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ٰٓـ
١٨٣ َي َأُّيَه ا ٱَّلِذيَن َءاَم ُنو۟ا ُكِت َب َع َلْي ُكُم ٱلِّص َي اُم َك َم ا ُكِت َب َع ىَل ٱَّلِذيَن ِم ن َق ْب ِلُكْم َلَع َّلُكْم َتَّتُق وَن
O believers! Fasting is prescribed for you—as it was for those before you so
perhaps you will become mindful ˹of Allah˺. 2:183.
Masjid Bilal (The Muslim Society of Jersey Shore) recognizes astronomical
calculation as an acceptable Shar'i method for determining the beginning of
Lunar months including the months of Ramadan and Shawal and uses the
criteria of Tri states Imams Council, Figh Council of North America and
European Council of Fatwa and Research.
Based on that the dates of Ramadan and Eid ul-Fitr for the year 1443 AH are
established as follows:
Ramadan 1443 AH:
The first day of Ramadan 1443 is on Saturday, April 2nd, 2022,
Insha'Allah.
Tarawih prayer will start on Friday night April 1st.
Eid Ul-Fitr 1443 AH:
The first day of Shawwal is on Monday, May 2nd, 2022, insha'Allah.
Eid-ul-Fitr will be on Monday May 2nd, 2022.

We Are following Scholars who rely on astronomical calculation in proving
the crescent, asking Allah to achieve the following benefits:
·Narrowing the disagreement in the crescent that in some years reached three
days.
·As equally important for our children’s students and our Muslim working
families to have a scheduled known holiday to glorify the ritual of Eid. as well
as arrange their vacations.
·Seek an official educational institutions, state and national holiday,
Congratulating all Muslims with the blessed month of Ramadan, asking Allah
almighty to blesse the Muslim nation in general and the members of our
blessed community,
Imm /Ahmed Ibrahim

بداية شهري رمضان وشوال لعام 1443هـ2022 -م
مارس 2022 ,17
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم عىل من بعثه هللا رحمة للعالمين وعىل آله
:وصحبه ومن سار عىل نهجه إىل يوم الدين ،وبعد
مسجد بالل ينتهزهذه األيام المباركة ليدعو المسلمين إىل االعتصام بحبل هللا تعاىل ووحدة
الصف ولِّم الشمل متذكرين قول هللا تعاىل
َأ
َأ
َو اْع َت ِص ُم وا ِبَحْب ِل ِهَّللا َجِم يًع ا َو اَل َتَف َّرُق وا َو اْذ ُكُروا ِنْع َم َت ِهَّللا َع َلْي ُكْم ِإْذ ُكْنُتْم ْع َداًء َف َّلَف َبْي َن “
ُ.قُلوِبُكْم َف َأْص َبْحُتْم ِبِنْع َم ِتِه ِإْخ َو اًنا .األية”  103آل عمران
كما نسأل هللا تعاىل أن يتقَّبل من الجميع صيامهم وصالتهم وصالح أعمالهم ،وأن يجعل
.هذه األيام المباركات خيرًا ،وبركة لعباده فى األرض”.إنه وّىل ذلك والقادر عليه
قال هللا تعاىل {َش ْه ُر َرَم َض اَن اَّلِذي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُق ْر آُن ُهًدى ِللَّناِس َو َبِّيَناٍت ِم َن اْلُه َدى
}َو اْلُف ْر َق اِن َف َم ْن َش ِه َد ِم ْن ُكُم الَّش ْه َر َفْلَي ُص ْم ُه
اختلف العلماء في االعتماد عىل الحسابات الفلكية في إثبات دخول شهر رمضان المبارك
 :عىل قولين
القول األول  :يرى أنه ال يجوز االعتماد عىل الحسابات الفلكية في إثبات الشهور القمرية
