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:امللخـــ�ص
تناولت هذه الدرا�سة مو�ضوع املقاطعة االقت�صادية من وجهة نظر الفقه الإ�سالمي هادفة �إىل �إظهار
 وقد ظهر للباحث �أن املقاطعة امتناع عن معاملة �آخر اقت�صادياً وفق نظا ٍم جماعي،وجتلية حكم ال�رشع فيها
، وب�أن حكمها يختلف تبعًا لعدة حاالت.مر�سوم بهدف ال�ضغط عليه لتغيري �سيا�سته جتاه ق�ضية من الق�ضايا
 وظروف ال�رشاء بح�سب، وبلد املنتج وطبيعة عالقته مع امل�سلمني �سلمًا وحربًا،من ذلك حال ال�سلع وطبيعتها
 ومن حيث النتيجة املرتتبة على القيام بها من جهة امل�صالح واملفا�سد،الهيمنة على ال�سوق الإ�سالمية من عدمها
 ولقد تو�صلت هذه الدرا�سة �إىل �أن م�رشوعية هذه املقاطعة مرتبطة ب�رشوط و�ضوابط يلزم الأخذ بها.احلا�صلة
.ل�ضمان جناحها وحتقيق مقا�صدها

Abstract :
This study addressed the issue of economic boycott from the standpoint of Islamic Fiqh, aiming at elucidating the judgment of Shar’s (Islamic
jurisprudence). The researcher shows boycott means one’s abstaining from
dealing with another economically, according to a planned collective system,
with the goal of putting pressure on the other so that they change their policy
towards an issue. He also shows that judgment varies depending on different
cases, among which are the goods and their nature, the country of producer
and relationship with Muslims, in peace or war, conditions of purchase according to monopoly over the Islamic market or its absence. It also depends
on the outcome of its implementation with regard to the resultant advantages
and disadvantages. The study concludes with the legitimacy of this boycott
is linked to conditions and constraints that must be followed in order to guarantee its success and objectives.
dr.sohail_sh@yahoo.com
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املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �إمام
املهتدين ،و�سيد املر�سلني ،نبينا حممد وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني..وبعد:
ف�إن املقاطعة االقت�صادية من الأ�ساليب القدمية
احلديثة يف التعبري عن االحتجاج وعدم الر�ضا ،حيث
جل�أت �إليه �شعوب عديدة عرب التاريخ ،كما �أنه قد جل�أ
�إليه امل�ست�ضعفون يف الوقت احلا�رض ،فحينما �أراد
امل�رشكون يف �صدر الإ�سالم حماربة النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم يف مكة ،كان مما حاربوه ب�سالح املقاطعة،
حيث قاطعوه و�أ�صحابه وممن انت�رص له من �أهله،
وحا�رصوهم يف �شعب �أبي طالب ،فامتنعوا عن
معاملتهم بيعًا و�رشاءً ،ومل يزوجوهم� ،أو يتزوجوا
منهم(.)1
ولعد املقاطعة من �أهم �أ�سلحة احلرب االقت�صادية
ف�إنها غالباً ما ت�ستخدم كو�سيلة �سلمية �ضد دول
حماربة ومعادية ،بغية �إ�ضعاف قوتها ،وك�رس
�شوكتها� ،أو �إرغامها على كف عدوانها وتغيري
�سيا�ستها .ونظراً لأهمية مو�ضوع املقاطعة
االقت�صادية ،وت�أثريه الكبري ،وتعدد مباحثه الفقهية،
وحاجة املجتمع ب�أ�رسه �إىل �أحكامه� ،سواء �أكانوا
جتاراً �أم م�ستهلكني ،و�سواء على ال�صعيد ال�شعبي
�أم القيادي ،فقد جاءت هذه الدرا�سة من جانب فقهي
�رشعي ،تهتم بالفقه والدليل ،والأخذ بال�سيا�سة
ال�رشعية ،والنظرة امل�صلحية املقا�صدية.
ومن هنا ،فقد جاءت هذه الدرا�سة حتت عنوان:
((مدى م�رشوعية املقاطعة االقت�صادية يف الفقه
الإ�سالمي)) مت�ضمنة ما ي�أتي:

�أهمية املو�ضوع و�أ�سباب اختياره
تربز �أهمية املو�ضوع و�أ�سباب اختياره فيما ي�أتي:
.1م�سا�س هذا املو�ضوع بحياة النا�س املعا�رصة،
وهو لي�س بعيدًا عن واقعهم وم�شاهدتهم.
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 .2ت�سهم هذه الدرا�سة يف بيان عظمة الإ�سالم ،و�أنه
دين �صالح لكل زمان ومكان ،وهو قادر على بيان
احللول املالئمة لكل ما تطرحه املجتمعات من م�سائل
وم�شكالت ،فلي�ست تنزل يف �أحد من �أهل دين اهلل نازلة
�إال ويف كتاب اهلل الدليل على �سبيل الهدى فيها(.)2
.3قلة تناول هذا املو�ضوع بدرا�سة �رشعية م�ستقلة
تعاجله رغم �أهميته واحلاجة �إليه.
.4القناعة بوجوب خدمة الفقه الإ�سالمي ،وذلك
بتناول جزئياته ودرا�ستها درا�سة متعمقة.

و�أما منهج البحث فلقد كان كالآتي:
.1ت�صوير امل�س�ألة املراد بحثها ت�صويراً دقيقاً قبل
بيان حكمها ،ليت�ضح املق�صود من درا�ستها.
.2الرتكيز على مو�ضوع البحث وجتنب اال�ستطراد.
.3العناية ب�رضب الأمثلة خا�صة الواقعية.
.4االعتماد على املنهج اال�ستقرائي والو�صفي.
.5الرجوع �إىل امل�صادر الأ�صلية و�أمهات الكتب،
وخا�صة يف �أخذ الآراء من املذاهب وذلك ب�أخذ ر�أي
كل مذهب من م�صادره املعتمدة مع ذكر �أدلتهم من
كتبهم ،مع املناق�شة والرتجيح املبني على قوة الدليل
و�سالمته من املعار�ضة.
.6االهتمام بعزو الآيات القر�آنية �إىل مواطنها يف
الكتاب العزيز ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�رشيفة.

الدرا�سات ال�سابقة
تعد هذه امل�س�ألة من م�ستجدات هذا الع�رص ونوازله،
حيث تناول �أحكامها وبع�ض املباحث املتعلقة بها
العلماء املعا�رصون من خالل الفتاوى واملقاالت
والن�رشات ومن ذلك ما ي�أتي:
 .1فتاوى العلماء ومنهم(ح�سب الرتتيب الهجائي):
ال�شيخ �أحمد كفتارو مفتي �سوريا ال�سابق ،وال�شيخ
جاد احلق علي جاد احلق �شيخ الأزهر الأ�سبق،
والدكتور ح�سني ح�سني �شحاتة الأ�ستاذ بجامعة
الأزهر ورئي�س ق�سم املحا�سبة الأ�سبق فيها ،والفتوى

د.سهيل االمحد،مدى مشروعية املقاطعة ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)7العدد (،)1ص (2012،)203-181

ال�صادرة عن رابطة علماء فل�سطني ،الدكتور �سعود
بن عبد اهلل الفني�سان عميد كلية ال�رشيعة بجامعة
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية �سابقاً ،والدكتور
�سلمان العودة امل�رشف العام على موقع الإ�سالم
اليوم ،وال�شيخ عبد اهلل بن عبد الرحمن اجلربين
ع�ضو هيئة كبار العلماء بال�سعودية ،وال�شيخ في�صل
املولوي رئي�س املجل�س الأوربي للإفتاء وع�ضو
االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني ،والدكتور حممد
�سعيد رم�ضان البوطي �أ�ستاذ ال�رشيعة بجامعة
دم�شق ،وال�شيخ حممد نا�رص الدين الألباين،
والدكتور حممد ن�رص فريد وا�صل مفتي م�رص
ال�سابق ،والدكتور م�صطفى ديب البغا �أ�ستاذ احلديث
وعلومه يف كلية ال�رشيعة بجامعة دم�شق ،والدكتور
وهبه الزحيلي �أ�ستاذ الفقه و�أ�صوله بجامعة دم�شق،
والدكتور يو�سف القر�ضاوي(.)3
والناظر يف هذه الأقوال والفتاوى يجد:
�أ .ذهاب �أكرث �أ�صحابها �إىل جواز املقاطعة واعتبارها
عمال من �أعمال اجلهاد عموما و�أ�سلوبا من �أ�ساليبه
املعا�رصة وب�أن الإ�سالم قد �رشع ما ي�سمى باحلرب
االقت�صادية واحل�صار االقت�صادي للت�أثري يف �أموال
العدو واقت�صاده وجتارته ،على اختالف بينهم
يف طريقة اال�ستدالل وما �ساقوه من �أدلة على ذلك،
و�أي�ضا ما كان من �رشوط لهم ب�ش�أنها كذلك.
ب .من هذه الأقوال من ف�صل يف حكمها ف�أجازها
يف �أحوال دون �أخر و�ضد كافر معني دون غريه.
وبح�سب ال�سلع املقاطعة من حيث كونها �رضورية �أم
حاجية �أم حت�سينية.
 .2ومن الر�سائل العلمية اجلامعية هناك ر�سالة
ماج�ستري مقدمة من تركي بن عبد اهلل بن فهد
الر�شودي يف الفقه املقارن باملعهد العايل للق�ضاء/
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية� ،إ�رشاف
ف�ضيلة الدكتور :حممد بن جرب الألفي للعام
اجلامعي1425/ 1424ﻫ .والتي مل يتمكن الباحث
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من االطالع عليها� .إال �أنه اطلع على ملخ�صها والذي
حتدث فيه الباحث عن امل�سائل الآتية:
تعريف املقاطعة االقت�صادية .نبذة تاريخية يف
ا�ستخدامها� ،أ�سبابها و�أهدافها ,وفوائدها ،و�أنواعها
التعامل املايل مع الأعداء ،وقواعد يف التعامل املايل
معهم ،و�سائل التعامل املايل معهم� .رشوط التعامل
املايل مع الأعداء� .أنواع الب�ضائع.
حكم املقاطعة االقت�صادية من جهة الإمام .ومن جهة
نوع الب�ضاعة .ومن جهة حتقق انتفاع العدو يف حال
ال�رشاء .ومن جهة طريقة ال�رشاء.
املعا�رصون واملقاطعة (فتاوى وبيانات املعا�رصين).
و�أبعاد املقاطعة االقت�صادية و�سبل تدعيمها
 .3كتاب املقاطعة االقت�صادية درا�سة �رشعية للدكتور
هاين بن عبد اهلل جبري ،طبع دار الف�ضيلة ،الريا�ض،
دار الهدى ،املن�صورة ،م�رص ،ط1،2006م ،حيث
تناول :تعريف مقاطعة الب�ضائع ،حكم التعامل مع
الكفار ،وقواعد �رشعية يف التعامل مع الكفار ،حكم
مقاطعة الكفار يف البيع وال�رشاء ،من جهة الإمام.
ومن جهة نوع الب�ضاعة .ومن جهة حتقق انتفاع
العدو يف حال ال�رشاء .ومن جهة طريقة ال�رشاء.
فتاوى بع�ض املعا�رصين.
وهذه اجلهود على عظيم فائدتها ومنزلة القائلني
بها �إال �أنها مل تتناول هذه امل�س�ألة من جوانبها
املتعددة واقت�رصت يف بع�ضها على بيان امل�رشوعية
للمقاطعة من عدمها مع ذكر الأدلة على ذلك� .أو
�أنها تناولت بع�ضها مع �شيء من التفاوت يف طرح
املباحث والنظرة الت�أ�صيلية ملتعلقات البحث املتعددة،
ولذلك فهي حتتاج �إىل ترتيب وبيان وربط ما يجري
على �أر�ض الواقع من �صور م�ستجدة للمقاطعة
االقت�صادية مبا قاله الفقهاء قدميًا وحديثًا؛ وكذلك
معاجلة ق�ضايا املقاطعة من خالل ما ي�أتي:
�أوال :عر�ض للمو�ضوع مع ال�رشح املف�صل .
ثانيا :جتلية وبيان احلكم ال�رشعي يف هذا املو�ضوع
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مع تناول الأدلة وبيان درجتها قدر الإمكان.
ثالثا :طرح موا�ضيع مل تطرح �سابقا �أو طرحت
باخت�صار وهذا متمثل يف الآتي:
 .التعريف باملقاطعة وبيان �صورها الإيجابية
وال�سلبية
 .بيان ملحة تاريخية عن املقاطعة عمومًا وتاريخها يف
الواقع الفل�سطيني خ�صو�صًا
 .معاجلة �أ�سباب املقاطعة االقت�صادية ،و�أهدافها
 .حكم املقاطعة من حيثيات هي:
�أ .كون ال�سلعة املباعة �أو امل�شرتاة من باب احلالل �أم
احلرام �رشعًا.
ب .حال التعامل االقت�صادي و�أثره يف قوة الكفار
على حرب امل�سلمني.
ت .كون ال�سلع املراد �رشا�ؤها من باب ال�رضوريات
�أو احلاجيات �أو التح�سينيات.
ث.املقاطعة حال قيام احلرب بني امل�سلمني والكفار.
ج� .أن املقاطعة �سيا�سة عامة للدولة يف التعامل
االقت�صادي مع غريها.
ح .اختالف حكم املقاطعة تبعًا للهيمنة على االقت�صاد
الإ�سالمي من عدمها.
خ .اختالف حكم املقاطعة االقت�صادية تبعًا للم�صالح
واملفا�سد املرتتبة.
.بيان ال�ضوابط ال�رشعية التي حتكم �أعمال املقاطعة
االقت�صادية
.احلديث عن الآثار املرتتبة على القيام باملقاطعة
االقت�صادية.

