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  حممد عبداهللا آل رضوان

  عضو مؤسس وعضو جملس إدارة مجعية الفلك بالقطيف

  عضو االحتاد العريب لعلوم الفضاء والفلك

  

  

 البحرين –ورقة مقدمة يف امللتقى الفلكي اخلليجي السابع 

  م٢٠٠٦فرباير  ٢٢-٢١هـ املوافق ١٤٢٨صفر  ٤- ٣

  
  

  

  :اخلالصة

  

ديث عن االختالف يف ثبوت اهلالل وبداية الشهور القمرية وخاصة بداية شهر رمضان وشوال وذو احلجة الرتباطها كثر احل
يف آن واحد أنه وبعد كل ما قدم من حبوث ودراسات جادة من قبل  واألسى بوإنه من دواعي االستغرا. بشعرية الصوم واحلج

قدم العلوم املتعلقة ذا املوضوع وجود الفوضى والبلبلة وشياع الشبهات املختصني يف جمال حتديد بداية الشهور القمرية وت
 هويف هذ. ما يدور بني عامة اتمعات اإلسالميةن واألخطاء اجلسيمة اليت يقع فيها بعض علماء الفلك وبعض الفقهاء فضالً ع

  .ات السلبية يف موضوع بداية الشهور القمريةتقل اخلالفلكشفها وتبيان احلقيقة لكي تشيع و الورقة سنتطرق ألهم هذه الشبهات
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  اهلالل بني الشبهات واحلقيقة
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  )هو الذي جعلَ الشمس ضياًء والقمر نوراً وقدره منازلَ لتعلموا عدد السنني واحلسابِ(: قال تعاىل
  )وافطروا لرؤيته صوموا لرؤيته(: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا روي عن رسول و
  )إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، وليس بالرأي وال بالتظين ولكن بالرؤية(: )عليه السالم(اإلمام الباقرروي عن و
  
  
  :الشبهة - ١

لشهر بعد التقدم العلمي وسهولة االتصاالت من املفترض أن يكون بداية الشهر القمري واحدة يف العامل كما هو عليه يف ا
  .امليالدي
  : احلقيقة

ميكن وضع تقومي قمري موحد مدين فقط وال ميكن وضع تقومي قمري شرعي واحد تتبناه كافة اتمعات اإلسالمية يف خمتلف 
  :مناطق العامل وذلك لألسباب التالية

  آراء الفقهاء حول طريقة إثبات بداية الشهور اختالف - شرعي اختالف -
فهناك العديد من الطرق ميكن العمل ا ). معياراً ١٢أكثر من (ريف بداية الشهر القمري ومعايريها اختالف اآلراء يف تع - 

  :ومنها
حيث يتمحور حول اقتران القمر أو وصوله حلظة احملاق فيبدأ الشهر بعد ): والدة اهلالل فلكيا(التحديد الفلكي  -

  .االقتران
  :وهلذه الطريقة عدة آراء

  ل من غروب الشمس الذي يلي احملاقبداية اليوم األو -١
  بداية اليوم األول من طلوع الفجر الذي يلي احملاق -٢
  مساًء الذي يلي احملاق ١٢بداية اليوم الساعة  -٣
  )من سطح األرض(حساب االقتران احمللي  -٤
  )من مركز األرض(حساب االقتران العاملي  -٥
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مقياس السطحي والمركزيمقياس السطحي والمركزي

ارتفاع القمر والشمس، ا�س��تطالة، ارتفاع القمر والشمس، ا�س��تطالة، ((قياس الزوايا قياس الزوايا : : القياس السطحيالقياس السطحي• • 
من سطح ا رضمن سطح ا رض) ) سمك الھ�ل وغيرھاسمك الھ�ل وغيرھا

قياس الزوايا من مركز ا رضقياس الزوايا من مركز ا رض: : القياس المركزيالقياس المركزي• • 

