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الســياحــة فى اإلســــالم

بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقـدمـــة

الحمد د ربرالرالم دد،لمكمر رنام دديرل ،دد،رالد د كمر رهنظ ددة رباك ،دد،ر،ممد د ر دد ،ا رهة، ،د د ر رهال د د ر
هالظ مرباىرخ،تمرال،ةككمرهام،مرالماظاكمرظك ،،رمحم ررهباىرآل ره حة رهظامرتظاكمً،راثك اًار.رر
وبعـــد ،،،،

0

فاقد د رخاقرابراإل،ظ،مر رهجما رخاكفتد ربادىر داألرا اأرهنظدج رلد رم اتد ر:رقد،يرتمد،لىر ر
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي األَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ويَسْفِكُ الدممَاََ ونَْْنُ نُسَِّمُُ بَِْمْدََِ وَنََُدم ُُ

لَكَ قَاالَ إِنِّاي أَعْلَامُ مَاا تَ تَعْلَمُاو َ ﴾ ) ( ،رهالحقكقد رالتدىرترتقةديرالجد يررررنمرناام،د،رابرة داكم راإلظد مر ر
خ،تم رال اا عرالتىرن،زله،رابرباىراظهل ررهةاغه،رلا،،س.ر( )ررر
رررررررهلق د رنب ددىراإلظ د مرلح،ظدد،مرحقهقدد،رهفدداأرباك د رالت ازمدد،مرهالحددقرال د رالمهجدده رالددا رتر
راإل،ظ،مره هر غا رال ،غيرالا رك زم رم ،امرحكً،ر) (.ر
ر
ك كرفىرهجه ألر( )ره هرممرنق سرم،رل
هق د رجدد ،مرالمم،لج د راإلظ د مك رلاحقددهقرهالحاكدد،مرالم،م د رهالخ ،د رمت ددف رة كدد،مرالامدد،ير
هالمث،لك رتر  ،ة رفكه،رهتر،قصر.ر
هلق رافامرال اكم راإلظ مك رهالق،،همرالم دا رنمركمدكارالظد ،ىرفدىرالمجتمدعراإلظد مىره دهر
آممرباىر،فظ رهم،ل رهباض رهل رحاك رالمقك رام،رنب مرل رحاك رالت،قيرهالظمىرفىرال هل ر.
لق د رظددةقمرال داكم راإلظ د مك رالمهاثكددقرهالمم ،د امرال هلك د

ر( ) هال ظدد،تكارا،ف د رفددىرحم،ك د ر

الظ ،ىرهلق ر ،ممرالقها،كمرال اخاكد رلادة ر داألرالحقدهقرمدمرخد يرالضدهاة رهاإلجد اا امرالتدىرتحد،ف ر
باىراك،مراير هل رهظا ،ته،ر.ر

إمرالظ ،ىرب ،م،ركأتىرإلىرةد راإلظد مرلك ادعربادىرمجتمدعركختادجربدمرمجتممد رالدا ركمدكار

فك رةغاأرالتاهكىربمرال،فسرهالتماجرباىرت،اكخر األرالة رهم،رباك رح،يرال،،سرفك رفإ ،ركجلرنمر
كح ،رة،لحم،ك رهالاب،ك رهنمرك مارة ،ممرها م،مرفىراةهعرال هل ر.ر
)رظها رالةقا ر:راآلك ر 3ر.

) ر  /رمحم رم ،ها رحمز ر :رالحم،ك رال ابك رهالق،،ه،ك رلاحك،ز رالماضك ر رالماتل رالماةى رلح

ااام رالق،،ه،ك ر ر

ةم ر 3 3ر رص .
) ر  /رال ح،م رإة اا كم رم ،ها ر :رحقهق رال في رهآث،ا  ،رةكم رال اكم راإلظ مك رهالقها،كم رالهضمك ر ر اا رالج،مم ر
الج ك ر را ظا ،اك ر رر

 3رص9ر.

) ر  /ربة رالااكم ربهأ رخاكف ر :رالق ،،رهم رال هلى رلحقهق راإل،ظ،م ر اا رالج،مم رالج ك ر را ظا ،اك ر ر ر
ص

 3ر

ر.

)رتهجلراتتف،قك،مرال هلك رلحقهقراإل،ظ،مراحتاامرحقراير خصرفىرالحك ،رهت كارإلىرنمراف،ل ر اارالحقركجلرنمر
ك،صرباكه،رفىرالق،،همرهاام رق،،همر ،،رت كارإلىرالقها،كمراله ،ك ره ااركةكمرة ها رهاضح رالااة
األ راتتف،قك،م رهةكم رال ،م رالق،،ه،ك رال اخاك رلا هي را

رالهثكق رةكمر

ااج ر .ر  /ربة رالمزكز رمحم رظاح،م ر :راإل ،ا رالق،،ه،ىر

لحقهقراإل،ظ،مرفىرالق،،همرال هلىر ر ااراله،،رلا ة،ب ر ر
1

ر 991ر رص

ر.

هكمتةارت اكىرال هل رلاظ ،ىرا ج،ةىرة،ل خهيرإلىرإقاكمه،رهاإلق،م رفك ركقتضىراتبتااجرلد ر
ة،لتمتعرة،لحاك،مرالم،م رهالخ،

ر رهق ركقعرضاارباىرالظ ،ىركمدسرحدقرمدمرحقهقد ر رنهرةم داح ر

م اهب رل ر رظها رتماقرالكرالحقرنهرتاكرالم اح رةظ م رجظ ألرنهرب ،فت رنهرم،لد رنهرحاكتد رنهر
اف رنهرغكارالك) (.ر
همددعر دداألرالحقددهقرالمم،هح د رلاظدد ،ىرإترنمرهجدده ألرفددىرال هل د رنهجددلرباك د رالت ازمدد،مرفك،ةغددىرنمر
كاتددزمرةم اابدد ،ر ددمهارالمظددامكمرهبد مرضدداارالمظددامكمرفددىرن،فظددهمرهنب ااضددهمرهنمدهالهمر رهتركجددهزرلد ر
ظددلرال،ةددىررةاف د ر داكىرنهرغكددار داكىر رنهرالت دد،هيرباددىرنمهدد،مرالم د م،كم رنهرظددلرن ددح،ة ر
فظلرن ح،ة راظتخف،جرةظ،ت رر.ر

هلق رنثةمراإلظ مرهالقد،،همرلاظد ،ىرحقهقد،رب،د رااتكد ،ألرلد ااراإلظد مر.رهنهجدلرباكد رالت ازمد،مر
همظ د هلك،مرتجدد،ألر دداألرال هل د ر رمح ددهارباك د را،ته،اهدد،ر رهالزمت د رنمركحتددامر ددمهارالمظددامكمرالدداكمر
كمدكارةددكمر هداا،كهمر رهنمرك اابددىر كةد رال هلد راإلظد مك رالتددىرت اد رةحم،كتهدد،رهاب،كتهدد،ر رهنمركحتددامر
قدد،،همرال هل د رهالغدداأرمددمراإلق،م د ر رهنمركاتددزمرةددإج اا رالفحه دد،مرال ةك د رالتددىرتفاضدده،رال هل د رب ،د ر
خهل رالة ر.ر
)ر /رظمك رالظك رباىر:ر، ،قرهنحا،مرمظ هلك رال هل ر ر اارالات،لرالح كثر رالق ،ا ر ر

 3ر رص

ر.رهكقعر

باىرب،تقرالظ ،ىرالم بىربل رإثة،مرالضاارالا رك بك رهباك رنمركق مرا ل رباىرالكر رهتركافىرنمركقت ار
الم بىرباىرمجا رافتااض،مرنهرإ ب ،امرهالق،ضىرق ركخفجرممر اارالمل رةأمركاتفىرةتأاك امرممرالم بىرإاار

ا،،م رتة ه رحقكقك رهك تا رنت رتااةه ،راإل اا ر رحام رالمحام راإل ااك رالماك ،ر 9ر،هفمةا ر 999ر رال مم راقمر
3

رلظ ،ر 9رقر.
2

هق رجا رالمميرفىرالهاقعرال هلىرباىرإقااارحقرال هل رفىرهضعرالقكه راإل ااك رالتىرتظدمىر
لهدد،رةمااقة د ر خ دهيرا ج،،ددلرإلددىراإلقاددكمرالدده ،ىرهة ددف رخ ،د راتةدد،عر ،دد،مرج دهازامرالظددفارهتأ ددكا ر
ال خهير رهلمركخ،لجرالم داعرالم ا رالكرفأ

ارالت ،كم،مرال زم رلالك()1ر.ر

خطة البحث

التزامات السائح في الشريعة اإلسالمية .
رررررررررررررررررهك تميرباىرمةحثكمر:ر

المبحث الو  :االلتزامات غير المالية .

رررررررررررررررررررهك تميرباىرث ث رم ،للر:رر

المطب الو  :اتلتزامرةمااب ،ر مهارالمظامكمر.ر

 )1ر  /رجم،ي رمحمه رالاا ر :رمااز را ج،،ل رفى رالق،،ه،كم رالم ا رهالمق،ام ر ر اا رال،هض رالماةك رالق ،ا ر ر
ص9

ر.رر
3

المطلب الثاني  :اتلتزامرةأحا،مراإلظ مر.ر

المطلب الثالث  :احتداامرقها،كمرال هل رهال ،د،مرالم،مرهالتزامرالغاأرممراإلق،م ر.ر

المبحث الثاني  :االلتزامات المالية .

هك تميرباىرث ث رم ،للر:ر

المطلب الو  :اتلتزامرة،لح هيربا رتأ كا ر خهيرال هل راإلظ مك رر.ر
المطلب الثاني  :اتلتدزامرة فدعرالتا،لكجرالم،مد ر.ر

المطلب الثالثر:راتلتزامرة فعرالض اا لرهالاظهمرالمقاا رلا هل ر.ر

ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر

المبحث الو

االلتزامات غير المالية
ونتناو هذا المبحث في ثالثة مطالب :
المطلب الو  :االلتزام بمراعاة شعور المسلمين
المطلب الثاني  :التزامه بأحكام الشريعة اإلسالمية
4

المطلب الثالث  :احترام السائح لقوانين الدولة والنظام العام واحترام الغرض من اإلقامة.

المطلب الو

االلتزام بمراعاة شعور المسلمين
كجلربا رالظ ،ىرالمظتأممرنمركحتامر مهارالمظامكمرالاكمركمكارةكمر هاا،كهمرهاتمت،،عر
بم،رفك رغض،ض ربا رالمظامكمرها،تق،صرل ك،همرمثيرااارابرررررر(رظةح ،،رهتم،لىر)رنهرات،ة رنهر
اظهل ر رنهر ك ،رةظه ر؛ر مرإ ه،ار األرا فم،يراظتخف،جرة،لمظامكمرهاز اا رةمقك تهمره ممرف ر
اإلظ مرالايرق،ممرباك رال هل راإلظ مك ر ره ااراا رتركجهزر(.)9ر
ر هتركاهجهارممرالمق ،رها فا،ارم،رك،،ف ربقك رال هل ر ره ك،ه،رهتركجهزررلهمرنمركت  ،اهار
ة الرالخمارهنايرالخ،زكا ره،حهرالكرمم،ركحامرممر كمراإلظ مر رام،رتركجهزرلهمرنمركةكمه ،ر
ف اا رالمظامكمرلم،رف رالكرممرإفظ ،رالمجتمعراإلظ م ر رهباكهمرنترك هاهارا ايرهال الرف ر
،ه،ارامض،مرمااب ،رلمها جرالمظامكم ( )9رهنمركاابهارر كة رال هل راإلظ مك رالت رن اتهمرةاب،كته،ر
هحم،كته.،ر
رر

أوالً  :أال يذكروا اإلسالم بذم له وال قدح فيهر:رفايرممرااار ك ،ركماأرفك رة ممرلات،لر

ابرنهرتحاكجرفك رهجلرقتا رمظام،را،مرنمرا،ف اًارامكً،را،مررنمرمظتأمً،،رنهرحاةكً،ر.ر() 3رر

ق،ي ر( رظةح ،،رهتم،لى ر) :ر روَإِ نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم ممنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَََاتِلُوا أَئِمَّةَ

الكُفْرِ إِنَّهُمْ تَ أَيْمَا َ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُو َ ﴾( )رفهاار لكيربا رنمرال ،بمرف رال كمرا،فاره هرالايرك،ظلر
إلك رم،رتركاكقرة رنهركمتاأرة،تظتخف،جربا رم،ر هرممرال كمرلم،رثةمرممرال لكيرالق م ربا ر
ح رن هل رهاظتق،م رفاهب .

