
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

وال�صالة وال��سالم عل��ى أش�رف األنبي��اء وس��يد المرس�لين محم��د وعل��ى آل��ه    
  وبعد . الطيبين الطاھرين وسلم تسليما كثيرا 

  
  

ھ��ل رؤي��ة اله��الل ب��العين المج��ردة تت��ساوى ف��ي االمكاني��ة ب��ين الماض��ي         
  والحاضر ؟ 

  
ة في الوقت ھناك عامل مهم لم يكن موجودا في الماضي وھو موجود وبقو  

بدا ، وھو عامل التلوث الجوي ، أالحاضر وال يمكن التغافل عنه وتهميشه     
 س�نة م�ع التل�وث ف�ي الع�صر الحاض�ر ف�ي        50وال يمكن قياس التلوث قبل   

وج��ود آالف الم��صانع عل��ى الك��رة األرض��ية تب��ث غازاته��ا وعوادمه��ا ف��ي   
 ، وق�د  الغالف الجوي ساعة بعد ساعة وبشكل تراكمي يزيد يوم�ا بع�د ي�وم          

تبين اآلن بعد البحث والت�دقيق م�ن قب�ل أھ�ل االخت�صاص ب�أن ھ�ذا التل�وث               
ي��شتت ن��ورالهالل ال��ضئيل أص��ال ومكث��ه القلي��ل بع��د غ��روب ال��شمس مم��ا    
يتطل��ب عل��ى الفقه��اء النظ��ر ف��ي ھ��ذه الم��سألة بع��ين االعتب��ار ألن��ه ال يمك��ن  

م ولم التغافل عن ھذا العامل المهم الذي لم يكن موجودا في عصر المعصو
  . يكن موجودا قبل قرن وفي أيام الفقهاء األوائل 

  
والفلكيون يرون بأن التغلب على ھ�ذه الظ�اھرة ھ�و الترائ�ي م�ن ارتف�اع ال                

للخروج من سماكة التلوث الجوي ،   متر فوق سطح البحر1500يقل عن 
أو عن طري�ق الع�ين الم�سلحة  ، وم�ا ع�دا ذل�ك ي�صعب عل�ى المترائ�ي أن           

  .اليوم األول بسبب تشتيت التلوث لضوء الهالل يرى الهالل في 
  

وقد يسأل سائل ويقول فلنجعله كالغيم وھو موجود سابقا كما ھو في الوقت    
) فإن غم عليكم فعدوا ثالثين ليلة ثم أفطروا (  الحاضر ونرجع إلى رواية 

نقول ال يمكن تشبيهه بالغيم ، ألن الغيم ال يمكن وجوده في ك�ل الغ�الف          .. 
ل�د دون آخ�ر   المحيط ب�األرض ف�ي آن واح�د ، وإنم�ا ق�د يوج�د ف�ي ب        الجوي  

على عكس التلوث الموجود في كل أجزاء الغالف الجوي ، نعم قد يتفاوت   
في كمية التلوث من مكان آلخر ولكنه موجود ويعمل على ت�شتيت ال�ضوء         
فال يمكن للعين أن تراه خصوصا في الي�وم األول ، وحت�ى م�سألة الغ�يم ال              

والنظ�ر م�ن   يمكن إبق�اءه عل�ى نف�س الحك�م م�ع اس�تطاعة االن�سان اختراق�ه              



فوقه حتى من بعض المباني الشاھقة التي بناھا االنسان ، في حين كان ھذا   
  .األمر مستحيال على االنسان 

  
 ينبغ�ي النظ�ر فيه�ا ألن     لرؤية الهاللوالمعايير التي وضعها الفلكيون سابقا  

 بع��د إال ح��ديثا ، وق��د فھ��ذا العام��ل ل��م يؤخ��ذ بع��ين االعتب��ار ألن��ه ل��م يكت��ش 
ب��الطيران لفقه��اء له��ذا العام��ل وعلي��ه أج��ازوا االس��تعانة     اس��تجاب بع��ض ا 

بالعين المسلحة للتغلب على ھذا العامل ولكن م�ا زال الح�راك ض�يقا ول�م            و
يصل حد االشتهار ، ولعل ھ�ذا األم�ر راج�ع إل�ى الفج�وة الت�ي ب�ين مراك�ز           
البحث العلمي ومراكز الفق�ه ، وق�د ح�ان الوق�ت للتع�اون الل�صيق ب�ين ھ�ذه          

علمي���ة ب���سبب ت���سارع االكت���شافات وت���سارع التط���ور العلم���ي     المراك���ز ال
للحصول على حك�م أدق وأج�در لرف�ع الح�رج ع�ن المكلف�ين ، وال يخ�تص                 
األمر بمسائل الفلك فقط ، بل يتعداه إلى جميع المجاالت العلمية ، ألن العلم 
الكلي المتمثل في القرآن الك�ريم وعل�م المع�صوم ، ال يمك�ن الوص�ول إلي�ه               

نفردا باألحكام النظرية فقط دون األحكام التشخيصية وال بد من   متجزءا وم 
ت�ساھم ف�ي تجلي�ة األحك�ام التشخي�صية لتكتم�ل       إلى بع�ضها ك�ي   ضم العلوم   

  . الصورة ولتكون أكثر قربا إلى كلية علوم القرأن وعلوم المعصوم 
  

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن ظاھرة تأثير التلوث الج�وي عل�ى رؤي�ة اله�الل      
ي الوص�لة التالي�ة للكات�ب المهن�دس محم�د ع�ودة رئ�يس الم�شروع             تجدھا ف�  

  : االسالمي لرصد األھلة 
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