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 ونظائرها الصوم والفطريف إثبات  ةالفلكي اتاعتبار احلسابٓ جيوز 

 تعترب عىل رؤية األهلةوإنام 

ا ظبهده احلؿد هلل رب العادني, وأصفد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له, وأصهفد أن مؿهدً 

 أما بعد:  ,ورشوله 

 [.945: البؼرة﴾ ]َواحْلَج   لِؾـَّاسِ  َمَواِققُت  ِهَي  ُقْل  اْْلَِهؾَّةِ  َظنِ  َيْسَللوَكَك ﴿اهلل تعاىل: فقؼول 

ُصوُموا لُِرْؤَيتِِه َوَأْفطُِروا لُِرْؤَيتِِه, َفنِْن : »: َقاَل الـَّبِيُّ َقاَل َظـُْه,  ُهَرْيَرَة َرِِضَ اهلُل َأِب َظْن وَ * 

َة َصْعَباَن َثاَلثنِيَ ُغب َي َظَؾْقُؽْم   .«َفَلْكِؿُؾوا ِظدَّ

 (.9949( ومسؾم برقم )9595رواه البخار ي برقم )

اَلَل َفَلْخَزُْت َرُشوَل ا َظنِ * وَ  
َأِّن  َرَأْيُتُه َفَصاَم َوَأَمَر   هللِاْبِن ُظَؿَر َقاَل : َتَراَءى الـَّاُس اْْلِ

 .الـَّاَس بِِصقَاِمهِ 

  (2932برقم )يف شــه والدارقطـي  (9344( والدارمي برقم )2432رواه أبو داود برقم ) 

 ( وهو حديث صحقح.4433ادعجم اْلوشط )والطزاِّن يف 

َـّبِي   َوَظْن ِظْؽِرَمَة َظنِ *  اَلَل : َيْعـِي  :َفَؼاَل  اْبِن َظبَّاٍس َقاَل : َجاَء َأْظَراِبٌّ إىَل ال إِّن  َرَأْيُت اْْلِ

ًدا َرُشوُل ا»َقاَل : َكَعْم َقاَل :  «؟هللَُأَتْشَفُد أَْن اَل إَلَه إالَّ ا»َرَمَضاَن َفَؼاَل :   «؟هللِ َأَتْشَفُد َأنَّ ُمَؿَّ

ْن يِف »َقاَل : َكَعْم َقاَل :   «. الـَّاِس َفْؾقَُصوُموا َغًداَيا باَِلُل َأذ 

( وابن ماجه 2992والـسائي برقم ) (259( والسمذي برقم )2439د برقم )رواه أبو داو

 وقال السمذي ظؼبه:, (9262برقم )

 .ُمْرَشاًل  َوَأْكَثُر َأْصَحاِب ِشََمٍك َرَوْوا, َظْن ِشََمٍك, َظْن ِظْؽِرَمَة, َظِن الـَّبِي  

َقاِم, َوبِِه َوالَعَؿُل َظَذ َهَذا احلَِديِث ِظـَْد َأْكَثِر َأْهِل  الِعْؾِم َقاُلوا: ُتْؼَبُل َصَفاَدُة َرُجٍل َواِحٍد يِف الص 

, َوَأْْحَُد, َوَأْهِل اْلُؽوَفةِ  افِِعيُّ  .َيُؼوُل اْبُن ادُبَاَرِك, َوالشَّ
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َتؾِْف َأْهُل الِعْؾِم يِف اإِلفْ  ,َقاَل إِْشَحاُق: اَل ُيَصاُم إاِلَّ بَِشَفاَدِة َرُجَؾنْيِ  َطاِر َأكَُّه اَل ُيْؼَبُل فِقِه َوََلْ ََيْ

