
 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 نهاع بديال الفلكية الحسابات اعتماد يصحّ  وال الهالل برؤية تكون ونهايته رمضان شهر بداية

 ادلساجد بعض ممثّلو أصدر ،ىـ٤١١١ شعبان ٠٠ -م ٠٢٠٢ آذار/مارس ٤١ ادلوافق الثالثاء يوم يف
 الشرعية الرؤية عن بديال الفلكية احلسابات ونسيعتمد أّّنم فيو أعلنوا بيانا ركاالدمن يف اإلسالمية واجلمعيات

 من الرغم على ذلك أقّروا وقد. وّنايتو القادم رمضان شهر بداية ومنها وّناياهتا، القمرية الشهور بدايات لتحديد
 احلسابات اختاروا ولكّنهم الرؤية، ىو شرعا وّناياهتا الشهور بدايات حتديد يف األساس بأنّ  ذكر قد البيان أنّ 
 الشرعية األدّلة عليها ونّصت الشرع عّينها اليت الطريقة استبعدوا أّّنم يعين وىذا. الشرعية الرؤية عن بديال فلكيةال

 .عنها بديال الفلكية احلسابات واعتمدوا جانبا، وُوضعت وّناياهتا الشهور بدايات لتحديد
 بشكل يُظهر وىذا العيد، يوم حّدد وكذلك القادم رمضان شهر من األّول اليوم ادلذكور البيان حّدد لقد

 رؤية ستحصل ىل: االعتبار بعني األخذ ودون للهالل، الشرعية الرؤية انتظار دون تّ  قد التحديد ىذا أنّ  واضح
 مع تتوافق العام ىذا للهالل الشرعية الرؤية أنّ  البيان ذكر فقد ذلك إىل إضافة ال؟ أو إليو ادلشار التاريخ يف اذلالل

 أنّ  ادلؤّكد من أنّو إىل إضافة البيان، فيو صدر الذي اليوم يف تأكيده ادلستحيل من أمر وىذا لفلكيةا احلسابات
 ما على شرعي دليل أيّ  البيان يورد ومل. شعبان ٠٢ يوم مشس غروب بعد إاّل  يكون ال رمضان شهر ىالل حتّري
 .الطريقة ىذه على دلعاصرينا العلماء وموافقة الفلكية احلسابات بدّقة احتجّ  وإمّنا إليو، ذىب

 :يلي ما إىل اإلشارة مناركالد يف التحرير حزب يودّ  سبق ما ضوء على
 الشرع حّددىا اليت الوحيدة الطريقة ىي وىذه اذلالل، برؤية إاّل  يصحّ  ال رمضان شهر دخول إثبات إنّ  :أّوال

 َوَأْفِطُروا ِلُرْؤيَِتهِ  ُصوُموا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول حديث ةاألدلّ  ىذه ومن. ادلسألة هبذه ادلتعّلقة الشرعية األدّلة عليو ودّلت
ةَ  فََأْكِمُلوا َعَلْيُكْم، غُبِّيَ  فَِإنْ  ِلُرْؤيَِتِه،  .البخاري رواه« َثالَثِينَ  َشْعَبانَ  ِعدَّ

 وقت حتديد شأن يف قطعية ليست ولكّنها دقيقة، تكون أن ميكن الفلكية احلسابات أنّ  من الرغم على :ثانيا
 وفق ّنايتو أو رمضان شهر بداية فإعالن. علمية ناحية من فلكية ظاىرة بتأكيد تتعّلق ال وادلسألة الرؤية، ةإمكاني
 وسّنة اهلل كتاب يف ورد وما ،ذلك يشرتط شرعي دليل أيّ  ىناك وليس بوالدتو، اليقني تشرتط ال الشرعي احلكم
 اليت الوحيدة الطريقة ىي وىذه ادلسألة، ىذه يف دالوحي الشرط ىي الشرعية الرؤية أنّ  ىو الشأن هبذا ملسو هيلع هللا ىلص رسولو
 .ّنايتو أو الشهر بداية إلثبات اتّباعها جيب

 رؤية فرص تثبت أن ميكنها ال ولكن اذلالل، والدة وقت معرفة يف الفلكية احلسابات تساعد أن ميكن :ثالثا
 ناحية ومن اذلالل، رصد فيو كنمي الذي الوقت لتحديد بالنسبة الفلكيني بني خالف ىنالك ناحية فمن. اذلالل
 ونفطر نصوم ال أنّنا إىل إضافة عدمها، أو اذلالل رؤية إمكانية يف دورا البشرية والقدرة اجلّوية األحوال تؤّدي أخرى
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 لُِرْؤيَِتهِ  ُصوُموا» ذكره اآلنف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول حديث بّينو ما وىذا رؤيتو، حتصل عندما وإمّنا اذلالل يولد عندما
 رؤيتو حتصل فال بالغيوم، حمجوب ولكّنو فعال موجودا الشهر ىالل يكون أن ادلمكن فمن. «ِلُرْؤيَِتهِ  ِطُرواَوَأفْ 

 الصيام شهر بداية ربطت قد الشرعية فاألدّلة. يوما ثالثني شعبان عدة إمتام علينا جيب احلالة ىذه ويف بالعني،
 .اللاذل بوالدة العلم حصول تشرتط ومل بالعني اذلالل برؤية

 :المسلمون أيّها
 أن نودّ  السمحاء، بشريعتنا ومتّسكنا احلنيف لديننا حمّبتنا منطلق ومن منارك،الد يف التحرير حزب يف إنّنا

 أحكام مع يتعارض ّنايتو أو رمضان شهر دخول إلثبات الفلكية احلسابات اعتماد أنّ  إىل إخوتنا نظر نلفت
 وليست ّنايتو، وكذلك للهالل الشرعية بالرؤية يبدأ الشهر أن على تنصّ  واليت ادلسألة، ىذه يف اإلسالمية الشريعة

 إلثبات الشرعية الطريقة اعتماد إىل ومساجد، ومؤّسساتاً أفراد ادلسلمني ندعو فإنّنا ولذلك. الفلكية احلسابات
 .ادلبارك رمضان شهر ذلك يف مبا القمرية، األشهر بدايات

 يف للهالل الشرعية بالرؤية دخولو يثبت والذي ادلبارك رمضان شهر ينتظرون العامل أحناء مجيع يف وادلسلمون
 أيّ  يف الشرعية الرؤية ثبتت فإذا شعبان، ٠٢ يوم مشس غروب بعد فيكون اذلالل حتّري أّما. العامل من مكان أيّ 

 .مجيعا ادلسلمني على الصوم وجب العامل من مكان
 القريب بالنصر عليهم مينّ  وأن كرب، من فيو ىم ما ادلسلمني عن جفرّ  وقد رمضان يبّلغنا أن تعاىل اهلل نسأل

 .النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة دولة دون ادلسلمني على حيلّ  رمضان آخر ىو ىذا رمضان جيعل وأن
 شهر دخول إلثبات ادلسلمون فيو يقع الذي االرتباك ىذا بأنّ  ادلسلمني إخواننا نذّكر أن نودّ  اخلتام، ويف

 شؤون رعاية على وتقوم ملسو هيلع هللا ىلص رسولو وسّنة اهلل بكتاب حتكم إسالمية دولة وجود عدم سببو وّنايتو، ضانرم
 .ادلعمورة أحناء يف كلمتهم وتوّحد صّفهم فتجمع الشرع أحكام وفق ادلسلمني

 ﴾اْلَعاِمُلونَ  فَ ْليَ ْعَملِ  َذاهَ  ِلِمْثلِ ﴿
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