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 مفهوم المواطنة فى الفقة اإلسالمي
 عصام تليمة /أ

 
لقد أثار موضوع املواطنة جداًل وتبايًنا كبريًا بني الفقهاء واإلسالميني عموًماا باني مان ينلاري لملاري امل المني 
نلرية الشرياكة يف الوطن، ومن ينلري إليهم نلرية الرييبة والتوجس، وهذا ما شاع يف زمن ركود الفقه ومجوده؛ 

بامل االمني، ويف  بعااغ  ااري امل االمني ماان ضيانااا  أضااري   هااذا الااريأأ علااا أساااه مااا ارت بااهحيااب ب ااِ ي 
  .الواقع كان هذا املوقف عبارة عن ردود أفعال أكثري مما هو موقف إسالمي منصف

اادين لملااري امل االمني  ااو ضااملو أن هااذا هااو الواقااع، وإن كااان 
 
ويف عصاارينا اضاضااري انتشااري نفااس الااريأأ امل

 .ىل أدلة شريعيةإبدون االستناد 
وحناان يف مقاربتنااا هااذه ساانبةب يف قطااية املواطنااة ماان ضااالل مصااادرنا اإلسااالمية ا  اايلة؛ و لاا  ماان 

الريساول  الا اع علياه  ةدولاموقف اإلسالم مان املواطناة، وتيبيال  لا  علاا : ضالل أربعة حماور، ا ول
 .كنمو ج ااملدينة النبوية  ديدً يف وسلم 
 .ااء الرياشدين وبعغ الفقهاء منو جً للمواطنة عرب ال نني عند اخللف يالتيبيل العمل: الثاين
وتف ياا  والا  ي ااتند إليهاا رافطاو املواطناة،  ،ضاد املواطناة ظاهريهااالنصاو  الدينياة الاا  يتنااول : الثالاب

  .سالمية من واقع ال تاب وال نةالريؤية اإل إلظهار هذه النصو 
 ،وع هاذه النلارية كاالنتقاا  وساوء املعاملاة لملاري امل الم يف ترياثنااأساباب شايأما احملور الريابع فيتةدث عن 

 .هذه ا ضياء ومصدر
 :موقف اإلسالم من المواطنة: المحور األول

ا حينهاا يف هذا ا مري، فقد أعيا اإلن ان احملاارب حال ا ماان وي  ام   ول ن اإلسالم حقيقًة كان سابًقا
حىت ي مع كالم اع عز وجل، وقاال العلمااء إناه بعاد ( أشهري ون ميها حنن التأشرية ملدة ستة)بامل تأمن 

االنتهاء يؤمري بالريحيل، فإ ا ضالف وحال عليه العام وجباو علياه ايزياة، وايزياة ال تادفع يف اإلساالم إال 
دولة اإلساالم دون اضصاول علاا اين اية، فهاذا يثباو لاه كال  إىلعلا املواطن، وايزية جتب علا الوافد 

 . ويتمتع هبا مبا يأمري به اإلسالم من حقوق ،طنةحقوق املوا
 



2 

 

ت ِشاف    .هاذا الفهام مان نصاو  الفقهااء وال يوجد نص واضا  هباذا الشا ل إال يف نصاو  الفقهااء، واسف
فيعف م قيابِال اضماياة وا ماان، فامل الم يادفع  إن فمىت يادفع  اري امل الم ايزياة يف اإلساالم  ايزياة ضارييبة ت ادف

وهااي علااا القااادر وامل ااتييع، وبدفعااه للمزيااة أ ااب  مواطنًااا يتمتااع  ،امل االم فياادفع ايزيااة ا  ااريأم اا ،الزكاااة
 .حبقوق املواطنة كامل لم الذأ يعيش يف هذا البلد

 
 ايهاودً و  نيمشريكو  نيوثني   فيها دي جي ؛ حيب وي يف املدينة املنورةل الريسول  لا اع عليه وسلم املواطنة طب  قد و 

  هااذا الدسااتور يبااني، و دسااتورًا يتعاماال بااه ايميااع وثيقااة املدينااة الاا  ت عااد   أ اادرا ؛ وماان هنااومل جيااد نصااار 
 :، وقد جاء يف هذه الوثيقةوما عليه من واجبا  كيفية التعامل مع  ري امل لم وحقوقه

ا ِكتياٌب ِمنف حم يّمٍد الّنِب  " ِلِمنيي ِمنف   لا اع عليه وسلم هيذي ي الفم ؤفِمِننيي ويالفم  ف ويمينف تيِبعيه مف ، قا ريييفٍش وييايثفرِيبي  باينيف
ٌة ِمنف د وِن الّناهِ  ،فايليِةلي هِبِمف ويجياهيدي ميعيه مف    . "إنّاه مف أ ّمٌة وياِحدي

 
املديناة امل المني مان أهال   اري إ ن هذه وثيقاة باني رسايس الدولاة والدولاة وماا فيهاا مان أ لبياة م المة ماع

حمااددة  أماورًادة ماان دون النااه يف ضصو اية ضا اة وتفاريم علايهم هنام أماة واحاأ، هااواملقيماني في املناورة
ويإِنّه  ميانف تيِبعينياا ِمانف .. " ري هذه البلدة وهي يثريبأو  ري امل لمني يف  ،يف بالد أضري املؤمنني  ختتلف عن
ريي ميلفل وِمنيي ويالليه  الّنصفريي ويا    يايه ودي فيِإن   ويةي  يياف  ." م تاينيا يريِيني عيلييفِهمف سف

 
 :أهم بنود هذه املعاهدة يوفيما يل

 :بنود املعاهدة
إن يهود ب  عوف أمة مع املؤمنني، لليهود دينهم وللم لمني دينهم مواليهم وأنف هم، وكذل  لملري  - 

