
   هـ١٤٣٣ شوالهالل شهر التوقعات النظرية والحسابية وإمكانية رؤية 
  

 درجة ٣٩.٨٢:  درجة شمال خط االستواء ، خط الطول٢١.٤٣: خط العرض( الحسابات واألوقات حسب أفق مكة المكرمة جميع 
  )غرينتشخط شرق 

 

 هـ حسب ١٤٣٣ رمضان ٢٩ جمعةيوم المساء من  ٦:٥٦  بإذن اهللا الساعة)هاللالوالدة مرحلة ما قبل (يحدث االقتران المرآزي س
  . م٢٠١٢) آب(أغسطس  ١٧تقويم أم القرى الموافق لـ 

  

 ليصل سطح األرض إلمكانية رؤية أول انعكاس لبصيص من النور من على سطح القمر(يجب التنويه هنا بأن والدة هالل الشهر 
م أو ربما تمتد إلى يوم آامل أو أآثر اعتمادًا على وضع القمر بالنسبة للشمس  قد ال تتجاوز نصف اليوكون بعد االقتران بفترةتس) الهالل

وحدة ومدة مكثه وإضاءته وطبعًا األحوال الجوية بعد غروب الشمس وحالة المتحري النفسية والجسمية والصحية ومدى خبرته وقدرة 
  .)الخلفية (ل عند صغر درجة التباين بين لونه ولون األفقبصره وسرعته على التأقلم مع اإلضاءة الخافتة ومع قدرته على تمييز الهال

  

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

غروب غروب شروق شروق  التاريخ الهجري  حسب
 اليوم

 التاريخ
م٢٠١٢

 ارتفاع وسمت القمر
الشمس القمر لحظة غروب الشمس الشمس القمر  التوقعات أم القرى

  رمضان ٢٨  رمضان ٢٩ ٥:٥٩  ٥:٣٥ ١٨:٥٠ ١٨:٣٠  º ٢٨١º  ٥.١ ٨/ ١٧ جمعةال
١٩:١١  º ٤.٣ ٢٧٢º ٨/ ١٨ سبتال ١٨:٤٩ ٦:٠٠ ٦:٣٢   رمضان٢٩  رمضان ٣٠
١٩:٥١  ١٣.٦º ٢٦٣º ٨/ ١٩ حداأل ١٨:٤٨ ٦:٠٠ ٧:٢٩  شوال ١  شوال١

 

 دقيقة ست وخمسينة وادسسالحوالي الساعة  جمعةستكون يوم الوليس ظهور الهالل ) االقتران(ة القمر آما نالحظ فإن والد
لذا وحسب  دقيقة ، عشرين غروب الشمس بحوالي قبل ذلك اليوم قمرالسيغرب   الجدولحسب المعلومات المذآورة فيو مساًء

غيب الشمس لحدوث االقتران بعد غروب الشمس ولعدم استحالة رؤية الهالل بعد م والرؤية البصرية الحسابات الفلكية
 بل إآمال شوالشهر  غرة فلكيًا لسبتا يكون يوم ، عليه فلن) حوالي خمس درجات تحت األفق(ًال وجوده فوق األفق أص

  .  آذلك ال يمكن رؤية الهالل مساء ذلك اليوم من آافة أنحاء العالم. يومًا حسب تقويم أم القرى٣٠ رمضانعدة شهر 
  

غرب المملكة جنوب غرب وعوبة وتزيد الفرصة من مناطق فهناك احتمال رؤيته بص سبتأما هالل مساء يوم ال
فإن لحظة غروب الشمس  طول وعرض مكة المكرمة ي وحسب خط. * حسب معيار محمد عودةاستخدام األجهزة الفلكيةوب

حوالي ثالث بين القمر والشمس ) االستطالة(لمسافة الزاوّية  فوق األفق وادرجات) ٤.٣(  بأآثر من أربعمرتفعًا الهالل سيكون 
أربع وعمره تقريبَا )  الغربشمال حوالي درجتين(الشمس ) جنوب( على يسار أثنتي عشرة درجةدرجة وحوالي عشرة 
ألفق  وعشرين دقيقة فوق ااثنتينومدة مكثه حوالي  )البدر(من قرص القمر الكامل  % ١.٤ن ساعة وإضاءته حواليوعشري

 .آما هو مبين في الشكل) ييمان( سارلليقليًال ويكون الهالل مائًال  من الدرجة ٠.٠٠٧وسمك الهالل حوالي 
رؤية الهالل واحتمالية الرؤية البصرية فإن  نظريةالتوقعات الوالحسابات الفلكية ولية م لذا فمن الناحية الع

تخدام األجهزة الفلكية المساعدة بإذن اهللا ، لذا من  وباس بالغةصعوبةولكن بممكنة ) السبت (مساء ذلك اليوم
أول أيام عيد  ( هـ١٤٣٣ شوال م غرة شهر ٢٠١٢ )آب(أغسطس  ١٩ الموافق حدألا يوم يكونالمتوقع أن 
  . ، واهللا أعلم)الفطر السعيد

  

) مساء يوم السبت(وب الشمس ، سيكون الهالل لحظة غر)أنظر الجدول أعاله(ولمن يرغب في تحري الهالل من منطقة مكة المكرمة 
 ، وأن يكون التحري لليسار آما هو مبين في الشكلقليًال مائًال  درجة عن األفق و٤.٣ درجة وارتفاعه حوالي ١٢.١على يسارها بحوالي 

  .واهللا أعلمفي منطقة مظلمة وبعيدة عن العمران وذات جو صاف أي خالي من الغيوم والغبار والعوالق والتلوث البيئي 
  

 أما  ، األشهر القمريةات بداي لمعرفةتؤخذ لغرض االستداللالفلكية ويجب التنويه هنا أن التوقعات السابقة مبنية على الحسابات 
 الطريقة وعد نهاية الشهر وهبيعتمد على الرؤية الحقيقية ألول ظهور للهالل فاألساس الشرعي لتحديد بدايات األشهر القمرية 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غّم عليكم فأآملوا عدة شعبان "  وقوله .مرنا بها نبينا محمد وصانا وأأالشرعية التي 
    ".ثالثين يومًا

  
  .، واهللا أعلممن مناطق وسط وجنوب أفريقيا وجنوب أمريكا الشمالية وآافة أمريكا الجنوبية باإلمكان رؤيته بالعين المجردة  *
  

     آلية العلوم-   قسم الفيزياءعضو هيئة تدريس ب  ،  علي بن محمد الشكري. د: تصال بـلمزيد من المعلومات الرجاء اال
   ، المملكة العربية السعودية٣١٢٦١   ،   الظهران جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

  ٠٣ - ٨٦٠ – ٢٢٩٣: رقم الفاآس     ،    ٠٣ – ٨٦٠–٢٢٥٥   أو   ٠٣ – ٨٦٠–٣٥٧٣ :رقم الهاتف
 alshukri/phys/sa.edu.kfupm.faculty ://http  :اإللكترونية الصفحة  sa.edu.kfupm@alshukri: لكترونيالبريد اإل


