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 ثـــــــــحب

 يف

 حكم إثبات أول الشهر القمري وتوحيد الرؤية

 فضيلة الدكتور بكر بن عبد هللا أبو زيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وبعد  احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
ني تتعلقان هـ حبث مسألت1405فإن اجملمع رأى يف دورته الثانية املنعقدة يف مدينة جدة عام 

 أبول الشهر القمري:
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 املسألة األوىل: يف حكم إثباته ابحلساب.
 املسألة الثانية: يف حكم توحيد الرؤية.

 وقد أدرت البحث يف املسألة األوىل على ما يلي:
 املبحث األول: يف سياق النصوص.

 املبحث الثاين: يف فقهها.
 املبحث الثالث: إمجاع املسلمني على موجبها.

 الرابع: تفنيد اخلالف احلادث يف هذه املسألة.املبحث 
 املبحث اخلامس: أدلة اخلالف احلادث.

 املبحث السادس: يف نقضها.
 املبحث السابع: يف ظنية احلساب.
 املبحث الثامن: يف منابذته للشرع.

 فإىل بياهنا:
 

 املبحث األول: يف سياق النصوص
 

 ِة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلن اِس َواحْلَجِ  {قال هللا تعاىل } َيْسأَلُوَنَك َعِن اأْلَِهل  
َمْن وقال تعاىل: } َشْهُر رََمَضاَن ال ِذي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرَآُن ُهًدى لِلن اِس َوبـَيِ َناٍت ِمَن اْْلَُدى َواْلُفْرقَاِن فَ 

ْهَر فـَْلَيُصْمُه { .  َشِهَد ِمْنُكُم الش 
 اآلية األوىل. وقد علم أن ما ثبت من املؤقتات بشرع أو وشهود الشهر يكون بعد إهالله كما يف

شرط فاهلالل ميقات له كالصيام واحلج، واإليالء، والعدة، وحنوها وإمنا خص احلج ابلذكر متميزًا له، 
 وألنه عالمة احلول كما أن اهلالل عالمة الشهر.

َة الشُُّهوِر ِعْنَد اَّللَِّ اثْ َنا َعشَ  َر َشْهرًا يف ِكَتاِب اَّللَِّ يَ ْوَم َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض وقال تعاىل } ِإنَّ ِعدَّ
َها أَْربَ َعٌة ُحُرٌم { .  ِمن ْ
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فالشهور معدودة اثنا عشر شهرًا، والشهر هاليل ابالضطرار. فالسنة عددية اثنا عشر شهرًا، والشهر 
الل هالاًل لظهوره وبيانه. معلق برؤية اهلالل. وأصح املعلومات ما شوهد ابألبصار وهلذا مسي اهل

( يوًما كما يف النصوص النبوية اآلتية. وعليه 29( يوما، واترة )30والشهر القمري يكون اترة )
( يوًما جربًا للكسر 360( يوًما وبعض يوم مخس أو سدس. وإمنا يقال إهنا )354فالسنة القمرية )

عًيا من طلوع الشمس إىل غروهبا، على عادة العرب يف جرب الكسور كما جعل الشرع: اليوم طبي
 وجعل األسبوع عددًًي بسري الشمس.

هذا وقد حدد النيب صلى هللا عليه وسلم الطريق الذي يعرف به اإلهالل للشهر يف مجلة أحاديث 
حكى فيها التواتر واردة عن مجاعة من الصحابة رضي هللا عنهم منهم: أبو هريرة ، وابن عباس ، وابن 

عد بن أيب وقاص ، وابن مسعود ، وجابر ، والرباء بن عازب ، ورافع بن خديج ، عمر وحذيفة ، وس
وطلق بن علي ، وأبو بكرة ، ومسرة ، وعدي بن حامت وعن رجال من الصحابة، وعن عطاء مرساًل 

 رضي هللا عنهم أمجعني.
 صحيح وحديثا ابن عمر وأيب هريرة رضي هللا عنهما يف الصحيحني وغريمها، وحديث ابن عباس يف

مسلم ، وهو وحديث حذيفة يف سنن أيب داود والنسائي وغريمها، وبقية أحاديث اجلماعة واملذكورين 
 رضي هللا عنهم: خارج الكتب الستة كاملوطأ، ومسندي أمحد والشافعي وغريمها.

 وقد خرج أحاديثهم أبلفاظها، وبيان من أخرجها:
 .271 - 265 /6ابن األثري يف: جامع األصول 

 .493 - 485 /8تقي يف: كنز العمال وامل
  .14 - 2 /4واأللباين يف: إرواء الغليل 

وغريهم من أصحاب الكتب اجلوامع. وهذه مجيعها من قوله صلى هللا عليه وسلم، وثبت من حديث 
 عائشة رضي هللا عنها من هديه الفعلي صلى هللا عليه وسلم.

عمر ، وابن عباس رضي هللا عنهم، وبقية  وهذا بيان ألفاظ رواًيت حديث: أيب هريرة ، وابن
 أحاديث اآلخرين ترجع إليهم:

 حديث أيب هريرة رضي هللا عنه: -1
قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )) إذا رأيتم اهلالل فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم 

 عليكم فصوموا ثالثني يوًما (( ، رواه الشيخان والنسائي .
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قال: قال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم: )) صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته فإن غمي  ويف لفظ:
 عليكم فأكملوا العدة (( .

 ويف لفظ: )) فإن غمي عليكم فأكملوا ثالثني (( .
 ويف لفظ عند النسائي : )) فاقدروا له ثالثني (( .

 ويف لفظ عنده أيًضا: )) فاقدروا له (( .
ن. ويكون ثالثني، فإذا رأيتموه فصوموا. وإذا يوعشر  اتسع يكون ا: )) الشهرويف لفظ عنده أيضً 

 رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة (( .
 حديث ابن عمر رضي هللا عنهما: -2

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )) إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم 
 (( . فاقدروا له

ويف لفظ مسلم : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: )) الشهر 
هكذا وهكذا وهكذا، مث عقد إهبامه يف الثالثة، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا 

 ثالثني (( .
 ويف لفظ: )) فاقدروا له (( .

 حديث ابن عباس رضي هللا عنهما: -3
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر رمضان فقال: )) ال تصوموا حىت تروا اهلالل، وال تفطروا حىت 

 تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني (( . رواه مالك ، وأبو داود والرتمذي والنسائي .
لى هللا عليه ويف رواية للنسائي أن ابن عباس قال: عجبت ممن يتقدم الشهر، وقد قال رسول هللا ص

 وسلم: )) إذا رأيتم اهلالل فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني (( .
 ويف لفظ )) صوموا لرؤيته (( . احلديث.

