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تقريض وتأييد لما كتبه صاحب الفضيلة العالمة الشيخ حمود بن عبداهلل 
 التويجري أجزل اهلل مثوبته

 
 : احلمد هلل وحده والصالة السالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد

فقد رأيت ما كتبه أخونا العالمة صاحب الفضيلة الشيخ محود بن عبداهلل بن محود التوجيري 
يف وجوب العمل بالرؤية، أو إكمال العدة، والرد على من رأى العمل باحلساب وعارض  به 

فألفيته مقااًل قيمًا قد استويف فيه كاتبه األدلة الشرعية من الكتاب  –األحاديث الصحيحة 
وبَّين ما درج عليه سلف األمة يف هذا الباب وأوضح أن القول بالعمل باحلساب أو والسنة، 

تقدميه على الرؤية، أو تعليق الرؤية مبوافقته قول باطل خمالف لألحاديث الكثرية الصحيحة 
الصرحية، وخمالف ملا أمجع عليه سلف األمة من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم وأتباعهم 

د جزاه اهلل خريًا فيما كتب وأفاد وأقام احلجة وأبطل شبه املعارضَّي وزيفها بإحسان وقد أجا
بأوضح بيان وأظهر حجة فالواجب على مجيع علماء املسلمَّي والسيما القضاة واملفتون أن 
يعتمدوا على ما دلت عليه األحاديث الصحيحة عن رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم وأمجع 

ا ما خيالف ذلك من آراء احلاسبَّي وأقواهلم طاعة هلل عز وجل عليه سلف األمة وأن حيذرو 
ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم وعماًل باألدلة الشرعية وإمجاع سلف األمة، وأن حيذروا ما 

فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال ﴿: خيالف ذلك، لقوله عز وجل
 . ﴾سليماً جيدوا يف أنفسهم حرجاُ مما قضيت ويسلموا ت

  ﴾فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴿: وقوله سبحانه
وكيف يستجيز من يؤمن باهلل واليوم اآلخر خمالفة األحاديث الصحيحة الدالة على وجوب 
العمل بالرؤية أو إكمال العدة لرأي فالن أو احلاسب فالن ويتعرض بذلك ملا توعد اهلل به 

خالف أمر رسوله صلى اهلل عليه وسلم من الفتنة أو العذاب األليم وكيف جيوز ملؤمن من 
خيتار لنفسه أو لغريه خالف ما اختاره اهلل لعباده وأمر رسوله  صلى اهلل عليه وسلم بتبليغه 

وما كان ملؤمن ﴿: وهو القائل عز وجل ﴾قل أأنتم أعلم أم اهلل﴿: لألمة وهو القائل سبحانه
إذا قضى اهلل ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص اهلل ورسوله فقد  وال مؤمنة
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 ﴾ضل ضالالً مبيناً 
 أُولَِئكَ  َمَعهُ  أُْنزِلَ  النِذي النُّورَ  َوات نبَ ُعوا َوَنَصُروهُ  َوَعزنُروهُ  ِبهِ  آَمُنوا فَالنِذينَ ﴿: وهو القائل عز وجل

َا تَ َولنْوا فَِإنْ  الرنُسولَ  َوَأِطيُعوا اللنهَ  َأِطيُعوا ُقلْ ﴿: ز وجلوهو القائل ع ﴾اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ   َعَلْيهِ  فَِإَّنن
   ﴾اْلُمِبَّيُ  اْلَباَلغُ  ِإالن  الرنُسولِ  َعَلى َوَما تَ ْهَتُدوا ُتِطيُعوهُ  َوِإنْ  مُحِّْلُتمْ  َما َوَعَلْيُكمْ  مُحِّلَ  َما

)من : عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قالويف الصحيحَّي عن أيب هريرة رضي اهلل عنه 
أطاعين فقد أطاع اهلل ومن عصاين فقد عصى اهلل، ومن أطاع األمري فقد أطاعين ومن عصى 

 األمري فقد عصاين(
ويف صحيح البخاري رمحه اهلل عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه 

قيل يا رسول اهلل ومن يأىب؟ قال من أطاعين دخل . ن أىب)كل أميت يدخلون اجلنة إال م: قال
 اجلنة ومن عصاين فقد أىب(

واآليات القرآنية واألحاديث النبوية يف وجوب طاعة الرسول صلى اهلل عليه وسلم والتمسك 
 . هبديه واحلذر من خيالف ذلك كثرية معلومة

ماء املسلمَّي وأمرائهم وعامتهم فأسأل اهلل عز وجل بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يوفق عل
لكل ما فيه رضاه وأن مينحهم الفقه يف دينه وأن ثبتهم عليه وأن يعينهم على التمسك به 
واملواالة عليه واملعاداة عليه وأن يعيذهم من كل ما خيالف شرعه سبحانه إنه ويل ذلك 

 . والقادر عليه وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
 

 لعزيز بن عبداهلل بن بازعبدا
 الرئيس العام

 إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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احلمد هلل رب العاملَّي، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
 . بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد

، الصادر يف يوم 7264عددها نشرته جريدة الرياض يف لبعض الكتاب، فقد رأيت مقااًل 
ه ، وعنوان هذا املقال )الشهر 1408اجلمعة، املوافق للسابع والعشرين من شهر رمضان سنة 

 . الشرعي والتقاومي اهلجرية املتداولة(
على عدة أمور عظيمة الضرر على الكاتب وعلى كل من  الباطل وقد اشتمل هذا املقال

 . اتبعه على قوله الباطل
  . تداع يف الدين والشرع فيه مبا مل يأذن به اهللاالب: أوهلا

يف اعتبار دخول الشهر  -صلى اهلل عليه وسلم  -خمالفة النصوص الثابتة عن النيب : الثاين
 . وخروجه برؤية اهلالل أو إمتام العدة ثالثَّي يوماً إذا مل ير اهلالل

أمته من العمل باحلساب يف  عن -صلى اهلل عليه وسلم  -ألخذ مبا نفاه رسول اهلل ا: الثالث
 . دخول الشهر وخروجه

إن األخذ باحلساب أو الكتاب : وقد قال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل
وما زال : قال. بنفيه عن أمته والنهي عنه -صلى اهلل عليه وسلم  -قد صرح رسول اهلل 

م ما ليس منه فيقابلون هذه األقوال العلماء يعدون من خرج إىل ذلك قد أدخل يف اإلسال
 . انتهى. باإلنكار الذي يقابل به أهل البدع

وقال أيضًا يف . من اجمللد اخلامس والعشرين من جمموع الفتاوى 179وهو مذكور يف صفحة 
 . إن األخذ باحلساب من زالت العلماء: من اجمللد املذكور 182صفحة 

ال ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق : املذكورمن اجمللد  207وقال أيضًا يف صفحة 
: أنه قال َّيالصحابة أنه ال جيوز االعتماد على حساب النجوم كما ثبت عنه يف الصحيح

