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باألدلة النقلية والعقلية  رؤية الهالل  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقصد: -١

بصورة قطعية. على  ة الشهور القمرية اهلجريةيكيفية لزوم تثبيت بدا  مقصد تقومينا،
 بنفس الوقت. االيضاحات العلمية الفلكية أهنا أوامر دينية وأيضا البيانات حتت ضوء

 بالنصثابتة  عيد األضحى والحج و شهور الصوم- ١

مضان وذي بّين بيانا تاما اليوم االول للشهور القمرية و على اخلصوص االول من شهر ر 
تثبيته برؤية اهلالل.  احلجة  

 اآليات واالحاديث المتعلقة برؤية الهالل:
 ٧٨١اآلية من سورة البقرة  )...للناس والحج  قل هي مواقيت يسألونك عن األهلة(

 ية الكرمية يف هذا املوضوع.صربي افندي هبذه اآلمصطفى  شيخ االسالم وقد استدل

  

 “أفطروا لرؤيته صوموا لرؤيته و ”:مراقي الفالحيف  قيل يف احلديث الشريف
 تصوموا ال) امحد ومسند مالك موطأ و والدارمي والنسائي ومسلم البخاري يف ورد

 البخاري عليه متفق (له قدروااف عليكم غم فإن تروه، حتى تفطروا وال الهالل تروا حتى
 .٧١٨٧ مسلم و ٧١١٢

 صوموا رمضان، قبل تصوموا ال) ولفظه الرتمذي روية يف: رمضان شهر وصيام اهلالل روية
 .(يوما ثالثين فأكملوا غيمة دونه حالت فإن لرؤيته، وأفطروا لرؤيته
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برؤية اهلالل اجلديد. ويقول العالنمة  رمضان وبناء على هذا األمر يبدأ صوم شهر
ال جيوز االبتداء بالصوم قبل رؤية اهلالل عن  أنه يف حبث القبلة يف اجمللد االول عابدينابن 

نعمة  )أشعة اللمعات و طريق احلساب حسب التقاومي واشرتك يف رأيه أصحاب كتايب
 .االسالم(

جيب االتباع ملعرفة ابتداء شهر رمضان ال  .أيضا ).... الفقيه ابن عابدينوقال 
احلسابية الفلكية. وبالعكس يتم ابتداء صوم رمضان بثبوت رؤية اهلالل يف ئل اىل املسا

طلوع اهلالل ليس بالرؤية وامنا يفهم  .لرؤيته( )صوموابدليل حديث الصوم  ،السماء
ميكن رؤيته يف  اال أن اهلالل ،قطعية وصحيحة وبطريق احلساب تكون النتيجة باحلساب.

من  الثانية يرى يف الليلة و يف تلك الليلة رؤيته ميكن عدم من طلوعه كذلك الليلة األوىل
اهلالل بل األمر يف ذلك برؤية اهلالل(. ألن  طلوعه. ابتداء صوم رمضان مل يؤمر بطلوع

ميكن  وضعوا يف اعتبارهم طلوع اهلالل. وعلى هذا ال مل تأخذوا رؤية اهلالل أساسا ميالتقاو 
 .عرفة صوم رمضان من خالل التقاوميم

 تعيّي حبث عند كتابه  من األول اجمللد من ٦٨١ صحيفة يف (عابدين ابن) و
. رمضان شهر من األول اليوم تثبيت يف التقاومي على والوثوق االعتماد جيب ال: )القبلة
 عليه اهلل صلى النيب قال وقد. السماء علي اهلالل مبشاهدة تبدأ رمضان صوم فرضية ألن

 الصحيح، وهو باحلساب بل برؤيته، ليس اهلالل طلوع أن واحلال. (لرؤيته صوموا) وسلم
 تتم بل الليلة تلك يف الرؤية تتم ال قد ولكن باحلساب، تعّين  اليت الليلة يف اهلالل يطلع
 االسالم دين ألن. بطلوعه ال اهلالل برؤية الصوم ابتداء علينا جيب لذا بليلة، بعدها الرؤية
  (هكذا يأمرنا

 

  :النص معرض في اجتهاد ال 
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 مساغ فال املسألة هذه يف الصرحية النبوية واألحاديث اآلية وحسب ذلك على بناء  
 عشر، الرابعة املادة يف العدلية االحكام جملة يف ورد ما وهذا املسألة، هذه يف لالجتهاد

 .النص مورد يف لالجتهاد مساغ ال انه على املادة وتنص
 كتاب  شرح وهو احلقائق ّييتب كتاب  يف زيلعي على بن عثمان ذكر فقد ذلك على عالوة
 على االمجاع وقع قد أنه يقول حيث الطالبّي إعانة كتابه  يف شطا بكر أبو وكذلك الكنز،
  .يوما ثالثّي شعبان امتام أو اهلالل برؤية رمضان ثبوت

  .والنقلية العقلية باألدلة ثابت وهذا باحلساب، وخروجه رمضان دخول اعتبار ميكن ال
 ال انه اخلرباءو  واملنظمات الفلكية احلديثة املسلمّي الفلك وعلماء الشريعة علماء يقول
 ال مبا املختلفة نيفهماتص يف هذا وبينوا اهلالل برؤية إال وخروجه رمضان دخول اعتبار ميكن
  .للشك جماال يدع

 واالحتفال بالعيدرة بصوم رمضان جيوز املباش أنه ال )الفتاوى الهندية(وذكر يف كتاب 
 استنادا على التقاومي واحلسابات.

