
 هـ 5341التوقعات النظرية والحسابية وإمكانية رؤية هالل شهر رمضان المبارك لسنة 
 

 28.95درجة شمال خط االستواء ، خط الطول:  54.12جميع الحسابات واألوقات حسب أفق مكة المكرمة ) خط العرض: 

 ساعات( 2 درجة شرق خط غرينتش( والتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية )توقيت جرينتش +
 

من شهر شعبان  58 جمعةمن صباح يوم ال 44:89سيحدث بإذن هللا االقتران المركزي )مرحلة ما قبل والدة الهالل( الساعة 

 م. 5841( حزيرانيو )نمن شهر يو 52هـ حسب تقويم أم القرى الموافق لـ  4122
 

من على سطح القمر ليصل سطح األرض يجب التنويه هنا بأن والدة هالل الشهر )أول انعكاس لبصيص من النور 

قد ال تتجاوز نصف اليوم أو ربما تمتد إلى يوم كامل أو أكثر اعتماداً على  إلمكانية رؤية الهالل( سيكون بعد االقتران بفترة

ية وضع القمر بالنسبة للشمس ومدة مكثه وإضاءته وطبعاً األحوال الجوية بعد غروب الشمس وحالة المتحري النفسية والجسم

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:
 

 ارتفاع وسمت القمر

 روب الشمسلحظة غ

 التاريخ الهجري  حسب اليوم التاريخ غروب غروب

 التوقعات أم القرى  م5841 الشمس القمر التاريخ الهـ

588º  8.2 º 48:89 48:82 52  /6 شعبان 58 شعبان 58 جمعةال 

591º  8.5 º  48:22 48:82 59  /6 عبانش 28 رمضان 4 السبت 

529º  49.6 º  58:22 48:82 58  /6 رمضان 4 رمضان 5 حداأل 
 

شرة صباحاَ عحاديةحوالي الساعة ال جمعةالكما نالحظ من الجدول فإن والدة القمر )االقتران( وليس ظهور الهالل ستكون يوم 

وسيغرب القمر ذلك اليوم تقريباً مع غروب الشمس )حوالي دقيقة واحدة بعد الغروب( ، لذا وحسب الحسابات الفلكية واحتمالية 

غير ممكنة لقربه الشديد منن األفنق )أقنل منن درجنة( وسنمكه  البصرية فإن رؤية الهالل من منطقة مكة المكرمة ستكونالرؤية 

% منن البندر( وهني دون تحسنس العنين البشنرية  8.2من الدرجة( وأضاءته الخافتة جداَ )حوالي  8.885الضئيل جداَ )حوالي 

ة. أما بالنسبة للمناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة فالقمر يغنرب المناظير الفلكيوامكانية المجردة وحتى دون قدرة 

بصعوبة وباستخدام المناظير الفلكينة فقنط منن الندول  مستحيلة. ومن المحتمل رؤية الهالل لذا فالرؤيةأو قبلها الشمس  مع تقريبا

ماد التقويم االصطالحي المدني )غير شرعي( النذي ال عليه فباعت .الواقعة في وسط وجنوب مناطق أمريكا الجنوبية ، وهللا أعلم

أول  سنبتبل حدوث االقتران قبل غروب الشمس وغنروب القمنر بعند غروبهنا سنيكون ينوم الالشرعية يشترط الرؤية البصرية 

( سنبتالالي )أيام شهر رمضان ، أما عند اعتماد الرؤية البصرية الشرعية فاالحتمال ضئيل جداً لدرجة العدم أن يكون اليوم التن

م  5841يننو نيو 59 سننبتالغننرة شننهر رمضننان بننل االحتمننال إن شنناء هللا أن يكننون تكملننة لشننهر شننعبان. أمننا هننالل مسنناء يننوم 

. وحسنب خنط طنول وعنرض مكنة المكرمنة وعنند إكتمنال غنروب الشنمس ، عنند صنفاء الجنو فباإلمكان رؤيته بالعين المجنردة

درجات فوق األفق والمسافة الزاويّة )االستطالة( بين القمر والشمس حوالي خمنس عشنرة  أكثر من تسعسيكون مرتفعاً بحوالي 

 أربنع عشنرةالشنمس )حنوالي موقنع غنروب علنى يسنار )جننوب( وربنع عشنرة درجنة  إحدىوحوالي درجة 

% مننن قننرق القمننر الكامننل  4.8سنناعة وإضنناءته حننوالي  25شننمال الغننرب( وعمننره تقريبنناَ وربننع  ةدرجنن

وأربعون دقيقة فوق األفق ويكون الهنالل مناًالً لليسنار  ستغروب الشمس ومدة مكثه حوالي  لحظة )البدر(

لذا فمن الناحينة العملينة والحسنابات الفلكينة والتوقعنات النظرينة واحتمالينة   )يماني( كما هو مبين في الشكل.

ممكننة بنإذن هللا، لنذا منن ( سنبتالالرؤية البصنرية )الشنرعية( فنإن احتمالينة رؤينة الهنالل مسناء ذلنك الينوم )

 ، وهللا أعلم. هـ 4122 م غرة شهر رمضان المبارك 5841يو نيو 58الموافق  حداألالمتوقع أن يكون يوم 
 

ولمن يرغب في تحري الهالل: أن يكون التحري في منطقة مظلمة ذات جو صاف أي خالي من الغيوم والغبار والرطوبة 

إحدى ( على يسارها بحوالي حد)ليلة األ سبتلهالل لحظة غروب الشمس مساء يوم الوالعواًق من ناحية الغرب حيث سيكون ا

 وماًالً لليسار كما هو مبين في الشكل ، وهللا أعلم. تدرجا تسع وربعوارتفاعه حوالي وربع عشرة درجة 
 

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 

"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غّم عليكم فأكملوا  . وقوله نبينا محمد الطريقة الشرعية التي أوصانا وأمرنا بها 

 عدة شعبان ثالثين يوماً" وهللا أعلم.  
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