
  فً البلدان الغٌر اسالمٌه : فقه الجنسٌة والمواطنة

من فً يٌة  النة  ممرا ريٌسٌة لمم ساسققرار يٌةقمم لقد عد اإلسالم األ

واعقبره اساسالم ركنة من مركةن السعةد  كمة ورد فً  , واسقمرارهة

هللا  صلى هللا علٌه وسلم  لاليدٌث عن عبٌد هللا بن ميصن قةل : قةل رسو

سربه , معةفى فً جسده , عند قوت ٌومه ,  فً : " من مصبح منكم آمنة

  بيذافٌرهة "فكأنمة يٌزت له الدنٌة 

ومة  هجر  النبً صلى هللا علٌه وسلم مسا للبيث عن األمن على دٌنمم 

ومنفسمم من بطش المشركٌن وقنكٌلمم . ولقد مشةر القران الكرٌم إلى من 

من هو اةٌة من اةٌةت المممنٌن ٌبذلون جمدهم وطةقةقمم لقيقٌقه فً األ

ُمم  الدنٌة واآلخر  بقوله : ] لَنَّ ٌَُبدِّ دِ  ِمن   َولَ ِفِمم   َبع  ًنة َخو   [  مَم 

وفً عصرنة اليةضر نجد موجةت من المجرات وشعوبة كةملة قمةجر بيثة 

اساسف الشدٌد عن الملجأ مآلمن مثر عدوان شعوب مخرى علٌمة , وكةن مع 

يٌث نجد آسافة من الشبةب كةن لإلسالم النصٌب األكبر فً المجرات , 

واٌرهة الشمةلٌة ٌقركون موطةنمم وٌسعون لدخول موربة الغربٌة وممرٌكة 

        , فمة يكم لجوء المسلم الى هذه البلدان ؟  من هذه البلدان

 

 :الى هذه البلدان يكم المجر                     

 :للعلمةء فً يكم المجر  قوسان 

القول األول : من المجر  كةنت واجبة قبل الفقح على كل مسلم ومنه ٌجب 

 موٌنضم الى يضٌر  المممنٌن لٌقوعلٌه المجر  الى المدٌنة لٌقعلم دٌنه 



بواجب النصر  , ثم نسخ هذا اليكم بعد فقح مكة بقوله صلى هللا علٌه 

ن جمةد ونٌه " وقوله " الممةجر من هجر وسلم : "سا هجر  بعد الفقح ولك

الكفر الى دار مة نمى هللا عنه " . والينفٌة سا ٌوجبون المجر  من دار 

اساسالم إسا اذا خةف الفقنه مسقدلٌن بأن اليبشة كةنت دار كفر , وبقٌت 

كذلك بعد إسالم النجةشً لكونه كةن ٌكقم إسالمه , ومع ذلك لم قكن اإلقةمة 

لمسلمٌن , فقد روى عن عةيشة قةلت : " كةن المممن ٌفر بمة ميرمة على ا

ميدهم بدٌنه إلى هللا قعةلى وإلى رسوله صلى هللا علٌه وسلم مخةفة ان ٌفقن 

فً دٌنه " فقواهة إشةر  الى بٌةن مشروعٌة المجر  وبٌنت سببمة هو خوف 

الفقنة , فمققضى ذلك من من قدر على عبةد  هللا فً مي موضع اقفق لم 

  علٌه المجر  منه . وهللا اعلم .    قجب 

ٌوجبون المجر  من البلد القً ٌعمل فٌمة المعةصً مع عدم القول الثةنً : 

القدر  على قغٌٌر المنكر , ممة اذا اسقوت جمٌع البلدان فً المعةصً 

 والمنكرات وصةرت سا قخقلف ارض عن ارض فال قجب المجر  .  

 

 


