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شهود الوهم
شهد عشرة شهود برؤية هالل شووال مسواا الخمويل التاسو والعشورين مون شوهر رمضوان المبوارك هو ه
السنة.
وه ه الشهادة مفاجئة لتعارضها م الحسابات الفلكية المنضبطة التي تجزم باستحالة رؤيته تلك الليلة
لغيابه قبل غروب الشمل في أفق المملكة ،ولعدم قدرة لجان الرؤية الرسمية المكونة من متخصصين
المقربة.
بالفلك على رؤية الهالل لك المساا ،بالعين المجردة أو بالمناظير ِّ
واركت ثالثوةَ متخصصوين بالفلوك مون مدينووة الملوك عبود العزيوز للعلووم والتقنيوة وشويخين فاضوولين
وقود ش ث
وأحوود طلبووة العلووم فووي ت ارئووي الهووالل مسوواا الجمعووة .وكووان موق و الت ارئووي موون أعلووى المرتفعووات غوورب

الريوواو وال يعتوورو األفووق فيووه عووائق .واسووتخدم المتوراؤون منظووا ار مقربووا موصووال باألقمووار الصووناعية
ومربوطوا بحاسووب .وبوودأ الرصود قبوول غوروب الشوومل بوأكثر مون نصووف سواعة .وكووان المنظوار يتوجووه
تلقائيا نحو الهالل وتنعكل نتيجة لك على شاشة الحاسووب التوي يظهور عليهوا موقو الهوالل بالنسوبة
للشمل فوق األفق.
ولووم نسووتط جميعووا رؤيووة الهووالل بووالعين المجووردة وال بالمنظووار المقوورب حتووى غوواب الهووالل بعوود نصووف
ساعة تقريبا من غروب الشمل.
ولم نكن الوحيدين ال ين لم يستطيعوا أن يروه؛ فلم تستط رؤيتوه لجنوة مون المتورائين فوي حائول ولجنوة
أخرى في القطيف ،ولجان أخرى كثيرة في العالم اإلسالمي .إال أن راصدا خبي ار صرح بأنه رآه بالعين
المجردة من أحد المرتفعات في الطائف لمدة دقيقتين قبل غروبه.
وتشووهد نتيجووة هو ا الت ارئووي الموثقووة بدقووة الحسووابات الفلكيووة التووي قالووت باسووتحالة رؤيتووه مسوواا الخموويل
لغروبه قبل الشمل أو متزامنا معها ،وصعوبة رؤيته مسواا الجمعوة للفوارق الضوئيل بوين وقوت غوروب
الشمل وغروبه.
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والس وؤال الحوورإ هوووي إ ا لووم يسووتط ه وؤالا المت وراؤون ال ثكثوور رؤيووة الهووالل مسوواا الجمعووة و و بعوود أرب و
وعشرين ساعة من الرؤية المزعومة و فكيف استطاع الشهود العشرة رؤيته مساا الخميل؟
واإلجابووة المؤكوودة أن ال و ين تقوودموا للشووهادة برؤيووة الهووالل مسوواا الخموويل لووم يووروه حقيقووة؛ فقوود وهم ووا
فتخيلوا أنهم رؤوا شيئا حسبوه الهالل!
وليسووت هو ه المورة األولووى التووي تخووالف فيهووا شووهادةث الشووهود توقعووات الحسووابات الفلكيووة العلميووة الدقيقووة
والرؤية بالمناظير المقربة .فقد تكررت ه ه األخطاا زمنا طويال ،وهو موا تشوهد بوه اإلحصوااات التوي

أشرت إليها في مقاالت سابقة .وم ه ا كله فال دليل على وجود نية لمعالجة أسبابها.
وسبب تكرار ه ه األخطاا مبالغة الهيئات المسؤولة في الثقة بمن يتقدم للشوهادة برؤيوة الهوالل بوالعين
المجردة ،وعدم اعترافها بدقة الحسابات الفلكية ،ووض ثقتها بأفراد معودودين تأخو قوولهم مسولما حتوى
إن خالفوا الرؤية بالمناظير المقربة والحسابات الفلكية.
ويشوهد علوى هو ا تصوريي فضويلة الشوي صوالي اللحيودان و رئويل مجلول القضواا األعلوى و الو ي كورر
فيه موقف ه ه المؤسسة الثابت من ه ا األمور .يقوول فضويلته إني لأهول الحسواب خبورهم لظنويل لويل
عن رؤية محددة للهالل في موقعه ،وانما لحساب ما يدعونه الهالل ،وه ا مجورد خبور قابول للتصوديق
والتشكيك به. . .ل (الرياو 8241/9/03هو!).
ويتنافى ه ا القول م قطعية الحسابات الفلكية التي يشهد بها المتخصصون في العالم أجم  .ويكفوي
المتشكك أن يزور المواقو المتخصصوة فوي اإلنترنوت ليجود آالف المواقو العلميوة والصوور والحسوابات
الدقيقووة لكوول األج ورام الفضووائية البعيوودة منهووا والقريبووة ،ومنهووا الحسووابات الخاصووة بحركووة القموور .ل و لك
فالحسابات الفلكية اآلن ليست لخب ار يدعىل ،أو لظنال يرجم به ،أو أم ار يمكن لالتشكيك بهل.
والحجة األخرى التي يحتج بها من يرفو الحسوابات الفلكيوة قوول الشوي اللحيودان إن ي ل . . .أوقوات
العبادات المفروضوة علينوا ال تعتمود علوى الكتابوة والحسواب وانموا علوى موا جعلوه اهلل جول وعوال عالموة
على وقت دخول العبادة وانتهائها. . .ل.
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وكنووت بينووت فووي مقووال سووابق أن ه و ه الحجووة مرجوحووة؛ وموون أوضووي الش وواهد علووى عوودم لزومه وا أننووا
نستخدم الحساب في تحديد أوقات الصلوات الخمل من زمن بعيد وال نستخدم لالعالماتل التي وردت
في األحاديث الشريفة لتحديدها .بل إننا ال نشعر اآلن بتلك العالمات وال نتحراها إطالقا.
ومن التصوير غير الدقيق لما يقووم بوه المتخصصوون فوي الفلوك قوول فضويلته إنهوم ل . . .لويل لوديهم
شيا (من الحل والرؤية) إنما معهم حساب قد يزيد وقد يونق ،،واخوتالفهم فوي الرؤيوة حتوى فوي هو ه
النقطة في إمكان الرؤية متنازعونل.
والواق أن لالمتخصصين الحقيقيينل في الفلك ليسوا متنازعين في دقة الحساب الفلكي الو ي يمكون أن
يستخدم لتحديد ليلة لإمكان الرؤيةل .لك أن حساباتهم تتوافق م حسابات الم ارصود الفلكيوة فوي العوالم
أجمو  .أمووا مصوودر لالنوزاعل فنوواتج عوون تطفوول بعووو لالهوواةل الو ين يوودعون العلووم بالفلووك وينشوورون فووي
الصحف بعو التوقعات غير الصحيحة.
وتأتي ه ه األخطاا المتكررة في الرؤية م أن مجلل القضاا األعلى أقر من ثالثوين سونة االسوتعانة
بالوسووائل الحديثووة لرصوود األهلووة .ويتضووي ه و ا موون قووول الشووي الجليوول فووي المقابلووة نفسووها إني ل. . .

رؤية القمر عن طريق الشهود بالعين المجردة أو المقريات أو المراصد الفلكية التي يحدد سير الهوالل

فيها كل ه ا مقبول ،وقد سبق قبل سنوات في مجلل القضاا األعلى قبل أكثر من ثالثوين عامواع عقود
لجنة من أعضاا المجلل ومعهم فضيلة الشي عبد الرزاق عفيفي ونحن معه ومعنا مودير عوام الفلوك

فووي جامعووة الملووك سووعود وانتهووت الجلسووة فووي تلووك اللجنووة إلووى اعتبووار الرؤيووة وال يشووترط لهووا العووين
المج ووردة فق ووط ،ب وول المه ووم ول ووود اله ووالل حقيق ووة سو وواا كان ووت الرؤيو وة بالم ارص وود أو المقرب ووات أو الع ووين

المجردةل .

وما دام أن ه ا رأي المجلل من ثالثين عاما فما سبب عدم اتخا ه بعو الخطووات العمليوة لتفعيلوه؟

فلمووا ا مووثال لووم ينشووه لجنووة لهو ا الغوورو يكووون بعووو أعضووائها موون المتخصصووين فووي الفلووك؟ ولو َوم ال
يستشير الفلكيين في تحديد ليلة لالترائيل؟ بول ل َوم ال ينتقول أعضواا اللجنوة الدائموة للمجلول المووقر فوي
ليلة لالترائيل إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلووم والتقنيوة ليكونووا قوريبين مون ال ارصودين الفلكيوين الو ين

يتلقون تقارير للجان الرصدل؟

لكوون المجلوول الموووقر لووم يتخ و أيووة خطوووة فووي ه و ا االتجوواه ،وهووو مووا يوووحي بعوودم اقتناعووه أساسووا به و ا
القرار .ومموا يشوهد بو لك أن فضويلة الشوي اللحيودان يووحي بوأن المجلول ينتظور مون الفلكيوين أن يوأتوا
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إلووى المجلوول بالطريقووة التووي يووأتي بهووا شووهود الرؤيووة المجووردة للمحوواكم إلثبووات شووهاداتهم .وليسووت هو ه

حج ووة قوي ووة؛ إ يمك وون التغل ووب عل ووى هو و ا المش ووكل بخط وووة إجرائي ووة بس وويطة تتمث وول ف ووي انت ووداب قض وواة
يصحبون الراصدين المتخصصين ويسجلون رؤيتهم رسميا في مواق الرصد.

ويكموون المشووكل فووي أن بعووو لموودعيل الرؤيووة البص ورية لالموووثقينل يبووادرون بالشووهادة وان عارضووت
توقعووات الفلكيووين ونتووائج رصوودهم ،ثووم يحووتج مجلوول القضوواا األعلووى بقاعوودة أني لالمثبووت مقوودم علووى

النافيل.

وتقابل ثقة مجلل القضاا األعلى المطلقة ببعو لالهواةل ال ين تثبت اإلحصااات أخطااهم المتكررة

في رصود الهوالل برع ارضوه المبودئي عون التواصول مو المتخصصوين السوعوديين بالفلوك .ويصوور هو ه

الثقة قول فضيلة الشي عن واحد من هؤالا لالهواةل إنهي ل . . .أحد المشتهرين برصد الهالل وترصد

كثي اعر من حاالته ولو في غير وقت الهالل و هب إليه بعو الفلكيين واجتمعوا به فوي لمنطقوة حوطوة
سووديرل وقوود أخبرنووي بووأنهم قوودروا خووروإ القموور فووي تلووك الليلووة فووي موضو بنوواا علووى حسووابهم وتقووديرهم
على لوحات األجهزة فأخبرهم أنه لون يخورإ مون المكوان الو ي يقولوون ألنوه رصوده قوبلهم البارحوة وكوان

يعورف منووازل القموور مشورقة كوول ليلووة تموور بعوود التووي سووبقتها ثووم لمووا خوورإ وبووز فرنووه وفقواع لمووا حوودده هووو
وليل ما حددوه وهو يع رهم ألنهم لم يحددوه بالمشاهدة ،بل باألجهزة التي بين أيديهمل .

وكان المتوق من الشي الجليل ،وهو قاو حا ق ،أال يأخ شهادة ه ا الشخ ،لنفسوه بوالتفوق علوى

الفلكيووين أم و ار مسوولما .وكووان ينبغووي أن يسووأل الفلكيووين ال و ين عنوواهم ه و ا لالهوواويل للتأكوود موون صووحة

الواقعة.

وتوجب ه ه األخطاا المتكررة التي نتج عنها عدم ثقوة المسولمين بموا تصودره المملكوة مون بيانوات عون

دخووول األشووهر المرتبطووة بالعبووادات الموسوومية ،مثلمووا حوودث ه و ه السوونة ،تغييوور ه و ا الوونهج ال و ي يقوودم
شهادة لالهواةل بالرؤية بالعين المجردة على االستعانة بالوسائل الحديثة األخرى التي تساعد في التأكود
من صحة بدايوة الشوهور القمريوة وخروجهوا أو عودم صوحتها كالحسوابات الفلكيوة والوسوائل الحديثوة فوي

الرصد.

ومما يؤسف له قول الشي الفاضلي ل . . .وله ا الحساب ال يشترطون في الحسابين أن يكونوا أتقياا
صلحاا متمسكين بدين اهلل ينظرون إلى أمر الحساب ..والرؤية تحتاإ إلى الثقة واألمانة والقدرة على

ترائي ما يترااىل.
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ويعني ه ا تزكية مطلقة لبعو لالهواةل واتهاما صريحا للمتخصصين بعلم الفلك بعدم التقووى واألمانوة
والصووالح .ويوورد ه و ا االتهووام المفتوووح أننووا نتحوودث عوون متخصصووين سووعوديين يعملووون فووي مؤسسووات

سعودية موثوقة ويشهد لهم من يعرفهم بالتحلي بالصفات التي كرها الشي كلها.

ومحصلة القول أنوه ال وجوه للحجوج كلهوا التوي تسواق ضود اسوتخدام الحسواب الفلكوي والوسوائل الحديثوة
لتقرير دخول الشهور القمرية وخروجهوا .ومون هنوا لويل هنواك بوديل عون اسوتخدام هو ه الوسوائل حسوما

له ه الفوضى.

* لووم تنشوورها الوووطن ،ونشوورت فووي بعووو المنتووديات فووي اإلنترنووت ،مثوول مثوول لمنتوودياتنال ،والسوواحات
السياسية ،ومنتدى الحوار واإلبداع0182/01/ّ6 ،ه8117/01/02/م.
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لجابوه . . .ما جابوه!ل
كان النال يرددون هو ا لالنوداال قوديما فوي أسوواق المدينوة المنوورة مسواا التاسو والعشورين مون رمضوان
يصور تساؤلهمي هل سيكون اليوم التالي
في كل عام ،وال يزالون يرددونه في ما بينهم إلى اليوم .وهو ِّ
متمما لشهر رمضان أم أنه يوم عيد الفطر؟
واد علووى رؤيوة الهووالل بووالعين المجووردة فوي إثبووات دخووول شوهر رمضووان وخروجووه واألشووهر
وكوان االعتمو ث

السبب في الحيرة التي يصورها ه ا التساؤل.
األخرى المرتبطة بالمناسبات الدينية الموسمية
َ

وقود تفواال النوال هو ا العوام بواإلعالن عون أن هيئوة كبوار العلمواا سوتدرل و بتوجيوه سوام كوريم و هو ه
القضووية موون جديوود .وكووانوا يتوقعووون أن الهيئووة الموووقرة سووتقرر ،فووي األقوول ،االسووتعانة بالم ارصوود الفلكيووة
السعودية في تقرير دخول األشهر القمرية.

وزاد موون تفوواؤلهم تص وريي نش ورته صووحيفة المدينووة (8249/1/43ه وو) لفضوويلة الشووي صووالي الفوووزان،

عض ووو اللجن ووة الدائم ووة لوفت وواا وعض ووو هيئ ووة كب ووار العلم وواا ،أج وواز في ووهي ل . . .االس ووتعانة بالم ارص وود
والمكب ورات لرؤيووة هووالل شووهر رمضووان ،مؤكو عودا أن الرؤيووة بهووا يصوودق عليهووا حووديث لصوووموا لرؤيتووهل.
وقووال  . . .ي يجوووز االسووتعانة بالم ارصوود ،والمكب ورات للرؤيووة ،ويجوووز العموول بالرؤيووة بووالعين المجووردة،

وأوضيي أن كل رؤية يجوز العمل بها . . .ل.
ويتفووق ه و ا التص وريي م و ق ورار الهيئووة الموووقرة رقووم ( )831وتوواري 8230/88/4هو و بشووأن
لإنشوواا م ارصوود فلكيووة يسووتعان بهووا عنوود تحووري رؤيووة الهوواللل وكووان لووك لبنوواا علووى األموور
السو ووامي الموجو ووه إلو ووى سو ووماحة ال و ورئيل العو ووام إلدارات البحو وووث العلميو ووة واإلفتو وواا والو وودعوة
واإلرشادل.

وهو قرار يتضمن اتفاق لرأي الجمي ل على ست نقاط ،منهاي
 -8إنشاا المراصد كعامل مساعد على تحري رؤية الهالل ال مان

منه شرعاع.
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 -4إ ا رؤي الهالل بالمرصد رؤية حقيقية بواسطة المنظار تعين العمل به ه الرؤية ،ولو
لم ير بالعين المجردة؛ . . . .
 -0يطلب من المراصد من قبل الجهة المختصة عن إثبات الهالل تحري رؤية الهوالل فوي
ليل و و ووة مظنتوو و ووه ،بغوو و ووو النظ و و وور عوو و وون احتمو و و ووال وجوو و ووود اله و و ووالل بالحس و و وواب م و و وون عدمو و و ووه.
 -2يحسن إنشاا مراصد متكاملة األجهزة لالسوتفادة منهوا فوي جهوات المملكوة األربو  ،تعوين
مواقعها وتكاليفها بواسطة المختصين في ه ا المجال.
 -5تعميم مراصد متنقلة؛ لتحري رؤية الهالل في األمواكن التوي تكوون مظنوة رؤيوة الهوالل،
م االستعانة باألشخا ،المشهورين بحدة البصر ،وخاصة ال ين سبق لهم رؤية الهالل.
وبعد أن درل المجلل الموضوع ل . . .قرر باإلجماعي الموافقة على النقاط الست ، . . .
بشوورط أن تكووون الرؤيووة بالمرصوود أو غي وره مموون تثبووت عدالتووه شوورعاع لوودى القضوواا كووالمتب ،
وأن ال يعتمد على الحساب في إثبات دخول الشهر أو خروجهل.
ويتوافوق التصوريي والقورار مو فتووى الشوي عبود العزيوز بون بواز و رحموه اهلل و بجوواز اعتمواد
نصوهي لمووا
الرؤيووة بوسووائل أخوورى إلووى جانووب الرؤيووة بووالعين المجووردة .فقوود أجوواب عوون سوؤال ُّ
صحة رؤية الهالل عبر المراصد الفلكية ،هل يعمل بها . . .؟ل.
قائالي لنعم إ ا رآه بعينه عن طريق المرصد ،أو من طريق جبل ،أو مون طريوق المنوارة ،إ ا
ثبت أنه رآه بعينه يعمل بها ،سواا من طريق المراصد أو من طريوق المنوارة ،أو مون طريوق
السطوح ،أو من أي طريق ،لكن ال بد أن يشهد الثقة أنه رآه بعينهل.
يضوواف إلووى لووك أن مجلوول الوووزراا كووان قوود كلووف مدينووة الملووك عبوود العزيووز للعلوووم والتقنيووة
برصوود أوائوول الشووهور العربيووة ،و لووك بقو ارره رقووم  820الصووادر فووي 8281/1/44ه و المبنووي
على قرار مجلل الشورى رقم  81/5/88الصادر في 8281/4/0هو بالموافقة على مشروع
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الئحة تحري رؤية هالل أوائل الشهور القمرية.
وتوون ،المووادة الثالثووة موون الق ورار علووى تكوووين لجنووة تسوومى للجنووة تحووري رؤيووة هووالل أوائوول
الشهور القمريةل ،ويكون أحد أعضائها مندوبا من مدينوة الملوك عبود العزيوز للعلووم والتقنيوة.
وتكلووف المووادة السادسووة مدينووة الملووك عبوود العزيووز لبتسووهيل عموول الم ارصوود ،وتووأمين م ارصوود
متنقلة ومناظير مكبرة في األماكن التي ال تتوفر فيها مراصد ثابتةل.
وتن ،المادة الثامنة على أني لتتولى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيوة إعوداد جوداول
سوونوية أو أكثوور ،توضووي مواعيوود االقت وران (مولوود الهووالل) شووهريا ،ومواعيوود شووروق الشوومل
والقموور وغروبهمووا ،وموقو الهووالل وشووكله فووي ليووالي مظنووة رؤيتووه ،ويووتم إرسووالها إلووى و ازرتووي
الداخلية والعدل لتوزيعها على الجهات المختصةل.
وتن ،المادة الحادية عشرة على أني ليعتمد معدو تقويم أم القرى في حساب أوائل الشهور
القمري ووة عل ووى غ ووروب الش وومل قب وول القم وور حس ووب توقي ووت مك ووة المكرم ووة ،وتتخو و إح ووداثيات
المسجد الحرام أساسا ل لكل.
ويتبين من ه ا أن قرار مجلل الوزراا قد أسند لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية دو ار
أساسيا في تقرير ثبوت دخول األشهر .كما شرع الستخدام الحساب الفلكي في تحديد أوائل
الشهور (ومنها شهر رمضان بطبيعة الحال).
هو ه هووي األسوول التووي قووام عليهووا تفوواؤل النووال بمووا سوووف ينووتج عوون اجتموواع الهيئووة الموووقرة
األخير .فقد توقعوا أنها ستبني على قرارها السابق ال ي ثعِّزز بقرار مجلل الوزراا.
لكوونهم فوجئ ووا بمجوويا الق ورار ال و ي أصوودرتْه الهيئووة الموووقرة مخالفووا له و ا التفوواؤل .فهووو يمثوول
تراجعووا عوون قرارهووا السووابق الو ي اتخ تووه بتوجيووه سووام كوريم ،وعووودة إلووى المنهجيووة التووي كووان
معموال بها قبل 8230هو.
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فقود نشورت صوحيفة المدينووة (8249/1/48هوو) ،بعنووان لهيئوة كبووار العلمواا تورفو (الحسواب الفلكووي)
في رؤية دخول رمضانل ،أن هيئة كبار العلماا رفضت ل . . .رؤية دخول األشهر القمرية بالحسواب
الفلكووي مؤكوودة االعتموواد علووى العووين المجووردة  . . .وأكوود سووماحة الشووي عبوود العزيووز بوون عبوود اهلل آل
الشووي المفتووى العووام للمملكووة ورئوويل هيئووة كبووار العلموواا وادارة البحوووث العلميووة واإلفتوواا أن الحسوواب
الفلكووي الو ي يقوووم علووى حسوواب ومعووادالت رياضووية فووي صوويام رمضووان وفطوره ال قبووول لووه فووي شوورعنا
موضحا أن علماا األمة المحمدية ،أنكروا على القائل بالحساب و أروا أنه قول شا ٌ ال اعتبار لهل.
وقوود سووبق لووي مناقشووة هو ه القضووايا فووي مقوواالت سووابقة ،وال أريوود تكورار مووا كتبتووه عنهووا هنووا .ولووم تنقوول
الصحيفة عن سماحته ما يوحي بأن الهيئة الموقرة عرضوت فوي اجتماعهوا لقضوية الرؤيوة عون طريوق
المراصد الفلكية.
ولم يكن أحد يتوق أن تتخ الهيئة ق ار ار باعتماد الحساب الفلكي؛ إ كان أقصى ما كان يتوقعه النال
أن تعيد الهيئة الموقرة تأكيود ق ارراتهوا السوابقة التوي تش ِّورع لالسوتعانة بالم ارصود الفلكيوة فوي إثبوات دخوول
األشهر القمرية.
ولووو حوودث ه و ا لكووان إعموواال لق ورار مجلوول الوووزراا بتكليووف مدينووة الملووك عبوود العزيووز للعلوووم والتقنيووة
بتوفير الوسائل النظرية والعملية الضرورية من أجل التأكد من رؤية الهالل بطرق علمية موثوق بها.
وموون الح ووديث المع وواد اإلش ووارة إلووى أن هو و ه المؤسس ووة العلمي ووة المتميووزة تضووم ع ووددا م وون علم وواا الفل ووك
السعوديين المتميزين في تخصصهم ،باإلضافة إلى كونهم مسلمين مشهودا لهم بالعدالة .وهم يقومون
طووال السوونة برصوود األهلووة وتعيووين بدايووة األشووهر القمريووة ومواعيوود الصووالة فووي اليوووم والليلووة ،وهووو مووا
تعتمووده المؤسسووات الحكوميووة كلهووا ،وتعتمووده المؤسسووات الدينيووة الرسوومية فووي مواقيووت األ ان واإلقامووة
والمعامالت الشرعية األخرى كافة.
قلت و ويمثل تراجعا واضحا عن ق ارراتها السوابقة .ويمكون أن
له ا كان قرار الهيئة الموقرة مفاجئا و كما ث
نلحووظ هنووا أن قو اررات الهيئووة السووابقة باعتموواد الرؤيووة عوون طريووق الم ارصوود الفلكيووة كانووت نظريووة؛ إ لووم
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يسبق أن استعين به ه الوسيلة المتوفرة في المملكة فوي هو ه المهموة .ويعوود سوبب لوك إلوى أن بعوو
لالهواةل ولالوواهمينل يبوادرون إلوى الشوهادة برؤيوة الهوالل فوي ليلوة تسوبق الليلوة التوي يورى الفلكيوون أنهوا
مظنووة الرؤيووة علميووا .وأمووام هو ا الوضو ثيعموول المجلوول األعلووى للقضوواا قاعوودة لأن المثبووت مقوودم علووى
النافيل ،على الرغم من اختالف وسيلتي اإلثبات والنفي هنا.