 ويف لفظ )) ال تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته (( .. احلديث.
... وال تصوموا حىت تروه، مث اال منيويف لفظ أليب داود : )) ال تقدموا الشهر بصيام يوم أو يو 

 صوموا حىت تروه (( .. احلديث.
أما هديه الفعلي صلى هللا عليه وسلم ففي حديث عائشة رضي هللا عنها، قالت: )) كان رسول  -4

هللا صلى هللا عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما مل يتحفظ لغريه، مث يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه 
 مث صام (( أخرجه أبو داود . عد ثالثني يوًما
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 املبحث الثاين: يف فقه هذه النصوص

 
فهذه النصوص الصحيحة تدل داللة صرحية على أصول شرعية يف أحكام الشهور وإثبات أوائلها 

 على ما يلي:
أن الشرع جعل عالمة أول الشهر: اهلالل ال غري، وأن ليس ألول الشهر حد عام  األصل األول:

 ظاهر سواه.
( يوًما، وأنه ال 30( يوًما، وأكثره يف )29أن جنس الشهر القمري الشرعي منحصر أقله يف ) ين:الثا

( يوًما ال 29( يوًما من شعبان وال بد أن يصام يف رمضان )29يشرع الصوم حبال حىت ميضي )
 يصام أقل منها حبال.

ة يف العبادات املؤقتة: أنه ال أن أول الشهر ال يعترب إال بيقني، وهذا مطرد من قاعدة الشريع الثالث:
يصح وقوعها إال يف وقتها بيقني اتم ، وهلذا ربط هللا أسباهبا بعالمات يقينية ال مدخل للعباد فيها بل 

حاضرة، وابدية، وهذا من و هي سنن كونية اثبتة يستوي يف معرفتها عموم اخللق: علماء، وعامة، 
 أجل أسباب اليسر ورفع احلرج يف الشريعة.

أن الشرع علق األحكام التعبدية الشهرية على األهلة بطريقي اليقني: الرؤية أو: اإلكمال،  بع:الرا
 وذلك:

 لسهولته، ويسر يقينيته. -1
 وألنه ال يدخله اخلطأ. -2
كاحلساب فإنه مع عسره وندرة العارف به يدخله اخلطأ    طأ:اخلوألن كل نظام سواه األصل فيه  -3

 كثريًا كما سيأيت.
فإم الوصف ابألمية هنا صفة مدح وكمال من وجوه: من جهة االستغناء عن الكتابة واحلساب وهلذا 

مبا هو أبني منه وأظهر وهو اهلالل، ومن جهة أن الكتابة واحلساب هنا يدخلهما غلط .. إىل آخر 
 (176 - 25/174وجوه لسطها شيخ األسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل )الفتاوى 

، لقني يف ذلك يتحقق أبمر حمسوس: حقيقية أو حكًما، حقيقة حمسوسة ابإلهالأن الي اخلامس: 
  ويف حكم احملسوسة ابإلكمال أي:

 اهلالل ابلرؤية البصرية. وهذا أمر حمسوس حقيقة. -1
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ثالثني يوًما يف حال تعذر الرؤية لغيم وحنوه، وهذا حمسوس حكًما  -مثاًل  -اإلكمال لشعبان  -2
ل، لعصمة التشريع خبربة الصادق والذي هو من سنن هللا الكونية: أن الشهر يقيين يف واقع احلا

 ( يوًما.30( يوًما وال يزيد عن )29القمري ال ينقص عن )
فالشرع أانط احلكم أبول الشهر بوجود اهلالل حقيقة ال بوجوده تقديرًا، وأن وجوده حقيقة ابلرؤية 

مدخل للعباد فيه بل هو سنة كونية اثبتة. وصاحب  البصرية ابإلهالل، أو ابإلكمال، وأنه أبمر ال
 الشرع أشعر حبصر السبب فيهما ومل ينصب سبًبا سوامها.

ووجه التيقن ابإلكمال أيًضا هو: استصحاب األصل ، إذ األصل بقاء الشهر وكماله فال يرتك هذا 
الرب رمحه هللا تعاىل: يف  األصل إال ليقني بناء على أن ما ثبت بيقني ال يزول إال مبثله . قال ابن عبد

األحكام ال جتب إال بيقني ال  إعالم أناالستدالل من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما وفيه: "
شك فيه، وهذا أصل عظيم من الفقه، أن ال يدع اإلنسان ما هو عليه من احلال املتيقنة إال بيقني من 

فأكملوا العدة ثالثني يوًما (( يقتضي انتقاهلا، وقوله صلى هللا عليه وسلم: )) فإن غم عليكم 
 استكمال شعبان قبل الصيام، واستكمال رمضان أيًضا.. اه  .

أن األحاديث دلت مبجموعها على احنصار الوصول إىل اليقني املذكور أبحد الطريقني.  السادس:
 فالصيام حكم سببه: الرؤية للهالل أو اإلكمال.

فطر بعد الرؤية أو اإلكمال كقوله صلى هللا عليه وسلم: )) فمنها ما يفيد مبنطوقه وجوب الصوم وال
 إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني (( .

ومنها: ما يفيد مبنطوقه حترمي الصوم والفطر قبل الرؤية واإلكمال كقوله صلى هللا عليه وسلم: )) ال 
  فطروا حىت تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني ((تصوموا حىت تروا اهلالل وال ت

وأنه ليس يف شيء من األحاديث إانطة احلكم الشرعي ابحلساب الفلكي. وتسمية الشهر به: شهرًا 
بل تعليقه احلكم أبمر يقيين من رؤية أو إكمال يدل داللة واضحة على نفي إانطة احلكم أبي سبب 

 على احلساب يف هذا احلكم.آخر، ففي هذا فطم عن االعتماد 
أن ترائي اهلالل مشروع هلذه األمة لضبط مواسم تعبدها فإن كانت العبادة واجبة كصيام  السابع:

رمضان، وحج بيت هللا احلرام، كان الرتائي واجًبا كفائًيا، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب . وإن  
ا أحكام الغاًيت، فإن متت الرؤية وإال فاملصري إىل كانت مسنونة كان الرتائي مسنواًن ؛ إذ الوسائل هل

 اإلكمال، واحلمد هلل على اليسر ورفع احلرج.
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أن هللا مقيد عباده يف الصوم برؤية  -أي حديث ابن عباس -قال ابن عبد الرب رمحه هللا تعاىل: )وفيه 
وجل } َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم اهلالل لرمضان، أو ابستكمال شعبان ثالثني يوًما، وفيه أتويل لقول هللا عز 

 الشَّْهَر فَ ْلَيُصْمُه { أن شهوده ورؤيته أو العلم برؤيته( اه  .
 

 إمجاع املسلمني على موجب هذه النصوص املبحث الثالث:
 

موجب هذه األحاديث أن التكليف يتبع العلم، وقد علقه الشارع أبمر حمسوس يستوي فيه عموم 
ال أبحد هذين الطريقني. فقال صلى هللا عليه وسلم: )) ال تصوموا البشر، وهني األمة عن الصوم إ

حىت تروا اهلالل.. (( احلديث. وهذا من ابب عموم النفي ال من ابب نفي العموم، أي: ال يصوم 
أحد حىت يرى، أو حىت يعلم أنه رؤي أو ثبت شرًعا أنه رؤي. فإذا انتفت الرؤية البصرية انتفى العلم 

نتفى العلم به حباسة البصر فقد جعل الشرع املصري إىل تعليق احلكم مبناط آخر ابإلهالل، وإذا ا
يستوي فيه عموم البشر وهو إكمال شعبان مثاًل ثالثني يوًما. وال يعلم يف شيء من النصوص تعليق 

ألن ما سوامها، إما فاسد أو مظنون، أو فيه من التكلف  -وهللا أعلم-املناط بغري هذين. وهذا 
 والعناء، وصرف احلياة إىل ما ال نفع من ورائه مبا ال أتيت مبثله الشريعة املطهرة.واحلرج 

وهذا التقرير هو ما عرفه املسلمون يف شىت عصورهم، وما زالت عباداهتم قائمة وأمورهم راشدة. وال 
يعرف يف هذا خالف بني الصحابة رضي هللا عنهم، بل حكى شيخ اإلسالم ابن تيمية اتفاقهم. 

