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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 

  

 امللخص

تعترب السيييا ة من أبرز أهجا الاطيياب البطييري الل  ا عليالا اإلسييالم  عتبارما من أما هسييا ب التعارف ب  الاا ، 
عن الافس، هأداب   هالرتهيحدين هللا تعاىل للعامل ،  هتبليغ هإفطيييييييياب السييييييييالم بياالا هاألمن هيطيييييييير الدعو  اإلسييييييييالمية،  

آلايت القرآيية املتعلقة  لسيا ة هتااههلا لدراسة مذا املوضوع يف ضوب  مجع ا دف مذه الدراسة إىلهت. الفرا ض الدياية
القرآن الكرمي، متحدثة عن مطرهعيتالا، هأيواعالا املطرهعة ماالا هاملماوعة، هاألمداف السامية الل من أجلالا شرع هللا  

يا ية املطييييار إليالا يف القرآن  كن السيييي السيييييا ة، هأهاارما الل جلبتالا للفرد السييييا ح هاألمة املسييييلمة، هاألما  عز هجب
الكرمي. هقييد اتبعييب البييا ذيية يف مييذه الييدراسييييييييييييييية املاالت السييييييييييييييتقرا   من هال  تتبع اآلايت الكرمييية الل هلييا عالقيية  
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 مــــــقـــــدمــــــــــة

ان تعد السيا ة من الظوامر اإليسايية الل يطأت ماذ أن هلق هللا األرض همن عليالا، فال  قدمية قدم احليا ، فماذ أزم  
عا هللا إىل طويلة هاإليسان يف  الة دا مة من السفر هالتاقب حبذاً عن أماا هاستقراره، هسعياً هراب رزقا همعاشا، هلذلك د

َرأَض ِفرَاًشا َهالسََّماَب بَِااًب َهأَييأَزَ  ِمَن سبقا فيالا، قا  تعاىل:  السري يف األرض هالاظر يف آاثر من ﴿ الَِّذي َجَعَب َلُكُا األأ
رََج ِبِا ِمَن الذََّمرَاِت رِزأقًا َلُكاأ السَّ  هتعاىل:  ﴿ ، هقا  سبحايا 1﴾  تَيعأَلُمونَ  َهأَييأُتاأ  أَيأَداًدا لِلَِّ  ََتأَعُلوا َفاَل  ۖ  َماِب َماًب فََأهأ

ًدا َهَجَعَب َلُكاأ ِفياَلا ُسُبال لََّعلَُّكاأ هَتأَتُدهَن ﴾ يتقا  اإليسان إىل ظامر  ظامر  ا ، هحتولب2الَِّذي َجَعَب َلُكُا اأَلرأَض َمالأ
 دايانهتا.  ها رتامهثقافية مدفالا املتعة هالرا ة هالستجمام هالتعرف على تقاليد الطعوب األهرى    اجتماعية

لاا  إىل السيا ة على أهنا خمالفة للطريعة اإلسالمية هفيالا الفسوق هالعصيان هما يغضب هللا، همذه الاظر  هياظر ا  
السيا ة احملمود الاافع، هفيالا املابوذ هاملذموم الضار، فإذا ايضباب األعما  هاملعامالت السيا ية هاطئة  يا أن يف  

فيالا اخلري هالافع، هلكن إذا احنرفب عن شرع هللا أصبحب شراً  ية حتولب إىل عباد  هيكونأب كام الطريعة اإلسالم
 هضرراً هكب ما أييت ماالا من كسب هما  ممحوق.

  اجات الاا  يف معاشالا هديياما  ستاباب األ كام الطرعية املتعلقة بكب ما جيد اد الفقال  ليليبهقد جاب الجتال
العطرين صااعة هاسعة تتاافس يف ميادياالا ب  الده   من هقا ع معاصر ،  يا أصبحب السيا ة يف هناية القرن

 ديذة الل هصلالا العامل اليوم.املختلفة. هيعد ايتطارما املتسارع مؤشراً ملظالر من مظامر التامية احل

بكذري من فالسيا ة سابقاً كايب تقتصر على جمرد السفر للتجار  أه البحا عن املعرفة هالعلا، هلكااا يراما اليوم أهسع  
اجملالت السابقة، فقد أصبحب السيا ة علا لا أصولا هقواعده، هتطعب البحا فيا، هقد تب  من دراسة الفكر 

 لسيييييييا ة، و الرجوع إىل كتب التفسييييييري هالكتب ذات العالقة، هاملاالت التحليل  من هال  دراسيييييية مذه اآلايت من 
 ة.حتليليكتب التفسري دراسة 

 اهلوية-الديين  الوع -السيييييييييا ية  األماكن-الرمبايية -املذمومة  السيييييييييا ة-التطييييييييريعية  السييييييييمات كلمات مفتاحية:
 .اإلسالمية
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أن هلا أصوًل  ا اإلسالم عليالا، كما استابط الفقالاب الضوابط الطرعية هلا ليتجاب املسلم  شرما   هالرتاث اإلسالم 
 هياتفعوا خبريما.

هتلط عليالا فالا معىن السيا ة هيبعدههنا عن معااما اإلسالم  هالقرآين )التعبد هالتوجا ان الاا   هيف عصران مذا كذري م
ف معااما )الرتفا هالتازه( هالسبب يف ذلك مو البتعاد عن معاين القرآن هساة إىل هللا تعاىل(، فأصبحب تد  على هال

 مجيع أصاافالا هأبعادما.  من  بيةالغر   املصالحات  هايتطار  العربية  اللغة  قواعد   يف  التمعن  هعدم  ملسو هيلع هللا ىلصالرسو   

 أمهية املوضوع وسبب اختياره:

الده  هخباصة   اقتصادايتقدر  أتثريما غري احملدهد على  لقد أصبحب السيا ة ميداانً للتاافس الطديد ب  الده ، يظراً ل
 لرتهيت هللتوسع يف قااع السيا ة ،  يا جند الده  اإلسالمية هخباصة الده  العربية تتسابق يف القيام  3الده  الاامية

الطريعة اإلسالمية ، على الرغا من كب مذا، فإن بعض املسلم  ل يزا  يتوما أن  4على حنو مل يطالد لا مذيب عرب التاريخ
على السياح  هالعتدابم ضد السيا ة. هجاح آهرهن حملاربة السيا ة، ترفض السيا ة، بب إن البعض أشاع أن اإلسال

