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الخدمة الفندقية الحالل كركيزة هامة في السياحة اإلسالمية تجربة فندق بيرا 

 التركي

 ملخص:

العديد من دول العالم، حيث يمثل هذا السوق  ملحوظا لدىنموا  ةاإلسالميالسياحة  تعرف

 ، و ارتفاع الدخل إلى % من سوق السياحة العالميَّة، و يرجع السبب لهذا النمو؛ من جهة10

بما فيها ، على اللجوء للمرافق والمنشآت الملتزمة من جهة أخرى تدينحرص السائح الم

  لمنظمات الفندقية .ا

  عامة،بالسياحة  متعلقةمختلف المفاهيم ال وضيحوعليه فالهدف من هذه الورقة البحثية هو ت

ماهية الضوابط التي تقيد السياحة في دين اإلسالم  مع تحديد ،السياحة من منظور إسالميو 

. حيث أن هذا النوع من السياحة يرتبط ارتباطا وثيقا بالخدمات المؤداة في الفنادق أو الحنيف

ما يُعرف بالخدمة الفندقية حالل . كما سنحاول في األخير عرض تجربة لفندق تركي يؤدي 

 مثل هذا النوع من الخدمات. 

 .الخدمة الفندقية حالل، احة اإلسالميةالسيالسياحة ،: الكلمات المفتاحية

Résumé : 

Le tourisme islamique a connu une croissance observable dans plusieurs pays du monde, 

où ce marché représente  10 % du marché mondiale du tourisme, et ce à cause de 

l’augmentation des revenues des individus, d’une part, et de la préservation du touriste 

pratiquant l’islam, l’orientation vers les hôtels qui fournissent des services selon le charia 

islamique d’autre part. 

En effet, l’objet de notre recherche est de mettre en évidence les différents concepts liés  au 

tourisme en générale, et au tourisme selon l’Iislam. Alors, ce type du tourisme, dépend 

proportionnellement, avec les services fournis par les hôtels, autrement dit, l’hôtellerie Halal. 

Enfin en va présenter le cas d’un hôtel turc qui fournit ce type de services.  

 

 

 

 

 

 مقدمة:



ادي و االقتصن علنى المسنتويينتعتبر السياحة منن بنين العوامنل المفتاحينة لت نوير الندول ، 

نظنر بغن  ال ، زبائنهنا  إلرضناءلتقنديم خندمات ذات جنودة االجتماعي، كما أنها تسعى دوما 

  مسلمين... أودياناتهم ، سواء كانوا مسيحيين ، مجوس ، معتقداتهم و عن

بع التنا” عامنةمنتدى الدّين والحيناة ال“أشار تقرير المشهد الديني العالمي، الصادر عن  فلقد

سننبة مليننار نسننمة بن 1,6لمركننز بيننو لثبحننا ، إلننى أن المسننلمين حننول العننالم يشننّ لون نحننو 

 لق اع السياحي.للمتعاملين في ا واعدة   ايش ل سوقيم ن أن %، و هذا ما قد 23

 رىجهنة أخنمنن  فهنيمنن جهنة تقندم منتجنات موحندة و عامنة ،  ميةفإذا كانت الفنادق العال

منن  الميةاإلسنلندول ليم نن  و التني ،و ال تولي لهنا أهمينة  ة اإلسالميةيالسياحالصناعة تهمل 

 دماتتقندم خنإنشناء فننادق و منتجعنات سنياحية  عن طريق اهتشجيع االستثمار فيو  هااستغالل

 تندينينلما السنوا  ستق ابالالحنيف أو ما يعرف بالفندقة الحالل وفق تعاليم الدين اإلسالمي 

 .من باقي دول العالم

 سالميةالسياحة اإل إطار الفندقية فيلخدمة ا ما هي مميزات" و عليه فالتساؤل الم رو :

 ؟ "

    و من هذا يم ن طر  التساؤالت التالية:

  ؟بالسياحة ماذا نقصد  -

 ؟الحالل الخدمة الفندقيةو  اإلسالمية السياحة -

 السياحةأوال:

هات حد و شامل للسياحة ، و إنما تعددت و اختلفت التعاريف حسب وجال يوجد تعريف مو

 النظر. 

  TOURISMEجننال و دار أمننا كلمننة   TOURففنني اللغننة االنجليزيننة يقصنند بالفعننل 

 1فمعناها االنتقال و الدوران.

