
 

  هلة املشروع اإلسالمي لرصد األ
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  الهالل بين الحسابات الفلكية والرؤية
محمد شوآت عودة. م  

 
 

  
  
  
  

  بحث مقدم  الجتماع الخبراء لدراسة موضوع
  ضبط مطالع الشهور القمرية عند المسلمين

  
  
  

   المغرب–الرباط 
  م2006نوفمبر / تشرين ثاني09-10

  



  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ل بين الحسابات الفلكية والرؤيةالهال

محمد شوآت عودة. م  
 

  
  
  لخصالم* 
  

تم عرض بعض األساسيات و المصطلحات الفلكية المتعلقة برؤية الهالل و التحدث عن دقة 
 و تم ي يمكن استخدامها في تحري الهالل،الحسابات الفلكية، مع ذآر بعض برامج الحاسوب الت

اإلسالمية لتحديد بدايات األشهر الهجريه سواء لغايات عرض الطرق التي تستخدمها الدول 
التحديد الخاطئ لبداية تم التفصيل في أسباب بعد ذلك  و ،التقويم أو ما يجري على أرض الواقع
 حيث يشارك آل من الفلكيين و المسؤولين الشرعيين و األشهر الهجرية في الدول اإلسالمية،
نها الحد من  أعطيت بعض االقتراحات التي من شألنهايةعامة الناس في هذه اإلشكالية، و في ا

  .  هذه المشكلة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مقدمةال* 
  

تعتبر رؤية الهالل و تحديد بدايات األشهر الهجرية من أآثر مواضيع علم الفلك انتشارا بين 
 ظهور  خاصة مع اقتراب شهري رمضان المبارك و شّوال، و قد رافق انتشاره،الناسعامة 

 و لألسف تخلو المكتبة ،ير الصحيحة المتعلقة برؤية الهاللغبعض االعتقادات و المفاهيم 
العربية من أبحاث و مصنفات آافية لمعالجة الموضوع بشكل مفصل و دقيق على الرغم من 
أهميته الدينية، إذ يترتب على رؤية الهالل تحديد بداية و نهاية الصيام و تحديد أيام الحج و 

المقابل في و  ،ديد مدة انقضاء الحول لوجوب الزآاة و غيرها من األمور الشرعية األخرىتح
 رؤية الهالل و أجرى األبحاث و الدراسات و وضع له المعايير و يالغرب و فّصل فهتم ا

فكان ال بد من إلقاء الضوء على ماهية الحسابات الفلكية ! تهالمقاييس التي تحدد بداية رؤي
لهالل و اإلشارة إلى أسباب اختالف الدول اإلسالمية في تحديد بدايات األشهر المتعلقة با

    .الهجرية فيما بينها
  

  أساسيات رؤية الهالل* 
ي   ( يوما   29.53يدور القمر حول األرض مرة واحدة آل         ذا    )متوسط الشهر االقتران ، و ه

شرق أو   13يعني أن القمر يتحرك في السماء بالنسبة للنجوم آل يوم بمقدار        درجة تقريبا نحو ال
جرم سماوي آروي مظلم، عن  و القمر عبارة  ،نصف درجة آل ساعة و هذا مساو لقطره تقريبا        

ا نصف مضيء                     و ما الضوء الذي نراه منه إال انعكاس لضوء الشمس عن سطحه، و للقمر دائم
ر ب      ن القم ضيء م صف الم ع الن ًا لموق ا تبع ي نراه واره الت ف أط م، وتختل صف مظل سبة ون الن

شمس النصف المواجه                  دها ستضيء ال ًا فعن شمس تمام ين األرض وال لألرض، فإذا وقع القمر ب
ا                              ذا م ت، وه ك الوق رى القمر في ذل ًا وال ن لها، في حين يكون النصف المواجه لألرض مظلم

اق، و   الل أو المح د اله االقتران أو تول سمى ب د ي اق بع ور  المح ي ط ر ف صبح  القم م ي الل ث اله
شكل  ( األول ثم البدر ثم التربيع الثاني و أخيرا يعود مرة أخرى إلى طور المحاق       التربيع انظر ال

1 .(  

  [3] 1        الشكل 
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ين أن للقمر         ة فتب دائرة الخارجي ا ال الدائرة الداخلية توضح أطوار القمر آما ترى من األرض، أم
يالن       و ال يحدث آسوف عند       ، في جميع األوقات   ا مظلم ا و نصف  ئا مضي انصف سبب م آل اقتران ب

ع     ،مدار القمر بمقدار خمس درجات تقريبا عن مستوى مدار األرض حول الشمس             وبالتالي قد يق
ول          دار األرض ح ستوى م س م ى نف ضرورة عل يس بال ن ل شمس، ولك ين األرض وال ر ب القم

ك المستوى        الشمس، فق  دها يحدث           ،د يكون أعلى أو أدنى ذل ى نفس المستوى فعن ع عل ا إذا وق  أم
اً        ًا مرئي سمى اقتران ذا ي ة ظهور          ،الكسوف، وه د الهالل هو بداي ى تول  ويخطئ من يظن أن معن

سبة  ،الهالل ون ن ًا، وتك شمس تمام ين األرض وال ر ب وع القم و وق د الهالل ه ا أن تول د ذآرن  فق
ر و سبة للراصد إضاءة القم ا بالن ًا % 0قته ه ،تقريب ر حول األرض فإن تمرار دوران القم  وباس

ل               سيبتعد ق   ،ليًال عن الشمس، لتبدأ أشعة الشمس باالنعكاس عن سطحه لنراه على شكل هالل نحي
د                              ا أن نتحراه بع شمس إذن علين القرب من قرص ال ع ب سماء يق و حيث إن الهالل في صفحة ال

 إذ ال يمكن رؤية الهالل النحيل جدا أثناء وجود           ،غروب الشمس قرب المنطقة التي غابت عندها      
ا هو     ،فق، ألن  وهج الشمس الشديد سيتغلب على ضوء القمر الخافت            قرص الشمس فوق األ     آم

ي    ! الحال بالنسبة لرؤية النجوم و الشمس مشرقة مثال        و بما أن الهالل مرحلة من أطوار القمر تل
ة   ستحيل الرؤي يين ت وفر شرطين أساس ن ت د م د ال ب شهر الجدي ة هالل ال اق، فلرؤي ة المح مرحل

  :بغياب أحدهما
  

ا نبحث    الشمس،قبل غروب ) االقتران(يكون القمر قد وصل مرحلة المحاق أن : أوال ألنن
ة     -أي الهالل-عن الهالل، و هو  د وصل مرحل    مرحلة تلي المحاق، فإن لم يكن القمر ق

  .لمحاق فال جدوى إذا من البحث عن الهاللا
  

دما يخف                        : ثانيا ا سنبحث عن الهالل عن شمس؛ ألنن د غروب ال وهج  أن يغرب القمر بع
ي       السماء بعد  ذا يعن شمس، فه غروب الشمس، فإذا آان القمر سيغيب أصًال قبل غروب ال
  .هالل في السماء نبحث عنه بعد الغروب أنه ال يوجد

سها                    سبب دوران األرض حول نف ك ب شمس و ذل ومن الجدير بالذآر أن القمر يشرق ويغرب آال
 بعد فترة معينة في جهة الغرب، و        من الغرب إلى الشرق، فهو يشرق آل يوم من الشرق ويغيب          

ل الغروب و      إال أن    ، دقيقة آمعدل  50يتأخر شروقه وغروبه آل يوم بمقدار        ران قب حدوث االقت
ة                    وجود القمر في السماء بعد غروب الشمس غير آاٍف حتى تمكن رؤية الهالل، فهل يمكن رؤي

  :ال و ألسباب عدة، منهاالهالل إذا غرب بعد دقائق معدودة من غروب الشمس مثًال؟ بالطبع 
  

ا من                 غر :أوال ا زال قريب ه م ي أن شمس يعن دا من غروب ال زة ج وب القمر بعد فترة وجي
روب       ن غ صيرة م رة ق ل فت دث قب د ح ران ق اق أو االقت ور المح شمس  وأن ط رص ال ق

سماء الشمس، فعند الغروب لم يكن القمر قد ابتعد ظاهريا في         شمس     ال ة عن ال سافة آافي  م
  .افته بعكس ضوء الشمس ليرى على شكل الهاللحتى تبدأ ح

  

