
 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 ُقطر أي في الهالل رؤية حال رمضان شهر بدء فريضة

 )مًتجم(
 إال وتعاىل، سبحانو اهلل إىل فيو ويتقربوا نعمو عن يبحثوا كي الكرمي، رمضاف شهر قدـو الصرب بفارغ ادلسلموف ينتظر

 بأمل باستمرار تشعر اإلسالمية مةاأل إف. منقسموف وحنن منو وخنرج رمضاف شهر فيو ندخل آخر عاـ يكوف قد أنو
 آخر أدلاً  ىناؾ أف إال. اخلالفة ىدـ بعد االستعمارية القوى فرضتها اليت ادلصطنعة، السياسية واحلدود القومية االنقسامات

 .وهنايتو رمضاف شهر بداية حتديد حوؿ ينشأ الذي االختالؼ وىو عاـ كل يأيت آالمها إىل ُيضاؼ
 على بناء األرض أصقاع مجيع يف وينهونو رمضاف شهر يبدأوف كانوا عندما دلسلمُتا على طويل زمن مضى لقد
 مسجد مع الفضيل الشهر نبدأ أف إىل اليـو احلاؿ بنا وصل قد الشديد ولألسف أنو الإ. خليفتهم من يأيت الذي اإلعالف

 .اخلالفة دولة غياب بأثر ليذكرنا الواحدة البلدة أبناء دُيزؽ الذي االختالؼ ىذا إف ما، بلد أو ما
 ونهايتو إنما يكون برؤية الهالل الصوم بدء وجوب

 َعَلْيُكمْ  ُغمَّ  َفِإنْ  تَ َرْوهُ  َحتَّى تُ ْفِطُروا َولَ  تَ َرْوهُ  َحتَّى َتُصوُموا َفالَ  َوِعْشُرونَ  ِتْسع   الشَّْهرُ  ِإنََّما» :ملسو هيلع هللا ىلص اللَّوِ  َرُسوؿُ  َقاؿَ 
 حتديد يف احلاؿ ىو كما اذلالؿ، ومكاف مولد حتدد قد ةوالعلمي الفلكية احلسابات أف من رغمالوب. مسلم رواه «َلوُ  َفاْقِدُروا
 أحاديث وردت ولقد. اذلالؿ برؤية وهنايتو رمضاف شهر بداية حدد قد الشرع أف إال الصالة، أوقات دلعرفة الشمس أماكن
 بناء وهنايتو الصـو بدء حتديد يكوف أفب أمر قد ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿ أف تبُت السابق، للحديث باإلضافة واضحة صحيحة كثَتة
 إمث شأهنا شأف أي سلالفة شرعية. األوامر ىذه وسلالفة اذلالؿ، رؤية على

 ونهايتو الصوم بداية لتحديد الفلكية الحسابات استخدام
 يةالنبو  حاديثألا يف صرحية وردت اليت الرؤية، بدؿ استخدامها ديكن ال واليت الفلكية، احلسابات يتبٌت البعض

 لتحديد الفلكية احلسابات يدعموف الذين إف. "رأى" الفعل من ادلشتقة "رؤيتو" كلمة استخدمت األحاديث فهذه الشريفة،
 قضية يف ادلعٌت اىذ استخداـ اخلطأ من فإنو "ادلعرفة"، حيافألا بعض يف تعٍت واليت "رأى" كلمة فهم أساؤوا قد اذلالؿ ميالد
 :التالية ألسبابل الصياـ حتديد

 وإذا القمر، رأى أنو أي العُت، خالؿ من الشيء ذلك ختيل تعٍت واحد شيء إىل اإلشارة عند "رأى" كلمة إف -ٔ
 .الصحيح الرأي يعرؼ أنو أي الرأي، أو ادلعرفة تعٍت فقد شيئُت، إىل تشَت "رأى" كلمة كانت
 استخدمت واذا بالعُت، لشيءا ذلك تصور تعٍت فإهنا ملموس لشيء لإلشارة "رأى" كلمة استخدمت اذا أما -ٕ

من كلمة  ادلقصود ففإ زلسوس شيء وىو اذلالؿ عن تتحدث ىنا األحاديث وألف. ادلعرفة تعٍت فإهنا معينة فكرة لطرح
 "رأى" ىو الرؤية بالعُت.

