بسم هللا الرحمن الرحيم
مفهوم المواطنة

مفهوم المواطنة :
إنساني كلما مرت جنازة يهودي يقف لها ،قال :يا رسول اهلل إنه يهودي! قال:
أليس إنساناً؟
هناك معنى أدق ،حينما دخل النبيي الكيريا المدينير أرسيى ماهومياص معاوي اصر وأنيما ايي أمي

الحاجير إلييه،

ماهييوا المواةنيير ،ماهييوا المعييايق ،مييالا قييالل قبييل أا أقييول لكييا مييالا قييال ،مييا حقيقيير بنييير ي يير ل ي يير ايهييا أو
و نيييوا ،وايهييا خييزرو و نيييوا ،وايهييا أو

مسييلموا ،وخييزرو مسييلموا ،ويياروا أربعيير ،وايهييا نوييار  ،وايهييا يهييود،

وايها موال ،وايها أع ار  ،اقال قولمه الرائعر المي ينبغي أا مكم بماء الله  ،قال:
"أهل يثرب أمة واحدة ،سلمهم واحدة وحربهم واحدة ،لليهود دينهم ،ولنا ديننا".

والعييالا اليييوا ت يحميياو إلييى يييء أعهييا مييا حاجمييه إلييى ماهييوا المواةنيير ،اييي معبييير خيير المعييايق،

بالمعبير ال الث السلمي األهلي ،هلا الماهوا أرساه النبي عليه الوالة والسالا.
لغة العمل أبلغ من لغة القول :

ايا أيها األخ المقيا اي أسمراليا ،هلا األسمرالي لا يق أر القرا ،ولا يق أر سنر النبي العدناا ،ولا يقي أر كمي

الاقه ،اإلسالا عنيده هيو أنيت ،ايللا ليا مكيا مسيمقيماص ي يكك باإلسيالا ،ليللك أنيت أيهيا المسيلا المقييا ايي أسيمراليا كميا

قال النبي:

"أنت على ثغرة من ثغر هذا الدين ،فال يؤتين من قبلك"،
أنت اي بلدك إلا أخةأت يقال :االا أخةأ ،أما هنا إلا أخةيأت ايقيال :اإلسيالا أخةيأ ،أنيت هنيا سياير
اإلسالا.

بل إنه ينبغي أا محمل رسالميا ،األولى رسيالر ميا أمميك المسيلمر إليى هيلا البليد الةيي

ما خاللك عا اإلسالا ،المؤما وادق ،أميا ،عايف ،حليا ،منوف.
لللك قالوا:

لغة العمل أبلغ من لغة القول

ليمعيرف النيا

ايا أيها األخ الكريا المقيا اي هلا البليد ،أنيت ايي هيلا البليد ينبغيي أا محميل رسيالر اإلسيالا ،ت بأقواليك

بل بأاعالك ،والدعوة باألاعال أبلغ ما األقوال ،أنا أسميها الدعوة الواممر ،لك جار أسمرالي ،أنت وادق.

ميرة إنسيياا يونيياني زار مركيييا ،القويير مييؤ رة جييداص ،ت يوجييد محييالت ،وت انييادق أبييداص ،ةييرق باب ياص ت علييى

المعيييا ،ايمإ إنسياا مركيي مسيلا ،قيال ليه :هيل عنيدك مكيياا أنياا اييهل قيال ليه :ةبعياص ،عنيدي بيمياا ،هيلا البييت لييك،
غرار ضيوف ،ونوا ،ومةبخ ،وةعاا ،دخل هلا اليوناني الغير مسلا ها أا لهلا اإلنساا المركي بيماص انياص ،اسميقه

وباحاص وجده نائماص أماا البيت محت جرة ،ارق ا ار اص و ناا ،يقسا باهلل أنه أسلا.

واهلل كييل واحييد ميينكا بمعاملمييه الةيبيير ،بوييدقه ،بأمانمييه ،بلخالوييه ،بلمقيياا عملييه يكييوا أكبيير داعييير اييي

أسمراليا ،هله الدعوة الواممر ،ت محماو إلى علا ،محماو إلى اسمقامر.
بسب

لللك أنا ت أودق إنساناص اي أوربا ،وأمريكا ،أو بأي مكاا ،أو بأسمراليا غير مسلا دخل اي اإلسالا إت

مسلا وجد منه موقااص أخالقياص ،اأنت دوا أا م عر بلمكانك أا مكوا أكبر داعير اي هلا البلد.
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