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 أركام وآداب السيارة

Ethics of Tourism  

 

                  Assist.lec. Alaa Kadhim Ibraheem (1)م.م عالء كاظم ابراهيم

 ملخص البحث

 ،وهــو الســياحة ،  واحــد مــن أهــم معــام احليـا  وأخصــبها فائــد هـ ا املبحــ  لتســليط الضــوء فقهيــا  علـ
أللـا مــن األمــور املبتلــ  هبــا غالبــا  وال ينــاد خيلــو  ،و بيــان أحنامهــا وآداهبــا ،دينيـة كانــت أو عامــة متنوعــة
وهي اليو   من الصناعات احلدي ـة الـي زاووـا االنسـان بـدائيا  يف القـد ؛ و  ،منها أو من االرتباط هبا جمال

إضافة لضرور  بيان  ،حىت يق  اإلنسجا  بن احلركتن علميا ،أللا حتتاج اىل تطوير صناعي م  فهم فقهي
 مقدار امل اطر الي تنتنف املوضوع.

 وم أجد حب ا  مستقال  سب  يف ه ا الباب.
وال ـــاين يف أدلـــة جـــواز  ،األول: بيـــان معـــو الســـياحة ،و املبحـــ  يقـــ  يف مـــدخل وأحـــد عشـــر مبح ـــا  

والرابــ : الســياحة يف الشــعر و ارــامس: يف بيــان الضــررمن تــرك  ،و ال الــ : الســياحة يف الــدعاء ،لســياحةا
واثمنها: السياحة  ،والساب : يف رد شبهة الرهبانية يف السياحة ،و السادل: يف السياحة القسرية ،السياحة
الســـياحة يف العـــرا  والعــــام  والعاشـــر بعـــض معــــام ،واتســـعها: مــــا أييت مـــن الفســـاد يف الســــياحة ،الفنريـــة

مث خالــة املبحــ  و مل ــ  مــرتجم اىل  ،واحلــادي عشــر: يف بعــض مســائل الســياحة الفقهيــة ،االســالمي
 االننلي ية و ا املبح .

تفســريأي محــ   ال مــايل و تبيــان الطوســي و تفســري القمــي والبيــان  ،و أهــم املصــادر الــي رجعــت اليهــا
  القرطيب و التحفة السنية للج ائري.للطربسي و صحيح الب اري و تفسري
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Summary Section: 
This section to highlight doctrinal on one of the most important features 

of life and O_khasbha interest, which is tourism, religious were public or 

variety, and a statement of its provisions and literature, because they are 

things plagued by often and almost devoid of them or from the link to the 

area, which Alliot m of modern industries exercised by primitive man in the 

foot; and they need to develop an industrial with a jurisprudential 

understanding, even located harmony between the two movements 

scientifically, in addition to the need to indicate the amount of risk 

surrounding the subject. 

I did not find an independent search of the above in this section. 

And the section is located at the entrance and a ten Mbgesa, first: 

Statement meaning of tourism, and the second in evidence passport 

tourism, and the third: Tourism in supplication, and fourth: Tourism in hair 

and fifth: in a statement Aldharrmen leaving tourism, and sixth: in tourism 

forced,seventh: In response suspicion of monasticism in tourism, eighth: 

tourism, intellectual, and ninth: What comes from corruption in tourism, and 

tenth: some features of tourism in Iraq and the Islamic world, and eleventh: 

in some matters of tourism jurisprudence, then the conclusion section and 

a summary translated into English for this section. 

And the most important sources that returned reference, Tfseriba the 

Hamza and residual indicate Toosy and interpretation of the apical and the 

statement of the divine secret, Sahih Al-Bukhari and interpretation of verse 

and Sunni masterpiece of Algeria. 

 مدخل

بصـور  واخـرى. وهـي  ،السياحة قدميا  وحدي اُ من االمور املبتل  هبا ك ري من النـال ان م ينـن مجـيعهم
االمـر الـ ي يسـتدعي  ،عل  اتية كبري  من حي  الا ترتبط لك ر من جان  مـن جوانـ  حيـا  االنسـان

ومعلو  ان اية جهة  ،املسألة معرفة رأي الشارع املقدل يف مجي  ذلك وك ا يف الفروع الي تتفرع من حا 
ذوي اختصــاص وانشــأت هيئــات بــل ووزارات وارصــدت  افــردتتُعــو ابألمــور املهمــة احلياتيــة م يـوُفتوهــا ان 

والدراســــات املفصـــلة للنهــــوض بواقــــ  الســــياحة بعـــد الفــــرا  مــــن االملـــا  بنــــل مــــا يتعلــــ   ،االمـــوال الن ــــري 
حــىت غــدت احــدى اهــم  ،ااثرهــا علــ  مجيــ  الّصــعد بــل ودراســة ،ابلســياحة كعلــم وفــن و ذو  واخالقيــات

املوارد االقتصادية للبلد ومن اهم وسائل التواصل والتالقح احلضاري بن االمم عل  الصعيد ال قـايف وكفـ  
هبما اتية الما )ال قافة واالقتصاد( ال يناد خيلو من سلطالما روا  وال جمال من اجملاالت احليوية واروقة 

 من اجل ذلك كان ه ا املبح .  العي  واحليا 
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 معاني السيارة

وسا  يف االرض يسيح سـياحة وسـيوحا  وسـيحا   ،السياحة لغة: )ال هاب يف االرض للعباد  والرته 
أي ذه . قال ابن  يل: املسيح من العباء  ال ي في  حدد واحد بيضاء واخرى سوداء ليست بشـديد  

 ،(1)وبــرد مســيح خمطــط( ،ن حــدد فهــو كســاء ولــيس بعبــاءومــام ينــ ،الســواد وكــل عبــاء  مســيح ومســيحة
الســائحون يف قــول  ،يعــين اجلــران واالســتمرار ،والســيح املــاء ال ــاهر اجلــاري علــ  وجــ  االرض. مــن ســيح

 ،: ســا  يف االرض يســيح ســياحة وســيوحا  وســيحا  وســيحا   وهري. قــال اجلــ(7)اهــل اللغــة مجيعــا  صــائمون 
الســيح مصــدر قولــك ســا  املــاء ســيحا  اذا جــرى علــ  وجــ  االرض  ،(6)أي ذهــ  وانســا  ابلــ  أي اتســ 

 . (5)ومن  الساحة املتس   ،ويطل  ايضا  عل  املاء اجلاري
. جـال يف (4)السياحة اصطالحا : سائح مهاجر هـاجر مهـاجر   مـن البلـد وعنـ  خـرج منـ  اىل بلـد اخـر

 .(3)بقصد االطالع واالستمتاعاملتجولون يف البالد  ،البالد للتن ه او التفرج او غري ذلك
الســـياحة شـــرعا : قيـــل للصـــائم )ســـائح( ألنـــ  يســـتمر يف االمســـاك عـــن الطعـــا  والشـــراب كمـــا يســـتمر 

 ،ألن الـــ ي يســـيح يف االرض متعبـــد يســـيح وال زاد لـــ  وال مـــاء فحـــن جيـــد يطعـــم ،(8)الســـائح يف االرض
 والصائم ميضي لاره ال أيكل وال يشرب شيئا  فشب  ب .

: )سياحة امـي أي سريوا فيها امنن حي  شئتم. وقال  ،(9)عاىل: ])فسيحوا يف االرض(وقال ت
وفيـ  مـن  ،الغ و واجلهاد(. ويف احلدي  الشريف: )كان من شـرائ  عيسـ  عليـ  السـال  السـيح يف الـبالد(

و . وقــــال الفراهيــــدي)يف معــــ(21)اوصــــا  االمــــا  عليــــ  الســــال  )للعابــــد( ســــياحة الليــــل وســــياحة النهــــار 
أي الــــ ين  ،احلــــدي . )اولئـــك ائمــــة اوـــدى ليســــوا ابملســـاييح( ،الســـياحة(: ]الــــ هاب يف االرض للعبـــاد 
يف  ،بـــن مـــر  اومنـــ  املســـيح  (21). وكـــ لك قـــال ابـــن ســـال (22)يســـيحون يف االرض ابلنميمـــة والشـــر 

ا كــان  فــاذ ،بعــض االقاويــل كــان يــ ه  يف االرض فأينمــا ادركــ  الليــل صــف قدميــ  وصــل  حــىت الصــبا 
واملسـيا  الـ ي يسـيح يف  ،. ] ويف احلـدي : )ال سـياحة يف االسـال ((27)ك لك فهـو مفعـول مبعـو فاعـل

                                                        
ـــويس معلـــو  ، املنجـــد يف اللغـــة  748ص 1، ال بيـــدي ، اتج العـــرول ج 697ص 1ابـــن من ـــور ، لســـان العـــرب ج 1 - ، ل

 .748ص
 .248ص 1، الطرحيي ، جمم  البحرين ج 691 1ابن من ور ، لسان العرب ج - 7
 ماد  سيح. 733ص 2ج اجلوهري ، الصحا  ، -6

 .691ص 1ابن من ور ، لسان العرب ج 5-
 .855لويس معلو  ، املنجد يف اللغة ص -4
 .748لويس معلو  ، املنجد يف اللغة ص -3
 21الطوســــي ، التبيــــان يف تفســــري القــــران ج 645ص 1، الطرحيــــي ، جممــــ  البحــــرين ج 676ص 1ابــــن االثــــري ، النهايــــة ج -8

 .51ص 21يان ج، الطربسي ، جمم  الب 63ص
 سور  التوبة. 1اية  -9

 .645ص 1الطرحيي ، جمم  البحرين ج -21
 .131الفراهيدي ، العن ص -22
 .647ابن سال  ، غري  احلدي  ص -21
 .697ص 1ابن من ور ، لسان العرب ج -27
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وكــ لك احلــدي  عــن امــري املــؤمنن علــي بــن اي طالــ  عليهمــا الســال  )ليســوا  ،االرض ابلنميمــة والشــر
مفارقـــة االمصـــار  ،االســـال ( . قـــال ابـــن االثـــري: اراد بــــ )ال ســـياحة يف(26)ابملســـاييح وال ابملـــ اييح البـــ ر( 

وقيـــل اراد الـــ ين يســـيحون يف االرض ابلشـــر والنميمـــة  ،وســـنو الـــرباري وتـــرك شـــهود اجلمعـــة واجلماعـــات
ـــــال الصـــــائمون و  ،والســـــائحات (23)، )الســـــائحون((24)قـــــال تعـــــاىل )ســـــائحات( .(25)واالفســـــاد بـــــن الن

. وعلــ  كــل حــال ي هــر وجــ  (28)ولوهــو ممــا يف النتــ  اال ،الصــائمات. وقيــل هــم الــ ين يــدميون الصــيا 
االشرتاك اللف ي يف السائح فيما يلي: الصائم املتجول يف البلدان والرباري ويف املاشي ابلنميمة والشر بن 

 ،ومالح ـة الـم مجيعـا  جيـرون يف شـيء كاملـاء السـيح ،واحلـاء ،واليـاء ،السـن ،النال وجهة االشـرتاك املـاد 
مســـاحة واســـعة وذلـــك )النمـــا ( جيـــري يف النـــال والصـــائم جيـــري يف  جيـــري علـــ  وجـــ  االرض يف ،الســـائح

صـيام  والــدوا  عليــ  والقمــاش جــرت فيــ  اريــوط فهـو مســيح مبعــو مفعــول. وي هــر ايضــا  الســياحة املنهــي 
او  ،عنهــا يف احلــدي  الشــريف هــي الرهبانيــة والتقشــف وهجــران النــال وعــد  حضــور مجعــتهم ومجــاعتهم

. واملالحــظ ان يف قولنــا ســياحة دينيــة اجتمــاع املعــو (29)ل تعاىل:)مّشــاء بنمــيم(قــا ،املشــي ابلفســاد فــيهم
الـــديين للفـــظ )ســـياحة( وهـــو النـــون يف طاعـــة هللا ســـبحان  دائمـــا  مـــ  لفـــظ دينيـــة الـــي هـــي بيـــان لشـــنل 
ل السياحة ليي ا  وا عن السياحة الرتفيهيـة فهـو مـن قبيـل ذكـر ارـاص بعـد العـا  كقولـ  تعـاىل: )فاكهـة وخنـ