حمتوى البحث

وقد جاء هذا البحث � -إ�ضافة للمقدمة واخلامتة  -يف
خم�سة مباحث وذلك على النحو الآتي:
املبحث الأول :ماهية املقاطعة االقت�صادية
املبحث الثاين� :أ�سباب املقاطعة االقت�صادية،
و�أهدافها.
املبحث الثالث :حكم املقاطعة االقت�صادية.
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املبحث الرابع :ال�ضوابط ال�رشعية التي حتكم �أعمال
املقاطعة االقت�صادية.
املبحث اخلام�س :الآثار املرتتبة على القيام باملقاطعة
االقت�صادية.
وبيان هذه املباحث وما يتعلق بها من م�سائل فيما
ي�أتي:

املبحث الأول :ماهية املقاطعة االقت�صادية
يعد م�صطلح املقاطعة االقت�صادية من امل�صطلحات
املعا�رصة ،التي ت�ستعمل يف ميادين املقاومة ال�سلبية،
الداخلة يف �أبواب منع الظلم الواقع على الإن�سانية.
ومبا �أن القر�آن الكرمي قد دعا للنيل من الأعداء؛ يف
قول اهلل تعاىل" :وال ينالون من عدو نيال �إال كتب
لهم به عمل �صالح"( ،)4وعلى اعتبار �أن كلمة "نيل"
يف الآية جاءت عامة ،لت�شمل كل نيل يحقق ذلك،
من نيل مادي �أم معنوي �أم اقت�صادي؛ كان من
الالزم بحث النيل االقت�صادي من جانب االمتناع
وال�سلب املتمثل باملقاطعة االقت�صادية ،من خالل
ما يعنيه هذا االمتناع املعا�رص ،من حيث املعنى
اللغوي واال�صطالحي ،و�أي�ضا ذكر ملحة تاريخية
عن وقوعها ،وكذلك �أنواعها و�أ�سبابها ،وبيان هذه
الأمور مما يظهر املاهية فيما ي�أتي:

املطلب الأول :املق�صود باملقاطعة االقت�صادية
الفرع الأول :املقاطعة يف اللغة
فهي مفاعلة من القطع ،يقال :قطعه يقطعه قطعاً،
بع�ض
والقطع� :إبانة بع�ض �أجزاء اجلرم من ٍ
ف�صالً( ،)5والقطع والقطيعة :الهجران �ضد الو�صل .
الفرع الثاين :املقاطعة يف اال�صطالح
فقد عرفت ب�أنها :و�سيلة من و�سائل ال�ضغط
اجلماعي ،الغر�ض منها؛ االمتناع عن التعامل
اجتماعيا� ،أو اقت�صاديا مع �شخ�ص �أو جماعة ما،
�إبرازا لروح ال�سخط وعدم الر�ضا.)7(..
وقيل ب�أنها :قطع العالقة االقت�صادية واالجتماعية
() 6
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مع طرف �آخر وفق نظام جماعي مر�سوم( .)8وعرفت
املقاطعة االقت�صادية :ب�أنها رف�ض التعامل مع
�شخ�ص �أو منظمة �أو دولة ،وت�شمل معظم �أنواع
املقاطعة رف�ض �رشاء منتجات �رشكة �أو دولة ،وعادة
ما تلج�أ �إىل املقاطعة نقابات العمال وجمموعات
امل�ستهلكني ،واحلكومات؛ لإجبار �رشكة �أو حكومة
(.)9
للتغيري من �سيا�ستها
وبناء على ما �سبق؛ ف�إن املقاطعة االقت�صادية تعني:
امتناع امل�سلمني عن معاملة الأعداء اقت�صاديًا،
بهدف رد عدوانهم ،ومنع ظلمهم ،واالحتجاج على
�سيا�ستهم �ضد امل�سلمني ،وحتى الو�صول �إىل الت�أثري
فيهم ،وحتقيق م�صالح مطلوبة.
والذي يظهر �أن املقاطعة باملعنى اال�صطالحي
يلتقي مع معناها اللغوي على اعتبار �أن كليهما فيه
معنى الهجران والف�صل بني �أمرين� ،إال �أن املعنى
اال�صطالحي يظهر م�س�ألة الرف�ض بق�صد رد العدوان
ومنع الظلم ،وبالتايل ف�إن املعنى اال�صطالحي �أخ�ص
من املعنى اللغوي لتناوله �أهداف املقاطعة ومقا�صدها
امل�رشوعة.
الفرع الثالث :العالقة بني املقاطعة االقت�صادية
والعقوبات االقت�صادية
تعرف العقوبات االقت�صادية ب�أنها جزاء �ضار يقع
على الأموال �أو املوارد االقت�صادية نتيجة ممار�سات
خاطئة تخرج عن املنهج ال�سليم( ،)10وقد تكون هذه
العقوبات يف �صورة فر�ض ر�سوم جمركية مرتفعة
على املنتجات امل�ستوردة من هذه الدولة ،وقد تكون
هذه الر�سوم على بع�ض املنتجات فقط( ،)11ولذلك
فالعقوبات االقت�صادية :تكون �أخف يف حدتها من
املقاطعة االقت�صادية حيث �إنها ال متنع من دخول
املنتجات ب�شكل تام و�إمنا ت�ضيق عليها �أو تفر�ض
قيودًا ،بخالف املقاطعة التي متنع من دخولها ،ومن
�أهم ما مييز العقوبات االقت�صادية عن املقاطعة؛ �أن
احلكومات هي التي متار�س العقوبات االقت�صادية
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وتفر�ضها ولي�ست ال�شعوب ،بخالف املقاطعة التي
ميكن �أن تتم على امل�ستويني ال�شعبي والر�سمي.

املطلب الثاين� :صور املقاطعة االقت�صادية
تتمثل املقاطعة االقت�صادية املعا�رصة مبجموعة من
املبادئ و الإجراءات التي ترمي �إىل عدم الدخول يف
�أية عالقات اقت�صادية مع العدو بطريق مبا�رش �أو غري
مبا�رش ،وذلك بهدف حرمان اقت�صاده من الفوائد
التي ميكن �أن ترتتب على هذا التعامل .كما وترمي
هذه املبادئ �إىل متابعة عالقات العدو االقت�صادية
الدولية والت�أثري عليها بهدف �إ�ضعاف فر�ص منو
اقت�صاده ،وذلك عن طريق ا�ستخدام بع�ض الأ�سلحة
االقت�صادية( .)12ومن هنا؛ كان للمقاطعة االقت�صادية
وجهان (�صورتان)(:)13
�أحدهما �سلبي؛ ويعني عدم الدخول يف �أية عالقات
اقت�صادية مع العدو �سواء يف امليدان التجاري �أو املايل
�أو النقدي ،حيث يحظر كل �شكل من �أ�شكال التعامل
التجاري معه (ت�صديرًا وا�ستريادًا ) ،كما يحظر كل
�شكل من �أ�شكال التعامل يف ميدان املعامالت املالية
وامل�رصفية.
وثانيهما� :إيجابي؛ ويتمثل هذا الوجه ب�أمور هي(:)14
 .1منع ر�ؤو�س الأموال من التدفق �إىل الدولة املعتدية،
و�إغراء املوجود فيها للهرب منها.
..2العمل على مناف�سة الدولة املعتدية يف �أ�سواق
�صادراتها.
 .3عرقلة ح�صول الدولة املعتدية على املواد الأولية
الالزمة ل�صناعاتها.
وقد تكون هذه املقاطعة �شعبية �أو ر�سمية.ف�أما
املقاطعة ال�شعبية؛ فهي عبارة عن حركة �شعبية
تتوالها اجلمعيات والهيئات وال�شخ�صيات العربية
والإ�سالمية ،ت�شجع على االمتناع عن معاملة الأعداء
اقت�صاديًا �أو اجتماعيًا �أو ثقافيًا.
و�أما الر�سمية؛ فهي تكون على م�ستوى احلكومات
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والدول ،مثل مكتب املقاطعة باجلامعة العربية� ،أو
املقاطعة الدبلوما�سية(.)15

املطلب الثالث :ملحة تاريخية حول املقاطعة
االقت�صادية املعا�صرة
من الأمثلة التاريخية على املقاطعة االقت�صادية
عموما :منوذج الزعيم امل�رصي �سعد زغلول( ،)16يف
مقاطعة الب�ضائع الإجنليزية بعد ثورة  ،19ولقد
حقق هذا النموذج مقا�صده امل�رشوعة �ضد املعتدين،
ومنها التحرر واملحافظة على الهوية الوطنية بالرغم
من اخل�سائر االقت�صادية امل�ؤقتة والتي �أعقبها
مكا�سب عظيمة(.)17
و�أي�ضا ما فعلة ال�سيا�سي الهندي غاندي(� )18ضد
ح�ض املواطنني الهنود
اال�ستعمار الربيطاين ،عندما ّ
على �صنع مالب�سهم ب�أنف�سهم باال�ستعانة باملغزل
اليدوي ،وكان يقول كلمته امل�شهورة "كلوا مما
تنتجون والب�سوا مما ت�صنعون وقاطعوا ب�ضائع
العدو"(.)19و�أما تاريخ املقاطعة االقت�صادية يف الواقع
الفل�سطيني؛ ف�إن فكرتها تعود �إىل عام 1922م ،وذلك
حينما قاطع �أهل فل�سطـني ال�سلع اليهودية وذلك ردا
على مقاطعة اليهود لل�سلع العربية(.)20ويف خالل
ثورة 1936م جل�أ �أبناء فل�سطني �إىل مقاطعة املنتجات
اليهودية ،وذلك على امل�ستوى ال�شعبي ،وبوازع
وطني كان مبثابة رد فعل ملحاوالت اال�ستيطان
ال�صهيوين يف فل�سطني ،وحماوالت بناء �صناعة
يهودية ت�ساهم يف ا�ستيعاب املهاجرين اليهود من
دول العامل يف فل�سطني(.)21ويف الواليات املتحدة
الأمريكية خالل الفرتة (1955-1956م)؛ قاطع
ال�سود يف مدينة مونتجمري بوالية �ألباما نظام
�سري حافالت املدينة مما ق�ضى على �سيا�سة الف�صل
االجتماعي داخل احلافالت منذ ال�ستينات(�.)22إذاً؛
فاملقاطعة االقت�صادية املعا�رصة ،لي�ست جديدة
العهد بال�شعوب العربية خا�صة ،وال الغربية عامة،
بل ا�ستخدمت عند �شعوب عدة وب�أ�سباب عدة يق�صد
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كل من يقوم بها �إىل احتجاج �أو رف�ض لتعامل� ،أو رد
عدوان �أو حتقيق م�صالح.

