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أعددت تقاومي 
لـ 70 سنة ميالدية قادمة 
وحتديدًا حتى 2087م ـ 

1510هـ

15 ساعة و16 دقيقة 
فترة الصيام في أول أيام 
رمضان واإلمساك سيكون 

3.17 فجرًا واإلفطار 
6.33 مساءً

شهر شعبان سيأتي كامالً 30 يوماً.. والشهر الفضيل 29 يوماً

قد تتساءل عزيزي القارئ عن الباعث الذي دفعني الى الكتابة 
عن بداية شهر رمضان املبارك وعيد الفطر قبل وقت طويل جدا 
من حلول هذا الشهر الفضيل ونهايته، ولكن ما جرى لم يخطر 
لي على بال ولم يرد في خاطري أبدا، فقد تلقيت قبل ايام مضت 
اتصاال من صديق عزيز علي يسألني سؤاال لم اتوقعه خالل هذه 
االيام عن موعد بداية شهر رمضان القادم، هذا السؤال الغريب 
الذي جاء قبل وقته بفترة طويلة جدا اتى في مكاملة هاتفية غريبة 
جدا يطلب مني فيها هذا الصديق العزيز وفي هذه االيام بالذات 
وكما قلت قبل فترة طويلة من بداية شهر رمضان معرفة بداية 
شهر رمضان الفضيل في السنة املقبلة أي في العام 2018 ومدة 
الشهر ومعرفة يوم العيد أي أنه يريد وبصورة عامة كل البيانات 

عن الشهر الفضيل كاملة.
لم أفاجأ باملكاملة الهاتفية من هذا الصديق ألن هذا الصديق 
لــم يتصل بي من منذ فترة طويلة من الزمن واعتقدت في أول 
وهلــة ان هذا االتصال هو ليتحمد لي بالســالمة عن العارض 
الصحي الذي ألّم بي ويسأل عن احوال صحتي، خصوصا انه لم 
يكلمني منذ فترة طويلة، ولكن املفاجأة كانت في سؤاله الغريب 
الذي ذكرته وفي هذا الوقت بالذات خصوصا وانه تفصلنا عن 
بداية شهر رمضان القادم مدة زمنية طويلة تبلغ نحو ٥ أشهر.

فقــد جرت العادة أن تزداد االتصاالت الهاتفية والرســائل 
النصية التي ترد الي من بعض األصحاب واألصدقاء قبل حلول 
شهر رمضان مبدة شهرين أو ثالثة أشهر على أكثر تقدير ملعرفة 
بداية شهر رمضان املبارك ونهايته أو بداية عيد الفطر في كل 
ســنة وذلك لوضع الترتيبات اخلاصة لقضــاء إجازة الصيف 
الســنوية مع العائلة واألوالد، خصوصا أن عيد الفطر سيكون 
في العطلة الصيفية للمدارس التي ستبدأ في 31 مايو 2018 وهو 

اليوم اخلامس عشر من شهر رمضان 1439.

ولكن أن يتم االتصال قبل أكثر من ٥ أشهر لم حتدث لي من 
قبل ولم يسألني أحد من قبل مدة طويلة من الزمن هذا السؤال، 
مع العلم أن االجابة عن هذا السؤال سهلة جدا، خصوصا أنني 
أعددت منذ فترة طويلة ليس لشهر رمضان في هذا العام والعام 
القادم فحسب بل ألعوام عديدة قادمة التقومي السنوي الكامل 
لكل الشهور الهجرية وامليالدية، وقد وصلت في هذه التقاومي 
حتى سنة 2087 ميالدية التي ستوافق 1٥10 هجرية وهي تقاومي 

لفترة زمنية قادمة تبلغ مدتها حوالي 70 سنة ميالدية.
كما أنني اتضرع الــى اهلل العلي القدير بان ميدني بالعون 
حتى أكمل هذه التقاومي وأن أصل في هذه التقاومي الى ســنة 
2137 ميالدية التي ستوافق 1٥61 هجرية وهي تقاومي لفترة زمنية 

قادمة تصل مدتها الى 120 سنة ميالدية.
هذا، باإلضافة الى أنني انتهيت فعال ومنذ فترة طويلة جدا 
من إعداد جدول سميته »بداية االعياد واملناسبات الدينية حتى 
عام 2108«، أي ان بداية اشهر رمضان املقبل واالعياد واملناسبات 
الدينية من هذه الســنة وحتى العام 2108 موجودة بدايتها في 
هذا اجلدول، ومبعنى واضح جدا أن السؤال عن بداية رمضان 
ال يشكل لي أي مشكلة على االطالق. فهذه اجلداول والتقاومي 
سأتركها امانة بيد أوالدي وأحفادي بأن يتولوا نشرها بعد حياتي.
ومبــا أن هذا االخ العزيز قد تفضل بطرح ســؤاله في هذا 
الوقت املبكر من السنة، فإنني سأجيب عن هذا السؤال في هذا 
املقال ليس اجابة لهذا الصديق العزيز بل هي معلومة يســتفيد 

