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Abstract 

The unity of Muslims in all the affairs is required and liked one. But, 
the unity on agreement of Muslim Ummah on one day of Eid and 
Ramadan is making castles in the sky. This required unity didn’t 
happen since the inception of Islam. Practically, there is no example of 
this unity in history. According to Hanafi Scholars who give 
weightage to the place of rise of moon, the agreement of Pakistan and 
Saudi Arabia in this regard is impossible. Because the distance 
between these two countries is extended one and that’s why the moon 
sighting in one country cannot be considered in another. But 
according to those Scholars, who don’t consider the sighting place of 
moon, the application of sighting is possible but nowadays it is not 
night under Sharia hanafic principles. Because according to them 
sighting holds weightage along with certain conditions. But 
nowadays these conditions do not-existing. 
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تفرقت يف الطائفتني يف مسئلة وحدة العيد و صوم رمضان.طائفة يف هذه اال�م  ان االمة املسلمة بباكستان 

تتحد مع اململكة السعودية يف الصوم والعيد و طائفة  ختتلف عنها فيهما بيوم أو يومني. وبعض من الفريق األول يراها 

ات وغريها  بناء ألن االسالم �مر املسلمني �لوحدة و عدم االفرتاق يف مجيع االمور من العباد مقتضي وحدة األمة

لكن فلسفتهم هذه للوحدة  أمر موهوم خيايل نظري  مل يتحقق قط  من بدء  )1(علي قوله تعايل"{ال تفرقوا}"

الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة يف األسالم ايل يومنا هذا.و مل يوجد له  نظري يف �ريخ االسالم ولذا قال 
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املسلمني منذ �ريخ طريق الی التطبيق الفعلی فی  �خذ ال انه رأی نظری ملی مع قوته ورجحانه اأولکن هذا الر فتاواه:"

("ةالنه ال تعلم فرتة جری فيها توحيد املسلمني علی رؤية واحد؛والسالم ةعهد النبی عليه الصال
.لكن هذا األمر )2

فتاوى اركان االحتاد فی "ذا هوقد وجدت حبثا جزئيا عن ،الينتهي  �لرد فقط, بل حيتاج ايل حبث فقهي و علمي

فتاوى اللجنة الدائمة " و فی "جمموع فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان"االسالم" حملمد بن صاحل بن دمحم العثيمني و فی 

 اهلفی مومتر  يةارد لةو کذالک قد قدم فی امکان االحتاد ذالک الدکتور فضل الرمحان املدنی مقا "للبحوث العلمية واإلفتاء
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الفقه االسالمي احلنفية   ارد� حبثا جديدا فی ذالک بناء علي أصول ولذا احلنفی قهفی ضوء الف  تکن مل نهاولک����

يتبعون الفقه احلنفي يف املسائل.قبل أن نبتدئ �لبحث عن االمر املطلوب نوضح  ألن  أكثر  أهل �كستان

  مصطلحات العنوان.

  التوحيد: 

التوحيد يف اللغة هو مصدر لباب التفعيل من"وحد" مبعين" جعل الشيئ واحدا و منفردا" كما قال 

مبعين االنفراد كما يف خمتار الصحاح:" هو ماخوذ من الوحدة  .)3(الفريوزآ�دى:" وحده توِحيدا: جعله واحدا"

  .)4((اْلوحدة) االنفراد"

و الصيام "جعلهما يف يوم واحد,و هو أن يتفق املسلمون يف اإلمساك واإلفطار  توحيد العيد فعلي هذا معين"

  الشهري يف �کستان و السعودية.