ا رب       : ثاني سق ق شديد للغ وهج ال نالحظ ال روب س ة الغ رب لحظ ة الغ ى جه ا إل إذا نظرن
إن إضاءة الغسق                    ة ف المنطقة التي غربت عندها الشمس، فإذا ما وقع القمر في تلك المنطق

  .الشديدة ستحجب إضاءة الهالل النحيل
 

دًا            إن وقوع قرص القمر      :ثالثا قرب قرص الشمس وقت الغروب، يعني أن القمر قريب ج
ر                شكل آبي ى خفوت إضاءته ب من األفق وقت رصده، ووقوع القمر قرب األفق سيؤدي إل
جدًا، فنحن ال نستطيع النظر إلى الشمس وقت الظهيرة في حين أنه يمكن النظر إليها وقت                

اح روب بارتي االغ رو  أحيان ت الغ شمس وق عة ال ك ألن أش ي  ، وذل ر ف سافة أآب سير م ب ت
ى           ؤدي إل ا ي شتت الغالف الجوي مم ا يحدث                 ت ذا م ل، وه ا إال القلي صلنا منه  أشعتها وال ي
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ود                      ،للهالل أيضاً  ع إضاءة الهالل فال نع شتت جمي أن ي ٌل ب  فالغالف الجوي عند األفق آفي
ة                        ،نراه ده عن األفق في حال اختالف بع  و فيما يلي جدول يبين عدد مرات خفوت القمر ب

الرصد من منطقة صافية أو من  منطقة هواؤها ملوث بالغبار و دخان المصانع و عوادم          
  .إلخ… السيارات، 

  

  عدد مرات الخفوت  عدد مرات الخفوت  البعد عن األفق
  من منطقة هواؤها ملوث  من منطقة صافية  بالدرجات

10   2.2  5  
8  2.6  7  
6  3.4  18  
4  5.5  31  
2  16  250  

  36000  190  عند الغروب

  [7] 1جدول رقم 
  

سبة             زداد ن نستنتج مما سبق أن قرص القمر يجب أن يبتعد مسافة آافية عن قرص الشمس حتى ت
زداد سطوعه                     الي ي ده عن األفق وبالت زداد بع شمس وحتى ي  و ،إضاءته ولكي يبتعد عن وهج ال
ي رصد الهالل، بعضها  موضح ف ستخدمة ف ة الم ي بعض المصطلحات الفلكي ا يل د فيم ي يوج

  ):2(الشكل 
  

  .القمر  البعد بالدرجات بين مرآزي الشمس و:)Elongation( النورقوس أو  االستطالة * 
 .مودي للقمر عن األفق بالدرجاتاالبعد الع: )Altitude(  البعد عن األفق*
سمت : )Relative Azimuth(  السمت فرق * ق، بحيث          ال ى األف ق عل ة تنطب رة وهمي ارة عن دائ عب

شرق       يكون الشمال  وب      90 هو نقطة الصفر، وال  ، درجة 270 درجة، والغرب      180 درجة، والجن
ًا أي         )  آذار 21(فإذا افترضنا أن الشمس يوم االعتدال الربيعي         سمت  ستغرب  في جهة الغرب تمام ب

شمس  لحظة غروب      القمر سمت  ، وآان    درجة 270 مقداره رق        درجة،  278 ال إن  ف سمت  ف ين   ال  ب
 . درجات8 يساوي الشمس والقمر لحظة الغروب

د الهالل  (الفرق الزمني بين وقت حدوث االقتران  :  عمر القمر  * لحظة غروب   (ووقت الرصد   ) تول
ساعة            ) الشمس مثال  ا ال وم م ران في ي وم في        12فإذا حدث االقت ك الي شمس في ذل رًا وغربت ال  ظه

 .المكان فهذا يعني أن عمر القمر وقت الغروب هو ست ساعات  ونصف في ذلك 18:30الساعة 
سادسة               : المكث*  ساعة ال الفترة الزمنية بين غروب الشمس وغروب القمر، فإذا غربت الشمس في ال

مساء وغرب القمر في الساعة السادسة والنصف مساء، فهذا يعني  أن مكث القمر هو نصف ساعة                
 .فقط
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ية،  و هو مقدار سمك المنطقة المضيئة من القمر بال: )Crescent Width( سمك الهالل*  دقائق القوس
ساوي حوالي                     در ت ة  للقمر في طور الب ية، و في طور          30فعلى سبيل المثال، هذه القيم ة قوس  دقيق

 .  دقيقة قوسية تقريبا15التربيع األول أو الثاني تساوي 
 
وس الهالل*  ن : )Crescent Arc-length( طول ق ون م رة تتك ارة عن دائ ر عب  360قرص القم

ة    الشخص للوهلة األولى  أن الزاوية        درجة بالطبع، و قد يظن     ساوي          المرآزي ي الهالل ت ين قرن ا ب م
ين                 المرآزية الواقع غير ذلك، فالزاوية   إال أن   !  درجة 180 ا ب راوح م ي الهالل تت ين قرن ا ب  - 50 م
ى   و سبب أننا ال نرى الهالل آقوس ،)االستطالة( درجة اعتمادا على بعد القمر عن الشمس  130 عل

  . Cusp( [15](القمر عند حواف الهالل سطح هو قلة إضاءة )  درجة180( تماما شكل نصف دائرة

  [6]  2الشكل 
  
ون*  د داج ون: ح ام  Danjonتوصل دانج ة  [9]م 1936 ع أن رؤي د ب ى خالصة تفي  إل

ل من           استطالة   كون   تالهالل غير ممكنة عندما      شمس أق ين أن      ، درجات  7القمر عن ال و ب
و   دما تك الل عن وس اله ول ق ن  ط ل م تطالة أق فرا 7ن االس ون ص ات يك سر   ، درج د ف و ق

ى       عالبعض حد دانجون بتفسيرات خاطئة، ف      ال القمر تحجب      أن  زى حد دانجون إل ظالل جب
ين   Schaefer [15]  إال أن شيفر   ، درجات 7إضاءة القمر عندما تكون استطالته أقل من          ب

دما  تبينأن هذا التفسير غير صحيح، و قد أجرى حسابات    ه عن القمر عن   استطالة  كون  ت  أن
ى    7الشمس أقل من     ة ال  درجات فإن إضاءة القمرتكون أقل من الحد األدن ين  لرؤي  ألجسام لع

)Eye’s Detection Threshold(    ة اد األرصاد الفلكي ، و بتقدم األجهزة الرصدية و ازدي
ة المم    6.4للهالل نجد أن حد دانجون يساوي اآلن         ذ    درجة، فبالعودة إلى أرصاد األهل دة من ت

ام  ام 1859الع ى الع العين 2005 م  و حت ه ب ت رؤيت الل تم تطالة له ل اس د أن أق م نج
ت ردة آان رس  درج7.7 المج د بي ل الراص ن قب ك م وم )Pierce( ة، و ذل  ي

ك     6.4م، أما بالمرقب فإن أقل استطالة لهالل تمت رؤيته آانت           25/02/1990  درجة و ذل
  . )Stamm(تام م من قبل الراصد س13/10/2004صباح يوم 
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ابقا أن    ا س ران ذآرن ل غروب  حدوث االقت شمس   قب د  القمر و غروبال شمسغروب   بع  ال
ى تمكن رؤي             ة الهالل  غير آافيين لرؤي   عامالن ه ، فال بد من توفر عوامل أخرى حت ذا   ت ، وه

ى                  ما شغل علماء األهلة منذ قديم الزمان، فعلى سبيل المثال اقترح البابليون معيارًا ينص عل
شمس  عن               أن رؤ  د         24ية الهالل ممكنة إذا زاد عمره لحظة غروب ال  ساعة،  و غرب بع

ن   ر م شمس   48أآث روب ال ن غ ة م رح    [12] دقيق ق، واقت ر دقي ار غي ذا المعي  ، إال أن ه
ين         شمس لحظة غروب القمر ب  10 و 8البتاني أن رؤية الهالل ممكنة إذا آانت انخفاض ال

ضاً    ، وهذا معيار غير   [4]درجات تحت األفق     ايير           ، دقيق أي ذين وضعوا مع اء ال  ومن العلم
رق               سمت  دقيقة إلياس الذي يربط معياره بين بعد القمر عن األفق و ف شمس       ال ين ال ه وب   ،بين