 .ب  عوف من اليهود
 .وإن علا اليهود نفقتهم، وعلا امل لمني نفقتهم-2
 .ةوإن بينهم النصري علا من حارب أهل هذه الصةيف -3
 .، والرب دون اإلمثوالنصيةةوإن بينهم النص   -4
 .وإنه مل يأمث امريؤ حبليفه -5
 .وإن النصري للمللوم -6
 .وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني -7
 .وإن يثريب حريام جوفها  هل هذه الصةيفة-8
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اع عااز  إىلإن مااريده وإنااه مااا كااان بااني أهاال هااذه الصااةيفة ماان حاادث أو اشااتمار  اااف ف اااده، فاا -9
 .وجل، وإىل حممد رسول اع  لا اع عليه وسلم

 .وإنه ال جتار قرييش وال من نصريها -0 
 .هم الذأ قبلهمبنعلا كل أناه حصتهم من جا... يثريبوإن بينهم النصري علا من ديهيم  -  
 .2وإنه ال حيول هذا ال تاب دون ظامل أو آمث -2 
 .علا أساسها فيما بينهم واوتعامل ،ه الوثيقةذهبرضي املؤمنون واليهود  قدو 
 

ناص يوجاد  ،اع يادواخلالفاة الرياشادة للادكتور حمماد م أنباو عهاد الب جمموعة الوثاسل ال ياسية للكتاويف  
 : راسع لوثيقة معاهدة كتبها الريسول  لا اع عليه وسلم لنصار  جنريان، جاء فيها

ا علا ا، ومؤمتنً ا ونذيريً الناه كافة، بشريً  إىليلب، رسول اع هذا كتاب كتبه حممد بن عبد اع بن عبد امل"
لل ايد  - اا ح يًماسال والبياان، وكاان عزيازً ي ون للناه علاا اع حماة بعاد الري  وديعة اع يف ضلقه، ولئالّ 

باان اضااارث باان كعااب، و هاال مّلتااه، ويميااع ماان ينتةاال دعااوة النصااريانية يف شااريق ا رم و ريهبااا، قرييبهااا 
، ا، سّنة منه وعدالً منشورً  ا، وسمالً ا مريعي  ا هلم عهدً فصيةها وأعممها، معريوفها وجمهوهلا، كتابً  وبعيدها،

ومن ضّيعها ون ب العهاد . ا، وملا فيه من اخلري م تأهالً من رعاها كان باإلسالم متم  ً : و ّمة حمفوظة
ا، وبذّمتاااه ا، ومليثاقاااه ناقًطااا  فياااه ماااا أماااري ، كاااان لعهاااد اع ناكثًااا اااريه، وتعاااد   إىلالاااذأ فيهاااا، وضالفاااه 

ا كاااان أو  ااريه، بإعيااااء العهااد علاااا نف اااي، مبااا أعيااايهم عهاااد اع ا، ساااليانً ا، وللعنتاااه م ااتوجبً م ااتهينً 
وميثاقه، و ّمة أنبياسه وأ فياسه، وأولياسه من املؤمنني وامل لمني، يف ا ّولني واآلضريين،  م  وميثاقي وأشّد 

أحفا  أقا ايهم يف  ن حال الياعاة وإيثاار الفرييطاة، والوفااء بعهاد اع؛ أنما أضذ اع علا ب  إسارياسيل ما
ا كان يت، وأتباعي من امل لمني، يف كل ناحية من نواحي العدّو، بعيدً ثملورأ خبيلي ورجلي، وسالحي وقو  

ا، وأن أمي جانبهم، وأ ّب عانهم، وعان كناس اهم وبايعهم وبياو   الوا م، ا كان أو حريبً ا، سلمً أو قرييبً 
ومواضااع الريهبااان، ومااواطن الّ ااياا، حيااب كااانوا ماان جباال، أو واد، أو مملااار، أو عمااريان، أو سااهل، أو 

ا، مبااا أحفا  بااه نف اي وضاّ اا ، ا و ريبًاوأن أحاريه دياانهم وملّاتهم أياان كاانوا؛ ماان بارّي أو حباري، شااريقً . رمال
. ونة، أو تبعةؤ ه، أو موأماين، من كل أ   وم ريو  وأهل اإلسالم من مّل ، وأن أدضلهم يف  ّم  وميثاقي

. ا عنهم كّل عدو، يرييدين وإياهم ب وء، بنف ي، وأعواين، وأتباعي، وأهل مّل وأن أكون من وراسهم،  اب  
وال يصاال  لاا  إلاايهم، . رعااايتهم وحفلهاام ماان كاال م ااريوه وأنااا  و ال االينة علاايهم، ولااذل  جيااب علااي  

وأن أعاازل عانهم ا    يف املااؤن الا  حيملهااا . وأ ااةاا الاذاّبني عاان بيطاة اإلسااالم معاي حاىت يصال إ   
ولايس علايهم إجباار وال إكارياه علاا شايء مان . أهل ايهاد من الملارة واخلارياج، إال ماا طاباو باه أنف اهم
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 ل ، وال تمليري أسقف عن أسقفيته، وال راهب عن رهبانيته، وال ساس  عن ساياحته، وال هادم بياو مان 
فمان فعاال . نااسهم يف شايء مان أبنياة امل ااجد، وال مناازل امل المنيهم، وال إدضاال شايء مان بعِ يي بياو  بِا
 .فقد ن ب عهد اع، وضالف رسوله، وحال عن  ّمة اع ، ل 

وأن ال حيماال الريهباااان وا ساااقفة، وال مااان تعبّاااد ماانهم، أو لااابس الصاااوف، أو توّحااد يف ايباااال واملواضاااع 
يقتصري علا  ريهم من النصار ، ممن ليس مبتعّبد وال  ا من ايزية أو اخلرياج، وأناملعتزلة عن ا مصار شيئً 

للم المني وقاوة  إعاناةً  سانة، أو ثاوب حاربة، أو عصاب الايمن؛ راهب وال ساس  علا أربعة دراهم يف كل
وإن مل ي ااهل الثااوب علاايهم طلااب ماانهم ونااه، وال يقااّوم  لاا  علاايهم إال مبااا تييااب بااه . يف بيااو املااال

