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ــة،  ــسلم كاف ــىل امل ــا ع ــب رشع ــن الواج ًإن م

ختلف مشاربهم ومذاهبهم، أن يعلنوا الجهاد ضد 

ــذين يــسيئون إىل  ــسانية، ال ــالم واإلن ــداء اإلس أع

ــاء، ويفــسدون ــون يف حــق األنبي ــشعوب، ويرتكب  ال

املسلم اآلالف من املجازر التي ينـدى لهـا جبـ 

  ..اإلنسانية

وما يحدث يف اليمن طيلة ست سنوات لهو خـ 

شاهد عىل شناعة وخبـث هـذا العـدوان املتغطـرس 

ــل، وتنفــذ  الرببــري الــذي تقــوده أمريكــا وإرسائي

أجنداته أحذيتها من العربان الـسعودية واإلمـارات 

حالف معه من الـداخل والخـارج ، وكـذلك ومن ت

مــا يفعلــه الكيــان الــصهيو مــن مجــازر يف حــق 
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الشعب الفلسطيني منـذ عقـود مـن الـزمن بـات ال 

يخفــى عــىل أحــد، وهكــذا هــم أعــداء اإلســالم  

، ونهــب  ًيتوقفــوا يومــا واحــدا عــن قتــل املــسلم ً

ر بلــدانهم، واإلســاءة إىل أعظــم  ثـرواتهم، واســتع

هو رسول هللا سيدنا محمـد صـىل هللا مقدساتهم و

ومــازالوا إىل هــذه اللحظــة .. عليــه وآلــه وســلم

يخططون لرضب اإلسالم واملـسلم بكـل وسـائلهم 

ًاملتاحة، ولهذا وجب عىل املسلم جميعـا أن يلمـوا 

ــداء  ــدوا أع ــفوفهم، ويجاه ــدوا ص ــملهم، ويوح ش

ًاإلسالم واملسلم بكل وسائلهم املتاحة لهـم أفـرادا 

ًعات، شعوبا وحكومـات، وأّال يـضلوا مكتـويف وج

ًاأليدي، صامت ال يحركون ساكنا، وال سبيل لقبول 

بـأن أنظمـتهم العميلـة  تفـتح : أي مربر  كقولهم

باب الجهاد بل أوصـدت أبوابـه، وال حيلـة لهـم يف 
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  .. نرصة إخوانهم من املسلم

ــذر يف  ــم الع ــتمس له ــربر ال يل ــذا م ــل هك فمث

هاد يف سـبيل هللا؛ ألننـا نعلـم أن التقاعس عن الج

الجهاد مفهومه واسع، وال يقترص عىل حمل السالح 

ــة أعــداء هللا فحــسب ، بــل هنــاك  والــذهاب ملقاتل

كـن مـن خاللهـا أن ننـال  أسلحة ووسائل أخرى 

 - عىل سـبيل املثـال ال الحـرص -من أعدائنا، ومنها 

املقاطعـــة االقتـــصادية ملنتجـــات دول العـــدوان 

ية ومـن تحـالف معهـا التـي تعتـدي عـىل االستكبار

بلداننا اإلسالمية، سواء عدوانها عىل اليمن، أو عىل 

، أو عىل أية بلدة إسالمية     ..فلسط

ِّفعىل أحرار العا والشعوب اإلسالمية أن يفعلـوا 

سالح املقاطعة االقتصادية، فهو من أعظم األسـلحة 
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ِّالفتاكة التي تَكبـد خـسائر فادحـة لـدول الـ ُ رش يف َّ

ثل وسـيلة ردع -إىل جانب ذلك-اقتصادها، وهو   

وعامل ضغط مؤثر عىل إدارات دول الرش للرتاجـع 

عن اسـتبدادها للـشعوب وقـتلهم وإهـالك حـرثهم 

  ... ونسلهم

قـدور كـل  ُيجب أالَّ يستهان بهذا السالح الـذي 
ٍإنسان حر وغيور ومحب لوطنه القيام ُ  

  .. ٍ به بكل يرس وسهولة

ًلم جميعـا أن يقـاطعوا منتجـات دول فعىل املس

العدوان واالستكبار العـاملي ومـن شـارك معهـم يف 

؛ ألن  ــصهيو ــان ال ــساعدة الكي ــسلم وم ــل امل قت

رشاء منتجاتهم يعني تقوية اقتصادهم الذي تقـوم 

به قوتهم العسكرية التـي يـسعون مـن خاللهـا إىل 
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اضــطهاد املــسلم وقــتلهم، ناهيــك عــن حــربهم 

ـــالم وإ ـــاء لإلس ـــام األنبي ـــررة إلم ـــاءاتهم املتك س

  ..واملرسل سيدنا محمد صىل هللا عليه وآله وسلم 

ُلهذا يحرم عىل كـل مـسلم رشاء منتجـات أعـداء 
هللا ورسوله واملسلم كون أرباحها تـستخدم لقتـل 

ها    ..املسلم يف اليمن وفلسط وغ

َّسـوف نعـرف املقاطعـة، ِّهـذا الكتيـب ونحن يف 
ــنذكر األد ــات وس ــة منتج ــوب مقاطع ــىل وج ــة ع ل

ــة  ــد أدل ــدوان ، ثــم ســنقوم بتفني وبــضائع دول الع

 هـذه املنتجـات، وسنوضـح بعـدها لـرشاءِّاملجوزين 

  . ونتائجها وآثارها املقاطعة تفعيلكيفية
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يقاطع ) قاطع (مصدر من الفعل ) املقاطعة(كلمة 

، قـال هجـرهًفالن قـاطع فالنـا إذا : مقاطعة، تقول

ع الـرحم وقطع الوصل هو الهجران، وقط: "الراغب

   )١(" يكون بالهجران ومنع الرب

ـــت ـــة : ُقل ـــة املقاطع ـــى كلم ـــع -إن معن يف جمي

املنـع والهجـران "  ال تخرج عـن -القواميس العربية

  .)٢("واإلبانة 

قـد ) املقاطعة(ويف القواميس الحديثة نجد كلمة 

لوسـيط جـاء  ااتسعت دائرة معناهـا ، ففـي املعجـم

                                                        
   . ٤٠٩ص األصفهاين، للراغب ،" القرآن غريب يف املفردات "  )1(
 العـــرب لــسان " و ، ]١٠٠٩ - ١٠٠٨/ ٢ [آبــادي، للفــريوز " املحــيط القــاموس " انظــر  )2(

    .٢٢٦ص ، " الصحاح خمتار " و ، ]٢٧٦/ ٨ [منظور، البن "
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امتنـع : هجـره، والقـوم: ًقـاطع فالنـا: "فيه ما نصه

ًعن التعاون معهم وحرم االتصال بهم اقتـصاديا أو 

عي مرسوم، ويقال عيا وفق نظام ج  قـاطع :ًاجت

  .)١() ... "محدثة ( بضائعهم ومنتجاتهم 

ــرشعي  ــف ال ــة(والتعري ــن ) للمقاطع ــرج ع ال يخ

ًا، فهي رشعامعانيها اللغوية التي ذكرناها آنف  قطع :ً

أي صلة ب املسلم وب أعدائهم، واالمتناع عن 

ًمعاملتهم اقتـصاديا، وعـدم التعـاون معهـم يف أي 

ــام  ــق نظ ــك وف ــون ذل ــاالت، ويك ــن املج مجــال م

عي بهدف ردعهـم وزجـرهم وتغيـ سياسـتهم  ج

ــطهادهم  ــشعوب واض ــساد ال ــىل إف ــوم ع ــي تق الت

أراضــيهم وقــتلهم ونهــب ثــرواتهم والــسيطرة عــىل 
                                                        

   .الثانية الطبعة ، ]٧٤٥/ ٢ [" الوسيط املعجم "  )1(
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  ...ومقدراتهم 

ـــتكبار  ـــات دول االس ـــضائع ومنتج ـــة ب إن مقاطع
وأحذيتها من دول العربـان التـي شـاركتهم ومـونتهم 
ــور  ــن األم ــي م ــسلم له ــل امل ــىل قت ــاعدتهم ع وس
الرضورية التي يوجبها ديننا ويحتم عـىل القيـام بهـا 

اننا   ..إ

أن  -ٍبحـال مـن األحـوال-فال ينبغـي ألي إنـسان 

ت الدول التـي تقـوم بقتـل الـشعوب، يشرتي منتجا

ــستعمر  ــوقهم، وت ــك حق ــاتهم، وتنته ــصادر حري وت

ًأرضهم، فإن ذلك يعد إعانة ودع القتصادهم  ً ُّ ُ..  

 -ٍتحت أي ظـرف مـن الظـروف-وكذلك ال يجوز 
ر األموال يف بلدان أعـداء اإلنـسانية، حيـث  استث
نرى الكث من التجار يودعون أمـوالهم يف بنـوك 

، وهـذه طامـة الدول الت ي تعادي اإلسالم واملسلم
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، وفعلهم هذا يعـد مـن  ُّكربى بيل بها تجار املسلم ُ ُ
ة؛ ألنهـم ال يـدركون أنهـم بعملهـم  املحرمات الكب
ثلون عامالً داع يف تقوية اقتصاد األعداء  ًهذا 

 تقوم به مؤسساتهم ومجـاالتهم -من خالله -الذي 
شعوب اإلسالمية العسكرية التي يسخرونها لرضب ال

  ..واإلنسانية 

لقد كـان األحـرى بتجـار املـسلم أن يـستثمروا 
أموالهم يف بلدانهم اإلسالمية، ال يف بلـدان أعـداء 

عـرب هـذا املنـرب -لهـذا أدعـو .. اإلسالم واإلنـسانية
ًأصحاب األموال، سواء كانوا أفـرادا  -الفكري الحر

ٍأو مؤسسات أو حكومات، إىل رسعة سحب أموالهم ٍ 
ر فيهـا ،  من بنوك دول العدوان، وإيقـاف االسـتث
فبلــدانهم اإلســالمية بحاجــة ماســة إىل أن يــنهض 
اقتصادها، ويقوى بنيانها، وتظهر ثرواتهـا، وتـسعد 

  ..ُبها شعوبها، ويقىض عىل البطالة فيها
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ُفك أسلفت آنفـا أنـه ال يجـوز، بـل يحـرم دعـم  ً

ر األمـوال  يف اقتصاد دول العدوان، سـواء باسـتث

بلدانهم، أو رشاء بضائعهم ومنتجاتهم؛ ألن أرباحها 

ُجميعا تستخدم يف قتل املسلم ً..  

