . حيبذ - 4

mailto:wehda@thawra.com
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 م.2008سعد إبراهيم احلمد، ختطيط وتنمي  خدمات السياح  الديني ، أطروح  الدكتوراه، جامع  ساند كةلمينس،  29
ي  املستدام  التنمو عادل حممد شنفري، الشواطيء البحري  كأحد مقومات السياح  البيئي  يف أقةليم البطنان، مشارك  حبثي  يف املؤمتر العةلمي الرابع لةلبيئ   30

 .452(، اجملةلد الرابع، صICESDليبيا، ) -، إجدابيا2016نوفمرب  22-20باملناطق اجلاف  وشبه اجلاف ، 

 .139ص 9م، ج1997النووي ، اجملموع، الناشر دار الفكر بريوت،  31
 .14صم، 2014، 1األردن، عمان، طخالد عبدالرمحن آل دغيم، اإلعالم السياحي وتنمي  السياح ،  32

 
 قواعد السياحة البيئية

التخطيط السةليم لةلسياح  البيئي  املستدام  كما جاء يف الدليل اإلرشادي لةلسياح  املستدام  يف الوطن العريب، والذي  
حيتاج إىل إدارة سةليم  وواعي  تشمل خمتةلف اجلوانب بدءاً من إدارة الزوار، وذلك من خالل توفري مراكز دخول لةلزوار 

م  ت اإلرشادي ، ووجود أنظم  وقوانيني لةلسيطرة عةلى أعداءهم، وتوفري إدارة سةلييف املواقع السياحي  لتزويدهم باملعةلوما
لةلموارد الطبيعي  والبشري  ومحايتها، وإعداد برامج التوعي  والتثقيف البيئي والديين من خالل توعي  السكان احملةليني 

تساعد يف ألرشادات السياحي  اليت سومشاركتهم، وإذا متت املوافق  عةلى قواعد السياح  البيئي  ميكن تطوير بعض ا
 29تقةليل اآلثار السةلبي  لةلسياح ، ومن هذه القواعد:

 تقةليل اآلثار السةلبي  لةلسياح  عةلى املوارد الطبيعي  والثقافي  والديني  يف املناطق السياحي . - 1
 نسجم مع ظروف البيئ .التحتي  اليت تتثقيف السياح بأمهي  احملافظ  عةلى املناطق الطبيعي  واألعتماد عةلى البني   - 2
العمل عةلى مضاعف  اجلهود لتحقيق املردود املادي لةلبةلد املضيف من خالل استخدام املوارد احملةلي  الطبيعي   - 3

 واإلمكانات البشري .
 30إجراء البحوث الديني  والبيئي  يف املناطق السياحي  لتقةليل اآلثار السةلبي . - 5

 البيئية في الفقه اإلسالمي: الحكم الشرعي للسياحة 
إن اإلسالم وضع مبادئ وقواعد جيب مراعاهتا قبل الدخول يف حرك  السياح  البيئي ، وصاغ الكثري من الباحثني 
والعةلماء هذه الضوابط، ووضعوا هلا أصواًل ملا حيل وحيرم يف باب املعامالت، وبينوا عالقتها باجلانب األخالقي. 

ل  عظمى يف اإلسالم، وذلك ملا هلا من فوائد متعددة، تعود عةلى الفرد واجملتمع، ومن ُث حيث نرى إن لةلسياح  منز 
،ومبا تقتضيه احلكم ، ألن الناس حباج  بعضهم، وجيب أن تكون 31فقد أمجع مجيع املسةلمون عةلى جوازها يف اجلمةل 

رف عةلى املعروف  يف الكرة األرضي ، والتعالسياح  واالرحتال ألغراض شرعي  ومنها اكتشاف املناطق واألقاليم غري 
 وقد اتضح جةلياً عمق االقرتان بني السياح  البيئي  32الشعوب واحلضارات لةلتعاون معها يف ميادين احلياة املختةلف .
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 .9سورة الروم: اآلي   33
 .13سورة احلجرات: اآلي   34

 
واألخالق يف اإلسالم، يف كاف  امليادين حبيث ال ميكن الفصل بينهما يف اإلسالم، مما كان سببًا يف إسالم الكثري 

 أبناء األمم األخرى، وهذا ما سيتضح يف املبحث التايل.من 
 المبحث الثاني

 أهمية السياحة البيئية ومشروعيتها في اإلسالم
تعترب السياح  يف نظر اإلسالم بأهنا التنقل من مكان إىل مكان هبدف التدبر والتأمل يف خةلق اهلل أو التعارف بني 

