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ملخص البحث
المواطنة تعني الفرد الذي يتمتع بعضوية بلد ما ،ويستحق بذلك ما ترتبه تلك العضوية من امتيازات .وفي معناها السياسي ،تُشير
المواطنة إلى الحقوق التي تكفلها الدولة لمن يحمل جنسيتها ،وااللتزامات التي تفرضها عليه؛ أو قد تعني مشاركة الفرد في أمور
وطنه ،وما يشعره باالنتما إليه .يهد

هذا البح إلى إعاا القار توورا اامال عن المواطنة في المدينة بعد إجال اليهود ،فبين

في المبح األول ماهية المواطنة وأنواعها وأقسامها ،وذكر في المبح الثاني ،مشروعية حب الوطن في اإلسالم ،ويختم بالمبح
الثال  ،المواطنة في المدينة بعد إجال اليهود وبعض المسائل التي يتعرض لها المسلم في بعض المواقف التي تتعلق بهذا
الموضوع .وفي هذه الدراسة حاول الباح

دراسة آرا العلما في هذه القضية ،عارضا لها والتجاهاتهم فيها وأدلتهم عليها ،مع

المقارنة بينها ومناقشتها بما يفتح هللا به عليه.
الكلمات المفتاحية :المواطنة ،إجال  ،اليهود .المدينة.
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Citizenship in Medinah after the evacuation of Jews
(Fiqh analytical study)

ABSRACT
Citizenship is the status of a person acknowledged under the custom or law as being a legal member
of a independent national or belonging to a country. The notion of nationality has been defined as
the capacity of persons to protect their rights in front of the administrative power. A person may
have numerous nationalities This research paper aims to give the reader a comprehensive view of
citizenship in Medina after the evacuation of the Jews. It explains in the first section what
citizenship in literally and technically and its types and mentioned in the second section, the legality
of the love of homeland in Islam. Its concluded with the third section: citizenship in Medina after
the evacuation of Jews and some of the issues facing Muslim in some areas related to this topic. In
this study the researcher tried to study the views of the past and contemporary scholars, and
presented their opinions, compare and discuss them from what Allah opens to him. The modern
world has witnessed many incidences, which are very important,to Muslim to know the sharia ruling
regarding them particularly this important topic. At the end conclusion drawn from variant views of
the scholars,and the main findings and recommendations have been given..

Keywords: citizenship, evacuation, Jews, Medina.
:المقدمة
 ومن يضلل فال، من يهده هللا فال مضل له، ونعوذ باهلل من ارور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نحمده ونستعينه ونستهديه،إن الحمد هلل
، وأاهد أن محمدا عبده ورسوله، وأاهد أن ال إله إال هللا وحده ال اريك له،هادي له
،الحكم الشرعي من خاللها

 وتحتاج إلى الشريعة اإلسالمية كي نعر،فتثور في كل زمان قضايا وتُستَح ّدث نوازل في حياة الناس

 وهم وإن اختلفت منازعهم، وكثر اجتهاد العلما في حلها واإلجابة عليها،وفي زماننا هذا كثرت النوازل والحوادث الجديدة
 إال أنهم يودرون في جملتهم عن الشريعة نووهها وروحها فيما يدلون به من اجتهادات في هذه المس لة،ومناهجهم في االجتهاد
 مع، عارضا لها والتجاهاتهم فيها وأدلتهم عليها،دراسة آرا العلما في هذه القضية

 وفي هذه الدراسة حاول الباح.أو تلك

، ولذلك ت تي أهمية هذا البح المتواضع.المقارنة بينها ومناقشتها بما يفتح هللا به عليه
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كمحاول ٍة لبيان هذه األحكام في الشريعة ،والضوابط التي وضعها الشارع الحكيم – وذلك – لتحديد المواطنة في المدينة بعد إجال
اليهود وهللا الموفق ،وهو الهادي إلى سوا السبيل.

أوالً :أسباب اختيار البحث:
لقد اد الباح للبح في هذا الموضوع حال بعض أفراد األمة ،في بعض البالد غير اإلسالمية ممن ي خذه الحماس الديني المفرط،
والغيرة العاطفية المتهيجة نحو مبدأ أو مس لة المواطنة في المدينة بعد إجال اليهود. .

ثانيًا :أهداف البحث :يهدف هذا البحث إلى:
-1التعر

على ماهية المواطنة.

-2التعر

على أهمية المواطنة.

-3بيان امولية الشريعة االسالمية.
 -4بيان هالحية الشريعة في كل وقت وحين.
-5إبراز حقيقة المواطنة في ضو الشريعة اإلسالمية.
 -6بيان أرا العلما القدامى و المعاهرين في أحكام المواطنة.
-7معرفة بعض األحكام الشرعية الماالب بها اإلنسان في حياته الدنيوية.

ثالثاً :مشكلة البحث وأسئلته:
لقد جا هذا البح من أجل الكشف عن موقف الفقها قديما وحديثا حول المواطنة في المدينة بعد إجال اليهود وكيف أثر واقع األمة
اإلسالمية على اآلرا الفقهية؟؟
هل هذا البح يعالج مشكلة التعامل التي تكون غالبا بين الناس في الدول غير اإلسالمية؟
هل لمفهوم المواطنة وموضوعه حضور لدي فقها اإلسالم قديما وحديثا؟

رابعاً :أهمية البحث:
تبدو أهمية البح من خالل تعرضه لماهية المواطنة ،أنواع الوطن وأقسامه ،مشروعية حب الوطن في اإلسالم.

خامساً :منهج كتابة البحث ومعالجة موضوعه:
انتهج الباح في سرد المعلومات وتقسيمها المنهج التالي:
اعتمد الباح المنهج التحليلي والوهفي في هذه الدراسة :وذلك بدراسة أقووال الفقهوا السوابقين ،وذكور أسوباا الخوال

فوي أقووالهم،

وذكر العالقة بين أقوال الفقها القدامى وأقوال الفقها المعاهرين.
التزم الباح ضوابط البح المنهجي عزوا وتخريجا وضباا وتحريرا.
-1حاول الباح في استخراج عناوين البح أن تكون بارزة وااملة
-2تحرير محل النزاع في المسائل المختلف فيها ،وذكر األقوال في المس لة ،مع نسوبة كول قوول لقائلوه ،وذكور أدلوة كول قوول وموا ورد
عليها من مناقشات واعتراضات ،وذكر األجوبة عنها ،وترجيح ما يظهر رجحانه بنا على المرجحات الظاهرة.
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سادسا ً :خاة البح  :تت لف الدراسة من تمهيد ومقدمة ،وثالثة مباح  ،وخاتمة:
أما المقدمة ،فعرض الباح فيها :تمهيد ،أهمية الموضوع ،وأسباا اختياره ،والخاة التي اتبعتاها فيه.
التمهيد.
المبح األول :ماهية المواطنة وأنواعه وأقسامه .وتحته ثالثة ماالب
المالب األول :تعريف المواطنة في اللغة.
المالب الثاني :تعريف المواطنة في االهاالح
المالب الثال  :أنواع الوطن وأقسامه.
المبح الثاني :مشروعية حب الوطن في اإلسالم.
المبح الثال  :المواطنة في المدينة بعد اجال اليهود وتحته مالبين
المالب األول :إستقرار الرسول ( )وأهحابه بالمدينة .وتحته فروع
الفرع األول :بنا المسجد النبوية الشريفة.
الفرع الثاني :المؤخاة بين المهاجرين واألنوار.
الفرع الثال :اآلذان في المدينة المنورة.
المالب الرابع:العالقة باألقلية المشركة في المدينة.
الخاتمة وفيها :أهم النتائج المستفادة ،والتوهيات المقترحة.

تمهيد:
مما ال ريب فيه أن مفهوم المواطنة ( )1له إاكاالت كبيرة وخاهة من حي نش ة االنسان وتاوره في جميع اؤونه.
ومفهوم المواطنة كما هو معرو

بكل بساطة تتعلق بشعور االنسان أنه عضو من أعضا الدولة وفرد من أفرادها له من الحقوق

وعليه من الواجبات ما على غيره وهذا تجعله يشعر باالنتما إلى تلك الجماعة أو إلى األرض أو الدولة وينال فيها حقوقه الوطنية
الثابتة كما ثبت ذلك في حياة النبي ()من إعاا الجميع حقوقهم التام للمواطنة بغض النظر عن انتما اتهم القبلية ،والمكانية ،ومع
ذلك كلهم نالوا حقوقهم الوطنية ،في المدينة المنورة ،بدون تفريق أو تمييز بينهم إال فقط في تنوع األعمال الوالحة كمهاجرين
َاج َر إِلَ ْي ِه ْم َوالَ
اإلي َمانَ ِمن قَ ْب ِل ِه ْم يُ ِحبُّونَ َمنْ ه َ
وأنوار كما وضح وبين ذلك هللا سبحانه وتعالى حي يقولَ ( :والَّ ِذينَ تَبَ َّو ُءوا الدَّا َر َو ِ
س ِه فَأ ُ ْو َالئِكَ هُ ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحونَ )
صةٌ َو َمن يُو َ
يَ ِجدُونَ فِي ُ
صا َ
س ِه ْم َولَ ْو َكانَ بِ ِه ْم َخ َ
صدُو ِر ِه ْم َح َ
ق ش َُّح نَ ْف ِ
اجةً ِّم َّمآ أُوتُو ْا َويُؤْ ثِرُونَ َعلَى أَنفُ ِ
[الحشر ]9 :وحتى اليهود مع اختالفهم الديني نالوا حقوقهم كاملة في جميع النواحي الحياتية من السياسية واالجتماعية واالقتوادية.

