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 مقدمة  
 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وبعد: 

فال يشك مسلم له أدىن بصرية ابلتاريخ اإلسالمي يف فضل العرب املسلمني، وما قاموا به من 
 القرون املفضلة، وتبليغه لكافة الشعوب، والصدق يف الدعوة إليه، واجلهاد  محل رسالة اإلسالم يف 

لنشره والدفاع عنه، وحتمل املشاق العظيمة يف ذلك، حىت أظهره هللا على أيديهم وخفقت رايته يف  
وأعدل   نظام  أكمل  اإلسالم  صدر  يف  اإلسالم  دعاة  أيدي  على  العامل  وشاهد  املعمورة،  غالب 

يف   ورأوا  اإلسالم  حاكم،  يف  ووجدوا  واآلخرة،  الدنيا  خري  من  وينشدون  يريدون  ما  اإلسالم كل 
والوالة   املستبدين،  وظلم  العبيد،  عبادة  من  واحلرية  والكرامة  العزة  هلم  تكفل  سعيدة  حياة  تنظيم 
وتطهر   تصلهم ابهلل،  عظيمة  بعبادة  سبحانه:  عالقتهم ابهلل  تنظيم  اإلسالم  ووجدوا يف  الغامشني، 

م مبناجاته،  قلوهبم  والتلذذ  له  الذل  وكمال  هلل  احلب  غاية  فيها  وتغرس  والكرب،  واحلقد  الشرك  ن 
يف   وجدوا  يغفلوا  أن  أو كادوا  غفلوا  حقه كلما  وعظيم  ابهلل  وتذكرهم  وأبنفسهم،  برهبم  وتعرفهم 

 وماذا جيب عليهم من حقه والسري يف سبيله.   اإلسالم تنظيم عالقتهم ابلرسول  
الرجل وأهله، وبني ووجدوا يف اإلسال والرعية، وبني  الراعي  اليت بني  العالقات  تنظيم  أيضا  م 

الرجل وأقاربه، وبني الرجل وإخوانه املسلمني، وبني املسلمني والكفار، بعبارات واضحة وأساليب  
الرسول   من  ووجدوا  احلميدة    جلية  أبخالقهم  ذلك  تفسري  إبحسان  وأتباعهم  الصحابة  ومن 

فأحب الناس اإلسالم وعظموه ودخلوا فيه أفواجا، وأدركوا فيه كل خري وطمأنينة  وأعماهلم اجمليدة،  
 وصالح وإصالح.  

والكالم يف مزااي اإلسالم وما اشتمل عليه من أحكام سامية وأخالق كرمية، تصلح القلوب،  
والتمسك دينه،  نصر  يف  والتفاين  سبحانه،  هللا  يف  املودة  من  وثيق  برابط  وتربطها  بينها    وتؤلف 
بتعاليمه، والتواصي ابحلق والصرب عليه، ال ريب أن الكالم يف هذا الباب يطول والقصد يف هذه  
الكلمة اإلشارة إىل ما حصل على أيدي املسلمني من العرب يف صدر اإلسالم من اجلهاد والصرب،  

الرغبة  للعامل من  وما حصل  املعمورة،  اإلسالم إىل غالب  به من محل مشعل  أكرمهم هللا  يف    وما 
السمحة،   والتعاليم  الرشيدة  األحكام  من  عليه  اشتمل  ملا  فيه،  الدخول  إىل  واملسارعة  اإلسالم، 
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والتعريف ابهلل سبحانه وأبمسائه وصفاته وعظيم حقه على عباده، وملا اتصف به محلته والدعاة إليه  
أم خري  بذلك  صاروا  حىت  وأخالقهم،  وأعماهلم  أقواهلم  يف  اإلسالم  أحكام  متثيل  أخرجت  من  ة 

تعاىل: قوله  معىن  بذلك  وحققوا  }   للناس،                            

          }  (1)    هريرة أبو  قال  اآلية كما  كنتم خري    ومعىن 

 الناس للناس.  
من   فهو  ذكرانه،  فيما  اإلسالم  يف صدر  املسلمون  عليه  ما كان  عرف  قد  مسلم  يشك  ال 
الفضل واجلهاد   العرب من  املعلومة بني املسلمني، وال يشك مسلم يف ما للمسلمني غري  احلقائق 

العر  من  إخواهنم  مساعدة  إعالء كلمته، املشكور يف  واجلهاد يف  الدين  هذا  نشر  املسلمني يف  ب 
وتبليغه سكان املعمورة، شكر هللا للجميع مساعيهم اجلليلة، وجعلنا من أتباعهم إبحسان، إنه على  

 كل شيء قدير.  
وإمنا الذي ينكر اليوم ويستغرب صدوره عن كثري من أبناء اإلسالم من العرب، انصرافهم عن  

ال  هذا  إىل  الدنيا  الدعوة  ملوك  وجعلهم  رسالته،  حبمل  وأعزهم  به،  رفعهم هللا  الذي  العظيم،  دين 
وكسروا   الدنيا،  فتحوا  حىت  وإخالص،  بصدق  سبيله  يف  وجاهدوا  لواءه  محلوا  ملا  العامل،  وسادة 
وكانوا  وأنفقوها يف سبيل هللا سبحانه،  مملكتيهما،  خزائن  على  واستولوا  قيصر،  وقصروا  كسرى، 

من الصدق واإلخالص والوفاء واألمانة والتحاب عريب يف هللا سبحانه واملؤاخاة    حينذاك يف غاية 
فيه، ال فرق عندهم بني وعجمي، وال بني أمحر وأسود، وال بني غين وفقري، وال بني شرقي وغريب،  
هللا،   سبيل  يف  جماهدون  والتقوى،  الرب  على  متعاونون  هللا،  يف  متحابون  إخوان  ذلك  يف  هم  بل 

ى دين اإلسالم ال أتخذهم يف هللا لومة الئم، يوالون يف اإلسالم، ويعادون فيه، وحيبون صابرون عل
ميادين   مجيع  يف  النصر  هلم  وكتب  أعدائهم،  مكايد  هللا  ولذلك كفاهم  عليه،  ويبغضون  عليه، 

}  جهادهم، كما وعدهم هللا سبحانه بذلك يف كتابه املبني حيث يقول سبحانه:     

 

 .  110( سورة آل عمران آية: 1) 
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      }   (1)    :تعاىل              }وقال 

  }  (2)  . 

العرب   املؤمنني من  لعباده  املوىل سبحانه  املؤزر من  والنصر  العظيم  الشرف  بعد هذا  مث 
املنحرفة، ويدعون إىل غري اإلسالم، كأهنم مل   أبنائنا خيدعون ابملبادئ  نفرا من  وغريهم، نرى 

ألسال حصل  وما  اإلسالم  فضل  الشامخ يعرفوا  واجملد  والكرامة،  العزة  من  ابإلسالم  فهم 
واجملتمع القوي الذي كتبه هللا ألهل اإلسالم الصادقني، حىت إن عدوهم ليخافهم وهو عنهم  
مسرية شهر، نسي هؤالء أو تناسوا هذا اجملد املؤثل والعز العظيم وامللك الكبري، الذي انله  

يد األبناء  العربية،  املسلمون ابإلسالم، فصار هؤالء  القومية  والتجمع حول  التكتل  إىل  عون 
املصاحل   ولتحصيل  املستعمر،  العدو  من  البالد  لتطهري  وتكاتف  اجتماع  أبهنا  ويعرفوهنا 

 املشرتكة، واستعادة اجملد السليب. 
وقد اختلف الدعاة إليها يف عناصرها، فمن قائل: إهنا الوطن، والنسب، واللغة العربية.  

الل  اللغة مع املشاركة يف اآلالم واآلمال. ومن قائل ومن قائل: إهنا  غة فقط. ومن قائل: إهنا 
غري ذلك. أما الدين فليس من عناصرها عند أساطينهم، والصرحاء منهم، وقد صرح كثري أبن  
وغريه.   اإلسالم  من  األداين كلها  حترتم  أهنا  بعضهم  وصرح  القومية،  يف  له  دخل  ال  الدين 

هو التكتل والتجمع والتكاتف ضد األعداء ولتحصيل املصاحل   وهدفها كما يعلم من كالمهم
 املشرتكة كما سلف، وال ريب أبن هذا غرض نبيل وقصد مجيل.  

وإجياب  إليه  والدعوة  ذلك  على  احلث  من  اإلسالم  ففي  اهلدف،  هو  هذا  فإذا كان 
كة، ما هو  التكاتف والتعاون لنصر اإلسالم، ومحايته من كيد األعداء ولتحصيل املصاحل املشرت 

التكاتف   أن  سليم  لب  ذي  عند كل  ومعلوم  القومية.  وراء  من  يرجتى  مما  وأعظم  أكمل 
والتعاون الذي مصدره القلوب واإلميان بصحة اهلدف، وسالمة العاقبة يف احلياة وبعد املمات  

 

 .  47( سورة الروم آية: 1) 
 .  7( سورة حممد آية: 2) 
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أعظم من التعاون والتكاتف على أمر اخرتعه البشر ومل ينزل به    -كما يف اإلسالم الصحيح  
السماء وال تؤمن عاقبته ال يف الدنيا وال يف اآلخرة. وأيضا فالتكاتف والتعاون الصادر  وحي  

كما يف    -عن إميان ابهلل وصدق يف معاملته ومعاملة عباده مضمون له النصر وحسن العاقبة  
ذكرها   أسلفنا  اليت  الكرميات  جاهلية   -اآلايت  فكرة  على  املبين  والتعاون  التكاتف  خبالف 

 أيت هبا شرع ومل يضمن هلا النصر.   تقليدية مل
وهذا كله على سبيل التنزل لدعاة القومية، والرغبة يف إيضاح احلقائق لطالب احلق. وإال  
فمن خرب أحوال القوميني وتدبر مقاالهتم وأخالقهم وأعماهلم عرف أن غرض الكثريين منهم 

ابل بصرية  أدىن  له  من  يعرفها  أخرى  أمور  القومية  إىل  الدعوة  ومن من  اجملتمع،  وأحوال  واقع 
الدولة، وإقصاء أحكام اإلسالم عن اجملتمع واالعتياض عنها   تلك األمور: فصل الدين عن 

  -بقوانني وضعية ملفقة من قوانني شىت، وإطالق احلرية للنزعات اجلنسية واملذاهب اهلدامة  
االستعمار طراب    وال ريب أن دعوة تفضي إىل هذه الغاايت يرقص هلا  -ال بلغهم هللا مناهم  

تغريرا للعرب عن دينهم،   -وإن تظاهر خبالف ذلك    -ويساعد على وجودها ورفع مستواها  
 وتشجيعا هلم على االشتغال بقوميتهم، والدعوة إليها واإلعراض عن دينهم. 

ومن زعم من دعاة القومية أن الدين من عناصرها فقد فرض أخطاء على القوميني وقال 
ا؛ ألن الدين خيالف أسسهم اليت بنوا القومية عليها، وخيالف صريح كالمهم عليهم ما مل يقولو 

ويباين ما يقصدونه من تكتيل العرب على اختالف أدايهنم حتت راية القومية.. وهلذا جتد من 
جيعل الدين من عناصر القومية يتناقض يف كالمه، فيثبته اترة وينفيه أخرى، وما ذلك إال أنه 

عقيدة   عن  يقله  القومية مل  حبقيقة  جهل  عن  أو  اإلسالم،  ألهل  جماملة  قاله  وإمنا  وإميان، 
احلقيقة   بعيد عن  تسانده، وكل ذلك  أو  إهنا ختدم اإلسالم  وهدفها. وهكذا قول من قال: 
والواقع، وإمنا احلقيقة أهنا تنافس اإلسالم وحتاربه يف عقر داره، وتطلي ببعض خصائصه تروجيا 

 يدا.  هلا وتلبيسا أو جهال وتقل 
القوميون  لكرس  شعائره  ومحاية  اإلسالم  نصر  منها  يراد  القومية  إىل  الدعوة  ولو كانت 
جهدهم يف الدعوة إليه ومناصرته وحتكيم دستوره النازل من فوق سبع مساوات، ولبادروا إىل  
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األصيل  األصل  ألنه  خيالفه؛  ما  عن كل  وابتعدوا  إليه،  يدعو  مبا  والعمل  أبخالقه،  التخلق 
األعظم، وألنه السبيل الذي من سار عليه واستقام عليه وصل إىل شاطئ السالمة  واهلدف  

فلو   الدنيا واآلخرة،  والندامة، وخسر  والكرامة، ومن حاد عن سبيله ابء ابخليبة  وفاز ابجلنة 
كان دعاة القومية يقصدون بدعوهتم إليها تعظيم اإلسالم وخدمته ورفع شأنه ملا اقتصروا على 

دون املخدوم، وكرسوا هلذا اخلادم جهودهم، وغضبوا من صوت دعاة اإلسالم    الدعوة للخادم
 إذا دعوا إليه وحذروا مما خيالفه أو يقف حجرا يف طريقه.  

لو كان دعاة القومية يريدون بدعوهتم إعالء كلمة اإلسالم واجتماع العرب عليه، لنصحوا  
ه، ولشجعوهم على نصره ودعوة  العرب ودعوهم إىل التمسك بتعاليم اإلسالم وتنفيذ أحكام

الناس إليه، فإن العرب أوىل الناس أبن ينصروا اإلسالم، وحيموه من مكايد األعداء وحيكموه 
تعاىل:   قال هللا  بينهم، كما فعل أسالفهم ألنه عزهم وذكرهم وجمدهم، كما     } فيما شجر 

                    }   (1)    وقال {       

                                             

}  (2)  . 

 

 .  10( سورة األنبياء آية: 1) 
 .  44،    43 : اآليتان ( سورة الزخرف 2) 
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 أوجه بطالن الدعوة إىل القومية العربية 
 الوجه األول الدعوة إىل القومية العربية تفرق بني املسلمني 

قدم، فاعلم أن هذه الدعوة: أعين الدعوة إىل القومية العربية  وإذا عرفت أيها القارئ ما ت
أحدثها الغربيون من النصارى حملاربة اإلسالم والقضاء عليه يف داره بزخرف من القول، وأنواع 
من اخليال، وأساليب من اخلداع، فاعتنقها كثري من العرب من أعداء اإلسالم، واغرت هبا كثري  

ا من  قلدهم  ومن  األغمار  يف كل من  اإلسالم  وخصوم  اإلحلاد  أرابب  بذلك  وفرح  جلهال، 
من   أو غريها  العربية  القومية  إىل  الدعوة  أن  ابلضرورة  اإلسالم  دين  من  املعلوم  ومن  مكان. 
وأهله،  لإلسالم  سافر  وكيد  وجاهلية  ظاهر،  ومنكر  عظيم،  وخطأ  ابطلة  دعوة  القوميات 

 وذلك لوجوه.  
القومية   األول:   -  1 إىل  الدعوة  املسلم    أن  وتفصل  املسلمني،  بني  تفرق  العربية 

وإمنا   يرتضوهنا،  ليسوا  ألهنم كلهم  أنفسهم  العرب  بني  وتفرق  العريب،  أخيه  عن  العجمي 
يرضاها منهم قوم دون قوم، وكل فكرة تقسم املسلمني وجتعلهم أحزااب فكرة ابطلة، ختالف  

إليه؛ وذلك ألنه يدعو إىل االجتما  ع والوائم، والتواصي ابحلق  مقاصد اإلسالم وما يرمي 

سبحانه:   قوله  ذلك  على  يدل  والتقوى كما  الرب  على      } والتعاون                  

                                                                 

                                                                         

                                                                             

     }   (1 )    :وقال تعاىل {                    

                                                                  

             }   (2 )    :تعاىل               } وقال 

 

 .  103،   102 : اآليتان( سورة آل عمران 1) 
 .  63،  62 : اآليتان( سورة األنفال 2) 
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           }   (1 )  . 

