
 ثبوت الشهر 
 لمسلمین في العیدتوحیًدا ل ؛االكتفاء برؤ�ة أهل بلد واحد لهالل شوال

 
لكي �ظهر المسلمون في  ؛بلد واحد  أهلُ  رى الهاللَ هل �كفي في خروج رمضان أن یَ  :السؤال

=وتكون فرحتهم جماع�ة؟  ،صورة الوحدة في یوم العید 
فإذا رأى  ،وهذا قول معروف عند أهل العلم ،المطالعهذا ُیخرَّج على القول �اتحاد  :الجواب
ن ینصره من أهل  وله مَ  ،هذا على القول �اتحاد المطالع ،بلد لزم الناَس كلَّهم الصوم أهلُ  الهاللَ 
صوموا لرؤ�ته  « :-عل�ه الصالة والسالم-و�شمله قوله  ،وهو قول معروف ومعتبر ،العلم

 .]1909[البخاري:  »وأفطروا لرؤ�ته

وهو القول  ،والقول الثاني في المسألة وهو أ�ًضا معروف عند أهل العلم ومعمول �ه
  هذا اإلقل�م ال یلزم الناَس  فإذا رآه أهلُ  ،وأن كل أهل إقل�م لهم رؤ�تهم الخاصة ،�اختالف المطالع

 . س�ما مع ت�اعد األقطار ال ،هم أن �صوموا حتى یروه في إقل�مهمكلَّ 

َدت المطالع واتَّ وعلى كل حال لو  حد المسلمون على مطلع واحد ورآه �عضهم والتزم �ه  ُوحِّ
، وهذا »صوموا لرؤ�ته وأفطروا لرؤ�ته«�شمله عموم و  ،ال�اقون هذا معروف عند أهل العلم

  ) صح�ح مسلم(والقول الثاني وهو القول �اختالف المطالع ُ�ستَدل له �ما جاء في خطاب لألمة. 
إن   :حینما جاء ُكَرْ�ب من الشام إلى المدینة وقال -رضي هللا عنهما – من حدیث ابن ع�اس

 ،إال یوم األحد  وأهل المدینة ما صاموا ،-رضي هللا عنه – الناس صاموا یوم السبت مع معاو�ة
  ، ال نزال نصوم حتى نراه" :�قول -رضي هللا عنهما – ابن ع�اسو  ،أنهم أتموا العدةرأى فُكَرْ�ب 

وهل أمرهم �أمر خاص  ،]1087نظر: مسلم: یُ [ " -صلى هللا عل�ه وسلم- هكذا أمرنا رسول هللا 
  من ابن ع�اس فِهَمه من عموم قوله  مٌ هْ حدیث خاص یدل على اختالف المطالع أو أن هذا فَ في 

فال نزال نصوم حتى  " :ولذلك قال ،»صوموا لرؤ�ته وأفطروا لرؤ�ته«  :-صلى هللا عل�ه وسلم-
إن  :فالذي �قول �اختالف المطالع �قول ؟"-صلى هللا عل�ه وسلم -هكذا أمرنا رسول هللا  ،نراه

فمطلع المدینة غیر مطلع الشام من خالل  ،الحدیث دلیل خاص یدل على اختالف المطالع
اد والذي �قول �اتح  ،ومواله كر�ب  -رضي هللا عنهما– القصة التي حصلت بین ابن ع�اس

صوموا لرؤ�ته وأفطروا  «من حدیث  مهِ فَ  -رضي هللا عنهما – ع�اسإن ابن  :المطالع �قول
مكن رؤ�تهم للهالل في هذا أن هذا خطاب ل�س لعموم األمة وٕانما ألهل األقال�م الذین تُ  »لرؤ�ته
 . اإلقل�م

ح أحد القولین فال جِّ د أهل العلم ورُ ولو اعتمَ  ،لةوعلى كل حال المسألة اجتهاد�ة ومحتمِ 
 أئمة من األئمة المتبوعین.  و�سنده ،د وكالهما معمول �ه ومعتمَ  ،ضیر في ذلك
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