والتماااااارا  العليماااااة يف البةاااااري وا رم،  اخلااااارياج، والعقاااااارا ، وال تتمااااااوز جزياااااة أ اااااةاب. أنف اااااهم
كثاري أواستخرياج معادن ايوهري والذهب والفطة، و وأ ا موال الفاشية والقوة ممن ينتةل دين النصريانية، 

وال ييلاب  لا  . ا من ايمهور يف كل عام، إ ا كانوا للمواضع قااطنني وفيهاا مقيمانيمن اث  عشري درهً 
 .ليس من قيّان البلد، وال أهل االجتياز ممن ال تعريف مواضعهمن عابري سبيل 

ماان ي اون يف يااده مارياث ماان مارياث ا رم، مماان جياب عليااه فياه لل االيان  علااوال ضارياج وال جزيااة إال 
وال جيااار عليااه، وال حيماال منااه إال قاادر طاقتااه وقوتااه علااا عماال . حاال، فيااؤّدأ  لاا  علااا مااا يؤّديااه مثلااه

 .ا، وال يتماوز به حّد أ ةاب اخلرياج من نلرياسهوال ي ّلف شييً . ل وري اا رم وعمار ا وإقبا
عدوهم، ملالقاة اضريوب وم اشفة ا قريان،  إىلوال ي ّلف أحد من أهل الّذمة منهم اخلريوج مع امل لمني 

 اون وأن ي. ، علاا أن ال ي ّلفاوا  لا وإمناا أعياوا الذماة علاي  . فإنه ليس علاا أهال الّذماة مباشارية القتاال
اضااريب الااذين  إىلوال ي ريهااوا علااا جتهيااز أحااد ماان امل االمني . ا ماان دوهنااما عاانهم، وجااوارً ابًااامل االمون  ب  

في اون مان فعال  لا  مانهم  أن يتربعوا من تلقاء أنف هم، يه عدوهم، بقوة وسالا أو ضيل، إالّ يلقون ف
 .به ئوفِ ريف له، وك  د عليه وع  ربع به، م  وت

الي الفِ تياااِب ِإال  جت يا ويالي } ا علاا اإلسااالم؛ملّاة النصاريانية كريًهاا وال جيارب أحاد مماان كاان علااا بِاال ِ  ِهاايي  اِدل وا أيهف
اان   وي ااّف عاانهم أ   امل ااريوه حيااب كااانوا، وأياان   ،و فااغ هلاام جناااا الريمااة. [46: العن بااو ]{ أيحف ي

 .كانوا من البالد
، واملناااع والاااّذب عناااه، والملاااريم عااان وإن أجاااريم أحاااد مااان النصاااار ، أو جااا  جناياااة، فعلاااا امل ااالمني نصاااريه

وال يريفطااوا، وال . عليااه، أو يفاااد  بااه فإمااا ماان  . جرييريتااه، والاادضول يف الصاال  بينااه وبااني ماان جاا  عليااه
 . ين أعييتهم عهد اع علا أّن هلم ما للم لمني، وعليهم ما علا امل لمني ؛ ذلوا، وال يرتكوا هالً 

واساتوجبوا أن يااذّب اسااتوجبوا حال الاذمام، والاذّب عاان اضريماة، ماا علاايهم بالعهاد الاذأ  وعلاا امل المني
 .حىت ي ونوا للم لمني شريكاء فيما هلم، وفيما عليهم عنهم كل م ريوه،

ا ال يرييدونه، وال ي ريه أهل البنو علا تزويج امل المني، وال يطااّروا يف  لا  وال حيملوا من الن اا شييً 
. بييبة قلوهبم، وم احمة أهواسهم، إن أحّبوه ورضوا به ال ي ون إال   ا؛  ّن  ل ا وأبوا تزوجيً إن منعوا ضاطبً 
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إ ا  ار  النصريانية عند امل لم، فعليه أن يريضا بنصريانيتها، ويتباع هواهاا يف االقتاداء بريؤسااسها، وا ضاذ 
فمن ضالف  ل  وأكريهها علا شيء من أمري دينها، فقد ضالف عهد اع . مبعامل دينها، وال مينعها  ل 

 .عصا ميثاق رسوله، وهو عند اع من ال ا بنيو 
رفاد مان امل المني  إىلوهلم إن احتاجوا يف مريّمة بيعهم و وامعهم، أو شيء من مصاحل أماورهم وديانهم، 

ا علايهم، بال تقوياة هلام علاا وتقوية هلم علا مريّمتها، أن يريفادوا علاا  لا  ويعااونوا، وال ي اون  لا  دينًا
 .ول اع موهبة هلم، ومّنة ع ورسوله عليهممصلةة دينهم، ووفاء بعهد رس

ا، أو ، أو عونًا، أو دلايالً وهلم أن ال يلزم أحد منهم، بأن ي ون يف اضاريب باني امل المني وعادوهم، رساوالً 
ا. ا مما ي ااه باه اضاريبا، وال شيئً متخربً 

ً
ا، مان ا ع ولريساوله عا ايً فمان فعال  لا  بأحاد مانهم، كاان ظامل

الوفاء هبذه الشرياسو ال  شريطها حممد بان عباد اع، رساول اع  هال  عه يف إميانه إالّ وال ي . ا ّمته متخليً 
أال : منهاا. ا جيب عليهم يف ديانهم التمّ ا  والوفااء مباا عاهادهم علياهمّلة النصريانية، واشرتط عليهم أمورً 

 أوعالنيته، وال يأو ا  حد من أهل اضريب علا أحد من امل لمني يف سريه ا وال رقيبً ي ون أحد منهم عينً 
للم االمني، يريياادون بااه أضااذ الفري ااة وانتهاااز الوثبااة، وال ينزلااوا أوطاااهنم وال ضااياعهم وال يف  منااازهلم عاادو  

ا ماان أهاال اضااريب علااا امل االمني وال  ااريهم ماان أهاال امللااة، وال يوفاادوا أحاادً  شاايء ماان م اااكن عبااادا م
وأن يقريوا من نزل عليهم مان امل المني . صانعوهمبتقوية هلم ب الا وال ضيل وال رجال وال  ريهم، وال ي

