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يف رؤية أ�ه� الرشعية

 بقلم

نزار حممود قاسم الشيخ. د

����� ��� 	
� ������

� �� ����� ����� ����� ����� ���

==========================================================

 



  املؤمتر الدويل الثاني يف تاريخ العلوم عند العرب واملسلمني
  الشــــارقة–جامعة الشارقة 

òîÇ‹“Ûa@òÜçþa@òíúŠ@À@òîØÜÐÛa@�Ãbä¾a@Šë†  

==========================================================  

  

dr.nezar  

البحث   توفيةلم أستطع فال يزال بحاجة لمزيد من البحث والتأني، 

كامل استحقاقه، لبعدي عن أخبار التجربة العملية فيه، لكن أسأل اهللا أن يكون هذا البحث 
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  �ر���

nezar.alshiekh@gmail.com: إ���ل 

nezaralsheikh@gmail.com  

ال يزال بحاجة لمزيد من البحث والتأني،  ملحظ هذا البحث

كامل استحقاقه، لبعدي عن أخبار التجربة العملية فيه، لكن أسأل اهللا أن يكون هذا البحث 

  .  موضوعنقطة انطالقة للمهتمين في هذا ال
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أبَلَغ احلمِد وأكمَله وأعظَمُه وأَمتُه وأمشَلُه، وأُثـْنِـي عليه َأَجل الثناء 

إن خياَر عباِد اِهللا تـََعاىل الذيَن 
.  

اليت هلا تعلق و ة السابقة إىل تعلم الظواهر الفلكية 
، ما ارتبط ا من واجب؛ ألا أسباب تدل على دخول 

وال يصح أداؤها إال بعد وجود سببها، هذا ومن أهم تلك الظواهر هي دورة القمر 
ها كما هو ج وغري حول األرض، إذ من خالهلا يعلم دخول شهر رمضان وأشهر احل

لدخول األهلة ال تقتصر على املراقبة العادية 
من تقنية التصنيع إىل تقنية ملعرفة دخول الشهر، بل تشمل كل باحث جيتهد 

وارتقت كثري  ،ص مبعرفة اهلالل
ر  ادو أله  تصار ساهم هذا يف حتري اهلالل، و 

ســــنن ، ..))هــــذا إســــناد صــــحيح : ((
رواه الطرباين يف الكبـري والبـزار ورجالـه موثقـون 
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  : مقدمة
�m: احلمد هللا القائل �¡���� � �~¢

§..¨�����Àl ]البقرة.[ 

أبَلَغ احلمِد وأكمَله وأعظَمُه وأَمتُه وأمشَلُه، وأُثـْنِـي عليه َأَجل الثناء  أمحده
  .وأعظمه

إن خياَر عباِد اِهللا تـََعاىل الذيَن : ((وأصلي وأسلم على سيدنا حممد القائل
.)١())يـُرَاُعوَن الشمَس والقمَر والنُجوَم واَألِظلة ِلذِْكِر اهللاِ 

ة السابقة إىل تعلم الظواهر الفلكية وبعد فقد ندبت األدل
؛ ألا أسباب تدل على دخول ، ومعرفة األوقاتبالعبادات

وال يصح أداؤها إال بعد وجود سببها، هذا ومن أهم تلك الظواهر هي دورة القمر 
حول األرض، إذ من خالهلا يعلم دخول شهر رمضان وأشهر احل

  .مبني يف اآلية
لدخول األهلة ال تقتصر على املراقبة العادية مراعاة الشمس والقمر فضيلة و 
ملعرفة دخول الشهر، بل تشمل كل باحث جيتهد  هالل

  . االستخدام
ص مبعرفة اهلاللتفيما خيتطور علم الفلك  وبفضل تلك التقنية

ساهم هذا يف حتري اهلالل، و مما من حساباته من الظن إىل اليقني، 
                                                           

: ((قــــال احلــــاكم ،١٦٣، رقــــم١/١١٥املســــتدرك علــــى الصــــحيحني 
رواه الطرباين يف الكبـري والبـزار ورجالـه موثقـون : ((قال اهليثمي ،١٦٥٦،  رقم ١/٣٧٩البيهقي الكربى 

  .١/٣٢٧جممع الزوائد )). لكنه معلول

==========================================================

مقدمة

§

وأعظمه

يـُرَاُعوَن الشمَس والقمَر والنُجوَم واَألِظلة ِلذِْكِر اهللاِ 

بالعبادات
وال يصح أداؤها إال بعد وجود سببها، هذا ومن أهم تلك الظواهر هي دورة القمر 

حول األرض، إذ من خالهلا يعلم دخول شهر رمضان وأشهر احل
مبني يف اآلية

هالللل
االستخدام

من حساباته من الظن إىل اليقني، 
                  

املســــتدرك علــــى الصــــحيحني ) ١(
البيهقي الكربى 

لكنه معلول
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فمما ال شك فيه أن أدوات الرصد الفلكية بلغت مبلغًا عظيمًا يف التطور 
والتقدم عما كانت عليه سابقاً، مما دعا إىل إثبات نظريات ونفي نظريات  وتصحيح 

املناظري الفلكية فقد كان هلا دور هام : 
من احلكم الشرعي، نظرًا للقاعدة الشرعية 

  . أن اهللا تعاىل كما تعبدنا بالشرائع تعبدنا بالوسائل
والذي يعنينا من مجلة التقنيات تلك املناظري اليت تطورت بشكل مذهل حىت 

  .صار بإمكان أحد أشكاهلا رؤية اهلالل اراً جراء جتميع مئات من الصور له
ع من استخدام أشكال تلك املناظري؟ وهل الرؤية معتربة 

  من خالهلا؟ أم أنه ال بد من االعتماد على العني اردة يف مراقبة اهلالل؟
املؤمتر الثاين لتاريخ العلوم عند فجاء هذا البحث تلبية للدعوة للمشاركة يف 

األوائل وأثرها يف إبداعات العلماء العرب واملسلمني 
  ،  والذي تستضيفه جامعة الشارقة مشكورة  
  .))دور املناظري الفلكية يف رؤية األهلة الشرعية

سهامات العلماء العرب ويندرج هذا البحث حتت احملور الثاين والذي بعنوان إ
واجلو واألجهزة واملراصد الفلكية والتطبيقات 

من وقد تم بفضل اهللا تعالى قبول هذا البحث 
فأسأل اهللا القبول لي ولجميع  هلتقديمه في
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  .التأكد من أقوال شهود اهلالل كثرية ومنها
فمما ال شك فيه أن أدوات الرصد الفلكية بلغت مبلغًا عظيمًا يف التطور 
والتقدم عما كانت عليه سابقاً، مما دعا إىل إثبات نظريات ونفي نظريات  وتصحيح 

: أخطاء، وإن من بني تلك األدوات الرصدية
من احلكم الشرعي، نظرًا للقاعدة الشرعية  اً يف مراقبة األهلة، وبالتايل صارت جزء

أن اهللا تعاىل كما تعبدنا بالشرائع تعبدنا بالوسائل: املقررة
والذي يعنينا من مجلة التقنيات تلك املناظري اليت تطورت بشكل مذهل حىت 

صار بإمكان أحد أشكاهلا رؤية اهلالل اراً جراء جتميع مئات من الصور له
ع من استخدام أشكال تلك املناظري؟ وهل الرؤية معتربة فما هو موقف الشر 

من خالهلا؟ أم أنه ال بد من االعتماد على العني اردة يف مراقبة اهلالل؟
فجاء هذا البحث تلبية للدعوة للمشاركة يف  

إبداعات العلماء العرب واملسلمني : حتت عنوان العرب واملسلمني
،  والذي تستضيفه جامعة الشارقة مشكورة  التقدم العلمي والتكنولوجي
دور املناظري الفلكية يف رؤية األهلة الشرعية((ومسيت هذا البحث بـ

ويندرج هذا البحث حتت احملور الثاين والذي بعنوان إ
واجلو واألجهزة واملراصد الفلكية والتطبيقات  علوم الفلك والكون[:واملسلمني يف

وقد تم بفضل اهللا تعالى قبول هذا البحث ، ]اإلسالمية الفلكية يف الشريعة
لتقديمه فيلجنة تحكيم البحوث للمؤتمر، 

  .المسلمين
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معىن األهلة الشرعية ووجوب العمل ا يف العبادات 

وأهم مميزات املراصد الفلكية ) 

    .ها يف مراقبة اهلاللأنواع املناظري اليت ميكن االعتماد علي
  .ناظري الفلكية يف مراقبة اهلالل

  .حكم رؤية اهلالل من املنظار دون العني اردة
  .واهللا تعاىل أسأله التوفيق والسداد إنه على ما يشاء قدير وباإلجابة جدير
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  :ستة مطالبويقوم هذا البحث على هذا 
معىن األهلة الشرعية ووجوب العمل ا يف العبادات : األول المطلب  

 .واملعامالت

 .شروط إهالل اهلالل: المطلب الثاني  

) التلسكوب(تعريف املناظري : المطلب الثالث  
   .يف رؤية األهلة) التلسكوبات

أنواع املناظري اليت ميكن االعتماد علي: المطلب الرابع  
ناظري الفلكية يف مراقبة اهلاللأخطاء امل: المطلب الخامس

حكم رؤية اهلالل من املنظار دون العني اردة: المطلب السادس 
واهللا تعاىل أسأله التوفيق والسداد إنه على ما يشاء قدير وباإلجابة جدير

  
  
  
  
  
  
  
  
  

==========================================================

واملعامالت

التلسكوبات(
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يف  ووجوب العمل بهامعىن األهلة الشرعية 

¡������~¢��§��¦��¥��¤��£¨��
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قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال
َجَعل اُهللا اَألِهلة مواقيَت للناِس، فصوموا ِلُرْؤيَِتِه وأفطروا 

)١(.  
لشرعية عالمات على دلت األدلة السابقة على أن اهللا تعاىل نصب األهلة ا
  .دخول الشهور الشرعية، فجعلها مواقيت لعبادام ومعامالم
د بع ،)٢(برؤية اهلالل حسب منطوق احلديث

اهلالل فإن مل يـَُر  ،من مساء يوم التاسع والعشرين من الشهر القمري
 ثالثني يوماً، حيث ال تُعترب  الشهر يُعد

، ووافـــق الـــذهيب احلـــاكم رمحهمـــا اهللا علـــى تصـــحيح احلـــديث، وأخرجـــه البيهقـــي يف 

  .٣/٩١التذكرة احلمدونية، حملمد بن احلسن بن حممد بن علي بن محدون 

واٌء كـان رمضـاَن أو إذا تعذرت الرؤية بأن حال بيننا وبني اهلالل غيم أمتمنا عدة الشهر ثالثـني يومـاً سـ
غــريه، وــذا قــال مجهــور الفقهــاء مــن احلنفيــة واملالكيــة والشــافعية، وقــال احلنابلــة كقــول اجلمهــور إال يف 
 ِة رمضـان، وهـذا يـوم شـكهالل رمضان إذا حال دون رؤيته غمام وحنوه، فإنه جيب صيام هذا اليوم بِِني

