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 جزء في أحكام نزالء الفنادق 

 بسم هللا الرمحن الرحيم                                      

                 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده                                            وبعد                            

وكٌل له فيه قصد ومبتغى بني يف نواحي األرض مسافرين سائحني قني ومغر  فلقد انطلق الناس قبل أايم مشر  
، لذا أقدم لكم واألنس طلبًا للراحة  ، ومن عادة املسافرين نزوهلم يف الفنادقوعلى قدر نياهتم يؤجرون 

 :وأمسيتها، بغريه استعان ال يعان  رسالة اليوم مستعيناً ابهلل ومن

 الفنادق ( .أحكام نزالء  جزء يف)                         
واليت تشكل على كثري من الناس، وتغيب عن آخرين، وإليكم إايها خمتصرة، تناسب احلال واملقال، ومن 

مسألة ،  مثانية وعشرونختصر يف أحكام السفر  ، وهي أراد االستزادة يف األدلة واألقوال فلينظر كتاب امل
يف زمن اخلالصات لتسهل قراءهتا ونشرها واالنتفاع هبا ، اجتززهتا قطعة منه ، نزوالً عند رغبة بعض األخوة 

 .والزبد العلمية  الفقهية

سائالً هللا التوفيق والسداد واهلدى والرشاد والثبات ألنفسنا وأمتنا، وأن حييينا مجيًعا على العلم النافع والعمل 
وأن يتقبل وينفع هبذه الرسالة العباد والبالد ، واحلاضر والباد ، وأن يعفو  الصاحل، وأن ميتعنا متاًعا حسناَ ،

وأن جيعلها عمالً صاحلاً ويصفح عما كان من خطأ وزلل يف الدنيا ويوم التناد، إنه مسيع قريب جميب للعباد 
 .وصدقة جارية لوالدي رمحه هللا 
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 قدمة :أوالً : امل

 لغة العرب يسمى الُنزل: وهو املكان املهيأ إلقامة املسافرين أبجر معلوم. الفنادق: مجع فندق، وهو يف-1

 الفندق: كلمة ليست عربية، وهي لغة يواننية ، وقيل : التينية. -2

عند العرب وغري  وهي تسمى الضيافة اجملانية ، وقد وجدت يف العصور قبل اإلسالم: الفنادق اجملانية -3
 .العرب

 وأييت أحكامها . الفنادق التجارية :-4

 :اثنياً : األحكام الفقهية

: العقد بني النزيل والفندق عقد إجارة ، ال حيق ألحد الطرفني فسخه إال برضا اآلخر  املسألة األوىل
، ألن اإلجارة من العقود الالزمة ، ولذا لو عقد النزيل العقد مدة أربعة أايم وحنوها مث أراد أن يقلل مدة 

يسرتجع ابقي األجرة أو يرفض دفعها فال حيق له ذلك إال برضا الفندق لقوله تعاىل : )أوفوا اإلجارة ويريد 
 ابلعقود ( .

: حكم إبرام العقد يف استئجار الفندق بعد األذان الثاين يوم اجلمعة له حالتان:املسألة الثانية 

للنهي ، كره له ذلك فيأجر مسافراً حرم عليه وإن كان املستفيإن كان املؤجر املربم للعقد مقيماً  األوىل :
 .وذروا البيع (إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر هللا )  : قال تعاىل عن البيع بعد نداء اجلمعة

 إن كل منهما مسافراً فيجوز.  الثانية :

: حكم أخذ ما يوضع يف غرف النزالء حني املغادرة له حاالت:املسألة الثالثة 

ما يستهلك كأدوات النظافة والنعال والكيس والورق جيوز أخذها، ألن بعض الفنادق جتعلها من  األوىل :
 قيمة األجرة، وبعض الفنادق جتعلها خدمة جمانية.

فال جيوز أخذه، ألنه ال يدخل ضمن  نيات والساعةكالسجادة وقياس الوزن والبطا  ما ال يستهلك الثانية :
 ما سبق.

والبعض جيعل  ف الفنادق فيها، فبعضها يلحقها ابألول والبعض يلحقها ابلثاين،األقالم ختتل الثالثة :
 وعليه إذا أراد األخذ يسأل الفندق.  األقالم الزهيدة الثمن هدااي واألقالم غالية الثمن ال تؤخذ
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حمل خالف بني العلماء رمحهم هللا:األكل من ما يسمى البوفيه املفتوح  ملسألة الرابعة :ا 

جيوز ، و ذهب إليه بعض املعاصرين ، ألن األصل يف البيوع اإلابحة، وألن اجلهالة  األول:القول 
الثمر الذي يف ابطن األرض و مثله بيع البطيخ و البطاطا و  ، ة يف البيع ، ال تضر ، و مغتفرةاليسري 