، واملعتمد على احلساب يف «إنا أمة أمية ال نكتب وال حنسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»
هو خمطئ يف العقل وعلم احلساب، فإن اهلالل؛ كما أنه ضال يف الشريعة مبتدع يف الدين ف

 . انتهى. العلماء باهليئة يعرفون أن الرؤية ال تنضبط بأمر حسايب
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ا نعلم باالضطرار من دين اإلسالم إنن : من اجمللد املذكور 133، 132وقال أيضًا يف صفحة 
املعلقة  أن العمل يف رؤية هالل الصوم أو احلج أو العدة أو اإليالء أو غري ذلك من األحكام

صلى اهلل  -ال يرى ال جيوز، والنصوص املستفيضة عن النيب  يرى أو باهلالل خبرب احلاسب أنه
بذلك كثرية وقد أمجع املسلمون عليه،   وال يعرف فيه خالف قدمي أصاًل وال  -عليه وسلم 

إذا غم خالف حديث، إال أن بعض املتأخرين من املتفقهة احلادثَّي بعد املائة الثالثة زعم أنه 
على الرؤية  اهلالل جاز للحاسب أن يعمل يف حق نفسه باحلساب، فإن كان احلساب دلن 

وهذا القول وإن كان مقيدًا باإلغمام وخمتصًا باحلاسب فهو شاذ مسبوق . صام وإال فال
فأما اتباع ذلك يف الصحو أو تعليق عموم احلكم العام به فما قاله . باإلمجاع على خالفه

 . انتهى. مسلم
يف قبول شهادة العدول من  -صلى اهلل عليه وسلم  - النيبخمالفة السنة الثابتة عن : الرابع

: املسلمَّي على رؤية اهلالل يف دخول شهر رمضان وخروجه والعمل هبا وقد قال اهلل تعاىل
َنٌة َأْو ُيِصيب َ ﴿ قال اإلمام . ﴾ُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ فَ ْلَيْحَذِر اَلِذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

بعض قوله أن يقع يف قلبه  أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا ردن : أمحد رمحه اهلل تعاىل
  . شيء من الزيغ فيهلك

تقدمي العمل باحلساب على العمل بالسنة، وهذا من الشرع يف الدين مبا مل يأذن به : اخلامس
 . اهلل

العوام وبعض املنتسبَّي إىل العلم وتشكيكهم يف شهادة العدول على  بلبلة أفكار: السادس
 . رؤية اهلالل يف دخول شهر رمضان وخروجه

الطعن يف الشهود العدول ورميهم بالتسرع يف تأدية الشهادة، وقد   صرح بذلك يف : السابع
بتأدية إن الشاهد حينما يرى الشهر يف التقومي ناقصًا فإنه يقوى عزمه بالتسرع : قوله

وهذا من سوء الظن بالشهود الذين يشهدون على رؤية اهلالل، والطعن . الشهادة، كذا قال
 . فيهم مبجرد ظنه أهنم يعتمدون يف شهادهتم على التقومي

الطعن يف القضاة ورميهم بالتساهل يف قبول الشهادة على رؤية   اهلالل، وقد صرح : الثامن
وكذلك القاضي تزيد ثقته بالشهادة ألنه حيسب أن ذلك من توافق الرؤية مع . بذلك يف قوله
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وهذا  من سوء الظن بالقضاة، وقد قال . كذا قال.  احلساب الصحيح والواقع خبالف ذلك
  . ﴾إنن بَ ْعَض الظننِّ إمثٌْ ﴿: اهلل تعاىل

عدول على رؤية الطعن يف والة األمر الذين يعملون حبكم القضاة بقبول شهادة ال: التاسع
  . اهلالل ويأمرون الرعية بالعمل بشهادهتم

زعمه أن العمل باحلساب أضبط وأيسر مما كان عليه األمر يف عهد السلف الصاحل : العاشر
 . ومن بعدهم

إنا أمة »: -صلى اهلل عليه وسلم  -أن يقال هذا الزعم خطأ مردود بقول النيب : واجلواب
هكذا وهكذا وهكذا، وعقد اإلهبام يف الثالثة، والشهر  أمية ال نكتب وال حنسب، الشهر

رواه اإلمام أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود « هكذا وهكذا وهكذا يعين متام الثالثَّي
  . والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما

قمر أنه ليس وقد قال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية يف الرد على الذين حيسبون مسري ال
ألحد منهم طريقة منضبطة أصالً، بل أية طريقة سلكوها فإن اخلطأ واقع فيها فإن اهلل 
سبحانه مل جيعل ملطلع اهلالل حسابًا مستقيماً، بل ال ميكن أن يكون إىل رؤيته طريق مطرد 

كن اعلم أن احملققَّي من أهل احلساب كلهم متفقون على أنه ال مي: إىل أن قال. . إال الرؤية
ضبط الرؤية حبساب حبيث حيكم بأنه يرى ال حمالة أو ال يرى البتة على وجه مطرد وإَّنا قد 

من اجمللد  183، 182انتهى، وهو يف صفحة . يتفق ذلك أو ال ميكن بعض األوقات
 . اخلامس والعشرين من جمموع الفتاوى

اب ال يقدرون على إن أرباب الكتاب واحلس: من اجمللد املذكور 174وقال أيضًا يف صفحة 
وقال أيضاً . ون أخرىئأن يضبطوا الرؤية بضبط مستمر، وإَّنا يقربون ذلك فيصيبون تارة وخيط

إن طريقة احلساب ليست طريقة مستقيمة وال معتدلة، : من اجمللد املذكور 208يف صفحة 
وا وهم خيتلفون كثرياً هل يرى أم ال يرى، وسبب ذلك أهنم ضبط. بل خطؤها كثري وقد جرب

وا طريق الصواب، وقد بسطت الكالم على ذلك يف أباحلساب ما ال يعلم باحلساب فأخط
. نت أن ما جاء به الشرع الصحيح هو الذي يوافقه العقل الصريحغري هذا املوضع وبين 

 . انتهى
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إنكار ما هو ثابت بالتواتر من رؤية اهلالل يف أول النهار يف املشرق مث رؤيته : احلادي عشر
وقد أخربنا . الغروب يف ذلك اليوم من املغرب، وهذا يقع كثريًا يف  أيام الصيف الطوالبعد 

واألخبار هبذا كثرية . بعض الثقات برؤيتهم له يف أول النهار وبعد الغروب يف ذلك اليوم
 . ومستفيضة فال وجه إلنكارها ألن إنكارها صريح يف املكابرة

الشاذ الذي نقله عن ابن قتيبة واملراكشي ومفيت  حكايته االتفاق على القول: الثاين عشر
قطر، وهو زعمهم أنه ال ميكن أن يرى اهلالل بالغداة يف املشرق   بَّي يدي الشمس 
وبالعشي خلف الشمس يف يوم واحد، وهذا القول الشاذ مردود مبا  هو ثابت بأخبار كثري 

