بسم هللا الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال

رؤية الهالل والحساب الفلكي
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
إىل اإلخوة الذين اْرسلوا على صفحتنا متسائلني عن رؤية اهلالل واحلساب الفلكي...
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،
اطلعت على تساؤالتكم حول الرؤية واحلساب الفلكي ،ولقد أصدران مرارا عن هذه املسألة ولكن ال أبس ،سأزيدها
توضيحا وأتكيدا ،آمال من اإلخوة أن يتدبروها بروية وإنعام نظر ،فأقول وابهلل التوفيق:
 -1إننا أيها اإلخوة ال نُدخل احلساب الفلكي يف املوضوع ،فالنص يعتمد فقط الرؤية ونصوم ونفطر بناء عليها ،فإذا
مل نره يف مساء التاسع والعشرين من شهر رمضان نكمل العدة ثالثني حىت لو كان اهلالل موجودا ابحلساب الفلكي ولكن
حجبه الغيم أو الظروف اجلوية ،فالرؤية هي املعتمدة ألن النص هو على الرؤية وليس على الظاهرة الكونية .انظر حديث
ول :قَ َال النَِب ﷺ أَو قَ َال :قَ َال أَبو الْ َق ِ
ِ
اس ِم
اّللُ َعْنهُ يَ ُق ُ
ت أ ََاب ُهَريْ َرةَ َر ِض َي َ
ي
الرسول ﷺ الذي أخرجه البخاري ... :قَ َالََ :س ْع ُ
ْ
ُ
ِ
ِ
ص ُ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ
ت
ب َعلَْي ُك ْم فَأَ ْك ِملُوا ع َّد َة َش ْعبَا َن ثَََلثِ َ
ﷺُ « :
ي» مث الذي أخرجه أمحد ... :قَ َال ََس ْع ُ
وموا ل ُرْؤيَته َوأَفْط ُروا ل ُرْؤيَته فَإ ْن غَُِّ
ول َِ
وموا لِ ُرْؤيَتِ ِه
وموا َح َّّت تَ َرْوا ا ْْلََِل َل َوَل تُ ْف ِط ُروا َح َّّت تَ َرْوا ا ْْلََِل َلَ ،وقَ َ
ول :إِ َن َر ُس َ
أ ََاب ُهَريْ َرَة يَ ُق ُ
الُ :
اّلل ﷺ قَ َالَ« :ل تَ ُ
صُ
صُ
ِ ِ ِِ ِ
ي» ،فإذا حجبه الغيم مثال فلم يره املسلمون مع أنه موجود خلف الغيم حقيقة
ب َعلَْي ُك ْم فَ عُ ُّدوا ثَََلثِ َ
َوأَفْط ُروا ل ُرْؤيَته فَإ ْن غَِ َ
ابحلساب الفلكي فنحن بناء على ذلك ال نفطر ،بل جيب أن نصوم اليوم الثالثني ألننا مل نره .أكرر انظر احلديث «فَِإ ْن
ِ
ي» مع أنه ابحلساب الفلكي موجود.
ب َعلَْي ُك ْم فَأَ ْك ِملُوا ع َّد َة َش ْعبَا َن ثَََلثِ َ
غَُِّ
 -2إننا ندرك أنه ابحلساب الفلكي يُعرف ابلثانية مىت االقرتان ومىت يتولد اهلالل ومىت يغيب وكم دقيقة يبقى بعد
غياب الشمس ...ولكن النص الشرعي مل ينص على الظاهرة الكونية بل على الرؤية .انظر مثال أوقات الصالة فتجد أن
الص ََلةَ لِ ُدلُ ِ
س﴾« ،إِ َذا َزالَ ِ
الش ْم ِ
ت َّ
وك َّ
صلُّوا» .فكانت
النص ذكر الظاهرة الكونية ومل يقتصر على الرؤية ﴿أَقِ ِم َّ
س فَ َ
الش ْم ُ
الصالة متوقفة على الوقت ،فبأية وسيلة حتققت من الوقت صليت ،فإذا نظرت إىل الشمس لرتى وقت الزوال أو نظرت إىل
الظل لرتى ظل كل شيء مثله أو مثليه كما جاء يف أحاديث أوقات الصالة ،إن فعلت ذلك وحتققت ،ص َحت الصالة،
وإن َمل تفعل ذلك بل حسبتها فلكيا فعلمت أن وقت الزوال هو الساعة كذا فنظرت إىل ساعتك دون أن خترج لرتى
الشمس أو الظل ،قد ص َحت الصالة ،أي أن تتحقق من الوقت أبية وسيلة .ملاذا؟ ألن هللا سبحانه طلب منك الصالة
لدخول الوقت وترك لك التحقق من دخوله دون حتديد لكيفية التحقق .وكما ترى فإذا أدركت الزوال بنظرك تصلي وإذا
حسبته على ساعتك تصلي أي هنا (ابلرؤية واحلساب) تصلي ألن النص ليس على الرؤية بل على الظاهرة الكونية ...وهذه
خالف النص الشرعي للصوم والفطر الذي نص على الرؤية.

