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دلة احتمالية رؤية الهالل يهدف هذا البحث إلى دراسة المعايير العلمية الفلكية الخاصة برؤية أهلة األشهر القمرية وإيجاد معا:الخالصة

، من خالل حساب تاريخ ووقت والدة الهالل، وضوابط إمكانية رؤية البعضالوليد ، ودراسة عالقة عوامل رؤية األهلة مع بعضها 
 إلى  وقد تم التوصل).عمر الهالل، ومدة مكثه، وارتفاعه الزاوي عن األفق، والبعد الزاوي عن الشمس(الهالل الوليد بالعين المجردة 

  . إضافة إلى دراسة العالقات الخطية بين عوامل الرؤية معادلة جديدة لمعرفة إمكانية رؤية الهالل الوليد في يوم المراقبة

  
 رؤية هالل أول الشهر كالصوم وعيد الفطر، والوقوف نلالرتباط الوثيق بين المناسبات الدينية اإلسالمية المقدسة وبي" نظرا:المقدمة

، لتغير لحظة والدة الهالل من شهر آلخر أدى ذلك إلى تفاوت في تحديد بداية الشهر القمري في البالد اإلسالمية غير مرةونظراً . بعرفة
فمن البلدان من يعلن حلول الشهر في أول أيامه حقيقة، ومنهم من يفعل ذلك بعد يوم أو يومين من أولئك بدعوى أن الفريق األول قد 

بمدة قد تصل "  وبالتالي تفاوت الدخول في الصوم مثالؤيتها له فتصوم، وأن ذلك لم يتح للفئة الثانية فأفطرترتيسر رأى الهالل نظراً ل
  .إلى يوم أو يومين

  ويعود سبب االختالف عادة إلى طريقة تحديد بداية الشهر العربي، فبعض البلدان تعتمد على طريقة الحساب وبلدان أخرى تعتمد على 
لتغير أحوال الناس والتقدم " ونظرا. ين المجردة بعد غروب الشمس واعتبار اليوم التالي أول أيام الشهر القمري الجديدرؤية الهالل بالع

الحضاري الذي يشهده العالم والتغير المناخي الذي يسـود جو األرض، فقد أصبحت رؤية الهالل في أول الشهر بالعين المجردة ال تخلو 
معايير تلك الومناقشة ء الفلك المختصين إلى البحث عن معايير وأساليب جديدة لتحديد أمكانية رؤية الهالل، من الصعوبة، مما حدا بعلما

أهمية التقويم الهجري القمري دراسة والشهود،   إلثبات شهادةدقة الحساب في ذلك من جهة،والتأكيد على  األشهر ،  هذهلتحديد دخول
هذه  ].2[عنَى بدراسة القمر ومنازلهتكز لرصد األهـلة اهميـة الكبرى في إنشاء مر األمن هنا جاءتو. الموحد من جهة أخـرى

 ودراسة ضوابط الرؤية ليوم المراقبة، وإيجاد . في ثوب جديد المعايير الفلكية العلميةموضوع برازالدراسة تبحث في هذا الموضوع إل
  .  في يوم مراقبتهة الهاللالعالقة بين هذه الضوابط ورسمها، وإيجاد معادلة احتمالية رؤي

  
  معادلة جديدة ، احتمالية ، رؤية الهالل ، أشهر قمرية: كلمات مفتاحية

  
  

 ميالد الشهر القمري    
 عندما يقع القمر بين األرض و الشهر القمري تحصل والدة

فلو  أفقي واحد يمر من محور األرض،الشمس وفي مستوى 
  يتخلف عن الشمسمداره حول األرضأن القمر في  باافترضن

 افترضنا كذلك  وإذا، في اليوماًمام درجة ت12بزاوية مقدارها 
 أمام مرصد  في لحظة واحدة قد غربوا الشمس و القمرأن 
 فانه بعد يوم واحد نجد أن الشمس تغيب قبل القمر بمقدار ما،
 يوم 30بعد وهكذا  درجة 24 ثم بعد يومين ،اً طبع درجة12

، أي يدور ألرض و الشمس من جديديعود القمر ليقع بين ا

القمر دورة كاملة تماماً، وفي هذه الحالة يكون طول الشهر القمري 
أمام ( ثابت وميالد الشهر في مكان واحد دائماً على الكرة األرضية 

انظر  ، و عند ذلك ال نحتاج إلى الحساب الفلكي، )المرصد
  ).    1(الشكل
 تخلف القمر عن الشمس هو أكثر الحقيقة الفلكية الثابتة هي إنولكن 

 لذلك يكون ، درجة12.19بمقدار  أي  يومياً، درجة12بقليل من 
 وهذه الكسور الرقمية هي سبب اً، يوم29.532طول الشهر القمري 

  و متعاقبة دوماً مختلفة دوماً مراصد الشهر القمري في مواقعميالد
  .]21[حول الكرة األرضية
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   -:حساب ضوابط الرؤية   
وضعت لتأكيد الرؤية العينية بصورة رؤية الهالل ضوابط  أن

واضحة وأن جميع الحسابات تتم عند غروب شمس اليوم الذي 
شرط غروب الشمس ) يوم المراقبة( حدثت به لحظة االقتران 

ويتم حساب ارتفاع الهالل عند غروب . قبل غروب القمر
  : األتيةالشمس وفق العالقة 

Sin a = Sinφ Sinδ′ + Cosφ Cosδ′ CosΗ′               
                       (1) 

وسنوضح في هذه الفقرة طريقة حساب بقية الضوابط على 
  :وفق األتي

   :وفق العالقة اآلتية ) Age( يحسب عمر الهالل 
Age = j.D - j*                                                 (2 )  

    .جولياني لوالدة الهالل  هو التاريخ ال*jحيث      
j.D    هو التاريخ الجولياني للتاريخ الميالدي والوقت  

  .المطلوب حساب عمر الهالل فيه 
 تحسب مدة مكث الهالل فوق األفق بعد غروب الشمس -2

  :بالدقائق الزمنية باستخدام العالقة اآلتية 
T( mukth) = 60 ×( Ts* - Tso )                              

              (3)  
 هو Tso  ،  .لمراقبة ليوم ا هو وقت غروب القمر*Tsحيث 

  .يوم المراقبةلوقت غروب الشمس 
 )E( الشمس من األرضن  يحسب البعد الزاوي للقمر ع-3

(Elongation) بالعالقة اآلتية  )2(كما يوضحه الشكل  :  
E = cosˉ¹[ sinδo sin δ + cos δo cosδ cos ( αo – α 

)]     (4) ) in deg  
اإلحداثيات االستوائية للقمر ، ) α،δ(حيث

  .اإلحداثيات االستوائية للشمس )oα،oδ(و
بين الشمس والقمر  ) DAZ( يحسب فرق االتجاه األفقي -4

يسار أو يمين ( الذي يعرفنا بموقع القمر عند غروب الشمس 
 : بالدرجات بالعالقات اآلتية) 

DAZ = Ao – A   (5)   حيثAo  االتجاه األفقي للشمس.   
  ،  A    االتجاه األفقي للقمر.  
  ).altitude( األفق ن االرتفاع الزاوي للقمر ع-5

  :االختالف في تحديد بداية الشهر القمري أسباب     
اعتماد االقتـران المركزي بدالً مـن االقتران السطحي . 1

            : في حسـابات بعض الدول لتقاويمها

فانه يجب لذا د االقتران يختلف من منطقة ألخرى إن موع
اعتماد موعد االقتران كما يرى من منطقة الراصد أي اعتماد 
االقتران السطحي، وليس كما يرى من مركز األرض 

 تعتبر  االقتران المركزيحالة فيو) االقتران المركزي(
األرض والقمر والشمس نقاط ومتى ما أصبحت هــذه 

واحـد وكان القمر  في مستوى أوعلى خـط النقاط الثالثـة 
 وهو موحد  المركزيبيـن األرض الشمس حـدث االقتران