 . اههإاِلَّ َصَفاَدُة َرُجَؾنْيِ 

  (:6/232البدر ادـر )قال ابن ادؾؼن يف 

 .َأُبو َداُود: َرَواُه مَجاَظة َظن شَمك َظن ِظْؽِرَمة ُمْرشاًل  َوَقاَل 

ِمِذيُّ  َوَكَذا َقاَل   ْ  ن َظبَّاس.من غر ذكر اب  َظن ِظْؽِرَمة َظن الـَّبِي ُرِوَي ُمْرشاًل  هُ كَّ إِ  الس 

ن, َفنِذا أكػرد بَِلْصلَوَقاَل الـََّسائِي َواِب. َقاَل: َوشَمك َيَتَؾؼَّ ة. : إِكَّه أوىَل بِالصَّ   اهه َل يؽن حجَّ

 (.2/334فالراجح ادرشل, واكظر كصب الراية )

َقاَل : اْخَتَؾَف الـَّاُس يِف آِخِر َيْوٍم  َوَظْن ِرْبِعيٍّ ْبِن ِحَراٍش َظْن َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِب الـَّبِي   * 

اَلُل َأْمِس َظِشقًَّة َفَلَمَر َرُشوُل هللِ بِاَ  ِمْن َرَمَضاَن َفَؼِدَم َأْظَرابِقَّاِن َفَشِفَدا ِظـَْد الـَّبِي    َْلََهلَّ اْْلِ

 .الـَّاَس َأْن ُيْػطُِروا  هللِا

 صحقح.وهو حديث ( 2445أبو داود )و (94423رواه أْحد )

ْْحَِن ْبِن َزْيِد ْبِن اخْلَطَّاِب َأكَُّه َخَطَب يِف اْلَقْوِم الَِّذي ُصكَّ فِقِه َفَؼاَل : َأاَل إِّن   *  َوَظْن َظْبِد الرَّ

ُثوِِّن َأنَّ َرُشوَل ا  هللِ َجاَلْسُت َأْصَحاَب َرُشوِل ا ُْم َحدَّ ُصوُموا »َقاَل:   هللِ َوَشَلْلُتُفْم, َوَأَّنَّ

ُّوا َثاَلثنَِي َيْوًماُرْؤَيتِِه, َواْكُسُؽوا َْلَاَوَأْفطُِروا لِ  ,لُِرْؤَيتِهِ  َفنِْن َصِفَد َصاِهَداِن  ,, َفنِْن ُغمَّ َظَؾْقُؽْم َفَلََت

 .«ُمْسؾََِمِن َفُصوُموا َوَأْفطُِروا

 ويف شـده احلجاج بن أرضلة الـخعي الؽويف ضعقف ومدلس. (94456رواه أْحد برقم )

من ضريق حيقى بن زكريا بن أب زائدة, ظن حسني  (2992السـن برقم )الـسائي يف رواه و

 بن احلارث اجلديل, به, َل يذكر احلجاج يف إشـاده. 

 : والصواب ذكره.(93/924يف حتػة اْلرشاف) قال ادزي

 فاحلديث ضعقف السـد, لؽـه صحقح لغره.

َة احْلَاِرِث ْبِن َحاضٍِب َقاَل: َظِفَد إَلْقـَا َرُشوُل ا *  ْؤَيِة, َفنِْن   هللَِوَظْن َأِمِر َمؽَّ َأْن َكـُْسَك لِؾرُّ

 .ََلْ َكَرُه َوَصِفَد َصاِهَدا َظْدٍل َكَسْؽـَا بَِشَفاَدِِتََِم 
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احلسني بن وهو حسن6 ْلن  (2959والدارقطـي برقم )( 2444رواه أبو داود برقم )

 احلارث اجلديل صدوق.

ظؾؿـا كقف كعرف رؤية اْلالل  فؾذا ال تعتز احلسابات الػؾؽقة يف هذا بمء6 ْلن الـبي 

 مع وجود احلسابات آكذاك.

