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مقال – التحقق من شرعیة تحدید السلطات السعودیة ألیام المواسم اإلسالمیة

I. مقدمة

كما ھو معروف یبدأ الشھر الھجري الجدید في أي مكان عندما یصبح الھالل الجدید مرئیا مساًء في السماء. و تكون رؤیة الھالل
شرعیة إذا تمت من طرف رجلین مسلمین یوثق بھما.

ما یعتبر صحیحا على العموم ھو بطبیعة الحال صحیح بالنسبة للمدینة المقدسة مكة المكرمة.

و یحظى تقویم مكة المكرمة (./hijri-calendar-1439/) بأھمیة خاصة لما لھ من تأثیر بیِّن في حیاة المالیین من الحجاج من
جمیع بقاع العالم ألن موعد الحج یُحدَّد وفقا لتقویم دقـیق. لذلك یتحتم على السلطات السعودیة تحدید موعد الحج تحدیدا دقیقا في كل
سنة. و نظرا للمكانة العالیة التي تمتاز بھا مكة المكرمة في أفئدة المسلمین األتقیاء یتوجب تحدید بدایة شھر رمضان و عید الفطر

تحدیدا دقیقا كذلك.

إننا نسعى من خالل عملنا ھذا إلى تحدید بدایة الشھر الھجري الجدید واألخذ باالعتبار ضرورة رؤیة الھالل بعد غروب الشمس.
علما أن الھالل ال یمكن أبدا أن یُرى عند حصول اقتران و ال تمكن رؤیتھ إال بعد مرور 10 ساعات على األقل بعد حصول االقتران.
كما أن وقت الرصد ال ینحصر فقط في فترة غروب الشمس في مكة بل یستمر الرصد شرعیا منذ غروب الشمس في مكة إلى وقت

آذان صالة الفجر (./prayer-times.php) بمكة.

عملیا، ندرس حالة رؤیة الھالل غرب مكة المكرمة عندما ال تكون الرؤیة ممكنة في مكة المكرمة نفسھا. إذا كانت رؤیة الھالل
ممكنة في مكان ما جھة الغرب، على األرض الیابسة، قبل الفجر في مكة فإننا نعتبر ھذه الرؤیة متعلقة بمكة المكرمة نفسھا. نسمي

ھذا المفھوم الرؤیة الموسعة.

و یوم میالد الھالل ننظر إلى سماء مكة بعد غروب الشمس لعلنا نرى الھالل، فإن لم نتمكن من رؤیتھ فلنمل إلى الغرب وفقا
لحسابات منحنیات رؤیة الھالل التي زودنا بھا السید خالد شوقاط.

و تفسیر ھذه المنحنیات موجود على موقع االنترنیت التالي: www.moonsighting.com (http://www.moonsighting.com) أو
(Makakh Islamic Calendar (http://www.makkahcalendar.org :على موقعنا

و وفقا لتقدیرات رؤیة الھالل اتصلنا بمصورین من مراصد فلكیة موثوق فیھا أو بعلماء فلك من الوالیات المتحدة األمریكیة وكندا و
األرجنتین و غیرھا و طلبنا منھم التقاط صور الھالل الجدید.
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لقد عرضنا سلسلة رائعة من صور میالد الھالل في قسم صور األھلة (photoGallery.php) وھي صور تُـثـبت دقة حساباتنا و
تـبرھن البُـرھـان الُمـبیــن على ظھور الھالل و وجوده وجودا فعلی�ا في السماء.

و لمزید من التفاصیل یمكنكم االطالع على مقدمة (calendar-introduction.php) موقعنا باإلضافة إلى قسم األسئلة الشائعة
(faqMakkahCalendar.php). كما سیجد المھتمون بالمواضیع العلمیة في قسم اإلعالنات الخاص بموقعنا مقاال عن تقویم مكة

.Selenology Today المكرمة نُِشر في المجلة المعروفة عالمیا

II. التقویم الرسمي للمملكة العربیة السعودیة

لتحدید بدایة الشھر الھجري في تقویمھا المعروف باسم " تقویم أم القرى " تراعي السلطات السعودیة االعتبارات التالیة ابتداًء من
سنة 1423:

في الیوم التاسع و العشرین من أي شھر ھجري، إذا تحقق الشرطان التالیان : 
1- حدوث اقتران األرض و الشمس و القمر قبل غروب الشمس. 