، و التي تعني رحلة ، و أطلقت على  TOURمن  TOURISMEو أصل كلمة السياحة 

فنني القننرن الثننامن عشننر ، و  TOURISTEكلمننة السننيا   أوروبنناطننالب العلننم االنجليننز فنني 

 2و استعملت للسياحة و السائح . األخرىهذه ال لمة من الفرنسية إلى اللغات  انتشرت

                                                             
 01، ص 1994هدى سيد ل يف، السياحة النظرية و الت بيق، الشركة العربية للنشر و التوزيع ، القاهرة ،  1
 .12، ص 9019مسعود مص فى ال تاني، علم السياحة و المنتزهات، دار الح مة لل باعة و النشر الموصل، بغداد ، الجمهورية العراقية ،  2



 و من بين التعاريف التي وردت في هذا المجال نذكر: 

بتعريفهنا علنى أنهنا "مجموعنة   JOFFRE Dumazedierجنوفري دومنازوديي  تعريف

االنشننغاالت التنني يتعاطاهننا الشننخ  مننن أجننل الترفيننه عننن النننفا، أو لت ننوير معلوماتننه أو 

الحنرة ، بعند تخلصنه منن واجباتنه  اإلبداعينةت وينه و مشاركته االجتماعية أو لت وير قدراته 

حيننث يقننوم هننذا التعريننف علننى تسننليط الضننوء علننى  .3المهنيننة ، العائليننة و االجتماعيننة ..."

 السياحة من جانب السائح و دوافعه نحو السياحة.

" مجموعنة الظننواهر و  علنى أنهننا  :McIntosh et allمنناكنتوو و زمال نه  كمنا عرفهنا

و الندول و المجتمعنات  األعمناللتفاعنل بنين السنيا  و منشنآت العالقات الناتجة عن عملينات ا

. حينث ت نرق هنذا  4السيا  و الزائرين " هؤالءالمضيفة و ذلك بهدف استق اب و استضافة 

فني تفصنيل الالتي تربط مختلف المتعاملين في مجال السياحة، دون  ذكر العالقةالتعريف إلى 

 هذه العالقات. 

:"تنقنل مؤقنت لثشنخاص  تعريفنا للسنياحة كونهنا  S.KALFIOTIS كنالفيوتيا قدم كما 

فرديا أو اجتماعينا منن مقنر سن ناتهم ، إلنى اتجناه تخنر للترفينه عنن الننفا و إشنباع الر بنات 

. 5"و الحاجات الثقافية مما يؤدي إلى ظهور نشاط اقتصادي جديدالروحية و رفع  المعنويات 

بقة و أضنناف م ونننا جدينندا أال و هننو النشنناط فنجنند أن هننذا التعريننف قنند شننمل تعريفننات سننا

 االقتصادي.

علننى عنصننرين هننامين لتعريننف  OMTكمننا اعتمنندت منظمننة السننياحة العالميننة للسننياحة 

 و هما : 6السياحة

أسنباب  بحيث األقلساعة على  24: الزائر المؤقت الذي يقيم في البلد الذي يزوره السائح

ة ، جننل : الترفيننه، الراحننة ، الصننحة ، قضنناء الع ننل ، الدراسننة ، الديانننأالسننفر ت ننون مننن 

ة و ننندوات علميننة، ثقافينن ، عائليننة ، حضننور مننؤتمرات بأعمننالجننل القيننام أو مننن أالرياضننة، 

 .سياسية

                                                             
3 G.Wackermanne : tourisme international, Paris, PUF, 1988, p 06 

 23، ص 2006، الوراق للنشر و التوزيع ، األردن ،  2حميد عبد النبي ال ائي ، أصول صناعة السياحة ، ط   4
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6 G. Guibilato : Economie touristique, Delta et Suise, 1983, p10. 



مقنر  خنار  األكثرساعة على  24كل زائر مؤقت ال تتجاوز مدة إقامته  :المتنزهالمتجول 

 المعتاد. إقامته

 السياحة:العوامل التي ساعدت على انتشار  -2

 : 7أدت إلى انتشار السياحة منها التيهناك مجموعة من األسباب 

ى النننزو  مننن الريننف إلننى المدينننة أدى إلننى زيننادة ال لننب علننى الخنندمات باإلضننافة إلنن -

ضننرورة التمتننع بإجننازة سنننوية و الهننروب مننن زخننم أدى إلننى و هننو مننا تعرضننهم للننروتُين 

 ؛المدينة

لفنرا  و اآلالت الحديثنة  ممنا أدى إلنى زينادة أوقنات ا  تقليل ساعات العمل نتيجة دخنول -

  ؛أصبحت هناك الحاجة إلى السفر

ظننيم و التمتننع باإلجننازات المدفوعننة الننثمن بعنند إحنندا  العدينند مننن قننوانين العمننل و التن -

