التوقعات النظرية والحسابية وإمكانية رؤية هالل شهر شوال لسنة  1436هـ
جميع الحسابات واألوقات حسب أفق مكة المكرمة ( خط العرض 21.45 :درجة شمال خط االستواء  ،خط الطول39.82 :
درجة شرق خط غرينتش) والتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية (توقيت جرينتش  3 +ساعات)
سيحدث بإذن هللا االقتران المركزي (مرحلة ما قبل والدة الهالل) الساعة  4:24من صباح يوم الخميس  29من شهر رمضان
 1436هـ حسب تقويم أم القرى الموافق لـ  16من شهر يوليو (تموز)  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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ارتفاع وسمت القمر سمت الشمس
لحظة غروب الشمس لحظة الغروب
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 38.7ساعة º 11.5
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كما نالحظ من الجدول فإن والدة القمر (االقتران) وليس ظهور الهالل ستتتكون يوم الخميس الستتاعة الرابعة وأربع وعشتترين دقيقة
صتتباحا و وستتيغرب القمر ذلي اليوم اثنتا عشتترة دقيقة بعد غروب الشتتمس  ،لذا وحستتب الحستتابات الفلكية واحتمالية الرؤية البصتترية
فإن رؤية الهالل من منطقة مكة المكرمة ستتتكون صتتعبة للغاية (غير ممكنة) لقربه الشتتديد من األفق (حوالي درجتان فقط) وستتمكه
الضتتت يل (حوالي  0.003من الدرجة  ،علما بأن قطر القمر البدر حوالي نصتتتف الدرجة) وأضتتتاءته الخافتة (حوالي  % 0.54من
البدر) وعمره أقل من خمس عشتتتترة ستتتتاعة .أما بالنستتتتبة للمناطق الشتتتتمالية والوستتتتطى والشتتتترقية من المملكة فرؤية الهالل أكثر
صتتتعوبة .من المحتمل رؤية الهالل وباستتتتخدام المناظير الفلكية فقط من مناطق جنوب قارة أفريقيا وإمكانية رؤيته بالعين المجردة
ولكن بصتتتتتتعوبة من مناطق قارة أمريكا الجنوبية  ،وهللا أعلم .عليه فباعتماد التقويم االصتتتتتتطالحي المدني الذي ال يشتتتتتتترط الرؤية
الب صرية ال شرعية بل حدوث االقتران قبل غروب ال شمس وغروب القمر بعد غروبها (أو احتمالية الرؤية من مناطق ت شترك معنا
في جزء من الليل) سيكون يوم الجمعة أول أيام شهر شوال  ،أما عند اعتماد الرؤية البصرية فاالحتمال ض يل أن يكون اليوم التالي
(الجمعة) غرة شهر شوال بل من المحتمل إن شاء هللا أن يكون تكملة لشهر رمضان المبارك .أما هالل مساء يوم الجمعة  17يوليو
 2015م فباإلمكان رؤيته بالعين المجردة عند صفاء الجو .وحسب خط طول وعرض مكة المكرمة وعند اكتمال غروب الشمس ،
سيكون مرتفعا ً بحوالي إحدى عشرة درجة ونصف فوق األفق والمسافة الزاويّة (االستطالة) بين القمر والشمس حوالي ثمان عشرة
درجة ونصتتف وحوالي أربع عشتترة درجة على يستتار (جنوب) موقع غروب الشتتمس (حوالي تستتع درجات شتتمال الغرب) وعمره
 38.7ستتاعة وإضتتاءته  % 2.7من قرص القمر الكامل )البدر( لحظة غروب الشتتمس ومدة مكثه حوالي خمس
وخمسون دقيقة فوق األفق ويكون الهالل مائالً لليسار (يماني) كما هو مبين في الشكل .لذا فمن الناحية العملية
والحستتتابات الفلكية والتوقعات النظرية واحتمالية الرؤية البصتتترية (الشتتترعية) فإن احتمالية رؤية الهالل مستتتاء
ذلي اليوم (الجمعة) ممكنة بإذن هللا .لذا من المتوقع بإذن هللا أن يكون أول أيام عيد الفطر الستتتتتتعيد يوم الجمعة
حسب معيار تقويم أم القرى ويوم السبت حسب معايير احتمالية الرؤية البصرية  ،وهللا أعلم.
يجب التنويه هنا أن التوقعات الساااااابنة معنية لحس الحساااااابات واالست للرل ارفاااااتارل لشعر ة باايات ا شاااااهر النشرية أما
ا فاااا العاارلح لتحايا احب العاايات يعتشا لحس الرؤية الع اارية الحنينية ول لهور لحهالل بعا نهاية العااهر وهح ال رينة
العرلية التح أوصانا وأمرنا بها نعينا محشا  .وقوله " صوموا لرؤيته وأ روا لرؤيته إن غ ّم لحيكم أكشحوا لاة شععان
ثالثين يوما" .لتا إن الالن باء شهر رمضان وانتهاءه من است اص الشحكشة العحيا وهح الشرجع الرفشح راخاذ النرار.
ولمن يرغب في تحري الهالل :أن يكون التحري في منطقة مظلمة ذات جو صاف أي خالي من الغيوم والغبار والرطوبة والعوائق
من ناحية الغرب حيث سيكون الهالل لحظة غروب الشمس مساء يوم الجمعة (ليلة السبت) على يسارها بحوالي أربع عشرة درجة
(حوالي تسع درجات إلى شمال الغرب) وارتفاعه حوالي إحدى عشرة درجة ونصف ومائالً لليسار كما هو مبين في الشكل  ،وهللا أعلم.
لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ :د .علي بن محمد الشكري  ،قسم الفيزياء
جامعة الملي فهد للبترول والمعادن  ،رقم الهاتف 860 – 2255 :أو  ، 860 – 3573رقم الفاكس860 – 2293 :
البريد اإللكتروني ، alshukri@kfupm.edu.sa :الصفحة اإللكترونيةfaculty.kfupm.edu.sa/phys/alshukri :

