التوقعات النظرية والحسابية وإمكانية رؤية هالل شهر رمضان المبارك لسنة  1437هـ
جميع الحسابات واألوقات حسب أفق مكة المكرمة ( خط العرض 21.45 :درجة شمال خط االستواء  ،خط الطول39.82 :
درجة شرق خط غرينتش) والتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية (توقيت جرينتش  3 +ساعات)
سيحدث بإذن هللا االقتران المركزي (مرحلة ما قبل والدة الهالل) الساعة  6:01من صباح يوم األحد 29من شهر شعبان
 1437هـ حسب تقويم أم القرى الموافق لـ  5من شهر يونيو (حزيران)  2016م.
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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ارتفاع القمر وسمتي القمر
والشمس لحظة غروب الشمس
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كما نالحظ من الجدول فإن االقتران وليس ظهور الهالل سييكون ييوم األحيد حيوالي السياعة السادسية صيباحا ً وسييغرب القمير
ذلك اليوم بعد غروب الشمس بحوالي اثنتين وعشرين دقيقة وارتفاعه أكثير مين أربيع درجيات واسيتطالته (بعيده عين الشيمس)
أكثر من ثمان درجات لحظة غروب الشمس  ،لذا وحسب الحسابات الفلكية وتوقعات الرؤية البصيرية فاحتماليية رؤيية الهيالل
من منطقة مكة المكرمة صعبة للغاية حتيى باسيتخدام األجهيزة الفلكيية (عميرالهالل لحظية غيروب الشيمس  13سياعة)  ،علييه
فهناك احتمال ضئيل جداً أن يكون يوم األثنين فلكيا ً غرة شهر رمضان متوافقا ً مع تقويم أم القرى وخاصية عنيد اعتمياد التقيويم
االصييطالحي المييدني الييذي ال يشييترط الرؤييية البصييرية بييل حييدوث االقتييران قبييل غييروب الشييمس وغييروب القميير بعييد غروبهييا أو
احتمالية الرؤية من مناطق تشترك معنا في جزء من الليل حيث باإلمكان رؤية الهالل مساء ذلك اليوم من وسط وجنوب أفريقييا
باسيتخدام األجهيزة البصييرية فقيط واحتمالييية الرؤيية باسيتخدام األجهييزة البصيرية وربمييا بيالعين المجيردة ميين أمريكيا الجنوبييية
ووسط وجنوب أمريكا الشمالية .وعند تعذر الرؤية فكما أوصانا رسولنا  نكمل شعبان ثالثين يوماً.
أمييا هييالل مسيياء يييوم األثنييين  6يونيييو  2016م فباإلمكييان رؤيتييه بسييهولة بييالعين المجييردة .وحسيب خييط طييول وعييرض مكيية
المكرمة وعند اكتمال غروب الشمس  ،سيكون مرتفعا ً بأكثر من ست عشرة درجة فيوق األفيق والمسيافة الزاوي(ية (االسيتطالة)
بين القمر والشمس أكثر من عشرين درجة وحوالي إحيدى عشيرة درجية عليى يسيار (جنيوب) موقيع غيروب الشيمس (حيوالي
تسييع درجيات شييمال الغييرب) وعمييره  37سيياعة وإضيياءته حييوالي  % 3.5ميين قييرق القميير الكاميل )البييدر( لحظيية غييروب
الشمس ومدة مكثه حوالي ساعة واحدة وإحدى وعشرون دقيقة فوق األفق ويكون الهالل مائالً لليسيار (يمياني) كميا هيو مبيين
فييي الشييكل .لييذا فميين الناحييية العملييية والحسييابات الفلكييية والتوقعييات النظرييية واحتمالييية الرؤييية البصييرية
(الشرعية) فرؤية الهالل مساء ذلك اليوم (األربعاء) ممكنة بإذن هللا وبسهولة  ،وهللا أعلم.
ولمن يرغب في تحري الهالل مساء األحد :أن يكون التحري في منطقة مظلمة وذات جو صاف أي
خالي من الغيوم والغبار والرطوبة والعوالق من ناحية الغرب وأن يكون األفق الغربي مكشوفا ً ،حيث
سيكون الهالل لحظة غروب الشمس مسا ًء على يسارها بحوالي سبع درجات وارتفاعه حوالي أربع درجات وحوالي ثالث
عشرة درجة شمال الغرب ومائالً لليسار (يماني) كما هو مبين في الشكل  ،وهللا أعلم.
يجب التنويه هنا أن التوقعات السابقة مبنية على الحسابات وتؤخذ لغرض االستدالل لمعرةة بدايات اشأشهر
القمرية ،أما اشأساس الشرعي لتحديد تلك البدايات ةيعتمد على الرؤية البصرية الحقيقية (الشرعية) شأول ظهور للهالل بعد
نهاية الشهر وهي الطريقة الشرعية التي أوصانا وأمرنا بها نبينا محمد  .وقوله " صوموا لرؤيته وأةطروا لرؤيته
ةإن غ ّم عليكم ةأكملوا عدة شعبان ثالثين يوماً" وهللا أعلم.
لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ :د .علي بن محمد الشكري (عضو هيئة تدريس متقاعد)  ،قسم الفيزياء
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  ،رقم الجوال (واتسأب أو تلغرام) ، 0505899578 :رقم الفاكس860 – 2293 :
البريد اإللكتروني ، alshukri@kfupm.edu.sa :الصفحة اإللكترونيةfaculty.kfupm.edu.sa/phys/alshukri :