 ؛التشريعات التي تحدد اإلجازات اإلجبارية المدفوعة األجر

ين فني ات اإلنتا  أدى إلى حصول فائ  في اإلنتا  و بدء التجار و الصناعيزيادة وحد -

 ؛ هذا يت لب السفر إلى بلدان أخرىجديدة لتصريف بضائعهم و  اليبالبحث عن أس

ئرات حيث ت نورت ال نا الحرب العالمية الثانية النقل و خاصة بعد  طرقت ور وسائل و   -

 ؛ اختصار المسافات إلىأدى بدوره  و هو ما مدنية إلىربية لحا

 ن الزمن متلو  البي ة و خاصة جو المدن  الصناعية ال بيرة ما أدى إلى هروب الناس فترة  -

 إلى المناطق األخرى؛ 

لسنفر ت ور و تقدم وسائل االتصاالت الحديثة و التني سناهمت بشن ل فعنال فني السنياحة و ا -

 كالحاسوب،التليفون،و الفاكا...

وب نة و التقدم العلمي في مجاالت ال ب و األدوية و معالجة  األمنراض و القضناء علنى األ

 اض؛ هو ما ساعد على زيادة السياحة و عدـم خوف السوا  من تعرضهم إلى اإلصابة باألمر

 أنواع السياحة : -3
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علنى  8فمن بين هذه المعايير نذكر تصنيف السياحةقد تتعدد المعايير التي يم ن من خاللها 

، المنندة التنني يسننتغرقها البرنننام  سننبيل المثننال ال الحصننر: الغننرض مننن البرنننام  السننياحي

 نواع السياحة بش ل عام فهي:أهم أالسياحي، الن اق الجغرافي، جنسية السائح. أما 

 منن النداخل بأنها:"ذلك التدفق  المنظم من السوا  القنادمونهايم ن تعريف :السياحة الدينية

ي أو الخننار  علننى األمنناكن المقدسننة فهنني سننياحة تهننتم بالجانننب الروحنني ل نسننان ، حيننث هنن

 . عمل خيريمزي  من التأمل الديني و الثقافي ، أو السفر من أجل الدعوة أو من أجل القيام ب

لعال  من فهي سياحة إلمتاع النفا و الجسد معا بالعال  أو هي سياحة ا:السياحة العالجية

 ومنراض الجسند منع التنرويح عننن الننفا فهني بهنذا تشننمل قسنمين و همنا السنياحة العالجيننة أ

 ستشفائية. اإل

هني  وو ي لنق عليهنا أيضنا السنياحة الشنعبية أو سنياحة اإلجنازات،  :السياحة االجتماعيةة

ة سياحة نش ة في كثير من دول العالم بفضل تنظيم رحالت سياحية جماعينة بأسنعار مخفضن

ن ثالثنة قامة الرخيصة مثنل بينوت الشنباب و الفننادق منو تسهيالت متعددة ، كتوفير أماكن اإل

ن قسننيط و نظننام االدخننار السننياحي، و  يرهننا منننجننوم أو أقننل،  وظهننور نظننام السننياحة بالت

 .األنظمة

خضنع السنياحية الجديندة و التني ت األنمناط: و هني منن بنين  سياحة السيارات و الةدراجات

منة و لمت لبات ال يم ن توفرها إال في عدد قلينل منن الندول كنال رق السنريعة، مح نات الخد

ا و السننياحة ينتشننر فنني دول أوربننالصننيانة و مراكننز النجنندة و اإلسننعاف ، و هننذا النننوع مننن 

 المن قة العربية. 

لتي المختلفة ، و ا أنش تهاالمعرض و  أنواعو هي سياحة تشمل جميع  :سياحة المعارض

ذا هنمن خاللها يست يع الزائرون التعرف على تخر االنجازات في مجال معنين بحينث يعتبنر 

 العنصر من عوامل الجذب و التنشيط السياحي. 

يعتبر هنذا الننوع منن أنمناط السنياحة الحديثنة التني ظهنرت فني أواخنر  :مراتسياحة المؤت

القرن العشرين حيث ارتب ت ارتباطا كبينرا بنالنمو الحضناري ال بينر النذي شنهده العنالم فني 

السننننوات العشنننرين ومنننا تبنننع هنننذا منننن ت نننور ملحنننوظ فننني العالقنننات االقتصنننادية  أواخنننر
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ذا النننوع بننأنواع أخننرى هننو يننرتبط  المالعنن دول معظننم بننين،السياسننية،الثقافية واالجتماعيننة 

  المعارض و  ير ذلك. كسياحة

نينة، و الحيوا أو السياحة البحثية و هي التي تشمل دراسات البي ة النباتية :السياحة العلمية

 و كذلك دراسة حركة ال يور و هجراتها العالمية .

 امة سيرمثل في القيام بجوالت منظ: هي من أنواع السياحة المستحدثة و تتسياحة التجوال

ي مخيمات إلى مناطق نائية تشتهر بجمال مناظرها ال بيعية حيث ت ون اإلقامة ف األقدامعلى 

 في البر و التعايش مع ال بيعة.

