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 أسس السياحة يف السنة النبوية وآداهبا

 2د. أمحد اجملتىب، 1عبدهللا إبراهيم عبداجلبار حممد

 ملخص البحث:

الً تطبيقها على حماو يهدف هذا البحث إىل دراسة ضوابط وآداب  السياحة يف املفهوم اإلسالمي من خالل السنة النبوية املطّهرة 
الواقع، وذلك أن للّسياحة يف صدر اإلسالم مقاصد واضحة رغم تعدد مفهومها، مما ميكن وضع السياحة املعاصرة على مكياهلا 

 وقد اختلف مفهوم السياحة يف الوقت املعاصر، وتنوعت جماالهتا، وتباينت مقاصدها طبقاً للتطورات اليت يشهدها ،بغية تقوميها
 يميع اجملاالت، لذا، تكمن مشكلة البحث يف توضي  السنن املهوورة يف السياحة املعاصرة، وإبراهها، ودحديد اسأس  العامل يف

ه السياحة املعاصرة للسري على خط مستقيم، وال خترج عن مقاصد السياحة اليت رمستها السنة املطهرة وانتهج  ،واآلداب اليت تُوجّ 
الستقرائي؛ وذلك لسرب اسأحاديث املتعلقة ابلسياحة، وآراء العلماء وُشراح احلديث فيما خيصُّ الباحث يف هذه الدراسة املنهج ا

 هذه اسأحاديث. 
أن أس  السياحة تتوهع بني القلب والعقل واجلوارح، فإصالح نوااي ورغبات القلب قبل السفر،  وتغذية العقل  وخلص البحث

، أما آداب ميلواالرتقاء ابخللق اجل احملافظة على اجلوارح كذلك أثناء السياحةثنائه، و أابلعلم الواجب واملندوب قبل السفر و 
فظ ن كانت كذلك تتوهع يف ما قبل القيام ابلسياحة وأثناء القيام هبا وبعد القيام هبا، إال أهنا دحفظ املسلم ودحإالسياحة يف السنة و 

ية للروح من ر، والتأمري واعانة الرفقة وغريها، وتزكية للنف  وتغذله الضرورات اخلم  ابالستخارة واستشارة اهل اخلربة قبل السف
كر والدعاء املرغبة يف فضل الذ خالل دوام الذكر والدعاء، وإن كان املسلم حيرص عليهما دائماً إال أهنا آكد يف السفر لألحاديث 

 .ابلسفر
 

 
 

 

                                                           

 ماليزاياجلامعة اإلسالمية العاملية  طالب مبرحلة الدكتوراه، 1 
 ماليزايالعاملية  سالميةاإلحماضر ابجلامعة  2 
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 : أسس السياحةاألولبحث امل

 للسياحة وينيغي لكل مسلم معرفتها قبل القدوم على السياحة منها: النبوية هناك أس  وضعتها السنة 

 أوال: النية الصاحلة

إن ممارسة السياحة أبنشطتها املتعددة ترتبط ابلنوااي واملقاصد، محيدة كانت أو ذميمة، مباحة أو حمذورة، وعمل السائ  معلق 
مأجوراً، والنية اخلالصة والقصد احلسن هي مدار صالح اسأعمال بنيته، فمىت ما كان قصده حسنًا ووافق عمله شرعًا كان 

املشروعة، وابختالهلا تتوول اسأعمال املشروعة إىل أعمال فاسدة، وحبسن النية تتعاظم اسأجور، وابلقصد تتفاوت مراتب العباد 
َاديث  احل ويف، 3ودرجاهتم يف الدنيا واآلخرة ، اسَأْعَمالُ  إ َّنم لنّ يمات  َا اب  يبُ َها، ُدنْ َيا إ ىَل  ْوَرتُهُ ه   َكاَنتْ  َفَمنْ  َمانَ َوى، اْمر ئ   ل ُكلّ   َوإ َّنم  ُيص 

  َومَمَاِت  ِ م  ﴿ُقْل إ نم َصاَلِت  َوُنُسك ي َوحَمَْيايَ ، يقول هللا عزوجل يف كتابه العزيز: 4 إ لَْيه   َهاَجرَ  َما إ ىَل  َفه ْوَرتُهُ  يَ ْنك ُحَها، اْمَرأَة   إ ىَل  أَوْ 
 [.261-261َربّ  اْلَعاَلم نَي اَل َشر يَك َلُه  َوب َذل َك أُم ْرُت َوأَََن أَومُل اْلُمْسل م نَي﴾ ]اسأنعام: 

وعلى السائ  أن يقصد بسياحته وجه هللا تعاىل، وينوي بذلك التقرب إليه، وأال يقصد بسياحته حطام الدنيا أو املفاخرة،         
، وكلما كانت النية أمسى وأشرف يف نفع 5الرايء والسمعة، فإن ذلك يؤدي إىل بطالن العمل وعدم قبولهأو حياهة اسألقاب أو 

 السائ  املسلم نفسه ووطنه وأهله، كانت الفوائد املرجوة أكرب وأعظم.