  .بلة
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معىن األهلة الشرعية : املطلب األول
  .العبادات واملعامالت
�:قال اهللا عز وجل �m� �¡������~

´��³� � � � �²� �±� �°��¯� �®��¬� �«� � � � � �ª� �©
º��¹��¸»��À��¿���¾��½��¼

عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال وعن
َجَعل اُهللا اَألِهلة مواقيَت للناِس، فصوموا ِلُرْؤيَِتِه وأفطروا : ((وعلى آله وسلم

())لرؤيته، فإن ُغم عليكم فـَُعدوا ثالثيَن يوماً 

دلت األدلة السابقة على أن اهللا تعاىل نصب األهلة ا
دخول الشهور الشرعية، فجعلها مواقيت لعبادام ومعامالم

حسب منطوق احلديثاجلديد  يتحدد دخول الشهرو 
من مساء يوم التاسع والعشرين من الشهر القمري غروب الشمس

الشهر يُعد فإن هذا ، )٣(حال بيننا وبني اهلالل غيمأو 

                                                           

، ووافـــق الـــذهيب احلـــاكم رمحهمـــا اهللا علـــى تصـــحيح احلـــديث، وأخرجـــه البيهقـــي يف ١/٤٢٣املســـتدرك ) ١(
  .٤/٢٠٥السنن الكربى 

التذكرة احلمدونية، حملمد بن احلسن بن حممد بن علي بن محدون ) ٢(
إذا تعذرت الرؤية بأن حال بيننا وبني اهلالل غيم أمتمنا عدة الشهر ثالثـني يومـاً سـ) ٣(

غــريه، وــذا قــال مجهــور الفقهــاء مــن احلنفيــة واملالكيــة والشــافعية، وقــال احلنابلــة كقــول اجلمهــور إال يف 
 ِة رمضـان، وهـذا يـوم شـكهالل رمضان إذا حال دون رؤيته غمام وحنوه، فإنه جيب صيام هذا اليوم بِِني

بلةعند اجلمهور ال جيوز صومه، وجيب صومه عند احلنا
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الكسور يف الشهور الشرعية، وال يهم ِكبَـُر اهلالِل يف اليوم التايل الحتمال تولده بعد 

اهلالل الذي شأنه أن يدور دورة من حني يُِهل إىل 

) أو التقدير الزماين(باألخذ باملدد 
كالبلوغ (، وفقه األسرة  ..)كالصوم واحلج والزكاة

والسياسة الشرعية ..) كالبيوع والسلم، واإلجارة

، وهو واحلكمة يف هذا الشأن أن عالمات التقومي القمري ظاهرة للعاملِ 
ويسرية على األمي، خبالف التقومي الشمسي، فال يعرفه إال القليل من 

��¯��®��¬��«�� � �ª��©��¨��§

¼���»��º��¹��¸½����¾

¾��¿�����m���À:، وقال أيضاً 

استهل الصيب إذا صاح حني تضعه أمه، ومنه إهالل احملرم باحلج 
  .٩٨٢، يراجع الكليات أليب البقاء ص

  .هو معرفة زمان سري النجوم والكواكب ومكان سريها

املؤمتر الدويل الثاني يف تاريخ العلوم عند العرب واملسلمني    
الشــــارقة–جامعة الشارقة  -م ١١/١٢/٢٠١٤-٨

òîÇ‹“Ûa@òÜçþa@òíúŠ@À@òîØÜÐÛa@�Ãbä¾a@Šë†
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الكسور يف الشهور الشرعية، وال يهم ِكبَـُر اهلالِل يف اليوم التايل الحتمال تولده بعد 
  .مغيب الشمس

اهلالل الذي شأنه أن يدور دورة من حني يُِهل إىل : الشهر: ((قال املناوي رمحه اهللا
  .)١())كامالً   أن يُِهل ثانياً، سواء كان ناقصاً أم

باألخذ باملدد تتابع عمل األمة  السابقة اآليةعمًال بو   
كالصوم واحلج والزكاة(العبادات  يفمببدأ الشهر الشرعي 

كالبيوع والسلم، واإلجارة(، واملعامالت ..)والطالق والعدة
  .وغريها) كالصلح واألمان

واحلكمة يف هذا الشأن أن عالمات التقومي القمري ظاهرة للعاملِ   
ويسرية على األمي، خبالف التقومي الشمسي، فال يعرفه إال القليل من  ،اإلهالل

��»��¬��®��¯���m: قال اهللا تعاىلالناس؛  � �ª��©��¨��§

´���� �³��²��±��°µ���¶�¼���»��º��¹��¸

��Â��Á���À���¿l ]وقال أيضاً  ]يونس ،

��Å��Ä����������Ã��Â���Ál ]يس.[  

                                                           

استهل الصيب إذا صاح حني تضعه أمه، ومنه إهالل احملرم باحلج : الصوت، ومنه يقال: أصل اإلهالل
، يراجع الكليات أليب البقاء ص٤٤٠التوفيق على مهمات التعاريف ص. إذا لىب

هو معرفة زمان سري النجوم والكواكب ومكان سريها: احلساب الفلكي: تعريف

==========================================================

الكسور يف الشهور الشرعية، وال يهم ِكبَـُر اهلالِل يف اليوم التايل الحتمال تولده بعد 
مغيب الشمس

أن يُِهل ثانياً، سواء كان ناقصاً أم
  

مببدأ الشهر الشرعي 
والطالق والعدة

كالصلح واألمان(
   

اإلهالل

الناس؛ 

´�����³��²��±��°

��Â��Á���À���¿

��Å��Ä����������Ã��Â���Á

                  

أصل اإلهالل) ١(
إذا لىب

تعريف 

 



  املؤمتر الدويل الثاني يف تاريخ العلوم عند العرب واملسلمني
  الشــــارقة–جامعة الشارقة 

òîÇ‹“Ûa@òÜçþa@òíúŠ@À@òîØÜÐÛa@�Ãbä¾a@Šë†  
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وهذه ، طلق لفظ الشهر يف عرف الشرع فإمنا يقع على الشهور القمرية
كيفية الدخول فيها واخلروج   الشهور حدها الشارع بأحكام عدة؛ ليعرف املسلم

كالشهر القمري الحقيقي للشهور غري الشرعية، 
وهو الفرتة الزمنية اليت تنقضي من اجتماع الشمس والقمر يف الفلك، 

ويعتمد على زمن االقرتان الوسطي بني 
  .الشمس والقمر جلميع األشهر على مدار السنة القمرية

تكون األشهر الفردية من السنة  بحيث
ثالثني يوماً، واألشهر الزوجية تسعة وعشرين يوماً، مث يضاف اليوم الزائد يف 

إىل شهر ذي احلجة،  –نوات مرةوحيدث ذلك كل ثالث س
  .وعلى هذا يكون شهر ذي احلجة ثالثني يوماً يف السنوات الكبيسة

وهو املدة الالزمة لكي ينتقل القمر بالنسبة إىل 
  .)١(جنم معني، مث يعود مرة أخرى إىل نفس املكان

، ٢٤انظر هذا املوضوع مفصالً يف دوريت الشمس والقمر وتعيني أوائل الشهور حلسني كمال الدين ص
، كشـاف اصــطالحات الفنـون والعلـوم للتهــانوي ١١١

املؤمتر الدويل الثاني يف تاريخ العلوم عند العرب واملسلمني    
جامعة الشارقة  -م ١١/١٢/٢٠١٤-٨

òîÇ‹“Ûa@òÜçþa@òíúŠ@À@òîØÜÐÛa@�Ãbä¾a@Šë†
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طلق لفظ الشهر يف عرف الشرع فإمنا يقع على الشهور القمريةوإذا أُ 
الشهور حدها الشارع بأحكام عدة؛ ليعرف املسلم

  .منها
للشهور غري الشرعية،  أخرى تعاريفوهناك  

وهو الفرتة الزمنية اليت تنقضي من اجتماع الشمس والقمر يف الفلك، : )االقتراني(
  .إىل االجتماع الذي يليه

ويعتمد على زمن االقرتان الوسطي بني  :والشهر القمري االقتراني الوسطي 
الشمس والقمر جلميع األشهر على مدار السنة القمرية

بحيث: والشهر القمري االصطالحي 
ثالثني يوماً، واألشهر الزوجية تسعة وعشرين يوماً، مث يضاف اليوم الزائد يف 

وحيدث ذلك كل ثالث س –السنوات الكبيسة 
وعلى هذا يكون شهر ذي احلجة ثالثني يوماً يف السنوات الكبيسة

وهو املدة الالزمة لكي ينتقل القمر بالنسبة إىل : والشهر القمري النجمي 
جنم معني، مث يعود مرة أخرى إىل نفس املكان

  
  
 

                                                           

انظر هذا املوضوع مفصالً يف دوريت الشمس والقمر وتعيني أوائل الشهور حلسني كمال الدين ص) ١(
١١١فمـا بعـدها، الفلــك العملـي لعبـد الكــرمي نصـر ص

٩٧٨، ١/٩٧٧.  

