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ية أن الهدف الرئيسي الذي نصبو إليه هو التوصل إلى معيار علمي فلكي موحد لتحديد أمكانية رؤ  
ية لدينامناسباتنا  الهالل الوليد يحظى بتأييد غالبية علماء الفلك وعلماء الدين بغية العمل على توحيـد

ي نان فاإلسالمية المقدسة، كما هو الحال في تحديد بداية شهر ذي الحجة المبارك الذي ال يختلف عليه اث
بل قة من العالم اإلسالمي. أن التوصل إلى مثل هذا المعيار الموحد يتطلب تعاونـا" وجهـودا" علمية مستمر 

ي ت الذلماء الدين وذلك بغيـة تضييق الخالفـات والتفـاو الفلكيين، ويتطلب أيضا" حوارا" متواصال" مع ع
ض ا" بعغالبا" ما يحصل ويصل إلى يومين وفي بعض األحيـان إلى ثالثـة أيام. في هـذه الدراسة نقـدم أيض

 .هـذا الموضوعحول المالحظات والتوصيات 
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 المقدمة:
مــن خــالل تجربتــي الطويلــة فــي مجــال البحــم عــن معــايير علميــة        

ن فلكيــة لرؤيــة الهــالل الوليــد ومقارنــة ذلــك بالرؤيــة الشــرعية الفعليــة بــالعي

ومـــن  ،(1)المقدســـة اإلســـالميةالمناســـبات الدينيـــة  أشـــهرالمجـــردة ألهلـــة 

العليــا لثبــوت الرؤيــة الشــرعية فــي جمهوريــة  خــالل عضــويتي فــي الهيئــة

ــــ ــــدي بعــــض ـم ولحــــ 1990دة مــــن عــــام ـالعــــراق والممت د اآلن. تولــــدت ل

تلقــي  الورقــة علهــاالمالحظــات حــول الموضــوع أود أن أعرضــها فــي هــذه 

فــي  الشــائك وتســهمبعــض الضــوء علــى جــاء مــن جوانــب هــذا الموضــوع 

ايات بعـض األشـهر التي طالما تبـرا لـدت تحديـد بـد مالبساتهحل بعض 

 :، وكما يليةـالمقدس الميةـاإلسبات الدينية ـالخاصة بالمناس

رؤيـة الهـالل  إلمكانيـةمعيار علمـي فلكـي  إليجاد. أن السعي الحثيم  1

ــــــاال لحــــــ ــــــر العصــــــور وال ي ــــــد عب ــــــذي أمت ــــــالعين المجــــــردة وال ــــــد ب د ـالولي

يـه عل واإلجمـاع االتفـاقمعيـار معـين يـتم  إيجـاديثمـر فـي لم  ،(4،3)اآلن

 خاصـة، فلكل معيار مواصفات وجهة نظر علماء وباحثي علم الفلكن م

 . قليل أو كثير عن المعايير األخرتبه قد تختلف ب
* Corresponding author at: Anbar University - College of 

Science, Iraq; 

  

E-mail address: majeedjarad@yahoo.com  

 

أن تطــور هــذه المعــايير بــال شــك قــد يصــل فــي النهايــة إلــى معيــار موحــد 

ـــب أرصـــاد علـــى صـــعيدين  يحظـــى باجمـــاع الفلكيـــين ، إال أن ذلـــك يتطل

األول األرصــــاد الفلكــــي باســــتخدام األجهــــاة للتحقــــق مــــن مقومــــات هــــذا 

مقومــات، تلــك الار ، والثــاني أرصــاد بصــري وبــالعين المجــردة لــدعم المعيــ

انـه قــد يسـتغرق وقتـا"  إال، ونهـدف إليـه نحـن الفلكيـين اوهذا هو ما نصبو 

دنيـا ال يجـوا  ا"هـذا المعيـار حـدودمثـل نأمـل أن يتضـمن طـويال"، ونحـن 

 التناال عنها إلثبات الرؤيـة الفعليـة عنـد األخـذ بشـهادة الشـهود أو الطعـن

 الهيئات العليا لثبـوت الرؤيـة الشـرعية المشـكلة فـيأو لجان البها من قبل 

 غالبية الدول اإلسالمية والعربية.

