
العراق أن يقلعوا عن ذلك، وأن يكونوا عونا 

للمسلمين في العراق والكويت على أمريكا 

وغيرها من دول الكفر، ال أن يكونوا عونا لهذه 

 .الدول الكافرة على المسلمين

 

 أيها المسلمون 

إن حكامكم ال بارك هللا فيهم هم أدوات بيد 

الدول الكافرة تسخرهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا 

لتحقيق مصالحها، وضد مصالح المسلمين، 

وضد البالد اإلسالمية، بل وضد اإلسالم وعودته 

وها هم اليوم .  إلى الحياة والدولة والمجتمع

تسخرهم أمريكا لتحقيق سياستها ومصالحها في 

منطقة الخليج والشرق األوسط كما تحاول 

لهذا فيجب عليكم أن .  بريطانيا تسخيرهم لذلك

تعملوا للقضاء عليهم، واستئصال شأفتهم، وهدم 

هذه الدول الكرتونية، والكيانات الهزيلة، وأن 

تقيموا من بينكم خليفة تبايعونه على العمل بكتاب 

هللا وسنة رسوله ليوحدكم في دولة واحدة تحت 

 .راية ال إله إال هللا محمد رسول هللا
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ال يخذله أي ال يترك إعانته ونصرته، فإذا 

استعان به في دفع الظلم عنه لزمه إعانته، وإذا 

ما وقع المسلم في ضيق وجب على المسلمين أن 

يساعدوه ليفرجوا عنه ضيقه، وال يجوز لهم أن 

يتركوه في ضيقه، أو أن يسلموه إلى من يضيق 

ْلُمْسلُِم أَُخو اْلُمْسلِِم ا»:  يقول عليه، فالرسول 

ََل َيْظلُِمُه َوََل ُيْسلُِمُه َوَمْن َكاَن فِي َحاَجِة أَِخيِه 

َج َعْن ُمْسلٍِم ُكْرَبًة  ُ فِي َحاَجِتِه َوَمْن َفره
َكاَن َّللاه

ُ َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكُرَباِت َيْوِم اْلقَِياَمِة َوَمْن 
َج َّللاه َفره

ُ َيْوَم اْلقَِياَمةِ 
ومشاركة .  «َسَتَر ُمْسلًِما َسَتَرهُ َّللاه

السعودية وتركيا ومصر وغيرها من الدول في 

البلدان العربية اإلسالمية في تنفيذ العقوبات 

التجارية واالقتصادية على المسلمين في العراق 

استجابة ألمريكا ولمجلس األمن هو إسالم 

للمسلمين في العراق والكويت ألمريكا وخذالن 

لهم، ومناصرة لعدوة المسلمين أمريكا الكافرة 

عليهم، وزيادة لكربهم، وذلك كله يتناقض مع 

هذا الحديث، كما يتناقض مع حديث رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم الذي شبه فيه المسلمين في 

التواد والتراحم بالجسد الواحد، فيجب أن يكونوا 

متوادين متراحمين ينصر بعضهم بعضا، 

ويساعد بعضهم بعضا، وأن ما يصيب أحدهم 

َمَثلُ الُمْؤِمنيَن في »:  يصيب اآلخر حيث قال

ِهْم وَتَراُحمهْم َوَتَعاُطفِهْم، َمَثلُ الَجَسِد إَِذا  َتَوادِّ

اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر الَجَسِد 

ى َهِر والُحمه لذلك فالواجب على جميع «  ِبالسه

هؤالء الحكام في البالد العربية واإلسالمية الذين 

شاركوا في تنفيذ العقوبات ضد المسلمين في 



تتناقض مع الناحية اإلنسانية التي يدعون كذبا 

حرصهم على تحقيقها، وهي في نفس الوقت 

تتناقض مع القوانين الدولية التي يظهرون للعالم 

أنهم يعملون للمحافظة عليها، حتى اختلفوا فيما 

بينهم في مجلس األمن على تطبيق هذه 

المقاطعة، وعلى شرعيتها أو عدم شرعيتها وفقا 

للقانون الدولي كاختالف اللصوص على اقتسام 

السرقة، هذا فضال من أن اإلسالم يحرم هذه 

المقاطعة تحريما جازما، ويعتبرها تعاونا مع 

لذلك فان .  الكفار باإلثم والعدوان على المسلمين

قيام تركيا وآل سعود ومصر وغيرها من الدول 

في العالم اإلسالمي ومنه العربي بالمشاركة في 

فرض هذه العقوبات التجارية واالقتصادية على 

المسلمين في العراق والكويت إنما هو عمل آثم 

يحرمه اإلسالم، ويعتبره تآمرا مع الكفار على 

المسلمين وعلى البالد اإلسالمية، وتعاونا باإلثم 

والعدوان على المسلمين، وهللا سبحانه وتعالى 

ْقَوى َوَل َتَعاَوُنوا :  يقول َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالته

قُوا َّللاهَ   .َعَلى اإلِْثِم َواْلُعْدَواِن َواته

واإلسالم يحرم على المسلمين أن يقاطع 

بعضهم بعضا لما روى أنس بن مالك عن النبي 

 ََل َتَقاَطُعوا، َوََل َتَداَبُروا، َوََل »:  أنه قال

 ِ َتَباَغُضوا، َوََل َتَحاَسُدوا، َوُكوُنوا ِعَباَد َّللاه

كما أن اإلسالم يحرم على المسلمين أن .  «إِْخَواًنا

يظلم بعضهم بعضا أو أن يخذل بعضهم بعضا، 

والمقاطعة للمسلمين في العراق هي خذالن لهم، 

وترك لنصرتهم، وإعانة للظالم الكافر على 

اْلُمْسلُِم أَُخو »:  يقول ظلمهم، والرسول 

ومعنى «  اْلُمْسلِِم ََل َيْظلُِمُه َوََل َيْخُذلُُه َوََل َيْحقُِرهُ 

قانون دولي اخترقه العراق، وإنما قامت بذلك 

لفرض قيادتها الفعلية على العالم كله، وانفرادها 

بزعامته ورسم سياسته بعد أن انكفأ االتحاد 

السوفيتي على نفسه، ولتتخذ من ذلك وسيلة 

لفرض هيمنتها الفعلية التامة على منطقة الخليج، 

وفرض سيطرتها ونفوذها عليها، لتتحكم في نفط 

 .الخليج إنتاجا وتسويقا وتسعيرا

وقد استجابت الدول الغربية ألمريكا 

كما استجابت غالبية الدول في .  ومجلس األمن

العالم اإلسالمي ومنه العربي، وشاركت في 

فرض عقوبات تجارية واقتصادية على العراق 

والكويت، فقامت تركيا وآل سعود بإيقاف نقل 

النفط العراقي بواسطة األنابيب العراقية المارة 

في أراضيهما، كما قامتا بمنع تحميله من 

موانئها، كما شاركتا مع مصر وغيرها من 

بعض الدول في العالم اإلسالمي ومنه العربي 

في الحيلولة دون تصدير المنتجات العراقية 

والكويتية، ودون وصول السالح أو السلع بما 

فيها المواد الغذائية والطبية من الوصول إلى 

 .المسلمين في العراق

وقد بدأت تظهر من هذه العقوبات 

التجارية واالقتصادية اآلثار الضارة على 

المسلمين في العراق والكويت، حيث أخذت 

المواد الغذائية والطبية يقل وجودها مما سيؤثر 

 .بالضرر على المسلمين فيهما

إن هذه المقاطعة التي تشمل المواد الغذائية 

والطبية تتناقض مع حق اإلنسان في العيش الذي 

تتشدق أمريكا وأوروبا كذبا ونفاقا ودجال 

وتضليال في الدفاع عنه، والمحافظة عليه، كما 

 بسم َّللا الرحمن الرحيم
 

مقاطعة المسلمين بعضهم بعضا 

 حرام شرعا

  

ََل َتَقاَطُعوا، َوََل َتَداَبُروا، َوََل »:  قال 

 ِ َتَباَغُضوا، َوََل َتَحاَسُدوا، َوُكوُنوا ِعَباَد َّللاه

ما أن قام العراق باحتالل الكويت حتى .  «إِْخَواًنا

بادرت أمريكا بتجميد األرصدة العراقية 

وطلبت من حليفاتها .  والكويتية الموجودة عندها

القيام بتجميد جميع األرصدة العراقية والكويتية 

الموجودة عندها، كما بادرت بإعالن حرب 

مقاطعة تجارية واقتصادية على العراق عقوبة له 

تمنع تصدير منتجاته ومنتجات الكويت النفطية، 

كما تمنع إيصال السالح وجميع البضائع والسلع 

كما .  االستهالكية بما فيها المواد الغذائية والطبية

فرضت على تركيا والسعودية أن يمنعا مرور 

النفط العراقي من أراضيهما ومن تحميله من 

موانئها، في الوقت الذي فرضت فيه على مجلس 

األمن أن يتخذ قرارا إلزاميا لم يسبق أن اتخذ 

مثله في القسوة والشدة، فرض فيه على العراق 

عقوبة تجارية واقتصادية، ومقاطعته من جميع 

دول العالم مقاطعة تامة، بحيث ال يصدر شيء 

من منتجاته، وال يصدر إليه أية سلعة من السلع، 

 .أو أية قطعة من السالح

إن ما قامت به أمريكا لم يكن انتصارا آلل 

الصباح وال حفظا آلل سعود، وال محافظة على 