إىل اهلل، أو اجلهاد يف سبيل اهلل، أو الرتويح عن النفس، أو أداء الفرائض الناس، أو طةلب العةلم احملدود، أو الدعوة 
والواجبات الديني  وما يف حكم ذلك، وحيكم ذلك كةله أحكام وضوابط الشريع  اإلسالمي  حىت تكون صاحل  

 ونافع .
أَوملَْ  ﴿جلو  عز، منها قوله في العديد من اآليات ولقد حث القرآن الكريم على السياحة بالمفهوم السابق
 َأْكثَ رَ  َوَعَمُروَها اأْلَْرضَ  َوأَثَاُروا قُ وَّةً  مْ ِمن ْهُ  َأَشدَّ  َكانُوا  ۚ  َيِسريُوا يف اأْلَْرِض فَ يَ ْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُ  الَِّذيَن ِمْن قَ ْبةِلِهْم 

 ﴿تعاىل: وقوله 33،َيْظةِلُموَن﴾ مْ ُه لَِيْظةِلَمُهْم َولََِٰكْن َكانُوا أَنْ ُفَسهُ َما َكاَن الةلَّ فَ  ۚ   بِاْلبَ ي َِّناتِ  ُرُسةُلُهمْ  َوَجاَءتْ ُهمْ  َعَمُروَها ممَّا
 ِإنَّ  ۚ  ْم أَتْ َقاكُ  الةلَّهِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ  ۚ  يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخةَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثىَٰ َوَجَعةْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا 

، كما يعترب السفر إىل األراضي املقدس  لةلعمرة واحلج سياح  ديني ، ولةلتعارف بني الناس ﴾َخِبريٌ  َعةِليمٌ  الةلَّهَ 
) ال تشد الرحال إال  :صةلى اهلل عةليه وسةلموحتقيق العديد من املنافع املشروع ، ويف هذا اخلصوص يقول رسول اهلل 

واملسجد احلرام () رواه البخاري (، ففي هذا احلديث حث إىل ثالث مساجد مسجدي هذا واملسجد األقصى 
 عةلى السياح  الديني .

وكان الفقهاء يسيحون من مكان إىل آخر لطةلب العةلم، وكان الدعاة جيوبون األرض لنشر دعوة اإلسالم، وكان 
تنقةلون ر املسةلمون ياجملاهدون يرتكون ديارهم وأمواهلم وأهةليهم من أجل جعل كةلم  اهلل هي العةليا، كما كان التجا

 من دول  إىل دول  لةلتجارة والدعوة وهكذا، وهذه مجيعها مناذج من أشكال السياح  يف اإلسالم.
ولةلسياح  يف اإلسالم بوجه عام، ولةلسياح  التجاري  بوجه خاص أمهي  عظمى، فهي داخةل  ضمن إطار مطةلق السفر 

 ا الم مشروع  حيث " دعا إليها القرآن الكرمي، وحثت عةليهاملباح كاهلجرة، والسري، واإلرحتال، فالسياح  يف اإلس
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 .185زكي حسني زيدان، حقوق السائح وواجباته يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، مذكرات كةلي  احلقوق بطنطا، مصر، د/ت ، ص 35

 داود" وجود إسناده العراقي يف "ختريج بريوت وحسنه األلباين يف"صحيح أيب -، صيدا 2486ح -5،ص3سنن أيب داود، باب النهي عن السياح ، ج 36
 (.2641إحياء عةلوم الدين" )

يف  6287(. عن ليث عن طاوس وقال األلباين يف ضعيف اجلامع )ضعيف ( انظر حديث رقم: 15860، رقم 8/448رواه عبدالرزاق يف مصنفه ) 37
 م.2002- ھ1423، 1ضعيف اجلامع السيوطي طبع عةلى نفق  األستاذ الدكتور حسن عباس زكي، ط

 .ھ1414، 3بريوت، ط –الناشر: دار صادر  2/492ابن منظور، لسان العرب،  38
 .264م،ص2001/ ھ1421، 1لبنان، ط -أبو الفرج عبدالرمحن بن عةلي بن حممد اجلوزي، تةلبيس إبةليس، دار الفكر لةلطباع  والنشر، بريوت 39
 .264ابن اجلوزي، تةلبيس إبةليس ، مرجع سابق، ص 40
 وما بعدها. 39م، ص1996باري حممود داود، السياح  يف اإلسالم، طبع  دار املعرف  اجلامعي  باالسكندري ، ينظر: عبدال 41