 أن -  اليـوم - وإنه ملن الواجب عىل جميع املـسلم 
- يعلنوا بكل جدية ورصامـة واقتنـاع عـن مقـاطعتهم 

اد أو رشاء كـل منتجـات وبـضائع - قوالً وفعالً  اسـت
ـــوالهم يف ر أم ـــتث ـــدوان، أو اس ـــوكهم، دول الع  بن

فـضالً عـن كونهـا   فاملقاطعة من أعظم صور الجهاد
  ..أقوى وسيلة لرضب اقتصاد األعداء

 

ــات دول  ــة منتج ــوب مقاطع ــىل وج ــة ع إن األدل
ة، وحرصا منا عىل عدم شعور القـارئ  ًالعدوان كث

  :ا باآلالكريم بامللل ارتأينا أن نذكر أهمه
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  :)من الكتاب والسنة النبوية(األدلة النقلية : أوالً

 إن هللا سبحانه وتعـاىل أمـر بالجهـاد يف أكـ - ١
من آية، بل إن ثلث آيات القرآن  حثنـا هللا فيهـا 

والجهاد مأخوذ مـن  ...عىل الجهاد يف سبيل هللا
ــد،  ــد" الجه ُوالجه ْ ــة، : َ ــة والغاي ــشقة، والنهاي امل

  .)١("والوسع والطاقة 

ــ ــبيق ــتفراغ : "ول الراغ ــدة اس ــاد واملجاه والجه

: الوســع يف مدافعــة العــدو، والجهــاد ثالثــة أرضب

ــدة الــشيطان،  ــدو الظــاهر، ومجاه ــدة الع مجاه

 : قولـه تعـاىلومجاهدة النفس، وتدخل ثالثتهـا يف

ـــاده﴿ ـــق جهــ ـــدوا يف ا حــ ِوجاهــ ِ َ َ َّ َ َِ َّ ِ ِ ُ ـــــج[ ﴾ِ ـــدوا ﴿ ،]٧٨ :احل ْوجاهــ ُ ِ َ َ
فــــس لُكم وأ ِبــــأموا ُِ َ ََ َْ ْ ـــبيل اِ ُِكم يف سـ ّ ِ ِ َ َإن الــــذين ﴿ ،]٤١التوبــــة [﴾ِْ ِ َّ َّ ِ

                                                        
   .١٤٢ ص" املعجم الوسيط "  )1(
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ــــوا ـ ْآمنــ ُ ـــبيل  َ ـ ـ ـ ــــسهم يف سـ ـ فــ ــــأمواهلم وأ ـ ـ ــــدوا بـ ـ ــــاجروا وجاهــ ـ ـ ِوهـ ِ َِ ْ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ ُِ ْ َْ ََ َ َ َ َ َُ َ َ

ِا   .ـ اه"]٧٢ :األنفال[﴾..ّ

جاهــدوا : " -صــىل هللا عليــه وآلــه وســلم-وقــال 

، واملجاهدة تكون "أهواءكم ك تجاهدون أعداءكم 

  . )١(إلخ... لسان باليد وال

إذا كان النوع األول من أنـواع الجهـاد هـو : قلت
مجاهدة العـدو، ومعلـوم أن مجاهـدة العـدو تعنـي 
استباحة دمه ومالـه، وإذا كـان كـذلك فـإن إلحـاق 
ــن  ــرشوع م ــة م ــق املقاطع ــن طري ــه ع ــرضر ب ال

  ..أوىل باب

املهم من هذا تعلـم أن الجهـاد لـه صـور عديـدة 
ة، فهو ال ي قترص عـىل جهـاد أعـداء هللا وأنواع كث

                                                        
   .١٠٨ للراغب األصفهاين ص"املفردات يف غريب القرآن "  )1(
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 :قـال تعـاىلبالسيف فحسب، بل إن مجالـه واسـع، 
ًفال تطع الَكافرين وجاهدهم به جهادا كبريا﴿ ِ َِ ًِ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ُِ ِ ْ َ :  أي]٥٢:الفرقان[﴾َ

ا بإقامة الحجة وإبانة  ًجاهدهم بالقرآن جهادا كب ً
املحجــة ويكــون ذلــك مــصحوبا بالــشدة واإلغــالظ 

، وتفنيـد شـبهاتهم  أراجـيفهمعليهم تارة، وبإبطـال
  .تارة أخرى

ًإذا املـــسلم مـــأمور أن يجاهـــد أعـــداء اإلســـالم 
واملسلم بكل صور وألوان الجهاد، بحـسب الوسـائل 
ُّاملتاحة لديه، وتعـد املقاطعـة اإلقتـصادية صـورة مـن  ُ
صور الجهاد، وتدخل يف مفهـوم الجهـاد مـن حيـث 

  :ييل  ، وإيضاح ذلك فياملعنى العام للجهاد

 باملقاطعة يستطيع املسلمون أن ينالوا من أعـداء -أ 
هللا مـن خـالل رضب اقتـصادهم الـذي بــدوره 
سيكبدهم الخسائر الفادحة، وهـذا مـ يرضـاه 
هللا لنا ونثاب عليـه، لـيس هـذا فحـسب، بـل إن 
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إغاضتهم بأي عمل يقوم به املـسلمون هـو عـ 
ــ  ــر الكب ــن هللا األج ــالون م ــه ين ــاد، وب الجه

ًوال يطـؤون موطئـا ﴿ :قـال تعـاىللعمـيم، والفضل ا ُِ ْ َ ََ َ َ َ

ٌيغيظ الُكفار وال ينالون من عدو نيال إال كتـب هلـم بـه عمـل  َ َ ُ َّ ْ َُ ََ َِ ِ ِ ِِ ُ َ ْ ٍّ ْ َ َ َُ َّ َِ ً َّ ُ َ
َصالح إن ا ال يضيع أجر املحسنني ِ ِ ِْ ْ ُ ُ ّ ٌ َُ ْ َ َ ِ َ َ َّ   .]١٢٠ :التوبة[﴾ِ

 إن املقاطعة اإلقتصادية تـدخل ضـمن الجهـاد -ب 
فـسُكم يف  ﴿: قال تعـاىل،باملال لُكم وأ ِوجاهـدوا بـأموا ْ ْ ِْ ُِ َْ ََ َ َ َِ ُ ِ

ِسـبيل ا ّ ِ ِ والجهاد باملـال إمـا أن يـتم  .]٤١:التوبة[﴾.. َ
بذله يف سبيل هللا كنـرصة دينـه ونـرصة عبـاده 
، وإمــا أن يغــاظ بــه أعــداء هللا  ُاملستــضعف

االمتناع عن رشاء  بتحطيم إقتصادهم من خالل
نتجـاتهم، ويـتم اسـتبدالها بضائعهم وسـلعهم وم

نتجات  ببضائع ومنتجات وطنية أو إسالمية أو 
  ..دول أخرى مساملة

ــن -ج  ــ م ــق الكث ــصادية تحق ــة اإلقت ُ إن املقاطع
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، وإذالل  مقاصد الجهاد، مثل نرصة املستـضعف
أعداء هللا ورسوله وإضعاف قـوتهم؛ ألن قـوتهم 

إىل غــ ... العــسكرية تقــوى بقــوة اقتــصادهم 
ــك  ــساميةذل ــد ال ــن املقاص ــك  ..م ــان ذل وإذا ك

ُفرض عىل هـذه األمـة إال  كذلك، فإن الجهاد ما
كـان أن  ل تتحقق مقاصـده، ومـن الحقيقـة 
ُّاملقاطعة تعد من أعظم أنواع الجهـاد التـي مـن  ُ
ًخاللها نستطيع بكل ثقة واقتدار أن نحقق جملـة  ٍ

من مقاصد الجهـاد، ناهيـك عـن نتائجهـا التـي 
  .الحلقات القادمة بإذنه تعاىل سنذكرها يف 

ًنوعا من أنواع الجهـاد  ً-أيضا–ُ إن املقاطعة تعد -د 

املتمثــل يف مجاهــدة الــنفس، وجهــاد الــنفس ال 
خالفتهـا  ومنعهـا عـن  -أي الـنفس-يتحقـق إال 

رغباتها الالهثة نحو رشاء منتجات دول العدوان 
ُالتي تدخل يف دائرة املحرمات، وهذا يعد تربيـة 
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 يف ترك ما يفسدها  ترتاض عىل تـرك للنفس
  .. كل ما ال يرضاه هللا ورسوله

تحت نوع آخر مـن  ْ-أيضا- إن املقاطعة تدخل -هـ 
أنواع الجهاد وهو جهاد القلب، وجهاد القلب هو 
أن ينكر املنكر وذلك ببغـضه وكراهيتـه، جـاء يف 

ومن جاهـده مـن بقلبـه فهـو مـؤمن : " الحديث
  .)١(رواه مسلم"

 -َّكيـف سـمى النبـي -أخـي القـارئ-هنا فالحظ 

  ... ًالفعل القلبي جهادا -صىل هللا عليه وآله وسلم

فاملــسلم عنــدما يــبغض ويكــره منتجــات دول 

العــدوان ويــرتجم ذلــك الكــره وتلكــم البغــضاء يف 

                                                        
 " ، بـــــــاب " اإليـــــــامن "كتـــــــاب ) ١٧٧(،ح ] ٢١٥/٢["صــــــحيح مـــــــسلم بـــــــرشح النــــــووي، "  )1(

  "من اإليامن كون النهي عن املنكر 
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واقعه باملقاطعة اإلقتصادية بنية رضـا هللا، ونـرصة 

املسلم املـضطهدين، وإغاظـة أعـداء هللا، والنيـل 

نهم، وعدم التعامل معهـم، فـإن هللا تعـاىل يثيبـه م

  .باألجر العظيم، ويكون عند هللا من املحسن 

 مــواالة أعــداء هللا عــن نهانــا تعــاىل هللا إن -٢
ِال جتد قوما يؤمنون بـا واليـوم ﴿ :ورسوله، قال تعاىل ْ َ َ َّ ُ ْْ َ َِ ِ ُ ِ ْ ً ُ ِ َ

ُاآلخر يوادون من حاد ا ورسـوله َ َّ َّ َ ْ ُّ َ َُ َُ َ ََ ِ ِ  وقال، ]٢٢:املجادلة[﴾ ..ْ
ــاىل َّيــا أهيــا الــذين آمنــوا ال تتولــوا قومــا غــضب ا  ﴿:تع َ ْ ْ َ َ َِ َ ً ََ َّ ََّ َ َ ُ ِ

َ ُّ َ

ْعليهم ُ ِ ْ َ َيا أهيا الذين آمنوا ال  ﴿:تعاىل وقال ،]٢٢:املمتحنة[﴾..َ ْ َُّ َ َ َِ
َ ُّ َ

َتتخذوا الَكافرين أولياء مـن دون املـؤمنني َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ِ ُ َ ْ ََ ِ ْ ْ ، ]١٤٤:النـساء[﴾ ..ُ
ــال ــاىلوق َيــا أهيــا الــذين آمنــوا ال تتخــذوا اليهــود  ﴿: تع ُ َ َ َْ ْ ُ ْ َِّ َِّ َ َ ُ َ َ ُّ َ

ُوالنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منُكم فإنه  َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ََّ ََ َِّّ َ ْ َُ ٍ َ ََ َِ ُِ َّ
ْمنهم ُ ْ َيا أهيا الذين آمنوا ال  ﴿: تعاىل وقال،]٥١ :املائدة[﴾.. ِ ْ َُّ َ َ َِ

َ ُّ َ

ْتتخــذوا ُ ِ َّ ْ الــذين اختــذوا ديــنُكم هــزوا ولعبــا مــن الــذين أوتــوا َ َّ َ ْ ُ َُّ ُ َ َ ً َ ً َِ ِ ِ ِِّ ُْ ُ َ َ َّ
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ـــتم  ُالكتــــاب مــــن قــــبلُكم والُكفــــار أوليــــاء واتقــــوا ا إن كنـ َّ َُ ِ َ ّ َ َ ْ َ ْ َْ ُ َّ ْ َ ِْ ِ َِ َ ْ ِ

َمـؤمنني ِ ِ ْ هـا مـن اآليـات التـي ... ،]٥٧:املائدة[﴾ُّ إىل غ
  ... تنهانا عن مواالة أعداء هللا ورسوله

أن هللا تعـاىل نهـى  أمل لهذه اآليـات سـيجدفاملت
ــصافاتهم  ــداء هللا وم ــارصة أع ــن من ــؤمن ع امل
ــن ألــوان  ــ ذلــك م ــتهم وصــداقتهم، وغ ومحب
الصالت، وكل هذا يعد من معا املواالة، ومقاطعة 
بضائع ومنتجات دول العدوان تعد إحدى مـصاديق 
هذه اآليات التي جاءت تنهى املـؤمن عـن مـواالة 

ــافري اد الك ــت ــصارى؛ ألن اس ــود والن ــن اليه ن م
ًبــضائع دول العــدوان ورشاء منتجــاتهم تعــد دعــ 
القتصادهم، وهذه من املواالة الفعلية التـي تـساهم 
و اقتصاد األعداء، وهذا مـن جملـة مـا نهـى  يف 
عنــه القــرآن مــن املــواالة العامــة ألعــداء اإلســالم 

  ..واملسلم 
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تح العالقــات لعــدوان وفــًإذا فــالتطبيع مــع دول ا
ً رشعـــا، فـــال يجـــوز مـــساعدتهم ُمعهـــم محـــرم

اد بضائعهم أو التعامل معهم بأي شكل من  أو است
  إلخ... مشاركتهم بأي تعامل تجاري  األشكال، أو

سـواء -وكل مـن واىل أعـداء اإلسـالم واملـسلم 
اله أو بلسانه أو بقلبه أو بأي طريقـة  عاملته أو 

 :ًا لقـول هللا تعـاىل فإنه يعـد مـنهم مـصداق-كانت
ْومن يتوهلم منُكم فإنه منهم﴿ ْ ِّ َُ ُ َ َ َْ ِ َّ َِ َ َُّ..﴾.  

َوال﴿ :يقـــول تعـــاىل هللا إن -٣ ْيرغبـــوا َ ُ ََ فـــسهم ْ ْبأ ِ ِ ُ َ َ عـــن ِ
ِنفــسه ِ ْ ـــة[﴾َّ ـــؤثروا  ،]١٢٠:التوب ـــيس للمـــسلم أن ي فل

 صــىل هللا -أنفــسهم بالراحــة والدعــة ويرتكــوه 
 يتعــرض للـــسب والـــشتم -عليــه وآلـــه وســـلم 

 صـىل هللا -، بل عليهم أن ينترصوا له !!واإلساءة
 ك انترص الـصحابة لـه صـىل -عليه وآله وسلم 

امة بن أثـال الـذي . هللا عليه وآله وسلم فهذا 
 -يعد أول مقاطع تجاري للعدو، فعن أ هريرة 
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يف حديث طويل ذكر فيـه قـضية أرس املـسلم 
امــة  مــة إىل أن قــال وهــو يحــ جــواب  لث

مـا كـان : "-ول هللا بعد أن أطلقه مـن األرسلرس
َّمن ديـن أبغـض إيل مـن دينـك، فأصـبح دينـك 
َّأحب الدين إيل،  وهللا ما كـان مـن بلـد أبغـض 
َّإيل من بلدك، فأصـبح بلـدك أحـب الـبالد إيل،  َّ
ذا  ــد العمــرة، فــ ــا أري ــك أخــذتني وأن وإن خيل

صـىل هللا عليـه وآلـه -ترى؟ فبـرشه رسـول هللا 
ه أن يعتمر، فل قـدم مكـة قـال لـه وأمر -وسلم
ال ولكـن أسـلمت مـع محمـد : صبوت، قال: قائل

رسول هللا صىل هللا عليه وآله وسلم، وال وهللا ال 
مة حبة حنطة حتـى يـأذن فيهـ ا يأتيكم من الي

   )١( "النبي صىل هللا عليه وآله وسلم

                                                        
 -،كتـــاب املغـــازي ) ٤١١٤(بـــرقم ] ٦٨٨/٧[" فـــتح البـــاري، رشح صـــحيح البخـــاري "  )1(

  .باب وفد بني حنيفة، وحديث ثاممة بن أثال 
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 فـانظر إىل هـذا الـصحا كيـف استـشعر :قلت

 -صلوات هللا عليـه وآلـه- دوره يف نرصة رسول هللا

ألنه كان يعلم ماتقوم به قـريش مـن عـدوان عـىل 

ــول هللا  ــلم-رس ــه وس ــه وآل ــىل هللا علي ــىل -ص  وع

ــارتهم  ــاطع تج ــه إال أن ق ــان من ــ ك ، ف ــسلم امل

وحـارصهم بــأن مــنعهم مـن الطعــام، وملــا أصــاب 

صىل هللا عليه وآله -ًقريشا الجوع أرسلوا إىل النبي 

امة  يستعطفونه وي-وسلم سألونه الرحم بأن يأمر 

 -كان من النبـي  ، وما...بفك حصارهم من الحنطة

  . إال أن فعل ذلك-صىل هللا عليه وآله وسلم 

ًلهذا يجب عىل املسلم اليوم أالَّ يألوا جهـدا يف 

اسـتخدام كـل الوسـائل املتاحـة لهـم يف ردع تلكـم 

الدول التي أسـاءت إىل رسـول اإلسـالم واإلنـسانية 

 وتبنـت - صىل هللا عليه وآلـه وسـلم - محمد سيدنا
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نرش هذه اإلساءات عرب مجالتها وصـحفها، كدولـة 

هــا ــسا وغ ــردع  ..فرن ــرز وســائل ال ــن أب ــّل م ولع

مقاطعة بضائع ومنتجـات دولـة فرنـسا وبقيـة دول 

 :االستكبار، حتى يكونوا من الـذين قـال هللا فـيهم

َفالذين آمنوا به وعزروه ون﴿ َ ُ َ َُ ََّ َ ِ ِِ ْ َّ زل معه َُ ُرصوه واتبعوا النور الذي أ َ َ ُ َ َ َُ ََ َّ ِْ ُ ِ ُّ َّ ُ َ
ك هم املفلحون َأو ْ َُ ِْ ُ ْ ُ ُ َ ِ   .]١٥٧:األعراف[﴾ُ

 -إذ البد لجميع املـسلم أن ينـرصوا رسـول هللا 

ــلم  ــه وس ــه وآل ــىل هللا علي ــشعوب -ص ــوا لل  ويبين

 عرب جميـع الوسـائل املرئيـة واملـسموعة -اإلنسانية 

ــروءة  ــال-واملق ــة وأخ ــي  عظم ــذا النب ــورة ه ق وص

 وذلـك مـن - صىل هللا عليـه وآلـه وسـلم -العظيم 

  خالل ما جاء عنه يف القرآن الكريم

 صىل هللا عليه -نبي ال أن عىل عاقالن يختلف ال -٤
ُّ يعد القدوة الحسنة ألمته، قال تعاىل-وآله وسلم ُ: 
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ٌلقد كان لُكم يف رسول ا أسـوة حـسنة﴿ َ َ َ ََ َ ْ ُ َ َْ َ ٌَّ ُْ ِ ِ ِ ، ]٢١:حـزاباأل[﴾..َ
ومن هذا املنطلق وجب عىل األمـة اتباعـه، قـال 

ـــــال ـــا الـــــذين آمنـــــوا أطيعـــــوا ا وأطيعـــــوا  ﴿:تع ـــا أهيــ ــ ُي َ َّ ُ َ َِ ِ َِ َ ََ ُ َ َّ َ ُّ
َالرسول ُ ، ولهذا يجب عـىل املـسلم أن ]٣٣ :حممد[﴾..َّ

 - صــىل هللا عليــه وآلــه وســلم -يقتــدوا بنبــيهم 
ته   ..ويهتدوا بهديه وبس

ته العملية   صىل هللا عليه وآله وسـلم - أنه فمن س
بعد أن هـاجر إىل املدينـة كـان أول نـشاط قـام بـه - 

ها وقوافلها التجاريـه بهـدف  ضد قريش الرتصد لع
رضب اقتصادهم، ومن أكرب قوافل قريش التـي أراد 

 ان يعرتضـها هـي - صىل هللا عليه وآلـه وسـلم- النبي 
القافلــة التــي كــان يقودهــا أبــو ســفيان يف أربعــ 

الً، وكانوا عائدين من الشام، وقد شارك فيهـا كـل رج
، وتقـيم  َّأهل مكة بأموالهم، ويحمل بضائعها ألف بع

  ..بخمس ألف دينار 
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 - صـىل هللا عليـه وآلـه وسـلم -ولهذا أمر النبـي 

ــة  ــذه القافل ــوا ه ــه ليعرتض ــالخروج مع ــحابه ب أص

ًويأخـذوها؛ ألن قريـشا كانـت قـد صـادرت أمــوال 

، ناهيك  عن تعذيبهم للمستـضعف مـنهم، املسلم

ــن  ــان م ــذا ك ــاتهم، له ــل ممتلك ــىل ك ــسيطرة ع وال

ــي  ــب للنب ــلم -املناس ــه وس ــه وآل ــىل هللا علي  - ص

وأصحابه أن يستعيدوا أموالهم من خـالل الـسيطرة 

عىل تلك القافلة، واالحتفاظ بأموالها إىل أن يعيدوا 

إليهم أمـوالهم املـصادرة، وإال فـإنهم  سيتـرصفون 

املال كغنائم حرب، ويقسمونها في بيـنهم، يف هذا 

ولكن أبا سفيان استطاع أن ينجو بالقافلة باتخـاذه 

ــدها  ــر، وبع ــا آخ ــارشة -ًطريق ــة - مب ــت معرك  كان

  .. الكربى بدر

 صـىل - هو أن النبـي ً-آنفا-والشاهد م ذكرناه 
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ً أراد أن يكبد قريـشا بخـسارة -هللا عليه وآله وسلم 