 حصل االقتران ، وإذا)3( كما يوضحه الشكل لكل العالــم
أو عند منتصف الليل ) الزوال( المركزي عنـد الظـهر

لمنطقة معينه ففي هذه الحالة يتطابق االقترانييــن المركـزي 
أما أذا حصل االقتران المركزي عند ، بـــاًوالسـطحي تقري

شروق الشمس أو غروبـها لمنطقـة معينه ففي هــذه الحالـة 
. يكـون الفرق بين االقترانييــن بحـدود ســاعتين تقريبــاً

في حالة االقتران السطحي أذا حصل االقتران قبل غروب الشمس 
إال ) ة مكثللقمـر مد( فأنه وبشكل عام يغيب القمر بعـد الشمس 

أنـه في حالة االقتــران المركزي فليـس من الضروري أن 
يغــرب القمر بعـد الشـمس لوجـود بعض الحـاالت 

  .]13،18،17، 3[الشــاذة
بشكل عام إذا حدث االقتران قبل غروب الشمس فان القمر يغرب 
بعد غروب الشمس، وإذا حدث االقتران بعد غروب الشمس فان 

روب الشمس إال إن هذه ليست قاعدة عامة القمر يغرب قبل غ
تنطبق على جميع األشهر الهجرية، فأحيانا قد يغرب القمر قبل 
غروب الشمس على الرغم من حدوث االقتران قبل غروب الشمس، 
وكذلك قد يغرب القمر بعد غروب الشمس على الرغم من حدوث 

ماع ، والسبب هو اجت)4(االقتران بعد غروب الشمس كما في الشكل 
  ]: 17[العاملين التاليين معا

 درجات تقريبا عن 5 ميالن مدار القمر حول األرض بمقدار -1
  . الدائرة الكسوفية

 .  ميالن المسار اليومي للشمس والقمر بالنسبة لألفق-2

إن عدم اعتماد موعد االقتران السطحي يزيد من نسبة هذه الحاالت 
   .التي يصفها البعض بالحاالت الشاذة

  ةاالختالف في تحديد يوم المراقب -2
دأب المسلمون في أقطارهم المختلفة للتطلع إلى األفق لرؤية الهالل 

 غروب الشمس قبل بداية بعض األشهر القمرية من اجل تثبيت دبع
أن مراقبة هالل الشهر القمري الجديد تكون عادة . مناسباتهم الدينية

وهذا قمري السابق في مساء اليوم التاسع والعشرين من الشهر ال
اليوم يمكن تحديده علميا وفلكيا بدقة عالية،  لهذا يفضل االتفــاق 

يتفق وفي غالبية  ادة ماـوالذي ع”بقاــعلى يوم المراقبة مس
 [دـمع يوم والدة هالل الشهر القمري الجدي)  %95 (الحاالت

ويخرج الناس لرؤية ميالد الشهر الجديد بعد غروب ] 22،9،3
 :                        رة لسببين هماالشمس مباش

يكون خافت الضوء وال ) أو آخر الشهر(ألن هالل أول الشهر: أوال
مع العلم أنه يمكن رؤية . يظهر إلى جانب ضوء الشمس الساطع

ميالد الشهر في لحظته بوضوح من داخل األقمار الصناعية، أي من 
 ].7[.خارج الغالف الجوي

 سبقت القمر منذ ساعات قليلة وبالتالي فان تكون الشمس قد:  ثانيا
عمر الهالل يكون أقل من يوم ويكون الفرق بين الشمس والقمر أقل 

 .  درجة لذلك فهو قريب جداً من الشمس12.19من 

   وشهادات الشهودمتطوعي المراقبة -3
أن غالبية الناس الذين يهتمون بمراقبة هالل شهر رمضان وشوال 

بغية اإلسـراع ( ثبات الرؤية في يوم المراقبةالمباركين  يتمنون أ
، أن هـذا الهاجـس في نفوس )بدخـول الشـهر الكريـم 



2009 
عليهم مما " كبيرا" يؤثر تأثيرا) الباحثين عن الهالل ( هـؤالء

قد يفضي في بعض األحيان إلى حصول رؤى سلبية وغير 
دقيقة، كذلك نجد أن بعضهم ال يبحثون عن الهالل فحسب بل 

ـون عبر المحطات الفضائية عن أي دولة أسالمية يفتشـ
. يثبت فيها رؤية الهالل، فيبنون على ذلك ويتقدمون للشهادة

قد يتطوع البعض من ضعاف النفوس للشهادة أمالً منهم و
 .] 3[بالحصول على التكريــم أو المكافــآت

  :معايير رؤية الهالل 
                              :         األهلةةفيما يلي بعضا من معايير رؤي

يعتبر هذا المعيار األسهل الستخدامه  :معيار عمر الهالل-1
من قبل عامة الناس ، فنجد من يقول انه إذا زاد عمر القمر 

مثال فعندها يمكن رؤية ) ساعة 12(وقت غروب الشمس عن 
الهالل في ذلك اليوم، وعمر القمر هي الفترة الزمنية ما بين 

ق ووقت الرصد، وعليه فان القمر بحاجة إلى فترة وقت المحا
زمنية بعد المحاق حتى يبتعد عن الشمس وتبدأ حافته بعكس 

و تبين أرصاد األهلة إن . أشعة الشمس لنراه على شكل هالل
 ساعة 14(اصغر عمر هالل تمت رؤيته بالعين المجردة كان 

اصغر ، أما باستخدام األجهزة الفلكية  فقد كان )  دقيقة48و 
 ولكن ]4،7) [ دقائق7 ساعة و12(عمر هالل تمت رؤيته هو 

  يخضعألنه يمكن االعتماد عليها،  وال  تلك حالة نادرة جداً 
يرى الهالل الذي  فإنه من شبه المستحيل أن للمعايير الفيزيائية 

وتزداد تلك القيمة  ،  بالعين المجردة) ساعة16 (يقل عمره عن 
 إال إن معيار عمر القمر ال. ستواءكلما ابتعدنا عن خط اال

 ألن المسافة يمكن استخدامه بدقة لمعرفة إمكانية رؤية الهالل،
والقمر لحظة االقتران تختلف من شهر  الزاوية بين الشمس

للزاوية بين  آلخر فإن األعمار المتساوية قد تعطي قيم مختلفة
  . عمر الهالليمكن االعتماد فقط على  لذلك ال الشمس والقمر

تعرف المدة ما بين غروب الشمس  :معيار مكث الهالل. 2
  تمت رؤيتهمكثواقل مدة  وغروب القمر بمكث الهالل،

استثنائي  ولكن ذلك أمر]. 4 )[ دقيقة22(هي بالعين المجردة 
رؤية  الصعب جداً  ولكن حسب المعايير الحديثة فإنه من جداً،  

 الكثير من تلك ، بل إن]7[دقيقة  30الهالل إذا قل مكثه عن
 للعين المجردة )دقيقة  40 ( ترفع تلك القيمة إلىرالمعايي

  .                   إذا قلت زاوية السمت األفقية بين الهالل والشمس وخصوصاُ 
) 15-10(بدأ رؤية الهالل بعد مغيب الشمس بـ تعادة ي الفو

دقيقة ويغيب قبل وصوله األفق بدرجتين أو نحوه بسبب سمك 
ف الجوي عند األفق مما يحجب ضوء الهالل الذي هو الغال

ليس دقيقا كذلك، لوحده هذا المعيار  أن ].7[ضعيف أصالً
حيث تبين ارصادات األهلة السابقة انه قد يكون مكث القمر 

 الهالل حتى باستخدام األجهزة ى أكثر وال يرأو)  دقيقة75(
  . الفلكية

عد مركز القمر عن هي ب ):االستطالة( معيار البعد الزاوي-3
 ويقال أيضاً مركز الشمس بالدرجات كما يرى من األرض،

لالستطالة قوس النور، وذلك أن الرؤية ممكنة إذا كان الهالل 
قد ابتعد عن مركز الشمس بحيث صار القمر يعكس ) مركز الهالل(

