
www.islamway.com                                                                                 

 

1 

 مالحظات على أسباب االختالف بني الرؤية الشرعية واحلساب الفلكي هلالل الشهر اإلسالمي
 حممد خبيت املالكي .د

 : مقدمة
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما بعد. 
يُقدم فمن املعلوم أن دخول الشهر عند املسلمني هو من شؤون دينهم، لذا جيب أن 

مفهوم الشرع على ما سواه، ومنه جيب أن تناقش النصوص الشرعية وعلى ضوء ما 
 يُفهم منها تُقارن النتائج العلمية لبحث مسألة اهلالل.

))يسألونك عن األهلة  ومن األدلة الشرعية على توقيت اهلالل للمسلمني قوله تعاىل: 
ا التوقيت يف قوله تعاىل: [. وصفة هذ189]البقرة:  قل هي مواقيت للناس واحلج((

[. ويف احلديث الصحيح عن الرسول 185]البقرة:))فمن شهد منكم الشهر فليصمه(( 
صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غيب عليكم فأكملوا 

. وحيث أن النصوص واضحة املقاصد ال 2/229عدة شعبان ثالثني" رواه البخاري 
يلها، فاألهلة مواقيت للناس أي يعرفون بـها أوقاتـهم، وصفة أو أسلوب هذه حاجة لتأو 

لقوس القمر ]اهلالل[   املعرفة هو بشهود الشهر )وتعريفه الشرعي هو رؤية بصرية
يغرب بعد الشمس يف آخر الشهر اهلجري( كما هو واضح من األدلة، وكما هو معروف 

يم. وعلى هذه النصوص وغريها أمجع علماء عند العرب زمان نبينا عليه الصالة والتسل
األمة على أن دخول الشهر وخروجه متعلق ابلرؤية البصرية، وجند فحوى هذا املعىن يف  

 كتب املتقدمني من سلف األمة.
ومل يظهر القول بقبول احلساب ورد الشهادة إال يف حوايل املائة الثالثة للهجرة الشريفة. 

ء العلم دورًا أكرب يف شؤون احلياة اإلسالمية. وقد قدم ولعل مرد ذلك، الرغبة يف إعطا
احلاسبون الفلكيون الكثري من املربرات لذلك، لعل أشهرها حاليا تشبيه دخول الشهر 
بدخول وقت الصالة، وهذا التشبيه خاطئ حيث أن وقت الصالة ُمتعلق بدخول 

ىل غسق الليل ))أقم الصالة لدلوك الشمس إالوقت ال برؤية الشمس، قال تعاىل: 
[. وكذلك األحاديث 78]اإلسراء: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا((

الشريفة مل تدل على التثبت من رؤية الشمس ولكن إدراك الوقت، فعليه إذا علمنا 
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بدخول وقت الصالة أبي طريقة كانت، جاز لنا اعتمادها والصالة بناء عليها، وهلذا 
ب الفلكي يف حتديد أوقات الصالة. يف حني أن دخول يقبل علماء الشريعة ابحلسا

الشهر ربطه الشارع ابلرؤية، ال خبروج اهلالل ولو كان ابألخري جلاز األخذ ابحلساب، 
ولكن نص الشارع على الرؤية وبـها جيب أن يعمل املسلمون ]الشيخ بكر أبوزيد، 

 [.2/169هـ 1409
شهر يثبت شرعًا إما ابلرؤية أو ابإلمتام ويُظهر إمجاع األئمة يف املاضي واحلاضر أن ال

وليس وراء ذلك من سبيل آخر من حساب وغريه كما دلت عليه األدلة. ومن قال 
بقبول احلساب فليس لديه دليل من قرآن أو سنة يقف أمام الفهم الصحيح للنصوص 

لكل الشرعية. أما آراء احلاسبني الفلكيني اليت بينت حث اإلسالم على العلم ومعاصرته 
العصور، فهي آراء قائمة على العقل واملنطق والعاطفة، ومن املعلوم من الدين ابلضرورة 

 مقدم على ذلك مجيعا.  -الصحيح-أن النقل
لكن هناك قاعدة أصولية تقول: أن العلم الصحيح ال يناقض النص الصريح، واليت ألف 

" لبحث مثل هذه حوهلا شيخ اإلسالم ابن تيمية كتابه "درء تعارض العقل والنقل
القضااي. كما أنه من املعلوم أن هللا قد حثنا على التفكر والتدبر والتعقل يف هذا الكون، 
واحرتم اإلسالم العقول ووضعها يف موضعها الصحيح بعد األدلة الشرعية القطعية. 
وعليه ال ميكننا أن نغفل ما وصل إليه العلم الفلكي يف عصران احلايل، فليس هناك نـهي 

رعي عن التعلم يف هذه األمور بل هناك حث من الشارع عليها. وهذا يُعد دافعا لنا ش
لبحث أسباب االختالف بني الرؤية الشرعية واحلساب الفلكي هلالل الشهر اإلسالمي. 

 فهناك أمور عدة حتثنا على ذلك أمهها:
ا يف أنه ال يُوجد نـهي ُملزم بعدم حساب بداايت األشهر، مادامت ال يُؤخذ بـه -1

قبول الشهادات أو ردها. وهذا يفتح ابب البحث العلمي الذي دعا إليه 
))هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل اإلسالم، أمل يقل تعاىل: 

[. وقد يضع هذا منهجية ونتائج 5]يونس: لتعلموا عدد السنني واحلساب((
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لية يف حال اإلغمام العام علمية شرعية إلمكانية الرؤية؛ تكون ذات فائدة مستقب
 لفرتات طويلة أو السفر الفضائي.

وضع تقاومي للمسلمني تنظم حياتـهم أبقرب ما ميكن من الشريعة، وجعل التقومي  -2
اهلجري يف متناول الناس حبيث ال يشعرون ابضطراب فيه، فيختلط عليهم أمور 

إلسالمية ختطيطاتـهم املستقبلية. وهذا النقص، هو الذي حدا ببعض الدول ا
 العتماد التقومي الشمسي.

لكن جيب حبث أمر احلساب الفلكي على ضوء الشريعة اإلسالمية، والتأكد من 
 دقته. وهذا ما تبحثه هذه الورقة.

 
 دقة احلساابت الفلكية:

من املهم أن نفرق يف البداية بني نوعني من احلساب املتعلق ابهلالل، النوع األول هو 
 يقي، و النوع الثاين هو حساب رؤية القمر:حساب موقع القمر احلق

وهو حساب يعتمد على قوانني اجلاذبية واليت  -حساب موقع القمر احلقيقي: -1
هي سنة من سنن هللا يف كونه أذن سبحانه خللقه مبعرفتها واستخدامها. وقد 
اكتشف قوانينها احلسابية نيوتن حىت تطورت إىل النسبية اخلاصة والعامة وما 

 بعدها. 

