ﭑﭒﭓ

رب العاملــن الــذي قـ َ
ـال :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
احلمــدُ هللِ ِّ
ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ {ســورة احلــر} وصــى اهلل
عــى ســيدنا حممــد الــذي تركنــا عــى املحجــة البيضــاء ليلهــا كنهارهــا وعــى
ءالــه وصحبــه وســلم.

أمــا بعــد ،فــإن صيــام شــهر رمضــان عبــادة عظيمــة يكفــي يف بيــان فضلهــا
ـل ا ْبـ ِ
احلديــث القــديس الــذي رواه البخــاري[ :ك ُُّل َع َمـ ِ
الصـ ْـو َم
ـن ءا َد َم َل ـ ُه إال َّ
َفإِ َّن ـ ُه ِل َوأنــا َأ ْجـ ِـزي بِـ ِـه].

فهــو مــن أفضــل الطاعــات وأجـ ّـل القربــات َو َأ َحــد أهــم أمــور اإلســام كــا
ِ
خـ ٍ
[و َصـ ْـو ِم
ـي اإلســا ُم َعـ َـى َ ْ
ـس] َو َعــدَّ منهــا َ
جــاء يف حديــث الشــيخنيُ [ :بنـ َ

عنــد ثبــوت الرؤيــة إيذا ًنــا ببــدء الشــهر الرشيــف أو حلــول العيــد املبــارك.

عــادات مجيلــ ٌة متتــد جذورهــا إىل أيــام الصحابــة الكــرام ،أرشف عليهــا
ٌ
أهــل العلــم عــى مـ ّـر األزمــان ،وحــرص عــى املشــاركة فيهــا أهــل التقــوى
والفضــل ،واســتقر أمرهــا بــن املســلمني يف أنحــاء األرض .ثــم إذا بِنــا نُفاجـ ُـأ
ببدعــة ظهــرت ،وطائفــة نبغــت ،تريــد منــا تــرك هــذا الســبيل وطــرح طريقــة
الرســول ^ واالعتــا َد بــدالً مــن ذلــك عــى حســابات الفلكيــن لتحديــد
أول الصــوم وموعــد عيــد الفطــر ال عــى شــهادة الثقــات وإخبــار العــدول
الصاحلــن.

ــروا اعتــاد االكتفــاء بحســاب الفلكيــن لتحديــد
اجتمــع هــؤالء ثــم أ َق ُّ
بدايــة الصــوم وهنايتــه!! وأقــروا إلــزا َم املســلمني بذلــك!! .هكــذا وباجتــاع
ف بأصــوات األغلبيــة أو
ــر ُ
َــم !! وكأن أحــكام ديــن اهلل تعــاىل ُت ْع َ
واحــد ت َّ
ت ُْس ـ َتنْ َب ُط بمحــض اآلراء ،بــل ووزعــوا كتيبــا بإقــرار االعتــاد عــى احلســاب
قبــل بــدء االجتــاع !!  .فإنَّــا هلل وإنَّــا إليــه راجعــون.

ان ].
َر َم َض َ
وملعرفـ ِـة ابتـ ِ
ِ
ـداء رمضـ َ
وانتهائـ ِـه طريقـ ٌة وأحــكا ٌم َب َّينَهــا ر ُّبنــا تبــارك وتعــاىل
ـان
يف كتابــه العزيــز ا َّلـ ِـذي ال يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه وال مــن خلفــه ،و َب َّينَهــا
ســبحانه عــى لســان نبيــه الــذي ال ينطــق عــن اهلــوى وإنــا ينـــزل عليــه جربيـ ُـل
ـرءان ،ومنــه ^ أخذهــا املســلمون وعملــوا هبــا مــن ِ
ـزل بالقـ ِ
بالسـن َِّة كــا ينــ ُ
أيامه
ُّ
^ إىل ِ
أيامنــا هــذه .وهــذه الطريقــة مبنيــة عــى املراقبـ ِـة للهـ ِ
ـال بالعــن يف املــدن
والقــرى والدســاكر والبلــدان .يعــرف ذلــك ّ
كل مــن عــاش يف بــاد املســلمني
وشــهد عاداهتــم مــن اخلــروج ملراقبــة اهلــال ،وجتمــع النــاس يف املواضــع التــي
تتوضــح فيهــا الرؤيــة ،وإطـ ِ
ـاق املدافــع أو إيقــاد النــران عــى رءوس اجلبــال

إنــا اســتنباط األحــكام وظيفــة املجتهديــن املطلقــن أمثال الشــافعي ومالك
وأيب حنيفــة وأمحــد ،أو املجتهديــن املق َّيديــن بمذهــب كالرسخــي املتــوىف ســنة
 483هـــ عنــد احلنفيــة ،واللخمــي املتوىف ســنة 478هـ عنــد املالكيــة ،والبيهقي
املتــوىف ســنة  458هـــ عنــد الشــافعية ،وأيب الوفــاء بــن عقيــل املتــوىف ســنة 513
هـــ عنــد احلنابلــة ،ومــن بلــغ مســتواهم ،وأيــن يف هــؤالء املجتمعــن مــن يبلــغ
رتبــة مــن ذكرنــا بــل عــر معشــار هــذه املرتبــة يف العلــم والتقــوى؟ بــل ليــس
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فيهــم مــن حيفــظ متنًــا واحــدً ا مــن متــون الفقــه التــي تُعطــى للمبتدئــن ،فــا
حــول وال قــوة إال بــاهلل العــي العظيــم .ونحــن نعلــم أهنــم لــن ينجحــوا يف
إقنــاع مجاهــر األمــة بكالمهــم ،وال محلهــم عــى مذهبهــم املبتــدع.
كناطح صخرة يوما لِي ِ
الو ِع ُل
وهنَها
فلم َيرضها وأوهى َق ْرنَه َ
ً ُ

ولكــن ملــا أعلنــوا هــذا الــذي ذكرنــاه ونــروه مــا عــاد يســعنا الســكوت،
وال يكفينــا اإلنــكار بالقلــب ،وذلــك ألن النصيحــة واجبــة للمســلمني ،واألمر
باملعــروف شــعار املتقــن ،فأردنــا التشــبه بأهــل الفــاح بإعــان احلــق وإبطــال
الباطــل ،رغبــة بالثــواب وبالنجــاة يــوم احلســاب ،فعملنــا هــذه العجالــة ،وكتبنا
هــذه الرســالة ،وأســميناها:
«تنوير احللك يف بطالن دعوى إثبات الصوم باحلساب والفلك».

جعل اهلل فيها النفع العميم.ءامني.

فصل

يف وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

يقول اهلل تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ {سورة ءال عمران}.

ويقــول اهلل تعــاىل :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ {ســورة املائــدة}.
ِ
ـر ُه بِ َيـ ِـد ِهَ ،فـإِ ْن َل ْ َي ْسـتَطِ ْع
[مـ ْ
ـن َر َأى منْ ُكـ ْ
ويقــول النبــي ^َ :
ـم ُمنْ َكـ ًـرا َف ْل ُي َغـ ِّ ْ
ـف ا ِ
َفبِلِ َســانِ ِه َفـإِ ْن َل ْ َي ْسـتَطِ ْع َفبِ َق ْلبِـ ِـهَ ،و َذلِـ َ
ـك َأ ْض َعـ ُ
إليـ َـان] رواه مســلم.
ـده لتأمــر َّن باملعـ ِ
ويقــول النبــي ^[ :وا َّلــذي َن ْفــي بيـ ِ
ـروف ولتَنهـ ُـو َّن عــن
ُ
املنكـ ِـر أو ِ
أن يبعـ َ
ـتجاب
ـم عقا ًبــا منـ ُه ثــم تدعو َنـ ُه فــا يسـ
ليوشـك ََّن اهللُ ْ
ُ
ـث علي ُكـ ْ
ـم] رواه الرتمــذي وقــال حديــث حســن.
ل ُكـ ْ
ض اهلل َعنْـ ُه قــال :يــا أهيــا النــاس إنكــم لتقــرءون
وعــن أيب بكــر الصديــق َر ِ ِ
هــذه اآليــة :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ـاس إذا
ﮀ ﭼ {ســورة املائــدة} وإين ســمعت َر ُســول اهلل ^ يقــولَّ :
[إن النَّـ َ
ـم اهللُ بعقـ ٍ
يأخـ ُـذوا عــى يديـ ِـه َ
أوشـ َ
ـاب منـ ُه] رواه
رأوا ال َّظــامل َ فلــم ُ
ـك ْ
أن َي ُع ُ
مهـ ُ
أبــو داود والرتمــذي والنســائي بأســانيد صحيحــة.
والــرع الكريــم دعانــا إىل األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر وإىل إبطال
الباطــل وإحقــاق احلــق ،ولقــد كثــر املفتــون اليــوم يف الديــن بفتــاوى مــا َأنــزل
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اهلل هبــا مــن ســلطان ،وزاد االنحــراف وامتــد ،لذلــك كان ال بــد مــن تأليــف
هــذا املؤ َّلــف لبيــان احلــق مــن الباطــل والصحيــح مــن الزائــف.

فكيــف بأنــاس يف هــذا العــر ادعــوا العلــم وغشــوا النــاس وجعلــوا احلــق
باطــا والصحيــح فاســدا والســم عســا.

وإذا كان الرســول ^ قــال للخطيــب الــذي قــال :مــن يطــع اهلل ورســوله
فقــد رشــد ومــن يعصهــا فقــد غــوى[ :بِ ْئــس َ ِ
ـت] رواه مســلم،
ـب َأ ْنـ َ
اخلطيـ ُ
َ
وذلــك ألن اخلطيــب مجــع بــن اهلل والرســول بضمــر واحــد ،فقــال لــه النبــي
ــن َي ْع ِ
^ُ [ :ق ْ
ــص اهللَ َو َر ُســو َل ُه] فلــم يســكت النبــي ^ عــن هــذا
ــلَ :و َم ْ
األَمــر اخلفيــف الــذي ليــس فيــه كفــر وإرشاك ،فكيــف يســكت عمــن حيــرف
الديــن وينــر ذلــك بــن النــاس ،فهــذا َأجــدر بالتحذيــر والتنفــر منــه.

لــذا قــال العلــاء« :ومــن تصــدر للتدريــس والوعــظ وليــس هــو مــن أهلــه
ومل يؤ َمــن مــن اغــرار النــاس بــه يف تأويــل أو حتريــف ،فينكــر املحتســب عليــه
ويظهــر أمــره لئــا يغــر بــه» اهـــ.

ـن
[مـ ْ
وقــد ثبــت عــن رســول اهلل ^ أنــه حــذر ممــن غــش يف الطعــام فقــالَ :
َغـ َّ
ـس ِمنِّــي] رواه مســلم.
ـش َف َل ْيـ َ

وليــس ردنــا عــى بعــض املنحرفــن يف هــذا الكتــاب مــن الغيبــة املحرمــة إنــا
هــو مــن التحذيــر الواجــب.

فقــد ثبــت يف صحيــح مســلم عــن فاطمــة بنــت قيــس أهنــا قالــت لرســول
ان َو َأ َبــا َج ْهـ ٍم َخ َط َبـ ِ
اهلل ^ :إن ُم َع ِ
او َيـ َة بـ َن َأ ِب ُسـ ْف َي َ
ـان ،فقــال رســول اهلل ^:
ـن َعاتِ ِقـ ِـهَ ،و َأ َّمــا ُم َع ِ
َ
ـوك الَ َمـ َ
او َيـ ُة َف ُص ْع ُلـ ٌ
[أ َّمــا َأ ُبــو َج ْهـ ٍم َفـ َ
ـال
ا َي َضـ ُـع َع َصــا ُه َعـ ْ
ِ ِ
ـن َز ْيـ ٍـد].
ـام َة ْبـ َ
َلـ ُه ،انْكحــي ُأ َسـ َ

فــإذا كان الرســول ^ حــذر فاطمــة بنــت قيــس منهــا وذكرمهــا يف خلفهــا
بــا يكرهــان هلذيــن الســببنيَ ،أحدمهــا :كــون معاويــة شــديد الفقــر ال يقــوم
بحاجتهــا بأمــر النفقــة ،والثــاين :أن أبــا جهــم يكثــر رضب النســاء.
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هــذا وقــد حــذر الشـــافعي مــن حفــص الفــرد أمـــام مجــع وقــال لــه « :لقـــد
كفــرت بــاهلل العظيــم» ،وقـــال يف معــارصه حـــرام بــن عثمـــان -وكـــان يــروي
احلديــث ويكــذب« :-الروايــة عــن حــرام حـــرام» ،وقــد جــرح اإلمـــام مالــك
يف بلد ّيــه ومعــارصه ابــن إســحاق فقـــال فيــه« :كــذاب» ،وقــال اإلمــام أمحــد:
«الواقــدي ركــن الكــذب».

والغــرض مــن ذلــك كلــه حفــظ الرشيعــة ألنــه لــوال جتنــب الــرواة الذيــن ال
يســتحقون أن يــروى عنهــم لضــاع الديــن.

قــال اإلمــام النــووي املتــوىف ســنة  676هـــ يف رشح صحيح مســلم ج22/2
بــاب وجـــوب األمــر باملعــروف والنهــي عن املنكــر (طبــع دار الفكــر) يف معنى
قولــه تعـــاىل :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
الصحيــح عنــد املح ِّققــن يف معنــى اآليــة :أنَّكــم
ﮀ ﭼ مــا نصــه« :املذهــب َّ
يرضكــم تقصــر غريكــم ،مثــل قولــه تعــاىل :ﭽﯸ
إذا فعلتــم مــا ُك ِّل ْف ُتـ ْ
ـم بــه فــا ّ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ {ســورة األنعــام} وإذا كان كذلــك فمـ َّـا ك ّلــف بــه األمــر
ـب بعــد
باملعــروف والنَّهــي عــن املنكــر ،فــإذا فعلــه ومل يمتثــل املخاطــب فــا َع َتـ َ
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ذلــك عــى الفاعــل لكونــه أ َّدى مــا عليــه».

خيتــص األمــر
ثــم قــال يف الصحيفــة التــي تليهــا« :قــال العلــاء :وال
ُّ
باملعــروف والنَّهــي عــن املنكــر بأصحــاب الواليــات ،بــل ذلــك جائــز آلحــاد
املســلمني ،قــال إمــام احلرمــن :والدَّ ليــل عليــه إمجــاع املســلمني» اهـــ.

العلــم وخــاف أن يتــرر املتفقــه بذلــك فعليــه نصيحتــه ببيــان حالــه بــرط أن
يقصــد النصيحــة» اهـــ.

وقــد قـــال اإلمــام التـــابعي اجلـــليل حممــد بــن ســرين ريض اهلل عنــه املتــوىف
ســنة 110هـــ« :إن هــذا العلــم ديــن فانظــروا عمــن تأخــذون دينكــم» رواه
مســلم يف مقدمــة صحيحــه.
وقــال اإلمــام عبــد اهلل بــن املبــارك ريض اهلل عنــه املتــوىف ســنة  181هـــ:
«اإلســناد مــن الديــن ولــوال اإلســناد لقــال مــن شــاء مــا شــاء» رواه مســلم
يف مقدمــة صحيحــه.

وقــال اإلمــام النــووي يف كتابــه ريــاض الصاحلــن ،كتــاب األمــور املنهــي
عنهــا ،بــاب مــا يبــاح مــن الغيبــة مــا نصــه:
«اعلــم أن الغيبــة تبــاح لغــرض صحيــح رشعــي ال يمكــن الوصــول إليــه
إال هبــا ،وهــو بســتة أســباب» وعــد منهــا:

«حتذيــر املســلمني مــن الــر ونصيحتهــم ،وذلــك مــن وجــوه منهــا جــرح
املجروحــن مــن الــرواة والشــهود وذلــك جائــز بإمجــاع املســلمني ،بــل واجــب
للحاجــة».
ثــم قــال« :ومنهــا إذا رأى متفقهــا يــردد إىل مبتــدع أو فاســق يأخــذ عنــه
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فصل

يف وجوب لزوم إمجاع املسلمني

قـــال القرطبــي املتــوىف ســنة  671هـــ يف تفســره ج( 386/5دار الكتــاب
العــريب) مـــا نصــه« :قــال العلــاء يف قولــه تعــاىل ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ {ســورة النســاء} دليــل عــى صحــة القول باإلمجــاع» اهـ.
وقــال النــووي عنــد رشحــه احلديــث الــذي رواه مســلم« :ال تــزال طائفــة
مــن أمتــي ظاهريــن عــى احلــق ال يرضهــم مــن خذهلــم حتــى يــأيت أمــر اهلل
وهــم كذلــك» ج(67/13دار الفكــر) مــا نصــه« :وفيــه دليــل لكــون اإلمجــاع
حجــة ،وهــو أصــح مــا اســتدل بــه لــه مــن احلديــث» اهـــ.
وقــال اإلمــام الشــافعي يف كتابــه الرســالة ص ( 403املكتبــة العلميــة) ،مــا
نصــه« :وأمــر رســول ^ بلــزوم مجاعــة املســلمني ممــا حيتــج بــه يف أن إمجــاع
املســلمني الزم» اهـــ.

وقــال احلافــظ اخلطيــب البغــدادي املتــوىف ســنة  463هـــ يف الفقيــه واملتفقــه
ج( 154/1دار الكتــب العلميــة) مــا نصــه« :إمجــاع أهــل االجتهــاد يف كل
عــر حجــة مــن حجــج الــرع ودليــل مــن أدلــة األحــكام املقطــوع عــى
مغيبــه» اهـــ.
هــذا وقــد ثبــت عــن أمحــد بــن حنبــل القــول باإلمجــاع يف مســائل عديــدة
منهــا مــا نقلــه عنــه أبــو الفضــل التميمــي رئيــس احلنابلــة ببغــداد ،ومنهــا مــا
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نقلــه عنــه اإلمــام احلافــظ املجتهــد ابــن املنــذر يف كتابــه األوســط ،ومنهــا مــا
نقلــه عنــه احلافــظ ابــن اجلــوزي ،ومنهــا مــا نقلــه عنــه احلافــظ البيهقــي فــا
ـت إىل قــول بعــض املشــبهة عــن أمحــد أنــه قــال« :مــن ادعــى اإلمجــاع فقــد
ُيلتفـ ُ
كــذب» ،فهــذا نفــي يف مقابــل إثبــات ،فــا يصــح هــذا القــول عــن اإلمــام
أمحــد.

ويكفــي يف الــرد عــى منكــر اإلمجــاع مــا ذكــره اإلمــام أبــو منصــور عبــد
القاهــر البغــدادي املتــوىف ســنة  429هـــ يف كتابه الفــرق بني الفــرق ص -327
( 328داراملعرفــة) ونصــه« :واتفقــوا  -أي أهــل الســنة واجلامعــة  -عــى أن
أصــول أحــكام الرشيعــة :القــرءان ،والســنة ،وإمجــاع الســلف» اهـــ ثــم قــال:
«وأكفــروا الن َّظــام يف إنــكاره حجــة اإلمجــاع وحجيــة التواتــر ،وقولــه بجــواز
اجتــاع األمــة عــى الضاللــة» اهـ.

ويف إحــكام الفصــول يف أحــكام األصــول ،أليب الوليــد الباجــي املتــوىف
ســنة  474هـــ ص  437ومــا بعدهــا( ،دار الغــرب اإلســامي)« :القــول يف
اإلمجــاع وأحكامــه ،فصــل :إذا ثبــت ذلــك فــإن الــذي يــدل عــى أن األمــة ال
جتتمــع عــى خطــإ مــن جهــة الســمع أمــران :الكتــاب والســنة .والــذي يــدل
عــى ذلــك مــن الكتــاب قولــه تعــاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﭼ {ســورة النســاء} ووجــه االســتدالل مــن اآليــة أنــه تعــاىل تو َّعــد عــى
اتبــاع غــر ســبيل املؤمنــن ،وذلــك يقتــي كونــه أمــر باتبــاع ســبيل املؤمنــن.
روي مــن األخبــار املتظاهــرة
وممــا يــدل عــى ذلــك مــن جهــة الســنة مــا َ
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واملتواتــرة املعنــى عــن الرســول ^ يف صحــة اإلمجــاع ونفــي اخلطــإ عــن أهلــه
ووجــوب اتباعهــم وتعظيــم القــول والشــأن يف مفارقتهــم وكــون الــرواة لذلك
مــن ج َّل ِ
ــة الصحابــة املشــهورين ،فمنهــم عمــر وعبــد اهلل بــن مســعود وأبــو
ُ
ـدري وأنــس بــن مالــك وعبــد اهلل بــن عمــرو وأبــو هريــرة وحذيفــة
ســعيد اخلـ ّ
ـي ^ اهـــ.
بــن اليــان وغريهــم ممــن روى ذلــك عــن النبـ ّ

ويف أصــول الرسخــي ،أليب حممــد الرسخــي املتــوىف ســنة  490هـــ ج1
( 296/دار املعرفــة)« :فصــل يف بيــان أن إمجــاع هــذه األمــة موجــب للعلــم
قطعا...،ومــن أنكــر كــون اإلمجــاع حجــة موجبــة للعلــم فقــد أبطــل أصــل
الديــن فــإن مــدار أصــول الديــن ومرجــع املســلمني إىل إمجاعهــم فاملنكــر
لذلــك يســعى يف هــدم أصــل الديــن» اهـــ.
وجنــة ا ُملناظــر يف أصــول الفقــه عــى مذهب اإلمــام أمحد
ويف روضــة الناظــر ُ

ومعرفــة أحــوال رجــال اإلســناد ومعرفــة الناســخ واملنســوخ والعــام واخلــاص
واملطلــق واملقيــد ومــع إتقــان اللغــة العربيــة بحيــث إنــه حيفــظ مدلــوالت
ألفــاظ النصــوص عــى حســب اللغــة التــي نــزل هبــا القــرءان ومعرفــة مــا أمجــع
عليــه املجتهــدون ومــا اختلفــوا فيــه ألنــه إذا مل يعلــم ذلــك ال يؤ َمــن عليــه أن
خيــرق اإلمجــاع أي إمجــاع مــن كان قبلــه ويشــرط فــوق ذلــك رشط وهــو ركــن
عظيــم يف االجتهــاد وهــو فقــه النفــس أي قــوة الفهــم واإلدراك وتشــرط
العدالــة وهــي الســامة مــن الكبائــر ومــن املداومــة عــى الصغائــر بحيــث
تغلــب عــى حســناته مــن حيــث العــدد ،كــا بــن ذلــك علــاء األصــول ومنهــم
بــل هــو رأســهم اإلمــام الشــافعي ريض اهلل عنــه يف كتابــه الرســالة.