 



  املؤمتر الدويل الثاني يف تاريخ العلوم عند العرب واملسلمني
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�Å��Ä����Ã��Â���Á���À���¿��¾l 

جعل اهللا عز وجل للقمر منازل، ينزل كل ليلة يف أحدها حىت يعود يف آخر 
  .رشههذا السري يستدل به على مضي ال

 اءو س ديدج رهش ءاتداب ىعلة 
ال بُد من تـََوفر عدة شروط وذلك حسب تقدير 

باالقرتان أن يكون القمر على مستوى واحد متامًا بني الشمس واألرض، 
ويف ، )٣(واستطاع العلم احلديث حسابه بدقة بالغة

غالب األحوال العادية ال ميكن رؤية اهلالل بالعني قبيل حدوث االقرتان، ألن القمر مل 

الشمس للقمر باجتاه الغرب للمشاهد، وفيها يستنري اجلزء 
املقابل للشمس أسفل القمر، وهذه االستنارة حادثة من انعكاس أشعة الشمس يف اجلزء 

. ستعمل لرصد الكواكب والنجـوممنظار يقرب األشياء البعيدة، وي

  .٥٤، التطبيقات الفلكية ص 

املؤمتر الدويل الثاني يف تاريخ العلوم عند العرب واملسلمني    
الشــــارقة–جامعة الشارقة  -م ١١/١٢/٢٠١٤-٨

òîÇ‹“Ûa@òÜçþa@òíúŠ@À@òîØÜÐÛa@�Ãbä¾a@Šë†
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZÞý�a@Þýçg@Âë‹’N 

¾��¿����m�Å��Ä����Ã��Â���Á���À :قال اهللا تعاىل

.[   
جعل اهللا عز وجل للقمر منازل، ينزل كل ليلة يف أحدها حىت يعود يف آخر 

هذا السري يستدل به على مضي الن خالل الشهر كما كان يف أول الشهر، وم
ة لالدلل هرلشا رخآ يف حىت تتحقق رؤية اهلاللو 
ال بُد من تـََوفر عدة شروط وذلك حسب تقدير  )١(العني اردة أو باملقرابب 

  :)٢(الفلكيني وهي
  :حصول االقتران أو الوالدة -١

باالقرتان أن يكون القمر على مستوى واحد متامًا بني الشمس واألرض،  يقصد
واستطاع العلم احلديث حسابه بدقة بالغة) احملاق(عندها يصبح القمر يف طور 

غالب األحوال العادية ال ميكن رؤية اهلالل بالعني قبيل حدوث االقرتان، ألن القمر مل 
  . يتولد بعد

الشمس للقمر باجتاه الغرب للمشاهد، وفيها يستنري اجلزء وتتم الوالدة بتخطي 
املقابل للشمس أسفل القمر، وهذه االستنارة حادثة من انعكاس أشعة الشمس يف اجلزء 

                                                           

منظار يقرب األشياء البعيدة، وي: ويسمى أيضاً التِلْسُكوب: املقراب
  .انظر املعجم الوسيط عند مادة تلد

، التطبيقات الفلكية ص ١١٣، الفلك العملي ص٦٥انظر دليل املسلم الفلكي ص
  .٨انظر أوائل الشهور العربية للدكتور جالل الدين خاجني ص

==========================================================

].يس[

الشهر كما كان يف أول الشهر، وم

 ناك
الفلكيني وهي

عندها يصبح القمر يف طور 
غالب األحوال العادية ال ميكن رؤية اهلالل بالعني قبيل حدوث االقرتان، ألن القمر مل 

يتولد بعد

املقابل للشمس أسفل القمر، وهذه االستنارة حادثة من انعكاس أشعة الشمس يف اجلزء 

                  

املقراب) ١(
انظر املعجم الوسيط عند مادة تلد

انظر دليل املسلم الفلكي ص) ٢(
انظر أوائل الشهور العربية للدكتور جالل الدين خاجني ص) ٣(

 



  املؤمتر الدويل الثاني يف تاريخ العلوم عند العرب واملسلمني
  الشــــارقة–جامعة الشارقة 
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املقابل هلا من القمر فيتشكل على هيئة هالل بعد غروب الشمس وبقاءه بعد الشمس 
  .ف الشمسيف األفق، وميكن رؤيتها من خالل مشاهدة حلظة اية كسو 

ساعة ١٢وعمومًا حىت يرى اهلالل بالعني اردة بعد االقرتان حيتاج مرور حنو 
   .وهذا من أقل التقادير يف إمكانية رؤية اهلالل وفق هذا الشرط

نة بعد االقتران لحظة غروب ابتعاد القمر عن الشمس مسافة ممك
حبيث نة بعد االقتران ابتعاد القمر عن الشمس مسافة ممك

تستطيع العني البشرية متييز اهلالل عن ضوء الشمس الساطع الذي قد ُخيفي اهلالل 
ولقد ثبت علميًا أن اهلالل ميكن متييزه بالعني اردة 
درجات عن قرص الشمس، وهذه الدرجة ما زالت 

ترتاوح مدة مكث اهلالل يف أول إهالله من دقيقة واحدة إىل 
تسجيل غروب الشمس مث تسجيل غروب اهلالل 

 واملعدل الطبيعي لتمييز اهلالل والقدرة على رؤيته حيتاج إىل مكث اهلالل إىل
دقيقة فأكثر، فإذا كان مكثه أقل من ذلك فإن رؤيته عسرية جداً، إال إذا  
كان هناك كسوف يف وقت الغروب فيمكن رؤيته رؤية واضحة من غري قيد ذه 

املؤمتر الدويل الثاني يف تاريخ العلوم عند العرب واملسلمني    
جامعة الشارقة  -م ١١/١٢/٢٠١٤-٨

òîÇ‹“Ûa@òÜçþa@òíúŠ@À@òîØÜÐÛa@�Ãbä¾a@Šë†
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املقابل هلا من القمر فيتشكل على هيئة هالل بعد غروب الشمس وبقاءه بعد الشمس 
يف األفق، وميكن رؤيتها من خالل مشاهدة حلظة اية كسو 

وعمومًا حىت يرى اهلالل بالعني اردة بعد االقرتان حيتاج مرور حنو 
وهذا من أقل التقادير يف إمكانية رؤية اهلالل وفق هذا الشرط دقائق٧و

ابتعاد القمر عن الشمس مسافة ممك -٢
ابتعاد القمر عن الشمس مسافة ممكيلزم  :الشمس

تستطيع العني البشرية متييز اهلالل عن ضوء الشمس الساطع الذي قد ُخيفي اهلالل 
ولقد ثبت علميًا أن اهلالل ميكن متييزه بالعني اردة ، رغم تولده ومكِثِه فوق األفق
درجات عن قرص الشمس، وهذه الدرجة ما زالت  )٥(إذا ابتعد القمر مسافة حنو 

  .بني الفلكيني حمل خالف
ترتاوح مدة مكث اهلالل يف أول إهالله من دقيقة واحدة إىل  :المكث -٣

تسجيل غروب الشمس مث تسجيل غروب اهلالل : دقيقة ومعىن مكث اهلالل ٤٢
  .)١(بالساعة وطرحهما، والناتج هو املكث

واملعدل الطبيعي لتمييز اهلالل والقدرة على رؤيته حيتاج إىل مكث اهلالل إىل 
دقيقة فأكثر، فإذا كان مكثه أقل من ذلك فإن رؤيته عسرية جداً، إال إذا   ١٢حنو 

كان هناك كسوف يف وقت الغروب فيمكن رؤيته رؤية واضحة من غري قيد ذه 
  .املدة

                                                           

  .٣٥انظر القمر ص) ١(
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)  منهم األستاذ عبد اهللا اخلضريي كما أخربين هو عن نفسه
من رؤيته يف حاالت قليلة وصلت إىل حنو مخس دقائق بعد غروب 

دراسة مثل هذه ، ويلزم على أهل االختصاص 
  . ، إن سلمت عن املوانعاحلاالت وإدخال اعتبارها يف حساب معايري رؤية اهلالل

كانت   وهو نسبة إضاءة اهلالل، حيث ال يرى اهلالل إذا
نسبة إضاءته قليلة أو معدومة غري مرئية، فما مل يُر اهلالل بالعني اردة فلن يبدأ 

إن بقاء القمر فوق األفق بعد غروب الشمس، وكذلك حجمه، ليسا 
دليلني على أن اهلالل املشاهد هو هالل أول ليلة أو ثاين ليلة، ألن مدة البقاء 
اعتماًدا كلًيا على وقت والدة اهلالل فلكًيا، وهذا احلجم ال اعتبار 
به من الناحية الفلكية، وكذا من الناحية الشرعية ويكون اهلالل ابن الليلة اليت رآه 

باب بيان أنه ال : ((ملا رواه مسلم رمحه اهللا وترجم عليه النووي رمحه اهللا بقوله
  .))اهلالل وصغره، وأن اهللا تعاىل أمده للرؤية فإن ُغم فليكمل ثالثني

 )٢(َخَرْجَنا لِْلُعْمَرِة، فـََلما نـََزْلَنا بَِبْطِن َخنَْلةَ 
 هو ابن: هو ابن ثالٍث، وقال بعض القومِ 

قريـة قريبـٌة مـن املدينـة علـى طريـق : مجـع خنلـة

املؤمتر الدويل الثاني يف تاريخ العلوم عند العرب واملسلمني    
الشــــارقة–جامعة الشارقة  -م ١١/١٢/٢٠١٤-٨

òîÇ‹“Ûa@òÜçþa@òíúŠ@À@òîØÜÐÛa@�Ãbä¾a@Šë†
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  منهم األستاذ عبد اهللا اخلضريي كما أخربين هو عن نفسه( مجاعة  نَ ومتك
من رؤيته يف حاالت قليلة وصلت إىل حنو مخس دقائق بعد غروب  يف حوطة سدير

، ويلزم على أهل االختصاص الشمس يف أول ليلة أهل فيها
احلاالت وإدخال اعتبارها يف حساب معايري رؤية اهلالل

وهو نسبة إضاءة اهلالل، حيث ال يرى اهلالل إذا: قوس الرؤية -٤
نسبة إضاءته قليلة أو معدومة غري مرئية، فما مل يُر اهلالل بالعني اردة فلن يبدأ 

  .)١(الشهر الشرعي
إن بقاء القمر فوق األفق بعد غروب الشمس، وكذلك حجمه، ليسا  تنبيه

دليلني على أن اهلالل املشاهد هو هالل أول ليلة أو ثاين ليلة، ألن مدة البقاء 
اعتماًدا كلًيا على وقت والدة اهلالل فلكًيا، وهذا احلجم ال اعتبار  واحلجم يعتمدان

به من الناحية الفلكية، وكذا من الناحية الشرعية ويكون اهلالل ابن الليلة اليت رآه 
  .الناس فيها أول مرة

ملا رواه مسلم رمحه اهللا وترجم عليه النووي رمحه اهللا بقوله 
اهلالل وصغره، وأن اهللا تعاىل أمده للرؤية فإن ُغم فليكمل ثالثنياعتبار بكرب 

َخَرْجَنا لِْلُعْمَرِة، فـََلما نـََزْلَنا بَِبْطِن َخنَْلةَ : عن أيب الَبْخَرتِي رمحه اهللا أنه قال 
هو ابن ثالٍث، وقال بعض القومِ : قال تـَرَاَءيـَْنا اِهلَالَل، فـََقاَل بعض القومِ 

                                                           

  .٩٤-٩٣التطبيقات الفلكية ص
مجـع خنلـة: َبطْـُن خنـلٍ «: ١/٥٣٣قال يف معجـم البلـدان : َخنَْلةٍ  َبْطنُ 
  .»البصرة

==========================================================

يف حوطة سدير
الشمس يف أول ليلة أهل فيها

احلاالت وإدخال اعتبارها يف حساب معايري رؤية اهلالل

نسبة إضاءته قليلة أو معدومة غري مرئية، فما مل يُر اهلالل بالعني اردة فلن يبدأ 
الشهر الشرعي

دليلني على أن اهلالل املشاهد هو هالل أول ليلة أو ثاين ليلة، ألن مدة البقاء 
واحلجم يعتمدان

به من الناحية الفلكية، وكذا من الناحية الشرعية ويكون اهلالل ابن الليلة اليت رآه 
الناس فيها أول مرة

اعتبار بكرب 

قال تـَرَاَءيـَْنا اِهلَالَل، فـََقاَل بعض القومِ 

                  

التطبيقات الفلكية ص) ١(
َبْطنُ ) ٢(

البصرة
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ِإنا رأيَنا اهلالَل، فقال بعُض : فـََلِقيَنا ابن عباٍس رضي اهللا عنهما، فـَُقْلَنا
َلَتنيِ    .هو ابن لَيـْ

ه ِلُرْؤيَِتِه، فإْن : ((عليه وسلم قال اهللا قد أََمد إن

ومثل هذه احلال تصري ما لو حدثت الوالدة قبيل غروب الشمس فإنك سرتى 

٢/٣٤٤.  