 -3أما أن الشاهد قد يشتبه األمر عليه فيشهد أنه رأى وهو مل ير اهلالل بل شيئا آخر ،فهذه مهمة القاضي أو
صاحب الصالحية يف إعالن بداية الشهر وهنايته ،فيتحقق من الشهود وعددهم وكلما ازداد العدد اقرتب االطمئنان،
ويتحقق من سالمة بصر الشاهد ،وجهة قوس اهلالل ،ومدة مكثه بعد الغروب ،واملكان الذي رآه فيه ،وهل هو مسلم ،وهل
وسى َع ْن ُس ْفيَا َن َع ْن َِسَاك َع ْن ِع ْك ِرَمةَ َع ْن
َخبَ َرَان ُُمَ َم ُد بْ ُن َعْب ِد الْ َع ِزي ِز بْ ِن أَِب ِرْزَمةَ قَ َال :أَنْبَأ ََان الْ َف ْ
هو فاسق...إخل .أ ْ
ض ُل بْ ُن ُم َ
اّللُ َوأ َّ
ابْ ِن َعبَاس قَ َالَ :جاءَ أ َْعَرِ ي ِ ِ
ال أَتَ ْش َه ُد أَ ْن َل إِلَهَ إَِّل َّ
ت ا ْْلََِل َل فَ َق َ
َب ﷺ «فَ َق َ
ال َرأَيْ ُ
َن ُُمَ َّمداً َع ْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ
اب إ َىل الن ِِ
وموا» (سنن النسائي) ،هكذا تتحقق من الشاهد ،ولكن دون إدخال احلساب الفلكي يف
قَ َ
ادى النِ ُّ
ال نَ َع ْم فَ نَ َ
َّب ﷺ أَ ْن ُ
صُ
املوضوع ،أي ال يقول له :احلساب الفلكي يقرر أن اهلالل موجود خلف الغيم ،أو يقرر أنه غري موجود ،وذلك ألن إدخال
احلساب الفلكي يف املسألة هو خالف ما جاء يف حديث رسول هللا ﷺ« :ص ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ ِ
ب
ُ ُ
وموا ل ُرْؤيَتهَ ،وأَفْط ُروا ل ُرْؤيَته ،فَإ ْن غُِ َ
ي» فالنص واضح وهو أن يكمل الشهر ثالثني مع أنه ابحلساب موجود خلف الغيم ،ولكن ال يُرى.
َعلَْي ُك ْم فَ عُ ُّدوا ثَََلثِ َ
ِ
بَّ ،
الش ْه ُر َه َك َذا َو َه َك َذا يَ ْع ِن َم َّرةً تِ ْس َعةً
سُ
 -4أما السائل( :إن الرسول ﷺ يقول« :إِ َّّن أ َُّمة أ ُّميَّة ،لَ نَ ْكتُ ُ
ب َولَ ََْن ُ
ِ
ي» "البخاري" ،أفال يفهم منه ابملخالفة أننا أنخذ ابلرؤية ألننا ال نكتب وحنسب ،فإذا تعلمنا احلساب
ين َوَم َّرةً ثَََلثِ َ
َوع ْش ِر َ
فإذن أنخذ ابحلساب الفلكي) ،فهذا الفهم غري صحيح وهو قول مردود كما هو معلوم يف األصول ،حيث إن هذا املفهوم
ُمعطَل ،ألن وصف (أمية) خرج خمرج الغالب ،فالعرب كانوا يف األعم األغلب أميني ،ابإلضافة إىل أن هذا املفهوم قد عُ ِطِل
ِ
ي» (البخاري) .ومل يُذكر معه قيد ،أي إذا
مبنطو نصوص أخرى ومنها احلديث «فَِإ ْن غُ َّم َعلَْي ُك ْم فَأَ ْك ِملُوا الْع َّدةَ ثَََلثِ َ
كانت رؤية اهلالل غري ممكنة لغيم أو مطر أو أي سبب مينع الرؤية ،فاحلكم الشرعي قد ُح ِِدد إبكمال الشهر ثالثني ،حىت
وإن كان اهلالل طالعا ولكن الغيم حيجبه .وعليه فيُعمل مبنطو احلديث ويُعطَل مفهوم املخالفة .أي أن مفهوم املخالفة هنا
معطل أبمرين :خروجه خمرج الغالب ،وألن منطو نص آخر يعارض ذلك املفهوم.
وهذا واقع يف شروط العمل ابملفهوم يف أكثر من حالة ،فإنه يعطل إذا خرج خمرج الغالب ،أو إذا عطله نص آخر
مبنطوقه مثلَ ﴿ :وَل تَ ْقتُ لُوا أ َْوَل َد ُك ْم َخ ْشيَةَ إِ ْم ََلق﴾ ف (خشية إمال ) وصف ُمفهم أي خشية الفقر ،وكذلك فهو خرج خمرج
ِ
ِ
ِ
َّم﴾،
الغالب ،فقد كانوا يقتلوهنم خشية الفقر ،مث إن هذا املفهوم قد عُطِل بنص ﴿ َوَم ْن يَ ْقتُ ْل ُم ْؤمناً ُمتَ َع ّمداً فَ َج َزا ُؤهُ َج َهن ُ
لذلك يعطل هذا املفهوم ،فال يقال إن احلرام هو قتل األوالد خشية الفقر ويكون حالال إن قتله عن غىن! بل هو حرام يف
احلالتني ،سواء أكان عن فقر أم عن غىن ،وكذلك اآلية ﴿َل ََتْ ُكلُوا ِّ
اع َفةً﴾ ،ف (أضعافا مضاعفة) وصف
الرَب أَ ْ
ض َعافاً ُم َ
ضَ
ِ
َح َّل َّ
اّللُ الْبَ ْي َع
مفهم ،وكذلك خرج خمرج الغالب ،فهم كانوا يرتابون أضعافا مضاعفة ،مث إن هذا املفهوم قد عُطِل بنص ﴿ َوأ َ
َو َح َّرَم ِّ
الرَب﴾ ،ولذلك يُعطَل هذا املفهوم ،فال يقال احلرام هو الراب الكثري ،وأما الراب القليل فجائز ،بل الراب مهما كان قدره
حرام ألن مفهوم (أضعافا مضاعفة) ُمعطَل كما قلنا.
وهكذا فإن مفهوم كلمة (أمية) ُمعطَّل كما بينا ،أي أن رؤية اْلَلل إذا َّ
تعذرت لغيم أو مطر فيجب إكمال عدة