ولذلك فإن نسبة  . تهمقداراً ممكناً من الضوء يمكن من خالله رؤي
فإن هذا ن العوامل المهمة أيضاً في إمكان رؤيته، ولإضاءة القمر م

فإن الرؤية ) صفر درجة(االستطالة بين الشمس والقمر إذا كانت 
مستحيلة ألن القمر يكون في فترة المحاق؛ وهذا يعني أنه مظلم 

 ) درجة180(ظالماً تاماً، وفي مقابل ذلك، إذا كانت الدرجة هي
 م إلى انه 1936لم دانجون عام  ، وقد توصل العايكون القمر بدراً

فان ) درجات7(أذا كان البعد الزاوي للقمر عن الشمس اقل من 
نسبة إضاءة القمر كما تبدو لراصد على سطح األرض تساوي 
صفرا حيث إن حد دانجون يمثل العالقة بين البعد الزاوي بين 
مركزي الشمس والقمر وبين شدة استضاءة الهالل التي يصبح معها 

هذا وقد وجد حديثا . ل مرئيا لعين الراصد على سطح األرضالهال
، بل إن الحسابات ]19،18) [ درجة6.4(إن حد دانجون يساوي 

 درجات عند الرصد بالعين 5الفلكية تشير إلى إن هذا الحد يصبح 
 .المجردة من الفضاء الخارجي بعيدا عن الغالف الجوي

   :الشروط الفلكية لرصد األهلة     
ذي رمضان، شوال، و(وخاصة شهر ةاألشهر القمري إن دخول

تعتمد على وجود الهالل في وقت ومكان معينين، ويجب ) الحجة
  :، وهي شروط بداية الشهر الهجري القمريطين أساسيين توفر شر

وذلك بوقوع الشمس والقمر فعالً  )االقتران ( أن يولد الهالل-1
  . في مستوى واحدأو واألرض على خط واحد

مدة للهالل   بمعنىأن يكون غروب القمر بعد غروب الشمس -2
  . معينهمكث

عند كل اقتران فعندها يحدث  الالكسوف هذا ومن المعروف أن 
وال يعني . اقترانًا مرئيا هذا االقتران يحدث الكسوف، يسمى

هو وقوع القمر و أنه بداية ظهور الهالل؛ بل تولّد الهالل االقتران
ماما، وتكون نسبة إضاءة القمر وقتها بالنسبة بين األرض والشمس ت

المقابل لألرض تقريبا، وفي هذه الحالة فإن الوجه ) % 0 (للراصد
 ،ويسمى  ال يمكن رؤية شيء منه من على سطح األرض القمرمن

 ضوء قادم من القمر المحاق، وذلك النمحاق أي: هذا الوضع أيضا
لبداية الشهر شرعا من وال بد . انعدام رؤية أي شيء من القمر أو

 ،رؤية الهالل الجديد بعد غروب الشمس، أو إمكان رؤيته على األقل
وإذا حدث االقتران وقت غروب الشمس فإن القمر في هذه الحالة 
يغيب مع غياب الشمس وتستحيل رؤيته أما إذا حدث االقتران قبل 
غياب الشمس بعدة ساعات فإن القمر يغيب بعد الشمس بوقت قصير 

ال يكفي إلمكانية رؤيته ، فإن سرعة الشمس الظاهرية  أكبر من  قد
ومتوسط  .سرعة القمر كما يراهما المراقب من فوق سطح األرض

  في كل يوم )دقيقة 50 ( القمر عن الشمس حوالييتأخرهالزمن الذي 
 -كما يراهما أهل األرض-عن الشمس معنى هذا أن القمر يتأخر

كل ساعة من عمر الهالل (ي إن بمعدل دقيقتين في كل ساعة أ
 االقتران قبل غروب الشمس ، فإذا تم)تعادل دقيقتين من المكث

 ر دقائقـمس بعشـبخمس ساعات فإن القمر سيغيب بعد  الش
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الجديد  رؤية الهالل تصبحة أيضا ـذه الحالـ، وفي هتقريبا 

                                                                               :]8،23،13،20،11 [ ألمرين مؤكدةرغي

 المضيء من القمر صغير جدا ال يساوي إال أن الجزء: أوال
                                                      . من القمرجزءا من سبعين جزءي حوال

 أن الهالل الصغير هذا يكون قريبا جدا من الشمس، وهو :اثاني
لضوئي القوي، بحيث تكون أشعتها في األفق بعد في مجالها ا

ولذلك فمن .الغروب بعدة دقائق أقوى من ضوء الهالل الوليد
 أن يرى الهالل إال إذا تأخر غيابه عن غياب الشمس الصعب

دقيقة، وهذا يعني أن يكون قد مضى ) 29(بما ال يقل عن 
  .]8[ خمس عشرة ساعة) 15(على االقتران حوالي 

الذكر أن هذه المعلومات واألرقام قد وضعت بعد ومن الجدير ب
كثير من المراصد، ال من قبل -لمئات السنين-مراقبة مستمرة 

ن أقل زمن أمكنت رؤية الهالل فيه بعد االقتران يعد من وا
األرقام القياسية التي تسجل، وإذا ثبت أن أحدا رأى الهالل بعد 

، ولكن األمر االقتران بزمن أقل فإن هذا الرقم الجديد يسجل
 14(بلغ من الدقة أن الرقم الجديد ال يختلف عن الرقم القديم 

إال بالدقيقة أو أجزائها وتستحيل رؤية الهالل بعد ) ساعة
صباحا الهالل إذا رئي ) وهي الرؤية المعتبرة شرعا(الغروب 

ران لم ــقبل طلوع الشمس، ألن هذه الرؤية تعني أن االقت
زال أمام الشمس، وهذا يعني أنه ال د، وأن القمر الـيحدث بع

 إذا كانت األرض - على األقل ) ساعة12(بد من مرور
 حتى يحدث االقتران، وإلى -والقمر في أقصى سرعة لهما 

رؤيته ، ويجب من لتمكن ل أخرى بعد االقتران ) ساعة12(
 ساعة على األقل ما بين رؤيته 24مرور هذا الوقت كله وهو 
بين بعيد غروب الشمس، وهذا قبيل طلوع الشمس وما 

كما أنه من .مستحيل حتى في أطول نهار من أيام السنة 
المستحيل رؤية الهالل قبل حدوث االقتران بساعات، ألنه في 
هذه الحالة سيغيب قبل الشمس، ومن المستحيل أن يرى على 

 فال - فرضا -صغره أثناء سطوع الشمس، وحتى لو رئي 
 الهالل ليس هو هالل الشهر الجديد، يعتد بهذه الرؤية ألن هذا

وإنما هو بقية هالل الشهر السابق، ولذلك ال يعتد بهذه الرؤية 
  .]8،3،16[ال شرعيا وال فلكيا

  :العوامل التي يعتمدها الفلكيون لرؤية الهالل
 مجموعة العوامل المعتبرة في الهالل ي ههاوالمقصود ب

لمحاق لكي والراصد، وذلك بعد تولد الهالل وخروجه من ا
تقسيمها إلى  وهذه العوامل يمكن.يصبح الهالل ممكن الرؤية

        :]9،16[أنواع
 وهي تباعد البالد : العوامل الجغرافية والطبوغرافية-أوالً 

 وفيها يؤخذ بعين االعتبار موقع .على سطح الكرة األرضية
الراصد بالنسبة لخطوط الطول والعرض الجغرافي، وتأثير 

 الشمس والقمر في مواقع مختلفة، إذ تسهل ذلك على غروب
أحياناً رؤية الهالل في موقع جغرافي معين بسبب ابتعاده عن 
الشمس بزاوية كافية قبل غروبها، بينما تستحيل رؤيته في 

موقع يقع شرق المكان األول لعدم انقضاء المدة الكافية على حصول 
ة الرؤية تزداد فإن احتمالي   وعليه.االقتران والمحاق وقت الغروب