املبحث الثاين� :أ�سباب املقاطعة االقت�صادية،
و�أهدافها

الناظر يف واقع امل�سلمني املعا�رص من حيث مواقفهم
يف الدفاع عما اعتدي عليه من حرماتهم ومقد�ساتهم؛
يرى �أن ما يقوم به امل�سلمون من مقاطعة اقت�صادية
لعدوهم يرجع لأ�سباب عدة؛ منها ما ي�أتي(:)23
�أوال� :أن هذا هو ال�سالح املتاح لهم ،والقدر املمكن
من اجلهاد ،وقد قال اهلل تعاىل" :و�أعدوا لهم ما
ا�ستطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو
اهلل وعدوكم"( .)24فلم ي�أمرنا اهلل تعاىل �إال ب�إعداد
امل�ستطاع ،ومل يكلفنا ما ال طاقة لنا به ،ف�إذا تعذر
نوع من اجلهاد ال قدرة للم�سلمني عليه؛ مل يعذروا
�أبدا فيما يقدرون عليه منه ،ويف احلديث ال�صحيح:
"�إذا �أمرتكم ب�أمر ف�أتوا منه ما ا�ستطعتم"(.)25ثانيا:
�إن التعامل مع الأعداء من حيث البيع لهم وال�رشاء
منهم ،وال�سفر �إليهم كذلك؛ ي�شد من �أزرهم ،ويقوي
دعائم اقت�صادهم ،ومينحهم قدرة على ا�ستمرار
العدوان على امل�سلمني ،مبا يربحون من وراء
التعامل معهم ،وما يجنون ب�سببه �أي�ضا من مكا�سب
مادية و�أخرى معنوية ال تقدر مبال ،ومن هنا كان هذا
التعامل لونا من التعاون معهم على الإثم والعدوان
املحرم يف قوله تعاىل " :وتعاونوا على الرب والتقوى
وال تعاونوا على الإثم والعدوان .) 26("..ولذا؛ كان يف
املقاطعة منع لهذا التعاون ،وحماية للم�سلمني من �أن
يقعوا يف �أ�سبابه.
ثالثا� :إن التعامل مع الأعداء املغت�صبني ا�ستقباال
لهم يف ديار امل�سلمني ،و�سفرا �إليهم يف ديارهم؛
يك�رس احلاجز النف�سي بني امل�سلمني وبينهم ،ويعمل
ـ مب�ضي الزمن ـ على ردم الفجوة التي �أوجدها
االغت�صاب والعدوان ،والتي من �ش�أنها �أن تبقي
جذوة اجلهاد م�شتعلة يف نفو�س الأمة ،حتى تظل
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الأمة توايل من واالها وتعادي من عاداها ،وال تتوىل
عدو اهلل وعدوها املحارب لها ،املعتدي ،وقد قال
تعاىل":يا �أيها الذين �آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم
�أولياء"( .)27وهذا ما يعربون عنه بـ (التطبيع)� ،أي
جعل العالقات بني امل�سلمني و�أعدائهم (طبيعية)،
ك�أن مل يقع منهم اغت�صاب وال عدوان.
رابعا� :إن اختالط الأعداء بامل�سلمني ،واختالط
امل�سلمني بهم؛ بغري قيد وال �رشط؛ يحمل معه
�أ�رضارا خطرية ،وتهديدا للمجتمعات الإ�سالمية،
بن�رش الف�ساد والرذيلة والإباحية التي ربوا عليها،
و�أتقنوا �صناعتها و�إدارة فنونها ،وما وراءها من
�أمرا�ض قاتلة فتاكة ،مثل الإيدز وغريه ،..وهم قوم
يخططون لهذه الأمور ويحددون �أهدافهم ،لتحقيقها
بخبث وذكاء ،وامل�سلمون يف غفلة من �أمرهم .لهذا
كان �سد الذرائع �إىل هذا الف�ساد املتوقع فري�ضة
و�رضورة ،فري�ضة يوجبها الدين ،و�رضورة يحتمها
الواقع(.)28ومن هنا كان �إجراء املقاطعة االقت�صادية
يحقق عدة �أهداف منها ما ي�أتي(:)29
1ـ الأهداف ال�سيا�سية :املقاطعة ر�سالة �سيا�سية تعني
�أن املقاطع يرف�ض �سيا�سة الظلم والعدوان والهيمنة
جتاه �أمته.
2ـالأهداف االقت�صادية :الإ�رضار ب�رشكات الدول
الظاملة واملعتدية اقت�صاديا ،كما �أن من �ش�أن
املقاطعة �أن حتافظ على ثروتنا الب�رشية ،والطبيعية
وتوظيفهما التوظيف الأمثل خلري هذه الأمة.
3ـالأهداف الثقافية :احلفاظ على هوية �أمتنا العربية
الإ�سالمية وثوابتها القومية والتاريخية.
والناظر يف هذه الأهداف يجد �أنها ت�صف �إجراء
املقاطعة االقت�صادية ب�أنه �إجراء الدول ال�ضعيفة
التي قد حتجم حكوماتها بدافع ال�ضعف عن فر�ض
عقوبات اقت�صادية على �أعدائها ،ولذا ف�إن هذه
(
امل�س�ؤولية ـ �أحيانًاـ تنتقل من احلكومات �إىل الأفراد
 )30ل�ضمان حتقيقها.
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املبحث الثالث :حكم املقاطعة االقت�صادية
بحثت ال�رشيعة الإ�سالمية �أحكام منع العدوان،
وجهاد املعتدين يف الإ�سالم ،من خالل ن�صو�صها
ال�رصيحة ،ومقا�صدها العامة ،وقواعدها ال�صاحلة
لكل زمان ومكان ،ولذلك فهي مل تدع باباً من �أبواب
ا�ستجالب التطور وبناء الذات وا�ستقرار املجتمعات
�إال طرقته ونظمته؛ �إعماال ملبد�أ جلب امل�صالح ودرء
املفا�سد ،ومنع ال�رضر وال�رضار ،وهي كذلك مل ترتك
خرياً يحقق الرفاهية امل�رشوعة �إال ودلت عليه ،وما
تركت �رشاً يبعد العبد من ربه �إال منعته وحذرت منه.
وامتثاال لهذا الأ�صل يف �صالح ال�رشيعة لكل زمان
ومكان ولزوم بيان حكم امل�سائل امل�ستجدة كان البد
من بحث حكم املقاطعة االقت�صادية لب�ضائع العدو
و�سلعه ومنتجاته من حيث �رشا�ؤها ،وكذلك من
حيث بيعه ملا ينتجه امل�سلمون من �سلع م�شابهة �أو
غري ذلك.
و�إن املت�أمل يف حكم املقاطعة االقت�صادية؛ يظهر له �أن
هذا احلكم يختلف تبعًا لأحوال متعددة ،وبيان ذلك
فيما ي�أتي من مطالب:

املطلب الأول :كون ال�سلعة املباعة �أو امل�شرتاة
من باب احلالل �أم احلرام �شرعً ا.

ف�إذا كانت ال�سلعة املق�صودة يف التعامل التجاري
من نوع املحرمات يف الإ�سالم؛ كاخلمر والأ�صنام
وامليتة واخلنزير ،و�أفالم ن�رش الفواح�ش والف�ساد،
واملخدرات؛ ف�إن التعامل التجاري يف هذه احلالة
ال يجوز ،م�صداقا لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم" :
�إن اهلل ور�سوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير
والأ�صنام"( ،)31وملا رويَ :ل َع َن ر�سول اللهَّ ِ �صلى اهلل
عليه و�سلم :يف الخْ َ ْم ِر َع�شرَ َ ةً َعا�صرِ َ َها َو ُم ْع َت�صرِ َ َها
َوالمْ َ ْع ُ�صو َر َة له َو َحا ِم َل َها َوالمْ َ ْح ُمو َل َة له َو َبا ِئ َع َها
َوالمْ َ ْب ُيو َع َة له َو َ�سا ِق َي َها َوالمْ ُ ْ�س َتقَا َة له حتى َع َّد َع�شرَ َ ةً
من هذا ال�ضرَّ ْ ِب"(.)32ويف هذه احلالة جتب املقاطعة
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االقت�صادية ،على اعتبار �أن ال�سلع املطلوبة يف
التعامل التجاري من نوع املحرمات يف الإ�سالم.
و�أما �إذا كانت ال�سلع املراد �رشا�ؤها �أو بيعها مما كان
حالال كالطعام ب�أنواعه والثياب والأثاث ونحو ذلك،
ومما هو من غري دائرة ما يقوي الكافر على حرب
امل�سلم من ال�سلع كاحلديد وما يف معناه؛ ف�إن الظاهر
جواز هذا التعامل التجاري بني امل�سلمني والكفار من
حيث الأ�صل.
جاء يف قوانني الأحكام ال�رشعية�" :إذا قدم �أهل
احلرب بالدنا جاز ال�رشاء منهم؛ �إال �أنه ال يباع منهم
ما ي�ستعينون به على احلرب ويرهبون به امل�سلمني
كاخليل وال�سالح والألوية واحلديد والنحا�س.)33("..
وجاء يف الأم " :ال يحرم يف بالد احلرب بيع رقيق
وطعام ،وال �شيء غريه"(.)34قال ابن حجر « :جواز
معاملة الكفار فيما مل يتحقق حترمي عني املتعامل
فيه وعدم االعتبار بف�ساد معتقدهم ومعامالتهم فيما
بينهم »(.)35ومما يدل على جواز التعامل التجاري مع
الكفار يف هذه احلالة من حيث الأ�صل؛ ما ي�أتي من
�أدلة:
1ـعموم قوله تعاىل":و�أحل اهلل البيع وحرم الربا"(،)36
فهذا ن�ص يف جواز البيع عمومًا ،و�إن كان من يعقده
من غري امل�سلمني.
 2ـ ما روي عن عبد الرحمن بن �أبي بكر ر�ضي اهلل
عنهما قال :كنا مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم،:
ثالثني ومائة ،فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
"هل مع �أحد منكم طعام؟" ،ف�إذا مع رجل �صاع من
طعام �أو نحوه ،ف ُعجن ،ثم جاء رجل م�رشك ،م�شعان
طويل ،بغنم ي�سوقها ،فقال النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم" ::بيعا �أم عطية� ،أو قال� :أم هبة؟" ،قال :ال،
بل بيع ،فا�شرتى منه �شاة .)37("..وقد ب ّوب البخاري
على هذا احلديث يف �صحيحه :باب البيع وال�رشاء مع
( .)38
امل�رشكني و�أهل احلرب
 3ـ وقد �أمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� :سلمان
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الفار�سي ب�أن يكاتب ،واملكاتبة �أن ي�شرتي العبد
(.)39
نف�سه من �سيده ،وكان �سيده يهودياً
 4ـ وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال :تويف ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،:ودرعه مرهونة عند يهودي
(.)40
على ثالثني �صاعاً من �شعري لأهله
 5ـ وعن عائ�شة ـ ر�ضي اهلل عنها ـ �أن النبي �صلى اهلل
(.)41
عليه و�سلم :ا�شرتى من يهودي طعاماً �إىل �أجل

املطلب الثاين :حال التعامل االقت�صادي و�أثره
يف قوة الكفار على حرب امل�سلمني
ويظهر هذا التعامل؛ يف بيع امل�سلم للكفار ما
ي�ستعينون به على قتال امل�سلمني من �سالح ،وما
يكون �أ�صل مادته� ،أو ما هو يف معنى ال�سالح
كاحلديد ،وما �شابه ذلك.
وحكم هذه احلالة؛ �أن اتفاق الفقهاء قد انعقد على
حرمة بيع ال�سالح للكافر( ،)42وهذا ما يظهر من
خالل كالمهم :جاء يف ال�سري الكبري ":وال ب�أ�س ب�أن
يبيع امل�سلمون من امل�رشكني ما بدا لهم من الطعام
والثياب ،وغري ذلك �إال ال�سالح ،والكراع وال�سبي،
�سواء دخلوا �إليهم ب�أمان �أم بغري �أمان.)43("..وجاء
يف قوانني الأحكام ال�رشعية�":إذا قدم �أهل احلرب
بالدنا جاز ال�رشاء منهم؛ �إال �أنه ال يباع منهم ما
ي�ستعينون به على احلرب ويرهبون به امل�سلمني
كاخليل وال�سالح والألوية واحلديد والنحا�س.)44("..
وجاء يف املجموع" :و�أما بيع ال�سالح لأهل احلرب
فحرام بالإجماع"(.)45ومما يدل على حرمة بيع
امل�سلمني ال�سالح للكافر ،وما ي�ستعني به على قتال
امل�سلمني من �أدوات و�أ�ساليب حربية؛ �أن هذا البيع
من باب املعاونة على الإثم والعدوان ،وقد نهى
اهلل �سبحانه �أن يعاون �أحد على قتال امل�سلمني ،يف
قوله تعاىل":وال تعاونوا على الإثم والعدوان"(،)46
وبيع �آالت احلرب للكفار تقوية بها و�إعانة لهم على
املع�صية والإثم والعدوان( ،)47وهذا ال يجوز.
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و�أي�ضا ما روي �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
نهى عن بيع ال�سالح يف الفتنة(.)48وبيع ال�سالح يف �أيام
الفتنة اكت�ساب �سبب ا�ستمرارها وتقويتها ،وقد �أمر
ال�رشع ب�إ�سكاتها وت�سكينها ،كما جاء يف قوله �صلى
اهلل عليه و�سلم":الفتنة نائمة لعن اهلل من �أيقظها"(،)49
ف�إذا كان بيع ال�سالح يف �أيام الفتنة �إىل �أهل الفتنة ال
يجوز؛ ف�إن بيعه �إىل احلربيني �أوىل باملنع واحلرمة،
لأنه �أ�شد فتنة( ،)50و�أكرث �رضرًا وخطرًا .ولأن بيع
الأ�سلحة لأهل احلرب تقوية لهم على قتال امل�سلمني،
وباعث لهم على �شن احلروب وموا�صلة القتال
ال�ستعانتهم به ،وقد �أمرنا بك�رس �شوكتهم(.)51
وبالتايل؛ ف�إن ما يكون قوة للكافر على قتال امل�سلمني
من الأمور االقت�صادية والتجارية وغريها� ،أو �أنه
يلحق الأذى بهم عمومًا ،فهو �أمر ال يجوز بناء على
ما جاء بحثه ههنا.ومن هنا كان يف هذا املنع للتعامل
االقت�صادي؛ داللة على وجوب املقاطعة االقت�صادية
املعا�رصة ،يف نوع ما ذكر يف هذه امل�س�ألة من ال�سلع �أو
ما يحقق العلة يف املنع منها.و�أما �رشاء امل�سلمني ملا
ي�ستطيعونه من �سالح من العدو بق�صد تقوية جي�ش
امل�سلمني ،وتطوير ت�سليحهم ،مبا يحقق للم�سلمني
القوة والعزة؛ فهو تعامل ال يدخل يف عموم هذا النهي،
وذلك لأن التعاون احلا�صل هنا؛ هو تعاون على الرب
والتقوى ،وملا توجه للم�سلمني من �أمر بالإعداد
ب�أق�صى ما ي�ستطيعونه من قوة لأجل اجلهاد ،يف قوله
تعاىل " :و�أعدوا لهم ما ا�ستطعتم من قوة ومن رباط
اخليل ترهبون به عدو اهلل وعدوكم"( .) 52ولأن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ا�ستعار يف غزوة حنني دروعا
من �صفوان بن �أمية وكان م�رشكا حينذاك"(.)53ولكن
هذا ب�رشط �أن يكون ال�سالح امل�شرتى� ،أو امل�أخوذ �أو
امل�ستعار؛ يفوق ما عند امل�سلمني من �سالح �أو يف�ضله،
وي�صلح لال�ستخدام �ضد العدو ،و�أن ال يعرف الكافر
طرق �ضعف امل�سلمني يف ا�ستخدام ال�سالح وحفظه،
بل يجب على امل�سلمني �أن يلتزموا ب�أف�ضل ما ميكنهم
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حت�صيله وحتقيقه يف جهادهم �ضد العدو عمومًا،
م�صداقًا لقوله تعاىل ":و�أعدوا لهم ما ا�ستطعتم من
(
قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهلل وعدوكم"
 .)54ف�إرهاب العدو و�إعداد القوة لأجل ذلك عن طريق
ما يح�صل �أ�سباب القوة ولو ب�سبب العدو ،مما
ي�ؤيده ظاهر هذه الآية.ومن هنا؛ فلو �أعملت املقاطعة
االقت�صادية يف هذه احلالة؛ لت�سببت يف جلب ال�رضر
للم�سلمني ومنع امل�صالح عنهم ،وهذا ال يجوز.
و�أما بيع ما هو �أ�صل ال�سالح والغر�ض احلربي من
ال�سلع كاحلديد ،وما يف معناه؛ ف�إن فقهاء املذاهب
قد اختلفوا يف حكمها ،والذي ينظر �إليه يف حكم هذا
التعامل؛ هو نظر الإمام امل�سلم يف طبيعة التعامل يف
ذلك ،بح�سب ما يرى �أن يف ذلك م�صلحة �أم مف�سدة،
ومن ثم يربم العقود معهم بناء على هذا الأ�صل
(ما فيه امل�صلحة للم�سلمني) ،لأن ت�رصف الإمام
على الرعية منوط بامل�صلحة( ،)55ولأن التعامل يف
هذه احلالة؛ من معموالت �سد الذرائع املف�ضية
للمفا�سد( ،)56ومن �أمثلة قاعدة الو�سائل لها �أحكام
املقا�صد(.)57وبناء على ذلك؛ ف�إذا مل يكن هنالك
م�صلحة يف التعامل يف هذه احلالة� ،أو �أن يف التعامل
احلا�صل �رضرًا يلحق بامل�سلمني؛ ف�إن هذا داللة على
عدم جواز بيع هذه ال�سلع للكافر ،ومن ثم كان �إعمال
املقاطعة االقت�صادية هو امل�أخوذ به ،وما البد منه يف
حق الكافر ههنا.

