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يهدف هذا البحث إلى تحسين ثابت معادلة احتمالية رؤيةةة له ةةة ا اةةهر الومريةةة عادلةةاد معادلةةة  ديةةد   
إلمكانية رؤية الهالل الوليد عذلك ل حصول ع ى دقة عالية في تحديد إمكانيةةة الرؤيةةة يةةالعين الملةةرد  فةةي يةةو  

اسة عالقة عوامل رؤية الهالل يعضها يالبعض اآلخر عذلك من خالل لخذ قيم المراقبة من عدمها, كما تم در 
ضةةوايإ إمكانيةةة رؤيةةة الهةةالل الوليةةد يةةالعين الملةةرد  م عمةةر الهةةالل, عمةةد  مكعةةا, عارت اعةةا الةة اع  عةةن ا فةة , 

اب عالبعةةد الةة اع  عةةن الشةةم ر لشةةهر  رمضةةاا عاةةوال لبعةةوا  التةةي تاايوةةت فيهةةا الرؤيةةة الشةةر ية مةة  الحسةة 
من خالل هذه الدراسة تةةم التو ةةل إلةةى  الع مي ال  كي حيث ع د لا العالقة بين عوامل الرؤية عالقة خاية.

ر، عقةةد ع ةةد لا الجتةةاي  التةةي تعايهةةا المعادلةةة ياسةةت دا  ال يمةةة C=0.95ثابت  ديد لمعادلة احتمالية الرؤيةةة م
اللديةةد  ل عابةةت متاايوةةة مةة  الواقةة  ال ع ةةي ل رؤيةةة الشةةر ية فةةي  الليةةة الحةةا.  التةةي اةةم تها الدراسةةة. ع جةةا ا 

يةةو   ع ى هذه الجتاي  ع است دا  قيمة العابت اللديد نعتوةةد لنةةا ياإلمكةةاا تحديةةد مةةدر إمكانيةةة رؤيةةة الهةةالل فةةي
المراقبةةة يةةالعين الملةةرد  مةةن عدمةةا بدقةةة عاليةةة. عقةةد ع ةةد لا الجتةةاي  التةةي تعايهةةا المعادلةةة مةة  هةةذا العابةةت 

 . اللديد متاايوة م  الواق  ال ع ي ل رؤية الشر ية في  اللية الحا.  التي ام تها هذه الدراسة
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 المقدمة :   
الهالل   إا         , عخصو ا عض   دقي   يشكل  الومر  دراسة حركة 
يعد  رعب    لعيعد  رعب الشم  , سوا  يعد ا.قتراا    ا علفي يوما  
عجد المس مين   إ.عقت  رعب الومر عارعقا , لم تعرف    لعالشم  ,  

لمر الجلي   ى هللا ع يا  حيث  ع  ا ة يعد فرض  و  اهر رمضاا  
اإلسالمي الحجيف ع ذلك نلد الدين  عس م برؤية هالل لعل اهر الصو   

الديجية الشعاير  لدا   في  الع مية  يالووانين  لالرتباط   .[2]  دستعين  عنظرا 
الديجية   المجاسبا   بين   لعلالمودسة ع ين رؤية هالل    اإلسالميةالوثي  

ع.د   لحظة  لتغير  عنظرا  يعرفة  عالوقوف  ال ار,  ععيد  كالصو   الشهر 
آلخر   اهر  من  الشهر   إلىذلك    لدرالهالل  بدادة  تحديد  في  ت اع  

 ير مر , فمن الل داا من دع ن ح ول الشهر  اإلسالميةالومر  في اللالد 
 لا يومين, بدعور   لعح يوة. عمجهم من د عل ذلك يعد يو   لداما لعلفي 

رلر الهالل نظرا لتيسر رؤيتها لا فتصو . علا ذلك لم يتح   ا علال ري   
ل  ئة العانية فأفار  ع التالي الت اع  في الدخول في الصو , معال يمد  

عكاا هذا ا.ختالف يتسلب في نشو  ,  [3 ,4]  يومين  لعيو     إلىتصل  
توحيد رؤية الهالل, عيعود سلب ا.ختالف عاد    إلىنوااا  كعير  تدعو  

, فبعض الل داا تعتمد ع ى طريوة  الشهر العر يوة تحديد بدادة  طري   إلى
ع  داا   يعد   لخرر الحساب  الملرد   يالعين  الهالل  رؤية  ع ى  تعتمد 

 . [5] الشهر الومر  اللديد لدا  لعل رعب الشم  عاعتبار اليو  التالي 
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دسود  و    الذ   المجاخي  ل تغير  الذ    ا رضعنظرا  الع مي  عالتود  
الشهر يالعين الملرد    لعلرؤية الهالل في    ل بحت دشهده العالم, فود  

