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 الملخص
واريخ  على التشويش من الكثير هناك آان   اد  ت لمين  خصوصاً  االسالميه،  األعي ذين  للمس الد  في  يعيشون  ال  ب

و  المسجد نفس حياناأ و البلد نفس في العيد اختالف الى تؤدي مختلفه طرق أن اسالميه،غير  ومين  في  ليحتفل  ي
اء  من و االمه من مهمه معلومات وفيه الحقائق في يبحث البحث هذا أيام، ثالثة حتى أو ك  علم  و السعوديه،  فل
واريخ  الطرق  تعرض  أنها .اهللا شاء أن االمه لمعظم مقبوله دقيقه تواريخ الى للوصول الطرق يقدم  اسالميه  لت
 .الهجري التقويم الستعمال مدني اقتراح ضاأي و دينيه السباب دقيقه

 .حلولها و ةاإلسالمي التواريخ تحديد في الغموض أسباب _أ 
 .الحلول و األسباب :االسالميه التواريخ تحديد في الغموض _ب 
 

 الرحيم، الرحمن اهللا باسم الرجيم، الشيطان من باهللا أعوذ اهللا، رسول على والسالم والصاله هللا الحمد    
  .قولي يفقهوا لساني من عقده احلل و آمري لي يسر و صدري لي أشرح ربي  
 

  الحافز    
ل  لوقت  _1  ر  في  والمسلمون  طوي الم  أنحاء  من  آثي رارة  و غموض  يواجهون  الع واريخ  حول  م اد  ت  األعي

 بخالفات رمضان صوم و األعياد احتفاالت تتم دفق .االجتماع و للفرح مناسبات تكون ان يجب التي االسالميه
ا  لروح مخالفة التفاهم و االخوه عن بعيده عاطفيه ى  و .الحنيف  دينن ذا  يتجل ين  خصوصا  التعامل  ه ات  ب  الجالي

ه ال نفس  في بتجمعات األمر يصل حيث ةالشمالي أمريكا مثل االسالميه غير البلدان في االسالميه ا  و مدين  أحيان
 .ةثثال أو يومين بفارق بالعيد االحتفال الى المسجد في

 أن يجب آلنا و :التاليه األهداف على متفقين تعالى اهللا بمشيئة أننا الجميع الى أوضح أن أود البدايه في _2 
ى   آل ر، ال أن يصر شهال آبداية اإلسالمية المناسبات إحياء على مجتمعين و متحدين المسلمين يرى ه عل  و رأي
رأي  سماع  عن  عرضي ديري  في  و  .اآلخر  ال اهم  الحوار  في  يكمن  الحل  تق ه  البحث  و  والتف  تحري  و النزي

 .اهللا على النتائج ترك و الجهد بذل و وحده له النيه واخالص بالدعاء اهللا الى التوجه آله ذلك فوق و .الحقيقه
 
 خلفيه  

ه  رئيسيين سلوآيين هناك آان نيويورك مدينة في طالبا آنت لما  ،)ـه1400(الثمانينات  منذ أتذآر _3   للجالي
اه  سالميه اال ة  تج د  الهالل  رؤي ة  لتحدي دين  و رمضان  بداي ا .العي ان  األول السلوك  أم ائعا  فك ين  ش د  ب  من  العدي

لمين  اجرين،  المس اع  هو  و المه دانهم  اتب دل  االصليه  بل اهده  عن  ب ه  المش ل  و .للهالل  المحلي بعض  حل ذا  ال  ه
ين  مرور الزمن مع لكن .محليه همشاهد لتنظيم يؤهلهم النضج من المستوى يبلغوا لم ينمالمسل بان التصرف  تب

ذآر  نخص و المحليه، المشاهده الحمد، لتحقيق وهللا ةمحمود جهودًا بذلوا قد الشماليه أمريكا في المسلمين أن  بال
ل  االسالميه  المؤسسات  من  العديد تنسيق ه  مث ا  ةاإلسالمي  الجمعي ه  ،(ISNA)الشماليه  ألمريك  االسالميه  الحلق

 .(NC) (WDM),(ISNA)ةألمريكا الشمالي
 
 تخلى أن النتيجة آانت و .ذلك على نحمد اهللا و الشماليه ألمريكا شورى مجلس تأسيس على هؤالء اتفق حيث  

  السعوديه العربيه المملكه بمتابعة االلتزام على فريق بقي لكن و .بلدانهم اتباع مجرد على المسلمين من العديد
  شرق لبلدان يومين أو بيوم سابقا آذلك و أمريكا في لرؤيته سابقًا الهالل رؤية أعالن يكون ما غالبًا التي و

  المقابل وفي .باآستان و الهند مثل آسيا شرق لبلدان يومين أو بيوم سابقًا آذلك و باآستان و الهند مثل آسيا
 .العالم أنحاء ةبقي في األشهر بداية تقرير في اتباعه و ) السعوديه(بعينه بلد تحديد يجوز ال انه آخر فريق يرى



رأي  و.المطالع اتحاد أو المطالع اختالف: رأيين على انهم يتضح العلماء رأى الى بالرجوع و   اني  ال ي  الث  يعن
ان  أي في الهالل رؤية أن الم  في  مك ا (الع د ,أمريك ا ,الهن ا ,ليبي ا  يكون  )نيجيري ار  نفس  له د  في  االعتب ة  تحدي  بداي

ر  يصبح  لهذا و .السعوديه فيها ابم العالم أنحاء اعتمادها  في و  الشهور اً  غي ى  نقتصر  ان منطقي  السعوديه  عل
 .الشهورعالميا في تحديد بداية

 
 وعالوه .الشهور بداية لتحديد يكفي الفلكي الحساب اعتماد ان البعض قناعة عن نتج فقد الثاني السلوك   أما  

 المآخذ و الغموض من آثير حوله يحومف )....لرويته صوموا( النبويه السنة مع يتعارض الرأي هذا ان على
 مهيب الدآتور أمثال المسلمين الفلك علماء بعض مع احتكاآي خالل فمن .اختالفها و الحساب طرق تعذر منها

 الفلكي الهالل على ليس و المرئي الهالل على يبنى أن يجب الحساب أن تعلمت شوآت خالد األخ و .....
 أن اذ .الهالل رؤية يضمن ال الشمس غروب بعد القمر غروب  آذلك و. مبيو األول سبق يغالبا الذي المظلم
 عند للناظر بالنسبه الشمس و القمر بين الفاصله للزاوية ادنى حد وجود ذلك على زيادة تتطلب الهالل رؤية

