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 املقدمة
املقدمة احلمد  رب العاملني ، وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيد�ا حممد وعلى آلـه وصـحبه                  

 .أمجعني ، وعلى دعاة احلق ، وقادة اخلري بإحسان إىل يوم الدين 
؛ راء العربية يف كل مكانا إىل ق الذي سيخرج بإذن ا قريبا جد     " قصة اهلداية   " فكتابي  : وبعد  

جيــدها القــارىء يف موضــعها املناســب مــن . . يشــتمل يف ثنايــاه علــى حماضــرات قيمــة ، وحبــوث هامــة 
 . .القصة هنا وهناك 

فرأيت أن أستخلصها واحدة بعد واحدة ، وأ�ظر ما فيها ، وأزيد إذا احتـاج البحـث إىل زيـادة ،                 
ضــممت . . ى إذا ا�تــهيت مــن تنقيحهــا وتعديلــها حتــ. . وأحـذف إذا رأيــت يف احلــذف مثــة ضــرورة  

عســى أن يســتفيد قــراء السلســلة مــن هــذه  " حبــوث إســالمية هامــة " احملاضــرة أو البحــث إىل سلســلة 
احملاضرات والبحوث ، وعسى أن جيدوا فيها اإلجابة الشافية على كثري من التساؤالت اليت تتصـل بنظـام       

 !!اإلسالم ، وترتبط بشبهات األعداء 
�شـأة القوميـة وموقـف    " من هذه احملاضرات اليت ألقيت يف موضعها املناسب من القصة حماضـرة      ف

، وقد عـدلت   " فتحي  " اليت قام بأداء دورها عند ظهور الشخصيات شخصية األستاذ          " اإلسالم منها   
 " .القومية يف ميزان اإلسالم " عنوان احملاضرة بعنوان آخر مسيته 

يف حبث القومية هـذا ، كيـف �شـأت القوميـة ؟ ومـا هـي حجـج                    -ىء  أخي القار  -وسوف جتد   
دعاة القومية والرد عليها ؟ وما هو موقف اإلسالم من فكرة القوميـة ؟ ومـا هـو موقفـه أيضًـا مـن العـرب                  

 . .واللغة العربية ؟ إىل غري ذلك من التساؤالت اليت تراود املتأثرين بالفكر القومي 
 خالصـة لوجهـه الكـريم ، وأن يبصـر جيلنـا احلاضـر حقـائق اإلسـالم ،         ا أسأل أن جيعـل أعمالنـا    

عســى ا أن حيقــق علــى يديــه عــز . . ومبــادىء تشــريعه اخلالــد ، ليحمــل األما�ــة عــن عقيــدة واقتنــاع 
 . .اإلسالم ، وجمد املسلمني ، وهداية البشرية مجعاء 

                    املؤلف           . وما ذلك على ا بعزيز ؛ إ�ه باإلجابة جدير 
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 مقَِّدمة ومتهيد
ــليل اليهـــودي ، والـــدعوات      ــالغزو الفكـــري والتضـ ــلة وثيقـــة بـ ــا صـ ــيع اهلامـــة الـــيت هلـ مـــن املواضـ

 . .العلما�ية 
 " القومية " موضوع 

كيف �شأت القومية ؟ وما اهلدف من �شأهتا ؟ وما هـي        : فعلى كل مسلم أن يعرف معرفة تامة        
 رد عليها ؟ وملاذا ال ينادي القوميون باجلامعة اإلسالمية ؟ عناصر القومية ثم ال

 وملاذا يريدون فصل الدين عن الدولة ؟ 
 ما هي حقوق غري املسلمني يف ظل العقيدة اإلسالمي ة ؟ : ثم بالتايل عليه أن يعرف 

 وهل القومية تتنافى مع �ظام اإلسالم ؟ وما هو موقف اإلسالم من العرب واللغة العربية ؟ 
وها أ�ا ذا سأجيب بشيء من التفصيل عن كل سؤال من هذه التساؤالت اليت يثريها دعـاة الفكـر         

 . .. . القومي أو اليت يبثها أصحاب الغزو الفكري 
 :وعلى ا قصد السبيل ومنه �ستمد العون 

 *  *  *  
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 : ؟  يف بالد اإلسالم)١(كيف �شأت القومية  - ١ 
�سمع عن الكثري من أبنـاء جلـدتنا ، ممـن يتكلمـون بألسـنتنا أهنـم مفتو�ـون بفكـرة القوميـة ، لكوهنـا                 

ــها ، واإل�ضــواء حتــت       -يف �ظــرهم  -العامــل الوحيــد   ــاهنم حتــت رايت ــى اخــتالف أدي يف مجــع العــرب عل
 !!.لوائها 

الد اإلســالم ملــا وقفــوا مــع ولكــن لــو تعمــق أولئــك املفتو�ــون بــدعوى القوميــة يف حقيقــة �شــأهتا يف بــ
دعاهتا موقف التأييد والتسليم ولَنابذوها العداء يف أول حلظة تنكشـف هلـم فيهـا احلقيقـة ، وميـاط عنـها                 

 !!.اللثام 
 : وإليكم حقيقة النشأة بأجلى معا�يها 

ه إن إرهاصات �شأة القومية يف عاملنا اإلسالمي تبدأ مـع بـدء التجمـع اليهـودي الصـهيو�ي ، وسـعي            
 !!.احلثيث يف ا�تزاع بيت املقدس واستالب فلسطني 

فقد كا�ت اخلالفة اإلسالمية إذ ذاك تطوق معظم بالد اإلسالم بطوق متني مـن الوحـدة املرتاصـة ،                   
 . .على ما كا�ت تعا�يه اخلالفة اإلسالمية من ضعف ومجود وتفكك . . والتآخي الصادق النبيل 

 هـذا التجمـع اليهـودي الصـهيو�ي هـو احملفـل املاسـو�ي الـذي         وكان احملور الذي استقطب مـن حولـه       
فقـد كـان هـذا احملفـل مكو�ًـا مـن كبـار              " حمفل الشرق العثمـا�ي     " تأسس يف أواخر الدولة العثما�ية باسم       

 . .األغنياء والوجهاء ورؤوس اليهود 
ضـاهنا اجلماعـة   مركـزا رمسيـا لـه ، وهـي املدينـة الـيت ترعرعـت يف أح       " سالو�يك " وكا�ت مدينة   

 " . . الدومنة " يهود 
وبــدأت أول حمــاوالت اليهــود املباشــرة لالســتيالء علــى فلســطني بــدخول الثــري اليهــودي املاســو�ي  

فقــد قــال لــه إذ ذاك " عــارف بــك "علــى الســلطان عبــد احلميــد بواســطة مرافقــة   " قــره صــو " الكــبري 

                                                 
للدآتور محمد سعيد رمضان البوطي ، نشرتها في    " هكذا نشأت القومية    " البحث رسالة    من المراجع التي اعتمدت عليها في هذا         )١

 .الخمسينات لجنة مسجد الجامعة السورية بدمشق 
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 لرجاء جاللتكم بأن تقبلوا مخسة ماليني لـرية ذهبيـة           إ�ين مندوبا عن اجلمعية املاسو�ي ة     : باحلرف الواحد   
خلزينتكم اخلاصة ، ومائة مليون قرضًا خلزينة الدولة بال فائدة علـى أن تسـمحوا لنـا بـبعض االمتيـازات يف          

 " !!.. .فلسطني 
: فما هو إال أن تغير وجه السلطان غَيرة وغضبا ، والتفت إىل مرافقه الذي دخل بواسـطته قـائال                    

اخرج عن : وصاح يف وجهه قائلًا " قره صو " ؛ ثم �ظر إىل  "  أفما كنت تعلم ماذا يريد هذا اخلنزير ؟          "
 !!.وجهي يا سافل 

" من عنده مرتبد الوجه قاصدا إىل إيطاليـا ، ومـن هنـاك أرسـل إىل السـلطان                   " قره صو   " فخرج  
 الـرفض سـيكلفك أ�ـت شخصـيا ،     أ�ت رفضـت عرضـنا ، ولكـن هـذا        : " الربقية التالية   " عبد احلميد   

 . . " !!. .ويكلف مملكتك كثريا 
وراح يرجـوه   " موسى ليفي   " برفقة احلاخام   " هرتزل  " ويف هذه األثناء قابله زعيم يهودي آخر هو         

رمحه ا باحلرف " عبد احلميد " يف تزلف أن يبيع أراضي فلسطني بالثمن الذي يريد ، فقال له السلطان  
 " !!.إن هذه األراضي قد امتلكها املسلمون بالدماء وهي ال تباع إال بنفس الثمن : " الواحد 

وهكذا يئست اليهودية وماسو�يتها من إمكان إغراء اخلالفة اإلسـالمية ببيـع فلسـطني ، أو التنـازل                  
فراحــت تســلك إىل ذلــك ســبيلًا آخــر ، مســتعينة بــاملكر اإل�كليــزي . . عنــها مهمــا كــان األجــر والــثمن 

 . . صول إىل اهلدف اخلبيث للو
 مـن إشـاعة أن السـلطان      )١(" مجاعـة املاسـو�ية     " أما املؤامرة اليت دبرت لذلك فهـي مـا قامـت بـه              

ــراد منــها الكيــد للشــعب الرتكــي ، والقضــاء علــى    " عبــد احلميــد " قــد اتقــف مــع العــرب علــى مــؤامرة ي

                                                 
ادىء            - حسب الظاهر   -  الماسونية فكرة يهودية قائمة على       )١( ى مب ى اإلخاء اإلنساني ، وعل ة ، واإلخاء والمساواة       : " عل " الحري

ع     الدين" وعلى فكرة    ة         " . .  هللا والوطن للجمي ادىء التالي ا بالمب اطن فتصارح المنتمي إليه ا بالنسبة للب ادة    : " أم ا هي إب أن غايتن
ود  ن الوج دين م ن دون اهللا  " ، " ال ة م ونية غاي ذ الماس ه  " ، " سوف نتخ ن آشف عورت ل ال يستحي م ق جي إن " ، " يجب خل

ة    النضال ضد األديان ال يبلغ نهايته إال بعد فص     دين عن الدول ة         " . . ل ال دا اليهودي ا ع ان م ل األدي ة آ الطبع تقصد محارب ذه  . . وب وه
رات          ة من الف ذ مخططات يهودي ة وتنفي ة اليهودي المبادىء الماسونية تستهدف في الدرجة األولي الوصول إلى فلسطين ،وإقامة الدول

 . .ياء إلى النيل على يد من ينتمون إلى الماسونية من حكام ووجهاء وأغن
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ليسـت إال غطـاء دينيـا يـراد      -اليت يدعو إليها السـلطان   -ة اإلسالمية  العنصرية الرتكية وأن دعوى اجلامع    
 . .منه سرت هذه املؤامرة 

مـع ثلـة مـن أتباعـه بفكـرة إيقـاظ            " ضـياء كـوك آلـب       " وأوحت إىل أحـد الكتّـاب املالحـدة وهـو           
 لـذلك ، وراحـوا      فاسـتجابوا . . القومية الرتكية الطورا�ية وفلسفتها ، والـدعوة إليهـا والغلـو يف متجيـدها               

مسـتعينني علـى ذلـك      . . يبشرون بالعقيدة اجلديدة وميلؤون من احلديث عنـها أدمغـة الشـباب والطـالب               
 برتداد ما أشاعته فلول املاسو�ية عن اجلامعة اإلسالمية وما يكمن وراءها 

" لرتقـي  مجعيـة االحتـاد وا  " وكان من تأثري ذلك أن تألّفت من جمموعة هؤالء الداعني واملسـتجيبني    
 . .، واستطاعت إزاحته عن احلكم " عبد احلميد "اليت ثارت على السلطان 

فجمعية االحتاد والرتقي إذن هي مجعية يهودية ماسو�ية تأسست لفـتح أول بـاب لليهـود يف الطريـق                   
إىل فلسطني ، بل بذلت كل جهـدها وإمكا�يتـها يف سـبيل تقـويض اخلالفـة اإلسـالمية ، وفصـل الـدين عـن                 

 . .واستعا�ت على ذلك حبمل سالح القومية الرتكية الطورا�ية . . ة ، وحماربة اإلسالم الدول
 !!.. .يعلم ذلك كل مثقف واع ال يكذب على احلقيقة وال على التاريخ 

غري أن سالح القومية الرتكية مل يكن هو وحده أمـل اليهـود يف القضـاء علـى حصـن اخلالفـة ، وإمنـا         
كي تقـوم  . . لبث الدعوة إىل قوميات متعارضة متناقضة فوق األرض اإلسالمية  استعملوه ليكون منطلقًا    

 .الثورة واال�فجار الذي يزلزل عرش اخلالفة ، ويكسر طوقها املتني احمليط من حوهلا 
يعلم هذا أيضًا . . هكذا أفهم وزير املستعمرات الربيطا�ية كبار قادة اليهود ، وهكذا خطط هلم       

 !!.يد أن يكذب على احلقيقة والتاريخ كل مثقف واعٍ ال ير
 *  *  *  
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 :كيف متت املؤامرة وما اهلدف منها ؟ - ٢ 
مسع العـرب باسـم القوميـة الرتكيـة هتتـف هبـا حنـاجر األتـراك الـذين كـا�وا بـاألمس ال يعرفـون غـري                       

. . عرف غـري اإلسـالم   اإلسالم ، وال ينهضون بغري اجلامعة اإلسالمية ، وال مييزون رعاياهم يف اهلويات مب           
وهـل القوميـة الرتكيـة      !!. . لكننا حنن العرب    : وإذا هبم يقولون    . . فعجبوا ثم تأملوا وفكروا وقدروا      

 أوىل بتمثيل الدولة اإلسالمية من القومية العربية ؟ متى كان ذلك ؟ 
 -راء العاطفـة  و -قالوا هذا الكالم بوحي من أثر ردة الفعل اليت طفحـت هبـا �فوسـهم ، وا�سـاقوا             

دون أن يســـربوا غـــور احلقيقـــة ، ودون أن يكشـــفوا عمـــا وراء األكمـــة مـــن بواعـــث . . وراء الدعايـــة 
 . .ومؤامرات 

، ويــثريون يف اجلــو . .ا�ســاقوا وراء الفتنــة املســرية مــن قبــل املاســو�ية اهلوديــة ينفخــون يف الرمــاد  
 جيعلــوا منــها دينــا مكــان ديــن ، وعقيــدة حمــل الضــباب ، ويبعثــون يف النــاس فلســفة القوميــة العربيــة حتــى

 . .عقيدة 
: أن كلتــا القــوميتني املتعارضــتني املتناقضــتني   -ملــن ال يعــرف خمطــط الكيــد   -والغريــب العجيــب 

الرتكية والعربية اجتهتا يف اهلجوم على هدف واحد أال وهو اخلالفـة اإلسـالمية املتمثلـة يف السـلطان عبـد        
 !!.. .احلميد 