 (:26/942جمؿوع الػتاوى )قال صقخ اإلشالم ابن تقؿقة رْحه اهلل كَم يف 

ْوِم َأْو احْلَج  َأْو ا  ْشاَلِم َأنَّ اْلَعَؿَل يِف ُرْؤَيِة ِهاَلِل الصَّ َراِر ِمْن ِديِن اإْلِ
ا َكْعَؾُم بِااِلْضطِ ِة أَْو َفنِكَّ ْلِعدَّ

 َأْو َغْرِ َذلَِك ِمن اْلَ اإْلِ 
ِ
 احْلَاِشِب َأكَُّه ُيَرى َأْو اَل ياَلء

اَلِل بَِخَزِ َؼِة بِاْْلِ ُوزُ ْحَؽاِم ادَُْعؾَّ ََ  , ُيَرى اَل 

 بَِذلَِك َكثَِرٌة.  الـَّبِي   قَضُة َظنِ َوالـُُّصوُص ادُْْسَتػِ 

َع اْلُْْسلُِموَن َعَلْيهِ   َواَل ُيْعَرُف فِقِه ِخاَلٌف َقِديٌم َأْصاًل َواَل ِخاَلٌف َحِديٌث6 إالَّ َأنَّ  ,َوَقّد َأْْجَ

ِريَن ِمنَ  اَلُل َجاَز لِْؾَحاِشِب  َبْعَض ادَُْتَلخ  َفِة احلادثني َبْعَد ادِْاَئِة الثَّالَِثِة َزَظَم َأكَُّه إَذا ُغمَّ اْْلِ ادَُْتَػؼ 

ْؤَيِة َصاَم َوإاِلَّ َفاَل  َساُب َدلَّ َظَذ الرُّ َساِب َفنِْن َكاَن احْلِ َوَهَذا اْلَؼْوُل  ,َأْن َيْعَؿَل يِف َحق  َكْػِسِه بِاحْلِ

مْجَاِع َظَذ ِخاَلفِِه.َوإِْن كَ  ا بِاحْلَاِشِب َفُفَو َصاذٌّ َمْسُبوٌق بِاإْلِ ْغََمِم َوُُمَْتصًّ  اَن ُمَؼقًَّدا بِاإْلِ

 (: 96/64) الػتاوى جمؿوع يف كَم اهلل رْحه تقؿقة ابن اإلشالم صقخ قالو

 ِمنَ  فِقَفا َما َتْوِققِت  َظَذ  َدلِقٌل ﴾ َواحْلَج   لِؾـَّاسِ  َمَواِققُت  ِهَي  ُقْل  اْْلَِهؾَّةِ  َظنِ  َيْسَلُلوَكَك : ﴿َوَقْوُلهُ 

ـنِيَ  التَّْوِققِت  َساِب  لِؾس  ـنِيَ  َظَددَ  لَِتْعَؾُؿوا: ﴿َفَؼْوُلهُ , َواحْلِ َساَب  الس  : بَِؼْولِهِ  ُظؾ َق  إنْ ﴾ َواحْلِ

َرهُ ﴿ ا احْلُْؽمُ  َكانَ ﴾ َمـَاِزَل  َوَقدَّ  اهه. بِاْلَؼَؿرِ  ُُمَْتصًّ

 (: 26/996) الػتاوى جمؿوع يف كَم اهلل رْحه اإلشالم صقخ وقال

ِظقَّةً  َأْحَؽاًما َظؾََّق  َوَتَعاىَل  ُشْبَحاَكهُ  اهللَ َأنَّ  ادَْْسَلَلةِ  َهِذهِ  َوَأْصُل   ى رَشْ اَللِ  بُِؿَسؿَّ ْفرِ  اْْلِ : َوالشَّ

ْومِ   لِؾـَّاسِ  َمَواقِقُت  ِهَي  ُقْل  اْْلَِهؾَّةِ  َظنِ  َيْسَلُلوَكَك : ﴿َتَعاىَل  َفَؼاَل , َوالـَّْحرِ  َواْلِػْطرِ  َكالصَّ

