
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة)

 ً"("فمه الفٌسبون على صفحته رواد لةأسئ على

 سؤال جواب

 رمضان هالل وتحري المطالع وحدة

  Nafeth Aljabari إلى

 :السؤال

 :الكرٌم أخً

 وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 أود العام لهذا رمضان هالل تحري بخصوص 2ٕٔٓ/ٙ/ٕٗ فً المؤرخة رسالتكم إلى باإلشارة

 :ٌلً لما اإلشارة

 رؤٌة ولت فً نهأ أي ساعات، عشر هو كالٌفورنٌا وبٌن فلسطٌن فً هنا بٌننا التولٌت فً الفرق

 كامال للٌلا انمضاء ٌعنً ما ساعات ٖ حوالً عندنا الفجر طلوع على مضى لد كان كالٌفورنٌا فً الهالل

 ال وكالٌفورنٌا فمنطمتنا. صحٌحا األربعاء الٌوم ذلن فً إفطارنا فٌكون اللٌلة، تلن فً الرؤٌة ثبوت دون

 رغم الرؤٌة تحمك دون كامال اللٌل وانمضاء الرؤٌة تحري محل هو الذي اللٌل من جزء أي فً تشتركان

 ٌوم صٌام أما الشرعً، للحكم وموافما حاصحٌ إفطارنا وٌكون علٌهم غم من حكم فً ٌجعلنا الهالل والدة

 .أصال صٌامه ٌجوز ال الذي الشن مٌو لضاء فٌعنً األربعاء ٌوم لضاء بنٌة شوال من

 بالنسبة المطلع فً تتحد منه لرٌبا الدولً التارٌخ خط جانبً على الوالعة المناطك: هامة مالحظة

 فً فالعبرة ساعة ٕٗ ٌساوي بٌنها التولٌت فً فارق وجود رغم الممري الشهر بداٌة فً فتشترن للممر

 .بالرؤٌة ولكن العالمً التموٌم حسب الٌوم بمسمى لٌست الممري الشهر بداٌة تحدٌد

 .أعلم تعالى وهللا هذا

 وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالمو

 
 :الجواب

 وبركاته هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 ...رمضان هالل موضوع فً عندن التباسا   أن وٌبدو رسالتن، على اطلعت

 :الموضوع هذا فً تماما معلومة تكون أن ٌجب أمور هنان أخً ٌا

 أن ٌعنً وهو للمسلمٌن، عام خطاب وهو «ه  ت  ٌ  ؤ  ر  ل   وار  ط  ف  أ  و   ه  ت  ٌ  ؤ  ر  ل   واوم  ص  » ٌمول  الرسول أن -ٔ

... إدراكه مهم األمر هذا... بذلن ٌلتزموا أن مكان كل فً المسلمٌن فعلى مكان أي فً رؤي إذا الهالل

 ...إدراكه مهم أكرر

 فهم هو معا   والفطر الصوم علٌهم ٌجب ال المسلمٌن بأن تفسٌر أو استنباط أو فهم فأي علٌه وبناء

 ذلك صوم علٌهم فرض كالٌفورنٌا أهل أن من رسالتك فً إلٌه وصلت فما وبذلك ،المتبنى ٌخالف مرجوح

 .والفطر الصوم وحدة من المتبنى الحدٌث لفهم مخالف هو معلٌه فرضا   فلٌس فلسطٌن أهل وأما الٌوم



 الفرق): تمول فأنت دلٌك غٌر وكالٌفورنٌا فلسطٌن بٌن الفرق حساب من رسالتن فً ورد ما إن -ٕ

 فً الهالل رؤٌة ولت فً نهأ أي ساعات، عشر هو كالٌفورنٌا وبٌن فلسطٌن فً هنا بٌننا التولٌت فً

 ثبوت دون كامال اللٌل انمضاء ٌعنً ما ساعات ٖ حوالً عندنا الفجر طلوع على مضى لد كان كالٌفورنٌا

 فً تشتركان ال وكالٌفورنٌا فمنطمتنا. صحٌحا األربعاء الٌوم ذلن فً إفطارنا فٌكون اللٌلة، تلن فً الرؤٌة

 اللاله والدة رغم الرؤٌة تحمك دون كامال اللٌل وانمضاء الرؤٌة تحري محل هو الذي اللٌل من جزء أي

 بنٌة شوال من ٌوم صٌام أما الشرعً، للحكم وموافما صحٌحا إفطارنا وٌكون علٌهم غم من حكم فً ٌجعلنا

 (.أصال صٌامه ٌجوز ال الذي الشن ٌوم لضاء فٌعنً األربعاء ٌوم لضاء

 :كذلن لٌس والحساب

 شرلا ، (ٖ٘) طول خط على ففلسطٌن ساعات، عشر نحو هو وبٌنهم فلسطٌن بٌن الفرق إن نعم -أ