 اثنياً: أن تكون السياحة مباحة شرعاً، وأن ال تفضي ابلسائح للوقوع يف خمالفة شرعية

لى هللا عليه صشؤونه، يتحرى احلالل وحيذر احلرام وجيتنبه، ويبتعد عن الطرق املؤدية إليه، وقد بني لنا النيب  واملسلم كذلك يف كل
ٌ، احلَْاَللَ  إ نم »يف احلديث:  حدود الشرع وأطره، كما ورد وسلم  ٌ، احْلَرَامَ  َوإ نم  بَ نيّ  نَ ُهَما بَ نيّ   م نَ  َكث ريٌ  اَليَ ْعَلُمُهنم  َتب َهاتٌ ُمشْ  َوبَ ي ْ
، رَأَ  الشُّبُ َهات   ات مَقى َفَمن   النماس  ه ، ل د ين ه ، اْستَ ب ْ ، يف   َوَقعَ  الشُّبُ َهات   يف   َوَقعَ  َوَمنْ  َوع ْرض  كُ  احلْ َمى، َحْولَ  يَ ْرَعى َكالرماع ي احْلَرَام   يُوش 

                                                           
 .221، صالسياحة وضوابطها يف ضوء السنةصويف،  3
(، 2، رقم احلديث: ، دحقيق: حممد ههري بن َنصر، )كتاب بدء الوحي، ابب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا اجلامع الصحيحالبخاري،  4
 .6، ص2ج
 .226، صالسياحة وضوابطها يف ضوء السنةصويف،  5
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ًى، َمل ك   ل ُكلّ   َوإ نم  َأاَل  ف يه ، يَ ْرَتعَ  َأنْ  َى َوإ نم  َأاَل  مح   َوإ َذا ُكلُُّه، اجلََْسدُ  َصَل َ  َصَلَحْت، إ َذا َغًة،ُمضْ  اجلََْسد   يف   َوإ نم  َأاَل  حَمَار ُمُه، هللا   مح 
 .6«اْلَقْلبُ  َوه يَ  َأاَل  ُكلُُّه، اجلََْسدُ  َفَسدَ  َفَسَدْت،

وعليه فإن  السائ  املسلم يتحرى ويتحقق حىت ال يضيع واجباً، أو يقع يف حمظور شرعي، وال يندفع وراء الشهوات          
رص على السياحة وآخرته، وحي فيضّيع بذلك دنياهكما يف السياحة اجلنسية احملرمة أو سياحة املهرجاَنت اإلابحية، واملغرايت،  

 مته ابخلري والصالح، كسياحة التعليم وسياحة الدعوة وغريها من السياحات النافعة.النافعة املفيدة اليت تعود عليه وعلى أ

 اثلثاً: إلتزام السائح ابألنظمة والقوانني

َ َوَأط يُعوا الرمُسوَل َوأُ يلتزم السائ  ابسأنظمة اليت  ِم ْنُكْم  سنها ويل اسأمر ، يقول هللا تعاىل: ﴿اَي أَي َُّها المذ يَن آَمُنوا أَط يُعوا ا ويل  اسْأَْمر  م 
ر   ِم  َواْليَ ْوم  اآْلخ  ُنوَن اب  ُتْم تُ ْؤم  ِم  َوالرمُسول  إ ْن ُكن ْ ٌر َوَأْحَسُن ََتْو ياًل﴾ ]النساء:   فَإ ْن تَ َناَهْعُتْم يف  َشْيء  فَ ُردُّوُه إ ىَل ا [، 95َذل َك َخي ْ

 ملسلمني.تتناىف مع آداب اإلسالم وعادات ا عدم الظهور مبظاهر غريبةوحيافظ على اآلداب العامة وتقاليد اجملتمع اإلسالمي، و 

ويلتزم كذلك السائ  املسلم ابلنظم والقوانني والتعليمات املتعلقة بشؤون احلياة العامة يف البلدان السياحية، مادامت 
حسانه إىل  يف السياحة من خالل  إحمققة للمصلحة وغري خمالفة للشريعة اإلسالمية، وهذا جزء من قيامه بواجب الدعوة إىل هللا

 .7اآلخرين، وظهوره ابملظهر الالئق واخللق اجلميل الرائع

وهناك من الباحثني من فصل وأكثر يف وضع ضوابط السياحة الشرعية وأسسها، ولكن رأي الباحث أن يميع هذه              
 واالبتعاد عن الوقوع يف احملظور، ومن أمثلة ذلك :التفصيالت تندرج دحت اسأساس الثاين يف االلتزام حبدود الشرع 

 عدم سفر املرأة اال مع حمرم. -
 عدم االسراف والتبذير يف السفر. -
 عدم التشبه ابلكفار وتقليدهم. -

                                                           
ولفظ احلديث:  .2125، ص1ج(، 2955رقم احلديث:  كتاب املساقاة، ابب أخذ احلالل وترك الشبهات،) صحيح مسلمالنيسابوري،  6

ْعُتهُ يَ ُقوُل: مسَ ْعُت َرُسوَل هللا   ري ، قَاَل: مسَ  ٌ،»ه  يَ ُقوُل: َوأَْهَوى الن ُّْعَماُن ِب  ْصبَ َعْيه  إ ىَل أُُذنَ يْ ، َعن  الن ُّْعَمان  ْبن  َبش  نَ ُهَما  إ نم احلَْاَلَل بَ نيّ  ٌ، َوبَ ي ْ َوإ نم احْلَرَاَم بَ نيّ 
ه ، َوَمْن  َرَأ ل د ين ه ، َوع ْرض  ، َفَمن  ات مَقى الشُّبُ َهات  اْستَ ب ْ ، َكالرماع ي َوَقَع يف  ُمْشَتب َهاٌت اَل يَ ْعَلُمُهنم َكث رٌي م َن النماس  يَ ْرَعى َحْوَل  الشُّبُ َهات  َوَقَع يف  احْلَرَام 
َى هللا  حَمَار ُمُه، َأاَل َوإ نم  ًى، َأاَل َوإ نم مح  ُك أَْن يَ ْرَتَع ف يه ، َأاَل َوإ نم ل ُكلّ  َمل ك  مح  ًة، إ َذا َصَلَحْت، َصَلَ  اجلََْسُد ُكلُُّه، َوإ َذا  يف  اجلََْسد  ُمْضغَ احلْ َمى، يُوش 

 «. َوه َي اْلَقْلبُ َفَسَدْت، َفَسَد اجلََْسُد ُكلُُّه، َأاَل 
 .985، صالسياحة يف اإلسالماخلضريي،  7
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 اجتناب املواقع السياحية احملرمة. -

 أس  للسياحة املشروعة. ةوعليه فإنه مت اختصار اسأس  إىل ثالث

 