 َوَىَكَذا، َىَكَذا الشَّْهرُ  ،َنْحُسبُ  َوَل  َنْكُتبُ  َل  ُأمِّيَّة ، ُأمَّة   ِإنَّا»: قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص النيب أف عنهما اهلل رضي عمر ابن روى فقد
 رواه البخاري. «َثاَلثِينَ  َوَمرَّة   َوِعْشرِيَن، ِتْسَعة   َمرَّة   يَ ْعِني



 ولذلك تكتب وال حتسب ال "أمّية" مةألا ىذه أف "ِبِعّلة" رأيهم دعموا الفلكية احلسابات فكرة يتبنوف فالذين
 انعدمت قد العلة فإف وتكتب حتسب وأصبحت حاذلا تغَت اليـو األمة وكوف وهنايتو، الصـو بداية لتحديد الرؤية استخدموا

ىذا الرأي خاطئ لألسباب  أف إال. وهنايتو الصـو بداية لتحديد الفلكية احلسابات استخداـ اليـو نستطيع فإننا عليو وبناء
 التالية:
 "أمية" كلمة تستخدـ فقد .الشرعي( للحكم الباعث السبب )أي العلة على تدؿ ال احلديث يف "أمية" كلمة -ٔ
ُهمْ  َرُسول   اْْلُمِّيِّينَ  ِفي بَ َعثَ  الَِّذي ُىوَ ... ﴿ اجلمعة سورة يف جاء كما "العرب" إىل لإلشارة ُلو مِّن ْ ﴾. آيَاِتوِ  َعَلْيِهمْ  يَ ت ْ
 الفلكية ساباتاحل نستخدـ ال: منها سلتلفة معاين حتمل قد احلديث يف جاءت اليت «َل َنْكُتُب َوَل َنْحُسبُ » وعبارة

 بتطبيق أمروا ادلسلمُت ألف العامة احلسابات تعٍت ال "حنسب" وكلمة. التنجيم دنارس وال وهنايتو؛ الشهر بداية لتحديد
 واليت تعتمد على حسابات سلتلفة. وادلَتاث الزكاة أحكاـ
 يف قياس ال أوال نوأل صحيحا، ليس احلالة ىذه يف القياس فإف للحكم، علة "أمية" كلمة أف افًتضنا ولو -ٕ

 رؤية ىو الصـو بدء سبب أف على تنص واليت األحاديث يف الصرحية النصوص خيالف االفًتاض ىذا فإف وثانيا العبادات،
 مس ىو سبب دخوؿ وقت صالة ادلغرب.الش غروب أف كما اذلالؿ

كوف ي إدنا رمضاف شهر بداية وحتديد جتوز، ال وهنايتو الصياـ بداية لتحديد الفلكية احلسابات استخداـ فإف عليو وبناء
 برؤية اذلالؿ.

 واختالفها المطالع وحدة
 ال لذلك. "ُصوُموا" اجلمع صيغة على احلديث نص حيتوي. النسائي رواه «ِلُرْؤيَِتوِ  َوَأْفِطُروا ِلُرْؤيَِتوِ  ُصوُموا» :ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ

. سلتلفة أوقات يف ذلك كاف وإف، والليل لنهارا نفس يف يشًتؾ العامل من جزء أي ألف - ادلسافة أو للجغرافيا اعتبار
 ادلسلمُت يف مجيع أحناء العامل. مجيع بو خُياطب أمر ىو اذلالؿ رؤية عند والفطر بالصـو األمر فإف، لذلك

َنا ُغمَّ »: قالوا أهنم عنهم اهلل رضي األنصار من رلموعة عن روي وقد  رَْكب   َجاءَ فَ  ،ا  ِصَيام َفَأْصَبْحَنا َشوَّال   ِىاَللُ  َعَلي ْ
 يَ ْوِمِهْم، ِمنْ  يُ ْفِطُروا َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّوِ  َرُسولُ  َفَأَمرَ  ِباْْلَْمِس، اْلِهاَللَ  رََأْوا أَن َُّهمْ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّوِ  َرُسولِ  ِعْندَ  َفَشِهُدوا الن ََّهارِ  آِخرِ  ِمنْ 
 .أمحد رواه «اْلَغدِ  ِمنْ  ِلِعيِدِىمْ  َيْخُرُجوا َوَأنْ 

 فإف الشاـ، من عاد عندما ُكريب ليوإ نقلها اليت الشاـ أىل برؤية يأخذ مل والذي عنو اهلل رضي عباس ابن رأي وأما
 أف على عالوة. حجة وال دليال يعترب ال الصحايب اجتهاد فإف معلـو ىو وكما صحايب، اجتهاد ىذا فبأ قالوا العلماء مجهرة

 من جاء الذي الركب برؤية أخذ قد ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿ أف ىلإ باإلضافة سابقا، ذكرناىا اليت الصرحية األدلة خيالف االجتهاد ىذا
 شهادة ألهنا الشاـ أىل برؤية يقبل مل عنو اهلل رضي عباس ابن فإ بقوذلم العلماء بعض ليوإ ذىب ما وأما. ادلدينة خارج
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسوؿ عن أحاديث روى قد نفسو عباس ابن فإف شاىدين، إىل حيتاج شواؿ شهر ىالؿ ثبوت وأف واحد رجل

