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❖ حكم األخذ بشهادة رؤية هالل الشهر الهجري في حال تأكيد علماء الفلك تعذرها

❖ السؤال :ما حكم األخذ بشهادة رؤية هالل الشهر الهجري في حال تأكيد علماء الفلك تعذرها؟
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،وآله وصحبه أجمعين ،وبعد،
ِ َّ ِ
ِ
ِ
يت لِ َّلن ِ
اس َواْل َح ِِّج﴾
﴿ي ْسأَُل َ
ون َك َع ِن ْاألَهل ُق ْل ه َي َم َواق ُ
فاألصل في ثبوت العبادات المؤقت بالزمان وإثباتها هو رؤي األهل لقوله تعالىَ :
ِ ِِ ِ ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ين» [ صحيح
ان ثَالَث َ
وموا ل ُرْؤَيته َوأَْفط ُروا ل ُرْؤَيتهَ ،فِإ ْن ُغِِّب َي َعَل ْي ُك ْم َفأَ ْكمُلوا ع َّد َة َش ْعَب َ
«ص ُ
[البقرة ،]190 :ويقول رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلمُ :
البخاري ،كتاب الصوم ،باب َقو ِل النَِّب ِيَّ ،
ِ
ِ َّ ِ
ومواَ ،وإِ َذا َأرَْيتُ ُموهُ َفأَْف ِط ُروا»].
َ ُ ْ
ص ُ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم« :إ َذا َأرَْيتُ ُم الهالَ َل َف ُ
ِّ َ

ومن أدل اإلثبات في رؤي الهالل :الشهادة ،وقد ذكرها القرآن الكريم في مواضع عدة ،من ذلك النهي عن كتم الشهادة في قوله تعالى:
الشه َاد َة ومن ي ْكتُمها َفِإَّنه ِآثم َقْلبه وّللا ِبما تَعملُ َ ِ
َّ
جل
يم﴾ [البقرة ،]283 :وقد أمر هللا باإلشهاد ،واشترط عدال الشهود ،فقال َّ
﴿ َوالَ تَ ْكتُ ُموْا َ َ َ َ ْ َ
ون َعل ٌ
ُ ٌ ُ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ
الشهادة َِّّلِلِ َذلِ ُكم يوع ُ ِ
َش ِهدوا َذوي ع ْد ٍل ِم ُ ِ
اّلِلِ َواْلَي ْو ِم ْاْل ِخ ِر﴾ [الطالق ،]2 :وعلى الرغم من هذه
ان ُي ْؤ ِم ُن ِب َّ
يموا َّ َ َ َ
ظ ِبه َمن َك َ
ْ ُ َ
ذكرهَ ﴿ :وأ ْ ُ َ ْ َ ِّ
نك ْم َوأَق ُ

األهمي للشهادة إال أن الفقهاء ضبطوها بقواعد شرعي مثل" :شهادة الشهود تُقبل في الممكن وترد في المستحيل"؛ ألن الشهادة ظني  ،فال
مقدم
يصح تقديمها على المعطيات القطعي  ،فعندما تكون رؤي الهالل مستحيل باتفاق علماء الفلك فإن الشهادة بثبوته تُرد؛ ألن
َّ
القطعي ٌ
على الظني؛ وألن الشاهد يكون قد توهم الرؤي بطريق الخطأ ،وال يكون قد رأى الهالل على الحقيق .

ق
حكم بجهل؛ ولهذا فهو
الحكم فيه ٌ
وقد فر العلماء بين علم الفلك والتنجيم :فالتنجيم حدس وتخمين ،وليس فيه قطع ،وال ظن غالب ،و ُ
مذموم ،أما علم الفلك فقد أضحى علما قطعيا في هذا الزمن؛ البتنائه على قوانين قطعي ثابت  ،وهو من فروض الكفايات التي تأثم األم

جميعا لو ُعدم فيها َمن يعلمه؛ لتوقف جمل من مصالح الدين والدنيا على معرفته ودراسته.
فرق العلماء بين أمرين مهمين ،وهما :ميالد الهالل ،ورؤي الهالل ،فميالد الهالل هو اللحظ التي يعبر
وفيما يتعلق برؤي الهاللِّ ،

فيها مركز القمر خط االقتران أو االجتماع ،وهو الخط الواصل بين مركزي األرض والشمس ،وتقع هذه اللحظ ما بين منتصف ليل التاسع

ضوء القمر من سطح األرض ،بعد افتراقه
والعشرين ،وصباح يوم الثالثين من الشهر القمري .ورؤي الهالل هي اللحظ التي ُيرى فيها
ُ
وابتعاده  8درجات على األقل عن خط االقتران ،فإذا جاءت هذه اللحظ بعد غروب الشمس ،وكانت الظروف الجوي مواتي  ،وفترة المكث
كافي  ،إلمكان رؤي الهالل ،وهي الرؤي التي يعول عليها في الحكم بدخول الشهر من عدمه ،وال تعتمد على موعد ميالد الهالل.
فعندما ُيعلن علماء الفلك عن حال الهالل بكل التفاصيل القطعي الدقيق  ،مع اتفاقهم على استحال رؤيته ،ال يصح تجاهل رأيهم
القطعي وقبول شهادة ظني من شخص قد يكون توهم رؤي الهالل ،في الوقت الذي تدل فيه المعايير الفلكي الدقيق على أن الرؤي غير

ممكن بالعين المجردة ،وال باستخدام التلسكوب ،وال حتى بتقني التصوير الفلكي الرقمي فائق الجودة.

وبناء على ذلك فإن مجلس االفتاء األعلى في فلسطين يرى أن الشهادة المناقض للحقيق الفلكي الثابت ترد لبطالنها ،وال تبنى عليها

األحكام الشرعي  ،وبالتالي فإن الشهادة برؤي هالل الشهر القمري ترد وال تقبل في حال تأكيد علماء الفلك تعذرها.
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