بسم اهلل الرمحن الرحيم

السلطة الفلسطينية واألنظمة العميلة يفسدون على المسلمين وحدة عيدىم
بينما يتوحدون إذعاناً ألمريكا ومحاربة لإلسالم
ما إن غابت مشس االثنُت  9102/6/3حىت ظهر اخلالف بُت األنظمة العميلة يف إعالن ثبوت ىالل شهر شوال ،وكان ظاىراً
بشكل جلي أن اخلالف مقصود ،وىو أمر معهود من ىذه األنظمة اليت ال تكًتث بأحكام اإلسالم وال تقيم وزناً لشعائره.
أيها األىل في األرض المباركة:

وموا لُِرْؤيَتِ ِو َوأَفْ ِط ُروا لُِرْؤيَتِ ِو ،فَِإ ْن
إن ثبوت رؤية اذلالل ىو ثبوت شرعي ويراعى فيو احلكم الشرعي فقط ،لقول رسول اهلل ُ « :
صُ
غُ ِّم َي َعلَْي ُك ْم فَأَ ْك ِملُوا ال َْع َد َد» رواه مسلم .وإذا ثبتت رؤية اذلالل يف بلد من بالد ادلسلمُت وجب على ادلسلمُت الصيام أو اإلفطار،
ولكن قاتل اهلل حكام الطاغوت الذين ال يدخرون جهداً يف متزيق األمة ،ويتخذون بطانة من علماء السوء وشيوخ الضالل يفتون ذلم
حبسب أىوائهم ،ليكرسوا متزيق األمة ويفسدوا عليها دينها.
والعجيب أن القول بعدم اعتبار اختالف ادلطالع ،ووجوب االلتزام بوحدة الصيام واإلفطار قد أفتت بو دار اإلفتاء الفلسطينية،
ورابطة علماء فلسطُت ،ورلمع الفقو اإلسالمي الدويل ،ورلمع البحوث يف األزىر ،واالحتاد العادلي لعلماء ادلسلمُت ،وغَتىا ،فلماذا
خيالف مفيت السلطة الشيخ زلمد حسُت فتواه الرمسية ادلنشورة على وكالة األنباء الفلسطينية الرمسية "وفا" واليت قال فيها (وإذا ثبتت رؤية
اذلالل يف بلد إسالمي فإن القول بوحدة ادلطالع يوجب على مجيع البالد اإلسالمية االتباع ،خاصة األقطار اليت تشًتك يف ليل واحد
لقول الرسول " :صوموا لرؤيتو ،وأفطروا لرؤيتو ،فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثُت" .وأكد ادلفيت على أمهية انتهاز شهر
الصوم ليكون من عوامل وحدة ادلسلمُت ،وليس مدعاة للخالف والشقاق بينهم ).انتهى ،ودلاذا خيالف مفيت األردن قرار رللس اإلفتاء
األردين الذي تبٌت قرار رلمع الفقو اإلسالمي بوجوب وحدة الصيام والفطر وعدم اعتبار اختالف ادلطالع؟ ودلاذا خيالف مفيت مصر فتوى
األزىر؟ وىي فتوى شيخ األزىر الشيخ جاد احلق رمحو اهلل واليت نصها (قال مجهور الفقهاء :إنو ال عربة باختالف ادلطالع يف إثبات رؤية
ىالل رمضان وأنو إذا رؤي اذلالل يف بلد ومل يره أىل بلد آخر جيب على أىل البلد اآلخر الذين مل يروه أن يصوموا برؤية أولئك الذين
رأوه) انتهى.
دلاذا خيالف ىؤالء ادلفتون فتواىم السابقة أو فتوى مؤسساهتم الرمسية؟ دلاذا يبحثون عن تأويالت تكرس الفرقة بُت ادلسلمُت وتفسد
على الناس عيدىم ،وىم يعلمون أن صيام يوم العيد معصية هلل ولرسولو؟ أخرج اإلمام مسلم َعن أَبِي سعِ ٍ
يرِ
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إن حيد ىؤالء المنافقين عن الحكم الشرعي الذي كانوا يفتون بو ،رغم ثبوت رؤية الهالل في أكثر من بلد إسالمي ،يؤكد
ادتَنَا
تالعبهم بالدين وإخضاعو ألىواء الحكام العمالء المجرمين ،فبأي وجو سيلقون اهلل تعاىل ،أم سيقولون ﴿ َرب نَا إِنا أَطَ ْعنَا َس َ
ضلُّونَا السبِ َيال﴾؟
اءنَا فَأَ َ
َوُكبَ َر َ
والعجيب الغريب أنو عندما دعا حزب التحرير ادلسلمُت لاللتزام باحلكم الشرعي الذي يوجب توحيد الفطر والصيام عمالً بقول
وموا لُِرْؤيَتِ ِو َوأَفْ ِط ُروا لُِرْؤيَتِ ِو» انربت أبواق السلطة للهجوم على احلزب وشبابو بزعم أنو يدعو إىل الفتنة والفرقة بُت
رسول اهلل ُ « :
صُ
ادلسلمُت!!! ما لكم كيف حتكمون؟!
أليس المفتي الذي خالف فتواه وخالف احلكم الشرعي واتبع ىوى احلكام ادلفسدين ىو الذي دعا إىل الفرقة بُت ادلسلمُت؟