 إليالا  لسوب.هالتعرض  

فالسيا ة أمر مطرهع يف اإلسالم، هاإلسالم يدعو إليالا هيطجعالا بطكب كبري، همن أما األدلة على ذلك أن مااك 
 (.185األعراف    )سور با    هالعتبارالاظر يف ملكوتا    2مران فيالا هللا  آايت كرمية أي

مداف متاوعة ماالا: السيا ة هبدف التدبر هالتأمب همن ان ية األمداف العامة الابيلة للسيا ة يف اإلسالم فللسيا ة أ
جلالاد يف سبيب هللا، أه الرتهيح عن يف هلق هللا، أه التعارف ب  الاا ، أه طلب العلا احملمود، أه الدعو  إىل هللا، أه ا

فالوم يف ملالافس، أه أداب الفرا ض هالواجبات الدياية هما  كا ذلك، هقد  ا القرآن الكرمي على السيا ة هبذا ا
َلأَق ُوَّ الِلَُّ يُاِطئُ سبحاياالعديد من اآلايت، ماالا قولا  أََ  اآلِهرََ  ِإنَّ  : ﴿ُقبأ ِسريُها يف اأَلرأِض فَايظُُرها َكيأَف َبَدَأ اخلأ الاَّطأ

ٍب َقِديٌر﴾الِلََّ   َعَلى ُكبِ  َش أ
َااُكاأ ِمنأ ذََكٍر َهأُييأَذى َهَجَعلأَااُكاأ ُشُعو ً َهقَيَباِ َب لِتَيَعاَرُفوا   تعاىل:. هيقو   5 ﴿اَي أَييُّاَلا الاَّاُ  ِإانَّ َهَلقأ

َرَمُكاأ ِعاأَد الِلَِّ أَتيأَقاُكاأ ِإنَّ الِلََّ  ة إىل همما دعا البا ذ فف  مذا  ا على السيا ة أبيواعالا املختلفة.6َعِليٌا َهِبرٌي﴾. ِإنَّ َأكأ
 اهتيار مذا املوضوع "  قيقة مفالوم السيا ة يف القرآن الكرمي هضوابط شرعيتالا "ما يل :

 الرغبة يف التعرف على موقف القرآن الكرمي من موضوع السيا ة.  –  1
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م الصحيحة َتاه السيا ة، همكايتالا يف الطريعة ية األمهية، لتوضيح مبادئ اإلسالأن دراسة مذا املوضوع يف غا – 2
 إلسالمية " القرآن هالساة الابوية".ا

 مشكلة الدراسة:

تتحدد مطكلة الدراسة اإلجابة على التساؤلت هاإلشكالت الكبري  الل تذار  و  موضوع السيا ة هاإلسالم، همن 
 : ما يلب  مذه األسئلة  

 ما مفالوم السيا ة من املاظور القرآين؟ –  1

 املمقوتة " يف القرآن الكرمي؟مام  السيا ة املذمومة "   –  2

 ما الضوابط الطرعية الل يابغ  للمسلا مراعاهتا عاد قياما  أليطاة السيا ية؟ –  3

 منهجية الدراسة:

 تعتمد الدراسة على املاالت العلم  القا ا على:

هاملتعلقة  ملوضوع، هكذلك الاصوص و  للاصوص من القرآن هالساة  هالتفسري هاحلديا للوص  الستقراب ملصادر الفقا -
 الفقالية الل هلا صلة با.

 التحليب الكامب هلذه الاصوص حتلياًل هاعياً لك  يصب إىل  قيقة السيا ة هدليب مطرهعيتالا. -

 ة.هذلك جلملة من الضوابط العامة هاخلاصة هاملتعلقة  لسيا   الستاتاج -

ألن مراعا  مذه املقاصد سيودي    لسيا ة،مراعا  مقاصد الطرعية العامة هاخلاصة عاد الاظر يف األ كام املتعلقة   -
 إىل ضبط األ كام، هارتباب اجلز يات  لكليات، هايسجام الفرهع مع أصوهلا.

 خطة البحث:

 إىل مقدمة " ماالجية البحا "، هثالثة مبا ا ههامتة  قسمب املقالة

 .الكرمي مفالوم السيا ة يف القرآن  :  األول  املبحث
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 الابوية.فوا د السيا ة يف القرآن هالساة  املبحث الثاين:  

 الضوابط الطرعية للسيا ة يف ضوب القواعد الفقالية.املبحث الثالث:  

 املبحث األول

 " مفهوم السياحة يف القرآن الكرمي "  

 أوالً: السياحة لغة وشرعاً: 

همو السري. قا  ابن فار : " ِسيح "" الس  هالياب هاحلاب أصب صحيح، هقياسا قيا    ا سيحأصلال السياحة يف اللغة
الُ  ﴿:ما قبلا. يقا  ساح يف األرض. قا  هللا جب ثااؤه َرأِض أَرأبَيَعَة َأشأ ، هالسيح: املاب اجلاري، 7ٍر ﴾َفِسيُحوا يف األأ

فإن "،  هل املساييح الًبذر  ملذاييع ، ليسوا بيح الدجىأهلئك مصا"  يف قولا  ديا عل  كرم هللا هجالا هاملساييح يف
 املذاييع مجع مذايع، همو الذي يذيع السر ل يكتما. هاملساييح، ما الذين يسيحون يف األرض  لاميمة هالطر هاإلفساد

  بذلك تطبيالاً ب  الاا . همما يد  على صحة مذا القيا  قوهلا ساح الظب، إذا فاب. هالسيُح: العباب  املخااة. همس
 الظامر اجلاري على هجا األرض. همجعا سيوح. هقد ساح سيحاً هسيحاانً.  : املابالسيحُ ،  8خلاوطالا  ملاب اجلاري

هالسيا ٌة: الذماب يف األرض للعباد  هالرتمب، هقد ساح، هماا املسيح بن مرمي يف بعض األقاهيب، كان يذمب يف 
هجاب يف املعجا الوسيط:) السيا ة: التاقب من بلد إىل 9لى  ىت الصباح. األرض فأياما أدركا الليب صف قدميا هص
لاا إن املراد من السيا ة السري يف األرض هالتاقب سواب كان للعباد    إذاً يتب 10بلد طلباً للتازه أه الستاالع هالكطف(.

 أه غريما.