. للمناطق الغربية وكذلك باالتجاه . باالقتراب من المناطق االستوائية
 مع ثبوت العوامل األخرى أنه كلما اتجهنا باتجاه الجنوب الغربي أي  

  ].14[يزداد احتمال الرؤية
منها وهي تشمل عدة عوامل : العوامل الفيزيائية الجوية: ثانياً

بية عند غروب الشمس من درجة لسماء الغرلالظروف الجوية 
 الخلفية واإلضاءة الشفق احمراروشدة الحرارة وشفافية الهواء 

إضافة إلى ، تزيد من صعوبة رؤية الهالل والغيوم التي قد للسماء 
االنكسارات الضوئية الحاصلة في الغالف الجوي لألرض، فضالً 

ة عن عمليات االنتشار الضوئي التي تؤثر سلباً على وضوح رؤي
  .الهالل

  : العوامل الفلكية والهندسية لموقع الهالل:ثالثاً
  :وهي عوامل مهمة جداً في رؤية الهالل أو عدمها منها

أي المدة الزمنية من لحظة الوالدة إلى لحظة : عمر الهالل) أ
 غروب للشمس أول لحظة إلى خروج القمر من المحاق -الغروب

  .بعد الوالدة
   :فق بعد غروب الشمسمدة مكث الهالل فوق األ) ب
ارتفاع الهالل عن األفق وقت الغروب، وبعده الزاوي عن ) ج

الشمس، الذي يعتمد على عمر الهالل وإحداثياته السماوية، وموقع 
  .الراصد وإحداثياته الكروية

ن األرض وارتفاع موقع الراصد عن مستوى سطح  عبعد القمر) د
  . البحر
 :فسهالعوامل الخاصة بالراصد ن: رابعا

عدالة  وخبرة الراصد في الرصد والمشاهدة وحدة بصر الراصد
  ].   15،2[ ودقته وعمره دالراص

   :معادلة إمكانية رؤية األهلة وإيجاد ثابت المعادلة
التي تم دراستها ) P(ن عوامل معادلة إمكانية الرؤية         تتكو

ي المعتمدة في شروط الرؤية وهمن مجموعة القيم في هذا البحث 
عمر الهالل ومدة المكث واالرتفاع الزاوي والبعد الزاوي عن 

   :الشمس وتكتب المعادلة بالشكل األتي
P = C (Age + alt + E +  Mukth )      ……..( 6 )  

من خالل تحليل نتائج مقدار ثابت يتم حسابه  ) C( حيث إن 
  المقارنة لدخول الشهر القمري بين العراق والسعودية جدولالدراسة

الحاالت التي وجد فيها تطابق بين الحساب وبشكل خاص من  ) 1(
سواء باإليجاب الفلكي لعوامل رؤية الهالل والرؤية الفعلية الشرعية 

وقد تم إدخال هذه الضوابط بمعادلة هذا  .)2(جدول أو السلب 
) P=50(فعندما تكون إمكانية الرؤية   تجريبية إلمكانية رؤية الهالل

من  ) C(  الثابت ةمحرجة للرؤية نحصل على قيوهي القيمة ال
وكما ) 2(عوامل الرؤية المأخوذة من الجدول خالل استخدام قيم 

  : يأتي
C=50/ (12.35 + 0.5 +7.2 + 9)  = 1.72    ……. (7)  

  …… (8)                         C=50/ (13.9 + 3.45 +5.78 
+23) = 1.08  

C=50/ (19.23 +9.87 + 11.17 +58)= 0.51 …....   (9) 
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C=50/ (16.33 +6.65 +8.67 +37)= 0.73  …….   

(10) 
C=50/ (15.78 +6 +7.27 +39)= 0.73   ……..      

(11) 
C=50/ (15.75 +7.22 + 8.35 + 42)= 0.68  …….  

(12) 
C=50/ (15.92 + 5.5 +6.87 +36)= 0.78   ……..   

(13) 
C=50/ (15.5 + 5+ 6.78 + 33)= 0.83    ……..     

(14) 
C=50/ (16.23 +4.2 +8.8 +28)= 0.87    …….     

(15) 
(  وتساوي  ) C(  نحصل على قيمة الثابتCوبأخذ معدل قيم 

0.88  C = ( يؤكد صحة هذه القيمة، هو عندما ، ومما
 التي أوصى بها نستخدم قيم الشروط الحرجة لرؤية الهالل

التي تصبح الرؤية مستحيلة و] 12[مؤتمر اسطنبول الفلكي 
  :بأقل منها وهي

)Age= 14h , alt= 5° , Mukth= 20m E= 7°(  
 P =  %40( فان إمكانية الرؤية التي نحصل عليها تساوي  

أي إن إمكانية الرؤية بالعين المجردة تكون حرجة جدا ، ) 
 مما يدلل على أن قيم عوامل الرؤية المعتمدة للرؤية الحرجة

 الحدود الدنيا التي أوصى بها مؤتمر اسطنبول ال تمثل
 ، وهذا ما يدعم المطلوبة إلمكانية الرؤية بالعين المجردة

 مؤتمر اسطنبول لم تؤخذ توصيةاآلراء التي تؤكد على أن 
على محمل الجد وال تمثل الحدود الدنيا الفعلية إلمكانية 

  .الرؤية
تصبح معادلة إمكانية ) 6(وبتعويض الثابت في المعادلة 

  :الرؤية بالشكل األتي
      P = { 0.88(age+alt+ E+ Mukth) } %     (16)  
تحديد إمكانية الرؤية من عدمها لمعادلة أعاله نستطيع ومن ا

 {: يبما يأتوتقدير صحة شهادة الشهود في ليلة المراقبة 

   .}  )3( قم الحظ الجدول ر
 تكون الرؤية مستحيلة وغير ممكنه إذا كانت االحتمالية -1

   . 50اقل من 
ممكنة وتحتاج إلى أجهزة فلكية مساعدة إذا   تكون الرؤية-2

   . ≥P> 50 60ة  االحتماليكانت
 ≥ P >  الرؤية ممكنة بالعين المجردة إذا كانت االحتمالية-3

70  60   
 إذا كانت ومتيسرة للجميع تكون الرؤية سهلة جداً -4

  P    70 > االحتمالية
تم تطبيق هذه المعادلة ليوم المراقبة لألعوام من هذا وقد 

 مع ةكرمم ، في مدينة بغداد ومكة الم2008م إلى 1961
مقارنتها بالمعايير الفلكية العلمية المعتمدة كمعيار عودة 

  مع المعايير المذكورة النتائجتطابق لنا تبين فومعيار يالوب 
  ) .  1(الحظ الجدول 

  :تفاصيل نتائج الدراسة
 م لغاية 1961ام من عـ) 48 (ة هيــهذه الدراسـة لمدال

  -):هـ 1429 - هـ 1380(م 2008

رمضان ، (ن أظهر الحساب العلمي الفلكي أن الشهر لم يحصل قط أ
 ن يدخل قبل إعالنه رسميا خالل الفترةأكان من المفروض ) شوال 

  . كان أهل الرؤية دائما سباقينذإ
بالعين المجردة الحساب العلمي الفلكي في الفعلية وافقت الرؤية 

 حالة، 93من حاالت  9في ) شوال رمضان،(إعالن دخول الشهر 
، حيث تمت فيها الرؤية الفعلية في يوم المراقبة %)10(بنسبةي أ
 ).يوم الوالدة حصرا(

الحساب العلمي الفلكي في الفعلية بالعين المجردة عارضت الرؤية 
 حالة، 93من حالة  76في ) وال، شرمضان (إعالن دخول الشهر 

لكل الفترة ،وفيما يلي تفاصيل الحاالت التي %) 82( بنسبة يأ
 :ع الحسابات العلمية الفلكيةتتعارض م

تسمح  الحاالت التي يكون الهالل مولود ولكن مواصفاته ال-1
الرؤية غير (بالرؤية يوم المراقبة وفق المعايير العلمية الفلكية 

