التوقعات النظرية والحسابية وإمكانية رؤية هالل شهر رمضان المبارك لسنة  1436هـ
جميع الحسابات واألوقات حسب أفق مكة المكرمة ( خط العرض 21.45 :درجة شمال خط االستواء  ،خط الطول:
 39.82درجة شرق خط غرينتش) والتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية (توقيت جرينتش  3 +ساعات)
سيحدث بإذن هللا االقتران المركزي (مرحلة ما قبل والدة الهالل) الساعة  5:06من مساء يوم الثالثاء  29من شهر شعبان
 1436هـ حسب تقويم أم القرى الموافق لـ  16من شهر يونيو (حزيران)  2015م.
يجب التنويه هنا بأن والدة هالل الشهر (أول انعكاس لبصيص من النور من على سطح القمر ليصل سطح
األرض إلمكانية رؤية الهالل) سيكون بعد االقتران بفترة قد ال تتجاوز نصف اليوم أو ربما تمتد إلى يوم كامل أو أكثر
اعتماداً على وضع القمر بالنسبة للشمس ومدة مكثه وإضاءته وطبعا ً األحوال الجوية بعد غروب الشمس وحالة المتحري
النفسية والجسمية والصحية ومدى خبرته وقدرة بصره وسرعته على التأقلم مع اإلضاءة الخافتة ومع قدرته على تمييز
الهالل عند صغر درجة التباين بين لونه ولون األفق.
أما مواعيد شروق وغروب الشمس والقمر حسب أفق مكة المكرمة والمناطق المجاورة لها فهي كالتالي:
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كما نالحظ من الجدول فإن والدة القمر (االقتران) وليس ظهور الهالل ستكون يوم الثالثاء حووالي السواعة الخامسوة وسوت
دقائق عصراً وسيغرب القمر ذلك اليوم قبل غروب الشمس بحووالي تسوع دقوائق  ،لواا وحسوب الحسوابات الفلكيوة واحتماليوة
الرؤية البصرية فلن يرى الهالل من منطقة مكة المكرمة لعدم وجوده فوق األفق (حوالي درجتين تحت األفق)  ،عليوه فلون
يكون يوم األربعاء فلكيا ً غرة شهر رمضان بول إكموال عودة شوهر شوعبان  30يوموا ً حسوب تقوويم أم القورى .كوالك ال يمكون
رؤية الهالل مساء ذلك اليوم من كافة الدول.
أمووا هووالل مسوواء يوووم األربعوواء  17يونيووو  2015م فباإلمكووان رؤيتووه ب والعين المجووردة عنوود صووفاء الجووو ولكوون بصووعوبة
وباستخدام األجهزة الفلكية .وحسب خط طول وعرض مكة المكرمة وعند اكتمال غوروب الشومس  ،سويكون مرتفعوا ً بوأكثر
من ثمان درجات فوق األفق والمسافة الزاويّة (االستطالة) بين القمر والشمس أكثر من ثوالث عشورة درجوة وحووالي عشور
درجوات علوى يسوار (جنووب) موقوع غووروب الشومس (حووالي سوت عشورة درجوة شومال الغورب) وعموره تقريبوا  26سوواعة
وإضاءته حوالي  % 1.5من قرص القمر الكامل )البودر( لحظوة غوروب الشومس ومودة مكثوه حووالي أربوع وأربعوون دقيقوة
فوووق األفووق ويكووون الهووالل مووائالً لليسووار (يموواني) كمووا هووو مبووين فووي الشووكل .لوواا فموون الناحيووة العمليووة والحسووابات الفلكيووة
والتوقعات النظرية واحتمالية الرؤية البصرية (الشرعية) فإن احتمالية رؤية الهالل مساء ذلك اليوم (األربعاء) ممكنة بإذن
هللا عند صفاء الجو وباستخدام األجهزة البصرية ،لاا من المتوقع أن يكون يووم الخمويس الموافوق  18يونيوو  2015م غورة
شهر رمضان المبارك  1436هـ  ،وهللا أعلم.
ولمن يرغب في تحري الهالل :أن يكون التحري في منطقة مظلمة وذات جو صاف أي خالي من
الغيوم والغبار والرطوبة والعوالق من ناحية الغرب وأن يكون األفق الغربي مكشوفا ً ،حيث سيكون
الهالل لحظة غروب الشمس مساء يوم األربعاء (ليلة الخميس) على يسارها بحوالي  9.8درجات
وارتفاعه حوالي  8.7درجات وحوالي  9.8درجات يسار الشمس ومائالً لليسار (يماني) كما هو مبين
في الشكل  ،وهللا أعلم.
يجب التنويه هنا أن التوقعات السابقة مبنية على الحسابات وتؤخذ لغرض االستدالل لمعرفة بدايات األشهر
القمرية  ،أما األساس الشرعي لتحديد تلك البدايات فيعتمد على الرؤية البصرية الحقيقية ألول ظهور للهالل بعد نهاية
الشهر وهي الطريقة الشرعية التي أوصانا وأمرنا بها نبينا محمد  .وقوله " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن
غ ّم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثين يوماً" وهللا أعلم.
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رقم الهاتف 860 – 2255 :أو  ، 860 – 3573رقم الفاكس)WhatsApp: 0505899578( ، 860 – 2293 :
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