تبعا هلذا القانون يُعرف موقع القمر ابلنسبة لألرض بدقة عالية جدا )تصل نسبة و 
اخلطأ إىل زايدة أو نقص مرت عن موقعه احلقيقي، وهي دقة تعد عالية جدًا، حيث 

. لكن هذا املوقع هو [1]كم   1738أن نصف قطر القمر يصل إىل حوايل 
حقيقة مكان القمر، ال ما يراه الراصد بعينه. حيث أن ضوء الشمس يسقط 
على سطح القمر فيعكس صورة القمر يف اجتاه األرض فنرى القمر. لكن هذا 
الضوء القادم من القمر يعرب الغالف اجلوي األرضي وحتدث له ظاهرة 

ألصلي ويظهر القمر أعلى من حقيقة االنكسار، فينحرف الضوء عن مكانه ا
موقعه يف السماء. وحساابت موقع القمر احلقيقي ال تعتمد أثر االنكسار، بل 
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حتدد مكان القمر خارج الغالف اجلوي األرضي بعيدا عن مؤثرات الغالف 
  اجلوي. فحساابت موقع القمر احلقيقي تكون ابلدقة أعاله، لكن وكما نعلم أن

اهلالل كما يظهر يف السماء ال كما هو على حقيقته، أي  الشارع أمران أن نرى
أننا مطالبني مبا تراه العني اجملردة وهي صورة اهلالل الومهية الناجتة بسبب أثر 
االنكسار اجلوي أو غريها، فيكون حساب موقع القمر احلقيقي غري صاحل 

 حلساب هالل أول الشهر، ابلرغم من دقته العالية.
وهذا النوع يعتمد على النوع األول من احلساب، ولكن حساب رؤية القمر:  -2

ُيضيف أاثر االنكسار وغريها ما أمكن، فيقدر لنا موقع القمر كما ميكن أن يُرى 
ابلعني اجملردة، وهذا النوع من احلساب هو الذي يعتمده أكثر احلاسبني حلساب 

ا سبق، هالل أول الشهر. وهنا ال ميكن القول أبن احلساابت بدقة عالية كم
حيث أن ظواهر الغالف اجلوي كثرية وحنن نريد أن نقدر آاثرها على امتداد 
البصر على األفق، والذي يصل لراصد على سطح البحر ملسافة مخس  

 كيلومرتات.

فإذن سيكون حساب أثر الغالف اجلوي بدقة عالية من األمور شبه املستحيلة، 
ة كيلومرتات عن الراصد حيث لو افرتضنا وجود عاصفة رملية على بعد مخس

للهالل فإنه لن يشعر بـها، وسيكون من الصعب إدخاهلا يف حساابته للهالل، 
ميكن أن تغري عوامل الرؤية وأثر االنكسار  -أو ماشابه  -ومثل هذه العاصفة 

فيصبح اهلالل أعلى مما تتوقعه احلساابت اليت مل أتخذ أثر االنكسار يف احلسبان، 
 الوقت الفالين، لكن وبسبب الظروف اجلوية تكون هناك فيقال غرب اهلالل يف

صورة ومهية للهالل مل تغرب بعد فرياه بعض رائي اهلالل. فيقال لذلك أخطأ 
، لكن هذا ليس خطأ يف احلساب بل -وال مشاحة يف االصطالح  -احلاسبون 

العاصفة  -هو نقص يف الفرضيات االبتدائية للحساب، أي أن أثر هذه الظاهرة 
مل يُؤخذ يف احلسبان، فهو إذا نقص وليس خطأ، وعليه ال ميكن القول أننا  -

اكتشفنا سنة هللا يف رؤية اهلالل. وهناك دراسات كثرية على عوامل الغالف 
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اجلوي حلساب أدق لظواهره وأثرها يف تغيري مواقع األجرام السماوية، لكن 
 عوامل املؤثرة.غالبيتها تتفادى القرب من األفق لصعوبة ذلك وكثرة ال

لكن حسب التقديرات املنشورة، فإن اخلطأ بسبب أثر االنكسار يف الغالف 
اجلوي، جيب أال يتجاوز عند األفق الستة دقائق زمنية عن حساب غروب القمر 
)مثال( بدون تقدير أثر االنكسار يف الغالف اجلوي. وهذا خيالف الواقع 

ث هذا األمر، سنراجع أوال املشهود، فمن أين أييت هذا االختالف؟. لبح
 تعاريف دخول الشهر عند احلاسبني، وسنتكلم عن املشهور منها.

 تعاريف احلاسبني ألوائل األشهر
 هناك أكثر من تعريف يعتمده احلاسبون حلساب هالل أول الشهر منها:

دقيقة،  44ساعة و 12يوما و 29طول الشهر القمري هو : طول الشهر الثابت -1
يوما(. 29يوما( وآخر يكون ) 30على ذلك ويتمون شهر ) فهم يعدون األايم

وال أعلم أحدا من احلاسبني يعتمد هذه الطريقة ولكن وجدتـها يف بعض املراجع. 
هـ، 1408(، ) خالد املشيقح 174-2/173هـ، 1409)الشيخ بكر أبوزيد 

2/603-604.) 
)تقومي اجمللة تبادل األشهر يف الطول: وهو ما يُنسب خطًأ لإلمام جعفر الصادق  -2

م(، وذلك جبعل األشهر اهلجرية الفردية أشهرا اتمة 1918هـ/1336السلفية 
أي ثالثني يوماً، واألشهر الزوجية انقصة أي تسعة وعشرين يوماً. على أن يكون 

يوماً( وانقصـاً  355يوما( يف السنة الكبيسة )طوهلا  30شهر ذي احلجة اتما )
وهذه الطريقة ظاهرة اخلطأ حيث أنه بِناًء عليها  يوماً(. 354يف السـنة العادية )

سيكون شهر رمضان ثالثني يومًا أبدًا وهذا غري الواقع املعلوم. ومع ذلك فال 
يزيد اختالفها عن احلساب أو الرؤية أبكثر من يوم واحد، أي أنـها مرة تتفق مع 

خول احلساابت ومرة مع الرؤية )والغريب أن اتفاقها مع الرؤية أكثر يف د
رمضان!(. ويقوم التقومي القطري على ذلك، لكنه جيعل األشهر الزوجية هي 

 يوماً. 29يوماً، حىت يصبح رمضان  29التامة والفردية 
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واحلاسب بـهذه الطريقة حيدد اليوم فقط، ال وقت الغروب ومكان اهلالل يف 
ضوح السماء وغريها من التفاصيل، حيث أن الطريقة ال تؤّهل لذلك، ونالحظ بو 

إن هذه الطريقة ال تتوافق مع الرؤية املطلوبة شرعيا. ]ملعلومات أكثر أنظر 
 [.19-18م، 1987هـ/1407الشيخ عبد هللا السليم 

اعتماد االقرتان: وهو التعريف العلمي )الغريب( للشهر القمري، أبن يكون    -3
ا( يوم 30املدة بني كل اقرتانيني للقمر مع الشـمس، وهذه تكون تـارة بعد )

(. 29أو  30( وقد يتواىل شهران أو ثالثة على وترية واحدة )29وأخرى بعد )
وتقوم هذه الطريقة على أن حلظة االقرتان حلظة كونية جلميع أهل األرض وغريهم 

، -وهذا يعتمد على حساب موقع القمر احلقيقي ويُهمل أثر الغالف اجلوي  -
بعدها يولد القمر ليصبح هالال. فيعترب أن ما قبل الوالدة يكون القمر حماقا و 

 -والبعض جيعله قبل منتصف الليل -فإذا حدث االقرتان قبل غروب الشمس 
يف مكان مرجعي )كمكة املكرمة عند املسلمني، وبعضهم جيعل املكان غرينتش 
ابعتباره مرجع التوقيت العاملي أو ألسباب سياسية( يكون اليوم التايل هو أول 