 الثاين: آداب السياحة بحثامل
وهي جمموعة السنن اليت تعلمناها من هدي نبينا عليه الصالة والسالم، يف السفر، ولتسهيل معرفتها نرتبها على ثالثة أقسام، 

 آداب ما قبل السياحة ، وأثناء السياحة ومابعد السياحة، نذكر أمهها كاآلِت:
 أواًل: آداب ما قبل السياحة:

 االستخارة: -1
دائما سأمور حمرية، وقد يتوقف عندها، وال يعلم اسأفضل له، فأرشدَن عليه الصالة إن املؤمن يف هذه الدنيا معرض 

والسالم إىل صالة االستخارة، بطلب التوفيق من رب اسأرض والسماء، وعامل الغيب والشهادة، وهي مؤكدة أكثر يف 
 اسأصل . الوسائلابب السياحة، ملا يتحري معه السائ  من اختيار اسأماكن واسأهمنة اسأنسب، والرفقة و 

ِم   َعْبد   ْبن   َجاب ر   َعنْ   يَ  ا ِمُ  َرض  ُهَما، ا ِم   َرُسولُ  َكانَ : قَالَ  َعن ْ ْست َخارَةَ  َعلّ ُمَناي ُ  صلى هللا عليه وسلم  ا  اسأُُمور   يف   اال 
، م نَ  السُّورَةَ  يُ َعلّ ُمَنا ُكلّ َها،َكَما سَأْمر ، َأَحدُُكمْ  َهمم  إ َذا»: يَ ُقولُ  الُقْرآن   اللمُهمم : ل يَ ُقلْ  ُثم  الَفر يَضة ، َغرْي   م نْ  نْي  رَْكَعت َ  فَ ْليَ رَْكعْ  اب 

ريُكَ  إ يّن   ، َفْضل كَ  م نْ  َوَأْسأَُلكَ  ب ُقْدَرت َك، َوَأْستَ ْقد ُركَ  ب ع ْلم كَ  َأْسَتخ   َوأَْنتَ  أَْعَلُم، َوالَ  َوتَ ْعَلمُ  أَْقد ُر، َوالَ  ْقد رُ ت َ  فَإ نمكَ  الَعظ يم 
مُ  ، َعالم رٌ  اسَأْمرَ  َهَذا َأنم  تَ ْعَلمُ  ُكْنتَ  إ نْ  اللمُهمم  الُغُيوب  ي د ين   يف   يل   َخي ْ ل   قَالَ  أَوْ  – أَْمر ي ة  َوَعاق بَ  َوَمَعاش  ل ه   أَْمر ي َعاج   َوآج 
ْرهُ  يل   فَاْقُدْرهُ  – ، َوَيسّ  ي د ين   يف   يل   َشر   اسَأْمرَ  َهَذا َأنم  تَ ْعَلمُ  ُكْنتَ  َوإ نْ  ف يه ، يل   اَبر كْ  ُثم  يل   قَالَ  َأوْ  – أَْمر ي َوَعاق َبة   َوَمَعاش 
ل   يف   ل ه   أَْمر ي َعاج  ن   ُثم  َكاَن، َحْيثُ  اخلَي ْرَ  يل   َواْقُدرْ  َعْنُه، َواْصر ْفن   َعنّ   فَاْصر ْفهُ  – َوآج   .8«َحاَجَتهُ  َوُيَسمّ ي: قَالَ    أَْرض 

 : والصالح استشارة أهل اخلربة -1
ْن َحوْ  ِم  ل ْنَت هَلُْم  َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغل يَظ اْلَقْلب  اَلنْ َفضُّوا م  ُهْم َواْستَ ْغف ْر ل  لعموم قوله تعاىل: ﴿فَب َما َرمْحَة  م َن ا َك  فَاْعُف َعن ْ

ِم   إ نم  َ حيُ بُّ اْلُمتَ وَكّ ل نَي﴾ ]آ هَلُْم َوَشاو ْرُهْم يف  اسْأَْمر   فَإ َذا َعَزْمَت فَ تَ وَكمْل َعَلى ا ِم [، ولقوله عليه الصالة 295ل عمران: ا
ت   ق يَل: َما ُهنم اَي َرُسوَل هللا ؟، قَاَل: إ َذا َلق يَتُه َفَسلّ ْم َعَلْيه ، وَ »والسالم:  ْبُه، إ  َحقُّ اْلُمْسل م  َعَلى اْلُمْسل م  س  َذا َدَعاَك َفَأج 

                                                           
 .96، ص1(، ج2261)كتاب التهود، ابب ماجاء يف التطوع، رقم احلديث: صحيح اجلامعالبخاري،  8
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ْتُه، َوإ َذا َمر َض فَ ُعْدُه َوإ َذا َماَت فَاتمب ْعهُ  َوإ َذا اْستَ ْنَصَحكَ  . ومن ذلك أن يتحرى 9«فَاْنَصْ  َلُه، َوإ َذا َعَطَ  َفَحم َد هللاَ َفَسمّ 
 املكاتب السياحية اليت هي أهل االستشارة، أو املواقع اسألكرتونية العاملية املوثوقة يف جمال السياحة.