 . او هي أتكيد كقولنا دينية دينية. (11)ورمان(
 ادلة جواز السيارة وإبارتهاالفصل االول: 

 االول: القران الكريم:

 ا اًل:اآلايت الدالة ابللف   ا ر اقاته. 
 .(13)اال ىل: قوله تعاىل: )السائ ون الراكعون(

بضــــميمة احلــــدي   ،راكعــــونوجــــ  الداللــــة بعــــد التســــليم ان للفــــظ ظهــــورا  يف الصــــيا  أي الصــــائمون ال
اال ان لـــ  ظهــورا  اخـــرا  مـــن ابب االشـــرتاك  ،الشــريف الـــ ي يبـــن ان الســائح هـــو الصـــائم والـــ ي مــر ذكـــره

والسيا  ايضا  يدل علي  اذ ذكر سبحان  بعـد العبـاد  انواعـا  اخـرى  ،وهو ال ي يسيح يف االرض ،اللف ي
فتنــون عبــار  الســائحون دالــة علــ  معــو اخــرا   مــن االعمــال الصــاحلات ومعلــو  ان العبــاد  تشــمل الصــيا 

قال تعاىل: )التائبون العابدون احلامدون السـائحون الراكعـون السـاجدون اآلمـرون ابملعـرو   ،دفعا  للتنرار
والنــاهون عــن املننــر واحلــاف ون حلــدود هللا وبشــر املــؤمنن(. وفيهــا كــ لك وبــنفس الــدليل الراكعــون يعــين 

                                                        
 .  733ص 2اجلوهري ، الصحا  ج -26
 .671ص 1ابن االثري ، النهاية يف غري  احلدي  ج -25
 التحر .سور   5اية  -24
 سور  التوبة. 221اية  -23
 .697ص 1ابن من ور ، لسان العرب ج -28

 سور  القلم. 22االية  29 -
 سور  الرمحن. 48اآلية  -11
 سور  التوبة. 221اية  -(2-1) -12
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 10 :العدد

 

اضعون وه ا ال يدف  )كما بينا( ان ينون املقصود الصائمن املصلن اآلمرين والساجدون ار ،اراشعون
 .(11)ابملعرو ... وه ا يدل عل  كون السياحة للمقاصد ارريية حممود  كطل  العلم

 . (11)الثا ية: قوله تعاىل: )سائ ات(
بــ  املــؤمن وجيــري  وهنـا ايضــا  ي هــر اللفــظ وهـو يف ســيا  املــد  واملــراد بـ  العمــل الصــاو الــ ي ينشـغل

فتبـن انـ  ال يـراد بـ  خصـوص  ،وألن  ذكـرت قبلـ  العبـاد  ،ومن  السياحة يف االرض بقصد ارري والرب ،في 
الصـــيا  وان م ميتنـــ  ان ينـــون كـــ لك فاالشـــرتاك اللف ـــي ال حيصـــر املـــراد يف معـــو واحـــد كمـــا ذهـــ  اليـــ  

ان  بن يف مقا  شرح  لقول  تعـاىل: )واملطلقـات كآية هللا الدكتور صادقي طهراين حي    ،املفسرون حدي ا  
. ان املــراد ابلقــرء الطهــر مــر  واحلــيض مــر  وملــا م يقــم الــدليل علــ  اراد  (16)يرتبصــن لنفســهم ثالثــة قــروء(

فاالحتيـاط اجلمـ  بينهمـا ألنـ  مـراد املـوىل حينئـ و ان املـراد الطهـر والقـرء معـا  وكـ ا فيمـا  ،واحد منهما بعين 
وال مينـن صـرف  عـن معنـاه ذاك  ،ما م يقم الدليل عل  ان السائحات هو خصـوص الصـائماتحنن في  فل

 فاملراد الصائمات املهاجرات يف هللا سبحان . 
وي هر ايضا  ان  من قبيل اذا اجتمعا افرتقا واذا افرتقـا اجتمعـا فنلمـا جـاء لفـظ سـائح يف مجلـة واحـد  

  ،ل ابلتعـداد لألعمــال اخــ  معنـاه الــ ي وضـ  لــ  يف اجلملــةوكلمـا فصــ ،لوحـده فينــون اجتمـاع املعــاين فيــ 
وم ــال اذا قـــال تعــاىل: )مســلمات مؤمنـــات قانتــات اتئبـــات  ،او خصــوص التجـــوال يف االرض ،كالصــيا 

وهــي اآليــة الــي حنــن بصــددها فالتفصــيل واضــح ألفــراد املــرأ  املؤمنــة  ،عابــدات ســائحات ثيبــات وابنــارا (
ل عل  ما يدل علي  لفظ مؤمنات اللما اجتمعا فافرتقا فاألوىل تدل عل  املمدوحة ولفظ مسلمات ال يد

و بــ لك  ،جمـرد النطــ  ابلشــهادتن وال انيــة تـدل علــ  اك ــر مــن ذلــك يف شـد  االميــان واســتقراره يف القلــ 
ايضا  ال تدل سائحات عل  خصوص الصائمات بل عل  اعم من ذلك فالصـائمات يـدخل مفهومهـا يف 

في رج  ،في هر السائحات يف املهاجرات وألن  يف مقا  املد  ،ل ي سب  لفظ السائحاتلفظ العابدات ا
ــــة او هجــــران مجاعــــة املســــلمن ــــك مــــن الرهباني وال خيفــــ  أن لفــــظ  ،الســــائح ابلشــــر والنميمــــة ومــــا اىل ذل

 وك ا )السائحات( يدل عل  نفس املعو وقد تقد  بيان . ،)السائحون(
 . (15)يف االر  اربعة ا هر( الثالثة: قوله تعاىل: ) سي وا

وقــد مــر بيالــا وان املــراد ابلســياحة هــو التنقــل ابألرض واطرافهــا ولــو كــان ممنوعــا  علــ  حنــو احلرمــة او 
النراهة ملـا اابحـ  هللا سـبحان  للم ـاطبن. فـان قلـت: ان امل ـاطبن مشـركون واآليـة ال ختاطـ  املسـلمن 

                                                        
 .اامودي ، حممد البـاقر ، لـ  السـعاد 754ص 44اجمللسي ، البحار ج 562ص 1املازندراين ، شر  اصول النايف ، ج -11

، قـال السـائحون: اجلـارون او السـائرون يف االرض يف اداء واجـبهم مـن تبليـج احنـا  او اصـال  بـن اجملتمـ  او عيــاد   626ص 7، ج
، قـال يسـيحون يف االرض فيعتـربون بعجائـ  هللا  272ص 5مريض او قضاء حاجة ، الطربسي الفضل بن احلسن ، جمم  البيـان ، ج

بن علي ، الرحلة يف طل  احلـدي  ، قـال السـائحون هـم طلبـة احلـدي . ال مـايل ، ابـو محـ   تفسـري  تعاىل ، ارطي  البغدادي ، امحد
 .296اي ال مايل ص

 سور  التحر . 5اآلية  -17
  ، ولـ  تفسـري )الفرقـان 2986يف قم املقدسـة سـنة  سور  البقر . )حضرت تفسريه يف جام  االما  السجاد  118اية  -16

 و ثالثون جملدا . يف تفسري القران( وه
 1سور  التوبة ، اآلية  - 15
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وهـو التنقـل يف  ،ض وكون الفاعل مشـركا  ال مينـ  ممارسـة املبـا يقال: ان موضوع اآلية جواز التنقل يف االر 
اطـــرا  االرض ومناكبهـــا. فـــان قلــــت: االمـــر يـــدل علــــ  الوجـــوب ولعـــل اآليــــة اتمـــرهم. فنيـــف نســــتفيد 
ــرهم او ال فهــو متوجــ  وــم ال  االابحــة. يقــال: كــان الســيح مباحــا  فبقــي علــ  اابحتــ  وال يهمنــا ان كــان امو

ن اآليـــة يف مقـــا  التهديـــد ولـــيس االجيـــاب فهـــم ممهلـــون اىل اربعـــة اشـــهر ضـــمن فضـــال  عـــن ا ،للمســـلمن
عهودهم وعقودهم م  املسلمن فبعدها مين  املشـركن مـن التنقـل لقصـد احلـرب والشـر ووـم ان يرجعـوا اىل 

 مأمنهم خالل املد  ووم ان يسيحوا يف االرض اربعة اشهر.
اىل سواء كان ابلوجوب او ابحلرمة او حـىت ابإلابحـة ولـ ا فـال وابلتايل فان املشرك ال ميت ل ألمر هللا تع

وامنــا يعقــل ذلــك يف حــ  املســلم الــ ي امــن ابهلل  ،يعقــل ان هللا ســبحان  اوجــ  علــيهم الســيح يف االرض
تعاىل فصح من  االمت ال ألوامره ونواهي  واما ظهور االابحة للسياحة يف اآلية املباركة فهـو لألصـل وم يقـم 

 اآلية تؤكد ه ا االصل اىل حن للمشركن أي بعد اربعة اشهر.  نصف عل  منع 
 .(16)الرابعة: قوله تعاىل: )ان هللا يبشرك بكلمة منه ا ه املسي  عيس  بت مرمي(

ولـــوال انـــ  ممـــدو  يف ســـياحت   ،وجـــ  الداللـــة انـــ  وصـــف قـــا  مقـــا  االســـم مث تـــاله ا ـــ  عليـــ  الســـال 
 ب .  ابلصاحلات كما مر معناه ملا وصف
 .(13)(وقول  تعاىل: )ا  قتلنا املسيح

 .(18)امنا املسيح عيس  بن مر  رسول هللا(وقول  تعاىل: )
 .(19)(لن يستننف املسيح ان ينون عبدا  هللوقول  تعاىل: )
 . وه ه اآلية ذكرت مر .(71)(لقد كفر ال ين قالوا ان هللا هو املسيحوقول  تعاىل: )
 . (72)(بين اسرائيل وقال املسيح اوقول  تعاىل: )
 وي هر ب لك:

 التأكيد عل  استعمال الوصف املاد  لعيس  بن مر  عل  نبينا وال  وعلي  الصال  والسال . .2
 الا صفة حمببة حمبوبة عند هللا سبحان . .1
حلولية ومـا يشـبهها فهـو لـيس هللا سـبحان  وال ابـن  ،ان املسيح ليس عنده رهبانية و الهوتية كهنوتية .7

خالصـــا   ،يســـتننف يف عبادتـــ  وســـياحت  ابلـــ ات ان ينـــون عبـــدا  غـــري مســـتنرب وال متنـــربوال  ،هللا
 للمعبود االحدي هللا سبحان .

 اث يًا: االسردال  ابآلايت الشريفة الداالت عل  امل صد  لفاظ ا رى  ري لف  السياحة 
 .(11)اال ىل: قوله تعاىل: ) سري ا يف االر   ا ظر ا كيف كان عاقبة املك بني(
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وج  الداللة واضح يف طل  السري يف االرض والتنقل والتجوال بن اطرافها بقصد االعتبار والع ة مما 
وهـل هـ ا اال السـياحة يف االرض ألحـد أهـم املقاصـد اررييـة  ،اصاب االقوا  السابقن ومدلم ومسـاكنهم

 وقد ذكرت اآلية مراتن.  ،واألعمال الصاحلة ليتعظ املتع ن
 .(11)ه تعاىل: )ق  سري ا يف االر   ا ظر ا كيف بدا املق(الثا ية: قول

وهبــا يتأكــد لــيس  ،وهــ ه ايضــا  دعــو  اخــرى للســياحة بقصــد الدراســات العلميــة واحلــ  ال ــاهر عليهــا
 فقط اابحة السياحة بل استحباهبا. 

