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ؤح^سلأبمسبمتاسشإو،اتالآس 

نحثص'

محمدا نبينعلى لام والوالصلاة العالين، رب ش الحمد 
وبعد؛الدين، يوم إل بهديه اهتدى ومن وصحبه آله وعلى 

ألةمه، نفالوين، ق الحديدة الميممة ائل الممن فإن 
القلياياُت، والحالأهلة، اُت، إثبق الفلم الحساب اعبار 

الفراعيةوفت ق الحسابون وكان ان، الزمقديم مند معروفة 
العصورو3، ومحإ، والحؤ وفالكبمواعيد اس النمحيرون 

يمونانوا وكابون، حاك هنان كية الماصلامية الإس

الالناس وكان بالتنجيم، المللئح علم احتلط قد لأنه بالمجمين؛ 
وبينالفلكي الحساب ين بلحلهلهم الجيمين؛ بحساب يثقون 

تالمشهورة تمام أبي قصيدة ق حاء وليلك، التنجيم؛ 

واللعبالحد بتن الحد حدْ ق الكتب س أنباء أصدق السيف، 

والتيبالشك جلاء متونهن الصحائف سود لا الصفائح يض 

ا،وضحهعمورية حريق ؤيذكر باض، العممم فيها بملح قميء ومي )١( 
(•٣٢/ ١١اك/يزي بشرح ديوانه ينظر؛ 



قول:إل 
الدبدو الزي الكوكب بدا إذا مفللمة دماء من الناس وخوفوا 

أهلهم اك المالأهل أن ام متأبي قصيدة من ؤيلاحظ 
أبيبيت من يتضح كما جدا سيئة سمعتهم وكانت التنجيم، 

بواحفقد لث، ذلوْع والريب(، الشك جلاء متونهن )ق تمام 
بمثايت،الغرب يعرفه أن قبل صحيحا حسابا هالي مذنب طلؤع 

ذوالنيئ الكزكبت يا )إذا تمام أبي قول ي اراد وهو السنين، 
يطلزلر ١^^٠؛ هالي( )مذب، الذنب هذا به واراد الدنب(، 

اسمهعليه وأؤللق واكشفه، هالي أتى حتى اسما العرب عليه 
توقتمام وأبو (، ٣١٧٥٨)سمنة يوافقه والذي ه(، ١  ١٧١)سنة 
. ٢١٧٢٢٨)منة 

منبأكثر الغرب قبل المذنّث، هذا اكتشفوا الحرب أن أي• 
سوهلكن الغالك،، علم ق ظاهر مبق للعرب فكان عام، ٩ ٠  ٠

انفصلفقد الحاصر الوقت، ق أما بالتنجيم، احتلاطه البق هذا 
عظيمعلم الفلك فعلم تاما، انفصالا التنجيم عن الفللئ، علم 

اولاةواوهاة)أا/ه؟أ(.يطر: 



نحخالإث1هبمستاسضإشاتاس 

الأجرامق نن المن تمال اف أودعه ما ة درايعلى يقوم 
ه،وأّقواعده له علم وهو الكونية، والظواهر ماوية ال

تقدموقد العالم، دول من ممر ق الحامعايت، من عدد ق ؤيدرس 
الفلكيةالحسابات تعدت وقد ممرأ، تقدما اذصر قتنا وق 

حساباتمن ذلك من أبعد هو ما إل والقمر الشص حسابات 
الكواكببعض لفضائية مركبات وأطلقن، والحران.. النجوم 

علىقائم هو ؤإمما أصلا، بعلم لير فهو التنجيم، أما كالمريخ•' 
فرقت،الشرعية الصوص أن نحد ولدللئج والدجل؛ الشعوذة 

)منامت وّعليه انثه صلى الني يقول اكنجيم ففي بينهما، 
ماراد حر، المن شعبة اقتبسي المجوم، من علما اقتبس 

التعالله يقول والقمر الشمص مر حام-آج ق بينما ، رادآ 

هوؤ وعلا: حل ؤيقول ، وه ؤأقمربجتتان لقمس أؤ 
عددقنيمأ وددرهُدعوذ ؤأقثزئأ تييتاء ألشس عث جق 

ألأكيمي،ل إلاأة لمحق الده ماحؤ ؤللتتاب أكنذن 

،( ٣٩'سه)٥ ق داود وابر (، ٢٨٤نيه)"مل احمد الإمام أحرجه )١( 
(.٣٧٢٦ته)j ماجه وابن 

.)٥( الأية؛الرحمن، سودة )٢( 



الإتاهىسىتاسةد،اساتاسم_
ه——ت

علىلأنمه القارنة؛ هذه أوردت ؤإنما آ، ه بمامؤن إقوحِ 
?"lia  العلم،أهل بعض كب ق يقرأ ممن الإحوة بعض فيه يقع

يريدونوهم الحساب، وأهل الحساسين كلام من تحذيرهم ونحي 
الوقتق الفلكية ابات الحعلى هذا فيطبق التجبن، بهم 

الوقتق والتنجتم الفلائإ علم ب؛دا ارتاط لا أنه مع الحاصر، 
بعيد..من ولا قرمإ من لا الحاصر 

صبطق أثر له يكون أن لابد المللئج لعلم العفلتم والتقدم 
أثر؛j( ؟؛البحن،؛ هذا أكتنم، أن أحبسن، هنا ومن الروية، 

اضائلا سالرؤية، صبط ق الحديثة الفلكية بالحسابات الاستعانة 
داي.والوالتوفيق الإعانة تعال 

وملم.وصحبه اله وعلى محمد نبينا على اش وصلى 

لد/ثقرممختيامحلأن
الشريحةبكلية الفقه قم ق الأستاذ 

الإسلاميةسعود بن محمد الإمام بجامعة 
الر1ضارا/ا/ا/"آةام

.)٥( ت الأية يونس، صورة )١( 



نح^ت1نةبمسبماسنيإشإتاس 

آراءالفقهاء

مادضاسىتامهأ

يعتمدلا وأنه الروية، هو علته المعتمد أن على الفقهاء أكثر 
بعضوذهب ٢، ةل الآهالإثبات ق الفلكية ابات الحعلى 

الآهلة،ات إثبق الفاكية الحسابات على يعتمد أنه إل العلماء 

٢،الثافعي١ إل به نالذي محريج ابن إل القول هدا وسب 

تيميةابن الإمحلأم يح نفتاوى محمؤع ، )أ/م\هه( افتهد بداية ينظر• )١( 
٤(.• A/nابن حاثية )إ/مها(، ١^ ذخ (، ١٣٢)ءأ/

ولدالثافلي، القاصي البغدادي ريح بن عمر بن احمد انماس ابر هو )٢( 
حميععر يقفل وكان بشراز، الفضاء ولى وماتت؛ن، واربعئن بقع منة 

