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 الدليل الف لكي

، انرمطٓا انفرٌك انثحصً  انجٕدج نهٓانح انشًضٍح حطٕرج عانٍ

تٕطح عانً انجٕدج  5ظار ٔنٍايز تاصرخذاو يُ نًعًم انشًش

أشُاء انكضٕف انكهً نهشًش  رلًٍح فائمح انحضاصٍحٔكايٍرا 

 و يٍ فٕق ْضثح انضهٕو.2006يارس  29ٌٕو 
 

 ه 1439 للعام  الهجري

 البحث العلمًالتعلٌم العالً و وزارة

 المعهد القومً للبحوث الفلكٌة والجٌوفٌزٌقٌة

 القاهرة - حلوان
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 يراجعــــــــح                                                ذادــــــــــإع                     
 

 عثذ انحًٍذ رتاب ْـالل ا.د./                       ٍرجـأتٕعً راشذ ـرٌةـذ غـ/ يحًـا.د.    
 

 انًرفرغ انشًش أصرار فٍزٌاءانًرفرغ                             انشًش أصرار فٍزٌاء        
 

 انشًش ٔانفضاءلضى تحٕز   
                                                          

                     
  ـرافــــإش                                                   

 

 حاذــى حًــذي عــٕدج  ا.د./

        ـــشـرئٍ

 انًعٓذ انمٕيً نهثحٕز انفهكٍح ٔانجٍٕفٍزٌمٍح
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 (189اآلية رقم )–سورة البقرة  
 

                               

                              

 (5اآلية رقم )–سورة يونس  
 

                                      

 (44اآلية رقم )–سورة يس  
 

           

 (5اآلية رقم )–سورة الرحمن  
 

 صـدق اهلل العظـــيم
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 فهرس الدليل
 

رقم  المحتوٌات
 الصفحة

 7 تقدٌم لربٌس المعهد

 9 رؤٌة اآلهلة وحساب التقوٌم الهجري

 7ٔ الهجري ( -المٌالدي  –التقاوٌم: القبطً التقاوٌم ) نبذة عن 

 9ٕ هـ9ٖٗٔالحساب الفلكً للعام الهجري 

 ٖٔ الهجرٌة مٌالد اآلهلة وبداٌات الشهور

 7ٖ أٌام الشهر ( -جداول الحساب -أوجه القمر -البٌان الفلكً -موقع الهالل -شهر المحرم ) خرٌطة السماء بٌان

 ٖٗ أٌام الشهر ( -جداول الحساب -أوجه القمر -البٌان الفلكً -موقع الهالل -شهر صفر ) خرٌطة السماء بٌان

 9ٗ أٌام الشهر ( -جداول الحساب -أوجه القمر -البٌان الفلكً -موقع الهالل -شهر ربٌع األول ) خرٌطة السماء بٌان

 ٘٘ أٌام الشهر ( -اول الحسابجد -أوجه القمر -البٌان الفلكً -موقع الهالل -شهر ربٌع اآلخر ) خرٌطة السماء بٌان

 ٔٙ أٌام الشهر ( -جداول الحساب -أوجه القمر -البٌان الفلكً -موقع الهالل -شهر جمادى األولى ) خرٌطة السماء بٌان

 7ٙ أٌام الشهر ( -جداول الحساب -أوجه القمر -البٌان الفلكً -موقع الهالل -شهر جمادى اآلخرة ) خرٌطة السماء بٌان

 7ٖ أٌام الشهر ( -جداول الحساب -أوجه القمر -البٌان الفلكً -موقع الهالل -شهر رجب ) خرٌطة السماء بٌان

 79 أٌام الشهر ( -جداول الحساب -أوجه القمر -البٌان الفلكً -موقع الهالل -شهر شعبان ) خرٌطة السماء بٌان

                                     5٘ أٌام الشهر ( -جداول الحساب -أوجه القمر -البٌان الفلكً -موقع الهالل -شهر رمضان ) خرٌطة السماء بٌان

 9ٖ أٌام الشهر ( -جداول الحساب -أوجه القمر -البٌان الفلكً -موقع الهالل -شهر شوال ) خرٌطة السماء بٌان

 99 أٌام الشهر ( -جداول الحساب -أوجه القمر -البٌان الفلكً -موقع الهالل -شهر ذو القعدة ) خرٌطة السماء بٌان

 ٘ٓٔ أٌام الشهر ( -جداول الحساب -أوجه القمر -البٌان الفلكً -موقع الهالل -شهر ذو الحجة ) خرٌطة السماء بٌان

 ٖٔٔ العربٌة مصرجمهورٌة األعٌاد والمناسبات فً 

 ٘ٔٔ المواسم اإلسالمٌة

 9ٔٔ مواقٌت الصالة

 ٕٕٔ اتجاه القبلة وفروق التوقٌت

 7ٕٔ بداٌات وأطوال الفصول ( -فصول السنة ) تعرٌؾ

 ٖٖٔ توارٌخ وأوقات الرؤٌة ( -رؤٌة الكواكب ) النظام الشمسً

 9ٖٔ تعرٌفات ومصطلحات فلكٌة

 9ٗٔ الظواهر الفلكٌة

 ٔٙٔ القمرٌة كضوابط للتقوٌم الهجريالكسوفات الشمسٌة والخسوفات 

 9ٙٔ األطلس الفلكً
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 تقدٌم
 

 

م علللى تقللدٌم 9ٖٓٔعللام فللً ٌعمللل المعهللد القللومً للبحللوث الفلكٌللة والجٌوفٌزٌقٌللة منللـذ  نشــابللـه 

المعهد. ومن هذه  لمجــاالت العلمٌة التً ٌضطلع بهافً ا الخدمـات للمجتمع من خــالل التطبٌقــات العملٌــة

المجللاالت عمللل الحسللابات الفلكٌللة لتحدٌللد مواقٌللت الصللالة وبداٌـللـات الشللهور العربٌللة ومواقٌـللـت الصـللـوم 

 والمواسم الدٌنٌة والحـج.

هللللـ الموافللللـق العللللـام المللللٌالدي 9ٖٗٔنلللله لٌسللللعدنً أن أقللللدم الللللدلٌل الفلكللللً للعللللام الهجللللري  و

 ،السماء لكل ٌوم من أٌام استطالع رؤٌة هالل األشهر الهجرٌةم. وٌشتمل الدلٌل على منظر 5ٕٔٓ/7ٕٔٓ

التً قد تظهر فً هذا الٌوم من الشهر عنلد  ،موضحاً علٌها موقع الهالل بالنسبة للشمس والكواكب األخرى

بٌانلات علن اتجاهلات القبللة فلً دول العلالم  ، باإلضلافة  للى ذلل  ، ؼروب الشمس. وٌتضلمن اللدلٌل الفلكلً

ا امعجمً ا الة فً مدٌنة القاهرة. كما ٌتضمن أٌضً ومواقٌت الص ًٌ المصلطلحات الفلكٌلة ٌشرح معنلى بعل   فلك

بٌانات عن بع  الظواهر الفلكٌة مثلل اقتلران الكواكلب والكسلوفات الشمسلٌة والخسلوفات ختصار وكذل  با

 الخ. …القمرٌة

الجمهلور وهلواة الفلل   اهتملامعلى  هـ 9ٖٗٔالدلٌل الفلكً للعام الهجري ٌحوزواألمل كبٌر فً أن 

 والمعاونة على نشر الوعً العلمً فً أحد المجاالت الهامة المرتبطة بمناحً الحٌاة المختلفة.

أن نلذكر بكلل  هلـ 9ٖٗٔللعلام الهجلريٌفوتنً ونحن بصدد  صدار هذا العدد ملن اللدلٌل الفلكلً  وال

العرفان والتقدٌر الراحل األستاذ الدكتور عبدالفتاح عبدالعال جالل ربٌس المعهد السابق وصاحب فكلرة هلذا 

  صداره لسنوات عدٌدة فندعوا هللا أن ٌتؽمده بواسع رحمته وأن ٌسكنه فسٌح جناته.  ىالدلٌل والمشرؾ عل

 ،،،،وباهلل التوفٌــــــــق،،،

 

 حاذــى حًــذي عــٕدج ا.د./                                                                 

 ســــــــــربٌ                                                  أ

 المعهد القومً للبحوث الفلكٌة والجٌوفٌزٌقٌة                                                                
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 هلحألسؤَح ا
وحساب الرقىَن 

 الهجشٌ
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 هلة وحساب التقوٌم الهجريرؤٌة األ
 

 9ٖٓٔفً عام   دأب المعهد القومً للبحوث الفلكٌة والجٌوفٌزٌقٌة )مرصد حلوان سابقاً( منذ  نشابه

ومعتقداته الدٌنٌة، باإلضافة على خدمة المجتمع المصري فً بع  األمور التً تتعلق بحٌاته المعٌشٌة م 

 لى نشر الوعً الثقافً فً المجاالت الفلكٌة التً تقع فً  طار التخصصات العلمٌة للمعهد مثل أرصاد 

الشمس والكواكب وأقمارها والسدم والمجرات والمذنبات واألقمار الصناعٌة واألجرام السماوٌة األخرى 

بما لدٌه من تكنولوجٌات  ةالمعهد منذ  نشابه كبٌت خبربصفة عامة. وخالل المابة عام السابقة، شار  

للرصد الفلكً فً تتبع الظواهر الفلكٌة مثل الكسوفات الشمسٌة والخسوفات القمرٌة وعبور كوكبً عطارد 

عن الشعوذة والدجل وبع   الجمهور بحقٌقة هذه الظواهر بعٌدً والزهرة لقرص الشمس، وتعرٌؾ ا

. وللمعهد  نجازات خالدة فً هذه المجاالت منها رصد مذنب هالً فً عامً المعتقدات التارٌخٌة الخاطبة

م كإسهام من المعهد فً استكشاؾ هذا الكوكب الذي 9ٖٓٔم ورصد كوكب بلوتو فً عام 95ٙٔ ،9ٔٓٔ

بالسودان الخرطوم  مدٌنةٌقع فً الطرؾ القصً لمجموعتنا الشمسٌة وكذل  رصد الكسوؾ الكلً للشمس ب

م من مدٌنة السلوم بجمهورٌة مصر ٕٙٓٓالكسوؾ الكلً للشمس فً عام كذل  و ، م9ٕ٘ٔفً عام 

ٌزٌد عشرة أضعاؾ  باتساع الهالة الشمسٌةحٌث تم تصوٌر  مع نخبة من علماءالعالم البارزٌنالعربٌة 

 .م9ٕ٘ٔعام المسجل فً تساعاال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و تانخرطٕو1952طٕرج انٓانح انشًضٍح ٔانطٍف انشًضً نهكضٕف انكهً 
 

 و تانضهٕو2006طٕرج انخاذى انًاصً ٔانٓانح انشًضٍح نهكضٕف انكهً 
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وتلليتً رؤٌللة الهللالل الجدٌللد كيسللاس لحسللاب وتحدٌللد بللداٌات الشللهور الهجرٌللة فللً مقدمللة المهللام 

الخدمٌة للمعهد، حٌث ٌقوم المعهد بإجراء الحسابات الفلكٌة الالزمة لتحدٌد  مكانٌة رؤٌة الهالل الجدٌد بعلد 

 :الشرٌؾ  من كل شهر هجري ) ٌوم الرؤٌة (. فلقد جاء فً الحدٌث النبوي 9ٕؼروب شمس ٌوم 

 ( ٌوماً  علٌكم فيكملوا العدة ثالثٌن م  ن ؼ  إشرون لٌلة فال تصوموا حتى تروه ف) الشهر تسع وع

 علٌكم فاقدروا له ( م  ن ؼ  إوفً حدٌث ؼٌره ) ال تصوموا حتى تروا الهالل وال تفطروا حتى تروه ف

 علٌكم فاقدروا له (. م  ن ؼ  إ) صوموا لرؤٌته وأفطروا لرؤٌته فوفً حدٌث آخر 

هذه الحسابات تتطللب  ثبلات وقلابع فلكٌلة معٌنلة للتيكلد ملن والدة الهلالل الجدٌلد. ملن هلذه العواملل 

حساب وقت االقتران بٌن الشمس والقمر واألر ، بمعنى اجتماع الشمس والقمر فلً اتجلاه واحلد بالنسلبة 

  ٌصللعب تحدٌللد حالللة االقتللران باألرصللاد لللضر  وٌكللون القمللر محاقللاً فللً هللذا الوضللع بطبٌعللة الحللال. لللذل

 العملٌة ولكن ٌمكن تحدٌدها وبدقة كبٌرة بواسطة الحساب الفلكً.

فتلرة ملن حلدوث  بعلد  ن رؤٌة الهالل الجدٌد من أصعب األرصاد الفلكٌة قاطبة. فالهالل الجدٌد ٌولد

من قرص الشمس وقد كون موضعه على صفحة السماء بالقرب ٌوبذل   ساعة ٙٔ-ٙتتراوح بٌن االقتران 

تطمسه الشمس كما تطمس النجوم نهاراً وتستحٌل رؤٌته فً هذه الحالة. ولكن علٌنا أن ننتظر حتى تؽلرب 

لفترة زمنٌة كافٌة لتتبعه ورصده قبل ؼروبله. وملن هنلا  اعن الهالل الجدٌد  ذا كان موجودً الشمس ونبحث 

أهمٌة الحساب الفلكً لالستعداد لعملٌة الرؤٌة، حٌث ٌتم حساب فترة بقاء الهالل أو مكثه على صفحة  ًتيت

) ٌلوم الرؤٌلة( وكلذل  اإلحلداثٌات الفلكٌلة لموقلع الهلالل الجدٌلد بالنسلبة  9ٕالسماء بعد ؼروب شمس ٌوم 

ها بالنسبة لقلرص الشلمس لقرص الشمس حتى ٌركز المشاهد فقط على الناحٌة التً ٌتوقع ظهور الهالل فٌ

 وبذل  ال ٌضٌع الوقت سدى فً البحث عن الهالل فً اتجاهات خاطبة. ؛ أثناء الؽروب

، تعتمللد   ن مشلاهدة الهللالل بلالعٌن المجللردة أو باسلتخدام وسللابل مسللاعدة للعلٌن، مثللل المنظلار الفلكللً     

مس بفترة زمنٌلة كافٌلة لرصلده بعلد ، أولهما هو مٌالد الهالل قبل ؼروب الش أساساً على شرطٌن أساسٌٌن

، وهللذا األمللر ٌتحللدد وبدقللة كافٌللة عللن طرٌللق الحسللاب الفلكللً. وثانٌهمللا هللو  ؼروبهللا ٌللوم تحللري الهللالل

السللطوع النسللبً للهللالل الجدٌللد مقارنللة بلمعللان شللفق السللماء، الللذي ٌللنجم عللن تشللتت ضللوء الشللمس بعللد 

بالنسبة لضلوء الشلفق، عندبلذ ٌؽملره  االجدٌد باهتً  . فإذا كان الهالل ؼروبها بواسطة الؽالؾ الجوي لضر

، أي أن سطوع الهالل ٌفوق ضوء الشفق تسهل رؤٌة  ، أما  ذا حدث العكس ضوء الشفق وتستحٌل رؤٌته

الهالل فً هذه الحاللة. وقلد ٌتسلاوى سلطوع الهلالل ملع ضلوء الشلفق وتصلعب الرؤٌلة أٌضلاً لهلذا السلبب. 

فً ٌوم الرؤٌلة، ولكنهلا  طع بوجود الهالل فوق األفق عند ؼروب الشمسولذل  فان الحسابات الفلكٌة قد تق

ومللدى تيثرهللا بللالعوالق  ةـللـال تضللمن رؤٌللة الهللالل لعوامللل جوٌللة فٌزٌابٌللة بحتللة مثللل شللفافٌة الكتللل الهوابٌ

، ٌتحلتم رصلد الهلالل ملن أملاكن  الجوٌة مثل األتربة واألدخنة واألبخرة. ولإلقالل من هذه العوامل المعوقلة

 مرتفعة وبعٌدة عن مصادر التلوث الجوي والضوبً.
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، تناول علملاء المعهلد مشلكلة رؤٌلة األهللة  ، الذي ٌربو على مابة عام وعبر تارٌخ المعهد الطوٌل

وتم تطوٌر موازٌن حسابٌة وطرق الرصد ألثبات رؤٌة الهلالل الجدٌلد عللى 

، أمكلن تطلوٌر  راسخة. ومن خالل الدعم المستمر ملن الدوللةأسس علمٌة 

تكنولوجٌللات الرصللد الفلكللً تباعللاً لمواكبللة التقللدم العلمللً فللً هللذا المجللال، 

( شللهرة عالمٌللة خاصللة،لما  ) مرصللد حلللوان سللابقاً   حٌللث اكتسللب المعهللد

ٌتمتللع بلله منللام مصللر مللن صللفاء واسللتقرار، ٌسللاعد علللى  جللراء األرصللاد 

 ملموسة ووفرة كبٌرة.الفلكٌة بدقة 

فلقد زود المرصلد اللذي كلان مقاملاً بمٌلدان الرصلد خانلة بالعباسلٌة بمنظلار 

م ثلم 57ٕٔسم ( تلم تثبٌتله فلً علام  ٕ٘بوصة )  ٓٔعدسً قطر شٌبٌته 

م حٌللث زود 9ٓٔٔ – 599ٔنقللل هللذا المرصللد  لللى حلللوان خللالل الفتللرة 

 ٌٖٓسلٌة م بمنظلار علاكس قطلر مرآتله الرب9ٓ٘ٔمرصد حللوان فلً علام 

 …سم ( كان ٌعتبر آنذا  واحداً من المناظٌر الكبٌرة فً العالم  7٘)  بوصة

والثانً فً مرصد حلوان والثالث  امبرٌدج بانجلتراأحدها ركب فً جامعة ك

م تلم 9ٙٗٔ – 9ٙٔٔفً جنلوب أفرٌقٌلا والرابلع باسلترالٌا. وخلالل الفتلرة 

ٌة وهو من النوع العلاكس االنتهاء من  قامة وتشؽٌل المنظار الكبٌر بالقطام

م (. ولقد بدأت فكرة هذا المنظار  55,ٔبوصة )  7ٗوقطر مرآته الربٌسٌة 

 ولكن تم تنفٌذه بعد ثورة ٌولٌو المجٌدة. م 9ٗ5ٔفً عام 

 

 

 

 أطٕار انمًر يٍ انًٍالد حرى انًحاق
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( بحللوان اللذي ٌسلتخدم فلً أرصلاد الشلمس  سلم ٘ٔم تم  قامة منظار الكودٌله ) 9ٙٗٔوفً عام 

والظللواهر الفلكٌللة الطاربللة بمللا فللً ذللل  متابعللة أوجلله القمللر خللالل الشللهر 

القمللري مللن وقللت آلخللر  ذا لللزم األمللر. هللذا باإلضللافة  لللى بعلل  المنللاظٌر 

المحمولة الصؽٌرة نسبٌاً والتً تستخدم فً األرصاد الفلكٌة الحقلٌة بما فً 

الجدٌد ملن أملاكن صلالحة لهلذا الؽلر  تتمٌلز بصلفاء ذل  استطالع الهالل 

 الجو وبعدها عن مصادر التلوث الجوي.

ولقد تبنى المعهد برامج بحثٌة وثقافٌة و عالمٌة للتصلدي للبلبللة التلً      

م اإلسلالمً، كملا شلار  علملاء لتحدث عادة الختالؾ نتابج الرؤٌلة فلً العلا

إلقلٌمٌللة التللً عقللدت لبحللث المعهللد فللً النللدوات والمللؤتمرات المحلٌللة وا

المشاكل العلمٌة لرؤٌة األهلة وتحدٌلد بلداٌات األشلهر الهجرٌلة عللى أسلس 

علمٌة موحدة فً األقطار اإلسلالمٌة شلرقاً وؼربلاً سلعٌاً  للى الوصلول  للى تقلوٌم هجلري موحلد. وملن هلذه 

 ٖفبراٌلر وحتلى  ٙٔن اللقاءات ، مؤتمر توحٌد أوابل الشهور الهجرٌة اللذي عقلد بالكوٌلت خلالل الفتلرة مل

م،ومن المؤتمرات الهامة التلً عقلدت حلول موضلوع  ثبلات رؤٌلة األهللة وتحدٌلد أوابلل 97ٖٔمارس عام 

 ٖٓوحتى  7ٕنبول خالل الفترة  من طالشهور الهجرٌة وعمل تقوٌم هجري موحد، المؤتمر الذي عقد باس

اذها فى هذه اللقاءات، أن رؤٌة الهالل م ، ومن القرارات والتوصٌات الهامة التً تم اتخ975ٔنوفمبر عام 

 ذا تعلذرت الرؤٌلة ٌجلوز  ه، كملا أنل هً األصل بشرط آال تتمكن منها التهم ومنها مخالفتها للحسلاب الفلكلً

هذه اللقاءات التلً شلار  المعهلد فٌهلا بوفلد كبٌلر هلً  مناالعتماد على الحساب الفلكً الموثوق به. وكان 

فبراٌلر وحتلى أول ملارس  ٌٕات الفلكٌة التً عقدت بالكوٌت خالل الفتلرة ملن ندوة األهلة والمواقٌت والتقن

 هـ.9ٓٗٔرجب  ٖٕ – ٕٔم الموافق 959ٔعام 

والمعهد هو الجهة الوحٌدة على مستوى العالم الذي قلام خلالل النصلؾ األخٌلر ملن القلرن العشلرٌن 

ٌر الخصابص البصلرٌة للكتلل الهوابٌلة بإدخال التقنٌات الفوتومترٌة لدراسة الهالل الجدٌد ومدى تؽٌرها بتؽ

فً بع  المواقع الجؽرافٌة المختلفة. حٌث تركزت هذه األبحاث المتخصصة فً تحدٌلد قٌلاس لمعلان شلفق 

المساء ومقارنته بسطوع الهالل عند أطوار وأعمار و حلداثٌات فلكٌلة مختلفلة وذلل  ملن خلالل حلزم طٌفٌلة 

كرنلا آنفلاً قلد تسلهل أو تصلعب أو ربملا تسلتحٌل رؤٌلة الهلالل تقع فً نطاق حساسٌة العٌن البشرٌة. فكما ذ

نلاًء عللى نتلابج هلذه األبحلاث تلم بالجدٌد طبقاً للفلارق بلٌن سلطوعه ولمعلان الشلفق بعلد ؼلروب الشلمس. و

السلابقة التلً توصلل  لٌهلا  لمعلاٌٌرفوتومترٌلة إلمكانٌلة رؤٌلة الهلالل الجدٌلد و رجلاع بعل  ا معلاٌٌرتحدٌد 

 ب والمسلمٌن لهذه المعاٌٌر الحدٌثة.األقدمون من العر
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 انكضٕف انشًضً

 ٌعثر لرص انشًش لثم ٔالدج انٓالل انجذٌذ فرطح نرطذ انًحاق ٔانمًر

 

 

 

 

 

 

 

ولقد تم ربط رؤٌة الهالل ببع  الحقابق الفلكٌة الثابتة مثلل ظلواهر الكسلوؾ الشمسلً والخسلوؾ 

القمري واستخدمت هذه الظواهر كضلوابط لبلداٌات ومنتصلؾ األشلهر الهجرٌلة. فالكسلوؾ الشمسلً ٌحلدث 

وضلع بداٌة الشهر القمري، وتكلون الشلمس والقملر واألر  فلً عند عندما ٌكون القمر فً مركز المحاق 

االقتللران التللام، أي أن مراكللز األجللرام الثالثللة تكللون علللى اسللتقامة واحللدة. بللل أن الكسللوفات الشمسللٌة هللً 

الفرصة الوحٌدة التً تتٌح رؤٌة المحاق وهو ٌعبر قرص الشمس وتظلم السماء وتعود الطٌور  لى أوكارها 

الدة الهللالل الجدٌللد تلليتى عنللدما ٌحجللب المحللاق قللرص الشللمس كلٌللة فللى حالللة الكسللوؾ الكلللى. فكمللا أن و

مباشرة بعد حدوث االقتران، فإن حدوث الكسوؾ الشمسً، الذي هلو بمثابلة اقتلران تلام ٌبشلر بقلرب والدة 

الهللالل الجدٌللد . وٌمكللن القللول انلله ال رؤٌللة للهللالل الجدٌللد قبللل حللدوث االقتللران أو قبللل حللدوث الكسللوؾ 

 الشمسً. 

 

 

 

 

ومن الناحٌة األخرى ٌحلدث الخسلوؾ القملري عنلدما ٌكلون القملر بلدرات فلً منتصلؾ الشلهر الهجلري،      

الشللهر الهجللري  ذا كانللت البداٌللة لهللذا  وهللذا ٌعنللى أن توقٌللت الخسللوؾ القمللري ٌتوافللق عللادة مللع منتصللؾ

الشللهر قللد تللم تحدٌللدها بالدقللة الكافٌللة التللً ترتكللز  لللى األسللس العلمٌللة. وفللى هللذا الصللدد تللم  جللراء بعلل  

األرصاد باستخدام المنظار الشمسً بحلوان لمتابعة اكتمال القمر بدرات فى منتصؾ الشلهر القملري ومقارنلة 

 الفلكٌة لتحدٌد وقت اكتمال البدر.النتابج العملٌة بنتابج الحسابات 

 

 

 

 

 انخضٕف انمًري 

 عاليح عهى يُرظف انشٓر انمًري حٍس ذكرًم اصرذارج انثذر

ذرثع اكرًال انثذر تٕاصطح انًُظار انشًضً 

 تحهٕاٌ
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وكللان لللربط  ثبللات رؤٌللة الهللالل بللبع  الحقللابق الفلكٌللة الثابتللة مثللل ظللواهر الكسللوؾ الشمسللً 

والخسوؾ القمري وكذل  ظلاهرة اكتملال البلدر، بجانلب نجلاح المعهلد فلً تتبلع هلذه الظلواهر ورصلدها فلً 

ل اجمهور ورجال الشرع عن ذلل ، ملردودً  عالم الالتوارٌخ واألوقات التً تحددها الحسابات الفلكٌة و ًٌ  ا ٌجاب

أشاع الثقة فلً الحسلاب الفلكلً واألرصلاد العلمٌلة حٌلث اعتبلرت الرؤٌلة التلً ال تتفلق ملع الحسلاب الفلكلً 

الموثوق به بمثابة الرؤٌة المردودة التلً تتملل  منهلا اللتهم. هلذا بجانلب التعلاون الوثٌلق بلٌن المعهلد ودار 

ة الذي أدى أٌضاً  لى تطوٌر لجان استطالع الهالل بحٌث تشتمل على متخصصٌن لهم دراٌلة اإلفتاء المصرٌ

باألرصاد الفلكٌة وكذل  اختٌار مواقع لرصد الهالل الجدٌد صالحة لهذا الؽر  من ناحٌة توفر صلفاء الجلو 

على  رسال تقارٌر شهرٌة عن  هنشاب . ولقد داوم المعهد منذ يها عن مصادر التلوث البٌبً والجوعدبها وب  

رؤٌة الهلالل باسلتخدام المنلاظٌر  يإلفتاء المصرٌة والمشاركة فى تحرظروؾ رؤٌة الهالل الجدٌد  لى دار ا

الثابتة والمحمولة من عدة مواقلع مختلارة لهلذا الؽلر  و رسلال تقلارٌر الرؤٌلة  للى فضلٌلة المفتلى التخلاذ 

لهجللري الجدٌللد ، وذللل  بالتنسللٌق مللع دور القضللاء الشللرعً القللرار الشللرعً المناسللب نحللو بداٌللة الشللهر ا

 بالعالم العربى.

هو بمثابة تطوٌر تلم  يم والذ995ٔهـ / 9ٔٗٔداره فى عام ، الذي بدأ  ص وجاء الدلٌل الفلكً للمعهد     

بمثابللة تتللوٌج  م ،95ٗٔهللـ/ ٘ٓٗٔ جللراؤه لنشللرة الحسللاب الفلكللً التللً جللرى  صللدارها ابتللداًء مللن عللام 

هذا المجال، حٌث ٌتضمن الدلٌل بٌانات تفصٌلٌة عن ظروؾ رؤٌة  الهالل الجدٌد فلً  ًات المعهد فلمجهود

بلداً عربٌاً و سالمٌاً باإلضافة  لى بع  العواصم الؽربٌة، وبٌانات عن أوجله القملر فلً مدٌنلة القلاهرة  5ٖ

  الكواكب والنجوم مع خرابط توضح موقع وشكل الهالل على صفحة السماء بالنسبة لقرص الشمس وبع

الالمعللة القرٌبللة منلله، خللرابط وبٌانللات عللن الكسللوفات الشمسللٌة  والخسللوفات القمرٌللة ونبللذة عللن التقللاوٌم 

المختلفة وشرح للفصول األربعة مع جدول ٌوضح بداٌاتها وأطوالها ومواقٌلت الصلالة فلى مدٌنلة القلاهرة ، 

سوبة بلالطرق الفلكٌلة الحدٌثلة وخرٌطلة توضلح هلذه الظواهر الفلكٌة الطاربة واتجاهات القبلة فى العالم مح

 االتجاهات.

وتجدر اإلشارة  لى أنله حتلى اآلن ال تلزال رؤٌلة الهلالل الجدٌلد وهلو فلً المهلد ملن األرصلاد الفلكٌلة      

الصعبة التً تستعصً عللى الراصلدٌن فلً جمٌلع أنحلاء العلالم. وقلد ٌتطللب األملر  للى اسلتخدام الوسلابل 

ة الهالل الجدٌد عند مسافات ؾ تساعد على تجنب التيثٌر المعوق لجو األر  على رؤٌالفضابٌة التً سو

صؽٌرة بالنسبة لقرص الشلمس. وهلذا ملا أثبتتله األبحلاث الحدٌثلة التلً أفلادت بلين الهلالل الجدٌلد  ةقوسٌ

ٌمكن رؤٌته بواسطة األقمار الصناعٌة على بعد درجتٌن قوسٌتٌن من قرص الشمس فً حلٌن تصلل هلذه 

درجة إلمكانٌة الرؤٌة على سطح األر ، وهذا ما ٌجعل رؤٌة الهلالل صلعبة فلً معظلم  ٘.7زاوٌة  لى ال

األحوال وال تتحقق الرؤٌة  ال بعد فوات ٌوم أو ٌلومٌن عللى األقلل ملن لحظلة الملٌالد، وبلذل  تكلون بداٌلة 

خراً مشلروعاً تقلدم بله الشهر الهجري فً الؽالب مشوبة بعدم الدقة. ولقلد تبنلت دار اإلفتلاء المصلرٌة ملؤ
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بعلل  الفلكٌللٌن لرصللد الهللالل الجدٌللد باسللتخدام األقمللار الصللناعٌة. وٌشللار  المعهللد فللً اللجللان العلمٌللة 

 والشرعٌة المخولة إلطالق هذا المشروع  لى حٌز التنفٌذ.

 ،،،،،،، وهللا ولً التوفٌــــــق
                                                                               

 ا.د./ عبد الفتاح عبد العال جالل                                                              

 سبق(ألللبحوث الفلكٌة والجٌوفٌزٌقٌة ا القومً)ربٌس المعهد                                     
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 الرقاوَن
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 زج عي الرقاوَنـًث
 
 

سخر هللا األر  والسماء لخدمة اإلنسان ، فزخرت السلماء بلاألجرام السلماوٌة التلً ٌمكلن دراسلة 

الوقت من خالل حركتها وذل  لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم )الشمس( والكواكب واألقمار.ومن خالل 

دٌد التقوٌم) تقوٌم هً متابعة ورصد حركة هذه األجرام وحسابها اتخذ اإلنسان منذ القدم هذه الحسابات لتح

أي أول ٌوم من الشهر ( . ولقد اتخذت شعوب كثٌلرة تقلاوٌم  calendarالترجمة العربٌة للكلمة الالتٌنٌة 

 -خاصة بها ومن أمثلة هذه التقاوٌم :

 القبطً (–التقوٌم المصري )الفرعونً  -ٔ

  الجرٌجورى ( -التقوٌم المٌالدي )الٌولٌانى -ٕ

 التقوٌم العبري                              -ٖ

 التقوٌم السرٌانً                             -ٗ  

 التقوٌم الرومانً                           -٘  

                                                            التقوٌم الفارسً      -ٙ  

 التقوٌم اإلؼرٌقً -7   

 لتقوٌم البابلً   ا -5  

 التقوٌم الهجري          -9   

ٌمكن  جمالهلا عموملاً فلً  ها الدقٌقة عن بعضها البع   ال أنن اختلفت فً خصابصه وهذه التقاوٌم و      

نوعٌن ربٌسٌٌن أحدهما شمسً أساسه دوران األر  حول الشمس ، واآلخلر قملري أساسله دوران القملر 

.وسلوؾ نشلرح بشلًء ملن التفصلٌل  ، وثالث مختلط ٌجمع بٌن التقوٌمٌن الشمسلً والقملري حول األر 

مالمح النوع األول ممثالً فً تقوٌمٌن أحدهما هو التقوٌم القبطلً باعتبلاره التقلوٌم الرسلمً لطابفلة األقبلاط 

مصللر للله فللً األرثللوذكس المعتمللد حتللى الٌللوم فللً عبللاداتهم ومناسللباتهم الدٌنٌللة وكللذل  السللتخدام فالحللً 

قتصلادٌة فلً ا لشلٌوعه فلً الحٌلاة المدنٌلة واالتقلوٌم الملٌالدي )الجرٌجلورى( نظلرً والثانً هلو ال، الزراعة 

 معظم دول العالم.