( )1أن املواطنة مبفهومها اجلديد ال ترتبط بالضرورة جبنس أو ِعرق أو دين؛ وإمنا بالوطن ،أي بأرض واحدة تعيش عليها جمموعة بشرية تلتزم بدستور واحد ،ونظم
وقوانني ،ولكن قد تكون اجملوعة امللتزمة على دين واحد ،وبالتايل تزول اإلشكالية الكربى ما دام ذلك الدين هو املرجع األعلى حلقوق الوطن وواجباته دون تصادم مع
واجبات الدين.
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وفي حرية اإلعتقاد .جا في العهد  ..( :وال يجبر أحد ممن كان على ملة النورانية كرها على اإلسالم ("()2قال هللا تعالىَ ( :وال
سنُ إِالَّ الَّ ِذينَ َ
واح ٌد َونَ ْحنُ
ب إِالَّ ِبالَّتِي ِه َي أَ ْح َ
ظلَ ُموا ِم ْن ُه ْم َوقُولُوا آ َمنَّا ِبالَّ ِذي أُ ْن ِِز َ َ إِلَ ْينا َوأُ ْن ِِز َ َ إِلَ ْي ُك ْم َوإِلهُنا َوإِل ُه ُك ْم ِ
تُجا ِدلُوا أَ ْه َل ا ْل ِكتا ِ
س ِل ُمونَ ) [العنكبوت ]64 :أي ال تجادلوا كفار أهل الكتاا إذا اختلفتم معهم في الدين إال بالتي هي أحسن ،ال بضرا وال قتال،
لَهُ ُم ْ
وكان هذا قبل أن يفرض الجهاد ،ثم نسخ بالسيف ،ومعنى إال الذين ظلموا :أي ظلموكم ،وهرحوا بإذاية نبيكم محمد ( )3( )إال
بالتي هي أحسن ،إال بالخولة التي هي أحسن كمعارضة الخشونة باللين والغضب بالكظم والمشاغبة بالنوح

()4

وا َرى نَجْ َرانَ بِ ْال َم ِدينَ ِة ،وفيه ...فَ َحان ْ
ه َالتُهُ ْم،
َت َ
ُول هللاِ (َ )و ْف ُد نَ َ
وقد أخرج البيهقي في دالئل النبوة اب ِْن إِ ْس َحاقَ ،قَا َلَ :وفَ َد َعلَى َرس ِ
ه َالتَهُ ْم )5( .فاالسالم أعااهم
ْج ِد ِه فَ َ َرا َد الناسُ َمنَ َعهُ ْم فَقَا َل َرسُو ُل هللاِ (َ )دعُوهُ ْم فَا ْستَ ْقبَلُوا ْال َم ْش ِر َ
ولُّوا َ
ق فَ َ
فَقَا ُموا يُ َ
ولُّونَ فِي َمس ِ
الحرية في أايا مختلفة وحتى الخروج لإلستسقا  ،وأن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة ااؤوا إال في أوقات الولوات ،وأن
يخرجوا هلبانهم في أعيادهم ،وأن ينشئوا كنائس جديدة في مدن المسلمين وحواضرهم فمثالُ في مور فقط بنيت عدة كنائس في
القرأن األول الهجري مثل كنيسة(مار مرقاص)في اإلسكندرية ،عام 99هـ وكنيسة (القسااط)عام  ،64وباالختوار الشديد أن جميع
كنائس القاهرة المذكورة محدثة في اإلسالم بال خال )

()6

المبحث األو َ:
ماهية المواطنة وأنواعه وأقسامه.
المطلب األو َ :تعريف المواطنة في اللغة.
المواطنة في اللغة على وزن مفاعلة :وهي لفظة أخذت من كلمة موطن علي وزن مفعل ،والموطن والوطن بمعنى واحد.

(  )2يراجع " نص العهد :على اختالف رواياته :حملمد محيد اهلل ص،811:من طبعة دار النفائس ،الطبعة السادسة بريوت لبنان.
(  )3التسهيل لعلوم التنزيل ،أليب القاسم ،حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل ،ابن جزي الكليب الغرناطي ،احملقق :الدكتور عبد اهلل اخلالدي ،الطبعة :األوىل 8181 -
هـ ،الناشر :شركة دار األرقم بن أيب األرقم – بريوت ،لبنان.821 /2 ،
(  )4أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،لناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي ،احملقق :حممد عبد الرمحن املرعشلي ،الطبعة :األوىل 8181 -
هـ ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.891 /1،

( )5دالئل النبوة دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ألمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُ ْسَرْوِجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي ،212/5 ،الطبعة :األوىل
  8145هـ ،دار الكتب العلمية  -بريوت وانظر يف وفود جنران - :سرية ابن هشام  ،815 :2طبقات ابن سعد  ،251 /8فتوح البلدان للبالذري ص ،14:البدايةوالنهاية  ،52 :5هناية األرب  ،828 /81/شرح املواهب .18 /1
(  )6ينظر :اخلراج أليب يوسف ،اخلراج :أليب يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري/8 ،ص ،814:حتقيق  :طه عبد الرءوف سعد ،سعد
حسن حممد ،املكتبة األزهرية للرتاث وبلغة السالك ، 252/8 ،وكتاب اإلسالم وأهل الذمة للدكتور على حسني اخلرموطي ،يشرف على إصدارها حممد توفيق عويضة،
8919 ،8219م ،ص.829:
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وقد جا في لسان العرا البن منظور الوطن :المنزل الذي تقيم به وهو موطن اإلنسان ومحله- ،ووطن بالمكان واوطن أقام ،أوطنه
ص َر ُك ُم َّ
هللاُ فِي
اتخذه وطنا ،والموطن ويسمى به المشهد من المشاهد الحرا وجمعه مواطن و في القرآن الكريم قال هللا تعالى ( :لَقَ ْد نَ َ
اطنَ َك ِثي َرة ) [التوبة ]22 :واوطنت األرض ووطنتها واستوطنتها أي اتخذتها وطنا ،وتوطين النفس على الشي كالتمهيد
َم َو ِ

)7

(والوطن األهلي هو :مولد الرجل والبلد الذي هو فيه ،ووطن اإلقامة الموضع الذي ينوي أن يستقر فيه خمسة عشر يوما أو أكثر
من غير أن يتخذه مسكنا )8( ،فالمواطنة :نسبة إلى الوطن ،والمفاعلة غالبا في اللغة تفيد تفاعال بين جانبين أو طرفين مثل مشاركة
بين اريك واريكه و بين عامل وهاحب مال في المعامالت المالية ،ونفس المعنى هنا أيضا المفاعلة بين المواطن أو غيره من
أبنا الوطن أو بين المواطن ووطنه فيما له من واجبات وعليه من حقوق تجاه وطنه.
والمواطنة هنا عالقة بين المواطن ووطنه الذي يسكن فيه ،حي

إننا نعر

()9

ذلك من مشاعر اإلنسان تجاه المكان الذي يهتم به،

ونالحظ أيضا أن هناك فرقا أو فروقا بين اخص وآخر تجاه الموطن الواحد ،سوا من ناحية روحية أو عاطفية أو إنسانية أو قومية
أو تاريخية وما إلى ذلك .ويقال أيضا :واطنه على األمر أي وافقه عليه وواطن القوم عاش معهم في وطن واحد)( 10و من الشواهد
الشعرية التي أنشدها محمد إقبال في هذا الودد:
أضحى لنا اإلسالم دينا *** وجميع الكون لنا وطنا"

)( 11

وقو َ طرفة "على موطن يخشى الفتى عنده الردي *** .متى تعترك فيه الفرائص) (12ترعد"
والنبي ( )لم ينكر على أهحابه حبهم وحنينهم إلى وطنهم والحال أن المعنى اللغوي للوطن هو المنزل أو مكان اإلقامة الذي تقيم
به أنت .والمواطنة هنا يالحظ من معناها أنها تنوب على عضوية كاملة في دولة ،والمواطنون لديهم بعض الحقوق ،مثل حق
المشاركة في الحياة السياسية ،وحق تولي المناهب العامة ،وغير ذلك من الحقوق وكذلك عليهم بعض الواجبات مثل :دفع
الضرائب ،والدفاع عن بلدهم وما إلى ذلك.

7
أيضا
( ) ينظر :لسان العرب أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري  82\88ط دار صادر بريوت لبنان بدوم تاريخ الطبع.وينظر ً
القاموس احمليط ص للعالمة اللغوي جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوآبادي ص  ،8221مكتبة حتقيق الرتاث مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثامنة 8121ه2445-م وتاج
العروس من جواهر القاموس للسيد حممد مرتضى احلسيين الزبيدي  ،218\21حتقيق عبد الكرمي العزباوي الطبعة األوىل 8122ه2448-م الكويت ،املعجم الوسيط
 ،8412\2ط دار الفكر بدون تاريخ الطبع..
( -)8التعريفات ،أليب احلسن علي احلسيين اجلرجاين ،احلنفي ص  ،212منشورات حممد علي بيضون لنشر كتب السنة واجلماعة دار الكتب العلمية بريوت لبنان.
( )9ينظر :معجم اللغة العربية املعاصرة،للدكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،2112/2 ،الطبعة :األوىل 8129 ،هـ  2441 -م،ومصباح املنري يف غريب شرح الشرح
الكبري.111/2 ،وتاج العروس.212/21 ،
عامل الكتب.
( )10ينظر املعجم الوسيط جممع اللغة العربية-الطبعة دار الفكر بريوت لبنان بدون تاريخ الطبع ص 8412:
( )11املرجع السابق
( ) 12الفرائص:مجع فريصة ،وهي اللحمة اليت ترعد من الدابة عند مرجع الكتف تتصل بالفؤاد .لسان العرب 591/1

401

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار التاسع عشر | تأريخ اإلصدار 0202-11-5 :م
ISSN: 2706-6495

المطلب الثاني :المواطنة في االصطالح الفقهاء.
إذا دققنا النظر في تعريف المواطنة من الناحية االهاالحية يالحظ أن هذا الموالح غير معرو

أو منووص عليه بهذا اللفظ

عند الفقها المتقدمين ،إنما فقط وضع تعريفه في عوورنا هذه المت خرة ،ومن خالل القواعد العامة للشريعة اإلسالمية ،ومن خالل
الممارسات العملية ألحكام الشريعة داخل المجتمع اإلسالمي ...أ.ه

()13

فيمكن أن أقول :أن المواطنة هي المساواة في الحقوق

والواجبات بين من يسكنون أو يعيشون في وطن واحد بغض النظر عن اختالفهم الديني أو العقدي.
المطلب الثالث :أنواع الوطن وأقسامه .أن الفقهاء عرفو الوطن بأنواع مختلفة كما يلي:
فقد عرف الحنفية الوطن األصلي بأنه :موطن الذي ولد فيه اإلنسان أو ت هله أو توطنه ،وجا في حااية ابن عابدين":الوطن
األهلي ،ويسمى باألهلي ،ووطن الفارة ،والقرار ،ومعنى ت هله أي تزوجه ولو كان له أهل ببلدتين ف يهما دخلها هار مقيما ،فإن
ماتت زوجته في إحداهما وبقي له فيها دور وعقار ،قيل :ال يبقى وطنا ،إذ المعتبر األهل دون الدار ،وقيل :تبقى ،ومعنى توطنه أي
عزمه على القرار فيه وعدم االرتحال عنه وإن لم يت هل فيه.