البحث عن   إلىحدا يع ما  ال  ك الم تصين    . ت  و من  عو ة, مما
لتحديد    علساليبمعايير   ت ك   إمكانية ديد   عمجاقشة  الهالل  رؤية 

, عالتأكيد ع ى دقة الحساب في ذلك ا اهرالمعايير لتحديد دخول هذه  
الومر    إلثبا  هة    من الهلر   التوويم  لهمية  عدراسة  الشهود,  اهاد  

مرك    إنشا الكلرر في    ا همية. عمن هجا  ا    لخرر الموحد من  هة  
هذا البحث دعجى بدراسة  .  [6]  تعجى بدراسة الومر عمجازلا  ا ه ةلر د  

الموضوع   .معادلة    دلادعاهذا  رؤية  محسجة  من خالل   ا ه ةحتمالية 
اللهثابت  ديد    إدلاد المراقبة, ذه  ليو   الرؤية  ضوايإ  عدراسة  معادلة 
 .الضوايإهذه العالقة بين  عادلاد

 أسباب االختالف في تحديد بداية الشهر القمري:
لم دعد خفيا لا هجاك مشك ة ح ي ية في تحديد بدادا  ا اهر         

ت ت ف  إذ  خاص,  يشكل  عاوال  رمضاا  عاهر   عا   يشكل  الهلرية 
تحديدها عي ت ف ال  كيوا لحيانا في تحديدها عتكعر الشايعا  الدعل في  

لحيانا,  التذمر  حتى  لع  عا.ست سار  يالتحدث  الجاس  عامة  عيلدل  حيجئذ 
عقتها  في  الهلرية  لاهرها  اإلسالمية  الدعل  تلدل  لا  الجادر  من  ع ا  
الصحيح, فغالبا ما تلدل الدعل اإلسالمية  يامها لع عيدها قلل لع يعد 

علمعاللة ت ك اإلاكاليا  . ,  [10]  يومين من اللدادة الصحيحة   يو  لع
رؤية   ع ى  اإل ماع  إلى عد   لد   التي  ا سباب  ع ى  التعرف  من  بد 
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تعدد  ل هالل عخصو ا هالل اهر رمضاا عمن هذه ا سباب  موحد  
معايير الرؤية الشر ية، إضافة إلى حدعد الرؤية عقضية اعتبار الرؤية 

 .  [2]الماال  لع توحيدها يا  ه   عاختالف 

 تعدد معايير الرؤية الشر ية:  -لع.
ال وها  في كيفية اعتبارها،  لتعدد ا تهادا   المعايير متعدد  نظرًا  عهذه 
عقد  ر  العاد  لا ُتشكل في الدعل اإلسالمية هيئا  ع يا إلثبا  رؤية 

إض فيها،  الغاللية  هم  الدين  ع ما   دكوا  الهيئا   هذه  عفي  افة ا ه ة، 
إلى ع ود ف كي عاحد لع اثجين في معل هذه الهيئا ، ُدستأن  يأفكارهم 
الهيئا  .  لا هذه  الهالل، إ.  الع مية عآرايهم حول  ال  كية  عحساياتهم 
تأخذ بهذه الحسايا  يصور  قاعية، بل تستعين بها ل تأكد من اهادا  

 ، فع ى سليل المعال . الحصر نلد لا:  [2,11] الشهود
السعوددة: . تستأن  يالحسايا  ال  كية، بل تعتمد ع ى الرؤية ال ع ية 
حتى إا كانت مغ وطة ع ير دقيوة، لذلك فإنها كعيرًا ما تتسرع عتو  في 

 ال اأ، عكعيرًا ما تتبعها  اللية دعل ال  ي .

العراق: دستأن  يآرا  ال  كيين، م  ا.عتماد ع ى للاا المراقبة يالعين 
من   العر ية الملرد   الدعل  م   التجسي   إلى  ياإلضافة  الشهود،  خالل 

 الملاعر . 

الدعل  يعض  م   عالتجسي   ال  كي،  عالحساب  المراقبة  تعتمد  ا ردا: 
 اإلسالمية ع  ا ة السعوددة. 

تعتمد  لنها  لتدقي  اهاد  الشهود، كما  ال  كي  يالحساب  مصر: تستعين 
يالمرا د   عتستعين  للاا،  عد   خالل  من  ممر د المراقبة  ال  كية 

 ح واار.

ليليا: تعتمد لحظة ا.قتراا، عمن ثم يلدل الشهر من فلر اليو  الذ  ي ي 
 الو.د  مباار  ل  لنها . تعتمد الرؤية.

 نيوز.ندا علعرع ا: تعتمداا ع ى دعل ملاعر . 