وقد نتج عن ه ه الممارسوة ن َسوب عاليوة جودا مون الخطوأ فوي إدخوال األشوهر القمريوة السوتة فوي السوتين
سنة الماضية؛ ومن لك ما حدث في العام الماضوي ،موثال .فلوم يتقودم أحود للشوهادة برؤيوة الهوالل فوي

بعو األشهر ،وتقدم بعو الشهود ليشهدوا برؤيته في ليلة لم يكن فيها فوق األفق في أشهر أخرى.
إننووا نتطل و جميعووا إلووى أن تتخ و الهيئووات الدينيووة الرسوومية الموووقرة اإلج ورااات العلميووة والعمليووة الكفيلووة
بالحد من جرأة الهواة والمتوهمين على المبادرة إلى الشهادة برؤية الهالل علوى الورغم مون تأكيود األدلوة
العلمية على عدم وجوده فوق األفق.
وسووتكون المملكووة ب و لك ارئوودة فووي تقليوول نسووبة الخطووأ فووي إدخووال ه و ه األشووهر ،والقضوواا علووى ظوواهرة
االختالفات السنوية بين المسلمين في مناسباتهم الدينية التي تمثل أوضي مظهر لوحدتهم.
وال غضاضووة موون االسووتئنال فووي هو ا بمووا تفعلووه الوودول اإلسووالمية األخوورى ،ومنهووا مصوور التووي صوورح
مفتيها الدكتور علي جمعة بأن ل. . .المجام الفقهية أقرت جميعا بأن الحساب الفلكوي دليول. . . ،ل،
وأن لمصر تعتمد الحساب الفلكي والرؤية معا ،أي المنهجين العلمي والشرعي. . .ل (الشرق األوسط،
4331/1/42م).
* الوطن( ،العدد 8249/1/42 ،)4193هو4331/1/41/م.
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لأمة أميةل
من األحاديث النبوية الشريفة الرئيسة التوي ثيستشوهد بهوا فوي الجودل الموزمن عون بدايوة الشوهور القمريوة

وب ،الش ْوه ثر َه َكو َ ا َو َه َكو َ ال ،يعنوي مورة تسوعة
قوله صلى اهلل عليه وسلمي لإنا أثمةٌ أ ِّ
وب َوالَ َن ْح ثس ث
ثميةٌ ،الَ َن ْكتث ث
وعشرين ومرة ثالثين.
فقود تعووددت التووأويالت لهو ا الحووديث قووديما وحوديثا ،ونظوور كوول فريووق إليوه علووى أنووه حجوة لووه فووي مقابوول
التأويالت األخرى.
وهناك تأويالن رئيساني األول يرى أن ه ا الحديث يمن االستعانة بولالحساب الفلكيل في تقريور بدايوة
الشهور ،واآلخر يرى أنه يؤيدها.
التأويل األول ،وهو ما ورد في قول الشوي صوالي اللحيودان ،رئويل المجلول األعلوى
ويتبنى ابن تيمية
َ
للقضااي ل . . .وال يعني لك أننوا ال نحسون القورااة والكتابوة وانموا المعنوى ال نعتمود فوي عباداتنوا علوى
قورااة وكتابووة ،إنمووا يقوول الرسووول عليووه السووالم لوك ليبووين أن العبووادات التووي شورعها اهلل جوول وعووال فووي
أوقات مخصوصة ،وأوجبها على عباده قد ربطت مواقيتها فوي الصوور محسوسوة كالصولوات الخمول،
 . . .ه ه العبادات اليومية أما الشهرية؛ فهي الحج والصومل.
ويشرفها بأنها مزية وتوجب اسوتخدام الوسوائل البدائيوة
وه ا التأويل بعيد؛ لك أنه يؤكد صفة لاألميةلِّ ،
في توقيت العبادات .وهو يتناقو م امتنان اهلل على الرسول صلى اهلل عليوه وسولم فوي قولوه تعوالىي
لوأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل اهلل عليك عظيمال (النساا ، .)880
كما يتنافى م تأكيد القورآن الكوريم علوى الكتابوة والحسواب فوي العقوود ،والزكواة ،والمواريوث ،وغيور لوك
من العبادات.
ويرى التأويل الثواني أن الحوديث يصوور حالوة العورب أيوام الرسوول صولى اهلل عليوه وسولم .ومون هنوا ال
يمكوون فهمووه علووى أنووه يمن و االسووتعانة بالحسوواب الفلكووي والوسووائل األخوورى بصووورة قطعيووة .وه و ا هووو
ِّ
المحدث أحمد محمد شاكر و رحمه اهلل و في رسالته عن أوائل الشهور العربية .يقولي
تأويل الشي
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لفمما ال شك فيه أن العرب قبل اإلسالم وفي صدر اإلسالم لم يكونوا يعرفون العلوم الفلكية معرفة
علمية جازمة ،كانوا أمة أميين ،ال يكتبون وال يحسبون ،ومن شدا منهم شيئاع من لك فرنما يعرف
مبادئ أو قشو اعر ،عرفها بالمالحظة والتتب  ،أو بالسماع والخبر ،لم تبن على قواعد رياضية ،وال على
براهين قطعية ترج إلى مقدمات أولية يقينية ،ول لك جعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مرج
إثبات الشهر في عبادتهم إلى األمر القطعي المشاهد ،ال ي هو في مقدور كل واحد منهم ،أو في
مقدور أكثرهم ،وهو رؤية الهالل بالعين المجردة ،فرن ه ا احكم واضبط لمواقيت شعائرهم وعباداتهم،
وهو ال ي يصل إليه اليقين والثقة مما في استطاعتهم  .وال يكلف اهلل نفساع إال وسعهال.
لفه ا التفسير صواب ،في أن العبرة بالرؤية ال بالحساب ،والتأويل خطأ ،. . . ،ألن األمر باعتماد
الرؤية وحدها جاا معلالع بعلة منصوصة ،وهو أن األمة لأمية ال تكتب وال تحسبل ،والعلة تدور م
المعلول وجوداع وعدماع ،فر ا خرجت األمة عن أميتها ،وصارت تكتب وتحسب ،أي صارت في
مجموعها ممن يعرف ه ه العلوم ،وأمكن النال و عامتهم وخاصتهم و أن يصلوا إلى اليقين والقط في
حساب أول الشهر ،وأمكن أن يثقوا به ا الحساب ثقتهم بالرؤية أو أقوى ،إ ا صار ه ا شأنهم في
جماعتهم وزالت علة األميةي وجب أن يرجعوا إلى اليقين الثابت ،وأن يأخ وا في إثبات األهلة
بالحساب وحده ،وأن ال يرجعوا إلى الرؤية إال حين يستعصي عليهم العلم به ،كما إ ا كان نال في
بداية أو قرية ،ال تصل إليهم األخبار الصحيحة الثابتة عن أهل الحساب.
لوا ا وجب الرجوع إلى الحساب وحده بزوال علة منعه ،وجب أيضاع الرجوع إلى الحساب الحقيقي
لألهلة ،واطراح إمكان الرؤية وعدم إمكانها ،فيكون أول الشهر الحقيقي الليلة التي يغيب فيها الهالل
بعد غروب الشمل ،ولو بلحظة واحدةل.
ويكوواد يكووون ه و ا التأويوول اتهامووا للرسووول صوولى اهلل عليووه وسوولم بعوودم البيووان؛ لووك أن هو ا الحكووم جوواا
مطلقا م أن األولى و لو صي ه ا التأويل و تقييده ببيان انطباقه على حال األمة في حياته صولى اهلل
عليه وسلم.
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وظول هو ان التوأويالن شوائعين ولووم يونجي أي منهمووا فوي التغلووب علوى اآلخوور .وظول كوول فريوق متمسووكا
برأيه.
أشرت إليوه فوي بعوو موا
وهناك تأويل ثالث لم يكتب له الشيوع ال ي حققه التأويالن السابقان .وكنت
ث

كتبت عن ه ه القضية .وهو يعتمد على معنى كلمة لأميةل في الحوديث الشوريف .إ ال يلوزم عون هو ه
ث
الكلمة أن الحديث الشريف يصف العرب بعدم معرفة القرااة والكتابة كما يتبادر إلى الو هن ،وال تعنوي

المعنووى الو ي هووب إليووه الشووي اللحيوودان كو لك .فربمووا كووان لهووا

و فووي سووياق الحووديث و معنووى آخوور

يتأسل على الوصف ال ي كان اليهود يطلقونه على غير اليهود من األمم األخرى ،ومنهم العرب.
وموون األدلووة التووي تشووهد بوجاهووة هو ا التأويوول أن هو ه الكلمووة ،ومشووتقاتها ،ال توورد فووي القورآن الكوريم إال
عند الحديث عن اليهود (باستثناا موض واحد في القرآن الكريم كله).
له ا ينبغي أن يأخ تأويل ه ا الحوديث الشوريف السوياق التواريخي الو ي قيول فيوه بالحسوبان .فقود عمول
الرسول صلى اهلل عليه وسلم من األيام األولى من الهجرة على أن يتمايز المسلمون عن اليهود ال ين
كانوا يمثلون القوة الكبرى في المدينة .وكان هناك جدل محتدم بينه صلى اهلل عليوه وسولم وبوين هوؤالا
يتصل بكثير من القضايا التاريخية والعقدية والممارسات ،وهو ما تصوره السور المدنية أبلغ تصوير.
وتصووور سووورة البقورة ،مووثال ،هو ا الجوودل ،خاصووة فووي اآليووات الكريمووة التووي تبوودأ بقولووه تعووالى ليسووألونك
عوونل ،ثووم يجيووب الق ورآن الك وريم بمووا يكووون موون نتائجووه التش وري لمووا يخووالف المعهووود عنوود اليهووود فووي
المدينة.
ومن أهم تلك التغييرات تحويول القبلوة مون بيوت المقودل إلوى المسوجد الحورام .فقود كوان صولى اهلل عليوه
وسوولم وأصووحابه يصوولون إلووى بيووت المقوودل .وكووان يتشوووق إلووى مخالفووة اليهووود فووي لووك .وتصووور هو ا
الشوق أبلغ تصوير اآليات الكريمات (824و )853من سورة البقرة ،كما يصور ه ا الشووق أنوه صولى
اهلل عليه وسلم لم ينتظر نهاية الصالة التي كان فيها بل غير اتجاهه إلى المسجد الحرام مباشرة حين
نزلت اآليات بتغيير القبلة.
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وفووي ه و ا السووياق التغييووري الشووامل يوورد قولووه تعووالىي ليسووألونك عوون األهلووة ،قوول هووي مواقيووت للنووال
والحجل (البقرةي.)819
ويبدو أن اليهود هم ال ين سألوا النبي صولى اهلل عليوه وسولم هو ا السوؤال .و لوك احتجاجوا علوى إبطالوه
صلى اهلل عليه وسلم العمل بالتقويم العبري ال ي كان معموال به في المدينة قبل الهجرة.
ويقوم ه ا التقويم علوى الموااموة بوين التقوويم القموري والتقوويم الشمسوي .وهوو موا يجعول بعوو الشوهور
ثمانية وعشرين يوما ويصل بعضها واحدا وثالثين .ومن هنا نفهم سر تحديد الحديث لعدد أيام الشهر
القمري.
ل لك فرن معنوى لإنوا أموة أميوة ال نكتوب وال نحسوبل إنموا يعنوي أننوا لسونا يهوودا ،وال نتبو هو ا الحسواب
العبري ،وسوف نستخدم التقويم القمري الصرف ال ي يبدأ بالهالل وينتهي بهالل الشهر التالي.
وكانت العرب تستخدم تقويما قمريا مشابها نتجت عنه تسمية بعو الشهور العربية ،مثول ربيو األول
وربي و الثوواني وجمووادى األولووى وجمووادى الثانيووة ورمضووان وش ووال .والتفسووير التقليوودي ال و ي يقووول إن
تس وومية الع وورب لهو و ه األش ووهر كان ووت بس ووبب موافقته ووا ح ووين التس وومية للظو وواهر الطبيعي ووة ال يب وودو قوي ووا.
فاألكثر احتمواال أن العورب كانوت لمودة طويلوة تسومي هو ه األشوهر بهو ه األسوماا التوي تتوافوق مو تلوك
المظاهر بسبب المالامة بين التقويمين الشمسي والقمري.
وقد أبطل اإلسالم عادة لالنسيال الناتجة عن ه ا التقويم في السنة العاشرة من الهجرة ووصوفه القورآن
الكريم بأنه لزيادة فوي الكفورل (التوبوة  )02ألنوه يزحوزح األشوهر الحورم عون مواقعهوا فوي التقوويم القموري
بزيادة أحد عشر يوما على كل سنة قمرية.
وقد بين لك قوله صلى اهلل عليه وسلم في خطبة الوداعي لأال إن الزمان قد اسوتدار كهيئتوه يووم خلوق
اهلل الس ووموات واألرو ،الس وونة اثن ووا عش وور ش ووه اعري منه ووا أربع ووة ح وورم ،ثالث ووة متوالي ووات و العق وودة ،و و
الحجووة ،والمحوورم ،ورجووب مضوور ال و ي بووين جمووادى وشووعبانل .وه و ا يعنووي العووودة إلووى تحديوود بدايووة
األشهر بظهور الهالل.
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يضاف إلى ه ين التغييرين المهمين أمره صلى اهلل عليه وسلم بمخالفة اليهود في كثير من معهودات
الملبل والمأكل والهيئة والعادات.
لهو ا فورن التأويوول المعقوول لهو ا الحوديث الشوريف أنوه أمور موون النبوي صوولى اهلل عليوه وسوولم بعودم اتبوواع
التقويم العبري المعمول به حين اك .ومن هنا ال يمكن أن يتخ حجة لمن االستعانة بالحساب الفلكوي
العلم ووي الو و ي يح وودد والدة اله ووالل بحس ووب ظو وواهر االقتو وران واالفتو وراق واالبتع وواد واالقتو وراب ب ووين القم وور
والشمل ،وال يمن استخدام الوسائل الحديثة في رصد األهلة.
وخالصوة القوول أن التوأويلين التقليوديين كليهموا بعيودان عون المقصوود مون الحوديث و فوي موا يبودو لوي و
وهو ما يفسي المجال لنقل النقاش إلى مستوى آخر أكثر فائدة.
*الوطن (العدد 8249/9/2 ،)4192هو4331/9/2/م.
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لاألميةل مرة أخرى
أعود في ه ا المقال إلى التأمل فوي الحوديث الشوريف الو ي رواه الصوحابي الجليول عبود اهلل بون عمور و
وب الش ْوه ثر
الي إنا أثمةٌ أ ِّ
رضي اهلل عنهما و عن النبي صلى اهلل عليه وسلمي لأَنهث قَ َ
وب َوَال َن ْح ثس ث
ثميةٌ َال َن ْكتث ث
ين ل.
ام الث َالث َ
ام في الثالثَةَ .والش ْه ثر َه َك َ ا َو َه َك َ ا َو َه َك َ ا َي ْعني تَ َم َ
َه َك َ ا َو َه َك َ ا َو َه َك َ ا َو َعقَ َد ْاإل ْبهَ َ
وأول ما يلحظ أنه لم ثيو كر فيوه لفوظ لرمضوانل ،وال لالصوومل وال بدايوة الشوهر وال نهايتوه ،وال لالهواللل.
ويثير ه ا قضية مهمة عن صلة ه ا الحديث باالحتجواإ المعهوود لمنو اسوتخدام الحسواب الفلكوي فوي

إدخال شهر رمضان واخراجه.
وموون المسووائل الجوهريووة عنوود تأموول ألفوواظ ه و ا الحووديث الس وؤال عوون إن كانووت لالل التعريووف فووي كلمووة
لالشووهرل هنووا للعهوود؟ وهووو مووا يعنووي اإلشووارة إلووى لالشووهر المعهووود فووي أ هووان المخوواطبين ،وهووو شووهر
رمضانل ،أم أنها الستغراق الجنل؟ وهو ما يعني أنها تشير إلى جنل الشهر .وه ا ما يوجه المعنوى
إلووى أن الحووديث ال يخوورإ عوون كونووه بيانووا لعوودد أيووام األشووهر القمريووة ،أي أنهووا ال تخوورإ عوون أن تكووون
تسعة وعشرين أو ثالثين.
ومن الواضي أن ال ين استدلوا به ا الحديث الشريف ،ومنهم ابن تيمية ،والمجلل األعلى للقضواا فوي
المملكووة ،علووى من و األخ و بالحسوواب الفلكووي فووي إثبووات دخووول شووهر رمضووان وخروجووه قوود أخ و وا ه و ه
الوولالل علوى أنهوا للعهود ،أي أن لالشوهرل يعنوي رمضوان ،مو أنوه لوم يو كر فيوه و كموا قودمت و أي لفوظ
يتعلق بالصيام أو رمضان.
وا ا قبلنووا ه و ا التوجيووه فوورن هنوواك س وؤاال الب ود موون اإلجابووة عنووه .وهوووي مووا دام أن ه و ا الحووديث يمن و
استخدام الحساب الفلكي في إثبات دخول رمضان وخروجه فقط ،فهل يصي لنوا أن نقوول إنوه ال بوأل
موون اسووتخدام الحسوواب الفلكووي فووي إثبووات أوائوول الشووهور األخوورى ،وموون أهمهووا شووهر ي الحجووة؟ وهوول
يقبل المجلل األعلى للقضاا ه ه النتيجة المنطقية الالزمة؟
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ولو قبل المجلل الموقر ه ه النتيجة فمن المؤكد أنها سوتؤدي إلوى معالجوة إحودى المشوكالت الصوعبة
التووي يواجههووا المسوولمون فووي كوول عووام ،داخوول المملكووة ،وخارجهووا علووى األخوو ،،نتيجووة لعوودم معورفتهم
المسبقة بتحديد بداية شهر ي الحجة وتعيين يوم عرفة .لك أنوه سويكون مون الممكون لهوم أن يحوددوا
حجووزات رحالتهوم التوي البود مون جوودولتها قبول أيوام الحوج بوزمن طويوول .كموا سويؤدي إلوى تمكيونهم موون
تأكيد مواعيد ارتباطاتهم األخرى التي كانوا يعانون كثي ار من تثبيت مواعيدها بسبب تأخر المجلل في
ِّ
المحدد ألول شهر ي الحجة ويوم عرفة.
إصدار القرار
أن يمنو اسوتخدام الحسواب الفلكوي فوي إثبوات أوائول
أما لو كانت لالل الستغراق الجنل فيلزم مون لوك ْ
الشهور القمرية كلها ،ال رمضان وحده .وه ا ما سيؤدي إلى تكرار الجدل واالرتباك المعهوود اآلن فوي
قضية إثبات بداية رمضان وخروجه م كل شهر هجري .وال يمكون أن يتعلول الموانعون بوأن لرمضوان
خصوصية عن األشهر األخرى.
ومحصوولة هو ا التحليوول أنووه البوود للمجلوول األعلووى للقضوواا أن يوضووي موقفووه موون هو ين التووأويلين حتووى
نتجنب اإلرباك غير الضروري.
وننتقوول اآلن إلووى قولووه صوولى اهلل عليووه وسوولم فووي ه و ا الحووديث الش وريفي لال نكتووب وال نحسووبل .وموون
المسوتبعد أن يكووون المقصووود هنووا منو الكتابووة والحسوواب بمعنييهمووا المعهووودين .وقوود أوضووي ابوون تيميووة
ه ا األمر بجالا.
فمووا ا يمكوون أن نفهووم موون هو ه العبووارة ،إ ن؟ موون المؤكوود أن فووي أ هووان الو ين سوومعوا هو ا الحووديث موون
الرسووول صوولى اهلل علوويهم وسوولم معنووى معهووودا مقصووودا للكتابووة والحسوواب الل و ين يمنعهمووا .فمووا لووك
المعنى المقصود؟
موون المسووتبعد أن يكووون العوورب فووي تلووك الفتورة يحسووبون فلكيووا بوودايات األشووهر القمريووة ونهاياتهووا .لكننووا
نعوورف أنووه كووان هنوواك نظامووان حسووابيان فلكيووان كانووا مسووتخدمين فووي البيئووة الحجازيووة فووي تلووك الفت ورة.
أحوودهما التقووويم العبووري المعمووول بووه فووي المدينووة المنووورة ،وأشوورت إليووه فووي عوودد موون المقوواالت .والثوواني
التقويم المعهود في مكة وأسواق العرب األخرى ،وكنت أشرت إليه ك لك في بعو المقاالت السابقة.
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وقد فثرو صيام رمضان في السونة الثانيوة مون الهجورة .وكوان مون األولويوات التوي يجوب أن ينتبوه لهوا
حين اك الطورق التوي تحودد أول رمضوان وآخوره .ولموا كوان الصووم مرتبطوا بشوهر رمضوان فمون المؤكود
أن مشكلة مهمة ستنشأ إ ا لم يخل ،الشهر المبارك من االرتباط بالتقويم ال ي كان يالئم بين التقويم
القمري والتقويم الشمسي ،وهو التقويم العبري المعمول به في المدينة.
ويتضي من ه ا أن الكتابة والحساب المنهي عنهما ربما يكونان المتعلقين بالتقويم العبري وحده .لوك
أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم لم يكن له سلطان على مكة حين اك ،وال على أكثر الجزيورة العربيوة.
ونتيجوة لو لك لوم يكون برمكانووه و صولى اهلل عليوه وسولم و أن يلغوي النظووام الحسوابي المعموول بوه خووارإ
المدينة .واستمر العمل ب لك التقويم العربي حتى حجة الوداع ،ثم ألغاه القرآن الكريم ،وعادت األشوهر
القمريووة فووي الجزي ورة العربيووة كلهووا ح ورة موون االرتبوواط بتلووك العمليووات الحسووابية التووي تالئووم بينهووا وبووين
األشهر الشمسية وينتج عنها أن تتداخل بشكل يؤدي إلوى زحزحتهوا لتودخل فوي األشوهر القمريوة التاليوة
لها .ومما يشوهد بهو ا أن أبوا بكور و رضوي اهلل عنوه و حوج بالنوال فوي السونة التاسوعة مون الهجورة ووافوق
لك شهر ي القعدة ،كما يقول المؤرخون.
ونأتي اآلن إلى لفظ لاألميةل .وقد حاول ابن تيمية أن يفسر االرتباط بين األمية في هو ا الحوديث وموا
يوورى أنووه نهووي النبووي صوولى اهلل عليووه وسوولم عوون اسووتخدام الحسوواب فووي إثبووات دخووول شووهر رمضووان
وخروجه .ومن البيِّن أن محاوالت ابن تيمية في ه ا الصدد لم تكن مقنعة .لك أنه انتهى إلوى الودفاع
عن لأميةل الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأنها مزية لوه .لكون المشوكل هنوا لويل فوي تبيوين فضول أميتوه
ضمير الجم لإنال مموا
صلى اهلل عليه وسلم ،بل في استخدامه صلى اهلل عليه وسلم في ه ا الحديث
َ

يشير إلى جماعة المسلمين ،ال إلى نفسه وحسب.

ويتبين من ه ا أن االرتباط بين لاألميوةل وعودم الحسواب فوي هو ا الحوديث لويل واضوحا فوي تأويول ابون
تيمية .ومن المؤكد أن االرتباط سيكون أوضي إن فهمنا الحديث على أنه وصف لحال المسولمين فوي
تلوك الفتورة ،واتخووا هو ه األميووة عو ار لعوودم القودرة علوى الحسوواب والكتابوة فيمووا يخو ،الهووالل .لكون ابوون
تيمية يجادل ضد ه ا التأويل .فهو يرى أن اهلل يمتن في القورآن الكوريم علوى المسولمين بوأن سوخر لهوم
الشمل والقمر ليعلموا عدد السنين والحساب ،وأن كثيو ار مون الصوحابة كوانوا يكتبوون ويقورأون ،وهوو موا
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ينفووي وصووف األميووة عوونهم .يضوواف إلووى لووك أن ابوون تيميووة يمنو اسووتخدام الحسوواب فووي إثبووات دخووول
شهر رمضان حتى م زوال األمية.
ونخلوو ،موون هو ا إلووى أنووه ربمووا ال يمكوون اسووتخدام هو ا الحووديث الشوريف فووي االحتجوواإ لمنو اسووتخدام
الحساب الفلكي .لك أن المعنى الو ي يظول أكثور وجاهوة هوو أن الحوديث يتضومن إعوالن الرسوول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم االستقالل عن متابعة اليهود في المدينة المنورة في مسألة التقويم .فمقتضى ه ا
الحديث أنه صلى اهلل عليه وسلم يقول إننا لسنا يهوودا حتوى نتوبعهم فوي تقوويمهم ،بول نحون أموة أخورى
ممن يصفهم اليهود بولاألميينل ،وهو ما يتطلب االستقالل عن متابعتهم .ثم يعلون أن عودد أيوام الشوهر
القمري ،عموما ،ال تنق ،لتصول إلوى ثمانيوة وعشورين يوموا ،وال تزيود حتوى تبلوغ واحودا وثالثوين يوموا،
كما هي الحال في التقويم العبري .فعدد أيام الشهر القمري اآلن إما تسوعة وعشورون يوموا أو ثالثوون.
وهو ا مووا يتوافووق مو الحقيقووة الطبيعيووة للهووالل فووي أول الشووهر الو ي يعلوون نهايووة الشووهر السووابق وبدايووة
الشهر الالحق .يضاف إلى لك أن عدد أيام الشهر القمري ليست موض خالف حتى ثيمن الحساب
في حله .أما المشكل فهو تحديد أول الشهر ونهايته ،وهو ما لم يشر إليه الحديث الشريف.

وممووا يؤيوود التأويوول بووأن لالل التعريووف فووي هو ا الحووديث الشوريف السووتغراق جوونل الشووهر أن ابوون تيميووة
ٍ
ون َي ْو عماَ .وأَن ثكل َش ْوه ٍر
نفسه يقولي َلولَ َعل َب ْع َ
ام الش ْهر َيتَ َوه ثم أَن الس َنةَ ثَ َالثم َائة َوستُّ َ
و َم ْن لَ ْم َي ثعد أَي َ
ونل .وجواا
ون َي ْو عما فَقَ َ
صولى اللوهث َعلَ ْيوه َو َسول َم الش ْوه ثر الثاب ث
وت الوالزثم الو ي َال ثبود م ْنوهث ت ْسو ٌ َوع ْش ثور َ
ثَ َالث َ
وال َ
لك في عرضه المفصل لبعو األحاديث الشريفة المشابهة لحديث لإنا أمة أميةل.

وربما كان ورود كلمة لالحسابل في ه ا الحديث هو ما أغرى القدماا باالحتجاإ به في من استخدام
الحسواب الفلكووي بسووبب عودم معورفتهم بووبعو الظووروف التوي كانووت سووائدة فووي المدينوة المنووورة فووي تلووك
الفترة المبكرة.
ويأتي تأويلي هنا في سياق ما قدمتثه في مقاالت سابقة من وجوب البحث المدقِّق في سياق األحاديث
الش وريفة الخاصووة بشووهر رمضووان وألفاظهووا لكووي نجوود طرقووا جديوودة لمحاولووة الخووروإ موون االضووطراب
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المتجوودد سوونويا فووي مسووألة إجووازة الطوورق الحديثووة فووي التثبووت موون دخووول شووهر رمضووان وخروجووه أو
منعها.
*الوطن (العدد 8249/9/82 ،)4988هو4331/9/81/م.
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ِّ
الج ثدد
المضللثون ث
ث
كانت لالوطنل قد نشرت لي مقاال بعنوان لالخواا العلميل عرضت فيه إلوى الو ين يسوتخدمون منجوزات
العلوووم الطبيعيووة فووي تضووليل النووال بادعووائهم أن ه و ه العلوووم تقووول بخووالف مووا يقولووه موون يوودعو إلووى
اسووتخدام نتووائج العلوووم الطبيعيووة فووي حوول بعووو القضووايا المزمنووة ،ومنهووا قضووية إثبووات دخووول شووهر
رمضان وخروجه .وه ه ممارسة تضليلية معروفة في الثقافة الغربية نفسها.
ومون أمثلوة التضوليل ،محليوا! و مداخلوة نشورتها لالووطنل فوي 8249/9/48ه و بقلوم األسوتا محمود ولوي
بعنووان لوكالتووا الفضوواا لناسووال واألوروبيووة تؤكووداني ال يمكوون تحديوود هووالل رمضووان بالحسوواب الفلكوويل.
وأورد فيها اتفاق المراكز العلمية العالمية المشهورة المتخصصة في علوم الفضاا على استحالة تحديد
وقت رؤية الهالل في بداية الشهر القمري .كما استشهد بعدد من علماا الفلك األوروبيين واألمريكيين
واالسووتراليين .ويبوودو أن غرضووه موون كثافووة االستشووهاد بالمتخصصووين أن ثيقن و النووال بخطووأ القووائلين
باالستفادة من الحساب الفلكوي فوي إثبوات دخوول الشوهر وخروجوه وأن يووحي بوأن هوؤالا يخفوون األدلوة

العلمية المضادة لما يرونه.
لكنه فات على األستا ولي أن ما يحاول المبالغة في تصويره ال يمثل موض الخالف في نقاش ه ه
القضووية .إ لووم يووزعم أحوود موون الووداعين إلووى االسووتعانة بالحسوواب الفلكووي أن هنوواك درجووة معينووة يمكوون
رؤيووة الهووالل عنوودها بشووكل قوواط  .وهنوواك أبحوواث كثيورة جوودا يقوووم بهووا علموواا فلووك متميووزون فووي العووالم
تحاول أن تضو معوايير إلمكانيوة رؤيوة الهوالل لكون هو ه األبحواث ال توزال ،مثول موا كانوت فوي القوديم،
بعيوودة عوون االتفوواق علووى معيووار موحوود .ولووم يقوول أحوود تبعووا لو لك برلغوواا الرؤيووة المباشورة .بوول إن هوؤالا
طةع ب َودرج ٍ
واخت َالف
يتفقون م ابن تيمية في قولهي للَكن ُّ
وف ب ْ
ود ٍة فَرنهَوا تَ ْختَل ث
ات َم ْح ثود َ
الرْؤَيةَ لَ ْي َس ْ
ت َم ْ
ض ثوبو َ َ َ

صوفَاا اْل َج ِّوو َو َك َودره .
ااى فيه اْله َال ثل َو ْانخفَاضه َوب ْ
اخت َالف َ
حدة النظَر وكالله َو ْارتفَاع اْل َم َكان ال ي َيتََر َ
وقَ ْد يراه بعو النال لثَمان َدرج ٍ
آخ ثر َال َي َراهث لث ْنتَ ْي َع ْش َر َد َر َجةع. . .ل.
ات َو َ
ََ
َ ََ ث َ ْ ث
َ
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ومن المفارقات أن األستا ولي يأخ من علماا الفلك ال ين استشهد بهم ما يريوده ويغفول عموا يقولونوه
مناقضا لكالمه .فهو يقولي إن لشريعة اإلسالم لم تربط الصيام بوالدة الهالل ألن والدة القمور يختلوف
تأقيتها باختالف البالد والمواق  ،. . . ،فما ا يفعل النال لو اختلف الفلكيون في وقت الوالدة. . .ل.
وهو موا يتنواقو مو موا أورده مون اتفواق الم اركوز التوي أشوار إليهوا لجميعهوال علوى أنوه ليمكون احتسواب
وقووت والدة القموور بدقووة. . .ل .ولووم يفطوون إلووى خطووورة ه و ا الوون ،علووى أريووه ال و ي يشووكك فووي كفووااة
الحسابات الفلكية.
ض ْوبط َش َوبي الش ْومل َواْلقَ َمور َو َج ْريه َموا
واب إن َموا ثيقَ ِّود ثرهث َعلَوى َ
حس َ
ولو رجو البون تيميوة لوجوده يقوول إني لاْل َ

