
 الرحيم الرحمن هللا بسم

  ُكمُ  َشِهدَ  َفَمن رَ  ِمن  هُ  الشَّه   َفل َيُصم 

 شهر المبارك، رمضان شهر عن ومغاربها األرض مشارق فً اإلسالمٌة األمة تفصل   قلٌلة أٌام  

 الشهر بهذا علٌنا من   الذي هلل فالحمد النار، من والعتق والمغفرة الرحمة شهر العمٌم، الخٌر

 عٌدها وٌوم صومها ٌوم فٌه ٌتوّحد أن إلى تتوق كلها األمة الشهر الذي ما زالت هذا. الفضٌل

ً   مظهر فً ِرم   عدٌدة ولسنوات   لكن اإلسالمٌة، الوحدة مظاهر من عمل  هذا من المسلمون ح 

 صٌامها فً حتى المسلمٌن، بٌن الفرقة كّرسوا الذٌن الطواغٌت الحكام تسلّط بسبب الخٌر

 وشاركهم المسلمٌن، بٌن الكفار رسمها التً السٌاسٌة للحدود تابعا   الهالل وجعلوا وأعٌادها،

 .علٌه السكوت أو ذلك بإجازة السالطٌن علماء

 :المسلمون أيها

 ٌصومون الراشدٌن والخلفاء وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عهد فً المسلمون ظل   لقد

 بقوله رمضان شهر صٌام ف ِرض   أن فمنذ رسوله، وسّنة هللا ألمر امتثال   واحد ٌوم فً وٌفطرون

ُكمُ  َشِهدَ  َفَمن  : تعالى رَ  ِمن  ه  هُ  الشَّ ٌّة بتبٌان وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قام َفل َيُصم   كٌف

 قال. رمضان شهر بداٌة موضوع ومنها الجوانب كافّة من األمر بهذا لاللتزام العملً التطبٌق

ً   فإن لرؤٌته، وأفطروا لرؤٌته صوموا»: وسلم علٌه هللا صلى بِّ  شعبان عّدة فأكملوا علٌكم غ 

ر   وأمثاله الحدٌث هذا ففً ،(البخاري) «ثالثٌن  كافّة المسلمٌن وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أم 

: فً الجماعة ضمٌر ألن عاّمة، األحادٌث ألفاظ فجاءت الهالل، لرؤٌة رمضان شهر بصٌام

 مضاف جنس اسم فهو «رؤٌته» لفظ وكذلك المسلمٌن، عموم على ٌدلّ  «وأفطروا...  صوموا»

 .العموم فٌفٌد ضمٌر إلى

 إن بل ٌصوم، حتى بنفسه الهالل ٌرى أن مسلم كل من مطلوبا   لٌس أنه المشرفة السنة نتبٌّ  ولقد

ِوي   فقد المسلمٌن، لكل تكفً واحد مسلم رؤٌة اء  : قال أنه عنهما هللا رضً عّباس ابن عن ر   ج 

  ً اِب ًِّ  إِل ى أ ْعر  ِب ل ى الن  هِ  هللا   ص  ٌْ ل  ، ع  ل م  س  ت   إِنًِّ: ف ق ال   و  ٌْ أ  ل   ر  ْعِنً – اْلِهال  ل   ٌ  ان   ِهال  م ض  : ف ق ال   ،- ر 

د  » ْشه  ْم،: ق ال   «هللا  ؟ إِل   إِل ه   ل   أ نْ  أ ت  ع  د  : »ق ال   ن  ْشه  ا أ ن   أ ت  د  م  ح  ول   م  س  ِ؟ ر  ْم،: ق ال   «هللا  ع  ا: »ق ال   ن   ٌ 

ل   نْ  ِبال  وا أ نْ  الن اسِ  ِفً أ ذِّ وم  ا ٌ ص  د  ٌّن المشّرفة السّنة جاءت ثم(. الحاكم) «غ   رؤٌة أن لتب

 أولى بالد ول مسلم من أولى مسلم فال األخرى، البالد فً المسلمٌن ت لِزم بلد أيّ  فً المسلمٌن

ِوي  . بالد من م  : »األنصار من جماعة عن ر   ركب فجاء صٌاما ، فأصبحنا شّوال هالل علٌنا غ 

 رسول فأمرهم باألمس، الهالل رأوا أنهم وسلم علٌه هللا صلى النبً عند فشهدوا النهار آخر من

 هللا رسول اكتفى فقد(. أحمد) «الغد من لعٌدهم ٌخرجوا ث م   ٌفطروا أن وسلم علٌه هللا صلى هللا

ر   عنها، ٌسألهم أن دون أخرى بالد من المدٌنة إلى قدموا الذٌن المسلمٌن هؤلء بشهادة  أهل وأم 

ٌ ن الشرٌفة السّنة وبهذه. إخوانهم برؤٌة ٌأخذوا أن المدٌنة  هذا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول ب

