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مقدمة :
الحمد هلل رب العالمٌن وأصلً وأسلم على من بعث رحمة للعالمٌن نبٌنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن ..
أما بعد ,
فإن النظام اإلسالمً المتمثل فً سٌرة الرسول  -صلى هللا علٌه وسلم –
ٌهدف إلى االجتماع والترابط والتآلف بٌن أفراد المجتمع ,وٌتخذ لذلك
السبل الكفٌلة بتحقٌقه ابتداء بدعوة الناس إلى الوحدة اإلنسانٌة الشاملة
لٌعٌشوا فً تفاهم ومودة وتعاون واستقرار من خالل نصوص كثٌرة منها
قوله تعالىٌ" :ا أٌها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق
منها زوجها وبث منهما رجاالً كثٌراً ونسا ًء واتقوا هللا الذي تساءلون به
واألرحام إن هللا كان علٌكم رقٌباً"ٔ ,وقوله تعالىٌ " :ا أٌها الناس إنا
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا ً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا
أتقاكم إن هللا علٌم خبٌر"ٕ ,وتؤكٌداً على جمع أفراد المجتمع على عقٌدة
واحدة وقبلة واحدة.
كما ٌهدف اإلسالم بإزاء ذلك إلى تحقٌق اإلٌجابٌة فً أفراد المجتمع
لٌسهموا فً البناء وٌشاركوا فً تعمٌر األرض كل حسب طاقته وحسب ما
حباه هللا به من الموهبة  .وتعتبر المواطنة اإلٌجابٌة واالنتماء الصادق من
أهم المقومات التً تقود األفراد إلى الوصول إلى تلك األهداف .
ولما كانت المواطنة أمرً ا فطرٌا ً ٌمكن استثماره استثماراً إٌجابٌا ً كما ٌمكن
استثماره استثماراً سلبٌا ً وكان االنتماء وسٌلة من الوسائل التً لها أحكام
مقاصدها ,كان الحدٌث عن هذٌن المفهومٌن وعن طبٌعتهما وحكمهما من
خالل التطبٌقات فً السٌرة النبوٌة وفً حٌاة الصحابة رضوان هللا علٌهم
 ..حرًٌا باالهتمام والبحث ,وقد اقتضت مصلحة التبوٌب أن ٌكون الحدٌث
عنهما من خالل المباحث اآلتٌة:
ٔ سورة النساء  ,اآلٌة ٔ
ٕ سورة الحجرات  ,اآلٌة ٖٔ
ٖ
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المبحث الثالث  :المواطنة الشرعية في السيرة النبوية
المبحث الرابع  :تنظيم المواطنة في السيرة النبوية
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المبحث األول  :مفهوم المواطنة واالنتماء
أوال  :التعرٌف اللغوي للمواطنة واالنتماء
ٔ -المواطنة فً اللغة العربٌة مفاعلة من الوطن :
والوطن هو المنزل ٌقٌم به اإلنسان جمعه أوطان  ,وأوطان البقر والغنم
مرابضها وأماكنها التً تؤوي إلٌها َ .و َطن بالمكان وأوطن أقام ,
وأوطنه اتخذه وط ًنا ٌ .قال  :أوطن فالن أرض كذا وكذا أي اتخذها
ً
محال ومسك ًنا ٌقٌم فٌها ٖ .
والموطن مثل الوطن والجمع َم َواطن مثل مسجد ومساجد  .وهو :أٌضًا
المشهد من مشاهد الحرب  ,ووطن نفسه على األمر توطٌ ًنا مهدها لفعله
وذللها ٗ .
فكل من استقر مقامه بؤرض فهً وطنه  ,ألنه ارتضاها أرضًا وتوطنها
بغض النظر عن دٌنه أو أصله أو جنسه أو لونه وبهذا تكون األرض
التً تقٌم علٌها أمة من الناس ٌتفاعلون معها فً عاداتهم وثقافاتهم هً
الوطن بالنسبة لهم .
ومن المصطلحات الشائعة المشتقة من مادة الوطن مصطلح " الوطنٌة
" وهً وإن كانت نسبة إلى الوطن إال أنها تحمل معنى ٌدل على شعور
المتصف بهذه الصفة بحبه لمجتمعه ووطنه  ,واعتزازه باالنتماء إلٌه .

ٕ -االنتماء فً اللغة العربٌة :
االنتماء إلى الشًء هو االنتساب إلٌه ٌقال نمٌته إلى أبٌه َنمْ ًٌا و ُن ِم ًٌّا,
وأنمٌته عزوته ونسبته .

ٖ ابن منظور  ,لسان العرب ٖٔ  " ٗ٘ٔ /وطن " .
ٗ المقري  ,المصباح المنٌر ٕٗ٘ " وطن " .
٘

وانتمى هو إلٌه أي انتسب ٘ ومنه ما جاء فً الحدٌث أنه  -صلى هللا
علٌه وسلم – قال  " :من ادعى إلى غٌر أبٌه أو انتمى إلى غٌر موالٌه
فعلٌه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعٌن . ٙ " ..

ثان ًيا  :المعنى االصطالحً للمواطنة واالنتماء
ال ٌختلف المعنى االصطالحً عن المعنى اللغوي لهذٌن المصطلحٌن
كثٌرً ا  ,سوى أن صٌغة المواطنة وصٌغة االنتماء تدالن على معنى زائد
على المعنى اللغوي  ,حٌث إن المواطنة تشٌر إلى الجانب السلوكً الظاهر
فً الفرد المتمثل فً ممارسات تعكس حقوقه وواجباته تجاه مجتمعه
ووطنه كما أن االنتماء ٌشٌر إلى الجانب الشعوري فٌه حٌث ٌكون الفرد
مستشعرً ا صلته القوٌة بمجتمعه  ,وٌكون لذلك أثر ظاهر فً إٌمانه
بقضاٌاه وفً اهتمامه اإلٌجابً بإٌجاد الحلول لمشكالته  ,وفً مبادراته
اإلبداعٌة فً اإلصالح والبناء .7 .....
وبالتتبع واالستقراء لهذا المعنى فً السٌرة النبوٌة وما سبقها من أدب
العرب الذي ٌتغنون فٌه بحب أوطانهم معبرٌن عنها بالدٌار تارة
وباألطالل تارة أخرى  ..نجد ذلك لم ٌكن مرتبطا ً بحدود سٌاسٌة أو
جغرافٌة كما هو الحال الٌوم لمفهوم الوطن ,وبهذا ٌتضح أن الوطن
مصطلح نسبً ٌضٌق مفهومه تارة وٌتسع تارة أخرى ,بل إن الوطن
الواحد بالمفهوم المعاصر ٌضم أوطانا ً صغٌرة فهو بالنسبة للمجموعة
العامة وطن لهم جمٌعا ً ولكل مجموعة وطن صغٌر داخل ذلك الوطن ,هو
عبارة عن الجزء الذي ألفه اإلنسان منه حٌث ترعرع فٌه ونشؤ وهذا
المعنى ٌإكده ما سٌؤتً من ذكر الرسول  -صلى هللا علٌه وسلم  -لمكة
وحبه لها وتعلقه بها ,حٌث كانت محل نشؤته وحٌاته إلى أن هاجر منها
فؤصبح وطنه الجدٌد هو المدٌنة أٌضاً ,وكلتاهما جزء من الدولة الكبرى
الممتدة على أرجاء الجزٌرة العربٌة آنذاك .
٘ ابن منظور ٘ٔ " ٖٕٗ /نمى " .
 ٙصحٌح مسلم ٓٔ  ٗٓٗ /برقم ٓ. ٖٔ7
 7النشمً  ,عجٌل بن جاسم  ,التؤصٌل الشرعً للمواطنة والعالقة بٌن المواطنة واالنتماءات
القومٌة والعرقٌة والدٌنٌة ,بحث منشور على الموقع.
ٙ