أما النوع الثانً من أنواع التقاوٌم فهو قمري وسنوضحه ممثال فً التقوٌم الهجري لما لله ملن أهمٌلة      

 تهم ومناسباتهم الدٌنٌة .خاصة فً حٌاة المسلمٌن بالنسبة لعبادا

 الرقىَن القثطٍ

 
سكان مصر بوجه علام منلذ العصلور الفرعونٌلة  ىط ) أو القبط ( فً األصل ٌطلق علكان لقب األقبا

وقد عرفوا بهذا االسم نسبة  للى مدٌنلة جلٌط )جبٌتٌلو ( عاصلمة مقاطعلة نتلروى بصلعٌد مصلر والمعروفلة 
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المسلمون مصر عرؾ سكانها بالقبط تجاوباً ملع اللقلب الشلابع لمصلر حالٌاً باسم قفط . وعندما فتح العرب 

آنللذا . ولمللا كللان المصللرٌون حٌنبللذ ٌعتنقللون الدٌانللة المسللٌحٌة فقللد أصللبح لقللب القللبط خاصللاً بمللن ٌعتنللق 

ي عللى أسلاس حتفظ األقباط بالنظام الفرعلونً للتقلوٌم المصلراٌة من المصرٌٌن دون ؼٌرهم . وقد المسٌح

كل منها ثالثون ٌوماً ٌلحق بها أٌام النسًء وعددها خمسة أٌام فً  اثنى عشر شهرً ذات اإل السنة الشمسٌة

ولتحدٌللد السللنٌن الكبٌسللة قسللمت السللنٌن القبطٌللة  لللى . السللنٌن البسللٌطة وسللتة أٌللام فللً السللنٌن الكبٌسللة 

، 9ٔ، ٘ٔ، ٔٔ ،7، ٖ) وتعتبر السنوات التً ٌكون أرقام اآلحاد والعشرات فٌها، سنة 5ٕوحدات كل منها 

علداها تعتبلر سلنوات بسلٌطة  أٌلام وملاٙ( فً كل وحدة سنوات كبٌسة مقدار النسًء فً كل منها 7ٕ، ٖٕ

مدة النسًء فً كل منها خمسة أٌام . هذا ولم ٌيخذ التقلوٌم القبطلً بتصلحٌح التقلوٌم الجرٌجلورى للتقلوٌم 

دٌسلمبر فلً التقلوٌم الجرٌجلورى ( ٕ٘طً )ٌناٌر فً التقوٌم القب 7المٌالدي مما جعل مٌالد المسٌح ٌوافق 

كما احتفظ التقوٌم القبطً بيسماء الشهور القدٌمة التً عرؾ بهلا التقلوٌم الفرعلونً منلذ األسلرة الخامسلة 

 -والعشرٌن فً عهد االحتالل الفارسً لمصر وهذه األشهر هً :

 ( بوؤنةٓٔ)     ( برمهات      7(كٌه              )ٗ( توت       )ٔ)                  

 ( أبٌبٔٔ( برمودة           )5( طوبة            )٘( بابه        )ٕ)                  

 ( مسرىٕٔ)      ( بشنس      9( أمشٌر           )ٙ( هاتور      )ٖ)                 

تى الٌوم . ومما هو جدٌر مصر حهذا وٌعتبر التقوٌم القبطً التارٌخ الدٌنً الرسمً لطابفة األقباط فً      

 اداٌة للتقوٌم القبطً وذل  تخلٌدً عتبر تارٌخ والٌة اإلمبراطور الرومانً دقلدٌانوس حكم مصر بانه أبالذكر 

ورفضهم تيلٌهه وعبادته لشهداء األقباط الذي نكل بهم ذل  اإلمبراطور الوثنً لتمسكهم بعقٌدتهم المسٌحٌة 

الرهٌب فقد أطلقوا علٌه "عصر الشلهداء " وعرفلوا تقلوٌمهم القبطلً بتقلوٌم  لهذا العهد الدموي ا. وتخلٌدً 

مٌالدٌلة 5ٕٗأؼسلطس ملن علام 9ٕبداٌلة التقلوٌم القبطلً  عللى هلذا األسلاس بٌلوم  تالشهداء . وقد تحدد

وٌقابل أول توت من ذل  التقوٌم . وبعد عدة تصحٌحات فلً التقلوٌم الملٌالدي فلً منتصلؾ القلرن السلادس 

 سبتمبر ٌقابل بداٌة السنة القبطٌة. ٔٔعشر صار 
 

 الرقىَن الوُالدٌ ) الجشَجىسي (
 

ه. فالسللنة بللالللذي خطللي الٌعتبللر هللذا التقللوٌم فللً الحقٌقللة تعللدٌالً للتقللوٌم الٌولٌللانً بقصللد  صللالح 

ٌوملاً. فلاألولى تزٌلد عللى الثانٌلة  ٕٕٕٗ,ٌٖ٘ٙوماً فً حٌن أن السنة الشمسٌة تبللػ  ٕ٘,ٖ٘ٙالٌولٌانٌة 

أ دثانٌة. وبتوالً السنٌن ٌزداد هذا الفرق فال ٌتفق مب ٗٔدقٌقة و  ٔٔمن الٌوم أي بنحو  75ٓٓ,ٓبمقدار 

قتهلا. ولقلد ٌالسنة المدنٌة مع مبدأ السنة الشمسٌة وتصبح مواعٌد الفصول فً السنة المدنٌة على ؼٌلر حق

 ٕٖ٘ار الكنٌسللة فللً سللنة اتضلح خطللورة هللذا الخطللي عنللدما أمراإلمبراطورقسللطنطٌن بعقللد مجمللع مللن أحبلل

عتلدال الربٌعلً فلً وفلً هلذه السلنة وقلع اال ، د األعٌلادمٌالدٌة لتنظٌم بع  الشبون الدٌنٌة وتحدٌد مواعٌ
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بابلا الفاتٌكلان أن الثاللث عشلر  يالحظ البابا جرٌجور 5ٕ٘ٔوفً سنة مارس وفق النتٌجة الٌولٌانٌة.  ٕٔ

حسلب النتٌجلة الٌولٌانٌلة أي أن هنلا   مارس ٕٔولٌس  مارس ٔٔعتدال الربٌعً الحقٌقً وقع فً ٌوم اال

.ولهللذا اسللتدعى البابللا جرٌجللورى الثالللث 5ٕ٘ٔ،  ٕٖ٘خطللي بلللػ عشللرة أٌللام فللً الفتللرة مللابٌن سللنتً 

بللإجراء التعللدٌلٌن  وعهللد  لٌلله مهمللة تصللحٌح هللذا الخطللي. قللام الراهللب كرٌسللتوفر عشللرالراهب كرٌسللتوفر

 اآلتٌٌن:

 75ٓٓ,ٓ×ٓٓٗسلنة ) ٓٓٗالٌولٌانٌة والشمسٌة فوجده ٌبلػ نحو ثالثة أٌام كل حسب الخطي بٌن السنتٌن 

ولهللذا ، واألٌللام الثالثللة هللً زٌللادة السللنٌن الٌولٌانٌللة علللى السللنٌن الشمسللٌة فللً هللذه الفتللرة  ٕٔ,ٖ= ( 

كلان منهلا  ال ملا   باعتبلار السلنٌن المبوٌلة بسلٌطة سنة وذل ٓٓٗقرركرٌستوفر أن ٌستقطع ثالثة أٌام كل 

 فتكون كبٌسة. ٓٓٗقابالً للقسمة على 

كرٌسلتوفر  ملارس قلرر ٔٔمارس بدالً من ٕٔعتدال الربٌعً فً النتٌجة وجعله ٌوم لتصحٌح موقع اال     

 ٘أٌام  للى األملام واعتبلر ٌلوم الجمعلة  ٓٔحٌث أزاح األٌام بمقدار 5ٕ٘ٔأن ٌستقطع عشرة أٌام من سنة 

جرٌجورٌلللة. وابتلللداء العملللل بلللالتقوٌم  5ٕ٘ٔأكتوبرسلللنة  ٌ٘ٔولٌانٌلللة هلللو الجمعللله  5ٕ٘ٔأكتوبرسلللنة 

 الجرٌجوري من هذا التارٌخ وكان الٌوم التالً لعٌد القدٌس فرنسٌس.

رتؽلال. مثلل فرنسلا وأسلبانٌا والب 5ٕ٘ٔوبادرت بع  الدول فقلدت روما فً استعماله ابتداء من سنة      

ولكنها طبقته فٌما بعد. ففلً  نجلتلرا بلدأ اسلتعماله فلً ، تباعه فً أول األمر ابٌنما أحجمت دول أخرى عن 

، وفً الٌونان  9ٔ7ٔ، وفً روسٌا سنة 9ٕٔٔ، وفً الصٌن سنة 57ٕٔ، وفً الٌابان سنة 7ٕ٘ٔسنة 

. وفلً عصلرنا الحلالً أصلبح  . أما فً مصلر فقلد طبلق فلً عهلد الخلدٌوي  سلماعٌل9ٖٕٔورومانٌا سنة 

الشابع فً معظم دول العالم سواء فً حساب مواقٌتله أو األسلماء  التقوٌم الجرٌجوري هو التقوٌم الشمسً

اإلفرنجٌللة التللً عرفللت بهللا أشللهره. ولكللن بعلل  الكنللابس الشللرقٌة مازالللت تسللتخدم التقللوٌم الٌولٌللانً فللً 

دٌم واحتراماً لما اتبعه السلؾ من رجال اللدٌن. وٌسلمى قحتفاظ بالتوارٌخ أعٌادها رؼبة منها فً اال حساب

التقللوٌم القللدٌم أو العتٌللق. والسللنة فللً  لجرٌجللوري بللالطراز الحللدٌث والتقللوٌم الٌولٌللانً بللالطرازالتقللوٌم ا

وما ٌقابلهلا باللؽلة  فً التقوٌم الجرٌجورى رومانٌة وهذه األشهر ، وأسماء األشهر اشهرً  ٕٔالجرٌجورى 

 -السرٌانٌة هً :

 ( سبتمبر )أٌلــــول(9)                        ( ماٌو )أٌار( ٘( ٌناٌر  )كانون ثان(           )ٔ)       

 ( أكتوبر )تشرٌن أول(ٓٔ)          )حزٌران(     ه( ٌونٌٙ)        ( فبراٌر )شباط(    ٕ)       

 ( نوفمبر )تشرٌن ثان(ٔٔ)                  ( ٌولٌه )تموز(7( مارس )آذار(                )ٖ)       

 ( دٌسمبر )كانون أول(ٕٔ)                  ( أؼسطس )آب( 5( أبرٌل )نٌسان(              )ٗ)       

وكللذل  األشللهر الزوجٌللة مللن الشللهر ، وطللول األشللهر الفردٌللة مللن الشللهر األول وحتللى الشللهر السللابع      

ٌوملاً )فلً السلنة البسلٌطة ( أو  5ٕفبراٌر ( فهلو  ٌوماً . أما الشهر الثانً ) ٖٔالثامن وحتى الثانً عشر 
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م حتى عللى هلذا األسلاس لل يجدٌر بالذكر أن التقوٌم الجرٌجور) فً السنة  الكبٌسة (. ومما هو  ٌوماً  9ٕ

سلنة فٌكلون متوسلط طلول  97سلنة  ٓٓٗنه جعلل السلنٌن الكبٌسلة فلً كلل ٌستوؾ الدقة الفلكٌة الكاملة أل

السنة الجرٌجورٌة 
97

365
400

 9ٗسلاعات ،  ٘   ٌوملاً ، ٌٖ٘ٙوملاً. وهلذا ٌسلاوي  ٕٕ٘ٗ,ٌٖ٘ٙوملاً أي  

  ثانٌة أي ٕٙثانٌة. فالسنة الجرٌجورٌة تزٌد على السنة الشمسٌة بمقدار  ٕٔدقٌقة ، 

 ٖٖٓٓمن الٌوم وٌتكون ملن هلذا الفلرق ٌلوم كاملل فلً نحلو  ٖٓٓٓ,ٓ = ٕٕٕٗ,ٖ٘ٙ – ٕٕ٘ٗ,ٖ٘ٙ 

جلراء تعلدٌل ٌفلً بهلذا الؽلر  فلً المسلتقبل.  نقلاص ٌلوم كاملل ملن هلذه الفتلرة أو سنة وٌنبؽً عالجه بإ

 بسٌطة. ٓٓٓٗوأفضل طرٌقة لتحقٌق ذل  هو أن تجعل سنة 
 

 الرقىَن الهجشٌ
 

 ترتبط بيحداث مهمة فقد كانوا ٌؤرخون الحوادثكان العرب قبل اإلسالم ٌستخدمون تقاوٌم مختلفة 

ق.م( ولما أصبح هذا التارٌخ موؼالً فً القدم أخذوا ٌؤرخون  5٘٘ٔلعام الذي بنٌت فٌه الكعبة )بالنسبة ل

م( . وقبل ظهور  7ٔ٘ق.م( ثم أخذوا ٌؤرخون الحوادث بعام الفٌل ) ٕٓٔبحادث انهٌار سد ميرب بالٌمن )

م( . والمالحظ هنا أن جمٌع تل  التقاوٌم  ٘ٓٙوا ٌؤرخون بعام تجدٌد الكعبة )اإلسالم بفترة قصٌرة أخذ

كانت مبنٌة على حركة القمر الشهرٌة . وقد اشتهر قوم من بنى كنانة فً مسيلة نسًء أو كبس الشهور 

 لكً تتوافق السنة القمرٌة مع السنة الشمسٌة لٌكفلوا التوافق بٌن الشهور والفصول لتكون مواسمهم فً

الفصول المناسبة إلقامتها .أما أسماء األشهر العربٌة المتداولة فً عصرنا هذا فهً نفس األسماء التً كان 

ٌستعملها العرب فً العصر الجاهلً  فقد سمى العرب الشهور بالتسمٌة الحالٌة فى عهد كالب بن مرة الجد 

من مكة   وبعد هجرة الرسول مٌالدٌة. ومنذ فجر اإلسالم ٕٔٗحوالً سنة   الخامس لنبٌنا محمد 

 لى المدٌنة بدأ المسلمون األوابل ٌؤرخون حوادثهم بشكل آخر فقد سموا السنة األولى للهجرة بسنة اإلذن 

أي اإلذن بالهجرة ، والسنة الثانٌة للهجرة بسنة األمر أي األمر بالقتال ، والسنة الثالثة التمحٌص ، والسنة 

امسة الزلزال ، والسنة السادسة االستبناس ، والسنة السابعة االستقالب ، الرابعة الترفبة  ، والسنة الخ

والسنة الثامنة االستواء ،والسنة التاسعة البراءة ، والسنة العاشرة الوداع أي سنة حجة الوداع األخٌرة 

اآلٌتان الكرٌمتان التالٌتان وقد تحدد فٌها نظام  . وفى حجة الوداع نزلت على رسول هللا .للرسول 

 .التقوٌم وتحرٌم النسًء 

  : " قال تعالى                          

                              

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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                                          "                                             

 ( ٖٙ،7ٖ)سورة التوبة 
 

ٌة واعتبرت السنة منذ ذل  وبنزول هاتٌن اآلٌتٌن فقد تم تحرٌم موضوع الكبس والنسًء فً السنة القمر

ا كما أتخذ شهر محرم الحرام لٌكون بداٌة السنة القمرٌة. وفً السنة السابعة عشرة ثنى عشر شهرً الوقت ا

 لى أبً موسى األشعري عامله على البصرة  )رضً هللا عنه( كتب الخلٌفة الثانً عمر بن الخطابللهجرة 

وذكر فً كتابه شهر شعبان فرد أبو موسى األشعري أنه ٌيتٌنا من أمٌر المؤمنٌن كتب لٌس فٌها تارٌخ وقد 

لٌفة وجوه الصحابة أهو شعبان الذي نحن فٌه أم الماضً فجمع الخ ا محله شعبان فما ندريقرأنا كتابً 

جمادى  ٕٓوأخبرهم باألمر وأوضح لهم لزوم وضع تارٌخ ٌؤرم به المسلمون وكان ذل  فً ٌوم األربعاء 

مٌالدٌة فيخذوا فً البحث عن واقعة تكون مبدأ   5ٌٖٙولٌو سنة  5هجرٌة الموافق  7ٔاآلخرة سنة 

اته ألنه هم من وقت حصولهما وال وقت وفللتيرٌخ المقترح فلم ٌختاروا مولد الرسول وال بعثته لعدم تيكد

عمر وعثمان قترح ذل  انما اختاروا وقت الهجرة وكان من بٌن الفرٌق الذي حدث محزن وذكره مكدر، و 

عن الهجرة أنها فرقت بٌن الحق والباطل فيرخوا بها كما  )رضً هللا عنه(وقد قال عمر بن الخطاب  وعلً

ثم بحثوا موضوع الشهر الذي تبدأ به السنة  أن حادث الهجرة واضح وحدٌث وخالً من أي تعقٌد . 

واتخذوا شهر محرم بداٌة للسنة الهجرٌة مع أن الهجرة النبوٌة الشرٌفة وقعت فً شهر ربٌع األول وذل  

بعد منصرؾ الناس من حجهم  ب قبل اإلسالم وألنه أول شهر ٌيتًسنة عند العرألن شهر محرم كان بدء ال

الذي هو ختام مواسم أسواقهم . وقد اختلؾ المؤرخون فً معرفة بداٌة أول سنة من الهجرة بالتارٌخ 

مٌالدٌة والبع  ٌنسبه  لى  ٌٕٕٙولٌو عام  ٘ٔبوقوعه ٌوم الخمٌس الموافق  ًالمٌالدي فبعضهم ٌدع

 مٌالدٌة وكل فرٌق من هؤالء المؤرخٌن له ما ٌؤٌده . ٌٕٕٙولٌو عام ٙٔعة الموافق ٌوم الجم

أما نظام التقوٌم الهجري فٌعتمد على الشهر القمري الذي ٌتمثل بالمدة الزمنٌة التً ٌستؽرقها القمر       

ال  لى من استقبمحاق تال أو  المدة عادة من محاق  لى فً دورة كاملة حول األر  حٌث تقاس هذه

ا لالختالؾ المركزي الذي ٌعانً منه القمر فً مداره حول ن هذه المدة ال تكون ثابتة نظرً استقبال بعده . وأ

الشمس. فاالضطراب الحاصل فً كل من مداري القمر واألر  ٌؤدٌان فً بع  األحوال  لى اختالؾ فً 

ساعة . أما فٌما ٌخص متوسط  ٖٔطول الشهر الفعلً للقمر عن طوله المتوسط وٌصل هذا المقدار  لى +

ا ٌومً  59ٖ٘ٓ٘,9ٕطول الشهر القمري الذي اصطلح علٌه علماء الفل  فً حساب التقوٌم فهو ٌبلػ 
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ثانٌة ( . وبهذا فإن متوسط طول الشهر القمري  9,ٕدقٌقة و ٗٗساعة و  ٌٕٔوما و  9ٕا )  ي شمسًٌ 

ٌعطً سنة قمرٌة طولها 

11
354

 ٌوماً مما ٌوحً بدورة ثالثٌنٌة ولذا أوجد علماء التقوٌم اإلسالمى 30

ٌوماً  ٖ٘٘سنة كبٌسة فً كل دورة ثالثٌن سنة ٌضاؾ  لى كل منها ٌوم من هذه األٌام الزابدة لتصبح ٔٔ  

ٌوماً واتفقوا على ضم هذه الزٌادة فً نهاٌة السنة على شهر ذي الحجة لٌصبح عدد أٌامه  ٖٗ٘بدالً من 

سنة بسٌطة فً كل دوره ثالثٌن  9ٔ، فتمت بهذا تؽطٌة هذه الفروق الحسابٌة كما جعلوا  9ٕبدالً من  ٖٓ

، ٖٔ، ٓٔ،  7،  ٘،  ٕ)  -سنة أرقامها هً  : ٌٖٓوماً. والسنٌن الكبٌسة فى كل  ٖٗ٘سنة قوام كل منها 

 ٙ،  ٗ،   ٖ،  ٔـ  ) أرقامها هً : سنة ٖٓن البسٌطة فً كل (. أما السنٌ 9ٕ، ٕٙ،  ٕٗ، ٕٔ، 5ٔ، ٘ٔ

( وعلى ذل  فقد  ٖٓ، 5ٕ،  7ٕ،  ٕ٘،  ٖٕ،  ٕٕ،  ٕٓ،  9ٔ،  7ٔ،  ٙٔ،  ٗٔ،  ٕٔ،  ٔٔ، 9،  5، 

ا وبهذا ٌومً  ٖٓا وقوام كل شهر تسلسله فردى ٌومً  9ٕتفق على اعتبار قوام كل شهر تسلسله زوجً ا

السنة البسٌطة أما فً السنة الكبٌسة  ٌوماً شمسٌاً فً ٌٖٗ٘بلػ مجموع عدد أٌام السنة الهجرٌة المدنٌة 

ٌوماً.  9ٕبدالً من  ٌٖٓوماً ٌضاؾ الٌوم الزٌادة الى شهر ذي الحجة لٌصبح عدد أٌامه  ٖ٘٘التً تبلػ 

 واألشهرالهجرٌة هً:

 ( شوالٓٔ( رجب            )7)   ( ربٌع اآلخر         ٗ)  ( المحرم         ٔ)          

 ( ذو القعدةٔٔ)   ( شعبان         5)    ( جمادى األولى    ٘)         ( صفر    ٕ)          

 ( ذو الحجةٕٔ)   ( رمضان        9)      ( جمادى اآلخر   ٙ( ربٌع األول      )ٖ)          

 

نا فً أي شهر وذل   نه  ذا أخطيوعلٌنا أال ننسى  ٌجابٌات التقوٌم الهجري عن التقاوٌم األخرى ،        

ٌوماً  9ٕ) القمري (  على أن طول الشهر الهجري هجري فإنه ٌصحح نفسه فً الشهر التالً ، فضالً 

 ٖٔو         ٖٓو 9ٕو  5ٕوثالثٌن ٌوماً فقط ولٌس مثل التقوٌم المٌالدي )الشمسً ( الذي ٌيخذ المدد 

البشرٌة  لى التؽٌٌر لكسر  ٌوماً. كما أن هنا  فابدة جلٌلة من استخدام التقوٌم القمري ، حٌث تمٌل النفس 

السنة  حاجز الملل وٌتمثل ذل  فً عدم ثبوت مواعٌد األعٌاد والمواسم الدٌنٌة والعبادات الهامة على مدار

ا بمنام معٌن فً كل سنة بٌنما ال الهجرٌة بالنسبة للسنة الشمسٌة. ولذل  ال ٌكون الصوم والحج مرتبطً 

 .  ٌحدث هذا فً التقوٌم الشمسً

 -مٌالدٌة ) جرٌجورٌة ( والعكس :  لى لً قاعدة لتحوٌل السنة الهجرٌةوفٌما ٌ

السنة الهجرٌة = 

33

 (ٕٕٙ -)السنة المٌالدٌة  32

السنة المٌالدٌة = 

32

 ٕٕٙ)السنة الهجرٌة( +  33

 ومما هو جدٌر بالذكر أن هنا  بحثاً للسٌد الدكتور/محمد ؼرٌب )معد هذا الدلٌل( واألستاذ  
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 محمد جودة مخلوؾ وآخرٌن بعنوان :
 

"Investigation the Arithmetical or Tabular Islamic Calendar" 
 

، ٘ٔ، ٖٔ، ٓٔ،  7،  ٘،  ٕ)  -سنة أرقامها هً  : ٖٓأن السنٌن الكبٌسة فى كل هذا البحث ٌوضح  

 سنة أرقامها هً :ـ   ٖٓأما السنٌن البسٌطة فً كل  (. 9ٕ، ٕٙ،  ٖٕ، ٕٔ، 5ٔ

 (ٔ  ،ٖ   ،ٗ  ،ٙ  ،5  ،9 ،ٔٔ  ،ٕٔ  ،ٔٗ  ،ٔٙ  ،ٔ7  ،ٔ9  ،ٕٓ  ،ٕٕ  ،ٕٗ  ،ٕ٘  ،ٕ7  ،ٕ5 

لنظام ( وهو تتابع من أعداد أو رموز أو أشكال وفقاً patternsوهذه األرقام تحقق نمط بصري ). ( ٖٓ،

 معٌن أو قاعدة معٌنة كما بالشكل:

 

 

 
  

فً هذا النمط البصري تقع عند رؤوس المثلثات والتً عند وٌالحظ أن السنوات اإلحدى عشر الكبٌسة 

 توزٌع السنوات الكبٌسة المشهورة ل نماطاألأن  فً حٌن قواعدها فهً لسنوات بسٌطة.

تتبع الطرٌقة المجدولٌة تختلؾ فً  والتً فً الدورة الثالثٌنٌة القمرٌة سنة( 9ٔ) سنة( ، والبسٌطة ٔٔ)

الى عدم التوصل  لى القاعدة األنماط ، وٌرجع سبب االختالؾ بٌن هذه نوات الكبٌسة والبسٌطة سأرقام ال

 سست علٌها عددٌة مجدول.يالتً ت

 -الهجرٌة : فٌما ٌلً سبب التسمٌة لكل من األشهر ونذكر

 .األشهر الحرم)محّرم الحّرام(: وهو أول شهور السنة الهجرٌة ومن  محّرم -1

 المحّرم ألن العرب كان ٌحّرمون القتال فٌه. مًس                            

 .ربـــن أهلها للحـو مــألن دٌار العرب كانت تصفر أي تخل مً صفًرا: س  صــفر -2

            كان ٌؽزون فٌه القبابل فٌتركون من لقوا صفر المتاع. ربـن العألل ــوقٌ                  

 مً بذل  ألن تسمٌته جاءت فً الربٌع فلزمه ذل  االسم.: س  ربٌع األول -3

 ٌعاً.رب مً: سمً بذل  ألن العرب كانوا ٌرتبعون فٌه أي لرعٌهم فٌه العشب فس  ربٌع الثانً -ٗ

مً ربًٌعا ألنه جاء فً الربٌع فلزمه هذا االسم. وٌقال                      س 

 التسمٌة حٌث ٌجمد الماء. تمً جمادى لوقوعه فً الشتاء وق: س  جمادى األولى -٘

 : سمً بذل  ألن تسمٌته جاءت فً الشتاء أًٌضا؛ فلزمه ذل  االسم.جمادى اآلخرة -ٙ

 فٌقال رجب الشىء أي  وكانو ٌعظمونه بتر  القتال فٌه.،  األشهر الحرم: وهو من رجـــب -7

 لوا.مً رجباً لترجٌبهم الّرماح من األسنة ألنها تنزع منها فال ٌقاته وعظمه. وس  ـهاب             

  ودهم ـــــألنه شعب بٌن رجب ورمضان، وقٌل: لتشعب القبابل فٌه للؽارات بعد قع :شعبـان -5
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
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 ا للماء.ً رجب. وقٌل: لتشعب القبابل فٌه طلبً ـعنها ف             

ّمً بذل  ألن تسمٌته جاءت عند اشتداد  ومالص  : وهو شهر رمضان -9  عند المسلمٌن. س 

 وٌقال رمضت الحجارة  ذا سخنت بتيثٌر الشمس. الحر.               

 .: لشوالن النوق فٌه بيذنابها أي ترفعها طلباً للتلقٌحشوال -ٓٔ

 بذل  لقعودهم فٌه عن القتال والترحال.مً . س  األشهر الحرم: وهو من ذو القعدة -ٔٔ

 .األشهر الحرمومن  وعٌد األضحى الحج: وفٌه موسم ذو الحجة -ٕٔ

 العرب تذهب للحج فً هذا الشهر. مً بذل  ألنس                     

 ولقد فضل هللا بع  األشهرعلى بع  :

كثار شهر الحرم. ٌستحب فٌه الصٌام واالالهجري ونهاٌة أشهر الحج وأول األفشهر المحرم هو بداٌة العام 

 )رضً هللا عنه( من أعمال الخٌر. كما ٌستحب فٌه صٌام التاسع والعاشر)عاشوراء(.... فعن أبً هرٌرة 

ٌضة صالة : "أفضل الصٌام بعد رمضان شهر هللا المحرم وأفضل الصالة بعد الفر قال: قال رسول هللا 

فر ٌك: " سبل عن صٌام ٌوم عاشوراء فقال  أن رسول هللا  )رضً هللا عنه(  لٌل"....وعن أبً قتادةال

 ."  لى قابل ألصومن التاسعالسنة الماضٌة وقال إلن بقٌت  

 الصحٌح أن مولده الشرٌؾ و أما شهرربٌع األول فهو من األشهر المباركة ولد فٌه رسول هللا      

ٌولٌانٌة، وٌحتفل  7ٔ٘أبرٌل سنة  ٕٓ قبل الهجرة وٌوافقه ٖ٘ربٌع األول سنة  9كان ٌوم االثنٌن 

....وٌستحب فٌه ربٌع األول تبعاً لما جرت علٌه سنة الفاطمٌٌن أثناء وجودهم بمصر ٕٔالمصرٌون به ٌوم 

بل عن صٌام ٌوم اال  ثنٌن ، فعن أبً قتادة رضً هللا عنه أن رسول هللا صٌام ٌوم اإل ل " ذل  ثنٌن فقاس 

وٌستحب فً هذا الشهر أٌضاً العمرة وزٌارة رسول هللا ، ٌوم ولدت فٌه وٌوم بعثت أو أنزل علً فٌه"

  .كثار من الصالة والسالم على رسول هللا....كما ٌستحب فٌه اال 

 " :قال تعالى                                 

      "                                                      (ٙ٘سورة األحزاب).  

ً   قال  وعنه  ً   " ما من أحد ٌسلم عل روحً حتى أرد علٌه السالم"   )رواه أبو داود   ال رد هللا عل

 بإسناد حسن(.

كما أن شهر رجــب من األشهر المباركة وهو من األشهر الحرم. وفٌه وقعت حادثة اإلسراء  

 والمعراج والتً قال هللا عنها : 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%85_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 "                          

                           "            ( ٔسورة اإلسراء.) 

وفٌها فرضت الصالة على األمة من هللا تعالى  ....وهذه الحادثة من أعظم مظاهر تكرٌم نبٌنا محمد      

النوافل مثل صٌام التطوع وكثرة الذكر مباشرة....وٌستحب فً هذا الشهر الحرام أداء العمرة واإلكثارمن 

 المعروفة.  وقٌام اللٌل والتصدق وجمٌع أنواع البر

ٌكثرمن الصٌام فً هذا  رمضان وقد كان رسول هللا  أما شهر شعبان فهو الشهر السابق لشهر 

جب وشهر ر هذا شهر ٌؽفل الناس عنه بٌن شهر: " رمضان وكان ٌقول عنه  لشهر الشهر استعداًدا

وفٌه لٌلة النصؾ من ". لى هللا تعالى وأحب أن ٌرفع عملً وأنا صابمشعبان ترفع فٌه األعمال  

ٌدعو ربه فً لٌلة النصؾ من   شعبان....روت السٌدة عابشة رضً هللا عنها أنها سمعت رسول هللا

، ٌاعظٌم جنٌت بها على نفسً  سجد ل  خٌالً وسوادي وآمن ب  فؤادي فهذه ٌدي وما" شعبان قابالً: 

ٌرجى لكل عظٌم ، ٌاعظٌم اؼفرالذنب العظٌم سجد وجهً للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبار  

 . " هللا أحسن الخالقٌن

 رمضان ، قال تعالى: وعن شهر

  "                                 "        

 ( .5٘ٔالبقرة)
 

ولقد خص هللا تعالى هذا الشهر الكرٌم بكثٌر من الفضابل منها: )خلوؾ فم الصابم أطٌب عند هللا من      

تفتح فٌه أبواب الجنة وتؽلق  –تصفد فٌه الشٌاطٌن  -تستؽفرالمالبكة للصابمٌن حتى ٌفطروا -رٌح المس  

ٌؽفر للصابمٌن فً  –خٌرمن ألؾ شهر ، من حرم خٌرها فقد حرم الخٌر كله  فٌه لٌلة القدر -أبواب النار

ل الصالحة للمسلم فً آخر لٌلة من رمضان وهلل عتقاء من النار فً كل لٌلة من رمضان(....ومن األعما

 –ة القرآن االجتهاد فً قراء –الصدقة  –القٌام  –الصوم  – الدعاء –خالص فً العبادة رمضان : )اإل

 تحري لٌلة القدر –العمرة فً رمضان  –عتكاؾ فً المسجد اال –فً المسجد حتى تطلع الشمس  سالجلو

 ستؽفار(.كثار من الذكر واالاإل -وقٌامها 

رمضان المعظم وهو من األشهر المباركة ألن فٌه عٌد  شوال فهو الشهرالتالً لشهر أما شهر 

األقارب والجٌران وتهنبتهم  سال والتطٌب وزٌارةدة واالؼتالفطر المبار  الذي ٌستحب فٌه لبس ثٌاب جدٌ

:  ومالطفة األطفال....وفً هذا الشهر ٌستحب صٌام ستة أٌام تسمى الستة البٌ  لقول رسول هللا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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"من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكينما صام الدهر كله"....كما ٌستحب فٌه المداومة على نوافل 

 وسنن رمضان.

 أول أشهر الحج األكبر ومن األشهر الحرم....وٌستحب فً هذا الشهر: وشهر ذوالقعدة هو 

 المداومة على الذكر(. –التهلٌل والتكبٌر  –كثار من أعمال البرمثل التصدق والصٌام ) اإل

شهر الذكر والتلبٌة  –شهر القربات  –شهر المؽفرة  –ذو الحجة فهو شهرالحج األعظم  أما شهر 

هو الركن الخامس من أركان األسالم ، والحج المبرور لٌس له جزاء  ال  كبرشهر النحر....والحج األ –

أٌام مباركات أقسم هللا بها فً سورة الفجر حٌث قال عز من  من هذا الشهراألولى الجنة.... واألٌام العشر

رها لقول ثواباً من العمل فً ؼٌ قابل " والفجر ولٌال عشر"....والعمل الصالح فً هذه األٌام أفضل وأكثر

األوابل من ذي الحجة قالوا وال  : " ما من أٌام العمل الصالح أحب  لى هللا فٌها من العشر  رسول هللا

وال الجهاد  ال رجل خرج بيهله وماله فً سبٌل هللا فلم ٌرجع"....وفً هذا  الجهاد فً سبٌل هللا ، قال : "

. وفٌه ٌوم عرفة وصٌامه لؽٌرالحجاج ٌكفر السنة ٌوم التروٌة وقٌامه عند هللا ٌعادل قٌام شهر... الشهر

وهو من معالم  الماضٌة والباقٌة. وما من ٌوم ٌعتق هللا فٌه من النار أكثر من ٌوم عرفة.... وفٌه ٌوم النحر

فً  حٌث نزل على رسول هللا  سالمٌة.... وفً هذا الشهرأنزل هللا تعالى فً هذا الشهرآخرالذكراألمة اإل

 : حجة الوداع

  "                           ." 