وي م ْون ْاأل َْرو
اعة اْلفث َالنية في اْلثب ْرإ اْلفث َالن ِّي في الس َماا اْل ثم َحا ي لْل َم َكوان اْلفث َالن ِّ
أَنهث َما َيتَ َحا َ َيان في الس َ
ون َب ْع َد اال ْست ْس َورار َوقَْب َول اال ْسوت ْه َالل فَورن اْلقَ َم َور
ان اال ْجت َماعث م ْن لَْي ٍل أ َْو َنهَ ٍار َو َه َ ا اال ْجت َماعث َي ثك ث
اا َك َ
َس َو ٌ
ب م ْون الش ْومل فََي ْستَس ُّور لَْيلَوةع أ َْو لَْيلَتَ ْوين؛
ين َك َما قَد َرهث اللهث َم َناز َل ثوم َي ْق ثور ث
َي ْجري في َم َنازله الث َمان َية َواْلع ْشر َ
ور ثم َي ْزَد ثاد ُّ
ل ثم َحا َ اته لَهَا فَر َ ا َخ َرَإ م ْن تَ ْحتهَا َج َع َل اللهث فيه ُّ
َن ثيقَابلَهَا لَْيلَ َة
ور ثكل َما َب ثع َد َع ْنهَا إلَى أ ْ
الن ث
الن َ
َن
ون أ ْ
ب م ْنهَا إلَى أ ْ
 ،ثكل َما قَثر َ
وون اال ْجت َمواعث َواال ْسوت ْق َبا ثل َوَال َي ْقود ثر َ
َن ثي َجام َعهَوا َولهَو َ ا َيقثولث َ
ْاإل ْب َدار ثم َي ْنقث ث
وت ْاإل ْب َودار.
وت اال ْست ْس َورار َواال ْسوت ْق َبا ثل َوْق َ
وون ي اال ْجت َمواعث َوْق َ
َيقثولثواي اْله َال ثل َوْق َ
ت اْل ثمفَ َارقَة َعلَى َكو َ اَ .يقثولث َ
وك
ون َع ْون َ ل َ
وال ثي َعِّب ثور َ
َوم ْون َم ْعرفَوة اْلح َسواب اال ْست ْس َورثار َو ْاإل ْب َود ثار الو ي ثه َوو اال ْجت َمواعث َواال ْسوت ْق َبا ثل فَالن ث
وي فوي آخور الش ْوهر َوظثهثووره فوي أَولوه َو َك َموال ثنووره فوي َو َسوطه
بْ
واأل َْمر الظواهر م ْون اال ْست ْس َورار اْله َالل ِّ
است ْق َبال الش ْمل
ص ْين ال ي ثه َو َوْق ث
ون ب ْاأل َْمر اْل َخف ِّي م ْن ْ
والحساب ثي َعب ثِّر َ
ت اال ْست ْس َرار َوم ْن ْ
اجت َماع اْلقث ْر َ
ض َبطث باْلح َسابل.
ت ْاإل ْب َدار فَرن َه َ ا ثي ْ
َواْلقَ َمر ال ي ثه َو َوْق ث

فه ه شهادة واضحة على دقة الحساب الفلكي في أمر أكثر غموضا من رؤية الهالل.
ومن أعجب الفقرات في مداخلته قولهي لوكم أتمنوى لوو أن أصوحاب تلوك البيانوات يسوألون أنفسوهم عون
عووام المسولمين الو ين ال سوبيل لهوم إلوى أدوات النظور الحديثوة مون م ارصود وحواسويب لوم يكون اإلسوالم
ليوربط بهووا عبووادات مكلووف بهووا كوول إنسووان بشووروطه مهمووا بلغووت درجووة ثقافتووه أو قد ارتووه الماديووة موون
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سمعوووية وبصو ورية ،وال سويو ووما أن الص وويام الزم لمس وولمي ش وونقيط ال ف وورق ف ووي ل ووك بي وونهم وب ووين مس وولمي
المجتمعات المشغولة " تحض اعرل بالتلفزيون واإلنترنتل.
فيبدو في هو ه الفقورة أنوه يتصوور أن العوالم ال يوزال علوى صوورته قبول نشووا الحكوموات المركزيوة وقبول
ثورة االتصاالت الحديثة .إ يتصور أنه يمكن في الوقت الحاضر أن يوجود فورد مون لعووام المسولمينل
يعتموود علووى نفسووه فووي رصوود الهووالل لكووي يصوووم رمضووان .وقوود كووان هو ا ممكوون الوجووود والحوودوث قبوول
القورن العشورين المويالدي .أموا اآلن فالنوال جميعوا و عواميهم وعوالمهم ،بودويهم وحضوريهم ،ومنو بدايوة
القرن العشرين تقريبا و يتلقوون األخبوار عون الصويام واألعيواد مون عواصوم بلودانهم عون طريوق البرقيوات
في البداية ،ثم الراديوهات ،وهم يحصلون عليها اآلن عن طريق التلفزيون واإلنترنت .بل إن المسلمين
جميعووا و عوودا نفوور قليوول موون المهتمووين و ال يشووغلون أنفسووهم بمراقبووة الهووالل ،بوول ينتظوورون مووا تعلنووه
حكوماتهم عن مواعيد المناسبات الدينية كلها.
لهو ا كلووه ال تخوورإ مداخلووة األسووتا ولووي عوون كونهووا تلبيسووا علووى النووال باالتكوواا علووى شووهادات علموواا
الفلووك فووي أموور ال خووالف عليووه وتحويلهووا إلووى أدلووة ضوود االسووتعانة بعلووم الفلووك فووي تقريوور بدايووة الشووهر
القمري .وهي محاولة تسهم في تضليل النال عن األسئلة الحرجة التي البود لنوا جميعوا مون مواجهتهوا
في ه ه القضية.
أموا األمور الو ي يودعو بعوو كبوار علمائنوا و وفوي مقودمتهم الشوي عبود اهلل المنيو و عضوو هيئوة كبوار
العلماا ،وبعو الكتاب ،وبعو المتخصصين في علم الفلك ،إلى إثارة ه ه األسئلة في كل عوام أننوا
نق دائما ضوحية لشوهادة بعوو مون يتووهم أنوه رأى الهوالل مو أنوه لوم يوره حقيقوة لسوبب بسويط هوو أن
الهالل لم يكن موجودا فوق األفق.
وال يمل الشي المني من تكرار القول في كل عام بأن علم الفلك يمكن أن يساعدنا في تمييز الشهادة
الحقيقية برؤية الهالل ،و لك حين يقورر الفلكيوون أن الهوالل فووق األفوق ،مون الشوهادات الواهموة التوي
تأتي لتشهد برؤيته وهو قد غاب قبل الشمل.
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ويلخ ،رأيه ما يقوله في مقال نشرته جريدة الرياو في 8249/2/42هوي لأما الباطل من ه ا القول
فهو األخ بشهادة مون يودعي الرؤيوة و بعود إجورااات تعديلوه و و لوك قبول والدة الهوالل إ هوي شوهادة لوم
تنفك عما يك بها إ كيف يرى الهالل متخلفاع عن الشمل بحيث تغيب قبول غيابوه والحوال أنوه لوم يولود
بعود فهووو ال يوزال متقوودماع علووى الشوومل فهووو غربهوا وهووي شورقه .فهووي شووهادة باطلووة ال يجوووز سووماعها
فضالع عن قبولها فنحن حينما نقول باألخ بالحساب الفلكي نحصر ه ا القول في النفي دون اإلثبات
فر ا قال علماا الفلك بوأن الهوالل ال يولود إال بعود غوروب الشومل وجواا مون يشوهد برؤيتوه بعود غوروب
الشوومل والحووال أنووه لووم يولوود فهو ه الشووهادة غيوور صووحيحة وباطلووة وان كانووت موون جملووة شووهود عوودول.
فه ا وجه األخ بالحساب فيما يتعلق بالنفيل.
لكن جهود الشي ابن مني ال تجد صدى عند أصحاب القرار فوي هو ه المسوألة .إ ال نوزال نقو أر أن ل.
 . .موون يوودعون أن الحسوواب قطعووي الداللووة ال يؤيوودهم نوو ،موون الشووارع والتحليوول والتح وريم ،واألمووور
القطعية إنما تكون بالحل والرؤية أو خبر الصادق المصدوق ،وليل لديهم شيا من لك إنما معهم
حسوواب قوود يزيوود وقوود يوونق ،،فال و ين شووهدوا الرؤيووة العووام الماضووي حوووالى عش ورة أشووخا ،فووي أربعووة
أمواكن مختلفوة بالسوعودية ،فهول يورد مثول هوؤالا لقوول حاسوب قود يخطوه أو يصويب؟ (و) أن موا يقولوه
أهل الحساب الفلكي مجرد ظنون يدعونها أمو اعر قطعية( ،وأن) ه ا األمر ال ي يدعون قطعيته سوبقهم
قووائلون بووه وتصوودى لهووم آخوورون وردوا علوويهم ،فالصووحابة والتووابعون أجمعووا علووى عوودم االعتموواد علووى
الحساب في الصيام والفطر ،وما يقوله أهل الحساب ليل عمدة وال يصي أن ترد به الشهادةل (جريودة
المدينة8249/1/49 ،هو).
ويشهد ه ا بمدى الفجوة العلمية التي تفصل بين من يقوول بهو ا القوول ومعرفوة حقيقوة المسوألة المثوارة.
وكان يحسن بوه أن يطلو علوى علوم الفلوك الحوديث ،وهوو أمور متيسور؛ فقود اسوتطاع الشوي ابون منيو ،
مووثال ،أن يحموول نفسووه علووى االطووالع عليووه حتووى تمكوون موون فهووم دقائقووه .فلمووا ا ال يقتوودي بووه بعووو
علمائنا األفاضل؟
وملخوو ،القووول أن مداخلووة األسووتا ولووي ال تعوودو أن تكووون محاولووة قاصورة لوودعم الورأي التقليوودي ،وان
حاول التلبيل على النال وتضليلهم عن حقيقة المسألة موض النقاش.
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وأخيرا ،فرن ورقة التقويم ليوم  49من رمضوان تتضومن ملحوظوة مفادهوا أن القمور يغورب قبول الشومل
بثمان دقائق في أفق مكة المكرمة .فهل ستؤخ ه ه الملحوظة بجد ،أم سوتقبل شوهادة الوواهمين برؤيوة
الهالل في تلك الليلة؟!!
*الوطن (العدد 8249/9/45 ،)4981هو4331/9/42/م.
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مزيد من التضليل
أشوورت فووي مقووال األسووبوع الماضووي إلووى تضووليل النووال باسووتخدام منج وزات العلووم للمجادلووة ضوود العلووم
نفسه ،وتحدثت عن نمو إ من هو ا التضوليل فوي مسوألة رؤيوة الهوالل .ويبودو أن هو ا التوجوه قووي؛ إ
ال يو وزال أن ووال يص ووفون أنفس ووهم ب ووأنهم ب وواحثون ش وورعيون متخصص ووون ف ووي رؤي ووة األهل ووة أو لب وواحثون
فلكيونل يأتون بما يكون صرفا عن القضايا مثار النقاش ويشككون في منجزات العلم في مسألة إثبات
دخول شهر رمضان وخروجه المثارة حاليا.
وموون األمثلووة األخي ورة علووى ه و ا التضووليل مووا نش ورته لالوووطنل (8249/9/42ه وو) منسوووبا لو و لالباحووث
الشرعي المتخص ،في رؤية األهلةل ،األستا عبد اهلل علي بن جووير ،فوي رده لعلوى علمواا الفلوك .
 . .وال ين يطوالبون بورد مسوألة الشوبهة فوي رؤيوة هوالل شوهر رمضوان المبوارك وغيوره إلويهم مون خوالل
 00نقطةل.
والقول المختصر في ه ه النقاط التي حشدها أن أكثرها لويل إال إعوادة صوياغة للموقوف التقليودي مون
القضية .بول إن بعضوها يتخلوف خطووات واسوعة وراا الموقوف التقليودي نفسوه .هو ا مو أن المؤمول فوي
لالباحث الشرعيل المعاصر أن يضيف شيئا جديدا.
وتنفي بعو ه ه النقاط حق المسلمين في الحديث عن ه ه القضية بحصرها لوك الحوق فوي الهيئوات
الرسمية التي كلفها ولي األمر ب لك .وم ما في ه ا من حجر على حرية التفكير والتعبير فهو يغفل
عن قضية مهمة تتمثل في أن الباعث إلثارة ه ه القضية كل عام إنما هو الخالف بين ه ه المؤسسة
والمتحوودثين عوون هو ه القضووية موون خارجهووا بسووبب األخطوواا الكبيورة التووي تصوول إلووى  %93فووي إدخووال
ش ووهر رمض ووان واخ ارج ووه نتيج ووة العتم وواد المؤسس ووة عل ووى الش ووهادة بالرؤي ووة البصو ورية وح وودها (تعقي ووب
المشو ووروع اإلسو ووالمي لرصو وود األهلو ووة ،لالو وووطنل8249/9/42 ،ه و وو) .وممو ووا يبو وورهن علو ووى صو ووحة ه و و ه
اإلحصائية الخطأ في إدخال شعبان ورمضان وشوال ه ه السنة.
ويشهد بعمق ه ه المشكلة ما يقوله األستا ابن جوير مون أن ل . . .المشواهد هوو أن يعلون الحاسوبون
باستحالة الرؤية فيتقدم  43شاهداع من جمي المناطق برثبات رؤيته على وجه ال يتغيرل!
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وموون وقفاتووه التووي ينبغووي الوقوووف عنوودها الوقفووة السووابعة ،وفيهووا أني لالعموول بالحسوواب الفلكووي وأق ووال
الحسابين يتضمن الطعن في القضاة والشهود العدول. . .ل .ومن الحديث المعاد القول إن القول بعدم
صووحة شووهادة الشووهود الو ين يشووهدون بووأنهم رؤوا الهووالل فووي وقووت لووم يكوون الهووالل موجووودا فوووق األفووق
لوويل طعنووا فووي نيوواتهم وال فووي عوودالتهم وال فووي القضوواة ال و ين يثبتووون شووهادتهم .لكوون ه و ا ال ينفووي أن
اإلنسووان معوورو دائمووا للوووهم وخووداع البصوور خاصووة فووي أموور دقيووق مثوول رؤيووة الهووالل .وكووون ه وؤالا
لعدوالل ال ينفي إمكوان تعرضوهم للتووهم وخوداع البصور .أموا القضواة فورنهم يكتفوون بالتأكود مون لعدالوةل
من يتقدم للشهادة ،وه ا هو المعيار الوحيد ال ي يعتمدونه .ول لك فرنهم غير ملومين ألنهم محكومون
بالقواعد التي يقررها المجلل األعلى للقضاا ،وهو ال ي يكتفي بالتثبت من لعدالوةل الشواهد وال يلتفوت
إلى أي معيار آخر.
وموون األمووور الالفتووة فووي ه و ه الوقفووات أنووه يووزعم أن العلموواا السووابقين (كووابن س وريج واإلمووام السووبكي
الشووافعي) ال و ين يووروى عوونهم االعتووداد بالحسوواب الفلكووي قوود تراجع ووا عوون آ ارئهووم تلووك .أو أنهووم كووانوا
لواهمووينل فووي روايووتهم عوون شوويوخهم .وموون لووك أن ابوون س وريج ل . . .قوود وهووم فووي نسووبة ه و ا القووول
للشافعي أما ابن السبكي فهو تبو قوول ابون سوريج وقود اتضوي غلوط ابون سوريج فوي نقلوه عون إماموه. .
.ل .بوول يصوول به و ا التوووهيم إلووى المعاص ورين فيقووول إن الشووي أحموود محموود ش واكر و مؤلووف الرسووالة
المشوهورة التوي يورى فيهوا األخو بالحسواب الفلكوي و قود ل . . .ت ارجو عون القوول وأشوار إلوى أن موا كور
فوي رسوالته كوان بحثواع ال تقريو اعر وانتهوى إلوى القوول باالكتفواا بالرؤيوة الشورعية واطوراح الحسواب الفلكوي
و لك للنصو ،الشرعية الصحيحة الصريحة ب لكل.
لكن ه ه التوهينات تتناقو م احتجاإ الشوي يوسوف القرضواوي فوي بحثوه الموسو بعنووان لالحسواب
الفلكي واثبات أوائل الشهورل ،المنشور في موق إسالم أون اليون ،فوي 4332/83/83م ،بوابن سوريج
والسبكي وشاكر .فقد احتج بآرائهم على أنها ثابتة عنهم .ومن المستبعد أن يخفى أمر ه ه التراجعات
واألوهام على مثله.
وتتضوومن بعووو الوقفووات تلبيسووا علووى النووال بتضووليلهم عوون القضووية المثووارة .وموون لووك مووا يقولووه فووي
الوقفوة الرابعوة عشورة مون ل . . .اضوطراب الحسواب وتناقضوهم وانقسوامهم إلوى أكثور مون  83فورق فوي
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إثبات الشهور القمرية وامكان الرؤية وعدمها ،وه ا يرفو الثقوة بوأقوالهمل .ويسوتدل علوى لوك بقوول ابون
تيمية ل . . .ليل ألحد منهم طريقة منضبطة أصالع .فرن اهلل سوبحانه لوم يجعول لمطلو الهوالل حسواباع
مستقيماعل.
وقد بينت في المقال السابق معنى كالم ابن تيمية وأنه محصور في تحديد الدرجة التي يمكن أن يرى
الهووالل عنوودها .وال ينسووحب كالمووه علووى إثبووات والدة الهووالل ،كمووا يوضووي نصووه ال و ي استشووهدت بووه.
ويلجأ األسوتا ابون جووير ،مثلوه مثول األسوتا ولوي ،إلوى االحتجواإ بموا يقولوه بعوو المتخصصوين فوي
الفلك دعما لرأيه .فهو يستشهد بما قاله الدكتور محمد صبيان الجهني في بحثه لالحسواب الفلكوي بوين
القطعية واالضطرابل من ل . . .أن القائلين بالحساب الفلكي انقسموا إلى أقسام كثيرة أوجزها في 83
أقوالل.
وكنت قد ناقشت آراا الدكتور الجهني في مقوال نشورته لالووطنل8242/9/83( ،هوو) بينوت فيوه المآخو
على لك المقال ،وهو مقال يدخل في باب االحتجاإ بالعلم في مواجهة العلم نفسه.
ومن المفارقات الالفتة أن األستا ابن جووير يستشوهد بكتواب لمبوادئ الكونيواتل لألموين محمود كعووره،
علووى ل . . .أن القووول بظنيووة الحسوواب وعوودم قطعيتووه يعتبوور شووهادة موون أربوواب الفلووك أنفسووهمل .ووجووه
المفارقووة أن األمووين كعوووره يخصوو ،صووفحات كثي ورة فووي كتابووه عوون كيووف تووؤثر النجوووم علووى مصووائر
أي سلفي!
البشر .وه ا تنجيم واضي كان يكفي أن يلغي حجيته في عرف ِّ
وتمثوول الوقفووة الثانيووة والثالثووون مجموول أريووه فووي ه و ه المسووألة .فهووو يقووول فيهوواي ل الهووالل الشوورعي هووو
ال ي تتحقق فيه الرؤية البصرية الواردة في النصو ،الشرعية ويهل النوال (الشواهد العودل) برؤيتوه،
وليل متعلقاع باالقتران ،أو الوالدة الفلكية ،أو كونه يرى في اليوم الثاني ،أو طول مدة مكثه فوي األفوق
أو قصوورها. . .ل .ويمثوول ه و ا القووول تخلفووا حتووى عوون ابوون تيميووة ال و ي تكلووم عوون االستس ورار واالقت وران
واإلبدار والكسوف والخسوف وكونها تضبط بالحساب.
وامتوودادا له و ا التلبوويل عوون طريووق االستشووهاد بالمتخصصووين فووي الفلووك ضوود األخ و بالحسوواب الفلكووي
يستشهد بما يسميه تناقو الفلكيين واختالفهم ل . . .وهم في بلد واحدل .كموا حودث فوي 8241ه و مون
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قووول ل . . .الباحووث الفلكووي محموود الشووايعي بووأن األربعوواا هووو اليوووم األول موون رمضووان وأفوواد الباحووث
الفلكي الزعاق بأن الخميل هو اليوم األول من رمضانل.
ويقود ه ا إلى الحديث عن اإلرباك ال ي يتسبب في إحداثه كل عام لالباحث الفلكيل محمد الروضان
الش ووايعي .ومن ووه م ووا نشو ورته ص ووحيفة الجزيو ورة (8249/9/42هو وو) م وون إعالن ووه ل . . .أن ي وووم الثالث وواا
الموافق  03سبتمبر 4331م سيكون أول أيام عيود الفطور المبوارك. . .ل .ولأضواف أنوه عنود غوروب
شمل يوم االثنين عن منطقة الرياو يكون الهالل قد تأخر عنها شرقاع بمقودار درجوة تقريبواع. . . . ،
حيووث يمكووث فووي األفووق خموول دقووائق بعوود غووروب الشوومل ،وتووزداد موودة المكووث إلووى أكثوور موون ثموواني
دقووائق فووي المغوورب العربووي ،وتمكون رؤيتووه حووال صووفاا الجووو ليصووبي يوووم الثالثوواا هووو عيوود الفطوور
المباركل.
وتتن وواقو هو و ه الحس ووابات مو و الحس ووابات الت ووي أص وودرتها مدين ووة المل ووك عب وود العزي ووز للعل وووم والتقني ووة،
والمشووروع اإلسووالمي لرصوود األهلووة (الوووطن8249/9/42 ،هوو) ،وتأكيوود أحوود المتخصصووين السووعوديين
أن ل . . .جمي علماا الفلك وهواة علم الفلك ووكالة الفضاا األمريكية ناسا ووكالة الفضاا األوروبية
وتقوويم أم القورى ( . . .يؤكودون) أن القمور سووف يغيوب قبول غيواب الشومل بثمواني دقوائق فوي سوماا
مكووة المكرمووة فووي مسوواا يوووم االثنووين  8249/9/49الموافووق ( 4331/9/ 49و) ه و ا اإلجموواع يؤكوود
صحة الحسابات الفلكية فيما يخ ،موعد غروب الشمل وغروب القمرل.
ومزاعم الباحث الشايعي هي السبب الكامن وراا التهمة الشائعة التي يحتج بها المعارضون لالستعانة
بالحسووابات الفلكيووة ومؤداهووا أن لعلموواا الفلووك يختلفووونل .أمووا علموواا الفلووك المتخصصووون فووي العووالم
أجم و فووال يختلفووون ف ووي حسوواباتهم به و ا الق وودر .وسووبب ه و ا اإلربوواك أن بع ووو اله وواة ،مثوول األس ووتا
الشايعي ،يستخدمون طرقا حسابية ال تتفق م الطرق العلمية المنضوبطة التوي يسوتخدمها المختصوون
في العالم كله .بل ربما كانت تصريحاته سببا في توهم رؤية الهالل في غير أوانه.
وق ب ووين الفو وريقين ،كم ووا يج ووب أال تس ووتخدم تصو وريحات الهو وواة س ووندا للتش ووكيك فوووي
ويوج ووب هو و ا التفري و َ
الحسابات الفلكية العلمية التي تصدرها المراكز العلمية المرموقة في المملكة والعالم.
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وملخ ،القول أن ه ه المسألة البسيطة ما كانوت لتصول إلوى هو ا المسوتوى مون اإلربواك لوو اسوتخدمنا
منجزات العلم في التعامل معها بعيدا عن تلبيسات المضللين.
*الوطن (العدد 8249/83/0 ،)4945هو4331/83/4/م.
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أبو الهول لالسعوديل
كلنووا يعوورف لأبووو الهووول المصووريل .لووك التمثووال الهائوول ال ورابو علووى هضووبة األه ورام خووارإ القوواهرة.
يتصف ه ا التمثال الضخم بصمته العجيب وجموده في وضو المتحفوز .وقود ظول قرونوا ،علوى الورغم
وتعرضه لعوادي الزمن وتعريوة عوامول الطبيعوة ،محافظوا علوى تحفوزه المتكبور .والحركوة
من َج ْدع أنفه ُّ

إتيان النال إليه الستكناه أس ارره وأخ العبرة من حاله.
الوحيدة الظاهرة في محيطه ث

والسؤال اآلني َم ْن لأبو الهول السعوديل؟ وأقوى المرشوحين و فوي ظنوي و هوو لمدينوة الملوك عبود العزيوز
للعلوووم والتقنيووةل .لوويل هو ا تشوونيعا علووى هو ه المؤسسووة ،فووال أظوون أحوودا يشووك فووي أنهووا تتشووابه إلووى حوود

بعيد م نظيرها لالمصريل في الخصائ ،التي كرت.
وواجبي اآلن تبيين األمور التي تجعلني أصف ه ه المؤسسة العمالقة(!) به ا الوصف.
تصميم تقويم أم القرى الو ي
نعرف جميعا أن أحد أهم المشاري العلمية التي تفتخر بها ه ه المؤسسة
ث
يبوين أوائوول األشووهر القمريووة االثنووي عشور ،ومواعيوود الصووالة فووي عوودد مون الموودن الرئيسووة فووي المملكووة.
وهووو تقووويم تعتمووده مؤسسووات الدولووة كلهووا فووي التعاموول م و موظفيهووا وم و الم وواطنين عمومووا ،وتعتمووده
الهيئات الدينية الرسمية في تحديد مواقيت الصالة وتداف عن صحته في ه ا الشأن.
لكوون الهيئووات الدينيووة ه و ه ال تعتوورف بتحديوود ه و ا التقووويم لبدايووة سووبعة أشووهر موون السوونة ،وتطلووب موون
النوال أن يتحووروا (أي يبحثووا) عوون أهلتهوا لالتائهووةل فوي السووماا ،وتستشوهد علووى رؤيتهوا بأنووال توووثِّقهم
هي ِّ
وتعدلهم وتميِّزهم على غيرهم من المهتمين بتقديم ما يشهدون به على ما يقوله المتخصصون في
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
تصرف ه ه الهيئات به ا الشكل على أنه تشري لفصول الودين عون الدولوة؛ اك أن
ويمكن النظر إلى ُّ
للدولة تقويمها الهجري المدني ال ي يحدد أوائول الشوهور كلهوا ،أموا تلوك الهيئوات فلهوا تقويمهوا لالودينيل
الخا ،المستقل عن التقويم الرسمي ال ي تسير عليه الدولة في شؤونها المدنية.
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والمتوق من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية و أمام ه ا الورفو الجزئوي للتقوويم الو ي تصوممه و
أن تهووب للوودفاع عنووه ،وأن تصووعِّد القضووية وترفعهووا إلووى ولووي األموور ،وتتوجووه إلووى الورأي العووام بوورعالن
رأيها في مسألة الهالل وتداف عن حسواباتها الفلكيوة ،وتوورد البوراهين العلميوة علوى صوحتها مون خوالل
دعوة المواطنين إلى أماكن الرصد الفلكي ليروا بأمهات أعينهم اتفاق ظهور الهالل م حساباتها.
المشاهد سنويا أن ه ه المؤسسة العلمية لالمحترمة!ل تصمت صمت التماثيل ،وال تعلن عون رأيهوا
لكن
َ
حين يك ِّ ب الشهود ما تعلنه عن الهالل .بل إنها تفعل ما هو أغرب؛ فهي ِّ
توجه لتعميمال دوريا ملزموا
للمتخصصين في الفلوك مون منسووبيها تمونعهم فيوه مون الحوديث إلوى وسوائل اإلعوالم عون هو ه المسوألة
وتوجب عليهم عدم االتصال بالرأي العام بأية صورة.
وال بد أن يتساال المراقب أموام هو ه الظواهرة الغريبوة عون سوبب هو ا الصومت المريوب الو ي يتكورر فوي
كل مناسبة تتعلق باإلعالن عن رؤية الهالل.
والمراقب معو ور إن بحوث عون األسوباب الكامنوة وراا هو ا الصومت الغريوب .وربموا جواز لوي و بوصوفي
أحد المتطفلين و أن أشير إلى سببين ممكنين له ا الصمت.
وأولهما أن ه ه المؤسسة التي شارفت سن القواعد ال تزال ترى نفسوها شوابة حييوة تتوورد وجنتاهوا حوين
يطلووب منهووا التحوودث علنووا إلووى النووال .وهووي ال ت وزال تعوود صوووتها لعووورةل يجووب أال يتجوواوز األس ووار
العالية التي تحيط بها وتسد عليها مناف الشمل والهواا واالتصال بالنال .ل لك فهي تفضل لالسِّترل،
وتبتل و محتس َبة و م اررة اإلهانة بصمت ،شاكية أمرها إلى نفسها ،ثم تتحامل على جراحها فتشدد على
منسوبيها بأن يكتموا أصواتهم مخافة الفضيحة!