فيكون  -أو منتصف الليل -دث االقرتان بعد الغروب أايم الشهر أما إذا ح
اليوم التايل هو املتمم للشهر احلايل. وتقومي أم القرى يدور حول هذا املفهوم. 
وهذا التعريف هو األكثر انتشارا بني احلاسبني املسلمني وعليه اعرتاضات علمية 

 وشرعية منها:

 أنه لوضع تقومي للمسلمني، أوال: أنه وابلرغم من عدم اعتبار احلساب شرعا، إال
يظل من املهم التقرب من التعريف الشرعي وذلك بعمل حساب الرؤية 

 وإمكانياتـها، وهذا التعريف ال يهتم بذلك.
اثنيا: القول أبن االقرتان حلظة كونية، ليس دقيقا. فتعريف االقرتان: هو أن تكون 

مر بني األرض مراكز األرض والقمر والشمس يف املستوى نفسه ويكون الق
والشمس، فإذا كانت على استقامة خط واحد عندها حيدث الكسوف الكلي 
للشمس، وهذا ما يسمى بلحظة االقرتان املشاهدة )ألننا نشعر بـها برؤية 
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الكسوف(. لكن، يف حالة االقرتان املثالية هذه )االقرتان املشاهد( فإنه ال يُرى 
 ذا الوضع. ولنأخذ املثال التايل:هذا االقرتان يف أحناء األرض املقابلة هل

 
م حدث كسوف كلى، وكان مشاهدا يف القطب اجلنويب 11/1985 /12يف 

ومعىن أنه كسوف كلى أن القمر سيعرب أمام الشمس -وجزء من أمريكا اجلنوبية 
. وكانت ظروف هذا الكسوف بتوقيت اململكة العربية السعودية  -وحيدث اقرتان

 4:50، وبدأ الكسوف الكلى يف 3:08ئي كما يلي: بدأ الكسوف اجلز 
، وكانت نـهاية الكسوف الكلى 5:10وأصبح يف املنتصف )أكرب ما ميكن( يف

. فإذا علمنا أن الشمس تغرب يف 7:12  ، والكسوف اجلزئي عند5:30عند 
أحناء اململكة يف ذلك الوقت من السنة حوايل السادسة مساًء، فهذا يعين أن 

تهي ومل نشعر به يف اململكة. السبب أنه عند الكسوف الكسوف بدأ وكاد أن ين
كم تقريبا ويف هذه 270يكون القمر منطقة ظل كدائرة على األرض بقطر يرتاوح 

املنطقة تُرى الشمس كاسفة كليًة، ومنطقة شبه ظل حتيط ابألوىل بقطر يرتاوح بني 
كم ويُرى فيها كسوف جزئي للشمس. وبسبب دوران األرض   3000-5000

حمورها تتحرك الدائراتن مكونتني منطقة كبرية ذات شكل أقرب للمستطيل  حول
يشاهد فيها الكسوف يف أوقات خمتلفة من اليوم. إذن يف حلظة االقرتان الكونية 

كم(   270املذكورة سابقا سيكون لدينا منطقة ال تُرى فيها الشمس )بقطر 
  5000-3000 وحوهلا أخرى تكون الشمس مكسوفة جزئيا )بقطر يرتاوح بني

كم( وخارجهما ال ُيشعر أبي تغري يف الشمس، وهذا أمر مشاهد ومعروف. 
غري مشاهدة يف  -كما عرفناها سابقا-فتكون حلظة االقرتان الكونية املشاهدة 

مجيع أحناء األرض، ومن ابب أوىل فإن االقرتان إذا حدث ومل يكن القمر على 
 ية حتدث جلميع األرض.استقامة األرض والشمس، فلن يكون حلظة كون

خريطة توضح املناطق اليت يظهر فيها الكسوف الكلي )أ( والكسوف اجلزئي 
 )ب(، 
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 أما املنطقة )د( سيكون هناك نـهارا وال يظهر الكسوف متاما.
 )مالحظة: هذه ليست خريطة الكسوف املذكور يف النص(

 
ريبا كروية الشكل ومكمن اخللط أننا تعاملنا مع األرض كنقطة، يف حني أنـها تق 

كم تقريبا، وهذا ُيكون اختالفا يف املنظر للسماء حيث أننا   6400بنصف قطر 
حنسب ملوقع )املركز( لكننا ننظر من مكان آخر )موقع الرصد، إذًا فاالقرتان 

ملركز األرض، لكنه حلظة حملية للراصد. إذ أن ما سرياه   حلظة كونية ابلنسبة
وهو -استقامة مركز األرض والقمر والشمس  راصد على سطح األرض يقع على

إن متكن  -، لن يراه راصد يف مكان آخر اقرتاان، بل سريى -مكان واحد فقط
القمر بعيدا عن  -من الرؤية لصعوبة ذلك بسبب إضاءة الشمس الشديدة

الشمس حبد يصل إىل حوايل النصف درجة، أي ميكن أن يرى هالاًل والشمس  
   .كاسفة كليا يف مكان آخر

وكختام للمسألة فإن اعتماد مركز األرض كمرجع للحساب مناسب إلصدار 
تقاومي للعامل أمجع، لكن إذا أردان أن نقارن احلساب ابلرؤية أو أن نقارب مفهوم 

 الشريعة للشهر فهو تعريف خاطئ.
اثلثاً: هناك من ال يستخدم تعريف االقرتان فقط، بل يزيد عليه عمرًا معيناً للقمر 

( 14.5وحسب آخر األحباث فإن أقل عمر ُرصد عند الغرب هو )-د الولي
، بعد Explanatory (Supplement 1992. p590ساعة )

االقرتان الكوين. لكن لدينا من مشاهدات الرائني للهالل ابململكة ما هو أقل 
 من ذلك.

وهنا من املناسب أن جنيب على سؤال مهم، وهو: هل القمر عند الوالدة خيتفي 
ه متاما؟. وهذا شعور عام عند الناس وعند بعض احلاسبني. ولألسف هذا ضوء

 Smart)التصور خاطئ إذا عمم، وهو موجود حىت يف أشهر املراجع )

 ، ولننظر لشرح ذلك إىل احلالة التالية :168 ,1977
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تدور األرض حول الشمس يف مستوى دائرة الربوج، ومدار القمر يكون حول 

عن دائرة الربوج خبمس درجات تقريبا، ويلتقي مع دائرة  األرض يف مستوى مييل
 18.61الربوج يف العقدتني، وهلاتني العقدتني دورة تلّف خالهلا حول األرض كل 

-سنة، فإذا كان القمر قريبا من العقدة وبني الشمس واألرض حدث الكسوف 
أحجام ذواات   وليس ابلضرورة أن يكون يف العقدة متاما حيث أن القمر والشمس

. والذي يهمنا هنا، هو الوقت الذي يكون القمر يبعد بزاوية -وليسا نقطتني
قائمة عن العقدة، أي أنه يف أعلى نقطة يف مستوى مداره حول األرض. فيكون 
ابرتفاع مخس درجات عن مستوى دوران األرض حول الشمس )مستوى دائرة 

