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  رؤية ھ�ل اتتوقع

  ھـ1433لعام المبارك  رمضان شھر 

ه وص�حبة م�دى ة والس��م عل�ى النب�ي الع�دنان وآل�والص�� ،الحمد ) الذي جعل الشمس والقم�ر بحس�بان

   .في شعبان وان يبلغنا رمضان بفضله واحسانه لنان يبارك أ هللا فھا نحن ندعو :وبعد .الزمان

ف�ي رؤيت�ه بع�د غ�روب  المتمثل�ة للھ��ل الرؤي�ة الش�رعيةلص�يام بفي ھ�ذه اEثن�اء نترق�ب دخ�ول ش�ھر او

قريبً�ا م�ن  ن يك�ون القم�رك�أ(ا منطقيً� أو) غرب القم�ر قب�ل الش�مسي كأن(ھا طبيعة رضاتنفك عما يعرؤية  ،الشمس

ما اشرت إليه في مؤتمر رابطة العالم اTس�مي بمكة ف�ي  سأعيدوھنا .  )وضمن وھجھابعد غروب الشمس  اTفق

يعتمد على الفترة مابين اقتران�ه  )أو ارتفاعه عن اEفق( الشمس غروب ة بقاء القمر بعدمدان ربيع الماضي ب شھر

 :ھذا يتوقف علىووغروب الشمس 

 .بقائه ةمدغروب الشمس فزادت  تأخرا كلما اتجھنا غربً  Eنه :خطوط الطول -

ذا إ، وةم�دزادت ال اتجھن�ا ش�ماTً  فكلم�ا ،)يم�ين الش�مس نأي ع�( اذا كان القم�ر ش�اميً إف  :خطوط العرض -

  .مدةفكلما اتجھنا جنوبا زادت ال) يسار الشمس نأي ع(يمانيا  كان القمر 

-8-29 ي�وم الخم�يس  القمر يماني�ا وس�يحدث اTقت�ران المرك�زي بمش�يئة هللاف� ،ھ�ـ1433بالنسبة لھ��ل رمض�ان و

ويك�ون ارتفاع�ه لحظ�ة غ�روب . مملك�ةال بتوقي�تص�باًحا  7:24لساعة في ا )م2012يوليو  19 الموافق( ھـ1433

  . 1كما يوضحه الشكل  ،الشمس في مكة المكرمة اقل من نصف درجة
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 ،افإن فرص�ة بقائ�ه بع�د غ�روب الش�مس تزي�د كلم�ا اتجھن�ا جنوبً� )أي، على يسار الشمس( اوEن القمر يعتبر يمانيً 

خ�ط  مع�ا عل�ى قم�ر والش�مس س�يغربان تقريب�ا، والذي يوض�ح أن ال2كما يوضحه الشكل  ،شماTً كلما اتجھنا وتقل 

عل�ى خ�ط و ،درج�ات لحظ�ة غ�روب الش�مس 3بينما على خط اTستواء سيكون ارتف�اع الھ��ل  ،شماT 25عرض 

   .درجات، وكل ھذا على نفس خط طول مكة المكرمة 5جنوبا سيكون ارتفاعه  35عرض 

  

  

  

عد الزاوي ع�ن الش�مس واTرتف�اع كالبُ  ،الظروف الفيزيائيةتعتمد على  التي -إمكانية الرؤية  ا على معاييرواعتمادً 

��ل وس�مكه��ق وعم�ر الھ��رات العق�ود ،ع�ن اEف��اد عب�ر عش��ن مئ�ات اTرص��م اس�تنباطه م��ك م�ا ت��ات  وذل���ل بيئ�خ

دوھا م�ن مج�ال نظ�ري ِع�يقوم بھا مُ  ةرياضيمعادTت عتقد بأنھا مجرد ليس كما يُ ( وخطوط عرض مختلفة متنوعة

يوض�ح  ،والذي يعتبر الرؤية ب�العين فق�ط ،الياس محمد .د.أ معيارفإن  -) الواقع الرصدي الميداني عن اً بعيد يبحث

يوليو حي�ث نج�د ان خ�ط الت�اريخ وق�د اتج�ه  19 جمعةليلة اليوم الخميس  هرؤية الھ�ل غير ممكنة في العالم كل أن

