)English (http://localhost:8080/makkahcalendar_new/index.php

Site search

)Français (http://localhost:8080/makkahcalendar_new/fr/islamiccalendar.php

مقال – التحقق من شرعية تحديد السلطات السعودية أليام المواسم اإلسالمية
السابق

1

)saudiArabianCalendar2.php( 2

()saudiArabianCalendar2.phpالتالي

 .Iمقدمة
كما هو معروف يبدأ الشهر الهجري الجديد في أي مكان عندما يصبح الهالل الجديد مرئيا مساًء في السماء .و تكون رؤية الهالل
شرعية إذا تمت من طرف رجلين مسلمين يوثق بهما.
ما يعتبر صحيحا على العموم هو بطبيعة الحال صحيح بالنسبة للمدينة المقدسة مكة المكرمة.
و يحظى تقويم مكة المكرمة ( )/hijri-calendar-1439/.بأهمية خاصة لما له من تأثير بِّين في حياة الماليين من الحجاج من
جميع بقاع العالم ألن موعد الحج ُيحَّدد وفقا لتقويم دقـيق .لذلك يتحتم على السلطات السعودية تحديد موعد الحج تحديدا دقيقا في كل
سنة .و نظرا للمكانة العالية التي تمتاز بها مكة المكرمة في أفئدة المسلمين األتقياء يتوجب تحديد بداية شهر رمضان و عيد الفطر
تحديدا دقيقا كذلك.
إننا نسعى من خالل عملنا هذا إلى تحديد بداية الشهر الهجري الجديد واألخذ باالعتبار ضرورة رؤية الهالل بعد غروب الشمس.
علما أن الهالل ال يمكن أبدا أن ُيرى عند حصول اقتران و ال تمكن رؤيته إال بعد مرور  10ساعات على األقل بعد حصول االقتران.
كما أن وقت الرصد ال ينحصر فقط في فترة غروب الشمس في مكة بل يستمر الرصد شرعيا منذ غروب الشمس في مكة إلى وقت
آذان صالة الفجر ( )prayer-times.php/.بمكة.
عمليا ،ندرس حالة رؤية الهالل غرب مكة المكرمة عندما ال تكون الرؤية ممكنة في مكة المكرمة نفسها .إذا كانت رؤية الهالل
ممكنة في مكان ما جهة الغرب ،على األرض اليابسة ،قبل الفجر في مكة فإننا نعتبر هذه الرؤية متعلقة بمكة المكرمة نفسها .نسمي
هذا المفهوم الرؤية الموسعة.
و يوم ميالد الهالل ننظر إلى سماء مكة بعد غروب الشمس لعلنا نرى الهالل ،فإن لم نتمكن من رؤيته فلنمل إلى الغرب وفقا
لحسابات منحنيات رؤية الهالل التي زودنا بها السيد خالد شوقاط.
و تفسير هذه المنحنيات موجود على موقع االنترنيت التالي )www.moonsighting.com (http://www.moonsighting.com :أو
على موقعنا)Makakh Islamic Calendar (http://www.makkahcalendar.org :
و وفقا لتقديرات رؤية الهالل اتصلنا بمصورين من مراصد فلكية موثوق فيها أو بعلماء فلك من الواليات المتحدة األمريكية وكندا و
األرجنتين و غيرها و طلبنا منهم التقاط صور الهالل الجديد.

لقد عرضنا سلسلة رائعة من صور ميالد الهالل في قسم صور األهلة ( )photoGallery.phpوهي صور ُتـثـبت دقة حساباتنا و
تـبرهن الُبـرهـان الُم ـبيــن على ظهور الهالل و وجوده وجودا فعلًّيا في السماء.
و لمزيد من التفاصيل يمكنكم االطالع على مقدمة ( )calendar-introduction.phpموقعنا باإلضافة إلى قسم األسئلة الشائعة
( .)faqMakkahCalendar.phpكما سيجد المهتمون بالمواضيع العلمية في قسم اإلعالنات الخاص بموقعنا مقاال عن تقويم مكة
المكرمة ُنِشر في المجلة المعروفة عالميا .Selenology Today