 رمضان شهر هالل رؤٌة بثبوت صٌامهم وٌبدأ المسلمٌن كل على فرض رمضان فصٌام األمر،

 الشرعٌة، والضوابط الشروط حسب الرؤٌة تلك دامت ما كان بلد أيّ  ومن واحد مسلم من ولو

 صلى هللا رسول عهد منذ اإلسالمٌة المذاهب كاّفة ومن المسلمٌن علماء جمهور ذهب هذا وإلى

 .هذا ٌومنا إلى وسلم علٌه هللا



 :المسلمون أيها

ِوي   ما على ذلك فً واعتمدوا المطالع، اختالف باعتبار القائل الرأي إلى الفقهاء بعض ذهب  ر 

ها فقضٌت   الشام   فق ِدمت  : فقال بالشام، معاوٌة إلى بعثته الفضل أم أنّ » ك رٌب عن ت   واست هل حاج 

 ًّ  فسألنً الشهر، آخر فً المدٌنة قدمت ثم الجمعة، لٌلة الهالل فرأٌت بالشام وأنا رمضان عل

 أنت: فقال الجمعة، لٌلة رأٌناه فقلت الهالل؟ رأٌتم متى: فقال الهالل، ذكر ثم عباس، بن هللا عبد

 نزال فال السبت لٌلة رأٌناه لكّنا فقال معاوٌة، وصام وصاموا الناس ورآه نعم،: فقلت رأٌته؟

 هللا رسول أمرنا هكذا ل،: فقال وصٌامه؟ معاوٌة برؤٌة تكتفً أل: فقلت نراه، أو ثالثٌن نكمل

 اجتهاد هو الرأي هذا بأن هذا على العلماء جمهور رد   وقد(. النسائً) «وسلم علٌه هللا صلى

 على عالوة   والسّنة، القرآن عموم ٌ خصِّص ل الجتهاد أنّ  ومعلوم عنهما، هللا رضً عّباس لبن

 وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أخذ ومنها ذكرها سبق التً األدلّة عموم ٌخالف الجتهاد هذا أنّ 

 الرأي بهذا ٌقول من بٌن برزت وقد. خارجها من المدٌنة إلى جاؤوا الذٌن المسافرٌن برؤٌة

ِذر   وإن إّنه. بٌنها المسافات وتحدٌد المطالع تحدٌد فً كثٌرة اختالفات  اختالف باعتبار قال من ع 

 فً الحكم مناط تحقٌق صعوبة باب من أم عنهما، هللا رضً عّباس لبن بتقلٌده سواء المطالع

 الرأي ذلك ٌ ستخدم أن بحال ٌجوز ل فإنه آنذاك، المناطق بٌن التصالت صعوبة أو وقتهم،

 .الٌوم المسلمٌن بٌن الكفار رسمها التً السٌاسٌة بالحدود الهالل رؤٌة لربط الفقهً

 بالعٌن الرؤٌة تثبت لم إذا الفلكٌة للحسابات اعتبار ول البصرٌة، الرؤٌة هً المعتبرة والرؤٌة

 الشرعً السبب ألنّ  واإلفطار، الصوم إثبات فً الفلكٌة للحسابات شرعٌة قٌمة ل إذ البصرٌة،

 فصوموا، رأٌتموه إذا: »وسلم علٌه هللا صلى لقوله بالعٌن الهالل رؤٌة هو اإلفطار أو للصوم

م   فإن فأفطروا، رأٌتموه وإذا م   فإن» وقوله(. البخاري) «له فاقدروا علٌكم غ   ستر أي «علٌكم غ 

 للحسابات الرجوع تعنً ل «له فاقدروا» قوله وأما. بأعٌنكم تروه فلم غٌره أو بالغٌم وغطً

ٌّنه ما تعنً وإنما الفلكٌة، م   فإن: »قوله فً هللا رسول ب  «ثالثٌن العّدة فأكملوا علٌكم غ 

 (.البخاري)

 :المسلمون أيها

إن توحٌد ٌوم صٌام األمة ل ٌتّم إل بتوحٌد البالد اإلسالمٌة عبر إقامة دولة الخالفة الراشدة على 

كما أمر هللا ل كما تشتهٌه منهاج النبوة، والتً تجمع شمل المسلمٌن، وت طبق شعائر اإلسالم 

 أنفس الحكام.

ج   وأن الطاعات ٌتقّبل أن تعالى هللا نسأل  خاصة، الشام أهل وكرب عامة المسلمٌن كرب ٌ ف رِّ

 هللا صلى هللا رسول بشرى وتحقٌق هللا شرع بإقامة األّمة انتصار شهر الشهر هذا ٌجعل وأن

 .والمسلمٌن اإلسالم ٌ ِعز   وأن النبّوة، منهاج على الراشدة الخالفة بإعادة وسلم علٌه

 .بخٌر وأنتم عام وكل

 

 


