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 سالمب وأخالقيات ضيافة األجانب في اإلآدا
 عبدالمنعم عمر محمد
 كلية السياحة والفنادق
 جامعة مدينة السادات

 -ملخص:
تعد الضيافة في اإلسالم من القيم اإلنسانية العليا, وسمة تميز بها هذا الدين عن غيره من      

 الكرم والحفاوة حتى أنه أسس آدابااألديان. ولقد اختص اإلسالم الزائرين األجانب بمزيد من 
وأخالقا رفيعة لضيافة غير المسلمين عند قدومهم إلى بالد المسلمين )مصر(. ولم يفرق  سامية

اإلسالم بين الضيف المسلم وغير المسلم عند تقديم خدمات الضيافة؛ فالقرآن والسنة يحثان على 
أو ِعْرقِه ويرغبان في ذلك أشد ترغيب.  كرم ضيافة السائح األجنبي دون النظر إلى دينه أو لونه

وفي ظل األحداث الجارية التي تسئ إلى مفهوم اإلسالم السمح في ضيافة غير المسلمين في 
البالد اإلسالمية )مصر( كان لزاما علينا عمل بحث يعد بمثابة مفتاح لتصحيح بعض المفاهيم 

يات التي اشتمل عليها اإلسالم لضيافة الخاطئة عن اإلسالم والمسلمين, ولتبيين اآلداب واألخالق
السائحين والمسافرين األجانب. وهذا البحث يوضح دور رجال الدين في التعريف بآداب 
وأخالقيات ضيافة األجانب في اإلسالم, ووضع الحلول المناسبة لمعالجة الفكر المتطرف 

ي سوف يحصل عليها والخاطئ تجاه ضيافة السائحين في بالدنا. وكذلك يكشف عن الفوائد الت
قطاع الضيافة بكل مؤسساته عند تطبيقه لهذه اآلداب واألخالقيات التي تعد بمثابة ميزة تنافسية 

 فعالة لتحسين جودة الخدمات الفندقية.
 

 -مقدمة:
علي  غيرالمسلمين مبنيا  مع عامل تخالق المن أ فاضال   كريما   ا  ؤسسان خلقالقرآن والسنة ي     
بأن يعاملوا  ، فالقرآن يأمر المسلمينوهو خلق الضيافةأال  والبر والصلة واأللفة والمودة الكرم
 ينهاكم هللاال } :أجمعين يقول رب الخلق ،ونهجانب خير معاملة دون النظر إلي دين من يعاملاأل

يحب  يهم إن هللالوتقسطوا إهم يخرجوكم من دياركم أن تبروالدين ولم  عن الذين لم يقاتلوكم في
حرج  مون اليجدون أدنى، والمسلنسانيةاإل فالمودة هي أساس العالقات [8]الممتحنة: {المقسطين

 .(2009)جاد،  متهم بحب ووديقوموا بضيافتهم وخد وأنن يستقبلوا األجانب أفي 
 

في  ، وقمة إنسانيته هوفي الضيافةإلسالمي مجتمع إنساني يأخذ بالقيم العليا والمجتمع ا     
ولقد  تمعاتجفاق به جميع الم األجانب بلوغا  خالقيات ضيافة وأ الرفيع في آداب بلوغه المستوى

األجانب  الزائرين والمسافرين عم ومواقفهم متهلفي سلوك المسلمين ومعامظهر هذا بوضوح 
 (.1979, )البهي على مر العصور

 الخصال الحميدة والتي منهاو ،الرفيعة السامية العرب علي بعض القيموترعرع نشأ لقد      
رت هم حتي صاميزتهم عن غيرهم من المجتمعات وسادت بين إنها الضيافة التي ،كرم الضيافة

نتاج  ولكنه ،لم يأت من فراغ ،وا بهامتاز وكرم الضيافة الذي ،ال يتجزأ من كريم خصالهم جزءا  
تعاليمه لترسي دعائم  تسالم فجاءوجاء اإل ،عليه السالم براهيمعوه النبي إطبيعي لتأثرهم بد

جانب تمثل سمة األ ضيافةإن  ,به والحفاوة ولتحث علي إكرام الضيف, ،أخالق الضيافة وآدابها
 (.2012 )العليوي, الكريمة السمحة يعةالشر ليمتدعو إليه تعا للسمو األخالقي الذي ةبارز

 

 -المشكلة البحثية:
والكثير من  ,افة المسافرين والسائحين األجانببضي تتعلق خالقياتوأ إن في اإلسالم آدابا       
 ,العاملين في مجال الضيافة يالمجتمع وبخاصة لد آلداب واألخالقيات غير معروفة لدىهذه ا

 في واجبات الضيافة ق بين الضيف المسلم وغير المسلمذلك يجهل الكثيرون أن األسالم لم يفرول
ع علي عاتقهم توضيح وتبيين أن األسالم رغب الذين يق موه -وإن رجال الدين  ,وإكرم الضيف

في  وتاما   لم يقوموا بدورهم كامال   -ف النظر عن دينه أو لونه أو عرقه الضيف بصرفي إكرام 
 عن العاملين في مجال الضيافة. إيصال هذه اآلداب واألخالقيات إلى المجتمع فضال  
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في  مفهوم اإلسالم الكريم في ضيافة األجانبوفي ظل األحداث الجارية التي تسئ إلى      
 اإلسالم علينا تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن كان لزاما   البالد اإلسالمية )مصر(

      المسلمين.و
 

  -:أهمية البحث
آلداب واألخالق ل الذي سوف ينتج عن التطيبق العملي همية في المردود اإليجابيتكمن األ     

ع خدمات قطا جودة بالضيافة والتي منها رفع وتحسينالتي يحتوي عليها اإلسالم والتي تتعلق 
 للبلد المضيف الضيافة في مصر مما يترتب عليه رضاء الضيوف وارتفاع مستوى والئهم

 - ملإلسال ةة صحيحلك تقديم صوروكذ ,ومن ثم زيادة عدد الليالي السياحية للمؤسسة الفندقيةو
من السائحين  يرمما يترتب عليه جذب الكث - في ظل التحديات الكبرى التي تواجه ديننا الحنيف

 ؛الوافدة رفع نسبة السياحةهم صورة زائفة عن حقيقة اإلسالم, وكذلك الذين يوجد لدي األجانب
ة علي مختلف األصعدة من شركات ضيافية تدر المليارات للدولبط بها من خدمات وما يرت

وال يخفي علينا أن األعمال  ...إلخ.طيران وفنادق ومطاعم ومقاهي ومحال تجارية ومعارض
 .ن األعمال المجردةذات أثر أقوي مة عن إيمان الشخص وإعتقاده تكون الصادر الوواألق
 

 -:أهداف البحث
 .اإلسالم الفندقة بآداب وأخالقيات ضيافة األجانب فيو الضيافة عاتعريف العاملين بقط -1

سلم مالزائر الوهي عدم التفرقة بين  اإلسالمالتأكيد علي الميزة الرفيعة التي تفرد بها  -2

 واألجنبي في خدمات الضيافة.