ا�رض

الشمس

القمر

ا�ستطالة بالمقياس السطحي

ا�ستطالة بالمقياس المركزي

مقياس السطحي والمركزي في حساب الزوايا وا�ق��ترانمقياس السطحي والمركزي في حساب الزوايا وا�ق��تران: : 11شكل شكل 

  
، فهو ليس )كاملوقع اجلغرايف والظروف اجلوية وغريها( غري فلكيةتدخل يف حتديد بدايته عوامل : يلالتحديد اهلال -

  :، وهلذه الطريقة عدة آراءواحدا بالنسبة للكرة األرضية
حيث يدخل الشهر يف البالد اليت يتوقع فيها رؤية اهلالل حسابياً بعد : الرؤيةإمكانية التحديد حبساب  -١

 .املغرب

  )اختالف املطالع( لي حم - أ
  )احتاد املطالع أو وحدة األفق( ١عاملي -ب
ويتبعها باقي البلدان اليت مل يسبق  حسابياً بعد املغربأول بالد يتوقع فيها رؤية اهلالل : ٢عاملي - ج

  غروا هذا البلد  
  ): عدة مناطق حول العامل( مناطقي  -د

شرقاً،  ٧٥إىل  ١٥٠من خط الطول : شرقيةآسيا ال(اقتراح تقسيم العامل ألربعة أقسام  -
شرقاً  ٣٠من : شرقاً، إفريقيا وأوربا ٣٠إىل  ٧٥من : آسيا الصغرى

نضال . د –غرباً  ١٢٠إىل  ٤٥من : غرباً، األمريكتني ١٥إىل 
  )كرمي مزيان. دقسوم، حممد العتيب، 

النطاق " (التقومي اهلجري العاملي"اقتراح تقسيم العامل لثالث أقسام  -
شرقاً إىل  ٦٠من : شرقاً، النطاق الوسطي ٦٠إىل ١٨٠من : لشرقيا

جلنة األهلة  –غرباً  ١٢٠إىل  ٢٠من : لغريباغربا، النطاق  ٢٠
  ) االحتاد العريب لعلوم الفضاء والفلك -والتقومي واملواقيت

  
  تقسيم العامل لثالث نطاقات لتقومي هجري عالمي: ٢شكل 

مد على احلساب املوثوق إال يف حالة استهالل الناس يف اجلو الصايف وعدم يعت: التحديد بالرؤية واحلساب -٢
 . رؤيتهم للهالل

  بأحد الطرق حيث يشترط رؤية اهلالل: التحديد بالرؤية -٣
  .بالعني اردة الطبيعية - أ
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  باستخدام أدوات بصرية بسيطة -ب
  باستخدام املنظار الفلكي - ج

  
خذ طريق أقرب لرؤية ألندعو مجيع املتخصصني الفلكيني والفقهاء لتضييق اخليارات لكل من هذه الطرق حماسن ومؤاخذات و

الرمسية وتنظيم اتمعات  تاهلالل واعتماده لوضع تقومي مدين ومن هذا التقومي ميكن للعامل االتفاق على أن يكون حمور التعامال
  .اإلسالمية

هذا التقومي أو يتقدمه أو يتأخر عنه بيوم فقط حسب رؤية اهلالل يف ذلك  للتقومي الشرعي ألي شهر ميكن أن يتفق مع ةبالنسب اأم
بينما ال ميكن رؤية اهلالل ) من غروب الشمس(بدأ اليوم نفكيف نريد أن  يالبلد يف بعض الشهور، وهذا التقدم والتأخر أمر منطق

فطلب توحيد بداية الشهر القمري حول العامل شرعاً  .يف ذلك البلد إذا اعتربنا أن رؤية اهلالل هي العالمة الشرعية لدخول الشهر
  .حول العامل، الن الغروب هو العالمة الشرعية لصالة املغربشبيه بتوحيد وقت صالة املغرب مثالً 

  
  :الشبهة - ٢

ملاذا ال يعمل خبط التاريخ العاملي لبداية الشهر القمري كما هو 
  موجود يف التقومي امليالدي؟

