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بٌان صحفً

رد على افتراءات دار اإلفتاء المصرٌة
َّللا ُح ْكما ً لِ َق ْو ٍم ٌُوقِ ُنونَ ﴾
سنُ مِنَ َّ ِ
﴿أَ َف ُح ْك َم ا ْل َجا ِهلِ ٌَّ ِة ٌَ ْب ُغونَ َو َمنْ أَ ْح َ
عرف اإلسالم ظاهرة االجتهاد حٌث ٌقوم المجتهد ببذل الوسع فً استنباط الحكم الفقهً العملً
من األدلة الشرعٌة التفصٌلٌة وتنزٌله على واقع مناط الحكم .واالجتهاد بداهة ،ال ٌكون فً األمور
القطعٌة وإنما فً المسائل الظنٌة ،ولذا كان للمجتهد أجران إن أصاب فً اجتهاده ،وأجر إن أخطأ.
واالجتهاد لٌس حكرا على شخص أو جهة بل هو لكل من توفرت فٌه أهلٌة االجتهاد.
من هنا العجب العجاب فً التقرٌر الذي أصدره ما ٌسمى "المؤشر العالمً للفتوى" الذي تقوم
علٌه وحدة الدراسات االستراتٌجٌة بدار اإلفتاء المصرٌة فً " 3122/23/23فتاوى المعامالت
االقتصادٌة لدى التنظٌمات اإلرهابٌة" (منشور على موقع دار االفتاء http://dar-
alifta.org.eg/AR/Viewstatement.aspx؟ ،)sec=media&ID=6205فدار االفتاء ،لو أنها
خالفت اجتهادا معتبرا وقدم ت اجتهادا مغاٌرا ٌقوم على فهم أصح أو أدق لمناط المسألة ،أو ٌقوم
على أدلة فقهٌة معتبرة ،لساغت مناقشته .أما حٌن تقوم "دار اإلفتاء المصرٌة بعد البحث لنحو 01
ساعة مع المتخصصٌن والخبراء" ،بالخروج بفتوى تحرٌم البٌتكوٌن ،ثم تستشهد بالفتوى نفسها التً
أصدرها أمٌر حزب التحرٌر العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة حفظه هللا ،فتأخذ على الحزب
تحرٌمه للبٌتكوٌن "ومن بٌن ما حرَّ مه حزب التحرٌر عملة "البتكوٌن" ،وفقا ً لفتوى أمٌره المتضمنة:
"البٌتكوٌن لٌست عملة ،ولٌست نقداً من ناحٌة شرعٌة ،كما أنه ٌتبٌن تحرٌم بٌع الغرر أو المجهول،
فال ٌجوز بٌعها وال شراؤها" فال نفهم ما األمر هنا؟! وما هو وجه االعتراض لدى دار اإلفتاء
المصرٌة!!
ولكن بعد النظر فً واقع هذا "المؤشر العالمً للفتوى" ومن وراءه ،نجد أنه ال ٌعدو كونه
إحدى أدوات دار اإلفتاء المصرٌة التً نذرت نفسها للصد عن سبٌل هللا والذود عن النظام المجرم
فً مصر الذي مكنته أمرٌكا ،رأس الكفر وفرعون العصر ،من رقاب البالد والعباد ،ضاربة عرض
الحائط بصنمها المقدس المسمى "دٌمقراطٌة" التً تحارب هللا ورسوله بجعلها التشرٌع للشعب ،أي
التحلٌل والتحرٌم ،بدل أن ٌكون لربِّ الشعب ،وأمرٌكا تدعو لهذا الصنم وتمدح االنتخابات بموجبه،
ومع ذلك فعندما اختار الشعب المصري بانتخابات "دٌمقراطٌة" الدكتور محمد مرسً حاكما ً له ،فإنَّ
أمرٌكا لم تدعم استمرار حكمه بل قررت فرض عبدها السٌسً لٌحكم الناس بالقهر والبطش
والمنطق الفرعونً ،وهو لٌس إال واجهة تتخفى أمرٌكا وراءها فً التحكم بمصٌر البالد والعباد فً
أرض الكنانة.

نعم هو السٌسً نفسه الذي صرح مراراً وتكراراً بأنّ على علماء األزهر أن ٌقوموا بثورة
دٌنٌة ،ال لتحرٌر البالد من رجس أمرٌكا ولقٌادة جنود الكنانة البواسل لتحرٌر األقصى الشرٌف
أولى قبلتً المسلمٌن ومسرى نبٌهم من رجس ٌهود ،وإنما لمواجهة "اإلسالم المتطرف" بزعمهم
ب َو َما ه َُو مِنَ ا ْل ِك َتا ِ
س ُبوهُ مِنَ ا ْل ِك َتا ِ
الفاسد ﴿ َوإِنَّ ِم ْن ُه ْم لَ َف ِرٌقا ً ٌَ ْل ُوونَ أَ ْلسِ َن َت ُهم ِبا ْل ِك َتا ِ
ب َو ٌَقُولُونَ
ب لِ َت ْح َ
ِب َو ُه ْم ٌَ ْع َل ُمونَ ﴾.