كيف حيارب اإلسالم التفرق واالختالف، ويدعو إىل   فانظر أيها املؤمن الراغب يف احلق
االجتماع والوائم والتمسك حببل احلق والوفاة عليه، تعلم بذلك أن هدف القومية غري هدف 

  -اإلسالم، وأن مقاصدها ختالف مقاصد اإلسالم، ويدل على ذلك أيضا أن هذه الفكرة  
العربية   القومية  إىل  الدعوة  أعد  -أعين  من  إلينا  املسلمني،  وردت  هبا  وكادوا  الغربيني،  ائنا 

ويقصدون من ورائها فصل بعضهم عن بعض، وحتطيم كياهنم، وتفريق مشلهم، على قاعدهتم  
القلوب   النحيسة، مما حيزن  القاعدة  وأهله هبذه  انلوا من اإلسالم  تسد" وكم  املشئومة "فرق 

 ويدمي العيون.  
ة، ومنهم مؤلف املوسوعة العربية: أن أول  وذكر كثري من مؤرخي الدعوة إىل القومية العربي

أيدي   الغربيون على  امليالدي، هم  التاسع عشر  القرن  أواخر  العربية يف  القومية  إىل  من دعا 
الدعوة   تزل  ومل  املسلمني،  بني  ويفرقوا  العرب،  عن  الرتك  ليفصلوا  التبشري يف سوراي،  بعثات 

د هلا أول مؤمتر يف ابريس من حنو ستني  إليها يف الشام والعراق ولبنان تزداد وتنمو حىت عق
عام   وذلك  االجتاهات،   1910سنة  وتعددت  العربية،  اجلمعيات  ذلك  بسبب  وكثرت  م، 

فحاول األتراك إمخادها أبحكام اإلعدام اليت نفذها مجال ابشا يف سورية يف ذلك الوقت إيل  
القارئ أن خصومنا وأعداءان يسعون يف م  أيها  صاحلنا اببتداعهم  آخر ما ذكروا، فهل تظن 

الدعوة إىل القومية العربية وعقد املؤمترات هلا وابتعاث املبشرين هبا، ال وهللا، إهنم ال يريدون بنا  
ما  على  والقضاء  ومتزيق مشلنا،  لتحطيمنا  ويسعون  يعملون  وإمنا  ملصاحلنا،  يعملون  وال  خريا 

اء الدعوة إىل القومية بقي من ديننا، وكفى بذلك دليال لكل ذي لب، على ما يراد من ور 
 العربية، وأهنا معول غريب استعماري يراد به تفريقنا وإبعادان عن ديننا كما سلف. 

وكتابنا   شبابنا  من  أن كثريا  ينقضي،  ال  الذي  العجب  رشدهم    -ومن  هللا    -أهلمهم 

 

 .  32،  31 : اآليتان( سورة الروم 1) 
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العربية واملناصرة هل  التكتل والتجمع حول القومية  ا  خفيت عليهم هذه احلقيقة حىت ظنوا أن 
أنفع للعرب وأضر للعدو من التجمع والتكتل حول اإلسالم ومناصرته، وهذا بال شك ظن 
خاطئ واعتقاد غري مطابق للحقيقة. نعم ال شك أنه حيزن املستعمر ويقلق راحته كل جتمع 
وتكتل ضد مصلحته، ولكن خوفه من التجمع والتكتل حول اإلسالم أعظم وأكرب، ولذلك 

القومي إىل  ابلدعوة  هبا  رضي  وليقطع  اإلسالم،  عن  ليشغلهم  إليها  العرب  وحفز  العربية،  ة 
الذي  النصر  من  هلم  هللا  ضمنه  ما  حرموا  اإلسالم  فقدوا  إذا  ألهنم  سبحانه؛  ابهلل  صلتهم 

    } وعدهم به يف اآليتني السابقتني. ويف قوله تعاىل:                       

                                                  

        } (1)  . 

منهما   فارتكاب األدىن  بد من أحد ضررين،  إذا كان ال  أنه  العقالء  ومعلوم عند مجيع 
ستعمر  أوىل، حذرا من الضرر األكرب، وقد دل الشرع والقدر على هذه القاعدة، وقد عرفها امل

وسلكها يف هذا الباب وغريه. فتنبه اي أخي واحذر مكايد الشيطان واالستعمار وأوليائهما،  
 تنج من ضرر عظيم، وخطر كبري، وعواقب سيئة عافاين هللا وإايك واملسلمني من ذلك. 

كما أهنا إساءة إىل اإلسالم   -ومما تقدم يعلم القارئ اليقظ أن الدعوة إىل القومية العربية  
فهي أيضا إساءة إىل العرب أنفسهم، وجناية عليهم عظيمة، لكوهنا    -اربة له يف بالده  وحم

وسيادهتم   عزهم  ومصدر  األعظم،  وشرفهم  األكرب،  جمدهم  هو  الذي  اإلسالم  عن  تفصلهم 
على العامل، فكيف يرضى عريب عاقل بدعوة هذا شأهنا وهذه غايتها؟! ولقد أحسن الكاتب 

سن الندوي يف رسالته املشهورة "امسعوها مين صرحية: أيها العرب" اإلسالمي الشهري أبو احل
 ما نصه.   28، 27حيث يقول يف صفحة 

"فمن املؤسف احملزن املخجل أن يقوم يف هذا الوقت يف العامل العريب رجال يدعون إىل 
اإلميان  القومية العربية اجملردة من العقيدة والرسالة، وإىل قطع الصلة عن أعظم نيب عرفه اتريخ  

 

 .  41،   40  :اآليتان ( سورة احلج 1) 
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واألفراد  األمم  بني  جتمع  روحية  رابطة  أمنت  وعن  العامل،  يف  ظهرت  شخصية  أقوى  وعن 
وإهنا   األمة،  هذه  اتريخ  سجلها  اليت  القومية  اجلرائم  مجيع  تبز  قومية  جرمية  إهنا  واألشتات. 
حامسة   خطوة  وإهنا  التاريخ،  يف  املعروفة  اهلدامة  احلركات  مجيع  تفوق  وختريب  هدم  حركة 

 يف سبيل الدمار القومي واالنتحار االجتماعي" انتهى.   مشئومة
الذي قد سرب أحوال العامل وعرف    ( 1) فتأمل أيها القارئ كلمة هذا العامل العريب احلسين الكبري  

نتائج الدعوة إىل القوميات وسوء مصريها، تدرك بعقلك السليم ما وقع فيه العرب املسلمون اليوم  
ذه الدعوة املشئومة، وقى هللا املسلمني شرها ووفق العرب ومجيع  من فتنة كربى ومصيبة عظمى هب 

 املسلمني للرجوع إىل ما كان عليه أسالفهم املهديون، إنه مسيع جميب.  
مث ال خيفاك أيها القارئ الكرمي غربة اإلسالم اليوم وقلة أنصاره واملتحمسني لدعوته وكثرة  

ف وتعاليمه،  ألحكامه  واملتنكرين  له  التحمس  احملاربني  من  بدال  اإلسالم  أبناء  على  الواجب 
للقومية واملناصرة لدعوهتا أن يكرسوا جهودهم للدعوة إىل اإلسالم وتعظيمه يف قلوب الناس،  
من  نقية  صافية  السمحة  وتعاليمه  العادلة،  أحكامه  وإعالن  حماسنه  نشر  يف  جيتهدوا  وأن 

بذ يعيدوا  حىت  واألهواء،  والبدع  واخلرافات  الشرك  أسالفهم  شوائب  جمد  من  درس  ما  لك 
األساليب  بشىت  خصومه  على  والرد  ومحايته  لنصرته  قواهم  وتكريس  لإلسالم  ومحاستهم 
الساطعة وال شك أن هذا واجب متحتم وفرض الزم على  الناجعة وأنواع احلجج والرباهني 

طيع هبا  مجيع أبناء اإلسالم، كل منهم حبسب ما أعطاه هللا من املقدرة واإلمكانيات اليت يست
القيام مبا أوجب هللا عليه من النصر لدينه والدعوة إليه، فنسأل هللا أن مين على اجلميع بذلك  
وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يقر أعني املسلمني مجيعا بنصر اإلسالم الصايف من الشوائب 

 وظهوره على مجيع خصومه يف القريب العاجل، إنه سبحانه خري مسئول وأقرب جميب. 
 لوجه الثاين أن اإلسالم هنى عن دعوى اجلاهلية وحذر منها  ا

الثاين:  -  2 أن اإلسالم هنى عن دعوى اجلاهلية وحذر منها، وأبدى يف ذلك   الوجه 
وأعاد يف نصوص كثرية بل قد جاءت النصوص تنهى عن مجيع أخالق اجلاهلية، وأعماهلم  

 

 و أبو احلسن علي الندوي احلسين سليل بيت النبوة.  ( ه1) 
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قومية العربية من أمر اجلاهلية، ألهنا  إال ما أقره اإلسالم من ذلك وال ريب أن الدعوة إىل ال
دعوة إىل غري اإلسالم ومناصرة لغري احلق، وكم جرت دعوى اجلاهلية على أهلها من ويالت 
العداوة   الشمل وغرس  النفوس واألموال واألعراض، وعاقبتها متزيق  وحروب طاحنة، وقودها 

إلسالم ابن تيمية رمحه هللا:  والشحناء يف القلوب والتفريق بني القبائل والشعوب. قال شيخ ا
كل ما خرج عن دعوى اإلسالم والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة:  
للمهاجرين،   اي  املهاجري:  فقال  وأنصاري  مهاجري  اختصم  ملا  بل  اجلاهلية،  عزاء  من  فهو 

أبدعوى اجلاهلية وأان بني أظهركم وغضب    }   وقال األنصاري: اي لألنصار، قال النيب  

 . انتهى.  { لذلك غضبا شديدا

تعاىل:   قوله  النصوص  من  ذلك  يف  ورد      } ومما                    

                      }   (1)   :وقال تعاىل

{                      }   (2)   ويف سنن أيب داود، عن

ليس منا من دعا إىل عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس    }أنه قال:    النيب  

إن    }أنه قال:    ويف " صحيح مسلم " أيضا عن النيب    (3)   {  نا من مات على عصبيةم

وال   (4)   {  هللا أوحى إيل أن تواضعوا حىت ال يبغي أحد على أحد وال يفخر أحد على أحد

عاة القومية يدعون إىل عصبية ويغضبون لعصبية ويقاتلون على عصبية، وال ريب  ريب أن د
أيضا أن الدعوة إىل القومية تدعو إىل البغي والفخر ألن القومية ليست دينا مساواي مينع أهله 
من البغي والفخر، وإمنا هي فكرة جاهلية حتمل أهلها على الفخر هبا والتعصب هلا على من 

 

 .  33( سورة األحزاب آية: 1) 
 .  26( سورة الفتح آية: 2) 
 (.  5121( أبو داود األدب )3) 
 (.  4179ابن ماجه الزهد )،  ( 4895( أبو داود األدب )4) 
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كانت هي الظاملة وغريها املظلوم، فتأمل أيها القارئ ذلك يظهر لك وجه    انهلا بشيء، وإن
 احلق. 

إن هللا    }أنه قال:    ومن النصوص الواردة يف ذلك ما رواه الرتمذي وغريه عن النيب  

صبية اجلاهلية وفخرها ابآلابء، إمنا هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس  قد أذهب عنكم ع
وهذا احلديث  (1)   {  بنو آدم وآدم خلق من تراب، وال فضل لعريب على عجمي إال ابلتقوى

    }يوافق قوله تعاىل:                                                

              }   (2)    أنه الكرمية  الناس  أوضح سبحانه هبذه اآلية  جعل 

وج  والتعاظم،  للتفاخر  ال  للتعارف  وقبائل  هو  شعواب  سبحانه  عنده  أكرمهم  عل 
اجلاهلية   سنة  أن  إىل  ويرشد  املعىن  هذا  على  املذكور  احلديث  يدل  وهكذا  أتقاهم، 
التواضع   إىل  يدعو  ذلك  خبالف  واإلسالم  واألحساب،  ابألسالف  والتفاخر  التكرب 
آدم   بين  أجناس  سائر  من  الصادقون  املسلمون  يكون  وأن  والتحاب يف هللا،  والتقوى 

وبناء واحدا يشد بعضهم بعضا، وأيمل بعضهم لبعض، كما يف احلديث  جسدا واحدا،  

النيب   عن  قال:      الصحيح  بعضا   } أنه  بعضه  يشد  للمؤمن كالبنيان    -املؤمن 

أصابعه   بني  وتعاطفهم    }  وقال    (3)  {  -وشبك  توادهم وترامحهم  املؤمنني يف  مثل 

الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابحلمى والسهر   ( 4)   {  كمثل اجلسد 

ال من  الفاضلة  األخالق  هذه  إىل  تدعو  قوميتك  هل  القومي:  أيها  ابهلل  رمحة  فأنشدك 
للمسلمني من العرب والعجم والعطف عليهم والتأمل آلالمهم؟ ال وهللا، وإمنا تدعو إىل مواالة  

 

 (.  5116أبو داود األدب )،  ( 3955( الرتمذي املناقب )1) 
 .  13( سورة احلجرات آية: 2) 
 (3 ( والغصب  املظامل  البخاري   )2314 )    ، ( والصلة  الرب  )،    ( 1928الرتمذي  الزكاة  أمحد  ،    (2560النسائي 

(4/405  .) 
 (.  4/270أمحد )،    (2586مسلم الرب والصلة واآلداب )،  ( 5665( البخاري األدب )4) 
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النجاة،   الراغب يف  املسلم  أيها  فتنبه  هلا،  تنكر  ملن  العداوة  وتنصب  اخنرط يف سلكها،  من 
ى ما وانظر إىل حقائق األمور مبرآة العدالة والتجرد من التعصب واهلوى، حىت ترى احلقائق عل 

 هي عليه، أرشدين هللا وإايك إىل أسباب النجاة.  
ومن ذلك ما ثبت يف الصحيح أن غالما من املهاجرين وغالما من األنصار تنازعا فقال 

 } فقال:    املهاجري: اي للمهاجرين ! وقال األنصاري: اي لألنصار ! فسمع ذلك النيب  

فإذا كان من انتسب إىل املهاجرين واستنصر هبم على،   {  أبدعوى اجلاهلية وأان بني أظهركم

امسني حمبوبني هلل  مع كوهنما  اجلاهلية  بدعوى  دعا  قد  يكون  هبم  واستنصر  األنصار  إىل  أو 
    } سبحانه، وقد أثىن هللا على أهلهما ثناء عظيما يف قوله تعاىل:             

                    }   (1)    ،اآلية

القومية واستنصر هبا وغضب هلا؟ أفال يكون أوىل مث أويل  فكيف تكون حال من انتسب إىل  
 أبن يكون قد دعا بدعوى اجلاهلية؟ ال شك أن هذا من أوضح اإليضاحات.  