 لمريكا عكجدا: تعتمداا الحساب ال  كي ثم تودير الرؤية. 

عالم ع جغالدش  عالباكستاا  يالعين الهجد  الرؤية  تعتمد  عُعماا:  غرب 
الملرد . م الورار لواضي الوضا  لع لهيئة ثلو  الرؤية الشر يةر. ع هذا 
علدر  ل شهر،  موحد   بدادة  ع ى  اإل ماع  استحال  المعايير،  في  التعدد 

 ذلك إلى لا تكوا بدادة اهر رمضاا ممتد  إلى عد  لدا . 
 حدعد الرؤية: -ثانيًا  

عمحدد لحدعد الرؤية، البعض لخذ يالرؤية ضمن . يو د تعريف عاضح  
ب يل،  معا  دشترك  ب د  ل   في  الرؤية  اعتلر  عالبعض  فوإ،  ب ده  حدعد 

 عالبعض لخذ يالرؤية الحسابية.

 اعتبار الرؤية يا  ه  :  -ثالعًا 
عجد اعتبار الرؤية البصرية فوإ من دعا ا خذ يا  ه   المساعد  ع ى 

تضيي  اديد ع ى حدعد الرؤية عم هومها، تحسين الرؤية، فإا في ذلك  
ياإلضافة إلى رفض العمل يالحساب، إ. لا ل حاب هذا الرل  ترا عوا 

 عن هذا الشرط مجذ عقت قريب.
 تعدد الماال :    -رايعًا 

هل هجاك ما   عاحد ل  ماال  متعدد ؟، إا عد  تعريف حدعد الما   
ة تعدد الماال  من عد  الواحد الذ  دمكن اعتباره، يؤد  إلى ن   نتيل

 ا.ت اق ع ى رؤية موحد  ل هالل. 
لود ل م  ع ما  ال  ك ع ى دقة حسايا  الومر عمساره من لحظة الو.د  
ساح  من  نواة  ل   عجد  عالشرعق  الغرعب  لحظة  إلى  ا.قتراا  لع 
ا رض، عمن نسبة اإلضا   المجعكسة ع يا من الشم  مجذ لحظة ع.د  

اللدر، ععقت ال سوف عالكسوف عموداره   ييًا كاا لع الهالل إلى تما   
عَ يَّجوا  احي  عالسَّ المرك    بين  عميَّ عا  دحدث،  مجاوة  ل   عفوق  ك يًا، 
حساب كل مجهما إا كاا من  هة ا.قتراا لع ال سوف لع الكسوف. 
ُدعرف يالشهر الومر  الحسابي علكن لحدًا من ع ما  الحساب   عهذا ما 

فإنا د ت ف  لم دحدد لعل الشهر   الومر  الشرعي  نهايتا. لما الشهر  لع 
عن الشهر الومر  الحسابي للهة تحديد لعل الشهر عنهايتا عذلك عف  
ضوايإ الشرع اإلسالمي، ع. ت ال الصور  الجهايية ل تعريف بهذا الشهر 
 ير مكتم ة خصو ًا للهة اإل ماع ع ى بدادة الشهر عنهايتا، عهذا ما 

معيار إدلاد  تحديد   دستو ب  ع بة  لتلاعز  الهالل  رؤية  إلثبا   موحد 
الع مية  الوسايل  لحدر  إ.  البحث  هذا  نتاي   عما  الومر ،  الشهر  بدادة 

 ال  كية لتلاعز هذه المشك ة.
 الفرق بين الهالل وتولد الهالل :

دست د  البعض مصا ح تولد الهالل في  ير موضعا , حتى          
لا معجى تولد الهالل هو بدادة ظهور   لعتود عامة الجاس ع عض ال وها 

هو  الهالل  فتولد  إطالقا.  ا.عتواد  ير  حيح  هذا  لا  إ.   , الهالل 
الهالل ,  المحاق علي  طور  الومر في طور  فيها  التي دصبح  ال حظة 
عيحتاج الومر يعد المحاق إلى فتر  زمجية ت ت ف من اهر آلخر حتى 

ف  , الهالل  طور  إلى  المحاق  طور  من  عالمحاق  يجتول  الهالل  تولد 
 عا.قتراا عا.ستسرار ك ها مترادفا  لمعجى عاحد . 

