
املنطقة،  في  فوي  الصّ املشروع  لسقوط  مةٌ  مقدّ اجملرم  األسدي 
بدايةٌ  فهو  افضة  والرّ الباطنيني  رجس  ن  مِ دمشق  رت  ّ هِ طُ وإذا 

هاينة بإذن الله. ن رجس الصّ لتطهير بيت املقدس مِ

تخصيص أهل الوطن بالرعاية وتولي املناصب في الدولة:
في  غيرهم  على  مهم  قدّ أو   ، بأمرٍ بلده  أهلَ  اإلنسانُ  خصّ  إذا 
واالعتبارات  احلدود،  وجود  ذلك  على  وحمله  االهتمام، 
ن احلقوق  ن خدمة أهل البلد، وتعطيه مِ نه مِ الواقعية التي متكّ
ن بذل ذلك لغير أهل  والتسهيالت ما ال يعطاه غيره، ومتنعه مِ
ن احلكمةِ واملصلحةِ أن يخصَّ  بلده؛ فال حرجَ في ذلك، بل إنَّ مِ
ن االهتمام واجلهد؛  هم مبزيد مِ عاة واملصلحون دولهم وبالدَ الدّ
حرجَ  وال  لغيرهم،  سر  يتيّ ال  ما  فيها  قوا  يحقّ أن  ميكنهم  ألنه 
وريني إلى سورية، واملصريني  لُّ اهتمام السّ عندئذ أن ينصرف جُ
 { نيَ بِ رَ قْ َ األْ كَ  تَ يرَ شِ عَ رْ  ذِ نْ أَ {وَ الله:  قال  كما  وهكذا،  مصر،  إلى 
وأباك،  ك،  أمَّ تعول:  مبن  (ابدأ  احلديث:  وفي   ،(٢١٤ (الشعراء: 

ك، وأخاك، ثمّ أدناك، أدناك) رواه النسائي.  وأختَ
ن  مِ العامة  الشؤون  في  ووجهائها  البالد  أهلِ  تقدمي  أنَّ  كما 
الوالء للتراب على  ن  أمرٌ مشروع، وليس هو مِ الواليات وغيرها 
بل  املستعمر،  الرضا بحدود  ن  مِ وال  اإلسالمية،  األخوة  حساب 
وأهله،  اإلسالم  خلدمة  وتوظيفه  الواقع،  وفقه  الوعي  ن  مِ هو 
أو قبيلة  الله عليه وسلم يجعل لكلّ قومٍ  النبيُّ صلى  وقد كان 

كتيبةً في اجلهاد، ويجعل لهم رايةً كما فعل في فتح مكة.

 غير املشروع في حب الوطن:
بوطنه  اإلنسان  ق  يتعلَّ كأن  م،  محرَّ إلى  الوطن  حبُّ  فضي  يُ قد 
ن أجل البقاء في الوطن،  فيتركَ الهجرةَ واجلهادَ في سبيل الله مِ
قدرةٍ  وعدم  مشقةٍ  ن  مِ يصيبه  ما  مع  دنيوية،  ملصالح  ا  تغليبً أو 
الذين  الله  ذمَّ  وقد  شرعي،  عذر  دون  دينه  شعائر  إقامة  على 
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س بجنسية أخرى: جنُّ حكم التّ
س بجنسية بالدٍ إسالميةٍ أخرى: جائز ال إشكال فيه.  التجنُ

س بجنسية البالد غير اإلسالمية ففيه قدرٌ زائد على  جنُّ ا التّ أمّ
اجلنسية،  صاحبة  ولة  للدّ والتبعية  باخلضوع  اإلقامة:  مجرد 
واالجتماعية،  ياسية،  السّ ها  ظمِ نُ على  باحلفاظ  عهد  والتّ
لها،  للوالء  يؤدي  وقد  عنها،  فاعِ  ّ للدِ واالستعدادَ  واالقتصادية، 
املفتني  أنظارُ  فيها  اختلفت  التي  النوازل  ن  مِ س  جنُّ التّ ومسألةُ 

ور.  بحسب األحوال والصّ
 ، ةِ ولِ غيرِ اإلسالميّ سُ بجنسية الدُّ ح: حترميُ التجنّ والذي يترجّ
في  االضطهاد  ه بسبب  ن فقد جنسيتَ كمَ رورة،  الضّ إال في حال 
ز عن استخراج األوراق الثبوتية  ها، أو عجَ ق عليه بسببِ ّ يِ بلده، أو ضُ
ن بالد املسلمني.  الالزمة، ولم يستطع أنْ يحصل على جنسية بلدٍ مِ
ن املمنوعِ على املسلم أنْ  قال الشيخ علي الطنطاوي في  فتاواه : ومِ
ا بإطاعةِ  ؛ ألنه يكون حينئذٍ ملتزمً يأخذَ جنسيةَ دولةٍ غير مسلمةٍ
ها، أو اخلروجُ  ها، بحيثُ ال يجوزُ له مخالفتُ باع قوانينِ ها، واتّ أوامرِ

رّ إلى ذلك اضطراراً، ولم يعمل ما ينافي شرعَ الله". عليها، إال إذا اضطُ

محمد  الشيخ  الدولي  اإلسالمي  الفقه  جملمع  العام  األمني  وقال 
الفقهي:  املنشور في مجلة اجملمع  احلبيب ابن خوجة في بحثه 
 ، ، أو أوربيةً سُ باجلنسياتِ غيرِ املسلمةِ سواءً كانت أمريكيةً "التجنُّ
ا للتشبهِ  أو غيرها، قد تكونُ جائزةً  إذا دعت الضرورة إليه، ال حبً
هم،  أو االتصافِ بصفاتهم، بشرطِ أن  سمي بأسمائِ بأهلِ الكفرِ والتَّ
س إلى تعطيلِ أو نقصِ شيءٍ من أمورِ دينه،  جنُّ ال يؤديَ هذا التَّ

هَ  رِ كْ نْ أُ الَّ مَ ه إلى مواالةِ أعداءِ الله، وإال فال، قال تعالى: (إِ رُّ جُ أو يَ
) إلخ اآلية".  انِ ميَ ِ اإلْ ّ بِ نٌ ئِ مَ طْ هُ مُ بُ لْ قَ وَ

ضى عن  ةً للكافرين، أو الرّ س يتضمن مواالةً تامّ جنُّ ا إنْ كان التّ أمّ
ريعة،  الشّ أحكام  على  اجلاهليةِ  القواننيِ  تفضيلَ  أو  هم،  دينِ

ة، والعياذ بالله. دّ ن الرّ أو الرضى بها: فهذا مِ

 ( نيَ مِ لِ سْ مُ لْ ا ى  لَ إِ نيَ  كِ رِ شْ مُ لْ ا قَ  رِ ا فَ يُ وْ  أَ  ، الً مَ عَ مَ  لَ سْ أَ ا  مَ دَ عْ بَ
رواه النسائي، وابن ماجه. 

في  جاء  وما  احلديث  هذا  عن  الباري  فتح  في   حجر  ابنُ  قال 
ن لم يأمن على دينه".  ن األحاديث: "وهذا محمولٌ على مَ معناه مِ

ن يسافر لإلقامة في بالد الكفار ال يأمن  ا ممّ وال يخفى أنّ كثيرً
ن أهم ما يتعرض له املسلم في تلك البالد: على دينه، ومِ

الفساد  ن  مِ اجملتمعات  تلك  حال  بسبب  ين  الدّ في  الفتنةُ   -  ١
 ، احلياةِ مجاالتِ  مختلف  في  قي  لُ اخلُ واالنحالل  يني،  الدّ

واألماكنِ اخلاصة والعامة، ووسائلِ اإلعالمِ وغيرها. 
مجتمعٍ  في  لنشأتهم  األبناء؛  مستقبل  على  اخلشيةُ   -  ٢

عليم، وجميع  ، وأنظمة التّ ال يراعي القيم اإلسالمية في املدارسِ
ن  ما انسالخهم مِ نذر بخطرِ انحرافهم، وربّ مرافق اجملتمع، مما يُ

ين بالكلية.  الدّ
ن أحكام مخالفةٍ للشريعةِ  ٣ - ما حتويه قواننيُ تلك البلدانِ مِ
الوالية  انتزاعَ  للدولة  وتتيح  أسرته،  على  الرجل  بقوامة  خل  تُ
وتربيتهم  رعايتهم  أمرَ  لُ  وتوكِ واألبناء،  الزوجة  على 

سرٍ  أو  مؤسسات.  ألُ
٤ - عدمُ القدرة على القيام ببعضِ الواجبات والشعائرِ اإلسالمِ 

في بعض تلك البالد. 
ضا  ّ الرِ أو  محبتهم،  في  الوقوع  أو  بالكفار،  االفتتان  خطرُ   -  ٥
املسلمني؛  على  هم  وإعانتِ مواالتهم،  أو  منكراتهم،  أو  بدينهم، 

بسبب طول املعاشرة، وكثرة اخملالطة. 
فيها:  يعيشُ  املسلمني  بالد  ن  مِ ا  بلدً يجد  ال  الذي  املضطرُّ  ا  أمَّ
، وعليه أن يتقي الله في  فرُ إلى بالدِ الكفرِ اآلمنةِ فيجوز له السّ
هم ما استطاع، ويدلّ لذلك أنّ النبي  دينه، وفيمن واله الله أمرَ
إلى بالد احلبشة؛ ألنّ  بالهجرة  املستضعفني  أذن ألصحابه   ]

 . ظلم عنده أحدٌ ، ال يُ ا عادالً كً فيها ملِ

ينَ  ذِ الَّ نَّ  {إِ تعالى:  قال  الوعيد،  بأشد  دهم  وتوعَّ ذلك،  يفعلون 
ا  نَّ كُ وا  الُ قَ مْ  تُ نْ كُ يمَ  فِ وا  الُ قَ مْ  هِ سِ فُ نْ أَ ي  مِ الِ ظَ ةُ  كَ ئِ الَ مَ الْ مُ  اهُ فَّ وَ تَ
وا  رُ اجِ هَ تُ ةً فَ عَ اسِ هِ وَ ضُ اللَّ رْ نْ أَ كُ مْ تَ لَ وا أَ الُ ضِ قَ رْ َ ي األْ نيَ فِ فِ عَ ضْ تَ سْ مُ
.(٩٧ (النساء:  ا}  يرً صِ مَ تْ  اءَ سَ وَ مُ  نَّ هَ جَ مْ  اهُ وَ أْ مَ كَ  ئِ ولَ أُ فَ ا  يهَ فِ

ه  وعطاءَ ه  وبراءَ ه  والءَ فيجعلَ  للوطن،  ب  يتعصَّ أن  ذلك:  ن  ومِ
ونصرته  والءه  ويعقدُ  للوطن،  عصبيةً  ودفاعه  وقتاله  ه  ومنعَ
تباعدت  مهما  إخوة  فاملسلمون  والوطن،  للجنسية  عصبيةً 
وال يجوز  كالبنيان،  للمسلم  واملسلم  ديارهم،  وتناءت  أقطارهم 
بحالٍ أن تطغى احلدودُ على الرابطة املقدسة التي رضيها الله 
 : لى تعا له  قو في  لك  ذ ر  تقرَّ كما   ، منني ملؤ ا ه  د لعبا

} (احلجرات: ١٠) . ةٌ وَ خْ ونَ إِ نُ مِ ؤْ مُ ا الْ مَ نَّ {إِ
وبلده،  جنسيته  أساس  على  ويعادي  يوالي  أن  املسلمُ  فليحذر 
ابن  محبة  فيقدمَ  ين،  الدّ رابط  على  بلده  رابط  م  ّ قدِ يُ أن  ن  ومِ
بلده الفاسق على ابن دولةٍ أخرى صالحٍ ألجل جنسيته فحسب، 
أو ينشطَ ملساعدة املنكوبني املسلمني في دولته، وال يكترثَ ملن 
كانوا أشدَّ حاجةً في دولة أخرى بحجة أنه يحمل جنسية هذه 

الدولة، وال يحمل جنسية الدولة األخرى.

حكم االنتقال من سورية إلى بالدٍ أخرى  في هذه الظرف:
التي  املسلمني  بالد  ن  مِ غيرها  إلى  سورية  ن  مِ االنتقال  يجوز 
ن هذه البالد  يأمن فيها املرءُ على دينه ونفسه وماله، ويختار مِ
لإلقامة  خروجه  كان  سواء  لعرضه،  ها  وأحفظَ لدينه،  ها  أسلمَ

والعمل فيها، أو ألي غرض آخر مباح. 
ا  ذَ ضِ كَ ى أَرْ لَ قْ إِ لِ طَ : (انْ وقد جاء في حديث توبة قاتل املئة نفسٍ
ى  لَ عْ إِ جِ رْ الَ تَ ، وَ مْ هُ عَ دِ اللهَ مَ بُ اعْ ونَ اللهَ فَ دُ بُ عْ ا يَ اسً نَ ا أُ هَ نَّ بِ إِ ا، فَ ذَ كَ وَ

)  متفق عليه، واللفظ ملسلم.  ءٍ وْ ضُ سَ ا أَرْ هَ نَّ إِ ، فَ كَ ضِ رْ أَ
عيني  لواجب  تضييعٌ  واالنتقال  السفر  هذا  في  كان  إن  لكن 
كفايةِ  أو  ورعايتهما،  الوالدين   ّ برِ أو  العيني،  اجلهاد  كواجب 

نظرٌة شرعيٌة في ظلِّ ا�حداث التي تشهدها
الّساحُة الّسوريُة المعاصرة 



املنطقة،  في  فوي  الصّ املشروع  لسقوط  مةٌ  مقدّ اجملرم  األسدي 
بدايةٌ  فهو  افضة  والرّ الباطنيني  رجس  ن  مِ دمشق  رت  ّ هِ طُ وإذا 

هاينة بإذن الله. ن رجس الصّ لتطهير بيت املقدس مِ

تخصيص أهل الوطن بالرعاية وتولي املناصب في الدولة:
في  غيرهم  على  مهم  قدّ أو   ، بأمرٍ بلده  أهلَ  اإلنسانُ  خصّ  إذا 
واالعتبارات  احلدود،  وجود  ذلك  على  وحمله  االهتمام، 
ن احلقوق  ن خدمة أهل البلد، وتعطيه مِ نه مِ الواقعية التي متكّ
ن بذل ذلك لغير أهل  والتسهيالت ما ال يعطاه غيره، ومتنعه مِ
ن احلكمةِ واملصلحةِ أن يخصَّ  بلده؛ فال حرجَ في ذلك، بل إنَّ مِ
ن االهتمام واجلهد؛  هم مبزيد مِ عاة واملصلحون دولهم وبالدَ الدّ
حرجَ  وال  لغيرهم،  سر  يتيّ ال  ما  فيها  قوا  يحقّ أن  ميكنهم  ألنه 
وريني إلى سورية، واملصريني  لُّ اهتمام السّ عندئذ أن ينصرف جُ
 { نيَ بِ رَ قْ َ األْ كَ  تَ يرَ شِ عَ رْ  ذِ نْ أَ {وَ الله:  قال  كما  وهكذا،  مصر،  إلى 
وأباك،  ك،  أمَّ تعول:  مبن  (ابدأ  احلديث:  وفي   ،(٢١٤ (الشعراء: 

ك، وأخاك، ثمّ أدناك، أدناك) رواه النسائي.  وأختَ
ن  مِ العامة  الشؤون  في  ووجهائها  البالد  أهلِ  تقدمي  أنَّ  كما 
الوالء للتراب على  ن  أمرٌ مشروع، وليس هو مِ الواليات وغيرها 
بل  املستعمر،  الرضا بحدود  ن  مِ وال  اإلسالمية،  األخوة  حساب 
وأهله،  اإلسالم  خلدمة  وتوظيفه  الواقع،  وفقه  الوعي  ن  مِ هو 
أو قبيلة  الله عليه وسلم يجعل لكلّ قومٍ  النبيُّ صلى  وقد كان 

كتيبةً في اجلهاد، ويجعل لهم رايةً كما فعل في فتح مكة.

 غير املشروع في حب الوطن:
بوطنه  اإلنسان  ق  يتعلَّ كأن  م،  محرَّ إلى  الوطن  حبُّ  فضي  يُ قد 
ن أجل البقاء في الوطن،  فيتركَ الهجرةَ واجلهادَ في سبيل الله مِ
قدرةٍ  وعدم  مشقةٍ  ن  مِ يصيبه  ما  مع  دنيوية،  ملصالح  ا  تغليبً أو 
الذين  الله  ذمَّ  وقد  شرعي،  عذر  دون  دينه  شعائر  إقامة  على 

ن شرور  إنّ احلمدَ لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله مِ
ن يضلل  ن يهد الله فال مضلَّ له، ومَ ن سيئات أعمالنا، مَ أنفسنا ومِ
فال هادي له، ونشهد أال إله إال الله وحده ال شريك له، ونشهد أنّ 

محمداً عبده ورسوله، وبعد: 
وهو  الفطرة،  ن  مِ الوطن  وحبُّ  ن،  كَ والسَّ اإلقامة  مكانُ  فالوطنُ 
با  املكان الذي فيه ذكريات الصّ ه  دليلُ صدق االنتماء، ليس ألنَّ
ن  ن األهل واألصحاب، ومَ شأةِ فحسب، بل ملن يعيش عليه مِ والنّ

يشترك معهم في الطباعِ والعادات، واللغة واللهجة.