فتكون المواطنة واالنتماء صفتٌن تدالن على الوالء اإلٌجابً للمكان الذي
توطنه اإلنسان ,والحب له والتفانً فً مصلحته والرغبة فً تقدٌم ما ٌسهم
فً رقٌه وازدهاره .
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المبحث الثاني  :المواطنة الفطرية
هناك عالقة فطرٌة بٌن اإلنسان ووطنه ,وهذه العالقة وإن كانت فطرٌة
من جهة إال أنها تنشؤ من عملٌة تراكمٌة مكتسبة تصاحب اإلنسان من
والدته وضمن مسٌرة حٌاته من جهة أخرى .
ثم إن صلة اإلنسان باألرض من أقوى الصالت ألنها عنصر أساس فً
تكوٌنه وخلقه من البداٌة  ,ألن هللا تعالى خلقه من عنصرٌن أساسٌٌن :
أحدهما عنصر مادي "أرضً" واآلخر عنصر معنوي  ,وقد أشار
القرآن إلى عنصري الخلق فً قوله تعالى  " :إذ قال ربك للمالئكة إنً
خالق بشرً ا من طٌن ,فإذا سوٌته ونفخت فٌه من روحً فقعوا له
ساجدٌن". 8
كما أشار القرآن أٌضًا إلى ارتباط اإلنسان باألرض من نشؤته األولى
إلى نهاٌة حٌاته ٌ ,قول تعالى  " :منها خلقناكم وفٌها نعٌدكم ومنها
نخرجكم تارة أخرى " .9
ومن هنا صار اإلنسان مفطورً ا على حب أرضه التً رأى فٌها نور
الحٌاة  ,ومن نباتها ومائها تغذى والداه  ,ثم تغذى هو ونما وتطور,
وإلى هذا المعنى ٌشٌر الشاعر بقوله :
أحب بالد هللا ما بٌن منــعج

إلً وسلمى أن ٌصوب سحابها

بالد بها نٌطت علً تمائمً

وأول أرض مس جلدي ترابـها

 8سورة ص  ,اآلٌتٌن ٔ7و ٕ7
 9سورة طه  ,اآلٌة ٘٘
ٓٔ القائل هو رقاع بن قٌس األسدي ( ابن منظور  ,لسان العرب . ) ٗٔ8/7
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ٓٔ

فصار من الطبٌعً أن ٌتعلق بها وٌعشقها وٌتلذذ بذكرها وبالتغنً بها
عند فراقها  ,وهذه الفطرة هً التً أخذت مساحة كبٌرة من األدبٌات
ً
وحدٌثا ,حٌث تصدر كثٌراً من عٌون قصائد الجاهلٌة التغنً
قدٌمًا
بالوطن والتعلق به ٌ ,ظهر ذلك جلًٌا فً مطالع أغلب المعلقات
المشهورة :
ففً مطلع معلقة امرئ القٌس :
بسقط اللوى بٌن الدخول فحومل

قفا نبكِ من ذكرى حبٌب ومنزل
إلى قوله :
وقو ًفا بها صحبً علً مطٌهم

ٌقولون ال تهلك أسى وتجمل

وفً مطلع معلقة طرفة بن العبد :
لخــولة أطالل ببــرقة ثهــمد

تلوح كباقً الوشم فً ظاهر الٌد

وقو ًفا بها صحبً علً مطٌهم

ٌقولون ال تهلـــك أسًــــى وتجلد

وفً مطلع معلقة زهٌر بن أبً سلمى :
بحومانة الدراج فالمتثلم

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم
إلى قوله :

فألًٌا عرفت الدار بعد توهم

وقفت بها من بعد عشرٌن حجة
وفً مطلع معلقة لبٌد بن ربٌعة :
عفت الدٌار محلها فمــقامـها

بم ًنى تـــؤبد غولها فـــــرجامها

فمدافع الرٌان عري رسـمها

خل ًقا كما ضمن الوحً سالمها

دمن تجرم بعد عهد أنٌــسها

حجج خلون حاللــها وحرامها

وفً مطلع معلقة عنترة بن شداد :
أم هل عرفت الدار بعد توهم

هل غادر الشعراء من متردم
9

إلى قوله :
أقوى وأقفر بعد أم الهٌثم

حٌٌت من طلل تقادم عهده
وفً مطلع معلقة النابغة الذبٌانً :
ٌا دار مٌة بالعلٌاء فالســـــند

أقوت وطال علٌها سـالف األبد

وقفت بها أصٌال كً أسائلها

عٌت جوابًا وما بالربع من أحد

ٔٔ

وكما فً قول أحدهم وهو ٌتغنى ببعض أوطانه وٌضرب المثل فً
شوقه إلى قومه بحب الغائب لوطنه :
ٌا صاح َبًّ سال األطالل والدمنا

أال ٌعود إلى نجران من ظــــــعنا

أقاطن قوم سلمى أم نووا ظــعنا

إن ٌظعنوا فعجٌب عٌش من قطنا

أستودع هللا قو ًمــا ما ذكــــرتهم

إال تحدر من دمعــــً ما سكــــنا

أشتاقهم كاشتٌاق األرض وابلها

واألم واحـدها والغائب الوطـــــنا

ٕٔ

ولقد كان للغربة آالم ومشاق على النفس كثر التعبٌر عنها أٌضًا فً
أدبٌات العرب معبرٌن عنها تارة بالبعد المكانً  ,وتارة أخرى بالبعد
الزمانً ,كما شاع فً شعر أولئك الذٌن خرجوا مع الفتوحات اإلسالمٌة
تاركٌن أوطانهم مهاجرٌن بدٌنهم  ,ومن أمثلة ذلك قول عبد الرحمن
الداخل :
أٌها الراكـــب المٌمم أرضً

أ ْق ِر السالم من بعضــــً لبعضً

إن جسمً كما ترون بؤرض

وفـــــإادي ومــــــالكٌه بـــؤرض

قــدر البٌن بٌــــننا فــافترقنا

وطوى البٌن عن جفونً غمضً

قد قضى هللا بالبــــعاد علٌنا

فعســـى باقتـــرابنا سوف ٌقضً

ٔٔ الشنقٌطً  ,أحمد بن األمٌن  ,شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها صٖٔ وما بعدها .
ٕٔ القائل هو ابن معروف  ,الحماسة البصرٌة  ,وانظر شواهد أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن
مالك ٗ.ٗٗ9/
ٓٔ

ومن الشعراء الذٌن عانوا من الغربة المكانٌة الشاعر ابن زٌدون حٌث
ٌقول واص ًفا غربته بؤقصى الشرق :
غرٌب بؤقصى الشرق ٌشكر للصبا

