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(قُــلْ إِن كَــانَ آبَــاؤُكُــمْ وَأَبْــنَــاؤُكُــمْ وَإِخْــوَانُــكُــمْ وَأَزْوَاجُــكُــمْ وَعَــشِــيــرَتُــكُــمْ -
وَأَمْـوَالٌ اقْـتَـرَفْـتُـمُـوهَـا وَجتَِـارَةٌ تَـخْـشَـوْنَ كَـسَـادَهَـا وَمَـسَـاكِـنُ تَـرْضَـوْنَـهَـا 
ـصُــوا حَــتـَّـى  أَحَــبَّ إِلَــيْــكُــم مّــنَ الَِّ وَرَسُــولِــهِ وَجِــهَــادٍ فِ سَــبِــيــلِــهِ فَــتَــرَبـَّ

يَأْتِيَ الَُّ بِأَمْرِهِ ۗ وَالَُّ الَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَ). 

«ال يــؤمــن أحــدكــم، حــتــى أكــون أحــب إلــيــه مــن والــده وولــده والــنــاس -
أجمعي».  

صحيح البخاري. 
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ملاذا نقاطع البضائع الفرنسية؟ 
ألن مـن أسـيء لـه هـذه املـرة لـيـس أبـي وأبـيـك، لـيـس زعـيـمـا سـيـاسـيـا ف 

بلداننا أو خطيبا ف منابرنا، 
لــيــس مــفــكــرا مــســلــمــا أو عــاملــا شــرعــيــا، لــيــس رمــزا تــاريــخــيــا أو قــائــدا 

عسكريا.. 
بــل هــو الــرحــمــة املــهــداة لــلــعــاملــي، نــور هــذه األرض حــي ادلــهــم ظــالم 
اجلــهــل وتــراكــبــت دجــى الــشــهــوات، رسـول ال لـنـا وحـبـيـبـنـا مـحـمـد، 

الذي كاشف أصحابه بأمنية خاصة ذات مرة فقال: 
" لـيـت أنـا نـرى إخـوانـنـا "، فـيـسـألـه أصـحـابـه: ألـسـنـا إخـوانـك؟ فـيـقـول 

أنتم أصحابي، ولكن إخواني 
الذين آمنوا بي ولم يروني.. 

ألننا نتمنى أن نكون إخوانه حقا، الذين متنى رؤيتهم. 

ملاذا نقاطع البضائع الفرنسية؟ 
ألن ف املقاطعة نفخ ف القلب وإزاحة لرماد يعلو الروح،  

ف املــقــاطــعــة تــذكــيــرا بــالــهــويــة الــتــي نــنــتــســب لــهــا قــبــل أن تــكــون ســعــيــا 
لـــكـــســـر شـــوكـــة اقـــتـــصـــاد مـــن ســـخـــروا مـــن مـــقـــدســـاتـــنـــا ونـــبـــيـــنـــا ، نـــحـــن 
بــاملــقــاطــعــة نــعــصــم أنــفــســنــا مــن هــوان االصــطــفــاف ف طــابــور الــعــبــوديــة 
ملـنـتـجـاتـهـم وبـضـائـعـهـم ف الـوقـت الـتـي تـصـلـنـا فـيـهـا أصـواتـهـم الـعـالـيـة 
هـازئـة بـديـنـنـا ورمـزنـا األعـظـم، املـقـاطـعـة بـرهـان صـدق احملـبـة لـلـرسـول، 



وأنــه لــيــس شــعــارا يــقــال والفــتــة تــرفــع دون أثــر مــحــســوس عــلــى أبــســط 
تعامالتنا املالية..  

نحن نقاطع البضائع، ألن ذلك أضعف اإلميان. 

ملاذا نقاطع البضائع الفرنسية؟ 
ألن فــرنــســا حــامــلــة لــواء احلــرب املــمــنــهــجــة عــلــى اإلســالم وأهــلــه، أتــت 
الــرســومــات لــتــخــبــر بــذلــك الــغــافــل وتــذكــر مــن نــســي، حــرب ال تــتــوقــف 
عـــنـــد حـــدود الـــر ســـومـــات املـــســـيـــئـــة بـــل تـــســـتـــهـــدف كـــيـــانـــك وعـــقـــيـــدتـــك 
ومـــنـــظـــومـــتـــك األخـــالقـــيـــة كـــمـــســـلـــم، مـــعـــركـــة ال يـــحـــمـــل ســـالحـــهـــا آحـــاد 
مــواطــنــيــهــم أو آلــتــهــم اإلعــالمــيــة، بــل رئــيــس دولــتــهــم، الــذي ســيــضــحــك 
كـثـيـرا لـو عـلـم بـتـردد مـسـلـم/ة ف مـقـاطـعـة بـضـائـع مـصـانـع دولـتـه لـعـدم 
وجـود بـديـل، ف الـوقـت الـذي يـعـلـن عـلـى مـسـمـع الـعـالـم دعـمـه لـإلسـاءة 

للمسلمي.. 

سـنـقـاطـع الـبـضـائـع الـفـرنـسـيـة بـإذن ال، وف أفـواهـنـا ذات اجلـمـلـة الـتـي 
كتبها ماكرون زعيم فرنسا: 

« ال شيء يجعلنا نتراجع، أبدًا». 
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هي شركة ضخمة تضم عدد كبير 
من الفنادق.

٩



١٠



١١



١٢


