
َبُة   وُالسإلُم الُعُروُ
  الرحيم الرحمن الله بسم

خاتم على وُالسلم وُالصلةا العالمين، رب لله الحمد
 وُبعد. وُالمرسإلين، النأبياء
القوميات، وُإلغاء تغييب على السإلم يعمل لم

حيث من وُالوُطان، وُالعشائر، القبائل أوُ وُالجنسيات،
القوميات، لتلك النأسان انأتساب حيث وُمن وُجودها

أكثر وُما وُالوُطان وُالعشائر، القبائل أوُ وُالجنسيات،
ذلك.   على الدالة الشرعية الدلة

عربي بأنأه نأفسه عن يقول أن من المرء يمنع فلم
أوُ قرشي أوُ شامي، أوُ يمني أوُ روُمي، أوُ فارسإي أوُ

وُالحنين الحب عن التعبير من يمنعه لم .. كما خزرجي
أقره وُالشارع وُارد، .. فهذا وُديار أوُطان من ألفه لما

مشروُعية على للسإتدلل بحاجة أظنني وُل ُيلغه، وُلم
.. ل بالضروُرةا الدين من المعلومة المور من أنأه إذ ذلك

اثنان.  فيها ُيجادل
هو إلغائه على وُعمل السإلم منه منع الذي وُلكن

وُالجنسيات، القوميات لتلك الجاهلية العصبيات تلك
المسميات من وُغيرها وُالقبائل، الوُطان، وُلتلك

الله.   في وُالبراء الولء تغيب التي وُالنأتماءات
على الشعوب بين التفاضل يكون أن منع كما

وُالوُطان، وُالجنسيات القوميات لتلك النأتماء أسإاس
ًا العباد بين وُالتمايز التفاضل ميزان وُجعل مقصور

ًا ً وُالحسن التقوى، ميزان على وُمحصور بغض عمل
أوُ اللغة، أوُ اللون، أوُ العرق، أوُ الجنس عن النظر

ّيَها َيا تعالى: قال كما الموطن، ّناُس َأ ّنأا ال ُكْم إإ َنا َلْق إمْن َخ
َكٍر َثى َذ ْنأ ُأ ُكْم وَُ َنا ْل ًا وََُجَع إئَل ُشُعوب َبا َتَعاَرُفوا وََُق ُكْم إإّن إل ْكَرَم َأ

َد ْن إه إع ّل ُكْم ال ْتَقا ّلَه إإّن َأ إليٌم ال إبيٌر َع . وُقال13الحجرات: َخ
إذي تعالى: ّل َلَق ا ْلَمْوَت َخ َةا ا َيا ْلَح ُكْم وَُا ُلَو ْب َي ُكْم إل ّي َأْحَسُن َأ

إزيُز وَُُهَو َعَملً ْلَع ْلَغُفوُر ا . 2الملك: ا
قضايا لنصرةا كمادةا العرب دوُر نأنتقص أن يجوز ل

ًا الدين هذا بمصير مصيرهم ارتبط وُعقيدته، السإلم عز
ًا وُذلً، ً نأصروُه، إن عز كما عنه، وُتخلوا خذلوه إن وُذل
أذلء الجاهلية في :" كنا الخطاب بن عمر الفاروُق قال
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أعزنأا ما بغير العزةا ابتغينا ما فإذا بالسإلم، الله فأعزنأا
".   الله أذلنا به الله

ُأم قال: حدثتني الله، عبد بن جابر عن الحديث وُفي

إفّرّن  الله رسإول أن ُشَريك  قال:" لي
أم ". قالت بالجبال يلحقوا حتى الدجال من الناُس

قال:" هم يومئٍذ؟ٍ العرب فأين الله رسإول شريك: يا
]. 1"[ قليٌل

يجب بما يوحي يومئٍذ العرب عن شريك أم فسؤال
أن تريد وُكأنأها الدين؛ لهذا نأصرةا من خاصة العرب على

بالجبال يلتحقوا أن إلى الناس أمر يؤوُل تقول: كيف
ًا العرب .. " فأين موجودوُن .. وُالعرب الدجال من خوف
الدين هذا نأصرةا شأنأهم من الذين الله رسإول " يا يومئٍذ
الطواغيت؟ٍ!  طغيان وُدفع

..! يومئٍذ قليل هم أي "؛ قليٌل :" هم فأجابها
..؟ٍ!  قليل هم لماذا

أن .. فما وُالسإتشهاد الجهاد مادةا لنأهم قليل هم
إل الرض بقاع من بقعة أي في الجهاد منادي ينادي
من كثير .. وُفي النداء ذلك يلبي من العرب من وُتجد

وُركنه وُعصبه الجهاد قادةا يكونأون الحيان
للقتل عرضة أنأه شك ل كذلك كان ] .. وُمن2وُطليعته[

