
 

 اإلسالم يف ةال مواطن

 اليت الرابط هو وجعله بالدال من معني جبزء رتباطاال حصر منه يراد سياسي مصطلح والوطنية الوطن كلمة  إن
 والوطنية الوطن أن العلم مع لنفسه، وأفكاره هبعقيدت شخص كل  وليحتفظ ببعضهم، الناس عالقة أساسه على تقوم

 هذه ميتنظ كيفية  وحتدد الناس، حياة شؤون تنظم وأحكام أفكار عنها ينبثق ال ألنه رابطة، لتكون تصلح ال والقومية،
 العالقات تنظم أفكارا يكون أن من بد ال الرابط يصلح حىت مبعىن غريه، عن مميزا جمتمعا لتنتج الدائمية، العالقات
 فهي حال، أبي وال الناس حياة ونلشؤ  املنظمة ابألفكار عالقة هلا ليس والقومية والوطنية والوطن. الناس بني الدائمية

 أدواته من وأصبح خدمته، وارتضى وأفكاره بثقافته افتنت من نفوس يف وغرسها املستعمر الكافر جلبها مصطلحات
 الشريعة وأقصيت أزيلت، أن إىل دولتهم ضعفت وقد ابإلسالم، وثقتهم املسلمني والء خللخلة وذلك املسلمني، من

 وظلمها بنارها طليصن زلنا ما اليت ستعماريةاال ابلرأمسالية عنها ضستعياو  الناس، حياة شؤون تنظيم من اإلسالمية
 ولزوم البشرية حلياة األساس هي وجيعلوهنا هلا يدعون الغربية الثقافة أدعياء زال وما عام، مئة من أكثر منذ واستبدادها

 .اتباعها
 الوطن"صطلح املواطنة جند أنه: )ورد يف لسان العرب: طلق منها مان اليت الوطن لكلمة اللغوي للمعىن وابلرجوع

 َمْوِطن  : الَوَطن  ": أمحد بن للخليل العني معجم ويف ."...أوطان واجلمع وحمله اإلنسان موطن وهو به، تقيم املنزل
ذها :أي كذا،  أرض فالن   أَْوَطنَ : وي قال إليها، أتوي اليت َمرابض ها: األغنام وأوطان   وحَمَلُّه   اإلنسان  وَمْسَكنا   حَمَالا  اّتخ

ْوِطن   هبا، ي ِقيم  
َ
. اإلنسان حملُّ : الَوَطن  " :للجوهري الصحاح معجم يف وورد ،"لخ مكان قام به اإلنسان  ألمر  ك:  وامل

ت ها األرَض، وأَْوطَْنت  . مراِبضها: الغنم وأَْوطان   ت ها، تَ ْوطينا ، وَوطَّن ْ ذهتا أي واْستَ ْوطَن ْ  وهو االتِخطان ، ذلكوك. َوطَنا   اّتَّ
 الذي املوضع: وامليطان  . غايتك أي ميطان َك، أين من: ويقال. كالتمهيد  الشيء، على النفس وتَ ْوطني  . منه افِتعال  
َسل ي  َوطَّن   ْوِطن  . الغاية أوَّل وهو السباق، يف اخليل منه لُت 

َ
 َنَصرَُكمُ  َلَقد  ﴿ :تعاىل قال. احلرب مشاهد من املشهد  : وامل

 .﴾ة  يَ ثِ كَ   نَ اطِ وَ  مَ يف  اّللَُ 
 هدم قبل املسلمني عند يكن ومل اإلنسان، فيها يعيش اليت املدينة أو القرية هو وطن لكلمة مدلول أوسع فإن إذا  

 يف احللول ومكان اإلقامة، ومكان السكن، مكان هو الذي املعىن، هذا غري الوطن لكلمة معىن أي اخلالفة دولة
 يف املستعمر الكافر أقامها اليت الكياانت هبا يكرسون فكرة يبتدعوا أن أرادوا ملا "الوطنية" كرةف أدعياء أن إال السفر،
 سنة غورو أسسه الذي "لبنان" على دالة لتصبح "الوطن" كلمة  حرفوا هزيلة، دويالت إىل قسمها أن بعد بالدان

 ومؤامراهتم، الغربيني معاهدات دهتاأوج اليت "مصر"و "سوراي"و "فلسطني"و "األردن"و "العراق" وعلى م،1920
 .م2013 لسنة 313 عدد الوعي جملة عن بتصرف. بيكو سايكس رأسها وعلى

 األمانة هخانت مغرضا يكن مل إن واهم فهو املدينة وثيقة يف املواطنة مفهوم أرسى ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أن يزعم ومن
 العقيدة على ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أقامها املنورة املدينة يف اإلسالمية الدولة ،يالسو  الطريق عن وتنكب اهلوى واتبع العلمية

 يثرب وأهل قريش من املؤمنني بني هللا رسول حممد من كتاب  هذا": يقول املدينة وثيقة يف األول والبند اإلسالمية،