منها كل القراء الكرام.
وأبّي هنا أن الشــهر الفضيل سيحل ضيفا عزيزا وكرميا 
علينا خالل فترة الصيف القادم، لذا فإنني أضع هنا وبي يديك 
عزيزي القارئ ومن خالل هذه األســطر القليلة التالية بعض 
البيانات الفلكية التي تتعلق مبواعيد بداية شهري رمضان املبارك 

وشوال )عيد الفطر السعيد( منتهزا هذا املقال وبصورة مبكرة 
جدا بأن أرفع خالص التهاني والتبريكات بهذه املناسبة الكرمية 
إلى صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد امير اإلنسانية- 
امد اهلل في عمره- وسمو ولي عهده األمي والقيادة السياسية 

وشعب الكويت كله من مواطني ومقيمي باخلير واملسرات.
وأود أن أشير في مستهل حديثي عن بداية شهر رمضان 
القادم وكذلك عن أول يوم من شهر شوال، فأقول في هذا املقال 
ان ما نقوم به من بحث فلكي هو مجرد دراسة وحسابات فلكية 
تتعلق مبعرفة وقت بداية الشهر الكرمي ونهايته وليس تنبأ بالغيب 

أو تنجيما كما يعتقد البعض.
وهذه الدراســة جاءت بقصد االســتئناس ومعرفة البداية 
التقريبية للشهر الفضيل ال غير، ولكن يبقى التحديد الرسمي 
في الدولة لليوم األول من شــهر رمضــان ونهايته هو في يد 
اللجنة الشــرعية لرؤية الهالل بوزارة العدل من خالل الرؤية 
املباشــرة للهالل وبالعي املجردة التي تقبل بها وحتددها هيئة 
الرؤية الشرعية في الدولة امتثاال للحديث النبوي الشريف والذي 
ينص صراحة بنص خاٍل من أي لبس أو غموض بالقول »صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته«، وهذا األمر ال جدال فيه أبدا مهما تقدم 
العلم أو تطورت التكنولوجيا على مر العصور واألزمان، ولكن 
هذا ال مينعنا من أن نستشف بعض املعلومات الفلكية العلمية 
التي تتعلق مبعرفة وقت والدة الهالل الذي نســتدل منه على 
بداية الشــهر التقريبية ونستأنس بها كدليل يقربنا إلى موعد 

بداية الشهر الفضيل.
ونســتطيع أن نبي هنا بعض املعلومات الفلكية التي تفيد 
في معرفة بداية الشهر أو نهايته مستخدمي علم الفلك ملعرفة 

وضع حركة القمر خالل هذه األيام.
لهــذا، فإنني أدون هنا وفي هذه الســطور التالية البيانات 

الفلكية املتعلقة ببداية شــهر رمضان املبــارك ونهايته، حيث 
إن شــهر رمضان وفقا للمعطيات الفلكية التي لدينا قد تكون 
بدايته في هذه السنة في يوم اخلميس املوافق 2018/٥/17 وذلك 

لألسباب اآلتية:
1 ـ أن هالل شهر رمضان في هذه السنة سيولد بعد ظهر يوم 
الثالثــاء املوافق 2018/٥/1٥ في متام الســاعة 2.48.33 )الثانية 
وثمــاٍن وأربعي دقيقة وثالث وثالثي ثانية( متاما من بعد ظهر 
هذا اليوم حسب التوقيت احمللي للكويت، أي في الساعة احلادية 
عشرة وثماٍن وأربعي دقيقة وثالث وثالثي ثانية صباحا بحسب 

التوقيت الدولي )غرينتش(.
2ـ  أن والدة الهــالل بهــذا الوقت تعني انــه يولد قبل غروب 
الشمس بحوالي 4.1٥ )أربع ساعات وخمس عشرة دقيقة مساء(.
3 ـ أن الشمس ســتغرب في هذا اليوم في متام الساعة 6.33 

)السادسة وثالث وثالثي دقيقة مساء(.
4 ـ الهالل ســيغرب في متام الســاعة 6.31 )السادسة وإحدى 
وثالثي دقيقة مساء( أي قبل غروب الشمس بحوالي دقيقتي.