 : استئذان الوالدين -1
، َأب   ْبنُ  َحب يبُ وطاعتهما وبرمها أوىل حلديث  : قَالَ  - َحد يث ه   يف   يُ ت مَهمُ  الَ  – َكانَ َو  الشماع َر، الَعبماس   أابَ  مسَ ْعتُ : قَالَ  ََثب ت 

ِم   َعْبدَ  مسَ ْعتُ  يَ  َعْمر و ْبنَ  ا ِمُ  َرض  ُهَما، ا ّ   إ ىَل  َرُجلٌ  َجاءَ : يَ ُقولُ  َعن ْ : فَ َقالَ  اجل َهاد ، يف   فَاْسَتْأَذنَهُ ، عليه وسلم  صلى هللا النميب 
 .10«َفَواه دْ  َفف يه َما: ،قَالَ  نَ َعمْ : قَالَ  ، َوال َداَك؟ َأَحي  »

 إبراء الذمة من حقوق الناس املادية واملعنوية، وجتهيز الوصية:  -1
ِم   َعْبد   نْ عَ فوذلك سأن السفر مظنة اهلالك، وينبغي للمسلم أن يربئ ذمته من حقوق الناس املتعلقة برقبته،   ُعَمرَ  ْبن   ا

يَ  ِمُ  َرض  ُهَما ا ِم   َرُسولَ  َأنم : َعن ْ َلتَ نْي   يَب يتُ  ف يه ، يُوص ي ْيءٌ شَ  َلهُ  ُمْسل م   اْمر ئ   َحقُّ  َما»: قَالَ  صلى هللا عليه وسلم  ا  إ الم  لَي ْ
ي مُتهُ   .11«ع ْنَدهُ  َمْكُتوبَةٌ  َوَوص 

 اختيار الرفقة الصاحلة:  -9
بْ  اَل »حلديث:  ًنا، إ الم  ُتَصاح   َحدُُكمْ أَ  فَ ْليَ ْنظُرْ  َخل يل ه ، د ين   َعَلى الرمُجلُ »، وحديث: 12«َتق ي   إ الم  َطَعاَمكَ  ََيُْكلْ  َواَل  ُمْؤم 

، وطبيعة السائ  أنه إذا غادر بلده فإنه يشعر أبنه بعيد عن أعراف قومه وبلده، فقد يقل ضبطه لتصرفاته، 13«خُيَال لُ  َمنْ 
حبه للخري دائما، ويعني بعضهم بعضاً، وكذلك اسأوىل يف السفر أن يكونوا ثالثة فأكثر حلديث: والصاحب السوي يس

 ، وهذا أدعى يف أن َيمن على ماله ونفسه ودينه.14«ركب والثالثة، شيطاَنن والراكبان، شيطان الراكب»
 توديع اسأهل واسأصدقاء والدعاء املتبادل:  -6

                                                           
 .2579، ص1(، ج1261)كتاب السالم، ابب من حق املسلم للمسلم رد السالم، رقم احلديث:  صحيح مسلمالنيسابوري،  9

 .95، ص1(، ج1771)كتاب اجلهاد، ابب اجلهاد ِبذن الوالدين، رقم احلديث: اجلامع الصحيحالبخاري،  10
 .1، ص1(، ج1518املصدر السابق )كتاب الوصااي، ابب الوصااي، رقم احلديث: 11
 .195، ص1(، ج1811)كتاب اجلهاد، ابب النهي عن السياحة، رقم احلديث:  سنن أيب داودأبو داود،  12
  .195، ص1املصدر السابق، ج 13
، 1986ظيب: مؤسسة هايد بن سلطان لألعمال اخلريية واإلنسانية، رقم احلديث:  ، دحقيق حممد مصطفى اسأعظمي، )أبواملوطأمالك بن أن ،  14
 .2119، ص9م(، ج1771، 2ط
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ِم   َرُسولُ  َودمَعن  : قَالَ  ُهَريْ رَةَ  َأب   َعنْ  ِمَ  َأْستَ ْود ُعكَ »: فَ َقالَ  صلى هللا عليه وسلم  ا يعُ  اَل  المذ ي ا  اْبن   َعن  ، و 15 َوَدائ ُعهُ  َتض 
ِم   َرُسولُ  َكانَ : قَالَ  ُعَمرَ  ص   يَ ُقولُ  السمرَاايَ  َأْشَخصَ  إ َذا صلى هللا عليه وسلم  ا ِمَ  ْستَ ْود عُ أَ »: ل لشماخ   َوأََمانَ َتكَ  د يَنكَ  ا

 .16«َعَمل كَ  َوَخَوات يمَ 
ّ   إ ىَل  َرُجلٌ  َجاءَ »: قَالَ  ،رضي هللا عنه أََن ومن اسأدعية املشروعة للمسافر ما رواه   ايَ : فَ َقالَ  ليه وسلم صلى هللا ع النميب 

ِمُ  َهومَدكَ »: قَالَ . فَ َزوّ ْدين   َسَفرًا أُر يدُ  إ يّن   هللا ، َرُسولَ  ،: قَالَ  الت مْقَوى، ا ب   ه ْدين  : قَالَ  َذنْ َبكَ  َغَفرَ وَ : قَالَ  ه ْدين   َوأُمّ ي، أَْنتَ  أبَ 
رَ  َلكَ  َوَيسمرَ : قَالَ  ثَُما اخلَي ْ  .17«ُكْنتَ  َحي ْ

 : التأمري على الرفقة -5
يتفق السائحون على اختيار أمري من أصلحهم وأعقلهم وأرأفهم، ويينبغي عليه أن يشاورهم ويراعي ظروفهم وهي أن 

 .الطاعة فيما َيمروينظر يف مصلحتهم، والواجب على الرفقة 
، َسع يد   َأب   َعنْ ف ِم   َرُسولَ  َأنم  اخْلُْدر يّ  ُروا َسَفر   يف   َثاَلثَةٌ  َخرَجَ  إ َذا»: قَالَ  صلى هللا عليه وسلم  ا  .18«َأَحَدُهمْ  فَ ْليُ َؤمّ 

 التفقه:  -8
 عبادات يفوذلك بتعلم فقه السفر والرخص، ومواقيت الصلوات واجتاه القبلة خالل السياحة ويف البلد املزار، والتفقه 

احلج والعمرة إن كانت السياحة دينية، وتعلم أذكار السفر والطريق، وإن كانت اليوم الربامج اإللكرتونية، أو مايطلق 
عليها الربامج الذكية ابهلواتف تسهل كثرياَ على السائ  املسلم مما ذكر، وبرامج أخرى للمطاعم احلالل، بل وحىت جمال 

 وسائل االتصال احلديثة، خاصة إن عرض طارئ جيهله السائ ، والواجب استغالل االستفتاء فهو ميسري كذلك عرب
 التقنيات احلديثة فيما يفيدَن وأمتنا ويقربنا من املوىل جل جالله.