إن    }قال:    ومن ذلك ما ثبت يف احلديث الصحيح عن احلارث األشعري أن النيب  

هللا أمر حيىي بن زكراي خبمس أن يعمل هبن وأيمر بين إسرائيل أن يعملوا هبن فذكرها، مث قال  
وأان آمركم خبمس هللا أمرين هبن: السمع والطاعة واجلهاد واهلجرة واجلماعة، فإنه من   النيب  

أن إال  عنقه  من  اإلسالم  ربقة  خلع  فقد  شرب  قيد  اجلماعة  بدعوى   فارق  دعا  ومن  يراجع 
" وإن صلى وصام   قال  وإن صلى وصام؟  قيل اي رسول هللا  ُجَثى جهنم  فهو من  اجلاهلية 

عباد هللا  املؤمنني  املسلمني  الذي مساكم  هللا  بدعوى  فادعوا  مسلم،  أنه  وهذا    (2)   {  وزعم 

ها دعوة  احلديث الصحيح من أوضح األحاديث وأبينها يف إبطال الدعوة إىل القومية، واعتبار 
جاهلية يستحق دعاهتا أن يكونوا من جثي جهنم وإن صاموا وصلوا وزعموا أهنم مسلمون،  

 

 .  100( سورة التوبة آية: 1) 
 (.  4/130أمحد )،    (2863( الرتمذي األمثال )2) 
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فيا له من وعيد شديد وحتذير ينذر كل مسلم من الدعوات اجلاهلية، والركون إىل معتنقيها،  
  وإن زخرفوها ابملقاالت السحرية، واخلطب الراننة الواسعة، اليت ال أساس هلا من احلقيقة، وال 

شاهد هلا من الواقع، وإمنا هو التلبيس واخلداع والتقليد األعمى، الذي ينتهي أبهله إىل أسوأ 
 العواقب، نسأل هللا السالمة من ذلك. 

وهنا شبهة يذكرها بعض دعاة القومية أحب أن أكشفها للقارئ، وهي أن بعض دعاة 
والتحذير العربية  القومية  إىل  الدعوة  النهي عن  أن  زعم  العرب   القومية  تنقص  يتضمن  منها 

 وإنكار فضلهم. 
االعرتاف  فإن  صحيح،  غري  واعتقاد  خاطئ  زعم  هذا  أن  شك  ال  يقال:  أن  واجلواب 
العرب، وما سبق هلم يف صدر اإلسالم من أعمال جميدة ال يشك فيه مسلم عرف  بفضل 

تي ابن  العباس  أبو  ومنهم  العلم،  أهل  من  واحد  غري  ذكر  وقد  أسلفنا،  يف  التاريخ كما  مية 
كتابه: "اقتضاء الصراط املستقيم" أن مذهب أهل السنة تفضيل جنس العرب على غريهم، 
جيعلوا  أن  بفضلهم  االعرتاف  من  يلزم  ال  ولكن  ذلك،  على  تدل  أحاديث  ذلك  يف  وأورد 
عمادا يتكتل حوله ويواىل عليه ويعادى عليه، وإمنا ذلك من حق اإلسالم الذي أعزهم هللا به  

ورفع شأهنم، فهذا لون وهذا لون، مث هذا الفضل الذي امتازوا به على غريهم، وأحيا فكرهم  
وما من هللا به عليهم من فصاحة اللسان ونزول القرآن الكرمي بلغتهم وإرسال الرسول العام 
بلساهنم ليس مما يقدمهم عند هللا يف اآلخرة، وال يوجب هلم النجاة إذا مل يؤمنوا ويتقوا، وليس  

وجب تفضيلهم على غريهم من جهة الدين، بل أكرم الناس عند هللا أتقاهم كما ذلك أيضا مب
تقدم يف اآلية الكرمية واحلديث الشريف، بل هذا الفضل عند أهل التحقيق يوجب عليهم أن 
يشكروا هللا سبحانه أكثر من غريهم، وأن يضاعفوا اجلهود يف نصر دينه الذي رفعهم هللا به،  

ويعا عليه  يوالوا  املسمومة  وأن  األفكار  من  غريها  أو  قومية  إىل  يلتفتوا  أن  دون  عليه  دوا 
وأضرابه من  أبو هلب  يكن  مل  تنفعهم شيئا  أنساهبم وحدها  ولو كانت  املشئومة،  والدعوات 

النيب   النار، ولو كانت تنفعهم بدون اإلميان مل يقل هلم  يف احلديث الصحيح:    أصحاب 
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وبذلك    (1)  {  اي معشر قريش ! اشرتوا أنفسكم من هللا، ال أغين عنكم من هللا شيئا  }

يعلم القارئ السليم من اهلوى أن الشبهة املذكورة شبهة واهية ال أساس هلا من الشرع املطهر،  
 وال من املنطق السليم البعيد من اهلوى.  

النيب  وه قد روي عن  أنه  بعضهم:  قول  أخرى وهي  قال:    نا شبهة  إذا ذل    } أنه 

قالوا: وهذا    {   إذا عز العرب عز اإلسالم  }ورواه بعضهم بلفظ:    {  العرب ذل اإلسالم

الق انتصار  إليه، واجلواب أن  يدل علي أن  انتصار لإلسالم ودعوة  إليها  العربية والدعوة  ومية 
يقال: يعلم كل ذي لب سليم وبصرية ابإلسالم، أن هذه سفسطة يف السمعيات، ومغالطة 
يشهد  الواقع  فإن  يصح،  مل  أم  صح  سواء  أتويله،  غري  على  للحديث  وأتويل  احلقائق،  يف 

بدر ويوم األحزاب، وصار يف ذهلم عز اإلسالم   خبالف ما ذكره القائل، فقد ذل العرب يوم
وظهوره، وانتصر العرب يوم أحد وصار يف انتصارهم ذل املسلمني واملضرة عليهم، ولكن هللا  
سبحانه لطف أبوليائه وأحسن هلم العاقبة، فهل يستطيع هذا القائل أن يدعي خالف هذا  

اب الكافرين  العرب  انتصار  إن  يقول:  أن  ميكن  وهل  انتصار  الواقع؟  لدينه،  احملاربني  هلل، 
لإلسالم، من قال هذا فقد قال خالف احلق، وهو إما جاهل أو متجاهل، يريد أن يلبس 

 احلق ابلباطل وخيدع ضعفاء البصائر، سبحان هللا ما أعظم شأنه.  
قال   مث أعود فأوضح للقارئ أن احلديث املذكور ضعيف اإلسناد، وال يصح عن النيب  

احل أبو  بلفظ:  احلافظ  احلديث  هذا  ذكر  ملا  الزوائد"  "جممع  يف:  اهليثمي  ذلت    }سن  إذا 

رواه أبو يعلى، ويف إسناده حممد بن اخلطاب ضعفه األزدي وغريه،    {  العرب ذل اإلسالم

 ووثقه ابن حبان. انتهى.  
قال أبو حامت: ال أعرفه، وقال   -مد املذكور  وقال احلافظ الذهيب يف "امليزان" يف ترمجة حم

وهو   جدعان،  بن  زيد  بن  علي  أيضا  إسناده  ويف  قلت:  انتهى.  احلديث،  منكر  األزدي: 
 

 (1( الوصااي  البخاري   )2602)    ،( اإلميان  )،    (206مسلم  القرآن  تفسري  الوصااي  ،    ( 3185الرتمذي  النسائي 
 (.  2732الدارمي الرقاق )،   (2/361أمحد )،    (3646)
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ويف  فكيف  غريه،  من  اإلسناد  سلم  لو  حبديثه  حيتج  ال  احملدثني  من  مجهور  عند  ضعيف 
اب توثيق  وأما  املذكور.  اخلطاب  بن  وهو حممد  منه  أضعف  هو  من  فال  اإلسناد  له  ن حبان 

 يعتمد عليه ألنه معروف ابلتساهل وقد خالفه غريه.  
إليه، ال   والدعوة  اإلسالم  راية  احلاملون  العرب  ذل  إذا  معناه:  لكان  احلديث  ولو صح 

ما خيالف القرآن   العرب املتنكرون له الداعون إىل غريه. وال جيوز أن يرد يف سنة رسول هللا 
ا، فإن كالم هللا ال يتناقض، وكالم رسول هللا صلى هللا عليه الكرمي واألحاديث الصحيحة أبد

وسلم كذلك، والسنة ال ختالف القرآن بل تصدقه وتوافقه وتدل على معناه وتوضح ما أمجل  
 .  (1) فيه 

وقد علق هللا سبحانه يف القرآن النصر على اإلميان ابهلل والنصر لدينه، فال جيوز أن يرد 
ف ذلك،  يناقض  ما  السنة  واألحاديث  يف  املضللة،  الشبهات  من  واحذر  املؤمن،  أيها  تنبه 

عصمه هللا   من  واملعصوم  عظيم،  اخلطر  فإن  املسمومة،  واألفكار  الفاسدة  واآلراء  املكذوبة، 
 سبحانه، فاعتصم به وتوكل عليه وتفقه يف دينه واستقم عليه تفز ابلنجاة والعاقبة احلميدة.  

من حديث حذيفة: أنه    ح به احلديث عن النيب  وهذه الشبه وأمثاهلا تفسر لنا ما ص 

عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين،    كان الناس يسألون الرسول    } قال:  

 هللا هبذا اخلري فهل بعد هذا اخلري من فقلت: اي رسول هللا إان كنا يف جاهلية وشر فجاءان 
شر؟ قال " نعم ". قلت: وهل بعد ذلك الشر من خري؟ قال: " نعم وفيه دخن " قلت: ما 
دخنه؟ قال: " قوم يستنون بغري سنيت ويهدون بغري هدي تعرف منهم وتنكر " قلت: فهل 

ليها قذفوه فيها " بعد ذلك اخلري من شر؟ قال: " نعم دعاة على أبواب جهنم من أجاهبم إ
قلت: اي رسول هللا صفهم لنا، قال: " هم من جلدتنا ويتكلمون أبلسنتنا " قلت: فما أتمرين 

 

( بل احلديث موضوع كما حقق ذلك احملدث الشيخ انصر الدين األلباين يف " سلسلة األحاديث الضعيفة " رقم  1) 
ل مفيد وضمنه مبا ذهب إليه الشيخ ابن ابز حيث قال األلباين: مجلة القول: إن فضل العرب  يف حبث طوي  163

إمنا هو ملزااي حتققت فيهم ، فإذا ذهبت بسبب إمهاهلم إلسالمهم ذهب فضلهم ، ومن أخذ هبا من األعاجم كان  
إىل العروبة وهو ال يتصف  خريا منهم " ال فضل لعريب على عجمي إال ابلتقوى " ومن هنا يظهر ضالل من يدعو  

 بشيء من خصائصها املفضلة.  
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اي رسول هللا إن أدركين ذلك؟ قال: " تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم " قلت: فإن مل يكن هلم  
أن تعض أبصل شجرة حىت ولو  الفرق كلها  تلك  فاعتزل   " قال:  إمام؟  يدركك   مجاعة وال 

." ذلك  على  وأنت  احلديث   (1)   {  املوت  فهذا  للبخاري،  واللفظ  ومسلم  البخاري  رواه 

من   أنواع  إىل  يدعون  الذين  اليوم،  الدعاة  هؤالء  أن  إىل  املسلم  أيها  يرشدك  اجلليل  العظيم 
وأن املطلقة  واحلرية  اخلالعة  وإىل  الغامشة.  والرأمسالية  واالشرتاكية  العربية،  واع الباطل كالقومية 

الفساد كلهم دعاة على أبواب جهنم، سواء علموا أم مل يعلموا، من أجاهبم إىل ابطلهم قذفوه 
  يف جهنم، وال شك أن هذا احلديث اجلليل من أعالم النبوة، ودالئل صحة رسالة حممد  

 حيث أخرب ابلواقع قبل وقوعه، فوقع كما أخرب.  
العافية من مضال املسلمني  ولسائر  لنا  يصلح فنسأل هللا  أن  ونسأله سبحانه  الفنت،  ت 

 والة أمر املسلمني وزعماءهم حىت ينصروا دينه، وحياربوا ما خالفه إنه ويل ذلك والقادر عليه.  

 

 (.  4244أبو داود الفنت واملالحم )،  ( 1847مسلم اإلمارة )،   (3411( البخاري املناقب )1) 
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 الوجه الثالث هو أهنا سلم إىل مواالة كفار العرب ومالحدهتم 
أهنا  من الوجوه الدالة على بطالن الدعوة إىل القومية العربية: هو    الوجه الثالث:   -  3

سلم إىل مواالة كفار العرب ومالحدهتم من أبناء غري املسلمني واختاذهم بطانة واالستنصار  
الكبري،   الفساد  من  هذا  يف  ما  ومعلوم  وغريهم.  املسلمني  من  القوميني  أعداء  على  هبم 
وغريهم   العرب  من  الكافرين  بغض  وجوب  على  الدالة  والسنة،  القرآن  لنصوص  واملخالفة 

  } رمي مواالهتم واختاذهم بطانة. والنصوص يف هذا املعىن كثرية منها قوله تعاىل:  ومعاداهتم وحت 
                                                             

                                                        

             }   (1)  ،اآلية. سبحان هللا ما أصدق قوله وأوضح بيانه ...