دعاة القومية الرتكية الطورا�ية يتهمون السلطان عبد احلميد مبماألة العرب ، واالحنياز هلـم     فقد كان   
علىحني يعتقد دعاة القومية العربية أن السلطان عبد احلميد . . ، وشق سبيل السيطرة والنفوذ أمامهم 

م اخلالفـة وباسـم الـدعوة       كان مستعمرا تركيا ، وكان يبسط سلطان القومية الرتكية على األمة العربية باس            
وإن كلـا مـن اخلالفـة واجلامعـة اإلسـالمية ليسـتا سـوى مسـوغ القوميـة الرتكيـة                     . . إىل اجلامعة اإلسالمية    
 !!.. .الطورا�ية على العرب 

ويف احلقيقة أن كلا من دعاة القومية الرتكية ، والقومية العربية كا�ا مسخّرين تسخريا بارعـا حمكمـا                  
اليهوديـة ، واملاسـو�ية ، وبريطا�يـا ، وبتعـبري أدق كا�ـا مسـخّرين مـن قبـل                   : الثي املاكر اخلبيـث     من قبل الث  
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ــة           ــة دول ــى فلســطني ، وإلقام ــى أوســع �طــاق لال�قضــاض عل ــأخطر دور عل ــوم إذ ذاك ب ــيت تق ــة ال اليهودي
 !!.. .إسرائيل 

ى إال االسـتيالء  وهكذا هبت األعاصري يف وجـه اخلالفـة مـن كـل جا�ـب خدمـة لليهوديـة الـيت تـأب                     
 !!.. .على فلسطني لتنفيذ خمططاهتا التوسعية من الفرات إىل النيل 

ومن جراء هذه األعاصري املدمرة على اخلالفة ، ا�تابت الدولة اإلسالمية هزة ثم سرى فيها زلزال      
 ثم حل هبا الدمار وال حول وال قوة إال با ، . 
أن يفـتح يف    " . . هرتـزل   " وال  " قره صو   " لذي مل يستطع    إذا لقد تكسر الطوق املتمثل باخلالفة ا      

ما استطاعوا أن يفتحوا املنفذ إال بعد كسر الطوق ، والقضـاء            . . أي جا�ب منه أي منفذ إىل فلسطني        
فجـاءت اليهوديـة بعـد هـذا التبعثـر تـدلف إىل فلسـطني وهتـاجر         . . على اخلالفة ، وبعثرة دولة اإلسالم    

خبطـى هادئـة ثابتـة ، وراحـت بريطا�يـة تتسـلل إىل مسـتعمراهتا الـيت             -العامليـة الثا�يـة     بعد احلـرب     -إليها  
وكأن لسـان حـال هـؤالء مجيعـا يقـول          . . كا�ت حتكُم فيها ، وجاءت فر�سا لتتناول قسمتها من الغنيمة           

مل قـد  اهتفوا اآلن بقومياتك م ما طاب لكم اهلتـاف مـا دام طـوق اخلالفـة قـد تكسـر ، والشـ              : للمسلمني  
 . . تبعثر ، وفلسطينكم قد ضاعت ، وإسرائيل قد قامت 
 . . هذا الذي ذكر�اه من �شأة القومية ، وخطة التآمر 

حقيقة ثابتة ال ينكرها إال من عصب عينيه عن رؤية احلق األبلج املبني ، أو               . . وهدف اليهودية   
 !!!.كان جاحدا للبدهيات املسلم هبا 

 *   *  * 
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 عناصر القومية وما هو الرد عليها ؟ ما هي - ٣ 
واآلن أريد أن أ�اقش هؤالء القوميني مناقشـة منطقيـة هادئـة ، عسـى أن يتقبلـوا احلـق علـى ضـوء                 

 !!.. .احلجة الدامغة ، وصوت املنطق املدعوم بالدليل 
األسـس  دعاة القومية خمتلفون فيما بينهم يف حتديد العناصـر الـيت تتـألف منـها القوميـة ، ويف تقيـيم                      

 . .اليت ترتكز عليها 
العـرق ، أم اللسـان ، أم التـاريخ ، أم    : هل العناصر اليت تتكـون منـها القوميـة هـي     : واختالفهم هو  

 . . املصاحل املشرتكة ، أم األرض والوطن ، أم هذه األمور كلها ؟ 
 : واآلن �أتي على مناقشة كل عنصر من هذه العناصر باختصار 

ثقــوم علــى وجــود اجتمــاع األمــة ذات األصــل الواحــد علــى قوميــة واحــدة ،   :فنظريــة العــرق * 
 " العِرق اآلري املختار " فالقومية األملا�ية مثلًا تقوم على �ظرية 

 " . . . .اليهود يف العامل شعب ا املختار " والقومية اليهودية تقوم على �ظرية 
 : وهذه النظرية منقوضة من وجهني 

إذ ال جند يف العامل عِرقًـا واحـدا سـليما مل      . . اب امتزجت ، والدماء اختلطت      أن األ�س : األول  
 .خيتلط بغريه من العروق األخرى ، أو عنصرا خالصا مل خيتلط بالعناصر األخرى 

روح . .  أن إثــارة هــذه النعــرات العرقيــة املزعومــة تعمــق يف األمــة ، والشــعوب املختلفــة  :الثــا�ي 
 . .، والطائفية ، والعصبية ، والعنصرية احلقد ، واأل�ا�ية 

 !!.. .وهذا أمر مشاهد يف عامل الواقع ال ينكره إال مكابر 
 - عنـد هـؤالء أسـاس للوحـدة القوميـة ، فاألمـة الـيت تـتكلم بلغـة واحـدة تربطهـا                 وعنصر اللغة * 

 . .. . ذات أهداف واحدة . .وحدة قومية واحدة  -بنظرهم 
غري واقعية ؛ إذ واقع احلال يف كثري من األمم والشعوب خيالف هـذه              وهذه النظرية غري صحيحة و    

 :النظرية متاما وإليكم بعض األمثلة 
 )١٠(الصفحة 



 

فبالد سويسـرا يسـكنها شـعب واحـد ، ولكنـه يـتكلم ثـالث لغـات أصـليات خمتلفـات ، وسـكان                         
 حبيـث ال يسـتطيع   القارة اهلندية يتكلمون بأكثر من ثالمثائة لغة خيتلف بعضـها عـن اآلخـر اختالفًـا جـذريا               

، وكذا احلال يف الباكستان ، فاللغات األصلية فيها مخس لغات عـدا عـن         . . أحدهم التفاهم مع اآلخر     
كما يصطدم أصحاب هذه النظرية بواقع . . اللغات الفرعية ، وهى أمة واحدة ، وشعبها شعب واحد  

 اختالفًا يف كل شيء ، فأمريكـا وإ�كلـرتا          اليت تتكلم اللغة الواحدة وهي مع ذلك خمتلفة فيما بينها          -األمم  
مثلًا تتكلمان اللغة اإل�كليزيـة الواحـدة ، ومـع ذلـك فهمـا شـعبان خمتلفـان ، وأمتـان متباينتـان ، فلـم جتمـع                       

 !!.. .بينهما اللغة الواحدة حتت شعار القومية املشرتكة 
ملية ، فهل يـا تـرى إذا تكلـم     إن اللغة اإل�كليزية اليوم أصبحت لغة عا  :وسؤال أخري لدعاة النظرية     

 العامل كله هذه اللغة يصبح أمة واحدة ذات قومية واحدة ؟ 
 !!.. .اجلواب عند دعاة القومية 

فأي رابطة للغة جتمع هؤالء الفئات مع تعدد        . . ماذا يقولون عن رابطة اللغة يف قطر كسوريا مثلًا          
 ! ْأجناسهم واختالف ألسنتهم ؟
  والكردية والرتكية والشركسية واألرمنية ؟ إذ تكلم شعبها بالعربية

 ال شك أهنم ال يستطعيون اإلجابة 
فــدعوى أن اللغــة هــي العنصــر األساســي للوحــدة القوميــة دعــوى باطلــة ، ال تصــلح أن تقــوم علــى 

 أساسها فكرة القومية الواحدة 
 !!. عند هؤالء أساس للوحدة القومية :وعنصر التاريخ * 

 . .لتاريخ إمنا يصنعه الرجال ، ويسطر صفحاته على مر الزمن األبطال والرد على هؤالء أن ا
  ..وإمنا تصنعه كذلك عوامل مشرتكة من عقيدة أو مصلحة أو لغة 
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فقد تشرتك أُمتان الشرتاك مصـاحلهما فتسـجالن يف         . . وهذه العوامل ال ختتص بأمة دون أخرى        
. . ومع ذلـك فهمـا أمتـان متباينتـان     . . واخللود التاريخ صفحات ضخمة من اال�تصار والعظمة واد        

 .فإذا ا�تهت هذه املصاحل فال جامع بني هاتني األمتني ، وال ارتباط بني هذين الشعبني 
 : ولنضرب على ذلك مثلًا 

يف احلــرب العامليــة األوىل قاتلــت أملا�يــا دول احللفــاء إىل حا�ــب تركيــا ، ويف احلــرب العامليــة الثا�يــة  
يكا وبريطا�يا وروسيا يف حرب أملا�ية النازية ، وعند ا�تهاء احلرب بـدأ الصـراع املعـادي بـني                   اشرتكت أمر 

 . .هذه الدول مجيعها بعد ا�تهاء ، مصاحلها يف عملية احلروب املشرتكة 
علما بأهنا صنعت العجائب يف هذه احلقبة من التقـاء املصـاحل مـن تـاريخ األمـم والشـعوب ، وكـان                  

ولكــن التــاريخ الــذي مجــع بينــهما يف مصــلحة . . وحــدا تارخييــا ، وملتقيــا مصــلحيا عمــل هــذه الــدول م
 . .واحدة مل يكون منهما وحدة قومية مشرتكة 

 الذي جيمع الشعب يف أرض واحدة هو عامل أساسي للوحدة القوميـة عنـد               :وعنصر األرض   * 
ض العربيــة �فســها فــاألرض العربيــة ولكــن دعــاة هــذه الرابطــة األرضــية يصــطدمون بواقــع األر. . هــؤالء 

ــون ،          ــاريخ ، فاآلشــوريون ، والفينيقي ــن الت ــة م ــرتات طويل ــة يف ف ــوام متباين ــة ، وأق ســكنتها شــعوب خمتلف
ولكننــا حنــن املســلمني وغــري . . ســكنوا مجيعــا األرض العربيــة الــيت �ســكنها حنــن اليــوم . . والفراعنــة 

د�ا إىل هـذه الشـعوب ، وال تتحـرك قطـرة مـن دمنـا ، وال                  املسلمني ال �شعر أبـدا بـأي شـعور يربطنـا ويشـ            
 . .تقف شعرة يف جسمنا إذا ذكرت هذه األقوام اليت سكنت أرضنا العربية قرو�ًا عِدة عرب التاريخ 

ودعــاة هــذه الفكــرة األرضــية ضــاق أفــق تفكريهــم فخرجــوا علينــا هبــذه الفكــرة الضــيقة الــيت ال    
 . .ع املنطق املتزن احلكيم تتمشى مع أبسط العقول السليمة ، وم

فراحوا ينادون بقوميات ضيقة حمدودة كارتباط املصريني بالفراعنة ، وارتباط العراقيني باآلشوريني 
 . .، وارتباط السوريني بالفينيقيني 
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ــن روح      ــلخها عـ ــهم سـ ــافة إىل حماولتـ ــة ، باإلضـ ــن األرض العربيـ ــة عـ ــذه األمـ ــلخوا هـ وذلـــك ليسـ
 . .اإلسالم 

وتقدير الكثري مـن ذوي العقـول والبصـائر أن هـؤالء الـداعني ملثـل هـذه الـروابط هـم                      ويف تقديري ،    
مدسوســـون علـــى األمـــة العربيـــة بنظـــر القـــوميني العـــرب ، ومدسوســـون علـــى األمـــة اإلســـالمية بنظـــر    

بل أفكارهم مستوحاة من فكر استعماري ومن خمطط يهودي جلعـل هـذه األمـة الواحـدة                 . . اإلسالميني  
 !!.. .. . ، والشعب الواحد شعوبا متباينة أمما خمتلفة 

 : ورحم ا من قال 

 وا�ـقسام الـمجامع فـي لـفوضى        إال شكواك أو شكواي وما
 وئـام مـن حـولك الثـنـني ومــا        وسـعـي أمــل لـــه كـــلًا تـــرى
 إمــــام بــــال مـيـعالـجـ ولـــكــن        إمــــام فــيـنـا جــمــاعـة لـــكــلّ

هو الرابطة اليت تكون بني أصـحاب هـذه املصـاحل            -يف �ظر البعض     - وعنصر املصاحل املشرتكة  * 
 .الوحدة القومية الواحدة 

ــا ؛ فغــري منطقيــة إذ إن املصــاحل ال حتديــد هلــا وال      وهــذه الفكــرة غــري منطقيــة وغــري واقعيــة أيضً
 . .خلاصة ، وقد ختتلف اختالفًا كليا مع مصلحة البلد اآلخر ولكل بلد مصلحته الذاتية ا. . ا�تهاء 

فأمريكا وروسيا مثلًا مجعتـهما يف يـوم مـن        . . وغري واقعية إذ ينقضها الواقع وينسفها من القواعد         
األيام املصاحل املشرتكة ملقاومة أملا�يا النازية ، وملا أجهزتا على أملا�يـا وا�تـهت هـذه املصـاحل عادتـا دولـتني                 

 . .متخاصمتني متناحرتني 
وكــذلك الــدول املشــرتكة يف ميثــاق احللــف األطلســي جتمعهــا اآلن مصــلحة واحــدة وهــي مقاومــة  

 . .الدول الشيوعية مع العلم بأن دول هذا امليثاق خمتلفة فيما بينها كل االختالف ، ومتباينة كل التباين 
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 احللـف ملقاومـة الشـيوعية ؛ فلـو أن           فمن املعلوم أن تركيا وأمريكا اجتمعتـا علـى صـعيد واحـد يف             
على . . الشيوعية ا�دحرت وا�تهت لعادت هاتان الدولتان إىل طبيعتهما يف االختالف والتباين والتناحر 

 . .املصاحل الذاتية اخلاصة 
فبناء على ما ذكر�اه ال جيوز للمصـاحل املشـرتكة أن تكـون أساسـا للقوميـة يف يـوم مـن األيـام لتباينـها                       

 !!.ر حجتها وعدم منطقيتها وواقعيتها واهنيا
 . . تلكم أهم الردود القاطعة ، وأظهر احلجج الدامغة على دعاة القومية يف هذا الزمن 

أن هذه العناصر اليت احتجوا هبا لدعم فكرهتم ال ميكن أن تصـلح   -إخوتي الشباب    -ولقد رأيتم   
 -كمـا رأيـتم    -وقـد هتـاوت   . . مـن عناصـرها   حبال من األحوال أساسا للرابطـة القوميـة ، وال عنصـرا         