الملأءإعلام )سر  ٣٠٣ّة مات الزر، على ض الشافُي اصحات 

)ص:الشهور إثبات ز التنور العلم ق المبكي ابن عنه القول هدا نشل )٣( 
نتحل حجر ابن والخافنل (، ١٨ا/)٠ الأمتيكار ل الر عبد وابن ، ٨( 

سريجابن عن العربي ابن ءاونقل : حجر ابن وغال ، ١(  ٢٢)؛/ الماري 
قوله;وأن العلم، بهيا اض حمه لمن حطابج له( قوله)فائدروا ان 

رمضان، وحر١٣نمار العربي• ابن قال للعامة، حطاب، العدة( رفآكملوا 
وعلىوالقمر، الشص اب، جبنوم على محب، الحال، محتلم، عنده 

النلأءر.عن بمليد وهدا نال؛ اكد، بجاب، أحرين 



ئ(
هواسبمتاسياتش|شاتالأظ

ةقتييوابن ، الشخرأ بن اش عبد بن ومطرك 
الم'"'".داكال'ً""سماظميناين 

البصري،افه عبد ابر العامري الحرشي الشخثر الله عبد بن مطرق هو ( ١ ) 
كانالعجرت تال الحجاج، ولاية أول ، ٩٥سنة تول أئمة احد 
(.U>-1U/YA)للمني الكمال تهذيب يطر: ثقة، 

عبدوابن ١(،  OU/Dّ فح ق حجر ابن الحافظ محه القول هدا ص )٢( 
الجهد)'آ/ارهه(.بداية رشدj وابن ، الامذلكر)• ايرق 

،الكاسب، المروري، ومل الديتوري، قببة بن ملم بن الله عد محمد أبو هو )٣( 
ثمةكان الخطسبات يكر أبو قال صسه، ويعد وصنم، بغياد نزل اكصانيفح، صاحّب، 

وأياموالآ-خبار الميي اللسان علم ل رأمأ وكان الدبور، قضاء ولي فاصلا، دبا 
(.٣٠٢-٢٩٦/١٣للذهي)النلأء م،توفيفيرجبّنةأي\هبرأءلأم 

•( ١٢٢)؛/ الباري فنح ل حجر ابن الحاففل عنه القول هدا ص )٤( 
الفارش،القنال الناشئ بكر أبو عمر، بن الهبن بن أحمد بن محمر هو )٥( 

ولدءصر0. ق بالعراق الشافعية رتيس الستنلهري؛ الإسلام، فخر اللقب، 
)سنةالنظامية ة بالمدرمالتدريس فيها فتول بغداد إل ورحل مميافارقن، 

مدام،معرفة ل العلماء )حلية كتبه ٠مث تول، أن إل واستمر ( ٥٠٤
٣(.١ ٦ )ه/ الأعلام ينظر: ه. ٥ ٠ ٧ سنة توق الفقه(، 

(.M٢٥٢ لارؤاني الذهب بحر ينظرن )٦( 
بسكولد الكبثر، بكي الالكاق عبد بن علي الحسن أبو الدين تقي هو )٧( 

بهمةالقضاء فباشر ، ٠٥٧٣٩سنة دمشق قضاء ور —، ٠٦٨٧عام صر مق 
وفاةبعد الأشرفية الحديث بدار التدريس وور وديانه، وعفة وصرامة 

)ا/م~ه(.الكي فتاوى مقدمة يظر؛ — ٠٧٥٦عام القاهرة ق تول ا.ى اطلزي 
٨(.)ص• الث-هور إبان ل المشوي العلم ت كتابه ل كما )٨( 





^تاظبمسىتاسهمإد1تسزِا 

غمإذا الهلال ®يعتبر ت ه قولمطرق عن رثد ابن ونقل 
مثل®وروى فاوت الحساب*، وطريق الممر ومنازل بالنجوم 

الأنه عنه الشهور له والمعروف، رواية، ل الشافعي عن ذللمثج 
هعليذي كالة، عائلنهاية أو فاشية ة برؤيإلا يصام 

الجمهور٠٠

)فاقدرواامت و>اعليه اف صلى قوله فاعتر مريج، ابن أما 
افهصلى وقوله الحساب، بعلم تعال افه خصه لمن خطابا له( 

اخطابالعدة( أكملوا )فالأخرت الحدث ل ومحلم عليه 
للعاْةرآ/

المعرفةمن مريح ابن قصده ما الصلاح ابن وبتن 
4،الآهالبر معرفة هي القمر منازل ءمعرفة فقال! بالحساب، 

(.١٨٨)ا/القيمات )١( 

اريالبفتح (، ١٦٦)T/ الرعدي صحيح ثرح الأحوذي عارضة )٢( 
(.٢٢١الموطأ)آ/^عر الزرنار شرح (، ١٢٣- ١٢٢)أ/ 

الشهحّزوريان عتمابن الدين( )صلاح الرحمن همد بن عثمان م )٣، 
الأنمةاحد الملاح، ابن بالمعروف الدين، تقي عمرو، ابو الكردي، 
دمثق،=إل انتقل الرجال، وأمماء والفقه والخدين، التفسار ل القدم؛ن 



٨الإضالأىسطتالسد،سس 

دممخ

فمعرفةالاحاد، بمعرفته بمص دقيق فأمر الحساب معرفة وأما 
النجوم،يراقب من يدركه محسوس أمر بتدرك القمر منازل 
بهاالعارف حق ل به وقال سريج، ابن أراده الذي هو وهذا 

قنصه،افيما 

العارفصيام حكم ق سريج ابن عن النقل اختلف وقد 
يقلإ أنه عنه رواية فمي عنده، الهلال ثبوت عند بالحاب 
عنهأحرى رواية وق بجوازه، قال ؤإنما عليه، ذللخا بوجوب 

رمالصورة هذه ق الصيام لزوم 
قولعلى بالاعتماد أس بلا قول: الحفية بعض وعن 
ا.النج»م؛نر 

معرفةمنهات مؤلفات ف الخديث، دار تدريس الأثرف اللك —قولاه 
والمتفق(،القي و)أدب ، الملاح( ابن الحدين،)مقدمة علم انولع 

البلاء:أعلام متر يفلر؛ . ٠٦٤٣منة توف الشافعية(. الفقهاء و)طقات 
(rr /•١٤ ،) (.٣٢٦الكثرى:)ح/الشافعية ملفات

فتحالارى>؛/أ'آا(.)١( 
شهر؛/آآا(.الرجع يفلر: )٢( 
(.٢٢٤را/ عابدين ابن وراتل ( ١٢٧١; )• القارى عمدة يفلر: )٣( 



الإت1لآئسئتاثمسد،اىتالأظ_

الهلالأن على الحاب دل إذا رر العيدرم دقيق ابن وقال 
كالغنم- الم-انع وجود لولا يرى، وجه على الأفق من محللع قد 

يسولالشرعي، السبب لوجود الوجوب؛ يقتضى فهذا ~ مثلا 

الحوسأن على الاتفاق لأن اللزوم؛ من بشرمحل الروية حقيقة 
أناراتت بالآمبالاجتهاد أو العدة، بإكمال علم إذا لمهلمورة اق 

الهلال؛؛ير لر ؤإن العوم عليه وجب رمضان، من اليوم 
الصوموجوب رتل نأن الحنفي الدهس، ق والمعتمد 

عدولا،ولو الوقتين بقول عثرة لا وأنه الهلال، روية والافهلمار 

إلمنهم قوم وذهب التسع، حالم، فقد قولهم إل رجع ومن 
الحسابأهل بقول ويعمل ذللثج، ق ثبتهد أن محوز أنه 

المشي,ِى،الدين تقل القح، أبو مهليع، بن وم، بن علي بن محمد هو )١( 
الآصول،العلماء أكابر من قاض، العيدت دقيق بابن وجده كأبيه المعروف 

تولأن ال فامسمر ه  ٦٩٥متة المصرية الديار قضاء ولى محتهد، 
والآحكّام( عمدة شرح ١لآحكام )إحكام منها نصانيف، له ربالقاهرة(. 