ر(

)رر

)9ر /ربة رالااكمرزك امر:رماجعرظ،ةقر رصر 39رهم،رةم ،ر.ر

)9ر /ركهظجرالقاض،ه ر:رغكارالمظامكمرف رالمجتمعراإلظ مىر رال ةم رالظ ،ظ ر  99ر ررصر

3

)ر /رزاىرزاىرزك امر:رحقهقرههاجة،مرالظ ،ىر رماجعرظ،ةقر رصر
)رظها رالتهة ر:راآلك ر

ر.رر

)رنحا،مرالقاآمرتةمرالماةىرتحقكقرمحم ربة رالق ،ارب  ،رج ر رصر3
5

ر.ر
ر.ر

.ر

هفك ر تل ربا رنمرن يرالمه رمت رخ،لفهار ك ،رمم،ربه هارباك ره م،هارف ر ك،،،رفق ر،قضهار
المه رفجميرال ممرف ر ك،،،رةم،زل ر،اثراإلكم،م.

ر(

)رر

هال مم رف رال كم ر،اث رلامه رةي رمم رنهل را

ك ،رنم رك،تقأ رالمه رة رفإ ،رحاال ربر

هاظهل رة،لاظ،مر رهق ركاهمرنب مرممرالحاالرة،لك ر رام،رنمرال به رإل رابرهاظهل رجه ،رة،لقالر
هالاظ،مر رهق رتاهمرنفضيرممرممرالجه ،رة،لك ر رهلم،را،،مرال به رإل رالة ،يرت

رإلىرال ممرف ر

الحقرا،مر ب ،مرإل ر ك،همرهتاغكةهمرفك ر م،،رف ر كمراإلظ مر.ر
ق،يرتم،لى :روَإِ نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم ممنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَََاتِلُوا أَئِمَّةَ الكُفْرِ إِنَّهُمْ تَ أَيْمَا َ

لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُو َر﴾رهتراكلرنمرال ممرف رال كمرنب مرممرال ممرة،لامىرهالظكجرفأهل رم،را،تقأرة ر
المه رف رال كمرهلهرلمركامرم اه ،رباكهمرف،ل ا رم،ر از ألرإترتأاك ارهقه ر) (.ر
ررررررهاالكرإاارفميرالظ ،ىرم،رفك رإ خ،يرغض،ض ره،قصربا راإلظ مره رناةم رن ك ،ر:رااار
ابر رهات،ة ر ره ك ،ر رهاظهل ر رةم،رترك،ةغ رظها ر ا رباكهمراإلم،مرن،همرمت رفماهارالكرا،مر
(

،قض،رلمه مرنمرلمرك ا .ر

)ر.ر

م،له،رهال اه رالهاجة رترتحميرف ر ك،ته،رتضككق،ر
ر
ه ،،كر اه ركجلربا رالظ ،ىرب مرإ
رممرنجيراظتقااارهنم،مرالمجتمعراإلظ م ره :ر

حقكقك،رهترت ايرف رهاقعرا مارإاتترلهمرإ،م،ر

 نتركاااهارات،لرابرتم،لىرة ممرفك رهترتحاكجرل ر.ر نتركاااهاراظهيرابررةتااكلرهتراز اا ر. نتركاااهار كمراإلظ مرةامرهترق حرفك ر. نتركامهارمظام رةز،،ر. نتركفت،هارمظام،ربمر ك ،رهتركتماضهارلم،ل رهتر ك ،ر. -نتركمك،هارن يرالحالرهتركه هارنغ،ك ،مر.

ر(

)رنحا،مرالقاامرتةمرالماةىر رماجعرظ،ةق رج رصر3
)رنحا،مرن يرالام ر.ر رجر ر رصر

-ر

ر.رر

)ررر

ر رنحا،مرالقاآمرلحم،مرالج ،صر رج ر ر1

) رنحا،مرن يرالام ر.ر مسرال كمرنةىربة ابرمحم رةمرنةىرةااراةمرالقكمرالجهز ر ر ةم رالام،
رجر ر رصر

-ر

ر.ر
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.رر

رال م،مر 991ر

هبا رالكرإاارظلرابرهالاظهير رنهرب،لراإلظ مرب ،ك رفق ر،اثركمك ،ر ره ممرف ر ك،،،ر ر
هترخ جرةكمرالمظامكمرن ،ركم،قلربا رالكرةم،ركا ب رهك،ايرة .ر() 1ر
هامرا،مر ااراتلتزامرتركفاأربا رغكارالمظامكمرفق ر رةيركجلرنكض،ربا رالمظامكمرن،فظهمر
حتىرنمرالمظامرإاارخ،لجر اارالهاجلركاهمرمات اربمر كمراإلظ م.ر() 9ر
ثانياً  :االمتناع عن إظهار الصليب وشرب الخمر وأك الخنزير في بالد اإلسالم :
كمت،ع ربا رغكا رالمظامكم ربمهم ،رةم ،رفكهم را ج،،ل رإ ه،ا رةكع رالخمها رهالخ،،زكا رف رنم ،ار
المظامكم رنه رإ خ،له ،رباى رهج رال ها رهال هها ر؛ رهالك ر م رنم ،ا رالمظامكم رتق،م رفكه ،ر م ،ار
اإلظ م رال  ،ا رهف رإ ه،ا رةكع رالخمها رهالخ،،زكا رفكه ،راظتخف،ف ،رةم ،با رالمظامكم رهم ،ربق رلهمر
() 9

ا م،م ربا رالك ر

ره م رإ ه،ا األ را مها رف رة

راإلظ م رغكا رج ،ز ر؛ رلم ،رفك رمم رإ ه،ار

م ،ارالافار.ر
هف رالفق رال ،فم رج ،رف رالما لر"رهكم،مهمرممرإ ه،ارالخمارهالخ،زكارهضالرال،هاقكسر
() 3

هالجها رة،لته اا رنه راإل،جكي رها ه،ا رال اكل ر

رهف رالفق رالم،لا ر" رتك هاهم رال اكل رهتر

كج،هاهمرالمظامكمرةمهت ،مرهترك هاهمرف ر اكقرالمظامكمر،ج،ظ رهكخفهمرال،هاقكسرهن هاتهمرهتر
ك هاهمر ك ،رممر م ،ا مر.

ر(

)ر

هف رالفق رالح،ةا رلكس رلاكهه رهال، ،اي رنمركح ثها رفىرم ارم ات رالمظامهم رةكم رهتر
كضاةهارفك رة،،قهسرإترفكم،را،مرلهمر اح ،رهلكسرلهمرنمرك هاهارالخمارف رنم ،ارالمظامكم.

ر(

)رررررررررررر

)ر /رباىرحظمرالخاةه اىر:راإلظ مرهن يرالام ر.رظاظا رالتماكجرة،إلظ مر.رالمجاسرا باىرلا همراإلظ مك ر
.رالق ،ا ر 9 9ر رصر
الاةا ر 339ر رصر9

ر /رالظك رنحم رباىرة ه ر:رالماازرالق،،ه،ىرلألج،،لر ر اارالاتلرالق،،ه،ك ر رالمحا ر
ر.ر
ر.رةت اجر.ر

) 1رنحا،مرن يرالام ر.ر رجر ر رصر 9

) 9ر /ربة رالااكمرزك امر:رماجعرظ،ةقر رصر 39ر.ر

) 9ر /رالظك رنحم رباىرة ه ر:رماجعرظ،ةقر رصر  1ر.ر
) 3رالمهالرلا كااز ر رجر ر رصر

ر.ر

)رالاخكا ر:رلحم،مرنحم رةمرإ اكسرالقاافىر رالمتهفىرظ ،ر  9ر در ر اارالغالراإلظ مى ررةكاهمر ر  99ر

ج رصر

ر.ر

)رنحا،مرن يرالام ر.رجر ر رصر

-

ر.ر
7

هج ،رنكض ً،رلم ،را،م رال اكل رمم ر م ،ا رالافا رال  ،ا را،،ها رمم،هبكم رمم رإ ه،األ رفهمر
راإلظ مك رهمة،،أل رمااب ،رالم اح رالم،م رلا هل ر

مم،هبهم رمم رإ ه،ا ر م ،ا م رال ك،ك رف رالة

اإلظ مك ر مرف رإ ه،ار األرا مهارفكه،رممرالفت ،رهاتض االر.ر
هتركجهزرلهمرنكض،رنمركةكمه ،ر ف اا رالمظامكمر مرايرم،ركااألراإلظ مرم،ااارف رحقرنة ،،ر
ه هرمة،حرف ر ك،همر رفماكهمرإمرفماهألرف ركما،هارة رهترك هاهارف ر ها رالمتح يرلجمههارالمظامكمر
حت رتمكارب ،،ارالمجتمعرف رظ مرهه ،م) (.ر
فق راهيربمرباف رةمرالح،اثرها،،مرل ر حة رمعرال،ة ر ا رابرباك رهظامرهق،تيرمعر
باام رةمرنة رجهيرة،لكممرف رالا رن ،ر ب،ر ،اا،ك،رإل راإلظ مرفااارال ،اا ،رال،ة ر ررةظه ر
القهيرفاجعرالكرإل ربماهرةمرالم،صر رفق،يربماهرق رنب ك ،،مرالمه رفق،يرباف :رمم،ارابرنمر
،اهمرنب ك ،،مرالمهه رهالمهاثكقربا رنمرك اه،،،رف رابرهاظهل ر رها،م،رنب ك ،،مربا رنمر،خا ر
ةك،همرهةكمرا ،،ظهمركقهلهمرفكه،رم،رة الهمر رهنتر،حماهمرم،تر ،ق رلهمرة ر رهنمر،ق،تيرممره اا همر ر
هنمر،خا رةك،همرهةكمرنحا،مهمرهاترنمركأتهمرف،حامرةك،همرةم،رن،زيرابرفق،يربماه:ر

قمر.ر

اير األرا فم،يركمت،عرباىرالظ ،ىرإتك،،ه،رحتىرلهر ا رل رجهازألرف ربق را م،مر  ،ر ا ر
ة ،يرهال ا رالة ،يرتركجهزرالهف ،رة ر رهمعرالكركجهزرل رإ ه،ارةكعرالخمهارهالخ،،زكارف رقااألر
هنم ،األر مرالم،عرممرالكرمختصرةأم ،ارالمظامكمرفق ر.هكجهزرل ر الرالخمارهنايرالخ،زكار
فى ر ا م،امرالمخ

رل راأم،امراإلق،م رهالمةكمرب ارالكرتكجهزرهكجلرم،م ر  ،ركتم،اأرمعر

ال، ،م رالم،م رهاآل ال رالم،م رلا هل رهمخ،لف رنحا،م رال اكم راإلظ مك رهلم ،رفك رمم راتظتخف،جر
ةم ،بارالمظامكمر.ر
ر
ر
ر

المطلب الثاني

االلتزام بأحكام اإلسالم

)ر /ركهظجرالقاض،ه ر:رماجعرظ،ةقر رصر

.ر
8

اتلتزامرالث ،،رالايركفاأربا رالظ ،ىرنمركاتزمرةأحا،مراإلظ مرالت رت ةقربا رالمظامكمر ر
 ،رةمقتض ربق را م،مرن ةىرل رحقهقرهباك رهاجة،مر رفماكهمرنمركتقك هارةقها،ك،ه،رهنحا،مه،رالت ر
ترتمسرحاكت رال ك،ك ر رهمعرالكرلمركااف راإلظ مرةأيرممرالتا،لكجرالتمة ك رلامظامكمرمثيرال ك،مر
رهالزا ،رف،لزا ،رضاكة رهبة ،رف راامرالهقمرهنفم،يرالظ ،ىرف ر ااراإلظ مرإم،رنمرتاهمر:ر
ر

هال

 اخا رف رمك امرالمم،م مرالم،لك رهالم ،ك ر.ر هام،رنمرتاهمر اخا رف رمك امرالج اا مرهالمقهة،مرأوالً  :أفعا السائح المتعلقة بالمعامالت المالية والمدنية :
المم،م مرالم،لك رهالم ،ك رممرالةكهعرهاإلج،اامرهال اا،مرهالا مرهالمزااب رهالحهال رهالاف،ل ر
هغكا ،رممرالمقه رهالت اف،مرالت ركتة ،يرال،،سرةهاظ ته،را مهايرهالم،،فعرهت ،مرةه،ر همرالمم،ار
رفت ةقرالقها،كمراإلظ مك رة،تتف،قرهالكرنمارة كه رهلهرا،مرالتم،ميرةك ،رهةكمرام رنهرمظتأممر
مثا ر؛ رفإ ،رخ،ضع رلألحا،م راإلظ مك ر رت ركحام رةغكا  ،ر ر م رالظك ،رمفاهض ربا راير
(

اب،ك، ،

)

ررفايرم،رج،زرف رةكهعرالمظامكمرهبقه مرج،زرممرةكهعرغكارالمظامكمرهبقه مرهم،ر

كفظ رم،ه،رب ،رالمظامكمركفظ رب ،رالظ ،ىرا ج،ة ر.رر

هة،لت،لىرف ركجلربا رالظ ،ىرنمركتم،ميرة،لمم،م مرالمحام رف رال اكم راإلظ مك رف،لاة،ر