 
سواء أكانت داخةلي  أم خارجي . وتنبع 35السن  النبوي ، وذلك لتحقيق أهداف مشروع ، وهي كذلك يف القانون

آن ر أمهي  السياح  يف اإلسالم من مقاصدها السامي ، وأهدافها العالي ، ومما دل عةلى مشروعيتها وأمهيتها ورد يف الق
الكرمي عدد من الشواهد الدال  عةلى أمهي  السياح  والسري يف األرض واإلنتقال والذهاب يف رحالت سياحي  لرؤي  

 بقايا وآثار األمم السابق لةلعظ  والعربة.
 فقد ورد لفظ السياح  يف السن  النبوي  ففي سنن أيب داود عن أيب وأكدت السنة النبوية على المعنى السابق

 اجلهاد : "إن سياح  أميتعةليه الصالة والسالم رجاًل قال: يا رسول اهلل، ائذن يل يف السياح ، قال النيب أُمام ، أن
ةلى اهلل صفالسياح  اليت سأل عنها الرجل هي السفر ألجل الرهبن  وتعذيب النفس، فأرشده النيب  36يف سبيل اهلل".

 بذل هاد يف سبيل اهلل مبفهومه العام الذي يتمثل يفإىل املقصد األمسى واألعةلى من السياح  وهو اجل عةليه وسةلم
أراد بالسياح  مفارق  األمصار والذهاب 37اجلهد ألجل إعالء هذا الدين. وروى يف األثر: ) ال سياح  يف اإلسالم (

فأبطل اإلسالم هذا املفهوم السةليب لةلسياح  واعترب هذا املفهوم من تةلبيس إبةليس يقول ابن اجلوزي 38يف األرض.
ه اهلل: "قد لبس إبةليس عةلى خةلق كثري منهم فأخرجهم إىل السياح  ال إىل مكان معروف وال إىل طةلب عةلم رمح

وأكثرهم خيرج عةلى الوحدة وال يستصحب زاداً ويدعي بذلك الفعل التوكل فكم تفوته من فضيةل  وفريض  وهو يرى 
اهلل عةليه  صةلىخالفني لسن  رسول اهلل أنه يف ذلك عةلى طاع  وأنه يقرب بذلك من الوالي  وهو من العصاة امل

ويف تقرير هذا املعىن روى إسحاق بن إبراهيم بن هانئ عن أمحد بن حنبل أنه سئل عن الرجل يسيح 39".وسةلم
 40يتعبد أحب إليك أو املقيم يف األمصار قال ما السياح  من اإلسالم يف شيء وال من فعل النبيني وال الصاحلني.

السياحة في اإلسالم الدعوة إلى اهلل تعالى، وتبليغ البشرية نور اإلسالم، وهو وظيفة ومن أعظم مقاصد  -
ومن يتحقق يف حياة األنبياء دراس  دقيق  جيد أن مجيع األنبياء  41الرسل واألنبياء، فقد كانوا أئمة السائحين
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 .50-49م، ص 1990/ھ1421، 1ينظر: يوسف جرب سعادة، الرتبي  السياحي ، طبع  دار الكتاب احلديث  القاهرة، ط 42

 م.1990/ ھ1411، 1العريب، ط، دار الغد 1/291، 1/170ينظر: البداي  والنهاي  ابن كثري  43
 م .1990/  ھ1411، 1، دار الغد العريب، ط1/291، 1/170ينظر: ابن كثري ، البداي  والنهاي ،  44

 .58م، ص1984رؤف عبداهلل قيس و آخرون، املباديء العام  لةلسياح ، طبع  اجلامع  املستنصري ، بغداد،  45



ر دين ةليم، ومن أرض إىل أرض لنشقد ارحتةلوا من بةلد إىل بةلد، ومن وطن إىل وطن، ومن إقةليم إىل إق –تقريباً  –
فسيدنا إبراهيم خةليل الرمجن، ارحتل من بابل أرض الكةلدانيني وهي بالعراق، ُث ارحتل إىل بالد الشام، ُث ارحتل 42اهلل.