  
  العامليخط اليوم : ٣شكل 

  :احلقيقة

إن اهلالل ليس واحدا بالنسبة للكرة األرضية، إذ تنقسم    •
مناطق ممكنة الرؤية ومناطق صعبة : يف ذلك إىل عدة مناطق

الرؤية وأخرى مستحيلة يفصل بينها منطقة ارتياب ال ميكن 
ضبطها خبط حمدد وهذه املنطقة يتغري مكاا وشكلها من 

 .شهر آلخر

  حول العاملهـ ١٤٢٧ رمضانمناطق رؤية اهلالل شهر : ٥شكل     حول العاملهـ ١٤٢٧اهلالل شهر شعبان  مناطق رؤية: ٤شكل 
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  :الشبهة - ٣

  .جيب توحيد العامل بأكمله على تقومي واحد
  :احلقيقة

تفق عليه عاملياً بينما تبين توحيد العامل بأكمله على تقومي واحد يعين أن بداية اليوم اهلاليل يبدأ خبط واحد ويتوافق مع خط الصفر امل
  .اليوم اهلاليل يرتبط ببداية رؤية اهلالل وهو يتغري من شهر آلخر

  
  
  :الشبهة - ٤

كيف يؤخذ باحلساب الفلكي يف "اخللط بني دقة حساب موقع جرم القمر وبني إمكانية رؤية اهلالل، ويتجلى هذا اخللط يف مقولة 
  "باحلساب يف حتديد أوائل الشهور اهلاللية؟ مواقيت الصالة وأوقات اخلسوف والكسوف وال يؤخذ

  :احلقيقة 

وكمثال جرم القمر ميكن حتديد موقعه ملئات (إن حساب موقع القمر وأي جرم فلكي معروف ميكن حتديد موقعه بدقة عالية 
يتعلق بعلم الفلك  بينما إمكانية رؤية اهلالل ليس أمراً) سم ٤٠السنني بل ميكن حتديد أي نقطة على سطح القمر بدقة تصل إىل 

من حرارة  الظروف اجلوية(تتعلق بعلم األرصاد التنبؤ  بةووصعالوقت يف نفس ة ومتغريعوامل معقدة فقط ولكن يدخل فيه 
حالة الراصد (لوجيا يسيوعلم الف )علق بالتغيريات الفصليةتورطوبة وغيوم ورياح وغبار وتلوث وغريها واملوقع اجلغرايف وما ي

  ).حالة الراصد النفسية ودرجة ضبطه ومحاسه واعتقاده لرؤية اهلالل(بل وحىت علم النفس ) الة بصرهالصحية وخاصة ح
  
  :الشبهة - ٥

  .خمالفة تطبيق بعض القرارات اليت تصدر من بعض املؤمترات املتعلقة مبوضوع التقاومي
  :احلقيقة

ملتخصصني والفقهاء على اختالف مذاهبهم وبعضها ال تكون مدروسة بشكل متكامل وال تتداول كفاية بني ا تإن بعض القرارا
م الذي اتفق فيه على معيار يكاد يكون أقرب إىل معايري الرؤية ١٩٧٨مؤمتر اسطنبول عام  توميكن اإلشارة لقرارا. يناقض بعض

  .ولكن تبع هذا املؤمتر مؤمترات وتطبيقات مغايرة ملا قرر مسبقاًمع وجود املؤاخذات فيه العلمية 
  
  :بهةالش - ٦

، واالعتماد على شهادة الشهود واعتبارها نتائج علمية يبىن عليها بعض الباحثني معايري الواقعيبوت اهلالل الشرعي بثبوته ربط ث
  .الرؤية العلمية بعيدة عن املعايري

  :احلقيقة

ل الشهود الرؤية الواقعية الفعلية إن الكثري من الفقهاء  يعتمدون بشهادة الشهود للنص الوارد وهي داللة ظنية وال يعين األخذ بقو
  .معيار علمي على موضوع ظين جفشهادة الشهود ال تعين الرؤية الواقعية، وبالتايل ال يصح استخرا .فمن اخلطأ ربط املوضوعني
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  :الشبهة - ٧