هؤالء القوميون يدعون إىل التكتل حول القومية العربية مسلمها وكافرها، يقولون: خنشى أن  
، خنشى أن تسلب ثرواتنا أبيدي أعدائنا،  تصيبنا دائرة، خنشى أن يعود االستعمار إىل بالدان

فيوالون ألجل ذلك كل عريب من يهود ونصارى وجموس ووثنيني ومالحدة وغريهم حتت لواء  
القومية العربية، ويقولون: إن نظامها ال يفرق بني عريب وعريب وإن تفرقت أدايهنم، فهل هذا 

 ومواالة ومعاداة وحب وبغض على إال مصادمة لكتاب هللا وخمالفة لشرع هللا وتعد حلدود هللا
غري دين هللا؟ فما أعظم ذلك من ابطل وما أسوأه من منهج. القرآن يدعو إىل مواالة املؤمنني  

    }ومعاداة الكافرين أينما كانوا وكيفما كانوا، وشرع القومية العربية أيىب ذلك وخيالفه:     

          }   (2)    هللا سبحانه:  ويقول{               

           }  (3 )    :إىل قوله تعاىل {           

 

 .  52،    51 : اآليتان( سورة املائدة 1) 
 .  140( سورة البقرة آية: 2) 
 .  1( سورة املمتحنة آية: 3) 
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        } (1 ) . 

أو  يقول: كلهم  القومية  يقول:  ونظام        }لياء مسلمهم وكافرهم، وهللا        

                                                   

           }   (2)    :ويقول سبحانه{                 

                                                            

                }   (3)    :وقال تعاىل {          

                                                      

        }   (4)  القومية، أو بعبارة أخرى شرع دعاهتا يقول: أقصوا الدين   وشرع

تدركوا   حىت  وقوميتكم،  أنفسكم  حول  وتكتلوا  الدولة،  عن  الدين  وافصلوا  القومية،  عن 
أجمادهم،  وبني  بينهم  وحال  طريقهم،  وقف يف  اإلسالم  وكأن  أجمادكم،  وتسرتدوا  مصاحلكم 

 ك هذا هبتان عظيم. هذا وهللا هو اجلهل والتلبيس وعكس القضية، سبحان
واآلايت الدالة على وجوب مواالة املؤمنني، ومعاداة الكافرين، والتحذير من توليهم كثرية  
ال ختفى على أهل القرآن، فال ينبغي أن نطيل بذكرها. وكيف جيوز يف عقل عاقل أن يكون  

الكفار    أبو جهل، وأبو هلب، وعقبة بن أيب معيط، والنضر بن احلارث وأضراهبم من صناديد
وبعده إيل يومنا هذا إخواان وأولياء أليب بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر   يف عهد النيب  

وأعظم  الباطل  أبطل  من  هذا وهللا  هذا..  يومنا  إىل  العرب  من  سبيله  ومن سلك  الصحابة 
اجلهل. وشرع القومية ونظامها يوجب هذا ويقتضيه، وإن أنكره بعض دعاهتا جهال أو جتاهال 

 ا، فال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم. وتلبيس 

 

 .  1( سورة املمتحنة آية: 1) 
 .  13ورة الشورى آية: ( س2) 
 .  4( سورة املمتحنة آية: 3) 
 .  22( سورة اجملادلة آية: 4) 
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يكونوا   وأن  اإلسالم،  راية  حتت  ويتكتلوا  يتكاتفوا  أن  املسلمني:  على  هللا  أوجب  وقد 
جسدا واحدا، وبناء متماسكا ضد عدوهم، ووعدهم على ذلك النصر والعز والعاقبة احلميدة  

    } كما تقدم ذلك يف كثري من اآلايت، وكما يف قوله تعايل:                  

                                                    

                                 }  
                        } اآلية. وقال تعاىل:    (1)

               }   (2)    فوعد هللا سبحانه عباده املرسلني، وجنده املؤمنني

    }ة واستخالفهم يف األرض والتمكني لدينهم، وهو الصادق يف وعده،  ابلنصر والغلب   

             }   (3)   وإمنا يتخلف هذا الوعد يف بعض األحيان بسبب تقصري

وعدم قيامهم مبا أوجب هللا عليهم من اإلميان ابهلل، والنصر لدينه، كما هو الواقع،   املسلمني
قال   اخلطااي، كما  من  أيدينا  مبا كسبت  واملصيبة حصلت  اإلسالم،  ذنب  ال  ذنبنا  فالذنب 

 .  (4)  {               }تعاىل: 

التوبة إىل هللا سبحانه، والتمسك بدينه، والتواصي حبقه،  فالواجب على العرب وغريهم 
وحتكيم شريعته، واجلهاد يف سبيله، واالستقامة على ذلك من الرؤساء وغريهم، فبذلك حيصل  

يهزم العدو، وحيصل التمكني يف األرض، وإن قل عددان وعدتنا، وال ريب أن من  هلم النصر و 
أهم الواجبات اإلميانية: أخذ احلذر من عدوان، وأن نعد له ما نستطيع من القوة، وذلك من 

إمهاهلا،   جيوز  وال  هبا،  األخذ  يتعني  اليت  األخذ ابألسباب  ومن  اإلميان،  قوله  متام  يف  كما 

 

 .  55( سورة النور آية: 1) 
 .  173-171  :اآلايت ( سورة الصافات 2) 
 .  20( سورة الزمر آية: 3) 
 .  30( سورة الشورى آية: 4) 
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تعاىل:    ( 1)   {               } تعاىل:         } وقوله 

           }   (2 )  . 

وليس للمسلمني أن يوالوا الكافرين أو يستعينوا هبم على أعدائهم فإهنم من األعداء وال 
تؤمن غائلتهم وقد حرم هللا مواالهتم، وهنى عن اختاذهم بطانة، وحكم على من توالهم أبنه  

احمل اآلايت  ذلك يف  سبق  الظاملني، كما  من  اجلميع  أن  وأخرب  "  منهم،  وثبت يف:  كمات، 
قبل بدر فلما كان  خرج رسول هللا  } صحيح مسلم " عن عائشة رضي هللا عنها قالت: 

    ب " حرة الوبرة " أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة وجندة، ففرح أصحاب رسول هللا
  جئت ألتبعك وأصيب معك. قال له رسول هللا    حني رأوه فلما أدركه قال لرسول هللا  

" تؤمن ابهلل ورسوله؟ " قال: ال، قال: " فارجع فلن أستعني مبشرك " قالت: مث مضى حىت  
كما قال أول مرة،   إذا كنا ابلشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النيب  

ال، قال: " فارجع فلن أستعني مبشرك " قالت: مث رجع فأدركه يف البرياء فقال له كما فقال:  
  (3)   {   " فانطلق..  قال أول مرة: " تؤمن ابهلل ورسوله؟ " قال: نعم، فقال له رسول هللا  

ينبغي   ال  أنه  على  ويدل  ابملشركني،  االستعانة  ترك  إىل  يرشدك  اجلليل،  احلديث  فهذا 
ا يف جيشهم غريهم، ال من العرب وال من غري العرب، ألن الكافر عدو للمسلمني أن يدخلو 

ال يؤمن.. وليعلم أعداء هللا أن املسلمني ليسوا يف حاجة إليهم، إذا اعتصموا ابهلل وصدقوا يف 
معاملته ألن النصر بيده ال بيد غريه، وقد وعد به املؤمنني وإن قل عددهم وعدهتم كما سبق  

هل اإلسالم يف صدر اإلسالم، ويدل على تلك أيضا قوله تعاىل:  يف اآلايت وكما جرى أل
{                                                         

 

 .  71( سورة النساء آية: 1) 
 .  60( سورة األنفال آية: 2) 
اجلهاد  3)  مسلم   ) ( )،    (1817والسري  السري  )،    (1558الرتمذي  اجلهاد  داود  اجلهاد  ،    (2732أبو  ماجه  ابن 

 (.  2496الدارمي السري )،   (6/149أمحد )،    (2832)
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                                   }  
فانظر أيها املؤمن إىل كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصالة والسالم كيف حيارابن مواالة    (1)

هب واالستعانة  من الكفار  هبم  وأرحم  عباده  مبصاحل  أعلم  سبحانه  وهللا  بطانة،  واختاذهم  م 
مصلحة   هبم  واالستعانة  غريهم  أو  العرب  من  أولياء  الكفار  اختاذهم  يف  فلو كان  أنفسهم، 
الكربى  املفسدة  من  ذلك  يف  ما  هللا  علم  ملا  ولكن  لعباده،  وأابحه  فيه  هللا  ألذن  راجحة 

يفعله وأخرب يف آايت أخرى أن طاعة الكفار وخروجهم والعواقب الوخيمة هنى عنه وذم من  
    } يف جيش املسلمني يضرهم وال يزيدهم ذلك إال خباال كما قال تعاىل:          

                                              

            } (2)    :تعاىل                 }وقال 

                             }  
الك(3) طاعة  من  حتذيرا  اآلايت  هبذه  فكفى  ملا  .  وإيضاحا  منهم  وتنفريا  هبم  واالستعانة  فار 

الوخيمة،   العواقب  من  ذلك  على  تعاىل:  يرتتب  وقال  ذلك.  من  املسلمني  هللا      } عاىف 

             }   (4 )    :تعاىل         } وقال 

                          }   (5)  ح  أوض

يفعل  مل  فإذا  بعض،  أولياء  بعضهم  والكفار  بعض،  أولياء  بعضهم  املؤمنني  أن  سبحانه 
املسلمون ذلك واختلط الكفار ابملسلمني وصار بعضهم أولياء بعض حصلت الفتنة والفساد 
إليهم،   وامليل  الباطل  أهل  إىل  والركون  الشكوك  من  القلوب  يف  حيصل  مبا  وذلك  الكبري، 

 

 .  118( سورة آل عمران آية: 1) 
 .  150-149 : اآليتان( سورة آل عمران 2) 
 .  47( سورة التوبة آية: 3) 
 .  71( سورة التوبة آية: 4) 
 .  73نفال آية: ( سورة األ5) 
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سلمني نتيجة امتزاجهم أبعدائهم ومواالة بعضهم لبعض كما هو الواقع  واشتباه احلق على امل
فالتبست عليهم    (1) اليوم من أكثر املدعني لإلسالم حيث ولوا   الكافرين، واختذوهم بطانة، 

األمور بسبب ذلك، حىت صاروا ال مييزون بني احلق والباطل وال بني اهلدى والضالل، وال بني 
الش  وأولياء  الرمحن  هللا  أولياء  إال  حيصيه  ال  ما  واألضرار  الفساد  من  بذلك  فحصل  يطان، 

 سبحانه.  
تعاىل:   بقوله  واالستعانة هبم  النصارى  مواالة  القومية على جواز  دعاة  احتج بعض  وقد 

{                                                        

                }  (2)    اآلية، وزعموا أهنا ترشد إىل جواز مواالة

م، وهذا خطأ ظاهر وأتويل للقرآن ابلرأي النصارى لكوهنم أقرب مودة للذين آمنوا من غريه
من  املطهرة  السنة  يف  ثبت  وملا  وغريها،  ذكرها  املتقدم  احملكمات  لآلايت  املصادم  اجملرد، 

أنه    التحذير من مواالة الكفار من أهل الكتاب وغريهم وترك االستعانة هبم، وقد ورد عنه  
والواجب: أن تفسر اآلايت   (3)   {   من قال يف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار  }قال:  

بعضها ببعض، وال جيوز أن يفسر شيء منها مبا خيالف بقيتها، وليس يف هذه اآلية حبمد هللا  
يت هذا الداعية ما خيالف اآلايت الدالة على حترمي مواالة الكفار من النصارى وغريهم، وإمنا أ

من سوء فهمه وتقصريه يف تدبر اآلايت، والنظر يف معناها واالستعانة على ذلك بكالم أهل 
التفسري املعروفني ابلعلم واألمانة واإلمامة، ومعىن هذه اآلية على ما قال أهل التفسري، وعلى 

واملشركني اليهود  من  للمؤمنني  مودة  أقرب  النصارى  أن  لفظها  من صريح  يظهر  وليس ما   ،
معناها أهنم يوادون املؤمنني، وال أن املؤمنني يوادوهنم، ولو فرض أن النصارى أحبوا املؤمنني،  
قد  وتعاىل  سبحانه  ويوالوهم؛ ألن هللا  يوادوهم  أن  اإلميان  جيز ألهل  مل  هلم  مودهتم  وأظهروا 

 

 ( كذا يف األصل ولعل الصواب والوا ألن السياق يقتضي ذلك. أ هـ مصحح.  1) 
 .  82( سورة املائدة آية: 2) 
 (.  1/233أمحد )،    (2951( الرتمذي تفسري القرآن )3) 
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      }هناهم عن ذلك يف اآلايت السالفات ومنها قوله تعاىل:                      

        }   (1)    .تعاىل:  اآلية               } وقوله 

               }   (2 )    اآلية، وال ريب أن النصارى من

النابذين لشريعته، املكذبني  له ولرسوله عليه أفضل الصالة والسالم.    احملادين هلل ولرسوله، 
يؤم ملن  جيوز  من  فكيف  ابهلل  نعوذ  بطانة؟  يتخذهم  أو  يوادوهم  أن  اآلخر،  واليوم  ابهلل  ن 

 اخلذالن وطاعة اهلوى والشيطان.  
وزعم آخر من دعاة القومية أن هللا سبحانه قد سهل يف مواالة الكفار الذين مل يقاتلوان  

تعاىل:   بقوله  ذلك  على  واحتج  دايران،  من  خيرجوان        }ومل                 

                                                              

   }   (3 )   لآلية  و اجملرد، وأتويل  ابلرأي  القرآن  وقول يف  احتجاج ابطل،  قبله  هذا كالذي 

اآلايت   يف  بطانة  اختاذهم  عن  وهنى  الكفار  مواالة  حرم  سبحانه  وهللا  أتويلها.  غري  على 
احملكمات، ومل يفصل بني أجناسهم وال بني من قاتلنا ومن مل يقاتلنا، فكيف جيوز ملسلم أن  

قل، وأن أييت بتفصيل من رأيه مل يدل عليه كتاب وال سنة؟ سبحان هللا  يقول على هللا ما مل ي
الكفار،  إىل  اإلحسان  يف  الرخصة  العلم:  أهل  عند  املذكورة  اآلية  معىن  وإمنا  أحلمه.  ما 
السنة ما  لنا مبوجب عهد أو أمان أو ذمة، وقد صح يف  والصدقة عليهم إذا كانوا مساملني 

أن أم أمساء بنت أيب بكر قدمت عليها يف املدينة    } ح  يدل على ذلك، كما ثبت يف الصحي

أمساء أن تصل أمها، وذلك يف مدة   وهي مشركة تريد الدنيا، فأمر النيب    يف عهد النيب  

 

 .  51( سورة املائدة آية: 1) 
 .  22( سورة اجملادلة آية: 2) 
 .  8( سورة املمتحنة آية: 3) 
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أنه أعطى   عن النيب    } ، وصح  (1)   {   أهل مكةوبني    اهلدنة اليت وقعت بني النيب  