أن التوصل إلى معيار علمي فلكي دقيـق وموحـد إلثبـات الرؤيـة الشـرعية 

الفعلية لهالل أول الشهر القمري أمــر مرغـوب فيـه ويمثـل الطمـول ويحـل 

، إال أن وجـود مثـل هـذا بالرؤيـة والمراقبـةشـكاالت الخاصـة الكثير مـن اإل

المعيـــار ســـوف يفقـــد هـــذه المناســـبة متعـــة التقصـــي والبحـــم عـــن الهـــالل 

ومحاولــة رؤيتــه بعــد غـــروب شــما اليــوم التاســـع والعشــرون مــن الشـــهر 

 السابق.
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تحديد بـداياتها بشـكل دقيـق  إلىنسعى األشهر القمرية التي  أكثر. أن  2

ا أن نتحقــــق ـدر بنـــــأن األجــــ إال ،كينهـــي أشــــهر رمضــــان وشــــوال المبـــار 

 نير ـوذلك ألهمية تحديد اليوم التاسع والعشعبان ـهر شـة شـأيضا" من بداي

 هر رمضان المبارك في ذلك اليومـهر لغرض مراقبة هالل شـشذا الـهمن 

فـي تحديـد بدايـة شـهر دورا" فـاعال"  -ى أحــدوكما ال يخفـى علـ-الذي له 

أو يــــوم المراقبــــة رعية الفعليــــة ـة الشـــــلرؤيــــألن التحديــــد يــــتم با، رمضــــان

ون يومـا" ، لـذلك ومـن ـدة شـهر شـعبان ثالثــمن خالل أكمـال عـ بانعدامها

ـــة يـــوم التاســـع والعشـــرون مـــن شـــهر  ـــة تحديـــد يـــوم المراقب هنـــا تـــأتي أهمي

تحديــد  فيهــاتم علمنــا بــأن معظــم الحــاالت يــمــا شــعبان بدقــة ، خاصــة أذا 

بســبب الشــهر الســابق ثالثــون يومــا" دة عـ إكمــال بدايـة الشــهر مــن خــالل 

الجويـة أو مواصـفات الهـالل التــي ال تتطـابق مـع أمكانيـة رؤيــة  الظـروف

ـــالعين المجـــردةالهـــالل  جمـــاع الـــدول  .ب ـــد بدايـــة شـــهر شـــعبان وا  أن تحدي

العربية واإلسالمية عليها سوف يخفف ويقلل كثيرا من حاالت االخـتالف 

مباركين الرتبـاط هـذين الشـهرين في تحديد بداية شهري رمضان وشوال ال

 بذلك وبشدة.

. مـــن خـــالل تجربتـــي فـــي الهيئـــة العليـــا لثبـــوت الرؤيـــة الشـــرعية التـــي  3

وجـدت أن غالبيـة النـاا الـذين يهتمـون   ،(5)عـام 15امتدت ألكثـر مـن 

 إلـــىويســـعون بمراقبـــة هـــالل شـــهر رمضـــان وشـــوال المبـــاركين ، يتمنـــون 

ا بدخول الشهر الكريم، أن هـذ اإلسراع يةغبفي يوم المراقبة الرؤية  أثبات

يؤثر تـأثيرا"   -الباحثين عن الهالل-في نفوا هؤالء الراصدين الهاجا 

حصـول نتـائس سـلبية  إلـىيفضي فـي بعـض األحيـان قد ما يهم مكبيرا" عل

جـد أن بعـض النـاا ال يبحثـون عـن الهـالل فحسـب نوغير دقيقـة، كـذلك 

ي دولــة أســالمية يثبــت فيهــا بــل يفتشــون عبــر المحطــات الفضــائية عــن أ

رؤية الهـالل، فيبنـون علـى ذلـك ويتقـدمون للشـهادة علـى الرؤيـة وخاصـة" 

 المطالع . اتحاددة مسألة ـبشو ن يؤيدون ـالذي أولئكلدت بعض 

 أمــال"قــد يتطــوع الــبعض مــن ضــعاف النفــوا للشــهادة لمــا تقــدم  "ضــافةإ