احلنفــي
اجلصــاص
ويف أحــكام القــرءان لإلمــام أيب بكــر أمحــد الــرازي َّ
ّ
املتــوىف ســنة  370هـــ ج( 124 /1دار الفكــر)« :بــاب القــول يف صحــة
اإلمجــاع ،قولــه تعــاىل :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﮛ ﭼ {ســورة البقــرة} ويف هــذه اآليــة
دالل ـ ٌة عــى صحــة إمجــاع األ َّمــة».

ـديس
بــن حنبــل رمحــه اهلل للفقيــه موفــق الديــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن قدامــة املقـ ّ
املتــوىف ســنة  620هـــ ص ( 116دار الكتــاب)« :فصــل :األصــل يف اإلمجــاع.
ومعنــى اإلمجــاع يف الــرع اتفــاق علــاء العــر مــن أمــة حممــد ^ عــى أمــر
مــن أمــور الديــن ووجــوده متصــور» .ثــم قــال« :ويعــرف اإلمجــاع باألخبــار
واملشــافهة فــإن الذيــن يعتــر قوهلــم يف اإلمجــاع هــم العلــاء املجتهــدون وهــم
مشــتهرون معروفــون فيمكــن تعــرف قوهلــم مــن اآلفــاق» اهـ.

ثــم قــال ج« :127 /1ويف اآليــة داللــة عــى َّ
كفــر ُه نحــو
أن مــن ظهــر ُ
املشــبهة ومــن رصح باجلــر وعــرف ذلــك منــه ،ال ُي ْعتَــدُّ بــه يف اإلمجــاع،
وكذلــك مــن ظهــر فســقه اليعتــد بــه يف اإلمجــاع» اهـــ.
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واملجتهــد مــن لــه أهليــة اســتخراج األحــكام مــن الكتــاب والســنة بــأن
يكــون حافظــا آليــات األحــكام وأحاديــث األحــكام ومعرفــة أســانيدها

ممزوجــا
قــال الزركــي املتــوىف ســنة 794هـــ يف كتابــه تشــنيف املســامع
ً
باملتــن ج( 94/3مؤسســة قرطبــة) مــا نصــه(« :ص) وإنــه – أي اإلمجــاع –

ال خيتــص بالصحابــة خال ًفــا للظاهريــة( ،ش) ألن األدلــة عــى كــون اإلمجــاع
حجــة ال تُفـ ّـرق بــن عــر وعــر» اهـــ.
وأمــا حكــم جحــد املجمــع عليــه ففيــه تفصيــل ذكــره تــاج الديــن الســبكي
املتــوىف ســنة  771هـــ يف مجــع اجلوامــع يف أصــول الفقــه ،فقــال مــا نصــه:
«جاحــد املجمــع عليــه املعلــوم مــن الديــن بالــرورة كافــر قطعــا وكــذا
املشــهور املنصــوص يف األصــح ويف غــر املنصــوص تــردد ،وال يكفــر جاحــد
اخلفــي ولــو منصوصــا» .قــال شـــارحه الزركــي يف تشــنيف املســامع« :لكــن
حيكــم بضاللــه وخطئــه» اهـــ.

هــذا وقــد نقــل حجيــة اإلمجــاع ووجــوب اتباعــه وتضليــل مــن خالفــه
خلــق كثــر مــن العلــاء والفقهــاء واملحدثــن واألصوليــن ،فلرياجــع الطالــب
للحــق ذلــك يف بطــون الكتــب.

فصل

يف كيفية ثبوت الصوم من أحاديث رسول اهلل ^

ِ
ـم َّ
أن هــؤالء الذيــن اعتمــدوا احلســاب إلثبــات شــهر الصيــام خالفــوا
ل ُي ْع َلـ ْ
أحاديــث كثــرة لرســول اهلل ^  ،ولــو تصفــح املســلم أي كتــاب مــن كتــب
احلديــث املشــهورة ونظــر يف بــاب الصيــام لوجــد خمالفتهــم رصحيــة َج ِل َّيــ ًة
ولتعجــب وتســاءل بــأي وجــه يلقــى هــؤالء رســول اهلل ^ يــوم القيامــة وهــم
َيدَّ عــون اتِّباعــه ثــم َيـ ُـر ُّدون حديثــه ويرفضونــه؟
وإليك أهيا الطالب للحق طائفة من هذه األحاديث الرصحية:

• روى البخـــاري عــن عـــبد اهلل بــن عمـــر ريض اهلل عنهــا أن رســـول اهلل
ِ
ِ
َّ
ـم
^ قـــال:
ـر َ
ومــوا َح َّتــى َتـ َـر ْو ُه َف ـإِ ْن ُغـ َّ
ون َل ْي َل ـ ًة َفــا ت َُص ُ
[الشـ ْـه ُر ت ْسـ ٌـع َوعـ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ـن] اهـــ.
ـم َف َأكْم ُلــوا ا ْلعــدَّ َة َثالثـ َ
َع َل ْي ُكـ ْ

ِ
ِ
ون َفـ َ
ّ
ومــوا َح ّتــى َتـ َـر ْو ُه
• ويف لفــظ أليب داود :
ـر َ
ا ت َُص ُ
[الشـ ْـه ُر ت ْسـ ٌـع َوعـ ْ ُ
ِ
ـن] اهـــ.
َوالَ ُت ْفطِـ ُـروا َح ّتــى َتـ َـر ْو ُه َفـ ْ
ـم َفا ْقــدُ ُروا َلـ ُه َثالَثـ َ
ـم َع َل ْي ُكـ ْ
ـإن ُغـ ّ

وأمــا هــؤالء فقالــوا بــل نصــوم رأينــاه أو مل نــره ،غــم علينــا أو مل يغــم ،طاملــا
ـي بذلك !!
أخربنــا الفلكـ ّ

َّســائي عــن ابــن عبــاس عــن رســول اهلل ^ أنــه قــال[ :إ َذا
• وروى الن
ّ
ر َأي ُتـ ِ
ـم َف َأك ِْم ُلــوا ا ْل ِعــدّ َة
ومــوا َوإ َذا َر َأ ْيت ُُمــو ُه َف َأ ْفطِـ ُـروا َفـ ْ
ـم َع َل ْي ُكـ ْ
ـإن ُغـ ّ
ـم ْالـاَل َف ُص ُ
َ ْ ُ
ِ
ـن] اهـ.
َثالَثـ َ
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• ويف موطــأ مالــك ومســند الشــافعي عــن رســول اهلل ^ أنــه َقـ َ
ـال[ :ال
ِ
ِ
ـم َف َأك ِْم ُلــوا
ـم َع َل ْي ُكـ ْ
ومــوا حتــى َتـ َـر ُوا اهلـا ََل وال ُت ْفطـ ُـروا حتــى َتـ َـر ْو ُه َفـإِ ْن ُغـ ّ
ت َُص ُ
ِ
ِ
ـن] اهـ.
العــدَّ َة َثالَثـ َ

• وروى أمحــد يف مســنده ومســلم يف صحيحــه والنســائي وابــن ماجــه يف
ســننهام مــن حديــث أيب هريــرة قــال :قــال رســول اهلل ^[ :إ َذا ر َأي ُتــم ْ ِ
الـا ََل
َ ْ ُ
ِ
ـن َي ْو ًمــا] اهـ.
ومــوا َوإ َذا َر َأ ْيت ُُمــو ُه َف َأ ْفطِـ ُـروا َفـ ْ
ومــوا َثالَثـ َ
ـم َف ُص ُ
ـم َع َل ْي ُكـ ْ
ـإن ُغـ ّ
َف ُص ُ
وأما هم فقالوا ال عربة بالرؤية ولو ذكرها رسول اهلل !!
والعربة بقول املو ّق ِ
ت ولو مل يذكره رسول اهلل !!

• وروى أمحــد ومســلم وأبــو داود والنســائي عــن رســول اهلل ^ أنــه َقـ َ
ـال:
َــذا َو َهك َ
َــذا َو َهك َ
ــه ُر َهك َ
ــبَّ ،
َــذا]
الش ْ
ُــب َوالَ ن َْح ُس ُ
[إِنَّــا ُأ َّمــ ٌة ُأ ِّم َّيــ ٌة الَ َن ْكت ُ
و َع َقــدَ ِوهك َ
وهك َ
ــه ُر َهك َ
اإل ْ َبــا َم يف الثالثــةَّ -
َــذا َي ْعنِــيَ :تَــا َم
َــذا َ
َــذا َ
والش ْ
ــن.
َثالَثِ َ

ـب َّ
الشـ ْـه ُر َهك ََذا
ـب َوال ن َْح ُسـ ُ
• ويف روايــة البخــاري[ :إِ َّنــا ُأ َّمـ ٌة ُأ ِّم َّيـ ٌة ال َن ْك ُتـ ُ
َو َه َكـ َـذا َي ْعنِــي َمـ َّـر ًة تِ ْسـ َع ًة َو ِع ْ ِ
ـن] اهـ.
شيـ َن َو َم َّر ًة َثالثِـ َ
قــال القــايض عيــاض املتــوىف ســنة 544هـــ يف كتابــه إكــال املعلــم بفوائــد
مســلم ج 15-14/4طبــع دار الوفــاء ،كتــاب الصيــام بــاب وجــوب صــوم
رمضــان لرؤيــة اهلــال والفطــر لرؤيــة اهلــال وأنــه إذا غــم يف أولــه أو ءاخــره
أكملــت عــدة الشــهر ثالثــن يومــا ،يف شـــرح قولــه ^ إ َّنــا أمــة أميــة ال نكتــب
وال نحســب الشــهر هكــذا وهكــذا وهكــذا مــا نصــه« :وإنــا وصفهــم بذلــك
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طرحــا لالعتــداد باملنــازل وطــرق احلســاب الــذي يقــول عليــه األعاجــم يف
ً
صومهــا وفطرهــا» ثــم قــال« :فهــذا يبــن أن الشــهر يكــون مــرة ثالثــن ومــرة
تســعا وعرشيــن» اهـ.

نقــول :كالم القــايض عيــاض هــذا فيــه الــرد عــى هــؤالء الذيــن أنكــروا
أن يكــون معنــى احلديــث تــرك االعتــاد عــى احلســاب وأن يكــون معنــى
قولــه [الشــهر هكــذا وهكــذا] أن الشــهر يكــون مــرة ثالثــن ومــرة تســعا
وعرشيــن اهـــ.
ـقالين املتــوىف ســنة 852هـــ يف فتــح البــاري
وقــال احلافــظ ابــن حجــر العسـ ّ
بــرح صحيــح البخــاري طبــع دار املعرفــة ج  127/4يف رشحه هلــذا احلديث
مــن كتــاب الصــوم بــاب قــول النبــي ^[ :ال نكتــب وال نحســب]:
«واملــراد باحلســاب هنــا حســاب النجــوم وتســيريها ،ومل يكونــوا يعرفــون
مــن ذلــك أيضــا إال النـــزر اليســر ،فعلــق احلكــم بالصــوم وغــره بالرؤيــة
لرفــع احلــرج عنهــم يف معانــاة حســاب التســيري واســتمر احلكــم يف الصــوم
ولــو حــدث بعدهــم مــن يعــرف ذلــك ،بــل ظاهــر الســياق يشــعر بنفــي تعليــق
احلكــم باحلســاب أصــا ،ويوضحــه قولــه يف احلديــث املــايض[ :فــإن غــم
عليكــم فأكملــوا العــدة ثالثــن] ومل يقــل فســلوا أهــل احلســاب ،واحلكمــة
فيــه كــون العــدد عنــد اإلغــاء يســتوي فيــه املكلفــون فريتفــع االختــاف
والنـــزاع عنهــم» اهـ.
ـطالين املتــوىف ســنة 923هـــ يف إرشــاد الســاري يف رشح هــذا
وقــال القسـ
ّ
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ــف يف
احلديــث مــن كتــاب الصــوم ج( 527 /4دارالفكــر)« :فلــم ُن َك َّل ْ
تعريــف مواقيــت صومنــا وال عبادتنــا مــا نحتــاج فيــه إىل معرفــة حســاب وال
ـور ظاهـ ٍ
كتابــة إنــا ربطــت عبادتنــا بأعــا ٍم واضحـ ٍـة وأمـ ٍ
ـرة الئحـ ٍـة يســتوي يف
ـاب وغريهــم» اهـــ.
معرفتهــا احلُ َّسـ ُ

ـي اهلل ،وكيــف
فتأ َّمــل أخــي املســلم كيــف أمهــل هــؤالء املدَّ ُعــون حديــث نبـ ّ
واد وهــم يف ٍ
أن علــاء اإلســام وحفا َظـه يف ٍ
واد ءاخـ َـر .فــا حــول وال قــوة إالّ
ُ
بــاهلل العــي العظيــم.
• وروى البخــاري عــن رســول اهلل ^ أنــه َق َ
ومــوا لرؤيتــه
ــالُ :
[ص ُ
َ ِ
ــروا لرؤيتــه فــإن غبــي عليكــم فأكملــوا عــدة شــعبان ثالثــن] .ويف
وأ ْفط ُ
روايــة مســلم[ :صومــوا لرؤيتــه َ ِ
ـم َّ
الشـ ْـه ُر
ـي َع َل ْي ُكـ ُ
وأ ْفطـ ُـروا لـــرؤيته َفـإِ ْن ُغ ِّمـ َ
ُ ُ
ِ
ومــوا لرؤيتــه َ
ـإن
ـن] .ويف روايـــة ملســـلم
وأ ْفطِـ ُـروا لرؤيتــه فـ ْ
َف ُعـــدُّ وا َثالَثـ َ
ُ
[فص ُ
ِ
ـي عليكــم فاقــدُ ُروا ل ـ ُه ثالثــن] اهـــ.
ُأ ْغمـ َ

• ويف روايــة أمحــد والنســائي وغريمهــا عــن رســول اهلل ^ أنــه َق َ
ــال:
ِ
ِ
ِ
ومــوا لرؤيتــه َ
ـن]
وأ ْفطِـ ُـروا لرؤيتــه َفـ ْ
ـم َف َأكْم ُلــوا ا ْلعــدّ َة َثالَثـ َ
ُ
ـم َع َل ْي ُكـ ْ
ـإن ُغـ ّ
[ص ُ
اهـ .

• وروى مســلم عــن رســول اهلل ^ أنــه َقـ َ
ـان بِ َصـ ْـو ِم
ـال[ :الَ َت َقدَّ ُمــوا َر َم َضـ َ
َيـ ْـو ٍم َوالَ َي ْو َمـ ْ ِ
َان َي ُصــو ُم َص ْو ًمــا َف ْل َي ُص ْمـ ُه] اهـــ.
ـن إِالَّ َر ُجـ ٌـل ك َ
الشـ ْـه َر بِ ِص َيــا ِم َيـ ْـو ٍم َوالَ َي ْو َمـ ْ ِ
• ويف روايــة أيب داود[ :الَ ُت َقدّ ُمــوا ّ
ـن إالّ أن
ومــوا حتّــى
َيك َ
ومــ ُه َ
ــم ُص ُ
َــر ْو ُه ُث ّ
ومــوا حتــى ت َ
ُــم َوال ت َُص ُ
أحدُ ك ْ
ــىء َي ُص ُ
ُــون َش ٌ
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ِ
ِ
ِ
ـم أ ْفطِـ ُـروا َو ّ
الشـ ْـه ُر تِ ْسـ ٌـع
َتـ َـر ْو ُهَ ،فـ ْ
ـإن َحــال ُدو َن ـ ُه َغ َم َم ـ ٌة َف َأتّــوا ا ْلعــدّ َة َثالَثـ َ
ـن ُثـ ّ
ِ
ون] اهـــ.
ـر َ
َوعـ ْ ُ

فانظــر رمحــك اهلل تعــاىل بتوفيقــه كيــف هنــى رســول اهلل ^ عــن الصيــام
مــن غــر مراعــاة الرؤيــة أو اســتكامل شــعبان ثالثــن عنــد عدمهــا ،وكيــف َعــدَّ
ذلــك تقد ًمــا لرمضــان ومنــع منــه .فســبحان اهلل العظيــم ،أمــر َي ُعــدُّ ُه رســول اهلل
^ حرامـ ًا هــل جيــرؤ بعــد العلــم بــه مــن عنــده مســكة مــن علــم وتقــوى عــى
اعتبــاره حــاالً؟!!
ـقالين يف فتــح البــاري مــن كتــاب الصــوم
قــال احلافــظ ابــن حجــر العسـ
ّ
بــاب ال يتقــدم رمضــان بصــوم يــوم وال يومــن ج « :128/4فــإن صومــه
مرتبــط بالرؤيــة فــا حاجــة إىل التكلــف» اهـــ.
القسطالين يف رشحه عىل البخاري ج  527 / 4وأقره اهـ.
ونقله عنه
ّ

وقــال القســطالين يف رشح البخــاري ج 521/4بــاب قــول النبــي [إذا
رأيتــم اهلــال فصومــوا]« :قــال الشــافعية :وال عــرة بقــول املنجــم فــا جيــب
بــه الصــوم وال جيــوز ،واملــراد بآيــة ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ {ســورة
النحــل} االهتــداء يف أدلــة القبلــة» اهـــ.

جل َّصــاص املتــوىف ســنة 370
وقــال الشــيخ اإلمــام أبــو بكــر أمحــد الـ ّـر ّ
ازي ا َ
هـــ يف أحــكام القــرءان ســورة البقــرة ج( 279/ 1دار الفكــر) مــا نصــه« :
قــول رســول اهلل ^ [صومــوا لرؤيتــه] ،موافــق لقولــه تعــاىل :ﭽ ﮮ
ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯮ ﭼ {ســورة البقــرة} واتفــق
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املســلمون عــى معنــى اآليــة واخلــر يف اعتبــار رؤيــة اهلــال يف إجيــاب صــوم
رمضــان ،فــدل عــى أن رؤيــة اهلــال هــي شــهود الشــهر» اهـــ.

• َ
النبــي ^ عــى مراعــاة الرؤيــة حتــى إنــه عندمــا قــال بعــض
وشــدَّ َد
ُّ
التـــابعني هــو ابــن ليلتــن  -أي اهلــال  -وقــال بعضهــم ابــن ثــاث ســأهلم
أي ليلــة رأيتمــوه  -فقالــوا ليلــة كــذا وكــذا فقــالَّ :
«إن رســول
ابــن عبــاس ّ -
[إن اهللَ مــدَّ ُه للرؤيــة  -أي أطــال مدتــه إىل الرؤيــة َ -ف ُهـ َـو لِ َل ْي َلـ ٍـة
اهلل ^ قــالَّ :
َر َأ ْيت ُُمــو ُه] اهـــ رواه مســلم.
فهــذا الــكالم مــن رســول اهلل ^ ٍ
كاف يف هــدم كل مــا قالــوه مــن اعتبــار
احلســاب لــو كانــوا يعلمــون.

وليــس لــكالم أحــد يف مقابــل كالم رســول اهلل اعتبــار ،وال يــرك قــول
خــر اخللــق لقــول زيــد وعمــرو ،وال جيــوز ملــن َيدَّ عــي اإلســام أن ُي ْعـ ِـر َض
عــن نــص رســول اهلل ^ لِ َيتَّبــع خطــرات فــؤاده ووسوســات قرينــه.

كيــف وقــد قــال ^[ :مــا مــن أحــد منكــم إال يؤخــذ مــن قولــه ويــرك
الطــراين يف األوســط وحســنه احلافــظ العراقــي.
غــر رســول اهلل] رواه
ّ

وقــال مالــك ريض اهلل عنــه« :كلنــا را ٌّد ومــردو ٌد عليــه إال صاحــب هــذا
القــر ^» اهـ.
الشــافعي قــول أهــل اهليئــة دليــ ً
ا يف مثــل هــذه
ولــذا مل يعتــر اإلمــام
ّ
املســائل.

العســقالين يف الفتــح كتــاب الكســوف بــاب
قــال احلافــظ ابــن حجــر
ّ

20

الصــاة يف كســوف الشــمس ج 529/2مــا نصــه« :وفيــه ر ٌّد عــى أهــل اهليئــة

الشــافعي
ألهنــم يزعمــون أنــه ال يقــع يف األوقــات املذكــورة ،وقــد فــرض
ّ
وقــوع العيــد والكســوف م ًعــا ،واعرتضــه بعــض مــن اعتمــد عــى قــول أهــل
ـافعي لدفــع قــول املعــرض فأصابــوا» اهـــ.
اهليئــة ،وانتــدب أصحــاب الشـ ّ

قلنــا :وقــد قيــل يف تعريــف علــم اهليئــة هــو معرفــة تركيــب األفــاك
وهيئتهــا ،وقيــل هــو علــم الفلــك.