ا قامـت بـه ضـد املـسلم اقتصادية كربى جراء م

  ..يف مكة بتعذيبهم ومصادرة كل أموالهم 

ثابـة  ولهذا كانـت املقاطعـة االقتـصادية اليـوم 

) الــسعودية واإلمــارات(تكبيــد قــريش الحــارض 

وأسـياده مـن الـصهاينة واألمريكـان وبقيــة دول 

نــع  الـرش، مـن خــالل رضب اقتـصادهم املتمثـل 

اد بضائعهم، واالمتناع عن    .رشاء منتجاتهماست

ــا -٥ ــن م ــك م ــض أن ش ــاء بع ــد األنبي ــأ ق  إىل لج
 إخوتـه عـىل ضـغط كوسيلة اإلقتصادية املقاطعة

رقـوا بينـه وبـ أبيـه؛  وف قتله، أرادوا الذين
يصفو لهم الجو مع أبيهم، وينالوا محبته الكاملة 

 وإن نجحـوا يف إبعـاده عـن أبيـه -دونه، لكنهم 
هم بـأن الـذئب لعرشات السن بكذبهم عىل أبـي
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ــاهم  ــل أخ ــق -أك ــع يف تحقي ــشل ذري ــاؤوا بف ٍ ب

أمنيتهم، و يحصلوا عـىل بغيـتهم، فقـد أظهـره 
هللا عليهم وسادهم، وكان وليهم وموالهم، فأتوا 

  ..بأبيهم إليه وهم راغبون

ــا ــول هللا تع ــه -ىل يق ــف علي ــن يوس ــة ع ً حكاي

ـا جهــزهم بجهـازهم قـال ائتـ ﴿:-الـسالم ُو ْ َ َ ْ ِ ِ َ َ َّ َ َّ َِ َُ ْوين بـأخ لُكـم مــن َ ِّ َّ ٍ َ ِِ

وين به  ا خري املنزلني، فإن مل تأ يُكم أال ترون أين أويف الَكيل وأ ِأ ِِ ِِ ْ َ ُ َ َ َُ َ َ َ َْ َّ َِ َ ْ َ ْ َِ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ِْ ِّ َ ْ
ِفال كيل لُكم عندي وال تقربون ُ َ ْْ َ َ ََ َ َ ِْ ِ َ   ..]٦٠ - ٥٩:يوسف[ ﴾َ

من يتأمل يف هذه اآلية ويسرب غور معناها : ُقلت

ــا ــدرك يقين ــسوف ي ــحة إىل ًف ــارة واض ــود إش  وج

 لـسالح املقاطعـة - عليـه الـسالم -استخدام يوسف 

  .كوسيلة ضغط عىل إخوته 

َّوهللا تعاىل ماقص لنا أخبار األنبياء إال ل نتـأىس 
ْفبهداهم اقتده ﴿:بهم، ولهذا قال هللا لنبيه ُِ َ َْ َُ ُ   .]٩٠:األنعام[﴾ِ
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واليوجد يف رشعنا مايخالفه، بل هناك مايؤيده، 

ــ  ــديث ك ــال(يف ح ــن أث ــة ب ــر ) ام ــذي م َّال
  ً.آنفا ذكره

 

فض    أن -ًبداهـة-إن من له مسكة من عقل فس

كـن  يتعامل مع املحارب له ولشعبه ولوطنـه، وال 

  ..أن يستورد بضائعهم أو يشرتي منتجاتهم 

نع نفـسك أن تـشرتي -أخي القارئ-وإذا كنت   

ٍأي يشء من محل لعلمك أن مالكه مشهور بالفـسق 

ُوالظلم واملعايص كون رشاؤك من محلـه يعـد مـن 
ًاملودة له والرضا به وتشجيعا له، وهذا قد يؤدي بـه 

دي بفـسقه وظلمـه ومعاصـيه،  إىل االستمرار والـت

بين مقاطعتك للرشاء من محله يعني عدم رضـاك 
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ٍظلم ومعاص ، وهذه وسيلة لردعه، ا يقوم به من 

ا هو  وليس ملـصلحة  ناهيك عن أن بغضك له إ

ـن  ذاتية دنيوية ضيقة، فإذا كـان كـذلك، فكيـف 

يــستعبدون الــشعوب ويقتلــونهم وينهبــون ثــرواتهم 

اتهم ويستعمرون أرضهم؟ ـن ! ويأكلون خ كيـف 

يرتكبون املئات من املجازر يف حق الـشعب اليمنـي 

فهل ! فلسطيني وبقية الشعوب املستضعفةوالشعب ال

ًبعد هذا يليق بك دينا وأخالقا وإنسانية أن تـستورد  ً

  !!..بضائع هؤالء املجرم ونشرتي منتجاتهم 

فــضالً عــن -إن الــواجب األخالقــي واإلنــسا 

ّلتأمرنك بالتـصدى ألمثـال هـؤالء  -الواجب الديني

قاطعة بضائعهم ومنتجـ اتهم أعداء اإلنسانية ولو  

كـان  عىل أقل تقدير؛ إذ ليس من الذوق واملنطق 

ــساءنا  ــا ون ــون أبناءن ــن يقتل ــدعم م ــساعد ون أن ن
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وشيوخنا ويدمرون منازلنا ومؤسساتنا، بل ويهلكون 

حرثنـــا ونـــسلنا، ناهيـــك عـــن حـــربهم لإلســـالم 

وإساءاتهم املتكـررة لرسـول الـسالم سـيدنا محمـد 

  ..عليه وآله أفضل الصالة والسالم 

مسلم ينبغي علينـا أن نعـي ونـدرك أن فنحن ك
ٍأية تعامالت أو صفقات تجارية  نعقدها مع أعـداء 

اإلسالم واإلنـسانية أمـالً بجنـي املكاسـب واألربـاح 
ا ستعود علينا وباالً بالخرسان املب ال محالة   ..إ

ًكوننا بتلكم األفعال املشينة والحمقـاء يف آن معـا  ٍ

ـــا نـــساعدهم يف تقويـــة شـــوكتهم ً اقتـــصاديا إ

ــم  ــد له ه ــسكريا، و ّوع ــدا-ً ــدا روي ًروي ــق -ً  طري

َّاستعبادنا ومن ثم القضاء علينا َ..  

ـان،  فإن كان بغضهم وكرههم من عالمـات اإل

ــشرتي  ــة ي ــى اللحظ ــزال حت ــا ال ي عظمن ــف  فكي
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  !!منتجاتهم 

إن العقل واملنطق يأمراننا أن ننهي كـل عالقاتنـا 
األرض، نعــم مــع هــؤالء املــستكربين املفــسدين يف 

ننهي كل عالقاتنا معهـم بجميـع صـورها وأشـكالها 
الظاهرة والباطنة، فال تعامل معهم ال يف البيـع وال 

  ..يف الرشاء وال يف غ ذلك

ًوالذي نفيس بيده لو أن كل املسلم قاطبة مـن 
عية الشعوب الحرة قـاطعوا جميـع  ٍّكل فج وصوب 

ا قامـت بضائع ومنتجات دول الرش االسـتكبارية، ملـ
ة، ولـسوف يلجـؤون إىل إيقـاف عـدوانهم  لها قا
ـــضعفة وهـــم  ـــشعوب املست واســـتبدادهم عـــىل ال
ضـخون ويلبـون كـل مطالبهـا ؛  صاغرون، بل وس
ألن املقاطعة اإلقتصادية من أفتك األسـلحة املـرضة 

ال -والـذي بـدوره سـيؤدي  باقتصاد دول العـدوان،
  ..ا إىل إضعاف  قوتها العسكرية وانهياره-محالة
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وهناك شواهد وأمثلة تاريخية عـىل مـر العـصور 
أثبتت أثر املقاطعة اإلقتصادية كـسالح ضـغط رادع 
عــىل الظــامل واملعتــدين واملحتلــ واملــستعمرين، 
وتكبيدهم الخسائر الفادحة يف اقتصادهم، وإليكم 

  :ًبعضا منها 

بعد ثورته عـىل االحـتالل : الزعيم الهندي غاندي• 
 بريطانيـا منعت أن وبعد م،١٩٣١ الربيطا عام

  لخإ ... امللح استخراج من الهندي الشعب

دعا غاندي إىل مقاطعة كـل البـضائع واملنتجـات 
الربيطانية، واستجاب له املالي من الهنـود، وأدى 
ة منيــت بهــا  ُذلــك إىل خــسائر اقتــصادية كبــ
بريطانيا يف الهنـد، وكانـت هـذه الخـسارة واحـدة 

 إىل انــسحابها مــن الهنــد األســباب التــي أدت مــن
  .)١(١٩٤٧ عام

                                                        
   .١٠٣٧القاموس السيايس ص: رانظ  )1(
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ًعندما احتلت أملانيا بعـضا مـن املـدن يف أوروبـا • 

لجأ الكثـ ) م١٩٤٥( بعد الحرب العاملية الثانية، 
من الناس يف تلك املدن املحتلة إىل مقاطعة كـل 
البضائع املصنعة يف أملانيا كوسـيلة ضـغط مـنهم 

كـان إلخراج األملان من مـدنهم وبلـدانهم، وقـد 
خـروج املحتلـ لهذه املقاطعة األثـر البـالغ يف 

  .)١(من مدنهم وبلدانهم

ــه يف : الــشعب اليابــا•  ت عــىل الــرغم مــن هز
ًالحرب العامليـة الثانيـة التـي ألحقـت بـه دمـارا 

ــضائع  ــسلع والب ــع ال ــاطع جمي ــه ق شــامالً، إال أن
األمريكية، ناهيـك عـن إعالنـه للـرفض القـاطع 

، و الــسيطرة عــىل مقــدرات لالحــتالل األمــري
اليابان اإلقتـصادية والعلميـة، ومـن خـالل تلـك 

                                                        
   ] .٥٦١/ ٢٣ [العاملية العربية املوسوعة: انظر  )1(
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 إىل تــشجيع الــصناعة -باملقابــل-املقاطعــة عمــد 
ــي  ــدما الت ــي والخ ــاج الزراع ــة واإلنت الوطني
بدورها أهلته إىل أن يفرض سيطرته اإلقتصادية 
حتى عىل السوق األمريكية نفسها، وبهذا انتـرص 

ــا عــىل االســتكبا ــشعب الياب ر األمــري يف ال
شــتى مجــاالت الحيــاة االقتــصادية والعلميــة 

ها   ..والتكنلوجيا وغ

وهكــذا نجــد الكثــ مــن الــدول والــشعوب قــد 
اســـتخدمت ســـالح املقاطعـــة اإلقتـــصادية لـــردع 

  ..الظامل وطرد املحتل واملستعمرين

ف أحوجنـا اليـوم كمـسلم السـتخدام  سـالح 
وأمريكـا وبقيـة املقاطعة اإلقتصادية ضـد إرسائيـل 