و االغتسال يف احلمام عند الفقهاء أبجرة حمددة جائز ، و ال يعرف مقدار املكث فيه ، وكمية ،  جمهول
املاء املستهلك و حنوه، ، و بيع الصربة   و غريها، و استئجار املرضعة إلرضاع الطفل ، و ال يعلم مقدار 

يعرف قدر ما أيكل  اللنب، و عدم معرفة دقائق مايكون يف أساسات البيوت، و يف الغالب أن اإلنسان
 .، والعرف يف هذه املسائل معترب ، والعادة حمكمة  و قيمته

ع : معرفة و من شروط البي ، عض املعاصرين جلهالة مقدار األكلالتحرمي ، و إليه ذهب ب القول الثاين: 
 . و نوقش: مبا سبق ، املبيع و مقدراه ووصفه

 األول ، ملا تقدم . الراجح :

 أخذ بعض األكل من مطعم الفندق وإخراجه خارج املطعم دون إذن املسؤول له  :املسألة اخلامسة
 حاالت: 

 أخذ ما بقي من الطعام مما جهزه ألكله. األوىل :

أخذ شيء من الطعام من مكانه ألكله يف الغرفة أو خارج املطعم فهل جتوز هااتن احلالتان؟  الثانية :
شروطهم  املسلمون على) : ملسو هيلع هللا ىلصأن األمر مرتبط حسب االتفاق بني النزيل وإدارة الفندق، قال  األقرب :

 ( رواه البخاري معلقاً ، وألن ذلك يرتتب عليه ضرر ومفاسد تلحق ابلفندق والنزالء اآلخرين .

: ه ال جيوز أخذ ما يوضع ابلثالجات داخل غرف الفنادق، و وضع مثله مكانه ألن املسألة السادسة
أقل سعراً دون حماسبة الفندق أو إخباره؛ ألن البيع هنا ابلنقد ال مقايضة، و لعدم رضا البائع بذلك، و 
ألنه نوع من الغصب و التحايل ، وإبطال ملقصد الفندق من الربح وتغطية التكلفة ، و هو حمرم وفاعله 

قبضه (  ، وأما الدفع : ابلغالء ، فهذا آمث، قال ابن قدامة :) فإن أتلفه املشرتي استقر عليه الثمن كما لو 
 .، ألن البيع عن تراض ال يبيح األخذ ، ورد املثل 

بذل نزيل الفندق خدمة البوفيه لضيوفه من غري أن يدفع قيمة أكلهم أو اإلذن ال  :بعةملسألة الساا
 جيوز ألنه غري مأذون فيه ، واعتداء بغري وجه حق .
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النزيل ضيوفه معه يف غرفة الفندق جائز، ألنه ملك املنفعة ما مل يرتتب على تسكني  : ثامنةملسألة الا
ذلك مفسدة وضرر كما قال اإلمام أمحد، وأما إذا شرط الفندق عدم إسكان غريه فمن األدب الوفاء 

 بذلك وللحديث السابق، وخروجاً من اخلالف الفقهي.

فندقية جائز من اخلدمة املبذولة للنزيل فقط، انتفاع ضيف النزيل من اخلدمات ال : تاسعةاملسألة ال
 وأما ما عداه فال إذا كان مما يستهلك إال إبذن.

استخدام بطاقات التخفيض الفندقية إذا كانت جمانية فجائز، وإذا كانت مبقابل فال  : عاشرةاملسألة ال
 م.جيوز للجهالة والغرر والرسول صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع الغرر رواه مسل

ال جيوز االجتماع بني الرجل واملرأة يف املصعد املغلق من مجيع جوانبه دون  : ادية عشرةملسألة احلا
أحد معهما ، ألنه خلوة، واخللوة: هي االنفراد ابلنفس و غريها يف مكان تغلق فيه األبواب ،  و املصعد 

قال يف مكان ضيق ال يرى من بداخله غائباً،  و ميثل مكاانً تتحقق فيه شروط اخللوة ،  و قصر زمن االنت
املصعد ال يلغي كوهنا مظنة فتنة ، حيضر الشيطان فيها، و ألن الفتنة احلاصلة ابخللوة ال تتقيد بزمن معني 
، فقد حيصل لإلنسان من الفتنة يف دقيقة واحدة ما ال حيصل له يف ساعة؛ ألن األمر نسيب، و لذلك 

رأة فقط يف داخله و ال يرامها أحد أمر جاء الشرع مبنعها متامًا حسمًا ملادة الفساد ،  فوجود رجل وام
يقول: )فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه و عرضه(  ملسو هيلع هللا ىلصيدخل كال الراكبني يف الشبهات، و الرسول 

 رواه البخاري ومسلم .