 حبُّ الوطن واالهتمامُ به أمرٌ مشروع:
ن  كِ مِ ن مكة وقف يودعها ويقول: (ما أَطيبَ بي [ مِ ملا هاجر النّ
 ( كِ تُ غيرَ كنْ نكِ ما سَ جوني مِ ومي أخرَ ، ولوال أنَّ قَ كِ إليَّ بلدٍ وأحبَّ

رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.  
املهاجرين،  على  ثقلتْ  وسكنها،  املدينة  إلى   ] انتقل  وحينما 
ب  ّ : (اللهم حبِ الم قائالً الة والسّ وكانت أرضَ وباء، فدعا عليه الصّ
حها لنا) متفق عليه، فأقام  ، وصحّ نا مكةَ أو أشدَّ ّ إلينا املدينةَ كحبِ
إليه،  البالد  أحبّ  ن  مِ أصبحت  حتى  ها،  وأحبَّ فها  وألِ دولته،  بها 
هُ  تَ لَ عَ راحِ ضَ وْ أَ ةِ  ينَ راتِ املدِ دُ ى جُ لَ إِ رَ  رٍ فنظَ فَ نْ سَ مَ مِ دِ ذا قَ و(كانَ إِ
ا)   هَ ّ بِ حُ نْ  مِ بها]  أسرع  [أي  ها  كَ رَّ حَ ةٍ  بَّ دا على  كانَ  نْ  إِ وَ
رواه البخاري، قال احلافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: 
 ّ حبِ مشروعية  وعلى  املدينة،  فضل  على  داللةٌ  احلديث  "وفي 

الوطن واحلنني إليه". 
ؤجر  ه املرء لذلك، فإنه يُ ق باملكان فضيلةٌ شرعيةٌ فأحبّ وإذا تعلَّ
ه  ما خصَّ ا من أجل محبةِ الله له، أو لِ ه إياه؛ ألنه أحبَّ بلدً ّ على حبِ
ن الفضلِ واخليرِ والبركة. وعلى رأس هذه األوطان: مكةُ  الله به مِ
املكرمة، ثم املدينةُ النبوية، ثم بيتُ املقدس وبالدُ الشام واليمن. 
وقد يحبّ املكان أيضاً إلقامةِ الشرع فيه، أو لظهورِ شعائر اإلسالم 

في ربوعه، أو لكونه أرضَ جهادٍ أو رباط.

س بجنسية أخرى: جنُّ حكم التّ
س بجنسية بالدٍ إسالميةٍ أخرى: جائز ال إشكال فيه.  التجنُ

س بجنسية البالد غير اإلسالمية ففيه قدرٌ زائد على  جنُّ ا التّ أمّ
اجلنسية،  صاحبة  ولة  للدّ والتبعية  باخلضوع  اإلقامة:  مجرد 
واالجتماعية،  ياسية،  السّ ها  ظمِ نُ على  باحلفاظ  عهد  والتّ
لها،  للوالء  يؤدي  وقد  عنها،  فاعِ  ّ للدِ واالستعدادَ  واالقتصادية، 
املفتني  أنظارُ  فيها  اختلفت  التي  النوازل  ن  مِ س  جنُّ التّ ومسألةُ 

ور.  بحسب األحوال والصّ
 ، ةِ ولِ غيرِ اإلسالميّ سُ بجنسية الدُّ ح: حترميُ التجنّ والذي يترجّ
في  االضطهاد  ه بسبب  ن فقد جنسيتَ كمَ رورة،  الضّ إال في حال 
ز عن استخراج األوراق الثبوتية  ها، أو عجَ ق عليه بسببِ ّ يِ بلده، أو ضُ
ن بالد املسلمني.  الالزمة، ولم يستطع أنْ يحصل على جنسية بلدٍ مِ
ن املمنوعِ على املسلم أنْ  قال الشيخ علي الطنطاوي في  فتاواه : ومِ
ا بإطاعةِ  ؛ ألنه يكون حينئذٍ ملتزمً يأخذَ جنسيةَ دولةٍ غير مسلمةٍ
ها، أو اخلروجُ  ها، بحيثُ ال يجوزُ له مخالفتُ باع قوانينِ ها، واتّ أوامرِ

رّ إلى ذلك اضطراراً، ولم يعمل ما ينافي شرعَ الله". عليها، إال إذا اضطُ

محمد  الشيخ  الدولي  اإلسالمي  الفقه  جملمع  العام  األمني  وقال 
الفقهي:  املنشور في مجلة اجملمع  احلبيب ابن خوجة في بحثه 
 ، ، أو أوربيةً سُ باجلنسياتِ غيرِ املسلمةِ سواءً كانت أمريكيةً "التجنُّ
ا للتشبهِ  أو غيرها، قد تكونُ جائزةً  إذا دعت الضرورة إليه، ال حبً
هم،  أو االتصافِ بصفاتهم، بشرطِ أن  سمي بأسمائِ بأهلِ الكفرِ والتَّ
س إلى تعطيلِ أو نقصِ شيءٍ من أمورِ دينه،  جنُّ ال يؤديَ هذا التَّ

هَ  رِ كْ نْ أُ الَّ مَ ه إلى مواالةِ أعداءِ الله، وإال فال، قال تعالى: (إِ رُّ جُ أو يَ
) إلخ اآلية".  انِ ميَ ِ اإلْ ّ بِ نٌ ئِ مَ طْ هُ مُ بُ لْ قَ وَ

ضى عن  ةً للكافرين، أو الرّ س يتضمن مواالةً تامّ جنُّ ا إنْ كان التّ أمّ
ريعة،  الشّ أحكام  على  اجلاهليةِ  القواننيِ  تفضيلَ  أو  هم،  دينِ

ة، والعياذ بالله. دّ ن الرّ أو الرضى بها: فهذا مِ

١

 ( نيَ مِ لِ سْ مُ لْ ا ى  لَ إِ نيَ  كِ رِ شْ مُ لْ ا قَ  رِ ا فَ يُ وْ  أَ  ، الً مَ عَ مَ  لَ سْ أَ ا  مَ دَ عْ بَ
رواه النسائي، وابن ماجه. 

في  جاء  وما  احلديث  هذا  عن  الباري  فتح  في   حجر  ابنُ  قال 
ن لم يأمن على دينه".  ن األحاديث: "وهذا محمولٌ على مَ معناه مِ

ن يسافر لإلقامة في بالد الكفار ال يأمن  ا ممّ وال يخفى أنّ كثيرً
ن أهم ما يتعرض له املسلم في تلك البالد: على دينه، ومِ

الفساد  ن  مِ اجملتمعات  تلك  حال  بسبب  ين  الدّ في  الفتنةُ   -  ١
 ، احلياةِ مجاالتِ  مختلف  في  قي  لُ اخلُ واالنحالل  يني،  الدّ

واألماكنِ اخلاصة والعامة، ووسائلِ اإلعالمِ وغيرها. 
مجتمعٍ  في  لنشأتهم  األبناء؛  مستقبل  على  اخلشيةُ   -  ٢

عليم، وجميع  ، وأنظمة التّ ال يراعي القيم اإلسالمية في املدارسِ
ن  ما انسالخهم مِ نذر بخطرِ انحرافهم، وربّ مرافق اجملتمع، مما يُ

ين بالكلية.  الدّ
ن أحكام مخالفةٍ للشريعةِ  ٣ - ما حتويه قواننيُ تلك البلدانِ مِ
الوالية  انتزاعَ  للدولة  وتتيح  أسرته،  على  الرجل  بقوامة  خل  تُ
وتربيتهم  رعايتهم  أمرَ  لُ  وتوكِ واألبناء،  الزوجة  على 

سرٍ  أو  مؤسسات.  ألُ
٤ - عدمُ القدرة على القيام ببعضِ الواجبات والشعائرِ اإلسالمِ 

في بعض تلك البالد. 
ضا  ّ الرِ أو  محبتهم،  في  الوقوع  أو  بالكفار،  االفتتان  خطرُ   -  ٥
املسلمني؛  على  هم  وإعانتِ مواالتهم،  أو  منكراتهم،  أو  بدينهم، 

بسبب طول املعاشرة، وكثرة اخملالطة. 
فيها:  يعيشُ  املسلمني  بالد  ن  مِ ا  بلدً يجد  ال  الذي  املضطرُّ  ا  أمَّ
، وعليه أن يتقي الله في  فرُ إلى بالدِ الكفرِ اآلمنةِ فيجوز له السّ
هم ما استطاع، ويدلّ لذلك أنّ النبي  دينه، وفيمن واله الله أمرَ
إلى بالد احلبشة؛ ألنّ  بالهجرة  املستضعفني  أذن ألصحابه   ]

 . ظلم عنده أحدٌ ، ال يُ ا عادالً كً فيها ملِ

ينَ  ذِ الَّ نَّ  {إِ تعالى:  قال  الوعيد،  بأشد  دهم  وتوعَّ ذلك،  يفعلون 
ا  نَّ كُ وا  الُ قَ مْ  تُ نْ كُ يمَ  فِ وا  الُ قَ مْ  هِ سِ فُ نْ أَ ي  مِ الِ ظَ ةُ  كَ ئِ الَ مَ الْ مُ  اهُ فَّ وَ تَ
وا  رُ اجِ هَ تُ ةً فَ عَ اسِ هِ وَ ضُ اللَّ رْ نْ أَ كُ مْ تَ لَ وا أَ الُ ضِ قَ رْ َ ي األْ نيَ فِ فِ عَ ضْ تَ سْ مُ
.(٩٧ (النساء:  ا}  يرً صِ مَ تْ  اءَ سَ وَ مُ  نَّ هَ جَ مْ  اهُ وَ أْ مَ كَ  ئِ ولَ أُ فَ ا  يهَ فِ

ه  وعطاءَ ه  وبراءَ ه  والءَ فيجعلَ  للوطن،  ب  يتعصَّ أن  ذلك:  ن  ومِ
ونصرته  والءه  ويعقدُ  للوطن،  عصبيةً  ودفاعه  وقتاله  ه  ومنعَ
تباعدت  مهما  إخوة  فاملسلمون  والوطن،  للجنسية  عصبيةً 
وال يجوز  كالبنيان،  للمسلم  واملسلم  ديارهم،  وتناءت  أقطارهم 
بحالٍ أن تطغى احلدودُ على الرابطة املقدسة التي رضيها الله 
 : لى تعا له  قو في  لك  ذ ر  تقرَّ كما   ، منني ملؤ ا ه  د لعبا

} (احلجرات: ١٠) . ةٌ وَ خْ ونَ إِ نُ مِ ؤْ مُ ا الْ مَ نَّ {إِ
وبلده،  جنسيته  أساس  على  ويعادي  يوالي  أن  املسلمُ  فليحذر 
ابن  محبة  فيقدمَ  ين،  الدّ رابط  على  بلده  رابط  م  ّ قدِ يُ أن  ن  ومِ
بلده الفاسق على ابن دولةٍ أخرى صالحٍ ألجل جنسيته فحسب، 
أو ينشطَ ملساعدة املنكوبني املسلمني في دولته، وال يكترثَ ملن 
كانوا أشدَّ حاجةً في دولة أخرى بحجة أنه يحمل جنسية هذه 

الدولة، وال يحمل جنسية الدولة األخرى.

حكم االنتقال من سورية إلى بالدٍ أخرى  في هذه الظرف:
التي  املسلمني  بالد  ن  مِ غيرها  إلى  سورية  ن  مِ االنتقال  يجوز 
ن هذه البالد  يأمن فيها املرءُ على دينه ونفسه وماله، ويختار مِ
لإلقامة  خروجه  كان  سواء  لعرضه،  ها  وأحفظَ لدينه،  ها  أسلمَ

والعمل فيها، أو ألي غرض آخر مباح. 
ا  ذَ ضِ كَ ى أَرْ لَ قْ إِ لِ طَ : (انْ وقد جاء في حديث توبة قاتل املئة نفسٍ
ى  لَ عْ إِ جِ رْ الَ تَ ، وَ مْ هُ عَ دِ اللهَ مَ بُ اعْ ونَ اللهَ فَ دُ بُ عْ ا يَ اسً نَ ا أُ هَ نَّ بِ إِ ا، فَ ذَ كَ وَ

)  متفق عليه، واللفظ ملسلم.  ءٍ وْ ضُ سَ ا أَرْ هَ نَّ إِ ، فَ كَ ضِ رْ أَ
عيني  لواجب  تضييعٌ  واالنتقال  السفر  هذا  في  كان  إن  لكن 
كفايةِ  أو  ورعايتهما،  الوالدين   ّ برِ أو  العيني،  اجلهاد  كواجب 



املنطقة،  في  فوي  الصّ املشروع  لسقوط  مةٌ  مقدّ اجملرم  األسدي 
بدايةٌ  فهو  افضة  والرّ الباطنيني  رجس  ن  مِ دمشق  رت  ّ هِ طُ وإذا 

هاينة بإذن الله. ن رجس الصّ لتطهير بيت املقدس مِ

تخصيص أهل الوطن بالرعاية وتولي املناصب في الدولة:
في  غيرهم  على  مهم  قدّ أو   ، بأمرٍ بلده  أهلَ  اإلنسانُ  خصّ  إذا 
واالعتبارات  احلدود،  وجود  ذلك  على  وحمله  االهتمام، 
ن احلقوق  ن خدمة أهل البلد، وتعطيه مِ نه مِ الواقعية التي متكّ
ن بذل ذلك لغير أهل  والتسهيالت ما ال يعطاه غيره، ومتنعه مِ
ن احلكمةِ واملصلحةِ أن يخصَّ  بلده؛ فال حرجَ في ذلك، بل إنَّ مِ
ن االهتمام واجلهد؛  هم مبزيد مِ عاة واملصلحون دولهم وبالدَ الدّ
حرجَ  وال  لغيرهم،  سر  يتيّ ال  ما  فيها  قوا  يحقّ أن  ميكنهم  ألنه 
وريني إلى سورية، واملصريني  لُّ اهتمام السّ عندئذ أن ينصرف جُ
 { نيَ بِ رَ قْ َ األْ كَ  تَ يرَ شِ عَ رْ  ذِ نْ أَ {وَ الله:  قال  كما  وهكذا،  مصر،  إلى 
وأباك،  ك،  أمَّ تعول:  مبن  (ابدأ  احلديث:  وفي   ،(٢١٤ (الشعراء: 

ك، وأخاك، ثمّ أدناك، أدناك) رواه النسائي.  وأختَ
ن  مِ العامة  الشؤون  في  ووجهائها  البالد  أهلِ  تقدمي  أنَّ  كما 
الوالء للتراب على  ن  أمرٌ مشروع، وليس هو مِ الواليات وغيرها 
بل  املستعمر،  الرضا بحدود  ن  مِ وال  اإلسالمية،  األخوة  حساب 
وأهله،  اإلسالم  خلدمة  وتوظيفه  الواقع،  وفقه  الوعي  ن  مِ هو 
أو قبيلة  الله عليه وسلم يجعل لكلّ قومٍ  النبيُّ صلى  وقد كان 

كتيبةً في اجلهاد، ويجعل لهم رايةً كما فعل في فتح مكة.

 غير املشروع في حب الوطن:
بوطنه  اإلنسان  ق  يتعلَّ كأن  م،  محرَّ إلى  الوطن  حبُّ  فضي  يُ قد 
ن أجل البقاء في الوطن،  فيتركَ الهجرةَ واجلهادَ في سبيل الله مِ
قدرةٍ  وعدم  مشقةٍ  ن  مِ يصيبه  ما  مع  دنيوية،  ملصالح  ا  تغليبً أو 
الذين  الله  ذمَّ  وقد  شرعي،  عذر  دون  دينه  شعائر  إقامة  على 

ن  ة أن يبذلوا الغالي والنفيس مِ  فالواجبُ على أهل سوريةَ خاصّ
روا أنفسهم في سبيل نصرة بالدهم،  األموال واألوقات، ويسخّ
ود عن حماها، سواء في ميادين القتال، أو العلم، أو اإلغاثة، والذّ

ن اجلهاد في سبيل الله.   ، وغيرها، فكلُّ ذلك مِ  أو الطبّ
كما يجب على غيرهم أال يغفلوا عن نصرة سورية وأهلها، وأن 
ينهضوا لنجدتهم وإعانتهم، السيما وأن في ذلك مصلحة عامة 
وصالحها  اإلسالمية،  البالد  عنوان  هي  الشام  فبالد  لألمة؛ 
فال  امِ  الشّ هلُ  أَ دَ  سَ فَ (إذا  الله [:  رسولُ  قال  كما  صالحها، 

م)  رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.  خيرَ  فيكُ
ام، واحلثّ  ن فضائل الشّ حيحة مِ بوية الصّ ة النّ نّ وقد ورد في السّ
على سكناها، وجهاد األعداء فيها ما لم يرد في غيرها، فعن ابن 
حوالةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيصير األمرُ 
ام، وجندٌ باليمن، وجندٌ  دة، جندٌ بالشّ إلى أن تكونوا جنوداً مجنّ
بالعراق)، قال ابن حوالة: خرْ لي يا رسول الله إنْ أدركتُ ذلك، 
إليها  ن أرضه، يجتبي  مِ الله  ها خيرةُ  ام؛ فإنّ فقال: (عليك بالشّ
ن  مِ واسقوا  كم،  نِ مَ بيَ فعليكم  أبيتم  إنْ  ا  فأمّ عباده،  ن  مِ ه  خيرتَ

ام وأهله) رواه أبو داود. ل لي بالشّ ركم، فإنّ الله توكّ دُ غُ
ام،  الشّ بالد  في  تكون  املنصورة  الطائفة  أنّ  على  يدلّ  ما  وجاء 
املنبر  على  معاوية،  سمعت  قال:  حدثه،  هانئ،  بن  عمير  فعن 
يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ال تزال 
خذلهم  ن  مَ هم  يضرُّ ال  الله،  بأمر  قائمةً  تي  أمّ ن  مِ طائفةٌ 
اس)  النّ على  ظاهرون  وهم  الله  أمرُ  يأتي  حتى  خالفهم،  أو 

متفق عليه، وفي رواية عند البخاري، وأحمدَ واللفظ له: "فقام 
، فقال: يا أميرَ املؤمنني سمعت معاذَ  كيُّ سَ كْ خامر السّ مالكُ بن يَ
ه: هذا  بن جبل، يقول: وهم أهل الشام، فقال معاويةُ ورفع صوتَ

ام". مالكٌ يزعم أنه سمع معاذاً يقول: وهم أهلُ الشّ

ظام  افضة، فسقوط النّ فويون والرّ وسوريةُ رئةٌ يتنفس بها الصّ

س بجنسية أخرى: جنُّ حكم التّ
س بجنسية بالدٍ إسالميةٍ أخرى: جائز ال إشكال فيه.  التجنُ

س بجنسية البالد غير اإلسالمية ففيه قدرٌ زائد على  جنُّ ا التّ أمّ
اجلنسية،  صاحبة  ولة  للدّ والتبعية  باخلضوع  اإلقامة:  مجرد 
واالجتماعية،  ياسية،  السّ ها  ظمِ نُ على  باحلفاظ  عهد  والتّ
لها،  للوالء  يؤدي  وقد  عنها،  فاعِ  ّ للدِ واالستعدادَ  واالقتصادية، 
املفتني  أنظارُ  فيها  اختلفت  التي  النوازل  ن  مِ س  جنُّ التّ ومسألةُ 

ور.  بحسب األحوال والصّ
 ، ةِ ولِ غيرِ اإلسالميّ سُ بجنسية الدُّ ح: حترميُ التجنّ والذي يترجّ
في  االضطهاد  ه بسبب  ن فقد جنسيتَ كمَ رورة،  الضّ إال في حال 
ز عن استخراج األوراق الثبوتية  ها، أو عجَ ق عليه بسببِ ّ يِ بلده، أو ضُ
ن بالد املسلمني.  الالزمة، ولم يستطع أنْ يحصل على جنسية بلدٍ مِ
ن املمنوعِ على املسلم أنْ  قال الشيخ علي الطنطاوي في  فتاواه : ومِ
ا بإطاعةِ  ؛ ألنه يكون حينئذٍ ملتزمً يأخذَ جنسيةَ دولةٍ غير مسلمةٍ
ها، أو اخلروجُ  ها، بحيثُ ال يجوزُ له مخالفتُ باع قوانينِ ها، واتّ أوامرِ

رّ إلى ذلك اضطراراً، ولم يعمل ما ينافي شرعَ الله". عليها، إال إذا اضطُ

محمد  الشيخ  الدولي  اإلسالمي  الفقه  جملمع  العام  األمني  وقال 
الفقهي:  املنشور في مجلة اجملمع  احلبيب ابن خوجة في بحثه 
 ، ، أو أوربيةً سُ باجلنسياتِ غيرِ املسلمةِ سواءً كانت أمريكيةً "التجنُّ
ا للتشبهِ  أو غيرها، قد تكونُ جائزةً  إذا دعت الضرورة إليه، ال حبً
هم،  أو االتصافِ بصفاتهم، بشرطِ أن  سمي بأسمائِ بأهلِ الكفرِ والتَّ
س إلى تعطيلِ أو نقصِ شيءٍ من أمورِ دينه،  جنُّ ال يؤديَ هذا التَّ

هَ  رِ كْ نْ أُ الَّ مَ ه إلى مواالةِ أعداءِ الله، وإال فال، قال تعالى: (إِ رُّ جُ أو يَ
) إلخ اآلية".  انِ ميَ ِ اإلْ ّ بِ نٌ ئِ مَ طْ هُ مُ بُ لْ قَ وَ

ضى عن  ةً للكافرين، أو الرّ س يتضمن مواالةً تامّ جنُّ ا إنْ كان التّ أمّ
ريعة،  الشّ أحكام  على  اجلاهليةِ  القواننيِ  تفضيلَ  أو  هم،  دينِ

ة، والعياذ بالله. دّ ن الرّ أو الرضى بها: فهذا مِ

٢

 ( نيَ مِ لِ سْ مُ لْ ا ى  لَ إِ نيَ  كِ رِ شْ مُ لْ ا قَ  رِ ا فَ يُ وْ  أَ  ، الً مَ عَ مَ  لَ سْ أَ ا  مَ دَ عْ بَ
رواه النسائي، وابن ماجه. 