مث رؤيتهم له بالعشي خلف   من الثقات برؤيتهم اهلالل بالغداة يف املشرق بَّي يدي الشمس
الشمس، ومن أنكر أخبار الثقات فقوله هو املنكر يف  احلقيقة، وأما حكاية االتفاق على 

 . القول الشاذ الذي ذكره صاحب املقال الباطل فال شك أنه من اجملازفة والقول بغري علم
قد زعم ه  ف1408اعتماده على ظنه وحسابه يف دخول شهر شوال يف سنة : الثالث عشر

أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس يوم األحد املوافق للتاسع والعشرين من رمضان، وقد 
ظهر خطؤه يف ظنه وحسابه الذي ليس مبنضبط وذلك بثبوت رؤية اهلالل يف ليلة االثنَّي يف 

 عدد من املدن والقرى يف اململكة العربية السعودية، ورؤي أيضًا يف غري اململكة العربية
 . من البالد اجملاورة هلا كما قد ذكر ذلك يف بعض اإلذاعات ةالسعودي

خطؤه يف حتديد وقت صالة الظهر ووقت صالة العصر حيث  جعل آخر وقت : الرابع عشر
الظهر هو أول وقتها وجعل آخر وقت االختيار لصالة العصر هو أول وقتها، ومن كان هبذه 

ر فينبغي له أن يعرف قدر نفسه وال املثابة من اجلهل بوقت صالة الظهر، وصالة العص
يتطاول على القضاة والشهود العدول، وال يتكلف ماال علم له به من معرفة دخول الشهور 

وال تَ ْقُف َما لَْيَس ﴿: والتخرص، فقد قال اهلل تعاىل وخروجها مبجرد حسابه املبين على الظن
ْمَع واْلَبَصَر واْلُفَؤاَد   وهذا نص عبارته يف  ﴾ُكلُّ أُْولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوالً َلَك ِبِه ِعْلٌم إنن السن

الشيء مثله فقد دخل وقت  وإذا كان ظلُّ : دخول وقت الظهر ودخول وقت العصر، قال
 . الظهر وإذا كان مثليه فقد دخل وقت العصر

أن يقال هذا خطأ خمالف للنص واإلمجاع على أن أول وقت الظهر إذا زالت : واجلواب
قاله . أمجع أهل العلم على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس: قال املوفق يف املغين .الشمس
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وإذا : وقال اخلرقي يف خمتصره. انتهى. ابن املنذر وابن عبدالرب، وقد تضافرت األخبار بذلك
وإذا زادت . الظهر وإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها صالة زالت الشمس وجبت

 . ذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت االختيار انتهىشيئاً وجبت العصر وإ
ويدل لقول اخلرقى ما رواه عبدالرزاق وابن أيب شيبة والشافعي وأمحد وأبو داود والرتمذي 

: -صلى اهلل عليه وسلم -قال رسول اهلل : وغريهم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال
مث صلى . الشمس وكانت بقدر الشراكأمنين جربيل عند البيت فصلى يب الظهر حَّي زالت »

يب العصر حَّي كان ظل كل شيء مثله، مث صلى يب املغرب حَّي أفطر الصائم، مث صلى يب 
: العشاء حَّي غاب الشفق، مث صلى يب الفجر حَّي حرم الطعام والشراب على الصائم، قال

ظل كل مث صلى يب الغد الظهر حَّي صار ظل كل شيء مثله، مث صلى يب العصر حَّي صار 
األول،  شيء مثليه، مث صلى يب املغرب حَّي أفطر الصائم، مث صلى يب العشاء يف ثلث الليل 

يا حممد هذا وقت األنبياء قبلك، الوقت فيما : مث صلى ىب الفجر فأسفر، مث التفت إيل فقال
هذا لفظه عند عبدالرزاق حنوه عند أمحد من طريق عبدالرزاق، وقال « بَّي هذين الوقتَّي

حديث حسن صحيح، وصححه أيضًا ابن خزمية واحلاكم وأبو بكر بن العريب : مذيالرت 
ويف الباب عن أيب هريرة وبريدة وأيب موسى وأيب مسعود األنصاري . املالكي، قال الرتمذي

وأيب سعيد وجابر وعمرو بن حزم والرباء وأنس، مث روى بإسناده عن جابر بن عبداهلل رضي 
فذكر حنو حديث « أمين جربيل»: قال -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلل عنهما عن رسول اهلل 

يعين  - وقال حممد: هذا حديث حسن صحيح غريب، قال: ابن عباس مبعناه، وقال
انتهى  -صلى اهلل عليه وسلم  -أصح شيء يف املواقيت حديث جابر عن النىب  -البخاري 

لنسائي وابن حبان يف صحيحه وقد روى حديث جابر ا. املقصود من كالم الرتمذي رمحه اهلل
والدارقطين والبيهقي وقد تركت ختريج األحاديث اليت أشار إليها الرتمذي إيثارًا لالختصار 
وبعضها يف الصحيح، وفيها مع حديثي ابن عباس وجابر رضي اهلل عنهم أبلغ رد على 

 . صاحب املقال الباطل
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 فصل
يف دخول الشهر وخروجه ونفي الكتاب يف ذكر النصوص الدالة على اعتبار رؤية اهلالل 

 . واحلساب يف ذلك وما جاء يف قبول الشهادة على رؤية اهلالل والعمل هبا
 -اهلل عليه وسلم صلى–عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل : احلديث األول

كم ال تصوموا حىت تروا اهلالل، وال تفطروا حىت تروه فإن غم علي»: ذكر رمضان فقال
رواه مالك والشافعي وأمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، « فاقدروا له

: ذكر رمضان فضرب بيديه فقال -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل  ويف رواية ملسلم أنن 
فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن »مث عقد إهبامه يف الثالثة « الشهر هكذا وهكذا وهكذا»

ويف رواية ألمحد والبخاري ومسلم وأيب داود والنسائي أن « َّيثليكم فاقدروا له ثالأغمي ع
ة ال نكتب وال حنسب، الشهر هكذا ا أمة أمين إنن »: قال -صلى اهلل عليه وسلم -رسول اهلل 

. يعين متام ثالثَّي« والشهر هكذا وهكذا وهكذا»وعقد اإلهبام يف الثالثة « وهكذا وهكذا
يعين « ال نكتب وال حنسب، الشهر هكذا وهكذا أمية إنا أمة»: البخاري قالولفظه عند 

وقد رواه الشافعي عن مالك عن عبداهلل بن دينار عن . َّيثمرة تسعة وعشرين ومرة ثال
الشهر تسع »: قال -صلى اهلل عليه وسلم  -عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل 

