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 قاطعوا وال تنقطعوا

              ) يف فرض مقاطعة الكفار (                                     

 طيى  ففوهى م لاقامىة بىن ن ىرافي مال يزال البعض يصر على  الععىاطم مىل الكفىار واني ىرتن يف تنىاول منعتىا م وت

وحسىىن معىىاملع م سىىا مسىىةياد تتىى م اهيلىىا يف مفىىاليم دعةعنىىا ب ىىكو دىىره بىىاعون السىى   وا فسىىافية وانيافيىىة 

ذلك من انيفرهاد اليت عرف الو الكفر ومىن ي اىا الكيفيىة الىيت  ىا وحوار احلضاراد والعقا  واالففعاح ، وما إىل 

فى  وحسىى  تطلعىاد الىوال م ال ىىيطافية ولىم يزينىىو  و ؤ نفىو  اممىارم باالهىىاذ الىت  يرتخيرتقىو  دعةعاتنىا ويسىى و  ال

ا  يفرضىوا  عااءلم ومكالالم مميت العرب وا ه   باعاون العحرير وا ص حاد والاميقراطية حىت وصو اممىر

على  لىتذ اممىىة مىا تمتىىو ومىا ت ىرب ومىىا تلىب  ومىىا تقىرا ، فعىىم ، لينفىر الواحىا منىىا إىل فعلى  يف الععامىىو مىل ال ىىرب 

الكىىافر ، ف ىىرت  منعتىىا م بل فىىة واهىىواقنا  ارقىىة  ىىا ، ومينعىىو  منعتاتنىىا مىىن اهىىواق م ، ومىىا ذلىىك إال مىىن يىى ل 

ا  جيعىو دعةعاتنىا ال تسىع ن عىن امتىو وال ىرب واللىب   ىا صىنعا  االهعاراج انينفم انيوافق للةىن   الكفىر  يف

َا انيُ رُِتوَ  ََنٌَ  َف  يَقَربُوا انيَسِتَا احلَىَراَ  بَعىَا َعىاِمِ م  َلىتا   ، يف الوقىا اياهي م النتسة } يآ ايىَُّ ا الَِّتيَن ءاَمُنوا إَّنَّ

بية ، وحىت مىا فقىرا ، فىد  هول الكفىر تقىوهلم را  الكفىر ) الت  يعوفر في  البايو اجليا للةنعتاد ا ه مية والعر 

قيىىاهاد العىىرب لع يىى  انينىىال  الاراهىىية وفيةىىا يععلىىق بالرتبيىىة ا هىى مية عىىاه مىىن امريكىىا ( قىىا توأ ىىا اوامىىرلم إىل 
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والوطنية والعاريخ ا ه مم عل  وأ  العحايا ، ومل يعا لتا اممر خباف على  احىا ، إ ىم مينعوفىا مىن تعلىيم اوالهفىا 

ال ىباب بىوطن م ، ولكىتا َنىا  فق  اجل اه ، او تاريس م تمريخ اأااهلم يف اجل اه ، او انيعاين اليت تزيا من ارتباط

 عاهاً من اجملعةعاد انينعةية ممة العرب ، قا ا رقولم يف الرتف وافعزعوا من م معاين الوطنية وروح ا . 

البعض يرن وتم  انينع  ال ريب الكفر  لو روح احليام بالنسبة ل  ، فى  يسىعطيل االهىع ناء عىن الكىوال الصى يوفية او 

رتية انيؤيام من البعض اني ىبوذ اسسىوب على  علةىاء لىتذ اممىة ر ىم ا هىاءم انة الااَّنالكفر  او اجلب" الكنعاتم " 

رتية يف حق حضرم هيافا النى  مةىا صىلهللا  هللا تعىاىل عليى  وعلى  للى  وهىلهللام اانيععةام اليت ارتكبع ا هولة الكفر الااَّن

ك ميكىن امىيت العىرب وا هى   مىن ترتيىل ، ولو ا م اهرتوا انيعىن اجل اه  يف العصا  للةنعتاد الكفرية ، وا  ذل

تقىى  العتىىار هللا ويرأىىوا عىىن اهىىواقنا إىل تىىو مىىا لىىو  ىىريب ، و  هول الكفىىر ، نيىىا اقىىا  احىىافا علىى  ا  ميىىا يىىاذ يف