املطلب الثالث :كون ال�سلع املراد �شرا�ؤها من
باب ال�ضروريات �أو احلاجيات �أو التح�سينيات
البد للم�سلم عند �إرادته القيام باملقاطعة من �أن ينظر
يف طبيعة ال�سلع املقاطعة� ،إذ البد من التفرقة بني ما
هو �رضوري منها ال غنى عنه كالدقيق مثالً ،وبني
ما هو حاجي عام كبع�ض املراكب وبني التح�سيني
منها()58من �أنواع الألب�سة والكماليات ونحوها .وال
�شك �أن بني هذه ال�سلع فرقاً كبرياً؛ �إذ �إن ال�شارع
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احلكيم قد جاء بالتفريق بني ال�رضوري وغريه،
ف�أباح املحرم عند اال�ضطرار يف قوله تعاىلَ { :و َق ْد
ا�ض ُط ِر ْرتمُ ْ �إ َل ْيهِ}
ف ََّ�ص َل َل ُكم َّما َح َّر َم َع َل ْي ُك ْم �إ َّال َما ْ
( ،)59وي�ؤيد هذا ما جاء يف قاعدة« :ال حمرم مع
ا�ضطرار»(،)60و�أن احلاجة تنزل منزلة ال�رضورة
�إذا كانت عا ّمة(.)61ومن �شواهد التعامل االقت�صادي
مع الكفار بناء على طبيعة ال�سلع ،من حيث كونها
�رضورية �أو حاجية �أو حت�سينية ،و�أن طبيعة ال�سلع
املطلوبة تفر�ض تعامال معينا من هذه احليثية؛ ما جاء
عن عمر بن اخلطاب ـ ر�ضي اهلل عنه ـ �أنّه كان ي�أخذ
من النبط من الق ِْطن ّية(( 62وهي احلبوب التي تطبخ)
ال ُع�شرْ  ،ومن احلنطة والزيت ن�صف الع�رش؛ ليكرث
ا َ
حل ْمل �إىل املدينة .63فعمر قد جعل للحنطة والتي
فيها معا�ش النا�س عموما ،وما البد حلياتهم من �سلع
يف التناول والطلب ن�سبة �أقل مما هو يف مو�ضعها من
ال�سلع الأخرى ،حيث قد خفف يف الأخذ من الكفار
القادمني بها �إىل ن�صف الع�رش ،نظرا منه يف م�صلحة
امل�سلمني يف ذلك ،وجعل يف غريها من ال�سلع الع�رش؛
لعدم احلاجة �إليه كالقطنية .وبالتايل؛ كان يف مراعاة
هذه املقا�صد من حيث طبيعة ال�سلع املطلوبة ،حتى
توجه �إليها �أعمال املقاطعة من الأمور املهمة ،حيث
يخفف من �أمر املقاطعة ملا هو �رضوري وحاجي عام
من ال�سلع ،ويراعى يف هذه الأمور ما ال يراعى يف
غريها من الكماليات والتح�سينيات.

املطلب الرابع :املقاطعة حال قيام احلرب بني
امل�سلمني والكفار
�إن جهاد الكفار ال ينح�رص يف حمل ال�سالح �ضدهم
فقط؛ و�إمنا يتنوع لي�شمل �أ�ساليب عدة ،منها
اجلهاد االقت�صادي و�إحلاق الأذى بالكافر املحارب
اقت�صاديا وماليا ،وهذا ما كان من ا�ستعماالت عدة
من قبل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بق�صد ال�ضغط
االقت�صادي على الكفار؛ ومن ذلك:
 1ـ �أن غزوة بدر �إمنا كان �سببها طلبه عري �أبي
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�سفيان( ،)64عن ابن عبا�س قال :ملا �سمع ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ب�أبي �سفيان مقبالً من ال�شام،
ندب امل�سلمني �إليهم ،وقال« :هذه عري قري�ش فيها
�أموالهم؛ فاخرجوا �إليها لعل اهلل ينفلكموها» فانتدب
النا�س(.)65
 2ـ �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم دعا على قري�ش �أن
ت�ضيق عليهم معي�شتهم .بقوله« :اللهم �أعني عليهم
ح�صت كل
ٍ
ب�سبع ك�سبع يو�سف» ،ف�أ�صابتهم �سنة ّ
�شيء حتى كانوا ي�أكلون امليتة ،وكان يقوم �أحدهم
فكان يرى بينه وبني ال�سماء مثل الدخان من ا َ
جل ْهد
واجلوع( ،)66ويف رواية :ف�أتاه �أبو �سفيان فقالْ � :أي
حممد! �إن قومك قد هلكوا؛ فادع اهلل �أن يك�شف
عنهم(.)67فالإ�رضار االقت�صادي بالكافر يف حال
احلرب معه؛ من امل�سائل امل�رشوعة يف الإ�سالم ،حيث
�أمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم به يف قوله« :جاهدوا
امل�رشكني ب�أموالكم و�أنف�سكم و �أل�سنتكم»(،)68
وهذا م�صداق قول اهلل تعاىل( :انفروا خفافاً وثقاالً
وجاهدوا ب�أموالكم و�أنف�سكم يف �سبيل اهلل)( .)69لأن
احلال حا ُل حرب ،واملطلوب فيها حتقيق الن�رص على
الكافر والنكاية فيه ب�أي �أ�سلوب من �أ�ساليب اجلهاد
و�أعماله.و�أما حال ال�سلم؛ ف�إنه يغاير حال احلرب
يف هذه النقطة� ،إذ �إن املطلوب يف حال احلرب �إيقاع
ال�رضر بالكافر اقت�صاديا من كل جانب ،وهو ما ال
يقع يف حال ال�سلم �إال فيما كان من �سلع حددت يف
التعامل معه فيما �سبق من احلاالت الأوىل والثانية
من هذا املبحث ،وبالتايل يكون تعامل امل�سلم مع
العدو على حاله من حيث الأ�صل يف جواز التعامل مع
ال�سلع املحددة يف احلاالت ال�سابقة.

املطلب اخلام�س� :أن املقاطعة �سيا�سة عامة
للدولة يف التعامل االقت�صادي مع غريها

لأن الإمام امل�سلم �إذا �أمر مبقاطعة �سلعة معينة �أو
ب�ضائع دولة من دول الكفر �أو �أنه قد جعل �سيا�سة
متبعة عنده يف مقاطعة �سلع الكفار ،بناء على ما يراه
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يف ذلك من م�صالح عا ّمة ال تقابلها مف�سدة �أو �رضر
�أرجح منه؛ ف�إنه يجب على امل�سلمني رعيته االمتثال
لأمره مبقاطعة الكفار اقت�صاديا؛ �إعماال لقوله تعاىل:
ِين �آ َمنُوا �أَطِ ي ُعوا اللهَّ َ َو�أَطِ ي ُعوا ال َّر ُ�سو َل
} َيا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
َو�أُوْليِ الأَ ْم ِر مِن ُك ْم{(.)70
وملا روي عن �أن�س بن مالك ـ ر�ضي اهلل عنه ـ قال :قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم « :ا�سمعوا و�أطيعوا
�إن ا�ستعمل عليكم عب ٌد حب�شي ك�أن ر�أ�سه زبيبة»(.)71
رصفات الوالة النافذة على
وذلك لأن الأ�صل يف ت� ّ
واخلا�صة �أن
الرعية امللزمة لها يف حقوقها العامة
َّ
تبنى على م�صلحة اجلماعة ،و�أن تهدف �إىل خريها،
فهو عندما جعل هذه املقاطعة من �سيا�سة الدولة �ضد
�أعدائها؛ بناء على �أ�صل امل�صلحة املرجوة للأمة،
رصف الإمام على الرعية
وهذا بناء على قاعدة :ت� ّ
منوط بامل�صلحة( ،)72ولكن �إذا كان يف ت�رصف الإمام
يف اتباع �سيا�سة املقاطعة للأعداء على خالف امل�صلحة
ف�إن ت�رصفه يف هذه احلالة غري جائز( .)73ومما يدل
على �أمر الإمام باملقاطعة عموما ومنها التعامل
املادي ونحوه؛ ما كان من �أمره �صلى اهلل عليه و�سلم
للم�سلمني مبقاطعة الثالثة الذين تخلفوا عن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف غزوة تبوك ،وهم كعب بن
مالك ،ومرارة بن الربيع( ،)74وهالل بن �أمية( ،)75حيث
�إنهم قد تخلفوا عنه �صلى اهلل عليه و�سلم من غري عذر
وال �شك يف دين اهلل ودعوته وال ارتياب فيها ،ولذلك
كان احلكم فيهم؛ �أن نهى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
امل�سلمني عن مكاملتهم مدة ت�صل �إىل خم�سني ليلة(،)76
وقد كان هذا الهجر للمخلفني مبثابة املقاطعة لهم،
وهو دليل على �أمر الإمام لرعيته مبقاطعة من يرى
�أن يف مقاطعته م�صلحة ،كالت�أديب ونحوه.

املطلب ال�ساد�س :اختالف حكم املقاطعة تبعًا
للهيمنة على االقت�صاد الإ�سالمي من عدمها.