 المجره بالعين الهالل برؤية بموعد تتنبأ التي الحسابية األنظمة من العديد توجد اهللا بحمد و   .الشمس غروب
 مداحذر من .د و دراني،.د و شوآت األخ به قام ما مثل جيده بدقة
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ذا  يرجع  و %20بنسبه   يخطئ  الحساب أن يظهر بالرؤيا، قورنت إذ و ى  ه  يجزم  ان يمكن  ال الحساب  ان ال

ا  دبموع  ذه  وفي   الشك،  و الغموض  مجال  في  آانت  اذا الرؤي ة  تبقى  الحاالت  ه العين  الرؤي  المرجع  هي  ب
العين  الرؤيا مع دائما يتفق شوآت و دراني حساب ان ثبت الحديثه التجربه حسب و .واالخير الرئيسي  في  و.ب
 .االقل على بيوم الحساب بمخالفة السعوديه في الرؤيا أعالن اتسم المقابل

 
اك  هل :نفسه يطرح الذي فالسؤال   ا  اعالن  حول  هلمشك  هن إذا  السعوديه؟  في  الرؤي  الهالل  شوهد  ان صح  ف

أتي  الشمس  غروب  حيث غربها، تقع التي االماآن في يشاهد ان أحرى فهو بالسعوديه د  ي ك  بع  و بساعات،  ذل
 أعالن الى السعوديه في االمر وصل لكن و .مثال الشماليه امريكا االعياد في تحديد حول الخالفات آال تتالشى
اء  و .مستحيال  هذا و الشمس غروب بعد المظلم الفلكي ميالد القمر يكون التي الحاالت في حتى الرؤيا ي  بن  عل
ة  في  متساوية تكون العرض خط نفس على الموجود البلدان فإن  األرض، آرؤية ا  إمكاني ة  تفرده  الهالل  برؤي
ل  ال لكن وا، أحيان السعودي في رؤيته ةالشمالي أمريكا في الهالل رؤية تسبق آن يمكن لهذا .غيرها قبل  آن يعق

                     !الشماليه أمريكا في رؤيتهة السعودي في الهالل رؤية تسبق
 

 السعوديه في مكثي   
 هناكالشغل  نيامكن و .السعوديه الى اسافر أن لي تعالى و سبحانه اهللا قدر االسئله، هذه وءض في  
ا  نظام على قرب عن للتعرف الفرصه هذه استغل ان فحرصت  .)ـه1421_ـ ه  1416 (   االعالن  و الرؤي

ويم لوضع بعتالم النظام على أتعرف أن حاولت  آذلك و .الهالل لرؤية الخاص بجهدي ذلك وأقارن عنها  أم  تق
 محدود عدد و ,الرؤيا في المرتبكه االخطاء عن شيئا يعلمون ال بالسعوديه الناس أغلب بأن فوجئت اوًال. القرى
د  و .الهالل  رؤية يحاول منهم جدا ى  وفقت   اهللا، بحم ات  ال اء  بعض  مالق ك  علم اك  الفل ذلك  و هن  ان عرفت  آ

 . بالرياض التكنولوجيا و للعلوم العزيز عبد مدينة الملك في تصدر و توضع "القرى ام تقويم"
 

 القرى أم تقويم
 الحساب طريقة في حصل قد هامًا تغييرًا أن اخبروني و بحراره المحليين الفلك علماء االخوة استقبلني لقد  
  مكة ليس و ) بريطانيا(  غرينتشبتوقيت تحدد يالقرى أم  تقويمآان التاريخ هذا فقبل ـه1420سنه  من بداية 

  هو و إضافي شرط دَاعمت ه1420سنة  من بداية و .الهالل رؤية بحقيقة عالقة اي لها يكن لم بهذا و  المكرمة،
  برنامج تغير سيتم  اهللا، شاء ان ،ـ ه1423سنة  من ابارتوأع .واحده بثانيه لو و بمكه الشمس غروب حصول
 من الرئيسي الهدف ان الى االخوه نبه قد و .مرئي الغير المظلم القمر من بدًال الفلكي القمر العتماد الحساب



 .االعياد و رمضان شهر بتحديد له عالقه وال  للبالد، المدنيه لمصالحا و االمور في العتماده هو التقويم اخراج
ده  الشمس  غروب  بعد يقع ان يجب القمر غروب ان علم على الفلك علماء االخوه و ة  من  أطول  بم ر  ثاني  بكثي
ر م             .ممكنه للهالل رؤية  تصبح آي ان الكثي ك آ ان هنال ـأنه  آ د ب م جي ى عل انوا عل ين آ ين المحل ن آذالك الفلك

 . االخطاء في االعالن السعودي لتواريخ  
  
   الرسميه الهالل رؤية لجان 

 السعوديه  الحكومة آونت الهالل رؤية عن االعالن طريقة له تعرضت الذي النقد و المتكرره االحتجاجات بعد
 :آاالتي اللجان تلك تتكون و  .ه1419سنة  ذلك و الهالل لرؤية رسميه  لجان

 
  التكنولوجيا و للعلوم العزيز عبد الملك مدينة من فلك عالم.  اءالقض سلك من عضو. 
  متطوعون البقية و . االماره يمثل عضو. 
  

 :االتية للمدن لجان ستة هناك آان  ه،1421سنه  حلول مع و  
ة،  اض،  مك ل،  القصيم،  الري وك  حائ ه  آل  في  األعضاء  بعض  أن رغم  و .عسير  و تب نهم  لجن تعانه   يمك األس

 ,يمينثع ابن الشيخ امثال السعوديه فعلماء. فقط المجرده بالعين تكون أن يجب الهالل رؤية أن اإل بمكبرات
 ,المسلم على ءالعب و التكلف في زياده  انها يرون و  المكبرات، استعمال بعدم يفتون  آانوا  اهللا، رحمة عليه 

ذه تكوين و.  يحبه ال واهللا تقبل   اللجان  ه ه   بترحاب  اس ى ان ول  افضل  عل  المشاآل؟  آل  اختفت  هل  ولكن  الحل
 :اآلتي التحليل من يتبين الجواب

 
 النتائج  اختالف 
دل  وزارة اصلت  و الرسميه،  اللجان  وجود رغم انه في نميك المشكل  ول  الع ة  قب واطن  اي رؤي لم  م م  و مس  ل

رى الهالل أي   في الشهر بداية عن يعلن ان فيمكن . فقط اللجان رؤية على تقتصر اللجان الست      من  حين لم ي
د الفطر    .العلماء حتى و الناس اغلب من ظل مجهوال ووجودها اللجان و الحقيقه ان امر ة عي  1420 و في حال