محامرف رال اكم راإلظ مك ر رةيرهمحامرف رجمكعرال اا عرف ركظمىرل رة،لتة،كعرة،لاة،رم،ر امرف ر
ااراإلظ مرفههرا،لمظامرظها رةظها رحت رهلهرا،مرالتم،ميرةك ،رهةكمرظ ،ىرمثا رنهرةك ،رهةكمرام ر

فإ ،ركم،عرممرالكر  ،رف ر ااراإلظ مرهكاتزمرةأحا،م ره، ،م ر.ر

ثانياً  :أفعا السائح المتعلقة بالجرائم والعقوبات
ررررررقظمرالفقه ،راتبت ا رإل رقظمكمر:رابت ا ركتماقرةحقرالمة ،ره ،،كرابت ا ركتماقرةحقرابر:ر

أوالًر:راتبت ا رالمتماقرةحقرالمة ،راأمرقتيرمظام،ر رنهرامك،ر رنهرمظتأم،،رمثا رنهرجاح :ر
ف،لفقه ،رجمكم،راتفقهاربا رت ةكقرالمق،لرالمقاارف رال اكم راإلظ مك ره ةق رالح،امرالمظامر
ه هرخ،ضعرل ر ر  ،ركجلرإق،م رالم يرها، ،جرالم اهمرممرال ،لمرم ،امرف ر ااراإلظ مرفاكسر
ل هل رمهم،ركامرتظ،محه،رنمرتتخا ربمرإق،م رالم يرف ر اا ،ر) (.رررر
)ر /ركهظجرالقاض،ه ر:رماجعرظ،ةقر رصر

ر رااجعرنكض،راإلم،مرمحم رنةهرز ا ر.رالم ق،مرال هلك رف راإلظ مر

ر اارالفاارالماةىرالق ،ا ر ر  99ر رصر 1ر ر /رزاىرزك امر:رماجعرظ،ةقرصر 11ر ر /بة رالااكمرزك امر:ر

ماجعرظ،ةقر رصر3

ر.ررر

)راإلم،مرمحم رنةهرز ا ر:رماجعرظ،ةقر رصر 1ر ر /رمحم رانفمربثم،مر:رماجعرظ،ةقر رصر
9

.ر

ثانياًر:راتبت ا رالمتماقرةحقرابراأمركاتالرجاكم رالز،،ررالظاق ر–رالقاجرر.ر
اختاجرالفقه ،رف رت ةكقرنحا،مرال اكم راإلظ مك رإل رما ةكمر:ر

المذهب الو :رر

ه هرجمههارالفقه ،رممرال ،فمك رهالم،لاك رهالح،،ةا رإل رت ةكقرالحامرال اب رباك ر رام،ر

رةظها رفكم،قلرة،فسرالمقهة رالت رت،زيرة،لمظامرهالام ررإاارااتالر
ر
ت ةقربا رالمظامرهالام رظها

هاح رممر األرالج اا مر.ر

فمم رظاق رنه رز ،رة،م نا رنه رام رمح  ،رنه رغكا رالك رمم رالج اا م رنخا رةه ،رهبهقل رةم،ر

كم،قل رة رالمظام ر .ر هلمي رالما رف رب م رت ةكق رالك رت ي رإل رإفظ ،رالمجتمع راإلظ م ر ره ر

محام رف ر ك،،،رةير

رمحام رف رجمكعرال ك،،،مرالظم،هك .ر

المذهب الثانير:رر
ه هرلحم،مرنةىرح،كف ر ركايراإلم،مرنةهرح،كف رمخ،لف،رجمههارالفقه ،رنمرالمقهة،مرالت رتاهمر
حق ،رب رنه رحق ،رب رغ،لة ،رفكه ،را،لظاق ر رهت ركق،م رفكه ،رالح ربا رالمظتأمم رب ،م ،رك خي رال ك،ار
اإلظ مك رف ركاتزمر ك ،رممرنحا،مراإلظ مرم رإق،مت .ر
وحجته في ذلك:
 رنمرالمظت،أممرمقك رف رالتزام راإلق،م رف ر ااراإلظ مرةق،،همرالم ال رهاإل، ،جره األرترتاهمرإترف رحقهقرالمة ،رفههمح،ظلرةم،رالتزم رهلمركاتزمرإترةالكر.رر
ه مرالمقهة،مرال ك،ك رالت رتاهمربا را،ته،كرالفضكا رنظ،ظه ،رالهتك رالا،ما رهلكسرلاح،امر
المظامرهتك را،ما ربا رالمظتأممر رإارنمرإق،مت رلم رمماهم .

ر(

)رررررر

ر ك تا رفك رتهافاراإلح ،مرالمهجلرلامقهة ر رهاإلح ،مر هراإلظ مر رهاإلح ،مرلكسرمتهافارفك ر.

ر(1

)ر

رن ،رلمرك خير ااراإلظ مرلاقااارةيرلقض ،رح،ج رثمركمه .ر() 9ررهمم ،رظةق ركتضى رنم رم ،را ل رإلك رجمهها رالفقه ،رنظام رهنحه رف،لظ ،ى را ج،ة رماتزمر
ةأحا،مراإلظ مرهة،ل، ،مرالم،مرهالق،،همرال اخاىرلا هل رلآلتىر:ر

1
9

)راإلم،مرمحم رنةهرز ا ر:رماجعرظ،ةقر رصر .1ر
)ر /ركهظجرالقاض،ه ر:رماجعرظ،ةقر رصر

ر.رر

)ر /رزاىرزك امر:رماجعرظ،ةقر رصر  1ر.ر
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ربا ر همرحك ،رالظ ،ىرالمظتأممرف ر ااراإلظ مرةيربا رم،ل ر

*رنمرال اكم راإلظ مك رحاك

هباض رممرنيرابت ا رهنب مرل رحقهق،رلمركم ه،رنير، ،مر اارةحامرا م،مرالايرح يرباك ر
ممرالمظامكمر.رر
هة،لت،لىرإاارم،رااتالرجاكم رممرالج اا مرظها رنا،،مرمتماق رةحقرالمة ،رنمرةحقرابرفإ ،ر
ك ةقرباك رنحا،مرالحظ مر  ،رةمهجلربق را م،مرماتزمرةهاألرا حا،مر.
*رام،ركجلرإق،م رالح رباك رحف، ،ربا رنممرالمجتمعراإلظ م رهم،م،رلافظ ،رهالمخ ،ارالت رق ر
كتاتلرباك رت ةكقرالمقهة رالمقاا رف رال هل راإلظ مك ر.
*رنمرممرك خيرال ك،اراإلظ مك رماتزمرةتاكرالفظ ،رهاكجر،م ىرممرك خيرل اا،،ر رهااارة ركظاقر
هكز ،رهكقاجرالمح ،،مرهتركم،قلربا ر األرالج اا مرف،لمق،لرةغكارالكرتركتفقرمعرال، ،مرالم،مر
هترمعرظك ،رال هل راإلظ مك .
*رقهيرا ح،،جرةم مرالتزامرالظ ،ىرالمظتأممرم،ركاجعرإل رحقهقرابر(رتم،لىر)رفهاارترك اىرإبف ،ألر
مم رالمقهة ر م رحق راب ر ه رحق رالجم،ب رام ،ركقهي را ح،،ج رن،فظهم ر رهحق رالجم،ب رنهل ر
ة،لاب،ك رف ركجهزرالتفاك رفك ر.

ر( 9

)ررررر

ر
ر

المطلب الثالث

احترام قوانين الدولة والنظام العام
واحترام الغرض من اإلقامة

9

)ر /ربة رالااكمرزك امر:رماجعرظ،ةقر رصر

ر.ر
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ىرنكض،رةمأرممراتلتزام،مرم،ه،ر:ر
ممرخ ير اارالم الرفإ ،ربا رب،تقرالظ،
ُ

أوالً  :التزام السائح احترام قوانين الدولة والنظام العام :

رالماةك رلغته ،رالاظمك ر رهمة ،ئ رال اكم راإلظ مك رالم
ر
اإلظ م ر كم رال هل ر رهالاغ
() 3

الا كظ رلات اكع

ار

رلالكركاتزمرا ج،ة رف رم ارة،حتاامرال كمراإلظ م رة،بتة،األرال كمرالاظم ر

لا هل ر رام،ركاتزمرة،حتاامرلغته،رالماةك رهب مراإلظ ،رإلكه،رة،بتة،ا ،رالاغ رالاظمك رف رالة

(

ف،لظ ،ى را ج،ة ركتظ،هي رمع راله  ،رف ر اا راتلتزام رإا ركفاأ ربا راي را

)ر.ر
خ،صر

المهجه كم ربا راقاكم رال هل راحتاام راي رقها،ك،ه ،ر رام ،ركاتزم رة،لخضهع رلقها،كم رال هل رهظا ته،ر
القض ،ك رهاإل ااك .

ر(

)ر

إم رالتزام رالظ ،ى را ج،ة رة،حتاام رقها،كم رال هل رالت ركأتهم رإلكه ،رنه ركقكمهم رةه ،ر ه رنمار
تفاض رالقها،كمرال هلك ر رهمظتقارباك رف رالق،،همرالمق،امرة،بتة،األرالتزام،رب،م،ر ره هرم،رق ركغ ،ر
بمرإك اا ر،صر اكىرة

ر ااراتلتزامر( ).ر

هلمركامرالح،يراالكرحت ر،ه،ك رال ،جرا هيرممرالقامرالم اكمرحت رقاامرةمأرال هير
امتك،زامرب ك رلاب،ك،رةمأرال هيرا خايرممرةك،ه،رب مرت ةكقرالقها،كمراله ،ك رباكهمر رهاالكر
ب مرمق،ض،تهمرنم،مرالمح،امراله ،ك ر رام،را،،مر ،،كراثكارممرالمقة،مرالت رتحهير همرخضهبهمر
لاظا ،م راإل ااك رف رال هل ر رها،م ركظاي رباكهم رقها،كم رهضمم رخ ك  ،رله ت را ج،،ل ر ر
هكتق،ضهمرنم،مرمح،امرخ،

رةهمر

رنهالمح،امرالمختا
رالق ،اك ر

رحظلرا حهاير رغكارنمر اار

ال، ،م رق رهل رإل رغكا راجم ر رهة،لت،لى رنضحم رق،ب راتلتزام را ج،،ل رة،حتاام رالقها،كم رهالاها ىر
اله ،ك ر) (.ر
3

)رالم ،رالث،،ك رممر ظتهار  91ر رالم ،رالث،،ك رممر ظتهار

 3ر رالم ،رالث،،ك رممر ظتهار

. 3ر

)ر /ربة رالم،ممرزمزمر:رماازرا ج،،لرف رالق،،همرال هلىرهالق،،همرالم ا رالمق،امر ر اارال،هض رالماةك ر رالق ،ار
رال ةم رالث،،ك ر ر  33ر رصر 33ر.ر
) ر  /رف ا ربة رالم،مم راك،أ ر :رالج،ظك رهمااز را ج،،ل رف رالق،،هم رال هلى رهالت اكع رالم ا ر ر اا رال،هض ر
الماةك رالق ،ا ر ر  99ر رصر

ر رر /رحظ،مرال كمرفتحىر ،،جر:رالماازرالق،،ه،ىرلألج،،لر ر اارال،هض ر

الماةك رالق ،ا ر رال ةم رالث،،ك ر ر  99ر رصر 13ر
) ر  /رنحم ربة رالااكم رظ م ر ر  /رمحم رالاهةى ر :رق،،هم رالج،ظدك رالم اك رهمااز را ج،،ل ر ر  33ر رصر
- 19ر 93ر.ر

)ر /رمحم رالاهةىر ر /رج،ةارظ،لمربة رالغف،ا:رنحا،مرالج،ظك رهماازرا ج،،لر ر اارال،هض رالماةك رالق ،ا ر ر
صر1

ر.ر
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إم رب م رتحمي رالظ ،ى ر اا راتلتزام ركجما رف رهضع رنفضي رمم راله  ،رف رال هل راكجر
كتمتع رة،لحقهق رهت ركتحمي راتلتزام،م رالمفاهض رباك رهمم ر األ راتلتزام،م رخضهب رلقها،كم رال هل ر
هاحتاام رله.،ر
هنكضً،رخضهب رلاظا ،مرالقض ،ك رهاإل ااك رف رال هل ره هرمة نرب،مرتركا رباك راظتث ،،امر

إترفكم،ركتماقرةم مرخضهعرنبض ،رالظاكرال ةاهم،ظ رهالق ،ا رها ظ ،رال هيرهالحاهم،مرلاظا ر
القض ،ك ر.ر
هتركاتزمرالظ ،ىرة،حتاامرقها،كمرال هل رفق رةيرماتزمرة،حتاامرال ك،،،مرا خايرهب مراإلظ ،ر
إلكه،ر رهكاتزمرة،حتاامرب ،امرهتق،لك رالمجتمعرالم ايرهب مرالخاهجربا رمقتضك،مرال، ،مرالم،مر ر
ه اارا مارتقتضك رم اح رال هل رف رضاها رالحف ،ربا ر هك ر مةه،رهب ،امرهتق،لك رمجتممه،ر
هحم،ك رمقهم،ت را ظ،ظك ر.ر

هة ً ،،ربا رالكرك،ةغ ربا رالظا ،مرالم اك رمااب ،ر اارا مارب ،رمم،ماته،رلألج،،لر ر
ةحكثرتفاأربا رايرنج،ة راتلتزامرة،حتاامرب ،امرهتق،لك رالمجتمعرالم ايرهب مرالخاهجربا ر
مقهم،ت را ظ،ظك رهآ اة رالم،م ر ركظتهي رف رالك رنم ركاهم را ج،ة رب،ة اًا رنم رظ ،ح ً،رنم رمقكم ً،رنمر

مته ً،،ر.ر

ام،رك،ةغ ربا رالظا ،مرالم اك رب مرغأرال اجربمر اارا مارتحمرنك ر بهيرمهم،ر
كامرةاكقه،راجالراتظتثم،اامرا ج،ةك ر رنهرت جكعرالظك،ح

(

).ر

اراه ر
إمر اارا ماركقعربا رنيرنج،ة رةغأرال ،اربمرف ،تهمرنهر،هعرإق،متهمرظها رنا،،ه ر

إق،م رب ،ك رنمرم قت ر رنهرنا،،هارممرنبض ،رالظاكرال ةاهم،ظ ر.ر

هباك رالتزامرةم مرات،تم ،رإل رنيرت ،كمرظك،ظ ر امرنهركتة ،رماا لرمت اف رنظ،ظه،ر

إح اثراهحرالفت ،رةكمرمختاجر ها جرال ملر.