 املهاجرون وهم ابإلسالم يؤمن من األمة. "الناس دون من واحدة أمة إهنم معهم، وجاهد هبم فلحق تبعهم ومن
 جتمعهم أهنم ليعرفوا الناسمن  ستثنواا من هم وهؤالء ة،الوثيق كتابة  بعد معهم وجياهد هبم ويلحق يؤمن ومن نصارواأل

 املدينة أهل من املشركني من معهم عاش ومن املسلمون هؤالء هم والناس. الناس دون من أمة فهم اإلسالمية، العقيدة
 هلم تضمن اليت اإلسالمية، الدولة رعااي وكافرهم مسلمهم مجيعا ءهؤال دينه، على بقي ممن وغريهم يهود ومن املنورة
 .الدولة على خيرج أو عدوا يظاهر وال وطاعته هءوال يظهر داما م منهم لكل الشخصية الرعاية حق الدولة

 وغريهم للمسلمني تضمنو  وشريعة، عقيدة ابإلسالم لتزامواال اإلسالمية العقيدة على تقوم اإلسالمية الدولة
 ابملفهوم عالقة له ليس وهذا ،جتاهلها أو خمالفتها أحد يستطيع ال شرعية أحكام حتددها ابإلنسان تليق كرمية،  حياة

 على واحملافظة املعمورة مجيع يف اإلسالم نشر واجباهتا من اإلسالمية والدولة اإلسالم نإ حيث واملواطنة، للوطن الغريب
 لو حىت إسالمية ا  بالد وتبقى عليها أهلها أسلم أو اإلسالم حكمها اليت دالبال وهي املسلمني وبالد اإلسالم داير

 .برياييإ ةجزير  شبه مع حصل كما  املسلمون منها أخرج أو اإلسالم حكم حتت من خرجت
 هللا وحب ،ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله هللا حب هو األساس ،نتماءواال الرابطة يف األساس ليست ولكنها مهمة فاألرض 
 النهي عن نتهاءواال لألمر املنفذة والطاعة الوالء منتهى واحلب حب، كل  على مقدم هللا يلسب يف واجلهاد ورسوله
 هدايتهم على واحلرص هللا، خلق يف والرأفة والرمحة ابإلميان املفعمة اإلسالمية، الشريعة بتطبيق تردد وال تلكؤ بدون

َق   َوُقلِ ﴿: وتعاىل ركتبا هللا قال. ذاءيإ وال تسلط وال إكراه دون اإلسالم يف وإدخاهلم  َشاءَ  َفَمن رَبِ ُكم   ِمن اْل 
ِمن ُفر   َشاءَ  َوَمن فَ ل يُ ؤ  ّنَ  ِإّنَ  فَ ل َيك  َتِغيُثوا َوِإن ُسَراِدقُ َها ِِبِم   َأَحاطَ ًا َّنر  لِلظَاِلِميَ  َأع َتد  لِ   ِبَاء   يُ غَاثُوا َيس  ِوي َكال ُمه   َيش 
 هو واإلسالم وللمؤمنني، رسولهلو  هلل إال يكون ال والوالء. [29: الكهف] ﴾ ُمر تَ َفقاً َراُب َوَساَءت  الشَ  بِئ سَ  ال ُوُجوهَ 
 البالد هي اإلسالم وداير املسلمني بالد نإ حيث منها، أتوا اليت والبالد عراقهمأ اختالف على املسلمني بني الرابط

 الوطن ففكرة املسلمني، غري من بعد فيما عليها السيطرة تمت لو حىت عليها أهلها أسلم أو اإلسالم حكمها اليت
 الوطن وفكرة اإلسالم، يف الناحية هذه من اعتبار له وليس اإلسالم مفاهيم خيالف ما منطقة سكان بني الرابط وجعله

 مصطنعة، ومهية حدود ذات دويلة مخسني من أكثر إىل املسلمني بالد جتزئة لتكريس الغربية املؤامرات من والوطنية
 .املسلمني حياة يف أثره وإلغاء اإلسالم حماربة أساس ىعل أقيمت

َواَنُكم   َآََبءَُكم   تَ َتِخُذوا اَل  َآَمُنوا اَلِذينَ  أَي  َها يَ ﴿: وتعاىل تبارك هللا قال لَِياءَ  َوِإخ  َتَحب وا ِإنِ  َأو   َعَلى ال ُكف رَ  اس 
ميَانِ  َواُنُكم   َوأَب  َناؤُُكم   َآََبؤُُكم   َكانَ   ِإن   ُقل   * الظَاِلُمونَ  ُهمُ  فَُأولَِئكَ  ِمن ُكم   يَ تَ َوََّلُم   َوَمن   اإل ِ  َوَعِشيَُتُكم   َوَأز َواُجُكم   َوِإخ 
ُتُموَها َوَأم َوال   نَ  َوِِتَارَة   اق ََتَف   ََنَا َوَمَساِكنُ  َكَساَدَها  ََت َشو   َسِبيِلهِ  يف  َوِجَهاد   َوَرُسوِلهِ  اّللَِ  ِمنَ  ِإلَي ُكم   َأَحبَ  تَ ر َضو 

