
 oآليا� هي  ما   :Jأل��  J�لسؤ�
بر¿ية  �ملتعلقة  ��ألحا�يث  �لقرjنية 
هالG Lمضا	 ��لعيد �كيف نتعامل 

معها؟ 
للمؤمنني  تعا^  �هللا   Lقا �جلو�7: 
ْهَر َفْلَيُصْمُه﴾  ﴿َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم �لشَّ

.(١٨٦ aلبقر�)
 �قد قاL �لرسوL � �هو يتحد² 
�لقـمر+  �لشـهر  
يا�   �عد عن 
ْهُر  "�لشَّ �Iايته:  �بد�يته  �إلسالمي 
ِتْسٌع َ�ِعْشُر�َ	 لَْيَلًة، َفال َتُصوُمو� َحتَّى 
 aَ َتَرْ�ُ�، َفِإْ	 ُغمَّ َعَلْيُكْم َفَأْكِمُلو� �ْلِعدَّ
�لصو�،   zكتا  ،+Gلبخا�) َثالِثَني. 
 Lََْيُتْم �ْلِهال
Gَ �Xَkِ � ِّلنَِّبي� Lَِقْو zَبا


َْيُتُموُ� َفَأْفِطُر��).Gَ �Xَkِ�َ َفُصوُمو�
�لشهر   	
 �حلديث  هذ�  من  يتضح   
لذ�  يوما.   ٣٠  �
  ٢٩ هو  �لقمر+ 
 ٢٩ بعد   Lال«� G¿ية  ±ا�لة  �ب 

 �يوما من شعبا	، فلو متت G¿يته 
بد�ية  �ليو�  Xلك  كا	  �ليو�  Xلك 
ُنكمل   	
 شهر Gمضا	، �kال �ب 
 
نبد �بعد�  شعبا	،  من  يوما   ٣٠

صيا� Gمضا	.
 �G¿ية �»الL ُتعتr صحيحة، سو�& 

� بالوسائل �حلديثة.  a�بالعني �ملجر

 ن  نصو�  من  مع  �لثا�:   J�لسؤ�

��Gبا، �من نتبع، هل  ��أل-ديني 
نتبع �خلليفة نصر� �هللا، 
� �لبلد �لذ+ 

نقيم فيه؟ 
�جلو�7: � كل بلد تبد
 هذ� �أليا� 
Xلك  
ُفق  �سب  �تنتهي  �ملقدسة 
مسلم  � صحيح  zبا هنا�  �لبلد. 
عنو�نه: "k	 لكل بلد G¿يَتهم �
Iم 

�� �»الL ببلد ال يثُبُت حكُمه G �Xk
مسلم،  (صحيح  عنهم".  َبُعَد  ملا 

كتاz �لصيا�، باz بيا	 
	 لكل بلد 

	 ألهل كل منطقة  +
G¿يتهم).. 
 	�
يبد  Lال«�  ��
G  �Xفإ G¿يتهم، 
بعيد�	  هم  �لذين  �لكن  بالصيا�، 
تلك  بر¿ية  �لصيا�   	�
يبد ال  عنهم 
�ملنطقة �سب G¿يتهم �ملحلية. فَعْن 
 ²ِGِْلَحا� ِبْنَت  �ْلَفْضِل   َّ�
ُ  َّ	
َ ُكَرْيٍب 
 :Lََقا اِ�،  ِبالشَّ ُمَعاِ�َيَة  kَِلى  َبَعَثْتُه 
َحاَجَتَها،  َفَقَضْيُت  اَ�،  �لشَّ "َفَقِدْمُت 
اِ�،  ِبالشَّ َ�
ََنا  Gََمَضاُ	  َعَليَّ  َ��ْسُتِهلَّ 
َفَر
َْيُت �ْلِهالLَ لَْيَلَة �ْلُجُمَعِة. ُثمَّ َقِدْمُت 
ْهِر، َفَسَألَِني َعْبُد  �ْلَمِديَنَة ِفي jِخِر �لشَّ
ُثمَّ  َعْنُهَما  �هللا  Gَِضَي   µٍَعبَّا ْبُن  �هللا 