ن مع الشمس، فإن أي الربوج(، فلو كان القمر يف هذه اللحظة يف موقع اقرتا
موقع تغرب فيه الشمس يف هذه اللحظة سريى الراصد فيه الشمس تغرب 
وفوقها القمر على بعد يصل إىل مخس درجات، بل وسريى جزءا مضيئا من 

ويكون شديد اإلضاءة لقربه من الشمس،   من القمر( 0.01القمر يصل إىل )
الواصل بني مركزها مع مالحظة أن الشمس تضيء اجلزء العمودي على اخلط 

ومركز القمر، وكذلك الراصد يرى اجلزء العمودي على اخلط الواصل بني الراصد 
 ومركز القمر. ومن الشـكل اهلندسي يظهرميالن مدار القمر عن مدار األرض

أن هناك أربع درجات ونصف الدرجة تقريبا بني هذين اخلطني العموديني، مما 
والسبب أنـها ليست مخس -لراصد يُؤدي لظهور جزء مضيء من القمر ل

 .-درجات هو أننا ننظر من سطح األرض وليس من مركزها
إذا فضوء القمر ال خيتفي كليًة عند والدته إذا مل يكن هناك كسوف مشسي على 

 املنطقة املشاهد منها.
رابعاً: وإمتاماً هلذا املبحث، فإن هناك بعض احلاسبني الذين يقولون أن اهلالل قبل 

ة ال ميكن أن يُرى، أو أنه حماقا وال يكون هالال حسب التعريف الشرعي. الوالد
ونكرر التعريف الشرعي للهالل هو: قوس القمر يغرب بعد الشمس يف آخر 
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الشهر اهلجري، وليس متعلقا ابالقرتان أو الوالدة، فإن رُؤي اهلالل بـهذا الشكل 
فإذا ُوجد ومل يره أحد مل  مسي هالال إلهالل الناس به،  وانتشر خربه بني الناس

يسّم هالال ألن الناس مل يهلوا به أي مل يشتهر بينهم فال يبدأ به شهرهم. ومل 
يُعرف أن العرب يف اجلاهلية أو يف صدر اإلسالم تكلموا عن االقرتان أو ميالد 
القمر وذلك جلهلهم بـهذه األمور، بل كان التقومي الشائع لديهم هو الشمسي. 

ومن جهة أخرى فإنه يف حاالت خاصة مُيكن أن يغرب اهلالل هذا من جهة، 
)أي احملاق( بعد الشمس. وحتدث هذه احلالة يف وضع مقارب   ميالده  قبل

للحالة السابقة املناقشة يف اثلثا. حبيث يكون االقرتان ابلنسبة ملوقع الراصد يقع 
سيكون يف بعد وصول القمر ألعلى نقطة يف مستوى مداره حول األرض. أي أنه 

أعلى نقطة يف مستوى املدار وهو مل يُولد بعد وسيغرب يف هذه احلالة بعد 
الشمس، بل وستكون فرصة رؤيته أفضل من احلالة عند الوالدة بسبب أنه 
سيكون منحرفا عن الشمس وليس فوقها مباشرة، مما يُبعد اهلالل عن مواقع 

اليوم التايل القرتابه الشديد  شدة اإلضاءة. ويف هـذه احلالة قد خيتفي اهلـالل يف
من الشمس، لكنه يظل هالاًل شرعيًا الن الشريعة مل أتمران مبتابعة اهلالل ألكثر 

 من يوم للتأكد من صدق الشهود. 
واحلالتان السابقتان )اثلثا ورابعا( إن حدثتا، فيُتوقع أن تكوان صعبتا الرؤية، 

ربة والقدرة أن يرامها. وليس لكنهما ممكنتا احلدوث وميكن ملن أعطاه هللا اخل
هناك يف الوقت احلاضر حساابت عن هذه الظواهر، لضعف الدراسات لدى 
الفلكيني املسلمني، و لعدم إهتمام علماء الغرب ابلقمر بعد الوالدة إما ألسباب 

 -لزعمهم أن املسيح عليه الصالة والسالم قد قتل عند ميالد القمر-عقائدية 
مناسبة الوقت للرصد والبعد عن القمر حىت ال يؤثر على أو ألسباب علمية مثل 

دراسة ضوء النجوم، كما يُفيد معرفة موقع القمر بدقة يف ظواهر استتار النجوم 
به مما يفيد يف كثري من الدراسات الفلكية. لكن يف أغلب احلاالت ال تتم 

وعلى قلة  الدراسة والقمر قريب من األفق وال يف احلاالت املهمة للمسلمني. لذا
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حدوث الظاهرتني السابقتني، يكون من املهم أخذمها ابالعتبار عند صنع تقومي 
للمسلمني أو عند مقارنة احلساابت بنتائج شهادة الشهود هلالل أول الشهر.
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وكل ما سبق من التعريفات الثالث السابقة مل تعتمد الرؤية يف حسابـها، لكنها 
ألشهر، وهذا ما جيعل هناك اختالفًا بني حُتسب على الفلكيني كحساب ألوائل ا

بعضهم، ويظن غري العارف أبحواهلم أنـهم مضطربون يف حساابتـهم، واحلقيقة 
أنـهم خمتلفون يف تعريفاتـهم، ولعدم اعتماد الرؤية فيما سبق، فتكون التعاريف 

 السابقة غري صاحلة. أما التعريف الذي يعتمد الرؤية فهو ما يلي.
وهذا التعريف هو أقرب التعاريف للرؤية. حيث ال : لقمر )الرؤية(اعتماد موقع ا  -4

يهتم بوالدة القمر من عدمها، بل حيسب موقع القمر ابلنسبة للراصد والشمس، 
وحيسب موقع الشمس، مث يقارن بني موقع الشمس والقمر عند غروب الشمس 

السابق  لريى مدى ارتفاع القمر فوق األفق، أي أنه يعتمد حساب رؤية اهلالل
 ذكره، وهنا يُؤخذ يف االعتبار ما يلي: 

 أثر االنكسار بسبب الغالف اجلوي األرضي، أبكثر دقة ممكنة. -1
موقع الراصد بدقة من حيث املوقع اجلغرايف، واالرتفاع عن سطح األرض  -2

الذي يقف على جبل حاد القمة، قد يرى اهلالل، يف  -وانبساط األرض حوله 
ابالرتفاع نفسه لذلك اجلبل يكون اهلالل قد غرب حني أن راصدًا على هضبة 

عنده منذ فرتة، ويغرب اهلالل قبل ذلك أيضا ملن يرصد من ارتفاع سطح البحر. 
وهلذا املسافرون ابلطائرات ختتلف أوقات الصالة ابلنسبة هلم عن املدن اليت 

 .-يسافرون منها وإليها اختالفا بينا
سبا بدقة متناهية، لكن حسب ما تدل عليه األحباث واالعتباران السابقان ال ميكن أن حي

العلمية فإنه مهما بلغ اخلطأ بسببهما، ال يصل حدًا يكون اهلالل حتت األفق خبمس 
 درجات فيظهر للراصدين فوق األفق.