الفتور واه وا إىل ب ه العرب وا ه   يف هار م فقا قال هيافا رهول هللا صىلهللا  هللا تعىاىل عليى  وعلى  للى  وهىلهللام 

بعكتيىىىى   اجمليىىىىا صىىىىاا  حسىىىىن ذلىىىىك فقىىىىا تىىىىا  توأيىىىى  ا مىىىىا  ال ىىىى يار فتىىىىار ، إال مىىىىن اتقىىىى  (( ، ويف )) العتىىىىا

اهىىع اهاد انيؤهسىىاد العراقيىىة مىىن الىىاول العربيىىة وا هىى مية ، واععةىىاه القىىاراد وا مكافيىىاد التاتيىىة يف تصىىنيل 

  ، رمحى   ه الكفىر ، وتافىا مىن توأي اتىالعايا من السلل وباالو ا فعىاج الىيت تىا  العىراع العفىيم يسىعورهلا مىن بى

 عربياً من ا  منع  صناعم عراقم .   اتعفاءً ، لو ، ا  يكو  خمطط اني اريل الصناعية الكربن معت اً حنو سقيق  هللا
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لقىا امرفىىا هللا تعىاىل بىىالععلم حيىف وره لفىىو } واعلةىوا   يف الكتىى  مىن ليىىاد الكعىاب العزيىىز لي ىاينا أىىو أ لى  نيىىا 

علينىىا تعلةىى  ، وقىىا امرفىا حضىىرم هىىيافا النىى  صىلهللا  هللا تعىىاىل عليىى  وعلىى  للى  وهىىلهللام بالعفقىى  فقىىال )) تفق ىىوا يف  جيى 

الىىاين (( ، ولىىو ا  النىىا  علةىىوا وفق ىىوا هيىىن م نيىىا اقىىاموا علىى  تنىىاول مىىا ينعتىى  الكىىافر الب يةىىم وميقنىىوا ا  قىىوم 

 لعرب وا ه   .اقعصاه ب ه الكفر تعن ه حاً موأ اً لضرب اميت ا

ىُتوُذ َوَمىا فَىَ ىاُتم َعنىُ  فَىافعَىُ وا َُ ،  لقا امرفىا هللا تعىاىل بطاععى  وطاعىة رهىول  فقىال أىو أ لى  } َوَمىآ َءاتَىاُتُم الرَُّهىوُل َف

م و ي  لنىا لىو َواتىَُّقوا هللَا ، إ َّ هللاَ َشِايُا الِعَقاِب   ، ومن اوامر هيافا رهول هللا صلهللا  هللا تعاىل علي  وعل  لل  وهلهللا 

ترك الكفىار واني ىرتن وعىا  الععامىو مع ىم فقىا رو  افى  صىلهللا  هللا تعىاىل عليى  وعلى  للى  وهىلهللام ران احىا الصىحابة 

(( ، ويف ذلىىك تنبيىى  واضىىخم علىى  خمالفىىة الكفىىار  لىىتذ ًيىىاب الكفىىار ال تلبسىى اوقىىا لىىب  ًوبىىاً معصىىفراً فقىىال لىى  ))  

 لو  .  واني رتن ومقاطعع م ، وانيعصفر : اني

  ياهة ، يصوصاً إذا تافىا على  حسىابويف منل دارام الكفار وداملع م وحرمة مواال م ، واليت يسةو ا اليو  بالس

مصىىلحة اممهللاىىة اسةايىىة ، فقىىا أاءفىىا البىىار  تعىىاىل بالىىتتر احلكىىيم لي ىىعةو لىىتا اممىىر ، فقىىال أىىو أ لىى  } يَىىآ ايىَُّ ىىا 

ُتوا  َِ َل َعُاوهللِان َوَعُاوَُّتم اولِيآَء تُلُقوَ  إلَىيِ م بِىانيََوهَِّم َوقَىا َتَفىُروا ِ َىا َأىآءَُتم مهللاىَن احلَىقهللا خُيرُِأىوَ  الرَُّهىو الَِّتيَن َءاَمُنوا ال تَىعَّ

تر بآيىىاد يععىىَوإيَّىىاُتم ا  تُؤِمنُىىوا بِىىاِ  رَبهللاُكىىم إ  ُتنىىُعم َيىىَرأُعم ِأَ ىىاهاً ِا َهىىِبيِلم َوابِع َىىآَء َمرَضىىاِت    ،   يمتينىىا الىىبعض ل

