
  هـ١٤٣٠  المبارك لسنةرمضانهالل شهر 
  

:  درجة شمال خط االستواء ، خط الطول٢١٫٤٥: خط العرض( الحسابات واألوقات حسب أفق مكة المكرمة جميع 
  )ساعات٣+ توقيت جرينتش ( والتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية )غرينتشخط  درجة شرق ٣٩٫٨٢

  
 من ٢٩ خميس يوم البعد ظهرمن  ١:٠٣ الساعة )هاللالوالدة مرحلة ما قبل  (االقتران المرآزيبإذن اهللا يحدث س

  . م٢٠٠٩) آب (غسطسأشهر  من ٢٠ هـ حسب تقويم أم القرى الموافق لـ ١٤٣٠ شعبانشهر 
  

سيكون بعد ) القمرسطح أول انعكاس لبصيص من النور من على  (شهرالوالدة هالل أن التنويه هنا بيجب 
 ال تتجاوز نصف اليوم أو ربما تمتد إلى يوم آامل أو أآثر اعتمادًا على وضع القمر بالنسبة  قد بفترةاالقتران

والصحية والجسمية للشمس ومدة مكثه وإضاءته وطبعًا األحوال الجوية بعد غروب الشمس وحالة المتحري النفسية 
صغر درجة على تمييز الهالل عند مع قدرته ومدى خبرته وقدرة بصره وسرعته على التأقلم مع اإلضاءة الخافتة و

  .األفقه ولون التباين بين لون
  

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

غروب غروب شروق شروق  التاريخ اليوم جري  حسبالتاريخ اله
  م٢٠٠٩

ارتفاع وسمت القمر
لحظة غروب الشمس الشمس القمر الشمس القمر  التوقعات م القرىأ

خميسال ٢٨٠ ٨  /٢٠º   تحت األفق ١٨:٤٦ ١٨:٤٨    شعبان٢٩   شعبان٢٩ ٦:٠٠  ٥:٤٧
١٩:٢٦  ٨٫٣º  ٢٦٩º ٨ / ٢١ جمعةال ١٨:٤٧ ٦:٠٠ ٦:٥٠   شعبان٣٠  شعبان٣٠
٢٠:٠٥ ١٧٫٣º   ٢٥٨º ٨ / ٢٢  سبتال ١٨:٤٦ ٦:٠١ ٧:٥٢  رمضان١ رمضان١

  

الساعة حوالي  خميسيوم الستكون وليس ظهور الهالل ) االقتران(جدول فإن والدة القمر  نالحظ من الآما
 لذا وحسب الحسابات الفلكية،  دقيقتين غروب الشمس بحوالي قبلذلك اليوم  قمرالسيغرب و َاظهر الواحدة

 يكون وجوده فوق األفق ، عليه فلنالرؤية البصرية من االستحالة رؤية الهالل بعد مغيب الشمس لعدم احتمالية و
 فباإلمكان رؤيته جمعةاليوم  أما هالل مساء  . شعبان بل تكملةرمضانشهر  غرةفلكيًا ) جمعةلا(اليوم التالي 

 مرتفعًا وحسب خط طول وعرض مكة المكرمة ، سيكون.  بالعين المجردة المملكة غربوخاصة غرب وجنوب
وحوالي  سبع عشرة درجةبين القمر والشمس حوالي ) االستطالة(ة  الزاوّيفةوالمسا فوق األفق  درجاتثمانبحوالي 

) ٢٩:٤٥( ون ساعة ثالثوعمره تقريبَا ) الغربست درجات جنوب (الشمس ) جنوب( على يسار أربع عشرة درجة
لحظة غروب الشمس ومدة  )البدر(من قرص القمر الكامل  % ٢٫٣٣وإضاءته حوالي 

 آما هو مبين في مينلليقليًال ويكون الهالل مائًال فوق األفق  دقيقة ونأربعمكثه حوالي 
الرؤية احتمالية و نظريةالتوقعات الوالحسابات الفلكية ولية م لذا فمن الناحية الع .الشكل

لذا من المتوقع أن ، بإذن اهللا ممكنة ) الجمعة (رؤية الهالل مساء ذلك اليومالبصرية فإن 
 ١٤٣٠ رمضان المبارك م غرة شهر ٢٠٠٩ )آب(سطس أغ ٢٢ الموافق سبتلا يوم يكون
  .واهللا أعلم،  هـ

  

ذات جو صاف أي خالي من الغيوم والغبار مظلمة أن يكون التحري في منطقة  :ولمن يرغب في تحري الهالل
على يسارها  جمعةيوم المساء سيكون الهالل لحظة غروب الشمس حيث  والعوائق من ناحية الغربوالرطوبة 

  .واهللا أعلم،  لليسار آما هو مبين في الشكلقليًال مائًال و  درجاتحوالي ثمان وارتفاعه بع عشرة درجةأربحوالي 
  

 ات بداي لمعرفةلغرض االستداللتؤخذ و السابقة مبنية على الحسابات يجب التنويه هنا أن التوقعات
الحقيقية ألول ظهور البصرية ؤية يعتمد على الرف تبداياتلك ال أما األساس الشرعي لتحديد ، األشهر القمرية

صوموا "  وقوله .وصانا وأمرنا بها نبينا محمد أد نهاية الشهر وهي الطريقة الشرعية التي عبللهالل 
    ".لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غّم عليكم فأآملوا عدة شعبان ثالثين يومًا
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