
   هـ١٤٣٣ ذو الحجة شهر هاللالتوقعات النظرية والحسابية وإمكانية رؤية 
  

 درجة ٣٩.٨٢:  درجة شمال خط االستواء ، خط الطول٢١.٤٣: خط العرض( الحسابات واألوقات حسب أفق مكة المكرمة جميع 
  )غرينتشخط شرق 

  

 هـ ١٤٣٣ ذوالقعدة ٢٩ ثنينيوم األ بعد عصرمن  ٣:٠٤ ة بإذن اهللا الساع)هاللالوالدة قبل ما مرحلة (يحدث االقتران المرآزي س
  . م٢٠١٢) تشرين األول(أآتوبر  ١٥حسب تقويم أم القرى الموافق لـ 

  

 قد ال سيكون بعد االقتران بفترة) القمرسطح أول انعكاس لبصيص من النور من على  (شهرالوالدة هالل يجب التنويه هنا بأن 
إلى يوم آامل أو أآثر اعتمادًا على وضع القمر بالنسبة للشمس ومدة مكثه وإضاءته وطبعًا تتجاوز نصف اليوم أو ربما تمتد 

األحوال الجوية بعد غروب الشمس وحالة المتحري النفسية والجسمية والصحية ومدى خبرته وقدرة وحدة بصره وسرعته على 
  . درجة التباين بين لونه وإضاءته ولون األفق وإضاءتهالتأقلم مع اإلضاءة الخافتة واستطاعته على تمييز الهالل عند صغر وقلة

  

  :أما مواعيد شروق وغروب الشمس والقمر حسب أفق مكة المكرمة والمناطق المجاورة لها فهي آالتالي
  

غروب غروب شروق شروق  التاريخ الهجري  حسب
 اليوم

 التاريخ
م٢٠١٢

 ارتفاع وسمت القمر
قمرال لحظة غروب الشمس الشمس القمر الشمس  التوقعات أم القرى

١٠ /١٥ ثنيناأل ٢٥٨º  ١.٩ º  ذوالقعدة٢٩  ذوالقعدة٢٩ ٦:١٦ ٥:٥٨ ١٧:٥٧ ١٧:٤٨   
١٠ /١٦ ثالثاءال ٢٤٨.٦º ٨.٥ º  ١٨:٣٩ ١٧:٥٦ ٧:٠٢ ٦:١٦  ذوالقعدة٣٠ قعدة ذوال٣٠
ربعاءاأل ١٠ /١٧ ٢٣٩º ١٩.٢ º ١٩:٣٣ ١٧:٥٥ ٨:٠٨ ٦:١٧ ذوالحجة ١  الحجة ذو١
٠٢:٢٥  يوم عرفة ١٠ /٢٥  خميسال ١٧:٤٩ ١٤:٥٨   ذوالحجة٩  ذوالحجة٩ ٦:٢٠
١٥:٣٥ ١٧:٤٨ ٠٣:١٧  المباركأول أيام عيد اَلأضحى ١٠/ ٢٦  جمعةال   ذوالحجة١٠ ذوالحجة ١٠ ٦:٢١

 

 وأربع دقائق عصرًا حوالي الساعة الثالثة ثنينستكون يوم األوليس ظهور الهالل ) االقتران(آما نالحظ فإن والدة القمر 
لذا وحسب الحسابات  ، تسع دقائق غروب الشمس بحوالي قبل ذلك اليوم قمرالسيغرب   الجدولحسب المعلومات المذآورة فيو

، عليه )  تحت األفقدرجتينحوالي ( والرؤية البصرية استحالة رؤية الهالل بعد مغيب الشمس لعدم وجوده فوق األفق أصًال الفلكية
آذلك ال يمكن رؤية .   يومًا حسب تقويم أم القرى٣٠ ذوالقعدة بل إآمال عدة شهر ذوالحجةشهر  غرة فلكيًا لثالثاءم ا يكون يوفلن

  . إال من أقصى جنوب أمريكا الجنوبية وفقط باستخدام األجهزة الفلكيةالهالل مساء ذلك اليوم من آافة أنحاء العالم
لذا ، ة قدقي) ٤٣ (أربعين وثالثغروب الشمس بحوالي  دعبفإن الهالل سيغرب الخميس يوم مساء أما 

من مناطق جنوب خاصة وممكنة   رؤية الهالل واحتمالية الرؤية البصرية ستكونوحسب الحسابات الفلكية
درجات فوق ثمان  مرتفعًا أآثر من  لحظة غروب الشمس حسب أفق مكة المكرمةوغرب المملكة حيث يكون

 ساعة وإضاءته ٢٧ وعمره حوالي  عشرة درجةخمسحوالي ) ي عن الشمسبعده الزاو(األفق واستطالته 
 من الدرجة ٠.٠٠٩وسمك الهالل حوالي  دقيقة فوق األفق ٤٣ومدة مكثه حوالي  )البدر(من قرص القمر الكامل  % ١.٩حوالي 

لليسار آما هو مبين في قليًال ويكون الهالل مائًال )  درجة جنوب الغرب٢١.٥(الشمس ) جنوب( على يسار  درجة١٢وحوالي 
 رؤية الهالل مساء ذلك اليوموالرؤية البصرية فإن  نظريةالتوقعات الوالحسابات الفلكية ولية م لذا فمن الناحية الع .)يماني (الشكل

، هـ ١٤٣٣م غرة شهر ذوالحجة  ٢٠١٢أآتوبر ١٧ الموافق ربعاءألا يوم يكونستكون ممكنة ، لذا من المتوقع بإذن اهللا أن ) ثالثاءال(
، وأن ) شهر ذوالحجة التاسع من(موافقًا ليوم عرفة  م ٢٠١٢ أآتوبر ٢٥ الموافق خميسلاعليه فمن المتوقع بإذن اهللا أن يكون يوم 

  .أول أيام عيد األضحى المبارك واهللا أعلم م ٢٠١٢  أآتوبر٢٦ لجمعةايكون اليوم التالي أي يوم 
  

مساء (، سيكون الهالل لحظة غروب الشمس )أنظر الجدول أعاله(المكرمة من منطقة مكة ولمن يرغب في تحري الهالل 
،  لليسار آما هو مبين في الشكلقليًال مائًال وعن األفق   درجات٨.٥ وارتفاعه حوالي  درجة١٢على يسارها بحوالي ) يوم الثالثاء

واهللا والعوالق والتلوث البيئي لغيوم والغبار ذات جو صاف أي خالي من اوبعيدة عن العمران ووأن يكون التحري في منطقة مظلمة 
  .أعلم

  

 ،األشهر القمرية ات بداي لمعرفةلغرض االستداللتؤخذ والفلكية  السابقة مبنية على الحسابات يجب التنويه هنا أن التوقعات
 الطريقة ود نهاية الشهر وهعبؤية الحقيقية ألول ظهور للهالل يعتمد على الرفأما األساس الشرعي لتحديد بدايات األشهر القمرية 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غّم عليكم فأآملوا عدة شعبان "  وقوله .وصانا وأمرنا بها نبينا محمد أالشرعية التي 
    ".ثالثين يومًا

    

   آلية العلوم  -   قسم الفيزياءعضو هيئة تدريس ب  ،  علي بن محمد الشكري. د: لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ
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