
 
 

 1 

 

 

 

 

 الترجيــــح األصولــــي في حكــــــم العمـــــل بالحســـابــــات الفلكيـــــــــة

 
 

 سعيد أحمد صالح فرج األستاذ المساعد الدكتور 

 -ماليزيا -جامعة المدينة العالمية

 الدكتور نور نعيمة عبد الرحمناألستاذ المشارك 

 -ماليزيا–جامعة الماليا 
  



 
 

 2 

 

 ملخص البحث:

الذي يهدف إىل ، جاءت فكرة هذا البحث، و وعبادهتم ،ملا هلذه املسألة من ارتباط كبري يف حياة املسلمني
القمري، بيان كثري من املسائل األصولية املتعلقة حبكم العمل باحلسابات الفلكية يف إثبات دخول الشهر 

ئل وجتريد يث عمدا إىل األقوال يف هذه املساوقد اعتمد الباحثان على املنهج االستقرائي التحليلي ح
املسائل األصولية يف هذا الباب وتنقيحها عن ما سواها مث النظر يف مذاهب األصوليني وحتليل هذه املسائل 

ألحاديث واملباحث األخرى املتعلقة وترجيح املذهب الراجح يف هذه املسائل دون النظر يف أسانيد ا
 ،وال سببا ،من الناحية األصولية أن الرؤية  ليست علةلة وتوصال إىل عدة نتائج من أمهها أن الراجح أباملس

ولكنها وسيلة من الوسائل  ،الذي ترتتب عليه األحكام الشرعية ،وال شرطا يف ثبوت دخول الشهر القمري
ولكن اليوم مع التقدم العلمي الكبري الذي  ،وما بعده ى اهلل عليه وسلمصلاليت كانت مناسبة لعصر النيب 

الذي  ،أصبحت الوسيلة املناسبة إلثبات دخول الشهر هو احلساب الفلكي ،يت به هذه العصورظح
، وأنه ال يوجد وأصبحت نسبة اخلطأ فيه شبه معدومة ،أصبح التعامل اليوم على أساسه يف جماالت شىت

 صيام هو دخول الشهر وليست الرؤية.ملسألة، وأن السبب الشرعي لوجوب الإمجاع يف هذه ا

 
 

  



 
 

 3 

 

 مقدمة البحث

أما بعد ... فلما كان من أبرز املسائل يف  ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،احلمد هلل رب العاملني 
أحب  ،العصر احلاضر مسألة االعتداد يف احلساب الفلكي يف ثبوت دخول الشهر القمري من عدمه

فيها املسائل  يستعرضاففي هذه الورقات  ،من الناحية األصولية فقط ينظرا يف هذه املسألةأن  الباحثان
 .من وجهة نظر أصولية الرتجيحمث  ،األصولية يف هذه املسألة

 البحث: أهمية

 :تربز أمهية البحث يف عدة نقاط لعل من أمهها

اصة أشهر وخب ،إهناء اخلالف املستمر واملتكرر بني املسلمني يف بداية األشهر القمريةالسعي إىل  .1
 رمضان وشوال وذي احلجة لتعلقها بالعبادات الرئيسية عند املسلمني.

ال سيما يف البلدان اليت فيها أقليات مسلمة  ،من عمل تقومي هجري دقيق للمستقبل متكني املسلمني .2
 .ديد أيام العطل اخلاصة باملسلمنيوحتتاج الدولة فيها التقومي من بداية العام ألجل حت

 .إبراز املسائل األصوليه يف هذه املسألة العصرية .3

 
 أهداف البحث.

 -أمهها:يهدف هذا البحث إىل عدة نقاط لعل من 
 الوقوف على املسائل األصولية يف مسألة العمل باحلسابات الفلكية يف إثبات دخول الشهر القمري. .1

 النظر يف هذه املسائل والرتجيح من الناحية األصولية. .2

 .النظر يف قضية قياس األوىل يف الوسائل الشرعية وجرياهنا يف هذه املسألة .3

 الوقوف على السبب الشرعي لوجوب الصيام. .4
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 مشكلة البحث.

تكمن مشكلة البحث يف أن هذه املسألة من املسائل اليت اختلف العلماء فيها كثريا وقد اختلطت فيها 
املسائل األصولية بغريها من املسائل وعدم حترير النزاع يف مواطن كثرية وينبثق عن هذه املشكلة األسئلة 

 :اليت تكون أسئلة البحث وهي التالية

 هل هناك إمجاع يف عدم جواز االعتماد على احلساب الفلكي يف إثبات دخول الشهر القمري ؟  -1

 الرؤية أم دخول الشهر ؟ ،ما هو السبب الشرعي لوجوب الصيام -2

 صلى اهلل عليه وسلمهل كان العمل بالرؤية الشرعية إلثبات دخول الشهر القمري يف عهد النيب  -3
 بعلة؟ وما بعده معلال

 وسيلة أم غاية ؟هل الرؤية  -4

 هل التعيني على الوسيلة من الشارع يقتضي العمل هبا وعدم تغيريها عند األصوليني ؟ -5

 ؟هل جيري قياس األوىل يف الوسائل -6

 وهل العمل بالرؤية عبادة يف حد ذاهتا ؟ هل هنى الشارع عن العمل باحلسابات الفلكية ؟ -7

 منهجية البحث.

اتبع الباحثان يف هذا البحث املنهج االستقرائي التحليلي حيث عمدا إىل أقوال الفقهاء والعلماء يف هذه 
املسائل األصولية عن غريها وحررا املناط يف هذه املسألة وحررا حمل اخلالف يف املسألة وبعد ذلك ميزا 

هذه املسائل عن طريق النظر واالستدالل منهج العلماء يف الرتجيح يف املسائل األصولية مث عمدا إىل سلوك 
 وبيان الراجح.

 تقسيمات البحث.

وهذا ما تقتضيه طبيعة هذا قسم الباحثان هذا البحث بناء على املسائل األصولية الواردة يف هذه املسألة 
 من ست مسأئل وهي: ا  لبحث فألجل هذا جاء هذا البحث مكونا

 واز استخدام احلساب الفلكي.ادعاء اإلمجاع على عدم جاملسألة األوىل: 

 سبب وجوب الصيام.:  املسألة الثانية
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 العمل بالرؤية. ةعلاملسألة الثالثة: 

 الرؤية وسيلة وليست غاية.املسألة الرابعة: 
 عدم تغيريها. يالتعيني على الوسيلة من الشارع ال يقتضاملسألة اخلامسة: 
 الفلكية والرؤية البصرية.قوة الداللة بني احلسابات املسألة السادسة: 

  



 
 

 6 

 : ادعاء اإلجماع على عدم جواز استخدام الحساب الفلكي. المسألة األولى
وقد ذكر اإلمجاع كال من الصنعاين  ،هناك من العلماء من يذكر أن هذه املسألة من املسائل اجملمع عليها

ولكن هناك أقوال ختالف هذا اإلمجاع املدعى فقد نقل عن ُمطرِّف بن عبد  ،1وابن رشد وابن تيمية والقرايف
جبواز  ،وغريهم كثري ،وابن مقاتل ،وابن قتيبة ،وأيب العباس بن سريج من الشافعية ،اهلل الشِّخري من التابعني

وهذا يبني أنه ليس يف املسألة إمجاع باملعىن  ،العمل باحلساب الفلكي يف إثبات أوائل الشهور العربية
واإلمجاع عند مجهور األصوليني ال ينعقد مبخالفة  ،األصويل الذي يصبح معه احلكم قطعّيا  ال تصّح خمالفته

قال الغماري  ،فكيف إذا خالف فيه علماء كبار ابتداء  من عصر السلف األول إىل عصرنا احلاضر ،الواحد
وقد رأيت من كثرة القائلني بذلك ما  ،وما أخفها على ألسنتهم ،مجاع عليهم" ما أسهل حكاية اإل

نه أوقد قيل فيه  ،على أن ابن سريج وحده ال ميكن أن ينعقد إمجاع بدونه ،يستحيل أن يتصور معه اإلمجاع
رة املوافقني فضال عن كث ،اجملدد على رأس املائة الثالثة ... فإمام هبذه املنزلة كيف يتصور اإلمجاع مع خالفه

وهؤالء   ،وأصحابه ،والصادق عليه السالم ،وابن مقاتل ،وابن قتيبة ،له كمطرف بن عبداهلل بن الشخري
فوجود اخلالف من  2واحلنفية " ،بل واملالكية ،واإلمامية ،مث بعده خلق ال حيصون من الشافعية ،كلهم قبله

 ا جيوز فيها اخلالف.وأن املسألة مم ،هؤالء يؤكد أن اإلمجاع املدعى غري صحيح

                                                           
1
 السالم دار احياء الرتاث العريب الطبعة الرابعة حتقيق حممد عبد العزيز اخلويل( سبل 1371ابن األمري حممد بن امساعيل الصنعاين ) - 