 
 واحلاسبون بـهذا التعريف فريقان:

ال ميكن  يُعني حجم معني للهالل إذا قل عنه ال يدخل الشهر على اعتبار أنه األول: 
رؤية اهلالل، وكذلك يعترب بُعد معني للهالل عن الشمس إن كان بعد اهلالل أقل منه ال 
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يدخل الشهر. وقد تضاربت األقوال يف أصغر هالل مُيكن رؤيته وأقل مسافة من 
الشمس ميكن رؤية اهلالل منها. وهذا يعتمد على مقدرة العني، وال يُقبل شرعا أن أنخذ 

ني، ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم مل خيترب عيون الراصدين ومل متوسط مقدرات األع
 يلغي شهادة ذوي اإلبصار القوية، بل كان يقبل الشهادة بدون تعقيد. 

نـهم يرون خاصة مع ما يذكره بعض الراصدين للهالل يف اململكة العربية السعودية، من أ
وهو حزام من األتربة  -اهلالل والشمس عند الغروب يدخالن ما يسمى مبنطقة الكدر 

ويقول  -القريبة من األفق رآها الكاتب بنفسه وقّدر ارتفاعها حبوايل مخس درجات زاوية 
الراصدون إن الشمس خيفت ضوئها يف حني أن القمر يبقى أو يزداد ضوءه يف هذه 

م مقبول من انحية علمية حيث أنه معلوم من الدراسات الفلكية أن املنطقة، وهذا الكال
ضوء النجوم عندما يعرب السدم الرتابية الفضائية، فإن هذه السدم متتص الضوء الذي 

-ينتج من طاقة عالية )الضوء األزرق( وميّر الضوء ذو الطاقة األقل )الضوء األمحر( 
ألتربة وزايدة كمية اهلواء بني الراصد وهلذا تبدو الشمس محراء عند الغروب لكثرة ا

وهذا ما يسمى بظاهرة امحرار النجوم، ويف هذه احلالة خيفت اجلسم الالمع   -والشمس
كثريًا وال خيفت اجلسم اخلافت إال قليال، ولذا يستخدم الفلكيون مصفيات الضوء 

 ينفع )الفالتر( لرصد النجوم اخلافتة. وحيث أن هذا الفريق يُهمل هذه الظروف فال
أسلوبـهم يف تكوين تقومي مناسب للمسلمني أو مقارنته بشهادات رائيي اهلالل. وميكن 

 أن نسمي هذه الطريقة "حبساب الرؤية املشروطة".
الثاين: ال يعترب أي حجم أو بعد للقمر عن الشمس، بل حيسبون مكان اهلالل كما 

مس. وقد يكون هذا أفضل يُتوقع أن يظهر للراصدين، مهما كان عمره أو بعده عن الش
التعاريف ملوافقة الرؤية الشرعية ومقارنة احلساابت بشهادات رائيي اهلالل. وميكن أن 

 نسمي هذه الطريقة "حبساب الرؤية".
وابستخدام تعريف "حساب الرؤية" نكون قد وصلنا إىل أقرب حساب قد يتوافق مع 

 شهادة رائيي اهلالل، ويتم بطريقتني:
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" حساب الرؤية العام": وتكون حبساب ظروف الرؤية ملساحة كبرية من  األوىل: نسميها 
وقريب من ذلك ما حيسبه د. حممد  -األرض )دولة مثال( وحيدد أفضل األماكن للرؤية 

، وهذه حيدث فيها خطأ حيث انه سيفرتض أن ارتفاعات -م 1988الياس يف ماليزاي 
 الرصدين عن سطح البحر، وظروفهم اجلوية متقاربة.

الثانية: نسميها " حساب الرؤية اخلاص": فيكون احلساب لكل موقع حبسب مكانه 
وارتفاعه وظروفه اجلوية وهذا أدق ما ميكن. وبقي أن نضيف شرطًا أخريًا هلذه الطريقة 
لتتفق مع رأي بعض العلماء، أال وهي أن يكون احلاسب مسلما ثبتاً، كما أثبت ذلك 

ئل األشهر العربية". ولألسف فإن كثريًا ممن يتحمس الشيخ أمحد شاكر يف كتابه "أوا
للحساابت يطبق نتائج حساابت غربية دون أن يفكر أن هذه احلساابت مل تصمم لغرض 
رؤية اهلالل الشرعي أو لتوافق مفاهيم الشريعة اإلسالمية، وإن كان لبعضها بعض 

 التوجيه والتصور الصحيح للحالة مُيكن أن تفيد يف هذا املوضوع.
 

مالحظة: بناًء على ما سبق، فإن دعوى اضطراب احلاسبني يف حساابتـهم بـها نقص يف 
املعرفة، فاالضطراب احلاصل ليس بسبب احلساابت ولكن بسبب اختالف يف التعاريف 
اليت تقوم عليها احلساابت، فلو اتفق الفلكيون على طريقة الرؤية وحسبوا موقع القمر 

على مكان واحد وزمان واحد لغروبه قبل أو بعد بناًء عليها، التفقوا مجيعا 
        الشمس.

وابلرغم من أن طريقة حساب الرؤية اخلاص مل تعتمد عند كل الفلكيني إال أن كثريًا 
وللحق مل يُعمل اعتبار كل الظروف ابلدقة  -حيسب على مبدئها، وقد قُورنت نتائجها 

مل حيدث اتفاق أيضا، وحيث أنه من بشهادات رائي اهلالل و  -اليت دعوان إليها سابقا
-غري املقبول علميا أن تتوقع احلساابت غروب القمر قبل الشمس بنصف ساعة مثال 

مث أييت من يرى اهلالل. ومهما بلغ اخلطأ الناتج  -هـ1413كما حدث هلالل شوال عام 
 -اب عن اإلمهاالت السابقة الذكر، إال أنه ال ميكن أن يكون اخلطأ بني الواقع واحلس
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بـهذا املقدار. وعليه يبدأ احلاسبون بتخطئة  -حسب املعلومات العلمية املتوفرة حاليا 
 رائي اهلالل، فهل أخطأ الراؤون الرؤية؟ أم تومهوا شيئاً؟ أم ماذا؟.

 للهالل؟ رصده  عند  الرائي  يراه  أن  ميكن  ما الذي 
واحلساب مرة أخرى، هـ حدث اإلشكال بني الرؤية 1413يف رؤية عيد الفطر لعام 

احلساابت أن يغرب القمر قبل الشمس حبوايل نصف ساعة يف أحناء   حيث توقعت
اململكة، ومع ذلك شوهد يف أحناء خمتلفة من اململكة ويف اإلمارات كما أعلم وتكاثرت 
الشهادات حىت بدأ جملس القضاء األعلى برفض الشهادات ألنـها اصبحت كثرية، 

موثوق بوزارة العدل أن الشهادات كانت أكثر من عشر، والذي أعلمه من مصدر 
وبعض من شهد مل يكن خارجًا للرؤية بل نظر للمغرب قدرًا فشهد اهلالل مل يغرب بعد 

 -والشمس يف غروبـها. وكذلك سأثبت شهادات موثقة وهو ما ذكره وكيل وزارة العدل 
فقه النوازل  وهو الشيخ بكر أبوزيد يف كتابه -وهو شخص مطلع حبكم منصبه 

هـ. 1406حيث يقول:" يف هالل الفطر شهر شوال من هذا العام  2/170هـ 1409
( 30فإن احلاسبني أعلنوا النتيجة يف الصحف ابستحالة رؤية هالل شوال ليلة السبت )