َْيُتْم �ْلِهالLَ؟ Gَ َمَتى :Lََفَقا Lََكَر �ْلِهالXَ
 Lََفَقا �ْلُجُمَعِة.  لَْيَلَة  
َْيَناُ� Gَ َفُقْلُت 
 µُلنَّا�  �ُjGَ�َ َنَعْم  َفُقْلُت  
َْيَتُه؟ Gَ 
َْنَت 
َلِكنَّا   Lََفَقا ُمَعاِ�َيُة.  َ�َصاَ�  َ�َصاُمو� 
َنُصوُ�   Lَُنَز� َفال  ْبِت،  �لسَّ لَْيَلَة  
َْيَناُ� Gَ

ÏË›]ïŸÑ;◊]âŸÏË›]ïŸÑ;◊]âŸ

]6Êt;Ã˜i|ˆ\Â;ÅË¬’\Â;‡]ïŸÑ;ÿ˜·;ÏÁÙÑ]6Êt;Ã˜i|ˆ\Â;ÅË¬’\Â;‡]ïŸÑ;ÿ˜·;ÏÁÙÑ


سئلة شائعة  oجاباk
kعد�� �ملكتب �لعر{
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َفُقْلُت  َنَر�ُ�.   �ْ
  َ َثالِثني ُنْكِمَل  َحتَّى 

َ� ال َتْكَتِفي ِبُرْ¿َيِة ُمَعاِ�َيَة َ�ِصَياِمِه؟ َ
َفَقاLَ ال، َهَكَذ� َ
َمَرَنا GَُسوLُ �هللا �. 
 	
(مسلم، كتاz �لصيا�، باz بيا	 

لكل بلد G¿يَتهم)
G¿ية  فتختلف   ،Gتد�  ¹Gأل� فأل	 
 Xk  ،Dخر
  ^k منطقة  من   Lال«�
� منطقة �يكو	 �لليل  Gلنها� 	يكو
فألّ	   .Dخر
 منطقة   � �لعصر   �

ال  فقد  «تلفة  �ملناطق   wش  Àفاj
� يو�  L»ال� 	هل كل �لبلد�
 Dير
��حد، �بالتاÇ ال ميكن 
	 يصومو� 
يو�   � بالعيد  ��تفلو�  يفطر��   �


��حد. 
�لر�بع G-ه  لقد قاL حضرa �خلليفة 
للمؤمنني ﴿َفَمْن  تعا^  قاL �هللا  �هللا: 
 aْهَر َفْلَيُصْمُه﴾ (�لبقر َشِهَد ِمْنُكُم �لشَّ
 Lمن يطُلع عليه هال 	
 +
 ،(١٨٦
هذ� �لشهر �ملبا�G يبد
 �لصيا�، �ليس 
 ��

هل بلد كذ� قد بد 	

	 يسمع 
�لصو� لذ� عليه 
	 يصو� هو 
يضا، 
كال بل عليه 
	 يصو� �سب G¿يته 

�ملحلية. 
(فَمْن  تعا^  قوله   � (َمن)  �كلمة 
 ��فرً  Ëتع ال  �لشهر)  منكم  شهد 
�لذين  �لقو�  كل   Ëتع بل  ��حد�، 
 Lلرسو� فقد �ضح  ��حد.  
فق  »م 

نه n �Xk يستطع 
كثر 
هل �لبلد  �

G¿يَة �»الL بسبب �لغيو� 
� غMها، 

Gبعة من �لثقاo منهم  �
�شهد �ثنا	 

�� �»الL، فكل �لقو� G م قدI
على 

فقهم  أل	  Gمضا	،  بصيا�   	�
يبد
��تفلو	  يفطر�	  �كذلك  ��حد، 
بالعيد. (جريدa �لفضل �لعاملية، ١-