لابنالثافسن طمات ه. ٧ ٠ ٢ منة تول الآحكام(، بأحاديث )الإلمام 
(.٢٨٣للزركلي)٦;الأعلام (، ٩٥٢ممر)ص 

XA/yالأحكام)عمدة شرح الأحكام إحكام )٢( 
يطر:رّائلا؛نءابالين)ا/؛إلإ-هأآ(.)٣( 





والحساب اعتماد بجواز للمالكنة آخر قولا القراورأ، وذم 
إناتالآ٠ق١٢/

ررلأوضرم•' أصحابنا نال ت النووي فقال الشافعية، أما 
فإنالهلال، برؤية دخوله ؤيعالم بدخوله، إلا رمضان صوم محب 

كانتمواء يصومون ثم ثلاقن، نعيان استكمال وجسا غم 
كثيرا،،أو قليلا غيما مغيمة أو مصحية ماء ال

محاكمالالروية ل رمضان هلال إثبات طرق حصر هذا ول 

وقدالحساب، لاعتماد نفي الحمر هدا وق ، ^؛،٢٧شعبان 
ورأىونحم_ين، حدس ه لأنبرفضه؛ آخر موضع ق صرح 

القراو،الدين شهاب العاص، ابو الرحمن، عد بن إدريس بن أحمد ص )١( 
محلةومي المراقة الي بته ونالمغرب، يربر ص مله صنهاجة، من اصلمه 

رياسةالة انتهت والوفاة، والمنثا المولد ممري مالكي، فقيه بالقامرة، 
الفقهية،القواعد ز )الفروق( تصانيفه! ص ماللمثؤ، مدهب، علي الفقه 

منةتوؤ، الآص_رلا(، ز الفصول تنقيح ؛ورشرح الفقه ز ورالدخيرة( 
(.١٤١)U/ للزركلي الأعلام يفلر: م. ١ • • ٨ 

الماتة.يعد الثاني الفرق )آأ/ا/تماا، الفروق )٢( 
(.٢٧٠المهيب)٦; شرح الحرع )٣( 





ذاشاتاسة  uU_Uالإسأانت __ 

نتعت)ثن( 
هلالات إثبق الملكي الحاب ة الحنابليعتمد ولا 
إصابتهكثرت ولو رمضان، 

الفلكتالحسابات على الاطنماد ل المعاصرين الياء آراء 
علىاد الاعتمحكم ل المحاصرون اء العلماختلف 

كالخلافسهم والخلاف الأس إثبات و الفلكية الحسابات 
علىالاعتماد يرى من أشهر ومن ا؛قين، الالعلماء بين 

مصطفىوالشيخ شاكر، أحمد الشخ مطلقا! الغلكى الحسايت، 
اض.رحمهما الزرقا 

الحسابعلى يعتمد لا أنه على المحاصرين العالماء وأكثر 

الإثبات.ز ولا القي ذ لا مطلقا، الفلكي 
دونالقي ق عليه يعتمد أنه إل العلماء بعض وذهب، 

صالحبن محمد الشيخ به! قال من أشهر ومن ات، الإثب
ابجبيعمل هل نل! لما قال حيث اس~، —رحمه العثيم؛ن 
أننرى ر)الذي فأجاب! الهلأل؟ إثثات ل الفلكي_ة الراًال 

قاللو أنه ذلك! ومعنى ات، الإثبق لا التفي ق به يعمل 

(.٢٧٢;طر:كثافاكاع)؟/ 



نءإثيات ي اسية  ub_uالإتانت 

أنيمكن لا الهلال إن تقول! والراصد الهلال، رأى أنه شخص 
قررولو ا،لرصد، بنفي نعمل فانا الكان، هذا ق الليلة هذه يولد 

رؤيةاص النمن أحد يره ول؛ الليلة، مولود الهلال أن الرصد 
الطبمة((وألرؤية انمرة لأن الرصد؛ بإثبات نعمل لر محردة، 

السمآلةق وحديثا قدمما اء الفقهآراء أن سبق مما فتلخص 
ثلاثة:

قلا الفلكي الخاب على الامحماد محوز لا الأول: القول 
التقيم؛نمن اء الفقهحمهور قول وهو الإثبات، ق ولا النفي 

•^١٢٢الإجاع ومل والمعاصرين، 
وهوا، مطلقالفلكي الحساب على يعتمد الثاني: القول 

،قتيبة ابن أبرزهم: من التقيم؛ن الخلماء من حماعة قول 

القاصي،لأحمد (. ٢٥١الة )ععجبتاابن مائل من التدؤين ثمرات )١( 
اس،رحمه العشيمين محمد للشٍح المة صحت من لكت به اتمك وقد 

ذكر.بما وأجاب مرارا، السؤال هذا اله إنه فقال! 
•الاري)أ/يأا( فح يطر: )٢( 
الخاففلفياكح)أ/أآا(.عه نقله )٣( 



الأسالأئسئتاسةف،اساتاسم_

محمدالعاصرين! ومن ،، اوسكير وابن ٢، الشاشير والقفال 
٢.الزرقار ومصطفى ،، ثاكرر وأحمد ، رصا رثيد 

دونالقي ق الفلكي الحساب على يعتمد اكالث: القول 
ابنأبرزهم؛ من المعاصرين، بعض ذهب ؤإله الإبان، 
ةالأهلدوة نواعتماسته ، اوى الهيهنوعلى ، ءث_يمان 

والمواقتّ.

