
تأتيك، فنستحيي أن ترانا  وخبابا حوله قالوا: يا محمد ( إن وفود العرب
)، فكاد صلى هللا عليه وسلم يوافق أن يقرر 79العرب مع هؤالء األعبد) (

لزعماء العرب مجلسا، فنزل جبريل عليه السالم بالقرآن ينهاه ويقول له: 
(وال تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من 

من شيء فتطردهم فتكون من  حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم
  ). 80الظالمين) (

فرعون  -عمر بن هشام- وسمى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبا جهل 
هذه األمة وإن كان مخزوميا قرشيا.وقتل أبوعبيدة أباه في بدر، وكان رأي 

عمر أن يقتل األسرى في بدر وإن كانوا قرشيين ومن أقاربهم األدنين (جمع 
سالم بأمثال هوالء األعبد، وطوت عجلة التاريخ القرشيين أدنى) وانتصر اال

  المعاندين ليبقوا لعنة وعارا في صفحات تاريخ هذه األمة. 
واختفت من بين الناس تلك النعرات الجاهلية واألصوات المنكرة التي كانت 

  تؤجج نار حرب البسوس وحرب داحس والغبراء.
ا اآل من غزية إن غوت واختفى صوت الشاعر دريد بن الصمة: (وما أن

غويت وإن ترشد غزية أرشد)، اختفى هذا الصوت ليرتفع الصوت الجديد 
  بنشيده: (أبي االسالم ال اب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم).

واختنقت األصوات التي تنادي باالنتصار لبكر أو تغلب أو لخزاعة، عندما 
س إنا خلقناكم من ذكر دوى صوت الوحي في جنبات األرض. (يا أيها النا

وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عندهللا أتقاكم، ان هللا 
). وأصبحت أنشودة كل مسلم: (الهند لنا والصين لنــا 81عليم خبير) (

والعرب لنا والكل لنــا، أضحى اإاسالم لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، 
  له سكنـا). دستور هللا لنا نور أعددنا القلب 

واآلن نأتي إلى القومية العربيةالحديثة لنرى حكم االسالم فيها: هنالك عدة 
  قضايا نبني عليها حكمنا: 

القومية العربية: تقيم التجمع واللقاء على أساس الجنس واألرض بدل  -1
  العقيدة. وهذا يصطدم مع االسالم. 

سلم الباكستاني أو القومية العربية: تفضل النصراني العربي على الم - 2
  التركي وهذا يناقض القرآن (إن أكرمكم عندهللا أتقاكم...). 

القومية العربية: تنصر اليهودي العربي أو النصراني العربي على  - 3
المسلم الباكستاني أو األفغاني وإن كان الحق للباكستاني أو األفغاني أو 

  االيراني. 
)، (المسلم أخو المسلم ال يظلمه وهذا يناقض (فاصبحتم بنعمته إخوانا....

  وال يسلمه). 



القومية العربية: توالي الكفار وتتبع القادة الكفار، فهي تقدم كالم ميشيل  -4
عفلق أو جورج حبش أو اساتذتهم أمثال نيتشة وروسو على أي كالم آخر 

ولو كان كالم الرسول صلى هللا عليه وسلم. وهللا يقول (يا أيها الذين آمنوا ال 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه 

  ). 82منهم...) (

القومية العربية: ال تقبل أن تجعل قانونها من االسالم خوفا من اثارة  - 5
% من أبناء 90النعرات الدينية والطائفية كما يدعون فهي تريد أن تبعد 

دينهم مراعاة لشعور فئة قليلة الدول العربية عن اسالمهم وتخرجهم عن 
من النصارى العرب. (وإذا قيل لهم تعالوا الى ما انزال هللا والى الرسول 

رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت 
  ). 83أيديهم....) (

القومية العربية: ال ترى أن االسالم صالح لهذا الزمان، ولذلك كثيرا ما -  6
السالم بالرجعية والجمود والتأخر، وتصف العلمانية والتحلل من تصف ا

  الدين بالتقدمية والتحرر. 

القوميون العرب: يرون أن االسالم وثبة من وثبات األمة العربية أدت  - 7
دورها ومضت، وأما اليوم فهناك مبادئ أخرى تؤدي دورها دون االسالم 

  الذي اليستطيع أن يواكب العصر. 