عاللدر          عا حدب  عالتر ي   عالهالل  المحاق  هي  لطوار  ف  ومر 
ر. لا الاور الذ  . دمكججا رؤيتا دسمى طور المحاق, 3انظر الشكلم

الشم ,  المحاق إ. عقت كسوف  الومر عهو في طور  دمكججا رؤية  ع. 
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الشي  فحي  اا هذا  الشم ,  قد حلب  اسودا  ايئا  لا هجاك  نالحظ  جئذ 
عجا  حلب  علذلك  عالشم ,  ا رض  بين  عق   عقد  الومر  هو  ا سود 

طور .  [12]  الشم  هو  الهلر   الشهر  بدادة  تحديد  في  المعتلر  إا 
مواقيت   هي  قل  ا ه ة  عن  دسألونك  م  الكريمة  اآلدة  في  كما  الهالل 

فالمعول ع يا لتحديد المواقيت .  [1]  189البور  آدة  ل جاس عالح  ر سور   
من  نتمكن  عحتى  المحاق،  علي   الهالل  هو  الهلرية  ا اهر  ع دادا  
توفر  من  بد   . الهلر   الشهر  من  عالعشرين  التاس   يو   الهالل  رؤية 

 .  [12] ارعط لساسية تستحيل الرؤية يغياب احدهما

ا.قتراا لع تولد الهالل ر لا دكوا الومر قد ع ل مرح ة المحاق م    -1
قلل  رعب الشم ,  نجا نبحث عن الهالل عهو مرح ة ت ي المحاق فاا 
البحث عن  إذا من  المحاق فال  دعر  قد ع ل مرح ة  الومر  دكن  لم 

 الهالل. 
لا دغرب الومر يعد  رعب الشم  ل  لا مد  مكث,  نجا سجبحث   -2

س الومر  كاا  فإذا  الشم ,  يعد  رعب  الهالل  قلل عن  ل ال  يغيب 
 رعب الشم  فهذا دعجي انا . يو د هالل في السما  نبحث عجا يعد 

 .  [7] الغرعب

ا.قتراا لحظة  رعب   -3 يعد  الشم  مسافة ممكجة  الومر عن  ابتعاد 
تميي  الهالل عن ضو  الشم   البشرية  العين  الشم , يحيث تستاي  

  ف .  الساط  الذ  قد د  ي الهالل ر م ع.دتا عمكعا فوق ا
إذا   -4 الهالل  يرر   . حيث  الهالل,  إضا    نسبة  عهي  الرؤية:  قوس 

 كانت نسبة إضا تا ق ي ة لع معدعمة  ير مريية.  
لرؤية  الفلكيون  يعتمدها  التي  والعوامل  األهلة  لرصد  الفلكية  الشروط 

 الهالل : 
الهالل هو          لرؤية  ال  كيوا  دعتمدها  التي  يالعوامل  الموصود  لا 
عالرا دملمو  الهالل  في  المعتلر   العوامل  يعد ,  [6,15,14]  عة  عذلك 

ع.د  الهالل عخرع ا من المحاق لكي دصبح الهالل ممكن الرؤية. عهذه 
 العوامل دمكن توسيمها إلى لنواع:  

ساح   –لع.   ع ى  اللالد  تباعد  عهي  عالالو رافية:  اللغرافية  العوامل 
ار موق  الرا د يالجسبة ل اوط الكر  ا رضية، عفيها يؤخذ يعين ا.عتب 

عالومر في  الشم   عتأثير ذلك ع ى  رعب  اللغرافي,  الاول عالعرض 
معين  موق   غرافي  في  الهالل  رؤية  لحيانا  تسهل  إذ  م ت  ة,  مواق  
يسلب ابتعاده عن الشم  ب اعية كافية قلل  رع ها, بيجما تستحيل رؤيتا 

انوضا    لعد   ا عل  المكاا  ارق  دو   موق   ع ى في  الكافية  المد  
حصول ا.قتراا عقت الغرعب عع يا فاا احتمالية الرؤية ت داد يا.قتراب 

من المجاط  ا.ستوايية عكذلك في المجاط  الغر ية ل  انا ك ما اتلهجا 
الرؤية احتمال  ت داد  ا خرر  العوامل  ثلو   م   الغر ي  اللجوب   ياتلاه 

[3]  . 

عهي تشمل عد  عوامل مجها الظرعف  العوامل ال ي يايية اللوية:    –ثانيا  
عا افية   الحرار   در ة  من  الشم   عجد  رعب  الغر ية  ل سما   اللوية 
قد  التي  عالغيو   ل سما   ال  فية  عاإلضا    الش    احمرار  عاد   الهوا  
ت يد من  عو ة رؤية الهالل, إضافة إلى ا.نكسارا  الضويية الحا  ة 

ا  ا.نتشار الضويي التي في الغالف اللو  لبرض, فضال عن عم ي 
 .  [6] س با ع ى عضوح رؤية الهالل تؤثر

العوامل ال  كية عالهجدسية لموق  الهالل: عهي عوامل مهمة  دا   –ثالعا  
 في رؤية الهالل لع عدمها عمجها:

عمر الهالل: ل  المد  ال مجية من لحظة الو.د  إلى لحظة الغرعب   -1
 عل  رعب ل شم . خرعج الومر من المحاق إلى لحظة ل –
 مد  مكث الهالل فوق ا ف  يعد  رعب الشم  .  -2
الشم ,   -3 ال اع  عن  ع عده  الغرعب  عقت  ا ف   الهالل عن  ارت اع 

الرا د  عموق   السماعية  عاحداثياتا  الهالل  عمر  ع ى  دعتمد  الذ  
 عاحداثياتا الكرعية.  