إىل الديار املصري ، ُث إىل األرض املقدس  بيت املقدس، ُث إىل األرض احلجازي  حيث بناء املسجد احلرام. ومن يقرأ 
وة سيدنا موسى عةليه السالم يدرك أنه ولد يف مصر، وعندما بةلغ أشده، ارحتل إىل أرض مدين، ُث ملا كةلف تاريخ دع

 فةلسطني يف –بالرسال  جاء إىل فرعون، وكان ما كان بينهما، ومعةلوم أنه خرج من مصر وذهب إىل األراضي املقدس  
ُث كانت 43عاىل، لدعوة الناس إىل عبادة رب الناس.املهم كانت له هجرات متتابع ، كل ذلك تنفيذاً ملراد اهلل ت –

السياح  الكربى يف حياة سيدنا حممد عةليه الصالة والسالم ممثةل  يف اهلجرة من مك  إىل املدين ، وكانت حتمل اهلدى 
 والنور ونشر دين احلق، بل كانت تغيرياً جملرى التاريخ.

ةلى " وسائل تبةليغ دعوة اهلل إىل الناس، وحتفيزهم ع ومما يعمق أهمية السياحة في النفس أنها تعد من أهم -
اعتناق هذا الدين وكانت من أهم وسائل سياح  سفراء اإلسالم األوائل الذين أرسةلهم رسول اهلل إىل العامل 
لدعوة الناس لإلسالم وما زالوا، وتعترب املراكز واهليئات واالحتادات واملؤسسات اإلسالمي  العاملي  من مناذج 

اإلسالم يف العامل. كما كان لةلسياح  التجاري  الدور اهلام يف نشر اإلسالم يف دول شرق آسيا وأفريقيا  سفراء
 فينبغي أن حتذو سياح  اليوم تةلك السياح  العظيم  املقصد، الشريف  الغاي  واهلدف.44بواسط  التجار املسةلمني.

: وأهداف السياح  من السياحةويمكن الوصول لمفهوم السياحة المشروعة من خالل تحديد الهدف  -
ختتةلف وتتنوع، فهناك األهداف األجتماعي  كالتعارف والتعاون بني الشعوب فيما ينفعها ويرتقي هبا، وهناك 

اقتصادي  كالتعاون االقتصادي، وهناك أهداف سياسي  هتتم مبصاحل الدول وشعوهبا، وتستةلزم أحياناً  أهداف
قافات ك أهداف ثقافي  كالتبادل املعريف واملعةلومايت بني الشعوب، وتداخل الثاالنفتاح والعالق  مع األخرين، وهنا

املختةلف  فيما ينفع الشعوب واألفراد، هناك أهداف دعوي  إسالمي  سامي  هتدف لدعوة الناس مجيعًا لةلدخول 
يعاً، وهو أمسى اس مجيف دين اهلل مجيعاً، حبكم أن اإلسالم خامت األديان، وهو الدين الذي ارتضاه اهلل تعاىل لةلن

هدف وأمثن ني  ومقصد لةلمسةلم، وهناك األهداف الرتفيهي  والرتوحيي  اليت يقصدها السائح وهي املقصد العام 
 45و األبرز لةلسواح يف العامل يف عصرنا هذا.
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 .11م، ص1993لةلسائح رؤي  يف انثروبولوجيا السياح ، وكال  البنا لةلنشر والتوزيع دمنهور، حممد يسري إبراهيم دعبس، العالقات اإلجتماعي   46
 .16، صمرجع سابقخالد عبدالرمحن آل دغيم، اإلعالم السياحي وتنمي  السياح ،  47
 .9سورة الروم: اآلي   48

 .13سورة احلجرات: اآلي   49

 
أهنا ش" لةلتفاهم بني الشعوب، والصداق  بني الدول عةلى أن تتخذ ب كما تعتبر السياحة من أهم العوامل القوية -

 46عدد من اإلجراءات ".
األول نشاط  " فهي يف املقام إضافة إلى أن السياحة ضرورة حياتية مرتبطة بوجود اإلنسان على هذه األرض -

بشري، وسةلوك مرتبط بالسفر، ال يعدو كونه ظاهرة بشري  مرتبط  أصاًل بارتباط البشر، فال بداي  حقيقي  هلذه 
صادي بعد أن تبةلور مفهومها وأصبحت ظاهرة اجتماعي  مع بداي  عصر الظاهرة، ولكنها أخذت شكةلها االقت

 47النهض ، ُث حتولت مع الثورات الصناعي  والتطورات احلضاري  إىل نشاط عاملي".
 أصول السياحة في اإلسالم: 

لتعارف بني اتعترب السياح  يف نظر اإلسالم بأهنا التنقل من مكان إىل مكان هبدف التدبر والتأمل يف خةلق اهلل أو 
الناس، أو طةلب العةلم احملدود، أو الدعوة إىل اهلل، أو اجلهاد يف سبيل اهلل، أو الرتويح عن النفس، أو أداء الفرائض 
 والواجبات الديني  وما يف حكم ذلك، وحيكم ذلك كةله أحكام وقواعد الشريع  اإلسالمي  حىت تكون صاحل  ونافع .