دول الرش واالستكبار رشيطة أالَّ يكـون اسـتخدامنا 
ًلسالح املقاطعة آنيـا لفـرتة وجيـزة أو ملوسـم عـابر 
ّإلطفاء غضب أو نحوه، ومن ثم العودة إىل التعامل  ٍ
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معهم ورشاء بضائعهم وسلعهم ومنتجاتهم، بل تقـع 
ًعىل عواتقنا جميعا مـسؤولية النهـوض بوطننـا مـن 

ــوف  ــالل الوق ــة خ ــب الدول ــدا إىل جان ــفا واح ًص ً
وتشجيعها للتوسع يف املجال الصناعي والزراعـي 
واقتنـاء واســتهالك كــل منتجاتنــا املحليــة للنهــوض 
ومـة االسـتمرار  باقتصادنا، وباملقابل يجب علينا د
باملقاطعة لكافة منتجـات دول العـدوان، إلجبـارهم 

 إىل وقـف عـدوانهم -وهـم صـاغرون-عىل اللجوء 
  ..م واستعبادهم للشعوب املستضعفةوفساده

مناقشة أدلة املجوزين لرشاء بضائع ومنتجات 
  :دول العدوان

ـــات دول  ـــضائع ومنتج ـــرشاء ب ـــوزين ل إن املج
ــائهم  ــحة ادع ــىل ص ــستدلون ع ــدوان ي ــه ّالع بقول

َاليوم أحل لُكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتـاب ﴿:تعاىل َ َ َ َ ِّ ْ ََ ُِ ِ ِْ ْ َّ َ َّ َ َّ ُْ ُُ ُ َُ
َّحـــل ل ٌّ ـــدة[﴾ ..ُْكـــمِ ـــة ،]٥ :املائ  وشـــاهدهم يف هـــذه اآلي
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، فأمريكـا )وطعام الذين أوتـوا الكتـاب حـل لكـم (
هؤالء هـم أهـل ..... ا، ووإرسائيل وبريطانيا وفرنس

ًإذا فقـد أحـّل : ، ثـم قـالوا)يهود ونـصارى(الكتاب 
ــستورده مــنهم مــن  ــا أكــل ورشب كــل مــا ن هللا لن

  !!..املأكوالت واملرشوبات

 -إن النبـي :  بقولهمً-أيضا-ّادعائهم ّثم يدعمون 
  يقاطع اليهود الـذين -صىل هللا عليه وآله وسلم 

كــانوا يف املدينــة ، فقــد رهــن درعــه عنــد يهــودي 
 - صىل هللا عليه وآلـه وسـلم -مقابل الطعام ، وأنه 

عامــل يهــود خيــرب عــىل الــشطر مــ يخــرج مــن 
ارهم، وأنه  م  صىل هللا عليه وآله وسـل-زروعهم و

هـا مـن األحاديـث ..  استسقى فسقاه يهودي- وغ
 صــىل هللا عليــه وآلــه -التــي تــذكر أن رســول هللا 

ــلم  ــود أو استــضافوه -وس ــام اليه ــن طع ــل م  أك
   .ـاه..  عندهم
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ِّكل ما استدل بـه املجـوزون لـرشاء بـضائع : ُقلت ّ

ومنتجات دول العدوان تـدحض  حججهـم الواهيـة 

ُوزيــف ادعــائهم آيــة  واحــدُة يف كتــاب هللا تعــاىل ّ

ِإنـام ينهـاكم ا عـن الـذين قـاتلوكم يف الـدين ﴿ :وهي قولـه ِِّ َ َِّ ْ ُُ ُُ َ ََّ َّ َ َِ َ ُ َْ ِ

َوأخرجوكم من دياركم وظاهروا عىل إخراجُكم أن تولوهم ومن  ْ ْ َ ُ ْ ِّ ََ ْ َ َ َ ُ َُ ََّ ََ َ َِ ْ ِْ َ َ ُ ُِ ِ

ك هم الظاملون َيتوهلم فأو َّ َ َ َُّ ِ ُ ُْ َ ِ ْ َ َُ ُ   .]٩املمتحنة [﴾َ

ة نهـى املـسلم  فا تعاىل يف هذه اآلية الكر

 -عن اإلحسان واملعاملة بكل صورها، وعـن املـواالة 

 للذين قاتلوا -قولية كانت أو فعلية ظاهرة أو باطنة

املــسلم وحــاربوهم يف ديــنهم، وأخرجــوهم مــن 

ديارهم، وساعدوا عىل إخراجهم، وإذا كـان كـذلك، 

ــضائع ومنتجــات دول ال ــيس رشاء ب ــد أل ــدوان يع ُّع َ ُ
  !..صورة من صور املواالة واملعاملة الحسنة ؟



 

 ٣٩ 



و  ثابة دعم ومساعدة لهم يف  ٍأليس ذلك يعد  ُّ َ ُ
  !..اقتصادهم ؟

  !..و أليست دول العدوان من املحارب للمسلم ؟

ة تدعونا إىل عداوة دول  إن مضمون اآلية الكر

العدوان، وإعالن نصب هذا العداء لهم، واسـتخدام 

ــ ــك ــائل الت ــيهم ل الوس ــود عل ــأنها أن تع ــن ش ي م

؛ ألنهم محاربون لنا بكل وسـائلهم الخبيثـة، بالرضر

أما اإلحسان والـرب ال يكـون إال للـذين  يقاتلونـا 

–يف ديننا، و يخرجونا مـن ديارنـا، قـال تعـاىل 

   .اآلية قبل

ْال ينهاكم ا عن الذين مل يقاتلوكم ﴿:- الذكر ُُ ُُ َ َِّ ُِ َ َّ َ َْ َ ِ َ ُ ْ يف الدين ومل ْ َ َ ِ ِّ ِ

ُُّخيرجـوكم مـن ديـاركم أن تـربوهم وتقـسطوا إلـيهم إن ا ُحيــب  َّ ْ َ َ ُِ َ َُّّ َ ُ ِْ ِْ ْ ْ ِِّ ِِ ُِ َُ َ َ ُ ُِ ْ

َاملقسطني ِ ِ ْ ُ   .]٨املمتحنة [﴾ْ



 

 ٤٠ 

 

) بعدم املقاطعة اإلقتـصادية(ِّإن مشكلة املجوزين 
، وكـل مـا  أنهم  يفرقوا ب املحارب وب املسا

ــ ا تعنــي املــسامل مــن أهــل ذكـروه مــن األدلــة إ
، فطعام أهل الكتاب  غـ (الكتاب وليسوا املحارب

-، وكذلك اليهودي الذي رهن النبـي )املحارب لنا
ــه وآلــه وســلم ــده مقابــل -صــىل هللا علي  درعــه عن

ًالطعــام كــان مــساملا و يكــن محاربــا أو عــدائيا،  ً ً
بل وكل األحاديث التـي تحـ  ..وكذلك الذي سقاه

 أكـل عنـد - صىل هللا عليـه وآلـه وسـلم -بي إن الن
ا يقـصد  يهودي، أو استضافه يهودي عىل طعام، إ

ربون له صـىل هللا عليـه وآلـه بهم املساملون ال املحا
  ..وسلم

ــي  ــث الت وكــل هــذا عــىل فــرض صــحة األحادي

استدلوا بها، مع أننا قد ناقشنا وأثبتنا عدم صـحتها 

ن املنبطحـ موقف الدين م" يف بحثنا املوسوم بـ 



 

 ٤١ 



ء "املطبع  ، ناهيـك عـن نقاشـنا املـستفيض لعلـ

صىل هللا عليه وآلـه -إن النبي : "التطبيع عن قولهم

 عامل يهود خيرب عىل الشطر م يخرج من -وسلم

ارهم ًفارجع إىل بحثنا املـذكور آنفـا ..." زروعهم و

ــم،  ــدنا حججه ــبهم، وفن ــضحنا تالع ــد ف ــث ق ّحي

إن : "ٍقتـضب عـىل قـولهمٍ بتعليـق م-هنا-وسأكتفي 

ــي  ــه وســلم -النب ــه وآل ــاطع - صــىل هللا علي   يق

  "اليهود الذين كانوا يف املدينة

-نعم  يقاطعهم يف بدايـة األمـر؛ ألنـه : فأقول

 عند وصـوله إىل املدينـة -صىل هللا عليه وآله وسلم

ــسلمي وعــىل  ــايش ال ــة عــىل التع ــد معهــم وثيق ًعق

عهـود واملواثيـق ، التنارص، لكنهم بعـد أن نقـضوا ال

ونصبوا له العـداء، وحـاكوا املـؤامرات ضـده وضـد 

، بل وحاولوا اغتياله وتحالفوا مع املرشك  املسلم



 

 ٤٢ 

 

صىل هللا عليه -عىل قتاله، عند ذلك قاطعهم النبي 

- الستطارة رشورهم ، فكان البد للنبـي -وآله وسلم

ً أن يتخـذ مـنهم موقفـا -صىل هللا عليه وآله وسـلم

لهــذا حــارصهم وقــاطعهم وقطــع أشــجار ًصــارما، 

ونخيل بني النض لـرضب اقتـصادهم الـذي كـان 

  ..يشكل لهم العمود الفقري لقواهم 

وكذلك حارص بنـي قريـضة وحكـم فـيهم حكـم 

، و تـأت  ِهللا، وأجىل بني قينقاع قبل بني النـض

ًنهاية السنة الخامسة إال وقـد تـم إجالؤهـم جميعـا 

  .من املدينة وضواحيها 

ُمـ سـبق طرحـه يتـضح لكـل ذي لـب : الخالصة•

ِّتالعب املجوزين بالنصوص، وأن استداللهم كان 
  ..يف غ محله 

جع إىل بحثنا املذكور آنفا ففيه  ًومن أراد املزيد فل



 

 ٤٣ 



ُاليوم أحل لُكـم الطيبـات وطعـام ﴿ :وأما قوله تعاىل، الكفاية ُ ََ َ َ ِّ ْ ََ َّ َ َّ ُْ ِ ُ

ِالذين أوتوا الكتاب ح ِ َِ ََ ُْ ْ ْل لُكم وطعامُكم حل هلم َُّ ْ ُ ُْ َّ ُّ َ َّ ٌِّ َ   .]٥ :املائدة[﴾..َ

 إن املراد بأهل الكتاب هنا هم املتمسكون :فأقول

ــه -بكتــابهم واملعرتفــون بنبينــا  صــىل هللا عليــه وآل

ً وهم قلة جدا، ويجوز أن يكـون املـراد بهـم -وسلم

  .. ًالذين أسلموا، ك سيأ الحقا

صـىل هللا -عـرصه وأما اليهـود الـذين كـانوا يف 
 والذين حاربوه، فهؤالء هم التيـار -عليه وآله وسلم