ر(

)ر

هممراتلتزام،مرالمفاهض رباك رام،رها رف رالم ،ر

رممرالق،،همراقمر99لظ ،ر 9 3ر"ر

با را ج،،لرخ يرم رإق،متهمرف رنااض رجمههاك رم ارالماةك رنمركق مهارمت ر الرم،همرجهازر

الظفار رنهرالهثكق رالت رتقهمرمق،م رهغكارالكرممرا هااقرر رهنمرك لهارةم،ركظألهمرفك رممرةك،،،مر

هنمركتق مهارب ،رال الرإل رزاا رال اخاك رنهرفاهبه،ر رنهرمقارال ا رالمخت

)ر /رنحم ربة رالااكمرظ م ر ر /رمحم رالاهةىر:رماجعرظ،ةقر رصر  9ر.رر
)ر /بة رالم،ممرزمزمر:رماجعرظ،ةقر رصر  3ر.ر
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رف رالمكم ،رالمح ر

لهمر رهكجلرباكهمرف رح،ل رفق رنهرتاجرجهازرالظفارنهرالهثكق رإة غرمقارال ا رخ يرث ث رنك،مر

ممرت،اكخرالفق رنهرالتاجر.ر

هلميرالغ،ك رالت رن اا ،رالم اعرممرإك اا ر اارال،صرنمر ااراتلتزامرالمقاارةمهجة رتقتضك ر

ابتة،اامرالحف ،ربا راك،مرال هل رهنم،ه،رهظ م رمجتممه،ر.ر

ثانياً  :االلتزام باحترام الغرض من اإلقامة:

كاتزم رالظ ،ى رةم م رتج،هز رغاأ راإلق،م رالماخص رل رمم رقةي رظا

ف،لظ ،ىركم،عرباك رمة ،ا رنيرنغااأرنخايرغكارالظك،ح ر رهق ر ،مرالم ،ر

رال هل رالمضكف ر ر
رممرالق،،همراقمر

99رلظ ،ر 9 3ربا ر ااراتلتزامرفااامرن ،ر"رتركجهزرلألج،ة رالايراخصرل رف رال خهيرنهرف ر
اإلق،م رلغاأرممكمرنمركخ،لجر اارالغاأرإترةم رالح هيربا رإامرةالكرممرم كارب،مرم اح ر

الهجا رهالجهازامرهالج،ظك ر".ر

ف ركجهزرلألج،ة رالاير خيرالة
ن،

رالظك،ح رنمركم،اسربم رم،ر رنهرنمركقهمرةأير

رةق

رمه،ك ر رنهرتج،اك ر رنهر ،،بك ر رنهرغكا ،ر ،لم،رلمركح يربا رإامرةالكرممرالظا ،مر
(1

المخت

).ر

إمرالظ ،ىرالايرك،حاجربمرالغاأرالايرممرنجا رنت ركتماأرلحةم ،رفق رح مرالم ،ر
رمم رالق،،هم راقم ر 99رلظ ،ر 9 3رنظة،ل راإلةم ،ر" رت ركجهز رإةم ،را ج،ة رمم راهي راإلق،م ر
الخ،

رإترإاارا،مرف رهجه ألرم،ركه رنممرال هل رنهرظ مته،رف رال اخيرنهرالخ،اجرنهراقت ، ،ر

القهم ر رنهرال ح رالم،م ر رنهراآل الرالم،م ر رنهرالظاك ،رالم،م ر رنهرا،مرب،ل ربا رال هل ر.ر
هممرا مهارالت رته رنممرال هل رال اخا رنهرالخ،اج رهةمهجةه،رك،ته رالغاأرممراإلق،م ر
اقك،مرا ج،ة رة،لتجظسرنهرات تااكرف رالم اماامرض رال هل رالمضكف ر رنهرحت رض ر هل رنج،ةك ر
نخاير رهاالكرقك،مرا ج،ة رةأبم،يرفهضهك ر رنهرض،ا رة،ل هل ر رنهرالتاهكجرنهراإلب مرلماا لر
ظك،ظك رممك ،رنهرة ،ارنبم،يرال ب،ا رنهرنحك،رحك ،رالفظقرهالفجها.ر() 9ر
ثالثاً  :اإللتزام بإجراء الفحوصات الطبية عند دخوله :
كاتزمرالظ ،ىرةم،رتفاض رباك رالقها،كمرهالاها ىرالمممهيرةه،رفىرال هل رالمضكف رهالكرممر
خ يرإج اا رالفحه ،مرال ةك ر.ر
1
9

)ر /رنحم ربة رالااكمرظ م ر:رماجعرظ،ةقر رصر  9رر

)ر /رجم،يرمحمه رالاا ر.رماازرا ج،،لرف رالق،،ه،كمرالم دا رهالمق،امر.ر اارال،هض رالماةك ر رالق ،ا ر رصر
 3ر–ر

ر.ر
14

فكم رإلزام رالظ ،ى رةإج اا رالفحص رال ةى رقةي ر خهل رالة

رهظكا رمم رهظ ،ي رالهق،ك رممر

ا،ت ،ارا مااأرالهة ،ك رالمم ك رفىرالمجتمعرهت فىرا،تق،يرا مااأرالهااثك ) 9(.رر
هكمامرتظمك ر اارال،هعرممرالفحهصرال ةك رة،لفحهصرال ةك رالم ،ك ر رهاله جرم،ه،رالتأا ر

ممرخاهرالق ،مكمرنهرالظ ،حكمرممرا مااأرالهة ،ك رالمم ك رهخ ه ،را مااأرالمظتم ك رممر

الم جرا،إلك زر() 3ر رهفكاهسراهاه ،،رهاتلته،لرالاة رالهة ،ىرفكاهسر() (.)Cرر

فى رخ ي رالقام رالم،ضى رقفز رالمام رقفزام ر  ،ا رفى رمج،تم رب رتظكم ،رالمج،ي رال ةىر

هالم جىرفاق راات جرالمام ،رالم ك رممرا ظااارالمتماق رة ،مااأرهاكفك رب جه،ر.ر

هلم،را،،مرا مااأراثكا رهمت،هب رم،ه،رم ،هرغكارخ كارةيركم،لجرم ،راإل،ظ،م رهم،ه،رم،ر

هرخ كارمزممرلكسرل رب جر،،جىرا،إلك زر رهم،ه،رم،ر هرهة ،ىرك،تقيرإلىراآلخاكمرة،لمخ،ل ر

.فإمرم ،،رالفحصرال ة رلاظ ،ىرك هارحهير:ر

" را مااأ رالخ كا رالمزم ،رها مااأ رالفكاهظك رالهة ،ك رالتى رثةم را،تق،له ،رإلى راآلخاكمر

ة اكق رالمخ،ل را،لفكاهسرالمظةلرلماأراتلته،لرالاة رالهة ،ىر رهالفكاهسرالمظةلرلماأر،قصر
الم،،ب الماتظة راإلك زرة،إلض،ف رإلىرةمأرا مااأرالجا ك را،لجاامرهالةاص"ر.ر

همم رالممام رهضع رض،ة رلهاا رال،هع رمم را مااأ رةأ ،راي رماأ رمم رنه رم،فا رتكجهزر

رهكخاجربمر اارالض،ة را مااأرالتىرترتمثيرخ ها رباىرنيرنح ر
ر
الظم،حرنهراإلامرل رة،ل خهير

ممرال،،سرةيرمجا ربا رنهرماأرب،اأركتغالرباك رة ،هك رهالمض ،امر.ر
هة ،،رباىرالكرفممرحقرال هل رنمرتضعرهتتخارا،ف رالت اةكارالهق ،ك رممرا،ت ،ار األرا مااأره اار
م،نه ىرة رمجاسرمجمعرالفق راإلظ مىر( )ر رهممر األرالت اةكار:رر
) 9ر /رنحم رمحم را،م،مر:رالمهظهب رال ةك رالفقهك ر ر اارال،ف ،سرةكاهمر ر 333ر رصر
 ) 3ر  /رحظم ر

ح رال غكا :رم

1ر.

رم اهبك راتلتزام رة،لفحص رال ةى رقةي رالزهاج ر ر اا رالج،مم رالج ك ر

اتظا ،اك  331رصر9ر.ر
) راإلك ز ر :رماأ رخ كا ركظمى ر،قص رالم،،ب رالة ا رهكخت ا ر( )HIVراام رإك ز ر( )aidsر ى راخت ،ار
لام

اىرال ةىرالا رظكاهمرممراظمر اارالماأرهكم،ىرا،هك،ارالم،،ب رالماتظة ر رااجعر /رنحم رمحم رل فىر

نحم ر:راإلك زرهآث،األرال ابك رهالق،،ه،ك ر اارالج،مم رالج ك ر راتظا ،اك ر ر  33ر رصر
)رقاااراقمر:ر (9ر

ر.

)9/رة أمرماأر،قصرالم،،ب رالماتظلر(اإلك ز)ر َّ
إمرمجاسرمجمعرالفق راإلظ م رالم،مق ر

ف ر ها رم تماأل رالث،مم رةة ،ا رظكاي رةكجهام رةاه،،ي ر اا رالظ م رمم ر  -ر 1رمحام ر
حزكاامر(كه،كه)ر  99م رةم را

د رالمهافق ر

 -ر 1ر

ب رباىرالةحهثرالهاا رإلىرالمجمعرةخ هصرمهضهعرماأر،قصرالم،،ب ر

الماتظلر(اإلك ز) رهةم راظتم،ب رإلىرالم،،ق ،مرالت ر اامرحهل ر رهتةكمرم،ه،رنمرااتا،لرف،ح ت رالز،ىرهالاها ر
ن مرظةلرلألمااأرالج،ظك رالت رنخ ا ،راإلك زر(مت زم رالمهزرالم،،ب رالماتظل) رهنمرمح،اة رالااكا رهتهجك ر
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إمرإلزامرالظ ،ىرة،لفحصرال ةىرنماراظت ب،ألرهنلىرباك رالهاقعرحكثرتف مرفىرالمجتمم،مر
ر
هة ها رمخكف رالم ك رمم را مااأ رالهة ،ك رالمم ك رهلمي رالما رمم رحام،م رهب م رالظم،ح رلاظ ،ىر
ة خهيرا مااأرالمم ك ر هر ا اًرلاتةم،مراتجتم،بك ر رهاتقت  ،ك رالت رتتاتلرباىرا،ت ،ا ،ر.هلم،ر
كمثي ر اا رالماأ رمم رم ،اي رخ كا ركث،ا رحهله ،رالاثكا رمم رالج ي رمم رحكث رالمكزا،ك،م رالم،م ر
رلم جرالماض رالم ،ةكمرب ه ربا رم ،اا راتجتم،بك رهالةك ك ر.ر
المخ
ه ،،ك رإكج،ةك،م راثكا رباى رانظه ،رهق،ك رالمجتمع رمم رخ ا رتف ى را مااأ رالهة ،ك رالتىر
ر
ت كلرالمجتمعر.رر

المبحث الثاني

االلتزامات المالية
رر

لقد رحدداصرالقدد،،همرباد رت ،ددكمراتلت ازمدد،مرالم،لكد ر رهكق د رة،تلت ازمدد،مرالم،لكد رتاددكرا بةدد ،ر