]! 3قليل[ فهم .. لذا وُالسإتشهاد وُالموت
. 3084الترمذي:  سإنن صحيح 1
فيها ُيعلن سإاحة وُل موقعة من ما حيث اليام هذه في حتى 2

المجاهد المسلم العرب شباب من نأخبة لها وُيفزع إل الجهاد
التي الجمة الصعاب متحدين الله سإبيل في الجهاد نأداء ملبين

أن العدوُ يعلم أن .. وُما وُجهادهم وُحركتهم مسيرتهم تعترض
ألف لواحدهم يحسب وُتراه إل العرب من مجاهدين الساحة في

وُالقدام! وُالرجولة، الشجاعة، من منهم يرى لما حساب
مسعود ابن عن صحيحه في مسلم أخرجه ما ذلك على يدل مما 3

بغنيمة، ُيفرح وُل ميراث ُيقَسَم ل حتى تقوم ل الساعة قال:" إن
لهل يجمعون فقال: عدوُ ،الشام     نأحو     وُنأّحاها هكذا بيده قال ثم

قال: نأعم. تعني؟ٍ السإلم. قلت: الروُم أهل لهم وُيجمع السإلم
َد ـ المعركة من أي ـ الرابع اليوم كان قال: فإذا ثم    إليهم َنأَه

َةا اللُه فيجعل السإلم أهل بقيُة إبر ّد على الهزيمة أي ـ عليهم ال
ُلون ـ أعدائهم ُت ْت َيق ُيرى قال: لم وُإما مثلها، ُيرى ل مقتلة ف

ّلفهم فما بجنباتهم ليمر الطائر أن حتى مثلها، ًا، يخّر حتى ُيخ ميت
ّد الرجل     إل     منهم     بقي     يجدوُنأه     فل     مائة،     كانأوا     الب     بنو     فيتعا
كذلك هم فبينما ُيقاسإم، ميراٍث أي أوُ ُيفرح، غنيمٍة فبأي ،الواحد

الدجال الصريخ: إن فجاءهم ذلك، من أكبر هو ببأس سإمعوا إذا
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وُبقاءهم؛ العرب الضعيف:" أحبوا الحديث وُفي
في ظلمة فناءهم وُإن السإلم، في نأور بقاءهم فإن

].  4"[ السإلم
نأنكرها أن يجوز ل السإلم في للعرب المكانأة هذه

ًا أوُ مدعاةا كذلك تكون أن يجوز ل وُلكن نأجحدها، أوُ مبرر
تقوم " التي العربية " القومية أوُ العروُبة إلى للدعوةا

تكريس وُعلى وُالحياةا، الدوُلة عن الدين فصل مبدأ على
الحقوق تقسيم وُكذلك وُالمعاداةا، الموالةا عقد مبدأ

العربي للجنس القومي النأتماء أسإاس على وُالواجبات
إإّن  .. وُمبدأ وُالعمل وُالدين العقيدةا عن النظر بغض

ُكْم ْكَرَم َد َأ ْن إه إع ّل ُكْم ال ْتَقا .   َأ
النأف المفهوم بهذا العروُبة أوُ العربية فالقومية

وُحذر السإلم حرمها نأتنة جاهلية عصبية دعوةا هي الذكر
 النبي عن صح فقد الحديث، في كما تحذير، أيما منها

ّية عنكم أذهب قد الله قال:" إن أنأه وُفخرها الجاهلية ُعب
من وُآدم آدم، بنو أنأتم شقي، وُفاجر تقي، مؤمن بالباء،
من فحم هم إنأما بأقوام فخرهم رجال ليدعّن تراب،
التي الجعلن من الله على أهون ليكونأن أوُ جهنم، فحم
".  النتن بأنأفها تدفع

َلَفهم قد .."! ذراريهم في خ
ًا كان وُإن . قلت: الحديث578الضعيفة:  السلسلة  4 أن إل ضعيف

 نأصوص مجمل عليه دلت قد صحيح معناه
قوله في كما وُأهله، الشام فضل في جاء ما ذلك من الشريعة،

بيمنه، فليلحق أبى فمن بالشام، :" عليكم 
". أي وُأهله بالشام لي تكفل قد  الله فإن ُغدره، من وُليستق

الله تكفل .. وُمن وُأهله بالشام الدين هذا بنصرةا لنبيه الله تكفل
عليه.   ضيعة فل به
:" ". وُقال بالشام الفتن وُقعت إذا اليمان إن :" أل وُقال   

خذلهم من يضرهم ل توجهوا، أينما منصورين المة هذه تبرح لن
فسد :" إذا ". وُقال بالشام وُهم الله، أمر يأتي حتى الناس من