 فعليه أن  يصعدا يف املصعد و ال أحد معهمافإذا كان رجل و امرأة ينتظران ل :ثانية عشرةملسألة الا
فإن مل يفعل فلتمتنع املرأة حىت يصعد الرجل و يعود  ، تصعد املرأة و يعود إليه املصعد حىتينتظر الرجل 

 إليها املصعد.    

  و ترتفع اخللوة مبا يلي::  ثالثة عشرةملسألة الا 

إذا دخل رجل ومعه امرأة أجنبية و يف املصعد امرأة أو رجل و يف املصعد امرأاتن أجنبيتان فأكثر فرتتفع -أ
 جيوز إذا كانت األخرى ثقة ، و هو مذهب الشافعية.   و قيل:اخللوة ، و هو مذهب املالكية. 

 األول ، لعدم حتقق اخللوة . والراجح :ال ترتفع ، و حيرم ، و هو مذهب احلنفية و احلنابلة ،  قيل: و

 إذا دخل رجل و معه امرأة من حمارمه ارتفعت اخللوة. -ب
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ترتفع ، و هو  و قيل: ترتفع اخللوة ، و هو مذهب الشافعية و احلنابلة. إذا دخل رجالن فأكثر ال -ج
 قول عند احلنفية والشافعية ووجه عند احلنابلة .

أهنا ترتفع إذا كان الرجال من الثقات املأمونني ، ملا روى مسلم يف صحيحه عن عبد هللا ابن  :واألقرب
 )ال يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة، إال ومعه رجل أو اثنان( .:  ملسو هيلع هللا ىلصعمر مرفوعاً قال 

يستثىن من ذلك أهل الريبة، فإن وجود عدد من الرجال الذين ال ثقة بدينهم و  رابعة عشرةملسألة الا
و كذلك وجود عدد من النساء سيئات السلوك ال مينع اخللوة ، بل رمبا ساعد  و أخالقهم ال مينع اخللوة ،

 و قد وجد شيء من ذلك ، و هللا املستعان .  ، العدد هؤالء و هؤالء على الفساد

 هل كامريات املراقبة اليت تكون ابملصاعد هلا أتثري ابرتفاع اخللوة؟  :امسة عشرة ملسألة اخلا 

 هلا حالتان :

 إن كانت املراقبة مباشرة و دائمة وجلميع جهات املصعد فهذا ال يعد خلوة، و لكن أدابً  : األوىل

 حياًء عدم االنفراد ابملرأة و دفعاً لوسواس الشيطان . و

 إن كانت جمرد تسجيل فقط فال يرفع اخللوة .  : الثانية

 هل املصعد الزجاجي املكشوف يرفع اخللوة؟:  سادسة عشرةملسألة الا 

 يعد خلوة ، و لكن أدابً و حياًء عدم االنفراد ابملرأة ، ودفعاً لوسواس الشيطان. ال

 اخللوة ابملرأة العجوز حمل خالف بني العلماء رمحهم هللا:-د

 ال جيوز ، و هو مذهب اجلمهور، لعموم أدلة املنع ، فال فرق بني عجوز و شابة. األول: القول

 و هو قول للمالكية و احلنابلة ،ألهنن من القواعد. اجلواز ، القول الثاين: 

 واملسألة حمتملة وهللا أعلم .

و كذا لو كان معهما من ال يستحي منه لصغره : )رمحه هللا  ، قال النوويال يرفع اخللوة الطفل الصغري -ه
 . وجوده كالعدم( كابن سنتني و ثالث و حنو ذلك فإن

النظافة إىل الغرفة للتنظيف وحنوه مع املرأة وهي وحدها ال جيوز،  دخول عامل عشرة : سابعةاملسألة ال
 للخلوة احملرمة.
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أخذ ما يوضع ابلثالجات داخل غرف الفنادق ووضع مثله مكانه دون  عشرة  : منةملسألة الثاا
واألخذ هبذه حماسبة الفندق ألنه أقل سعراً ال جيوز، ألن البيع هنا نقداً ال مقايضة، والفندق قام ببيعه ، 

 الطريقة نوع من االعتداء والغصب على ملك الغري بغري رضا ، وهذا متقرر شرعاً أبنه ال جيوز .

إعطاء الُعم ال يف الفنادق مبلغاً مالياً )خبشيش( له حاالت: عشرة : تاسعةملسألة الا 

كان قصده من ذلك أن مُيي ز يف املعاملة كإعطائه زايدة ماء أو منظفات وحنوها فوق ما حيدد   إن: األوىل
 للنزيل فهذه رشوة ال جتوز.