املؤمتر الدويل الثاني يف تاريخ العلوم عند العرب واملسلمني    
جامعة الشارقة  -م ١١/١٢/٢٠١٤-٨
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فـََلِقيَنا ابن عباٍس رضي اهللا عنهما، فـَُقْلَنا: ليلتِني، قال
َلَتنيِ : بعض القومِ  ثالِث، وقال هو ابنُ : القومِ  هو ابن لَيـْ

َلٍة رَأَيـُْتُموُه؟ : فقال    أي لَيـْ
َلَة كذا وكذا: فُقْلَنا: قال   .لَيـْ

عليه وسلم قال إن رسوَل اهللا صلى اهللا: فقال 
  .)١())أُْغِمي عليُكْم فأكمُلوا الِعدةَ 

  .)٢(أطال مدته إىل الرؤية: ومعناه 
ومثل هذه احلال تصري ما لو حدثت الوالدة قبيل غروب الشمس فإنك سرتى 

  .اهلالل على ارتفاع واضح
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  ).١٠٨٨(صحيح مسلم، رقم ) ١(
٢، وانظر تفسري القرطيب ٧/١٩٩شرح مسلم للنووي ) ٢(
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أهم مميزات و) التلسكوب
(:  

أحد أدوات الرصد البصري ويسمى املنظار أو املقراب أيًضا، آلة 
بصرية تقرب األشياء البعيدة، ويستخدمها الفلكيون لدراسة الكواكب والنجوم 

األجرام السماوية من خالل برامج 
اليت حتدد تلك املواقع بدقة متناهية 

 إذا استعين ومن مميزات المناظير الفلكية في مراقبة األهلة الشرعية

بدقة عالية ) القمر(اهلالل  ارتفاع
  .يف موقع التحري

  .حتديد البعد الزاوي بني مركز القمر ومركز الشمس حلظة غروب الشمس
حلظة غروب الشمس يف ليلة التحري يف 

العزيز بن سلطان املرمش  استخدام التقنيات الفلكية احلديثة يف رصد اهلالل، إعداد عبد

http://www٣٢٤٩١ .  

املؤمتر الدويل الثاني يف تاريخ العلوم عند العرب واملسلمني    
الشــــارقة–جامعة الشارقة  -م ١١/١٢/٢٠١٤-٨
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التلسكوب(تعريف املناظري : املطلب الثالث
)١(يف رؤية األهلة) التلسكوبات(املراصد الفلكية 

أحد أدوات الرصد البصري ويسمى املنظار أو املقراب أيًضا، آلة  املنظار
بصرية تقرب األشياء البعيدة، ويستخدمها الفلكيون لدراسة الكواكب والنجوم 

  .وغريها من األجرام السماوية
األجرام السماوية من خالل برامج اهلالل أو ىل تلك إ املناظري وميكن توجيه

اليت حتدد تلك املواقع بدقة متناهية  GBS الفلكية وأجهزة احلاسب اآليل واحلسابات
  .األهلة تها يف رصديمهأ ازدادتومن هنا 

ومن مميزات المناظير الفلكية في مراقبة األهلة الشرعية
  :هاتوجيهفي أيضًا البرامج الحاسوبية 

ارتفاعبتحديد ) التلسكوب(يقوم املنظار املقرب  
يف موقع التحري) حلظة التحري(فوق األفق بعد غروب الشمس 

حتديد البعد الزاوي بني مركز القمر ومركز الشمس حلظة غروب الشمس 
حلظة غروب الشمس يف ليلة التحري يف ) اللمعان(حتديد شدة إضاءة اهلالل  

  .موقع التحري

                                                           

استخدام التقنيات الفلكية احلديثة يف رصد اهلالل، إعداد عبديراجع  
الشمري، من منتديات الطليعة وهو املشرف عليه 

www.altaleeah.com/vb/showthread.php?

==========================================================

املراصد الفلكية 

بصرية تقرب األشياء البعيدة، ويستخدمها الفلكيون لدراسة الكواكب والنجوم 
وغريها من األجرام السماوية

احلاسب اآليل واحلسابات
ومن هنا 

البرامج الحاسوبية ب
• 

• 

• 

                  

يراجع  ) ١(
الشمري، من منتديات الطليعة وهو املشرف عليه 

?t=
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مما يعين وضوح اهلالل أكثر للراصد ) املتحري

  .حتديد موعد غروب الشمس حلظة التحري
  .حتديد موعد غروب القمر يف موقع التحري

يف األفق الغريب حلظة التحري يف موقع التحري 
 .بالدرجات من الشمال اجلغرايف والشمال املغناطيسي

املؤمتر الدويل الثاني يف تاريخ العلوم عند العرب واملسلمني    
جامعة الشارقة  -م ١١/١٢/٢٠١٤-٨
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املتحري(للراصد ) القمر(تقريب اهلالل  •
  )املتحري(

حتديد موعد غروب الشمس حلظة التحري •
حتديد موعد غروب القمر يف موقع التحري •
يف األفق الغريب حلظة التحري يف موقع التحري ) مرالق(حتديد موقع اهلالل  •

بالدرجات من الشمال اجلغرايف والشمال املغناطيسي
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االعتماد عليها يف مراقبة 

  .النظام البصري إىل بصرية وغري بصرية
  .للضوء 

كما _وميكن إمجال أنواع املناظري بشكل أساس فيما خيص موضوع األهلة 
  :)١(يف ثالثة أنواع

أساسًا من عدستني  وهي تلسكوبات تتكون
خالله تغيري املسافة بني  من زجاجيتني مثبتتني يف أنبوب يستخدمه الراصد، وميكن

العدستني مىت يشاء، والعدسة الكبرية هي زجاجة حمدبة الوجهني، ذات بعد بؤري  
الشيئية، واألفضل يف مراقبة اهلالل بأن يزيد البعد البؤري فيها 
ملم، ووظيفتها تكبري الصورة اليت تركزت فيها، فتقوم بتجميع الضوء وإرساله 
من خالل أنبوبة املنظار وإسقاط الضوء يف العدسة العينية الثانية، وهي ذات بُعد 

أكثر مقاومة لالستعمال من العاكس لكنه ال خيلو من 
أهداب ملونة المعة ىف اجلسم املشاهد مما جيعل 

  .واضحة

وهو تلسكوب فلكي بصري يستخدم املرايا ِعَوضاً 

http://٦٦&t=٥١٧٨.  

املؤمتر الدويل الثاني يف تاريخ العلوم عند العرب واملسلمني    
الشــــارقة–جامعة الشارقة  -م ١١/١٢/٢٠١٤-٨
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االعتماد عليها يف مراقبة أنواع املناظري التي ميكن : املطلب الرابع
  .اهلالل

النظام البصري إىل بصرية وغري بصرية حيث من) التلسكوب(املنظار  ينقسم
 أو كاسرة للضوء أما املناظري البصرية، فهي إما عاكسة

وميكن إمجال أنواع املناظري بشكل أساس فيما خيص موضوع األهلة 
يف ثالثة أنواع_ يبدو يل

وهي تلسكوبات تتكون :المناظير الكاسرة -١  
زجاجيتني مثبتتني يف أنبوب يستخدمه الراصد، وميكن

العدستني مىت يشاء، والعدسة الكبرية هي زجاجة حمدبة الوجهني، ذات بعد بؤري  
الشيئية، واألفضل يف مراقبة اهلالل بأن يزيد البعد البؤري فيها  كبري، تعرف بالعدسة

ملم، ووظيفتها تكبري الصورة اليت تركزت فيها، فتقوم بتجميع الضوء وإرساله ٣٥
من خالل أنبوبة املنظار وإسقاط الضوء يف العدسة العينية الثانية، وهي ذات بُعد 

  .بؤري صغري وتقع يف اية املنظار
أكثر مقاومة لالستعمال من العاكس لكنه ال خيلو من  والتلسكوب الكاسر

أهداب ملونة المعة ىف اجلسم املشاهد مما جيعل  مشاكل فنية وعلمية منها ظهور
واضحة الصورة غري

وهو تلسكوب فلكي بصري يستخدم املرايا ِعَوضاً  :المناظير العاكسة_ ٢  

                                                           

يراجع املنتدى الفلكي العريب 
://www.jas.org.jo/forum/viewtopic.php?

==========================================================

املطلب الرابع

ينقسم
أما املناظري البصرية، فهي إما عاكسة

يبدو يل
  

زجاجيتني مثبتتني يف أنبوب يستخدمه الراصد، وميكن
العدستني مىت يشاء، والعدسة الكبرية هي زجاجة حمدبة الوجهني، ذات بعد بؤري  

كبري، تعرف بالعدسة
٣٥عن 

من خالل أنبوبة املنظار وإسقاط الضوء يف العدسة العينية الثانية، وهي ذات بُعد 
بؤري صغري وتقع يف اية املنظار

مشاكل فنية وعلمية منها ظهور
الصورة غري

  

                  

يراجع املنتدى الفلكي العريب ) ١(
?f=
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عن العدسات، ويتكون من مرآة مقعرة يف آخر املنظار جتمع الضوء، وعدسة عينية 
وقد توضع بينهما مرآة ثانوية أو أكثر وذلك لتحويل األشعة إىل 

  .بشكل أسهل للتعامل معه
ومن ميزات هذه املناظري أا أرخص من الكاسرة، وأكثر استخداماً يف املراصد 

 فيمكن صنع مرايا أكرب من العدسات وبالتايل أكثر جتميعا

للضوء، وال يظهر فيها الزيغ اللوين يف الصورة؛ ألن من صفات املرآة أا تعكس 
  .عكس ال يتحلل، وهو أخف وزنًا من املنظار الكاسر