يفر ضًا ش اء أي ذي  ومن العلم ارأدخلال ين االعتب ة بع ايير [17]  العوامل الجوي ، ومن المع
اع       الذ) SAAO(الدقيقة معيار مرصد جنوب أفريقيا الفلكي        ين ارتف رق    القمر ي يربط ب  و ف

  :على النحو التاليبين الشمس و القمرالسمت 
  

حتى  (غير ممكنةرؤية ال   السمتفرق 
 إذا آان )ستخدام المرقببا

 ارتفاع الهالل عن األفق أقل من

 غير محتملة بالعين المجردة رؤيةال
إذا آان ارتفاع الهالل عن األفق أقل 

  من

0°  6.3°  8.2°  

5°  5.9°  7.8°  

10°  4.9°  6.8°  

15°  3.8°  5.7°  

20°  2.6°  4.5°  

  ]8[ 2جدول رقم 
  

الوب           ار ي ار عودة      ،  Yallop [18]ومن المعايير التي تتسم بالدقة معي ار   و [19]و معي ربط معي  ي
ودة الل  ع مك اله ين س سطحي  ب ر   وال شمس و القم ين ال سطحي ب اع ال رق االرتف ين ف وس ( ب ق
  : حاالت ثالثةالممكنة إلى  ويقسم إمكانية الرؤية ،)الرؤية

  

  . فقطممكنة بالمرقب أو المنظار :أوال
 .بالعين المجردةقد يرى الهالل  أوًال ثم بالمرقب أو المنظارممكنة  :ثانيا
 .ممكنة بسهولة بالعين المجردة :ثالثا

  

م و حتى العام 1859للهالل ما بين العام    أرصاد  ، و الذي يضم      أرشيف رصد األهلة  وبناء على   
  : التالية القيملم تثبت رؤية هالل يقل عن  ]19[م 2005

  

ان   بالعين المجردة     تمت رؤيته    هاللأصغرعمر  :  الهالل عمر  * ة،   33 ساعة و     15آ  دقيق
رس   و  ل الراصد بي ن قب ك م وم )Pierce(ذل ان   م،25/02/1990 ي د آ ب فق ا بالمرق أم

و   ه ه الل تمت رؤيت ر ه اعة و13أصغر عم ة، دق14 س ن  و يق ك م لذل تام  الراصدقب  س
)Stamm( م20/01/1996 يوم.  
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سطين     29أقل مكث هالل تمت رؤيته بالعين المجردة آان    :  الهالل مكث  * ك من فل ة، و ذل  دقيق
ه هو               20/09/1990يوم   ة،  دق21م، أما بالمرقب فقد آان أقل مكث هالل تمت رؤيت ك   و يق ذل

   .م02/11/2005  يوم )Stamm( ستام  الراصدمن قبل
  

ل       درج  7.7 أقل استطالة لهالل تمت رؤيته بالعين المجردة آانت        : ستطالةاال  * ك من قب ة، و ذل
رس د بي وم )Pierce( الراص ت    25/02/1990 ي الل تم تطالة له ل اس إن أق ب ف ا بالمرق م، أم

  .)Stamm(م من قبل الراصد ستام 13/10/2004 درجة و ذلك صباح يوم 6.4رؤيته آانت 
 

  )لد الهاللتوالمحاق أو (االقتران  *
  

ر دقيق بعض                  االقترانساد االعتقاد بأن لحظة      اد غي ذا االعتق هي لحظة عالمية واحدة، إال أن ه
ى األول اسم    القترانالشيء، فهناك مصطلحان ل ق عل ران المرآزي   "، يطل  Geocentric(االقت

New Moon("  اني سطحي   " و الث ران ال  المصطلح األول  ،)"Topocentric New Moon(االقت
تسير في الفضاء، فإذا ما     ) و هي المراآز  (رض أن األرض و الشمس و القمر عبارة عن نقاط           يف

ان القمر         ا، التقت هذه المراآز على استقامة واحدة و آ ران  بينهم إن لحظة    ، حدث االقت الطبع ف  ب
 إال أن عملية رصد الهالل تتم من سطح         ،االقتران في هذه الحالة عبارة عن لحظة عالمية واحدة        

ى                 ! رض و ليس من مرآزها    األ ع رصدنا عل ران من موق فما يهمنا هو معرفة وقت حدوث االقت
طح األرض اني    ،س صطلح الث ه الم ا يعالج ذا م سطحي " و ه ران ال ث يف"االقت ذا ت، حي رض ه

ران                      سير في الفضاء، و يحدث االقت المصطلح أن األرض و الشمس و القمر عبارة عن آرات ت
تقامة واحدة        عندما يقع مرآزا القمر و الش      ى اس رة    مع خط نظر الراصد      مس عل ى سطح الك عل

ر    ، بالطبع فإن لكل منطقة على سطح األرض موعدها المختلف لحدوث االقتران           ،األرضية  و خي
د الكسوف                  أن مواعي ي، و من المعروف ب ران مرئ و اقت شمس، فه ك هو آسوف ال دليل على ذل

رى  ة ألخ ن منطق ف م ين االقت  ،تختل رق ب صى ف غ أق والي  ينران و يبل سطحي ح زي و ال  المرآ
شهر                  نفس ال ين ل ين مختلفت ين منطقت سطحي ب ران ال الساعتين، في حين يبلغ أقصى فرق في االقت

  .أربع ساعات تقريبا
 

  دقة الحسابات الفلكية* 
  

م                     ة إذا ل ة الصحيحة لألشهر الهجري دها للبداي ال يمكن الخوض في الحسابات الفلكية وآيفية تحدي
اه بعض           يكن القارئ واث   ة قا من دقة الحسابات الفلكية، ونورد أدن ين  التي    األمثل ة الحسابات     تب  دق

  :الفلكية
  

ات  االحتجابات الفلكية في الجمعية الفلكية األردنية برصد    تقوم لجنة رصد اال    :أوال حتجاب
سماوية خلف قرص   رام ال د األج اء أح و اختف تمرار، واالحتجاب القمري ه ة باس القمري

ة  22/3/1999في يوم  و   ،وران القمر حول األرض   القمر نتيجة لد    دلت الحسابات الفلكي
ساعة                     ام ال دبران سيختفي خلف قرص القمر في تم ساًء و  09المسبقة على أن نجم ال  م

ة  ثانية، وتم التجهيز للرصد واالستماع إلى إذاعة إشارات الوقت المبث          41 دقيقة و    35  وث
ى الموجة           ا عل ، MHz 20 أو 15 أو 10 أو 5 أو 2.5 من موسكو والتي يمكن التقاطه

ين والمساحين والمالحين                 ل الفلكي  ،وتقوم اإلذاعة ببث رنة آل ثانية، وهي تستخدم من قب
ة    ى الثاني اهرا حت دبران ظ م ال ي نج ة  40وبق ت الثاني ا أن رن م  41 وم ى نج ى اختف  حت
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ر  رص القم ف ق دبران خل ن االحتجا   ! ال د م د العدي ة برص ت الجمعي د قام الطبع لق ات ب ب
  .األخرى وجميعها حدثت في نفس الثانية التي دلت عليها الحسابات الفلكية المسبقة

  

ا سوف :ثاني وم آ ة  11/8/1999 ي ن منطق يبدأ م سوف س ة أن الك سابات الفلكي ت الح  دل
رى      (الرصد   ان الكب ة عّم ساعة             ) مبنى أمان ام ال ان في تم ة عم رًا و     01في مدين  16 ظه
ة و ي ت 17دقيق ينتهي ف ة وس ساعة  ثاني ام ال صرًا و 04م ة و01 ع د 21 دقيق ة، وق  ثاني

ت   ي دل ة الت ي نفس الثاني دثت ف ا ح سوف، آلتاهم ة الك ة ونهاي ة توقيت لبداي جرت عملي
واطنين،                         اء الكسوف عدد من الم ة توقيت انته ل و شهد عملي ة، ب عليها الحسابات الفلكي

ة  ى الثاني شمس حت ام قرص ال شاهدًا أم ر م ي قرص القم دما  وغادر20وبق ًا عن ا تمام ه
ة للحسابات      نداليالحظ أن المثالين السابقين      ! 21سمعت رنة الثانية     ة المتناهي ى الدق  عل

ة              ى دق اطع عل ٌل ق اني دلي ال الث ل إن المث ر، ب دار القم ق بم ا يتعل ة فيم ة، خاص الفلكي
  .الحسابات فيما يتعلق بموعد االقتران، حيث إن الكسوف هو اقتران مرئي