الت ركتحماه،رالظ ،ىر"را ج،ة ر"ر.ر
كخضددعرالظدد ،ىرا ج،ة د رالمقددكمرف د رإقاددكمرال هل د رلا،ف د راتلت ازمدد،مرالت د رتفاضدده،رباك د رال هل د ر
ة،بتة،ا دد،رتزم د رلةق ،هدد،رهظ د مته،راهح د راجتم،بك د ر رفأهجددلرباك د رنمركاتددزمرة،لح ددهيربا د رتأ ددكا ر
ل د خهيرال هل د رهنهجةددمرباك د رنمركخضددعرلمددل رالتادد،لكجرالم،م د رهكاتددزمرالظدد ،ىرنكضدد،رة،لخضددهعرلمدد،ر
تفاض رال هل رممرض اا لر رهاظهمر.رر
ه اارنمار ةكمدىرةغداأرا دتاااهمرفدىرالتمتدعرةد،لماافقرالم،مد رلا هلد ر رهة،لتد،لىرالمظد،ها رمدعر
الجمكعرنم،مرا بة ،رالم،م رهتبتة،اامرالتض،ممراتجتم،ب ر.رر
هظهجر،ت،،هيرالكرممرخ يرالم ،للراآلتك ر:ر
َّ
كرنم راتلتزامرةتم،لكمراإلظ مرالح،كجر
اإلب مرهالظك،ح رهجه ر ،لح رتمتةاربهامير ،م رف رالهق،ك رم،ه،ر.رهتر
همح،اة رالااكا رها

ح رنجهز راإلب م رهم،ع را ف م رهالمظاظ م رالخاكم رهمااقة رالظك،ح رتمتةا رمم رالمهامير

ا ظ،ظك رلاهق،ك رممر األرا مااأر.قاارم،ركا ر:رف رح،ل رإ ،ة رنح رالزهجكمرةهاارالماأ رفإمرباك رنمركخةار
اآلخارهنمركتم،همرمم رف رإج اا امرالهق،ك را،ف ر.رهكه

نهتً ر :ر به رالجه،م رالمخت

رةم،ركا ر:رر

رف رال هي راإلظ مك رتتخ،ا را،ف رالت اةكا رلاهق،ك رمم راإلك ز رهمم،قة رمم ركقهم رة،قير

اإلك ز رإلى رغكاأل رمتمم اً ر .رام ،ركه ى رة،تخ،ا رم ،رتااأل رمم رإج اا ام رافكا رةهق،كتهم رمم راحتم،ي راإل ،ة رةماأر

اإلك زرر

ث،،ك ً،ر:رتهفكارالاب،ك رلام ،ةكمرةهاارالماأر.رهكجلرباىرالم ،لرنهرح،ميرالفكاهسرنمركتج،لرايرهظكا ركم ير
ةه،رغكاأل......ر رااجعرمهظهب رالقض،ك،رالفقهك رالمم ،ا رهاتفت ،راإلظ مىر ر /رباىرنحم رالظ،لهظىر
 339ر رماتة ر اارالقاآمر اارالاتلرالم اك ر رالق ،ا ر.
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رر

المطلب الو  :الحصو على تأشيرة دخو الدولة اإلسالمية .
المطلب الثانى  :االلتزام بأداء التكاليف العامة .
المطلب الثالث  :االلتزام بأداء الضرائب والرسوم .

المطلب األول
االلتزام بالحصول علي تأشيرة دخول الدولة اإلسالمية

(

)

)ر /رحفك رالظك رالح ا :رالم خيرإلىرالج،ظك رهماازرا ج،،لر اارالم ةهب،مرالج،ممك راإلظا ،اك ر ةم ر 331ر
رصر

ررر /ربة رالم،ممرزمزمر:رماازرا ج،،لرفىرالق،،همرال هل رهالق،،همرالم ايرالمق،امر ةم رث،،ك ر ر اار

ال،هض رالماةك رالق ،ا ر ر  33رصر  9ر /رب ،يرمحم رخكار:را ج،،لرفىرالق،،همرال هل رالمم ،ارهالت اكعر
الم اير ةم رنهلىر اارال،هض رالماةك رالق ،ا ر.ر  99رصر
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ر.ر

حداصرالقدد،،همراقدمر99رلظدد ،ر  33رباد رت ،ددكمر خدهيرا ج،،ددلرإلد رم ددا رهالدكرةمد رنمر
ح مرالم ،را هل رم ،رالمق ه رة ،ج،ة .ر( )ر
رر

إار ،مرالم ،را هل رمدمرالقد،،همرالم د،ارإلكد رباد رن،د ركمتةدارنج،ةكد،رفد رحادمر داارالقد،،همر

ايرممرتركتمتعرةج،ظك رجمههاك رم ارالماةك ر رهرت،صرالم ،رالث،لث رممراامرالق،،همر:ربا ررن ،ر
تركج ددهزر خ ددهيرجمههاكد د رم ددارالماةكد د ر رنهرالخ دداهجرم،ه دد ،رإترم ددمرا م دد،امرالتد د ركحد د

،رهزك ددار

ال اخاكد رةقدااارك د األر رهةدإامرمدمرالمه دجرالمخدتصر رهكادهمرالدكرة،لتأ دكارباد رجدهازرالظدفا رنهر
الهثكق رالت رتقهمرمق،م .

ر

همددمرخ د ير دداألرالمدد ،ر:رتركجددهزر خددهيرا ج،ة د رنهرالظدد ،ىرإترمددمرخ د يرالح ددهيربا د ر
مهافقد رالظدا ،مرالم داك رالمخت د رة اددلرممدكمركقد مرإلكهد،رلاتأ دكارباكد رة،لمهافقد رباد ر خدهير دداار
الظ ،ىرإل راإلقاكمر.ر
وعلي هذا الساس ينقسم هذا المطلب إلي النقاط اآلتية :
أوالً  :مفهوم التأشيرة :
فتأ كا رال خهير:ربة،ا ربمرإامر  ،ارممرظا ،مرال هل رة،لمهافق ربا رقةهيرا ج،ة ربا ر
نااضكه،ر.رر
هتفاأرالد هيرفد رنغادلرا حدهايراظدهم،ركد فمه،را ج،ةد رمق،ةديرح دهل رباد رتأ دكا ر خدهير
إقاكمه،ر رإترن ،رك،ةغ رنترتغ،ل رال هل رف ر األرالاظهمر رحتد رترت دايرب ،قد،رنمد،مرحاكد راإلفد اا رفد ر
الت،قيرةكمرال هي) (.ر
) ر ا ج،ة ر ه رمم رت ركتمتع رة،ل ف راله ،ك رهةمة،ا رنخا راي رمم رت ركحمي رج،ظك ر مل رال هل رهفق ،ر حا،مر
الج،ظك رالم اك ر.هبافمرالم ،را هلىرممرالق،،همراقمر 99رلظ ،ر 9 3رالمم يرا ج،ة رةأ ،رايرممرتركتمتعر
ةج،ظك رجمههاك رم ارالماةك ره هرتماكجركتفقرمعرالقهاب رالم،م رهكجميرممرا

حرا ج،ة رك ،اجراير

ممرتركتمتعرةهاألرالج،ظك رظها رنا،،مرل رج،ظك رممك ،رنمرا،مرب كمرالج،ظك رنهرمجههيرالج،ظك ر رهلق رن ةىر

اتبتااجرة،ل خ ك رالق،،ه،ك رلألج،ةىرمة نرمظام،رة رفىرا،ف را  ،م رالهضمك رالح كث ر ره هرمة نركظتجكلرام،ر

ةك،،رإلىرابتة،اامرالتم،ميرال هلىرممرجه ر رام،ركمكا رممرجه رنخا رت هارالفااراإل،ظ،،ىرالا رلمركم ركت هار
هجه رإ،ظ،مرمتجا رممر خ كت رالق،،ه،ك رةم رإلغ ،رالاقرهزهاير، ،مرالمةك ر.رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
ااجعر /ر ،مرباىر  ،قر ر /رحفك رالظك رالح ا ر:رمة ،ئرالق،،همرال هلىرالخ،صرالج،ظك رهماازرا ج،،لر ر اار
الم ةهب،مرالج،ممك ر را ظا ،اك ر ر ر 3 3ر رصر

ر.ررر

)ر /رحظ،مرال كمرفتح ر ،،جر:رالماازرالق،،ه ،رلألج،،لر ر اارال،هض رال ةم رث،،ك ر  99ر رصر99ر.ر
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هتةددايرال د هيرح،لكدد،رق دد،ايرجه د ،رف د رات تمدد،مرة اكق د رإب د ا رالتأ ددكا ر رهالددكرم،مدد،رلم د مر
تزهكا ،ر رفتحاصربا ر د،،بته،رمدمر،دهعرخد،صرمدمرالدهاقرال

دقرالمدزه رة،لم كد رمدمرالاظدهم،مر

الممق رالت رتركظهيرتقاك .،ر( )ر
هقد رنهجددلرالم داعرضدداها رنمركدتمرالتأ ددكارباددىرهثكقد رظددفارا ج،ةد رحتد ركظدمىرلد رةد خهير
اإلقاكمرالم ايرهالكرممرهزاا رال اخاك رنهرمدمرإحد يرالظدا ،مرالظك،ظدك ر رنهرالق ،داك ر رلجمههاكد ر
م ارالماةك رنهرنك ر ك رنخايرتتة، ،،رالحاهم رالم اك رلهاارالغاأ.ر( )رر
هكم ددكمرةقد دااارك د د ارم ددمرهزك ددارال اخاكد د رةمهافقد د رهزك ددارالخ،اجكد د رن،د دهاعرالتأ ددكاامر رهمد د ر
د حكته،ر ره اه رهاج اا امرم،حه ،رهاإلبف ،رم،ه،ر رهقكم رالاظهمرالت رتح يرب،ه،ر( )ر.ر
هق د ر د ارق دااارهزةددارال اخاك د راقددمر

 9ر

رلظدد ،ر 9 3رالمم د يرةدد،لقاااراقددمر 9رلظدد ،ر

ةت ،كمرنحا،مرالتأ كاامرهةك،مرن،هابه،ر.رر
ثانياً  :أنواع التأشيرات :
فق ر ،مرالم ،را هل رمدمرقدااارهزكدارال اخاكد راقدمر

رلظد ،ر 9 3رة دأمرت ،دكمرتأ دكاامر

ال خهيربا رنمرالتأ كاامرقظم،مر:ر
أوالًر:رالتأ كاامرال ةاهم،ظك رهم،رف رحامه،ر.ر
ثانياًر:رالتأ كاامرالم ،ك ر.ر
هظهجر،م،لجر اارالمهضهعرهفق،رلهاارالتقظكمر.ر
أوالً  :التأشيرات الدبلوماسية وما في حكمها :
أ -التأشيرات الدبلوماسية وما في حكمها التأشـيرات الخاصـة ولمهمـة وللمجاملـة وتخـتح بمنحهـا
وزارة الخارجية والهيئات الدبلوماسية في الخارج :
رهبا رالكرتم،ىرالتأ كاامرال ةاهم،ظك رلاف ،مراآلتك ر:ر
 -ح،ماهرجهازامرالظفارال ةاهم،ظك را ج،ةك ر.ر

)ر /ربة رالم،ممرزمزمر:رماازرا ج،،لرفىرالق،،همرال هل رهالق،،همرالم ايرالمق،امرماجعرظ،ةقررصر

) 1رااجعرالم ،ر( )رممرالق،،همر99رلظ ،ر. 9 3ر
) 9راجعرالم ،ر(

)رممرالق،،همر99رلظ ،ر 9 3ر.ر
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ر.ر

 حدد،ماهرج دهازامرالظددفارالم ،ك د را ج،ةك د رمددمرال خ ددك،مراهيرالما ،،د رالدداكمركمدد،ىر ،د اا مرف د رالجمههاك رالماةك رالمتح رجهازامرظفار ةاهم،ظك

(

)ر.

رلاف ،مراآلتك ر( )ر:ر

هتم،ىرالتأ كاامرالخ،

 ح،ماهرجهازامرالظفارالخ، -ح،ماهرتاااارالماهارالت رت

رهم،رف رحامه،ر.ر
ا ،ر ك را ممرالمتح ر.