  العيد: 

و التكرار. و قيل مشتق من  العادة  كما يقول العيد يف اللغة:هو مشتق من العود أصله "الِعود" مبعين الرجوع 

اعتادوه  أل�ُم وقيل اشتقاق من العادة  .عادوا اليه كأ�مالعيد کل يوم فيه مجع واشتقاقه من عاد يعود  لزبيدي:"ا

إلسالمّي الِفْقه افعلم أن املراد من العيد يف اللغة هو كل يـَْوم يعود ويتكرر أو يعتاده الناس كما يف  )5("واجلمع اعياد

لغ عود والعود و الرجوع فو يعود ويتکرر �لفرح کل عام. مسی العيد �ذا االسم الن � تعالی فيه عوائد  العيدوأدلته:"

االحسان ای انواع االحسان العائدة علی عباده فی کل عام: منها الفطر بعد املنع عن الطعام....... والن العادة فی 

  .)6(غالبا بسبب ذلك"ر الفرح والسرور والنشاط واحلبو 

ااالول من شهر شوال  عيد الفطر وعيد الضحى. عيد الفطر هو اليوم : العيد عيدان,يف إصطالح الشرعو 

يوم من شوال وعيد كما يف التعريفات الفقهية:"عيد الفطر أول   وعيد االضحی هو اليوم العاشر من ذی احلجة

عيد يف مقاليت املراد �ل.)7(يعود  کل سنًة بفرح جمدد اصله عود"االضحی العاشر من ذی احلجة قال ابن العربی النه 

  هذه عيُد الفطر فقط ألن االختالف فيه دون غريه.

  الصيام:

الصوم عن املاکل واملشرب وکل شيئ سکنت حرکته فقد الصوم لغة: هوإمساك فقط, كما يف مجهرة اللغة:"

 َكأ�ا  وصام النهار اذا دومت الشمس فی کبد السماءصام يصوم صوما قال النابغة خيل صيام وخيل غري صائمة 
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  .)8(تدور فی السماء وال تربح"

الی غروب الشمس مع  الصادق من طلوع الفجر وهَو اإلمساك عن األ كل و الشرب  و البعالويف الشرع 

الشرع هو االمساک مع  الصوم فی اللغة عبارة عن االمساک ا�رد و فیاحمليط الربهاين يف الفقه النعماين:".كمافيالنية

و فی الشرع عبارة عن امساک خمصوص وهو االمساک عن املفطرات ".و يقول عبد هللا بن حممود بن مودود:)9(النية"

الثالث بصفة خمصوصة وهی الطهارة عن احليض والنفاس فی زمن خمصوص وهو بياض النهار من طلوع الفجر الثانی 

("الی غروب الشمس
الصوم لغة االمساک والکف عن الشيئ قال صام عن الکالم ای امسک . و قال الزحيلي:")10

ای صمتا وامساکا عن الکالم وقال العرب صام النهار  )11(ه قال تعالی اخبارا عن مرمي: انی نذرت للرمحان صوماعن

وع هو االمساک �ارا عن املفطرات بنية من اهله من طل:اذا وقف سري الشمس وسط النهار عند الظهرية وشرعا

ای ان الصوم امتناع فعلی عن شهوتی البطن والفرج وعن کل شيئ حسی يدخل اجلوف .الفجر الی غروب الشمس

الی غروب الشمس من شخص معني اهل له  الصادق من دواء وحنوه فی زمن معني وهو من طلوع الفجر الثانی ای

د الفعل جزما بدون تردد لتمييز العبادة عن وهو املسلم العاقل غري احلائض والنفساء بنية وهی عزم القلب علی اجيا

  .و املراد �لصيام ههنا صيام رمضان.)12("ةالعاد

  اختالف املطالع:

. و يف املعجم )13(االختالف هو ضد االتفاق, كما يف �ج العروس:"االخِتَالف، َأي ِخالف االتّفاق"

ع املطلع مبعين موضع طلوع الشمس و القمر.كما .املطالع هو مج)14(الوسيط:" (اختلف) الشيئان مل يتفقا َومل يتساو�

ْطلُع: اْلمْوضع الَِّذي تْطلع علْيه الشْمُس. ابن منظور اإلفريقى:"قال 
َ
  )15(امل

اختالف املطالع يف اإلصطالح:هو اختالف مواضع طلوع الشمس و القمر يف البالد كما يف املوسوعة 

اد به عند الفقاء: ظهور القمر ورؤيته فی اول الشهر بني بلد وبلد ان اختالف املطالع تعبري فقی ير الفقهية الكويتية:"