 إن كان قصده اإلحسان والصدقة وخاصة إذا كان ذلك حني املغادرة فجائز.: الثانية

 فال جيوز للقاعدة السابقة. إن قصد األمرين فإذا اجتمع مبيح وحاظر فيغلب جانب احلظر وعليه الثالثة :

مىت تقبل إدارة الفندق إخراج احملرمات من مسكرات وحنوها من غرفة النزيل  :وفية للعشريناملسألة امل
فيجب عليه إخراجه؛ ألنه من ابب إزالة املنكر واجتنابه ومفارقته ، وأما إذا كانت جماانً فرتاق بشرط عدم 

 .ال ضرر وال ضرار  ، لعموم : إحداث ضرر للفندق

ال جيوز للنزيل الذهاب إىل أماكن احملرمات يف الفندق كالبارات وحنوها  : واحدة والعشروناملسألة ال
 للنهي عن ذلك.

جيب على النزيل االلتزام ابلشروط اليت يشرتطها الفندق ما مل ختالف الشرع : ثانية والعشروناملسألة ال
ل ُعُقودا{.ومقتضى العقد ، قال تعاىل: }أَو    ُفوا ابا

جيب على النزيل إخبار الفندق يف ما يتلفه بنفسه أو من حتت واليته :  ثالثة والعشروناملسألة ال
 كأهل بيته ، ألنه أمني على احملتوايت ، واألمني يضمن إذا تعدى أو فر ط .

غريها للفندق حني املغادرة يلزم تسليم مفتاح الغرفة سواء كانت بطاقة أو  :  رابعة والعشروناملسألة ال
،ألن له قيمة، ويستعمل أخرى علمًا أن الفنادق ختتلف يف هذا لكن األصل التسليم، ومن نسيه معه 

 فليتصل ابلفندق وخيربهم بذلك.

ينبغي للنزيل إخبار الفندق حني املغادرة ولو انتهت مدة اإلجارة درءاً  : امسة والعشروناملسألة اخل
 قيقاً ملصلحة الطرفني، وخروجاً من اخلالف الفقهي.لبعض املفاسد، وحت
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التخفيض للجهات االعتبارية هلا حالتان:  :سادسة والعشروناملسألة ال 

إذا كان للجهة والية ورقابة على الفندق فال جيوز، ألهنا رشوة، وسبب للمحاابة، وغري ذلك من  :األوىل
 املفاسد.

 ورقابة على الفندق فجائز، ألن األصل يف املعامالت احلل.إذا كان ليس للجهة أي والية  :الثانية

ابلعروض ، وهو التأجري أبقل من  التخفيضات يف الفنادق أو مايسمى والعشرون : املسألة السابعة
سعر السوق جائز سواء مشروطة كأن تسكن ليلتني أم غري مشروطة ، وهو مذهب مجهور الفقهاء ، لعدم 

  .املانع ،وألن اهلبة جائزة 

بطاقات التخفيض هلا حالتان : والعشرون : ألة الثامنةاملس  

 جمانية جائزة ، فاألصل يف املعامالت احلل  . -أ

 جمانية ، وإمنا مببالغ معينة ، فال جيوز ، ألهنا تدور بني الغنم والغرم،  واجلهالة ، والغرر ، وهذه غري -ب
 اجملمع الفقهيأمور حمرمة ، مفضية للنزاع ، 

فقهنا يف الدين وفق سنة سيد املرسلني صلى هللا عليه وسلم، اللهم رضاك وصالحًا لقلوبنا وطهارة  اللهم
واحلمد هلل رب   ونصراً وعزاً لإلسالم واملسلمني ،،  وللسنة متبعني غري مبدلني وال مغريين لنفوسنا وذرايتنا،

 العاملني .

 

 

 
 

 

 

 

 



 جزء في أحكام نزالء الفنادق 

 مسرد اخلالصات الفقهية                               

 .)يف األذان(التبيني يف أحكام التأمني  -إمتاع النظر يف أحكام اجلمع يف املطر .                -

 جين الثمر يف أحكام سنة الفجر .-إحتاف أهل اإلميان أبحكام الرتديد مع األذان .        -

 املنتقى من أحكام صالة الضحى .-اإلجابة الواضحة يف حكم تكرار الفاحتة .             -

 جزء يف أحكام التكبري ورفع اليدين .-جزء يف أحكام املسح على اخلفني .                   -

 جزء يف أحكام نزالء الفنادق .-جزء يف أحكام جلسة االسرتاحة .                    -

                                 جزء يف أحكام قول املؤذن أال صلوا يف رحالكم .-              جزء يف أحكام التداخل يف الطهارة .-

 كتبه / فهد بن حيىي العماري                                                      

 13/10/1439البلد احلرام                                                       

                                                   .com  famary1@gmail 
 