احلراين امحد عبد احلليم بن تيمية كتب وفتاوى  ،283ص 1ابن رشد احلفيد حممد بن امحد بداية اجملتهد دار الفكر بريوت ج 125ص1ج
ابن الشاط قاسم  ،132ص25محن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي جابن تيمية يف الفقه مكتبة ابن تيمية الطبعة الثانية حتقيق عبد الر 

 . 218ص 2ج للقرايف دار الكتب العلمية بريوت الطبعة االوىل حتقيق خليل املنصور مع اهلوامش، الفروق (1418بن عبد اهلل األنصاري ) 
 ،عمان ،األردن ،دار البيارق ،يف الصوم واإلفطار م ( توجيه األنظار لتوحيد املسلمني1111الغماري امحد بن حممد بن الصديق )  - 2

 .58الطبعة األوىل ص
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 سبب وجوب الصيام.المسألة الثانية : 

رؤية اهلالل؟ أم أن السبب هو دخول الشهر الكرمي ؟  ب وجوب الصيام على املسلم ؟ هل هوما هو سب
حيث إذا ثبت لدينا أن السبب الشرعي يف وجوب  ،وبناء على هذا السؤال سيتضح حمور مهم يف البحث

أما إن   ،س من األخذ هبالوسائل تكشف لنا هذا السبب فال بأفأي وسيلة من ا ،الصيام هو دخول الشهر
ال بد  ،وقبل دراسة هذه املسألة ،فال بد من حتريها واألخذ هبا ،كانت الرؤية هي السبب يف وجوب الصيام

دّل الدليل السمعي على كونه معرّفا   ،منضبط ،فالسبب " هو وصف ظاهر ،لنا من بيان ما هو السبب
، فإذا كانت بني هذه العالمة وبني احلكم مناسبة 3كم شرعي"حل ، فهو عالمة على احلكم وجودا  أو عدما  

 ،فالسفر عادة مظنَّة للمشّقة ،مثل : السفر سبب إلباحة اإلفطار ،مسِّي هذا السبب عّلة ،يدركها العقل
أّما  ،ولذلك يقال يف هذا املثال : السفر سبب أو عّلة إلباحة اإلفطار ،فيناسبه الرتخيص للصائم باإلفطار

مثل غروب  ،فهو عند ذلك ُيسّمى سببا  فقط ،إذا مل تكن هناك مناسبة بني السبب واحلكم يدركها العقل
" ويرى فريق آخر  4عم من العلةأأو دخول رمضان سبب للصيام فالسبب  ،الشمس سبب لصالة املغرب

وقصر اسم السبب على ما مل تعرف  ،ني قصر اسم العلة على ما عرفت مناسبته للحكممن األصولي
 5والسبب ال يسمى علة " ،فالعلة ال تسمى سببا ،مناسبته للحكم

 .السبب الشرعي لوجوب الصيام

القول  -هي : ،بإمكاننا القول إهنم اختلفوا على ثالثة أقوال ،بالرجوع إىل أقوال العلماء يف هذه املسألة
 ،هم اجلمهور ن هبذا القولو والقائل ،أو إكمال العّدة ،األول: أّن السبب يف وجوب الصيام هو رؤية اهلالل

أو  ،أو من تأكيدهم أّن الصيام يف نظرهم ال جيب إالّ بالرؤية ،ويؤخذ هذا القول من تصريح البعض بذلك
وهو رأي  ،6احلنابلة ،والشافعية ،املالكية ،حنافوهذا هو قول اجلمهور من األ ،إكمال العدة ثالثني يوما
 وغريهم. ،9والسبكي ،8وابن حجر ،7شيخ اإلسالم ابن تيمية

                                                           
 ،172ص 1ج ( اإلحكام لآلمدي دار الكتاب العريب بريوت الطبعة االوىل حتقيق د سيد اجلميلي1444اآلمدي علي بن حممد )   -3

 ،24ص 1حممد سعيد البدري ابو مصعب ج( إرشاد الفحول دار الفكر بريوت الطبعة االوىل حتقيق 1412الشوكاين حممد بن علي )
( البحر احمليط يف اصول الفقه دار الكتب العلمية بريوت الطبعة االوىل ضبط نصوصه وخرج احاديثه وعلق 1421الزركشي حممد بن هبادر )

 .187ص 4عليه د حممد حممد تامر ج
نقال عن املوقع للمجلس ، اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوثحبث مقدم إىل ، السبب الشرعي لوجوب صيام رمضان، فيصل، الشيخ مولوي - 4

 وما بعدها. 14، صاألوريب لإلفتاء بتصرف
 .55مؤسسة قرطبة ص ،( الوجيز يف أصول الفقه1187عبد الكرمي )  ،زيدان د. - 5
علي بن سليمان اإلنصاف املرداوي  222ص 1ج رسائله جمموع ضمن عابدين البن رمضان هالل أحكام على الوسنان الغافل تنبيه - 6

رادات شرح منتهى اإل( 1116البهويت منصور بن يونس ) 251ص 2ج للمرداوي دار احياء الرتاث العريب بريوت حتقيق حممد حامد الفقي
 .313ص 1ج عامل الكتب بريوت الطبعة الثانية عن املقنع

7
 .241 – 126ص 25، مرجع سابق جكتب وفتاوى ابن تيمية يف الفقه - 
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 ،10وليس رؤيته حقيقة ،وإمكان رؤيته ،القول الثاين: أّن السبب الشرعي لوجوب الصيام هو وجود اهلالل
ومن املعاصرين كذلك  ،13وحكاه ابن سريج عن الشافعي ،12والسيد رشيد رضا ،11وهذا قول القشريي

 وغريهم. ،15عبد اهلل بن سليمان املنيعوالشيخ  ،14الشيخ يوسف القرضاوي

الشيخ حممد منهم  ،وهو جلمع من العلماء املعاصرين ،القول الثالث: أّن دخول رمضان هو سبب الوجوب
محد والشيخ احملدث أ ،محد الغماريوالشيخ أ ،والشيخ املراغي ،والشيخ طنطاوي جوهري ،خبيت املطيعي

أّن الواجب على املسلم على فقد أمجع الفقهاء قدميا  وحديثا   ،وغريهم ،والشيخ مصطفى الزرقا ،شاكر
 .16وكراهة صيام يوم الشكّ  ،وعلى حرمة صيام يوم الفطر ،من أّوله إىل آخره ،صوم شهر رمضان كامال  

أّن " الشهر هو إمارة على وجوب الصوم  ،وقد ذكر الشيخ حممد أبو زهرة يف معرض حبثه عن السبب -
"17. 

من أمثلة السبب الشرعي " دلوك الشمس لوجوب الصالة،  ،وذكر كذلك الدكتور عبد الكرمي زيدان -
 .18وشهر رمضان لوجوب الصيام "

 -أن القول الثالث هو الراجح يف سبب الصيام وذلك ألسباب : والذي يرتجح للباحثني

مضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وبيّنات من اهلدى والفرقان. فمن أوال : قال تعاىل: ﴿شهر ر 
قال ابن منظور:  ،شهده شهودا  أي حضره ،وشهد يف اللغة مبعىن حضر ،19شهد منكم الشهر فليصمه﴾

                                                                                                                                                                          
8
 األجزاءالكويت و  السالسل دار الثانية الطبعة 23 - 1 األجزاء الكويت اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة عن صادراملوسوعة الكويتية  - 

 .35ص 22ج الوزارة طبع الثانية الطبعة 45 – 31 األجزاء مصر الصفوة دار مطابع األوىل الطبعة 38 - 24
9
)  الذخرية ،امحد بن ادريس ،القرايف، وانظر وما بعدها 247ص 1ج دار املعرفة لبنان  ،السبكيفتاوى ،الكايف علي بن عبد ،السبكي - 

 .وما بعدها 247ص 1ج ( دار الغرب بريوت حتقيق حممد حجي1114
10

االعتيادية، وإن مل املقصود هنا هو أن السبب الشرعي لوجوب الصيام هو أن يكون اهلالل موجودا  يف السماء، وميكن رؤيته يف األوضاع - 
 .تتحقق هذه الرؤيا حقيقة  

11
 . 33ص 22، مرجع سابق جاملوسوعة الفقهية الكويتية - 

12
 185ص 2جتفسري املنار  - 

13
 .285ص 1، مرجع سابق، جبن رشدبداية اجملتهد ال - 

 .احلساب الفلكي وإثبات أوائل الشهور ،يوسف ،د. القرضاوي - 14
 هـ1426سليمان التحديد الفلكي ألوائل الشهور القمرية رجب وشعبان ورمضان وشوال وذو احلجة املنيع عبد اهلل بن  الشيخ - 15
16

 .وهو الثالثون من شعبان - 
17

 .56ص، أصول الفقه ،أبو زهرة حممد - 
18

، مرجع رمضان صيام لوجوب الشرعي السبب فيصل، مولوي، الشيخ، وانظر كذلك 55ص مرجع سابق،الوجيز يف أصول الفقه.  - 
 سابق.