 (.ٖسورة المابدة )  
******* 

 ذىاسَخ تذاَاخ تعض الرقاوَن 

 م8102خالل العام الوُالدٌ    
 

 مــالتقوي هــسنت هـــبدايت  

 الٌـابـانً 75ٕٙ م.5ٕٔٓر ـــــٌناٌ ٔ

 الـرومـانً 77ٕٔ م.5ٕٔٓر ــــٌناٌ ٗٔ

 الصٌــنً 5ٗٙٗ م.5ٕٔٓ فبراٌــــر ٙٔ

 الهنـدي )ساكا( 9ٗٓٔ م.5ٕٔٓارس ــــم ٕٕ

 رٌةــالنبوخنص 7ٙ7ٕ م.5ٕٔٓل ــــأبرٌ 9ٔ

 القبطٌـــة 7ٖ٘ٔ م.5ٕٔٓسبتمبر  ٔٔ

 الٌونانً)اإلؼرٌقً( ٖٖٕٓ م. 5ٕٔٓسبتمبر  ٗٔ

 البٌزنـطـً 7ٕ٘7 م. 5ٕٔٓسبتمبر  ٗٔ

 العبري )الٌهودي( 779٘ م.5ٕٔٓسبتمبـر  9

  الهجــري ٓٗٗٔ م.5ٕٔٓسبتمبـر  ٔٔ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 الحساب الف لكي  
 للعام الهجري          

 ه  1439                   
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 هلحألهُالد ا
وتذاَاخ 

 الشهىسالهجشَح
 هـ2439لعام   
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األهلـــــــــةمٌــــــــــالد   
 هـ9ٖٗٔوبداٌــات الشهور الهجرٌة لعــام 

 

ســــــــم ا

 الشــــهر

وقـت وتـارٌـخ 

 المٌـــــــــــــالد

 )االقتـــــــران(

 ظروؾ الرؤٌـــــــة فً األقطار اإلسالمٌة

 طبقا لمكث الهــــالل بعد ؼروب الشمس

 )ٌـــوم تحــــري الرؤٌـــــــة(

 

 أول الشـــــــهر

 ــــات فلكٌــــ

طـــول 

 الشـهر

 باألٌــام

 
 

 

 

 المحـــــرم

 ق           س

ٖٓ         ٓ7 

 األربعـــــاء

 م7ٕٔٓ/9/ٕٓ

 هـ5ٖٗٔ/ٕٔ/9ٕ

 

 تتراوح فترة مكث الهالل

 (ٌقة دق 5ٕ -ٔٔبٌن)

 ٌوم الرؤٌة

 م(7ٕٔٓ/9/ٕٓاألربعــــاء ) 

 .لبلدان العربٌة واإلسالمٌةافً 

 
 

 الخمٌـــــس

 م7ٕٔٓ/9/ٕٔ

 

 

ٖٓ 

 

 

 

 

 صفــــــــر

 
 

 س          ق 

ٕٔ         ٕٔ 

 الخمٌـــــس

 م7ٕٔٓ/ٓٔ/9ٔ

 هـ9ٖٗٔ/ٔ/9ٕ

 ال وجود للهالل بعد ؼروب الشمس

 ٌوم الرؤٌة

 (م7ٕٔٓ/ٓٔ/9ٔالخمٌــس ) 

 .لبلدان العربٌة واإلسالمٌةافً جمٌع 

فً  وٌالحظ وجود فترة زمنٌة للمكث

العربٌة لبلدان الؽالبٌة العظمى ل

بالرؼم من حدوث اإلقتران  واإلسالمٌة

  .بعد ؼروب الشمس فً ذل  الٌوم

)وهذه من الحاالت الشاذة التً ٌجب 

 دراستها لتفسٌرها(

 

 

 

 

 السبـــــت

 م7ٕٔٓ/ٓٔ/ٕٔ

 

 

 
 

ٕ9 

 

 
ربٌــــــــع 

 األول

 ق           س

ٕٗ         ٖٔ 

 السبـــــت

 م7ٕٔٓ/ٔٔ/5ٔ

 هـ9ٖٗٔ/ٕ/9ٕ

 مكث الهاللتتراوح فترة 

 (ٌقة دق ٕٗ -ٔ) بٌن

 ٌوم الرؤٌة

 (م7ٕٔٓ/ٔٔ/5ٔالسبــت  ) 

 .لبلدان العربٌة واإلسالمٌةافً 

 

 
 

 ــــدـاألحــ

 م7ٕٔٓ/ٔٔ/9ٔ
 

 

 

 

 

ٖٓ 

 

 

ربٌـــــــع 

 األخــــــر

 ق          س

ٖٓ          ٓ5 

 األثنٌـــــن

 م7ٕٔٓ/ٕٔ/5ٔ

 هـ9ٖٗٔ/ٖ/ٖٓ

 
 

  ال وجود للهالل بعد ؼروب الشمس

 ٌوم الرؤٌة 

 (م7ٕٔٓ/ٕٔ/7ٔاألحـــــــد )

 .لبلدان العربٌة واإلسالمٌةافً جمٌع 

 
 

 الثالثـــــاء

 م7ٕٔٓ/ٕٔ/9ٔ

 

 

ٖٓ 

 .لتوقٌت القاهرة المحلً** التوقٌت الموضح عالٌه طبقا 
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 )تـابع( مٌــــــــــالد األهلـــــــــة
 هـ9ٖٗٔوبداٌــات الشهور الهجرٌة لعــام 

 

ســــــــم ا

 الشــــهر

وقـت وتـارٌـخ 

 المٌـــــــــــــالد

 )االقتـــــــران(

 قطار اإلسالمٌةاأل ظروؾ الرؤٌـــــــة فً

 طبقا لمكث الهــــالل بعد ؼروب الشمس

 )ٌـــوم تحــــري الرؤٌـــــــة(

 

 أول الشـــــــهر

 ــــات فلكٌــــ

طـــول 

 الشـهر

 باألٌــام
 

 

جمـــــادى 

 األولــــــى

 س         ق    

ٔ7        ٓٗ  

 األربعـــــاء

 م5ٕٔٓ/ٔ/7ٔ

 هـ9ٖٗٔ/ٗ/ٖٓ

 

  ال وجود للهالل بعد ؼروب الشمس

 ٌوم الرؤٌة

 م(5ٕٔٓ/ٔ/ٙٔالثالثـــــاء ) 

 .لبلدان العربٌة واإلسالمٌةافً جمٌع 

 
 الخمٌـــــس

 م5ٕٔٓ/ٔ/5ٔ

 

 

ٖٓ 

 

 
 

جمـــــادى 

 اآلخــــــرة

 ق          س

ٓ٘         ٕٖ 

 الخمٌـــــس

 م5ٕٔٓ/ٕ/٘ٔ

 هـ9ٖٗٔ/٘/9ٕ

  ال وجود للهالل بعد ؼروب الشمس

 ٌوم الرؤٌة

 م(5ٕٔٓ/ٕ/٘ٔ الخمٌـــــس) 

 .لبلدان العربٌة واإلسالمٌةافً جمٌع 

 
 

 السبـــــت

 م5ٕٔٓ/ٕ/7ٔ

 

 

ٖٓ 

 

 

 

 

 رجــــــب

 ق          س 

ٕٔ        ٔ٘ 

 السبـــــت

 م5ٕٔٓ/ٖ/7ٔ

 هـ9ٖٗٔ/ٙ/9ٕ

 

 الهاللتتراوح فترة مكث 

 دقٌقة ( ٔٔ -ٔ) بٌن

 ٌوم الرؤٌة

 (م7ٕٔٓ/ٖ/7ٔ السبـــــت) 

 .لبلدان العربٌة واإلسالمٌةابع  فً 

بٌنما ٌؽرب فً البع  اآلخر قبل ؼروب 

 ٘ -ٔ)شمس ذل  الٌوم بمدد تتراوح بٌن 

  ( ابقدق

 

 
 
 

 ثنٌـــــناأل

 م5ٕٔٓ/ٖ/9ٔ

 

 

 
ٕ9 

 

 

 
 

 شعبــــان

 س ق         

٘7         ٖٓ 

 األثنٌـــــن

 م5ٕٔٓ/ٗ/ٙٔ

 هـ9ٖٗٔ/9/7ٕ

 تتراوح فترة مكث الهالل

 دقابق ( 5ٖ -ٕٕبٌن)

 ٌوم الرؤٌة

 (م5ٕٔٓ/ٗ/ٙٔاألثنٌـــــن ) 

 .لبلدان العربٌة واإلسالمٌةافً 

 

 

 الثالثـــــاء

 م5ٕٔٓ/ٗ/7ٔ

 

 

 

ٖٓ 

 .لتوقٌت القاهرة المحلً** التوقٌت الموضح عالٌه طبقا 
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 )تـابع( مٌــــــــــالد األهلـــــــــة
 هـ9ٖٗٔوبداٌــات الشهور الهجرٌة لعــام 

 

ســــــــم ا

 الشــــهر

وقـت وتـارٌـخ 

 المٌـــــــــــــالد

 )االقتـــــــران(

 قطار اإلسالمٌةاأل ظروؾ الرؤٌـــــــة فً

 طبقا لمكث الهــــالل بعد ؼروب الشمس

 الرؤٌـــــــة()ٌـــوم تحــــري 

 

 أول الشـــــــهر

 ــــات فلكٌــــ

طـــول 

 الشـهر

 باألٌــام

 

 
 

 

 

 رمضــان

 
 

 ق            س

5ٗ          ٖٔ 

 الثالثـــــاء

 م5ٕٔٓ/٘/٘ٔ 

 هـ9ٖٗٔ/9/5ٕ

 الهاللتتراوح فترة مكث 

 دقٌقة ( ٗٔ -ٔ) بٌن

 ٌوم الرؤٌة

 م(5ٕٔٓ/٘/٘ٔ الثالثـــــاء) 

 .العربٌة واإلسالمٌةلبلدان ابع  فً 

بٌنما ٌؽرب فً البع  اآلخر قبل ؼروب 

 ٘ -ٔ)شمس ذل  الٌوم بمدد تتراوح بٌن 

. أما فً القدس بفلسطٌن والرٌا  ( ابقدق

بالمملكة العربٌة السعودٌة فإن الهالل ٌؽرب 

 مع ؼروب شمس ذل  الٌوم.

 

 

 

 

 الخمٌــــــس

 م5ٕٔٓ/٘/7ٔ

 

 

 
 

 

ٕ9 

 

 

 

 شـــــوال

 سق           

ٖٗ         ٕٔ 

 األربعـــــاء

 م5ٕٔٓ/ٙ/ٖٔ

 هـ9ٖٗٔ/5/9ٕ

 تتراوح فترة مكث الهالل

 (.ٌقةدق ٘٘ -7ٖبٌن)

 ٌوم الرؤٌة 

 (م5ٕٔٓ/ٙ/ٗٔٔ الخمٌــــس)

 فً البلدان العربٌة واإلسالمٌة.

 
 

 الجمعـــــة

 م5ٕٔٓ/ٙ/٘ٔ

 

 

ٕ9 

 

 

 
 

ذو 

 القعـــــدة

 ق          س

ٗ5        ٓٗ 

 الجمعـــــة

 م5ٕٔٓ/7/ٖٔ

 هـ9ٖٗٔ/ٓٔ/9ٕ

 تتراوح فترة مكث الهالل

 (.ٌقةدق ٖٙ -7ٔبٌن) 

 ٌوم الرؤٌة

 (م5ٕٔٓ/7/ٖٔ الجمعـــــة) 

 فً البلدان العربٌة واإلسالمٌة.

 

 

 السبـــــت

 م5ٕٔٓ/7/ٗٔ

 

 

ٕ9 

 

 

 

ذو 

 الحجــــة

 ق           س 

٘5          ٔٔ 

 السبـــــت

 م5ٕٔٓ/5/ٔٔ

 هـ9ٖٗٔ/ٔٔ/9ٕ

 مكث الهاللتتراوح فترة 

 (.ٌقةدق ٕٔ -ٔبٌن) 

 ٌوم الرؤٌة

 م(5ٕٔٓ/5/ٔٔالسبـــــت ) 

  فً البلدان العربٌة واإلسالمٌة.

ماعدا جاكرتا بيندونٌسٌا التً ٌؽرب فٌها 

 الهالل مع ؼروب شمس ذل  الٌوم.

 
 

 األحــــــد

 م5ٕٔٓ/5/ٕٔ

 

 

ٖٓ 

 

 .لتوقٌت القاهرة المحلً** التوقٌت الموضح عالٌه طبقا 
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 دعاء رؤٌة الهالل
 

 " هللا أكبر ، اللهم أهله علٌنا باألمن واإلٌمان والسالمة ،

 واإلسالم ، والتوفٌق لما تحب وترضً ربنا ورب  هللا "
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 شرح البيانات

 

 بالنسبة واحد فً اتجاهالشمس و القمر مباشرة وهو: اجتماع القترانا ٌحدث بعد الوُــالد:

 . األر للمشاهد على                       

 .         االقترانمفارقتة لخط  من درجات 5من القمر بعد  المضاء الجزء الل:ـاله

 %  ٓ٘الجزء المضاء من القمر بنسبة  الرشتُع:

 %  ٓٓٔقرص القمر مضاء بالكامل بنسبة  الثــــذس:

 .بعد ؼروب الشمس ٌوم المٌالد ) بالدقابق (  ترة بقاء الهاللف الوكــث:

  .اإلشارة ) ـ ( تعنً أن الهالل ٌؽرب قبل ؼروب الشمس                     

  .اإلشارة ) + ( تعنً أن الهالل ٌؽرب بعد ؼروب الشمس                    

 األفقً عن واالنحراؾ )االرتفاع عن األفق(، تتحدد باالنحراؾ الرأسً :إحذاثُاخ الهالل

  .صفحة السماء القوسٌة علً قرص الشمس عند الؽروب مقدراً بالدراجات                 

 .على صفحة السماء( ة) ٌشؽل قرص القمر نصؾ درجة قوسٌ                

 الهجري  مطابقتها لبداٌة الشهر ىأوقات حدوث هذه الظواهر ومد الشوسُح:الكسىفاخ 

 .وكذل  األماكن التً تشاهد منها                           

 مطابقتها لمنتصؾ الشهر الهجري  ىأوقات حدوث هذه الظواهر ومد القوشَح:الخسىفاخ 

 .وكذل  األماكن التً تشاهد منها                         

 كل  من لعشرٌنهو ٌوم التماس الهالل الجدٌد وهو ٌوم التاسع وا : َـــىم الشؤَـــــح

 .هجريشهر                                              

 حول الهالل ٌوم الرؤٌة والتً ٌمكن االستدالل بها على توضح الكواكب التً تشاهد  -اء:ــط السمـخراب

 موقع الهالل على صفحة السماء وتسهل الرؤٌة.                 

 وتم   ساعة 57.ٖٗ( كوكب المرٌخ بجوار الهالل وكان عمره  ٔ) وتوضح الصورة                

 .الظروؾ الجوٌة الؽٌر مالبمة بما فً ذل  شدة التلوث فً حلوان رصده بنجاح رؼم               

 

 

  

 اقتران كوكب المريخ مع القمر( 1صورة )
 م25/8/2006              
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 الوحـشم
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               ٌمكن االستفادة من وجود بع  الكواكب بجوار الهالل الجدٌد :ملحوظة
 (ٖٙ)انظر الصورة ص  لالستدالل علٌه على صفحة السماء ٌوم الرؤٌة

 

 مدٌنة القاهرة فًعند ؼروب الشمس  السماء صفحةوبع  الكواكب على  القمر

 هـ9ٖٗٔالمحرم ٌوم استطالع هالل شهر 

 م(7ٕٔٓسبتمبـــر ٕٓهـ الموافق 5ٖٗٔمن ذي الحجة  9ٕ األربعــــاء)

 زحــل

 رىـالمشت

 الشمـس

 القمــر

 األفـــق مستـوى
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 هـ9ٖٔٗبٌان هالل شهرالمحرم لعام  
 
 

 اً صباح ٖٓالدقٌقة و السابعة االقتران فً تمام الساعة حدوث ٌولد هالل شهر المحرم مباشرة بعد  

  ٌوم الرؤٌة(.)م 7ٕٔٓ/9/ٕٓ الموافقمن ذي الحجة  9ٕ األربعـــــاء  ٌوم قاهرة المحلًبتوقٌت ال   

 بعد دقٌقة  ٖٕالقاهرة لمدة فً و دقٌقة ، ٕٕمكة المكرمة لمدة  وٌبقى الهالل الجدٌد فً سماء 

ٌبقى الهالل الجدٌد  العربٌةمحافظات جمهورٌة مصر باقً ) ٌوم الرؤٌة( وفً  ؼروب شمس ذل  الٌوم  

الهالل  ىأما فً العواصم والمدن العربٌة واإلسالمٌة فٌبق. دقٌقة( ٕٗ – ٕٕ ) تتراوح بٌن لمدد بهافً سما

 . دقٌقة( 5ٕ -ٔٔ) الشمس لمدد تتراوح بٌن الجدٌد بعد ؼروب

 م.9/7ٕٓٔ/ٕٔ الخمٌـــسهـ  فلكٌـــاً ٌوم ا 9ٖٔٗ المحـــــرمتكون ؼــرة شهـــر وبذل  • 

  وفٌما ٌلً بٌان مفصل عن ظروؾ رؤٌة الهالل وأوجه القمر فً مدٌنة القاهرة ومحافظات جمهورٌة 

 -مصر العربٌة وبع  العواصم العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة ٌوم تحري الهالل:  

 

 )ٌوم الرؤٌة( وضع وشكل الهالل على األفق الؽربً بعد تمام ؼروب قرص الشمس فً مدٌنة القاهرة

 أعلى
 

 

 

 

 

 ج

 

 

 

 أسفل

 ش
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 ـه9ٖٔٗلعام  المحرمشهر 
 

 القاهرة المحلً)أ( مٌالد الهالل وأوجه القمر بتوقٌت 
 المٌالد ) االقتران ( تربٌع  أول بدر تربٌع أخر

 
 
 

  الخمٌـــــس
 م7ٕٔٓ/ٓٔ/ٕٔ

 س      ق    
ٕ٘         ٔٗ 

 
 
 

 الخمٌـــــس
 م7ٕٔٓ/ٓٔ/٘

 س       ق     
ٗٓ          ٕٓ 

 
 
 

 الخمٌـــــس
 م7ٕٔٓ/5/9ٕ

 س      ق     
٘ٗ          ٓٗ 

 
 
 

 األربعــــــاء
 م7ٕٔٓ/9/ٕٓ

 س       ق      
ٖٓ           ٓ7 

 أول الشهـــر فلكٌـــــاً  آخــر الشهـــر فلكٌـــــاً  طــول الشهـــــــر

 م7ٕٔٓ/9/ٕٔ  خمٌـــــسال م7ٕٔٓ/ٓٔ/ٕٓ الجمعــــــة ٌومــاً  ٖٓ

 

 )ب( ظروؾ رؤٌة الهالل فً محافظات ج.م.ع
 بتوقٌتها المحلً

 

 م(7ٕٔٓ/9/ٕٓهـ الموافق 5ٖٗٔ ذي الحجةمن  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 ًـراؾ األفقـاالنح
عن قرص الشمس 

 بالدرجات
 عند الؽروب

 الرأسً البعـــد
عن قرص الشمس 

 بالدرجات
 عند الؽروب

 
 المكث
 ق

ؼروب 
 القمر
 

ؼروب 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س

 حالٌـــــــــب ٖٔ 7ٔ ٖ٘ 7ٔ ٕٕ 5ٖٔ,ٗ 5ٖٙ,ٔ جنوبـــــاً  

جنوبـــــا   توشكـــــــــا ٓ٘ 7ٔ ٖٔ 5ٔ ٖٕ ٖٓٗ,ٗ ٙٓ٘,ٔ

جنوبـــــا   أســـــــوان ٙٗ 7ٔ 9ٓ 5ٔ ٖٕ ٖٖٙ,ٗ ٔ٘ٙ,ٔ

جنوبـــــا   قنـــــــــــــا 7ٗ 7ٔ ٓٔ 5ٔ ٖٕ 7ٖٓ,ٗ 57ٔ,ٔ

جنوبـــــا   الخارجــــة 7٘ 7ٔ ٕٓ 5ٔ ٖٕ 57ٖ,ٗ 5ٖ٘,ٔ

جنوبـــــا   أسٌــــــوط ٗ٘ 7ٔ 7ٔ 5ٔ ٖٕ 9ٖٓ,ٗ ٗٔٓ,ٕ

جنوبـــــا   سوهــــاج ٔ٘ 7ٔ ٗٔ 5ٔ ٖٕ 5ٖٔ,ٗ 9ٖٙ,ٔ

جنوبـــــا   الفٌـــــوم ٘٘ 7ٔ 5ٔ 5ٔ ٖٕ ٕٔٗ,ٗ ٕٗٗ,ٕ

جنوبـــــا   الطـــــــور ٗٗ 7ٔ 7ٓ 5ٔ ٖٕ 5ٕٔ,ٗ ٕٙٓ,ٕ

جنوبـــــا   سانت كـاترٌن ٖٗ 7ٔ ٙٓ 5ٔ ٖٕ ٕٓٓ,ٗ 5ٙٓ,ٕ

جنوبـــــا   طــــابــــــا 9ٖ 7ٔ ٕٓ 5ٔ ٖٕ 7ٗٔ,ٗ 5٘ٔ,ٕ

جنوبـــــا   القاهـــــرة ٗ٘ 7ٔ 7ٔ 5ٔ ٖٕ ٕ٘ٓ,ٗ 9ٖٓ,ٕ

جنوبـــــا   طـــنطـــــا ٘٘ 7ٔ 5ٔ 5ٔ ٖٕ 5ٔٔ,ٗ 9ٖٓ,ٕ

جنوبـــــا   اإلسكندرٌة 9٘ 7ٔ ٕٕ 5ٔ ٖٕ 5ٙٔ,ٗ ٔٙٗ,ٕ

جنوبـــــا   بورسعـــٌد ٓ٘ 7ٔ ٖٔ 5ٔ ٖٕ ٖٗٔ,ٗ ٘ٓٗ,ٕ

جنوبـــــا   السلـــــوم 5ٔ 5ٔ ٕٗ 5ٔ ٕٗ 7ٖٕ,ٗ ٕٓٙ,ٕ
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 هـ9ٖٗٔ عامالمحـــرم )ج( ظروؾ رؤٌة الهالل لشهر 
 بتوقٌتها المحلً فً بع  مدن البالد العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة      

 

 م(7ٕٔٓ/9/ٕٓهـ الموافق 5ٖٗٔ ذي الحجةمن  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 فً المدن العربٌة واإلسالمٌة -ٔ

 المكث
 
 ق

 ؼروب
 القمر

 ؼروب
 الشمس

 
 اسم البلد

 المكث
 
 ق

 ؼروب
 القمر

 ؼروب
 الشمس

 
 

 اسم البلد
 ق س ق س ق س ق س

 داكــــــــــــار 7ٓ 5ٔ ٖ٘ 5ٔ 5ٕ مكة المكرمـة 5ٔ 5ٔ ٓٗ 5ٔ ٕٕ

 نواكشــــــوط ٔٓ 5ٔ 9ٕ 5ٔ 5ٕ القــــــدس 5ٖ 7ٔ ٔٓ 5ٔ ٖٕ

 مـــراكــــــش ٖٔ 5ٔ 5٘ 5ٔ 7ٕ بؽــــــــداد ٔٓ 5ٔ ٖٕ 5ٔ ٕٕ

 فــــــــــــاس 9ٔ 5ٔ ٙٗ 5ٔ 7ٕ عــــــــــــدن 7٘ 7ٔ 5ٔ 5ٔ ٕٔ

 الجـــــــوس ٖٗ 5ٔ 5ٓ 9ٔ ٕ٘ الـــرٌــــا  ٔ٘ 7ٔ ٕٔ 5ٔ ٕٔ

 الجـــــــــزابــر 7ٗ 7ٔ ٖٔ 5ٔ ٕٙ الكــــــــوٌت 7ٗ 7ٔ 5ٓ 5ٔ ٕٔ

 تـــــونــــــــس 9ٔ 5ٔ ٗٗ 5ٔ ٕ٘ المنــــــــامة ٖٙ 7ٔ 7٘ 7ٔ ٕٔ

 لٌبٌـا -طرابلس ٙٓ 5ٔ ٖٔ 5ٔ ٕ٘ طهــــــــران ٗٓ 5ٔ ٕ٘ 5ٔ ٕٔ

 الخــــرطـــــوم 7ٗ 7ٔ 9ٓ 5ٔ ٕٕ الدوحــــــــة ٕٖ 7ٔ ٖ٘ 7ٔ ٕٔ

 مقدٌشـــــــو ٘٘ 7ٔ ٘ٔ 5ٔ ٕٓ أبــــو ظــبً ٕٔ 5ٔ ٔٗ 5ٔ ٕٓ

 أنقـــــــــــــــرة 9ٗ 7ٔ ٕٔ 5ٔ ٖٕ دبـــــــــــــً 7ٔ 5ٔ 7ٖ 5ٔ ٕٓ

 عمــــــــــــــان ٖ٘ 7ٔ 5٘ 7ٔ ٖٕ مســــــــــقط ٗٓ 5ٔ ٕٗ 5ٔ ٕٓ

 دمشـــــــــــــق ٖٗ 7ٔ 7٘ 7ٔ ٖٕ كرا تـــــشً ٖٓ 5ٔ 9ٗ 5ٔ 9ٔ

 جٌـــــــــــزان 7ٓ 5ٔ 5ٕ 5ٔ ٕٔ وربــكوااللم ٓٔ 9ٔ ٕٕ 9ٔ ٕٔ

 المدٌنة المـنورة ٕٓ 5ٔ ٕٗ 5ٔ ٕٕ جاكـــــــرتا 9ٗ 7ٔ ٓٓ 5ٔ ٔٔ

 

  فً بع  العواصم الؽربٌة -ٕ

 واشنـــطن 5ٓ 5ٔ ٔٗ 5ٔ ٖٖ كٌب تــاون ٔٗ 5ٔ ٔٓ 9ٔ ٕٓ

 أوتــــــوا ٗٓ 5ٔ ٖٙ 5ٔ ٕٖ برازٌلٌـــــا 7ٓ 5ٔ 9ٖ 5ٔ ٕٖ

 لــــــــندن ٖٓ 5ٔ 9ٕ 5ٔ ٕٙ سانتٌاجـــو 7ٖ 5ٔ ٕٔ 9ٔ ٖ٘

 ــكوـموس ٖٖ 5ٔ ٙ٘ 5ٔ ٖٕ لٌمـــــــــا ٗٓ 5ٔ ٓٗ 5ٔ ٖٙ
 

  -)د( أٌام شهر المحرم :     
 ق. 7ٖٗٔ تــــوت ٔٔم / 7ٕٔٓسبتمبـــــر ٕٔ( الموافق لخمٌـــــساؼرة المحــــرم )   

 أٌام هـ م ق هـ م ق هـ م ق هـ م ق هـ م ق
 األسبوع

 الســــبـت    ٖ ٖٕ ٖٔ ٓٔ ٖٓ ٕٓ 7ٔ 7 7ٕ ٕٗ ٗٔ ٗ
 األحــــــد    ٗ ٕٗ ٗٔ ٔٔ ركتوبأ ٕٔ 5ٔ 5 5ٕ ٕ٘ ٘ٔ ٘
 االثنــــٌن    ٘ ٕ٘ ٘ٔ ٕٔ ٕ ٕٕ 9ٔ 9 9ٕ ٕٙ ٙٔ ٙ
 الثالثـــاء    ٙ ٕٙ ٙٔ ٖٔ ٖ ٖٕ ٕٓ ٓٔ ٖٓ 7ٕ 7ٔ 7
 األربعــاء    7 7ٕ 7ٔ ٗٔ ٗ ٕٗ ٕٔ ٔٔ بابه 5ٕ 5ٔ 5
 الخمـٌـس ٔ ٕٔ ٔٔ 5 5ٕ 5ٔ ٘ٔ ٘ ٕ٘ ٕٕ ٕٔ ٕ 9ٕ 9ٔ 9
 الجمعــــة ٕ ٕٕ ٕٔ 9 9ٕ 9ٔ ٙٔ ٙ ٕٙ ٖٕ ٖٔ ٖ ٖٓ ٕٓ ٓٔ
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 ( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمنً بٌنهماهـ)
 العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة بتوقٌتها المحلً البلدانبع  مدن ج.م.ع و فً

 

 م(7ٕٔٓ/9/ٕٓهـ الموافق 5ٖٗٔ ذي الحجةمن  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 مصر العربٌةفً محافظات جمهورٌة  -ٔ

 الفاصل
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 الفاصل
الزمنً 
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س ق س ق س

 حالٌـــــــــــب ٕٔ ٘ ٕٔ ٘ صفــر الطـــــــــور ٕٖ ٘ ٖٔ ٘ -ٔٓ

 توشكـــــــــــا ٓٗ ٘ ٓٗ ٘ صفــر سانت كاترٌن ٖٔ ٘ ٖٓ ٘ -ٔٓ

-ٕٓ  أســــــــوان ٖٙ ٘ ٖٙ ٘ صفــر طــــابــــــــا 7ٕ ٘ ٕ٘ ٘ 

-ٕٓ  قنــــــــــــــا ٖٙ ٘ ٖٙ ٘ صفــر القـــاهــــرة ٕٗ ٘ ٓٗ ٘ 

-ٕٓ  الخارجـــــة ٙٗ ٘ ٙٗ ٘ صفــر طــنطـــــــــا ٖٗ ٘ ٔٗ ٘ 

-ٕٓ  أسٌــــــــوط ٕٗ ٘ ٕٗ ٘ صفــر اإلسكندرٌــة 7ٗ ٘ ٘ٗ ٘ 

-ٕٓ  ــاجـسوهــ ٓٗ ٘ ٓٗ ٘ صفــر بورسعـــــٌد 7ٖ ٘ ٖ٘ ٘ 

 ــــومـالفٌـ ٗٗ ٘ ٕٗ ٘ -ٕٓ السلــــــــوم ٙٓ ٙ ٙٓ ٙ صفــر
 

 فً المدن العربٌة واإلسالمٌة -ٕ

الفاصل 
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

الفاصل 
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س ق س ق س

 داكــــــــــار 9٘ ٘ 5ٓ ٙ 9ٓ مكـة المكـرمة 5ٓ ٙ 5ٓ ٙ صفــر

-ٖٓ  نواكشــــوط ٕ٘ ٘ ٓٓ ٙ 5ٓ القــــــدس ٕٙ ٘ ٖٕ ٘ 

 مـــراكـــش 9ٔ ٙ ٖٕ ٙ ٗٓ بؽــــــــداد 5ٗ ٘ ٗٗ ٘ -ٗٓ

 فــــــــــاس ٙٓ ٙ ٓٔ ٙ ٗٓ عــــــــدن 9ٗ ٘ 9ٗ ٘ صفــر

-ٖٓ  الجــــــوس ٖ٘ ٙ ٖٗ ٙ 5ٓ الرٌـــا  ٔٗ ٘ 5ٖ ٘ 

-ٓٗ  الجــــزابــر ٖٗ ٘ ٖ٘ ٘ ٔٓ الكـــــوٌت ٖ٘ ٘ ٖٔ ٘ 

-ٓٗ  تـــــونــــس ٘ٓ ٙ ٘ٓ ٙ صفــر المنـــــامة ٕ٘ ٘ ٕٔ ٘ 

 لٌبٌــا -طرابلس ٗ٘ ٘ ٗ٘ ٘ صفــر طهـــــران ٓ٘ ٘ ٗٗ ٘ -ٙٓ

 الخــرطــوم 5ٖ ٘ ٓٗ ٘ ٕٓ الدوحـــــة ٕٔ ٘ 5ٔ ٘ -ٖٓ

-ٓٗ  مقدٌشـــــو 5ٗ ٘ ٔ٘ ٘ ٖٓ أبـوظـــبً ٓٔ ٙ ٙٓ ٙ 

٘ٓ- دبــــــــــً ٙٓ ٙ ٕٓ ٙ -ٗٓ  أنقـــــــــرة ٖٗ ٘ 9ٕ ٘ 

 عمـــــــــان ٕٕ ٘ ٕٓ ٘ -ٕٓ مســــــقط ٖ٘ ٘ 9ٗ ٘ -ٗٓ

-ٓٙ  دمشـــــــق ٕٔ ٘ 5ٔ ٘ -ٖٓ كــرا تشً 9ٔ ٙ ٖٔ ٙ 

-ٓٙ  جٌـــــــزان 5٘ ٘ 5٘ ٘ صفــر كوااللمـبور ٖٓ 7 7٘ ٙ 

 المدٌنة المـنورة 9ٓ ٙ 5ٓ ٙ -ٔٓ جـاكــــرتا ٖٗ ٘ ٓٗ ٘ -ٖٓ

 

 فً بع  العواصم الؽربٌة -ٖ

 واشنـــطن ٗ٘ ٘ 9ٓ ٙ ٘ٔ كٌب تـاون 5ٖ ٙ ٖ٘ ٙ ٘ٔ

 أوتــــــوا 7ٗ ٘ ٔٓ ٙ ٗٔ برازٌلٌــــا ٕٓ ٙ ٕٓ ٙ 5ٔ

 لـــــــــندن ٖٗ ٘ ٔٗ ٘ -ٕٓ سانتٌاجــو ٖٗ ٙ 5٘ ٙ ٕٗ

 ــكوـموس ٓٔ ٙ 5٘ ٘ -ٕٔ لٌمــــــــا 9٘ ٘ ٕٓ ٙ ٕٔ
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 ـشـصف
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 مدٌنة القاهرة فًعند ؼروب الشمس  السماء صفحةوبع  الكواكب على  القمر

 هـ9ٖٗٔصفرٌوم استطالع هالل شهر 

 م(7ٕٔٓ أكتوبـــر 9ٔالموافق   هـ9ٖٗٔ المحرممن  9ٕالخمٌــــس )

بالرؼم من حدوث األقتران بعد ؼروب شمس  ٌوم الرؤٌةٌالحظ وجود الهالل فوق األفق فً 

  ذل  الٌوم )وهذه من الحاالت الشاذة التً ٌجب دراستها لتفسٌرها(

               ٌمكن االستفادة من وجود بع  الكواكب بجوار الهالل الجدٌد :ملحوظة
 (ٖٙ)انظر الصورة ص  لالستدالل علٌه على صفحة السماء ٌوم الرؤٌة

 

 عطـارد

 الشمـس

 بلوتـو

 زحــل

 رىـالمشت
 القمــر

 األفـــق مستـوى
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 هـ9ٖٔٗبٌان هالل شهر صفــــر لعام 
 

  مساءً  دقٌقة عشراثنتً و لتاسعةا االقتران فً تمام الساعة حدوث مباشرة بعد صفــــرٌولد هالل شهر 

ٌوم )م 7ٕٔٓ/ٓٔ/9ٔ هـ الموافق9ٖٗٔمن المحــــرم 9ٕ لخمٌــــساٌوم قاهرة المحلً بتوقٌت ال

 الرؤٌة(.

