
  هـ١٤٢٩ ذو الحجة شهر هاللالتوقعات النظرية والحسابية وإمكانية رؤية 
  

:  درجة شمال خط االستواء ، خط الطول٢١٫٤٣: خط العرض( الحسابات واألوقات حسب أفق مكة المكرمة جميع 
  )غرينتشخط  درجة شرق ٣٩٫٨٢

  

شهر  من ٢٩ خميس يوم المساءمن  ٧:٥٦ ة بإذن اهللا الساع)هاللالوالدة قبل ما مرحلة (يحدث االقتران المرآزي س
  . م٢٠٠٨) تشرين الثاني (نوفمبر من ٢٧ هـ حسب تقويم أم القرى الموافق لـ ١٤٢٩ ذوالقعدة

  

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

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

  .وإضاءته
  

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

غروب غروب شروق شروق  التاريخ اليوم التاريخ الهجري  حسب
٢٠٠٨ 

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

١١ / ٢٧ خميسال ٢٤٤º  ذوالقعدة٢٩  ذوالقعدة٢٩ ٦:٣٩ ٦:٢٠ ١٧:٣٧ ١٧:١٦ تحت األفق  
١١ / ٢٨ جمعةال ٢٣٨º ٤٫٥º  ١٨:٠٤ ١٧:٣٨ ٧:١٣ ٦:٤٠  ذوالقعدة٣٠ ذوالقعدة٣٠
١١ / ٢٩ سبتال ٢٣٣º ١٣٫٩º ١٨:٥٤ ١٧:٣٨ ٨:٠٥ ٦:٤٠  لحجة ذوا١ ذوالحجة١
   ذوالحجة٩  ذوالحجة٩ ٦:٤٥ ١٣:١٥ ١٧:٣٩ ١:٠٥  يوم عرفة ١٢ / ٧  حداأل

 

ساعتين   غروب الشمس بحواليبعد خميسيوم الستكون ) االقتران(جدول فإن والدة القمر آما نالحظ من ال
 وحسب الحسابات لذا دقيقة ، ينعشر غروب الشمس بحوالي قبل فإن الهالل سيغرب مساء ذلك اليوم آذلكووعشرين دقيقة 

حوالي خمس درجات  ( رؤية الهالل بعد مغيب الشمس لعدم وجوده فوق األفقمن االستحالة،  والرؤية البصرية الفلكية
أما .   يومًا٣٠ذوالقعدة شهر  إآمال عدةبل  شهر ذوالحجة غرةفلكيًا ) جمعةلا( يكون اليوم التالي  ، عليه فلن)تحت األفق

غرب جنوب  أقصى مناطق فقط ومنوباستخدام المناظير الفلكية  بالغَةبصعوبة ولكن ان رؤيته  فباإلمكجمعةهالل مساء ال
 درجة ٣٢(الشمس ) جنوب( درجات فوق األفق وحوالي تسع درجات على يسار أربعحوالي المملكة حيث يكون مرتفعًا 

 )البدر(من قرص القمر الكامل  % ٠٫٩ ساعة وإضاءته حوالي ٢٢وعمره حوالي ) جنوب الغرب
) بعده الزاوي عن الشمس( واستطالته  دقيقة فوق األفق٢٦لحظة غروب الشمس ومدة مكثه حوالي 

لية م لذا فمن الناحية الع .لليسار آما هو مبين في الشكلقليًال ويكون الهالل مائًال   درجات١٠حوالي 
) جمعةال (ساء ذلك اليومرؤية الهالل مفإن والرؤية البصرية  نظريةالتوقعات الوالحسابات الفلكية و

أن بإذن اهللا لذا من المتوقع  ، جدَا وباستخدام األجهزة البصرية المساعدةولكن بصعوبة ستكون ممكنة 
التاسع ( ، أما يوم عرفة  هـ١٤٢٩ذوالحجة شهر  م غرة ٢٠٠٨ مبرنوف ٢٩ الموافق سبتلايوم  يكون
 ديسمبر ٨ ثنينواليوم التالي أي يوم اال،  ديسمبر ٧ الموافق حدألايوم أن يكون بإذن اهللا فمن المتوقع ) شهر ذوالحجة من

  .واهللا أعلم أن يكون أول أيام عيد األضحى المبارك  م٢٠٠٨
  

 درجات تسععلى يسارها بحوالي ) مساء االثنين(ولمن يرغب في تحري الهالل ، سيكون الهالل لحظة غروب الشمس 
، وأن يكون التحري في منطقة مظلمة  لليسار آما هو مبين في الشكلقليًال  مائًالوعن األفق  درجات أربعوارتفاعه حوالي 

  .واهللا أعلمذات جو صاف أي خالي من الغيوم والغبار وبعيدة عن العمران و
  

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

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