َم ال َفاِسِقيَ يَ ه   اَل  َواّللَُ  ِبَِم رِهِ  اّللَُ  َيَ ِتَ  َحَّت  َفََتََبُصوا بني املسلمني هو اإلميان  الرابط. [24-23ة: التوب] ﴾ِدي ال َقو 
 القرىب واصرأ كانت  مهما والء، فال اإلميان انتفى فإذا وللمؤمنني، ولرسوله هلل إال الوالء يكون وال - اإلسالم -ابهلل 
 واملساكن والتجارة األموال من وزينتها الدنيا احلياة متاع وكذلك والعشرية واألزواج خوانواإل واألبناء اآلابءو  والدم

  هذا الدنيا، متاع من وامتالكه لتحقيقه اإلنسان يطمع وما وأطايبها، وملذاهتا كلها  الدنيا وشائجو  واألطيان، واملزارع
 مقابل وطاعتهما ورسوله هللا حب ،هعن اهني ماع نتهاءواال أمرمها وتنفيذ ورسوله، هللا حب مأما شيئا يساوي ال كله
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ق ح ذي كل  وأيخذ احلياة لتستقيم بشريعته كمحت   أن أيمر بل وزينتها الدنيا احلياة محيرخ  ال اإلسالم أن مع الدنيا، متاع
َرجَ  اَلِت  اّللَِ  زِيَنةَ  َحَرمَ  َمن   ُقل  ﴿قال هللا تبارك وتعاىل:  ،حقه  يف  آَمُنوا ِلَلِذينَ  ِهيَ  ُقل   الرِ ز قِ  ِمنَ  َوالطَيِ َباتِ  ِلِعَباِدهِ  َأخ 

ََياةِ  ن  َيا اْل  مَ  َخاِلَصةً  الد  ِلكَ   ال ِقَياَمةِ  يَ و  َيتِ  نُ َفصِ لُ  َكذََٰ م   اْل   [32: األعراف] ﴾يَ ع َلُمونَ  ِلَقو 
 واملقاييس املفاهيم مبجموعة أمرها ريوتسي تنظيمها على ويشرف لناس،ا مصاحل رعاية يتوىل تنفيذي كيان  فالدولة

 األساس هي اإلسالمية العقيدة فكانت عقيدهتم، عن تنبثق هناإ حيث بصحتها، منواآو  الناس لهاتقبخ  اليت والقناعات
 احلياة ملشاكل عاجلاتوم وأفكار أحكام من عنها ينبثق وما هبا لتزامواال ،اإلسالمية الدولة عليه تقوم الذي الفكري

 .وجودها واستمرار قوهتا سر هو
 ينظم نظام من منها ينبثق وما اإلسالمية والعقيدة واحد، جسد فهم ،بينهم وتربط جتمعهم اإلسالمية العقيدة

 غريها عن اإلسالمية واحلضارة اإلسالمية الشخصية ومييز احلياة، عن ومفاهيمهم ومقاييسهم أفكارهم وحيدد حياهتم
 والنفسية العقلية تطبع اليت اإلسالمية والفكرة العقيدة تربطهم الناس دون من أمة فاملسلمون والثقافات، احلضارات من

. اإلسالمية األمة منوا وليس اإلسالمية الدولة رعااي من فهم املسلمني غري من بينهم يعيش ومن ،املميز اإلسالم بطابع
 وجاهد هبم فلحق تبعهم ومن يثرب أهلؤمنني واملسلمني من قريش و امل" ملسو هيلع هللا ىلص الرسول لقول املسلمني فهم هو وهذا
 نفسه هو اليت القوميةعلينا مصطلح الوطن والوطنية و  أيوتق الكافر الغرب جاء أن إىل. "الناس دون من أمة أهنم معهم
 لعلها ،ةممكن ذريعة أي حتت وللوحدة حتادلال يسعىوالتخلص منها و  نسالخلالويسعى  بنارها طلىصا أن منذ ينعاها
 .ةالبائس وعنصريته والقومية الوطنية من مالذا تكون

 اإلسالمية احلياة ويستأنفوا حبقهم املشينة األوضاع هذه ويغريوا واحد رجل قومة يقوموا أن للمسلمني نأي أمل
 هللا لينقذ نورةامل املدينة يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أقامها كما  ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول منهاج على الرشيدة اإلسالمية الدولة إبقامة
 من ألكثر تواستمر  الكرام وصحابته ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يد على قبل من نقذهاأ كما  أيديهم على البشرية وتعاىل تبارك
 ننقذ أن قبل وتعاىل تبارك هلل وتعبيدها البشرية نقاذإ املسلمني ينتظر عظيم لشرف إنه ؟!الزمان من قران عشر ثالثة

 .أنفسنا
 والصالة واملؤمنات واملؤمنني واملسلمات واملسلمني والدينا وارحم وارمحنا أمران يف سرافناإو  ذنوبنا لنا اغفر ربنا
 .﴾ونَ مُ لَ ع   ي َ اَل  اسِ النَ  رَ ث َ ك  أَ  نَ كِ لَ وَ  هِ رِ م  أَ  ىلَ عَ  ب  الِ غَ  للاُ وَ ﴿هللا واحلمد هلل رب العاملني.  رسول على والسالم
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