 اثنياً: آداب ما يكون أثناء السياحة

 : اختيار يوم اخلميس -2

                                                           
 .511، ص1(، ج1819، )كتاب اجلهاد، ابب تشييع الغزاة ووداعهم، رقم احلديث: سنن ابن ماجهابن ماجه،  15
 .511، ص1(، ج1816املصدر السابق )كتاب اجلهاد، ابب تشييع الغزاة ووداعهم، رقم احلديث:  16
 .912، ص1(، ج2555)كتاب احلج، ابب ما جاء يف تعليم النسب، رقم احلديث:  سنن الرتمذيالرتمذي،  17
 .16، ص1(، ج1678)كتاب اجلهاد، ابب يف القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، رقم احلديث:  سنن أيب داودأبو داود،  18
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يَ  َمال ك   نَ بْ  َكْعبَ  َأنم يستحب للسائ  أن خيرج من أول النهار يوم اخلمي ، لفعله عليه الصالة والسالم، حيث   َرض 
ِمُ  ِم   َرُسولُ  َكانَ  َما َلَقلم »: يَ ُقولُ  َكانَ  َعْنُه، ا  .19«اخلَم ي    يَ ْومَ  إ الم  َسَفر   يف   َخرَجَ  إ َذا خَيْرُُج، صلى هللا عليه وسلم ا

 :  والسفردعاء الركوب  -1
وهي يف السابق أظهر يف ركوب الدابة والسفينة، ويف عصرَن احلديث أشهر يف ركوب السيارات والطائرات، كما تقوم 

 بعض شركات طريان بذكر الدعاء من قبل طاقم الطائرة أو عرب التسويل قبل اقالع الطائرة.
 ُثم  َثاَلًَث، ىَسَفر ،َكب مرَ  إ لَ  ار ًجاخَ  بَع ري ه   َعَلى اْستَ َوى إ َذا َكانَ  صلى هللا عليه وسلم  هللا   َرُسولَ  أَنم  َعلمَمُهْم؛ ُعَمرَ  اْبنَ  أَنم 
َقل ُبوَن، َربّ َنا إ ىَل  َوإ َنم  ُمْقر ن نَي، َلهُ  ُكنما َوَما َهَذا، لََنا َسخمرَ  المذ ي ُسْبَحانَ »: قَالَ  م  َهَذا َسَفر َنَ  يف   َنْسأَُلكَ  إ َنم  للُهمم ا َلُمن ْ  اْلرب 

َنا َهوّ نْ  اللُهمم  تَ ْرَضى، َما اْلَعَمل   َوم نَ  َوالت مْقَوى، بُ  أَْنتَ  ُهمم الل بُ ْعَدُه، َعنما َواْطو   َهَذا، َسَفَرَنَ  َعَلي ْ  َواخْلَل يَفةُ  السمَفر ، يف   الصماح 
، يف   َقَلب   َوُسوء   اْلَمْنَظر ، وََكآبَة   السمَفر ، َوْعثَاء   م نْ  ب كَ  أَُعوذُ  إ يّن   اللُهمم  اسْأَْهل   َوهَادَ  قَاهَلُنم  َرَجعَ  َوإ َذا ، َواسْأَْهل   اْلَمال   يف   اْلُمن ْ
 .20«ل َربّ َناَحام ُدونَ  َعاب ُدونَ  ََتئ ُبونَ  آي ُبونَ  : ف يه نم 

 التعاون وإعانة الرفقاء: -3
ِم   َعْبد   ْبنَ  اب رَ جَ سياحتهم وتيّسر، و  واسأمري دائما يتفقد رعيته يف السفر ويعينهم وَيمرهم ابلتعاون لتسّهل هلم ثَ ُهْم، ا  َحدم

ِم   َرُسولُ  َكانَ »: قَالَ  ري   يف   يَ َتَخلمفُ  صلى هللا عليه وسلم  ا ي اْلَمس   .21 «هَلُمْ  َويَْدُعو يُ ْرد فُ وَ  الضمع يَف، فَ يُ ْزج 
، َسع يد   َأب   َعنْ   َنَما: قَالَ  اخْلُْدر يّ  ّ   َمعَ  َسَفر   يف   ََنْنُ  بَ ي ْ َلة   َعَلى َرُجلٌ  َجاءَ  ذْ إ   صلى هللا عليه وسلم  النميب  : قَالَ  َلُه، رَاح 

َااًل، ميَ يًنا َبَصَرهُ  َيْصر فُ  َفَوَعلَ   َمنْ  َعَلى ب ه   فَ ْليَ ُعدْ  َظْهر ، َفْضلُ  َمَعهُ  َكانَ  َمنْ »: صلى هللا عليه وسلم  هللا   َرُسولُ  فَ َقالَ  َوِش 
 َرأَيْ َنا َحىتم  ذََكرَ  َما اْلَمال   َأْصَناف   م نْ  َفذََكرَ : قَالَ  َلُه، هَادَ  اَل  َمنْ  َعَلى ب ه   فَ ْليَ ُعدْ  هَاد ، م نْ  َفْضلٌ  َلهُ  َكانَ  َوَمنْ  َلُه، َظْهرَ  اَل 
ََحد   اَلَحقم  أَنمهُ  نما سأ   .22«ف يَفْضل   م 