 فً مدٌنة  ) ٌوم الرؤٌة(لن ٌكون قد ولد بعد عند ؼروب شمس ذل  الٌوم لهالل الجدٌد ٌالحظ أن او 

 اإلسالمٌة.العربٌة وجمٌع العواصم والمدن  فً وكذل القاهرة   

  ٌوم الرؤٌة(فً ذل  الٌوم بع ؼروب الشمس وٌالحظ وجود فترة زمنٌة لمكث الهالل فوق األفق (   

 ماعدا مقدٌشو اإلسالمٌة العربٌة وبالرؼم من حدوث األقتران بعد ؼروب شمس ذل  الٌوم فً البلدان   

 حٌث ٌؽرب الهالل فٌها قبل ؼروب بالصومال وعدن بالٌمن وكوااللمبور بمالٌزٌا وجاكرتا بإندونٌسٌا   

  )وهذه من الحاالت الشاذة التً ٌجب دراستها لتفسٌرها(شمس ذل  الٌوم  

 هـ .9ٖٗٔ المحـــــرمم هو المتمم لشهــــر  7ٕٔٓ/ٓٔ/ٕٓ الجمعـــــةٌوم ٌكون وبذل  • 

 م.7ٕٓٔ/ٔٓ/ٕٔالسبـــــت هـ  فلكٌـــاً ٌوم  9ٖٔٗصفـــــر وتكون ؼــرة شهـــر • 

  وفٌما ٌلً بٌان مفصل عن ظروؾ رؤٌة الهالل وأوجه القمر فً مدٌنة القاهرة ومحافظات جمهورٌة 

 -مصر العربٌة وبع  العواصم العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة ٌوم تحري الهالل:  

 )ٌوم الرؤٌة( على األفق الؽربً بعد تمام ؼروب قرص الشمس فً مدٌنة القاهرةوضع وشكل الهالل 

 أعلى

 

 

 

 

 الهالل لم ٌولد بعد

 ج

 

 

 أسفل

 ش
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 هـ9ٖٔٗلعام  صفــــرشهر 
 

 القاهرة المحلً)أ( مٌالد الهالل وأوجه القمر بتوقٌت 
 المٌالد ) االقتران ( تربٌع  أول بدر تربٌع أخر

 
 
 

 الجمعــــــة
 م7ٕٔٓ/ٔٔ/ٓٔ

 س      ق    
ٖٙ        ٕٕ 

 
 
 

 السبــــــت
 م7ٕٔٓ/ٔٔ/ٗ

 س       ق     
ٕٖ          ٓ7 

 
 
 

 السبــــــت
 م7ٕٔٓ/ٓٔ/5ٕ

 س      ق     
ٕٕ          ٓٓ 

 
 
 

 الخمٌــــس
 م7ٕٔٓ/ٓٔ/9ٔ

 س       ق      
ٕٔ           ٕٔ 

 أول الشهـــر فلكٌـــــاً  الشهـــر فلكٌـــــاً آخــر  طــول الشهـــــــر

 م7ٕٔٓ/ٓٔ/ٕٔ السبـــــت  م7ٕٔٓ/ٔٔ/5ٔالسبــــت  ٌومــاً  9ٕ

 

 )ب( ظروؾ رؤٌة الهالل فً محافظات ج.م.ع
 بتوقٌتها المحلً

 

 م(7ٕٔٓ/ٓٔ/9ٔهـ الموافق 9ٖٗٔ المحـــــرم من 9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 ًـراؾ األفقـاالنح
عن قرص الشمس 

 بالدرجات
 عند الؽروب

 الرأسً البعـــد
عن قرص الشمس 

 بالدرجات
 عند الؽروب

 
 المكث
 ق

ؼروب 
 القمر
 

ؼروب 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س

 حالٌـــــــــب ٘ٓ 7ٔ 5ٓ 7ٔ ٖٓ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 توشكـــــــــا ٖٕ 7ٔ 7ٕ 7ٔ ٗٓ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 أســـــــوان 5ٔ 7ٔ ٕٕ 7ٔ ٗٓ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 قنـــــــــــــا 7ٔ 7ٔ ٕٕ 7ٔ ٘ٓ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 الخارجــــة 7ٕ 7ٔ ٕٖ 7ٔ ٘ٓ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 أسٌــــــوط ٕٕ 7ٔ 5ٕ 7ٔ ٙٓ بعدالهالل لم ٌولد  الهالل لم ٌولد بعد

 سوهــــاج ٕٔ 7ٔ ٕٙ 7ٔ ٘ٓ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 الفٌـــــوم ٕٕ 7ٔ 5ٕ 7ٔ ٙٓ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 الطـــــــور ٕٔ 7ٔ 5ٔ 7ٔ ٙٓ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 سانت كـاترٌن ٓٔ 7ٔ ٙٔ 7ٔ ٙٓ لم ٌولد بعدالهالل  الهالل لم ٌولد بعد

 طــــابــــــا ٘ٓ 7ٔ ٔٔ 7ٔ ٙٓ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 القاهـــــرة 9ٔ 7ٔ ٕٙ 7ٔ 7ٓ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 طـــنطـــــا ٕٓ 7ٔ 7ٕ 7ٔ 7ٓ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 اإلسكندرٌة ٕٗ 7ٔ ٖٔ 7ٔ 7ٓ الهالل لم ٌولد بعد ٌولد بعدالهالل لم 

 بورسعـــٌد ٗٔ 7ٔ ٕٔ 7ٔ 7ٓ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 السلـــــوم ٕٗ 7ٔ ٓ٘ 7ٔ 5ٓ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد
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 هـ9ٖٗٔ عام صفـــــر)ج( ظروؾ رؤٌة الهالل لشهر 
 بتوقٌتها المحلً العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌةفً بع  مدن البالد       

 

 م(7ٕٔٓ/ٓٔ/9ٔهـ الموافق 9ٖٗٔ المحـــــرممن  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 فً المدن العربٌة واإلسالمٌة -ٔ*

 المكث
 
 ق

 ؼروب
 القمر

 ؼروب
 الشمس

 
 اسم البلد

 المكث
 
 ق

 ؼروب
 القمر

 ؼروب
 الشمس

 
 

 اسم البلد
 ق س ق س ق س ق س

 داكــــــــــــار 7ٗ 7ٔ ٗ٘ 7ٔ 7ٓ مكة المكرمـة ٖ٘ 7ٔ ٘٘ 7ٔ ٕٓ

 نواكشــــــوط 5ٖ 7ٔ ٙٗ 7ٔ 5ٓ القــــــدس ٕٓ 7ٔ 9ٓ 7ٔ 7ٓ

 مـــراكــــــش ٘٘ 7ٔ ٙٓ 5ٔ ٔٔ بؽــــــــداد ٕٗ 7ٔ ٖٔ 7ٔ 7ٓ

-ٓٔ  فــــــــــــاس ٔٗ 7ٔ ٖ٘ 7ٔ ٕٔ عــــــــــــدن 9ٖ 7ٔ 5ٖ 7ٔ 

 الجـــــــوس 9ٕ 5ٔ ٖٔ 5ٔ ٕٓ الـــرٌــــا  ٕٕ 7ٔ ٕ٘ 7ٔ ٖٓ

 الجـــــــــزابــر ٙٓ 7ٔ 5ٔ 7ٔ ٕٔ الكــــــــوٌت ٖٔ 7ٔ 5ٔ 7ٔ ٘ٓ

 تـــــونــــــــس 7ٖ 7ٔ 9ٗ 7ٔ ٕٔ المنــــــــامة ٙٓ 7ٔ 9ٓ 7ٔ ٖٓ

 لٌبٌـا -طرابلس 9ٕ 7ٔ 9ٖ 7ٔ ٓٔ طهــــــــران ٖٕ 7ٔ ٖٓ 7ٔ 7ٓ

 الخــــرطـــــوم ٕٙ 7ٔ 7ٕ 7ٔ ٔٓ الدوحــــــــة ٖٓ 7ٔ ٙٓ 7ٔ ٖٓ

٘ٓ- أبــــو ظــبً ٕ٘ 7ٔ ٗ٘ 7ٔ ٕٓ  مقدٌشـــــــو ٘ٗ 7ٔ ٓٗ 7ٔ 

 أنقـــــــــــــــرة ٖٓ 7ٔ ٗٔ 7ٔ ٔٔ دبـــــــــــــً 5ٗ 7ٔ ٓ٘ 7ٔ ٕٓ

 عمــــــــــــــان 9٘ ٙٔ ٙٓ 7ٔ 7ٓ مســــــــــقط ٖٙ 7ٔ 7ٖ 7ٔ ٔٓ

 دمشـــــــــــــق ٙ٘ ٙٔ ٗٓ 7ٔ 5ٓ كرا تـــــشً ٔٓ 5ٔ ٕٓ 5ٔ ٔٓ

-ٕٔ  جٌـــــــــــزان ٘ٗ 7ٔ ٙٗ 7ٔ ٔٓ وربــكوااللم 9٘ 5ٔ 7ٗ 5ٔ 

-ٔٙ  المدٌنة المـنورة ٔ٘ 7ٔ ٘٘ 7ٔ ٗٓ جاكـــــــرتا ٘ٗ 7ٔ 9ٕ 7ٔ 

 

  فً بع  العواصم الؽربٌة -ٕ

-ٔ٘  واشنـــطن ٖٕ 7ٔ ٖٗ 7ٔ ٕٓ كٌب تاون* ٖٓ 9ٔ 5ٗ 5ٔ 

 أوتــــــوا ٓٔ 7ٔ ٖٖ 7ٔ ٖٕ برازٌلٌـــــا ٔٔ 5ٔ ٖٔ 5ٔ ٕٓ

-ٓٔ  لــــــــندن* 9٘ ٙٔ 9ٔ 7ٔ ٕٓ سانتٌاجـــو 9٘ 5ٔ 5٘ 5ٔ 

 ــكوـموس* 9ٔ 7ٔ ٓٗ 7ٔ ٕٔ لٌمـــــــــا ٘ٓ 5ٔ ٕٔ 5ٔ 7ٓ
 

  -:صفـــــرد( أٌام شهر )     
 ق. 7ٖٗٔ بابـــه ٔٔم / 7ٕٔٓأكتوبـــــر ٕٔ( الموافق سبـــــتال) صفـــــرؼرة    

 أٌام هـ م ق هـ م ق هـ م ق هـ م ق هـ م ق
 األسبوع

 الســــبـت ٔ ٕٔ ٔٔ 5 5ٕ 5ٔ ٘ٔ ٗ ٕ٘ ٕٕ ٔٔ ٕ 9ٕ 5ٔ 9
 األحــــــد ٕ ٕٕ ٕٔ 9 9ٕ 9ٔ ٙٔ ٘ ٕٙ ٖٕ ٕٔ ٖ   
 االثنــــٌن ٖ ٖٕ ٖٔ ٓٔ ٖٓ ٕٓ 7ٔ ٙ 7ٕ ٕٗ ٖٔ ٗ   
 الثالثـــاء ٗ ٕٗ ٗٔ ٔٔ ٖٔ ٕٔ 5ٔ 7 5ٕ ٕ٘ ٗٔ ٘   
 األربعــاء ٘ ٕ٘ ٘ٔ ٕٔ نوفمبر ٕٕ 9ٔ 5 9ٕ ٕٙ ٘ٔ ٙ   
 الخمـٌـس ٙ ٕٙ ٙٔ ٖٔ ٕ ٖٕ ٕٓ 9 ٖٓ 7ٕ ٙٔ 7   
 الجمعــــة 7 7ٕ 7ٔ ٗٔ ٖ ٕٗ ٕٔ ٓٔ هاتور 5ٕ 7ٔ 5   

 ) * ( الهالل لم  ٌولد بعد عند ؼروب الشمس.         
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 ( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمنً بٌنهماهـ)
 العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة بتوقٌتها المحلً البلدانبع  مدن ج.م.ع و فً

 

 م(7ٕٔٓ/ٓٔ/9ٔهـ الموافق 9ٖٗٔ المحـــــرممن  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 فً محافظات جمهورٌة مصر العربٌة -ٔ

 الفاصل
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 الفاصل
الزمنً 
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س ق س ق س

 حالٌـــــــــــب ٖٔ ٘ ٓٓ ٘ -ٖٔ الطـــــــــور 5ٗ ٘ ٘ٔ ٘ -ٖٖ

 توشكـــــــــــا ٔ٘ ٘ ٕٓ ٘ -ٖٔ سانت كاترٌن 7ٗ ٘ ٖٔ ٘ -ٖٗ

 أســــــــوان 7ٗ ٘ ٙٔ ٘ -ٖٔ طــــابــــــــا ٗٗ ٘ ٓٔ ٘ -ٖٗ

 قنــــــــــــــا ٓ٘ ٘ 5ٔ ٘ -ٕٖ القـــاهــــرة 9٘ ٘ ٕ٘ ٘ -ٖٗ

 الخارجـــــة 9٘ ٘ 5ٕ ٘ -ٖٔ طــنطـــــــــا ٔٓ ٙ ٕٙ ٘ -ٖ٘

 أسٌــــــــوط 7٘ ٘ ٕٗ ٘ -ٖٖ اإلسكندرٌــة ٘ٓ ٙ ٖٔ ٘ -ٖٗ

 ــاجـسوهــ ٗ٘ ٘ ٕٕ ٘ -ٕٖ بورسعـــــٌد ٙ٘ ٘ ٕٔ ٘ -ٖ٘

 ــــومـالفٌـ ٓٓ ٙ ٕٙ ٘ -ٖٗ السلــــــــوم ٕ٘ ٙ ٔ٘ ٘ -ٖٗ
 

 فً المدن العربٌة واإلسالمٌة -ٕ

الفاصل 
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 البلداسم 

الفاصل 
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س ق س ق س

 داكــــــــــار ٕٓ ٙ ٕٗ ٘ -ٕٓ مكـة المكـرمة 7ٔ ٙ 7ٗ ٘ -ٖٓ

 نواكشــــوط 5٘ ٘ 7ٖ ٘ -ٕٔ القــــــدس ٘ٗ ٘ 9ٓ ٘ -ٖٙ

 مـــراكـــش 5ٖ ٙ 9ٓ ٙ -9ٕ بؽــــــــداد 9ٓ ٙ ٖٔ ٘ -5ٖ

 فــــــــــاس 5ٕ ٙ 7٘ ٘ -ٖٔ عــــــــدن ٓ٘ ٘ ٖٕ ٘ -7ٕ

 الجــــــوس ٕٖ ٙ ٖٔ ٙ -9ٔ الرٌـــا  ٖ٘ ٘ 9ٔ ٘ -ٖٗ

 الجــــزابــر 9٘ ٘ ٕ٘ ٘ -ٖٗ الكـــــوٌت ٔ٘ ٘ ٘ٔ ٘ -ٖٙ

 تـــــونــــس ٖٓ ٙ ٘٘ ٘ -ٖ٘ المنـــــامة 5ٖ ٘ ٖٓ ٘ -ٖ٘

 لٌبٌــا -طرابلس ٗٔ ٙ ٔٗ ٘ -ٖٖ طهـــــران ٗٔ ٙ ٖٖ ٘ -ٔٗ

 الخــرطــوم ٕٗ ٘ ٘ٔ ٘ -7ٕ الدوحـــــة ٖٗ ٘ 9٘ ٗ -ٖ٘

 مقدٌشـــــو ٔٗ ٘ 9ٔ ٘ -ٕٕ أبـوظـــبً ٕٕ ٙ 7ٗ ٘ -ٖ٘

 أنقـــــــــرة ٖٓ ٙ ٕٕ ٘ -ٔٗ دبــــــــــً 9ٔ ٙ ٗٗ ٘ -ٖ٘

 عمـــــــــان ٕٗ ٘ ٙٓ ٘ -ٖٙ مســــــقط ٗٓ ٙ ٖٓ ٘ -ٖٗ

 دمشـــــــق ٕٗ ٘ ٘ٓ ٘ -7ٖ كــرا تشً ٖٔ ٙ ٘٘ ٘ -ٖٙ

 جٌـــــــزان ٖٓ ٙ ٖٗ ٘ -9ٕ كوااللمـبور 7٘ ٙ 7ٕ ٙ -ٖٓ

 المدٌنة المـنورة ٕٔ ٙ 9ٗ ٘ -ٕٖ جـاكــــرتا ٖٓ ٘ ٗٓ ٘ -ٕٙ

 

 فً بع  العواصم الؽربٌة -ٖ

 واشنـــطن ٕٔ ٙ 9٘ ٘ -ٕٕ كٌب تـاون 9٘ ٘ ٔٓ ٙ ٕٓ

 أوتــــــوا ٕٗ ٙ 5٘ ٘ -ٕٙ برازٌلٌــــا ٔٗ ٘ 9ٖ ٘ -ٕٓ

 لـــــــــندن ٖٔ ٙ ٙٗ ٘ -٘ٗ سانتٌاجــو ٙ٘ ٘ ٙٓ ٙ ٓٔ

 ــكوـموس 5ٓ 7 ٓٔ ٙ -5٘ لٌمــــــــا ٓٗ ٘ ٓٗ ٘ صفـر
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 األول  ستُع
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               ٌمكن االستفادة من وجود بع  الكواكب بجوار الهالل الجدٌد :ملحوظة
 (ٖٙ)انظر الصورة ص  لالستدالل علٌه على صفحة السماء ٌوم الرؤٌة

 

 مدٌنة القاهرة فًعند ؼروب الشمس  السماء صفحةوبع  الكواكب على  القمر

 هـ9ٖٗٔربٌــع األول ٌوم استطالع هالل شهر 

 (م7ٕٔٓنوفمبـــر  5ٔ قـهـ المواف9ٖٗٔمن صفـــــر9ٕ السبـــــت)

 عطـارد

 الشمـس

 بلوتـو

 زحــل

 القمــر

 األفـــق مستـوى
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 هـ9ٖٔٗبٌان هالل شهر ربٌع األول لعام 
 

 ظهراً  ٕٗدقٌقة وال الواحدةربٌع األول مباشرة بعد حدوث االقتران فً تمام الساعة  ٌولد هالل شهر• 

 م7ٕٔٓ/ٔٔ/5ٔ هـ  الموافق9ٖٗٔ صفـــــرمن  9ٕ السبـــتٌوم بتوقٌت القاهرة المحلً   

 )ٌوم الرؤٌة(.  

 ٌوم الرؤٌة( لمدة)  شمس ذل  الٌوم وٌبقى الهالل الجدٌد فً سماء مكة المكرمة بعد ؼروب ٔٗ  

ٌبقى الهالل الجدٌد فً  العربٌةوفً باقً محافظات جمهورٌة مصر  ٌقةدق 5ٔوفً القاهرة لمدة ٌقة دق  

الهالل  ىأما فً العواصم والمدن العربٌة واإلسالمٌة فٌبق. دقٌقة( 9ٔ -٘ٔتتراوح بٌن ) لمدد بهاسما

 .دقٌقة( ٕٗ - ٔ) الشمس لمدد تتراوح بٌن الجدٌد بعد ؼروب

 م.7ٕٓٔ/ٔٔ/9ٔ حــــــداألهـ  فلكٌـــاً ٌوم 9ٖٔٗع األول ــشهرربٌ ؼرة تكونبذل  و• 
 
ٌلً بٌان مفصل علن ظلروؾ رؤٌلة الهلالل وأوجله القملر فلً مدٌنلة القلاهرة ومحافظلات جمهورٌلة  وفٌما •

 -مصر العربٌة وبع  العواصم العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة ٌوم تحري الهالل:

 )ٌوم الرؤٌة( الهالل على األفق الؽربً بعد تمام ؼروب قرص الشمس فً مدٌنة القاهرة وضع وشكل

 أعلى

 

 

 

 

 

 

 ج

 

 

 

 أسفل

 ش
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 هـ9ٖٔٗلعام  ربٌع األولشهر 
 

 القاهرة المحلً)أ( مٌالد الهالل وأوجه القمر بتوقٌت 
 المٌالد ) االقتران ( تربٌع  أول بدر تربٌع أخر

 
 
 

 األحـــــــــد
 م7ٕٔٓ/ٕٔ/ٓٔ

 س      ق    
٘ٔ         ٓ9 

 
 
 

 األحـــــــــد
 م7ٕٔٓ/ٕٔ/ٖ

 س       ق     
ٗ7          ٔ7 

 
 
 

 األحـــــــــد
 م7ٕٔٓ/ٔٔ/ٕٙ

 س      ق     
ٖٓ         ٔ9 

 
 
 

 السبــــــت
 م7ٕٔٓ/ٔٔ/5ٔ

 س      ق      
ٕٗ          ٖٔ 

 أول الشهـــر فلكٌـــــاً  الشهـــر فلكٌـــــاً  آخــر طــول الشهـــــــر

 م7ٕٔٓ/ٔٔ/9ٔ  األحـــــــــد م7ٕٔٓ/ٕٔ/5ٔ األثنٌـــــن ٌومــاً  ٖٓ

 

 )ب( ظروؾ رؤٌة الهالل فً محافظات ج.م.ع
 بتوقٌتها المحلً

 

 م(7ٕٔٓ/ٔٔ/5ٔهـ الموافق 9ٖٗٔ صفـــــرمن  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 ًـراؾ األفقـاالنح
الشمس عن قرص 

 بالدرجات
 عند الؽروب

 الرأسً البعـــد
عن قرص الشمس 

 بالدرجات
 عند الؽروب

 
 المكث
 ق

ؼروب 
 القمر
 

ؼروب 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س

شمــاالً    حالٌـــــــــب 9ٗ ٙٔ ٗٓ 7ٔ ٘ٔ 9ٓٙ,ٕ 9ٙٓ,ٖ

شمــاالً    توشكـــــــــا 5ٓ 7ٔ ٖٕ 7ٔ ٘ٔ 7ٖٔ,ٕ 957,ٕ 

شمــاالً    أســـــــوان ٔٓ 7ٔ 7ٔ 7ٔ ٙٔ 777,ٕ 59ٕ,ٕ 

شمــاالً    قنـــــــــــــا 5٘ ٙٔ ٘ٔ 7ٔ 7ٔ 5ٙ٘,ٕ 7ٖ9,ٕ 

شمــاالً    الخارجــــة 9ٓ 7ٔ ٕٙ 7ٔ 7ٔ 559,ٕ 7ٖٗ,ٕ 

شمــاالً    أسٌــــــوط ٖٓ 7ٔ ٕٓ 7ٔ 7ٔ 9ٖ7,ٕ ٕٖٙ,ٕ 

شمــاالً    سوهــــاج ٔٓ 7ٔ 5ٔ 7ٔ 7ٔ 9ٕٓ,ٕ 9ٓٙ,ٕ 

شمــاالً    الفٌـــــوم ٓٓ 7ٔ 5ٔ 7ٔ 5ٔ ٕٔٓ,ٖ ٙٙٗ,ٕ 

شمــاالً    الطـــــــور ٔ٘ ٙٔ 5ٓ 7ٔ 7ٔ 9ٕٗ,ٕ ٙٓٙ,ٕ 

شمــاالً    سانت كـاترٌن 9ٗ ٙٔ ٙٓ 7ٔ 7ٔ 9ٕ9,ٕ 9ٓ٘,ٕ 

شمــاالً    طــــابــــــا ٗٗ ٙٔ ٔٓ 7ٔ 7ٔ 9ٗٗ,ٕ ٔٗ٘,ٕ 

شمــاالً    القاهـــــرة 7٘ ٙٔ ٘ٔ 7ٔ 5ٔ 5ٖٓ,ٖ 9ٔٗ,ٕ 

شمــاالً    طـــنطـــــا 7٘ ٙٔ ٘ٔ 7ٔ 5ٔ 5ٙٓ,ٖ 5ٖ٘,ٕ 

شمــاالً    اإلسكندرٌة ٓٓ 7ٔ 9ٔ 7ٔ 9ٔ ٖٓٔ,ٖ ٕٖٓ,ٕ 

شمــاالً    بورسعـــٌد ٓ٘ ٙٔ 9ٓ 7ٔ 9ٔ 5٘ٓ,ٖ ٖٔ٘,ٕ 

شمــاالً    السلـــــوم 9ٔ 7ٔ 5ٖ 7ٔ 9ٔ 5ٕٓ,ٖ 9ٙٔ,ٕ 
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 هـ9ٖٗٔ عام ربٌع األول)ج( ظروؾ رؤٌة الهالل لشهر
 بتوقٌتها المحلً العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌةفً بع  مدن البالد       

 

 م(7ٕٔٓ/ٔٔ/5ٔهـ الموافق 9ٖٗٔ صفـــــرمن  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 فً المدن العربٌة واإلسالمٌة -ٔ

 المكث
 
 ق

 ؼروب
 القمر

 ؼروب
 الشمس

 
 اسم البلد

 المكث
 
 ق

 ؼروب
 القمر

 ؼروب
 الشمس

 
 

 اسم البلد
 ق س ق س ق س ق س

 داكــــــــــــار 7ٖ 7ٔ ٙ٘ 7ٔ 9ٔ مكة المكرمـة 5ٖ 7ٔ ٕ٘ 7ٔ ٗٔ

 نواكشــــــوط ٕٙ 7ٔ ٙٗ 7ٔ ٕٓ القــــــدس 5ٖ ٙٔ ٙ٘ ٙٔ 5ٔ

 مـــراكــــــش ٖٔ 7ٔ ٗ٘ 7ٔ ٖٕ بؽــــــــداد 5٘ ٙٔ ٙٔ 7ٔ 5ٔ

 فــــــــــــاس ٗٔ 7ٔ 5ٖ 7ٔ ٕٗ عــــــــــــدن ٖٓ 7ٔ ٔٗ 7ٔ ٔٔ

 الجـــــــوس ٕ٘ 5ٔ 9ٖ 5ٔ ٗٔ الـــرٌــــا  ٘ٓ 7ٔ 9ٔ 7ٔ ٗٔ

 الجـــــــــزابــر ٖٙ ٙٔ ٓٓ 7ٔ ٕٗ الكــــــــوٌت ٔ٘ ٙٔ 7ٓ 7ٔ ٙٔ

 تـــــونــــــــس 5ٓ 7ٔ ٖٔ 7ٔ ٖٕ المنــــــــامة ٙٗ ٙٔ ٔٓ 7ٔ ٘ٔ

 لٌبٌـا -طرابلس ٗٓ 7ٔ ٕ٘ 7ٔ ٕٔ طهــــــــران ٘٘ ٙٔ ٖٔ 7ٔ 5ٔ

 الخــــرطـــــوم ٙٔ 7ٔ 9ٕ 7ٔ ٖٔ الدوحــــــــة ٗٗ ٙٔ 5٘ ٙٔ ٗٔ

 مقدٌشـــــــو ٗٗ 7ٔ ٔ٘ 7ٔ 7ٓ أبــــو ظــبً ٖٗ 7ٔ 5ٗ 7ٔ ٗٔ

 أنقـــــــــــــــرة ٖٓ ٙٔ ٕ٘ ٙٔ ٕٕ دبـــــــــــــً 9ٕ 7ٔ ٖٗ 7ٔ ٗٔ

 عمــــــــــــــان ٖ٘ ٙٔ ٖ٘ ٙٔ 5ٔ مســــــــــقط 9ٔ 7ٔ ٕٖ 7ٔ ٖٔ

 دمشـــــــــــــق ٖٓ ٙٔ 9ٗ ٙٔ 9ٔ كرا تـــــشً ٖٗ 7ٔ ٘٘ 7ٔ ٕٔ

 جٌـــــــــــزان ٖٗ 7ٔ ٙٗ 7ٔ ٕٔ وربــكوااللم 7٘ 5ٔ 5٘ 5ٔ ٔٓ

 المدٌنة المـنورة ٖٗ 7ٔ 9ٗ 7ٔ ٘ٔ جاكـــــــرتا ٓ٘ 7ٔ 7ٗ 7ٔ -ٖٓ

 

  فً بع  العواصم الؽربٌة -ٕ

-ٕٓ  واشنـــطن ٔ٘ ٙٔ ٕٗ 7ٔ ٖٖ كٌب تــاون ٖٓ 9ٔ 5ٕ 9ٔ 

 أوتــــــوا 9ٕ ٙٔ ٘ٓ 7ٔ ٖٙ برازٌلٌـــــا ٖٕ 5ٔ 7ٖ 5ٔ ٗٔ

 لــــــــندن 7ٓ ٙٔ ٓٗ ٙٔ ٖٖ سانتٌاجـــو ٕٙ 9ٔ 7ٖ 9ٔ ٔٔ

 ــكوـموس 7ٔ ٙٔ ٔ٘ ٙٔ ٖٗ لٌمـــــــــا ٗٔ 5ٔ ٖٖ 5ٔ 9ٔ
 

  -: ربٌع األول)د( أٌام      
 ق. 7ٖٗٔ هاتــور ٓٔم / 7ٕٔٓ نوفمبـــر 9ٔ( الموافق حـــــداأل) ربٌع األولؼرة    

 أٌام هـ م ق هـ م ق هـ م ق هـ م ق هـ م ق
 األسبوع

 الســــبـت    7 ٕ٘ ٙٔ ٗٔ ٕ ٖٕ ٕٔ 9 ٖٓ 5ٕ ٙٔ 7
 األحــــــد ٔ 9ٔ ٓٔ 5 ٕٙ 7ٔ ٘ٔ ٖ ٕٗ ٕٕ ٓٔ كٌه  9ٕ 7ٔ 5
 االثنــــٌن ٕ ٕٓ ٔٔ 9 7ٕ 5ٔ ٙٔ ٗ ٕ٘ ٖٕ ٔٔ ٕ ٖٓ 5ٔ 9
 الثالثـــاء ٖ ٕٔ ٕٔ ٓٔ 5ٕ 9ٔ 7ٔ ٘ ٕٙ ٕٗ ٕٔ ٖ   
 األربعــاء ٗ ٕٕ ٖٔ ٔٔ 9ٕ ٕٓ 5ٔ ٙ 7ٕ ٕ٘ ٖٔ ٗ   
 الخمـٌـس ٘ ٖٕ ٗٔ ٕٔ ٖٓ ٕٔ 9ٔ 7 5ٕ ٕٙ ٗٔ ٘   
 الجمعــــة ٙ ٕٗ ٘ٔ ٖٔ دٌسمبر ٕٕ ٕٓ 5 9ٕ 7ٕ ٘ٔ ٙ   
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 ( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمنً بٌنهماهـ)
 العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة بتوقٌتها المحلً البلدانبع  مدن ج.م.ع و فً

 

 م(7ٕٔٓ/ٔٔ/5ٔهـ الموافق 9ٖٗٔ صفـــــر 9ٕ منٌوم تحري الهالل )
 

 محافظات جمهورٌة مصر العربٌةفً  -ٔ

 الفاصل
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 الفاصل
الزمنً 
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س ق س ق س

 حالٌـــــــــــب 7ٗ ٘ ٖٔ ٘ -ٙٔ الطـــــــــور 9ٓ ٙ ٔ٘ ٘ -5ٔ

 توشكـــــــــــا 7ٓ ٙ ٔ٘ ٘ -ٙٔ سانت كاترٌن 9ٓ ٙ ٓ٘ ٘ -9ٔ

 أســــــــوان ٘ٓ ٙ 5ٗ ٘ -7ٔ طــــابــــــــا 7ٓ ٙ 7ٗ ٘ -ٕٓ

 قنــــــــــــــا 9ٓ ٙ ٕ٘ ٘ -7ٔ القـــاهــــرة ٕٕ ٙ ٖٓ ٙ -9ٔ

 الخارجـــــة 5ٔ ٙ ٔٓ ٙ -7ٔ طــنطـــــــــا ٕٗ ٙ ٘ٓ ٙ -9ٔ

 أسٌــــــــوط 7ٔ ٙ 9٘ ٘ -5ٔ اإلسكندرٌــة ٖٓ ٙ ٓٔ ٙ -ٕٓ

 ــاجـسوهــ ٗٔ ٙ ٙ٘ ٘ -5ٔ بورسعـــــٌد ٕٓ ٙ ٓٓ ٙ -ٕٓ

 ــــومـالفٌـ ٕٕ ٙ ٖٓ ٙ -9ٔ السلــــــــوم 9ٗ ٙ ٖٓ ٙ -9ٔ
 

 فً المدن العربٌة واإلسالمٌة -ٕ

الفاصل 
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

الفاصل 
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س ق س ق س

 داكــــــــــار ٕٔ ٙ ٙٓ ٙ -ٙٓ مكـة المكـرمة ٖٖ ٙ 7ٔ ٙ -ٙٔ

 نواكشــــوط ٔٔ ٙ ٗٓ ٙ -7ٓ القــــــدس ٓٔ ٙ 9ٗ ٘ -ٕٔ

 مـــراكـــش ٕٓ 7 5ٗ ٙ -ٗٔ بؽــــــــداد ٖٙ ٙ ٖٔ ٙ -ٖٕ

 فــــــــــاس ٘٘ ٙ 9ٖ ٙ -ٙٔ عــــــــدن 9٘ ٘ ٙٗ ٘ -ٖٔ

 الجــــــوس ٖٙ ٙ ٖٔ ٙ -٘ٓ الرٌـــا  ٔٔ ٙ ٕ٘ ٘ -9ٔ

 الجــــزابــر 9ٕ ٙ ٓٔ ٙ -9ٔ الكـــــوٌت ٗٔ ٙ ٕ٘ ٘ -ٕٕ

 تـــــونــــس ٓٓ 7 ٓٗ ٙ -ٕٓ المنـــــامة 5٘ ٘ 5ٖ ٘ -ٕٓ

 لٌبٌــا -طرابلس ٓٗ ٙ ٕٕ ٙ -5ٔ طهـــــران ٕٗ ٙ 7ٔ ٙ -ٕ٘

 الخــرطــوم ٖ٘ ٘ ٓٗ ٘ -ٖٔ الدوحـــــة ٕ٘ ٘ ٖٖ ٘ -9ٔ

 مقدٌشـــــو ٖٗ ٘ ٖٖ ٘ -ٓٔ أبـوظـــبً ٓٗ ٙ ٕٓ ٙ -ٕٓ

 أنقـــــــــرة ٖٙ ٙ ٔٔ ٙ -ٕ٘ دبــــــــــً 7ٖ ٙ 7ٔ ٙ -ٕٓ

 عمـــــــــان 7ٓ ٙ ٙٗ ٘ -ٕٔ مســــــقط ٕٔ ٙ ٔٓ ٙ -ٕٓ

 دمشـــــــق 5ٓ ٙ 7ٗ ٘ -ٕٔ كــرا تشً ٓ٘ ٙ 5ٕ ٙ -ٕٕ

 جٌـــــــزان ٘ٔ ٙ ٓٓ ٙ -٘ٔ كوااللمـبور 9٘ ٙ ٕٗ ٙ -7ٔ

 المدٌنة المـنورة 9ٖ ٙ ٕٔ ٙ -5ٔ جـاكــــرتا ٕ٘ ٘ ٕٔ ٘ -ٖٔ

 

 فً بع  العواصم الؽربٌة -ٖ

 واشنـــطن ٗ٘ ٙ ٙٗ ٙ -5ٓ كٌب تـاون ٕٖ ٘ ٗٗ ٘ ٕٔ

 أوتــــــوا ٙٓ 7 ٗ٘ ٙ -ٕٔ برازٌلٌــــا 9ٕ ٘ 9ٖ ٘ ٓٔ

 لـــــــــندن ٖٕ 7 ٘٘ ٙ -5ٕ سانتٌاجــو 9ٕ ٘ ٓ٘ ٘ ٕٔ

 ــكوـموس ٓٔ 5 9ٕ 7 -ٔٗ لٌمــــــــا ٕٖ ٘ ٗٗ ٘ ٕٔ
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 اِخش  ستُع    
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               ٌمكن االستفادة من وجود بع  الكواكب بجوار الهالل الجدٌد :ملحوظة
 (ٖٙ)انظر الصورة ص  لالستدالل علٌه على صفحة السماء ٌوم الرؤٌة