الترغيب والحث إلكرام  في اإلسالمعرض مجموعة من األحكام التي تمثل حقيقة  -3

 .عرقهأو لونه أو  دينه الضيف بصرف النظر عن

خدمة تقدم يجعل ال ديني لديهم مما بوازع ةيافخدمات الضز القائمين بالخدمة لتقديم تحفي -4

  .ةدللنزالء بمستوي متميز من الجو

تصحيح تقويم والدين نحو التي تقع علي عاتق رجال  المسئوليةإلقاء الضوء علي  -5

المجتمع فيما يتعلق بضيافة السائحين  الخاطئ لدى والسلوك الفكرالخطاب الديني و

 .األجانب

 -فروض البحث:
تعريف العاملين بآداب الضيافة في اإلسالم وحثهم وترغيبهم على تطبيقها والعمل بها  -1

 جودة الخدمات الفندقية التي يقدمونها.   يؤثر على

ميع النزالء بعض مع ج وأخالقيات الضيافة في اإلسالمآلداب تطبيق القائمين بالخدمة  -2

 .العمالء للمنشأة الفندقيةوالء وحب  يؤثر علىعرقهم  ولونهم أ والنظر عن دينهم أ

 -:تعريف الضيافة
الضيافة هي كرم الخدمة والترحيب بالنزيل واألجنبي وتقديم اإلحتياجات األساسية له      

العالقة  , إنهاوالخدمات المكملة األخرىقامة بالمأكوالت والمشروبات وخدمات اإلوالمتعلقة 
م إلكرام لك هي اسوكذ (.Machenzie and Chan, 2009) التي تربط بين الضيف والمستضيف

والعوايشة,  1973)الشوكاني,  ستئناس به واإلحسان إليهوالميل إليه واإل الزائر والمسافر
)قلعجي  ير أهلهاإذا كان من غ الوافد للبلد والنازل بهاالقيام بحاجات  وهي تعني (.2007
  (.1988وقنيبي, 

 

مع الضيف بالبشر، وطالقة الوجه، وطيب الحديث,  والضيافة من المستضيف أن يكون     
 السرور، وقبول أمر الضيف ونهيه، وتقديم كل ما يحتاجه الضيف أثناء إستضافته ظهاروإ

 ستقبال الغرباء أوإ طريقة، يمكن تعريف الضيافة بأنها (. وبصفة عامة1968)الغزي, 
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ٍ  كرام وفادتهم بود وسخاء  وإضيوف ال  ٍ ليه بما يؤدى إلى إشباع في كل ما هم بحاجة إ ٍ 
 (.2007وشندي,  2012)العليوي,  أثناء إقامتهمرغباتهم 

 

  -:داب واألخالق والفرق بينهماعريف اآلت
ومنها  (.1985ة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ )علي, اآلداب هي عبار     

التي يتخلق بها ائل والسجايا المحمودة آداب الضيافة وهي كل جميل وحسن من الفض
  (.2011)الحلو,  ته مع الضيفالقاالمستضيف في تعامالته وع

 

كائنات البشرية التي تحيا في العلم المعياري لسلوك ال أنهويمكن تعريف علم األخالق ب     
يحكم على مثل هذا السلوك بالصواب أو الخطأ, بالصالح أو  نه العلم الذيت وأتمعاالمج

 (.2000بالطالح؛ فعلم األخالق يعالج أحكاما معينة يصدرها على السلوك اإلنساني )ليلي, 
, تصدرعنها األفعال بسهولة ويسر من ةوبعبارة أخرى فاألخالق عبارة عن هيئة للنفس راسخ

, وإن حسنا   خلقا   صدر عنها األفعال الجميلة سميتي ةغير حاجة إلى فكر وروية, فإن كانت الهيئ
 (.1985)الجرجاني,  سيئا   سميت خلقا   ةكان الصادر منها األفعال القبيح

 

من الجوانب الهامة التي اعتنى بها  ويعتبر النظام األخالقي المنبثق من اإلسالم واحدا       
وتعد الضيافة  األصيلة, والمثل الكريمة؛ األخالقوترسيخ هذا البناء, فدعا إلى  ةاإلسالم في تقوي

إحدى هذه الجوانب الهامة في النظام األخالقي اإلسالمي, والتي حرص على غرسها وتعميقها 
في حياة اإلنسان, لما لها من أثر كبير في تعميق المعاني اإلنسانية, وغرس القيم الصحيحة في 

نية امن الشعوب والمجتمعات اإلنس المجتمع, وترسيخ معاني المحبة بين المسلمين وغيرهم
 (.2007األخرى )شندي, 

 

عن األخالق؛ فاآلداب عبارة عن الهيئات الحسنة التي ينبغي أن  اوفرقه أما مفهوم اآلداب     
ن يقع الفعل اإلختياري على هيئات اري, وال يفرض ذلك إال إذا أمكن أيقع عليها الفعل اإلختي

متعددة؛ فالهيئة التي ينبغي أن يقع عليها الفعل يقال لها األدب. ومن هنا يمكن أن نكتشف الفرق 
كات ثابتة في النفس تصدر عنها األفعال واآلداب؛ فإن األخالق عبارة عن ملبين األخالق 

ستضيف تسمح له أن يقوم بإكرام ككرم الضيافة فهي ملكة باطنية ثابتة في نفس الم ,بسهولة
ودون تكلف, فهذه الملكة الباطنية يقال لها خلق, أما األدب فهو الهيئة  ويسر الضيف بسهولة

ة أخرى: إن األخالق لون الباطن, أما اآلداب روبعبا نة التي يتلبس بها الفعل الخارجي؛الحس
 (.2004فهي لون الظاهر )الحسيني, 

 

 -ه:ق  ر  ف األجنبي دون اإللتفات إلى دينه أو لونه أو ع  ن على إكرام الضيحث القرآ
هل أتاك حديث ضيف }: رب الخلق أجمعين ؛ قال هللاعليه السالم الضيافة سنة إبراهيم     

أهله  فراغ إلى (25) قال سالم قوم منكرون إذ دخلوا عليه فقالوا سالما   (24) إبراهيم المكرمين
ذكر البغوي  [27-24]الذاريات:  {(27قال أال تأكلون )فقربه إليهم  (26) فجآء بعجل سمين

ما دينهم إنما أي غرباء النعرفكم ولم يسألهم من هم و {قوم منكرون} :قوله تفسير ( في1989)
ولم يكن يعرف دينهم, ولم  م منكرون فلم يكن يعرفهم إبراهيم,إنهم قوأسرع في ضيافتهم؛ بادر و