 ح دد،ماهرجد دهازامرالظ ددفارالم ،كد د را ج،ةكد د رم ددمراهيرالما،،د د رال دداكمرةم دد،ىر ،دد اا مرفدد رالجمههاكد د رجهازامرظفارخ،

ر.ر( )ر

هق د راظددتح ثرالم دداعر،هبدد،رج ك د ارمددمرالتأ ددكاامره دهرتأ ددكاامرالمج،ما د رالت د رتمدد،ىرلاف دد،مر
اآلتك ر:ر
-رمدده فىرالهك دد،مرال هلكد رهالهادد،تمرالمتخ

د رهم،د هة رالد هيرفد رالمد تماامر رالدداكمركحماددهمر

جهازامرظفارب ،ك رهممركايرمم،ماتهمراالكر ،اارلماااز مر.ر
رالمه فددهمراإل ااكددهمرهالاتدد،ةكهمرالتدد،ةمهمرلاةمثدد،مرال ةاهم،ظددك رهالق ،دداك را ج،ةكد رالدداكمركحماددهمرجهازامرظفارب ،ك ر.ر
رنتة،عرالظاكرال ةاهم،ظ رهالق ،ا ر.ر( )ررب -الجهة المختصة بإصدار التأشيرات :
ح مرالم ،رالث،،ك رممرقااارهزكارالخ،اجك راقمر

رلظد ،ر

 9رالجهد رالمخت د رةإ د اار

التأ د ددكاامرال ةاهم،ظد ددك رهالتأ د ددكاامرالمج،ما د د ر رف ،د ددمربا د د رنمرتخد ددتصرهزاا رالخ،اجك د د رهالهك د دد،مر
ال ةاهم،ظك رف رالخ،اجرةم،ىرالتأ كاامرال ةاهم،ظك رهالخ،
المم،ك رةإ

اارالتأ كاامر

رهلمهم رهالمج،ما ر.رفما رالكرنمرالجه ر

رهزاا رالخ،اجك رهالهك ،مرال ةاهم،ظك رف رالخ،اجر.ر

ثانياً  :التأشيرات العادية :

هتختصرةم،حه،رهزاا رال اخاك ر(رم اح رالهجدا رهالجدهازامرهالج،ظدك رة،لقد ،ا ر)رنهرق ،داك،مر

الجمههاك رف رالخ،اجر.ر

(

)

) 9رالم ،رالااةم رممرقااارهزكارال اخاك راقمر

رلظ ،ر 9 3مرة أمرالتأ كاامر.ر

) 3ر /ربة رالم،ممرزمزمرماازرا ج،،لرفىرالق،،همرال هل رهالق،،همرالم ايرالمق،امرصر 9ر.ر
)رالم ،رالخ،مظ رممرقااارهزكارال اخاك راقمر
اارهزكارال اخاك راقمر
)رالم ،رالظ،ةم رممرقا ر

رلظ ،ر 9 3مرة أمرالتأ كاامر.ر

رلظ ،ر 9 3مرة أمرالتأ كاامر.ر

)رالم ،ت،مرا هل رهالث،،ك رممرقااارهزكارال اخاك راقمر

رلظ ،ر 9 3رف ر ،مرالتأ كاامر.ر
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والتأشيرات العادية نوعان -:
رتأ كا ر خهير.ر-رتأ كا رماهار.

(

)

هتم،ىرتأ كا رالماهارة اه رممك ،رلألج،ة رالايركاك رالظفارإل ر هلد رمد،رهتادهمرم دارفد ر
اكق ربا رالجه رالت ركاك ،ر.ر
هتتخارتأ كاامرال خهيرالم ،ك رب رن ا،يرتةم،رل،هعرالغاأرالم اا رتحقكق ر:ر
 التأشيرات السياحية :ت دد،صرالم دد ،ر 1رفد د رقد دااارهزك ددارال اخاكد د راق ددمر

رلظ دد ،ر 9 3رباد د رنمرتم دد،ىرق ،دداك،مر

الجمههاكد رفد رالخد،اجرتأ ددكاامرالد خهيرل ،لةكهد،رإاارلددمرتاددمرنظدم ،مرم اجد رباد رالقدها مرهلددمركاه،دهار
ممرالف ،مرالتد رتضدم،ته،رم ،دهاامرهزاا رالخ،اجكد ر رةحكدثرتادهمرالتأ دكا ر د،لح رل ظدتمم،يرخد ير
ظددت رن ددهاربا د را اثددارمددمرتدد،اكخرم،حهدد،ر ره دد،لح رلحق،م د رف د رالددة رم د رتت دااهحرةكددكمرنظددةهبكمر
هث ث رن هار رهالكرف رح،تمرالظدك،ح رهالزكد،ا رة داجرال ،داربدمرج،ظدك رال ،لدل رنهر ك،،تد ر همر
الاجهعرلهزاا رال اخاك ر رهااارانمرالق ،اك رإح،ل رال الرإل رهزاا رال اخاك رهجلرباكه،راادارا ظدة،لر
الت ر بمرإل رب مرم،ىرتأ كا ر( )ر.ر
فماد رالددكرالتأ دكاامرالظددك،حك ر د رالتد رتاتظددلرلم ددارن مكد رخ ،د ر ر ،داارلمد،رلد كه،رمددمر
تااثرثق،ف ر رهحض،ايرفاك ركجالرجمكعرا ج،،لربا راخت جرج،ظك،تهمرها،تم ،تهم( )ر.ر
هممرخ يرال،صرالمتق مركتضىرنمرتأ كا رال خهيرلاظك،ح رتأ دكا ر خدهيرب ،كد رمقكد رالمد رر
تم د رلألج،ة د رالددايركاك د رالمج د رإل د رم ددارلاظددك،ح رنهرلازكدد،ا رنكدد،رادد،مرظددةةه،ر رهتمدد،ىرةهاظ د ر
ق ،اك،مرالجمههاك رف رالخ،اجر رهتاهمر ،لح رل ظتمم،يرلم ر رن هارممرت،اكخرم،حه.،ر
هتم،ىرةغاأرالظك،ح رهالزك،ا رة اجرال ،اربمرج،ظك رال ،لدلرنهر ك،،تد ر همرالاجدهعرإلد ر
هزاا رال اخاك ر.ر
هكجهزرإب  ،رتأ كاامرجم،بك رلايرمجمهب رممرالظ ،حكمركتق مهمرإلكه،ر( )ر ر
)رالم ،ر

رممرقااارهزكارال اخاك راقمر

رلظ ،ر 9 3رف ر ،مرالتأ كاامر.ر

)رالم ،رالظ،ةم رب ا رممرقااارهزكارال اخاك راقمر

رلظ ،ر 9 3مرة أمرالتأ كاامر.ر

) 1رالم ،رالت،ظم رب ارممرقااارهزكارال اخاك راقمر

رلظ ،ر 9 3مرة أمرالتأ كاامر.ر

)ر /ربة رالم،ممرزمزمر:رماجعرظ،ةقرصر 9ر.ر
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هالم اعرف رإقاااألرلهاارال،هعرممرالتأ كاامرق رااب رن مك رالظك،ح رة،ل،ظة رلم ارهنثا ،رالفم،يرف ر
إ،م،ارالظك،ح .ر( )رر
 -2تأشيرات العم :
 ،د اًار مرم ددارمددمرالد هيراامرالاث،فد رالظددا،،ك رالم،لكد ر رهالتد رتاتفددعرفكهدد،ر،ظددة رالة ،لد ر ر

فق د رت د رالم دداعرف د رإب دد ،را ج،،ددلرتأ ددكاامر خددهيرالددة رةق د رالممددير رفاددمركجكددزرلاق ،دداك،مر
الم اك رم،ىرتأ كا ر خهيرةق

رالمميرإترةم رمهافق رهزاا رال اخاك ر رهم اح رالهجا رهالجدهازامر ر

هالج،ظك ر ةق،رلح،ج رالة رهلظا ته،رالتق كاك ر( )ر.ر
 تأشيرات طالب العلم :كم،ىر اارال،هعرممرالتأ كاامرةهاظ رالق ،اك،مرالم اك رف رالخ،اجرلممرك اةه،رممرااغة ر
اتلتحدد،قرةمم ،د رالتماددكمرةجمههاكد رم ددارالماةكد رإاارقد مرإقد اااارات،ةكدد،رمددمرالممهد رالمد اا راتلتحدد،قرةد ر
كفك رقةهل رضممر اة ر رهلاهاف كمرممرالحاهم رالت،ةعرله،رلتاق رالمامرف رم ار( ).ر
هكجلربا رالظ ،ىرنمركهضىرف رخ،تمرالتأ كا رالةك،،،مراآلتك ر:ر
راقمرالتأ كا ر.ر-راتظمر.ر

ررت،اكخرم،ىرالتأ كا ر.ر-رت،اكخرا،ته ،ر

-رم راإلق،م رالماخ

حك رالتأ كا ر.ر
رفكه،رف رالجمههاك ر.

(

)ر

المطلب الثاني

االلتزام بأداء التكاليف العامة

كتحميرالظد ،ىرا ج،ةد رةدةمأراتلت ازمد،مرال خ دك ر رها بةد ،رالم،مد رفد رال هلد رالتد ركقدكمر

فكهدد،رمق،ةدديرتمتم د رةددةمأرالحقددهقرفكهدد،ر رهالظدد ،ىرالمقددكمرف د رال هل د ركخضددعرلجمكددعرالتادد،لكجرالت د ر
تفاضه،رباك رال هل رة،بتة،ا ،رتزم رلةق ،ه،رهظ مته،راهح راجتم،بك ( ).ر

) 9ر /رحظ،مرال كمرفتح ر ،،جر:رالماازرالق،،ه ،رلألج،،ل رماجعرظ،ةقررصر .9ر
) 9رالم ،ر() 3رممرقااارهزكارال اخاك راقمر
) 3رالم ،ر(

)رممرقااارهزكارال اخاك راقمر

رلظ ،ر 9 3مرة أمرالتأ كاامر.ر
رلظ ،ر 9 3مرة أمرالتأ كاامر.ر

)ر /ربة رالم،ممرزمزمر:رماجعرظ،ةقر رصر91ر.ر
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هكق د رة،لتادد،لكجرالم،مد ر:رتاددكراتلت ازمدد،مرالتد رتضددمه،رال هلد رباد ربدد،تقرنف اا دد،رمظدد ،م ر

م،همرف ر فعربماك رالحك ،رف رالمجتمعره ه،،رم ،رهاظتقاااأل( ).رر

هكمتةددارفدداأر دداألراتلت ازمدد،مرباد ربدد،تقرا ج،ةد رالظدد ،ىرمق،ةدديرا،تف،بد رةدد،لماافقرالم،م د ر ر

ددير ددهرالمظدد،ها رةددكمرالدده ،ككمرها ج،،ددلرفد رالتحمدديرة،لتادد،لكجرها بةدد ،رالم،مد ر رامدد،ركخضددعر

ها

نكض،رلاتةمك رالم ،ك رهالكرلمهاجه رالاهااثرالت رق رتتماأرله،ر هل راإلق،م رهالفك،ضد،،،م رهالح اا دقر

ما ر رهكحقرلا هل رف ر األرا حدهايرنمرتفداأرباد راديرظدا،مرا قادكمره ،كدكمراد،،هارنمرنج،،دلر ر
الم ر
الهظدد ،يرالت د رق د رت اا دد،رم،،ظددة رلمهاجه د ر دداألرال دداهجراتظددتث ،،ك

التض،ممرراإلقاكم رهحم،ك رررا ممراتجتم،ب ر.رر

)

(رهالددكراظددت ،،ارإل د رابتةدد،اامر

ام،رنمرلا هل رنمرتقهمرنكض،رةتمة را فد اا رلاقكد،مرةأبمد،يرا مدمرالمد  ،رالتد رقد رتت اةهد،ر داألر

ال اهجراتظتث ،،ك ر راحف را ممرال اخا ر رنهرالمح،ف ربا رال ح رالم،م ر رهما،فحد را خ د،ار

الت رتتماأرله،رال هل .

