التوقعات النظرية والحسابية وإمكانية رؤية هالل شهر رمضان المبارك لسنة  4141هـ
جميع الحسابات واألوقات حسب أفق مكة المكرمة ( خط العرض 54.12 :درجة شمال خط االستواء  ،خط الطول 28.95 :درجة شرق خط
غرينتش) والتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية (توقيت جرينتش 2 +ساعات)

سيحدث بإذن هللا االقتران المركزي (مرحلة ما قبل والدة الهالل) الساعة  41:41من صباح يوم االثنين  58من شهر شعبان  4121هـ
حسب تقويم أم القرى الموافق لـ  9من شهر يوليو (تموز)  5142م.
يجب التنويه هنا بأن والدة هالل الشهر (أول انعكاس لبصيص من النور من على سطح القمر ليصل سطح األرض إلمكانية رؤية
الهالل) سيكون بعد االقتران بفترة قد ال تتجاوز نصف اليوم أو ربما تمتد إلى يوم كامل أو أكثر اعتماداً على وضع القمر بالنسبة للشمس ومدة مكثه
وإضاءته وطبعا ً األحوال الجوية بعد غروب الشمس وحالة المتحري النفسية والجسمية والصحية ومدى خبرته وقدرة بصره وسرعته على التأقلم
مع اإلضاءة الخافتة ومع قدرته على تمييز الهالل عند صغر درجة التباين بين لونه ولون األفق.

أما مواعيد شروق وغروب الشمس والقمر حسب أفق مكة المكرمة والمناطق المجاورة لها فهي كالتالي:
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كما نالحظ من الجدول فإن والدة القمر (االقتران) وليس ظهور الهالل ستكون يوم االثنين حووالي السواعة العاشورة والربوع صوباحا وسويغرب
القمر ذلك اليوم تقريبا ً مع غروب الشمس (حوالي دقيقة واحدة بعد الغوروب)  ،لواا وحسوب الحسوابات الفلكيوة واحتماليوة الرؤيوة البصورية فوإن
رؤية الهالل من منطقة مكة المكرمة ستكون غير ممكنة لقربه الشديد جداً من األفق (أقل بكثير من درجة ،يغرب مع غروب الشمس) وسمكه
الضئيل جدا (حوالي  1.115من الدرجة) وأضاءته الخافتة جدا (حوالي  % 1.2من البدر) وهي دون تحسس العين البشورية المجوردة وحتوى
دون قدرة المناظير الفلكية .أما بالنسبة للمناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة فالقمر يغرب قبل الشمس لاا فالرؤية مستحيلة .ومن
المحتمل رؤية الهالل بصعوبة بالغة وباستخدام المناظير الفلكية فقط من الدول الواقعة في وسط وجنوب مناطق أمريكوا الجنوبيوة  ،وهللا أعلوم.
عليه فباعتماد التقويم االصطالحي المدني (غير شرعي) الاي ال يشترط الرؤية البصورية بول حودوث االقتوران قبول غوروب الشومس وغوروب
القمر بعد غروبها سيكون يوم الثالثاء أول أيام شهر رمضان  ،أما عند اعتماد الرؤية البصورية الشورعية فاالحتموال ضوئيل جوداً لدرجوة العودم
أن يكون اليوم التالي (الثالثاء) غرة شهر رمضان بل االحتمال إن شاء هللا أن يكون تكملة لشهر شعبان .أما هالل مسواء يووم الثالثواء  8يوليوو
 5142م فباإلمكان رؤيته بالعين المجردة .وحسب خط طول وعرض مكوة المكرموة وعنود إكتموال غوروب الشومس  ،سويكون مرتفعوا ً بحووالي
ثمان درجات ونصف فوق األفق والمسوافة الزاويةوة (االسوتطالة) بوين القمور والشومس حووالي خموس عشورة درجوة وربوع وحووالي اثنتوا عشورة
درجة على يسار (جنوب) الشمس (حوالي اثنتا عشرة درجوة وربوع شومال الغورب) وعموره تقريبوا ثوالث وثالثوون سواعة ( )25:22وإضواءته
حوالي  % 4.8من قرص القمر الكامل )البدر( لحظة غروب الشمس ومدة مكثه حووالي أثنوا وأربعوون دقيقوة فووق األفوق
ويكوون الهوالل مواًالً لليسوار (يمواني) كموا هوو مبوين فوي الشوكل .لواا فمون الناحيوة العمليوة والحسوابات الفلكيوة والتوقعوات
النظرية واحتمالية الرؤية البصرية (الشرعية) فإن احتمالية رؤية الهالل مساء ذلوك اليووم (الثالثواء) ممكنوة بوإذن هللا ،لواا
من المتوقع أن يكون يوم األربعاء الموافق  41يوليو  5142م غرة شهر رمضان المبارك  4121هـ  ،وهللا أعلم.
ولمن يرغب في تحري الهالل :أن يكون التحري في منطقة مظلمة ذات جو صاف أي خالي من الغيوم والغبار
والرطوبة والعواًق من ناحية الغرب حيث سيكون الهالل لحظة غروب الشمس مساء يوم الثالثاء (ليلة األربعاء) على يسارها بحوالي أثنتا عشرة
درجة وارتفاعه حوالي ثمان درجات ونصف وماًالً لليسار كما هو مبين في الشكل  ،وهللا أعلم.

