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 مواقيت الصالة ألوروبا ل الجديدةحسابات الركز الفلك الدولي على تعليق م

 المحسوبة من قبل المركز اإلسالمي في آخن

 

 

التي  الجديدةمواقيت الصالة حسابات بصحة علقة العديد من االستفسارات المت مركز الفلك الدوليورد إلى 

مركز الفلك الدولي عد دراسة هذه المواقيت خلص لمدن أوروبا المختلفة، وب نز اإلسالمي في آخرها المركدأص

 يلي:  إلى ما

 

 

أهمها تكمن المشكلة في أن الحسابات القديمة التي أصدرها المركز اإلسالمي في آخن تعاني من مشاكل عديدة، 

عي هذه العالمات في مواعيد مناسبة ال تستد وجود نء على الرغم مالفجر والعشا تيصال مواقيتتغيير 

إلى هذه الحقيقية قام بإصدار حسابات جديدة، إال أن الحسابات  نتغييرها، وبعد أن تنبه المركز اإلسالمي في آخ

المركز اإلسالمي في فعلى الرغم من أن  .كل أكبراها مشإن لم تكن في ، هذاال تقل إشكالية من سابقتها الجديدة

، وهذا 17اوية زء هو الالعشاصالة والمعتمد لحساب  18اوية زو الهفجر الصالة آخن ذكر أن المعتمد لحساب 

لث ام طريقة ثخدمواقيت بديلة باستب ا تستدعي الحاجة فإنه سيقوم بحسا، وذكر أنه عندمهصحيح وال إشكالية في

، تبين أن الحسابات ال تتوافق وليس عند اختفائهاأثناء وجود العالمة  الليل، ولكن بعد تفحص نتائج حساباتهم

لحقيقية ا المواقيتمواقيت الفجر والعشاء بمواقيت أخرى بديلة على الرغم من أن تبدال ذكر، بل وقد تم اس امع م

 تغييرها. ال تستدعي تظهر في مواعيد مناسبة موجودة و

 

 

س عهم مع المواقيت الصحيحة بنفمبينة على موق يمواقيت الصالة لمدينة آخن كما ه نعرض تاليا، ن ذلكياولب

 ي اعتمدها المركز اإلسالمي في آخن، ومنها نجد ما يلي:المعايير الت

 

 

 2019يناير  01م ويلمدينة آخن مواقيت الصالة 

 عشاءال المغرب العصر الظهر الشروق الفجر 

 18:41 16:49 14:32 12:46 08:29 06:30 ت المركز اإلسالمي في آخنمواقي

 18:35 16:45 14:24 12:39 08:33 06:37 المواقيت الصحيحة
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 2019 مارس 01م ويلمدينة آخن مواقيت الصالة 

 عشاءال المغرب العصر الظهر الشروق الفجر 

 20:05 18:23 15:45 12:56 07:13 05:25 ت المركز اإلسالمي في آخنمواقي

 19:59 18:20 15:41 12:48 07:17 05:32 المواقيت الصحيحة

 

 

 2019 أغسطس 01م ويلمدينة آخن مواقيت الصالة 

 عشاءال المغرب العصر الظهر الشروق الفجر 

 23:18 21:30 17:55 13:49 05:54 04:06 ت المركز اإلسالمي في آخنمواقي

 23:50 21:26 17:51 13:42 05:58 03:17 المواقيت الصحيحة

 

 

 2019 أكتوبر 01م ويلمدينة آخن مواقيت الصالة 

 عشاءال المغرب العصر الظهر الشروق الفجر 

 21:05 19:23 16:38 13:33 07:28 05:39 ت المركز اإلسالمي في آخنمواقي

 20:58 19:18 16:33 13:26 07:32 05:45 المواقيت الصحيحة

 

 

 

كما تم حسبها من قبل المركز  (ويدالس)م د من التمحيص، قمنا بمقارنة مواقيت الصالة لمدينة استكوهوللمزيو

في الفترة التي توجد فيها العالمة وال تختفي، وكانت كما أيضا اإلسالمي في آخن مع المواقيت الصحيحة، وذلك 

 يلي:

 

 

 2019يناير  01م ويم استكوهوللمدينة مواقيت الصالة 

 عشاءال المغرب العصر الظهر الشروق الفجر 

 17:37 15:09 13:07 11:59 08:33 05:58 ت المركز اإلسالمي في آخنمواقي

 17:30 15:01 12:52 11:51 08:41 06:04 المواقيت الصحيحة

 

 

 

 2019 مارس 01م ويم استكوهوللمدينة مواقيت الصالة 

 عشاءال المغرب العصر الظهر الشروق الفجر 

 19:31 17:24 14:39 12:08 06:37 04:22 ت المركز اإلسالمي في آخنمواقي

 19:24 17:17 14:32 12:00 06:44 04:30 المواقيت الصحيحة

 

 

 2019 سبتمبر 01م ويم استكوهوللمدينة مواقيت الصالة 

 عشاءال المغرب العصر الظهر الشروق الفجر 

 22:07 20:01 16:37 12:56 05:36 03:30 ت المركز اإلسالمي في آخنمواقي

 22:28 19:53 16:31 12:48 05:41 02:49 المواقيت الصحيحة
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 2019 نوفمبر 01م ويم استكوهوللمدينة مواقيت الصالة 

 عشاءال المغرب العصر الظهر الشروق الفجر 

 18:15 16:06 13:35 11:39 06:58 04:40 ت المركز اإلسالمي في آخنمواقي

 18:07 15:58 13:25 11:31 07:04 04:46 المواقيت الصحيحة

 

 

 قيتالمواأن و ،فيوال تختية أن األيام التي جرت مقارنة المواقيت لها هي أيام تظهر فيها العالمات نؤكد ثاون

ة للمركز اإلسالمي في آخن يثالحد حساباتالذلك نجد أن  الحقيقية موجودة وفي مواعيد مناسبة، وعلى الرغم من

نرى أن هذه لم تحسب هذه المواقيت بشكل صحيح باستخدام نفس التعريف الوارد من قبلهم، وعليه فإننا 

ضعت من قبل اريف التي واملة وهي ال تتوافق حتى مع التعشنظرا لألخطاء ال كاملةعة الحسابات بحاجة لمراج

 في آخن. ز اإلسالمي المرك

 

 

تحتمل ، حيث أن هذه الفترة اجتهادية ونقم بمقارنتهافي فترة اختفاء العالمة فهذه لم أما بخصوص المواقيت 

 العديد من الخيارات المختلفة. 

 

 

  2019ير فبرا 01

 ودةعالمهندس محمد شوكت 

  مدير مركز الفلك الدولي