من شهر رمضان. فثبت شرعًا بعشرين شاهدًا على أرض اململكة العربية السعودية يف 
ا، ومشاهلا وشرقها. ورؤي يف أقطار أخرى من الوالايت اإلسالمية مناطق خمتلفة يف: عاليته

أ.هـ.". وهناك إثبااتت من الشهود كثرية على خمالفة احلساب ابلرغم من حتري 000
الدقة يف احلساابت قدر املستطاع. وحيث أن الشهادة عند إثباتـها ُيسأل الشاهد عن 

 -ظام احملاكم يف اململكة( فيصعب شكل القمر واجتاه فتحته وموقعه من الشمس )هذا ن
. -بل يسـتحيل رد شهادة املعاين للهالل من أجل حساابت، ألن املرئي أثبت من غريه 

وبعد ما رأينا سابقًا دقة احلاسبني يف اعتبار أغلب ما يُعلم من أسباب قد تؤدي 
ابتـهم الختالفهم عن الرؤية، بل وتوقعهم الذي قام على األرصاد ملقدار اخلطأ يف حسا

وأنه ال يتوافق مع مثل ما سبق من املشاهدات، كان البد من النظر يف دقة تلك 
 املشاهدات.
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تدور رؤية اهلالل وإمكانية صوابـها من خطئها حول مخس نقاط، ولعل السبيل الوحيد 
للتأكد من صحتها أو خطئها هو مبقارنة الشهادات بعضها ببعض كما سنرى الحقا. 

 يروا:فالراصدون ميكن أن 
جرمًا مساواًي غري القمر: من جنم أو كوكب وماعدامها إال القمر. ويف هذه احلالة  -1

فسريى الشاهد نقطة قريبة من الشمس فيظنها هالال إذا كان ممن جيهلون شكل 
اهلالل، وتقع املسئولية على الشيخ املثبت لتلك الشهادة وقد يكون رد مثل هذا 

 -وبسبب أنـهما بني األرض والشمس -ارد اخلطأ سهال. لكن كوكيب الزهرة وعط
يظهران أحيااًن بشكل هالل، وإن كاان أصغر مبراحل من هالل القمر. ويف هذه 
احلالة لو شوهد هذا الكوكب من أكثر من شاهد يف أماكن متعددة يف أحناء 
الدولة، فسيصفون الشيء نفسه من حيث احلجم والشكل وجهة الفتحة، كما 

نفسها تقريبا من الشمس. ولتفادي هذا اخلطأ يكون من املهم سريونه يف املواقع 
إذا حدد موقع الكوكب  -السابق ليوم الرؤية-قبول حتذير احلاسب الفلكي 

وشكله مبا يتناسب مع شهادة الشهود. وعندها تُرد الشهادة ال ألنـهم تومهوا 
صحة ذلك الرؤية ولكن ألنـهم مل يروا اهلالل املطلوب شرعا. وميكن التأكد من 

ابلرصد يف اليوم التايل حيث أن تغري موقع الكواكب أبطأ يف السماء مبراحل من 
تغري موقع القمر، فالذي سرياه الشهود هو هالهلم الذي رأوه يف اليوم السابق مل 
يتغري مكانه تقريبا مما يناقض العرف املشهور من أن اهلالل يرتفع يف السماء كل 

 بقه.يوم أكثر من اليوم الذي يس
مركبة طائرة: كطائرة أو قمر صناعي أو أي جسم آخر طائر. ويف هذه احلالة فإن  -2

الراصدين املتباعدين لن يروا اجلسم نفسه، مبعىن أن الراصد يف مشال البلد إذا 
اختلط عليه انعكاس ضوء الشمس على طائرة ما، فظنها اهلالل. فإن الراصد يف 

ركبة نفسها لبعد املسافة بينهم. وعليه جنوب أو شرق أو غرب البلد لن يرى امل
فلو قاران شهادات الشهود لتضاربت يف وصف حجم ومكان اهلالل، وُعلم 

 اخلطأ بناًء عليه.
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حالة جوية: كعاصفة أو سحابة أو سراب وكذلك بعض االنعكاسات الضوئية  -3
على السماء بسبب إضاءة املدن، قد تظهر كهالل للراصد. وهذه احلالة ميكن 

 اخلطأ فيها كاحلالة السابقة. اكتشاف
حالة نفسية: ُيشري بعض احلاسبني إىل أن شهادات الشهود للهالل حيتمل أن  -4

تكون نتيجة وهم نفسي. حيث إذا حبث اإلنسان عن شيء وصُعب مناله، توهم 
احلصول عليه. وهذا و إن كان ميكن أن حيدث لرائي اهلالل، فإن علماء النفس 

ول مبجرد تغيري جهة نظر الواهم عن مكانـها السابق، يُؤكدون أن هذا الوهم يز 
وحىت لو عاد ونظر يف جهته األوىل فلن يرى ما رأه يف املرة السابقة، وحيتاج 
الواهم فرتة من الزمن لكي يعود ويتوهم الرؤية مرة أخرى، فإذا التفت عنها 

 .Q.J. R.A.Sضاعت وهكذا. وقد أخذ يف احلسبان يف بعض الدراسات 

29,511-523 Schaefer,B. . 

ولو افرتضنا أن الراصد َوِهم برؤية اهلالل، وتكرر ومهه بسرعة، جعلت من حوله 
يصدقون برؤيته للهالل، فإن مثل هذه الشهادات ستكون متضاربة، حيث أن  
كل إنسان له ومهه اخلاص. فإن اتفقوا فهذا يعين أيضا هلوسة مجاعية وهذا غري 

مجاعية بني أانس مل يتقابلوا ويف أماكن متباعدة، أن حتدث هلوسة -مقبول علميا 
 ويتفقون فيما يرون وجهته وشكله.

الكذب: كما ُيشري بعض احلاسبني أن شهادات الشهود للهالل حيتمل فيها  -5
الكذب، ألنـها تناقض احلساابت. وهذا منهج خطري يف اتـهام الناس يف أماانتـهم، 

. لو كذب الراصد يف شهادته لكن لن نناقش هذا شرعيا ولننظر له علميا
فستتناقض مع شهادات الراصدين اآلخرين، وقد ثبت أن أغلب راصدي 
اململكة )مثاًل( ال يعرف أحدهم اآلخر، فإذا كان هناك تواطؤ لكان العدد نفسه 
يتقدم للشهادة كل شهر وهذا ال حيدث. فإن كان من تواطئهم اعتبار عدم 

مؤامرة خطرية على مدعيها اإلثبات ألن التقدم ابلعدد نفسه لكل شهر، فهذه 
 من يصنع مؤامرة بـهذا الشكل مضلل للمسلمني جيب إقامة احلد عليه. 
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وفتح الباب ابلتكذيب، يعطي عذرا لغري احلاسبني أن يتهموا احلاسبني ابلكذب، 
أو األخذ من كذابني. حيث أن غالبية العناصر األولية للحساابت أتيت من عند 

وهم أوىل ابلتآمر على اإلسالم من شاهدي اهلالل الذين يكثر غري املسلمني، 
ألن رؤية اهلالل من األمور  -وإن كان هذا ال يقدح يف شهادتـهم-فيهم األميون 