يجب التنويه هنا أن التوقعات السابقة مبنية على الحسابات وتؤخذ لغرض االستدالل لمعرفة بدايات األشهر القمرية  ،أما
األساس الشرعي لتحديد تلك البدايات فيعتمد على الرؤية البصرية الحقيقية ألول ظهور للهالل بعد نهاية الشهر وهي الطريقة
الشرعية التي أوصانا وأمرنا بها نبينا محمد  .وقوله " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غ ّم عليكم فأكملوا عدة شعبان
ثالثين يوما" وهللا أعلم.
لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ :د .علي بن محمد الشكري  ،قسم الفيزياء  ،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  ،الفاكس911 – 5582 :
الهاتف 911–5522 :أو  ، 911–2272البريد اإللكتروني ، alshukri@kfupm.edu.sa :الصفحة اإللكترونيةfaculty.kfupm.edu.sa/phys/alshukri :

مالحظة :نظراً لوقوع كوكب الزهرة حوالي اثنتا عشرة درجة فوق الشمس فربما قد يلتبس على بعض المتراًين بينه وبين الهالل وخاصة من ليس
لدية الخبرة الكافية .وبوجود كوكب الزهرة قريبا من األفق ومرور بعوض األقموار االصوطناعية خوالل نفوس المنطقوة موع وجوود بعوض العوالوق فوي
الجو ورطوبة ودرجة حرارة عالية مما يتسبب في تشتت ضوء الكوكب وقد يتظافر مع األحوال الجوية األخرى لتتكون أشكال قد تبدو كالهالل .لواا
فمن المتوقع أن يتوهم البعض برؤية الهالل ويشهد بالك بالرغم من عودم إمكانيوة العوين البشورية علوى التحسوس عنودما يكوون الهوالل قريبواً جوداً مون
األفق مع سمكه الضئيل جدا وأضاءته الخافتة جدا .أضف إلى ذلك تشتت أشعة الشمس لحظة الغروب مما يؤدي إلى انعكاسها عن جزيئات الغوالف
الجوي وخاصة عند وجود السحب والعوالق وملوثات الجو األخرى .لاا يجب على المتراًي توخي الحار والتأكد من أن ما يراه هوو الهوالل ولويس
توهما ً وذلك باستخدام العين المجردة والناظور (الدربيل) بالتناوب ويسعى أن يكون مع مجموعة من المتراًين.