في  جاء  وما  احلديث  هذا  عن  الباري  فتح  في   حجر  ابنُ  قال 
ن لم يأمن على دينه".  ن األحاديث: "وهذا محمولٌ على مَ معناه مِ

ن يسافر لإلقامة في بالد الكفار ال يأمن  ا ممّ وال يخفى أنّ كثيرً
ن أهم ما يتعرض له املسلم في تلك البالد: على دينه، ومِ

الفساد  ن  مِ اجملتمعات  تلك  حال  بسبب  ين  الدّ في  الفتنةُ   -  ١
 ، احلياةِ مجاالتِ  مختلف  في  قي  لُ اخلُ واالنحالل  يني،  الدّ

واألماكنِ اخلاصة والعامة، ووسائلِ اإلعالمِ وغيرها. 
مجتمعٍ  في  لنشأتهم  األبناء؛  مستقبل  على  اخلشيةُ   -  ٢

عليم، وجميع  ، وأنظمة التّ ال يراعي القيم اإلسالمية في املدارسِ
ن  ما انسالخهم مِ نذر بخطرِ انحرافهم، وربّ مرافق اجملتمع، مما يُ

ين بالكلية.  الدّ
ن أحكام مخالفةٍ للشريعةِ  ٣ - ما حتويه قواننيُ تلك البلدانِ مِ
الوالية  انتزاعَ  للدولة  وتتيح  أسرته،  على  الرجل  بقوامة  خل  تُ
وتربيتهم  رعايتهم  أمرَ  لُ  وتوكِ واألبناء،  الزوجة  على 

سرٍ  أو  مؤسسات.  ألُ
٤ - عدمُ القدرة على القيام ببعضِ الواجبات والشعائرِ اإلسالمِ 

في بعض تلك البالد. 
ضا  ّ الرِ أو  محبتهم،  في  الوقوع  أو  بالكفار،  االفتتان  خطرُ   -  ٥
املسلمني؛  على  هم  وإعانتِ مواالتهم،  أو  منكراتهم،  أو  بدينهم، 

بسبب طول املعاشرة، وكثرة اخملالطة. 
فيها:  يعيشُ  املسلمني  بالد  ن  مِ ا  بلدً يجد  ال  الذي  املضطرُّ  ا  أمَّ
، وعليه أن يتقي الله في  فرُ إلى بالدِ الكفرِ اآلمنةِ فيجوز له السّ
هم ما استطاع، ويدلّ لذلك أنّ النبي  دينه، وفيمن واله الله أمرَ
إلى بالد احلبشة؛ ألنّ  بالهجرة  املستضعفني  أذن ألصحابه   ]

 . ظلم عنده أحدٌ ، ال يُ ا عادالً كً فيها ملِ

ينَ  ذِ الَّ نَّ  {إِ تعالى:  قال  الوعيد،  بأشد  دهم  وتوعَّ ذلك،  يفعلون 
ا  نَّ كُ وا  الُ قَ مْ  تُ نْ كُ يمَ  فِ وا  الُ قَ مْ  هِ سِ فُ نْ أَ ي  مِ الِ ظَ ةُ  كَ ئِ الَ مَ الْ مُ  اهُ فَّ وَ تَ
وا  رُ اجِ هَ تُ ةً فَ عَ اسِ هِ وَ ضُ اللَّ رْ نْ أَ كُ مْ تَ لَ وا أَ الُ ضِ قَ رْ َ ي األْ نيَ فِ فِ عَ ضْ تَ سْ مُ
.(٩٧ (النساء:  ا}  يرً صِ مَ تْ  اءَ سَ وَ مُ  نَّ هَ جَ مْ  اهُ وَ أْ مَ كَ  ئِ ولَ أُ فَ ا  يهَ فِ

ه  وعطاءَ ه  وبراءَ ه  والءَ فيجعلَ  للوطن،  ب  يتعصَّ أن  ذلك:  ن  ومِ
ونصرته  والءه  ويعقدُ  للوطن،  عصبيةً  ودفاعه  وقتاله  ه  ومنعَ
تباعدت  مهما  إخوة  فاملسلمون  والوطن،  للجنسية  عصبيةً 
وال يجوز  كالبنيان،  للمسلم  واملسلم  ديارهم،  وتناءت  أقطارهم 
بحالٍ أن تطغى احلدودُ على الرابطة املقدسة التي رضيها الله 
 : لى تعا له  قو في  لك  ذ ر  تقرَّ كما   ، منني ملؤ ا ه  د لعبا

} (احلجرات: ١٠) . ةٌ وَ خْ ونَ إِ نُ مِ ؤْ مُ ا الْ مَ نَّ {إِ
وبلده،  جنسيته  أساس  على  ويعادي  يوالي  أن  املسلمُ  فليحذر 
ابن  محبة  فيقدمَ  ين،  الدّ رابط  على  بلده  رابط  م  ّ قدِ يُ أن  ن  ومِ
بلده الفاسق على ابن دولةٍ أخرى صالحٍ ألجل جنسيته فحسب، 
أو ينشطَ ملساعدة املنكوبني املسلمني في دولته، وال يكترثَ ملن 
كانوا أشدَّ حاجةً في دولة أخرى بحجة أنه يحمل جنسية هذه 

الدولة، وال يحمل جنسية الدولة األخرى.

حكم االنتقال من سورية إلى بالدٍ أخرى  في هذه الظرف:
التي  املسلمني  بالد  ن  مِ غيرها  إلى  سورية  ن  مِ االنتقال  يجوز 
ن هذه البالد  يأمن فيها املرءُ على دينه ونفسه وماله، ويختار مِ
لإلقامة  خروجه  كان  سواء  لعرضه،  ها  وأحفظَ لدينه،  ها  أسلمَ

والعمل فيها، أو ألي غرض آخر مباح. 
ا  ذَ ضِ كَ ى أَرْ لَ قْ إِ لِ طَ : (انْ وقد جاء في حديث توبة قاتل املئة نفسٍ
ى  لَ عْ إِ جِ رْ الَ تَ ، وَ مْ هُ عَ دِ اللهَ مَ بُ اعْ ونَ اللهَ فَ دُ بُ عْ ا يَ اسً نَ ا أُ هَ نَّ بِ إِ ا، فَ ذَ كَ وَ

)  متفق عليه، واللفظ ملسلم.  ءٍ وْ ضُ سَ ا أَرْ هَ نَّ إِ ، فَ كَ ضِ رْ أَ
عيني  لواجب  تضييعٌ  واالنتقال  السفر  هذا  في  كان  إن  لكن 
كفايةِ  أو  ورعايتهما،  الوالدين   ّ برِ أو  العيني،  اجلهاد  كواجب 



املنطقة،  في  فوي  الصّ املشروع  لسقوط  مةٌ  مقدّ اجملرم  األسدي 
بدايةٌ  فهو  افضة  والرّ الباطنيني  رجس  ن  مِ دمشق  رت  ّ هِ طُ وإذا 

هاينة بإذن الله. ن رجس الصّ لتطهير بيت املقدس مِ

تخصيص أهل الوطن بالرعاية وتولي املناصب في الدولة:
في  غيرهم  على  مهم  قدّ أو   ، بأمرٍ بلده  أهلَ  اإلنسانُ  خصّ  إذا 
واالعتبارات  احلدود،  وجود  ذلك  على  وحمله  االهتمام، 
ن احلقوق  ن خدمة أهل البلد، وتعطيه مِ نه مِ الواقعية التي متكّ
ن بذل ذلك لغير أهل  والتسهيالت ما ال يعطاه غيره، ومتنعه مِ
ن احلكمةِ واملصلحةِ أن يخصَّ  بلده؛ فال حرجَ في ذلك، بل إنَّ مِ
ن االهتمام واجلهد؛  هم مبزيد مِ عاة واملصلحون دولهم وبالدَ الدّ
حرجَ  وال  لغيرهم،  سر  يتيّ ال  ما  فيها  قوا  يحقّ أن  ميكنهم  ألنه 
وريني إلى سورية، واملصريني  لُّ اهتمام السّ عندئذ أن ينصرف جُ
 { نيَ بِ رَ قْ َ األْ كَ  تَ يرَ شِ عَ رْ  ذِ نْ أَ {وَ الله:  قال  كما  وهكذا،  مصر،  إلى 
وأباك،  ك،  أمَّ تعول:  مبن  (ابدأ  احلديث:  وفي   ،(٢١٤ (الشعراء: 

ك، وأخاك، ثمّ أدناك، أدناك) رواه النسائي.  وأختَ
ن  مِ العامة  الشؤون  في  ووجهائها  البالد  أهلِ  تقدمي  أنَّ  كما 
الوالء للتراب على  ن  أمرٌ مشروع، وليس هو مِ الواليات وغيرها 
بل  املستعمر،  الرضا بحدود  ن  مِ وال  اإلسالمية،  األخوة  حساب 
وأهله،  اإلسالم  خلدمة  وتوظيفه  الواقع،  وفقه  الوعي  ن  مِ هو 
أو قبيلة  الله عليه وسلم يجعل لكلّ قومٍ  النبيُّ صلى  وقد كان 

كتيبةً في اجلهاد، ويجعل لهم رايةً كما فعل في فتح مكة.

 غير املشروع في حب الوطن:
بوطنه  اإلنسان  ق  يتعلَّ كأن  م،  محرَّ إلى  الوطن  حبُّ  فضي  يُ قد 
ن أجل البقاء في الوطن،  فيتركَ الهجرةَ واجلهادَ في سبيل الله مِ
قدرةٍ  وعدم  مشقةٍ  ن  مِ يصيبه  ما  مع  دنيوية،  ملصالح  ا  تغليبً أو 
الذين  الله  ذمَّ  وقد  شرعي،  عذر  دون  دينه  شعائر  إقامة  على 

س بجنسية أخرى: جنُّ حكم التّ
س بجنسية بالدٍ إسالميةٍ أخرى: جائز ال إشكال فيه.  التجنُ

س بجنسية البالد غير اإلسالمية ففيه قدرٌ زائد على  جنُّ ا التّ أمّ
اجلنسية،  صاحبة  ولة  للدّ والتبعية  باخلضوع  اإلقامة:  مجرد 
واالجتماعية،  ياسية،  السّ ها  ظمِ نُ على  باحلفاظ  عهد  والتّ
لها،  للوالء  يؤدي  وقد  عنها،  فاعِ  ّ للدِ واالستعدادَ  واالقتصادية، 
املفتني  أنظارُ  فيها  اختلفت  التي  النوازل  ن  مِ س  جنُّ التّ ومسألةُ 

ور.  بحسب األحوال والصّ
 ، ةِ ولِ غيرِ اإلسالميّ سُ بجنسية الدُّ ح: حترميُ التجنّ والذي يترجّ
في  االضطهاد  ه بسبب  ن فقد جنسيتَ كمَ رورة،  الضّ إال في حال 
ز عن استخراج األوراق الثبوتية  ها، أو عجَ ق عليه بسببِ ّ يِ بلده، أو ضُ
ن بالد املسلمني.  الالزمة، ولم يستطع أنْ يحصل على جنسية بلدٍ مِ
ن املمنوعِ على املسلم أنْ  قال الشيخ علي الطنطاوي في  فتاواه : ومِ
ا بإطاعةِ  ؛ ألنه يكون حينئذٍ ملتزمً يأخذَ جنسيةَ دولةٍ غير مسلمةٍ
ها، أو اخلروجُ  ها، بحيثُ ال يجوزُ له مخالفتُ باع قوانينِ ها، واتّ أوامرِ

رّ إلى ذلك اضطراراً، ولم يعمل ما ينافي شرعَ الله". عليها، إال إذا اضطُ

محمد  الشيخ  الدولي  اإلسالمي  الفقه  جملمع  العام  األمني  وقال 
الفقهي:  املنشور في مجلة اجملمع  احلبيب ابن خوجة في بحثه 
 ، ، أو أوربيةً سُ باجلنسياتِ غيرِ املسلمةِ سواءً كانت أمريكيةً "التجنُّ
ا للتشبهِ  أو غيرها، قد تكونُ جائزةً  إذا دعت الضرورة إليه، ال حبً
هم،  أو االتصافِ بصفاتهم، بشرطِ أن  سمي بأسمائِ بأهلِ الكفرِ والتَّ
س إلى تعطيلِ أو نقصِ شيءٍ من أمورِ دينه،  جنُّ ال يؤديَ هذا التَّ

هَ  رِ كْ نْ أُ الَّ مَ ه إلى مواالةِ أعداءِ الله، وإال فال، قال تعالى: (إِ رُّ جُ أو يَ
) إلخ اآلية".  انِ ميَ ِ اإلْ ّ بِ نٌ ئِ مَ طْ هُ مُ بُ لْ قَ وَ

ضى عن  ةً للكافرين، أو الرّ س يتضمن مواالةً تامّ جنُّ ا إنْ كان التّ أمّ
ريعة،  الشّ أحكام  على  اجلاهليةِ  القواننيِ  تفضيلَ  أو  هم،  دينِ

ة، والعياذ بالله. دّ ن الرّ أو الرضى بها: فهذا مِ

٣

 ( نيَ مِ لِ سْ مُ لْ ا ى  لَ إِ نيَ  كِ رِ شْ مُ لْ ا قَ  رِ ا فَ يُ وْ  أَ  ، الً مَ عَ مَ  لَ سْ أَ ا  مَ دَ عْ بَ
رواه النسائي، وابن ماجه. 