تحملها منه الســــالم إلى الغرب

وما ضر أنفاس الصبا فً احتمالها
ٖٔ
القلب

سالم هوى ٌهدٌه جسم إلى

كما أن للغربة الزمانٌة نصٌبا أٌضًا من أدبٌات العرب وذلك عندما
ٌصٌب أحدهم شعور بالغربة وهو بٌن ذوٌه وفً داخل مجتمعه إال أن
الظروف السٌاسٌة أو االجتماعٌة والحالة النفسٌة التً ٌعٌشها تجعله
ٌهاجم الزمان وٌصف نفسه بالغربة وإن كان داخل وطنه  ,على قول
ابن مالك :
وإنما العذر لً إن جئت فً زمن ال الجٌل جٌلً وال الزمان أزمانً
وقول ابن اللبانة :
فاألرض قد أقفرت والناس قد ماتوا

انفض ٌدٌك من الدنٌا وساكنٌها

ومن الغربة الزمانٌة قول أبً بكر بن عطٌة :
ب صائ ٍد مستؤنسا ً
كن بذئ ٍ

َ
أبصرت إنسـانا ً فـفـرْ
وإذا

إنـما اإلنـسانُ بحـ ٌر مالَـ ُه

ْ
إٌاك الغررْ
ساح ٌل
فاحذرهُ َ

وأللم الغربة ومشقتها كان التغرٌب من العقوبات التً ٌعاقب بها الجانً
فً الفقه اإلسالمً ,وعلى تفسٌر التغرٌب بؤنه النفً واإلبعاد فهو غربة
ٗٔ
مكانٌة ,وعلى تفسٌره بؤنه السجن فهو غربة نفسٌة ...

ٖٔ دٌوان ابن زٌدون
ٗٔ ابن العربً ,أحكام القرآن ٕ. 99/
ٔٔ

المبحث الثالث  :المواطنة الشرعية
مع أن حب الوطن أمر فطري فإن الشرٌعة  -أٌضا  -أقرته ورغبت
فٌه ,وفً سٌرة الرسول  -صلى هللا علٌه وسلم  -شواهد كثٌرة على ذلك
منها حبه لمكة التً هً مولده وموطنه األصلً وتعلقه بها تعل ًقا
واضحً ا ,وتصرٌحه بؤنه لم ٌخرج منها طائعًا كما فً الحدٌث عن ابن
عباس رضً هللا عنهما قال  :قال رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم -
بمكة " :ما أطٌبك من بلدة وأحبك إلً ولوال أن قومك أخرجونً ما
سكنت غٌرك"٘ٔ.
ً
أصٌال الهذلً قادمًا
وكذلك لما رأى رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم -
من مكة سؤله عنها فقال أصٌل  :عهدتها وهللا قد أخصب جنابها,
وابٌضت بطحاإها ,وأعذق إذخرها ,ٔٙوأسلب ثمامها ,ٔ7وأمشر
سلمها ٔ8فقال صلى هللا علٌه وسلم  " :حسبك ٌا أصٌل ال ُتحزنا ".ٔ9
وروي مثله فً أبان بن سعٌد بن العاص أن النبً صلى هللا علٌه وسلم
سؤله عندما قدم من مكة إلى المدٌنة ٌ " :ا أبان كٌف تركت أهل مكة؟"
فقال  :تركتهم وقد جٌدوإٓ  ,وذكر مثلهٕٔ .
كما كان المهاجرون ٌتغنون بموطنهم األصلً وٌقرهم  -الرسول صلى
هللا علٌه وسلم  -على ذلك  ,فقد كان بالل ـ رضً هللا عنه ـ ٌقول وقد
أثخنته حمى المدٌنة :
بــــــوا ٍد وحولً إذخر وجلٌل

أال لٌت شعري هل أبٌتن لٌلة

ٕٕ

وهل ٌبدون لً شامة وطفٌل

وهل أردن ٌوما مٌـــاه مجنة

٘ٔ أخرجه البٌهقً فً الشعب برقم ٘ٔ. ٖ7
 ٔٙأي صارت له أفنان كالعذوق واإلذخر نبت معروف بالحجاز ( ابن األثٌر ٔ. ) ٔٓٔ /
 ٔ7أي أخوص وصار له خوص ُ
والثمام نبت معروف ( ابن األثٌر ٔ. )ٔٓٔ /
 ٔ8أي أورق واخضر والسلم نبت معروف ( ابن األثٌر ٔ. )ٔٓٔ/
 ٔ9أسد الغابة فً معرفة الصحابة ٔ. ٔٓٔ/
ٕٓ أي أصابهم الجود وهو المطر (ابن األثٌر ٔ. )ٔٓٔ /
ٕٔ المرجع السابق .
ٕٔ

ومن كراهٌته  -صلى هللا علٌه وسلم  -الخروج من وطنه مكة أنه دعى
على من أخرجوه منها باللعنة ً
قائال  " :اللهم العن شٌبة بن ربٌعة وعتبة
بن ربٌعة وأمٌة بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء"ٖٕ.
ومع حبه صلى هللا علٌه وسلم لمكة وكراهٌته للخروج منها فإنه بعدما
هاجر إلى المدٌنة واتخذها وط ًنا له أحبها ودعا لها وألهلها بالبركة
والخٌر ورفع الوباء وكان من شدة تعلقه بها أنه إذا كان عائداً من سفره
فرأى معالمها أسرع فً السٌر وأظهر رغبته فً سرعة الوصول إلى
قلب المدٌنة  .كما جاء فً الحدٌث عن أنس رضً هللا عنه ولفظه " أن
ٕٗ
النبً صلى هللا علٌه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جُ ُدرات
المدٌنة أوضعٕ٘ راحلته ,وإن كان على دابة حركها ". ٕٙ
ومن دعائه للمدٌنة ما رواه أنس رضً هللا عنه أٌضًا أنه قال  " :اللهم
اجعل بالمدٌنة ضعفً ما جعلت بمكة من البركة ". ٕ7
ً
أصال وتركه خالف األصل اعتبر فقهاء الشرٌعة
ولما كان حب الوطن
تركه ال ٌلجؤ إلٌه إال فً حاالت معٌنة وفً حدود ضٌقة منها :
ٔ -الهجرة وهً الخروج من دار الحرب إلى دار اإلسالم وهذه
الهجرة باقٌة وأما الهجرة التً انقطعت بالفتح فهً الهجرة إلى
النبً  -صلى هللا علٌه وسلم  -حٌث كان  ,فمن أسلم فً دار
الحرب وجب علٌه الخروج إلى دار اإلسالم فإن بقً فقد عصى.
ٕ -الخروج عن أرض غلب علٌها الحرام  :فإن طلب الحالل فرض
على كل مسلم .