 . .واحدة بعد واحدة أمام مطارق الرد واحلجة ، ومعاول املنطق والربهان 
 فبأي حديث بعد هذا يؤمنون ؟ 

*  *   *  
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 :هل يتجه العامل اليوم إىل غري فكرة القومية ؟ - ٤
 بني مصاحلها لرأيناها متجسدة يف العقائد       لو استعرضنا الروابط اليت جتمع الشعوب اليوم ،وتربط ما        

 . . الفكرية واملذاهب السياسية ، واألحالف الدولية 
 احملـدودة الضـيقة ، بـل تضـم أقوامـا مـن عـدة        فالفكرة الشيوعية اليوم ال تقوم علـى أسـاس القوميـة      

دهم مبـادىء   ، ورائ " موسكو  " أجناس وألوان من شرقي أوروبا إىل أقصى جنوب آسيا ، جعلوا قبلتهم             
وقـد أصـبحت الشـيوعية      . . وغريمهـا مـن أئمـة الفكـر املاركسـي املـادي             " لينني  " و" كارل ماركس   " 

عقيدة يف �ظر أصحاهبا يؤمنون هبا ويدافعون عنها ، وحياربون من أجلها ويضحون يف سبيلها بل هي اليت                  
 . .جتمعهم وتوحدهم وتؤلف فيما بينهم 
لرأمسالية ، فهي ال تقوم على أساس الفكرة القومية الضيقة ألن حتت          وكذلك احلال بالنسبة للفكرة ا    

 . .شعارها أقواما خمتلفة ، وشعوبا متباينة من أوربا وآسيا 
وكذلك احلال بالنسبة لألحالف الدولية فهي ال تقوم على أساس الربط القومي ألن املنضـوين حتـت                 

 . .ت متعددة رايتها من أعراق خمتلفة ، وديا�ات متباينة ، ولغا
فالقوميــة إذن ماكا�ــت ، ولــن تكــون يومــا مــن األيــام أساســا للوحــدة بــني الشــعوب ، وخصوصــا يف 

 . .عصر القرن العشرين الذي اتسم بأ�ه عصر العقائد واملذاهب واألحالف 
 *  *  *  
 
 
 
 
 
 

 )١٥(الصفحة 



 

 :فلماذا ال تكون املناداة باجلامعة اإلسالمية ؟ - ٥
خرتعوا فكرة القومية يف العامل اإلسالمي للوصول إىل خمططهم الرهيـب يف       إذا كان اليهود هم الذين ا     

 . .القضاء على اخلالفة ، وإقامة دولة إسرائيل 
 . .وإذا كا�ت العناصر اليت قامت عليها القومية قد هتاوت أمام سلطان احلق ، واستقراء الواقع 

فكـــار ، وشـــعار التكـــتالت وإذا كا�ـــت فكـــرة القوميـــات قـــد تضـــاءلت حتـــت لـــواء العقائـــد واأل 
 . . واألحالف 

أصـبح  . . وإذا كان االحنياز إىل مـذاهب اقتصـادية ، أو االخنـراط يف أحـالف سياسـية عامليـة                    
 . . !!.. .طابع العصر وشعار القوة 

إذا كان األمر كذلك فلماذا ينادي دعاة القوميـة بالقوميـة ؟ وملـاذا ينسـاق الشـباب وراء دعاياهتـا                     
 ؟ . . شعاراهتا الزائفة املنمقة ، و

بفكــرة . . وملــاذا ال ينــادي كــل مــواطن يف بــالد اإلســالم علــى اخــتالف لغــاهتم وتبــاين أجناســهم  
تضـاهي الـدول القويـة يف    . . اجلامعة اإلسـالمية الـيت إن حتققـت كـان للمسـلمني قـوة ،وقامـت هلـم دولـة                  

 . .عزهتا وكربيائها 
لعامل يبدأ شبه متصل من مراكش إىل تـو�س إىل اجلزائـر إىل   ذلك ألن التكتل اإلسالمي إذا حتقق يف ا 

ليبيا إىل وادي النيـل إىل فلسـطني إىل سـوريا إىل لبنـان إىل شـرق األردن والعـراق ، إىل جنـد واحلجـاز إىل                     
وتكــون هــذه الكتلــة اإلســالمية املتينــة  . .. . الــيمن إىل إيــران إىل تركيــا إىل أفغا�ســتان إىل أ�دو�يســيا  

 . .الشرقية والغربية على حدٍّ سواء :  حدا وسطًا ، بل وحاجزا كاملًا يفصل بني الكتلتني املرتاصة
ــة        ــاس ، متباينــ ــة األجنــ ــع خمتلفــ ــي يف الواقــ ــراف هــ ــة األطــ ــالمية املرتاميــ ــة اإلســ ــذه الكتلــ وهــ

ء ، ولكن جيمع بينها رباط العقيـدة اإلسـالمية ، وتوحـد قوا�ينـها مبـادىء الشـريعة الغـرا               . .. . اللغات  
هذه الشريعة متلك من النظم واملبادىء واألحكام ما جيعلها تتصـف بالشـمول والتجـدد ، وتتسـم بالربا�يـة       

 . .إىل أن يرث ا األرض ومن عليها . . والعاملية ، وحتمل يف طبيعتها خصائص منوها وامتدادها 
 )١٦(الصفحة 



 

واملـؤمترات  . . م وقد شهدت لصالحية هذه الشريعة ، وخلودها املسـتمر علـى مـر الزمـان واأليـا        
الدولية ، وشهد هلا املنصفون من فالسـفة الغـرب ، ويشـهد هلـا مـن عـرف الواقـع ، ومـن عـرف أن هـذه            

قـد سـبقت   . .. . النظريات القا�و�ية اليت يباهي هبا العصر احلديث ، وتفتخر هبا الفلسفات التشريعية            
، و�ظريــة احلريــة ، و�ظريــة   املســاواة هبــا الشــريعة اإلســالمية الغــراء قبــل أربعــة عشــر قر�ًــا ، كنظريــة         

  . .)١(الشورى
هذا كله مما ال يـرتك جمالًـا ملنصـف يف أن يشـك حلظـة بصـالحية هـذا اإلسـالم ، وخلـود مبادئـه ،                            

 !!.. .على مدى الزمان واأليام . . وجتدد أ�ظمته ، وملكة جتدده ، وعظمة تشريعه 
*   *   * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ا         )١( م الشباب       : "  ارجع إلى ما آتبناه في آتبن ى يعل ان         " ،  " حت ان والمك ة     " ،  " اإلسالم شريعة الزم ا    "  . . قصة الهداي تجد فيه

 .وافيا مستفيًضا إن شاء اهللا " صالحية الشريعة وحضائصها " بحث 
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 :ماذا صنعت العقيدة يف املسلمني عرب التاريخ ؟ - ٦ 
إن العقيــدة اإلســالمية الــيت تأصــلت يف �فــوس الرعيــل األول مــن الصــحابة والتــابعي ن ومــن جــاء    

وهـي الـيت دفعتـهم بعـزم     . . هي اليت وحدهتم بعد شـتات ، ومجعتـهم بعـد تفـرق            . . بعدهم بإحسان   
إىل جماهــل األرض ، وآفــاق . . ق ، وبيئتــهم املغلقــة ألن خيرجــوا مــن حمــيطهم الضــي. .. . وإخــالص 

ــة        ــد�يا ، ميــد�ون األمــم ، ويكرمــون اإل�ســان ، ويفرضــون التوحيــد ، ويرســون يف العــاملني قواعــد املد�ي ال
واحلضــارة ،وينشــرون يف الوجــود أضــواء العلــم واملعرفــة ، ويســطرون علــى جــبني الــزمن مبــادىء احلريــة    

رجون الناس من عبادة العباد إىل عبادة ا ، ومن ضيق الد�يا إىل سعتها ،             وخي. . والعدالة واملساوا ة    
 . .ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم 

قامت للمسلمني دولة وسلطان  ، وصـارت هلـم           -بعد ظهور اإلسالم     -فيما بني عشية وضحاها     
 . . حكومة وقيادة ، وحتققت هلم أجماد وسيادة 

 حتى ا�تشر اإلسالم يف اجلزيرة العربية ،    ا عليه وسلم إىل املأل األعلى     ومل ينتقل رسول ا صلى      
 . .ودخل اليمن ، ووصل إىل هتامة وجند والبحرين 

فارس والروم ، وامتـد ظلـهم إىل        :  أخضع املسلمون اململكتني العظمتني      ويف عهد اخللفاء الراشدين   
وبقية إفريقيـة وذلـك كلـه       . . ر وبرقة وطرابلس    بالد الروس مشالًا ، ودخلت يف عدهلم بالد الشام ومص         

 يف مخس وثالثني سنة 
 اسـتبحر ملكهـم ، وامتـد سـلطاهنم إىل أن دخلـوا بـالد السـند ، ومعظـم بـالد                      ويف عهد بـين أميـة     

 . .اهلند ، ووصلوا إىل حدود الصني شرقًا ، ودخلوا بالد األ�دلس غربا 
أن يصـور للعـامل بسـطة اـد اإلسـالمي املمتـد             " هـارون الرشـيد     "  اسـتطاع    ويف عهد بين العباس   
: فلـم جيـد غـري أن خياطـب السـحابة الـيت متـر بـه وال متطـره فيقـول هلـا            . . شرقًا وغربا ومشالًا وجنوبا   

  " أمطري حيث شئت فإن خراجك سيحمل إلينا"

 )١٨(الصفحة 



 

والغلبـة الظـافرة ،   فبالعقيدة اإلسالمية وحدها أحرز املسلمون هذا النصر املؤزر ، والفتح املبني ،         
 !!.. .والعزة على طواغيت الفرس ، وجبابرة الروم ، متأهلي العامل 

حتت سلطان  . . وبالعقيدة وحدها أرجع املسلمون بالد العرب اليت تشمل مصر والعراق والشام            
 !!.القرآن العربي ، واللغة العربية ، وحاكمية اإلسالم 

وجاهـدوا  . . تباينة ، وأجناس خمتلفة ، ولغات عِـدة          دخل يف اإلسالم أقوام م     وبالعقيدة وحدها 
يف صــفوف املســلمني صــادقني خملصــني إلعــالء كلمــة ا  ، وبــاعوا أ�فســهم  ، وتوجــوا رؤوســهم بعــزة  

 . .اإلسالم ، واستها�وا باحلياة الزائلة والعمر احملدود  
ــدة وحــدها  ــافع  "  وصــل وبالعقي ــن � ــة ب  شــاطىء احملــيط  إىل آخــر الغــرب ، ووقــف علــى  " عقب

 اللهم رب حممد لوال هذا البحـر لفتحـت الـد�يا يف سـبيل إعـالء كلمتـك                   : "األطلسي وقال قولته اخلالدة     
  " .اللهم فاشهد

إىل آخـر الشـرق ، وأبـى إال أن يـدخل بـالد الصـني ،                 " قتيبـة البـاهلي     " وصـل   وبالعقيدة وحدها   
 بالد الرتك يا قتيبة ، واحلوداث بني أجنحة الدهر    لقد أوغلت يف  : " فقال له أحد أصحابه حمذرا مشفقًا       

بـثقيت بنصـر ا توغلـت ، وإذا         : " فأجابه قتيبة واإلميان قـد بلـغ منـه كـل مبلـغ              . . " . . تقبل وتدبر   
  " !!.ا�قضت املدة مل تنفع العدة

  !!."قتيبة فهذا عزم ال يفله إال ااسلك سبيلك حيث شئت يا : " فقال هذا احملذر املشفق 
 ساهم يف بناء احلضارة اإلسالمية أقوام أسلموا ليسوا من جلدتنا ، وال يتكلمون وبالعقيدة وحدها 

بألسنتنا ، وقد خلّفوا آثارا حضارية خالـدة ، مازالـت األجيـال اإل�سـا�ية يف كـل زمـان ومكـان تنـهل مـن                          
 !!.معينها ، وترتوي من سلسبيلها 

 . .ضارة احلديثة يف الشرق والغرب وهذا ما شهد له املنصفون من بناة احل
*   *   * 
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 :ملاذا يريد القوميون فصل العقيدة عن القومية ؟ - ٧ 
فلمـاذا يريـد دعـاة القوميـة فصـل          . . فإذا كان للعقيدة اإلسالمية هذه اخلصـائص وهاتيـك املزايـا            

 ء ؟ العروبة عن اإلسالم ؟ وملاذا يضعون احلواجز والسدود بني القومية وتشريع السما
 ! يف احلقيقة إ�نا أصبحنا �شك يف �يات هؤالء القوميني العرب ، ويف إخالصهم لوطنهم 

 : وهذا الشك مبعثه أمران 
 تنكّــرهم لإلســالم مــع مــا يف هــذا اإلســالم مــن معطيــات احلضــارة والتجــدد ، ومقتضــيات  :األول 

 . .الشمول واخللود 
لعــزهلم غــري العــرب املســلمني عــن . . اإلســالمية  تنكّــرهم للتــاريخ اإلســالمي واحلضــارة :الثــا�ي 

 . .صناعة التاريخ واملشاركة احلضارية عرب القرون 
ومما يؤجج لواعج الشك يف النفوس املؤمنة أن جند أكثـر املـؤمنني لألحـزاب القوميـة يف بـالد اإلسـالم          

 !!.هم من العناصر غري املسلمة 
 ة ، أم وراء األكمة ما وراءها ؟فهل ياترى جاءت هذه املوافقة من قبيل املصادف

 .وهو غري مسلم " جورج حبش " فزعيم القوميني العرب  -
 .وهو غري مسلم " أ�طوان سعادة " وزعيم القوميني السوريني  -
 .وزعماء قوميون آخرون هلم يف البالد شهرة كبرية غري مسلمني أيضا  -

مــع  -إن مل تكــن مرتبطــة  -الء متوافقــة فالــذي تــدل عليــه الظــواهر أن القوميــة الــيت ينــادي هبــا هــؤ 
يف حماربـــة اإلســـالم ، وحتويـــل اجليـــل املســـلم إىل جيـــل ملحـــد  . . اليهوديـــة ، واملاســـو�ية ، والصـــليبية 

ال يؤمن بعقيدة ربا�ية ، وال يتطلع إىل مثل أعلـى ، وال يسـعى إىل وحـدة مرتاصـة تضـم مشـل                   . . متحلل  
 !!.م املسلمني وجتمع شتاهتم حتت راية اإلسال
 :فالذي أخلص إليه بعد ما تقدم 

 )٢٠(الصفحة 



 

أن أولئك الذين يدعون إىل فكرة القومية منسلخة عن العقيدة اإلسالمية يف بـالد اإلسـالم مـاهم يف                   
احلقيقــــة إال منفــــذون مــــن حيــــث يعلمــــون أو ال يعلمــــون ملخططــــات اليهوديــــة واملاســــو�ية والصــــليبية  

