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تعبيرية

دعا مجلس اإلفتاء السوري، الالجئين السوريين لعدم تغيير أسمائهم

عند الحصول ع� الجنسية األجنبية في دول اللجوء "بما فيها تركيا"،

وحدد مجموعة من الشروط الشرعية لتغيير (االسم والشهرة)

للحاصل ع� الجنسية.

وقال المجلس في بيان مفّصل، اليوم، حول ما يتعلق بتغيير االسم

عند الحصول ع� الجنسية ضمن الحكم الشرعي: إن "االسم هو ما

يعرف به الشخص، وتتحدد به هويته، ويتميز عن غيره من
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األشخاص، وتغييره وكذا اسم العائلة (الشهرة) ال يباح إال لحاجة

شديدة بضوابط كما سيأتي",

وأوضح البيان أن لالسم "أهمية كبيرة للشخص: فيه تحدد هويته

ويعرف ويميز عن غيره من األشخاص وع� أساسه تجرى العقود،

وتحدد الحقوق والواجبات، كما إن االسم يتجاوز تعلقه بالشخص

المسعى إ� غيره من أبناء وآباء، وبقية العالقات في المجتمع".

وأشار المجلس إ� النبي (محمد) ص� هللا عليه وسلم الذي حث

ع� التسمية ببعض األسماء وفضلها، ونهى عن التسمي ببعضها

في اليوم العالمي

لالجئين.. لم يُبَن هذا

الوطن ليكون

مستنقعاً للكراهية

تمهيداً إلعادة آالف

السوريين.. وزير

الداخلية التركي

يشرف ع� مشروع

سكني بتل أبيض

ويوضح التفاصيل
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ابتداء، ما يدل ع� مدى اهتمامه بهذه المسألة والعناية بها"، وأن

دين اإلسالم حافظ ع� أسماء الناس بعد إسالمهم ولم يغيرها ولو

كانت بغير اللغة العربية "ما يدل ع� أن األصل هو ثبات االسم

وعدم تغييره ولو تغير"، مقابل السماح بتغيير األسماء التي تحمل

معنى قبيحا أو معنى غير شرعي.

وأكد البيان أيضا ع� أهمية اسم العائلة أو ما يعرف (الشهرة) والتي

لها مكانة هامة في النسب في الوقت الحالي، وأضاف: "بل إنها في

التعريف باألشخاص أهم من سالسل النسب في العديد من

األحيان، وبغض النظر عن كيفية نشوئها وسببها: هل هي نسبة

للبالد، أم المهنة، أم لجد من األجداد، أم لمذهب من المذاهب، أم

لحادثة من الحوادث أم غير ذلك، إال أنها أصبحت األساس في

التعريف باألشخاص، مما يترتب عليه إثبات األنساب، والحقوق

والواجبات الشرعية، والتوارث وتحمل الديات ونحوها".

وشدد البيان ع� أن الشرع الحنيف أمر بالحفاظ ع� األنساب "لما

لها من مكانة عالية" ولذلك شرع الدين العديد من أحكام الطالق

والعدة وغيرها بهدف "ضمان عدم اختالطها، ثم أمر بضبطها، وإلحاق



كل شخص بنسبه".أضاف أن الشرع "حذر تحذيرا شديدا من العبث

بها، واالنتساب إ� غير القوم، فجعله من الكفر األصغر والكبائر".

إ� جانب ما سبق، حذر المجلس من خطر التغيير الديمغرافي الذي

يسعى إليه "الطائفيون" في بالد العالم اإلسالمي وسوريا خصوصا

واعتبر أن من وسائل ذلك الخطر: “تهجير أهل السنة، وإتالف

ممتلكاتهم ووثائقهم، وإعادة توطين شذاذ األفاق ومنحهم الجنسية

وتغيير أسمائهم بما يتوافق مع أسماء أهل البالد األصلية وكناهم،

كما تعمل بعض األنظمة اإلجرامية ع� العبث بأسماء العوائل

ونسبها لقطع الصلة بينها وبين ماضيها. وبينها وبين األمة اإلسالمية

وتضييع هويتها. وقد تكرر هذا في التاريخ كما حصل في األندلس”.

