
وذريته،                      لدينه  صوًنا  تعالى؛  الله  عند  ذلك  ويحتسب  املسلمني، 
وال يعّرض نفَسه للبالء والفنت.

ما  إلى  نُظر  إذا  الّسوريني  الالجئني  املنُع في حال  ويتأّكد  ثالًثا: 
كثيرٍة،  ِمن مخاطَر عظيمٍة، ومفاسَد  اللجوَء واإلقامَة  يكتنف هذا 

ومنها:
- عدُم أمن الطرق، وغلبُة احتمال الهالك، كما في الّسفر بالزوارق 

البحرية عن طريِق الّتهريب.
- التكاليُف املاّدية الباهظة، وما يصاحُب ذلك ِمن احتياٍل، وتزويٍر 

يتحّمل املسافُر تبعتَه عند اكتشاِفه.
وهجرةُ  أبنائها،  وخيرةَ  أكباِدها،  فلذاِت  الّشامّيِة  البالِد  َفْقُد   -
نَُخِبها، وأصحاِب العقول فيها وهي أحوُج ما تكون إليهم؛ ليرابطوا 
على ثغوِرها في مختلف املجاالت العسكرية، واإلغاثية، واإلعالمية، 

والتربوية ، وغيرها.
الّسنة،  أهِل  تهجير  في  أطماِعه  حتقيِق  في  الّنظاِم  مساعدةُ   -
تركيبة  تغيير  إلى  وصواًل  واستبدالهم،  مناطِقهم  ِمن  وتفريِغهم 

ّكاِن في البالِد. السُّ
 

رابعًا: في التجنس قدٌر زائد على مجرد اإلقامة باخلضوع والتبعية 
للّدولة صاحبة اجلنسية، والّتعهد باحلفاظ على نُظِمها الّسياسية، 
يؤدي  وقد  عنها،  فاِع  للدِّ واالستعداَد  واالقتصادية،  واالجتماعية، 
أنظاُر  التي اختلفت فيها  النوازل  ِمن  الّتجنُّس  لها، ومسألُة  للوالء 

املفتني بحسب األحوال والّصور.
اإلسالمّيِة،      غيِر  وِل  الدُّ بجنسية  التجّنُس  حترمُي  يترجح:  والذي 
في  االضطهاد  بسبب  جنسيتَه  فقد  كَمن  الّضرورة،  حال  في  إال 
بلده، أو ُضيِّق عليه بسبِبها، أو عَجز عن استخراج األوراق الثبوتية 
الالزمة، ولم يستطع أْن يحصل على جنسية بلٍد ِمن بالد املسلمني.

قال الشيخ علي الطنطاوي في »فتاواه«: »وِمن املمنوِع على املسلم 
أْن يأخَذ جنسيَة دولٍة غير مسلمٍة؛ ألنه يكون حينئٍذ ملتزًما بإطاعِة 
أوامِرها، واّتباع قوانيِنها، بحيُث ال يجوُز له مخالفتُها، أو اخلروُج 
عليها، إال إذا اضُطّر إلى ذلك اضطراراً، ولم يعمل ما ينافي شرَع 

الله«.
محمد  الشيخ  الدولي  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  وقال 

احلبيب ابن خوجة في بحثه املنشور في مجلة املجمع الفقهي:
»التجنُُّس باجلنسياِت غيِر املسلمِة سواًء كانت أمريكيًة، أو أوربيًة، 
أو غيرها، قد تكوُن جائزًة إذا دعت الضرورة إليه، ال حًبا للتشبِه 
بشرِط  بصفاتهم،  االتصاِف  أو  بأسماِئهم،  والتَّسمي  الكفِر  بأهِل 
أن ال يؤدَي هذا التَّجنُّس إلى تعطيِل أو نقِص شيٍء من أموِر دينه،      
ه إلى مواالِة أعداِء الله، وإال فال، قال تعالى: }ِإالَّ َمْن أُْكِرهَ  أو يَُجرُّ

مَياِن{ إلخ اآلية«. َوَقلْبُُه ُمْطَمِئنٌّ ِباإْلِ
أّما إْن كان الّتجنُّس يتضمن مواالًة تاّمًة للكافرين، أو الّرضى عن 
ديِنهم، أو تفضيَل القواننِي اجلاهليِة على أحكام الّشريعة، أو الرضى 

بها: فهذا ِمن الّرّدة، والعياذ بالله.