 .(14)الثالثة: قوله تعاىل: )ق  سري ا  يها ليايل  اايماً آمنني(
واملالحــظ هنــا فــتح  ،فضــال  عــن اابحتهــا ،ســتحباب الســياحة و النــدب اليهــاوجــ  الداللــة واضــح يف ا

حىت تعم ال مان كل  وال تقتصر احلركة السياحية عل  الليل فقط او عل   ،الدعو  اليها لتنون ليال  او لارا  
 النهار فقط. 

يـف كـان عاقبـة فمـر  لين ـروا ك ،وهناك مجلة من اآلات الشـريفات تبـن املقصـود مـن السـري والسـياحة
 . (74)ومر  لين روا كيف بدأ ارل  ،(75)املن بن

. بصـــور  عامـــة ومـــر  لين ـــروا كيـــف كـــان عاقبـــة (73)ومـــر  لين ـــروا كيـــف كـــان عاقبـــة الـــ ين مـــن قـــبلهم
 .(78)اجملرمن

 ،وبــ لك ت هـــر الضـــرور  العلميـــة القصـــوى املتعلقـــة حصــرا  ابلســـياحة والـــا متعـــدد  املقاصـــد والغـــاات
املن بن دراسة يف الفنر املنحر . ودراسة احوال اجملرمن دراسة يف اجملتمعات يف السلوك  فدراسة احوال

ودراسة حال االمم دراسة يف اجملتمعات علـ  مجيـ  احـواوم االقتصـادية والسياسـية واالجتماعيـة  ،املنحر 
 وامنا حيصل ذلك كل  ابالستطالع واالطالع عليها. ،وغريها

افلـم يســروا يف االرض فتنـون وــم قلـوب يعقلـون هبــا او آذان يسـمعون هبــا وهنـ ا يف قولـ  تعــاىل: )
 .(79)(فالا ال تعم  االبصار ولنن تعم  القلوب الي يف الصدور

والداللــــة واضــــحة فيهــــا الســــتعمال الســــياحة مقدمــــة للحركــــة الفنريــــة واملناقبيــــة او مــــا يصــــطلح عليــــ  
 ،الستطالع وال اد  من املعلومات عـن كـل شـيء مـر فال ي يسري يف االرض مستعمال  الفنر ل ،ابلبصري 

املتجـول(( عمـ   ،السـائح ،ومر  ان نفس العمل يور  صاحب  نضجا  ورشدا  مين  عل  صـاحب  ))املهـاجر
ومـن هنـا ايضـا  مينـن معرفـة حجـم  ،فيندف  ويرتف  عن  وا اه القران النر  عمـ  القلـوب ،البصري  والغباء
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اذا ارتبطــت خبصــوص هــ ا العمــل الصــاو أي البحــ  والتنقيــ  يف ســري االمــم االتيــة القصــوى للســياحة 
 .(61)وارل  وما اىل ذلك
 .(62)(اُحل لنم صيد البحر وطعام  متاعا  لنم وللسيار قول  تعاىل: )
 .(61)(يلتقط  بعض السيار وقول  تعاىل: )

 ،)الـرب يف ايـة اخـرى( ،البحـروج  الداللة التشجي  علـ  السـري يف الـرب والبحـر ببيـان حليـة صـيد الـرب و 
ومعلــو  ان الســيار  هــي القافلــة الــي تســري فتقطــ  الفيــاين والقفــار امــا ملقصــد لــائي او مقصــد مشــرتك مــ  

 .(67)قصد الطري  كالرحالة ماجالن او ابن بطوطة
و . وفيهـا داللـة علـ  ان املـار ا(66)وقول  تعاىل: )واننم لتمرون علـيهم مصـبحن وابلليـل افـال تعقلـون(

او القافلـــة التجاريـــة الـــي تـــدخل لـــيال  ذهـــااب  وصـــباحا  اااب  او ابلعنـــس ليجـــد ايـــة وعالمـــة مـــن  ،الســـائح
عالمات الفهم مما جرى عل  االمم السابقة وليستفيد استفاد  علمية برؤية ااثر قرية سـد  الـي دمرهـا هللا 

يراتدهــا العشــرات مــن الســيا  مــن شــىت  ســبحان  واهلهــا امجعــن وهــي اليــو  مــن املعــام الســياحية يف االردن
 احناء العام. 

 .(65))فامشوا يف مناكبها( قول  تعاىل:
 .(64)وقول  تعاىل: )فنقبوا يف البالد هل من حمي (
، وقــال الطوســي: أي فتحــوا مســالك يف (63))أي( مــّروا ،أي ســريوا يف الــبالد فــان روا هــل مــن خــالص

ومنــ  النقــ  الفــتح الــ ي  ،مــن نقــض االبنيـة ،يصــلح للســلوك فالتنقيــ  التفتــيح مبـا ،الـبالد بشــد  بطشــهم
وقال جماهد: نقبوا يف البالد  ،فالنق  نقض موض  مبا يصلح للسلوك يصلح للسلك وليس كل فتح نقبا :

 قال امرؤ القيس:  ،(68)أي ضربوا يف االرض ضرب جاعل املسالك ابلنق 
 ل الالالالالالالالالالالالد   بالالالالالالالالالالالالر يف اال الالالالالالالالالالالالاق حالالالالالالالالالالالال 

 

 (49)رضالالالالالالالالالالير مالالالالالالالالالالت الغنيمالالالالالالالالالالة ابإلايب 
 

 (51)طوفوا وفتشوا ،قال ال جاج: فنقبوا
                                                        

 .241ص 3الطربسي جمم  البيان ج -61
 سور  املائد . 94اآلية  -62
 سور  يوسف. 21اآلية  -61
  ، اول 2511  ( ، رائــد برتغــايل اكتشــف املضــي  املعــرو  اب ــ 2512  ــــ 2681) magalhaes مــاجالن )فــر و دي( -67

  ـــ 2716(. ابـن بطوطـة: )حممـد بـن عبـد هللا( ، )519من دار حول العام ، قتـل يف الفلبـن )اويـس معـرو  ، املنجـد يف االعـال  ص
ســنة زار خالوــا افريقيــة وبــالد  19 ( ولــد يف طنجــة رحالــة ، طــا  يف احنــاء العــام املعــرو  واســتغرقت رحالتــ  الــ ال  زهــاء 2733

والشر  االقص  استقر يف فال ، لـ  ))حتفـة الن ـار يف غرائـ  االمصـار وعجائـ  االسـفار( املعروفـة برحلـة ابـن بطوطـة ، العرب واسيا 
. واملتأمـل يف اتريـخ االثنـن لـنفس املصـدر جيـد ابـن بطوطـة سـب  مـاجالن 5امتازت ابلدقة يف املالح ة واالمانـة يف الروايـة. )ن.  ( ص

 يف رحلت . 
 .169ص 8الصافات. النليين ، النايف جسور   278االية  -66
 سور  امللك. 25االية  -65
 سور   . 74االية  -64
 .713ص 1القمي تفسري القمي ج - 63
 .  737ص 9الطوسي ، التبيان ج - 68
 .  68امرؤ القيس ، ديوان امرؤ القيس ، ديوان امرؤ القيس ص -69
 .691ص 2ال بيدي اتج العرول ج -51
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وكـم اهلننـا مـن قريـة بطـرت معيشـتها فتلـك مسـاكنهم م تسـنن مـن بعـدهم اال قلـيال  وقول  تعاىل: )
 .(52)(وكنا حنن الوارثن

 وفيها مجيعا  دعو  للتنقل والسفر للتأمل والتعلم ورؤية الدرول العلمية والعملية. 
 .(51)(ا يف السموات واالرضقل ان روا ماذوقول  تعاىل: )

  ،كمــا هــي دعــو  فنريــة للتأمــل يف من رهــا  ،وفيهــا دعــو  للســياحة الفضــائية يف الســماوات
 كما يتبن من اآلية التالية:

ا معشــــــر اجلــــــن واالنــــــس ان اســــــتطعتم ان تنفــــــ وا مــــــن اقطــــــار الســــــموات واالرض قولــــــ  تعــــــاىل: )
 .(57)(فانف وا

 .(56)(هتدونوعالمات وابلنجم هم يوقول  سبحان : )
 وفيها بيان واشار  اىل السياحة الليلية والنهارية فالعالمات لارية والنجم ليلية. 

ومـــن اجلبـــال جـــدد بـــيض ومحـــر خمتلـــف الوالـــا وغرابيـــ  ســـود ومـــن النـــال والـــدواب وقـــال تعـــاىل: )
 .(55)(واالنعا  خمتلف الوان  ك لك

ي هناك  ل بيض وموطنهم اوراب و ل محر وابلتأمل يف قول  تعاىل ومن النال خمتلف الوان  ك لك أ
وموطنهم امرينا الشمالية و ل سود وموطنهم افريقيا و ل صفر بداللة )خمتلف الوالا( الن م ج االلوان 
يعطي الوا   جديد  يعر  ذلك يف زمـن نـ ول القـران النـر  ابلسـياحة والسـفر واال كيـف عـر  العـري يف 

 يف امرينا الشمالية واالصفريف شر  آسيا. اجل ير  العربية بوجود االمحر
 (54)(قال ال ابر  حىت ابلج جمم  البحرين او امضي حقباوقول  تعاىل: )

وقولــ  تعــاىل: )حــىت اذا بلــج مطلــ  الشــمس وجــدها تطلــ  علــ  قــو  م جنعــل وــم مــن دولــا 
 .  (53)سرت(

 . (58)(عندها قوما   حىت اذا بلج مغرب الشمس وجدها تغرب يف عن محئة ووجدوقول  تعاىل: )
 .(59)قال اجمللسي بلج اخر العمار  من جان  املغرب

مث اتبـــ  ســـببا  حـــىت اذا بلـــج بـــن الســـدين وجـــد مـــن دولمـــا قومـــا  ال ينـــادون يفقهـــون قولـــ  تعـــاىل: )
 .(41)قوال (

                                                        
 سور  القص . 58اآلية  -52
 سور  يونس. 212اآلية  -51
 .222ص 5سور  الرمحن. الصايف تفسري الصايف ج 77اآلية  -57
 .748ص 4سور  النحل ، الطوسي ، التبيان ج 24اآلية  -56
 .161ص 8  فاطر ، الطربسي ، جمم  البيان ج 18اآلية  -55
 سور  النهف.  41اآلية  -54
 سور  النهف. 91آلية -53
 سور  النهف. 84آلية  -58
 .231ص 21لسي حبار االنوار جاجمل -59
 سور  النهف. 97اية  -41
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 قــال اجمللســي يعــين طريقــا  اثل ــا  بــن املشــر  واملغــرب اخــ ا  مــن اجلنــوب اىل الشــمال حــىت اذا بلــج بــن
بـن اجلبلــن املبـين عليهمـا ســد  وتـا جـبال ارمينيــا واذربيجـان وقيـل يف اواخــر الشـمال يف منقطــ   ،السـدين

 .(42)ارض الرتك
ي هر مما تقد  من اآلات املباركات وغريها الن ري مـن اعرضـنا عـن ذكرهـا خمافـة التطويـل ان السـياحة 

اذا كانت لطل  العلم والتعلم مبا في  النجا  من واما  ،مستحبة ومندوب اليها مام خيالطها فساد او افساد
النريان والفوز ابجلنان فان حنمها يتغري اىل الوجوب النفائي أي ينفي ان ي ه  مجاعة لتحصيل ذلك 
العلم من اجل نشره بن غريهم ممن تع ر علي  ال هاب اىل نفـس تلـك املنـاط  فهـو يشـاب  موضـوع طلـ  

ن : )وما كان املؤمنون لينفـروا كافـة فلـوال نفـر مـن كـل فرقـة مـنهم طائفـة العلم الفقهي ال ي قال عن  سبحا
.فوجـوب طلـ  العلـم والتفقـ  واجـ  (41)ليفقهوا يف الدين ولين روا قومهم اذا رجعوا الـيهم لعلهـم حيـ رون(