 واالحتفاؿ واحد يـو يف رمضاف بدء مكاف كل يف ادلسلمُت على فيجب وعليو. الرؤية موضوع يف العمـو ألفاظ تخدـتس
 دلسلمُت أينما وجدوا التقيد هبا.ا وعلى ملزمة العامل يف مكاف أي من اذلالؿ رؤية وإف واحد، يـو يف بالعيد
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 هناية تعترب الىت ادلسافة طوؿ يف اختلفوا فإهنم ادلطالع اختالؼ على دليل كشبهة ُكريب رواية اعتربوا الذين العلماء أما
 إف قالوا آخرين أف إال اآلراء( بعض يف ميالً  2ٕ) الصالة يف القصر جُتيز اليت ادلسافة ىي قاؿ فبعضهم آخر، وبداية مطلع
 السياسية احلدود تكوف فأ دتنع ادلسافات ىذه فإف. وآخر مطلع بُت الفاصل احلد تعترب ميل( 0ٓٓ - 0ٓٓ) شهر مسَتة

 ىذه يف تطبيقو فإف ذلك من واألىم ضعيف، رأي ادلطالع باختالؼ القائل الرأي فإف واخلالصة. سلتلفة مطالع ادلصطنعة
 االنقسامات إىل يستند الشديد، ولألسف اليـو ادلطالع اختالؼ فإف العكس على بل شرعي، سند أي لو ليس األياـ

 االختالؼ يُعمق شلا. الغربية ستعماريةالا القوى اإلسالمية األمة على فرضتها اليت ادلصطنعة السياسية واحلدود القومية
 القومي بُت أبناء األمة الواحدة.و  السياسي

 َعَلى اتَ مَ  َمنْ  ِمنَّا َوَلْيسَ  َعَصِبيَّة   َعَلى َقاَتلَ  َمنْ  ِمنَّا َوَلْيسَ  َعَصِبيَّة   ِإَلى َدَعا َمنْ  ِمنَّا َلْيسَ »: ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿ يقوؿ
 )سنن أيب داوود(. «َعَصِبيَّة  

 بن وأمحد ومالك حنيفة أبو: منهم ادلطالع وحدة رأي تبنوا الذين والقدامى ادلعاصرين العلماء من طويلة قائمة وىنالك
 ردا مؤسس الكنكوىي أمحد ورشيد والكسائي والشوكاين والنووي تيمية وابن العريب وابن الشافعي تالمذة من وكثَت حنبل
 من الكثَت وىناؾ. الكثَت وغَتىم الكاندىلوي زكريا وزلمد اهلل كفاية وادلفيت الربليفي خاف رضا وأمحد ديوبند يف العلـو
يعة ودرر الشر  وحبر ديوبند -: فتاوى ادلغَتي وفتوى دار العلـو منها ادلطالع وحدة برأي قالت واليت ادلشهورة الفقو كتب

 ادلختار وغَتىا الكثَت.
 :لمسلمونا أيها
 جيوز وال الصياـ عليكم وجب عنكم بُعده كاف مهما قطر أي يف ادلبارؾ رمضاف شهر ذلالؿ الشرعية الرؤية ثبتت إذا
 تصوموف إنكم. اإلفطار عليكم وجب شواؿ شهر ذلالؿ الشرعية الرؤية ثبتت وإذا بلدكم، يف ومفتيهم احلكاـ إعالف انتظار

 يلهثوف الذي ومفتيهم الفسقة احلكاـ ألوامر امتثاال وليس ملسو هيلع هللا ىلص نبيكم وأوامر وتعاىل سبحانو اهلل ألوامر امتثاال وتفطروف
 وال بسنتك يستنوف ال أمراء علينا كاف إف أرأيت اهلل رسوؿ يا: عنو اهلل رضي معاذ قاؿ. اخلونة احلكاـ ىؤالء إلرضاء

 َسِعيد   َأيب  َوَعنْ . أمحد رواه «َعزَّ َوَجلَّ  اللَّوَ  ُيِطعْ  َلمْ  ِلَمنْ  طَاَعةَ  َل » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسوؿ فقاؿ أمرىم؟ يف تأمر فما بأمرؾ يأخذوف
 متفق عليو.« اْلِفْطرِ  َويَ ْومِ  اْْلَْضَحى يَ ْومِ  يَ ْوَمْينِ  ِصَيامِ  َعنْ  نَ َهى ملسو هيلع هللا ىلص اللَّوِ  َرُسولَ  َأنَّ » اخْلُْدِري  

 رمضاف شهر يف ادلسلمُت حدةلو  عملي كمثاؿ للمسلمُت السياسية بالقيادة رمضاف ىالؿ رؤية اإلسالـ ربط لقد
  انتشرت يف مجيع بالد ادلسلمُت.اليت الفاسدة األنظمة وليست اإلسالمية اخلالفة ىي السياسية القيادة ىذه. األياـ وباقي

 .مجيعا لنا وثواب وعبادة طاعة شهر الفضيل الشهر ىذه جيعل أف وتعاىل سبحانو اهلل نسأؿ
 ذلك حتقيق ديكن وال. الوحدة ذلذهًا عمليًا جتسيد رمضاف يكوف أف وينبغي ة،الوحد إىل األمة تتوؽ المسلمون، أيها

 .النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة ظل حتت إال
 التحرير زبح              ىػ                                                          44ٕٔ شعباف 0ٕ

 أمريكا                                                                      ـٕٕٔٓ نيساف من الثامن
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