ٕٕ صحٌح البخاري مع الفتح ٗ ٔٔ9 /برقم . ٔ888
ٖٕ صحٌح البخاري مع الفتح ٗ ٔٔ9/برقم . ٔ889
ٕٗ جمع جدار والمراد به الحٌطان ( اللسان " جدر" ).
ٕ٘ الوضع ضرب من السٌر ومعنى أوضع راحلته حملها على السرعة ( اللسان " وضع" ) .
 ٕٙصحٌح البخاري مع الفتح ٗ ٔٔ7 /برقم . ٔ88ٙ
 ٕ7صحٌح البخاري مع التح ٗ ٔٔ7 /برقم ٘. ٔ88
ٖٔ

ٖ -الخروج من أرض البدعة  :قال ابن القاسم سمعت مال ًكا ٌقول " :
ال ٌحل ألحد أن ٌقٌم ببلد ٌسب فٌها السلف " ٕ8وٌستدل لهذا النوع
بقوله تعالى  " :وإذا رأٌت الذٌن ٌخوضون فً آٌاتنا فؤعرض
عنهم حتى ٌخوضوا فً حدٌث غٌره " .. ٕ9اآلٌة .
ٗ -الفرار من اإلذاٌة فً البدن  :وذلك فضل من هللا عز وجل
أرخص فٌه :
أ -فإبراهٌم الخلٌل لما خاف من قومه قال  " :إنً مهاجر إلى
ربً "ٖٓ  ,وقال " إنً ذاهب إلى ربً سٌهدٌن "ٖٔ .
ب -وموسى قال هللا سبحانه وتعالى فٌه " فخرج منها خائ ًفا
ٌترقب قال رب نجنً من القوم الظالمٌن "ٕٖ .
٘ -خوف المرض فً البالد الوخمة والخروج منها إلى أرض
النزهة :فقد أذن صلى هللا علٌه وسلم للجماعة الذٌن استوخموا
المدٌنة أن ٌخرجوا إلى المسرح وٌتنزهوا فٌه حتى ٌصحوا .
 -ٙالفرار من خوف اإلذاٌة فً المال  :فإن حرمة مال المسلم
كحرمة دمه واألهل مثله أو أكثرٖٖ .

 ٕ8ابن العربً  ,أحكام القرآن ٔ. ٙٔٔ /
 ٕ9سورة األنعام  ,اآلٌة ٙ8
ٖٓ سورة العنكبوت  ,اآلٌة ٕٙ
ٖٔ سورة الصافات  ,اآلٌة 99
ٕٖ سورة القصص  ,اآلٌة ٕٔ
ٖٖ ابن العربً  ,أحكام القرآن ٔ. ٙٔٔ,ٕٙٔ /
ٗٔ

المبحث الرابع  :تنظيم المواطنة في السيرة النبوية
الهجرة وتؤسٌس الدولة فً المدٌنة المنورة ( الوطن الجدٌد ):
ففً سٌرة الرسول صلى هللا علٌه وسلم وسٌرة خلفائه الراشدٌن والصحابة
جوانب مضٌئة تدل داللة واضحة على أهمٌة تؤسٌس نواة وطنٌة بإدارة
قوٌة ,فمن الوسائل التً اتخذها الرسول  -صلى هللا علٌه وسلم  -فً هذا
الجانب الذي ٌعتبر هو المتطلب األول من متطلبات االستقرار ,لبداٌة بناء
الدولة عندما هاجر من مكة إلى المدٌنة المنورة فً ظرف حرج ٌحتاج إلى
كثٌر من الترتٌبات التنظٌمٌة كما هو معلوم ,وذلك لتباٌن مجتمع المدٌنة
عن المجتمع المكً ,ففً المدٌنة قبائل بٌنها حروب أهلٌة طاحنة كما كان
بٌن األوس والخزرج  ,وفً المدٌنة الٌهود الذٌن ٌحلمون بؤن تصبح لهم
السٌادة على الجزٌرة العربٌة وغٌرها  .لذا كان الوضع ٌتطلب من الناحٌة
التنظٌمٌة وضع خطة دقٌقة حتى تتؤسس الدولة .
لجؤ الرسول صلى هللا علٌه وسلم إلى ترتٌب خطة الهجرة بشكل دقٌق ,ثم
عمد إلى بناء المسجد ً
أوال  ,وآخى بٌن المهاجرٌن واألنصار على اختالف
قبائلهم وعشائرهم لٌنظم العالقة بٌن أفراد المجتمع بما ٌضمن األمن
واالستقرار فً ضوء نظام إسالمً دقٌق .
أما عالقة المسجد بالمواطنة فتتجلى فً كونه فً ذلك الوقت المجمع
الوحٌد الذي ٌؤوي إلٌه أفراد المجتمع فٌتعارفون وٌتعاونون وٌتآلفون,
الغرٌب و المزور المقٌم .
ً
تؤصٌال للمواطنة فً اإلسالم وكذلك
لذا كان تؤسٌس المسجد فً ذلك الوقت
فإن مشروع المإاخاة بٌن المهاجرٌن واألنصار ٌعتبر عنصرً ا تؤصٌلًٌا فً
ضرورة االنتماء وقوة الوالءٖٗ .

ٖٗ

محمدن  ,محمد عبد هللا  ,تطبٌقات الشرطة المجتمعٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة ص٘ .
٘ٔ

إبرام وثٌقة المدٌنة :
ال غنى لبناء الدولة عن وجود أنظمة مكتوبة ٌرجع إلٌها فً تسٌٌر شإونها
وتعتبر صحٌفة المدٌنة أول وثٌقة دستورٌة بالمفهوم الحدٌث حٌث نظمت
عالقة سكان المدٌنة من المهاجرٌن واألنصار والٌهود والمشركٌن ,
وحددت عالقة كل طرف باآلخر فجسدت الوحدة الوطنٌة بٌن ذوي العقائد
المختلفة فً الدولة الواحدة  ,فقررت أن المإمنٌن أمة واحدة من دون
الناس ,فصار الرباط األوحد هو العقٌدة  ,وأنهت بذلك كل أنواع التعصب
القبلً والعرقً فاتحد شعور المسلمٌن بؤهمٌة بناء وطنهم على أساس
العقٌدة وأصبحوا كتلة واحدة ٌصعب تفتٌتها أو اختراقها وألهمٌة هذه
الوثٌقة وأثرها فً بواعث المواطنة واالنتماء على أساس العدل واإلنصاف
ورباط العقٌدة نوردها بنصها فً هذه الورقة ثم نتبع ذلك باإلشارة إلى أهم
ممٌزاتها ..

نص الوثٌقة :
"ىذا كتاب من محمد النبي _رسول اهلل_ بين المؤمنين والمسممين من

قريش وأىل يثرب ومن تبعيم فمحق بيم وجاىد معيم .إنيم أمة واحدة من

دون الناس ،المياجرون من قريش عمى ربعتيم

35

يتعاقمون بينيم وىم

يفدون عانييم بالمعروف ،والقسط بين المؤمنين .وبنو عوف عمى ربعتيم

يتعاقمون معاقميم األولى ،وكل طائفة تفدي عانييا بالمعروف ،والقسط بين

المؤمنين .وبنو الحارث عمى ربعتيم يتعاقمون معاقميم األولى ،وكل طائفة

تفدي عانييا بالمعروف والقسط بين المؤمنين .وبنو ساعدة عمى ربعتيم

يتعاقمون معاقميم األولى ،وكل طائفة تفدي عانييا بالمعروف ،والقسط بين

المؤمنين.وبنو جشم عمى ربعتيم يتعاقمون معاقميم األولى ،وكل طائفة
تفدي عانييا بالمعروف والقسط بين المؤمنين .وبنو النجار عمى ربعتيم