ساح  -4 مستور  عن  الرا د  موق   عارت اع  ا رض  عن  الومر   يعد 
 البحر. 
العوامل ال ا ة يالرا د ن سا: حد  يصر الرا د عخلر  الرا د  –رايعا 

 .  [6]ععمره  في الر د عالمشاهد  ععدالة الرا د عدقتا

  :حساب ضوابط الرؤية 

من ناحية ف كية . يو د تعريف ف كي لع عالقة ف كية لرؤية  
لا  ،ع ى رلر ارعيالهالل ع التالي رؤية الهالل  بار  عن ا تهاد بجا  

 إذ لاعضعت لتأكيد الرؤية العيجية يصور  عاضحة  رؤية ا ه ة  ضوايإ  
حدثت   الذ   اليو   ام   عجد  رعب  تتم  الحسايا   لحظة    فيا مي  

في  عسجوضح  الومر.  قلل  رعب  الشم   ارط  رعب  ي يا.قتراا   ما 
 : [8,9] ع ى عف  ا تيالرؤية ضوايإ  طريوة حساب

   عف  العالقة اآلتية:عيحسب (   Age)  عمر الهالل

Age =J.D - J*     ……………                 ( 1 ) 

 . هو التاريخ الجولياني لوالدة الهالل  *J حيث 

J.D     الجولياني التاريخ  المطلوب حساب هو  والوقت  الميالدي  للتاريخ 

 عمر الهالل فيه. 

الشمس    -2 غروب  بعد  األفق  فوق  الهالل  مكث  بالدقائق وتحسب  مدة 

 الزمنية باستخدام العالقة اآلتية: 

T( mukth) = 60 ×( Ts* - Tso ) ……    (  2  ) 
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 . هو عقت  رعب الومر ليو  المراقبة *Tsحيث 

  Tso هو عقت  رعب الشم  لج   يو  المراقبة . 

كما (Elongation) ( E)ا رضالبعد ال اع  ل ومر عن الشم  من     -3
 العالقة اآلتية:عيحسب يالدر ا  من خالل ر 1يوضحا الشكل م

E = cosˉ¹[ sinδo sin δ + cos δo cosδ cos ( αo – α )] 

……………….          (3)                         

،(  α،δ)حيث ل ومر  ا.ستوايية  اإلحداثيا   (oα،oδو)  اإلحداثيا  
 .  ا.ستوايية ل شم 

ا فوي  -4 ا.تلاه  دعرفجا (    DAZ)    فرق  الذ   عالومر  الشم   بين 
عيحسب   يموق  الومر عجد  رعب الشم  م دسار لع دمين ر يالدر ا 

 يالعالقا  اآلتية: 
DAZ = Ao – A        ………         (4) 

 .ا.تلاه ا فوي ل ومر A  ,ا.تلاه ا فوي ل شم   Ao حيث 
عن    -5 ل ومر  ال اع   يالعالقة  (  altitude)  ا ف  ا.رت اع  عيحسب 

 :ا.تية

Sin a = Sinφ Sinδ` + Cosφ Cosδ` CosΗ`   ………        

(5) 

 .(  2)   هي ا.رت اع ال اع  عن ا.ف  كما يوضحا الشكل(   (a حيث اا

   معادلة إمكانية رؤية األهلة وإيجاد الثابت الجديد للمعادلة : 
معادلة           عوامل  في   (P)  الرؤية  إمكانيةتتكوا  دراستها  تم  التي 

عمر  عهي  الرؤية  ارعط  في  المعتمد   ال يم  ملموعة  من  البحث  هذا 
عتكتب   الشم   ال اع  عن  عالبعد  ال اع   عا.رت اع  المكث  عمد   الهالل 

 :  [9] المعادلة يالشكل اآلتي

P = C ( Age + Alt + E +Mukth ) %               

...............................(6)   

مودار ثابت يتم حسايا من خالل موا  ا  الهالل التي   (C)  إاحيث  
ال ع ية   الرؤية  م   ال  كي  الع مي  الحساب  فيها  لمديجة  الشر ية  يتااب  

ذه الضوايإ يمعادلة تلريلية ةه  إدخالذا عقد تم  ة, ه( 1)يغداد  دعل رقم  
عهي ال يمة   (P=50)  الرؤية  إمكانيةرؤية الهالل فعجدما تكوا    إلمكانية