  %).12(أي  حاالت 9) ممكنة
%) 88(أي  حالة 67الحاالت التي تكون فيها الرؤية مستحيلة -2

  :إماوهي 
 الهالل مولود - ب   %).91( حالة 61  في د الهالل لم يولد بع-ا

  %).9( حاالت 6ولكنه يغرب قبل الشمس 
ولد الهالل في %) 52( حالة 48 حالة كانت هناك 93ومن هذه الـ 

أي الناس ) رمضان، شوال(لشهربداية انفس اليوم الذي أعلن انه 
 .صائمون أو افطروا ولم يولد الهالل بعد 

) رمضان، شوال(بدأ فيها الشهر%) 9( حالة 93 من 8وكانت هناك 
  ).إكمال عدة(بعد يومين من والدة الهالل

احتمالية رؤية األهلة وعالقتهـا مـع بعـضها         عوامل  
  :البعض
مجتمعة عوامل الرؤية احتمالية رؤية الهالل على معادلة تعتمد 

 نجد مدة مكث موجبة والهالل لم أنوليست مستقلة ، مثال ال يمكن 
 .  نجد ارتفاعا عاليا للهالل وعمره صغير جدا نأيولد ، وال يمكن 

ولكون هذه العوامل مرتبطة مع بعضها لذلك وجدنا من المناسب 
 العالقات الرياضية بين هذه العوامل من خالل رسم تغير كل دراسة

عامل مع األخر وإيجاد العامل األكثر تأثيرا ، وتحديد القيمة الحرجة 
وجود احتمالية للرؤية أو ال على التي يمكن من خاللها الفصل بين 

 الرصد والخاصة عفرض إن الظروف األخرى الخاصة بموق
تم رسم عوامل الرؤية ليوم لذا . بالظروف الجوية مناسبة للرؤية 

 ولكافة الحسابات الواردة في  يليهواليوم الذي ) يوم الوالدة( المراقبة
 باستخدام ةالمعادلوتم رسم أفضل خط للنقاط واستخراج الجداول ، 

   :كما مبين أدناه) Excel-2003(برنامج 
لليلة ) Mukth(مع مدة مكثه ) Age( عالقة تغير عمر الهالل – 1 

، ) 5 (واليوم التالي لخط بغداد كما في الشكل )  يوم الوالدة(المراقبة
وقد وجد إن مدة مكث الهالل تتزايد خطيا مع زيادة عمر الهالل 

  :وفقا للعالقة التالية
Mukth (h) = 0.03 Age (h) + 0.008    (17)  
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 ساعة 12ومن هذه العالقة نجد إنه عند أخذنا عمر الهالل 

 المعايير العلمية الفلكية بعضوهو العمر المعتمد للهالل في (
نجد ) إلمكانية رؤية الهالل إذا توفرت شروط الرؤية األخرى

دقيقة وهو ) 22.08(المكث المطلوب لرؤية الهالل يكون 
من شروط الرؤية الفلكية المعمول بها ضمن المعايير ض

  .العلمية الفلكية الحديثة 
مع ارتفاعه الزاوي ) Age( عالقة تغير عمر الهالل – 2
)altitude ( كما في الشكل) وقد وجد إن عمر الهالل ) 6

  :يتزايد خطيا مع زيادة ارتفاعه الزاوي وفقا للعالقة التالية 
Age (h) = 2.13 altitude (deg) + 5.68        (18)  

ومن هذه العالقة نجد انه عند أخذنا ارتفاع الهالل ثالث 
وهو االرتفاع المعتمد للهالل عن األفق في غالبية (درجات 

نجد العمر المطلوب لرؤية الهالل ) المعايير العلمية الفلكية 
  ساعة وهو ضمن شروط الرؤية الفلكية، ) 12.07(يكون 

لبعد الزاوي للقمر عن الشمس  عالقة تغير ا– 3
)Elongation ( مع عمر الهالل)Age ( كما في الشكل) 7 (

وقد وجد إن البعد الزاوي عن الشمس يتزايد خطيا مع زيادة 
  :عمر الهالل وفقا للعالقة التالية

Elongation (deg) = 0.41 Age (h) + 2.18     (20) 
دما يكون عمر ومن هذه العالقة نجد إن معدل البعد للهالل عن

درجة وهو ضمن شروط الرؤية ) 7.1( ساعة هو 12الهالل 
  .الفلكية 

  عالقة تغير البعد الزاوي للقمر عن الشمس - 4
)Elongation ( مع ارتفاع القمر الزاوي)altitude ( لحظة

 8 (غروب الشمس يوم المراقبة واليوم التالي  كما في الشكل 
شمس يتزايد مع زيادة ، وقد وجد إن البعد الزاوي عن ال)

  :االرتفاع الزاوي للقمر وفقا للعالقة التالية
Elongation (deg) = 0.91 altitude (deg) + 4.89   

(22)  
) 7.62(فمن هذه العالقة يكون البعد الزاوي مساوي إلى 

   .درجة ) 3(درجة عند أخذنا االرتفاع 
 ةخيراألالخطية السبعة إن العالقات ومن هنا يظهر واضحاً 

رؤية الهالل مع بعضها التغير الخطي لعوامل توضح معدل 
  . اآلخرالبعض

   :نستنتج مما سبق
 إن النتائج التي حصلنا عليها تشير إلى وجود مشكلة حقيقية .1

الحساب الفلكي أضحى ضرورة ال مفر ففي العالم اإلسالمي، 
تقدير رؤية الهالل ، فهل يعقل تصديق شاهد يشهد برؤية  لمنه

 يوم دلت الحسابات الفلكية على أن الهالل غير موجود الهالل
 ،ومن هنا وجدنا من في السماء بعد غروب الشمس أصالً

خالل هذه الدراسة إن الحسابات الفلكية لبدايات الشهور 

القمرية قطعية بينما الشهادة على الرؤية تكون في كثير من األحيان 
  ).ظنية ( غير قطعية أي بمعنى أنها 

لحسابات الفلكية ال تتعارض مع الشريعة الغراء والسنة إن ا. 2 
النبوية ، ألن علم الشريعة جعل األصل في بدايات الشهور القمرية 
هو الحساب إذا عم العلم بالحساب الفلكي في األمة ، والحسابات 
الفلكية تنهي الخالف بين المسلمين في بدايات الشهور القمرية 

عمل على اتحاد األمة اإلسالمية وخاصة شهري رمضان وشوال ، وت
  .وتوافقها في بداية هذين الشهرين المباركين 

إن يوم المراقبة أو االستهالل كثيرا ما يتزامن مع يوم والدة . 3
الهالل فإذا كانت المراقبة قبل يوم الوالدة فان الرؤية ستكون 

ل مستحيلة ، الن الهالل لم يولد بعد لذلك فال حاجة لنا بمراقبة الهال
قبل والدته ألننا في هذه الحالة سنبحث عن هالل غير موجود 

فان احتمالية " ، أما أذا كانت المراقبة في يوم الوالدة فعال"أصال
فقط من الحاالت % 18رؤية الهالل بالعين المجردة ستكون بحدود 

  .كما تشير إليه الحاالت التي تمت دراستها في هذا البحث
لهالل الوليد بشكل مباشر على العوامل تعتمد احتمالية رؤية ا. 4

الفلكية وهي عمر الهالل ،وارتفاعه ،ومدة مكثه ،وبعده الزاوي عن 
  .الشمس لحظة المراقبة إضافة إلى األحوال الجوية

من خالل هذه الدراسة وجدنا إن معادلة احتمالية رؤية األهلة . 5
(P) التي حصلنا عليها تعطي نتائج   

الهالل إذا افترضنا صفاء الجو في يوم المراقبة دقيقة إلمكانية رؤية 
لمتطوعي المشاهدة وللجان الرؤية الشرعية " ،  فهي مهمة جدا

  .لغرض التأكد والتدقيق في شهادة الشهود 
وجدنا من خالل هذه الدراسة إن إمكانية رؤية الهالل " أخيرا. 6