19
 .185سورة البقرة:  - 
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ألّن  ،ال يكون إاّل ذلك ،" فمن شهد منكم الشهر فليصمه " معناه من شهد منكم املصر يف الشهر
قال الفراء املعىن: " فمن شهد منكم يف الشهر، أي كان حاضرا  غري غائب يف  ،الشهر يشهده كل حّي فيه

قال القرطيب يف تفسري هذه اآلية: " فيها إضمار، أي من شهد منكم املصر يف الشهر عاقال   ،20سفره "
وإذا كان شهود  ،ن يعين حضورهومجهور املفسري وشهود الشهر عند اللغويني ،21بالغا  صحيحا  فليصمه "

 ،حسب اآلية الكرمية ،فإّن مقتضى ذلك أّن السبب الشرعي لوجوب صيام رمضان ،الشهر يعين حضوره
 .22هو دخول الشهر

وهي  ،يف مجيع كتب السنن ،أنه قد وردت يف السنة مئات األحاديث الصحيحة ،على هذا ومما يستدل به
أّن دخول  ،ومقتضى هذه الروايات ،ا يتعّلق به من أحكاموم ،تتحدث عن صيام شهر رمضان وفضائله

ّن املفهوم الذي تبادر إىل األذهان عند مساع قول النيب إإذ  ،الشهر هو السبب الشرعي لوجوب الصيام
ّن الصيام جيب على املسلم بدخول شهر أ 23" من صام رمضان إميانا  واحتسابا ..." صلى اهلل عليه وسلم

جبزم أّن السنة الصحيحة تؤّكد ما ورد يف القرآن من أن دخول الشهر هو  أن نقول نستطيعلذلك  ،رمضان
 .24سبب الصيام

ن بأ ،وميكن الرد على هذا القول ،الرؤية هي السبب الشرعي للصيام يةثانيا: ال ميكن القول بأّن إمكان
يق بني األحاديث اليت تعّلق وهي حماولة للتوف ،عند تعّذر الرؤية ،إمكانية الرؤية اعتربت سببا  باالجتهاد

 .25وبني ما إذا تأّكدنا من وجود اهلالل دون أن نراه ،الصوم على رؤية اهلالل

 ،وليس عالمة لدخول الشهر ،لألحوط ا  ألنّه اعتماد ،كون سببا  يثالثا: كذلك إكمال العّدة ال ميكن أن 
وقد يتبني  ،إذا قلنا أن سبب دخول الشهر هو إكمال العدة ،شهر ثالثني يومال وإال لزم منه إكمال ك

 وكذلك ألنه ال يرجع إليها إال عند فقدان الدليل. ،خطأ إكمال العدة يف الشهر القادم

ألنه مل يعرف يف األحكام الشرعية  ،رابعا : ال ميكننا أن نعترب إكمال العدة سببا يف وجوب الصيام
" فالسبب الشرعي يكون دائما   ،إّما رؤية اهلالل أو إكمال العّدة ،رييالتكليفية أهّنا تبىن على سبب خت

                                                           
20

 .241ص 3، دار صادر، بريوت الطبعة االوىل، جلسان العرب ،حممد بن مكرم ،بن منظورا - 
21
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23
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وملك النصاب سبب  ،مثل: دخول الوقت سبب لوجوب الصالة ،وال يكون ختيريا  بني أمرين ،واحدا  
واالضطرار سبب  ،والزنا سبب لوجوب احلدّ  ،والسفر سبب إلباحة الفطر وقصر الصالة ،لوجوب الزكاة

واملوت سبب الستحقاق  ،سبب لوجوب القصاص 26والقتل ،واجلنون سبب لوجوب احلجر ،إلباحة امليتة
وهكذا... بناء  على ذلك ال  ،والطالق سبب إلزالة هذا احلل ،والنكاح سبب حلّل املعاشرة الزوجية ،اإلرث

الل فإن مل ير اهل ،أن نقول: إّن رؤية هالل رمضان هي سبب وجوب صيامه ،يصّح من الناحية األصولية
وإذا تبني أن إمكانية  ،27فمثل هذا التخيري ليس له مثيل يف األسباب " ،السببو فإّن إكمال العّدة ه

 فلم يبق إال الرؤية أو دخول الشهر. ،وكذلك إكمال العدة ،الرؤية ليست سببا للصيام

من أن السبب هو ما مل يكن  ،وذلك ملا قدمنا ،رابعا : كذلك تسقط الرؤية من كوهنا سببا لوجوب الصوم
وأن بعض األصوليني يطلق  ،والعلة ما كان بينها وبني احلكم مناسبة ،بينه وبني احلكم مناسبة يدركها العقل

 ،والبعض حيصر السبب على ما مل يكن بينه وبني احلكم مناسبة يدركها العقل ،السبب على السبب والعلة
فإّن الرؤية ليست سببا   ،يما ال يوجد بينه وبني احلكم مناسبةوهو أن السبب ينحصر ف ،فعلى القول األول

 ،: " إنّا أّمة أمّية ال نكتب وال حنسبصلى اهلل عليه وسلمبقول رسول اهلل  ةألهنا معّلل ،شرعيا  للصيام
فهذا سيضطرنا للقول  ،وعلى القول الثاين أن السبب ميكن أن يكون عّلة ،28الشهر هكذا وهكذا "

والصحيح أن  ،29ألّن احلكم كما هو معروف " يدور مع عّلته وجودا  وعدما  " ،السبب بإمكان تغيري
وهو هنا دخول رمضان  30فهو سبب أبدا  ال يرتفع " ،يقول الشاطيب: " ما أثبت سببا   ،السبب ال يتغري

 وسيلة وهي ،للتغيري قابلة تكون فقد السبب وجود من للتحقق املستعملة الوسيلة أّما ،إلجياب الصوم فيه

 كما سيأيت قريبا.  للهدف حتقيقها مبقدار مطلوبة تبقى

 يعرفون السبب بأنّه: " وصف ظاهر نيألن األصولي ،خامسا : ال ميكننا اعتبار الرؤية سببا لوجوب الصوم
فهي ليست وصفا  يتعّلق  ،وال منضبطا ،وال ظاهرا ،فالرؤية ليست وصفا ،منضبط..." والرؤية خالف ذلك

وهو ال  ،إمنا هي وصف يتعّلق باإلنسان الذي يرى –وهو املعّول عليه يف دخول الشهر  -ووالدتهباهلالل 
ففي أكثر األحيان  ،والرؤية ليست وصفا  ظاهرا   ،ألّن سبب الصيام خارج عنه ،عالقة له بسببية الصيام

ى أهّنا وصف غري ظاهر يف وهذا يدّل عل ،فإّن الرؤية ال تتحّقق ،ويف أكثر األماكن ،وبالنسبة ألكثر الناس
                                                           

 العمد العدوان. - 26
 .، مرجع سابقالسبب الشرعي لوجوب صيام رمضان - 27

28
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29
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 .1ص 54ج حتقيق عبداهلل دراز ،لبنان ،بريوت ،دار املعرفة ،الشاطيب املوافقات ،أبو إسحاق -  
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وبغري ذلك من  ،وباجلو ،وباألماكن ،ألهنا تتأثّر باألشخاص ،والرؤية ليست وصفا  منضبطا   ،أكثر احلاالت
لذلك فإّن الرؤية ال تصلح ألن تكون سببا  شرعيا  للصيام وفق تعريف  ،األسباب العلمية املعروفة

 األصوليني.