 بناء الصوم البلدان بقية على فيلزم شعبان من الثالثّي ليلة يف بلدة يف اهلالل شوهد إذا
  .القادمة الليلة هالل يعد النهار يف يشاهد الذي اهلالل الرؤية، تلك على

 
وجوب كفاية البحث و  الشمس جيب بعد غروب يف ليلة الثالثّي من شهر شعبان

بشهود وثبوت  اىل القاضي الرجوع وبعد ثبوت الرؤية رمضان املباركاحملاولة لرؤية هالل 
)اجتماع امكانية حصول الرؤية قبل  ويؤكد تقين الدين حممد بن دقيق العيد بعدم ،الرؤية

 .أو يومّي أصال بيوم النّيرين(
حياولون اجياد  واآلن ،ثبوت الرؤيةكان يبدأ صوم رمضان ب  واألمكنة يف مجيع األزمنة

مسئلة ابتداء صوم  اهلالل بالعمليات احلسابية. وبناء عليه لوقت طلوع ابتداء شهر رمضان
 .رمضان التتناسب وال تنطبق مع ا الحكام االسالمية

ؤيته هالل يف حالة ر  ال جيوز لرجل ان يفطر ”)المجموعة الزهدية(ويقول يف 
أن يرى هالل شوال  يف رؤية اهلالل يف األجواء املغيمة بالسحب شهر شونال. الننه يلزم
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بأننا رأينا اهلالل. ويف اجلو الصحو يلزم أن يشهد جم غفري  رجالن أو رجل وامرأتان قائلّي
ل اىل اهلال )ان مت مكوث )قاضي خان(. وقال “هالل شهر شوال رأوامن الناس على أهنم 

 لك اليوم اليوم الثاين من هالل شهر شعبانالعشاء فذأي بعد ما بعد غروب الشفق األمحر 
ليوم االول من شهر شعبان قبل وقت العشاء فذلك هالل ا وان زالت احلمرة وغربت املعظم
 .املعظم

 
 والعشرين الثاين اجمللد الرشاد سبيل جمموعة يف الواردة مقالته يف أفندي محدي املاليلي يقول
 الفلكية، القواعد ال اهلالل رؤية رمضان شهر صوم وجوب يف بّي قد الشريف الشرع وإن
 .ضوعو امل هذا يف احلساب يعترب ال فالشرع ولذا

 اهلالل رؤية أي الشهر بشهود مربوط الصيام وجوب إن: املقالة نفس يف كذلك  ويقول
، الشبهة من خال   بوضوح بّي قد املقالة هذه يف االمر وهذا .الصيام وجوب يقتضي وهذا

 إمكانية مشاهدة الشهر يلزم أن حيمل معىن الشهود إىل معىن شهود هالل الشهر.ولعدم 
 له قدروااف عليكم غم فإن تروه حىت تفطروا وال اهلالل تروا حىت تصوموا ال احلديث ويف

 أي (الشهر منكم شهد فمن) الكرمية اآلية يف بالشهود املراد أن يفيد الشريف فاحلديث
 فإنه الشريف احلديثو  الكرمية اآلية على وبناء الرؤية هي االصلية العلة وأن اهلالل رؤية
 وال اهلالل برؤية إال الصيام يلزم ال أنه أي. )واالستدالل باحلساب الشهر شهود ربط يزول

 (.الصرحية االدلة على بناء املسالة هذه يف الفلكي للحساب اعتبار
 مقالته يف يوضح أفندي منكوك  فطّي الفنون دار هبيئة واملدرس الفلكي االرصاد هيئة ومدير
 قد الفقه علماء مجهور أن ويقول الرشاد، سبيل جمموعة يف والعشرين الثاين اجمللد يف الواردة

 ثالثّي شعبان امتام فيلزم اهلالل غم وإن بالرؤية، الفطر وهالل لرمضان هالل ثبوت حصروا
 التقدير فسروا قد الشريعة علماء وأكثر. السابق احلديث هو الباب هذا يف ودليلهم. يوما

 االحاديث هي التأويل هلذا دعاهم والذي يوما، ثالثّي شعبان بإكمال الشريف احلديث يف
 ولفظ (يوما ثالثين فصوموا عليكم غم فإن) منها متعددة وبألفاظ ذلك أفادت اليت

 .(يوما ثالثين أبلغوا) أخر ولفظ. (يوما ثالثين شعبان فأتموا)
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 أُظهر وأن الفلك علم هيئة حلكم املخالفة شاهدين شهادة كفاية  عدم أرى: ويقول 
 ما على بناء وذلك مستقل قطعيا شرعيا دليال اهلالل رؤية يف الفلك علم هيئة حكم أن

 .سابقا ذكرناه

 دليال يقبل ال اهلالل رؤية يف الفلك علم هيئة حكم أن يفهم السابق االيضاح على وبناء
 هيئة حكم قبل شهادهتما كانت  فإن الشاهدين شهادة يف ننظر أن ينبغي ولذا .مستقال