في  جاء  وما  احلديث  هذا  عن  الباري  فتح  في   حجر  ابنُ  قال 
ن لم يأمن على دينه".  ن األحاديث: "وهذا محمولٌ على مَ معناه مِ

ن يسافر لإلقامة في بالد الكفار ال يأمن  ا ممّ وال يخفى أنّ كثيرً
ن أهم ما يتعرض له املسلم في تلك البالد: على دينه، ومِ

الفساد  ن  مِ اجملتمعات  تلك  حال  بسبب  ين  الدّ في  الفتنةُ   -  ١
 ، احلياةِ مجاالتِ  مختلف  في  قي  لُ اخلُ واالنحالل  يني،  الدّ

واألماكنِ اخلاصة والعامة، ووسائلِ اإلعالمِ وغيرها. 
مجتمعٍ  في  لنشأتهم  األبناء؛  مستقبل  على  اخلشيةُ   -  ٢

عليم، وجميع  ، وأنظمة التّ ال يراعي القيم اإلسالمية في املدارسِ
ن  ما انسالخهم مِ نذر بخطرِ انحرافهم، وربّ مرافق اجملتمع، مما يُ

ين بالكلية.  الدّ
ن أحكام مخالفةٍ للشريعةِ  ٣ - ما حتويه قواننيُ تلك البلدانِ مِ
الوالية  انتزاعَ  للدولة  وتتيح  أسرته،  على  الرجل  بقوامة  خل  تُ
وتربيتهم  رعايتهم  أمرَ  لُ  وتوكِ واألبناء،  الزوجة  على 

سرٍ  أو  مؤسسات.  ألُ
٤ - عدمُ القدرة على القيام ببعضِ الواجبات والشعائرِ اإلسالمِ 

في بعض تلك البالد. 
ضا  ّ الرِ أو  محبتهم،  في  الوقوع  أو  بالكفار،  االفتتان  خطرُ   -  ٥
املسلمني؛  على  هم  وإعانتِ مواالتهم،  أو  منكراتهم،  أو  بدينهم، 

بسبب طول املعاشرة، وكثرة اخملالطة. 
فيها:  يعيشُ  املسلمني  بالد  ن  مِ ا  بلدً يجد  ال  الذي  املضطرُّ  ا  أمَّ
، وعليه أن يتقي الله في  فرُ إلى بالدِ الكفرِ اآلمنةِ فيجوز له السّ
هم ما استطاع، ويدلّ لذلك أنّ النبي  دينه، وفيمن واله الله أمرَ
إلى بالد احلبشة؛ ألنّ  بالهجرة  املستضعفني  أذن ألصحابه   ]

 . ظلم عنده أحدٌ ، ال يُ ا عادالً كً فيها ملِ

ينَ  ذِ الَّ نَّ  {إِ تعالى:  قال  الوعيد،  بأشد  دهم  وتوعَّ ذلك،  يفعلون 
ا  نَّ كُ وا  الُ قَ مْ  تُ نْ كُ يمَ  فِ وا  الُ قَ مْ  هِ سِ فُ نْ أَ ي  مِ الِ ظَ ةُ  كَ ئِ الَ مَ الْ مُ  اهُ فَّ وَ تَ
وا  رُ اجِ هَ تُ ةً فَ عَ اسِ هِ وَ ضُ اللَّ رْ نْ أَ كُ مْ تَ لَ وا أَ الُ ضِ قَ رْ َ ي األْ نيَ فِ فِ عَ ضْ تَ سْ مُ
.(٩٧ (النساء:  ا}  يرً صِ مَ تْ  اءَ سَ وَ مُ  نَّ هَ جَ مْ  اهُ وَ أْ مَ كَ  ئِ ولَ أُ فَ ا  يهَ فِ

ه  وعطاءَ ه  وبراءَ ه  والءَ فيجعلَ  للوطن،  ب  يتعصَّ أن  ذلك:  ن  ومِ
ونصرته  والءه  ويعقدُ  للوطن،  عصبيةً  ودفاعه  وقتاله  ه  ومنعَ
تباعدت  مهما  إخوة  فاملسلمون  والوطن،  للجنسية  عصبيةً 
وال يجوز  كالبنيان،  للمسلم  واملسلم  ديارهم،  وتناءت  أقطارهم 
بحالٍ أن تطغى احلدودُ على الرابطة املقدسة التي رضيها الله 
 : لى تعا له  قو في  لك  ذ ر  تقرَّ كما   ، منني ملؤ ا ه  د لعبا

} (احلجرات: ١٠) . ةٌ وَ خْ ونَ إِ نُ مِ ؤْ مُ ا الْ مَ نَّ {إِ
وبلده،  جنسيته  أساس  على  ويعادي  يوالي  أن  املسلمُ  فليحذر 
ابن  محبة  فيقدمَ  ين،  الدّ رابط  على  بلده  رابط  م  ّ قدِ يُ أن  ن  ومِ
بلده الفاسق على ابن دولةٍ أخرى صالحٍ ألجل جنسيته فحسب، 
أو ينشطَ ملساعدة املنكوبني املسلمني في دولته، وال يكترثَ ملن 
كانوا أشدَّ حاجةً في دولة أخرى بحجة أنه يحمل جنسية هذه 

الدولة، وال يحمل جنسية الدولة األخرى.

حكم االنتقال من سورية إلى بالدٍ أخرى  في هذه الظرف:
التي  املسلمني  بالد  ن  مِ غيرها  إلى  سورية  ن  مِ االنتقال  يجوز 
ن هذه البالد  يأمن فيها املرءُ على دينه ونفسه وماله، ويختار مِ
لإلقامة  خروجه  كان  سواء  لعرضه،  ها  وأحفظَ لدينه،  ها  أسلمَ

والعمل فيها، أو ألي غرض آخر مباح. 
ا  ذَ ضِ كَ ى أَرْ لَ قْ إِ لِ طَ : (انْ وقد جاء في حديث توبة قاتل املئة نفسٍ
ى  لَ عْ إِ جِ رْ الَ تَ ، وَ مْ هُ عَ دِ اللهَ مَ بُ اعْ ونَ اللهَ فَ دُ بُ عْ ا يَ اسً نَ ا أُ هَ نَّ بِ إِ ا، فَ ذَ كَ وَ

)  متفق عليه، واللفظ ملسلم.  ءٍ وْ ضُ سَ ا أَرْ هَ نَّ إِ ، فَ كَ ضِ رْ أَ
عيني  لواجب  تضييعٌ  واالنتقال  السفر  هذا  في  كان  إن  لكن 
كفايةِ  أو  ورعايتهما،  الوالدين   ّ برِ أو  العيني،  اجلهاد  كواجب 



املنطقة،  في  فوي  الصّ املشروع  لسقوط  مةٌ  مقدّ اجملرم  األسدي 
بدايةٌ  فهو  افضة  والرّ الباطنيني  رجس  ن  مِ دمشق  رت  ّ هِ طُ وإذا 

هاينة بإذن الله. ن رجس الصّ لتطهير بيت املقدس مِ

تخصيص أهل الوطن بالرعاية وتولي املناصب في الدولة:
في  غيرهم  على  مهم  قدّ أو   ، بأمرٍ بلده  أهلَ  اإلنسانُ  خصّ  إذا 
واالعتبارات  احلدود،  وجود  ذلك  على  وحمله  االهتمام، 
ن احلقوق  ن خدمة أهل البلد، وتعطيه مِ نه مِ الواقعية التي متكّ
ن بذل ذلك لغير أهل  والتسهيالت ما ال يعطاه غيره، ومتنعه مِ
ن احلكمةِ واملصلحةِ أن يخصَّ  بلده؛ فال حرجَ في ذلك، بل إنَّ مِ
ن االهتمام واجلهد؛  هم مبزيد مِ عاة واملصلحون دولهم وبالدَ الدّ
حرجَ  وال  لغيرهم،  سر  يتيّ ال  ما  فيها  قوا  يحقّ أن  ميكنهم  ألنه 
وريني إلى سورية، واملصريني  لُّ اهتمام السّ عندئذ أن ينصرف جُ
 { نيَ بِ رَ قْ َ األْ كَ  تَ يرَ شِ عَ رْ  ذِ نْ أَ {وَ الله:  قال  كما  وهكذا،  مصر،  إلى 
وأباك،  ك،  أمَّ تعول:  مبن  (ابدأ  احلديث:  وفي   ،(٢١٤ (الشعراء: 

ك، وأخاك، ثمّ أدناك، أدناك) رواه النسائي.  وأختَ
ن  مِ العامة  الشؤون  في  ووجهائها  البالد  أهلِ  تقدمي  أنَّ  كما 
الوالء للتراب على  ن  أمرٌ مشروع، وليس هو مِ الواليات وغيرها 
بل  املستعمر،  الرضا بحدود  ن  مِ وال  اإلسالمية،  األخوة  حساب 
وأهله،  اإلسالم  خلدمة  وتوظيفه  الواقع،  وفقه  الوعي  ن  مِ هو 
أو قبيلة  الله عليه وسلم يجعل لكلّ قومٍ  النبيُّ صلى  وقد كان 

كتيبةً في اجلهاد، ويجعل لهم رايةً كما فعل في فتح مكة.

 غير املشروع في حب الوطن:
بوطنه  اإلنسان  ق  يتعلَّ كأن  م،  محرَّ إلى  الوطن  حبُّ  فضي  يُ قد 
ن أجل البقاء في الوطن،  فيتركَ الهجرةَ واجلهادَ في سبيل الله مِ
قدرةٍ  وعدم  مشقةٍ  ن  مِ يصيبه  ما  مع  دنيوية،  ملصالح  ا  تغليبً أو 
الذين  الله  ذمَّ  وقد  شرعي،  عذر  دون  دينه  شعائر  إقامة  على 

٤

س بجنسية أخرى: جنُّ حكم التّ
س بجنسية بالدٍ إسالميةٍ أخرى: جائز ال إشكال فيه.  التجنُ

س بجنسية البالد غير اإلسالمية ففيه قدرٌ زائد على  جنُّ ا التّ أمّ
اجلنسية،  صاحبة  ولة  للدّ والتبعية  باخلضوع  اإلقامة:  مجرد 
واالجتماعية،  ياسية،  السّ ها  ظمِ نُ على  باحلفاظ  عهد  والتّ
لها،  للوالء  يؤدي  وقد  عنها،  فاعِ  ّ للدِ واالستعدادَ  واالقتصادية، 
املفتني  أنظارُ  فيها  اختلفت  التي  النوازل  ن  مِ س  جنُّ التّ ومسألةُ 

ور.  بحسب األحوال والصّ
 ، ةِ ولِ غيرِ اإلسالميّ سُ بجنسية الدُّ ح: حترميُ التجنّ والذي يترجّ
في  االضطهاد  ه بسبب  ن فقد جنسيتَ كمَ رورة،  الضّ إال في حال 
ز عن استخراج األوراق الثبوتية  ها، أو عجَ ق عليه بسببِ ّ يِ بلده، أو ضُ
ن بالد املسلمني.  الالزمة، ولم يستطع أنْ يحصل على جنسية بلدٍ مِ
ن املمنوعِ على املسلم أنْ  قال الشيخ علي الطنطاوي في  فتاواه : ومِ
ا بإطاعةِ  ؛ ألنه يكون حينئذٍ ملتزمً يأخذَ جنسيةَ دولةٍ غير مسلمةٍ
ها، أو اخلروجُ  ها، بحيثُ ال يجوزُ له مخالفتُ باع قوانينِ ها، واتّ أوامرِ

رّ إلى ذلك اضطراراً، ولم يعمل ما ينافي شرعَ الله". عليها، إال إذا اضطُ

محمد  الشيخ  الدولي  اإلسالمي  الفقه  جملمع  العام  األمني  وقال 
الفقهي:  املنشور في مجلة اجملمع  احلبيب ابن خوجة في بحثه 
 ، ، أو أوربيةً سُ باجلنسياتِ غيرِ املسلمةِ سواءً كانت أمريكيةً "التجنُّ
ا للتشبهِ  أو غيرها، قد تكونُ جائزةً  إذا دعت الضرورة إليه، ال حبً
هم،  أو االتصافِ بصفاتهم، بشرطِ أن  سمي بأسمائِ بأهلِ الكفرِ والتَّ
س إلى تعطيلِ أو نقصِ شيءٍ من أمورِ دينه،  جنُّ ال يؤديَ هذا التَّ

هَ  رِ كْ نْ أُ الَّ مَ ه إلى مواالةِ أعداءِ الله، وإال فال، قال تعالى: (إِ رُّ جُ أو يَ
) إلخ اآلية".  انِ ميَ ِ اإلْ ّ بِ نٌ ئِ مَ طْ هُ مُ بُ لْ قَ وَ

ضى عن  ةً للكافرين، أو الرّ س يتضمن مواالةً تامّ جنُّ ا إنْ كان التّ أمّ
ريعة،  الشّ أحكام  على  اجلاهليةِ  القواننيِ  تفضيلَ  أو  هم،  دينِ

ة، والعياذ بالله. دّ ن الرّ أو الرضى بها: فهذا مِ

 ( نيَ مِ لِ سْ مُ لْ ا ى  لَ إِ نيَ  كِ رِ شْ مُ لْ ا قَ  رِ ا فَ يُ وْ  أَ  ، الً مَ عَ مَ  لَ سْ أَ ا  مَ دَ عْ بَ
رواه النسائي، وابن ماجه. 

في  جاء  وما  احلديث  هذا  عن  الباري  فتح  في   حجر  ابنُ  قال 
ن لم يأمن على دينه".  ن األحاديث: "وهذا محمولٌ على مَ معناه مِ

ن يسافر لإلقامة في بالد الكفار ال يأمن  ا ممّ وال يخفى أنّ كثيرً
ن أهم ما يتعرض له املسلم في تلك البالد: على دينه، ومِ

الفساد  ن  مِ اجملتمعات  تلك  حال  بسبب  ين  الدّ في  الفتنةُ   -  ١
 ، احلياةِ مجاالتِ  مختلف  في  قي  لُ اخلُ واالنحالل  يني،  الدّ

واألماكنِ اخلاصة والعامة، ووسائلِ اإلعالمِ وغيرها. 
مجتمعٍ  في  لنشأتهم  األبناء؛  مستقبل  على  اخلشيةُ   -  ٢

عليم، وجميع  ، وأنظمة التّ ال يراعي القيم اإلسالمية في املدارسِ
ن  ما انسالخهم مِ نذر بخطرِ انحرافهم، وربّ مرافق اجملتمع، مما يُ

ين بالكلية.  الدّ
ن أحكام مخالفةٍ للشريعةِ  ٣ - ما حتويه قواننيُ تلك البلدانِ مِ
الوالية  انتزاعَ  للدولة  وتتيح  أسرته،  على  الرجل  بقوامة  خل  تُ
وتربيتهم  رعايتهم  أمرَ  لُ  وتوكِ واألبناء،  الزوجة  على 

سرٍ  أو  مؤسسات.  ألُ
٤ - عدمُ القدرة على القيام ببعضِ الواجبات والشعائرِ اإلسالمِ 

في بعض تلك البالد. 
ضا  ّ الرِ أو  محبتهم،  في  الوقوع  أو  بالكفار،  االفتتان  خطرُ   -  ٥
املسلمني؛  على  هم  وإعانتِ مواالتهم،  أو  منكراتهم،  أو  بدينهم، 

بسبب طول املعاشرة، وكثرة اخملالطة. 
فيها:  يعيشُ  املسلمني  بالد  ن  مِ ا  بلدً يجد  ال  الذي  املضطرُّ  ا  أمَّ
، وعليه أن يتقي الله في  فرُ إلى بالدِ الكفرِ اآلمنةِ فيجوز له السّ
هم ما استطاع، ويدلّ لذلك أنّ النبي  دينه، وفيمن واله الله أمرَ
إلى بالد احلبشة؛ ألنّ  بالهجرة  املستضعفني  أذن ألصحابه   ]

 . ظلم عنده أحدٌ ، ال يُ ا عادالً كً فيها ملِ

ينَ  ذِ الَّ نَّ  {إِ تعالى:  قال  الوعيد،  بأشد  دهم  وتوعَّ ذلك،  يفعلون 
ا  نَّ كُ وا  الُ قَ مْ  تُ نْ كُ يمَ  فِ وا  الُ قَ مْ  هِ سِ فُ نْ أَ ي  مِ الِ ظَ ةُ  كَ ئِ الَ مَ الْ مُ  اهُ فَّ وَ تَ
وا  رُ اجِ هَ تُ ةً فَ عَ اسِ هِ وَ ضُ اللَّ نْ أَرْ كُ مْ تَ لَ وا أَ الُ ضِ قَ رْ َ ي األْ نيَ فِ فِ عَ ضْ تَ سْ مُ
.(٩٧ (النساء:  ا}  يرً صِ مَ تْ  اءَ سَ وَ مُ  نَّ هَ جَ مْ  اهُ وَ أْ مَ كَ  ئِ ولَ أُ فَ ا  يهَ فِ

ه  وعطاءَ ه  وبراءَ ه  والءَ فيجعلَ  للوطن،  ب  يتعصَّ أن  ذلك:  ن  ومِ
ونصرته  والءه  ويعقدُ  للوطن،  عصبيةً  ودفاعه  وقتاله  ه  ومنعَ
تباعدت  مهما  إخوة  فاملسلمون  والوطن،  للجنسية  عصبيةً 
وال يجوز  كالبنيان،  للمسلم  واملسلم  ديارهم،  وتناءت  أقطارهم 
بحالٍ أن تطغى احلدودُ على الرابطة املقدسة التي رضيها الله 
 : لى تعا له  قو في  لك  ذ ر  تقرَّ كما   ، منني ملؤ ا ه  د لعبا

} (احلجرات: ١٠) . ةٌ وَ خْ ونَ إِ نُ مِ ؤْ مُ ا الْ مَ نَّ {إِ
وبلده،  جنسيته  أساس  على  ويعادي  يوالي  أن  املسلمُ  فليحذر 
ابن  محبة  فيقدمَ  ين،  الدّ رابط  على  بلده  رابط  م  ّ قدِ يُ أن  ن  ومِ
بلده الفاسق على ابن دولةٍ أخرى صالحٍ ألجل جنسيته فحسب، 
أو ينشطَ ملساعدة املنكوبني املسلمني في دولته، وال يكترثَ ملن 
كانوا أشدَّ حاجةً في دولة أخرى بحجة أنه يحمل جنسية هذه 

الدولة، وال يحمل جنسية الدولة األخرى.

حكم االنتقال من سورية إلى بالدٍ أخرى  في هذه الظرف:
التي  املسلمني  بالد  ن  مِ غيرها  إلى  سورية  ن  مِ االنتقال  يجوز 
ن هذه البالد  يأمن فيها املرءُ على دينه ونفسه وماله، ويختار مِ
لإلقامة  خروجه  كان  سواء  لعرضه،  ها  وأحفظَ لدينه،  ها  أسلمَ

والعمل فيها، أو ألي غرض آخر مباح. 
ا  ذَ ضِ كَ ى أَرْ لَ قْ إِ لِ طَ : (انْ وقد جاء في حديث توبة قاتل املئة نفسٍ
ى  لَ عْ إِ جِ رْ الَ تَ ، وَ مْ هُ عَ دِ اللهَ مَ بُ اعْ ونَ اللهَ فَ دُ بُ عْ ا يَ اسً نَ ا أُ هَ نَّ بِ إِ ا، فَ ذَ كَ وَ

)  متفق عليه، واللفظ ملسلم.  ءٍ وْ ضُ سَ ا أَرْ هَ نَّ إِ ، فَ كَ ضِ رْ أَ
عيني  لواجب  تضييعٌ  واالنتقال  السفر  هذا  في  كان  إن  لكن 
كفايةِ  أو  ورعايتهما،  الوالدين   ّ برِ أو  العيني،  اجلهاد  كواجب 



املنطقة،  في  فوي  الصّ املشروع  لسقوط  مةٌ  مقدّ اجملرم  األسدي 
بدايةٌ  فهو  افضة  والرّ الباطنيني  رجس  ن  مِ دمشق  رت  ّ هِ طُ وإذا 

هاينة بإذن الله. ن رجس الصّ لتطهير بيت املقدس مِ

تخصيص أهل الوطن بالرعاية وتولي املناصب في الدولة:
في  غيرهم  على  مهم  قدّ أو   ، بأمرٍ بلده  أهلَ  اإلنسانُ  خصّ  إذا 
واالعتبارات  احلدود،  وجود  ذلك  على  وحمله  االهتمام، 
ن احلقوق  ن خدمة أهل البلد، وتعطيه مِ نه مِ الواقعية التي متكّ
ن بذل ذلك لغير أهل  والتسهيالت ما ال يعطاه غيره، ومتنعه مِ
ن احلكمةِ واملصلحةِ أن يخصَّ  بلده؛ فال حرجَ في ذلك، بل إنَّ مِ
ن االهتمام واجلهد؛  هم مبزيد مِ عاة واملصلحون دولهم وبالدَ الدّ
حرجَ  وال  لغيرهم،  سر  يتيّ ال  ما  فيها  قوا  يحقّ أن  ميكنهم  ألنه 
وريني إلى سورية، واملصريني  لُّ اهتمام السّ عندئذ أن ينصرف جُ
 { نيَ بِ رَ قْ َ األْ كَ  تَ يرَ شِ عَ رْ  ذِ نْ أَ {وَ الله:  قال  كما  وهكذا،  مصر،  إلى 
وأباك،  ك،  أمَّ تعول:  مبن  (ابدأ  احلديث:  وفي   ،(٢١٤ (الشعراء: 

ك، وأخاك، ثمّ أدناك، أدناك) رواه النسائي.  وأختَ
ن  مِ العامة  الشؤون  في  ووجهائها  البالد  أهلِ  تقدمي  أنَّ  كما 
الوالء للتراب على  ن  أمرٌ مشروع، وليس هو مِ الواليات وغيرها 
بل  املستعمر،  الرضا بحدود  ن  مِ وال  اإلسالمية،  األخوة  حساب 
وأهله،  اإلسالم  خلدمة  وتوظيفه  الواقع،  وفقه  الوعي  ن  مِ هو 
أو قبيلة  الله عليه وسلم يجعل لكلّ قومٍ  النبيُّ صلى  وقد كان 

كتيبةً في اجلهاد، ويجعل لهم رايةً كما فعل في فتح مكة.