بالشام المؤمنين دار :" عقر ". وُقال فيكم خير فل الشام أهل
فضل على تدل التي الصحيحة الحاديث من كثير ". وُغيرها

العرب.  من جزء وُأهله .. وُالشام وُأهله الشام
المنورةا المدينة فضل على تدل كذلك عديدةا أحاديث وُهناك   

العربية الجزيرةا .. وُكذلك وُأهله اليمن وُكذلك وُسإاكنيها،
من جزء .. وُهم موحد غير مشرك يسكنها أن من وُاسإتثناؤها

العرب.
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الجاهلية بعزاء يتعزى الرجل رأيتم :" إذا وُقال
إن فأعضوه ".  تكنوا وُل أبيه بَه

ـ جهنم جثا فإنأه الجاهلية دعوى ادعى :" من وُقال
وُإن الله رسإول رجل: يا فقال ـ جنهم جماعات من أي

بدعوى فادعوا وُصام، صلى فقال: وُإن وُصام؟ٍ صلى
".  الله عباد المؤمنين، سإماكم: المسلمين، التي الله

".  الجاهلية بدعوى دعا من منا :" ليس وُقال
كانأوا َمن المتقون منكم أوُليائي :" إن وُقال

".  كانأوا وُحيث
لعجمي وُل عجمّي، على لعربّي فضل :" ل وُقال

أبيض على لسإود وُل أسإود، على أبيض وُل عربي، على
".  تراب من وُآدم آدم، من الناس بالتقوى، إل

تحرم التي الشرعية النصوص من كثير وُغيرها
على وُتعادي وُتوالي ُتفاضل، التي القومية العصبيات

العصبية النأتماءات من غيره أوُ القومي النأتماء أسإاس
الجاهلية. 
المعاصرين وُالكتاب الدعاةا بعض على رد ذلك وُفي
الذين وُالفكرية النفسية الهزيمة بلوثة المصابين
ًا ُيحاوُلون على العرب وُالقوميين القومية مداهنة تزلف

السإلم بين وُتنافر خلفا من كان ما أن اعتبار
القومية أوُ العروُبة وُبين جهة من وُالسإلميين

ًا يكن لم ثانأية جهة من العرب وُالقوميين له وُليس ُمبرر
الدعاةا بين وُل وُالعروُبة، السإلم بين تعارض ل إذ داٍع
أوُ العربية القومية إلى الدعاةا وُبين تعالى الله إلى

المعركة فإن .. لذا للخر حاضن منهما .. فكل العروُبة
وُتزوُل، تهدأ أن من بد ل الطرفين بين الحديثة القديمة

وُالوئام!  التلقي مكانأها ليحل
أوُ قصد عن ـ المعاصرين وُالكتاب الدعاةا من كثير

وُبين وُالعربية وُالعربي العرب بين يفرقون ل ـ قصد غير
وُل الوطنية، وُبين وُالموطن الوطن بين وُل العروُبة،

وُل القبلية، أوُ العشائرية وُبين القبيلة أوُ العشيرةا بين
وُبين وُحقوقه النأسان وُكرامة وُالنأسان، الناس، بين

في وُالبراء الولء عقيدةا يغيب وُمبدأ كشعار النأسانأية
وُكأنأهما عنهما الحديث عند بينهما .. فيخلطون الله

ًا بذلك فيخلطون وُالمعنى، الدللة في وُاحد شيء مع حق
َيضلون باطل ُيضلون!  .. ف وُ

4



مصطلح شرعية على الدالة بالدلة يستدلون تراهم
مصطلح شرعية على وُالعربية وُالعربي، العرب، وُمعنى
القومي التعصب معانأي على الدال العروُبة وُمعنى

..!  وُالمذموم المقيت
شرعية على الدالة بالدلة يستدلون وُتراهم

وُموطن الديار وُحب وُالموطن، الوطن، وُمعنى مصطلح
على الدال الوطنية وُمعنى مصطلح شرعية على المنشأ

وُكذلك وُالمعاداةا، الموالةا عقد جهة من للوطن العبودية
.. الوطن لحدوُد النأتماء أسإاس على وُالواجبات الحقوق
الوطني الولء مع يتعارض وُبراء وُلء كل وُإلغاء وُتغييب
المصار!   من كثير في مشاهد هو .. كما

شرعية على الدالة بالدلة يستدلون كذلك وُتراهم
مصطلح شرعية على القبيلة أوُ العشيرةا وُمعنى مصطلح
الموالةا عقد تعني التي القبلية أوُ العشائرية وُمعنى