 (ٗ) بنحو خط وكل (،٘٘ٔ =ٕٓٔ+ٖ٘) بٌنهما الفرق أن أي غربا   (ٕٓٔ) طول خط على وكالٌفورنٌا

 لكالٌفورنٌا سابك عندنا فالتولٌت الخلف، إلى ولٌس األمام إلى ولكن ساعات عشر نحو الفرق فٌكون دلائك،

 لٌل فٌكون (2ٔ) مساء سادسةال ولٌكن عندهم الخمٌس لٌل بدأ أي هنان الشمس غربت فإذا متأخرا ، ولٌس

 من فجرا   الرابعة نحو أي (2ٕ=ٓٔ+2ٔ) عندنا التولٌت ٌكون أي االنتهاء على أوشن لد عندنا الخمٌس

 الخلف إلى ساعات العشر فجعلت الخلف إلى حسبت كما ولٌس... نحوه أو الفجر أذان لبٌل أي الجمعة ٌوم

 تكون فلسطٌن فً ٌوم أي صباح الثامنة ألن وذلن! حا  صبا الثامنة أي (ٓٔ-2ٔ) ٌكون عندنا التولٌت فملت

 ما لٌوم فلسطٌن فً تشرق فالشمس... نهاره ٌسبك الٌوم فلٌل الٌوم، ذلن لٌل العاشرة نحو كالٌفورنٌا فً

 الشمس تغرب وعندما عندهم، غروبها لبل فلسطٌن فً وتغرب... الٌوم لذلن البالد تلن فً شرولها لبل

 من فجرا   "ٗ" الفجر لبٌل عندنا فتكون األربعاء، لٌل أي الثالثاء ٌوم من "2ٔ" مساء السادسة مثال   عندهم

 .االشتران هذا للّ  مهما اللٌل من جزء فً اشتران هنان ٌكون أن فاألرجح األربعاء، ٌوم

 وإلٌن واحدا   ٌكون وفطرهما صومهما فإن اللٌل من جزء فً ٌشتركان ال أنهما فلنفرض ذلن ومع -ب

 :البٌان

... معها وتفطر فتصوم اللٌل من بجزء ب مع تشترن أ نأو ج ب، أ، مناطك ثالث هنان أن لنفرض -

 تصوم أن الوجوب على أ أن ذلن ومعنى... معها وتفطر فتصوم اللٌل من جزء فً ج مع تشترن ب

 ج و أ أن الوجوب فعلى تشترن، ال أم اللٌل من جزء فً ج مع تشترن أ أكانت فسواء ج، مع وتفطر

 ج و وب معا، وتفطران فتصومان اللٌل من جزء فً ب مع تشترن أ نأل وذلن معا، وٌفطران ٌصومان

 كل على منطبك الوالع هذا وألن آنفا، ذكرنا كما معا وتفطران فتصومان اللٌل من جزء فً تركانتش

 .العالم مناطك جمٌع فً عام هو «ه  ت  ٌ  ؤ  ر  وا ل  ر  ط  ف  أ  و   ه  ت  ٌ  ؤ  ر  وا ل  وم  ص  » الحدٌث فتطبٌك وإذن العالم مناطك

 فً جاء كما ذلن صح إن اللٌل من جزء فً كالٌفورنٌا مع فلسطٌن تشترن لم لو فحتى وعلٌه، -ٖ

 فلسطٌن مع وتشترن اللٌل من جزء فً كالٌفورنٌا مع تشترن فرٌمٌاأ فً مثال بٌنهما منطمة فهنان رسالتن،

 ثم ومن... فلسطٌن مع وتفطر تصوم نفسه الولت وفً كالٌفورنٌا مع وتفطر فتصوم اللٌل من جزء فً

 رسول حدٌث ٌطبك ثم ومن معا، وتفطر تصوم العالم مناطك فكل وهكذا معا ، وكالٌفورنٌا فلسطٌن تصوم

 .معا الوجوب على وٌفطرون المسلمون فٌصوم  هللا

 وفلسطٌن فورنٌاكالٌ بٌن ٌكون أن ٌجب اللٌل من بجزء االشتران أن وهو ظننته، بما أخذنا لو ماأ -ٗ

 فً وردت التً معلوماتن حسب اللٌل من جزء فً تشتركان ال وكانتا معا، وٌفطروا ٌصوموا حتى

 لكل معا ٌكونا أن ٌجب والفطر الصوم أن من  الرسول حدٌث داللة تعطٌل ٌعنً هذا نفإ رسالتن،

. وفطرهم صومهم فً سلمٌنالم وحدة نم إلٌه وندعو نتبناه ما ٌخالف هذا فإن الحال وبطبٌعة المسلمٌن،