. فهذا وأشباهه من اإلحسان الذي  {  عمر جبة من حرير فأهداها إىل أخ له مبكة مشرك

عل  وإيثاره  فيه  والرغبة  اإلسالم  يف  الدخول  يف  سببا  يكون  صلة قد  ذلك  ويف  سواه،  ما  ى 
للرحم، وجود على احملتاجني، وذلك ينفع املسلمني وال يضرهم، وليس من مواالة الكفار يف  

 شيء كما ال خيفى على ذوي األلباب البصرية.  
وللقوميني هنا شبهة، وهي أهنم يقولون: إن التكتل حول القومية العربية بدون تفرقة بني  

و  العرب  والكافر جيعل  وإذا  املسلم  وحيرتم حقوقهم.  عدوهم  يهاهبم  وبناء شاخما،  قوية،  حدة 
انفصل املسلمون عن غريهم من العرب ضعفوا وطمع فيهم العدو. وشبهة أخرى وهي أهنم  
يقولون: إن العرب إذا اعتصموا ابإلسالم وجتمعوا حول رايته حقد عليهم أعداء اإلسالم ومل  

الدوائر، خوفا  هبا    يعطوهم حقوقهم، وتربصوا هبم  ليستعيدوا  يثريوها حرواب إسالمية،  أن  من 
املتعلقة أبعدائنا ويثري غضبهم علينا.  جمدهم السالف، وهذا يضران ويؤخر حقوقنا ومصاحلنا 
وحتكيمهم   حببل هللا،  واعتصامهم  اإلسالم،  حول  املسلمني  اجتماع  إن  يقال:  أن  واجلواب: 

ابلعد هلم  والتصريح  أعدائهم  من  وانفصاهلم  هلم  لشريعته،  هللا  نصر  سبب  هو  والبغضاء،  اوة 
ومحايتهم من كيد أعدائهم، وهو وسيلة إنزال هللا الرعب يف قلوب األعداء من الكافرين حىت 
يهابوهم ويعطوهم حقوقهم كاملة غري منقوصة، كما حصل ألسالفهم املؤمنني. فقد كان بني 

عينوا هبم، بل والوا هللا وحده،  أظهرهم من اليهود والنصارى اجلمع الغفري فلم يوالوهم ومل يست
واستعانوا به وحده، فحماهم وأيدهم ونصرهم على عدوهم، والقرآن والسنة شاهدان بذلك، 

يوم بدر إىل   والتاريخ اإلسالمي انطق بذلك، قد علمه املسلم والكافر. وقد خرج النيب  
الو  ذلك  يف  واملسلمون  هبم،  يستعن  فلم  اليهود،  املدينة  ويف  ابلكثرة،  املشركني،  ليسوا  قت 

لك فلم يستعن نيب هللا واملسلمون ابليهود، ال  وحاجتهم إىل األنصار واألعوان شديدة، ومع ذ

 

البخاري ا1)  أمحد  ،    ( 1668أبو داود الزكاة )،    ( 1003مسلم الزكاة )،    (2477هلبة وفضلها والتحريض عليها )( 
(6/355  .) 
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يوم بدر وال يوم أحد، مع شدة احلاجة إىل املعني يف ذلك الوقت، وال سيما يوم أحد. ويف  
ذلك أوضح داللة على أنه ال ينبغي للمسلمني أن يستعينوا أبعدائهم، وال جيوز أن يوالوهم أو 

تؤمن غائلتهم، ومل الكبري وتغيري  يدخلوهم يف جيشهم، لكوهنم ال  الفساد  ا يف خمالطتهم من 
طريقة   تسعه  مل  ومن  بينهم،  والعداوة  الشحناء  وأسباب  الشبهة  وإلقاء  املسلمني،  أخالق 

على   الرسول   املسلمني  غري  حقد  وأما  عليه.  هللا  وسع  فال  السابقني  املؤمنني  وطريقة 
املؤ  عن  هللا  يرضي  مما  فذلك  اإلسالم،  حول  جتمعوا  إذا  نصره،  املسلمني  هلم  ويوجب  منني 
 حيث أغضبوا أعداءه من أجل رضاه، ونصر دينه واحلماية لشرعه.  

ولن يزول حقد الكفار على املسلمني، إال إذا تركوا دينهم واتبعوا ملة أعدائهم وصاروا يف  
حزهبم، وذلك هو الضالل البعيد والكفر الصريح، وسبب العذاب والشقاء يف الدنيا واآلخرة،  

    }حانه وتعاىل:  كما قال سب                                    

                                                               

   } (1)  . 

      } وقال تعاىل:                                      

                                                       

              }   (2)    :وقال تعاىل{              

                                                         

                  }  (3)   فأابن هللا سبحانه وتعاىل يف

و  شريعتنا،  وندع  ملتهم،  نتبع  حىت  عنا  يرضوا  لن  الكفار  أن  البينات  اآلايت  ال  هذه  إهنم 
 يزالون يقاتلوان حىت يردوان عن ديننا إن استطاعوا.  

 

 .  120( سورة البقرة آية: 1) 
 .  217( سورة البقرة آية: 2) 
 .  19،  18 : اآليتان( سورة اجلاثية 3) 
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على   متنا  إذا  النار  يف  املخلدين  من  أهواءهم كنا  واتبعنا  أطعناهم  مىت  أنه  وأخرب 
 ذلك، نسأل هللا العافية من ذلك، ونعوذ ابهلل من موجبات غضبه وأسباب انتقامه.  

 حكم القرآن    الوجه الرابع الدعوة إليها يفضي ابجملتمع إىل رفض
من الوجوه الدالة على بطالن الدعوة إىل القومية العربية أن يقال:    الوجه الرابع:  -  4

ألن   القرآن،  حكم  رفض  إىل  بد  وال  ابجملتمع  يفضي  رايتها  حول  والتكتل  إليها  الدعوة  إن 
يتخذوا   أن  القومية  لزعماء  ذلك  فيوجب  القرآن،  حتكيم  يرضوا  لن  املسلمني  غري  القوميني 

كاما وضعية ختالف حكم القرآن حىت يستوي جمتمع القومية يف تلك األحكام، وقد صرح  أح
الكثري منهم بذلك كما سلف، وهذا هو الفساد العظيم، والكفر املستبني والردة السافرة، كما  

تعاىل:         }قال                                          

              }  (1)    :تعاىل        }وقال 

                    }   (2 )    :وقال تعاىل {          

               }   (3)    :وقال تعاىل {               

        }   (4)    :وقال تعاىل{                   

    }   (5)    وكل دولة ال حتكم بشرع هللا، وال تنصاع حلكم هللا وال ترضاه فهي

اآلايت احملكمات، جيب على أهل اإلسالم بغضها دولة جاهلية كافرة ظاملة فاسقة بنص هذه 
ومعاداهتا يف هللا، وحترم عليهم مودهتا ومواالهتا حىت تؤمن ابهلل وحده وحتكم شريعته وترضى  

   {      بذلك هلا وعليها، كما قال                              

 

 .  65( سورة النساء آية: 1) 
 .  50( سورة املائدة آية: 2) 
 .  44آية:  ( سورة املائدة3) 
 .  45( سورة املائدة آية: 4) 
 .  47( سورة املائدة آية: 5) 
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      }  (1)  . 

فالواجب على زعماء القومية ودعاهتا أن حياسبوا أنفسهم ويتهموا رأيهم، وأن يفكروا يف 
ونشر  اإلسالم  إىل  للدعوة  يكرسوا جهودهم  وأن  الوخيمة،  وغاايهتا  املشئومة،  نتائج دعوهتم 

قومية أو وطنية، وليعلموا  حماسنه والتمسك بتعاليمه والدعوة إىل حتكيمه بدال من الدعوة إىل  
يقينا أهنم إن مل يرجعوا إىل دينهم ويستقيموا عليه وحيكموه فيما شجر بينهم، فسوف ينتقم 
ما   وحياربون  بدينه  يتمسكون  قوما غريهم  ويستبدل  نعمته  ويسلبهم  ويفرق مجعهم  منهم  هللا 

  {                         } خالفه كما قال تعاىل:  
تعاىل:    (2)                            } وقال 

                                                           

       }   (3 )    وصح عن النيب    :إن هللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه    }أنه قال

يفلته تعاىل    (4)   {   مل  قوله  قرأ                          } مث 

         }   (5)  سبحانه، وتوبوا إليه، وخافوا  . فيا معشر القوميني: راقبوا هللا

بتعظ  وذلك  إنعامه،  على  واشكروه  نبيه  عذابه  وسنة  ودعوة    يم كتابه  هبما  والعمل 
واآلخرة، وصالح أمر اجملتمع،  الناس إىل ذلك، وحتذيرهم مما خيالفه، ففي ذلك عز الدنيا  

وراحة الضمري وطمأنينة القلب، والسعادة العاجلة واآلجلة، واألمن من عذاب هللا يف الدنيا  
هنم، وسبيل إىل قلق الضمائر،  واآلخرة، وكل ما خالف ذلك من الدعوات فهو دعوة إىل ج

 

 .  4( سورة املمتحنة آية: 1) 
 .  38( سورة حممد آية: 2) 
 .  45،  44 :اآليتان ( سورة األنعام 3) 
ابن  ،    ( 3110الرتمذي تفسري القرآن ) ،    ( 2583مسلم الرب والصلة واآلداب )،  (4409( البخاري تفسري القرآن )4) 

 (.  4018جه الفنت ) ما
 .  102( سورة هود آية: 5) 
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واضطراب اجملتمع، وتسليط األعداء، وحرمان السعادة واألمن يف الدنيا واآلخرة، كما قال ذو  
    }العزة واجلالل يف كتابه املبني:                                   

                                                 
                                                          

                                                       

  }   (1)ايت أن من اتبع هداه مل يضل ومل يشق، بل له اهلدى  . فأابن سبحانه يف هذه اآل

والعمى   الدنيا،  يف  الضنك  املعيشة  فله  ذكره  عن  أعرض  ومن  واآلخرة  الدنيا  يف  والسعادة 
ظلمة  من  اإلسالم  أعداء  به  يبتلى  ما  الدنيا  يف  املعيشة  ضنك  ومن  اآلخرة.  يف  والعذاب 

الشكوك والقلق، وأنواع املشاق يف طلب القلوب وحريهتا، وما ينزل هبا من الغموم واهلموم و 
الدنيا ومجعها واخلوف من نقصها وسلبها، وغري ذلك من أنواع العقوابت املعجلة يف الدنيا،  

      } كما قال هللا سبحانه:                                         

              }  (2 )    :تعاىل         }وقال 

                 }   (3)    ،واآلايت يف هذا املعىن كثرية

يهدينا وسائر   وأن  منها،  ابلتوبة  علينا  ومين  بذنوبنا،  يعرفنا  وأن  قلوبنا،  يصلح  أن  نسأل هللا 
 إخواننا سواء السبيل إنه على كل شيء قدير.  

 

 .  127-123 :اآلايت ( سورة طه 1) 
 .  55( سورة التوبة آية: 2) 
 .  21( سورة السجدة آية: 3) 
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 رأي الشيخ حممد الغزايل يف مسألة القومية العربية 
ولنختم الكالم يف هذا املقام بنبذة من كالم الكاتب املصري الشهري الشيخ: حممد الغزايل  

 ما نصه:   254تتعلق ابلقومية، قد أجاد فيها وأفاد، حيث قال يف كتابه: )مع هللا( صفحة 
 ال مكان لإلحلاد بيننا:  

إهن الناس؟  م ليسوا عراب وال عجما وال روس وال أمريكان!! إهنم مسخ غريب ما هؤالء 
يف   بذوره  وترك  هبا  االستعمار  وضعه  ما  إثر  البالد  هذه  به  بليت  الصياح،  صفيق  األطوار 

  {   سنتنا من جلدتنا ويتكلمون أبل  }  -كما جاء يف احلديث    -مشاعرها وأفكارها، فهم  
على (1) للحاقدين  وعون  وهنضتنا،  على كفاحنا  وعبء  وحضارتنا  لتارخينا  عدو  أهنم  بيد   ،

ديننا والضانني حبق احلياة له وملن اعتنقه. إن هؤالء الناس الذين برزوا فجأة ومألت ضجتهم  
وأن   سريرهتم،  عن  النقاب  ميزق  أن  الليل، جيب  أكناف  بنقيقها  الضفادع  متأل  األودية كما 

رفهم هذه األمة على حقيقتهم حىت ال يروج هلم خداع وال ينطلي هلم زور، إن هؤالء الذين  تع
ابلقومية   مبشرون  أهنم  ويزعمون  اجملاهدين،  ويندسون خالل صفوف  العروبة  يلبسون مسوح 
ما   أجل  ويهامجون  العروبة  تقاليد  من  ينسحبون  نفسه  الوقت  ويف  أللويتها،  ورافعون  العربية 

ثرون العوائق يف طريق اإلميان ورسالته. إن هؤالء الناس ينبغي أن مياط اللثام  عرفت به، ويبع
االستعمار هلم، ووقف   يسرها  اليت  وظيفتهم  األضواء على  تلقى  وأن  الكاحلة،  عن وجوههم 
العظيم   وصاحبها  القرآن  لرسالة  املنشود  الدمار  إال  نتائجها  وما  املرة،  نتائجها  يرقب  بعيدا 

هللا   عبد  بن  الستبانة    حممد  الذكاء  يعوزان  ومل  يقولون،  ما  ومسعنا  يكتبون،  ما  قرأان  لقد 
هنضة   إال  ليس  اإلسالم  إن  صراحة:  يف  يقولون  ابلكفر،  جماهرون  ملحدون  فهم  غاايهتم، 
أن جيتاح  العارمة  فورته  واستطاع يف  الوسطى،  القرون  العظيم يف  اجلنس  هبا هذا  فاز  عربية، 

أي أن هذا الدين اجلليل، نبت من   الزعيم الكبري: حممد    العامل بقيادة رجل عبقري، هو
فاتح، وليس هداية مثالية فدائية،   انطالقة شعب طامح  السماء، وأنه  ينزل من  األرض، ومل 

 

 (.  1847مسلم اإلمارة )،   (3411( البخاري املناقب )1) 
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جاءت من عند هللا لتنقذ العرب من جاهلية طامسة، كانوا هبا يف مؤخرة البشر، إىل حنيفية  
بعد شعاعها  انتشر  مث  خسيستهم،  رفعت  يف   مسحة  األضواء  تنتشر  األرض، كما  أحناء  يف 

عرض األفق لدى الشروق. والفضل يف ذلك كله هلل وحده الذي اصطفى حممدا وامنت عليه 
  }وقال:    (1)  {                  }ابهلدى واحلق بعد أن قال له:  

                      }   (2)   العرب يقول يف  كما 

    }الذين أرسل فيهم:                                             

                           }   (3 )  

