بسم ﷲ الرحمن الرحيم
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بيان من الفلكيين )وأعضاء اللجنة العلمية( حول رؤية ھالل عيد فطر 1432
ربما لم يشھد أي شھر ھجري فيما مضى أخذا ور ّدا حول صحة رؤية الھالل كما شھد شوال  1432ھذا ،إذ
أعلنت السعودية ومصر والجزائر ثبوت رؤية الھالل يوم اإلثنين  29رمضان  1432ھـ الموافق 29
آب/أغسطس 2011م  ،في الوقت الذي كان فيه  22من الفلكيين المسلمين قد صرحوا في بيان و ّزع قبل ذلك
بأكثر من أسبوع أن مثل تلك الرؤية لن تكون ممكنة ،وكذلك جاءت تصريحات من فلكيين آخرين ،ھيئات
وأفرادأً.
ونرى من واجبنا كفلكيين مسلمين ولجنة علمية من المتخصصين في موضوع الھالل )كثير منا نشر أبحاثا في
المسألة في دوريات عالمية مح ّكمة( ،ومعظمنا أساتذة فلك وباحثون في جامعات ،أن نبيّن الحقائق بھدوء
ووضوح .ونشير أيضا الى أن الھواة في علم الفلك كثيرا ما يملكون خبرات عالية بل ويقومون باكتشافات يحييھا
ويتبناھا المتخصصون ،إذ السماء مفتوحة للجميع ،واألجھزة والتقنيات الجديدة صارت في متناول الكثيرين
بأسعار معقولة ،فال يص ّح وصف الناس بـ"الھواة" تقليالً من شأنھم .ومن باب المسؤولية العلمية واالجتماعية
والدينية ،نرى أنه من واجبنا إيضاح الحقيقة لمن يبحث عنھا ،فرؤية الھالل من منطقتنا العربية يوم االثنين 29
آب  /أغسطس لم تكن ممكنة ،سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.
ونو ّد أن نؤ ّكد أن نقدنا ھو ليس إلعالن العيد ذاته ،فنحن ال يزعجنا كفلكيين أن يكون العيد الثالثاء أو
صة والمخ ّولة والتي تبني قرارھا على رأي فقھي معين .وبالفعل،
األربعاء ،فھذا القرار يعود للمؤسسات المخت ّ
كانت ھناك عدة خيارات أمام الفقھاء والمسؤولين مساء اإلثنين ،كما نبيّن باختصار أدناه ،وإنما اإلشكالية
عندنا وموضع نقدنا ھو أن يعطي بعض الفقھاء والمفتين ألنفسھم صالحية الحكم على الھالل إن كان يُرى أو
ال يُرى ،إذ ھذه مسألة فلكية بحتة .فكما أن الفقھاء ال يسمحون للفلكيين الحكم في ھذا الرأي الشرع ّي أو ذاك،
فإننا ال نفھم كيف يص ّر بعض الفقھاء )في مقاالت موقعة بأسمائھم( على الحكم على الھالل من حيث قابليته
للرؤية!
لنل ّخص سريعا الحقائق الفلكية بالنّسبة لمساء التاسع والعشرين من آب  /أغسطس :في النصف ال ّشمالي من العالم
اإلسالمي )شمال مدينة الرياض تقريبا( ،كان القمر يغرب قبل غروب الشمس .وفي الجزء الجنiوبي ،كiان القمiر
يغرب بعد غروب الشمس بم ّدة ج ّد قصيرة )أقل من  10دقائق ،بل في كثير من األحيiان أقiل مiن  5دقiائق ،علمiا ً
بأن ال ّرقم القياسي العالمي لمكث الھالل المرصود بiالعين المجiردة ھiو  29دقيقiة وبالتلسiكوب ھiو  20دقيقiة( مiا
يعني أن مكث القمر مساء التاسiع والعشiرين لiم يكiن ليسiمح برؤيتiه .ولiم تكiن الرؤيiة ممكنiة بالتلسiكوب إال فiي
أقصى جنوب إفريقيا ،وبالعين المجردة في أقصى جنوب القارة األمريكية فقط.
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وعليه ،فلقد كانت للفقھاء ثالثة خيارات معقولة علميا ً ودينيا ً:
 -1األخذ بوجود القمر )ال برؤية الھالل( في السماء على ارتفاع معيّن ھنiا أو ھنiاك ،والتقريiر بiدخول الشiھر
)شوال( مباشرة )أي يوم  ،(30وھو المبدأ الذي تسير عليه تركيا وماليزيا مثال.
 -2القبول بإمكانيiة الرؤيiة فقiط فiي جنiوب إفريقيiا أو جنiوب القiا ّرة األمريكيiة ) سiوا ًء مiع انتظiار تحقّiق تلiك
الرؤية أو مع عدم انتظارھا ( ،والتقرير بدخول الشھر يوم  ،30وھiو مiا اعتمiده المجلiس األوربiي لإلفتiاء
والبحوث.
 -3االعتماد على الرؤية والشھادة محليا )كما تفعل كثير من الدول( وحينھا ال يكون عيد الفطر لعام  1432ھـ
في الدول اإلسالمية إال يوم  31آب/أغسطس ،وھو ما أعلنته سلطنة ُعمان بشكل ج ّد حضاري قبل أكثر
من أسبوع من الموعد ،وھو ما تسير عليه المملكة المغربية عادة.
أما أن يقرر البعض ّ
أن أي قمر يغرب بعد الشمس ھو قابل للرؤية كھالل ،فھذا تع ﱟد للخبرات والصالحيات
العلمية وضرب بالحائط لمئات األبحاث وآالف األرصاد التي نتحدى أي شخص أن يثبت لنا )بالمرجع( عكسھا.
قال تعالى " َفاسْ أَلُوا أَھْ َل ِّ
ُون" )سورة األنبياء ،آية .(07
الذ ْك ِر إِنْ ُك ْن ُت ْم َال َتعْ لَم َ
أما ما ّ
يشن من حملة إعالمية ضد الفلكيين عموما واالتھامات التي وجھت لھم باتباع الھوى والخرافة ونحو ذلك،
فھي حملة نأسف أن يسير فيھا أي مسلم ،خاصة ذوو العلم والمسؤولية.
وندعو ﷲ أن يلھمنا جميعا رشدنا وأن يرفع أعمالنا ويخدم بنا األمة وصورتھا أمام العالم وأن يل ّم شملنا على
الح ّ
ق.
اللھم قد بلّغنا ،اللھ ّم فاشھد.
الموقعون:
 .1أ.د .نضال ق ّسوم  /أستاذ الفلك في الجامعة األمريكية في الشارقة ورئيس اللجنة العلمية في المشروع
اإلسالمي لرصد األھلة.
 .2د .إلياس محمد فرنيني  /أستاذ الفيزياء والفلك  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة .عضو اللجنة العلمية
في المشروع.
 .3د .ھيمن زين العابدين متولي  /أستاذ الفلك وعلوم الفضاء بكلية العلوم  -جامعة القاھرة – مصر .عضو
اللجنة العلمية في المشروع.
 .4د .صالح الشيذاني  /أستاذ الفلك في جامعة السلطان قابوس – سلطنة عُمان .عضو اللجنة العلمية في
المشروع.
 .5م .محمد شوكت عودة  /عضو اللجنة العلمية في المشروع اإلسالمي لرصد األھلة.
 .6د .محب  9دراني  /خبير فلكي في جامعة كولورادو – الواليات المتحدة .عضو اللجنة العلمية في
المشروع اإلسالمي لرصد األھلة.
 .7السيد جيم ستام  /خبير في رصد األھلة وعضو اللجنة العلمية في المشروع – الواليات المتحدة.
 .8د .خالد بن صالح الزعاق  /مدير مرصد بريدة الفلكي بالسعودية.
 .9أ.د .مسلم شلتوت  /أستاذ الفلك بالمعھد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان – مصر.
 .10أ .سليمان بن ھالل البوسعيدي  /تخصصي فلك  -شؤون البالط السلطاني – سلطنة عُمان.
 .11أ .حسن أحمد الحريري  /رئيس مجموعة دبي للفلك – دولة اإلمارات.
 .12أ .بسمة ذياب  /نائب رئيس الجمعية الفلكية األردنية  -األردن.
 .13د.م .جالل الدين خانجي  /خبير فلك شرعي ومدير جامعة إيبال -حلب  -سوريا.
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.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24