ف�إذا كان حال الكفار مع امل�سلمني حاال عاديا ،ال
هيمنة فيه وال �سيطرة على االقت�صاد وتعامالتهم
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عموما؛ ف�إن الأحكام التي تخ�ضع لها املقاطعة هي
ما �سبق ذكره من جواز التعامل مع الكفار اقت�صاديا
من حيث الأ�صل ،ومن حيث طبيعة ال�سلع ،وما �سبق
بيانه يف النقاط ال�سابقة.و�أما �إذا كان الكافر يف حال
�سيطرة على اقت�صاد امل�سلمني ،وهيمنة منه عليهم؛
ف�إن هذه احلالة مبنية على قاعدة امل�صالح واملفا�سد
عموما ،لأنه وبال �شك �أن ال�رشيعة جاءت بتح�صيل
امل�صالح وتكميلها ،وتعطيل املفا�سد وتقليلها ،و�أنها
وحت�صل �أعظم امل�صلحتني
ترجح خري اخلريين
ّ
بتفويت �أدناهما ،وتدفع �أعظم املف�سدتني باحتمال
�أدناهما(.)77ف�إذا كانت املقاطعة يف هذه احلالة تف�ضي
�إىل مف�سدة ولي�س فيها م�صلحة راجحة ،ف�إنه ُينْهى
عنها؛ وذلك لأن ال�رشيعة مبن ّية على االحتياط والأخذ
باحلزم ،والتحرز مما ع�سى �أن يكون طريقاً �إىل
مف�سدة(.)78و�أما �إذا كانت امل�صالح يف املقاطعة راحجة
على املفا�سد ف�إنه ي�رشع القيام بها ،ويندب �إليها؛ �إذ
�إن القيام بها يف هذه احلالة من باب التعاون على
الرب والتقوى ،يف قوله تعاىل":وتعاونوا على الرب
والتقوى وال تعاونوا على الإثم والعدوان"(.)79
وامل�صالح واملفا�سد عموما ،ويف هذا املقام خ�صو�صا
يكفي فيها الظن الغالب؛ وذلك لأن امل�صالح واملفا�سد
ال يعرف مقدارها �إال بالتقريب؛ �أما حتديدها بدقة
فغري ممكن غالباً.قال العز بن عبد ال�سالم�« :أكرث
امل�صالح واملفا�سد ال وقوف على مقاديرها وحتديدها،
(،)80
و�إمنا تُعرف تقريباً لعزّة الوقوف على حتديدها»
وبالتايل يقوم الظن الغالب فيها مقام العلم .وقال
ال�شاطبي(«:)81و�إذا كان ال�رضر واملف�سدة تلحق
ظنًّا،فهل يجري الظن جمرى العلم�..أم ال..؟ اعتبار
الظن هو الأرجح لأمور� :أحدها� :أن الظن يف �أبواب
العمليات جار جمرى العلم؛ فالظاهر جريانه هنا.
والثاين� :أن املن�صو�ص عليه من �سد الذرائع داخل يف
ِين َي ْد ُعونَ
هذا الق�سم كقوله ـ تعاىلَ { :وال ت َُ�س ُّبوا ا َّلذ َ
(،)82
مِن ُدونِ اللهَّ ِ َف َي ُ�س ُّبوا اللهَّ َ َع ْدوًا ِب َغيرْ ِ ِعلْ ٍم} ف�إنهم
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قالوا :لتكفن عن �سب �آلهتنا �أو لن�سنب �إلهك .والثالث:
�أنه داخل يف التعاون على الإثم والعدوان املنهي
عنه»(.)83ومن هنا كانت املقاطعة االقت�صادية يف حال
هيمنة العدو على اقت�صاد امل�سلمني تبعا حلال املف�سدة
وامل�صلحة املرتتبة على تطبيقها والأخذ بها؛ ف�إن
كانت املف�سدة �أكرب منع من املقاطعة يف هذه احلالة،
و�أما �إن كانت امل�صلحة هي الأعظم؛ ف�إن القيام
باملقاطعة هو املرجح.ولكن �إذا اعترب يف هذه احلالة
�أن هذه الهيمنة هي حال اعتداء واقع على امل�سلمني يف
�أموالهم و حرماتهم؛ ف�إن الواجب على امل�سلمني �أن
يدفعوا عن �أموالهم هذا االعتداء بقدر الإمكان ،بناء
على كون اجلهاد يف هذه احلالة من فرو�ض الأعيان
باتفاق الفقهاء( ،)84وهذا بناء على قوله �صلى اهلل
(.)85
عليه و�سلم ":من قتل دون ماله فهو �شهيد"..
وبالتايل تكون املقاطعة االقت�صادية يف هذه احلالة
من �أعمال جهاد الدفع ومن �أ�ساليبه يف رد االعتداء
ورف�ض هيمنة العدو على امل�سلمني واقت�صادهم،
ومنع وقوع ال�رضر عليهم.ومما يدل على �إعمال
املقاطعة االقت�صادية يف حال رد االعتداء :ما كان من
�أمر ثمامة بن �أثال ر�ضي اهلل عنه ،ويف احلادثة �أنه ملا
�أ�سلم ،ب�رشه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�أمره
�أن يعتمر ،فلما قدم مكة قال له قائل� :أ�صبوت؟ فقال:
ال ،ولكني �أ�سلمت مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
وال واهلل ال ي�أتيكم من اليمامة ح ّبة حنطة حتى ي�أذن
( .)86
فيها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم»
زاد ابن ه�شام« :فان�رصف �إىل بالده ومنع احلمل �إىل
مكة حتى جهدت قري�ش ،فكتبوا �إىل ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ي�س�ألونه ب�أرحامهم �أن يكتب �إىل ثمامة
(.)87
ُيخَ ّلي �إليهم حمل الطعام ففعل»
وجه اال�ستدالل من احلديث �أن ال�صحابي اجلليل
ثمامة ر�ضي اهلل عنه ،قد منع احلمل �إىل مكة وهو نوع
من املقاطعة االقت�صادية لهم ،على اعتبار �أنه �إمنا قال
ذلك حم ّية هلل ور�سوله ملا قالوا له� :صبوت ،كما هو
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ظاهر احلديث ،وقد كان فعله باملقاطعة؛ من باب
الت�أديب لهم على اعتدائهم يف قولهم� :صبوت ،فدل
هذا احلديث على وقوع املقاطعة االقت�صادية للعدو
يف حال اعتدائه ،و�أنها فعل جائز لرد هذا االعتداء.

املطلب ال�سابع :اختالف حكم املقاطعة
االقت�صادية تبعًا للم�صالح واملفا�سد املرتتبة
تعد املقاطعة االقت�صادية من �رضوب اجلهاد على
اعتبار �أنها حتقق بع�ض مقا�صده ،من الإ�رضار
بالكفار و�إغاظتهم ،و�أنها و�سيلة من و�سائل ال�ضغط
عليهم ميكن �أن تدفعهم �إىل الرتاجع عن ظلمهم
وطغيانهم� ،أو على الأقل تخفف من هذا الظلم
والطغيان ،وهي بذلك حتقق م�صلحة كربى يجب
�أن تراعى وتعترب .وحتقيق املقاطعة االقت�صادية ملا
�سبق من امل�صالح املعتربة ،هو �أمر �أغلبي ،قد يتخلف
يف بع�ض الأحيان تبعاً لظروف الزمان واملكان ولذلك
ينبغي لنا عند النظر يف مو�ضوع املقاطعة االقت�صادية
ك�سالح من �أ�سلحة الردع وال�ضغط� ،أن ن�ست�صحب
فقه املوازنة بني امل�صالح واملفا�سد� ،إذ قد يرتتب
عليها تفويت م�صلحة �أكرب من امل�صلحة التي يراد
حتقيقها� ،أو ارتكاب مف�سدة �أكرب من املف�سدة التي
يراد دفعها .فاملف�سدة قد تكون الحقة بامل�سلم ،وقد
تكون الحقة بالكافر املقاطع ،وهنا البد من النظر يف
طبيعة املفا�سد احلا�صلة عن طريق التعامل من خالل
�أمرين:
 1ـ �أنه �إذا كان �رشاء امل�سلم من الكافر الذي يبيع �أو
ي�صنع �أو ينتج ال�سلعة مبا�رشة من غري و�سطاء� ،أو
�أنه قد ح�صل من خالل و�سيط (�سم�سار)( )88لديه علم
بطبيعة امل�صانع وال�رشكات املنتجة ،فقام بالتن�سيق
والتقريب بني امل�شرتي وبني املنتج �أو امل�صنع،
ثم توىل كتابة وثيقة البيع بني الطرفني ،وكل ذلك
مبقابل ن�سبة يح�صل عليها الو�سيط من ال�رشكة �أو
امل�صنع امل�ص ّدر(� ،)89أو �أن ال�رشاء قد ح�صل من وكيل
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بعمولة( ،)91()90يعمل على ا�سترياد الب�ضائع با�سمه
وحل�سابه هو وجتري معامالته با�سمه �أو بعنوان
�رشكة ما ،ثم ينقل احلقوق وااللتزامات �إىل موكله
تنفيذاً لعقد الوكالة املربم بينهما مقابل �أجرة ت�سمى:
عمولة()92؛ ف�إن هذا التعامل يف هذه احلالة،كما لو
ح�صل من البائع الكافر نف�سه ،وعندها فلو ح�صلت
املقاطعة لب�ضائع الكافر� ،أو للتعامل االقت�صادي ملن
ي�شابه حاله من الكفار؛ ف�إن املت�رضر يف هذه احلالة؛
هو الكافر ،وبالتايل كانت امل�صلحة الحقة بامل�سلم،
واملف�سدة واقعة بالكافر ،وهو ما ي�ؤذن بجواز
املقاطعة االقت�صادية للكفار يف هذه احلالة ،و�إن
حلق الوكيل �رضر لتحمله تبعة تخزين الب�ضاعة �أو
عر�ضها� ،إذ �إن ال�رضر هنا يقل عن ال�رضر الالحق
بالكافر ،وهو �رضر قليل باملقارنة مع الإ�رضار
بالكافر ،وعندها كان متحمال ،لأجل امل�صلحة
احلا�صلة لعموم امل�سلمني.
 2ـ و�أما �إذا كان �رشاء امل�سلم من م�سلم �آخر كان
قد ا�شرتى ب�ضائع �أ�صلها من �صنع الكفار ،ثم جرى
ت�صنيعها داخل بالد امل�سلمني على يد �رشكة م�سلمة
ت�أخذ امتياز ت�صنيعها من ال�رشكة الأ�صلية مقابل
مبلغ مايل يدفعه �صاحب امتياز الت�صنيع لل�رشكة
دوري� ،أو �أن هذا امل�سلم قد ا�شرتى
الأ�صلية ب�شكل ّ
من م�سلم �آخر كان قد ا�شرتى ب�ضائع �صنعها الكافر
�أو �أنتجها؛ ف�إن ال�رضر احلا�صل من جراء هذه
املقاطعة الحق بامل�سلم �أكرث من الكافر ،لأن امل�سلم من
ا�شرتى� ،أو �أنه قد �أنتج مقابل االمتياز .و�أما الكافر
ف�إن ال�رضر يلحق به؛ �إذا مل ي�شرت امل�سلم منه مرة
�أخرى �أو �ألغى االمتياز معه.
و�إذا نظرنا �إىل املو�ضوع على �أ�سا�س ال�رضر الواقع
مبجرده؛ كان لنا �أن نقول� :أن املقاطعة االقت�صادية
للب�ضائع يف هذه احلالة ال ت�صح ،لقواعد منع �إيقاع
93
ال�رضر بامل�سلم ،ومنها قاعدة :ال �رضر وال �رضار
ولأن املف�سدة الالحقة بالكافر يف هذه احلالة تقل عن

193

مف�سدة الوقوع بامل�سلم.ولكن �أقول هذا من حيث
الظاهر يف ظني �صحيح ،ولكن �إعمال قاعدة �سد
الذرائع يف هذا الباب �أمر الزم ،حيث �إن الكافر �إذا
ر�أى �أن �سلعة ال يتعامل بها �أحد �إذا باعها هو بنف�سه؛
ف�إنه �سيعمد �إىل تنفيذ ما ي�صلح لرواجها وجناحها
عن طريق الوكالء واالمتيازات ،و�أن يتبنى �ش�أن ذلك
امل�سلم ،الذي يلتزم هو تبعات البيع والتجارة للتاجر
الكافر ،وعندها يكون الكافر قد ح�صل له ما يريد
من �أمر جتارته وتعامالته االقت�صادية مع امل�سلمني
عموما ،وعليه؛ فلم يحقق امل�سلمون م�صلحة ،بل كان
ال�رضر الحقا بهم ،وامل�صلحة حا�صلة للكافر ،وهذا
ال يجوز.وبالتايل؛ كانت املقاطعة االقت�صادية يف هذه
احلالة م�رشوعة ،بناء على �إعمال قاعدة �سد الذرائع،
يتو�صل به �إىل املمنوع،94
والتي هي منع اجلائز لئال ّ
ونتيجة �إعمالها :حترمي �أم ٍر مباح ملا يف�ضي �إليه
من مف�سدة.قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية« :ثم هذه
الذرائع �إذا كانت تف�ضي �إىل املحرم غالباً ف�إن ال�رشع
يحرمها مطلقاً ،وكذلك �إذا كانت تف�ضي وقد ال
متقا�ض لإف�ضائها ،و�أما �إن كانت
ٍ
تُف�ضي ،لكن الطبع
�إمنا تف�ضي �أحياناً؛ ف�إن مل يكن فيها م�صلحة راجحة
على هذا الإف�ضاء القليل و�إال حرمها �أي�ضاً»(.)95
و�إف�ضاء �سلوك الكافر �إىل هذه النتيجة من حيث
�إقدامه على منح امل�سلم املتعامل معه والقائم مقامه ملا
يريده يف �سبيل جناح تعامالته التجارية �أمر حا�صل
غالبا ،وذلك لأن التاجر �أو �صاحب املال ي�سعى بكل ما
ميكنه لأجل ك�سب املال وجني الأرباح ،وبالتايل كانت
املقاطعة االقت�صادية يف هذه احلالة �أوىل من عدمها.
مما �سبق من حكم املقاطعة االقت�صادية بح�سب
احلاالت ال�سابقة؛ نخل�ص �إىل �أن املقاطعة املعا�رصة
جائزة من حيث الأ�صل ك�أ�سلوب من �أ�ساليب منع
الظلم عموما ،وهي حالة من حاالت رد العدوان
الواقع على امل�سلمني يف بالدهم و�أموالهم،
وحرماتهم ،ولكن جواز هذه املقاطعة مرتبط بعدة
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�ضوابط �سي�أتي بحثها يف املبحث الآتي.