يتعاقمون معاقميم األولى ،وكل طائفة تفدي عانييا بالمعروف والقسط بين
 36أي عمى الحالة التي جاء اإلسالم وىم عمييا ( ابن ىشام . )101
ٔٙ

المؤمنين .وبنو عمرو بن عوف عمى ربعتيم يتعاقمون معاقميم األولى،
وكل طائفة تفدي عانييا بالمعروف والقسط بين المؤمنين .وبنو النبيت

عمى ربعتيم يتعاقمون معاقميم األولى ،وكل طائفة تفدي عانييا بالمعروف
والقسط بين المؤمنين .وبنو األوس عمى ربعتيم يتعاقمون معاقميم األولى،

وكل طائفة تفدي عانييا بالمعروف والقسط بين المؤمنين .وان المؤمنين ال
36

أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل ،وأن ال يحالف

يتركون ُمفرحاً
مؤمن مولى مؤمن دونو .وان المؤمنين المتقين من بغى منيم أو ابتغى

دسيعة 37ظمماً أو إثماً ،أو عدواناً أو فساداً بين المؤمنين وان أيدييم عميو
جميعاً ولو كان ولد أحدىم .وال يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ،وال ينصر
كاف اًر عمى مؤمن .وان ذمة اهلل واحدة يجير عمييم أدناىم وان المؤمنين
بعضيم موالي بعض دون الناس .وانو من تبعنا من ييود فإنو لو النصر
واألسوة غير مظمومين وال متناصر عمييم .وان ِسْمم المؤمنين واحدة ال

يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اهلل إال عمى سواء ،وعدل

بينيم .وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضيا بعضا .وان المؤمنين

يبيء

38

بعضيم عمى بعض بما نال دماءىم في سبيل اهلل.

وان المؤمنين المتقين عمى أحسن َى ْدي ،وأقومو ،وانو ال يجير مشرك ماالً

لقريش ،وال نفساً وال يحول دونو عمى مؤمن .وأنو من اعتبط

39

مؤمناً قتالً

عن بينة فإنو قود بو إال أن يرضى ولي المقتول ،وان المؤمنين عميو كافة
وال يحل ليم إال قيام عميو ،وانو ال يحل لمؤمن أقر بما في ىذه الصحيفة،
ٖٙ
المفرح المثقل بالدين والكثير العيال (ابن ىشام .)102
ُ

 ٖ7الدسيعة العظيمة (المرجع السابق ).

 ٖ8أباءه بو ،قتمو بو ،جعمو بواء لو ،وىو بمعنى المساواة .
 ٖ9أي قتمو بال جناية توجب القتل (ابن ىشام. )102
ٔ7

وآمن باهلل واليوم اآلخر أن ينصر ُمحدثاً وال يؤويو ،وان من نصره ،أو

آواه ،فعميو لعنة اهلل وغضبو يوم القيامة ،وال يؤخذ منو صرف وال عدل،

وانكم ميما اختمفتم فيو من شيء فإن مرده إلى اهلل عز وجل والى محمد
صمى عميو وسمم .وان الييود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين .وان
ييود بني عوف أمة مع المؤمنين ،لمييود دينيم ولممسممين دينيم موالييم
وأنفسيم إال من ظمم نفسو وأثم فإنو ال ُيوتِغُ 40إال نفسو وأىل بيتو.
وان لييود بني النجار مثل ما لييود بني عوف .وان لييود بني الحارث
مثل ما لييود بني عوف .وان لييود بني ساعدة مثل ما لييود بن عوف،
وان لييود بني جشم مثل ما لييود بني عوف .وان لييود بني األوس مثل
ما لييود بني عوف .وان لييود بني ثعمبة مثل ما لييود بني عوف إال من
ظمم وأثم فإنو ال ُيوتِغ إال نفسو وأىل بيتو.
وان جفنة بطن من ثعمبة كأنفسيم ،وان لبني ُّ
الشطيبة مثل ما لييود بني
عوف ،وان البر دون اإلثم . 41وان موالي ثعمبة كأنفسيم .وان بطانة ييود
كأنفسيم ،وانو ال يخرج منيم أحد إال بإذن محمد _صمى اهلل عميو وسمم_.
وانو ال ينحجز عمى ثأر جرح وأنو من فتك فبنفسو فتك وأىل بيتو إال من

ظمم وان اهلل عمى أبر ىذا.42

وان عمى الييود نفقتيم وعمى المسممين نفقتيم ،وان بينيم النصر
عمى من حارب أىل ىذه الصحيفة ،وان بينيم النصح والنصيحة والبر

 41أي ييمك (ابن ىشام .)102
ٔٗ أي أن البر والوفاء ينبغي أن يكون حاج اًز عن اإلثم ( المرجع السابق ).
ٖٗ أي أن هللا وحزبه المإمنٌن على الرضا به ( المرجع السابق ).
ٔ8

دون اإلثم ،وانو ال يأثم امرؤ بحميفة وان النصر لممظموم ،وان الييود
ينفقون عمى المؤمنين ماداموا محاربين.
وان يثرب حرام جوفيا ألىل ىذه الصحيفة .وان الجار كالنفس غير مضار
وال آثم .وانو ال تجار حرمة إال بإذن أىميا .وانو ما كان بين أىل ىذه
الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده ،فإن مرده إلى اهلل والى محمد
رسول اهلل _ صمى اهلل عميو وسمم _ ،وان اهلل عمى أتقى ما في ىذه
الصحيفة وأبره .وانو ال تُ َج ُار قريش وال من نصرىا .وان بينيم النصر عمى
من دىم يثرب .واذا دعوا إلى الصمح يصالحونو ويمبسونو ،فإنيم
يصالحونو ويمبسونو ،وانيم إذا دعوا إل مثل ذلك فإنو ليم عمى المؤمنين
إال من حارب في الدين ،عمى كل أناس حصتيم من جانبيم الذي ِقَبمَيم .
وان ييود األوس موالييم وأنفسيم عمى مثل ما ألىل ىذه الصحيفة مع البر
المحض من أىل ىذه الصحيفة .وان البر دون اإلثم ال يكسب كاسب إال
عمى نفسو ،وان اهلل عمى أصدق ما في ىذه الصحيفة وأبره أنو ال يحول
ىذا الكتاب دون ظالم أو آثم ،وأنو من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة ،
جار لمن بر واتقى ومحمد رسول اهلل _صمى اهلل
إال من ظمم وأثم وان اهلل ٌ
عميو وسمم_." 43

 44أصل الوثيقة ثابت في الصحيحين وغيرىما  ،وىي بيذا المفظ المفصل عند ابن ىشام
وقريب منو ما أخرجو ابن سالم بسنده عن ابن شياب قال بمغني أن رسول اهلل صمى اهلل عميو
وسمم كتب بيذا الكتاب ،كما أخرج البييقي طرفاً منيا ( ابن ىشام مرجع سابق ص103-101
 ،أبو عبيد القاسم بن سالم  ،كتاب األموال ص ، 215السنن الكبرى لمبييقي 185 ،184 /8
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أىم مميزات الوثيقة :
بالنظر إلى نص هذه الوثيقة يتضح ما يلي:
1ـ الدقة وبعد النظر في صياغتيا ،وذلك أن كتابة العيود والمواثيق تحتاج
إلى صياغة دقيقة تسد جميع ما يحتمل أن يتطرق إلييا من التأويل
أو من التحريف ،والسيما إذا كان العدو طرفاً في االتفاقية فإنو يبذل
ما يممك من جيد إلحداث الثغرات التي تخدم مصالحو ،لذلك كانت
الوثيقة محكمة بميغة.
2ـ أن لغة الوثيقة كانت قوية حيث روعي فييا ما ىو شائع االستعمال من
المصطمحات في ذلك الوقت ،إذ نجد بعض الكممات شائعة االستعمال
آنذاك بينما يندر استعماليا في العرف المعاصر ،منيا:
 عمى ربعتيم :أي عمى الحال التي جاء اإلسالم وىم عمييا.
 يفدون عانييم :أي يدفعون فدية أسيرىم.
 ال يتركون مفرحا :أي مثقالً بالدين.
 دسيعة  :أي عظيمة ظمم.