ونستفيد من هذا  ،وهي إكمال العدة ثالثني ،الرؤية طريقة أخرىسادسا : أن الشارع حدد عند عدم 
وهذا يؤكد أن السبب  ،وبداية الشهر اجلديد ،أن املعىن هو التأكد من إكمال الشهر السابق ،التحديد

 أن سبق ما كل على بناءوعليه فالراجح  ،الشرعي يف وجوب الصيام هو دخول الشهر وليس الرؤية البصرية

 العدة إمتام كذلك وال ،الرؤية إمكانية أو ،الرؤية وليست ،الشهر دخول هو الصيام لوجوب الشرعي السبب

 واهلل تعاىل أعلم. ،يوما ثالثني
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 العمل بالرؤية. لةعالمسألة الثالثة: 
فهل الرؤية وتعليق احلكم الشرعي  ،بعد التأكد من أن الرؤية ليست سببا يف وجوب الصيام على املسلمني

اجلواب على هذا  ،وجودا وعدما يدور مع العلةكما يقول علماء األصول   احلكم هبا معلل بعلة ؟ ألن 
" إنا  صلى اهلل عليه وسلمقال  ،تها يف احلديثيعلى عل ا  هو أن الرؤية هنا جاءت معللة ومنصوص ،السؤال

 ومن ،31" نو ن ومرة ثالثو كذا وهكذا، يعين مرة تسعة وعشر أّمة أمّية، ال نكتب وال حنسب، الشهر ه
 أو وعشرين تسعة وحساهبا األيام عدِّ  إىل احلديث هناية يف أرشدنا فقد ،األرقام حساب يقصد مل أنّه الواضح
 وعند ،بدائي بشكل العرب عند معروفا   كان وقد ،القمر منازل حساب هنا باحلساب املقصود إمّنا ،ثالثني

 اهلل صلى اهلل رسول بىن وقد ،اليوم عليه هو كما ،اليقني درجة بلغ قد العلم هذا يكن ومل ،الناس من القّلة
 أو وعشرين تسعة يكون الشهر أنّ  وهو ،يقيين هو مبا األخذ باحلساب العرب معرفة عدم على وسلم عليه

 أو وعشرين تسعة الشهر أنّ  يُعرف كيف أّما ،كالفل علم ويؤّكدها ،املعصوم النص أقّرها مسألة وهذه ،ثالثني
 األخرى باألحاديث األمر ورد ولذلك ،العّدة بإكمال أو ،بالرؤية إالّ  العصر ذلك يف ممكن غري فهو نو ثالث

 وأفطروا لرؤيته صوموا "وسلم عليه اهلل صلى قال حيث ،للناس املقدورة الوحيدة الوسيلة ألهّنا ،الرؤية بالتزام
وإذا كانت علة  ،33" .. تروه حىّت  تفطروا وال ،اهلالل تروا حىّت  تصوموا ال " : أيضا وقال ،32..." لرؤيته

 احلكم فمن املقرر عند األصوليني أن  ،أن األمة يف ذلك العصر أمية ال حتسب وال تكتب يالعمل بالرؤية ه
ودوران العلة مع احلكم يقتضي  ،واألمية صفة قد انتفت من املسلمني بالعلم ،وجودا وعدما العلةدور مع ي

يقول الشيخ أمحد شاكر : " فإذا خرجت األمة عن أميتها  ،وجيوز العمل باحلساب ،أن العلة اآلن منتفية
وأمكن الناس عامتهم  ،عين صارت يف جمموعها ممن يعرف هذه العلومأ ،وحتسب ،وصارت تكتب

وأمكن أن يثقوا هبذا احلساب ثقتهم  ،هروالقطع يف احلساب أول الش ،وخاصتهم أن يصلوا إىل اليقني
 ،وجب أن يرجعوا إىل اليقني الثابت ،وزالت علة األمية ،هنم يف مجاعتهمأإذا صار هذا ش ،أو أقوى ،بالرؤية

  ،ال يرجعوا إىل الرؤية إال حني يستعصي عليهم العلم به نوأ ،ن يأخذوا يف إثبات األهلة باحلساب وحدهأو 
 ،34أو قرية ال تصل إليهم األخبار الصحيحة الثابتة عن أهل احلساب "  ،كما إذا كان ناس يف بادية

فيكون الرجوع  ،وقد زالت هذه العلة يف عصرنا احلاضر ،أو باألمية ،فالعمل بالرؤية معلول بعلة عدم العلم
 إىل احلساب اليقيين لزوال العلة اليت كانت متنع منه .

                                                           
 .1484برقم  761ص 2مسلم ج ،1814برقم  675ص 2البخاري ج - 31
32
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 الرؤية وسيلة وليست غاية.ة: المسألة الرابع

فما التشخيص العلمي  ،ومعلولة بعلة األمية ،وال سببا لوجوب الصيام ،أثبتنا فيما مر أن الرؤية ليست علة
فيها  ةرداالو  للرؤية ؟ فهل هي وسيلة ملعرفة السبب وهو دخول الشهر ؟ حيث إذا أمعنا النظر يف األحاديث

 أية البصرية للرؤية يكون أن دون ،املرئي اهلالل بوجود العلم حتصيل نعلم أن الرؤية عبارة عن ،ذكر الرؤية
 طبق العمل عليها للزم طريقة بأية العلم اإلنسان حّصل لو فلذا ،غاية وليست وسيلة أهنا أي ،خصوصية

بل هو معلق بظهور  ،يقول الشيخ الغماري: " إن احلكم يف الصوم ليس معلقا بالرؤية لذاهتا ،العلم هذا
يستوي فيه  ،والتحقق من وجوده ،والرؤية إمنا علق الشارع هبا احلكم ألهنا طريق إىل معرفته ،ووجوده ،اهلالل

ن احلكم إمنا أل ،وملا دخلت يف احلكم أصال ،ولوال ذلك ملا كان هلا ذكر ،والعامل واجلاهل ،العام واخلاص
من أنه  ،ومما يدلنا كذلك على أهنا وسيلة ما نص عليه الفقهاء ،35هو معلق باهلالل ووجوده يف السماء "

 ملعرفة وسيلة هي هنا فالرؤية ،36" حدأن مل يره إخرب معصوم بوجود اهلالل يف السماء وجب الصوم و أ" لو 
 الدكتور يقول ،وهنايته الشهر بداية ملعرفة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لنا شرعها فقد ،الشهر دخول

صوموا  ما جاء يف احلديث الصحيح املشهور ""  الرؤية وسيلة متغرية هلدف ثابت عنوان حتت ،القرضاوي
ن غم عليكم فأكملوا فإ " ويف لفظ آخر " فإن غم عليكم فاقدروا له ،لرؤيته ـ أي اهلالل ـ وأفطروا لرؤيته

أما  ،وعنّي وسيلة ،فهنا ميكن للفقيه أن يقول: إن احلديث الشريف أشار إىل هدف ،" عدة شعبان ثالثني
أو يصوموا يوم ا  ،وال يضيعوا يوم ا منه ،وهو أن يصوموا رمضان كله ،اهلدف من احلديث فهو واضح بنّي 

بوسيلة ممكنة مقدورة  ،هر أو اخلروج منهوذلك بإثبات دخول الش ،كشعبان أو شوال  ،من شهر غريه
سبب تعيني هذه الوسيلة يف ذلك العصر هي و  ،37" وال حرج ا يف دينهم ،ال تكلفهم عنت ا ،جلمهور الناس

 ،فلهذا جاء احلديث بتعيينها ،هي الوسيلة السهلة واملقدورة لعامة الناس يف ذلك العصر بالعنيلرؤية أن ا
 فهي ،واألهداف املقاصد حكمها يف تتبع والوسائل ،الوسائل حكم تأخذ الرؤية فإن ،احلكم هذا على وبناء
 ال منها اهلدف حتقيق عن الوسيلة ختّلفت فإذا ،منها اهلدف أو املقصد حتقيق بإمكان األصل حيث من معللة
 طلوبةامل هي أصبحت اهلدف حتقيق يف منها أفضل مشروعة أخرى وسيلة ُوجدت وإذا ،شرعا   مطلوبة تعود
فإذا وجدت وسيلة  " القرضاوي الدكتور يقول ،املطلوب هو الشرعية واألهداف املقاصد حتقيق ألنّ  ،شرعا  

 ،وأبعد عن احتمال اخلطأ والوهم والكذب يف دخول الشهر ،أخرى أقدر على حتقيق هدف احلديث
فلماذا  ،ق طاقة األمةوال فو  ،ومل تعد وسيلة صعبة املنال ،وأصبحت هذه الوسيلة ميسورة غري معسورة

 فصيام ،38"  ونغفل اهلدف الذي نشده احلديث؟! -مقصودة لذاهتا اجلمود على الوسيلة وهي ليست 
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 أو اهلالل ورؤية ،التكليفي احلكم ألنّه ،واهلدف املقصد هو نقصان أو زيادة بدون آخره إىل أوله من رمضان
 ،وسهولة بيسر اهلدف حتقق ألهّنا وسلم، عليه اهلل صلى  اهلل رسول هبا أمرنا اليت الوسيلة هي العّدة إكمال
 أقدر هي أخرى وسيلة وجدت احلديث العلمي التطور مع اليوم ولكن ،العصر ذلك يف اليقني من قدر وبأكرب

 ميسورة أهنا إىل باإلضافة ،الشرعية الرؤية يف اخلطأ من أقل الوسيلة  هذه يف اخلطأ ونسبة ،اهلدف حتقيق على
 فيه اخلطأ نسبة اليوم الفلكي احلساب أن ثبتأ احلديث فالعلم ،الفلكي احلساب وسيلة وهي ،ةمعسور  غري