مطلقًا وأن األصل في ذلك هو الرؤية البصرية وهو قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية
والشافعية والحنابلة رضي هللا عنهم أجمعين وهذا القول عندهم مبني عىل قول الَّنِب َص ىَّل
ِّي
ُهَّللا َع َلْي ِه َوَس َّلَم ُ :ص وُم وا ِلُرْؤ َيِتِه َو َأْف ِط ُروا ِلُرْؤ َيِتِه َف ِإْن ُغ ِّم َي َع َلْي ُكْم َف َأْك ِم ُلوا اْلَع َدَد (وغيره من
)األحاديث في هذا المعنى
القول الثاني  :يرى فريق آخر من العلماء المعاصرين (منهم الشيخ محمد بخيت المطيعي
والشيخ أحمد محمد شاكروالشيخ مصطفى الزرقا والشيخ يوسف القرضاوي) جوازالعمل
 .بالحسابات الفلكية في إثبات الشهور القمرية
َأ
واستدلوا عىل ذلك بما جاء في الصحيحين َع ْن اْبِن ُع َم َر َرِض َي ُهَّللا َع ْن ُه َم ا َّن َرُس وَل ِهَّللا
َص ىَّل ُهَّللا َع َلْي ِه َوَس َّلَم َذ َك َر َرَم َض اَن َف َض َرَب ِبَي َد ْيِه َف َق اَل الَّش ْه ُر َه َكَذ ا َو َه َكَذ ا َو َه َكَذ ا ُثَّم َع َق َد
ِ .إْبَه اَم ُه ِفي الَّثاِلَث ِة َف ُص وُم وا ِلُرْؤ َيِتِه َو َأْف ِط ُروا ِلُرْؤ َيِتِه َف ِإْن ُأْغ ِم َي َع َلْي ُكْم َف اْق ِد ُروا َلُه َثاَل ِثيَن
) َو اْخ َت َلَف اْلُع َلَم اء ِفي َم ْع َنى ( َف اْق ُد ُروا َلُه
َف َق اَلْت َط اِئَف ة ِم ْن اْلُع َلَم اء َ :م ْع َناُه َض ِّيُق وا َلُه َو َق ِّدُروُه َتْحت الَّس َحاب َو ِم َّم ْن َق اَل ِبَه َذ ا َأْحَم د ْبن
َحْن َبل َو َغ ْي ره ِم َّم ْن ُيَجِّو ز َص ْو م َيْو ِم َلْي َلِة اْلَغ ْي ِم َع ْن َرَم َض ان
َو َق اَل ِاْبن ُس َرْيج َوَجَم اَع ة ِم ْن ُه ْم ُم َط ِّرف ْبن َع ْب د هَّللا َو اْبن ُق َت ْيَبة َو آَخُروَن َ -م ْع َناُه َق ِّدُروُه ِبِح َس اِب
اْلَم َناِزل
وقال ابن حجر في فتح الباريَ :و َنَق َل ِاْبُن اْلَع َرِبِّي َع ْن ِاْبِن ُس َرْيٍج َأَّن َق ْو َلُه (َف اْق ُد ُروا َلُه ) ِخ َط اب
ِلَم ْن َخَّص ُه ُهَّللا ِبَه َذ ا اْلِع ْلِم َو َأَّن َق ْو َلُه (َف َأْك ِم ُلوا اْلِع َّد َة ) ِخ َط اب ِلْلَع اَّم ِة
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ويضاف إىل ذلك أيضًا أن الفقهاء األوائل واجهوا مشكلة خطيرة في عصرهم وهي االختالط
واالرتباط الوثيق (في وقتهم وما قبله) بين العرافة والتنجيم والكهانة والسحر من جهة وبين
حساب النجوم بمعنى علم الفلك من جهة أخرى
فيبدو أن كثيرًا من أهل حساب النجوم كانوا أيضًا يشتغلون بتلك األمور الباطلة التي نهت
 :عنها الشريعة أشد النهي فكان للقول بإعتماد الحساب في األهلة مفسدتاناألوىل :أنه ظني من باب الحدس والتخمين فال يعقل أن تترك الرؤية بالعين إىل أمر مبني
.عىل الظِّن والتخمين
الثانيه  :هي انسياق الناس إىل التعويل عىل أولئك المنجمين والعرافين الذين يحترفون
).الضحك عىل عقول الناس بأكاذيبهم وترهاتهم وشعوذاتهم (وهي األشد خطورة
أما اليوم في عصرنا هذا الذي انفصل فيه منذ زمن طويل علم الفلك بمعناه الصحيح عن
التنجيم بمعناه العرفي من الشعوذة والكهانة واستطالع الحظوظ من حركات النجوم وأصبح
علم الفلك قائمًا عىل أسس من الرصد بالمراصد الحديثة واألجهزة العمالقة
و
ُأ
ُأ
َأ
ٌة
ٌة
اَل
اَل
َّل
َق
َنْك ُتُب َو َنْحُس ُب
جاء في الصحيحين َع ْن الَّنِبِّي َص ىَّل ُهَّللا َع َلْي ِه َوَس َم َّنُه اَل ِإَّنا َّم ِّم َّي