  

ا ك  :ثالث ةتمتل ة الجمعي ة األردني و أي     الفلكي ه نح ه التوج با  يمكن ورًا محوس ًا متط  مرقب
ة             وم     1420إحداثيات سماوية مدخلة، وتم استخدامه لرصد هالل شهر جمادى الثاني ـ ي  ه

امج حاسوب                 1999 أيلول   10 داثيات الهالل من برن ى إح ، ي، حيث تم أوًال الحصول عل
ى المر           داثيات إل ذه اإلح ًا نحو            ومن ثم تم إدخال ه دها توجه المرقب أوتوماتيكي ب، وعن ق

ا الهالل            ى         ! تلك اإلحداثيات، وما أن نظرنا في المرقب حتى رأين ل واضح عل ذا دلي إن ه
ا                       م الحصول عليه داثيات التي ت ة في اإلح ة المتناهي ذه الدق دقة الحسابات الفلكية، فلوال ه

  .من برنامج الحاسوب لتوجه المرقب نحو موقع آخر
 
  صد الهاللرية آيف* 
  

د     شهر الجدي الل ال ري ه ع       نلتح وم التاس الل ي ة لله سابات الفلكي إجراء الح وم أوًال ب ق
ران               ى موعد االقت د الهالل      (والعشرين من الشهر الهجري الحالي وننظر إل إن  ) المحاق أو تول ف

د             ة الهالل بع ًا باستحالة رؤي ا قطع شمس يكون حكمن د غروب ال آان موعد االقتران سيحدث بع
ب شمس اليوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري الحالي، وأن غدًا هو اليوم الثالثون من          غرو

د غد وم بع د ي شهر الهجري الجدي دأ ال ه يب الي، وعلي شهر الهجري الح ران ،ال ان االقت ا إذا آ  أم
إذا   ،سيحدث قبل غروب شمس اليوم التاسع والعشرين فننظر بعد ذلك إلى موعد غروب القمر                 ف

ة الهالل                     آان القم  ًا باستحالة رؤي ا قطع شمس فيكون حكمن ر سيغرب في هذا اليوم قبل غروب ال
شهر الهجري                         شهر الهجري  الحالي وأن ال تمم لل دًا هو الم وم، وأن غ ذا الي بعد غروب شمس ه

  . الجديد سيبدأ يوم بعد غد
  

دها     شمس فعن د غروب ال ر بع شمس وغرب القم روب ال ل غ ران قب دث االقت ا إذا ح أم
ونقوم بحساب مثال حد معايير رؤية الهالل وليكن معيار مرصد جنوب إفريقيا الفلكي           أ إلى   نرجع

شمس    قمر ال شمس و الفرق السمت بين     اع القمر عن األفق لحظة               وقت غروب ال   ونحسب ارتف
رق ال         ان          سمتغروب الشمس، ولنفرض أن ف شمس والقمر آ ين ال اع       10 ب ان ارتف  درجات وآ

رق ال        ) 2(بالرجوع إلى الجدول     ،  اتر عن األفق أربع درج    قمال ان ف ه إذا آ ساوي  سمتنجد أن  ي
ل من       غير ممكنة  درجات فإن رؤية الهالل      10  درجة،  4.9 إذا آان ارتفاع الهالل عن األفق أق

ة الهالل               ستنتج إذًا أن رؤي ع درجات ن ذا هو أرب ا ه وحيث أن ارتفاع الهالل عن األفق في مثالن
ع                     غير ممكنة في هذا اليوم، أما        ه من المتوق ثًال نالحظ أن سع درجات م اع الهالل ت ان ارتف إذا آ

  . رؤية الهالل في هذا اليوم، وأن يوم غد هو أول أيام الشهر الهجري الجديد
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يم              و سمت  عن آيفية الحصول على موعد االقتران ومواعيد غروب الشمس والقمر وق  ال
ق في ر عن األف اع القم ر وارتف شمس والقم رامج الحاسوب الحصول عليهتم لل د ب تخدام أح ا باس

ة بعضها     الفلكية التي يمكن     شارة إحدى     معرف ة  الفلك هات جالباست ك، ومن         ي  المتواجدة في منطقت
امج الحاسوب                 ا استخدام برن وم م ة الهالل في ي ة رؤي ة إمكاني المواقيت  "الطرق البسيطة لمعرف

امج     ويجمعية الفلكية األردنيةإعداد ال) Accurate Times" (الدقيقة ى البرن مكن الحصول عل
 :مجانًا من الموقع التالي

  
http://www.icoproject.org/accut.html 

 
اطق التي                وبمجرد إدخال التاريخ المطلوب يقوم البرنامج برسم خارطة العالم موضحًا عليها المن

ا  رى ي يمكن أن  المناطق التي  الهالل بالعين المجردة، ومنها رى ييمكن أن    ستخدام  الهالل با منه
الل    ة اله ن رؤي ي ال يمك اطق الت ك المن ط، وتل ب فق االمرق سهولتها  ، منه ة ب ذه الطريق ز ه  تتمي

  .وإمكانية استخدامها من قبل أي مهتم دون الحاجة إللمامه بالحسابات الفلكية وتفاصيلها
  
  اختالف المطالع* 
  

 سطح البحر، و     باختالف خطوط الطول أو خطوط العرض أو االرتفاع عن        رؤية الهالل   تختلف  
ى                  تاال يوجد منطق   ا إل ذا يقودن ة الواحدة، و ه ى داخل الدول ة الهالل حت ن لهما نفس ظروف رؤي

الم         أمس ع الع لة فقهية و هي هل تكفي رؤية الهالل من منطقة واحدة لبدء الشهر الهجري في جمي
ا مس     ؟اإلسالمي ذه المس      أ و حيث أنه ا نفضل أن تحسم ه ة فإنن ل ال  ألة فقهي يس   لة من قب اء و ل فقه

اطق           ه انتظار المن يترتب علي ة الواحدة س دأ الرؤي الفلكيين، مع األخذ بعين االعتبار أن اعتماد مب
ا          ة الهالل في                     إالشرقية لوقت متأخر قد يصل أحيان ا إذا تمت رؤي ة فيم د الفجر لمعرف ا بع ى م ل

  .أقصى غرب العالم اإلسالمي
  

د  نو ال ب و م بعض بوج ردده ال ا ي ى م ارة إل سعودية  اإلش اع ال هر ب اتب دايات األش د ب ي تحدي ف
سها ال تعمل ب      ،بمبدأ الرؤية الواحدة  و ذلك عمال    الهجرية   سعودية نف ة إن ال ذا ال  في  الحقيق دأ   ه مب

سعودية       ك  ،بل تشترط رؤية الهالل من داخل حدود ال ال ذل ة شهر        و مث د بداي ا حدث في تحدي  م
وم   هالل  رؤية ال ن ثبوت    أعلنت اليم  ، حيث  هـ 1420رمضان المبارك للعام     م، 07/12/1999ي

ان الرسمي                    08/12/1999و علية آان يوم      د ذآر البي يمن، و ق م أول أيام شهر رمضان في ال
ساجد، إال                   ة م اليمني أسماء و وظائف األشخاص الذين شهدوا برؤية الهالل، و آان من بينهم أئم

ت   سعودية أهمل ان أن ال يمن     بي ا ال ن جارته الل م ة اله وت رؤي وم   ثب صيام ي دأت ال ، و ب
ام       و ،م09/12/1999 ارك للع ضان المب هر رم ة ش د بداي ي تحدي دث ف ا ح ضا م ك أي ال ذل مث

ـ، حيث 1424 سطين و مصر ه يمن و األردن و فل ن ال ل م وت أعلنت آ وم ثب ة الهالل ي  رؤي
وم      م،25/10/2003 يامها ي دول ص ذه ال دأت ه ة ب سعودية 26/10/2003 و علي م، إال أن ال

  .   م27/10/2003 هذه البيانات الرسمية و بدأت صيامها يوم أهملت جميع
  
 طرق تحديد بدايات األشهر الهجرية في الدول اإلسالمية لغايات التقويم السنوي* 
  

ى مواقيت                   في بداية آل سنة ميالدية أو هجرية تصدر الدول اإلسالمية تقويمًا يحتوي عل
داي   ة ب ة، ولمعرف هر الهجري دايات األش صالة وب ة ال هر الهجري ن  ات األش د م ة ال ب سنة القادم لل