ة                هجري انا بنفسي ذهبت الى لجنة      مكه  لصعود على جبل خارج مكه المكرمه لرؤية الهالل و ذلك آان في ليل
يس نحن و ال الخمس لجان ر          . الخميس نا لسماع                 و . الهالل    أتل ى الحرم الشريف دهش ا ال دما رجعن  لكن عن

ر  من  الخامس يوم الشمس آسوف فأن ذلك من أآثر .طر في اليوم التالي و هو يوم الجمعهفاعالن عيد ال  فبراي
ه  الفين سنة اك  ان اثبت  ميالدي اريخ  في  أخط  هن د  ت ك  و العي اً  ذل وى  طبق ان  الشيخ  من  لفت  الكسوف  عن  العثيم

 المزعم المدينه في الشمس غروب بعد العالم من بلد أي في شمس آسوف حدث أذا انه منتتض التي و الشمسي
 الشمس  الكسوف  فأن لذلك و .المدينه هذه في القمري الشهر أول هو يكون ال التالي اليوم فأن بها الهالل رؤية
 في شوال شهر أنف صحيحًا آان اذا هجري 1420سنة  الفطر لعيد السعودي األعالن أن ضمنيه بطريقه يثبت
ام  نفس ون  و واحد  سيصبح  الع وم  ثالث ذا  و ي م   توضيح  انظر  (!مستحيل  ه د  و) 6رق ه  ايضاً  علمت  ق  من  بأن

ل  السعوديه في الرؤيه تكون عندما الهالل برؤية يقرون من هم معينه اماآن في األشخاص نفس ان الواضح  قب
ذه  في السماء في آثيره اجسام وجود آان اذا لاءأتس أنا و  !اعلم واهللا .اخرى بعد سنه يحدث ذلك و موعدها  ه
ذا  عن  المسؤوله  هي  االيام ة (.الخطاء  ه ار  ,طائرات،غمامات،آواآب  آمثال،رؤي ى  او صناعيه  أقم  شعره  حت
ر  من  ايضا  اخبرت قد و .(العين في بيضاء ه  ذوي األخوه  من  واحد  من  أآث ين  المعرف اك  أن المقيم  ادعاء  هن

 !اعلم واهللا !موعده قبل الهالل رؤية على المعتادين من واحد من مغربال قبل الهالل برؤية للصحف
 المشاآل، لهذه مدرآين غير المجتمع افراد معظم لكن و المشاآل هذه يعلمون السعودين ينيالفلك ان رغم و
 همقال رايت ولقد  .اآلخطاء  هذه عن محدوده مناقشات بداءت السعوديه الصحافه بأن علمت عندما دهشت قد و
ازه   ار  في  ممت ر  11العرب   اخب ه  2000سنة   فبراي ه  عدم  عن  ميالدي ة  في  الدق د  هالل  رؤي سنة   الفطر  عي

دعوه  مجلة في بالعربيه مكتوب جيده مقاله رايت ايضا و  .هجريه 1420 ه  1420سنة   شوال   6 ال  و هجري
 التغطيه ان من بالرغم و  .ميالديه 1999سنة  ديسمبر 12الجزيره  في  )المكرمه مكه(المنيه  من للشيخ مقال

 انهم يبدوا العلماء معظم .رسمي غير اقرار لكن و باألخطاء اقرار هناك آان لكن و محدوده زالت ما االعالميه
ل  بعضهم  يوجد  لكن و .للمشكله مدرآين غير ان  الشيخ  مث ه    و العثيم ه مك ه  الشيخ  المن ذين  (المكرم ديهم  وال  ل



لناها  التي  الرسائل هذه من آثير على ردود الينا يأت مل و .المجال هذا في واسعه معلومات د  لكن  و .ارس  الحم
يمن  او امريكا في الرؤيه فأن لذلك و العثيمان الشيخ مع اجتماع عقد استطعنا هللا د  او ال ا  او الهن  جزر  او نيجري
ك  و السعوديه  في الرؤيه تؤخذ آما السعوديه متضمنًا آله للعالم التاريخ تحديد في بها يؤخذ ان يجب رصبق  ذل

ه  بذلك و . المطالع اتحاد منهج يتبع الشخص آان اذا حالة في اع  فأن اريخ  بأتب أن  السعوديه  ت ك  ف ي  ال ذل  ان يعن
اع  بالتالي و المطالع اتحاد يتبع الشخص ان يعني ال و المطالع اختالف يتبع الشخص اريخ  اتب يس  السعوديه  ت  ل

  . الشريعه في مصدر له
 

 عنيزه مدينة في يمانالعث الشيخ مقابلة
د   ان ثالع الشيخ  هللا، الحم ا  رحب  يم ر  مسجده  في  بن زه  في  الكبي د  عني ه   صالة  بع ه 1421/2/15الجمع  هجري
 آان نفسه العثيمان الشيخ ان وجدنا لقد و .العصر صالة بعد خاصه جلسه لنا حدد و القرى ام تاريخ الى ناداتاس

اء  لمعظم  الوقت  بعض سيأخذ االمر بأن هناوج لكن و .اخرى شكوى من االخطاء ببعض علم على ى  العلم  حت
ر   لمجلس خطابا نكتب أن سـألنا لقد و .المشكله يحلوا و يفهموا اء الكبي ذي  و العلم د  ال رتين  اجتماعه  ينعق  في  م
ا  حسب الطائف في السنه م  م د  و .اعل اً  بنفسي  ارسلت  لق م  لكن  و خطاب تلم  ل د  و .رد أي اس  ان ايضاً  علمت  لق
  .األخطاء لتقليل الحسابات استخدام يؤيد )مكه المكرمة (عالمني سليمان بن عبداهللا الشيخ مثل علماء

 
 الشيخ العثيمان يؤيد اختالف المطالع لكل شهور السنه متضمننا شهر ذي الحجه

  رهآبي مشكله يسبب السعوديه العربيه المملكه في الشهر بداية تحديد في الخطاء بان العيثمان للشيخ ذآرت لقد  
ة  في السعوديه يتبعون المسلمين بعض الن ذلك و االمريكيه المتحده بالواليات المقيمن للمسلمين  و الهالل  رؤي
ه  يتبع االخر البعض ه  الرؤي ك  و المحلي تج  ذل ل  ان عن  ين د  المسلمون  يحتف ر  في  بالعي وم  من  اآث ه  في  ي  المدين
ل  الواحده  م  آنت  و  .الواحد  المسجد  في  ب ان العث الشيخ  ان اعل د  يم  خارج  المسلمون  ، المطالع  اختالف  يؤي
 فتاوي" آتاب في هذا نشر قد و .السعوديه رؤية اتباع من بدًال للهالل المحليه بالرؤيه يقوموا ان يجب السعوديه
أليف  "اسالميه  ن  الشيخ  ت از،و  ب ان  الشيخ  ب رين  والشيخ  العثيم وطن  دار هو  الناشر  و الجب  انظر  (للنشر  ال
 تأخذ نفسها السعوديه ان الحقيقه في .المطالع اختالف أيد تيميه بن الشيخ ان ذآر ايضًا مانالعثي شيخ) 4توضيح
 عن  روى الترمذي  في  جدنا و آذلك و). هجري 1420سنة المبكره اليمن برؤية يأخذوا لم( المطالع بأختالف