ــيهموقــد يصــغى  المكافــ تالحصــول علــى التكــريم أو مــنهم ب ما أذا يســ، إل

علمنـــا أن مســـألة الـــدخول فـــي العبـــادة أمـــر يمنحـــه الفقهـــاء ورجـــال الـــدين 

بشــــهادة شــــخو واحــــد أو  االكتفــــاء إلــــىبعــــض التســــهيالت ممــــا يــــؤدي 

 فقط .  شخصين

لهــذا نجــد حصــول اختالفــات كثيــرة فــي تحديــد بدايــة الشــهر لــدت بعــض 

هـذا الجانـب الدول اإلسالمية ويدعم ذلك بقوة التشـدد الـديني والفقهـي فـي 

، وعــدم اكتــرام بعــض هيئــات ثبــوت الرؤيــة بالحســابات الفلكيــة العلميــة 

وعدم االستئناا بها حيم قد يحصل أثبـات رؤيـة الهـالل ودخـول الشـهر 

د وفقـــا" للحســـاب الفلكـــي ـالكـــريم وهـــالل ذلـــك الشـــهر لـــم يولـــد أصـــال" بعـــ

يـــا" العلمـــي الـــدقيق وهـــم يعلمـــون علـــم اليقـــين بـــأن والدة الهـــالل أمـــر قطع

 وليا أمرا ظنيا" وأن والدته حادثة عالمية وليست محلية .

فـــي أثبـــات رؤيـــة هـــالل شـــهر ذي الحجــــة  اخـــتالف. ال يحصـــل أي  4

مركايــة هــذا  إلــى، وذلــك يعــود وكمــا يعلــم الجميــع اإلطــالقالمبــارك علــى 

األمـر أي أنــه منــوط بالمملكــة العربيــة الســعودية وحــدها ممــا يســاعد علــى 

لهـذا يجـدر بنـا أن  .واإلسـالميةدت كل الـدول العربيـة توحيد موعد الحس ل

نتخــذ ذلــك المــنهس أســلوبا" لضــمان توحيــد بدايــة شــهري رمضــان وشــوال 

المباركين وهذا يتطلـب إجمـاع األمـة اإلسـالمية حـول هـذا الموضـوع كمـا 

أجمعــت علــى بدايــة شــهر ذي الحجــة المبــارك ولــيا الحــس بــأكثر أهميــة 

  .من الصيام

روف الجوية التي تحـيط بالرؤيـة قـديما ظال إلىهنا  إلشارةامن  . ال بد 5

روف وبشــكل عــام مــن معوقــات للرؤيــة ظــوحــديثا" ، ومــا طــرأ علــى هــذه ال

ومظـــــاهر الشــــديد التلــــوم البيئـــــي الكهربائيــــة و  اإلضـــــاءة انتشــــاربســــبب 

واألجسـام الطــائرة ة الحـراري وامـتالء الســماء باألقمـار الصـناعي بـااتاالح

يهــا الضــوء فيتــوهم الــبعض برؤيــة الهــالل أو قــد تمنــع التــي قــد يــنعكا عل

صــفاء الجــو . هــذه  النعــدامهــذه العوامــل أمكانيــة الرؤيــة بــالعين المجــردة 
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على حساب الفلكي النقطة يجب أن تؤخذ بالحسبان لغرض دعم المعيار 

نجــد أن الكثيــر مــن بــدايات  ســابقالجــدول الفــي  الرؤيــة بــالعين المجــردة.

لمبـــاركين التـــي تمـــت بثبـــوت الرؤيـــة الشـــرعية ال أشـــهر رمضـــان وشـــوال ا

الهــالل مــع أي مــن المعــايير الفلكيــة أمكانيــة رؤيــة تتفــق فيهــا مواصــفات 

ـــة المعروفـــة ـــم يولـــد هاللهـــا فلكيـــا" . العلمي ـــل توجــــد بعـــض األشـــهر ل ال ب

وعلميـــا" أو أن الهـــالل يغـــرب قبـــل الشـــما وقـــد تـــم أثبـــات رؤيـــة هاللهـــا 

مثل هذه الرؤت ويضع الكثير من عالمـات شرعا"، مما يثير الشكوك في 

االستفهام حولها خاصة" إذا ما علمنا بأن والدة الهالل أمر قطعيا" وليا 

(، وأن هـذه الــوالدة حادثـة عالميـة تحــدم 6ظنيـا" كمـا يعرفـه فقهــاء األمـة)

 على كل العالم بنفا الوقت وليست حادثة محلية.