  .االعتماد على شهادة الشهود من قبل القضاة من دون التدقيق يف الشهادة
  :احلقيقة

ولكن ال جيب التعامل مع قضية اهلالل يف القضاء أقل من التعامل مع . ربره اعتماداً على ما روي من أحاديثإن تطبيق هذا له ما ي
لذلك . أو توهن من دعوى الرؤية تقويالقضايا اجلنائية والعامة األخرى واليت يتم على األقل االستفادة من القرائن املوضوعية اليت 

املتعلقة باألهلة أن النظر يف آثار تطبيقها فهل من املمكن بعد ما شهده تطور العلوم من الواجب التحقيق يف هذه األحاديث و
ط املعلومات يضرب بالعلم القطعي من أن قرص القمر قد غاب قبل الشمس مثالً عرض احلائط ويقبل دعوى مدعي جاهل بأبس

وصحيح احلديث فينظر لصدق الشاهد وصحة ) فتبينواجاءكم فاسق بنبأ  نإ( والواجب األخذ مبا جاء يف القرآن. املتعلقة باهلالل
  :املعلومة فقد يكون الشاهد عدالً ولكن متوهم يف رؤيته فيحقق على األقل يف

الرصد بالرقم القياسي ألقل زمن مكث وأقل  فوق األفق وميكن مقارنة هذامنه يعرف هل كان وقتها اهلالل / وقت رؤية اهلالل  -
  اصد خلط االستواءعمر هلالل مع أخذ موقع الر

  يف وقت الرصد ) قطعاً(يقارن مبوقع اهلالل املعروف / ارتفاع اهلالل عن األفق يف السماء  -
فال ميكن قبول إدعاء هلالل يف اجتاه مغاير ملا هو معروف / االجتاه اجلغرايف ملكان ظهور اهلالل مبقارنته مبوقع غروب الشمس -
  يف وقت الرصد) قطعا(
  .يف وقت الرصد) قطعا(بقرنني مغاير ملا هو معروف فال ميكن قبول إدعاء هلالل / الل اجتاه قرنا اهل -
  
  :الشبهة - ٨

  .شهود ثقات صادقني أو غري ثقات كاذبني تصنيف الشهود إىل
  :احلقيقة

حىت أو ا شاها ه بالطائرات أو الغيوم ومثالث وهم ثقات مشتبهني يف الرؤية، فيمكن االشتباهذا يؤدي إىل إغفال أن هناك صنف 
  .نوفال يعين عدم قبول شهادة الشهود أم كاذب. بشعرة أمام العني

  
  :الشبهة - ٩

  .ال ميكن للفلكي أن حيدد بداية الشهور القمرية وإننا متعبدون بفتوى الفقهاء
  :احلقيقة

رحيات يف الصحف ووسائل االعالم عن األدوار بني الفلكيني والفقهاء فأحياناً نرى فلكيني يبادرون بالتصمن الواضح وجود تبادل 
بدء الشهور القمرية وخاصة شهر رمضان املبارك اعتمادا على معيار يهمل رؤية اهلالل وأحيانا نرى فقهاء يتصدون لثبوت اهلالل 

ن كولتفادي هذه األخطاء مي. تطابقها مع العلم القطعي برؤية اهلاللشهادة شهود غري صحيحة ومستحيلة يف تمحيص البدون 
تشخيص وحتديد تطبيق املعيار لرجع للفلكيني املختصني مبوضوع اهلالل فقهاء حتديد املعيار الواجب إتباعه يف بداية الشهر ويلل

مون شهادة الشهود برؤية اهلالل بناًء على املعيار الذي أفىت به الفقهاء بدايةً، وميكن تطبيق ذلك بتكوين جلنة لألهلة مساعدة فيقي
دي إلثبات اهلالل وهذا شبيه بفتوى الفقهاء جواز اإلفطار يف ار شهر رمضان للمريض وتشخيص الطبيب العارف للفقيه املتص