ه املهدي يف البحر. ومذاهب األئمة األربعة متفقة على ذلك. قال مالك رمحه هللا تعاىل: إن وحكا
من يصوم ابحلساب ال يقتدى به ، وقال ابن عرفة : ال أعرفه ملالكي . بل قد حكى اإلمجاع على 

الكية، موجبه غري واحد من أهل العلم يف القدمي واحلديث منهم ابن املنذر يف اإلشراف، وسند من امل
و الباجي ، وابن رشد القرطيب ، وشيخ اإلسالم ابن تيمية ، واحلافظ ابن حجر ، و السبكي ، و 
َة  العيين ، وابن عابدين ، والشوكاين ، وصديق حسن خان يف تفسريهم لقوله تعاىل: } ِإنَّ ِعدَّ

 تفق على ذلك".الشُُّهوِر { اآلية ومال علي قاري. وقال أمحد شاكر: "واتفقت كلمتهم أو كادت ت
ونكتفي من النقول عنهم بكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية إذ حكاه يف مواضع من: اقتضاء الصراط 

 :132 /25فقال  207، 179، 132 /25املستقيم، وجمموع الفتاوى 
"إان نعلم ابالضطرار من دين اإلسالم أن العمل يف رؤية هالل الصوم أو احلج أو العدة أو اإليالء أو 

ك من األحكام املعلقة ابهلالل خبرب احلاسب، أنه يرى أو ال يرى، ال جيوز، والنصوص غري ذل
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املستفيضة بذلك عن النيب صلى هللا عليه وسلم كثرية. وقد أمجع املسلمون عليه، وال يعرف فيه 
ة خالف قدمي أصاًل، وال خالف حديث، إال أن بعض املتأخرين من املتفقهة احلادثني بعد املائة الثالث

زعم أنه إذا غم اهلالل جاز للحاسب أن يعمل يف حق نفسه ابحلساب، فإن كان احلساب دل على 
الرؤية صام وإال فال. وهذا القول وإن كان مقيًدا ابإلغمام وخمتًصا ابحلاسب فهو شاذ مسبوق 

لم" ابإلمجاع على خالفه، فأما اتباع ذلك يف الصحو، أو تعليق عموم احلكم العام به فما قاله مس
 اه .
 

 املبحث الرابع: تفنيد اخلالف احلادث يف هذه املسألة
 

كما رأينا من فرع حكي فيه اخلالف مث يتبني عند التحقيق عدم ثبوته عن املخالف وهذا كثري يف 
عية. ومنه يف الصيام: حكاية اخلالف يف صوم يوم الشك حيث عزاه ابن قدامة وعنه ابن و مسائل فر 

اىل لنحو عشرة من الصحابة رضي هللا عنهم، وحنوهم من التابعني، مث بني اجلوزي رمحهما هللا تع
هم. ويف غري الصيام ما يروى عن مجاعة كثريين من نالعراقي وغريه ضعف الرواية يف ذلك عن عدد م

الصحابة التابعني! أهنم خضبوا ابلسواد، وقد أابن احلفاظ منهم ابن القيم يف )اهلدي( أن يف الرواًيت 
 عًفا وانقطاًعا وهكذا.عنهم ض

 ويف هذه املسألة: ال يعرف فيها خالف صحايب بل حكى إمجاعهم، وقد حكى اخلالف فيها عن:
 الشافعي . -1
 وابن سريج. -2
 ومطرف بن عبد هللا بن الشخري. -3
 وحممد بن مقاتل. -4
 وابن قتيبة. -5

واز مقيد أبمرين يف: حال اإلغمام، وقد استقرأ ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: أن اخلالف احلادث يف اجل
 وللحاسب فقط ال يتعداه إىل غريه كما تقدم قريًبا.

وسيتبني من التقييد اآليت: إنه حصل الغلط يف هذا اخلالف على القائل به ويف نوعه فابن سريج وابن 
على خويز منداد غلطا يف حكايتها ذلك على الشافعي وأن ابن سريج الشافعي بىن قوله على غلطة 

إمامه، وأن بعض الشافعية غلط أيًضا ابن سريج يف حكايته لقوله. وأن مطرف بن عبد هللا ال يصح 
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عنه، وأن حممد بن مقاتل الرازي صاحب حممد بن احلسن الشيباين ضعيف. وأن ابن قتيبة ليس من 
يه: أهل هذا الفن، وأن بعض أهل العلم غلط يف حكايته نوع اخلالف حيث أطلق ومل يقيد. وعل

فتبقى حكاية اإلمجاع إن قبلناها قائمة، وإال فعدم وجود املخالف يف القرون املفضلة خالف معترب. 
 وبيان ذلك على ما يلي:

الغلط على الشافعي رمحه هللا تعاىل: قال ابن رشد يف بداية اجملتهد: "حكى ابن سريج عن  -1
قمر، مث تبني له من جهة االستدالل أن الشافعي أن من كان من مذهبه االستدالل ابلنجوم ومنازل ال

 .اهلالل مرئي وقد غم، فإن له أن يعتقد الصوم وجيزئه" اه  
وحكاه أيًضا: ابن خويز منداد املالكي عن: الشافعي كما يف: التمهيد البن عبد الرب . وعند العراقي 

 ه  .يف: طرح التثريب. ولذا قال ابن تيمية : "وحكاه بعض املالكية عن الشافعي" ا
 تعقبه:

أفاد العلماء من الشافعية وغريهم أن هذا غلط على اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل، وأن هذا ال 
يعرف من قوله وال مذهبه. وأن الصحيح عنه خالفه، ومن الذين قرروا إنكار نسبته إىل الشافعي، ابن 

مجاعة سواهم. وهؤالء هم الذين واحلافظ ابن حجر ، واملطيعي يف والسبكي ؛عبد الرب، وابن العريب ، 
ذكروا اخلالف ومسوا القائلني به على ما أييت، وتعقبوهم. ونص الشافعية املفيد ملذهبه على وفق ما 

مجع البيهقي رمحه  (أحكام القرآن لشافعي )قرره السلف وذهبوا إليه اتباًعا للنص، وهو ما يف كتاب
 .هللا تعاىل

ور إىل الشافعي وغلط ابن سريج وابن خويز منداد فمع كونه رأًسا فثبت هبذا بطالن نسبة القول املذك
يف نصرة السنة جذًعا يف أعني املبتدعة فقد كان يغلط يف حكاية الفقهيات كما يف ترمجته من ترتيب 