 

  مدٌنة القاهرة  فًعند ؼروب الشمس  السماء صفحةوبع  الكواكب على  القمر

 هـ9ٖٗٔ ربٌع اآلخــــر شهر ٌوم استطالع هالل

 م(7ٕٔٓدٌسمبــــر 7ٔالموافق  هـ9ٖٗٔ ع األولـربٌمن  9ٕاألحــــــــد )

 بلوتـو

 زحــل

 نبتـون

 األفـــق مستـوى
 الشمـس

 القمــر
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 هـ9ٖٔٗهالل شهر ربٌع اآلخر لعام بٌان 
 

  ٖٓالثامنــــة والدقٌقة ٌولد هالل شهر ربٌع اآلخــر مباشرة بعد حدوث االقتران فً تمام الساعة • 

  )الٌوم التالً لٌوم الرؤٌة(.  م7ٕٔٓ/ٕٔ/5ٔ األثنٌـــــنٌوم قاهرة المحلً بتوقٌت ال صباحاً   

 ربٌع األولمن  9ٕ حــــــداألوٌالحظ أن الهالل الجدٌد لن ٌكون قد ولد بعد عند ؼروب شمس ٌوم • 

 عواصم فً جمٌع ال فً مدٌنة القاهرة وكذل م )ٌوم الرؤٌة(  7ٕٔٓ/ٕٔ/7ٔهـ  الموافق 9ٖٗٔ 

 . والمدن العربٌة واإلسالمٌة 

 ًوفً  دقٌقة ٕٙمكة المكرمة بـ  فً (حـــــداألٌوم ٌوم الرؤٌة ) وٌؽرب القمر قبل ؼروب الشمس ف ،

ؼروب شمس  قبلالهالل الجدٌد  ٌؽرب العربٌةوفً باقً محافظات جمهورٌة مصر ،  دقٌقة ٕٕالقاهرة بـ 

ٌؽرب القمر فالعربٌة واإلسالمٌة  والمدنعواصم ، أما فً ال دقٌقة(ٕ٘ - ٕٓتتراوح بٌن ) بمدد ذل  الٌوم

 دقٌقة(. ٗٗ - ٘ٔ)قبل ؼروب الشمس بمدد تتراوح بٌن 

 هـ .9ٖٗٔربٌع األول هو المتمم لشهــــر م 7ٕٔٓ/ٕٔ/5ٔ األثنٌـــــنوبذل  ٌكون ٌوم • 

  م.7ٕٓٔ/ٕٔ/9ٔالثالثـــــاء هـ  فلكٌـــاً ٌوم  5ٖٗٔربٌع اآلخــر  وتكون ؼــرة شهـــر• 

 

  وفٌما ٌلً بٌان مفصل عن ظروؾ رؤٌة الهالل وأوجه القمر فً مدٌنة القاهرة ومحافظات جمهورٌة

 -مصر العربٌة وبع  العواصم العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة ٌوم تحري الهالل:

 

 )ٌوم الرؤٌة( وضع وشكل الهالل على األفق الؽربً بعد تمام ؼروب قرص الشمس فً مدٌنة القاهرة

 أعلى
 

 

 

 

 الهالل لم ٌولد بعد

 ج

 

 

 

 أسفل

 ش
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 ـه9ٖٔٗلعام  ربٌع اآلخرشهر 
 

 القاهرة المحلً)أ( مٌالد الهالل وأوجه القمر بتوقٌت 
 المٌالد ) االقتران ( تربٌع  أول بدر تربٌع أخر

 
 
 

 الثالثــــــاء
 م5ٕٔٓ/ٔ/9

 س       ق    
ٕ٘         ٓٓ 

 
 
 

 الثالثــــــاء
 م5ٕٔٓ/ٔ/ٕ

 س       ق     
ٕٗ          ٓٗ 

 
 
 

 الثالثــــــاء
 م7ٕٔٓ/ٕٔ/ٕٙ

 س      ق     
ٕٓ          ٔٔ 

 
 
 

 األثنٌـــــــن
 م7ٕٔٓ/ٕٔ/5ٔ

 س      ق      
ٖٓ            ٓ5 

 أول الشهـــر فلكٌـــــاً  آخــر الشهـــر فلكٌـــــاً  طــول الشهـــــــر

 م7ٕٔٓ/ٕٔ/9ٔ الثالثــــــاء م5ٕٔٓ/ٔ/7ٔ األربعــــاء ٌومــاً  ٖٓ

 

 )ب( ظروؾ رؤٌة الهالل فً محافظات ج.م.ع
 بتوقٌتها المحلً

 

 م(7ٕٔٓ/ٕٔ/7ٔهـ الموافق 9ٖٗٔ ربٌع األولمن  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 ًـراؾ األفقـاالنح
عن قرص الشمس 

 بالدرجات
 عند الؽروب

 الرأسً البعـــد
عن قرص الشمس 

 بالدرجات
 عند الؽروب

 
 المكث
 ق

ؼروب 
 القمر
 

ؼروب 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س

ٕ٘- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  حالٌـــــــــب ٕ٘ ٙٔ 7ٕ ٙٔ 

ٕ٘- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  توشكـــــــــا ٔٔ 7ٔ ٙٗ ٙٔ 

ٕٗ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  أســـــــوان ٗٓ 7ٔ ٓٗ ٙٔ 

ٖٕ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  قنـــــــــــــا ٓٓ 7ٔ 7ٖ ٙٔ 

ٖٕ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  الخارجــــة ٔٔ 7ٔ 5ٗ ٙٔ 

ٖٕ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  أسٌــــــوط ٗٓ 7ٔ ٔٗ ٙٔ 

ٖٕ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  سوهــــاج ٖٓ 7ٔ ٓٗ ٙٔ 

ٕٕ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  الفٌـــــوم ٔٓ 7ٔ 9ٖ ٙٔ 

ٖٕ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  الطـــــــور ٕ٘ ٙٔ 9ٕ ٙٔ 

ٖٕ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  سانت كـاترٌن ٓ٘ ٙٔ 7ٕ ٙٔ 

ٕٕ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  طــــابــــــا ٗٗ ٙٔ ٕٕ ٙٔ 

ٕٕ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  القاهـــــرة 5٘ ٙٔ ٖٙ ٙٔ 

ٕٔ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  طـــنطـــــا ٙ٘ ٙٔ ٖ٘ ٙٔ 

ٕٔ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  اإلسكندرٌة ٓٓ 7ٔ 9ٖ ٙٔ 

ٕٔ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  بورسعـــٌد ٓ٘ ٙٔ 9ٕ ٙٔ 

ٕٓ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  السلـــــوم 5ٔ 7ٔ 5٘ ٙٔ 
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 هـ9ٖٗٔم عاربٌع اآلخر)ج( ظروؾ رؤٌة الهالل لشهر 
 بتوقٌتها المحلً فً بع  مدن البالد العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة      

 

 م(7ٕٔٓ/ٕٔ/7ٔهـ الموافق 9ٖٗٔ ربٌع األولمن  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 فً المدن العربٌة واإلسالمٌة -ٔ *  

 المكث
 
 ق

 ؼروب
 القمر

 ؼروب
 الشمس

 
 اسم البلد

 المكث
 
 ق

 ؼروب
 القمر

 ؼروب
 الشمس

 
 

 اسم البلد
 ق س ق س ق س ق س

-ٕٙ ٕٔ- مكة المكرمـة ٔٗ 7ٔ ٘ٔ 7ٔ   داكــــــــــــار ٖٗ 7ٔ ٕٕ 7ٔ 

-ٕٔ ٕٓ- القــــــدس 7ٖ ٙٔ ٙٔ ٙٔ   نواكشــــــوط ٖٔ 7ٔ ٔٔ 7ٔ 

-ٕٕ ٙٔ- بؽــــــــداد 7٘ ٙٔ ٖ٘ ٙٔ   مـــراكــــــش ٖٓ 7ٔ ٗٔ 7ٔ 

-ٖٓ ٙٔ- عــــــــــــدن 7ٖ 7ٔ 7ٓ 7ٔ   فــــــــــــاس ٖٔ 7ٔ 7٘ ٙٔ 

-ٕٙ 7ٕ- الـــرٌــــا  5ٓ 7ٔ ٕٗ ٙٔ   الجـــــــوس ٖ٘ 5ٔ 5ٓ 5ٔ 

-ٕٗ ٘ٔ- الكــــــــوٌت ٕ٘ ٙٔ 5ٕ ٙٔ   الجـــــــــزابــر ٖٖ ٙٔ 5ٔ ٙٔ 

-ٕٙ ٙٔ- المنــــــــامة 9ٗ ٙٔ ٖٕ ٙٔ   تـــــونــــــــس ٗٓ 7ٔ 5ٗ ٙٔ 

-ٕٔ 5ٔ- طهــــــــران ٕ٘ ٙٔ ٖٔ ٙٔ   لٌبٌـا -طرابلس ٕٓ 7ٔ ٗٗ ٙٔ 

-ٕٙ 7ٕ- الدوحــــــــة 7ٗ ٙٔ ٕٔ ٙٔ   الخــــرطـــــوم ٕٕ 7ٔ ٘٘ ٙٔ 

-ٕ7 ٖٖ- أبــــو ظــبً 7ٖ 7ٔ ٓٔ 7ٔ   مقدٌشـــــــو ٗ٘ 7ٔ ٕٔ 7ٔ 

-ٕٙ 7ٔ- دبـــــــــــــً ٕٖ 7ٔ ٙٓ 7ٔ   أنقـــــــــــــــرة ٕ٘ ٙٔ 5ٓ ٙٔ 

-ٕ5 ٕٔ- مســــــــــقط ٕٕ 7ٔ ٗ٘ ٙٔ   عمــــــــــــــان ٖٗ ٙٔ ٖٔ ٙٔ 

-ٕ5 ٕٔ- كرا تـــــشً ٘ٗ 7ٔ 7ٔ 7ٔ   دمشـــــــــــــق 9ٕ ٙٔ 5ٓ ٙٔ 

-ٗٓ 5ٕ- وربــكوااللم 7ٓ 9ٔ 7ٕ 5ٔ   جٌـــــــــــزان 9ٖ 7ٔ ٔٔ 7ٔ 

-ٗٗ ٕ٘- جاكـــــــرتا ٖٓ 5ٔ 9ٔ 7ٔ   المدٌنة المـنورة ٖٙ 7ٔ ٔٔ 7ٔ 

 

  فً بع  العواصم الؽربٌة -ٕ *

-ٗ٘ ٘ٓ- كٌب تــاون ٘٘ 9ٔ ٓٔ 9ٔ   واشنـــطن 7ٗ ٙٔ ٕٗ ٙٔ 

-ٕ7 ٔٓ- برازٌلٌـــــا 9ٖ 5ٔ ٕٔ 5ٔ   أوتــــــوا ٕٓ ٙٔ 9ٔ ٙٔ 

-ٖٕ ٗٓ- سانتٌاجـــو ٓ٘ 9ٔ 5ٔ 9ٔ   لــــــــندن ٕ٘ ٘ٔ 5ٗ ٘ٔ 

-ٕٕ ٕٓ- لٌمـــــــــا 9ٕ 5ٔ 7ٓ 5ٔ   ــكوـموس ٙ٘ ٘ٔ ٗ٘ ٘ٔ 
 

  -:ربٌع اآلخر )د( أٌام شهر     
 ق. 7ٖٗٔ كٌهــــ ٓٔم / 7ٕٔٓ دٌسمبـــر 9ٔ ( الموافقلثالثـــــاءا) ربٌع اآلخرؼرة    

 أٌام هـ م ق هـ م ق هـ م ق هـ م ق هـ م ق
 األسبوع

 الســــبـت    ٘ ٖٕ ٗٔ ٕٔ ٖٓ ٕٔ 9ٔ ٙ 5ٕ ٕٙ ٖٔ ٘
 األحــــــد    ٙ ٕٗ ٘ٔ ٖٔ ٖٔ ٕٕ ٕٓ 7 9ٕ 7ٕ ٗٔ ٙ
 االثنــــٌن    7 ٕ٘ ٙٔ ٗٔ ٌناٌر ٖٕ ٕٔ 5 ٖٓ 5ٕ ٘ٔ 7
 الثالثـــاء ٔ 9ٔ ٓٔ 5 ٕٙ 7ٔ ٘ٔ ٕ ٕٗ ٕٕ 9 طوبة 9ٕ ٙٔ 5
 األربعــاء ٕ ٕٓ ٔٔ 9 7ٕ 5ٔ ٙٔ ٖ ٕ٘ ٖٕ ٓٔ ٕ ٖٓ 7ٔ 9
 الخمـٌـس ٖ ٕٔ ٕٔ ٓٔ 5ٕ 9ٔ 7ٔ ٗ ٕٙ ٕٗ ٔٔ ٖ   
 الجمعــــة ٗ ٕٕ ٖٔ ٔٔ 9ٕ ٕٓ 5ٔ ٘ 7ٕ ٕ٘ ٕٔ ٗ   

 ) * ( الهالل لم  ٌولد بعد عند ؼروب الشمس.         
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 ( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمنً بٌنهماهـ) 
 العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة بتوقٌتها المحلً البلدانبع  مدن ج.م.ع و فً

 

 م(7ٕٔٓ/ٕٔ/7ٔهـ الموافق 9ٖٗٔمن ربٌع األول  9ٕ)ٌوم تحري الهالل 

 
 مصر العربٌةفً محافظات جمهورٌة  -ٔ

 الفاصل
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 الفاصل
الزمنً 
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س ق س ق س

 حالٌـــــــــــب ٙٓ ٙ 9ٓ ٘ -7٘ الطـــــــــور ٖٓ ٙ ٖٔ ٘ -9٘

 توشكـــــــــــا ٕ٘ ٙ 9ٕ ٘ -ٙ٘ سانت كاترٌن ٖٓ ٙ ٖٔ ٘ -9٘

 أســــــــوان ٕٗ ٙ 7ٕ ٘ -7٘ طــــابــــــــا 5ٕ ٙ 5ٕ ٘ -ٓٙ

 قنــــــــــــــا ٖٓ ٙ ٕٖ ٘ -5٘ القـــاهــــرة ٗٗ ٙ ٗٗ ٘ -ٓٙ

 الخارجـــــة 5ٖ ٙ ٔٗ ٘ -7٘ طــنطـــــــــا 7ٗ ٙ 7ٗ ٘ -ٓٙ

-ٙٓ  أسٌــــــــوط 5ٖ ٙ ٓٗ ٘ -5٘ اإلسكندرٌــة ٕ٘ ٙ ٕ٘ ٘ 

-ٙٔ  ــاجـسوهــ ٖٗ ٙ ٖٙ ٘ -5٘ بورسعـــــٌد ٖٗ ٙ ٕٗ ٘ 

-ٙٓ  ــــومـالفٌـ ٗٗ ٙ ٘ٗ ٘ -9٘ السلــــــــوم ٕٔ 7 ٕٔ ٙ 
 

 فً المدن العربٌة واإلسالمٌة -ٕ

الفاصل 
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

الفاصل 
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س ق س ق س

 داكــــــــــار 5ٕ ٙ ٕٗ ٘ -ٙٗ مكـة المكـرمة ٔ٘ ٙ ٗ٘ ٘ -7٘

 نواكشــــوط 5ٕ ٙ ٓٗ ٘ -5ٗ القــــــدس ٕٖ ٙ ٖٔ ٘ -ٔٙ

 مـــراكـــش ٕ٘ 7 ٖٓ ٙ -٘٘ بؽــــــــداد 9٘ ٙ ٙ٘ ٘ -ٖٙ

 فــــــــــاس 9ٔ 7 ٕٕ ٙ -7٘ عــــــــدن ٗٔ ٙ ٕٓ ٘ -ٗ٘

 الجــــــوس 9ٗ ٙ ٖٓ ٙ -ٙٗ الرٌـــا  ٖٓ ٙ ٖٔ ٘ -9٘

 الجــــزابــر ٗ٘ ٙ ٘٘ ٘ -9٘ الكـــــوٌت ٖٙ ٙ ٖٗ ٘ -ٕٙ

ٓٙ- المنـــــامة 5ٔ ٙ 7ٔ ٘ -ٔٙ  تـــــونــــس ٕ٘ 7 ٕ٘ ٙ 

9٘- طهـــــران 7ٓ 7 ٔٓ ٙ -ٙٙ  لٌبٌــا -طرابلس ٖٓ 7 ٗٓ ٙ 

ٖ٘- الدوحـــــة ٕٔ ٙ ٕٔ ٘ -ٓٙ  الخــرطــوم 9ٓ ٙ ٙٔ ٘ 

ٓ٘- أبـوظـــبً 9٘ ٙ 9٘ ٘ -ٓٙ  مقدٌشـــــو ٗ٘ ٘ ٗٓ ٘ 

 أنقـــــــــرة ٗٓ 7 5٘ ٘ -ٙٙ دبــــــــــً 7٘ ٙ ٙ٘ ٘ -ٔٙ

 عمـــــــــان ٖٓ ٙ 9ٕ ٘ -ٔٙ مســــــقط ٔٗ ٙ ٓٗ ٘ -ٔٙ

 دمشـــــــق ٕٖ ٙ ٖٓ ٘ -ٕٙ كــرا تشً 9ٓ 7 7ٓ ٙ -ٕٙ

 جٌـــــــزان ٕٖ ٙ 7ٖ ٘ -٘٘ كوااللمـبور ٓٔ 7 ٖٔ ٙ -7٘

 المدٌنة المـنورة 5٘ ٙ ٓٓ ٙ -5٘ جـاكــــرتا ٖٗ ٘ ٓٗ ٗ -ٗ٘

 

 فً بع  العواصم الؽربٌة -ٖ

 واشنـــطن ٕٓ 7 ٖٔ ٙ -9ٗ كٌب تـاون ٖٓ ٘ ٕٓ ٘ -5ٕ

 أوتــــــوا 7ٖ 7 ٗٗ ٙ -ٖ٘ برازٌلٌــــا ٖ٘ ٘ ٗٓ ٘ -ٖٔ

 لـــــــــندن ٔٓ 5 ٓ٘ ٙ -7ٔ سانتٌاجــو 7ٕ ٘ 5ٓ ٘ -9ٔ

 ــكوـموس ٗ٘ 5 ٖٔ 7 -5ٖ لٌمــــــــا 9ٖ ٘ ٓٔ ٘ -9ٕ
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 األولً جوادي
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 مدٌنة القاهرة فًعند ؼروب الشمس  السماء صفحةوبع  الكواكب على  القمر

 هـ9ٖٗٔ ىــاألول ادىــجمر ـــشه ٌوم استطالع هالل 

 م(7ٌٕٔٓناٌــــر ٙٔ هـ الموافق9ٖٗٔرــــع اآلخــربٌمن  9ٕالثالثـــــاء )

                ٌمكن االستفادة من وجود بع  الكواكب بجوار الهالل الجدٌد :ملحوظة
 (ٖٙ)انظر الصورة ص  لالستدالل علٌه على صفحة السماء ٌوم الرؤٌة

 

 الشمـس

 أورانـوس

 األفـــق مستـوى القمــر

 نبتـون
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 هـ9ٖٔٗلعام  شهر جمادى األولى هاللبٌان 
 

  عشرة دقٌقة سبعةالرابعة وفً تمام الساعة االقتران  حدوث مباشرة بعد جمادى األولىٌولد هالل شهر 

 . الرؤٌة( التالً لٌوم ٌومال) م5ٕٔٓ/ٔ/7ٔالموافق  األربعـــــاءٌوم قاهرة المحلً بتوقٌت الفجراً    

 ربٌع اآلخــرمن  9ٕ الثالثـــــاء ؼروب شمس ٌوموٌالحظ أن الهالل الجدٌد لن ٌكون قد ولد بعد عند • 

عواصم والمدن فً جمٌع ال فً مدٌنة القاهرة وكذل م )ٌوم الرؤٌة(  5ٕٔٓ/ٔ/ ٙٔهـ  الموافق 9ٖٗٔ

 . العربٌة واإلسالمٌة

 ًوفً  دقٌقة ٕٙمكة المكرمة بـ  فً (الثالثـــــاء ٌومٌوم الرؤٌة ) وٌؽرب القمر قبل ؼروب الشمس ف ،

ؼروب شمس  قبلالهالل الجدٌد  ٌؽربالعربٌة وفً باقً محافظات جمهورٌة مصر ،  دقٌقة ٕ٘القاهرة بـ 

ٌؽرب القمر فالعربٌة واإلسالمٌة  والمدنعواصم ، أما فً ال دقٌقة( ٕٙ - ٕٗتتراوح بٌن ) بمدد ذل  الٌوم

 دقٌقة(.  ٖٙ – 5ٔ)قبل ؼروب الشمس بمدد تتراوح بٌن 

 هـ .9ٖٗٔربٌع اآلخــر هو المتمم لشهــــر م 5ٕٔٓ/ٔ/7ٔ  األربعـــــاءٌوم وبذل  ٌكون • 

 م. 5ٕٓٔ/ٔ/5ٔ الخمٌـــــسهـ  فلكٌـــاً ٌوم 9ٖٔٗوتكون ؼــرة شهـــر جمادى األولى • 

 

 وفٌما ٌلً بٌان مفصل عن ظروؾ رؤٌة الهالل وأوجه القمر فً مدٌنة القاهرة ومحافظات جمهورٌة 

     -مصر العربٌة وبع  العواصم العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة ٌوم تحري الهالل:   

 

 )ٌوم الرؤٌة( وضع وشكل الهالل على األفق الؽربً بعد تمام ؼروب قرص الشمس فً مدٌنة القاهرة

 أعلى
 

 

 

 الهالل لم ٌولد بعد

 ج

 

 

 أسفل

 ش
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 هـ9ٖٔٗلعام  جمادى األولىشهر 
 

 القاهرة المحلً)أ( مٌالد الهالل وأوجه القمر بتوقٌت 
 المٌالد ) االقتران ( تربٌع  أول بدر تربٌع أخر

 
 
 

 األربعــــــاء
 م5ٕٔٓ/ٕ/7

 س      ق    
٘ٗ         ٔ7 

 
 
 

 األربعــــــاء
 م5ٕٔٓ/ٔ/ٖٔ

 س       ق     
ٕ7          ٔ٘ 

 
 
 

 الخمٌــــس
 م5ٕٔٓ/ٔ/ٕ٘

 س      ق     
ٕٓ          ٓٓ 

 
 
 

 األربعــــــاء
 م5ٕٔٓ/ٔ/7ٔ

 س      ق      
ٔ7         ٓٗ 

 أول الشهـــر فلكٌـــــاً  آخــر الشهـــر فلكٌـــــاً  طــول الشهـــــــر

 م5ٕٔٓ/ٔ/5ٔ الخمٌــــس م5ٕٔٓ/ٕ/ٙٔ جمعـــــة ال ٌومــاً  ٖٓ

 

 )ب( ظروؾ رؤٌة الهالل فً محافظات ج.م.ع
 المحلًبتوقٌتها 
 

 م(5ٕٔٓ/ٔ/ٙٔهـ الموافق 9ٖٗٔربٌع اآلخــر من  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 ًـراؾ األفقـاالنح
عن قرص الشمس 

 بالدرجات
 عند الؽروب

 الرأسً البعـــد
عن قرص الشمس 

 بالدرجات
 عند الؽروب

 
 المكث
 ق

ؼروب 
 القمر
 

ؼروب 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س

 حالٌـــــــــب ٔٔ 7ٔ ٘ٗ ٙٔ -ٕٙ لم ٌولد بعدالهالل  الهالل لم ٌولد بعد

 توشكـــــــــا 9ٕ 7ٔ ٗٓ 7ٔ -ٕ٘ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 أســـــــوان ٕٕ 7ٔ 7٘ ٙٔ -ٕ٘ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 قنـــــــــــــا 9ٔ 7ٔ ٗ٘ ٙٔ -ٕ٘ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 الخارجــــة ٖٔ 7ٔ ٙٓ 7ٔ -ٕ٘ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 أسٌــــــوط ٕٗ 7ٔ 9٘ ٙٔ -ٕ٘ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 سوهــــاج ٖٕ 7ٔ 5٘ ٙٔ -ٕ٘ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 الفٌـــــوم ٕٔ 7ٔ ٙ٘ ٙٔ -ٕ٘ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 الطـــــــور ٕٔ 7ٔ 7ٗ ٙٔ -ٕ٘ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 سانت كـاترٌن ٓٔ 7ٔ ٘ٗ ٙٔ -ٕ٘ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 طــــابــــــا ٗٓ 7ٔ 9ٖ ٙٔ -ٕ٘ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 القاهـــــرة 5ٔ 7ٔ ٖ٘ ٙٔ -ٕ٘ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 طـــنطـــــا 7ٔ 7ٔ ٕ٘ ٙٔ -ٕ٘ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 اإلسكندرٌة ٕٓ 7ٔ ٙ٘ ٙٔ -ٕٗ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 بورسعـــٌد ٔٔ 7ٔ ٙٗ ٙٔ -ٕ٘ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 السلـــــوم 9ٖ 7ٔ ٘ٔ 7ٔ -ٕٗ لم ٌولد بعد الهالل الهالل لم ٌولد بعد
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 هـ9ٖٗٔ عامجمادى األولى  )ج( ظروؾ رؤٌة الهالل لشهر
 بتوقٌتها المحلً فً بع  مدن البالد العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة      

 

 م(5ٕٔٓ/ٔ/ٙٔهـ الموافق 9ٖٗٔمن ربٌع اآلخــر  9ٕ)ٌوم تحري الهالل 
 

 فً المدن العربٌة واإلسالمٌة -ٔ

 المكث
 
 ق

 ؼروب
 القمر

 ؼروب
 الشمس

 
 اسم البلد

 المكث
 
 ق

 ؼروب
 القمر

 ؼروب
 الشمس

 
 

 اسم البلد
 ق س ق س ق س ق س

 داكــــــــــــار ٓٓ 5ٔ ٕٗ 7ٔ -5ٔ مكة المكرمـة ٓٓ 5ٔ ٖٗ 7ٔ -ٕٙ

 نواكشــــــوط 5ٗ 7ٔ ٖٓ 7ٔ -5ٔ القــــــدس 5٘ ٙٔ ٖٖ ٙٔ -ٕ٘

 مـــراكــــــش ٔ٘ 7ٔ ٕٖ 7ٔ -9ٔ بؽــــــــداد 5ٔ 7ٔ ٕ٘ ٙٔ -ٕٙ

 فــــــــــــاس ٖٗ 7ٔ ٗٔ 7ٔ -ٕٓ عــــــــــــدن ٖ٘ 7ٔ ٕٙ 7ٔ -7ٕ

 الجـــــــوس ٓ٘ 5ٔ 5ٕ 5ٔ -ٕٕ الـــرٌــــا  7ٕ 7ٔ ٓٓ 7ٔ -7ٕ

 الجـــــــــزابــر ٙ٘ ٙٔ ٖ٘ ٙٔ -ٕٔ الكــــــــوٌت ٕٔ 7ٔ ٘ٗ ٙٔ -7ٕ

 تـــــونــــــــس 7ٕ 7ٔ ٘ٓ 7ٔ -ٕٕ المنــــــــامة 5ٓ 7ٔ ٔٗ ٙٔ -7ٕ

 لٌبٌـا -طرابلس ٕٗ 7ٔ ٕٓ 7ٔ -ٕٕ طهــــــــران ٘ٔ 7ٔ 5ٗ ٙٔ -7ٕ

 الخــــرطـــــوم 5ٖ 7ٔ ٖٔ 7ٔ -ٕ٘ الدوحــــــــة ٙٓ 7ٔ 9ٖ ٙٔ -7ٕ

 مقدٌشـــــــو 5ٓ 5ٔ ٔٗ 7ٔ -7ٕ أبــــو ظــبً ٙ٘ 7ٔ 5ٕ 7ٔ -5ٕ

 أنقـــــــــــــــرة 9ٗ ٙٔ ٕٗ ٙٔ -ٕ٘ دبـــــــــــــً ٔ٘ 7ٔ ٖٕ 7ٔ -5ٕ

 عمــــــــــــــان ٘٘ ٙٔ ٖٓ ٙٔ -ٕ٘ مســــــــــقط ٓٗ 7ٔ ٕٔ 7ٔ -5ٕ

 دمشـــــــــــــق ٓ٘ ٙٔ ٕ٘ ٙٔ -ٕ٘ كرا تـــــشً ٘ٓ 5ٔ ٖ٘ 7ٔ -ٖٓ

 جٌـــــــــــزان ٙ٘ 7ٔ ٖٓ 7ٔ -ٕٙ وربــكوااللم ٕٔ 9ٔ ٙٗ 5ٔ -ٖ٘

 المدٌنة المـنورة ٘٘ 7ٔ 9ٕ 7ٔ -ٕٙ جاكـــــــرتا ٘ٔ 5ٔ 9ٖ 7ٔ -ٖٙ

 

  فً بع  العواصم الؽربٌة -ٕ

 واشنـــطن ٔٔ 7ٔ ٕٓ 7ٔ -9ٓ كٌب تــاون 9٘ 9ٔ ٕٖ 9ٔ -7ٕ

 أوتــــــوا 7ٗ ٙٔ 5ٖ ٙٔ -9ٓ برازٌلٌـــــا 9ٗ 5ٔ ٖٖ 5ٔ -ٙٔ

 لــــــــندن ٕٕ ٙٔ ٕٓ ٙٔ -ٕٓ سانتٌاجـــو ٘٘ 9ٔ 9ٖ 9ٔ -ٙٔ

 ــكوـموس ٖٓ ٙٔ ٗٓ ٙٔ -ٕٙ لٌمـــــــــا ٓٗ 5ٔ 5ٕ 5ٔ -ٕٔ
 

  -:جمادى األولى )د( أٌام شهر     
 ق. 7ٖٗٔ طوبه ٓٔم / 5ٕٔٓ ٌناٌــــر 5ٔ( الموافق الخمٌــــس) جمادى األولىؼرة    

 أٌام هـ م ق هـ م ق هـ م ق هـ م ق هـ م ق
 األسبوع

 الســــبـت    ٖ ٕٓ ٕٔ ٓٔ 7ٕ 9ٔ 7ٔ ٖ ٕٙ ٕٗ ٓٔ ٖ
 األحــــــد    ٗ ٕٔ ٖٔ ٔٔ 5ٕ ٕٓ 5ٔ ٗ 7ٕ ٕ٘ ٔٔ ٗ
 االثنــــٌن    ٘ ٕٕ ٗٔ ٕٔ 9ٕ ٕٔ 9ٔ ٘ 5ٕ ٕٙ ٕٔ ٘
 الثالثـــاء    ٙ ٖٕ ٘ٔ ٖٔ ٖٓ ٕٕ ٕٓ ٙ 9ٕ 7ٕ ٖٔ ٙ
 األربعــاء    7 ٕٗ ٙٔ ٗٔ ٖٔ ٖٕ ٕٔ 7 ٖٓ 5ٕ ٗٔ 7
 الخمـٌـس ٔ 5ٔ ٓٔ 5 ٕ٘ 7ٔ ٘ٔ فبراٌر ٕٗ ٕٕ 5 أمشٌر 9ٕ ٘ٔ 5
 الجمعــــة ٕ 9ٔ ٔٔ 9 ٕٙ 5ٔ ٙٔ ٕ ٕ٘ ٖٕ 9 ٕ   

 ) * ( الهالل لم  ٌولد بعد عند ؼروب الشمس.         
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 ( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمنً بٌنهماهـ)
 العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة بتوقٌتها المحلً البلدانبع  مدن ج.م.ع و فً

 

 م(5ٕٔٓ/ٔ/ٙٔهـ الموافق 9ٖٗٔاآلخــر من ربٌع  9ٕ)ٌوم تحري الهالل 
 

 فً محافظات جمهورٌة مصر العربٌة -ٔ

 الفاصل
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 الفاصل
الزمنً 
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س ق س ق س

 حالٌـــــــــــب ٘ٔ ٙ ٖٖ ٘ -ٕٗ الطـــــــــور 5ٖ ٙ ٙ٘ ٘ -ٕٗ

 توشكـــــــــــا ٖٗ ٙ ٖ٘ ٘ -ٔٗ سانت كاترٌن 7ٖ ٙ ٘٘ ٘ -ٕٗ

 أســــــــوان ٖٖ ٙ ٔ٘ ٘ -ٕٗ طــــابــــــــا ٖ٘ ٙ ٖ٘ ٘ -ٕٗ

 قنــــــــــــــا 5ٖ ٙ ٙ٘ ٘ -ٕٗ القـــاهــــرة ٔ٘ ٙ ٓٔ ٙ -ٔٗ

 الخارجـــــة ٙٗ ٙ ٘ٓ ٙ -ٔٗ طــنطـــــــــا ٗ٘ ٙ ٖٔ ٙ -ٔٗ

 أسٌــــــــوط ٙٗ ٙ ٘ٓ ٙ -ٔٗ اإلسكندرٌــة 9٘ ٙ 5ٔ ٙ -ٔٗ

 ــاجـسوهــ ٖٗ ٙ ٕٓ ٙ -ٔٗ بورسعـــــٌد 9ٗ ٙ 7ٓ ٙ -ٕٗ

 ــــومـالفٌـ ٔ٘ ٙ ٓٔ ٙ -ٔٗ السلــــــــوم 9ٔ 7 5ٖ ٙ -ٔٗ
 

 فً المدن العربٌة واإلسالمٌة -ٕ

الفاصل 
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

الفاصل 
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س ق س ق س

 داكــــــــــار 5ٖ ٙ ٖٓ ٙ -ٖ٘ مكـة المكـرمة ٔٓ 7 5ٔ ٙ -ٖٗ

 نواكشــــوط 5ٖ ٙ ٖٓ ٙ -ٖ٘ القــــــدس 9ٖ ٙ 7٘ ٘ -ٕٗ

 مـــراكـــش ٖٔ 7 ٘٘ ٙ -ٖٙ بؽــــــــداد ٘ٓ 7 ٕٕ ٙ -ٖٗ

 فــــــــــاس ٕٗ 7 7ٗ ٙ -7ٖ عــــــــدن ٕ٘ ٙ ٕٗ ٘ -ٖٗ

 الجــــــوس ٕٓ 7 ٕٗ ٙ -5ٖ الرٌـــا  9ٖ ٙ ٙ٘ ٘ -ٖٗ

 الجــــزابــر 9٘ ٙ ٕٔ ٙ -5ٖ الكـــــوٌت ٖٗ ٙ 9٘ ٘ -ٗٗ

 تـــــونــــس ٖٓ 7 ٔ٘ ٙ -9ٖ المنـــــامة ٕٙ ٙ ٕٗ ٘ -ٗٗ

 لٌبٌــا -طرابلس 9ٓ 7 ٖٓ ٙ -9ٖ طهـــــران ٖٔ 7 9ٕ ٙ -ٗٗ

 الخــرطــوم ٕٓ ٙ 5ٖ ٘ -ٕٗ الدوحـــــة ٕٔ ٙ 7ٖ ٘ -ٗٗ

 مقدٌشـــــو 7ٓ ٙ ٕٗ ٘ -ٖٗ أبـوظـــبً 5ٓ 7 ٕٗ ٙ -ٗٗ

 أنقـــــــــرة 5ٓ 7 7ٕ ٙ -ٔٗ دبــــــــــً ٙٓ 7 ٕٔ ٙ -٘ٗ

 عمـــــــــان ٖٙ ٙ ٗ٘ ٘ -ٕٗ مســــــقط 9ٗ ٙ ٗٓ ٙ -٘ٗ

 دمشـــــــق 5ٖ ٙ ٙ٘ ٘ -ٕٗ كــرا تشً 5ٔ 7 ٕٖ ٙ -ٙٗ

 جٌـــــــزان ٕٗ ٙ 9٘ ٘ -ٖٗ كوااللمـبور ٖٕ 7 ٖٖ ٙ -ٓ٘

 المدٌنة المـنورة 7ٓ 7 ٕ٘ ٙ -ٕٗ جـاكــــرتا 9ٗ ٘ 5٘ ٗ -ٔ٘
- 

 فً بع  العواصم الؽربٌة -ٖ

 واشنـــطن ٕٗ 7 7٘ ٙ -7ٕ كٌب تـاون ٔ٘ ٘ ٗٔ ٘ -7ٖ

 أوتــــــوا 5ٖ 7 ٓٔ ٘ -5ٕ برازٌلٌــــا ٕ٘ ٘ ٕٕ ٘ -ٖٓ

 لـــــــــندن 5٘ 7 ٕٔ ٙ -7ٖ سانتٌاجــو 9ٗ ٘ ٕٗ ٘ -ٕ٘

 ــكوـموس 5ٗ 5 7ٓ ٘ -ٔٗ لٌمــــــــا ٘٘ ٘ 9ٕ ٘ -ٕٙ
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 ِخشجا جوادي
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 مدٌنة القاهرة  فًعند ؼروب الشمس  السماء صفحةوبع  الكواكب على  القمر