اختالف ويف موسوعة الفقه اإلسالمي:" .)16(الل"حيث يراه اهل بلد مثال بينما اآلخرون اليرونه فتختلف مطالع اهل

ن ميسکوا فی نفس املطالع  التوقيت اليومی خيتلف من بلد الی بلد فاذا طلع الفجر فی املشرق فال يلزم اهل املغرب ا

الن الليل قد يکون بدأ عندهم وال غابت الشمس فی املشرق فالجيوز الهل املغرب الفطر النه عندهم قد ؛الوقت

وهذا امرمعقول و حمسوس ومعلوم کما خيتلف املسلمون  فی االمساک واالفطار اليومی فی کل بلد  ،يکون بدأ النار

  .)17("فطار الشهریفکذالک ال بد ان خيتلفوا فی االمساک واال

   رؤية اهلالل:

ابن فارس: "(رأي) الراء واهلمزة والياء  الرؤية هو النظر واإلبصار بعني إذا مل تكن من أفعال القلوب كما يقول

. و يف معجم اللغة )18(الرؤية هي : النظر واإلبصار ، بعني أو بصرية. أصل يدّل على نظر وإبصار بعني أو بصرية,

  .)19(رأى اهلالَل: أبصره �لَعْني  العربية املعاصرة:"

اهلالل هو ثالث ليال أويل من الشهر كما يف لسان العرب:" "واهلالل هو : غرة القمر ، قال ابن منظور : 

واهلالل غرة القمر حني يُهله الناس يف غرة الشهر ، وقيل : يسمى هالًال لليلتني من الشهر ، مث ال يسمى به إىل أن 
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الثاين ، وقيل : يسمى به ثالث ليالٍ  مث يسمى قمرًا ، قال أبو إسحاق : الذي عندي وما عليه يعود يف الشهر 

األكثر أن يسمى هالًال ابن ليلتني ، فإنه يف الثالثة يتبني ضوءه. واجلمع أهلة ، وأهللنا شهر كذا رأينا هالله ، وأهل 

ل هالًال ألن الناس يرفعون أصوا�م �إلخبار الشهر واستهل ظهر هالله وتبني ، قال أبو العباس : ومسي اهلال

(""اهلالل اول ليلة والثانية والثالثة مث هو قمرو يقول اجلوهري:) 20(عنه".
21(.  

واملراد برؤية اهلالل يف الشرع : نظره و إبصاره �لعني يف اليوم التاسع والعشرين من الشهر كما يف املوسوعة 

بعد غروب الشمس يوم التاسع والعشرين من الشهر  �لعني الل فی الشرع مشاهدتهواملراد برؤية اهلالفقهية الكويتية:"

("السابق ممن يعتمد خربه وتقبل شهادته فيثبت دخول الشهر برؤيته
22(.  

  اعتبار اختالف املطالع و البحث عنه يف الفقه احلنفي:

قد يطلع فی بلدة دون  االختالف فی مطالع اهلالل والشمس امر واقع فی احلقيقة الن اهلاللان نفس 

اخری،وکذالک الشمس تطلع فی البالد الشرقية أوال مث تطلع فی البالد الغربية تدرجا، کماقال ابن عابدين:"اعلم ان 

نفس اختالف املطالع ال نزاع فيه مبعنی انه قد يکون بني البلدتني بعد حبيث يطلع اهلالل له ليلة کذا فی احدی 

عن شعاع الشمس خيتلف �ختالف االقطار حتی اذا  طالع الشمس الن انفصال اهلاللالبلدتني دون اآلخری وکذا م

زالت الشمس فی املشرق ال يلزم ان تزول فی املغرب وکذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل کلما حترکت الشمس 

الفقه االسالمی و  و فی۔)23(فتلک طلوع فجر لقوم وطلوع مشس آلخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغريهم" درجة

اختالف املطالع نفسه ال نزاع فيه فهو امر واقع بني البالد البعيدة کاختالف مطالع  �ن ادلته:"هذا مع العلم

لکن االختالف فی اعتباره, هل هو معترب فی رؤية اهلالل أم ال؟ فاملراد ب"اعتباراختالف املطالع" ان .)24(الشمس"

