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 :  هـ 3416لعام  رؤية حول حتري هالل شهر شوال مجعيةبيان 

رمضان  92 الخميسيوم  حدثيسبين القمر والشمس  المركزي بناًء على الحسابات الفلكية فإن االقتران

كث الهالل يوم سيمال هذا بعد غروب شمسو ،فجراً  10:92على تمام الساعة  9162/  7/  61الموافق 

 مكث في ليبيا بمدينة غات فترةسيسجل الهالل أطول بينما  ،دقائق 8 طرابلسوبنغازي  تيء مدينفي سما

المكان الذي  سيكون موقع الهالل يسار هادقيقة بعد غروب الشمس ولحظة غروب 60 حيث سيمكث

 9.68األفق ) مستوى األرض ( بـ  فوق، ومرتفعا أفقية درجات 2بمقدار  نهالشمس مبتعدا ع غربت فيه

 فإنمن إضاءة القمر الكامل، وبحسب المعايير الفلكية السابقة  %1.1سبة إضاءته درجة، وستكون ن

غير  هاأن إن لم نقل في ليبيا في غاية الصعوبة اً أمر ستكون بالتلسكوببالعين المجردة أو  ة الهاللؤير

ل عالتي ستجالشمس  غروب منطقة وهجبالهالل الشديد من األفق ووقوعه  اقتراببسبب وذلك   ،ممكنة

رى د ي  بينما ق، اعلى تحسسه عيفة جداً دون قدرة العين البشرية والمناظير الفلكيةضإضاءة الهالل ال

باستعمال تقنية التصوير الفلكي وهي تقنية حديثة يمكن خاللها رؤية الهالل قبل غروب الشمس الهالل 

تم معالجة لى تلسكوب، ثم تمثبته عحيث يتم إلتقاط مئات الصور للقمر بواسطة كاميرا  خالل النهارحتى 

سمي ربشكل لم تعتمد  هذه التقنية بأحد برامج الحاسوب إلستخالص صورة الهالل منها، إال أن الصور 

 بها ستتم قبل غروب الشمس.رؤية الخصوصاً وأن  كوسيلة إلثبات رؤية الهالل الستعمالها

في دقيقة  69بعد غروب الشمس  سيمكث حيثستصعب رؤية الهالل،  الدول العربيةباقي  فيكذلك و

 96نواكشوط  سيمكث الهالل العاصمة الموريتانية أما في  ،دقائق 8في القاهرة سيمكث مكة المكرمة، و

تحيل رؤية وستس، التلسكوب فقط في حالة الصفاء التام للغالف الجوي باستعمالدقيقة قد يرى خاللها 

الهالل من الدول األوروبية بسبب غروب الهالل قبل غروب الشمس أو تزامن غروبه مع غروبها، 

 الهالل بالعين المجردة من دول أمريكا الجنوبية.ي رى يمكن أن و

مدة لسيمكث الهالل بعد غروب الشمس  9162/  7/  67الموافق  الجمعةمساء اليوم التالي  أما في

سيكون موقعه و ق الليبية من الشمال إلى الجنوبدقيقة ( في مختلف المناط 22إلى  28) تتفاوت بين 

درجات،  2األفق  بمقدار  فوقدرجة أفقية، ومرتفعا  61يسار موقع غروب الشمس مبتعدا عنه بمقدار 

 سيمكن رؤية وبناء على هذه المعطيات فإنه ،من إضاءة القمر الكامل % 19.20وستكون نسبة إضاءته 

رصة ف األمر الذي سيشكل لألفق الغربي من السماء الهالل بالعين المجردة في حالة المتابعة الدقيقة

كوكبي الزهرة وكذلك سيمكن رصد الرقيق هالل القمر  لرؤية والتحري ذهبية أمام هواة الرصد

 .الهالل يسار فوقعاليا والمشتري 

رمضان إال أن العديد  92وم الخميس بالرغم من أن رؤية الهالل ستكون أمراً في غاية الصعوبة مساء ي

وذلك راجع إما  9162/  7/  67الموافق  معةالجيوم  فيها أول أيام عيد الفطر المباركمن الدول سيكون 

دول كيمكن فيها الرؤية التي دول اللهالل في لرؤية خاطئة للهالل، أو بناًء على حساب إمكانية رؤية ا

في الدول التي تشترط العيد  أول أيام 9162/  7/  68الموافق  سبتالسيكون يوم أمريكا الجنوبيه، بينما 

 .في مناطقها تحقق الرؤية العينية للهالل

روف والظتوضيح أفضل األوقات العلمية و لالستفادةهدف ي ء في هذا البحثكل ما جا ختاماً نؤكد بأن

بارك طر المعيد الف، وأن مسألة تحديد أول أيام األهلة مطلع كل شهر قمريرؤية و تحري التي يمكن فيها

 ي كل دولة... وكل عام وأنتم بخير.ف اإلختصاصجهات بشكل رسمي ترجع إلى 
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