 هـ9ٖٗٔ رةـــاآلخادى ـــجمشهر  ٌوم استطالع هالل 

 م(5ٕٔٓفبراٌـــر  ٘ٔ الموافق هـ 9ٖٗٔ ىــادى األولـجممن  9ٕالخمٌـــــس )

               ٌمكن االستفادة من وجود بع  الكواكب بجوار الهالل الجدٌد :ملحوظة
 (ٖٙ)انظر الصورة ص  لالستدالل علٌه على صفحة السماء ٌوم الرؤٌة

 

 الشمـس

 الزهــرة

 أورانـوس

 القمــر

 نبتـون

 األفـــق مستـوى
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 هـ9ٖٔٗرة لعام ـــادى اآلخـــشهر جم هاللبٌان 
 

  خمس و الحادٌة عشرة االقتران فً تمام الساعة حدوث مباشرة بعد جمادى اآلخـــرةٌولد هالل شهر

   الموافق هـ 9ٖٗٔجمادى األولى من  9ٕ الخمٌـــسٌوم  قاهرة المحلًبتوقٌت الدقابق لٌالً 

 الرؤٌة(.ٌوم )م  5ٕٔٓ/ٕ/ ٘ٔ  

جمادى األولى من  9ٕالخمٌـــس ٌوم وٌالحظ أن الهالل الجدٌد لن ٌكون قد ولد بعد عند ؼروب شمس • 

عواصم والمدن فً جمٌع ال فً مدٌنة القاهرة وكذل  الرؤٌة(ٌوم )م 5ٕٔٓ/ٕ/ ٘ٔهـ  الموافق 9ٖٗٔ

 . العربٌة واإلسالمٌة

 دقٌقة ، وفً  7ٔمكة المكرمة بـ  فً) ٌوم الرؤٌة(  ؼروب شمس ذل  الٌوم قبلالهالل الجدٌد  ٌؽربو

ؼروب شمس ذل   قبلالهالل الجدٌد  ٌؽرب ، وفً محافظات جمهورٌة مصر العربٌةدقٌقة5ٔالقاهرة بـ 

الهالل الجدٌد فإن  لعواصم والمدن العربٌة واإلسالمٌة. أما فً ا(دقٌقةد 5ٔ - ٙٔبٌن ) بمدد تتراوح الٌوم

 .(دقٌقةد ٖٕ - 5)بٌن تتراوح بمدد  ) ٌوم الرؤٌة( ؼروب شمس ذل  الٌوم قبل ٌؽرب

 هـ .9ٖٗٔم هو المتمم لشهــــر جمادى األولى 5ٕٔٓ/ٕ/ٙٔ  الجمعـــــةوبذل  ٌكون ٌوم • 

 م. 5ٕٓٔ/ٕ/7ٔالسبــــت اهـ  فلكٌـــاً ٌوم 9ٖٔٗوتكون ؼــرة شهـــر جمادى اآلخـــرة • 

 

  وفٌما ٌلً بٌان مفصل عن ظروؾ رؤٌة الهالل وأوجه القمر فً مدٌنة القاهرة ومحافظات جمهورٌة 

 -مصر العربٌة وبع  العواصم العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة ٌوم تحري الهالل :  

 )ٌوم الرؤٌة( وضع وشكل الهالل على األفق الؽربً بعد تمام ؼروب قرص الشمس فً مدٌنة القاهرة

 أعلى

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 الهالل لم ٌولد بعد

 ج

 

 

 

 أسفل

 ش
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 هـ9ٖٔٗلعام  جمادى اآلخـــرةشهر 
 

 القاهرة المحلً)أ( مٌالد الهالل وأوجه القمر بتوقٌت 
 المٌالد ) االقتران ( تربٌع  أول بدر تربٌع أخر

 
 
 

 الجمعـــــــة
 م5ٕٔٓ/ٖ/9

 س       ق    
ٕٓ         ٖٔ 

 
 
 

 الجمعـــــــة
 م5ٕٔٓ/ٖ/ٕ

 س        ق     
٘ٔ            ٕٓ 

 
 
 

 الجمعـــــــة
 م5ٕٔٓ/ٕ/ٖٕ

 س       ق     
ٓ9          ٔٓ 

 
 
 

 الخمٌــــس
 م5ٕٔٓ/ٕ/٘ٔ

 س        ق     
ٓ٘           ٕٖ 

 أول الشهـــر فلكٌـــــاً  آخــر الشهـــر فلكٌـــــاً  طــول الشهـــــــر

 م5ٕٔٓ/ٕ/7ٔ  السبــــــت  م5ٕٔٓ/ٖ/5ٔ األحـــــــــد ٌومــاً  ٖٓ

 

 )ب( ظروؾ رؤٌة الهالل فً محافظات ج.م.ع
 بتوقٌتها المحلً

 

 م(5ٕٔٓ/ٕ/٘ٔهـ الموافق 9ٖٗٔجمادى األولى من  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 ًـراؾ األفقـاالنح
عن قرص الشمس 

 بالدرجات
 عند الؽروب

 الرأسً البعـــد
عن قرص الشمس 

 بالدرجات
 عند الؽروب

 
 المكث
 ق

ؼروب 
 القمر
 

ؼروب 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س

7ٔ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  حالٌـــــــــب ٖٓ 7ٔ ٖٔ 7ٔ 

 توشكـــــــــا 9ٗ 7ٔ ٖٖ 7ٔ -ٙٔ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

7ٔ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  أســـــــوان ٖٗ 7ٔ ٕٙ 7ٔ 

7ٔ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  قنـــــــــــــا ٔٗ 7ٔ ٕٗ 7ٔ 

 الخارجــــة ٕ٘ 7ٔ ٖٙ 7ٔ -ٙٔ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

 أسٌــــــوط ٙٗ 7ٔ 9ٕ 7ٔ -7ٔ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

7ٔ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  سوهــــاج ٘ٗ 7ٔ 5ٕ 7ٔ 

 الفٌـــــوم ٘ٗ 7ٔ 5ٕ 7ٔ -7ٔ الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد

5ٔ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  الطـــــــور ٖٙ 7ٔ 5ٔ 7ٔ 

5ٔ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  سانت كـاترٌن ٖٗ 7ٔ ٙٔ 7ٔ 

5ٔ- الهالل لم ٌولد بعد لم ٌولد بعدالهالل   طــــابــــــا 9ٕ 7ٔ ٔٔ 7ٔ 

5ٔ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  القاهـــــرة ٖٗ 7ٔ ٕ٘ 7ٔ 

5ٔ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  طـــنطـــــا ٖٗ 7ٔ ٕ٘ 7ٔ 

5ٔ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  اإلسكندرٌة 7ٗ 7ٔ 9ٕ 7ٔ 

5ٔ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  بورسعـــٌد 7ٖ 7ٔ 9ٔ 7ٔ 

7ٔ- الهالل لم ٌولد بعد الهالل لم ٌولد بعد  السلـــــوم ٙٓ 5ٔ 9ٗ 7ٔ 
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 هـ9ٖٗٔم عاجمادى اآلخـــرة  )ج( ظروؾ رؤٌة الهالل لشهر
 بتوقٌتها المحلً فً بع  مدن البالد العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة      

 

 م(5ٕٔٓ/ٕ/٘ٔهـ الموافق 9ٖٗٔجمادى األولى من  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 فً المدن العربٌة واإلسالمٌة -ٔ *

 المكث
 
 ق

 ؼروب
 القمر

 ؼروب
 الشمس

 
 اسم البلد

 المكث
 
 ق

 ؼروب
 القمر

 ؼروب
 الشمس

 
 

 اسم البلد
 ق س ق س ق س ق س

-ٔ7 5ٓ- مكة المكرمـة 5ٔ 5ٔ ٔٓ 5ٔ   داكــــــــــــار ٗٔ 5ٔ ٙٓ 5ٔ 

-ٔ9 5ٓ- القــــــدس ٕ٘ 7ٔ ٙٓ 7ٔ   نواكشــــــوط ٗٓ 5ٔ ٙ٘ 7ٔ 

-ٕٔ ٕٔ- بؽــــــــداد 7ٗ 7ٔ ٕٙ 7ٔ   مـــراكــــــش 5ٔ 5ٔ ٙٓ 5ٔ 

-ٔٙ  فــــــــــــاس ٖٓ 5ٔ ٓ٘ 7ٔ -ٖٔ عــــــــــــدن ٙٓ 5ٔ ٓ٘ 7ٔ 

-ٔ9  الجـــــــوس 7٘ 5ٔ 5ٗ 5ٔ -9 الـــرٌــــا  7ٗ 7ٔ 5ٕ 7ٔ 

 الجـــــــــزابــر 5ٕ 7ٔ ٖٔ 7ٔ -٘ٔ الكــــــــوٌت 7ٖ 7ٔ 7ٔ 7ٔ -ٕٓ

-ٕٓ 7ٔ- المنــــــــامة ٖٓ 7ٔ ٓٔ 7ٔ   تـــــونــــــــس 9٘ 7ٔ ٕٗ 7ٔ 

-ٕٖ ٙٔ- طهــــــــران ٙٗ 7ٔ ٖٕ 7ٔ   لٌبٌـا -طرابلس ٕ٘ 7ٔ ٖٙ 7ٔ 

-ٕٓ ٘ٔ- الدوحــــــــة 5ٕ 7ٔ 5ٓ 7ٔ   الخــــرطـــــوم ٖ٘ 7ٔ 5ٖ 7ٔ 

-ٕٓ  مقدٌشـــــــو ٗٔ 5ٔ ٓٓ 5ٔ -ٗٔ أبــــو ظــبً 7ٔ 5ٔ 7٘ 7ٔ 

 أنقـــــــــــــــرة ٕٗ 7ٔ ٖٓ 7ٔ -ٕٔ دبـــــــــــــً ٕٔ 5ٔ ٕ٘ 7ٔ -ٕٓ

 عمــــــــــــــان ٕٕ 7ٔ ٖٓ 7ٔ -9ٔ مســــــــــقط ٔٓ 5ٔ ٔٗ 7ٔ -ٕٓ

-ٕٕ ٕٓ- كرا تـــــشً ٕٙ 5ٔ ٗٓ 5ٔ   دمشـــــــــــــق 9ٔ 7ٔ 9٘ ٙٔ 

-ٕٕ  جٌـــــــــــزان ٔٔ 5ٔ ٘٘ 7ٔ -ٙٔ وربــكوااللم 5ٕ 9ٔ ٙٓ 9ٔ 

5ٔ- جاكـــــــرتا ٙٔ 5ٔ ٙ٘ 7ٔ -ٕٓ  المدٌنة المـنورة ٙٔ 5ٔ 5٘ 7ٔ 

 

  فً بع  العواصم الؽربٌة -ٕ

-ٓٙ  واشنـــطن ٘ٗ 7ٔ ٕٗ 7ٔ -ٖٓ كٌب تاون* 9ٖ 9ٔ ٖٖ 9ٔ 

ٙٓ- برازٌلٌـــــا ٖٗ 5ٔ ٖٗ 5ٔ صفـر  أوتــــــوا ٖٓ 7ٔ ٕٗ 7ٔ 

 لــــــــندن* ٘ٔ 7ٔ ٗ٘ ٙٔ -ٕٔ سانتٌاجـــو ٖٗ 9ٔ 5ٖ 9ٔ ٗٓ

 ــكوـموس* ٖٖ 7ٔ ٕٓ 7ٔ -ٖٔ لٌمـــــــــا ٖٙ 5ٔ 9ٖ 5ٔ ٖٓ
 

  -:جمادى اآلخـــرة)د( أٌام شهر      
 ق. 7ٖٗٔ أمشٌـــــر ٓٔم / 5ٕٔٓفبراٌـــــر 7ٔ( الموافق لسبــــتا)جمادى اآلخـــرة  ؼرة   

 أٌام هـ م ق هـ م ق هـ م ق هـ م ق هـ م ق
 األسبوع

 الســــبـت ٔ 7ٔ ٓٔ 5 ٕٗ 7ٔ ٘ٔ ٖ ٕٗ ٕٕ ٓٔ برمهات 9ٕ 7ٔ 5
 األحــــــد ٕ 5ٔ ٔٔ 9 ٕ٘ 5ٔ ٙٔ ٗ ٕ٘ ٖٕ ٔٔ ٕ ٖٓ 5ٔ 9
 االثنــــٌن ٖ 9ٔ ٕٔ ٓٔ ٕٙ 9ٔ 7ٔ ٘ ٕٙ ٕٗ ٕٔ ٖ   
 الثالثـــاء ٗ ٕٓ ٖٔ ٔٔ 7ٕ ٕٓ 5ٔ ٙ 7ٕ ٕ٘ ٖٔ ٗ   
 األربعــاء ٘ ٕٔ ٗٔ ٕٔ 5ٕ ٕٔ 9ٔ 7 5ٕ ٕٙ ٗٔ ٘   
 الخمـٌـس ٙ ٕٕ ٘ٔ ٖٔ مارس ٕٕ ٕٓ 5 9ٕ 7ٕ ٘ٔ ٙ   
 الجمعــــة 7 ٖٕ ٙٔ ٗٔ ٕ ٖٕ ٕٔ 9 ٖٓ 5ٕ ٙٔ 7   

 ) * ( الهالل لم  ٌولد بعد عند ؼروب الشمس.         
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 ( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمنً بٌنهماهـ)
 العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة بتوقٌتها المحلً البلدانبع  مدن ج.م.ع و فً

 

 م(5ٕٔٓ/ٕ/٘ٔهـ الموافق 9ٖٗٔجمادى األولى من  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 فً محافظات جمهورٌة مصر العربٌة -ٔ

 الفاصل
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 الفاصل
الزمنً 
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س ق س ق س

-ٕٓ ٕٕ- الطـــــــــور ٖٕ ٙ ٖٓ ٙ   حالٌـــــــــــب ٗٓ ٙ ٕٗ ٘ 

ٕٕ- سانت كاترٌن ٕٕ ٙ ٖٓ ٙ -9ٔ  توشكـــــــــــا ٕٗ ٙ ٕ ٙ 

ٕٔ- طــــابــــــــا 9ٔ ٙ ٓٓ ٙ -9ٔ  أســــــــوان ٕٔ ٙ ٓٓ ٙ 

 قنــــــــــــــا ٕٗ ٙ ٗٓ ٙ -ٕٓ القـــاهــــرة ٖ٘ ٙ ٙٔ ٙ -9ٔ

 الخارجـــــة ٖٖ ٙ ٖٔ ٙ -ٕٓ طــنطـــــــــا ٖٙ ٙ 5ٔ ٙ -5ٔ

-ٔ5 ٕٓ- اإلسكندرٌــة ٔٗ ٙ ٖٕ ٙ   أسٌــــــــوط ٕٖ ٙ ٕٔ ٙ 

ٕٓ- بورسعـــــٌد ٕٖ ٙ ٗٔ ٙ -5ٔ  ــاجـسوهــ 9ٕ ٙ 9ٓ ٙ 

-ٔ5  ــــومـالفٌـ ٖ٘ ٙ 7ٔ ٙ -5ٔ السلــــــــوم ٔٓ 7 ٖٗ ٙ 
 

 فً المدن العربٌة واإلسالمٌة -ٕ

الفاصل 
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 البلداسم 

الفاصل 
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س ق س ق س

-ٕٖ 5ٔ- مكـة المكـرمة ٔ٘ ٙ 5ٕ ٙ   داكــــــــــار ٖٗ ٙ ٙٔ ٙ 

-ٔ9 7ٔ- القــــــدس ٕٔ ٙ ٕٓ ٙ   نواكشــــوط ٖٔ ٙ ٗٔ ٙ 

-ٔ9  مـــراكـــش ٖٔ 7 ٓٓ 7 -ٖٔ بؽــــــــداد ٙٗ ٙ 7ٕ ٙ 

-ٕٙ  فــــــــــاس ٗٓ 7 ٔ٘ ٙ -ٖٔ عــــــــدن ٕٕ ٙ ٙ٘ ٘ 

-ٕٖ  الجــــــوس ٕٓ 7 ٓٗ ٙ -ٕٕ الرٌـــا  7ٕ ٙ ٗٓ ٙ 

-ٕٔ ٖٔ- الكـــــوٌت 7ٕ ٙ ٙٓ ٙ   الجــــزابــر ٖٙ ٙ ٖٕ ٙ 

 تـــــونــــس 7ٓ 7 ٗ٘ ٙ -ٖٔ المنـــــامة ٖٔ ٙ ٔ٘ ٘ -ٕٕ

-ٔ9  لٌبٌــا -طرابلس ٓ٘ ٙ ٖ٘ ٙ -٘ٔ طهـــــران ٔ٘ ٙ ٕٖ ٙ 

-ٕٖ  الخــرطــوم ٗٔ ٙ ٔ٘ ٘ ٖٕ الدوحـــــة 5ٓ ٙ ٘ٗ ٘ 

9ٕ- أبـوظـــبً ٙ٘ ٙ ٖٖ ٙ -ٖٕ  مقدٌشـــــو ٔٔ ٙ ٕٗ ٘ 

 أنقـــــــــرة ٔٗ ٙ 7ٕ ٙ -ٗٔ دبــــــــــً ٖ٘ ٙ ٖٓ ٙ -ٖٕ

 عمـــــــــان 5ٔ ٙ ٓٓ ٙ -5ٔ مســــــقط 5ٖ ٙ ٗٔ ٙ -ٕٗ

-ٕ٘ 5ٔ- كــرا تشً ٙٓ 7 ٔٗ ٙ   دمشـــــــق 9ٔ ٙ ٔٓ ٙ 

-ٖٙ ٕ٘- كوااللمـبور ٕٙ 7 ٓ٘ ٙ   جٌـــــــزان ٖٙ ٙ ٔٔ ٙ 

-ٗٓ ٕٕ- جـاكــــرتا 5٘ ٘ 5ٔ ٘   المدٌنة المـنورة ٘٘ ٙ ٖٖ ٙ 

 

 فً بع  العواصم الؽربٌة -ٖ

-ٖ٘ ٗٓ- كٌب تـاون ٕٔ ٙ ٙٗ ٘   واشنـــطن 9٘ ٙ ٘٘ ٙ 

-ٕٔ ٔٓ- برازٌلٌــــا 7 ٙ ٙٗ ٘   أوتــــــوا ٗٓ 7 ٖٓ 7 

-ٕٔ ٗٓ- سانتٌاجــو 5ٔ ٙ 7٘ ٘   لـــــــــندن ٗٔ 7 ٓٔ 7 

-ٔ٘  ــكوـموس ٗ٘ 7 ٔ٘ 7 -ٖٓ لٌمــــــــا 7ٓ ٙ ٕ٘ ٘ 
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 ةــسج
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               ٌمكن االستفادة من وجود بع  الكواكب بجوار الهالل الجدٌد :ملحوظة
 (ٖٙ)انظر الصورة ص  لالستدالل علٌه على صفحة السماء ٌوم الرؤٌة

 

 مدٌنة القاهرة  فًعند ؼروب الشمس  السماء صفحةوبع  الكواكب على  القمر

 هـ9ٖٗٔ رجـــــبر ـــشه ٌوم استطالع هالل

 م(5ٕٔٓ مـــارس 7ٔ قـهـ المواف9ٖٗٔرة ـــادى اآلخــجممن  9ٕالسبـــــت ) 

 

 الشمـس

 أورانـوس

 القمــر
 األفـــق مستـوى

 الزهــرة
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 هـ9ٖٔٗبٌان هالل شهر رجــــب لعام 
 

  عصراً دقٌقة  أثنتً عشرةو الثالثةٌولد هالل شهر  رجــــب مباشرة بعد حدوث االقتران فً تمام الساعة  

 ٌوم )م  5ٕٔٓ/ٖ/7ٔهـ  الموافق 9ٖٗٔادى اآلخـــرة ــجممن  9ٕ السبـــت ٌومقاهرة المحلً ال بتوقٌت  

 الرؤٌة(.  

 ؼروب  مع الهالل الجدٌد ٌؽرب بٌنماواحدة دقٌقة مكة المكرمة لمدة  وٌبقى الهالل الجدٌد فً سماء

، الفٌوم ، الطور ، سانت كاترٌن ، طابا ، طنطا ، األسكندرٌة ،  القاهرةفً  ) ٌوم الرؤٌة( شمس ذل  الٌوم

 أسٌـوط،  ةالخارج،  قنـا،  انوأسحالٌـب ، توشكـا ،  بجمهورٌة مصر العربٌة. أما فً السلـوم، و بورسعٌد

دقٌقة واحدة  لى  تتراوح بٌن لمدد فً السماء ٌبقى الهالل الجدٌدفإن بجمهورٌة مصر العربٌة سوهـاج و، 

الهالل الجدٌد بعد ؼروب الشمس لمدد تتراوح  ىالعواصم والمدن العربٌة واإلسالمٌة ٌبق بع  فً دقٌقتٌن.

 ٘-ٔفً البع  اآلخر قبل ؼروب الشمس بمدد تتراوح بٌن ) الهالل الجدٌد ٌؽرب بٌنما دقٌقة( ٔٔ -ٔ) بٌن

 دقابق(.

  هـ  9ٖٗٔادى اآلخـــرة ــجمهو المتمم لشهــــر م 5ٕٔٓ/ٖ/5ٔ األحـــــدٌوم وبذل  ٌكون. 

 م.5ٕٓٔ/ٖ/9ٔ ثنٌـــــناألهـ  فلكٌـــاً ٌوم 9ٖٔٗـب ــوتكون ؼــرة شهـــر رجــ 

 

  وفٌما ٌلً بٌان مفصل عن ظروؾ رؤٌة الهالل وأوجه القمر فً مدٌنة القاهرة ومحافظات جمهورٌة 

 -واإلسالمٌة والؽربٌة ٌوم تحري الهالل:مصر العربٌة وبع  العواصم العربٌة   

  )ٌوم الرؤٌة( وضع وشكل الهالل على األفق الؽربً بعد تمام ؼروب قرص الشمس فً مدٌنة القاهرة

 أعلى

 
 
 

 

 

 

 

 الهالل تحت األفق

 ج

 

 

 

 أسفل

 ش
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 هـ9ٖٔٗلعام  رجــــبشهر 
 

 القاهرة المحلً)أ( مٌالد الهالل وأوجه القمر بتوقٌت 
 المٌالد ) االقتران ( تربٌع  أول بدر تربٌع أخر

 
 
 

 األحـــــــد
 م5ٕٔٓ/ٗ/5

 س      ق    
ٔ5         ٓ9 

 
 
 

 السبـــــت
 م5ٕٔٓ/ٖ/ٖٔ 

 س        ق     
ٖ7            ٔٗ 

 
 
 

 السبـــــت
 م5ٕٔٓ/ٖ/ٕٗ 

 س      ق     
ٖ٘          ٔ7 

 
 
 

 السبـــــت
 م5ٕٔٓ/ٖ/7ٔ

 س      ق      
ٕٔ          ٔ٘ 

 أول الشهـــر فلكٌـــــاً  آخــر الشهـــر فلكٌـــــاً  طــول الشهـــــــر

 م5ٕٔٓ/ٖ/9ٔ ــنـثنٌــاأل م5ٕٔٓ/ٗ/ٙٔ األثنٌـــــن ٌومــاً  9ٕ

 

 )ب( ظروؾ رؤٌة الهالل فً محافظات ج.م.ع
 بتوقٌتها المحلً

 

 م(5ٕٔٓ/ٖ/7ٔهـ الموافق 9ٖٗٔادى اآلخــرة ـجممن  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 ًـراؾ األفقـاالنح
عن قرص الشمس 

 بالدرجات
 عند الؽروب

 الرأسً البعـــد
عن قرص الشمس 

 بالدرجات
 عند الؽروب

 
 المكث
 ق

ؼروب 
 القمر
 

ؼروب 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س

جنوبــا   حالٌـــــــــب ٖٗ 7ٔ ٘ٗ 7ٔ ٕٓ 7٘ٓ,ٓ ٓ٘٘,ٖ

جنوبــا   توشكـــــــــا ٕٓ 5ٔ ٗٓ 5ٔ ٕٓ 9ٗٔ,ٓ ٘ٙ٘,ٖ

جنوبــا   أســـــــوان 5٘ 7ٔ ٓٓ 5ٔ ٕٓ 5ٓٓ,ٓ ٕٓٙ,ٖ

جنوبــا   قنـــــــــــــا 5٘ 7ٔ 9٘ 7ٔ ٔٓ ٕٙٓ,ٓ 5ٗٙ,ٖ

جنوبــا   الخارجــــة 5ٓ 5ٔ ٓٔ 5ٔ ٕٓ 5ٕٓ,ٓ ٔٗٙ,ٖ

جنوبــا   أسٌــــــوط ٗٓ 5ٔ ٘ٓ 5ٔ ٔٓ 5ٖٓ,ٓ 7٘ٙ,ٖ

جنوبــا   سوهــــاج ٖٓ 5ٔ ٗٓ 5ٔ ٔٓ 5ٔٓ,ٓ ٓٙٙ,ٖ

 الفٌـــــوم ٙٓ 5ٔ ٙٓ 5ٔ صفــر الهالل تحت األفق الهالل تحت األفق

 الطـــــــور ٘٘ 7ٔ ٘٘ 7ٔ صفــر الهالل تحت األفق الهالل تحت األفق

 سانت كـاترٌن ٖ٘ 7ٔ ٖ٘ 7ٔ صفــر الهالل تحت األفق الهالل تحت األفق

 طــــابــــــا 9ٗ 7ٔ 9ٗ 7ٔ صفــر الهالل تحت األفق الهالل تحت األفق

 القاهـــــرة ٗٓ 5ٔ ٗٓ 5ٔ صفــر الهالل تحت األفق الهالل تحت األفق

 طـــنطـــــا ٘ٓ 5ٔ ٘ٓ 5ٔ صفــر الهالل تحت األفق الهالل تحت األفق

 اإلسكندرٌة 9ٓ 5ٔ 9ٓ 5ٔ صفــر الهالل تحت األفق الهالل تحت األفق

 بورسعـــٌد ٓٓ 5ٔ ٓٓ 5ٔ صفــر الهالل تحت األفق الهالل تحت األفق

 السلـــــوم 9ٕ 5ٔ 9ٕ 5ٔ صفــر الهالل تحت األفق الهالل تحت األفق
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 هـ9ٖٗٔم عا رجــــب )ج( ظروؾ رؤٌة الهالل لشهر
 بتوقٌتها المحلً فً بع  مدن البالد العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة      

 

 م(5ٕٔٓ/ٖ/7ٔهـ الموافق 9ٖٗٔادى اآلخــرة ـجممن  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 فً المدن العربٌة واإلسالمٌة -ٔ

 المكث
 
 ق

 ؼروب
 القمر

 ؼروب
 الشمس

 
 اسم البلد

 المكث
 
 ق

 ؼروب
 القمر

 ؼروب
 الشمس

 
 

 اسم البلد
 ق س ق س ق س ق س

 داكــــــــــــار ٕٓ 5ٔ ٖٔ 5ٔ ٔٔ مكة المكرمـة ٖٔ 5ٔ ٕٖ 5ٔ ٔٓ

-ٓٔ  نواكشــــــوط ٗٔ 5ٔ ٕٗ 5ٔ ٓٔ القــــــدس 5ٗ 7ٔ 7ٗ 7ٔ 

-ٖٓ  مـــراكــــــش ٔٗ 5ٔ 7ٗ 5ٔ ٙٓ بؽــــــــداد ٔٔ 5ٔ 5ٓ 5ٔ 

 فــــــــــــاس 9ٕ 5ٔ ٖٗ 5ٔ ٘ٓ عــــــــــــدن ٓٔ 5ٔ ٖٔ 5ٔ ٖٓ

 الجـــــــوس 7٘ 5ٔ 7ٓ 9ٔ ٓٔ الـــرٌــــا  ٕٓ 5ٔ ٕٓ 5ٔ صفــر

-ٕٓ  الجـــــــــزابــر ٙ٘ 7ٔ 9٘ 7ٔ ٖٓ الكــــــــوٌت 7٘ 7ٔ ٘٘ 7ٔ 

-ٕٓ  تـــــونــــــــس 5ٕ 5ٔ 9ٕ 5ٔ ٔٓ المنــــــــامة 7ٗ 7ٔ ٘ٗ 7ٔ 

-ٓ٘  لٌبٌـا -طرابلس ٙٔ 5ٔ 5ٔ 5ٔ ٕٓ طهــــــــران ٖٔ 5ٔ 5ٓ 5ٔ 

-ٓٔ  الخــــرطـــــوم ٓٓ 5ٔ ٗ 5ٔ ٗٓ الدوحــــــــة ٖٗ 7ٔ ٕٗ 7ٔ 

-ٕٓ  مقدٌشـــــــو ٓٔ 5ٔ ٘ٔ 5ٔ ٘ٓ أبــــو ظــبً ٕٖ 5ٔ ٖٓ 5ٔ 

-ٕٓ  أنقـــــــــــــــرة 7٘ 7ٔ ٖ٘ 7ٔ -ٗٓ دبـــــــــــــً 5ٕ 5ٔ ٕٙ 5ٔ 

-ٕٓ ٔٓ- مســــــــــقط ٘ٔ 5ٔ ٖٔ 5ٔ   عمــــــــــــــان ٘ٗ 7ٔ ٗٗ 7ٔ 

-ٓٗ  دمشـــــــــــــق ٗٗ 7ٔ ٕٗ 7ٔ -ٕٓ كرا تـــــشً ٔٗ 5ٔ 7ٖ 5ٔ 

-ٕٓ  جٌـــــــــــزان ٕٓ 5ٔ ٕٕ 5ٔ ٕٓ وربــكوااللم ٕٗ 9ٔ ٕٕ 9ٔ 

-ٓٔ  المدٌنة المـنورة ٖٔ 5ٔ ٖٔ 5ٔ صفــر جاكـــــــرتا ٘ٓ 5ٔ ٗٓ 5ٔ 

 

  فً بع  العواصم الؽربٌة -ٕ

 واشنـــطن 7ٔ 5ٔ ٕٖ 5ٔ ٘ٔ كٌب تــاون ٕٓ 9ٔ 7ٔ 9ٔ ٘ٔ

 أوتــــــوا ٔٔ 5ٔ ٕٗ 5ٔ ٖٔ برازٌلٌـــــا ٕٗ 5ٔ ٗٗ 5ٔ ٕٓ

ٖٓ- سانتٌاجـــو 7٘ 5ٔ ٕٔ 9ٔ ٕٗ  لــــــــندن 5ٓ 5ٔ ٘ٓ 5ٔ 

ٗٔ- لٌمـــــــــا ٕٓ 5ٔ ٖٗ 5ٔ ٖٕ  ــكوـموس ٖٙ 5ٔ ٕٕ 5ٔ 
 

  -: رجــــب)د( أٌام شهر      
 ق. 7ٖٗٔبرمهــات  ٓٔم / 5ٕٔٓمــــارس  9ٔ( الموافق ثنٌــــناأل) رجــــبؼرة    

 أٌام هـ م ق هـ م ق هـ م ق هـ م ق هـ م ق
 األسبوع

 الســــبـت    ٙ ٕٗ ٘ٔ ٖٔ ٖٔ ٕٕ ٕٓ 7 9ٕ 7ٕ ٗٔ ٙ
 األحــــــد    7 ٕ٘ ٙٔ ٗٔ أبرٌل ٖٕ ٕٔ 5 ٖٓ 5ٕ ٘ٔ 7
 االثنــــٌن ٔ 9ٔ ٓٔ 5 ٕٙ 7ٔ ٘ٔ ٕ ٕٗ ٕٕ 9 برمودة 9ٕ ٙٔ 5
 الثالثـــاء ٕ ٕٓ ٔٔ 9 7ٕ 5ٔ ٙٔ ٖ ٕ٘ ٖٕ ٓٔ ٕ   
 األربعــاء ٖ ٕٔ ٕٔ ٓٔ 5ٕ 9ٔ 7ٔ ٗ ٕٙ ٕٗ ٔٔ ٖ   
 الخمـٌـس ٗ ٕٕ ٖٔ ٔٔ 9ٕ ٕٓ 5ٔ ٘ 7ٕ ٕ٘ ٕٔ ٗ   
 الجمعــــة ٘ ٖٕ ٗٔ ٕٔ ٖٓ ٕٔ 9ٔ ٙ 5ٕ ٕٙ ٖٔ ٘   
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 ( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمنً بٌنهماهـ)
 العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة بتوقٌتها المحلً البلدانبع  مدن ج.م.ع و فً

 

 م(5ٕٔٓ/ٖ/7ٔهـ الموافق 9ٖٗٔادى اآلخــرة ـجممن  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 فً محافظات جمهورٌة مصر العربٌة -ٔ