 من  و .سنه  آل  ىضح  و سنوات  عشر المدينه في عاش سلم و عليه صلىاهللا اهللا رسول:عنه اهللا رضي عمر
 السادسه السنه في فريضه الحج يصبح أن قبل الهجره من االولى السنه في به احتفل االضحى عيد ان نعلم ذلك

 ان حاول سلم و عليه اهللا صلى الرسول ان السنه من دليل يوجد ال للهجره، السادسه السنه بعد حتى ، و للهجره
الي  عشر  ان رغم مكه في االضحى عيد يوم نفس هو المدينه في االضحى عيد يوم يجعل ام  تسع  و لي ه  أي  آافي

 معظم فأن آذلك و .الحجاج على واجبه غير االضحى عيد صالة بالطبع و .المدينه الى مكه من رسول الرسال
 .العثماني الشيخ و تيميه بن الشيخ فعل آذلك و المطالع اختالف ومارسوا أيدوا االربعه المذاهب فقهاء

 
ا  اي في  و  أن  التالح اع  ف ه  اتب د  السعوديه  في  الرؤي ة  لتحدي أخرا  يكون  الشهر  بداي بالد  مت ع  التي  لل  قشر  تق

ى  او متأخرًا يكون الوقت ان حيث اندونيسيا و اليابان مثل السعوديه د  يكون  السحور  وقت  أن حت  الن مضى  ق
 السعوديه رؤية اتخذنا ااذ, ذلك من أآثر  البالد هذه الهل السحور وقت عن متأخره وصلت تكون الرؤيه اخبار
ل  ظهر امريكا في الهالل أن لو يحدث ماذا امريكا، في العيد لتحديد ذا  يكون  السنين  بعض  في  السعوديه   قب  ه

ذه  في  نتجاهل  هل  )8توضيح   انظر ( ، صحيح  ه  ه ة  الحال ا  رؤي ذا  و االفطار؟  و للهالل  امريك  ان واضح  ه
 عنه اهللا ررضي هريره ابي عن 13_12بخاري  لرؤية االفطار و الهالل لرؤية الصيام عن للحديث تخالف

  بذلك و " يومًا ثالثين فأآملوا عليكم غم اذا و لرؤيته افطروا و لرؤيته صوموا " قال اهللا صلى الرسول ان
 السعوديه؟ خارج المقيمن للناس االسالميه الشريعه في صحيحه عن الهالل رؤية في السعوديه اتباع اليسر

 .الهالل رؤية الستبدال ليس و الخاطئه الرؤيه لتصحيح الفلكيه تالحسابا استخدام
 

 القرَان أن نجد لذلك و . الوحيد المصدر هو الذي تعالى، و سبحانه اهللا من العلم آل بأن نؤمن فأننا آمسلمن
  االرض ثبات , االم رحم في الجنين وصف أن الحقيقه في.  بها  المسلم العلميه الحقائق مع تناقض به يوجد ال



ى  المدهشه  االمثله من القمر و الشمس حرآة و ،.....الماء من حيًا جعل شي آل أن  الجبال، ةبواسط ه  عل  الدق
ة  و الف من القرَان ذآرها التي و حديثًا المكتشفه العلميه الحقائق هذه القرَان بها وصف التي  المتناهيه  اربعمائ

دداً  ان علمت عندما سعيدًا آنت لذلك و " سبانبح القمر و الشمس " الرحمن سورة في و  .عامًا اء  من  ع  العلم
ه  اخطاء  لتصحيح  الفلكيه الحسابات استخدام يؤيد المكرمه مكه من الماني الشيخ بينهم من ابه،  بشكل  الرؤي  مش
اء   من عدد لمين  علم رين  المس ل  المعتب ام  مث دوا  أخرين  و سابق  ام ه  الحسابات  استخدام  ايضا  اي  لتالفي  الفلكي
  فهي تؤآد عندما الفلكيه الحسابات بينما ظنيه طريقه اال هي ما الرؤيه بأعتبار الهالل رؤية في  خطاءاال

 رؤى هالل اخر  اختفاء بعد يظهر حتى الهالل ياخذها التي المده عن تيميه بن الشيخ آتب آذلك .يقينيه طريقه
الم  أي يوجد ال علمي حسب على بالطبع و . الفجر عند د  سعودي  ع ه  الحسابات  استخدام  يؤي  محل  لتحل  الفلكي

 .النظريه الرؤيه
 

 النتائج تباين
  شهادة تقبل العدل وزارة لكن و موجوده الهالل برؤية المكلفه السته اللجان أن من بالرغم انه هي المشكله

م  بينما الجديد الشهر بداية عن يعلن ما وغالبًا فقط اللجان هذه شهادة ليس و مسلم أي وم  ل ذه  تق ة  اللجان  ه  برؤي
د  في  آمثال اللجان هذه بوجود يعلمون ال العلماء ضمنهم من و  الناس معظم أن الحقيقة في . الهالل  الفطر  عي
ل  قمة على الرؤية لمكان المكرمه مكة نةجل مع بنفسي ذهبت هجرية 1420سنة  ة  خارج  الشميس  ت ه  مدين  مك

ة  من اللجنه في االخرين أشخاص لخمسا من احد ال و استطيع لم و . الخميس يوم مساء المكرمه  .الهالل  رؤي
ا  الشريف للحرم عودتنا عند لكن و أعالن  فوجئن د  ب وم  الفطر  عي ه  ي ه  في .الجمع ان  القمر  غروب  الحقيق ل  آ  قب

ذه  في  الخميس، يوم مساء في مكه في الشمس غروب ه  ه ان  الحال داً  واضحاً  الخطاء  آ د  .ج ك  بع  ان علمت  ذل
لمين  بأن فتوى أصدر القرضاوي يوسف الشيخ ذين  المس وا  ال د  احتفل وا  و الفطر  بعي ة  اتبع  يجب  السعوديه  رؤي
 )2 رقم توضيح رظان(أخر يومًا صيام و رمضان من يومًا بأعتباره اليوم هذا تعويض عليهم