  الاذأ مناه ياأكلون، ريي ثة أيام بلياليها يف أنف اهم ودواهّبام، حياب كاانوا وحياب ماالوا، يباذلون هلام الِقاثال
إضفااااء أحاااد مااان امل ااالمني  إىلوإن احتااايج . وال ي ّلفاااوا ساااو   لااا ؛ فيةملاااوا ا    علااايهم وامل اااريوه

عباااادا م، أن ياااأووهم ويريفااادوهم ويواساااوهم فيماااا يعيشاااوا باااه ماااا كاااانوا  عنااادهم، وعناااد مناااازهلم، وماااواطن
 .ا من الواجب عليهمجمتمعني، وأن ي تموا عليهم، وال يلهريوا العدّو علا عورا م، وال  لوا شيئً 

وعلايهم العهاود . ة اع و ّماة رساولهمن  م ا ئ ريها فقد بري  إىلا من هذه الشرياسو وتعّداها فمن ن ب شيئً 
اثيل ال  أضذ  عن الريهبان وأضاذ ا، وماا أضاذ كال ناب علاا أمتاه مان ا ماان والوفااء هلام وحفلهام واملو 

 .به، وال ينقغ  ل  وال يملرّي حىت تقوم ال اعة إن شاء اع
وشهد هذا ال تاب الذأ كتباه حمماد بان عباد اع، بيناه وباني النصاار  الاذين اشارتط علايهم، وكتاب هاذا 

قةافة، عمري بان اخليااب، عثماان بان عفاان، علاي بان أا طالاب، أباو  ّر، أباو  عتيل بن أا: العهد هلم
الدرداء، أبو هرييرية، عباد اع بان م اعود، العبااه بان عباد امليلاب، الفطال بان العبااه، الازبري بان العاوام، 

، سااعد باان معااا ، سااعد باان عبااادة، وامااة باان قاايس، زيااد باان ثابااو، ولااده عبااد اع ،طلةااة باان عبيااد اع
، (كاذا)  بن زهري، زيد بن أرقم، أسامة بن زيد، عمار بن ملعون، مصعب بن جبري، أبو الملالية حريقو 
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عبد اع بن عمريو بن العا ، أبو حذيفة، ضوا  بن جبري، هاشم بن عتبة، عبد اع بان ضفااف، كعاب 
 .3"بن مال ، ح ان بن ثابو، جعفري بن أا طالب، وكتب معاوية بن أا سفيان

 
 وعنادما ،أرضاية مواطناة علاا كيف وضع رسولنا ال ري م هذه ا سس يف التعايش والتعامل هذا النص يبني

أن كال معريكاة ماع اليهاود كاناو يف ال ارية النبوياة عن أساباب الملازوا  البةب ب جند لتيبيل النبوأ،لنأيت 
اع علياه وسالم  ري يهود ب  النطري حماولة ال تيال الريساول  الاب بب نقغ اليهود ملبدأ املواطنة؛ فقد دب  

قتلاه أحاد  عندما جاءهم يف ديارهم ييلب منهم تنفيذ املعاهدة بالتطامن مع امل لمني يف دفع دياة رجالٍ 
ف ان سبب الملزوة هاو تيبيال  ،ولوا ا تياله  لا اع عليه وسلمامل لمني ضيًأ؛ فأظهريوا له املوافقة مث حا

 .مبدأ املواطنة
عاان الصاااسا اليهااودأ ودهااا اور  ،الاا   هبااو ل ااوق اليهااود مل االمةا املااريأة هااوباا  قينقاااع إجااالء وساابب 
فلمااااا قاماااو تعااااري  سااااوء ا  ،يف ضااافري ا دون أن تشااااعريفقااااام باااريبو مااااؤضرية الثااااوب  ،فريفطااااو ،نف اااها

ا .فاجتمع اليهود وقتلوا امل لم ،فصريضو، فماء أحد امل لمني فقتل اليهودأ ن ال اوق لليهاود داللاة وف وكي
 .نقطوها الذين ول نهم هم ،علا تيبيل حقوق املواطنة

 
ال أناه وافال علاا مقارتا إ ،ويف ضيرب ور م التآمري ور م قريار النب  لا اع عليه وسلم بإجالء يهاود ضيارب

 .علا أن يأضذوا نصف الثمري ،اليهود ببقاسهم وقيامهم بزراعة ا رم
 

ومل ميانعهم الريساول  -تاهعلاا ضيور -مشااركني يف التصانيع اضاريا  -يهوًدا ومشاريكني-وكان  ري امل لمني 
ياعي ريس اول  لي  إ  بل كان ي تعري منهم ال االا كماا فعال ماع  افوان بان أمياة؛ ، لا اع عليه وسلم ّماا أيمجف

ريي الّلِه  يل   ّلمي الّ ياف وياني ، هيويازِني  إىلا الّله  عيلييفِه ويسي الي إلييفاِه فيأي ، ًحابفِن أ ميّيةي أيدفرياًعا ويِساال   ِكريي ليه  أيّن ِعنفدي  يفف رفسي
ريِكٌ  ّونيا  يًدا، أيِعريفنيا ِسالييا أيبيا أ ميّيةي " :فايقيالي  ،ويه وي يايوفميِئٍذ م شف ا نايلفقيا ِفيِه عيد  ويان   ."حي  هيذي اًبا  :فايقيالي  يفف أي يصف

ا إلييف ي ونيٌة حيىت  بيلف عيارِيٌّة ميطفم  " :قيالي   ييا حم يّمد    .4" نا ؤيّديايهي
 

ال  اإلِ }تاريك هلاام حريياة التقاضااي يف ديانهم فقااد دين أماا يف التعاماال املا  {جنفِيااِل مبياا أينافاازيلي الل اه  ِفيااهِ ويلفااييةف  مف أيهف
يف ديان  اري امل الم ول ناه حاريام يف  -يف التعامال املادين-؛ ولذا فلو كان هنااك أماري حاالل [47: املاسدة]