وم تكون محتملة فقط إذا كان الهالل قد ولد قبل غروب الشمس في ي
المراقبة وان للهالل مدة مكث أي أن الهالل يغرب بعد غروب 
الشمس ، أما إذا كان الهالل لم يولد بعد أو يغرب قبل غروب 
الشمس فان الرؤية ستكون في هذه الحاالت مستحيلة وال يعتد 
بشهادة الشهود، وعلى لجان الرؤية الشرعية التدقيق الشديد في 

  .    ة من عدمها  الشهود قبل إعالن الرؤيتشهادا
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الدوران الظاهري للشمس و القمر حول األرض) 1(شكل رقم   

  

  
  

)االستطالة(قوس الرؤية ) 2( شكل   

  

  
واالقتران السطحي عند ) م ق(الفرق بني االقتران املركزي عند املوقع) 3(شكل رقم 

) .أق،ب ق(املوقع   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

غروب القمر قبل الشمس على الرغم من حدوث االقتران املركزي قبل ) 4(شكل رقم 
 الغروب

  
y = 0,0333x + 0,0082
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عالقة تغري البعد الزاوي للقمر عن الشمس مع عمر اهلالل ) 7( شكل   
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عالقة تغري بعد  الزاوي للهالل مع ارتفاعه الزاوي) 8(كل ش   

  
A NEW FORMULA FOR THE PROBABILITY OF SIGHTING 

THE CRESCENT. 
 

         MAJEED M. JARAD                      BATOOL E. BANDAR 
          

E.mail: scianb@yahoo.com 
ABSTRACT:This research aims to examine the scientific criteria for the astronomical  lunar months to see the 
crescent and to find the equation of  probability of sighting the crescent. The study of factors linked to the vision 
of crescent with each other, through the calculation of the date and the age of the moon, and controls the 
probability of sighting the crescent by the naked eye (age, and the duration of his stay (Muckth), The angular 
height of the horizon, and the angular distance from the sun). 
 

y = 0,4091x + 2,8123

0

5

10

15

20

25

30

-1001020304050

age (h)

el
on

ga
tio

n 
(d

eg
)

mailto:scianb@yahoo.com


2009 
ول شهر رمضان وشوال بني العراق والسعوديةمقارنة دخ)   1(جدول   

   البلد )P( المراقبة احتمالیة رؤیة الھالل لیوم ضوابط الرؤیة لیوم الوالدة
 الشھر

  
      العمر  تاریخ الوالدة

 m:h  
  االرتفاع
deg:m 

  البعد
deg:m 

  مكث
m 

  إمكانیة الرؤیة 
 لیوم الوالدة

إمكانی    ة الرؤی    ة   یوم المراقبة
 لیوم المراقبة

الی     وم المعل     ن رس     میا 
 لبدایة الشھر 

الی     وم المتوق     ع فلكی     ا    
 لبدایة الشھر

 الرؤیة  %النسبة
 مستحیلة -22 1961\3\18 1961\3\17 مستحیلة نفسھ یوم الوالدة مستحیلة -13 3: 15 -4 : 15 -4 : 12 1961\3\16 شوال السعودیة
 مستحیلة ـــــ 1962\3\8 1962\3\6 مستحیلة 1962\3\5 غیر ممكنة  9 3: 16 0: 32 3: 56 1962\3\6 شوال السعودیة
 مستحیلة ـــــ 1963\2\25 1963\2\24 مستحیلة 1963\2\23 ممكنة 30 7: 30 5: 08 14: 22 1963\2\24 شوال السعودیة
 مستحیلة ـــــ 1964\2\15 1964\2\13 مستحیلة 1964\2\12 غیر ممكنة 0 3: 39 -1: 22 0: 27 1964\2\13 شوال السعودیة
 مستحیلة -13 1965\2\3 1965\2\2 مستحیلة نفسھ یوم الوالدة مستحیلة -9 4: 17 -3: 21 -2: 52 1965\2\1 شوال السعودیة
 مستحیلة ـــــ 1966\1\23 1966\1\21 مستحیلة 1966\1\20 مستحیلة -10 4: 35 -3: 22  -2: 20 1966\1\21 شوال السعودیة
 مستحیلة -28 1967\1\12 1967\1\12 مستحیلة نفسھ یوم الوالدة مستحیلة -18 5: 21 -5: 0 -4: 09 1967\1\10 لشوا السعودیة
 مستحیلة ـــــ 1968\1\2 1967\12\31 مستحیلة 1967\12\30 غیر ممكنة 17 7: 29 1: 52 12: 45 1967\12\31 شوال السعودیة
 مستحیلة -36 1968\12\21 1968\12\21 مستحیلة نفسھ یوم الوالدة مستحیلة -25 6: 08 -6: 23 -4: 24 1968\12\19 شوال السعودیة
 مستحیلة ـــــ 1969\12\11 1969\12\9 مستحیلة 1969\12\8 مستحیلة -4 5: 48 -2: 15 4: 51 1969\12\9 شوال السعودیة
 مستحیلة ـــــ 1970\12\1 1970\11\29 مستحیلة 1970\11\28 غیر ممكنة 22 9: 47 2: 43 17: 28 1970\12\29 شوال السعودیة
 مستحیلة ـــــ 1971\11\20 1971\11\18 مستحیلة 1971\11\17 غیر ممكنة 6 7: 21 -0: 11 14: 20 1971\11\18 شوال السعودیة
 ةمستحیل ـــــ 1972\11\8 1972\11\6 مستحیلة 1972\11\5 غیر ممكنة 5 7: 14 -0: 22 14: 43 1972\11\6 شوال السعودیة
 مستحیلة ـــــ 1973\10\28 1973\10\26 مستحیلة 1973\10\25 غیر ممكنة 3 6: 45 -0: 48 13: 18 1973\10\26 شوال السعودیة
 مستحیلة -13 1974\10\17 1974\10\16 مستحیلة نفسھ یوم الوالدة مستحیلة -12 4: 31 -4: 00 1: 26 1974\10\15 شوال السعودیة
 غیرممكنة 37 1975\10\7 1975\10\6 غیر ممكنة نفسھ یوم الوالدة غیر ممكنة 9 7: 10 0: 29 13: 21 1975\10\5 شوال السعودیة
 مستحیلة  -34 1976\9\25 1976\9\24 مستحیلة نفسھ یوم الوالدة  مستحیلة -22 5: 03 -6: 29  -4: 47 1976\9\23 شوال السعودیة
 مستحیلة 10 1977\9\15 1977\9\14 مستحیلة  نفسھ یوم الوالدة یلةمستح 0 3: 36 -1: 29 6: 24 1977\9\13 شوال السعودیة
 مستحیلة -16 1978\9\4 1978\9\3 مستحیلة نفسھ یوم الوالدة مستحیلة -10 2: 21 -3: 36 -1: 39 1978\9\2 شوال السعودیة
 مستحیلة -16 1979\8\24 1979\8\23 مستحیلة  نفسھ یوم الوالدة مستحیلة -9 1: 59 -3: 25 -2: 20 1979\8\22 شوال السعودیة
 مستحیلة -20 1980\8\12 1980\8\11 مستحیلة نفسھ یوم الوالدة مستحیلة -11 2: 25  -3: 45 -3: 39 1980\8\10 شوال السعودیة
 نة غیرممك 58 1981\8\2 1981\8\1 غیر ممكنة نفسھ یوم الوالدة غیر ممكنة 23 5: 47 3: 27 13: 56 1981\7\31 شوال السعودیة
  مستحیلة 19 1983\7\12 1983\7\11 غیر ممكنة نفسھ یوم الوالدة غیر ممكنة 10 2: 11 0: 37 2: 28 1983\7\10 شوال السعودیة
 مستحیلة  ـــــ  1984\6\30  1984\6\29 مستحیلة  1984\6\28  ممكنة  34  6: 42  5: 15  14: 26  1984\6\29 شوال السعودیة