 .IIالتقويم الرسمي للمملكة العربية السعودية
لتحديد بداية الشهر الهجري في تقويمها المعروف باسم " تقويم أم القرى " تراعي السلطات السعودية االعتبارات التالية ابتداًء من
سنة :1423
في اليوم التاسع و العشرين من أي شهر هجري ،إذا تحقق الشرطان التاليان :
 -1حدوث اقتران األرض و الشمس و القمر قبل غروب الشمس.
 -2غروب القمر بعد غروب الشمس.
فإن اليوم التالي هو أول يوم للشهر الهجري الجديد.
و في حال لم يتحقق ذلك فإن الشهر الحالي سيدوم ثالثين يوما.
من الواضح أن رؤية الهالل الجديد بصفة فعلية ال تؤخذ باالعتبار .فقد ٌسجلت تناقضات عديدة عند تحديد بداية الشهر الهجري.
فحتى لو تم االقتران قبل فترة وجيزة من غروب الشمس و رغم أن رؤية الهالل تكون غير ممكنة مساء ذلك اليوم فإنه يتم اإلعالن
عن اكتمال الشهر.
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روابـط مهـمة جـدا
مــقــــدمـــــة ()http://localhost:8080/makkahcalendar_new/ar/calendar-introduction.php
جداول التقويم ()http://localhost:8080/makkahcalendar_new/ar/hijriCalendar.php
مقـدمـة مـواقـيت الصالة ()http://localhost:8080/makkahcalendar_new/ar/prayer-times-details-1.php
صور األهلة ()http://localhost:8080/makkahcalendar_new/ar/photoGallery.php
تقديرات رؤية الهالل ()http://localhost:8080/makkahcalendar_new/ar/visibilityCurves.php
تــحــميل المــلــفـات ()http://localhost:8080/makkahcalendar_new/ar/islamicCalendarDownload.php
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 .IIIمواعيد الحج و المواسم الشرعية مثلما حددتها السلطات السعودية
للتأكد من دقة و شرعية تحديد أيام المواسم الشرعية التي حددتها السلطات السعودية طلبنا من السيد خالد شوقاط أن يتفحص التقويم.
و بناًء على طلبنا قام بإعداد ثالثة جداول تشمل  32سنة هجرية [ -من  1400إلى  ]1431و تخص األيام التالية:
 -1بداية ذي الحجة ( اليوم التاسع من هذا الشهر هو يوم وقوف عرفة و اليوم العاشر هو يوم عيد األضحى )
 -2بداية رمضان
 -3عيد الفطر (  1شوال )
يحتوي كل جدول على المعلومات التالية :
 -1الخانة األولى  :السنة الهجرية ()/hijri-calendar-1439/.
 -2الخانة الثانية  :التاريخ الميالدي الذي حددته السلطات السعودية
 -3الخانة الثالثة  :يوم ميالد الهالل الجديد في مكة
 -4الخانة الرابعة  :وقت ميالد الهالل الجديد بالتوقيت المحلي لمكة المكرمة
 -5الخانتان الخامسة و السادسة  :ظروف رؤية الهالل وفقا لمنحنيات الرؤية
منحنيات الرؤية هي تمثيل ُمَص ور على خريطة العالم يوضح ظروف رؤية الهالل الجديد .تعتمد هذه المنحنيات على خوارزمية
يالوب و قد اجتهد الدكتور خالد شوقاط ( )/www.moonsighting.com) (http://www.moonsighting.comو السيد
فوزي خيالي في وضع تلك المنجنيات بعد سنوات عديدة من البحث .على مر السنين ،تم التحقق و التدقيق في حسابات تقويم مكة
المكرمة من خالل رصد الهالل.
( المناطق الخضراء أو الزرقاء فقط ) قبل يوم من الموعد الرسمي الذي حددته السلطات السعودية .الخانة الخامسة ٌتظهر ظروف
رؤية الهالل في مكة أما الخانة السادسة فُتظهر ظروف رؤية الهالل غرب مكة قبل الفجر في مكة.
إليكم فيما يلي الجداول الثالثة التي أعدها السيد خالد شوقاط :

أفضت بنا هذه الدراسة إلى نتائج مزعجة نعرضها عليكم و ندعوكم للمساهمة بآرائكم المفيدة و تعليقاتكم القيمة.