 املدارك وغريه وهللا أعلم.
ه  إمام 306األصل يف خالف ابن سريج: أبو العباس أمحد بن سريج الشافعي من سنة  -2
شافعية يف وقته رمحه هللا تعاىل. رأى األخذ ابحلساب جوازًا يف حق احلاسب خاصة إذا غم الشهر ال

 ومل يره الراءون.
رتب ما ذهب إليه من تفسريه لرواية )) فاقدروا له ((  -مع جاللته  -والذي يتجلى أن ابن سريج 

غلطًا عن الشافعي رمحه هللا  رتبه على ما حكاه -أي حبساب املنازل خطاب ملن خصه هللا هبذا العلم
تعاىل، وعنه اشتهر القول بذلك ومع اشتهاره اختلف عليه النقلة بني اجلواز والوجوب ويف اإلطالق 
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والتقييد، والذي يصححه علماء املذهب عنه: أنه قال ابجلواز وقت اإلغمام خاًصا ابحلاسب نفسه 
 الرؤية وبسطه النووي يف اجملموع حمررًا.ال يتعداه إىل سواه، ومن سواه يبقى على األصل يف حكم 

وهذا الذي حترر قواًل البن سريج هو: عني ما حكاه هو غلًطا على الشافعي. فإذا ثبت مما تقدم 
قيل: إن ابن سريج رمحه هللا تعاىل غلط على الشافعي يف ذلك فإنه إمنا قال ما قال تقليًدا منه إلمام 

به إىل الشافعي فهذا يفرغ ما بين عليه فلم يبق ذلك قواًل  املذهب عنده، وإذ قد بطلت نسبة القول
 البن سريج.

وقد أنكر العلماء من الشافعية وغريهم على ابن سريج قوله: ومنهم ابن تيمية ، كما تقدم نقله يف 
 آخر املبحث الثالث.

يف إثبات  مث إن العالمة تقي الدين السبكي الشافعي رمحه هللا تعاىل ألف رسالته: العلم املنشور
الشهور، انتصر فيها لرأي ابن سريج للجواز ال للوجوب مقيًدا" لذلك بشرطني: أن ينكشف 

 احلساب جلًيا من ماهر ابلصنعة والعلم، وأن يكون اجلواز يف خصوص الصوم ال الفطر.
بات مث ألف الشيخ حممد خبيت املطيعي احلنفي رمحه هللا تعاىل رسالته ابسم: إرشاد أهل امللة إىل إث

 األهلة، وساق اختيار السبكي ومل يتعقبه.
مث ألف الشيخ أمحد بن حممد شاكر رمحه هللا تعاىل رسالة ابسم: أوائل الشهور العربية هل جيوز شرًعا 

 إثباهتا ابحلساب الفلكي؟
مث تعقبه كل من الشيخ أبو النصر مبشر الطرازي احلسيين برسالة مساها: حبث يف توحيد أوائل الشهور 

 ربية.الع
 كما تعقبه الشيخ إمساعيل بن حممد األنصاري ببحث مساه: لو غريك قاهلا ًي أستاذ.

مث رأيت لدى الشيخ إمساعيل خطااًب من الشيخ أمحد شاكر رمحه هللا تعاىل يعتذر فيه إىل الشيخ 
 ة.إمساعيل وأنه إمنا نشر رسالته إلاثرة البحث بني أهل العلم وإال فليس له رأي ابت يف املسأل

وكل هؤالء األجلة: السبكي، فاملطيعي، فأمحد شاكر رمحهم هللا تعاىل ينزعون من قوس واحدة من 
قول ابن سريج، وقد علمت مدى العمدة يف رأيه مذهبًيا. وأن السبكي قرر اجلواز ابلشرطني 

، مث ضعف 15املذكورين، أما الشيخ شاكر رمحه هللا تعاىل فقد وسع اخلطو فصرح ابلوجوب ص/ 
 وهللا أعلم. 29، 17اسره فأبداه حبثًا ص/ جت
كان من كبار التابعني وساداهتم   -ه  رمحه هللا تعاىل 87م سنة  -مطرف بن عبد هللا بن الشخري  -3

 وقد نفى ابن عبد الرب صحة األثر عنه فقال:
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"روي عن مطرف بن شخري وليس بصحيح عنه، ولو صح ما وجب اتباعه عليه لشذوذه فيه، 
 احلجة له" اه  . وملخالفة

 :182 /25ونقله عنه ابن حجر ، والعراقي وغريمها، وقال ابن تيمية 
 "إن هذا إن صح عنه فهي من زالت العلماء" اه  .

 ه  رمحه هللا تعاىل. 376ابن قتيبة: العالمة املشارك عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري م سنة  -4
 قال ابن عبد الرب متعقًبا له:

 من شأن ابن قتيبة وال هو ممن يعرج عليه يف مثل هذا الباب" اه . "ليس هذا
حممد بن مقاتل الرازي : صاحب حممد بن احلسن الشيباين : فهو مرتجم لدى احلنفية ترمجة  -5

موجزة ال تفيد نباهته يف العلم، ومل أر من نص على اتريخ وفاته، وهو مضعف يف الرواية عند النقاد، 
 غين يف ضعفاء: "حممد بن مقاتل الرازي، ال املروزي، عن وكيع، ضعيف" اه .قال الذهيب يف امل

 ويف امليزان قال: "حدث عن وكيع وطبقته، تكلم فيه ومل يرتك" اه .
والنقل عنه يف هذا مل يتم الوقوف على سند له ليتم الكشف عنه واحلنفية ينقلون قوله لنقضه، 

: "وأما ما ذكره بعض علمائنا عن حممد بن 19بة ص/وينقلونه ممرًضا كقول القاري يف شرح النخ
 مقاتل أنه كان يسأل املنجمني ويعتمد قوهلم..." فذكره مث ذكر من تعقبه كالسرخسي وغريه.

 
 املبحث اخلامس: ما استدل به املتأخرون

 
 استدل هبم حبديثني وقياسني:

خطاب ملن خصه هللا هبذا لعلم وأن  أن رواية )) فاقدروا له (( معناه: قدروه حبساب املنازل، وأنه -1
 قوله "فأكملوا العدة" خطاب للعامة.