الشهر ثَلثي ،سواء أكنا نعرف احلساب أم كنا ل نعرف.

 -5ابلنسبة لعيد الفطر هذا العام فإذا الحظتم فنحن أتخران يف اإلعالن هذه املرة والسبب هو التحقق من هذا األمر،
فقد كانت هناك شهادات ابلرؤية خمتلفة:
أ -أفغانستان ومايل والنيجر أعلنت الرؤية بعد غروب مشس السبت  2022/4/30ومن مث أعلنت العيد األحد األول
من شوال 1443ه املوافق 2022/5/1م.

ب -حنو  21دولة عربية أعلنت عدم ثبوت الرؤية بعد غروب السبت فاعتربت األحد هو املتمم لشهر رمضان وأن
العيد هو االثنني .2022/5/2
ج -أربع دول كان التقومي عندها أن السبت هو الثامن والعشرون من رمضان لذلك مل تتحر الرؤية مساء السبت بل
يف اليوم التايل األحد ومل تر اهلالل فاعتربت االثنني هو املتمم لرمضان والعيد الثالاثء  ،2022/5/3وهذه الدول هي اهلند،
بنغالدش ،إيران ،ابكستان.
 -6وهنا كان ال بد من تتبع من رأى ألن من يرى حجة على من ل يرى ويكون التثبت من الرؤية كما هو يف

النصوص الشرعية دون إدخال احلساب الفلكي يف املوضوع ألن حديث الرسول ﷺ واضح يف ذلك فالرسول ﷺ يقول:
ِ
ي» ،وألن مايل والنيجر غرب أفغانستان أي أن الرؤية إذا ثبتت يف أفغانستان فمن ابب أوىل
ب َعلَْي ُك ْم فَ عُ ُّدوا ثَََلثِ َ
«فَإ ْن غَِ َ
أن تثبت يف مايل والنيجر ،وعليه فقد بدأان يف التحقق من أفغانستان ،وكانت الرؤية املعلنة يف هذه الدول الثالث:

أ -أعلنت النيجر ثبوت رؤية هالل شهر شوال بعد غروب السبت يف إقليم ديفا وطاوا ومرادي ،وكذلك يف مدينة
زندر.
ب -أعلنت احملكمة العليا يف أفغانستان ،مساء السبت ،أن يوم األحد  1أاير/مايو ،أول أايم عيد الفطر املبارك
 2022يف البالد .وكما جاء عن تلك البالد فإن الرؤية متت يف والايت (غور ،وغزين ،وقندهار ،وفراه ،وثبوت  2٧شهادة
صحيحة لدى اللجان اإلقليمية.)...
ج -وأعلنت دولة مايل أيضا ثبوت رؤية هالل شهر شوال مساء السبت يف موقعني من قبل  8شهود.
أي أن الرؤية كانت من حنو  39شاهدا يف مواقع خمتلفة ...وقد بذلنا الوسع يف التحقق وخاصة من أفغانستان ألن
مايل والنيجر إىل الغرب فإذا كانت الرؤية صحيحة يف أفغانستان فمن ابب أوىل أهنا صحيحة يف مايل والنيجر ...فلم
نكتف بوسائل اإلعالم وال حىت مبا وصلنا من املعتمدين يف الوالايت بل أضفنا لذلك ...فاتصلنا ابإلعالمي يف أفغانستان،
وكذلك ببعض اإلخوة األفغان يف أورواب لالتصال ببعض املعارف يف أفغانستان للتحقق من األمر إىل أن حصلت الطمأنينة
لدينا بثبوت الرؤية فأعلناها يف حدود الثانية عشرة ليال بتوقيت املدينة.
 -٧أما السائل ملاذا خيتلف املسلمون يف الرؤية؟ فاجلواب سهل ميسور وهو كما يلي:
أ -إن اخلالف هو بسبب عدم اتباع احلكم الشرعي مع أنه ِِبني واضح! فرسول هللا ﷺ بني لنا وجوب اتباع الرؤية
ِ
ي» وواضح منه إسقاط احلساب الفلكي من االعتبار ،ألن النص
ب َعلَْي ُك ْم فَ عُ ُّدوا ثَََلثِ َ
وأكد على ذلك بقوله ﷺ« :فَإ ْن غَِ َ

أوجب إكمال الشهر ثالثني إذا مل يُر اهلالل ألن الغيم حجبه عن الرؤية حىت لو كان موجودا خلف الغيم واحلساب الفلكي
يثبت وجوده خلف الغيم ،ومع ذلك ال يصح العمل به بل نكمل الشهر ثالثني كما جاء يف أحاديث رسول هللا ﷺ:
«ص ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ ِ
ي» ،وقال ﷺَ« :ل تُ َق ِّد ُموا َّ
الش ْه َر َح َّّت تَ َرْوا ا ْْلََِل َل أ َْو
ب َعلَْي ُك ْم فَ عُ ُّدوا ثَََلثِ َ
ُ ُ
وموا ل ُرْؤيَتهَ ،وأَفْط ُروا ل ُرْؤيَته ،فَإ ْن غُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وموا َوإِ َذا
وموا َح َّّت تَ َرْوا ا ْْل ََل َل أ َْو تُ ْكملُوا الْع َّدةَ» ،رواه أبو داود ،وقال ﷺ« :إِ َذا َرأَيْ تُ ْم ا ْْل ََل َل فَ ُ
تُ ْكملُوا الْع َّدةَ ُثَّ ُ
صُ
صُ
ِ
ي يَ ْوماً» ،رواه مسلم ،واألحاديث يف هذا كثرية ،وهي تدل على أن املعترب يف
وموا ثَََلثِ َ
َرأَيْ تُ ُموهُ فَأَفْط ُروا فَِإ ْن غُ َّم َعلَْي ُك ْم فَ ُ
صُ
ذلك هو رؤية اهلالل أو إكمال العدة .وليس املقصود من هذه األحاديث أن يرى كل واحد اهلالل بنفسه ،وإمنا املراد