2- غروب القمر بعد غروب الشمس.  

فإن الیوم التالي ھو أول یوم للشھر الھجري الجدید.

و في حال لم یتحقق ذلك فإن الشھر الحالي سیدوم ثالثین یوما.

من الواضح أن رؤیة الھالل الجدید بصفة فعلیة ال تؤخذ باالعتبار. فقد ٌسجلت تناقضات عدیدة عند تحدید بدایة الشھر الھجري.

فحتى لو تم االقتران قبل فترة وجیزة من غروب الشمس و رغم أن رؤیة الھالل تكون غیر ممكنة مساء ذلك الیوم فإنھ یتم اإلعالن
عن اكتمال الشھر.
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مقال – التحقق من شرعیة تحدید السلطات السعودیة ألیام المواسم اإلسالمیة

III. مواعید الحج و المواسم الشرعیة مثلما حددتھا السلطات السعودیة

للتأكد من دقة و شرعیة تحدید أیام المواسم الشرعیة التي حددتھا السلطات السعودیة طلبنا من السید خالد شوقاط أن یتفحص التقویم.
و بناًء على طلبنا قام بإعداد ثالثة جداول تشمل 32 سنة ھجریة - [من 1400 إلى 1431] و تخص األیام التالیة:

1- بدایة ذي الحجة ( الیوم التاسع من ھذا الشھر ھو یوم وقوف عرفة و الیوم العاشر ھو یوم عید األضحى )  
2- بدایة رمضان 

3- عید الفطر ( 1 شوال )

یحتوي كل جدول على المعلومات التالیة :  
  (/hijri-calendar-1439/.) 1- الخانة األولى : السنة الھجریة

2- الخانة الثانیة : التاریخ المیالدي الذي حددتھ السلطات السعودیة 
3- الخانة الثالثة : یوم میالد الھالل الجدید في مكة  

4- الخانة الرابعة : وقت میالد الھالل الجدید بالتوقیت المحلي لمكة المكرمة  
5- الخانتان الخامسة و السادسة : ظروف رؤیة الھالل وفقا لمنحنیات الرؤیة

منحنیات الرؤیة ھي تمثیل ُمَصور على خریطة العالم یوضح ظروف رؤیة الھالل الجدید. تعتمد ھذه المنحنیات على خوارزمیة
یالوب و قد اجتھد الدكتور خالد شوقاط (http://www.moonsighting.com) (www.moonsighting.com/) و السید

فوزي خیالي في وضع تلك المنجنیات بعد سنوات عدیدة من البحث. على مر السنین، تم التحقق و التدقیق في حسابات تقویم مكة
المكرمة من خالل رصد الھالل.  

( المناطق الخضراء أو الزرقاء فقط ) قبل یوم من الموعد الرسمي الذي حددتھ السلطات السعودیة. الخانة الخامسة تٌظھر ظروف
رؤیة الھالل في مكة أما الخانة السادسة فتُظھر ظروف رؤیة الھالل غرب مكة قبل الفجر في مكة.

إلیكم فیما یلي الجداول الثالثة التي أعدھا السید خالد شوقاط :
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أفضت بنا ھذه الدراسة إلى نتائج مزعجة نعرضھا علیكم و ندعوكم للمساھمة بآرائكم المفیدة و تعلیقاتكم القیمة.