 السنتمتاع وم نان اإلقامنة لف تنرة لغنرض ا هي تغيير: السياحة ال ترفيهية السياحة الترفيهية

 عن  ترفيهال

ختلفننة الهوايننات الم  ارسنةممب االسننتمتاعذا النننوع هنو يتخلننل  رض تخننر،الننفا و لننيا لغن

تحت الماء و االنزالق و الذهاب إلى المناطق الصحراوية و الجبلينة كصيد السمك و الغوص 

 األنواعأسرع من بمعدل  سيرفيهية تلترالسياحة ا و الزراعية حيث تشير بع  الدراسات بان

كثننر النندول أثيننر مننن دول العننالم ومثننال ذلننك دول البحننر المتوسننط التنني تعتبننر ي كفنن األخننرى

  9اجتذابا لحركة السياحة الترفيهية لما تتمتع به من مقومات كثيرة.

سنتويات وع من السياحة شريحة معيننة منن السنائحين علنى من:يهتم بهذا الالسياحة الثقافية

ينة منات تاريخعلى زيارة الدول التني تتمتنع بمقومختلفة من الثقافة و التعليم حيث يتم التركيز 

هنذا  من حركة السياحة العالمية و يشمل %10و حضارية كثيرة، حيث يمثل هذا النوع نسبة 

ارات النوع االستمتاع بالحضنارات القديمنة كالحضنارة الفرعونينة المصنرية القديمنة ، الحضن

 اإل ريقية و الرومانية ، و الحضارات اإلسالمية على مر التاريخ.

 بنة وة جذا: تنتشر هذه السياحة في البلدان التي تتوفر لهنا منناطق سناحليالسياحة الشاطئية

دان بها شنواطء رملينة ناعمنة و ميناه صنافية خالينة منن الصنخور ، و توجند فني ال ثينر منن بلن

 العالم مثل دول حوض البحر االبي  المتوسط و دول البحر ال اريبي.

 الحالل الخدمة الفندقيةو ثانيا: السياحة اإلسالمية 

 السياحة من منظور ديني -1
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فني القنرتن و ل نن  ينتم ذكنرهقند ينذهب كثينر منن النناس إلنى االعتقناد بنأن السنياحة فعنل لنم 

على الع ا تماما من ذلك ، فلقد جعل هللا من السياحة وسيلة عظيمة لتقرب العبد منن الحقيقة 

التَّننائُبُونا اَلعاابُنندُونا ﴿ ربننه عننز و جننل حيننث امتنند  السننائحين و السننائحات بقولننه عننز و جننل :

ون  اُمننندُونا اَلحا  ةةةائوح  نننُر  السَّ نننُن اَلُمَن ا النَّننناهُونا عا َعُروُف وا ننناُجدُونا اآلُمنننُرونا بُننناَلما اُكعُنننونا السَّ الرَّ

ُر اَلُمَؤُمنُينا  باّشُ ُ وا افُُظونا ُلُحدُوُد َّللاَّ اَلحا     10.﴾) 112  (وا

ا ﴿و كما جاء في موضع تخر من القرتن ال ريم:  َير  ا خا اج  لَّقاُ نَّ أان يَُبُدلاهُ أاَزوا بُّهُ إُن طا عاساٰى را

َؤُمنااٍت قاانُتااٍت تاائُبااٍت عاابُدااٍت  اٍت مُّ نُ نَّ ُمَسُلما ات  ّمُ ائوح  ا س  أاَب اار  و وردت لفظة  11﴾  )5(ثايُّبااٍت وا

اَعلاُمنوا أانَُّ نَم  السياحة في اآلية الثانية من سورة التوبة ﴿ فاُسيُحوا فُي اأَلاَرُض أاَرباعانةا أاَشنُهٍر وا

 ُ ا ُمَخُزي اَل اافُُرينا  ۙ   اَيُر ُمَعُجُزي َّللاَّ أانَّ َّللاَّ  .12﴾ )2( وا

و معنى كلمة السائح فني اآليتنين األوليتنين هنو الصنائم المنالزم للمسنجد، ولنذلك فقند ذهنب 

الننبع  إلننى التقريننب بننين هننذا المعنننى و بننين المعنننى اللغننوي للسننياحة الننذي هننو التنقننل  فنني 

يقال سا  الماء أي سال و جرى  فلغةطلبا للتنزه أو لالست الع و البحث و ال شف ،  األرض

 .13أي ذهب و سار و أيضا فيها للتعبد و الترهب األرضو سا  فالن في 

 :و للسياحة معنيان أساسيان و كل منهما عبادة جليلة 

أن يترك العبد وطنه و فينه أهلنه و بيتنه و أوالده و أقاربنه و عشنيرته ثنم يسنيح إلنى  األول 