(٧Æ ٢٠٠٢ r٧ نوفم
ال  
��Gبا   � �أل-ديو	  فاملسلمو	 
فيه  يصو�  �لذ+  �ليو�   � يصومو	 
�خلليفة بل يصومو	 مع tاعة بلدهم، 
 �� �لبلدين  Lال«� Dال ُير
Xk ميكن 

فقهما، فينبغي  Rيو� ��حد الختال
 � �جلماعة  
مG/Mئيس   ^k �لرجو� 

كل بلد ֲדذ� �لشأ	.

�ملسلمو	  هل  �لثالث:   J�لسؤ�
 � حق  على  
��Gبا   � �آلخر�	 

ية مر�جع يعتمد�	  صيامهم �على 

� �لصيا� ��لعيد؟
�جلو��Xk :7 كا	 �آلخر�	 Vتلفو	 
 � Gُئي  kمنا   Lال«�  	
 �ير�	  معنا 
يو� jخر، فهذ� شأIم، 
ما  ن فإننا 
�لصحيح،  هو  موقفنا   	
 متأكد�	 

كما سيتضح الحًقا.

 � نفعل  كيف  �لر�بع:   J�لسؤ�
Gمضا	 ��لعيد � ن � عائلة ليسو� 


-ديني؟

يتعلقا	  ��لعيد  �لصو�  �جلو�7: 
�هللا   LسوG  Lقا فقد   ،Lال«� بر¿ية 
� بوضو§: ُصوُمو� ِلُرْ¿َيِتِه َ�َ
ْفِطُر�� 
�لصيا�،   zكتا  ،+Gلبخا�) ِلُرْ¿َيِتِه 
 Lَْلِهَال� 
َْيُتْم Gَ  �Xَkِ� ِّلنَِّبي� Lَِقْو  zَبا
�هللا  نطيع   	
 �علينا  َفُصوُمو�). 
يقوله  مبا  نعمل   	
 �ليس  �Gسوله 
�ألقاzG. على �إلنسا	 
	 يطيع �هللا 

�Gسوله �ال يد�هن.

يكو	   �Xملا �خلامس:   J�لسؤ�
 Rختال� ��أل-د+ �جلديد � شك 
يو� �لصيا� ��لعيد بيننا �بني �ملسلمني 

�آلخرين؟ 
 ��جلد �أل-ديني  بعض  �جلو�7: 
 n ألIم  Xلك   � � شك  يكونو	 
 n� ،نظا� �جلماعة جيد� �يند¤و� 
تعليم  قضية  فالقضية  جيد�.  يتربو� 

�تربية.


ننا  هل صحيح   :P3لسا�  J�لسؤ�
Òالف �ملسلمني � �لصيا� ��لعيد؟ 

G¿ية  �أليا� ميكن  هذ�   ��جلو�7: 
�حلديثة  ��لوسائل   oباآلال  Lال«�

يضا، بل هنا� �سائل حديثة متّكن 
 Çبالتا� �لقمر،  عمر   zحسا من 
ميكن �إلخباG قبل شهر هل سيكو	 
 � يوما.   ٢٩  �
 يوما   ٣٠ �لشهر 

٢٧
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�ملتقدمة   ��لبال من  �غMها  
��Gبا 
�حلديثة،  �لوسائل  ֲדذ�  يستعينو	 
بريطانيا،   � tاعتنا  فإ	  �لذلك 
�بإX	 من خليفة �لوقت، حتّد� سلًفا 
بد�ية �لصيا� 
� يو� �لعيد على ضو& 
�ملختص  �حلكومي  �ملكتب  تقرير 
مطابق  �لعمل  �هذ�   ،Lال«� بر¿ية 
متاما للقرj	 �لكرمي ��لشريعة، �ֲדذ� 
��جلماعة  �أل-ديني.  كل  يعمل 
Xلك  تعمل  ال  �أل-دية  �إلسالمية 
�ملسلمني  مع   Rالختال�  �ملجر
 �حتد �kمنا   ،Àإلطال� على  �آلخرين 
 Ó�
يا� Gمضا	 ��لعيد على ضو& مبا
�خلليفة   aحضر  Lقا �قد  �لشريعة. 