 .م992ٔ/ٕٔ/ٗٔ - ـه٘ٔٗٔ شعبان من ٕ٘ مؤرخة األمر هذا فً نشرة أصدرنا ولد
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 فلٌس الصٌام، ٌكون إذن فكٌف كالٌفورنٌا فً طالعة والشمس فلسطٌن فً ٌبدأ اللٌل إن لولن أما -٘

 الولت وٌكون ،الخمٌس فنصوم مثال، األربعاء شمس غروب بعد الهالل نرى فنحن الصعب، باألمر هذا

 فرؤٌتنا ٌروه لم أم الهالل رأوا سواء عندهم األربعاء شمس تغرب فعندما كالٌفورنٌا فً األربعاء نهار

 األربعاء شمس غروب بعد وهم عندنا األربعاء شمس غروب نحن نره لم إذا أما... الخمٌس صٌام تُلزمهم

 وفً الشهر بداٌة فً هذا وٌطبك ٌومال ذلن نمضً فإذن الخمٌس ضحى الخبر وصلنا ولكن رأوه عندهم

 فً أحمد أخرجه الذي الحدٌث فً جاء كما  الرسول عهد على هذا حدث ولد... العٌد لٌلة أي نهاٌته

ٌْرِ  أَبًِ َعنْ  مسنده ِ  َرُسولِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  اأْلَْنَصارِ  ِمنَ  ِلً ُعُموَمة   َحدَّثَنًِ أَنَس   ْبنِ  ُعَم ٌ   غ م  » لَالَ   ّللاَّ  ن اع ل 

ل   ال   ه ال  ن ا ش و  ب ح  ٌ ام ف أ ص  اء  ا  ص  ك ب   ف ج  ن   ر  ر   م  ار   آخ  د وا الن ه  ن د   ف ش ه  س ول   ع  م    ّللا    ر  ا أ ن ه  أ و  ل   ر  ال   ال ه 

س   ر   ب اْل  م  س ول   ف أ م  وا )أ ن    ّللا    ر  ر  ن   ٌ ف ط  م   م  ه  م  أ ن   ٌ و  وا و  ج  ر  م   ٌ خ  ه  ٌد  ن   ل ع  (ال   م   أمرهم  فالرسول ،«غ د 

 فالركب ،المنورة المدٌنة غٌر فً شوال الله غٌرهم رؤٌة بسبب رمضان من حسبوه ٌوم فً ٌفطروا أن

 غٌرهم بأن علموا فلما صائمٌن فأصبحوا برؤٌتهم المدٌنة أهل ٌعلم ولم المدٌنة وصولهم لبل الهالل رأوا

 المتوفرة اإلعالم فوسائل اآلن، وأّما... الٌوم ذلن طربالف  الرسول فأمرهم الهالل رأوا لد المسلمٌن من

 الصٌامُ  المسلمٌن فٌلزم ثوان، بضع فً العالم جمٌع إلى الهالل رؤٌة خبر نمل على لادرة الدول جمٌع عند

 ...األرض على مكان أيّ  فً الهالل رؤٌة ثبوت خبر سماعهم حال اإلفطارُ  أو

 لمح فً األٌام هذه أصبحت االتصاالت أن وبخاصة له هللا ٌسره لمن ٌسٌر هو بل عسٌرا   لٌس فاألمر

 .البصر

 رؤٌة خبر فٌه ٌصلن ال الذي شعبان من الثالثون الٌوم هو بل ذكرت، كما فلٌس الشن، ٌوم أما -ٙ

 رأى أحدا   أن وصلن فإذا صٌامه، ٌجوز ال الٌوم فهذا األرض، بمع من بمعة أي فً للهالل المسلمٌن أحد

 رأى أحدا   أنّ  الٌوم ذلن نهار فً وصلن فإذا الشن، ٌوم أنه تظن كنت ألنن مفطرا   أنت وكنت الهالل

 .لضاؤه علٌن بل شن ٌوم الٌوم هذا ٌكون ال فعندها الهالل،

 ٌكون ذلن خالف لول وأي العالم، جمٌع ٌشمل (...لرؤٌته )صوموا  الرسول حدٌث أن والخالصة

 .وأحكم أعلم وهللا مرجوحا   أو خطأ

 كذلن؟ ألٌس ممررا ؟ تسأل أن بدل مستفسرا   تسأل أن الخٌر نافذ ٌا األفضل ٌكن ألم وأخٌرا  

 

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 هـٓٗٗٔ شعبان ٕٕ

 م9ٕٔٓ/ٗٓ/2ٕ الموافك

 

 :الفٌسبوك على (هللا )حفظه اْلمٌر صفحة من الجواب رابط

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/10

 type=3&theater؟/45093125687758

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/1045093125687758/?type=3&theater
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/1045093125687758/?type=3&theater

