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  بسم هللا الرحمن الرحيم

Islamic Crescents’                 مي                                            المشروع ا�س

Observation Project      لرصد ا�ھلة                                                   
 

  

  

  ______________:.Ref                                                                     __أ/08/2011: ا�شارة

  ______________:Date                                                                     09/2011/ 06: التاريخ

 

  1432فطر  عيدحول رؤية ھ�ل ) وأعضاء اللجنة العلمية( الفلكيينبيان من 
  

ھذا، إذ  1432شوال ما شھد صحة رؤية الھل ك ا حولشھر ھجري فيما مضى أخذا وردّ ربما لم يشھد أي  
 29 الموافقھـ  1432رمضان  29ثبوت رؤية الھل يوم ا�ثنين السعودية ومصر والجزائر أعلنت 

ع قبل ذلك صرحوا في بيان وزّ قد من الفلكيين المسلمين   22فيه ، في الوقت الذي كان م 2011أغسطس /آب
، وكذلك جاءت تصريحات من فلكيين آخرين، ھيئات أكثر من أسبوع أن مثل تلك الرؤية لن تكون ممكنةب

  .أً وأفراد

  

كثير منا نشر أبحاثا في (من المتخصصين في موضوع الھل لجنة علمية فلكيين مسلمين وونرى من واجبنا ك
أن نبيّن الحقائق بھدوء  ،عاتجامفي ، ومعظمنا أساتذة فلك وباحثون )مةالمسألة في دوريات عالمية محكّ 

افات يحييھا بل ويقومون باكتش عاليةالى أن الھواة في علم الفلك كثيرا ما يملكون خبرات  أيضاونشير . ووضوح
ي متناول الكثيرين وا�جھزة والتقنيات الجديدة صارت ف ،السماء مفتوحة للجميع إذويتبناھا المتخصصون، 

جتماعية من باب المسؤولية العلمية واcو. تقليً من شأنھم" الھواة"صف الناس بـو ، ف يصحّ بأسعار معقولة
 29طقتنا العربية يوم اcثنين من واجبنا إيضاح الحقيقة لمن يبحث عنھا، فرؤية الھل من منأنه نرى والدينية، 

  . ين المجردة أو باستخدام التلسكوبسواء بالع ،ممكنة لم تكن أغسطس / آب 

  

العيد الث�ثاء أو كفلكيين أن يكون  يزعجناد أن نقدنا ھو ليس �ع�ن العيد ذاته، فنحن � أن نؤكّ  ونودّ 
وبالفعل، . التي تبني قرارھا على رأي فقھي معينلة ووالمخوّ ة مؤسسات المختصّ لل ا.ربعاء، فھذا القرار يعود

وإنما ا�شكالية نبيّن باختصار أدناه،  كانت ھناك عدة خيارات أمام الفقھاء والمسؤولين مساء ا�ثنين، كما
رى أو يُ  الھ�ل إن كان ن .نفسھم ص�حية الحكم علىوالمفتيقھاء فالبعض أن يعطي ھو  نانقدموضع وعندنا 
أو ذاك،  فكما أن الفقھاء � يسمحون للفلكيين الحكم في ھذا الرأي الشرعيّ . ھذه مسألة فلكية بحتةرى، إذ � يُ 

على الحكم على الھ�ل من حيث قابليته ) موقعة بأسمائھم تفي مقا�( بعض الفقھاء يصرّ  نفھم كيف فإننا �
  !للرؤية

  

 العالم من ماليالشّ  النصف في :أغسطس/ من آب  والعشرين التاسع مساءل سبةبالنّ  الفلكية الحقائق سريعا صلنلخّ 

 القمiر كiان الجنiوبي، الجزء وفي. شمسالغروب  قبل يغرب القمر كان ،)الرياض تقريبا شمال مدينة( ا�سمي

علمiاً  ،دقiائق 5ائق، بل في كثير من ا�حيiان أقiل مiن دق 10 من أقل( قصيرة جدّ بعد غروب الشمس بمّدة  يغرب
ا مi) دقيقiة 20 ھiو وبالتلسiكوب دقيقiة 29 ھiو المجiردة بiالعينلمكث الھل المرصود  العالمي القياسي قمالرّ بأن 

 فiي إc بالتلسiكوب ممكنiة الرؤيiة تكiن لiمو. يسiمح برؤيتiهل لiم يكiنالتاسiع والعشiرين يعني أن مكث القمر مساء 

  .فقط ا�مريكية القارة جنوب أقصى في المجردة وبالعين إفريقيا،  أقصى جنوب
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 :ودينياً  علمياً  معقولة خيارات ةثث للفقھاء كانت فلقد وعليه،

 الشiھر بiدخول والتقريiر ،ھنiاك أو ھنiا معيّن ارتفاع ىعل السماء في) ة الھلبرؤي c( القمر بوجود ا�خذ -1

 .مث وماليزيا تركيا عليه تسير الذي المبدأ وھو ،)30 يوم أي( مباشرة) شوال(

تحقiّق تلiك  انتظiار سiواًء مiع ( ا�مريكيiة ةالقiارّ  جنiوب أو إفريقيiا جنiوب فiي فقiط الرؤيiة بإمكانيiة القبول -2
 لnفتiاء ا�وربiي المجلiس اعتمiده مiا وھiو، 30 يوم الشھر بدخول روالتقري ،)عدم انتظارھا مع الرؤية أو 