اليت يتقنها القرويون والبدو أكثر من احلضر حلاجة األولني هلا ملعرفة الطرق 
س له فائدة ولن حيل واألايم. وعلى أي حال مبدأ التكذيب يفتح جداًل عقيماً لي

املشكلة، إال لكسول ال يريد أن يبحث. ولننظر حلال الغرب يف قبوله لشهادات 
من يدعى رؤية األطباق الطائرة واألشباح اللطيفة وغريها من األمور اليت ال 
يقبلها العلم الغريب نفسه، ومع ذلك ال يكذبون من يدعى رؤيتها وال يسخفون 

 آبراء رائي اهلالل. -هداهم هللا -بني رأيهم، كما يسخف بعض احلاس
جمموع ما سبق: وإن عجزت احليلة يف تفسري مشاهدات رؤية اهلالل عند خمالفتها  -6

للحساابت، أييت من قد يقول، أن املشاهدات بعضها جلرم مساوي، واألخرى 
لسحابة والثالثة توهم والرابعة لكذاب واخلامسة طائرة وهكذا. وتبعا لذلك إذا مل 

قد أتلب  -بعد مشيئة هللا  -تضارب يف الشهادات، فإن الكون يكون حيدث 
على الفلكيني إلثبات خطئهم، وأتوقع أن أي علمي لن يقبل مبثل هذا التفسري 
للخالف بني الرؤية واحلساب، خاصة إذا كانت الشهادات برؤية اهلالل كثرية، 

يكن هناك  ومن أكثر من مكان. فإذا حدث ذلك ومل تتضارب الشهادات ومل 
 كوكب بشكل اهلالل يف ذلك املوقع، فلن يبقى إال :

رؤية اهلالل: ويف هذه احلالة ليس أمام احلاسبني إال أن يقبلوا أبن هناك عوامل مل  -7
يضموها حلساابتـهم الفلكية، واألمر ال يسلم من اخلطأ. وكما يعلم اجلميع أن 

وعة مالحظات تُوضع العلم قام على املالحظة )مثل حركة القمر(، مث من جمم
نظرية حسابية معينة كقاعدة حسابية هلذه املالحظات )األرصاد(، ومن هذه 
النظرية احلسابية خنرج بتوقعات ألرصاد مستقبلية )اهلالل لألشهر الالحقة(، 
واليت نتأكد منها أبرصاد الحقة، وأي خطأ يف التوقعات احلسابية يؤدي لتصحيح 
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لتطويرية للنظرايت. ويف حالتنا هذه إذا انقضت للنظرية وهكذا تستمر الدورة ا
األرصاد احلساابت، فيكون علينا مراجعة وتصحيح حساابتنا واألخذ ابالعتبار 

 العوامل اليت قد نكون قد أمهلناها، وهللا أعلم.

 
حيث أن حركة القمر -ومن مكامن اخلطأ احملتملة، آاثر الغالف اجلوي بنسبة عالية 

، فقد -تأكد من صحة حساابتـها بدقة عالية كما ذكران سابقاخارج الغالف اجلوي مُ 
القمر فُيظهر صورة القمر أعلى مما يتوقع   يُؤثر الغالف اجلوي على شعاع ضوء

 احلاسبون، حسب ظروف البلد اجلوية، بسبب ظاهرة االنكسار أو ظاهرة السراب.
 ظاهرة السراب: 

ء يف أماكن متفرقة يف الصحراء، وهذا عند السري يف الصحراء يتوهم اإلنسان رؤية املا
من أشهر أمثلة السراب، والسبب هو اختالف درجة احلرارة يف طبقات اجلو املتفرقة. 
فإذا كانت طبقة اجلو العليا أعلى يف درجة احلرارة عن الطبقة األسفل منها، فإن صورة 

فظاهرة رؤية  األجسام اليت عند األفق أو حتته سوف تظهر مرتفعة فوق األفق ومقلوبة،
سراب املاء السابقة تكون بسبب انعكاس صورة السماء حتت األفق على األرض يف 

 تلك املواقع.
وهذا ما قد حيدث للقمر الذي يغرب قبل الشمس بنصف ساعة )وتكون فتحته عكس 
اجتاه الشمس( ستظهر له صورة يف السماء على بعد معني حسب أثر الظاهرة ولكن 

س اجتاه الشمس، وحيث أننا مطالبون برؤية اهلالل ابلعني فال ستكون فتحته أيضا عك
يهم هل ما يُرى هو صورة اهلالل احلقيقي )املتكونة بسبب االنكسار( أم صورة صورة 
اهلالل احلقيقي )صورة الصورة املتكونة من االنكسار(. مع مالحظة أن الشمس ستكون 

فسيكون أبرد مما فوقه، أي أن احلالة قد سخنت اهلواء فوق األفق، أما اهلواء حتت األفق 
للهالل ستكون كما يف الشكل السابق )أ(. هذه الظواهر حنتاج إىل دراستها ملعرفة 

 السبب يف االختالف بني الرؤية واحلساب.
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لقد ُلوحظ مؤخرا )وهذه املالحظة ليست إحصائية( أنه إذا كان القمر يغرب قبل 
ؤيته، فإذا كان غروب القمر قبل الشمس حبوايل نصف ساعة حضر من يشهد بر 

 الشمس بساعة فأكثر ال نسمع أبي شهادة، وهذا أمر جدير ابالهتمام.
  السراب كما حيدث جلسم فوق األفق يف احلالتني املشهورة

 شكل يُوضح ما قد يفعله السراب يف صورة القمر ويرفعها من حتت األفق إىل أعاله.
 

 حبث مسألة قدرة العني:
مكانية الرؤية بقدرة العني، وهذا ابب مفتوح للبحث، لكثرة التضارب يف وتبقى مشكلة إ

اآلراء الفلكية والعلمية فيه. حيث يقول علماء الفلك أن أخفت جنم ميكن للعني البشرية 
أن تراه هو ذو القدر السادس )تقدير فلكي معني(، لكن علماء طب العيون يعرفون أنه 

ألرصاد ابلعني، ميكن لإلنسان أن مييز إىل القدر الثامن أبساليب معينه يعرفها املمارسون ل
)أخفت من السابق بست مرات(، وذلك برتكيز النظر على اجلسم الالمع، وعدم تركيزه 
على اجلسم املطلوب رصده، فيظهر اجلسم املطلوب للراصد واضحا. لكن هذه املقدرة 

ها اثبتة علميا يف كتب طب حتتاج لتدريب وتعود واهتمام من اإلنسان لكي يكونـها. لكن
 العيون.

 
 استخدام املراصد الفلكية: 

يظن الكثري أن املراصد الفلكية )التلسكوابت( حُتسن فرصة رؤية اهلالل، والواقع قد 
يكون العكس. تقوم فكرة املراصد الفلكية على زايدة كمية الضوء الواصلة من اجلسم 

اجلسم، حيث يُعد ذلك خدمة اثنوية يف  املُراد رصده )القمر هنا(، ال تكبري حجم ذلك
املرصد الفلكي ألن أغلب األجرام السماوية بعيدة جدا وإمكانية تكبريها تكون صعبة 

وهذا يعتمد على كمية -ابلنظر املباشر يف املرصد، ولكن التكبري حيدث بتصويرها ضوئيا 
 صاها.ومن مث تكبري هذه الصورة إىل أق -الضوء الساقط على اللوح التصويري
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ويف حالة اهلالل، فإن القمر يكون قريبا جدا من الشمس يف احلاالت الصعبة، وهنا 
ستكون كمية ضوء الشمس من الكرب حبيث ُتؤثر على عني الراصد مما قد يعرضه للعمى 
ال قدر هللا. أما إذا كان القمر بعيدا عن الشمس فإمكانية رؤيته بصراي ستكون سهلة 

كبري خدمة هنا حيث أن منظاراً مكربًا بسيطاً سيكون كافيا، يف   ولن يقدم املرصد الفلكي
 حالة عدم رؤية اهلالل بصراي.

