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•  5ھـ عند غروب يوم األحد في مرصد الجمعية بمشاركة 1427 -تم رصد ھالل شھر رمضان المبارك 
دقيقة  15م أي قبل غروب الشمس بـ5:20أشخاص، وقد تمت رؤية الھالل بالعدسة العينية عند الساعة 

وأما بالعين المجردة فقد تم رصده من قبل أحد األشخاص عند الساعة م أي قبل غروب الشمس 5:33
6:0وقد كانت أفضل مشاھدة للھالل عند الساعة . بدقيقتين 5 وقد اختفى الھالل من العين المجردة عند . م

شاھد مقطع فيديو .الساعة 6:17م ومن المنظار عند الساعة 6:23م ولم يكن مطوقاً طوال فترة مراقبته
وأما في الليلة السابقة فقد تمت محاولة رصد ھالل شھر رمضان المبارك - 1427ھـ في مرصد  .للھالل

شخص، وباالستعانة بمنظار الجمعية 35الجمعية بمشاركة أكثر من  (MEAD LX 200 GPS 
وبعد التأكد من دقة توجيه المنظار بتوجيھه نحو كوكب المشتري ونجم السماك الرامح ("10
arcuturcs.  ومع أن الجو كان صافياً بشكل كبير بحيث اختفت الشمس في وقت غروبھا تماماً إال أنه لم

وقد بدأ االستعداد للرصد . يتمكن أحد من رصد الھالل البالمنظار وال بالمناظير المزدوجة أو بالعين المجردة
مع العلم أن راصدين آخرين من على مبنى في بلدة المطيرفي باألحساء لم  .قبل ساعة من غروب الشمس
يتمكنوا من رؤية الھالل بمنظار (MEAD LX 200 GPS 8").  ومجموعة أخرى على طريق الدمام

وأخيراً فإن مجموعة من الراصدين حاولوا رصد . الرياض بمناظير مزدوجة لم يتمكنوا من رؤية الھالل
الھالل في المدينة المنورة ولم يتمكنوا من ذلك حتى بالمناظير المزدوجة وفي جميع تلك المناطق كان الجو 

كذلك تمت محاولة رصد الھالل في الجزائر والمغرب ولم يتم تسجيل رصده. صافياً كما أفاد الراصدون . 
ويعود السبب في عدم زيادة مكث الھالل من يوم آلخر بشكل أقل من المعتاد إلى قرب الھالل من ويعود 

االعتدال (السبب في ذلك إلى قرب القمر من نقطة الكسوف الھابطة باإلضافة إلى نقطة ھبوط الشمس 
ً  18وتتكرر تلك الحالة للقمر كل دورة ساروس ) الخريفي سنة وشھرين تقريبا .

• معلومات إضافية ، أھلة بداية الشھور >> دخول منتدى األھلة

http://www.qasweb.org/Crescent/1427/9/New Crescent of Ramadan 1427.wmv
http://www.qasweb.org/Crescent/1427/9/New Crescent of Ramadan 1427.wmv
http://www.qasweb.org/newcrescents.htm
http://qasweb.org/qasforum/index.php?s=&act=SF&f=4
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• ً  80أكتوبر بمشاركة أكثر من  23ھـ عند غروب يوم االثنين 1427 -تمت محاولة رصد ھالل شھر شوال  شخصا وقد 
كان الجو غائماً جزئياً بحيث تزداد كثافة الغويم عند اآلفاق وخصوصاً من جھة الغرب ولم تكن كثافة الغيوم بحث تحجب 

وھو ما تبين عند توجيه المنظار لنجوم حول كبد السماء مثل . ولكنھا تحجب ضوء األجرام في اآلفاق. ضوء الشمس
النسر الواقع vega فأمكن رصدھا بالمنظار (MEAD LX 200 GPS 10").  وأما النجوم التي في اآلفاق مثل
السماك الرامح arcuturcs إال أنه لم يتمكن أحد من رصد الھالل . وبعد التأكد من دقة توجيه المنظار   .فلم يتم رصده