ٍ
بعض :بمعنى المساواة ،أباءه
 وان المؤمنين يبيء بعضيم عمى
بو قتمو بو.

 اعتبط مؤمناً :أي قتمو ظمماً.
 ال ُيوتِغ :أي ال ُييمك.

ولعل استعمال ىذه العبارات من باب مخاطبة القوم بما يفيمون فيي
كممات عربية فصيحة ،ويكفي أن رسول اهلل _صمى اهلل عميو وسمم_
اختارىا في ىذه الوثيقة المباركة.
ٕٓ

3ـ يالحظ عمى أسموب الوثيقة ما ظاىره التكرار ،كإعادة عبارة "عمى
ربعتيم  "...مع ذكر كل قبيمة ،وكإعادة ذكر "المعروف والقسط بين
المؤمنين"  ،وكإعادة عبارة "ما لييود بني عوف" عدة مرات  ..وكل
ذلك من أجل إحكام ىذه البنود وابرام الوثيقة بشكل ال يمكن تأويمو،
وذلك أن االستغناء بإعادة الضمير عن اإلظيار يعتريو االحتمال في
كثير من األحوال ،أي احتمال إعادة الضمير عمى غير المقصود
فكان التكرار ىنا بميغاً قاطعاً لمشك.
4ـ تضمنت الوثيقة أبعاداً ميمة لحفظ حقوق اإلنسان وتحقيق أمنو
واستق ارره ،حيث قرر البند األول أن المؤمنين أمة واحدة من دون
الناس ،وصار الرباط األوحد ىو العقيدة ،وأنيى بذلك كل أنواع
التعصب القبمي والعرقي ،وبالتالي يتحد شعورىم وأفكارىم وقبيمتيم،
فيصبح المجتمع كتمة واحدة متحدة يصعب تفتيتيا أو اختراقيا.44
5ـ أبقت الوثيقة عمى كيان القبيمة ،والعشيرة وىذا ال يعني بحال اعتبارىا
األساس األول لالرتباط ،فقد نيي اإلسالم عن العصبية الجاىمية،
وانما أبقى عمييا لالستفادة منيا في التكافل االجتماعي الذي يحتم

عمى العشيرة أن تُ ِعين أفرادىا ،فإذا قتل أحد منيا أحداً خطأ فإنيا
تدفع دية القتل ،وقد كان ذلك متعارفاً عميو في الجاىمية ،فأقرتو
الوثيقة لما فيو من التعاون عمى عمل الخير.45

ٗٗ محمدن  ,محمد عبد هللا  ,حقوق اإلنسان والعدالة الجنائٌة ص. ٙ8
٘ٗ ابن سالم ،كتاب األموال215 ،ـ.218
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6ـ ألزمت الوثيقة جميع أفراد المجتمع المسمم باألخذ عمى أيدي البغاة
والمعتدين والمرتشين ،وىؤالء ىم مصدر ومكمن الخطورة في
المجتمع ،فمنيم يكون الخائن والعميل والجاسوس ،فإذا قام كل فرد
بدوره عمى أحسن وجو ونفذ ىذا البند حتى عمى أقرب الناس إليو َن َدر

أن نجد وسط المجتمع المسمم عضواً فاسداً أو عيناً لألعداء .وبالتالي
تأمن الجبية الداخمية لممجتمع المسمم من أن تُؤتى من داخميا.46

7ـ نصت الوثيقة عمى عدم ترك المدين دون أن يساعده المجتمع عمى
سداد دينو،ألنو في حالة عدم مساعدتو قد يحقد عمى المجتمع ،وربما
يفكر في االنتقام منو مما قد يجعمو صيداً سيالً لألعداء ،وحتى ال
يقع أمثال ىؤالء الغارمين تحت تأثير الحاجة إلى المال الذي ربما
حمميم عمى االنحراف عن جادة الطريق.
8ـ أصمت الوثيقة تجريم ما يسمى في عصرنا بـ " التستر عمى
المجرمين" حيث منعت أن يجدوا مأوى أو نصي اًر ،األمر الذي قد
يترتب عميو انعدام اإلجرام وسط المجتمع المسمم .فأي مجرم يعمم
يقيناً أنو إذا ارتكب ُجرماً فال ناصر لو وال ُمعين ،فغالباً ما يكف عن

اإلجرام ،فال أحد يريد أن ينصب عميو غضب اهلل ولعنتو يوم القيامة

فيبمغ عن المحدث فور عممو بو دون أن يؤويو ،أو ينصره.

 47أحمد إبراىيم عمي  ،االستخبارات في دولة المدينة المنورة .34
ٕٕ

9ـ كما حددت الوثيقة عالقة المسممين بالييود ،األمر الذي يتطمب دقة
بالغة وبصيرة واعية ،حتى ال يجد الييود ثغرة ينفذون من خالليا
لمنيل من المجتمع المسمم ،وىذا ما فطن لو الرسول _صمى اهلل عميو
وسمم_ فقد أحكم البنود الخاصة بيم غاية اإلحكام فمم يجدوا ثغرة
واحدة ،لذا لجأوا إلى نقض العيد قبيمة تمو األخرى ،47فمو كانت بيا
ثغرة واحدة الستغموىا ولما لجأوا إلى النقض.
10ـ أسست الوثيقة مبدأ حق ولي أمر المسممين في اإلذن بالتنقل ومنعو
في حاالت تقتضييا المصمحة  ،حيث جاء فييا منع أي أحد من
الييود من مغادرة المدينة إال بإذن محمد _ صمى اهلل عميو وسمم _ ،
وفي ذلك احتياط الحتمال قيام الييود باتصاالت خارج المدينة قد
تقود إلى اتفاقيات تضر بدولة اإلسالم الناشئة  ،وبيذا يصبح أي فرد
يخرج من الييود بعد اإلذن معموماً بذاتو لدى القيادة ومعموم الجية
واليدف من الخروج .48