 ﴾. َواحْلَج  

َقامُ  َظَؾْقُؽمُ  ُكتَِب : ﴿َتَعاىَل  َقاَل  ,َواحْلَج   لِؾـَّاسِ  َمَواِققُت  اْْلَِهؾَّةَ  َأنَّ  ُشْبَحاَكهُ  : َقْولِهِ  إىَل ﴾ الص 

 َصْومَ  َأْوَجَب  َأكَّهُ [, 946-944:البؼرة﴾]لِؾـَّاسِ  ُهًدى اْلُؼْرآنُ  فِقهِ  ُأْكِزَل  الَِّذي َرَمَضانَ  َصْفرُ ﴿

 .ادُْْسؾِِؿنيَ  َبنْيَ  َظَؾْقهِ  ُمتََّػٌق  َوَهَذا َرَمَضانَ  َصْفرِ 
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 (:934-26/939) الػتاوى جمؿوع يف كَم اهلل رْحه اإلشالم صقخ وقال

اَللِ  َأكَّهُ  َذَكْرَكاهُ  بََِم  َفَظَفرَ ﴾, َواحْلَج   لِؾـَّاسِ  َمَواِققُت  ِهَي  ُقْل ﴿ َتَعاىَل  َقْوله َوَكَذلَِك   َيُؽونُ  بِاْْلِ

ْفرِ  َتْوِققُت  ـَةِ  الشَّ ءٌ  َلْقَس  َوَأكَّهُ  َوالسَّ اَللِ  َمَؼامَ  َيُؼومُ  ََشْ  ادَْبْـِي   اْلَعَددِ  َوُطُفورِ  لُِظُفوِرهِ , َأْلَبتَّةَ  اْْلِ

ِ  َظَؾْقهِ   َطَفَر  دََّا: قال أن إىل.... ادََْػاِشدِ  َظنِ  اخْلَالَِقةِ  ادََْصالِِح  ِمنْ  َذلَِك  َوَغْرِ  َوُظُؿوِمهِ  َذلَِك  َوَتَقّسُّ

َفا ادََْواِققُت  َيُؽونَ  َأنْ  َوَجَب , اْْلَِهؾَّةِ  إىَل  ادََْواِققِت  َظْودُ  َذَكْرَكاهُ  بََِم  ا ُمَعؾََّؼةً  ُكؾُّ  َبنْيِ  ِخاَلَف  َفاَل , ِِبَ

اَللِ  يِف  احْلُْؽمِ  َمْبَدأُ  َكانَ  إَذا َأكَّهُ  ادُْْسؾِِؿنيَ  ُفورُ  ُحِسَبْت  اْْلِ َفا الشُّ  اهه. ِهاَللِقَّةً  ُكؾُّ

قواضع اْلدلة يف الرد ظذ من »ولؾشقخ ْحود التوَري رْحه اهلل تعاىل مملًػا يف ذلك بعـوان: 

حتذير اْلمة اإلشالمقة من البدع وادحدثات », واكظر كتابه: «ظول ظذ احلساب يف اْلهؾة

 (.42-49)ص« ؾةالتي دظت إلقفا كدوة اْله

 فائدة تلتحق بهذا:

 رمضان: ثبت هبا صوميُ  ما هي الرؤية التي 

 هذه ادسللة فقفا ثالثة أقوال:  

دلقؾفم اْلول: يثبت هالل رمضان بشفادة صاهد واحد, وهو قول مجفور أهل العؾم, و

أِّن رأيته, فصام وأمر  بحديث ابن ظؿر قال: تراءى الـاس اْلالل, فلخزت رشول اهلل 

 ., وتؼدم أكه صحقحبصقامه

الثاِّن: ال يثبت هالل رمضان إال بشاهدين, وبه قال ظطاء, وظؿر بن ظبدالعزيز, ومالك, 

ربعي بن خراش, ظن بعض حديث واْلوزاظي, والؾقث, وإشحاق وداود, واشتدلوا ب

أظرابقان, فشفدا أَّنَم قال: أصبح الـاس لتَمم ثالثني يوًما, فجاء  أصحاب رشول اهلل 

 تؼدم أكه ضعقف., الـاس أن يػطروا  أهاله باْلمس ظشقة, فلمر رشول اهلل

أن  وكذا حديث احلارث بن حاضب أمر مؽة  أكه خطب, ثم قال: ظفد إلقـا رشول اهلل 

ضعقف6 ْلكه من وتؼدم أكه كـسك لؾرؤية, فنن َل كره وصفد صاهدا ظدل كسؽـا بشفادِتَم. 

