
الرحيم الرحمن الله بسم

 المسلمين أعداء ضد القاتصادية المقاطعة على الحث في بيان
 الشعيبي عقلء بن حمود الشيخ لفضيلة

النأبياء اشرف على والسلما والصلةا العالمين رب لله الحمد
...... بعد أما أجمعين وصحبه اله وعلى محمد نأبينا والمرسلين

الكفار على أشداء معه والذين الله رسول ( محمد تعالى الله يقول
الكافرين على ( .. أعزةا المؤمنين وصف في تعالى ) وقاال

في تعالى ) ويقول لئام لومة يخافون ول الله سبيل في يجاهدون
) مرصد كل لهم واقاعدوا واحصروهم ( وخذوهم الكفار مجاهدةا

من ينالون ول الكفار يغيظ موطئا يطئون ( ول تعالى . ويقول الية
. ..) الية صالح عمل به لهم كتب إل نأيل عدوا

ضد المستخدمة والحربية الجهادية أسلحته له وزمان عصر كل إن
ذلك في متنوعة جهادية أسلحة المسلمون استخدما وقاد ، العداء

أمر : وقاد الشوكانأي قاال ، وإضعافهم هزيمتهم بقصد أعدائاهم ضد
ّين ولم المشركين بقتل الله أخذ ول عليها يكون التي الصفة لنا يع

 ) ،4/534 الجرار ( السيل . اهـ كذا دون كذا إل نأفعل أل علينا
واحصروهم ( وخذوهم تعالى قاوله عموما يوافق وهذا

التي الجهادية الساليب . ومن ) اليآة مرصد كل لهم واقعدوا
بهدف العداء مع وسلم عليه الله صلى الرسول استخدمها
اليوما يسمى ما وهو القاتصادي الحصار أسلوب إضعافهم

عليه النبي حصار أسلوب على المثلة ومن ، القاتصادية بالمقاطعة
: مايلي القاتصادي والسلما الصلةا

بعثها التي السرايا أوائال أن وذلك الولى الجهاد حركة طلئاع-1
قاادها التي الولى والغزوات وسلم عليه الله صلى الرسول

قاريش تجارةا طريق تهديد تستهدف كانأت وسلم عليه الله صلى
خطيرةا ضربة وهي ، جنوبا اليمن إلى و شمال الشاما إلى

. اقاتصاديا إضعافها منه ُقاصد التجاري مكة لقاتصاد
مسلم صحيح في مذكورةا وهي النضير بني يهود محاصرةا قاصة-2

وسلم عليه الله صلى الرسول حاصرهم العهد نأقضوا لما : انأهم
يخرجون سوف انأهم إليه فأرسلوا وحرقاه نأخيلهم وقاطع

( ما تعالى قاوله نأزل وفيها القاتصادية بالحرب فهزمهم
أصولها على قائمة تركتموها أو لينة من قطعتم
المحاصرةا  فكانأت). الفاسقين وليخزى الله فبإذن
من اقاتصادهم قاوةا عصب هي التي ونأخيلهم مزارعهم وإتلف
. المدينة من وإجلئاهم وهزيمتهم عليهم الضغط وسائال أعظم



البخاري ذكرها قاصتهم وأصل مكة فتح بعد الطائاف حصار قاصة-3
في القيم ابن قاصتهم وفّصل الجهاد في ومسلم المغازي في
: قاال  ،2/158 الطبقات في سعد ابن وذكرها المعاد زاد

أعناب بقطع وأمر وسلم عليه الله صلى الرسول فحاصرهم
، ذريعا قاطعا يقطعون فيها المسلمون فوقاع وتحريقها ثقيف
إذا الكفار شجر قاطع جواز : وفيه ذلك فوائاد في القيم ابن قاال
. فيهم أنأكى وهو ويغيضهم يضعفهم ذلك كان

الحنفي أثال بن ثمامة للصحابي القاتصادية المقاطعة - قاصة4
ذكرها ، المغازي و السير في قاصته  جاءت وقاد ، عنه الله رضي

في والبخاري المعاد زاد في القيم وابن السيرةا في إسحاق ابن
لما مكة فتح قابل كانأت وقاصته ، الجهاد في ومسلم المغازي

