
1 

 

 اإلجماع على عدم العمل بالحساب الفلكي في دخول شهر رمضان

 وخروجه 

 

 .الحمد هلل، وسالٌم على عباده الذين اصطفى

 :وبعد

فإنَّه ال يجوز االعتماد على قول أهل الحساب والفلَك في دخول الشهر 

 :وخروجه، سواء كانت السماء ُمصِحية أو غائمة ألمرين

  :األمر األول

ُصوُموا ِلُرْؤيَتِِه )) : ه قالستفيضة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ حيحة المُ النُّصوص الصَّ 

 .((َوأَْفِطُروا ِلُرْؤيَتِِه، فَِإْن ُغب َِي َعلَْيُكْم فَأَْكِملُوا ِعدَّةَ َشْعبَاَن ثاَلَثِيَن 

، وغيرهما، عن عدد ِمن أصحاب النبي صلى هللا "حيحينالصَّ "وهي في 

 .عليه وسلم

 :االستدالل منهاووجه 

دة التي  أنها علَّقت وجوب صوم رمضان والخروج ِمنه برؤية العين المجرَّ

ة في كل زمان ومتتأتَّى لكل فْرٍد ِمن أفراد األُ  أو إتمام الشهر ثالثين  كانمَّ

 .عند تعذَّر الرؤية

  :األمر الثاني

 .اإلجماع

" مجموع الفتاوى" حيث  قال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ  كما في ــ 1

(52 /502:) 

وال ريب أنَّه ثبت بالسُّنة الصَّحيحة واتفاق الصحابة أنَّه ال يجوز االعتماد »

 .على حساب النُّجوم

والُمعتِمد على الحساب في الهالل، كما أنَّه ضالٌّ في الشريعة ُمبتدع في  

ين، فهو ُمخطئ في العقل وِعلم الحساب، فإنَّ العلماء بالهيئ ة يَعرفون أنَّ الد ِ

 اهـ.«الرؤية ال تَنضبط بأمٍر حسابي

 (:381/ 52)وقال أيًضا 

فاعلم أنَّ المحققين ِمن أهل الحساب كلهم متفقون على أنَّه ال يمكن ضبط »

ه الرؤية بحساب، بحيث يُحَكم بأنَّه يُرى ال محالة، أو ال يُرى ألبتَّة، على وجْ 

 اهـ.«أو ال يُمكن بعض األوقات ُمطَِّرد، وإنَّما قد يَتفق ذلك،
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 (: 311-315/ 52) أيًضاو قال 

 :ا نعلم باالضطرار ِمن ِدين اإلسالمفإنَّ »

أنَّ العمل في رؤية هالل الصوم، أو الحج، أو الِعدَّة، أو اإليالء أو غير ذلك 

 .ن األحكام المعلقة بالهالل بخبَر الحاسب أنَّه يُرى، أو ال يُرى ال يجوزمِ 

 .الُمستفيضة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذلك كثيرة والنُّصوص

وقد أجمع المسلمون عليه، وال يُعَرف فيه خالف قديم أصاًل وال خالف 

 .حديث

 : إال أنَّ بعض المتأخرين ِمن المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة

فإْن  َزعم أنَّه إذا ُغمَّ الهالل جاز للحاسب أْن يعمل في حق نفسه بالحساب،

 . كان الحساب دلَّ على الرؤية صام، وإال فال

ا بالحاسب، فهو شاذ، مسبوق  وهذا القول وإْن كان ُمقيدًا باإلغمام، وُمختصًّ

 . باإلجماع على خالفه

ا اتَّباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الُحكم العام بِه فما قاله مسلم  اهـ.«فأمَّ

وقال العالمة عبد العزيز بن باز ــ رحمه هللا ــ في التعليق على كتاب  ــ 2

 :، للمجد ابن تيمية"نتقىالمُ "الصيام ِمن كتاب 

أجمع العلماء على أنَّه ال يُعتمد على الحساب، ال في الصيام، وال في »