 :احملافظة على األذكار عموما، وأذكار املكان خصوصاً  -1

                                                           
، 1(، ج1515)كتاب اجلهاد، ابب من أراد غزوة فوَرى بغريها، ومن أحب اخلروج يوم اخلمي ، رقم احلديث: اجلامع الصحيحالبخاري،  19
 .18ص
 .558، ص1(، ج2111ب إىل سفر احلج وغريه، رقم احلديث: )كتاب احلج، ابب ما يقول إذا رك صحيح مسلمالنيسابوري،  20
 .11، ص1(، ج1615)كتاب اجلهاد، ابب لزوم الساقة، رقم احلديث:  سنن أيب داودأبو داود،  21
 .2191، ص1(، ج2518)كتاب اللقطة، ابب استحباب املؤاساة بفضول املال، رقم احلديث:  صحيح مسلمالنيسابوري،  22
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 َأُعوذُ : قَالَ  ُثم  َمْنز اًل  َزلَ ن َ  َمنْ »ذكر حيفظنا هللا به عند النزول مبكان، فقال:  صلى هللا عليه وسلم فقد علمنا رسول هللا  
، وأما إذا أراد السائ  دخول 23«ل كَ ذَ  َمْنز ل ه   م نْ  يَ ْردحَ لَ  َحىتم  َشْيٌء، َيُضرمهُ  ملَْ  َخَلَق، َما َشرّ   م نْ  التماممات   هللا   ب َكل َمات  
م  نم مدينة، فإ نيَ  قَالَ  إ الم  ُدُخوهَلَا يُر يدُ  قَ ْريَةً  يَ رَ  ملَْ  صلى هللا عليه وسلم  النميب  ، السمَمَوات   َربم  اللُهمم »: ايَ رَاهَ  ح   َوَما السمْبع 
نيَ  َوَربم  أَْظَلْلنَ  ، اسْأَْرض  رَ  َنْسأَُلكَ  فَإ َنم  َذَرْيَن، وَما ،الرّ اَيح   َوَربم  َأْضَلْلنَ  َوَما الشمَياط ني ، َوَربم  أَقْ َلْلنَ  َوَما السمْبع   َهذ ه   َخي ْ
رَ  اْلَقْريَة    .24«ف يَها َما َوَشرّ   أَْهل َها َوَشرّ   َشرّ َها م نْ  ب كَ  َونَ ُعوذُ  أَْهل َها َوَخي ْ

 :التكبري عند املرتفعات والتسبيح عند املنخفضات -9
رب، وإذا نزل ك يف أسفاره إذا عال َصعدًا  صلى هللا عليه وسلم كان النيب ولعلها من السنن املهوورة يف السفر، فقد  

وادايً سب ، وذلك أن العايل على الشيء قد يتعاظم يف نفسه، فريى أنه كبري، فكان من املناسب أن يكرب هللا عز وجل 
 . ناسبةهذه هي املو فيقول: هللا أكرب، وأما إذا نزل فالنزول سفول فناسب أن يسب  هللا عز وجل عند السفول، 

ِم   َعْبد   ْبن   َجاب ر   َعنْ ف  يَ  ا ِمُ  َرض  ُهَما، ا ، مع عدم رفع الصوت 25«َناَسبمْحَنانَ زَلْ  َوإ َذا َكب مْرََن، َصع ْدَنَ  إ َذا ُكنما»: قَالَ  َعن ْ
يَ  اسَأْشَعر يّ   ُموَسى َأب   َعنْ ابلتكبري، ف ِمُ  َرض  ِم   َرُسول   َمعَ  ُكنما: قَالَ  َعْنُه، ا  َعَلى َأْشَرفْ َنا إ َذا َفُكنما، هللا عليه وسلم  صلى ا

ُّ  فَ َقالَ  َأْصَواتُ َنا، اْرتَ َفَعتْ  وََكب مْرَنَ  َهلمْلَنا َواد ، ُكْم، َعَلى اْربَ ُعوا النماسُ  اأَي ُّهَ  ايَ »: صلى هللا عليه وسلم  النميب   الَ  فَإ نمُكمْ  أَنْ ُفس 
 .26«َجدُّهُ  َوتَ َعاىَل  امْسُهُ  تَ َباَركَ  َقر يٌب، مسَ يعٌ  إ نمهُ  َمَعُكمْ  إ نمهُ  َغائ ًبا، َوالَ  َأَصمم  َتْدُعونَ 

 االكثار من الدعاء: -6
ل له ليتحصو  ،، حيث أن السفر من مواطن إجابة الدعاءيزيد يف الدعاء وإن كان الدعاء يف كل حني إال أن السائ 

ِم   َرُسول   َعنْ  ُهَريْ رََة، َأب   َعنْ خريي الدنيا واآلخرة، ف ُُ ثَ »: قَالَ  أَنمهُ ، صلى هللا عليه وسلم  ا  اَل  ُمْسَتَوااَبتٌ  َدَعَوات   اَل
، َدْعَوةُ : ف يه نم  َشكم   .27«َوَلد ه   َعَلى اْلَوال د   َوَدْعَوةُ  اْلُمَساف ر ، َوَدْعَوةُ  اْلَمْظُلوم 

 التعجل ابلعودة بعد حتصيل املراد من السياحة:  -7

                                                           
، 1(، ج1578)كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، ابب يف التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغريه، رقم احلديث:  املصدر السابق 23
 .1787ص
قرية املنعم شليب )بريوت: مؤسسة الرسالة، كتاب السري، ابب الدعاء عند رؤية ال ، دحقيق: حسن عبدالسنن الكربىأمحد بن شعيب النسائي،  24

 .225، ص8م(، ج1772، 2، ط8556دخوهلا، رقم احلديث: اليت يريد 
 .95، ص1(، ج1551)كتاب اجلهاد، ابب التسبي  إذا هبط وادايً، رقم احلديث: اجلامع الصحيحالبخاري،  25
 .95ص، 1(، ج1551املصدر السابق )كتاب اجلهاد، ابب ما يكره من رفع الصوت يف التكبري، رقم احلديث: 26
)كتاب الصالة، ابب املسافر، ذكر البيان أبن دعوة املسافر ال ترد مادام يف سفره، رقم  حبان برتتيب ابن بلبان صحيح ابنابن حبان،  27