ل    ،وك ا اذا احنصر ه ا العلم ابلسياحة )فرضا ( ،كفائي ينفرد ب  مجاعة وعل  الباقن وجوب التعلم منهم
علــ  مجاعــة التفــر  لتعلمــ  لتعليمــ  لآلخــرين. وبــ لك يتبــن ابلــدليل االول مــن القــران النــر  النــدب اىل 

 السياحة يف االرض.
 الثاني: السنة املطهر 

: )مـن اراد ان ين ـر اىل اد  يف علمـ  واىل نـو  يف فهمـ  وابـراهيم يف خلقـ  وموسـ  يف قال ا اًل: 
ب يف صربه ببالئ  فلين ـر اىل هـ ا الرجـل املقبـل( أي االمـا  علـي بـن اي مناجات  وعيس  يف سياحت  وايو 

 .(47)طال  
ال يقال لعلها ظاهر  يف العباد  ألن  يقال: هي ظاهر  ايضا   ،وج  الداللة عل  االابحة والندب واضح

 يف التنقل يف االرض كما املسيح عل  نبينا وال  وعلي  السال  وقد تقد  بيان ذلك. 
يف جواب اليهودي ال ي قال: فـان عيسـ  ي عمـون انـ  كـان سـياحا  قال امري املؤمنن علي : اث ياً 

 .(46)وحممد كان سياحت  يف اجلهاد ،قال: لقد كان ك لك ،)أي ل  فضيلة السياحة(
 وعلي  هبا.  وفي  ظهور ان السياحة ممدوحة المتدا  عيس  والرسول حممد 

                                                        
 .237ص 21اجمللسي ، حبار االنوار ج -42
 سور  التوبة. 211اآلية -41
 .78ص 79، اجمللسي ، حبار االنوار ج 98شاذان بن جربائيل القمي ، الفضائل ص -47
 .776ص 2الطربسي ، االحتجاج ج -46
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ذكـرت ال فـالن ومـاهم فيـ   ،يومـا : جعلـت فـداك الي عبـد هللا  قال املعّل  بن خنيس: )قلتاثلثًا: 
فقلت: لو كان ه ا الينم لعشنا معنم فقال: هيهـات ا معلّـ  امـا وهللا لـو كـان ذاك مـا كـان  ،من النعيم

فهــل رأيــت ظالمــة قــط  ،فــ وي ذلــك عنــا ،اال سياســة الليــل وســياحة النهــار ولــبس ارشــن واكــل اجلشــ 
  ،(45)ه ه( صريها هللا نعمة اال

وامنا اضافها )السياحة( اىل النهار الن ال هاب اىل اجلهاد واجلماعة و حنوتا احلركة يف االرض إلجراء 
علــ   ومحــل ســياحت   ،االحنــا  علــ  ارلــ  )وســائر القصــود الصــاحلات( وحنــوه يقــ  يف النهــار غالبــا  

وه ا احلمل  ،ينون املراد زجر النفس عنهاالصو  بعيد يف ه ا املقا  اذ ال مدخل لن ر  النعمة في  اال ان 
السـياحة يف النهـار )مبعـو الصـو ( ألجـل الرعيـة نعمـة  حي  اعترب االمـا   ،م  قلت  منقول عن الشرع

 الن فيها زجر للنفس عن اووى. اال ان املراد واضح يف الندب اىل السياحة. 
وهيئة املسافر والسائر للقصود الشرعية : )سريوا سري اضعفنم( لبيان شنل قال رسول هللا رابعًا: 
  . وهو يشمل السياحة.(44)يف االرض

، ألنـ  سـائح يف االرض  (43)وجاء يف احلدي  القدسي: ))ا عيس  انت املسيح لمـري(( امسًا: 
 للعباد  وهداية النال وعمل الصاحلات.

 : )جلاه  سخي ا ض  مت سائ  خبي (. سادسًا: قا  االمام الصادق 
اربــ  او عابــد ســائح يف عبادتــ  أي جاهــ ل كــر  افضــل )ابلتقابــل( مــن عــام خبيــل تعلــم مــن ســياحت  ُو

 ولنن  خبيل ال جيود ابملنرمات. 
: كيف تركت الشيعة فقلت: تركت احلاجـة والـبالء قال سلمان بن غامن: سألين ابو عبد هللا سابعًا: 

مث قال: ايسرك االمر ال ي انت علي  ا   ، املستعانفقال: هللا ،اسرع اليهم من املي اب السري  يف ماء املطر
فقال من اغو منك ومن اصحابك ما عل  احدكم  ،(48)قلت: ال وهللا وال جبال هتامة ذهبا   ،مائة الف

 .(49)ولو سا  يف االرض أيكل من ور  الشجر ونبت االرض حىت أيتي  املوت
ديــة مــ  احلفــاظ علــ  طلــ  العلــم وهجــران وداللــة جــواز الســياحة ونــدهبا حــىت يف اصــع  احلــاالت املا

الباطل واضح يف منطو  احلدي  الشريف. ولو م ينن فيها اال الرتويح عن النفس لنانت مستحبة ك ريا  
: ))... وســاعة ايضــا  لنولــا احــد مصــادي  الســاعة الرابعــة الــوارد  يف احلــدي  الشــريف عــن الرســول 

الـ ين ينصـحون  يف  ،سـاعة يلقـ  فيهـا اخوانـ  الـ ين ينـاجييناجي فيها رب ، وساعة حياس  فيهـا نفسـ  و 

                                                        
 .67ص 3املازندراين ، شر  اصول النايف ، ج -45
 . 161ص 8املريزا النوري ، مستدرك الوسائل ، ج -44
 .283ص 11املازندراين ، شر  اصول النايف ، ج -43
 .2611هتامة: منة شرفها هللا تعاىل الفريوز اابدي ، القامول اايط ، ص -48
 .515علي الطربسي ، مشنا  االنوار ، ص -49
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نفسـ  وخيربونــ  بعيوبــ  وســاعة خيلــو بــن نفســ  وبــن رهبــا فيمــا حيــل وجيمــل فــان يف هــ ه الســاعة عــو   علــ  
 . (31)ه ه الساعات((

 الثالث: االجماع
ال يقصـد حمـال  من سا  بقصد االجتماع بعام او صاو فال حير  علي  ذلك وان صد  عليـ  انـ  هـائم 

اراد  ،: ))وال ســــــياحة(( مــــــن ســــــا  يف االرض يســــــيح ســــــياحة اذا ذهــــــ  فيهــــــا، وقولــــــ  (32)معلومــــــا  
 . (31)مفارقة االمصار وسنو الرباري وترك شهود اجلمعة واجلماعات

 ،: )... مــــا كــــان حالنــــا اال سياســــة الليــــل وســــياحة النهــــار( )الــــ ي مــــر ذكــــره(بيــــان معــــو قولــــ  
  يف االرض يسـيح سـياحة اذا ذهـ  فيهـا واصـل  مـن السـيح وهـو املـاء اجلـاري علـ  والسياحة مصدر سا 

وجــ  االرض وامنــا اضــافها اىل النهــار الن الــ هاب اىل اجلهــاد واجلماعــة وحنوتــا احلركــة يف االرض إلجــراء 
: )ان عيســ  بــن مــر  كــان مــن وقولــ  الصــاد   (37)االحنــا  علــ  ارلــ  وحنــوه يقــ  يف النهــار غالبــا  

سا  يف االرض يسيح سيحا  اذا سار وذه  فيها ومن  املسيح عيس  بـن مـر   ،رائع  السيح يف البالد(ش
(36) 

عن الشيخ الطوسي يف امالي  عن ابن خملـد عـن جعفـر بـن حممـد بـن نصـري.عن امحـد بـن مسـرو  عـن 
قــف تغــري واصــفر فــان املــاء اذا سـا  طــاب واذا و  ،قــال:  عــت بشــرا  يقـول جللســائ : ســيحوا ،حيـىي اجلــالء

: )لقـــد عـــر  الشـــيخ البهـــائي بن ـــر  اســـفاره و ُوالـــ  يف البلـــدان (34)وقـــال ابـــن معصـــو  يف الســـالفة (35)
مث استبعد السـيد مهـدي اررسـان ذلـك )اي  (33)حىت قيل: ان  امض  يف سياحت  ثالثن عاما   ،االسالمية

ومصـر والقـدل الشـريف ودمشـ  وحلـ  السياحة ثالثن عاما( مث ذكر اسفار الشيخ البهائي اىل احلـرمن 
 (38)وكرك والعرا  وايران واصفهان ومشهد وهرات وق وين وتربي  كل عل  التوايل

 ،قال السيد علي خان املـدين يف كتـاب الـدرجات الرفيعـة يـ كر فضـل )أي الفضـل القطـ  الراونـدي(
ل الفضـــل مـــن كـــل فـــ  عميـــ  ان داره حمطـــا  لُرّحـــال الغـــرابء ومـــأوى للرحالـــة مـــن اقطـــار العـــام ويقصـــده اهـــ

ــــل لســــماع احلــــدي   ــــ  )مث يصــــف  قــــائال ( ســــا  وجــــال هــــ ا الشــــريف اجللي ــــ  ومروات لالســــتفاد  مــــن امالي
 ،فهـاك ا ـاء بعــض الـبالد الــي سـافرها لتحصـيل العلــم وامالئـ  واســتمالئ  ،واالسـتفاد  عـن ارابب الفضــل

آبـ   ،الـري ،قم املباركـة ،مشهد الرضا  ،دسةكربالء املق  ،النجف االشر  ،املدينة املنور  ،منة املنرمة

                                                        
 515الصـدو  ، ارصـال ، ص 2222ص  1يـ ان احلنمـة ج ، الـري شـهري ، م 5782املتق  اونـدي ، كنـ  العمـال ج - 31

 فيها اضافة )واستجما  للقلوب وتفريج وا(.
 . 782ص 1الشريواين ، حواشي الشريواين ، ج -32
 .272الصدو  ، ارصال ، ص  -31
 . 67ص 3ملازندراين ، شر  اصول النايف ، ج -37
 .723ص 9املازندراين ، شر  اصول النايف ، ج -36
   7ص 1. الطوسي ، االمايل ، ج161ص 8مستدرك الوسائل ، ج النوري ، -35
 .62كما عن لاية الدراية للسيد حسن الصدر ص  191ابن معصو  ، سالفة العصر ص -34
 .62الصدر ، لاية الدراية ، ص -33
 .61حسن الصدر ، لاية الدراية ، ص -38
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احللــة  ،بغــداد ،نيســابور ،اهبــر ،ســاوه ،زجنــان ،شــرياز ،قــومس )دامغــان( ،)ســب وار( ،بيهــ  ،قــ وين ،)آوه(
 . (39)ومراقدهم مرارا   وغريها وح  وزار مشاهد االئمة  ،الفيحاء

 هـر مـن كتابـ  انـ  سـا  وكتـ  يف وقال السيد حمسن االمن عن ضامر املدين يعـّر  كتابـ  ويعرفـ : وي
الســياحة يف االرض لالطــالع قــال اجمللســي: كــان مــن شــراي  عيســ   ،(81)ســياحت  مجلــة مــن االنســاب

فنســخ ذلــك يف شــرعنا وقــد  ، ئــعلــ  عجائــ  قــدر  هللا وهدايــة عبــاد هللا والفــرار مــن اعدائــ  ومالقــا  اوليا
 .(82)()ال سياحة يف االسال  وسياحة ه ه االمة الصيا  ،روي

وي هر ان املعو ال ي ذه  الي  اجمللسي هو اوجران للجمعة واجلماعـة واال فـان الـ ي ذكـره هـو مـن 
مـن االطـالع علـ  عجائـ  قـدر  هللا تعـاىل واودايـة ومـا اىل ذلـك. بــل  ،افضـل مـا يسـيح املـؤمن مـن اجلـ 