أَوملَْ َيِسريُوا يف  ﴿:تعاىل  باملفهوم السابق يف العديد من اآليات، منها قوله ولقد حث القرآن الكرمي عةلى السياح
ُهمْ  َأَشدَّ  َكانُوا  ۚ  اأْلَْرِض فَ يَ ْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُ  الَِّذيَن ِمْن قَ ْبةِلِهْم   َعَمُروَها ممَّا َأْكثَ رَ  َوَعَمُروَها اأْلَْرضَ  واَوأَثَارُ  قُ وَّةً  ِمن ْ

يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا  وقوله: ﴿48ةِلُموَن﴾،ُهْم َيظْ أَنْ ُفسَ  َكانُوا  َولََِٰكنْ  لَِيْظةِلَمُهمْ  الةلَّهُ  َكانَ   َفَما ۚ   بِاْلبَ ي َِّناتِ  ُرُسةُلُهمْ  تْ ُهمْ َوَجاءَ 
،  49َخِبرٌي﴾ َعةِليمٌ  الةلَّهَ  ِإنَّ  ۚ   أَتْ َقاُكمْ  الةلَّهِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ  ۚ  َخةَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثىَٰ َوَجَعةْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا 

كما يعترب السفر إىل األراضي املقدس  لةلعمرة واحلج سياح  ديني ، ولةلتعارف بني الناس وحتقيق العديد من املنافع 
اجد إال إىل ثالث مس : ) ال تشد الرحالصةلى اهلل عةليه وسةلماملشروع ، ويف هذا اخلصوص يقول رسول اهلل 

 مسجدي هذا واملسجد األقصى واملسجد احلرام () رواه البخاري (، ففي هذا احلديث حث عةلى السياح  الديني .
وكان الفقهاء يسيحون من مكان إىل آخر لطةلب العةلم، وكان الدعاة جيوبون األرض لنشر دعوة اإلسالم، وكان 

من أجل جعل كةلم  اهلل هي العةليا، كما كان التجار املسةلمون يتنقةلون اجملاهدون يرتكون ديارهم وأمواهلم وأهةليهم 
 من دول  إىل دول  لةلتجارة والدعوة وهكذا، وهذه مجيعها مناذج من أشكال السياح  يف اإلسالم.
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 المبحث الثالث

 الضوابط الشرعية للسياحة في ضوء القواعد الفقهية
الغاي  منها مشروع ، مبعىن أن يكون املقصد منها يتفق مع أحكام تعترب السياح  من األنشط  املشروع  إذا كانت 

ومباديء الشريع  اإلسالمي ، وأن تكون الوسائل والسبل واألساليب احملقق  هلذه الغاي  كذلك مشروع ، وهلذه املشروعي  
ها ، وقد وضع فقهاء ساسيتأدل  من الكتاب والسن  والفقه والرتاث اإلسالمي يضيق املقام لبياهنا، ولكن نركز فقط عةلى أ

 اإلسالم جمموع  من الضوابط الشرعي  لرتشيد عمةليات السياح  ومعامالهتا من أمهها ما يةلي:
وتعين أن حتقق السياح  مقاصد الشريع  اإلسالمي  وهي: حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس المشروعية:  -

.والعبادة، وأي سياح  متس هذه املقاصد فهي حراموحفظ العرض وحفظ املال، كما تعني اإلنسان عةلى الذكر 
  أخرى جيب أن واحنالالً وتسيباً، وبةلغ فالسياح  بدون أخالق تصبح ُفحشاً ورذيةل القيم األخالقية الفاضلة:  -

تساهم السياح  يف تنمي  القيم األخالقي  عند املسةلم، أو عةلى األقل احملافظ  عةليها، ومن القيم األخالقي : 
احلسن  والصدق واألمان  واحلب والتعاون والعف  والنزاه  والكرم واجلود وتأصيل روح ومعىن األخوة بني  املعامةل 
الناس.

وتعين أن تكون السياح  يف جمال الطيبات سواء يف املأكل أواملشرب أو الكالم أو السةلوك، وجتنب  الطيبات: -
شروعي .اخلبائث والفواحش، وهذا الضابط من موجبات حتقيق ضابط امل

زة إن االلتزام بالقيم اإلمياني  واألخالقي  حيقق أو يشكل الشخصي  اإلسالمي  املتمي السلوكيات المهذبة السوية: -
سةلوكاً يف كل شيء، وبذلك تعترب رمزاً لإلسالم وهذا من موجبات السياح  يف اإلسالم.