وقــال احلافــظ الفقيــه حممــد مرتــى الزبيــدي املتــوىف ســنة  1205هـــ يف
كتابــه إحتــاف الســادة املتقــن بــرح إحيــاء علــوم الديــن كتــاب أرسار الصــوم
الفصــل األول ج 4ص 333طبــع دار الكتــب العلميــة مــا نصــه« :وقــال
أصحابنــا :وال يثبــت (صيــام رمضــان) بقــول املوقتــن وإن كانــوا عــدوال يف
الصحيــح وعليــه اتفــاق أصحــاب أيب حنيفــة ،وعــزاه الــويل العراقــي (املتــوىف
ســنة 826هـــ) إىل مجهــور أصحــاب الشــافعي ورصح بــأن احلكــم إنــا يتعلــق
بالرؤيــة دون غريهــا وبــه قــال مالــك وأبــو حنيفــة والشــافعي ومجهــور العلــاء
مــن الســلف واخللــف اهـــ ولعــدم جــواز األخــذ بقوهلم قالــوا جيب عــى الناس
وجــوب كفايــة أن يلتمســوا هــال شــهر رمضــان ليلــة الثالثــن مــن شــعبان
كــا ســبق ويف فتــح البــاري ظاهــر ســياق قولــه ^ [ :فإنــا أمــة أميــة ال نكتــب
وال نحســب] يشــعر بنفــي تعليــق احلكــم بحســاب النجــوم أصــا ويوضحــه
قولــه يف احلديــث اآلخــر [فــإن غــم عليكــم فأكملــوا العــدة ثالثــن] ومل يقــل
اســألوا أهــل احلســاب اهـــ وممــا يــدل عــى عــدم الرجــوع إىل قوهلــم مــا ورد من
حديــث أيب هريــرة عنــد أصحــاب الســنن واحلـــاكم [مــن أتــى كاهنــا أو عرافا
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فصدقــه بــا يقــول فقــد كفــر بــا أنــزل عــى حممــد ^] ثــم قــال« :والكاهــن
مــن يقــي بالغيــب أو يتعاطــى اخلــر عن املســتقبالت ،والعـ ّـراف مــن يتعاطى
معرفــة اخلبيئــة واملــروق والضالــة وهــو واملنجــم والرمــال وطــارق احلــى
داخلــون يف لفــظ الكاهــن والــكل مذمــوم رش ًعــا» اهـــ كالم الزبيــدي.

فمــن تبــع أهــل العلــم والفضــل فإنــه يــرب مــاء زالالً صافيــ ًا عــن
القــذى وســامل ًا عــن الــرر ،ومــن كــرع مــن املــاء العكــر فــا يلومــن إال
نفســه.

فصل

يف نصوص علامء املذاهب األربعة يف كيفية ثبوت الصوم

ال خيتلــف اثنــان مــن املســلمني يف أن كيفيــة حتديــد دخــول شــهر رمضــان
وانتهائــه مــن وظيفــة الفقهــاء وشــغل العلــاء وأهنــم املرجــع يف ذلــك.

وقــد اتفــق علــاء املذاهــب األربعــة وغريهــم عــى أن األصــل يف حتديــد
أول رمضــان هــو التــايل:
ُيرا َقــب اهلــال بعــد غــروب شــمس التاســع والعرشيــن مــن شــعبان فــإن
ُ
ُ
اهلــال يكــون اليــوم
ــر
ُرئــي
اهلــال كان اليــو ُم التــايل أول رمضــان ،وإن مل ُي َ
التــايل الثالثــن مــن شــعبان والــذي بعــده هــو أول أيــام رمضــان.
عــى ذلــك درج املســلمون يف كل بــاد الدنيــا ،وبذلــك أفتــى الفقهــاء
ونصــوا أن العمــدة عــى هــذا وأنــه ال التفــات إىل أقــوال أهــل احلســاب
والفلكيــن وال عــرة بكالمهــم لتحديــد ابتــداء الصيــام أو انتهائــه.

وقــد قــال الشــيخ عبــد الباســط األنــي يف تقويــم (اإلقبــال) الصــادر ســنة
1328هـــ املوافــق لســنة « :1909أمــا أوائــل الشــهور وثبوهتــا فهــي راجعة إىل
الرشيعــة وهــى رؤيــة اهلــال ال عــى التوليــد واحلســاب» اهـــ.
من أقوال املذهب الشافعي

 )1قــال اإلمــام النــووي الشــافعي املتــوىف ســنة  676هـــ يف كتابــه روضــة
الطالبــن مــن كتــاب الصيــام ج 236/2طبــع دار الفكــر« :ال جيب ممــا يقتضيه
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حســاب املنجــم الصــوم عليــه وال عــى غــره» اهـــ.

ـافعي املتــوىف ســنة  971هـــ يف فتاويــه
ـي الشـ ّ
 )2وقــال شــهاب الديــن الرمـ ّ
املشــهورة يف معــرض كالمــه عــن ابتــداء شــهر الصيــام ج 59/2هبامــش
الفتــاوى الكــرى للهيتمــي (دار الفكــر)« :إن الشــارع مل يعتمــد احلســاب بــل
ألغــاه بالكليــة بقولــه [نحــن أمــة أميــة ال نكتــب وال نحســب ،الشــهر هكــذا
وهكــذا]» اهـــ.
 )3ونقلــه عنــه ولــده شــمس الديــن الرمــي الشــافعي املتــوىف ســنة 1004
هـــ يف رشح املنهــاج كتــاب الصيــام ج ( 153/3دار الفكــر) وأقــره.

 )4ويف كتــاب أســنى املطالــب رشح روض الطالــب لزكريــا األنصــاري
املتــوىف ســنة  925هـــ يف مذهــب اإلمــام الشــافعي ج( 410/1املكتبــة
اإلســامية) مــا نصــه« :وال عــرة باملنجــم (أي بقولــه) فـــا جيــب بــه الصـــوم
وال يـــجوز واملـــراد بآيــة :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ {ســورة النحــل}
االهتــداء يف أدلــة القبلــة ويف الســفر» اهـــ.
من أقوال املذهب احلنفي

 )1قــال املفتــي احلصكفــي احلنفــي املتــوىف ســنة  1088هـــ يف الــدُّ ّر املختــار
رشح تنويــر األبصــار كتــاب الصــوم« :ال عــرة بقــول املؤقتــن يف الصــوم ولــو
عــدوال عــى املذهــب» اهـ.
 )2وقــال ابــن عابديــن املتــوىف ســنة  1252هـــ يف حاشــيته عىل الــدر املختار
وهــي مــن أشــهر كتــب الســادة احلنفيــة ج( 354/3دار الكتــب العلميــة)
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كتــاب الصــوم« :قولــه ال عــرة بقــول املؤقتــن أي يف وجــوب الصــوم عــى
النــاس بــل يف املعــراج ال ُيعتــر قوهلــم باإلمجــاع وال جيــوز للمنجــم أن يعمــل
بحســاب نفســه» اهـــ.

 )3ويف الفتــاوى اهلنديــة احلنفيــة ج 197/1طبــع دار صــادر ،كتــاب
الصــوم البــاب الثــاين يف رؤيــة اهلــال« :وهــل يرجــع إىل قــول أهــل اخلــرة
العــدول ممــن يعــرف علــم النجــوم؟ الصحيــح أنــه ال يقبــل كــذا يف الــراج
الوهــاج وال جيــوز للمنجــم أن يعمــل بحســاب نفســه كــذا يف معــراج الدرايــة»
اهـ.
من أقوال املذهب املالكي

ـى املتــوىف ســنة  474هـــ شــارح املوطــأ مــن أشــهر
 )1قــال اإلمــام الباجـ ّ
فقهــاء مذهــب مالــك ريض اهلل عنــه يف الــرد عــى مــن رجــع إىل حســاب تســيري
األهلــة« :وإمجــاع الســلف الصالــح حجــة عليهــم» اهـــ .ونقلــه عنــه احلافــظ
ابــن حجــر يف فتــح البــاري ج 127/4وأقــره.

ـي املتــوىف ســنة
 )2وكــذا نقــل اإلمجــاع عــى ذلــك القــايض ابــن رشــد املالكـ ّ
 520هـــ يف مقدماتــه .وهــو أبــو الوليــد ب ـ ُن رشــد اجلــدُّ ال احلفيــد الــذي هــو
فيلســوف.
 )3ونقلــه عنــه مفتــى الديــار املرصيــة األســبق الشــيخ حممــد عليــش املالكي
املتــوىف ســنة  1299هـــ يف فتــح العــي املالــك ج168 / 1وأقره.

ـازري املالكــي املتــوىف ســنة  536هـــ يف كتابــه ا ُملعلــم
 )4وقــال اإلمــام املـ
ّ
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بفوائــد مســلم كتــاب الصيــام بــاب وجــوب صــوم رمضــان لرؤيــة اهلــال
ـدروا َل ـ ُه]
والفطــر لرؤيــة اهلــال« :ومحــل مجهــور الفقهــاء قولــه ^َ [ :فا ْقـ ُ
عــى أن املــراد بــه إكــال العــدة ثالثــن كــا فــره يف حديــث ءاخــر ،وقالــوا
أيضــا لــو كان التكليــف يتوقــف عــى حســاب التنجيــم لضــاق األمــر فيــه إذ
ال يعــرف ذلــك إال قليــل مــن النــاس والــرع مبنــي عــى مــا يعلمــه اجلامهــر»
اهـــ .ونقلــه عنــه النــووي الشــافعي يف رشح صحيــح مســلم ج  7ص 188
وأقــره .
 )5وقــال ابــن بزيــزة املالكــي مــن أهــل القــرن الســابع اهلجــري« :هنــت
الرشيعــة عــن اخلــوض يف علــم النجــوم ألهنــا حــدس وختمــن ليــس فيهــا قطع
وال ظــن غالــب مــع أنــه لــو ارتبــط األمــر هبــا لضــاق إذ ال يعرفهــا إال القليــل»
اهـــ .ونقلــه عنــه احلافــظ ابــن حجــر الشــافعي يف فتــح البــاري ج127/4
وأقــره.

 )6ويف الــدر الثمــن واملــورد املعــن للشــيخ أيب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد
َم َّيــارة املالكــي املتــوىف ســنة  1072هـــ (دار الفكــر) ص  327قــال مــا نصــه:
«(فــرع) قــال الشــهاب القــرايف عــن ســند (املتــوىف ســنة  541هـــ) ولــو كان
إمــام يــرى احلســاب فأثبــت بــه اهلــال مل يتبــع إلمجــاع الســلف عــى خالفــه»
اهـ.
 )7ويف كتــاب الــرح الكبــر للشــيخ أمحــد الدرديــر املالكــي األزهــري
املتــوىف ســنة 1201هـــ ج 462/1يف مذهــب مالــك مــا نصــه« :وال يثبــت
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رمضــان بمنجــم أي بقولــه يف حــق غــره وال يف حــق نفســه» اهـــ.

 )8ويف حاشــيته لشــمس الديــن حممــد بــن عرفــة الدســوقي املالكــي املتــوىف
ســنة  1230هـــ ج 462/1مــا نصــه« :قولــه ال بمنجــم وهــو الــذي حيســب
قــوس اهلــال هــل يظهــر تلــك الليلــة أو ال ،وظاهــره أنــه ال يثبــت بقــول
املنجــم ولــو وقــع يف القلــب صدقــه» اهـــ.
من أقوال املذهب احلنبيل

 )1ففــي كتــاب املغنــي ملوفــق الديــن ابــن قدامــة احلنبــي املتوىف ســنة 620هـ
وكتــاب الــرح الكبــر لشــمس الديــن ابــن قدامــة املقــديس احلنبــي املتــوىف
ســنة  682هـــ كتــاب الصيــام ج( 26/3دار الكتــاب العــريب) مــا نصــه« :إن
بنــى عــى قــول املنجمــن وأهــل احلســاب فوافــق الصــواب مل يصــح صومــه
وإن كثــرت إصابتهــم ألنــه ليــس بدليــل رشعــي جيــوز البنــاء عليــه وال العمــل
بــه فــكان وجــوده كعدمــه قــال النبــي ^ [صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيته]
ويف روايــة [ال تصومــوا حتــى تــروه وال تفطــروا حتــى تــروه]» اهـــ.

ـي املتــوىف ســنة 1051هـــ يف َّ
كشــاف القنــاع ج/2
 )2وقــال ال ُبهــو ّ
يت احلنبـ ّ
( 302دار الفكــر) مــا نصــه« :وإن نــواه أي صــوم يــوم الثالثــن مــن شــعبان
رشعــي مــن رؤيــة هاللــه أو إكــال شــعبان أو حيلولــة غيــم أو
بــا مســتند
ّ
قــر ونحــوه كأن صامــه حلســاب ونجــوم ولــو كثــرت إصابتهــا أو مــع صحــو
فبــان منــه مل جيزئــه صومــه لعــدم اســتناده ملــا يعـ ّـول عليــه رش ًعــا» اهـــ.
فاتضــح بــا ذكرنــاه مــن األمثلــة أن فقهــاء املذاهــب األربعــة متفقــون عــى
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حل َّسـ ِ
ـاب ملعرفـ ِـة ابتــداء شــهر رمضــان
عــدم اعتبــار قــول املوقتــن واملنجمــن وا ُ
وانتهائــه بــل نقــل عــدد منهــم اإلمجــاع عــى ذلــك ،وإنــا العمــدة رؤيــة اهلــال
أو اســتكامل شــعبان ثالثــن يوم ـ ًا كــا ذكــره مــن ال حيــى مــن فقهــاء هــذه
املذاهــب ،يعــرف ذلــك مــن طالــع املتــون املختــرة فيهــا (كمتــن أيب شــجاع
مــن كتــب الشــافعية ،والقــدوري مــن كتــب احلنفيــة ،وابــن عــارش مــن
كتــب املالكيــة ،وخمتــر اخلرقــي مــن كتــب احلنابلــة ،وهــي متــون َيدْ ُر ُســها
املبتدئــون) فضـ ً
ا عــن املطــوالت ،فمــن متســك بــا عليــه الســواد األعظــم مــن
األمــة فقــد نجــا ومــن شـ َّـذ شـ َّـذ يف النــار.

فصل

يف زيــادة بيــان مــن نصــوص العلــاء يف الــرد عــى مــن أجــاز االعتــاد عــى
احلســاب يف إثبــات شــهر رمضــان مــن كتــاب فتــح العــي املالــك يف الفتــوى
عــى مذهــب اإلمــام مالــك ،للشــيخ أيب عبــد اهلل حممــد أمحــد عليــش املالكــي
مفتــي الديــار املرصيــة األســبق املتــوىف ســنة  1299هـــ املجلــد األول صحيفــة
(168دار الفكــر) حتــت بــاب مســائل الصيــام مــا نصــه:

فائــدة :قــال الفقهــاء جيــب ترائــي اهلــال لــكل شــهر أي أنــه فــرض كفايــة،
وذلــك ألنــه يتعلــق بــه أحــكام رشعيــة ِ
كالعــدَّ ة ،ومعرفــة اســتكامل شــهر
شــعبان ثالثــن يومــا ،وتعليــق الطــاق ،إىل غــر ذلــك مــن األحــكام ،فــإن
العــرة يف هــذه األشــياء باألشــهر القمريــة وكذلــك احلكــم بالبلــوغ بالســن
املعـ ُ
ـول يف ذلــك عــى الســنني القمريــة ،وقــد أغفــل هــذا يف كثــر مــن البــاد،
وإغفــال هــذا األمــر غفلــة شــنيعة .

ـهورا بالعلــم والديانــة مــن
«مــا قولكــم فيــا وقــع مــن بعــض الشــافعية مشـ ً
اعتــاده يف ثبــوت رمضــان وشــوال عــى حســابه ســر القمــر وعــدم اعتبــاره
ـرارا صــوم قبــل عمــوم النــاس بيــوم وفطــره
لرؤيــة اهلــال بالبــر واتفــق لــه مـ ً
قبلهــم كذلــك ويظهــر ذلــك خلواصــه وأحبابــه ويقلدونــه فيــه وربــا تعــدى
أيضــا وكاد أن يتســع هــذا اخلــرق وأهــل العلــم ســاكتون
األمــر لغريهــم فقلــده ً
عليــه فهــل هــذا صحيــح يف مذهــب اإلمــام الشــافعي فيجــوز موافقتهــم عليــه
أو هــو ضــال جيــب إنــكاره والنهــي عنــه حســب اإلمــكان وحتــرم موافقتهــم
فيــه أفيــدوا اجلــواب؟
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فأجبــت بــا نصــه :احلمــد هلل عــى توفيقــه لطريــق الصــواب والصــاة
والســام عــى ســيدنا حممــد واآلل واألصحــاب ،نعــم هــو ضــال ،حتــرم
موافقتهــم فيــه ،وجيــب إنــكاره ،والنهــي عنــه حســب اإلمــكان ،إذ هــو هــدم
للديــن ومصــادم لرصيــح حديــث ســيد املرســلني ووقوعــه مــن ذلــك الرجــل
أدل دليــل عــى جهلــه املركــب وعــدم ديانتــه واختــال عدالتــه ودنــاءة مهتــه

وعــدم مروءتــهَّ ،
وأن م ْقصــوده الشــهرة ،وال حــول وال قــوة إال بــاهلل ،وإنــا
هلل وإنــا إليــه راجعــون .والواقــع مــن هــذا وأتباعــه ال يوافــق مذهــب اإلمــام
الشــافعي وال غــره مــن األئمــة الذيــن ُين ِْجــي تقليدهم يــوم األهــوال العظمى،
وذلــك النعقــاد اإلمجــاع عــى أنــه ال جيــوز ألحــد أن يعــول يف صومــه وفطــره
عــى احلســاب مســتغن ًيا عــن النظــر إىل األهلــة ،وإنــا اختلــف العلــاء فيمــن
كان مــن أهــل احلســاب وأغمــي اهلــال هــل لــه أن يعمــل عــى حســابه أم ال،
فقــال مطــرف بــن الشــخري مــن كبــار التابعــن :يعمــل يف خاصتــه عــى ذلــك
وقالــه الشــافعي يف روايــة ،واملعلــوم مــن مذهبــه مــا عليــه اجلمهــور مــن أنــه ال
يعمــل عــى ذلــك ،قــال اإلمــام ابــن رشــد يف كتــاب اجلامــع مــن املقدمــات بعد
أن ذكــر أن االشــتغال بالنجــوم فيــا يعــرف بــه ســمت القبلــة وأجــزاء الليــل
جائــز بــل مســتحب ،وأمــا النظــر يف أمرهــا فيــا زاد عــى ذلــك ممــا يتوصــل بــه
إىل معرفــة نقصــان الشــهور مــن كامهلــا دون رؤيــة أهلتهــا فذلــك مكــروه ،ألنــه
مــن االشــتغال بــا ال يعنــي إذ ال جيــوز ألحــد أن يعــول يف صومــه وفطــره عــى
ذلــك فيســتغني عــن النظــر إىل األهلــة بإمجــاع مــن العلــاء ،وإنــا اختلــف أهــل
العلــم فيمــن كان مــن أهــل هــذا الشــأن إذا أغمــي اهلــال هــل لــه أن يعمــل
عــى معرفتــه بذلــك أم ال؟ فقــال مطــرف بــن الشــخري يعمــل يف خاصتــه عــى
أيضــا يف روايــة واملعلــوم مــن مذهبــه مــا عليــه اجلمهــور
ذلــك وقالــه الشــافعي ً
مــن أنــه ال يعمــل عــى ذلــك اهـــ .وروى ابــن نافــع عــن مالــك يف اإلمــام الذي
يعتمــد عــى احلســاب أنــه ال يقتــدى بــه وال يتبــع اهـــ .قــال ابــن العــريب كنــت
أنكــر عــى الباجــي نقلــه عــن بعــض الشــافعية لترصيــح أئمتهــم بلغــوه حتــى
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رأيتــه البــن رسيــج ،وقالــه بعــض التابعــن ،وقــد رد ابــن العــريب يف عارضتــه
عــى ابــن رسيــج وبالــغ يف ذلــك وأطــال».
ثــم قــال مفتــى الديــار املرصيــة األســبق الشــيخ حممــد عليــش« :ومــن
املعلــوم أنــه جيــب االقتصــار يف القضــاء والفتــوى والعمــل عــى املشــهور أو
الراجــح وطــرح الشــاذ والضعيــف ،وباجلملــة ال ننكــر وجــود روايــة بجــواز
العمــل باحلســاب عندنــا وعنــد الشــافعية ،بــل نعــرف هبــا يف املذهبــن ولكنهــا
شــاذة فيهــا ومقيــدة بخاصــة النفــس وبالغيــم فبــان أن مــا وقــع مــن هــؤالء
القــوم ضــال ال يوافــق حتــى الروايــة الشــاذة ألهنــم يتجاهــرون بالصــوم
أو الفطــر قبــل النــاس ويدعوهنــم إليــه مــع الصحــو وعــدم إمــكان الرؤيــة
لضعــف نــور اهلــال فيجــب عــى مــن بســط اهلل تعــاىل يــده باحلكــم زجرهــم
وتأديبهــم أشــد الزجــر واألدب لينســد بــاب هــذه الفتنــة املوجبــة للخلــل يف
ركــن الديــن وخمالفــة ســيد املرســلني صــى اهلل عليــه وعــى ءالــه أمجعــن واهلل
ســبحانه وتعــاىل أعلــم» اهـــ مــن كتــاب فتــح العــي املالــك.
قلنــا :وملــا كان بــن هــؤالء املجتمعــن مــن حيــب ابــن تيميــة حبــا مجــا
ويمدحــه مدحــا بالغــا ويقــدم كالمــه عــى غــره رغــم أن ابــن تيميــة خالــف
اإلمجــاع يف مســائل كثــرة قيــل إهنــا تبلــغ ســتني مســئلة كــا قــال احلافــظ أبــو
زرعــة العراقــي يف كتابــه األجوبــة املرضيــة عــى األســئلة املكيــة  -أحببنــا
أن ننقــل كالم ابــن تيميــة يف حكــم اعتــاد احلســاب إلثبــات رمضــان ،مــن
بــاب إقامــة احلجــة عليهــم مــن كالم زعامئهــم ،ففــي كتــاب أحــكام الصيــام
البــن تيميــة طبــع دار الكتــب العلميــة حتــت عنــوان :الدليــل عــى أن املعتــر
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يف الصيــام األهلــة ال احلســاب (ص« :)14فإنــا نعلــم باالضطــرار مــن ديــن
اإلســام أن العمــل يف رؤيــة هــال الصــوم أو احلــج أو العــدة أو اإليــاء أو
غــر ذلــك مــن األحــكام املعلقــة باهلــال بخــر احلاســب أنــه يــرى أو ال يــرى،
ال جيــوز ،والنصــوص املســتفيضة عــن النبــي ^ بذلــك كثــرة ،وقــد أمجــع
املســلمون عليــه ،وال يعــرف فيــه خــاف قديــم أصــا وال خــاف حديــث،
إال أن بعــض املتأخريــن مــن املتفقهــة احلادثــن بعــد املائــة الثالثــة زعــم أنــه
إذا غــم اهلــال جــاز للحاســب أن يعمــل يف حــق نفســه باحلســاب ،فــإن
كان احلســاب دل عــى الرؤيــة صــام وإال فــا ،وهــذا القــول وإن كان مقيــدا
باإلغــام وخمتصــا باحلاســب فهــو شــاذ ،مســبوق باإلمجــاع عــى خالفــه ،فأمــا
اتبــاع ذلــك يف الصحــو أو تعليــق عمــوم احلكــم العــام بــه فــا قالــه مســلم»
اهـــ ثــم ذكــر يف ص  21عنوانــا« :خطــورة العمــل باحلســاب يف الصــوم
وغــره مــن األحــكام» اهـــ ثــم قــال يف ص « :140وال ريــب أنــه ثبــت بالســنة
الصحيحــة واتفــاق الصحابــة أنــه ال جيــوز االعتــاد عــى حســاب النجــوم كــا
ثبــت عنــه يف الصحيحــن أنــه قــال[ :إنــا أمــة أميــة ال نكتــب وال نحســب
صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه] ،واملعتمــد عــى احلســاب يف اهلــال كــا أنــه
ضــال يف الرشيعــة مبتــدع يف الديــن ،فهــو خمطــىء يف العقــل وعلــم احلســاب»
اهـــ .فيــا هلــا مــن فضيحــة عليهــم.
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فصل