يقلب الصورة رأسًا على عقب، وهنالك عدسات خاصة 

  :والشكل التايل يوضح الرتاكيب األساسية للمنظارين

  
وهي مناظري من النوعني السابقني، ولكن بدًال 

 )CCD(من أن يشاهد األجرام بعينه، يقوم هذا املنظار عن طريق كمريات التصوير 

ألجرام فيه بتجميع الضوء على املرآة الثانوية، وتستخدم هذه العملية يف تصوير ا

املؤمتر الدويل الثاني يف تاريخ العلوم عند العرب واملسلمني    
جامعة الشارقة  -م ١١/١٢/٢٠١٤-٨
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عن العدسات، ويتكون من مرآة مقعرة يف آخر املنظار جتمع الضوء، وعدسة عينية 
وقد توضع بينهما مرآة ثانوية أو أكثر وذلك لتحويل األشعة إىل  لتكبري الصورة

بشكل أسهل للتعامل معه ليمكن الراصد جانب أنبوبة التلسكوب،
ومن ميزات هذه املناظري أا أرخص من الكاسرة، وأكثر استخداماً يف املراصد 

فيمكن صنع مرايا أكرب من العدسات وبالتايل أكثر جتميعا -الفلكية الكربى
للضوء، وال يظهر فيها الزيغ اللوين يف الصورة؛ ألن من صفات املرآة أا تعكس 

عكس ال يتحلل، وهو أخف وزنًا من املنظار الكاسرالضوء والضوء املن
يقلب الصورة رأسًا على عقب، وهنالك عدسات خاصة  هومن عيوبه أن  

   .لتصحيح الصورة
والشكل التايل يوضح الرتاكيب األساسية للمنظارين

وهي مناظري من النوعني السابقني، ولكن بدًال  :المناظير التصويرية_ ٣  
من أن يشاهد األجرام بعينه، يقوم هذا املنظار عن طريق كمريات التصوير 

فيه بتجميع الضوء على املرآة الثانوية، وتستخدم هذه العملية يف تصوير ا
  .الفلكية وحتديد أشكاهلا
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وهذه العملية قادرة على تصوير اهلالل يف حلظة االقرتان املركزي، كما يف الشكل 
صورة مث عوجلت الصور لتظهر بالشكل 

  

http  

املؤمتر الدويل الثاني يف تاريخ العلوم عند العرب واملسلمني    
الشــــارقة–جامعة الشارقة  -م ١١/١٢/٢٠١٤-٨
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وهذه العملية قادرة على تصوير اهلالل يف حلظة االقرتان املركزي، كما يف الشكل 
صورة مث عوجلت الصور لتظهر بالشكل  ٥٠٠اآليت حيث مت تصوير اهلالل بـ 

)١(.  

                                                           

 :املشروع اإلسالمي لرصد األهلة
http://www.icoproject.org/record.html#ccd

 . هـ ١٤٣١مجادى األوىل : الشهر. تياري ليغول: اسم الراصد

==========================================================

وهذه العملية قادرة على تصوير اهلالل يف حلظة االقرتان املركزي، كما يف الشكل 
اآليت حيث مت تصوير اهلالل بـ 

(التايل

   
  
  
  

                  

املشروع اإلسالمي لرصد األهلة)١(
ccd

اسم الراصد
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  .أخطاء املناظري الفلكية يف مراقبة اهلالل
 فيها، من أمهية املناظري يف مراقبة األهلة إال أن األخطاء قد ترد

أو بسبب آلية املنظار اليت يعمل  منها
     .وها أنا أذكر جزءاً بسيطاً من أخطائها

وقال في مقدمة الدكتور حممد رضا مدور األخطاء اآللية للمناظري 
بحثها أنه يستحيل علينا إقامة منظار لقياس مواقع النجوم بدقة عالية، وكل ما 
يمكن عمله هو إقامة منظار في موقع تقريبي، ثم تتعين األخطاء المترتبة على 

أما األخطاء اآللية و  النجمية، على تعيين األرصاد

وذلك أن حمور املنظار الزوايل خيتلف قليالً 
  .عن االجتاه الشرقي والغريب ، وهذا اخلطأ هو ما يسمى باخلطأ بالزاوية السمتية

إذ ليس حمور  :الخطأ في المنسوب األفقي لمحور دوران المنظار
بل ينحرف عن اخلط األفقي بقدر يسري ، ويسمى 

فليس اخلط الرأسي املتوسط يف مستوى التطابق، والبعد 
الزاوي بني حمور التطابق واخلط املوصل بني اخليط األوسط ومركز العدسة الشيئية 

  .  )١(خطاء يف تعيني الزمن، فلرتاجع مثة
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أخطاء املناظري الفلكية يف مراقبة اهلالل: املطلب اخلامس
من أمهية املناظري يف مراقبة األهلة إال أن األخطاء قد تردعلى الرغم 

منها إما أن تكون بسبب املرتائي األخطاءوهذه 
وها أنا أذكر جزءاً بسيطاً من أخطائها .اأو بسبب الربنامج احلاسويب املوجه هل ،ا

الدكتور حممد رضا مدور األخطاء اآللية للمناظري ذكر فقد  
بحثها أنه يستحيل علينا إقامة منظار لقياس مواقع النجوم بدقة عالية، وكل ما 
يمكن عمله هو إقامة منظار في موقع تقريبي، ثم تتعين األخطاء المترتبة على 

على تعيين األرصادهذا الوضع، ومدى تأثيرها 
  : فهي

وذلك أن حمور املنظار الزوايل خيتلف قليالً  :الخطأ في الزاوية السمتية_ ١
عن االجتاه الشرقي والغريب ، وهذا اخلطأ هو ما يسمى باخلطأ بالزاوية السمتية

الخطأ في المنسوب األفقي لمحور دوران المنظار_ ٢
بل ينحرف عن اخلط األفقي بقدر يسري ، ويسمى  دوان املنظار أفقيًا متاماً 
  .باالحنراف عن املنسوب

فليس اخلط الرأسي املتوسط يف مستوى التطابق، والبعد  :خطأ التطابق_ ٣
الزاوي بني حمور التطابق واخلط املوصل بني اخليط األوسط ومركز العدسة الشيئية 

  .يسمى خبطأ التطابق
خطاء يف تعيني الزمن، فلرتاجع مثةمث قام ببيان مدى تأثري هذه األ

                                                           

  . ٩٦علم الفلك ص) ١(
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فهو حاصل سواء كان باملنظار أو بدونه، لكن مع 
الراصد للهالل فيظن تشكيالت 
الطائرات املارة يف جهة مغيب الشمس 

، أو وسخ على عدسات شاها
حد األجرام السماوية أاهلالل املطلوب وكذلك قد يشاهد 

  .نه اهلالل
والتثبت منها عدم التسرع يف احلكم بالرؤية 

ملدة  حقًا للعيان يكون ظهورًا واضحاً 
    .)١(البعض خطأ

وهنا وقفة فبعد معرفة األخطاء الواردة من جراء استخدام املناظري سواء بسبب 
يلزم تصنيف الربامج احلاسوبية املوجهة هلا 

، فإذا تلك األخطاء، للتنبيه عليها، مع بيان مدى تأثريها على صحة الرؤية منها
  .   وصلت نسبة اخلطأ منها إىل نسبة اخلطأ من املرتائي بدوا فوجودها وعدمها سواء

العزيز بن سلطان املرمش  استخدام التقنيات الفلكية احلديثة يف رصد اهلالل، إعداد عبد

http://www٣٢٤٩١ .  
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فهو حاصل سواء كان باملنظار أو بدونه، لكن مع  وأما اخلطأ من املرتائي
الراصد للهالل فيظن تشكيالت على يشتبه  التقريب احلاصل من املنظار قد

الطائرات املارة يف جهة مغيب الشمس  وقد يظن ملعان ،السحب الدقيقة هالالً 
.  
شاها يكون أي شيء على العني كشعرة وما وقد 
اهلالل املطلوب وكذلك قد يشاهد  توهم الراصد بأنهفي املنظار

نه اهلاللأن ظو كوكب الزهرة وغريمها فيأكوكب عطارد 
عدم التسرع يف احلكم بالرؤية  فينصح عند بداية رؤية اهلالل 

حقًا للعيان يكون ظهورًا واضحاً  فعند ظهور اهلالل ،بالتمعن لبعض الوقت
البعض خطأ تكفي للتحقق منه فال يظهر وخيتفي فجأة كما يظن

وهنا وقفة فبعد معرفة األخطاء الواردة من جراء استخدام املناظري سواء بسبب 
الربامج احلاسوبية املوجهة هلا أو بسبب آليتها أو بسبب املرتائي منها 

تلك األخطاء، للتنبيه عليها، مع بيان مدى تأثريها على صحة الرؤية منها
وصلت نسبة اخلطأ منها إىل نسبة اخلطأ من املرتائي بدوا فوجودها وعدمها سواء

  

                                                           

استخدام التقنيات الفلكية احلديثة يف رصد اهلالل، إعداد عبديراجع  
 الشمري، من منتديات الطليعة وهو املشرف عليه 

www.altaleeah.com/vb/showthread.php?

==========================================================

التقريب احلاصل من املنظار قد
السحب الدقيقة هالالً 

.هالالً 

املنظار
كوكب عطارد  مثل

بالتمعن لبعض الوقت
تكفي للتحقق منه فال يظهر وخيتفي فجأة كما يظن

آليتها أو بسبب املرتائي منها 
تلك األخطاء، للتنبيه عليها، مع بيان مدى تأثريها على صحة الرؤية منها

وصلت نسبة اخلطأ منها إىل نسبة اخلطأ من املرتائي بدوا فوجودها وعدمها سواء

  
  

                  

يراجع  ) ١(
الشمري، من منتديات الطليعة وهو املشرف عليه 

?t=
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  .اOردةحكم رؤية اهلالل من املنظار دون العني 
األصل يف مراقبة اهلالل املراقبة املعتادة بالعني اردة لقول النيب صلى اهللا 

َعَلْيُكْم فأكملوا  )١(ُصوُموا ِلُرْؤيَِتِه، وَأْفِطُروا ِلُرؤيَِتِه، فَِإْن غُبي

 .فيه ومل ير بالعني اردة فهل هذه الرؤية معتربة شرعاً 
  .املسألة خالفية وفيها رأيان، وهم احلنفية والشافعية والفتاوى احلديثية
، اهيف يئارت ملا نم وبيان هذا احلكم إمنا هو جمرد عن وروود األخطاء عليها

 فإذا وجدت األخطاء فيها، ومل يُقدر على تالفيها نزلت مصداقيتها من درجة اليقني
، حسب ما تقرر يف ما تطرق إليه االحتمال بطل به االستدالل

وقبل ذكر الرأيني أنوه بأن احلنفية والشافعية ميزوا يف رؤية األشياء عرب 
ميزوا بني الرؤية من خالهلا _ يف غري باب الصوم

يرى من خالهلا، ألن البصر ينفذ يف الزجاج واملاء فريى 
ما فيه، أو انعكاس الصورة منها، فقالوا الرؤية األوىل حقيقية والثانية مثالية، ويدخل 

النهايـة . ِشْبُه الغَـَربة يف السـماء: بضم الغني وتشديد الباء املكسورة، ملا مل ُيَسم فاعله، من الغباء

١٠٨١.  
  .١/٤٨٢جممع األر يف شرح ملتقى األحبر 
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حكم رؤية اهلالل من املنظار دون العني : سطلب السادامل 
األصل يف مراقبة اهلالل املراقبة املعتادة بالعني اردة لقول النيب صلى اهللا ن إ  

ُصوُموا ِلُرْؤيَِتِه، وَأْفِطُروا ِلُرؤيَِتِه، فَِإْن غُبي: ((عليه وآله وسلم
َة َشْعَباَن ثالثينَ  ٢())ِعد(.  

