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 اعتماد الّرؤية يف ثبوت الّشهر

 
 احلمد هلل وحده، وصّلى هللا وسلم على حمّمد وآله وصحبه، أما بعد:

مسألة ما يثبت به دخول شهر  : -30صفحة-فقد ذكر الشيخ "يوسف القرضاوي" يف كتابه "فقه الصيام" 
رمضان وشهر شوال ِمن الرؤية واحلساب ، وقّرر أّن داللة احلساب قطعّية، وشهادة الّشهود ابلرؤية ظنّية، فإذا 

اوي" االعتماد على احلساب يف تعارضتا: وجب تقدمي ما قاله أهل احلساب، ومع ذلك رّجح الشيخ "القرض
الّنفي، أي: يف نفي وجود اهلالل، ونفي إمكان الرؤية، فإذا قّرر احلاسبون أنّه ال يوجد اهلالل: وجب رّد 

  شهادة َمن شهد برؤيته، وأيَّد ما ذهب إليه مبا نقله عن الّسبكي، مما يتضمن معىن ما ذكره واختاره، وأقول:
 ر:يـَرُِد على هذا التقرير أمو 

 أن دعوى القطع يف داللة احلساب تفتقر إىل برهان، ومل يُذكر يف التقرير. -1
أنّه لو فُرض أّن داللة احلساب يف ذاته قطعّية: فطريق العلم هبا هم احلاسبون، والواقع أّّنم خيتلفون،  -2

لك وشهادهتم بداللة احلساب تتوقف على عدالتهم والعلم إبتقاّنم لعلم احلساب الفلكي، ومع ذ
يلزم أن يكون علم األّمة مبا أفاده احلاسبون ظنياً ال يكون قطعيًا إاّل إذا توافر ِمن احلاسبني عدد 

 التواتر ومل خيالفهم غريهم.
تناقض،  -أي يف الّنفي دون اإلثبات-أّن االعتماد على احلساب يف عدم ثبوت الشهر دون ثبوته -3

 أن يكون دليالً يف اإلثبات.فإنّه إذا صّح أن يكون دليالً يف النفي: وجب 
 أّن االعتماد على احلساب يف النفي يلزم منه: -4

صّلى هللا عليه -رّد شهادة الشهود ابلرؤية، ويف هذا إلغاٌء ملا اعتربه الّشارع يف قوله  :أوالً 
 احلديث، واعتباٌر ملا ألغاه الّشارع ِمن احلساب. )ُصوموا لِرؤيَِتِه وأفطروا لِرؤيِتِه( :-وسلم

أّن إثبات دخول الّشهر ابلرؤية مشروٌط بعدم داللة احلساب على نفي وجود اهلالل، وعلى  نياً:اث
هذا فال يثبت الّشهر إال مبجموع األمرين: الرؤية واحلساب، ويف هذا ما فيه من خمالفة العقل 

 والّشرع، ففيه تقدمي العلم الّنظري على العلم احلّسي.

رب احلاسب قطعّي، وخرب الّشاهد ابلرؤية ظيّن، يُقال: هذه غفلة ِمن الّسبكي وما ذكره عن السبكي ِمن أّن خ
رمحه هللا، وِمن عجائب بعض العلماء واألذكياء أن يغفَل عن األمر الواضح البنّي، وِمن ذلك: أن يقبَل خرب 
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واخلطأ يف واحد يثق به، ويرّد به خرب عدد ِمن الثّقات العدول!! فاحلاسب جيوز عليه الكذب يف خربه، 
حسابه، فال يُفيد خربه إال ظّناً، وكّل ما أورده الّسبكي على شهادة الشهود يـَرُِد مثله على خرب احلاسب، بل 
وروده عليه أقوى؛ والّسبكي يف هذا التقرير جعل خرب احلاسب مفيدًا للقطع فيوجب رّد شهادة َمن َشهد 

سر الغفلة يف هذا التقرير، بل إذا اعتربان خرب احلاسب الثّقة ابلرؤية ألّّنا ظنّية فال يعارض هبا القطعي، وهذا 
بّينة وخرب العدل الّشاهد ابلرؤية، وهو بّينة شرعية، فإذا تعارضتا: فقد تتكافآن ِمن حيث مقومات قبول اخلرب، 
 كأن يكوان ثقتني عدلني، وقد ترتّجح إحدامها على األخرى، وبكل حال جيب ترجيح الّشهادة ابلرؤية ِمن

 )ُصوموا لِرؤيِتِه وأْفِطروا لِرؤيِتِه(. :-صلى هللا عليه وسلم-العدل لداللة الّشرع على اعتبارها، كما قال 
 وهللا أعلم، وصّلى هللا على حمّمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 أماله:
 عبدالّرمحن بن انصر الربّاك

 