 الشهور وبدايات والكسوف اخلسوف حيسبون نو الفلكي وأصبح ،احلاالت بعض يف منعدمة تكون تكاد
 بعض يف احلديث والعلم الواقع أصبح اليت الرؤية خبالف ،الواقع مع حساهبم تطابق مع ،والثانية بالدقيقة
 اليت ،احلديثة اإلعالم وسائل مع ميسورا أصبح اليوم الفلكي احلساب أن كما ،بصحتها حيكم ال األحيان
 ،ا  كثري  وغريهم املسلمني من منها نو املتخصص وأصبح ،األرض سطح على تقريبا األماكن كل إىل وصلت
 وإتباعا ،فعليه ،الرؤية يف يكون ال ما التيسري من فيه يكون قد بل ،املشقة من قدر يأ يشكل ال هبا فالعمل
 ،اهلدف حتقق اليت والوسيلة ،مناسبة تعد مل احلديث العصر يف الرؤية فوسيلة ،الوسائل وشروط لقواعد

ذا تعددت ويؤيد هذا أيضا أن من أحكام الوسائل أهنا إ ،الفلكي احلساب هي احلديث العصر مع وتتناسب
حبيث حيصل   ،املقصد املتوسل إليه إىلاملقصد خيتار األقوى منها يف اإلفضاء  إىلوكانت كلها تفضي 

وال  ،اليت تكون دوهنا يف هذا التحصيل ،ونقدمها على غريها من الوسائل ،ميسورا ،عاجال ،راسخا ،كامال
فإذا تساوت يف األداء وال أفضلية إلحداها على  ،جيوز األخذ بوسيلة وهناك ما هو أقوى منها وأفضل

والعمل باحلساب أقوى من  ،املقصد دون التمييز إىلاألخرى فهنا يؤخذ بأي وسيلة ميكنها أن توصل 
وال ميكن القول بأن احلسابات  ،فال جيوز استخدام الوسيلة الدنيا يف وجود الوسيلة العليا ،العمل بالنظر

وجمرد العمل بالرؤية ال يفيد  ،اة حيث مل يرد من الشارع احلكيم ما يدل على هذاالفلكية من الوسائل امللغ
والتوافق بني  ،همكانمن إقامة العدل واحلق يف  ،فهي من الوسائل اليت شهدت هلا كليات الشريعة ،مثل هذا

تسقط  " الوسائلفـ ،ألهنا تابعة له ،ومادام املقصد معتربا فوسيلته معتربة ،العلم احلديث وأحكام الشريعة
فمىت كانت الوسيلة  ،أن ال تعود الوسيلة باإلبطال على املقصد ،ومن شروط الوسيلة ،39بسقوط املقاصد"
واليوم يف  ،فيحفظ املقصد وترتك الوسيلة ،جزئيا بطل اعتبارها أواخنرامه كليا  إىلمؤدية  أومبطلة للمقصد 

أجريت فقد  ،40دراسات حديثة تقول أن العمل بالرؤية تقدح يف املقصد الرئيس وهو صوم رمضان كامال 
هـ املوافق 1373دراسة للمقارنة بني نتائج الفلكيني وما مت العمل به خالل السنوات املاضية من عام 

ففي حبث  ،ليعلم مقدار التوافق أو االختالف بينهما ،م 1111هـ املوافق 1411م إىل عام  1154
                                                           

د إال يف حاالت استثنائية كما ذكر ذلك العز والقرايف بقوهلما " كلما سقط اعتبار املقصد سقط اعتبار الوسيلة فإهنا تبع له يف احلكم وق - 39
دليل يدل على انه مقصود  إىلإزالة الشعر فيحتاج  إىلخولفت هذه القاعدة يف احلج يف إمرار املوسى على رأس من ال شعر له مع انه وسيلة 

 .29ص  1ج، مرجع سابق، األحكامقواعد انظر يف نفسه " 
 12- 72هـ ص 1428رجب لعام  124( فقه الوسائل يف الشريعة املعاصرة كتاب األمة العدد 1428أم نائل )  ،د بركاين انظر، - 40

 .بتصرف
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وكانت  ،أظهرت النتائج الفارق الكبري بينهما ،مقارن بني علم الفلك والرؤية ونسبة اخلطأ فيها يف األردن
كانت إمكانية الرؤية   ،رمضان 47كان هناك   ،أوال بالنسبة لشهر رمضان املبارك -نتائج البحث كاآليت :

% 36أي  ،ا  شهر  17وكانت إمكانية الرؤية غري ممكنة يف  ،% 64أي ما يعادل  ،ا  هر ش 28مستحيلة يف 
علما  -واألخرى بالعني اجملردة  ،كانت ممكنة باملرقب  حدامهاإ ،%4ومل يتبق للرؤية املمكنة سوى حالتني  ،
شهرا   47ال فمن بني ،ثانيا بالنسبة لشهر شوال - 21شعبان وليس  34يوم  ا ممكنتنيالرؤيتني كانت نبأ

أما الرؤية  ،%34 أشهر4وغري ممكنة يف  ،%68أي  ،شهرا 32كانت إمكانية الرؤية مستحيلة يف 
ثالثا  ،21رمضان وليس  34وكانت أيضا يوم  ،%2عن طريق املرقب  ،املمكنة فكانت مرة واحدة فقط

فقد كان عدد  ،والذي معظم العامل اإلسالمي يتبع السعودية فيه ،شهر احلج ،بالنسبة لشهر ذي احلجة
 21وغري ممكنة يف  ،%35شهرا  17وكانت إمكانية الرؤية مستحيلة يف  ،شهر 48أشهر ذي احلجة 

والنتيجة  ،وأربع بالعني اجملردة ،منها باملرقب ست   ،%21أشهر  14أما املمكنة فكانت يف  ،%44شهرا 
 ا  شهر  77كانت إمكانية الرؤية مستحيلة يف   ،شهرا 142أن جمموع األشهر  ،سةاإلمجالية هلذه الدرا

ومخسة  ،مثانية منها باملرقب ،%1شهرا  13أما املمكنة يف  ،%37 ا  شهر  52وغري ممكنة يف  ،54%
وهناك وسيلة تؤدي  ،فاليوم الرؤية ال تؤدي إىل املقصد واهلدف الشرعي من استخدامها 41بالعني اجملردة "

ومن قواعد الوسائل أن "  ،وهي احلساب الفلكي تباعهاافالواجب  ،إىل املقصد واهلدف بيسر وسهولة
وهذا فيه رد على املتمسكني بالرؤية مع اإلقرار أهنا  ،42مراعاة املقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدا  "

واملقصد من الرؤية الشرعية  ،فاملراعاة الشرعية تكون للمقاصد دون رعاية الوسائل ،دون احلساب الفلكي
 ،ومراعاة هذا املقصد يوجب علينا تغيري الوسيلة إىل العمل باحلسابات الفلكية ،هو إثبات دخول الشهر

ن اهلالل إذا دلَّ احلساب على أ " قال القشريي: ،الرؤية ليست شرطا من الشروط بل وسيلة من الوسائلف
فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب  ،قد طلع من األفق على وجه يرى لوال وجود املانع كالغيم مثال  

                                                           
مقاالت املشروع اإلسالمي لرصد ، نسب اخلطأ يف حتديد أوائل األشهر اهلجرية يف األردن حممد شوكت تقومي، انظر املهندس عودة - 41

م كان هناك عدد  1114م إىل 1163وهناك حبث لنفس القضية ولكن على بلد آخر هو اجلزائر وقد دل البحث يف انه ما بني الفرتة  ،األهلة
بواسطة  تقومي نسب اخلطأ يف حتديد أوائل األشهر اهلجرية يف  –من املصدر  العنوان كامل –كبري من التعارض كذلك " انظر قسوم ومزيان 

مقاالت املشروع اإلسالمي لرصد األهلة وهناك حبث ثالث لنفس املوضوع ولكن على السعودية "  –املهندس حممد شوكت عودة  –األردن 
حالة  46جند أنه من أصل  .رمضان فقطيف سب اخلطأ، وقام بتقييم ن وهو فلكي سعودي أعّدها الفلكي، الباحث الفلكي عدنان قاضي

باملائة حاالت  63حالة أعلنت السعودية ثبوت رؤية اهلالل ومل يكن القمر أصال  موجود يف السماء، يعين حنن نتحدث عن  21هناك 
جود ولكنه ال يُرى حىت باستخدام باملائة كان القمر مو  24، يعين ما ميّثل 46حالة من أصل  11مستحيلة، مل يكن أصال  القمر موجود، و

" من مقابلة مع حممد شوكت يف قناة اجلزيرة يف التليسكوبات، ومل يتبَق إال ست حاالت فقط كان بالفعل ميكن رؤية اهلالل يف ذلك الوقت.
 .م 8/1/2448 املوافق - هـ 21/12/1428 الثالثاء، برنامج بال حدود