 حديث: )) إان أمة أمية ال نكتب وال حنسب الشهر هكذا وهكذا (( احلديث. -2
فاألمر ابعتماد الرؤية وحدها جاء معلاًل بعلة منصوصة وهي: أن األمة ال تكتب وال حتسب، والعلة 

فإذا وصلت األمة إىل حال يف معرفة هذا العلم ابليقني يف حساب  تدور مع املعلول جوًدا وعدًما،
أوائل الشهور وأمكن أن يثقوا به ثقتهم ابلرؤية أو أقوى صار هلم األخذ ابحلساب يف إثبات أوائل 

 الشهور.
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ليست حقيقة الرؤية شرطًا يف اللزوم ألن االتفاق على أن احملبوس يف املطمورة إذا عمل  -3
العدة أو ابالجتهاد ابألمارات أن ليوم من رمضان: وجب عليه الصوم وإن مل ير  ابحلساب إبكمال

 اهلالل وال أخربه من رآه.
 قياسة على إثبات أوقات الصلوات ابحلساب. -4
  

 املبحث السادس: يف نقضها
 

 .أواًل: نقض االستدالل بلفظ )) فاقدروا له (( 
أهل العلم مجع ألفاظ الرواة، واجلمع بينها ما أمكن، وال حتمل على التعدد إال عند  واجب على

 التعذر، بل قد يكون التعدد مؤثرًا يف صحة الرواية كما علم من قواعد االصطالح عند احملدثني.
 وعليه فألفاظ الرواة كما يلي:

 فأمتوا العدة ثالثني. -1
 فأمتوا شعبان ثالثني. -2
 الثني.فأكملوا ث -3
 حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة. -4
 فصوموا ثالثني. -5
 أحصوا عدة شعبان لرمضان. -6
 فأكملوا العدة ثالثني، عن حديث ابن عمر . -7
 فأكملوا العدة ثالثني فإهنا ليست تغمى عليكم، أبو هريرة . -8
 فعدوا ثالثني، أبو هريرة، وابن عمر. -9

 .فأكملوا العدة، أبو هريرة -10
 فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوًما، أبو هريرة. -11
 فصوموا ثالثني يوًما، أبو هريرة. -12
 فعدوا له ثالثني يوًما، ابن عمر. -13
 فاقدروا له ثالثني، أبو هريرة، وابن عمر. -14
 فاقدروا له، أبو هريرة، وابن عمر. -15
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لنيب صلى هللا عليه وسلم، ومجيعها فهذه الرواية ثبتت من أحاديث الصحابة رضي هللا عنهم عن ا
متفقة لفظًا ومعىن، أو معىن، على إكمال وإحصاء الشهر السابق ثالثني يوًما لعدة الشهر الالحق 
عند تعذر الرؤية، وهلذا فإن أهل االصطالح يذكرون هذا احلديث يف مبحث املتابعات ابملعىن أو 

 .94 -90 ابللفظ واملعىن كما يف: شرح خنبة الفكر للقاري ص/
وهذا الثابت من قوله صلى هللا عليه وسلم، اثبت من سنته الفعلية صلى هللا عليه وسلم كما يف 
حديث عائشة رضي هللا عنها: )) أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يتحفظ من شعبان ما ال 

واه أبو داود بسند يتحفظ من غريه مث يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثالثني يوًما مث صام ((، ر 
 صحيح.

ومجيع رواًيت الصحابة املذكورة رضي هللا عنهم ليس فيها )) فاقدروا له (( إال يف بعض ألفاظ 
حديثي أيب هريرة ، وابن عمر رضي هللا عنهم، وقد تعددت ألفاظ روايتهما فجاء فيها مثل ألفاظ 

فأكملوا العدة ثالثني (( عن ابن اجلماعة سواء ففي لفظهما أيًضا )) فعدوا ثالثني (( وبلفظ )) 
عمر، وبلفظ )) فأكملوا العدة (( عن أيب هريرة وحنوها من الرواًيت السابقة عنهما، ومنها الرواية 
عنهما بلفظ )) فاقدروا له ثالثني (( عند مسلم من حديث ابن عمر رضي هللا عنه، وعند النسائي ، 

ية )) فاقدروا له (( هي مثل رواية )) فاقدروا له من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، فاتضح أن روا
ثالثني (( ومها مبعىن: فأمتوا العدة ثالثني، ويف التنزيل } َقْد َجَعَل اَّللَُّ ِلُكلِ  َشْيٍء َقْدرًا { أي متاًما، 
وهذا هو ما فهمه أهل احلديث الذين أخرجوا احلديث، حيث يوردون الرواية املفسرة بعد اجململة كما 

، وابن حجر 40 -93 /2البخاري ، ومالك ، وبسطه احلافظان ابن عبد الرب يف: التمهيد صنع: 
 .120 /4يف: الفتح 

وعليه فإن مجيع مورد الرواًيت واحد وإن اختلفت ألفاظها، فاإلكمال، واإلمتام، واإلحصاء، 
قدروا له (( جاء والتقدير، والعدة، هكذا وهكذا وهكذا، مجيعها مبعىن واحد، وأن الذين رووا، )) فا

 عنهما )) فاقدروا له ثالثني يوًما (( ، وجاء عنهما أيًضا مثل ألفاظ اجلماعة.
والواجب يف السنن مجع مشلها ونفي االختالف والتضارب عنها، وأن االختالف يف اللفظ ال حيمل 

دثني وأهل على االختالف يف املعىن إال عند تعدد املخارج وتعذر اجلمع، كما عليه العمل عند احمل
األصول، وحرره ابن حجر يف النكت كما أن من طريقتهم اليت ال اختالف فيها بينهم محل اجململ 
على املفسر، فمثاًل لفظ: )) فاقدروا له (( يفسره لفظ )) فأمتوا العدة ثالثني (( إذ ليس بني اجململ 

 واملفسر تعارض أصاًل، وهذا الئح الوضوح والبيان.
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ر رمحه هللا تعاىل قد اضطرب يف هذا غاية االضطراب من محله تعدد املباين وأن الشيخ أمحد شاك
على تعدد املعاين يف حديث واحد من رواية صحايب واحد، فهو يناقض ما ذهب إليه مع اجلمهور 

ما بينه يف: األجزاء احلديثية، هل يكون كطرًدا للقاعدة املذكورة يف حديث كيفية النهوض يف الصالة  
ى الركبتني أم األرض؟ ويف حديث )) الفطر يوم يفطر الناس (( وأنه مبعىن الرواية األخرى: ابعتماد عل

 .28 -25)) الفطر يوم يفطر اإلمام (( كما بسطه يف رسالته: توحيد أوائل الشهور العربية ص/ 
 فسبحان من صرف بصر األستاذ معاجلته إىل هذا التأويل الذي أوصله إىل التناقض وهللا أعلم.

قد أنصف غاية اإلنصاف إذ بني تفسري الرواية: ))  9هلذا فإن السبكي يف: العلم املنشور ص/ و 
 فاقدروا له (( ابلرواية األخرى: )) فأكملوا العدة ثالثني يوًما (( .