أمووا السووبب الثوواني فهووو أن مدينووة الملووك عبوود العزيووز للعلوووم والتقنيووة ال تثووق بصووحة حسوواباتها الفلكيووة.
وه ا ما يجعلها تؤثر الصمت حتى ال يفتضي أمرها وتتعرو للمساالة .وربموا كوان هو ا السوبب أكثور
معق ووال ،لووك أنهووا لووو كانووت واثقووة موون حسوواباتها لوجوودت األع و ار التووي تبوويي لهووا مقاومووة الظوون بووأن
صوتها عورة فتصرخ بملا فيها بما تراه.
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وأمام ه ا االحتمال القوي فرني أعلن و أصالة عن نفسوي ،ونيابوة عنهوا فقوط و بوأني لوم أعود أثوق بتقوويم
أم القوورى ال و ي تنج وزه ه و ه المؤسسووة ،لوويل فووي مسووألة الهووالل وحسووب ،بوول فووي مواعيوود الصووالة التووي
تحووددها كو لك .فمووا دامووت ال تثووق و هووي و بحسوواباتها عوون الشووهور فوواألحرى أال تكووون واثقوة بحسوواب
مواعيد الصالة األكثر خفاا .ومن هنا فرني أدعوو الموؤ نين وأئموة المسواجد إلوى عودم الوثووق بمواعيود
تضمنها ه ه المؤسسة أوراق تقويمها غير الموثوقة.
األ ان التي
ِّ
بل لم أعد أثق بأي بحث لعلميل يصدر عنها؛ له ا أدعو المصالي الحكومية التي تتعاقد معها للقيام
بأبحوواث خاصووة بهووا أن تتخلووى عوون التعاموول معهووا ،ألنهووا ال تثووق هووي نفسووها بمووا تنج وزه موون بحوووث
علمية .وخطؤها في بحث واحد يجعل االحتمال قائما أنها ستخطه في أبحاث أخرى .فوفروا أموالكم و
رحمكم اهلل و وال تنفقوها في غير محلها.
أما أنتم أيها الفلكيون ال ين تعملون في مدينة الملك عبد العزيوز للعلووم والتقنيوة فورني لوم أعود أثوق بكوم
لعوودم ثقتووي بتقووويم أم القوورى ،و لووم أعوود أثووق بكووم ألنكووم ضووحيتم بحريووة التعبيوور التووي توجبهووا إنسووانيتكم
وكونكم مواطنين سعوديين تق عليهم مسؤولية تنوير الورأي العوام بالقضوية التوي تزعموون أنكوم تعرفوون
عنها أكثر مما يعرف عنها اآلخرون.
إنني لم أعد أثق بكم ،فا هبوا ،لفارقونال ،لحلُّوا عنال! و أنوتم وموزينيكم الو ي ضوللتموه طوويال بحسواباتكم
الخاطئووة و إلووى مخووابئكم التووي تسوومونها لمختبوراتل داخوول تمثووال أبووي الهووول .اهنووؤوا بالقاعووات المكيفووة
البعيدة عن مالمسة الطبيعة والتعامل معهوا مباشورة .اسوتمروا فوي لالتهيوؤاتل التوي تأخو بألبوابكم داخول
لك البرإ العاجي ال ي يحتل مساحة كبيورة وموقعوا مهموا فوي مدينوة الريواو كوان األولوى أن يسوتخدم
لمصالي أخرى تهم المواطنين أكثر من الترهات التي تسمونها حسابات فلكية.
إننووا فووي غنووى عوونكم .إننووا فووي تطبيقنووا للسوونة التووي تريوودون ص ورفنا عنهووا نعتموود علووى الشووهود بالرؤيووة
البص ورية المباش ورة ،وهووم ال و ين تشووهد لهووم إنجووازاتهم بقوودرات ال تتوووفر لكووم وال لتلسووكوباتكم المعطوبووة.
وسأسرد عليكم بعو ه ه القدرات التي يتمت بها لشهودنال.
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إن تجاوز بعضهم سن الثمانين لم يمنعه أن يت كر و بعد ثالثة أيام و أنه رأى الهالل في أول ليلة بار از
بعد أدائه السنة الراتبة بعد صالة المغرب ،ويستطي بعضوهم أن يورى النجووم فوي رابعوة النهوار ،ويورى
بعضووهم الشوومل قرصووا أحموور ال أشووعة لهووا ،ويتابعهووا طووال النهووار ليوورى الهووالل قريبووا منهووا ال يحجبووه
وهج أشعتها ،ويستطي بعضهم رؤية الهالل قبل غروب الشمل بأرب دقائق ،وبعد غروبها بدقيقتين،
وهج أشعتها ك لك.
ولم يمن
صفاا رؤيته ث
َ
إنكووم تتفوواخرون بحصووولكم علووى شووهادات الوودكتوراة فووي علووم الفلووك موون جامعووات غربيووة مرموقووة ،لكوون
مووؤهالت ش ووهودنا تتف وووق علووى م ووؤهالتكم المزعوم ووة .فموون م ووؤهالت ش ووهودنا أنهووم لرع وواة إب وول وش وواال،
ويعرفون منازل القمر ألنهم يسكنون القفر البعيد عن ملوثات المدن ،ولم يفسدهم النظر في منواظيركم
المثقوبة.
وقوود تحقووق تفوووقهم علوويكم حووين خوورجتم أيهووا لالمهندسووونل ب وولدفاتركمل ولشاشوواتكمل لترصوودوا الهووالل فووي
الجبوول الو و ي يرص ووده من ووه أح وود أب وورز شووهودنا .وأن ووتم تتو و كرون أن ل ووك لال ارئ وويل (عل ووى وزن لالح وواويل
ولالهوواويل!) تحووداكم بووأن لالهووالل سوويخرإ موون يمووين الجبوولل وزعمووتم أنووه لسوويخرإ موون شوومال الجبوولل.
وكانووت المفاجووأة أن الهووالل خوورإ موون المكووان ال و ي حوودده هووو ،ورجعووتم مهووزومين إلووى مخووابئكم .أنووتم
تعرفوون أن هو ا الشوواهد البووارع يسوتطي أن يحوودد مكووان الهووالل بعوود غوروب الشوومل فووي أول ليلووة وهووو
داخل القبة الفلكية التي كنتم تخططون فيها إلثبات عدم كفااته في رصد الهالل.
إن مترائينووا يضوربون بأبصووارهم نحووو األفووق ،فوور ا لووم يووروا الهووالل انحنووت أبصووارهم وراا األفووق ليجوودوه
هناك ،ثم يعودون إلينا بالشهادة الموثوقة بأنهم رأوه.
دعوووكم أيهووا الفلكيووون موون التووبجي بمعووارفكم الفلكيووة؛ فوونحن لوودينا لمضولِّلونا الجووددل الو ين اسووتطاعوا أن
يتصلوا بعلماا الفلك ال ين تتباهون بأنكم تقورأون أبحواثهم .وقود أثبوت هوؤالا بوأن أولئوك العلمواا يقولوون
أشياا تتناقو م ما تظنون أنكم تعرفونه ،وم ما تحاولون إيهامنا به من معارفكم المزعومة.
وأزيوودكم موون الشووعر نصووف بيووت؛ فوونحن لوودينا فلكيونووا الموثوقووون ال و ين ال ي ازلووون يؤمنووون أن األرو
مسوطحة وأنهوا ال تودور .وهو ا موا جعلهوم يتنبوأون بنجواح فوي كول عوام بوأن القمور سويكون موجوودا فوووق
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األفق في ليلة تزعمون أنه لن يكون هناك .وقد أثبتت الحاالت الماضية و ومنها هالل شوال ه ا العام
و أن حساباته أصي من حساباتكم ،وقد رأى متراؤنا األكفاا الهالل في الليلة التي تنبأ بأنوه سويرى فيهوا
على الرغم من وجوده تحت األفق!
حضور ال تثسوتأمر .فوانعم بصومتك،
أموا أنوت و أبوا هولنوا العزيوزي فورن األمور يقضوى فوي غيابوك وحوين تَ ث
وتمت بجمودك وتباعدك عون مواطنيوك األحيواا .وسوتظل و أبوا هولنوا و ال تفيود فوي شويا و كوأبي الهوول

المصري و إال أن تكون م از ار ألخ العبرة من حالك.
*الوطن (العدد 8249/83/83 ،)4904هو4331/83/9/م.
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لغة لالبيانل
أصودر مجلوول القضوواا األعلووى بيانووا يوووم السووبت ،األول موون شووهر ي الحجووة و بتقووويم أم القوورى ،حوودد
فيه أن السبت هو بداية شهر ي الحجة له ا العام.
وبدأ البيان بعبارة صيغت بطريقة الفتة للنظر ،وهيي لفلعدم تقدم من يثبت بشهادتهم دخول شهر ي
الحجة له ا العام 8249هو ليلة الجمعة الموافق  03ي القعدة وإلكمال شهر ي القعودة ثالثوين يوموا.
. .ل (الوطن 8249/84/4هو).
ولسووت أدري سووبب هو ه الصوويغة غيوور الواضووحة التووي تثيوور بعووو التسوواؤل .فهوول توودل علووى أن بعووو
الشهود تقدموا فعال للشوهادة برؤيوة هوالل ي الحجوة مسواا التاسو والعشورين مون ي القعودة ولوم يأخو
المجلل بشوهادتهم ،ربموا لمآخو علويهم تقودح فوي لعودالتهمل؟ أم تودل علوى أن المجلول تحقوق مون عودم
دقة شهادتهم فردها؟ (ويشير ه ا إلى إمكان أن يق بعو النال في الوهم فيشهدوا بما ظنوه هالال).
غيوور أن العبووارة ربمووا توووحي باحتمووال آخوور؛ لووك االحتمووال هووو أن الشوواهد لالمعووروفل ال و ي ليوثقووهل
المجلل في العادة ويأخ إما بشهادته أو بمشورته في شهادة ال ين يتقودمون للشوهادة برؤيوة الهوالل لوم
يشهد ه ه المرة ،ولم يشر بقبول شهادة أي من الشهود ،وه ا ما جعل المجلل يتوخى الح ر فال يقبل
شهادة أي شاهد ممن تقدموا بادعاا رؤية الهالل.
وكان األولى أن تصا ه ه العبارة بشكل واضي ال يسمي برثارة ه ه التساؤالت أو غيرها .إضافة إلى
هو و ه الملحوظ ووة ف وورن بيان ووات المجل وول الم وووقر تتض وومن دائم ووا بع ووو األلف وواظ الت ووي ك ووان يحس وون ع وودم
استخدامها ألنها ربما تثحدث بعو اللبل .ومن ه ه األلفاظ التي يستخدمها المجلل فوي بياناتوه التوي
يصدرها عند طلبه مون لالمسولمينل ت ارئوي األهلوة لفوظ لبلودل ،كموا تظهور فوي الجملوة التاليوة التوي يتكورر
إيرادهووا فووي البيانوواتي لويرجووو المجلوول مموون ي وراه إبووال أقوورب محكمووة إليووه وتسووجيل شووهادته لووديها أو
إبووال الجهووة التابعووة ألمووارة المنطقووة فووي بلووده إ ا لووم يكوون فووي البلوود قوواو لتسووهل لووه مهمووة الوصووول
ألقرب محكمةل.
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والواضي أن استخدام كلمة لبلدل هنا استخدام قديم كان له داللة معينة لم تعود قائموة ،بول ربموا تحولوت
ه ه الكلمة إلى كلمة لعاميةل كانت تستخدم في المنطقة الوسطى للداللة على القرية أو المنطقة.
وقوود أدى هو ا اللفووظ إلووى لووبل كبيوور فووي خووارإ المنطقووة الوسووطى حووين اسووتخدم فووي بيووان لثبوووتل رؤيووة
هووالل شووال ه و ا العووام ال و ي وردت فيووه الجملووة التاليووةي لفقوود ثبووت شوورعا لوودى مجلوول القضوواا األعلووى
بهيئتووه الدائمووة رؤيووة هووالل شووهر ش ووال لعووام  ،8249مسوواا أموول االثنووين الموافووق 8249/9/49هو و
حس و ووب تق و ووويم أم الق و وورى بش و ووهادة ع و وودد م و وون الش و ووهود الثق و وواة ف و ووي ع و وودد م و وون البل و وودان. . .ل (ال و وووطن
8249/83/8هو) .فقد أدى ه ا اللبل إلى أن يفهوم عودد كبيور مون النوال خوارإ المنطقوة الوسوطى أن
لالبلدانل هنا تعنوي لالودولل ،وهوو موا يعنوي أن هوالل شووال لوم يور فوي المملكوة فقوط بول رئوي كو لك فوي
عدد مون الودول األخورى! لو لك أدت هو ه الصويغة إلوى اطمئنوان أولئوك النوال لصوحة رؤيوة الهوالل فوي
تلك الليلة ،م أن الهالل غاب قبل غروب الشمل بثمان دقوائق ،ولوم يور فوي مسواا يووم العيود بوالعين
المجردة ،ورئي بصعوبة بالمناظير المقربة!
وموون األمووور التووي تلفووت النظوور فووي بيووان المجلوول الموووقر عوون بدايووة شووهر ي الحجووة ه و ا العووام أنووه
صوودر متووأخ ار كثي و ار عوون الوقووت ال و ي كووان يتوق و أن يصوودر فيووه وهووو مسوواا الخموويل الموافووق للتاس و
والعشرين من ي القعدة بحسب تقويم أم القرى .لك أنه مادام أن أحدا لم تقبل شوهادته برؤيوة الهوالل
بعد غروب شومل يووم الخمويل فيلوزم عون هو ا أن يووم الجمعوة هوو المكمول لشوهر ي القعودة .فواألمر
واضي جدا وهو ما يسمي بالمسارعة في إصودار البيوان لقطو الطريوق علوى التسواؤل عون التوأخير فوي
إعالن بداية الشهر ،وليكون األمر واضحا لمون يريود الحوج أو االرتبواط بوبعو المواعيود فوي أيوام عيود
األضحى.
وقوود فطوون الووديوان الملكووي الموووقر لموودى حساسووية النووال للتووأخر فووي إعووالن مواعيوود ه و ه المناسووبات
الدينية في بيانه ال ي أصدره بناا على بيان مجلل القضاا األعلوى عون رؤيوة هوالل شوهر شووال هو ا
الع ووام .فق وود ص و ِّودر بي ووان ال ووديون الملك ووي بعب ووارة الفت ووة للنظ وور ل ووم يس ووبق ل ووه أن اس ووتخدمها ف ووي الس وونين
الماضية .فقد قال البياني" نظ اعر ألن إعالن رؤية هالل شهر شوال من كل عام تستدعي شرعاع أن يتم
التأكود ممون رأى الهوالل وكو لك تزكيوة الشوهود الثقواة لمون رآه .فقود توم التريوث فوي إعوالن رؤيوة هوالل
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شوهر شووال لهو ا العوام  8249حتوى ورود بيوان مجلول القضواا األعلوى الو ي أثبوت رؤيوة هوالل شوهر
شوال من عدة بلدان .وفق بيان مجلل القضاا األعلى اآلتيي . . .ل.
(ويلحووظ هنووا جم و لثقووةل علووى لثقوواةل ،وهووو خووالف صوويغة جمعووه الصووحيحة ،قووال فووي معجووم للسووان
ث
الع ووربلي لويق ووالي ف ووالن ثقو وةٌ وه ووي ثقو وةٌ وه ووم ثقو وةٌ ،ويجمو و عل ووى ثق و ٍ
وات ف ووي جماع ووة الرج ووال والنس وواال.
والواضي أن سبب استخدام صيغة الجم الخاطئة هنا هو االعتماد على بيان مجلل القضاا األعلى
ال ي وردت فيه تلك الصيغة الخاطئة).
ويتضوومن ه و ا القووول اعت و ا ار عوون تووأخر مجلوول القض واا األعلووى فووي إعووالن ثبوووت رؤيووة الهووالل موون
عدمها .وربما يت كر القراا الكرام أنه كثي ار ما يعلن عن ثبوت دخول شهر شوال بعود المغورب مباشورة.
وه ا سبب االستغراب من صدور ه ا االعت ار.
ويجعوول ه و ا موون الممكوون التسوواؤل عوون دقووة القووول بووأن لرؤيووة هووالل شووهر ش ووالل هووي الوحيوودة التووي
تستدعي التأخر من أجل التأكد من صحة شهادة من رأى الهالل وتزكية الشهود لالثقاةل .لوك أن هو ا
التأك وود مطل وووب ف ووي بداي ووة ش ووهر رمض ووان وبداي ووة ش ووهر ي الحج ووة كو و لك .أم ووا إن ك ووان هو و ا الت ووأخير
مقصووو ار علووى التأكوود موون لرؤيووة هووالل شووهر ش ووالل فكيووف نفسوور التووأخر فووي إعووالن بدايووة شووهر ي
الحجة ه ا العام ألكثر من يوم ،ولعدد من األيام في بعو السنوات؟
ونحوون نعلووم اآلن أنووه قبلووت شووهادة ال و ين شووهدوا برؤيووة هووالل ش ووال ه و ا العووام علووى الوورغم موون عوودم
موافقتها لحقيقة وض الهالل تلك الليلة ،ولم يسهم الوقت الطويل الو ي اسوتغرقه اتخوا هو ا القورار فوي
الوصول إلى النتيجة الصحيحة .ويمكن القول بأن التأخر فوي إعوالن أول شوهر شووال هو ا العوام ربموا
كووان بسووبب أنووه كووان هنوواك أخ و ورد كبي ورين بووين المسووؤولين عوون ه و ه المسووألة ،وأنووه كووان هنوواك موون
يعترو على قبول شهادة أولئك الشهود ،وه ا هو السبب الحقيقي النقضاا وقت طويل قبل الوصوول
إلى لك القرار غير الصحيي.
ويلفووت النظوور أن مجلوول القضوواا األعلووى يقوويل دائمووا هووالل ي الحجووة علووى هووالل رمضووان وشووال.
التمسك المعهود بالن ،الو ي تلتوزم بوه الهيئوات الدينيوة فوي بالدنوا .فقود نصوت األحاديوث
ويخالف ه ا
َ
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الشوريفة التووي يستشووهد بهووا المجلوول علووى التمسووك بالرؤيووة البصورية المباش ورة للهووالل أو إكمووال الشووهر
الس ووابق إلثب ووات دخ ووول ش ووهر رمض ووان وخروج ووه عل ووى ارتب وواط هو و ا الت ارئ ووي واإلكم ووال بش ووهر رمض ووان
المبارك .والسؤال هوي لما ا ال يتعامل المجلل الموقر م

ي الحجة بشكل مختلوف بودل قياسوه علوى

شهر رمضان؟
وقد ن ،البيان على إكمال شهر ي القعودة ثالثوين يوموا .والسوؤال هووي علوى أي أسوال أكمول؟ ومون
الواضي أن المجلل الموقر لم يصدر بيانا يبين فيه اليوم ال ي بدأ به شوهر ي القعودة .وقود نوتج عون
تقديم دخول شهر شوال يوما أن يكون لك الشهر ثالثين يوما بحسب الرؤية .وهو في تقويم أم القرى
تسعة وعشرين يوما.
ويبدو أن المجلل الموقر اعتمد على تقوويم أم القورى فوي تحديود بدايوة شوهر ي القعودة ونهايتوه .ومون
هنا فركمال ي القعدة إنما كان تبعوا إلكموال عودد أياموه فوي تقوويم أم القورى .ومون المعوروف أن تقوويم
أم الق وورى يق وووم عل ووى الحس وواب الفلك ووي اعتم ووادا عل ووى معي ووارين هم وواي أن يح وودث االقتو وران قب وول غ ووروب
الشمل عن مكة المكرمة وأن يمكوث القمور فووق األفوق ولوو لدقيقوة واحودة فووق أفوق مكوة المكرموة بعود
غروب الشمل .وه ا موا جعول السوبت بدايوة لشوهر ي القعودة فوي هو ا التقوويم .فقود كوان ارتفواع القمور
خمل درجات فوق األفق بعد غروب شمل يوم الجمعة ،وهو ما يجعل رؤيته غير ممكنة.
وخالصة القول أن المجلل اعتمد فعال على الحساب الفلكوي فوي عودة أيوام شوهر ي القعودة بودال عون
الرؤية م أن المجلل ال يعتد بالحساب الفلكي أبدا.
وموون تك ورار القووول اإلشووارة إلووى المشووكالت التووي يق و فيهووا النووال موون ج وراا عوودم اإلعووالن المبكوور عوون
بدايووة األشووهر المتصوولة بالمناسووبات اإلسووالمية .وهنوواك أمثلووة كثيورة توردهووا الصووحف لهو ه المشووكالت.
وقد أوردت الصحف أخي ار أن كثي ار من المؤسسات ات الصلة بالحج أخو ت تحودد مواعيودها بالتواري
الموو وويالدي تجنبوو ووا للمشوو ووكالت التوو ووي توو وونجم عو و وون ه و و و ا االضو و ووطراب ف و ووي الت و وواري الهجو و ووري (الو و وووطن،
8249/84/4هوو) ،بوول إن مجلوول القضوواا األعلووى نفسووه يسووتخدم فووي بياناتووه التقووويم الموويالدي لتحديوود
تواري األيام المقصودة.
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*الوطن (العدد 8249/84/2 ،)4911هو4331/84/2/م.
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ال جديد!
كنت من المستبشرين بنقل مهمة التأكد من دخول الشهور القمرية التي ترتبط بالمناسبات الدينية

كالصوم والحج وخروجها إلى المحكمة العليا التي أثنشئت حديثا .إال أنه يبدو أن المشكالت التي

كانت تحف به ه القضية ال تزال على الحال التي كانت عليها.

البيان ال ي أصدرته المحكمة العليا عن تحري هالل رجب ه ا العام ،ونصُّه
ومما يشهد ب لك
ث
(لالوطنل8203/2/42 ،هو)ي
ل . . .وبعد  ..فقد ثبت بالرؤية دخول شهر جمادى اآلخرة له ا العام ليلة االثنين الموافق

 8203/2/8حسب تقويم أم القرى الموافق  45مايو  4339ول ا فرن المحكمة العليا في المملكة
العربية السعودية ترغب من عموم المسلمين في ه ه البالد تحري رؤية هالل شهر رجب مساا يوم

االثنين الموافق  8203/2/49ليلة الثالثاا الموافق  8203/2/03حسب تقويم أم القرى الموافق 40

يونيو .4339

وترجو المحكمة العليا ممن يراه إبال أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها ,أو إبال الجهة

التابعة إلمارة المنطقة في بلده إ ا لم يكن في البلد قاو لتسهل له مهمة الوصول ألقرب محكمة,

كما ترجو المحكمة العليا االهتمام بترائي الهالل واالحتساب في لك لما فيه من التعاون على البر
والتقوىل.

وه ا الن ،يكاد يطابق الن ،ال ي اعتاد المجلل األعلى للقضاا إصداره .ولم يتخل ،من بعو

الظواهر اللغوية المعتادة ،ومنها مصطلي لبلدل ال ي كان استخدامه ،بالمعنى المقصود به هنا،

أشرت في مقال سابق.
مقصو ار على المنطقة الوسطى و كما
ث
ولم يخل الن ،من بعو المشكالت اللغوية األخرى التي تسهم في اللبل؛ ومن أهمها استخدامه
كلمة لليلةل في عبارة لليلة االثنينل التي يقول إن هالل جمادى اآلخرة رؤي فيها .فمن المعروف أن

اليوم في االستخدام العربي يبدأ بغروب شمل اليوم السابق .ومن هنا فو لليلة االثنينل التي يقول
البيان إن هالل جمادى اآلخرة رؤي فيها إنما تنصرف إلى لمساا األحدل الموافق لو 4339/2/42م،

ال لمساا االثنينل 8203/2/8هو ،.الموافق لو .4339/2/45

لمساا االثنينل .وه ا استخدام حديث كان على المحكمة العليا أن
ومن الواضي أن البيان كان يقصد
َ
تثنبِّه النال إلى استخدامها له بدال مما تعودوا عليه في بيانات المجلل األعلى للقضاا حتى ال
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توقعهم في اللبل .وقد رف البيان ه ا اللبل باستخدامه عبارة لمساا يوم االثنينل(!) ،عند طلبه

تحري رؤية هالل رجب.

وبعيدا عن ه ه الف لكة اللغوية فقد وقعت المحكمة الموقرة في مشكل؛ لك أنه إن كان هالل

فطلبها ترااي هالل رجب لمساا االثنينل هو ال ي يوافق التاس
جمادى اآلخرة رؤي لمساا األحدل ث
والعشرين من شهر جمادى اآلخرة ،بحسب تقويم أم القرى .أما إن كانت تقصد أن هالل جمادى
اآلخرة رؤي لمساا االثنينل (8203/2/8هو) فه ا يعني أنها تطلب تحري هالل رجب لمساا االثنينل

ال ي ال يوافق 8203/2/49هو ،بل 8203/2/41هو (بحسب الرؤية) .وه ه الليلة ليست لمظنةل
لرؤية الهالل .وكثي ار ما كان مثل ه ا الطلب ،ال ي يدعو إلى تحري الهالل في ليلة غير الليلة التي

تكون لمظنةل له ،سببا في وقوع بعو ال ين تعودوا المبادرةَ إلى الشهادة برؤية الهالل في الوهم
فيشهدوا أنهم لرأوهل م أن شهاداتهم ال تتوافق م الواق .

زيادة على لك فمن المستحيل أن يكون هالل جمادى اآلخرة رؤي لمساا األحدل .فقد غرب ،كما

تقول الحسابات الفلكية المنضبطة ،في تلك الليلة عن أفق مكة المكرمة بعد غروب الشمل بعشر
دقائق ،وكان على ارتفاع درجة واحدة .وه ه الدرجة يستحيل أن يرى الهالل عندها ،كما يؤكد لك

ابن تيمية نفسه.

وه ه المعلومات عن وض الهالل معروفة للمتخصصين والمهتمين من زمن .ويشهد ب لك بيان

الشي عبد اهلل بن مني عن بدايات األشهر القمرية (صحيفة الرياو8203/2/8 ،هو) ال ي جاا

فيهي لشهر جمادى الثانية أيامه ثالثون يوماع .تغرب الشمل مساا االثنين الموافق ٠٣٤١/٦/٩٢هو

الساعة سب وست دقائق ويغرب القمر قبل الشمل عند الساعة ست وست وخمسون دقيقة أي قبل

غروب الشمل بعشر دقائق وعليه فيكون يوم الثالثاا تمام الثالثين لشهر جمادى الثانية ويكون يوم
األربعاا أول يوم من أيام شهر رجبل.

فر ا كانت المحكمة العليا تقصد أن هالل جمادى اآلخرة رؤي لمساا األحدل ف لك يعني أنها رؤية

خاطئة .وه ا ال ينفي صحة دخول لك الشهر في تلك الليلة بحسب المعيارين الل ين تعتمدهما مدينة
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدخول الشهر القمريي أن يحدث االقتران بين الشمل والقمر قبل

غروب الشمل وأن يمكث الهالل في أفق مكة المكرمة لفترة ،وان كانت قصيرة جدا.

ومما يؤكد استحالة لرؤيةل هالل جمادى اآلخرة لمساا األحدل إجماع المتخصصين والمهتمين في

الع الم كله على عدم رؤيته في تلك الليلة ،وقد أورد شهاداتهم لالمشروع اإلسالمي لرصد األهلةل .إال
أن واحدا في والية أريزونا األمريكية ادعى أنه رآه وهو ما شكك في صحته المركز نفسه.
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أما في لمساا االثنينل الموافق لألول من جمادى اآلخرة ،بحسب تقويم أم القرى ،فقد شهد برؤية

الهالل عدد كبير من المتخصصين والمهتمين في أنحاا العالم ،ومنهم اثنان من المتخصصين
السعوديين ،ه ا م أن الوقت ال ي مكثه الهالل في تلك الليلة لم يكن طويال (ولم تعلن المحكمة

نتيجةَ طلبها رؤية هالل رجب).

والحاقا بالف لكة اللغوية التي بدأت بها المقال فقد ختمت المحكمةث العليا بيانها بعبارة فيها زيادة عن
المطلوب .فقد طلبت ترائي الهالل لمساا يوم االثنين 8203/2/49هو ليلة الثالثاا

 8203/2/03هول! ،والواضي أن إحدى العبارتين تغني عن األخرى .وربما كان سبب ه ا التزيد أن

ال ي صا البيان يريد و في جمعه بين االستخدام العربي المعهود واالستخدام الجديد و أن يوحي بأن

عمل المحكمة العليا يختلف عن العمل التقليدي للمجلل األعلى للقضاا!

له ا كله فرن الخروإ من ه ا المأزق المألوف يوجب التخلي عن المنهج التقليدي المعهود في إثبات

األهلة واالعتماد و بدال عن لك و على الوسائل العلمية الحديثة التي توفر الجهد وتقضي على الشك

وتجلب اليقين.