من خالل است دا  قيم   ( C )  الحر ة ل رؤية نحصل ع ى قيمة العابت
ل حا.  التي تاايوت معها ارعط الرؤية الع مية ال  كية عوامل الرؤية  

الملر  يالعين  الشر ية  ال ع ية  رقم  .حظد   عالرؤية   ع أخذ.(1)  اللدعل 
قيم العابت  (C)  معدل  قيمة  , ( C=0.95 )  عتساع    (C)  نحصل ع ى 

الحر ة  الشرعط  قيم  نست د   عجدما  هو  ال يمة  هذه  يؤكد  حة  عمما 
التي   الهالل  ال  كي  لع ىلرؤية  اساجلول  مؤتمر  عالتي   [17]  بها 

 يأقل مجها عهي:    ير ممكجةتصبح الرؤية 

(Age =14h , Alt =5⁰, E=7⁰, Mukth = 20 m ) 

 =P )تساع   ياست دا  هذه ال يم  الرؤية التي نحصل ع يها    إمكانية  أاف

الرؤية يالعين الملرد  تكوا حر ة  دا مما   إمكانية  لال     ( % 43.7
بها   لع ىقيم عوامل الرؤية المعتمد  ل رؤية الحر ة التي    لايدلل ع ى  

الرؤية يالعين   إلمكانيةمؤتمر اساجلول . تمعل الحدعد الدنيا الما و ة  
ع ى   تؤكد  التي  اآلرا   يدعم  ما  عهذا  مؤتمر   لاالملرد ,  تو ية 

ال ع ية  الدنيا  الحدعد  تمعل  ع.  اللد  محمل  ع ى  تؤخذ  لم  اساجلول 
 ة.  الرؤي  إلمكانية

الرؤية يالشكل   إمكانيةتصبح معادلة    (6)ع تعويض العابت في المعادلة  
  : ا تي

P = { 0.95 ( Age + Alt + E + Mukth ) } %   

……………………………………….(7) 

المعادلة   تحديد    لعالهعمن  عدمها  إمكانيةنستاي   من  ر   Pم    الرؤية 
 ي ي:عكما المراقبة يو   حة اهاد  الشهود في مدر عتودير 

اقل ر    Pم  كانت ا.حتمالية    إذاتكوا الرؤية مستحي ة ع ير ممكجة    -1
 . % 50من 

عتحتاج    -2 ممكجة  الرؤية  مساعد   ف كي   ل ه    إلىتكوا  كانت   إذا ة 
 .  P  ≤ 60> 50ا.حتمالية 

  P  ≤ 70> 60كانت ا.حتمالية  إذا الرؤية ممكجة يالعين الملرد   -3
>   70كانت ا.حتمالية    إذاتكوا الرؤية سه ة  دا عمتيسر  ل لمي     -4
P  . 

 :عوامل احتمالية رؤية األهلة وعالقتها مع بعضها البعض
تعتمد   لنهاعالتي هي معادلة ا.حتمالية نلد    (7)خالل المعادلة رقم    من  

يعضها   ع ى  علي   الرؤية  عوامل  .  لعع ى  مي   فمعال  مجها,   عاحد  
نلد ارت اعا   لانلد مد  مكث مو بة عالهالل لم يولد, ع. دمكن    لادمكن  

ععمره  غير  دا   ل هالل  عاليا  م  زاعيا  مرتباة  العوامل  هذه  علكوا 
هذه بين  الرياضية  العالقا   دراسة  المجاسب  من  ع دنا  لذلك   يعضها 

 ا كعرالعامل    عادلاد  ا خرالعوامل من خالل رسم تغير كل عامل م   
ع ود  بين  ال صل  خاللها  من  دمكن  التي  الحر ة  ال يمة  عتحديد  تأثيرا, 

فرض   ع ى  عدمها  من  ل رؤية  ال ا ة    ا خرر الظرعف    لااحتمالية 
 يموق  الر د عال ا ة يالظرعف اللوية مجاسبة ل رؤية. 