()14

وقا َ :المالكية :الوطن هو "محل سكنى الشخص بنية الت بيد ،وموضع الزوجة المدخول بها وإن لم يكثر سكناه عندها ،فمن كان له
بقرية ولد فقط أو مال فإنها ال تكون وطنا أهليا له"

()15

وقا َ :الشافعية والحنابلة :الوطن هو "المكان الذي يقيم فيه الشخص ال يرحل عنه هيفا وال اتا إال لحاجة كتجارة وزيارة()16وأما
وطن اإلقامة :فقد عرفه الحنفية حيث قا َ قا َ ابن عابدين":وطن اإلقامة هو ما خرج إليه اإلنسان بنية إقامة مدة قاطعة لحكم السفر،
ويسمى بالوطن المستعار أو بالوطن الحادث"( )17إذا نظر المالحظ هنا يلحظ أن الفقها يتفقون مع األحنا

على هذا المعنى .وكذلك

وطن السكنى:
قا َ ابن عابدين رحمه هللا :وطن السكنى هو المكان الذي يقود اإلنسان المقام به أقل من المدة القاطعة للسفر"

()18

والذي نستخلص من هذه التعاريف وخاهة في زماننا هذا يالحظ أن الوطن ال تختلف عن تقسيم الفقها إختالفا كثيرة وذلك أن
الوطن األهلي الذي ينتمي إليه اإلنسان عند إهاالح الفقها يقابله في عورنا هذا بما يسمى بوطن الخاص ،ولكن هناك قيد في
ذلك ليس على إطالقه ألن من يتزوج من بلد ال يعتبر من مواطني تلك البلد وأما من وطن اإلقامة يعتبر في عورنا ممن يسافر إلى
( )13ينظر :امل واطنة بني النص التشريعي والنص الدستوري دراسة مقارنة لدكتور رمضان السيد القطان مدرس الفقه العام كلية الشريعة والقانون (دمنهور) جهورية مصر
العربية ص .1:
() 14رد احملتار على الدر املختار البن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي ،828/2 ،الطبعة :الثانية8182 ،هـ 8992 -م ،دار
الفكر-بريوت.
( ) 15ينظر :حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للمحمد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي ، 212/8 ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ ،دار الفكر بريوت لبنان.
ومواهب اجلليل.228/2 ،
()16مطالب أويل النهى ،مطالب أويل ال نهى يف شرح غاية املنتهى للمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة ،الرحيباىن مولدا مث الدمشقي احلنبلي ،181/8 ،الطبعة:
الثانية8185 ،هـ 8991 -م املكتب اإلسالمي .وحتفة احملتاج.121/2 ،
()17حاشية ابن عابدين 822/2 ،واملبسوط.252/8 ،
()18املرجع السابق ،522/8 ،واملبسوط.25/8 ،
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بلد من بلدان ألجل الدراسة ،أو العالج ،أو التجارة أو السياحة ،أو ما اابه ذلك .وكل ما سبق من التعريفات الفقها للوطن عند
الفقها يشير على أن الوطن في االهاالح الشرعي له معنيان :معنى خاص ،ومعنى عام .المعنى الخاص :هو المكان الذي نش فيه
اإلنسان وتربى ،وترعرع فيه و أهبح مستقره في المعيشة وكل اي  ،كمكة المكرمة تعتبر وطنا خاها للنبي ()وللوحابة الذين
تركوها وهاجروا إلى المدينة المنورة .وهذا المكان أو الوطن أوجبت وجعلت الشريعة الغرا االنتما له وحبه ،وهذا اي فاري
لكل اخص تراه غالبا يحب ويميل للمكان الذي ولد ونش فيه .أ.ه

)(19

المبحث الثاني:

مشروعية حب الوطن في اإلسالم.
لدى الجميع أن االسالم لم يترك اي إال وضحه وبينه وفوله وكل من تتبع القرآن الكريم يجد أنه مليئ بالنووص

فمن المعرو

القرآنية الكثيرة التي تدل على ت هيل الشرعي لفكرة المواطنة في االسالم فعلى سبيل المثال ،أن هللا تبارك وتعالى من أجل ادة
ميول اإلنسان وتمسكه بالمواطنة وحبه لوطنه جعل المولى تبارك وتعالى اإلخراج من الوطن معادال لقتل النفس كما قال عز ا نه
س ُك ْم أَ ِو ْ
اخ ُر ُجوا ِمنْ ِديَا ِر ُك ْم َما فَ َعلُوهُ إِ َّال قَلِي ٌل ِم ْنهُ ْم ) [النسا  ]44 :قال محمد رايد
في التنزيلَ ( :ولَ ْو أَنَّا َكتَ ْبنَا َعلَ ْي ِه ْم أَ ِن ا ْقتُلُوا أَ ْنفُ َ
رضا في تفسيره المسمى بالتفسير المنار أي "قلنا لهم :اخرجوا من دياركم أي :أوطانكم وهاجروا إلى بالد أخرى"

()20

فإذا ت مل

المت مل يلحظ أن التمسك بالوطن أو االنتما الوطني غريزة أو نزعة إنسانية  ،التي ال تنفك عنه ب ي حال من األحوال فدل ذلك كله
أن حب الوطن أو الوطنية مما ال يفارق االنسان مهما كان األمر .وجعل القرآن الكريم الدفاع عن الوطن اإلسالمي جهادا في سبيل
هللا أَ ِو ا ْدفَ ُعوا ) [آل عمران ]744 :فمفهوم هذه
هللا -تعالى ،-فقال -سبحانهَ ( :-و ِليَ ْعلَ َم الَّ ِذينَ نَافَقُوا َو ِقي َل لَ ُه ْم تَ َعالَ ْوا قَا ِتلُوا ِفي َ
يل َّ ِ
س ِب ِ
اآلية الكريمة تدل داللة واضحة على أن الغيرة والمقاومة على الوطن تابعة ونااعة عن حبه ،بحي

تجعل و تدفع اإلنسان إلى

الموت أو الهالك في سبيل الدفاع عن وطنه ،حتى ال يسمح على الفسدة والفسقة من غير المسلمين من احتالل وطنه  ،وما اابه ذلك
من األمور التي ال تحمد عقباها فهذا العمل الجاد له منزلة في االسالم حي
تبارك وتعالى

إنه يقرن مع الجهاد في سبيل إعال كلمة هللا تعالى

()21

هللا
وأيضا وقد ضرا النبي ()أروع األمثلة في حب الوطن واالنتما إليه فقد روى ابن أبي عاهم بسند هحيح من طريق َع ْب ِد ِ
ب ِْن َع ِديٍّ  ،أَنهُ َس ِم َع النبِي (َ )وهُ َو َواقِ ٌ
ض هللاِ تَ َعالَى إِلَى هللاَِ ،وأَ َحبُّ
ف َعلَى ْال َحرُو َر ِة ِب َمكةَ َوهُ َو يَقُولَُ « :وهللاِ إِن ِك َألَ َحبُّ أَرْ ِ
ت ِم ْن ِك َما َخ َرجْ ُ
ض هللاِ تَ َعالَى إِلَيَ ،ولَوْ َال أَنِّي أُ ْخ ِرجْ ُ
ت»( )22وما رواه البخاري في هحيحه من حدي أنس بن مالك «أَن الن ِبي
أَرْ ِ
( ) 19املواطنة بني النص التشريعي والنص الدستوري دراسة مقارنة للدكتور رمضان السيد القطان مدرس الفقه العام كلية الشريعة والقانون (دمنهور) جهورية مصر العربية
ص .1:
(  ) 20تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) حملمد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حممد هباء الدين بن منال علي خليفة القلموين احلسيين ،895/5 ،من
منشورات :اهليئة املصرية العامة للكتاب ،سنة النشر.899 :
()21ينظر :تفسري السعدى، 851/8 ،حماسن التأويل حملمد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القامسي ،151/2 ،حتقيق :حممد باسل عيون السود ،الطبعة:
األوىل  8181 -هـ :،دار الكتب العلميه – بريوت.
( -)22سبق خترجيه.
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(َ )كانَ إِ َذا قَ ِد َم ِم ْن َسفَ ٍر ،فَنَ َ
احلَتَهُ َوإِ ْن َكانَ َعلَى دَاب ٍة َحر َكهَا ِم ْن ُحبِّهَا»( )23قال ابن حجر في الفتح
ت ال َم ِدينَ ِة ،أَوْ َ
ض َع َر ِ
ظ َر إِلَى ُج ُد َرا ِ
" :فيه دالله على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين اليه "

والعيني في عمدة القار

()24

فهذان الحديثان فيهما

توريح بمشروعية حب الوطن وأن محبة الوطن محبه ارعية  ،يقترا بها العبد المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. .وقوله ()فيما
رواه البخاري من حدي أنس  لما أقدم من خيبر حتى إذا أارفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال« :هَ َذا َجبَ ٌل ي ُِح ُّبنَا َونُ ِحبُّهُ»( )25قال
ابن حجر رحمه هللا تعالى في الفتح الباري" :قيل هو على الحقيقة وال مانع من وقوع مثل ذلك ب ن يخلق هللا المحبة في بعض
الجمادات وقيل هو على المجاز والمراد أهل أحد على حد قوله تعالى واس ل القرية وقال الشاعر وما حب الديار اغفن قلبي ولكن
()26

حب من سكن الديارا"

فهذا يدل داللة قاطعة على مشروعية حب الوطن حي

في حدي

السابق أن النبي ()نما في قلبه حب

المدينة وحب جبل أحد فيها فدل ذلك على حبه ()لها.
وورد أيضا في الحدي

الوحيح إنه ( )عبر عن حبه لوطنه الذي نش فيه عند الهجرة إلى المدينة المنورة حينما قال فيما رواه

البخاري من حدي أبي هريرة عن النبي («)لَوْ الَ ْال ِهجْ َرةُ لَ ُك ْن ُ
ار»)  (27قال ابن كثير رحمه هللا  :عن الضحاك
ت ا ْم َرأ ِمنَ األَ ْن َ
و ِ
ض َعلَ ْي َك ا ْلقُ ْرآنَ لَ َرا ُّد َك إِلَى َم َعاد ﴾
قال " :لما خرج النبي ()من مكة فبلغ الجُحْ فَة ااتاق إلى مكة ف نزل هللا عليه﴿ :إِنَّ الَّ ِذي فَ َر َ
()29

 -إلى مكة  ،ثم قال  :وهذا من كالم الضحاك يقتضي أن هذه اآلية مدنية  ،وإن كان مجموع السورة مكيا وهللا أعلم

()28

وأيضا أكد

ذلك ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير قال مقاتل :خرج رسول هللا ()من الغار ليال ،فمضى من وجهه إِلى المدينة فسار في غير
الاريق مخافة الالب فلما أَ ِمن رجع إِلى الاريق فنزل الجُحْ فَةَ بين مكة والمدينة ،فعر الاريق إِلى مكة ،فااتاق إِليها ،وذكر
ض َعلَ ْي َك ا ْلقُ ْرآنَ لَرا ُّد َك إِلى
مولده ،ف تاه جبريل فقال :أتشتاق إِلى بلدك ومولدك؟ قال :نعم قال :فان هللا تعالى يقول ( :إِنَّ الَّ ِذي فَ َر َ
َمعاد [ ) ...القوص ]58 :فنزلت هذه اآلية بالجحفة )30(.حب الوطن راباة األسرة حي أن االنتما إلى األسرة مما ال جدال فيه أنه
هللا فَإِنْ لَ ْم تَ ْعلَ ُموا آبا َء ُه ْم فَإِ ْخوانُ ُك ْم
أمر مشروع  ،بل يحرم تجاهله كما قال المولى تبارك وتعالى( :ا ْدعُوهُ ْم ِِلبائِ ِه ْم هُ َو أَ ْق َ
سطُ ِع ْن َد َّ ِ
ِّين َو َموالِي ُك ْم) [األحزاا ]8 :وقوله ()فيما رواه البخاري في األدا المفرد من حدي أَ ِبي َذرٍّ َ « ،م ِن ادعَى لِ َغي ِْر أَ ِبي ِه َوه َُو
فِي الد ِ
()31
هللا إِنَّ
حام بَ ْع ُ
ب َّ ِ
ضهُ ْم أَ ْولى ِببَ ْعض فِي ِكتا ِ
يَ ْعلَ ُم فَقَ ْد َكفَ َر» ويؤكد على أهمية هلة الرحم بين األسرة بقوله جل ا نهَ ( :وأُولُوا ْاألَ ْر ِ