فيه ومل ير بالعني اردة فهل هذه الرؤية معتربة شرعاً  فإذا وجد املقراب ورؤي
املسألة خالفية وفيها رأيان، وهم احلنفية والشافعية والفتاوى احلديثية

وبيان هذا احلكم إمنا هو جمرد عن وروود األخطاء عليها  
فإذا وجدت األخطاء فيها، ومل يُقدر على تالفيها نزلت مصداقيتها من درجة اليقني

ما تطرق إليه االحتمال بطل به االستدالل، و ىل درجة الشكإ
  .قواعد األصول

وقبل ذكر الرأيني أنوه بأن احلنفية والشافعية ميزوا يف رؤية األشياء عرب   
يف غري باب الصوم_الواسطة كاملاء والزجاج الشفاف، 

يرى من خالهلا، ألن البصر ينفذ يف الزجاج واملاء فريى أو من انعكاسها، فإما أن 
ما فيه، أو انعكاس الصورة منها، فقالوا الرؤية األوىل حقيقية والثانية مثالية، ويدخل 

  .)٣(يف املثالية الرؤية عن طريق املرآة

                                                           

)١ ( َفاعله، من الغباء: ُغيب بضم الغني وتشديد الباء املكسورة، ملا مل ُيَسم
  .واملراد خفاء اهلالل ٣/٣٤٢

١٠٨١، صحيح مسلم رقم ١٩٠٩صحيح البخاري رقم ) ٢(
جممع األر يف شرح ملتقى األحبر . ١٧/٢٢٢،  اموع ٦/٣٧٢ابن عابدين  حاشية) ٣(
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قلت ولعل اخلالف ينجر يف التفريق بني املناظري الكاسرة واليت تعتمد على العدسات 
  .ة، وبني املناظري العاكسة واليت تعتمد على املرآة املقعرة
ألا ال تعتمد على  وأما المناظير التصويرية فال تدخل في الخالف،

فال يجوز التعويل الرؤية املباشرة بل على جتميع مئات الصور لتشكيل صورة هالل، 
ر ا شرعاً، ، إذ ال تدخل ضمن نطاق الرؤية املأمو 

 ويمكن استخدامها في إثبات مصداقية الشهادات المقدمة في دخول الشهر

قال احلنفية والشافعية ال تقبل الشهادة اليت تتم عن طريق املنظار، ومل أقف 
ى نص عند احلنابلة واملالكية، قال ابن حجر اهليتمي رمحه اهللا عند شرحه قول 
َأْي َكاْلَماِء َواْلبَـلوِر الِذي يـَُقرُب اْلَبِعيَد 

اب الفاسي يف كتابه العذب الزالل، 
واحتج لذلك بأنه املوافق ملا كان عليه الصحابة والتابعون، وهو الذي كلفنا به الشرع 

٣٧٢.  
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قلت ولعل اخلالف ينجر يف التفريق بني املناظري الكاسرة واليت تعتمد على العدسات 
ة، وبني املناظري العاكسة واليت تعتمد على املرآة املقعرةالزجاجي
وأما المناظير التصويرية فال تدخل في الخالف،  

الرؤية املباشرة بل على جتميع مئات الصور لتشكيل صورة هالل، 
، إذ ال تدخل ضمن نطاق الرؤية املأمو عليها في إثبات دخول الشهر

ويمكن استخدامها في إثبات مصداقية الشهادات المقدمة في دخول الشهر
  ). واألمر حيتاج إىل مزيد من البحث الفقهي

  .بعد هذا إليك بيان الرأيني  
  :عدم قبول الرؤية بالمنظار: األول يأر لا  
قال احلنفية والشافعية ال تقبل الشهادة اليت تتم عن طريق املنظار، ومل أقف   

ى نص عند احلنابلة واملالكية، قال ابن حجر اهليتمي رمحه اهللا عند شرحه قول 
َأْي َكاْلَماِء َواْلبَـلوِر الِذي يـَُقرُب اْلَبِعيَد ): ((ال بواسطة َحنِْو ِمْرآةٍ : قـَْولُهُ ( املنهاج 

  .)١())َوُيَكبـُر الصِغَري ِيف النَظرِ 
اب الفاسي يف كتابه العذب الزالل، وذا أخذ الشيخ حممد بن عبد الوه  

واحتج لذلك بأنه املوافق ملا كان عليه الصحابة والتابعون، وهو الذي كلفنا به الشرع 
  .)٢(األعظم صلى اهللا عليه وسلم

                                                           

٣/٣٧٢، حواشي الشرواين ١٣/١٨٧حتفة احملتاج يف شرح املنهاج 
  .٤٨١ص

==========================================================

قلت ولعل اخلالف ينجر يف التفريق بني املناظري الكاسرة واليت تعتمد على العدسات 
الزجاجي

   
الرؤية املباشرة بل على جتميع مئات الصور لتشكيل صورة هالل، 

عليها في إثبات دخول الشهر
ويمكن استخدامها في إثبات مصداقية الشهادات المقدمة في دخول الشهر

واألمر حيتاج إىل مزيد من البحث الفقهي(
  
  
  

ى نص عند احلنابلة واملالكية، قال ابن حجر اهليتمي رمحه اهللا عند شرحه قول عل
املنهاج 

َوُيَكبـُر الصِغَري ِيف النَظرِ 
  

واحتج لذلك بأنه املوافق ملا كان عليه الصحابة والتابعون، وهو الذي كلفنا به الشرع 
األعظم صلى اهللا عليه وسلم

                  

حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ) ١(
ص) ٢(
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هو أن : عن الفقهاء_ رمحه اهللا_كما فسرها الشيخ خبيت 
كاس، بل قد يكون املرئي صورة  املرئي مثال اهلالل ال عني اهلالل، رؤي بطريق االنع

كوكب انعكست إىل املاء أو الزجاج ، فيأخذ الشكل الذي يكون عليه فيهما، وال 
يكون على شكله احلقيقي، فال تقبل الشهادة الحتمال أنه تشكل يف املاء أو 

  .)١(الزجاج فرئي بصورة قوس صغري، وليس هو اهلالل
أنه ميز بني الرؤية املنعكسة من الزجاج واملاء، 

كما مساها، وقاس هذه ) املنظار(وبني الرؤية النافذة عن طريق النظارات املعظمة 
على النظارة العادية اليت تستخدم عند القراءة، وكأن الشيخ رمحه اهللا ال يعلم أن 

ملرآة، بل حيسب أن املناظري منها ما يعمل بطريق العدسات ومنها ما يعمل بطريق ا

ومن جهة أخرى أن الشارع ملا تعبدنا يف هذه األمور كلفنا مبا هو مقدور 
البشر يف احلاالت الطبيعية، فما مل نقدر عليه مل يكلفنا الشارع جبلبه، كما يف حالة 

ذلك كما يف الغيم، للحديث السابق، مث إن الشارع قد خفف عنا ما هو أقل من 
حالة أن اهلالل قد غاب بعد الشمس، وتوفرت فيه مجيع معايري الرؤية الفلكية 

  .حسب أوسع املعايري، ومل يره أحد، فهل يلزم الناس الصوم؟ بطبيعة احلال ال
  .قبول شهادة رائي الهالل بواسطة المنظار

أى الهالل به ويعمل تقبل شهادة من استعمل المنظار فر 
إذا كان الرتائي مباشرة ومال إىل هذا الشيخ خبيت املطيعي رمحه اهللا 

  .ه املسألة طلب املاء يف التيممونظري هذ

املؤمتر الدويل الثاني يف تاريخ العلوم عند العرب واملسلمني    
جامعة الشارقة  -م ١١/١٢/٢٠١٤-٨

òîÇ‹“Ûa@òÜçþa@òíúŠ@À@òîØÜÐÛa@�Ãbä¾a@Šë†

==========================================================

22 
 

كما فسرها الشيخ خبيت _وعلة املنع   
املرئي مثال اهلالل ال عني اهلالل، رؤي بطريق االنع

كوكب انعكست إىل املاء أو الزجاج ، فيأخذ الشكل الذي يكون عليه فيهما، وال 
يكون على شكله احلقيقي، فال تقبل الشهادة الحتمال أنه تشكل يف املاء أو 

الزجاج فرئي بصورة قوس صغري، وليس هو اهلالل
أنه ميز بني الرؤية املنعكسة من الزجاج واملاء،  وظاهر كالم الشيخ خبيت  

وبني الرؤية النافذة عن طريق النظارات املعظمة 
على النظارة العادية اليت تستخدم عند القراءة، وكأن الشيخ رمحه اهللا ال يعلم أن 

املناظري منها ما يعمل بطريق العدسات ومنها ما يعمل بطريق ا
  .  املناظري تعمل بطريق العدسات

ومن جهة أخرى أن الشارع ملا تعبدنا يف هذه األمور كلفنا مبا هو مقدور   
البشر يف احلاالت الطبيعية، فما مل نقدر عليه مل يكلفنا الشارع جبلبه، كما يف حالة 

الغيم، للحديث السابق، مث إن الشارع قد خفف عنا ما هو أقل من 
حالة أن اهلالل قد غاب بعد الشمس، وتوفرت فيه مجيع معايري الرؤية الفلكية 

حسب أوسع املعايري، ومل يره أحد، فهل يلزم الناس الصوم؟ بطبيعة احلال ال
قبول شهادة رائي الهالل بواسطة المنظار: الثاني يأر ال    

تقبل شهادة من استعمل المنظار فر : قال بعض الفقهاء
ومال إىل هذا الشيخ خبيت املطيعي رمحه اهللا : بهذه الرؤية

                                                           

ونظري هذ. ٢٠٤إرشاد أهل امللة إىل إثبات األهلة ص ) ١(
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األقدمني، وكذلك الفتاوى  وكذلك ابن حجر رمحه اهللا تعاىل من

 ةيؤ ر لاو  ةاحلقيقي ةيؤ ر لا يف الرؤية بني

واستدل ابن حجر لقوله هذا بأا رؤية ولو توسطت فيها آلة، وأن هذه 
املسألة نظرية من صام رمضان باالجتهاد، ظناً منه دخول رمضان، فكما ساغ هناك 