ری فی بدء الصوم و العيد و انتهائهما �عتبار اختالف طلوع اهلالل و املراد تکون رؤية کل بلدة خمتلفة عن االخ

ب"عدم اعتباره"ان يتحد مجيع العامل فی بدء الصوم و العيد و انتهائهما نظرا الی رؤية واحدة الن رؤية بلدة 

کما فی   ۔م يشرتطون مع ذالک شروطا �تی ذکرها �لتفصيل ان شاء هللاهواحدةکافية جلميع البالد ولکن

الشمس لکن هل يعترب ذالک فی بدء  مطالع اختالفک:"اختالف مطالع اهلالل امر واقع بني البالد البعيدة  ةاملوسوع

صيام املسلمني وتوقيت عيدی الفطر واالضحی وسائر الشهور فتختلف بينم بدء و�اية ام اليعترب بذالک يتوحد 

ال عربة الختالف املطالع عند االحناف ای ان الرؤية فی موضع واملشهور انه  )25("فی صومهم و عيدهم؟ ںاملسلمو

م فی ذالک  فقال فريق منهم انه ال عربة الختالف املطالع، منهم هتکفی جلميع العامل  لکن احلقيقة ا�م اختلفوا بين

اختالف ابن عابدين الشامی مفتی احلنفية والشيخ زاده صاحب جممع اال�ر وعليه الفتوی کما قال احلصکفی:"و 

وعلی ۔)26(قبل الزوال  وبعده غري معترب علی ظاهر املذهب وعليه اکثر املشايخ وعليه الفتوی" �ارااملطالع ورؤيته 

قال الشيخ کما ۔طذالک جيب علی اهل �کستان عندهم الصوم و العيد  برؤية اهل البالد العربية ان حتققت الشرائ

املطالع حتی قالوا لو رای اهل املغرب  �ختالفواذا ثبت فی موضع لزم مجيع الناس وال اعتبار :"آفندی داماد هزاد

و فريق من احلنفية قد اعتربوه فی  ۔)27("هالل رمضان جيب برويتهم علی اهل املشرق اذا ثبت عندهم بطريق موجب

احلقائق و صاحب درر االحکام و البالد البعيدة منهم الکاسانی صاحب بدائع الصنائع و الزيلعی صاحب تبيني 
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صاحب احمليط الربهانی و الطحطاوی واملال علی القاری و عبد احلی الکهنوی و انور شاه الکامشريی و البنوری و 

کما فی البدائع:"اذا کانت املسافة بني البلدين قريبة الختتلف فيها املطالع فاما اذا کانت بعيدة فاليلزم احد   ۔غريهم

خر الن مطالع البالد عند املسافة الفاحشة ختتلف فيعترب فی اهل کل بلد مطالع بلدهم دون البلد البلدين حکم اآل

("اآلخر
فعلی هذا القول ان رؤية البالد  ۔)29("واالشبه ان يعترب الن کل قوم خماطبون مبا عندهم".وقال الزيلعی:)28

  ا بعيدة.هالعربية ال تکفی الهل �کستان الن املسافة بينم

  احلنفی: هية نظرا الی الفقو الصيام فی �کستان و السعود توحيد العيدامکان 

ية عند من يعتربون اختالف املطالع منهم،الن املسافة ال ميکن احتاد العيد والصوم فی �کستان والسعود  

فالظاهر من قوهلم واما الذين اليعتربونه ي عندهم، ا علی االخر مهفال يلزم حکم احد مطلع  ةدبينهما بعيدة و لکل بل

ان رؤية السعودية تلزم �کستان وجيب االحتاد فی الصوم والعيد ولکن اذا نظر� الی شروطهم لقضاء �کستان برؤية 

  ی:هوالشروط  ۔ضاالسعودية فال يصح االحتاد عندهم اي

  الشرط االول:

الشهادة تکون �حدی من ان يثبت اهلالل فی السعودية �لشهادة املعتربة او �الفاضة ای التواتر،مث   

ان  الکامشريی:"اعلم هاو �لشهادة علی الشهادة او �لشهادة علی القضاء کماقال انور شا ةثالث:اما �لشهادة �لرؤي