اإلفطار، وإنَّما العُمدة على رؤية الهالل، أو إكمال الِعدَّة، وَحكى اإلجماع 

خ اإلسالم ابن تيمية، وُحِكَي عن بعض التابعين األخذ بالحساب، ولكنه شي

 اهـ.«قول فاسد

 (:190: ص" )اإلفهام في شرح عمدة األحكام"وقال أيًضا في كتابه 

 اهـ   .«وقد أجمع علماء اإلسالم على أنه ال يُعتمد الصيام بالحساب»

فتح الباري "ـ  في كتابه ر العسقالني ــ رحمه هللا ـجَ وقال الحافظ ابن حَ  ــ 3

 (:3931: رقم – 352/ 4" )شرح صحيح البخاري

 .الروافض: وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك، وُهم»

 .ونُِقل عن بعض الفقهاء موافقتهم

 اهـ.«"وإجماع السلف الصالح ُحجة عليهم: "قال الباجي

 (:3933:رقم – 351/ 4)وقال أيًضا 

 ".أما بالحساب فال يلزمه بال خالف بين أصحابنا: "غوقال ابن الصبا»

 : قلت
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صوم يوم ": "اإلشراف"نذر قبله اإلجماع على ذلك، فقال في بن المُ اقل ونَ

ة، وقد مَّ الثالثين من شعبان إذا لم يُر الهالل مع الصحو ال يجب بإجماع األُ 

 ".عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته صحَّ 

ل بين حاسب، وغيره، فمَ  هكذا أطلق، ق بينهم كان محجوًجا ولم يُفص ِ ن فرَّ

 اهـ.«باإلجماع قبله

 :وبناء على هذين األمرين

فإنَّه ال يجوز ألحد أْن يصوم أو يُفطر ُمعتمدًا على كالم أهل الفَلك والتسيير 

سمية في بلده أو بعض  ،والنجوم والحساب حتى ولو كانت الجهات الرَّ

 .ة تتبنَّاهالمراكز اإلسالمي

 .ب بلد إليه تتراءى الهالل، وتَعمل برؤيتهبعَمل أقرَ في نفسه بل يَعمل 

ابهم إنَّما يُطاعون في غير معصية هللا، والعمل بالحساب ألنَّ  الوالة ونوَّ

 .معصية هلل بالنَّص النَّبوي، واإلجماع

 :تنبيه ُمِهم

وهذا أمٌر معلوٌم ُمستفيض،  ،في هذا الباب الحساب وأهله يُخطئون كثيًرا

ات الكثيرة يَجِزِمون بعدم رؤية الهالل فيَراه أعداد كثيرة ِمن  ،وكم ِمن المرَّ

 .الناس، وفي أماكن مختلفة، وبلدان متعدَّدة

أْن يجعل رسالته  ــ سدَّده هللا ــ ِمن كثرتها نَصحت أحد طالب العلمحتى إنَّه 

 .هذا الموضوع عنالدكتوراه 

وإدارة األوقاف  ،يهم بمحاِضر وضبطيات وزارة العدلذلك عل ويُثبتَ 

 .ينيةوالشئون الد ِ 

ما نُِشر في القنوات الفضائية، والمجالت اإللكترونية، ويَستعين أيًضا ب

 ".اإلنترنت"ومواقع الشبكة العنكبوتية 

ختلفون فيما بينهم في الرؤية وعدمها، أنفسهم يَ  بل تجد أهل الحساب والفَلك

عض، وأفراد المركز الواحد مع بعض، كما أقوال مراكزهم مع ب وتتعارض

 .نُشاهده ونسمعه ونقرأه باستمرار

/ 52)" مجموع الفتاوى"قال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ  كما في وقد 

381:) 
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فاعلم أنَّ الُمحققين ِمن أهل الحساب كلهم متفقون على أنَّه ال يُمكن ضبط »

حَكم بأنَّه يُرى ال محالة، أو ال يُرى ألبتَّة، على وْجه الرؤية بحساب، بحيث يُ 

 اهـ.«ُمطَِّرد، وإنَّما قد يَتفق ذلك، أو ال يُمكن بعض األوقات

   

 :وكتبه

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد

لإلمام " ُعمدة الفقه"ِمن كتاب  وهو مأخوذ ِمن شرحه على كتاب الصيام

ين ابن    قدامة ــ رحمه هللا ــموفَّق الد ِ