قـال: )كـان فاضـال  عالمـة  ،يذكر هو عن املريزا عبـد هللا بـن عيسـ  االصـفهاين املشـهور ابلتربيـ ي االفنـد
سـا  يف اقطـار الـدنيا ك ـريا ( وبـ لك يتبـن املعـو املقصـود  ،)حىت يقـول( ،حمققا  متبحرا  ك ري احلفظ والتتب 
. وك ا قـال اجمللسـي  قـال عـن صـاح  كتـاب )سـالفة العصـر( وقـد مـر (81)ال ي اراده من العبار  السابقة

يف االرض وطـوى منهـا الطـول والعـرض فـدخل احلجـاز والـيمن )وكـان قـد سـا   ،ذكره مد  الشهيد ال اين
. وكـ ا قـال احلسـيين (87)واوند والعجم والعرا  ون ـم يف ذلـك رحلـة اودعهـا مـن بـدي  ن مـ  مـا ر  ورا (

متضــل   ،مشــتغل ابلنجــو  والعلــو  الراضــية ،عــن بــدر الــدين الطــربي: )مــن اعــال  القــرن الســاب  او ال ــامن
م ليجــــد اســــتاذا  كــــامال  يف هــــ ه العلــــو  فلــــم جيــــد كمــــا صــــر  بــــ لك يف مقدمــــة ســــا  اطــــرا  العــــا ،فيهــــا

 .(86)شرح ..(
  مت العامة 

 . (85)قال ال هيب عن النوري: )وقد سا  النوري اىل الشا (
 .(84)وقال عن اي صاو مفلح: )وقد سا  بلبنان يف طل  العباد(

 .(83)وقال عدي بن ص ر الشامي: )سا  سنن ك ري (
 .(88)حجر عن ارضر علي  السال : )سا  ارضر يف االرض( وقال ابن

 .(89)وقال خليفة عن حممد احلارثي السرخسي: )سا  اك ر االقاليم لطل  احلنمة(

                                                        
 .79قط  الدين الراوندي ، كتاب النوادر ، ص -39
 .55ملدين ، اجلمل ، صضامن بن شدقم ا -81
 .765ص 31اجمللسي ، حبار االنوار ج -82
 .21ص 211اجمللسي ، حبار االنوار ج -81
 .241ص 214اجمللسي ، البحار ، ج -87
 .226ص 2امحد احلسيين ، تراجم الرجال ج -86
 .31ص 26ال هيب ، سري اعال  النبالء ، ج -85
 .85ص 25ن.   ج -84
 .761ص 11ن.   ج -83
 .169الصابة صابن حجر ، ا -88
 .2919ص 1حاجي خليفة ، كشف ال نون ج -89
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ـــــن عبـــــد هللا البغـــــدادي: )الشـــــاعر املـــــت ل  بروحـــــي ســـــا  يف  وقـــــال البغـــــدادي عـــــن عفـــــان جلـــــيب ب
 .(91)البالد(

 .(92)وك ا قال عن كوجك امري: )سا  البالد(
 .(91) ا قال عن نصرت افندي: )سا  البالد(وك

 .(97)وقال عن االصبهاين نور علي شاه: )سا  يف اك ر البالد(
وقـــال اليـــال ســـركيس عـــن ابـــن بطوطـــة: )ســـا  يف االقطـــار الصـــينية والترتيـــة واواســـط افريقيـــة يف بـــالد 

 .(96)السودان ويف االندلس مث انقل  اىل املغرب(
ر اليـــال ســـركيس او هديـــة العـــارفن او اك ـــر كتـــ  تعريـــف العلمـــاء  وال ينـــاد خُيـــرّج معـــّر  يف مصـــاد

 وتنقل يف البلدان فراج .  ،وسا  ،كال ريعة للطهراين واالعال  لل ركلي حىت مير عليك لفظ سافر
يقول حممد هادي االميين: )فان الرجل ال ي سـا  الـبالد وانتقـل يف اصـقاع االرض وبالدهـا وبقاعهـا 

ار  واالشـياء واحتـك ل ل خمتلفـن ينـون اك ـر علمـا  واوسـ  اطالعـا  مـن رجـل ووقف عل  ك ري من املع
قــروي م ي ايــل قريتــ  وم يتعــد ن ــره دائــر  ضــيقة ي ــل حمصــورا  فيهــا وال يقــوى فنــره علــ  اجتيــاز حــدودها 

 .(95)وحميطها(
ســال  ســا  يف بــالد اال ،وقــال القمــي عــن امحــد بــن اي يعقــوب الناتــ : )كــان رحالــة حيــ  االســفار

مث رحــل اىل اونــد وعــاد اىل مصــر وبــالد الغــرب فــالف يف ســياحت    ،141شــرقا  وغــراب  ودخــل ارمينيــة ســنة 
 .(94)كتاب البلدان ول  التاريخ املعرو  ابلتاريخ اليعقوي(

 الرابع: العقل
شــف وال نـرا  حباجــة لبيــان داللـة العقــل علــ  اابحــة السـياحة وحمبوبيتهــا اذ ان مــا تقـد  مــن االدلــة ين

 عن ذلك. 
والعقل النوعي يرى الشيء مبا هو خليا  من االغيار ك ري الفائد  ع يم املنفعة متنوع ارري قليل الضـرر 

وهــــو مــــا يفعلــــ  كــــل عقــــالء العــــام علــــ  اخــــتال  مــــ اهبهم ومشــــارهبم وادالــــم بــــل  ،او بــــال ضــــرر يــــ كر
 فريجح  وحيب  فعل .  ،ومستواهتم

                                                        
 .453ص 2ا اعيل البغدادي ، هدية العارفن ج -91
 .827ص 2ن.   ج -92

 .696ص 1ن.   ج 91 -
 .699ص 1ن.   ج -97
 .68ص 2اليال سركيس معجم املطبوعات العربية ج -96
 .51حممد هادي االميين ، معجم املطبوعات النجفية ص -95
 .194ل القمي ، النو وااللقاب صالشيخ عبا -94
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 الفصل الثاني: فوائد السيارة

 السياحة يف الدعاء (1)ائد  ف
جاء يف دعاء املسافر او السائح عن الصاد  علي  السـال : )... وانصـرين عليـ  حبـ  كـل ملـك سـائح 

 .(93)يف راض قدسك(
 .(98)وك ا: )واجعل ذلك كل  سائحا  يف جاللك(

ركعتن وادع  ونقل الشيخ الطوسي يف اآلداب الدينية مارواه عن العرت  النبوية: )اذا اردت الرحيل فصل
وقل السال  عل  مالئنة هللا  ،هللا ابحلفظ والنالء  وودع املوض  واهل  فان لنل موض  اهال  من املالئنة

. وهناك جمموعة ك ري  من االدعية (99)والسال  علينا وعل  عباد هللا الصاحلن ورمحة هللا وبركات ( ،احلاف ن
ملـن اراد مطلـ  االسـفار والسـياحة او  ،احلـ  وغـريه وآالتـ واالذكار يف نـوادر مـا يتعلـ  لبـواب اداب سـفر 

او اراد بركتهــا وخريهــا ونعيمهــا وكــ ا آداب الــدعاء للمســافر  ،خــا  مــن خماطرهــا وعقباهتــا وقــاط  طريقهــا
 .(211)والوليمة حن عودت . ذكرها املريزا النوري يف كتاب  مستدرك الوسائل ،للعود  ابلسالمة

 .(212) مفاتيح وك لك ذكرها الشيخ عبال يف
. وفيهــا مجيعــا  فوائـــد وننــات مجــة ملـــن (211)وكــ لك ذكــر الشــيخ النفعمـــي يف املصــبا  والبلــد االمـــن
 .(217)اح  االست اد . بل هناك كت  مت صصة يف دعاء السفر

 السياحة يف الشعر (2)فائد  
 هنا بعض املقتطفات:  ،وورد ذكر السياحة يف الشعر العري ك ريا  قدميا  وحدي ا  

ل ا ملا هجا شاعر اوجاء احلطيئة ال برقان بـن  ،الول: ان السياحة عند العرب منرمة ينفرد هبا النرا ا
بــدر اتــ  عمــر بــن ارطــاب وكــان ســيد قومــ  فقــال ان جــروال هجــاين يعــين احلطيئــة فقــال عمــر:   هجــاك 

 فقال بقول :
 دع املكالالالالالالالالالالالالالالالارم ال ترحالالالالالالالالالالالالالالال  لبغيرهالالالالالالالالالالالالالالالا

 

  اقعالالالالد  ا الالالال  ا الالالالر الطالالالالاعم الكاسالالالالي 
 

فقال ال برقان: وال ي نفسي بيده ما هجي احد مب ل ما  ،امنا هي معاتبة ،ال عمر: ما ا   هجاءا  فق
فلما ات  ب  قال ل :  ،يعين حسان بن اثبت ،هجيت ب  ف   يل ممن هجاين فقال عمر علي اببن الفريعة
 ،ال حسان: ما هجاهفق ،فقال بقول  )وذكره( ،ا حسان ان ال برقان ي عم ان جروال  هجاه فقل حسان  

قال: سلح علي . فقال عمر: علي جبرول فلما جيء ب  قال ل : ا عدو نفس  هتجو  ،قال: فماذا صن  ب 

                                                        
 .182ص 92اجمللسي ، البحار ج -93
 .699ابن طاوول ، االقبال ص -98
 .161ص 8النوري ، مستدرك الوسائل ج -99

 .161ص 8مستدرك الوسائل ج ،لنوري -211
 .439، ص 438، ص 322، ص 364عبال القمي ، مفاتيح اجلنان ص -212
 مي ، البلد االمن ، دعاء السفر.النفع 176ــ  117النفعمي ، املصبا  ص - 211
 .289ص 8اب رك ، ال ريعة جالطهراين ، اق -217



 

 أحكام  آداب السياحة 

167 

 ،املســلمن فـــامر بـــ  فســجن.. اىل اخـــر القصـــة الـــي اعــرت  فيهـــا جـــرول انـــ  فعــال  هجـــاه ألســـباب ذكرهـــا
حيــ  التــة لــ  وال طمــو  اال  ،اءوالشــاهد هــو ان مــن ال يرحــل البتغــاء املنــار  فانــ  حمــل ســ رية وهجــ

 (216)االكل والشرب واللبس مبا يتصد  علي  
 وقال ابن قالقس ميد  امللك اسر: 

 سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ر اذا مارمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر امالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالراً 
  بن لهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدرر املنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالري 

 

 سالالالالالالالالالالالالالالالار اهلالالالالالالالالالالالالالالالم   صالالالالالالالالالالالالالالالار بالالالالالالالالالالالالالالالدراً  
 (305)ابالالالالالالالالالالالالالالالالالدلر ابلب الالالالالالالالالالالالالالالالالر حنالالالالالالالالالالالالالالالالالراً 

 

 . وينس  اىل امري املؤمنن االما  علي بن اي طال  
   الالالالان يف  لالالالالب العالالالالمتغالالالالرب عالالالالت اال

 تفالالالالرال هالالالالم  اكرسالالالالاب معيشالالالالة  عاللالالالالالالم
  الالالالالالالان قاليالالالالالالالال  يف االسفالالالالالالالالار ذ   حمالنالالالالالالالالة
  مالالالالوت الفرالالالالال   الالالالري لالالالاله مالالالالت معالا الالالالالاله

 

  سالالالالالا ر  فالالالالالي االسالالالالالفار  الالالالالس  وائالالالالالد 
  آداب  صال بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالاجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد
  قطالالالالالالأل الفيالالالالالالايف  ارتكالالالالالالاب الشالالدائالالالالالالالد

 (306)بالالالالدار هالالالالالالوان بالالالالالني  ا    حالالاسالالالالالد
 

 وقال اخر:
 حالالالالال  بنفسالالالالال  مالالالالالت ار  تضالالالالالام هبالالالالالاار 