 .صحقح لغره هبن أرضلة, لؽـ ضريق حجاج
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الثالث: إن كاكت السَمء مغقؿة ثبت بواحد, وإن كاكت مصحقة ال تثبت إال بعدد, وهو قول 

 أب حـقػة. وقال: إكه يف الصحو يبعد أن يراه واحد دون غره.

دل أحلديث ابن ظؿر 6 ْلكه أن الصوم يثبت برؤية واحد ظدل, الؼول اْلول6  الراجح

 .الؼول الثاِّن دل بؿػفومه, وادـطوق مؼدم ظذ ادػفوم بؿـطوقه, ودلقل

وادوشوظة الػؼفقة الؽويتقة (, 4/224وكقل اْلوضار ) ,(3/929فتح الباري ) اكظر

(24/939.) 

 :وُيعرف هالل شوال برؤية عدلني

َوالَعَؿُل َظَذ َهَذا احلَِديِث ِظـَْد َأْكَثِر َأْهِل الِعْؾِم  (:259)ظؼب حديث رقمالسمذي قال 

, وَ  افِِعيُّ َقاِم, َوبِِه َيُؼوُل اْبُن اُدَباَرِك, َوالشَّ َأْْحَُد, َوَأْهِل َقاُلوا: ُتْؼَبُل َصَفاَدُة َرُجٍل َواِحٍد يِف الص 

 .َرُجَؾنْيِ  إاِلَّ بَِشَفاَدةِ  , َقاَل إِْشَحاُق: اَل ُيَصامُ اْلُؽوَفةِ 

َتؾِْف َأْهُل الِعْؾِم يِف اإِلْفَطاِر َأكَُّه اَل ُيْؼَبُل فِقِه إاِلَّ َصَفاَدُة َرُجَؾنْيِ    . اههَوََلْ ََيْ

َػَق اْلُػَؼَفاُء َظَذ اْظتِبَاِر َصَفاَدِة َظْدَلنْيِ يِف ُرْؤَيِة : (24/932ادوشوظة الػؼفقة الؽويتقة )ويف  اتَّ

اٍل, وَ  َفَؼال : ُيْؼَبل َقْول اْلَواِحِد .  ,َوََلْ َُيَالِْف يِف َهَذا إاِلَّ َأُبو َثْورٍ  ,بِِه َيـَْتِفي َرَمَضانُ ِهاَلل َصوَّ

ُه َأَجاَز َصَفاَدَة  َظـُْفََم َظِن الـَّبِي   اهلُل َوَدلِقل اْظتَِباِر َصَفاَدِة اْلَعْدَلنْيِ َحِديُث اْبِن ُظَؿَر َرِِضَ  َأكَّ

اَلل  ِقُز َظَذ َصَفاَدِة اإلِ َوَكاَن  -ِهاَلل َرَمَضاَن  -َرُجٍل َواِحٍد َظَذ ُرْؤَيِة اْْلِ َُ ْفَطاِر إاِلَّ بَِشَفاَدةِ الَ 

                                                                       اهه .َرُجَؾنْيِ 

 وباهلل اْلداية والتوفقق.                                                                                                               

 

 اهلل: هكتبه جواًبا لسمال أخقـا يف اهلل الشقخ فقصل احلاصدي حػظ

 أبو ظؿرو ظبد الؽريم بن أْحد بن حسني احلجوري العؿري

 مدِّنالسودان, اجلزيرة, ود 
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