(  ) 23أخرجه البخاري يف صحيحه،يف كتاب فضائل املدينة،باب املدينة تنفي اخلبث،حديث رقم(.22/2 ،)8111
(  )24فتح الباري،128/2 ،وعمد القارئ شرح صحيح البخاري.825/84 ،
()25أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب املغازي،باب :أحد حيبنا وحنبه،حديث رقم(.842/5 ،)1412
( )26فتح الباري البن حجر.11/1 ،
( )27أخرجه البخاري/51/5 :كتاب مناقب األنصار باب هجرة النيب  ،ط /دار طوق النجاة للطباعة والنشر والتوزيع بريوت لبنان.
( )28سورة القصص،اآلية.15:
( )29تفسري القرآن العظيم(،ابن كثري) أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي،221/1 ،حتقيق :حممد حسني مشس الدين ،الطبعة :األوىل
  8189هـ من منشورات :دار الكتب العلمية ،منشورات حممد علي بيضون – بريوت.()30زاد املسري يف علم التفسري ،جلمال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ،291/2 ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،الطبعة :األوىل  8122 -هـ ،من
منشورات :دار الكتاب العريب  -بريوت
(  )31أخرجه البخاري يف األدب املفرد،باب سباب املسلم فسوق،حديث رقم(.855/8 ،)122
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َّ
َيء َعلِي ٌم[ ) .األنفال ]48 :وغير ذلك في اآليات الدالة على أهمية الوال لألسرة ومحبتها واالنتما إليها .وحب الوطن
هللاَ ِب ُك ِّل ش ْ
ق
هللا الَّتِي فَطَ َر النَّ َ
ِّين َحنِيفا ً فِ ْط َرتَ َّ ِ
يعتبر طبيعة وغريزة التي خلق اإلنسان بها قال جل ا نه( :فَأَقِ ْم َو ْج َه َك لِلد ِ
اس َع َل ْي َها الَ تَ ْب ِدي َل ِل َخ ْل ِ
س الَ يَ ْعلَ ُمونَ ) [الروم ]93 :فظاهر هذه اآلية يالحظ أنه يشير إلى أن اإلسالم دين الفارة السليمة
َّ ِ
هللا َذ ِل َك الدِّينُ ا ْلقَ ِّي ُم ولكنَّ أَ ْكثَ َر النَّا ِ
وحب الوطن من ذلك .ومحبة الوطن طبيعة وغريزة التي خلق وطبع هللا النفوس عليها فاإلنسان ال يخرج من بلده ووطنه إال إذا
اضار على ذلك وإليك بيان ذلك:
خروج إبراهيم عليه السالم من وطنه كما حكى لنا القرآن الكريم حي

ض الَّتِي بَا َر ْكنَا فِي َها
قال جل ا نهَ ( :ونَ َّج ْينَاهُ َولُوطًا إِلَى ْاألَ ْر ِ

لِ ْل َعالَ ِمينَ ) [األنبيا  ]47 :قال ابن كثير في تفسيره" :قال قتادة :كان ب رض العراق ،ف نجاه هللا إلى الشام )32(".،ومنها خروج موسى
سى إِنَّ ا ْل َم ََلَ يَ ْأتَ ِمرُونَ ِب َك
صا ا ْل َم ِدينَ ِة يَ ْ
س َعى قَا َ َ يَا ُمو َ
عليه السالم من أرض مور فرارا لنفسه قال جل ا نهَ ( :و َجا َء َر ُج ٌل ِمنْ أَ ْق َ
لِيَ ْقتُلُو َك فَ ْ
ب قَا َ َ َر ِّب نَ ِّجنِي ِمنَ ا ْلقَ ْو ِم الظَّا ِل ِمينَ )[القوص:
اص ِحينَ ) [القوص ( ]03 :فَ َخ َر َج ِم ْن َها َخائِفًا يَتَ َرقَّ ُ
اخ ُر ْج إِنِّي لَ َك ِمنَ النَّ ِ
" ]07أي فخرج من مدينة فرعون خائفا يترقب لحوق الاالبين ،ويتلفت يمينا ويسارا وينظر أيتبعه أحد"

()33

ومن أمثلة ذلك أيضا

خروج يعقوا عليه السالم وأوالده من فلساين إلى مور لالنضمام إلى يوسف عليه السالم قال هللا تبارك وتعالى ( :فَلَ َّما د ََخلُوا
ص َر إِنْ شَا َء َّ
هللاُ آ ِمنِينَ ) [يوسف ]99 :ففي هذه اآلية الكريمة بيان على تجهيز يعقوا
َعلَى يُوسُفَ آ َوى إِلَ ْي ِه أَبَ َو ْي ِه َوقَا َ َ اد ُْخلُوا ِم ْ
عليه السالم وأوالده وأهله كلهم ليرتحلوا من بالدهم قاهدين الوهول إلى يوسف في مور وسكناها()34وأيضا لما كان الخروج من
الوطن قاسيا اديدا على النفس ثبت فضائل المهاجرين من الوحابة على غيرهم حي إنهم ضحوا ب وطانهم في سبيل هللا فجعل هللا
هاج ِرينَ الَّ ِذينَ
للمهاجرين على األنوار أفضلية وميزة من أجل تركهم وخروجهم من مسقط رأسهم قال جل ا نه ( :لِ ْلفُقَرا ِء ا ْل ُم ِ
صرُونَ َّ
صا ِدقُونَ ) [الحشر ]5 :قال
هللا َو ِر ْ
أُ ْخ ِر ُجوا ِمنْ ِديا ِر ِه ْم َوأَ ْموا ِل ِه ْم يَ ْبتَغُونَ فَ ْ
سولَهُ أُول ِئ َك ُه ُم ال َّ
هللاَ َو َر ُ
ضوانا ً َويَ ْن ُ
ضالً ِمنَ َّ ِ
هاحب أضوا البيان "وذلك أن الرجل إذا خرج مهاجرا يعلم أن عليه تبعة الجهاد والنورة فال يهاجر إال وهو هادق اإليمان فال
يحتاج إلى امتحان"

()35

َشي َرتُ ُك ْم َوأَ ْم َوا ٌ َ ا ْقتَ َر ْفتُ ُموهَا ...اِلية ) [التوبة ]06 :فكل ما
وقال جل ا نه ( :قُ ْل إِنْ َكانَ آبَا ُؤ ُك ْم َوأَ ْبنَا ُؤ ُك ْم َوإِ ْخ َوانُ ُك ْم َوأَ ْز َو ُ
اج ُك ْم َوع ِ
ذكر في هذه اآلية الكريمة أن األبا واألبنا واإلخوان واألزواج والعشيرة واألموال والمساكن هو الوطن منهي أن تفضل وتكون
أحب إلى اإلنسان كما قال الشيخ محمد الااهر عااور " :وقد أفاد هذا المعنى التعبير بـ (أحب ) ألن التفويل في المحبة يتقوى
إرضا األقوى من المحبوبين ففي هذا التعبير تحذير من التهاون بواجبات الدين  ،مع الكناية عن جعل ذلك التهاون مسببا على تقديم
محبة تلك العالئق على محبة هللا سبحانه وتعالى ففيه إيقاظ إلى ما يقول إليه ذلك من مهواة في الدين وهذا من ابلغ التعبير"

()36

( )32تفسري ابن كثري.284/5،
(  )33تفسري املراغي.29/24 ،
(  )34ينظر :تفسري السعدي.145/8 ،
(  )35أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن.91/1 ،
(  )36التحرير والتنوير «حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد»  ،حملمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي،852/84،
سنة النشر 8911 :هـ ،الناشر  :الدار التونسية للنشر  -تونس
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اِلخ ِر ...اِلية )
ار ُز ْ
اج َع ْل َه َذا بَلَدًا آ ِمنًا َو ْ
 -0يقول هللا تعالى ( َوإِ ْذ قَا َ َ إِ ْب َرا ِهي ُم َر ِّب ْ
اّلل َوا ْليَ ْو ِم ِ
ت َمنْ آ َمنَ ِم ْنهُم بِ ه ِ
ق أَ ْهلَهُ ِمنَ الثَّ َم َرا ِ
صنَا َم ) [إبراهيم]94 :
اجنُ ْبنِي َوبَنِ َّي أَن نَّ ْعبُ َد األَ ْ
اج َع ْل َه َذا ا ْلبَلَ َد آ ِمنًا َو ْ
[البقرة ]704 :وقوله سبحانه وتعالىَ ( :وإِ ْذ قَا َ َ إِ ْب َرا ِهي ُم َر ِّب ْ
فيالحظ في هذين اآليتين الكريمتين أن إبراهم عليه الوالة والسالم دعا باألمن والرزق وذلك حب للمستقر عبادته وموطن أهله
ومما ال جدال وال مرا فيه أن الدعا عالمة من عالمات الحب وتعبير عنه وأيضا فقد أبقى النبي ()بهذا على انتسابه إلى مكة،
بالرغم من أنه هاجر منها وتركها ثم ضرا الوحابة أيضا أعظم األمثلة في االنتما إلى الوطن وحبه فقد روى البخاري في
هحيحه من حدي أم المؤمنين السيدة عائشة رضي هللا عنها قَالَ ْ
ك أَبُو بَ ْك ٍرَ ،وبِالَلٌ ،فَ َكانَ أَبُو
هللا ()ال َم ِدينَةَُ ،و ِع َ
ت :لَما قَ ِد َم َرسُو ُل ِ
بَ ْك ٍر إِ َذا أَ َخ َذ ْتهُ الحُمى يَقُولُ:
وب ٌح ِفي أَ ْه ِل ِه *** َوال َموْ ُ
اك نَ ْع ِل ِه
ُكلُّ ا ْم ِر ٍ ُم َ
ت أَ ْدنَى ِم ْن ِا َر ِ
الح َّمى يَ ْرفَ ُع َعقِي َرتَهُ يَقُو ُ َ:
َ ،و َكانَ بِالَ ٌ َ إِ َذا أُ ْقلِ َع َع ْنهُ ُ
ْري هَلْ أَ ِبيتَن لَ ْيلَة *** ِب َوا ٍد َو َحوْ لِي إِ ْذ ِخ ٌر َو َجلِيلُ،
أَالَ لَيْتَ ِاع ِ
َوهَلْ أَ ِرد َْن يَوْ ما ِميَاهَ َم َجن ٍة *** َوهَلْ يَ ْب ُد َو ْن ِلي اَا َمةٌ َو َ
ط ِفيلُ،
هللا ()
قَا َل :اللهُم ال َع ْن َا ْيبَةَ ْبنَ َر ِبي َعةََ ،و ُع ْتبَةَ ْبنَ َربِي َعةََ ،وأُ َميةَ ْبنَ َخلَ ٍ
ض ال َوبَا ِ  ،ثُم قَا َل َرسُو ُل ِ
ف َك َما أَ ْخ َرجُونَا ِم ْن أَرْ ِ
ضنَا إِلَى أَرْ ِ
هحِّ حْ هَا لَنَاَ ،وا ْنقُلْ حُماهَا إِلَى الجُحْ فَ ِة» ،قَالَ ْ
ت:
ها ِعنَا َو ِفي ُم ِّدنَاَ ،و َ
ار ْك لَنَا ِفي َ
«اللهُم َحبِّبْ إِلَ ْينَا ال َم ِدينَةَ َك ُحبِّنَا َمكةَ أَوْ أَاَد ،اللهُم بَ ِ
ُ
ت :فَ َكانَ ب ْ
ض هللاِ ،قَالَ ْ
آجنا  .الحدي ()37وغير ذلك كثيرة جدا في النووص
ُا َحانُ يَجْ ِري نَجْ ال تَ ْع ِني َما ِ
َوقَ ِد ْمنَا ال َم ِدينَةَ َو ِه َي أَوْ بَ أَرْ ِ
القرآنية والسنة النبوية الماهرة التي تشير إلى ت ثر اإلنسان بالبيئة التي عاش فيها  ،حي يالحظ أنه ( )في النووص السابقة كان
يحب مكة ،ويحن إليها ولما تركها وأهبح يعيش في المدينة وألفها وأهلها أهبح يدعو هللا أن يرزقه حبا لها  ،يفوق حبه لمكة
وهار بعد ذلك يورح بحبها ويحن إليها ويفرح إذا أقبل عليها  ،وكل ذلك يدل على مشروعية حب الوطن.
وألهمية ذلك في االسالم و جد وثيقة المدينة الذي هو المبدأ منذ بداية االسالم في عهد النبوة حي حرص الرسول ()قبل كل اي
على القيام بتنظيم المجتمع الجديد الذي يشتمل على قبائل وديانات متنوعة مثل األوس والخزرج ،اليهودية والنوارى ويضا