 ٗ8ابن هشام  ,مرجع سابق ٓ.ٔٙ
 ٗ9أحمد إبراهٌم علً  ,مرجع سابق ٖٗ.
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المبحث الخامس  :االنتماء اإليجابي في السيرة النبوية
إن من ٌتتبع سٌرة الرسول  -صلى هللا علٌه وسلم  -وتربٌته ألصحابه ٌجد
أن مواطنتهم وانتماءهم كانا إٌجابٌٌن مثمرٌن ٌ ,تجلى ذلك فً إٌمانهم
العمٌق بالمبدإ الذي آمنوا به وانسجامهم الشدٌد واهتمامهم الفائق بنجاح
مشروع اإلسالم الذي قدمه لهم رسولهم  -صلى هللا علٌه وسلم  , -وذلك
أن نجاح أي مشروع ال ٌتم إال بالتعاون و باهتمام األفراد ومشاركة
الجمٌع.
فمع أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم – وهو القائد – مسدد بالوحً فإن
الصحابة كانوا ٌسهرون معه وٌعٌشون لنجاح الدعوة وقٌام الدولة  ,كل
حسب طاقته وحسب اختصاصه ,وأسوق هنا نماذج من المبادرات البناءة
الدالة على عمق االنتماء وقوة االهتمام  ,منها :
ٔ -مبادرة الحباب بن المنذر ٌوم بدر وطلبه من الرسول  -صلى هللا
علٌه وسلم  -النزول عند أدنى المٌاه من العدو وهدم المٌاه التً تلً
العدو ,وقد صحب هذه المبادرة تصرٌح بااللتزام واالنقٌاد للنظام
حٌث سؤل الحباب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن منزله األول
هل هو وحً من هللا وذلك لٌقف عنده وٌلتزم به وال ٌتجاوزه أو هو
رأي ومكٌدة فٌكون قابال للتدخل بالمبادرة  ,فذكر له رسول هللا -
صلى هللا علٌه وسلم  -أنه لٌس وحًٌا وإنما هو رأي رآه. ٗ9
ٕ -ما جاء فً الحدٌث الصحٌح من شؤن المبادرة باألذان وأن عبد هللا
ابن زٌد رأى تلك الرإٌا وذكرها للرسول  -صلى هللا علٌه وسلم -
كمبادرة  ,ثم إن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه بادر عندما انتهى
عبد هللا من ذكر الرإٌا لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال  :أوال
ً
رجال ٌنادي بالصالة ؟ فقال رسول هللا  -صلى هللا علٌه
تبعثون
ٓ٘
وسلم ٌ : -ا بالل قم فنا ِد بالصالة .
 ٗ9تهذٌب سٌرة ابن هشام ص٘ٔٔ  ,المشاط  ,حسن بن محمد  ,إنارة الدجى فً مغازي خٌر
الورى ص.ٔٔ9
ٓ٘ فتح الباري مع صحٌح البخاري ٕ. 9ٖ /
ٕٗ

ومن الفوائد المستنبطة من هذه القصة :
أ -أن عنصر االهتمام وحمل هم القضٌة أمر أساس فً وجود المبادرة
من أصلها ,حٌث كان عبد هللا ٌفكر فً حل مشكلة قائمة وهً وجود
آلٌة معٌنة لتنبٌه الناس للصالة  ,حتى إنه من شدة انتمائه واهتمامه
كان ٌحمل هم هذه المشكلة وهو فً نومه .
ب  -أن عنصر الفورٌة فً التطبٌق مهم لتنمٌة االهتمام وإنجاح
المبادرة حٌث بادر عمر  -رضً هللا عنه  -برأٌه حول تطبٌق
الفكرة .
ٖ -مبادرة عمر باإلشارة إلى أبً بكر  -رضً هللا عنهما  -بضرورة
كتابة القرآن الكرٌم وجمعه ألن حفظة القرآن قد استشهد منهم جم
غفٌر .
ٗ -مبادرة حذٌفة بن الٌمان باإلشارة إلى عثمان  -رضً هللا عنهما -
بجمع القرآن على حرف واحد ألن الصحابة أصبحوا ٌختلفون فً
بعض الكلمات المقروءة على أحد األحرف السبعةٔ٘ .
٘ -مبادرة عبد هللا بن أنٌس رضً هللا عنه حٌث صلى وهو على حاله
ٌمشً حتى ال ٌكتشفه العدو ,وذلك أن رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم لما بلغه أن خالد بن سفٌان الهذلً ٌحشد الجموع لحرب
المسلمٌن أرسل إلٌه عبد هللا بن أنٌس لٌقتله فدخل ابن أنٌس فً
صف العدو وهو ٌكتم إسالمه وجاء وقت صالة العصر فصلى على
الحال التً هو بها باإلٌماء والنٌةٕ٘.
 -ٙمبادرة حذٌفة بن الٌمان  -رضً هللا عنه  -لٌلة األحزاب وسإاله
لجاره من أنت ؟ وذلك عندما دخل فً جٌش العدو لٌؤتً بخبرهم إلى
الرسول  -صلى هللا علٌه وسلم  -فسمع قائدهم ٌقول كل واحد منكم
ٌؤخذ بٌد صاحبه وٌتعرف علٌه حتى ال ٌدخل إلٌكم عدو ,فبادر
حذٌفة وأخذ بٌد جاره وقال له من أنت .

ٔ٘ مقدمة القرطبً ٔ.ٖٙ-٘9 /
ٕ٘ المباركفوري  ,صفً الرحمن  ,الرحٌق المختوم صٖٕٓ .
ٕ٘

 -7مبادرة محمد بن مسلمة فً قصة قتله لكعب بن األشرف ,وذلك أنه
كان من أشد الٌهود حن ًقا على اإلسالم والمسلمٌن ,وإٌذاء لرسول هللا
ً
وتهدٌدا ألمن الدولة ,لذلك أذن رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم ,
صلى هللا علٌه وسلم لمحمد بن مسلمة فً قتله باتخاذ أي مبادرة
ٌراها ,فبادر بوضع خطة كانت نتٌجتها القضاء على ابن األشرف
وإراحة المسلمٌن من شرهٖ٘ .
 -8مبادرة عمر فً منعه ألبً هرٌرة أن ٌخبر الناس بؤن من قال ال
إله إال هللا دخل الجنة  ,مع أن رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم -
بعثه وأمره أن ٌقول ذلك للناس ,فلقٌه عمر فً الطرٌق فمنعه ودفعه
حتى سقط  ,وذلك مخافة أن ٌتكلوا ,فكان حرص عمر على
المصلحة العامة للمجتمع وانتماإه الصادق ٌدفعه إلى المبادرة بهذا
التصرف الذي ٌدل فً ظاهره على مخالفة أمر الرسول  -صلى هللا
علٌه وسلم  -ولكنه أقره على ذلك وهً من موافقات عمر
المشهورةٌ ,قول أبو هرٌرة فً هذا الحدٌث  " :فؤجهشت بكاء ..
فقال لً رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  : -ما بالك ٌا أبا هرٌرة ,
قلت  :لقٌت عمر فؤخبرته بالذي بعثتنً به  ,فضرب بٌن ثدًٌ
ضربة خررت الستً قال  :ارجع  ,فقال له رسول هللا  -صلى هللا
علٌه وسلم ٌ : -ا عمر ما حملك على ما فعلت ؟ قال ٌ :ا رسول هللا
بؤبً أنت وأمً أبعثت أبا هرٌرة بنعلٌك من لقً ٌشهد أن ال إله إال
هللا مستٌقنا بها قلبه بشره بالجنة ؟ قال  :نعم  ,قال  :فال تفعل فإنً
أخشى أن ٌتكل الناس علٌها فخلهم ٌعملهم  ,قال رسول هللا  -صلى
هللا علٌه وسلم  : -فخلهم "ٗ٘ .
نستنتج من هذه المبادرات أن االنتماء اإلٌجابً ٌثمر أموراً أساسٌة ال
غنى عنها إلنجاح أي مشروع ومن تلك األمور :
ٔ -قوة اإلٌمان بالمشروع وبضرورة نجاحه .
ٕ -االنسجام بٌن أفراد المنتمٌن وتعاونهم وتآزرهم .
ٖ٘ انظر القصة بكاملها فً صحٌح البخاري مع الفتح  ٖ9ٔ /7الحدٌث رقم . ٖٗٓ7
ٗ٘ صحٌح مسلم مع شرح النووي  ٖ٘ٔ/ٕ ,برقم ٖٔ .
ٕٙ