�لر�بع G-ه �هللا ֲדذ� �لشأ	: 
�حلديثة   oباملعد�  Lال«� G¿ية  هل 
﴿َفَمْن  تعا^:  �هللا   Lقو مع  تتفق 
 aْهَر َفْلَيُصْمُه﴾ (�لبقر َشِهَد ِمْنُكُم �لشَّ
متفًقا مع  
� ال؟ ��Xk كا	   ،(١٨٦
ْهَر  قوله تعا^ ﴿َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم �لشَّ
 Lال«� G¿ية  تصبح  فهل  َفْلَيُصْمُه﴾، 
بالعني �ملجر�a متر�كًة؟ �من �ملمكن 
 �بالوسائل �حلديثة   Lال«� Dُير 	

فهل   ،a��ملجر بالعني   Dُير ال  �قت 
�لسابق  �لعمل  يصبح  �حلالة  هذ�   �
 �
 متر�كا،  �لكرمي   	jلقر� يقوله  مبا 
 Lملفعو� +Gلعمل �لسابق يظل سا� 	

�حلديثة  بالوسائل  �لعمل   rُيعت�

متر�كا؟ 
 �Mلقى كث
هذ� هو �لنقا© �لذ+ قد 
��لقلق،   zالضطر��  �  µلنا� من 
حقيقي   ��� هنا�  ليس  
نه  مع 
ناشئ   zالضطر�� لالضطر�z. هذ� 
من قلة �لفهم. �لو�قع 
ننا لو �ستطعنا 
باالستعانة   Lال«� طلو�  معرفة 
تابًعا  باملخترعاo �حلديثة لكا	 هذ� 
�مطابقا لقوL �هللا تعا^ ﴿َفَمْن َشِهَد 
ْهَر﴾، �لكن �لتصرR �لذ+  ِمْنُكُم �لشَّ
يكو	 بعيد� عن �لعمل بقوله ﴿َفَمْن 
ْهَر﴾ يكو	 غM جائز  َشِهَد ِمْنُكُم �لشَّ
�ال �عتباG له. ��لذين ال يفهمو	 هذ� 
�ألمر يصابو	 بالعثاÕ ،G يتخاصمو	 
ألّ	  �ألمر  هذ�  لكم  
شر§   .�Mكث
�لعيد قا��، �سوR يثاG هذ� �لنقا© 
 �
�ال حوله  يتكلم   Rسو�  ،aبكثر
 ��ملد�µG فيما بينهم، كما يناَقش 

ماكن �لعمل �غX Mلك. � oلكليا�
 ��أل-ديني  على كل  لذلك �ب 

	 يفهمو� هذ� �ألمر جيد�  �كل �لبال

�يعو�.
 ¹Gفق �أل
 عندما يرتفع �»الL من 
�لناحية  من   Lيقا  	
 فيمكن  قليال، 
 ¹Gأل� 
فق  من  مرتفع  
نه  �لعلمية 
 	
 ضر�Gيا  يكو	  ال  �لكن  قليال، 
علما&   Àفّر قد  لذلك  بالعني،   Dُير
�لو  �ألمرين،  هذين  بني  �لفلك 

 Rفسو ��ضو§  بدقة  سألتموهم 
متاما  ��ضو§  بدقة  �يبونكم 
kننا نستطيع 
	 rÒكم  �سيقولو	: 
 +
 �
+ يو� � �على �جه �ليقني 