بل جاء يف رواية أيب داود حلديث ابن عمر رضي هللا عنهما: أن ابن عمر كان ال أيخذ هبذا احلساب 
 لرواية: )) فاقدروا له (( وأهنا مبعىن الرواية األخرى: )) فاقدروا له ثالثني (( .فهذا تفسري منه 

 /4، والسنن الكربى للبيهقي 423 /1وبعد كتابة مجيع ما تقدم وجدت يف املستدرك للحاكم 
، بسند صحيح عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )) إن 204

عل األهلة مواقيت فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، هللا تعاىل ج
أمتوه ثالثني (( فهذه الرواية الصحيحة صرحية يف تفسري املرفوع ابملرفوع ومل أر من أشار إليها يف 

 النقض فاحلمد هلل على التيسري وهللا أعلم.
 إان أمة أمية ال نكتب وال حنسب (( احلديث.اثنًيا: نقض االستدالل مبفهوم حديث: )) 

فقد علم يف اللسان أن بساط املقال كبساط احلال له أتثري يف األحكام كما علم يف مسائل من 
اإلميان والنذور والطالق وغريها، فقوله صلى هللا عليه وسلم هنا: )) إان أمة أمية ال نكتب وال حنسب 

خرب من النيب صلى  -فهو حمض - 29ي مرة ثالثني ومرة (( فقرنه بقول )) الشهر هكذا... (( أ
( يوًما أو 30هللا عليه وسلم ألمته: أهنا ال حتتاج يف أمر اهلالل إىل كتاب وال حساب، إذ هو إما )

( يوًما، ومرد معرفته ابلرؤية للهالل أو ابإلكمال، كما يف األحاديث املتقدمة املشعرة ابحلصر يف 29)
تاب وال حبساب، فهذا خرب منه صلى هللا عليه وسلم يتضمن هنًيا عن االعتماد هذين السبيلني ال بك

على الكتاب واحلساب يف أمر اهلالل، وفطم لألمة عن االعتماد عليه، إذ أغناهم بنصب الرؤية أو 
اإلكمال دلياًل على أوائل الشهور، وهلذا نظائر يف النصوص اخلربية كقوله صلى هللا عليه وسلم: )) 

م من سلم املسلمون من لسانه ويده (( فهذا خرب يفيد صفة املسلم متضمًنا النهي عن إيذاء املسل
 املسلم بلسان أو يد.
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وهذا الظاهر يف خربية النص هو الذي يتفق مع احلقائق الشرعية والدالئل النصية من األحاديث 
إىل العلية إال بدليل وصرفه  السابقة، إًذا فيتعني إبقاء النص على ظاهره يف اخلربية، وال يصرف عنها

.  يؤدي إىل تعارض النصوص كما هو بنيِ 
وهذا معىن ما قرره احملققون من أهل العلم يف توجيه هذا احلديث من أنه على ظاهره ال غري من عدم 

وابن العريب  - /25االحتياج إىل الكتاب واحلساب يف أمر اهلالل، قرر ذلك ابن تيمية يف: الفتاوى 
فعلق احلكم ابلصوم وغريه " ... ، وقال: 122 /4األحوذي، وابن حجر يف: الفتح: يف: عارضة 

ابلرؤية لرفع احلرج عنهم يف معاانة حساب التسيري واستمر احلكم يف الصوم ولو حدث بعدهم من 
يعرف ذلك، بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق احلكم ابحلساب أصاًل، ويوضحه قوله يف احلديث 

ن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني (( ومل يقل : فسلوا أهل احلساب واحلكمة فيه كون املاضي: )) فإ
 العدد عند اإلغماء يستوي فيه املكلفون فريتفع اخلالف والنزع عنهم..." اه . 

 وابن بطال قال كما يف: إرشاد أهل امللة:
ا وال عباداتنا ما حنتاج فيه "وقال ابن بطال وغريه معىن احلديث: أان مل نكلف يف معرفة مواقيت صومن

إىل معرفة حساب وال كتابة إمنا ربطت عباداتنا أبعالم واضحة وأمور ظاهرة يستوي يف معرفة ذلك 
 احلساب وغريهم" اه .

  قال: 9والسبكي كما يف العلم املنشور ص/ 
احملسوس  ويف قوله صلى هللا عليه وسلم: )) هكذا وهكذا وهكذا (( وإشارته حتقيق العتماد األمر"

 الذي هو من أجلى األمور، وفطم عن اعتماد احلساب يف ذلك" اه .
فقال يف معرض حبث كتابة النيب صلى هللا عليه  192 -14/191والذهيب يف سري أعالم النبالء 

 وسلم وضعف حديث )) ما مات النيب صلى هللا عليه وسلم حىت قرأ وكتب (( قال:
ب وال حنسب"، فصدق إخباره بذلك إذ احلكم للغالب، فنفى عنه "مث هو القائل إان أمة أمية ال نكت

وعن أمته الكتابة واحلساب لندور ذلك فيهم وقلته وإال فقد كان فيهم كتاب الوحي وغري ذلك، 
 .}َواحلَِْسابَ  السِ ِننيَ  َعَددَ  َولِتَ ْعَلُموا{وكان فيهم من حيسب وقال تعاىل

عول، وهو عليه السالم فنفى عن األمة احلساب ومن علمهم الفرائض وهي حتتاج إىل حساب و 
فعلمنا أن املنفي كمال علم ذلك ودقائقه اليت يقوم هبا القبط واألوائل، فإن ذلك ما مل حيتاج إليه دين 
اإلسالم وهلل احلمد: فإن القبط عمقوا يف احلساب واجلرب، وأشياء تضيع الزمان وأرابب اهليئة تكلموا 

لقمر والكسوف والقرآن، أبمور طويلة مل أيت الشرع هبا، فلما ذكر صلى يف سري النجوم والشمس وا
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هللا عليه وسلم الشهور ومعرفتها بني أن معرفتها ليست ابلطرق اليت يعرفها املنجم وأصحاب التقومي، 
وأن ذلك ال نعبأ به يف ديننا، وال حنسب الشهر بذلك أبًدا مث بني أن الشهر ابلرؤية فقط، فيكون 

 رين أو بتكملة ثالثني، فال حنتاج مع الثالثني إىل تكلف رؤية اه .تسعة وعش
 اثلثًا: نقض االستدالل ابلقياس على احملسوس ابملطمورة.

فهذا القياس ابطل من أصله ألن املقيس عليه هنا مل يثبت بنص وال اتفاق ومن شرط القياس توفر 
 دوح فيه بعدة قوادح قياسية منها:ذلك، وهو مفقود فهو ملغى من أصله، مث هو على التسليم مق

فساد االعتبار ملخالفة املقيس لصرائح النصوص املشعرة ابحلصر يف نصب الشارع الرؤية سبًبا للحكم 
  أبول الشهر.

وأنه قياس مع الفارق إذ احملبوس معذور فيجب عليه االجتهاد يف دخول الوقت فإن انكشف له غلط 
 قضى، وهللا أعلم.
 ه على إثبات أوقات الصلوات ابحلساب.رابًعا: نقض قياس

فهذا القياس كسابقه ابطل من أصله، ألن املقيس عليه خمتلف فيه غري اثبت بنص وال إمجاع ، وثبوته 
بنص أو اتفاق اخلصمني شرط لألصل املقيس عليه، وشرط اثلث أن يكون احلكم معقول املعىن  

عداد الركعات ألن ما ال يعقل معناه ال ميكن كتحرمي اخلمر إال إن كان تعبدًًي كأوقات الصلوات وأ
 تعديته إىل حمل آخر.