تعريف ستخالص معىن السيا ة فيالا هصوًل ل، فيلزم البحا يف القرآن هالساة لالشرعي االصطالحالسياحة يف هأما 
 مااسب للسيا ة يف حبذاا.

 ثالثة، وهي:ورد لفظ السياحة يف القرآن الكرمي يف مواضع  

اُلٍر َهاعأَلُموا أَيَُّكاأ َغريأُ ُمعأِجزِي الِلَِّ َهَأنَّ الِلََّ خُمأزِي الأَكا  هجب:قولا عز    –أ   َرأِض أَرأبَيَعَة َأشأ  .11ِفرِيَن﴾﴿َفِسيُحوا يف األأ
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ن املسلم  حبرب هل هاملعىن: "أي: قب هلا اي يبياا الكرمي سيحوا أي: سريها مقبل  همدبرين هآما  غري ها ف  أ داً م
 األرض، هالسريفالسيا ة يف مذه اآلية الكرمية تعين املعىن اللغوي هل تتعداه، همو الذماب يف  12سلب هل قتب هل أسر.

 رعياً زا داً.  فيالا، هل تتضمن معىن ش

َِمُرهَن ِ لأَمعأُرهِف َهالاَّاُمونَ   :﴿قولا تعاىل  –ب   َاِمُدهَن السَّاِ ُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدهَن اآلأ َعِن الأُماأَكِر   التَّا ُِبوَن الأَعاِبُدهَن احلأ
ِر الأُمؤأِمِاَ ﴾ َاِفظُوَن حِلُُدهِد الِلَِّ َهَبطِ   املؤما .فال  صفة من صفات أمب احلاة  14نالسا حون ما الصا مو  .13َهاحلأ

، هقا  سفيان بن عيايا: "إمنا قيب للصا ا -هللا عاالما    رض -عبا همو مرهي عن ابن مسعود هابن    الصائمون:  –  1
أهنا قالب: "سيا ة  –هللا عاالا  رض -عا طة هرهي عنسا ح أليا يرتك اللذات كلالا، من املاعا هاملطرب هاملاكح". 

 15قا : " سيا ة أمل الصيام".  أيا-  ملسو هيلع هللا ىلص-عاً عن الايب صيام "، هرهاه أبو مرير  مرفو مذه األمة ال

السيا ة  يف- ملسو هيلع هللا ىلص-أن رجاًل استأذن رسو  هللا  أماماقا  عااب: السا حون اجملامدهن، هرهي أبو  اجملاهدون: – 2
 16فقا : "إن سيا ة أمل اجلالاد يف سبيب هللا ".

 َهالِلَُّ  ۖ  يَيرأُجوَن َرمحأََب الِلَِّ  أهلئكيَن آَمُاوا َهالَِّذيَن َماَجُرها َهَجاَمُدها يف َسِبيِب الِلَِّ الَّذِ ِإنَّ  :﴿املهاجرون: قال تعاىل – 3
رُِجوأا ِمن ِداَيرِِماأ َهأُهأُذهأا يفأ َسِبيأِل أ َهقَاتَيُلوأا َهقُ   :﴿عز هجب  هقولا  ﴾.  رَِّ ياٌ   َغُفورٌ  َكفِ َرنَّ َعايأاُلاأ َسيِ َئاهِتِاأ ا ألُ ِتُلوأ فَالَِّذيأَن َماَجُرهأا َهأُهأ

ُن الذيََّوابِ  َاُر ثَيَواً  مِ نأ ِعاأِد هللِا َههللاُ ِعاأَدُه ُ سأ  17 ﴾.َهألُدأِهَلايَّاُلاأ َجاَّاٍت ََتأرِيأ ِمنأ حَتأِتاَلا اأَلهنأ

 طلبة احلديث والعلم.  –  4

، هيسيحون بقلوهبا يف مطارق األرض لالستبصار  الذين يسيحون يف األرض على جالة العتبار طلباً   )السا حون هيقا :  
همغارهبا ه لتفكر يف جوايبالا همااكبالا، هالستدل  بتغريما على ماطئالا، هالتحقق حبكمة هالقالا مبا يرهن من اآلايت 

 18ون باسيا األيس  لتحقق بطالود احلق(.فيالا، هيسيحون أبسرارما يف امللكوت فيجدهن رهح الوصا ، هيعيط

ِلَماٍت ُمؤأِمَااٍت قَايَِتاٍت ََت َِباٍت عَ  :﴿با عز هجقول –ج  ًا ِماأُكنَّ ُمسأ اِبَداٍت َعَسى َربُُّا ِإنأ طَلََّقُكنَّ َأنأ يُيبأِدلَُا أَزأَهاًجا َهريأ
 19َساِ َحاٍت ثَييِ َباٍت َهأَبأَكارًا ﴾.

، هقا  زيد بن -رض  هللا عاالا ": " صا مات، قالا: ابن عبا  هاحلسن هابن جبري = "سا حات معىن:قا  القرطيب 
 إل اهلجر . سيا ة-  ملسو هيلع هللا ىلص-، قا  زيد: هليس يف أمة حممد مالاجران :  نعبد الرمحأسلا هاباا  
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معا، هإمنا أيكب هالسيا ة: اجلولن يف األرض، هقا  الفراب هالقتيب هغريمها: " مس  الصا ا سا حا، ألن السا ح ل زاد 
 20طاعة من ساح املاب إذا ذمب". من  يا جيد الاعام "، هقيب: ذامبات يف

مما سبق يتب  أن لفظ السيا ة يف يصوص الطرع يراد هبا األمور الطرعية الل يتحقق هبا املعىن اللغوي كالصيام، هاجلالاد، 
 قدر  اخلالق عز هجب.، طلبة العلا هاألمان هالسري يف األرض بقصد التفكر يف  هاهلجر 

 القرآن الكرمي: السياحة املذمومة " املمقوتة " يف  

جند سيا ة مذمومة ممقوتة، هنى الطارع احلكيا عاالا، هأبد  األمة هرياً ماالا فال  السيا ة يف األرض على هجا العزلة 
هالبعد عن الاا  هعن خمالاتالا هالصرب على أذاما، ألجب التعبد ه ده. همذا الاوع من السيا ة ماالية عاالا   هالياواب