الشاارييعة اإلسااالمية؛ فااال يصاا  للم االم أن يعاقااب عليااه  ااري امل االم؛ فاااخلمري حااريام يف اإلسااالم، ول نااه 

                                                
 .86   ،وثاسل ال ياسية للعهد النبوأ واخلالفة الرياشدةجمموعة ال 3
 .3/408زاد املعاد  4
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م  ريه ل، ول ن لو ك ريها مل حالل لد  امل يةي؛ لذا يطمنها امل لم لو أتلفها لملري امل لم أو أف دها
  .بالن بة للمةريما  ال  هلا قيمة عند  ري امل لم كلبس الذهب فإنه ال يطمنها، وه ذا

 
 .وه ذا جند مبدأ املواطنة ميبًقا يف ال رية النبوية

 
 :اء الراشدين وبعض الفقهاء نموذًجاالتطبيق العملي للمواطنة عبر السنين عند الخلف: الثاني

ومااا  ،فاااء الرياشاادين طبقااوا هااذه املواطنااةاخللساانمد أن فااإ ا تناولنااا عصااري الرياشاادين وفاال ال ااياق التااار ي 
 أناهاملعاريوف بال  ، اري  اةي  - ل علايهمطريد  ري امل لمني وضاي  أنه يشاع عن سيدنا عمري بن اخلياب 

حادوث تطاييل علايهم ب ابب مان  اضوفًا ؛اأهل الذمة ضريً بأو ا  ،يد أا لؤلؤة اجملوسي عند مقتله علا
يقادر علااا  أنااه الأضربه بفا ؛ف ااأله سايدنا عمااري ،لل اان ويت او  شاا  يف ا اوجاد يهودي اا يف حياتااه و  .مقتلاه

 واملعريوف .وأمريه بايلوه مبنزله ،ه من بيو املالسعيابل وإ ،عدم أضذ ايزية منهب  فأمري عمري ،دفع ايزية
  .الزكاة وجتارا  امل لمني من رد بيو املالامو  أن
 

 اوية وجاد درًعاامع من قتال لما رجع علي  فواضًةا؛  اتيبيقً ل املواطنة ييب   رضي اع عنهونري  سيدنا علي ا 
 .درعااي ويف ياادأ: فقااال اليهااودأ .مل أبااع ومل أهااب، درعااي: فقااال علااي ،لااه افتقااده بيااد يهااودأ يبيعهااا

شاهادة : فقاال شاريي . با اقنارب واض ان  ،نعام: قاال  هال لا  بيناة: فقال له شريي  ،ي ريي ش   إىلفاضتصما 
 حاىت قلايالً  ان مطاإوماا  ،و هب فأضذها ،درع لليهودأالب شريي  القاضيفة م  .االبن ال جتوز لألب

شاهد أ !درع  الاالقاضاي وحي ام ب إىلنا وأماري املاؤمنني أحنت م  ،أشهد أن هذه أح ام أنبياء :قالرجع و 
 .من بعريك ا ورق ا ضذأنا أو  ،الدرع ل  هن هذإ: قالمث  .رسول اع ان حممدً أشهد أله إال اع و إن ال أ

 .ةدرع ل  هديالف ،سلموما دمو قد أ :رضي اع عنه له علي فقال
وقد حفلو اخلالفة الرياشدة بنما ج مطيئة كثارية  اري هاذه علاا املواطناة تباني املانهج اإلساالمي الصاةي  

 ،ملمورة للفقهاء ال يعريفها ايمهاورم ول ن ما يثري الدهشة أن هناك آراءً من القطية بعيًدا عن املزايدا ، 
إ ا  بعاااغ ال ااالف يعياااون الريهباااان؛ فقاااد كاااان  ااادقة الفياااري يف رمطاااانمثااال جاااواز إعيااااء الريهباااان مااان 

 . إ ا كانوا حمتاجني للريهبان ونص الفقهاء علا جواز إعياء الصدقا  والزكاة ،وجدوهم حمتاجني
 ن كثاريًا ماان العاوام يلنونااه متشاادًدا  ؛ة املواطنااة، وأقاول املللااوموقاد طب اال الفقياه الشااهري املللاوم اباان تيمي ا

للمواطنة له موقف شهري؛ حيب قام  كثرية نقل املتشددين اإلسالميني عنه، ول نه يف تناوله   إىلن م تندي
أن يفا  ابان تيمياة وطلاب مناه  هيلذهب إف ،ري عدد من امل لمني واليهود والنصار أسبمل  التتار قازان 

ابان تيمياة وتيبيًقااا  ل لاه سارياا ا ساري  امل المني فقاو، ول انيلِافوافال إكرياًماا للشايل علاا أن ي   ،ساريهمأ
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ل له سارياا مجياع يلِ ل قازان أن ي  بِ فقي  .من أهل امللة وال أهل الذمة نفريط يف أحدٍ  إننا ال: للمواطنة، قال له
 . ا سري 

 
لعدم اخللو بني شأن  ؛الفريجنة مييلقون عليهامل لمون وعند وفود اضمال  الصليبية علا امل لمني كان 

اماع فاي  االتيبيال وال اياق التاار ي مت اقً ن كاا ن  إفا. اضريب وكوهنم م يةيني  وكاناو ،م ال تااب وال انةهف
ااف ااوف  ،موضااع التيبياالولااو وضااعنا هااذه ا  ااول يف قطااية املواطنااة  ،عليهااا ااري أ ااول ن وااة هااذه  لّ   

 .اإلش الية
 

، هلاا ايزياةأو  ، و التي يستتند لليهتا راف تو المواطنتةيتحدث عن العديد من النصوص  :المحور الثالث
اري مي اقياتِل وا ال ِذيني ال يا ؤفِمن اوني بِالل اِه ويال بِاالفيايوفِم اآلِضارِي ويال}: قول تعاىلي  يياِدين وني لل اه  ويريس اول ه  ويال حي يري م اوني مياا حي

زفييةي عينف ييٍد ويه مف  ياِ ري وني    .[29: لتوبةا]{ ِديني اضفيل  ِمني ال ِذيني أ وت وا الفِ تيابي حيىت  يا عفي وا ايِف
 