الر  عوامل  رسم  تم  في لذا  الوارد   الحسايا   علكافة  المراقبة  ليو   ؤية 
خإ ل جواط عاست راج المعادلة ال اية   لفضل, عتم رسم  (1)اللدعل رقم  

 Excel – 2007 )بين كل عام ين من عوامل الرؤية ياست دا  برنام   

  ر.4,5,6,7,8,9في ا اكال م كما ملين (
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 altitude )م  ارت اعا ال اع     ( Age )عالقة تغير عمر الهالل    -1

يت ايد خا  إاعقد ع د    (4)كما في الشكل    ( ا م  زياد  ي عمر الهالل 
  :ارت اعا ال اع  عفوا ل عالقة التالية

Altitude (dge) = 0.4744 Age (h) – 0.5492     

…………………………….(8) 

م    ( Elongation )ن الشم   عالقة تغير البعد ال اع  ل ومر ع  -2
البعد ال اع    لاعقد ع د    (5)عمر الهالل يو  المراقبة كما في الشكل  

 عن الشم  يت ايد خايا م  زياد  عمر الهالل عفوا ل عالقة التالية:
Elongatoin (deg) = 0.4338 Age (h) + 1.8185     

……………………………..(31) 

كما في  ( Mukth)م  مد  مكعا  (Age)عالقة تغير عمر الهالل   -3
عقد ع د  (6)الشكل زياد  عمر   إا,  م   خايا  تت ايد  الهالل  مكث  مد  

 :  اآلتيةالهالل عفوا ل عالقة 
Mukth (h) = 2.8407 Age (h) – 6.105                 

……………………………….(9) 
انا عجد   نلد  العالقة  الهال  لخذناعمن هذه  ساعة م عهو   (12)ل  عمر 

رؤية الهالل   إلمكانيةالعمر المعتمد في يعض المعايير الع مية ال  كية  
الرؤية    إذا ارعط  نلد    ا خرر توفر   لرؤية   إار  الما وب  المكث 

دقيوة عهو ضمن ارعط الرؤية ال  كية المعمول   (27.98)الهالل دكوا  
الحديعة ال  كية  الع مية  المعايير  ضمن  م  بها  زمن  ل  من عهو  وارب 

 . ال ياسي المسلل عالميا لرؤية الهالل
م    ( Elongation )عالقة تغير البعد ال اع  ل ومر عن الشم     -4

لحظة  رعب الشم  يو  المراقبة كما   (altitude )ارت اع الومر ال اع   
الشكل   ع د    (7)في  زياد    إاعقد  م   يت ايد  الشم   ال اع  عن  البعد 

 ا.رت اع ال اع  ل ومر عفوا ل عالقة التالية: 

Elongation (deg) = 0.7595 altitude (deg) + 3.2429    

……………………………(10) 

الهالل    -5 تغير مكث  ل ومر عن    م   (Mukth )عالقة  ال اع   البعد 
عقد ع د   (8)شكل  كما في الالشم  لحظة  رعب الشم  يو  المراقبة  

 مكث الهالل يت ايد م  زياد  البعد ال اع  عفوا ل عالقة التالية :  إا
Mukth (h) = 6.0899 Elongation (deg ) – 14.456     

……………………………….(11) 

ل ومر    (Mukth)عالقة تغير مكث الهالل    -6 ال اع    )م  ا.رت اع 

altitude)  عقد   (9)الشكل    لحظة  رعب الشم  يو  المراقبة كما في
 يت ايد م  زياد  ا.رت اع ال اع  عفوا ل عالقة التالية   مكث الهالل إاع د 

Mukth (h) = 5.4307 altitude (deg) + o.5014    

……………………………………….(12) 

   االستنتاجات :      
احتمالية    لمعادلة  البحث تم الحصول ع ى ثابت  ديد  من خالل هذا

ا ه ة   المعادلة    يالعينرؤية  تعايها  التي  الجتاي   ياا  ع د  عقد  الملرد  
في الظرعف الاليعية م   ا  اللور تتااب  م    الرؤية  إلمكانيةاللديد   

الدراسة,   التي ام تها  الحا.   في  اللية  ل رؤية  ال  كية  المعايير   اللية 
ر   1  م  ا حاددةذلك فأا العابت اللديد دوترب كعيرا من ال يمة    إلى  إضافة

تؤثر  ميعا ع ى إمكانية   مي  عوامل الرؤية ل هالل    لامما يدلل ع ى  
الرؤية يحيث يتو ب لخذها  ميعها بجظر ا.عتبار ععد  اعتماد احد مجها 
مج ردا كدليل ع ى إمكانية الرؤية, إذ لا هذه الدراسة بيجت لا العالقة بين 

مل ازداد  العوامل هذه العوامل عالقة خاية ل  ك ما ازداد احد هذه العوا
الجتاي  التي تعايها المعادلة م  هذا العابت اللديد   لا. كما ع د  ا خرر 

متاايوة م  الواق  ال ع ي ل رؤية الشر ية في  اللية الحا.  التي ام تها 
 هذه الدراسة. 

