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 الرحيم  الرحمن هللا بسم

 التحرير  حزب أمير الرشتة أبو خليل بن عطاء الجليل العالم أجوبة سلسلة

 رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"  أسئلة على

 سؤال  جواب

 الصالة  أوقات  تحديد  في الفلكية  بالحسابات نأخذ

 والعيد  الصوم  بدء تحديد في بها  نأخذ وال

 الشامي  العاصم ابو إلى

 :السؤال

 زمن  منذ   السؤال  هذا  ذهني  في  يدور  ،ورحمة  هللا  من  عليكم  سالم   ، الغالي  ميرناأ  ،وبركاته  هللا  ورحمة  عليكم  لسالم ا

 . العظيم  بفتحه عليكم هللا يفتح نأو والعافية بالصحة عليكم يمن نأ هللا سائالا  ،منكم توضيح يكون نأ رجوأف

 تحديد  في  الفلكية  بالحسابات نأخذ   ول   العام   مدار   على  الخمس تالصلوا  وقاتأ تحديد  في   الفلكية   بالحسابات   نأخذ  لماذا

 ؟ والعيد الصوم بدء

 : الجواب

 : فيه جاء وقد 25/11/2003  في وذلك السؤال  هذا مثل حول جواباا  أصدرنا  أن سبق لقد

ِلُرْؤيَتِِه   ُصوُموا»  والفطر  الصوم سبب  الرؤية سبحانه  وجعل  الهالل، لرؤية  ونفطر  نصوم  أن  سبحانه   هللا  طلب   -...  ]

 . أفطرنا شوال هالل رأينا وإن صمنا، رمضان هالل رأينا إن. «َوأَْفِطُروا ِلُرْؤيَتِهِ 

 والفطر   الصوم  ربط   فقد   الصالة،   في   الواردة  النصوص   عن  تختلف   يجدها  الصوم  في   الواردة  للنصوص   المتتبع   إن   -

ِلُرْؤيَتِهِ »  بالرؤية َوأَْفِطُروا  ِلُرْؤيَتِِه  فَْليَُصْمهُ فَمَ ﴿   «ُصوُموا  الشَّْهَر  ِمنكُُم  َشِهَد   في  النصوص   لكن.  الحكم  هي  فالرؤية  ﴾ن 

 الوقت  على  متوقفةا   الصالة  فكانت.  «إِذَا َزالَِت الشَّْمُس فََصلَّْوا »  ،﴾أَقِِم الصَّالَةَ ِلُدلُوِك الشَّْمِس ﴿  بالوقت  ربطت  قد  الصالة

  شيء   كل  ظل  لترى الظل إلى  نظرت  أو  الزوال  وقت  لترى  مسالش  إلى  نظرت  فإذا  صليت،  الوقت  من  تحققت  وسيلة   فبأية

  حسبتها   بل  ذلك  تفعل  لَم  وإن  الصالة،  صحَّت  وتحققت،  ذلك  فعلت  إن  الصالة،  أوقات  أحاديث  في  جاء  كما  مثليه  أو  مثله

 الصالة، صحَّت قد الظل، أو الشمس لترى تخرج أن دون ساعتك إلى فنظرت كذا الساعة هو الزوال وقت أن فعلمت فلكياا 

  دخوله  من   التحقق  لك   وترك   الوقت  لدخول  الصالة  منك   طلب   سبحانه  هللا  ألن  لماذا؟.  وسيلة  بأية  الوقت  من  تتحقق   أن  أي

  الغيم  حجب   إذا   لك   قال  ذلك   فوق   بل  السبب  لك   فحدد  بالرؤية  الصوم  منك   طلب   فقد  الصوم  وأما .  التحقق  لكيفية   تحديد  دون

 آَدمُ   َحدَّثَنَا».  الفلكي   بالحساب  وجوده  من  متأكداا   وكنت   الغيم  خلف  موجوداا   الهالل  نكا  وإن  حتى  تصم  فال  تر،  فلم  الرؤية

دُ   َحدَّثَنَا  شُْعبَةُ   َحدَّثَنَا ُ   َرِضيَ   هَُرْيَرةَ   أَبَا  َسِمْعتُ   قَالَ   ِزيَاد    ْبنُ   ُمَحمَّ ملسو هيلع هللا ىلص    اْلقَاِسمِ   أَبُو  قَالَ   قَالَ   أَوْ ملسو هيلع هللا ىلص    النَّبِي    قَالَ :  يَقُولُ   َعْنهُ   ّللاَّ

 فأكملوا  تروه  لم   إن   أي   البخاري،   أخرجه  «ثاََلثِينَ   َشْعبَانَ   ِعدَّةَ   فَأَْكِملُوا   َعلَْيكُمْ   غُب ِيَ   فَِإنْ   ِلُرْؤيَتِهِ   َوأَْفِطُروا  ِلُرْؤيَتِهِ   وُمواصُ 

 . ثالثين شعبان عدة

 من  هو  ودقائقها   األفالك  ركةبح  فالعلم  يعلم،  لَم  ما  اإلنسان  علَّم  الذي   سبحانه  وهو  الكون،  خالق  هو  سبحانه  هللا  إنَّ   -

  طلب   كما  سبحانه   فنعبده   الرؤية  منا   طلب   بل   للصوم  الحساب  نعتمد  أن  منَّا   يطلب  لَم   سبحانه   هللا  لكنَّ .  الناس   على  هللا  فضل

 . يطلب لَم  بما سبحانه  نعبده ول 

 الحسابات  جواز  بعدم  لنقو  عليه  وبناءا .  الفلكي الحساب  وليس  والفطر  الصوم  في  الحكم  هي  وحدها  الرؤية  فإن  وهكذا

 [.النصوص   في الواردة  ألنها فقط الرؤية بل والفطر الصوم في الفلكية 

 الرشتة  أبو خليل بن عطاء أخوكم

 هـ 1443 شعبان 22

   م 25/03/2022 الموافق

 :الفيسبوك على هللا( )حفظه األمير صفحة من الجواب رابط
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