وأخريًا:
ينبغي على َمن اضُطرَّ للخروج ِمن سورية -وخاّصًة الالجئني إلى 
بالٍد أجنبيٍة، أو بعيدة- االستمراُر في مناصرة إخوانهم في سورية، 
ْعم املعنوي: بالتواُصل  ودول اللجوء، باإلعانة املاّدية املختلفة، والدَّ
والتثبيت والّتصبير، واملُشاركة في الفعاليات الّدعوية، واالجتماعية 
والسياسية وغيرها لنصرة الشعب املجاهد، وبذل املستطاع للتواصل 
رين والُكتَّاب والصحفيِّني، ِمن أجل إبراز القضيَّة للنَّاس في  مع املفكِّ
البلد الذي يعيشون فيه، واحِلرص على فضح أكاذيب النِّظام، ونشر 

جرائمه، وبذل اجلهِد في توعية النَّاس بهذه القضيَّة العادلة.
نسأل اللَه سبحانه أْن يصلَح أحوال املسلمني عموماً، وأهِل الشام 
على  وينصَرهم  كربتَهم،  وينّفَس  فرَجهم،  يعّجَل  وأن  خصوصاً، 

عدوِّهم، ويرّد املهّجرين منهم إلى ديارهم ساملني.
واحلمد لله رب العاملني.
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حكم هجرة السوريني إىل بالد غري 
املسلمني، والتجنس جبنسيتها

الســؤال:يلجأ عــددٌ مــن الســورين الذيــن دفعتهــم ظــروف 
احلــرب إىل اخلــروج مــن ســورية للســفر إىل بــالد غربيــة، 
ملــا جيدونــه مــن تســهيالتٍ يف املعيشــة، وفــرص احلصــول 
علــى عمــٍل، ورمبــا يهــدف بعضهــم إىل احلصــول علــى 
اســتخراج  صعوبــات  بعــد  جنســية  أو  دائمــةٍ،  إقامــةٍ 
جوازاهتــم مــن ســفارات النظام،وقــد يكــون ذلــك رغبــًة يف 
تأمــني حيــاة مســتقرةٍ،فما حكــم ذلــك؟ أفيدونــا بــارك 

اهلل فيكــم.
اجلواب:

الُم على رسوِل الله ]، أّما بعُد: الةُ والسَّ احلمُد لله، والصَّ
غير  البالد  إلى  الّشام  بالد  ِمن  واالنتقاِل  الّسفِر  في  فاألصُل 
ذلك  ِمن  ويُستثنى  املنع،  هو:  احلالية  الّظروف  في  اإلسالمية 
بلًدا ِمن بالد املسلمني يعيُش فيها، فيجوز  املضطرُّ الذي ال يجد 
له االنتقاُل للعيش في بالد الكفاِر على أْن ينتقَل منها متى ارتفعت 
وِل غير اإلسالمية ال يجوز  ضرورتُه، وكذلك التجّنُس بجنسيِة الدُّ

إال ملن اضطر إلى ذلك، وبياُن ذلك في الّنقاط الّتالية:
أواًل: الواجُب على املسلم املضطر للخروج ِمن بلده: البحُث عن بالٍد 
إسالميٍة يأمن فيها على دينه ونفسه وماله ، ويختار ِمن هذه البالد 

أسلَمها لدينه، وأحفَظها لعرضه .
قال تعالى: }َوَمن يَُهاِجْر ِفي َسِبيِل اللِّه يَِجْد ِفي األَْرِض ُمَراَغًما َكِثيًرا 

َوَسَعًة{ ]النساء: 100[.
قال الطبري في »تفسيره«: »ومن يُفارق أرَض الشرك وأهلَها هرًبا 
بدينه منها ومنهم، إلى أرض اإلسالم وأهلها املؤمنني ... يجد هذا 
املهاجر في سبيل الله مهرًبا وجناًة، ورحاًبا فسيحة«. )بتصرف يسير(.
وقد جاء في حديث توبة قاتل املئة نفٍس: )انَْطِلْق ِإلَى أَْرِض َكَذا َوَكَذا، 
َفِإنَّ ِبَها أُنَاًسا يَْعبُُدوَن اللَه َفاْعبُِد اللَه َمَعُهْم، َواَل تَْرِجْع ِإلَى أَْرِضَك، َفِإنََّها 

أَْرُض َسْوٍء( متفق عليه، واللفظ ملسلم.

وال شّك أنَّ العيَش في بالد املسلمني له أثٌر ظاهٌر على اإلنسان في 
طاعته وعبادته، وتربية أبنائه.

ويجتنب املسلُم الّسفَر، والهجرة إلى البالد التي ينتشر فيها الكفُر، 
ويكثر فيها الفساُد والفنُت - بالد الغرب - ملا في ذلك ِمن مخاطَر 

كثيرٍة، منها:
1- الفتنُة في الّدين بسبب حال تلك املجتمعات ِمن الفساد الّديني، 
واالنحالل اخُللُقي في مختلف مجاالِت احلياِة، واألماكِن اخلاصة 

والعامة، ووسائِل اإلعالِم وغيرها.
يراعي  ال  في مجتمٍع  لنشأتهم  األبناء؛  على مستقبل  2- اخلشيُة 
مرافق  وجميع  الّتعليم،  وأنظمة  املدارِس،  في  واألخالق  الّديَن 
الدين  من  انسالخهم  ورّبا  انحرافهم،  بخطِر  يُنذر  املجتمع، مما 

بالكلية.
3- ما حتويه قواننُي تلك البلداِن ِمن أحكام مخالفٍة للشريعِة تُخل 
بقيام الرجل على أسرته، وتتيح للدولة انتزاَع الوالية على الزوجة 

واألبناء، وتوِكُل أمَر رعايتهم وتربيتهم ألُسٍر أو مؤسسات.
تلك  بعض  في  اإلسالِم  ببعِض شعائِر  القيام  على  القدرة  ٤-عدُم 

البالد.
الرِّضى  أو  محبتهم،  في  الوقوع  أو  بالكفار،  االفتتان  خطُر   -٥
بدينهم، أو منكراتهم، أو مواالتهم، وإعانِتهم على املسلمني؛ بسبب 

طول املعاشرة، وكثرة املخالطة.