يف بيان أن الرشع ربط الصوم بحقيقة الرؤية العيانية للقمر ال بوالدة اهلالل
حسابيا

قبيــل رمضــان مــن كل عــام تطالعنــا بعــض الصحــف ببيانــات تعــن بدايــة
شــهر رمضــان املبــارك ثــم ال تلبــث قبــل العيــد بأيــام عــدة أن تتنــر بيانــات
تعــن هنايــة رمضــان ويــوم عيــد الفطــر الســعيد وذلــك باســم مجــع كلمــة
املســلمني وتوحيدهــا عــى ركيــزة مــن العلــم احلديــث مكينــة وقــد ســألنا
أنفســنا تكــرارا هــل يف ذلــك مجــع لكلمــة املســلمني حقيقــة أم أن هــذا األمــر
يــؤدي إىل زيــادة تفرقــة كلمتهــم مــا بــن موافــق عــى إمــكان ذلــك وقائــل
بعــدم إمــكان ذلــك.
ونتمنــى لــو أن أصحــاب هــذه البيانــات يســألون أنفســهم الســؤال ذاتــه
بعــد أن جلــأوا إىل هــذه التجربــة اجلديــدة عــى مــدى ســنوات وســنوات وال
نظنهــم يتحققــون إال أن اجلــواب هــو النفــي املطلــق .فقــد أدى اخلــاف يف
هــذا األمــر إىل تشــويش أفــكار عــوام املســلمني يف بدايــة كل رمضــان وانتهائــه
وال ســيام مــن ال ســبيل لــه إىل أدوات النظــر احلديثــة مــن مراصــد وحواســيب
مل يكــن اإلســام لريبــط هبــا عبــادات مكلــف هبــا كل إنســان برشوطــه مهــا
بلغــت درجــة ثقافتــه أو قدراتــه املاديــة مــن ســمعية وبرصيــة فالصيــام الزم
ملســلمي صحــراء شــنقيط ال فــرق يف ذلــك بينهــم وبــن مســلمي املجتمعــات
املشــغولة حتــرا بالتلفزيــون واالنرتنــت.
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وقــد أحببنــا يف هــذه املناســبة أن نبــن بعــض األمــور التــي نجدهــا مفيــدة
يف هــذا املقــام وهــي أن جــداول والدة القمــر وأوقــات احتــال رؤيتــه والتــي
تنرشهــا ســنويا بعــض اجلامعــات يف الواليــات املتحــدة وغريهــا عــى االنرتنت
وهــي مــن أشــهر اجلامعــات يف العــامل تظهــر بوضــوح ومــن غــر إعــال كثــر
فكــر أن هنــاك فرقــا واضحــا بــن والدة القمــر اجلديــد وإمــكان رؤيتــه ألول
مــرة وقــد يكــون الفــارق بــن األمريــن يومــا أو يومــن كــا هــو واضــح يف
تواريــخ متعــددة.

وأن الشــارع مل جيعــل الصيــام منوطــا بــوالدة القمــر مــع مــا تقــدم مــن
اختالفــه اجلــي مــع إمــكان رؤيتــه أو عدمهــا بــل ربــط هــذه العبــادة الكريمــة
بحقيقــة الرؤيــة العيانيــة للقمــر حتــى إذا مل ُيــر وجــب اللجــوء إىل قطــع الشــك
باليقــن باســتكامل شــعبان ثالثــن يومــا بنــص احلديــث الرشيــف املعــروف:
ومــوا لرؤيتــه َ
وأ ْفطِـ ُـروا لرؤيتــه فــإن غبــي عليكــم فأكمـــلوا عــدة شــعبان
ُ
[ص ُ
ثالثــن] رواه البخــاري.

ومــن الواضــح جــدا أن الشــارع مل يربــط الصيــام بــوالدة اهلــال حســابيا
ذلــك أن تأقيتهــا خيتلــف باختــاف البــاد واملواقــع ويف هــذا األمــر ِح َكــم عدة
منهــا االحــراز مــن تداخــل األشــهر.

فــاذا يفعــل النــاس لــو اختلــف الفلكيــون يف وقــت الــوالدة أو وقــت
جــواز الرؤيــة أو مكاهنــا؟ أو لــو أهنــم جعلــوا والدة القمــر بعــد فجــر التاســع
والعرشيــن مــن رمضــان وقبــل غروبــه فيكــون اليــوم عندهــم نصفــه يف
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رمضــان ونصفــه يف شــوال ،فــاذا يقولــون للنــاس ؟ هــل يقولــون هلــم :اليــوم

رمضــان أم يقولــون هلــم هــذا اليــوم مــن شــوال.

قــال الشــيخ أمحــد عبــد الــرزاق املعــروف باملغــريب الرشــيدي املتــوىف ســنة
 1096هـــ يف حاشــيته عــى الرمــي ج 150/3يف رده عــى مــن قــالُ :يعمــل
باحلســاب الــدال عــى وجــود الشــهر وإن دل عــى عــدم إمــكان الرؤيــة ،مــا
نصــه« :الشــارع إنــا أوجــب علينــا الصــوم بالرؤيــة ال بوجــود الشــهر ،ويلــزم
عليــه أنــه إذا دخــل الشــهر يف أثنــاء النهــار أنــه جيــب اإلمســاك مــن وقــت
دخولــه وال أظــن األصحــاب يوافقــون عــى ذلــك» اهـــ.
وقــد حصــل يف لبنــان يف الســابق اختــاف الفلكيــن عــى ثالثــة ءاراء يف
رمضــان تلــك الســنة قــال أحدهــم أول رمضــان األربعــاء واآلخــر اخلميــس
واآلخــر اجلمعــة.

وهــذا مــا يســبب إشــكاال مل تعرفــه األمــة املحمديــة عــى مــدى الدهــر ألنــه
بـ ّـن الفســاد.
والقاعــدة أن مــا دخلــه االحتــال ســقط بــه االســتدالل كــا نــص عــى ذلــك
علــاء األصول.

وإن قيــل إن حتديــد وقــت والدة القمــر ممكــن بدقــة كبــرة ،فقــد اتفــق
الفلكيــون ومراكــز الرصــد الكبــرة عــى أنــه ال يمكــن حتديــد وقــت رؤيتــه
التــي تكــون بعــد يــوم أو يومــن مــن والدتــه كــا تقــدم ذلــك أن الرؤيــة مرتبطة
بعوامــل عــدة ال يمكــن التحكــم هبــا.
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و إن أشــهر الســنة القمريــة ليســت دائــا ثالثــن يومــا بــل قــد تكــون تســعا
وعرشيــن يومــا باأليــام الصحــاح كــا هــو نــص حديــث البخــاري ومســلم
[الشــهر هكــذا وهكــذا].

ومــن املعلــوم أن الشــهر القمــري الفلكــي خيتلــف عــن ذلــك قليــا ذلــك
أنــه يســاوي وســطيا نحــو تســع وعرشيــن يومــا ونصــف اليــوم يزيــد أو ينقــص
قليــا وهــذا يمثــل مشــكلة ولذلــك مل يربــط الــرع الصيــام بــوالدة الشــهر
فلكيــا وال بإمــكان رؤيتــه نظريــا بــل كان واضحــا جــدا يف ربــط ذلــك بالرؤيــة
العيانيــة نفســها.

و قــال اإلمــام أمحــد بــن إدريــس بــن عبــد الرمحــن الصنهاجــي املشــهور
بالقــرايف يف كتابــه الفــروق اجلــزء الثــاين مــن املجلــد األول ص  178طبــع عــامل
الكتــب مــا نصــه« :فــإذا دل حســاب تســيري الكواكــب عــى خــروج اهلــال
مــن الشــعاع مــن جهــة علــم اهليئــة ال جيــب الصــوم ،قــال ســند مــن أصحابنــا

فلــو كان اإلمــام يــرى احلســاب فأثبــت اهلــال بــه مل يتبــع إلمجــاع الســـلف عــى
خالفــه».

ثــم قــال يف الصحيفــة التــي تليهــا «وإن كان احلســاب منضبطــا لكنــه مل
ينصبــه صاحــب الــرع ســببا فلــم جيــب بــه الصــوم» اهـــ مــن كتــاب الفــروق
للقــرايف.
ومــن قــال إنــه يريــد توحيــد كلمة املســلمني يف اعتــاد توقيت واحــد للصيام
قلنــا لــه :هــا اعتمــدت لتوحيــد كلمتهــم توقيتــا واحــدا للصــاة أو لصــاة
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اجلمعــة عــى األقــل فــإن قــال :إن ذلــك يتعــذر الختــاف مواقــع الشــمس يف
الســاء هنــارا ،قلنــا :فالصيــام كذلــك مرتبــط بحركــة القمــر واختالفهــا ليــا
الســنة الرشيفــة التــي جعلــت مراقبــة األهلــة واجبــة عــى الكفايــة يف
كــا هــي ُ
خمتلــف بــاد املســلمني فيشــعر املســلم العــادي بذلــك أن بإمكانــه املســامهة يف
جمتمعــه.
اخلالصــةُ :ع ِلــم ممــا تقــدم بوضــوح أن مــن خــرج عــن ذلــك بدعــوى

االســتفادة مــن تقــدم العلــم كان كالمــه يف غــر حملــه ألنــه خــارج مــن
املوضــوع متامــا ألن الشــهر القمــري أيــا ٌم صحــاح ال كــر فيهــا وهــذا
يتحقــق بالرؤيــة العيانيــة ال بحســاب والدة القمــر وال باحتــال رؤيتــه،
وهــذان األمــران (حســاب والدة القمــر واحتــال رؤيتــه) مل يــرد ذكرمهــا ال
يف احلديــث الرشيــف وال يف غــره مــن مــوارد الــرع الرشيــف ،ومل جيعلهــا
الــرع مرتبطــن بمعرفــة أوائــل الشــهور وهناياهتــا.
فظهــر وبــان لكــم إخــوة اإليــان أن القــول بإمــكان معرفــة بدايــات األشــهر
القمريــة وهناياهتــا مــن طريــق احلســاب أمــر مبايــن ملنهجــي الــرع والعلــم
احلديــث.

هــذا وال خيفــى عــدم جــواز ذلــك رشعــا فضال عــن عــدم حتققه علــا وذلك
ملخالفتــه القــرءان واحلديــث وإمجــاع األمــة التــي اســتنبط اإلمــام الشــافعي
حجيتــه يف كتابــه الرســالة مــن قــول اهلل تعــاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ
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ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ {ســورة النســاء}.

وقــد ذكرنــا يف فصــول متقدمــة اإلمجــاع عــى عــدم جــواز اعتــاد قــول
املنجــم والفلكــي يف إثبــات أوائــل الشــهور.

واإلمجــاع املنعقــد يعمــل بــه إىل يــوم القيامــة ومــا يــأيت بعــده ممــا خيالفــه فهــو
غــي وضــال.

فصل

يف رد شبهة

قــال هــؤالء« :الرســول مــا ك َّلــف هــؤالء األميــن إال بــا يف وســعهم
وطاقتهــم (بالرؤيــة) وملــا أخــذ املســلمون بأســباب العلــم فــا مانــع حينئــذ
مــن األخــذ بوســيلة علميــة حديثــة (احلســاب) بعيــدا عــن الظــن واخلطــأ
والتوهــم».
واجلواب عن ذلك من وجوه:

أوهلــا :لــو كان األمــر كــا قالــوا ولــو أراد الرســول ^ تعليــق احلكــم
باحلســاب لقــال هلــم ارجعــوا إىل أهــل املعرفــة بـــهذا األمــر ،فإهنــم كـــانوا
موجوديــن مــع قلتهــمَ ،و َلــا قـــال هلــم [صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه]
رواه البخــاري ومســلم وغريمهــا.

َو َلــا قـــال هلــم رســول اهلل ^[ :إن اهلل جعــل األهلــة مواقيــت للنــاس
فصومــوا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه ،فــإن غــم عليكــم فعــدوا ثالثــن يومــا]
رواه اإلمــام اخلطــايب يف معـــامل الســنن عــن نافــع عــن ابــن عمــر عــن رســول
اهلل ،ثــم قــال اخلطــايب« :وعــى هــذا قــول عامــة أهــل العلــم» اهـــ.

38

ثانيهــا :لــو كان األمــر كــا قالــوا ملــا خفــي عــى كل علــاء املســلمني الذيــن
ســبقوا والذيــن كان علــم الفلــك يف أيامهــم معروف ـ ًا متــداوالً ،هلــم فيــه اليــد
الطويلــة والبــاع الواســع ،والذيــن مــع ذلــك التزمــوا التعلــق بــا ذكرنــا مــن
الرؤيــة أو اســتكامل شــعبان ثالثــن وذلــك ألهنــم عرفــوا أن رســول اهلل ^ مل

39

ُيـ ِـر ْد ربــط احلكــم بظنــون الفلكيــن وحســابات املنجمــن.

فــإن زعــم هــؤالء بــأن كل أولئــك العلــاء كانــوا عــى خطــإ فقــد ض َّل ُلــوا
األمــة.
وإن قالوا كانوا عىل صواب فلريجعوا إ ًذا إليه وليرتكوا املخالفة.

ثالثهــا :أغلــب املســلمني اليــوم ال يعرفــون حســابات الفلكيــن وال
حيســنوهنا ،متا ًمــا كــا كان األمــر يف زمــن رســول اهلل ^ فلــم يتغــر مــن األمــر
شــىء.
فــإن زعمــوا أن هــذا هــو ســبب جعــل احلكــم معل ًقــا بالرؤيــة فالســبب مل
يــزل موجــو ًدا .وإن قالــوا ليــس هــذا هــو الســبب فقــد تركــوا قوهلــم ورجعــوا
عنــه.

ـي يف الســنن الكــرى عــن أيب وائــل
رابعهــا :مــا رواه الدارقطنــي والبيهقـ ّ
ِ
بخانقــن أن األهلــة بعضهــا أكــر مــن
قــال« :جاءنــا كتــاب عمــر ونحــن
ـارا فــا تفطــروا حتــى متســوا إال أن يشــهد رجالن
بعــض فــإذا رأيتــم اهلــال هنـ ً
مســلامن أهنــا أهــاه -رأيــاه -باألمــس عشــية» اهـــ.
فهــذا ســيدنا عمــر بــن اخلطــاب رىض اهلل عنــه مل يكتــف بعــدم االعتــاد عــى
ـارا أن ال يعتمــد عــى
احلســاب بــل إنــه أمــر مــن رأى اهلــال بعينــي رأســه هنـ ً
ذلــك ألن هــذا ليــس هــو الرؤيــة التــي أمــر هبــا رســول اهلل ^ وأرشــد إليهــا.
عــى أن قولــه رىض اهلل عنــه« :إن األهلــة بعضهــا أكــر مــن بعــض» رصيح
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يف خمالفتهــم وبــأن مــا قالــوه مــن االعتــاد عــى احلســاب فاســد ،إال أن يزعمــوا
أهنــم أعلــم بديــن اهلل وبمــراد رســول اهلل ^ مــن ســيدنا عمــر .وهيهات.
ِ
بكاتب
الرياع
وال ك ُُّل من أجرى
َ

ٍ
وما ُّ
بضارب
كل من َه َز احلسا َم

خامســها :قوهلــم هــذا معنــاه أن رشع الرســول ^ غــر صالــح للعمــل بــه
يف زماننــا ،وأهنــم يريــدون تغيــر أحــكام الرشيعــة التــي أوحــى اهلل هبــا إىل نبيــه
الــذي ال ينطــق عــن اهلــوى .وكفاهــم هبــذا انحرافــا.

فمــن شــأن املســلم أنــه يســلم هلل وللرســول ،واهلل تعــاىل عــام الغيــوب
يعلــم كل شــىء وال خيفــى عليــه شــىء ،يعلــم حــال مــا تــؤول إليــه األمــور يف
عرصنــا مــن تطــورات واكتشــافات ومــع ذلــك أوحــى إىل رســوله حممــد ^
هبــذا احلديــث [صومــوا لرؤيتــه َ ِ
ـم َّ
الشـ ْـه ُر
ـي َع َل ْي ُكـ ُ
وأ ْفطـ ُـروا لرؤيتــه َف ـإِ ْن ُغ ِّمـ َ
ُ ُ
ِ
ـن] للعمــل بــه إىل يــوم الديــن.
َف ُعــدُّ وا َثالَثـ َ

لذلــك هــؤالء ال يســتطيعون إثبــات مــا يقولونــه بقــول أئمــة الســلف
واخللــف ،ألن رأهيــم جديــد مســتحدث ،وغايــة مــا عندهــم أن يقولــوا :قــال
املنجمــون والفلكيــون كــذا أو كــا قالــوا يف لقائهــم :املســلمون اســتحدثوا
وســائل أخــرى حتقــق الطهــارة مثــل الشــطافات فــا مانــع حينئــذ مــن األخــذ
بوســيلة علميــة حديثــة (احلســاب) لتحديــد رمضــان اهـــ.
ولــو قيــل هلــم :قولكــم هــذا خمالــف لــكالم العلــاء الســابقني ،لقالــوا:
«هــم أخطــأوا» ،كــا رصح بعضهــم هبــذا.
ونقــول للمســلمني :ال تســتبعدوا أن يلغــي هــؤالء العــدة للمــرأة بدعــوى
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أنــه يمكــن بالفحــص الطبــي معرفــة كــون املــرأة حامــا أم ال!!!.

فصل

يف رد شبهة أخرى

قالــوا يف معنــى قولــه ^ [فاقــدروا لــه]« :قــدروه وهــل يكــون التقديــر
إال باحلســاب».