 غري احلساب قبل اهلالل رؤية وألن قطعي احلساب الن .شهادهتما تقبل فال الفلك علم
 .ممكنة

 الليلة يف اهلالل رأى أنه احد قال وإن) :الشافعية علماء من السبكي االمام قال ولذلك
 الشاهد هذا رؤية من ليلة بعد حصل قد اهلالل طلوع أن أفاد قد احلساب ولكن الثالثّي

 ممكن، غري احلساب قبل اهلالل ورؤية قطعي احلساب ألن احلساب على يعتمد فهنا
  .أصال ذلك قبل يكون وال باحلساب علم يوم بعد يكون قد رمضان ابتداء ولذلك

 حتمل .م٧١٢٤ابريل )نيسان(  ٤١ بتاريخ صادرة الرتكية الدينية الشؤون لرئاسة وثيقة هناك
 رئاسة على رد صدر وقد. القمرية اهلجرية السنة رأس تثبيت على تنص ٧٦١٧٦ رقم

 رقم الوثيقة هذه حتمل حزيران ٧١ بتاريخ التقنية اسطنبول جامعة من الدينية الشؤون
٥٥١. 

 اهلالل رؤية شروط فيه يقول دلغان حامد الربوفيسور بتوقيع الرد هلذا إضافة وهناك 
 اهلالل رؤية إمكانية بّي نفرق أن ينبغي قاله ما وخالصة. ...رؤيته فيصعب حتققت وإن

 برؤية يقع قطعيا القمرية اهلجرية الشهور رأس تيتثب ذلك على وبناء. بالفعل رؤيته وكيفية
 القطع. مرتبة إىل يصل ال ينظ فهو احلساب وأما اهلالل

 مبوجب اهلالل رؤية يشرتط تقول االنرتنت على صفحتها يف الدينية الشؤون رئاسة ولذلك
 .القمري الشهر البتداء الشريف احلديث
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وعلماء فقه االسالمي المعلومات الضرورية التي يبينها علماء ال
 الفلك في مسألة رؤية الهالل:

، يؤخذ اليوم االول من بالشهود شهور رمضان واالعياد يف املواطن اليت مل تعرف مشروعية
اليوم األول  باحلساب مبعىن أننا جند الشهر من نفس شهر ذي احلجة أساسا واليوم العاشر

أو هو بعده  احلساب املتواجد عن طريق واليوم الثاين هو ثاين يوم العيدمن عيد االضحى. 
 ال ميكن قبله بيوم. بيوم واحد. و

اليومي من  انهحلركات الشمس والنجوم االخرى يف دور  القمر يشرتككما أن   و
جهة الغرب اىل جهة )الدنيا( من  حول االرض أيضا يف الدوران يتحرك الشرق اىل الغرب

 الشرق.
 يكمنل هذه أسرع من حركة الشمس السنوية من الغرب اىل الشرق. و وحركته

هلذا السبب يكمنل  و ساعات. ٨ يوما و ٦١ حركته هذه خالل الواحدة يف القمر دورته
 فتكمل حركتها اليومية أما الشمس . وثانية ٤١ و يقةخبمسّي دق دورته اليومية بعد النجوم

اليوم السابق بعد  دقائق. ألجل ذلك يصل القمر اىل نصف النهار بالنظر اىل ٣بعد 
 قمر حول الكرة االرضيةحينما يدور ال من الشمس. و دقيقة ٣٥بعد  الشمس. و يغرب

 زاوية خبمس درجات تقريبا. ومستوي اخلسوف يف حمركه )جمراه( يوجد بّي املستوي
وجيتمع  والقمر بنفس اجلانب من الكرة االرضيةيتواجد الشمس  يف كل مرة ويف كل الدورة

 ويف تلك احلالة )اجتماع النّيرين(.مستقيم واحد. وتسمى هذه احلالة بعلى  الثالث
وقت )محاكا(  يسمى هذا الوقتلذي يواجهنا وال نستطيع رؤيته. و يظلم وجه القمر ا

عهد العثمانيّي نرى تقاومي  ساعة. يف ١٦ساعة اىل  ٦٨احملاك غري ثابت، خيتلف ما بّي 
حملاك متاما. وكان هو وسط وقت ا )المحاك( (. وقت االجتماع١٦بثالثة أيام ) استمراره

 ومي العلمية كل شهر. ولثبوت حركة الكرة االرضية )الدنيا( حول الشمسيدون يف التقا
اجتماع  يعين وقت وهبذا الوقت .يوما وثالث عشرة ساعة ٦١ يكون زمن االجتماع بينهما

أي  بثماين درجات قبل مدة االجتماع معا من وسط نصف النهار شمس والقمر ميرانال
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 تكون أقلن منحينما  ()البينونة ساعة تقريبا(. مبعىن أن زاوية ٧٣تقدنر ب) قبل مضين مدة
 ساعة فان اهلالل لن يرى بأين زمان أو مكان يف الدنيا ٧٣من  درجات يعين اقل ٨

درجة للحد األقصى ويرى هالل  ٧٨ويتخلنص القمر من احملاك حّي يصل درجته اىل 
اال  عند غروب الشمس من جهة الغرب على خط األفق. دقيقة ٣٥الشهر اجلديد خالل 

دقيقة  ٥١خبمس درجات أي بسبب  عند اقرتابه اىل خط األفق أنه ال ميكن رؤيته
فيمكن  قد اقرتبت للغروب والشمس احملاكوعند خالصه من وقت  )اختالف المنظر(.