+ يكو	 قد  ..Lقت سيطلع �»ال�
مغيب  بعد   ¹Gأل� 
فق  من  �Gتفع 
�لشمس فو�Gً، �لكن ال تفهمو� من 
بالعني  حتًما  G¿يته  ميكن  
نه  Xلك 
من   Lخا  Rصا طقس   �  a��ملجر
هذ�  طلو�  ألّ	   ،zلضبا�� �لغيو� 
 a��ملجر بالعني   Dُير �يث   Lال«�

كثر   �
 �قيقة   ٢٠ بني  ما  يتطلب 
`��ية  على  يكو	   	
 ��ب  قليال، 
 �Xفإ ،a�معينة لكي ُيرD بالعني �ملجر
بالعني  G¿يته  فيمكن  هنالك  �صل 

�ملجر�k� aال فال. 
 � �ألمر  هذ�  �ملشايخ  يأخذ   n  �Xk
 aد² هذ� �ملر� 	
�حلسبا	 فيمكن 
�ملاضية،  �لسنة   � حد²  ما  
يضا 
 zَصحا
 هنا   Öُلشيو�  Lسأ حيث 
طلو�  موعد  عن  �لفلكي  �ملرصد 
بأنه  علمية  kجابة  فأجابوهم   ،Lال«�
كذ�  �ساعة  كذ�  يو�   � سيتولَّد 
بعد مغيب �لشمس فو�G، فلم يلبث 

فتو� 
ّ	 Gمضا	 
� �لعيد  	
�ملشايخ 
� �ليو� �لفالÏ. فرفض  
سوR يبد
�ملسلمني   zلشبا� بعُض  فتو�هم 
�ملتفهمني �ملثقفني من غt Mاعتنا ممن 
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 ،Gألمو� هذ�   � �يتدبر�	  يفكر�	 
 
نبد لن   �
 بالعيد   تفل  لن  �قالو�: 
�كا	   .Dلفتا�� هذ�  مبثل  برمضا	 
هؤال&   	
 Xلك  �حلق،  على  هؤال& 
�ملشايخ لو سألو� GجاL �ملر�صد بدقة 
��ضو§ 
كثر ألخ�rهم باألمر بدقة 
��ضو§ 
كثر �قالو� k	 �»الL سيتولَّد 
� موعد كذ� �� يو� كذ�، �لكن 
±اًال،  تكو	   a��ملجر بالعني  G¿يته 
ال  ألنه  G¿يته،  تشهد��  لن   Çبالتا�
يكو	 قد بلغ من �الGتفا� �يث تر�� 
�لعني �ملجر�a، ألنه يكو	 قريبا جد� 
من �أل¹G، ��ألفق �لقريب جد� من 
�أل¹G �عل G¿يته غM ممكنة فال تر�� 

 .a��لعني �ملجر
�حلق 
نه لو عرR �ملر& مكا	 طلو� 
 �Gنظا
مثل هذ� �»الL بالضبط �Gكز 
 +
على Xلك �ملكا	 فلن يرD هنالك 
 Øال يتحقق مع Çشي& مطلًقا، �بالتا
"شهد"  َشِهَد﴾.  ﴿َفَمْن  تعا^  قوله 
�لعلما&  �هؤال&  شاهد�.  
صبح   Ëيع
قطعية   aGبصو �rVنكم  �لفلكيو	 
 ¹Gأل� 
ُفق  من  �Gتفع  لو   Lال«�  	

بعد مغيب �لشمس �بقي لثلث ساعة 
� Gبع  a��ملجر بالعني   Dُير لن  فإنه 
بالعني   Dسُير �لكنه   ،Lأل�� �لساعة 
 aMألخ� �لدقائق  �خلمس   �  a��ملجر
 ¹Gأل� من  �Gتفع  لو  
نه   �
 حتما، 

 	
��نه �ألفق فال بد  Lيث ال �و�

يضا، n �Xk تكن  a�ُيرD بالعني �ملجر
هنا� غيو� 
� غMها، �� هذ� �حلالة 
يتحقق معØ قوله تعا^ ﴿َشِهَد ِمْنُكُم 