IV. بدایة ذي الحجة

كما ذكرنا سابقا فإن الیوم التاسع من شھر ذي الحجة یوافق یوم وقوف عرفة أو ما یُسمى بیوم الحج األكبر و تقویم مكة المكرمة
یحدد ُمسبقا و بدقة موعد وقوف عرفة للعقود القادمة. لكن ما عسانا أن نقول حیال األیام التي حددتھا السلطات السعودیة كما نراھا
في الخانة الثانیة من جدول ذي الحجة ؟ تكون بدایة شھر ذي الحجة شرعیة إذا كانت رؤیة الھالل ممكنة في اللیلة التي تسبق بدایة

الشھر إما في مكة المكرمة أو غرب مكة قبل الفجر في مكة المكرمة.

سینتبھ القارئ فورا – بعد االطالع على محتوى الخانة الخامسة للجدول الموافق لشھر ذي الحجة – إلى أن رؤیة الھالل لم تكن
ممكنة في مكة في أي یوم من األیام المذكورة ما بین السنة الھجریة 1400 إلى 1430. أما غرب مكة - قبل الفجر في مكة المكرمة

- كانت رؤیة الھالل ممكنة في 14 سنة من أصل 31 سنة في الفترة الممتدة ما بین سنة 1400 و 1430. أما فیما یتعلق بالـ17 سنة



المتبقیة، فلم تكن رؤیة الھالل ممكنة ال في مكة و ال غرب مكة قبل آذان صالة الفجر في الیوم الموالي. و بالتالي فإن السلطات
السعودیة حددت موعدا خاطئا للحج 17 مرة من أصل 31 أي أكثر من نصف التحدیدات.

نفتح المجال لقرائنا الكرام للنظر في مدى جدیة السلطات السعودیة عند قیامھا بتحدید أیام المواسم الشرعیة.

V. بدایة رمضان

یمكنكم االطالع على األیام الرسمیة التي حددتھا السلطات السعودیة من سنة 1400 إلى 1431 أي طیلة 32 سنة من خالل الجدول
الموافق لشھر رمضان.

تبین الخانة الخامسة أن الھالل لم یكن أبدا مرئیا في مكة كما تبین الخانة السادسة أن الھالل كان مرئیا غرب مكة – قبل الفجر في
ramadan-/.) مكة المكرمة – 12 مرة فقط من أصل 32. و بالتالي فإن الـ20 المتبقیة من أصل 32 التي تم فیھا تحدید بدایة رمضان

2017/) لیست شرعیة. نترك للقارئ حریة االستنتاج.

VI. عید الفطر - 1 شوال

الحالة مماثلة لما ذُكر في بدایة رمضان. فطیلة 32 سنة - من 1400 إلى 1430- لم تتم أبدا رؤیة الھالل في مكة لكنھا كانت ممكنة
غرب مكة في 12 سنة من أصل 32. مع العلم أن السنوات التي تم التأكد فیھا من ثبوت رؤیة الھالل في نھایة رمضان ال تتطابق
eid-al-fitr-/.) بالضرورة مع تلك التي تخص بدایة رمضان. و مرة أخرى سجلنا الحالة ذاتھا أي 20 موعدا خاطئا لعید الفطر

2017/) من أصل 32.

VII. أمثلة ألخطاء فادحة

لقد بینا فیما سبق أن معظم األیام التي حددتھا السلطات السعودیة و التي توافق أھم المواسم اإلسالمیة لیست شرعیة باعتبار أن رؤیة
الھالل لم تكن ممكنة قبل غروب الشمس في مكة في الیوم السابق. و لكن ما عسانا أن نقول عندما یتم اإلعالن عن موعد العید في
حین أن الھالل لم یُولد أصال عند غروب الشمس في الیوم الذي یسبق الیوم المحدد للعید؟ و لألسف الشدید أن حاالت كھذه غالبا ما

تتكرر مثلما تبینھ بعض األمثلة الموضحة أدناه. إذ یتم اإلعالن عن بدایة الشھر في یوم ''ي'' و لكن الھالل الجدید لم یُولد بعد إال في
ذلك الیوم ''ي''. یُرجى الرجوع إلى الجدول الموافق لكل مثال من األمثلة الموضحة فیما یلي:

بدایة رمضان

فلنأخذ كمثال السنة الھجریة 1403 وفیھا أعلنت السلطات السعودیة بأن بدایة الشھر تكون یوم 11 یونیو/ حزیران 1983 ھذا یعني أن
الھالل ینبغي أن یكون على األقل مرئیا في مساء الیوم العاشر قبل الغروب. و لكن ماذا نالحظ؟ نالحظ أنھ لم یتم میالد الھالل إال في

یوم 11 یونیو/ حزیران على الساعة 07h37 صباحا.