 !يسألهم عن ذلك
 

فعن عروة عن  ؛عليه السالم مع إبراهيم !بنفسها تخدم الضيف عليها السالم سارة وها هي     
, فقال لسارة "لقد أبيه قال: كان إبراهيم يأتيه هللا بالضيف ليأجره, فاحتبس عنه الضيف ثالثا  

احتبس عنا الضيف, وما نراه احتبس عنا إال لما يراه من شدتنا على خدمنا, افعلوا وافعلوا, فإن 
لقد آثر إبراهيم أن يقوم هو وزوجته بخدمة الضيفان دون مساعدة  يخدمه غيري وغيرك"جاء ال 

قد روي أن و (.1986)الحربي,  !في بيت إبراهيم من أحد حتى لو كان هذا الشخص خادما  
الضيف, فعن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: "كان  إبراهيم هو أول من ضيف

 (.1992إبراهيم النبي أول الناس أضاف الضيف" )اإلصبحي, 
 

 -ه:ق  ر  حث السنة على إكرام الضيف األجنبي دون النظر إلى دينه أو لونه أو ع  
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( أن النبي كان يقري الضيف قبل بعثته مما اعتبر من األخالق 2005أشار ابن تيمية )     
الحميدة والشيم األصيلة, التي يستحق صاحبها المدح والثناء, ولذلك لما نزل الوحي عليه ورجع 

, إنك لتصل الرحم, وتصدق الحديث,  ال يخزيك هللا أبدا  ت له: "أبشر فوهللاعلى خديجة؛ قال
ومن المعروف أن  (.1987مل الكل, وتقري الضيف, وتعين على نوائب الحق" )البخاري, وتح

 الكريم الرحيم الذين كان النبي يضيفهم قبل بعثته كانوا على غير اإلسالم ومع ذلك كان الرسول
 يقوم بخدمات الضيافة معهم.

 

فأمر  كافرا   وانظر بعد بعثته ماذا يفعل النبي؛ فعن أبي هريرة أن رسول هللا أضاف ضيفا       
أصحاب  -من نصارى الحبشة  ويأتيه وفدا   (.1986بشاة فحلبت فشرب حالبها )الحربي, 

فقال:  "أال نكفيك خدمتهم؟!", فقيل له: المتواضعة فيتولى النبي خدمتهم بنفسه الكريمة - النجاشي
ال  أن الضيافة (1997يذكر الخزندار ) (.2010, الفاسي"خدموا أصحابي فأريد أن أكافئهم" )

في نجاح خدمة  امل المعنوية لها دور كبيرتقتصر علي األشياء المادية وحسب بل إن العو
فقد  والبشر, ولين الكالم؛ سمالضيافة مثل اللقيا بالترحيب, واإلستقبال بالبشاشة, واستدامة التب

من رسول هللا" )الترمذي,  أكثر تبسما   ا  قول الصحابي: "ما رأيت أحد جاء في وصف النبي
1998.) 

 

عند تقديم خدمات الضيافة؛ فيقول: "رأس  يفرق بين المسلم وغير المسلم إن رسول هللا ال     
العقل بعد الدين, التودد )أي التحبب( إلى الناس, واصطناع الخير إلى كل بر وفاجر" )البيهقي, 

ويحث النبي على إكرام المسافر والسائح؛ فيقول: "إذا أتاكم الزائر )أي المسافر  (.2003
هللا أن من موجبات المغفرة إطعام رسول  (. ويبين1987فأكرموه" )األصبهاني,  والسائح(

 (.1988الطعام للزائر والمسافر وبذل السالم لهما )الطبراني, 
 

يوصي النبي بعدم أذية , وإن رسول هللا يجعل من اإليمان باهلل واليوم اآلخر إكرام الضيف     
او  ويوصي أيضا بحماية وأمن الضيف دون النظر إلى دينه أو لونه؛ فمن قتل ذميا  الضيف, 
, بل يقول ألحد أصحابه: "يا سائب انظر فلن يشم رائحة الجنة وهللا ورسوله منه بريئان معاهدا  

إلى األخالق الجميلة التي كنت تفخر بها في الجاهلية فاصنعها في اإلسالم, اقري الضيف", 
من أسباب دخول الجنة, ورجل يطلب  -أيا كان هذا الضيف  -ويجعل النبي قرى الضيف 

من النبي؛ فيقول له: "اقري الضيف", وانظر إلى جوامع كلمه: "من لم يكرم الضيف  الوصية
؛ إن رسول هللا يوصي بالضيف ويحث على إكرامه ويرغب في فليس من محمد وال إبراهيم"

دون تفرقة في دين أو غيره )الحربي,  ...إلخ(والسائح )المسافر والزائرضيافة كل الناس 
1986.)  

 

الدالة على الفرضية  -يستقري وصايا رسول هللا بالضيف يجده يستخدم صيغة األمر ومن      
في جل وصاياه مما يبرهن على وجوب األخذ بهذه اآلداب  -والوجوب لكل فرد بعينه 

 واألخالقيات عند ضيافة غير المسلمين في البالد اإلسالمية )مصر(.
 

 -ضيافة األجانب عند العرب:
كرم الضيافة كان من األخالق الحميدة المتأصلة في العرب قبل اإلسالم وكانوا يتنافسون  إن     

في ذلك ويفتخرون به, وقد استنفذوا نصف أشعارهم بين ممتدح به ومثن على غيره وكانوا 
 ومن له حاجة في الضيافة يوقدون النيران على رؤوس الجبال وذلك لضيافة المسافر والزائر

 (.2008)المالكي, 
 مشركا   رجال   وأجارت ضافتأن أم هاني بنت عم النبي قد إست (1987يروي البخاري )     

, يهوديا   أن عبدهللا بن عمرو جاءه ضيفا   (1988ورضي منها النبي ذلك, ويذكر الطبراني )
جاء عن ابن مسعود أن ثالثة أخالق كانت في الجاهلية والمسلمون أولى بها , وقد فذبح له شاة  

 وإكرامه اجتهدوا في خدمته وبره (مسافر أو زائر) ضيف م, وذكر أولها؛ أنه لو نزل بهماليو
 (.1998)الخادمي, 
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وقد ورد في حديث أم زرع عن النسوة اللواتي تحدثن عن أزواجهن أن إحداهن تصف      
 بل كثيراتعظيم الرماد قريب البيت من الناد, وأخرى تصف زوجها بأن له إزوجها بأنه 

يذبحهن للمسافر والزائر, وهذا حاتم الطائي رأى ابنه يضرب كلبة له فقال له: "يا بني ال 
ويروي الطبراني  (.2004" )الشريف, يدا, إنها تدل الضيفان علي   تضربها فإن لها علي  

( أن عبدهللا بن عباس كان يذبح في كل يوم جمل أو مثل جمل من الغنم فيطعم منها 1988)
 الضيف ال يخص المسلم دون غير المسلم.