رد واألسرة حسينات عةلى مستوى الفوهي الضروريات فاحلاجيات فالت االلتزام بفقه األولويات اإلسالمية: -
واجملتمع والدول ، وهذا حيقق التوازن املنشود يف حياة املسةلم حبيث ال تطغى التحسينات والكماليات عةلى 
الضروريات واحلاجيات، فال جيوز لةلمسةلم أن يقوم برحةل  سياحي  وليس لديه ما يكفيه من اإلحتياجات 

 سياح  حيث يقول الفقهاء: )ال اقرتاض إال لضرورة معتدة شرعاً(، والالضروري ، وال جيوز لةلمسةلم أن يقرتض لةل
جيوز لةلمسةلم أن يسرف ويبذر النفقات السياحي  وهو معسر وُمثقل بالديون.

من قبل شركات السياح  ليكون ذلك تعبرياً صاددقاً عن اإلسالم، اإلتقان واإلحسان في أداء العمل السياحي  -
ةلم أنه رائد وقائد وحضاري حيتذى به، وال جيوز اإلمهال والتقصري والتعدي عةلىوحىت ينظر اإلسالم إىل املس
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 .68سورة األنعام ، آي  :  50
 .5/415الفتاوى، ابن تيمي ، جمموع  51



ذلك فقال " إن ب عةليه الصالة والسالمحقوق السائح أو ابتزاز ماله أو التغرير به أو التدليس عةليه، ولقد وصانا الرسول 
اهلل حيب من أحدكم إن عمل عماًل أن يتقنه " )رواه البيهقي(.

 الشرعية العامة والخاصة للسياحة البيئيةالضوابط 
عام  لقواعد : وتةلك الضوابط حتقق الغايات ال أوال: الضوابط والقواعد الشرعية العامة للسياحة البيئية في اإلسالم

 التشريع اإلسالمي، وال خترج من منظورها العام عن اإلسالم ومبادئه، وأمهها ما يةلي:
من  فيةلزم من ميارس السياح  أن يعتين بتتبع احلكم الشرعي يف كل تصرف: االلتزام باألحكام الشرعية عموماً  -

تصرفاته، فيتبني حكمها من حيث احلل واحلرم ، واجلواز وعدمه، فيتعاطى اجلائز ويتجنب احملرم. ويدخل يف 
ائر دينه عهذا االنضباط الشرعي، األخذ مببدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأن يستطيع السائح إظهار ش

ُهْم َحىتََّٰ خَيُوُضوا َوِإَذا رَأَْيَت الَِّذيَن خَيُوُضوَن يف آيَاتَِنا فََأْعِرْض عَ يف البةلد الذي يسافر إليه، وقد قال عز وجل:﴿  ن ْ
50.﴾ الظَّاِلِمنيَ  اْلَقْومِ  َمعَ  الذِّْكَرىَٰ  بَ ْعدَ  تَ ْقُعدْ  َفاَل  الشَّْيطَانُ  يُنِسيَ نَّكَ  َوِإمَّا ۚ  يف َحِديٍث َغرْيِِه 



المحافظة على أداء العبادات في أوقاتها، وأال تكون على حساب الواجبات الشرعية الواجبة، فإن  -
قال الشيخ ابن تيمي : " وما أهلى وشغل عما أمر اهلل به،  تعارضت معها، قدمت الواجبات الشرعية فيها.

ائر ئر ما يتةلهى به الباطةلون من أنواع الةلهو وسفهو منهي عنه، وإن مل حيرم جنسه كالبيع والتجارة، وأما سا
ضروب الةلعب، مما ال يستفاد به الباطةلون من أنواع الةلهو وسائر ضروب الةلعب، مما ال يستفاد به يف حق شرعي 

51فكةله حرام.


ذلك أن األخالق منها ماهو متعةلق  المحافظة على محاسن األخالق إبان ممارسة النشاط السياحي: -
ما هو متعةلق بالفعل، فيجب عةلى من ميارس النشاط السياحي أن يكون حمافظًا عةلى مكارم بالقول، ومنها 

األخالق، وعدم التفريط هبا.