وبعد ساعات أو الليل من هذه  يف البالد اليت توجد على خط درجات الطول. رؤية اهلالل
 الشمس من جهة الغرب هلذه البالد.بغروب  يبدأ مشاهدة اهلالل

 ليست للحصول على ابتداء الوقت القمري. وامنا ذلك لفهم وهذه احلسابات
 ان يفهم وذكر االمام السبكي نفس الكالم. وال جيب ى فيها اهلالل.ير  الليلة اليت قد

يبّين يف التقاومي أو بعده بيوم. ولن  الذي يثبت يف اليوم هلاللفرؤية ا عكس ما قاله االمام.
 الطحطاوي و الشرنباللي(. حاشيتي) مصنفايكون قبل ذلك بيوم واحد. و يقول 

ببداية  االخبار كما نرى أن  عبادة.فأن البحث عن هالل رمضان على السماء 
برؤية  مسبقا عالمة اجلهل باالسالم. اليوم األول من عيد األضحى املبارك يعرف الصوم

 هالل شهر ذي احلجة، فيوم عرفة الذي يصادف التاسع من ذي احلجة يثبت باحلساب
بيوم قبل ذلك  من يقف جببل عرفة حجن  أو يثبت بعده بيوم واحد. وال يصح والتقاومي
تغرب الشمس يف اليوم التاسع والعشرين من شهر  ملاأحد منهم يصري حاجنا. و  وال واحد.

عن هالل شهر  على خط االفق الظاهري جهة الغرب جيب التطلع والبحث شعبان من
 رمضان.

يف  رأى اهلالل وهو من أهل السنة اذا الذي مل يرتكب كبرية ويقوم مسلم عادل
 القبول من طرفه ذلك االبالغ احلاكم، ولو نالأي  اىل القاضي بإبالغه يقوم اجلون املغينم

يف كل مكان. ويبدأ رمضان يف مكان ال يوجد فيه قاض أو  يعلن ابتداء شهر رمضان
 حاكم يف حالة رؤية اهلالل من قبل مسلم.
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ال يقبل كالم أهل البدعة والفاسق. يلزم ابالغ جم غفري من الناس عندما تكون 
اىل ثالثّي يوما ويبدأ صوم  يكمنل شعبان ولو مل تثبت رؤية اهلالل فحينئذ افيةالسماء ص

يف   التقاومي واحلسابات الفلكية. وقال رمضان حبسابات يبدأ ال ،بيوم هشهر رمضان بعد
اقتداء  شهرا : لو صام أسري بدار احلرب)قاضي خان(و )الهندية(  و )البحر(كتب 

رمضان. فانه من احملتمل بدأ الصوم قبل يوم واحد أو بدأ بالتقومي وبدون علم بداية صوم 
يعين بداية الصوم قبل  أو بدأ يف أونل يوم رمضان. يف االحتمال األول يف ثاين يوم رمضان

يف  يوم واحد ودخل العيد يف آخر يوم من رمضان. االحتمال الثاين، وهو أنه بدأ الصوم
هبذه احلالة أنه مل يصم أونل يوم رمضان وعيند ، يف أونله ثاين يوم من أيام رمضان ومل يصم

ألن مجلة  قضاء يومّي من الصيام يف كلتا احلالتّي عليه رمضان )دخل يف العيد( آخر يوم
لثة: وهو صومه شهرا كامال، حسب ااحلالة الث صيامه مثان وعشرون يوما من شهر رمضان.

للشك  من شهر رمضان يومّياحلسابية من التقاومي هو أيضا جيب عليه قضاء  املعلومات
 غري املشكوكة األياموألن الصيام يف  من رمضان. و االخريمن عدم تصادفه اليوم األول 

 من هذه التوضيحات: و نصل اىل النتيجة وجيب عليه قضاء يومّي من الصيام.( صحيح
السماء  أن الذين يبدؤون الصيام حسب التقاومي املعدنة واجملهزة مسبنقا ال برؤية اهلالل يف

. فمثال كاملبار يومّي بنية القضاء من صيام رمضان جيب عليهم مجيعا أن يصوموا
مع  ؟رمضان قضاء يومّي من ظهرت مسألة من أين قائلّي: )يعرتضون على هذه املسألة

صوم  وخطأ. ألن غري واردة يف أين كتاب من الكتب(. وهذا االدعاء غري صحيح أهنا
د و العصور ويف مجيع األمكنة برؤية اهلالل، ولذلك مل يكن العهو  كل  يف رمضان كان يبدأ

فيبدأ صوم رمضان بالعملية  من صيام رمضان. وأما يف يومنا هذا حاجة اىل قضاء يومّي
يتناسب بداية صوم رمضان مع  ل. وعلى هذا الاهلالبالتقاومي لوقت طلوع  احلسابية