  العالالالالالالالالالالالالالالالن  امالالالالالالالالالالالالالالام ر ث مالوا نالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله
  الك الالالالال   الالالالالوع مالالالالالت االح الالالالالالار تنظالالالالالالرج
 ملالالالالالالالالا تغالالالالالالالالالرب حالالالالالالالالاز الفضالالالالالالالال  امجالعالالالالالالالالالاله

 

  ال تكالالالالالالت يف  الالالالالالالراق االهالالالالالالال  يف حالالالالالالرق 
  يف الرالالالالالالالالغرب حممالالالالالالالو  علالالالالالالالال  العالنالالالالالالالالق
 يف ارضالالالالاله  هالالالالالو مرمالالالالالي علالالالالال  الطالالالالالالرق

 (307) صالار حيمالالال  باليالالت اجلفالالالت  احلالالالدق
 

 قول امرؤ القيس:وقد مر 
 ل الالالالالالالالالالالد   بالالالالالالالالالالر يف اال الالالالالالالالالالالالالاق حرالالالالالالالالالالالالال 

 

 (308)رضالالالالالالالالير مالالالالالالالالت الغنيالالالالالالالالمة ابإلايب 
 

وقــال بـــدي  ال مـــان اومــداين: بينـــا ان مبدينـــة الســال  قـــافال  مـــن البلــد احلـــرا  امـــيس مــيس الرجلـــة علـــ  
 . (219)شاط  الدجلة.. اخل
 وقال ال عليب: 

 بر ضالالالالالالة مالالالالالالت ملالالالالالاليص سالالالالالالا  سالالالالالالائ ها
 

 (330)ى  برهالالالالا  ضالالالال اىل مالالالال ا ب ا الالالالر  
 

 (: يف بيان الضرر من ترك السياحة3فائد )
تبن مما تقـد  ان السـياحة تـراد لعـد  امـور منهـا طلـ  العلـم واملعرفـة والـرتويح عـن الـنفس وامـور غريهـا  

واما مضار تركها فما يرتت  عل  فاقد كل تلك املسـائل واتهـا العلـم قـال تعـاىل: )والـ ين امنـوا وم  ،ك ري 

                                                        
 .865ص 7املتق  اوندي ، كن  العمال ج -216
 .129ص 6ابن خلدون ، اتريخ ابن خلدون ج -215
 .225ص 8، النوري ، مستدرك الوسائل ج 779اجل ائري ، التحفة السنية ص -214
 مي اخو الشاعر احلسيين الشهري جابر الناظمي.اماله علي الشاعر عبد الستار الناظ -213
 .68امرؤ القيس ، ديوان امرؤ القيس ص -218
 .11ص 2اومداين ، بدي  ال مان مقامات بدي  ال مان اومداين ج -219
 .95كما عن معجم البلدان للحموي ص  -221



 
 

166 

 10 :العدد

 

، وقـال تعــاىل: )فـال تت ــ وا مـنهم اوليــاء حــىت (222)مــا لنـم مــن واليـتهم مــن شـيء حــىت يهــاجروا( يهـاجروا
وموضوع اوجر  اىل املدينة بقصد العلم واج  وترك ذلـك والتعـرب أي عـد   ،(221)يهاجروا يف سبيل هللا(

لصـــاد  مـــن وقـــد عـــده االمـــا  ا ،اوجــر  والـــ هاب بعيـــدا  عـــن العلـــم حـــرا  او منـــروه حبســـ  العلـــم املـــرتوك
 . (227)النبائر

 (: يف السياحة القسرية 4فائد  )
 .(226)(ا عبادي ال ين امنوا ان ارضي واسعة ف اي فاعبدونقال تعاىل: )
 .(225)(ام تنن ارض هللا واسعة فتهاجروا فيهاوقال تعاىل: )
لعبــاد  يف دبيلــي حنايــة عــن النشــا : معـو اآليــة االوىل ان املــؤمن اذا م يتســهل لــ  ار قـال الشــيخ اال

بلد هو في  وم يتم  ل  امر دين  كما جي  فليهاجر عن  اىل بلد يقدر ان  في  اسلم قلبا  واصح دينا  واك ر 
: )مـــن فـــر بدينـــ  مـــن ارض اىل ارض وان كـــان شـــربا  مـــن هللا وعـــن رســـول  ،عبـــاد  واحســـن خشـــوعا  

وقـال  . وك ا يف اآلية ال انيـة.(224)(االرض استوجبت ل  اجلنة وكان رفي  ابراهيم علي  السال  وحممد 
. قـال القمـي أي جيـد خـريا  اذا (223)تعاىل: )ومن يهاجر يف سبيل هللا جيد يف االرض مراغمـا  ك ـريا  وسـعة(

 قـــــال الطربســــي متحـــــوال مــــن االرض وســـــعة يف الــــرز . وقيـــــل مهــــاجرا  فســـــيحا   ،(228)جاهــــد مـــــ  االمــــا 
وبيان ما يتعل  هبا من  ،  ورودها يف االدلة النقلية.وقد اسه  املفسرون يف شرو  اوجر  لن ر (229)متسعا  

ال ـواب وبرتكهـا مــن العقـاب هـ ا اذا كــان القصـد خــريا  وكـ ا العنـس اذا كــان القصـد شـرا  ملــا سـيايت البيــان 
 ل لك.

 (: ببهة الرهبانية  5فائد  )
لـــ واج لـــ  عـــن الســـيح يف االرض بقصـــد الرهبانيـــة وهـــي تـــرك اجلمعـــة واجلماعـــات وامـــر ان النـــيب 

فال جمال لفتح البـاب امـا   ،والطعا  والنو  وما اىل ذلك من سبل العي  الطبيعي واحليا  لإلنسان السوي
: )لــــــيس يف امــــــي رهبانيــــــة وال فقــــــال  ،التقشــــــف والرهبنــــــة علــــــ  حســــــاب ال وجــــــة واالوالد واجملتمــــــ 

وقصــة اولئــك  ،(212)بُــّ ر(: )ليســوا ابملســاييح وال ابملــ ايي  الوقــال امــري املــؤمنن علــي  ،(211)ســياحة(
النفر ال ي )قال احدهم: اما ا  فاين اصلي الليل ابدا  وقـال اخـر ا  اصـو  الـدهر وال افطـر وقـال اخـر ا  

                                                        
 سور  االنفال. 31اآلية  -222

 سور  النساء. 89اآلية  221 -
 .9ص 21، البحراين ، احلدائ  الناضر  ج 731ص 1 ا  جالفاضل اوندي ، كشف الل -227
 سور  العننبوت. 54اآلية  -226
 سور  النساء. 93اآلية  -225
 .711ص 7، الطوسي ، التبيان ، ج 728االردبيلي ، زبد  البيان ، ص -224
 السور  النساء. 211اآلية  -223
 .269ص 2القمي ، تفسري القمي ج -228
 .231ص 7الطربسي ، جمم  البيان ج -229
 . 7ص  166اجمللسي ، حبار االنوار ج -211
 .291ص 1اجمللسي ، حبار االنوار ج - 212
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فقال انتم ال ين قلتم ك ا وك ا اما وهللا فاين اخشـاكم هلل اعت ل النساء فال ات وج ابدا  فجاء رسول هللا 
. هــ ه (211)ارقــد واتـ وج النسـاء فمــن رغـ  عــن سـني فلــيس مـين(واتقـاكم لـ  لنــين اصـو  وافطــر واصـلي و 

القصــة معروفــة والنهــي فيهــا واضــح عــن الرهبانيــة فــال يــدعي احــدخ ان إبمنانــ  ان يســن يف االســال  بــداعي 
التنفري عن ال نوب واوجر  الرهبانية او يبتدع ما ليس في  من السياحة علـ  طريقـة اويـا  يف االرض بعـد 

 عنها صرحيا . ما ل  االسال 
 (: ما ياتي من الفساد يف السياحة  6فائد  )

 وج  االيراد:
مبعــو امــا ان يرافقهــا الفســاد كشــرب ارمــر والــ    ،ان الســائح امــا ان يُفســد يف ســياحت  او يفســد هبــا

اضـافة اىل  ،وجوابـ  ،والفجور والقمار وغري ذلك او ان يرتك واجبات  ابلسياحة فينون قد فسد وافسد هبا
ان كـان القصـد منهـا خـريا   ،ا مر سابقا  يف التعريف اللغوي من ان السياحة هـي نـوع مـن انـواع العبـاداتم

وهـــي يف بعـــض االحيـــان واجبـــة اذا احنصـــر طلـــ  العلـــم او تعليمـــ  هبـــا الن طلـــ  العلـــم واجـــ  وتعليمـــ   
و كـان ذلـك يف ك لك. وان الشارع املقدل قد ل  عن الفساد اينما كان بل ول  عـن مقدماتـ  حـىت ولـ

العبادات حي  ال يطاع هللا سبحان  من حي  يعص  هب ا ل  عن السياحة الفاسد  واكد عل  السياحة 
 الصاحلة.

 (: ببعض معالم السياحة والسياحة الدينية يف العراق والعالم 7فائد  )
  عل  ساكنها وال  االول: ااال املقدسة بصور  عامة وهي تشمل منة املنرمة ولواحقها واملدينة املنور 

يف النجف  اال  التحية والصلوات وبيت املقدل ولواحق  ومسجد النوفة ولواحق  ومرقد ال رسول 
. وكـ ا االشر  وكربالء املقدسة والناظمن ببغداد والرضا يف خراسـان واوـادين يف سـامراء املقدسـة 

والســيد  ا  كل ــو  يف دارا دمشــ   اوالدهــم علــيهم الســال  كمرقــد الســيد  زينــ  النــربى يف غوطــة دمشــ 
وغريها ك ريا  جدا  يف فلسطن  ،والسيد  نفيسة يف القاهر  والسيد حممد يف بلد ،والسيد  سنينة يف دمش 

كجــد الســاد  هاشــم يف غــ   فلســطن وحيــىي يف الــيمن وادريــس يف املغــرب وحيــىي يف افغانســتان وهيبــت يف 
 تشر  يف مجي  أصقاع العام تقريبا .اذربيجان وقبور النبين والصديقن املن

اثنيا : ااال املقدسة من الصديقن واالصحاب والشـهداء كمرقـد اصـحاب النهـف يف االردن وحممـد 
بن اي بنر ومالك االشرت يف مصر وابـو ايـوب االنصـاري يف اسـطنبول وعمـار وادريـس يف رقـة سـورا ومـا 

 اىل ذلك رضي هللا عنهم مجيعا . 
اكن الي فيها عرب وع ات وآات عجيبات كقرى سد  املمتد  يف االردن اىل جهة بصرى اثل ا : االم

وقرى عاد االوىل وال انية يف حضرموت واليمن وقرية مدين وااثر االسنندر يف  ،الشا  واوائل بالد احلجاز
 االسنندرية وااثر اوند وافغانستان وايران مبا ال مينن حصره.

                                                        
 .224ص 4الب اري ، صحيح الب اري ج -211
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ركــ  االقــدمون مــن معــام ومعــار  اك رهــا يف بعــض اشــهر متــاحف العــام كمتحــف رابعـا : االاثر فيمــا ت 
وم الـــ  مســـلة محـــوراي واجلنـــائن املعلقـــة وال قـــور  وســـور الصـــن الع ـــيم وبـــرج بيـــ ا وايفـــل  ،اللـــوفر يف ابريـــس

 واهرامات الفراعنة يف مصر. 
وجبـال اومـالا  ،سسـيب يف امرينـاكشالالت نياكارا يف كنـدا ولـر امل  ،خامسا : املعام الطبيعية العجيبة

 يف اوند وما شاب  ذلك. 
ودافنشـــي ولوحتـــ   ،سادســـا : االاثر االدبيـــة ألدابء ومفنـــري العـــام لتولســـتوي وكتابـــ  احلـــرب والســـال 

 . (217)اجلوكندا )املونولي ا( وما شاب  ذلك
 مسائل السياحة الفقهية

  ،طـرأ عليهـا عنـوان اضـايف يغـري حنمهـا االويل االوىل: السياحة مباحة ومندوبـة علـ  كـل حـال اال اذا
 او الفساد او ما شاب . ،كالضرر البالج

ال انيــة: ال فــر  بــن ان ينــون الســائح امــرأ  او رجــل او جمموعــة مــ  امــن الســرب والطريــ  اال انــ  ورد  
 .(216)كراهة السفر منفردا  واستحباب الرفقة

وكراهت  م  وجود الضرر ال ي يطيقـ  املسـافر اال اذا  ،ال ال ة: حرمة السياحة م  احتمال الضرر البالج
 حصل عنوان اهم ضروري والضرورات تقدر بقدرها. 

