
  هـ١٤٣١  المبارك لسنةرمضانهالل شهر 
  

:  درجة شمال خط االستواء ، خط الطول٢١٫٤٥: خط العرض( الحسابات واألوقات حسب أفق مكة المكرمة جميع 
  )ساعات٣+ توقيت جرينتش ( والتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية )غرينتشخط  درجة شرق ٣٩٫٨٢

  
 شعبانشهر  من ٢٩ ثالثاءيوم الصباح من  ٦:٠٩ الساعة )هاللالوالدة مرحلة ما قبل  (االقتران المرآزيبإذن اهللا يحدث س

  . م٢٠١٠) آب (غسطسأشهر  من ١٠ هـ حسب تقويم أم القرى الموافق لـ ١٤٣١
  

سيكون بعد ) القمرسطح أول انعكاس لبصيص من النور من على  (شهرالوالدة هالل أن التنويه هنا بيجب 
ال تتجاوز نصف اليوم أو ربما تمتد إلى يوم آامل أو أآثر اعتمادًا على وضع القمر بالنسبة للشمس ومدة  قد  بفترةاالقتران

والصحية ومدى خبرته وقدرة والجسمية مكثه وإضاءته وطبعًا األحوال الجوية بعد غروب الشمس وحالة المتحري النفسية 
  .األفقه ولون صغر درجة التباين بين لونلى تمييز الهالل عند مع قدرته عبصره وسرعته على التأقلم مع اإلضاءة الخافتة و

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

  

غروب غروب شروق شروق  التاريخ اليوم جري  حسبالتاريخ اله
  م٢٠١٠

ارتفاع وسمت القمر
لحظة غروب الشمس الشمس القمر الشمس القمر  التوقعات م القرىأ

   شعبان٢٩  شعبان٢٩ ٥:٥٧ ٦:٠٣ ١٨:٥٥ ١٩:٠٦  º ١٫٩   ٢٧٩º ٨  /١٠ ثالثاءال
ربعاءاأل ٢٦٩ ٨ / ١١º  ١١٫٦º ١٩:٤٩ ١٨:٥٤ ٧:٠٨ ٥:٥٨ رمضان١   شعبان٣٠
٢٠:٣١ º ٢١٫١  ٢٥٨º ٨ / ١٢ خميسال ١٨:٥٣ ٨:١٢ ٥:٥٨ رمضان٢  رمضان١

  
 السادسةالساعة حوالي  ثالثاءيوم الستكون وليس ظهور الهالل ) االقتران(جدول فإن والدة القمر نالحظ من الآما 

احتمالية  ولذا وحسب الحسابات الفلكية،  إحدى عشرة دقيقة غروب الشمس بحوالي بعدذلك اليوم  قمرالسيغرب و َاصباح
)  من الدرجة٠٫٠٠٣حوالي (و سمكه الضئيل جدَا ) والي درجتينح( لقربه من األفق بةصع ستكونالرؤية البصرية 

 بصعوبة ومن المحتمل رؤية الهالل. وهي دون تحسس العين البشرية) من البدر% ٠٫٥حوالي (وأضاءته الخافتة جدَا 
  أنال ضئيلتمعليه فاالح ، آجنوب أفريقيا*  جنوب غرب قارة أفريقيا  أقصىالوقعة لدوالمن وباستخدام المناظير الفلكية 

 فباإلمكان رؤيته ربعاءاأليوم أما هالل مساء  . حسابيَا شعبان بل تكملةرمضانشهر  غرةفلكيًا ) ربعاءألا(يكون اليوم التالي 
 فوق األفق اثنتا عشرة درجةبحوالي  مرتفعًا وحسب خط طول وعرض مكة المكرمة ، سيكون. بالعين المجردةبسهولة 
 على يسار  عشرة درجةثمانيوحوالي   درجةاثنان وعشرونبين القمر والشمس حوالي ) الةاالستط(ة  الزاوّيوالمسافة

 ٣٫٧٣وإضاءته حوالي) ٣٦:٤٦(ون ساعة ثالثسبع ووعمره تقريبَا ) الغربجنوب حوالي درجة واحدة (الشمس ) جنوب(
  دقيقةخمس وخمسونلحظة غروب الشمس ومدة مكثه حوالي  )البدر(من قرص القمر الكامل % 

لية م لذا فمن الناحية الع .آما هو مبين في الشكل) يماني( مينلليقليًال ويكون الهالل مائًال فوق األفق 
 رؤية الهالل مساء ذلك اليومالرؤية البصرية فإن احتمالية و نظريةالتوقعات الوالحسابات الفلكية و
 ٢٠١٠ )آب(أغسطس  ١٢لموافق  اخميسلا يوم يكونلذا من المتوقع أن ، بإذن اهللا ممكنة ) األربعاء(

،  اليوم السابقوقوعها في عدم رفض آلي باحتمالية  مع   هـ١٤٣١ رمضان المباركم غرة شهر 
  .واهللا أعلم

  

أن يكون التحري في منطقة مظلمة ذات جو صاف أي خالي من الغيوم والغبار  :ولمن يرغب في تحري الهالل
على يسارها بحوالي  ربعاءيوم األمساء ن الهالل لحظة غروب الشمس سيكووالرطوبة والعوائق من ناحية الغرب حيث 

  .واهللا أعلم،  لليسار آما هو مبين في الشكلقليًال مائًال و اثنتا عشرة درجةحوالي  وارتفاعه  عشرة درجةثماني
  

األشهر  ات بداي لمعرفةلغرض االستداللتؤخذ و السابقة مبنية على الحسابات يجب التنويه هنا أن التوقعات
د نهاية عبالحقيقية ألول ظهور للهالل البصرية ؤية يعتمد على الرف تبداياتلك ال أما األساس الشرعي لتحديد ، القمرية

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن "  وقوله .وصانا وأمرنا بها نبينا محمد أالشهر وهي الطريقة الشرعية التي 
    . واهللا أعلم"يومًاغّم عليكم فأآملوا عدة شعبان ثالثين 

  

 .الجنوبية ، واهللا أعلمجميع مناطق أمريكا  م من ٢٠١٠غسطس  أ١٠ هناك احتمال أآبر لرؤية الهالل مساء يوم الثالثاء *
  

   قسم الفيزياء  ،  علي بن محمد الشكري .  د :لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ
  ٨٦٠ – ٢٢٩٣: رقم الفاآس   ،   ٨٦٠ – ٣٥٧٣  أو  ٨٦٠ – ٢٢٥٥: لهاتف رقم ا  ، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
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