م روطة يف الععامو مل الكفار او خمالطع م او مسانيع م ، وأ و صىراحة انيعىىن يف العايىا مىن ا يىاد البينىاد الىيت 
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سىىر  علىى  انيسىىلم مسىىانية الكفىىار واني ىىرتن ، بىىو وتوأىى  مقىىاتلع م وأ ىىاهلم ، فقىىال تعىىاىل } َهىىَعِتُاوَ  َءاَيىىرِيَن 

يُلُقىوا إلَىيُكُم السَّىَلَم َوَيُكفُّىوايُرِيُاوَ  ا  يَمَمُنوُتم َويَمَمُنو  َُ  ا َقوَمُ م ُتوَّ َما رُهُّوا إىَل الِفعَنِة ُارِتُسوا ِفَ ىا ، فَىد  مَل يَععَىزُِلُكم َو

ىىُتوُلم َواقعُىلُىىوُلم حيَىىُف ًَِقفُعُةىىوُلم ، واولنِىىَك َأَعلنَىىا َلُكىىم َعلَىىيِ م ُهىىلطَافاً ُمِبينىىاً   ، ويممرفىىا حضىىرم  َُ  النىى ايىىِايَىُ م َف

صلهللا  هللا تعاىل علي  وعل  لل  وهلهللام بالس   ومقاتلة الكفار ، ا  مقاتلىة مىن يقاتلنىا ويعاهينىا فيقىول صىلهللا  هللا تعىاىل 

 (( ، وااا  : رؤو  الكفار ومفرهلا لامة . اف وا الس   واطعةوا الطعا  واضربوا ااا علي  وعل  لل  وهلهللام )) 

الل ىىم إفىىا هللا تعىىاىل عليىى  وعلىى  للىى  وهىىلهللام إىل مقاطعىىة الكفىىار يف هعالىى  ))  وي ىى فا حضىىرم هىىيافا النىى  مةهللاىىا صىىلهللا  

، الل ىىم إيىىاك فعبىىا ولىىك فصىىلم  ، وخنلىىل وفىىرتك مىىن يفتىىرك فسىىععينك وفسىىع فرك وفتىىن عليىىك االىى  تلىى  وال فكفىىرك

ول رهىول (( ، فعىابر ايىم قى ، وإليك فسع  وحنفا فرأو رمحعك وخن   عتابك إ  عتابك بالكفار ملحىق وفستا

هللا صىىلهللا  هللا تعىىاىل عليىى  وعلىى  للىى  وهىىلهللام )) وخنلىىل وفىىرتك مىىن يفتىىرك (( ، ففيىى  العوأيىى  الواضىىخم والصىىريخم علىى  

روا طاعىىة هللا تعىىاىل وافبيىىاءذ ، ولىىتا الىىاعاء يقىىو  بىى  امحنىىاف يف وتىىرلم ، ويسىىعنا َتىىضىىرورم مقاطعىىة الكفىىار الىىتين فَ 

ومجاعع م ، فليعابر القالةو   تا الىاعاء مىا فيى  ولعىوقن اممىة برؤهىال ا  علي  الكت  من يطباء انيساأا يف مجعا م

ومرؤوهي ا ا  عتاب هللا تعاىل بالكفار ملحق يف الافيا وا يرم ، وتتا ، فقا وره الن م النبو  الصىريخم عىن خمالطىة 

تىىر  هللا وأ ىى  ، إذ الكفىىار ووأىىوب مقىىاطعع م يف احلىىايف الىىت  يرويىى  حضىىرم هىىيافا ا مىىا  علىىم بىىن ايب طالىى  ،  
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وال تعىىىوهوا  - يعىىىن الكفىىىار -ال تسىىىاوولم يف اجملىىىال   )) رهىىىول هللا صىىىل  هللا عليىىى  وهىىىلم يقىىىوليقىىىول :  عىىىا 

 .((  ، وال ت  اوا أنالزلم مرضالم

مر و ىىا تقىىا  يعضىىخم لنىىا ، ا  تعىىاب هللا تعىىاىل وهىىنهللاة فبيىى  الكىىر  صىىلهللا  هللا تعىىاىل عليىى  وعلىى  للىى  هىىلهللام قىىا أاءتىىا بىىموا