 .والبحوث

ھـ  1432الفطر لعام  عيد يكون c وحينھا) الدول من كثير تفعل كما( محليا والشھادة الرؤية على اcعتماد -3
 أكثرقبل  حضاري جدّ  بشكل مانعُ  سلطنة أعلنته ما وھو ،أغسطس/آب 31 يوم إcفي الدول ا�سمية 

  .ما تسير عليه المملكة المغربية عادة، وھو الموعد من أسبوع من

  

للخبرات والصحيات  ، فھذا تعدٍّ كھل ھو قابل للرؤيةالشمس يغرب بعد  قمرأي  أما أن يقرر البعض أنّ 
  . ھاعكس) بالمرجع(العلمية وضرب بالحائط لمئات ا�بحاث وآcف ا�رصاد التي نتحدى أي شخص أن يثبت لنا 

ْكِر إِْن ُكْنُتْم َ� َتْعلَُمونَ "ال تعالى ق   ).07آية   ،ا�نبياءسورة " (َفاْسأَلُوا أَْھَل الذ�

  

ذلك،  ع الھوى والخرافة ونحواتھامات التي وجھت لھم باتبعموما واcلفلكيين ضد احملة إعمية  من أما ما يشنّ 
  . ؤوليةفھي حملة نأسف أن يسير فيھا أي مسلم، خاصة ذوو العلم والمس

  

شملنا على  وندعو هللا أن يلھمنا جميعا رشدنا وأن يرفع أعمالنا ويخدم بنا ا�مة وصورتھا أمام العالم وأن يلمّ 
  .الحقّ 

  

  .اشھدف اللھم قد بلّغنا، اللھمّ 

  

 :الموقعون
ع ورئيس اللجنة العلمية في المشروالجامعة ا'مريكية في الشارقة  فيأستاذ الفلك / وم نضال قسّ . د.أ .1

 .ا.س-مي لرصد ا'ھلة

عضو اللجنة العلمية  .جامعة ا.مارات العربية المتحدة -الفلك وفيزياء الأستاذ / إلياس محمد فرنيني . د .2
 .في المشروع

عضو  .مصر –جامعة القاھرة  -الفلك وعلوم الفضاء بكلية العلوم   أستاذ/ ھيمن زين العابدين متولي  .د .3
 .اللجنة العلمية في المشروع

عضو اللجنة العلمية في . سلطنة ُعمان –أستاذ الفلك في جامعة السلطان قابوس / صالح الشيذاني . د .4
 .المشروع

 .عضو اللجنة العلمية في المشروع ا.س-مي لرصد ا'ھلة/ محمد شوكت عودة . م .5

ية في عضو اللجنة العلم. الو�يات المتحدة –خبير فلكي في جامعة كولورادو / محب 9 دراني . د .6
 .المشروع ا.س-مي لرصد ا'ھلة

 .الو�يات المتحدة –خبير في رصد ا'ھلة وعضو اللجنة العلمية في المشروع / السيد جيم ستام  .7

 .مدير مرصد بريدة الفلكي بالسعودية  / خالد بن صالح الزعاق .د .8

 .مصر – بحلوان بالمعھد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقيةالفلك ستاذ أ/ مسلم شلتوت . د.أ .9

  .سلطنة ُعمان – شؤون الب-ط السلطاني -تخصصي فلك /  سليمان بن ھ-ل البوسعيدي. أ .10

 .ا.ماراتدولة  –رئيس مجموعة دبي للفلك / حسن أحمد الحريري  .أ .11

 .ا'ردن -نائب رئيس الجمعية الفلكية ا'ردنية / بسمة ذياب  .أ .12

 .اسوري -حلب  -ر جامعة إيب-ومدي خبير فلك شرعي/ ج-ل الدين خانجي . م.د .13
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 .سلطنة ُعمان – الفلكي بوزارة ا'وقاف والشؤون الدينية/  عمار بن سالم الرواحي. م .14

 .ا'ردن –رئيس قسم أصول الدين في الجامعة ا'ردنية سابقا / شرف القضاة . د.أ .15

 .السودان –جامعة الخرطوم في أستاذ الفلك / معاوية شداد . د .16

 .سلطنة ُعمان – خبير بوزارة التربية والتعليمباحث فلكي و/ صبيح الساعدي . د .17

  .سلطنة ُعمان –خبير فلكي / محمد سالم البوسعيدي . م .18

 .المملكة المغربية – المغربيةوزارة ا'وقاف في مھندس فلكي / علي العمراوي . م .19

 .ديةالسعو -س-مية ا.مسائل بالك لباحث في ع-قة علم الف / عدنان عبدالمنعم قاضي. أ .20

 .البحرين –باحث وفلكي بحريني / علي الحجري . أ .21

 .الجزائر –قسنطينة  – جامعة قسنطينةأستاذ الفلك في / جمال ميموني . د.أ .22

 .ا.ماراتدولة تحري الھ-ل في الرسمية للجنة الجمعية ا.مارات للفلك وعضو / صخر سيف . م .23

لجنة علوم الفضاء والفلك  -الطبيعية  مدير معھد السودان للعلوم/ علي الطاھر شرف الدين . د.أ .24
  .عضو اللجنة الرسمية لتحري الھ-ل في السودان –وا'رصاد الجوية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