المقاطعة أعلن عمرته وبعد معتمرا مكة قادما ثم أسلم
حبة اليمامة من تأتيكم ل والله : ل قاائال لقريش القاتصادية

وسلم عليه الله صلى الله رسول ذلك في يأذن حتى حنطة
أن قاومه فمنع اليمامة إلى خرج ) ثم مكة ريف اليمامة ( وكانأت
الرسول أقاره وقاد ، قاريش جهدت حتى شيئا مكة إلى يحملوا
من وهي القاتصادية المقاطعة هذه على وسلم عليه الله صلى

. عنه الله رضي مناقابه
وسلم عليه الله صلى الرسول من تشريع أمثالها و الحوادث وهذه
زمان كل في الكفار مجاهدةا في الجهادية الصول من لصل

. ومكان
، به يجاهدوا أن السلمية الشعوب مقدور في اليوما المر وهذا
الشعبي الجهاد من   وهو) ماستطعتم الله ( فاتقوا تعالى قاال

 بأصنافهم الكفار مجاهدةا عن غيرهم تخلى حينما المثمر النافع
والبريطانأيين المريكان جهاد إلى المسلمين إخوانأنا نأحث فإنأنا ولذا

لقاتصادهم المضعفة القاتصادية المقاطعة سلحا واستخداما واليهود
.

المسلح الجهاد في قاوةا لديها ليس السلمية الشعوب كانأت وإذا
شركاتهم وضد ضدهم القاتصادية المقاطعة من أقال فليس ضدهم

المشركين ( جاهدوا والسلما الصلةا عليه قاال ، وبضائاعهم
حديث من داود وأبو أحمد  رواه) وألسنتكم وأيآديآكم بأموالكم

. أنأس
و الجهاد هذا في المثابرةا إلى المسلمين إخوانأنا أحث كما

صابروا و اصبروا آمنوا الذيآن أيآها ( يآا تعالى قاال المصابرةا
وأن ، الصبر مع النصر فإن يتكاسلوا أو يملوا ل   وأن) ورابطوا

والبريطانأية المريكية والبضائاع الشركات مقاطعة في يجتهدوا
( وتعاونوا تعالى قاال ، وشاملة قاوية و صارمة مقاطعة واليهودية



: ( وسلم عليه الله صلى وقاال ،  الية) والتقوى البر على
.)  سواهم من على يآد وهم دماؤهم تتكافأ المؤمنون

. طالب أبى بن على حديث من احمد رواه
أثر العلما وسائال تناقالته وفيما سبق فيما الحمد ولله لمسنا وقاد

والبريطانأي المريكي القاتصاد على السابقة الشعبية المقاطعة
. واليهودي

المنتجات مئات تحوي ولئاحة قاائامة الماضية الياما في انأتشر وقاد
على إخوانأنا فنحث ، واليهودية البريطانأية المريكيةو للشركات
على ( وتعاونوا تعالى قاال ، القائامة هذه مع والتضامن التجاوب

للمؤمن ( المؤمن والسلما الصلةا عليه  وقاال) والتقوى البر
 . ) بعضا بعضه يآشد كالبنيان

دعم وراء وهم مكان كل في الجهاد محاربة وراء وبريطانأيا وأمريكا
طالبان دولة على القاتصادي الحصار ووراء فلسطين في الصهاينة

ودعم الشيشان في الروس دعم ووراء أفغانأستان في السلمية
وكشمير وإنأدونأيسيا الفلبين في المجاهدين إخوانأنا ضد النصارى
و السلمي الجهاد لضعاف توجه أي دعم وراء وهم ، وغيرها
وشن المسلم العراق شعب محاصرةا ووراء ، المسلمين إضعاف
النظر قاطع مع وعدوانأا ظلما سنين عشر منذ عليه اليومية الغارات

حكامه. عن
عنك ترضى ( ولن:  تعالى قاوله غيرهم وفي فيهم صدق وقاد

. ) اليآة ملتهم تتبع حتى النصارى ول اليهود
وأشياعهم وأعوانأهم واليهود والبريطانأيين بالمريكان عليك اللهم
.  يوسف كسني سنين عليهم واجعلها عليهم وطأتك اشدد اللهم

.  أجمعين وصحبه اله وعلى محمد نأبينا على الله وصلى

الشيخ فضيلة أملها
الشعيبي عقلءا بن .حمود أ
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