 

، وكرمه الطائي جود حاتم  عنبلغته أخبار   -القيصر هادريان  - ن أحد قياصرة الرومأ يذكر     
، فأرسل إليه بعض ليهعزيزة ع العربية كرام الخيل من ا  أن لحاتم فرس وعلم القيصرستغربها اف

ستقبال استقبله أحسن االحاجب دار حاتم، فلما دخل  ليختبر كرم حاتم منه حجابه يطلبون الفرس
في المرعى فلم يجد  يالمواشوكانت  ,رقيصال يعلم أنه حاجبال وهو  أشد ترحيب ورحب به
فأعلمه أنه رسول  ,فنحر الفرس وأضرم النار ثم دخل إلى ضيفه يحادثه ,لقرى ضيفه الإليها سبي
 اآلن هل أعلمتني قبل الفرس فساء ذلك حاتم وقال: طلب منه أن يعطيهقد حضر ي الروم قيصر

 هللاو" :فعجب الرسول من سخائه وقال ,غيرها أن يذبح ح  ما يَْصل   نى فد نحرتها لك إذا لم أجدفأ
 (.2010! )فران, "لقد رأينا منك أكثر مما سمعنا

 

 -محددات البحث:
تم تصميم وصياغة إستمارة إستقصاء في صورتين من األسئلة؛ األولى منها محدودة      

اإلجابة )إختيار متعدد( والثانية مفتوحة، وذلك بعد عدة مراجعات لألسئلة من حيث المضمون 
من أئمة األوقاف بالمساجد  73والصياغة والشكل. وقد تم إجراء مقابالت شخصية مع عدد 

وهم  األزهرية بمحافظات القاهرة والجيزة والمنوفية التعليمية لشريف بالمعاهدوعلماء األزهر ا
, وقد أبدى من الحاصلين على درجة الليسانس في أصول الدين وعلوم الشريعة والقانون

 .ستخدام النسبة المئويةإبفضيلتهم اإلعجاب بموضوع البحث, وفرغت البيانات ثم تم تحليلها 
 

في بعض فنادق الخمس نجوم  التشغيلي بالمستوى لعاملينبيان خاص لوكذلك تم عمل است     
بمدينتي القاهرة والجيزة, في صور واحدة من األسئلة محدودة اإلجابة )إختيار من متعدد(. ومن 
ثم تم توزيع اإلستبيان على عينة من العاملين وقد تعاون بعضهم في البحث ورفض البعض 

ت وتفريغ اإلجابات, استمارة, وتم جمع اإلستمارا 240اآلخر, وكان عدد اإلستمارات الموزعة 
ستخدام إب, ثم تم تحليلها %78.3بنسبة تمثل  استمارة 188وبلغ عدد اإلستمارات السليمة 

 .      النسبة المئوية
 

 -النتائج والمناقشة:
 : تحليل ومناقشة نتائج المقابالت الشخصية مع أئمة األوقاف وعلماء األزهر الشريف.أولا 

 ه؟(قِ رْ )هل رغب اإلسالم في إكرام الضيف بصرف النظر عن دينه أو لونه أو عِ  السؤال األول:
إن الهدف من هذا السؤال هو تبيين وإيضاح أن اإلسالم لم يفرق بين الضيف المسلم وغير      

 واجبات الضيافة التي أقرها اإلسالم. لضيافة, وأن الجميع متساوون في كافةالمسلم في خدمات ا
العينة قد أكدت على أن اإلسالم حث على إكرام الضيف بغض النظر عن فكره إجابات  أغلب

 سوى , ولم تتعدى نسبة اإلجابة بال(%94.5عم)وإعتقاده الخاص به وكانت نسبة اإلجابة بن
(5.5.)% 

هل يعتبر السائح والمسافر األجنبي من الضيوف الذين يجب إكرامهم في ) السؤال الثاني:
 (اإلسالم؟

هذا السؤال إلى استكشاف وضعية السائح األجنبي في أنواع الضيوف الواجب تقديم يهدف      
أظهرت النتائج أن نسبة تشملهم آداب الضيافة في اإلسالم؛ ولقد  خدمات الضيافة لهم والذين

 إلى بالد المسلمين الذين إذا أتوا بت بنعم؛ فالسائح األجنبي يعد من الضيوفقد أجا (91.8%)
في حين , ومعاملتهم بأسمى آداب وأخالقيات الضيافة في اإلسالم موالحفاوة به مويجب إكرامه

 (.%8.2بلغت نسبة من أجاب بال )
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)هل تقديم خدمة اإلقامة للسائح والزائر األجنبي في الفنادق من األمور التي حث  السؤال الثالث:
 عليها اإلسالم؟(

السائح والزائر حث اإلسالم على تقديم خدمات اإلقامة والمبيت للضيوف عامة؛ فهل      
من أساسيات إكرام السائح الفنادق تعد  اإلقامة في يعد من هؤالء الضيوف, وهلاألجنبي 
في الفنادق  فخدمة اإلقامة (%91.8بينت النتائج أن أكثر اإلجابات كانت بنعم بنسبة ) األجنبي؟

مع توفير كل وسائل الرفاهية واألمن  تقديمها للضيف األجنبي تعتبر من األساسيات التي يلزم
وهذا من األعمال التي أمر بها اإلسالم وخير مثال على ذلك ما  والسالمة داخل أماكن اإلقامة

ناسب وقام بخدمتهم فعل رسول هللا مع وفد الحبشة عندما قدموا إليه فقد وفر لهم مكان اإلقامة الم
 (.%8.2, وكانت  اإلجابة بال هي النسبة األقل )بنفسه الكريم

 

من الواجبات المحتمة في اإلسالم  للسائح والزائر األجنبي )هل تقديم المأكوالت :السؤال الرابع
 (؟الحنيف
ذات الجودة الم هو في تقديم خدمات المأكوالت إن العمود الفقري آلداب الضيافة في اإلس     

أن يتمهن إطعام الطعام  عليه السالم فإن من الكلمات التي أمر هللا سبحانه وتعالى إبراهيمالعالية 
للزائرين لكل ضيف؛ لذلك كان من الواجبات الثابتة في اإلسالم تقديم خدمة المأكوالت 

 خدمة تقديم أن   على ( قد أكدت%91.8أوضحت النتائج أن نسبة )والسائحين األجانب؛ لذلك 
 (.%8.2للسائح والزائر األجنبي من واجبات اإلسالم, وبلغت نسبة من أجاب بال )المأكوالت 

 

ماكن اإلقامة والتي يكون السائح م الخدمات المتنوعة في الفنادق وأ)هل تقدي السؤال الخامس:
 السمحة؟(والمسافر األجنبي في حاجة إليها من األمور التي ترغب فيها الشريعة اإلسالمية 