مقاطعىىة الكفىىىار هياهىىىياً واقعصىىىاهياً وعسىىكرياً واأعةاعيىىىاً ، ومىىىن تلىىىك انيقاطعىىة االأعةاعيىىىة ايضىىىاً قولىىى  تعىىىاىل } َوال 

َحىىىتَّ يُؤِمنُىىوا ،  تَنِكُحىىوا انيُ ىىرَِتاِد حىىىتَّ يُىىؤِمنَّ ، َوَمَمىىٌة مؤِمنَىىٌة َيىىٌ  ِمىىن ُم ىىرَِتة  َولَىىو اعَتبَىىعُكم ، َوال تُنِكُحىىوا انيُ ىىرِِتنَ 

َلَعبٌا ُمؤِمٌن َيٌ  ِمن ُم ِرك  َوَلو اعَتىَبُكم   ، ويقىول يف ذلىك حضىرم هىيافا النى  مةهللاىا صىلهللا  هللا تعىاىل عليى  وهىلهللام وَ 

((  برلا التمة  ن اقا  مل اني ىرتن يف هيىارلم(( ويف رواية ايرن ))  من اقا  مل اني رتن فقا برلا من  التمة)) 

(( ، وتىتا يف قولى  صىلهللا  هللا  افا بر ء من تو مسلم مقيم بن ان ىر اني ىرتنهلهللام )) ، ويقول صلهللا  هللا تعاىل علي  و 

(( ، وفسىىمل هللا تعىاىل لنىىا ولكىم حسىىن االاظىة وليىىععو  مىن أىىامل اني ىرك وهىىكن معى  فدفىى  متلى تعىاىل عليى  وهىىلهللام )) 

وا هللا تعاىل يف اففسى م ، ولنعةىو اولنك التين يعسابقو  للحصول عل  تصاريخم ااترم وا قامة يف هول الكفر وليعق

معاً لعصحيخم واقل لتذ اممىة وحنىف ابناءفىا وإيوافنىا يف بى ه ال ىرب الكىافر على  تىرك بى ه الكفىر وااتىرم إىل بى ه 

ا ه   ، فصربلم عل  الفلم يف ب ه ا ه   ترع يف الارأة عنا هللا تعاىل ، لكن براءم ا ه   ورهىول هللا صىلهللا  

 علي  وهلهللام من م امر فيى  لىوا م وال حىو اىم يف ا يىرم وال فصىي  اىم يف فعىيم هللا ، وللىت  مىا ال مصىراً هللا تعاىل

عل  تقبو الكافر وبينع  وما يصنل وما يقول ، فتترذ حبايف حضىرم هىيافا رهىول هللا صىلهللا  هللا تعىاىل عليى  وهىلهللام )) 
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وفقىول مصىحاب اللحى  (( ،  رم وال ينفعى  عةلى  شىينافةن لو  الكفرم ف و مىل الكفى، تو فف  س ر عل  لوالا 

والعةىىىالم انيقيةىىىن يف بىىى ه ال ىىىرب الكىىىافر حبتىىىة الىىىاعون وا رشىىىاه ، ا  حضىىىورتم يف بىىى ه افريقيىىىا والصىىىن ومنىىىل 

مح د العنص  اليت مياره ا ال رب الكافر مىن يى ل هويىل وإمىراض ال ىعوب انيسىلةة لنىاك ، افضىو مىن ا ىاذتم 

بىى ه الكفىىر ، واهىىعقووا بىىممعكم واهيلىىوا بىى ه ال ىىرب الكىىافر فىىاسن ، اقىىو  لكىىم مىىن العىىي  في ىىا اذالء معكنىىاً يف 

حيكةكىىم ههىىعورلم الصىىلي  فىىد  ذلىىك هايىىو يف تىىو  الكفىىار ، بسىىم هللا الىىرمحن الىىرحيم } يىىآ ايُّ ىىا الَّىىِتيَن َءاَمنُىىوا ال 

ىىُتوا اليَىُ ىىوَه َوالنََّصىىاَرن اولِيىىآَء ، بَعُضىى َِ ُ م اولِيىىآُء بَعىىض  ، َوَمىىن يَىعَىىىَواَُّم مهللاىىنُكم فَدفَّىىُ  ِمىىنُ م ، إ َّ هللاَ ال يَ ىىِان الَقىىوَ  تَىعَّ

 الفَّاِلِةَن   ، وهللا اترب وليَسم االاهنو  .             

 

 