 ن.سيا ة عاد الرمبايف القرآن الكرمي، هم  ال

َواِن الِلَِّ َفَما َرَعوأَما َ قَّ رَِعايَتِ   :﴿قا  تعاىل َااَما َعَليأاِلاأ ِإلَّ ابأِتَغاَب ِرضأ َبايِيًَّة ابيأَتَدُعوَما َما َكتَيبيأ فالرمبايية املبتدعة   21﴾.اَلا  َهَرمأ
هلبسوا املالبس اخلطاة،   ى أيفسالا الاسابمعااما، قد ايقاعوا عن الاا  يف اخللوات هالصوامع معتزل  اخللق ه رموا عل

َوانِ  َااَما َعَليأاِلاأ ِإلَّ ابأِتَغاَب رِضأ أي ما فرضاا عليالا الرمبايية، هلكاالا استحدثوما طلباً ملرضا  ﴾   تبتال إىل هللا : ﴿ َما َكتَيبيأ
ما  افظوا على مذه الرمبايية أي ف﴾    ايَِتاَلاَفَما َرَعوأَما َ قَّ رِعَ ﴿    هللا هالزلفى إليا، و ذكر أهنا  افظوا عليالا كما قا :

 هدهلوا يف دين   هما قاموا مما التزموه  ق القيام، بب ضيعوما، هكفرها بدين عيسى بن مرمي، فضموا إليا التذليا  املبتدعة،

فرضوه على أيفسالا مبا  امللوك الذين غريها هبدلوا، هيف مذا ذم هلا ألهنا ابدعوا يف دين هللا ما مل أيمر با، هألهنا مل يقوموا  
يقو  ابن كذري رمحا هللا: هليس املراد من السيا ة، ما قد يفالما بعض من يتعبد  .22مما زعموا أيا قربة يقرهبا إىل رهبا

مبجرد السيا ة يف األرض هالتفرد يف شوامد اجلبا  هالكالوف هالرباري، فإن مذا ليس مبطرهع، إل يف أايم الفنت هالزلز  
 يتبع   غاا  الرجب  ما   هري  يكون   أن   يوشك: "  قا   ملسو هيلع هللا ىلصثبب عاد البخاري من  ديا أيب سعيد أن الايب  ا  يف الدين، كم

إذًا سيا ة ألجب العزلة هالتعبد ماال  عاالا، يقو  اإلمام 23لفنت"،ا من بدياا يفر القار، همواقع اجلبا ، شعا هبا
ن تكون يف جلو  يعين: ب  الاا ، ل كن شرياة أللعباد ، ل: ) هقد أ ح اإلسالم أيضاً الرتمب هاليقااع الطعراهي

تعتز   ركة املياه، إمنا تعبد هللا يف كب  ركة من  ركات  ياتك، هَتعب هللا تعاىل دا ما يصب عيايك يف كب ما أتيت، 
 24هيف كب ما تدع، إذاً: مااك فرق ب  من يعبد هللا يف هلوتا، همن يعبد هللا يف جلوتا(
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 سالم: احة يف اإلأصول السي

تعترب السيا ة يف يظر اإلسالم أبهنا التاقب من مكان إىل مكان هبدف التدبر هالتأمب يف هلق هللا أه التعارف ب  الاا ، 
أه طلب العلا احملدهد، أه الدعو  إىل هللا، أه اجلالاد يف سبيب هللا، أه الرتهيح عن الافس، أه أداب الفرا ض هالواجبات  

 واعد الطريعة اإلسالمية  ىت تكون صاحلة هانفعة.هحيكا ذلك كلا أ كام هق  الدياية هما يف  كا ذلك،

َرأِض هلقد  ا القرآن الكرمي على السيا ة  ملفالوم السابق يف العديد من اآلايت، ماالا قولا  ﴿ أََهملَأ َيِسريُها يف األأ
اُلاأ  َأَشدَّ  اَكايُو   ۖ  نأ قَيبأِلاِلاأ فَييَياأظُُرها َكيأَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن مِ  َرأضَ  َهأاََثُرها قُيوَّ ً  ِمايأ ذَيرَ  َهَعَمُرهَما األأ ُاأ  َعَمُرهَما ممَّا َأكأ  َهَجاَبهتأ

ُ لَِيظأِلَماُلاأ َهلََِٰكنأ َكايُوا أَييأُفَساُلاأ َيظأِلُموَن﴾،فَ   ۖ    ِ لأبَييِ َااتِ   ُرُسُلاُلاأ  َااُكاأ  : ﴿ اَي أَييُّاَلا الاَّاُ  ِإانَّ َهلَ هقولا  25َما َكاَن الِلَّ ِمنأ قأ
َرَمُكاأ   ِإنَّ   ۖ  ذََكٍر َهأُييأَذىَٰ َهَجَعلأَااُكاأ ُشُعوً  َهقَيَباِ َب لِتَيَعاَرُفوا   ، كما يعترب السفر 26ِإنَّ الِلََّ َعِليٌا َهِبرٌي﴾  ۖ    أَتيأَقاُكاأ   الِلَِّ   ِعاأدَ   َأكأ

مذا لعديد من املاافع املطرهعة، هيف سيا ة دياية، هللتعارف ب  الاا  هحتقيق ا إىل األراض  املقدسة للعمر  هاحلت
: ) ل تطد الر ا  إل إىل ثالث مساجد مسجدي مذا هاملسجد األقصى هاملسجد ملسو هيلع هللا ىلصاخلصوص يقو  رسو  هللا 

يسيحون من مكان إىل آهر هكان الفقالاب  احلرام () رهاه البخاري (، فف  مذا احلديا  ا على السيا ة الدياية.
دايرما هأمواهلا هأمليالا من أجب   بون األرض لاطر دعو  اإلسالم، هكان اجملامدهن يرتكون لالب العلا، هكان الدعا  جيو 

جعب كلمة هللا م  العليا، كما كان التجار املسلمون يتاقلون من دهلة إىل دهلة للتجار  هالدعو  همكذا، همذه مجيعالا 
 السيا ة يف اإلسالم.مناذج من أشكا   

 اإلسالمي: احلكم الشرعي للسياحة يف الفقه  

إن اإلسالم هضع مبادئ هقواعد جيب مراعاهتا قبب الدهو  يف  ركة السيا ة، هصاغ الكذري من البا ذ  هالعلماب 
 .  يا يرى إن مذه الضوابط، ههضعوا هلا أصوًل ملا حيب هحيرم يف  ب املعامالت، هبياوا عالقتالا  جلايب األهالق