بعبارة أخرى، لقد حدث االقتران بعد بدایة الشھر الجدید !

و في السنة الموالیة أي سنة 1404 نصادف اإلشكالیة ذاتھا فقد تم اإلعالن عن بدایة شھر رمضان في یوم 30 مایو/ أیار 1984. فھل
ثَبُتت رؤیة الھالل الجدید في الیوم الـ29؟ ال، في الواقع ٌولد الھالل الجدید في مساء یوم 30 مایو/أیار على الساعة 07h48 و بذلك فقد

انقضى یوم كامل من شھر الصیام قبل حدوث االقتران
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– بافتراض أن شھر رمضان قد بدأ –

و سیكون من الممل التطرق لكل األمثلة التي تُظھر ذلك التحدید الخاطئ لبدایة رمضان. ندعوكم لتفحص الحاالت ذاتھا المتكررة
للسنوات التالیة: 1405، 1406، 1407، 1409، 1415، 1419.

و علیھ فقد تم اإلعالن عن بدایة شھر رمضان قبل میالد الھالل الجدید في 8 سنوات من أصل 32 سنة المبینة في الجدول – 25
%من الحاالت – !

عید الفطر – 1 شوال

توجد كذلك حاالت مزعجة كتلك التي صادفناھا في بدایة شھر رمضان لكنھا أقل عددا.

فلنأخذ كمثال السنة الھجریة 1404: لقد تم اإلعالن عن نھایة شھر الصیام في یوم 28 یونیو/حزیران 1984. و لكن بما أنھ قد تم
اإلعالن عن بدایة شھر رمضان في یوم 30 مایو/ أیار 1984 ( ارجع إلى ما ذكرناه سابقا ) و بالتالي فقد تم إتمام صیام شھر

رمضان – 30 یوما – في یوم 28 یونیو/ حزیران 1984.

إذن، وفقا لذلك، توّجب أن تكون بدایة الشھر في یوم 29 یونیو/ حزیران 1984. و لكن، قد تبین أن میالد الھالل الجدید تم فقط یوم 29
یونیو/ حزیران على الساعة 06h18 صباحا. و بما أن بدایة الشھر لم تكن شرعیة فإن نھایة الشھر ستكون بالضرورة غیر شرعیة

أیضا – فقد اضطر المسلمون لبدء الصیام في آخر یوم من شھر شعبان و اإلفطار في آخر یوم من شھر رمضان!

عوض سرد جمیع األمثلة التي توضح تلك األخطاء، ندعوكم لتفحص السنوات التالیة: 1405، 1406، 1408، 1416. في كل من سنة
1405 و سنة 1406 كانت بدایة شھر رمضان غیر شرعیة أیضا.

و بالتالي فقد تم اإلعالن عن اكتمال شھر رمضان قبل حدوث االقتران في 5 سنوات من أصل 32 - 16% من الحاالت.

خالصة

د ُمسبقا موعد الحج للعقود القادمة و كما یبینھ تقویم مكة المكرمة فإنھ من الممكن جدا وضُع تقویم زمني دقیق لمكة المكرمة یُحدِّ
یراعي مراعاة تامة الشریعة اإلسالمیة و ضرورة الرؤیة الفعلیة للھالل الجدید.

فھل من المعقول إذن تحدید المواسم اإلسالمیة بشكل تعسفي قائم على أساس االكتفاء بحدوث االقتران دون األخذ باالعتبار ثبوت
رؤیة الھالل ؟

و ھل من المعقول كذلك تحدید المواسم قبل حدوث االقتران أصال ؟
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