 غير املشروع في حب الوطن:
بوطنه  اإلنسان  ق  يتعلَّ كأن  م،  محرَّ إلى  الوطن  حبُّ  فضي  يُ قد 
ن أجل البقاء في الوطن،  فيتركَ الهجرةَ واجلهادَ في سبيل الله مِ
قدرةٍ  وعدم  مشقةٍ  ن  مِ يصيبه  ما  مع  دنيوية،  ملصالح  ا  تغليبً أو 
الذين  الله  ذمَّ  وقد  شرعي،  عذر  دون  دينه  شعائر  إقامة  على 

األسرة وحمايتها، أو تضييعٌ لواجب كفائي -وهو كل ما يتوقف 
فيها  يقلّ  منطقة  في  كان  كمن  شخصه-  على  الكفاية  حتقيق 
اجملاهدون، أو كان اجملاهدون يحتاجون إلى خبرته العسكرية 
كان  أو  غيره،  في  تتوفر  ال  التي  اجلوانب  بعض  في  الفنية  أو 
والسيما  كالطب،  املهن  ن  مِ الناس  إليه  يحتاج  فيما  متخصصاً 

بعضِ االختصاصات املهمة؛ فال يجوز له السفر.
غير  البالد  إلى  سورية  ن  مِ واالنتقالِ  فرِ  السّ في  األصلَ  أنَّ  كما 
الفتنةَ  روف احلالية عدم اجلواز ملن يخشى  الظّ اإلسالمية في 
هوات،  الشَّ و  أ بهات،  الشُّ قبيل  ن  مِ ذلك  كان  سواء  دينه،  في 
، اإلسالميةِ عائرِ  الشّ إقامةِ  ن  مِ ن  يتمكّ ال  ا  فً مستضعَ كان  أو 

د الذين  ه؛ ألنَّ اللهَ توعّ رضِ ه، أو عِ ه، أو مالِ  أو ال يأمنُ على نفسِ
ن بالد الكفر إلى دار اإلسالم، وهم على هذه  يتركون الهجرةَ مِ
اهمُ  احلال، فكيف مبن هاجر إليها؟! قال تعالى: {إنّ الذين توفّ
ا مستضعفنيَ في  نتم قالوا كنّ همْ قالوا فيمَ كُ املالئكةُ ظاملي أنفسِ
فأولئك  فيها  هاجروا  فتُ عةً  واسِ اللهِ  أرضُ  تكنْ  ألم  قالوا  األرضِ 

صيراً} (النساء: ٩٨). مُ وساءتْ مَ هنَّ م جَ أواهُ مَ
ن  ّ مَ ةٌ في كلِ قال ابنُ كثيرٍ في تفسيره: "هذه اآليةُ الكرميةُ عامّ
ا  نً ، وليس متمكّ أقام بني ظهراني املشركني، وهو قادرٌ على الهجرةِ
باإلجماع،  ا  حرامً مرتكبٌ  ه،  لنفسِ ظالمٌ  فهو  ين،  الدّ إقامةِ  ن  مِ

ّ هذه اآلية".  وبنصِ
ا في دار  ووي في روضة الطالبني: "املسلمُ إنْ كان ضعيفً وقال النّ
هناك،  اإلقامةُ  عليه  مَ  حرُ ين،  الدّ إظهار  على  رُ  يقدِ ال  الكفر 

وجتب عليه الهجرةُ إلى دار اإلسالم". 
حابة  على اإلسالم، واشترط  ن الصّ ا مِ وقد بايع النبيُّ [ عددً
عليهم عدمَ اإلقامة بني املشركني، ففي حديث معاوية بن حيدة 

كٍ  رِ شْ نْ مُ لَّ مِ جَ زَّ وَ هُ عَ لُ اللَّ بَ قْ ]: أنّ الرسول [ قال له: (الَ يَ

س بجنسية أخرى: جنُّ حكم التّ
س بجنسية بالدٍ إسالميةٍ أخرى: جائز ال إشكال فيه.  التجنُ

س بجنسية البالد غير اإلسالمية ففيه قدرٌ زائد على  جنُّ ا التّ أمّ
اجلنسية،  صاحبة  ولة  للدّ والتبعية  باخلضوع  اإلقامة:  مجرد 
واالجتماعية،  ياسية،  السّ ها  ظمِ نُ على  باحلفاظ  عهد  والتّ
لها،  للوالء  يؤدي  وقد  عنها،  فاعِ  ّ للدِ واالستعدادَ  واالقتصادية، 
املفتني  أنظارُ  فيها  اختلفت  التي  النوازل  ن  مِ س  جنُّ التّ ومسألةُ 

ور.  بحسب األحوال والصّ
 ، ةِ ولِ غيرِ اإلسالميّ سُ بجنسية الدُّ ح: حترميُ التجنّ والذي يترجّ
في  االضطهاد  ه بسبب  ن فقد جنسيتَ كمَ رورة،  الضّ إال في حال 
ز عن استخراج األوراق الثبوتية  ها، أو عجَ ق عليه بسببِ ّ يِ بلده، أو ضُ
ن بالد املسلمني.  الالزمة، ولم يستطع أنْ يحصل على جنسية بلدٍ مِ
ن املمنوعِ على املسلم أنْ  قال الشيخ علي الطنطاوي في  فتاواه : ومِ
ا بإطاعةِ  ؛ ألنه يكون حينئذٍ ملتزمً يأخذَ جنسيةَ دولةٍ غير مسلمةٍ
ها، أو اخلروجُ  ها، بحيثُ ال يجوزُ له مخالفتُ باع قوانينِ ها، واتّ أوامرِ

رّ إلى ذلك اضطراراً، ولم يعمل ما ينافي شرعَ الله". عليها، إال إذا اضطُ

محمد  الشيخ  الدولي  اإلسالمي  الفقه  جملمع  العام  األمني  وقال 
الفقهي:  املنشور في مجلة اجملمع  احلبيب ابن خوجة في بحثه 
 ، ، أو أوربيةً سُ باجلنسياتِ غيرِ املسلمةِ سواءً كانت أمريكيةً "التجنُّ
ا للتشبهِ  أو غيرها، قد تكونُ جائزةً  إذا دعت الضرورة إليه، ال حبً
هم،  أو االتصافِ بصفاتهم، بشرطِ أن  سمي بأسمائِ بأهلِ الكفرِ والتَّ
س إلى تعطيلِ أو نقصِ شيءٍ من أمورِ دينه،  جنُّ ال يؤديَ هذا التَّ

هَ  رِ كْ نْ أُ الَّ مَ ه إلى مواالةِ أعداءِ الله، وإال فال، قال تعالى: (إِ رُّ جُ أو يَ
) إلخ اآلية".  انِ ميَ ِ اإلْ ّ بِ نٌ ئِ مَ طْ هُ مُ بُ لْ قَ وَ

ضى عن  ةً للكافرين، أو الرّ س يتضمن مواالةً تامّ جنُّ ا إنْ كان التّ أمّ
ريعة،  الشّ أحكام  على  اجلاهليةِ  القواننيِ  تفضيلَ  أو  هم،  دينِ

ة، والعياذ بالله. دّ ن الرّ أو الرضى بها: فهذا مِ

٥

 ( نيَ مِ لِ سْ مُ لْ ا ى  لَ إِ نيَ  كِ رِ شْ مُ لْ ا قَ  رِ ا فَ يُ وْ  أَ  ، الً مَ عَ مَ  لَ سْ أَ ا  مَ دَ عْ بَ
رواه النسائي، وابن ماجه. 

في  جاء  وما  احلديث  هذا  عن  الباري  فتح  في   حجر  ابنُ  قال 
ن لم يأمن على دينه".  ن األحاديث: "وهذا محمولٌ على مَ معناه مِ

ن يسافر لإلقامة في بالد الكفار ال يأمن  ا ممّ وال يخفى أنّ كثيرً
ن أهم ما يتعرض له املسلم في تلك البالد: على دينه، ومِ

الفساد  ن  مِ اجملتمعات  تلك  حال  بسبب  ين  الدّ في  الفتنةُ   -  ١
 ، احلياةِ مجاالتِ  مختلف  في  قي  لُ اخلُ واالنحالل  يني،  الدّ

واألماكنِ اخلاصة والعامة، ووسائلِ اإلعالمِ وغيرها. 
مجتمعٍ  في  لنشأتهم  األبناء؛  مستقبل  على  اخلشيةُ   -  ٢

عليم، وجميع  ، وأنظمة التّ ال يراعي القيم اإلسالمية في املدارسِ
ن  ما انسالخهم مِ نذر بخطرِ انحرافهم، وربّ مرافق اجملتمع، مما يُ

ين بالكلية.  الدّ
ن أحكام مخالفةٍ للشريعةِ  ٣ - ما حتويه قواننيُ تلك البلدانِ مِ
الوالية  انتزاعَ  للدولة  وتتيح  أسرته،  على  الرجل  بقوامة  خل  تُ
وتربيتهم  رعايتهم  أمرَ  لُ  وتوكِ واألبناء،  الزوجة  على 

سرٍ  أو  مؤسسات.  ألُ
٤ - عدمُ القدرة على القيام ببعضِ الواجبات والشعائرِ اإلسالمِ 

في بعض تلك البالد. 
ضا  ّ الرِ أو  محبتهم،  في  الوقوع  أو  بالكفار،  االفتتان  خطرُ   -  ٥
املسلمني؛  على  هم  وإعانتِ مواالتهم،  أو  منكراتهم،  أو  بدينهم، 

بسبب طول املعاشرة، وكثرة اخملالطة. 
فيها:  يعيشُ  املسلمني  بالد  ن  مِ ا  بلدً يجد  ال  الذي  املضطرُّ  ا  أمَّ
، وعليه أن يتقي الله في  فرُ إلى بالدِ الكفرِ اآلمنةِ فيجوز له السّ
هم ما استطاع، ويدلّ لذلك أنّ النبي  دينه، وفيمن واله الله أمرَ
إلى بالد احلبشة؛ ألنّ  بالهجرة  املستضعفني  أذن ألصحابه   ]

 . ظلم عنده أحدٌ ، ال يُ ا عادالً كً فيها ملِ

ينَ  ذِ الَّ نَّ  {إِ تعالى:  قال  الوعيد،  بأشد  دهم  وتوعَّ ذلك،  يفعلون 
ا  نَّ كُ وا  الُ قَ مْ  تُ نْ كُ يمَ  فِ وا  الُ قَ مْ  هِ سِ فُ نْ أَ ي  مِ الِ ظَ ةُ  كَ ئِ الَ مَ الْ مُ  اهُ فَّ وَ تَ
وا  رُ اجِ هَ تُ ةً فَ عَ اسِ هِ وَ ضُ اللَّ رْ نْ أَ كُ مْ تَ لَ وا أَ الُ ضِ قَ رْ َ ي األْ نيَ فِ فِ عَ ضْ تَ سْ مُ
.(٩٧ (النساء:  ا}  يرً صِ مَ تْ  اءَ سَ وَ مُ  نَّ هَ جَ مْ  اهُ وَ أْ مَ كَ  ئِ ولَ أُ فَ ا  يهَ فِ

ه  وعطاءَ ه  وبراءَ ه  والءَ فيجعلَ  للوطن،  ب  يتعصَّ أن  ذلك:  ن  ومِ
ونصرته  والءه  ويعقدُ  للوطن،  عصبيةً  ودفاعه  وقتاله  ه  ومنعَ
تباعدت  مهما  إخوة  فاملسلمون  والوطن،  للجنسية  عصبيةً 
وال يجوز  كالبنيان،  للمسلم  واملسلم  ديارهم،  وتناءت  أقطارهم 
بحالٍ أن تطغى احلدودُ على الرابطة املقدسة التي رضيها الله 
 : لى تعا له  قو في  لك  ذ ر  تقرَّ كما   ، منني ملؤ ا ه  د لعبا

} (احلجرات: ١٠) . ةٌ وَ خْ ونَ إِ نُ مِ ؤْ مُ ا الْ مَ نَّ {إِ
وبلده،  جنسيته  أساس  على  ويعادي  يوالي  أن  املسلمُ  فليحذر 
ابن  محبة  فيقدمَ  ين،  الدّ رابط  على  بلده  رابط  م  ّ قدِ يُ أن  ن  ومِ
بلده الفاسق على ابن دولةٍ أخرى صالحٍ ألجل جنسيته فحسب، 
أو ينشطَ ملساعدة املنكوبني املسلمني في دولته، وال يكترثَ ملن 
كانوا أشدَّ حاجةً في دولة أخرى بحجة أنه يحمل جنسية هذه 

الدولة، وال يحمل جنسية الدولة األخرى.

حكم االنتقال من سورية إلى بالدٍ أخرى  في هذه الظرف:
التي  املسلمني  بالد  ن  مِ غيرها  إلى  سورية  ن  مِ االنتقال  يجوز 
ن هذه البالد  يأمن فيها املرءُ على دينه ونفسه وماله، ويختار مِ
لإلقامة  خروجه  كان  سواء  لعرضه،  ها  وأحفظَ لدينه،  ها  أسلمَ

والعمل فيها، أو ألي غرض آخر مباح. 
ا  ذَ ضِ كَ ى أَرْ لَ قْ إِ لِ طَ : (انْ وقد جاء في حديث توبة قاتل املئة نفسٍ
ى  لَ عْ إِ جِ رْ الَ تَ ، وَ مْ هُ عَ دِ اللهَ مَ بُ اعْ ونَ اللهَ فَ دُ بُ عْ ا يَ اسً نَ ا أُ هَ نَّ بِ إِ ا، فَ ذَ كَ وَ

)  متفق عليه، واللفظ ملسلم.  ءٍ وْ ضُ سَ ا أَرْ هَ نَّ إِ ، فَ كَ ضِ رْ أَ
عيني  لواجب  تضييعٌ  واالنتقال  السفر  هذا  في  كان  إن  لكن 
كفايةِ  أو  ورعايتهما،  الوالدين   ّ برِ أو  العيني،  اجلهاد  كواجب 



املنطقة،  في  فوي  الصّ املشروع  لسقوط  مةٌ  مقدّ اجملرم  األسدي 
بدايةٌ  فهو  افضة  والرّ الباطنيني  رجس  ن  مِ دمشق  رت  ّ هِ طُ وإذا 

هاينة بإذن الله. ن رجس الصّ لتطهير بيت املقدس مِ

تخصيص أهل الوطن بالرعاية وتولي املناصب في الدولة:
في  غيرهم  على  مهم  قدّ أو   ، بأمرٍ بلده  أهلَ  اإلنسانُ  خصّ  إذا 
واالعتبارات  احلدود،  وجود  ذلك  على  وحمله  االهتمام، 
ن احلقوق  ن خدمة أهل البلد، وتعطيه مِ نه مِ الواقعية التي متكّ
ن بذل ذلك لغير أهل  والتسهيالت ما ال يعطاه غيره، ومتنعه مِ
ن احلكمةِ واملصلحةِ أن يخصَّ  بلده؛ فال حرجَ في ذلك، بل إنَّ مِ
ن االهتمام واجلهد؛  هم مبزيد مِ عاة واملصلحون دولهم وبالدَ الدّ
حرجَ  وال  لغيرهم،  سر  يتيّ ال  ما  فيها  قوا  يحقّ أن  ميكنهم  ألنه 
وريني إلى سورية، واملصريني  لُّ اهتمام السّ عندئذ أن ينصرف جُ
 { نيَ بِ رَ قْ َ األْ كَ  تَ يرَ شِ عَ رْ  ذِ نْ أَ {وَ الله:  قال  كما  وهكذا،  مصر،  إلى 
وأباك،  ك،  أمَّ تعول:  مبن  (ابدأ  احلديث:  وفي   ،(٢١٤ (الشعراء: 

ك، وأخاك، ثمّ أدناك، أدناك) رواه النسائي.  وأختَ
ن  مِ العامة  الشؤون  في  ووجهائها  البالد  أهلِ  تقدمي  أنَّ  كما 
الوالء للتراب على  ن  أمرٌ مشروع، وليس هو مِ الواليات وغيرها 
بل  املستعمر،  الرضا بحدود  ن  مِ وال  اإلسالمية،  األخوة  حساب 
وأهله،  اإلسالم  خلدمة  وتوظيفه  الواقع،  وفقه  الوعي  ن  مِ هو 
أو قبيلة  الله عليه وسلم يجعل لكلّ قومٍ  النبيُّ صلى  وقد كان 

كتيبةً في اجلهاد، ويجعل لهم رايةً كما فعل في فتح مكة.