*الوطن (العدد 8203/2/82 ،)0435هو4339/2/9/م
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ف خطوة
ص ث
ن ْ
صيغ البيان ال ي طلبت فيه المحكمة العليا ترائي هالل شهر شعبان بلغة مختلفة شيئا ما عن لغة
بيانها األول ال ي طلبت فيه تحري هالل رجب .كما اختلف عن بيانها اك ،وعن البيانات التي كان
يصدرها المجلل األعلى للقضاا له ا الغرو ،شيئا قليال من حيث المحتوى (االقتصادية،
8203/2/41هو).
فقد صيغ بلغة حديثة لم تثستخدام فيها بعو المصطلحات اللهجية التي ال تستخدم في بيئات أخرى
وكثي ار ما تقود إلى اللبل .ومن أهمها مصطلي لبلدل ،كما أشرت إلى لك في مقاالت سابقة.
أما من حيث المحتوى فقد طلب البيان ترائي هالل شعبان لبالعين المجردة أو بواسطة المناظيرل.
وه ه خطوة غير مسبوقة ،واعتراف بوسيلة أخرى غير وسيلة لالعين المجردةل التي كان الترائي
المشروع يكاد يكون محصو ار بها.
وتضمن البيان رغبة المحكمة العليا من لجمي المترائين اإلنضمام (هك ا!) إلى اللجان المشكلة في
كونت بموجب قرار مجلل
المناطق له ا الغرول .وكان ه ا األمر من أصعب ما يواجه اللجان التي ِّ
الوزراا الصادر في 8281هو .لك أن ال ين يزعمون الخبرة في الترائي يتهربون دائما من االنضمام
إلى تلك اللجان ،حتى تلك التي ت هب لرصد األهلة من المواق التي ليرصدونل األهلة منها.
وم ه ه اللغة الجديدة والمحتوى ال ي ينبه عن توجه جديد إال أن ممارسة المحكمة لم تتغير ،كما
يبدو ،عن الممارسة المعهودة .ويتبين ه ا بوضوح من إدخالها لشهر جمادى اآلخرة ورجب وشعبان
ه ا العام.
فقد أعلنت أنه ل . . .ثبت بالرؤية دخول شهر جمادى اآلخرة له ا العام ليلة االثنين الموافق
 8203/2/8حسب تقويم أم القرى الموافق  45مايو 4339ل (الوطن8203/2/42 ،هو) .وكما بينت
في مقالي السابق (الوطن8203/2/82 ،هت) فرن تلك الرؤية ال يمكن أن تكون صحيحة .وهو ما
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يعنى أن أول ليلة من شهر جمادى اآلخرة ال بد أن تكون ليلة الثالثاا الموافق لو 8203/2/4هو،
بالرؤية الحقيقية.
ولم تثعلن المحكمة ،كما الحظت هناك ك لك ،بداية شهر رجب في حينه .لكننا نعرف من البيان
الجديد أنها أكملت شهر جمادى اآلخرة بناا على لالرؤيةل الخاطئة التي أثدخل بها الشهر .يضاف
إلى لك أن طلبها ترائي هالل رجب ليلة الثالثاا الموافق لو 8203/2/03هو كان يوافق ليلة ليست
مظنة للهالل .ويبين لك ما ورد في بيان الشي عبد اهلل بن مني ال ي أشرت إليه في مقالي السابق.
فقد ورد فيه (صحيفة الرياو8203/2/8 ،هو) أني لشهر جمادى الثانية أيامه ثالثون يوماع .تغرب
الشمل مساا االثنين الموافق ٠٣٤١/٦/٩٢هو الساعة سب وست دقائق ويغرب القمر قبل الشمل
عند الساعة ست وست وخمسون دقيقة أي قبل غروب الشمل بعشر دقائق وعليه فيكون يوم الثالثاا
تمام الثالثين لشهر جمادى الثانية ويكون يوم األربعاا أول يوم من أيام شهر رجبل.
وقد بين لالمشروع اإلسالمي لرصد األهلةل استحالة الرؤية في تلك الليلة .وكما أشرت في مقالي
السابق فرن طلب الترائي في ليلة ليست مظنة للرؤية هو ما يوق بعو الهواة في الوهم ويجعلهم
يشهدون برؤية هالل لم يهل بعد.
ولم تعلن المحكمة بداية شهر شعبان ك لك .وتشير الحسابات الفلكية أنه ال يمكن رؤية هالل شعبان
مساا األربعاا الموافق لو 4339/2/44م .وهناك ما يشبه إجماعا من المتخصصين والمهتمين من
أعضاا لالمشروع اإلسالمي لرصد األهلةل ال ين تراؤوا الهالل على أنهم لم يستطيعوا رؤيته بأية
وسيلة .ومن هؤالا عضو سعودي في لالمشروعل قرر أنه لم يستط أن يراه لبالمنظار المقرب،
وكانت السماا مغبرة ،وكان الهالل على ارتفاع أرب درجات تقريبال .كما أفاد عضو سعودي آخر
بأنه لحاول أن يرى الهالل الجديد (م عضو آخر في المشروع) لكنه لم يستط أن يراه ال بالعين
المجردة وال بالمنظارل.
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وتماثل هاتان الشهادتان الشهادات الكثيرة المتواترة من أعضاا لالمشروع اإلسالمي لرصد األهلةل
ال ين ينتشرون في أكثر دول العالم ويخرجون للترائي مستعينين بالمناظير المقربة في مجموعات
يفوق بعضها العشرات ،ويرصدون األهلة كل شهر.
وم

لك يبدو أن المحكمة أدخلت شهر شعبان ليلة الخميل الموافق لو4339/2/40م.

والسؤال اآلني ما األسال ال ي اعتمدت عليه المحكمة في إدخال شهر شعبان تلك الليلة؟ ومن
المعلوم أن تقويم أم القرى أدخل الشهر في تلك الليلة اعتمادا على المعيارين الل ين يعتمدهما،
وأشرت إليهما م اررا ،وهماي أن يحدث االقتران قبل غروب الشمل ،وأن يمكث الهالل في أفق مكة
المكرمة بعد غروب الشمل ولو لوقت يسير.
فهل اعتمدت المحكمة في إدخال شهر شعبان على معياري توقيت أم القرى؟ وأنا ال أدري ،لكنه يبدو
أنها لم تفعل لك .وربما كان سبب لك ما تسرب من أخبار ،لم تعلن عنها المحكمة ،تتلخ ،في
أن أربعة من المعروفين بالمبادرة بالشهادة شهدوا بأنهم أروا هالل شعبان ليلة الخميل.
ورشي أن هؤالا األربعة استجابوا لدعوة المحكمة في االنضمام إلى اللجان المشكلة له ا الغرو.
وكانوا بصحبة إحدى اللجان التي لم ير أحد من األعضاا المتخصصين فيها الهالل ال ي رآه هؤالا،
ال بالعين المجردة وال بالتلسكوبات.
وربما يرج السبب في قبول المحكمة العليا لشهادة هؤالا إلى أنها ال زالت تثق بهؤالا ِّ
وتزكيهم ،وهو
المثبت مقدم على النافيل .ويعني ه ا أنه إ ا تقدم
ما يجعلها تطبِّق القاعدة األصولية التي تقول لإن ث
شخ ،للشهادة بأنه رأى الهالل فرنها ال تلتفت إلى ال ين يقولون بعدم رأويتهم له .وتبقى المهمة
التالية أن ثيعدل لك الشاهد ثم تثقبل شهادته .وكنت أشرت في مقاالت سابقة إلى أن إعمال ه ه
القاعدة ربما ال يكون وجيها بسبب اختالف الوسيلتين المستخدمتين في الترااي .ومن المؤكد أن

الرؤية بالتلسكوب أدق وأصدق من الرؤية بالعين المجردة.
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ونعلم جميعا أن ه ه الممارسة سبق أن أوقعتنا في مخالفة الواق الطبيعي لألهلة مرات ال تحصى،
وجعلتنا موضوعا لنقد المسلمين لما يترتب على تلك الممارسات من مشكالت اقتصادية واجتماعية
وفكرية.
*الوطن (العدد 8203/1/1 ،)0442هو4339/2/03/م.
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هل ثبوت الهالل بالرؤية حكم تعبدي؟
كتب األستا نجيب يماني مقاال عنوانه لثبوت الهالل بالرؤية حكم تعبدي أكثر من كونه عقليال

(عكاظ 8203/1/2 ،هو) .وكان تعقيبا على مقال لي نشرته لالوطنل بعنوان لال جديدل .وما كنت
ألعقب على الزميل الكريم لوال أن رأيه ه ا منتشر على نطاق واس .

وخالصة رأيه أن ل . . .عامة أحكام الشريعة تعبدية وال يخرإ (إثبات الهالل بالرؤية) عنها .والحكم
التعبدي معناه االمتثال المطلق الخال ،هلل تعالى ل ات االمتثال من غير اشتراط وال انتظار لمعرفة

التحليل وال التعليل المنطقي له ه العبادةل.

لآكد وأدقل من الرؤية البصرية المجردة إال أننا مطالبون بأن
ل لك يرى أنه م أن الحساب الفلكي ث
نترااى الهالل بالعين المجردة حتى إن أوقعتنا في خطأ إدخال الشهر.
المقربة التي لم تكن معروفة في زمن الرسول
ولم يبين الزميل موقفه من ترااي الهالل بالمناظير
ِّ

صلى اهلل عليه وسلم .فهل ينطبق عليها رأيه ك لك؟

وينبغي أن أبين هنا أنني لم أطالب و ولم يطالب أحد غيري من المهتمين به ا الموضوع و باالستغناا
بالحساب الفلكي وترك الترااي .لك أن المطالبة باالستعانة بالحساب الفلكي والوسائل الحديثة

بدأت بعد استفحال تكرار الخطأ في إدخال أشهر العبادات الموسمية وخروجها.
للترائي ْ
أما ما أطالب به و ويطالب به المهتمون اآلخرون و فال يزيد عن وجوب الحيطة حتى ال نق مرة تلو

الحساب المدعين.
أخرى ضحايا لوهم الواهمين وحسابات ث
ومن المعاد القول إن الحساب الفلكي علم منضبط يمكن أن يستعان به لتحديد الليلة التي يمكن أن
يرى الهالل فيها .ويمكن أن يساعد ه ا التحديد في إرشاد المهتمين والهواة والمحتسبين إلى أفضل
موض وزمان لترائيه .وسيحد ه ا من المبادرات المتهورة التي نعرف بالتجربة أنها تكون دائما نتيجة

لتوهم رؤية الهالل.

أعود إلى مسألة أن ترااي الهالل لمسألة تعبديةل يقوم بها النال طاعة هلل ولرسوله .وال شك أن في

ه ا القول سدا لباب االجتهاد في ه ه القضية الدينية .ويخالف ه ا ما دأب عليه المسلمون من

اختالف تأويالتهم لكثير من اآليات الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة.

ولو اتب المسلمون ما يقوله الزميل العزيز لما أنتجوا لك التراث الفقهي الضخم ال ي ال يمكن أن

يوصف إال بأنه إنتاإ باهر لعقول لم تخلط بين النصو ،الدينية الكريمة التي يجب أخ ها بالقبول

والتصديق واالجتهادات التأويلية البشرية لتلك النصو ،الكريمة.
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ومن األمثلة التي سبق لي أن عرضتها الجتهادات فقهاا المسلمين التأويلية للنصو ،التعبدية ما

يخت ،بتحديد أوقات الصلوات الخمل .فقد حدد الرسول صلى اهلل عليه وسلم تلك األوقات بالوسائل
التي كان يعرفها الصحابة في وقته .لكن المسلمين و من القدم و لم يتوقفوا عند تلك الوسائل بل
اجتهدوا في االستعانة ببدائل لها تتفق م تطورهم العلمي .ومن لك استخدامهم لالمزاولل التي تحدد

أوقات الصلوات بعد اختراعها بدال من الوسائل القديمة .ويشهد ب لك أن المؤ نين في الوقت الحاضر
و في العالم اإلسالمي كله و ال يتحرون أوقات الصلوات بالوسائل التي حددها الرسول صلى اهلل عليه

اكز األبحاث الفلكية لتحديد تلك األوقات .ولم تكن
وسلم ،بل يستخدمون التقاويم التي تصممها مر ث
المملكة و من تأسيسها و استثناا من ه ا على الرغم من اشتهار علمائنا بالتمسك بحرفية النصو،

الدينية.

والمثال الثاني هو الزكاة .فلم يعد المسلمون يستخدمون األوزان والمكاييل التي وردت في األحاديث

النبوية الكريمة التي تحدد الزكاة .فلم يعودوا يستخدمون الصاع واإلردب وال راع والقيراط ،فهم

يستخدمون اآلن الكيلو والطن والمتر وغيرها من الوسائل الحديثة.

والمثال الثالث ال ي يبين أن النصو ،الكريمة إنما يقصد بها غاياتها ال حرفيتها ما يتعلق بوسائل

النقل التي تستخدم للحج.

ولو سرنا بموجب ما يقوله الزميل يماني لكنا متعبدين بال هاب إلى الحج مشيا على األقدام أو على
ظهور الجمال ،احتجاجا بقوله تعالىي لوأ ِّ ن في النال بالحج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأتين
من كل فج عميقل (سورة الحجي  .)٩٢فهل يرى الزميل الكريم أننا مطالبون اآلن بال هاب إلى الحج
بهاتين الوسيلتين فقط ألننا متعبدون به ا الن ،الكريم؟

إن االقتصار على الحرفية في فهم النصو ،الكريمة ال بد أن يؤدي إلى إعنات المسلمين وغمرهم

بالمشكالت التي ُّ
تجد بسبب تغير األزمان وتطور المعارف .وهو يلغي من تراث المسلمين لك
االهتمام الفقهي المبدع المسمى بو لعلم المقاصدل ال ي أسهم في التيسير على المسلمين عن طريق
تأويل النصو ،الكريمة بما يتناسب م التطورات المجتمعية والعلمية واالقتصادية التي حدثت في

تاريخهم.

أما لو اتبعنا ما يقوله الزميل العزيز فرن المكان المالئم الوحيد لوسالم سيكون البيئة الصحراوية

للجزيرة العربية عند ظهور اإلسالم ،وهي التي استمرت إلى أواخر القرن الراب عشر الهجري.
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وهناك أمر يجدر الت كير به هنا و وقد عرضت له في ما كتبتثه عن ه ا الموضوع .ويتلخ ،في أن
األحاديث الشريفة التي ثيحتج بها على وجوب الرؤية البصرية أثخ ت مقطوعة عن سياقها ال ي وردت
فيه.
وتبيِّن تلك السياقات أن حث الرسول صلى اهلل عليه وسلم على عدم الصيام وعدم الفطر إال بعد

التثبت من دخول الشهر .وكان
التحقق من رؤية الهالل إنما يعني فقط إيجابه صلى اهلل عليه وسلم
َ
لك بسبب أن بعو الصحابة رضوان اهلل عليهم كانوا يحتاطون لشهر رمضان فيتقدمونه بيوم أو
يومين.

ل لك يمكن أن تؤول تلك األحاديث الشريفة ال على أنها إيجاب لترائي الهالل بالعين المجردة بل
إيجاب للتثبت من دخول الشهر بالوسيلة المتاحة .وكانت الرؤية البصرية المباشرة هي الوسيلة
المتاحة للصحابة رضوان اهلل عليهم .وه ا ما يجعل من الممكن اآلن التثبت من دخول الشهر بأية

وسيلة ممكنة ومتوفرة للمسلمين.

وال يمك ن أن يعد استخدام وسيلة جديدة للتثبت من هالل الشهر عصيانا لرسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،كما ال يمكن الحكم على أن ترائيه بوسائل جديدة ليل تعبدا هلل تعالى.
*الوطن (العدد 8203/1/85 ،)0400هو 4339/1/2/م.
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شهود االقتران
أشرت في مقال سابق إلى أن أحد المشهورين لبرؤيةل األهلة يستخدم لالحسابل لمتابعة منازل القمر.
فهو ِّ
ووصفت طريقة
يحدد إن كان الهالل سيمكث بعد غروب الشمل ،ويحدد ارتفاعه لوسط الشفقل.
ث
الرصد التي ينتهجها بولالبدائيةل ،اعتمادا على ما قاله في مقابلة صحفية ،ولقاا مطول م إحدى

القنوات التلفزيونية .وأشرت إلى التناقو بين األخ بشهادته التي تعتمد لالحسابل وتجاهل الحسابات
العلمية التي تصدرها الجامعات السعودية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
استخدام ه ا لالرائيل الطرق الحسابية االنطباعَ السائد بأن لالرؤية البصرية المجردةل تعني
ويخالف
ث
أن ِّ
نظره إلى األفق الغربي بعد غروب الشمل بحثا عن الهالل .لك أنه يستخدم
يوجه أي إنسان َ
طرقا خاصة به مصطنعة تبتعد عن الطريقة البسيطة في الترائي .ومما يدعو إلى التساؤل أن يأتي

المبادرون بالشهادة بالرؤية غالبا من المنطقة التي ليرصدل منها ه ا لالرائيل.
وقد تبين أن ه ا لالرائيل المزمن ال يعمل وحده ،فهو واحد من مجموعة تدعي معرفة لالحساب
الفلكيل ،وتث ُّ
عد و قبل كل رمضان و لحساباتل ِّ
غروب الشمل وغروب الهالل ومدةَ مكثه
تحدد فيها
َ
بعد غروبها.

وتخالف ه ه لالحساباتل و دائما و لالحسابات الفلكيةل التي ينجزها المتخصصون في الفلك في المراكز
العلمية ،كالجامعات السعودية ،ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياو ،وغيرها.
العجب إ ا عرفنا سبب ه ه الحسابات الخاطئة .فيسمي أحد المتخصصين السعوديين
ويزول
َ
المنتمين إلى تلك المجموعة بولشهود االقترانل ،لك أنهم يتبعون طريقة حسابية ميكانيكة تتمثل في

أنهم يعرفون ل . . .مسبقا ان االقتران سوف يحصل قبل غروب الشمل ،ثم يحسبون الفارق الزمني
بين لحظة االقتران ولحظة غروب الشمل (في المكان ال ي يرصدون فيه) بحيث (أن) كل ثالث
ساعات تعني ارتفاع الهالل درجة فوق االفق والدرجة تعني تأخر القمر بعد غروب الشمل لمدة
ارب دقائق وهك ا . . .ل.
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وه ا لالحسابل هو ال ي يوق هؤالا في الوهم فيترااى لهم أن هناك هالال فوليشهدونل برؤيته
واهمين.
وا ا ما أثخ بشهادة هؤالا فسيوقعوننا و ال محالة و في ارتكاب خطأ إدخال شهر رمضان مساا
الخميل الموافق 8203/1/49هو.
وبيان ل ك أن لاالقترانل سيحدث عند الواحدة وثالث دقائق من ظهر يوم الخميل بتوقيت المملكة.
وبما أن الشمل ستغرب في الرياو و غير البعيدة عن المنطقة التي يأتي منها أشهر المبادرين
بالشهادة بالرؤية في غير وقتها و عند الساعة السادسة وثالث وعشرين دقيقة فسيكون الفارق بين
االقتران وغروب الشمل خمل ساعات وعشرين دقيقة تقريبا .واعماال للمعادلة التي يستخدمها هؤالا
فسيكون القمر مرتفعا فوق األفق بعد غروب الشمل بأقل من درجتين تقريبا .ولما كانت كل درجة
تعني تأخر القمر بعد الشمل بأرب دقائق فيعني ه ا أن الهالل سيمكث فوق األفق لك المساا ما
يقرب من سب دقائق!
والواضي أن ه ا لالحسابل ال يقيم وزنا لبعو المعطيات العلمية األخرى إلى جانب معيار
لاالقترانل .وهي معطيات تؤثِّر تأثي ار مهما ينتج عنه غروب القمر في تلك الليلة قبل غروب الشمل
بثالث دقائق في أفق مكة المكرمة.
وتخالف ه ه لالحسابات البدائيةل الحسابات الفلكية الموثوقة التي صدرت عن المراكز الفلكية العلمية
في داخل المملكة وخارجها.
وا ا اكتفينا ببعو الجهات السعودية والخليجية التي أصدرت تلك الحسابات الموثوثة يمكن اإلشارة
إلى الكتاب ال ي أصدرته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بعنوان لوض

األهلة لعام

 8203هول ،من إعداد ثمانية من المتخصصين السعوديين فيها .ومما قاله رئيل المدينة في تقديمه
للكتابي ل . . .وعليه فال وجود و بر ن اهلل تعالى و لألخطاا في الحسابات الفلكيةل (.)5،
ويتضمن الكتاب رصدا لغروب الشمل والقمر ألشهر السنة كلها في ست مدن سعودية ،هي مكة

المكرمة والمدينة المنورة والرياو وبريدة وتبوك وحائل .وبه ا يغطي المملكة تغطية تكاد تكون وافية.
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ويتبين من رصد الكتاب لمواقيت غروب الشمل والقمر مساا الخميل ومساا الجمعة في تلك المدن

أن القمر سيغيب عنها كلها قبل غروب الشمل بما يتراوح بين ثالث دقائق وأرب دقائق ،باختالف
المدن.
فهو سيغرب عن أفق مكة المكرمة ،مثال ،لقبل الشمل بثالث دقائقل .وه ا ما يجعل رؤيته

مستحيلة .أما مساا الجمعة فسيمكث أربعين دقيقة بعد غروب الشمل .ل لك سيكون السبت أول يوم

من شهر رمضان الكريم.
ونشر الدكتور حسن باصرة ،رئيل قسم الفلك والفضاا في جامعة الملك عبد العزيز بجدة ،مقاال
عنوانهي (حاالت الهالل على األفق الغربي) بين فيه أن القمر سيشرق ل . . .في يوم الخميل 49
شعبان  . . .قبل الشمل في مكة المكرمة بحوالي  80دقيقة (قبل االقتران) ،ويكون ارتفاعه عن
األفق الشرقي لحظة شروق الشمل حوالي  4.5درجة ،ونتيجة لحركته التقهقرية فان اقترانه
(المركزي) بالشمل سيكون بعد الظهر .وم استمرار تقهقره فانه البد أن يتخلف عن الشمل عند
غروبها ،لكن بسبب ميل المسارات ،وبسبب أن مسار القمر جنوبي بالنسبة للشمل ،فرن القمر
سيغرب قبل الشمل بحوالي دقيقتينل.
ويوافقه الدكتور على شكري ،رئيل قسم الفيزياا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في
( 820/1/82هو)ي مؤكدا أن ل . . .من االستحالة رؤية الهالل بعد مغيب الشمل لعدم وجوده فوق
األفق( ،ل ا لن يكون) (يوم الجمعة) فلكياع غرة شهر رمضان بل تكملة شعبانل.
وه ا ما ورد في بيان الشي عبد اهلل بن مني (الرياو8203/2/8 ،هو) ال ي أشرت إليه في مقالين

سابقين.

ويتفق لالمشروع اإلسالمي لرصد األهلةل م ه ه الحسابات فيؤكد استحالة رؤية الهالل مساا
الخميل في المملكة.
له ا كله ينبغي أن تتحقق المحكمة العليا من ادعاا الرؤية في لك المساا و خاصة إن كان مدعوها
أولئك ال ين يتبعون طرقا غير دقيقة في رصد القمر ،وأن تسأل عن الصلة بين من يدعي الرؤية
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وأولئك لالحسابل .ويمكن أن تستأنل بالتجارب الكثيرة السابقة التي بادر فيها أولئك بالشهادة في ليلة
غاب فيها الهالل قبل غروب الشمل ،أو أن ارتفاعه فوق األفق ال يسمي برؤيته.

*الوطن (العدد 8203/1/44 ،)0423هو4339/1/80/م.
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ونجحت المحكمة العليا
نجحت المحكمة العليا في أول اختبار لها في ما يخ ،إثبات دخول األشهر القمرية بطريقة
علمية صحيحة .وتمثل ه ا النجاح في إدخال شهر رمضان المبارك بطريقة اعتمدت فيها تفعيل

لالئحة تحري رؤية هالل أوائل الشهور القمريةل الصادرة بقرار مجلل الوزراا رقم  820وتاري

8281 / 1 / 44هو ،وهي التي لم تفعل من قبل .ويوجب ه ا النجاح تهنئة المحكمة ،ممثلة
برئيسها وأعضائها و على ه ا اإلنجاز غير المسبوق ال ي طالما تطل إليه المسلمون.

وكانت بداي ة التغيرات الجديدة في العمل به ا الخصو ،قد بدأت معالمها من أن أصدرت
المحكمة بيانها ال ي طلبت فيه ترائي هالل شعبان .إ طلبت ترائيه و وألول مرة و عن طريق

المناظير الفلكية ،إلى جانب العين المجردة.

سابقيه من
وكررت لك في إعالنها عن طلب ترائي هالل رمضان .وهو البيان ال ي تطور عن
ْ
حيث اللغة ،وبرشارته إلى التكليف الملكي السامي به ه المهمة ،وباإلشارة إلى قرار مجلل الوزراا

ال ي كان من بنوده استخدام المقربات الفلكية لرصد الهالل .وهي به ا العمل تزيل من أ هان
النال لبسا راسخا مقتضاه أن الرؤية بالعين المجردة هي الوسيلة الوحيدة لصحة الرؤية.

كما طلبت من المترائين بالعين المجردة االنضمام إلى اللجان العلمية والشرعية المكلفة بالترائي.
وكانت ه ه المشكلة عائقا أمام تلك اللجان؛ لك أن بعو لالمترائينل يعملون بمعزل عنها ثم

يشهدون برؤيتهم الهالل ويوقعون المجلل األعلى للقضاا في مأزق يتمثل في تعارو ه ه الرؤية
المتعجلة الواهمة م شهادات اللجان العلمية والشرعية بعدم رؤية الهالل .وكان ه ا هو السبب

الرئيل في إدخال الشهر واخراجه على الرغم من عدم وجود الهالل .لك أن المجلل األعلى

للقضاا كان ثيعمل القاعدة األصولية التي تقول بولأن المثبت مقدم على النافيل .ويعني ه ا قبول
شهادة هؤالا الشهود المثبتين وصرف النظر عن التقارير العلمية النافية للرؤية.
وكان من ثمار انضمام لالمترائين المشهورينل بالرؤية إلى ه ه اللجان أن أحدا منهم لم يجرؤ على

الشهادة برؤية الهالل في حضور عدد من المتخصصين المزودين بمراصد بالغة الدقة .وكان
أبرز هؤالا برفقة لجنة ترصد في المكان ال ي يرصد منه ،ولم يشهد مساا الخميل أنه رآه.

ويشاع أن بعو لالمترائينل ال ين لم ينضموا إلى اللجان لشهدوال بأنهم أروا الهالل مساا الخميل!

لكن المحكمة العليا كانت عند األمل بها فلم تقبل لشهادتهمل.

واألم ل أن تستمر المحكمة الموقرة على ه ه الدرجة العالية من المهنية الفقهية التي جنبتنا
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االضطراب والنزاع المعهودين في مثل ه ه المناسبات.

ومما يبشر بخير أن عدم إدخال شهر رمضان المبارك ليلة الجمعة واإلعالن عن أن يوم السبت

هو األول من شهر رمضان كان متوافقا م ما حدث في أكثر الدول اإلسالمية .وه ا إنجاز يجب

أن يشار إليه .لك أن للمملكة مكانة ال تدانى عند المسلمين ،وهم يحبون أن يقتدوا بها ويعملوا

بموجب القرار ال ي تصدره.

وكان كثير من المسلمين ،سواا في بالدهم األصلية ،أو في بالد المهجر ،يتبعون المملكة في

الصيام والفطر .وكانت تحدث مشكالت كثيرة بسبب أن القرار الصادر عن المملكة يختلف في
كثير من األحيان عما يصدر في تلك البلدان .ومن تلك المشكالت ما نعرفه جميعا من انشقاق

كثير من األثسر التي يصوم بعو أفرادها تبعا للمملكة وبعضهم يصوم تبعا لما يعلن في بلده.

وكانت ق اررات الصوم والفطر المبكرة في المملكة تتسبب في مشكالت للسعوديين أنفسهمي فبعو
المنتمين إلى بعو الم اهب اإلسالمية األخرى ال يصومون وال يفطرون تبعا لما تعلنه الدولة

ألنهم يرون أن تلك اإلعالنات تخالف الواق

الطبيعي للهالل (وه ا صحيي في كثير من

األحيان).

كما كان لك يتسبب في مشكالت للسعوديين في الخارإ؛ إ يتعرضون للسخرية واأل ى من بعو
المسلمين .ومن لك ما رواه أحد الطالب في إحدى المدن البريطانية لما وق للسعوديين حين
جااوا يوم عيد الفطر ليصلوا صالة العيد في إحدى السنوات فاعترضتهم مجموعات من جنسيات

إسالمية أخرى وأرادت منعهم م ن الصالة ،وحدث بينهم نزاع تطور إلى التشابك باأليدي والتقا ف
بالمصاحف ،ولم تحجز بينهم إال الشرطة المحلية!

ومما يشهد بصواب قرار المحكمة العليا أن أحدا لم ير الهالل مساا الخميل في العالم اإلسالمي

كله و كما تبين لك التقارير التي نشرها لالمشروع اإلسالمي لرصد األهلةل .وهو ما يتماشى م

الحساب الفلكي ال ي أعلنته المراكز العلمية العالمية بأن الهالل سيغرب قبل الشمل بدقائق .وه ا

يعني أنه لن يكون هناك هالل ليرى.