املنحرف من أهل الكتـاب، وهـم امتـداد ألسـالفهم 
  ..املنحرف عن نهج موىس وعيىس

وما يهود اليوم إال امتداد ألولئـك وصـورة مـنهم 

  ..يف حربهم للرسول ولإلسالم وللمسلم 

َولـــو آمـــن أهـــل الكتـــاب لَكـــان﴿ َ ْ ُ َِ ََ ِ ْ َ ْ َ خـــريا هلـــم مـــنهم املؤمنـــون ََ َُّ ِْ ْ ُ ْ ُ ُِّ ُ ً ْ َ

َوأكثرهم الفاسقون ُ َ ْ َِ ُ ُُ ْ َ   .]١١٠ :آل عمران[﴾َ



 

 ٤٤ 

 

 هم املتمسكون بكتابيهم -ك يف اآلية-فاملؤمنون 

ـا فـيه -التوراة واإلنجيل-  املستقيمون العاملون 

أمـا الفاسـقون مـن أهـل الكتـاب  ..م  يحرف 

، )ل الكتـابالخـط املنحـرف عـن أهـ(فهم اليهـود 

ُرضبـت علـيهم ﴿: وهم الذين عاقبهم هللا، قال تعـاىل ِ ْ َ َ ْ َ ِ ُ

ـن مـا ثقفـوا إال بحبـل مـن ا وحبـل مـن النـاس وبـآؤوا  ُالذلة أ َ َ َ ْ َ َ ّ ْ ْ َ َ ِْ َّ ِّ ِّ ٍَ ٍ َِّ ِ ِ ْ ُ ُ ُ َّ ِِّ َ

ُبغضب من ا ورضبت عليهم اَملسَكنة ََ ُْ ُ ِّْ ِ ْ َ ّ ََ ْ ََ ِ ٍِ َ   .]١١٢ :آل عمران[﴾..ِ

 - ك يف نفس، اآليـة - هو وسبب عقاب هللا لهم

بياء بغري حق ﴿ ات ا ويقتلون األ ٍّذلك بأهنم كانوا يْكفرون بآ َ َ َ َ ّ َ َِ ْ َ َِ ِ َ ِ َِ ُ ْ َ ُ ْ َُ ُِ ِ ُِ ْ ََّ ُ َ

َذلك بام عصوا وكانوا يعتدون ْ َُ َ ُْ َ َّ ََ َ َ ِ َ   .]١١٢ :آل عمران[﴾ِ

ثم بعد هذه اآلية ب لنـا تعـاىل صـفة املـؤمن 
ُليس ﴿:من أهل الكتاب، فقال ْ ء من أهل الكتاب أمة َ ٌوا سوا ْ َّْ ِّ َُ ِ ََ ِ ِ ْ ْ َ

ِقآئمة يتلون آيات ا آناء الليل وهم يسجدون،  يؤمنـون بـا  ِّ ُ ُ َ َ ْ ّ َ َِ َ َ َّ َ ُ ٌ َُ ِ ِ ِْ ُ َ ْْ ْ َُ ِ

َواليوم اآلخر ويأمرون باَملعروف وينهون عن املنَكر ويسارعون  َ َ ُْ َِ َ ُ ُ ُُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َِ ُِ ْ ِْ ْْ ِ ِِ ِ



 

 ٤٥ 



ِيف اخلريات وأو َِ ْ َُ َ ْ َ ْ
َك من الصاحلنيِ ِ ِ َّ َ ِ   ]١١٤-١١٣ :آل عمران[﴾َ

املـشهور عنـد كثـ :"  قال ابن كث مانصه:قلت

 أن هذه اآلية نزلت فـيمن آمـن مـن :من املفرسين

أحبار أهل الكتاب، كعبد هللا بـن سـالم، وأسـد بـن 

هم  أي ال يـستوي مـن ،عبيد، وثعلبة بن شعبة وغـ

ء الذين ّتقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب ، وهؤال

  .ـاه)١(.."أسلموا 

ِّ من هذا اتضح أن الذين يجوزون أن نأكـل :قلت
ٌّوطعام الـذين أوتـوا الكتـاب حـل ﴿ طعامهم ك يف، اآلية ْ ْ َّ َِ ِ َِ َ َ ََ ُ ُ ُ

ْلُكــم وطعــامُكم حــل هلــم ْ ُ ُْ َّ ُّ َ َِّ َ ، هــم املؤمنــون مــن أهــل ﴾َ

ـا -الكتاب، سواء الذين أسلموا  هم هللا  فقد أس

ًطــالق أهــل الكتــاب علــيهم مجــازا كـانوا عليــه ، وإ
                                                        

  . لبنان–ريوت دار اجليل ، ب] ٣٧٥/١[" تفسري ابن كثري "  )1(



 

 ٤٦ 

 

وآتـــوا اليتـــامى  ﴿:باعتبـــار مـــا كـــان كقولـــه تعـــاىل

 أو هـم - ألنهم صاروا من املـسلم]٢ :النـساء[﴾أمواهلم

ـا فيـه واعرتفـوا  سكوا بكتـابهم وعملـوا  الذين 

  . وكانوا مسامل - صىل هللا عليه وعىل آله-بنبينا 

 يحـلُّ لنـا أما الذين  يعملوا بتعاليم كتابهم فـال

  ..أكل طعامهم

َفقد روي عن جرير بسنده عن عبيـدة عـن عـيل  ُ
ال تأكلوا ذبائح بني تغلب فإنهم  يتمـسكوا  " :قال

 -ثـم قـال " بشيئ من النرصانية إال برشب، الخمر 
وكـذا قـال غـ واحـد مـن الخلـف : "-ابن جريـر 

  .)١()"والسلف

ّوهذه األخبار عن عـيل " :-ً أيضا -وقال الطربي 
                                                        

  . الطبعة األوىل-قدم له خليل امليس ] ١٢٥/٥[" تفسري الطربي "  )1(



 

 ٤٧ 



ا تدل عىل أنه كان ينهـى عـن ، رضوان هللا عليه إ
ذبائح نصارى بني تغلب، من أجل أنهم ليـسوا عـىل 

ــرصانية ــصارى، ، الن ــل الن ــا تحل ــل م ــرتكهم تحلي ِّل
ِّوتحريم ما تحر َ   .)١(م، غ الخمرُ

ه :قلت  ذكر الطربي هـذه الروايـات أثنـاء تفـس

لآليــة التــي نحــن بــصدد الكــالم عنهــا، فاملقــصود 

 هو الذبائح، -بنظره وبنظر بقية املفرسين-ام بالطع

هـا مـ  مع أن الطعام يشمل الجميع الـذبائح وغ

  .. ّيدخل يف مسمى الطعام

ْاملهم أن الشاهد م ذكرناه سابقا هو  أن النهـي 

هم عن ذبائح نصارى بني تغلب هـو بـسبب إنحـراف

  .عن منهج كتابهم وعدم عملهم به
                                                        

  .]١٢٦-١٢٥ /٥اجلزء [ " املرجع السابق"  )1(



 

 ٤٨ 

 

 إال للـذين أسـلموا ًإذا فطعام أهل الكتاب اليحـلُّ

ــسكوا بكتــابهم وعملــوا بــه  مــنهم، أو الــذين 

صـىل هللا عليـه وآلـه -واعرتفوا بنبينا سيدنا محمد 

  . و ينصبوا عداءهم لإلسالم وال للمسلم-وسلم

ــت ــود :قل ــم اليه ــاب ه ــل الكت ــلمنا أن أه ــو س ّ ل

املؤمنـــون، والفاســـقون، (والنـــصارى جمـــيعهم 

  ،)واملساملون، واملحاربون

ت اليـوم أحـل لكـم الطيبـا﴿ بـأن اآليـة ً-أيضا-ّسلمنا و
ا تعنيهم، فإن ﴾.. لكـمٌّوطعام الذين أوتـوا الكتـاب حـل  إ

يف اآليـة هـي بيـت القـصيد يف فهـم ) اليوم(كلمة 
اآلية، إضافة إىل الوضعية التي كان عليها املـسلمون 

  .. عند نزول اآلية

   :وإليك بيان ذلك

رة املائـدة، وسـورة إن اآلية اآلنفة الذكر مـن سـو



 

 ٤٩ 



املائدة من أواخـر مـا أنـزل، فهـذا يعنـي أن سـورة 
املائدة مانزلـت إال بعـد أن تـم إجـالء اليهـود مـن 
املدينة بسنوات، فآخر اليهـود الـذين تـم جالؤهـم 
ــو قريظــة يف الــسنة الخامــسة  مــن املديــة هــم بن

كـانوا -أثناء نزول اآلية-ووضعية املسلم  .. للهجرة
ً كـان منيعـا، ولهـم الهيمنـة عـىل يف قوة، وكيـانهم

هم   ..غ

ــوره،  ــان يف أوج ظه ــالم ك ــن أن اإلس ــك ع ناهي

وباملقابل أصبح أعداؤه اليهـود مـرشدين مقهـورين 

ويف  ..ٍيف ذلة وانهيـار، ولـيس لهـم كيـان يجمعهـم

كـن لليهـود أن يتجـرؤوا عـىل أن  هذه الوضعية ال

، ولهذا أحلَّ هللا للمسلم  يفعلوا شيئا ضد املسلم

أمـا اليـوم فـاليهود لهـم  ... أن يأكلوا من طعـامهم

، وقد أصبحوا هـم الـذين يـديرون دفـة  َّكيان كب

ــوال  ــونهم أصــحاب رؤوس األم ، ك ــا ــصاد الع اقت



 

 ٥٠ 

 

ة الهائلة التي تـسيطر عـىل قطاعـات واسـعة  الكب

من االقتصاد األمري يف أمريكا ودول الغـرب يف 

ها، فضالً ىل مقـدرات عن سيطرتهم ع أوروبا و غ

الكث من الـشعوب، وهـم وراء كـل حـروب العـا 

  .. ومشكالته وفساده

 فقـد أصـبحوا اليـوم -وبكل أسف-وأما املسلمون 

ِّيف ذيل القافلة، وأنظمتهم أغلبها منبطحة ومطبعـة 
ًمــع اليهــود إمــا رسا أو علنــا -فكيــف بعــد هــذا  ..ً

 أن يأمن املسلمون اليهود بأكـل -وحالهم ك علمت

فقـــد  !..هم وأرشبـــتهم ورشاء منتجـــاتهم؟أطعمـــت

مـــن خـــالل أدويـــتهم وأطعمـــتهم -ُّيدســـون لنـــا 

ً فيهـا مـوادا تجعـل املـسلم -إلخ...وأرشبتهم الغازية

ًيفقد نخوته وكرامته وعزته، وتجعله إنسانا مـسلوب 

  ..اإلرادة مفقود الشعور باملسؤولية



 