وان ساعة التفريح الرابعة: السياحة جملرد الن هة مستحبة كما مر عليك يف حدي  االما  الصاد  
 عون عل  الساعات. 

 ارامسة: السياحة للتعلم والتعليم الواج  واجبة.
 حيددها احلاكم الشرعي.  ،السياحة يف ارض العدو مطلقا  او حن احلرب او حن السال السادسة: 

 السابعة: ينره السياحة تسنعا . 
ال امنـــة: ينـــره الســـياحة لقصـــد االبتعـــاد عـــن الـــوطن واالهـــل واملـــؤمنن ومجـــاعتهم ومجعـــتهم ويف بعـــض 

 صورها حرمة. 
داخلن ابذن مــنهم معاملــة حمرتمــة حاف ــة حلقــوقهم التاســعة: يلــ   معاملــة الســيا  مــن غــري املســلمن الــ

 اللم حينئ  مبن لة املعاهدين. 
او  ،العاشر : يل   اااف ة عل  معام البلد السياحية ملا فيها من العلم واملعرفـة ممـا دعـا لتعلمـ  االسـال 

 . ملا فيها من فائد  مادية بل فوائد مجة اخرى كهداية السوا  االجان  الوافدين اليها

                                                        
 راج  يف مجي  ذلك املنجد يف االعال  لويس معلو . -217

 1ق  ج، اليـ دي ، العـرو  الـوث 617ص 1، كاشف الغطاء ، كشف الغطـاء ج 57ص 26البحراين ، احلدائ  الناضر  ج 216-
 .772ص 6، ج 626ص
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احلاديـة عشـر : يلــ   تصـنيف املصــنفات وبيـان علــم السـياحة وتعليمـ  كيمــا جيهلـ  مــن ينبغـي ان يعلمــ  
وان تتفاعل هـ ه القـو  مـ  م يالهتـا يف العـام  ،وجعل مديرات ذات قو  مالية وعلمية ملتابعة ذلك كالوزار 

 االسالمي واالنساين يف ه ا املضمار لسعاد  وخدمة البشرية. 
 عشر : جيوز استحدا  معام سياحية للبلد لع يم الفائد . ال انية 

ال ال ة عشر : يل   مراعا  الواجبات الشرعية وابقي االحنا  قدر االمنان يف مجي  ما يتعل  ابلسياحة 
 داخل وخارج البلد. 

 الرابعة عشر : حير  التشب  ابلنفار فيما خيتصون ب  يف السياحة وغريها.
 ة الفكرية (: يف السياح8فائد  )

مر ذكر السياحة العبادية كالصيا  والنسـك واالعتنـا  وهـ ه فائـد  يف السـياحة ابلتفنـر قـال رسـول 
 .(215)يف بيان صفات املؤمن: )جوال الفنر(هللا 

 قال اجمللسي أي فنره يف احلركة دائما  او يف حركة 
 وقال النمازي: ه ا من اعايل درجات كمال االميان. 

ين يــ كرون هللا قيامــا  وقعــودا  وعلــ  جنــوهبم ويتفنــرون يف خلــ  الســموات واالرض قــال ســبحان : )الــ 
وقــد وردت لف ــة يتفنــرون مــرارا  يف القــران  ،(214)ربنــا مــا خلقــت هــ ا ابطــال  ســبحانك فقنــا عــ اب النــار(

ن فيما م النر . فهناك نوع من التالز  بن السياحة الفنرية والسياحة البدنية ابلتنقل اذ كيف يتفنر املؤم
يره ويشاهده من االرض وآاهتا والسماء ومعاملها وكواكبها فينبغي ان تسب  احلركـة الفنريـة سـفر  سـياحية 

وأتمـــل لطائفهـــا ولطـــائف الســـموات واذا كـــان الن ـــر اىل الســـماء نـــوع مـــن  ،يف مناكـــ  االرض ومعاملهـــا
اســــتطعتم ان تنفــــ وا مــــن اقطــــار  ســــياحة فــــان اآليــــة النرميــــة يف قولــــ  تعــــاىل: )ا معشــــر اجلــــن واالنــــس ان

 .(213)السموات واالرض فانف وا ال تنف ون اال بسلطان(
اشار  وتشويقا  اىل السياحة البدنية بن النواك  كما حصل فعال  هببوط االنسان عل  القمر وارسال  

هـ ا فضـال   اجملسات الفضائية اىل املريخ واستطالع  جماهيل النون واجملرات واجملموعات الشمسية الع يمة
 عن البح  والتنقي  يف معام ما امنن  ان يصل الي  يف نفس النوك  الواحد. 

وهو اسرع من التحرك والتنقل البدين وألطف يف سرب اغوار  ،والتنقل ابلفنر يعم العام املادي واملعنوي
وال ينتفـــي ب ـــواهر املعـــام واويئـــات املاديـــة والفنريـــة اذ الفنـــر بتأملـــ  ولطافتـــ  يصـــل اىل اعمـــا  الشـــيء 

االشياء كما البدن ابلن ر. فمساحة التجوال والسياحة الفنرية اوس  بن ري واعم  بن ري وانف  بن ري من 
وال اجلسد ألن  يور  القناعة واالعتقاد والعلم ابجلواهر بينمـا  ،وك لك ااثر الفنر ابق  وادو  ،سياحة ُو

                                                        
 46، حبــار االنـــوار ــــ اجمللســـي ج 64ص 8كتــاب التمحــي  ـــــ حممــد بــن تـــا  االســنايف ، مســتدرك الوســـائل الفــوري ج  -215

 .117، الف حدي  يف املؤمن النجيفي ص 288ص 9، مستدرك سفينة البحار علي النمازي ج 721ص
 سور  ال عمران. 292االية  -214
 ن.سور  الرمح 77االية  -213
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نعـم اذا ضـم اليهـا سـياحة فنريـة وعباديـة   ،م اجلميلـة ارالّبـةينتفي السائح ابلصور واملناظر امللتقطـة واملعـا
 كان امجل واوق  وانف  للنفس ولآلخرين.

 خالصة المبحث

وتســـليط الضـــوء علـــ  العنـــاوين البـــارز  واجملـــاالت  ،بعـــد بيـــان اتيـــة املبحـــ  يف علـــم الســـياحة وفقههـــا
مث بيـان حليـة  ،صطالحي والشرعي للسـياحةاحليوية املتعلقة هبا ترت  املبح  عل  بيان املعو اللغوي واال

وك لك بيان ما يتعل  مبعو السياحة ال لف ها   ،السياحة من االدلة االربعة: القران والسنة واالمجاع والعقل
 مث بيان بعض املسائل الفقهية الي خت  السياحة.  ،كالسري يف االرض والتنقي  فيها

الســياحة وكــ ا تطــوير الســياحة يف اجملــال االقتصــادي و وقــد ذيــل بــبعض الفوائــد يف بيــان العــ و  عــن 
واخــريا  الــدعاء  ،والســياحة عنــد العامــة ،والســياحة يف الشــعر والن ــر ،والســياحة اجملازيــة ))ابلفنــر(( ،ال قــايف

 عند الشروع يف السياحة والسفر وعند الرجوع منها. 
 سي و ال مايل والقرطيب.أتها تفاسري الطوسي والقمي والطرب  ،راجعت الن ري من املصادر

 المصادر 

 ــ القران النر .... كتاب هللا الع ي  احلميد  2
 ،بريوت لبنـان ،دار النت  العلمية ،هـ(414)ت:،النهاية يف غري  احلدي  ،ــ ابن االثري االج ري 1

  .2993هـ ــ 2628 ،2ط
دار  ،2ط ،هــــ(851:)ت ،االصـــابة يف لييـــ  الصـــحابة ،امحـــد بـــن علـــي العســـقالين ،ابـــن حجـــر - 7

 بريوت لبنان. ، 2995هـ ــ 2625 ،النت  العلمية
هــــ ـــــ 2792 ،62ط ،هــــ(818)ت:  ،اتريـــخ ابـــن خلـــدون ،ابـــن خلـــدون عبـــد الـــرمحن بـــن حممـــد - 6
 لبنان.  ،بريوت ،مؤسسة االعلمي ، 2932
املعـار  طبـ  مبطبعـة جملـس دائـر   ،هــ(116)ت:  ،غريـ  احلـدي  ،سـمــ ابن سال  ابـو عبيـد  القا 5

  .2946هـ ــ 2786 ،2ط ،اوند ،الع مانية حبيدر اابد
  .2996هـ ــ 2626 ،2ط ،هـ(446)ت: ،اقبال االعمال ،علي بن موس  ،ــ ابن طاوول 4
بريوت دار احياء الرتا   ،هـ(322)ت:  ،لسان العرب ،مجال الدين حممد بن منر  ،ــ ابن من ور 3
 هـ.2615 ،بريوت ،2ط ،العري
نشـــر املنتبـــة الرضـــوية الحيـــاء االاثر  ،هــــ(997)ت:  ،زبـــد  البيـــان ،امحـــد بـــن حممـــد ،ردبيلـــياال - 8

 ايران.  ،طهران ،اجلعفرية
 ،نشر مدرسة االما  اوـادي عليـ  السـال  ،هـ(774)ت: ،التمحي  ،حممد بن تا  ،االسنايف - 9

 هـ.2617 ،قم املقدسة ــ ايران
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هــــ(، طبـــ  ونشـــر دار 511)ت:  ،يف غريـــ  القـــرآن ، احلســـن بـــن حممـــد الراغـــ ،االصـــفهاين - 21
 هـ.2616ايران  ،النتاب
 -هـــ  2618 ،2ط  ، .هـــ( 81)ت:  ،ديــوان امــرؤ القــيس ،حنــدج بــن حجــر ،امــرؤ القــيس - 22
 لبنان.  ،دار النتاب العري بريوت ، 1113
 ،عة االدابمطب ، 2944 ،2ط ،)معاصر(،معجم املطبوعات النجفية ،حممد اوادي ،االميين - 21

 العرا .  ،النجف االشر 
قـــــم  ،نشــــر مؤسســـــة النشــــر االســــالمية ،(2284)ت:  ،احلـــــدائ  الناضــــر  ،يوســــف ،البحــــراين -27
  . 2989هـ ــ 2619 ،ايران ،املقدسة
ــــــ الب ـــــاري 26 ــــــ لبنـــــان ،1ط ،هــــــ(154)ت: ،صـــــحيح الب ـــــاري ،حممـــــد بـــــن ا اعيـــــل ،ـ  ،بـــــريوت ـ
 هـ. 2612
بريوت  ،دار احياء الرتا  العري ،1ط ،(2779)ت: ،هدية العارفن ،ابشاا اعيل  ،ــ البغدادي 25
 لبنان. 
 ،دار احيـــاء الـــرتا  العـــري ،هــــ(835)ت:  ،تفســـري ال علـــيب ،عبـــد الـــرمحن بـــن حممـــد ،ال عـــاليب - 24
 لبنان. ،بريوت
ــــو محــــ   - 23  ،)دفــــرت نشــــر اوــــدى( ،2ط ،هـــــ( 251)ت: ،تفســــري اي محــــ   ال مــــايل ،ال مــــايل: اب
 ايران. ،قم املقدسة ،هـ2619
يف  59خمطــوط حتــت رقــم  ،هـــ( 2237)ت:  ،التحفــة الســنية ،عبــد هللا بــن نعمــة هللا ،ــــ اجل ائــري 28