ة    تم على أساسه معرفة أوائل األ     ي معيار فلكي    اعتماد ة المقبل ايير       ،شهر الهجري ذه المع  وتختلف ه
  -:من دولة ألخرى، ومن هذه المعايير
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 :معيار االقتران :أوال
  

د ا    (يقوم الحاسب بحساب موعد االقتران      : الفجراالقتران قبل     - أ ، )لهالل المحاق أو تول
ة   وصالة الفجر   فإذا وجد أن االقتران يحين قبل        وم       واحدة  لو بدقيق ر الي  الحالي  اعتب

 .ليبياأول أيام الشهر الهجري الجديد، ومن الدول اإلسالمية التي تعتمد هذا المعيار 
 
ران يحين           يتم  : االقتران قبل منتصف الليل    - ب حساب موعد االقتران، فإذا وجد أن االقت

ل منتصف الل ةقب و بدقيق ل ول دةي شهر الهجري   واح ام ال الي أول أي وم الت ر الي  اعتب
ة، ومن           دايات األشهر القمري الجديد، وهذا هو المعتمد في المراجع األجنبية لتحديد ب

 .الدول اإلسالمية التي تعتمد هذا المعيار دولة الكويت
 
عية، حيث   من الناحية الشر   يههو أفضل بقليل من سابق    : االقتران قبل غروب الشمس    - ت

راني د االقت و ،تم حساب موع شمس ول ل غروب ال ين قب ران يح د أن االقت  وإن وج
 . اعتبر اليوم التالي أول أيام الشهر الهجري الجديد واحدةبدقيقة

  
إن وجد أن                : معيار الغروب  :ثانيا ر، ف يتم حساب موعد غروب الشمس وموعد غروب القم

 اعتبر اليوم التالي أول أيام الشهر الهجري        ة واحد ب بعد غروب الشمس ولو بدقيقة     يالقمر يغ 
رة              ـ   1422-1420الجديد، وآان هذا الشرط معتمدًا في المملكة العربية السعودية في الفت  ه

ام   ن الع داء م ـ  1423، وابت ار    ه اد معي و اعتم سعودية ه ة ال ة العربي رط المملك أصبح ش
 أي أنه البد أن يغرب القمر بعد غروب        ، معا  معيار االقتران بعد غروب الشمس      و   الغروب

شهر   ام ال الي أول أي وم الت ون الي ى يك شمس حت ل غروب ال ران قب شمس وأن يحدث االقت ال
 .الهجري الجديد

  
ره      ،الحظ أن جميع المعايير السالف ذآرها تهمل رؤية الهالل          ا سبق ذآ إن حدوث     فكم

شمس غي             ى تمكن       االقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب ال اٍف حت ر آ
  .رؤية الهالل فعًال

  
ة          آما ذآرنا سابقا فإ   : ير رؤية الهالل  ايمع: ثالثا ى معرف ادرة عل ن الحسابات الفلكية أضحت ق

سابقة             ة أو ال سنين القادم ى          ،رؤية الهالل لمئات أو حتى آالف ال ة مت  فمن الممكن األن معرف
العديد من المعايير التي تحسب    سنة مثال من منطقة معينة، و يوجد 100سيرى الهالل بعد  

ار   معيار مرصد جنوب إفريقيا الفلكي ومعيار يالوب ومعيار إلياس و          مثل   رؤية الهالل     معي
المي                 و ، ومعيار عودة   شيفر ويم الهجري الع ر التق د األردن والجزائ ال تعتم ى سبيل المث  عل
ة الهالل، و  عودة الذي يعتمد معيار [2] د ال   لتحديد إمكانية رؤي ان وبعض    تعتم مغرب وُعم

 .رؤية الهالل أيضًامختلفة لير ايالدول اإلسالمية األخرى مع
  

د الصحف                 ويم، وتعتم ما سلف ذآره هو طرق تحديد بدايات األشهر الهجرية لغايات التق
اريخ              اليومية و ر الت ان بتغيي م يصدر بي ا ل ويم م وارد في التق اريخ الهجري ال وسائل اإلعالم الت

  .هات المعنيةالهجري من قبل الج
  
  بدايات األشهر الهجرية في الدول اإلسالمية الرسمي لتحديد ال* 
 

شهر           ة ال د بداي هر لتحدي ل ش المية آ دول اإلس ذها ال ي تتخ اإلجراءات الت ق ب ا يتعل فيم
وم بتحري الهالل                        ة وتق دها الجهات المعني سة شهرية تعق اك جل الهجري فقد يعتقد البعض أن هن
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ه إال في دول   وتحدد على إثرها بداية     الشهر الهجري الجديد، ولكن لألسف إن هذا غير معمول ب
صر     ال ال الح بيل المث ى س رب عل ان والمغ ل ُعم دًا مث ة ج المية قليل دول  ،إس م ال ي معظ ا ف  أم

ويم دون إجراء                       م حسابه في التق ا ت اإلسالمية فيتم تحديد بداية الشهر الهجري الجديد بناء على م
  . رمضان وشوالار، ويستثنى من ذلك بالطبع شهرحقيقي للهالل آل شه تحر

  
   رمضان وشوال في الدول اإلسالميةتحديد بداية شهري* 
  

 المسؤولون عامة المواطنين    و العالم اإلسالمي لهذين الشهرين أهمية خاصة، فيدع       يعطي  
  ، ولكن ماذا يحدث بعد ذلك؟  من الشهر الهجري الحاليلتحري الهالل يوم التاسع والعشرين

  
ة الهالل      تعتمدإن قلة من الدول اإلسالمية       :أوال ة    رؤي ة شهري رمضان       الحقيقي د بداي لتحدي

ذه   والمغرب حيث  ومنها على سبيل المثال ماليزيا وإيران وباآستان وُعمان        وشوال   دعو ه  ت
إ         شهادات ف ذه ال يم ه آانت   ذاالدول المواطنين لتحري الهالل وتتلقى نتائج التحري ومن ثم تق

  . قبلت الشهادة وإال فإنها تردقائق العلمية مع الحال تتعارض شهود برؤية الهالل شهادة ال
  

ا المية    :ثاني دول اإلس ن ال م م ّل األعظ ة   يإن الُج د بداي سعودية لتحدي ة ال ة العربي ع المملك تب
دول                        ذه ال دة بعض األشهر في ه  28شهري رمضان وشوال حتى لو أدى ذلك إلى جعل ع

  ].1[ يومًا31يومًا أو 
  

ا ث  :ثالث اء     أحي ن إلق د م سعودية، إذًا الب ة ال ة العربي ع المملك المية تتب دول اإلس م ال ن معظ
سعودية  الضوء على آيفية تحديد بداية شهري رمضان وشوال      ة ال ة  ، في المملكة العربي  حقيق

ات     اش تقلب سعودية ع ة ال ة العربي ي المملك رةأن الوضع ف ي آبي ه ف ول ب ة  ، والمعم المملك
إن شهد أحد بر                 الس العربية واطنين ف ة الهالل قبلت      ؤعودية هو طلب تحري الهالل من الم ي

ة       ى  شهادته فورًا حتى لو دلت الحسابات الفلكي ر  عل سماء أصالً    أن القمر غي !       موجود في ال
ة  ة األردني ة الفلكي ا الجمعي ة أجرته ي دراس د أن األردن  [1]فف سعودية  - وج ع ال ذي يتب ال

رة من أصل        28 قد بدأ شهر رمضان        1998 وحتى العام    1954 منذ العام    -بالطبع  47 م
ان الاشهر دما آ سماء  عن ي ال ر موجود ف ر (هالل غي ه غي شمس أو أن ل غروب ال يغيب قب
ة   هو قبول شهادة الشهود في    فادحة   إن سبب هذه األخطاء ال     )!متولد ة العربي سعودية  المملك ال

  .د في السماءحتى لو دلت الحسابات الفلكية أن الهالل غير موجو
  
   التحديد الخاطئ لبدايات األشهر الهجرية في الدول اإلسالميةأسباب مشكلة* 
  

ام             شكل ع ة ب هر الهجري دايات األش د ب ي تحدي ة ف شكلة حقيقي اك م ًا أن هن د خفي م يع ل
ده           ون      اوشهري رمضان وشوال بشكل خاص، فتختلف الدول في تحدي ًا    ويختلف الفلكي في  أحيان