 .283هـ ص 1424 ،الطبعة االوىل ،دار اشبيليا للنشر والتوزيع ،قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالمية ،مصطفى بن كرامة اهلل ،خمدوم - 42
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فقد اتفقوا على أنَّ احملبوس يف املطمورة إذا علم  ،وأن حقيقة الرؤية ليست مشروطة يف اللزوم ،الشرعي
 43" ومأو بطريق االجتهاد أن اليوم من رمضان وجب عليه الص ،بإمتام العدة

                                                           
، مرجع وانظر االهلة بني الفلك والفقه ،272ص  14ج دار احياء الرتاث العريب بريوت القاري عمدةالعيين حممود بن امحد انظر  - 43

 .سابق
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 التعيين على الوسيلة من الشارع ال يقتضي عدم تغييرها.المسألة الخامسة: 

ولكن الشارع  ،وهو دخول الشهر ،ثبت مما تقدم أن الرؤية للهالل وسيلة من وسائل الكشف عن السبب
فهل هذا النص فيه داللة على عدم جماوزته والوقوف عنده ؟ إذا أثبتنا أن  ،الكرمي نص على هذه الوسيلة

الرؤية وسيلة من الوسائل فال شك أن من أحكام الوسائل كما تقدم جواز العمل بغريها إن كان سيصل 
والتنصيص على وسيلة من الوسائل ال  ،أفضل من الوسائل األخرى ،بنا إىل املقصد الشرعي بطريقة يقينية

وهذه هي  ،حقق إال هبذه الوسيلةتإال إذا كان املقصد الشرعي ال ميكن أن ي ،ري فيه على هذه القواعدتأث
أما يف هذه املسألة فواضح أن  ،واليت ال جيوز تغيريها وتبديلها ،الوسائل املنصوص عليها من الشارع احلكيم

القواعد املعتربة يف الوسائل " أن وكذلك ألن من  ،وسيلة احلساب الفلكي توصلنا إىل املقصد بطريق أوىل
املراد هو حتصيل املقصود  نألوذلك  ،حصول املقصود بإحدى الوسائل مسقط العتبار التعيني فيها "

تيسر املقصود بدون قال القرايف : " إذا  ،وتؤدي إليه ،وكل الوسائل تشرتك يف هذا املعىن ،وحتقيق مصلحته
ما رواه رافع بن خديج رضي اهلل عنه قال  ،واألصل يف هذه القاعدة ،44" وسيلة معينة سقط اعتبارها

هنر الدم أوليس معنا مدى أفنذبح بالقصب ؟ فقال : ما  ،قوا العدو غدالرسول اهلل : يا رسول اهلل إنا ال
وهي الذبح  ،ل عن حكم وسيلة معينةأفالصحايب س 45ليس السن والظفر " ،وذكر اسم اهلل عليه فكلوه

يصح  ،الدم هنارإوهو  ،كل وسيلة حيصل هبا املقصود  نبأ صلى اهلل عليه وسلمأخربه النيب ف ،بالقصب
عليها أو غري  ا  ويف هذا داللة على أن الوسائل سواء كان منصوص 46الذبح به إال ما وجد فيه مانع شرعي

 استبداهلا. س منبأهنا تؤدي الغرض منها فال أمنصوص عليها ما دام 

 .الوسائلقياس األولى في 

 حتقيق يف منهما لألفضل يكون فاخليار نيمشروعت نيوسيلت وجدت إذا أنهأن من أحكام الوسائل  تقدمقد 
حيث قد تتعدد الوسائل املوصلة إىل  ،وهذا على اعتبار أن األقوى يف الوسائل هو من قياس األوىل ،اهلدف

فتعترب الشريعة يف التكليف  ،املقصد الواحدقال ابن عاشور: " وقد تتعدد الوسائل إىل  ،املقصد الواحد
 ،ميسورا   ،عاجال   ،راسخا   ،بتحصيلها أقوى تلك الوسائل حتصيال  للمقصد املتوسل إليه حبيث حيصل كامال  

ظهر فيه مصداق نظر الشريعة إىل  ،وهذا جمال متسع ،فتقدمها على وسيلة هي دوهنا يف هذا التحصيل
باعتبار  ،تفريط... فإذا قّدرنا وسائل متساوية يف اإلفضاء إىل املقصدوعصمتها من اخلطأ وال ،املصاحل

إذ الوسائل ليست  ،وختري املكلف يف حتصيل بعضها دون اآلخر ،أحواله كلها سّوت الشريعة يف اعتبارها

                                                           
 177ص 3( دار الغرب بريوت حتقيق حممد حجي ج1114)  الذخرية ،امحد بن ادريس ،القرايف - 44
45

 2356برقم  881ص 2صحيح البخاري ج - 
 276 ،275ص، مرجع سابق، قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالمية - 46
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إن "  قال الدكتور القرضاوي  ،فهنا نأخذ باألقوى من باب قياس األوىل بني الوسائل .47مقصودة لذاهتا "
مبعىن أن السنة  ،األخذ باحلساب القطعي اليوم وسيلة  إلثبات الشهور: جيب أن يقبل من باب قياس األوىل

ال ترفض وسيلة  -وهي الرؤية-ملا حييط هبا من الشك واالحتمال  ،اليت شرعت لنا األخذ بوسيلة أدىن
حتديد بداية صيامها وفطرها  واخلروج باألمة من االختالف الشديد يف ،أعلى وأكمل وأوىف بتحقيق املقصود

 48"املتصلة بأخص أمور دينها  ،إىل الوحدة املنشودة يف شعائرها وعباداهتا ،وأضحاها

 النهي عند األصوليني

أو مبعىن آخر هل هنى الشارع عن العمل باحلسابات الفلكية ؟ ألنه قد حيتج بأن الوسائل تنقسم إىل 
ووسائل  ،وهي ما هنى عنها الشارع ،ووسائل ملغاة ،وهي ما نص عليها الشارع ،وسائل منصوص عليها

 ،اليت نص عليها الشارع يف عدة أحاديث صحيحة ،فالرؤية هي من الوسائل املنصوصة ،مسكوت عنها
ن افهذا االعرتاض له شق ،فقال " حنن أمة أمية ال حنسب ..." ،وأما احلساب الفلكي فقد هنى عنه الشارع

والشق الثاين أن  ،ال جيوز تبديلها ألي سبب من األسباب ،ول أن الرؤية وسيلة منصوص عليها: األ
 فال جيوز االعتماد عليه. ،منهي عنها من الشارع ،احلساب الفلكي وسيلة ملغاة

ملا هلا من قوة  ،هي الوسائل اليت ال ميكن التوصل إىل املقصود إال هبا ،فالرد أن الوسائل املنصوص عليها
فالرؤية وسيلة  ،وهذا غري موجود يف الرؤية ،وملا هلا كذلك من مصلحة يف نفسها ،املقصود إىلفضاء إ

كما   ،وهو إكمال العدة يف حال عدم الرؤية فيقوم مقام الرؤية ،إلثبات اهلالل ولكن الشارع قد اعترب غريها
وملا مر   ،مصلحة يف ذاهتا أيوليس هلا  ،املقصد الشرعي إىلأن الرؤية ليس هلا تلك القوة يف اإلفضاء 

فالعمل  ،وهذه العلة اليوم منتفية ،وهي عدم احلساب يف هذه األمة ،كذلك من أن الرؤية وسيلة معللة بعلة
 إن مل يصل هبذا االعتبار إىل حد الوجوب. ،بغري هذه الوسيلة جائز على أقل أحواله

فالوسائل امللغاة هي ما ال ميكن  ،وهو أن احلساب الفلكي وسيلة ملغاة ،أما الشق الثاين من هذا االعرتاض
وهي املنهي عنها بالنص  ،املفاسد إىلإلفضائها  أوملا تتضمنه من مفاسد  ،املقاصد إىلالتوصل هبا 

 إىلأو أن املفاسد املرتتبة على اختاذها طريقا  ،أو أن تكون خمالفة ملقاصد الشرع وكلياته العامة ،الشرعي
ونالحظ أن  ،فهنا حيكم بإلغائها وعدم اعتبارها ،املقاصد كثرية وتربو على املقاصد املرجوة من املقصد ذاته

ولكن النص  ،وذلك ألن احلساب الفلكي مل ينه الشارع عنه ،احلساب الفلكي ال ميكن أن يكون هكذا
يضاف إىل ذلك أّن النهي  ،ع علتهبالعلة الشرعية وهو األمية فإذا انتفت دار احلكم م الشرعي جاء معلوال  

أو  ،أو أن يرتتب على فعل معني عقوبة ،إما أن يكون بصيغة صرحية من الصيغ املعروفة ،عند األصوليني
أو  ،أو فسق ،أو إساءة ،أو ظلم ،أو أنّه عدوان ،أو وصفت هذا الفعل بأنّه من الذنوب ،أو لعنة ،وعيد

                                                           
 . 411ص م، األردن، الطبعة الثانية 2441ابن عاشور، حممد الطاهر مقاصد الشريعة اإلسالمية، دار النفائس للنشر، - 47
 ، مرجع سابق .احلساب الفلكي وإثبات أوائل الشهور - 48
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أي ال بّد من قرينة تصرف الوصف إىل  ،49أو اخلاسرين ،أو الكفرة ،أو الشياطني ،شّبهت الفاعل بالبهائم
فمن  ،وليست هذه القرينة موجودة ال يف نفس النص وال يف غريه من النصوص يف احلساب الفلكي ،النهي

 .50أين جاء هذا النهي الشرعي عن احلساب الفلكي

 األمر بالرؤية ليس تعبديًا.