 
 السعوديه في المسلمين علماء رأي

  بالخطاء استدللت و السعوديه العربيه المملكه في المحترمين العلماء من لكثير خطابات آتابة بداءت لقد 
ة  في  د  رؤي ا  هجري  1420سنة    الفطر  عي ى  ( ايضا  الشمس  الكسوف  من  ثبت  آم دون  حت ى  الرجوع  ب  ال

 ان ذآرت  و الهجري التاريخ و الشمس الكسوف عن العثيمان الشيخ فتوى الخطابات بهذه ارفقت و) الحسابات
ياء  من  آثيرًا يوجد االيام هذه في ه  و السماء  في  وجوده الم المصطنعه  األش لم  يخطاء  ان المحتمل  من  ان  المس

رى  ذه  في ياء  ه د  و األش ه  يعتق الي  و . الهالل  راى ان أن  بالت ذين  األشخاص  ف دون  ال ة  يري  ان يجب  الهالل  رؤي
ين  موظفين  و فلكين و علماء من تؤلف التي و الهالل لرؤية المعتمده اللجان من واحد فقه بر  يكونوا  و . محلي
د  و اهللا شاء  ان األخطاء  تقليل و الشهاده فحص على اعديس سوف هذا ا  ذآرت  لق لمين  معظم  ان بينم  في  المس

 شيخ .االضحى عيد في السعوديه اتباع يريدون فأنهم شهرًا 11في  للهالل المحليه الرؤيه على يوافقون امريكا
د  المطالع   اختالفيؤيد انه ذآر ينميعث ة  ان و .ايضاً  االضحى  لعي ه  عملي ى  الرؤي  ان يجب  شهراً  عشر  لالثن

اد  من بدًال ايضا األضحى لعيد المحليه بالرؤيه يقوموا ان يجب السعوديه خارج المسلمون، واحده تكون  االعتم
وى  الحال  في  آتب لقد و .السعوديه الرؤيه على ذا  فت ه  ينااعط  و الشأن  به ه  بنسخه  واحتفظ  األصليه  الورق  ل

م  يكون  ان يجب ال الشماليه امريكا في ينالمسلم ان يرى أنه و ) 5 توضيح انظر( ر  له اريخ  من  أآث د  ت  و للعي
يهم  يجب  اد  عل ى  االعتم ه  عل ه  الرؤي ر  المحلي أثرين  غي د  متضمننا  السعودي  اإلعالن  في   باألخطاء  مت  عي

 .األضحى
  . األضحى لعيد المحليه الرؤيه يؤيدوا العثيمان الشيخ من اخرى مراجع يوجد انه علمت لقد و
 

 http://www.ummah.net/moon sighting/fatawah/sauddlim.htm انظر
  http://www.ummah.net/moonsighting/fatawah/isnaqa.htmانظر و 
 



ه  سنويه  الالحلقه ان توضح والتي اديمي   للفق د نالم األآ وبر  16_11االردن  في  عق ه  1986سنة   اآت  و ميالدي
أن  توصيات  اصدر  ريعهالش  في المتميزين من عالم مائة من أآثر بحضور ى   ب بالد  آل عل د   االسالميه  ال تحدي
  االضحى، عيد و الفطر عيد تحديد في المتبعه القواعد  بنفس الحجه ذو شهر متضمنين آلها  القمريه الشهور

  .ايضا األضحى لعيد المطالع اختالف يؤيد باآستان من عثماني تقى للمفتي فتوى ويب  على موجود ايضا و
 االرض على واحده نقطه اتخاذ يستطيع احد ال ان يقولون المطالع اتحاد يؤيدون الذين العلماء فأن ذلك من أآثر

 .آله للعالم معين يوم تاريخ لوضع السعوديه مثل 
 
 الماني الشيخ و العثيمان الشيخ مثل بعضهم يوجد لكن و .للمشكله مدرآين غير انهم يبدوا العلماء معظم 
  الرسائل هذه من آثير على ردود الينا يأت لم و  .المجال هذا في واسعه معلومات ديهمل والذين ) المكرمه مكه(

 امريكا في الرؤيه فأن لذلك و العثيمان الشيخ مع اجتماع عقدن ان استطعنا هللا الحمد لكن و .ارسلناها التي
 السعوديه متضمنًا آله المللع التاريخ تحديد في بها يؤخذ ان يجب رصبق جزر او نيجريا او الهند او اليمن او
  فأنه بذلك و . المطالع اتحاد منهج يتبع الشخص آان اذا حالة في ذلك و السعوديه في الرؤيه تؤخذ آما 

ع  الشخص  ان يعني ال ذلك فأن السعوديه تاريخ بأتباع ي  ال و المطالع  اختالف  يتب ع  الشخص  ان يعن اد  يتب  اتح
ه  مصادر  من  علمت  ايضاً  و . الشريعه في مصدر له ليس السعوديه تاريخ اتباع بالتالي و المطالع ان  موثوق  ب
ذه  .كساف الشمس ان اجل من رفضوا السعوديه في المبكرين  عيان شهود بعض بان ) ـه1421( الفطر عيد  ه
ى  المره ربما ا  اسمع  التي  االول ان  شهود  ان به اقض  بسبب  السعوديه  في  رفضوا  عي ائق  مع  التن ه  الحق  العلمي

ذ  اهللا نشاء ا . البسيطه  دوا ي اه اه  ب د  اتج د  و جدي  آل  آسوف  يكون   ال ان الممكن  من  لكن  و السعوديه  في  جي
ا   . الخطاء  اسباب  في تحقيق هناك يكون ان يجب و.) ـه1422رمضان  من 29في  آسوف هناك(مره؟  ربم

ر  وجود  ام  من  الكثي ده  االجس ذه  سماء  في  العدي ام  ه ذي  االي ذه  يسبب  ال ى  ( االخطاء  ه ال  سبيل  عل ة  المث  رؤي
ين  في ابيض شعر او حتى,صناعيه أقمار ,الشكل هاللي آوآب رؤية ,الغيوم ضعب ,الطيارات خ ,الع  ايضا  ) ال

 في  الموجودين  المسؤلين  بعض  من  احد  اصطحاب  يجب السعوديه في الهالل ترقب يريد من آل اهللا شاء اذا
دوبين  و ,فلك علماءو  دين علماء فيها التي و السعوديه في الهالل ترقب نالج ه  عن  من  يجب  االخطاء .الحكوم
 .اهللا انشاء آثيرا تقل ان
   