فأي زحف عريب هنالك؟ وأي عبقرية أنشأت من عندها هذا الغيث املمرع ألهل األرض؟ إن 
الزعم أبن اإلسالم " ثورة عربية " أكذوبة كربى وأضلولة شائنة، وإن هذا القول ليس تكذيبا  

إ خطرية  دعوة  بل  فقط  والفسوق لإلسالم  الكفر  إشاعة  وإىل  الدايانت كلها،  تكذيب  ىل 
والعصيان يف أحناء األرض، والغريب أن هؤالء الناس خياصمون اإلسالم بعنف، وحياربون أمته  
جبربوت، ويهادنون األداين األخرى من مساوية وأرضية، كأن اإلسالم هو العدو الذي كلفوا 

اليت الفذة  العقبة  هو  بل  ال  وحده،  ترااب.  ابستئصاله  إلحالتها  أيديهم  يف  املعاول  وضعت   
العنيدة، وروح  املقاومة  إنه مصدر  البالد إال اإلسالم؟  أجل، وهل لالستعمار عدو يف هذه 
ينسج   أن  االستعمار  فعلى  مث  ومن  مؤامراهتم،  وأحبط  املهامجني  أعيا  الذي  الباسل  الكفاح 

لقد ابتدع القوميات الضيقة واستجباها  خيوطه حوله ليقتله، وحيول بينه وبني احلياة الكرمية. و 
بشىت األساليب لينال من كيان هذا الدين، فلما سقطت أمام اإلسالم يف املعركة دس أتباعه  
هذا   يف  املخلصني  العرب  ليزمحوا  االدعاء  من  بضروب  وزودهم  العربية،  القومية  لواء  حتت 

القومية   وتفسري  أخرى،  بطريقة  اإلسالم  من  ولينالوا  الكفور امليدان،  التفسري  هذا  العربية 

 

 .  52( سورة الشورى آية: 1) 
 .  113( سورة النساء آية: 2) 
 .  164( سورة آل عمران آية: 3) 
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الكنود، هو حرب أخرى ضد اإلسالم، وإنه جلدير أن يتسمى هؤالء أبتباع القومية العربية ال  
العربية، أليسوا يعملون ملصلحة االستعمار وإسرائيل؟ ولقد مرت أربعة عشر قران على اشتباك 

تشريف هللا اإلميان: على  أهل  بتعبريان حنن  أو  األمانة العروبة ابإلسالم،  للعرب حبمل هذه   
قبل  أدهار  العرب مرت عليهم  أن  بسهولة  تعرفنا  البعيد  املاضي  للناس، ونظرة إىل  وإبالغها 
اإلسالم مل يكونوا فيها شيئا مذكورا، مث جاء هذا الدين فدخلوا التاريخ به، وطار صيتهم حتت  

مث أخطأ    (1)  {                     }رايته، وصدق هللا إذ يقول  

وجيعلهم  خاصا،  امتيازا  مينحهم  آايته،  فيهم  نزلت  الذي  العاملي  الدين  هذا  فظنوا  العرب، 
فقام منه،  بد  ال  الذي  الفعل  رد  اخلطأ  هذا  ونشأ عن  األجناس،  سائر  من  أرقى  ت عنصرا 

الشعوب األخرى تدافع عن قيمة دمائها وكرامة عنصرها، وهذه األغالط املتبادلة علتها حنني  
البشر إىل اجلاهلية واستثقاهلم مؤنة السعي لتحصيل الكمال اإلنساين، فإذا عز على شخص  
اتفه أن يكون تقيا ينسبه عمله إىل اجملد والعال، ذهب ينتحل نسبا آخر إىل أسرة أو وطن أو  

لريتفع به دون جهد، وتلك كلها عصبيات ابطلة ونزعات انزلة، وال حمل هلا يف دين،    جنس،
املفاخرة والتميز كان   أرادوا  ملا  األولني  العرب  أن  املهم  العاملني. ولكن  وال وزن هلا عند رب 
إن   اإلسالم؟  يذكروا  مل  إذا  أفواههم  ميألون  شيء  فبأي  فخارهم،  ومعقد  متكأهم  اإلسالم 

خال   هبا  وطاهبم  يسمع  مل  اليت  ابلبدعة  الزمان  هذا  األفاكون يف  جاء  واترخيهم صفر، حىت 
وزعموا   اإلميان،  من  تتجرد  أن  جيب  نظرهم  يف  العروبة  فإذا  هللا    -إنسان  أهنا    -قبحهم 

ابالنسالخ عن الدين تسمو وتسري، بل إن أحد الكتاب من هذه العصابة وجد الوجه الذي  
سالم جىن على العروبة، وإن اللغة العربية قد انتشرت أبعد مما يطالع به الناس ليقول: إن اإل
ضار ابلقومية العربية. وظاهر أن هذا الكالم،   -ألنه عاملي    -انتشر اإلسالم، وإن اإلسالم  

بقطع النظر عن بطالنه، إمنا يروج حلساب االستعمار الغريب منه والشرقي على السواء، وأن  
عسكرت جيوشهم يف بعض أقطار العروبة وأنزلت هبا اهلون،    قائله خيدم أهداف الغزاة الذين

 

 .  44( سورة الزخرف آية: 1) 
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 ووقفت على حدود البعض اآلخر ترتبص به الدوائر.  
إال   يضم  ال  ألنه  التاريخ؛  ننسى  أن  إبحلاح  منا  يطلب  العصابة  هذه  من  آخر  وكاتب 
الشرق  اليهود يف كبد  أن  الغر  ونسي هذا  املستقبل فحسب.  إىل  نتطلع  وأن  املوتى،  رفات 

سط أقاموا دولتهم إبمداد من التاريخ املوحى، وأهنم جعلوا اسم إسرائيل علما عليها. إنه  األو 
أن  علينا  فحرام  املسلمني  أما حنن  اترخيهم يف كفاحهم،  يستصحبوا  أن  للناس مجيعا  حالل 
قومية   إهنا  امتداد،  منه عوان يف جهاد وأمال يف  نستوحي  التاريخ، وأن  نذكر فصال من هذا 

بية، تلك اليت يبشر هبا امللحدون وكارهو اإلسالم، ولقد عرف األولون واآلخرون  عربية ال عر 
أننا حنن املسلمني أحىن الناس على العروبة وأوصلهم جملدها وأخلصهم لقضاايها، وأن هؤالء 

 القوميني ال خري فيهم بل إهنم مصدر شر طويل وأذى ثقيل".  
حم الشيخ:  من كالم  للقراء  نقله  أردان  ما  أيضا يف كتابه  انتهى  وقال  هاهنا،  الغزايل  مد 

 ما نصه:   347املذكور صفحة 
   اهلدم الروحي: 

جيتهد االستعمار يف صرف املسلمني عن دينهم بكل ما يتاح له من وسائل، ويف جعل 
حركات التحرر الناشطة يف بالدهم مبتوتة العالقة ابلدين، حىت تولد ميتة، أو حتيا عقيمة ال  

وما من هنضة يف األولني واآلخرين إال وهلا دعامة معنوية تقوم عليها، وسناد  مثر هلا وال زهر.  
وبىن   احلية،  ابلضمائر  القلوب  مأل  احلالة  هذه  يف  الدين  عمل  وملا كان  به.  تتحرك  روحي 
األخالق على الفضيلة، وصبغ احلياة بتقاليد جامعة ومعلومة وواضحة، ورص الصفوف على  

ري واحد، فإن االستعمار استهدف إقصاء الدين عن آفاق إحساس مشرتك، ودفعها إىل مص
له.. بل إن ذكر اإلسالم أصبح   البالد كلها، وتكوين أجيال غريبة عنه، إن مل تكن كارهة 
حمظورا يف املناسبات اجلادة والشئون اهلامة، وقد حيوم البعض حوله ولكنه يوجل من التصريح 

فر من مث  ذنبا  ارتكب  اإلسالم جمرم  يستطيع   به، كأن  فهو ال  بعقوبته  الذي حكم  القضاء 
الظهور يف اجملتمعات، ورمبا تلوح له فرصة الظهور متنكرا حتت اسم مستعار فيتحرك قليال هنا 
يلقى اإلسالم  ملاذا  األنظار، اي عجبا،  استخفى من  أمره  انكشاف  إذا أحس  وهناك، حىت 
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خلفه   جير  الذي  االستعمار  عند  واجلواب:  اهلوان كله؟  ويضع هذا  األوىل  القرون  ضغائن 
الرتبية   ميدان  يف  خنقه  على  حريص  فهو  بالده،  يف  قائمة  لإلسالم  تقوم  أال  عينه  نصب 

 واملعامالت والتشريع وسائر ألوان احلياة.  
إنه يطمئن إىل جمتمع واحد، اجملتمع الذي مات ضمريه والذي تفسخت أخالقه، يف هذا 

واس الفضل  معاين  منه  غاصت  الذي  ثعابني  اجملتمع  فيه  وزحفت  الشره  غرائز  فيه  تغلظت 
األثرة، يستطيع االستعمار أن يطمئن إىل يومه وغده، فإذا جاء اإلسالم ملسح هذه األقذار،  
يذكر   أن  ينبغي  ال  اسم  إنه  األعني..  عن  ليخفى  وكره  إىل  يعود  أن  على عجل  منه  طلب 

 وحقيقة ال جيوز أن تعيش.  
قيض هللا االستعمار، حىت  ندفع    هكذا حكم  أن  حتته  نستطيع  عنواان  العروبة  فكرة  لنا 

غوائل املوت. وقد هششنا للفكرة، ورجوان من ورائها اخلري.. وللعروبة اجملردة مثل تعكر على 
الشهوات   حتركهم  أانسا  أوجد  األجنيب  االحتالل  ظل  يف  التعليم  إن  مآربه..  االستعمار 

واء، فإذا جاءت إليهم العروبة فهل وحدها، أانسا فرغت عواطف اليقني من أفئدهتم فهي ه
يعرفون أن العفة من خالئقها، وأن تقديس العرض من مشائلها، وأن احملافظة على احلرمي من 
صفاهتا الباطنة والظاهرة.. إن أمثال العرب يف اجلاهلية تشهد مبا هلم من غرية على نسائهم،  

ن يف حكم اخلالة كل من تلبس فاملثل القائل: )كل ذات صدار خالة( يعين: أن العرب جيعلو 
إليها إال نظرة االحرتام والعفة، وذلك أن اخلالة مبنزلة األم، ويقول  ينظرون  املرأة، فما  ثياب 

 الشاعر: 
 طضضضضضضضضضضريف إن بضضضضضضضضضضد  يل جضضضضضضضضضضار   وأغضضضضضضضضضضض



(1)يواري جار  مثواها البيت لعنرتة حىت 
 اآلخر:  ويقول
 ألقضضضضضضضضضضي لضضضضضضضضضضذي الودعضضضضضضضضضضا  سضضضضضضضضضضوطي  وال



،(2) يضضضضضضضضضضضضضضضضضضضد    وريبتضضضضضضضضضضضضضضضضضضضه أر  أداعبضضضضضضضضضضضضضضضضضضضه  


الغاصة   الشوارع  هذه  فهل  نفسها.  ابألم  إمث  ابتغاء  أمها  مع  طفال  يداعب  أنه  يعين: 

 

 طبع املكتب اإلسالمي.   - 308نظر ديوانه البيت لعنرتة: ا (1) 
 ... 524 5هو لعلقمة بن علقمة املري. اتج العروس  (2) 
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مبتتبعي العورات وبغاة الدنية شوارع عربية؟ وهل عرب أولئك الذين ترى الواحد منهم يتأبط  
ذراع فتاة متربجة لعوب تسري يف وضع يقول لكل انظر )هيت لك(؟ والعرب األقدمون كانوا 

حاب كرم غريب وإيثار المع وهنوض ابحلق على عض الزمن وشدة احلاجة، وامسع قول أص
 عروة بن الورد:  

 امضضضضضضضضضضضضضضرة عضضضضضضضضضضضضضضا  إ  ضضضضضضضضضضضضضضي  ضضضضضضضضضضضضضضركة  وإين
 أهتضضضضضضضضضضضضضزأ مضضضضضضضضضضضضض  أن  نضضضضضضضضضضضضضت وأن تضضضضضضضضضضضضضرى 
 أفضضضضضضضضضضضضرق جسضضضضضضضضضضضضمي يف جسضضضضضضضضضضضضوم كثضضضضضضضضضضضض ة 



 
 



 امضضضضضضضضضضرة عضضضضضضضضضضا  إ  ضضضضضضضضضض  واحضضضضضضضضضضد  وأنضضضضضضضضضضت
 بضضضضضضوجهي  ضضضضضض وب احلضضضضضض  واحلضضضضضض  جاهضضضضضضد 
 وأحسضضضضضضضضضضضضو قضضضضضضضضضضضضرا  املضضضضضضضضضضضضاء واملضضضضضضضضضضضضاء ابرد 


صورة اإلنسان النبيل، يؤثر غريه ابلطعام ويستعيض برشحات من املاء البارد يصفر  أرأيت

 هبا وجهه وهو أيىب تضييع من نزلوا به، وحسبه أنه فرق جسمه يف جسوم كثرية. 
أبصحاب   مزدمحة  تراها  اليت  هذه  عربية  أمدن  نفسك:  سل  مث  الصورة،  هبذه  احتفظ 

لك فقلما تؤوي يتيما، أو تغذو حمروما. وما لنا نبحث عن الفضول من املال النامي، ومع ذ
والتقطع،   احليوانية  طابع  عليها  وترك  االستعمار  بيئات مسخها  املفقودة يف  العربية  الشمائل 
إنك ترى الواحد من أولئك يقول إنه عريب ولغة العرب ال تستقيم على فمه. ومن أعاجيب 

أخ اي  يقول:  مثال  املذيع  أمسع  أن  وكان  الليايل  األايم.  هذه  يف  إيه  بنعمل  أحنا  املواطن،  ي 
يستطيع أن يقول ما نعمل يف هذه األايم، ولكنه حريص على ختليد لغة الرعاع والتنكر للغة 
الفصحى وهي اللغة اليت ترسل هبا اإلذاعات من مجيع حمطات العامل ملستمعيها على اختالف  

بلغة غري الفصحى، فهل من مظاهر الوفاء ألسنتهم إذ أنه خياطب املذيع قومه يف أي عاصمة  
 لعروبتنا أن نذيع حنن بلغة الرعاع؟ 

الواقع: أن اإلسالم وحده هو الذي خيلد العروبة لغة وأداب وخلقا، وأن التنكر هلذا الدين 
أن   الدعاة  على  ولذلك جيب  وخلقها،  وأدهبا  لغتها  يف  العروبة  على  احلقيقي  القضاء  معناه 