الل وال تفطروا حىت تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة وعشرون فال تصوموا حىت تروا اهل
ورواه البيهقي من طرق كثرية ويف . ورواه البخاري من طريق مالك بنحوه أخصر منه« ثالثَّي

ة إن اهلل تبارك وتعاىل جعل األهلن »: قال -صلى اهلل عليه وسلم  -بعضها أن رسول اهلل 
وقد « فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له أمتوه ثالثَّيمواقيت فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه 

قدروا له واعلموا أن افإن غم عليكم ف»رواه ابن خزمية يف صحيحه بنحوه، وعنده يف آخره 
رواه احلاكم بنحوه وقال صحيح على شرطهما ووافقه الذهيب و « الشهر ال يزيد على ثالثَّي

 . على تصحيحه
: -صلى اهلل عليه وسلم  -قال رسول اهلل : اهلل عنه قالعن أيب هريرة رضي : احلديث الثاين

رواه « إذا رأيتم اهلالل فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثالثَّي يوماً »
صلى  -ملسلم والنسائي أن رسول اهلل  اإلمام أمحد ومسلم والنسائي وابن ماجه، ويف رواية

« عليكم الشهر فعدوا ثالثَّي يوأفطروا لرؤيته فإن غمصوموا لرؤيته »: قال -اهلل عليه وسلم 
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حديث أيب هريرة : مث قال« فعدوا ثالثَّي مث أفطروا»: وقد رواه الرتمذي بنحوه، وقال يف آخره
ورواه أيضًا من عدة . ورواه الدارقطين وقال يف رجاله كلهم ثقات. حديث حسن صحيح

 . «إن غمي عليكم فأكملوا العددف»: ويف رواية ملسلم. هذه أسانيد صحاح: طرق وقال
صلى  -أو قال أبو القاسم  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال النيب : وقد رواه البخاري ولفظه

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان »: -اهلل عليه وسلم 
 . «ثالثَّي

 -صلى اهلل عليه وسلم  -عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل : احلديث الثالث
ال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه فإن غم عليكم فأكملوا »: ذكر رمضان فقال

فإن حال »: ويف رواية أيب داود. رواه مالك وأبو داود والنسائي واللفظ ملالك« العدة ثالثَّي
صلى اهلل عليه  -رسول اهلل ويف رواية للنسائي أن « دونه غمامة فأمتوا العدة ثالثَّي مث أفطروا

وقد رواه « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثَّي»: قال -وسلم 
لوا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فكمِّ »: اإلمام أمحد ولفظه

حسن صحيح، ورواه الرتمذي والنسائي بنحوه، وقال الرتمذي حديث . «العدة ثالثَّي
 . وصححه أيضاً ابن خزمية واحلاكم والذهيب

قال رسول : راش عن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنهما قالعن ربعي بن حِ : احلديث الرابع
ال تقدموا الشهر حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة مث صوموا »: -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلل 

ورواه ابن . بو داود والنسائي وابن حبان يف صحيحهرواه أ« حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة
صلى اهلل  -ويف رواية للنسائي عن ربعي عن بعض أصحاب النيب . خزمية يف صحيحه خمتصراً 

ال تقدموا الشهر حىت »: -صلى اهلل عليه وسلم  -قال رسول اهلل : قال -عليه وسلم 
« تروا اهلالل أو تكملوا العدة ثالثَّيتكملوا العدة أو تروا اهلالل مث صوموا، وال تفطروا حىت 

وقد رواه اإلمام أمحد بنحوه وإسناده صحيح على شرط الشيخَّي، ورواه الدارقطين من طرق 
 . وقال يف رجال أحدها كلهم ثقات

صلى اهلل عليه  -كان رسول اهلل »: عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: احلديث اخلامس
حفظ من غريه مث يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه يتحفظ من هالل شعبان ما ال يت -وسلم

رواه اإلمام أمحد وأبو داود وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما، « عد ثالثَّي يومًا مث صام
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صحيح على شرط الشيخَّي : ورواه احلاكم وقال. والدارقطين وقال هذا إسناد حسن صحيح
  . ووافقه الذهيب يف تلخيصه

محن بن زيد بن اخلطاب أنه خطب الناس يف اليوم الذي يشك عن عبدالر : احلديث السادس
لتهم وإهنم اءوس -صلى اهلل عليه وسلم  -أال إين جالست أصحاب رسول اهلل : فيه فقال

نسكوا اصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته و »: قال -صلى اهلل عليه وسلم  -حدثوين أن رسول اهلل 
 رواه اإلمام أمحد و« فصوموا وأفطروا انشاهد هلا فإن غم عليكم فأكملوا ثالثَّي، فإن شهد

ويف « وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا»: ويف رواية أمحد. الدارقطين النسائى و
 . «نسكواافإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا و »: رواية الدارقطين

اهلل عليه  صلى -قال رسول اهلل : عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما قال: احلديث السابع
إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غمي عليكم فعدوا ثالثَّي »: -وسلم 

قال اهليثمي ورجال أمحد . رواه اإلمام أمحد وأبو يعلى والطرباين يف األوسط والبيهقي« يوماً 
 . رجال الصحيح
: -ى اهلل عليه وسلم صل -قال رسول اهلل : عن أيب بكرة رضي اهلل عنه قال: احلديث الثامن

رواه البزار والطرباين « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثَّي يوماً »
. ر القطان وثقه ابن حبان وغريه وفيه كالمو يف الكبري والبيهقي قال اهليثمي وفيه عمران بن دا

 . وما تقدم من األحاديث الصحيحة يشهد له ويقويه: قلت
صلى  -قال رسول اهلل : عن مسروق والرباء بن عازب رضي اهلل عنهما قاال: ث التاسعاحلدي

رواه الطرباين « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأمتوا ثالثَّي»: -اهلل عليه وسلم 
 . يف الكبري

صلى اهلل عليه  -قال رسول اهلل : عن طلق بن علي رضي اهلل عنه قال: احلديث العاشر
إن اهلل عز وجل جعل هذه األهلة مواقيت للناس، فإذا رأيتموه فصوموا وإذا »: -لموس

رواه اإلمام أمحد والطرباين يف الكبري « رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأمتوا العدة ثالثَّي
ال » -صلى اهلل عليه وسلم  -والدارقطين، ورواه البيهقي خمتصرًا ولفظه قال رسول اهلل 

« روا اهلالل وال تفطروا حىت تروا اهلالل فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثَّيتصوموا حىت ت
 . ورواه اإلمام أمحد والطرباين أيضاً خمتصراً بنحو رواية البيهقي
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وفيه حممد بن جابر اليمامي وهو صدوق ولكنه ضاعت كتبه وقَِبل التلقَّي، : قال اهليثمي
 . ديثه ويقويهوما تقدم من األحاديث الصحيحة يشهد حل: قلت