إلسالمية ، وليجعلوا منها دينا مكان دين وعقيـدة حمـل   لتحل فكرة القومية حمل العقيدة ا   . . واالستعمار  
 . .عقيدة 

 زعزعة العقيدة اإلسالمية يف النفوس ، وإبعاد التشريع اإلسالمي عن واقـع             واهلدف من وراء ذلك   
احلياة ؛ وفصل الدين عن الدولة ؛ وإثـارة النعـرات العِرقيـة ، والعصـبية يف اتمعـات اإلسـالمية ؛ وإقامـة                 

إسرائيل من الفرات إىل النيل ، وتكوين جيل علمـا�ي متحلـل ينسـاق وراء الشـك واإلحلـاد ، وجيـري           دولة  
 . .يف أمة اإلسالم " فرق تسد " وتعميق مبدأ . . وراء الشهوات واإلباحية 

إىل بعـض مـا    -بواسطة عمالئهـا   -أن تصل . . وقد استطاعت اليهودية واملاسو�ية واالستعمار      
أزالـت اخلالفـة ، وأقامـت دولـة         : ططات حاقدة ، ومؤامرات لئيمة فـوق أرض اإلسـالم           هتدف إليه من خم   

إسرائيل ، وزرعت بني أبناء األمة الواحدة الضغائن واألحقـاد ، وأغرقـت اتمعـات اإلسـالمية مبوجـات                   
ت التحلل واإلباحية ، وفصلت الدين عن الدولة ، وأبعدت التشريع اإلسالمي عـن واقـع احليـاة ، وشـكك         

 !!.كثريا من شبابنا وشاباتنا بصالحية اإلسالم 
 !!وهذا أمر يعرفه القاصي والدا�ي من املسلمني ، وال ينكره إال مكابر 

أن أبنـاء اجليـل اإلسـالمي اليـوم بـدأوا يـدركون أبعـاد هـذه          -يـا شـباب    -ولكن الذي يبشر بـاخلري      
اء اإلسالم لدينهم وأمتهم ؟ وماذا يرويـدن  وأصبحوا يعرفون ماذا خيطط أعد. . املؤامرة ، واملخططات    

 . .ملقدساهتم وأوطاهنم ؟ 
وها أ�ا ذا أملح بعني التفاؤل واألمل طالئع اإلسالم تنطلق مـن أرض اإلسـالم هنـا وهنـاك ، ويف كـل                       

ا غايتنا ، والقرآن دسـتور�ا ، والرسـول قـدوتنا ، واجلهـاد سـبيلنا ،                : " مكان تردد على مسامع الزمن      
 " وت يف سبيل ا أمسى أما�ينا وامل

 )٢١(الصفحة 



 

وإن شاء ا فلن متضي سنوات معدودات حتى �رى بأم أعيننا عروش الطواغيت قد هتاوت مـن            
                           عليائها ، وقامت على أ�قاضها دولـة اإلسـالم تظلّلـها اخلالفـة الراشـدة وترفـرف عليهـا رايـة ال إلـه إال ا

   وعندئذ يفـرح املؤمنـون بنصـر    . . العزة اإلسالمية الشاخمة إيذا�ًا بالنصر األكرب ، و. . حممد رسول ا
 . .ا ، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢٢(الصفحة 



 

 : ما هي حقوق غري املسلمني يف ظل اإلسالم ؟ - ٨ 
ى إذا  اليهـود والنصـار   : مـاذا �صـنع بـاملواطنني       : من احلجج الواهية اليت يتذرع هبـا القوميـون قـوهلم            

هـل جيـربون علـى اإلسـالم ؟ أم          . . حلت يف البالد اإلسالمية الشريعة اإلسالمية حمل الرابطة القومية ؟         
 !!خيرجون من الوطن ؟ أم ماذا 

ال جيــربون علــى اإلســالم ، وال خيرجــون مــن الــوطن ، وإمنــا يعشــون حتــت ظــالل العقيــدة     : �قــول 
فرضـها �ظـام اإلسـالم ، وأوجبتـها     . . دىء ثابتـة  اإلسالمية معززين مكرمني ضمن حقوق عادلـة ، ومبـا    

 شريعة ا 
 : وإليكم أهم هذه احلقوق املبادىء 

يعيشــون يف الــوطن اإلســالمي أحــرارا يف ظــل عقيــدهتم الــيت يــدينون هبــا ، ال جيــوز ألحــد مــن   -١
 لقولـه تبـارك     . .املسلمني أن يكرههم على اإلسـالم ، وال أن يضـطرهم إىل اعتناقـه بالتهديـد أو اإلغـراء                    

  ) ٢٥٦: البقرة (   }الْغَي الرشدمِن تَّبين قَد الدينِ فِي إِكْراه الَ {: وتعاىل 
العثمــا�ي رأى أن األروام ، " ســليم األول " أن الســلطان ( وممــا يؤكــد حريــة أهــل الكتــاب الدينيــة  

ــ. . والبلغــار ، واألرمــن  وا مضــجع الدولــة اإلســالمية بفتنــهم قــد كثــروا يف مملكتــه كثــرة مزعجــة ، وأقضّ
ز�بيلـي علـي    " ومؤامراهتم ، فقرر أن جيربهم على اإلسالم أو خيرجهم من مملكته ؛ فعارض شيخ اإلسالم                

ليس لك على اليهـود والنصـارى إال اجلزيـة ،        : معارضة شديدة ، وقال له بلهجة شديدة قاطعة         " أفندي  
 ) السلطان سليم عن عزمه امتثالًا إلرادة الشرع فرجع . . وليس لك أن تزعجهم عن أوطاهنم 

 . .يعشون أيضًا أحرارا يف معابدهم وأحواهلم الشخصية  - ٢
هـذا مـا أعطـى عمـر أمـري املـؤمنني            : " جاء يف معاهدة عمر رضي ا عنه ألهل فلسطني مـايلي            

وال يكرهـون علـى   . . م أعطاهم أما�ًا أل�فسـهم وأمـواهلم وكنائسـهم وصـلباهن    . . أهل إيلياء من األمان    
 " دينهم ، وال يضار أحد منهم 

 . .جيب احملافظة على أمواهلم ودمائهم وأعراضهم  - ٣
 )٢٣(الصفحة 



 

وإمنـا بـذلوا اجلزيـة لتكـون أمـواهلم كأموالنـا ،             : " عن علي كرم ا وجهـه       " �صب الراية   " جاء يف   
ن عمـرو رضـي ا عنـهما عـن          عـن عبـد ا ابـ      : ؛ وجاء يف شرح البخـاري للعـيين         " ودماؤهم كدمائنا   

من قتل معاهدا بغري حـق مل يـرِح رائحـة اجلنـة ، وإن رحيهـا توجـد       : " النيب صلى ا عليه وسلم أ�ه قال     
 " .من مسرية أربعني عاما 

 . .جيب محايتهم من كل ظلم أو اعتداء أو اغتصاب  - ٤
أوصـى  : "  عنه عنـد وفاتـه   كان فيما أَوصى به عمر بن اخلطاب رضي ا: ويف رواية البخاري    

اخلليفة من بعدي بذمة رسول ا صـلى ا عليـه وسـلم أن يـويف هلـم بعهـدهم ، وأن يقاتـل مـن ورائهـم ،                
مـن ظلـم    : " ؛ وروى أبو داودعن رسول ا صلى ا عليه وسلم أ�ه قـال              " وأن ال يكلفهم فوق طاقتهم      

ــه ، أو     ــوق طاقت ــه ف ــوم    أخــذ شــيئًا بغــري طيــب   معاهــدا ، أو ا�تقصــه أو كلف ــا حجيجــه ي ــه فأ� �فــسٍ من
 " .القيامة

 . .جيب أن يعطوا من احلقوق العامة ما يعطى للمسلمني سواء بسواء  - ٥
                 ا مما جاء يف كتاب النيب صلى اقد الذمة �ذكر جا�بوكنموذج ملعرفة حقوق الذميني الناجتة من ع

ولنجران وحاشيتها جـوار  " :   ( اخلراج " و" ح البلدان  فتو" عليه وسلم ألهل جنران كما جاء يف كتابي         
ا وذمة حممد صلى ا عليه وسلم على أمواهلم وأ�فسهم ، وأرضهم ، وملتهم وغائبهم ، وشاهدهم ،                  

ــيعِهم   ــثري     ) كنائســهم ( عشــريهتم ، وبِ ــل أو ك ــديهم مــن قلي ــا حتــت أي ال يغــري أســقُف مــن  . . ، وكــل م
وال حيشرون وال يعشرون ، وال يطأ أرضهم جيش ، ومن سـأل             . . رهباهنم  أساقفتهم ، وال راهب من      
 . . ) غري ظاملني وال مظلومني ) العدل ( منهم حقًا فبينهم النصف 

 .تؤخذ اجلزية املالية بنسبة حمدودة من الرجال القادرين على الكسب فقط مقابل محايتهم  - ٦

 )٢٤(الصفحة 



 

،  )١()  درمهـا    ١٢(  القادر على الكسب ما يسـاوي        تؤخذ اجلزية من الفقري   : ( وكما قرر الفقهاء    
، يؤخـذ هـذا كلـه       )  درمهـا    ٤٨( ، ومن الغـين مـا يسـاوي         )  درمها   ٢٤( ومن متوسط احلال ما يساوي      

 . . ) من كل واحد مرة واحدة يف العام 
، وال تضـرب اجلزيـة علـى �سـاء     وتسقط اجلزية بالعمى ، والزما�ة املرضية ، والعجـز والشـيخوخة    

أهــل الكتــاب ، وال علــى صــبياهنم حتــى يبلغــوا ، وال علــى عبيــدهم وجما�ينــهم وأصــحاب الصــوامع مــن   
 . .الرهبان 

وإذا أرد�ا أن �وازن بني ما يؤخذ من املسلم من التزامات ماليـة ؛ وبـني مـا يؤخـذ مـن أهـل الكتـاب                          
الكتاب ضـئيل جـدا بالنسـبة للمسـلم ، ذلـك ألن املسـلم               من جزية فنجد أن املقدار املايل يؤخذ من أهل          

يؤخذ منه فريضة الزكـاة علـى حسـب غنـاه ، ويؤخـذ منـه مـا يسـد احلاجـة يف أيـام الكـوارث واحلـوائج ،                             
 . .ويؤخذ منه ما يلزم ااهدين يف أوقات احلروب مع األعداء 

: ا روى اإلمـام أمحـد وأبـو داود          ومما جتدر اإلشارة إليه أن اجلزية تسقط عن الذمي إذا أسـلم ، ملـ              
 " .ليس على من أسلم جزية "

من عمال عمر بـن عبـد العزيـز كتـب           ) واليا  ( ومما يرويه التاريخ مبلء االفتخاء واالعتزاز أن عاملًا         
أن الدخول يف اإلسالم أضر باجلزية ففرضها على من أسلم ؛ فأرسل إليه عمر بـن عبـد العزيـز                    : إىل عمر   
 إن ا سبحا�ه وتعاىل مل يرسل حممـدا صـلى ا عليـه وسـلم جابيـا وإمنـا                    . . ا رأيك    قبح: يقول له   

 . .أرسله هاديا 
 !!.. .  فإذا أتاك كتابي هذا فارفع اجلزية عمن أسلم من أهل الذمة 

 .جيب حتقيق التكافل لعاجزهم وضعيفهم ومريضهم  - ٧

                                                 
ا               )١( ا يع نهم م ة الحاضرة ،                  الدرهم يساوي ثالثة غرامات من الفضة تقريًبا ، فيؤخذ م ى سعر السوق الحاضر ، وبالعمل رام عل دل الغ

 . .س . . ق  - ١٧٥- سعر الغرام يساوي اليوم بالعملة السورية 

 )٢٥(الصفحة 



 

مر بن اخلطاب رضي ا  عنه مـر بشـيخ مـن أهـل        أن ع " : اخلراج  " يف كتابه   " أبو يوسف   " ذكر  
مـا أ�صـفناك إن كنـا       : " الذمة يسأل على أبواب املساجد بسبب اجلزية واحلاجة والسن ، فقـال لـه عمـر                 

ثم أجرى عليـه مـن بيـت املـال مـا يصـلحه ،               " . .أخذ�ا منك اجلزية يف شبيبتك ، ثم ضيعناك يف كربك           
 !!. .ووضع عنه اجلزية وعن ضربائه 

أن عمـر رضـي ا عنـه مـر علـى قـوم جمـذومني مـن                  : " يف كتاب اخلراج    " أبو يوسف   " ما ذكره   و
 " النصاري ، فأمر مبعاجلتهم ، وفرض هلم ما يكفيهم من بيت املال 

 . . يأمر اإلسالم مبحاسنتهم ومالطفتهم وحتقيق اخلري هلم  - ٨
إن معك أهل ذمة : ( له على مصر ومما كتبه عمر بن اخلطاب رضي عنه إىل عمرو بن العاص عام        

استوصـوا بـالقبط   " وعهد ، وقد أوصى رسول ا صلى ا عليـه وسـلم هبـم ، وأوصـى بـالقبط فقـال                 
 " ) .خريا فإن هلم ذمة ورمحًا 

تلكم أهم احلقوق العادلة اليت منحها اإلسالم ألهل الكتـابني اليهـود والنصـارى ، حينمـا يريـدون أن                    
ويف تقديري وتقدير الكثري مـن      . . لة اإلسالمية ، يرفلوا يف رياض السماحة والعدل         يعيشوا يف كنف الدو   

العقالء واملنصفني أن هذه احلقوق اليت قننتها الشريعة الغراء ألهل الذمة والعهد ؛ ال ميكـن حبـال أن تراهـا                     
 !. . أية أقلية تعيش يف كنف دولة قوية هلا بني األمم كيان وبني الدول سلطان 

مـاذا يعلمـون عـن تـاريخ الوحـدة اإلسـالمية وجتربتـها خـالل األجيـال وتتـابع                    أل دعـاة القوميـة      فلنس
 القرون ؟ 

هل مسعوا أن كتابيا واحـدا مـن اليهـود والنصـارى قـد أصـابه أي حيـف أو ظلـم يف ظـالل احلكـم            
 اإلسالمي والوحدة اإلسالمية الشاملة ؟ 

ــ ــا هــل أ�بــأهم التــاريخ أن املســيحيني ضــاقوا ذرعا يف ظــالل العقيــدة اإلســالمية ، كمــا يضــيق ذرع
 أرباب القوميات الصغرية يف ظالل القومية العربية ؟ 

 )٢٦(الصفحة 



 

ــة اإلســالم ، و مساحــة       ــاريخ مــن شــكر النصــارى لعدال هــل يســتطيعون أن ينكــروا مــا ســجله الت
 املسلمني حتت راية اإلسالم ال شعار القومية ؟ 

 : وإليكم الشواهد التارخيية 
وملـا  : (  - ٦٨ و   ٦٧ و   ٦٦ -: صـفحة   " الدعوة إىل اإلسـالم     " يف كتابه   " أر�ولد  " اذ  يقول األست 