ويمثل ه ا برهانا ساطعا على دقة الحسابات الفلكية العلمية .ل لك ينبغي على المتشككين في

دقتها أن يتخلوا عن ه ا التشكك.

وم الثناا المستحق على المحكمة العليا التي أنجزت ه ا القرار الصائب على الرغم من حداثة

تكوينها إال أن هناك بعو الملحوظات التي ينبغي أن تتالفى في المرات القادمة.

وأول الملحوظات أن المحكمة استشهدت في قرارها بقوله صلى اهلل عليه وسلمي لصوموا لرؤيته
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وأفطروا لرؤيته فرن غم عليكم فأكملوا العدةل.
ويوحي ه ا االستشهاد بأن هناك سببين لعدم ثبوت دخول شهر رمضاني األول هو لعدم ثبوت
هالل شهر رمضان ه ه الليلةل ،والثاني يمكن أن توحي به عبارة لفرن غم عليكمل في الحديث
الشريف ال ي استشهدت به المحكمة.
إ توحي بأن سبب عدم ثبوت رؤية الهالل هو وجود حائل من سحاب أو غيره من من رؤيته .وه ا
خالف الواق  .والمشكل في تضمين ه ه العبارة أن بعو المناوئين لالستئنال بالحساب الفلكي في
نفي الرؤية ربما يزعمون بأن ال ي من من دخول الشهر لم يكن كون الهالل غرب قبل الشمل بل
هو وجود حائل حجبه عن المترائين ،ولوال ه ا الحاجب لرأوه.
إن الدقة اللغوية مطلوبة في مثل ه ا البيان .فهي وسيلة للوضوح ،كما أنها وسيلة لتثقيف النال
باألسباب الموجبة للقرار.
وهناك ملحوظات أخرى أتركها لمقال آخر.
*الوطن (العدد 8203/9/2 ،)0452هو4339/1/42/م.
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كان ابن تيمية محقا
أي ابن تيمية عن لالحسابل ،في المجلد الخامل والعشرين من فتاواه ،أم ار
وجدت حين قرأت مجددا ر َ
جديدا لم ألحظه من قبل ،ولم يلحظه غيري و على حد ما قرأت .إ تبين لي أن هناك أسبابا

موضوعية وجيهة وراا رفضه الحاسم لولالحساب الفلكيل في إثبات دخول الشهر.
فقد عرو ألربعة أنواع من لالحسابل ،هيي
8و ما هب إليه لقوم من فقهاا البصريينل في تقدير الحساب بمنازل القمر.
فكانوا ل . . .يحسبون مسيره في لك الشهر وليرليه ،وليل ألحد منهم طريقة منضبطة أصالع ،بل أية
طريقة سلكوها ،فرن الخطأ واق فيها ، . . . ،وقد سلكوا طرقعا كما سلك األولون منهم من لم يضبطوا
سيره إال بالتعديل ال ي يتفق الحساب على أنه غير مطرد ،وانما هو تقريب مثل أن يقالي إن رؤي
صبيحة ثمان وعشرين فهو تام ،وان لم ير صبيحة ثمان فهو ناق ،،وه ا بناا على أن االستسرار
لليلتين ،وليل بصحيي ،بل قد يستسر ليلة تارة ،وثالث ٍ
ليال أخرىل.
لوه ا  . . .بناا على أن (الهالل) كل ليلة ال يمكث في المنزلة إال ستة أسباع ساعة ،ال أقل وال
أكثر ،فيغيب ليلة الساب نصف الليل ،ويطل ليلة أربعة عشر من أول الليل إلى طلوع الشمل ،وليلة
الحادي والعشرين يطل من نصف الليل ،وليلة الثامن والعشرين إن استسر فيها نق ،واال كمل،
وه ا غالب سيره ،واال فقد يسرع ويبطهل.
4و والنوع الثاني يعتمد العاملون به ل . . .على رؤيته بالمشرق قبل االستسرار ،فيوجبون استس ارره
ليلتين ،ويقولوني أول يوم يرى في أوله فهو من الشهر الماضي ،واليوم يكون اليوم ال ي ال يري في
طرفيه ،ثم اليوم ال ي يرى في آخره هو أول الشهر الثاني ،ويجعلون مبدأ الشهر قبل رؤية الهالل،
م العلم بأن الهالل يستسر ليلة تارة ،وليلتين أخري ،وقد يستسر ثالث ليالل.
 0و والنوع الثالث يعتمد على لاالقترانل بين الشمل والقمر من حيث حسابل . . .االستسرار واإلبدار

ال ي هو االجتماع واالستقبال . . . ،والحساب يعبرون باألمر الخفي من اجتماع القرصين ال ي
هو وقت االستسرار ،ومن استقبال الشمل والقمر ال ي هو وقت اإلبدار ،فرن ه ا يضبط بالحسابل.
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ول. . .الحاسب غاية ما يمكنه إ ا صي حسابه أن يعرف مثال أن القرصين اجتمعا في الساعة

الفالنية ،وأنه عند غروب الشمل يكون قد فارقها القمر ،إما بعشر درجات و مثال و أو أقل ،أو أكثر.
. .ل .ويدخل في ه ا النوع تحديد الدرجة التي يمكن أن يرى الهالل عندها.

2و والنوع الراب تقويم ثينسب إلى اإلمام جعفر الصادق ،وينفي ابن تيمية صحة ه ه النسبة .ويقوم
على قواعد منها اعتماد ل . . .أن راب رجب أول رمضان ،أو على أن خامل رمضان الماضي أول

رمضان الحاضرل .وعلى حديث يرى عدم صحته بلفظي ليوم صومكم يوم نحركمل .ويوجب أكثر

تاما ،ويمنعون أن يكون تسعة وعشرينل .كما يقوم على لكبلل السنين
العاملين به لأن يكون رمضان ع
فيكون بعضها  055يوما.

ويرفو ابن تيمية ه ه األنواع كلها .والمأخ الجام ال ي يأخ ه عليها أنها تخالف واق الهالل

أحيانا.

وتتبين وجاهة موقف ابن تيمية حين نتأمل في ه ه األنواع؛ فالنوعان األول والثاني يقومان على ما

يمكن أن يسمى بولعلم الفلك الشعبيل ال ي يقوم على المالحظة ووض بعو القواعد التقريبية غير
الواضحة المبنية عليها .وه ا ما يجعلهما معرضين للخطأ.

أما النوع الثالث فيقوم على رصد لاالقترانل ثم حساب الزمن الفاصل بينه وبين غروب الشمل

والتنبؤ ،بناا على لك ،بالحال التي سيكون عليها الهالل.

ويقوم النوع الراب على حساب رياضي بحت ،وقواعد تطبق بمعزل عن الواق الطبيعي للقمر.

وقد برهن واق القمر مساا الخميل 8203/1/49هو على صحة موقف ابن تيمية في تخطئته

للنوعين الثالث والراب .

وكنت عرضت في مقالي (شهود االقتران) لنوع شبيه بالنوع الثالث يعمل به األستا محمد الروضان

الفارق الزمني بين االقتران وغروب الشمل ،بأن القمر
الشايعي ،مثال .فقد تنبأ ،نتيجة لحسابه
َ
سيغرب بعد غروب الشمل وسيمكث سب دقائق بعدها .وكان واق القمر يخالف ه ا الحساب ألنه
غرب قبل الشمل بدقائق في الدول اإلسالمية كافة.

أما النوع الراب فأحد أمثلته الحديثة الجدوا ثل لالحسابيةل التي صنعها أحد الفضالا ألربعة آالف
وخمسمائة سنة تبدأ بالسنة األولى للهجرة حدد فيها أوائل الشهور اعتمادا على القواعد التي كرها
ابن تيمية نفسها .وحدد في أحد تلك الجداول أن أول رمضان ،ه ه السنة ،هو يوم الجمعة .وكان

ه ا مخالفا لواق الهالل ك لك.
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وخالصة األمر أن رأي ابن تيمية المتشدد في عدم األخ بولالحسابل كان عن معرفة دقيقة بعدم دقة
أنواع لالحسابل المعروفة في زمنه ،وهي كلها معرضة للخطأ في تحديد أوائل الشهور.
والسبب الرئيل لكونها معرضة للخطأ أنها كلها ال تعنى إال بحركة القمر ،أو بحركته وحركة
الشمل ،وتغفل عن ارتباط ظهور الهالل باألرو.
ويعود إغفال أثر األرو إلى أن المعرفة البشرية كانت و إلى القرن السادل عشر الميالدي و ترى أن
األرو ثابتة .وهو ما يراه ابن تيمية نفسه.
وقد غيرت ثورة كوبرنيكل العلمية ،ومبدؤها أن األرو تاب للشمل يدور حولها ،ه ه المعرفة إلى
األبد .ونتيجة له ا التغير صار من الممكن رصد تأثير األرو المتمثل في تأثير خطوط العرو
على ظهور الهالل أو عدمه.
وتجب اإلشارة هنا إلى أن موقفه الوجيه ضد األنواع الحسابية المعروفة في زمنه يجب أال يستخدم

حجة في رفو الحساب الفلكي المعاصر ال ي تجاوز المآخ الجوهرية التي عرضها وعارو بسببها
االعتداد بولالحسابل في إثبات دخول الشهور القمرية.

إن تعميم رأي ابن تيمية عن تلك األنواع الحسابية القديمة على الحساب الفلكي العلمي المعاصر

خطأ علمي واضي .وهو يدل على عدم فهم رأيه فهما صحيحا وعدم فهم تلك األنواع من الحساب
في المقام األول.
* الوطن (العدد 8203/9/43 ،)0421هو4339/9/83/م.
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ملحوظات أخرى
أوردت في مقالي لونجحت المحكمة العليال ملحوظة أولى على بيان المحكمة العليا عن دخول شهر
رمضان المبارك ه ا العام .وأضيف هنا ملحوظات أخرى.
والملحوظة األولى أن البيان أشار إلى أن هالل شعبان ثبت بولالرؤيةل ليلة الخميل الموافق لألول من
شعبان  8203هو ،حسب تقويم أم القرى .وكنت أشرت في مقال سابق إلى أن ه ه الرؤية ال يمكن أن
تكون صحيحة ألسباب منها أن القمر كان على ارتفاع منخفو ال يسمي برؤيته ،وأن أحدا لم يره
باستثناا أحد أعضاا لالمشروع اإلسالمي لرصد األهلةل في مدينة توسان بوالية أريزونا األمريكية.
وهي رؤية شكك في صحتها المتخصصون.
الشهود األربعة ال ين شهدوا برؤيته في تلك الليلة ،واعتمدت المحكمة شهادتهم ،الفلكيون
وقد خالف
َ
المتخصصون ال ين كانوا يرصدون الهالل بالمناظير المقربة في المكان نفسه ،ولم يستط جم من
طلبة العلم والمهتمين الحاضرين هناك رؤيته ال بالعين المجردة وال بالمناظير المقربة .وصرح بعو
المتخصصين السعوديين اآلخرين ال ين كانوا يرصدونه في تلك الليلة بعدم رؤيته.
وأحدث قرار إدخال شعبان في تلك الليلة بلبلة ال لزوم لها .فقد بدأ كثير من بلدان المسلمين شعبان
ليلة الجمعة .وهو ما جعلها ُّ
الثامن والعشرين
تعد الخميل8203/1/49 ،هو و بحسب تقويم أم القرى،
َ
منه ،بدال من لك.

اليوم الثامن والعشرين من شعبان في المملكة
ولو اعتمدت الرؤية البصرية الصحيحة لكان لك
َ
ك لك ،وهو ما سيجعل شعبان تسعا وعشرين يوما.
وهناك ملحوظة أخرى تتعلق باإلعالن عن تحري الهالل مساا التاس والعشرين من الشهر بصورة
تلقائية .ويمكن أن يكون ه ا مقبوال إن كانت المحكمة ال تزال تنظر إلى الحساب الفلكي نظرة
متوجسة .أما إن كانت تثق به فال حاجة لوعالن عن تحري الهالل مساا التاس والعشرين إن قررت
الحسابات الفلكية عدم وجوده فوق األفق.
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العامل
وكان اإلعالن ال ي ال يعتد بما تقوله الحسابات الفلكية عن عدم وجود الهالل فوق األفق
َ
األسال في دف بعو الهواة إلى المبادرة إلى تحريه ثم توهم رؤيته.
وتعود ج ور كثير من المشكالت المتعلقة برثبات دخول شهر رمضان المبارك إلى لالئحة تحري
رؤية هالل أوائل الشهور القمريةل الصادرة بقرار مجلل الوزراا رقم  820وتاري 8281 /1/44هو،
المبني على قرار هيئة كبار العلماا المؤرخ في 8230/5/82هو ال ي صيغ في نقاط ست بطريقة
تعطي األولوية للترائي بالعين المجردة.
فم أن لك القرار يتضمن عدم الممانعة في إنشاا مراصد تساعد على تحري رؤية الهالل (الفقرة
 )8إال أنه ِّ
يقدم لالرؤية بالعين المجردةل ،فعال ،على الرؤية بالمراصد .فقد قدمت الرؤية بالعين
المجردة في الترتيب (الفقرة ،)4وجاا الن ،على األخ بالرؤية بالمراصد في الفقرة الثالثة .وال يقف
األمر عند ه ا الحد ،بل توحي صياغة الفقرة الثالثة بعدم االطمئنان للرؤية بالمراصد .لك أنها
اشترطت أن تكون الرؤية بها لحقيقيةل ،وهو ما يوحي بتخوف الهيئة الموقرة من عدم دقة المراصد
ْ

الفلكية.

السبب الرئيل ال ي يؤدي دائما إلى إدخال الشهر بالرغم من عدم وجود الهالل
وتتضمن ه ه الفقرة
َ

فوق األفق .وأعني به مبدأ أن لالمثبت مقدم على النافيل ال ي أشرت إليه م اررا .فيساوي ه ا المبدأ
بين العين المجردة والمرصد من حيث كونهما أداتين لرصد الهالل على الرغم من التفاوت بينهما في
كفااة الرصد ال ي يميل و من غير شك و إلى جانب المرصد.
وتتضمن الفقرة الرابعة أن ثيطلب من المراصد لتحري رؤية الهالل في ليلة مظنته ،بغو النظر عن
احتمال وجود الهالل من عدمهل .وينب المشكل في ه ه الفقرة من تعريف الليلة لمظنةل الهالل .إ

تعرفها بأنها الليلة التي توافق مساا التاس والعشرين من الشهر بغو النظر عن إمكان وجود الهالل
ِّ
فوق األفق من عدمه .وبه ا ال يعدو تعريف الليلة لمظنةل الهالل أن يكون من بقايا الفترة الماضية
التي ال تعترف باستخدام الطرق الحديثة في رصد الهالل.
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ومن البين أن الحسابات الفلكية العلمية المنضبطة تؤكد في بعو األشهر أنه ال يوجد هالل ليترااى
في مساا التاس والعشرين ،وهو ما يجعل الترائي حين اك إضاعة للوقت أو سببا للوقوع في الوهم.
وكما كتبت م ار ار فرن طلب ترااي الهالل في ليلة تقول الحسابات الفلكية العلمية بعدم وجوده فوق
األفق كان السبب وراا الق اررات الخاطئة كلها التي اتُّخ ت في السابق بردخال الشهر خطأ واحداث
البلبلة المعهودة.
ويكمن السبب الرئيل في ه ه البلبلة التي ال لزوم لها في أن هيئة كبار العلماا الموقرة ال تعترف بما
تقوله الحسابات الفلكية عن وجود الهالل من عدمه .وه ا امتداد تاريخي لرأي ابن تيمية في ه ه
المسألة ِّ
وعده الرأي ال ي ال يمكن مخالفته.
وختمت الهيئة الموقرة قرارها بعبارة الفتة للنظر تن ،على أن الموافقة على نقاط البيان الست
مشروطةي بول . . .أن تكون الرؤية بالمرصد أو غيره ممن تثبت عدالته شرعاع لدى القضاا كالمتب ،
وأن ال يعتمد على الحساب في إثبات دخول الشهر أو خروجهل.
وتوحي العبارة ،إلى جانب تأكيدها على عدم األخ بالحسابات الفلكية ،بوجوب خضوع المتخصصين
ال ين يرصدون الهالل إلجرااات التزكية المتبعة للشهود بالرؤية بالعين المجردة ال ين ربما ال يكونون
معروفين ،م أن هؤالا المتخصصين موظفون معروفون في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
والجامعات السعودية ،وعددهم كبير ،وموثوقون ابتداا.
كما توحي بوجوب هاب هؤالا بصفتهم أفرادا إلى المحكمة إلثبات شهادتهم بالطريقة المتبعة في
إثبات شهادة الشهود بالرؤية المجردة ،م الفارق بين الحالين.
واألمل أن تنظر المحكمة العليا الموقرة في ه ه الملحوظات ،وأهمها مراجعة الئحة تحري األهلة،
وأن تصلحها لكي تكون دستو ار يضمن أن يكون عمل المحكمة علميا في التعامل م ه ا األمر
المهم .واألمل اآلخر أن يكون قرارها صائبا في إثبات هالل شوال ه ه السنة ك لك!
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وأكرر في الختام أن قرار المحكمة الموقرة الصائب في إدخال رمضان ه ا العام بطريقة علمية كان
مصدر ارتياح في الداخل وعند كثير من المسلمين في الخارإ ،وهو ما ينبغي أن تحر ،عليه في
ق ارراتها الموفقة القادمة.
* الوطن (العدد 8203/9/42 ،)0425هو4339/9/82/م.
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اختالف الفلكيين
يردد المناوئون لالستعانة بالحساب الفلكي في تقرير دخول األشهر الهجرية و ورمضان خاصة و أن

الفلكيين يختلفون في تحديد بداية الشهر ،وه ا ما يشكك في دقة حساباتهم.

وأود أن أبيِّن هنا أن ه ه المقولة ليست صحيحة .فال خالف بين الفلكيين المتخصصين على حساب
األوضاع التي يكون عليها القمر في أية ثانية من ليل أو نهار .ويمكن ألي مستخدم لونترنت أن
يجد مواق كثيرة مرتبطة بمراكز علمية موثوقة يمكنه من خالل تحديد درجات الطول والعرو للمكان

ال ي يكون فيه أن يعرف وض القمر منظو ار إليه من لك المكان .يضاف إلى لك أن الفلكيين

المتخصصين يجمعون على تحديد وقت االقتران بين الشمل والقمر وهو ما يمثل بداية الشهر

الطبيعي.

وال يعدو ما يبدو لاختالفا بين الفلكيينل أن يكون إما نتيجة لخطأ الطريقة التي يستخدمها بعو

لالهواةل ،أو لمعايير مختلفة يضعها بعو الفلكيين.

فمن الطرق الخاطئة التي تقود إلى االختالف ما سبق أن عرضت له عند حديثي عن حساب بعو
لالهواةل للوض ال ي سيكون عليه القمر عند غروب الشمل و لك بحساب الزمن الفارق بين االقتران

وغروب الشمل من غير اعتبار ألية معطيات أخرى ،ثم يقررون إن كان القمر سيغرب قبل الشمل
أو بعدها ،وما الزمن ال ي سيمكثه فوق األفق بعد غروب الشمل إن غرب بعدها .ويمثل ه ا النوع

من الحساب أكثر األنواع إحداثا للبلبلة.

كما ينتج ما يبدو لاختالفا بين الفلكيينل عن اقتصار بعو الدول على احتساب لالقرانل لدخول

الشهر؛ وه ا ما تفعله ليبيا ،مثال .فمتى حدث االقتران قبل الفجر ،ولو بدقيقة واحدة ،ف لك إي ان

ببداية الشهر.

وهناك مصدر آخر لولاختالف الفلكيينل سببه النظر إلى األرو كلها على أنها منطقة ترائي واحدة.
وممن يقول به ا الرأي الفلكي الكويتي الدكتور صالي العجيري ال ي كان يتب الطرق الحسابية التي

تستخدمها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في وضعها لتقويم أم القرى.

لكن االضطراب ال ي أخ يستفحل في السنوات القليلة الماضية في تقرير دخول شهر رمضان

وخروجه في المملكة أوصله إلى اليأل من الطرق الحسابية المتبعة كلها والى انتهاإ طريق مختلف.
ويصور ه ا اليأل ما أورده الدكتور محمد الرميحي (صحبفة لأوانل الكويتية8203/9/48 ،هو) من

قولهي لم األسف كل الثقافات والديانات استقرت على حسابات الفلك المعروفة من أجل أعيادهم
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ومناسباتهم الدينية والدنيوية إال نحن ،مازال كثير منا ال يعرف يوم صومه على وجه الدقة وال يوم

عيدهل .وه ا ما جعله يثني على الطريقة التي تتبعها ليبيا قائالي إنهم ل . . .صاموا ه ا العام واألعوام
الماضية على حساب الفلك ،ل لك فهم يعرفون متى ما اعتمدوا ه ا الحساب ..متى يوم عيدهم بل

ويوم صيامهم في السنوات العشر القادمةل.

ل لك ينظر العجيري اآلن إلى الكرة األرضية كلها على أنها وحدة واحدة ،فمتى ولد الهالل في أية

منطقة من العالم ف لك إي ان ببداية الشهر.

ويتفق بعو الفقهاا م رأي العجيري؛ ومن هؤالا المرج الشيعي اللبناني محمد حسين فضل اهلل.

إذ يقول (صحيفة "األخبار" اللبنانية1002/8/12 ،م)ي ل . . .ال أرى حالع له ه المشكلة إال
باالعتماد على الحسابات الفلكية. . . ،ل ،ول . . .أن مسألة الشهر هي من المسائل المربوطة
بالنظام الكوني للزمن وال عالقة لها بمسألة أن يراه شخ ،أو ال يراه .والرؤية الواردة في الحديث

النبوي الشريف هي وسيلة من وسائل المعرفةل.

ويالحظ ل . . .أن الحسابات الفلكية هي أدق من الرؤية ،ألن الفضاا ملوث في ه ه األيام ،فمن

الصعب جداع أن تحصل رؤي ة صافيةل ،ل . . . .ل لك أكدنا في اجتهاداتنا الحسابات الفلكية الدقيقة،

وقلنا إنه إ ا أمكن رؤية الهالل في منطقة من العالم ال ي نلتقي معه في جزا من الليل يثبت عندنا.

وعلى ه ا األسال أفتينا بأن أول شهر رمضان هو يوم الجمعة (اليوم) ألنه ثيرى في بعو دول
أميركا الجنوبيةل.

ه ه أهم العوامل التي ينشأ عنها لاختالف الفلكيينل .وا ا تأملناها وجدنا أن أسبابها ،بين الفلكيين
المتخصصين ،ال تعود إلى اختالف في الحساب الفلكي بل إلى المعايير التي يقررون بها إمكان

دخول الشهر من عدمه.
ويبدو بعو المعايير غير دقيق؛ ومنها لاالشتراك في جزا من الليلل .لك أن لاالشتراك في الليلل
متسلسلي فتشترك أندونيسيا ،مثال ،م المغرب في جزا من الليل ،ويشترك المغرب في جزا منه م
الواليات المتحدة ،لكن أندونيسيا ال تشترك م الواليات المتحدة في أي جزا منه .وا ا طثبق ه ا
المعيار حرفيا فيجب أن تصوم أندونيس يا م أمريكا على الرغم من أنهما ال تشتركان في لجزا من
الليلل فعال .له ا فرن ه ا المعيار غير دقيق.
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والواضي أن ظهور الهالل ظاهرة محلية مثلها مثل حلول أوقات الصالة .فوقت الظهر في أندونيسيا
مختلف عن وقت الظهر في مكة المكرمة ،وهك ا .ويعني ه ا أنه ينبغي أن يرصد الهالل اعتبا ار
بظهوره في المكان المعين ال باعتبار لاالشتراك في الليلل أو كون الكرة األرضية مطلعا واحدا ،أو ما
أشبه لك من االعتبارات.
ل لك ينبغي على المسلمين ،إن أرادوا الخروإ من االختالف ،أن يتفقوا على استخدام معايير موحدة
لرصد الهالل .ومن أهم تلك المعايير وأوضحها المعياران الل ان تستخدمهما مدينة الملك عبد العزيز
للعلوم والتقنية .وهما حدوث االقتران قبل غروب الشمل ومكث القمر بعد الغروب فوق األفق ولو
لثوان.
وا ا استخدم المسلمون الرصد المحلي للهالل مستخدمين ه ين المعيارين فستكون النتيجة الطبيعية
أنهم سيرصدونه اعتمادا على توقيت بلدانهم ،وسيكون ه ا الرصد طبيعيا ،وسيصومون كلهم على
أسل واضحة ،وسيكون اختالفهم في يومي الصوم والفطر مسوغا ،مثلما أن اختالفهم في أوقات
الصلوات مسوغا ،وسيكون الفارق بينهم في الصوم والفطر محدودا ،وسيحقق ه ا قد ار من التقارب
بينهم ،ويقضي على كثير من االختالفات التي تنجم عن استخدام معايير مختلفة.
لكن ه ا يتطلب ،أوال ،أن يثقوا بالحسابات الفلكية العلمية المنضبطة وأن يؤولوا األحاديث الشريفة
عن الرؤية بشكل يخرجهم من الحرإ ال ي يشعرون به دائما.
* الوطن (العدد 8203/83/5 ،)0414هو4339/9/42/م.
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جدلية العالقة بين الفلك والفقهلي
شرعية علم الفلك في تحديد المواقيت الشرعية
ه ا هو عنوان المؤتمر ال ي عقدتْه لمؤسسة الفكر اإلسالمي المعاصر للبحوث والدراساتل في
بيروت وشرفتني بالدعوة إليه في 88و و و8208/0/84هو .وعقد المؤتمر برعاية السيد محمد حسين
فضل اهلل ،المرج الشيعي البارز ال ي يقلِّده عدد كبير من المواطنين السعوديين الشيعة .ويشتهر
السيد فضل اهلل بآرائه المعتدلة التي عرو فيها لبعو القضايا المفصلية التي تثير كثي ار من
الحساسيات التاريخية والم هبية بين السنة والشيعة ،ورأى أنها ليست صحيحة على الوجوه التي تروى
بها في بعو المصادر الشيعية .وال يتس المقام لعرو تلك اآلراا التي تنحو دائما نحو االعتدال
ِّ
المؤججة للتنافر بين
والسعي إلى إزالة الشحناا التي يولدها االرتهان لبعو المصادر التاريخية
الم هبين.
واشتهر السيد فضل اهلل بآرائه عن قضية األهلة .ورأى من سنين أن األخ بالحساب الفلكي
المنضبط علميا هو األولى اآلن ألسباب كثيرة ليل أقلها عدم انضباط المعايير التي تحكم الرؤية
النظر إلى األرو كلها على أنها أفق
البصرية المباشرة للهالل .وزاد على لك في اآلونة األخيرة
َ
االتحاد في أول الشهر بين المناطق التي تشترك في جزا من الليل.
واحد ،ويرى
َ

ودعي للمؤتمر بعو المتخصصين المعروفين في الفلك ،ومنهم صالي العجيري (الكويت) ،ومحمد
ث

عودة (اإلمارات) ،ويوسف مروة (أمريكا) ،ومسلم شلتوت (مصر) ،وخالد الزعاق (السعودية) ،ومحمد
العصيري (سوريا) ،ومتخص ،من ثعمان ،واحدى المتخصصات اإليرانيات من أمريكا ،وآخرون.
ودعي إليه عدد كبير من الفقهاا ،وغالبيتهم من الشيعة ،ومن إيران على األخ .،ومنهم ثالثة من
المملكة هم الشي

حسن الصفار والشي

حسين الراضي والشي

حسين المصطفى .وألقى مفتي

طرابلل (السني) ،مالك الشعار ،في حفل االفتتاح ،كلمة عرو فيها لبعو االختالفات في الرأي
نائب مفتي سلطنة ثعمان ،وهو على اطالع بعلوم الفلك لكنه
عن الموضوع .وحضر المؤتمر
ًّ
مدعوا ث
يبدو أكثر ميال إلى الرأي ال ي يعتد بالرؤية.
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وبدا أن أكثر المشاركين من الفقهاا الشيعة على اطالع واس بمنجزات علم الفلك الحديث ،وبما
يتعلق بالهالل على األخ .،وسعى بعضهم ،في األوراق التي ألقوها ،إلى االحتجاإ المكثف
بأصول الفقه لتبيين وجاهة األخ بالحسابات الفلكية العلمية المنضبطة .وكان قليل منهم يميل إلى
الرأي التقليدي ال ي ال يعتد إال بالرؤية البصرية.
ويمكن االطالع على ما أنجزه المؤتمر بالنظر إلى التوصيات التي صدرت عنه.
فمما ورد في ديباجة التوصيات أن النقاش لحول إشكاالت محاور المؤتمر (أسهم) في كسر الحاجز
الجليدي ال ي يقف حائالع أمام تحقيق االستفادة المتبادلة بين علمي الفقه والفلك ،ودشن مساحة
تاجات العلمين ،بما ينقل النقاش حول الموضوع من الدوائر
جديدة لتبادل المعارف والحقائق حول ن َ

الضيقة إلى فضاا العالم اإلسالمي الواس .