(.٢٥٢)T/ لزوياني المذهب بحر ينظر: ١( 
٨(.الشهور)ص؛ إبان ل النشور العلم كتابه ينفلر: ٢( 
١(. ٥١المار)آ/شر ينظر: ٣( 

)صّاا(.الفلكي بالحساب مرعا إبانها محوز هل الشهورالعربية أواثل ٤( 
(.١٦الزرقاء)ءساممهلفى فتاوى ٥( 
٢(،٥ ١ )مسألة ابن اثل ممن التدوين تمرات ٦( 
الأنطاوي)صآلإلإ-؛آآ(.فتاوى ينظر: ٧( 
الكونق عقدت الفالكية، والتمنيات والمواقيت الآهأ_ة ندوة وهي ٨^ 

منعدد ا فيهوشارك —.  ٤٥١ ٠ ٩ رجب  ٢٣إل ٢ ١ ض ما المدة خلال 
بالحساباتريوحذ توصياتها! من وكان الفلك، وعلماء الشريعة فقهاء 

وتكونالهلال— روية تحالة باسالقعلع —أي التفي حالة ق المعتمدة 
التقريب()لا الدقيق التحقيق على هامت، إذا معتمدة الفلكية الحسابات 

الفلكيان=من جع عن وصدرت ملمة فلكية قواعد على مبنية وكانت 





الإت1لأئسئتالسد،اساتاسمِ

)ق(ع
امحالفانروية على تقديمه أو الفلكي بالحساب العمل يكون هذا 

مردودا.فيكون وسلم، عليه اش صلى الني به أمر لما 
عنعنهما اف رض عمر بن اش همد عن اكانيت الدليل 

نكتبلا أمية، أمة ا إنر؛ ! قال أنه وسلم عليه اف صلى التي 
ِ'ُُْ

رين،وععه تمرة وعسى وهكذاا؛ هكذا الهر لمحب، ولا 

٢.ثلائزأ ومرة 
عنالحساب الحدسث، ا هاو ق ه الي نفي الدلالة: وجه 

بالحسابوالمراد والإذط_ار، بالصوم يتعلق فيما الحمدية الأمة 
الحكمتعليق رانفي ذلك وق ونسيرها، النجوم حساب هتا 

أمةنحن قال: وسلم عليه اف صلى فكأنه ،، لأصلا،١ بالحساب 
علىقدمه أو الفلكي بالحساب عمل فمن بالحساب. نعمل لا 

اامرورأعليه اممه صلى الني ذفاْ ما أسن، فقد الروية 
الحا.يث،بهذا تدلال الاسالزرفا ممعلفى الشخ وناقش 

للخاري.واللفظ. (. ١٠٨٠لم)وم(، ١٩ ١٣البخاري)أحرجه )١( 
(.١٢v)٢(فحاuرىلأينحجرر٤/

اس UJUإلها دعت الق \.ووث\ت س الأس الآُة نحدير : بمظر )٣( 
.٢١ص الكوبية 







٨الإساظئسطتاسةداقاتاسم 
يمما

إثانل بالشهادة العمل الحدث هدا ق الدلألةت وجه 

الثابتةللة محالفة الملكي الحساب اعتماد وق الشهر، يحول 

رؤيةعلى اا-سلمين من العدول شهادة قبول ي ه الني عن 
يعتمدمن يقدم حيث وخروجه، رمضان شهر لحول ل الهلال 

الحيلشهادة عانى الفلك أهل يقوله ما الفلكي الحساب 
بالروية•

قاعتماد لا أنه على الملمون أحمع الحامي! الدليل 
حكىوقد الفلكي، اب الحعلى وخروجه الشهر لحول 

العلماءرُمن حماعة حماعة الاحملع 
يناقش
منحماعة حالفه وقد الإحميع، لدعوى التسلم عدم الأول! 

وحديثا.قديما الملماع 

علىينعقد ب فهو بالإجاع، التسليم فرض على اكانيت 
علىانحفد ؤإنما الأن، الموجود القض الفلكي الحاب رقص 

فح(،و  y١٣٢/ )٥ تيمية ابن الإسلام شخ اوى فت■محمؤع ت ينظر 
(.rAU/rعاين)ابن (،وحاشية  ١٢٧/٤اuري)



الآه،ةإشات ي اسة  uU_Uالإت1لآ يآ 
التخمينعلى المبي التنجيم وهو -ابا حمي يآخر شيء 

والحدس.

الثاني:القول أدلة 
إبانل الملكي الحساب على بالاعتماد قال من اسقول 

يآتى:بما الآهااة 

افرصي — عمر ابن عن الخاري رواه ما الأول: الدليل 
رأيتموهؤإذا فصوموا، رأيتموه ارإذا قال ه اض رسول أن — عنه 

لها(لاا.فاقدروا عليكم غز فان فأفتلمروا، 
المراده(، ل)فاقدروا الحاJين٠: ق ه قولة: الدلالوجه 

الغائمالئلفس حال ق وعدها الفلكية المازل حاب بالتقدير 
اض—:—رحمه ريج مابن قال كما الروية، وصوح عوم أو 

٠٨٠لم)وع(، ١٩•البخاري)•احرجه 



يح^سلآبمسباتاسم|ساتاسم 

أكملوا ١١ت وقوله العالم، بهذا اف خمسه لن حهلماب ! ١١له ررفاقدروا 
للعامةحطاب العالةاا 

يرفعذك فان الرواة؛ ألفامحل جع هو الواجب بأن ونوقش! 
منها!متقاربة بروايات الحديث ورد وقد الحمل، ويفر الإبهام، 

)فأكملواثلاثين( ثعبان عدة )فأكملوا ٢ العدة(أ أتموا ف) 
ثلاقن(ه ل)فاقدروا ثلاثين( )فحيوا ، (ر ثلاثين الحدة 

رواية!مثل هي —ه( ل فاقدروا ) ! رواية إن فوعليه! 
عبانثعدة أتموا أي• واحد بمعنى وهما ( ثلاثين له )فاقدروا 
رحمه~ ا؛ي الخهلال قالحديث،، راح ث ر فوبهذا ثلاثين. 

الباريونتح (، ١٦٦)م/الترمذي صحح ثرح الآحوذي عارفة ينظرن )١( 
لأينحجر)؛/ماآآا(.

(.١٠)٨٨ مسالم صحح )٢( 
(.١٩٠٩)الخاري صحح )٣( 
(.اوخاري)ب'واصحح )٤( 
١)سلم صحح )٥(  ٠٨١.)
١)لم مصحح )٦(  ٠٨٠.)











الإث1لآطسئتاسةف،اساتاسمِ نعئ( 

نمسينصب إ السرع صاحب أن على ويدل الحكم، شحا 
انلهصلى ~ قوله للصوم سببا الشمس ثعاع عن الهلال خروج 
يقلوب رويته،* وأفطروا لرؤيته :ررصموموا - وسلم عليه 

آكرّلؤةأؤأذمِ تعال! قال كما الشمس، ش_عاع عن لخروجه 
.بممحاش4راو.،ر^.