م ننان لننيا فيننه شننيء مننن ذلننك ، و هننو يتعننرض للمخنناطرة و المشنناق خارجننا فنني سننبيل هللا 

قُنَل ُسنيُروا فُني اأَلاَرُض ﴿  :مجاهدا أو متن را أو متعلما و نحو ذلك مما يدخل فني قولنه تعنالى 

لانى ُكنّلُ شانَيٍء قانُدير  فااَنُظُروا كا  ا عا ةا إُنَّ َّللاَّ اةا اآَلاُخنرا ُ يَُنُشنُن النََّشنأ َلنقا ثُنمَّ َّللاَّ و .14﴾ (20َينفا بانداأا اَلخا

السياحة في هذا المعنى إما مسيرة اعتبار في مل وت هللا و تياته في خلقه و بديع صنعه و إمنا 

 مسيرة استثمار من الذين يضربون في األرض . 

هننل و أر  السنائح عمنا ألفننه منن فهنو الصنيام مننن حينث أن السنياحة تخنن الثةةانيننى أمنا المع

من عادات و شهوات فالقدر بين الرجال السنائحين و وطن، و الصيام يخر  الصائم عما ألفه 
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النساء السنائحات هنو فني سنياحة االعتبنار  أخنذ العبنرة( و فني سنياحة الصنوم  فالسنياحة إذن 

 المادية و المعنوية من كرم و سخاء و بشاشة ،...( ممارسة جدية ل ل الفضائل 

أو بمعنى تخر أهداف  من عدة زوايا اإلسالميو ينظر إلى السياحة في الشرع 

ن يتقيد بجملة أ، فينظر إليها كنشاط إنساني أو فعل بشري ينبغي  السياحة من منظور ديني

يفوت فيه واجب ديني أو دنيوي ، أو ت ون طريق  أالالشرعية ، على  األدلةالتعاليم و 

كما تهدف الرت اب محظور و مبغوض أو أن ي ون هو نفسه فعال محرما أو محظورا. 

في كون هللا و النظر في تياته  التأملمشي في مناكبها و ال، و  األرضجول في السياحة إلى الت

 أنها قد ي ون الهدف من السياحة و معجزاته، و التدبر في تنوع خلقه و اختالف مخلوقاته و 

و  األعمالمناسبة سنوية أو فترة زمنية يجدد فيها السائح نشاطه و يزيل عن نفسه أعباء 

الذي  األمر، و يقدم لنفسه و ألهله ضروبا في الترفيه و االنتعاو و السرور  األشغال أتعاب

وسيلة للتعرف على  أنها علىمن زاوية أخرى  ، كما يُنظر لهايبعث فيهم الحماس و النشاط 

العامة التي  األخوةو تحقيق معنى  لتوثيق الصلة بهم أحوالهمالمسلمين و على همومهم و 

ا لاعالَُّ َم ﴿يدعو إليها القرتن ال ريم اتَّقُوا َّللاَّ َيُ َم وا وا اَصُلُحوا باَينا أاخا ة  فاأ ا اَلُمَؤُمنُونا إَُخوا إُنَّما

ُمونا    15﴾(10تَُرحا

وفهم طالعا على ظرإكما ينظر إليها من زاوية كونها إطاللة على شعوب و ف ات كثيرة و 

 .صال فادة من ذلك في الت وير و التوجيه و اإلستو اإل أوضاعهمو 

التقيند بمننه  الشنرع و توجيهاتنه و  رأسنهاضنوابط علنى  اإلسنالميو للسياحة في المفهوم 

داء الزكاة و إسنداء النصنح و منهنا عندم أالصالة و دلته و منها عدم ترك واجب ديني كإقامة أ

ترك واجب دنيوي كتربية ولد و إنفناق علنى زوجنة أو والندة و إضناعة المنال .  و منهنا عندم 

فني النفقنات و  اإلسراففي المبا  و عدم المبالغة في ممارسة الحق الشخصي مثل  اإلسراف

و المبالغنة فني الترفينه  األوقاتالذي يؤدي إلى إضاعة المال ، كذلك هدر  األمرالمصروفات 

لنى تعويند الننفا علنى إدامنة إو اللعب و االرتخاء الذي يؤدي إلى االستخفاف بقيمة الوقنت و 

الراحة و الخلود إلى عدم العمل و الحركة و العزوف عن الفعل و النشاط . و قند ت لنم علمناء 

طارا إسالميا و مستندا إخالل تناولهم لبع  قواعدها التي اعتبرت عن السياحة من  األصول
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دينيا إجماليا و من هذه القواعد قاعدة دفع المفاسد  دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح( فإذا 