فاحلاصل ان ۔)30("او الشهادة علی الرؤية او الشهادة علی القضاء اواالفاضة ای التواتر �لشهادة �لرؤيةاهلالل يثبت 

  ی يکون �حدی من الطرق االتية:ثبوت اهلالل الشرع

  االولی:الشهادة علی الرؤية:

   ۔واملراد �لشهادة علی الرؤية ان يشهد شاهدان عند القاضی ا�ما را� اهلالل فی بلدة فالنة فی وقت کذا 

  الثانية:الشهادة علی الشهادة:

لقاضی علی انه شهد شاهدان واملرا �لشهادة علی الشهادة ان يشهد شاهدان عاقالن �لغان مسلمان عند ا 

   ۔برؤية اهلالل عند قاضی مصرمها فی بلدة فالنة فی حضرتنا

  ادة علی القضاء:هالثالثة: الش

ادة علی القضاء ان يشهد شاهدان عاقالن �لغان مسلمان عند القاضی علی انه قضی قاضی هواملراد �لش

کما   ۔ةضی حجة بعد استجماع شرائط الدعوی والشهادالن قضاء القا ۔بلدة فالنة برؤية اهلالل بعد قبول الشهادة

:"شهدوا انه شهد عند قاضی مصر کذا شاهدان برؤية اهلالل فی ليلة کذا وقضی القاضی به ووجد قال احلصکفی

("استجماع شرائط الدعوی قضی ای جاز هلذا القاضی ان حيکم بشهاد�ما الن قضاء القاضی حجة
  ۔)31

  الرابعة:االستفاضة والتواتر:

ن م وحيصل  اخری ةلکذب عن رؤية بلدا علی مهواملراد �ا ان خيرب عدد کثري من الناس ال ميکن توطؤ 

من تلک البلدة مجاعات  �يتمعنی االستفاضة ان کما قال ابن عابدين الشامی:"  احلاکم او للقاضی االذعان مهخرب 

رد الشيوع من غري علم مبن اشاعه کما قد تشيع صاموا عن رؤية ال جم أ�م متعددون کل منم خيرب عن اهل تلک البلدة
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("اخبار يتحدث سائر اهل البلدة وال يعلم من اشاعها
  ۔)32

متعددة  اتحلاصل من اآلالت اجلديدة کالراديو والتلفاز وغريمها له حکم االستفاضة اذا حصل من جهااخلرب 

رؤية اهلالل فی فی الرؤية مفوض الی جلنة و امر القضاء ء  .و لکن اليلزم علی اهل بلدة اخری مامل يلزم القاضی

ة ال جيوز االفطار فی استفاضة خرب رؤية هالل العيد ملن حصل ل االذعان و لکن جيوز اللجن قضاء قبل و ۔�کستان

و هالل الفطر وحده ورد قوله ای أرآی هالل رمضان ن کماقال مال خسرو:"له الصوم احتياطا فی رؤية هالل رمضا

وقد  »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته« التفراده صام فی االول واآلخر اما االول فلقوله عليه الصالة والسالمرده احلاکم 

صومكم يوم تصومون «: عليه الصالة والسالم راه ظاهرا واما الثانی فاالحتياط ان يصوم وال يفطر اال مع الناس لقوله

("»وفطركم يوم تفطرون
ط االول الحتاد �کستان  مع السعودية وهو ان يقضی قاضی فعلم انه البد من وجود الشر  )33

  .�کستان ای جلنة رؤية اهلالل بعد نقد الشهادات

  الشرط الثانی:

 و ثالثونأ يوما صوصة تسع وعشروننان اليقل الشهر من  اال�م املنصوصة فی احلديث وال يزيد واال�م امل  

ة ال نکتب وال حنسب, الشهر هکذا و هکذا يعنی مرة تسعة و ا� امة اميکما قال عليه الصالة والسالم:"  يوما

("عشرين ومرة ثالثني
و فی   ةالن املسافة بينهما بعيد هذا الشرط ايضا يفوت فی احتاد �کستان مع السعودية و )34