ٖ -االهتمام الشدٌد الذي ٌبعث إلى المبادرة واإلبداع واالبتكار .
فهذا المستوى من المواطنة واالنتماء هو الذي تحقق فً مجتمع
الصحابة رضوان هللا علٌهم ففتحوا به البالد وأقاموا به دولة العدل .

الخاتمة :
بعد المطالعة والبحث فٌما تٌسر مما ٌتصل بالمواطنة واالنتماء فً السٌرة
النبوٌة من حٌث المفهوم والمشروعٌة واألهمٌة ٌ ..مكن تسجٌل ما ٌلً :
ٔ -أن المواطنة من األمور الفطرٌة التً تالزم اإلنسان الطبٌعً وأن
الشرع ٌقر هذه الصفة وٌعتبرها من األمور المباحة فً أصلها وأن
حكمها ٌكون بحسب النتائج المترتبة علٌها .
ٕ -أن المواطنة واالنتماء إذا كانا بناءٌن إٌجابٌٌن ٌخدمان مصلحة
المجتمع وال ٌتعارضان مع المصلحة العامة فهما محمودان مطلوبان
وإن وصال إلى درجة التعصب المإدي إلى إثارة الفرقة أو الفتنة
كانا مذمومٌن .
ٖ -أن وثٌقة المدٌنة المنورة تعتبر من أهم وسائل تؤسٌس الدولة المعبر
عنها فً هذا العصر بالوطن ,وأنه من خاللها ٌمكن تؤصٌل أمور
كثٌر من القضاٌا المعاصرة كتجرٌم التستر على المجرمٌن وكتقٌٌد
ولً أمر المسلمٌن للمباح من أجل المصلحة العامة وغٌر ذلك .
ٗ -أن إقرار اإلسالم للمواطنة واالنتماء ال ٌعنً بحال اعتبارهما
األساس األول لالرتباط  ,وإنما أقرهما لالستفادة منهما فً ترابط
المجتمع وتكافله وتعاونه على الخٌر .
٘ -أن المواطنة فً اإلسالم تشمل جمٌع أجناس المجتمع بغض النظر
عن لونه ودٌنه  ,وذلك ضمن نظام واضح ٌحدد الحقوق والواجبات,
وٌنظم العالقة بٌن الجمٌع كما ٌتجلى ذلك فً إبرام وثٌقة المدٌنة بٌن
السكان ومن ضمنهم الٌهود .
 -ٙأن التؤصٌل الشرعً لهذه المستجدات من األهمٌة بمكان  ,حٌث
ٌُكسب العمل بها طمؤنٌنة ,وٌورثه سعادة وتلذذاً بتطبٌقها ألنها
مشروعة مإصلة .
ٕ7

لذلك فإن الورقة توصً بما ٌلً :
ٔ -ضرورة االهتمام بدراسة السٌرة النبوٌة دراسة علمٌة ٌستفاد منها
فً واقع القضاٌا المعاصرة .
ٕ -االهتمام بتؤصٌل المستجدات وربطها بؤشباهها وتخرٌجها على
أصولها المناسبة لها .
ٖ -ضرورة العمل على االستفادة من مقاصد الشرٌعة وقواعدها العامة
ومن فقه المآالت والموازنات ,وإعمال االجتهاد الصحٌح للوصول
إلى فقه ٌراعً أحوال العصر دون أن ٌخل بشًء من الثوابت ,وال
ٌتم ذلك إال بتعمٌق البحث وإجهاد الفكر .
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المراجع :
ابن األثٌر  ,علً بن أبً المكرم ,أسد الغابة فً معرفة الصحابة,
دار إحٌاء التراث العربً  ,بٌروت( ,د .ت) .
أحمد  ,إبراهٌم علً محمد  ,االستخبارات فً دولة المدٌنة المنورة,
جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة  ,الرٌاض ٕٕٓٓ م .
البخاري ,محمد بن إسماعٌل ,صحٌح البخاري مع الفتح  ,دار
الرٌان للتراث ,القاهرة  ٔٗٓ9هـ .
البصري ,أبو الحسن  ,الحماسة البصرٌة .
البٌهقً ,أحمد بن الحسٌن  ,شعب اإلٌمان .
ابن زٌدون ,دٌوان ابن زٌدون .
ابن سالم  ,أبو عبٌد القاسم  ,كتاب األموال  ,مطبعة محمد
عبدالعزٌز ,القاهرة ( ,د .ت) .
الشنقٌطً  ,أحمد األمٌن  ,شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها,
دار الكتاب العربً  ,بٌروت  ٔ998م .
ابن العربً  ,محمد بن عبد هللا  ,أحكام القرآن  ,دار الكتب العلمٌة ,
بٌروت ٔ988م .
القرطبً ,محمد بن أحمد  ,الجامع ألحكام القرآن ,مكتبة الصفا,
القاهرة ٕ٘ٓٓ م .
المباركفوري ,صفً الرحمن  ,الرحٌق المختوم  ,دار الفكر للطباعة
والنشر ,بٌروت ٕ٘ٓٓم .
محمدن  ,محمد عبد هللا  ,تطبٌقات الشرطة المجتمعٌة فً الشرٌعة
اإلسالمٌة  ,جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة ٕٓٓ8م .
محمدن  ,محمد عبد هللا  ,حقوق اإلنسان والعدالة الجنائٌة  ,جامعة
ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة ٕٓٔٓ م .
المشاط  ,حسن بن محمد  ,إنارة الدجى فً مغازي خٌر الورى -
صلى هللا علٌه وسلم  , -دار المنهاج  ,جدة  ٕٓٓٙم .
المقري  ,أحمد بن محمد  ,المصباح المنٌر  ,مكتبة لبنان ( د.ت) .
ابن منظور ,محمد بن مكرم  ,لسان العرب  ,دار لسان العرب,
بٌروت ( د .ت ) .
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النووي ٌ ,حٌى بن شرف  ,شرح النووي على صحٌح مسلم ,دار
القلم ,بٌروت .
النشمً  ,عجٌل بن جاسم  ,التؤصٌل الشرعً للمواطنة واالنتماءات
القومٌة والعرقٌة والدٌنٌة  ,بحث منشور على الموقع .
ابن هشام  ,عبد الملك بن هشام  ,سٌرة ابن هشام  ,دار الجٌل ,
بٌروت ٔ ٔ99م .
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