اً             وتكثر ال  اتحديده ذمر أحيان و  ،شائعات حينئذ ويبدأ عامة الناس بالتحدث واالستفسار أو حتى بالت
دول                 دأ ال ا تب بات من النادر أن تبدأ الدول اإلسالمية أشهرها الهجرية في وقتها الصحيح، فغالبا م

ة الصحيحة                     ومين من البداي ى ي وم أو حت ل ي دها قب ذ       ! اإلسالمية صيامها أو عي ا هو سبب ه  هفم
  ."إلى متى؟"؟ والسؤال األهم هو ا إلى اآلن؟ ولماذا لم يتمكن العالم اإلسالمي من حلهةشكالياإل
  

ن وعامة  ي والفلكي  الشرعيين نيالمسؤول مثل    أطراف عدة  شكاليةن المشترآين في هذه اإل    إ  
  .، و فيما يلي توضيح لتأثير آل جانبالناس

شرعيون: أوال سؤولون ال ميو : الم سؤولون الرس ادة الم م ع ائي وه رار النه اذ الق ن عن اتخ
شكلة، فلألسف             ،مثل مفتي الدولة أو قاضي القضاة      رئيس للم سبب ال ن إويمثل هذا الجانب ال
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سط أساسيات             م بأب ى عل ى أدن سوا عل دول اإلسالمية لي معظم متخذي القرار في العديد من ال
د   الل ويعتق د اله ى تول ى ال يعي معن م حت ك، فمعظمه م الفل أ عل ه خط ي أن ور بديعن ة ظه اي

الل د  و،اله ل      ق ر قب رب القم شمس إذا غ روب ال د غ الل بع ة اله ستحيل رؤي ه ت م أن ال يعل
ن صراحة                وت  "غروب الشمس، وخير دليل على ذلك هو البيان  الرسمي للدولة الذي يعل ثب

ة        نرؤية الهالل بشهادة عدد م     اطق الدول وم ال يوجد      "  الشهود العدول من مختلف من  هالل ي
سماء أصًال ي ال ذه   ،ف ل ه ي مث الل ف ة اله شاهد برؤي هادة ال شرعي ش سؤول ال ول الم  إن قب

دل إال                         ستحيلة ال ي ة الم ذه الرؤي وت ه د عن ثب ا بع الظروف بل وحتى اإلعالن الرسمي فيم
ام    دم إلم ى ع ذا عل شرعي  ه سؤول ال ضاة   (الم ي الق ة أو قاض ي الدول ديهيات أو ) مفت بالب

دادنا      سنين       األساسيات الفلكية التي أدرآها أج ل آالف ال ًا لمن المؤسف أن          ، العرب قب ه حق  أن
وب     ن الحاس ي زم شرين ف ادي والع رن الح ي الق ه اآلن ف و علي ا ه ى م ا إل ؤول حالن ي

ر موجود                    ،والتكنولوجيا ة الهالل وهو غي وت رؤي  وأنه حقًا لمؤسف أن يعلن المسؤولون ثب
 !إلى القمرفي السماء في الوقت الذي أوصلت الحسابات الفلكية ذاتها الغرب 

 
ن           د م دى العدي الل ل ة اله ة برؤي سيطة المتعلق ة الب يات العلمي حالة األساس ى ض افة إل إض

 فالبعض يرى   ،الشرعيين، فإننا نالحظ وجود اختالفات فقهية من مؤسسة ألخرى         نيالمسؤول
ق                  د فري دول اإلسالمية، في حين يعتم ع ال أن رؤية واحدة للهالل في بلد إسالمي آافية لجمي

ة         رؤية الهالل في آل منطقة على حدة،      ختالف المطالع و يشترط     آخر ا  ل دول د تقب  و آذلك ق
   .رؤية الهالل عن طريق المرقب في حين ترفضها تماما دولة أخرى

  
شرعي هو            : الفلكيون :ثانيا دى المسؤول ال م بكل    اآلخر قد يكون المستشار الفلكي ل ر مل  غي

 ،ما توصل إليه العلم في ذلك المجال     حديث  ه ل تفاصيل حساب رؤية الهالل وذلك لعدم مواآبت      
اقم المشكلة عن طر            شر في       المتناقضة    ق تصريحاتهم  ي آذلك يتسبب الفلكيون في تف التي تن

اويم يجعل        ، أو في التقاويمالصحف المحلية او في المؤلفات  ًا أن أحد التق نحن نالحظ أحيان ف
رأ في إحدى الصحف     ،حدبداية شهر رمضان مثًال يوم السبت وآخر يجعلها يوم األ   أو قد نق

الي تصرح                      ةتصريح جه  وم الت ثًال وفي الي سبت م وم ال ة رمضان هي ي  فلكية معينة أن بداي
ذا االختالف                    ا هو سبب ه وم األحد فم ة أن  ؟جهة فلكية أخرى أن بداية رمضان هي ي  حقيق

ًا            ارًا مختلف ة معي ة فلكي ا  السبب الرئيس لهذا االختالف هو اعتماد آل جه يير الجهات  عن مع
شمس دون    ،األخرى د غروب ال ر بع ار غروب القم ة معي ات الفلكي د بعض الجه د تعتم فق

ة الهالل               ار رؤي د أخرى معي  ويمكن توضيح   ،النظر في إمكانية رؤية الهالل في حين تعتم
ام       : ذلك في المثال التالي    سبة   1422أشارت الحسابات الفلكية لهالل شهر رمضان ع ـ بالن ه

ة عمّ  شمس ان ألمدين وم سن ال يس تغيب ي ساعة  15/11 الخم ي ال ر 16:42 ف  وأن القم
ساعة  ي ال وم ف ك الي ي ذل يغيب ف ـ 17:02س شمس ب د ال يغيب بع ر س ة 20 أي أن القم  دقيق

وم         ذا الي ة التي     ،وهذه المدة غير آافية حتى تمكن رؤية الهالل في ه سبة للجهات الفلكي  فبالن
شمس ف      روب ال د غ ر بع روب القم ي بغ ة وم ن يإتكتف هر   16/11الجمع ام ش و أول أي  ه

ة الهالل ف               ،رمضان د رؤي ة التي تعتم وم    إ أما بالنسبة للجهات الفلكي سبت   ن ي  هو   17/11ال
 ومن الجدير ذآره أن معظم الجهات الفلكية ومعظم الدول اإلسالمية           ،أول أيام شهر رمضان   

  .الجديدًا لتحديد بداية الشهر الهجري طال تعتمد رؤية الهالل شرفي الواقع 
  

شمس و  يإن الفلكي د غروب ال ى مواعي ران و عل د االقت ى موع نهم عل ا بي ون فيم ن متفق
شهر  القمر، إال أن االختالف بينهم هو  ة ال الهجري    في تحديد المعيار الواجب اعتماده لتحديد بداي

ثال في           ! الجديد ة رمضان م ة حددت بداي  بالطبع إن الشخص العادي عندما يجد أن الجهات الفلكي
ذا        إن ه اد       يومين مختلفين، ف ى اإلعتق ه إل د               سيؤدي ب الي ق ة و بالت ر دقيق ة غي  أن الحسابات الفلكي
  ! يهملها بل و قد يهاجمها
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 ، الجديد هو ليس من اختصاص الفلكيين    الهجري إننا نرى أن تحديد المعيار لبداية الشهر      

اء أهل   ،اال الفلكيين البت فيه لة شرعية بحتة ينبغى على الفقهاء       أبل هي مس    و بالرجوع إلى الفقه
الهجري الجديد هو رؤية الهالل،  نجد أنهم مجمعون على أن معيار بداية الشهر       [5] االختصاص

  .  و لم يخالف هذا االجماع إال قلة من الفقهاء،و ليس أي معيار آخر
  

شهر            ة ال ار بداي د معي إن تقي            الهجريو في المقابل، بعد تحدي اء، ف ل الفقه د من قب يم  الجدي
اء                   يس الفقه ين و ل الفلكي هو     ،شهادات الشهود التي تفيد رؤية الهالل هي من اختصاص الفلكي  ف

ات و الحسابات                    ى المعطي اء عل القادر على تقييم صحة شهادة شخص برؤية الهالل في يوم ما بن
ة جواز إفطاره في                 ! الفلكية التي تعد من اختصاصه     د معرف ذي يري و مثل ذلك آمثل المريض ال