)

(ر

هالمةددا رف د رتحمدديرالظدد ،ىرا ج،ة د رلهدداألرالتادد،لكجرالم،م د رنمرتمتددعرالظدد ،ىرا ج،ة د رةدد،لحقهقر
همرتحما رة،تلتزام،مرك يرإل رنمرك ةىرف رهضعرنفضديرممراله ،ككمرف رال هل رالت ركقكمرةه،ر ر
هالاكمركتمتمهمرة،لحقهقرهكتحماهمرة،تلتزام،مرالت رتفاضه،رباكهمر هلتهمر.ر
ام،ركجمير اارا ج،ة رف رهضعرنفضيربمرغكاألرممرالم،تمدكمرإلد رالد هيرالتد رك،تمد رإلكهد،ر
هالاكمر اهارمقكمكمرفكه،ر رإاركتحماهمر مرنكض،رة،لتاد،لكجرهاتلت ازمد،مرالتد رتفاضده،ربادكهمر هلدتهمر ر
هكادهمر،تكجد رمغ ،اتد رإقادكمر هلتد رإف تد رممد،ركفداأرباد رغكداألرمدمرالم،تمدكمرإلد ر هلتد رهادالكربد مر
تحما رم،ركفاأرباىرالم،تمكمرإلىرال هل رالت ركقكمرفكه،

)

(رإترنمر ،،كرةمأرالتا،لكجرتركتحماه،ر

ا ج،ة رهظتماأرفكم،ركا رم يرتحميرا ج،ة رلمختاجرالتا،لكجرالت ركتحماه،راله ،ككمر.ر
أوالً  :التكاليف الوطنية ذات الطابع السياسي :

)ر /رف ا ربة رالم،ممرراك،أر:رالمهجزرف رالج،ظكظ رهماازرا ج،،لرمر اارال،،هض رالماةك ر ر  99ر رصر
9

ر

)ر /رب ،مرال كمرالق ةىر:رالق،،همرال هلىرالخ،صرالج،ظك رهماازرا ج،،لر ةم رر  99ر-رصر9

ر

)ر ر/بة رالم،ممرزمزمر:رماازرا ج،،لرف رالق،،همرال هلىرهالق،،همرالم ا رالمق،امر ر اارال،هض رالماةك ر  33ر
ر رصر  3ر

)ر /رف ا ربة رالم،ممراك،أر:رماجعرظ،ةقر رصر

ر

)ر /رإة اا كمرنحم رإة اا كمر:رالج،ظك رهماازرا ج،،لر رماجعرظ،ةقر رصر 19ر
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الحقددهقرالظك،ظددك رهاجددلره  ،د رتركاتددزمرة د رإترالدده  ،ر رهتجددايرال د هيربا د رق ددا ،ربا د ر
المها ،كمرفق ر رف،لظ ،ىرا ج،ة رضكجربا ر األرال هل ر.ر
ف،ت،تخ،ة،مرالا ،ظك رهالت اكمك رحقرلاه  ،ر رهق ركاهمراله  ،رالايرمم رج،ظك رنخدايرقد ر
كحامرممرالتا ىرلمثير األرالم ،دلرامد،رنقدامرال ظ،تكاالم داك رال د ،ا ربقدلرثدها ر

رك،د،كارفدكممر

كتا ددىرلم ،ددلرا ددكسرالجمههاك د رنمركاددهمرمددمرنةددهكمرم داككم رهنتركاددهمرق د رحمدديرج،ظددك ر هل د ر
نخاي.ر
ففد د رالم دد ،ر(ر

ر)رك ددتا رف ددكممركتا ددىرا كظ دد،رلاجمههاكد د رنمركا ددهمرم د داك،رم ددمرنة ددهكمر

م اككمر رهنتركاهمرق رحميرج،ظك ر هل رنخاير رهنمركاهمرمتمتم،رةحقهق رالم ،ك رهالظك،ظك ر رهنتر
كاهمرمتزهج،رممرغكارم اير رهنتركقيرظ ،ركهمرفتىرة،لرالتا كىربمرناةمكمرظ ،رمك ك ر.ر

نمدد،رفكمدد،ركتماددقرةددأ ا رالخ م د رالمظددااك رفهدداارا مدداركقت دداربا د رنة،دد ،رالدده مر رهبا د رالددكر

فاكسرممرالهاجلرإلزام رة،ل ف،عربمر داألرالجم،بد راله ،كد رة،بتة،ا د،رهحد رظك،ظدك ر؛ر مر داارا مدار
كظددتهجلرالددهت رهالتضددحك رلا هل د ر رهتددا لرةمددأرال د هيرة،لظددم،حرلألج،،ددلرة،لقكدد،مرنهات ددتااكرف د ر

الخ مد د رالمظ ددااك رباد د رظ ددةكيراتختك دد،ارنير همرإلد دزامهمرة ددالكرهكاج ددعرال ددكرإلد د رتا ددهكمرج ددكارم ددمر
الماتزق ر(رmercenairesر) ف رمثير األرال هير رنهرتادهكمرمد،رك ادقرباكد ر"رالفاقد را ج،ةكد ر(ر La

legionetrangereر) همم األرال هيرفا،ظ،ر رهنكض،رقض رة رت اكعراتتح ،رالظهفكت رال  ،ارف ر

 9رظةتمةارظ ،رر

 9رممرالظم،حرلألج،،لرة،لت هعرف رجكهارال هل  ( 1).ر

ثانياً  :التكاليف العامة أو التعبئة المدنية :

ااا،،رظ،ةق،رنمرلا هل رنمرتازمرجمكعرالمقكمكمرفكه،رظها رنا،،هارنج،،لرنمره ،ككمرنمركظد ،مهار

ف رتحميرلا،ف راتلتزام،مرالت رته جرإل رالمح،ف ربا رنم،ه،رهظد مته،ر رهفد ر ا رمد،رتتمداأرلد ر
ممراهااثر ةكمك را،لفكض،،،مرها هة رهالح اا قر.ر

هك ا رالكرم،رها رف رالم ،ر ر/ر رممرالق،،همراقمر

رلظ ،ر 9 9رة دأمرح،لد رال دهاائر

هالمم يرة،لق،،همراقمر 1رلظ ،ر  91ر ر"رةأ ،رلا كسرالجمههاك رمت رنبا،مرح،ل رال دهاائرنمركتخدار

الت اةكارالم،،ظة رلامح،ف ربا را ممرهال، ،مرالم،مر"رر
هنكض،رالق،،همراقمر

رلظ ،ر 999رالمم يرةق،،همرالتمة رالم،م راقمر91رلظ ،ر 9 3ربا ر

األرالمة ،ئر رف ،مرالم ،را هل رم ،ربا رنمرتمامرالتمة رالم،م رةقدااارمدمرا دكسرالجمههاكد رفد ر

1

)رف ا ربة رالم،ممراك،أر:رالج،ظك رهماازرا ج،،لر رماجعرظ،ةقرصر
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ر

ح،ل رتهتارالم ق،مرال هلك ر رنهرقكد،مرخ دارالحدالر رنهر ،دهلرحدالر رنهرحد هثرادهااثرنهرنزمد،مر

ته را ممرالقهم ر.ر

ام،ر ،مرالم ،رالت،ظم ربا رن ،ر"رلا كسرالجمههاك رنهرممركفهض رنمرك

ارنماارةتااكدجر

ممرت بهرالضاها رإل رتااكف رهالكرلاقك،مرةمميرمدمرنبمد،يرالمجهده رالحاةد رنهرلمهاجهد رالادهااثرنهر

ا زم،مر.ر

المطلب الثالث

التزام السائح الجنبى بأداء الضرائب والرسوم المقررة للدولة
ا

ير هرالمظد،ها رةدكمرالده ،ككمرها ج،،دلرفدىرالتحمديرة،لتاد،لكجرها بةد ،رالم،مد ر رهبادىر

ااركاتزمرا ج،ةىرالظ ،ىرةأ ا رالض اا لرالتىرتفاضه،رال هل رباىراله ،ككمرظها رةظها ر.ر
هخضهعرا ج،ةىرلاض اا لرنمار ةكمىركفاض را تاااهمرفدىرالتمتدعرةد،لماافقرالم،مد رلا هلد ر ر
هة،لت،لىرالمظ،ها رةكمرالجمكعرنم،مرا بة ،رالم،م رهباك رابتة،اامرالتض،ممراتجتم،بى). ( 9رر
ه ددهركاتددزمرةد فعرالضد اا لرهالاظددهمرالمة ،ددا رنهرغكددارالمة ،ددا را،لضد اا لرالمقدداا رباددىرالظدداعر
هالخ م،مر.رر
هكظددكارالقدد،،همرالم ددا رة د ر دداألراتلت ازمدد،مرباددىرمدد،ر ددهرمظددتقارباك د رفددىرالت داكم،مر
المق،ا ،د رمددمرحكددثرتحمدديرا ج،ةددىرة د فعرالض د اا لرمتددىرا،،ددمرم ددار ددىرم د ارال د خير رنهرمهقددعر
المدد،يرالخ،ضددعرلاض داكة ر رنهرإق،متد رالممتدد ،رفددىرم ددارةحكددثركاددهمرتحماد رة،لض داكة رمق،ةدديرتمتم د ر
ة،لحقهقرهاف ،ت رممرالماافقرالم،م رة،ل هل ر). ( 9ر
ام،ركجهزرإخض،عرالظد ،ىرا ج،ةىرلض اا لرإض،فك رمق،ةيرتمتم رةحقراإلق،م رهحم،ك رال هل ر
لد ر رامدد،ركتمدكمرباكد رةه دف ربضدهارفدىرمجتمددعرال هلد رالتددىركقدكمرفددىرإقاكمهد،رنمركظدد ،مرفدىر فددعرن ر
ضااركه ر اارالمجتمعر رهة ف رخ،

رفىرال اهجراتظدتث ،،ك رب،د رحد هثرادهااثر ةكمكد رمثدير

الفكض دد،،،مرهالددزتزيرهالح اا ددقرها هة د رنهرفددىرحدد،تمرالحدداهلرها زمدد،مرال اخاك د ر رفددكمامرإخضدد،عر

) 9ر /رزاىرزك امر:رماجعرظ،ةقر رص  9ر ر /ربة رالم،ممرزمزمر:رماازرا ج،،لرفىرالق،،همرال هلىرهالق،،همر
الم ا رالمق،امر رماجعرظ،ةقر رص  3ر.ر

 ) 9ر  /رنحم ربة رالااكمرظ م ر ر  /رمحم رالاهةى ر:رق،،هم رالج،ظك رالم اك رهمااز را ج،،ل ر رماجع رظ،ةق ر ر
ص  9ر.ر
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ا ج،ةىرل، ،مرالتمة د رالم،مد رلألمدهايرها فد اا ر رهقد رجدا رالممديرالد هلىربادىرتمدهكأرا ج،،دلربدمر
ا مهايرالتىرتمراتظتك

رباكه،رلمهاجه رم،رتتماأرل رال هل رممرنخ ،اراظتث ،،ك ر). (13ر

هتاتلرباىرالتزامرالظ ،ىرة،لتا،لكجرالم،لك رمظأل راتز هاجرالضاكةىر ره ىرنمرم،يرا ج،ةدىر
اك رنهر هل رنج،ةك رنخا رفدىر،فدسرالهقدمر رهفدىر

ق ركخضعرلاضاكة رفىر هل رإق،مت رهفىر هلت را

ظددةكيرالتغاددلرباددىرالددكرتجددا رالد هيربدد ،رباددىرحاهدد،ربددمر اكددقراتتف،قكدد،مرالخ ،د رلم،ددعراتز هاجر
الضاكةىر.ر
هكحقرلا هل رتااكفهمرة،لم ،اا رفىرمهاجه رال اهجراتظتث ،،ك رالتىرق رتتماأرله،ر رةير
هباكهمرالم ،اا رةأ،فظهمرا،لتزامرااتىرفىرمهاجه ر األرالاهااثرت ةكق،رلمة نرالتض،ممراتجتم،بىر ر
ة،بتة،ا مرنبض ،رفماككمرفىرالجم،ب راله ،ك رلم ا.رر
هق ر ،مرالم ،را هلىرممرق،،همرالتمة رالم،م راقمر 91رلظ ،ر 9 3رالمم يرة،لق،،همراقمر
رلظ ،ر 999رباىرنمر(رتمامرالتمة رالم،م رةقااارممرا كسرالجمههاك رفىرح،ل رتهتارالم ق،مر
ال هلك رنهرقك،مرخ ارالحالر رنهر ،هلرحالر رنهرح هثراهااثرنهرنزم،مرته را ممرالق رهمىر).ر
هق رخهلمرنحا،مر اارالق،،همرلا كسرالجمههاك رنهرممركفهض رظا

راتظتك

رباىرالمها ر

ا هلك رنهرالغاا ك رالمماها رلألف اا ر رنهرباىربق،اتهمرنهرمح تهمرالتج،اك رهال ،،بك رهغكارالكرممر
المها رال زم رلمهاجه ر األرالاهااثر رمعرتمهكأر ت را

خ،صرة،لتمهكض،مرالم،،ظة ر (1 ).رر

الخــاتمة
أوالً  :النتــائج :ر-رر

 )13ر  /رنحم رمحم رنحم رماكجى ر :ر الت ،كم رالق،،ه،ى رل خهي رهمم،ما رالج،،ل رفى رم ا ر ر اا رال،هض رالماةك ر ر
الق ،ا ر ر  33ر رص19ر.ر

)1ر /ربة رالم،ممرزمزمر:رماجعرظ،ةقر رص  3ر.ر
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رال داكم راإلظ د مك رنب ددمرلاظدد ،ىرا ج،ةددىرالمظددتأممرحقددهقرلددمرك دديرإلكهدد،رن رت داكعرفا د رمددمرالحقهقرم،رلامظامرهالامى
-رم ير

حك رال اكم راإلظ مك رلايرزم،مرهما،مر رهحا ده،رال د ك رباد رغكدارالمظدامرالظد ،ىر

إل ر اج رلمرك يرإلكه،رنيرت اكعرنخار رف،لفق راإلظ م رت،،هيرا،ف ر،هاح رالم ق،مراإل،ظ،،ك ر؛ر
فإاارح ثرتج،هزرفإ،م،ر هرجهيرةأحا،مراإلظ مرهافت اا ربا رنحا،م ر.ر

رنة،حددمرال داكم راإلظ د مك رالظددك،ح رةدديرحثددمرال،دد،سرباكهدد،ر ره بددمرلاظددكارف د را اأررلات د ةارهالتفاكددار رهنمركدداهحربددمر،فظ د رمدد،رلددمركاتاددلرمحامد ًد،رفحامددمرالظددك،ح رالج،ظددك ر؛ره د رنمرك،تقددير

