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  الجمعّية الّتونسيّة لعلوم الفـلك

  ھیئة الحسابات الفلكیّة و البھت

  



  

     2الّساعة عند  2017جوان  24ھجرّي بین القمر و الّشمس یوم  1438رمضان یقع اقتران آخر شھر 
یوما أي  29,282118بلغت مّدتھ  قصیر، بعد شھر قمرّي ثانیة حسب التّوقیت الكونيّ  41و  ةقیدق 30و 

  .ةقیدق 58و  اتساع 5ـ من الّشھر القمرّي الوسطّي ب قصرأ

 : تكون لدینا المعطیات التّالیة میقات االقتران عند

 92°  47' 27,3'': للقمر ّصحیحالطّول المكسفّي ال 
  04° 03' 42,5'': للقمر ّصحیحالالمكسفّي  العرض-  
  61' 11,5'': للقمر  المنظر المعدلي األفقياختالف  
 كم 358341,1: بعد القمر عن مركز األرض 
  14,22°:، و نسبة للّشمس  15,18°: الّسرعة القوسیّة الطّولیّة للقمر نسبة للنّجوم  

 52و  10على الّساعة  2017جوان  23،  الّذي سیبلغھ یوم لحضیضحیث أّن القمر قریب من موضع او 
كما كان الحال بالنّسبة للّشھر  ھا،قصامن أ ةستكون قریب سرعتھ القوسیّة نسبة إلى الّشمسفإّن ، دقیقة

  .و ارتقائھ سریعا على األفق في اللّیالي األولى من شھر شّوال حركة القمر سارعتما یؤّدي إلى  ،الفارط

الكرة األرضیّة ھم في وضع و حیث أّن القمر جنوب الّشمس فإّن الّراصدین في النّصف الجنوبّي من  
  .أحسن لرصد ھالل شّوال بالنّسبة الّراصدین في النّصف الّشماليّ 

 بعضمن  ممكنو كما تبیّنھ ھذه الخریطة المرسومة عن طریق برنامج مواقیت دقیقة فإّن رصد الھالل 
البصریّة الفلكیّة، و ھذا الوسائل إلى   ستنادباالذلك ، و 2017جوان  24الّدول العربیّة و اإلسالمیّة مساء 

حینھا ابتداء من جزر المالدیف مرورا بأقصى و یمكن رؤیة الھالل بالوسائل البصریّة  .حسب معیار عودة
  .جنوب الیمن فوسط إفریقیا

و من المرّجح رؤیة الھالل من جنوب مصر و لیبیا و الجزائر و المغرب، بینما تقع تونس إلى الّشمال من  
  .جعل رصده مستحیال من بالدناحّد الّرؤیة ما ی

معیار یالوب و معیار مرصد جنوب إفریقیا، إلى إمكانیّة رصد الھالل كما تشیر المعاییر األخرى، وھي 
 .ابتداء من جزر القمر نحو الغربدي نمن جنوب المحیط الھ 2017جوان  24مساء 

           الّشمس بعد االقتران درجات من 8°وھو میقات وصول القمر إلى بعد (المعیار التّركّي و حسب 
على الّساعة  2017جوان  24یوم " بوالدة الھالل"ننا القول یمكفإنّھ ) و المعروف بمعیار دانجون المحّور

  . توقیت كونيّ دقیقة  35و  14

ما یجعل رصده منھا  ، خاّصة الغربیّة منھاالبلدان اإلسالمیّةمن  العدیداألفق في  فوقالقمر  ھذا یجعلو  
  .باستعمال الوسائل البصریّةبصعوبة و و لكن  ،2017جوان  24ممكنا یوم 



 

  

  

 من جمیع البالد اإلسالمیّة .ھـ 1438شّوال ، سیمكن رصد ھالل  2017جوان  25مساء مساء و في 
 .بسھولة و بالعین المجّردة

 



غروب  بعد ةقیدق 21بمقدار  2017جوان  24مساء محلّیّا في مدینة تونس، فإّن غروب القمر سیكون 
، )دقیقة توقیت محلّيّ  43و  19الّساعة (دقیقة توقیت كونّي  43و  18الّشمس المقّدر غروبھا على الّساعة 

ن ـیـد الّزاوي بـعـبـزد على ذلك أّن ال ،قـفوق األف ةـدرج 2,7اع ـالل على ارتفـا الھـو سیكون حینھ
دقیقة فإّن ارتفاع القمر و قدر المستنیر  و رغم أّن المكث یجوز العشرین، 9,7°الّشمس ھو زھاء و  رـمـالق

 بینما سیكون .باآلالت الفلكیّة البالعین المجّردة و ال  صد الھالل في مساء ذلك الیومرمن  منھ ال یمّكنان
 نحو و ذلك ألّن القمر سیغرب یومھا 2017جوان  25مساء بالعین المجّردة  شّوالھالل  من الّسھل رصد

 .13,3°على األفق عند غروب الّشمس نحو  یكون ارتفاع القمردقیقة بعد الّشمس و س 78

            19الّساعة ( ةقیدق 22 نحو 2017جوان  24مساء أّما بالنّسبة لمّكة المكّرمة، فإّن القمر سیغرب 
         )توقیت مّكة المكّرمة قائقد 9و  19الّساعة (بعد غروب الّشمس ) توقیت مّكة المكّرمة ةقیدق  32و 

 25مساء في ذلك الیوم، بینما یغرب القمر  مستحیالما یجعل رصده درجة  3,3و سیكون حینھا ارتفاع 
 ةدرج  16,2 نحو و سیكون ارتفاع الھالل عند غروب الّشمس دقیقة بعد الّشمس، 82 نحو   2017جوان 

  .ما یمّكن من رصد الھالل بسھولة

 :الخالصة

            الّدول العربیّة بعضیكون ممكنا في سھجرّي  1438شّوال نستنتج مّما ورد ذكره أّن رصد ھالل 
رغم أّن ابتداء من غرب المحیط الھندّي نحو الغرب باتّجاه إفریقیا و  2017جوان  24مساء و اإلسالمیّة 

في تونس فإّن رصده یبقى مستحیال استنادا إلى المعاییر الحسابیّة غروبھ سیكون بعد غروب الّشمس 
دقیقة بعد  22أّما بالنّسبة إلى مّكة المكّرمة فإّن الھالل رغم استحالة رصده یمكث نحو . بھا المعمول

من كّل البالد  2017جوان  25مساء  ممكنةرؤیة الھالل  ستكون بینما .2017جوان  24غروب شمس 
   .اإلسالمیّة و بالعین المجّردة

في أغلب دول إفریقیا بینما من المرّجح إعالن دخولھ  2017جوان  24ھـ مساء  1438لذلك یدخل شّوال 
أّما بالنّسبة لمّكة المكّرمة فإّن تطبیق معیار تقویم أّم القرى . 2017جوان  25في دول شرق آسیا مساء 
جوان  25وافقا لیوم و علیھ فإّن یوم عید الفطر سیكون م. 2017جوان  24یجعل دخول شّوال مساء 

  .لدول شرق آسیا 2017جوان  26بالنّسبة لغرب آسیا و إفریقیا و أوروبّا و أمریكا و یوم  2017

  .حیّات الّسلطات المختّصةمن صالفعلیّا ویبقى قرار دخول ھذا الّشھر  

 سفیان كّمون


