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 ذاك إلى وكلھا واحد وقصدھا شتى بصيغ ھمسات وتظھر السنوية، دورتھا وتكتمل ا'يام تدور 
 شمس غروب بعد رمضان سيطل مأ أيامه، شعبان سيكمل ھل: التساؤ2ت تنتشر إذ. تشير الھ�ل

 إجابات وتظھر. عقود منذ اعتدناھا سنوية نكھة ذو سؤال انه ھـ؟1434 شعبان 29 ا2ثنين يوم
 2 ھل ترى. عدة مستويات على متناقضة التعليقات تظل كما ومستھجنه، مقبولة بين ما متأرجحة

   ا'خيرة؟ السنوات خ�ل السريع التقني التطور من بالرغم ھو كما الوضع يزال

 الشمس من كل لغروب الدقيقة ا'وقات في التمعن منا الصدق يتطلب السؤال إجابة في الخوض قبل 
 ھذا ممكنه أم صعبة أم مستحيلة أھي: الرؤية إمكانية حالة عن أو2ً  انطباًعا تعطي والتي والقمر
 إمكانية على طولال خطوط فتأثير. والطول العرض خطوط على اعتماًدا آخر إلى مكان من يختلف
 خطوط تأثير أما. الشرق من اكبر الرؤية إمكانية تكون غرًبا اتجھنا كلما بأنه يتضح الھ�ل رؤية

 على يكون إما فھو للشمس؛ بالنسبة الھ�ل وضعية على فيعتمد الھ�ل رؤية إمكانية على العرض
 إمكانية كانت جنوًبا اتجھنا كلما هفان يمانًيا، الھ�ل كان فلو). يماني( يسارھا على أو) شامي( يمينھا
  .صحيح والعكس أكبر الرؤية

 الرؤية إمكانية فان جنوًبا اتجھنا كلما فإنه الشمس، يسار على يقع القادم رمضان ھ�ل أن وحيث
 بدقيقتين، الشمس قبل شعبان 29 ا2ثنين يوم يغرب تبوك في القمر فإن عملي وكتطبيق. اكبر تصبح
 في بدقيقتين الشمس وبعد المكرمة، مكة في بدقيقة الشمس وبعد المنورة، المدينة في الشمس ومع
 الطول خطوط تأثير أما. العرض خطوط تأثير وھذا جيزان، في دقائق بث�ث الشمس وبعد أبھا،

 رؤية يستحيل وبالتالي بدقيقتين، يحاذيھا وما الرياض في الشمس قبل يغرب القمر أن في فيتمثل
 في بدقيقة الشمس بعد يغرب فانه لذا الغروب، لتأخر يتأخر غروبه فإن غرًبا ااتجھن وكلما. الھ�ل
 المستحيل من أنه نجد والقمر الشمس من كل غروب في المتمثلة المقدمات ھذه ومن. المكرمة مكة
 يكون حيث– الجنوب إلى مكة فمن الغرب، في أما. المملكة وشمال ووَسطِ  شرق في الھ�ل ُير أن

 2رتفاع نظًرا مستحيلة الرؤية فتكون – درجة من اقل إلى درجة ربع بين ما فيھا لالھ� ارتفاع
 إمكانية بعدم يشير والذي موثق، علمي تاريخي إرث على اعتماًدا وذلك ا'فق، فوق المتدنية القمر

 السفلي قرنه إن أي غروبه؛ قبل دقيقتين أو دقيقة الھ�ل بقاء في المتمثلة الظروف ھذه في الرؤية
 ستكون بينما المملكة، جنوب في المستحيل رتبة الى الرؤية صعوبة يرفع مما ال�مع، ا'فق م�مس
   .الجنوبية أمريكا من السفلى ا'جزاء في ممكنة الرؤية

 معالجة أتاحت سريعة حاسبات صاحبتھا والتي الحديثة الرصد وسائل في التقني التسارع ومع
 تتمكن لم انھا إ2 ا'فق، عن مرتفًعا نھاًرا الھ�ل تصوير نم ومكنت مسبوًقا يكن لم بشكل لصور
 رمضان بان يشير مما المنخفضة، ا2رتفاعات ھذه مثل على وھو الھ�ل تصوير من اPن حتى
  .يوليه 10 الموافق ا'ربعاء Q بإذن سيبدأ