، كتب األهايل املسـيحيون يف هـذه        " فحل  " بلغ اجليش اإلسالمي وادي األردن ، وعسكر أبو عبيدة يف           
ا علـى ديننـا ،   يا معشر املسلمني أ�تم أحـب إلينـا مـن الـروم وإن كـا�و        : " البالد إىل العرب املسلمني يقولون      

ــا       ــا علــى أمر� ــتم أوفــى لنــا ، وأرأف بنــا ، وأكــف عــن ظلمنــا ، وأحســن واليــة علينــا ، ولكنــهم غلبو� أ�
 . .) ومنازلنا 

وأبلغوا املسـلمني أن واليتـهم وعـدهلم أحـب          " هرقل  " وغلق أهل محص أبواب املد�ية دون جيش        
 . . " وإن كا�وا على دينهم . . إليهم من ظلم اإلغريق وتعسفهم 

 ) ما عرف التاريخ فاحتًا أعدل وال أرحم من العرب " : ( غوستاف لوبون " ويقول  -
إن العـرب الـذين مكنـهم الـرب مـن السـيطرة       : ( هــ    - ٦٥٦ -عام  " عيشوياية  " ويقول البطريك    -

على العـامل ، يعاملو�نـا بعدالـة كمـا تعرفـون ، إهنـم ليسـوا أعـداء للنصـرا�ية بـل ميتـدحون ملتنـا ، ويـوقرون                       
 ) قديسينا ، وميدون يد العون إىل كنائسنا وأديرتنا 

 ؟ . . من هؤالء الذين شهدوا هذه الشهادات الصادقة املخلصة 
م املنصـفون مـن رجـال الـدين املسـيحي واملستشـرقني أملـى علـيهم إ�صـافهم كمـا أملـت علـيهم                         إهن

 !!.. .ضمائرهم أن يقولوا كلمة احلق  وللتاريخ 
 األعداء به شهدت ما والفضل        العدا حتى بـفضله األ�ـام شـهد

أسرهم ، ثم عـادت الغلبـة للمسـلمني        ملا غزا التتار بالد اإلسالم ، ووقع كثري من املسلمني والنصارى يف              -
ودان ملوكهم باإلسالم ، خاطب شيخ اإلسالم أمري التتار بإطالق األسرى ؛ فسمح له األمري التتاري بفك                 

 )٢٧(الصفحة 



 

البـد مـن فـك األسـرى مـن          : أسرى املسلمني ، وأبى أن يسمح بفك أهل الذمة ، فقـال لـه شـيخ اإلسـالم                   
 !! له اليهود والنصارى ألهنم أهل ذمتنا ، فأطلقهم

للســلطان ســليم األول " ز�بيلــي علــي أفنــدي " وقبــل قليــل اســتمعنا إىل مــا قالــه شــيخ اإلســالم  -
 على اإلسالم ، وكيف امتثل السلطان إرادة الشرع ؟ . . حينما حاول أن يكره البلغار واألرمن 

 اقتص من ابن ومما ذكره التاريخ مبلء االعتزاز أن اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي ا عنه          -
وإليه عمرو بن العاص لضربه مصريا قبطيا بدون حق ، وبعد االقتصاص التفت عمرو إىل عمـرو ، وقـال                    

 " . . د ولدهتم أمهاهتم أحرارا ياعمرمتى استعبدمت الناس وق" قولته اخلالدة 
 القضـاء يف    يعلم موقف علي كرم ا وجهه وهو أمري املؤمنني حني مثل هـو ويهـودي أمـام                 والكثري -

بالـدرع لليهـودي ،     " شريح  " كان قد افتقدها يف أثناء ذهابه إىل صفني ، فحكم القاضي            " درع  " قضية  
 .لكون األدلة مل تتوفر لديه أن الدرع درع أمري املؤمنني 

إن اليهــودي أعلــن إســالمه يف جملــس القضــاء ملــا رأى العدالــة والنزاهــة يف أجلــى   : والروايــة تقــول 
 معا�يها ، واعرتف ، بأن الدرع ليست درعه وإمنا درع أمري املؤمنني ، كان قد التقطها من صورها وأمسى 

 !!.األرض عندما حترك جيش علي رضي ا عنه إىل صفني 
ــا أن    أال فلــيعلم دعــاة القوميــة هــذه املواقــف املشــرفة خللفــاء اإلســالم عــرب التــاريخ ، وليعلمــوا أيضً

حلاكمية جيد غري املسـلمني يف ظـالل حكمـه ، ومعاملـة والتـه كـل عطـف        اإلسالم حني تكون له اهليمنة وا    
 !!.؟ ! وإكرام ورعاية ، بل جيدون كل رمحة وعدل وإ�صاف 

ماذا �صنع باليهود والنصارى إذا قام يف اتمعات اإلسالمية حكم       : وهذا رد قاطع على من يقول       
 ؟ اإلسالم ، وهيمنت يف البالد العربية الشريعة اإلسالمية 

 " !!.. . ما عرف التاريخ فاحتًا أعدل وال أرحم من العرب : " وصدق من قال 
 فبأي حديث بعد هذا يؤمنون ؟ 

 **   *  
 )٢٨(الصفحة 



 

 : هل القومية تتنافى مع �ظام اإلسالم ؟  - ٩
هـل تتعـارض مـع اإلسـالم     . . على فرض أن القومية مل تكـن فكـرة يهوديـة ، وال هـدفًا اسـتعماريا          

 ي مع دعوته كمبدأ ؟ كفكرة ؟ وهل تلتق
 : هذا ما أريد اإلجابة عليه مفصلًا وعلى ا قصد السبيل 

 : إن فكرة القومية كمبدأ وعقيدة تتنافى مع مبادىء اإلسالم يف النقاط التالية 
 : لكوهنا فكرة مستوردة وافدة ال متت إىل العقيدة اإلسالمية بصلة أوسبب * 

تقي عقيدتـه مـن غـري عقيـدة اإلسـالم ، وأن يسـتمد منـهج             واإلسالم ال يسمح للمسلم حبـال أن يسـ        
 . .ألن يف ذلك زعزعة لعقيدته ، ومتييعا لشخصيته ، وقتال لذاتيته . . حياته من غري مناهج القرآن 
 : ومما يؤكد هذا النهي 

ما روى اإلمام أمحد عن جـابر أن عمـر بـن اخلطـاب رضـي ا عنـه أتـى الـنيب صـلى ا عليـه             -
فغضـب  : اب أصـابه مـن بعـض أهـل الكتـاب فقـرأه علـى الـنيب صـلى ا عليـه وسـلم ، قـال                            وسلم بكتـ  

يا ابن اخلطاب ؟ ، والذي �فسي بيده لو أن موسـى   -أي أتتشككون يف ملتكم   -أتتهوكون فيها   : " وقال  
 " !!.بن عمران كان حيا ما وسعه إال أن يتبعين 

جاء أ�اس من املسلمني : عن حييى بن جعدة قال . . جرير وأخرج الفريابي والدارمي وأبو داود وابن  -
، قد كتبوا فيها ما مسعوه من اليهود ، فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم ، كفى بقوم ) عظم ( بكتف 

 يكْفِهِم أَولَم {محقًا أو ضاللة أن يرغبوا عما جاء به �بيهم إليهم إىل ما جاء به غريه إىل غريهم ، فنزلت 

  ) ٥١: العنكبوت (   }يؤمِنون  لِقَومٍ وذِكْرى لَرحمةً ذَلِك فِي إِن علَيهِم يتْلَى الْكِتَاب علَيك أَ�زلْنا �َّاأَ

عن الزهري أن حفصة جاءت إىل الـنيب صـلى ا عليـه وسـلم بكتـاب              " شعب اإلميان   " جاء يف   
، فجعلـت تقـرؤه عليـه ، والـنيب          ) كتوب يف عظـم كتـف       م( عليه السالم يف كتف     " يوسف  " من قصص   

والذي �فسي بيده ، لو أتـاكم يوسـف وأ�ـا بيـنكم فـاتبعتموه      : " صلى ا عليه وسلم يتلون وجهه ، فقال    
 " .وتركتمو�ي ضللتم ، وأ�ا حظكم من النبيني ، وأ�تم حظي من األمم 

 )٢٩(الصفحة 



 

كد تأكيدا جازمـا أ�ـه حيـرم علـى املسـلم            فهذا املوقف من �يب اإلسالم صلوات ا وسالمه عليه يؤ         
أن يرغــب عمــا جــاء بــه الــنيب صــلى ا عليــه وســلم إىل مــا جــاء بــه غــري املســلمني مــن أصــحاب امللــل  

ــارهم   . . األخـــرى ، والعقائـــد األخـــرى   ــياقًا وراء عقائـــدهم ، وا�ضـــواء حتـــت أفكـ ألن يف ذلـــك ا�سـ
 . . وشعاراهتم 
 : ية لكو هنا من العصبية ودعوى اجلاهل* 

واإلســالم يعتــرب كــل دعــوة إىل رابطــة اجلــنس أو النســب أو العشــرية أو املصــاهرة أو الوطنيــة أو املصــاحل    
 وإِخـوا�ُكُم  وأَبنـآؤكُم  آبـاؤكُم  كَان إِن قُلْ{: دعوة جاهلية عمياء ، لقوله تبارك وتعاىل . .. . املشرتكة 

كُماجأَزْوو تُكُمشِريعا ووأَما لٌووهفْتُماقْتَر ةارتِجو نوا تَخْشهادكَس اكِنسما وَه�ضَوتَر بكُم  أَحإِلَـي  ـناللّـهِ  م 

  )٢٤: التوبة  (  } الْفَاسِقِني الْقَوم   يهدِي الَ واللّه بِأَمرِهِ اللّه يأْتِي حتَّى فَتَربصواْ سبِيلِهِ فِي وجِهادٍ ورسولِهِ

إشـارة إىل رابطـة اجلـنس     }. . إن كـان آبـاؤكم وأبنـاؤكم وإخـوا�كم      {: ففـي قولـه تعـاىل     -
 والنسب 
 إشارة إىل رابطة املصاهرة  }وأزواجكم  {: ويف قوله  -
 . .إشارة إىل رابطة القومية أو القبلية  }وعشريتكم  {: ويف قوله  -
إشــارة إىل رابطــة املصــاحل   } ون كســادهاوأمــوال اقرتفتموهــا وجتــارة ختشــ  {: ويف قولــه  -

 األقتصادية 
 . . إشارة إىل رابطة األرض والوطنية  } ومساكن ترضوهنا {: ويف قوله  -
لفتـة صـرحية إىل رابطـة     } أحـب إلـيكم مـن اللّـه ورسـوله وجهـاد يف سـبيله        {: ويف قولـه   -

 . . العقيدة اإلسالمية 
ل اال�سياق األعمى وراء أي رابطة من روابـط اجلـنس أو         يف حا : وكأن القرآن الكريم يقول للمسلم      

ويف حــال اعتبــار هــذه . . النســب أو املصــاهرة أو القوميــة أو املصــاحل املشــرتكة أو األرض أو الوطنيــة  
يف حال هذا اال�سياق واالعتبـار خيـرج املسـلم          . . الروابط أو واحدة منها فوق رابطة العقيدة واإلسالم         

 )٣٠(الصفحة 



 

 ويتخبط يف دياجري الزيغ والضالل فليرتبص حتى يـأتي ا بعذابـه ، وا ال يهـدي       من اإلسالم  -الشك   -
 . .القوم الفاسقني 

النيب صلى ا عليه وسلم وصـم األوس واخلـزرج باجلاهليـة ، ملـا تعصـبوا ألقـوامهم ، وتنـادوا إىل                       
 : السالح 

 مؤتلفني متفقني حتت راية أخوة      أن يهوديا رأى األوس واخلزرج يتحدثون     : روى ابن جرير يف تفسريه      
، فمضى حتى جلس إليهم ، وأخذ يـذكرهم حبـروب   " أللقني العداوة بينهم    : " اإلسالم فغاظه ذلك فقال     

. . حتـى أمحـى أ�فهـم ، وأثـار حفيظتـهم       . . اليت وقعـت بينـهم ، ومـا قيـل فيهـا مـن الشـعر                 " بعاث  " 
، ومحلـوا السـالح وكـادت أن تقـع بينـهم          !. . خزرج  ، و�ادى اخلزرج يا لل    !يالألوس  " : األوس  " فنادى  

أبدعوى اجلاهلية وأ�ا بني " فتنة ، فبلغ ذلك رسول ا صلى ا عليه وسلم ، فخرج وأصلح بينهم وقال   
أظهركم بعد إذ هداكم ا  إىل اإلسالم وأكرمكم به ، وقطع عنكم أمر اجلاهلية واستنقذكم به من الكفر                   

 " .رجعون إىل ما كنتم عليه كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ؟ ، وألف به بينكم ؛ ت
 أُوتُـواْ  الَّـذِين  مـن  فَرِيقًـا  تُطِيعـواْ  إِن آمنـواْ  الَّذِين أَيها يا {فأ�زل ا سبحا�ه هذه اآليات من سورة آل عمران 

وكُم الْكِتَابدري دعب ا�ِكُمإِمي  ١٠٠{كَافِرِين{ فكَيتَ وونكْفُر أَ�تُمتُتْلَى و كُملَيع اتاللّهِ آي فِيكُمو ولُهسـن  رمو 

 وأَ�تُم إِالَّ تَموتُن والَ تُقَاتِهِ حق اللّه اتَّقُواْ آمنواْ الَّذِين أَيها يا }١٠١{مستَقِيمٍ   صِراطٍ إِلَى هدِي فَقَد بِاللّهِ يعتَصِم
ونلِمسواْ }١٠٢{  متَصِماعلِ وبا اللّهِ بِحمِيعالَ جقُواْ وواْ تَفَراذْكُرةَ وماللّهِ �ِع كُملَيإِذْ ع اء كُنتُمدأَع فَأَلَّف نيب 

تُم قُلُوبِكُمحبتِهِ فَأَصما�ًا بِنِعوإِخ كُنتُمو لَىفَا عةٍ شفْرح نارِ ما فَأَ�قَذَكُم النهن١٠٣ : ١٠٠آية ( }  .. م (  
فنزلت هذه اآليات تؤكد للمؤمنني يف كل زمان ومكان أن اال�ضواء حتـت رايـه العصـبيات القبليـة ،                    

 . . ردة بعد اإلميان وا�قسام بعد الوحدة . . واال�سياق وراء الشعارات اجلاهلية 
، واالعتـزاز بنسـب القـوم أو        والرسول صلى ا عليه وسـلم اعتـرب كـل دعـوة إىل عصـبية اجلـنس                  

 : العشرية عودة إىل اجلاهلية األوىل يف تعصبها ومحيتها وضالهلا 

 )٣١(الصفحة 



 