 (8،7،2) :على الجدول مالحظات
 لهالل بالساعاتع = عمر ا    *

 أ = ارتفاع الهالل عن األفق بالدرجات     
 ب = البعد الااوي للهالل عن الشما بالدرجات    
 م = مكم الهالل بالدقائق    
 سـاعة الوالدة: بالتوقيت المحلي للعراق    
 كمال عدةإالشهر المراقبة قبل يوم وكان كانت ثبتت قبل =     
حصـلت  لـةحا 12د أن هنالـك أكثـر مـن ـمن خـالل الجـدول أعـاله نجـ   

رعية بـالعين المجـــردة وهـي تتنـاقض مــع أبســط وأكثــر ـفيهـا ثبـوت رؤيــة شـ

 اهال" في مجال أمكانية الرؤية، وهـذا يشـكل أكثـر مـنـعايير الفلكية تسمال

 ة.ـحال 34من الحاالت التي شملها الجدول والبالغة  35%

د ـد بعــلـم يولـفيهـا بعض الحاالت يكون الهـالل  هـذا وأن األكثر غرابة أن

أو أنـــه تحـــت األفـــق أي انـــه يغــــرب قبـــل العلمـــي ا" للحســـاب الفلكـــي ـوفقـــ

د تمــت ثبــوت الرؤيــة الشــرعية بــالعين المجــردة. أن مثــل هــذه ـوقــالشــما 

الحاالت تتطلب وقفة جدية ومناقشة دقيقـة ومستفيضـة وحـوار موسـع مـع 

 امن التطور والتكنولوجيا المتقدمة. علماء الدين، خاصة ونحن نعيش

 
 

 المناقشة:
في إعالن دخول الشـهر فتتبعهـا  بعض الدول اإلسالميةكثيرا" ما تتعجـل 

ـــك أخـــرتدول  ـــين لهـــا الخطـــأ واضـــحا" و  ،فـــي ذل ـــان يتب فـــي بعـــض األحي

ـــتتخلـــف بينمـــا ع الكفارة.ـدفـــضـــطر إلـــى فت عـــن غالبيـــة دول  دولبعـــض ال

من النـادر  وع.ـر بيوم أو يومين عن الجميالعالم العربي واإلسالمي فتتأخ

الشــهر  وم واحـــد لــدخولـالمي فــي يـــجـــدا" أن يتوحـــد العــالم العربــي واإلســ

د أن ـنجـالسـابقة مـن خـالل المالحظـات .الحالـة لم تحصل منـذ امنوهذه 

توحيـــد بدايـــة شـــهري رمضـــان وشـــوال المبـــاركين قـــد أصـــب  العمـــل علـــى 

التأكيـــد علــى ضـــرورة  الضــروري   لـــذا مــن قبــلأكثــر مـــن ذي  ا"ضــروري

عليـه  ( واالتفـاقتحديد يوم المراقبة ) التاسع والعشرون مـن شـهر شـعبان 

بـذلك قبل مدة طويلة من بدايـة شـهر رمضـان المبـارك وضـرورة أن تلتـام 

إذ أن تحديــد يــوم التاســع والعشــرون مــن الشــهر أســهل  اإلســالمية الــدول

 االخــتالفتحديــد ســوف يقلــو بكثيــر مــن تحديــد بدايــة الشــهر. أن هــذا ال

يــوم واحــد فقــط بــين مختلــف الــدول  إلــىوشــوال  رمضــان يفـي بدايــة شــهر 

التي تلتام بيوم المراقبة الموحـد ألن ثبـوت بـدء الشـهر  واإلسالميةالعربية 

 إلــىيصــار نقتــرل أن  كمــا العــدة. باكمــاليكــون أمــا بالرؤيــة الشــرعية أو 

يكـــون  وت الرؤيـــة الشـــرعيةة عليـــا لثبـــأو هيئـــة مركايـــة عليـــا تشـــكيل لجنـــ