ادالت  استعمال  علينا يجب األخطاء لتقليل آدليل وهكذا    ابات ( مع ه )حس زان  فلكي ة  آمي العين  الهالل  لمطالع  ب
زان  او شوآت او ديوراني الدآتور نتائج المثال سبيل  على المجرده الوب  مي ادالت   في  ي ا  و .هالقمري  المع  آم
ه  الحسابات  ليست  و الصحيحه  الحسابات  استعمال المهم من انه مع سابقا ذآرنا م   للقمر  الفلكي د المظل  او,الجدي
ين  باتاالحس  لكن و الشمس غروب  بعد القمر غروب ببساطه ة  المجرده  للع د  الوقت .الصغير  الهالل  لرؤي  بع
 القمروالشمس  بين الفاصله هو الزاويه والبديل.اللاله لرؤية حاسم عامل افضل ليس الجديد الفلكي القمر والدة
 هي درجات سبع .الهالل رؤية اجل من درجات ثمانيه او سبعه االقل على تكون ان يجب المحلي الغروب عند

ل  من عليه  المتفق "دانجون حد " النظري  الحد االدنى  ه  لشهور   .نيالفلكي  قب ذا  مختلف ؤدي  ان يمكن  ه ى  ي  ال
   .المجرده بالعين مرئي الهالل فيه يكون الذي  القمر غروب و الشمس غروب بين ما ختلفالم االدنى الوقت

 
 لكن .جدا دقيقه حسابات هي )المظلم(الجديد الفلكي القمر والدة و االرض، القمر، بموقع المتعلقه الحسابات
ده  حاالت سابقًا،هنالك ذآر آما الجويه، البصريات اختالف بسبب دما )  %20بحدود  ( مؤآ ابات  عن ة  حس  رؤي
  موقع في تقع أمريكا شمال آاليفورينا في المثال سيبل على من الغربي آالجزء محدده أجابه تعطي  ال الهالل

ه  الهالل  مراقبة الشك،لذلك ين  بواسطة  المحلي اً  دورًا تلعب  المجرده  الع ة  في   مهم اء  نظر  وجه ك،  علم  و الفل
  فيها يكون الحالت من %80أنه  اهللا شاء أن يعني هذا بالتحديد و جدًا مهمه هي اآثر و للسنه أقرب بالطبع
 الفلكين قبل من يحدد الذي اليومين أحد يكون سوف الوقت الحاالت من%20بينما  متوقع، العيد) تاريخ( وقت
ه،  البصريات  في بحث أخر .االرجح هو اليومين من واحد أن يحدودون ايضًا الذي ذي  الفلكي وم  آال ه  يق  األخ ب
 .اهللا رادةإب %80بعد  ما لنسبة المتوقع من يزيد و الشك مدار لتخفيض يستعمل أن يجب  Helvaci فىمصط

 
 :المجرده بالعين المشاهده أستعمال 



 القمر لمطالعة المجرده العين استعمال يدعم  ينالعثيم الشيخ من الدين علماء سابقًا، ذآرنا آما 
 اللجان أن مع لذلك .المسلمين على التكليف من يزيد المناظير لأستعما أن  هو .المناظير استعمال من أآثر

 .المجرده العين شاهد هو الرسمي المشاهد أن اإل مناظير عندها يكون أن الممكن من الهالل لمراقبة السعوديه
ذا   ة  سهالً  األسالم  يجعل  ايضاً  ه لمين،  لعام انهم،  عن  النظر  بغض  المس ة  ألن مك لمين  عمام  يملكون  ال المس
اظير ا ار  استعمل  اذا .لمن تثنوا  سوف  المسلمون  معظم  المنظار،  معي ة  من   يس ه  عملي ين  استعمال   .المراقب  الع

  التاريخ حسابات الى ترجع ان يجب االيام هذه نستعملها التي القاعده بانه المنطق يناشد ايضا للمراقبه  المجرده
راجح  من  آانت  التي  ام  تستعمل  ان ال ه  الرسول  اي ذالك .السالم  و الصالة  علي ى  آ ال  سبيل  عل  ياسر  األخ المث

يس  النشاوي،  ات  في  نيوجرسي  في  الشورى  مجلس  رئ ه  المتحده  الوالي دعم  األمريكي ة  ي العين  الهالل  رؤي  ب
م  القمر  (الجديد الفلكي القمر بعد يوم الهالل يكون أن الى يؤدي سوف ما مثل المجرده،  و )القمر /مخفي /المظل

  ايضَا و 7شريحه  الى النظر الرجاء السيره في ذآر آما آامل "بدر" لشهرا من 14،15بين  يحصل لذلك
http://www.moonsighting.com and http://www.columbia.edu/&nmd/ 

 المعني الطبيه النظارات أن حيث .بالمناظير الطبيه ارتظالن أساوي ال شخصيًا أنا بالطبع التفاصيل من لمزيد
 يسبب ال التصحيحه النظارات استعمال ذلك من أبعد الطبيعيه، للعين مكافى لعينا جعل و النظر، تصحيح منها

 عبًى الى يؤدي أن ممكن الطبيه للنظارات السماح عدم أنه أشعر أنا باالحرى .نيالعثيم الشيخ ذآر آما التكليف
 
 

 المحليه المشاهدة يدعم  الفلك علم
ة  أي في  يحدث  أن الممكن  من  األولى الهالل مشاهدة ،ةاألرضي الكره مثل مستدير العالم أن حيث  حول  منطق
الم امج .الع ل برن ابات مث ري الحس دآتور القم ور ال د منص ل احم ى أحص امج عل ن البرن  م
html.mooncak/ildl/net.ummah.www  اهدة  منحنى  يتوقع أن يمكن ى   رأنظ  األول الهالل  مش  8ال

 يرى  المنحى "الفاصل الخط" خارج مناطق حيث محليه المشاهده  أختالف يؤيد الفلك علم أن نرى نحن لذلك 
ذلك  ) الشمسي العالمي الخط عبر( التالي اليوم في الهالل ا  يجب  ل االت  نحو  نهدف  أن علين د  احتف  و الفطر  عي
ع  في  األضحى  عيد الم  أنحاء  جمي اريخين  نلك  و ( ساعه  24غضون   في  الع  الفاصل  الخط  لسبب  شمسين  ت