هر  صاص       ش ب ذي االخت شارة الطبي وم باست ه يق إن الفقي ة ف ذه الحال ي ه ارك، فف ضان المب رم
سألة شرعية، إال أن               ،لمعرفة فيما إذا آان الصيام سيضر بذلك المريض         ا م رغم من أنه ى ال  فعل

   .هذا اليبرر للفقيه ممارسة مهنة الطب و اإلفتاء بدون الرجوع ألهل االختصاص
  

ة         لألسف تبادلت األدوار بين    رى جه ارة ن  الفلكيين و الفقهاء في جل الدول اإلسالمية، فت
ة                     ار يهمل رؤي ى معي ادا عل ثال اعتم ة شهر رمضان م فلكية تصرح في وسائل اإلعالم عن بداي

شهر الهجري              ة ال رى   و  ،  الهالل معتقدين أن معيارهم المستخدم هو األصح لتحديد بداي ارة ن أن  ت
شه        هم من   الفقهاء   يم صحة شهادة ال ة الهالل     يق شهادات         ،ود برؤي ول بعض ال ا أدى لقب  التي    مم

  !  أيضاالعربية و هذا هو الحاصل في معظم الدول تعتبر شهادات مستحيلة قطعا،
  
اس    :ثالثا ة الن يًا من المشكلة             : عام ذا الجانب جزء أساس شكل ه اس        ،وي ة الن ام عام دم إلم  فع

روز بعض االش    ى ب د إل ؤدي بالتأآي سيطة ي ة ب يات فلكي ة  بأساس ك المتعلق ا تل كاالت أبرزه
ين                   ،بموضوع رؤية الهالل    سود ب ة ي دايات األشهر الهجري د ب ة الهالل وتحدي سبة لرؤي فبالن

ه من الصحة،                 ة إال أن بعضها ال أساس ل عامة الناس معلومات فلكية اعتقدوها حقائق علمي
 :طئةمفاهيم الخامن هذه ال، و واعتقادهم بصحتها آان له األثر في تفاقم المشكلة

 
ة         - أ سمع بعضهم    ،عدم معرفة معظم الناس المعنى الحقيقي للحسابات الفلكي ا أن ي  فم

ة " سابات الفلكي ة     " الح اع الرؤي أمورون باتب ا م ررًا بأنن ا مب دأ بمهاجمته ى يب حت
 إن سبب    ،الفعلية للهالل وليس الحسابات الفلكية، وأن الحسابات الفلكية مرفوضة         

ة    ذلك الرفض هو عدم المعرفة بماهية      ه          ، الحسابات الفلكي م الشخص أن د ال يعل  فق
ن   الل، وأصبح م ة اله ان حساب رؤي ة أضحى باإلمك تخدام الحسابات الفلكي باس

اء      ،ي سيرى فيه هالل شهر رمضان مثالً      المتيسر معرفة اليوم الذ     فقد سّخر العلم
ة الحسابات الفلكية لمعرفة إمكانية رؤية الهالل لمئات أو حتى آالف السنين الخالي            

ة        أو القادمة، وآما سلف ذآره سابقًا فقد أصبح من الممكن ألي مهتم معرفة إمكاني
ة                 ر من دقيق رؤية الهالل ألي شهر هجري باستخدام الحاسوب ولن يكلفه ذلك أآث

ات ال       ،واحدة يلة ب  فالحسابات الفلكية إذًا ليست إهماًال للرؤية الشرعية بل هي وس
شهود،        ائع من مسؤولي لجان تحري         مفر منها للتأآد من شهادة ال ا وق د وردتن  فق

ة هالل شهر                       ى رؤي سموا عل دول اإلسالمية عن أشخاص أق الهالل في بعض ال
د الفحص الطبي أن نظر                        ين بع سماء أصًال وتب  رمضان يوم ال يوجد قمر في ال

ضًا أن                 بعض دول أي ك ال ا المسؤولون في تل هم غير صالح على اإلطالق، وأخبرن
ة الهال   شهدوا     بعض شهود رؤي وم التاسع والعشرين لي ي الي أتون آل شهر ف ل ي

اً برؤية الهالل سواء آان باإلمكان فعًال ر  الطبع  ،ؤية الهالل أو لم يكن ذلك ممكن  ب
سبب   ة الهالل ب وهم رؤي د يت ة فق ليم الني ة الهالل س شهدون برؤي ن ي سمًا مم إن ق
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سعودية في عي           د الفطر  رؤيته لجرم سماوي آخر آكوآب الزهرة آما حدث في ال
ك مرات                     م 1984عام   د حصل ذل شبه شكل الهالل وق  أو بسبب رؤيته سحابة ت

ل        ،عديدة حتى مع بعض خبراء رصد الهالل        إذًا فالحسابات الفلكية تشكل حًال أمث
ل شهادة شاهد بر               دقةال مفر منه لفحص      شهود، فكيف تقب ة  ؤ أو صحة شهادة ال ي

شمس          الهالل بعد غروب الشمس إذا دلت الحسابات الفل        ل ال كية أن القمر يغيب قب
ى                 !أصًال دم الظن عل ة فكيف يق  فالحسابات الفلكية هذه قطعية وشهادة الشاهد ظني
ين ه،       !اليق وض في ا الخ الم يعيبن ذا آ ة فه دم الدق ة بع سابات الفلكي ام الح ا اته  أم

ت         ة مواقي سلمين لمعرف ع الم ستخدمها جمي ي ي ي الت ا ه ة ذاته سابات الفلكي فالح
ا التي              الصالة وهي ا   لتي أوصلت الغرب إلى القمر والكواآب األخرى وهي ذاته

ستخدمة          ضا  استخدمها الغرب إلطالق األقمار الصناعية حول األرض وهي الم   أي
ة يلحساب مواع ي نفس الثاني اس تحدث ف ا الن ي يراه د الخسوف والكسوف والت

 .التي دلت عليها الحسابات الفلكية المسبقة
  
رؤية  ات الفلكية التي تهمل رؤية الهالل وتلك التي تعتمد     عدم التفريق بين الحساب    - ب

 ومن الدول   ،قد نلقي معظم اللوم في هذه اإلشكالية على الفلكيين أنفسهم           و ،الهالل
د     ري الجدي شهر الهج ة ال د بداي ًا لتحدي الل أساس ة اله د رؤي ي تعتم المية الت اإلس

ا ران  وماليزي ستان و  إي ان و باآ داءًا(األردن و ُعم ام  ابت ن الع   و) م2002 م
ر  رب وو الجزائ ًا   المغ ضطر أحيان د ت دول ق ذه ال أن بعض ه ًا ب ا، علم موريتاني

وبالتالي تعتمد معايير  ،األشهر الهجريةبعض  التباع دول معينة في تحديد بدايات       
 .أخرى غير معيار رؤية الهالل

  
 

اس،              :  هالل أول الشهر   - ت ين الن ة التي سادت ب م     من االعتقادات الخاطئ هو حكمه
على صحة بداية الشهر من خالل شكل الهالل في اليوم األول من الشهر، فإن بدا            
شهر                  ة ال دوا أن بداي شهر، اعتق وم األول من ال الهالل آبيرا بعد غروب شمس الي

 -: و هذا مناقض للصواب تماما لسبب نورده بطريقتين مختلفتين،خاطئة
  

د الغروب، أي أ           -1 إذا         إن اليوم اإلسالمي يبدأ عن ار، ف ه النه ل و يلي دأ باللي ه يب ن
ة شكل                 ك من خالل مراقب ثال و ذل ة رمضان م أراد شخص التأآد من صحة بداي
وم برصد                  وم يق الهالل بعد غروب شمس اليوم األول، فإنه في الحقيقة في ذلك الي

يس األول             اني من شهر           ،هالل اليوم الثاني من شهر رمضان و ل وم الث  إذ أن الي
 و لذلك فإن الهالل يجب أن يكون  ،ور غروب شمس اليوم األول    رمضان قد بدأ ف   

 . آبيرا نسبيا، فإن بدا الهالل صغيرا وقتها دل ذلك على خطأ بداية الشهر
  

د تمت                  بما أن  -2  اليوم هو األول من شهر رمضان مثال، فهذا يعني أن الهالل ق
وم   ، و عليه ثبت     ) شعبان مثال  29(رؤيته بعد غروب شمس اليوم الماضي        أن الي