مقرهــا مكــة المكرمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ينــاط بهــا تحديــد يــوم 

المقدسـة  اإلسالميةالمراقبة وبداية األشهر القمرية ذات المناسبات الدينية 

ثالثـة  إلـىعضـوين  سـمىي و. واإلسـالميةتشارك فيها كـل الـدول العربيـة 

ا لثبـوت الرؤيـة الشـرعية المشـكلة العليـأعضاء أحدهما فلكي مـن الهيئـات 

تعقـد و  المركايـة ليكونـوا أعضـاء فـي اللجنـة واإلسـالميةفي الدول العربيـة 

وم ـتق بعـد أنة مكة المكرمة ـعة في مدينـمؤتمرا" أو ندوة موساللجنة  هـذه 

ر لهــا ـة التــي تتوافـــواألنوائيــ والرصــديةبجمــع كــل البيانــات الفلكيــة العلميــة 

وبالتنسـيق مـع  ،ة ومواصفات الهالل فـي مسـاء ذلـك اليـوموم المراقبـعن ي

لغرض توحيـد يـوم  واإلسالميةالهيئات واللجان المشكلة في الدول العربية 
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ومراصـــــد األهلـــــة بلجـــــان األرصـــــاد والمشـــــاهدة  باالســـــتعانةبـــــدء الشـــــهر 

، ســـــيما وأن األخـــــرت اإلســـــالميةوفـــــي الـــــدول  الموجـــــودة فـــــي الســـــعودية

يعة تحقــق ذلـك وبســهولة. تعلـن اللجنــة المركايــة الحاليــة السـر  االتصـاالت

بيــان موحــد تلتــام بــه كــل  المكرمــة( )مكــةالمجتمعــة فــي الســعودية  عليــاال

لتوحيد بدء شهر رمضان المبارك وكذلك الحال  واإلسالميةالدول العربية 

ــــى الجميــــع مــــن خــــالل المحطــــات  شــــوال المبــــاركمــــع شــــهر  ــــن عل ويعل

المركايــة العليـا ماليـا" ومعنويـا" مـن قبــل  الفضـائية المختلفـة. تـدعم اللجنـة

ة المركايــة العليــا ـيمكــن للجنــو  المشــاركة فيهــا. واإلســالميةالــدول العربيــة 

ويمكنهـا  اإلسالميةوالتنسيق مع مشاريع رصد األهلة في الدول  االستفادة

 بـاإلدالءالفلكيين والفقهاء من رجال الـدين الـذين يرغبـون  ب راء االستئناا

، كما تقـوم هـذه اللجنـة بعقـد النـدوات أو المـؤتمرات هذا الصددبدلوهم في 
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 هــ  1425 – 1408رمضان وشوال المباركين لألعوام من  هريجدول المالحظات العامة عن مواصفات ورؤية هالل ش

 السـنة

 هــ

الشــهر 

 المبارك

 والدة الهــــالل فقـــــــا"