كنان نه سيرت ب بع  الذنوب أو يقع في المحظورات فال يتردد في تركها و إن أعلم السائح 

مصالح. كمصنلحة تقوينة البندن و تنشني ه و مصنلحة التعنارف نه سيجلب بع  الأيغلب ذلك 

خرين و دعوتهم أو مصلحة جلب بع  السلع أو األمتعة . و مها قاعندة  الموازننة تمع أناس 

بينهمنا و ن المصالح إذا تعددت و تعارضت فإنه يعمنل بنالترجيح أبين المصالح( و معنى هذا 

جنل أمنن  اإلنفناقمنن أجنل المعيشنة علنى  اإلنفاقمنها على ما دونها مثل أن يقدم  األهمتغليب 

ن يقندم تسننديد ديوننه علننى تسنديد النفقننات للفننادق و الشننواطن و تننذاكر أالسنياحة و الترفيننه و 

ن يقنندم السننياحة الداخلينة علننى السننياحة أال نائرات و  يرهننا. و لعننل ذلنك أيضننا يسنناعد علنى 

ضا درجنات و موازننات فعلينه منثال أن الخارجية في بالد أجنبية ، و في السياحة الخارجية أي

يقدم السياحة في بالد إسالمية على السياحة فني بنالد  ربينة أو شنرقية قند يسنيح فيهنا و قند ال 

  يعود بعد أن عصى و  وى. 

 الخدمة الفندقية حالل -2

ي تقنندم المنشننآت و المرافننق التنن بيعننة بمننا أن السننياحة اإلسننالمية تننرتبط ارتباطننا وطينندا ب

 مفهنوم و خصنائ  الخدمنة الفندقينة الحنالل، و قبنل حديندفأصبح من الضروري تالخدمات، 

 البد من توضيح بع  المفاهيم الخاصة بالفندقة.هذا األخير إلى الت رق 

يم ننن الم ننو  فيننه مننن قبننل أول ننك الننذين  : الفننندق هننو الم ننان الننذيمفهةةوا الفنةةد  2-1

تهم و أجننور الخنندمات األخننرى يحسنننون التصننرف و يسننت يعون دفننع أجننور إقننامتهم و تسننلي

نننه الم نننان الننذي يحصننل فينننه أكال عننام في ننون لهننم بمثابنننة بيننت مؤقننت. كمنننا يعننرف علننى 

المقيم/السائح / الضيف أو النزيل أو العميل على جميع الخدمات التي بإم انه الحصول عليهنا 

ك العديند منن التقسنيمات للفننادق فنيم ن احينث هنن 16،في منزله و ل ن نظينر أجنر متفنق علينه

الفننندق المنتجعننات، فننندق التجنناري ، الفننندق ،  فننندق اإلقامننةتقسننيمها علننى أسنناس ال بيعننة  

أو منن  معتمندة و  ينر معتمندة( إلنى العائم ( كما يم ن تصنيفها تبعا للمعايير  الفندق الدولي، 

 17.لخدمات المقدمةحيث عدد النجوم أو من حيث عدد الدرجات و كذا من حيث ا
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الباحثون في تعريف الخدمنة الفندقينة فنجند أن  و:قد اختلف ال تاب  الخدمات الفندقية 2-2

نها مجموعة من النشاطات و العمليات التي تحقق أقد عرفها على  Christopherكريستوفر 

 18.خ أن يقترن تقديمها بأي أحالة الرضا و القبول للزبائن مقابل مبلغ معين من المال دون 

ن الخدمة الفندقية مجموعة من أإلى  أشارريف المهمة للخدمة الفندقية ذلك الذي او من التع

جل إشباع حاجاتهم و ر باتهم من خنالل تقنديم كافنة أتقدمها المنظمة إلى الزبائن من  األعمال

 19حة التامة لهم.امين الرأالتسهيالت الم لوبة و بالتالي ت

نهننا مجموعننة نشنناطات و أو يم ننن إع نناء تعريننف شننامل نوعننا مننا للخدمننة الفندقيننة علننى 

فعاليننات ملموسننة و  يننر ملموسننة ت رحهننا المنظمننات الفندقيننة لزبائنهننا بالشنن ل الننذي يحقننق 

و القبول و االنتفاع و زيادة والئه و االحتفناظ بنه لفتنرة زمنينة طويلنة لتحقينق أهنداف أالرضا 

 20المنظمة.

 :21يلي الخدمات المقدمة في المنظمات الفندقية على ماوتشمل 

خلنة فني و الس ن، تقدم هذه الخدمات من قبل العديد منن القننوات الدا اإلقامةخدمات  -
لعائلية و المختلفة و المنتجعات و البيوت ا بأنواعهاصناعة السياحة و تشمل الفنادق 

 بيوت الشباب و المدن و القرى السياحية.