الــرد :أن هــذا خــاف قــول اجلمهــور ،واخلــر والفــاح يف اتبــاع مجهــور
األمــة ،عــى أن مــن قــال ذلــك مــن املتأخريــن مــراده عمــل احلاســب لنفســه
عنــد إغــاء اهلــال ،وأمــا هــؤالء املخالفــون قالــوا مــا مل يقلــه أحــد مــن أهــل
العلــم ،فإهنــم  -أي املخالفــون  -يعلنــون بدايــة شــهر رمضــان أو انتهــاءه قبــل
أيــام مــن بدايــة الشــهر أو هنايتــه !! ومل جيعلــوا هــذا خاصــا باحلاســب بــرط
اإلغــاء وإنــا جعلــوه عامــا ،بــل وألزمــوا املســلمني بذلــك !!!
وهاك أخي املسلم نصوص العلامء يف هذا:
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جل َّصــاص املتــوىف ســنة 370
قــال الشــيخ اإلمــام أبــو بكــر أمحــد الـ ّـر ّ
ازي ا َ
هـــ يف أحــكام القــرءان ســورة البقــرة بــاب كيفيــة شــهود الشــهر ج279 / 1
ـم عليكــم
ـي ^[ :فــإن ُغـ َّ
 280مــا نصــه« :وقــد اختُلــف يف معنــى قــول النبـ ّفا ْقــدُ روا لــه] فقــال قائلــون« :أراد بــه اعتبــار منــازل القمــر ،فــإن كان يف
بحكــم الرؤية
ورئــي ُيكم لــه ُ
موضــع القمــر ،لــو مل َ ُ
يـ ْـل دونــه ســحاب وقــرة ُ
يف الصــوم واإلفطــار ،وإن كان عــى غــر ذلــك مل ُيكــم لــه بحكــم الرؤيــة»،
وقــال ءاخــرون« :فعــدوا شــعبان ثالثــن يومــا» ،أمــا التأويــل األول فســاقط
االعتبــار ال حمالــة إلجيابــه الرجــوع إىل قــول املنجمــن ومــن َت َعاطــى معرفــة
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منــازل القمــر ومواضعــه ،وهــو خــاف قــول اهلل تعــاىل :ﭽ ﮮ ﮯ
ــق احلكــم
ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯮ ﭼ {ســورة البقــرة} فع َّل َ
يـ ْـز أن يكــون احلكم
فيــه برؤيــة األهلــة ،وملــا كانــت هــذه عبادة تلــزم الكافــة مل َ ُ
خــواص مــن النــاس ممــن عســى ال يســكن إىل
فيــه متعل ًقــا بــا ال يعرفــه إال
ٌّ
قوهلــم .والتأويــل الثــاين هــو الصحيــح ،وهــو قــول عامــة الفقهــاء وابــن عمــر
راوي اخلــر ،وقــد ذكــر عنــه يف احلديــث أنــه مل يكــن يأخــذ هبــذا احلســاب.
ـص ال تأويــل فيــه،
وقــد َبـ َّـن يف حديــث ءاخــر معنــى قولــه [فا ْقــدُ روا لــه] بنـ ٍّ
وهــو مــا حدثنــا عبــد الباقــي بــن قانــع قــال :حدثنــا حممــد بــن العبــاس املــؤدب
قــال :حدثنــا رشيــح بــن النعــان قــال :حدثنــا فليــح بــن ســليامن عــن نافــع عــن
ومــوا
ابــن عمــر :أن رســول اهلل ^ ُذكـ َـر عنــده شــهر رمضــان فقــال[ :ال ت َُص ُ
َح َّتــى َتـ َـر ُوا اهلـ َ
ـم فا ْقــدُ روا ثالثــن] فأوضــح هــذا اخلــر
ـم َع َل ْيكـ ْ
ـال ،فــإن ُغـ َّ
معنــى قولــه [فاقــدروا] بــا ســقط بــه تأويــل املتأولــن» .ثــم قــال« :فالقائــل
باعتبــار منــازل القمــر وحســاب املنجمــن خــارج عــن حكــم الرشيعــة ،وليس
هــذا القــول ممــا يسـ َّـوغ االجتهــاد فيــه ،لداللــة الكتــاب ونــص الســنة وإمجــاع
[صومــوا لرؤيتــه وأفطـــروا لرؤيتــه ،فــإن غــم
الفقهــاء بخالفــه ،وقولــه ^ ُ
عليكــم فعــدوا ثالثــن] هــو أصــل يف اعتبــار الشــهر ثالثــن ،إالّ أن ُيـ َـرى قبــل
ـإن َّ
ذلــك اهلــال ،فـ َّ
كل شــهر غــم علينــا هاللــه فعلينــا أن ن ُعــدَّ ُه ثالثــن ،هــذا
يف ســائر الشــهور التــي يتعلــق هبــا األحــكام ،وإنــا يصــر إىل أقــل مــن ثالثــن
برؤيــة اهلــال « اهـــ كالم اجلصــاص.
ـى
ويف املنتقــى رشح موطــأ اإلمــام مالــك للشــيخ القــاىض أيب الوليــد الباجـ ّ
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املتــوىف ســنة  474هـــ (مطبعــة الســعادة) ج 38/ 2قــال مــا نصــه(« :فصــل)
ـم عليكــم فاقــدروا لــه] يريــد منعكــم من رؤيتـــه ســحاب أو
وقولــه[ :فــإن ُغـ َّ
غيـــره ،مــن قـــوهلم غممــت الشــىء إذا ستـــرته[ ،فاقــدروا لــه] ُي ِريــدُ قــدروا
َّ
ـهر إنــا يكــون
للشـ ْـه ِر ،وتقديــره إمتــام الشــهر الــذي أنــت فيــه ثالثــن ،ألن الشـ َ
تســعة وعرشيــن يو ًمــا بالرؤيــة ،فأمــا بالتقديــر فــا يكــون إال ثالثــن ،وقــد
ــر ذلــك يف حديــث أيب هريــرة فقــال ^[ :فــإن غــم عليكــم فأكملــوا
ُف ِّ َ
عــدة شــعبان ثالثــن] ،ويف حديــث ربعــي بــن حــراش[ :ال تصومــوا حتــى
َتـ َـر ُوا اهلـ َ
ـال أو تكملــوا العــدَّ ة] ،وذكــر الــداودي أنــه قيــل يف معنــى قولــه:
ـض
[فاقــدروا لــه] أي قــدّ روا املنــازل ،وهــذا ال نعلــم أحــدا قــال بــه إال بعـ ُ
أصحــاب الشــافعي أنــه يعتــر يف ذلــك قــول املنجمــن ،واإلمجــاع حجــة عليــه.
وقــد روى ابــن نافــع عــن مالــك يف املدينــة يف اإلمــام ال يصــوم لرؤيــة اهلــال
وال يفطــر لرؤيتــه وإنــا يصــوم ويفطــر عــى احلســاب ،أنــه ال يقتــدى بــه وال
يتبــع .قــال القــاىض أبــو الوليــد رىض اهلل عنــه :فــإن فعــل ذلــك أحــد ،الــذي
عنــدي أنــه ال يعتــدّ بــا صــام منــه عــى احلســاب ويرجــع إىل الرؤيــة وإكــال
العــدد ،فــإن اقتــى ذلــك قضــاء شــىء مــن صومــه قضــاه واهلل واعلــم» اهـــ
كالم القــايض أيب الوليــد.

وقــال النــووي املتــوىف ســنة  676هـــ يف املجمــوع مــن كتــاب الصيــام
ج( 270/6دار الفكــر ) فقــال« :واحتــج اجلمهــور بالروايــات التــي
ذكرناهــا وكلهــا صحيحــة رصحيــة[ :فأكملــوا العــدة ثالثــن][ ،واقــدروا
لــه ثالثــن] ،وهــي مفــرة لروايــة [فاقــدروا لــه] املطلقــة .قــال اجلمهــور:
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ومــن قــال بتقديــر حتــت الســحاب فهــو منابــذ لرصيــح باقــي الروايــات ،وقوله
مــردود ،ومــن قــال بحســاب املنــازل فقولــه مــردود بقولــه ^ يف الصحيحــن
[إنــا أمــة أميــة ال نحســب وال نكتــب ،الشــهر هكــذا وهكــذا] احلديــث
قالــوا :وألن النــاس لــو كلفــوا بذلــك ضــاق عليهــم؛ ألنــه ال يعــرف احلســاب
إال أفــراد مــن النــاس يف البلــدان الكبــار ،فالصــواب مــا قالــه اجلمهــور ،ومــا
ســواه فاســد مــردود برصائــح األحاديــث الســابقة» اهـــ.

ويف كتــاب فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري للحافــظ ابــن حجــر
ِ
ِ
ـم اهلـ َ
ومــوا
العســقالين ك َتــاب َّ
ـال َف ُص ُ
ـي ^ [ :إِ َذا َر َأ ْي ُتـ ْ
الصـ ْـو ِم بــاب َقـ ْـول النَّبِـ ّ
ِ
ــروا] قــال احلافــظ يف ج « :120/4وذكــر البخــاري
َوإِ َذا َر َأ ْيت ُُمــو ُه َف َأ ْفط ُ
يف البــاب أحاديــث تــدل عــى نفــي صــوم يــوم الشــك رتبهــا ترتيبــا حســنا،
فصدرهــا بحديــث عــار املــرح بعصيــان مــن صامــه ،ثــم بحديــث ابن عمـــر
مــن وجهــن أحـــدمها بلفــظ [فــإن غــم عليكــم فاقــدروا لــه] واآلخـــر بلفــظ
[فأكملــوا العــدة ثالثــن] وقصــد بذلــك بيــان املــراد مــن قولــه [فاقــدروا
لــه] ،ثــم اســتظهر بحديــث ابــن عمــر أيضــا [الشــهر هكــذا وهكــذا]
وحبــس اإلهبــام يف الثالثــة» اهـــ.

ثــم اســتعرض روايــات احلديــث والتــي منهــا بلفــظ [فأكملــوا عــدة

شــعبان ثالثــن] ومنهــا [فــإن غــم عليكــم فعــدوا ثالثــن يومــا] ومنهــا
[فأكملــوا العــدد].

ثــم قــال « :وروى الدارقطنــي وصححــه وابــن خزيمــة يف صحيحــه مــن
حديــث عائشــة « كان رســول اهلل ^ يتحفــظ مــن شــعبان مــا ال يتحفــظ مــن
غــره ثــم يصــوم لرؤيــة رمضــان ،فــإن غــم عليــه عــد ثالثــن يومــا ثــم صــام.
وأخرجــه أبــو داود وغــره أيضــا» اهـــ كالم احلافــظ.

ويف حاشــية الســندي عــى النســائي ،لإلمــام الســندي املتــوىف ســنة 1138
هـــ اجلــزء الرابــع (دار الفكــر) كتــاب الصيــام« :عــن َع ْبــد اهللِ ا ْبــن ُع َمـ َـر َقـ َ
ـال:
ـول[ :إ َذا ر َأي ُتـ ِ
«سـ ِ
ـول اللِّ ^ َي ُقـ ُ
ـم ْع ُت َر ُســ َ
ومــوا َوإ َذا َر َأ ْيت ُُمــو ُه
ـم ْال ـا ََل َف ُص ُ
َ ْ ُ
َ
ِ
ـم َفا ْقــدُ ُروا َلـ ُه]».
َف َأ ْفطـ ُـروا َفـ ْ
ـم َع َل ْي ُكـ ْ
ـإن ُغـ ّ

قــال الســندي :قولــه[ :فاقــدروا لــه] بضــم الــدال وجــوز كرسهــا أي
قــدروا لــه متــام العــدد الثالثــن ،وقــد جــاء بــه الروايــة فــا التفــات إىل تفســر
ءاخــر» اهـ.

ثــم قــال يف ج  « :121/ 4ذهــب اجلمهــور فقالــوا :املــراد بقولــه [فاقدروا
لــه] أي انظــروا يف أول الشــهر واحســبوا متــام الثالثــن ،ويرجــح هــذا التأويل
الروايــات األخــر املرصحــة باملــراد وهــي مــا تقــدم مــن قولــه [فأكملــوا العــدة
ثالثــن] ونحوهــا ،وأوىل ما فســـر احلديــث باحلديث» اهـ.

ويف فتــح العــام بــرح اإلعــام بأحاديــث األحــكام للشــيخ أيب حييــى
زكريــا األنصــاري الشــافعي اخلزرجــي املتــوىف ســنة  925هـــ (دار الكتــب
العلميــة) صحيفــة  340-339قــال مــا نصــه « :وعــن ابــن عمــر ريض
ـي ^[ :إذا رأ ْيت ُُمــو ُه] أي هــال رمضــان بقرينــة
اهلل عنهــا قــال :قــال النبـ ّ
ومــوا] مــن الغــد [وإذا َر َأ ْيت ُُمــو ُه] أي هــال شــوال
الســياق [ َف ُص ُ
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ـم] بِ َضـ ِم املعجمــة وتشــديد امليــم أي ســر
[ َف َأ ْفطِــروا] مــن الغــد [ َفـ ْ
ـإن ُغـ َّ
الغيــم أو غــره ويف روايــة غمــي بزيــادة يــاء وتشــديد امليــم وختفيفهــا ويف رواية
أغمــي بضــم اهلمــزة أي اســتعجم ،ويف روايــة غبــي بفتــح املعجمــة وبموحــدة
مكســورة عــن الغبــاوة وهــي عــدم الفطنــة ويف روايــة عمــي بفتــح املهملــة
وكــر امليــم خمففــة أي التبــس أو خفــي [ َع َل ْي ُكــم فأكملــوا العــدة ثالثــن]
رواه الشــيخان واللفــظ للبخــاري ،وهــذه الروايــة مفــرة لروايــة [فاقــدروا
لــه] بضــم الــدال وكرسهــا واملعنــى قــدروا لــه متــام العــدد ثالثــن يو ًمــا» اهـــ.

البغــوي املتــوىف ســنة
ويف رشح الســنة أليب حممــد احلســن بــن مســعود
ّ
516هـــ كتــاب الصيــام ،بــاب وجــوب الصــوم برؤيــة اهلــال ،ج136 /4
َــو َف ســنة
يب (ا ُملت َ
(دار الفكــر) قــال مــا نصــه« :قــال أبــو ســليامن اخلطــا ُّ
388هـــ) وقولــه[ :فاقــدُ روا لــه] معنــاه :التقديــر لــه بإكـ ِ
ـال العــدد ثالثــن،
ِ
تقديــرا ،ومنــه
قــدرا بمعنــى :قدرتــه
يقــالَ :قــدَ ُ
ً
رت الشــى َء أقــدُ ره وأقــدره ً
قولــه ســبحانه وتعــاىل ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ {ســورة املرســات}» اهـــ.

ويف كتــاب مرقــاة املفاتيــح رشح مشــكاة املصابيــح ملــا عــي القــاري املتــوىف
ـم] أي
ســنة  1014هـــ ج( 462 /4دار الفكــر) قــال مــا نصــه[« :فــإن ُغـ َّ

غطــي اهلــال يف ليلــة الثالثــن [عليكــم] أي أولــه أو ءاخــره قــال الطيـــبي:
أي ســر اهلــال بغيــم ،مــن غيمــت الشــىء إذا غطيتــه ،ويف غــم ضمــر
اهلــال ،وجيــوز أن يكــون مســندً ا إىل اجلــار واملجــرور ،بمعنــى إن كنتــم
مغمو ًمــا عليكــم ،وتــرك ذكــر اهلــال لالســتغناء عنــه[ .فاقـ ِـدروا] :بكــر
الــدال ويضــم ويف املغــرب الضــم خطــأ [لــه] أي :للهــال ،واملعنــى قــدّ روا
هلــال الشــهر املســتقبل ،وقــال الطيـــبي :أي :فاقــدروا عدد الشــهر الــذي كنتم
فيــه ثالثــن يو ًمــا ،إذ األصــل بقــاء الشــهر ودوام خفــاء اهلــال مــا أمكــن أي
قبــل الثالثــن ،واملعنــى اجعلــوا الشــهر ثالثــن قــال الزركــي :يعنــى حققــوا
مقاديــر أيــام شــعبان حتــى تكملــوا ثالثــن يو ًمــا اهـــ ويف رشح الســنة :معنــاه
قــدرا بمعنــى قدرتــه
التقديــر بإكــال العــدد ،يقــال:
ُ
قــدرت الشــى َء أقــدره ً
تقديرا» اهـ.
ً
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فصل

يف رد شبهة أخرى

قالــوا « :وهــذا مذهــب مطــرف بــن عبــد اهلل بــن الشــخري وقــول ابــن قتيبــة
وقــول ابــن رسيــج مــن الشــافعية «.

الــرد :قــال احلافــظ ابــن عبــد الــر املتــوىف ســنة  463هـــ« :ال يصــح عــن
مطــرف ،وأمــا ابــن قتيبــة فليــس هــو ممــن يعــرج عليــه يف مثــل هــذا» ،وقــال
احلافــظ ابــن حجــر يف لســان امليــزان ج ( 415 / 3دار الكتــب العلميــة):
«وســمعت شــيخي العراقــي (املتــوىف ســنة  806هـــ) يقــول :كان ابــن قتيبــة
كثــر الغلــط» اهـــ.

عــى أن ابــن قتيبــة ذكــر يف كتابــه « املســائل واألجوبــة يف احلديــث والتفســر
« ص ( 93دار ابــن كثــر) أن قولــه ^[ :فاقــدروا لــه] منســوخ بقولــه ^
[:فأكملــوا العــدة] ،وأمــا قــول ابــن رسيــج فهــو يف حــق العــارف باحلســاب
يف خاصــة نفســه عنــد اإلغــاء.

فبعــد أن نقلنــا إمجــاع العلــاء عــى عــدم جــواز إثبــات شــهر رمضــان اعتــادا
عــى كالم أهــل احلســاب واملنجمــن ،بقــي لنــا أن نذكــر أمــرا وهــو :هــل جيــوز
للحاســب أن يصــوم اعتــادا عــى حســاباته أم ال ،قــال مجهــور العلــاء :ال
جيــوز ،وقــال بعــض املتأخريــن :ال جيــب عليــه إنــا جيــوز لــه أن يصــوم خلاصــة
نفســه بــرط اإلغــاء ،وال جيــوز للقــايض أن يثبــت رمضــان لعمــوم النــاس
اعتــادا عــى كالم أهــل احلســاب.
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ومــع هــذا الفــرق نجــد هــؤالء املخالفــن يعممــون وحيرفــون مــراد مــن
نقلــوا عنهــم بذكــر أســائهم ليومهــوا النــاس أن هــؤالء العلــاء يؤيــدون
أفكارهــم اجلديــدة ،وقــد أومهــوا النــاس أن مــا قالــوه يف اجتامعهــم هــو القــول
املعتمــد الصحيــح الــذي يعمــل بــه يف الديــن ،وألزمــوا النــاس باألخــذ بــكالم
الفلكيــن ،ومــن مل يأخــذ بكالمهــم اعتــروه خارجــا عــن مجاعــة املســلمني،
عــى أن ذاك القــول لبعــض املتأخريــن رده كثــر مــن العلــاء وهــذه نصوصهم:
ففــي كتــاب عارضــة األحــوذي بــرح جامــع الرتمــذي للحافــظ ابــن
العــريب املالكــي املتــوىف ســنة  543هـــ كتــاب الصــوم ج 152 /2ومــا بعدهــا
(دار الفكــر) قــال رادا قــول ابــن رسيــج :قولــه ^[:فاقــدروا لــه] أي
منــازل القمــر ،هــذا اخلطــاب ملــن خصــه اهلل هبــذا العلــم ،وقولــه[ :فأكملــوا
العــدة] خطــاب العامــة ،مــا نصــه« :قــال القــايض أبــو بكــر بــن العــريب ريض
اهلل عنــه :وهــذه هفــوة ال مــرد هلــا... ،وكأنــك مل تقــرأ قوله[:أمــا نحــن أمــة
أميــة ال نحســب وال نكتــب الشــهر هكــذا وهكــذا وهكــذا] ،وأشــار بيديــه
الكريمتــن ثــاث إشــارات ،وخنــس بإهبامــه يف الثالثــة .فــإذا كان يتــرأ مــن
تنبيهــا عــى التــري عــن
احلســاب األقــل بالعقــد املصطلــح عليــه مبينًــا باليديــن ً
أكثــر منــه» .ثــم تابــع رده عــى ابــن رسيــج« :فــكأن وجــوب رمضــان جعلــه
خمتلــف احلــال جيــب عــى قــوم بحســاب الشــمس والقمــر ،وعــى ءاخريــن
بحســاب اجلمــل ّ
إن هــذا لبعيــد عــن النبــاء فكيــف عــن العلــاء» ثــم قــال:
«قولــه[ :صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه] فعلــق احلكــم بالرؤيــة وهــي
ممكنــة جلميــع اخللــق وهكــذا جعــل ســبحانه أســباب العبــادات املفروضــة
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عــى كل أحــد بينــة بيــان مشــاهدة ألن فيهــا العــامل واجلاهــل والفطــن والغافــل
وكلهــم يشــرك يف املشــاهدة ،وهبــذا األصــل يبطــل مــا ُروى عــن ابــن رشيــح
وبعــض التابعــن مــن التعلــق بدقائــق النجــوم ودرجاهتــا» اهـــ.