البالمنظار وال بالمناظير المزدوجة أو بالعين المجردة ربما بشكل أساسي بسبب عدم صفاء الجو باإلضافة إلى قلة مكث 
كذلك أفادت مجموعة أخرى حاولت رصد الھالل بمنظار مشابه في منطقة األحساء وفي منطقة . الھالل بعد الغروب

وأخريين بمناظير مزدوجة في المدينة المنورة بنفس النتيجة . خريص شرق الرياض حيث تم التأكد من ضبط المناظير
الجدير بالذكر . وقد تحدث البعض عن مشاھدة الھالل بالعين المجردة في مناطق قريبة جداً تلك النقاط. ونفس حالة الجو

أنه تم تسجيل رؤية الھالل شكل واضح من أستراليا كما تم إرسال مقطع فيديو للجمعية بذلك من جبل في جبل غرافات
(Mt Gravatt) في مدينة برزبن االسترالية.  .شاھد مقطع فيديو بذلك

• كما أن ھناك حديث عن رؤية الھالل من قبل عدة أفراد في جنوب إيران في مناطق اليبعد أن يكون الجو صافياً جداً فيھا 
فإنه من المؤكد رؤيته وبسھولة ألنه يمكث ساعة و . أكتوبر  24وأما في يوم غد الثالثاء  .بما يساعد فيھا على الرؤية

ً  26كما يصنع زاوية مع الشمس قدرھا . دقائق 9 درجة تقريبا الجدير بالذكر أن الجمعية ليست جزءاً من أي مجلس أو  .
.لجنة شرعية لالستھالل ويمكن للجميع االستفادة العلمية والموضوعية مما تطرحه

• وتبارك الجمعية لجميع المسلمين حلول عيد الفطر المبارك كما نسأل هللا أن يتقبل منھم الصيام والطاعات إنه سميع 
.مجيب

• معلومات إضافية ، أھلة بداية الشھور >> دخول منتدى األھلة

http://www.qasweb.org/Crescent/1427/10/Eid Fitr Moon Sighting_Brisbane 29 Ramadhan 1427.wmv
http://www.qasweb.org/newcrescents.htm
http://qasweb.org/qasforum/index.php?showtopic=4605&st=20


Members of Qatif Astronomy Society

Who have seen the moon 



• تم رصد ھالل شھر ھـ1427شھر ذي القعدة الحرام لھذا العام  عند غروب يوم 
األربعاء شوال 30 حسب تقويم الجمعية (22 م2006نوفمبر   12بمشاركة  (

ولكن بعد عروب الشمس . شخصاً وقد كان الجو غائماً في جميع الجھات
ببنصف ساعة تقريباً أخذت تحدث فرج من الجھة الغربية وفي جھة الھالل 

ولم تستمر رؤية . تحديداً مما مكن من رؤية الھالل بالعين المجردة وبالمنظار
ولم يبدو الھالل . الھالل بشكل متواصل بسبب الغيوم ولكن تم تصوير الھالل

وقد تم تسجيل رؤيته من منطقة . مطوقاً في الفترة التي رصد فيھا حتى بالمنظار
 ً كذلك من العديد من مناطق . األحساء والمدينة بسھولة جداً كما كان متوقعا

فلم تتم عملية رصد الھالل ) شوال 29الثالثاء (وأما في اليوم السابق . العالم
.بسبب انشغال بعض األعضاء وتعذر رؤيته في ذلك اليوم

• معلومات إضافية ، أھلة بداية الشھور >> دخول 
منتدى األھلة

http://www.qasweb.org/newcrescents.htm
http://qasweb.org/qasforum/index.php?showtopic=4605&st=20
http://qasweb.org/qasforum/index.php?showtopic=4605&st=20


Moon Age: 40h.20min
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