وقال في الصدد: "هناك فرق بين تغيير اإلنسان الفرد السمه بناء

ع� أسباب مشروعة كحرمة االسم أو قبحه. وفي مجتمع مستقر

آمن يعرف الناس فيه بعضهم بعضاً، وتثبت في الدوائر الحكومية،

وبين تغيير اآلالف ألسمائهم بعد هجرة وتهجير جماعي، خاصة إن

ترافق معه فقدان األوراق الثبوتية األصلية، واندماج في لغة البلد

المجنس فيها، فهذا يؤدي إ� مشاكل لغوية وثقافية أخرى. ومع



طول العبد والتوطين سيؤدي إ� ضياع جزء كبير من تاريخ العوائل

وأنسابها، باإلضافة للخطر ع� التركيبة السكانية".

وفي ختام البيان أكد مجلس اإلفتاء السوري أن "األصل" في تغيير

االسم أو النسبة عند الحصول ع� الجنسية األجنبية هو (المنع)،

وقال: "ما زال المسافرون والمهاجرون ينتقلون بين البلدان

ويحصلون ع� جنسيات أخرى منذ عشرات السنين دون تغيير

لألسماء واألنساب. كما إن تغيير االسم ال يترتب عليه تلك الفوائد

المتوهمة من اندماج في المجتمع ونحوها، والتي يمكن تحصيلها

بغير هذه الطريقة".

أما فيما يتعلق بتغيير طريقة االسم ليتوافق مع طريق النطق في لغة

البلد المتجنس فيها، فأكد المجلس أنه ”ال بأس به ألن االسم يبقى

والتغيير الطارئ عليه قليل، وكذا إضافة لواحق السم العائلة لتبدو

كأسماء أهل البلد".









Google News تابعوا آخر أخبار اورينت عبر 

14  10 قيم هذا المقال 
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 ابو جود  منذ 6 أيام 10 دقائق

اتمنى تحترمو الشعب وتحترمو الدين احكو وحرمو السرقة من

القادة او احكو وحرمو بيع البلد حرمو احكو وحرمو التهجير هللا

ينتقم منكم انتم واالئتالف والحكومة المؤقتة شر انتقام وهللا

يوم الدين ستحاسبون علماء السالطين تبا لكم

22  42 قيم هذا التعليق 

 ثثموةينةينة٨ةسنةس  منذ 6 أيام 8 دقائق

ضكةىوة؛ةئنسمةسنسث سو

8  2 قيم هذا التعليق 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPjdqgsw9ejCAw


 محمد  منذ 5 أيام 22 ساعة

تالله وبالله إنه إلنجاز عظيم جليل

3  5 قيم هذا التعليق 

 حبوش االطرش  منذ 5 أيام 21 ساعة

مااتفهكم تركتوا تحريم االساسيات من غش وسرقة واغتصاب

وقتل واجرام ولحقتوا االسماء هاد يدل ع� ضحالة تفكيركم

وقلة دينكم انتم بالء لالمة

16  41 قيم هذا التعليق 

 هههههههههه  منذ 5 أيام 18 ساعة

االسم هو حرية شخصية يا اغبياء ....وانا غيرت اسمي و بدي

غيرو مية مرة ومحدا الو عند طي....ي هههههه

3  9 قيم هذا التعليق 



 ماشي  منذ 5 أيام 17 ساعة

بارك هللا بكم

0  3 قيم هذا التعليق 

 عابر سبيل  منذ 5 أيام 16 ساعة

المعلق (االطرش) !!! التفاهة والضحالة المعرفية هي ان تطلب

تأكيد المؤكد، وتحريم المحرم اصالً!! انما الفتاوى تكون في

االمور الجديدة والتي ليس فيها حكم شرعي! اما اذا كنت ا�

اليوم ال اعرف ان هللا قد حرم الغش والسرقة والقتل واالجرام

فهذه هي الضحالة وقلة الدين ... وهذا هو البالء الحقيقي!

4  4 قيم هذا التعليق 

 ساري  منذ 5 أيام 16 ساعة

هللا يعطيكن العافية عادت امجاد االمة والعصافير تزقزق

1  3 قيم هذا التعليق 



 لسا لغير سناني وشعري  منذ 5 أيام 12 ساعة

ولك هم اساسا بيغيرون اسمهم طفش من امثالكم يلي

بتحشروا مناخيركم في كلشي بخص االنسان بحجة الدين .