   .أن جيوز للمريض بدون الرجوع للطبيب) غري الطبيب(باملرض فال ميكن للفقيه 
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  :الشبهة -١٠

  .عدم دقة الفلك والدليل على ذلك تناقض آرائهم وتصرحيام
  :احلقيقة

الفلكيني ببداية الشهور القمرية اليت نرها يف الصحف وبعض التقاومي فيكون بعضها مناقض بعض ومصدر التناقض  تتكثر تصرحيا
ن ليس يف علم الفلك ودقته وإمنا هو يف املعيار املتبع الذي تبناه هذا الفلكي أو ذاك فهنالك معايري كثرية منها ما يأخذ مبعايري اقترا

اهلالل ولكل واحدة منها تفرعات فاالختالف بينهم هو حتديد املعيار الواجب إتباعه لتحديد ذ مبعايري رؤية القمر وبعضهم يأخ
ية بداية الشهر القمري ومن الطبيعي أن نري عامة الناس وبعض الفقهاء غري املطلعني على هذه املعايري أن يدعوا أن احلسابات الفلك

  .اناًوا أحيغري دقيقة ويهملوها وقد يهامج
أن بعض الفلكيني غري املختصني مبوضوع اهلالل يدخلون  -يني ومع تقديرنا لكل الفك -من الواجب علينا هنا أن نشري وبصراحة 

 لوالقيام باالستهال لفيه ويكتبون بعض البحوث ويبنون عليها تقاومي ويظنون أا هي الصحيحة بدون اإلملام مببادئ االستهال
  .عنهم أشياء علموا شيئاً وغابتفهم قد يكونوا قد يف هذا اال، لى الدراسات القدمية واحلديثة الدقيقة العملي وعدم إطالعهم ع

  
  :الشبهة -١١

 ريف ثبوت بداية الشهوواعتمادها  والعمل ا على أا تقاومي شرعيةإصدار التقاومي وتسميتها مبسميات مقدسة عند املسلمني 
  .القمرية
  :احلقيقة

األعمال الرمسية وإدارة األحوال املدنية واحلكومية لبعض الدول واتمعات لتنظيم اومي هي تقاومي مدنية وضعت إن هذه التق
  .اإلسالمية وال متثل تقاومي شرعية بشهادة واضعيها

  
  :الشبهة -١٢

  .ألفق، واالعتقاد أن اهلالل يرى من مغيب الشمس إىل أن يالمس امدة مكثهقبول بدعاوى رؤية اهلالل طوال 
  :احلقيقة

يؤدي إىل توهم بعض من يدعي رؤية اهلالل أنه رأى اهلالل حىت  ومدة إمكانية رؤية اهلالل مما  قدهذا خلط بني مدة مكث اهلالل 
بدرجتني أو  األفقدقيقة ويغيب قبل وصوله ) ١٥-١٠(فعادة يبدأ رؤية اهلالل بعد مغيب الشمس بـ .  وقت غروبه من األفق

  .لغالف اجلوي عند األفق مما حيجب ضوء اهلالل الذي هو ضعيف أصالًحنوه بسبب مسك ا
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  :الشبهة -١٣

  .إن رؤية اهلالل يف الشرق تكون بعد الغرب مطلقاً
  :احلقيقة

أما غري ذلك فيمكن أن يشاهد اهلالل . هذا صحيح يف تساوي دائرة العرض و تعادل الظروف غري الفلكية من ارتفاع وحالة اجلو
. نما ال ميكن مشاهدته يف املناطق الشمالية الغربية أو اجلنوبية الغربية لعدم حتقق خصائص الرؤية يف اهلالل يف تلك املناطقشرقا بي

  .وخاصة إذا ابتعدنا عن خط االستواء
  ).٥و  ٤شكل (ولتوضيح ذلك ميكن الرجوع لشكل توقع رؤية اهلالل لشهر رمضان 