 رمضان لتصحيح هذا اخلطأ. وهذا الرأيجيب قضاء يومّي بعد  األحكام االسالمية، وعليه
ولو بدأ شخص صوم رمضان من  )مراقي الفالح(. علی الطحطاوي حاشيةمكتوب يف 

غري رؤية اهلالل وظهر هالل العيد )شوال( يف ليلة التاسع والعشرين من رمضان بعد رمضان 
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فعليه  يةيقضي يوما واحدا ان بدأ الصوم برؤية شهر شعبان ولو بدأ الصوم من غري الرؤ 
 )قاضي خان(و )الهندية( يف قضاء يومّي بعد رمضان كذا

عن هالل  البحث)رّد المحتار( رمحه اهلل تعاىل يف كتابه )ابن عابدين(  قال
واجب وجوب الكفاية على كل  على السماء هالل شهر رمضان اجلديد يعين رمضان
ولو قبل القاضي . واجباحلاكم أي  اىل القاضي لرؤيته عاقل بالغ. وكذلك اخباره مسلم

مجيع  املسلمّي االبتداء بالصوم يف )يفرض على كل منه رؤية اهلالل هذه وأعلنه للناس
، املغينمة، ولكن يف األيام الصحوةيف األيام  من مسلم عادل الرؤية البالد(. ويقبل شهادة

 اليت المن الناس. ولألماكن  جم غفري ورؤية اهلالل من طرف غري املغيمة يلزم مشاهدة
 هو وباقي الناس بناء على شهادة مسلم بالصيام بدأاليلزم  وال  مسلمفيها قاض أو  يوجد

. بالعملية احلسابية يف التقاومي بدأ صوم رمضان جيوز )ال بالرؤية ومساع الناس بتلك الرؤية.
 عادلّي. ال يبدأ صوم حىت ولو كانوا ليست هناك أينة قيمة يف حساباهتم لبدأ شهر رمضان

شهر رمضان باخبارهم طلوع هالل شهر رمضان مسبنقا. وقال األمام السبكي رمحه اهلل من 
طلوع اهلالل بعده  وأعلن ليلة الثالثّي )لو ادعى شخص برؤية هالل شعبان األئمة الشافعية

املفهوم من احلساب قطعي.  استنادا على احلسابات، هنا ينال القبول هذا الرأي، ألن بليلة
عن طريق احلساب(. ابتداء شهرالصوم ميكن  يته قبل طلوعه بليلة برؤية اهلاللومستحيل رؤ 

)ابتداء صوم  ،احللواين رمحه اهلل وقال مشس األئمة بعد يوم واحد وال ميكن قبله أصال.(
رمضان يتمن برؤية اهلالل، ال بطلوع اهلالل. ألنه باحلساب يعرف الليلة اليت يطلع فيها 

ابتداء شهر رمضان باحلساب. يلزم االبتداء بالصوم بشهادة مسلمّي اهلالل، وال يفهم 
حبكم القاضي. عندما يبدأ الصوم يف  بأن قاال )رأينا اهلالل( أو هالل رمضان عادلّي برؤية

ضحى وأوقات الصالة أوقات احلج وعيد األ .حناء العاملأ جيب أن يبدأ يف مجيع مكان ما
 ألن الذي جيب يف حمل ال تغري من مكان اىل آخرألن أوقاهتا ختتلف و ت ليست كذلك.

 (ةيكون واجبا حملل آخر.( )فانن العبادات الثالث حملين 
بتداء ا التقاومي تعطينا معلومات عن طلوع اهلالل، ال عن رؤيته، وهلذا السبب

فها التقاومي قبل الليلة اليت يعرن  واالدعاء برؤية اهلالل يف ليلة. الصوم ال يفهم من التقاومي
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الكالم  يصحن حج احلجاج الذين يقفون بعرفة اتباعا هلذا الخطأ و غري صحيح. و 
 اخلاطىء.(

 في الموقع االلكتروني معلومات عن رؤية الهالل- ٣
USNO (US NAVAL OBSERVATORY)  

علمية  االمريكية بدراسات املتحدة بالواليات يقوم مؤسسة أساسية ان هذا املوقع
ووزارة الدفاع يف  القوات البحرية االمريكية لصاحل املعلومات ، تأمّياألصلية وظيفتها. جدية

فر تو اليت  الساعة األساسية أنظمة يشغنل أيضا .، والتوقيت و سري السفرالوضع مواضيع
املطلوبة من طرف القوات اجلوية  الفضائي املركب احلساسة ألنظمة معطيات الزمن

 رصد االجرام الفضائية ومقاييسها.األمريكية وكذلك يقوم ب
https://en.wikipedia.org/wiki/united_states_naval_observatory 

 يف املوقع االلكرتوين الذي ذكر باللغة االجنيليزية شرح رؤية اهلالل أصل موضوع
 عنوان هذا املوقع أدناهيف  وضع

http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/crescent.php (2016-05-25 22:52) 

 

 عن هالل الشهر اجلديد ملعلومات جديدة USNO)) أول مجلة يف املوقع
 كاآليت:

لكل هالل جديد فان امكانية  )االجتماع(وساعة  "برغم االحتساب القطعي ليوم
اعتبارا من اهلالل اجلديد مبضي الوقت والعوامل االخرى الكثرية.  رؤية اهلالل اجلديد يتعلق