فهذه اآلراء تتةدث عن  .ار ختالف املنهج اإلسالمي الواض وهناك أقوال لبعغ الفقهاء عن مع  الصمل
اااوهاااو ح  ) ~اإل الل، ول ااان اإلماااام الشاااافعي  باااني  أن املقصاااود بالصاااملار هاااو انصاااياع  اااري ( ة يف اللملاااةم 

 . ، ووالسهم هلا علا  ل امل لمني لتيبيل ح م اع يف البالد
 

ال جتياز  -ماثالً - ومن ايديري بالذكري أن الشرييعة اإلسالمية أفطل لملاري امل المني مان قاوانينهم؛ فامل ايةية
وهااذا ممااا ي اابب حريًجااا وضاايًقا شااديًدا للم اايةيني الااريا بني يف اليااالق، وياادفع  ؛اليااالق إال لعلااة الزنااا

ت اام  باااليالق؛ لااذا سااالمية بينمااا الشاارييعة اإل .حبثًااا عاان حلاام اليااالق ؛بعطااهم لتمليااري ملتااه امل اايةية
بااني ا ديااان، وتاارتك ا مااري  -يف أح اان حاال ااا-فتيبيقهااا أفطاال للم اايةي ماان العلمانيااة الاا  ت اااوأ 

 . هل الدين يف  ديد ما يريونه
ن أ ، و كريضرييبة الدمأوض  فيه أهنا ا شبل النعماين عن ايزية  م  هم كتبه مؤر  هندأ ي  موهناك مقال 
ا مقابال أن يقاوم امل المون حبماياة أهناو  ،سالمياييش اإل هو اإلعفاء من املشاركة مع سالمأ لها يف اإل
أن و  ،يف ا  اال سااالميإأن م ااألة اخلااتم وايزياة اضاارتاع  ااري  ت ااب الملااريبينيو كااري بعااغ ال     اري امل االم،

رضاي عماري  وعنادما جااء نصاار  تمللاب  ماري املاؤمنني .هباساالم وهاذ  وجاء اإل ،بيزنييأو أ لها فارسي 
هاؤالء : وقاال، رضي اع عنهل بِ قي  .ها زكاةضعفها وس   ذف فخ   ،حنن نأنف من كلمة جزية: قالوا لهو  اع عنه

  .ايملريها أبدً لن ي  مل ،ينمن الد   فلو كانو ال لمة شيًئا .بامل ما اوقبلو رفطوا االسم  ،مقا قوم
 .رضي اع عنهوأىب أن يلملي ما أقريه عمري  ،رضي اع عنهومن بعده جاء عثمان بن عفان 
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 ؛ريقااب عناد دفاع ايزياة فهاي تشابه كارنياه ايامعاة لليالاب، أو بياقاة اهلوياة الشخصاايةوخبصاو  ضاتم ال
ضاتم وضاع اضارب الفوسافورأ علاا ا  اابع يف  أيًطاا ل ي ي عرييف من دفع ايزية ممن مل يدفع، وهي تشبه

 .االنتخابا 
 

لم تشاااار ح ااان هااام لموهنااااك تصاااريي   ،وا ماااري ا هااام أن الشااارييعة ال تيبااال علاااا النااااه إال باالضتياااار
حمماد جنياب عان تيبيال الاريسيس املصاريأ وقتهاا حينما أعلان  ،م953 ضوان سنة اهلطيب املريشد الثاين لإل

ال نريياد تيبيال الشاارييعة : الاذأ ضاطاب الدولااة قااسالً  مريشاد اإلضاوان بااريد   وائاوجِ ف   مث ،النااهففاريا  ،الشارييعة
  النااه علاا تيبيال الشارييعة فااال  ا  او  إو  ، ااتفىت فياه النااهدأ باساتفتاء عاام ي  ناانإمناا  ،باأمري مان أحاد

 ؛لشرييعةابتيبيل ومع   ل  أن أمامنا ال ثري إلقناع الناه  .ما علا الناه اضتيار ي  م   حد بأن ميلي 
 .اضريية ت بل تيبيل الشرييعة وليس الع س إ  إنّ 
 ؛وهاذا كاالم  اري  اةي  ها،ديام ألة بناء ال ناسس يقول بعغ الفقهاء بعدم بناء ال نااسس وال جتدويف 
كما أن فقهااء مصاري أثبتاوا أهنام أنطاج مان فقهااء الشاام يف . الذأ  كريناه يقول بملري  ل النص النبوأ ف

هاذا ا ماري؛ فقاد اساتفىت ال اليان املصاريأ يف القارين الرياباع اهلماريأ اإلماام اللياب بان ساعد الفقياه املصاريأ 
وقااد نقاال آدم متااز هاااذه  .ماان عمااارة ا رم فأفتاااه بأهنااا ،وف عاان ح اام بناااء ال ناااسس وجتدياادهااملعااري 

 .(اضطارة اإلسالمية يف القرين الريابع اهلمريأ)الفتو  يف كتابه 
 اساالمي ال أجاد مانًعاإوأناا كريجال ديان  ،وجيب أن نقف وقفاة منصافة يف قطاية التبشاري بالادين امل ايةي

ملالل حاجاة الناااه ماان ي اون  لاا  يف إطااار اساتخدام واساات ل ان بشااريط أالّ  ،شااريا دينااهمان  امل االم ريلملا
ييد  الل ِه } :ليس هناك ألعن من قول اليهودف ؛عريم اضقاسل فقومي نه  ومن مثي   .ن ايناملال أو املوقف اإل

ااود  ع زييافاارٌي ابفاان  الل ااِه ويقياليااِو الن  } ،[64: املاساادة]{ ميملفل وليااةٌ  ِ ااي   ابفاان  الل ااهِ ويقياليااِو الفيايه  : التوبااة]{ صياااري  الفمي
مماا قالاه يقاول أكثاري لق ايس  مل ياأ ِ و . [73: املاسادة]{ ثياةٍ هي ثيالِاب  ثيالليقيدف كيفيريي ال ِذيني قيال وا ِإن  الل  } ،[30