إلى

أهل المدينة أيضا المهاجرين الذين تركوا أموالهم وديارهم حبا في الدين .فجمعهم رسول ()في مجتمع واحد ،وأهدر
لهم(الوحيفة) التى تعتبر أول وأحسن وأتقن دستور مكتوا في العالم إذ إنه أوضح وبين فيها جميع الحقوق للمواطنين بور
النظر عن معتقداتهم وما إلى ذلك.
لقد حاول يهود بني النضير اغتيال النبي ( )عندما ذهب إليهم يالب مساعدتهم في دية قتيلين فوعدوه بالمساعدة ،فجلس ينتظر
عليه الوالة والسالمّ ،إال ّ
حجر على رأسه ،ف وحى هللا تعالى
أن اليهود كانوا يتفقون فيما بينهم في تلك األثنا على قتله ()بإسقاط
ٍ
له بخاة اليهود ،فعاد إلى دياره وأرسل إليهم بالخروج من المدينة ،ولكنهم رفضوا وتحوّنوا في ديارهم فحاهرهم ( )والوحابة
سالح.
ليال ،وطلبوا الجال من المدينة فسمح لهم النبي بالخروج ارط أن ي خذوا ما تحمله اإلبل من دون
عدة ٍ
ٍ

( -)37أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب فضائل املدينة ،باب كراهية النيب أن تعرى املدينة ،111/2 ،حديث رقم .8194
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طرد بني القينقاع على الرغم من ت مين رسول هللا ()يهود بني القينقاع على دينهم وأنفسهم ّإال أنه أبوا ّإال المشاكل ،فقد ق ِدمت
امرأة عربية إلى أحد الواغة اليهود فحاول التجار مراودتها ّإال أنها رفضت ،فربط البائع ثوبها بالكرسي من دون علمها ،وعندما
قامت سقط الثوا وانكشفت عورتها فورخت وطلبت النجدة ،فهب لنجدتها مسل ٌم عربي قتل البائع ،فاجتمع اليهود على المسلم
ليال إلى ْ
أن تد ّخل عبد هللا بن أبي
وقتلوه ،فاستنجدت عائلة الرجل بالعرا المسلمين ،فحاهر النبي والوحابة ديار بني القينقاع عدة ٍ
بن سلول وطلب من النبي ()تركهم فتركهم النبيّ ،إال ّ
أن الرعب دا في قلب الكثيرين منهم ،فهربوا من المدينة إلى بالد الشام
وخيبر .وهناك روايةٌ أخرى تشير إلى ّ
أن سبب إجال النبي ( )ليهود بني القينقاع من المدينة هو مجاهرتهم بالعدوان على
المسلمين بعد انتواره ()في غزوة بدر ،فدعاهم إلى اإليمان ،ولكنهم اغتروا ب نفسهم فحاهرهم النبي عيه أفضل الوالة وأتم
التسليم فخرجوا من المدينة خائفين.

المبحث الثالث:
المواطنة في المدينة بعد اجالء اليهود وتحته مطالب
المطلب األو َ :إستقرار الرسو َ ( )وأصحابه بالمدينة .وتحته فروع
الفرع األو َ :البناء المسجد األعظم بالمدينة.
كان أول ما قام به الرسول ()بالمدينة بنا المسجد ،وذلك لتظهر فيه اعائر اإلسالم التي طالما حوربت ،ولتقام فيوه الوولوات التوي
تربط المر برا العالمين ،وتنقي القلب من أدران األرض وأدناس الحياة الدنيا )38(.حي إن إقامة المسواجد مون أهوم الركواز فوي بنوا
المجتمع اإلسالمي ذلك أن المجتمع المسلم إنما يكتسب هفة الرسوخ والتماسك بالتزام نظام اإلسوالم وعقيدتوه وأدابوه وإنموا ينبوع ذلوك
ق أَن تَقُمو َم فِيم ِه فِيم ِه ِر َجما ٌ َ
مل َعلَمى التَّ ْقم َوى ِممنْ أَ َّو ِ َ يَ ْموم أَ َحم ُّ
من روح المسوجد ووحيوه )39(.قوال تعوالى ( :الَ تَقُم ْم فِيم ِه أَبَمدًا لَّ َم ْ
مج ٌد أُ ِّ
س َ
س ِ
هللاُ يُ ِح ُّب ا ْل ُمطَّ ِّه ِرينَ )[ .التوبة ،]735 :وقال تعالى أيضا ( :فِي بُيُوت أَ ِذنَ َّ
يُ ِحبُّونَ أَن يَتَطَهَّ ُرو ْا َو ه
سمبِّ ُح
هللاُ أَن ت ُْرفَ َع َويُ ْذ َك َر فِي َها ا ْ
س ُمهُ يُ َ
هللا [ .) ...النوور ]94 :روى البخواري فوي هوحيحه أن رسوول هللا
لَهُ ِفي َها ِبا ْلغُد ُِّو َو ْاِل َ
صا َ* ِر َجا ٌ َ َّال تُ ْل ِهي ِه ْم ِت َجا َرةٌ َو َال بَ ْي ٌع عَمن ِذ ْكم ِر َّ ِ
احلَتَهُ ،فَ َسا َر يَ ْم ِشي َم َعهُ الناسُ َحتى بَ َر َك ْ
ولِّي فِيو ِه يَوْ َمئِو ٍذ ِر َجوا ٌل
ُول ()بِ ْال َم ِدينَ ِةَ ،وهُ َو يُ َ
()دخل المدينة َ ،ر ِكبا َر ِ
ْج ِد الرس ِ
ت ِع ْن َد َمس ِ
هللا (ِ )حووينَ بَ َر َكو ْ
وت ِبو ِه
ون ُز َرا َرةَ ،فَقَووا َل َر ُسووو ُل ِ
ور أَ ْسو َع َد ْبو ِ
ورِ ،ل ُسوهَي ٍْل َو َسوه ٍْل ُغالَ َموي ِْن يَ ِتي َموي ِْن ِفووي َحجْ و ِ
ِموونَ ال ُم ْسو ِل ِمينَ َ ،و َكووانَ ِمرْ بَوودا ِللت ْمو ِ
ك يَا َرسُو َل
ْجدا ،فَقَاالَ :الَ ،بَلْ نَهَبُهُ لَ َ
َر ِ
احلَتُهُ« :هَ َذا إِ ْن اَا َ هللاُ ال َم ْن ِز ُل» .ثُم َدعَا َرسُو ُل هللاِ ()ال ُغالَ َمي ِْن فَ َسا َو َمهُ َما بِ ْال ِمرْ بَ ِد ،لِيَت ِخ َذهُ َمس ِ
هللاِ ،فَ َبَى َرسُو ُل هللاِ أَ ْن يَ ْقبَلَهُ ِم ْنهُ َما ِهبَة َحتى ا ْبتَاعَوهُ ِم ْنهُ َموا"()40وفوي روايوة أنوس بون مالوك ،فَ َكوانَ فِيو ِه َموا أَقُوولَُ :كوانَ فِيو ِه ن َْخو ٌل َوقُبُوو ُر
ا فَس ُِّويَ ْ
ُور ْال ُم ْش ِر ِكينَ فَنُ ِبش ْ
وفُّوا الن ْخ َل ِق ْبلَةَ ،و َج َعلُوا
ت ،قَا َل :فَ َ
َتَ ،و ِب ْال ِخ َر ِ
ْال ُم ْش ِر ِكينَ َو ِخ َراٌ  ،فَ َ َم َر َرسُو ُل ِ
هللا (ِ )بالن ْخ ِل فَقُ ِا َعَ ،و ِبقُب ِ
ضا َدتَ ْي ِه ِح َجا َرة ،قَا َل :فَ َكانُوا يَرْ ت َِج ُزونَ َ ،و َرسُو ُل هللاِ (َ )م َعهُ ْمَ ،وهُ ْم يَقُولُونَ :
ِع َ

( )38ينظر :فقه السرية حملمد الغزايل السقا ،ص ،811:الطبعة األوىل8121 ،ه دار القلم-دمشق.
( )39ينظر:فقه السرية دراسات منهجية علمية لسرية املصطفى عليه السالم وما نتطوي عليه من عظات ومبادئ وأحكام حملمد سعيد رمضان البوطي ص ،821 :الطبعة
8181 ،ه8991/-م دار الفكر بريوت لبنان.
()40أخرجه البخاري ،يف كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب األنصار.14/5 ،
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«اللهُم إِنهُ َال َخ ْي َر إِال َخ ْي ُر ْاآل ِخ َر ْه*** ،