الثالث:القول أدلة 

دونالشى ل الحساب على بالاعتماد قال من امتدل 

منوليس الشهادة باب من الهلال برؤية الإخبار بأن الإثبات، 
يكذبهاما وجد إذا تقبل لا الشهادة إن وحسن، الرواية، باب 

iJJJiعدل، من كانت، ولو  So ،منالحساب إن وحسث، ا، هن

بعدمللعلم الشهادة به فترد المهلبة، يفيد العارفين الثقات، 
الواقعمحالفة عدم البينة شرومحل من لإن الإفق؛ ق الهلال وجود 

القعلعيالحساب دل ررإذا القليويي: نمله فيما العبادي قال كما 

.)٨٧( الأة: الإسراء، سورة )١( 
لالقرافي)أ/ا<با(الفروق )٢( 



نهايتهموترد برؤيته، العدول قول يقل ل؛ رؤيته عدم على 
الصوممحوز ولا حلي، ظاهر راوهو القلسوبي: قال ثم بها«، 

ومكابرة((معاندة ذلك ومحالفة حينئذ، 

.٢٤٩; س: حانة 





اِالإس1لأئسىتاسةد،اساس 
يمح(

ال،طلةش 1^؟،^ اتقوو 

هذهق رين والعاص السادقين العلماء آراء ع—رض بعد 
قعليه العنمد أن أءلمِ واف ~ يفض قول، كل وأدلة المسألة، 

أكثرعليه الذي وهو الحساب، لا الرؤية هو الإثبات، حال 
أكثرأن من يظن وما الفلكيين، أكثر كذلك وعليه بل العلماء، 

الإثباتق الحساب على والاعتماد الروية بنبذ ينالون الفلكتذن 
ذلك.من وتأكدت منهم ممرا قايلت، وقد صحح، غير 

علىيس ولات، الإثبحال ي الروية على والاعتماد 
لأنؤإنما الخطأ؛ فيه يقع أنه أو ظى، الحساب لأن ليس الحساب 
المعنىهذا ويوضح للصوم، ببا سالهلال روية جعل ١^١^٤ 
ارالفرقت )الفروق( كتابه ق يقول حيث، اش— —رحمه القراق 
ابيالحإثباتها محوز الصلوات أوقات قاعدة بذن والمائة الثاني 

الرمضاناتق الإهلمة قاعدة وبين عليها، دل ما وكل والألأت 
الشافعيةوعند عندنا قولان وفيه بالحساب، إثباتها محوز لا 

اب،الحار اعتبم عل. المل.هبين ق والمشهور تعال، اض رحمهم 



^سنةبمستاسنيإشاهاسمئِا 
الثعيعمن الهلال حروج على الكواكب سر حاب دل فإذا 
فلوأصحابنا! من سند قال الصوم، محب لا الهيئة علم جهة من 

لإحم؛عشع؛ لر به، الهلال فأسن، الحساب يرى الإمام كان 
وفاتوالكة الإهالاب حأن مع ه خلافعلى لف ال

حركاتأن بعادته أحرى تعال اف فان قطعي، والخوفات 
واحدظام لحى السارة السعة الكواكب واممالأت الأفلاك 

تعال!اف قال الحليم، العزيز بتندير الدهر طول 
تع__ال!ال وف٢، أشنمهم.يمر "؛ؤإ نايي مدنية 

فلاحساب، ذوا ا هم0هرأاأي وأقمزمحثان ؤآلئنس 
حابها،يخرم لا الأربعة الفصول وكدللث، أبدا، ذللئ، يخرم 

نحزميخا شا رأينإذا كما القهير، أفادت استمرت إذا والعوائد 
ؤإلأ؛دللث،، تعال اض عادة لأحل طفلا؛ بل كدللثح يولد نر بأنه 

لأحلهو إنما فته الحاصل والقطع كدللث،، ولادته يجوز فالعقل 
عليهيعتمد أن يبغي بالحسماب، القعلع حمل ؤإذا الحادة، 

(.)٩٣الأة: ص، :١(ّورة 
)ه(.الآةتالرحمن، سورة رآ( ر



حَ^س٠Lظbسbساسةد،اىuس 

والمرقالقطع، حصول بعد غاية لا فإنه الهاوا'>تح، كأوقايتج 
تعالاض أن والخالمات لم، العمدة وهو هاهنا ا،كلالودتإ وهو 

بقيةوكذللث، الظهر، وجوب سبيا النس زوال نصب 

أي:4لاا الثنص آلثأزة.ليثك ه لقولهتعال: الآوفا>ت،؛ 
وء،إنتمئؤن حيل أق تعال: قوله وكاوللئ، ه، لآحل

وو،ثننعشكأ ؤأثمحن ألثم؛ؤؤ، ؤلأألحمدؤ( 0 ئنحمن 
الأم—راه معنمحر هذا رون: القال قههل٢،، مم]هئوذا 

الممرب،وز( مت)حبن الأوق—امحت،هده ق الخص ؛الصلوات 
و)-ينالعصر، عشيا( و) الصبح، تصبحون( و)حين والعشاء، 
الضحىبحة ومنه بحة، نمى والصلاة الظهر، تظهرون( 

الأوقات،هذه ق الصلوات هده أمر؛إيقاع فالأية صلاتها، أي 
الوفن،نمى أن على الدال والسنة الكتاب من ذللث، وغير 

جقلدللحكمه؛ لرمه كان، ؤلريق بأي بب، العلم فن يح، 
الأهلةوأما الصلوات، أوقات ق للقطع المفيد الحساب اعتبر 

)٨٧(.الأيت: الأمراء، )؛(سورة 
)U؛-A؛:الأيت:الروم، )"؛(ّورة 



الأس1ةبمسمتاسهمإساتاسمئخ 

للصوم،ببأ حمالثعاع من خروجها ^٤ ٠١١صاحب ينصب فلم 
لرفإذا ب_ا، الهو الشمس ثعاع من خارجا الهلال رؤية بل 

ويدلالحكم، شن، فلا الشرعي السسس، محمل لر الرؤية محمل 
ثعاععن الهلال خروج نفس ينصب، إ \ذثوآ صامحس، أن على 

إصومواوملم! عليه اش صلى قوله للصوم، صيبا الثمس 
الثمي،شعاع عن لخروجه يقل: ول؛ لرويته{ وأفطروا لرديته 
قال:ثم ؤ<راا أنشمى ِإدإوك آلتَلؤآ ؤؤمِ تعال: قال كما 
ولله{ إفاقدروا رقته علتكم خفيت أي: عليكم{ غم }فان 

إكمالأو الهلال روية فنصب، { ^١٠٢٧العدة }فأكملوا رواية: 
ا.ه.الشعاع..؛؛ عن الهلال لخروج يتعرض ولر ثلاثن، العا-ة 

علىالفلكي الحساب دل إذا أي النفي، حال ق ا وأم
ابيا،حالثمس قبل القمر غرب لو كما الهلال، روية استحالة 

إذافانه الثمس، غروب بعد الهلال برؤية يشهد شاهد أتى ثم 
المحيحةالرؤية بين تعارض هناك يكون فلن الرؤية، صبطت 

الآةت)خب(.الإسراء، سورة )١( 
١٣٩،١٣٨/٤الروقفيأزغاموق)أنوار )٢( 



IaHa'Vاإثبات ش _،< JI _UL_Uالإساظ 

ظعي،هو ما الفلكي الحساب من فإن المالكي؛ والحساب 
قثك عنده ومن والشمى، القمر وغروب مروق كحاب 