ذلك  -الفرق الثاين بعد املائة-وعلى التسليم فهو قياس مع الفارق، وقد بسطه القرايف يف: الفروق 
أن املشرع أانط الصالة بوجود العالمة لوقتها فنفس الوقت هو سبب الصالة فمن علم السبب أبي 

مه فلذلك اعترب احلساب املفيد للقطع يف أوقات الصلوات، وأما األهلة فلم طريق كان، لزمه حك
ينصب الشرع خروجها سبًبا بل جعل السبب: الرؤية لقوله صلى هللا عليه وسلم: )) صوموا لرؤيته (( 
، ومل يقل خلروجه، فإن مل تكن رؤية رد إىل اإلكمال الذي يباري الرؤية يف اإلهالل، مث بسط وأورد ما 

 معارض وأجاب عنه يف حبث مطول، وهللا أعلم.لل
 

 : يف ظنية احلساببعاملبحث السا
 

 وذلك لألمور اآلتية:
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أن قطعية احلساب ال تقبل إال بنتائج فاشية تفيد العلم اليقيين بصدق نتيجته واطرادها، وإخبار  -1
العلم ملعرفة العدول على رسم الشرع من ذوي البصارة به بذلك، ويبسط طريقته مبحضر من أهل 

 مدى سالمة مقدماته شرًعا، هذا لو جعل الشرع املصري إليه.
والواقع أنه ليس لدينا دليل متوفر على هذا املنوال ليكسب إفادته اليقني إال شهادة بعض الفلكيني 
ألنفسهم أبن حساهبم يقيين، واألدلة املادية اآلتية تقدح يف مؤدى شهادهتم، وتقوي نفي نظرائهم يف 

ك من عدم إفادته اليقني كما قررته اللجنة الشرعية الفلكية ابألزهر يف قراراهتا املطبوعة، إضافة إىل الفل
 أن الشرع ال يعترب صدق اخلرب والشهادة إال من مربز يف العدالة الشرعية .

قيام دليل مادي يف ساحة املعاصرة على أن احلساب أمر تقديري اجتهادي يدخله الغلط،  -2
لنتائج احلسابية اليت ينشرها احلاسبون يف الصحف من تعذر والدة شهر رمضان أو شهر وذلك يف ا

الفطر مثاًل ليلة كذا، مث تثبت رؤية اهلالل بشهادة شرعية معدلة، أو رؤية فاشية يف ذات الليلة اليت 
 قرروا استحالته فيها.

اسبني أعلنوا النتيجة يف ه  فإن احل 1406ومنه ما حدث يف هالل الفطر شهر شوال من هذا العام 
( من شهر رمضان، فثبت شرًعا بعشرين 30الصحف ابستحالة رؤية هالل شوال ليلة السبت )

شاهًدا على أرض اململكة العربية السعودية يف مناطق خمتلفة يف: عاليتها ومشاهلا وشرقها ورؤي يف 
 أقطار أخرى من الوالًيت اإلسالمية.
أن النتائج الفلكية املعاصرة يف هذا ظنية وضعيفة ضعًفا غالًبا،  فهذا دليل مادي حاضر مشاهد على

وهذا يف ساعة املعاصرة اليت ينادي فيها البعض إىل االعتماد على احلساب وال أرى هذا الدليل إال 
 إعالاًن على عدم صدق شهادة الفلكيني ألنفسهم أبن حساهبم قطعي.

البلدان اإلسالمية تعلن الصوم والفطر مبوجب  ومن شواهد املعاصرة على ذلك أان رأينا بعض -3
احلساب الفلكي، والفارق بينها وبني البلدان اليت تثبته ابلرؤية يومان أو ثالثة، فهل يكون يف الدنيا 
فارق يف الشهور القمرية الشرعية كهذه املدة؟ وهذا هو عني دخول اخللل يف مواسم التعبد مما يقطع  

ن تيمية رمحه هللا تعاىل ما يدخل على املسلمني من التالعب يف كل عاقل بفساده، وقد بسط اب
شعائرهم من جنس ما حيصل من أهل الكتابني وغريهم، إذ كانت األحكام عندهم معلقة على 
األهلة، مث جعلوها دائرة على السنة الشمسية على اصطالحات هلم، ومن جنس النسيء الذي كان 

 عند العرب على ضربني:
 م احملرم إىل صفر حلاجتهم إىل شن الغارات.األول: أتخريه
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  .والثاين: أتخري احلج عن وقته حترًًي منهم للسنة الشمسية
َا النَِّسيُء زًَِيَدٌة يف اْلُكْفِر ُيَضلُّ ِبِه الَِّذيَن َكَفُروا { .  كما يعلم من تفسري قوله تعاىل: } ِإمنَّ

صل ابلنتائج والتقاومي املنتشرة حبساب ودليل آخر يف ساعة املعاصرة وهو: التضارب احلا -4
املعاصرين، فإهنا متفاوتة خمتلفة يف إثبات أوائل الشهور وما زال اختالفها قائًما يف الوالية الواحدة 

 ومن والية إىل أخرى، فهذا دليل على دفع يقينيته أو ظنيته الغالبة.
و مشاهد لعموم الناس، ومع هذا أن الطب مثاًل يف العصر الراهن بلغ من الدقة والرتقي ما ه -5

فيقع لذوي البصارة فيه ومن دوهنم من اخلطأ والغلط ما يكون ضحيته نفس معصومة أو منفعة أو 
عضو حمرتم، هذا مع أن لوازمه مدركة ابحلواس العاملة فيه من مسع وبصر وملس.. فكيف حبال 

ليقني، ولوازمه غري حمسوسة، إًذا احلساب الفلكي الذي ما زال عملة اندرة ومل تكن نتيجته فاشية اب
فكيف يسوغ التحول من املقطوع بداللته حبكم الشرع إىل املظنون، ومن املتيقن إىل املشكوك يف 

 نتيجته.
احلساب الفلكي املعاصر قائم على الرصد ابملراصد الصناعية احلديثة، واملرصد كغريه من اآلالت  -6

فين فيها قد ال يشعر به الراصد، هذا فيه ظنية من حيث  اليت يؤثر على صالحيته نتائجها: أي خلل
 اآللة، ورحم هللا الشيخ أمحد شاكر إذ حتوط يف حبثه من حيث الراصد فنص على الواثقة، وهللا أعلم.

 
 : يف منابذته للشرعثامناملبحث ال

 
 وذلك من وجوه:

ر مرتني بعد االستسرار وقبل حقيقة الشهر عند الفلكيني هي: املدة بني اجتماع الشمس والقم أواًل:
( 44( ساعة، و)12( يوًما، و )29االستهالل، وهذه املدة مقدرة عندهم مبقدار واحد هو: )

 دقيقة.
ومتثل هذه املدة دورة القمر حول األرض، أي دورته االقرتانية ابلشمس حبيث يكون القمر واقًعا بني 

فيها وضع االقرتان، أي ينفصل فيها القمر  األرض والشمس متاًما، وعند اللحظة اليت يغادر القمر
عن الدائرة الشعاعية ويستمر إىل أن جيتمع معها مرة اثنية حينئذ يبدأ الشهر القمري الفلكي، واعلم 
أن "االقرتان" عند الفلكيني هو ما يسمى ابحملاق عند املتقدمني، واعلم أنه يف حال االقرتان، ال يرى 

ونصفه املظلم يكون يف اجتاه األرض،  ضيء يكون يف اجتاه الشمس.القمر وذلك ألن نصف القمر امل
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ولكن عندما يتحرك القمر بعيًدا عن وضع االقرتان يتغري وضع القمر ابلنسبة لسكان األرض وتظهر 
 حافة القمر المعة واليت هي: قوس دقيق بشكل هالل.