اج َر ْه»
ُر ْاألَ ْن َ
وا َر َو ْال ُمهَ ِ
فَا ْنو ِ

()41

وي فِوي الود َالئِ ِل
ثم ارع الرسول ()في العمل مع أهحابه وقاموا بحفر األساس الذي كان عمقه ثوالث أذرعَ ،وقَو ْد قَوا َل ْال َحوافِظُ ْالبَ ْيهَقِ ُّ
هللا بْونُ ْال ُمبَوا َر ِك أَ ْخبَ َرنَوا َح ْشو َر ُج
هللا ْال َحا ِفظُ إِ ْم َال ثَنَا أَبُو بَ ْك ِر بْنُ إِ ْس َحا َ
َر ٍ
يك ثَنَا نُ َع ْي ُم ْبنُ َحما ٍد ثَنَا َعبْو ُد ِ
َحدثَنَا أَبُو َع ْب ِد ِ
ق أَ ْخبَ َرنَا ُعبَ ْي ُد بْنُ ا ِ
ضو َعهُ ،ثُوم
ور فَ َو َ
ور فَ َو َ
بْنُ نُبَاتَةَ عن سعيد ابن ُج ْمهَانَ ع َْن َسفِينَةَ َموْ لَى َرس ِ
ضو َعهُ ،ثُوم َجوا َ ُع َمو ُر بِ َح َج ٍ
ور بِ َح َج ٍ
ُول هللاِ ( )قَا َلَ :جا َ أَبُوو بَ ْك ٍ
ور بَعْو ِدي»( )42وأموا أبوواا المسوجد فكانوت ثالثوة :هنواك بواا فوي
َجا َ ع ُْث َمانُ ِب َح َج ٍر فَ َو َ
ضو َعهُ .فَقَوا َل َرسُوو ُل هللاِ (« )هَوؤ َُال ِ ُو َالةُ ْاألَ ْم ِ
مؤخرته من الجهة الجنوبية ،وباا في الجهة الشرقية ،كان يدخل منه رسول هللا ()بإزا باا بيوت عائشوة رضوي هللا عنهوا ،وبواا
()43

آخر من الجهة الغربية ،يقال له باا الرحمة أو باا عاتكة
الفرع الثاني :المؤاخاة.

ساهم نظام المؤاخاة في ربط األمة بعضها بالبعض األخور وهوو هوالة األموة -فقود أقوام الرسوول ()هوذه الوولة علوى أسواس االخوا
الكامل بينهم ،اإلخا الذي تذوا فيه عوبيات الجاهلية فال حميوة إال لإلسوالم ،وتسوقط بوه فووارق النسوب والوون والووطن ،فوال يتو خر
أحد أو يتقدم إال بمرو ته وتقواه وكانت عواطف اإليثار والمواسواة والمؤانسوة تمتوزج فوي هوذه األخووة وتموأل المجتموع الجديود بو روع
األمثال()44والسبب الذي أدى إلى تقوية وتعزيز هذه األخوة االيمانية بين المهواجرين واألنووار ،هوو أن أهول المدينوة التقووا علوى ديون
هللا وحده ،نش هم دينهم الذي اعتنقوه على أن يقولوا ويفعلوا ،وعلمهم االيمان والعمل جميعا ،فهم أبعد ما يكونون مون الشوعارات التوي
سولِ ِه لِميَ ْح ُك َم
هللا َو َر ُ
ال تتجاوز أطرا األلسنة ،وكانوا على النحو الذي حكاه هللا عنهم في قوله (إِنَّ َما َكانَ قَ ْو َ َ ا ْل ُمؤْ ِمنِينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
س ِم ْعنَا َوأَ َ
ط ْعنَا َوأُ ْولَئِ َك هُ ُم ا ْل ُم ْفلِ ُحونَ )[ .النور ]87 :وبذلك الوذي درج عليوه المسولمون كفول البقوا واإلسوتمرار لهوذه
بَ ْينَهُ ْم أَن يَقُولُوا َ
األخوووة ،التووي اوود هللا بهووا أزر دينووه ورسوووله ،حتووى أتووت ثمارهووا فووي كوول أطوووار الوودعوة طوووال حياتووه ()ومتوود أثرهووا حتووى وفاتووه
()45
َماج َر
اإلي َمانَ ِمن قَم ْبلِ ِه ْم يُ ِحبُّمونَ َممنْ ه َ
()وبقيت هذه المؤاخاة عند مبايعة الوديق رضي هللا عنه .وقوله ( َوالَّ ِذينَ تَبَ َّوؤُوا الدَّا َر َو ْ ِ
سم ِه فَأ ُ ْولَ ِئم َك هُم ُم
صمةٌ َو َممن يُمو َ
ق ش َّ
إِلَ ْي ِه ْم َو َال يَ ِجدُونَ ِفي ُ
صا َ
سم ِه ْم َولَ ْمو َكمانَ ِب ِهم ْم َخ َ
صدُو ِر ِه ْم َح َ
ُمح نَ ْف ِ
اجةً ِّم َّمما أُوتُموا َويُمؤْ ِثرُونَ َعلَمى أَنفُ ِ

ا ْل ُم ْفلِ ُحممونَ )[ .الحشوور ]9 :ومعنووى هووذه اآليووة أي أنهووم تبوئوووا الوودار واإليمووان قبوول الهجوورة إلوويهم يعنووي بقبووولهم ومواسوواتهم ب و موالهم
()46

ومساكنهم للفقرا المهاجرون المحتاجون

()41أخرجه مسلم يف صحيحه ،باب ابتناه مسجد النيب  ،حديث رقم .212/8 ،521
()42ينظر:البداية والنهاية ، 281/2 ،التاريخ السياسي والعسكري لدولة املدينة ،للدكتور على معطي ،ص ،851:الطبعة األوىل ،8991:مؤسسة املعارف للطباعة
والنشر.
( )43ينظر:التاريخ السياسي ،والعسكري لدولة املدينة ،ص.851:
( )44ينظر :فقه السرية للغزاىل ص.895 :
() 45السرية النبوية ،للصاليب ص.281 :
() 46ينظر :تفسري املاوردي = النكت والعيون ،أليب احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهري باملاوردي ،541/5 ،حتقيق :السيد ابن عبد
املقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان.
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الفرع الثالث :بعض أسماء المهاجرين واألنصار ممن تأخوا في هللا
قال ابن إسحاق :وكان أبو بكر وخارجة بن زيد الخزرجي أخوين ،وعمر بن الخااا وعتبان بن مالك أخوين ،وأبو عبيدة وسوعد بون
معاذ أخوين ،وعبد الرحمن ابن عو

وسعد بن الربيع أخوين ،والزبير بن العوام وسلمة بن سالمة بن وقش أخوين ،ويقوال :بول كوان

الزبير وعبد هللا بن مسعود أخوين ،وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت بن المنذر النجاري أخوين ،وطلحة بن عبيد هللا وكعب بن مالوك
أخوين ،وسعيد بن زيد وأبي بن كعب أخوين ،وموعب بن عمير وأبو أيوا أخووين ،وأبوو حذيفوة ابون عتبوة وعبواد بون بشور أخووين،
وعمار وحذيفة بن اليموان العبسوي حليوف عبود األاوهل أخووين ،عموار وثابوت بون قويس بون اوماس أخووين ،وأبوو ذر بريور بون جنوادة،
والمنذر بن عمرو المعنق ليموت أخوين ،وحاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة أخوين ،وسلمان وأبو الدردا أخوين ،وبوالل وأبوو
()47

رويحة عبد هللا بن عبد الرحمن الخثعمي ثم أحد الفزع"
ومما يستفاد من هذه األخوة االيمانية ما يلي:
 .7أن األخوة االيمانية هو أعلى وأار

()48

أنواع االرتباط وأرقاه ،من حي كونه اامال لوحدة العقيدة والفكر والروح

 .0وأن الوال هلل ولرسوله وللمؤمنين من أهم األثار والنتائج واألهدا

المرجوة المترتبة على الهجرة ،كما أثبت هللا جل ا نه في

ب إِنَّ ابُنِي ِمنْ أَ ْهلِي َوإِنَّ َو ْع َد َك ا ْل َح ُّ
وح َّربَّهُ فَقَا َ َ َر ِّ
القرآن الكريم حي يقولَ ( :ونَادَى نُ ٌ
وح إِنَّهُ
ق َوأَنتَ أَ ْح َك ُم ا ْل َحا ِك ِمينَ * قَا َ َ يَا نُ ُ
ل لَ َك ِب ِه ِع ْل ٌم إِنِّي أَ ِعظُكَ أَن تَ ُكونَ ِمنَ ا ْل َجا ِه ِلينَ ) [هود ]64-68 :وجه الداللة
صا ِلح فَالَ تَ ْ
سأَ ْل ِن َما لَ ْي َ
ل ِمنْ أَ ْه ِل َك إِنَّهُ َع َم ٌل َغ ْي ُر َ
لَ ْي َ
من هذه اآلية الكريمة أن هللا سبحانه وتعالى بين وهرح أن ابن نوح عليه السالم ليس من أهله حتى مع كونه معلوم أنه ابنه وكان
من أهله بالقرابة ،ولكن ال يعد وال يعتبر ذلك لعدم إيمانه ب بيه وبقائه في ملة الكفر .قال الرازي رحمه هللا ":هَ ِذ ِه ْاآليَةُ تَدُلُّ َعلَى أَن
اهلَة ِم ْن أَ ْق َوى ْال ُوجُو ِه َولَ ِك ْن لَما ا ْنتَفَ ْ
ب فَإِن ِفي هَ ِذ ِه الوُّ و َر ِةَ /كان ْ
ِّين َال
ب َح ِ
َت قَ َرابَةُ الن َس ِ
ِّين َال ِبقَ َرابَ ِة الن َس ِ
ت قَ َرابَةُ الد ِ
ْال ِع ْب َرةَ ِبقَ َرابَ ِة الد ِ
ْس ِم ْن أَ ْهلِكَ"
اظ َوهُ َو قَوْ لُهُ :إِنهُ لَي َ
َج َر َم نَفَاهُ هللا تَ َعالَى بِ َ ْبلَ ِغ ْاألَ ْلفَ ِ

()49

 .9أن الوال محوور فقط بين المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كما قال هللا تبارك وتعالى ( :إِنَّ َما ا ْل ُمؤْ ِمنُونَ إِ ْخ َوةٌ
صلِ ُحوا بَيْنَ أَ َخ َو ْي ُك ْم َواتَّقُوا َّ
هللاَ لَ َعلَّ ُك ْم ت ُْر َح ُمونَ ) [الحجرات ]73 :وجه الداللة من هذه اآلية الكريمة أن هللا تبارك وتعالى سمى
فَأ َ ْ
المشاركة في اإليمان أخوّة ففي ذلك تشبيه بليغ ،أو استعارة ابه المشاركة فيه بالمشاركة في أهل التوالد ،ألن ّ
كال منهما أهل
للبقا  ،إذ التوالد منش الحياة ،واإليمان منش البقا األبد ّ
ي في الجنان فدل ذلك على أن الوال محوور بين المؤمنين فقط