أن يكونوا في الذروة إن هللا كريم يحب الكرم والكرماء؛ واإلسالم ال يرضى من أتباعه إال      
في إكرام الضيف أيا كان هذا الضيف؛ إن اإلسالم ال يحد كرم الضيافة بشئ معين إنما جعل 

فإن تقديم  أمام المسلم حتى يبدع المسلم في تنوع طرق وسبل إكرام ضيفه؛ ولذلك األمر مفتوحا  
الفقة الواسع الذي في أماكن الضيافة من  للسائح والزائر األجنبي الخدمات المتنوعة والمختلفة

كانت ؛ ولهذا للضيف عن خدماتنا  وجيدا  إيجابيا   تفرد به هذا الدين حتى يعطي صورة وانطباعا  
تقديم الخدمات المتنوعة للسائح والزائر األجنبي في  جابات أشارت إلى أنمن اإل (%89نسبة )

 ( قد أجابت بال.%11أماكن اإلقامة من األمور التي حث عليها اإلسالم, ونسبة )
 

ئح والزائر األجنبي في وتحسين جميع الخدمات التي تقدم للسا )هل إتقان السؤال السادس:
 أماكن الضيافة من األمانة التي أوصى بها اإلسالم؟(

الخدمات جميع ؤال يحدد دوراإلسالم في تميزه وتفرده في حثه على إتقان وتحسين سهذا ال     
المقدمة للسائح األجنبي في مؤسسسات الضيافة بصفة دائمة فإن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال 

(؛ إذ أن اإلسالم %86.3من النتائج المتحصل عليها بلغت نسبة من أجاب بنعم ) أن يتقنه.
باإلحسان على كل شئ وكذلك اإلتقان في العمل من األمانة التي أوصى بها اإلسالم أوصى 

 (.%13.7السمح الحنيف, ولم تتجاوز نسب من أجاب بال )
 

بالسائح والزائر األجنبي في الفنادق وأماكن الضيافة من  ةهل الترحيب والحفاو) السؤال السابع:
 آداب اإلسالم؟(

المعنوية التي أراد اإلسالم منا  واآلداب السؤال هو التأكيد على األمورإن الغرض من هذا      
؛ من الترحيب والحفاوة ومداومة عند ضيافتهم األجانبمع الزائرين والسائحين مل بها اعتأن ن

معظم اإلجابات قد بينت أن الترحيب والحفاوة بالسائح والزائر  .... إلخ وحسن اإلستماعالتبسم 
(, %87.7ن الضيافة من أخالق وآداب اإلسالم السمحة؛ وبلغت اإلجابة بنعم )األجنبي في أماك

 (.%12.3في حين بلغت اإلجابة بال )
 

ة للسائح والمسافر األجنبي عند )هل من أخالقيات اإلسالم تقديم العون والمساعد السؤال الثامن:
 لذلك؟( حاجته
الغرض من هذا كان خرين, لذلك من اآلامة قد يحتاج إلى المساعدة المسافر والزائر عإن      

السؤال هو إثبات أن من أخالق اإلسالم حث جميع فئات المجتمع على اإلسراع في تقديم يد 
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المساعدة والعون للسائح والمسافر األجنبي عند طلب ذلك؛ بل إن اإلسالم حث على تقديم 
في بي من السمات البارزة المساعدة للضيف األجنبي قبل طلبه لذلك, إن روح التعاون مع األجن

أكثرية النتائج أكدت أن من أخالق اإلسالم اإلسراع في تقديم يد  المجتمع اإلسالمية؛ لذلك فإن  
 ( لإلجابة بنعم, وبنسبة%93.2العون والمساعدة للسياح األجانب عند حاجتهم؛ وذلك بنسبة )

 لإلجابة بال. %(6.8)
 

لسائحين ات ضيافة ا)هل دعيت فضيلتكم إللقاء محاضرة حول آداب وأخالقي :التاسعالسؤال 
 إحدى مؤسسات التعليم الفندقي؟(األجانب في 

يوضح هذا السؤال مدى إهتمام المؤسسات التعليمية الفندقية نحو إيصال التعاليم اإلسالمية      
لطالب هذه المؤسسات؛ ولقد أظهرت  السمحة الكريمة نحو ضيافة السياح والزائرين األجانب

المحاضرات؛ وهذا يدل على مدى قصور  النتائج أن جميع أفراد العينة لم يتم دعوتهم لمثل هذه
 المؤسسات التعليمية في هذا الجانب الهام.

 

)هل قمت فضيلتكم بالحديث عن آداب ضيافة األجانب في أي من المحافل  :العاشرالسؤال 
 العامة؟(

هذا السؤال يستكشف دور رجال الدين ورسالتهم نحو هذا الموضوع ألن آداب ضيافة      
األجانب تعتبر من األمور التي إهتمت بها الشريعة اإلسالمية؛ بل هناك الكثير من علماء 

لهذا  مفردة في كتبهم, ومنهم من أفرد كتبا   المسلمين األوائل قد خصصوا لهذا المبحث أبوابا  
؛ ألن الضيافة وآدابها وأخالقها تعطي صورة لألجانب عن مدى لغاية في األهميةالموضوع ا

في تعامالته مع الزائرين من غير المسلمين؛ مما يزيد عدد  تسامح وكرم ونبل وود اإلسالم
 السياح الوافدين إلى مصر وبدوره يرفع من عدد الليالي السياحية واإلقبال على خدمات الضيافة.

بالحديث عن آداب ضيافة  قد إهتمت ةمن أفراد العين ات أن نسبة ليست بالكافيةن من البيانتبي
( لم %76.7(, بينما أظهرت البيانات أن نسبة )%23.3األجانب في اإلسالم وقد بلغت النسبة )

؛ لذلك يجب على رجال الدين أخذ هذا الموضوع على هذا الموضوع مثل تقم بالحديث عن
 محمل الجد.

 

)من وجهة نظركم ... هل العاملين في مجال الضيافة والفندقة على دراية  عشر:الحادي السؤال 
 ووعى بآداب وأخالقيات ضيافة األجانب في اإلسالم؟(

إن اإلستفسار عن هذا األمر يبين لنا الخلفية الدينية عند العاملين في هذا المجال ومدى      
ث أن األعمال الصادرة عن دين وعقيدة ذات أثر وعيهم وثقافتهم بهذه اآلداب واألخالقيات؛ حي

مما يجعل الخدمة تقدم بصورة عالية  أقوى وهذا ما نحتاجه أمس اإلحتياج في خدمات الضيافة
مما يزيد من  من الجودة واإلتقان ويؤدي إلى تحسين خدمات الضيافة بصورة دائمة ومستمرة

أكدت النتائج أن هناك إنطباع  .لمصريةوالء السائحين والزائرين األجانب لمؤسسات الضيافة ا
آداب وأخالقيات ضيافة األجانب في اإلسالم؛ سلبي لدى رجال الدين نحو العاملين في معرفتهم ب