مــن تعــزى بعــزاء اجلاهليــة : " وغــريه أن الــنيب صــلى ا عليــه وســلم قــال  . . روى أبــو داود  -
 .أي أمسعوه من الكالم القبيح ما يكره " فأعضوه بِهنِ أبيه وال تكنوا 

أن تعني قومك : " وابن ماجة أ�ه عليه الصالة والسالم ملا سئل عن العصبية قال وروى أبو داود  -
 " . . على الظلم 

ليس منا مـن دعـا إىل العصـبية ، ولـيس منـا              : " وروى أبو داود عنه عليه الصالة والسالم قوله          -
 " .من قاتل على عصبية ، وليس منا من مات على عصبية 

مـن خـرج مـن الطاعـة وفـارق اجلماعـة ،             : " ه وسـلم أ�ـه قـال        وروى مسلم عنه صـلى ا عليـ        -
فمات مات ميتة جاهلية ، ومن قاتل حتت راية عمياء يغضـب لعصـبة ، أو يـدعو إىل عصـبة ، أو ينصـر                          

فقتل قتل قتلـة جاهليـة ؛ ومـن خـرج علـى أمـيت يضـرب برهـا وفاجرهـا ، وال يتحاشـى مـن                           . . عصبة  
 " . ولست منه مؤمنها ، وال يفي لذي عهده فليس مين

فمن هذه األحاديث يتبني أن كل من دعا إىل رابطة �سبية ، أو آصرة وطنية ، أو عقيـدة مذهبيـة                 
وتعصب هلـا ، وجعلـها أصـلًا يف املـواالة أو املعـادة ، والتناصـر أو التخـاذل ،                     . .. . ، أو فكرة قومية     
زاء اجلاهليـــة ، خارجـــا عـــن ســـنن يكـــون داعيـــا إىل العصـــبية ، متعزيـــا بعـــ. .. . واحملبـــة أو الكـــره 

 !!.اإلسالم 
 : لكوهنا جاحدة أخوة اإلسالم * 

: لقوله تبـارك وتعـاىل      . . واإلسالم يعترب رابطة األخوة اإلسالمية فوق رابطة الدم وآصرة العشرية           
  ) ١٠: احلجرات (   }إِخوة الْمؤمِنون إِ�َّما{

 اللَّـهِ  عِنـد  أَكْـرمكُم  إِن {: س واأللـوان التقـوى والعمـل    وجيعل ميزان التفاضل احلقيقـي بـني األجنـا   

أَتْقَاكُم{   
والرسول صلى ا عليه وسلم أعلن قبل أربعة عشر قر�ًا حقيقة الرابطة اإلميا�ية اليت تربط النفوس 

 .املؤمنة ببعضها وجتعلهم عباد ا إخوا�ًا 
 )٣٢(الصفحة 



 

املسلم أخو املسلم ال يظلمـه وال خيذلـه وال           " روى مسلم يف صحيحه عنه عليه الصالة والسالم        -
دمـه ، ومالـه ،      : حيقره ، حبسب امرىء من الشر أن حيقر أخـاه املـؤمن ، كـل املسـلم علـى املسـلم حـرام                        

؛ أال وال يبع بعضـكم علـى بيـع بعـض ، وكو�ـوا      ) وأشار إىل صدره ثالث مرات     ( وعرضه ، التقوى ههنا     
 " ء أن يهجر أخاه فوق ثالث عباد ا إخوا�ًا وال حيل المرى

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثـل اجلسـد الواحـد إذا اشـتكى               " ويف الصحيحني    -
 " .عضو منه تادعى له سائر األعضاء بالسهر واحلمى 

إن : أيهـا النـاس     : " روى أمحد والبيهقي أن الرسول صلى ا عليه وسلم قال يف حجـة الـوادع                 -
د ، وإن أباكم واحـد كلكـم آلدم وآدم مـن تـراب ، إن أكـرمكم عنـد ا أتقـاكم ، لـيس لعربـي                            ربكم واح 

 " .أال هل بلغت ؟ اللهم فاشهد ، فليبلغ الشاهد منكم الغائب . . على أعجمي فضل إال بالتقوى 
مـن أبـي    ومما يؤكد أن اإلسالم جعل رابطة األخوة اإلسالمية فوق الروابط مجيعا تربؤ القرآن الكريم               

تربأ منه القرآن الكريم لكو�ه صد عـن احلـق          . . هلب العربي الشريف عم الرسول صلى ا عليه وسلم          
فسيصلى �ـارا ذات هلـب ويـدخل جهـنم مـع األشـقياء              . . ، وأعرض عن اهلدى ، واتبع سبيل الضالل         

 عنـه مـن أهـل       على حني يعترب الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم سـلمان الفارسـي رضـي ا                  . . ارمني  
 . . لكو�ه استجاب  والرسول ، واتبع احلق والنور املبني . . البيت األتقياء األصفياء 

 : وما أحسن ما قال بعضهم 
 النسب على اتكالًا التقوى ترتك وال        حــالـة كـــل فــــي ا بــتـقـوى عــلـيـك
 هلب أبا الشريف الشرك وضع وقد        فــارسii سـلـمان اإلســالم رفـــع فــقـد

أن يقول القوميـون إن املسـلم   . . وكم يكون ظلما لإلسالم ، وإ�كارا لألخوة ، وحمادة  والرسول            
اهلندي أو الفارسي أو الكردي أو الرببري أو األ�د�وسي ليسوا من قومنا ، ال يعتربوا من إخوا�نـا ألهنـم ال                  

 ! ليهم ؟ ينتسبون إىل العرب ، وال ينتمون إ

 )٣٣(الصفحة 



 

جعـل املـؤمنني أخـوة متـآخني يف ا مهمـا تباعـدت أقطـارهم ، وتباينـت                    -كمـا �وهنـا      -واإلسالم  
  }أَتْقَـاكُم  اللَّـهِ  عِند أَكْرمكُم إِن {: ألن شعاره الدائم الذي ال يتبدل . . أجناسهم ، واختلفت لغاهتم 

  )١٠: احلجرات  (   }إِخوة الْمؤمِنون إِ�َّما{ومقياسه الثابت الذي ال يتغري  ) ١٣: احلجرات ( 
 : ورحم ا من قال 

 ســيــانii الــنــيـل ووادي فـــيــه الـــشــام        وطنا يل اإلسالم سوى أدرى ولست
 نأوطـــا لـــب مـــن أرجـــاءه عــــددت        بـــلــد فـــــي ا اســـــم ذكـــــر وكــلــمــا

 : و در من قال 
 الصميم احلسب بذي ليلحقه        مـدعـيـه يـنـصـر الــقـوم دعــــي

 تـمـيم أو بـقـيـس افـتـخـروا إذا        سـواه لـي أب ال اإلسـالم أبــي
 :لكوهنا جاحدة حاكمية اإلسالم * 

بصـــالحية الشـــريعة ، واإلســـالم ال يعتـــرب مـــن ينتمـــي إليـــه مســـلما إال أن يعتقـــد اعتقـــادا جازمـــا 
. . ثم اال�قياد حلكمها ، االستسالم لنظامها يف كـل وقـت وآن             . . وحاكميتها على مدى الزمان واأليام      

 : وهذا ما تؤكده اآليات الكثرية 
 مِـن  رةِاآلخـِ  فِـي  وهـو  مِنـه  يقْبلَ فَلَن دِينا اإلِسالمِ غَير يبتَغِ ومن {: قال تعاىل يف سورة آل عمران  -

 ٨٥: آية (   }الْخَاسِرِين (  

. .   }يوقِنـون   لِّقَـومٍ  حكْمـا  اللّـهِ  مِـن  أَحسـن  ومـن  يبغُـون  الْجاهِلِيـةِ  أَفَحكْـم { :وقـال يف سـورة املائـدة     -
  )٥٠: آية ( 

 لَهـم  يكُـون  أَن أَمـرا  ورسـولُه  اللَّـه  ىقَضـَ  إِذَا مؤمِنةٍ ولَا لِمؤمِنٍ كَان وما{: وقال يف سورة األحزاب  -

ةرالْخِي مِن  رِهِم٣٦: أية (   }أَم (  
 }لِلْمسـلِمِني   وبشـرى  ورحمـةً  وهـدى  شـيءٍ  لِّكُلِّ تِبيا�ًا الْكِتَاب علَيك و�َزلْنا{: وقال يف سورة النحل  -
  ) ٨٩: آية (  

 )٣٤(الصفحة 



 

فصـل الـدين عـن الدولـة ،         : م إىل القومية ينادون بصـراحة بالعلما�يـة ، ومعناهـا            فالقوميون بدعوهت 
 !!.. .وإبعاد الشريعة اإلسالمية عن واقع احلياة ؛ وهذا هو الكفر بعينه ، وهذا هو الضالل املبني 

بطـرس األكـرب    " وأين للقـوميني االحتكـام لإلسـالم ، وأكثـر املؤسسـني لألحـزاب القوميـة مـن سـاللة                     
محَلة القلـوب احلاقـدة علـى اإلسـالم و�ـيب اإلسـالم ، وأبطـال                " ريكاردوس قلب األسد    " وأحفاد  . . " 

 !. . اإلسالم ؟ 
اإلسـالم  : للمسـلم العربـي دينـان       : " وأين هلم االحتكام إىل اإلسالم ، وقد قال قطب من أقطاهبم            

 ؟ " النصرا�ية والقومية : والقومية ، وللمسيحي العربي دينان 
 !!هو دين القومية   -يف �ظرهم  -لقاسم املشرتك الذي جيمع املسلم واملسيحي فا

وأين هلم االحتكام إىل اإلسالم وهم يعتربون كل دعوة ال تلتقي مع فكرة القومية هـي دعـوة رجعيـة                    
 أو استعمارية دعاهتا عمالء مأجورون لألجنيب ، ولو كا�ت الدعوة ربا�ية خالصة  رب العاملني ؟ 

 اللّـه  أَ�ـزلَ  بِمـا  يحكُـم  لَّـم  ومن{  :في القوميني كفرا وضاللًا أن يندرجوا حتت مفهوم هذه اآلية الكرمية ويك

لَـئِكفَأُو مه  ون٤٤: املائدة (   } الْكَافِر (  
 : لكوهنا جاحدة حضارة اإلسالم * 

. . و أعجميـا ، أبـيض أو أسـود          واإلسالم يعترب كل مسلم قد م للحضارة يدا سواء أكان عربيـا أ            
لكو�ـه ينتمـي إىل هـذا اإلسـالم         . . مسامها يف بنـاء احلضـارة اإلسـالمية حيثمـا وجـد ، وأينمـا كـان ؟                   

 .العظيم ويتشرف باال�تساب إليه 
أمــا دعــاة القوميــة العربيــة فــإهنم حيصــرون احلضــارة اإلســالمية يف العــرب ؛ فحينمــا يتكلمــون عــن  

إن األمـة العربيـة أبـدعت    : األجـداد املسـلمون عـرب التـاريخ حيرفـون احلقـائق بقـوهلم        احلضارة اليت صـنعها   
حضارة من أعظم احلضارات يف العامل ، وحينما يتحدثون عن احلضارة اليت شـاهدها األسـالف املؤمنـون                  

الواقـع  يف بالد العرب يزورون التاريخ بقوهلم إن أبناء يعرب هـم الـذين خلقـوا احلضـارة وأوجـدوها يف عـامل          
 . .ود�يا الناس 

 )٣٥(الصفحة 



 

ما هذا التزوير ؟ وما هذا التخريـف ؟ هـل املفـاخر واملـآثر مقصـورة علـى العـرب وحـدهم دون             
 . . غريهم من األجناس ، واأللوان ، والشعوب ؟ 

 وحنن لو قلبنا صفحات التاريخ فماذا جند ؟ 
ــة ، والدين       ــوا أخطــر املناصــب العلمي ــد تول ــن غــري العــرب ق ــوايل م ــة ، والسياســية ،  جنــد أن امل ي

يف الدولة اإلسالمية ، ومل حيز ذلك يف �فوس العرب املسلمني ، ومل يشعروا بأي غضاضة               . . االجتماعية  
هــي امليــزان يف تقيــيم املســلم . . فالكفايــة اإلميا�يــة ، والعلميــة والسياســية ، واإلداريــة . . أو ا�تقــاص 

 . . وتقدميه لتويل املناصب يف الدولة 
 . . ملوىل قد استكمل أسباب الوالية ، وصفات اإلمارة ، وخصائص حتمل املسؤولية وما دام ا

 فهو الذي يستحقها ، ويقدم على غريه فيها وإن كان غري عربي وغري قرشي. . 
فالعربي واملوىل أخوان بأخوة اإلسالم ، وتتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أد�اهم ، وهم يـد علـى                   

 !!. فضل على اآلخر إال بالتقوى من سواهم ، وليس ألحدهم
القدوة العمليـة يف  . . والرسول صلوات ا وسالمه عليه أعطى ألصحابه واألجيال يف كل زمان     

مؤاخاة العرب وغري العرب حتت ظـالل العقيـدة واإلسـالم ، ذلـك مبؤاخاتـه بـني املهـاجرين واأل�صـار حـني                        
 . .وطئت قدماه الشريفتان أرض املدينة املنورة 

ان ممن آخى بينهم بعض املـوايل والضـعفاء فـآخى بينـهم وبـني كبـار الصـحابة ممـن عرفـوا بأصـالة                وك
 :النسب ، وعلو املنزلة 

 .إذ آخى بني بالل بن رباح احلبشي وخالد بن روحية اخلثعمي  -
 .وآخى بني مواله زيد بن حارثة وعمه محزة بن عبد املطلب القرشي  -
 .ي الدرداء وآخى بني سلمان الفارسي وأب -
 .وآخى بني خارجة بن زيد وأبي بكر الصديق  -
 . .وآخى بني عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان  -

 )٣٦(الصفحة 



 

. . وأعطى عليه الصالة والسالم القدوة العملية يف تسليم املناصب لألكفاء ولو كـا�وا غـري عـرب                  
وه القوم ممن ال ينكر أحـد فضـلهم   رضي ا عنه واليا على املد�ية ، وفيها من وج         " باللًا  " فهو الذي عني    

؛ وهو . . ابن مواله قيادة جيش كبري فيهم أبو بكر وعمر        " أسامة بن زيد    " ومآثرهم ؛ وهو الذي سلم      
إ�ـك رجـل ضـعيف ، وإهنـا     : يـا أبـا ذر   : " الذي قال ألبي ذر رضي ا عنه حني جـاء يطلـب اإلمـارة               

 " .ال من أخدها حبقها ، وأدى الذي عليه فيها إ. .. . ألما�ة وإهنا يوم القيامة خزي و�دامة 
وأعطى صلى ا عليه وسلم القدوة العملية يف حتقيق مبدأ املساواة بني اجلميع دون أن يكـون بـني                   

أعريتـه بأمـه ؟   " العربي وغري العربي أي تفريق أو متييز ، فهو الذي قال ألبـي ذر حـني عيـر باللًـا بسـواده              
 ." إ�ك امرؤ فيك جاهلية 