ه إبراز  يف  عنه  يستميتوا  يذهبوا  وأن  إخفائه،  يف  االستعمار  يستميت  ما  بقدر  االسم  ذا 
الوحشة اليت صنعها أعداؤه حوله، حىت يصبح مألوفا يف اآلذان، حمببا إىل القلوب، وإظهار  
الدعاة أن جيمعوا اجلماهري  له. جيب على  هذا االسم ال يكفي، فما قيمة شكل ال جوهر 
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 حه. "  على تعاليمه " وأن ينعشوا أنفسهم برو 
الضمري الديين اخلاشي هلل، الرحيم خبلقه، احملتفي ابلواجبات، النفور من الرذائل، الشجاع 
يف نصرة احلق، املستعد للقاء هللا، املتأسي بصاحب الرسالة، هذا الضمري، جيب أن ندعمه  
ومنع كل  مشروع،  وجناح كل  عمل  إجناز كل  به  يربط  وأن  طائفة،  يف كل  نوجده  أن  بل 

و  يبادر  تفريط،  ابهلل،  موصول  قلب  قلب كبري،  شيء  قبل كل  فاإلسالم  حق،  صيانة كل 
يتكون   أن  ويستحيل  نفسه،  تلقاء  من  يتكون  ال  القلب  وهذا  حيث كان،  ويتقيه  ملرضاته 
يتكون   إنه  ويزيغ،  ليتوقف  عمدا  عليه  تسلط  اليت  والتجهيل  الشكوك  تيارات  وسط  بداهة 

التعليم، ويف عظات املساجد، ويف صبغ البيئة مبعان  أبغذية روحية منظمة، تقدم له يف برامج  
معينة، تساعد على احرتام الفضيلة وإشاعتها، وحنن أحوج ما نكون إلنشاء هذه الضمائر يف  
واالستخفاف  العبث  على  مردت  اليت  الكثيفة  والطبقات  عنها،  عريت  اليت  احملدثة  الذراري 

لى األسعار، مث نوقف أمامها عامال ال  جبميع القيم، وإنين أستغرب كيف نشرتي آلة ما أبغ
يتقي هللا، فهي خترب بني يديه على عجل أو يقل إنتاجها لو قدر هلا البقاء سليمة. إننا لو  
بذلنا شيئا زهيدا لغرس التدين احلق يف قلب هذا العامل لرحبنا الكثري، أفال يبذل املسئولون 

لة اليت اشرتيت؟ إن من حق هللا علينا  هذا الشيء ابلزهيد، ولو على اعتبار نفقات صيانة لآل
يتم  ما، فسوف  اإلميان البتداء عمل  والكبار ابسم  الصغار  نريب  أن  علينا  بالدان  ومن حق 
وما  األرض،  يف  مباركة  ونواة  ابلسماء،  راشدة  عالقة  الديين  للضمري  إن  الوجوه.  خري  على 

 أصدق قول األستاذ أمحد الزين يف وصفه:  



   نقد القومية العربية على ضوء اإلسالم والواقع  

 37 

 مل ال صضضضضضضضضضضضضو  السضضضضضضضضضضضضماء يف عضضضضضضضضضضضضا هضضضضضضضضضضضضو
 و ضضضضضضضضضضضضضضضضعا  تضضضضضضضضضضضضضضضضذوب  ضضضضضضضضضضضضضضضضت سضضضضضضضضضضضضضضضضنا  
 هضضضضضضضضضضضو سضضضضضضضضضضضضر  ضضضضضضضضضضضار يف كنهضضضضضضضضضضضضه اللضضضضضضضضضضضض  
 مبلضضضضضضضضضضضضضضضضضري العلضضضضضضضضضضضضضضضضضم أنضضضضضضضضضضضضضضضضضه رو   ضضضضضضضضضضضضضضضضض  
 كضضضضضضضضضضضضض  حضضضضضضضضضضضضضي عليضضضضضضضضضضضضضه منضضضضضضضضضضضضضه رقيضضضضضضضضضضضضض  

 واء تنضضضضضضضضزو إىل اإل  ض  حيضضضضضضضضث األهضضضضضضضض ضحضضضضضضضض 
 جاحمضضضضضضضا  أعيضضضضضضضت علضضضضضضضى النضضضضضضضا  كب ضضضضضضضا 
 مث صضضضضضضضضضضضضضضا  الضضضضضضضضضضضضضضضم  فيهضضضضضضضضضضضضضضا نضضضضضضضضضضضضضضذيرا 
 هضضضضضضضضضضضضضضو رو  مضضضضضضضضضضضضضضن املال ضضضضضضضضضضضضضض  يسضضضضضضضضضضضضضضمو 
 قضضضضضضضضضضضضضضضد تولضضضضضضضضضضضضضضضت ابألنبيضضضضضضضضضضضضضضضاء عصضضضضضضضضضضضضضضضضور 
  حافظضضضضضضضضضضضضضضا يف الزمضضضضضضضضضضضضضضان مضضضضضضضضضضضضضضا  لفضضضضضضضضضضضضضضو 
 حضضضضضضضضضضضامال مضضضضضضضضضضضن  ضضضضضضضضضضضرا ع ا ضضضضضضضضضضض  كتبضضضضضضضضضضضا 

 س يعفضضضضضضضضضو عضضضضضضضضضضن اهلنضضضضضضضضضا  وإن أنضضضضضضضضضضض ضليضضضضضضضضض 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ورو  مضضضضضضضضضضضضضضضن اللطيضضضضضضضضضضضضضضض  ا بضضضضضضضضضضضضضضض   أرض
  ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضد  العضضضضضضضضضضضضضضضضضضضي  مضضضضضضضضضضضضضضضضضضضن ر ء و ور 
 وتعيضضضضضضضضضضضضضضضضضضضا بضضضضضضضضضضضضضضضضضضضه قضضضضضضضضضضضضضضضضضضضوى التفكضضضضضضضضضضضضضضضضضضض  
 ابطضضضضضضضضضضضضضن الشضضضضضضضضضضضضض    ضضضضضضضضضضضضضاهر التضضضضضضضضضضضضضأ   
 حضضضضضضضضضضض  مضضضضضضضضضضضن قلبضضضضضضضضضضضه مكضضضضضضضضضضضان الشضضضضضضضضضضضعور 
 م وهتفضضضضضضضضضضضضضضضضضضو إىل مهضضضضضضضضضضضضضضضضضضاوي الشضضضضضضضضضضضضضضضضضضرور 
 رغضضضضضضضضضضضضضضضم إنضضضضضضضضضضضضضضضذارها بسضضضضضضضضضضضضضضضوء املصضضضضضضضضضضضضضضض  

 صضضضضضضضضضضضضضضضضضضيا  النضضضضضضضضضضضضضضضضضضذير فأصضضضضضضضضضضضضضضضضضضا ت إىل 
 بسضضضضضضضضضضضضضضضضضضلي  الثضضضضضضضضضضضضضضضضضضرى لعضضضضضضضضضضضضضضضضضضامل نضضضضضضضضضضضضضضضضضضور 
 وهضضضضضضضضضضضضضو ابق علضضضضضضضضضضضضضى تضضضضضضضضضضضضضواىل العصضضضضضضضضضضضضضور 
 قا مضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضا يف الصضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضدور ابلتضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضذك  
 قدسضضضضضضضضضضضضت مضضضضضضضضضضضضن صضضضضضضضضضضضض ا   وسضضضضضضضضضضضضطور 
   ملضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض  يف اللضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضوم والتعضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضذير 

 ننشد هذا الشعر هنا تكرميا لألدب العايل، وإال فال جمال لقول بعد أن نتدبر قول   وحنن
أال إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد   }   رسول هللا  

 .  (1)  {  اجلسد كله أال وهي القلب

انتهى املقصود من كالم الغزايل يف كتابه: )مع هللا(. ولعظيم فائدته نقلته هاهنا.  
ب املسلمني ويعمرها بتقواه، وأن مين علينا وعلى مجيع  أن يصلح قلو   وأسأل هللا  

شبابنا وسائر إخواننا ابلفقه يف الدين، واالستقامة على صراط هللا املستقيم، فإن ذلك  
    } هو سبيل النجاة والفوز ابلعزة والكرامة يف الدنيا واآلخرة، كما قال هللا سبحانه:  

 

أبو  ،    (4453النسائي البيوع )،    (1205الرتمذي البيوع )،    ( 1599مسلم املساقاة )،    ( 52( البخاري اإلميان )1) 
 (.  2531الدارمي البيوع )،  ( 4/270أمحد )،  ( 3984ابن ماجه الفنت ) ،   (3329داود البيوع )
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                     }   (1 )    تعاىل وقال 

 {                                                                  

                                                                   

                                                                 

       }   (2 )    النيب ريا يفقهه  من يرد هللا به خ   } أنه قال:    وصح عن 

 ؛ وهللا أعلم.  ( 3)   {   يف الدين 

يوم   إىل  إبحسان  تبعهم  ومن  وصحبه  وآله  حممد  ورسوله  عبده  على  وسلم  هللا  وصلى 
 الدين. 

 

 .  14،   13 : اآليتان( سورة األحقاف 1) 
 .  32 -30 : اآلايت( سورة فصلت 2) 
العلم ) 3)  البخاري  )،    (1037مسلم اإلمارة )،    ( 71(  املقدمة  مالك اجلامع  ،    ( 4/93أمحد )،    ( 221ابن ماجه 

 (.  226الدارمي املقدمة )،   (1667)
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 تكمي  يف مسا   بعضها يتعل  ابلقومية 
عام   أعين:  املاضي،  العام  احملرم من  " عن   1380يف  البالد   " مندوب صحيفة  سألين 

 ية، فأجبته مبا نشر يف صحيفة البالد.  مسائل، بعضها يتعلق ابلقوم
 ولتكميل الفائدة للقراء رأيت أن أذكر السؤال واجلواب هاهنا وهذا نصها:  

ما رأي فضيلتكم يف الدعوة اليت تقوم هبا بعض األوساط اخلارجية إىل   السؤال األول:
 أن القومية العربية وحدها هي الرابطة األوىل بني العرب؟ 

رأي فضيلتكم يف االجتاه الذي يبدو واضحا يف هذه األايم للمقارنة    ما  السؤال الثاين: 
 بني القومية واإلسالم، والذي يظهر يف بعض اجلرائد واجملالت ابململكة؟  

بعض املخلصني من الوعاظ يعاجلون يف وعظهم األمور البسيطة الفرعية   السؤال الثالث: 
يف املالبس،  شكل  أو  الرأس،  حالقة  الدين كطريقة  تتصل   يف  هامة  أمورا  هناك  أن  حني 

ابلعقيدة، حتتاج من هؤالء املخلصني من الدعاة إىل عناية خاصة ألهنا أمور هامة أساسية،  
 فما رأي فضيلتكم يف هذا؟ 

تود جريدة البالد أن حتمل من فضيلتكم نصيحة إىل قرائها من خمتلف   السؤال الرابع: 
 الطبقات فما هي؟. 

أن يقال: ال ريب أن الدعوة إىل أن تكون القومية العربية    اجلواب عن السؤال األول:
هي الرابطة األوىل بني العرب، دعوة ابطلة ال أساس يؤيدها ال من العقل وال النقل، بل هي 
دعوة جاهلية إحلادية يهدف دعاهتا إىل حماربة اإلسالم، والتملص من أحكامه وتعاليمه. وقد  

إمنا دعا إليها تقليدا لغريه وإحساان للظن به، ولو عرف  يدعو إليها من ال يقصد هذا املعىن و 
حقيقة املقصود منها حلارهبا وابتعد عنها. وكل من له أدىن معرفة بتاريخ العرب قبل اإلسالم 
وبعده يعلم إنه مل يكن للعرب كبري قيمة تذكر وال راية ترهب إال ابإلسالم، وبه فتحوا البالد  

العباد. وبه كانوا أمة   مرهوبة اجلانب، حمرتمة احلقوق مرفوعة الرأس، حىت غريوا فغري  وسادوا 
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  ( 1)  {                          }عليهم، كما قال هللا سبحانه:  

ذلك اآل يف  واحلق  ذلك،  تتحمل  ال  الصحيفة  ألن  امليدان  هذا  يف  أطيل  أن  أحب  وال  ية. 
أوضح من الشمس، ال يراتب فيه من له أدىن إملام حبال العرب واإلسالم، وما أحسن قول 

لنبيه     {    هللا تعاىل                                         

              }   (2)    :وقوله تعاىل{              

          }   (3)  59    العربية أن القومية  الدعوة إىل  وإذا كان اهلدف من 

بالدهم،  عن  ويطردوه  عدوهم  من  ينتصفوا  وأن  مصاحلهم،  يف  يشرتكوا  وأن  العرب،  جيتمع 
إ السبيل  هو  هذا  دينهم  فليس  إىل  الرجوع  هو  الوحيد  السبيل  وإمنا  النبيل،  الغرض  هذا  ىل 

السمحة   بتعاليمه  والتمسك  األمم،  وسادوا  امليدان،  يف  وبرزوا  وعرفوا  به شرفوا  الذي  احلق، 
حيصل   وبذلك  فيه،  واملعاداة  ذلك  يف  واملواالة  شيء،  يف كل  وحتكيمه  الرشيدة،  وأحكامه 

ن األعداء، ويكون النصر عليهم مضموان والعاقبة محيدة  االجتماع، وتدرك املصاحل وينتصف م
هللا   قال  واآلخرة، كما  الدنيا  التنزيل:  يف  حمكم  يف      } تعاىل                      

             }   (4 )    :وقال تعاىل {          

                                                            

                         }   (5 )  

تعاىل:       } وقال                                                

                                                     

 

 .  11( سورة الرعد آية:  1) 
 .  44( سورة الزخرف آية: 2) 
 .  10( سورة األنبياء آية: 3) 
 .  7( سورة حممد آية: 4) 
 .  41-40  :اآليتان ( سورة احلج 5) 
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                    }   (1)   اآلية. واآلايت يف هذا املعىن كثرية

يف هذا املعىن: " لن يصلح    -رمحة هللا عليه    -معلومة، وما أحسن ما قال مالك بن أنس  
صدق هذا اإلمام يف هذه الكلمة القصرية العظيمة.    آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا " لقد

 اللهم أصلحنا ووالة أمران مجيعا وسائر املسلمني إنك مسيع قريب.  
أن يقال إن من أعظم الظلم وأسفه السفه أن يقارن    وأما السؤال الثاين فاجلواب عنه:

ملزااي ما تستحق به أن  بني اإلسالم وبني القومية العربية، وهل للقومية اجملردة من اإلسالم من ا
لإلسالم   اهلضم  أعظم  من  هذا  أن  وبينه؟ ال شك  بينها  يقارن  أن  اإلسالم  جتعل يف صف 
والتنكر ملبادئه السمحة وتعاليمه الرشيدة. وكيف يليق يف عقل عاقل أن يقارن بني قومية لو  

اء لكانوا  كان أبو جهل، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة وأضراهبم من أعداء اإلسالم أحي
هم صناديدها وأعظم دعاهتا، وبني دين كرمي صاحل لكل زمان ومكان، دعاته وأنصاره هم: 

وأبو بكر الصديق، وعمر بن اخلطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أيب   حممد رسول هللا  
من   سبيلهم  سلك  ومن  األبطال،  ومحاته  اإلسالم  صناديد  الصحابة  من  وغريهم  طالب، 

يغ املقارنة بني قومية هذا شأهنا، وهؤالء رجاهلا وبني دين هذا شأنه وهؤالء األخيار؟ ال يستس 
أنصاره ودعاته، إال مصاب يف عقله، أو مقلد أعمى، أو عدو لدود لإلسالم ومن جاء به.  
وما مثل هؤالء يف هذه املقارنة إال مثل من قارن بني البعر والدر، أو بني الرسل والشياطني.  