اريخ  نحدد  أن نجبر أن يجب ال نحن  .العالمي )الشمسي المي  القمري  الت زامن  اصطناعي  بشكل  الع اريخ  يت  بت
ات،  من  وقت  أي  في  أن الحظ  ايضًا .شمسي الم  من  جزء  األوق ده  الع وم  عن ا  /واحد  شمسي  ي  من  جزء  بينم
ال  و  القادم الشمسي اليوم يقضي األرض ى  مث ك  عل ة  في  المضبوط  الموقت  في  ذل ذه  آتاب ه،  ه ه  الجمل وم  أن  ي
 الترآيز علينا يجب لذا اليابان/الصين في الخميس صباح لكن االمريكيه،  المتحده الواليات في العصر األربعاء

 .واحد شمسي تاريخ من ساعه 24في   العالم أنحاء في العيد صالة على
 
 .طوآيو بوقت الفجر تصلي ال نيويورك ذلك مع .للصاله المحلي وقيتآالت طبيعي للعيد المحليه المشاهده 

زي،  الياس محمد األستاذ د  الميلي ابات  في  رائ ؤ  حس رح  الهالل،  تنب دني،  إلستعمال  اقت ويم  الم  تقسم  :هجري  تق
ابات  و  بسفك  آسيا،اسيا غرب_أفريقيا_أوربا_االمريكتين مناطق ثالثة الى األرض ة  حس  منفصل  الهالل  رؤي

د  الدآتور) اآلردني الفلكي المجتمع في التأيد على حصل التقويم منطقي الثالثي المفهوم هذا.منطقه لآ في  محم
وده ره و ع ي و (غي اآن ف رى أم د أخ اء هللا، الحم ر الرج ى النظ  ال

http//www/starlisht.demon.co.vk/ildl/2pne3 
 في الهالل مراقبة قبل يوم يكون أن ممكن هالشمالي أمريكا في الهالل ترقب المثال، سيبل على هكذا.لتفاصيل
  http//www/ummah.net/moonsighting   توضيح الى إنظر ذلك على مثال و السعوديه،
 .التفاصيل من للمزيد

 
 مستند ، اهللا شاء ان حلها و األسالميه التواريخ في التشوش اسباب عن الضوء من بعض تعطي األوراق هذه  

 لتحديد يسل(  مدنيه ألسباب لكن و الهالل، لتوقع يحسب لم الذي السعودي، التقويم من مباشره المعلومات  على
  و فلكين، و دين، علماء فيها التي و (القمر للترقب الرسميه السعوديه اللجان وجدنا آما و ) معنيه تواريخ
 )نيعثيم الشيخ(هالسعودي األمه ومن .التواريخ عن الرسمي السعوديه اعالن عن يختلف ) حكومين ممثلين



 عن  2001/11/2العرب   أخبار في العنوان المثال سبيل على( باألخطاء يعلمون السعودي األعالن بعض و 
ة  عدم  د   دق ة  و هجري  1420الفطر   عي خ  1420شوال   من  السادس  AdDawa مجل ره   (ال الجزي

  المشكله لتصليح هناك الوقت بعض يتناول قد  لكن و ) 1999/12(
 
 
 
 الديني لألستعمال اسالميه هجريه لتواريخ استنتاجات 
 
  وضحنا آما األسالميه للمناسبات التواريخ صحة نحو المسلمين توحيد هدف في نشارك جميعا نحن اهللا شاء أن 

ابقًا،  ل  س ذين  ينمللمس وا  فقط " ، السعوديه  خارج  يعيشون  ال يس  " يالسعود  األعالن  اتبع ه  ل  في  قاعده  أي ل
 بغض  _الهالل عن خبر أول اتباع يعني الذي و ) لعاطالم  اتحاد وال طالعالماختالف  ليس انه حيث الشريعه،
ي  الترقب (اختالف المطالع    يدعم ينميالعث الشيخ مثل السعودين علماء . اخرجته الذي البلد عن النظر  ) المحل
 يؤخذ ان يجب ....... او انيجري او الهند او اليمن او امريكا في الرؤيه ذلك فأن**  .األضحى عيد و الفطر لعيد
د  في  بها اريخ  تحدي الم  الت ه  للع ا  السعوديه  متضمناً  آل ه  تؤخذ  آم ك  و السعوديه  في  الرؤي ة  في  ذل ان  اذا حال  آ

 اختالف يتبع الشخص ان يعني ال ذلك فأن السعوديه تاريخ بأتباع فأن بذلك و المطالع اتحاد منهج يتبع الشخص
ي  ال و المطالع  ع  الشخص  ان يعن اد   يتب الي  و المطالع  اتح اع  بالت اريخ  اتب يس  السعوديه  ت ه  ل  في  مصدر  ل
 **.الشريعه

  
 علماء ايضًا و . المحلي الترقب يدعم ايضا الفلك علم ) المحلي الترقب( اختالف المطالع تتبع نفسها السعوديه  

 علماء بينما اطئه،الخ المشاهدات للغي المعادله استعمال يدعم (المكرمه مكه ) الماني الشيخ مثل الدين
ا  المعادالت تبديل يدعمون ال ايضًا الدين ة  بالرؤية  الهالل،آم العين  رؤي اً  هو  المجرده  ب وم  عموم د  ي  القمر  بع
ذلك  و ) آامل  قمر (بدر الشهر من 13،14،15يجعل  هذا )قمر ال/مرئي غير/معتم قمر (.الفلكي  ياسر  اآلخ ل

 الشيخ )مكبر بدون( .المجرده العين بواسطة الترقب يدعم  نيوجرسي والية في الشورى مجلس رئيس النشاوي
لمين،  عن  التكلف  من  تزيد أنها يرى هو .المكبر استعمال ... ايضا هو نيميالعث ذي  هو  و المس ده  ال ال  اهللا يري

 يجب  ، اهللا شاء  أن صحيحه  اسالميه تواريخ نحو المسلمين توحيد اجل من أنه مؤمن أنا لذلك تعالى و سبحانه
ل  من  محسوبة  هي آما المحلي الترقب استعمال اعلين م  قب ك  عل ه  موصى  و الفل ل  من  مستعمل  و ب اء  قب  العلم

ى  باألشاره  أيضاَ  و نيثيمعال الشيخ ذلك على مثال و  (السعودين ن  الشيخ  ال دين  اخرون  و ) ةتيمي  اب د  للعي  عي
د  و الفطر  ذلك  .األضحى  عي د  ل رار  هللا الحم  الشورى  مجلس ( SNA,KNA,WDM,NC ل المشترك  الق

ه  امريكا في المحلي الترقب الستعمال صدق .اهللا شاء أن ممتاز هو )الشماليه امريكه في االسالمي ا  .المتاخم  م
م  مستحيل أثبت لم ما االضحى، و الفطر العيدين في آندا زائد (االسكا و هاوي عدى ى  و الفك  بعل  ) أخر  بمعن
ي  الغروب  في  القمر  و الشمس  بين األرض مرآز من زاوي افتراق درجات سبع من أقل دل  المحل ى  ي ه  عل  أن