اليت تستخدم بالقياس على النظارة العادية 

وقد صدرت عدة فتاوى عن جمامع فقهية تؤكد على مشروعية استخدام 
املناظري والتلسكوبات لرصد ورؤية األهلة، ومن ذلك الفتوى الصادرة من هيئة كبار 
 يف الدورة الثانية والعشرين املنعقدة مبدينة

الطائف، ابتداء من العشرين من شهر شوال حىت الثاين من شهر ذي القعدة عام 
  :فقد اتفق رأي الجميع على نقاط ومن أهمها

إنشاء املراصد كعامل مساعد على حتري رؤية اهلالل ال مانع منه 

  .إذا رئي اهلالل بالعني اردة، فالعمل ذه الرؤية، وإن مل ير باملرصد

٣٧٢.  
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وكذلك ابن حجر رمحه اهللا تعاىل من ،من غري انعكاس
  .ة الصادرة عن بعض اامع الفقهيةاحلديث

يف الرؤية بني يفرق ملأكثر من تكلم يف هذه املسألة  
  .ةالصوري

واستدل ابن حجر لقوله هذا بأا رؤية ولو توسطت فيها آلة، وأن هذه   
املسألة نظرية من صام رمضان باالجتهاد، ظناً منه دخول رمضان، فكما ساغ هناك 

  .  )١(االجتهاد بالظن جاز هنا
بالقياس على النظارة العادية واستدل الشيخ خبيت املطيعي   

  .عند القراءة، كما نوهت سابًقا
وقد صدرت عدة فتاوى عن جمامع فقهية تؤكد على مشروعية استخدام 
املناظري والتلسكوبات لرصد ورؤية األهلة، ومن ذلك الفتوى الصادرة من هيئة كبار 

يف الدورة الثانية والعشرين املنعقدة مبدينة العلماء يف اململكة العربية السعودية،
الطائف، ابتداء من العشرين من شهر شوال حىت الثاين من شهر ذي القعدة عام 

فقد اتفق رأي الجميع على نقاط ومن أهمها هـ١٤٠٣
إنشاء املراصد كعامل مساعد على حتري رؤية اهلالل ال مانع منه  •

  .شرًعا
إذا رئي اهلالل بالعني اردة، فالعمل ذه الرؤية، وإن مل ير باملرصد •

                                                           

٣/٣٧٢حواشي الشرواين ، ١٣/١٨٧حتفة احملتاج يف شرح املنهاج 

==========================================================

من غري انعكاس
احلديث

 نكل 
الصوري

  
املسألة نظرية من صام رمضان باالجتهاد، ظناً منه دخول رمضان، فكما ساغ هناك 

االجتهاد بالظن جاز هنا
  

عند القراءة، كما نوهت سابًقا

املناظري والتلسكوبات لرصد ورؤية األهلة، ومن ذلك الفتوى الصادرة من هيئة كبار 
العلماء يف اململكة العربية السعودية،

الطائف، ابتداء من العشرين من شهر شوال حىت الثاين من شهر ذي القعدة عام 
١٤٠٣

                  

حتفة احملتاج يف شرح املنهاج  )١(
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إذا رئي اهلالل باملرصد رؤية حقيقية بواسطة املنظار تعني العمل ذه 
َفَمن َشِهَد {الرؤية، ولو مل ير بالعني اردة؛ وذلك لقول اهللا تعاىل 

ولعموم قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عليكم فأكملوا  م روه، فإن غُ فطروا حىت تَ 

  
، فلعل اللجنة مل تنتبه ))رؤية حقيقية((يلزم الوقوف عند قوهلم يف القرار 

إىل تفريق القدماء بني الرؤية احلقيقة، وهي الرؤية العيانية النافذة عرب العدسات 
املرايا وحنوها، فهذا مما  الزجاجية وغريها، وبني الرؤية املثالية وهي الرؤية املنعكسة عن

بعد هذا يطرح السؤال نفسه هل التلسكوب أفضل حاًال من العين 
  : المجردة أم العكس، أم هناك حاالت يْفُضل أحدهما على اآلخر

أكثر من يستطيع اإلجابة عن هذا السؤال هو من مجع بني تقنية الرصد 
الفلكي للهالل، وكان على اطالع على شهادات املرتائني للهالل، فمثل هذا 
يستطيع القيام بعمل إحصائي يبني فيها احلاالت اليت انفرد ا التلسكوب يف ثبوت 

ت الشهر، واحلاالت اليت توافقت الشهر واحلاالت اليت انفردت الرؤية العيانية يف ثبو 
الرؤية التلسكوبية مع الرؤية العيانية، ليعرف بعدها مدى االستفادة من التلسكوبات 

حممــد عبــد الــرمحن .املراصــد الفلكيــة احلديثــة وعالقتهــا برؤيــة اهلــالل مــن النــاحيتني الشــرعية والفلكيــة د
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إذا رئي اهلالل باملرصد رؤية حقيقية بواسطة املنظار تعني العمل ذه  •
الرؤية، ولو مل ير بالعني اردة؛ وذلك لقول اهللا تعاىل 

ولعموم قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  }ِمنُكُم الشْهَر فـَْلَيُصْمهُ 
فطروا حىت تَ ال تصوموا حىت تروه، وال تُ ((

  .)١()..)عدة شعبان ثالثني يوما
يلزم الوقوف عند قوهلم يف القرار : قلت

إىل تفريق القدماء بني الرؤية احلقيقة، وهي الرؤية العيانية النافذة عرب العدسات 
الزجاجية وغريها، وبني الرؤية املثالية وهي الرؤية املنعكسة عن

 . يلزم مراجعة اللجنة فيه واهللا أعلم

بعد هذا يطرح السؤال نفسه هل التلسكوب أفضل حاًال من العين 
المجردة أم العكس، أم هناك حاالت يْفُضل أحدهما على اآلخر

أكثر من يستطيع اإلجابة عن هذا السؤال هو من مجع بني تقنية الرصد 
الفلكي للهالل، وكان على اطالع على شهادات املرتائني للهالل، فمثل هذا 
يستطيع القيام بعمل إحصائي يبني فيها احلاالت اليت انفرد ا التلسكوب يف ثبوت 

الشهر واحلاالت اليت انفردت الرؤية العيانية يف ثبو 
الرؤية التلسكوبية مع الرؤية العيانية، ليعرف بعدها مدى االستفادة من التلسكوبات 

  .   يف حتري اهلالل

                                                           

املراصــد الفلكيــة احلديثــة وعالقتهــا برؤيــة اهلــالل مــن النــاحيتني الشــرعية والفلكيــة د) ١(
  .٩البابطني ص
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املراصد الفلكية "يقول الدكتور حممد عبد الرمحن البابطني يف نتائج حبثه 
وعليه فإنه من : (()١("احلديثة وعالقتها برؤية اهلالل من الناحيتني الشرعية والفلكية

واقع تلك التطبيقات العملية يتضح لنا أن هذه املراصد والتلسكوبات وما يف 
حكمها تعد يف احلقيقة مشككة أو معززة ملا يتم بالعني اردة وهذا أمر بدهي ال 

ول أن االستعانة باملراصد الفلكية 
يف رصد اهلالل غري ممكن حالياً، حسب اإلمكانات املوجودة عاملًيا، إال يف حاالت 
ميكن للعني البشرية أن ترى فيها ببساطة، فتبني ذا السبب يف عدم رؤية اهلالل عن 

الشمس، طريق املراصد، وهو أن القمر ليلة الرصد ليلة التحري يكون قريبا جداً من 
وبالتايل ال ميكن رؤية اهلالل يف هذه احلال بسبب قوة الضوء، أما إذا كان القمر 
بعيدًا عن الشمس، فهنا تسهل رؤيته بالعني اردة، فال حاجة لرؤيته عن طريق 
ولذلك منذ ذلك الحين عند إقرار العلماء لجواز استخدام المراصد 
م ير الهالل عن طريق المراصد، ولو لمرة 

http://www.islamfeqh١٤،  ص ١٩٣١.  

http://www١٨٠٩٢٩.  
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يقول الدكتور حممد عبد الرمحن البابطني يف نتائج حبثه 
احلديثة وعالقتها برؤية اهلالل من الناحيتني الشرعية والفلكية

واقع تلك التطبيقات العملية يتضح لنا أن هذه املراصد والتلسكوبات وما يف 
حكمها تعد يف احلقيقة مشككة أو معززة ملا يتم بالعني اردة وهذا أمر بدهي ال 

  )).ميكن دفعه أو منعه ملن المس هذه التقنية وجّرا
ول أن االستعانة باملراصد الفلكية وخالصة الق: ((ويقول الدكتور سعد اخلثالن

يف رصد اهلالل غري ممكن حالياً، حسب اإلمكانات املوجودة عاملًيا، إال يف حاالت 
ميكن للعني البشرية أن ترى فيها ببساطة، فتبني ذا السبب يف عدم رؤية اهلالل عن 

طريق املراصد، وهو أن القمر ليلة الرصد ليلة التحري يكون قريبا جداً من 
وبالتايل ال ميكن رؤية اهلالل يف هذه احلال بسبب قوة الضوء، أما إذا كان القمر 
بعيدًا عن الشمس، فهنا تسهل رؤيته بالعني اردة، فال حاجة لرؤيته عن طريق 

ولذلك منذ ذلك الحين عند إقرار العلماء لجواز استخدام المراصد املراصد، 
م ير الهالل عن طريق المراصد، ولو لمرة واالعتماد عليها إلى وقتنا هذا ل

   .)٢(..))واحدة، فهذا هو يعني السبب

                                                           

islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID

قع ملتقى أهل احلديث  مو 
www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?