الشمر،وغروب صروق بحاب جدولا فليأخذ قعلعيته، 
هذهوليتلبق القمر، وغروب نروق اب حبآخر وجدولا 

الواقع!.عر الحسابات 
منيذكر وما المالك_يين، من ؛٤ احم—محل الحسابات وهذه 

قنحتلمون فد كانوا ؤإن صحح، فغر فيها الفلكيين اختلاف 
بعدالأفق ق الهلال وجود يعد الرؤية لإمكانية المقدر الونت، 
قالمتخمين الفالكيين تن مبالاختلاف أما الشمس، غروب 

البتة.موجود فغر والقمر التمس حسابات 

قبلالقمر غرب وفد ١—شهادته التهاهله تقدم إذا وحينئذ 
إيالشاهل.؛ ا هن. هاده متمحيصر من بد فلا ابيا، حالشمر 

الشمر،غروب اب حانضبامحل رأينا فانا وهم، أنها الغالب 
هر،الاخر غر ق القمر غروب اب حانضباط ا كذللسورأينا 

هذاعلى نحري الشهر اخر ؤ، القمر غروب اب فحوحينئل. 
اؤإنمواحدة، والغروب الشروق حاب معادلة إن إذ المنن؛ 





نءالإسائئسباتاسهمسس 

الفهدا واحدة، درجة على لكن )فإذا الشيخت فول فتأمل 
إذاالهلال ان أي! تقريبا، دقائق أربع ت الدرجة ومتوسط يرى( 

علىيرى فلا دقائق، أرع بنحو من الغروب بمد يغرب لكن 
كلامأن هدا من ؤيفهم اف، رحمه تنمية ابن الإسلام سيخ رأى 
وعدمابج الحاحلراح ق اض رحمه تيمية ابن الإسلام سيخ 

فيهيرى أن للراثى يمكن الذي الوقت ل هو إنما عليه، الاعتماد 
القالسنن من نعلمه يما الهلال رؤية يعدم القطع مع أما الهلال، 
واحدةدرحة على يكون كأن الكون، هذا ق تعال اش أجراها 

أنمنه يفهم فلا الثمى قبل غرب إذا أول باب ومن أقل أو 
قالروية على الاعتماد يرى اض رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ 
ررفاذات القائل وهو إليه، الرأي هذا ية نتصح ولا الخال، هذه 
أنلابد الح-الم وكلام يرى®، لا فهذا واحدة، درجة على لكن 

الحسابأن بالعلم مع مراده، يفهم حتى بعض إل بعضه يضم 
شيخزمن ل منه دقة أكثر أصح قد الحاضر الوقت ق الفلكي 

اض.رحمه تيمية ابن الإسلام 



وسخالقطعي، ياب الحزمنه ق بمض القراق لكن ؤإذا 
درحةعلى الهلال— — كان )فإذا يمول! تيمسة ابن الإسلام 
الحاصرالوقت ق الفلك بعلم فكيف يرى(، لا فهذا واحدة، 

والقمرالشص حسابات أصحن، والذي الهائل، تقدمه مع 
البدهيات؟!من معه 

عنهما،اف رصي اس عبابن حديث، ذكر:- ما على ويرد 
رأيت،فقال؛ وسلم عاليه اف صالي التي إل أعرابي حاء قال: 

دهعبمحمدا وأن اش إلا ه إللا أن أتشهد  ١٠ال: قالهلال، 

فليموموااس النل أذن بلال، اريا قال: نعم، قال: ورسوله؟® 
غبرمن مهادنه ولم عليه اف لى صالتي فقبل غدآءرم 
رسولمحمدا وأن الله إلا إله لا أن يشهد أنه نحرد بل ممحيمى، 

،صحيفلكنه ذكر، ما يرد لربما ثابتتا، لكن لو الحدين، وهذا اف، 
يقبلكيف، إذ نكارة؛ متنه وق خ ل يصح لا الإسناد جهة من 

(،١٦٩١جامعه)ق والترمذي (، ٢٣٤٠ننه)ل داود أبو أخرجه )١( 
(.١٦٥٢)سننه ل عاجه وابن (، ٢١ ١٣)الصغرى السنن ق والنساش 

٩(.٠ )٧ حديث ١( ٥ )٣; الخليل إرواء ينظر: )٢( 



الهإلا إله لا أن يشهد أنه نحرد الآعرابي؛ هذا ثهاده M التي 
يروه،لر الثمالتا العدول الصحابة أن هع الله، رسول محمدا وأن 

الهلالرأى الذي عمر كابن البصر، حاد هو من فيهم ؤيوجد 
الناستراءى ١١قال! عمر ابن حديث، وأما أ الأنهر؟ عض بل 

فصامرأيته، أني لم ومعليه افد صلى الي فآمحرلتا الهلال، 
أنهوالصحيح اختلاف، ينده فغي ٢. ؛صيامه،اأ الماس وأم 
معللسنة تحريه بثية ، معروفعمر ابن لكن ،، الإسادأ حن 
شهادتهقبول ل يتردد لا عمر ابن فمثل والإتقان، الضبهل كمال 

دليلاك هنفليس ذلكؤ، على وبناء وحده، بالنهاية انفرد ولو 

بلوتدقيق، تمحيصي عر من المه-اهد مهالة قبول على يدل 

منال تعاس نة سممن ماعلم حالمت، إذا قبولها ل وتشدد 

Gالئثش ؤ والشم الشص حاباتح 

(٨٧١)حان وابن ٤( )Y/ دارس وال( ٢٣٤٢)داود و أباحرجه )١( 
٢(.١ ٢ )ئ/ والمهقي ( ٢٢٧)والدارنطى 

)أ/آا(.( ٩٠٨)إرواءاكJل يطر: )٢( 
)ه(.الآة:الرحمن، سورة )٣( 





ؤخ^س1لآبمسبماسضإئ،اتالأس 

امؤيإهأالإمادهش حكم 

تكتروسائل من وسيلة أي طريق عن الهلال روى إذا 
منثرعا مانع فلا والراصد، كوبات والتلكالنافلر الرؤية، 

قدالمسألة وهدم الآهلة، ات، إثبق الرؤية هدم على الاعتماد 
قبلالسعودية العربية الملكة ق الحلماء كبار هيئة محلى أقرها 

الشهادة،هذه قبول من شرعا ماع لا وأنه عاما،  ٣٥من أكثر 
إلاالألمة ات إثبعن المزولة الخهة إعلان ي ممرن ل؛ لكنها 

عنبالرؤية يعتدون لا العلماء أن الناس بعضي قفلن مؤخرا، 
الآحارة،الأونة ق ادهم اجتهتغبر وأنه الوسائل، هده طريق 
الهلالبرزية الشهادة قبول أقروا قد فالعلم-اء صحيح، غبر وهدا 