يعتــر يف ذلــك بقــول املنجمــن واإلمجــاع حجــة عليهــم ،فــإن فعــل ذلــك
أحــد رجــع إىل الرؤيــة ومل يعتــد بــا صــام عــى احلســاب ،فــإن اقتــى ذلــك
قضــاء شــىء مــن صومــه قضــاه ،وســبقه إىل ذلــك ابــن املنــذر فقــال :صــوم
يــوم الثالثــن مــن شــعبان إذا مل يــر اهلــال مــع الصحــو ال جيــب بإمجــاع
األمــة ،وقــد صــح عــن أكثــر الصحابــة والتابعــن كراهتــه ،هكــذا أطلــق ومل
يفصــل بــن حاســب وغــره ،فمــن فـ ّـرق بينهــا كان حمجوجـ ًا باإلمجــاع قبلــه.
ونقــل ابــن العــريب عــن ابــن رسيــج أن قولــه[ :فاقــدروا لــه] خطــاب ملــن
خصــه اهلل هبــذا العلــم ،وأن قولــه [فأكملــوا العــدّ ة] خطــاب للعامــة .قــال
ابــن العــريب :فصــار وجــوب رمضــان عنــده خمتلــف احلــال جيــب عــى قــوم
بحســاب الشــمس والقمــر وعــى ءاخريــن بحســاب العــدد وهــذا بعيــد عــن
النبــاء انتهــى .بــل هــو حتكــم حمجــوج باإلمجــاع .وقــال ابــن الصــاح :معرفــة
منــازل القمــر هــو معرفــة ســر األهلــة ،وأمــا معرفــة احلســاب فأمــر دقيــق
خيتــص بمعرفتــه ءاحــاد ،فمعرفــة منــازل القمــر تــدرك بأمــر حمســوس يدركــه
مراقــب النجــوم وهــذا هــو الــذي أراده ابــن رسيــج وقــال بــه يف حــق العــارف
هبــا يف خاصــة نفســه ،ونقــل الرويــاين عنــه أنــه مل يقــل بوجوبــه بــل بجــوازه.
وقــال املــازري :احتــج مــن قــال معنــاه بحســاب املنجمــن بقـــوله تعـــاىل :ﭽ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ {ســورة النحــل} واآليــة عنــد اجلمهــور حممولــة
عــى االهتــداء يف الســر يف الــر والبحــر ،قالــوا :وال يصــح أن يكــون املــراد
حســاب املنجمــن ألن النــاس لــو كلفــوا ذلــك لشــق عليهــم ألنــه ال يعرفــه إال
أفــراد ،والــرع إنــا يكلــف النــاس بــا يعرفــه مجاهريهــم « اهـــ .ومثــل ذلــك يف
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ويف كتــاب رشح الزرقــاين عــى موطــأ اإلمــام مالــك للشــيخ حممــد بــن
عبــد الباقــي بــن يوســف الزرقــاين املــري األزهــري املالكــي املتــوىف ســنة
1122هـــ كتــاب الصيــام ج( 187 /2دار الفكــر) قــال ما نصــه[ « :فاقدروا
لــه] هبمــزة وصــل وضــم الــدال تأكيــد لقولــه[ :ال تصومــوا حتــى تــروا
اهلــال] إذ املقصــود حاصــل بــه ،وقــد أورثــت هــذه الزيــادة املؤكــدة عنــد
املخالــف شــبهة بحســب تفســره لقولــه [فاقــدروا لــه] ،فقــال األئمــة الثالثة
واجلمهــور :معنــاه قــدّ روا لــه متــام العــدد ثالثــن يو ًمــا ،يقــال :قــدّ رت الشــىء
وأقدرتــه وقدّ رتــه بمعنــى التقديــر أي انظــروا يف أول الشــهر واحســبوا ثالثــن
ـرا يف احلديــث الالحــق ،ولــذا أتــى بــه اإلمــام لإلشــارة إىل
يو ًمــا كــا جــاء مفـ ً
أنــه مفــر ،ولــذا مل جيتمعــا يف روايــة ،بــل تــارة يذكــر هــذا وتــارة يذكــر هــذا،
وقالــت طائفــة :معنــاه ضيقــوا لــه وقــدروه حتــت الســحاب ،وبــه قــال أمحــد
وغــره ممــن جيـ ّـوز صــوم ليلــة الغيــم عــن رمضــان .وقــال ابــن رسيــج :معنــاه
قــدّ روه بحســب املنــازل ،وكــذا قالــه ابــن قتيبــة مــن املحدثــن ومطــرف بــن
عبــد اهلل مــن التابعــن .قــال ابــن عبــد الــر :ال يصــح عــن مطــرف ،وأمــا ابــن
قتيبــة فليــس هــو ممــن يعــرج عليــه يف مثــل هــذا ،قــال :ونقلــه ابــن خويزمنــداد
عــن الشــافعي واملعــروف عنــه مثــل اجلمهــور .ونقــل الباجــي هــذا التفســر
عــن الــداودي وقــال :ال يعلــم أحــد قالــه إال بعــض أصحــاب الشــافعي أنــه

فتــح البــاري ج.123-122/4

ويف كتــاب إكــال املعلــم بفوائــد مســلم للقــايض عيــاض اليحصبــي املتــوىف
ســنة  544هـــ بــاب وجــوب صــوم رمضــان لرؤيــة اهلــال والفطــر لرؤيــة
اهلــال وأنــه إذا غــم يف أولــه أو ءاخــره أكملــت عــدة الشــهر ثالثــن يومــا ،ج
 4ص  8طبــع دار الوفــاء مــا نصــه:

«مل حيــك مذهــب الصــوم بتقديــر النجــوم إذا غــم اهلــال إال عــن مطــرف
بــن عبــد اهلل بــن الشــخري مــن كبــار التابعــن بــل مــن املخرضمــن ،قــال ابــن
ســرين :وليتــه مل يفعــل ،وحكــى ابــن رشيــح عــن الشــافعي مثلــه واملعــروف
مــن مذهــب الشــافعي واملوجــود يف كتبــه خــاف هــذا وموافقتــه مجيــع علــاء
املســلمني مــن أن معنى[اقــدروا لــه] يف األيــام عــدة الشــهر ثالثــن كــا
فــره بــه عليــه الســام يف حديثــه اآلخــر بقولــه [فــإن غــم عليكــم فاقــدروا
لــه ثالثــن] ويف احلديــث اآلخــر [فأكملــوا العــدة ثالثــن] وهلــذا أدخــل
مالــك يف موطئــه هــذا احلديــث املبــن إثــر األول يف ذلــك ليكــون كاملفــر لــه
والرافــع إلشــكاله ،هتذيبــا للتأليــف وإتقانــا للعلــم ،وقفــى البخــاري أثــره يف
ذلــك ،ولــو كلــف األمــة حســاب النجــوم واملنــازل لشــق عليهــم ولبــن ذلــك
عليــه الســام كــا بــن هلــم أوقــات الصلــوات» اهـــ.
وقــال القــايض عيــاض يف كتابــه مشــارق األنــوار عــى صحــاح اآلثــار
ج 213/2طبــع دار الفكــر ،مــا نصــه« :وقولــه يف اهلــال[ :فــإن غــم عليكــم
فاقــدروا لــه] موصولــة األلــف ،روينــاه بضــم الــدال وكرسهــا معنــاه:
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قــدروا لــه عــدد ثالثــن يومــا حتــى تكملوهــا ،كــا فــره يف الروايــة األخــرى
[فأكملــوا العــدة ثالثــن] ،هــذا قــول مجهــور أهــل العلــم ،وذهــب ابــن
رسيــج مــن الشــافعية :أن هــذا خطــاب ملــن خــص هبــذا العلــم مــن حســاب
القمــر والنجــوم أي حيمــل عــى حساهبـــا ،وإكــال العــدة :خطــاب لعامــة
النــاس الذيــن ال يعرفونــه ،ومل يوافقــه النــاس عــى هــذا» اهـــ كالم القــايض
عيــاض.

ويف كتــاب مرقــاة املفاتيــح رشح مشــكاة املصابيــح ملــا عــي القــاري ج4
( 462 /دار الفكــر) قــال مــا نصــه« :ويف رشح الســنة :قــال ابــن رسيــج:
[فاقــدروا] خطــاب ملــن خصــه اهلل هبــذا العلــم ،وقولــه[ :فأكملــوا العدة]
خطــاب للعامــة اهـــ وهــو مــردود حلديــث[ :إنــا َّأمــ ٌة ُأ ِّميــة ال نكتــب وال
نحســب] فإنــه يــدل عــى أن معرفــة الشــهر ليســت إىل الكتــاب واحلســاب،
ُ
كــا يزعمــه أهــل النجــوم ،ولإلمجــاع عــى عــدم االعتــداد بقــول املنجمــن،
ولــو اتفقــوا عــى أنــه يــرى ،ولقولــه تعــاىل خماط ًبــا خلــر ُأ َّمــة ُأخرجــت للنــاس
خطا ًبــا عا ًمــا ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﯨ ﭼ {ســورة البقــرة}
ولقولــه ^ باخلطــاب العــام[ :صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه] وملــا يف
نفــس هــذا احلديــث [ال تصومــوا حتــى تــروه] وملــا يف حديــث أيب داود
والرتمــذي عــن أيب هريــرة أنــه عليــه الصــاة والســام قــال[ :الصــوم يــوم
ـم عــن رمضــان
يصومــون والفطــر يــوم يفطــرون] ،بــل أقــول :لــو صــام املنجـ ُ
قبــل رؤيتــه بنــاء عــى معرفتــه يكــون عاص ًيــا يف صومــه ،وال حيســب عــن
صومــه إال إذا ثبــت اهلــال عــى خــاف فيــه ،ولــو جعــل عيــد الفطــر بنــاء عــى
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زعمــه الفاســد يكــون فاس ـ ًقا وجتــب عليــه الكفــارة يف قــول وهــو الصحيــح،
وإن اســتحل إفطــاره فضــا عــن عــدّ ه واج ًبــا صــار كافـ ًـرا .ومــن الغريــب مــا
نقلــه صاحــب النهايــة عنــه أنــه قــال[ :فأكملــوا العــدة] خطــاب للعامــة،
وأغــرب منــه عمــل صاحــب النهايــة ،نقــل كالمــه والســكوت عليــه املوهــم
قبــول قولــه ،فإنــه ال ينبغــي ألحــد أن ينقــل كالمــه إال بنيــة الــرد عليــه» اهـــ
مــن كتــاب مرقــاة املفاتيــح.

ويف فيــض القديــر ،رشح اجلامــع الصغــر ،لإلمــا ِم املنــاوي املتــوىف ســنة
 1031هـــ حــرف الصــاد مــا نصــه« :وأخــذ ابــن رسيــج مــن أئمــة الشــافعية
مــن قولــه هنــا [فأكملــوا] ومــن قولــه يف خــر ءاخــر [فاقــدروا] بأنــه
جيــوز الصــوم بحســاب النجــوم للمنجــم قــال[ :فاقــدروا] للخــواص
[وأكملــوا] للعــوام ألن القمــر يعــرف وقوعــه بعــد الشــمس باحلســاب ورد
باملنــع ألن الــرع علــق احلكــم بالرؤيــة فــا يقــوم احلســاب مقامــه» اهـــ.
فائــدة :يف ســنن أيب داود :وكان ابــن عمــر يفطــر مــع النــاس وال يأخــذ هبــذا
احلساب اهـ.

قــال اإلمــام اخلطــايب يف معــامل الســنن رشح ســنن أيب داود ج  81/1طبــع
دار الكتــب العلميــة كتــاب الصيــام ،بــاب الشــهر يكــون تســعا وعرشيــن مــا
نصــه« :يريــد أنــه كان يفعــل هــذا الصنيــع يف شــهر شــعبان احتياطــا للصــوم
وال يأخــذ هبــذا احلســاب يف شــهر رمضــان وال يفطــر إال مــع النــاس» اهـــ.
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اســتدلوا بقولــه تعــاىل :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﯨ ﭼ {ســورة
البقــرة}.

واجلــواب :ليــس يف قولــه تعــاىل ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﯨ ﭼ
دليــل عــى مــا ادعــوه وإنــا معنــى اآليــة فهــو كــا قــال أهــل التفســر ،ففــي
جامــع البيــان عــن تأويــل ءاي القــرءان لإلمــام الطــري املتــوىف ســنة  310هـــ:
« عــن ابــن عبــاس يف قولــه :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﯨ ﭼ قــال:
هــو إهاللــه بالــدار ،يريــد إذا هــل وهــو مقيــم» اهـــ.
ويف اجلـــامع ألحــكام القــرءان ،لإلمــام القرطبــي املتــوىف ســنة 671هـــ يف
تفســر هـــذه اآليــة« :وقــال مجهــور األمــة :مــن شــهد أول الشــهر وءاخــره
فليصــم مــا دام مقيــا ،فــإن ســافر أفطــر ،وهــذا هــو الصحيــح وعليــه تــدل
األخبــار الثابتــة» اهـــ.

ويف كتــاب الفــروق لإلمــام القــرايف املتــوىف ســنة  684هـــ اجلــزء الثــاين مــن
املجلــد األول ص ( 179عــامل الكتــب) عــن معنــى قولــه تعــاىل :ﭽ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﯨ ﭼ مــا نصــه« :قــال أبــو عــي ألن شــهد هلــا ثــاث
معــان شــهد بمعنــى حــر ومنــه شــهدنا صــاة العيــد وشــهد بــدرا وشــهد
بمعنــى أخــر ومنــه شــهد عنــد احلاكــم أي أخــره بــا يعلمــه وشــهد بمعنــى
علــم ومنــه قولــه تعــاىل :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ {ســورة املجادلــة}
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أي عليــم ،وهــو يف اآليــة بمعنــى حــر قــال وتقديــر اآليــة فمــن حــر منكــم
املــر يف الشــهر فليصمــه أي حــارضا مقيــا احــرازا مــن املســافر فإنــه ال
يلزمــه الصــوم» اهـــ.

فتبــن للقــارىء أن هــؤالء أوردوا اآليــة يف غــر حملهــا ،وهــذا دليــل عــى
عــدم أمانتهــم يف النقــل ،وأنــه ال يؤخــذ منهــم الديــن.

فصل

يف رد شبهة أخرى

اســتدل هــؤالء بحديــث[ :الصــوم يــوم تصومــون ،والفطــر يــوم تفطرون،
واألضحــى يــوم تضحــون] .لتأييــد هواهــم مــع أهنــم خمالفــون جلامعــة
املســلمني ،وأمــا معنــى احلديــث فهــو كــا فهمــه أهــل العلــم:

قــال الرتمــذي املتــوىف ســنة  279هـــ« :فرس بعض أهــل العلم هــذا احلديث
فقــال :إنــا معنــى هــذا ،الصــوم والفطر مــع اجلامعــة ِ
وع َظم النــاس» اهـ.
ُ

وقــال اإلمــام احلافــظ ابــن العــريب املالكــي املتــوىف ســنة  543هـــ يف كتــاب
عارضــة األحــوذي بــرح جامــع الرتمــذي كتــاب الصــوم ج( 161 /2دار
الفكــر) ممــا قيــل يف تفســر هــذا احلديــث« :يقتــي الــرد عــى مــن يقــول :إن
مــن عــرف طلــوع القمــر بتقديــر حســاب املنــازل جــاز لــه أن يصــوم بــه ويفطــر
دون مــن مل يعلــم ،نســب ذلــك إىل الشــافعي وهــو بــرىء مــن هــذا ،وهــذا
احلديــث يقتــي رده» اهـــ.
ويف كتــاب عــون املعبــود رشح ســنن أيب داود وكتــاب حتفــة األحــوذي
بــرح جامــع الرتمــذي:
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«قــال املنــذري (املتــوىف ســنة  656هـــ) :وقيــل فيــه اإلشــارة إىل يوم الشــك
ال يصــام احتياطـ ًا وإنــا يصــوم يــوم يصــوم النــاس ،وقيــل فيــه الــرد عــى مــن
يقــول إن مــن عــرف طلــوع القمــر بتقديــر حســاب املنــازل جــاز لــه أن يصــوم
بــه ويفطــر دون مــن مل يعلــم» انتهــى.
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قالــوا« :ملــاذا نأخــذ باحلســاب الفلكــي يف مواقيــت الصــاة وال نأخــذ
باحلســاب الفلكــي يف حتديــد أوائــل الشــهور».

الــرد :هــذا تلبيــس واضــح وخلــط حمــض وقيــاس فاســد ،ويقــال هلــم :إن
كنتــم تدعــون أنكــم تريــدون توحيــد صيــام األمــة يف وقــت واحــد باحلســاب
(ولــن تســتطيعوا) فهــل تســتطيعون توحيــد أوقــات الصلــوات باحلســاب
لــكل األمــة ؟!!!
ويقــال هلــم :فقــد ثبــت عــن الرســول ^ أنــه قــال[ :صومــوا لرؤيتــه
وأفطــروا لرؤيتــه فــإن غــم عليكــم فأكملــوا عــدة شــعبان ثالثــن] ومل يقــل
الرســول فــإن غــم عليكــم فارجعــوا إىل احلســاب الفلكــي ،فــا جيــوز لنــا أن
نخــرج عــن كالم رســول اهلل .فــإن قالــوا :الرؤيــة ليــس هلــا ضبــط ،يقــال هلــم:
وهــؤالء الفلكيــون خيتلفــون ال يتفقــون .فإثبــات رمضــان بالرؤيــة إمجــاع ،كل
األئمــة اتفقــوا عــى ذلــك ال يعــرف بينهــم خمالــف إنــا بعــض املتأخريــن رأى
جــواز األخــذ باحلســاب للحاســب عنــد اإلغــاء.
ويقــال هلــم أيضــا :أيــن يف كالم األئمــة أنــه يؤخــذ باحلســاب ملعرفــة أوقــات
الصــاة لعمــوم النــاس مــن غــر قيــد ؟!! وإنــا الــذي قالــه بعــض أهـــل
العلــم :إن الشــخص الــذي لــه معـــرفة هبــذا الفــن (احلســاب) يعمــل بحســابه
للصلــوات وال يعمــل بــه غــره.
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فتبــن أن قــول هــؤالء املخالفــن نســف ملــا علمــه الرســول ألصحابــه وملــا
هــو مقــرر يف كتــب الفقــه اإلســامي.
فقــد قــال الفقهــاء :جتــب معرفــة أوقــات الصلــوات اخلمــس وســائر مــا
يتعلــق هبــا مــن أحكامهــا الرضوريــة وقــد قــال رســول اهلل ^[ :إن خيــار
عبــاد اهلل الذيــن يراعــون الشــمس والقمــر واألظلــة لذكــر اهلل] أي للصــاة،
حســنه احلافــظ ابــن حجــر يف األمــا ّيل ،ويف روايــة أخــرى أخرجهــا احلاكــم
يف املســتدرك والبيهقــي يف ســننه زيــادة ذكــر[ :النجــوم] ،ومل يكــن يف أيــام
الصحابــة هــذه اآلالت املوضوعــة ملعرفــة الوقــت بــل كانــوا يعرفونــه باملراقبــة
العيانيــة.
ويف ذلك قال بعض العلامء املالكية:

وال خري فيمن كان بالوقت جاهال

ومل يك ذا علم بام يتعبد

وذلــك ألن مــن رشوط صحــة الصــاة معرفــة دخــول الوقــت يقينًــا أو ظنًــا
باالجتهاد.

ُ
الرســول
ففــرض عــى املكلــف معرفــة املواقيــت األصليــة التــي علمهــا
الصحابــة ،وال جيــوز تــرك تعلمهــا اعتــادا عــى مــا عملــه النــاس مــن تعيــن
مواقيــت للمــدن كالقاهــرة ودمشــق وحلــب ونحــو ذلــك ،ألن دخــول
األوقــات خيتلــف باختــاف البلــدان ،وهــذه التقاويــم التــي عملــت تفيــد
للبلــد الــذي عملــت لــه ،فرزنامــة دمشــق ال تفيــد لبــروت وال حللــب ،ثــم
أكثــر البــاد التــي فيهــا مســلمون مــا عمــل هلــا تقويــم أي رزنامــات ،فكيــف
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يعــرف الشــخص دخــول الوقــت إذا مل يتعلــم املواقيــت األصليــة التــي علمهــا
ُ
الرســول الصحابــ َة.

وإذا عمــل التقــي الثقــة العــامل العــارف تقويــا ألوقــات الصــاة اعتــادا
عــى مراقبتــه جيــوز أن يعتمــد عليــه لكـ ّن األفضــل أن ينظــر الشــخص بنفســه
إىل الظــل لصــاة الظهــر والعــر وإىل األفــق للصلــوات الثــاث املغــرب
والعشــاء والفجــر.

وأمــا إذا كان الــذي عمــل هــذه الرزنامــات فاســ ًقا غــر تقــي فــا جيــوز
االعتــاد عليهــا .الذيــن عملــوا الرزنامــات قبــل هــذه األزمــان بحلــب ومــر
ودمشــق كانــوا علــاء أتقيــاء يراقبــون الظــل للظهــر والعــر ثــم يراقبــون
عيانــا للمغــرب والعشــاء ويقيــدون بالســاعات والدقائــق ثــم للفجــر كذلــك
راقبــوا أ ُفـ َـق الســاء مــن جهــة املــرق ،عــى هــذا كانــت الرزنامــة القديمــة.
أمــا الفلكيــون اجلهــال بعلــم الديــن تقاويمهــم ال تُعتمــدُ .

وقــال اإلمــام أمحــد بــن إدريــس بــن عبــد الرمحــن الصنهاجــي املشــهور
بالقــرايف املتــوىف ســنة  684هـــ يف كتابــه الفــروق اجلــزء الثــاين مــن املجلــد
األول ص  179طبــع عــامل الكتــب ،يف بيــان قاعــدة األهلــة يف الرمضانــات
وأنــه ال جيــوز إثباهتــا باحلســاب ،مــا نصــه:
«وأمــا األهلــة فلــم ينصــب صاحــب الــرع خروجهــا مــن الشــعاع ســب ًبا
خارجــا مــن شــعاع الشــمس هــو الســبب
للصــوم بــل نصــب رؤيــة اهلــال
ً
فــإذا مل حتصــل الرؤيــة مل حيصــل الســبب الرشعــي ،وال يثبــت احلكــم ويــدل
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عــى أن صاحــب الــرع مل ينصــب نفــس خــروج اهلــال عــن شــعاع الشــمس
ســببا للصــوم ،قولــه ^[ :صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه] ومل يقــل
خلروجــه عــن شــعاع الشــمس كــا قــال تعــاىل :ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭼﭼ {ســورة اإلرساء} ثــم قـــال[ :فــإن غــم عليكــم] أي خفيــت علـــيكم
رؤيتــه [فاقــدروا لــه] ويف روايــة[ :فأكملــوا العــدة ثالثــن] فنصــب رؤيــة
اهلــال أو إكــال العــدة ثالثــن ومل يتعــرض خلــروج اهلــال عــن الشــعاع».

ثــم قــال يف ص « :180جــرت عــادة املؤذنــن وأربــاب املواقيــت بتســيري
درج الفلــك فــإذا شــاهدوا املتوســط مــن درج الفلــك أو غريهــا مــن درج
الفلــك الــذي يقتــي أن درجــة الشــمس قربــت مــن األفــق قربــا يقتــي أن
الفجــر طلــع أمــروا النــاس بالصــاة والصــوم مــع أن األفــق يكــون صاحيــا
ال خيفــى فيــه طلــوع الفجــر لــو طلــع ومــع ذلــك فــا جيــد اإلنســان للفجــر
أثــرا البتــة وهــذا ال جيــوز فــإن اهلل تعــاىل إنــا نصــب ســبب وجــوب الصــاة
ظهــور الفجــر فــوق األفــق ومل يظهــر ،فــا جتــوز الصــاة حينئــذ فإنــه إيقــاع
للصــاة قبــل وقتهــا وبــدون ســببها وكذلــك القــول يف بقيــة إثبــات أوقــات
الصلــوات».