املبحث الرابع :ال�ضوابط ال�شرعية التي حتكم
�أعمال املقاطعة االقت�صادية
وتتمثل هذه ال�ضوابط بعدة �أمور()96بيانها فيما
ي�أتي:
 1ـ �أنه �إذا تبني �أن يف تنفيذ املقاطعة على �سلعة معينة
�رضورية �سوف يرتتب عليه �رضر كبري؛ فال تقاطع
هذه ال�سلعة ،و�أما �إذا تبني �أن يف تنفيذها على خدمة
معينة ال يوجد لها بديل يف ال�سلع الإ�سالمية �أو ما
يح�صل البديل من دول �أخرى من غري املقاطع ،و�أن
يف تنفيذ املقاطعة �إحلاق بامل�سلمني ب�رضر �شديد؛ ف�إن
احلال يق�ضي بعدم �إعمال املقاطعة يف هذه احلاالت،
وهذا بناء على قواعد منع ال�رضر بامل�سلم والتي منها
قواعد :ال �رضر وال �رضار( ،)97وقاعدة":ال�رضر
يزال"(.)98
 2ـ �إذا ظهر �أن يف تطبيق املقاطعة املعا�رصة ت�سببا
بالإ�رضار بفرد مقابل حت�صيل منفعة عامة �رضورية؛
ف�إن ال�رضر الالحق بالفرد يتحمل يف �سبيل منع
ال�رضر العام الذي قد يقع بعموم امل�سلمني ،وهذا
بناء على قاعدة :يتحمل ال�رضر اخلا�ص لدفع ال�رضر
العام( ،)99وعندها ،ال بد للدولة من العمل على تعوي�ض
هذا الفرد املت�رضر وفقا لنظام التكافل االجتماعي.
3ـ البد عند القيام باملقاطعة من االلتزام ب�سلم
الأولويات من ال�رضوريات ،فاحلاجيات،
فالتح�سينيات ،والذي يراعي يف البداية من هذه
الأمور ؛ هو �أن تقاطع ال�سلع واخلدمات الكمالية
والتح�سينية ،ومن ثم ما يكون من حاجيات الأمة
عموما ،ويلي ذلك مقاطعة ال�رضوريات من ال�سلع
واخلدمات ،و�ضوابط هذه ال�سلع من حيث ال�رضورة
واحلاجة والكمالية مما ال بد من مراعاته من مكان
�إىل �آخر.
 4ـ من الأمور املعمول بها يف الإ�سالم؛ تقليل
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التكاليف وامل�شقة ورفع احلرج عن النا�س ،بناء على
ما جاء يف قوله تعاىل " :فاتقوا اهلل ما ا�ستطعتم"
(،)101
وقوله �سبحانه" :ال يكلف اهلل نف�ساً �إال و�سعها"
ومن النا�س عموما من ي�أخذ بالعزمية ،وه�ؤالء البد
من دعمهم ومعاونتهم والعمل على �أال تثبط هممهم،
ومن النا�س كذلك من ي�أخذ بالرخ�صة ،وهذا النوع ال
ي�سبب له احلرج ،يف �إطار �رشع اهلل.
 5ـ والبد من مراعاة �أن امل�سلمني عند �رشوطهم،
�إال �رشطا �أحل حراما �أو حرم حالال ،كما جاء يف
احلديث":امل�سلمون على �رشوطهم �إال �رشطا حرم
حالال �أو �أحل حراما"( ،)102ف�إذا كان فيما اتفق عليه
امل�سلمون مع الكفار املحاربني املعتدين من �رشوط
تخالف �رشع اهلل؛ ف�إن هذه املخالفة تفيد بعدم التزام
الدولة مبا جاء يف هذه ال�رشوط.
 6ـ احلكمة �ضالة امل�ؤمن �أينما وجدت فهو �أحق النا�س
بها( ،)103ومن هنا فال حرج من �أن ينتفع امل�سلمون مبا
تفتق عنه عقول الب�رش يف حتقيق مقا�صد ال�رشيعة،
حتى ولو كانت من اخرتاع الأعداء ،وعليه كان يف
ا�ستعمال الو�سائل العلمية احلديثة يف جمال املقاطعة
مما ميكن ا�ستخدامه فيها ،و�إن كانت قد اخرتعها
العدو.
 7ـ ال اجتهاد مع الن�ص ،و�إن قواعد ال�رشيعة
الإ�سالمية حجة على املفكرين و�أ�صحاب الر�أي،
وال يجوز تطويعها لتتما�شى مع الأهواء واملفاهيم
والفل�سفات والتوجهات العمياء(.)104
(،)100

املبحث اخلام�س :الآثار املرتتبة على القيام
()105
باملقاطعة االقت�صادية

قد ينتج عن املقاطعة االقت�صادية ترتب بع�ض املفا�سد
"خ�سائر اقت�صادية" والتي تلحق بالدول الإ�سالمية،
منها :انخفا�ض حجم اال�ستثمارات و�ضعف �إيرادات
ال�سياحة وانقطاع املنح وامل�ساعدات ،..ولكن مقابل
ذلك �سوف تتحقق م�صالح "مكا�سب" من �أهمها ما
ي�أتي(:) 106
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 1ـ احلرية يف اتخاذ القرار وتقوية الإرادة واملحافظة
على الهوية الإ�سالمية.
 2ـ اخلروج من طوق التبعية االقت�صادية للعدو.
 3ـ االعتماد على الذات وتنمية القدرات وح�سن
ا�ستخدام الإمكانات والطاقات.
 4ـ احلث على الإبداع واالبتكار ،فاحلاجة تفتق
احليلة.
 5ـ التق�شف والرتبية على اخل�شونة.
 6ـ �أنها فر�صة لتفعيل التعاون والتكامل االقت�صادي
بني الدول العربية والإ�سالمية وزيادة حجم
املعامالت بينها والذي �سي�سهم يف �إيجاد فر�ص عمل
للعرب وامل�سلمني ،فبدالً من �أن ت�شغل الدول العربية
عبدة البقر تُ�شَ غّل العابدين هلل ،كما �أن ا�ستثمار �أموال
امل�سلمني يف بالد امل�سلمني �سوف ي�ساهم يف عالج
م�شكلة البطالة.
� .7أن املقاطعة ت�ؤثر يف العدو املقاطع� ،إذ يظهر ذلك
م�ستقبال على الطفل الذي تربى على �أن �إقدامه
على �رشاء �سلع العدو �أمر ال ي�صح ،وهذا ال�سلوك
ي�رض باقت�صاد الكافر فال يتقوى ،وال يتعامل معه
امل�سلمون.
� .8إن املقاطعة ت�ؤثر على م�صالح الكفار عموما يف
امل�ستقبل ،وهي م�صاحلهم اال�سرتاتيجية ،التجارية
واالقت�صادية وال�سيا�سية وغري ذلك.
� .9إن زيادة الطلب على املنتجات الوطنية و�إعطاء
الأولويات للخامات وم�ستلزمات الت�شغيل الوطنية
�سوف ت�ضاعف من معدل التنمية االقت�صادية ،وهذا
بدوره يوجد فر�صاً جديدة للعمل.
� .10إن حتويل الطلب من منتجات الدول املقاطعة
�إىل املنتجات الوطنية �سوف َيوجد فر�ص عمل جديدة
ب�سبب زيادة الطلب عليها ،وهذا �سوف يقلل من
خماطر م�شكلة البطالة.
وهناك اقرتاحات تقلل من م�شكلة البطالة الناجمة
عن املقاطعة من �أهمها ما ي�أتي(: :) 107
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(� )1أن تقوم ال�رشكات وامل�صانع التي ت�ستخدم
خامات وم�ستلزمات ت�شغيل وطنية وعمالة وطنية
باال�ستغناء عن العالمة التجارية للعدو وت�ستبدلها
بعالمة وطنية ،وبذلك حتافظ على الهوية الوطنية يف
�إطار من التن�سيق والتكامل الوطني املطلوب ،وعند
تنفيذ ذلك �سوف ال تت�أثر العمالة.
(� )2أن تقوم ال�رشكات وامل�صانع الوطنية التي
�سوف يزداد الطلب على منتجاتها با�ستيعاب العمالة
الناجمة عن مقاطعة املنتجات واخلدمات التابعة
للعدو يف �إطار تخطيط وتنظيم وتوجيه �سليم.
( )3التن�سيق بني وزارة العمل والنقابات العمالية
يف �إعطاء الأولوية للعمل للعمالة املت�رضرة ب�سبب
املقاطعة ،وميكن �أن ت�سهم جمعيات رجال الأعمال
وجمعيات امل�ستثمرين والغرف التجارية ،وما يف
حكم ذلك يف تنفيذ هذا االقرتاح.
(� )4إن�شاء �صندوق دعم املقاطعة االقت�صادية ميول
من الأفراد وال�رشكات والهيئات وامل�ؤ�س�سات
والنقابات ونحو ذلك ،يخ�ص�ص جزء من ح�صيلته
لتقدمي الإعانات املوقوتة للعمال املت�رضرين من
املقاطعة حلني ح�صولهم على فر�ص العمل ،كما
ميكن �إن�شاء م�رشوعات �صغرية وفقاً لنظام امل�شاركة
املنتهية بالتمليك وفقاً للمنهج الإ�سالمي تمُ َّول من
هذا ال�صندوق.

خامتة
احلمد هلل رب العاملني ،الذي �أعانني على �إمتام هذا
اجلهد املتوا�ضع ،واحلمد وال�شكر له �سبحانه ،خري
ما يختم به املرء �أعماله ،وبعد:
ف�إنه يجدر بي يف هذه املحطة �أن �أعر�ض �أهم النقاط
التي ت�ضمنتها هذه الدرا�سة:
 .1تهـدف املقاطعة لل�ضغط على الدول امل�ستهدفة
لتغيري �سيا�ستها� ،أو �إ�ضعاف طاقتها الع�سكرية
ن�رصة للمظلوم وردعاً للظامل عن ظلمه.
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 .2متثل املقاطعة منهجا للتخل�ص من التبعية
الأجنبية ،وت�شجيع املنتجات املحلية ،وحتقيق
االكتفاء الذاتي .وت�سهم يف زيادة التنمية االقت�صادية
وحل م�شكلة البطالة ،وحتول املجتمعات الإ�سالمية
من اال�ستهالك �إىل الإنتاج.
 .3يف جمال التعامل املايل مع الأعداء ،ومنه املقاطعة
االقت�صادية ،يجب مراعاة مباديء هي :قاعدة �سد
الذرائع ،مبد�أ املوازنة بني امل�صالح واملفا�سد ،مبد�أ
م�رشوعية الإ�رضار االقت�صادي بالعدو�.أجاز الفقهاء
جلب ال�سلع من دار احلرب �إىل دار الإ�سالم �إذا كان
اال�سترياد موافقاً لأحكام الإ�سالم يف العقود� .أال
يلحق بامل�سلمني م�رضة منه ،و�أال يكون قوة للأعداء
علينا ،.وذهب جمهورهم �إىل جواز �أن يدخل امل�سلم
دار احلرب ب�أمان ليتجر فيها بيعاً و�رشاءً ب�رشط
�أن ال تكون ال�سلعة امل�صدرة مما ميكن �أن ت�ستخدم
�ضد امل�سلمني ،و�أن يكون الت�صدير مبنياً على قواعد
ال�رشيعة ،و�أال يحتاج امل�سلمون �إىل هذه ال�سلع
امل�صدرة.
 .4تكون املقاطعة االقت�صادية واجبة يف حال �أمر
بها الإمام ،و�إذا علم امل�سلم يقيناً �أو بغالب ظن �أن
ما ي�شرتيه يعني الكفار على تقوية �شوكتهم� ،أو يعني
على الإ�رضار بامل�سلمني وقتالهم.وي�ستثنى من هذا
الوجوب:الب�ضائع وال�سلع ال�رضورية التي لي�س
لها بديل ،والب�ضائع وال�سلع احلاجية التي لي�س لها
بديل� ،إذا كانت احلاجة عامة لأن احلاجة العامة تنزَّل
منزلة ال�رضورة.
 .5تكون املقاطعة االقت�صادية مندوبة يف حال ما �إذا
كان امل�سلم يجهل �أو لديه ظن غري غالب ب�أن قيمة
ما ي�شرتيه يعني الكفار على �إقامة دينهم وتقوية
�شوكتهم� ،أو يعني على الإ�رضار بامل�سلمني وقتالهم.
� .6إذا كان امل�سلم �أو التاجر ا�شرتى ب�ضاعة �أو �سلعة
من العدو ب�شكل مقطوع ( مبعنى �أنه لن يتكرر جلبه
وتوريده لب�ضائع الكفار كلما نفدت ال�سلعة لديه)
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ف�إن القول بندب املقاطعة لهذا امل�سلم فيه نظر ،لأن
املت�رضر يف هذه احلالة هو امل�سلم ،فاعرتا�ض املف�سدة
هنا قد مينع القول بندب املقاطعة� ،إال �أن تكون
ال�سلعة مما قد ي�ستفيد منها العدو بطريق غري مبا�رش
كقطع غيار ونحو ذلك.
 .7املقاطعة االقت�صادية �سالح فعال وم�ؤثر ،ب�رشط
�أن يكون بو�سائل مدرو�سة.