 .IVبداية ذي الحجة
كما ذكرنا سابقا فإن اليوم التاسع من شهر ذي الحجة يوافق يوم وقوف عرفة أو ما ُيسمى بيوم الحج األكبر و تقويم مكة المكرمة
يحدد ُم سبقا و بدقة موعد وقوف عرفة للعقود القادمة .لكن ما عسانا أن نقول حيال األيام التي حددتها السلطات السعودية كما نراها
في الخانة الثانية من جدول ذي الحجة ؟ تكون بداية شهر ذي الحجة شرعية إذا كانت رؤية الهالل ممكنة في الليلة التي تسبق بداية
الشهر إما في مكة المكرمة أو غرب مكة قبل الفجر في مكة المكرمة.
سينتبه القارئ فورا – بعد االطالع على محتوى الخانة الخامسة للجدول الموافق لشهر ذي الحجة – إلى أن رؤية الهالل لم تكن
ممكنة في مكة في أي يوم من األيام المذكورة ما بين السنة الهجرية  1400إلى  .1430أما غرب مكة  -قبل الفجر في مكة المكرمة
 -كانت رؤية الهالل ممكنة في  14سنة من أصل  31سنة في الفترة الممتدة ما بين سنة  1400و  .1430أما فيما يتعلق بالـ 17سنة

المتبقية ،فلم تكن رؤية الهالل ممكنة ال في مكة و ال غرب مكة قبل آذان صالة الفجر في اليوم الموالي .و بالتالي فإن السلطات
السعودية حددت موعدا خاطئا للحج  17مرة من أصل  31أي أكثر من نصف التحديدات.
نفتح المجال لقرائنا الكرام للنظر في مدى جدية السلطات السعودية عند قيامها بتحديد أيام المواسم الشرعية.

 .Vبداية رمضان
يمكنكم االطالع على األيام الرسمية التي حددتها السلطات السعودية من سنة  1400إلى  1431أي طيلة  32سنة من خالل الجدول
الموافق لشهر رمضان.
تبين الخانة الخامسة أن الهالل لم يكن أبدا مرئيا في مكة كما تبين الخانة السادسة أن الهالل كان مرئيا غرب مكة – قبل الفجر في
مكة المكرمة –  12مرة فقط من أصل  .32و بالتالي فإن الـ 20المتبقية من أصل  32التي تم فيها تحديد بداية رمضان (ramadan-/.
 )/2017ليست شرعية .نترك للقارئ حرية االستنتاج.

 .VIعيد الفطر  1 -شوال
الحالة مماثلة لما ُذكر في بداية رمضان .فطيلة  32سنة  -من  1400إلى  -1430لم تتم أبدا رؤية الهالل في مكة لكنها كانت ممكنة
غرب مكة في  12سنة من أصل  .32مع العلم أن السنوات التي تم التأكد فيها من ثبوت رؤية الهالل في نهاية رمضان ال تتطابق
بالضرورة مع تلك التي تخص بداية رمضان .و مرة أخرى سجلنا الحالة ذاتها أي  20موعدا خاطئا لعيد الفطر (eid-al-fitr-/.
 )/2017من أصل .32

 .VIIأمثلة ألخطاء فادحة
لقد بينا فيما سبق أن معظم األيام التي حددتها السلطات السعودية و التي توافق أهم المواسم اإلسالمية ليست شرعية باعتبار أن رؤية
الهالل لم تكن ممكنة قبل غروب الشمس في مكة في اليوم السابق .و لكن ما عسانا أن نقول عندما يتم اإلعالن عن موعد العيد في
حين أن الهالل لم ُيولد أصال عند غروب الشمس في اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للعيد؟ و لألسف الشديد أن حاالت كهذه غالبا ما
تتكرر مثلما تبينه بعض األمثلة الموضحة أدناه .إذ يتم اإلعالن عن بداية الشهر في يوم ''ي'' و لكن الهالل الجديد لم ُيولد بعد إال في
ذلك اليوم ''ي''ُ .يرجى الرجوع إلى الجدول الموافق لكل مثال من األمثلة الموضحة فيما يلي:

بداية رمضان
فلنأخذ كمثال السنة الهجرية  1403وفيها أعلنت السلطات السعودية بأن بداية الشهر تكون يوم  11يونيو /حزيران  1983هذا يعني أن
الهالل ينبغي أن يكون على األقل مرئيا في مساء اليوم العاشر قبل الغروب .و لكن ماذا نالحظ؟ نالحظ أنه لم يتم ميالد الهالل إال في
يوم  11يونيو /حزيران على الساعة  07h37صباحا.
بعبارة أخرى ،لقد حدث االقتران بعد بداية الشهر الجديد !
و في السنة الموالية أي سنة  1404نصادف اإلشكالية ذاتها فقد تم اإلعالن عن بداية شهر رمضان في يوم  30مايو /أيار  .1984فهل
َثُبتت رؤية الهالل الجديد في اليوم الـ29؟ ال ،في الواقع ٌو لد الهالل الجديد في مساء يوم  30مايو/أيار على الساعة  07h48و بذلك فقد
انقضى يوم كامل من شهر الصيام قبل حدوث االقتران

– بافتراض أن شهر رمضان قد بدأ –
و سيكون من الممل التطرق لكل األمثلة التي ُتظهر ذلك التحديد الخاطئ لبداية رمضان .ندعوكم لتفحص الحاالت ذاتها المتكررة
للسنوات التالية.1419 ،1415 ،1409 ،1407 ،1406 ،1405 :
و عليه فقد تم اإلعالن عن بداية شهر رمضان قبل ميالد الهالل الجديد في  8سنوات من أصل  32سنة المبينة في الجدول – 25

%من الحاالت – !

عيد الفطر –  1شوال
توجد كذلك حاالت مزعجة كتلك التي صادفناها في بداية شهر رمضان لكنها أقل عددا.
فلنأخذ كمثال السنة الهجرية  :1404لقد تم اإلعالن عن نهاية شهر الصيام في يوم  28يونيو/حزيران  .1984و لكن بما أنه قد تم
اإلعالن عن بداية شهر رمضان في يوم  30مايو /أيار  ( 1984ارجع إلى ما ذكرناه سابقا ) و بالتالي فقد تم إتمام صيام شهر
رمضان –  30يوما – في يوم  28يونيو /حزيران .1984
إذن ،وفقا لذلك ،توّج ب أن تكون بداية الشهر في يوم  29يونيو /حزيران  .1984و لكن ،قد تبين أن ميالد الهالل الجديد تم فقط يوم 29

يونيو /حزيران على الساعة  06h18صباحا .و بما أن بداية الشهر لم تكن شرعية فإن نهاية الشهر ستكون بالضرورة غير شرعية
أيضا – فقد اضطر المسلمون لبدء الصيام في آخر يوم من شهر شعبان و اإلفطار في آخر يوم من شهر رمضان!
عوض سرد جميع األمثلة التي توضح تلك األخطاء ،ندعوكم لتفحص السنوات التالية .1416 ،1408 ،1406 ،1405 :في كل من سنة
 1405و سنة  1406كانت بداية شهر رمضان غير شرعية أيضا.
و بالتالي فقد تم اإلعالن عن اكتمال شهر رمضان قبل حدوث االقتران في  5سنوات من أصل  %16 - 32من الحاالت.

خالصة
كما يبينه تقويم مكة المكرمة فإنه من الممكن جدا وضُع تقويم زمني دقيق لمكة المكرمة ُيحِّدد ُم سبقا موعد الحج للعقود القادمة و
يراعي مراعاة تامة الشريعة اإلسالمية و ضرورة الرؤية الفعلية للهالل الجديد.
فهل من المعقول إذن تحديد المواسم اإلسالمية بشكل تعسفي قائم على أساس االكتفاء بحدوث االقتران دون األخذ باالعتبار ثبوت
رؤية الهالل ؟
و هل من المعقول كذلك تحديد المواسم قبل حدوث االقتران أصال ؟
( )saudiArabianCalendar.phpالسابق

روابـط مهـمة جـدا

)saudiArabianCalendar.php( 1

2

التالي