٥ ـ ان الهالل ســيغرب قبل دخول اليوم اجلديد الذي يبدأ مع 
امتام غروب الشــمس وفق الشريعة االسالمية التي تشير الى 
بدايــة اليوم اجلديد يكون مع امتام الغروب او مع أذان املغرب 

بصورة ادق.
6 ـ في حالة شــهر رمضان في هذه السنة سيكون الهالل قد 
غرب والشمس لم تغرب بعد، ولهذا فإن الرؤية في هذا الوقت 
ســتكون شبه معدومة ولن يتمكن أحد من رؤية الهالل لصغر 

شكله في هذا الوقت.
7 ـ وعليه ومبوجب هذه املعطيات الفلكية فإن شــهر شعبان 
ســيكمل عدته وهي 30 يوما، حيث إن يــوم االربعاء املوافق 

2018/٥/16 سيكون هو اليوم املتمم لعدة شهر شعبان.

فلكياً.. بداية رمضان 17 مايو 2018  ..وأول أيام عيد الفطر 15 يونيو
بقلم اخلبير الفلكي 

عادل املرزوق

ان يوم اخلميس املوافق 17/٥/2018 
هو غرة شهر رمضان املبارك لعام 1439.
ان فترة الصيام في أول يوم من 
شهر رمضان ستكون مدتها 1٥.16 )خمس 
عشرة ساعة وست عشــرة دقيقة(.ان 
اإلمســاك في أول يوم من شهر 
رمضان سيكون في الساعة 3.17 )الثالثة 

وسبع عشرة دقيقة فجرا(.
ان صالة الفجر ستقام في هذا اليوم 
في متام الســاعة 3.27 )الثالثة وثماني 

عشرة دقيقة فجرا(.
ان صالة املغرب ستقام في متام 
)السادسة وثالث وثالثي  الساعة 6.33 

دقيقة مساء(.
أما فترة طول النهار في أول يوم 

من الشــهر الفضيل فسوف تبلغ مدته 
13.37 )ثالث عشرة ساعة وسبع وثالثي 
دقيقة(، حيث إن الشمس ستشرق في 
متام الساعة 4.٥6 )الرابعة وست وخمسي 

دقيقة صباحا(.

كمــا أن شــهر رمضــان املبــارك 
ستكون مدته ٢9 يوما وذلك استنادا 

إلى املعلومات الفلكية اآلتية:

ستغرب شــمس يوم األربعاء 28 
مــن رمضان 1438 املوافــق 2018/6/13 
في متام الساعة 6.48 )السادسة وثماٍن 
واربعي دقيقة مساء( وهالل شهر شوال 

لم يولد بعد.

أن هالل شــهر شوال سيولد في 
مساء يوم االربعاء 28 من رمضان املبارك 
لعام 1439 املوافــق 2018/6/13 في متام 
الساعة 10.43.46 )العاشرة وثالث واربعي 
دقيقة وست واربعي ثانية ليال( أي قبل 
منتصف الليل بحوالي 1.17 )ساعة واحدة 

وسبع عشرة دقيقة(.
وعليه وبنــاء على مــا ذكر من 
معلومــات فإن يــوم اخلميس املوافق 
2018/6/14 سيكون هو اليوم الـ 29 من 

شهر رمضان املبارك.
ستكون رؤية الهالل في مساء هذا 
اليوم ممكنة جــدا إذا كانت حالة اجلو 
تسمح بذلك والسماء خالية من الغيوم 
أو الغبار حيث يكون عمر الهالل وقت 

غروب الشمس 14.0٥ )اربع عشرة ساعة 
وخمس دقائق(.

ستغرب الشمس الساعة 6.48.44 
)السادسة وثمان واربعي دقيقة واربع 
واربعي ثانية مساء( ويغرب الهالل في 
الساعة 7.29.07 )السابعة وتسع وعشرين 
دقيقة وسبع ثوان مساء( حسب التوقيت 

احمللي للكويت.
ســيمكث الهالل في السماء بعد 
غروب الشمس مدة تبلغ حوالي 40.23 
)اربعي دقيقة وثالث وعشــرين ثانية 
تقريبا( قبل ان يغرب وستتم رؤية الهالل 
في هذا اليوم إذا كانت حالة اجلو تسمح 

بذلك.
أن يوم اجلمعة املوافق 2018/6/1٥ 

سيكون هو يوم عيد الفطر وهو األول من 
شهر شوال لسنة 1439 هجرية.

أن صالة العيد ســتقام في متام 
الســاعة ٥.03 )اخلامسة وثالث دقائق 

صباحا(.
جتدر اإلشــارة هنا الى اننا نود أن 
نشير إلى أن وقت والدة األهلة في الشهور 
القمرية تكون في وقت واحد ال يختلف 
توقيتها في جميع أرجاء العالم ويكون 
توقيتا واحدا ولكن بحسب التوقيت احمللي 

لكل دولة.
هذا، ومــن املتوقع أن يبدأ شــهر 
رمضان الكرمي في نفس امليعاد تقريبا 
وفي وقت متقارب في جميع الدول العربية 

واإلسالمية.
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