 كن بصورة قطعية تعيينه باحلساب."وال مي

 :العبراني"التقويم  – ٤
رسول ا شرنف س هذا احلديث املتعلق باهلجرة. "ملابن عبا روى االمام البحاري عن

 قالوا: )سألهم ما هذا الصوم؟( اهلل صلى اهلل عليه وسلم املدينة املنورة وجد اليهود صائمّي
 )فرعون( وصام موسى عليه السالم فيه بنو اسرائيل من شر عدوهم ختلص هذا يوم مبارك

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Naval_Observatory
http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/crescent.php
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سلم و منهم قال صلى اهلل عليه  كشكر للنعمة. وملا أخذ رسول اهلل هذا اجلواب  هذا اليوم
قال  بأن يصوموا. موأمر أصحابه الكرا وصام (عليه السالم أحق منكم بموسى)نحن 
 هذا اليوم اليوم العاشر من التشريع اليهودي. البريوين

 دارنية والطاعات اخلاصة هبم حسب مان اليهود ايضا نظموا االيام الدي يعين،
برؤية اهلالل. وايضا  بالتقاوميالشهور املوجودة  وتثبيت بداية ويقومون بتعيّي (Lunar) القمر(

"هذا  وامسائهم وتاريخ االرصدة وساعاهتمالرصد ماكن أو  اأَلْرصادكل   يقومون بقيد وتطبيق
ويف  .«التقويم اليهودي»و «التقويم الموسوي»يسمى ايضا و  التقويم التقويم العبرانى"

 توجد معلومات مفصلة. املوقع

https://tr.wikipedia.org/wiki/%c4%b0brani_takvimi 

 ٦١٧٢مايو  ١رصد  مت فمثال هالل الشهر الثاين بيبلكال

واصبح  جبانبهم همؤ املسجلّي امسا من االماكن أدناه رصد من طرف االشخاص
. بتقومينا اهلجري القمري ن الذي هووهذا يصادف لشهر شعبا .مايو بداية الشهر ٨اليوم 

 زيارة وعند. القمرية مت رؤيته بالرصد أحد الشهور الذي يتم بدايته بالرؤية يف شهورنا اهلجرية
عن طريق احلساب  هلالل كل بداية الشهر امكانية الرؤية يشاهد خريطة املوقع االلكرتوين

 شرت قبل الرصدامكانية الرؤية قد ن خريطة ونرى

http://renewedmoon.com/ 
Bali, Indonesia   [AhmadAdji (6:24pm/UCT+8)] 

PoriyaIlit, Israel   [RebeccaBiderman (7:47pm/UCT+2)] 

Jerusalem, Israel   [Devorah Gordon (7:49pm/UCT+2)] 

 ( رصد من طرفرجبشهر االول( الذي يصادف )شهر هالل بيبليكال )ال
 مستعمل صار بداية شهر ٦١٧٢ابريل  ٨ جبانبه يف أدناه املدونن امساؤهم اشخاص
 عندهم.

https://tr.wikipedia.org/wiki/%c4%b0brani_takvimi
http://renewedmoon.com/
http://www.moonsighting.com/1437shb.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10154275807068629&id=371892568628
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10154275807068629&id=371892568628
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http://renewedmoon.com/archived-reports/archive.htm?d=2016-2017-01 (2016-05-26 

00:23) 

 

Darwin &Perth, Australia  [ShabbirAhmed (approx. 6:45pm/UCT+9:30)] 

Colombo, Sri Lanka  [Nimal Road Mosque (approx. 6:19pm/UCT+5:30)] 

Gothenburg, Sweden  [MiltonAbili (21:15)] 

 

 الهجري. ١٤٣١شهر رجب  رصد هالل -٥

وبعد رؤيته يسجنل يف جهاز  تقومينا حينا بعد حّي لرصد اهلالل يقوم هيئة
 التسجيل )الفيديو(

، اال انه ٧٣٤١ابريل )نيسان( سنة  ٨-١يف مساء  رجب مثال، لرصد هالل شهر
ذكرت فيها  اليت رغم التقاومي احناء العامل مبا فيها تركيايف هذا التاريخ من مجيع  مل ير اهلالل

 ٨ املوافق بليلة اجلمعة ، و تكرر الرصد يف املساء الثاينبريل املوافق ليلة اخلميسا ١رؤيته يف 
وعلى  .واحتفظت هبا ومتت تسجيالت الرؤية املتعلقة هبا وحصلت الرؤية )نيسان( ابريل

 دونن وطبنق الذي ٧٣٤١لعام  ٦١٧٢ابريل  ٨ابتداء شهر رجب املوافق  هذا األساس انن 
الصور  هلذه القاء النظر ميكن .٦١٧٢ابريل  ١يف  ليس هبذا التاريخ وامنا هو يف التقاومي
 يف أدناه. يف املوقع يف الفيديو لدى الرصد تسجيلها متن  اليت الفوتوغرافية

http://www.turktakvim.com/index.php?link=html/rasadlar/rasadlar.html 

 الخالصة: – ٦

اثبتت لزوم تعيّي رؤية اول االيام للشهور القمرية بالعّي اجملردة املعتمدة على الرصد 
 الدينية والعلمية.باالدلة 