صلى اهلل عليه  -عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  : احلديث احلادي عشر
ال تقدموا هذا الشهر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا »: قال -وسلم

 فيه ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه: رواه الطرباين يف األوسط والبيهقي، قال اهليثمي« ثالثَّي
 . وما تقدم من األحاديث يشهد له ويقويه: قلت. ثقة

صلى اهلل  -قال رسول اهلل : عن رافع بن خديج رضي اهلل عنه قال: احلديث الثاين عشر
أحصوا عدة شعبان لرمضان وال تقدموا الشهر بصوم فإذا رأيتموه فصوموا، »: -عليه وسلم 

 . رواه الدارقطين« الثَّي يوماً مث أفطرواوإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ث
تراءى الناس اهلالل فأخربت : عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: احلديث الثالث عشر

رواه أبو داود . أين رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 
صحيح على : وقال احلاكموالبيهقي،  والدارمي وابن حبان يف صحيحه، والدارقطين واحلاكم

 . شرط مسلم، وأقره الذهيب
صلى اهلل  -جاء أعرايب إىل النيب : عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: احلديث الرابع عشر

أتشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدًا عبده »: أبصرت اهلالل الليلة قال: فقال -عليه وسلم 
رواه أهل السنن وابن أيب « لناس فليصوموا غداً يا بالل أذن يف ا»: نعم، قال: قال« ورسوله

يف صحيحيهما، والدارقطين واحلاكم والبيهقي، وقال  شيبة والدارمي وابن خزمية وابن حبان
 . صحيح اإلسناد متداول بَّي الفقهاء ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب على تصحيحه: احلاكم

صلى اهلل عليه  -النيب    راش عن رجل من أصحابعن ربعي بن حِ : احلديث اخلامس عشر
 -اختلف الناس يف آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان  فشهدا عند النيب : قال -وسلم

صلى اهلل عليه  -باهلل ألهال اهلالل أمس عشية فأمر رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم 
اد وز : قال. رواه أبو داود عن مسدد وخلف بن  هشام املقرئ. الناس أن يفطروا -وسلم 

مسدد صحيح على شرط الشيخَّي،  إسناده عن. دوا إىل مصالهمغخلف يف حديثه وأن ي
 . وإسناده عن خلف صحيح على شرط مسلم
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ورواه أيضًا من طريق . هذا إسناد حسن ثابت: وقد رواه الدارقطين من طريق أيب داود، وقال
لشيخَّي ولفظه ورواه اإلمام أمحد بإسنادين صحيحَّي على شرط ا. هذا صحيح: آخر وقال

أصبح الناس : قال -صلى اهلل عليه وسلم  -عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النيب 
 -فجاء أعرابيان فشهدا أهنما أهال اهلالل باألمس فأمر رسول اهلل : صياًما لتمام ثالثَّي قال

 . الناس فأفطروا -صلى اهلل عليه وسلم 
ن طريق إسحاق بن إمساعيل الطالقاين حدثنا ورواه الطرباين يف الكبري واحلاكم يف مستدركه م

)أصبح : سفيان بن عيينة عن منصور عن ربعي ابن حراش عن أيب مسعود رضي اهلل عنه قال
 -الناس صيامًا لتمام ثالثَّي فجاء رجالن فشهدا أهنما رأيا اهلالل باألمس فأمر رسول اهلل 

يقل أحد يف هذا احلديث عن أيب مل : قال الطرباين (الناس فأفطروا -صلى اهلل عليه وسلم 
 . وهو ثقة: مسعود إال إسحاق بن إمساعيل الطالقاين، قال اهليثمي

بن شيبة وأبو داود والدارقطين وعثمان بن خرزاذ وابن  قد وثقه ابن معَّي ويعقوب: قلت
صحيح على شرط الشيخَّي ووافقه الذهيب : حبان وابن قانع، وقال احلاكم بعد إيراد احلديث

 . وقد رواه الدارقطين بنحوه. تلخيصهيف 
)حدثين عمومة يل من : عن أيب عمري بن أنس بن مالك قال: احلديث السادس عشر

قالوا غم علينا هالل شوال  -صلى اهلل عليه وسلم  -األنصار من أصحاب رسول اهلل 
 -سلمصلى اهلل عليه و  -فأصبحنا صياماً فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول اهلل 

أن يفطروا من يومهم،  -صلى اهلل عليه وسلم  -أهنم رأوا اهلالل باألمس فأمرهم رسول اهلل 
رواه اإلمام أمحد   وأبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد   (وأن خيرجوا لعيدهم من الغد

 . صحيحة
صحيح، هذا إسناد : وقد رواه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار، والدارقطين والبيهقي وقال 

 . حديث أيب عمري صحيح فاملصري إليه واجب: وقال اخلطايب
جديلة  -عن أيب مالك األشجعي عن احلسَّي بن احلارث اجلديل : احلديث السابع عشر

أن  -صلى اهلل عليه وسلم  -)عهد إلينا رسول اهلل : أن أمري مكة خطب مث قال -قيس 
: فسألت احلسَّي بن احلارث (هادهتماننسك للرؤية فإن مل نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بش

و احلارث بن حاطب أخو حممد بن : ال أدري، مث لقيين بعد فقال: َمن أمري مكة؟ قال
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 -إن فيكم من هو أعلم باهلل ورسوله مين وشهد هذا من رسول اهلل : مث قال األمري. حاطب
جنيب، َمن هذا  فقلت لشيخ إىل: قال احلسَّي. وأومأ بيده إىل رجل -صلى اهلل عليه وسلم 

بذلك : ، فقالههذا عبداهلل بن عمر وصدق، كان أعلم باهلل من: الذي أومأ إليه األمري؟ قال
ورواه الدارقطين . ، رواه أبو داود وإسناده حسن-صلى اهلل عليه وسلم -أمرنا رسول اهلل 

عنهما وقال  مطواًل بنحو رواية أيب داود وخمتصرًا مل يذكر قوله يف عبداهلل بن عمر رضي اهلل
 . إسناد متصل صحيح: يف إسناد املختصر

 . النسك العبادة واملراد به ههنا الصوم: قال ابن األثري يف جامع األصول
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 فصل
وقد اشتملت األحاديث اليت تقدم ذكرها على فوائد كثرية من األحكام اليت تتعلق بصيام 

 . رمضان والفطر منه
، والفطر منه لرؤية هالل شوال هرمضان لرؤية هالل تواتر األحاديث باألمر بصيام: األوىل

وفيها بل يف كل حديث منها أبلغ رد على صاحب . وإمتام العدة ثالثَّي يوماً إذا مل ير اهلالل
املقال الباطل الذي قد حاول تشكيك الناس يف شهادة العدول على رؤية اهلالل إذا كانت 