 مستحیلة  ـــــ  1985\6\20  1985\6\18 مستحیلة  1985\6\17  غیر ممكنة  11  3: 17  0: 49  2: 34  1985\6\18 شوال السعودیة

 مستحیلة  ـــــ  1986\6\9  1986\6\7  مستحیلة  1986\6\6  غیر ممكنة  6  3: 33  -0: 15  0: 10  1986\6\7 شوال السعودیة

 مستحیلة  5  1987\5\29  1987\5\28  لة مستحی  نفسھ یوم الوالدة  مستحیلة  2  4: 02  -1: 00  -1: 00  1987\5\27 شوال السعودیة

  مستحیلة  ـــــ  1988\4\17  1988\4\16 مستحیلة  1988\4\15  غیر ممكنة  9 3: 01  0: 35  1: 59  1988\4\16  رمضان  العراق

 مستحیلة  ـــــ  1988\5\17  1988\5\16 مستحیلة  1988\5\15  ممكنة  45  9 : 35  7  : 33  17  49  1988\5\16  شوال  السعودیة

 مستحیلة  ـــــ  1988\5\17  1988\5\15 مستحیلة  1988\5\14  ممكنة  54  9 : 33  8: 27  17: 52  1988\5\16  شوال  العراق

 مستحیلة  ـــــ  1989\4\7  1989\4\6 مستحیلة  1989\4\5  ممكنة 35  7: 08  5: 38  12: 51  1989\4\6  رمضان  العراق

  شوال  السعودیة
 

 مستحیلة 20 1989\5\7 1989\5\6  غیر ممكنة  فسھ یوم الوالدة ن  غیر ممكنة  9  4 : 57  0 : 23  2 : 38  1989\5\5 

  شوال  العراق
 

 مستحیلة ـــــ 1989\5\7 1989\5\5  مستحیلة 1989\5\4   غیر ممكنة  15  4 : 46  1: 42  2 : 35  1989\5\5 

 مستحیلة  ـــــ  1990\3\28  1990\3\26 مستحیلة  1990\3\25  مستحیلة  -15  5: 04  -3: 55  -5: 08  1990\3\26  رمضان  العراق

  شوال  السعودیة
 

 ممكنة  67 1990\4\26 1990\4\26   ممكنة   نفسھ یوم الوالدة  ممكنة   29  7 : 34  4: 30  12 :37  1990\4\25 

  شوال  العراق
 

 مستحیلة ـــــ 1990\4\26 1990\4\25  مستحیلة 1990\4\24   ممكنة   37  7 : 25  5: 42  12 :17  1990\4\25 

 مستحیلة  ـــــ  1991\3\18  1991\3\16 مستحیلة  1991\3\15  غیر ممكنة  17  5: 70  2: 22  6: 56  1991\3\16  رمضان  العراق

 مستحیلة -22 1991\4\16 1991\4\18  مستحیلة نفسھ یوم الوالدة  مستحیلة  -14  5:54  -4:32  -4:39  1991\4\14  شوال  السعودیة

 ممكنة 124 1991\4\16 1991\4\16  سھلة  یوم الوالدة نفسھ  سھلة  58  11: 10 9: 52  19: 14 1991\4\15  شوال  العراق

 مستحیلة  ـــــ  1992\3\6  1992\3\4 مستحیلة  1992\3\3  مستحیلة 4  4: 29  -0: 19  -0: 14  1992\3\4  رمضان  العراق
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  شوال  السعودیة

 
 یلةمستح ـــــ 1992\4\5 1992\4\3  مستحیلة 1992\4\2   غیر ممكنة  19  6: 29  2: 45  11: 59  1992\4\3 

  شوال  العراق
 

 مستحیلة ـــــ 1992\4\5  1992\4\3  مستحیلة 1992\4\2   غیر ممكنة  26 6: 17  3: 57  11: 26  1992\4\3 

 مستحیلة ـــــ  1993\2\23  1993\2\21 مستحیلة  1993\2\20  مستحیلة 5  4: 39  -0: 05  -0: 08  1993\2\21  رمضان  العراق

 مستحیلة ـــــ 1993\3\25 1993\3\23 مستحیلة 1993\3\22  غیر ممكنة  12  5: 30  1: 16  9: 20  1993\3\23  شوال  السعودیة

 مستحیلة ـــــ 1993\3\25 1993\3\23 مستحیلة 1993\3\22  غیر ممكنة 17  5: 17  2: 27  8: 30  1993\3\23  شوال  العراق

 مستحیلة ـــــ   1994\2\12   1994\2\10 مستحیلة   1994\2\9  مستحیلة  2  4: 46  -0: 32  -1: 32   1994\2\10  رمضان  العراق

  شوال  السعودیة
 

 مستحیلة 37 1994\3\14 1994\3\13  غیر ممكنة  نفسھ یوم الوالدة  غیر ممكنة  13  5: 20  1: 24  9: 28  1994\3\12 

  شوال  العراق
 

 مستحیلة ـــــ 1994\3\14 1994\3\12 مستحیلة 1994\3\11  غیر ممكنة 17  5: 06  2: 29  8: 34  1994\3\12 

 ممكنة 98  1995\2\1  1995\2\1 ممكنة  نفسھ یوم الوالدة  ممكنة 45  8: 58  7: 42  16: 05  1995\1\31  رمضان  العراق

  شوال  السعودیة
 

 مستحیلة 12 1995\3\3 1995\3\2  غیر ممكنة نفسھ یوم الوالدة  غیر ممكنة  4  4: 15  -0: 34  2: 00  1995\3\1 

  شوال  العراق
 

 مستحیلة ـــــ 1995\3\3 1995\3\1 مستحیلة 1995\2\29  غیر ممكنة 7  4: 02  0: 25  1: 30  1995\3\1 

 مستحیلة ـــــ  1996\1\22  1996\1\20 مستحیلة  1996\1\19  مستحیلة  9  4: 32  0: 42  -0: 03  1996\1\20  رمضان  العراق

  شوال  السعودیة
 

 ممكنة  85  1996\2\20 1996\2\20   ممكنة نفسھ یوم الوالدة  ممكنة   37  8: 40  6: 39  16: 20  1996\2\19 

  شوال  العراق
 

 ممكنة  91  1996\2\20  1996\2\20  ممكنة نفسھ یوم الوالدة  ممكنة  42  8: 21  7: 13  15: 45  1996\2\19 

 مستحیلة  ـــــ  1997\1\10  1997\1\9  مستحیلة  1997\1\8  ممكنة  34  6: 22  5: 09  11: 07  1997\1\9  رمضان  العراق

 مستحیلة  -5  1997\2\9  1997\2\8  مستحیلة  نفسھ یوم الوالدة  مستحیلة  -3  3: 24  -2: 09  -1: 26  1997\2\7 شوال  السعودیة

 مستحیلة  -2  1997\2\9  1997\2\8  مستحیلة   نفسھ یوم الوالدة  مستحیلة  -2  3: 19  -1: 21  -1: 57  1997\2\7 شوال  العراق

 مستحیلة  ـــــ  1997\12\31  1997\12\29  ستحیلةم  1997\12\28  مستحیلة  1  4: 43  -0: 46  -3: 59  1997\12\29  رمضان  العراق

 مستحیلة 47 1998\1\30 1998\1\29  غیر ممكنة  نفسھ یوم الوالدة  غیر ممكنة  20  4: 43  2: 55  10: 30  1998\1\28  شوال  السعودیة

 مستحیلة ـــــ 1998\1\30 1998\1\28 مستحیلة 1998\1\27  غیر ممكنة  23  4: 21 3: 15  9: 30  1998\1\28  شوال  العراق

 ممكنة  86  1998\12\20  1998\12\20 ممكنة  نفسھ یوم الوالدة  ممكنة  39  7: 16  6: 06  15: 47  1998\12\19  رمضان  العراق

 مستحیلة -7 1999\1\19 1999\1\18  مستحیلة  نفسھ یوم الوالدة  مستحیلة  -4  2: 26  -2: 17  -2: 19  1999\1\17  شوال  السعودیة

