
 هـ 1436هالل شهر محرم لسنة 
 

درجة  39.82درجة شمال خط االستواء ، خط الطول:  21.45جميع الحسابات واألوقات حسب أفق مكة المكرمة ) خط العرض: 

 ساعات(3شرق خط غرينتش( والتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية )توقيت جرينتش + 
 

من شهر ذوالحجة  30 جمعةيوم ال بعد منتصف 00:57سيحدث بإذن هللا االقتران المركزي )مرحلة ما قبل والدة الهالل( الساعة 

 م. 2014( ول)تشرين األ فبرايرمن شهر  23هـ حسب تقويم أم القرى الموافق لـ  1435
 

قد ال  من على سطح القمر( سيكون بعد االقتران بفترةيجب التنويه هنا بأن والدة هالل الشهر )أول انعكاس لبصيص من النور 

وارتفاعه فوق األفق تتجاوز نصف اليوم أو ربما تمتد إلى يوم كامل أو أكثر اعتماداً على وضع القمر بالنسبة للشمس ومدة مكثه 

برته وقدرة بصره وسرعته وإضاءته وطبعاً األحوال الجوية بعد غروب الشمس وحالة المتحري النفسية والجسمية والصحية ومدى خ

 ه على تمييز الهالل عند صغر درجة التباين بين لونه ولون األفق.استطاعتعلى التأقلم مع اإلضاءة الخافتة ومع 
 

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

 اليوم
 التاريخ

 م2014

 ارتفاع وسمت القمر

 لحظة غروب الشمس

 التاريخ الهجري  حسب شروق شروق غروب غروب

 التوقعات أم القرى الشمس القمر الشمس القمر التاريخ الهـ

 1435 ذوالحجة 29 1435 ذوالحجة 261º  3.66 º 17:37 17:50 5:43 6:20 29 10/  23 خميسال

 1435ذوالحجة  30  1435 ذوالحجة 253º  5.74º  18:19 17:50 6:36 6:20 30 10/  24 جمعةال

 1436 محرم      1  1436     محرم  246º  15.26º  19:05 17:49 7:31 6:20 1 10/  25 سبتال

 1436    محرم 10 1436    محرم 10 6:24  17:43 عاشوراءيوم  11/  3 نثنيناال
 

منتصف بعد  الواحدةحوالي الساعة  جمعةستكون يوم الالهالل  )والدة(( وليس ظهورالمركزي )االقترانكما نالحظ فإن والدة القمر 

لذا ،  بحوالي أربع عشرة دقيقةالشمس  قبل غروبالخميس يوم  قمرالسيغرب  السابق الجدول حسب المعلومات المذكورة فيو .الليل

للعلم و ، )عدم وجوده فوق األفق( لغروبه قبلهارؤية الهالل بعد مغيب الشمس  استحالةوالرؤية البصرية  وحسب الحسابات الفلكية

من أية  ، وهذا دليل على عدم امكانية رؤية الهالل مساء ذلك اليومأمريكا الشمالية للشمس يرى في جميع  جزئي سيحدث كسوف

يكون اليوم  استحالة أن التوقعاتف بات الفلكيةاسححسب الو الرؤية البصريةامكانية اعتماد فبعليه  .، وهللا أعلمبقعة على األرض

 يوماً. 30ذوالحجة إكمال عدة شهر بل  محرم( غرة شهر جمعةالتالي )ال
 

.  وحسب خطي طول وعرض مكة المكرمة جمعة فباإلمكان رؤيته بصعوبة وباستخدام األجهزة الفلكيةأما هالل مساء يوم ال

( درجات فوق األفق والمسافة الزاويّة )االستطالة( بين القمر 5.74) خمسوعند لحظة غروب الشمس سيكون الهالل مرتفعاً بأكثر من 

الغرب( وعمره  جنوبدرجة  21.6على يسار )جنوب( الشمس )حوالي  درجات أربعوحوالي  درجات (7.68) أكثر من سبعوالشمس 

دقيقة فوق األفق  خمسينو نثالثومدة مكثه حوالي  )البدر(% من قرص القمر الكامل  1.6ن ساعة وإضاءته حواليوعشري ستتقريباَ 

لذا فمن   .كما هو مبين في الشكل)يماني(  سارويكون الهالل مائالً لليمن الدرجة  0.008وسمك الهالل حوالي 

 رؤية الهالل مساء ذلك اليومالرؤية البصرية فإن  مكانيةوا نظريةالتوقعات الوالحسابات الفلكية ولية مالناحية الع

يوم  يكونأن حسب الحسابات الفلكية وامكانية الرؤية البصرية إذن هللا ، لذا من المتوقع ( ممكنة وبسهولة بنثنين)األ

 ، وهللا أعلم. هـ 1435 محرمم غرة شهر  2013 (تشرين الثاني) نوفمبر 5الموافق  ثالنثاءلا
 

الشمس )مساء يوم  ولمن يرغب في تحري الهالل من منطقة مكة المكرمة )أنظر الجدول أعاله(، سيكون الهالل لحظة غروب

، وأن يكون مائالً لليسار كما هو مبين في الشكلعن األفق و اتدرج 10.4وارتفاعه حوالي  درجات 7.9( على يسارها بحوالي نثنيناأل

 .وهللا أعلم ،التحري في منطقة مظلمة وبعيدة عن العمران وذات جو صاف أي خالي من الغيوم والغبار والعوالق والتلوث البيئي
 

، أما األساس  التنويه هنا أن التوقعات السابقة مبنية على الحسابات وتؤخذ لغرض االستدالل لمعرفة بدايات األشهر القمريةيجب 

الشرعي لتحديد تلك البدايات فيعتمد على الرؤية البصرية الحقيقية ألول ظهور للهالل بعد نهاية الشهر وهي الطريقة الشرعية التي 

 "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غّم عليكم فأكملوا عدة شعبان نثالنثين يوماً".   وقوله  ا محمد أوصانا وأمرنا بها نبين
 

 ، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  لمزيد من المعلومات االتصال بـ:  د. علي بن محمد الشكري ، قسم الفيزياء
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