الهوام�ش
.1ابن �سعد ،حممد ،الطبقات الكربى،1/148،162،163 ،
حتقيق حممد عبدالقادر عطا .دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
1410هـ1990/م.
.2الإمام ال�شافعي ،الر�سالة� ،ص.20
 .3موقع �إ�سالم �أون الين ،www.islamonline.net
حتت عنوان :الثوابت ال�رشعية للمقاطعة االقت�صادية  ،مو�ضوع
الفتوى :املعامالت ،حتت عنوان :قوائم املقاطعة� :ضوابط
و�أحكام ،مو�ضوع الفتوى :اجلهاد ،وفتوى بعنوان� :أ ّيهما �أوىل
باملقاطعة ؟ ،مو�ضوع الفتوى :ال�سيا�سة ال�رشعية ،وحتت عنوان :
حكم مقاطعة �أو عدم مقاطعة ال�سلع الأمريكية ،مو�ضوع الفتوى
 :املعامالت .وبعنوان� :سالح املقاطعة و�أثره يف ن�رصة امل�سلمني،
مو�ضوع الفتوى :اجلهاد ،ال�سيا�سة ال�رشعية ،وموقع :توحيد
 ،http://www.tawhed.ws/r?i=842بعنوان:
فتاوى علماء الإ�سالم يف م�سائل جهادية .جريدة الأخبار القاهرية،
فرباير� ،سنة 1994م ،والطحان ،مقاطعة اليهود فري�ضة �رشعية
و�رضورة وطنية� ،ص .106و�ص� .109شحاتة ،ح�سني ،كتاب
تفنيد مزاعم املثبطني للمقاطعة االقت�صادية� ،ص .67موقع املركز
الفل�سطيني للإعالم ،حتت عنوان :فتوى �رشعية �صادرة عن رابطة
علماء فل�سطني� ،رشاء ال�سلع ال�صهيونية والأمريكية واملعادية التي
لها بديل وطني وعربي و �إ�سالمي مواالة للعدو (حرام �رشعا)،
وحتت عنوان :املقاطعة االقت�صادية لل�سلع الأمريكية والإ�رسائيلية
 ،وبعنوان  :االجتماع على مقاطعة الأغذية والب�ضائع الأمريكية هو
اخلطوة اجلهادية ال�رضورية الأوىل،
http://www.palestine-info.info/
arabic/moqata/fatawa/olma_pales.
 htmmوموقع الإ�سالم اليومhttp://www.i s ،
lamtoday.net/taheya/show_question.
 .cfm?id=697فتوى حتت عنوان :مقاطعة حمالت
(مارك�س� -سبن�رس) ،وموقع:
http://www.ikhwanonline.com/
Article.asp?ID=1208&SectionID=349

د.سهيل االمحد،مدى مشروعية املقاطعة ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)7العدد (،)1ص (2012،)203-181

حتت عنوان :املقاطعة االقت�صادية يف ميزان الإ�سالم ،ومو�سوعة
الأ�سئلة الفل�سطينية� ،س�ؤال� ،97 :ص� ،216-218س�ؤال ،95
�ص ،214منتديات ر�سالة الإ�سالم ،الق�سم العام ،منتدى مقاطعة
املنتجات ال�صهيونية.
http://islammessage.com/vb/lofiversion/index.php/t8186.html ،
موقع جملة البيان ،بعنوان :مقاطعة ب�ضائع الكفار نظرة
�رشعية،هاين بن عبد اهلل بن حممد بن جبري،
http://www.albayan-magazine.com/
intifadah/intifadah-17/int-17-01.htm
 http://القر�ضاوي ،فتاوى معا�رصة ،3/498-501 ،و
www.zuhayli.com/fatawa_p17.htm،
موقع الدكتور وهبة الزحيلي ،ق�سم الفتاوى.
�.4سورة التوبة� ،آية .120
.5ابن منظور ،ل�سان العرب ،7/416 ،الفريوز�آبادي ،حممد،
القامو�س املحيط� ،ص  ،1423الرازي ،خمتار ال�صحاح:
�ص.226
.6ابن منظور ،ل�سان العرب.7/419 ،
.7عطية اهلل� ،أحمد ،القامو�س ال�سيا�سي� ،ص.1206
.8العلوي ،هادي ،قامو�س الدولة واالقت�صاد� ،ص.40
 .9املو�سوعة العربية العاملية.23/548 ،
 .10عمر ،حممد عبد احلليم ،الذنوب والعقوبات االقت�صادية،
�ص ،42طبع مركز �صالح كامل لالقت�صاد الإ�سالمي ،جامعة
الأزهر ،القاهرة2003 ،م.
.11الر�شودي ،تركي بن عبد اهلل بن فهد ،ملخ�ص بحث املقاطعة
االقت�صادية �,أحكامها يف الفقه الإ�سالمي� ،ص ،3جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية ،املعهد العايل الق�ضاء ،ق�سم الفقه
املقارن ،ب�إ�رشاف الدكتور حممد جرب الألفي1424-1425 ،ه.
.12ب�سي�سو ،ف�ؤاد ،ت�أثري املقاطعة االقت�صادية العربية على
االقت�صاد الإ�رسائيلي� ،ص.5
.13الإنرتنت :موقع �صحيفة ال�سبيل
http://www.assabeel.net،
حتت عنوان :املقاطعة العربية ل«ا�رسائيل»..تاريخها و�أثرها
على االقت�صاد ال�صهيوين ،وب�سي�سو ،ت�أثري املقاطعة االقت�صادية
العربية على االقت�صاد الإ�رسائيلي� ،ص.5
.14املرجعان ال�سابقان.
.15الطحان ،ال�شحات ،مقاطعة اليهود فري�ضة �رشعية و�رضورة
وطنية� ،ص.7-8
� .16سعد زغلول1857-1927 ،م ،حقوقي م�رصي ،من
كبار املجاهدين يف �سبيل اال�ستقالل ،تعلم يف الأزهر ،رئي�س
الوزراء 1924م� ،أ�س�س احلزب ال�سعدي �أو الوفد ،له خطب
معروفة ،انظر :املنجد يف الأعالم� ،ص  .288مطبوع �ضمن كتاب

197

املنجد يف اللغة والأعالم.
�.17شحاتة ،ح�سني ،تفنيد مزاعم املثبطني للمقاطعة االقت�صادية،
�ص.20
 .18املو�سوعة العربية العاملية.23/548 ،
الطحان ،مقاطعة اليهود فري�ضة �رشعية و�رضورة 19.
،وطنية� ،ص ،85وموقع :قاطع ،حتت عنوان :معنى املقاطعة
http://www.kate3.com/why/main.
jsp?article=history.
.20الطحان ،مقاطعة اليهود فري�ضة �رشعية و�رضورة وطنية،
�ص.66
.21الإنرتنت :موقع �صحيفة ال�سبيل
http://www.assabeel.net،
حتت عنوان املقاطعة العربية ل«ا�رسائيل» ،وب�سي�سو ،ت�أثري
املقاطعة االقت�صادية� ،ص.1
 .22املو�سوعة العربية العاملية.23/548 ،
.23الطحان ،مقاطعة اليهود فري�ضة �رشعية و�رضورة وطنية،
�ص.44-45
� .24سورة الأنفال� ،آية .44
 .25البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل ،ال�صحيح ،كتاب االعت�صام،
باب االقتداء ب�سنن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ،ح برقم
� ،7288ص  ،1390م�سلم ،م�سلم بن احلجاج ،ال�صحيح،
كتاب احلج ،باب فر�ض احلج مرة يف العمر ،ح برقم � ،1337ص
.529
� .26سورة املائدة� ،آية .2
� .27سورة املمتحنة� ،آية .1
.28الطحان ،مقاطعة اليهود فري�ضة �رشعية و�رضورة وطنية،
�ص.44-45
 .29موقع:
http://www.palestine-info.info/arabic/moqata/articles/skafa.htm،
املركز الفل�سطيني للإعالم ،املقاطعة والتطبيع ،حتت عنوان :ثقافة
املقاطعة ،دكتور جمدي قرقر.
.30مقلد ،العالقات ال�سيا�سية الدولية� ،ص.476
 .31البخاري ،ال�صحيح ،كتاب البيوع ،باب بيع امليتة والأ�صنام،
ح برقم � ،2236ص  ،416وم�سلم ،ال�صحيح ،كتاب البيوع،
باب حترمي بيع امليتة والأ�صنام واخلنازير ،ح برقم ،1581
�ص .645
 .32ابن ماجه ،حممد بن يزيد ،ال�سنن ،كتاب الأ�رشبة ،باب
لعنة اخلمر على ع�رشة �أوجه ،ح برقم � ،3381ص  ،367قال
ال�شيخ الألباين� :صحيح.
.33ابن جزي ،حممد ،قوانني الأحكام ال�رشعية� ،ص.192
 .34ال�شافعي ،حممد بن �إدري�س ،الأم.7/352 ،
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.35ابن حجر� ،أحمد بن علي ،فتح الباري �رشح �صحيح
البخاري.5/141 ،
�.36سورة البقرة� ،آية .275
.37البخاري ،ال�صحيح ،كتاب الهبة ،باب قبول الهدية من