 .126، ص6(، ج1655احلديث: 
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إذا سافر فإنه يرتك أهله ورمبا حيتاجون إليه يف تعليمهم ورعايتهم وغري ذلك ورمبا حيدُ هلم أشياء توجب أن  السائ أن 
 ، ث يعول ابلرجوع إليهم.يغيب عن أهله إال بقدر احلاجة ال أن معهم، وينبغي للسائ يكون 
يَ  ُهَريْ رَةَ  َأب   َعنْ  ِمُ  َرض  ّ   َعن   َعْنُه، ا ، م نَ  ةٌ ق ْطعَ  السمَفرُ »: قَالَ ، صلى هللا عليه وسلم  النميب   َطَعاَمهُ  َأَحدَُكمْ  مَيَْنعُ  الَعَذاب 

لْ  نَ ْهَمَتُه، َقَضى فَإ َذا َونَ ْوَمُه، َوَشرَابَهُ   .28«أَْهل ه   إ ىَل  فَ ْليُ َعوّ 

 اثلثاً: آداب الرجوع من السياحة

 عدم طرق السائح أهله دون إخبارهم:  -1
بقرب جميئه يف العصور السابقة، وأما اليوم فيخربهم ابستخدام وسائل ريسل من خيربهم وهي من اآلداب الراقية، ف

: قَالَ  -رضي هللا عنه- َجاب ر   َعنْ االتصال احلديثة، وذلك حىت ال خيون أهله، ث ليعطيهم اجملال لالستعداد والتزين له، ف
، وكذلك أرشد نبينا 29«َعثَ رَاهت  مْ  َتم  ُ يَ لْ  أَوْ  يَ َتَخومنُ ُهْم، لَْياًل  أَْهَلهُ  الرمُجلُ  َيْطُرقَ  أَنْ  صلى هللا عليه وسلم  هللا   َرُسولُ  نَ َهى»

: َقالَ ف َ عليه الصالة والسالم، صحابته رضوان هللا عليهم، ابلتمهل عندما كانوا قافلني من غزوة  وقربوا من املدينة، 
ُلوا،َحىتم » طَ  ل َكيْ  -ع َشاءً  َأيْ - لَْياًل  َتْدُخُلوا أَْمه  دم  ُة،الشمع ثَ  ََتَْتش  غ يَبةُ  َوَتْسَتح 

ُ
 .30«امل

 البدء ابملسجد للصالة:  -2
 وهي كذلك من اآلداب والسنن املهوورة يف عصرَن، أبن يبادر السائ  إىل املسود فيصلي ركعتني يف أول وصوله.

ِم   َعْبد   ْبنَ  َجاب رَ  مسَ ْعتُ : قَالَ  د ََثر ، ْبن   حُمَار ب   َعنْ  يَ  ا ِمُ  َرض  ُهَما، ا ّ   َمعَ  ُكْنتُ »: قَالَ  َعن ْ  يف   عليه وسلم  صلى هللا النميب 
د يَنةَ  َقد ْمَنا فَ َلمما َسَفر ،

َ
دَ  اْدُخل   : يل   قَالَ  امل ْسو 

َ
يَ  َكْعب   َعنْ ، و «31 رَْكَعتَ نْي   َفَصلّ   امل ِمُ  َرض  م  َأنم »: َعْنهُ  ا لى هللا ص النميب 

َد، َدَخلَ  ُضًحى َسَفر ، م ن َقد مَ  إ َذا َكانَ  عليه وسلم  ْسو 
َ
 .32« َ جَيْل   َأنْ  قَ ْبلَ  رَْكَعتَ نْي   َفَصلمى امل

 : دعاء دخول البيت بعد السياحة -1
َتُه، َدَخلَ  إ َذافَ  َناَحْوابً  يُ َغاد رُ  اَل  أَْواًب، ل َربّ َنا تَ ْواًب، تَ ْوابً »: قَالَ  بَ ي ْ  33 «َعَلي ْ

 : اإلحسان إىل األهل وإرضاءهم -1
                                                           

 .8، ص1(، ج2871)كتاب العمرة، ابب السفر قطعة من العذاب، رقم احلديث: اجلامع الصحيحالبخاري،  28
 .2918، ص1(، ج529)كتاب اإلمارة، ابب كراهة الطروق، وهو الدخول لياًل، ملن ورد من سفر، رقم احلديث:  صحيح مسلمالنيسابوري،  29
 .15، ص5(، ج9115)كتاب النكاح، ابب تستحد املغيبة وَتتشط الشعثة، رقم احلديث: اجلامع الصحيحالبخاري،  30
 .55، ص1(، ج1785سفر، رقم احلديث: )كتاب اجلهاد، ابب الصالة إذا قدم من اجلامع الصحيحالبخاري،  31
 .55، ص1(، ج1788قدم من سفر، رقم احلديث: إذااملصدر السابق )كتاب اجلهاد، ابب الصالة  32
 .112ص، 6(، ج1526، رقم احلديث: املسافر، ابب الصالةكتاب ) صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبانابن حبان،  33
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هللا فيهم، وإرضائهم وإسعادهم، إال أهنا آكد مع  وإن كانت هذه السنة من اإلحسان إىل اسأهل دائمة، من مراقبة
 السياحة.