همن و فقد أمجع مجيع ملا هلا من فوا د متعدد ، تعود على الفرد هاجملتمع،  للسيا ة مازلة عظمى يف اإلسالم، هذلك 
احلكمة، ألن الاا  حباجة بعضالا، هجيب أن تكون السيا ة   تفتضيا،همبا  27املسلمون على جوازما يف اجلملة

رف على الطعوب هالرحتا  ألغراض شرعية هماالا اكتطاف املااطق هاألقاليا غري املعرهفة يف الكر  األرضية، هالتع
هاألهالق يف ب  السيا ة البيئية    القرتانهقد اتضح جلياً عمق  28هاحلضارات للتعاهن معالا يف ميادين احليا  املختلفة.
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اإلسالم، يف كافة امليادين حبيا ل ميكن الفصب بياالما يف اإلسالم، مما كان سبباً يف إسالم الكذري من أبااب األما 
  املبا ا التالية.األهرى، همذا ما سيتضح يف

 املبحث الثاين

 " فوائد السياحة يف القرآن والسنة النبوية "

اإلسالم أبهنا التاقب من مكان إىل مكان هبدف التدبر هالتأمب يف هلق هللا أه التعارف ب  الاا ، تعترب السيا ة يف يظر  
ه الرتهيح عن الافس، أه أداب الفرا ض هالواجبات  أه طلب العلا احملدهد، أه الدعو  إىل هللا، أه اجلالاد يف سبيب هللا، أ

 الطريعة اإلسالمية  ىت تكون صاحلة هانفعة.الدياية هما يف  كا ذلك، هحيكا ذلك كلا أ كام هضوابط 

َرأِض يف العديد من اآلايت ولقد حث القرآن الكرمي على السياحة ابملفهوم السابق  ، ماالا قولا: ﴿ َأَهملَأ َيِسريُها يف األأ
َرأضَ   أاََثُرهاهَ   قُيوَّ ً   ِمايأاُلاأ   َأَشدَّ   َكايُوا  ۖ  قَيبأِلاِلاأ    يَياأظُُرها َكيأَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمنأ فيَ  ذَيَر ممَّا َعَمُرهَما   َهَعَمُرهَما  األأ  َأكأ

ُاأ ُرُسُلاُلاأ ِ لأبَييِ َااِت  هقولا تعاىل: ﴿ اَي أَييُّاَلا الاَّاُ  ِإانَّ 29َيظأِلُموَن﴾، ييأُفَساُلاأ أَ  َكايُوا  َهلََِٰكنأ  لَِيظأِلَماُلاأ  الِلَُّ  َكانَ   َفَما ۖ  َهَجاَبهتأ
َااُكاأ ِمنأ ذََكٍر َهأُييأَذىَٰ َهَجَعلأَااُكاأ ُشُعوً  َهقَيَباِ َب لِتَيَعاَرُفوا  َرَمُكاأ  ِإنَّ  ۖ  َهَلقأ ، 30َهِبرٌي﴾ َعِلياٌ  الِلََّ  ِإنَّ  ۖ   أَتيأَقاُكاأ  الِلَِّ  ِعاأدَ  َأكأ

دسة للعمر  هاحلت سيا ة دياية، هللتعارف ب  الاا  هحتقيق العديد من املاافع إىل األراض  املق كما يعترب السفر
 هاملسجد  مذا مسجدي مساجد  ثالث إىل إل الر ا  تطد  ل: ) ملسو هيلع هللا ىلصاملطرهعة، هيف مذا اخلصوص يقو  رسو  هللا 

 .الدياية  ةالسيا   على   ا ديااحل  مذا  فف   ،(  البخاري  رهاه()    احلرام  هاملسجد   األقصى

هكان الفقالاب يسيحون من مكان إىل آهر لالب العلا، هكان الدعا  جيوبون األرض لاطر دعو  اإلسالم، هكان اجملامدهن 
يرتكون دايرما هأمواهلا هأمليالا من أجب جعب كلمة هللا م  العليا، كما كان التجار املسلمون يتاقلون من دهلة إىل دهلة 

 سيا ة يف اإلسالم.ه مجيعالا مناذج من أشكا  الللتجار  هالدعو  همكذا، همذ

هللسيا ة يف اإلسالم بوجا عام، هللسيا ة التجارية بوجا هاص أمهية عظمى، فال  داهلة ضمن إطار مالق السفر 
كرمي، ه ذب عليالا الساة ، فالسيا ة يف اإلسالم مطرهعة  يا " دعا إليالا القرآن الهالرحتا املباح كاهلجر ، هالسري،  

سواب أكايب داهلية أم هارجية. هتابع أمهية السيا ة 31رهعة، هم  كذلك يف القايونبوية، هذلك لتحقيق أمداف مطالا
يف اإلسالم من مقاصدما السامية، هأمدافالا العالية، همما د  على مطرهعيتالا هأمهيتالا هرد يف القرآن الكرمي عدد من 
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هالذماب يف ر الت سيا ية لرؤية بقااي هآاثر األما  هاليتقا ض أمهية السيا ة هالسري يف األر  الطوامد الدالة على
 السابق للعظة هالعرب .

، أمامافقد هرد لفظ السيا ة يف الساة الابوية فف  سان أيب داهد عن أيب  وأكدت السنة النبوية على املعىن السابق 
فالسيا ة  32اجلالاد يف سبيب هللا". ة أمل "إن سيا :ملسو هيلع هللا ىلصأن رجاًل قا : اي رسو  هللا، ا ذن يل يف السيا ة، قا  الايب 

ألعلى من ها األمسى املقصد إىل ملسو هيلع هللا ىلصالل سأ  عاالا الرجب م  السفر ألجب الرمباة هتعذيب الافس، فأرشده الايب 
)ل الذي يتمذب يف بذ  اجلالد ألجب إعالب مذا الدين. هرهى يف األثر:    السيا ة همو اجلالاد يف سبيب هللا مبفالوما العام

فأباب اإلسالم مذا املفالوم السليب للسيا ة 34أراد  لسيا ة مفارقة األمصار هالذماب يف األرض.33م (يف اإلسال  سيا ة
لق كذري ماالا فأهرجالا إىل هاعترب مذا املفالوم من تلبيس إبليس يقو  ابن اجلوزي رمحا هللا: "قد لبس إبليس على ه

خيرج على الو د  هل يستصحب زاداً هيدع  بذلك الفعب  السيا ة ل إىل مكان معرهف هل إىل طلب علا هأكذرما
لة هفريضة همو يرى أيا يف ذلك على طاعة هأيا يقرب بذلك من الولية همو من العصا  التوكب فكا تفوتا من فضي
هيف تقرير مذا املعىن رهى إسحاق بن إبراميا بن مايئ عن أمحد بن  ابب أيا سئب 35".ملسو هيلع هللا ىلصاملخالف  لساة رسو  هللا 

يف ش ب هل من فعب الابي  هل ن الرجب يسيح يتعبد أ ب إليك أه املقيا يف األمصار قا  ما السيا ة من اإلسالم  ع
 36الصاحل .