ن فلايس هنااك ياولاو عاريم حقااسل دا ا حل ان إو  ،والقريآن واض  وعريم هاذه اضقيقاة بوضاوا القريآن،
 م930 شيخة ا زهري مان سانة وهناك نص مب ،فهذا ال يص  ..ت تملل حاجا  الناه الل ن  ،مش لة

ن التبشااري يف الاادين امل اايةي يعتمااد علااا اسااتملالل حاجااا  إ :للشاايل علااا أمااد اللااواهريأ يقااول فيااه
و  عااان اقااد و االو   شاا  :م932 ساانة يف ويقااول  ،و كااري يف الاانص ضاابو بعثااا  تبشاااريية .الناااه

  .مصرييف بعغ املبشريين الذين يقومون مبهامجة االسالم يف موطنه وبالده حىت 
 ،ومقارعاة الادليل مبثلاهاملباحثاة  ةطرييقام كاانوا يقتصاريون علاا ولو أهنا ،سالمإ ن فهناك طعن يف عقيدة اإل

ل اانهم ي ااتمللون سااذاجة امل تطااعفني ماان الفتيااا  والولاادان امل االمني بصااريفهم عاان الاادين  ،هلااان ا مااري
أهنم وقد  اع  .ملدرسية و ريهاال تب ا عن طرييل  لا اع عليه وسلم االسالمي باليعن فيه ويف الريسول

واء والتاااأثري يف  ااابوسااااسل اإل اااماوية الماااا ال تقاااريه الشااارياسع  بااال يتمااااوزون إىل ،يقفاااون عناااد هاااذا اضاااد ال
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رساا  إحاالوا بيا  وباني أهلاي ب: أحد املتنصريين أهنام -مثالً - فيذكري .ما أرادواهلم حىت يتم  ،امل تطعفني
 .لبالد ناسيةضفية 

 
نااه كااان أي عِ يااد   ا ، وكااانياامااع الناااه حولاه يف الثالثينجيكااان و أحاد املبشااريين  االبنااا علنًااوقاد ناااظري اإلمااام 

أناو تقاول  :البناالاه فقاال  .مل جياد أفطال مان ختلايص امل اي  لاه  ناه ؛ريم لًما أزهريي ا حيف  القريآن وتنص  
   لقريآنل اوحافلً  ان  كنو أزهريي  إ

  .نعم :فقال
   برياهيمإرة أول سو  اءةأت تييع قري  :له فقال
  .ال: فقال
شاريوط ختاربين بت اتييع أن أ :قاال لاهمث  .اا وال  فا  القاريآن ومل ت ان م المً نو مل ت ن أزهريي اأ إ ن: قال

 .اا قوي  إىل أن أفةمه إفةامً فبدأ بالتةاور معه يف القريآن وامل ي   ،ف  و   ةة الوضوء
وكل ماا قاام باه شايل ا زهاري أن  ،( ملا ا أنا ملةد)كتابًا عنوانه  أدهمساعيل إكتب   أيًطا ويف هذه الفرتة

وبالن اابة  ،فامل ااألة هنااا تااريتبو بعااريم ف ااري. ( نااا مااؤمنأملااا ا )وجاادأ ي تااب  فرييااد جعاال الشاايل حممااد
وأقاف  ،هو الاذأ أرفطاهل ن استملالل حاجا  الناه  ،اسالم أبدً ن ان لديه عقل فلن يتخلا عن اإلإل

، فأناا ضاد أن ي اتملل ري إساالمية تاأيت علاا  اري حاجاا  النااهف رية سواء إسالمية أو   ةوضد أيضده 
من املشاريكني أن وقد قبل الريسول يف  ل  اضديبية  .ل ي يدضله اإلسالم -مثالً - م يةيحاجة م لم 
فهاال هناااك  .لي اع عليااة وساالم ااو هااب للمشااريكني فااال يريدونااه إليااه ماان أشااريك أمااا  ،ماان أساالمهلاام  يااريد  

 ! من  ل  ريضا أكثرياهتمام بال
  .عند الفقهاء اي  دين االستملالل هي أ ل سياسي قبل أن ت ون أ الً إ ن فم ألة 
 :مصادر األخطاء: المحور الرابع

يف أدبياااا  ويف واقاااع وعنااد التةااادث عااان مصااادر هااذه ا ضيااااء وشااايوع هاااذه النلاارية اإلقصااااسية ل ضاااري 
تااريك امل االما   اهلااياااء عدياادة، وأو  يقعااون يف أضن الباااحثني يف هااذه القطااية جنااد أن سااببها أ ،امل االمني

لو أ ول  ة ربع نعيدهاوهذه ا  ول  ،سالميةفنةن نرتك ا  ول اإل .سالميةوالعموميا  وا  ول اإل
  :لنالز مناها يف قطايا اآلضري ما ح   
فالعمال باه  ماا جااء يف هاذه ا  اولف ة؛الصاةيةالشرييعة الواردة يف ال تاب وال نة نصو    يم  - 

 ا اعتمادنا ماع إو  .علا أ اةابه ومن ضالفها فليس منها وهو رد   ،به  ةي فالعمل  له واملوافل ،واجب
ا هااو ماان م ااتلزما  هااذه مباااآلضااري نصااو  ال تاااب وال اانة والفهاام هلااا والنصااو  الصااةيةة والعماال 

  .خلريجنا من هذه ا زمة - النصو 
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يف الوطن الواحد فهو  اف ل ما حقل مصاحل املشرتكني معً  ،قبول ما تقتطيه املشاركة يف املال والوطن -2
  .وضريب املفاسدة علا جلب املصاحل والشرييعة مبني   ،وكل ما أهدرها فهو باإلهدار أوىل وأحل ،جاسز

 
نياااا بياااِ  آديمي } :يقاااول تعااااىل ..واإلساااالم ديااان اإلن اااانية ،اإلن اااانيةإعماااال روا ا ضاااوة  -3 { ويليقيااادف كيري مف
 ناافٍ موكال قاول  ."دم وآدم مان تاريابآلم  اكل" :ياه وسالم الا اع عل ويقاول الريساول .[70: اإلسرياء]