 غير املشروع في حب الوطن:
بوطنه  اإلنسان  ق  يتعلَّ كأن  م،  محرَّ إلى  الوطن  حبُّ  فضي  يُ قد 
ن أجل البقاء في الوطن،  فيتركَ الهجرةَ واجلهادَ في سبيل الله مِ
قدرةٍ  وعدم  مشقةٍ  ن  مِ يصيبه  ما  مع  دنيوية،  ملصالح  ا  تغليبً أو 
الذين  الله  ذمَّ  وقد  شرعي،  عذر  دون  دينه  شعائر  إقامة  على 

٦

س بجنسية أخرى: جنُّ حكم التّ
س بجنسية بالدٍ إسالميةٍ أخرى: جائز ال إشكال فيه.  التجنُ

س بجنسية البالد غير اإلسالمية ففيه قدرٌ زائد على  جنُّ ا التّ أمّ
اجلنسية،  صاحبة  ولة  للدّ والتبعية  باخلضوع  اإلقامة:  مجرد 
واالجتماعية،  ياسية،  السّ ها  ظمِ نُ على  باحلفاظ  عهد  والتّ
لها،  للوالء  يؤدي  وقد  عنها،  فاعِ  ّ للدِ واالستعدادَ  واالقتصادية، 
املفتني  أنظارُ  فيها  اختلفت  التي  النوازل  ن  مِ س  جنُّ التّ ومسألةُ 

ور.  بحسب األحوال والصّ
 ، ةِ ولِ غيرِ اإلسالميّ سُ بجنسية الدُّ ح: حترميُ التجنّ والذي يترجّ
في  االضطهاد  ه بسبب  ن فقد جنسيتَ كمَ رورة،  الضّ إال في حال 
ز عن استخراج األوراق الثبوتية  ها، أو عجَ ق عليه بسببِ ّ يِ بلده، أو ضُ
ن بالد املسلمني.  الالزمة، ولم يستطع أنْ يحصل على جنسية بلدٍ مِ
ن املمنوعِ على املسلم أنْ  قال الشيخ علي الطنطاوي في  فتاواه : ومِ
ا بإطاعةِ  ؛ ألنه يكون حينئذٍ ملتزمً يأخذَ جنسيةَ دولةٍ غير مسلمةٍ
ها، أو اخلروجُ  ها، بحيثُ ال يجوزُ له مخالفتُ باع قوانينِ ها، واتّ أوامرِ

رّ إلى ذلك اضطراراً، ولم يعمل ما ينافي شرعَ الله". عليها، إال إذا اضطُ

محمد  الشيخ  الدولي  اإلسالمي  الفقه  جملمع  العام  األمني  وقال 
الفقهي:  املنشور في مجلة اجملمع  احلبيب ابن خوجة في بحثه 
 ، ، أو أوربيةً سُ باجلنسياتِ غيرِ املسلمةِ سواءً كانت أمريكيةً "التجنُّ
ا للتشبهِ  أو غيرها، قد تكونُ جائزةً  إذا دعت الضرورة إليه، ال حبً
هم،  أو االتصافِ بصفاتهم، بشرطِ أن  سمي بأسمائِ بأهلِ الكفرِ والتَّ
س إلى تعطيلِ أو نقصِ شيءٍ من أمورِ دينه،  جنُّ ال يؤديَ هذا التَّ

هَ  رِ كْ نْ أُ الَّ مَ ه إلى مواالةِ أعداءِ الله، وإال فال، قال تعالى: (إِ رُّ جُ أو يَ
) إلخ اآلية".  انِ ميَ ِ اإلْ ّ بِ نٌ ئِ مَ طْ هُ مُ بُ لْ قَ وَ

ضى عن  ةً للكافرين، أو الرّ س يتضمن مواالةً تامّ جنُّ ا إنْ كان التّ أمّ
ريعة،  الشّ أحكام  على  اجلاهليةِ  القواننيِ  تفضيلَ  أو  هم،  دينِ

ة، والعياذ بالله. دّ ن الرّ أو الرضى بها: فهذا مِ

 ( نيَ مِ لِ سْ مُ لْ ا ى  لَ إِ نيَ  كِ رِ شْ مُ لْ ا قَ  رِ ا فَ يُ وْ  أَ  ، الً مَ عَ مَ  لَ سْ أَ ا  مَ دَ عْ بَ
رواه النسائي، وابن ماجه. 

في  جاء  وما  احلديث  هذا  عن  الباري  فتح  في   حجر  ابنُ  قال 
ن لم يأمن على دينه".  ن األحاديث: "وهذا محمولٌ على مَ معناه مِ

ن يسافر لإلقامة في بالد الكفار ال يأمن  ا ممّ وال يخفى أنّ كثيرً
ن أهم ما يتعرض له املسلم في تلك البالد: على دينه، ومِ

الفساد  ن  مِ اجملتمعات  تلك  حال  بسبب  ين  الدّ في  الفتنةُ   -  ١
 ، احلياةِ مجاالتِ  مختلف  في  قي  لُ اخلُ واالنحالل  يني،  الدّ

واألماكنِ اخلاصة والعامة، ووسائلِ اإلعالمِ وغيرها. 
مجتمعٍ  في  لنشأتهم  األبناء؛  مستقبل  على  اخلشيةُ   -  ٢

عليم، وجميع  ، وأنظمة التّ ال يراعي القيم اإلسالمية في املدارسِ
ن  ما انسالخهم مِ نذر بخطرِ انحرافهم، وربّ مرافق اجملتمع، مما يُ

ين بالكلية.  الدّ
ن أحكام مخالفةٍ للشريعةِ  ٣ - ما حتويه قواننيُ تلك البلدانِ مِ
الوالية  انتزاعَ  للدولة  وتتيح  أسرته،  على  الرجل  بقوامة  خل  تُ
وتربيتهم  رعايتهم  أمرَ  لُ  وتوكِ واألبناء،  الزوجة  على 

سرٍ  أو  مؤسسات.  ألُ
٤ - عدمُ القدرة على القيام ببعضِ الواجبات والشعائرِ اإلسالمِ 

في بعض تلك البالد. 
ضا  ّ الرِ أو  محبتهم،  في  الوقوع  أو  بالكفار،  االفتتان  خطرُ   -  ٥
املسلمني؛  على  هم  وإعانتِ مواالتهم،  أو  منكراتهم،  أو  بدينهم، 

بسبب طول املعاشرة، وكثرة اخملالطة. 
فيها:  يعيشُ  املسلمني  بالد  ن  مِ ا  بلدً يجد  ال  الذي  املضطرُّ  ا  أمَّ
، وعليه أن يتقي الله في  فرُ إلى بالدِ الكفرِ اآلمنةِ فيجوز له السّ
هم ما استطاع، ويدلّ لذلك أنّ النبي  دينه، وفيمن واله الله أمرَ
إلى بالد احلبشة؛ ألنّ  بالهجرة  املستضعفني  أذن ألصحابه   ]

 . ظلم عنده أحدٌ ، ال يُ ا عادالً كً فيها ملِ

ينَ  ذِ الَّ نَّ  {إِ تعالى:  قال  الوعيد،  بأشد  دهم  وتوعَّ ذلك،  يفعلون 
ا  نَّ كُ وا  الُ قَ مْ  تُ نْ كُ يمَ  فِ وا  الُ قَ مْ  هِ سِ فُ نْ أَ ي  مِ الِ ظَ ةُ  كَ ئِ الَ مَ الْ مُ  اهُ فَّ وَ تَ
وا  رُ اجِ هَ تُ ةً فَ عَ اسِ هِ وَ ضُ اللَّ نْ أَرْ كُ مْ تَ لَ وا أَ الُ ضِ قَ رْ َ ي األْ نيَ فِ فِ عَ ضْ تَ سْ مُ
.(٩٧ (النساء:  ا}  يرً صِ مَ تْ  اءَ سَ وَ مُ  نَّ هَ جَ مْ  اهُ وَ أْ مَ كَ  ئِ ولَ أُ فَ ا  يهَ فِ

ه  وعطاءَ ه  وبراءَ ه  والءَ فيجعلَ  للوطن،  ب  يتعصَّ أن  ذلك:  ن  ومِ
ونصرته  والءه  ويعقدُ  للوطن،  عصبيةً  ودفاعه  وقتاله  ه  ومنعَ
تباعدت  مهما  إخوة  فاملسلمون  والوطن،  للجنسية  عصبيةً 
وال يجوز  كالبنيان،  للمسلم  واملسلم  ديارهم،  وتناءت  أقطارهم 
بحالٍ أن تطغى احلدودُ على الرابطة املقدسة التي رضيها الله 
 : لى تعا له  قو في  لك  ذ ر  تقرَّ كما   ، منني ملؤ ا ه  د لعبا

} (احلجرات: ١٠) . ةٌ وَ خْ ونَ إِ نُ مِ ؤْ مُ ا الْ مَ نَّ {إِ
وبلده،  جنسيته  أساس  على  ويعادي  يوالي  أن  املسلمُ  فليحذر 
ابن  محبة  فيقدمَ  ين،  الدّ رابط  على  بلده  رابط  م  ّ قدِ يُ أن  ن  ومِ
بلده الفاسق على ابن دولةٍ أخرى صالحٍ ألجل جنسيته فحسب، 
أو ينشطَ ملساعدة املنكوبني املسلمني في دولته، وال يكترثَ ملن 
كانوا أشدَّ حاجةً في دولة أخرى بحجة أنه يحمل جنسية هذه 

الدولة، وال يحمل جنسية الدولة األخرى.

حكم االنتقال من سورية إلى بالدٍ أخرى  في هذه الظرف:
التي  املسلمني  بالد  ن  مِ غيرها  إلى  سورية  ن  مِ االنتقال  يجوز 
ن هذه البالد  يأمن فيها املرءُ على دينه ونفسه وماله، ويختار مِ
لإلقامة  خروجه  كان  سواء  لعرضه،  ها  وأحفظَ لدينه،  ها  أسلمَ

والعمل فيها، أو ألي غرض آخر مباح. 
ا  ذَ ضِ كَ ى أَرْ لَ قْ إِ لِ طَ : (انْ وقد جاء في حديث توبة قاتل املئة نفسٍ
ى  لَ عْ إِ جِ رْ الَ تَ ، وَ مْ هُ عَ دِ اللهَ مَ بُ اعْ ونَ اللهَ فَ دُ بُ عْ ا يَ اسً نَ ا أُ هَ نَّ بِ إِ ا، فَ ذَ كَ وَ

)  متفق عليه، واللفظ ملسلم.  ءٍ وْ ضُ سَ ا أَرْ هَ نَّ إِ ، فَ كَ ضِ رْ أَ
عيني  لواجب  تضييعٌ  واالنتقال  السفر  هذا  في  كان  إن  لكن 
كفايةِ  أو  ورعايتهما،  الوالدين   ّ برِ أو  العيني،  اجلهاد  كواجب 



املنطقة،  في  فوي  الصّ املشروع  لسقوط  مةٌ  مقدّ اجملرم  األسدي 
بدايةٌ  فهو  افضة  والرّ الباطنيني  رجس  ن  مِ دمشق  رت  ّ هِ طُ وإذا 

هاينة بإذن الله. ن رجس الصّ لتطهير بيت املقدس مِ

تخصيص أهل الوطن بالرعاية وتولي املناصب في الدولة:
في  غيرهم  على  مهم  قدّ أو   ، بأمرٍ بلده  أهلَ  اإلنسانُ  خصّ  إذا 
واالعتبارات  احلدود،  وجود  ذلك  على  وحمله  االهتمام، 
ن احلقوق  ن خدمة أهل البلد، وتعطيه مِ نه مِ الواقعية التي متكّ
ن بذل ذلك لغير أهل  والتسهيالت ما ال يعطاه غيره، ومتنعه مِ
ن احلكمةِ واملصلحةِ أن يخصَّ  بلده؛ فال حرجَ في ذلك، بل إنَّ مِ
ن االهتمام واجلهد؛  هم مبزيد مِ عاة واملصلحون دولهم وبالدَ الدّ
حرجَ  وال  لغيرهم،  سر  يتيّ ال  ما  فيها  قوا  يحقّ أن  ميكنهم  ألنه 
وريني إلى سورية، واملصريني  لُّ اهتمام السّ عندئذ أن ينصرف جُ
 { نيَ بِ رَ قْ َ األْ كَ  تَ يرَ شِ عَ رْ  ذِ نْ أَ {وَ الله:  قال  كما  وهكذا،  مصر،  إلى 
وأباك،  ك،  أمَّ تعول:  مبن  (ابدأ  احلديث:  وفي   ،(٢١٤ (الشعراء: 

ك، وأخاك، ثمّ أدناك، أدناك) رواه النسائي.  وأختَ
ن  مِ العامة  الشؤون  في  ووجهائها  البالد  أهلِ  تقدمي  أنَّ  كما 
الوالء للتراب على  ن  أمرٌ مشروع، وليس هو مِ الواليات وغيرها 
بل  املستعمر،  الرضا بحدود  ن  مِ وال  اإلسالمية،  األخوة  حساب 
وأهله،  اإلسالم  خلدمة  وتوظيفه  الواقع،  وفقه  الوعي  ن  مِ هو 
أو قبيلة  الله عليه وسلم يجعل لكلّ قومٍ  النبيُّ صلى  وقد كان 

كتيبةً في اجلهاد، ويجعل لهم رايةً كما فعل في فتح مكة.

 غير املشروع في حب الوطن:
بوطنه  اإلنسان  ق  يتعلَّ كأن  م،  محرَّ إلى  الوطن  حبُّ  فضي  يُ قد 
ن أجل البقاء في الوطن،  فيتركَ الهجرةَ واجلهادَ في سبيل الله مِ
قدرةٍ  وعدم  مشقةٍ  ن  مِ يصيبه  ما  مع  دنيوية،  ملصالح  ا  تغليبً أو 
الذين  الله  ذمَّ  وقد  شرعي،  عذر  دون  دينه  شعائر  إقامة  على 

املفاسد  ن  مِ إليه  اإلشارةُ  سبقت  ملا  باملضطر؛  اجلواز  وتقييدُ 
ن  ن بعضها فال يسلم مِ الكثيرة في اإلقامة بينهم، التي إن سلم مِ
أرض  إلى  فرّ  ن  مَ ا  "وأمّ احمللى:  في  حزمٍ  ابنُ  قال  اآلخر،  بعضها 
، وال أعانهم عليهم، ولم  ؛ لظلمٍ خافه، ولم يحارب املسلمنيَ احلربِ
؛  عليه ءَ  شي ال  ا  فهذ  ، ه جير يُ ن  مَ ملسلمني  ا في  يجدْ 

 ." هٌ كرَ ألنه مضطرٌ مُ
روف  ها في الظّ لُ منزلتَ رورة، أو احلاجة التي تنزّ ومما يلحق بالضّ
عدمُ  أو  إسالمية،  بالدٍ  إلى  الوصول  على  القدرة  عدمُ  احلالية: 
سماحها له باإلقامة فيها، أو احلاجةُ إلى عالج ال يتوفر إال فيها، 
ينويَ  أنْ  فعليه  ا  مضطرً البالد  تلك  إلى  سافر  ن  ومَ ذلك.  ونحو 
 ، الضرورةُ زالت  متى  اإلسالمية  البالد  إلحدى  واالنتقالَ  جوعَ  الرّ
أنْ يتساهلَ في اإلقامة بني  ر على ذلك. وال ينبغي للمسلم  وقدَ
املعيشة، بل  ه في  الترفُّ أو  ب،  التكسُّ ار لغير ضرورة، كفضول  الكفّ
ا  ه مع املسلمني، ويحتسب ذلك عند الله تعالى؛ صونً يصبر نفسَ

والفنت.  للبالء  ه  نفسَ ض  يعرّ وال  وذريته،  لدينه 
ظر إلى ما يكتنف هذا  وريني إذا نُ د املنعُ في حال الالجئني السّ ويتأكّ

، ومنها:  ، ومفاسدَ كثيرةٍ ن مخاطرَ عظيمةٍ اللجوءَ واإلقامةَ مِ
فر  السّ الهالك، كما في  احتمال  وغلبةُ  الطرق،  أمن  ١ - عدمُ 

هريب.  بالزوارق البحرية عن طريقِ التّ
 ، ن احتيالٍ ية الباهظة، وما يصاحبُ ذلك مِ ٢ - التكاليفُ املادّ

ه.  ه عند اكتشافِ ل املسافرُ تبعتَ وتزويرٍ يتحمّ
وهجرةُ  أبنائها،  وخيرةَ  ها،  أكبادِ فلذاتِ  ةِ  اميّ الشّ البالدِ  دُ  قْ فَ  -٣
إليهم؛  تكون  ما  أحوجُ  وهي  فيها  العقول  وأصحابِ  ها،  بِ خَ نُ
العسكرية، اجملاالت  مختلف  في  ها  ثغورِ على  ليرابطوا 

 واإلغاثية، واإلعالمية، والتربوية ، وغيرها. 
أهلِ  تهجير  في  ه  أطماعِ حتقيقِ  في  ظامِ  النّ مساعدةُ   -  ٤
إلى  وصوالً  واستبدالهم،  هم  مناطقِ ن  مِ هم  وتفريغِ نة،  السّ

. البالدِ في  انِ  كّ السُّ تركيبة  تغيير 

س بجنسية أخرى: جنُّ حكم التّ
س بجنسية بالدٍ إسالميةٍ أخرى: جائز ال إشكال فيه.  التجنُ

س بجنسية البالد غير اإلسالمية ففيه قدرٌ زائد على  جنُّ ا التّ أمّ
اجلنسية،  صاحبة  ولة  للدّ والتبعية  باخلضوع  اإلقامة:  مجرد 
واالجتماعية،  ياسية،  السّ ها  ظمِ نُ على  باحلفاظ  عهد  والتّ
لها،  للوالء  يؤدي  وقد  عنها،  فاعِ  ّ للدِ واالستعدادَ  واالقتصادية، 
املفتني  أنظارُ  فيها  اختلفت  التي  النوازل  ن  مِ س  جنُّ التّ ومسألةُ 

ور.  بحسب األحوال والصّ
 ، ةِ ولِ غيرِ اإلسالميّ سُ بجنسية الدُّ ح: حترميُ التجنّ والذي يترجّ
في  االضطهاد  ه بسبب  ن فقد جنسيتَ كمَ رورة،  الضّ إال في حال 
ز عن استخراج األوراق الثبوتية  ها، أو عجَ ق عليه بسببِ ّ يِ بلده، أو ضُ
ن بالد املسلمني.  الالزمة، ولم يستطع أنْ يحصل على جنسية بلدٍ مِ
ن املمنوعِ على املسلم أنْ  قال الشيخ علي الطنطاوي في  فتاواه : ومِ
ا بإطاعةِ  ؛ ألنه يكون حينئذٍ ملتزمً يأخذَ جنسيةَ دولةٍ غير مسلمةٍ
ها، أو اخلروجُ  ها، بحيثُ ال يجوزُ له مخالفتُ باع قوانينِ ها، واتّ أوامرِ

رّ إلى ذلك اضطراراً، ولم يعمل ما ينافي شرعَ الله". عليها، إال إذا اضطُ

محمد  الشيخ  الدولي  اإلسالمي  الفقه  جملمع  العام  األمني  وقال 
الفقهي:  املنشور في مجلة اجملمع  احلبيب ابن خوجة في بحثه 
 ، ، أو أوربيةً سُ باجلنسياتِ غيرِ املسلمةِ سواءً كانت أمريكيةً "التجنُّ
ا للتشبهِ  أو غيرها، قد تكونُ جائزةً  إذا دعت الضرورة إليه، ال حبً
هم،  أو االتصافِ بصفاتهم، بشرطِ أن  سمي بأسمائِ بأهلِ الكفرِ والتَّ
س إلى تعطيلِ أو نقصِ شيءٍ من أمورِ دينه،  جنُّ ال يؤديَ هذا التَّ

هَ  رِ كْ نْ أُ الَّ مَ ه إلى مواالةِ أعداءِ الله، وإال فال، قال تعالى: (إِ رُّ جُ أو يَ
) إلخ اآلية".  انِ ميَ ِ اإلْ ّ بِ نٌ ئِ مَ طْ هُ مُ بُ لْ قَ وَ

ضى عن  ةً للكافرين، أو الرّ س يتضمن مواالةً تامّ جنُّ ا إنْ كان التّ أمّ
ريعة،  الشّ أحكام  على  اجلاهليةِ  القواننيِ  تفضيلَ  أو  هم،  دينِ

ة، والعياذ بالله. دّ ن الرّ أو الرضى بها: فهذا مِ

٧

 ( نيَ مِ لِ سْ مُ لْ ا ى  لَ إِ نيَ  كِ رِ شْ مُ لْ ا قَ  رِ ا فَ يُ وْ  أَ  ، الً مَ عَ مَ  لَ سْ أَ ا  مَ دَ عْ بَ
رواه النسائي، وابن ماجه. 