عامة االحوال تتاخر �کستان من السعودية بيو م او بيومني فی الشهر القمری فاذا  اعترب� رؤيةالسعودية فی رمضان 

  ۔او الشوال فتقل ا�م الشهر فی �کستان قد تکون  مثانية و عشرين و قد تکون سبعة و عشرين

 ةستان لرؤيك�هر يف �كستان وقبلت جلنة فعلم من هذاين الشرطني ان االحتاد يصح اذا مل تنقص ا�م الش

  ية املبنی علی الشهادة املعتربة.دالسعو  اململكة نةقضاء جل هلاللا

 حتليل الشروط:

ان  ولکن  ان نقد الشهادات مطلوب عند القضاء فی الشرع. ونقدها ان ال تکون خمالفة للحس و العقل

ومن  �م معتربةدهاشتکون ية ولذا ال شهادات الرؤ  جلنة السعودية ال تراعی مسلمات احلساب الفلکی فی نقد

مسلمات احلساب ان  القمر تستحيل رؤيته قبل والدته او عندها، وهو امر بديهی وقد تقبل الشهادة فی السعودية 

والعقل الن اخلرب املخالف مردود کما قبل الوالدة وهو خالف البداهة والعقل و ال تقبل الشهادة اذا خالفت البداهة 

("دالئل الوضع ان يکون خمالفا للعقل ةان من مجلال السيوطی:"ق
القرائن اليت يدرك �ا منها(أي:وقال ابن حجر:".)35

او االمجاع القطعی او صريح  ةمناقضا لنص القرآن اوالسنة املتواتر  يکون کان املروی ن حالمالوضع: مايوخذ 

("العقل
أنّه(احلساب الفلکی)مبنی علی  قةالعثمانی:"الن احلقي. ولذا يستعان �حلساب کما قال دمحم تقی )36

احلساب ألجل التثّبت فی هذاات، فاستخدام هيّ صبحت کالبديأالّتی  ة، والّتجارب احلّسيشاهدةاالستقراء، وامل

  :علماء اهلند ه�احلساب الفلکی فی الشهادات کما صرح ب ة. و جيوز االستعاننص هالمينع من ةدهاالش

 �ودمحم يوسف الدهيانوی فی" ۴/۴۹۶د امحد فی"احسن الفتاوی":املفتی رشي قال � 
�

���  ������  ��  �  ��� ٓ�:" 

 واحملقق برهان الدين السنبهلی اهلندی فی" 2/244" و املفتی دمحم تقی العثمانی فی القضا� الفقهية  ۳/۲۶۱
�

�� ��
�
���
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� � ��� اذا دل احلساب قطاع اإلفتاء �لكويت:"الفتاوى الشرعية الصادرة عن کما فی   " و علماء العرب 46ص :"�

  و فی فتاوی االزهر: ۔)37("الواقع ةالقطعی علی استحالة رؤية اهلالل مل تقبل الشهادة الن من شروط البينة عدم خمالف

ان االساس هو الرؤية البصرية للهالل لکن ال يعتمد عليها اذا متکنت "

الفة الرؤية للحساب فيها التهمة متکنا قو�.ومن اسباب متکن التهمة خم

("الفلکی املوثوق به الصادر ممن يوثق به
38 ( .  

  جممع الفقه االسالمی: قرارات وتوصياتوفی 

الفلکی واملراصد مراعاة  �حلساب جيب االعتماد علی الرؤية ويستعان"

("لالحاديث النبوية واحلقائق العلمية
  ۔)39

  ظاهر.ن خالفا للو ا يکهادات ولذا کثريا ما قضائه�حلساب فی نقد الش  ةالسعودي ةولکن ال تستعني جلن 

  ومن خمالفته الظاهر:

انه کثريا ما يری اهلالل رجل واحد فقط وال يراه احد سواه فی مجيع اململکة. هذا من احملال العادی ان يری 

  .اهلالل رجل واحد فقط فی مملکة کبرية

  .وانه التکون الرؤية فيها عامة فی اليوم الثانی ايضا

و السابعة عشر ومن العلوم ان القمر يتم أالقمر فی السعودية عموما يصري بدرا فی الليلة السادسة عشر وان 

  ۔و اخلامسة عشرأفی الليلة الرابعة عشر 

قد تثبت عندهم الشهادة علی الروية ولکن ال يری اهلالل فی العامل الغربی ايضا واحلال ان روية اهلالل  هانو 

  فی الغرب اسهل وايسر وامکن. 