 . ة من أجلهخمالفة للحساب الذي قد اعتمد عليه وخالف السن
 . حىت يرى اهلالل أو تتم العدة ثالثَّي يوماً  النهي عن صيام رمضان والفطر منه: الثانية
الستغنائها عن ذلك . نفي الكتاب واحلساب عن األمة احملمدية فيما يتعلق باألهلة: الثالثة

باحلساب هنا  املراد: بالرؤية أو إمتام العدة ثالثَّي يوماً، قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري
ر اليسري، فعلق احلكم بالصوم ز حساب النجوم وتسيريها ومل يكونوا يعرفون من ذلك إال الن

وغريه بالرؤية لرفع احلرج عنهم يف معاناة حساب التسيري واستمر احلكم يف الصوم ولو حدث 
. بعدهم من يعرف ذلك، بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق احلكم باحلساب أصالً 

. ومل يقل فسلوا أهل احلساب« فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثَّي»: قولهويوضحه 
. واحلكمة فيه كون العدد عند اإلغماء يستوي فيه املكلفون فريتفع االختالف والنزاع عنهم

ونقل عن بعض الفقهاء . وقد ذهب قوم إىل الرجوع إىل أهل التسيري يف ذلك وهم الروافض
وهو مذهب : هوقال ابن بزيز . اع السلف الصاحل حجة عليهموإمج: قال الباجي. موافقتهم

باطل فقد هنت الشريعة عن اخلوض يف علم النجوم ألهنا حدس وختمَّي ليس فيها قطع وال 
يف : وقال ابن بطال. ظن غالب مع أنه لو ارتبط األمر هبا لضاق إذ ال يعرفها إال القليل

وإَّنا املعول رؤية األهلة وقد هنينا عن التكلف، وال احلديث رفع ملراعاة النجوم بقوانَّي التعديل 
 . انتهى. شك أن يف مراعاة ما غمض حىت ال يدرك   إال بالظنون غاية التكلف

صلى اهلل عليه  -من قال حبساب املنازل فقوله مردود بقوله : (شرح املهذب)وقال النووي يف 
« . . شهر هكذا وهكذاال نكتب وال حنسب ال أمية إنا أمة». يف الصحيحَّي-وسلم 

وألن الناس لو كلفوا بذلك ضاق عليهم ألنه ال يعرف احلساب إال أفراد من : قالوا. احلديث
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الناس يف البلدان الكبار، فالصواب ما قاله اجلمهور وما سواه فاسد مردود بصرائح 
 . انتهى. . األحاديث

)إنا : لنيب صلى اهلل عليه وسلموقال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية يف الكالم على قول ا
أمة أمية ال نكتب وال حنسب(هو خرب تضمن هنيًا فإنه أخرب أن األمة اليت اتبعته هي األمة 

فمن كتب أو حسب مل يكن من هذه األمة يف هذا . الوسط أمة ال تكتب وال حتسب
ل ما ليس فيكون قد فع. بل يكون قد اتبع غري سبيل املؤمنَّي الذين هم هذه األمة. احلكم

ساب املذكوران حمرمَّي منهي فيكون الكتاب واحل. من دينها واخلروج عنها حمرم منهيًا عنه
مث تكلم الشيخ رمحه اهلل تعاىل على ما يتعلق بصفة األمية وما يتعلق مبعرفة الكتاب  ،عنهما

وأطال الكالم يف . واحلساب ،وأن من ذلك ما يكون ممدوحاً،ومنه ما يكون مذموماً 
إذا تبَّي هذا فكتاب  أيام الشهر وحسابه من هذا الباب فإن من  : إىل أن قال.. ..ذلك

كتب مسري الشمس والقمر حبروف )أجبد( وحنوها ،وحسب كم مضى من مسريها ومىت 
يلتقيان ليلة اإلستسرار ومىت يتقابالن ليلة اإلبدار وحنو ذلك فليس يف هذا الكتاب واحلساب 

  ذلكاليت حيتاج الناس إليها يف حتديد احلوادث واألعمال وحنو  من الفائدة إال ضبط املواقيت
كما فعل ذلك غرينا من األمم فضبطوا مواقيتهم بالكتاب واحلساب كما يفعلونه باجلداول أو 

ويقومونه بالسري األوسط  ذلكحبروف اجلمل ، وكما حيسبون مسري الشمس والقمر ويعدلون 
،فبَّي النيب صلى اهلل عليه وسلم أنا أيتها  ذلكر وغري حىت يتبَّي هلم وقت اإلستسرار واإلبدا

األمة األمية ال نكتب هذا الكتاب وال حنسب هذا احلساب ، فعاد كالمه إىل نفي احلساب 
وقد قدمنا . والكتاب فيما يتعلق بأيام الشهر الذي يستدل به على إستسرار اهلالل وطلوعه

عاما ، فإذا كان يف سياق الكالم ما يبَّي  فيما تقدم أن النفي وإن كان على إطالقه يكون
)الشهر ثالثون( : بقول ذلكفلما قرن . املقصود علم به املقصود أخاص هو أم عام

و)والشهر تسعة وعشرون( بَّي أن املراد به أنا ال حنتاج يف أمر اهلالل إىل كتاب وال حساب 
والفارق بينهما هو الرؤية فقط ليس بينهما فرق آخر من   ذلكإذ هو تارة كذلك وتارة ك

كتاب وال حساب، فإن أرباب الكتاب واحلساب ال يقدرون على أن يضبطوا الرؤية بضبط 
وظهر بذلك أن األمية املذكورة هنا . مستمر وإَّنا يقربون ذلك فيصيبون تارة وخيطئون أخرى

كتاب واحلساب مبا هو أبَّي منه عن ال االستغناءمن جهة : صفة مدح وكمال من وجوه
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وأظهر وهو اهلالل، ومن جهة أن الكتاب واحلساب هنا يدخلهما غلط، ومن جهة أن فيهما 
وإذا كان . تعبًا كثريًا بال فائدة، فإن ذلك شغل عن املصاحل، إذ هذا مقصود لغريه ال لنفسه

فيه كان الكتاب نفي الكتاب واحلساب عنهم لإِلستغناء عنه خبري منه، وللمفسدة اليت 
فمن دخل فيه فقد خرج عن األمة األمية . واحلساب يف ذلك نقصًا وعيباً، بل سيئة وذنباً 

فيما هو من الكمال والفضل السامل عن املفسدة، ودخل يف أمر ناقص يؤديه إىل الفساد 
م جعلناك﴿: وأيضاً فإنه جعل هذا وصفاً لألمة كما جعلها وسطاً يف قوله تعاىل. واإِلضطراب

وأيضًا فالشيء إذا كان صفة لألمة . فاخلروج عن ذلك اتباع غري سبيل املؤمنَّي ﴾أمة وسطا
كان ذلك مما جيب مراعاته، وال جيوز العدول  –ألنه أصلح من غريه، وألن غريه فيه مفسدة 