و الشننراب و تشننمل الخنندمات المتعلقننة ب عننام و شننراب الضننيف و خنندمات ال عننام  -
 تضم أنواع الم اعم و المشارب و النوادي و الجمعيات و  يرها.

 وسنياحية خدمات النقل و تشمل خدمات نقل الضيف من محل إقامته إلى المنظمنة ال -

 تضم النقل البري و البحري و الجوي.
 التجاريننة و تشننمل محننالت بيننع الهنندايا التذكاريننة و التحفننات و حننالتخنندمات الم -

 التجارية و  يرها. األسواقالمحالت الحرفية و 

ة و الخدمات الت ميلية حيث تلعنب دورا مهمنا فني إكمنال برننام  المنظمنات السنياحي -
جعلهننا قننادرة علننى إشننباع حاجننات و ر بننات الضننيوف و تضننم خنندمات التسننلية و 

 ا.و  يره و المسابح ات الرياضية و قاعات السينما و المسر الترفيه مثل القاع

خندمات االتصنناالت و تشننمل علننى خندمات شننب ة االنترنيننت و الفنناكا و الهنناتف و  -
 التلفاز و  يرها.

  الخدمات الفندقية الحالل: 2-3

ل نني يُقننال عننن منظمننة فندقيننة أنهننا تقنندم خدمننة فندقيننة حننالل البنند مننن مراعاتهننا لثمننور 

 : 22التالية
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أو  جميننع المعلومننات حننول المنننت ل هنناحظننر "التالعننب" بالمسننتهلك مننع وجننوب توفير -

 .المؤداة الخدمة

حسب خذ القرار المناسب أتم ن من  التي  صحيحة،الدقيقة وال املة وال معلوماتال توفير -

 .أو الخدمة الفعلية للمنت  ال بيعة

بسهولة جدا، منن دون العمنل  األموالالحصول على  التي تجعل  الميسرحظر القمار و   -

 الشاق. 

 .وفقا لتعاليم اإلسالم أو تقديم المنت  الخدمة أداء يجب أن ي ون -

 ال ينبغي أن يؤدي المنت  إلى إزعا  العامة أو الفجور. -

 تجنب الخداع حول المنت  أو الخدمة. -

  .و يرها لحوم الخنزيرو المواد اإلباحية، وال حول، والتبغ، المتعلقة بحظر المنتجات  -

،و كالمسنابح منثال ،اختالط النساء بالرجال في أمناكن معيننةباالضافة إلى هذا البد من منع 

مننع تننوفير  عننن أوقننات الصننالة، اإلعننالن ، المرافننق الصننحية، عنندم اسننتعمال الموسننيقى

 .إلى  ير ذلك...عرض برام  دينية ترفيهيَّة، مساجد، 

 فند  بيرا التركيتجربة  -3

بدأ االهتمام بشريحة المتدينين في البلدان الجاذبة للسيا ، فبعد أن بدأت بلجي ا العمل على 

 تركياتلبية الشروط التي تتوافق مع طلبات الزبائن المسلمين القادمين إلى البالد ، قررت 

 التروي  لنمط جديد من السياحة يسمى "السياحة الحالل" أو السياحة التي تتوافق مع أح ام

  .شريعة اإلسالمية األسبوعيةلا

التجربة بدأ ت بيقها في مدينة تالنيا على الساحل الجنوبي لتركيا، التي ت تسب شهرة  

سنة في أن ترسخ  800كبيرة كمدينة جاذبة للسيا ، والتي است اعت على مدى أكثر من 

ى م انتها كمنتجع سياحي، وذلك عبر استغالل موقعها على الساحل التركي الم ل عل

  .البحر األبي  المتوسط

 :الخدمات اإلسالمية التي يقدمها الفند 

                                                                                                                                                                                              
22 PRAS BERNARD et VAUDOUR-LAGRÂCE CATHERINE, « Marketing et islam » Des principes forts et un 

environnement complexe, Revue française de gestion, 2007/2 no 171, p. 195-223 



تتماشى معايير فندق "بيرة" وهو أحد فنادق المدينة مع التقاليد اإلسالمية، ففي ردهة  -