 هذه هي حقيقة الشهر عند الفلكيني، وهذا مقداره عندهم.
الشرعية: فهي الرؤية له عند الغروب أي أول ظهور القمر بعد السواد وهذا ابإلمجاع ،  أما حقيقته

 حكاه ابن رشد وغريه.
 ( يوًما.29( يوًما، وال ينقص عن )30ومقدار الشهر القمري الشرعي هو: ال يزيد عن )

 وعليه فهناك فروق االعتبارات الشرعية واالعتبارات الفلكية يف عدة أمور:
 يبتدئ عند الفلكيني قبل البدء ابالعتبار الشرعي ونتيجة لذلك فهو ينتهي قبل.الشهر  -1
( دقيقة، أما 44( ساعة و)12( يوًما و)29الشهر مقدر بوحدة زمنية اثبتة عند الفلكيني هي ) -2

 ( يوًما.29( يوًما أو )30ابالعتبار الشرعي فهو إما )
واملشاهدة ابلعني الباصرة أو ابإلكمال خبروج أن الشهر يبتدئ ابعتبار الشرع بطريق )احلس(  -3

 اهلالل حقيقة ، أما ابعتبار الفلكيني فهو: بتقدير خروجه ال خبروجه فعاًل.
عند الفلكيني ال فرق أن يتم االقرتان واالنفصال لياًل أو هنارًا، فلو جعل االقرتان واالنفصال قبيل  -4

حصل أثناء النهار فإن الشهر يبتدئ يف اللحظة  الفجر فاليوم عندهم هو بعيد الفجر مباشرة، ولو
التالية له، أما ابعتبار الشرع فاملعترب الرؤية بعد الغروب، فلو رؤي هنارًا بعد الزوال فهو لليلة املقبلة وال 
يصام ذلك النهار الذي رؤي فيه، وهذا بال نزاع بني أهل العلم بل حكي اإلمجاع عليه، أما إذا رؤي 

 ال فاجلمهور منهم األربعة أنه ال عربة بذلك ويكون لليلة املقبلة، وهللا أعلم.هنارًا قبل الزو 
داللة النصوص النصية على أن إثبات أول الشهر ابإلهالل أو اإلكمال إذا مل ير اهلالل وحال  اثنًيا:

منظره قتام أو سحاب، فلو صار اللجوء إىل احلساب الفلكي وقرر احلاسب أن الشهر سيهل مبضي 
 يوًما لصار هذا ملغًيا ألمر النيب صلى هللا عليه وسلم ابإلكمال وقاضًيا على موجب النص. (29)

أن صاحب الشرع جعل رؤية اهلالل خارًجا من شعاع الشمس هو السبب، فإذا مل حتصل  اثلثًا:
الرؤية مل حيصل السبب الشرعي فال يثبت احلكم فأجلأ الشرع إىل سبب شرعي آخر هو: إكمال 

 الثني يوًما اليت هي أقصى مدة للشهر القمري بنص الشرع.العدة ث
أما احلساب ففيه منابذة هلذا، إذ جعل تقدير خروج القمر من الشعاع سبًبا للصوم، والنيب صلى هللا 
عليه وسلم يقول: )) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته (( ومل يقل لتقدير خروجه من شعاع الشمس، 

هللا عليه وسلم أشعر حبصر السبب: اإلهالل أو اإلكمال ومل ينصب فطاملا أن صاحب الشرع صلى 
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صاحب الشرع احلساب خلروجه سبًبا فال جيب صوم وال فطر، وهذا معىن ما قرره القرايف يف الفروق، 
 وهللا أعلم.

أن الشرع وقَّت أول الشهر أبمر طبيعي عام يدرك ابإلبصار فال يضل أحد عن دينه، وال  رابًعا:
اعاته عن شيء من مصاحله، وال يدخل بسببه فيما ال يعنيه، وال يكون طريًقا إىل التلبيس يشغله مر 

 يف دين هللا، ويستوي يف معرفته أهل اإلسالم كافة على اختالف طبقاهتم.
 وإثباته ابحلساب الفلكي يفقد هذه احملاسن الشرعية كما هو بني ملن أتمله.

 /25 تعاىل هذا أشد البسط يف رسالته كما يف: الفتاوى وقد بسط شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا
 ، وهللا أعلم.141، 139، 136، 134

 
 اخلالصة:

 املسألة األوىل:
أن طريقة إثبات أول الشهر شرًعا، ابإلهالل أو اإلكمال، وأن إمجاع املسلمني منعقد على عدم 

مث هو ليس على إطالقه بل  األخذ ابحلساب يف إثبات أوائل الشهور، وأن اخلالف احلاصل حادث
هو مقيد، مث إنه وقعت يف حكايته أغاليط، وأن كلمة احملققني واحلفاظ على أن اخلالف احلادث يف 

 هذا شاذ تنكبه األئمة، وهللا أعلم.
 املسألة الثانية:

 يف توحيد الرؤية:
وًيت الرمسية ما أن هذه املسألة قد استهلكت من البحوث والدراسات الفردية واجلماعية وعلى املست

لو مجع لصار يف عدة جملدات، ومنها حبثها يف رابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة ملدة تزيد عن 
عشرين عاًما، وهي تدرس من جلسة إىل أخرى حىت أصدرت الرابطة آخر قرار هلا يف اجملمع الفقهي 

م اخلالفية، وأن أحوال العامل املتضمن: أنه ال شك يف اختالف املطالع، وأن املسألة من مباحث العل
، وأن 52 -50، 5اإلسالمي كما هي معلومة على ما يف كتاب تبيان األدلة يف إثبات األهلة ص/ 

القول بعدم توحيد الرؤية هو مذهب اجلمهور منهم األئمة الثالثة فلكل قوم رؤيتهم واخلالف 
ابن تيمية ، وأن حديث كريب مع للحنابلة، واختار مجاعة منهم مذهب اجلمهور منهم شيخ اإلسالم 

ابن عباس رضي هللا عنهم يف صحيح مسلم وغريه يفيد عدم توحيد الرؤية، وهلذا قرر اجملمع على أن 
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أهل كل بلد يتبعون ما يقرره أهل الفتوى فيهم، وأن على املسلمني السعي إىل أساس توحيدهم ومجع  
 وعماًل. كلمتهم يف حتكيم شريعة هللا وإعالن احلكم هبا قواًل 

م،  1979ومبثل هذا قررت: اللجنة الشرعية الفلكية ابألزهر برائسة شيخ األزهر حممود شلتوت عام 
وأنه لذلك ولوجود حبوث لدى اجملمع كافية يف هذه املسألة اقتصرت على هذه اإلملامة، وهي خالصة 

هل األقطار اإلسالمية ما يظهر يف هذا املوضوع، وأنه ال ينبغي التهويل واإلرجاف يف أن اختالف أ
يف يومي الصوم واإلفطار مدعاة إىل تفككهم، وأن الواجب هو االلتفات إىل توثيق األسس من محاية 
االعتقاد من أسباب الزيع واالحنراف، وحتكيم الشرع املطهر بني املسلمني وتربية أجياهلم على تعاليمه، 

 وتكثيف دراستها يف املدارس النظامية.
 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم. وهللا املستعان
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