في  جاء  وما  احلديث  هذا  عن  الباري  فتح  في   حجر  ابنُ  قال 
ن لم يأمن على دينه".  ن األحاديث: "وهذا محمولٌ على مَ معناه مِ

ن يسافر لإلقامة في بالد الكفار ال يأمن  ا ممّ وال يخفى أنّ كثيرً
ن أهم ما يتعرض له املسلم في تلك البالد: على دينه، ومِ

الفساد  ن  مِ اجملتمعات  تلك  حال  بسبب  ين  الدّ في  الفتنةُ   -  ١
 ، احلياةِ مجاالتِ  مختلف  في  قي  لُ اخلُ واالنحالل  يني،  الدّ

واألماكنِ اخلاصة والعامة، ووسائلِ اإلعالمِ وغيرها. 
مجتمعٍ  في  لنشأتهم  األبناء؛  مستقبل  على  اخلشيةُ   -  ٢

عليم، وجميع  ، وأنظمة التّ ال يراعي القيم اإلسالمية في املدارسِ
ن  ما انسالخهم مِ نذر بخطرِ انحرافهم، وربّ مرافق اجملتمع، مما يُ

ين بالكلية.  الدّ
ن أحكام مخالفةٍ للشريعةِ  ٣ - ما حتويه قواننيُ تلك البلدانِ مِ
الوالية  انتزاعَ  للدولة  وتتيح  أسرته،  على  الرجل  بقوامة  خل  تُ
وتربيتهم  رعايتهم  أمرَ  لُ  وتوكِ واألبناء،  الزوجة  على 

سرٍ  أو  مؤسسات.  ألُ
٤ - عدمُ القدرة على القيام ببعضِ الواجبات والشعائرِ اإلسالمِ 

في بعض تلك البالد. 
ضا  ّ الرِ أو  محبتهم،  في  الوقوع  أو  بالكفار،  االفتتان  خطرُ   -  ٥
املسلمني؛  على  هم  وإعانتِ مواالتهم،  أو  منكراتهم،  أو  بدينهم، 

بسبب طول املعاشرة، وكثرة اخملالطة. 
فيها:  يعيشُ  املسلمني  بالد  ن  مِ ا  بلدً يجد  ال  الذي  املضطرُّ  ا  أمَّ
، وعليه أن يتقي الله في  فرُ إلى بالدِ الكفرِ اآلمنةِ فيجوز له السّ
هم ما استطاع، ويدلّ لذلك أنّ النبي  دينه، وفيمن واله الله أمرَ
إلى بالد احلبشة؛ ألنّ  بالهجرة  املستضعفني  أذن ألصحابه   ]

 . ظلم عنده أحدٌ ، ال يُ ا عادالً كً فيها ملِ

ينَ  ذِ الَّ نَّ  {إِ تعالى:  قال  الوعيد،  بأشد  دهم  وتوعَّ ذلك،  يفعلون 
ا  نَّ كُ وا  الُ قَ مْ  تُ نْ كُ يمَ  فِ وا  الُ قَ مْ  هِ سِ فُ نْ أَ ي  مِ الِ ظَ ةُ  كَ ئِ الَ مَ الْ مُ  اهُ فَّ وَ تَ
وا  رُ اجِ هَ تُ ةً فَ عَ اسِ هِ وَ ضُ اللَّ رْ نْ أَ كُ مْ تَ لَ وا أَ الُ ضِ قَ رْ َ ي األْ نيَ فِ فِ عَ ضْ تَ سْ مُ
.(٩٧ (النساء:  ا}  يرً صِ مَ تْ  اءَ سَ وَ مُ  نَّ هَ جَ مْ  اهُ وَ أْ مَ كَ  ئِ ولَ أُ فَ ا  يهَ فِ

ه  وعطاءَ ه  وبراءَ ه  والءَ فيجعلَ  للوطن،  ب  يتعصَّ أن  ذلك:  ن  ومِ
ونصرته  والءه  ويعقدُ  للوطن،  عصبيةً  ودفاعه  وقتاله  ه  ومنعَ
تباعدت  مهما  إخوة  فاملسلمون  والوطن،  للجنسية  عصبيةً 
وال يجوز  كالبنيان،  للمسلم  واملسلم  ديارهم،  وتناءت  أقطارهم 
بحالٍ أن تطغى احلدودُ على الرابطة املقدسة التي رضيها الله 
 : لى تعا له  قو في  لك  ذ ر  تقرَّ كما   ، منني ملؤ ا ه  د لعبا

} (احلجرات: ١٠) . ةٌ وَ خْ ونَ إِ نُ مِ ؤْ مُ ا الْ مَ نَّ {إِ
وبلده،  جنسيته  أساس  على  ويعادي  يوالي  أن  املسلمُ  فليحذر 
ابن  محبة  فيقدمَ  ين،  الدّ رابط  على  بلده  رابط  م  ّ قدِ يُ أن  ن  ومِ
بلده الفاسق على ابن دولةٍ أخرى صالحٍ ألجل جنسيته فحسب، 
أو ينشطَ ملساعدة املنكوبني املسلمني في دولته، وال يكترثَ ملن 
كانوا أشدَّ حاجةً في دولة أخرى بحجة أنه يحمل جنسية هذه 

الدولة، وال يحمل جنسية الدولة األخرى.

حكم االنتقال من سورية إلى بالدٍ أخرى  في هذه الظرف:
التي  املسلمني  بالد  ن  مِ غيرها  إلى  سورية  ن  مِ االنتقال  يجوز 
ن هذه البالد  يأمن فيها املرءُ على دينه ونفسه وماله، ويختار مِ
لإلقامة  خروجه  كان  سواء  لعرضه،  ها  وأحفظَ لدينه،  ها  أسلمَ

والعمل فيها، أو ألي غرض آخر مباح. 
ا  ذَ ضِ كَ ى أَرْ لَ قْ إِ لِ طَ : (انْ وقد جاء في حديث توبة قاتل املئة نفسٍ
ى  لَ عْ إِ جِ رْ الَ تَ ، وَ مْ هُ عَ دِ اللهَ مَ بُ اعْ ونَ اللهَ فَ دُ بُ عْ ا يَ اسً نَ ا أُ هَ نَّ بِ إِ ا، فَ ذَ كَ وَ

)  متفق عليه، واللفظ ملسلم.  ءٍ وْ ضُ سَ ا أَرْ هَ نَّ إِ ، فَ كَ ضِ رْ أَ
عيني  لواجب  تضييعٌ  واالنتقال  السفر  هذا  في  كان  إن  لكن 
كفايةِ  أو  ورعايتهما،  الوالدين   ّ برِ أو  العيني،  اجلهاد  كواجب 



املنطقة،  في  فوي  الصّ املشروع  لسقوط  مةٌ  مقدّ اجملرم  األسدي 
بدايةٌ  فهو  افضة  والرّ الباطنيني  رجس  ن  مِ دمشق  رت  ّ هِ طُ وإذا 

هاينة بإذن الله. ن رجس الصّ لتطهير بيت املقدس مِ

تخصيص أهل الوطن بالرعاية وتولي املناصب في الدولة:
في  غيرهم  على  مهم  قدّ أو   ، بأمرٍ بلده  أهلَ  اإلنسانُ  خصّ  إذا 
واالعتبارات  احلدود،  وجود  ذلك  على  وحمله  االهتمام، 
ن احلقوق  ن خدمة أهل البلد، وتعطيه مِ نه مِ الواقعية التي متكّ
ن بذل ذلك لغير أهل  والتسهيالت ما ال يعطاه غيره، ومتنعه مِ
ن احلكمةِ واملصلحةِ أن يخصَّ  بلده؛ فال حرجَ في ذلك، بل إنَّ مِ
ن االهتمام واجلهد؛  هم مبزيد مِ عاة واملصلحون دولهم وبالدَ الدّ
حرجَ  وال  لغيرهم،  سر  يتيّ ال  ما  فيها  قوا  يحقّ أن  ميكنهم  ألنه 
وريني إلى سورية، واملصريني  لُّ اهتمام السّ عندئذ أن ينصرف جُ
 { نيَ بِ رَ قْ َ األْ كَ  تَ يرَ شِ عَ رْ  ذِ نْ أَ {وَ الله:  قال  كما  وهكذا،  مصر،  إلى 
وأباك،  ك،  أمَّ تعول:  مبن  (ابدأ  احلديث:  وفي   ،(٢١٤ (الشعراء: 

ك، وأخاك، ثمّ أدناك، أدناك) رواه النسائي.  وأختَ
ن  مِ العامة  الشؤون  في  ووجهائها  البالد  أهلِ  تقدمي  أنَّ  كما 
الوالء للتراب على  ن  أمرٌ مشروع، وليس هو مِ الواليات وغيرها 
بل  املستعمر،  الرضا بحدود  ن  مِ وال  اإلسالمية،  األخوة  حساب 
وأهله،  اإلسالم  خلدمة  وتوظيفه  الواقع،  وفقه  الوعي  ن  مِ هو 
أو قبيلة  الله عليه وسلم يجعل لكلّ قومٍ  النبيُّ صلى  وقد كان 

كتيبةً في اجلهاد، ويجعل لهم رايةً كما فعل في فتح مكة.

 غير املشروع في حب الوطن:
بوطنه  اإلنسان  ق  يتعلَّ كأن  م،  محرَّ إلى  الوطن  حبُّ  فضي  يُ قد 
ن أجل البقاء في الوطن،  فيتركَ الهجرةَ واجلهادَ في سبيل الله مِ
قدرةٍ  وعدم  مشقةٍ  ن  مِ يصيبه  ما  مع  دنيوية،  ملصالح  ا  تغليبً أو 
الذين  الله  ذمَّ  وقد  شرعي،  عذر  دون  دينه  شعائر  إقامة  على 

س بجنسية أخرى: جنُّ حكم التّ
س بجنسية بالدٍ إسالميةٍ أخرى: جائز ال إشكال فيه.  التجنُ

س بجنسية البالد غير اإلسالمية ففيه قدرٌ زائد على  جنُّ ا التّ أمّ
اجلنسية،  صاحبة  ولة  للدّ والتبعية  باخلضوع  اإلقامة:  مجرد 
واالجتماعية،  ياسية،  السّ ها  ظمِ نُ على  باحلفاظ  عهد  والتّ
لها،  للوالء  يؤدي  وقد  عنها،  فاعِ  ّ للدِ واالستعدادَ  واالقتصادية، 
املفتني  أنظارُ  فيها  اختلفت  التي  النوازل  ن  مِ س  جنُّ التّ ومسألةُ 

ور.  بحسب األحوال والصّ
 ، ةِ ولِ غيرِ اإلسالميّ سُ بجنسية الدُّ ح: حترميُ التجنّ والذي يترجّ
في  االضطهاد  ه بسبب  ن فقد جنسيتَ كمَ رورة،  الضّ إال في حال 
ز عن استخراج األوراق الثبوتية  ها، أو عجَ ق عليه بسببِ ّ يِ بلده، أو ضُ
ن بالد املسلمني.  الالزمة، ولم يستطع أنْ يحصل على جنسية بلدٍ مِ
ن املمنوعِ على املسلم أنْ  قال الشيخ علي الطنطاوي في  فتاواه : ومِ
ا بإطاعةِ  ؛ ألنه يكون حينئذٍ ملتزمً يأخذَ جنسيةَ دولةٍ غير مسلمةٍ
ها، أو اخلروجُ  ها، بحيثُ ال يجوزُ له مخالفتُ باع قوانينِ ها، واتّ أوامرِ

رّ إلى ذلك اضطراراً، ولم يعمل ما ينافي شرعَ الله". عليها، إال إذا اضطُ

محمد  الشيخ  الدولي  اإلسالمي  الفقه  جملمع  العام  األمني  وقال 
الفقهي:  املنشور في مجلة اجملمع  احلبيب ابن خوجة في بحثه 
 ، ، أو أوربيةً سُ باجلنسياتِ غيرِ املسلمةِ سواءً كانت أمريكيةً "التجنُّ
ا للتشبهِ  أو غيرها، قد تكونُ جائزةً  إذا دعت الضرورة إليه، ال حبً
هم،  أو االتصافِ بصفاتهم، بشرطِ أن  سمي بأسمائِ بأهلِ الكفرِ والتَّ
س إلى تعطيلِ أو نقصِ شيءٍ من أمورِ دينه،  جنُّ ال يؤديَ هذا التَّ

هَ  رِ كْ نْ أُ الَّ مَ ه إلى مواالةِ أعداءِ الله، وإال فال، قال تعالى: (إِ رُّ جُ أو يَ
) إلخ اآلية".  انِ ميَ ِ اإلْ ّ بِ نٌ ئِ مَ طْ هُ مُ بُ لْ قَ وَ

ضى عن  ةً للكافرين، أو الرّ س يتضمن مواالةً تامّ جنُّ ا إنْ كان التّ أمّ
ريعة،  الشّ أحكام  على  اجلاهليةِ  القواننيِ  تفضيلَ  أو  هم،  دينِ

ة، والعياذ بالله. دّ ن الرّ أو الرضى بها: فهذا مِ

٨

 ( نيَ مِ لِ سْ مُ لْ ا ى  لَ إِ نيَ  كِ رِ شْ مُ لْ ا قَ  رِ ا فَ يُ وْ  أَ  ، الً مَ عَ مَ  لَ سْ أَ ا  مَ دَ عْ بَ
رواه النسائي، وابن ماجه. 

في  جاء  وما  احلديث  هذا  عن  الباري  فتح  في   حجر  ابنُ  قال 
ن لم يأمن على دينه".  ن األحاديث: "وهذا محمولٌ على مَ معناه مِ

ن يسافر لإلقامة في بالد الكفار ال يأمن  ا ممّ وال يخفى أنّ كثيرً
ن أهم ما يتعرض له املسلم في تلك البالد: على دينه، ومِ

الفساد  ن  مِ اجملتمعات  تلك  حال  بسبب  ين  الدّ في  الفتنةُ   -  ١
 ، احلياةِ مجاالتِ  مختلف  في  قي  لُ اخلُ واالنحالل  يني،  الدّ

واألماكنِ اخلاصة والعامة، ووسائلِ اإلعالمِ وغيرها. 
مجتمعٍ  في  لنشأتهم  األبناء؛  مستقبل  على  اخلشيةُ   -  ٢

عليم، وجميع  ، وأنظمة التّ ال يراعي القيم اإلسالمية في املدارسِ
ن  ما انسالخهم مِ نذر بخطرِ انحرافهم، وربّ مرافق اجملتمع، مما يُ

ين بالكلية.  الدّ
ن أحكام مخالفةٍ للشريعةِ  ٣ - ما حتويه قواننيُ تلك البلدانِ مِ
الوالية  انتزاعَ  للدولة  وتتيح  أسرته،  على  الرجل  بقوامة  خل  تُ
وتربيتهم  رعايتهم  أمرَ  لُ  وتوكِ واألبناء،  الزوجة  على 

سرٍ  أو  مؤسسات.  ألُ
٤ - عدمُ القدرة على القيام ببعضِ الواجبات والشعائرِ اإلسالمِ 

في بعض تلك البالد. 
ضا  ّ الرِ أو  محبتهم،  في  الوقوع  أو  بالكفار،  االفتتان  خطرُ   -  ٥
املسلمني؛  على  هم  وإعانتِ مواالتهم،  أو  منكراتهم،  أو  بدينهم، 

بسبب طول املعاشرة، وكثرة اخملالطة. 
فيها:  يعيشُ  املسلمني  بالد  ن  مِ ا  بلدً يجد  ال  الذي  املضطرُّ  ا  أمَّ
، وعليه أن يتقي الله في  فرُ إلى بالدِ الكفرِ اآلمنةِ فيجوز له السّ
هم ما استطاع، ويدلّ لذلك أنّ النبي  دينه، وفيمن واله الله أمرَ
إلى بالد احلبشة؛ ألنّ  بالهجرة  املستضعفني  أذن ألصحابه   ]

 . ظلم عنده أحدٌ ، ال يُ ا عادالً كً فيها ملِ

ينَ  ذِ الَّ نَّ  {إِ تعالى:  قال  الوعيد،  بأشد  دهم  وتوعَّ ذلك،  يفعلون 
ا  نَّ كُ وا  الُ قَ مْ  تُ نْ كُ يمَ  فِ وا  الُ قَ مْ  هِ سِ فُ نْ أَ ي  مِ الِ ظَ ةُ  كَ ئِ الَ مَ الْ مُ  اهُ فَّ وَ تَ
وا  رُ اجِ هَ تُ ةً فَ عَ اسِ هِ وَ ضُ اللَّ رْ نْ أَ كُ مْ تَ لَ وا أَ الُ ضِ قَ رْ َ ي األْ نيَ فِ فِ عَ ضْ تَ سْ مُ
.(٩٧ (النساء:  ا}  يرً صِ مَ تْ  اءَ سَ وَ مُ  نَّ هَ جَ مْ  اهُ وَ أْ مَ كَ  ئِ ولَ أُ فَ ا  يهَ فِ

ه  وعطاءَ ه  وبراءَ ه  والءَ فيجعلَ  للوطن،  ب  يتعصَّ أن  ذلك:  ن  ومِ
ونصرته  والءه  ويعقدُ  للوطن،  عصبيةً  ودفاعه  وقتاله  ه  ومنعَ
تباعدت  مهما  إخوة  فاملسلمون  والوطن،  للجنسية  عصبيةً 
وال يجوز  كالبنيان،  للمسلم  واملسلم  ديارهم،  وتناءت  أقطارهم 
بحالٍ أن تطغى احلدودُ على الرابطة املقدسة التي رضيها الله 
 : لى تعا له  قو في  لك  ذ ر  تقرَّ كما   ، منني ملؤ ا ه  د لعبا

} (احلجرات: ١٠) . ةٌ وَ خْ ونَ إِ نُ مِ ؤْ مُ ا الْ مَ نَّ {إِ
وبلده،  جنسيته  أساس  على  ويعادي  يوالي  أن  املسلمُ  فليحذر 
ابن  محبة  فيقدمَ  ين،  الدّ رابط  على  بلده  رابط  م  ّ قدِ يُ أن  ن  ومِ
بلده الفاسق على ابن دولةٍ أخرى صالحٍ ألجل جنسيته فحسب، 
أو ينشطَ ملساعدة املنكوبني املسلمني في دولته، وال يكترثَ ملن 
كانوا أشدَّ حاجةً في دولة أخرى بحجة أنه يحمل جنسية هذه 

الدولة، وال يحمل جنسية الدولة األخرى.