 االستقبال مثال ، شاشات كبيرة تعدد التسهيالت المتوفرة، بدون ظهور أية امرأة، 

كما أن هناك سمة أخرى من سمات الفندق، ويعتبرها البع  أهم ما يميزه، وهي  -

( ، والموجود في ال ابق السادس للفندق، 2م 3500المسبح المفتو  المخص  فقط للسيدات 

أعلى نق ة فيه. ويحاط المسبح بدرجة عالية من الخصوصية، حتى المصعد المؤدي إليه 

 سنوات. 6واء ال لق مخص  لثطفال األقل من فضاء على اله ، مع مخص  للسيدات

 كما يوجد في ال ابق األخير قاعة للصالة خاصة بالنساء. -

سم( مع حوض  1.40مع عمق  2م 1300مسبح خارجي  مساحته  بالنسبة للرجال: -

 لثطفال،باإلضافة إلى مسبح تخر مغ ى و حوض  بهمخص  لثطفال و ألعاب خاصة 

 سم(. 1.40 عمق 

  .سالمية اإلمالبا ال ارتداءيُجبر قانون وجود شاطن مختلط مفتو  للعائالت مع  -

 مع الفصل بين الرجال و النساء . صحية،وجود مرافق  -

حمام بخاري..، مع الفصل بين الرجال و النساء ، حيث الم ان المخص   وجود حمام، -

 .التاسعة ليالبعد ال و هذا الستعمال عائلي خاص  هالحمام البخاري فيللنساء ، يم ن حجز 

 كل الغرف متوفرة على كتاب القرتن ال ريم، سجادة،  اتجاه القبلة.  -

 اعة اآلذان( على مستوى كل طابق.سساعات ألوقات الصالة المحلية و اآلذان   -

مسجد يتوفر على إمام و يُؤذن فيه ألداء الصلوات الخما مع صالة الجمعة ، و قاعة  -

 لى قاعة خاصة بالنساء.إللوضوء باإلضافة 

 كل الغذاء المقدم داخل الفندق حالل.  -

إال أنه هناك بع  العيوب التي يم نها أن تسجل حسب شهادات البع  بالنسبة لهذا 

 الفندق و هي:

علق بارتداء الثياب اإلسالمية ال يم ن ضمانه بالنسبة للمقيمين في الفندق أو القانون المت -

 العابرين للشاطن .

استعمال الموسيقى باإليقاع  في المسبح المخص  للرجال و في بع  النشاطات  -

 االحتفالية.



ذا يؤدي نجوم و ه 5اإلفراط في تقديم األكل و الشرب باعتبار أن الفندق يصنف ضمن  -

 االسراف و التبذير و هو منبوذ من جانب الشرع اإلسالمي .إلى 

 ال يم ن للقائمين على الفندق التفريق بين المسلمين و  ير المسلمين. -

ري ضرو قد ي ر  مش ل رعاية األطفال ،عند تواجد اآلباء في المسابح كون ان الفصل -

 بين الرجال و النساء.

 التيوجه نوعا من التحدي لثنظمة العلمانية يعتبر هذا التو بالر م من  هذه العيوب 

 . 23تحاول فرض سي رتها على البالد ومنع عودتها ل سالم مرة أخرى

 الخاتمة:

عات اع السياحي خاصة مع ظهور صنا الق انتعشو  السياحة،لقد تعددت الدوافع إلى 

ة من لمتعالسياحة اإلسالمية و التي يم ن تلخيصها في خلو ا واعدة منها سياحية جديدة و

 المحرمات أو السياحة وفق تعاليم اإلسالم الحنيف.

خدمة ال و التي منهاداء مجموعة من الخدمات أب بيعة الحال فإن السياحة تقوم على 

ذا هي فف ، و السياحة اإلسالمية خاصة عامة  ركيزة هامة في السياحةفهي تعتبر  .الفندقية

تع احة تتمالسي " أي أن الخدمة في هذا النوع منبالخدمة الفندقية الحالل"ي لق عليها  األخير

 ندقيةالفت ييف الخدمة  أو بمعنى تخر بخصائ  تميزها عن الخدمات في الفنادق اآلخرى،

و في  ئهم.و هذا الستق اب العائالت اإلسالمية و المتدينين و إرضا وفق الضوابط الشرعية

  يرا .دق بهذا المجال تعتبر تركيا من بين الدول الرائدة في هذا و خير دليل على هذا فن

 التوصيات:

 تبني الفندقة الحالل كخيار استراتيجي لت وير ق اع السياحة في الجزائر. -

ة، و مسلم ي الجزائر باعتبار أن الجزائر من جهة دولةتشجيع إنشاء الفنادق الحالل ف -

 من جهة أخرى لديها تقريبا نفا الخصائ  الجغرافية لتركيا.

لسياحة لدى السوا  الجزائريين وهذا لتنمية اإرساء ثقافة السياحة الحالل ضرورة  -

 .الداخلية مستقبال

 .بهمتجار هذا لالستفادة مناستق اب المستثمرين األجانب في مجال الفندقة الحالل و  -
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تلبية حاجات المتدينين في الجزائر لعدم لجوئهم إلى دول أخرى كتركيا ، ماليزيا،  -

 اإلمارات المتحدة.
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