ثــم قــال يف ص « :181إن املالكيــة جعلــوا رؤيــة اهلــال يف بلــد مــن البــاد
ســببا لوجــوب الصــوم عــى مجيــع أقطــار األرض ووافقتهــم احلنابلــة رمحهــم
اهلل عــى ذلــك وقالــت الشــافعية رمحهــم اهلل لــكل قــوم رؤيتهــم واتفــق اجلميــع
عــى أن لــكل قــوم فجرهــم وزواهلــم وعرصهــم ومغرهبــم وعشــاءهم فــإن
الفجــر إذا طلــع عــى قــوم يكــون عنــد ءاخريــن نصــف الليــل وعنــد ءاخريــن
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نصــف النهــار وعنــد ءاخريــن غــروب الشــمس إىل غــر ذلــك مــن األوقــات،
ومــا مــن درجــة تطلــع مــن الفلــك أو تتوســط أو تغــرب إال وفيهــا مجيــع
األوقــات بحســب ءافــاق خمتلفــة وأقطــار متباينــة فــإذا طلعــت الشــمس يف
أقــى املــرق كان نصــف الليــل عنــد البــاد املغربيــة منهــم أو أقــل مــن ذلــك
أو أكثــر عــى حســب البعــد عــن ذلــك األفــق ،فــإذا غربــت الشــمس يف أقــى
املغــرب كان نصــف الليــل عنــد البــاد املرشقيــة أو أقــل أو أكثــر بحســب قرب
ذلــك القطــر مــن القطــر الــذي غربــت فيــه الشــمس وكذلــك بقيــة األوقــات
ختتلــف هــذا االختــاف».
ثــم قــال يف ص « :182إذا تقــرر االتفــاق عــى أن أوقــات الصلــوات
ختتلــف باختــاف اآلفــاق وأن لــكل قــوم فجرهــم وزواهلــم وغــر ذلــك مــن
األوقــات فيلــزم ذلــك يف األه ّلــة بســبب أن البــاد املرشقيــة إذا كان اهلــال
فيهــا يف الشــعاع وبقيــت الشــمس تتحــرك مــع القمــر إىل اجلهــة الغربيــة فــا
تصــل الشــمس إىل أفــق املغــرب إال وقــد خــرج اهلــال مــن الشــعاع فــراه
أهــل املغــرب وال يــراه أهــل املــرق هــذا أحــد أســباب اختــاف رؤيــة
اهلــال ولــه أســباب أخــر مذكــورة يف علــم اهليئــة ال يليــق ذكرهــا ههنــا إنــا
ذكــرت مــا يقــرب فهمــه ،وإذا كان اهلــال خيتلــف باختــاف اآلفــاق وجــب
أن يكــون لــكل قــوم رؤيتهــم يف األهلــة كــا أن لــكل قــوم فجرهــم وغــر ذلــك
مــن أوقــات الصلــوات وهــذا حــق ظاهــر وصــواب متعــن» اهـــ مــن كتــاب
الفــروق.
ويف كتــاب رد املحتــار عــى الــدر املختــار رشح تنويــر األبصــار البــن
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عابديــن احلنفــي املجلــد الثالــث صحيفــة ( 355دار الكتــب العلميــة) ويف
ـي الشــافعي (دار الفكــر) املجلــد الثــاين
فتــاوى العالّمــة شــهاب الديــن الرمـ ّ
صحيفــة  58مــا نصــه« :وقــال ابــن دقيــق العيــد (املتــوىف ســنة  702هـــ):
احلســاب ال جيــوز االعتــاد عليــه يف الصيــام» اهـــ.

ـدي املتــوىف ســنة
وقــال املحــدث الفقيــه اللغــوي الســيد حممــد مرتــى ّ
الزبيـ ّ
 1205هـــ يف عقــود اجلواهــر املنيفــة اجلــزء األول صحيفــة ( 186مؤسســة
الرســالة) مــا نصــه:
بيان اخلرب الدال عىل أن اهلالل إنام يعترب بالرؤية

أبــو حنيفــة ،عــن ُحصــن بــن عبــد الرمحــن ،عــن عمــرو بــن ُمـ َّـرة ،عــن أيب
احلجــة ،فقــال قائــل منَّــا :إنــه اب ـ ُن ليلتــن،
ال َب ْخـ َـري قــالَ :أه َّلنــا هــال ذي َّ
وقــال قائــل :ابــن ثــاثِ ،
فقدمنــا عــى ابــن ع َّبــاس ،فذكرنــا ذلــك ،فقــال:
«هــو ابــن ليلتــهَّ ،
الر ْؤ َيــة» هكــذا رواه ابــن ا ُملقــرئ
إن رســول اهلل ^ َمــدَّ ُه إىل ُّ
يف مســنده ،عــن أيب يوســف ،عنــه ،وأخــرج مســلم معنــاه ،وفيــهَّ :
«أن احلكــم
الصحيح ،وهو
يتع َّلــق بالرؤيــة وال عــرة بقــول املو ّقتــن ،وإن كانــوا عــدوال يف َّ
مذهــب اجلمهــور إال مــن شــذ مــن املتأخريــن» اهـــ كالم احلافــظ الزبيــدي.
وقــال ابــن عابديــن احلنفــي يف جمموعــة رســائله ،الرســالة التاســعة تنبيــه
الغافــل والوســنان عــى أحــكام هــال رمضــان ( دار إحيــاء الــراث العــريب)
ص  227مــا نصــه« :وأمــا عنــد احلنابلــة ففــي الغايــة ورشحهــا مــن بــاب
صــاة الكســوف :وال عــرة بقــول املنجمــن يف كســوف وال غــره ممــا خيــرون
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بــه وال جيــوز عمــل بــه ألنــه مــن الرجــم بالغيــب فــا جيــوز تصديقهــم يف شــىء
مــن املغيبــات» اهـــ.

وقــال احلافــظ ابــن حجــر يف الفتــح بــاب قــول النبــي ^ [خيــوف اهلل
عبــاده بالكســوف] ،ج /مــا نصــه« :قوله[خيـ ّـوف] فيــه رد عــى مــن يزعــم
عــادي ال يتأخــر وال يتقــدم ،إذ لــو كان
مــن أهــل اهليئــة أن الكســوف أمــر
ّ
كــا يقولــون مل يكــن يف ذلــك ختويــف ويصــر بمنـــزلة اجلــزر واملــد يف البحــر،
يب وغــر واحــد مــن أهــل العلــم بــا يف حديــث أيب
وقــد ر ّد عليهــم ابــن العــر ّ
موســى اآليت حيــث قــال «فقــام فزعـ ًا خيشــى أن تكــون الســاعة» قالــوا :فلــو
كان الكســوف باحلســاب مل يقــع الفــزع ،ولــو كان باحلســاب مل يكــن لألمــر
بالعتــق والصدقــة والصــاة والذكــر معنــى» اهـــ.
وقــال النــووي يف روضــة الطالبــن ج1ص 212طبــع دار الفكــر« :لــو
علــم املنجــم دخــول الوقــت (وقــت الصــاة) باحلســاب ،حكــى صاحــب
البيــان :أن املذهــب أنــه يعمــل بــه بنفســه وال يعمــل بــه غــره» اهـــ .وذكــره يف
املجمــوع.

فقــد نــص الفقهــاء عــى تقليــد الثقــة إذا أخــر بدخــول الوقــت ،وهــذا الــذي

ـارف ثقــة ،ويف القبلــة كذلــك إن مل يكــن الشــخص جمتهــدً ا
عمــل التقويــم عـ ٌ
يتوجــه إىل تلــك اجلهــة،
فقــال لــه خبــر ثقــة هنــا القبلــة ،قالــوا يعتمــد عليــهّ ،
يصــح الصيــام بقــول الفلكــن ،خالفــوا
وأمــا هــؤالء املخالفــون بقوهلــم
ّ
رصيــح احلديــث ،ال يقــاس هــذا عــى هــذا الــذي عمــل التقويــم راقــب عــى
الدجــال ففــي أيامــه يــوم
مــدى ســنة كاملــة ،والســنون تتشــابه إال إذا جــاء ّ
كســنة ويــوم كشــهر ويــوم كأســبوع.
فبــان أن هــؤالء املخالفــن ليــس لدهيــم أدنــى متمســك ،وال دليــل عــى مــا
ادعــوه وأرادوا إلــزام النــاس بــه ،إنــا متويــه حمــض وجهــل مركــب .أعــاذ اهلل
املســلمني مــن رشهــم .ءامــن

قلنــا :وأ ّمــا املو ّق َ
تــون الذيــن يعتمــدون عــى مراعــاة الشــمس للظهــر
والعــر واملغــرب ،وللعشــاء والصبــح بالنظــر إىل الشـ ِ
ـفق والفجــر الصــادق،
ـم يعملــون توقيتــا لِ َســائر أيــام الســنة فيجــوز هلــم أن يعتمــدوا عــى ذلــك
ثـ ّ
للصلــوات اخلمــس وجيــوز لغريهــم االعتــاد عــى توقيتهــم بــرط العدالة أي
عدالــة املو ّقــت .وهــذا ال يقــاس عــى الصــوم والفــرق بينهــا يف هــذا واضــح،
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فصل

يف رد شبهة أخرى

اســتدلوا بــكالم الســبكي « :إن قــال احلســاب بعــدم إمــكان الرؤيــة تلــك
الليلــة عمــل بقــول أهــل احلســاب ،ألن احلســاب قطعــي والشــهادة ظنيــة».

فاجلــواب عــن هــذا كــا قــال أهــل العلــم ففــي كتــاب فتــح العــي املالــك يف
الفتــوى عــى مذهــب اإلمــام مالــك ،للشــيخ أيب عبــد اهلل حممــد أمحــد عليــش
املالكــي مفتــي الديــار املرصيــة األســبق املتــوىف ســنة  1299هـــ املجلــد األول
صحيفــة ( 170دار الفكــر) مــا نصــه:

«مــا قولكــم يف شــهادة عدلــن برؤيــة اهلــال مــع قــول أهــل احلســاب
إنــه ال متكــن رؤيتــه قطعــا فهــل يعمــل هبــا ويطــرح كالم أهــل احلســاب أو ال
أفيــدوا اجلــواب:

فأجبــت مــا نصــه :احلمــد هلل والصــاة والســام عــى ســيدنا حممــد رســول
اهلل ،يعمــل بشــهادة العدلــن ويطــرح كالم أهــل احلســاب كــا قالــه العالمــة
احلطــاب ونصــه :لــو شــهد عــدالن برؤيــة اهلــال وقــال أهــل احلســاب إنــه
ال متكــن رؤيتــه قطعــا فالــذي يظهــر مــن كالم أصحابنــا أنــه ال يلتفــت لقــول
أهــل احلســاب وقــال الســبكي وغــره مــن الشــافعية إنــه ال تقبــل الشــهادة
ألن احلســاب أمــر قطعــي والشــهادة ظنيــة والظــن ال يعــارض القطــع ونــازع
يف ذلــك بعــض الشــافعية واهلل أعلــم اهـــ وقــد ســئل الرمــي الشــافعي الكبــر
عــن قــول ابــن الســبكي املذكــور فأجــاب بأنــه مــردود رده عليــه مجاعــة مــن
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املتأخريــن» .ثــم قــال نقــا عــن الرمــي الكبــر« :والشــارع عــول عــى الرؤيــة
ونزهلــا منـــزلة اليقــن وألغــى احلســاب بالكليــة بقولــه ^ [نحــن أمــة أميــة ال
نكتــب وال نحســب الشــهر هكــذا وهكــذا] واهلل أعلــم وصــى اهلل عــى ســيدنا
حممــد وءالــه وســلم» انتهــى مــن كتــاب فتــح العــي املالــك.

ويف كتــاب رد املحتــار عــى الــدر املختــار رشح تنويــر األبصــار البــن
عابديــن احلنفــي املتــوىف ســنة  1252هـــ املجلــد الثالــث صحيفــة ( 355دار
الكتــب العلميــة) قــال مــا نصــه:
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ــر ُدو ٌد.
ٌ
الســ ْبك ُّي مــ َن اال ْعتــاد عــى قــول احلســاب َم ْ
«مطلــب :مــا قا َلــه ّ
ـت :مــا قالــه الســبكي رده متأخــرو أهــل مذهبــه ،منهــم ابــن حجــر والرمــي
قلـ ُ
يف رشحــي املنهــاج .ويف فتــاوى الشــهاب الرمــي الكبــر الشــافعي :ســئل عــن
قــول الســبكي :لــو شــهدت بينــة برؤيــة اهلــال ليلــة الثالثــن مــن الشــهر وقال
احلســاب بعــدم إمــكان الرؤيــة تلــك الليلــة عمــل بقــول أهــل احلســاب ،ألن
احلســاب قطعــي والشــهادة ظنيــة ،وأطــال يف ذلــك فهــل يعمــل بــا قالــه أم
ـارا قبــل طلــوع الشــمس يــوم التاســع والعرشيــن
ال؟ وفيــا إذا رؤي اهلــال هنـ ً
مــن الشــهر ،وشــهدت بينــة برؤيــة هــال رمضــان ليلــة الثالثــن مــن شــعبان،
فهــل تقبــل الشــهادة أم ال؟ ألن اهلــال إذا كان الشــهر كامـ ً
ا يغيــب ليلتــن أو
ناقصــا يغيــب ليلــة ،أو غــاب اهلــال الليلــة الثالثــة قبــل دخــول وقــت العشــاء،
ً
ألنــه ^ كان يصــي العشــاء لســقوط القمــر لثالثــة هــل يعمــل بالشــهادة أم ال؟
فأجــاب :بــأن املعمــول بــه يف املســائل الثــاث مــا شــهدت بــه البينــة ،ألن
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الشــهادة نزهلــا الشــارع منـــزلة اليقــن ،ومــا قالــه الســبكي مــردود ر ّده عليــه
مجاعــة مــن املتأخريــن ،وليــس يف العمــل بالبينــة خمالفــة لصالتــه ^ .ووجــه
مــا قلنــاه أن الشــارع مل يعتمــد احلســاب ،بــل ألغــاه بالكليــة بقوله[:نحــن أمــة
أميــة ال نكتــب وال نحســب الشــهر هكــذا وهكــذا] ،وقــال ابــن دقيــق العيــد:
احلســاب ال جيــوز االعتــاد عليــه يف الصيــام انتهــى .واالحتــاالت التــي
ّ
وألن الشــاهد قــد يشــتبه عليــه الــخ ،ال أثــر هلــا رش ًعــا
ذكرهــا الســبكي بقولــه:
إلمكـــان وجودهــا يف غريهــا مــن الشــهادات» انتهــى مــن كتــاب رد املحتــار.

وقــال ابــن عابديــن يف جمموعــة رســائله ،الرســالة التاســعة تنبيــه الغافــل

والوســنان عــى أحــكام هــال رمضــان ( دار إحيــاء الــراث العــريب) ص
 231مــا نصــه« :إن املعــول عليــه والواجــب الرجــوع إليــه يف مذاهــب
األئمــة األربعــة املجتهديــن كــا هــو املحــرر يف كتــب أتباعهــم املعتمديــن أن
إثبــات هــال رمضــان ال يكــون إال بالرؤيــة ليــا أو بإكــال عــدة شــعبان وأنــه
ال تعتــر رؤيتــه يف النهــار حتــى ولــو قبــل الــزوال عــى املختــار ،وأنــه ال يعتمــد
عــى مــا خيــر بــه أهــل امليقــات واحلســاب والتنجيــم ملخالفتــه رشيعــة نبينــا
عليــه أفضــل الصــاة والتســليم» اهـــ.

وقــال شــمس الديــن الرمــي الصغري املتوىف ســنة  1004هـــ يف رشح املنهاج
كتــاب الصيــام ج  153/3مــا نصــه « :وشــمل كالم املصنــف (النــووي)
ثبوتــه بالشــهادة مــا لــو دل احلســاب عــى عــدم إمــكان الرؤيــة ،وانضــم إىل
ذلــك أن القمــر غــاب ليلــة الثالــث عــى مقتــى تلــك الرؤيــة قبــل دخــول
وقــت العشــاء ألن الشــارع مل يعتمــد احلســاب بــل ألغــاه بالكليــة وهــو كذلــك
كــا أفتــى بــه الوالــد رمحــه اهلل تعــاىل خالفــا للســبكي ومــن تبعــه» اهـــ.

نقــول :عــى أن هــؤالء املخالفــن مل يوافقــوا الســبكي فيــا اشــرطه رغــم رد
العلــاء عليــه يف هــذه املســئلة ،ومل يقــل الســبكي بإعــان ثبــوت صــوم رمضــان
أو انتهائــه قبــل ابتــداء رمضــان أو هنايتــه بأيــام اعتــادا عــى احلســاب الفلكــي
كــا يفعــل هــؤالء الذيــن حبــب إليهــم اخلــاف .ســبحانك ربنــا هــذا هبتــان
عظيــم.
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وقــال احلافــظ الفقيــه احلنفــي حممــد مرتــى الزبيــدي املتــوىف ســنة 1205
هـــ يف كتابــه إحتــاف الســادة املتقــن بــرح إحيــاء علــوم الديــن كتــاب أرسار
الصــوم الفصــل األول ج4ص 333طبــع دار الكتــب العلميــة مــا نصــه:
«وقــال يف رشح املنهــاج :لــو شــهد برؤيــة اهلــال واحــد أو اثنــان اقتــى
احلســاب عــدم إمــكان رؤيتــه ،قــال الســبكي :ال تقبــل هــذه الشــهادة ألن
احلســاب قطعــي والشــهادة ظنيــة ،والظــن ال يعــارض القطــع وأطــال يف رد
هــذه الشــهادة واملعتمــد قبوهلــا إذ ال عــرة بقــول احلســاب» اهـــ.

فصل

يف رد شبهة أخرى

وممــا تعلقــوا بــه ليزخرفــوا الــكالم لضعفــاء العقــول وخيدعوهــم أن قالــوا:
«إن األخــذ باحلســاب الفلكــي إلثبــات ابتــداء رمضــان وانتهائــه يوحــد صــف
األمــة وجيمــع كلمتهــم».

وهــذا كالم قــد خيــدع الغـ ّـر وال خيــدع الفطــن املجــرب ،فمــن املقطــوع به أن
املســلمني يف اجلزيــرة العربيــة يف زمــن رســول اهلل ^ مــا كانــوا يبــدأون الصــوم
يف يــوم واحــد يف كل املــدن والبــاد ،وكذلك يف زمــن اخللفاء الراشــدين الذين
توســعت دولــة اإلســام يف زماهنــم ،وكــذا يف أيــام األمويــن والعباســيني
والعثامنيــن الذيــن انتــر الديــن يف أيامهــم مرش ًقــا ومغر ًبــا وشــاال وجنو ًبــا،
بــل بعــض هــؤالء ذكــره رســول اهلل ^ يف احلديــث الصحيــح الثابــت ومدَ َحــه
ـن القســطنطينية فلنعــم األمــر أمريهــا ولنعــم اجليــش ذلــك
فقـــالَ [ :ل ُت ْفت ََحـ َّ
اجليــش] رواه أمحــد والبــزار والطــراين واحلاكــمَ .ف ُفتحــت القســطنطينية
ـاين ،فهــل جيــرؤ أحــد
(اســطنبول حاليــا) يف زمــن الســلطان حممــد الفاتــح العثـ ّ
أن يقــول َّ
إن ذلــك أي عــدم صيامهــم يف يــوم واحــد كان مشــتتًا هلــم ومضع ًفــا
لقوهتــم وضار ًبــا َلو ْحدَ هتــم؟!
ففــي صحيــح مســلم عــن كريــب ،أن أم الفضــل بنــت احلــارث بعثتــه إىل
عــي
معاويــة بالشــام .قــال :فقدمــت الشــام ،فقضيــت حاجتهــا ،واســتهل َّ
رمضــان وأنــا بالشــام ،فرأيــت اهلــال ليلــة اجلمعــة ،ثــم قدمــت املدينــة يف
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ءاخــر الشــهر ،فســألني عبــد اهلل بــن عبــاس ريض اهلل عنهــا ،ثــم ذكــر اهلــال
فقــال :متــى رأيتــم اهلــال فقلــت :رأينــاه ليلــة اجلمعــة ،فقــال :أنــت رأيتــه ؟
فقلــت :نعــم ،ورءاه النــاس وصامــوا وصــام معاويــة ،فقــال :لكنــا رأينــاه ليلــة
الســبت ،فــا نــزال نصــوم حتــى نكمــل ثالثــن ،أو نــراه ،فقلــتَ :أوال تكتفــي
برؤيــة معاويــة وصيامــه ؟ فقــال :ال .هكــذا أمرنــا رســول اهلل ^.

ولــو أراد رســول اهلل ^ ومــن بعــده ألمــروا النــاس بإيقــاد النــران عــى
رءوس اجلبــال أو اســتعامل غــر ذلــك مــن الطــرق إلطــاع املســلمني يف
خمتلــف البــاد عــى ابتــداء الشــهر يف ليلــة واحــدة وإلزامهــم مجي ًعــا بالصــوم
يف يــوم واحــد ،لكنهــم مل يفعلــوا ذلــك مــع قدرهتــم عليــه ،ومل يضيقــوا عــى
املســلمني يف هــذا األمــر ،ومل ُي ِ
تأخــرا.
ــم ذلــك َو ْهنًــا وال
ً
ور ْث ُه ْ

ويقــال أيضــا :يف زمــن الرســول واخللفــاء بعــده مل يســتعملوا احلســاب ومل
يــؤد ذلــك إىل ضعــف وال تشــتت بــل كان حــال املســلمني أحســن مــن أيامنــا
هــذه ودولتهــم أقــوى ،ورســول اهلل ^ واخللفــاء الراشــدون أدرى بمصالــح
األمــة.