ت منافع سواء آكان أن يعود النشاط السياحي على الفرد والجماعة المسلمة بالمنافع في الدنيا واآلخرة، -
جسمي  أم روحي  أم نفسي  أم عقةلي ، وإال لكانت عبثاً، والعبث حمرم يف حياة املسةلم.
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 .62سورة الفرقان، آي :  52
. احلاكم النيسابوري، املستدرك عةلى الصحيحني، قال احلاكم: " هذا حديث صحيح عةلى شرط الشيخني ومل 5/2357البخاري، صحيح البخاري،  53

  .7/77 بن حممد، املصنف يف األحاديث واآلثار، ، وابن أيب شيب ، أبو بكر عبداهلل4/341خيرجاه"، تعةليق الذهيب يف التةلخيص: عةلى شرط البخاري ومسةلم، 



 ثانياً: الضوابط الشرعية الخاصة للسياحة في الفقه اإلسالمي:
: أال تؤدي السياح  البيئي  إىل ضياع الوقت دون فائدة، فاملسةلم جيب أن حيافظ عةلى وقته عند قيامه الضابط األول

بالسياح  البيئي ، وذلك بالتزامه أداء الصالة يف وقتها، وأال يطغى عةلى وقت املسةلم ضياع الواجبات الشرعي ، ومن 
 َوالن ََّهاَر ِخةْلَفً  لَِّمْن َوُهَو الَِّذي َجَعَل الةلَّْيلَ  ﴿جل وعال: أمهها القيام بالتزام الفرائض الشرعي ، ويتحقق ذلك يف قوله 

اهلل  رضي –وقد ورد يف السن  ما ينب أمهي  الوقت، ومنها ما روي عن ابن عباس 52.﴾ أَرَاَد َأن َيذَّكََّر َأْو أَرَاَد ُشُكورً 
 53: " نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس الصح  والفراغ". صةلى اهلل عةليه وسةلمقال: قال النيب  –عنهما 

 : أال تكون مؤدي  إىل اإلسراف والتبذير يف النفق  الةلذين هنى اهلل تبارك وتعاىل عنهما.الضابط الثاني
وي ب: أال يؤدي إىل التقتري عةلى النفس طيةل  السن  باالستدان ، وإيقاع النفس يف احلرج باألقرتاض الر الضابط الثالث
 من أجل السفر.
: أن حيرص عةلى السياح  البيئي  يف بالد املسةلمني: فالبد أن يكون السفر إىل بالد املسةلمني، فهذا الضابط الرابع

داخالً يف دائرة اإلباح ، لكون البالد اإلسالمي  تظهر شعائر اإلسالم، وتقل فيها اجملاهرة باملعصي  . كما أن السفر 
م عرف عةلى املسةلمني يف مشارق األرض ومغارهبا، وفيه تعرف عةلى أحوال املسةلمني، وفيه دعإىل بالد املسةلمني فيه ت

القتصاد البةلدان اإلسالمي . أما السفر إىل البةلدان غري اإلسالمي ، فحكمها حبسب الغرض من السفر، فقد يكون 
إن حكمه العام د السياح  والرتويح، فسفراً واجباً لدعوة اهلل عز وجل. فإذا كان السفر لةلبةلدان الغري اإلسالمي  بقص

اإلباح  ألن األصل فيه ذلك، غري أنه يالحظ أن حمل السفر هو الذي حيدد حل أو حرم  هذا السفر، فإذا خال 
البةلد املضيف من املفاسد الشرعي  وارتكاب اجملرمات، فال بأس هبذه الزيارة، غري أن زيارة البالد املسةلم  أوىل ملا 

ل حتت هذا الضابط أن يبتعد عن األختالط احملرم، وإبداء العورات عةلى الشواطيء وحنوها يف البالد تقدم. ومما يدخ
 اليت يزورها املسةلم، وكذلك منع تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال حال.

فات اإلنساني  ا: أن حتقق السياح  بعداً تربوياً تعةليمياً ينمي يف النفس حب املعرف  والتزود من الثقالضابط الخامس
 النافع .
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: توجيه السياح  املعاصرة حنو السياح  الديني  اليت تقرب اإلنسان إىل ربه، أو اختيار أنواع األماكن الضابط السادس

اليت تكون منظم  ضمن برامج شرعي  معدة من قبل املؤسسات السياحي  الشرعي  اليت حترص عةلى أهداف مشروع  
 سي  بالتنقل يف البالد، والتمتع باملناظر اخلالب . لعمةلي  السفر كاملتع  احل

: أن تكون السياح  مع رفق  صاحل  تأمره باخلري وتدله عةليه، مع ني  صاحل  لةلطاع ، وحتويل سفر الضابط السابع
 السياح  من كونه عادة إىل عبادة.