اركبهشة قرار لنمي نقل يأتي وفيما الأجهزة، هلْ طريق عن 
اريخوت( ١٠م)٨ رنرار قالة، المهده ق العلماء 

آ/اا/م،؛اه:



الإتالآبمس،اتاصيإساتاسميآ 
انبينورسوله، الله عبد على واللام والصلاة لله، ررالخمد 

وبعل!وصحبه آله وعلى محمد، 

العلماءار كبهيئة لحلى والعشرين الثانية الدورة ففي 
حتىشوال شهر من العشرن من ابتداء الهلارف_إ، بمدينة المنعقدة 

موصؤعالحلي بجث، ه،  ١٤٠٣عام القعدة ذي شهر من الثاني 
اءبنالهلال، رؤية نحري عند بها يستعان فلكية، مراصد إنشاء 

لإداراتالعام الرئيس سماحة إل ا،لوجه السامي الأمر على 
رقمباد، والإرشدعوة والاء والإفنة العلميالبحوث 

)ة/ص/ةآه؟ا(و-اريحما/خ/م'ةاه،وادالس
رقمبالعلم—اء ار كبة لهيثة الخامة الأمانإل سامحه 

قرارعلى واءللع \/\'إيمأ)ى وتاريخ ا/د(، 
وتاريخ٢( )٦; رقم السامي الأمر على بناء المشكلة اللجنة 

عبدالشيخ الفضلة أصحاب من والمكونة ه، 
الدائمةالهيئة وأعضاء اللماء، كثار هيئة عضو عقيقي الرزاق 

الخالد،الرحيم عبد بن محمد والشخ الأعلى، القضاء بمجلس 
محمد،نور أحمد فضل الدكتور سعود اللك جامعة ومندوب 





^ت1لأبمسبمسنيإشاتسنآ 

عنبها أم الحرية سالعين بالروية لكنت سواء الهلال، رئي أنه 
الناق.على مقدم الثسن، ولأن المنفنار، طريق 
إبانعن الختمة الحهة قل من المراصد من يطلب . ٤ 
احتمالعن الطر بغض مظنته، ليلة ق الهلال روية تحري الهلال 
عدمه.من بالحال، الهلال وحول 

امنهتفادة للامحالأجهزة، متكاملة مراصد إشاء محسن  ٠٥

علةبواما وتكاليفهمواقعها نمين الأربع، المملكة هات جق 
الحال.هدا ل المختمن 

الأماكنق الهلال رؤية لتحرى متنقلة؛ مراصد تعميم ٦. 
بالأسخاصتعانة الاسمع الهلال، رؤية مظنة تكون الق 

رؤيةلهم بق سدين الة وخاصالسمر، ة بجل. المشهورين 
الهلالءام.

إلورجع ومناقشته الموصؤع ة بدراسالحلس قام أن بعد 
هرسل المنحقدة الثانية دورته ق أصا-رْ الذي )٢( رقم قراره 

؛الإحم_اعثقرر الأهلة موصؤع ق — ٥١٣٩٤عام من شعبان 
الذكورةاللجنة ا إليهتوصلت الق المث، الفاط على الموافقة 



ؤه^ثإئبإسئتاسنيإذاتاس 

عدالتهتثبت ممن غره أو بالرصد الروية تكون أن شرمحل أعلاه، 

قالحسساب على يعتمد لا وأن كالتع، القضاء لدى شرعا 
خروجه.أو الثهِ دخول إثبات 

التوفيق.وبافه 
وسلم؟وصحبه آله وعلى محمد، نبينا على اش وصلى 





ظباسداتاسماس1تاسم

توصلتالق التائج أبرز إل اشر البحث هدا تام حل 
إل؛توصلت فقد البحث، هدا ق إليها 

وأنالحساب، لا ة ارويهو الآس ات إثبل الأصل أن 
علىالفلكي الحساب دل فلو ات، الإثبمحال ي طرد ذللث 

ذللئ،لغاِ أو سحاب لوحود إما ير إ الهلال لكن الرؤية إمكانية 
وحينئذاب، الحلا الروية على فالمعتمد ثاب، الأمسمن 

أي!القي، محال ق وأما يوما، ثلاثين الشهر إكمال فالواجب، 
لكونهالهلال؛ رؤية تحالة اسعلى الفلكي الحساب دل إذا 

حينئذالفلكي الحساب يطرح فلا مثلا، الثمن فثل يغرب 
بلوالتدقيق، التمحيمى محال ق مويرا عاملا يكون ؤإنما برمته، 

يكونلن التمح_يهس هذا مع وأنه الشهادة، قبول ق والتثدد 
هدهل التعارض قدر ؤإذا والحساب، الرؤية بين اختلاف هناك 

القمركغروب القطعي والحساب الشهود هاية نبين الحال 
نولشرط من لأن الشهود؛ شهادة تقبل فلا الثمن وغروب 



امباقترنت قد الحال هذه وق يكذبها، عما سفاك، أن الشهادة 

منالقط-ع~ سل —على معروف هو لما محالفتها وهو يكذبها، 
تكسبثروسائل وأن ٠، والقمر• المس ثر حمق تعال ائل منن 

عنالهلال رئي إذا والمراصد والتالسكوبايت، المناظر من الروية 

الُتنببر ر ولو الروية، بهده العمل تعين حمقية رؤية ؤلريقها 
الحرية.



ub_U  نجإساء م القمة

اسقمراجع 

بنأحمد للأمام البخاري، صحيح ؤح لالمارى إرمحاد  ٠١
القتسىالقطلأني اللك عبد بن كر أبى بن محمد 

—(،٥٩٢٣)التوفي! الدين شهاب العباس، أبو المصري، 
السابعة،الطبعة! ممر، الآم؛رية، الكيرى المطبعة ،! jtLJ؛

٥١٣٢٣.

للعلامةالجيل، منار أحاديث، نحريج ق الغليل إرواء ٢• 
عبدأبو نوح، الحاج بن الدين ناصر محمد الآلباذي• 
بيروت،— الإسلامي الكتب (، ٥١ ٠٤٢ )ت! الرحمن، 

طلإ،ه'ةاه.

تصنيف،!الأمصار، فقهاء لدام، الخامع الامتدكار ٣. 
بنمحمد بن اس عبد بن يوسف البر! عبد ابن للمحاففل 

—(،٥٤٦٣)ت،! عمر، أبو القرطي، النمري البر عبد 
طا،آاةاه.قحلجي، آمض المعطي عبد د. تحقيق! 

محمد،بن محمود بن الدين حم الزركلي! للعلامة الأعلام، ٤. 
طءا،بيروت،، للملايثن، الحالم دار —(، ٥١٣٩٦)ت! 