ول َِّ
اّلل
ت َر ُس َ
َّاس ا ْْلََِل َل فَأَ ْخبَ ْر ُ
بذلك شهادة البينة العادلة ،فقد صح عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -قال« :تَ َراءَى الن ُ
َن رأَيْ تُهُ فَصامهُ وأَمر النَّاس بِ ِ
صيَ ِام ِه» ،رواه أبو داود.
ﷺ أِّ َ
َ
َ َ َ ََ
ب -وأما السبب الثاين فاملسلمون ال جتمعهم خالفة ،فليس هلم حاكم واحد يزيل اخلالف دون فرقة ،وبتدبر حديث
ِ
ومة
الرسول ﷺ يتبني ذلك ،فقد أخرج أمحد يف مسنده قال َحدَثَنَا ُه َشْيم أ ْ
َخبَ َرَان أَبُو ب ْشر َع ْن أَِب عُ َم ِْري بْ ِن أَنَس َح َدثَِن عُ ُم َ
ِ ِ
ول َِ
ِ
ِ
اب رس ِ
ِيل ِمن ْاألَنْصا ِر ِمن أ ْ ِ
َّها ِر
اّلل ﷺ قَ َال« :غُ َّم َعلَْي نَا ه ََل ُل َش َّوال فَأ ْ
اء َرْكب م ْن آخ ِر الن َ
َصبَ ْحنَا صيَاماً فَ َج َ
َص َح َ ُ
َ ْ
َ
ول َِّ
ول َِّ
اّلل ﷺ أَ ْن ي ْف ِطروا ِمن ي وِم ِهم وأَ ْن ََيْرجوا لِ ِع ِ
ش ِه ُدوا ِع ْن َد ر ُس ِ
اّلل ﷺ أَنَّ ُه ْم َرأ َْوا ا ْْلََِل َل ِب ْْل َْم ِ
يد ِه ْم ِم َن
س فَأ ََم َر َر ُس ُ
فَ َ
ُ ُ ْ َْ ْ َ ُ ُ
َ
الْغَ ِد» (مسند أمحد).
فرغم صعوبة االتصال بني القرى واملدن حينذاك إال أن املشكلة حلت أبن أمر الرسول ﷺ املسلمني يف املدينة ابلفطر
ألن اهلالل متت رؤيته يف البادية مث أمر املسلمني أن يصلوا العيد غدا ألن وفد البادية وصل املدينة بعد ذهاب وقت صالة
العيد ذلك اليوم ،هذا يف الوقت الذي كان فيه نقل األخبار من بلد إىل بلد أيخذ وقتا يطول ،فكيف اليوم واخلرب ينتقل يف
سرعة متناهية؟ فلو كان للمسلمني خليفة ودولة واحدة لكانوا عباد هللا إخواان ،خاصة وأن التبن يف كل ما جيمع املسلمني
ووحدهتم أمر به اإلسالم للدولة وللحزب وللفرد حسب الوجه الشرعي ،فتبن الرأي الشرعي الذي جيمع املسلمني هو أمر
درجته عظيمة يف اإلسالم.
هذان األمران مها اللذان يزيالن اخلالف ،والواجب على املسلمني بذل الوسع لتحقيقهما ليعود املسلمون خري أمة
َّاس ََتْمرو َن ِبلْمعر ِ
أخرجت للناس كما أنزل هللا يف ُمكم كتابهُ ﴿ :ك ْن تم َخي ر أ َُّمة أُ ْخ ِرج ْ ِ
وف َوتَ ْن َه ْو َن َع ِن الْ ُم ْن َك ِر
َ
َ ُْ
ت للن ِ ُ ُ
ُْ َْ
وتُ ْؤِمنو َن ِب َِّ
ّلل﴾.
َ ُ
ويف اخلتام أسأل هللا سبحانه أن يهدي املسلمني أمجعني إىل أرشد أمرهم ،وأن يعزهم بعز اإلسالم ،وأن يقيموا دولتهم
بعد طول غياب ،ومن مث ال خيتلفون يف طاعة رهبم بل يكونون كما قال سبحانه﴿ :فَانْ َقلَبوا بِنِعمة ِمن َِّ
اّلل َوفَ ْ
ضل َلْ
ُ َْ َ
ضوا َن َِّ
اّلل َو َّ
ضل َع ِظيم﴾.
اّللُ ذُو فَ ْ
س ْس ُه ْم ُسوء َواتَّبَ عُوا ِر ْ َ
َيَْ َ
وتقبل هللا الطاعات ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
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