 للحســــــاب الفــلكـــي

 سـاعـة

 الـوالدة *
 يــوم المراقبــة

مواصفـات  الهــالل يوم المراقبــة 

 فلكيــا

الرؤيـــة 

 الشرعية

 م ب أ   ع اريــخالتــ س د التاريخ اليوم

1408 
 ثبتت  10 3 2 3 16/4/1988 16 1 16/4/1988 السبت رمضان

 ثبتت قبل 53 10 9 17 16/5/1988 2 11 16/5/1988 * االثنين شــوال

1409 
 ثبتت 38 8 7 11 6/4/1989 7 33 6/4/1989 الخميس رمضان

 ثبتت 20 5 3 4 5/5/1989 15 47 5/5/1989 الجمعة شــوال

1410 
 ثبتت  57 12 11 19 27/3/1990 22 49 26/3/1990 االثنين رمضان

 ثبتت 39 8 7 11 25/4/1990 8 29 25/4/1990 األربعاء شــوال

1411 
 ثبتت 14 6 3 7 16/3/1991 11 12 16/3/1991 السبت رمضان

 ثبتت 57 12 11 19 15/4/1991 23 39 14/4/1991 األحد شــوال

1412 
 ثبتت 1 4 0 1 4/3/1992 16 23 4/3/1992 األربعاء رمضان

 ثبتت 26 7 5 10 3/4/1992 9 2 3/4/1992 الجمعة شــوال

1413 
 ثبتت 5 5 1 2 21/2/1993 16 6 21/2/1993 األحد رمضان

 ثبتت 21 6 3 7 23/3/1993 10 15 23/3/1993 الثالثاء شــوال

1414 
 بتتث 2 4 1 1 10/2/1994 17 31 10/2/1994 الخميس رمضان

 ثبتت 15 5 3 8 12/3/1994 10 6 12/3/1994 السبت شــوال

1415 
 ثبتت 41 10 8 15 31/1/1995 1 49 31/1/1995 الثالثاء * رمضان

 ثبتت 5 4 1 3 1/3/1995 14 49 1/3/1995 األربعاء شــوال

1416 
 ثبتت 6 5 2 2 20/1/1996 15 51 20/1/1996 السبت رمضان

 لم ثبتت 0 0 0 0 18/2/1996 2 31 19/2/1996 * االثنين شــوال

1417 
 ثبتت 32 7 6 9 9/1/1997 7 25 9/1/1997 الخميس رمضان

 لم تثبت 0 3 0 0 7/2/1997 18 7 7/2/1997 الجمعة شــوال

1418 
 ثبتت قبل 57 11 10 21 30/12/1997 19 56 29/12/1997 االثنين رمضان

 ثبتت 28 5 4 8 28/1/1998 9 1 28/1/1998 األربعاء شــوال

1419 
 ثبتت 37 8 7 15 19/12/1998 1 43 19/12/1998 السبت * رمضان

 تثبت 0 2 0 0 17/1/1999 18 47 17/1/1999 األحد شــوال

1420 
 ثبتت قبل 33 7 6 15 8/12/1999 1 32 8/12/1999 األربعاء*  رمضان

 لم ثبتت 0 0 0 0 6/1/2000 21 14 6/1/2000 الخميس شــوال
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 السـنة

 هــ

الشــهر 

 المبارك

 والدة الهــــالل فقـــــــا"

 للحســــــاب الفــلكـــي

 سـاعـة

 الـوالدة *
 يــوم المراقبــة

مواصفـات  الهــالل يوم المراقبــة 

 فلكيــا

الرؤيـــة 

 الشرعية

 م ب أ   ع التــاريــخ س د التاريخ اليوم

1421 
 ثبتت 33 7 6 14 26/11/2000 2 11 26/11/2000 األحد * رمضان

 لم تثبت 0 0 0 0 25/12/2000 20 22 25/12/2000 الثالثاء شــوال

1422 
 ثبتت 20 5 3 7 15/11/2001 9 40 15/11/2001 الخميس رمضان

 لم تثبت 0 0 0 0 14/12/2001 23 48 14/12/2001 الجمعة شــوال

1423 
 لم تثبت 0 0 0 0 4/11/2002 23 24 4/11/2002 االثنين رمضان

 ثبتت 6 5 1 6 4/12/2002 10 35 4/12/2002 األربعاء شــوال

1424 
 ثبتت 4 0 1 2 25/10/2003 15 49 25/10/2003 السبت رمضان

 ثبتت قبل 21 9 4 17 24/11/2003 2 58 24/11/2003 * االثنين شــوال

1425 
 تثبت 14 0 3 12 14/10/2004 5 46 14/10/2004 الخميس رمضان

 لم تثبت 0 6 0 0 12/11/2004 17 25 12/11/2004 الجمعة شــوال
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Abstract: 

 The main goal to which we aspire is to reach a unified scientific astronomical criteria in order to determine 

the possibility of a sighting of the crescent newborn which support by the majority of astronomers and scholars of 

religion in order to work on the standardization of our events Islamic religious sites, as is the case in determining the 

beginning of the holy month of Dhul Hijjah, which does not differ by two in the Islamic world. To reach such criteria  

requires cooperation between  the scientific astronomers and the  religious scholars in order to narrow the differences 

and inequalities that often happening. The differences could be two days and in some cases three days. In this study 

we offer some observations and recommendations on this subject. 

 