لوكان التشديد من المحاضرين على ضرورة أخ علماا الفقه بحقائق ما أنتجه علوم الفلوك بكثيور مون
الجديووة فووي نقاشوواتهم الفقهيووة المتصوولة بموضوووع تحديوود بوودايات الشووهور القمريووة فووي شووكل عووام .كمووا
التقت وجهات النظر حول عدم وجود ارتباط أو صلة بأي شكل من األشكال بين علم الفلك والتنجيم،
وبأنهمووا موضوووعان ال ي وربط بينهمووا أي اربووط ،وهووو مووا التووبل فووي أحيووان كثي ورة علووى علموواا الفقووه فووي
خالل فترات زمنية سابقة.
لوحصل توافق على أن علم الفلك يفيد وجهات النظر عند الفقهاا على اختالفها سواا من يقول بأنه
قاعدة إلثبات دخول الشهر القمري أو من يتخ من علم الفلك حجة لرد شهادات الرؤية الخاطئة.
لوكان من الالفوت التقواا وجهوات النظور حوول اآلثوار اإليجابيوة المترتبوة علوى اعتمواد منهجيوة موحودة
لمعالجووة ه و ه اإلشووكالية ،لمووا لهووا موون أوجووه صوولة واتصووال بالمناسووبات اإلسووالمية التووي تهووم جمهووور
المسلمين في شكل عام ،وخصوصاع مناسباتهم االجتماعية المرتبطة بالفتاوى الشرعيةل.
وجاا في التوصياتي
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ِّ
المتميووز فووي جمعووه علموواا الفقووه والفلووك موون م و اهب إسووالمية متعو ِّوددة موون
ل -8اعتبووار ه و ا المووؤتمر
جدي واعد على توحيد زاوية النظر الفقهية إلى
مختلف أقطار العالم االسالمي بداية ال بد منها لعمل
ِّ
حقائق علم الفلك.
 -4وضو البحوووث الفلكيووة والفقهيووة التووي تقوودم بهووا المحاضوورون فووي تصوورف علموواا الفقووه لالسووتفادة
منها أو لالستئنال بها ،والتمني عليهم التعامل معها بجدية وموضووعية فوي اسوتكمال بحووثهم الفقهيوة
حول تحديد بدايات الشهور القمرية ،وخصوصاع أن العديد من الم ارجو الدينيوة ،قوديمها وحوديثها ،ومون
كل الم اهب االسالمية ،رأى في حقائق علم الفلك ما ثيمكن الفقهاا من حل ه ا االشكال.
 -0دعوووة علم وواا الفل ووك وعلم وواا الفق ووه إل ووى ف ووتي المع ووابر المعرفي ووة بينهم ووا والتح وواور ح ووول إش ووكاالت
والتباسات شابت العالقة بينهما ردحاع من الوزمن يخلصوون بنتيجتهوا إلوى قناعوات ثمشوتركة تؤسِّول لثقوة
متبادلة بين أهل العلمين.
 -2تأكيد ضرورة عقد مؤتمرات وملتقيات علمية ثيشارك فيها العلماا والمتخصصون في علمي الفلك

والفقه في مختلف أقطار العالم اإلسالمي.

 -1إعادة تضمين العلوم الفلكية في المناهج التعليمية للمعاهد الشرعيةل.
وكان الفتا أن يغيب عن المؤتمر المتخصصون في علم الفلك من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتقنية ،والجامعات السعودية ،وك لك غياب ممثلين عن المؤسسات الدينية الرسمية السعودية ،وعلى
األخ ،المحكمة العليا التي تقوم اآلن بمسألة األهلة .وكان المأمول المشاركة في ه ا المؤتمر المهم
ألن اسم المملكة تردد كثي ار في األوراق التي قثدمت وفي المداخالت .وكانت كلها تشير إلى أهمية
الق اررات التي تتخ ها المملكة في مسألة األهلة خاصة هالل ي الحجة.
وه ه مناسبة لدعوة المؤسسات الدينية الرسمية في بالدنا إلى االنفتاح على مثل ه ه المؤتمرات
الفقهية العلمية التي يمكن أن تثسهم في تبيين وجهة نظر ه ه المؤسسات وأن تستفيد منها.
لكن فرصة المشاركة في مثل ه ه المؤتمرات لم تفت؛ فهناك المؤتمر الفلكي الثاني ال ي سيعقده
المشروع اإلسالمي لرصد األهلة وجمعية اإلمارات للفلك بالتعاون م

المركز الوطني للوثائق
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ودعي إليه جم من المتخصصين في
والبحوث في أبو ظبي في الفترة ما بين  03مايو و 8يونيو .ث
الفلك وفي الدراسات الشرعية .ومن األهمية بمكان أن يشارك فيه ممثلون عن مؤسساتنا الدينية

الرسمية.
وأود في الختام شكر القائمين على المؤتمر على كريم دعوتهم وحسن ضيافتهم واتاحتهم الفرصة لي
لاللتقاا بالمهتمين به ه القضية العلمية ،وك لك على دقة تنظيمهم للمؤتمر في قرية الساحة التراثية
الجميلة بمبناها التراثي الرائ .
*الوطن (العدد 8208/0/45 ،)0253هو4383/0/88/م.
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األمية العلمية
ك الموسمي المعهود في الوسائل العلمية الحديثة لتحديد بداية شهر رمضان
يتجدد ه ه األيام التشك ث
المبارك .ولمثل ه ا التشكك في العلوم الحديثة أسبابه ،وهو معروف في المجتمعات كلها و و وال
يستثنى منها الدول الغربية المتقدمة علميا .ومما يشهد ب لك تقرير نشرته صحيفة الشرق األوسط
(8208/1/48ه) عن جهل كثير من األمريكيين بالعلم والتقنية والقضايا العلمية.
ويورد التقرير ما يقوله مؤلفا كتاب صدر العام الماضي بعنوان لأمريكا غير العلميةي كيف تهدد
األمية العلمية مستقبلنا؟ل من أن لالمجتم األمريكي يعاني من أعراو لاألمية العلميةل ،خاصة بعد
انحسار موق العلم في السنوات األخيرة ،على الرغم من أن ملكة اإلبداع واالبتكار والتجديد ال تزال
ويرج التقر ثير ه ا المشكل إلى لضعف التواصل بين العلماا والمجتم ألن كثرة من
قويةل فيها .ث
المشتغلين (بالعلم) ال يعرفون كيفية شرح ه ه األهمية للمجمت وللعامةل.

ومن أهم األسباب التي لم ي كرها التقرير تأثير المد المسيحي األصولي ال ي يعادي كثي ار من
النظريات العلمية انطالقا من التأويالت الحرفية لونجيل.
ويكمن الفارق بيننا وبين الغربيين في نظرهم إلى ه ا الوض يمثل مشكلة مزعجة تتطلب حلوال .بل
يقابل المعترضون على المنجزات العلمية الحديثة بالسخرية دائما .ويأتي التشكيك في نظرية التطور
َ

وعلوم الفلك في مقدمة ه ه القضايا.

ومن أمثلة التشكيك بالعلوم في الغرب التي ثيسخر منها ما أورده الفيلسوف اإليطالي المعروف إمبرتو
إيكو في مقال بعنوان لمن كروية األرو إلى نظرية التطورل (االتحاد اإلماراتية4383/4/80 ،م)

قال فيه إن لالعديد من مؤيدي النظرية ،وليل معارضيها فقط ،يملكون أفكا اعر سا جةع ومشوشة حول
التطورل.
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وأرج

لك إلى إن العلم يتحدى لدائماع الرأي العام ال ي غالباع ما يكون أقل تقدماع مما قد يعتقده

النال( ،فنحن) ال نزال نتشبث ببعو التصورات السا جة ،فنقول بزهو لالشمل تشرق وتغيب أو
إنها في كبد السماال.
ولكشف تقرير أعد في العام  8914في فرنسا أن واحداع من أصل ثالثة أشخا ،يعتقد أن الشمل
تدور حول األرو.

وكتب أوليفيي جوستافر مقاال ،نشر في أبريل  4339عن لال ين ينكرون أن األرو كروية الشكل
وأنها تدور حول الشملل .ومنهم لأبي متالني ،ال ي برهن في العام  8124أن قطر الشمل بالكاد

يناهز  04سنتيمت ار  . . .إلى فكتور ماروتشي ال ي قال بأن األرو مسطحة ،وأن كورسيكا تق في
وسطها.
لوفي القرن التاس عشر ،استمر الجنون بالمضي قدماع .وفي سنة  8932أصدر لليون ماكلل كتاب
لمحاولة لعقلنة العلوم اإلخباريةل من خالل ناشر علمي مسؤول ،وفي العام  8902نشر المدعو ب.

رايوفيتش كتاباع بعنوان لاألرو ال تدورل برهن فيه أن الشمل أصغر من األرو ،ولكنها أكبر من
القمر (في حين أبقى أبي بوهيري على العكل في العام  .)8185أما في سنة  8905فقام جوستاف

بليزان ال ي وصف نفسه بأنه تلمي سابق في مدرسة الفنون التطبيقية برصدار كتاب بعنوان لأحقاع

تدور األرو؟ل .ومؤخ اعر في العام  8925ألف لموريل أوليفيل ،ال ي يعتبر نفسه أيضاع تلمي اع سابقاع

في مدرسة الفنون التطبيقية ،كتاباع حول جمود األرو.

لوقد كر جوستافر في مقاله كتاباع واحداع لمؤلف غير فرنسي ،وهو صاموئيل بيرلي روبوثام الكاتب
البريطاني ال ي يعتقد أن األرو إسطوانة تق على بعد  253كيلومت ار من الشمل ،وأن القطب

المعنون لعلم الفلك البحثيي األرو ليست
الشمالي موجود في وسطها .وقد نشر كتاب لروبوثامل
َ
الكرة األرضيةل بشكل ملخ ،في العام  ،8129بيد أنه ثوس ليصل إلى  203صفحة .وقد أدى ه ا
الكتاب إلى نشوا المجتم البحثي العالمي ال ي استمر حتى الحرب العالمية األولى.

ولفي العام  8952أنشأ صموئيل شنتون ،لجمعية األرو المسطحةل بهدف االستمرار بتركة

لروبوثمان” .عندما نشرت وكالة الفضاا األميركية لناسال صو اعر لألرو تم التقاطها من الفضاا عام
 8923لم يستط أحد أن ينكر أن األرو كروية الشكل على ٍ
نحو منطقي .غير أن وجهة نظر
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لشنتونل كانت تقول إن الصور تخدع العين غير المدربة فقطي فبرنامج الفضاا الكامل ليل سوى
خدعة .وهو يشمل هبوط اإلنسان على القمر ،ضمن رحلة فضائية كان يرمي إلى جعل الشعب يعتقد

أن األرو كروية الشكل.
لإلى لك ،تاب شارل كينيت جونسون مسيرة لشنتون ،بشجب المؤامرة ،فكتب في العام  8913أن

موسى وكولومبل حاربا المؤامرات لخدمة الفكرة القائلة إن الكرة األرضية تدور .وكانت إحدى حجج
لجونسونل تفيد بأن األرو هي بالفعل كروية الشكل ،وأن أسطي المساحات الواسعة من الماا مائلة

أيضاع .غير أنه تفقد األسطي في بحيرة تاهوي وفي بحر سلطون ولم يجد أي التواال.

ٍ
أشخا ،ال يزالون حتى
وتساال إيكو في ختام مقاله إن كان ينبغي لبعد لك أن نفاجأ من وجود
اآلن يرفضون نظرية التطور؟ل.
وفي مقابل ه ه السخرية الغربية من المواقف المناهضة للعلوم الحديثة ال تزال ه ه المواقف نفسها
شائعة في ثقافتنا .ويكفي إيراد مثالين حدثا قريبا عن نظرية التطور وصعود اإلنسان إلى القمر.
وأولهما ما كتبه الزميل الدكتور خالد المشوح (ليع رني الزميل العزيز!) بعنوان لراقب قنوات أطفالكل
(الوطن8208/1/2 ،ه) عن مشاهدة طفله الصغير لمحطة (إم بي سي  )0لالتي كانت تبث فيلما
بعنوان (القرود) .الفيلم يؤسل لنظرية التطور أو النشوا واالرتقاا التي أتى بها العالم اإلنجليزي
تشارلز داروين والتي أثارت جدال قويا والسيما فيما يتعلق بكتاب أصل األنواع.
لالقناة العربية أو قناة األسرة العربية التي تدار بأموال سعودية ونترك أطفالنا أمامها الساعات الطوال
تهدم من خالل بث ثشبه تتناقو م

النظرية اإلسالمية في أصل الخلق وبدا اإلنسان.

الفيلم فيه من التصريي أكثر من النظرية اتها وتبسيطها يجعلك تتشربها بشكل سري ل.
ومن الممكن الجدل بخصو ،وجود لنظرية إسالمية ألصل الخلقل ،وعن تصريي الفيلم بأكثر مما
في النظرية .لكن المجال ال يتس هنا لمثل ه ا.
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والمثال الثاني ما نسبتْه بعو المواق اإلخبارية للشي

عبد الكريم الخضير ،عضو هيئة كبار

العلماا ،من إنكاره لوصول اإلنسان إلى القمر ،وأن القصد من ه ا لاالدعاال لتشكيك المسلمين
بدينهم".
ويتأسل ه ان الموقفان ،من نظرية التطور والصعود إلى القمر ،على النظر إلى هاتين القضيتين
العلميتين كأنهما تهددان الدين .وهو موقف يشابه مواقف المتشككين الغربيين منهما انطالقا من
التأويل الحرفي لبعو النصو ،الدينية.
وتماثل األسباب األخرى التي ينشأ عنها التشكك بالعلوم الحديثة في ثقافتنا العربية المعاصرة األسباب
التي تنشأ عنها المواقف المتشككة في الغرب .يضاف إلى لك أن كثي ار من األفكار المغلوطة عن

ويلخ،
منجزات العلم الحديث تنشأ عن الترجمة االنتقائية والخاطئة والجزئية للنظريات العلمية .ث

الشي هاني فح( ،السفير اللبنانية4339/1/85 ،م) ه ا الوض المؤسف بقوله ،في ما يخ،
نظرية التطوري لإنني بعد استقراا نسبي ،الحظت أن أكثر العرب والمسلمين ،ال ين ناقشوا في نظرية

داروين ،إنما اعتمدوا على ملخصات مبسطة في أسطر أو صفحات ،ما جعلنا نختزلها في ثقافتنا
الشائعة في جملة واحدة (أصل اإلنسان قرد) وكفى!ل.
والمخرإ من ه ا يتمثل في تأسيل معرفتنا بمنجزات العلم الحديث ،ومنه علم الفلك ،على االطالع

الدقيق عليها من مصادرها الموثوقة ،وأال نكون ضحايا للمعلومات المبتسرة الشائعة عنها أو المواقف
المؤدلجة منها.
*الوطن (العدد 8208/9/4 ،)0232ه4383/1/84/م.
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القضية أبعد من الشهود
أصدرت المحكمة العليا بيانا عن دخول شهر رمضان المبارك تضمن أنه لبدراسة وتأملل ما ورد
إليها لبشأن رؤية هالل شهر رمضان المبارك له ا العام فقد ثبتل لديها لرؤيةل هالل شهر رمضان

مساا الثالثاا ،ليكون األربعاا الموافق 4383/9/88م أول أيام شهر رمضان.

وم أن دخول الشهر صحيي بالمعيارين الل ين تعتمدهما مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية،
وهماي أن يحدث االقتران قبل غروب الشمل ،وأن يغرب القمر بعد الشمل على أفق مكة المكرمة،

إال أن لالرؤية بالعين المجردةل لهالل رمضان في تلك الليلة مستحيلة.

ولم توضي المحكمة الموقرة ،كالعادة ،أية تفاصيل عن لالرؤيةل التي اعتمدتها .وه ه التفاصيل مهمة

دخلت موق المحكمة العليا ،ال ي تجمد عند
للباحثين والمهتمين و و إن لم يكن للنال جميعا .وقد
ث
طلب ترائي هالل رمضان ،فوجدته يخلو من أي شيا عن هالل رمضان نفسه ،وال تزال لناف ةل
األهلة فيه لتحت اإلنشاال.
المجال لما يشاع عما حدث مساا الثالثاا (4383/1/83م) .ومن
ويترك غياب المعلومات الدقيقة
َ
لك أن المحكمة العليا أدخلت الشهر بناا على شهادة شاهدين من منطقة شقراا .وه ان الشاهدان
اشته ار بالتقدم باالدعاا بولرؤيةل الهالل في سنوات ماضية عديدة .وكانت شهادتهما تقبل في أكثر

األحيان م مخالفتها للواق الطبيعي للهالل.

وا ا كان ه ا صحيحا َفيلزم القو ثل إن تلك الرؤية لال تنفك عما يك ِّ بهال .إ تستحيل رؤية الهالل في
المقربة ،في شقراا وسدير ألن ارتفاعه في أفقهما كان
تلك الليلة بالعين المجردة ،بل حتى بالمناظير ِّ
أقل من درجة ونسبة إضااته تكاد تكون صفرا .بل إنه ال يمكن رؤيته ،بالوسيلتين ،حتى في أفق

مكة المكرمة ألن ارتفاعه ال يزيد عن درجة واحدة إال قليال ،ونسبة إضااته قريبة من الصفر.

ويتوافق الحكم بعدم إمكان لرؤيةل الهالل عند ه ه الدرجة المنخفضة م رأي ابن تيمية (الفتاوى،
إ )815، ،45إ يقول عن الهاللي لإ ا كان بعده و و مثال و و عشرين درجة ،فه ا يرى ما لم يحل

حائل ،وا ا كان على درجة واحدة فه ا ال يرى ،وأما ما حول العشرة ،فاألمر فيه يختلف باختالف

أسباب الرؤيةل.
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فمن التناقو الواضي ،إ ن ،أن يقبل رأي ابن تيمية في من الحساب إلثبات الهالل وال يقبل رأيه في

استحالة الرؤية حين يكون الهالل على ارتفاع درجة!

ولم يقتصر األمر على االدعاا برؤية الهالل بعد مغرب لك اليوم بالعين المجردة على الرغم من

استحالة تلك الرؤية .فقد فاجأنا األستا عبد اهلل الخضيري (المشهور بولالرائيل) برؤيته الهالل و و م
آخرين و و قبل غروب الشمل لمدة أرب

دقائق! وكان تصريحه األول لصحيفة الوطن

(8208/9/8ه) ملبسا إليحائه بأن محكمة سدير قبلت شهادته .وهو ما صححه في اليوم التالي
(الوطن8208/9/4 ،ه) بأن المحكمة لم تقبل شهادته ألنها حدثت قبل الغروب!

وتتعارو رؤية الخضيري لالنهارية!ل ورؤية الشاهدين من شقراا لالليلية!ل م عدم رؤية أحد من

الهالل تلك الليلة في أي بلد إسالمي .بل إنه لم ير و و قبل غروب
المختصين والمهتمين الموثوقين
َ
الشمل وبعد غروبها و و حتى بالتقنية الجديدة  CCD Imagingالتي تتكون و و كما يقول المهندل
محمد عودة و مدير المشروع اإلسالمي لرصد األهلةي لمن تلسكوب صغير ،وكامي ار فيديو متخصصة
توض على التلسكوب ،يتم توصيلها على جهاز حاسوب ،بحيث يقوم برنامج متخص ،بمعالجة

الصور ،وتقوم الكامي ار بالتقاط مئات من الصور ،يقوم الحاسوب بتجميعها ،ليظهر منها الهالل

المصور .وتتميز ه ه التقنية الحديثة ،بأنها قادرة على رؤية أهلة رقيقة جدا ،لم يكن باإلمكان رصدها
من قبل ،بل ويمكن تصوير الهالل في وضي النهار ،وهو ما كان مستحيال بالوسائل المعتادة ،أيي

العين المجردة والتلسكوبل.

فر ا لم تستط ه ه التقنية العالية رصد هالل رمضان تلك الليلة فكيف يستطي أحد االدعاا بأنه رآه
بالعين المجردة ولدقائق طويلة قبل غروب الشمل ،وعلى ارتفاع أقل من درجة بعد غروبها ونسبة

إضااة ال تكاد تث كر ،إضافة إلى سوا األجواا في سدير وشقراا في لك الوقت الحرإ؟!

وال تق مسؤولية التحقق من رؤية الهالل على من اعتدنا منهم توهم رؤية لالمستحيالتل ،بل تق و و

في المقام األول و و على القضاة ال ين يجيزون لشهادةل هؤالا.

وقد نبه إلى لك الشي عبد اهلل المني (صحيفة الرياو8208/1/44 ،هو) ال ي رجا المحكمة العليا
لأن تطلب من رؤساا محاكم المناطق في المملكة االجتماع برئيل وأعضاا المحكمة العليا وأن

يكون في ه ا االجتماع بيان وتوضيي إلجرااات التحريات والتحقيق م المتقدمين إليهم بشهادة

الرؤية و لك من حيث مناقشة الشاهد بالرؤية كيف رآه وما جهة تقوسه وقرنيه وهل هو أي الهالل
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شمال مغيب الشمل أو جنوبها ،وما زمن مكثه بعد غروب الشمل حتى غاب؟ م مالحظة أخ

شهادة كل واحد من الشهود و و إن كانوا عددا و و على انفراد  ،والمقارنة بين شهاداتهم هل هم متفقون
في شهاداتهم أو بينهم اختالف في أداا الشهادة والنظر في أثر لك؟ كما أرجو من المحكمة أن
يكون لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حضور وعلى مستوى علمي فلكي بارز و لك وقت

النظر في الشهادات بعد رفعها إلى المحكمة العليا من المحاكم ،فقد يكون لدى مندوب المدينة ما

يساعد المحكمة على دقة التحري والتثبتل.

وال تقتصر المشكلة على أن بعو القضاة ال ين يتلقون الشهود ال يعرفون شيئا كثي ار عن علم الفلك،
بل إن بعضهم يرفضه من حيث المبدأ .ويشهد ب لك ما كره األستا عدنان قاضي في كتابه

(األهلةي نظرة شمولية ودراسات فلكيةي  53عاما ألهلة رمضان وشوال و ي الحجة ،ط8208 ،4ه،
 ) 032،من قول أحد المسؤولين في مجلل القضاا األعلى (ال ي كان مكلفا باألهلة)ي لنحن ال

نؤمن بكمبيوتراتكم ونحن ال نؤمن بحساباتكم .نحن ال نؤمن إال بالشريعةل .يضاف إلى لك أن هؤالا
القضاة يوثِّقون بشكل مسبق ومطلق أشخاصا محددين معروفين لديهم ويقبلون لشهاداتهمل حتى إن
كانت لالرؤية بالعين المجردةل مستحيلة .ومن شواهد لك دفاع أحد القضاة في محكمة جدة و و في
برنامج بثته قناة الجزيرة مساا الثالثاا قبل الماضي و و عن هؤالا الشهود ووصفهم بما يفيد توثيقه لهم

في األحوال كلها.
ويجب القول بأن ه ه الثقة المطلقة بهؤالا لالمتوهمينل كانت السبب في نسبة الخطأ في رؤية هالل

شهر رمضان التي بلغت ،خالل المدة التي درسها عدنان قاضي( %11 ،المرج نفسه.)488، ،

لقد تفاال النال بعهد جديد م المحكمة العليا الموقرة ثي ُّ
حد فيه من َو ْهم ال ين يشهدون بما ال يتفق
م واق الهالل .ل ا ينبغي عليها و و لكي يستمر ه ا التفاؤل و و أن تب ل جهدا أكبر للتأكد من معرفة
القضاة لالمعنيِّينل بقضايا الهالل العلمية ،ومن عدم انحيازهم إلى المواقف التقليدية التي كانت وراا

األخطاا في الماضي.

*الوطن (العدد 8208/9/9 ،)0288ه4383/1/89/م.
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أين التنسيق؟!
شكك الدكتور عبد اهلل الفوزان (الوطن8208/9/44 ،هو) في التنسيق والتوافق بين المدينة والمحكمة
العليا في شأن إثبات األهلة ال ي صرح بوجوده الدكتور محمد السويل ،رئيل مدينة الملك عبد
العزيز للعلوم والتقنية.
وجاا البرهان على صحة تشككه من إعالن المحكمة العليا بطلب تحري هالل شوال ه ا العام مساا
األربعاا التاس والعشرين من رمضان (الوطن 8208/9/42ه) .وهو إعالن يبرهن على انتفاا
التنسيق الفعلي بين الجهتين .ولو كان هناك تنسيق بينهما للزم أن تهتم المحكمة بما ورد في كتاب
لأحوال األهلة لعام 8208هل ال ي أصدرته المدينة ،وأعده تسعة من الفلكيين فيها ،وحددوا فيه (،
 )839أن القمر في تلك الليلة ليغيب قبل الشمل بعشر دقائقل ،في أفق مكة المكرمة ،مما يعني أنه
لن يكون هناك هالل ليترااى!
أما المدينة فلم تحرك ساكنا بخصو ،مخالفة ه ا اإلعالن لقرار مجلل الوزراا رقم ( )820الصادر
في 8281/1/44هو ال ي ن ،في مادته لالثامنةل على تكليفها بولإعداد جداول سنوية أو أكثر،
توضي مواعيد االقتران (مولد الهالل) شهريا ،ومواعيد شروق الشمل والقمر وغروبهما ،وموق
الهالل وشكله في ليالي مظنة رؤيتهل.
فلو ثوجد ت نسيق بين الجهتين ألشارت المدينة على المحكمة بأن إصدار ه ا اإلعالن غير صحيي
ألنه يطلب ترائي الهالل في ليلة ليست لمظنةل له ،كما حددها الفلكيون فيها .واللتزمت المحكمة
بن ،تلك المادة التي تقضي بأن تبني إعالنها بطلب الترائي على تحديد المدينة لتلك الليلة.
صحيي أن مدينة الملك عبد العزيز تب ل جهدها ،طوال السنوات الماضية ،في المساعدة في رصد
األهلة ،وتض لكل إمكاناتها العلمية والبحثية فيما يخت ،برصد بدايات األهلة من تلسكوبات
ومناظير فلكية وأجهزة للتقريب والتصوير وتوفير المختصين العلميين لتأمين الدعم الفني الالزمل ،كما
صرح الدكتور السويل.
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بعو منسوبيها باالشتراك
لكن ه ا الجهد ي هب أدراإ الرياح دائما .فعلى الرغم من تكليف المدينة
َ
في لجان الترائي الست ،و هابهم بأجهزة الرصد إلى أمكنة الترائي ،اال أنهم يرجعون في كل مرة

مهزومين بسبب مبادرة بعو لالمترائين!ل الواهمين ال ين يشهدون برؤية الهالل بالعين المجردة وقبول
القضاة شهادتهم .ولم تجد المدينة الجرأة ،وان لمرة واحدة ،لتعبِّر عن م اررة ه ا التجاهل المتكرر
لعلمها وعلمائها .بل إنها تمن المتخصصين فيها من الحديث عن قضية األهلة طلبا للسالمة.
وأكثر من لك فرن المدينة تخالف ما يقوله المتخصصون فيها ألنها تخرجهم ليلة التاس والعشرين
من الشهر للترائي حتى إن كانت رؤية الهالل مستحيلة بالعين المجردة أو بأية وسيلة أخرى في
بعو الحاالت ،أو لعدم وجود الهالل فوق األفق .وهي تسهم ب لك في تهيئة الجو لمتوهمي الرؤية
بادعاا التفوق على المتخصصين فيها ،وتعطي للهيئات الشرعية مسوغا لقبول شهادة المتوهمين .ولو
امتنعت المدينة عن إرسال المتخصصين فيها تلقائيا إلى الترائي في تلك الليلة لكان لك بمثابة
احتجاإ صامت على قبول تلك الشهادات الواهمة.
لقد استمر ه ا الوض غير الصحيي زمنا طويال بسبب عدم إصغاا الجهات الشرعية لما يقوله
الفلكيون عن ه ه القضية البسيطة .ومادام أن المحكمة العليا اآلن في بداية عملها فيمكنها اإلسهام
في عالإ ه ا المشكل المزمن برصالح بعو الممارسات التي تسهم في إدامته.
ومن لكي
 8و و إعادة النظر في تطبيق قاعدة أن لالمثْبت مقد ٌم على النافيل ،التي تطبق تلقائيا من غير اعتبار

ائيين بالعين المجردة يدعي األول رؤية
الختالف وسائل الرؤية .فيمكن تطبيق ه ه القاعدة بين متر ْ

ائيين بالمناظير المقربة أحدهما يثبت واآلخر ينفي.
الهالل وينفيها الثاني .كما يمكن تطبيقها على متر ْ
أما تطبيقها بين من يترااون بالعين المجردة والمترائين بالمناظير المقربة الحديثة فغير صحيي
الختالف وسيلتي الترائي ،وال ختالفهما في الدقة التي تتفوق بها المناظير.
وهناك مشكل آخر في تطبيق ه ه القاعدة جاله الشي أبو عبد الرحمن بن عقيل بقوله إنهاي لفثهمت
لخلو ثكتب السلف من كتب مفردة تح ِّرر نظرية المعرفة البشرية ،ونظرية المعرفة
على غير وجهها ِّ
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الشرعية؛ فالمثبت هو من أقام دعواه على برهان؛ فتكون الحجة على النافي ببراهين تجعل برهان
المثبت أن ثيبرهن على إثباته ،وال
المثبت غير واردل (الجزيرة 8208/1/8ه) .ويعني ه ا أنه َيلزم
َ
يمكن االكتفاا بادعاا اإلثبات .ويمكن أن ثينقو ه ا اإلثبات ببراهين يوردها النافي .ويعتمد
المتخصصون ال ين ينفون رؤية الهالل على براهين قوية على نفيهم .ومنها الحساب الفلكي ال ي

يتفق المتخصصون في العالم كله على دقته ،والتوافق م الراصدين اآلخرين في العالم كله ،وغير
لك .وهي براهين قوية تقف في مواجهة لادعاال محو ال يملك الرائي بالعين المجردة ما يدعمه من
خارجه.
ولم يحدث أن شارك المتخصصون في الشهادة .لك أن القضاة المكلفين برثبات الشهادة ال
يستشهدونهم ألن المبادرين من شهود الرؤية َيسبقونهم فيؤخ ون على أنهم شهود إثبات ،ثم ينظر إلى

المتخصصين على أنهم شهود نفي فيصرف النظر عن شهادتهم.

