
حول العالم ھـ ۱٤۳٤شوال  رصد ھالل شھر   
بتوقیت مكة المكرمة (الثالثاء  ۰:٥۱الساعة  ۷/۸/۲۰۱۳االربعاء  یوم یولد الھالل

 توقیت غرینتش ) .  ۲۱:٥۱الساعة   ۸/۲۰۱۳/٦
 الرؤیة مساء یوم  الثالثاء لیلة االربعاء متعذرة في القارات الست .

 متعذرة في كافة أنحاء العالم االسالمي  الرؤیة مساء یوم االربعاء لیلة الخمیس
( قارة امریكا  الجنوبیة األجزاء الجنوبیة من فقط في  بالعین المجردة  ممكنةو

دقیقة  في مدینة بونتا أریناس  ۸۱مثال   جنوب تشیلي واألرجنتین ) حیث یمكث 
 الوسطى و (وتقع على مضیق ماجالن) أما باألجھزة فالرؤیة ممكنة في المناطق

 . لجنوبیة من قارة أفریقیا   ا
أندنوسیا والھند وشبھ الجزیرة العربیة وقارة  في الرؤیة الخمیس لیلة الجمعة ممكنة 

ذلك الرؤیة ممكنة في أفریقیا وقارة أمریكا الجنوبیة وأغلب قارة أمریكا الشمالیة  وك
 وممكنة بعسر في بالد الشام األجزاء الوسطى والجنوبیة من العراق وإیران 

وجنوب  سواحل البحر األبیض المتوسط البلدان الواقعة على وتركیا و
 ومتعذرة  في وسط وشمال أوربا.أوربا

 
 
 
 

 ضوابط حساب أول الشھر القمري :
یبدأ  رصد الھالل عند غروب الشمس في  اللیلة التالیة الجتماع النیرین ( المحاق ) وھو ما 

: القمر تسمى علمیا أو مولد الشھر الجدید وھي الحالة التي   یسمى أیضا باالجتماع  أو اإلتصال
).  وعلى ھذا فال یرصد الھالل عند غروب الیوم   الذي سیحدث  االقتران  New moonالجدید(

 بعده.
 أن یكون للھالل مكث بعد غروب الشمس بحیث تمكن رؤیتھ.

الخصوص  و منھا بھذا  وھاتان الضابطتان   تبنتھما  المؤتمرات االسالمیة  التي عقدت
مؤتمر توحید أوائل الشھور القمریة المنعقد في الكویت  توقرارانبول طقرارات مؤتمر اس

 والتي جاء فیھا: 
وا حكمھم ھذا على وجود ن" إلعتبار حكم الحاسبین بدخول الشھر القمري شرعا یجب أن یبیِّ 
بالعین المجردة عند انتفاء الھالل في األفق بالفعل بعد مغیب الشمس بحیث یمكن أن یرى 

 الموانع وھو ما یسمى بالرؤیة الحكمیة.
 وإلمكان رؤیة الھالل ال بد من توفر شرطین أساسیین ھما :

أال یقل البعد الزاوي بین الشمس والقمر عن ثمان درجات بعد االقتران مع العلم بأن بدایة 
 جات على سبیل االحتیاط.الرؤیة تحصل بعد سبع درجات وإنما أتفق على األخذ بثمان در

 أال تقل زاویة ارتفاع القمر عن األفق عند غروب الشمس عن خمس درجات . 
وعلى ھذا األساس وحده یمكن رؤیة الھالل بالعین المجردة في األحوال االعتیادیة. " . علما بأن 

 ھذه الحدود مازالت محل  عدم اتفاق لآلن ولذا لم تطبق بشكل حازم.
 

 رؤیة :ابل للالقمكث الھالل 
 أفادت األرصاد الحدیثة أن أقل مكث للھالل أمكن رصده كان تسعة وعشرون دقیقة.



 الوقت المناسب لرصد الھالل بعد غروب الشمس:
ال یمكن رصد الھالل فور غروب الشمس بسبب وھج الشمس الشدید وال بد من االنتظار قلیال 

العجیري ( الفلكي الكویتي المعروف ) بما حاصلة أفاد الدكتور صالح  وقد ریثما یخف الوھج ، 
أن الرؤیة بالعین المجردة ال تكون ممكنة قبل مضي عشرین دقیقة على غروب الشمس ، وإذا 

 .قاتق على غروب الشمسالرؤیة باألجھزة الحدیثة فال یمكن أن یرى قبل مضي سبع د تكان
روب الشمس  یوم الثالثاء سوف یكون مكثھ عند غ۱٤۳٤وحیث أن ھالل شھر شوال لعام  

(لیلة األربعاء) حوالي خمس  دقائق في الكویت وإحدى عشرة دقیقة في مكة المكرمة فإن رؤیتھ 
  .متعذرة  ألنھ سیغرب في وھج الشمس الشدید فیھما 

 
 شروط قبول الشھادة بالرؤیة:

 ۲۸من وقد تقرر في ندوة المواقیت واألھلة التي عقدت في الكویت في الفترة كما 
بأنھ إذا أتفق   جمع من الحاسبین الثقاة بأن الھالل قابل  ۱۹۹۰مارس  ۱فبرایر الى 

  الرؤیة الشرعیة بالشھادة ب رؤیة الھالل " لجنة تحري" للرؤیة  ولم یتقدم الشھود لدى 
كما وأن الشھادة ال تقبل ٌذا كانت ال تطابق   فإنھ یجب إكمال عدة الشھر كما 

س ... ...أي ال بد من اتفاق ھالل غیر مولود أو یغرب قبل الشمالحسابات كأن یكون ال
 الفقیھ والحاسب إلثبات   ھالل الشھر . 

ومن ھنا یتضح أن المناط في في إثبات اوائل الشھور القمریة خاضع للجانب 
ودور الفلكي  ھو تحدید ظروف الھالل و  الرؤیة أي وقت  ، الفقھي ولیس الفلكي

عند    هوعمر الھالل وبعده الزاوي عن الشمس  عوالدة الھالل وتاریخھ وارتفا
غروب الشمس  ومكثھ بعد  غروب الشمس ،  وإمكانیة  الرؤیة  وتحدیدھا ( مستحیلة 

أو متعذرة فیما  وذلك فیما إذا كان یغرب قبل الشمس أو یولد بعد غروب الشمس   ،
إذا كان المكث غیر كاف ( مثل حالة الھالل یوم األربعاء مساًء  ،  أو ممكنة كالحالة 

 تالیة)في اللیلة ال
 

 