الظ ،ىرممرنجيرمم،اظ رب ق،مرج،ظك رغكارم اهب ر.ر

رنة دد،حراإلظدد مرالتم،م دديرم ددعرن دديرالات دد،لر ره ،ددارإلد د را ك دد،مرا خ دداير ،ددا رتظ دد،مىرفدد رإ دد،ارالم ق دد،مرهالحد دهاا رهم ددمرث ددمرفه ددهركد د بهار ا م دد،رإلد د رالمد د ير رهالتظ دد،مىرممه ددمرظد دها رفد د رالمجتم ددعر

اإلظ م ر رنهرخ،اج ر.ر

ركحقرلاظ ،ىرا ج،ةىر خهير ااراإلظ مرفدىرح،لد رح دهل ربادىربقد ركظدمىربقد را مد،مر رهفدىرالقدد،،همرفددإمرلاظدد ،ىرا ج،ةددىرحددقر خددهيرا ااضددىرالم داك ر؛رإترنمرالم دداعرقك د ر خهل د ر حادد،مر

اق،ةته،رباك ر رهالكرممرخ يرجهازرالظفار رهاامر  ،ارممرالظا ،مرالمخت د رفدىرال هلد ره دهر
م،كظمىرةتأ كا رال خهير.ر

رلاظ ،ىرةمجا ر خهل رال هل راإلظ مك ركقعرباىرب،تق رالتزام،مرتتماقرةمااب ،ر دمهارالمظدامكمر رهبد د مرض دداا مر رهنمركات ددزمرنحا دد،مراإلظد د مر ره ددااركتف ددقرم ددعرالق دد،،همرالهض ددمىرف ددىرإلد دزامرالظ دد ،ىر

ا ج،ةددىرةدد،حتاامرقدها،كمرال رهلد رهال ،دد،مرالمدد،مر رهنمركحتددامرالغدداأرمددمراإلق،مد ر رهنمرتازمد رال هلد ر
ةإج اا رالفحه ،مرال ةك رال زم رب ،ر خهل ر رهالكرهق،ك رلامجتمعرممرا مااأرالتىراةم،ركادهمر

ح،ماه،ر رهب مرالظم،حرلممركحميرنك،رممر األرا مااأرالمم ك رة خهيرالة ر.ر

ثانياً  :التوصــيات :

ركجددلربا دىرال هل د رل د ا رالمف،ظ د رهالمخ،لفدد،مرالتددىرتقددعرمددمرالظدد ،ىرنمركاددهمر ،دد،كرتهبك د رفماك د رلامخ،لفدد،مرالتددىرتقددعرمددمرالظدد ،ىر رخ ،د رالمتادداا ر رهالددكرلتج،ددلرت ةكددقرالقدد،،همرباك د ر رهحتددىر
تتقددعرفددىرمحدديراتخددت جر ر دديرك ةددقرالقدد،،همرنمرترإرهالددكرمددمرخ د يرإكجدد ،رم اااددزر رهما،تددلر
لتهبك رالظك،حر رهاا  ،مرةقها،كمرال هل رهب مرالخاهجرباكه،ر.رر
ركجلر به رالظك،حرا ج،،لرغكارالمظامكمرإلىر كدمرابر رهالدكرةممافد رمد،رنهجةد رالد كمرالح،كدجرممرحقهقرلهمر رهم،رنلزمهمرة رممرهاجة،مر.ر
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ركجلر ااظ رنحا،مرال اكم راإلظ مك ر ،ه،رظةلرممرنظدة،لرزكد ،راإلكمد،مرةد،بر ر ره ك،د رالحدقر؛رفإمرله،ر ةغ ر رهمكز رترتمافه،رالقها،كمرالهضمك ر.ر
ر،ه ىرةتهجك رال هل رإلىرت هكارماافقرالظدك،ح ر؛رلمد،رلاظدك،ح رمدمرآثد،ارمهمد ر ك،كد رظك،ظدك ر راقت  ،ك ر.ر
ركجدلربادىراديرمقدكمرفدىرال هلد راإلظد مك رنمرك دمارالظد ،ىرةد ،ممر رها مد،مرم،دارلح د ر خهلد رإلددىرناأرالم دد،ار رنهرغكددا رمددمرنمدد،امراله ددهيرةحق ،ة د ر رهنمتمت د رةمجددا ر خهل د رإلددىرا مدد،امر
المخ

رتظتقة،ل ر رها،ته ،رة،ظتقاااألرفىرمحيرإق،مت ر رنهرما،مرزك،ات ر.ر

-1ركجلرباىرحا،مرالمظامكمراتلتزامرةأحا،مرال اكم راإلظ مك رفىرا مهارال اخاك ر رهالخ،اجك ر.ر
-9ر،ه ددىرال هل د رإكج د ،رهظدد ،يرمتم د رإلك دد،يرال ددها رال ،،ددم ربددمراإلظ د مرهن ا د ر رمددمرخ د ير
التماكددجرة،إلظد مرامدد،رن اا دد،رابرهاظددهل ر رهالتفاكددقرةددكمراإلظد مرةه ددف ر ك،دد ،رهةددكمرهاقددعرةمددأر
المظامكمرالكهمر.رررر
ركجددلرباددىرادديرنجهددز رال هل د رادد،إلب مر رهاجدد،يرال د كمر رهال ددا رهغكددا مرنمركقددهمرادديرة د رهاألرف،إلب مركقهمرة هاألرفىرت ،ك رالظك،ح ر رهالمميرباىرجالرالظك،حر رهتة كارا ج،،دلرة،لم،د ،قر
الظددك،حك رة،ل هلد ر رهكقددهمراجدد،يرالد كمرةتة ددكا مرةثق،فد رالمجتمددعراإلظد مىر ره ،ددارهظد ك رالد كمر
اإلظ مىر رهاج،يرال ا رفىرتهفكارا مم رها م،مرلهمر هايرم رإق،متهم...الخر
ركجددلرباددىرال هل د رنمرتاددزمرالظدد ،حكمرة،ظددتمم،يرالاغ د رالماةك د رفددىرمخدد ،ةتهمر رهتمدد،ماتهمرمددعرالجه،مرالاظمك ر هايرم رإق،متهمرفىرم ار.ر
ر
ر
ر
ر
ر

قائمة المراجع الواردة بالبحث
أوالً  :مراجع التراث :
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 أحكام القرآن  :أحمد بن على الرازى أبو بكر الجصاص  ،المتوفى سنة  73هـ  ،إحياء التراثالعربى بيروت . 2991 ،
 -أحكام القرآن  :ألبى بكر محمد بن عبد هللا ابن العربى  ،المتوفى سنة

 3هـ  ،دار الكتب

العلمية بيروت .
 الذخيرة  :لإلمام أحمد بن إدريس القرافى  ،المتوفى سنة  48هـ  ،دار الغرب اإلسالمى،بيروت . 299 ،
 المهذب  :ألبي اسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازى  ،المتوفى سنة  74هـ  ،دار الفكر ،بيروت .
 أحكام أهل الذمة  :شمس الدين أبى عبد هللا محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزيه  ،المتوفى سنة 732هـ  ،الرمادى للنشر  ،الدمام ط . 2997 ، 2

ثانيا ً  :المراجع الشرعيه
 د /أحمد محمد كنعان  :الموسوعة الطبية الفقهية  ،دار النفائس بيروت 2000 ، د /أحمد محمد لطفى أحمد  :اإليدز وآثاره الشرعية والقانونية ،دار الجامعة الجديدة  ،االسكندريةط .2005
 اإلمام محمد أبو زهرة  :العالقات الدولية في اإلسالم  ،دار الفكر العربى القاهرة .1995 ، د /الشحات إبراهيم منصور  :حقوق الطفل وآثارها بين الشريعة اإلسالمية والقوانينالوضعية دار الجامعة الجديدة  ،األسكندرية .. 2011 ،
 د /حسن صالح الصغير :مدى مشروعية االلتزام بالفحص الطبى قبل الزواج  ،دار الجامعةالجديدة  ،االسكندرية 2007 ،
 د /زكى زكى زيدان  :حقوق السائح وواجباته فى الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى  ،التركىللكمبيوتر  ،طنطا  ،ط ، 1998 ، 1ص.3
د /عبد الكريم زيدان  .أحكام الذميين والمستأمنين في دار اإلسالم  ،رسالة دكتوراه ،حقوق القاهرة ،
.2941
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 د/علي أحمد السالوس :موسوعة القضايا الفقهيه المعاصرة  ،مكتبة دار القرأن ودار الكتبالمصرية القاهرة .2008 ،
 د /على حسن الخربوطلى  :اإلسالم وأهل الذمة  .سلسلة التعريف باإلسالم  .المجلس األعلىللشئون اإلسالمية  ،القاهرة .1969
 د /محمد رأفت عثمان  :الحقوق والواجبات والعالقات الدولية في االسالم  .دار الضياء  ،القاهرة ،الطبعة الرابعة .1991،
 د /محمد منصور حمزة  :الحماية الشرعية والقانونية للحيازة العرضية  ،المكتب العربىلإلصدارات القانونية  ،طبعة . 2010
 د /يوسف القرضاوى  :غير المسلمين في المجتمع اإلسالمى ،مكتبة الرسالة  ،الطبعة السادسة.1994

ثالثا ً  :المراجع القانونيه
 د /إبراهيم أحمد إبراهيم  :القانون الدولي الخاص الجنسية ومركز األجانب ،طبعة .1993 د  /أحمد عبد الكريم سالمه  :القانون الدولى الخاص الجنسية والموطن ومركز األجانب  ،طبعةأولى  ،دار النهضة العربية .1338
 د /أحمد عبد الكريم سالمة  ،د /محمد الروبى  :قانون الجنسية المصرية ومركز األجانب ،. 133
 د /أحمد محمد أحمد مليجى  :التنظيم القانونى لدخول ومعاملة الجانب فى مصر  ،دار النهضةالعربية  ،القاهرة 133 ،
 د /السيد أحمد على بدوى  :المركز القانونى لألجانب  ،دار الكتب القانونية  ،المحلة الكبرى.1338
 د /جمال محمود الكردى  :مركز األجانب فى القانونين المصرى والمقارن  ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
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 د /حسام الدين فتحى ناصف  :المركز القانونى لألجانب  ،دار النهضة العربية القاهرة ،الطبعةالثانية . 2994 ،
 د /حفيظة السيد الحداد  :المدخل إلى الجنسية ومركز األجانب دار المطبوعات الجامعيةاإلسكندرية طبعة 1337
 د /سعيد السيد على  :نطاق وأحكام مسئولية الدولة ،دار الكتاب الحديث ،القاهرة.2012 ، د /عادل محمد خير  :األجانب فى القانون الدولي المعاصر والتشريع المصري طبعة أولى دارالنهضة العربية القاهرة ،2993 .
 د /عبد العزيز محمد سرحان  :اإلطار القانونى لحقوق اإلنسان فى القانون الدولى  ،دار الهناللطباعة  ،ط2987 ، 2
 د /عبد الكريم عوض خليفة  :القانون الدولى لحقوق اإلنسان دار الجامعة الجديدة  ،األسكندرية ،.132
 د /عبد المنعم زمزم  :مركز األجانب في القانون الدولى والقانون المصرى المقارن  ،دارالنهضة العربية  ،القاهرة  ،الطبعة الثانية .1333 ،
 د /عصام الدين القصبى  :القانون الدولى الخاص الجنسية ومركز األجانب طبعة . 2984 د /فؤاد عبد المنعم رياض  :الجنسية ومركز األجانب في القانون الدولى والتشريعالمصرى  ،دار النهضة العربية ،القاهرة . 299 ،
 د /محمد الروبى  ،د /جابر سالم عبد الغفار :أحكام الجنسية ومركز األجانب  ،دار النهضةالعربية  ،القاهرة
 د /هشام على صادق  ،د /حفيظة السيد الحداد  :مبادئ القانون الدولى الخاص الجنسية ومركزاألجانب  ،دار المطبوعات الجامعية  ،األسكندرية  ،ط . 298 . 1323
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الفهــــــــرس
الموضــــــــوع

الصفحة

 المقـدمة خطة البحثررالتزامات السائح فى الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعى
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2

 المبحث األول  :االلتزامات غير المالية المطلب األول  :االلتزام بمراعاة شعور المسلمين المطلب الثاني  :االلتزام بأحكام اإلسالم المطلب الثالث  :احترام قوانين الدولة والنظام العام والتزام الغرض مناإلقامة

2

 المبحث الثاني  :االلتزامات المالية المطلب األول :االلتزام بالحصول علي تأشيرة دخول الدولة اإلسالمية -المطلب الثاني  :االلتزام بأداء التكاليف العامة

2

 -المطلب الثالث :االلتزام بدفع الضرائب والرسوم المقررة للدولة

2

 -الخاتمة

2

 -قائمة المراجع

2

 -الفهرس
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