  .سالم العليمن روا اإلعفقد  فل  ،لريوا ا ضوة
 .و يانة اضقوقوالعدل  اإلسالم دين الق و -4

 إ  ؛بالتأكياد لاه تأويال آضاري فاالفريعي ،؛ فلو جاء نص فريعاي يهادم أ ااًل كلي اااوهذه ا  ول ال تشذ أبدً 
بنياة علاا موهاو أن الشارييعة  ،وهاذا ماا قالاه ابان القايما  ول ال لياة اإلساالمية،  يف ضوء لايزسيا  تؤو  

 املصالةةمان و  ،الللام إىلف ل ح م ضاريج مان العادل  ؛كلها ح مةو مصلةة كلها و كلها رمة و  ،العدل
  .فهو فاسد العبب إىلومن اض مة  ،املف دة إىل

وا مخ ااة شااريوط للةااديب وضااعقااد  العلماااءف ،اعلم أن الاانص بااه علااة مااافاا ،صاافةنااص هبااذه ال دِجااولااو و  
املانت أماا و  ،هاو االتصاال والطابو والعادلفال اند ا ما يف أم   .ثنني باملنتاو  ،ثالثة بال ند :الي ون  ةيةً 

 أن ي ون ف
ً
  .والعلة ذو من الش اسامل

 -رضاي اع عناه- سايدنا عماري فماثالً  ؛حمم النص الشريعيكذل  من ا سباب إعياء اضدث التار ي 
 ن التاااريل  ؛وبالتاا  هااذا  اري  ااةي  ا،شااريعي   اقاام بفعاال معاني ونباا  علااا هاذا اضاادث التاار ي ح ًماا

واخليأ  ،قارن بال تاب وال نةريجع وي  فأ ل أعمال امل لمني والصةابة جيب أن ي   ،ليس من أدلة التشرييع
  .أن جنعل هذه ا حداث التار ية مصدر تف ري وليس موضع تف ري

 م علاا شايءح اإ ا كاان قاد فاأأ أحاد مانهم  ،كابن تيمياة وابان القايمعلم  أهل البعغ ديس كذل  تقو 
 ،للتشاارييع اوجيعلهااا مصاادرً  ،العمرييااة مااثالً  ي ااتند للعهاادة اا م االمً ا، فتمااد باحثًاافقااد ح اام يف أيامااه قاادميً 

 عاالوأف لاقاو أوهاذا ضياأ قاتال عناد االستشاهاد بقطاية مان  . اند و اةي م  عن الريساول  ا بقولٍ هويشبه
  .مث نب  عليها ،الصةابة

 وهااعترب وامبنياة علاا أحاداث  اوقاد أضاذوا أح اًما ،اضاريوب  حدإحداث ضيانة يف أيف كذل  الطلوع 
تادليل بعاغ اض اام لابعغ  اري امل المني كاذل  و  .اض م ا  لي هو العدل والرب والق و بينما ، فتو 

مان  يًئافصنع ش ،امل لمني أعلا منجعلوهم  لمني و  ري امللوا فقد دل   ؛يف املنا ب مثل الدولة الفاطمية
  :يقول ابن النو  املعريأوهذا الذأ جعل الشاعري املصريأ ال اضري  ،القلوب يفاضزازا  

 ذا الزمان قااد بلملاواها يهاود
  اياة آمااهلم وقااد مل ااوا
 العاز فيهاام واملاال عنادهم
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 ومنهاام امل تشااار وامللا 
 نصةاو ل م يا أهل مصاري قاد

  اود الفلاقد  ، دوا ااااو  
 

املشايل والعلماء  فو ارأ  ابن عابدين عندما و . افليصب  يهودي  والعلو يف الدولة أراد الو ول  منمبع  
 : قاسالً بالشعري  علا اليهود تمل 

 اءاوأمري منها رفعة ال فه *** ريةاأحبابنا نوب الزمان كثي
 وأر  اليهود بذلة الفقهاء *** فمىت يفيل الدهري من س رياته

 
 أن جياب اعاني ضييبًافالاذأ ي   م؛  20قبال ثاورة يناايري  يف مصاري المني املنعيشها حنن  كنا  وهذه ا شياء
يف حني ال يوجد ق ايس واحاد ممناوع  ،عدده صاال حي  من ويوجد من املمنوعني من اخليابة  ،ميري با من
أما عنادنا فشايل ا زهاري واملفا  وحاىت علمااء  ،الضتيار اضريالبابا شنودة  تاره امل يةيون باو  .من اخليابة

 . تارهم ا منا زهري 
 م الدولة ل  أن ت  ل ن  ،للدولة  طع ن الشعبسابقة تار ية؛ حيب ا  ل أهي ق ينيني وفاء قطية و 

 ،ياوكاال هاذه القطااا !مااا مل حيادث يف ا ولااني واآلضاريين فهاذا ،يهااة  اري ح وميااة وهاي ال ني ااة مواطناةً 
 . ال ن تييع نفيه اتصنع تفخيخً  ،بيناشئنا أم أ

وهاي  ،فانةن لادينا العدياد مان اضاوادث ك اقوط ا نادلس و ريهاا ،هاو إرث اضقاد التاار ي آضري شيءو 
 ؛وهاذا ضياأ ،ىبي شاء أم أي  ،سالمييف  هن الباحب اإل هي ثابتةحوادث كبرية ال ن تييع القطاء عليه، و 

 . لي تييع تقييمها ؛وليس  تهاا حداث   ن الباحب جيب أن يصب  فوق
علااااا ساااابيل  سااااالمييف ترياثنااااا ا دا اإلهااااذه بعااااغ أسااااباب شاااايوع الثقافااااة اإلقصاااااسية ل ضااااري وضتاًمااااا ف

 .القطايا هبا تفا يل أكرب وأكثريف وإالّ  ،تلخيصال
 