وتبليغ البشرية نور اإلسالم، وهو وظيفة ومن أعظم مقاصد السياحة يف اإلسالم الدعوة إىل هللا تعاىل،  -
تقريباً   –حقق يف  يا  األيبياب دراسة دقيقة جيد أن مجيع األيبياب  يت  همن  37الرسل واألنبياء، فقد كانوا أئمة السائحني

ان  فسيد 38دين هللا.قد ارحتلوا من بلد إىل بلد، همن هطن إىل هطن، همن إقليا إىل إقليا، همن أرض إىل أرض لاطر  –
ام، و ارحتب إىل الداير املصرية، ن، ارحتب من  بب أرض الكلدايي  هم   لعراق، و ارحتب إىل بالد الطمحإبراميا هليب الر 

املسجد احلرام. همن يقرأ َتريخ دعو  سيدان  إىل األرض احلجازية  يا بااب و إىل األرض املقدسة بيب املقد ، و
يف مصر، هعادما بلغ أشده، ارحتب إىل أرض مدين، و ملا كلف  لرسالة جاب إىل موسى عليا السالم يدرك أيا هلد 

املالا كايب لا  –يف فلسا   –كان بياالما، همعلوم أيا هرج من مصر هذمب إىل األراض  املقدسة فرعون، هكان ما  
و كايب السيا ة الكربى يف 39جرات متتابعة، كب ذلك تافيذًا ملراد هللا تعاىل، لدعو  الاا  إىل عباد  رب الاا .م

املدياة، هكايب حتمب اهلدى هالاور هيطر دين احلق،  يا  سيدان حممد عليا الصال  هالسالم ممذلة يف اهلجر  من مكة إىل  
 بب كايب تغيرياً جملرى التاريخ.
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" هسا ب تبليغ دعو  هللا إىل الاا ، هحتفيزما على  ومما يعمق أمهية السياحة يف النفس أهنا تعد من أهم -
اعتااق مذا الدين هكايب من أما هسا ب سيا ة سفراب اإلسالم األها ب الذين أرسلالا رسو  هللا إىل العامل لدعو  الاا  

اإلسالم يف العامل.  لإلسالم هما زالوا، هتعترب املراكز هاهليئات هالحتادات هاملؤسسات اإلسالمية العاملية من مناذج سفراب
فيابغ   40كما كان للسيا ة التجارية الدهر اهلام يف يطر اإلسالم يف ده  شرق آسيا هأفريقيا بواساة التجار املسلم .

 أن حتذه سيا ة اليوم تلك السيا ة العظيمة املقصد، الطريفة الغاية هاهلدف.

: هأمداف السيا ة ختتلف من السياحة  وميكن الوصول ملفهوم السياحة املشروعة من خالل حتديد اهلدف -
 اقتصاديةكالتعارف هالتعاهن ب  الطعوب فيما يافعالا هيرتق  هبا، همااك أمداف    الجتماعيةهتتاوع، فالااك األمداف  

كالتعاهن القتصادي، همااك أمداف سياسية هتتا مبصاحل الده  هشعوهبا، هتستلزم أ ياانً اليفتاح هالعالقة مع األهرين، 
ك أمداف ثقافية كالتباد  املعريف هاملعلومايت ب  الطعوب، هتداهب الذقافات املختلفة فيما يافع الطعوب هاألفراد، اهما

مااك أمداف دعوية إسالمية سامية هتدف لدعو  الاا  مجيعًا للدهو  يف دين هللا مجيعاً، حبكا أن اإلسالم هامت 
مدف هأمثن يية همقصد للمسلا، همااك األمداف  ا  مجيعاً، همو أمسىااألداين، همو الدين الذي ارتضاه هللا تعاىل لل

  41الرتفيالية هالرتهحيية الل يقصدما السا ح هم  املقصد العام ه األبرز للسواح يف العامل يف عصران مذا.

خذ " للتفاما ب  الطعوب، هالصداقة ب  الده  على أن تت كما تعترب السياحة من أهم العوامل القوية -
 42أهنا عدد من اإلجرابات ".بط

" فال  يف املقام األه  يطاب   إضافة إىل أن السياحة ضرورة حياتية مرتبطة بوجود اإلنسان على هذه األرض -
بطري، هسلوك مرتبط  لسفر، ل يعده كويا ظامر  بطرية مرتباة أصالً  رتباب البطر، فال بداية  قيقية هلذه الظامر ، 

ادي بعد أن تبلور مفالومالا هأصبحب ظامر  اجتماعية مع بداية عصر الاالضة، و حتولب القتصهلكاالا أهذت شكلالا  
 43مع الذورات الصااعية هالتاورات احلضارية إىل يطاب عامل ".