شكلهم هدون بيشتغلوا مع المخابرات وبدهم يضلوا يراقبوا

الناس ويعرفوهون وين رايحين ووين جايين . التفاهة وصلت

للقمة

3  5 قيم هذا التعليق 

 رامي  منذ 5 أيام 11 ساعة

بيصدرو فتوى وييستشهدو بحديث وما بيعرفو انو الحديث

اللي بيستشهدو في ضعيف

3  1 قيم هذا التعليق 

 رامي  منذ 5 أيام 11 ساعة



من يوم يوهم كانوا االجانب بس يفوتوا ع� كندا و امريكا يتغير

اسم عيلته عند نزوله من الباخرة و ما حد يسأله رأيه ... انا

صرلي 25 سنة بكندا و شي عادي يكون اسم ابني كندي ...كل

حياته و دراسته و شغله الخ الخ بهل بلد...االندماج مش حرام و

ال عيب االندماج انه تكون فعال بالمجتمع و تحاول تاثر

عليه...من جوا

0  4 قيم هذا التعليق 

 كوثر البغدادي  منذ 5 أيام 9 ساعات

جزاكم هللا خيرا .....وهدى هللا العابثين بأسماءهم

2  1 قيم هذا التعليق 

 سوري  منذ 5 أيام 6 ساعات

مبكفي انو عملين حالن علماء دين كمن بحرمة وبحرمو ع�

كفن هللا أكبر علكن



0  2 قيم هذا التعليق 

 ثائر  منذ 5 أيام 3 ساعات

يبدو ان المخبرات (س) طلبت من هؤالء الحثالة أن يحرموا

عوضا عن هللا هذا األمر .... حتى يتم الكشف عنهم عند اللزوم

... لعنكم هللا ... قال الدين الحنيف ... الدين الحنيف بري منكم

اوبة حرمية ولصوص .

4  4 قيم هذا التعليق 

 Ghassan Al Kakouni  منذ 5 أيام 3 ساعات

يابهايم ، يابجم ويا شيوخ الطبيخ والرز بحليب ،،، اسمي ملكي

وأنا حر به أغيره ،الغيه او اسمي نفسي طحطح ال شأن لكم

والفضل أن تهتموا بااليتام والمهجرين والمحتاجين . أال قبحت

وشاهت الوجوه

4  5 قيم هذا التعليق 



 صوت الحق  منذ 3 أيام 19 ساعة

كل نهار عم يموت الف انسان من القصف وقهر وزل وحرب

سورية واسمأهم موجودة انتوا يلي غيرتوا االسماء وغيرتوا الدين

الطيب تبعنا هللا يلعنكم من عندو قربت انشالله نهايتكون

ياشياطين الدين

0  0 قيم هذا التعليق 

 مواطن  منذ 3 أيام 11 ساعة

فاضيين وراضيين

1  0 قيم هذا التعليق 

 غيث عجم أوغلي  منذ يومين 17 ساعة

يقول هللا تعا� "ولو ردوه إ� الرسول وإ� أولي األمر منهم

لعلمه الذين يستنبطونه منهم." هؤالء هم علماؤنا الذين

يجاهدون ليحفظوا لهذه األمة هويتها وع� من يسيؤون األدب



معهم أن يعلموا أن العلماء ورثة األنبياء, وأنهم أمراء األمراء, وأن

المو� عز وجل قد رفعهم فوق سائر األمة درجات

0  0 قيم هذا التعليق 

االسم

التعليق



إضافة رد

من نحن

مؤسسة إعالمية سورية مستقلة، مملوكة وممولة من مجموعة غسان عبود التجارية التي تتخذ من دبي مقرا لها. انطلق عملنا

اإلعالمي األول في مطلع شباط/ فبراير 2009 من خالل (تلفزيون أورينت) ثم أسست منصات أخرى أبرزها موقع (أورينت نت)

الذي صدر في حلته الجديدة، كصحيفة إلكترونية يومية في العاشر من تشرين األول / أكتوبر عام 2012 نقدم خدماتنا اإلخبارية ع�

مدار الساعة، منطلقين من االهتمام بأخبار وقضايا سوريا التي تعتبر منصات مؤسستنا مرجعا أساسيا لها، مع متابعة ألبزر أحداث

المنطقة العربية والعالم، ومن دون أن نغفل االهتمام بقضايا الثقافة المطروحة وأخبار الفنون وقصص المشاهير، ومقاالت الرأي

التي تستقطب ع� صفحاتنا اتجاهات مختلفة بما يعبر عن التعددية وقيم حرية التعبير.

   