ت،  من %80حول  جدًا متوقعه ستكون أيضا التواريخ هذه .(الهالل مشاهدة مستحيل دما  الوق دأ  عن اهدة  مب  مش
 .المجرده العين

 
 من بالقرب الرسميه الهالل مراقبة لجان السعوديه في اسست قد العالم في طريقه أفضل ربما بأنه مؤمن أنا 

يم،  الرياض، مكه، ل،  قس وك،  هي ا  آل  عسير،  و تب وي  منه ى  تحت الم  عل  حكومي  مسؤول  و فلكي  اسالمي،  ع
 من  نرجو  .السعودي األعالن عن تختلف األحيان أغلب في اللجان هذه نتائج لكن للمتطوعين باألضافه رسمي

 .آمين الصحيح، بالشكل المسأله حل في يساعدنا أن تعالى اهللا
 
 آمين اللهم .العالم بقاع مختلف في مشابهة بجهود القيام على يعيننا ان تعالى و انهسبح اهللا نرجو  

دن  لالستخدام الهجري للتقويم حاجة هناك آان إذا  :الهجري للتقويم المدن االستخدام استنتاجات ا  في  الم  أمريك
العين  الهالل  رؤية لتوقع نيدورا مهيب الدآتور او او شوآت خالد  األخ بها قام التي الحسابات فان الشماليه،  ب



ذه  تختلف  الحاالت  من  %20حوالي   اهللا إنشاء األفضل هي المجرده ام  ه ك  عن  األي م  التي  تل ا  ت  استخدام  فيه
 الهالل لرؤية المجرده العين

 
دو  ماليزيا _الياس محمد البروفوسور به قام الذي المناطق _ثالثي التقويم  دا  يب المي  لالستخدام  لغرض  مفي  الع

 افريقيا و _اوروبا امريكا :لالرض الثالث للمناطق للهالل برؤية الخاصه  في بالحساب قام لقد الهجري ويمللتق
 أم  تقويمhttp://www.starlight.demon.co.uk/ildl/zone3 الموقع انظر الهادي  الحيط آسيا، ووسط
ة  الحسابات  افضل  يعكس حتى تحديثه يتم سوف القرى العين  الهالل  برؤي د  العامل  . ردهالمج  ب ؤ  في  االآي  تنب
ى  تكون  ان يجب  و الغروب  لحظة القمر و الشمس بين الزاوي البعد مقدار هو الهالل ل  عل ى   7من   االق  8ال
ك  ضمنها  من و القمري للحساب اآلن متوفرة امثله جيده .الهالل رؤية من نتمكن حتى درجات ام  التي  تل ا  ق  به
 .شوآت االخ

 
 تنفيذية خطوات 
 .... لم ما الشماليه امريكا في المحليه الرؤية:هو و الشورى مجلس قرار سوف نطبق الشمالية ريكاام من نحن 

ل  آخر  بمعنى ( الفلك مع يتنافر دين  درجات  7من   اق ا ) الغروب  لحظة  القمر  و الشمس  للبع  و نشجع  ان علين
 في الموجوده لذلك مشابه لجان اءانش من االخر البديل .بالمثل للقيام االخرى الدول في المسلمين بالحكمه ندعو

 .بكستان و ,الهند،بنغالدش من آل في نجاحها اثبتت اللجان هذه .حده على دوله آل في القرار لالتخاذ السعوديه
 
 مجلس األعلى، القضاء ،مجلس العدل السفراء،وزارة العلماء،و مراسلة نقترح السعوديه، في العمليه لتحسين  

 اعتماد على القرى لحثهم ام يموعلى تق القائمين االخوه مراسة ايضا علينا .السعوديه في غيرهم و العلماء آبار
يس  و الحساب  في   المجرده  بالعين الرؤية ى (MOONSET AFTER SUNSET) فقط  ل رغم  عل  من  ال
ا  السعوديه  السلطات اقناع دون و دوننا يحول انه االي الدين ليس لالستخدام المدني و  القرى ام يموتق آون  خط

ديل  القرى بحاجه ام تقويم ان  .فلكيا مستحيل ذلك لكون تقديراتهم ه  استخدام  ليشمل  للتع ه  الحقيق ان  الفلكي ل  ب  اق
 في المسلمين تشجيع أيضا وعلينا   .للهالل يهؤر من حتى نتمكن درجات 7هو  القمر و الشمس  من زاوي بعد

الم ع الع ري اجم ة لتح الل رؤي غ و اله ك تبلي روع اإلل(ذل ة لمش د األهل المي لرص ICOPس
 http://www.jas.org.jo/icop.html 

ة  او ة  و )افضل  االخ( CFCO جمعي ائج  مقارب ادة  النت ه  لزي ل  و( اهللا انشاء  الثق ه  بالمث ة  الثق  تاقي وبم التام
ذي  البحث  ) الصاله  ام  ال ه  ق ادة  استخدامه  ممكن  مؤخرا  HELVACI مصطفى  االخ ب ؤ  نسبة  لزي عن   التنب

ذاهبين  خاصه و ,الفتنه تجنب علينا لكن(.الدعاء و الجهود متابعة علينا .اهللا انشاء 80%  ينبغي  حيث  للحج،  لل
  )لذلك السعوديه المواقيت اتباع عليهم،

 
 للموقع اذهب المعلومات من المزيد على للحصول .

 /salman/jo.org.jas.www://http 
 

 و سبيله الى يرشدنا و  ويعيننا،  خطايانا، عن يتجاوز ان بالدعاء جل و عز هللا هجالتو علينا َاخرَا ليس و اخيرَا
ا،  يجمع  ان جل  و عز اهللا نرجو و .صفوننا يوحد ا  و  قلوبن ه  و االخالص  يرزقن ه  و البرآ ين  يؤلف  و الهداي  ب
ى  المسلمين، قلوب ه  و االخالص  عل ه  و البرآ ين  يؤلف  و الهداي وب  ب لمين،  قل ى  المس اهم  اختالف  عل  و توجه

ين   المدارس و المساجد ،MSA,التبليغ جماعة ISNA,OCMA انتماءاتهم ه ام ده،  و اهللا سبحان   .المحلي  بحم
 سبحان .الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ .اليك نتوب و نستغفرك انت، اال اله ال ان نشهد بحمدك و اللهم سبحانك
 ًامين .العالمين رب هللا الحمد و المرسلين على سالم و يصفون  عما ربك

 
  