 

 التي يتطابق فيها الحساب العلمي الفلكي مع الرؤية الشرعية  لألشهرمواصفات الهالل : (1)جدول 

 البلد  ت
 الشهر

 القمري 
 اليوم

 تأريخ الوالدة

 الميالدي

 ضوابط الرؤية ليوم الوالدة ) يوم المراقبة (

ثابت االحتمالية    

(C  )  )العمر )ساعة 

االرتفاع 

الزاوي 

 )درجة( 

البعد الزاوي 

 )درجة( 

مكث الهالل  

 )دقيقة(

 0.5564 54 9.55 8.45 17.86 1988   –5ــ    16 االثنين شوال العراق   .1

 0.8249 35 7.13 5.63 12.85 1989  - 4   –  6 الخميس  رمضان العراق   .2

 0.4983 57 12.44 11.42 19.47 1990  -  3 –  27 الثالثاء رمضان العراق   .3

 0.8014 37 7.41 5.7 12.28 1990  - 4  –  25 األربعاء شوال العراق   .4

 1.6657 14 6 3 7.017 1991  – 3 –  16 السبت رمضان العراق   .5

 0.5083 58 11.25 9.87 19.24 1991  – 4 –  15 االثنين شوال العراق   .6

 1.0208 26 7.24 5.4 10.34 1992 –  4  – 3 الجمعة شوال العراق   .7

 1.2860 21 6 3.9 7.98 1993  – 3 –  23 الثالثاء شوال العراق   .8
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 1.5692 15 5.7 3.083 8.08 1994  - 3 –  12 السبت شوال العراق   .9

 0.6430 45 8.97 7.7 16.08 1995 -  1 –31 الثالثاء رمضان العراق   .10

 0.6820 42 8.35 7.21 15.75 1996  - 2 –  19 االثنين شوال العراق   .11

 0.8829 34 6.37 5.15 11.11 1997 –  1  – 9 الخميس  رمضان العراق   .12

 0.4973 57 11.88 10.5 21.15 1997 – 12 –30 الثالثاء رمضان العراق   .13

 1.1904 23 5.4 4.1 9.5 1998  – 1 –  28 األربعاء شوال العراق   .14

 0.7336 39 7.27 6.1 15.78 1998 - 12 –  19 السبت رمضان العراق   .15

 0.7780 36 6.87 5.48 15.91 1999  - 12  – 8 األربعاء رمضان العراق   .16

 0.6821 37 9.2 7.13 19.97 2000  ـــ  1 –  7 الجمعة شوال العراق   .17

 0.8300 33 6.78 5 15.5 2000 –  11 –  26 د ـاالح رمضان العراق   .18

 1.4072 20 4.73 3.5 7.3 2001 – 11 –15 الخميس  رمضان العراق   .19

 1.0460 21 8.57 2.61 15.61 2003 – 11 –24 االثنين شوال العراق   .20

 1.4513 14 5.75 3 11.7 2004 – 10 –14 الخميس  رمضان العراق   .21

 1.2600 14 6.91 6 12.7 2005  - 11  – 2 األربعاء شوال العراق   .22

 

                              
 [8]( يوضح ارتفاع الهالل عن األفق 2شكل )                                                                             ( قوس الرؤية)االستطالة(1شكل )           

  
 

 .  [13]( يوضح أطوار القمر الرئيسية والفرعية 3شكل )       
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   :والمصادرلمراجع ا
   .الوراا الكريم -1
: إثبا  رؤية الهالل بين الشرع  (2011 ) ضباا, مرضي يوسف  -2

 عالحساب, رسالة ما ستير,  امعة الموا د, بيرع .  
إبراهيم    -3 س ماا  الهلر    ر(1987الللور ,  التوويمين  تاريخ   :

 عالميالد , مابعة ا.نتصار.
محمود    -4 مليد  ال  ك(2006) راد,  ع م  اللغرافية   :  في  ليحاث 

 . 1ال  كية, رياسة ديواا الوقف السجي, العراق, ط
: احتمالية رؤية ا ه ة  (2) راد, مليد محمود, ع جدر, بتول عجي      -5

 يالعين الملرد .  
عجي      -6 بتول  ع جدر,  محمود,  مليد  معادلة (2009) راد,  إدلاد   :
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THE DEVELOPING OF THE CONSTANT OF PROBABILITY 

EQUATION OF CRESCENT. 
MAJEED M. JARAD                THA’AIR M. SLEEBY 

ABSTRACT: 

        The aim of this study is to improve the value of the Constant of probability Equation for sighting the crescent. 

The factors {age of the moon, moon altitude, anomaly of the sun, the duration of  stay Crescent (mukth)} for many 

years has been calculated and  used to improve the constant of the equation of the probability of sighting the crescent. 

The relation between these factors were found to be Linear. We found through the analysis of these factors that the 

best value of the constant is ( 0.95 ) and these value give a very good results of the probability of seeing the new 

moon with naked eye. The results were more accurate and in a good agreement with other criteria.  

 

 