وهو الذي رد شفاعة أسامة بن زيد حني جاء يشفع للمرأة املخزومية القرشية اليت سرقت ، وهو                 
 " .والذي �فسي بيده لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها : " الذي قال 

فمن هذه املواقف اليت وقفها رسول ا صلى ا عليه وسـلم يتـبني أ�ـه كـان يسـعى يف أن يتفاعـل                        
يف بنــاء دولــة اإلســالم ، وحضــارة اإلســالم ، . .ى اخــتالف أجناســهم وألــواهنم وشــعوهبم املســلمون علــ

دون أن يكون بني املسلمني استعالء جنس على جنس أو تطـاول لـون علـى لـون ، أو                    . . وعزة اإلسالم   
 !!.تفاضل أمة على أمة 

املـوايل غـري العـرب إىل       فا�طالقًا من هذه املبادىء اإلسالمية ، واملواقف النبويـة ا�صـرف كـثري مـن                
العلــم والفقــه فربعــوا فيهمــا حتــى أصــبحوا فقهــاء األمصــار وعلمــاء األقطــار بــال منــازع ، بــل تولــوا أعلــى  

 .يف الدولة اإلسالمية . .املناصب العلمية الدينية والسياسية 
 : وإليكم هذه احملاورة اليت تؤيد ما�قول 

مـن كـان   :  -وكـان شـديد العصـبية للعـرب           -" عيسـى بـن موسـى       " قـال يل    : قال ابن أبي ليلى     
 فقيه البصرة ؟ 

 ثم من ؟ : احلسن البصري بن أبي احلسن ، قال : قلت 
 )٣٧(الصفحة 



 

 !!.موليان : فما مها ؟ قلت : حممد بن سريين ، قال : قلت 
 فمن فقيه اليمن ؟ : قال 

 .عطاء بن أبي رباح ، وجماهد ، وسعيد بن اجلبري ، وسليمان بن يسار : قلت 
  فما هؤالء ؟ :قال 

 !!.موايل : قلت 
فمـا  : قـال  . . ، قلت زيد بن أسلم ، وحممد بن املنكدر ، و�ـافع بـن جنـيج                  فمن فقهاء املدينة ؟   

 !!.موايل : هؤالء ؟ ، قلت 
: قـال  . . ربيعـة الـرأي ، وابـن أبـي الز�ـاد       : فمن أفقه أهل قباء ؟ ، قلت        : فتغري وجهه ثم قال     

 !!.ايل من املو: فما كا�ا ؟ ، قلت 
 فمن فقيه مكة ؟ : ثم قال ) أي تغري ( فاربد وجهه 

 طاوس ، وابنه منبه ، قال فمن هؤالء ؟ : قلت 
 !!.من املوايل : قلت 

 فمن فقيه خراسان ؟ : فا�تفخت أوداجه وا�تصب قاعدا وقال 
 .عطاء بن عبد ا اخلراسا�ي : قلت 
 فمن عطاء هذا ؟ : قال 

 !!.موىل : قلت 
 فمن فقيه الشام ؟ : هه تربدا ، واسودادا حتى خفته ، ثم قال فازداد وج

 فمن مكحول هذا ؟ : مكحول ، قال : قلت 
 !!.مويل : قلت 

احلكم بن عتبة ، وعمار بن أبي سلمان : ولوال أ�ي خفته لقلت . . قال فمن كان فقيه الكوفة ؟   
 .إبراهيم النخعي والشعيب : ، ولكن رأيت يف �فسه الشر ، فقلت 

 )٣٨(الصفحة 



 

 .فما كا�ا ؟ قلت عربيان : قال 
 .ا أكرب ، وسكن جأشه : فقال 

فمن هذا احلوار يتبني أن املوايل من غري العرب كا�وا من أشـهر الرجـال يف النبـوغ العلمـي ، والتفـوق                       
كأمثـال أبـي حنيفـة النعمـان ، وسـيبويه ،            . . احلضاري يتبوؤن أمسى املراتب ، وينالون أعلى املناصب         

وكـثري غريهـم ممـن محلـوا إىل العـامل ألويـة الفقـه ،          . . والرازي ، وابن سـينا      . . ي ، واخلوارزمي    والبريو�
 ! وسائر العلوم . . الطب والرياضيات ، والفلسفة ، والفلك ، والتاريخ 

 . .وال يستطيع أحد أن يتجاهل ما تدين به احلضارة اإلسالمية للعصر السلجوقي 
 .قدمته هنضة التيموريني يف أواسط آسيا للحضارة اإلسالمية وال يستطيع أحد أن ينكر ما 

وال يستطيع أحد أن يتغاضى عن الـدور اهلائـل الـذي لعبـه األتـراك العثمـا�يون يف ا�بعـاث احلضـارة                       
 . . اإلسالمية وازدهارها 

ادة فإذا ذكر�ا أن هؤالء مجعيا ليسوا بعرب ، عرفنا جيدا أن كل من آمن هبذا اإلسالم عقيدة وعب             
وشــارك يف إقامــة جمــد املســلمني خــالل   . . وتشــريعا ســاهم يف بنــاء احلضــارة اإلســالمية عــرب التــاريخ   

فالقوميون الذين يريدون أن حيصروا . .سواء أكان عربيا أو أعجميا ، أبيض كان أو أسود          . . العصور  
وا يف إقامــة جمــد احلضــارة بــالعرب وحــدهم ، هــم يف احلقيقــة جاحــدون لفضــل غــري العــرب الــذين ســامه 

ــيا    ــاريا وسياسـ ــالم حضـ ــى       . . اإلسـ ــاذبون علـ ــة ، وكـ ــى احلقيقـ ــرتون علـ ــم مفـ ــه هـ ــت �فسـ ويف الوقـ
 !!.. .التاريخ 

 فبأي حديث بعد هذا يؤمنون ؟ 
*   *   * 

 
 
 

 )٣٩(الصفحة 



 

 : ما هو موقف اإلسالم من العرب واللغة العربية  - ١٠
واللغـة العربيـة موقـف اافـاة ، بـل يعتـرب             يف احلقيقة أن اإلسالم مببادئه السمحة مل يقف من العـرب            

 . . حبهما من اإلميان ، والسبيل إىل عزة اإلسالم 
 :ولنستمع إىل النصوص قرآ�ًا وحديثًا يف فضل العرب ، وفضل اللغة العربية على حد سواء 

 : يف التنزيل 
  )٢:  آية ( }كتاب فصلت آياته قرآ�ًا عربيا لقوم يعلمون {يقول سبحا�ه يف سورة فصلت 

  ) ٤٤: آية (  }وإ�ه لذكر لك ولقومك  {ويقول يف سورة الزخرف  -
  ) ١٢٨: آية (  }. .. . لقد جاءكم رسول من أ�فسكم  {ويقول يف سورة التوبة  -
  ) ٢: آية (  }. .هو الذي بعث يف األميني رسولًا منهم  {: ويقول يف سورة اجلمعة  -

 إظهار لفضل اللغة العربية على سائر اللغات  }ربيا قرآ�ًا ع. .  {ففي قوله سبحا�ه 
بعـث يف   {. . }. . وجـاءكم رسـول مـن أ�فسـكم      {،  }لذكر لك ولقومك . .  {ويف قوله 

  }األميني رسولًا منهم 
إظهار لشرف العرب الذين بعث الرسول منهم ، و�زل القرآن الكريم بلغتهم ، وبزغ النور الربا�ي من   

 . .جزيرهتم 
 :  فضل اللغة العربية يقول عليه الصالة والسالم ويف* 

 : كما روى احلافظ بن عساكر عن مالك 
ــا أيهــا النــاس  "  - ــدين واحــد ، وليســت العربيــة    : ي ــرب واحــد ، وإن األب واحــد ، وإن ال إن ال

 " .بأحدكم من أب وال أم ، وإمنا هي اللسان فمن تكلم فهو عربي 
أال إن : " رضــي ا عنــه صــلى ا عليــه وســلم أ�ــه قــال وروى بــن كــثري عــن معــاذ بــن جبــل  -

 " .العربية اللسان ، وأال إن العربية اللسان 

 )٤٠(الصفحة 



 

إن هذه الشعوب املمتدة من خليج فـارس إىل طنجـة          -كما قال اإلمام البنا رمحه ا        -بذلك �علم   
 وبـذلك �علـم أيضًـا أن    ومراكش على احمليط األطلسي كلها عربية جتمعهـا العقيـدة ويوحـد بينـها اللسـان ،          

 . .غري العرب حتقق بشرف العربية اليت هي لغة القرآن الكريم 
أال فليفهم دعاة القومية العربية هذه احلقائق ، ليعلموا أن اإلسالم يسـعى جهـده لكـي ميتـد سـلطان                     

 !!.اللغة العربية يف أرجاء العامل باعتبار أهنا لغة القرآن ، وشعار اإلسالم 
 : رب يقول صلى ا عليه وسلم ويف فضل الع* 

إن ا اصطفى كنا�ة من ولد إمساعيل واصطفى قريشا من        : " كما روى أمحد ومسلم والرتمذي      
 " .كنا�ة واصطفي من قريش بين هاشم واصطفا�ي من بين هاشم

أن ا خلــق الســموات ســبعا ، : " وكمــا روى حممــد بــن إســحاق الصــنعا�ي مــن طــرق متعــددة   
ليا منها ، وأسكنها من شاء من خلقه ، ثم خلق اخللق فاختار من اخللق آدم ، واختار من بين            فاختار الع 

ــريش بــين هاشــم ،         ــار مــن ق ــا ، واخت ــار مــن مضــر قريش ــار مــن العــرب مضــر ، اخت آدم العــرب ، واخت
واختار�ي من بين هاشم ، فأ�ا خيار من خيار من خيار ، فمن أحب العرب فبحيب أحبهم ، ومن أبغض                    

  .)١(" لعرب فببغضي أبغضهم ا
ــه      - ــن ســلمان الفارســي رضــي ا عن ــذي ع ــا ســلمان  : " وروى الرتم ــارق  : ي ال تبغضــين فتف

 " .تبغض العرب فتبغضين : يا رسول ا كيف أبغضك وبك هدا�ي ا ؟ قال : قلت . . دينك 
حــب أبــي بكــر " : " ضــاء الصــراط املســتقيم اقت" وروى أبــو طــاهر الســلفي ، وابــن تيميــة يف  -

 " .وعمر من اإلميان ، وبغضهما من الكفر ؛ وحب العرب من اإلميان وبغضهم من الكفر 
ويف تقديري أن هذه األفضلية اليت خص الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم هبـا العـرب تكليفيـة ، بـل                

 . .حتملٌ ملسؤولية اإلسالم وتبليغه إىل الد�يا 

                                                 
  ذآره ابن تيمية في آتابه اقتضاء الصراط المستقيم)١(

 )٤١(الصفحة 



 

ــل    ملــا كــا�وا مي ــادرة ، ورجولــة كاملــة ، وشــجاعة فائقــة وعزميــة راســخة ، وحتم تــازون بــه مــن فصــاحة �
حتى إذا آمنوا هبذا اإلسالم الذي ارتضاه ا هلم ، واعتنقوا الدعوة اإلسالمية الـيت               . . للشدائد عظيم   

 محـل التبعـة ،      كا�وا أقدر من غريهم علـى     . . بزغ �ورها من أرضهم ، وفهموا الشريعة اليت تنزلت بلغتهم           
وبذل التضحية ومواصلة اجلهاد ، وإقامة احلجة ، وتوضيح مبادىء اإلسالم وتذليل العقبات الـيت تعـرتض                 

. . ومن هنا عرف السر أن ا جلت حكمته اختار لدعوتـه أرض احلجـاز والشـام       . . طريق الدعوة   
هلذا وذاك ما عندهم من خـري       يف أوسط بقاع األرض لتكون هذه البالد وسطًا بني شرق وغرب ، فتقدم              

، وتصلح ما تراه من فساد ، وتقـوم خرافـات املاضـي وجاهليـة احلاضـر ، وتسـري هبـا قـدما حنـو ميـادين                
 جعلْناكُم وكَذَلِك{وصدق ا العظيم القائل يف حمكم تنزيله . . العلم واملعرفة وآفاق التحرر والنهوض 

  ) ١٤٣: البقرة . . (   }شهِيدا علَيكُم الرسولُ ويكُون الناسِ علَى داءشه لِّتَكُو�ُواْ وسطًا أُمةً

وال تقتضي هذه االفضلية للعرب اليت أفصح الرسول صلى ا عليـه وسـلم عنـها ، وأشـار القـرآن                     
هبم الكريم إليهـا أن يفخـر هبـا العـرب علـى غريهـم مـن املسـلمني ، وأن يأخـذهم العجـب والغـرور با�تسـا                           

: " فإهنا ستنقلب إىل عصبية منتنـة ، وجاهليـة محقـاء ، وسـبق أن ذكر�ـا حـديث       . . وإال  . . إليها  
  " .وفخرها باآلباء -أي خنوهتا  -إن ا أذهب عنكم عيبة اجلاهلية ، 

واإلسالم مببادئه السمحة احلكيمـة ال ميـا�ع مـن أن يعمـل املسـلم لبلـده ، وأن يتعـاطف ويتعـاون مـع                    
شريته ، وأن يقدم أكرب ما يستطيع مـن اخلـري والنفـع لألمـة الـيت يعـيش بينـها ، للنـاس الـذين يلتقـي                 قومه وع 

حتى إن الشريعة اإلسالمية مل جتز �قـل        . . وأن يقدم األقرب فاألقرب يف تعاطفه وتعاو�ه وبره         . . معهم  
ــاة إىل أبعــد مــن مســافة القصــر إال لضــرورة     ــا ذاك إال مراعــاة للجــوا . . الزك ــربني ،  وم ــل لألق ر ، وتكاف

 !!.وتفضيل أبناء الوطن الواحد على غريهم إذا كا�وا فقراء وحماويج 
وكذلك األرض اليت يقطن عليها املسلم ، فهي باالعتبار أرضه ، فيجب أن حيافظ عليها ، ويدافع          

 !!.عنها كما يدافع عن ماله وأرضه وأهله 

 )٤٢(الصفحة 



 

االعتبار وطنه ، جيب أن يبذل يف سبيل احلفـاظ          وكذلك الوطن الذي يعيش يف كنفه املؤمن ، فهو ب         
لكو�ه جزءا من الوطن اإلسالمي الكبري الذي يضـم يف          . . عليه آخر قطرة من دمه ، آخر قرش من ماله           

مهمـا اختلفـت لغـاهتم ، وتباينـت أجناسـهم ، وتباعـدت              . . ربوعه إخوة اإلسالم ، وأقوامـا يف العقيـدة          
 . .أقطارهم 

 : ورحم ا من قال 
i  النيل   ووادي   فيه   الشام        وطنا يل اإلسالم سوي أدري ولست iسيان 
i   يف   ا   اسم   ذكر   وكلما iبلد        من  أرجاءه   عددت  لب  iiأوطا�ي 