الَّش ْه ُر َه َكَذ ا َو َه َكَذ ا َيْع ِني َم َّرًة ِتْس َع ًة َو ِع ْش ِريَن َوَم َّرًة َثاَل ِثيَن
قالوا :إن النبي صىل هللا عليه وسلم وصف حال األمة عند بعثته صىل هللا عليه وسلم ولكن
أميتها ليست أمًرا الزًم ا وال مطلوًبا وال مانع أن يأتي طور عىل األمة تكون فيه كاتبة حاسبة
والحساب الفلكي العلمي الذي عرفه المسلمون في عصور ازدهار حضارتهم وبلغ في عصرنا
درجة من الرقي تمكن بها البشر من الصعود إىل القمر هو شيء غير التنجيم أو علم النجوم
المذموم في الشرع
،أن األصل في وجوب صيام رمضان هو دخول الشهر وإثبات ذلك بوسيلة قطعية
وأن الحساب الفلكي العلمي يخبرنا مسبقا وبشكل قطعي عن توقيت الرؤية الصحيحة ،وال
:يمكن أن يعارض تحققها ،وأنه ال عبرة باختالف المطالع؛ لعموم الخطاب
ُص وُم وا لُرؤَيِته وأْف ِط ُروا ِلُرؤَيته” متفق عليه ،وقوله صىل هللا عليه وسلم« :صومكم يوم“
تصومون ،وفطركم يوم تفطرون ،وأضحاكم يوم تضحون» .أخرجه أبو داود ،وابن ماجه،
والترمذي وصححه

وبناء عىل ذلك نعلن التالي:
أن الحسابات الفلكية الدقيقة بالنسبة لهالل شهر رمضان لعام 1443هـ تؤكد أن االقتران
سيكون عىل الساعة  6:25حسب التوقيت العالمي الموحد .من يوم الجمعة  1أبريل2022م
الموافق  29شعبان 1443هـ أي ما يوافق الساعة  09:25حسب التوقيت المحلي لمكة
المكرمة
ويمكن رؤية الهالل في الجزء الغربي من إفريقيا واألمريكتين بالتليسكوب بعد غروب
.الشمس
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سيكون أول شهر رمضان المبارك لعام 1443هـبإذن هللا تعاىل
يوم السبت الموافق  2أبريل 2022م
وستكون أول ليلة لصالة التراويح
مساء الجمعة الموافق  1من شهر أبريل لعام 2022م
وبالنسبة لـ هالل شهر شوال لعام 1443هـ – 2022م
فإن الحسابات الفلكية الدقيقة لهالل شهر شوال لعام 1443هـ تؤكد أن-
اإلقتران سيكون عىل الساعة  20:28حسب التوقيت العالمي الموحد من يوم
السبت  30إبريل 2022م الموافق  29رمضان 1443هـ أي ما يوافق الساعة
 23:28.حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة
وعليه ،تستحيل رؤية الهالل بعد غروب شمس يوم السبت ،ويمكن رؤيته يوم
األحد  1مايو بالعين المجردة في أمريكا الشمالية والجزء الجنوبي من أمريكا
الجنوبية ،وفي إفريقيا وأسيا بالتليسكوب وأجهزة الرصد
وبهذا سيكون شهر رمضان ثالثين يوما كامل العدة بإذن هللا تعاىل
ويكون أول شهر شوال (عيد الفطر المبارك) لعام 1443هـ .بإذن هللا تعاىل
يوم اإلثنين الموافق  02مايو 2022م
ونحن إذ نأخذ برأي القائلين بجواز االعتماد عىل الحساب الفلكي في ثبوت الهالل نرجو من
هللا أن يحقق منافع منها-:
.أوًال  :تضييق دائرة الخالف في ثبوت الهالل التي وصلت في بعض السنين إىل ثالثة أيام
ثانيا  :وهي ال تقل أهمية عن األوىل أن يكون ألوالدنا يوم معلوم في العيد يكون أجازة لهم
لكي يعظموا شعيرة العيد يفرحوا بها كغيرهم ونسعى أن يكون أجازة رسمية كما حصل في
.والية نيويورك -وكذلك يرتب األخوة واألخوات الذين يعملون أجازاتهم عىل هذا اليوم
وبعد هذا العرض السريع ألقوال العلماء في هذه المسألة يسرنا أن نهنئ المسلمين أجمعين
بشهر رمضان المبارك سائلين هللا عز وجل أن يهله عىل األمة اإلسلمية عامة وأفراد جاليتنا
المباركة خاصة باألمن واإليمان والسالمة واإلسالم والتوفيق لما يحب ويرضى وكل عام
.وحضراتكم جميعا بخير حال
.امام احمد ابراهيم