 الـــــخــــاتــــــــمــــــة
ينفع  وفضةله وامتنانه ملا مت من ختام هذه املقال  اليت نسأل اهلل أن احلمدهلل عةلى إحسانه، والشكر له عةلى توفيقه

 هبا، واليت بينت فيها بعد الدراس  ملقتضيات وجوانب السياح  البيئي ، والضوابط الشرعي  والفقهي  هلا، فقد توصةلت
 الدراس  إىل مجةل  من النتائج والتوصيات التالي :

أواًل: الــنتـــائــــج:

إن السياح  قدمي  قدم اإلنسان عةلى هذه األرض، ودوافعها حيددها احتياجات ورغبات اجلماعات اإلنساني  عةلى  – 1
 مر التاريخ، فقد تأخذ شكل التجارة، أو اجلهاد، أو السفر لألماكن املقدس ، ويف عصرنا طغى عةليها مس  املتع  والرتفيه.

ن املسةلمني، وذلك لسيطرة مفهوم السياح  املعاصر عةلى أذهان كثري مفهوم السياح  يف اإلسالم ال يعةلمه كثري م – 2
من الناس، لذا البد من نشر مفهوم السياح  يف اإلسالم بني املسةلمني ليكونوا أكثر ارتباطاً بالفكر اإلسالمي بعيداً عن 

 الفكر الغريب.
ة، وحىت ال ، ليعبد اهلل عةلى بصري املستطاعجيب عةلى السائح املسةلم أن يعرف أحكام وضوابط رخص السفر قدر  – 3

 يقع يف احملظورات.
 عةليه السالمورسوله  جلعز و لةلسياح  آثار إجيابي  ُأشري يف البحث إىل شيء منها، ينبغي تنميتها، فهي مما أمر اهلل  – 4

 ن .كعنها، جيب حماربتها بشىت الرسائل املم صل اهلل عةليه وسةلمورسوله  هبا، وأخرى سةلبي  هي مما هنى اهلل
 السفر لةلنزه  واملتع  إىل بالد غري املسةلمني ال جيوز. - 5

عن  الشرعي األخذ مببدأ األمر باملعروف والنهي االنضباط باألحكام الشرعي  عموماً، ويدخل يف هذا االلتزام – 6
 املنكر، وأن يستطيع السائح إظهار شعائر دينه يف البةلد الذي يسافر إليه.
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لةلسياح  اإلباح  يف اجلمةل ، فإن السفر والضرب يف األرض يف أصةله مباح، مامل يدل دليل عةلى احلكم العام  – 7

التحرمي، أو خيل مبقصود من املقاصد الشرعي ، أو يتعةلق به حمظور شرعي، وهناك أحكام تفصيةلي  تدور مع طبيع  الظروف 
 احملتف  بالسياح  البيئي .

 ـــات: ثانيــــًا: التــــــــــــــوصيـــــ
العمل عةلى إبراز عظم  اإلسالم يف ضبط وترشيد السياح  ليكون فيها اخلري والنفع لةلناس مجيعا، وتقوي  روابط   - 1

 اآلخوة بني الدول العربي  واإلسالمي  لتنمي  املنافع املشروع  لشعوهبم.
 تقوي  الوازع الديين عند املسةلمني، يعد أول األسباب الرئيسي ، اليت تنأى باملسةلمني عن السياح  غري الرشيدة. – 2
نشر الوعي الصحي خبطورة املمارسات اخلاطئ ، ضرورة من ضرورات العصر الذي انفةلتت فيه الغرائز من عقاهلا،  – 3

 تنفع بأذن اهلل ضعيقي اإلميان خاص .
نا اإلسراع ، بسد الذريع  املوصةل  إليه، فيجب عةلياحملذورات من اتباع املنهج اإلسالمي يف استباق حدوثإنه البد  – 4

يف وقاي  اجملتمع اإلسالمي من خماطر السياح ، ببيان حكم اإلسالم فيها، وإعالم الناس كيف كانت سياح  السةلف 
 م.الصاحل يف األرض، ليقتدوا هبم، وال يقتدوا بالكفار يف سياحته

جنيب : إنه ما ُسودت هذه  ماهي السياحة الرشيدة؟خالص  القول عن السياح ، قد يسأل سائل:  – 7
و مل آيت فيها، مما ذكرته يف هذه املقال  أعز وجل الصفحات إال لبياهنا، فهي كل سياح  مل خيالف شرع اهلل 

 عةلى ذكره، واهلل وتعاىل أعةلم.
 المراجـــــــع والمصــــادر: 
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