َّللا َو ٌَقُولُونَ َع َلى َّ ِ
َّللا َو َما ه َُو مِنْ عِن ِد َّ ِ
ه َُو مِنْ عِ ن ِد َّ ِ
َّللا ا ْل َكذ َ
ومن ذلك ما جاء فً تقرٌر المؤشر" :وفقا ً لما رصده مؤشر الفتوى العالمً؛ فقد اعتمد الحزب
بنسبة ( )% 211على توجٌه النقد للحكومات القائمة واقتصاداتها فً إطار التحلٌالت التً ٌصدرها
أمٌر الحزب ،وقد كان أبرزها تعقٌبه على أوضاع االستثمار فً السودان بقوله" :لٌس من أهداف
الشركات الرأسمالٌة االستعمارٌة حل مشكلة البطالة ،أو تشغٌل العمالة المحلٌة ،الحل الجذري
لمشاكل االقتصاد هو بإقامة دولة على أساس اإلسالم" .".ففً دٌن الفرعون األمرٌكً الجدٌد فإن
توجٌه النقد للحكومات العمٌلة لفرعون العصر والمطالبة بإقامة دولة على أساس اإلسالم هو إفك
عظٌم ،أما التطاول على الذات اإللهٌة والدعوة لتعطٌل العمل بالقرآن علنا فهو عندهم من حرٌة
الرأي التً تكفلها دٌنهم ،قاتلهم هللا أنى ٌؤفكون!
وهذا قطعا ٌفسر جرأة هؤالء القوم األفاكٌن الذٌن أوردوا األرقام التً زودتهم بها المخابرات
األمرٌكٌة عن ضحاٌا الهجمات (اإلرهابٌة) المزعومة فً أفغانستان وسورٌا ،أما ضحاٌا المسلمٌن
الذٌن سقطوا بمئات اآلالف جراء اإلجرام األمرٌكً ،إن كان مباشرة على أٌدي األمرٌكان فً
أ فغانستان أو على ٌد عمٌلهم سفاح دمشق بشار الكٌماوي فً سورٌا أو على ٌد عمٌلهم المالكً فً
العراق أو على ٌد السٌسً فً مصر الكنانة ،...فكل هؤالء لم ٌسمع بهم "مؤشر الفتوى العالمً" أو
ربما سمع بهم واستحى من مباركة قتلهم!
فال عجب ،عند سحرة فرعون أولئك ،أن ع ّد المؤشر دعوة حزب التحرٌر إلقامة دولة الخالفة
على منهاج النبوة لتطبٌق شرع هللا ،ال شرع أمرٌكا والغرب الكافر ،ال عجب أن عدها خروجا ً عن
ملة أمرٌكا وما فرضته من عبودٌة على أهل الملة اإلسالمٌة .هذه األمة التً شرفها هللا سبحانه
وتعالى بأنها خٌر أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ،والمعروف األول هو
دعوة الناس إ لى عبادة هللا الواحد األحد وتوحٌده بالخضوع ألمره ونهٌه ،والمنكر األول هو
َّللا ٌَ ْب ُغونَ َو َل ُه أَ ْسلَ َم َمن فًِ
ٌِن َّ ِ
الخضوع لحكم الطاغوت أٌا كان ومهما تسمى من أسماء ﴿أَ َف َغ ٌْ َر د ِ
س َم َاوا ِ
ض َط ْوعا ً َو َك ْرها ً َوإِ َل ٌْ ِه ٌُ ْر َج ُعونَ ﴾.
ت َو ْاألَ ْر ِ
ال َّ
ور َّ
َّللاِ
ونختم بالقول لسحرة أمرٌكا إن هللا سبحانه وتعالى منجز وعده الحقِ ٌُ ﴿ :رٌدُونَ لِ ٌُ ْطفِ ُئوا ُن َ
َّ
ٌِن ا ْل َح  ِّق لِ ٌُ ْظ ِه َرهُ
سل َ َر ُ
ور ِه َولَ ْو َك ِر َه ا ْل َكافِ ُرونَ ه َُو الَّذِي أَ ْر َ
سولَ ُه بِا ْل ُهدَى َود ِ
ِبأ َ ْف َوا ِه ِه ْم َوَّللا ُ ُم ِت ُّم ُن ِ
 ٌِّن ُكل ِّ ِه َولَ ْو َك ِر َه ا ْل ُم ْ
ش ِر ُكونَ ﴾.
َعلَى الد ِ
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