 الفاصل
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 الفاصل
الزمنً 
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س ق س ق س

 حالٌـــــــــــب ٓٗ ٘ ٓٗ ٘ صفـر الطـــــــــور ٖ٘ ٘ ٘٘ ٘ ٕٓ

 توشكـــــــــــا 9٘ ٘ 9٘ ٘ صفـر سانت كاترٌن ٔ٘ ٘ ٗ٘ ٘ ٖٓ

 أســــــــوان ٙ٘ ٘ ٙ٘ ٘ صفـر طــــابــــــــا 5ٗ ٘ ٔ٘ ٘ ٖٓ

 قنــــــــــــــا ٙ٘ ٘ 5٘ ٘ ٕٓ القـــاهــــرة ٕٓ ٙ ٙٓ ٙ ٗٓ

 الخارجـــــة ٙٓ ٙ 7ٓ ٙ ٔٓ طــنطـــــــــا ٖٓ ٙ 7ٓ ٙ ٗٓ

 أسٌــــــــوط ٕٓ ٙ ٘ٓ ٙ ٖٓ اإلسكندرٌــة 5ٓ ٙ ٕٔ ٙ ٗٓ

 ــاجـسوهــ ٓٓ ٙ ٕٓ ٙ ٕٓ بورسعـــــٌد 5٘ ٘ ٕٓ ٙ ٗٓ

 ــــومـالفٌـ ٗٓ ٙ 7ٓ ٙ ٖٓ السلــــــــوم 7ٕ ٙ ٕٖ ٙ ٘ٓ
 

 فً المدن العربٌة واإلسالمٌة -ٕ

الفاصل 
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

الفاصل 
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س ق س ق س

 داكــــــــــار ٙٔ ٙ 9ٔ ٙ ٖٓ مكـة المكـرمة 7ٕ ٙ ٕٙ ٙ -ٔٓ

 نواكشــــوط ٓٔ ٙ ٗٔ ٙ ٗٓ القــــــدس 7ٗ ٘ ٔ٘ ٘ ٗٓ

 مـــراكـــش 9ٖ ٙ 5ٗ ٙ 9ٓ بؽــــــــداد ٓٔ ٙ ٗٔ ٙ ٗٓ

 فــــــــــاس 7ٕ ٙ 7ٖ ٙ ٓٔ عــــــــدن ٙٓ ٙ ٔٓ ٙ -٘ٓ

 الجــــــوس ٔ٘ ٙ 9ٗ ٙ -ٕٓ الرٌـــا  ٓٓ ٙ ٓٓ ٙ صفـر

 الجــــزابــر ٙ٘ ٘ ٙ ٙ ٓٔ الكـــــوٌت ٘٘ ٘ 7٘ ٘ ٕٓ

 تـــــونــــس 7ٕ ٙ ٖٙ ٙ 9ٓ المنـــــامة ٘ٗ ٘ ٘ٗ ٘ ٓ

 لٌبٌــا -طرابلس ٘ٔ ٙ ٕٕ ٙ 7ٓ طهـــــران ٕٔ ٙ 7ٔ ٙ ٘ٓ

ٖٓ- الدوحـــــة ٔٗ ٘ ٔٗ ٘ صفـر  الخــرطــوم ٙ٘ ٘ ٖ٘ ٘ 

 مقدٌشـــــو ٖ ٙ ٗ٘ ٘ -9ٓ أبـوظـــبً 9ٕ ٙ 5ٕ ٙ -ٔٓ

 أنقـــــــــرة 7٘ ٘ ٙ ٙ 9ٓ دبــــــــــً ٕٙ ٙ ٕ٘ ٙ -ٔٓ

 عمـــــــــان ٗٗ ٘ 5ٗ ٘ ٗٓ مســــــقط ٕٔ ٙ ٓٔ ٙ -ٕٓ

-ٖٓ  دمشـــــــق ٕٗ ٘ 7ٗ ٘ ٘ٓ كــرا تشً 9ٖ ٙ ٖٙ ٙ 

 جٌـــــــزان ٙٔ ٙ ٖٔ ٙ -ٖٓ كوااللمـبور 5ٔ 7 ٕٓ 7 -ٙٔ

 المدٌنة المـنورة 9ٕ ٙ 9ٕ ٙ صفـر جـاكــــرتا 7٘ ٘ 7ٖ ٘ -ٕٓ

 

 الؽربٌةفً بع  العواصم  -ٖ

-ٔ9  واشنـــطن ٙٔ ٙ ٖٗ ٙ 5ٔ كٌب تـاون ٙٗ ٙ 7ٕ ٙ 

 أوتــــــوا ٔٔ ٙ ٖٖ ٙ ٕٕ برازٌلٌــــا ٗٔ ٙ ٕٔ ٙ -ٕٓ

 لـــــــــندن ٓٔ ٙ ٖٔ ٙ ٕٔ سانتٌاجــو ٖٗ ٙ 9ٖ ٙ -ٗٓ

 ــكوـموس 9ٖ ٙ ٕٓ 7 ٖٕ لٌمــــــــا ٕٔ ٙ ٗٔ ٙ ٕٓ
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 اى ـشعث
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               ٌمكن االستفادة من وجود بع  الكواكب بجوار الهالل الجدٌد :ملحوظة
 (ٖٙ)انظر الصورة ص  لالستدالل علٌه على صفحة السماء ٌوم الرؤٌة

 

 مدٌنة القاهرة فًعند ؼروب الشمس  السماء صفحةوبع  الكواكب على  القمر

 هـ9ٖٗٔان ـــشهر شعب ٌوم استطالع هالل

 م(5ٕٔٓ أبرٌــــل ٙٔالموافق   هـ9ٖٗٔرجـــــب من  9ٕ األثنٌـــــن) 

 الشمـس

 الزهــرة

 القمــر أورانـوس

 األفـــق مستـوى
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 بٌان هالل شهر شعبان لعام 9ٖٗٔهـ
 

  راً فجدقٌقة بع وخمسٌن وسـلثة الثاٌولد هالل شهر شعبــــان مباشرة بعد حدوث االقتران فً تمام الساعة 

  م )ٌوم الرؤٌة(.5ٕٔٓ/ٗ/ٙٔهـ  الموافق 9ٖٗٔمن رجـــــب  9ٕ ثنٌــــناألٌوم  قاهرة المحلًبتوقٌت ال

 شمس ذل    بعد ؼروبٌقة دق 5ٕلمدة  القاهرة و مكة المكرمة كل من  وٌبقى الهالل الجدٌد فً سماء

تتراوح  لمددبها ٌبقى الهالل الجدٌد فً سماالعربٌة محافظات جمهورٌة مصر  فً، أما ) ٌوم الرؤٌة(  الٌوم

المدن العربٌة واإلسالمٌة لمدد  سماء فً الهالل الجدٌد بعد ؼروب الشمس ىٌبقو. (دقٌقة 9ٕ -5ٕ ) بٌن

 . دقٌقة( 5ٖ -ٕٕ) تتراوح بٌن

 م.5ٕٓٔ/ٗ/7ٔ الثالثــــاء هـ  فلكٌـــاً ٌوم9ٖٔٗوبذل  تكون ؼــرة شهـــر شعبــــان • 

  وفٌما ٌلً بٌان مفصل عن ظروؾ رؤٌة الهالل وأوجه القمر فً مدٌنة القاهرة ومحافظات جمهورٌة 

 -مصر العربٌة وبع  العواصم العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة ٌوم تحري الهالل:  

 )ٌوم الرؤٌة( القاهرةوضع وشكل الهالل على األفق الؽربً بعد تمام ؼروب قرص الشمس فً مدٌنة 

 أعلى
 

 

 

 

 

 ج

 

 

 

 أسفل

 ش
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 هـ9ٖٔٗلعام  شعبانشهر 
 

 القاهرة المحلً)أ( مٌالد الهالل وأوجه القمر بتوقٌت 
 المٌالد ) االقتران ( تربٌع  أول بدر تربٌع أخر

 
 
 

 الثالثــــــاء
 م5ٕٔٓ/٘/5

 س        ق    
ٓ9           ٓٗ 

 
 
 

 ثنٌــــــناأل
 م5ٕٔٓ/ٗ/ٖٓ

 س        ق     
٘5            ٕٓ 

 
 
 

 األحـــــــــد
 م5ٕٔٓ/ٗ/ٕٕ

 س      ق     
ٗٙ          ٕٖ 

 
 
 

 ثنٌــــــناأل
 م5ٕٔٓ/ٗ/ٙٔ

 س      ق      
٘7           ٖٓ 

 أول الشهـــر فلكٌـــــاً  آخــر الشهـــر فلكٌـــــاً  طــول الشهـــــــر

 م5ٕٔٓ/ٗ/7ٔ ثالثــــــاءال م5ٕٔٓ/٘/ٙٔ ربعـــــاءاأل ٌومــاً  ٖٓ

 

 )ب( ظروؾ رؤٌة الهالل فً محافظات ج.م.ع
 بتوقٌتها المحلً

 

 م(5ٕٔٓ/ٗ/ٙٔهـ الموافق 9ٖٗٔ رجـــــبمن  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 ًـراؾ األفقـاالنح
عن قرص الشمس 

 بالدرجات
 عند الؽروب

 الرأسً البعـــد
عن قرص الشمس 

 بالدرجات
 عند الؽروب

 
 المكث
 ق

ؼروب 
 القمر
 

ؼروب 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س

جنوبـــاً    حالٌـــــــــب ٖ٘ 7ٔ ٕٕ 5ٔ 9ٕ ٖٔٙ,٘ ٕٔٔ,٘

جنوبـــا   توشكـــــــــا ٖٔ 5ٔ ٕٗ 5ٔ 9ٕ 77ٗ,٘ 7ٕ٘,٘

جنوبـــا   أســـــــوان ٓٔ 5ٔ 9ٖ 5ٔ 9ٕ ٔٓٙ,٘ ٘ٙٗ,٘

جنوبـــا   قنـــــــــــــا ٖٔ 5ٔ ٕٗ 5ٔ 9ٕ ٕٕٗ,٘ 7ٖٔ,٘

جنوبـــا   الخارجــــة ٕٕ 5ٔ ٔ٘ 5ٔ 9ٕ 7٘٘,٘ 5ٗٙ,٘

جنوبـــا   أسٌــــــوط ٕٓ 5ٔ 9ٗ 5ٔ 9ٕ 5ٖٔ,٘ 5ٙ5,٘

جنوبـــا   سوهــــاج 7ٔ 5ٔ ٙٗ 5ٔ 9ٕ ٕٕٗ,٘ 75٘,٘

جنوبـــا   الفٌـــــوم ٖٕ 5ٔ ٔ٘ 5ٔ 5ٕ 57ٔ,٘ ٖٙٔ,ٙ

جنوبـــا   الطـــــــور ٔٔ 5ٔ 9ٖ 5ٔ 5ٕ 9ٙٔ,٘ 95ٙ,٘

جنوبـــا   سانت كـاترٌن ٓٔ 5ٔ 5ٖ 5ٔ 5ٕ ٘٘ٔ,٘ ٖٕٓ,ٙ

جنوبـــا   طــــابــــــا 7ٓ 5ٔ ٖ٘ 5ٔ 5ٕ ٕٖٓ,٘ ٖٔٔ,ٙ

جنوبـــا   القاهـــــرة ٕٕ 5ٔ ٓ٘ 5ٔ 5ٕ ٔٓٔ,٘ ٕٕٗ,ٙ

جنوبـــا   طـــنطـــــا ٕٗ 5ٔ ٕ٘ 5ٔ 5ٕ ٖ٘ٓ,٘ ٖ٘ٔ,ٙ

جنوبـــا   اإلسكندرٌة 9ٕ 5ٔ 7٘ 5ٔ 5ٕ 7ٕٓ,٘ 7ٖ٘,ٙ

جنوبـــا   بورسعـــٌد 9ٔ 5ٔ 7ٗ 5ٔ 5ٕ 9ٕٗ,ٗ ٖٖٙ,ٙ

جنوبـــا   السلـــــوم 5ٗ 5ٔ 7ٔ 9ٔ 9ٕ 5٘ٔ,٘ ٓ٘ٗ,ٙ
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 هـ9ٖٗٔم عا شعبان)ج( ظروؾ رؤٌة الهالل لشهر
 بتوقٌتها المحلً فً بع  مدن البالد العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة      

 

 م(5ٕٔٓ/ٗ/ٙٔهـ الموافق 9ٖٗٔ رجـــــبمن  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 فً المدن العربٌة واإلسالمٌة -ٔ

 المكث
 
 ق

 ؼروب
 القمر

 ؼروب
 الشمس

 
 اسم البلد

 المكث
 
 ق

 ؼروب
 القمر

 ؼروب
 الشمس

 
 

 اسم البلد
 ق س ق س ق س ق س

 داكــــــــــــار ٕٗ 5ٔ ٕٓ 9ٔ 5ٖ مكة المكرمـة ٓٗ 5ٔ 5ٓ 9ٔ 5ٕ

 نواكشــــــوط ٕٓ 5ٔ 5٘ 5ٔ 5ٖ القــــــدس 5ٓ 5ٔ ٖ٘ 5ٔ 7ٕ

 مـــراكــــــش ٔٓ 9ٔ ٖٙ 9ٔ ٖ٘ بؽــــــــداد ٖٖ 5ٔ 5٘ 5ٔ ٕ٘

 فــــــــــــاس ٔ٘ 5ٔ ٕ٘ 9ٔ ٖٗ عــــــــــــدن ٕٔ 5ٔ ٔٗ 5ٔ 9ٕ

 الجـــــــوس ٖ٘ 5ٔ 9ٕ 9ٔ ٖٙ الـــرٌــــا  ٘ٔ 5ٔ ٕٗ 5ٔ 7ٕ

 الجـــــــــزابــر ٖٕ 5ٔ ٘٘ 5ٔ ٕٖ الكــــــــوٌت ٘ٔ 5ٔ ٓٗ 5ٔ ٕ٘

 تـــــونــــــــس ٗ٘ 5ٔ ٕٗ 9ٔ ٖٓ المنــــــــامة ٔٓ 5ٔ 7ٕ 5ٔ ٕٙ

 لٌبٌـا -طرابلس 5ٖ 5ٔ 9ٓ 9ٔ ٖٔ طهــــــــران 5ٖ 5ٔ ٔٓ 9ٔ ٖٕ

 الخــــرطـــــوم ٘ٓ 5ٔ ٖ٘ 5ٔ ٖٓ الدوحــــــــة ٙ٘ 7ٔ ٕٕ 5ٔ ٕٙ

 مقدٌشـــــــو ٖٓ 5ٔ ٖٖ 5ٔ ٖٓ أبــــو ظــبً ٘ٗ 5ٔ ٓٔ 9ٔ ٕ٘

 أنقـــــــــــــــرة 7ٕ 5ٔ ٖ٘ 5ٔ ٕٙ دبـــــــــــــً ٔٗ 5ٔ ٙٓ 9ٔ ٕ٘

 عمــــــــــــــان ٘ٓ 5ٔ ٕٖ 5ٔ 7ٕ مســــــــــقط 7ٕ 5ٔ ٕ٘ 5ٔ ٕ٘

 دمشـــــــــــــق ٙٓ 5ٔ ٕٖ 5ٔ ٕٙ كرا تـــــشً ٗ٘ 5ٔ 7ٔ 9ٔ ٖٕ

 جٌـــــــــــزان ٕ٘ 5ٔ ٗ٘ 5ٔ 9ٕ وربــكوااللم 5ٔ 9ٔ ٓٗ 9ٔ ٕٕ

 المدٌنة المـنورة ٖٗ 5ٔ ٔٔ 9ٔ 5ٕ جاكـــــــرتا ٔ٘ 7ٔ ٗٔ 5ٔ ٖٕ

 

  فً بع  العواصم الؽربٌة -ٕ

 واشنـــطن ٙٗ 5ٔ ٕٖ 9ٔ ٙٗ كٌب تــاون ٕٔ 5ٔ 9٘ 5ٔ 5ٖ

 أوتــــــوا ٓ٘ 5ٔ ٖ٘ 9ٔ ٘ٗ برازٌلٌـــــا ٕٓ 5ٔ 7ٗ 5ٔ ٘ٗ

 لــــــــندن 9٘ 5ٔ 7ٕ 9ٔ 5ٕ سانتٌاجـــو 5ٔ 5ٔ ٙٓ 9ٔ 5ٗ

 ــكوـموس 7ٖ 9ٔ ٘٘ 9ٔ 5ٔ لٌمـــــــــا ٕٓ 5ٔ ٓ٘ 5ٔ 5ٗ
 

  -: شعبان)د( أٌام شهر      
 ق. 7ٖٗٔ برمـــودة 9م / 5ٕٔٓأبرٌـــل  7ٔ( الموافق ثالثـــاءال) شعبانؼرة    

 أٌام هـ م ق هـ م ق هـ م ق هـ م ق هـ م ق
 األسبوع

 الســــبـت    ٘ ٕٔ ٖٔ ٕٔ 5ٖ ٕٓ 9ٔ ٘ 7ٕ ٕٙ ٕٔ ٗ
 األحــــــد    ٙ ٕٕ ٗٔ ٖٔ 9ٕ ٕٔ ٕٓ ٙ 5ٕ 7ٕ ٖٔ ٘
 االثنــــٌن    7 ٖٕ ٘ٔ ٗٔ ٖٓ ٕٕ ٕٔ 7 9ٕ 5ٕ ٗٔ ٙ
 الثالثـــاء ٔ 7ٔ 9 5 ٕٗ ٙٔ ٘ٔ ماٌو ٖٕ ٕٕ 5 ٖٓ 9ٕ ٘ٔ 7
 األربعــاء ٕ 5ٔ ٓٔ 9 ٕ٘ 7ٔ ٙٔ ٕ ٕٗ ٖٕ 9 بشنس ٖٓ ٙٔ 5
 الخمـٌـس ٖ 9ٔ ٔٔ ٓٔ ٕٙ 5ٔ 7ٔ ٖ ٕ٘ ٕٗ ٓٔ ٕ   
 الجمعــــة ٗ ٕٓ ٕٔ ٔٔ 7ٕ 9ٔ 5ٔ ٗ ٕٙ ٕ٘ ٔٔ ٖ   
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 ( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمنً بٌنهماهـ)
 العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة بتوقٌتها المحلً البلدانبع  مدن ج.م.ع و فً

 

 م(5ٕٔٓ/ٗ/ٙٔهـ الموافق 9ٖٗٔ رجـــــبمن  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 فً محافظات جمهورٌة مصر العربٌة -ٔ

 الفاصل
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 الفاصل
الزمنً 
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س ق س ق س

 حالٌـــــــــــب ٖٔ ٘ ٖٗ ٘ ٕٔ الطـــــــــور 9ٔ ٘ ٖٗ ٘ ٕٗ

 توشكـــــــــــا ٕٖ ٘ ٗ٘ ٘ ٕٕ سانت كاترٌن 5ٔ ٘ ٕٗ ٘ ٕٗ

 أســــــــوان 7ٕ ٘ 9ٗ ٘ ٕٕ طــــابــــــــا ٗٔ ٘ 5ٖ ٘ ٕٗ

 قنــــــــــــــا ٕ٘ ٘ 5ٗ ٘ ٖٕ القـــاهــــرة 7ٕ ٘ ٕ٘ ٘ ٕ٘

 الخارجـــــة ٖٙ ٘ 9٘ ٘ ٖٕ طــنطـــــــــا 5ٕ ٘ ٖ٘ ٘ ٕ٘

 أسٌــــــــوط ٖٓ ٘ ٗ٘ ٘ ٕٗ اإلسكندرٌــة ٕٖ ٘ 7٘ ٘ ٕ٘

 ــاجـسوهــ 9ٕ ٘ ٕ٘ ٘ ٖٕ بورسعـــــٌد ٕٕ ٘ 7ٗ ٘ ٕ٘

 ــــومـالفٌـ 9ٕ ٘ ٗ٘ ٘ ٕ٘ السلــــــــوم ٓ٘ ٘ ٙٔ ٙ ٕٙ
 

 فً المدن العربٌة واإلسالمٌة -ٕ

الفاصل 
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

الفاصل 
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س ق س ق س

 داكــــــــــار ٘٘ ٘ ٕٔ ٙ ٕٙ مكـة المكـرمة ٓٓ ٙ ٕٔ ٙ ٕٔ

 نواكشــــوط ٙٗ ٘ ٖٔ ٙ 7ٕ القــــــدس 9ٓ ٘ ٖ٘ ٘ ٕٙ

 مـــراكـــش ٕٓ ٙ ٕٖ ٙ ٖٓ بؽــــــــداد ٖٔ ٘ ٙ٘ ٘ ٕ٘

 فــــــــــاس 5ٗ ٘ 5ٔ ٙ ٖٓ عــــــــدن 7ٗ ٘ ٗٓ ٙ 7ٔ

 الجــــــوس 7ٖ ٙ 5٘ ٙ ٕٔ الرٌـــا  ٖٓ ٘ ٕ٘ ٘ ٕٕ

 الجــــزابــر ٕٔ ٘ ٗٗ ٘ ٕٖ الكـــــوٌت ٕٔ ٘ ٗٗ ٘ ٖٕ

 تـــــونــــس ٗٗ ٘ ٗٔ ٙ ٖٓ المنـــــامة ٖٔ ٘ ٖ٘ ٘ ٕٕ

 لٌبٌــا -طرابلس ٖٙ ٘ ٘ٓ ٙ 9ٕ طهـــــران ٖٓ ٘ ٙ٘ ٘ ٕٙ

 الخــرطــوم ٖٗ ٘ ٗ٘ ٘ ٕٓ الدوحـــــة ٓٔ ٘ ٖٔ ٘ ٕٔ

 مقدٌشـــــو ٖ٘ ٘ 7ٓ ٙ ٗٔ أبـوظـــبً ٓٓ ٙ ٕٓ ٙ ٕٓ

 أنقـــــــــرة 9ٓ ٘ 9ٖ ٘ ٖٓ دبــــــــــً ٘٘ ٘ ٙٔ ٙ ٕٔ

 عمـــــــــان ٙٓ ٘ ٕٖ ٘ ٕٙ مســــــقط ٗٗ ٘ ٖٓ ٙ 9ٔ

 دمشـــــــق ٖٓ ٘ 9ٕ ٘ ٕٙ كــرا تشً 9ٓ ٙ 5ٕ ٙ 9ٔ

 جٌـــــــزان ٖ٘ ٘ ٕٔ ٙ 9ٔ كوااللمـبور 7ٓ 7 ٗٔ 7 7ٓ

 المدٌنة المـنورة 9٘ ٘ ٕٔ ٙ ٕٕ جـاكــــرتا ٖ٘ ٘ ٙ٘ ٘ ٖٓ

 

 فً بع  العواصم الؽربٌة -ٖ

 واشنـــطن ٖٓ ٘ ٓٔ ٙ ٓٗ كٌب تـاون 9ٓ 7 7ٔ 7 5ٓ

 أوتــــــوا ٘ٔ ٘ 5٘ ٘ ٖٗ برازٌلٌــــا 9ٔ ٙ ٕٗ ٙ ٖٕ

 لـــــــــندن ٖٓ ٘ ٗٗ ٘ ٔٗ سانتٌاجــو ٘ٓ 7 9ٕ 7 ٕٗ

 ــكوـموس ٕٕ ٘ ٘ٓ ٙ ٖٗ لٌمــــــــا ٖٔ ٙ ٔٗ ٙ 5ٕ
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 اىـسهض
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 مدٌنة القاهرة فًعند ؼروب الشمس  السماء صفحةوبع  الكواكب على  القمر

 هـ9ٖٗٔ رمضـــانشهر ٌوم استطالع هالل

 م(5ٕٔٓ ماٌــــو ٘ٔ الموافق  هـ9ٖٗٔـــان ـشعب من 9ٕ لثالثـــــاءا) 

               ٌمكن االستفادة من وجود بع  الكواكب بجوار الهالل الجدٌد :ملحوظة
 (ٖٙ)انظر الصورة ص  لالستدالل علٌه على صفحة السماء ٌوم الرؤٌة

 

 الشمـس

 الزهــرة

 القمــر
 األفـــق مستـوى
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 هـ9ٖٔٗان لعام ـــبٌان هالل شهر رمض
 
 

 وأربعٌنالواحدة وثمانً فً تمام الساعة االقتران  حدوث مباشرة بعدرمضــــان  ٌولد هالل شهر  

 هـ  الموافق  9ٖٗٔ شعبــــانمن  9ٕ الثالثــــاء ٌومقاهرة المحلً بتوقٌت ال ظهراً دقٌقة   

 الرؤٌة(.ٌوم )م   5ٕٔٓ/٘/٘ٔ  

  دقٌقتٌنمكة المكرمة بـ فً (الثالثـــاءٌوم ٌوم الرؤٌة ) ؼروب الشمس فً بعد الهالل الجدٌدوٌؽرب  ، 

البع   وفً، العربٌة  ٌؽرب الهالل مع ؼروب الشمس محافظات جمهورٌة مصر  فً القاهرة وبع و  

 والمدنعواصم ، أما فً ال (ابقدق ٖ - ٕ) تتراوح بٌن  بمدد  ؼروب الشمس بعد الهالل الجدٌدٌؽرب  اآلخر

ٌؽرب فً بعضها و (ابقدق ٘ - ٔ)ٌؽرب القمر قبل ؼروب الشمس بمدد تتراوح بٌن فالعربٌة واإلسالمٌة 

بٌنما ٌؽرب الهالل مع  .فً بعضها اآلخر (ٌقةدق ٗٔ - ٔ)بمدد تتراوح بٌن  ؼروب الشمسبعد  الهالل

 ؼروب الشمس فً كل من القدس بفلسطٌن والرٌا  بالمملكة العربٌة السعودٌة.

 هـ .9ٖٗٔشعبــــان م هو المتمم لشهــــر 5ٕٔٓ/٘/ٙٔ األربعــــاءوبذل  ٌكون ٌوم • 

 م.5ٕٓٔ/٘/ 7ٔ الخمٌــــس هـ  فلكٌـــاً ٌوم5ٖٗٔالمعظم  وتكون ؼــرة شهـــر رمضــــان • 

  وفٌما ٌلً بٌان مفصل عن ظروؾ رؤٌة الهالل وأوجه القمر فً مدٌنة القاهرة ومحافظات جمهورٌة 

 -العواصم العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة ٌوم تحري الهالل:مصر العربٌة وبع    

 

 )ٌوم الرؤٌة( وضع وشكل الهالل على األفق الؽربً بعد تمام ؼروب قرص الشمس فً مدٌنة القاهرة

 أعلى

 
 
 
 
 

 

 

 

 على األفقالهالل 

 ج

 

 

 

 أسفل

 ش
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 هـ9ٖٔٗلعام  رمضـــان شهر
 

 القاهرة المحلً)أ( مٌالد الهالل وأوجه القمر بتوقٌت 
 المٌالد ) االقتران ( تربٌع  أول بدر تربٌع أخر

 
 
 

 األربعــــــاء
 م5ٕٔٓ/ٙ/ٙ
 س      ق     

ٖٕ         ٕٓ 

 
 
 

 الثالثــــــاء
 م5ٕٔٓ/٘/9ٕ

 س      ق     
ٕٓ          ٔٙ 

 
 
 

 الثالثــــــاء
 م5ٕٔٓ/٘/ٕٕ

 س      ق     
ٗ9           ٓ٘ 

 
 
 

 الثالثــــــاء
 م5ٕٔٓ/٘/٘ٔ

 س      ق      
ٗ5           ٖٔ 

 أول الشهـــر فلكٌـــــاً  آخــر الشهـــر فلكٌـــــاً  طــول الشهـــــــر

 م5ٕٔٓ/٘/7ٔ  الخمٌــــس م5ٕٔٓ/ٙ/ٗٔ الخمٌــــس ٌومــاً  9ٕ

 

 )ب( ظروؾ رؤٌة الهالل فً محافظات ج.م.ع
 بتوقٌتها المحلً

 

 م(5ٕٔٓ/٘/٘ٔهـ الموافق 9ٖٗٔ شعبــــانمن  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 ًـراؾ األفقـاالنح
عن قرص الشمس 

 بالدرجات
 عند الؽروب

 الرأسً البعـــد
عن قرص الشمس 

 بالدرجات
 عند الؽروب

 
 المكث
 ق

ؼروب 
 القمر
 

ؼروب 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س

جنوبــــاً    حالٌـــــــــب ٘ٓ 5ٔ 5ٓ 5ٔ ٖٓ 7ٕٕ,ٓ ٘ٔٔ,٘

جنوبــــا   توشكـــــــــا ٕ٘ 5ٔ 5ٕ 5ٔ ٖٓ 5ٖ٘,ٓ ٓ٘ٔ,٘

جنوبــــا   أســـــــوان ٕٗ 5ٔ 7ٕ 5ٔ ٖٓ ٕٙٔ,ٓ  97ٔ,٘

جنوبــــا   قنـــــــــــــا 5ٕ 5ٔ ٖٓ 5ٔ ٕٓ 75ٓ,ٓ ٕٔٙ,٘

جنوبــــا   الخارجــــة ٖٙ 5ٔ 9ٖ 5ٔ ٖٓ ٕ٘ٓ,ٓ 5ٕ٘,٘

جنوبــــا   أسٌــــــوط ٖٙ 5ٔ 5ٖ 5ٔ ٕٓ ٗ٘ٓ,ٓ ٖٗٓ,٘

جنوبــــا   سوهــــاج ٖٖ 5ٔ ٖ٘ 5ٔ ٕٓ 5ٕٓ,ٓ 5ٕٔ,٘

 الفٌـــــوم ٕٗ 5ٔ ٕٗ 5ٔ صفــر الهالل على األفـق الهالل على األفـق

 الطـــــــور 9ٕ 5ٔ 9ٕ 5ٔ صفــر الهالل على األفـق الهالل على األفـق

 كـاترٌنسانت  5ٕ 5ٔ 5ٕ 5ٔ صفــر الهالل على األفـق الهالل على األفـق

 طــــابــــــا ٕ٘ 5ٔ ٕ٘ 5ٔ صفــر الهالل على األفـق الهالل على األفـق

 القاهـــــرة ٔٗ 5ٔ ٔٗ 5ٔ صفــر الهالل على األفـق الهالل على األفـق

 طـــنطـــــا ٗٗ 5ٔ ٗٗ 5ٔ صفــر الهالل على األفـق الهالل على األفـق

 اإلسكندرٌة 9ٗ 5ٔ 9ٗ 5ٔ صفــر الهالل على األفـق الهالل على األفـق

 بورسعـــٌد 9ٖ 5ٔ 9ٖ 5ٔ صفــر الهالل على األفـق الهالل على األفـق

 السلـــــوم 9ٓ 9ٔ 9ٓ 9ٔ صفــر الهالل على األفـق الهالل على األفـق
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 هـ9ٖٗٔم عا رمضــان)ج( ظروؾ رؤٌة الهالل لشهر
 بتوقٌتها المحلً فً بع  مدن البالد العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة      

 

 م(5ٕٔٓ/٘/٘ٔهـ الموافق 9ٖٗٔمن شعبــــان  9ٕ)ٌوم تحري الهالل 
 

 فً المدن العربٌة واإلسالمٌة -ٔ

 المكث
 
 ق

 ؼروب
 القمر

 ؼروب
 الشمس

 
 اسم البلد

 المكث
 
 ق

 ؼروب
 القمر

 ؼروب
 الشمس

 
 

 اسم البلد
 ق س ق س ق س ق س

 داكــــــــــــار ٖٓ 5ٔ ٗٗ 5ٔ ٗٔ مكة المكرمـة ٕ٘ 5ٔ ٗ٘ 5ٔ ٕٓ

 نواكشــــــوط 9ٕ 5ٔ ٕٗ 5ٔ ٖٔ القــــــدس 5ٕ 5ٔ 5ٕ 5ٔ صفـر

 مـــراكــــــش ٕٔ 9ٔ 5ٕ 9ٔ 7ٓ بؽــــــــداد ٘٘ 5ٔ ٕ٘ 5ٔ -ٖٓ

 فــــــــــــاس ٗٔ 9ٔ ٕٓ 9ٔ ٙٓ عــــــــــــدن 5ٔ 5ٔ ٕٕ 5ٔ ٗٓ

 الجـــــــوس ٗ٘ 5ٔ 7ٓ 9ٔ ٖٔ الـــرٌــــا  9ٕ 5ٔ 9ٕ 5ٔ صفـر

 الجـــــــــزابــر 5ٗ 5ٔ ٔ٘ 5ٔ ٖٓ الكــــــــوٌت ٖٖ 5ٔ ٖٔ 5ٔ -ٕٓ

 تـــــونــــــــس ٕٓ 9ٔ ٕٔ 9ٔ ٔٓ المنــــــــامة ٙٔ 5ٔ ٘ٔ 5ٔ -ٔٓ

-ٓٙ  لٌبٌـا -طرابلس 9٘ 5ٔ ٕٓ 9ٔ ٖٓ طهــــــــران ٕٓ 9ٔ ٙ٘ 5ٔ 

 الخــــرطـــــوم ٔٔ 5ٔ 7ٔ 5ٔ ٙٓ الدوحــــــــة ٔٔ 5ٔ ٓٔ 5ٔ -ٔٓ

 مقدٌشـــــــو ٔٓ 5ٔ 5ٓ 5ٔ 7ٓ أبــــو ظــبً 5٘ 5ٔ 7٘ 5ٔ -ٔٓ

-ٕٓ ٘ٓ- دبـــــــــــــً ٙ٘ 5ٔ ٗ٘ 5ٔ   أنقـــــــــــــــرة 7٘ 5ٔ ٕ٘ 5ٔ 

-ٕٓ  عمــــــــــــــان ٕٙ 5ٔ ٕ٘ 5ٔ -ٔٓ مســــــــــقط ٓٗ 5ٔ 5ٖ 5ٔ 

-ٓٗ ٕٓ- كرا تـــــشً 9ٓ 9ٔ ٘ٓ 9ٔ   دمشـــــــــــــق 5ٕ 5ٔ ٕٙ 5ٔ 

-ٕٓ  جٌـــــــــــزان ٖٗ 5ٔ 7ٖ 5ٔ ٖٓ وربــكوااللم 7ٔ 9ٔ ٘ٔ 9ٔ 

 المدٌنة المـنورة 5٘ 5ٔ 9٘ 5ٔ ٔٓ جاكـــــــرتا ٗٗ 7ٔ ٘ٗ 7ٔ ٔٓ

 