بل هي كما قدمنا  ،أن الرؤية اليت أمر الشارع هبا ليست يف ذاهتا عبادة ،ومن املسائل اليت جيب أن تعلم
أهنا لو كانت عبادة  ،ومما يدلنا على أهنا ليست بعبادة ،وسيلة من الوسائل اليت توصل إىل اهلدف املطلوب

ا فلما علق الشارع احلكم الشرعي الذي هو ثبوت الشهر بغريه ،يف ذاهتا ال جيوز أن يتجاوزها املكلف
فالرجوع إىل إكمال الشهر ثالثني يوما أو يف حال الغيم على القول الثاين  ،وذلك إذا مل يتمكن من الرؤية

وواضح من هذا أن األمر باعتماد رؤية قال الشيخ مصطفى الزرقا "  ،الرجوع إىل التقدير دليل على هذا
بل ألهنا هي الوسيلة املمكنة امليسورة إذ  ،أو أن فيها معىن التعبد ،اهلالل ليس ألن رؤيته هي يف ذاهتا عبادة

كغروب   ،فالرؤية املقصود هبا العلم باملواقيت ال التعبد هبا ،51"ملعرفة بدء الشهر القمري وهنايته  ،ذاك
" غرض قال الشيخ حممد رشيد رضا  ،الشمس املقصود به التعرف على ميقات العبادة ال التعبد برؤيته

وال بتبيني اخليط األبيض من اخليط األسود  ،ال التعّبد برؤية اهلالل ،األوقاتالشارع من ذلك العلم هبذه 
 ،52وال التعّبد برؤية ظل الزوال وقت الظهر...، فغرض الشارع يف مواقيت العبادة معرفتها "  ،من الفجر

يف الوصول بل هي وسيلة من الوسائل اليت مىت ما جاءت وسيلة خري منها  ،فالرؤية غري متعبد هبا يف ذاهتا
 املقصود كان العمل هبا دون الرؤية. إىل

                                                           
49

 31-38ص ،بريوت –مؤسسة الريان  ،اجلديع عبد اهلل تيسري علم أصول الفقه - 
 ، مرجع سابق .األهلة بني الفلك والفقهوكذا  ، مرجع سابق،السبب الشرعي لوجوب صيام رمضانانظر  - 50
51

 احلساب الفلكي؟االختالف حول ملاذا  ،مصطفى ،الزرقاالشيخ  - 

52
 185ص 2تفسري املنار ج - 
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 قوة الداللة بين الحسابات الفلكية والرؤية البصرية.المسألة السادسة: 

من القواعد املنصوص عليها يف الشرع هو أن العمل باليقني مقدم عند التعارض مع ما سواه من الظن أو 
؟ أم أن العمل باحلسابات الفلكية يف إثبات الشهور  الشك أو غريه ؟ فهل العمل بالرؤية هو عمل باليقني

فأصبحت  ،هو العمل باليقني ؟ إن مما ال شك فيه اليوم أن احلسابات الفلكية أصبحت من األمور القطعية
وكذلك حتدد االحتجابات  ،احلسابات حتدد الكسوف واخلسوف ليس بالساعة والدقيقة بل وبالثانية

وأصبحت  ،األجرام السماوية خلف القمر كذلك بالدقيقة بل بالثانية حدأوهو اختفاء  ،الفلكية للقمر
فلم يعد خيالف يف هذا  ،وهذا بإمجاع علماء الفلك ،نسبة اخلطأ يف احلسابات الفلكية تكاد تكون معدومة

غري  وأسلمني املعلماء الفلك  سواء كان ،السيما بعد اختبار النتائج القطعية للحسابات ،أحد
يف  (144444 :1)وغدت نسبة احتمال اخلطأ يف تقديراته " يقول الدكتور القرضاوي  ،53سلمنيامل

وعن إمكان ظهوره يف كل أفق  ،وأصبح من أسهل األمور عليه أن خيربنا عن ميالد اهلالل فلكي ا ،الثانية
 أرصاد على بنيت وإمنا ،خترصات على مبنية " ليست الفلكية فاحلسابات ،54" لو أردنا ،بالدقيقة والثانية

 العلمي املوروث ذلك حتويل مت حيث ،احلاضر وقتنا يف إلينا وصلت أن إىل األزل منذ األمم توارثتها ،سابقة
مقدرة العقل البشري الذي  لوال ليتم هذا يكن ومل ،لألجرام الطبيعية احلركة حتاكي معادالت إىل الضخم

هـ وقعت ردود 1426ويف عام  ،55املخلوقات " اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ وميز به اإلنسان عن باقي أودعه
عليه  مجعأعلى الرغم مما  ،وبدأ بعضهم يشكك يف قطعية هذا احلساب ،بني علماء الفقه يف الوطن العريب

وإذا   ،فكان التحدي هو بإجياد عامل فلكي معترب بعلمه خيالف يف هذه املسالة ،أهل اخلربة يف هذا الفن
فعلية أن يأيت بقول واحد من علماء  ،منازعته يف أن والدة اهلالل ظنية ال قطعيةكان املنازع ال يزال يف 

وهذا  ،فهذه النتائج القطعية 56فما وجد من يتصدى هلذا التحدي ،الفلك يقول بظنية الوالدة ال قطعيتها
ال ميكن أن نتجاهله ونرجع إىل العمل  ،العلم الذي وصل من التقنية ما أمكنه حساب الدقائق والثواين

                                                           
عماد جماهد دليل  ، مرجع سابق،هـ1426التحديد الفلكي ألوائل الشهور القمرية رجب وشعبان ورمضان وشوال وذو احلجة وانظر  - 53

وانظر مقالة بعنوان اهلة الشهور  ،16نقال من ثبوت الشهر القمري بني احلديث النبوي والعلم احلديث ص 213 – 76املسلم الفلكي ص
للـ أ.د . محيد جمول النعيمي استاذ الفيزيا الفلكية رئيس قسم الفيزيا يف جامعة االمارات العربية املتحدة رئيس االحتاد العريب   5،6اهلجرية ص

الفلك مدينة امللك عبد العزيز للعلوم وانظر احلسابات الفلكية د. عبد الرمحن محزة مغريب أستاذ حبث مساعد قسم  ،لعلوم الفضاء والفلك
، مرجع هـ1426ن ورمضان وشوال وذو احلجة التحديد الفلكي ألوائل الشهور القمرية رجب وشعبا ،الشرعية األوىل الفلكية الدورة ،والتقنية
 سابق.

54
 ، مرجع سابق.احلساب الفلكي وإثبات أوائل الشهور - 
55

 5ص  مدخل لدراسة علم الفلك - 
56

 ، مرجع سابقهـ1426التحديد الفلكي ألوائل الشهور القمرية رجب وشعبان ورمضان وشوال وذو احلجة انظر  - 



 
 

 21 

فإنكارنا النتائج العلمية القطعية مما هو حمل  ،العلم احلديث األخطاء الكبرية من العمل هبا ثبتأبالرؤية اليت 
 .يرجع علينا بالنقص والزراية وضيق األفق والنظر وسوء السمعة ،إمجاع علماء االختصاص
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 الراجح 

ن الراجح من الناحية األصولية أن الرؤية  أيتضح  ،واملوجز للمسائل األصوليةبعد هذا العرض السريع 
 ،الذي ترتتب عليه األحكام الشرعية ،وال شرطا يف ثبوت دخول الشهر القمري ،وال سببا ،ليست علة

ولكن اليوم مع  ،وما بعده صلى اهلل عليه وسلمولكنها وسيلة من الوسائل اليت كانت مناسبة لعصر النيب 
أصبحت الوسيلة املناسبة إلثبات دخول الشهر هو  ،به هذه العصور يتظحالتقدم العلمي الكبري الذي 