()50

) (47السرية النبوية (من البداية والنهاية البن كثري) ،أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي،25-221/2 ،بتصرف واالختصار ،حتقيق :مصطفى عبد
الواحد ،عام النشر 8295 :هـ  8911 -م ،دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بريوت – لبنان.
اع ِد املحدِّثني ِيف نـَ ْق ِد رواي ِ
ِ
ِ ِ
السْيـَرةِ النَّبَويَِّة ،للدكتور أكرم ضياء العمري ،252/8 ،الطبعة :السادسة 8185 ،هـ
السريةُ النَّبَويَّةُ َّ
ات ِّ
)(48ينظرِّ :
الص ْ
ََ
حي َحةُ ُحمَ َاولَةٌ لتَطبْي ِق قَـ َو ُ َ ْ َ ْ
  8991م ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة.( )49مفاتيح الغيب = التف سري الكبري ،أليب عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري ،251/81 ،الطبعة:
الثالثة  8124 -هـ ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
( )50ينظر:تفسري القامسي.529/1 ،
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الفرع الرابع  :األذان في المدينة المنورة.
تشاور رسول هللا ( )مع أهحابه إليجاد عمل ينبه النائم ويدرك الساهي ويعلم الناس بدخول الوقت ألدا الوالة فقال بعضهم:
ترفع راية إذا حان وقت الوالة ليراها الناس ،فاعترضوا على هذا الرأي ألنها ال تفيد النائم ،وال للغافل وقال أخرون :نشعل نارا
على مرتفع من الهضاا ،فلم يقبل هذا الرأي أيضا وأاار أخرون ببوق ،وهو(ما كانت اليهود تستعمله لولواتهم)فكرهه الرسول
( )ألنه يحب مخالفة أهل الكتاا في أعمالهم وأاار بعض الوحابة باستعمال الناقوس وهو(ما يستعمله النوارى) فكرهه الرسول
()أيضا وأاار فريق بالندا فيقوم بعض الناس إذا حانت الوالة وينادي بها فقبل هذا الرأي .وكان أحد المنادين عبد هللا بن زيد
األنواري فبينما هو بين النائم واليقظان .إذ عرض له اخص وقال :أال أعلمك كلمات تقولها عند الندا بالوالة؟ قال :بلى ،فقال له
قل :هللا أكبر مرتين ،وتشهد مرتين  ،ثم قل حي على الوالة مرتين ،ثم قل حي على الفالح مرتين ،ثم كبر ربك مرتين ،ثم قل ال إله
إال هللا .فلما استيقظ توجه إلى الرسول ()وأخبره خبر رؤياه فقال "لقن بالال فإنه أندى( )51هوتا منك" ،و بينما بالل يؤذن للوالة
بهذا األذان جا عمر بن الخااا يجر ردا ه ،فقال :وهللا لقد رأيت مثله يا رسول هللا وكان بالل بن رباح أحد مؤذنيه بالمدينة،
واآلخر عبد هللا بن عم مكتوم ،وكان بالل يقول في أذان الوبح بعد حي الفالح(( :الوالة خير من النوم مرتين)) وأقره الرسول
( )على ذلك وكان يؤذن في البدا ة من مكان مرتفع ثم استحدثت المنارة(المئذنة))52(.وفي رواية آخرى" :قال ابن اسحاق كان
رسول هللا ()حين قدم المدينة إنما يجتمع الناس إليه للوالة لحين مواقيتها بغير دعوة ،فه ّم رسول هللا أن يجعل بوقا مثل بوق
اليهود ا لذي يدعون به لوالتهم ،ثم كرهه ،ثم أمر بالناقوس ليضرا به للمسلمين للوالة ،فبينما هم على ذلك رأى عبد هللا بن زيد
بن ثعلبة بن عبد ربه الندا  ،ف تى رسول هللا ( )فقال :يا رسول هللا ،إنه طا

بي الليلة طائف :م ّر بي رجل عليه ثوبان أخضران

يحمل ناقوسا في يده ،فقلت :يا عبد هللا ،أتبيع هذا الناقوس؟ قال :وما تونع به؟ قال :قلت :ندعو به إلى الوالة .فقال :أال أدلك على
خير من ذلك؟ قلت وما هو؟ قال تقول« :هللا أكبر هللا أكبر .هللا أكبر هللا أكبر .أاهد أال إله إال هللا .أاهد أال إله إال هللا .أاهد أن محمدا
حي على الوالة .ح ّي على الفالح .ح ّي على الفالح .هللا أكبر .هللا أكبر .ال
حي على الوالةّ .
رسول هللا .أاهد أن محمدا رسول هللاّ .
إله إال هللا»  .فلما أخبر بها رسول هللا ()قال « :إنها لرؤيا حق إن اا هللا ،قم مع بالل ف لقها عليه فليؤذن بها ،فإنه أندى هوتا
منك»  .فلما ّأذن بالل سمعه عمر بن الخااا وهو في بيته ،فخرج إلى رسول هللا ()يجر ردا ه وهو يقول :يا نبي هللا ،والذي
بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى ،فقال رسول هللا (« )فلله الحمد»

()53

المطلب الثاني :العالقة باألقلية المشركة.
الدولة اإلسالمية منذ نش تها في المدينة المنورة كان يعيش في ظاللها رعاياهوا المسولمون مون المهواجرين واألنووار وكوذلك رعاياهوا
غير المسلمين من اليهود والنوارى الذين عرفوا باسم أهل الذمة وقد منحهم الدستور اإلسالمي بمقتضى عقد الذمة حقوقا يوبح لهم
بموجبها ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وبنا على ذلك يالب منهم بدفع ضريبة مالية( تسمى جزيوة) للدولوة اإلسوالمية مقابول
(  )51أندى أي أرفغ وأكثر صوتًا :لسان العرب .281/85
( )52ينظرالسرية النبوية للدكتور علي حممد الصاليب ص.248 :
)(53السرية النبوية على ضوء القرآن والسنة ،حملمد بن حممد بن سويلم أبو ُشهبة ،11/2 ،الطبعة :الثامنة  8121 -هـ ،دار القلم – دمشق ،وفقه السرية للغزاىل،
 ،899/8السرية النبوية والدعوة يف العهد املدين ،ألمحد أمحد غلوش ،228/8 ،الطبعة :األوىل 8121هـ2441 -م ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.
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حماية المسلمين لهم في الداخل والخوارج وانتفواعهم بجميوع المرافوق العاموة ،ويجوب علويهم الخضووع ألحكوام اإلسوالم فوي المعوامالت
المالية والعقوبات بمقتضى حكم اإلسالم في الدولة والمساواة وترك لهم الحرية في األحوال الشخوية من زواج وطالق ،كما ال تقيود
حريتهم في أمور العقيدة ،والعبوادة كإقاموة الشوعائر الدينيوة وأكول الخزيور واورا الخمور ولكون ال يجواهرون بوذلك والدولوة اإلسوالمية
ملتزمة بالوافا لهم()54و في ذلك قال هللا تعالى ( :فَأَتِ ُّمو ْا إِلَ ْي ِه ْم َع ْه َدهُ ْم إِلَى ُم َّدتِ ِه ْم إِنَّ ه
هللاَ يُ ِح ُّب ا ْل ُمتَّقِينَ ) [سورة التوبة ]6 :قوال عمور
في أخر حياته بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو من أهل الذمة(إني أوهي الخليفة من بعدي ب هل الذمة خيرا ،وأن يووفي لهوم
()55

بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأال يكلفهم فوق طاقتهم.
المطلب الثالث :حرية عقائدهم وشعائرهم.

اإلسالم ضمن لهم حرية اعتقادهم وإقامة اعائرهم والحفاظ على دور عبادتهم فال تهدم لهم كنيسة وال يكسر لهم هليب بل ومون حوق
زوجة المسلم-اليهودية أو النورنية أن تذهب إلوى المعبود أو الكنيسوة  ،وال حوق لزوجهوا فوي منعهوا )56(.ولموا قودم وفود نجوران علوى
الرسول هللا ()ودخلوا المسجد النبوي ،وحوان وقوت هوالتهم فقواموا يوولون فوي المسوجد فو راد المسولمون مونعهم ،فقوال رسوول هللا
()دعوهم فاستقبلوا المشورق فوولوا هوالتهم ،ثوم عقودوا موع رسوول هللا ()عهودا يودفعون بموجبوه الجزيوة)57(.وأجواز اإلسوالم موا
أجازه دينهم لهم من الخمر والخنزير والتجارة بهما)58(.وأجاز اإلسالم مؤاكلتهم واعتبر طعامهم حالال طيبا ،كما أبواح موواهرتهم أو
هللا َعلَم ْي ُك ْم َوأُ ِحم َّل لَ ُكمم َّمما
ساء إِالَّ َما َملَ َكمتْ أَ ْي َممانُ ُك ْم ِكت َ
صنَاتُ ِمنَ النِّ َ
التزويج بالمحونات من نسائهم قال هللا تبارك وتعالىَ ( :وا ْل ُم ْح َ
َماب ه ِ
سافِ ِحينَ [ ) ...النسا  ]06 :وال اك أن المواهرة والنسب راباوان أساسويان تجمعوان
صنِينَ َغ ْي َر ُم َ
َو َراء َذلِ ُك ْم أَن تَ ْبتَغُو ْا بِأ َ ْم َوالِ ُكم ُّم ْح ِ
ص ْه ًرا َو َكانَ َربُّ َك قَم ِدي ًرا ﴾[ .الفرقوان ]86 :والوزواج فوي اإلسوالم
ق ِمنَ ا ْل َماء بَ َ
البشر قال هللا تعالىَ ( :وهُ َو الَّ ِذي َخلَ َ
ش ًرا فَ َج َعلَهُ نَ َ
سبًا َو ِ
اجما
رباط مقودس يقووم علوى السوكون والموودة والرحموة واأللفوة ،قوال هللا تبوارك و تعوالىَ ( :و ِممنْ آيَا ِتم ِه أَنْ َخلَم َ
سم ُك ْم أَ ْز َو ً
ق لَ ُكمم ِّممنْ أَنفُ ِ
س ُكنُوا إِلَ ْي َهما َو َج َعم َل بَ ْيمنَ ُكم َّمم َو َّدةً َو َر ْح َممةً إِنَّ فِمي َذلِم َك َِليَمات لِّقَ ْموم يَتَفَ َّكمرُونَ ) [الوروم ]07 :فإباحوة هوذا الوزواج يجعول أهول الكتواا
لِّتَ ْ
اركا فوي أسورة المسولم لكوونهم أهوهاره وأجوداده وأوالده وأخووالهم وخواالتهم وهوؤال لهوم حقووق هولة الورحم وذوي القربوى التوي
()59

يفرضها اإلسالم الحنيف.