يون يرون أن القومية العربية دين جديد له سدنته وحواريوه القوم - 8
): (وان كتاب العرب في أعناقهم 84وأتباعه وقديسوه، يقول محمود تيمور (

يزكونها  -القومية -أمانة هي أن يكونوا حواريين لتلك النبوة الصادقة 
) في مقدمة كتابه (قضية العرب 84باقالمهم)، ويقول علي ناصر الدين (

المؤمنين العريقين  - نحن القوميين العرب - (العروبة نفسها دين عندنا  ):3ط
من مسلمين ومسيحيين، ولئن كان لكل عصر نبوته المقدسة، إن القومية 

 9ص  2) عدد 85العربية لهي نبوة هذا العصر)، جاء في مجلة العربي (
منزل : (الوحدة العربية يجب أن تنزل من قلوب العرب أينما كانوا 59يناير 

وحدة هللا من قلوب قوم مؤمنين )، ويقول عمر فاخوري (كيف ينهض 
ديان  - أو المبدأ العربي  - العرب): (ال ينهض العرب إآل إذا أصبحت العربية 

يغارون عليها كما يغار المسلم على قرآن النبي الكريم وغرضي من هذا 
   الكتاب تشكيل ديانة جديدة هي الجنسية أو العنصرية العربية).

القومية العربية: تقديم للجاهلية على االسالم (أفحكم الجاهلية يبغون؟  - 9
ومن أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون)، والجاهلية: هي كل حكم غير حكم 

) يرى أن الجاهلية العربية هي 43هللا. ولقد رأينا أن زكي األرسوزي (
  الفترة الذهبية في حياة العرب ويراها مثله األعلى. 



القوميةالعربية: طاغوت جديد (صنم جديد) والطاغوت: كل حكم غير  -  10
حكم هللا، وكل ما أطيع من دون هللا، وكل من تحاكم إليه الناس دون هللا، 

قوما أو زعيم قبيلة سواء كان صنما أو كاهنا أو شيطانا أو قانونا أو وطنا أو
ين يزعمون أنهم أو عشيرة أو بلدا. وهذا كفر بنص القرآن (ألم تر إلى الذ

آمنوا بما انزل إليك وما أنزل من قبل يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا وإذا قيل لهم 

تعالوا إلى ما أنزال هللا وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 
يهم ثم جاءوك يحلفون با إن أردنا فيكف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيد

)، صدق هللا العظيم: إنهم يقولون ال نريد إآل 86إال إحسانا وتوفيقا) (
االحسان والتوفيق بالقومية، ال نريد إآل الوحدة الوطنية، ونريد أن نتالفى 

): (من ترك 87الخالفات المذهبية والطائفية والدينية. يقول ابن كثير (
زل على محمد بن عبدهللا خاتم األنبياء وتحاكم إلى غيره الشرع المحكم المن

قانون  - من الشرائع المنسوخة فقد كفر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسا 
ال شك أن هذا يكفر باجماع  - على االسالم  - وقدمها عليه  - جنكيرخان 

المسلمين)، ويقول سيدقطب (إن الذي يحكم على عابد الوثن بالشرك وال 
الحكم  - ي يتحاكم إلى الطاغوت بالشرك. ويتحرج من هذه يحكم على الذ

وال يتحرج من تلك، إن هؤالء ال  -بالكفر على من يتحاكم إلى الطاغوت 
يقرأون القرآن، فليقرأوا القرآن كما أنزل،وليأخذوا قول هللا بجد (وان 

  أطعتموهم إنكم لمشركون). 

ن االسالم وتكفره وبعد: فهذه نقاط عشرة كل واحدة منها تخرج القومي م
  كفرا ينقله عن الملة االسالمية. 

  ولزيادة الطمأنينة أنقل إليك بعض النصوص الكريمة من فم النبوة الشريف: 

عن جندب بن عبدهللا مرفوعا إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم (من قتل  - 1
) 88تحت راية عمية، يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية، فقتله جاهلية) (

اية (من قتل تحت راية عمية، ينصر العصبية، ويغضب للعصبية، وفي رو
  ). 89فقتلته جاهلية) (

عن جبير بن مطعم مرفوعا (ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا  - 2
  ). 90من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية) (

عن ابن مسعود مرفوعا (من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير  - 3
  ). 91الذي ردي في مهواة فهو ينزع بذنبه) (

عن أبي مرفوعا (إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فاعضوه بهن  -4
هكذا  -). أعضوه بهن أبيه: أي قولوا له: عض أير أبيك 92أبيه وال تكنوا) (

  في النهاية البن األثير. 