 ميكن وثابتة بالنص. وال واالعياد ضرورة اول ايام رمضان لتعيّي رؤية اهلالل
 االجتهاد يف موضوع يوجد فيه نص.

http://renewedmoon.com/archived-reports/archive.htm?d=2016-2017-01
http://www.moonsighting.com/1437rjb.html
http://www.moonsighting.com/1437rjb.html
http://www.renewedmoon.com/
http://www.turktakvim.com/index.php?link=html/rasadlar/rasadlar.html
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 ومجيع الشهور القمرية رؤية اهلالل لتعيّي بداية هذه الشهور حساب عدم امكانية
 بشكل قطعي. (USNO) واقعة يف املوقع االلكرتوين

وال يعترب  بيت اوائل الشهور القمرية،ثلت أساسا اهلالل بعّي جمردةاعتربت رؤية 
بل ضرورة االنطباق لاليام  لبداية شهر جديد املعتمد على احلسابات التقوميية طلوع اهلالل

.  باحلساب وال ميكن تثبيتها بداية الشهور يتم تثبيتها بالرصد وباالختصار املتعيننة بالرصد
ومعتربة  عصر السعادة اىل يومنا هذا تطبق يف البالد االسالميةهذه املسألة منذ  كما ان

 بالوثائق النقلية والعقلية.
 

 االستاذ الدكتور/ رمضان آيواللي

 عضو هيئة التدريس ورئيس الشعبة في قسم الحديث

تركيا والمستشار في هيئة تقويم بجامعة مرمرة بكلية االلهيات  

تركيا –استانبول   

 السيد بولند كنجر

 تركيا رئيس هيئة تقويم

 

٣٩ + :االتصال   ٢٢ ١٣ ٤٥٤ ١١١ 

 info@turktakvim.com :البريد االلکترونی 

  www.turktakvim.com :صفحة ويب

 

mailto:info@turktakvim.com
http://www.turktakvim.com/
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                            Website: http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/crescent.php 

CRESCENT MOON VISIBILITY 

Although the date and time of each New Moon can be computed exactly, the visibility of the lunar 
crescent as a function of the Moon's "age"—the time counted from New Moon—depends upon many 
factors and cannot be predicted with certainty. During the first two days after New Moon, the young 
crescent Moon appears very low in the western sky after sunset, must be viewed through bright 
twilight, and sets shortly after sunset. The sighting of the lunar crescent within one day of New Moon 
is usually difficult. The crescent at this time is quite thin, has a low surface brightness, and can easily 
be lost in the twilight. Generally, the lunar crescent will become visible to suitably-located, 
experienced observers with good sky conditions about one day after New Moon. However, the time 
that the crescent actually becomes visible varies quite a bit from one month to another. Naked-eye 
sightings as early as 15.5 hours after New Moon have been reliably reported while observers with 
telescopes have made reliable reports as early as 12.1 hours after New Moon. Because these 
observations are exceptional, crescent sightings this early in the lunar month should not be expected 
as the norm. 

The visibility of the young lunar crescent depends on sky conditions and the location, experience, and 
preparation of the observer. Generally, low-latitude and high-altitude observers who know exactly 
where and when to look will be favored. For observers at mid-northern latitudes, months near the 
spring equinox are also favored, because the ecliptic makes a relatively steep angle to the western 
horizon during these months. The steep angle means the Moon's altitude will be greater just after 
sunset. 

Ignoring local conditions for the moment and visualizing the problem from outside the Earth's 
atmosphere, the size and brightness of the lunar crescent depend on only one astronomical quantity: 
the elongation of the Moon from the Sun, which is the apparent angular distance between their 
centers. For this reason, the elongation has also been called the arc of light. If the value of the 
elongation at any instant is known, the width of the crescent can be computed. 

The elongation as a function of the Moon's age depends on several factors: 

1.          The Moon's elongation at New Moon. The elongation of the Moon at New Moon is not 
necessarily 0. The Moon's center may pass directly in front of the Sun at New Moon (when a 
solar eclipse will occur) or it may be as much as five degrees to the north or south of the Sun. 
That is, the Moon can start the month with an elongation ranging from zero to five degrees. A 
minor complicating factor involves the definition of New Moon in the almanacs. Astronomical 
New Moon is defined to occur when the Sun and Moon have the same geocentric ecliptic 
longitude, which may not occur precisely when the Sun and Moon are closest together in the 
sky. 

2.          The speed of the Moon in its orbit. The Moon's orbit is elliptical, and its speed is greatest 
when it is near perigee (closest to the Earth), least near apogee (furthest from the Earth). The 
change in speed is caused by conservation of angular momentum; the same principle causes 
a spinning ice skater to speed up when she pulls her arms inward. If perigee occurs near New 
Moon, the Moon will appear to be moving away from the Sun in the sky at a greater than 
average rate. 

3.          The distance of the Moon: Because of its elliptical orbit, the distance of the Moon varies. 
Even if the Moon moved with a constant speed, its angular motion as viewed from the Earth 
would be greater when the Moon is near perigee. Similarly, a nearby automobile appears to 
be moving quicker than a more distant one, even if they are actually moving at the same 
speed. 