 مستحیلة ـــــ 1999\1\19 1999\1\17 مستحیلة 1999\1\16  مستحیلة  -4  2: 27  -1: 41  -2: 54  1999\1\17  شوال  العراق

 ممكنة 81  1999\12\9  1999\12\9 ممكنة  نفسھ یوم الوالدة  ممكنة  36  6: 52  5: 29  15: 55  1999\12\8  رمضان  العراق

  2000\1\6  شوال  السعودیة
  

 مستحیلة  -11  2000\1\8  2000\1\7  مستحیلة   دةنفسھ یوم الوال  مستحیلة  -9  2: 48  -3: 18  -4: 19

  2000\1\6  شوال  العراق
  

 مستحیلة  -10  2000\1\8  2000\1\7  مستحیلة  نفسھ یوم الوالدة  مستحیلة  -9  2: 57  -2: 40  -4: 57

 نةممك  76  2000\11\27  2000\11\27 ممكنة  نفسھ یوم الوالدة  ممكنة  33  6: 47  5: 01  15: 30  2000\11\26  رمضان  العراق

 مستحیلة  -15  2000\12\72                         2000\12\72 مستحیلة  نفسھ یوم الوالدة  مستحیلة  -8  2: 10  -3: 02  -3: 46                        2000\12\52 شوال  السعودیة

 مستحیلة  -15  2000\12\72   2000\12\62  مستحیلة   دةنفسھ یوم الوال  مستحیلة  -8  2: 21  -2: 32  -4: 23                        2000\12\52    العراق

 مستحیلة  ـــــ  2001\11\17  2001\11\15 مستحیلة  2001\11\14  غیر ممكنة  19  3: 48  2: 32  8: 51  2001\11\15  رمضان  العراق

 2001\12\14 شوال  السعودیة
41\12\2001  

 مستحیلة  -29  2001\12\61  2001\12\61 مستحیلة  نفسھ یوم الوالدة  مستحیلة  -16  3: 55  -4: 51  -6: 13

 مستحیلة  -29  2001\12\16   2001\12\51  مستحیلة  نفسھ یوم الوالدة  مستحیلة  -17  4: 11  -4: 12  -6: 52  2001\12\14  شوال  العراق

 لةمستحی  -12  2002\11\6  2002\11\5  مستحیلة  نفسھ یوم الوالدة  مستحیلة  -6  4: 46  -2: 15  -6: 21  2002\11\4  رمضان  العراق

 مستحیلة  27  2002\12\6  2002\12\5   غیر ممكنة  نفسھ یوم الوالدة  غیر ممكنة  10  3: 21  0: 39  8: 21  2002\12\4  شوال  السعودیة

 مستحیلة ـــــ  2002\12\6   2002\12\4 مستحیلة  2002\12\3  غیر ممكنة 7  3: 09  0: 06  7: 22  2002\12\4  شوال  العراق

 مستحیلة ـــــ  2003\10\27  2003\10\25 مستحیلة  2003\10\24  غیر ممكنة  4  0: 50  -0: 14  0: 31  2003\10\25  رمضان   العراق



2009 
 ممكنة  71  2003\11\25  2003\11\25  ممكنة  نفسھ یوم الوالدة  ممكنة   28  8: 48  4: 11  16: 14  2003\11\24 شوال  السعودیة

 ممكنة 60  2003\11\25  2003\11\25  ممكنة  2003\11\24   ممكنة  21  8: 34  2: 37  15: 37  2003\11\24  شوال  العراق

 مستحیلة ـــــ  2004\10\16  2004\10\14 مستحیلة  2004\10\13  غیر ممكنة  15  5: 45  1: 51  13: 20  2004\10\14  رمضان  العراق

  شوال  السعودیة
 

 مستحیلة  -14  2004\11\14  2004\11\13  مستحیلة  نفسھ یوم الوالدة  مستحیلة  -9  2: 22  -3: 21  -1: 10 2004\11\12

 مستحیلة  -19  2004\11\14  2004\11\13  مستحیلة  نفسھ یوم الوالدة  مستحیلة  -13  2: 33  -3: 27  -1: 35 2004\11\12  شوال  العراق

 مستحیلة  ـــــ  2005\10\5  2005\10\3 مستحیلة  2005\10\2  غیر ممكنة  1  1: 40  -0: 45  4: 03  2005\10\3  رمضان  العراق

 مستحیلة ـــــ  2005\11\4   2005\11\2  مستحیلة  2005\11\1   غیر ممكنة  11  7:00  0: 55  14: 40  2005\11\2  شوال  السعودیة

 مستحیلة ـــــ  2005\11\4   2005\11\2  مستحیلة  2005\11\1   غیر ممكنة 4  6: 55  -0: 20  14: 08  2005\11\2   شوال  العراق

 مستحیلة  -1  2006\9\24  2006\9\23  مستحیلة   سھ یوم الوالدةنف  مستحیلة  -3  1: 35  -1: 33  2: 26  2006\9\22  رمضان  العراق

 2006\10\22  شوال  السعودیة
22\10\2006  

 مستحیلة ـــــ  2006\10\24  2006\10\22 مستحیلة  2006\10\21  غیر ممكنة  1  5: 22  -1: 14  11: 38

 مستحیلة ـــــ  2006\10\24  2006\10\22 مستحیلة  2006\10\21   مستحیلة  -6  5: 23  -2: 08  11: 03  2006\10\22  شوال  العراق

 مستحیلة  -6  2007\9\13  2007\9\13 مستحیلة  نفسھ یوم الوالدة  مستحیلة  -6  2: 01  -2: 15  1: 30  2007\9\11  رمضان  العراق

 مستحیلة ـــــ  2007\10\13  2007\10\11 مستحیلة  2007\10\10  مستحیلة  -1  5: 49  -1: 37  12: 00  2007\10\11 شوال  السعودیة

 مستحیلة ـــــ  2007\10\13  2007\10\11 مستحیلة  2007\10\10  مستحیلة  -8  5: 52  -2:33  11: 31  2007\10\11 شوال  العراق

 مستحیلة  -23  2008\9\1  2008\9\1 مستحیلة  نفسھ یوم الوالدة  مستحیلة  -16  3:40  -5:5  -4:27  2008\8\30  رمضان  السعودیة

 مستحیلة  ـــــ  2008\9\1  2008\9\1  مستحیلة  نفسھ یوم الوالدة  مستحیلة  -18  3:42  -4:34  -4:25  2008\8\30  رمضان   العراق 

 
  باإليجاب أو النفي سواءمواصفات الهالل لألشهر التي يتطابق فيها الحساب العلمي الفلكي مع الرؤية الشرعية الفعلية) 2(جدول

  تاریخ الوالدة  الشھر البلد ضوابط الرؤیة لیوم الوالدة
 مكثدقیقة     البعددرجة     االرتفاعدرجة ر ساعة   العم

  9  7.2  0 .5  12. 35  1975\10\5  شوال  السعودیة
  23  5.78  3.45  13.9  1981\7\31  شوال  السعودیة

  58  11.17  9.87  19.23  1991\4\15 شوال  العراق
  37  8.67  6.65  16.33  1996\2\19  شوال  السعودیة

  42  8.35  7.22  15.75  1996\2\19  شوال  العراق
  39  7.27  6  15.78  1998\12\19  رمضان  العراق
  36  6.87  5.5  15.92  1999\12\8  رمضان  العراق
  33  6.78  5  15.5  2000\11\26  رمضان  العراق

  28  8.8  4.2  16.23  2003\11\24  شوال  السعودیة
  قيم معادلة إمكانية الرؤية  ) 3( جدول 

 إمكانیة الرؤیة Pقیمة المعادلة 
P          > 50  

P ≤ 60    < 50  
P ≤ 70    < 60  

P         < 70  

  مستحیلة
  ممكنة باستخدام األجھزة الفلكیة المساعدة

  ممكنة بالعین المجردة
 ومتیسرة للجمیعسھلة جدًا 

  


