
الذين ماتوا  عن أبي هريرة مرفوعا (لينتهين أقوام يفتخرون بأبائهم - 5
إنما هم فحم جهنم أو ليكون أهون على هللا من الجعل الذي يدهده الحزء 

بأنفه، إن هللا أذهب عنكم عبي ة الجاهلية وفخرها باألباء إنما هو مؤمن تقي 
  ). 93أو فاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم، وأدم خلق من التراب) (

من يقدم الجاهلية على هذه النصوص فيمن يعتز بآبائه الجاهليين، فكيف ب
االسالم ؟ وكيف بمن يقول: (إن العروبة مصدر إلهامنا، ومصدر مقداساتنا، 
عنه تنبثق المثل العليا، وبالنسبة إليه تقدر قيمة األشياء، والعربي هو سيد 

  القدر). 

وكيف تحكم على البعث الذي كتب في جريدته عن مشيل عفلق" اإلله العائد 
  "، وقال شاعرهم: 

  حسبي ألم فتاتكم حسبي     سيــدي ومعبودييا 

وكيف تحكم على البعث السوريين الذين يقولون: (إن الطريق الوحي لتشييد 
حضارة العرب وبناء المجتمع العربي: هي خلق االنسان االشتراكي العربي 

الجديد الذي يؤمن أن هللا واألديان واالقطاع ورأس المال واالستعمار 
التي سادت المجتمع السابق ليست إال دمى محنطة في  والمتخمين وكل القيم

متاحف التاريخ)، وقد أشرت قبل قليل إلى بعض النصوص التي تعتبر 
العروبة دينا لها نبوتها وااليمان بالعروبة يجب أن يكون كااليمان 

.   بالوحدانية 
إن القوميين يصرحون على لسان قادتهم (ألحدنا بكل الطقوس والعالقات 

رغم كل مازعم البعثيون فيما  - يان، اتهمنا بااللحاد وكان ذلك صحيحا واألد
لقد كنا خوارج على كل الشرائع التي تعارف عليها  - يعد من مزاعم التبرير

  الناس فنسفناها).

   

  

  اعتناق مبادئ القومية كفر ينقل عـن الملة

وغير العربية -وبناء على ما تقدم فإن اعتناق مبادئ القومية العربية 
  كفر ينقل عن الملة ويخرج من االسالم. -كالكردية وااليرانية

فمن اعتنق مبادئ القومية فإنه يخرج من االسالم فال تؤكل ذبيحته، وال 
وج القومي من بنات المسلمين، وال يغسل وال تنكح البنت القومية، وال يز

يكفن وال يصلى عليه، وال يقبر في مقابر المسلمين، وال يرد عليه السالم، 
وال يرث الشاب القومي من  -وال يترحم عليه إذا مات ـفال نقول يرحمه هللا



أبيه المسلم، وال يرثه أبناؤه إن كانوا مسلمين ويخالفونه في مذهبه القومي. 
اعتنق الشاب القومية وهو متزوج مسلمة فتطلق منه وتحرم عليه، وإذا 

وإذا بقيت على صلة به، فالصلة الجنسية بينهما زنا، وأوالدهما أوالد زنا، 
وعورة المرأة المسلمة أمام الفتاة القومية كعورتها أمام الرجل فال يحل لها 

ة وهي متزوجة كشف رأسها أمام الفتاة القومية. والمرأة اذا اعتنقت القومي
  مسلما ينفسخ العقد حاال. 

سيقول أناس: ان بعضهم يصلي ويصوم أحيانا !!، فنقول: إن الصالة  -1
والصيام ال يقبالن مع فساد العقيدة والشرك، فلقد كان الجاهليون يصلون 

ويحجون ويدعون ولكن هللا رد أعمالهم كلها ألنها ليست مبنية على إيمان 
  وألن األفعال الصالحة ال تقبل من الكفار.  با وبرسوله وبدينه،

وسيقول آخرون: إن كثيرا من الحزبيين منتفعون من أجل المناصب  - 2
واألموال يقبلون على الحزب!!، فنرد عليهم: نحن ال نعلم الغيب ونجري 

أحكامنا على الظاهر ونحاسبهم على ما يخرج من أفواههم وندع قلوبهم إلى 
دة العامة: أن القومي كافر، واالستثناء إنما هو فالقاع -عز وجل -هللا

استثناء من عموم القاعدة فال يثبت إآل بدليل قوي يرجح على األصل، أي 
أننا إذا تأكدنا من شاب أنه يكره القومية ويحب انتهاءها ويقاوم في الواقع 

  انتشارها فإننا نحكم له باالسالم.
صار الكفر بهم ينتشر وعلى وال بد من معرفة أن هؤالء المنتفعين هم ان

  أكتافهم يقوم. 

وسيقول فريق ثالث: إن معظم األفراد جهلة بالحكم الشرعي !! فنرد  - 3
عليهم: الجاهل يعلم ويبين له الحكم فإن أصر فإنه يحكم عليه بالكفر. فإذا 

كتب بعض العلماء الذين يوثق بدينهم مقاالت أو كتبا في تكفير القوميين فإن 
  ي التبليغ ولم يبق الجهل عذرا بعد البيان. هذا يكفي ف

وقد يسأل شاب قومي: ما حكم القومي إذا تاب ورجع: هل يقضي  - 4
(االسالم يجب (يقطع) ما قبله)  - وهللا المستعان-الصلواة والصيام؟ فنقول 

) (إذا أسلم العبد 94فليس عليه أن يقضي الصالة والصيام. وفي الحديث (
 عنه كل سيئة كان زلفها (قدمها). وفي الحديث فحسن اسالمه، يكفر هللا

) (إذا أسلم العبد فحسن اسالمه، كتب هللا كل حسنة كان أسلفها، 95اآلخر(
  ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها).

   

  

   أخيرة في القومية كلمة