4.          The observer's location (parallax). If the observer is located in the tropics such that the one-
day-old-Moon is observed just before it sets, its elongation as seen by the observer will be 
about a degree less than that seen by a fictitious observer at the center of the Earth, which is 
the position used for most almanac calculations. Similarly, if you look at a foreground object 
with one eye closed and then close that eye and open the other, the object makes an 

http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/crescent.php
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/MoonPhase.php
http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/moon_phases.php
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apparent jump against the background. The change in the observed elongation is less for 
observers at middle or high latitudes; however, other geometric factors are less favorable for 
these observers. 

Factors (2) and (3) are linked by Kepler's second law, which predicts that the angular speed of the 
Moon as seen from the Earth will vary by about 22%. The combined effect of the first three factors 
gives geocentric elongation of the Moon from the Sun at an age of one day can vary between about 
10 and 15 degrees. The last factor can subtract about a degree for an observer at the equator. 

This large range of possible elongations in the one-day-old Moon is critical. At this time the width of 
the crescent is increasing with the square of the elongation, and the surface brightness of the crescent 
is also rapidly increasing. The apparent area of the crescent also increases inversely with the square 
of the distance to the Moon. Some of the earliest reliable sightings of the crescent occur near 
elongations of around 10 degrees. Simply specifying the age or elongation of the Moon cannot tell the 
whole story. But the elongation is a more reliable parameter to use as a starting point in assessing the 
lunar crescent visibility at any given date and time. 

The prediction of the first sighting of the early crescent Moon is an interesting problem because it 
simultaneously involves a number of highly non-linear effects. Stated in less technical language, many 
things are changing very rapidly. Effects to be considered are the geometry of the Sun, Moon, and 
natural horizon; the width and surface brightness of the crescent; the absorption of moonlight and the 
scattering of sunlight in the Earth's atmosphere; and the physiology of human vision. This problem has 
a rich literature. Some modern astronomical references are: 

 Caldwell, J.A.R. & Laney, C.D. 2001, "First Visibility of the Lunar Crescent",African Skies, 
No. 5, pp. 15–23 

 Doggett, L. E. & Schaefer, B. E. 1994, "Lunar Crescent Visibility," Icarus, Vol. 107, pp. 
388–403. 

 Fatoohi, L.J., Stephenson, F.R., & Al-Dargazelli, S.S. 1998, "The Danjon Limit of First 
Visibility of the Lunar Crescent," The Observatory, Vol. 118, pp. 65–72 

 Fatoohi, L.J., Stephenson, F.R., & Al-Dargazelli, S.S. 1999, "The Babylonian First 
Visibility of the Lunar Crescent: Data and Criterion," Journal for the History of Astronomy, 
Vol. 30, pp. 51ndash;72 

 Ilyas, M. 1994, "Lunar Crescent Visibility Criterion and Islamic Calendar,"Quarterly 
Journal of the Royal Astronomical Society, Vol. 35, pp. 425–461 

 Pepin, M. B. 1996, "In Quest of the Youngest Moon", Sky & Telescope, December 1996, 
pp. 104–106 

 Schaefer, B. E. 1988, "Visibility of the Lunar Crescent," Quarterly Journal of the Royal 
Astronomical Society, Vol. 29, pp. 511–523 

 Schaefer, B. E., Ahmad, I. A., & Doggett, L. E. 1993, "Records for Young Moon 
Sightings," Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society, Vol. 34, pp. 53–56 

Her Majesty's Nautical Almanac Office computes and distributes predictions of lunar crescent 
visibility. The Astronomical Calendar by Guy Ottewell includes good diagrams of the positions of 
young and old Moons during the year (drawn for the eastern U.S.) and an explanation of the 
factors affecting their visibility. Related information on these web pages includes: 

 Phases of the Moon and Percent of the Moon Illuminated (definitions) in FAQ 

 Dates of Primary Phases of the Moon in Data Services 

 Fraction of the Moon Illuminated in Data Services 

 What the Moon Looks Like Today in Data Services 

 Complete Sun and Moon Data for One Day in Data Services 

 Sun or Moon Rise/Set Table for One Year in Data Services 

 The Islamic Calendar in FAQ 

http://adsabs.harvard.edu/abs/1994Icar..107..388D
http://adsabs.harvard.edu/abs/1998Obs...118...65F
http://adsabs.harvard.edu/abs/1998Obs...118...65F
http://adsabs.harvard.edu/abs/1999JHA....30...51F
http://adsabs.harvard.edu/abs/1999JHA....30...51F
http://adsabs.harvard.edu/abs/1994QJRAS..35..425I
http://adsabs.harvard.edu/abs/1988QJRAS..29..511S
http://adsabs.harvard.edu/abs/1993QJRAS..34...53S
http://adsabs.harvard.edu/abs/1993QJRAS..34...53S
http://astro.ukho.gov.uk/
http://astro.ukho.gov.uk/websurf/
http://astro.ukho.gov.uk/websurf/
http://www.universalworkshop.com/AC.htm
http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/moon_phases.php
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/MoonPhase.php
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/MoonFraction.php
http://aa.usno.navy.mil/imagery/moon
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneDay.php
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.php
http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/islamic.php