ونُفصل، أبنه كلما زاد حجم املرصد الفلكي صغرت مساحة املنطقة املرصودة، وتركزت  
كمية الضوء الواصلة لعني الراصد، يف حني أن الرصد ابلعني اجملردة سيمكن من النظر 

تقريبا مما يقلل من كمية الضوء املركزة اليت تكون خطرًة. ولقد حاولت إىل نصف األفق 
 -وهي من أشهر الشركات املصنعة للمراصد الفلكية والعدسات- Zisseشركة زايس 

تصنيع مرصد فلكي خاص لرصد اهلالل لكي تسوقه يف العامل اإلسالمي، فوجدت ما 
د العزيز للعلوم والتقنية واحملفوظة يف يلي، كما اتضح من الدراسة املقدمة ملدينة امللك عب

 سجالت التعاون العلمي بني اململكة وأملانيا: 
-أفضل من املراصد العاكسة  -املعتمدة على العدسات-املراصد الكاسرة  -1

. )والسبب أن املرااي املقعرة تكون رقيقة فتتأثر -املعتمدة على املرااي املقعرة
مس القرب من اهلالل، فتتشطب سريعا أببسط حرارة تصلها من ضوء الش

سريعا، ولذا جند حتذيرا يف أغلب هذه املراصد سواء كانت للهواة أو املتخصصني 
بعدم توجيهها قريبا من الشمس. وهذا بعكس العدسات اليت تتحمل الكثري من 

 احلرارة، وإن كان يعيبها ثقلها كلما كرب حجمها(.
 اقرتحوا مرصداً بقطر مخسة عشر ال حيتاج رصد اهلالل ملرصد كبري احلجم، حيث -2

( سم. )وابلتجريب وجدوا صعوبة يف رصد اهلالل بـهذا اجلهاز، ويذكر د. 15)
فضل حممد نور رئيس مشروع املرصد الوطين يف ذلك احلني، أنـهم فشلوا يف 
رصد اهلالل وهو على ارتفاع سبع درجات، وجنحوا وهو على ارتفاع سبعة عشرة 

 يف السماء لكل ذي عينني مبصرتني(. درجة، ولكنه كان واضحا
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لتفادي أشعة الشمس املهيمنة قرب اهلالل، اقرتحوا وضع أجهزة لرصد األشعة  -3
حتت احلمراء )وهو غري النطاق الذي تُبصر فيه العني، مثل النطاق يف أشعة 
إكس الطبية(. وابلرغم من استخدامهم هذه التقنية اجلديدة يف رصد اهلالل، 

ون إمكانية رصد اهلالل إذا كان أقرب من أربع درجات من فإنـهم ال يتوقع
الشمس. )وبناًء على نتائجهم املرسومة بيانيًا و املرافقة للمشروع، والذي أحيل 
للباحث لدراسته، قدر الباحث أنه ال ميكن الرؤية عند أقل من سبع درجات ال 

اهلالل  أربع كما ذكر نص املشروع. هذا مع العلم أن بعض الشهادات لرؤية
ابململكة اليت مسع بـها الباحث عن بعض الذين اطلعوا عليها من قضاة وغريهم،  

 كانت ألبعاد أقل أحياانً من أربع درجات عن الشمس(.

 
وعلى ما سبق فإن املرصد الفلكي البصري ليس بدياًل جيدًا عن العني، ولقد جرب كثريا 

لة واحدة على ما أعلم أنه أمكن رصد يف أحناء متفرقة يف العامل اإلسالمي، ومل تسجل حا
اهلالل من خالل املرصد الفلكي ومل يشاهد ابلعني اجملردة. أما ما يُقال عن اختالف 
املرصد الفلكي عن الرؤية، فاملقصود هو حساابت املرصد الفلكي، ال الرؤية من خالل 

 املرصد الفلكي.
فيكون غري الرصد البصري،  وأما الرصد عن طريق مراصد الليزر أو املراصد الرادوية،

وهذا يوقعنا يف إشكالية القبول بـها شرعا، هذا عدا أن هذه التقنية ال تستخدم للقمر 
وهو قريب من األفق خلطورة أشعة ليزر على البشر، ولتشتت األشعة الرادوية بسبب 

 االتصاالت البشرية وغريها من املؤثرات.
 

فلكية يف رصد اهلالل غري ممكن حاليا حسب وخالصة القول: إن االستعانة ابملراصد ال
 اإلمكانيات املوجود عامليا، إال يف حاالت ميكن للعني البشرية أن ترى فيها ببساطة.
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مالحظة: يظن البعض أن املرصد الفلكي البصري ميكنه الرؤية خالل الغيم، وهذا حمال 
ون على القمر علميا. ولكن ميكن الرصد يف نطاقات غري النطاق البصري على أن يك

أجهزة تبث يف هذا اجملال، وهنا يصبح صعبا رصد اهلالل عندما يكون قريبا من األفق 
بسبب التشويش الكبري هناك، ومن املعلوم أن رصد اهلالل يكون عادة وهو قريب من 

 األفق، بعد غروب الشمس.
 

 اخلامتة:
 خلص البحث إىل النقاط التالية:

ية لبداية الشهر اإلسالمي ال تتفق مع أغلب األساليب والتعاريف الفلك -1
 التعريفات الشرعية.

تلك الطرق اليت حتاول أن تتقرب من التعريف الشرعي لبداية الشهر اإلسالمي،  -2
 ال زالت تواجه بعضاً من النواقص يف تعريفات متغرياتـها األولية مثل:

 أ( أثر االنكسار اجلوي بدقة عالية )وهذا من األمور الصعبة جدًا(.
 ( أثر ظاهرة السراب )وهو من األمور الصعبة جدًا(.ب

جـ( املوقع احلقيقي للراصد وارتفاعه عن مستوى سطح البحر )وهذا ممكن لكن  
 كل راصد سُيحسب له وحده(.

املرصد الفلكي البصري ال ميكنه أن يكون بديال منافسا للعني البشرية، بل قد  -3
ل وهو قريب من الشمس، حيث أنه يصبح وابال عليها يف حالة حماولة رؤية اهلال

 لن ميكن رؤية اهلالل هنا، لكن الراصد قد يفقد بصره خالل ثوان.
إن حماولة حل اإلشكال يف احلساابت الفلكية له كثري من املصاحل للمسلمني  -4

 وغريهم، واملسلمون أوىل بذلك، لكن هذا العمل حيتاج جلهد كبري وفريق أكرب.
ا حيب ويرضى، وهو من وراء القصد، وعليه التوكل وهللا أدعو أن يوفق اجلميع مل
 والتوفيق. واحلمد هلل رب العاملني.

 
 AA 1987.- [1] 
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