ملا فيه من املفسدة، وألن صفة الكمال اليت لألمة جيب حفظها : عنه إىل غريه لوجهَّي
فالكمال والفضل الذي حيصل برؤية اهلالل دون احلساب يزول : ىل أن قالإ. . . عليها

وهو يف آخر . مبراعاة احلساب لو مل يكن فيه مفسدة، انتهى املقصود من كالمه ملخصاً 
، مث يف آخر 175إىل أول صفحة  173، مث يف صفحة 165وأول صفحة  164صفحة 
 . فتاوىمن اجمللد اخلامس والعشرين من جمموع ال 176صفحة 

أنه ال طريق إىل معرفة دخول شهر رمضان وخروجه سوى رؤية اهلالل أو إمتام العدة : الرابعة
ففيها أبلغ رد على من . ثالثَّي يوماً، وعلى هذا تدل األحاديث اليت تقد ذكرها فلرتاجع

وقد قال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن . جعل احلساب طريقًا إىل دخول الشهر أو خروجه
أما  : الطريق إىل معرفة طلوع اهلالل هو الرؤية ال غريها بالسمع والعقل، وقال أيضاً : تيمية

وهو يف صفحة . كونه يرى فهذا أمر حسي طبيعي ليس هو أمرًا حسابيًا رياضياً، انتهى
 . من اجمللد اخلامس والعشرين من جمموع الفتاوى 186وصفحة  146

والدليل على . دة رجل واحد إذا كان عدالً أنه يقبل يف دخول شهر رمضان شها: اخلامسة
ذلك حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الذي تقدم ذكره، وهو احلديث الثالث عشر 
وحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما يف شهادة األعرايب برؤية هالل رمضان، وفيه أن رسول 

وأما اإِلفطار من رمضان فإنه ال يقبل فيه إال شهادة . قبل شهادته وأمر الناس بالصيام اهلل 
رجلَّي، والدليل على ذلك ما تقدم يف حديث عبدالرمحن بن زيد بن اخلطاب أن رسول اهلل 

 فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا( ومثله ما تقدم يف حديث احلسَّي بن احلارث : قال(
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نسك للرؤية فإن مل نره وشهد شاهدا أن ن اجلديل أن أمري مكة قال عهد إلينا رسول اهلل 
قبل  وكذلك ما تقدم يف حديث ربعي بن ِحراش أن رسول اهلل . عدل نسكنا بشهادهتما

شهادة األعرابيَّي اللذين رأيا هالل شوال وأمر الناس أن يفطروا، وحنوه ما تقدم يف حديث 
أنه ال يقبل فيه إال  مل خيتلف أهل العلم يف اإِلفطار: وقد قال الرتمذي. أيب عمري بن أنس

لو رآه اثنان علق الشارع احلكم : وقال شيخ اإِلسالم أبو العباس ابن تيمية. شهادة رجلَّي
من اجمللد اخلامس  186وهو يف صفحة . هبما باإِلمجاع وإن كان اجلمهور مل يروه، انتهى

 . والعشرين من جمموع الفتاوى
يفطروا إذا شهد برؤية اهلالل شاهدان أمر أمته أن يصوموا و  أن رسول اهلل : السادسة

مسلمان ذوا عدل، ومل يأمرهم أن ينظروا إىل اهلالل يف الليلة القابلة ليستدلوا برؤيته على 
 ولو كان ذلك مما ينبغي فعله ملا ترك النيب . صدق الشاهدين، وبعدم رؤيته على كذهبما

شهادة األعرابيَّي  ويف قبول . بينا ذلك ألمته، ألن تأخري البيان عن وقت احلاجة ممتنع
اللذين شهدا برؤية  هالل شوال وأمره الناس أن يفطروا وتركه البحث عما يستدل به على 
صدقهما أو كذهبما من طريق النظر إىل اهلالل يف الليلة القابلة أبلغ رد على قول صاحب 

اطع على عدم رؤيته يف املقابل الباطل أن عدم رؤية اهلالل يف الليلة القابلة مع الصحو دليل ق
الليلة األوىل، وعلى قوله أيضًا أن عدم رؤيته عشية الثالثَّي من الرؤية األوىل كاٍف يف 

وفيه أيضًا أبلغ رد على ما نقله من خمتصر خليل، والعذب . تكذيب تلك الشهادة باتفاق
 . الزالل أنه إذا مل ير اهلالل بعد الثالثَّي مع الصحو فإن الشاهدين يكذبان

)عليكم بسنيت وسنة اخللفاء : مما يرد به أيضًا على هذه األقوال احملدثة الباطلة قول النيب و 
الراشدين املهديَّي متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة 
بدعة وكل بدعة ضاللة( رواه اإِلمام أمحد وأهل السنن وابن حبان واحلاكم من حديث 

هذا حديث حسن صحيح، وصححه : وقال الرتمذي. بن سارية رضي اهلل عنه العرباض
 . حديث ثابت صحيح: احلاكم والذهيب وقال ابن عبدالرب

)من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد( رواه : ومما يرد به عليها أيضًا قول النيب 
رضي اهلل عنها، ويف  االمام أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة
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رواية ألمحد ومسلم والبخاري تعليقًا جمزومًا به )من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد( قال 
 . ومعناه فهو باطل غري معتد به، انتهى. الرد هنا مبعىن املردود: قال أهل العربية: النووي

أن يقال : القابلة، فجوابهوأما زعمه االتفاق على تكذيب الشهادة إذا مل ير اهلالل من الليلة 
وعلى هذا فحكاية االتفاق عليه خطأ  . هذا قول شاذ مل يذكر إال عن نزر قليل من املتفقهة

وال تَ ْقُف ما ليس لك به علم إن ﴿: كبري، وجمازفة، وقول بغري علم، وقد قال اهلل تعاىل
 . ﴾السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤال

خمالف ملا دلت عليه األحاديث اليت تقدم ذكرها عن ربعي بن ِحراش عن وهذا القول الشاذ 
. وعن أيب عمري بن أنس عن عمومته من الصحابة رصي اله عنهم. ايب مسعود رضي اهلل عنه

قبل شهادة الذين شهدوا برؤية اهلالل ليلة الثالثَّي  ففي هذه األحاديث أن رسول اهلل 
)خري : وقد قال. أن ينظروا إىل اهلالل يف الليلة القابلة ومل يأمرهم. وأمر الناس أن يفطروا

اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة( رواه اإِلمام أمحد ومسلم وابن 
 . ماجه من حديث جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما
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 فصل
العربية  ُسئل الشيخ العالمة حممد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ مفيت اململكة

السعودية ورئيس القضاة والشؤون الدينية يف زمانه عن قضاء صيام يوم اجلمعة املوافق غرة 
. جيب قضاؤه؛ ألن اهلالل مل ير ليلة السبت: وذكر السائل أن بعض الناس قال. شوال