وإنــا ت ََش ـت ُُّت املســلمني وتفـ ُ
ـرق صفهــم ناتــج عــن شــيوع اجلهــل بقواعــد
ِ
ِ
وانقــراض
وضعــف متســكهم بتطبيــق أحــكام الديــن
الــرع فيــا بينهــم
ِ
العلمـــاء ،كــا قــال رســول اهلل ^[:إِ َّن اللََّ ال َي ْقبِـ ُ
ـم انْتِزَا ًعــا َينْت َِز ُع ـ ُه
ـض ا ْلع ْلـ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ـض ا ْل ُع َلـ َـا ِء َح َّتــى إِ َذا َل ْ ُي ْبـ ِـق َع ً
ـم بِ َق ْبـ ِ
ال ِــا َّ َ
ـن َي ْقبِـ ُ
اتـ َـذ
ـن ا ْلع َبــاد َو َلكـ ْ
مـ ْ
ـض ا ْلع ْلـ َ
ِ
َــوا بِغ ْ ِ
َــر ِع ْلــ ٍم َف َض ُّلــوا َو َأ َض ُّلــوا] رواه
وســا ُج َّهــاال َف ُســئ ُلوا َف َأ ْفت ْ
الن ُ
َّــاس ُر ُء ً
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البخــاري ومســلم وغريمهــا.

ُــون ِف ِ
ــر الز ََّم ِ
ءاخ ِ
ــون،
ــون ك ََّذا ُب َ
ــان َد َّجا ُل َ
وقــال رســول اهلل ^ َ [:يك ُ
ِ ِ
ي ْأتُو َن ُكـ ِ
ـم ،الَ
ـم َوإِ َّي ُ
ـم مـ َ
اهـ ْ
ـمَ ،فإِ َّيا ُكـ ْ
ـم َوالَ ءا َباؤُ ُكـ ْ
ـن األَ َحاديــث بِـ َـا َل ْ ت َْسـ َـم ُعوا َأ ْن ُتـ ْ
ْ
َ
ِ
ِ
ُــم] رواه مســلم .
ُــم َوالَ َي ْفتنُو َنك ْ
ُيض ُّلو َنك ْ
وأمــا هــؤالء اليــوم يريــدون حتريــف الرشيعــة يف مســئلة بــدء شــهر الصيــام
ووضــع بــذور جديــدة لالختــاف وللتشــجيع عــى تــرك القــرءان والســنة
واإلمجــاع وأقــوال األئمــة ،واتبــاع الــرأي بــدال مــن ذلــك.

فكأهنــم يعمــدون إىل نقــض عــرى اإلســام عــروة عــروة ليتوصلــوا إىل
هــدم الديــن.

واملفـ ّـرق لكلمــة املســلمني ح ًقــا هــو مــا اعتمــده هــؤالء .فقــد حصــل يف
ســنة 1984ر أن فلكيــا حــدد بدايــة الصــوم يــوم اخلميــس  ..وكان هنــاك
ـي
ـي ءاخــر جعــل بدايــة رمضــان يــوم األربعــاء حســب مــا درســه ..وفلكـ ّ
فلكـ ّ
ءاخــر جعلــه اجلمعــة ..أهــذا يعتــر مج ًعــا للكلمــة؟! ومــا زال الفلكيــون إىل
اآلن خيتلفــون !!! وكان عليهــم -عــى زعمهــم -أن خيتــاروا قــول فلكــي
يناســب حتديــده مواعيدهــم املربجمــة ســابقا!!!..
لــو عرفــوا احلقيقــة لعلمــوا أن مــا يعتمدونــه هــو املفـ ّـرق املشــتت لألمــة
املحمديــة.

وكأن هــؤالء ال يــدرون مــا يقولــون وكأن أمــة حممــد بزعمهــم علامءهــا
وعامتهــا طـ َ
ـول أربعــة عــر قر ًنــا مــا عرفــوا حقيقــة بدايــة صيــام رمضــان.
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ولــو كانــوا خملصــن لرتكــوا النــاس ومــا هــم عليــه مــن احلــق ممــا هــو موافق
لفعــل املســلمني يف كل أرجــاء املعمــورة مــن غــر أن ُي َعـ ّـروا عليهــم ويربطــوا
ابتــداء صيامهــم بحســابات وأرقــام ال يفقــه منهــا أكثرهــم شــي ًئا.

ويــا ليتهــم التفتــوا بــدالً مــن ذلــك إىل تعليــم أصــول العقيــدة الصحيحــة
وأركان الوضــوء ورشوط الصــاة ومــا يشــبه ذلــك ممــا حيتاجــه كل مســلم،
أو إىل النهــى عــن رشب اخلمــر والزنــا وبيــع حلــم اخلنـــزير واملســكرات ،أو
إىل التحذيــر مــن معــايص العــن واألذن واللســان واليــد والرجــل .فــإن مــن مل
ـح إلرشــاد غــره ولــو أراد
جيلــس بالتواضــع بــن أيــدي محلــة العلــم ال َي ْص ُلـ ُ
ذلــك.
وقــد قــال رســول اهلل ^[ :ال ُّطهــور شــطر اإليــان] رواه مســلم.
وهــؤالء قــارصون عــن معرفــة الطهــور كــا جيــب ،كــا أهنــم قــارصون عــن
أكثــر األحــكام الدينيــة.
فإنا هلل وإنا إليه راجعون.

ويقــال هلــؤالء املخالفــن :ملــاذا هــذه الزوبعــة خصوصــا بالنســبة لتحديــد
أول رمضــان وإلثبــات عيــد الفطــر ،وترفضــون األخــذ بالرؤيــة أو االســتكامل
حتــى ولــو ثبــت ذلــك بالطريــق الرشعــي يف البــاد اإلســامية ،وأمــا إلثبــات
عيــد األضحــى فتكتفــون بمتابعــة الــدول اإلســامية ،وال تشــعلون حربكــم
عــى املســلمني إللزامهــم باألخــذ بقــول الفلكيــن واملنجمــن ؟!!!
وهــل يف ديــن اهلل رشيعتــن ،رشيعــة إلثبــات رمضــان وعيــد الفطــر،
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ورشيعــة إلثبــات عيــد األضحــى ؟!!!

فهــل لرمضــان وعيــد الفطــر تفعلــون ذلــك ألجــل الشــهرة واملــال
والسياســة أم هنــاك شــىء ءاخــر زيــادة ال يعرفــه املســلمون !!
إخوة اإليامن:

فقــد تبــن لــذي عينــن أن هــؤالء خمادعــون ،ويف احلقيقــة ﭽ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ {ســورة البقــرة}
فقــد شــذوا عــن املســلمني ،وحكمــوا بغــر مــا أنــزل اهلل تعــاىل عــى نبيــه
املصطفــى الصــادق املصــدوق ^ .
قــال اهلل تعــاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ {ســورة
األحزاب}.

فائدة استطرادية

يف بيان أن الردة تفسد الصوم

قــال الشــيخ ابــن قدامــة املقــديس املتــوىف ســنة  620هـــ يف املغنــي ج52/ 3
(دار الكتــاب العــريب) مــا نصــه« :مســئلة قــال (ومــن ارتــد عــن اإلســام فقــد
أفطــر) ،ال نعلــم بــن أهــل العلــم خالفــا يف أن مــن ارتــد عــن اإلســام يف
أثنــاء الصــوم أنــه يفســد صومــه وعليــه قضــاء ذلــك اليــوم إذا عــاد إىل اإلســام
ســواء أســلم يف أثنــاء اليــوم أو بعــد انقضائــه وســواء كانــت ردتــه باعتقــاده مــا
يكفــر بــه أو شــكه فيــا يكفــر بالشــك فيــه أو بالنطــق بكلمــة الكفــر مســتهزئا
أو غــر مســتهزئ ،قــال اهلل تعــاىل ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ {ســورة
التوبــة} وذلــك ألن الصــوم عبــادة مــن رشطهــا النيــة فأبطلهــا الــردة كالصــاة
واحلــج وألنــه عبــادة حمضــة فنافاهــا الكفــر كالصــاة» اهـــ.
وقــال النــووي يف املجمــوع ،كتــاب الصيــام ج( 347/6دار الفكــر):
«لــو حاضــت يف بعــض النهــار أو ارتــد بطــل صومهــا بــا خــاف وعليهــا
القضــاء» اهـــ.
الردة وأقسامها املجمع عليها
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ٌ
وأقــوال
الــردة وهــي قطــع اإلســام ،تنقســم إىل ثالثــة أقســام :أفعــال
واعتقــادات كــا اتَّفـ َـق عــى ذلــك أهــل املذاهــب األربعــة كالنــووي وغــره
مــن الشــافعية وابــن عابديــن وغــره مــن احلنفيــة و حممــد عليــش وغــره مــن
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املالكيــة والبهــويت وغــره مــن احلنابلــة.
وكل مــن الثالثــة كفــر بمفـ ِ
ٌّ
ـرد ِه فالكفـ ُـر القــو ُّيل كفـ ٌـر ولــو مل يقــرن بــه اعتقــا ٌد
ٌ
ِ ِ
ـراح
ـي كفـ ٌـر ولــو مل يقــرن بــه قــول أو اعتقــا ٌد أو انـ
ُ
أو فعـ ٌـل ،والكفـ ُـر الف ْعـ ُّ
الصــدْ ر بــه ،والكفـ ُـر االعتقــادي كفـ ٌـر ولــو مل يقــرن بــه قـ ٌ
ـول أو فعـ ٌـل ،وســواء
َّ
حصــول هــذا مــن جاهــل باحلكــم أو هــازل أو غضبــان.

فقــد قــال رســول اهلل ^[ :إن العبــد ليتكلــم بالكلمــة ال يــرى هبــا بأســا
هيــوي هبــا يف النــار ســبعني خريفــا] رواه الرتمــذي وحســنه ،ويف معنــاه
حديــث رواه البخــاري ومســلم.

وقــال تــاج الديــن الســبكي املتــوىف ســنة 771هـــ يف طبقاتــه ج(91/1طبــع
عيســى البــايب احللبــي) مــا نصــه« :وال خــاف عنــد األشــعري وأصحابــه
بــل وســائر املســلمني أن مــن تلفــظ بالكفــر أو فعــل أفعــال الكفــر أنــه كافــر
بــاهلل العظيــم خملــد يف النــار وإن عــرف قلبه»اهـــ.

ويف جامــع العلــوم واحلكــم للشــيخ ابــن رجــب املتــوىف ســنة  795هـــ عنــد
رشحــه احلديــث الســادس عــر مــا نصــه« :فأمــا مــا كان مــن كفــر ،أو ر َّد ٍة،
أو قتــل نفــس ،أو أخــذ مــال بغــر حــق ونحــو ذلــك ،فهــذا ال يشــك مســلم
أن الغضبـ َ
أهنــم مل ُيريــدوا َّ
ـع مــن الغضبــان مــن
ـان ال ُيؤاخـ ُـذ بــه ،وكذلــك مــا يقـ ُ
طــاق وعتــاق ،أو يمــن ،فإنــه ُيؤاخــذ بذلــك ُك ِّلــه بغــر خــاف» اهـــ.

وأمــا املســلم املكــره عــى قــول الكفــر بالقتــل ونحــوه إن قــال كلمــة الكفــر
ـار وقل ُب ـ ُه غــر منــرح بــا يقولــه فــا حيكــم
إلنقــاذ نفســه ممــا هــدده بــه الكفـ ُ

78

بكفــره ،وأمــا إن تغــر خاطــره بعــد اإلكــراه فــرح صــدره بقــول الكفــر كفــر،
وهــذا معنــى قولــه تعــاىل :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ {ســورة النحــل} .
ومن األمثلة املتفق عليها:

الكفــر االعتقــادي :ومكانــه القلــب كاعتقــاد أن اهلل تعــاىل نــور بمعنــى
الضــوء أو أنــه روح ،قــال اإلمــام أمحــد بــن حنبــل (ت  241هـ) عمــن قال عن
اهلل جســم ال كاألجســام كفــر ،وقــال اإلمــام األشــعري (ت324هـــ)« :مــن
اعتقــد أن اهلل جســم فهــو غــر عــارف بربــه وإنــه كافــر بــه» ،وقــال اإلمــام
املتــويل (ت 478هـــ) وهــو مــن أصحــاب الوجــوه يف املذهــب الشـــافعي:
«مــن اعتقــد قــدم العــامل أو حــدوث الصانــع أو نفــي مــا هــو ثابــت للقديــم
باإلمجــاع ككونــه عاملــا قــادرا أو أثبــت مــا هــو منفــي عنــه باإلمجــاع كاأللــوان
كافــرا» ،وقــال الشــيخ عبــد الغنــي
أو أثبــت لــه االتصــال واالنفصــال كان
ً
النابلــي (ت 1143هـــ)« :مــن اعتقــد أن اهلل مــأ الســموات واألرض أو أنه
جســم قاعــد فــوق العــرش أو أن لــه احللــول يف شــىء مــن األشــياء أو يف مجيــع
األشــياء أو أنــه متحــد بشــىء مــن األشــياء أو يف مجيــع األشــياء فهــو كافــر
وإن زعــم أنــه مســلم» ،وقــال الشــيخ تقــي الديــن احلصنــي (ت 829هـــ):
«النــووي جــزم يف صفــة الصــاة مــن رشح املهــذب بتكفــر املجســمة ،قلــت
وهــو الصــواب الــذي ال حميــد عنــه إذ فيــه خمالفــة رصيــح القــرءان ،قاتــل اهلل
املجســمة واملعطلــة مــا أجرأهــم عــى خمالفــة مــن ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ
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ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ {ســورة الشــورى} ،ويف الفتـــاوى اهلنديــة «يكفــر
بإثبـات املكـان هلل تعـاىل» ،وقـال اإلمـام أبو منصور البغدادي (ت  429هـ):
«وأمجــع أهــل الســنة عــى أن اهلل تعــاىل ال حيويــه مــكان وال جيــري عليــه زمان»،
ومجــع اإلمــام حممــد بــن هبــة الربمكــي (ت  599هـــ) للســلطان صــاح الدين
األيــويب رمحــه اهلل (ت 589هـــ) قصيــدة يف العقيــدة الســنية فأقرهــا الســلطان
وأمر بتدريسها للكبار والصغار ومما جاء فيها:
قطر تعـاىل اهلل عن تشبيه

وصـانع العـامل ال يـحويــه

وحكمه اآلن عىل ما كان

قد كان موجودا وال مكانا

َّ
جــــل عن املكان
سبحـانه

وعـز عـن تغيــر الزمـان
َّ

من خصــه بجـهة العـلو

قـــد غـال وزاد يف الغــــلو

وهــذه العقيــدة تــدرس يف جامعــة األزهــر يف مــر ويف جامعــة الزيتونــة
يف تونــس بــل وســائر املغــرب العــريب ،وكــذا يف أندنوســيا وباكســتان وتركيــا
وبــاد الشــام والســودان واليمــن والعــراق واهلنــد وباكســتان وإفريقيــا
وبخــارى والداغســتان وأفغانســتان وســائر بــاد املســلمني.
الكفــر الفعــي :كســجود لصنــم ،وإلقــاء املصحــف يف القــاذورات ،قــال
ابــن عابديــن ولــو مل يقصــد االســتخفاف ألن فعلــه يــدل عــى االســتخفاف،
أو أوراق العلــوم الرشعيــة أو أي ورقــة عليهــا اســم مــن أســاء اهلل تعــاىل مــع
العلــم بوجــود االســم فيهــا.
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الكفــر القــويل :كمــن يشــتم اهلل تعــاىل ،قــال القــايض عيــاض« :ال خــاف

أن ســاب اهلل تعــاىل مــن املســلمني كافــر» ،أو يســب نبيــا أو يســتخف بــه أو
يســتحل حمرمــا باإلمجــاع كاخلمــر والزنــى واللــواط أو حيــرم حــاال ظاهـ ًـرا ،أو
يســب ملــكا مــن املالئكــة أو ديــن اإلســام أو قــال أنــا أفعــل بغــر مشــيئة اهلل
أو قــال ملســلم يــا كافــر بــا تأويــل ،ونحــو ذلــك.
والقاعــدة أن كل عقــد أو فعــل أو قــول يــدل عــى اســتخفاف بــاهلل أو كتبــه
أو رســله أو مالئكتــه أو شــعائره أو معــامل دينــه أو أحكامــه أو وعــده أو وعيــده
كفــر ،فليحــذر اإلنســان مــن ذلــك جهــده عــى أي حــال.

وأمــا توبــة املرتــد فهــي اإلقــاع عــن الكفــر فــورا والنطــق بالشــهادتني
بقــول أشــهد أن ال إلــه إال اهلل وأشــهد أن حممــدا رســول اهلل ،وال ينفعــه قــول
أســتغفر اهلل قبــل الشــهادتني ،كــا نقــل اإلمجــاع عــى ذلــك اإلمــام املجتهــد أبــو
بكــر بــن املنــذر املتــوىف ســنة  318هـــ.

هــذا وقــد عــد كثــر مــن الفقهــاء كالفقيــه احلنفــي بــدر الرشــيد املتــوىف
ســنة  768هـــ والقــايض عيــاض املالكــي والفقيــه يوســف األردبيــي الشــافعي
املتــوىف  799هـــ أشــياء كثــرة يف بيــان األلفــاظ املكفــرة نقلوهــا عــن األئمــة
فينبغــي اإلطــاع عليهــا فــإن مــن مل يعــرف الــر يقــع فيــه.
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خامتة تتضمن نصيحة

يقــول اهلل تعــاىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭷ ﭼ {ســورة ءال عمــران}.
ويقــول اهلل تعــاىل :ﭽ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ
ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮬﭼ {ســورة التوبــة}.

ويقــول اهلل تعــاىل إخبــارا عــن نــوح عليــه الســام :ﭽ ﮒ ﮓ ﮚ ﭼ
{ســورة األعــراف} وعــن هــود عليــه الســام :ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ
{ســورة األعــراف}.
ِ
ِ
ِ
ِ
ـي ^ َقـ َ
يحـ ُة]
ـن النَّص َ
ـال[ :الدِّ يـ ُ
ض اهللُ َعنْـ ُه َأ َّن النَّبِـ َّ
و َعـ ْن َتيـ ٍم الــدَّ ار ِّي َر َ
ِ
ِِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ُق ْلنَــاَ :لِـ ْن ؟ َقــ َ
ـم] رواه
ـال[:هللِ َولكتَابِــه َول َر ُســوله َوألَئ َّمــة ا ُملســلم َ
ني َو َع َّامت ِهـ ْ
مســلم.
ِ
ـت َر ُسـ َ
ض اهللُ َعنْـ ُه َقـ َ
الصال َِة،
ـالَ « :با َي ْعـ ُ
ـول اهللِ ^ َع َل إِ َقــا ِم َّ
و َعـ ْن َج ِريـ ٍـر َر َ
وإِي َتـ ِ
ـاء الـ َّـزك ِ
َاةَ ،والن ُّْصـ ِ
ـح لِـك ُِّل ُم ْسـ ِـل ٍم» رواه البخاري ومســلم.
َ
فنصيحتنــا لــكل مســلم أن يتمســك بــا قالــه فقهــاء املذاهــب األربعــة الذيــن
أمجعــت األمــة عــى علــو شــأهنم ،وأن يــدرس أحــكام الصيــام قبــل دخــول
شــهر رمضــان عــى إنســان مجــع بــن املعرفــة والعدالــة وتلقــى هــذا العلــم عــن
مثلــه وهكــذا بإســناد متصــل إىل رســول اهلل ^ ونصيحتنــا للمســلمني يف كل
مدينــة أو ناحيــة أن خيــرج قســم منهــم لرياقبــوا اهلــال بعــد غــروب شــمس
التاســع والعرشيــن فــإن رأوا اهلــال كان اليــوم التــايل مــن رمضــان وإن مل يــروه
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ومل يعلمــوا بــأن رجــ ً
ا ثقــة رءاه يف بلــدة قريبــة منهــم أكملــوا عــدة شــعبان
ثالثــن ثــم صامــوا اليــوم الــذي بعــد ذلــك.

ـي يف بلــد بعيــد عــن بلدهــم
وأمــا إذا ثبتــت رؤيــة اهلــال بالطريــق الرشعـ ّ
بحيــث ختتلــف املطالــع بــن البلديــن وعلمــوا بذلــك بواســطة اإلذاعــة أو
غريهــا فلألئمــة يف هــذه املســئلة مســلكان:

منهــم مــن قــال ال يصومــون ويكملــون شــعبان ثالثــن ألن أهــل كل بلــد
ـافعي وغــره) ومنهــم مــن قــال
يــرون ألنفســهم (وهــو مذهــب اإلمــام الشـ ّ
يصومــون مــع مــن رءاه (وهــو مذهــب اإلمــام أيب حنيفــة وغــره) وال حــرج
عــى املســلم إن أخــذ هبــذا املســلك أو بذلــك.

وأمــا القــول باالعتــاد عــى حســابات املنجمــن وا ُمل َوقتــن وأشــباههم فــا
ـي اهلل ^
يلتفــت إليــه ،ومــن جعلــه حجــة فقــد أخطــأ خطــأ ً
فادحــا ،وصــدق نبـ ّ
َان ِما َئـ َة َش ٍ
حيــث قالَ [:ف َأيــا َ ٍ
ـس ِف كِ َتـ ِ
ط]
ـاب اللَِّ َف ُهـ َـو َباطِـ ٌـل َوإِ ْن ك َ
شط َل ْيـ َ
ْ
ُّ َ ْ
ـاري وغــره.
رواه البخـ ّ

ـن لـ ِّ
ـب أن مــا أورده هــؤالء الذيــن خالفــوا املذاهــب
فقــد َت َبـ َّ َ
ـكل صاحــب ُلـ ّ
ورساب حيســبه
األربعــة كال ٌم ال طائــل حتتــه ،وجعجعــ ٌة مــن غــر طحــن،
ٌ
الظمئــان مــاء فــإذا َق ِد َم ـ ُه مل جيــده شــيئا.
فطوبــى ملــن متســك بجامعــة املســلمني ومجهورهــم وكالم نبيهــم ،والندامــة
يــوم القيامــة ملــن اتبــع غــر ســبيل املؤمنــن وشـ َّـذ عــن منهاجهــم.

ونســأل اهلل تعــاىل أن جيعلنــا مــن الذيــن يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه.
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ءامــن

وسبحان اهلل وبحمده واهلل تعاىل أعلم.
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