 املبحث الثالث

 " الضوابط الشرعية للسياحة يف ضوء القواعد الفقهية "

رهعة، مبعىن أن يكون املقصد ماالا يتفق مع أ كام تعترب السيا ة من األيطاة املطرهعة إذا كايب الغاية ماالا مط
الطريعة اإلسالمية، هأن تكون الوسا ب هالسبب هاألساليب احملققة هلذه الغاية كذلك مطرهعة، ههلذه املطرهعية   همبادئ
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ع فقالاب هقد هض  أساسيتالا،  يضيق املقام لبياهنا، هلكن يركز فقط على  أدلة من الكتاب هالساة هالفقا هالرتاث اإلسالم
 اإلسالم جمموعة من الضوابط الطرعية لرتشيد عمليات السيا ة همعامالهتا من أمهالا ما يل :

هتعين أن حتقق السيا ة مقاصد الطريعة اإلسالمية هم :  فظ الدين ه فظ العقب ه فظ الافس املشروعية:   -
 .متس مذه املقاصد فال   رامفظ املا ، كما تع  اإليسان على الذكر هالعباد ، هأي سيا ة  ه فظ العرض ه 

هاحنالًل هتسيباً، هبلغة أهرى جيب أن   فالسيا ة بدهن أهالق تصبح ُفحطاً هرذيلةالقيم األخالقية الفاضلة:   -
 عليالا، همن القيا األهالقية:   تساما السيا ة يف تامية القيا األهالقية عاد املسلا، أه على األقب احملافظة

 ماية هاحلب هالتعاهن هالعفة هالازامة هالكرم هاجلود هأتصيب رهح همعىن األهو  ب  الاا .املعاملة احلساة هالصدق هاأل

أه الكالم أه السلوك، هَتاب   بأه املطر هتعين أن تكون السيا ة يف جما  الايبات سواب يف املأكب    الطيبات: -
 اخلبا ا هالفوا ش، همذا الضابط من موجبات حتقيق ضابط املطرهعية.

إن اللتزام  لقيا اإلميايية هاألهالقية حيقق أه يطكب الطخصية اإلسالمية املتميز    املهذبة السوية:السلوكيات   -
 لسيا ة يف اإلسالم.سلوكاً يف كب ش ب، هبذلك تعترب رمزاً لإلسالم همذا من موجبات ا

لفرد هاألسر  هم  الضرهرايت فاحلاجيات فالتحسياات على مستوى ا بفقه األولوايت اإلسالمية: االلتزام -
هاجملتمع هالدهلة، همذا حيقق التوازن املاطود يف  يا  املسلا حبيا ل تاغى التحسياات هالكماليات على الضرهرايت 

الضرهرية، هل جيوز للمسلا   ال تياجاتر لة سيا ية هليس لديا ما يكفيا من  هاحلاجيات، فال جيوز للمسلا أن يقوم ب
قالاب: )ل اقرتاض إل لضرهر  معتد  شرعاً(، هل جيوز للمسلا أن يسرف هيبذر أن يقرتض للسيا ة  يا يقو  الف

 الافقات السيا ية همو معسر هُمذقب  لديون.

عن اإلسالم،   صادقاقبب شركات السيا ة ليكون ذلك تعبرياً  من  اإلتقان واإلحسان يف أداء العمل السياحي   -
ضاري حيتذى با، هل جيوز اإلمها  هالتقصري هالتعدي على  قوق ياظر اإلسالم إىل املسلا أيا را د هقا د ه  ه ىت

 إن  أ دكا  من  حيب  هللا  إن "    فقا   بذلك  ملسو هيلع هللا ىلصالسا ح أه ابتزاز مالا أه التغرير با أه التدليس عليا، هلقد هصاان الرسو   
 (.البيالق   رهاه" )  يتقاا  أن عمالً   عمب
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 " الضوابط الشرعية العامة واخلاصة للسياحة "

هتلك الضوابط حتقق الغاايت العامة لقواعد التطريع  :اإلسالمضوابط والقواعد الشرعية العامة للسياحة يف أوال: ال
 اإلسالم ، هل خترج من ماظورما العام عن اإلسالم همباد ا، هأمهالا ما يل :

كب تصرف من   فيلزم من ميار  السيا ة أن يعتين بتتبع احلكا الطرع  يفابألحكام الشرعية عموماً:    االلتزام -
رمة، هاجلواز هعدما، فيتعاطى اجلا ز هيتجاب احملرم. هيدهب يف مذا تصرفاتا، فيتب   كمالا من  يا احلب هاحل

دياا يف البلد شعا ر  إظالاراليضباب الطرع ، األهذ مببدأ األمر  ملعرهف هالاال  عن املاكر، هأن يستايع السا ح 
ِِه َذا رَأَيأَب الَِّذيَن خَيُوُضوَن يف آاَيتِاَ َهإِ   تعاىل:﴿الذي يسافر إليا، هقد قا     ۖ  ا فََأعأِرضأ َعايأاُلاأ َ ىتََّٰ خَيُوُضوا يف َ ِديٍا َغريأ

ُعدأ   َفاَل   الطَّيأاَانُ   يُاِسيَياَّكَ   َهِإمَّا َرىَٰ   بَيعأدَ   تَيقأ  44.﴾  الظَّاِلِم َ   الأَقوأمِ   َمعَ  الذ ِكأ

الواجبة، فإن تعارضت كون على حساب الواجبات الشرعية  احملافظة على أداء العبادات يف أوقاهتا، وأال ت -
قا  الطيخ ابن تيمية: " هما أهلى هشغب عما أمر هللا با، فالو ماال  عاا، هإن   معها، قدمت الواجبات الشرعية فيها.

يستفاد با  مل حيرم جاسا كالبيع هالتجار ، هأما سا ر ما يتلالى با الباطلون من أيواع اللالو هسا ر ضرهب اللعب، مما ل
 45للالو هسا ر ضرهب اللعب، مما ل يستفاد با يف  ق شرع  فكلا  رام.الباطلون من أيواع ا

متعلق  لقو ،   وما مذلك أن األهالق ماالا   احملافظة على حماسن األخالق إابن ممارسة النشاط السياحي: -
افظًا على مكارم األهالق، هعدم هماالا ما مو متعلق  لفعب، فيجب على من ميار  الاطاب السيا   أن يكون حم

 التفريط هبا.