   
  :الشبهة -١٤

  .قمر أو االقتران أو احملاقالالل على والدة إطالق مصطلح والدة اهل
  :احلقيقة

يف الصحف وانتقلت للمختصني، والصحيح  توقد انتشر" new moon"ملفهوم مصطلح والدة اهلالل مصدره ترمجة خاطئة 
تران حيث يكون جرم أو حلظة االق األمر أن املعىن املراد هو احملاقواقع  أن إطالق كلمة اهلالل على ما يكون قابالً للرؤية بينما

 .القمر يف حالة أعلى عتمة له، وتستحيل رؤيته يف تلك احلالة

  
  :الشبهة -١٥

  .اهلالل ال يرى يف الليلة األوىل إال نادراً وال يراه إال من كان له مراس يف رصد األهلة وذو البصر احلاد جداً
  :احلقيقة

والصحيح أن . فلكيني بسبب كثرة ثبوت بداية الشهر غري الواقعيال الناس وانتقل لبعضهذه خطأ شائع تراكم يف ثقافة عامة 
ما براه الراصدون خاصة إذا كان اجلو صافياً فإذا استهل مجع من الناس يف ) أشهر يف السنة ١٠-٩(اهلالل يف الليلة األوىل عادة 

من الشهر اهلاليل عند  ٣٠ل يف ليلة أن يرى اهلالاملناسب ال بد للمستهل بل  .من كان ضعيف بصره واحد راءه جلّهم إالمكان 
  .صفاء اجلو

  
  :الشبهة -١٦

  .إن اهلالل يف ليلته األوىل يظهر لعدة ثوان وخيتفي
  :احلقيقة

وأما دعوى أن . اهلالل إذا بدا للعيان ال خيتفي بعد ثوان قليلة يف العادة وإمنا يبدو للراصدين هالالً بشكل يتيقن من رآه بوجوده
بدا للعيان عادة يستمر يف الظهور عدة  وجود له، فاهلالل إذاو ملح حملة مث اختفى فما هو إال توهم هلالل ال اهلالل ومض ومضة أ

مث النظر مرة أخرى وتكرار ذلك ملرتني أو . وينصح من يتهيأ له ذلك اللمح أو الوميض بالتريث والتثبت بغمض جفن العني. دقائق
  .الوإال فأكثر فإن استمر فهو هالالً 
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  :الشبهة -١٧

  .رؤية اهلالل حتتاج ملهارة يكتسبها الراصد تتراكم وتتطور كل شهر يستهل فيها
  :احلقيقة

إن قدرات اإلنسان وحواسه هلا حدود فكما وصل يف األلعاب الرياضية ألرقام قياسية مسجلة عاملياً يف سرعة جريه مثالً ورفعه 
. فهناك أرقام قياسية مسجلة علمية وعلى مستوى العامل للرؤية البصرية واملنظار بالنسبة ملوضوع رؤية اهلالل،والشيء نفسه األثقال 
أو رفع  جريلإذ ال ميكن القبول بتخطي الرقم العاملي ل. عد جتاوز تلك األرقام بقيم طفيفة ولكن ليس بشكل كبري جداًبنعم ال ي

  .مثالً دقيقة ١٥رؤية هالل مدة مكثه  إدعاءكذلك ال ميكن قبول .األثقال يصل الضعف
م مل تثبت رؤية هالل يقل ٢٠٠٤م و حىت العام ١٨٥٩بناء على أرشيف رصد األهلة، و الذي يضم أرصاد للهالل ما بني العام و 

  :عن القيم التالية
درجة عند الرؤية و  ٧.٤٤متت رؤيته بالعني اردة كانت ) البعد الزاوي للهالل عن الشمس(أقل استطالة هلالل  -١

م يف جبال الدخان ٢٥/٠٢/١٩٩٠يوم )  Pierce(ة عند غروب الشمس، و ذلك من قبل الراصد بريس درج ٧.٥٣
 .تقل استطالته عن هذه القيمة باستخدام املنظارتناسي، و مل ير هالل -العظمى 