واحلنني إىل الوطن ظاهرة فطرية يف اإل�سان فال مينع اإلسالم من أن حين املسلم إىل أصـله ومسـقط                   
فهذا رسول ا صلى ا عليـه وسـلم حـني هـاجر مـن مكـة إىل املد�يـة ، مل        . . عب صباه رأسه ، ومل  

دع : يـا أصـيل   : " مينع حبه للمدينة أن حين إىل مكة بلده احلبيب ، وأن يقـول ألصـيل وقـد أخـذ يصـفها            
ىل ا ، ولـوال  إ�ي أعلم أ�ك أحب الـبالد إ : " ، وهو القائل ملكة يف اللحظة اليت هاجر فيها        " القلوب تقر   

 " .أن قومي أخرجو�ي ما خرجت 
. . وهذا بالل رضي ا عنه تأجج قلبه شـوقًا إىل بلدتـه احلبيبـة واعتلجـت �فسـه حنينـا إليهـا             

 :فجعل يهتف من قرارة وجدا�ه هبذه األبيات 
 وجليل  أذخر  وحويل   بوادٍ        ليلة أبينت هل شعري ليت أال

 وطفيلii شامة يل يبدون وهل        جمنةiiٍ  اهمي  يوما  أرِدن  وهل

 :ومنه قول الشاعر 
 األولii  للحبيب   إال   احلب   ما        اهلوىii من شئت حيث فؤداك �قل
i    ألول    أبدا     وحنينه        الفتى يألفه األرض يف منزل من كم iمنزل 

 : ويقول آخر 
 كرامii علي ضنوا  وإن  يوأهل        عزيزة علي جارت وإن بالدي

 )٤٣(الصفحة 



 

 :والذي أخلص إليه بعد ما تقدم 
أن اإلسالم مل يقـف مـن اللغـة العربيـة والعـرب موقـف الكراهيـة واافـاة ، وإمنـا جعـل حبـهما مـن                            

 . .اإلميان ، ودفع أهلهما ليحملوا إىل العامل رسالة اإلسالم 
يف سـبيل حتقيـق   . . مـه وعشـريته   كما أ�ـه ال ميـا�ع أن يعمـل املسـلم لوطنـه ، وأن يتعـاطف مـع قو                 

 . .جمتمع أفضل ، وعيش أكرم 
كمــا اعتــرب األرض الــيت يقطــن عليهــا املســلم هــي أرضــه والــوطن الــذي يعــيش يف كنفــه هــو وطنــه  

 . .فيجب أن حيافظ عليه كما حيافظ على �فسه وماله وعرضه 
 . .اه وأخريا ال ميا�ع اإلسالم املسلم من أن حين إىل مسقط رأسه ، وملعب صب

اقتداء برسول ا صلى ا عليه وسلم وصحبه الكرام واستجابة لفطرة حـب الـوطن املتأصـلة يف كيـان         
 } اللَّـه  لِخَلْـقِ  تَبـدِيلَ  لَـا  علَيهـا  النـاس  فَطَـر  الَّتِـي  اللَّـهِ  فِطْـرة  حنِيفًـا  لِلـدينِ  وجهـك  فَـأَقِم  {اإل�سـان  

  )٣٠: آية . . (  

*  *   *  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )٤٤(الصفحة 



 

 : وأخريا مهسة يف أذن القوميني العقال�يني  - ١١
بعد أن تراءت احلقيقـة الناصـعة بـأجلى معا�يهـا أمهـس يف أذن القـوميني املتفهمـي ن للحقيقـة هـذه                     

 : الكلمة 
 املناداة بفكرة اجلامعة اإلسالمية ماذا تعين ؟ * 

يدين أهلها باإلسالم ، ألن غري العربي أليست تعين أن اللغة العربية تفرض سلطاهنا على كل بلد  -
 يعترب اللغة العربية لغته ، اعتقادا منه أن القرآن العربي كتابه ؟

أليست تعين أن املسلمني برابطة العقيدة ، وقوة الشكيمة ، وكثـرة العـدد يكو�ـون وحـدة كـربى                     -
 تتحدى األمم وتقف يف وجه الدول ؟ 

الغرب تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتـهم أد�ـاهم ، وهـم يـد             أليست تعين أن املسلمني يف الشرق و       -
 على من سواهم ؟ 

لكـوهنم  . . أليست تعين أن املسلمني تتوحد مناهج حكمهم و�ظم حياهتم ، ومصـدر قوا�ينـهم       
 يستمدون ذلك كله من شريعة خالدة ، ودين واحد ؟ 

اصـة تتحـدى الشـرق بقوتـه ،     أليست تعين أن املسلمني اليوم يكو�ون يف العـامل كتلـة إسـالمية مرت             -
 والغرب جبربوته ؟ 

ــابر ،       - ــآلفهم األكــرب ســوف يســتعيدون حتــت الشــمس جمــدهم الغ أليســت تعــين أن املســلمني بت
 ووحدهتم الشاملة ، وعزهتم السامقة ؟ 

فإذا كا�ت اجلامعة اإلسالمية تعين كل هذا فلماذا يقف القوميون منـها موقـف املعـاداة واحملاربـة ؟         
تهمون دعاهتا بالرجعية والشعوبية ؟ وملاذا يصرون باملناداة على دعوة حمدودة ؟ وملاذا يطرحـون              وملاذا ي 

 شعار القومية العربية ؟ 
 : ثم ليستقرىء القوميون التاريخ * 

 )٤٥(الصفحة 



 

إال يف ظـل تلـك الوحـدة اإلسـالمية ،     . . هل جتمع ما جتمع للعرب من جمـد وممالـك وعـزة ورفعـة        
 وخالفتها الراشدة ؟

إال . .  ما ضاع من البالد ، وتشتت ما تشتت من األمم ، ومتزق مـا متـزق مـن الوحـدة           هل ضاع 
 بعد احنسار تلك القيادة اإلسالمية املؤمنة عن أرض العرب واإلسالم ؟ 

اليهـــود والنصـــارى كـــا�وا يـــرون مـــن احلقـــوق العادلـــة ، واملعاملـــة : هـــل عرفـــوا أن أهـــل الكتـــابني 
أن يشـهدوا   . . مية مما دفع عقالؤهـم ومـؤرخيهم ورجـال الـدين فـيهم              يف ظل الوحدة اإلسال   . . الطيبة  

 صادقني بسماحة اإلسالم ، ورمحة املسلمني ؟ 
أن العـرب كلمـا ازدادوا ارتباطًـا باإلسـالم ، وا�ضـوا             . . �عم لقد دلَّت التجربـة ، وأثبـت التـاريخ           

كهم فيمـــا بينـــهم أمـــنت حتـــت وحدتـــه وجامعتـــه كا�ـــت قـــوهتم أمـــام أعـــدائهم أكـــرب ، ووحـــدهتم ومتاســـ 
؛ وكلمـا تنكـروا هلـذا    . . وبالتايل كان تقـديس األعـاجم للعـرب وللغـة العربيـة أظهـر وأبلـغ            . . وأعظم  

الدين ، وحادوا عن منهج اإلسالم احلق واستبدلوا بشعارات الوحدة اإلسالمية وجامعتها شعارات قومية 
 رؤوسهم متعززين عن مجيع شـعارات القوميـة         تنكر هلم األعاجم املسلمون ، ولووا     . . ودعوات حمدودة   

ــا علــى أثــر ردود الفعــل هــذه لينــادوا بقوميــات عنصــرية ،  !!.والعروبــة وفلســفاهتا  بــل ســينطلقون حتم
 !!.ودعوات جاهلية ما أ�زل ا هبا من سلطان 

لـيت جتمـع    إذن ال حيل املشكلة إال األخذ بتجربة التاريخ أال وهي املناداة بفكرة الوحدة اإلسـالمية ا               
 . .حتت لوائها عناصر خمتلفة ، وأجناسا متباينة 

 . .وهذا هو واقع التاريخ ، وهذه هي التجربة بأجلى صورها ومعا�يها 
 : ويف اخلتام �قول للقوميني هذه الكلمة 

ولكـن دخلنـاه بالرسـول العربـي        . . حنن املسلمني مل �دخل التاريخ بأبي هلب ، وأبي بـن خلـف              ( 
 . .ا صلى ا عليه وسلم وأبي بكر ، وعمر ، وخالد ، وأسامة حممد بن عبد 

 )٤٦(الصفحة 



 

ولكـن فتحناهـا ببـدر ، والقادسـية ،          . . ومل تفتح الفتوح حبـرب البسـوس ، وداحـس ، والغـرباء              
 . .الريموك 

ولكــن محلنــا إلــيهم رســالة اإلســالم ومبــادىء  . .. .ومل حنمــل إىل النــاس رســالة الــآلت والعــزى  
 )١(. .. . ) القرآن 

ــة      ــوات قومي ــة ، ودع ــد�يا بشــعارات جاهلي ــا�ي ،    . . ومل حنكــم ال ــهج الرب ــا باملن ــا حكمناه وإمن
 فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ . .. . والشريعة العاملية اخلالدة 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 "عصام العطار "  من خطبة األستاذ الداعية )١(

 )٤٧(الصفحة 



 

 : ويف هناية املطاف يا شباب - ١٢ 
 . .  جاهلية ما أ�زل ا  هبا من سلطان حذار من اال�سياق وراء شعارات -
 . .وحذار من االستجابة إىل دعوات قومية �بذها اإلسالم  -
 . . وحذار من اال�ضواء حتت رايات عمية �كستها شريعة الرمحن  -
وحــــذار مــــن االخنــــداع مببــــادىء وأ�ظمــــة ودعــــوات هــــي مــــن صــــنع اليهوديــــة واملاســــو�ية    -

 . .واالستعمار 
 . .حنراف عن منهج اإلسالم احلق ، وعن دين ا اخلالد وحذار من اال -

 : واعلموا يا شباب 
إهنـا  : أ�نا إذا جرد�ا الدعوة إىل العروبة من النظم الربا�ية والتعاليم اإلسالمية ، يصح أن �قول عنها       

 !!. . من خملفات أبي جهل وأمثاله من كفرة قريش ، وأشقياء اجلاهلية 
 :  -فيما رواه احلاكم  -وق عمر بن اخلطاب رضي ا عنه امسعوا ما يقوله الفار

" به أذلنا ا باإلسالم ، فمهما �طلب العزة بغري ما أعز�ا ا إ�نا كنا أذل قوم فأعز�ا ا . " 
حينمـا اعتـز أجـدادكم البواسـل األجمـاد هبـذا اإلسـالم العظـيم ، وطبقـوه علـى            -يـا شـباب    -�عم  

  ا وأحكاموتوفيقه قوة     . . تبدلت أوضاعهم ، وتغريت أحواهلم      . . ا  أ�فسهم منهاج وصاروا بفضل ا
ووحدة ، حيقّون احلق ، ويقيمون العدل ، ويدفعون الظلم ، ويكرمون اإل�سان ، ويفرضون املعرفة وميلـؤون       

 . .الد�يا عدلًا وخريا ، وينبتون األرض عسلًا ولبنا 
يف ظل األخوة اإلميا�ية ، والوحدة اإلسـالمية ؛ ويف ظـل   ثم كان ما هو أهم من ذلك وأخطر ؛ إهنم       

استطاعوا أن يتحـرروا مـن النفـوذ الـذاتي والتنـاحر القبلـي ؛       . . شريعة ا الربا�ية ، واملبادىء القرآ�ية       
وأن ينعموا أفرادا ومجاعـات باحليـاة احلـرة        . . وأن يتخلصوا من جاهليتهم احلمقاء ، وعقيدهتم اجلاهلية         

ويف زمن يسري استطاعوا أيضا أن يقيموا يف العاملني دولة إسالمية كـربى مرتاميـة األطـراف ؛                  . . الكرمية
 . . امتدت إىلفر�سا غربا وإىل الصني شرقًا 

 )٤٨(الصفحة 



 

تلــك الــيت أضــاءت جنبــات العــامل اإل�ســا�ي بأســره بنــور احلضــارة ، وإشــراقة اإلميــان ومشـــس            
شـف مـن معـني هـذه احلضـارة ، وتستضـيء بنـور هـذا                 وما زالـت األمـم املتحضـرة اليـوم تر         . . اإلسالم  

 !!.اإلسالم العظيم 
 : أعلنوها ياشباب صرحية مدوية 

أن أمــة اإلســالم اليــوم ال تصــلح إال مبــا صــلح بــه أوهلــا ؛ فــإذا كــان صــالح أوهلــا باإلســالم منــهاجا  
 . .وأحكاما ، وبالدعاة دعوة وتبليغًا ،وباملسلمني تضحية وجهادا 

 اليوم ال يتحقق إال مبنهاج اإلسالم وأحكامه ، ودعوة الدعاة وتبليغهم ، وتضحية              فكذلك صالحها 
 . . املسلمني وجهادهم 
الدعاة إيل ا الذين يبلغون رسـاالت ا وخيشـو�ه وال خيشـون أحـد إال             -يا شباب    -فكو�وا أ�تم   

 ا. . 
ــاد ، واالستبســال وال     ــدة يف التضــحية واجله ــة الرائ ــوا الطليع ــداء وكو� ــدين   . . ف ــق هلــذا ال ليتحق
 .ا�تصاره ، وهلذا اإلسالم ا�تشاره ، وللشعوب املسلمة وحدهتا الكربى 

 : أمسعوا الد�يا شعارات دعوتكم ، ومنهاج عملكم وجهادكم 
ا غايتنا ، والرسول قدوتنا ، والقرآن دستور�ا ، واجلهاد سبيلنا ، واملوت يف سـبيل ا أمسـى         " 

  " . .. .أما�ينا 
 : وليكن �داؤكم دائما 

i ا سبيل يف iرفع  �بتغي        قمنا  iiاللواء 
i للدين فليعد iالدماء منا ترق أو        جمده 

 : فيا شباب 
شيدوا بسواعدكم الفتيـة صـرح اإلسـالم    . . تطلعوا إىل السماء ، سريوا مع موكب سيد األ�بياء       

 . . اجلدود العريض أعيدوا بعزائمكم املتينة جمد . .. . العتيد 
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 برهنوا لدعاة القومية كيف يكون العز باإلسالم ؟  -
 وكيف يكون النهوض والتقدم بالقرآن ؟  -
 وكيف تتكون الوحدة الشاملة يف ظل العقيدة اإلميان ؟  -

 . .عسى أن يفهم املنخدعون احلقيقة ، وعسى أن يثوبوا إىل هدي اإلسالم 
 بِمـا  فَينبـئُكُم  والشهادةِ الْغَيبِ عالِمِ إِلَى وستُردون والْمؤمِنون ورسولُه عملَكُم لّهال فَسيرى اعملُواْ وقُلِ

كُنتُم  لُونم١٠٥: التوبة (  }تَع . . (  
  وآخر دعوا�ا أن احلمد  رب العاملني 
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