 ٥١ 



لهم وأفعالهم الخبيثة التـي اعتـادوا  نعم تلك أع

ها مـن عىل فهله ا بالكث من الشعوب املسلمة وغ

ــات  ــة وتقني ــربات عالي ــديهم خ ، فل ــا شــعوب الع

إال ) كرونا(متطورة يف نرش األمراض واألوبئة، وما 

  .. واحدة من وسائلهم الخبيثة

ــلعهم  ــشرتي س ــأمنهم ون ــذا ن ــد ه ــف بع ًإذا كي

ونستورد بضائعهم ومنتجـاتهم وهللا يحـذرنا مـنهم 

َلتجـدن أشـد النـاس عـداوة للـذين ﴿ :-وقوله الحـق-قائالً  َِ َّ ِّ َّ ًَ َ َّ َ ََ ِ َّ َ َ ِ

ْآمنوا اليهود والذين أرشكوا َّ ْ ُْ َ ْ َ َ َ َ ُ َِ ُ   .]٨٢:املائدة[﴾..َ

  :كيفية تفعيل مقاطعة بضائع ومنتجات دول العدوان

ــدوان  ــضائع دول الع ــصادية لب ــة اإلقت إن املقاطع

ُيجب أن يكون لها رواج إعالمي مصحوب◌ بتوعيـة  ُ
ســالمية، كــون الكثــ مــن الــشعوب املجتمعــات اإل



 

 ٥٢ 

 

ــصادية  ــة اإلقت ــة املقاطع ــون أهمي ــالمية يجهل اإلس

ون لها باالً، لهذا يجـب أن  للدول العدوانية، وال يع

تتظافر جهود جميع فئـات الـشعوب اإلسـالمية يف 

التوعية ألهمية املقاطعة اإلقتـصادية، ويكـون ذلـك 

دل ْمصحوبا بالتنسيق الكامل والتواصل التام يف تبا

ــق  ــي مــن شــأنها أن تحق املعلومــات والوســائل الت

ا يف إلحاق الخـسارة اإلقتـصادية بـدول  ًإنجازا كب

  .. العدوان

يجب أن تتحرك الشعوب بهـذا العمـل التوعـوي، 

ء اإلفتـاء  فاملرشدون والخطباء يف منابرهم، وعلـ

من خالل إصدار الفتـاوى بتحـريم رشاء منتجـات 

جالسهم ومنتـدياتهم، دول العدوان، واملثقفون يف م

والدكاترة يف جامعاتهم، واملدرسون يف مدارسـهم، 

ــل  ــاىل التواص ــة ووس ــسات اإلعالمي ــذلك املؤس وك



 

 ٥٣ 



عي املختلفة   إلخ... اإلجت

هم ممن له قدرة - يجب أن يقوم كل هؤالء  وغ

 يف توعية شعوبهم عن خطـر بـضائع -عىل التوعية

ــــة  ــــة، وأن املقاطع ــــدول العدواني ــــات ال ومنتج

تصادية واجب ديني وأخالقي، وأنها سالح هـام اإلق

بـل  ..له أثره الكب يف رضب اقتصاد دول العـدوان

ينبغي أن تكون املقاطعة اإلقتصادية لدول العـدوان 

ـا فـيهم  ثقافة مجتمعية تشمل كل رشائح املجتمع 

  .املدارس والجامعات 

ــة  ــة عــىل اهمي وكــذلك يجــب أالَّ تقتــرص التوعي

ية، بـل يجـب أن تـشمل تــشجيع املقاطعـة اإلقتـصاد

املنتجات الوطنية واإلسالمية وأهميتها، والحث عـىل 

  ..رشائها كبدائل عن منتجات دول العدوان



 

 ٥٤ 

 

َّإن أي شــعب تــشبع أفــراده بـــالوعي واإلدراك 
والثقافة فسوف يدرك أهمية هـذه املقاطعـة، وأنهـا 
َّالسالح الفعال لردع أيـة دولـة تعتـدي عليـه وتريـد 

  ...سيطرة عىل ثرواته احتالله أو ال

فانظر إىل اليابان فقد قاطع شعبها جميع الـسلع 

والبضائع واملنتجات األمريكية بتلقائية نتيجـة وعيـه 

وإدراكه بأهمية املقاطعة، وقد سـبق أن تكلمنـا عنـه 

   ..ا فيه الكفاية 

ــا نجــد شــعبها ال يعــرف مــا يــسمى  وكــذلك كوب

ــ  ــد الكث ــذا نج ــة، وهك ــات األمريكي ــن باملنتج م

  ..الشعوب الواعية قاطعت منتجات أعدائها 

ف أحرى باملسلم اليوم أن يحذوا حـذو هـذه 

فهـي سـالح هـام ! الشعوب بتفعيل سـالح املقاطعـة

ٍقدور كل فرد أن يقوم به وال يكلفه أي عبء، بـل 
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  ..يعود عليه وعىل وطنه بالخ عاجالً أو آجالً 

 إن -هـا إن بضائع ومنتجات الدول العدوانية أغلب

ليات، وحتى لو كـان - نقل جميعها   عبارة عن ك

ة، سواء بدائل  ًبعضها رضوريا فهناك البدائل الكث

وطنية أو إسالمية، وإن  توجد فهناك بـدائل مـن 

منتجات دول أوروبية أو آسـيوية رشيطـة أالَّ تكـون 

من الدول الداعمة للكيان الـصهيو واملـشاركة يف 

هـا مـن شـعوب العدوان عىل الـشعب  اليمنـي وغ

العــا اإلســالمي التــي تــأ عــىل رأســها أمريكــا، 

وبريطانيا، وفرنـسا، والـسعودية، واإلمـارات، ومـن 

  .تحالف معهم وساندهم يف هذا العدوان 

فالواجب عىل الشعوب اإلسالمية مقاطعة بـضائع 
هذه الدول ومنتجاتها ومـن أي صـنف كـان، سـواء 

ويـة، أو مـن األجهــزة مـن األطعمـة واألرشبـة واألد
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ــر،  ــرض آخ ــستخدمة يف أي غ واآلالت واألدوات امل
وكـذلك مقاطعـة كــل منـتج تــم إنتاجـه يف أي بلــد 

  .. إسالمي أو أجنبي برتخيص إحدى دول العدوان   

وكل مـسلم ال تخفـى عليـه معرفـة منتجـات دول 

العدوان، ألنه ما مـن منـتج أو بـضاعة أو سـلعة إال 

بلد املنشأ أو البلـد املـصنعة وعليها بيانات مكوناته و

له، أو بيانات الرتخيص بالصناعة من رشكـة تابعـة 

  .ألية دولة من دول العدوان 

فعــىل املــسلم أالَّ يتهــاونوا يف املقاطعــة وأالَّ 

يصغوا إىل املرجف القائل بأن مقاطعة منتجـات 

دول العــدوان لــن تهــز إقتــصادهم، والقــائل لــو 

  .. ملا تخىل عنها املسلمونكانت املقاطعة واجبة 

 بأننـا كمـسلم يجـب أن نقـوم بهـذا :نقول لهم
ًالواجب الجهادي إستجابة  الذي أمرنا بالجهـاد 



 

 ٥٧ 



ــا عــن مــواالة أعــداء  ــذي نهان بكافــة صــوره، و ال
  ..اإلسالم واملسلم بجميع صور املواالة

 أمرنا بنرصة إخواننا املستـضعف -أيضا- والذي 

تاحة لنا، وسالح املقاطعـة صـورة بجميع الوسائل امل

ْمن صور الجهـاد الـذي يلحـق بأعـداء هللا أرضارا 

  ... فادحة يف انهيار إقتصادهم ولو بنسبة معينة

ـــة  ـــرش باملقاطع ـــأثر دول ال ـــو  تت ـــى ل وحت

اإلقتصادية، فيكفي أننا قمنـا بواجـب دينـي وعمـل 

إنسا استشعارا منا باملسؤولية وباملهمة امللقاة عىل 

، ناهيــك عـن رضــاه تعــاىل عنــا عواتق نـا كمــسلم

ْوال يطؤون موطئا يغيظ الُكفار وال ينالون من ..﴿ومثوبته لنا  َ َ َ ْ َ َِ ِ َِ ُ َّ ْ ُ َ ََ َ ََ ًَ ُ

َعـــدو نـــيال إال كتـــب هلـــم بـــه عمـــل صـــالح إن ا ال يـــضيع أجـــر  َْ ُ ُ ّ ٌ َ َ ْ ٍَّ ِ َ ََّ َّ ٌ َِ ِِ ِ َِ َِ ُ ُ ً َّ ُ

َاملحسنني ِ ِ ْ ُ   .]١٢٠:التوبة[﴾ْ

ن خالل الشواهد التأريخية هذا مع أنه قد ثبت م



 

 ٥٨ 

 

ة والحديثة نجاح سالح املقاطعة اإلقتصادية،  القد
ًوقــد ســبق أن ذكرنــا يف الحلقــات الــسابقة صــورا 

  ..ذلك من

ثم أليس فرنسا دعت حكومات الـدول اإلسـالمية 

إىل وقف دعوات مقاطعة سـلعها التـي جـاءت بعـد 

انويـل  ترصيحات ملسؤول مـن بيـنهم الـرئيس إ

ف ذاك إال بسبب الخسارة التي منيـت  ..!ماكرون؟

  .فافهم ذلك وسيتب لك ماهنالك .بها

 

ّكن أن نقـسم هـذه اآلثـار والنتـائج إىل نتـائج 
ونتـائج  إيجابية تعود بالنفع عـىل الـوطن وأبنائـه ، 

  سلبية تؤثر عىل دول العدوان 



 

 ٥٩ 



  :النتائج اإليجابية  :أوالً

تتمثل هذه النتـائج اإليجابيـة التـي تعـود بـالنفع 
 -بـسبب املقاطعـة االقتـصادية-الوطن وأبنائـه  عىل 

  :يف عدة جوانب متعلقة بالحياة وإليك أبرزها

 يـستخدم مجتمـع أي  أن شـك ال  :الـديني الجانب - ١
 فإنـه عليـه تعتـدي  دولـة أي ضـد املقاطعـة سالح
ً أدى واجبه الديني استجابة ألوامـر قد ونيك  بذلك

هللا يف معاداة أعداء هللا ورسوله، و قـام بواجبـه 
األخالقي يف منـارصة إخوانـه يف فلـسط ويف 
اليمن ويف بقية الشعوب املستضعفة، وبهـذا يكـون 

ًموقفا إيجابيا مع نفسه ومع إخوانه، ونال  قد حقق  ً
  . رضا هللا من خالل املقاطعة

تعـد املقاطعـة االقتـصادية : قتصادياال الجانب -٢
ــة إليجــاد صــناعة  مــن أعظــم الحــوافز الوطني

املـستوردة مـن الـدول  عن املنتجات  وطنية بديلة 



 

 ٦٠ 

 

العدوانية؛ ألن الشعب عندما يعتزم املقاطعة بنية 
ًصادقة انطالقا مـن واجبـه الـديني واألخالقـي 

، فإنه سوف يلجأ إىل التفكـ بإيجـاد  واإلنسا
ل ال محالة، وسوف تتفجـر لديـه املواهـب البدائ