أنه قد يوجد من  (%9.6بنسبة ) , بينما أجاب اآلخرون(%90.4حيث بلغت نسبة اإلجابة بال )
  .وأخالقيات ضيافة األجانب في اإلسالمبين العاملين من له معرفة ليست بالكافية عن آداب 

 

من أهم آداب وأخالقيات ضيافة األجانب  )من فضلكم ... اذكر لنا بعضا   عشر:الثاني  السؤال
  في اإلسالم؟(

ضيافة وأخالقيات داب أهم آ بعد صياغتها وترتيبها حسب األهمية على اشتملت اإلجابات     
 -:؛ وها هياألجانب في اإلسالم

 خدمات الضيافة. المسلم وغير المسلم عند تقديمالسائح بين عدم التفرقة  ▪

 الضيافة. ومؤسسات ناكمأتوفير الراحة واألمن والسالمة في  ▪

بصفة مستمرة ألن هللا كتب اإلحسان على كل  خدمات الضيافة المقدمة إتقان وتحسين ▪

 . شئ

 .البالغة بالضيفاألهمية و الود مع إظهار ،الضيافة سرعة تقديم خدمات ▪

  .ة نواحي الخدمةمساواة بين جميع الزائرين في كافعدم المفاضلة بين الزائرين وال ▪
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 .إلي مكان الضيافة قدومه عند الترحيب بالنزيل ▪

 .واالبتسامة طوال فترة اإلقامة بالود معاملة النزيل معاملة تتسم ▪

الضيف عند مغادرته مكان الضيافة مع شكر الضيف علي الزيارة علي أمل  وديعت ▪

الزيارة فمن السنة أن يخرج المضيف مع الضيف يودعه عند  ووعد بمعاودة وتكرار

  .مكان الضيافة مغادرة

األلقاب واألسماء  أفضل واستعمالالكالم للضيف والتحدث إليه بأعزب  االستماعحسن  ▪

فقد كان رسول هللا ينادي الناس بأفضل أسمائهم وألقابهم ويظهر ذلك جليا في  للضيف؛

 مراسالته مع ملوك وعظماء األمم في عهده.

األدب في لغة الجسد عند التعامل مع الضيف األجنبي لما لها من أهمية بالغة في نجاح  ▪

 الخدمة المقدمة للضيف؛ مثل: طريقة الوقوف وحركة األيدي... إلخ.

لعرب من تقول ا الضيافة؛ كمامكان  ام أفضل وسائل التنقل للضيف من وإلىاستخد ▪

  .؛ وفي هذا الوقت سيارتهإكرام الضيف إكرام دابته

 يألف وال خير فيمن ال يألف ويؤلف فال أكمل الناس بأنه األلفة ... فقد وصف رسول هللا ▪

  .يؤلف

 .من الضجر هار أي نوعمع عدم إظا بلغ من الضيف مهم تحمل كل ما يصدر ▪

 التعامل بلطف مع الضيوف األجانب في جميع المواقف. ▪

شخاص حفاوة في ضيافتهم وهو ما يطلق عليه خدمة األ الهيئات بزيادة اختصاص ذوي ▪

 (؛ فقد قال النبي: "إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه"..V.I.P) المهمين

 فإن هللا يحب الرفق في األمر كله. الرفق التام عند التعامل مع الضيف, ▪

ا: تحليل ومناقشة نتائج اإلستبيان الخاص بالعاملين في الفنادق.  ثانيا
في اإلسالم آدابا وأخالقيات لضيافة وإكرام السياح والمسافرين أن  )هل تعلم السؤال األول:

 (في البالد اإلسالمية ]مصر[؟ عند إقامتهم بمؤسسات الضيافة األجانب
هذا السؤال يستكشف وجود من عدم وجود معلومة محددة عند العاملين عن علمهم بأن في      

وقد حددت النتائج أن نسبة  .المسلمين في الفنادق اإلسالم آدابا وأخالقيات لضيافة وإكرام غير
 (.%80.9(, ونسبة من أجاب بال )%19.1من أجاب بنعم )

    
خالقيات التى األداب واآل هذه عن بعض تفاصيل مبسطة معرفة )هل لديك السؤال الثاني:

مع  السمحة عند تقديم خدمات الضيافة للنزالء األجانب بالفندقالشريعة اإلسالمية  أمرت بها
 ؟(العلم أن اإلسالم لم يفرق بين المسلمين وغير المسلمين في آداب وأخالقيات الضيافة

إلمام العاملين بالحد األدنى من المعرفة حول  إن الغرض من هذا اإلستفسار هو قياس مدى     
السؤال أن  هذا آداب وأخالقيات ضيافة السياح والمسافرين األجانب في اإلسالم, وقد بينت في

اإلسالم لم يفرق بين المسلمين وغير المسلمين في آداب وأخالقيات الضيافة حتى يتسنى لمن 
أجاب بال أن يجيب على هذا السؤال ولتصحيح الفكر المغلوط لدى البعض بأن آداب وأخالقيات 

من  أظهرت النتائج المعطاه أن .تختص إال بالضيف المسلم دون سواه ال الضيافة في اإلسالم
(, %13.3هذه اآلداب واألخالقيات لم تتجاوز نسبتهم )بعض تفاصيل بسيطة عن  درايةلديهم 

 (.%86.7في حين بلغت نسبة من ليس لديهم هذه المعرفة )
 

المعرفة الكاملة عن آداب  وتتحصل على تعلمتعلى استعداد ل )هل أنت السؤال الثالث:
 ؟(األجانب في اإلسالم السياح والمسافرين وأخالقيات ضيافة

الهدف من هذا السؤال هو التعرف على مدى قبول العاملين بالفنادق لتعلم آداب وأخالقيات      
 التام لتعلم استعداده الجميع أبدى ألجانب بالفندق. وقد اإلسالم تجاه ضيافة السياح والمسافرين ا

وهذا سالمي السمح الحنيف؛ التي تعد من صميم ديننا اإل تحصيل هذه اآلداب واألخالقياتو
  يبرهن على أننا إذا خاطبنا دين الشخص واعتقاده فلن نحصل إال على كل خير وقبول وموافقة.
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القراءة واإلطالع ] ؛على هذه المعرفة المناسبة لحصولك ة)ما هي الوسيل :السؤال الرابع
وزارة التنسيق مع  ,عن طريق انتداب متخصصين تعليميةم الفندق بعمل دورات قيا ,الشخصي
مؤسسات  دور لهذا الغرض, األزهر الشريفالتواصل مع  ,والدورات لعقد الندوات األوقاف

, عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة[(... يمكنك التعليمية الدينية الدوراتلعمل  التعليم الفندقي
 اختيار أكثر من عنصر.