وم           ،هو أول أيام شهر رمضان      فإذا آان الهالل صغيرا جدا بعد غروب شمس الي
د غروب                  األول من رمضان، فهذا يعني أن الهالل لم يكن موجودا في األمس بع

ة               شهر خاطئ ة ال إن بداي ه ف ة يجب أن         ! الشمس، و بناء علي ة الفعلي اع الرؤي فباتب
سهولة          سبيا و واضحا ب وم األول من            يكون الهالل آبيرا ن د غروب شمس الي  بع

 !الشهر الهجري، و إال فإن بداية الشهر خاطئة 
  

 أن الهالل الذي نبحث عنه إلثبات بداية الشهر أو هالل اليوم األول         يعتقد البعض  - ث
ر صحيحة   ،يجب أن ال يمكث فترة طويلة بعد غروب الشمس  ة غي !  و هذه معلوم
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العين المجردة    نت رؤيته فعال    أمك أقل مكث لهالل  فمن الناحية الفلكية إن       اب، غ   ب
د  شمس 29بع روب ال ن غ ة م الل   ، دقيق ة اله ن رؤي ام ال يمك شكل ع ه ب   أي أن

ل من                    بالعين المجردة    شمس و غروب القمر أق ين غروب ال ا ب إذا آانت الفترة م
وم برصد هالل شهر رمضان                    ، دقيقة 29 ا نق   و على سبيل المثال، فلنفرض أنن
الطبع          15روب القمر بعد     شعبان، و آان غ    29يوم   شمس، ب  دقيقة من غروب ال

 و  ، شعبان  30ال يمكن رؤية الهالل في ذلك اليوم، و بالتالي فإن اليوم التالي هو               
دار               إحيث   وم بمق ا،     50ن الهالل يتأخر في الشروق و الغروب آل ي ة تقريب  دقيق

وم  يغيب ي ي أن الهالل س ذا يعن د 30فه عبان بع ة 65 ش ا  دقيق ن غروتقريب ب م
 أما في اليوم التالي، و هو     ،الشمس، و بالطبع سيبدو الهالل آبيرا و واضحا نسبيا        

شمس                    د حوالي ساعتين من غروب ال سيغيب الهالل بع و ! غرة شهر رمضان ف
ذا الهالل         !  سيكون آبيرا جدا و واضحا بكل سهولة       فإذا ما نظر شخص عادي له

ه سيغيب ب                ر و ال حظ أن سيكون        بعد الغروب و رآه بهذا الكب شاء، ف د صالة الع ع
شهر    ة ال أ بداي ا بخط ه قطع سل الماضي و     ! حكم ن التسل ا م ا الحظن ا آم إال أنن

د       الل بع رب اله ى و إن غ صحة، حت ل ال شهر صحيحة آ ة ال أن بداي ام ب باألرق
د                   شهر الهجري الجدي وم األول من ال ! ساعتين أو أآثر من غروب الشمس في الي

ر             عاما 50المواطنين  منذ    إن اعتياد     على األقل على بدء الشهر الهجري من غي
 .  له األثر في انتشار مثل هذه االعتقادات الخاطئةاعتماد الرؤية الفعلية للهالل

 
ة                   - ج وت رؤي من جملة االعتقادات الخاطئة أن سبب تأخر بعض الدول في إعالن ثب

ل هو استمرار بحثهم عن الهالل                 و بالفعل   ! الهالل حتى ساعات متأخرة من اللي
إن بعض الدول تعلن ثبوت رؤية الهالل بعض منتصف الليل أحيانا، و قد حدث               ف

الي   وم الت ر الي ى ظه ت الفجر أو حت ا وق الل أحيان ة اله ت رؤي ي ! و أن أعلن و ف
شمس                     د غروب ال د يغرب بع شهر ق ة ال الحقيقة إن الهالل الذي يعتمد إلثبات بداي

ل من ذل                 دل يكون أق ا  بـساعتين آحد أقصى، إال أن المع أخر    ،ك غالب ا سبب ت  أم
  . في اتخاذ القرارإعالن بعض الدول فقد يكون ألسباب تشاورية أو سياسية

  
 

  الخالصة* 
  

ران              الحسابات الفلكية المتعلقة برؤية الهالل دقيقة، و الفلكيون متفقون فيما بينهم على مواعيد االقت
ا             شهر         و غروب الشمس و القمر، إال أنهم مختلفون فيما بينهم على اعتم ة ال ار المحدد لبداي د المعي

ين            ،الهجري ل           ، و نحن نرى أن اختيار المعيار ليس من اختصاص الفلكي ده من قب ل يجب تحدي  ب
ذا               ي آما أن الفلكي    ،الفقهاء ة الهالل، إال أن سبب ه ة رؤي د إمكاني ى تحدي نهم عل ا بي ون فيم ن مختلف

  . إليه علم الفلك في هذا المجالاالختالف يعزى إلى عدم إلمام بعض الفلكيين بحديث ما توصل 
  

ى                    سيطة أدى إل ة ب و آذلك فإن عدم إلمام معظم متخذي القرار في الدول اإلسالمية بأساسيات فلكي
دل                         دما ت ة الهالل عن شهود برؤي ول المسؤولين شهادة بعض ال إن قب ر، ف شكل أآب تفاقم المشكلة ب

يغيب قبل الشمس عبارة عن مأساة ال تدل الحسابات الفلكية أن االقتران لم يحدث بعد أو أن القمر          
ة   سلمات العلمي سط الم سؤولين بأب ؤالء الم ل ه ى جه شهود  ،إال عل هادة ال يم صحة ش ا أن تقي  آم

ل فلكي متمرس، و لكن                          ا من قب ل ينبغي تقييمه اء، ب برؤية الهالل هي ليس من اختصاص الفقه
شه       في معظم األحيان يتم   لألسف   ى            إصدار الحكم على صحة شهادة ال سوا عل اء لي ل فقه ود من قب

ة      ! العلميةالمسلمات بسط علم بأ  وت رؤي دول بثب بعض ال و خير دليل على ذلك اإلعالن الرسمي ل
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سماء أصال   ي ال ود ف ر موج ر غي الل و القم ن   ! اله ك ضربا م م الفل ر عل اء يعتب ن الفقه سم م فق
   .التنجيم، و قسم آخر يصفه بعدم الدقة و العشوائية

  
 لهذه المشكلة دون تضييق الهوة ما بين الفلكيين و الفقهاء و إعطاء آل جانب                ال يمكن تصور حل   

المشكلة بشكل جدي بعيدا عن      فيها   ناقشتعقد لقاءات تجمع الجانبين     من   فال بد    ،دوره من المسألة  
دلي آل               د إال لكي ي دلوه المؤتمرات الشكلية التي ال تعق رأي اآلخر         ب سماع ال تعداد ل ا   ، دون اس  إنن

  .نها نتائج واقعية قابلة للتطبيقعإلى حوارات و نقاشات جادة تنبثق بحاجة 
  

ين                     و آذلك ينبغي     ة الهالل ب سيطة عن رؤي شر أساسيات ب ى ن ة العمل عل على المؤسسات الفلكي
شريعة          الطلبة  عامة الناس، و ذلك عن طريق إلقاء المحاضرات          ات ال دارس و الجامعات و آلي لم

ة          ألئمة و الوعاظ، و نشر مو     او   ة      اعيد شروق و غروب القمر في الصحف اليومي شر إمكاني ، و ن
  . رؤية الهالل في الصحف المحلية عند بداية آل شهر هجري

  
شهري للهالل، بحيث توجه                   و من المتطلبات الحيوية في هذا المجال االهتمام الرسمي بالرصد ال

ة تحري الهالل آل         الدعوة للمواطنين بما فيهم أئمة المساجد و الفقهاء و الوعاظ للمش             ارآة بعملي
ة    دول العربي ي ال ة ه ة المغربي هر، فالمملك المية (ش ون اإلس د تك ى  ) و ق وم عل ي تق دة الت الوحي

يه                            ا ف واطنين بم ات الم ذا التحري مئ شارك في ه  ممستوى رسمي بتحري الهالل آل شهر، و ي
دعو      ، التحري القوات المسلحة، و يقوم التلفاز المغربي بإعالن نتيجة التحري مساء يوم           ذلك ت  و آ

ة دون اإلعالن عن نتيجة التحري                السعودية المواطنين لتحري الهالل في بعض األشهر الهجري
  .مباشرة باستثناء شهري رمضان و شّوال
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