 ايران. ،دار االستانة املقدسة يف مشهد خراسان
 ،بريوت ،2ط ،دار العلم للمالين ،6ط ،هـ( 797)ت:،الصحا  ،ا اعيل بن محاد ،ــ اجلوهري 29
  .2983هـ ــ 2613 ،اهر الق ،لبنان

 2143)ت:  ،كشف ال نون عن اسامي النت  والفنـون  ،ــ حاجي خليفة مصطف  بن عبد هللا 11
 بريوت لبنان.  ،دار احياء الرتا  العري ،2ط ،هـ(

قـم  ،منتبة ايـة هللا الع مـ  املرعشـي النجفـي ،2ط ،)معاصر( ،تراجم الرجال ،امحد ،احلسيين - 12
  .2996ـ هـ ـ2626 ،املقدسة
بـريوت  ،دار احيـاء الـرتا  العـري ،(414)ت: ،معجـم البلـدان ،اقـوت بـن عبـد هللا ،احلموي - 11
  .2939هـ ــ 2799 ،لبنان

 ،دار النت  العملية ،(647)ت: ،الرحلة يف طل  احلدي  ،امحد بن علي ،ــ ارطي  البغدادي 17
 لبنان.  ،بريوت ،هـ2795 ،2ط

ـــ 2627 ،1ط ،هـــ( 368)ت:  ،ســيد اعــال  النــبالء ،دحممــد بــن امحــ ،الــ هيب - 16  ، 2997هـــ ـ
 لبنان. ،بريوت ،مؤسسة الرسالة
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دار  ،هـــ2733 ،2ط ،هـــ( 537)ت:  ،النــوادر ،فضــل هللا بــن علــي ،ضــياء الــدين ،الراونــدي - 15
 قم املقدسة ــ ايران.  ،احلدي 
هـــــ ــــــ 2624 ،احلــــدي مؤسســــة دار  ،1ط ،)معاصــــر( ،ميــــ ان احلنمــــة ،حممــــد ،الـــري شــــهري - 14
 قم املقدسة ــ طهران.  ، 2994
منشــورات دار   ،هــ( 2115)ت: ،اتج العـرول مـن جـواهر القـامول ،حممـد مرتضـ  ،ال بيـدي - 13

 هـ.2714 ،مصر ،صور  عن الطبعة االوىل ابملطبعة ارريية ،بريوت ،كت  احليا 
ـــــ 2621 2ط ،هـــــ(2752)ت:  ،معجــــم املطبوعــــات العربيــــة ،اليــــان ،ســــركيس - 18  ، 2991هـــــ ـ

 ايران.  ،قم املقدسة ،منشورات منتبة اية هللا الع م  املرعشي النجفي
 ،2ط ،هـ( 2228)ت ،حواشي الشريواين ،عبد احلميد الشرواين وابن قاسم العبادي ،ــ الشريواين 19

 لبنان.  ،بريوت ،دار احياء الرتا  العري
  .2984  ــ 2987سة ملد   فت عل  السنتن حضرت درس  يف قم املقد ،حممد ،ــ الصادقي 71
دار  ،هـ2626 ،2هـ(، ط 961)ت:،سبل اودى والرشاد ،حممد بن يوسف ،ــ الصاحلي الشامي 72

 بريوت. ،النت  العلمية
طهـران ـ  ،مطبعـة اعتمـاد ،دار املشـعر ،2ط ،هــ( 2756)ت: ،لايـة الدرايـة ،حسـن ،الصـدر - 71
  .2982هـ ــ 2612ايران 

 2617 ،قم املقدسة ،جامعة املدرسن 1هـ(، ط 782)ت:،ارصال ،حممد بن علي ،الصدو  ــ 77
 هـ.

مؤسسـة  ،هــ2611 ،2ط ،هــ(2611)ت: ،املي ان يف تفسري القـران ،ـ الطباطبائي: حممد حسن 76
 ايران. ،قم املقدسة ،النشر االسالمي

املطبعــة  1ط ،ن التاسـ  اوجـري()ت:اوائـل القـر  ،مشـنا  االنــوار ،الطربسـي: ابـو الفضـل علـي - 75
  .2945هـ ــ 2785العرا   ،النجف االشر  ،احليدرية
 ،هـــــ( 568)ت:  ،جممــــ  البيــــان يف تفســــري القــــران ،الطربســــي: ابــــو علــــي الفضــــل بــــن احلســــن - 74

  .2995هـ ــ 2625 ،بريوت لبنان ،2ط ،منشورات االعلمي
مطبعــة منتــ  نشــر ال قافــة  ،1هـــ(، ط 2185)ت:  ،جممــ  البحــرين ،ف ــر الــدين ،الطرحيــي - 73

 ايران. ،قم ،هـ2618 ،االسالمية
 لبنان.  ،دار االضواء بريوت ،هـ2617 ،1هـ(، ط 2789)ت: ،ال ريعة ،اقاب رك ،ــ الطهراين 78
منشـورات  ،هــ( 641)ت:  ،التبيـان يف تفسـري القـران ،ــ الطوسي: ابو جعفر بن حممـد بـن احلسـن79

 هـ.2619بريوت  ،دار احياء الرتا  العري ،منتبة االعال  االسالمي
 ،قـم املقدسـة ،دار ال قافـة ،2ط ،هــ( 641)ت:،االمـايل ،ابو جعفر حممد بن احلسـن ،ــ الطوسي 61

 . 2996هـ ــ 2626 ،ايران
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طبـ  و نشـر  ،هــ(711)ت: ،تفسـري العياشـي ،أبو الن ر حممد بـن مسـعود بـن عيـاش ،ــ العياشي 62
 هـ. 2782 ،طهران ،الميةاملنتبة العلمية االس

قـــــم  ، ،مؤسســــة النشـــــر االســـــالمي2ط ،)معاصـــــر( ،النليــــين والنـــــايف ،عبدالرســـــول ،ــــــ الغفـــــاري 61
 . هـ 2624 ،ايران ،املقدسة
منشــورات منتبــة آيــةهللا  ،هـــ(2273)ت:  ،كشــف الل ــا   ،حممــد بــن احلســن ،الفاضــل اونــدي - 67

 هـ. 2615 ،ايران ،قم املقدسة ،الع م  املرعشي النجفي
ايـــران  ،نشـــر مؤسســـة دار اوجـــر  ،1ط ،هــــ(235)ت: ،العـــن ،ارليـــل بـــن امحـــد ،الفراهيـــدي - 66
 هـ.2619
مطبعـة البـاي احللـيب  ،مصـر ،هــ(823)ت:  ،القامول ااـيط ،حممد بن يعقوب ،ــ الفريوز اابدي 65
 هـ.2732
 ،دار احيـاء الـرتا  العـري ،هــ(432)ت:  ،تفسري القرطيب ،حممد بن أمحد االنصاري ،القرطيب -64
  . 2985 -هـ 2615 ،لبنان ،بريوت
 ،هــ2616مؤسسـة دار النتـاب،  7ط ،هــ(719)ت: ،تفسـري القمـي ،ــ القمي: علي بن ابراهيم 63

 ايران.  ،قم املقدسة
 ،النجـــف االشـــر  ،طبعـــة احليدريـــة ،هــــ(441)ت: ،الفضـــائل ،شـــاذان بـــن جربائيـــل ،القمـــي - 68
  . 2941هـ ــ 2782
طهـران ـــ  ،منتبـة الصـدر ، 2931 ،2ط ،هــ(2759)ت:  ،النو وااللقـاب ،عبال ،القمي - 69
 ايران.

اصــــفهان  ،انتشــــارات مهــــدوي ،هـــــ(2118)ت:  ،كشــــف الغطــــاء  ،جعفــــر ،كاشــــف الغطــــاء - 51
 )حجرية(.
  . 2986يف زاريت ل  يف بيت  يف قم املقدسة سنة  ،عبد الستار الناظمي ،الناظمي -52
 ،بغــــداد ،دار النتــــاب العــــري ،2ط ،هـــــ(915)ت: ،املصــــبا  ،ابــــراهيم بــــن علــــي ،فعمــــيالن - 51
 .  1118هـ ــ 2619، العرا 

هـــ ــــ 2787منتبــة الصــدو   ،2ط ،هـــ(915)ت: ،البلــد االمــن ،ابــراهيم بــن علــي ،النفعمــي - 57
 ايران. ، . طهران2947
وزار  ال قافـــة واالرشـــاد  2ط ،ـ(هـــ751)ت: ،تفســـري فـــرات النـــويف ،فـــرات بـــن ابـــراهيم ،النـــويف -56

 قم املقدسة ــ ايران.  ،هـ2621 ،االسالمي
 ايران.  ،هـ ـ قم املقدسة2624مؤسسة اودى  ،1حمسن الفيض ط ،ــ الناشاين 55
دار احيـاء الـرتا  العـري  ،2ط ،هــ(2182)ت:  ،شر  اصول النايف ،حممد صاو ،املازندراين -54
 لبنان. ،وتبري  ، 1111هـ ــ 2612 ،للطباعة
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هـــ ــــ 2796 ،مؤسســة الرســالة 1ط ،هـــ(951)ت: ،كنــ  العمــال  ،عــالء الــدين ،املتقــ  اونــدي -53
 بريوت ــ لبنان. ، 2936
هـــ ــــ 2617 ،طبــ  مؤسســة الوفــاء ،1ط ،هـــ(2222)ت: ،حبــار االنــوار ،حممــد ابقــر ،اجمللســي -58
2987 .  
 ،هــــ(2794)معاصـــر اىل ســنة ،  البالغةلـــ  الســعاد  يف مســـتدرك لــ ،حممـــد ابقــر ،اامــودي -59

 لبنان.  ،بريوت ،2793 ،دار التعار  للمطبوعات ،2ط
 ،نشـر ااقـ  ،مطبعـة حممـد ،2ط ،هــ(2188)ت:بعـد ،وقعـة اجلمـل ،ضامن بن شدقم ،املدين -41
  .2999هـ ــ 2611
نشر مؤسسة ال ،هـ2613 ،2ط ،هـ(2215)ت: ،تفسري كن  الدقائ  ،حممد القمي ،املشهدي -42

 ايران. ،قم املقدسة ،االسالمي
ـــ معلــو 41 ( دار 75)صــور  عــن الطبعــة  ،قــم املقدســة ،هـــ(2745)ت: ،املنجــد يف اللغــة ،لــويس ،ـ

 هـ. ش.2737 ،نشر بالغت ،العلم بريوت
 ،مؤسســـــة النشـــــر االســـــالمي ،2ط ،)معاصـــــر( ،الـــــف حـــــدي  يف املـــــؤمن ،هـــــادي ،النجفـــــي -47
 ايران. ،قم املقدسة ،هـ2624
 ،مطبعة السعاد  ،هـ(312)ت:  ،مدارك التن يل و حقائ  التاويل ،عبد هللا بن حممد ،النسفي – 46
 هـ. 2714 ،مصر

 ،طبـــ  مؤسســـة النشـــر االســـالمي ،هــــ(2615)ت:  ،مســـتدرك ســـفينة البحـــار ،علـــي ،النمـــازي -45
 قم املقدسة ــ ايران. ،هـ2629
، مؤسســة ال 2ط ،هـــ(2711)ت: ،خالــة مســتدرك الوســائل ،حســن بــن حممــد تقــي ،النــوري -44

 هـ.2625 ،قم املقدسة ،البيت عليهم السال  إلحياء الرتا  مطبعة ستار 
موقــ  الــورا  املنتــ   ،هـــ(798)ت: ،مقامــات بــدي  ال مــان اومــداين ،بــدي  ال مــان ،اومــداين -43

 .:www.alwarraq.com//htt ،الشاملة سي دي
 ،منشــــورات مؤسســــة االعلمــــي ،1ط ،هـــــ(2773ت:) ،العــــرو  الــــوثق  ،حممــــد كــــاظم ،اليــــ دي -48

 .هـ2619 ،بريوت لبنان
 

 


