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 بٌان صحفً

 الفطر ٌوم فً المسلمٌن اختالف

 ؟...ماختالف المطالع أ

 فهل. رمضان شهر من الثالثٌن تمام هو الثالثاء وأنّ  شوال هالل رؤٌة تعّذر لٌعلن االثنٌن لٌلة تونس مفتً أطلّ 

 برؤٌتهم وثبت اإلسالم، دبال من مختلفة أماكن فً رأوه الثقات المسلمٌن من كثٌرا أنّ  والحال !حقّا؟ الهالل رؤٌة تعّذرت

ٌّام أّول هو الثالثاء ٌوم أنّ   .المبارك الفطر عٌد أ

 :المسلمون أٌها

ٌِّن الحق إن . «ٌن  ث ال  ث   ة  د  ع  ال   وال  م  ك  أ  ف   م  ك  ٌ  ل  ع   م  غ   ن  إ  ف   ،ه  ت ٌ  ؤ  ر  ل   وار  ط  ف  أ  و   ه  ت  ٌ  ؤ  ر  ل   واوم  ص  »:  هللا رسول قال أبلج، َب

ًّ  بٌن فرق ال المسلمٌن لجمٌع هو وأفطروا(... )صوموا دٌثالح هذا فً والخطاب  ومورٌتانً وجزائري ومغربً تونس

ًّ  بٌن وال  ٌشهد هللا( رسول محّمدا وأنّ  هللا إال هإل ال أن )ٌشهد مسلم   أيّ  رؤٌةَ  إنّ  ...مصري أو تركً أو وإندونٌسً تونس

 بٌن وال وبلد، بلد بٌن فرق ال اإلفطار، أو الصوم مجمٌعه المسلمٌن على شهادته توجب شوال هالل أو رمضان هاللَ 

 إلى أعرابً جاء»: قال أّنه عباس ابن عن ُروي فقد. ٌره لم من على حجة المسلمٌن من الهالل ٌرى من ألنّ  ومسلم، مسلم

 نعم،: قال ،هللا رسول محمدا   وأن   هللا إال إله ال أن أتشهد: فقال الهالل، رأٌت: فقال وسلم آلهو علٌه هللا صلى النبً

 الهالل، الناس   تراءى»: قال عنهما هللا رضً عمر ابن وعن «صوموا أن وسلم آلهو علٌه هللا صلى النبً فنادى

 بلد فً مسلم شهادة من أْولى بلد فً مسلم شهادة ولٌست ،«بصٌامه الناس وأمر فصامه رأٌته، أ نً  هللا رسول فأخبرت  

 .المسلمٌن بالد فً الكفار أقامها التً والحدود للتقسٌمات قٌمة وال آخر،

 أهلُه الشهرَ  ٌرَ  لم ولو الصوم األخرى البالد فً المسلمٌن على وجب إسالمً بلد فً رؤي إذا الهالل بأن والقول

 رواه فٌما مالك اإلمام إلى االستذكار كتابه فً البر عبد ابن نسبه المالكٌة، عند المشهور هو تباعدت، أو البلدان تقاربت

 أهل على وجب إقلٌم فً الهالل رؤٌة تثبت متى أّنه المالكٌة عند الصحٌح فالقول وعلٌه والمصرٌون، القاسم ابن نهع

 رؤٌة بلزوم القول كان فإذا. به موثوق طرٌق عن ثبوتها بلغهم متى وإفطارهم صومهم فً بها ٌعملوا أن األخرى األقالٌم

 المفتً وٌخالفه "الدولة" تخالفه فلِمَ  به القائلٌن رّواد وهم المالكٌة عند الصحٌح القول هو اإلسالمٌة البالد لسائر الواحد البلد

؟ المذهبهو  عندهم المّتبع أنّ  ٌزعمون نفّكونٌ ال وهم ًّ  !!المالك

 بمصٌركم عبثت أن ٌكفها لم الضرار الدوٌالت وهذه تعرفونه، وأنتم ٌتبع أن أحق الحق إن أٌها األهل فً تونس:

 "بإخالص" وعملوا إثم كلّ  على تعاونوا حّكام أشباه هؤالء. بعبادتكم للعبث ٌدها تمتدّ  هً فها لعدّوكم، لبالدا فأسلمت

ٌّة األّمة لتمزٌق ٌّتهم عبادتكم بل حٌاتكم وإفساد وتفرٌقكم اإلسالم  اإلسالم ٌبعدون ترونهم أنتم وها المستعمر، للكافر بتبع

 .الّطلب حسب ٌُفتونهم السالطٌن علماء ذلك فً ّخرونوٌس تعالى هللا أحكام صرٌح عن وٌحٌدون

ٌ ها  راجعون هللا إلى أّنكم واذكروا تعالى، هلل عبادة كلّها وحٌاتكم بل عبادة وفطركم عبادة صومكم إنّ  :المسلمون أ

 !عرضوا عن دٌنكم ومّزقوا بالدكم؟أ حّكاما أفتطٌعون فمحاسبون، مبعوثون

ٌّا نظاما كلّه الّنظام بجعل لرّبكم عبادتكم تكملوا أن الٌوم الواجب وإنّ . خالقال معصٌة فً لمخلوق طاعة ال إّنه  إسالم

 بها وشعائرهم، وفطرهم صومهم وتوحد واحدة دولة فً المسلمٌن شمل تجمع الّنبّوة، منهاج على راشدة خالفة تطّبقه

 .واآلخرة الّدنٌا فً ٌعّزون

لِل    ﴿قال تعالى:  ة   و  ز  ول   ال ع  س  ل ر  ن ٌن   ه  و  م  ؤ  م  ل ل  ن   و  ك  ل َٰ ون   و  ل م  ع   ٌ اف ق ٌن  ال   ن   ﴾ال م 
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