أليس حكام الطاغوت الذين رىنوا مواقيت العبادات خلالفاهتم السياسية وتبعاً حلدود رمسها ادلستعمر ،ىم الذين يفرقون مجاعتكم
وديزقون أمتكم ويتآمرون مع عدوكم ضد دينكم؟
أليس حزب التحرير ىو الذي يدعوكم إلقامة دينكم وتوحيد صفكم وتوحيد صومكم وفطركم ،ويدعوكم إلقامة اخلالفة على منهاج
ِ
ِِ
ف تَ ْح ُك ُمو َن﴾؟
ين * َما لَ ُك ْم َكْي َ
ين َكال ُْم ْج ِرم َ
النبوة اليت تقيم الدين وتوحد ادلسلمُت﴿ ،أَفَنَ ْج َعلُ ال ُْم ْسلم َ
ومل تكتف سلطة التنسيق األمٍت مع االحتالل جبردية تفريق ادلسلمُت والتالعب بدينهم ،بل أتبعتها جبردية أكرب منها ،فشحنت
أجهزهتا األمنية ،وىيجت أوباشها و"مناديبها" ،ومنعت إقامة صالة العيد يف بعض ادلساجد بالقوة ،واعتقلت عدداً من ادلصلُت،
وأرسلت عناصرىا إىل بلدة عزون اليت حيتاج دخوذلا إىل تنسيق مع االحتالل ليقتحموا ادلسجد بشكل مهجي ،وأطلقت عناصرىا
العيارات النارية إلرىاب الناس.
إن جرائم السلطة تتعاظم يوماً بعد يوم فهي مل تًتك باباً للفجور إال ودخلتو من أوسع أبوابو ،فاقًتفت جرديتها الكربى بالتنازل عن
األرض ادلباركة ليهود ،وأجهزهتا األمنية ملطخة بالتنسيق األمٍت مع االحتالل ضد أىل فلسطُت ،والفساد ادلايل واإلداري استشرى يف
مؤسساهتا ،وتوفر احلماية والرعاية للمؤسسات اإلفسادية اليت جتوب البالد طوالً وعرضاً نشراً للرذيلة ...إن ىذه اجلرائم لن تزيد السلطة
وقادهتا إال خزياً عند اهلل وعند الناس ،وثقتنا باهلل عظيمة أنو سيذيق ىؤالء اجملرمُت وأعواهنم من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة ما ينسيهم
وساوس الشيطان ...وبإذن اهلل تعاىل يكون قريباً.
يا أىلنا في األرض المباركة:

إن االختالف في إعالن ثبوت رؤية ىالل شهر شوال ىذا العام كان مقصوداً لتعزيز الفرقة بين المسلمين ،وتعزيز الطائفية
المنتنة بينهم ،وىو ترجمة عملية لما تم في قمة مكة المكرمة التي عمقوا فيها حالة االنقسام الطائفي ،وتعهدوا فيها على
محاربة اإلسالم ووحدة المسلمين استجابة لعدوة اهلل أمريكا ...وأكدوا فيها خيانتهم للقدس ومسرى رسول اهلل  وبحضور
رئيس السلطة نفسو الذي ما انفك ينادي بالقدس الشرقية تثبيتاً لكيان يهود على باقي القدس وباقي فلسطين.
وإن ادلعترب شرعاً ىو ثبوت الرؤية الشرعية ،فإن ثبتت الرؤية وجب الصيام أو وجب الفطر ،وال جيوز االلتفات إىل علماء السالطُت
الذين يتالعبون بالدين حبسب أىواء احلكام ،وننوه إىل أنو ال جيوز اعتماد احلسابات الفلكية يف إثبات الصيام أو الفطر ،ألهنا سلالفة
لصريح حديث رسول اهلل  الذي يوجب الصيام والفطر بالرؤية ،وقد علمنا رسول اهلل  كيف نتحرى الرؤية وحنسب الشهر ،أخرج
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اهلل « :الش ْه ُر تِ ْس ٌع َوع ْش ُرو َن ،فَِإ َذا َرأَيْ تُ ُم الْ ِه َال َل فَ ُ
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َرأَيْ تُ ُموهُ فَأَفْ ِط ُروا ،فَِإ ْن غُم َعلَْي ُك ْم فَاق ِْد ُروا لَوُ».
فيتم حتري رؤية اذلالل يف اليوم التاسع والعشرين ،فإن ثبتت الرؤية الشرعية وجب القيام بالفرض على وجهو من صيام أو فطر،
وإال مت الشهر ثالثُت يوماً ،روى احلاكم بإسناد صحيح عن ابْن َعبَّاس َرضي اللَّو َعْن ه َما ،أ َّ
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وموا لُِرْؤيَتِ ِوَ ،وأَفْ ِط ُروا لُِرْؤيَتِ ِو ،فَِإ ْن َح َ
است ْقبَاالًُ ،
صُ
ال بَ ْي نَ ُك ْمَ ،وبَ ْي َن َمْنظَ ِره َس َحابَةٌ ،أ َْو قَتَ َرةٌ فَأَ ْكملُوا الْعدةَ ثََالث َ

وفي الختام :تقبل اهلل طاعتكم وصيامكم وقيامكم ،ضارعُت إىل اهلل تعاىل أن يعجل لنا نصره وفرجو فال حيول احلول إال وأمة
زلمد على خَت ما حيب اهلل ويرضى من العزة والتمكُت ،وقد أظهر اهلل دينو وأخزى الكافرين وادلنافقُت واحلكام العمالء وزبانيتهم ،فينعم
ادلسلمون بوحدهتم يف ظل اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة﴿ ،وي ومئِ ٍذ ي ْفرح الْم ْؤِمنُو َن * بِنَ ْ ِ
شاءُ َو ُى َو ال َْع ِز ُيز
ص ُر َم ْن يَ َ
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ََْ َ َ َ ُ ُ
ِ
يم﴾.
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