==========================================================

احلديثة وعالقتها برؤية اهلالل من الناحيتني الشرعية والفلكية
واقع تلك التطبيقات العملية يتضح لنا أن هذه املراصد والتلسكوبات وما يف 
حكمها تعد يف احلقيقة مشككة أو معززة ملا يتم بالعني اردة وهذا أمر بدهي ال 

ميكن دفعه أو منعه ملن المس هذه التقنية وجّرا

يف رصد اهلالل غري ممكن حالياً، حسب اإلمكانات املوجودة عاملًيا، إال يف حاالت 
ميكن للعني البشرية أن ترى فيها ببساطة، فتبني ذا السبب يف عدم رؤية اهلالل عن 

طريق املراصد، وهو أن القمر ليلة الرصد ليلة التحري يكون قريبا جداً من 
وبالتايل ال ميكن رؤية اهلالل يف هذه احلال بسبب قوة الضوء، أما إذا كان القمر 
بعيدًا عن الشمس، فهنا تسهل رؤيته بالعني اردة، فال حاجة لرؤيته عن طريق 

املراصد، 
واالعتماد عليها إلى وقتنا هذا ل

واحدة، فهذا هو يعني السبب

                  

)١(NawazelItemID=

مو  )٢(
?t=

 



  املؤمتر الدويل الثاني يف تاريخ العلوم عند العرب واملسلمني
  الشــــارقة–جامعة الشارقة 

òîÇ‹“Ûa@òÜçþa@òíúŠ@À@òîØÜÐÛa@�Ãbä¾a@Šë†  

==========================================================  

بمعنى أنه لم يثبت دخول الشهر بالرؤية التلسكوبية دون الرؤية بالعين 
واهللا . المجردة، وأنه لم ينفرد التلسكوب في رؤية هالل في ثبوت الشهر
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بمعنى أنه لم يثبت دخول الشهر بالرؤية التلسكوبية دون الرؤية بالعين 
المجردة، وأنه لم ينفرد التلسكوب في رؤية هالل في ثبوت الشهر

   .أعلم
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أحد أدوات الرصد البصري ويسمى املنظار أو املقراب أيًضا، آلة 
بصرية تقرب األشياء البعيدة، ويستخدمها الفلكيون لدراسة الكواكب والنجوم 

  .إذا استخدم االستخدام الصحيح كان له دورا إجيابياً يف ثبوت األهلة الشرعية
مل يستخدم بشكله الصحيح كان وجوده وعدمه سواء، بل رمبا كان له 
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  :اخلامتة
أحد أدوات الرصد البصري ويسمى املنظار أو املقراب أيًضا، آلة  املنظار

بصرية تقرب األشياء البعيدة، ويستخدمها الفلكيون لدراسة الكواكب والنجوم 
  .وغريها من األجرام السماوية

إذا استخدم االستخدام الصحيح كان له دورا إجيابياً يف ثبوت األهلة الشرعية
مل يستخدم بشكله الصحيح كان وجوده وعدمه سواء، بل رمبا كان له  وإن

  .دور سليب يف أداء شهادة رائي اهلالل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

==========================================================

بصرية تقرب األشياء البعيدة، ويستخدمها الفلكيون لدراسة الكواكب والنجوم 
وغريها من األجرام السماوية

دور سليب يف أداء شهادة رائي اهلالل
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  المصادر والمراجع
، رشاد أهل امللة إىل إثبات األهلة للشيخ حممد خبيت املطيعي احلنفي

 .م، دار ابن حزم، بريوت، لبنان

عمر بن علي بن أمحد الوادياشي األندلسي، 
عبد اهللا : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٦

بدون . التطبيقات الفلكية يف الشريعة اإلسالمية، للمهندس عوين اخلصاونة

تعيني أوائل الشهور العربية باستعمال احلساب، للدكتور حسني كمال الدين، دار 
 

أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار 

عبد احلميد الشرواين، : ليفحواشي الشرواين على حتفة احملتاج بشرح املنهاج، تأ

التوفيق على مهمات التعاريف، حملمد عبد الرؤوف املناوي، حتقيق الدكتور حممد 
رضوان الداية، دار الفكر املعاصر، بريوت، دار الفكر دمشق، ط 

أمني بن اليحمر، الشهري ، حملمد )رد احملتار على الدر املختار
  .م١٩٩٧/هـ١٤٠٧، ٢بابن عابدين، دار إحياء الرتاث العريب بريوت ـ دمشق، ط
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المصادر والمراجع
رشاد أهل امللة إىل إثبات األهلة للشيخ حممد خبيت املطيعي احلنفي .١

م، دار ابن حزم، بريوت، لبنان٢٠٠٠هـ، ١٤٢١ط
عمر بن علي بن أمحد الوادياشي األندلسي، : حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج، تأليف .٢

١٤٠٦ - مكة املكرمة  - دار حراء : دار النشر
  .بن سعاف اللحياين

التطبيقات الفلكية يف الشريعة اإلسالمية، للمهندس عوين اخلصاونة .٣
  . معلومات نشر

تعيني أوائل الشهور العربية باستعمال احلساب، للدكتور حسني كمال الدين، دار  .٤
 .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩عكاظ، الرياض، ط

أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار : اجلامع ألحكام القرآن، تأليف .٥
 .القاهرة - دار الشعب : النشر

حواشي الشرواين على حتفة احملتاج بشرح املنهاج، تأ .٦
  .بريوت - دار الفكر : دار النشر

التوفيق على مهمات التعاريف، حملمد عبد الرؤوف املناوي، حتقيق الدكتور حممد  .٧
رضوان الداية، دار الفكر املعاصر، بريوت، دار الفكر دمشق، ط 

  . م١٩٩٠/هـ١٤١٠
رد احملتار على الدر املختار(حاشية ابن عابدين  .٨

بابن عابدين، دار إحياء الرتاث العريب بريوت ـ دمشق، ط
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دليل املسلم الفلكي، عماد عبد العزيز جماهد، دار حنني، عمان، مكتبة الفالح، 

فة، شرح مسلم، حمليي الدين النووي، حتقيق الشيخ خليل مأمون شيما دار املعر 

صحيح البخاري، أليب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي، اعتىن به أبو 
 .الرياض –م، بيت األفكار الدولية للنشر 

أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، حققه حممد 
  .م١٩٥٤/هـ١٣٧٤إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط 

 . م١٩٨٧/

علي . كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حملمد علي التهانوي، حتقيق د
 

أبو البقاء أيوب بن : كليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ، تأليف
 - هـ ١٤١٩ - بريوت  - مؤسسة الرسالة  

  حممد املصري
املبسوط، أليب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي، دار املعرفة بريوت، 

املؤمتر الدويل الثاني يف تاريخ العلوم عند العرب واملسلمني    
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دليل املسلم الفلكي، عماد عبد العزيز جماهد، دار حنني، عمان، مكتبة الفالح، 
  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٥بريوت، ط

شرح مسلم، حمليي الدين النووي، حتقيق الشيخ خليل مأمون شيما دار املعر  
 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥، ٢بريوت، ط

صحيح البخاري، أليب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي، اعتىن به أبو  
م، بيت األفكار الدولية للنشر ١٩٩٨/هـ١٤١٩صهيب الكرمي، 

أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، حققه حممد  ،صحيح مسلم 
إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط فؤاد عبد الباقي، دار 

  .علم الفلك، للدكتور رضا مدور 
/هـ١٤٠٧الفلك العملي، لعبد الكرمي حممد نصر،  
  .القمر لعبد اهللا اخلضريي 
كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حملمد علي التهانوي، حتقيق د 

 .م١٩٩٦دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، ط

كليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ، تأليفال 
مؤسسة الرسالة  : موسى احلسيين الكفومي، دار النشر

حممد املصري - عدنان درويش : ، حتقيق. م١٩٩٨
املبسوط، أليب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي، دار املعرفة بريوت،  
 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ط

==========================================================

دليل املسلم الفلكي، عماد عبد العزيز جماهد، دار حنني، عمان، مكتبة الفالح،  .٩
بريوت، ط

١٠. 
بريوت، ط

١١. 
صهيب الكرمي، 

١٢. 
فؤاد عبد الباقي، دار 

١٣. 
١٤. 
١٥. 
١٦. 

دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، ط
١٧. 

موسى احلسيين الكفومي، دار النشر
١٩٩٨

١٨. 
ط
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عبد الرمحن بن حممد بن سليمان : جممع األر يف شرح ملتقى األحبر، تأليف
 - بريوت / لبنان - دار الكتب العلمية : 

خرح آياته وأحاديثه خليل عمران : األوىل، حتقيق

دار : علي بن أيب بكر اهليثمي، دار النشر
 .١٤٠٧ - بريوت ، القاهرة 

اموع شرح املهذب للنووي، حميي الدين بن شرف النووي، حققه حممد جنيب 
  .هـ١٤١٥/ ١٩٩٥

املستدرك على الصحيحني، أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا النيسابوري املعروف 
  .باحلاكم، إشراف يوسف عبد الرمحن املرعشلي، دار املعرفة بريوت

جمموعة حبوث هندسية للدكتور حسني كمال 
عرفة  م، توزيع مكتبة أمين٢٠٠٥_هـ١٤٢٦
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جممع األر يف شرح ملتقى األحبر، تأليف .١٩
: الكليبويل املدعو بشيخي زاده، دار النشر

األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٨ - هـ ١٤١٩
 .املنصور

علي بن أيب بكر اهليثمي، دار النشر: تأليفجممع الزوائد ومنبع الفوائد،  .٢٠
القاهرة  - دار الكتاب العريب  /الريان للرتاث

اموع شرح املهذب للنووي، حميي الدين بن شرف النووي، حققه حممد جنيب  .٢١
١٩٩٥املطيعي، دار إحياء الرتاث العريب، ط

املستدرك على الصحيحني، أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا النيسابوري املعروف  .٢٢
باحلاكم، إشراف يوسف عبد الرمحن املرعشلي، دار املعرفة بريوت

جمموعة حبوث هندسية للدكتور حسني كمال (اهلندسة يف خدمة العبادات  .٢٣
١٤٢٦الدين، مجع وترتيب ياسر عرفة، ط

 .بدمشق
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٣  
  ٦معىن األهلة الشرعية ووجوب العمل ا يف العبادات 

٩  
  ١٣وأهم مميزات املراصد الفلكية 

  ١٥ :أنواع املناظري اليت ميكن االعتماد عليها يف مراقبة اهلالل
: ١٨  

  ٢٠ .حكم رؤية اهلالل من املنظار دون العني اردة
٢٧  
٢٨  
٣١  
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  فهرسال
  املقدمة

معىن األهلة الشرعية ووجوب العمل ا يف العبادات : املطلب األول
  .واملعامالت

 .شروط إهالل اهلالل: املطلب الثاين

وأهم مميزات املراصد الفلكية ) التلسكوب(تعريف املناظري : املطلب الثالث
 يف رؤية األهلة) التلسكوبات

أنواع املناظري اليت ميكن االعتماد عليها يف مراقبة اهلالل: املطلب الرابع
:أخطاء املناظري الفلكية يف مراقبة اهلالل: املطلب اخلامس
حكم رؤية اهلالل من املنظار دون العني اردة: املطلب السادس

  ة
  املصادر
  الفهرس

  

==========================================================

املقدمة
املطلب األول

واملعامالت
املطلب الثاين

املطلب الثالث
التلسكوبات(

املطلب الرابع
املطلب اخلامس
املطلب السادس

ةمتاخلا
املصادر
الفهرس
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على  دئاوفلا ديص عقوم نم إلكرتونياً 

saaid.www://http٤%D٢%C٧%D١E+%٣

+%٧%E١%D٤%CE%ED  
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إلكرتونياً  فلؤملل ميكن مراجعة الكتب املنشورة
  : الرابط التايل

E.+%CF=%u&all=do?php.search/book/net.saaid

%E%CD٣%E٦%C%DE+%CF٧%D٣%E٣C+%

 