وأصبحت نسبة اخلطأ فيه شبه  ،الذي أصبح التعامل اليوم على أساسه يف جماالت شىت ،احلساب الفلكي
ا مبيزان دقيق من هذا باإلضافة إىل أن عموميات النصوص تدلنا على أن القمر والشمس قد وضعت ،معدومة

َباحِ  فَاِلقُ قال تعاىل ﴿ ،أجل معرفة احلساب َبان ا َوالإَقَمرَ  َوالشَّمإسَ  َسَكن ا اللَّيإلَ  َوَجَعلَ  اإلإِصإ ِديرُ  َذِلكَ  ُحسإ  تـَقإ
َبان   َوالإَقَمرُ  الشَّمإسُ  ﴿ 57﴾الإَعِليمِ  الإَعزِيزِ   َوَقدَّرَهُ  نُور ا َوالإَقَمرَ  ِضَياء   الشَّمإسَ  َجَعلَ  الَِّذي ُهوَ  ﴿ 58...﴾حِبُسإ
َسابَ  السِِّننيَ  َعَددَ  لِتَـعإَلُموا َمَنازِلَ  ِ  َوالنـََّهارَ  اللَّيإلَ  َوَجَعلإَنا ﴿ 59...﴾َواحلِإ نَا َآيـَتَـنيإ  َآيَةَ  َوَجَعلإَنا اللَّيإلِ  َآيَةَ  َفَمَحوإ
َسابَ  السِِّننيَ  َعَددَ  َولِتَـعإَلُموا َربُِّكمإ  ِمنإ  َفضإال   لَِتبإتَـُغوا ُمبإِصرَة   النـََّهارِ  ء   وَُكلَّ  َواحلِإ  60...﴾تـَفإِصيال   َفصَّلإَناهُ  َشيإ

واآليتان األخريتان تشريان إىل  ،وهي تعين هنا احلساب الدقيق ،كجوعان وشبعان  ،واحلسبان: صيغة مبالغة
وجعل الليل والنهار  ،أّن اهلل تعاىل قّدر أن يتحّرك القمر يف منازل ليدفعنا إىل تعّلم حساب هذه املنازل

وعد األشهر  ،حىّت يتعّلم منهما حساب الليل والنهار ،آيتني ختتّص كل منهما مبزايا يف خدمة اإلنسان
لتحقيق أكرب قدر من االستفادة منها طاملا  ،الفلك وحساب حركة النجوم وهذا يؤّكد أمهّية علوم ،والسنني

االعتماد على احلساب يف إثبات الشهر ولعل من الفوائد اليت ميكن أن جننيها من  ،أن اهلل تعاىل سخرها لنا
  -القمري:

وخباصة أشهر رمضان وشوال  ،إهناء اخلالف املستمر واملتكرر بني املسلمني يف بداية األشهر القمرية .4
 وذي احلجة .

ال سيما يف البلدان اليت فيها أقليات مسلمة  ،أنه سيمكننا من عمل تقومي هجري دقيق للمستقبل .5
 وحتتاج الدولة فيها التقومي من بداية العام ألجل حتديد أيام العطل اخلاصة باملسلمني .

 حتل قدميا .هذه املشكلة مل  نفإأنه سيحل مشكلة اختالف املطالع  .6

 أنه سيساهم يف إزالة الفجوة املصطنعة بني اإلسالم والعلوم الطبيعية. .7

                                                           
57

 .16سورة األنعام: - 
58

 .5سورة الرمحن: - 
59

 .5سورة يونس: - 
60

 .12سورة  اإلسراء:  - 
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 قائمة املراجع واملصادر
 

حياء الرتاث العريب الطبعة الرابعة إ( سبل السالم دار 1371مساعيل الصنعاين )إاألمري حممد بن ابن  .1
 .حتقيق حممد عبد العزيز اخلويل

دار الكتب العلمية بريوت ، .اهلوامش مع الفروق (1418األنصاري ) ابن الشاط قاسم بن عبد اهلل  .2
 .وىل حتقيق خليل املنصورالطبعة األ

 .محد بداية اجملتهد دار الفكر بريوتأابن رشد احلفيد حممد بن  .3

م، األردن، الطبعة 2441ابن عاشور، حممد الطاهر مقاصد الشريعة اإلسالمية، دار النفائس للنشر، .4
 .الثانية

 .وىلبريوت الطبعة األ ،دار صادر ،لسان العرب ،حممد بن مكرم ،منظورابن  .5
 .حتقيق عبداهلل دراز ،لبنان ،بريوت ،دار املعرفة ،الشاطيب املوافقات ،أبو إسحاق .6
 .أصول الفقه ،أبو زهرة حممد .7
وىل حتقيق د األ( اإلحكام لآلمدي دار الكتاب العريب بريوت الطبعة 1444اآلمدي علي بن حممد )  .8

 .سيد اجلميلي
( صحيح البخاري دار ابن كثري اليمامة بريوت الطبعة الثالثة 1447مساعيل ) إالبخاري حممد بن  .1

 .حتقيق د مصطفى ديب البغا
محيد جمول  ،والنعيمي ،حسام الدين موسى ،وعفانة ،محدأبومسرة حممود وأ ،محدأعماد  ،الربغوثي .14

اجمللد الثاين  –سلسلة الدراسات الشرعية  –اإلسالمية  األهلة بني الفلك والفقه نقال عن جملة اجلامعة
 .2444يونيو  246 – 223العدد الثاين ص  –عشر 

عامل الكتب بريوت الطبعة  رادات عن املقنعشرح منتهى اإل( 1116البهويت منصور بن يونس ) .11
 .الثانية

 .بريوت –مؤسسة الريان  ،اجلديع عبد اهلل تيسري علم أصول الفقه .12
محد عبد احلليم بن تيمية كتب وفتاوى ابن تيمية يف الفقه مكتبة ابن تيمية الطبعة الثانية أاحلراين  .13

 .حتقيق عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي
احلسابات الفلكية د. عبد الرمحن محزة مغريب أستاذ حبث مساعد قسم الفلك مدينة امللك عبد  .14

 .الشرعية األوىل الفلكية الدورة ،العزيز للعلوم والتقنية

دار القلم دمشق الطبعة الثانية صححه  الفقهية القواعد شرح( 1441محد بن حممد )أ الزرقا .15
 .محد الزرقاأوعلق عليه مصطفى 



 
 

 24 

صول الفقه دار الكتب العلمية بريوت الطبعة أ( البحر احمليط يف 1421الزركشي حممد بن هبادر ) .16
 .حممد حممد تامر حاديثه وعلق عليه دأوىل ضبط نصوصه وخرج األ

  .دار املعرفة لبنان  ،فتاوى السبكي،علي بن عبدالكايف ،السبكي .17

 بريوت املعارف دارالعز  األحكامعبد العزيز بن عبد السالم قواعد  ،السلمي العز بن عبد السالم  .18
 .الشنقيطي التالميد بن حممودحتقيق  لبنان –

وىل حتقيق حممد األ( إرشاد الفحول دار الفكر بريوت الطبعة 1412الشوكاين حممد بن علي ) .11
 .سعيد البدري ابو مصعب

 .االختالف حول احلساب الفلكي؟ملاذا  ،مصطفى ،الزرقاالشيخ  .24

املنيع عبد اهلل بن سليمان التحديد الفلكي ألوائل الشهور القمرية رجب وشعبان ورمضان  الشيخ .21
 .هـ1426احلجة  وشوال وذو

حبث مقدم إىل اجمللس األوريب  ،السبب الشرعي لوجوب صيام رمضان ،فيصل ،الشيخ مولوي .22
 .نقال عن املوقع للمجلس األوريب لإلفتاء ،لإلفتاء والبحوث

 .حياء الرتاث العريب بريوتإدار  القاري عمدةالعيين حممود بن امحد  .23

توجيه األنظار لتوحيد املسلمني يف الصوم م ( 1111محد بن حممد بن الصديق ) أالغماري  .24
 .الطبعة األوىل ،عمان ،األردن ،دار البيارق ،واإلفطار

 .( دار الغرب بريوت حتقيق حممد حجي1114)  الذخرية ،دريسإمحد بن أ ،القرايف .25
بريوت حتقيق حممد حامد  حياء الرتاث العريبإاملرداوي علي بن سليمان اإلنصاف للمرداوي دار  .22

 .الفقي
 ،حممد شوكت تقومي نسب اخلطأ يف حتديد أوائل األشهر اهلجرية يف األردن ،املهندس عودة .27

 .مقاالت املشروع اإلسالمي لرصد األهلة
 الطبعة 23 - 1 األجزاء الكويت اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة عن صادراملوسوعة الكويتية  .28

 31 األجزاء مصر الصفوة دار مطابع األوىل الطبعة 38 - 24 األجزاءالكويت و  السالسل دار الثانية
 .الوزارة طبع الثانية الطبعة 45 –
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