ه. ١٤٢٢







سذةئسئتاسةف،اىتالأظ

)ق(عس
—٥١٤٢٩الأول، الطبعةت التراث، وخدمة للمخطوطات 

-٢٠٢٠ ٠٨.
عبدبن لأحمد ءث؛مين، ابن مائل من التدؤين ثمرات . ٤١ 

الكترونية(.رسخة القاصي الرحمن 

تنويرسؤح الختار الدر على انحتار ررد عابدين ابن حاشية . ١ ٥ 
عبدبن عمر بن أمين محمد عابدين! ابن للعلامة الأبصار(، 

وعليالموجود، عبد عادل تحقيق؛ ه(،  ١٢٥٢رن؛ العزيز، 
خاصة،طعة الرياض، الكتب، ؛ ilf-معوض، محمد بن 

٥١٤٢١٠

منهاجعلى اض الدين جلال ثرح على تليوبي حاشية ١• ٦
محلأمةبن أحمل بن احمد الدين شهاب المؤلف؛ الطالين، 
البحوثمكتب تحقيق؛ ، ١٠٦٩الوقا٠ منة _ القاليوبى 

-٥١٤١٩الثر؛ منة الفكر، دار اكاشر؛ والدراسات، 
؛،روت./ لبتان الثّر؛ مكان م، ١  ٩٩٨

الولم،؛الميم،، علماء أعيان محرفة ق الازمإ الديياج . ١٧
الدينبرهان فرحون، ابن محمد، بن علي بن ابراهيم 

محمداككتور وتعليق؛ تحقيق (، ٥٧٩٩رالتوقى؛ اليعمرى 



حَالآه1ات اثيات ق اثقمة ^ UL_Uالإسممنة 

والشر،للطع التراث دار الناشر؛ النور، أبو الأحمدي 
القاهرة.

راجيت تحقيق اميزى، بشرح الطائي تمام أبي ديوان • ١٨
.٢٠١٩٩٤^١٤١٤الثانة الخلة المي، الكاب دار الأب 

يريدبن محمد ماجة؛ ابن للأمام ماجه، ابن سنن • ١٩
^،٥١١دار ،(، ٥٢٧٣)ت: اش، عبد أبو القزؤيى، 

الباقي.عبد فواد محمد تحقيق؛ يثرون، 
الأنهثبن مليمان داود; أبي للأمام داود، آبي سنن  ٠٠٢

الآرنووءل،ثعيب، تحقيق; —(، ٥٢٧٥)لت،;البمنانى، 
ؤدا،العالمة، اوسالة دار ,،  JLم0 . كامامحمد 

.رب.-ر؛ّ,.
السلمي،عيي ن محمد ي; الترمل. للأمام الترمذي، منن  ١١٢

شاكر،محمل أحمد تحقيق; —(، ٥٢٧٩)^،;عيي، أبو 
شركةعوصى، عهلوة ؤإبراهيم الباقي، عبد فواد ومحماو 
،YJiSممر، الحلي، البابى ممهلفى ومهلبعة مكتبة 

٠٢١٩٧٥، ٥١٣٩٥
أحمد،ن عمر ن علي الدارقعلي; للحاففل الدارتطق سنن ٢. ٢

الآرذووْل،شعتب تحقيق; —(، ٥٣٨٥)يت،;الخمن، أيو 
وأحمداش، حرز اللخليما وعبد شلي، المحم عبد وحسن 



سائتاسةد،افتاس_

ه. ١٤٢٤، ١ ط الة، الرّة مومحيرهوم، 
الرحمن،عبد ين اف عبد للحافظ الدارمي، سنن . ٢٣

خالد، زمرلي أحمد فوان تحقيق• —(، ٥٢ ٥٥)ت،؛ محمد، أبو 
ط١،بيروت، العريي، الكتاب دار العالمي، السع 

^5؛،بن الجن بن أحمل اليهقي،ت للأمام اممرى، المن • ٤٢ 
العارف،دائرة محلى —(، ٥٤٥٨)^،:بكر، أبو البيهقي، 
ه١١٢٤٤ط١، الهند، آباد، حيدر الظامئة، 

بنأحمد النسائي؛ للأمام السنن( من )اتحشى ائي النسنن • ٢٥
عبدتحقيق؛ (، )دت،أ'*آ*٢١٥الرحمن، عبد أبو ثعيب،، 

حل—،،الإسلامية، المطبوعايتج مكن—، غدة، أبو الفتاح 
م.١ ٩ ٨ ٦ م، ١ ٤ ٠ ٦ ، ٢ ط 

محمداش عبد أبو الدين نمى I المؤلف، البلاء، أعلام سر . ٢٦
)المتوفى؛الدهي يايماز بن عثمان بن أحمد بن 
ه— ١٤٠٥اكاكة، الطبعة! الرسالة، مؤسسة ثر؛ هال! ^١ ٤٨

/٢١٩٨٥.

بنمحمد ؛ الولف، ؛،، ^LUالإمام موهلآ على الزرتاني شرح • ٢٧
تحقيق:الأزهري، المصري الزرقاني يومفح بن ١^١^، همد 
القاهرة.الدبنية اكمافة مكتبة الاثر: سعد، الرءوف، عبد طه 





اساقات د، اسة  uU_bالإت1نت 

ئ(-تص
محمدأبو المؤلفات البخاري، صحح شؤح القاري عمدة . ٣٣

الدينبدر ■من بن أحمل بن موسى بن أحمد بن محمود 
١^الترائح إحياء دار الاثر; س 00)الوفي: انمي 

ثروتب~ 

ؤوا،مش أحمد محي محاية الزرياء، مصطفى .كاوي ٣٤
—دمشق.القلم دار ه، ١٤٢٠

عليبن أحمد المؤلفات البخاري، صحيح ثرح الجاري فح . ٣٥
دارالشافعي، قلاني العالقفل أبو حجر لن 

محمدوأحاديثه؛ وأبوابه كتبه رقم ، ١٣٧٩بثروت، — المعرفة 
الباقي.عبد فواد 

الهوتىيونس بن لمنمور الإقاع، مأن عن القناع كثاقط • ٣٦
العلمية-الكم، دار الماشر: اه(،  ٠٥١)المتوفى: الحبلى 

بثرولتا•

الحليمعثد بن أحمد الماص أبو الدين لتقي الفتاوى، محمؤع • ٣٧
بنالرحمن همد جع؛ ^، ٧٢٨)المتوفى؛ الحراني يمتة بن 

المصحفالطثاعة فهد الاللئ، محمع الناشرث قاسم، بن محمد 
الشريفج.





اس١^٧ د، سهئسىتاسة حَ 

الطبعة!مصر، محافظة بجوار — عادة المطبعة الناثر! 
^١٣٣٢الأول، 



نجع^ت1ظبمستاسني|داتاسم 

اتفهرس

الصفحةالوصؤع 
٥مقدمة 

٩الفلأكة الحسابات على الاعتماد حكم و الفقهاء آراء 
٣٥المالة و الراجح القول 
٤٥الحلية الرؤية ذكر ومائل ضق عن الرؤة على الاعتماد حكم 
٥١البحث خاتمة 

٥٣والراحع الصادر قانمة 
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