 ٢١.١استطالته (درجة عند غروب الشمس،  ٤.٣٩متت رؤيته بالعني اردة كانت  األفقأقل ارتفاع هلالل عن  -٢
اليونان ومل ير هالل -أثينايف  ٢٧/١٠/١٨٥٩يوم ) Schmidt(و ذلك من قبل الراصد مشت ) دقيقة ٣٤درجة، مكثه 

 .ارتفاعه عن هذه القيمة باستخدام املنظار يقل

م، و مل ٢٠/٠٩/١٩٩٠فلسطني يوم -دقيقة، و ذلك من أشدد ٢٩أقل مكث هلالل متت رؤيته بالعني اردة كان  -٣
 .يقل مكثه عن هذه القيمة دام املنظارهالل باستخير 

) دقيقة ٣٨درجة، مكثه  ٧.٥٣استطالته (دقيقة،  ٤٨ساعة و  ١٤أصغر عمر هلالل متت رؤيته بالعني اردة كان  -٤
  .م٢٥/٠٢/١٩٩٠و ذلك من قبل الراصد بريس يوم 

) دقيقة ٣٣درجة، مكثه  ٧.٥٣ته استطال(دقيقة،  ٤٢ساعة و ١١أما باملنظار فقد كان أصغر عمر هلالل متت رؤيته  -٥
بعد أن كان الرقم القياسي . م٠٧/٠٩/٢٠٠٢كرمان يوم -و ذلك من قبل الراصد اإليراين حمسن مريسعيد من رسخ باال

م أنه شاهد اهلالل وعمره  ٢١/١/١٩٩٦من تكسن أريزونا، حيث سجل يف ) Stamm(مسجل باسم مجس ستام 
  ).دقيقة ٣٨ة، مكثه درج ٧.٦٥استطالته (دقيقة  ٧ساعة و  ١٢

   
  :الشبهة -١٨

  .ملعرفة منازل القمررؤية اهلالل حتتاج خلربة ومتابعة ظهور وغروب القمر يف أكثر ليال الشهر وحتتاج 
  :احلقيقة

  :البسيطة وال حتتاج ملتخصص فلكي وأهم هذه األشياء ءببعض األشيا مإن ما حيتاجه املستهل هو اإلملا
  اهلالل بعد مغيب الشمس معرفة املدة اليت سيمكثها -
 مبدة تزيد عن مكث اهلالل قبل غروب الشمساملناسب التواجد يف مقر الرصد  -

 .وهو موقع الشمس تقريباً قبل غروا مبدة تساوي مكث اهلالل :حتديد موقع القمر عند غروب الشمس -

  وهو يوازي مسار الشمس : مسار القمر من غروب الشمس حىت غروب القمرحتديد  -
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فلك البروج

زاوية ارتفاع القمر عن 
) النسبية( الشمس 

الزاوية ا�فقية
 بين الشمس والقمر

الشمس
ا�فق

الغرب

القمر

ا�فق

شكل الھ�ل وموقعهشكل الھ�ل وموقعه

زاوية ارتفاع القمر
الزاوية بين الشمس والقمر

 ا�ستطالة- 

  
  شكل اهلالل وموقعه بعد غروب الشمس: ٧شكل 

  

  :الشبهة -١٩

ميكن لبعض حادي البصر لتميزهم بوجود نسبة عالية من اخلاليا املخروطية البصرية احلساسة للضوء أن يرون هالالً ال يرى 
  .بواسطة املنظار

  :احلقيقة

كما أشرنا سابقاً وكذلك املنظار ولكن املنظار يفوق العني البشرية كما تتفوق السيارة يف إن قدرات اإلنسان وحواسه هلا حدود 
اعني، فمنظار صغري بيف قدرا على رفع األثقال على أفضل الرسرعتها على سرعة أفضل العدائني وكما تتفوق الرافعات احلديثة 

من عني  مرة ٦٠٠مع الضوء بفضل قطر الشيئية بأكثر من مرة وجي ٥٠٠ميكن أن يكرب األجرام  )سم٢٥"=١٠ذو قطر (نسبياً 
لذلك ومن خالل اخلربة العملية فإن اهلالل عندما تتم مشاهدته باملنظار فإنه يشاهد يف البداية يف العدسة العينية مث بعد . اإلنسان