والطاقات اإلبداعيـة، و سـيزرع ويـصنع،  اإللهية 
، وبـذلك  وسوف يصل إىل مرحلة االكتفاء الذا
يقوى شـأنه ويحـصل عـىل املكانـة الالئقـة بـ 
الدول الحضارية، بين إذا ظل يستورد كـل يشء 
ه، فإنـه  حتى قوتـه األسـايس مثـل القمـح وغـ

ــاة، بــل هــو إىل الهــالك شــعب ال يــستحق  الحي
  ..أرسع

عــي الجانــب -٣   املقاطعــة خــالل مــن:  االجت
 يف الكبــ األثـر لهـا ســيكون التـي االقتـصادية

 سـيؤدي بـدوره هـذا فإن بديلة، صناعات إيجاد
 البطالـة، امتصاص وسيتم عاملة، ٍأيد تشغيل إىل
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 األجيـال قلوب يف فكرة ستغرس أنها عن ناهيك
ـــوطإن: (فحواهـــا ـــادر ال ـــصنيع ٌن ق  عـــىل الت

 ســوف ً-أيــضا-، و باملقاطعــة )واالكتفــاء الــذا
تتحقق لدى املجتمعات اإلسـالمية روابـط األلفـة 

واملحبـــة التـــي بـــدورها ســـتؤدي إىل الوحـــدة  
  .اإلسالمية الشاملة 

و باملقابل فإن عدم املقاطعة سوف يحدث عملية 

تطويع لتلـك الـشعوب، فتنقلـب الكراهيـة التـي يف 

  .ملسلم ألعداء هللا إىل وشائج محبة ووالء قلوب ا

 مسلم لكلً اطمئنانا والً أمانا ال : الصحي الجانب -٤
 واســتبدالها العــدوان دول منتجــات قاطعـة إال 
 اإلسـالمية الدول نتجات أو الوطنية باملنتجات 

   ..العدوان دول مع تتحالف  التي

ـــشعوب   ـــشية يف ال ـــراض املتف ـــم األم إن معظ



 

 ٦٢ 

 

المية ناجمة عن األطعمة واللحوم املعلبة وغـ اإلس

املعلبــة، واألرشبــة الغازيــة وكــل منتجــات العــدوان 

ــة والعطــور  ــب األدوي ــة واملــرشوبة، إىل جان املأكول

ليـات التـي تـستخدم  بأنواعها املختلفة، وسائر الك

هـا  ادها  للتنظيف أو للتجميل، وغ مـ يـتم اسـت

رة وال ندري مـا من دول العدوان، كون معظمها ضا

ة يــستطيعون مــن  يــضعون فيهــا مــن مــواد خطــ

ــة يف نــرش  ــوا أهــدافهم الخبيث ــا أن يحقق خالله

األمراض الحسية التـي يظهـر أعراضـها عـاجالً أم 

آجالً، أو األمراض املعنوية التـي تـؤثر يف نفـسيات 

املسلم حتى يفقدوا عـزتهم ونخـوتهم وكـرامتهم، 

د فقدوا كل معا ولهذا تجد الكث من املسلم ق

ــدوا روح املــسؤولية  ــزة والكرامــة والنخــوة، وفق الع

ّوأهميــة استــشعارها، وأصــبحوا ال هــم لهــم ســوى 
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  ..إشباع رغباتهم الشهوانية ونفوسهم البهيمية 

وعليــه البــد مــن مقاطعــة كــل مــا تنتجــه الــدول  

ــاقم  ــن تف ــة م ــا، للحيلول ــصدره إلين ــة وت العدواني

ــات ــدد الوفي ــاد ع ــراض وازدي ــن األم ــك ع ، ناهي

  .األمراض املعنوية والنفسية 

 مــن االقتــصادية املقاطعــة إن : الرتبــوي الجانــب - ٥
 ذل مـن املـسلم  لتحـرر الرتبوية الوسائل أعظم

 أحذيـة العربـان مـن وأدواتهـا املستكربين استعباد
 وسـيلة كونهـا عـن فـضالً األمريكـان، و الصهاينة
اتهم  وراء منتجـواللهث الرشه من نفوسهم لتهذيب

ليات ورفاهيات، لهذا كانت  التي ال تعدو سوى ك
املقاطعة من الوسائل الرتبوية الناجحة التي تورث  

لدى املسلم القناعـة وكراهيـة التبـذير والتوسـع 
يف املآكل واملشارب التي تكاد تكون محرمة علـيهم 
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أو فيهــا أد شــبهة، أو تعــود عــىل أعــدائهم ولــو 
    ..ًيس جدا  بربح 

 وتـستخدم كـل مـا النفوس التي تأكل وترشب إن 

 بهــا أن تكــون ٌّيأتيهـا مــن منتجـات أعــدائها حـري

فريسة سائغة ألعدائها مـن الـسهل الـسيطرة عليهـا 

يف جميع مجاالتها الحياتيـة؛ ألنهـا نفـوس ضـعيفة 

غ قادرة عن االمتناع م يرضها وم فيـه رضـا 

  ..واستفادة ألعدائها 

 تسارع إىل مرضـاة هللا، و إن النفوس األبية التي

تعتز بدينها وبإسالمها وبرسولها، تـأنف أن تـشرتي 

ًأي منتج من منتجات أعدائها لـيس تـأثرا بالجانـب 

نعها من ذلك -الديني   فحسب بل نخوتها - الذي 

وعزتها وكرامتها تأ االنبطاح لدول العدوان، حتى 

ة -يف منتجاتهم  ة كانـت أو كبـ  ستفـضل - صـغ
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  بأكل مـا لـديها عـىل أن تأكـل مـ يـصنعه الصرب

  ..عدوها 

 جميــع شــعب أي قــاطع إذا  :الــسيايس الجانــب -٦
 مالـه وتستبيح  عليه تعتدي التي البلدان منتجات

اته وتأكل  مـن دولتـه ونهضت أرضه، وتحتل خ
ــباتها ــت س ــها وزرع ــتخرجت أرض ــا واس  ثرواته
 حتـى املجـاالت جميـع يف صناعتها يف وأبدعت

ها يأكل م يزرع ويلـبس مـ يـصنع، أصبح شعب
ٌفإن عدوها حينئذ لن يكون لـه يـد  عليهـا؛ ألنهـا ٍ

ّقد استقلت بنفسها، وال سبيل لعدوها يف الضغط 
ّعليهــا اقتــصاديا أمــالً يف اخــضاعها  ومــن ثــم   ً
ـىل عليهـا طاملـا أن  ُإجبارها عىل تنفيذ كل مـا 
ــضلهم  ــو ف ــدائها ترج ــن أع ــذاءها م ــا وغ قوته

  ..متهموتستجدي رح

ًبين الدول التي تعتمد كليا عـىل مـا تـستورده مـن 
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يكـون قرارهـا بيـدها؛ ألن  ًمنتجات أعدائها قطعا لن 
تلك عيشك فقد امتلك قرارك والشواهد عـىل  . من 

ة، سواء هاذلك كث   . عىل مستوى املنطقة أو عىل غ

  :النتائج السلبية: ًثانيا

جابيـة تعـود  أن هنـاك نتـائج إي- ًسابقا- وك ذكرنا 
بالنفع عىل الدولة التي تقـاطع بـضائع دول العـدوان، 
ًفإن هناك آثارا ونتائج سلبية تؤثر عىل دول العـدوان 

ت مقاطعة بضائعها نوجزها باآل   :التي 

ـــدوان  ـــضائع ومنتجـــات دول الع إن مقاطعـــة ب
ستؤدي إىل قلـة الطلـب عـىل منتجـاتهم، وبالتـايل 

ل مصانعهم ، وتقليص األيـدي ًسيؤثر سلبا عىل أع
ة منهـا، األمـر  ٍالعاملة لديهم، وتـرسيح أعـداد كبـ

مـن شـأنها " بطالـة "الذي سيؤدي بدوره إىل خلق 
أن تهدد أمـن واسـتقرار تلـك الـدول، ناهيـك عـن 
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ــرشكات  ــرضر ب ــي ســتلحق ال ة الت ــ الخــسائر الكب
اإلنتاج و التصدير لتلك املنتجات، وهـو مـا سـيؤثر 

ا بالغا عىل االق ًتأث   .. تصاد القومي لتلك الدولً

مع العلم أن من أكرب ما تخشاه دول العدوان هو 
اآلثار السلبية يف جانبها اإلقتـصادي التـي سـينجم 
ًعنها انعكاسا سيئا عىل مجمـل مجاالتهـا الحياتيـة،  ً
ا يف مراكزها الدولية ؛كون معظـم دول  ًومؤثرا كب ً

  .العدوان تنتهج الرأس مالية 

ى من جميع الـشعوب اإلسـالمية ويف األخ نتمن 
واإلنسانية الحرة أالَّ يتكلوا يف املقاطعة االقتـصادية 
عىل أنظمـتهم وحكومـاتهم؛ ألن أغلبهـا عميلـة قـد 

  ..أظهرت تطبيعها مع العدو الصهيو

وما من يوم إال ودائرة التطبيـع تتـسع مـع العـدو 
، بيــن دائــرة املقاطعــة ملنتجــات العــدو  الــصهيو

األمري والربيطـا والفرنـيس ومـن الصهيو و
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ًسار يف فلكهم نجدها تـتقلص تـضيق شـيئا فـشيئا  ً
بسبب تراجع الكث من الدول العربية عـن تطبيـق 
ـــغوط دول  ـــأث ض ـــت ت ـــة تح ت املقاطع ـــي تعل

  ..استكبارية وعىل رأسها أمريكا 

ليس هذا فحسب، بل إن بعض الدول العربية قـد  
منتجــات الــدول عمــدت عــرب إعالمهــا إىل تــرويج 

ًالعدوانية، وجعلت من مدنها أسواقا لهذه املنتجات، 
  .. ٍولعّل  دويلة اإلمارات خ دليل وشاهد عىل ذلك 

لهذا نحن نهيب باملسلم وأحرار العا مقاطعة 
جميع منتجات الدول العدوانيـة بـشكل عـام، سـواء 
التــي اعتــدت عــىل الــيمن، أو عــىل أيــة دولــة 

تـــساند الكيـــان الـــصهيو أو التـــي  مستـــضعفة، 
  ..تساعد الدول العدوانية  أو

فال عذر ألي مسلم بالتقاعس عـن هـذا الواجـب 
فالـشعوب اإلسـالمية أصــبحت  ..الـديني واإلنـسا
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تلــك ســالحا مــن أقــوى األســلحة إلغاظــة  ًاليـوم 
باملقاطعـة ( أعداء هللا وإنزال الـرضر بهـم املتمثـل

لجهـاد يـات الدول الرش، وهو من أولو) االقتصادية
  .الذي يجب  عليهم القيام به

، وصـىل هللا وسـلم  هذا والحمـد  رب العـامل
  .عىل سيدنا محمد وآله أجمع 
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