ن الشهر القمری فی �کستان يتاخر من شهر السعودية بيوم او بيومني فی ا الضوقد يفوت الشرط الثانی اي

خيفی فاذا وافقنا قضائها فی صوم رمضان و افطار شوال فقط فالشهر قد اشهر السنة لبعد املسافة بينهما کما ال

  وعشرين يوما فريده النصوص و امجاع االمة. ةيکون مثاني

 آراء علماء العرب املعاصرين عن االحتاد:

ی قد صدر قرار من جملس هيئة کبار العلماء فالعربية عبد العزيز بن �ز:"ة للمملک سابقا العام املفتی قال ۔1

("لکل اهل بلدة رؤيتهم حلديث ابن عباس  وما جاء فی معناه �ن اململکة العربية السعودية
40(.  

هناک من ينادی بربط املطالع کلها مبطالع مکة حرصا احملقق دمحم بن صاحل عثيمني اجابة عن سوال" قال ۔2

  ؟"علی وحدة االمة فی دخول شهر رمضان املبارک وغريه فمارای فضيلتکم

رمحه هللا ختتلف  -الناحية الفلكية مستحيل؛ ألن مطالع اهلالل كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  "هذا من

  .)41(�تفاق أهل املعرفة �ذا العلم، وإذا كانت ختتلف فإن مقتضى الدليل األثري والنظري أن جيعل لكل بلد حكمه"

فکل انسان يصوم مع عن سوال:" ةاجابقال  عضو ا�مع الفقه االسالمی مبکةاملکرمة صاحل بن فوزان ۔ 3

التی هو فيها اذا راوا اهلالل ويفطر معهم فانت حکمک حکم املسلمني الذين تسکن معهم  ةاهل االقليم واهل البلد
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("فی ای اقليم کان سواء فی اجلزائر او فی غريها تصوم معهم وتفطر معهم
42(.  

فقد مضی علی ظور اء  فی هذه املسئلة بقوهلم هذا"واالفت ة. افتی اعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمي4

االسالم اربعة عشر قر� ال نعلم منها فرتة جری فيها وحدة االمة االسالمية علی رؤية واحدة فان اعضاء جملس هيئة  

کبار العلماء يرون بقاء االمر علی ماکان عليه وعدم ا�رة هذا املوضوع وان يکون لکل دولة اسالمية حق اختيار 

("هاتراه بواسطة علمائها من الرائني املشار اليهما فی املسالة اذ لکل منهما ادلته ومستنداتم
43(.  

  نتائج البحث:

بني املسلمني فی مجيع االمور مطلوب ومستحسن ولکن احتاد العامل فی الصوم  لوحدةمن نتائج البحث ان ا

.و الميکن ومنا هذا.و مل يوجد له  نظري يف االسالمسالم ايل ياال دايةمن ب قط عمال موهوم خيايل مل يتحقق والعيد

احتاد السعودية و�کستان اآلن عند معتربی اختالف املطالع من فقهاء االحناف مثل الکاسانی صاحب بدائع 

الصنائع و الزيلعی صاحب تبيني احلقائق و صاحب درر االحکام و صاحب احمليط الربهانی و الطحطاوی واملال علی 

کهنوی و انور شاه الکامشريی و البنوری و غريهم الن رؤية السعودية ال تکفی لنا عندهم لبعد لد احلی الالقاری و عب

املسافة. وکذالک اليصح شرعا توحيدمها فی هاتني اململکتني فی هذه اال�م عند من ال يعتربون اختالف املطالع کابن 

 ۔ر الن الشرائط املعتربة عندهم التتحق اليومعابدين الشامی مفتی احلنفية والشيخ زاده صاحب جممع اال�
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