الخاتمة وفيها :أهم النتائج المستفادة ،والتوصيات المقترحة.
الحمد هلل الذي تتم بنعمته الوالحات ،وال حول وال قوة إال باهلل ،وأاهد أن محمدا عبدهللا ورسوله ،وهفيه من خلقه ،هلوات هللا
وسالمه عليه وعلى آله وأهحابه ،ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ،أما بعد :فقد وفقني هللا تعالى ،بمحض فضله وكرمه ،إلتمام
هذا البح المتواضع ،فلم يبق لي إال أن ألخص أهم ما توهلت إليه أثنا إعداده من نتائج علمية ،ويكون ذلك كاآلتي:
( )54ينظر اجملتمع اإلسالمي والعالقات الدولية ،د حممد الصادق عفيفي ،ص.252 :
(  )55كتاب اخلراج أليب يوسف ،ص ،829:حتقيق:طه عبدالرءوف سعد ،سعد حسن حممد الطبعة جديدة مضبوطة حمققة ومفهرسة.
()56ينظر:فقه السنة ،لسيد سابق ،141 /2 :الطبعة الثالثة8291 ،ه8911-م دار الكتاب العريب بريوت لبنان.
() 57كتاب اخلراج أليب يوسف ،ص .12-12:
( )58فقه السنة ،لسيد سابق:ص.829:
(  )59ينظر فتاوى معاصرة ،د/يوسف القرضاوي .119/2
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أوالً :النتائج :ومن خال َ هذا البحث توصل الباحث إلى النتائج التالية:
 أن الوطن ال تختلف عن تقسيم الفقها إختالفا كثيرة وذلك أن الوطن األهلي الذي ينتمي إليه اإلنسان عند إهاالح الفقها يقابله في
عورنا هذا بما يسمى بوطن الخاص ،ولكن هناك قيد في ذلك ليس على إطالقه ألن من يتزوج من بلد ال يعتبر من مواطني تلك
البلد وأما من وطن اإلقامة يعتبر في عورنا ممن يسافر إلى بلد من بلدان ألجل الدراسة ،أو العالج ،أو التجارة أو السياحة ،أو ما
اابه ذلك.
 أن هللا تبارك وتعالى سمى المشاركة في اإليمان أخوّة ففي ذلك تشبيه بليغ ،أو استعارة ابه المشاركة فيه بالمشاركة في أهل
التوالد ،ألن ّ
كال منهما أهل للبقا  ،إذ التوالد منش الحياة ،واإليمان منش البقا األبد ّ
ي في الجنان.

ثانيًا :أهم التوصيات المقترحة.
-1العناية على إجرا اهتمام ب دراسات تاريخية تعالج قضية المواطنة من منظور الشريعة اإلسالمية وذلك لنشر ثقافة حقوق
المواطنين وإيضاح أسبقية اإلسالم في إثبات تلك الحقوق.
-2ويوهي الباح

باالهتمام البالغ بفهم اللغة العربية ،لغة كتاا هللا وسنة رسوله( )ولغة أهل الجنة في الجنة-ألن فهم الكتاا

والسنة واجب ،وال يفهمان حق الفهم إال بهذه اللغة ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
-3تنشيط البح

العلمي في مجال فقه السيرة  ،وتشجيع الباحثين وطالا العلم إلجرا الدراسات العلمية كافية اافية في مثل هذه

القضايا.
  

قائمة أهم المصادر والمراجع البحث:
أوالً :القرآن الكريم



أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،ت ليف :محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقياي ،عام النشر :
 7678هـ  7998 -مـ ،الناار  :دار الفكر للاباعة و النشر و التوزيع بيروت  -لبنان



بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه
اإل َم ِام َما ِلك) ت ليف :أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي ،الشهير بالواوي المالكي  ،الابعة :بدون
المسمى أقرب المسالك ِل َم ْذ َه ِ
ب ِْ
طبعة وبدون تاريخ  ،الناار :دار المعار



تاج العروس من جواهر القاموس ،ت ليف :مح ّمد بن مح ّمد بن عبد الر ّزاق الحسيني ،أبو الفيض ،الملقّب بمرتضى ،الزبيدي،
تحقيق :مجموعة من المحققين ،الناار :دار الهداية.



التاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة ،ت ليف :الدكتور على معاي ،الابعة األولى ،7995:مؤسسة المعار
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التحرير والتنوير « تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» ،ت ليف :محمد الااهر بن محمد بن محمد
الااهر بن عااور التونسي ،سنة النشر 7956 :هـ ،الناار  :الدار التونسية للنشر  -تونس



التعريفات ،ت ليف:أبو الحسن علي الحسيني الجرجاني ،الحنفي ص  ،049منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة
دار الكتب العلمية بيروت لبنان.



تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) ت ليف :محمد رايد بن علي رضا بن محمد امس الدين بن محمد بها الدين بن منال علي
خليفة القلموني الحسيني،من منشورات :الهيئة المورية العامة للكتاا ،سنة النشر.799 :



تفسير القرآن العظيم(،ابن كثير) ت ليف :أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القراي البوري ثم الدمشقي،تحقيق :محمد حسين
امس الدين ،الابعة :األولى  7679 -هـ من منشورات :دار الكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيضون – بيروت.



تفسير الماوردي = النكت والعيون ،ت ليف :أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البوري البغدادي ،الشهير بالماوردي،
تحقيق :السيد ابن عبد المقوود بن عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان.



تفسير المراغي ،ت ليف :أحمد بن موافى المراغي ،الناار :اركة مكتبة ومابعة موافى البابى الحلبي وأوالده بمور ،الابعة:
األولى 7948 ،هـ  7964 -م ،
الجامع المسند الصحيح المختور من أمور رسول هللا ()وسننه وأيامه = هحيح البخاري ،ت ليف :محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا
البخاري الجعفي ،تحقيق :محمد زهير بن ناهر الناهر ،الناار :دار طوق النجاة (موورة عن السلاانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد
فؤاد عبد الباقي) الابعة :األولى7600 ،



حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،ت ليف :محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ،الابعة :بدون طبعة وبدون تاريخ ،دار
الفكر بيروت لبنان .ومواهب الجليل



الخراج ،ت ليف :أبو يوسف يعقوا بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنواري،تحقيق  :طه عبد الر و

سعد ،سعد حسن

محمد ،المكتبة األزهرية للتراث



دالئل النبوة دالئل النبوة ومعرفة أحوا َ صاحب الشريعة ،ت ليف :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ال ُخ ْس َروْ ِجردي الخراساني،
أبو بكر البيهقي ،الابعة :األولى  7638 -هـ ،دار الكتب العلمية  -بيروت



رد المحتار على الدر المختار ،ت ليف :ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ،الابعة :الثانية،
7670هـ 7990 -م ،دار الفكر-بيروت.



زاد المسير في علم التفسير ،ت ليف :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ،تحقيق :عبد الرزاق المهدي،
الابعة :األولى  7600 -هـ ،من منشورات :دار الكتاا العربي – بيروت لبنان.
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السيرة النبوية (من البداية والنهاية البن كثير) ،ت ليف :أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القراي الدمشقي،بتور
واالختوار ،تحقيق :موافى عبد الواحد ،عام النشر 7998 :هـ  7944 -م ،دار المعرفة للاباعة والنشر والتوزيع بيروت –
لبنان.



س ْي َر ِة النَّبَويَّ ِة ،ت ليف :الدكتور أكرم ضيا العمري،
ت ال ِّ
سيرةُ النَّبَويَّةُ ال َّ
ال ِّ
ق قَ َوا ِع ِد ال ُم َحدِّثيْنَ فِ ْي نَ ْق ِد ر َوايَا ِ
صح ْي َحةُ ُم َح َ
اولَةٌ ِلتَط ِب ْي ِ
الابعة :السادسة 7678 ،هـ  7996 -م ،مكتبة العلوم والحكم ،المدينة المنورة.



السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة ،ت ليف :محمد بن محمد بن سويلم أبو ُاهبة ،الابعة :الثامنة  7604 -هـ ،دار القلم –
دمشق.




السيرة النبوية ، ،ت ليف :ابن هشام :،عبد الملك بن هشام بن أيوا الحميري المعافري ،أبو محمد ،جمال الدين،
السيرة النبوية والدعوة في العهد المدني،ت ليف :ألحمد أحمد غلوش ،الابعة :األولى 7606هـ0336 -م ،مؤسسة الرسالة للاباعة
والنشر والتوزيع.



فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ت ليف :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،الناار :دار المعرفة – بيروت
لبنان.




فقه السنة ،ت ليف :سيد سابق ،الابعة الثالثة7994 ،ه7944-م دار الكتاا العربي بيروت لبنان.
فقه السيرة دراسات منهجية علمية ،ت ليف :سيرة الموافى عليه السالم وما نتاوي عليه من عظات ومباد وأحكام لمحمد سعيد
رمضان البوطي ص ،704 :الابعة 7676 ،ه7996/-م دار الفكر بيروت لبنان.




فقه السيرة ،ت ليف :محمد الغزالي السقا ،الابعة األولى7604 ،ه دار القلم-دمشق.
فقه السيرة ،ت ليف :محمد الغزالي السقا ،الناار :دار القلم – دمشق ،تخريج األحادي  :محمد ناهر الدين األلباني ،الابعة :األولى،
 7604هـ



القاموس المحيط ،،ت ليف :العالمة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوا الفيروآبادي ص  ،7095مكتبة تحقيق التراث مؤسسة
الرسالة ،الابعة الثامنة 7604ه0338-م




كتاب اإلسالم وأهل الذمة ،،ت ليف :الدكتور على حسين الخرموطي ،يشر
كتاب الخراج ،،ت ليف :أبو يوسف ،تحقيق:طه عبدالر و
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لسان العرب ،ت ليف :أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريقي الموري ط دار هادر بيروت لبنان بدوم تاريخ
الابع.





المبسوط ،ت ليف :محمد بن أحمد بن أبي سهل امس األئمة السرخسي ،الابعة :بدون طبعة ،تاريخ النشر7676 :هـ 7999 -م
المجتمع اإلسالمي والعالقات الدولية ،ت ليف :د محمد الوادق عفيفي
محاسن التأويل ،ت ليف :محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي ،تحقيق :محمد باسل عيون السود ،الابعة:
األولى  7675 -هـ :،دار الكتب العلميه – بيروت.



المسند الصحيح المختصر بنقل العد َ عن العد َ إلى رسو َ هللا ( )ت ليف :مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ،
تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،الناار :دار إحيا التراث العربي  -بيروت




المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،ت ليف :أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي ،أبو العباس،
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ،ت ليف :الموافى بن سعد بن عبده السيوطي اهرة ،الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي
الحنبلي ،الابعة :الثانية7678 ،هـ 7996 -م المكتب اإلسالمي





معجم اللغة العربية المعاصرة ،ت ليف :الدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر ،الابعة :األولى 7609 ،هـ  0335 -م،
المعجم الوسيط ،،ت ليف :مجمع اللغة العربية-الابعة دار الفكر بيروت لبنان بدون تاريخ الابع.
مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ،ت ليف :أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي
خايب الري ،الابعة :الثالثة  7603 -هـ ،دار إحيا التراث العربي – بيروت.



المواطنة بين النص التشريعي والنص الدستوري ،دراسة مقارنة ،ت ليف :الدكتور رمضان السيد القاان مدرس الفقه العام كلية
الشريعة والقانون (دمنهور) جهورية مور العربية .الناار :المكتبة العلمية – بيروت.



نص العهد :على اختالف رواياته ،ت ليف :محمد حميد هللا ص،755:من طبعة دار النفائس ،الابعة السادسة بيروت لبنان.
جميع الحقوق محفوظة  ،© 2020الدكتور /عبد هللا النيجيري ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي.
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