المناسبة للعاملين لتعريفهم بآداب وأخالقيات ضيافة األجانب في الطرق يبين هذا السؤال      
الهدف؛ وال يمكن الوصول لتحديد األهم من اإلسالم, ويحدد الوسائل األكثر فعالية للوصول لهذا 

أن  أظهرت النتائجوقد هذه الوسائل إال عن طريق استقراء أراء أصحاب الشأن وهم العاملين. 
 -األكثر تكرارا لألقل تكرارا كاآلتي: وسائل المعطاه منترتيب ال
  .قيام الفندق بعمل دورات تعليمية عن طريق انتداب متخصصين ▪

 .التواصل مع األزهر الشريف لهذا الغرض ▪

 .التنسيق مع وزارة األوقاف لعقد الندوات والدورات ▪

 دور مؤسسات التعليم الفندقي لعمل الدورات التعليمية الدينية. ▪

 .اإلعالم المختلفةعن طريق وسائل  ▪

 .القراءة واإلطالع الشخصي ▪

األخالقيات مع الضيوف للتطبيق العملي لهذه اآلداب و ما هو استعدادك) السؤال الخامس:
 ؟(الفندقوالنزالء األجانب ب

يقيس هذا السؤال مدى الرغبة لدى العاملين بالفنادق لتطبيق آداب وأخالقيات ضيافة السياح      
العمل بهذه اآلداب السامية وآداء الدور المنوط بهم نحو  ,األجانب في اإلسالم بكفاءةوالمسافرين 

تجاه ضيافة غير المسلمين بالفنادق. وقد أوضحت البيانات أن كل العاملين عندهم الرغبة في 
ودودين ومحبين للضيف بصرف , فالمصريين العمل بهذه اآلداب عند تقديم خدمات الضيافة

مصر دخلوا ا} لبني إسرائيل: - عليه السالم -أو لونه أو عرقه؛ فقد قال يوسف النظر عن دينه 
  [99 ]يوسف: {منينإن شاء هللا آ

 

 وتحفيز تهجها إدارة الفندق لتشجيعجب أن تنما هي الوسيلة المناسبة التي ي السؤال السادس:
عند  والمداومة عليها والتمسك بها هذه اآلداب واألخالقيات السامية الرفيعةعلى تنفيذ  العاملين

المكافآت المادية مثل الحافز النقدي, المكافآت العينية مثل ؛ ]بالفندق معاملة النزالء األجانب
تفويض  العالج المجاني, إتاحة فرص الترقية والتقدم, تقدير جهود العاملين والثناء عليها,

واستقرار العمل, الحوافز  الوظيفي ضمان األمان المركز األدبي, الصالحيات والمسئوليات,
(... يمكنك [الجماعية مثل المنافسة اإليجابية وتحفيز العالقات اإلنسانية والرعاية اإلجتماعية

 اختيار أكثر من عنصر.
إن الغرض اإلساسي من هذا السؤال هو استكشاف نوعية الحوافز التي تجعل العاملين      

داب عند تقديمهم للخدمات المختلفة مما يؤدي إلى تحسين بالفنادق يقدمون على تطبيق هذه اآل
وقد أوضحت النتائج أن جميع هذه األساليب التحفيزية مرغوب فيها لدى  ورفع مستواهم.آدائهم 
, وكان ترتيب الحوافز المعطاه من وأن جميع البنود قد حصلت على تكرار مرتفع العاملين

 -األكثر تكرارا لألقل تكرارا كالتالى:
 .ان األمان الوظيفي واستقرار العملضم ▪

 .المكافآت المادية مثل الحافز النقدي ▪

 .إتاحة فرص الترقية والتقدم ▪

 .المكافآت العينية مثل العالج المجاني ▪

 .المركز األدبي ▪

 .تفويض الصالحيات والمسئوليات ▪
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الحوافز الجماعية مثل المنافسة اإليجابية وتحفيز العالقات اإلنسانية والرعاية  ▪

 اإلجتماعية.

 تقدير جهود العاملين والثناء عليها. ▪

الفندق سيزيد من جودة  لهذه اآلداب واألخالقيات داخل تطبيق العاملين )إن السؤال السابع:
؛ ]موافق تماما , موافق, موافق إلى حد هاويضمن التحسين المستمر فيات الفندقية المقدمة الخدم

 ما, غير موافق, غير موافق تماما [(
يبين هذا السؤال تأثير هذه اآلداب واألخالقيات على جودة الخدمات الفندقية وكذلك يقيس      

( من %40.4وقد أبدى ). قدرتها على ضمان التحسين المستمر في الخدمات المقدمة بالفنادق
وكانت نسبة  (,%34.6وبلغت نسبة من أبدى موافقتهم )العاملين موافقتهم تماما لهذا العنصر, 

ونسبة من  (,%9في حين بلغت نسبة من أجاب بغير موافق ) (,%11.2من وافق إلى حد ما )
 (.%4.8أجاب بغير موافق تماما )

 

اإللتزام بمعاملة النزالء األجانب بهذه اآلداب واألخالقيات يزيد من والءهم ) السؤال الثامن:
 (ا, غير موافق, غير موافق تماما [حد م؛ ]موافق تماما , موافق, موافق إلى وحبهم للفندق

يعتبر من أهم عوامل نجاحه, والخدمة الفندقية هي في أمس المداومة على آداء العمل      
الحاجة لهذه المداومة واإللتزام؛ لذلك يجب إستكشاف رأي العاملين بالفنادق عن جدوى اإللتزام 

( من %38.8أظهرت النتائج أن نسبة )بهذه اآلداب واألخالقيات في زيادة والء النزالء للفندق. 
وكانت نسبة  ( من اآلراء موافقين,%33.5ونسبة )ماما لهذا البند, العاملين قد أبدوا موافقتهم ت

كانت (, و%11.2في حين بلغت نسبة من أجاب بغير موافق) (,%10.6من وافق إلى حد ما )
 (.%5.9نسبة من أجاب بغير موافق تماما )

 

يزيد من اآلداب واألخالقيات عند ضيافة النزالء األجانب أخذ الفندق بهذه ) السؤال التاسع:
]موافق تماما , موافق, موافق إلى حد ما, غير  ؛نسبة المبيعات ومن ثم زيادة ربحية الفندق

 موافق, غير موافق تماما [(
هو تعظيم العائد على  - بعد إرضاء العميل - إن الهدف الرئيسي ألي منشأة فندقية     

دق. فهل تطبيق الفندق آلداب اإلستثمار, وللوصول إلى هذا الهدف البد من زيادة مبيعات الفن
وأخالقيات ضيافة السياح والمسافرين األجانب في اإلسالم تؤدي إلى زيادة المبيعات أم ال؛ ذلك 

وقد كانت نسبة الموافقين تماما من العاملين  ما يهدف إليه هذا العنصر من اإلستبيان.
(, في حين بلغت %9.6وبلغت نسبة الموافق إلى حد ما )(, %34(, ونسبة الموافق )37.8%)