املقا هذا  أتمل  بني  ومن  املقارنة  أن  له  ظهر  والنتائج،  احلقائق  وسرب  البصائر،  ذوي  من  م 
القومية واإلسالم أخطر على اإلسالم من املقارنة بني ما ذكر آنفا. مث كيف تصح املقارنة بني  
قومية غاية من مات عليها النار، وبني دين غاية من مات عليه الفوز جبوار الرب الكرمي، يف  

 األمني؟ اللهم اهدان وقومنا سواء السبيل، إنك على كل شيء قدير.  دار الكرامة واملقام 
الثالث:  يهتم    اجلواب  أن  الطبيب  شأن  ومن  اجملتمع،  أطباء  هم  املرشدين  أن  ريب  ال 

األطباء   أنصح  طريقة  وهذه  فاألهم،  ابألهم  ابدائ  عالجها  على  يعمل  مث  األدواء  مبعرفة 
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د ولد آدم عليه من ربه أفضل الصالة والتسليم، وأعلمهم ابهلل وأقومهم حبقه وحق عباده: سي
  ملا بعثه هللا بدأ ابلنهي عن أعظم أدواء اجملتمع وهو الشرك ابهلل سبحانه، فلم يزل  فإنه 

من حني بعثه هللا حيذر األمة من الشرك ويدعوهم إىل التوحيد إىل أن مضى عليه عشر سنني، 
لدعاة بعده: عليهم أن يسلكوا سبيله وأن يقتفوا  مث أمر ابلصالة، مث ببقية الشرائع، وهكذا ا

أثره، ابدئني ابألهم فاألهم، ولكن إذا كان اجملتمع مسلما ساغ للداعي أن يدعو إىل األهم  
وغريه، بل جيب عليه ذلك حسب طاقته، ألن املطلوب إصالح اجملتمع املسلم وبذل الوسع  

أخ وتطهري  ووسائله،  الشرك  شوائب  من  عقيدته  تطهري  ويضعف  يف  اجملتمع  يضر  مما  القه 
إميانه. وال مانع من بداءته بعض األوقات بغري األهم، إذا مل يتيسر الكالم يف األهم، وال مانع 
أيضا من اشتغاله ابألهم وإعراضه عن غري األهم إذا رأى املصلحة يف ذلك وخاف إن هو  

يهتمون  اشتغل هبما مجيعا أن خيفق فيهما مجيعا. وهكذا شأن املصلحني واأل املربزين،  طباء 
حتصيل  يستطيعوا  مل  وإذا  املرضية،  النتيجة  إىل  وأقرهبا  أجنعها  ويسلكون  اإلصالح  بطرق 
املصلحتني أو املصاحل، أو تعطيل املفسدتني أو املفاسد اهتموا ابألهم من ذلك واشتغلوا به  

وسرية والسالم  الصالة  عليه  الرسول  وسرية  الشرع  قواعد  أتمل  ومن  غريه.  خلفائه    دون 
الراشدين واألئمة الصاحلني علم ما ذكرته، وعرف كيف يقوم إبرشاد الناس، وكيف ينتشلهم 
من أدوائهم إىل شاطئ السالمة. ومن صلحت نيته وبذل وسعه يف معرفة احلق، وطلب من  
مواله اهلداية إىل خري الطرق وأجنعها يف الدعوة، واستشار أهل العلم والتجارب فيما أشكل 

    }از ابلنجاح وهدي إىل الصواب، كم قال سبحانه:  عليه، ف                

       }   (1)  . 

ع القراء هي أن أيخذوا بوصية هللا سبحانه اليت أوصى هبا  نصيحيت جلمي  اجلواب الرابع:

    }يف كتابه الكرمي حيث يقول:                                        
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                }  (1)   الكرمي كلمة القارئ  يعلم  والتقوى كما 

جامعة، حقيقتها أن يتقي العبد غضب الرب وعذابه، بفعل ما أمر هللا به ورسوله، وترك ما  
اب يفوز  وبذلك  ورهبة،  ورغبة  وحمبة  وإخالص  وإميان  ورسوله، عن علم  عنه  لسعادة  هنى هللا 

: التثبت يف  -وهو من مجلة التقوى    -وحسن العاقبة يف الدنيا واآلخرة، ومما أنصح به القراء  
من  التحقق  وبعد  نواحيها،  مجيع  من  دراستها  بعد  إال  عليها،  احلكم  يف  والرتيث  األمور، 
معناها ومعرفته معرفة اتمة بعرض ذلك املعىن على امليزان الشرعي وهو كتاب هللا، وما صح  
القارئ يف دراسته   امليزان قبل، وما خالفه ترك، وجيب أن يكون  السنة، فما وافق ذلك  من 
لألشياء، وعرضه هلا على امليزان املذكور، بعيدا كل البعد عن اإلفراط والتفريط، متجردا عن  
إبخالص،   دراستها  حق  األمور  ودرس  األمور،  هذه  من  سلم  ومىت  واهلوى،  التعصب  ثويب 

للحقيقة وفاز ابلصواب، ومحد العاقبة، وكم جرت العجلة على أصحاهبا  وقصد حسن، وفق  
وغريهم من ويالت ومشاكل، تذهب األايم والليايل وآاثرها وتبعتها ابقية؟ وكم حصل بسبب  
التعصب واهلوى من فساد ودمار وعواقب ال حتمد؟ نسأل هللا السالمة من ذلك. ومما أنصح  

دعوة العباد إىل هللا سبحانه والتواصي ابحلق والصرب    -وى  وهو من أهم التق  -به القراء أيضا  
عليه والتعاون على الرب والتقوى، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ابحلكمة واملوعظة احلسنة 

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل   }والتغيري حسب الطاقة كما يف احلديث الصحيح: 

 .  (2)  { يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

مسئول،  خري  إنه  الفنت،  مضالت  من  والعافية  احلق  على  الثبات  للجميع  هللا  وأسأل 
 وآله وصحبه وسلم.  وأكرم جميب، وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله حممد 

 

 .  131( سورة النساء آية: 1) 
  ( 1140أبو داود الصالة )،   (5009النسائي اإلميان وشرائعه )،    (2172) الرتمذي الفنت،   (49( مسلم اإلميان )2) 

 (.  10/ 3أمحد )،  ( 1275ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها )، 
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 فهر  اآل   
 11 .................................. إذ جعل الذين كفروا يف قلوهبم احلمية محية اجلاهلية فأنزل هللا 

 27 ................................. أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون
 18 .......................... أم تقولون إن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط كانوا هودا 

 38 ............................... إن الذين قالوا ربنا هللا مث استقاموا تتنزل عليهم املالئكة أال 
 38 ....................... إن الذين قالوا ربنا هللا مث استقاموا فال خوف عليهم وال هم حيزنون 

 27 ................................. إان أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا النبيون الذين أسلموا 
 26 ............................... بعض   إهنم لن يغنوا عنك من هللا شيئا وإن الظاملني بعضهم أولياء

 20 ........................................................................ إهنم هلم املنصورون
 38 ................................ أولئك أصحاب اجلنة خالدين فيها جزاء مبا كانوا يعملون 

 40,  9 ............................... الذين أخرجوا من دايرهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا هللا ولوال 
 40,  9 ....................... الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا ابملعروف 

 22 ........................................................... نبل هللا موالكم وهو خري الناصري
 26 ................................ مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال 

 19 ......................... شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به 
 40,  6 ................................... فاستمسك ابلذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم

 18 ....................... فرتى الذين يف قلوهبم مرض يسارعون فيهم يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة 
 28 .......................................... طع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد هلل رب العاملني فق

 29 ............................... فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم إمنا يريد هللا ليعذهبم هبا يف احلياة 
 27 ..................... فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم 

 28 ............................. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حىت إذا فرحوا
 29 ......................... قال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو فإما أيتينكم مين هدى فمن 

 29 ................................................... قال رب مل حشرتين أعمى وقد كنت بصريا
 29 ........................................... قال كذلك أتتك آايتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 

 28,  19 ....................... قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إان 
 3 ........................ ملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنونكنتم خري أمة أخرجت للناس أتمرون اب
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 24,  19 .......................... ال جتد قوما يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا ورسوله 
 24 ............................ ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دايركم
 23 ............................ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن

 40,  6 .............................................. م كتااب فيه ذكركم أفال تعقلونلقد أنزلنا إليك
 31 ........................... لقد من هللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم
 20 ........................... لكن الذين اتقوا رهبم هلم غرف من فوقها غرف مبنية جتري من حتتها 

 39 .............................. له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر هللا إن هللا ال 
 22 .......................... إال خباال وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة لو خرجوا فيكم ما زادوكم

 8 .................................. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مبا لديهم فرحون 
 7 ...................................... منيبني إليه واتقوه وأقيموا الصالة وال تكونوا من املشركني 

 38 ................... حنن أولياؤكم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم 
 38 ..................................................................... نزال من غفور رحيم 

 28 .......................... نتم هؤالء تدعون لتنفقوا يف سبيل هللا فمنكم من يبخل ومن يبخل هاأ
 21 ....................... وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رابط اخليل ترهبون به عدو هللا 

 7 ............................ وألف بني قلوهبم لو أنفقت ما يف األرض مجيعا ما ألفت بني قلوهبم 
 20 .................................................................... وإن جندان هلم الغالبون

 7 ........................ الذي أيدك بنصره وابملؤمنني   وإن يريدوا أن خيدعوك فإن حسبك هللا هو 
 40,  32,  6 ............................................ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون

 7 ................................. واعتصموا حببل هللا مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة هللا عليكم إذ 
 42 ....................................... والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن هللا ملع احملسنني

 22 ...................... فساد والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض و 
 13 ............................. والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان

 22 ........................ واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض أيمرون ابملعروف وينهون عن 
 40,  20 ...................... وعد هللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض 

 11 ............................ قمن الصالة وآتني وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل وأ
 27 .............................. وكتبنا عليهم فيها أن النفس ابلنفس والعني ابلعني واألنف ابألنف 
 28 .............................. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد

 31 ....................... وكذلك أوحينا إليك روحا من أمران ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان
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 29 ........................ ب اآلخرة أشد وأبقى وكذلك جنزي من أسرف ومل يؤمن آبايت ربه ولعذا
 4 ................................ ولقد أرسلنا من قبلك رسال إىل قومهم فجاءوهم ابلبينات فانتقمنا

 20 ......................................................... ولقد سبقت كلمتنا لعبادان املرسلني
 42 ............................ وهلل ما يف السماوات وما يف األرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب

 26 .......................... ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم قل إن هدى هللا 
 29 ............................... ذيقنهم من العذاب األدىن دون العذاب األكرب لعلهم يرجعونولن

 31 ......................... ولوال فضل هللا عليك ورمحته هلمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون
 27 .................................. وليحكم أهل اإلجنيل مبا أنزل هللا فيه ومن مل حيكم مبا أنزل هللا
 20 ................................... وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري 

 29 .......................... كري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذ 
 22 .......................... ايأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا 

 40,  4 ................................... ايأيها الذين آمنوا إن تنصروا هللا ينصركم ويثبت أقدامكم 
 7 .............................. ايأيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون 

 21 ............................. الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا مجيعا   ايأيها 
 24,  18 ......................... ايأيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 

 21 ................................ ايأيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال أيلونكم خباال 
 18 ......................... ودة ايأيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم ابمل 

 12 ........................ ايأيها الناس إان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعواب وقبائل لتعارفوا
 26 .......................... يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري وصد عن سبيل
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 فهر  األحاديث 
 13,  11 ............................ أبدعوى اجلاهلية وأان بني أظهركم وغضب لذلك غضبا شديدا

 15 ................................................................. إذا ذل العرب ذل اإلسالم 
 16 ............................................................... عرب ذل اإلسالم إذا ذلت ال

 15 ................................................................. إذا عز العرب عز اإلسالم 
 37 .............. أال إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله 

 24 ..................... أن أم أمساء بنت أيب بكر قدمت عليها يف املدينة يف عهد النيب وهي مشركة 
 13 ...................... واإن هللا أمر حيىي بن زكراي خبمس أن يعمل هبن وأيمر بين إسرائيل أن يعمل

 11 .............. إن هللا أوحى إيل أن تواضعوا حىت ال يبغي أحد على أحد وال يفخر أحد على أحد
 12 ...................... إن هللا قد أذهب عنكم عصبية اجلاهلية وفخرها ابآلابء، إمنا هو مؤمن تقي 

 28 ................................................... إن هللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته 
 12 ............................. املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بني أصابعه 

 21 .......................... أدركه رجل قد كان يذكرخرج رسول هللا قبل بدر فلما كان حبرة الوبرة  
 25 .......................... عن النيب أنه أعطى عمر جبة من حرير فأهداها إىل أخ له مبكة مشرك 

 17 .................... كان الناس يسألون الرسول عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين، 
 11 ........................ية، وليس منا ليس منا من دعا إىل عصبية، وليس منا من قاتل على عصب

 13 ..................... مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى
 30 .............................................................. من جلدتنا ويتكلمون أبلسنتنا 

 43 .................... من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه 
 23 ................................................ من قال يف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار 

 38 ...................................................... ه خريا يفقهه يف الدين من يرد هللا ب 
 15 ............................. اشرتوا أنفسكم من هللا، ال أغين عنكم من هللا شيئا  اي معشر قريش
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 الفهر 
 2 ................................................................................. مقدمة 

 7 ..................................................... ية العربيةأوجه بطالن الدعوة إىل القوم

 7 ............................... الوجه األول الدعوة إىل القومية العربية تفرق بني املسلمني 

 10 ............................ الوجه الثاين أن اإلسالم هنى عن دعوى اجلاهلية وحذر منها 

 18 ........................... الوجه الثالث هو أهنا سلم إىل مواالة كفار العرب ومالحدهتم 
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