ثانيًا : يختلف حكُم اإلقامة في بالد الكفر بحسب أحوال اإلنسان، 
والظروف احمليطة به:

1- ال جتوز اإلقامُة في تلك البالِد، واللجوءُ إليها إذا خشي املسلُم 
هوات،     الشَّ أو  بهات،  الشُّ الفتنَة في دينه، سواء كان ذلك ِمن قبيل 
أو كان مستضَعًفا ال يتمّكن ِمن إقامِة الّشعائِر اإلسالميِة، أو ال يأمُن 
على نفِسه، أو ماِله، أو ِعرِضه؛ ألنَّ اللَه تبارك وتعالى توّعد الذين 
هذه  على  وهم  اإلسالم،  دار  إلى  الكفر  بالد  ِمن  الهجرةَ  يتركون 
احلال، فكيف بن هاجر إليها؟! قال سبحانه: }إّن الذين توّفاهُم 
املالئكُة ظاملي أنفِسهْم قالوا فيَم ُكنتم قالوا كّنا مستضعفنَي في األرِض 
قالوا ألم تكْن أرُض اللِه واِسعًة فتُهاجروا فيها فأولئك َمأواُهم َجهنَُّم 

وساءْت َمصيراً{ ]النساء: 98[.

قال ابُن كثيٍر في »تفسيره«: »هذه اآليُة الكرميُة عاّمٌة في كلِّ َمن 
أقام بني ظهراني املشركني، وهو قادٌر على الهجرِة، وليس متمّكًنا 
ِمن إقامِة الّدين، فهو ظالٌم لنفِسه، مرتكٌب حراًما باإلجماع، وبنصِّ 

هذه اآلية«.
وقال الّنووي في روضة الطالبني: »املسلُم إْن كان ضعيًفا في دار 
الكفر ال يقِدُر على إظهار الّدين، حُرَم عليه اإلقامُة هناك، وجتب 

عليه الهجرةُ إلى دار اإلسالم«.
واشترط  اإلسالم،  على  الصحابة  ِمن  عدًدا   [ النبي  بايع  وقد 
عليهم عدَم اإلقامة بني املشركني، ففي حديث بَْهَز بِن َحكيٍم، عن 
أبيه، عن َجّده : أن الرسول ] قال له: )اَل يَْقَبُل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمْن 
ُمْشِرٍك بَْعَدَما أَْسلََم َعَماًل، أَْو يَُفاِرَق امْلُْشِرِكنَي ِإلَى امْلُْسِلِمنَي( رواه النسائي، 

وابن ماجه.
قال ابُن حجر في »فتح الباري« عن هذا احلديث وما جاء في معناه 

ِمن األحاديث: »وهذا محموٌل على َمن لم يأمن على دينه«.
2- يجوز الّسفُر إلى بالِد الكفِر اآلمنِة للمضطِر إذا لم يجد بلًدا 
مسلًما آمًنا يقيم فيه، أو يلجأ إليه، ويتقي الله في دينه ما استطاع، 
كما هاجر املسلمون املستضعفون إلى بالد احلبشة؛ ألّن فيها مِلًكا 
عادالً، ال يُظلم عنده أحٌد، وتقييُده باملضطر؛ ملا سبقت اإلشارةُ إليه 
ِمن املفاسد الكثيرة في اإلقامة بينهم، التي إن سلم ِمن بعضها فال 

يسلم ِمن بعضها اآلخر.
قال ابُن حزٍم في »احمللى«: »وأّما َمن فّر إلى أرض احلرِب؛ لظلٍم 
في  يجْد  ولم  عليهم،  أعانهم  وال  املسلمنَي،  يحارب  ولم  خافه، 

املسلمني َمن يُجيره، فهذا ال شيَء عليه؛ ألنه مضطٌر ُمكَرهٌ«.
ومما يلحق بالّضرورة، أو احلاجة التي تنّزُل منزلتَها في الّظروف 
عدُم  أو  إسالمية،  بالٍد  إلى  الوصول  على  القدرة  عدُم  احلالية 
سماحها له باإلقامة فيها، أو احلاجُة إلى عالج ال يتوفر إال فيها، 

ونحو ذلك، ويسعى ُجهَده في حفظ نفِسه، وَمن واله الله أمَرهم.
وَمن سافر إلى تلك البالد مضطًرا فعليه أْن ينوَي الّرجوَع واالنتقاَل 

إلحدى البالد اإلسالمية متى زالت الضرورةُ، وقَدر على ذلك.
وال ينبغي للمسلم أْن يتساهَل في اإلقامة بني الكّفار لغير ضرورة، 
مع  نفَسه  يصبر  بل  املعيشة،  في  ه  الترفُّ أو  ب،  التكسُّ كفضول 