هلالل بالعينية دون منظار التوجيه أو وقد يشاهد ا. مث بعد عدة دقائق بالعني اردة) view finder(بضع دقائق مبنظار التوجيه 
هـ الذي سجلته مجعية ١٤٢٧لعام  اآلخرومثال على هالل مل يرى إال بواسطة املنظار بالعينية فقط هالل ربيع  .العني اردة

  .الفلك بالقطيف
  
  
  

  هـ١٤٢٧هالل ربيع اآلخر لعام : ٨شكل 
  عية الفلك بالقطيفمجتصوير 

  
 
 
 

٢-١٤٢٧ھ�ل ربيع .wmv
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  :الشبهة -٢٠

  .يف رؤية اهلالل يتتبعون مسار اهلالل ملعرفتهم مبنازل القمر نالفلكي ال يتوجه جلهة اهلالل بدقة بينما املتمرسو إن املنظار
  :احلقيقة

من يقول بذلك بالتأكيد مل يطلع على ما حصل من تقدم يف جمال صناعة املناظري ودقتها ومن واقع خربة وممارسة ففي مجعية الفلك 
ط املنظار قبل يوم االستهالل مث يف وقت االستهالل نتأكد من دقة اهلالل بتوجيهه ألكثر من جرم فلكي بالقطيف مثالً نقوم بضب

  .ونرى ظهور هذا اجلرم يف املنظار مث نتوجه للهالل
  

  :الشبهة -٢١

  .إن اهلالل ميكن أن يرى بعد مغيبه حتت األفق وذلك بفضل ظاهرة االنكسار
  :احلقيقة

درجة فقط ومعلوم أنه ال ميكن أن يرى أي جرم فلكي خافت مثل اهلالل على ارتفاع  ٠.٥٦٧زاوية إن ظاهرة االنكسار تكون ب
إذن فظاهرة تأخر الغروب نتيجة لالنكسار تكون مؤثرة عملياً لألجرام شديدة اللمعان مثل الشمس أو . أقل من درجتني أو حنوه

  .القمر يف مرحلة األحدب أو البدر وليس يف بقية األجرام
  

  :الشبهة -٢٢

  .اهلالل وخاصة هلالل شوال وأن األمر وصل حلد الشياع رأىيسود خرب أن عدد كبري 
  :احلقيقة

رؤية اهلالل عدد قليل وهم نفسهم الذين يشهدون برؤية  ادعىكثرياً ما حيدث هذا األمر وعند الفحص والتحقيق يتبني أن من 
وإن األمر ال يتعدى إشاعة اخلرب من هؤالء الشهود أو من حضر شهور وشياع الرؤية ليست صحيحة مطلقاً اهلالل معظم ال

  .شهادم ونشهر اخلرب يعزى لتطور االتصاالت وسهولة نقل األخبار بغض النظر عن دقتها
  
  

 التوصيات
  

ندعو مجيع املتخصصني الفلكيني والفقهاء لتضييق اخليارات ألخذ طريق أقرب لرؤية اهلالل واعتماده لوضع تقومي  •

 .مدين

أما بالنسبة للتقومي الشرعي ألي شهر ميكن أن يتفق مع هذا التقومي أو يتقدمه أو يتأخر عنه بيوم فقط حسب رؤية  •

كاختالف وقت صالة املغرب حول - . اهلالل يف ذلك البلد يف بعض الشهور، وهذا التقدم والتأخر أمر منطقي

  .العامل

   ملام ببعض األشياء البسيطة وال حتتاج ملتخصص فلكيعدم التعقيد يف موضوع االستهالل فاملستهل حيتاج لإل •

  قبول اختالف ثبوت اهلالل وخاصة بني األقطار املتباعدة •

  .التثبت عند االستهالل وعدم الشعور خبيبة األمل عند عدم رؤية اهلالل يف عدة شهور •


