
هـ ١٤٣١هالل شهر شوال وإمكانية رؤية التوقعات النظرية والحسابية    
  

 ربعاءيوم األبعد ظهرمن  ١:٣١  بإذن اهللا الساعة)هاللالوالدة مرحلة ما قبل (يحدث االقتران المرآزي س
  . م٢٠١٠) أيلول (سبتمبر من ٨حسب تقويم أم القرى الموافق لـ   هـ ١٤٣١  المباركرمضان شهر من ٢٩

  
كون بعد ست) س لبصيص من النور من على القمرأول انعكا (شهرالوالدة هالل  التنويه هنا بأن يجب
 قد ال تتجاوز نصف اليوم أو ربما تمتد إلى يوم آامل أو أآثر اعتمادًا على وضع القمر بالنسبة للشمس االقتران بفترة

لمتحري النفسية والجسمية والصحية ومدى ومدة مكثه وإضاءته وطبعًا األحوال الجوية بعد غروب الشمس وحالة ا
  وقلةه على تمييز الهالل عند صغراستطاعت بصره وسرعته على التأقلم مع اإلضاءة الخافتة و وحدةخبرته وقدرة

  .وإضاءته  ولون األفق وإضاءتهدرجة التباين بين لونه
  

  :اورة لها فهي آالتاليأما مواعيد شروق وغروب الشمس والقمر حسب أفق مكة المكرمة والمناطق المج
  

شروق شروق غروب غروب  التاريخ اليوم جري  حسبالتاريخ اله
م٢٠١٠

ارتفاع وسمت القمر
لحظة غروب الشمس الشمس القمر الشمس القمر  التوقعات م القرىأ
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حوالي الساعة  ربعاءستكون يوم األوليس ظهور الهالل ) االقتران(آما نالحظ من الجدول فإن والدة القمر 

لذا وحسب الحسابات  ، ق دقائعشر غروب الشمس بحوالي قبلليوم  ذلك اقمرالسيغرب  وَاوالنصف ظهر ةالواحد
 يكون اليوم فلنعليه  ، والرؤية البصرية من االستحالة رؤية الهالل بعد مغيب الشمس لعدم وجوده فوق األفقالفلكية
 خميسم الأما هالل مساء يو.  ن شهر رمضا من)نياليوم الثالث( تكملة بل شوالشهر  غرةفلكيًا ) خميسلا(التالي 

وحسب . * جنوب غرب المملكةآلما اتجهنا إلىتحسن الرؤية مع باإلمكان رؤيته وخاصة باستخدام المناظير الفلكية ف
 الزاوّية   درجات فوق األفق والمسافةسبعمرتفعًا بحوالي الهالل ، سيكون خط طول وعرض مكة المكرمة

  عشرة درجةالي ست وحو عشرة درجةسبع حواليبين القمر والشمس ) االستطالة(
َا وعمره تقريب) اتجاه الغرب جنوب عشر درجاتحوالي (الشمس ) جنوب(على يسار 

لحظة  )البدر(من قرص القمر الكامل  % ٢٫٤٤ وإضاءته حوالي وعشرون ساعةتسع
ويكون الهالل مائًال دقيقة فوق األفق وثالثون  أربعغروب الشمس ومدة مكثه حوالي 

الحسابات الفلكية ولية م فمن الناحية العلذا  .ين في الشكللليسار آما هو مبقليًال 
ستخدام األجهزة باخاصة و ممكنةالرؤية من المحتمل أن تكون نظرية فالتوقعات الو

سبتمبر  ١٠ الموافق لجمعةا يوم يكونبإذن اهللا أن  ع من المتوق، لذا البصرية المساعدة
  .علم واهللا أ،  هـ١٤٣١  م غرة شهر شوال٢٠١٠ )أيلول(

  
 على يسارها بحوالي الل لحظة غروب الشمس مساء يوم الخميسالهولمن يرغب في تحري الهالل ، سيكون 

 ، وأن يكون التحري في لليسار آما هو مبين في الشكلقليًال مائًال  و درجاتسبع عشرة درجة وارتفاعه حوالي ست
  .واهللا أعلم ، جهة الغربمنوالحواجز والعوائق   ذات جو صاف أي خالي من الغيوم والغبار والرطوبةمظلمة ومنطقة 

  
 األشهر ات بداي لمعرفةتؤخذ لغرض االستداللويجب التنويه هنا أن التوقعات السابقة مبنية على الحسابات 

الحقيقية ألول ظهور للهالل البصرية يعتمد على الرؤية ف أما األساس الشرعي لتحديد بدايات األشهر القمرية ،القمرية
صوموا لرؤيته وأفطروا "  وقوله .ها نبينا محمد بوصانا وأمرنا أنهاية الشهر وهي الطريقة الشرعية التي عد ب

    ".لرؤيته فإن غّم عليكم فأآملوا عدة شعبان ثالثين يومًا
  
  .روسيا وآندا وأقصى شمال أروباوسط وشمال من مساء الخميس اليرى الهالل  *
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