 (.6.9(, ونسبة غير الموافق تماما )%11.7نسبة غير الموافق )
 

عند  للفندق ميزة تنافسية األجانب في اإلسالم آداب وأخالقيات ضيافة عدت )هل السؤال العاشر:
 (؟المختلفة الفندقية تطبيقه لها في تقديم الخدمات

الميزة التنافسية هي أن يكون لدى الفندق ما يميزه عن غيره من الفنادق ويؤدي إلى زيادة      
؛ فهل تصبح آداب وأخالقيات ضيافة السياح والمسافرين األجانب في اإلسالم ميزة ربحيته

أن يجيب عليه ذلك العنصر من تنافسية للفندق الذي يقدم على تطبيقها أم ال؟ هذا ما يحاول 
(, ونسبة من أجاب بال %64.4أظهرت نتائج البيانات أن نسبة من أجاب بنعم ) تبيان.اإلس

يكون  واعتقداهم خدمة الضيافة عن إيمانهم العاملينعندما يقدم  ؛( من آراء العاملين35.6%)
تقديمه لها بصدق وبجودة أعلى وتكون ذات أثر أقوى من مجرد آداء الخدمة إلنجاز العمل 

يزة تنافسية للفندق مواألخالقيات المطلوب منه ليس إال؛ ومن هنا يصبح تطبيق هذه اآلداب 
          نتائج العينة.    وهذا ما أيدته

 

 -التوصيات:
البحث إلى مجموعة من التوصيات التي يجب أن يتم األخذ من خالل النتائج السابقة فقد توصل 

 -بها كل فيما يخصه وهي كاآلتي:
يجب على مؤسسات التعليم الفندقي أن تقوم بدورها التعليمي في ترسيخ آداب  -1

وأخالقيات ضيافة األجانب في اإلسالم في نفوس طالب هذه المؤسسات عن طريق 
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؛ على سبيل المثال: يتم تدريس العلمية وغيرها المناهج التعليمية والندوات والمؤتمرات

 .دارس والمعاهد الفندقيةمفي الضيافة في المادة تحت مسمى التعاليم اإلسالمية 

في جميع المراحل التعليمية يجب التأكيد على حقيقتين هما: اإلسالم رغب وحث على  -2

ٍْ رِ إكرام الضيف بصرف النظر عن دينه أو لونه أو عِ  السائح والزائر األجنبي من  ,هقِ ٍ 

 الضيوف الذين يجب إكرامهم في اإلسالم.

إعطاء الفرصة كاملة لرجال الدين الوسطيين أن يقوموا بدورهم المنوط بهم تجاه جميع  -3

الموضوعات والقضايا المتعلقة أو ذات العالقة بآداب وأخالقيات ضيافة األجانب في 

 . ب األمر ذلك؛ مع تكليفهم بذلك الدور إذا تطلاإلسالم

العاملين في مجال الضيافة والفندقة بآداب وأخالقيات ضيافة  وتعليم االهتمام بتعريف -4

 األجانب في اإلسالم.

 توصية العاملين في صناعة الضيافة بتطبيق آداب وأخالقيات ضيافة السياح والمسافرين -5

مما يزيد من والء وحب النزالء للفندق وينمي العالقات الحميمة  في اإلسالم األجانب

 .ومن ثم معاودة وتكرار الزيارة للفندق من جهة الضيف بين المضيف والضيف

العمل على غرس حق الضيف والزائر األجنبي وإكرامه في نفوس العاملين في قطاع  -6

اء كان مسلما أو غير الضيافة, والتأكيد على عظم حق الزائر والضيف في اإلسالم سو

 إن لزورك عليك حقا", ولقوله: "إذا: "مسلم؛ لقول النبي: "إن لضيفك عليك حقا", ولقوله

 الزائر فأكرموه". آتاكم

من األزهر  علماء ثقيفية عن طريق انتدابتنظيم دورات ت إدارة الفندق يجب على -7

 بآداب وأخالقيات ضيافة األجانب في اإلسالم. الشريف لتعريف العاملين

يجب على إدارة الفندق أن تتبنى استراتيجية شاملة لتطبيق آداب وأخالقيات ضيافة  -8

يعمل على إرضاء العمالء مما  جودة الخدمات المقدمةة دازيلاألجانب في اإلسالم 

  .يم العائدوتعظ ومن ثم زيادة المبيعات على المدى البعيدوزيادة والئهم للفندق 

التأكيد على حقيقة أن اإلسالم رغب في إتقان وتحسين جودة جميع خدمات الضيافة  -9

 المقدمة للسياح والزائرين األجانب.

 واأللفةيجب على جميع فئات المجتمع أن تظهر الحفاوة والترحيب والتودد  -10

 بالسياح والزائرين األجانب وخاصة في أماكن الضيافة المختلفة.

 -رجال الدين )علماء األزهر ومشايخ األوقاف( أن:يلزم من  -11

يضعوا الحلول المناسبة لمعالجة الفكر المنحرف والمتطرف تجاه السائحين  ▪

 والمسافرين األجانب الذين تستضيفهم مصر.

من الواجبات الثابتة في اإلسالم  يبينوا أن أمن وسالمة السائح والمسافر األجنبي ▪

 وخاصة في أماكن إقامتهم وضيافتهم.

ن يوضحوا أن الذين يروعون ويرهبون السائحين والمسافرين األجانب في أماك ▪

وأنهم يحاربون هللا ورسوله ويسعون في  ضيافتهم ليسوا من اإلسالم في شئ

 األرض فسادا .

وخاصة طالب علم الضيافة والعاملين في مجال لكل فئات المجتمع  يبينوا ▪

الضيافة أن اإلسالم حث على إكرام الضيف األجنبي وأن تقديم خدمات اإلقامة 

من األمور التي للسياح والزائرين األجانب والمأكوالت والمشروبات وغيرها 

  إلسالم.رغب فيها ا
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Abstract 

Islam did not differentiate between the Muslim and non-Muslim guest when 

providing hospitality services; Koran and sauna urge the hospitality of foreign tourists 

without regard to religion, color or race and wanted it more enticing. In light of 

current events that do harm to the concept of tolerant Islam in non-Muslim hospitality 

in the Islamic country (Egypt), we had to do more research to serve as a key to correct 

some of misconceptions about Islam and Muslims, and to demonstrate the morals and 

ethics encapsulated in Islam hospitality of foreign tourists and travelers. This research 

demonstrates the role of the clergy in the definition of ethics and the ethics of 

hospitality of foreigners in Islam, and develops appropriate solutions to address the 

extreme and the incorrect way of thinking towards the hospitality of tourists in our 

country. And it also reveals the benefits that will be obtained by the hospitality 

industry with all its institutions "organizations" when they apply these morals and 

ethics that serve as an effective competitive advantage to improve the quality of hotel 

services.                                                                                                                           

 
 