ِم   َرُسول   َمعَ  َخَرْجتُ : قَالَ  ،رضي هللا عنه َجاب ر   َعنْ   نَ َعْم،: قُ ْلتُ   تَ َزومْجَت؟»: الَ فَ قَ  َغزَاة ، يف   صلى هللا عليه وسلم  ا
، يل   إ نم : ْلتُ ق ُ  َوُتاَلع ُبَك؟ ُتاَلع بُ َها َجار يَةً  فَ َهالم  : قَالَ  ثَ يّ ًبا، َبلْ : قُ ْلتُ   ثَ يّ ًبا؟ أَمْ  ب ْكرًا : قَالَ   أَتَ َزومجَ  َأنْ  فََأْحبَ ْبتُ  َأَخَوات 
طُُهنم  جَتَْمُعُهنم  اْمرَأَةً   اْلَكْي ُ  : َحامت    أَبُو قَالَ  ، اْلَكْي َ   َ فَاْلَكيْ  َقد ْمتَ  فَإ َذا قَاد ٌم، إ نمكَ  أََما : قَالَ  َعَلْيه نم، َوتَ ُقومُ  َوَُتَشّ 
 .34«اجلْ َماعَ  ب ه   أَرَادَ 

 : صنع الطعام -9
 وهي أن يقوم السائ  بعد رجوعه بصنع الطعام ودعوة من شاء إليه، دون اسراف أو خميلة.

ِم   َعْبد   ْبن   َجاب ر   َعنْ  يَ  ا ِمُ  َرض  ُهَما ا ِم   َرُسولَ  َأنم »: َعن ْ د يَنَة، د مَ قَ  َلمما صلى هللا عليه وسلم  ا
َ
، 35«بَ َقرَةً  َأوْ  َجُزورًا ََنَرَ  امل

ويف ذلك هتنئة ابلقدوم وإكرام للقادم ومشاركة ابلفرحة واللقيا وإظهار لنعم هللا وشكرها، واكتساب لألجر ِبطعام 
 قبل ذلك.-عليه الصالة والسالم-، واالقتداء هبدي نبينا 36الطعام

مابعد احة، وأثناء السياحة و هذه يملة من اآلداب النبوية مما تيسر يمعه، وكما مت تصنيفها إىل آداب ما قبل السي
السياحة، ينبغي للمسلم تعلمها وحفظ اسأذكار الواردة فيها واستشعار ألفاظها، وتعليمها وتطبيقها مستنني بسنة نبينا 

 الكرمي عليه الصالة وأهكى التسليم. 

 

 اخلامتة ونتائج البحث:

رمحة للعاملني،  والصالة والسالم على خامت اسأنبياء واملرسلني املبعُواحلمدهلل محداً كثرياً طيبًا مباركًا فيه كما حيب ربنا ويرضى، 
 .وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على هنوه اىل يوم الدين

أما بعد فقد انتهى الباحث بفضل هللا إىل نتائج حيسب أهنا ذات قيمة من خالل دراسته للسياحة يف ضوء السنة، ويذكر الباحث 
 يرى أهنا تساهم يف تطوير منظومة السياحة اإلسالمية، من خالل فت  آفاق جديدة أمام االهتمام بتطوير أهم التوصيات اليت

 السياحة اإلسالمية، وحيقق اسأهداف املرجوة منه، وهي كما يلي:
                                                           

 .112، ص6(، ج1525)كتاب الصالة، ابب املسافر، رقم احلديث:  بلبانصحيح ابن حبان برتتيب ابن ابن حبان،  34
 .55، ص1(، ج1785)كتاب اجلهاد، ابب الطعام عند القدوم، رقم احلديث: اجلامع الصحيحالبخاري،  35
 .676، صالسياحة يف اإلسالماخلضريي،  36
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 :أواًل: نتائج البحث

 
توصل الباحث إىل أن السياحة مبفهومها البسيط قدمية جدًا قدم اإلنسان على هذه اسأرض، واستمر التطور  -2

ابلسياحة إىل أن وصلت إىل ما هي عليه اليوم من تناف  املنظمات والشركات بل والدول لتقدمي ما تكسب به 
 ار السياحة خالل التاريخ، وكذلك وسائلكرب عوائد من السائ ، كما كان للحضارة اإلسالمية دور كبري يف اهدهأ

 .النقل احلديثة
تنوعت معاين السياحة والسفر يف السنة النبوية، وكلها ملقاصد سامية، لتزكية القلب والروح كطلب العلم واحلج   -1

 .والسري للتفكر واالعتبار، أو للحفاظ على النسيج اإلسالمي ومصاحله كاجلهاد واهلورة والتوارة والعالج
 الباحث إىل أن أصول اسأس  واآلداب النبوية تنقسم إىل ثالثة أقسام توصل -1
ما قبل السياحة: تدور حول االستعداد والتخطيط ابتداء ابلنية الصاحلة للسياحة، مروراً ابالستخارة واالستشارة والتأمري  -أ

 .والتفقه
عراف اخلاصة بكل برخصه، وااللتزام ابلقوانني واسأأثناء السياحة: تدور حول اسأذكار وتعليق قلب العبد بربه واسأخذ  -ب
 .بلد
  .صحابحسان إىل اسأهل واسأبعد السياحة: تدور حول اإل -ت
 

 اثنياً: التوصيات:
 يوصي الباحث ابآلِت:

يوصي الباحث مبزيد من الدراسات التحليلية للسياحة بشكل عام وكذلك اهلادفة من خالل السنة النبوية، حيث أن   -2
ما كتبه الباحث ما هو إال مدخالً هلذا املوضوع الواسع واحلديث، والذي البد من تغطيته ودراسته ابستمرار نتيوة 

 لتطوره سريعا.
القيام على تثقيف الناس بسنن وآداب وضوابط السياحة، نظراً لكثرة السواح املسلمني اليوم ، بشىت الوسائل التقليدية   -1

واحلديثة، حىت تكون سياحتنا هلل تعاىل، ِبصالح نواايَن واتباع هنج نبينا عليه الصالة والسالم، فنكون مأجورين 
 موفقني مباركني.

 تعلق هبا.وما ي للعائلة املسلمةؤَترات، أو ملتقيات علمية لدراسة موضوع السياحة يوصي الباحث بزايدة عقد م  -1
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