النأتماء أسإاس على وُالواجبات وُالحقوق وُالمعاداةا،
..!  العشائري القبلي

شرعية على الدالة بالدلة يستدلون كذلك وُتراهم
على وُحقوقه النأسان وُكرامة النأسان، وُمعنى مصطلح
الموالةا ُيعلن كمبدأ النأسانأية وُمعنى مصطلح شرعية

اعتبار عن النظر بغض جمعاء النأسانأية بين وُالمؤاخاةا
ً أحسن وُأيكم التقوى .. وُميزان وُالدين العقيدةا .. عمل

ّذر نأحذره أن ينبغي الذي وُالتضليل التلبيس من وُهذا ُنأح وُ
النفسية الهزيمة حجم على علمة كذلك .. وُهو منه

أمام الكتاب أوُ الدعاةا أوُلئك منها ُيعانأي التي الفكرية
تجن لم التي المتآكل المهترئ العروُبي القومي التيار
وُالدمار!   وُالتخلف وُالهزيمة، الذل إل منه المة

وُإلى القرن قرابة منذ ـ العروُبي القومي التجاه
وُهزائم، ذل من المة على جلبه لما إضافة ـ الساعة
ـ وُدينها المة لعقيدةا مناقضته بحكم ـ فهو وُدمار وُتخلف

ًا يحقق أن يستطع لم   شيئ
ًا الدنأيا بها مل التي أهدافه من ً ضجيج ..!  وُعويل

ًا حققوا قد العربية الوحدةا المستوى على ل .. شيئ
آخر إلى ضعف وُمن آخر، إلى وُتشرذم تفرق من هم بل

]5![

العربية الوحدةا تحقيق إمكانأية على الوُربية بالوحدةا يستدلون 5
تقم لم الوُربية نأقول: الوحدةا .. وُلهؤلء قومي أسإاس على
.. وُلكن وُمختلفة شتى قوميات من فهي قومي، أسإاٍس على
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العربي وُالدفاع العربي التضامن مستوى على وُل
ًا حققوا قد المشترك بعض على بعضهم .. فهم شيئ

.. خارجها من المة أعداء على هم مما أكثر ألداء أعداء
بعضهم على المستعمر الخارجي العدوُ مع يد هم بل

البعض!  
وُالتكافل القتصادي التضامن مستوى على وُل

ًا حققوا قد كذلك العربي الجتماعي من .. فهم شيئ
إلى جهل .. وُمن فقر إلى فقر وُمن تخلف، إلى تخلف

جهل! 
في المغتصبة البلد تحرير مستوى على وُل

ًا فعلوا قد وُغيرها فلسطين إلى خيانأة من هم .. بل شيئ
المة أوُصلوا أن .. إلى أخرى إلى هزيمة .. وُمن خيانأة

عليه!  ُتحسد ل موصل إلى
المعاصرين الكتاب بعض نأجد وُبعده ذلك كل وُمع

أذلهم أن بعد ـ لهم يمدوُن السإلمي التجاه ذوُي من
ً ـ وُأخزاهم الله بمداهنتهم، وُالحياةا القوةا من حبل

وُتوجههم حكمهم وُشرعية بشرعيتهم وُالعترافا
وُالتوجه العروُبة بين تعارض ل اعتبار .. على القومي
ل مفتعلة بينهما المعركة وُأن السإلم، وُبين القومي

لها!   مبرر
 ُبَرْت إلَمًة َك إهْم إمْن َتْخُرُج َك إه ُلوَن إإْن َأْفَوا ًا إإّل َيُقو إذب َك

 .
العالمين.  رب لله الحمد أن دعوانأا وُآخر

.. أمران: الدين قومياتها تعدد على بينها فيما جمع الذي
تركيا بانأضمام يسمحوا لم الساعة إلى نأجدهم لذا وُالمصلحة،

للسإلم معادية إباحية علمانأية دوُلة أنأها رغم  وُحدتهم إلى
دوُل كباقي صليبية كدوُلة ُتصنف لم أنأها وُالسبب وُالمسلمين،

الوُربي!  التحاد
على حريصون بأنأهم يظهروُن قد كانأوا وُإن العرب وُالقوميون   

وُل السإلمي، الدين على بحريصين ليسوا أنأهم إل المصلحة
.. عليه إل يجتمعوا أن للعرب يمكن ل كسبب معه التعامل على

موقفهم انأتهى ليتهم .. ثم به إل شأن لهم يكون أن يمكن وُل
الحرب إعلن إلى ذلك تعدوُا .. بل وُالحرص الهتمام عدم عند

.. صلة من الدين لهذا يمت ما وُكل وُأهله السإلم على الشعواء
وُالدمار!  وُالعذاب، وُالتفرق الذل هذا عليهم فحق
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 هـ.                                  عبد5/3/1424
 حليمة مصطفى المنعم

 م.6/5/2003
  الطرطوسإي بصير أبو
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