م .عمار بن سالم الرواحي  /الفلكي بوزارة األوقاف والشؤون الدينية – سلطنة عُمان.
أ.د .شرف القضاة  /رئيس قسم أصول الدين في الجامعة األردنية سابقا – األردن.
د .معاوية شداد  /أستاذ الفلك في جامعة الخرطوم – السودان.
د .صبيح الساعدي  /باحث فلكي وخبير بوزارة التربية والتعليم – سلطنة عُمان.
م .محمد سالم البوسعيدي  /خبير فلكي – سلطنة عُمان.
م .علي العمراوي  /مھندس فلكي في وزارة األوقاف المغربية – المملكة المغربية.
أ .عدنان عبدالمنعم قاضي  /باحث في عالقة علم الفلك بالمسائل اإلسالمية  -السعودية.
أ .علي الحجري  /باحث وفلكي بحريني – البحرين.
أ.د .جمال ميموني  /أستاذ الفلك في جامعة قسنطينة – قسنطينة – الجزائر.
م .صخر سيف  /جمعية اإلمارات للفلك وعضو اللجنة الرسمية لتحري الھالل في دولة اإلمارات.
أ.د .علي الطاھر شرف الدين  /مدير معھد السودان للعلوم الطبيعية  -لجنة علوم الفضاء والفلك
واألرصاد الجوية – عضو اللجنة الرسمية لتحري الھالل في السودان.

المشروع اإلسالمي لرصد األھلة
ص.ب - 224 .أبو ظبي  -اإلمارات العربية المتحدة
UAE
ھاتف 00971-50-8215336
فاكس00971-2-6212146 :
http://www.icoproject.org

Islamic Crescents’ Observation Project
 P.O. Box 224 – Abu-DhabiPhone: 00971-50-8215336
Fax: 00971-2-6212146
info@icoproject.org

