
هـ ١٤٣٠هالل شهر شوال وإمكانية رؤية التوقعات النظرية والحسابية    
  

 من ٢٨ جمعة يوم المساءمن  ٩:٤٥  بإذن اهللا الساعة)هاللالوالدة مرحلة ما قبل (يحدث االقتران المرآزي س
  .م ٢٠٠٩) أيلول (سبتمبر من ١٨حسب تقويم أم القرى الموافق لـ  هـ  ١٤٣٠  المباركرمضان شهر

  
سيكون بعد االقتران ) س لبصيص من النور من على القمرأول انعكا (شهرالوالدة هالل تنويه هنا بأن يجب ال

 قد ال تتجاوز نصف اليوم أو ربما تمتد إلى يوم آامل أو أآثر اعتمادًا على وضع القمر بالنسبة للشمس ومدة مكثه بفترة
 حري النفسية والجسمية والصحية ومدى خبرته وقدرةوإضاءته وطبعًا األحوال الجوية بعد غروب الشمس وحالة المت

 درجة التباين بين  وقلةه على تمييز الهالل عند صغراستطاعت بصره وسرعته على التأقلم مع اإلضاءة الخافتة ووحدة
  .وإضاءته  ولون األفق وإضاءتهلونه

  
  :ة لها فهي آالتاليأما مواعيد شروق وغروب الشمس والقمر حسب أفق مكة المكرمة والمناطق المجاور

  

 التاريخ اليوم جري  حسبالتاريخ اله شروق شروق غروب غروب
م٢٠٠٩

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

 رمضان ٢٨ رمضان ٢٨  ٦:٠٨  ٥:٣٣ ١٨:٢١ ١٧:٥٨ تحت األفق ٢٧٠º ٩ /١٨ جمعةال
٩ / ١٩ سبتال ٢٦٠º ٣٫١º  ١٨:٣٧ ١٨:٢٠ رمضان ٢٩ ٦:٠٨ ٦:٣٣ رمضان ٢٩
٩ / ٢٠  حداأل ٢٥٠º  ١١٫٩º ١٩:١٦ ١٨:١٩   شوال١  شوال١ ٦:٠٨ ٧:٣٣

  
حوالي الساعة  جمعةستكون يوم الوليس ظهور الهالل ) االقتران(آما نالحظ من الجدول فإن والدة القمر 

لذا  ، ةقن دقييثالث وعشر غروب الشمس بحوالي قبل ذلك اليوم قمرالسيغرب  وَامساءدقيقة وأربعون  مسخو التاسعة
أضف  ، والرؤية البصرية من االستحالة رؤية الهالل بعد مغيب الشمس لعدم وجوده فوق األفقوحسب الحسابات الفلكية

 غرة فلكيًا )سبتلا( يكون اليوم التالي ، عليه فلنبأآثر من ثالث ساعات قتران حدث بعد غروب الشمس إلى ذلك أن اال
ولكن باإلمكان رؤيته ربما ف سبتأما هالل مساء يوم ال.  ن شهر رمضاسع والعشرون منااليوم الت بل شوالشهر 

وحسب خط طول وعرض مكة . * من جنوب غرب المملكةوبصعوبة بالغة جدًا وباستخدام المناظير الفلكية فقط 
 الزاوّية   األفق والمسافة درجات فوقثالثمرتفعًا بحوالي الهالل ، سيكون المكرمة

 على  عشرة درجةاثنتا عشرة درجة وحوالي إحدى حواليبين القمر والشمس ) االستطالة(
َا عشرون وعمره تقريب) اتجاه الغربحوالي عشرة درجات جنوب (الشمس ) جنوب(يسار 

لحظة  )البدر(من قرص القمر الكامل  % ١٫١٧ وإضاءته حوالي ساعةال ساعة ونصف
قليًال ويكون الهالل مائًال  دقيقة فوق األفق سبع عشرةمس ومدة مكثه حوالي غروب الش

التوقعات والحسابات الفلكية ولية م لذا فمن الناحية الع .لليسار آما هو مبين في الشكل
وباستخدام جدَا ممكنة ولكن بصعوبة بالغة الرؤية من المحتمل أن تكون  هنظرية فإنال

 ٢٠ الموافق حدألا يوم يكونبإذن اهللا أن  ع، لذا من المتوقفقط األجهزة البصرية المساعدة 
  . واهللا أعلم،) مع ضآلة االحتمالية( هـ ١٤٣٠ م غرة شهر شوال ٢٠٠٩ )أيلول(سبتمبر 

  
 إحدى على يسارها بحوالي الل لحظة غروب الشمس يوم السبتالهولمن يرغب في تحري الهالل ، سيكون 

 ، وأن يكون التحري في منطقة لليسار آما هو مبين في الشكلقليًال مائًال  وث درجاتثالعشرة درجة وارتفاعه حوالي 
  .واهللا أعلم جهة الغرب منوالعوائق ذات جو صاف أي خالي من الغيوم والغبار والرطوبة  مظلمة و

  
من آذلك وقيا يأفر في الجنوبيةالوسطى ومن المناطق  م ٢٠٠٩ سبتمبر ١٩ سبتمساء يوم الرؤية الهالل لبكثير  أآبرهناك احتمال  *

  .، واهللا أعلموالوسطى  جميع مناطق أمريكا  الجنوبية
  

 األشهر ات بداي لمعرفةتؤخذ لغرض االستداللويجب التنويه هنا أن التوقعات السابقة مبنية على الحسابات 
الحقيقية ألول ظهور ية البصريعتمد على الرؤية ف أما األساس الشرعي لتحديد بدايات األشهر القمرية ،القمرية
صوموا لرؤيته "  وقوله .ها نبينا محمد بوصانا وأمرنا أعد نهاية الشهر وهي الطريقة الشرعية التي بللهالل 

    ".وأفطروا لرؤيته فإن غّم عليكم فأآملوا عدة شعبان ثالثين يومًا
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