 ال جيب قضاء ذلك اليوم، بل وال جيوز؛ ألنه قد ثبت ثبوتاً شرعياً أنه: فأجاب رمحه اهلل تعاىل
يوم العيد وذلك بشهادة رجلَّي عدلَّي عند قاض من قضاة املسلمَّي، وعمل الناس بذلك يف 

فيما أخرجه أبو داود والرتمذي عن أيب  مجيع أقطار اململكة وغريها، وقد ثبت عن النيب 
)الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون واألضحى يوم : هريرة رضي اهلل عنه أنه قال

 . تضحون(
عمه بعض الناس من صغر اهلالل وكونه مل ير ليلة السبت فقد قال اإلمام النووي يف وأما ما ز 

بيان أنه ال اعتبار بكرب اهلالل وصغره وأن اهلل أمده للرؤية فإن : )باب: شرح صحيح مسلم
أتانا كتاب عمر بن اخلطاب )إن : وقال أبو وائل شقيق بن سلمة. غم فليكمل ثالثَّي(

األهلة بعضها أكرب من بعض فإذا رأيتم اهلالل هنارا فال تفطروا حىت يشهد رجالن مسلمان 
)صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا هلا، : أنه قال أهنما رأياه باألمس( وثبت عن النيب 

ويف معىن هذا مجلة . (فإن غم عليكم فأكملوا ثالثَّي، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا
أحاديث تبَّي أنه ال اعتبار للحساب، وال لضعف منازل القمر، وال لكرب األهلة، وصغرها، 

 . وإَّنا االعتبار الشرعي بالرؤية الشرعية
وإذا عرف هذا فمعلوم أن الناس صاموا رمضان ليلة اخلميس بعد ثبوت الرؤية شرعًا بشهادة 

رين يومًا وثبتت رؤية هالل شوال شرعًا ليلة اجلمعة رجلَّي عدلَّي، وملا صاموا تسعة وعش
فمن جتاوز ما ثبت شرعًا فهو عاٍص آمث، أو . بشهادة رجلَّي عدلَّي لزم الناس الفطر هبذا

صاحب شكوك ووساوس، وكالمها قد جانب الصواب، واهلل املوفق يهدي من يشاء إىل 
 تعاىل وفيه رد قوي على انتهى جواب الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهلل. صراط مستقيم

 . صاحب املقال الباطل
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ال يعتقد القاضي أنه مبجرد شهادة : وأما ما نقله صاحب املقال الباطل عن السبكي أنه قال
الشاهدين وتزكيتهما يثبت اهلالل، وال يعتقد أن الشرع أبطل ما يقوله احلساب مطلقًا فلم 

 . يأت ذلك
فأما . من قوله وفعله بالسنة الثابتة عن النيب  أن يقال هذا كالم باطل مردود: فجوابه

اجلملة األوىل منه فهي مردودة مبا تقدم يف حديث عبدالرمحن بن زيد بن اخلطاب أن رسول 
)فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا( ويف رواية )فإن شهد ذوا عدل فصوموا : قالاهلل 

سَّي بن احلارث اجلديل أن أمري مكة وأفطروا وانسكوا( ومردودة أيضاً مبا تقدم من حديث احل
أن ننسك للرؤية فإن مل نره وشهد شاهدا عدل  )عهد إلينا رسول اهلل : خطب مث قال

: ويف احلديث أن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما صدق أمري مكة وقال. نسكنا بشهادهتما(
اش عن رجل من ومردودة أيضًا مبا تقدم من حديث ربعي بن ِحر . بذلك أمرنا رسول اهلل 

اختلف الناس يف آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند : قال أصحاب النيب 
ويف رواية وأن . الناس أن يفطروا باهلل ألهال اهلالل أمس عشية فأمر رسول اهلل  النيب 

أصبح : قال ورواه ربعي بن ِحراش أيضًا عن بعض أصحاب النيب . يغدوا إىل مصالهم
مًا لتمام ثالثَّي فجاء أعرابيان فشهدا أهنما أهال اهلالل باألمس فأمر رسول اهلل الناس صيا

 ورواه ربعي أيضاً من حديثق أيب مسعود رضي اهلل عنه بنحوه. الناس فأفطروا . 
ومردودة أيضًا مبا رواه أبو عمري بن أنس بن مالك عن عمومته من األنصار من أصحاب 

)غم علينا هالل شوال فأصبحنا صيامًا فجاء ركب من آخر النهار : قالوا رسول اهلل 
أن يفطروا من  أهنم رأوا اهلالل باألمس فأمرهم رسول اهلل  فشهدوا عند رسول اهلل 

وقد تقدم هذا احلديث وقول اخلطايب أن املصري إليه . يومهم وأن خيرجوا لعيدهم من الغد(
 . واجب

ة مبا تقدم يف احلديث األول عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل فهي مردود: وأما اجلملة الثانية
)إنا أمة أمية ال نكتل وال حنسب، الشهر هكذا وهكذا : قال عنهما أن رسول اهلل 

وقد تقدم  . وهكذا( وعقد اإلهبام يف الثالثة )والشهر هكذا وهكذا وهكذا( يعين متام ثالثَّي
لثة من فوائد احلديث فلرياجع، ففيه أبلغ رد كالم العلماء على هذا احلديث يف الفائدة الثا

 . على السبكي، وعلى من قلده وقال بقوله
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وقبل اخلتام فإين أنصح الكاتب أن ال يتكلف ما ال علم له به وأن ال ينصب نفسه ملخالفة 
واتباع  فإن هذا أمر خطري جداً ألنه يتضمن مشاقة الرسول  األحاديث الثابتة عن النيب 

ومن يشاقق ﴿: ؤمنَّي وقد توعد اهلل تعاىل من فعل ذلك بأشد الوعيد فقال تعاىلغري سبيل امل
الرسول من بعد ما تبَّي له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنَّي نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت 

فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ﴿: وقال تعاىل ﴾مصريا
أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله : د رمحه اهلل تعاىلقال االمام أمح ﴾أليم

فال وربك ال يؤمنون حىت ﴿أن يقع يف قلبه شيء من الزيغ فيهلك، مث جعل يتلو هذه اآلية 
 . ﴾حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

مدهلل رب العاملَّي، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وهذا آخر ما تيسر إيراده واحل
وقد كان الفراغ من كتابة هذا الرد يف يوم . وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

ه  على يد كاتبه الفقري إىل اهلل 1408الثالثاء املوافق للثالث والعشرين من شهر شوال سنة 
لتوجيري غفر اهلل له ولوالديه وللمؤمنَّي واملؤمنات، واحلمدهلل محود بن عبداهلل بن محود ا: تعاىل

 . الذي بنعمته تتم الصاحلات
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