ماافع  كايبسواب   أن يعود النشاط السياحي على الفرد واجلماعة املسلمة ابملنافع يف الدنيا واآلخرة، -
 إل لكايب عبذاً، هالعبا حمرم يف  يا  املسلا.جسمية أم ره ية أم يفسية أم عقلية، ه 

 يف الفقه اإلسالمي: اثنياً: الضوابط الشرعية اخلاصة للسياحة

: أل تؤدي السيا ة إىل ضياع الوقب دهن فا د ، فاملسلا جيب أن حيافظ على هقتا عاد قياما  لسيا ة الضابط األول
ل ياغى على هقب املسلا ضياع الواجبات الطرعية، همن أمهالا القيام البيئية، هذلك  لتزاما أداب الصال  يف هقتالا، هأ

 عية، هيتحقق ذلك يف قولا جب جاللا: ﴿ َهُمَو الَِّذي َجَعَب اللَّيأَب َهالايَّاَلاَر ِهلأَفًة لِ َمنأ أَرَاَد َأن َيذَّكَّرَ  لتزام الفرا ض الطر 
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قا :  –رض  هللا عاالما  –هقد هرد يف الساة ما ينب أمهية الوقب، هماالا ما رهي عن ابن عبا  46أَهأ أَرَاَد ُشُكوًر ﴾.
 47".هالفراغ  الصحة  الاا   من كذري  فيالما  بون مغ يعمتان : "    ملسو هيلع هللا ىلصقا  الايب 

 : أل تكون مؤدية إىل اإلسراف هالتبذير يف الافقة اللذين هنى هللا تبارك هتعاىل عاالما.الضابط الثاين

الربوي من    لقرتاض: أل يؤدي إىل التقتري على الافس طيلة الساة  لستداية، هإيقاع الافس يف احلرج  الثالث  الضابط
 فر.أجب الس

: أن حيرص على السيا ة يف بالد املسلم : فالبد أن يكون السفر إىل بالد املسلم ، فالذا داهاًل يف الضابط الرابع
كما أن السفر إىل بالد    ملعصية.دا ر  اإل  ة، لكون البالد اإلسالمية تظالر شعا ر اإلسالم، هتقب فيالا اجملامر  

، هفيا تعرف على أ وا  املسلم ، هفيا دعا لقتصاد رق األرض همغارهبااملسلم  فيا تعرف على املسلم  يف مطا
البلدان اإلسالمية. أما السفر إىل البلدان غري اإلسالمية، فحكمالا حبسب الغرض من السفر، فقد يكون سفراً هاجباً 

 ة ألن  كما العام اإل  لدعو  هللا عز هجب. فإذا كان السفر للبلدان الغري اإلسالمية بقصد السيا ة هالرتهيح، فإن
األصب فيا ذلك، غري أيا يال ظ أن حمب السفر مو الذي حيدد  ب أه  رمة مذا السفر، فإذا هال البلد املضيف من 
 املفاسد الطرعية هارتكاب اجملرمات، فال أب  هبذه الزاير ، غري أن زاير  البالد املسلمة أهىل ملا تقدم. همما يدهب حتب 

هحنوما يف البالد الل يزهرما املسلا، هكذلك  الطواطئحملرم، هإبداب العورات على ا الهتالبتعد عن مذا الضابط أن يب
 ماع تطبا الرجا   لاساب هالاساب  لرجا   ا .

حتقق السيا ة بعدًا تربواًي تعليميًا يام  يف الافس  ب املعرفة هالتزهد من الذقافات اإليسايية  إن : الضابط اخلامس
 الاافعة.

: توجيا السيا ة املعاصر  حنو السيا ة الدياية الل تقرب اإليسان إىل ربا، أه اهتيار أيواع األماكن الضابط السادس
الل تكون ماظمة ضمن برامت شرعية معد  من قبب املؤسسات السيا ية الطرعية الل حترص على أمداف مطرهعة 

 اخلالبة.   لتمتع  ملااظرلعملية السفر كاملتعة احلسية  لتاقب يف البالد، ها

: أن تكون السيا ة مع رفقة صاحلة أتمره  خلري هتدلا عليا، مع يية صاحلة للااعة، هحتويب سفر الضابط السابع
 السيا ة من كويا عاد  إىل عباد .
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 :اخلامتة

ن، مين همن الطيااهبعد: مذا ما أردت قولا يف مذه املقالة، فما كان من صواب فبتوفيق من هللا، هما كان من هاأ ف
ههللا هرسولا ماا بريئان، ه سيب أين ما أدهرت هسعاً يف اإلصابة، هأيىب هللا إل أن يتفرد  لكما ، هلقد ايتاليب بعد 
البحا هالتحليب يف آايت كتابا الكرمي هتفسريه   "  قيقة مفالوم السيا ة هضوابط شرعيتالا "إىل يتا ت هتوصيات 

 أسردما  هتصار:

 : ائجأوالً النت

السيا ة عاد املسلم  أبمساب خمتلفة كالسفر هالسري يف األرض كما عرب عاالا القرآن الكرمي هالر لة لالب   عرفب  –  1
 العلا هقضاب فريضل احلت هالعمر ، فضالً عن التوجا إىل البلدان األهرى لاطر الدعو  إىل هللا هاجلالاد يف سبيلا.

املطومة املتعلقة  لسيا ة الل حتملالا عقو  البطر القاصر، هيرباالا مبعاىل اميا جاب اإلسالم ليغري كذريًا من املف – 2
األمور همكارم القيا هاألهالق، هكايب السيا ة يف مفالوم بعض األما السابقة مرتباة بتعذيب الافس هإجبارما على 

 ذا املفالوم السليب املاتكس للسيا ة.رمي مالسري يف األرض، هإرماق البدن عقا ً لا أه تزمداً يف ديياه، فأباب القرآن الك

ل جيوز السفر إىل أماكن الفساد من أجب السيا ة، ملا يف ذلك من اخلار على الدين هاألهالق، ألن الطريعة  – 3
 جابت بسد الوسا ب الل تفض  إىل الطر.

 هبا، ملسو هيلع هللا ىلصا أمر هللا عز هجب هرسولا آاثر إجيابية أُشري يف املقالة إىل ش ب ماالا، يابغ  تاميتالا، فال  مم للسيا ة- 4
 .املمكاة  الرسا ب  بطىت  حماربتالا جيب عاالا،  ملسو هيلع هللا ىلص: هرسولا  سبحايا هللا  هنى  مما  م   سلبية  هأهرى

احلكا العام للسيا ة اإل  ة يف اجلملة، فإن السفر هالضرب يف األرض يف أصلا مباح، مامل يد  دليب على  – 5
رعية، أه يتعلق با حمظور شرع ، همااك أ كام تفصيلية تدهر مع طبيعة التحرمي، أه خيب مبقصود من املقاصد الط

 الظرهف احملتفة  لسيا ة

 : اثنياً: التـــــــــوصيــــــــات

أهص  طلبة العلا هالبا ذ  بتعميق الدراسات املوضوعية يف الكتاب هالساة الابوية، سيما طرح املواضيع املستحدثة   –  1
 ملا من أصالة هَتديد يف آن ها د.يف جما  السيا ة، ملا حت
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