امل�رشكني ،ح برقم � ،2618ص  ،495و كتاب البيوع ،باب

البيع وال�رشاء مع امل�رشكني و�أهل احلرب ،ح برقم � ،2216ص
.413
.38البخاري ،ال�صحيح ،كتاب البيوع ،باب البيع وال�رشاء مع
امل�رشكني و�أهل احلرب ،ح برقم � ،2216ص .413
.39البخاري ،ال�صحيح ،كتاب البيوع ،باب �رشاء اململوك من
احلربي وهبته وعتقه ،د.ح� ،ص.413
 .40الرتمذي� ،أبو عي�سي حممد بن عي�سي بن �سورة ،ال�سنن،
كتاب البيوع ،باب ما جاء يف الرخ�صة يف ال�رشاء �إىل �أجل ،ح
برقم  ،1214الن�سائي� ،أحمد بن �شعيب ،املجتبى من ال�سنن
امل�شهور ب�سنن الن�سائي ،كتاب البيوع ،باب مبايعة �أهل الكتاب ،ح
برقم� ،4651ص .481
.41البخاري ،ال�صحيح ،كتاب البيوع ،باب �رشاء الإمام
احلوائج بنف�سه ،ح برقم � ،2096ص  ،395وم�سلم ،ال�صحيح،
كتاب امل�ساقاة ،باب الرهن وجوازه يف احل�رض كال�سفر ،ح برقم
� ،1603ص.654
 .42ال�رسخ�سي ،حممد بن �أحمد� ،رشح ال�سري
الكبري ،1568 ،1408 ،4/1242 ،ال�رسخ�سي،
املب�سوط ،10/88-89،الإمام مالك ،ابن �أن�س الأ�صبحي،
املدونة الكربى ،4/270 ،ابن جزي ،قوانني الأحكام الفقهية،
�ص ،192ال�شافعي ،الأم ،7/349 ،النووي ،حميي الدين بن
يحيى ،املجموع ،9/346 ،ال�رشبيني ،حممد ،مغني املحتاج،
 ،2/10املرداوي ،علي بن �سليمان ،الإن�صاف يف معرفة الراجح
من اخلالف ،4/347 ،ابن قدامة ،عبد اهلل بن �أحمد ،الكايف يف فقه
الإمام �أحمد ،2/14 ،ابن تيمية� ،أحمد بن عبد احلليم ،جمموع
الفتاوى ،25/275 ،ابن حزم الظاهري ،علي بن �سعيد ،املحلى
�رشح املجلى.9/65 ،
. 43ال�رسخ�سي� ،رشح ال�سري الكبري.4/1242 ،
.44ابن جزي ،قوانني الأحكام الفقهية� ،ص.192
 .45النووي ،املجموع.9/346 ،
� .46سورة املائدة� ،آية.2
.47النووي ،املجموع ،9/346 ،ابن تيمية ،جمموع الفتاوى،
 29/275و.332
.48البخاري ،ال�صحيح ،كتاب البيوع ،باب بيع ال�سالح يف
الفتنة ،ح برقم � ،2100ص .396
 .49الهندي ،عالء الدين علي ،كنز العمال ،كتاب الفنت والأهواء،
ح برقم .11/56 ،30891
 .50ال�رسخ�سي� ،رشح ال�سري الكبري ،4/1243 ،النووي،
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املجموع.9/346 ،
 .51ابن الهمام ،كمال الدين حممد� ،رشح فتح القدير،
 ،5/209وال�رشبيني ،مغني املحتاج.2/10 ،
� .52سورة الأنفال� ،آية .60
َ
ُ
لمْ
 .53الإمام مالك ،املوط�أ ،كتاب النكاح ،باب ِنك ِاح ا �شرْ ِكِ �إذا
�أَ ْ�س َل َم ْت َز ْو َج ُت ُه َق ْب َله ،ح برقم .2/543 ،1132
� .54سورة الأنفال� ،آية .60
 .55ال�سيوطي ،عبد الرحمن ،الأ�شباه والنظائر� ،ص.121
 .56ابن القيم� ،إعالم املوقعني عن رب العاملني،3/135 ،
وال�شوكاين� ،إر�شاد الفحول �إىل حتقيق علم الأ�صول.1/411 ،
.57العز بن عبد ال�سالم ،عز الدين ال�سلمي ،قواعد الأحكام يف
م�صالح الأنام� ،ص.46
 .58ال�رضوري هو :ما ي�سبب فواته اختالل نظام احلياة،
واحلاجي هو :ما ي�سبب فواته ال�ضيق واحلرج على النا�س ،و�أما
التح�سيني فهو ما ي�سبب فواته خروج حياة النا�س عن العادات
الكرمية ،ال�شاطبي� ،إبراهيم ،املوافقات يف �أ�صول ال�رشيعة،
 ،2/16بت�رصف.
� .59سورة الأنعام� ،آية .119
 .60ال�سيوطي ،الأ�شباه والنظائر� ،ص.93
.61املرجع ال�سابق� ،ص .88
 .62وال ِقطْ ن ّية :بك�رس القاف والت�شديد ،واحدة القطاين،
كالعد�س واحلم�ص واللوبياء ونحوها ،انظر :ابن الأثري ،جمد
الدين ،النهاية يف غريب احلديث والأثر ،النهاية يف غريب احلديث
والأثر� ،ص .750
.63الإمام مالك ،املوط�أ ،كتاب ال�صدقة ،باب ع�شور �أهل الذمة ،ح
برقم  ،1/281 ،620البيهقي� ،أحمد� ،سنن البيهقي الكربى،
كتاب اجلزية ،باب ما ي�ؤخذ من الذمي �إذا اجتر يف غري بلده ،ح
برقم .9/210 ،18546
.64م�سلم ،ال�صحيح ،كتاب الإمارة ،باب ثبوت اجلنة لل�شهيد ،ح
برقم� ،1901ص .789
.65ابن ه�شام ،ال�سرية ،284 /2 ،الطربي ،حممد ،جامع
البيان يف ت�أويل القر�آن ،183 – 9/182 ،ابن حجر ،فتح
الباري7/281 ،
 .66البخاري ،ال�صحيح ،كتاب التف�سري ،باب �أنى لهم الذكرى
وقد جاءهم ر�سول مبني ،ح برقم � ،823ص .947
.67البخاري ،ال�صحيح ،كتاب التف�سري ،باب ثم تولوا عنه
وقالوا معلم جمنون ،ح برقم � ،4824ص .947
�.68أبو داود� ،سليمان ،ال�سنن ،كتاب اجلهاد ،باب كراهية ترك
الغزو ،ح برقم � ،2504ص  ،284والن�سائي ،ال�سنن ،كتاب
اجلهاد ،باب وجوب اجلهاد ،ح برقم � ،3096ص .328
� .69سورة التوبة� ،آية .41
� .70سورة الن�ساء� ،آية .59
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 .71البخاري ،ال�صحيح ،كتاب الأحكام ،باب ال�سمع والطاعة
للإمام ما مل تكن مع�صية ،ح برقم � ،7142ص .1362
 .72ال�سيوطي ،الأ�شباه والنظائر� ،ص.121
 .73الزرقا ،املدخل الفقهي العام.2/1050 ،
 .74هو :مرارة بن الربيع ،الأن�صاري ،الأو�سي ،من بني عمرو
بن عوف ،ويقال� :إن �أ�صله من ق�صاعة ،حالف بني عمرو بن
عوف� ،صحابي م�شهور� ،شهد بدرا على ال�صحيح ،وهو �أحد
الثالثة الذين تيب عليهم ،وكلهم من الأن�صار ،انظر :ابن حجر
الع�سقالين� ،أحمد ،الإ�صابة يف متييز ال�صحابة ،6/65 ،ت رقم
.7870
.75هو :هالل بن �أمية الأن�صاري الواقفي ،من بني واقف،
�شهد بدرا ،وهو �أحد الثالثة الذي تخلفوا عن غزوة تبوك فنزل
فيهم القر�آن ،يف قوله عز وجل " :وعلى الثالثة الذين خلفوا "،
�سورة التوبة� ،آية ،118 ،انظر :ابن عبد الرب ،يو�سف ،اال�ستيعاب
يف معرفة الأ�صحاب ،4/1731 ،ت رقم  ،3130ابن حجر،
الإ�صابة ،6/546 ،ت رقم .8984
.76البخاري ،ال�صحيح ،كتاب املغازي ،باب حديث كعب بن
مالك ،ح برقم � ،4418ص  ،837 – 834وم�سلم ،ال�صحيح،
كتاب التوبة ،باب حديث توبة كعب بن مالك و�صاحبيه ،ح برقم
.1111 1108- ،2769
.77ابن تيمية ،جمموع الفتاوى.48 / 20 ،
.78ال�شاطبي ،املوافقات ،364 / 2 ،ومن الأمثلة التي ذكرها:
النهي عن البناء على القبور ،و�سفر املر�أة بال حمرم ،واخللوة
بالأجنبية ،وحترمي الزينة على املر�أة يف عدة الوفاة ،ومرياث
القاتل ،وغري ذلك.
� .79سورة املائدة� ،آية .2
.80لعز بن عبد ال�سالم ،عز الدين ،القواعد ال�صغرى� ،ص
.100
.81هو� :إبراهيم بن مو�سى بن حممد اللخمى ،الغرناطى،
ال�شهري بال�شاطبى� ،أ�صويل حافظ ،من �أهل غرناطة ،كان من �أئمة
املالكية ،وهو �صاحب املوافقات يف �أ�صول الفقه ،واملجال�س �رشح
به كتاب البيوع من �صحيح البخاري ،توفى �سنة  790هجرية،
انظر :الزركلي ،خري الدين ،الأعالم.1/75 ،
� .82سورة الأنعام� ،آية .108
.83ال�شاطبي ،املوافقات.360 / 2 ،
.84الكا�ساين ،عالء الدين ،بدائع ال�صنائع ،7/98 ،الزيلعي،
فخر الدين عثمان ،تبيني احلقائق �رشح كنز الدقائق،3/241 ،
ابن عابدين ،رد املحتار على الدر املختار ،4/123 ،الآبي،
�صالح ،جواهر الإكليل �رشح خمت�رص خليل ،1/153 ،الد�سوقي،
حممد عرفة ،حا�شية الد�سوقي على ال�رشح الكبري،2/173 ،
 ،174النووي ،حميي الدين ،رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني،
 ،10/214ال�رشبيني اخلطيب ،مغني املحتاج ،4/209 ،ابن
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قدامة ،عبد اهلل ،املغني.9/163 ،
 .85البخاري ،ال�صحيح ،كتاب املظامل ،باب من قاتل دون ماله،
ح برقم � ،2480ص  ،468والرتمذي ،ال�سنن ،كتاب الديات،
باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو �شهيد ،ح برقم ،1421
�ص .248-249
.86م�سلم ،ال�صحيح ،كتاب اجلهاد وال�سري ،باب ربط الأ�سري
وحب�سه وجواز املن عليه ،ح برقم � ،1764ص ،732
والبخاري ،ال�صحيح ،كتاب ال�صالة ،باب االغت�سال �إذا �أ�سلم
وربط الأ�سري �أي�ضا يف امل�سجد ،ح برقم � ،462ص  ،110و ح
برقم � ،4372ص .862
.87ابن ه�شام ،ال�سرية النبوية ،381 / 2 ،وابن القيم،
حممد ،زاد املعاد.277 / 3 ،
.88ال�سم�سار :ا�سم من يقوم بال�سم�رسة ،وجمعه �سما�رسة،
وهو لفظ معرب يطلق على من يتو�سط بني البائع وامل�شرتي
لإم�ضاء البيع ،وهو الذي ي�سميه النا�س الدالل ف�إنه يدل امل�شرتي
على ال�سلع ويدل البائع على الأثمان ،ابن منظور ،ل�سان العرب،
 ،4/380الزبيدي ،تاج العرو�س.3/280 ،
.89العمولة :املبلغ الذي ي�أخذه ال�سم�سار �أو امل�رصف �أجرًا له
على قيامه مبعاملة ما� ،إبراهيم �أني�س و�آخرون ،املعجم الو�سيط،
�ص .628
.90الأطرم ،عبد الرحمن  ،الو�ساطة التجارية يف املعامالت
املالية� ،ص.484
.91والفرق بني الوكيل بالعمولة وبني الو�سيط (�سم�سار) �أن
الوكيل بالعمولة ي�ستورد الب�ضائع ويبقيها لديه معرو�ضة ليبيعها
با�سمه هو ،ويتم التعاقد معه �أو مع �رشكته ،ثم بعد ذلك ي�سلم
للمنتج �أو امل�صنع قيمة املبيع ويطالبه بااللتزامات ،و�أما الو�سيط
ف�إنه و�سيط فقط يربط بني الطرفني ،ثم تنتهي مهمته ،انظر :جبري،
هاين ،املقاطعة ر�ؤية �رشعية� ،ص .21 ،20
 .92املرجع ال�سابق.
.93احلاكم الني�سابوري ،حممد ،امل�ستدرك على ال�صحيحني،
كتاب البيوع ،ح برقم  ،2/66 ،2345ابن ماجه ،ال�سنن،
كتاب الأحكام ،باب من بنى يف حقه ما ي�رض بجاره ،ح برقم
� ،2341ص  .252قال احلاكم :هذا حديث �صحيح الإ�سناد على
�رشط م�سلم ومل يخرجاه.
.94ال�شاطبي ،املوافقات ،3/219 ،وانظر تف�صيل ذلك يف:
خمدوم ،م�صطفى ،قواعد الو�سائل يف ال�رشيعة الإ�سالمية370 ،
فما بعدها.
.95ابن تيمية� ،أحمد ،الفتاوى الكربى.257 / 3 ،
�.96شحاتة ،تفنيد مزاعم املثبطني للمقاطعة االقت�صادية،
�ص.15-17
 .97احلاكم الني�سابوري ،حممد ،امل�ستدرك على ال�صحيحني،
كتاب البيوع ،ح برقم  ،2/66 ،2345ابن ماجه ،ال�سنن،
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كتاب الأحكام ،باب من بنى يف حقه ما ي�رض بجاره ،ح برقم
� ،2341ص .252
.98احل�رصي� ،أحمد ،القواعد الفقهية للفقه الإ�سالمي،
�ص ،235الندوي ،علي ،القواعد الفقهية� ،ص.252
 .99الزرقا� ،أحمد� ،رشح القواعد الفقهية� ،ص  ،143املو�سوعة
الفقهية الكويتية.6/286 ،
� .100سورة البقرة� ،آية .286
� .101سورة التغابن� ،آية .16
 .102الرتمذي ،ال�سنن ،كتاب الأحكام ،باب ما ذكر عن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف ال�صلح بني النا�س ،ح ،1352
�ص ،237وقال :هذا حديث ح�سن �صحيح.
� .103إ�شارة �إىل حديث النبي�صلى اهلل عليه و�سلم " :الحْ ِ ْك َم ُة
َ�ضا َّل ُة المْ ُ�ؤْمِنِ َح ْي ُث َما َو َج َد َها َف ُه َو �أَ َحقُّ بها" ،ابن ماجه ،ال�سنن،
كتاب الزهد ،باب احلكمة ،ح برقم  ،4169والرتمذي ،ال�سنن،
كتاب العلم ،باب ما جاء يف ف�ضل الفقه على العبادة ،ح ،2687
ِيب اَل َن ْع ِر ُف ُه �إِلاَّ ِم ْن َهذَا ا ْل َو ْج ِه
�ص ،434وقالَ :هذَا َحدِيثٌ َغر ٌ
َو�إِ ْب َراهِ ي ُم ْب ُن ا ْلف َْ�ض ِل المْ َ َدنيِ ُّ المْ َخْ زُوم ُِّي ُي َ�ض َّعفُ فيِ الحْ َ دِيثِ ِم ْن ِق َب ِل
حِ فْظِ هِ.
�.104شحاتة ،تفنيد مزاعم املثبطني للمقاطعة االقت�صادية،
�ص.17
http://www.islamtoday.net/ .105
taheya/show_question.cfm?id=697
موقع الإ�سالم اليوم ،فتوى حتت عنوان :املقاطعة االقت�صادية
لل�سلع الأمريكية والإ�رسائيلية.
_http://www.h-alali.net/npage/fatwa
موقع ال�شيخ حامد العلي open.php?cat=&id=359
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http://www.islamonline.net/Arabic/
contemporary/2002/05/article02b.
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الإ�سالم اليوم :الإ�سالم وق�ضايا الع�رص ،بعنوان :اجلهاد
االقت�صادي فري�ضة �رشعية و�رضورة عقائدية� ،شبهات حول
اجلهاد االقت�صادي والرد عليها.
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http://www.palestine-info.info/arabic/moqata/articles/skafa.htm،
املركز الفل�سطيني للإعالم ،املقاطعة والتطبيع ،حتت عنوان :ثقافة
املقاطعة ،دكتور جمدي قرقر،
http://www.islamonline.net/Arabic/
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�رشعية و�رضورة عقائدية� ،شبهات حول اجلهاد االقت�صادي والرد
عليها ،وال�شحات :مقاطعة اليهود فري�ضة �رشعية و�رضورة وطنية،
�ص� ،81شحاتة ،تفنيد مزاعم املثبطني للمقاطعة االقت�صادية،
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