 4و و صاغت المحكمة العليا بعو المعايير التي يسأل عنها من يدعي الرؤية .لكن ه ه المعايير
تتطلب أن يسمعها قاو محايد يعرف إجاباتها علميا .وهي تؤخ اآلن على أنها معلومات إضافية
عن الهالل ،وال يتحقق منها في الليلة التالية مثال للتأكد من صحتها .ثم إن ه ه المعلومات متوفرة
ويمكن ألي واهم أن يعرفها ويستخدمها لدعم رؤيته الخاطئة.
0و و تطلب المحكمة العليا لمن المسلمين في المملكةل ترائي الهالل ،أي أنه يمكن ألي فرد رأى الهالل
أن يشهد .لكن ال ي يحدث طوال الخمل والعشرين السنة الماضية في األقل هو االقتصار على
قبول شهادة مجموعة ال تزيد عن خمسة أفراد في منطقتين معينتين يتمتعون بالتزكية التلقائية
المطلقة .وعلى الرغم من تكرار الخطأ في رؤيتهم إال أنهم يتقدمون بالشهادة الواهمة دائما وتقبل
شهاداتهم .ويتعارو االقتصار على ه ه المجموعة م ن ،إعالن المحكمة ،كما يتعارو م
الحجة التي تكررها الجهات الشرعية بأن الرؤية بالعين المجردة متيسرة للنال جميعا.
وينافي ه ا االقتصار المتكرر على هؤالا األفراد المادةَ األولى من لالئحة تحري رؤية هالل أوائل
الشهور القمريةل التي تن ،على أن لتحري الهالل وترائيه حق لجمي المسلمينل .ومن جهة أخرى
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تعتمد تلك المجموعة المعروفة من المبادرين بالشهادة على الحسابات الخاطئة التي ينشرها محمد
روضان الشاي دائما .وقد كر في تصريي له (الجزيرة8208/1/42 ،ه) لبأنه وبعد تس وعشرين
يوماع من الصيام أي في يوم األربعاا  49رمضان يولد هالل شهر شوال قبل غروب الشمل عن
مكة المكرمة مما يعني إمكانية رؤية هالل عيد الفطر ليلة الخميلل ،وه ا ما سيجعل هؤالا الواهمين
يترااون الهالل في تلك الليلة ،وربما يشهدون برؤيته!
2و ومما يسهم في استمرار المشكل أن القضاة في المنطقتين المعنيتين يعارضون علم الفلك بشدة،
ويضعون ثقتهم المطلقة في الشهود ال ين يعرفونهم .ويتطلب ه ا أن تتولى المحكمة نفسها مساالة
الشهود .وليل ه ا عسي ار اآلن لوجود وسائل االتصال عن بعد .كما ال غنى للمحكمة عن إشراك
الفلكيين السعوديين في ق ارراتها ألنهم األدرى به ا األمر ،وهم ثقاة بكل تأكيد.
وخالصة القول أ ن تصريي رئيل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بوجود تنسيق بين المدينة
والمحكمة العليا في ه ا الشأن المهم يثير كثي ار من األسئلة ،وتنفيه الممارسات المعهودة للمجلل
األعلى للقضاا قديما وللمحكمة العليا في الوقت الحاضر .واألمل أن تتدارك المحكمة العليا الموقرة
ما يمكن أن يؤثر على مصداقية ق ارراتها في المستقبل.
*الوطن (العدد 8208/9/03 ،)0204ه4383/9/9/م.
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التنسيق المستحيل
التنسيق بين المحكمة العليا ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم
هناك ثالثة أسباب جوهرية تَعترو
َ
متفرقة و و إلى االضطراب ال ي نشهده كل
والتقنية في شأن األهلة .وتؤدي ه ه األسباب و و مجتمعة أو ِّ
عام في تحديد أوائل أشهر العبادات الموسمية ونهاياتها.
وتتصل ه ه األسباب بالعالقة بين الجهتين ،وبأمور خاصة بكل واحدة منهما.
فيتمثل السبب الخا ،بالعالقة بينهما في ن ،المادة الخامسة في لالئحة تحري رؤية هالل أوائل
الشهور القمريةل على أن تتب لجان التحري لفي مواعيد تحريها وترائيها ما يصدر عن (المحكمة
العليا) من إعالنات طلب التحريل.
ولم تن ،الالئحة على أية معايير تعتمدها المحكمة في إصدارها إعالنات التحري .ويبدو أن
المعيار الوحيد ال ي تعتمده هو تاري التاس والعشرين من الشهر ،بغو النظر عن وض الهالل
في مساا لك اليوم.
وكان المنتظر أن يكون طلب التحري مرتبطا بما نصت عليه المادة الثامنة من الالئحة التي كلفت
المدينة بولإعداد جداول سنوية أو أكثر ،توضي مواعيد االقتران (مولد الهالل) شهريا ،ومواعيد شروق
الشمل والقمر وغروبهما ،وموق الهالل وشكله في مظنة رؤيتهل .فالمدينة هي التي يمكن أن تقدم
للمحكمة المعايير العلمية التي يمكن اعتمادها في طلب تحري الهالل بدال من االكتفاا بمعيار اليوم
التاس والعشرين من الشهر وحده.
يضاف إلى ه ا أن المادة الثانية من الالئحة تن ،على أن لالمعتمد في دخول الشهر وخروجه
الرؤيةث الشرعية حسب ما قرره مجلل هيئة كبار العلماال .وكان مجلل هيئة كبار العلماا قد أفتى
في  8230هو بأنه لإ ا رؤي الهالل رؤية حقيقية بواسطة المنظار تعين العمل به ه الرؤية ولو لم ير
بالعين المجردةل .وم ه ا لم تثستخدم ه ه الوسيلة قط ،ال في النفي وال في اإلثبات .لك أن المحكمة
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ال تنظر إال إلى لشهود اإلثباتل المبادرين بالشهادة الواهمة غالبا ،وال تعارو شهاداتهم برصد
الفلكيين ال ين يعدون لشهودا للنفيل.
فعدم ن ،الالئحة على أن تعتمد المحكمة العليا في طلبها ترائي الهالل على ما تحدده الجداول
الفلكية التي تصدرها المدينة هو ما يجعلها تعمل باستقالل عن المدينة وجداولها الفلكية العلمية.
ويتعلق السبب الثاني باستمرار المحكمة في رفو االعتداد بالحساب الفلكي ،ال ي تقوم عليه
الجداول التي تنجزها المدينة .ومن الالفت أن المحكمة ال ترفو تلك الجداول الفلكية دائما .فهي
تعتمدها في تحديد بداية األشهر التي تسبق رمضان ونهاياتها .ومما يوحي ب لك أنها لم تعلن ه ه
هاللي رجب وشعبان ،كالمعهود في السنوات السابقة،
السنة و و على حد علمي و و عن طلب تحري
ْ
اكتفاا بحسابات المدينة الفلكية .وربما يعود قبولها شهادة الواهمين برؤية هالل رمضان ه ه السنة
ويشبه ه ا أن يكون تناقضا؛ إ إنها تعتمد ه ه الجداول
إلى استئناسها بردخال المدينة للشهر فلكيا .ث

الفلكية أحيانا وال تعتمدها في أحيان أخرى.

أما السبب ال ي يعود إلى المدينة التي نصت المادة الثامنة على تكليفها بوض جداول فلكية لبداية
األشهر طوال العام فيتعلق بالمعيار الثاني ال ي تعتمده في إدخال الشهر .ويشترط ه ا المعيار أن
يمكث الهالل بعد غروب الشمل ولو لفترة وجيزة ،بغو النظر عن درجة ارتفاعه .وتأسيسا على
ه ا المعيار أدخلت المدينة شهر رمضان ه ا العام يوم األربعاا 4383/1/88م م أن القمر في
أفق مكة المكرمة كان على ارتفاع درجة ورب تقريبا وكانت مدة مكثه إحدى عشرة دقيقة.
ومن البين أن رؤية الهالل على ه ه الدرجة وبه ا المكث مستحيلة بأية وسيلة .وتجب اإلشارة هنا
إلى أن ه ا المعيار لاعتباريل ،ويمكن اعتماده إن اقتصرنا على الحساب الفلكي .لكنه يمثل سببا
جوهريا يعترو التنسيق بين المدينة والمحكمة التي توجب الرؤية بالعين المجردة ،أو بالمناظير.
ويمكن معالجة ه ا السبب بتغيير المدينة ه ا المعيار إلى معيار جديد يأخ إمكان الرؤية في
الحسبان .وقد اقترح بعو الباحثين معيا ار كه ا (محمد عودة ،لمعيار جديد لرؤية األهلةل ،بحث
منشور في موق لالمشروع اإلسالمي لرصد األهلةل4332 ،م ،وأبحاث مماثلة في الموق ) .واعتمد
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ه ا الباحث على  202رصدا للهالل قديما وحديثا ،واقترح أن يكون الهالل على ارتفاع  2,2درجة
حتى تكون رؤيته ممكنة بالعين المجردة أو بالمناظير.
وم ه ا كله يبقى السبب الحقيقي الستحالة التنسيق بين المدينة والمحكمة و و حتى لو غيرت المدينة
ه ا المعيار و و اك هو عدم اعتداد المحكمة (والهيئات الدينية الرسمية في المملكة) بالحسابات
الفلكية في ه ا الشأن.
ويرى كثير من العلماا الشرعيين المهتمين به ا األمر أنه يمكن الحد من االضطراب في إدخال شهر
رمضان خاصة باستخدام الحساب الفلكي لنفي الرؤية ال إلثباتها و و أي لعدم قبول شهادة من يشهد
برؤية الهالل ف ي ليلة تقول الحسابات الفلكية بعدم وجوده فوق األفق .لكن المحكمة العليا و و والمجلل
األعلى للقضاا قبلها و و لم يعمال قط به ا الحد األدنى ال ي يمكن أن يمن الشهادات الواهمة.
وربما ثيفسر امتناع المحكمة عن استخدام الحساب الفلكي للنفي بأنها تشعر أن استخدامه في حال
النفي يعني اإلقرار بصحته وصحة االعتماد عليه .وهو ما يترتب عليه أنه ال معنى ،بعد ه ا

اإلقرار ،لعدم استخدامه في حال اإلثبات.
له ا يقتضي التنسيق بين الجهتين ما يليي
ائي الهالل بالجداول الفلكية التي تصدرها المدينة.
 8و ربط طلب المحكمة العليا تر َ
 4و تغيير المدينة للمعيار الثاني.
 0و قبول المحكمة (وهيئة كبار العلماا ،قبل لك) لالعتماد على الحسابات الفلكية التي تصدرها
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
أما إن لم يحدث لك فسيستمر االضطراب على الحال التي هو عليها ،وهو ما يسهم في استمرار
عدم ثقة المسلمين بق اررات المحكمة العليا في المملكة عن األهلة.
ملحوظتاني
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8و و استشهدت المحكمة العليا في بيان دخول شهر شوال بالحديث الشريف ال ي وردت فيه عبارة لفرن
غم عليكمل .وه ا احتجاإ في غير محله لعدم وجود ما يحجب رؤية الهالل تلك الليلة في بعو
مناطق المملكة و و لو كان موجودا فوق األفق وعلى درجة يمكن أن يرى عندها .أما السبب ال ي كان
يجب كره فهو أنه غاب قبل غروب الشمل! له ا ينبغي أن تسهم المحكمة الموقرة في تثقيف
المسلمين عن طريق الدقة في لغة بياناتها.
 4و و يبدو أن بعو لالرائينل الواهمين ال يزالون يحاولون تثبيت االنطباع العام عن عبقريتهم ،أو حفظ
ماا وجوههم! فبدال من مجازفتهم بالشهادة برؤية الهالل حتى إن غاب قبل غروب الشمل و كما
حدث م ار ار و و صار لأشهرهم!ل يدعي أنه رأى الهالل قبل غروب الشمل! وربما يقصد ب لك االدعاا
بوولقوةل بصره ،وتثبيت االنطباع بأنه مادام أنه يرى الهالل في وقت تستحيل فيه رؤيته بأية وسيلة فال
معنى للشك في لقدرتهل على أن يراه في وقت ممكن و و أي بعد غروب الشمل ،حتى إن لم يكن
موجودا فوق األفق! لكن ه ه الممارسات العبثية ال تغني شيئا ،وهي و و وحدها و و تكفي لنزع الثقة به
وبالواهمين من أمثاله.
*الوطن (العدد 8208/83/2 ،)0209ه4383/9/82/م.
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ما ثبني على خطأ فهو خطأ
حدث في إهالل شهر شوال ه ه السنة ما يحدث دائما من مسارعة بعو لالواهمينل إلى الشهادة
برؤية الهالل وهو في وض يستحيل أن يرى فيه .فقد شهد أولئك النفر القليل ال ين اعتادوا مثل تلك
الشهادات الواهمة بأنهم رأوه على الرغم من تقرير الحسابات الفلكية الدقيقة بأنه لن يمكث بعد غروب
الشمل في المنطقة التي زعموا رؤيته منها إال دقيقة واحدة .وهو مكث ال يمكن معه رؤيته إطالقا.
ويمكن االطالع على كثير من مزاعم عبد اهلل الخضيري ،ال ي يتزعم أولئك الواهمين دائما ،في

التقرير الصحفي ال ي نشرته صحيفة الرياو(4388/9/4م) عن محاضرة ألقاها بعد عيد الفطر
ه ه السنة .وهي مزاعم تناقو ما كان يدعيه من قبل بأنه ال يعتمد إال على الرؤية البصرية المجردة

وحدها .فقد ادعى في تلك المحاضرة بأن له معرفة بالحساب الفلكي ،وأن له أبحاثا فيه ،وأن بينه

وبين وكالة الفضاا األمريكية (ناسا) تواصال علميا .وعلى الرغم من قوله في ه ه المحاضرة بأن
هناك تواصل بينه وبين المتخصصين في الفلك في مدينة الملك عبد العزيز إال أن من المعروف

عنه أنه يتهرب في كثير من األحيان من مرافقة اللجنة العلمية التي تترااى الهالل في منطقته
ويشارك فيها بعو المتخصصين من تلك المؤسسة العلمية السعودية.

وتكفي بعو تلك المزاعم لنزع الثقة المطلقة التي تضفيها بعو المؤسسات الدينية الرسمية في

مجربا صدوقا يساعد تلك المؤسسات على لالتمسك بالسنةل من حيث
المملكة عليه بوصفه لرائيال ِّ
اعتماد الرؤية البصرية المجردة في رؤية الهالل.

ولم تعد مثل ه ه الشهادات الواهمة مستغربة اآلن؛ إ تكررت كثي ار وأثخ بها على الرغم من مخالفتها

لما يقرره الفلكيون في كثير من السنين .أما المستغرب فعال فهو أن يداف بعو المسؤولين في

بعو المؤسسات الدينية الرسمية عن ه ه الشهادات الواهمة بطرق مستغربة .وه ا الدفاع هو ما
يشج هؤالا الواهمين على االستمرار في أوهامهم.

ومن أمثلة ه ا الدفاع المجاني ما ورد في بيان المحكمة العليا ،المكلفة اآلن برهالل األهلة ،عن

دخول شهر رمضان  8204هو من قولهاي لبل قد ثبت بشهادة عدد من الشهود العدول أن القمر غاب
ه ه الليلة قبل غروب الشملل (أي في مساا السبت 8204/1/49ه).
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ويثير ه ا القول عددا من األسئلةي فمن هم هؤالا الشهود لالعدولل؟ أهم األفراد أنفسهم ال ين يزعمون
أنهم يرون الهالل في غير أوانه ،على رأسهم عبد اهلل الخضيري و و و ومنها شهادتهم العام الماضي،
بأنهم أروا الهالل قبل غروب الشمل؟
وهل تعتقد المحكمة ،فعال ،أن برمكان أحد أن يرى لالهاللل ،بالعين المجردة ،وهو يغرب قبل غروب
الشمل؟
وهل يعني ه ا أن المحكمة العليا تطلب من المترائين أن يترااوا الهالل قبل غروب الشمل ،مثلما
تطلب منهم أن يترااوه بعد غروبها؟ وهل يعني أن المحكمة العليا تثق بهؤالا الواهمين في وقت
الترائي وفي غير وقت الترائي ،على السواا ،مما يعني أن الثقة بهم مطلقة بغو النظر عن
مخالفتها للواق ؟
وا ا ثبت أن المحكمة العليا تسمي ما يزعم هؤالا الواهمون بأنهم رأوه قبل غروب الشمل لهالالل
فرنها ب لك تخالف تعريف ابن تيمية لو لالهاللل .فهو يقول إنه ال يسمى لهالالل إال إ ا بان للنال بعد
غروب الشمل في أول الشهر.
لكن أال يمكن الظن بأن المحكمة الموقرة إنما تشير ب لك إلى ما قرره الفلكيون عن وض الهالل في
لك المساا؟ وا ا كان ه ا هو ما قصدته المحكمة فهل يعني ه ا أنها تثق بهم وتعدلهم وترضى
بقولهم وتستأنل به .فر ا كان األمر ك لك فلما ا ،إ ن ،تثق بهم في ه ه الحالة وال تثق بهم حين
يقررون استحالة رؤية الهالل بعد غروب الشمل في بعو األحيان؟
ومن الواضي أن مثل ه ه الثقة بالفلكيين مستبعدة؛ لك أن المحكمة العليا ال تصرف نظرها عن
تقريراتهم العلمية وحسب ،بل إن بعو منسوبيها ال ين ترسلهم لمرافقة الفلكيين في رصد الهالل
يشككون في قدرة الوسائل الحديثة على رصد الهالل .ومن لك ما صرح به القاضي عبد العزيز
العمر لصحيفة لالوطنل بقولهي لشاركنا ألول مرة لنطل على ما يفعله اإلخوة في الجمعية (جمعية
جدة الفلكية التي كانت ترصد هالل رمضان) ونرصد معهم الهالل ومنزلته ومن ثم إثبات الرؤية لو
حدثت .وأشار إلى أن المشكلة التي تواجه الرؤية عبر أجهزة الفلكيين هي أن األجهزة ليست معدة
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خصيصا لرصد القمر بل مخصصة لرؤية النجوم وتحركاتها ،حيث إن الجهاز يرى الضوا في
الظالم والصحيي في رؤية الهالل ينبغي أن تكون رؤية الضوا في الضوا وه ا ما يحدث في الرؤية
المجردةل (الوطن4388/1/8 ،م)!
ويبلغ ه ا التشكيك حدا بعيدا من الجرأة ،وهو قول غير صحيي إطالقا ،لك أن من الممكن رؤية
الهالل عن طريق التسلكوبات في النهار بسهولة تفوق قدرة العين المجردة.
ولم يقتصر الدفاع عن هؤالا الشهود الواهمين على من تعودنا منهم الدفاع عن هؤالا من حيث
المبدأ ،بل تجاوز لك إلى بعو أشهر ال ين كانوا يشككون في كل سنة تقريبا بشهادة هؤالا.
ومن أبرز هؤالا المدافعين ه ه السنة عن هؤالا الواهمين الشي عبد اهلل بن مني  ،عضو هيئة كبار
العلماا والمستشار في الديوان الملكي ،المعروف باطالعه على الحسابات الفلكية ودفاعه عن
االستئنال بها في حال نفي دخول الشهر ،في األقل ،إ ا قرر الفلكيون أن القمر يغرب قبل الشمل.
فقد نسبت إليه صحيفة الحياة أنهي لعبر عن استغرابه من تشكيك الجمعية الفلكية في محافظة جدة
حول رؤية هالل شوال على رغم ثبوته لدى مواطنين ثقاة ،بعد أن سجلوا شهاداتهم لدى المحاكم
الشرعية المختصة .وقالي لأتساال عن كيفية إجماع الفلكيين على أن القمر قد غاب بعد الشمل
بدقائق ال قبلها ،ولطالما هو غاب بعدها بدقائق وجاا المسلمون العدول األتقياا الصالحون ال ين
شهدوا برؤية الهالل ،ما يعني أن ه ه الرؤية تعتبر مقبولة شرعاع ألنها منفكة عما يك بهال .ولفت إلى
أن مثل ه ه المعلومات المخالفة لرأي المسلمين هي من لالشائعاتل التي ال تجوز شرعاع ،وهي من
األقوال الخاطئة والباطلة ،مشدداع على أن رؤية لالهاللل المعلنة هي شرعية وصحيحةل (الحياة،
4388/9/8م).
والالفت أن من يصفهم الشي المني في ه ا التصريي بأنهم لعدول أتقياا صالحونل هم األفراد
أنفسهم ال ين كان يصفهم ،هو نفسه ،في السنوات الماضية ،بأنهم لواهمونل! فكيف يكون هؤالا النفر
أنفسهم في بعو السنوات لواهمينل وفي ه ه السنة لعدوالل؟
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ويقصر الشي المني و كما يبدو و و عبارة لمنفكة عما يك بهال على الحالة التي يغرب فيها القمر قبل
الشمل .أما إ ا غرب القمر بعد الشمل فيرى أنه ليل هناك ما يمكن أن ليك بل شهادة من يشهد
برؤية الهالل .بل لقد تجاوز الشي المني

لك كله إلى القول بأن هؤالا لالواهمينل ربما يتمتعون

بقدرات فوق بشرية .ومن لك قولهي لفأكثر علماا الشرع ومحققيهم ال يعتبرون القول بعدم امكان
الرؤية م وجود الهالل بعد غروب الشمل ألن ه ا القول معارو بالعقل والحل والواق أما العقل
فالشك أن كل مسلم يعتقد قدرة اهلل تعالى على انعامه لبعو عباده بقوة إبصار يرى الهالل مجاو اعر
للشمل في النهار يمينها أو يسارها أو خلفها أو أمامها وقد رأينا بعضاع من اخواننا وهم يشاهدون
النجوم في النهار ويعينونها بأسمائها ه ه الثرياا وه ه الجوزاا وه ا المرزم وغيرها فقدرة اهلل ال حد لها
وال يجوز تحديدهال (الرياو4388/9/2 ،م).
لكن المتخصصين في علم الفلك ينكرون وجود ه ه القدرات لتع ر القدرة على رؤية النجوم والهالل
بالعين المجردة في النهار ألسباب فيزيائية معروفة تتصل بالطريقة التي تنتشر بها أشعة الشمل
لتحجب النجوم والكواكب األخرى.
وعلى الضد مما يقوله الشي المني فهناك دليل على أن شهادة هؤالا الواهمين برؤية هالل شوال
ليست لمنفكة عما يك بهال .ويتمثل ه ا الدليل في زعم عبد اهلل الخضيري بأن الهالل ،ال ي يزعم أنه
رآه ،لبقي بعد غروب الشمل أرب دقائقل ،في لك المساا (في محاضرته نفسها المشار إليها
أعاله) .وه ا يخالف الواق ال ي تؤكده المراصد الفلكية في العالم كله بأن الهالل لم يمكث أكثر من
دقيقة بعد غروب الشمل في المكان ال ي يرصد منه الخضيري.
وه ا الدليل كاف إلقناع الشي المني بأن شهادة الخضيري ورفاقه لال تنفك عما يك بهال.
عدم النظر إلى ما يقوله
ومن لوازم ه ا لالتعديلل المجاني لهؤالا الواهمين واألخ بأوهامهم
ث
المتخصصون في علم الفلك و و من السعوديين وغيرهم من المسلمين و و عن ه ه المسألة من حيث
المبدأ .واألخطر من لك أن ه ا ربما يؤول إلى الحكم على هؤالا الفلكيين ال ين يستخدمون أدق
األجهزة العلمية بأنهم ليسوا لثقات وال عدوالل ،إن لم نقل أشياا أخرى ،في ما يقولونه من عدم إمكان
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رؤية الهالل .بل لقد حدث ه ا بالفعل إ وصفهم بعو المسؤولين عن المؤسسات الدينية الحكومية،
بغير بينة ،بأنهم لك ابون ومفترونل.
وقد تعودنا من الشي عبد المحسن العبيكان ،المستشار في الديوان الملكي ،أن يشكك ،كل عام
تقريبا ،في مثل ه ه الشهادات الواهمة .وقد كتب مقاال طويال نشرته الصحف السعودية يبين في كل
فقرة منه عدم إمكان تلك الشهادات (الرياو4388/9/5 ،م) .وم

لك كله يعود في نهاية المقال

إلى القبول بقرار المحكمة العليا احتجاجا بقوله صلى اهلل عليه وسلم لالصوم يوم تصومون والفطر
يوم تفطرون واألضحى يوم تضحونل.
وقوله صلى اهلل عليه وسلم ه ا يؤكد ع ر اهلل لعباده إ ا استفرغوا الجهد في التأكد من ترائي الهالل.
لكن و و كما يشير الشي العبيكاني لال يصي أن يفهم عاقل أن النبي صلى اهلل عليه وسلم يأمرنا بأن
نصوم أو نفطر برؤية وهمية ،فرن من يظن ه ا يتهم الشريعة اإلسالمية بأنها تبني أمورها على الوهم
والخياالتل.
ل لك كان المنتظر من الشي الفاضل أن ينتهي إلى ما يؤدي إليه مقاله منطقيا وهو إبطال شهادة
هؤالا الواهمين ألن المحكمة العليا لم تستفر الجهد في ترائي الهالل ،بل لقد ترْكت و و عن عمد،
وبوعي و و ما بأيديها من األدلة الموثوقة التي تؤكد عدم إمكان رؤية الهالل في تلك الليلة وتعلقت
بشهادة مستحيلة.
فالنتيجة المنطقية ،إ ن ،في ما يخ ،هالل شوال ه ه السنة هي أن ما بني على خطأ فهو خطأ.
ويعني ه ا أنه ينبغي على المحكمة العليا أن تعود عن قرارها بردخال الشهر العتماد لك القرار
المتعجل على شهادات غير صحيحة.
وال يعني ه ا أن فطر المسلمين غير صحيي .لك أن دخول شهر شوال ه ه السنة كان صحيحا،
في األقل ،بحسب معياري مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الل ين يشترطان إلهالل الهالل
ان الشمل والقمر قبل غروب الشمل في سماا المملكة وبقاا القمر بعد غروب الشمل ولو
اقتر َ
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ويمكن أن يكون ما حدث ه ه السنة من بلبلة نشأت عن شهادة الواهمين دافعا ألن تقوم المحكمة
العليا في المستقبل بواجبها الشرعي بعيدا عن االعتماد على مثل هؤالا الشهود الواهمين ،وأن
تستأنل بآراا العلماا المسلمين المتخصصين في الفلك .ومما يوجب ه ا االعتماد أن هؤالا
المتخصصين و و من السعوديين وغيرهم من المسلمين و و ليسوا لك ابين وال مفترينل ،وهم أهل للثقة كما
يقرر الواق دائما ،ويمكن التأكد مما يقولونه بطرق علمية متفق عليها علميا.
*منبر الحوار واإلبداع8204/83/84 ،ه4388/9/83/م.