ال�ح�ق وق�د ش�مل الع�الم العرب�ي والھن�د  بينما نج�د الخ�ط ف�ي الي�وم 3ا خارج اTمريكيتين كما يوضحه الشكل غربً 

  .أفريقا وغيرھا
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نج�د ان  ،والذي ادخ�ل ف�ي اعتبارات�ه اس�تخدام المن�اظير   ICOP محمد عودة معيارالمعايير وھو  أحدث أخذناإذا و

 ذات ف�ي المن�اطقحيث نجد أن  )ب-4أ و-4الشكلين (والتي توضحھا   إمكانية الرؤية عيينلت حدودھنالك اكثر من 

 رؤي�ة الھ��ل تعتب�ر غي�ر الملون�ة، بينم�ا لغروب القم�ر فيھ�ا قب�ل الش�مس مستحيلة فيھا رؤية الھ�لف اللون اEحمر

، وذل�ك بس�بب قل�ة غم من غروب القمر بع�د غ�روب الش�مسعلى الر( مناظيربال Tبالعين المجردة وT غير ممكنة 

��ل و��اءة الھ��ق/إض��ن اEف��ه م��بب قرب��ا  .)أو بس��اطقأم��ي المن��ون اEزرق  اتذ ف��ون تفالل���ك��ة الھ��ة رؤي�ل ممكن

وبالعين المجردة  ،منظارالدام رؤية الھ�ل ممكنة باستخفاللون الزھري  ذات في المناطق، وفقط منظارباستخدام ال

 تك�ون الل�ون اEخض�ر فمن�اطق ،اوأخي�رً ، رسل راص�د متم�بَ�م�ن قِ  مراقب�ةالة صفاء الغ�ف الج�وي الت�ام والفي ح

  .لھ�ل ممكنة بالعين المجردةلؤية رلا إمكانية

�ار وبتطبي�ق ھ�ذا��ان المعي���ل ش�ھر رمض��دم  عل�ى ھ��ا تش�ملھا ع��ة ومعظ�م افريقي�نج�د أن الجزي�رة العربي

�م��روب الش��ن غ��الرغم م��ة ب��ة الرؤي��ةإمكاني��رات متفاوت��ر بفت��ل القم��ة . س قب��ة الرؤي��رص إمكاني��ن�حظ أن ف��ا س�كم

 هل�ذي يص�احباب�العين المج�ردة ورؤي�ة لاأم�ا  .امريك�ا الجنوبي�ة في جنوب افريقي�ا وش�مال تكون باستخدام المناظير

  .أع�هامريكا الجنوبية وھو النطاق الذي اشار إليه معيار الياس  في جنوبفيكون  صفاء الجو
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أرج�اء المملك�ة  في ك�ل مستحيلاقرب إلى الھـ يوم الخميس ليلة الجمعة 1433وعلى ھذا فإن روية ھ�ل رمضان 

التي اعتمدت عل�ى مج�ال الق�درة (وبناء على النواحي العلمية التي بنيت عليھا المعايير  ،اوأخيرً  .ديةالعربية السعو

التي تشير إلى ع�دم إمكاني�ة ) التي T تقدير لھا وT حدود البصرية الطبيعية للعين البشرية T على القدرات الخارقة

نن�ا بص�دد إمكاني�ة خارق�ه T يمك�ن فيعن�ي ا ،من�اظيرم�ا T يمك�ن رؤيت�ه بال رؤي�ةتؤك�د  ش�ھاداتف�إن ورود  ،الرؤية

�ة  ،حرك�ات الش�مس والقم�ر ش�رحالمع�ايير الرياض�ية الت�ي تف�ي أو تض�مينھا  تق�ديرھا�وT يس�عنا إT م�ا وس�عته اvي

 ء،اط علم�ه بك�ل ش�يح�فس�بحان م�ن ا . الحساب المتقن ال�دقيق وهللا اعلم أي سبانبحا ما بانھمالتي وصفتھ الكريمة

 وباxجاب�ةانه عل�ى ذل�ك ق�دير  رمضان وتقبله من الجميع وإياكمبلغني يخلص النيات والعمل وي أن وجلعز  سائ�ً 

  .اوصلى هللا على سيدنا محمد وآله وصحبة الطيبين وسلم تسيلما كثيرً  .جدير
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