ْهَر﴾.  �لشَّ
 	
 Ëَمْن َشِهَد﴾ ال يع﴿ 	
�معلو� 

D منهم G �Xk ير�� �لقو� كلهم، بل
 ،a��ملجر بالعني  G¿يته  يستطيع  من 

فشها�ته تعّد شها�a كل �لقو�. 
 ���
هل �ألفق �لو�حد ميكن 
	 �ّد�
مستعينني   Lال«� G¿ية  يو�  سلًفا 
�ّلى  لقد  �حلديثة.  �لعلمية  بالوسائل 
ميكن  �خلصوماo حوL كيف  `مُن 
 تفل  كيف   �
 برمضا	   
نبد  	

كا	   �Xk�  .Rختال� بد�	  بالعيد 
�ليو�   wح Vتصمو	  �لقو�  بعض 
 Lحتفا� 	
فإمنا سببه جهلهم. فاحلق 
بعض 
هل بلد ��حد بالعيد � يو�، 
 � �بعضهم  ثا	،  يو�   � �بعضهم 

+ kֲדا�  ^k جًعا�G يو� ثالث، ليس
 	k لكرمي. كال، بل� 	jلقر� 	بيا �
���ضح   oبّينا هو  kمنا   	jلقر� بيا	 
ملا  به  عملنا  �لو  �لوضو§،  كل 
 Lال«�  .oخالفا 
ية  هنا�  كانت 
 aمبساعد �
 a�ُيرk Dما بالعني �ملجر
�لر¿يتني  �كلتا  �حلديثة،   oآلال�
 Rمتاما، �ال خال Dتتفق مع �ألخر
بينهما. ستكو	 �لفتوD �لعلمية لر¿ية 

 a��ملجر �لعني   Dكفتو متاما   Lال«�
 Gألمو� تر�عى   	
 شريطة  لر¿يته، 
�ل� Xكرُتها jنًفا. � هذ� �لعصر قد 
سّخر �هللا تعا^ بنفسه للعبا� �لقو�نني 
 	
 �علينا  �لشأ	،  ֲדذ�  �ضعها  �ل� 
نسخر خلدمة �لدين �لبحو² �حلديثة 

�ملتيسرa لنا. 
قبل tاعتنا،  ُتنشر من  �ل�  ��لتقا�مي 
 ��لبال  �  �
 هنا  �آل	   oنشر �قد 
ال  ألننا  قطعية،  شها�ִדا   ،Dألخر�
فيها  ميكن  ال   a�شها 
ية  
بد�  نقبل 
G¿ية �»الL بالعني �ملجر�k ،aمنا نقبل 
�لشها�a �ليقينية �ل� تقوk L	 �»الL ال 
� يو� كذ�  a�بد 
	 ُيرD بالعني �ملجر
��قت كذ� �Xk كا	 �جلّو صافيا، �هي 
فيها شهر Gمضا	 مع  يتو�فق   a�شها
� بد�يتها �Iايتها.  Dألخر� Gلشهو�
�لكن هؤال& �ملشايخ Vطئو	 
خطا& 
بعض  جتعل  حساباִדم   � غريبة 
شهر   +
  	
 مع  يوما،   ٢٨  Gلشهو�
�لشهر  يوما.   ٢٨ يكو	  ال  قمر+ 
 	
�لقمر+ ليس كف�rير �لذ+ ميكن 
يكو	 ٢٨ يوما، بل هو kما ٢٩ �kما 
�لشأ	  ֲדذ�  tاعتنا   Gفقر� يوما.   ٣٠
قطعي �صحيح متاما، �مطابق ملفهو� 

�لقرj	 يقينا. 
 rنوفم �لعاملية ١-٧  �لفضل   aجريد)

(٧ Æ ٢٠٠٢

٢٩

التقوىاجمللد التاسع والعشرون، العدد الثاني -شعبان ورمضان ١٤٣٧ هـ  حزيران/ يونيو ٢٠١٦ م