حكم االنتقال من سورية إلى بالدٍ أخرى  في هذه الظرف:
التي  املسلمني  بالد  ن  مِ غيرها  إلى  سورية  ن  مِ االنتقال  يجوز 
ن هذه البالد  يأمن فيها املرءُ على دينه ونفسه وماله، ويختار مِ
لإلقامة  خروجه  كان  سواء  لعرضه،  ها  وأحفظَ لدينه،  ها  أسلمَ

والعمل فيها، أو ألي غرض آخر مباح. 
ا  ذَ ضِ كَ ى أَرْ لَ قْ إِ لِ طَ : (انْ وقد جاء في حديث توبة قاتل املئة نفسٍ
ى  لَ عْ إِ جِ رْ الَ تَ ، وَ مْ هُ عَ دِ اللهَ مَ بُ اعْ ونَ اللهَ فَ دُ بُ عْ ا يَ اسً نَ ا أُ هَ نَّ بِ إِ ا، فَ ذَ كَ وَ

)  متفق عليه، واللفظ ملسلم.  ءٍ وْ ضُ سَ ا أَرْ هَ نَّ إِ ، فَ كَ ضِ رْ أَ
عيني  لواجب  تضييعٌ  واالنتقال  السفر  هذا  في  كان  إن  لكن 
كفايةِ  أو  ورعايتهما،  الوالدين   ّ برِ أو  العيني،  اجلهاد  كواجب 



املنطقة،  في  فوي  الصّ املشروع  لسقوط  مةٌ  مقدّ اجملرم  األسدي 
بدايةٌ  فهو  افضة  والرّ الباطنيني  رجس  ن  مِ دمشق  رت  ّ هِ طُ وإذا 

هاينة بإذن الله. ن رجس الصّ لتطهير بيت املقدس مِ

تخصيص أهل الوطن بالرعاية وتولي املناصب في الدولة:
في  غيرهم  على  مهم  قدّ أو   ، بأمرٍ بلده  أهلَ  اإلنسانُ  خصّ  إذا 
واالعتبارات  احلدود،  وجود  ذلك  على  وحمله  االهتمام، 
ن احلقوق  ن خدمة أهل البلد، وتعطيه مِ نه مِ الواقعية التي متكّ
ن بذل ذلك لغير أهل  والتسهيالت ما ال يعطاه غيره، ومتنعه مِ
ن احلكمةِ واملصلحةِ أن يخصَّ  بلده؛ فال حرجَ في ذلك، بل إنَّ مِ
ن االهتمام واجلهد؛  هم مبزيد مِ عاة واملصلحون دولهم وبالدَ الدّ
حرجَ  وال  لغيرهم،  سر  يتيّ ال  ما  فيها  قوا  يحقّ أن  ميكنهم  ألنه 
وريني إلى سورية، واملصريني  لُّ اهتمام السّ عندئذ أن ينصرف جُ
 { نيَ بِ رَ قْ َ األْ كَ  تَ يرَ شِ عَ رْ  ذِ نْ أَ {وَ الله:  قال  كما  وهكذا،  مصر،  إلى 
وأباك،  ك،  أمَّ تعول:  مبن  (ابدأ  احلديث:  وفي   ،(٢١٤ (الشعراء: 

ك، وأخاك، ثمّ أدناك، أدناك) رواه النسائي.  وأختَ
ن  مِ العامة  الشؤون  في  ووجهائها  البالد  أهلِ  تقدمي  أنَّ  كما 
الوالء للتراب على  ن  أمرٌ مشروع، وليس هو مِ الواليات وغيرها 
بل  املستعمر،  الرضا بحدود  ن  مِ وال  اإلسالمية،  األخوة  حساب 
وأهله،  اإلسالم  خلدمة  وتوظيفه  الواقع،  وفقه  الوعي  ن  مِ هو 
أو قبيلة  الله عليه وسلم يجعل لكلّ قومٍ  النبيُّ صلى  وقد كان 

كتيبةً في اجلهاد، ويجعل لهم رايةً كما فعل في فتح مكة.

 غير املشروع في حب الوطن:
بوطنه  اإلنسان  ق  يتعلَّ كأن  م،  محرَّ إلى  الوطن  حبُّ  فضي  يُ قد 
ن أجل البقاء في الوطن،  فيتركَ الهجرةَ واجلهادَ في سبيل الله مِ
قدرةٍ  وعدم  مشقةٍ  ن  مِ يصيبه  ما  مع  دنيوية،  ملصالح  ا  تغليبً أو 
الذين  الله  ذمَّ  وقد  شرعي،  عذر  دون  دينه  شعائر  إقامة  على 

س بجنسية أخرى: جنُّ حكم التّ
س بجنسية بالدٍ إسالميةٍ أخرى: جائز ال إشكال فيه.  التجنُ

س بجنسية البالد غير اإلسالمية ففيه قدرٌ زائد على  جنُّ ا التّ أمّ
اجلنسية،  صاحبة  ولة  للدّ والتبعية  باخلضوع  اإلقامة:  مجرد 
واالجتماعية،  ياسية،  السّ ها  ظمِ نُ على  باحلفاظ  عهد  والتّ
لها،  للوالء  يؤدي  وقد  عنها،  فاعِ  ّ للدِ واالستعدادَ  واالقتصادية، 
املفتني  أنظارُ  فيها  اختلفت  التي  النوازل  ن  مِ س  جنُّ التّ ومسألةُ 

ور.  بحسب األحوال والصّ
 ، ةِ ولِ غيرِ اإلسالميّ سُ بجنسية الدُّ ح: حترميُ التجنّ والذي يترجّ
في  االضطهاد  ه بسبب  ن فقد جنسيتَ كمَ رورة،  الضّ إال في حال 
ز عن استخراج األوراق الثبوتية  ها، أو عجَ ق عليه بسببِ ّ يِ بلده، أو ضُ
ن بالد املسلمني.  الالزمة، ولم يستطع أنْ يحصل على جنسية بلدٍ مِ
ن املمنوعِ على املسلم أنْ  قال الشيخ علي الطنطاوي في  فتاواه : ومِ
ا بإطاعةِ  ؛ ألنه يكون حينئذٍ ملتزمً يأخذَ جنسيةَ دولةٍ غير مسلمةٍ
ها، أو اخلروجُ  ها، بحيثُ ال يجوزُ له مخالفتُ باع قوانينِ ها، واتّ أوامرِ

رّ إلى ذلك اضطراراً، ولم يعمل ما ينافي شرعَ الله". عليها، إال إذا اضطُ

محمد  الشيخ  الدولي  اإلسالمي  الفقه  جملمع  العام  األمني  وقال 
الفقهي:  املنشور في مجلة اجملمع  احلبيب ابن خوجة في بحثه 
 ، ، أو أوربيةً سُ باجلنسياتِ غيرِ املسلمةِ سواءً كانت أمريكيةً "التجنُّ
ا للتشبهِ  أو غيرها، قد تكونُ جائزةً  إذا دعت الضرورة إليه، ال حبً
هم،  أو االتصافِ بصفاتهم، بشرطِ أن  سمي بأسمائِ بأهلِ الكفرِ والتَّ
س إلى تعطيلِ أو نقصِ شيءٍ من أمورِ دينه،  جنُّ ال يؤديَ هذا التَّ

هَ  رِ كْ نْ أُ الَّ مَ ه إلى مواالةِ أعداءِ الله، وإال فال، قال تعالى: (إِ رُّ جُ أو يَ
) إلخ اآلية".  انِ ميَ ِ اإلْ ّ بِ نٌ ئِ مَ طْ هُ مُ بُ لْ قَ وَ

ضى عن  ةً للكافرين، أو الرّ س يتضمن مواالةً تامّ جنُّ ا إنْ كان التّ أمّ
ريعة،  الشّ أحكام  على  اجلاهليةِ  القواننيِ  تفضيلَ  أو  هم،  دينِ

ة، والعياذ بالله. دّ ن الرّ أو الرضى بها: فهذا مِ

أصل مادة هذه املطوية مجموعة من فتاوى صدرت للمكتب العلمي، وهي 
ثالث فتاوى: (ما توجيهكم ملن يقول- أين الله مما يحصل لنا؟، حكم حب 
اإلنسان لوطنه واهتمامه به، فتوى حكم هجرة السوريني إلى بالد غير 

املسلمني والتجنس بجنسيتها)

ةً الالجئني  ن سورية -وخاصّ رَّ للخروج مِ ن اضطُ ا: ينبغي على مَ وأخيرً
في  إخوانهم  مناصرة  في  االستمرارُ  بعيدة-  أو   ، أجنبيةٍ بالدٍ  إلى 
املعنوي:  م  عْ والدَّ اخملتلفة،  ية  املادّ باإلعانة  اللجوء،  ودول  سورية، 
عوية،  الدّ الفعاليات  في  شاركة  والـمُ صبير،  والتّ ثبيت  والتّ ل  بالتواصُ
وبذل  اجملاهد،  عب  الشّ لنصرة  وغيرها  ياسية  والسّ واالجتماعية 
إبراز  أجل  ن  مِ ني،  ّ والصحفيِ اب  تَّ والكُ رين  ّ املفكِ مع  للتواصل  املستطاع 
فضح  على  رص  واحلِ فيه،  يعيشون  الذي  البلد  في  اس  للنَّ ة  القضيَّ
اس بهذه  النَّ ظام، ونشر جرائمه، وبذل اجلهدِ في توعية  ّ النِ أكاذيب 
 ، ة العادلة نسأل اللهَ سبحانه أنْ يصلحَ أحوال املسلمني عموماً القضيَّ
هم  هم، وينصرَ سَ كربتَ هم، وينفّ لَ فرجَ ، وأن يعجّ وأهلِ الشام خصوصاً

رين منهم إلى ديارهم ساملني.  هم، ويردّ املهجّ ّ على عدوِ
واحلمد لله رب العاملني.

 ( نيَ مِ لِ سْ مُ لْ ا ى  لَ إِ نيَ  كِ رِ شْ مُ لْ ا قَ  رِ ا فَ يُ وْ  أَ  ، الً مَ عَ مَ  لَ سْ أَ ا  مَ دَ عْ بَ
رواه النسائي، وابن ماجه. 

في  جاء  وما  احلديث  هذا  عن  الباري  فتح  في   حجر  ابنُ  قال 
ن لم يأمن على دينه".  ن األحاديث: "وهذا محمولٌ على مَ معناه مِ

ن يسافر لإلقامة في بالد الكفار ال يأمن  ا ممّ وال يخفى أنّ كثيرً
ن أهم ما يتعرض له املسلم في تلك البالد: على دينه، ومِ

الفساد  ن  مِ اجملتمعات  تلك  حال  بسبب  ين  الدّ في  الفتنةُ   -  ١
 ، احلياةِ مجاالتِ  مختلف  في  قي  لُ اخلُ واالنحالل  يني،  الدّ

واألماكنِ اخلاصة والعامة، ووسائلِ اإلعالمِ وغيرها. 
مجتمعٍ  في  لنشأتهم  األبناء؛  مستقبل  على  اخلشيةُ   -  ٢

عليم، وجميع  ، وأنظمة التّ ال يراعي القيم اإلسالمية في املدارسِ
ن  ما انسالخهم مِ نذر بخطرِ انحرافهم، وربّ مرافق اجملتمع، مما يُ

ين بالكلية.  الدّ
ن أحكام مخالفةٍ للشريعةِ  ٣ - ما حتويه قواننيُ تلك البلدانِ مِ
الوالية  انتزاعَ  للدولة  وتتيح  أسرته،  على  الرجل  بقوامة  خل  تُ
وتربيتهم  رعايتهم  أمرَ  لُ  وتوكِ واألبناء،  الزوجة  على 

سرٍ  أو  مؤسسات.  ألُ
٤ - عدمُ القدرة على القيام ببعضِ الواجبات والشعائرِ اإلسالمِ 

في بعض تلك البالد. 
ضا  ّ الرِ أو  محبتهم،  في  الوقوع  أو  بالكفار،  االفتتان  خطرُ   -  ٥
املسلمني؛  على  هم  وإعانتِ مواالتهم،  أو  منكراتهم،  أو  بدينهم، 

بسبب طول املعاشرة، وكثرة اخملالطة. 
فيها:  يعيشُ  املسلمني  بالد  ن  مِ ا  بلدً يجد  ال  الذي  املضطرُّ  ا  أمَّ
، وعليه أن يتقي الله في  فرُ إلى بالدِ الكفرِ اآلمنةِ فيجوز له السّ
هم ما استطاع، ويدلّ لذلك أنّ النبي  دينه، وفيمن واله الله أمرَ
إلى بالد احلبشة؛ ألنّ  بالهجرة  املستضعفني  أذن ألصحابه   ]

 . ظلم عنده أحدٌ ، ال يُ ا عادالً كً فيها ملِ

ينَ  ذِ الَّ نَّ  {إِ تعالى:  قال  الوعيد،  بأشد  دهم  وتوعَّ ذلك،  يفعلون 
ا  نَّ كُ وا  الُ قَ مْ  تُ نْ كُ يمَ  فِ وا  الُ قَ مْ  هِ سِ فُ نْ أَ ي  مِ الِ ظَ ةُ  كَ ئِ الَ مَ الْ مُ  اهُ فَّ وَ تَ
وا  رُ اجِ هَ تُ ةً فَ عَ اسِ هِ وَ ضُ اللَّ رْ نْ أَ كُ مْ تَ لَ وا أَ الُ ضِ قَ رْ َ ي األْ نيَ فِ فِ عَ ضْ تَ سْ مُ
.(٩٧ (النساء:  ا}  يرً صِ مَ تْ  اءَ سَ وَ مُ  نَّ هَ جَ مْ  اهُ وَ أْ مَ كَ  ئِ ولَ أُ فَ ا  يهَ فِ

ه  وعطاءَ ه  وبراءَ ه  والءَ فيجعلَ  للوطن،  ب  يتعصَّ أن  ذلك:  ن  ومِ
ونصرته  والءه  ويعقدُ  للوطن،  عصبيةً  ودفاعه  وقتاله  ه  ومنعَ
تباعدت  مهما  إخوة  فاملسلمون  والوطن،  للجنسية  عصبيةً 
وال يجوز  كالبنيان،  للمسلم  واملسلم  ديارهم،  وتناءت  أقطارهم 
بحالٍ أن تطغى احلدودُ على الرابطة املقدسة التي رضيها الله 
 : لى تعا له  قو في  لك  ذ ر  تقرَّ كما   ، منني ملؤ ا ه  د لعبا

} (احلجرات: ١٠) . ةٌ وَ خْ ونَ إِ نُ مِ ؤْ مُ ا الْ مَ نَّ {إِ
وبلده،  جنسيته  أساس  على  ويعادي  يوالي  أن  املسلمُ  فليحذر 
ابن  محبة  فيقدمَ  ين،  الدّ رابط  على  بلده  رابط  م  ّ قدِ يُ أن  ن  ومِ
بلده الفاسق على ابن دولةٍ أخرى صالحٍ ألجل جنسيته فحسب، 
أو ينشطَ ملساعدة املنكوبني املسلمني في دولته، وال يكترثَ ملن 
كانوا أشدَّ حاجةً في دولة أخرى بحجة أنه يحمل جنسية هذه 

الدولة، وال يحمل جنسية الدولة األخرى.

حكم االنتقال من سورية إلى بالدٍ أخرى  في هذه الظرف:
التي  املسلمني  بالد  ن  مِ غيرها  إلى  سورية  ن  مِ االنتقال  يجوز 
ن هذه البالد  يأمن فيها املرءُ على دينه ونفسه وماله، ويختار مِ
لإلقامة  خروجه  كان  سواء  لعرضه،  ها  وأحفظَ لدينه،  ها  أسلمَ

والعمل فيها، أو ألي غرض آخر مباح. 
ا  ذَ ضِ كَ ى أَرْ لَ قْ إِ لِ طَ : (انْ وقد جاء في حديث توبة قاتل املئة نفسٍ
ى  لَ عْ إِ جِ رْ الَ تَ ، وَ مْ هُ عَ دِ اللهَ مَ بُ اعْ ونَ اللهَ فَ دُ بُ عْ ا يَ اسً نَ ا أُ هَ نَّ بِ إِ ا، فَ ذَ كَ وَ

)  متفق عليه، واللفظ ملسلم.  ءٍ وْ ضُ سَ ا أَرْ هَ نَّ إِ ، فَ كَ ضِ رْ أَ
عيني  لواجب  تضييعٌ  واالنتقال  السفر  هذا  في  كان  إن  لكن 
كفايةِ  أو  ورعايتهما،  الوالدين   ّ برِ أو  العيني،  اجلهاد  كواجب 


