
  هـ١٤٣١محرم هالل شهر 
  

 درجة شمال خط االستواء ، خط ٢١٫٤٣: خط العرض( الحسابات واألوقات حسب أفق مكة المكرمة جميع 
  )غرينتشخط  درجة شرق ٣٩٫٨٢: الطول

  
 ٢٩ ربعاء يوم األمساءمن  ٣:٠٣  بإذن اهللا الساعة)هاللالوالدة قبل ما مرحلة (يحدث االقتران المرآزي س

أما .   م٢٠٠٩) آانون األول (ديسمبر من ١٦ هـ حسب تقويم أم القرى الموافق لـ ١٤٣٠ حجةشهر ذوالمن 
  :مواعيد شروق وغروب الشمس والقمر حسب أفق مكة المكرمة والمناطق المجاورة لها فهي آالتالي

  
غروب غروب شروق شروق  التاريخ اليوم التاريخ الهجري  حسب

٢٠٠٩ 
ارتفاع وسمت القمر
لحظة غروب الشمس الشمس القمر الشمس القمر  التوقعات أم القرى

ربعاءاأل ١٢ /١٦ ٢٤٣º  ١٧:٣٨ تحت األفق ١٧:٤٢  الحجة ذو٢٩ الحجة ذو٢٩ ٦:٥١ ٦:٤٢
خميسال ١٢ / ١٧ ٢٣٩º ٩٫١º  ١٨:٣٢ ١٧:٤٢ ٧:٣٣ ٦:٥١ الحجة ذو٣٠ الحجة ذو٣٠
١٢ /١٨ جمعةال ٢٣٥º  ١٩٫٥º ١٩:٢٥ ١٧:٤٣ ٨:١٩ ٦:٥٢  محرم ١ محرم ١

  
  غروب الشمس بحواليقبل سبتيوم الستكون ) االقتران(جدول فإن والدة القمر آما نالحظ من ال

أربع  غروب الشمس بحوالي قبل فإن الهالل سيغرب مساء ذلك اليوم آذلكو دقيقة نتسع وثالثيساعتين و
رؤية الهالل بعد مغيب الشمس لعدم  من االستحالة،  والرؤية البصرية لذا وحسب الحسابات الفلكية ، دقائق

شهر  غرةفلكيًا ) خميسلا( يكون اليوم التالي  ، عليه فلن)تحت األفقدرجة واحدة حوالي  (وجوده فوق األفق
 منوتزيد الفرصة   فباإلمكان رؤيتهخميسأما هالل مساء ال.   يومًا٣٠ة ذوالحجشهر  إآمال عدةبل محرم 
 درجات فوق األفق تسعحوالي مرتفعًا الهالل يكون مكة المكرمة سوفي مناطق . المملكةغرب جنوب مناطق 

وعمره )  درجة جنوب الغرب٣١(الشمس ) جنوب( درجات على يسار ستوحوالي 
لحظة  )البدر(من قرص القمر الكامل  % ١٫٢ ساعة وإضاءته حوالي ٢٧حوالي 

اوي عن بعده الز( واستطالته  دقيقة٥٠حوالي فوق األفق غروب الشمس ومدة مكثه 
  .لليسار آما هو مبين في الشكلقليًال ويكون الهالل مائًال   درجة١١٫٧حوالي ) الشمس

فإن والرؤية البصرية  نظريةالتوقعات الوالحسابات الفلكية ولية ملذا فمن الناحية الع
 يكونأن بإذن اهللا لذا من المتوقع وستكون ممكنة ) خميسال (رؤية الهالل مساء ذلك اليوم

  .أعلمواهللا ،   هـ١٤٣١محرم شهر  م غرة ٢٠٠٩ رديسمب ١٨ الموافق جمعةلايوم 
  

على يسارها بحوالي ) خميسمساء ال(ولمن يرغب في تحري الهالل ، سيكون الهالل لحظة غروب الشمس 
، وأن  لليسار آما هو مبين في الشكلقليًال مائًال و األفق فوق درجات تسع درجات وارتفاعه حوالي ست

  .واهللا أعلم في منطقة مظلمة ذات جو صاف أي خالي من الغيوم والغبار يكون التحري
  

 ات بداي لمعرفةلغرض االستداللتؤخذ والفلكية  السابقة مبنية على الحسابات يجب التنويه هنا أن التوقعات
ول ظهور ؤية الحقيقية أليعتمد على الرف أما األساس الشرعي لتحديد بدايات األشهر القمرية ، األشهر القمرية

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

  
   آلية العلوم  -    قسم الفيزياء   ،    علي بن محمد الشكري. د: لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ

  ٣١٢٦١،   الظهران   ٣٧٨رقم . ب. ،   ص   جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
  ٨٦٠ - ٢٢٩٣: رقم الفاآس    ،    ٨٦٠-٢٢٥٥   أو ٨٦٠-٣٥٧٣ :رقم الهاتف

  

     sa.edu.kfupm@alshukri: البريد اإللكتروني
 http:// faculty.kfupm.edu.sa/phys/alshukri :لكترونيةاإل الصفحة