  فً بع  العواصم الؽربٌة -ٕ

 واشنـــطن ٖٔ 9ٔ ٖٓ 9ٔ 7ٔ كٌب تــاون ٖ٘ 7ٔ ٘ٔ 5ٔ ٕٕ

 أوتــــــوا ٕٙ 9ٔ ٓٗ 9ٔ ٗٔ برازٌلٌـــــا 5ٗ 7ٔ ٗٔ 5ٔ ٕٙ

 لــــــــندن ٘ٗ 9ٔ 9ٖ 9ٔ -ٙٓ سانتٌاجـــو ٓ٘ 7ٔ ٖٕ 5ٔ ٖٖ

ٕٓ- لٌمـــــــــا ٔ٘ 7ٔ ٕٔ 5ٔ ٖٓ  ــكوـموس ٖٗ ٕٓ ٗٔ ٕٓ 
 

  -: رمضـــان)د( أٌام شهر      
 ق. 7ٖٗٔ بشنـــس 9م / 5ٕٔٓماٌــــو  7ٔ( الموافق الخمٌــس) رمضـــانؼرة    

ه م ق هـ م ق هـ م ق هـ م ق
 ـ

 أٌام هـ م ق
 األسبوع

 الســــبـت    ٖ 9ٔ ٔٔ ٓٔ ٕٙ 5ٔ 7ٔ ٕ ٕ٘ ٕٗ 9 ٕ
 األحــــــد    ٗ ٕٓ ٕٔ ٔٔ 7ٕ 9ٔ 5ٔ ٖ ٕٙ ٕ٘ ٓٔ ٖ
 االثنــــٌن    ٘ ٕٔ ٖٔ ٕٔ 5ٕ ٕٓ 9ٔ ٗ 7ٕ ٕٙ ٔٔ ٗ
 الثالثـــاء    ٙ ٕٕ ٗٔ ٖٔ 9ٕ ٕٔ ٕٓ ٘ 5ٕ 7ٕ ٕٔ ٘
 األربعــاء    7 ٖٕ ٘ٔ ٗٔ ٖٓ ٕٕ ٕٔ ٙ 9ٕ 5ٕ ٖٔ ٙ
 الخمـٌـس ٔ 7ٔ 9 5 ٕٗ ٙٔ ٘ٔ ٖٔ ٖٕ ٕٕ 7 ٖٓ 9ٕ ٗٔ 7
 الجمعــــة ٕ 5ٔ ٓٔ 9 ٕ٘ 7ٔ ٙٔ نيهٌو ٕٗ ٖٕ 5 بوؤنة   
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 ( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمنً بٌنهماهـ)
 العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة بتوقٌتها المحلً البلدانبع  مدن ج.م.ع و فً

 

 م(5ٕٔٓ/٘/٘ٔهـ الموافق 9ٖٗٔمن شعبــــان  9ٕ)ٌوم تحري الهالل 
 

 العربٌةفً محافظات جمهورٌة مصر  -ٔ

 الفاصل
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 الفاصل
الزمنً 
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س ق س ق س

 حالٌـــــــــــب ٖ٘ ٗ ٗ٘ ٗ ٔٓ الطـــــــــور ٘٘ ٗ 9٘ ٗ ٗٓ

 توشكـــــــــــا ٕٔ ٘ ٖٔ ٘ ٔٓ سانت كاترٌن ٗ٘ ٗ 5٘ ٗ ٗٓ

 أســــــــوان ٘ٓ ٘ 7ٓ ٘ ٕٓ طــــابــــــــا 5ٗ ٗ ٖ٘ ٗ ٘ٓ

 قنــــــــــــــا ٖٓ ٘ ٙٓ ٘ ٖٓ القـــاهــــرة ٕٓ ٘ 7ٓ ٘ ٘ٓ

 الخارجـــــة ٗٔ ٘ 7ٔ ٘ ٖٓ طــنطـــــــــا ٔٓ ٘ 7ٓ ٘ ٙٓ

 أسٌــــــــوط 7ٓ ٘ ٔٔ ٘ ٗٓ اإلسكندرٌــة ٘ٓ ٘ ٔٔ ٘ ٙٓ

 ــاجـسوهــ ٙٓ ٘ 9ٓ ٘ ٖٓ بورسعـــــٌد ٘٘ ٗ ٔٓ ٘ ٙٓ

 ــــومـالفٌـ ٘ٓ ٘ ٓٔ ٘ ٘ٓ السلــــــــوم ٖٕ ٘ ٖٓ ٘ 7ٓ
 

 فً المدن العربٌة واإلسالمٌة -ٕ

الفاصل 
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

الفاصل 
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س ق س ق س

 داكــــــــــار ٕٗ ٘ ٙٗ ٘ ٗٓ مكـة المكـرمة ٕٗ ٘ ٕٗ ٘ صفـر

 نواكشــــوط ٖٔ ٘ ٖٙ ٘ ٘ٓ القــــــدس ٕٗ ٗ 5ٗ ٗ ٙٓ

 مـــراكـــش ٖٙ ٘ 7ٗ ٘ ٔٔ بؽــــــــداد ٕٓ ٘ 5ٓ ٘ ٙٓ

 فــــــــــاس 9ٔ ٘ ٖٔ ٘ ٕٔ عــــــــدن ٖٗ ٘ 9ٕ ٘ -٘ٓ

 الجــــــوس ٖٓ ٙ 5ٕ ٙ -ٕٓ الرٌـــا  ٓٔ ٘ ٓٔ ٘ صفـر

 الجــــزابــر ٓٗ ٗ ٗ٘ ٗ ٗٔ الكـــــوٌت ٙ٘ ٗ 9٘ ٗ ٖٓ

 تـــــونــــس ٕٔ ٘ ٕ٘ ٘ ٖٔ المنـــــامة ٔ٘ ٗ ٕ٘ ٗ ٔٓ

 لٌبٌــا -طرابلس 5ٓ ٘ 5ٔ ٘ ٓٔ طهـــــران 9٘ ٗ ٙٓ ٘ 7ٓ

 الخــرطــوم ٕٓ ٘ 5ٔ ٘ -ٕٓ الدوحـــــة 9ٗ ٗ 9ٗ ٗ صفـر

 مقدٌشـــــو 5ٗ ٘ 5ٖ ٘ -ٓٔ أبـوظـــبً 9ٖ ٘ 9ٖ ٘ صفـر

 أنقـــــــــرة ٖٗ ٗ 7ٗ ٗ ٖٔ دبــــــــــً ٖٗ ٘ ٖٗ ٘ صفـر

 عمـــــــــان 9ٖ ٗ ٘ٗ ٗ ٙٓ مســــــقط ٖٕ ٘ ٕٕ ٘ -ٔٓ

-ٕٓ  دمشـــــــق ٖ٘ ٗ ٕٗ ٗ 7ٓ كــرا تشً 7ٗ ٘ ٘ٗ ٘ 

 جٌـــــــزان 5ٖ ٘ ٖ٘ ٘ -ٖٓ كوااللمـبور ٔٓ 7 ٖٗ ٙ -5ٔ

 المـنورةالمدٌنة  5ٖ ٘ 9ٖ ٘ ٔٓ جـاكــــرتا ٗ٘ ٘ ٖٔ ٘ -ٖٕ

 

 فً بع  العواصم الؽربٌة -ٖ

 واشنـــطن ٙ٘ ٗ ٕٓ ٘ ٕٗ كٌب تـاون ٖٔ 7 ٓٔ 7 -ٕٔ

 أوتــــــوا ٕٖ ٗ ٕٓ ٘ ٖٓ برازٌلٌــــا ٕٙ ٙ ٕٗ ٙ -ٕٓ

 لـــــــــندن 9ٓ ٗ 9ٖ ٗ ٖٓ سانتٌاجــو 7ٕ 7 ٕٕ 7 -٘ٓ

 ــكوـموس 9ٔ ٗ ٖ٘ ٗ ٖٗ لٌمــــــــا 5ٔ ٙ ٕٔ ٙ ٖٓ
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 وقت صالة
 المبارك لفطرا عيد

 في محافظات ومدن ج.م.ع
 

 م(5ٕٔٓ/ٙ/٘ٔ جمعـــــةال)
 

 وقت
 الصالة

 

 المدٌنــة
 وقت
 الصالة

 

 المدٌنــة

 القـــاهــــــرة 5ٔ:٘ الفٌــــــــــــــــوم ٕٕ:٘

 الجــــــــــٌزة 9ٔ:٘ بنً ســــــــوٌؾ ٕٔ:٘

 اإلسـكندرٌـــة ٕٔ:٘ الـمنٌـــــــــــــــا ٕ٘:٘

 بورسعـــــــٌد ٔٔ:٘ أســـــــــــــــٌوط ٕ٘:٘

 الســــــوٌس ٖٔ:٘ ســـــــوهــــــاج ٕ٘:٘

 العـــــــــرٌش ٙٓ:٘ قــنـــــــــــــــــــا ٕٕ:٘

 الطـــــــــــور ٖٔ:٘ أســـــــــــــــوان ٕ٘:٘

 سانت كاترٌن ٔٔ:٘ أبـوسمـــــــــــبل ٖٗ:٘

 طــــابــــــــــا ٘ٓ:٘ مرسى مطــروح ٖٔ:٘

 شــرم الشـٌخ ٔٔ:٘ الؽـــــردقـــــــــة ٘ٔ:٘

 دمنهـــــــــور 9ٔ:٘ الخــــارجــــــــة ٖٖ:٘

 طـــنــــــــــطا 5ٔ:٘ اإلسماعٌلٌـــــــة ٖٔ:٘

 المنصـــــورة ٘ٔ:٘ دمٌــــــــــــــــاط ٖٔ:٘

 الزقـــــــازٌق ٙٔ:٘ الســـــــــــــــلوم 9ٖ:٘

 بنـــــــــــــــها 5ٔ:٘ نــوٌبــــــــــــــع 7ٓ:٘

 شبٌــن الكـوم 5ٔ:٘ حــــــــــــالٌـــب ٗٔ:٘

 كفــرالشٌــــخ 7ٔ:٘ ــــنــشال تٌـــ 7ٔ:٘
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 ىالـــش
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 مدٌنة القاهرة فًعند ؼروب الشمس  السماء صفحةوبع  الكواكب على القمر 

 هـ9ٖٗٔوال ـــشهر ش هاللٌوم استطالع 

 م(5ٌٕٔٓونٌـــــه  ٗٔ الموافق  هـ9ٖٗٔ رمضـــانمن  9ٕالخمٌـــس )

               ٌمكن االستفادة من وجود بع  الكواكب بجوار الهالل الجدٌد :ملحوظة
 (ٖٙ)انظر الصورة ص  لالستدالل علٌه على صفحة السماء ٌوم الرؤٌة

 

 عطـارد

 الشمـس

 الزهــرة

 القمــر

 األفـــق مستـوى
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 هـ9ٖٔٗبٌان هالل شهر شـــوال لعام 
 
 

  لٌالً دقٌقة  وثالث وأربعٌن التاسعة االقتران فً تمام الساعة حدوث مباشرة بعد شــــوالٌولد هالل شهر  

 ٌوم الرؤٌة(.الٌوم السابق ل) م 5ٕٔٓ/ٙ/ٖٔ الموافق األربعـــــاءٌوم  بتوقٌت القاهرة المحلً   

  ٌبقى الهالل الجدٌد  م  )ٌوم الرؤٌة(5ٕٔٓ/ٙ/ٗٔ هـ  الموافق9ٖٗٔمن رمضــــان  9ٕالخمٌــــس ٌوم

وفً محافظات ) ٌوم الرؤٌة(  ؼروب شمس ذل  الٌومبعد دقٌقة  ٗٗلمدة والقاهرة مكة المكرمة  فً سماء

أما فً . دقٌقة( ٘ٗ - ٖٗ) تتراوح بٌن لمددبها سماٌبقى الهالل الجدٌد فً العربٌة جمهورٌة مصر 

 ٘٘ -7ٖ) الشمس لمدد تتراوح بٌن الهالل الجدٌد بعد ؼروب ىالعواصم والمدن العربٌة واإلسالمٌة فٌبق

 . دقٌقة(

 )عٌد الفطر   م5ٕٓٔ/ٙ/ٔ٘  لجمعـــــةاهـ  فلكٌـــاً ٌوم 9ٖٔٗوال ـوبذل  تكون ؼــرة شهـــر شـــ• 

 .المبار (   

  وفٌما ٌلً بٌان مفصل عن ظروؾ رؤٌة الهالل وأوجه القمر فً مدٌنة القاهرة ومحافظات جمهورٌة 

 -:مصر العربٌة وبع  العواصم العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة ٌوم تحري الهالل  

 

 )ٌوم الرؤٌة( وضع وشكل الهالل على األفق الؽربً بعد تمام ؼروب قرص الشمس فً مدٌنة القاهرة

 أعلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج

 

 

 أسفل

 ش
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 ـه9ٖٔٗلعام  شـــوالشهر 
 

 القاهرة المحلً)أ( مٌالد الهالل وأوجه القمر بتوقٌت 
 المٌالد ) االقتران ( تربٌع  أول بدر تربٌع أخر

 
 
 

 الجمعـــــة
 م5ٕٔٓ/7/ٙ

 س      ق    
٘ٔ         ٓ9 

 
 
 

 الخمٌــــس
 م5ٕٔٓ/ٙ/5ٕ

 س        ق     
ٖ٘           ٓٙ 

 
 
 

 األربعـــــاء
 م5ٕٔٓ/ٙ/ٕٓ 

 س      ق     
٘ٔ          ٕٔ 

 
 
 

 األربعـــــاء
 م5ٕٔٓ/ٙ/ٖٔ

 س       ق      
ٖٗ           ٕٔ 

 أول الشهـــر فلكٌـــــاً  آخــر الشهـــر فلكٌـــــاً  طــول الشهـــــــر

 م5ٕٔٓ/ٙ/٘ٔ الجمعـــــة م5ٕٔٓ/7/ٖٔ الجمعـــــة  ٌومــاً  9ٕ

 

 )ب( ظروؾ رؤٌة الهالل فً محافظات ج.م.ع
 بتوقٌتها المحلً

 

 م(5ٕٔٓ/ٙ/ٗٔالموافق هـ  9ٖٗٔرمضــــان  من 9ٕ )ٌوم تحري الهالل
 

 ًـراؾ األفقـاالنح
عن قرص الشمس 

 بالدرجات
 عند الؽروب

 الرأسً البعـــد
عن قرص الشمس 

 بالدرجات
 عند الؽروب

 
 المكث
 ق

ؼروب 
 القمر
 

ؼروب 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س

جنوبــاً    حالٌـــــــــب 5ٔ 5ٔ ٕٓ 9ٔ ٗٗ ٘ٔٗ,5 ٕٖٓ,7

جنوبــا   توشكـــــــــا 7ٖ 5ٔ ٕٕ 9ٔ ٘ٗ 7٘٘,5 ٓ٘ٔ,7

جنوبــا   أســـــــوان 7ٖ 5ٔ ٕٔ 9ٔ ٗٗ ٕٖٙ,5 ٗٙٗ,7

جنوبــا   قنـــــــــــــا ٕٗ 5ٔ ٕٙ 9ٔ ٗٗ 9ٙٓ,5 7,55ٖ

جنوبــا   الخارجــــة ٔ٘ 5ٔ ٖ٘ 9ٔ ٗٗ ٖٕ٘,5 7,77ٕ

جنوبــا   أسٌــــــوط ٓ٘ 5ٔ ٖٗ 9ٔ ٗٗ 7,957 9ٓٔ,5

جنوبــا   سوهــــاج 7ٗ 5ٔ ٖٔ 9ٔ ٗٗ ٗ٘ٓ,5 7,97٘

جنوبــا   الفٌـــــوم 7٘ 5ٔ ٓٗ 9ٔ ٖٗ 95ٙ,7 ٖٙ٘,5

جنوبــا   الطـــــــور ٖٗ 5ٔ ٕٙ 9ٔ ٖٗ 7,7٘٘ 7ٕٙ,5

جنوبــا   كـاترٌنسانت  ٕٗ 5ٔ ٕ٘ 9ٔ ٖٗ 99ٙ,7 ٕٖٖ,5

جنوبــا   طــــابــــــا ٔٗ 5ٔ ٕٗ 9ٔ ٖٗ ٖٗ٘,7 97ٗ,5

جنوبــا   القاهـــــرة 7٘ 5ٔ ٔٗ 9ٔ ٗٗ 77٘,7 7ٔٙ,5

جنوبــا   طـــنطـــــا ٓٓ 9ٔ ٖٗ 9ٔ ٖٗ 7ٙٗ,7 5,5ٔ7

جنوبــا   اإلسكندرٌة ٘ٓ 9ٔ 5ٗ 9ٔ ٖٗ ٙٗٗ,7 5,9ٕٔ

جنوبــا   بورسعـــٌد ٙ٘ 5ٔ 9ٖ 9ٔ ٖٗ 9ٖ٘,7 5,55ٙ

جنوبــا   السلـــــوم ٕ٘ 9ٔ 9ٓ ٕٓ ٗٗ ٓٙ٘,7 7ٖٓ,9
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 هـ9ٖٗٔم عا شـــوال )ج( ظروؾ رؤٌة الهالل لشهر
 بتوقٌتها المحلً فً بع  مدن البالد العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة      

 

 م(5ٕٔٓ/ٙ/ٗٔالموافق هـ  9ٖٗٔرمضــــان  من 9ٕ )ٌوم تحري الهالل
 

 فً المدن العربٌة واإلسالمٌة -ٔ

 المكث
 
 ق

 ؼروب
 القمر

 ؼروب
 الشمس

 
 اسم البلد

 المكث
 
 ق

 ؼروب
 القمر

 ؼروب
 الشمس

 
 

 اسم البلد
 ق س ق س ق س ق س

 داكــــــــــــار ٓٗ 5ٔ ٖ٘ 9ٔ ٘٘ مكة المكرمـة ٖٓ 9ٔ 7ٗ 9ٔ ٗٗ

 نواكشــــــوط ٓٗ 5ٔ ٖٗ 9ٔ ٗ٘ القــــــدس ٘ٗ 5ٔ 7ٕ 9ٔ ٕٗ

 مـــراكــــــش 5ٖ 9ٔ 5ٕ ٕٓ ٓ٘ بؽــــــــداد ٕٔ 9ٔ ٕ٘ 9ٔ ٓٗ

 فــــــــــــاس ٕٖ 9ٔ ٕٓ ٕٓ 5ٗ عــــــــــــدن ٕٙ 5ٔ ٓٔ 9ٔ ٗٗ

 الجـــــــوس ٔٓ 9ٔ ٗ٘ 9ٔ ٖ٘ الـــرٌــــا  ٖٗ 5ٔ ٕ٘ 9ٔ ٕٗ

 الجـــــــــزابــر 5ٓ 9ٔ ٗ٘ 9ٔ ٙٗ الكــــــــوٌت 5ٗ 5ٔ 5ٕ 9ٔ ٓٗ

 تـــــونــــــــس 9ٖ 9ٔ ٕٗ ٕٓ ٘ٗ المنــــــــامة ٖٓ 5ٔ ٔٔ 9ٔ ٔٗ

 لٌبٌـا -طرابلس 7ٔ 9ٔ ٕٓ ٕٓ ٘ٗ طهــــــــران ٕٔ 9ٔ 9٘ 9ٔ 5ٖ

 الخــــرطـــــوم ٕٔ 5ٔ 7ٓ 9ٔ ٙٗ الدوحــــــــة ٕ٘ 5ٔ ٙٓ 9ٔ ٔٗ

 مقدٌشـــــــو ٙٓ 5ٔ ٕ٘ 5ٔ ٙٗ أبــــو ظــبً ٕٔ 9ٔ ٕ٘ 9ٔ ٓٗ

 أنقـــــــــــــــرة 5ٔ 9ٔ 7٘ 9ٔ 9ٖ دبـــــــــــــً ٓٔ 9ٔ ٓ٘ 9ٔ ٓٗ

 عمــــــــــــــان ٖٗ 5ٔ ٕ٘ 9ٔ ٕٗ مســــــــــقط ٖ٘ 5ٔ ٖٖ 9ٔ ٓٗ

 دمشـــــــــــــق ٘ٗ 5ٔ ٕٙ 9ٔ ٔٗ كرا تـــــشً ٕٕ 9ٔ ٓٓ ٕٓ 5ٖ

 جٌـــــــــــزان ٗٗ 5ٔ 5ٕ 9ٔ ٗٗ وربــكوااللم ٕٕ 9ٔ 9٘ 9ٔ 7ٖ

 المدٌنة المـنورة ٔٔ 9ٔ ٗ٘ 9ٔ ٖٗ جاكـــــــرتا ٙٗ 7ٔ ٖٕ 5ٔ 7ٖ

 

  فً بع  العواصم الؽربٌة -ٕ

 واشنـــطن ٖٗ 9ٔ ٖٖ ٕٓ 9٘ كٌب تــاون ٖٗ 7ٔ 9ٖ 5ٔ ٙ٘

 أوتــــــوا ٕ٘ 9ٔ 5ٗ ٕٓ ٙ٘ برازٌلٌـــــا 7ٗ 7ٔ ٕ٘ 5ٔ ٘ٙ

 لــــــــندن 9ٔ ٕٓ 7٘ ٕٓ 5ٖ سانتٌاجـــو ٔٗ 7ٔ ٕ٘ 5ٔ 7ٔ

 ــكوـموس ٗٔ ٕٔ ٓٗ ٕٔ ٕٙ لٌمـــــــــا ٔ٘ 7ٔ الٌوم التالً
 

  -: شـــوال)د( أٌام شهر      
 ق. 7ٖٗٔ بوؤنــــه 5م / 5ٕٔٓ  ٌونٌــــه ٘ٔ( الموافق جمعــــةال) شـــوالؼرة    

 أٌام هـ م ق هـ م ق هـ م ق هـ م ق هـ م ق
 األسبوع

 الســــبـت    ٕ ٙٔ 9 9 ٖٕ ٙٔ ٙٔ ٖٓ ٖٕ ٖٕ 7 ٖٓ
 األحــــــد    ٖ 7ٔ ٓٔ ٓٔ ٕٗ 7ٔ 7ٔ ٌولٌه ٕٗ ٕٗ 5 أبٌب
 االثنــــٌن    ٗ 5ٔ ٔٔ ٔٔ ٕ٘ 5ٔ 5ٔ ٕ ٕ٘ ٕ٘ 9 ٕ
 الثالثـــاء    ٘ 9ٔ ٕٔ ٕٔ ٕٙ 9ٔ 9ٔ ٖ ٕٙ ٕٙ ٓٔ ٖ
 األربعــاء    ٙ ٕٓ ٖٔ ٖٔ 7ٕ ٕٓ ٕٓ ٗ 7ٕ 7ٕ ٔٔ ٗ
 الخمـٌـس    7 ٕٔ ٗٔ ٗٔ 5ٕ ٕٔ ٕٔ ٘ 5ٕ 5ٕ ٕٔ ٘
 الجمعــــة ٔ ٘ٔ 5 5 ٕٕ ٘ٔ ٘ٔ 9ٕ ٕٕ ٕٕ ٙ 9ٕ 9ٕ ٖٔ ٙ
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 ( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمنً بٌنهماهـ)
 العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة بتوقٌتها المحلً البلدانبع  مدن ج.م.ع و فً

 

 م(5ٕٔٓ/ٙ/ٗٔالموافق هـ  9ٖٗٔرمضــــان  من 9ٕ )ٌوم تحري الهالل
 

 العربٌةفً محافظات جمهورٌة مصر  -ٔ

 الفاصل
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 الفاصل
الزمنً 
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س ق س ق س

 حالٌـــــــــــب 9ٗ ٗ 9ٔ ٘ ٖٓ الطـــــــــور 5ٗ ٗ ٕٓ ٘ ٕٖ

 توشكـــــــــــا 7ٓ ٘ 5ٖ ٘ ٖٔ سانت كاترٌن ٘ٗ ٗ 5ٔ ٘ ٖٖ

 أســــــــوان ٓٓ ٘ ٖٔ ٘ ٖٔ طــــابــــــــا ٓٗ ٗ ٕٔ ٘ ٕٖ

 قنــــــــــــــا ٙ٘ ٗ 5ٕ ٘ ٕٖ القـــاهــــرة ٖ٘ ٗ ٕٙ ٘ ٖٖ

 الخارجـــــة 7ٓ ٘ ٓٗ ٘ ٖٖ طــنطـــــــــا ٕ٘ ٗ ٕٙ ٘ ٖٗ

 أسٌــــــــوط ٓٓ ٘ ٕٖ ٘ ٕٖ اإلسكندرٌــة ٘٘ ٗ 9ٕ ٘ ٖٗ

 ــاجـسوهــ 9٘ ٗ ٕٖ ٘ ٖٖ بورسعـــــٌد ٙٗ ٗ 9ٔ ٘ ٖٖ

 ــــومـالفٌـ ٙ٘ ٗ ٖٓ ٘ ٖٗ السلــــــــوم ٖٔ ٘ 9ٗ ٘ ٖٙ
 

 فً المدن العربٌة واإلسالمٌة -ٕ

الفاصل 
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

الفاصل 
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س ق س ق س

 داكــــــــــار ٓٗ ٘ 7ٔ ٙ 7ٖ مكـة المكـرمة 5ٖ ٘ 7ٓ ٙ 9ٕ

 نواكشــــوط 7ٕ ٘ ٘ٓ ٙ 5ٖ القــــــدس ٖٖ ٗ ٙٓ ٘ ٖٖ

 مـــراكـــش ٕٙ ٘ ٙٓ ٙ ٓٗ بؽــــــــداد ٕ٘ ٗ ٕٗ ٘ ٕٖ

 فــــــــــاس 5ٓ ٘ 9ٗ ٘ ٔٗ عــــــــدن ٖٗ ٘ ٓٓ ٙ ٕٙ

 الجــــــوس ٖٔ ٙ ٖٓ 7 ٕٖ الرٌـــا  ٖٓ ٘ ٖٖ ٘ ٖٓ

 الجــــزابــر 5ٕ ٗ 9ٓ ٘ ٔٗ الكـــــوٌت 7ٗ ٗ 5ٔ ٘ ٖٔ

 تـــــونــــس 9٘ ٗ 9ٖ ٘ ٓٗ المنـــــامة ٗٗ ٗ ٖٔ ٘ 9ٕ

 لٌبٌــا -طرابلس 5٘ ٗ ٖ٘ ٘ 7ٖ طهـــــران 7ٗ ٗ ٕٓ ٘ ٖٖ

 الخــرطــوم 5ٔ ٘ 5ٗ ٘ ٖٓ الدوحـــــة ٖٗ ٗ ٔٔ ٘ 5ٕ

 مقدٌشـــــو ٔ٘ ٘ ٘ٔ ٙ ٕٗ أبـوظـــبً ٖٖ ٘ ٔٓ ٙ 5ٕ

 أنقـــــــــرة 9ٔ ٗ 7٘ ٗ 5ٖ دبــــــــــً 5ٕ ٘ ٙ٘ ٘ 5ٕ

 عمـــــــــان 9ٕ ٗ ٖٓ ٘ ٖٗ مســــــقط 5ٔ ٘ ٘ٗ ٘ 7ٕ

 دمشـــــــق ٕٗ ٗ 5٘ ٗ ٖٗ كــرا تشً ٔٗ ٘ 5ٓ ٙ 7ٕ

 جٌـــــــزان ٖٙ ٘ ٗٓ ٙ 5ٕ كوااللمـبور ٗٓ 7 9ٔ 7 ٘ٔ

 المدٌنة المـنورة ٕٖ ٘ ٖٓ ٙ ٖٔ جـاكــــرتا ٓٓ ٙ ٕٔ ٙ ٕٔ

 

 فً بع  العواصم الؽربٌة -ٖ

 واشنـــطن ٔٗ ٗ ٖٙ ٘ ٘٘ كٌب تـاون 9ٗ 7 ٔٔ 5 ٕٕ

 أوتــــــوا ٖٔ ٗ ٔٔ ٘ 5٘ برازٌلٌــــا ٖ٘ ٙ ٖٔ 7 5ٖ

 لـــــــــندن ٖٗ ٖ ٖٗ ٗ ٔ٘ سانتٌاجــو ٗٗ 7 ٖٕ 5 9ٖ

 ــكوـموس ٗٗ ٖ ٖٙ ٗ ٕ٘ لٌمــــــــا ٕ٘ ٙ 9ٓ 7 ٗٗ



- 99 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جذـروالقع
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               ٌمكن االستفادة من وجود بع  الكواكب بجوار الهالل الجدٌد :ملحوظة
 (ٖٙ)انظر الصورة ص  لالستدالل علٌه على صفحة السماء ٌوم الرؤٌة

 

 مدٌنة القاهرة  فًعند ؼروب الشمس  السماء صفحةوبع  الكواكب على  القمر

 هـ9ٖٗٔ ةدـــــذو القعر ـــشه هاللٌوم استطالع 

 م(5ٕٔٓ ٌولٌـــــو ٖٔالموافق   هـ9ٖٗٔ والـــشـمن  9ٕ الجمعـــــة)

 عطـارد

 الشمـس

 الزهــرة

 القمــر

 األفـــق مستـوى
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 هـ9ٖٔٗبٌان هالل شهر ذو القعدة لعام 
 

  ثمانً وأربعٌنو الرابعــة االقتران فً تمام الساعة حدوث مباشرة بعدذو القعــــدة ٌولد هالل شهر 

 الموافق    هـ9ٖٗٔمن شــــوال  9ٕ لجمعـــــةاٌوم  بتوقٌت القاهرة المحلً راً فجدقٌقة   

 م )ٌوم الرؤٌة(.5ٕٔٓ/7/ٖٔ  

 ؼروب شمس ذل  الٌومبعد  ٌقةدق ٕ٘لمدة   والقاهرة مكة المكرمةكل من  وٌبقى الهالل الجدٌد فً سماء   

 تتراوح بٌن لمدد بها ٌبقى الهالل الجدٌد فً سما العربٌةوفً محافظات جمهورٌة مصر  ، ) ٌوم الرؤٌة( 

  الهالل الجدٌد بعد ؼروب الشمس ىلعواصم والمدن العربٌة واإلسالمٌة فٌبقا أما فً. (دقٌقة ٕٙ -ٕ٘) 

 . دقٌقة( ٖٙ -7ٔ) لمدد تتراوح بٌن 

 .م7/5ٕٓٔ/ٗٔ السبــــتهـ  فلكٌـــاً ٌوم 9ٖٔٗالقعــــدة وبذل  تكون ؼــرة شهـــر ذو • 

 ومحافظات جمهورٌة  وفٌما ٌلً بٌان مفصل عن ظروؾ رؤٌة الهالل وأوجه القمر فً مدٌنة القاهرة 

     -:ٌوم تحري الهالل مصر العربٌة وبع  العواصم العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة  

 )ٌوم الرؤٌة( بعد تمام ؼروب قرص الشمس فً مدٌنة القاهرةوضع وشكل الهالل على األفق الؽربً 

 أعلى

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ج

 

 

 

 أسفل

 ش
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 هـ9ٖٔٗلعام  القعدة ذوشهر 
 

 القاهرة المحلً)أ( مٌالد الهالل وأوجه القمر بتوقٌت 
 المٌالد ) االقتران ( تربٌع  أول بدر تربٌع أخر

 
 
 

 السبــــت
 م5ٕٔٓ/5/ٗ
 س          ق      
 ٔ5            ٕٓ 

 
 
 

 الجمعـــــة
 م5ٕٔٓ/7/7ٕ 

 س         ق     
ٕٓ             ٕٕ 

 
 
 

 الخمٌـــس
 م5ٕٔٓ/9/7ٔ

 س         ق      
ٕ٘            ٕٔ 

 
 
 

 الجمعـــــة
 م5ٕٔٓ/7/ٖٔ

 س      ق      
ٗ5           ٓٗ 

 الشهـــر فلكٌـــــاً أول  آخــر الشهـــر فلكٌـــــاً  طــول الشهـــــــر

 م5ٕٔٓ/7/ٗٔ  السبــــت م5ٕٔٓ/5/ٔٔ  السبــــت ٌومــاً  9ٕ

 

 )ب( ظروؾ رؤٌة الهالل فً محافظات ج.م.ع
 بتوقٌتها المحلً

 

 م(5ٕٔٓ/7/ٖٔهـ الموافق 9ٖٗٔشــــوال من  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 ًـراؾ األفقـاالنح
عن قرص الشمس 

 بالدرجات
 عند الؽروب

 الرأسً البعـــد
عن قرص الشمس 

 بالدرجات
 عند الؽروب

 
 المكث
 ق

ؼروب 
 القمر
 

ؼروب 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س

جنوبــاً    حالٌـــــــــب ٕٓ 5ٔ ٙٗ 5ٔ ٕٙ 77ٙ,ٗ 9ٕ7,ٗ

جنوبــا   توشكـــــــــا ٓٗ 5ٔ ٙٓ 9ٔ ٕٙ 5ٔ5,ٗ ٘٘ٓ,٘

جنوبــا   أســـــــوان 9ٖ 5ٔ ٘ٓ 9ٔ ٕٙ 7٘ٙ,ٗ 7ٕٗ,٘

جنوبــا   قنـــــــــــــا ٗٗ 5ٔ ٓٔ 9ٔ ٕٙ 59ٗ,ٗ ٕٓ٘,٘

جنوبــا   الخارجــــة ٕ٘ 5ٔ 5ٔ 9ٔ ٕٙ ٖٖٙ,ٗ 7ٙٗ,٘

جنوبــا   أسٌــــــوط ٕ٘ 5ٔ 5ٔ 9ٔ ٕٙ ٓ٘ٗ,ٗ 5٘ٙ,٘

جنوبــا   سوهــــاج 9ٗ 5ٔ ٘ٔ 9ٔ ٕٙ 59ٗ,ٗ 9ٕ٘,٘

جنوبــا   الفٌـــــوم 5٘ 5ٔ ٖٕ 9ٔ ٕ٘ ٖٕٙ,ٗ 9ٙ7,٘

جنوبــا   الطـــــــور ٗٗ 5ٔ 9ٓ 9ٔ ٕ٘ 77ٕ,ٗ 7ٙ٘,٘

جنوبــا   سانت كـاترٌن ٗٗ 5ٔ 9ٓ 9ٔ ٕ٘ 7ٖٕ,ٗ 797,٘

جنوبــا   طــــابــــــا ٕٗ 5ٔ 7ٓ 9ٔ ٕ٘ ٕٕٔ,ٗ 59ٖ,٘

جنوبــا   القاهـــــرة 5٘ 5ٔ ٖٕ 9ٔ ٕ٘ 5ٔٔ,ٗ ٔ٘ٓ,ٙ

جنوبــا   طـــنطـــــا ٔٓ 9ٔ ٕٙ 9ٔ ٕ٘ 7ٔٔ,ٗ 9ٗٔ,ٙ

جنوبــا   اإلسكندرٌة ٙٓ 9ٔ ٖٔ 9ٔ ٕ٘ ٙٓٔ,ٗ ٖٕٓ,ٙ

جنوبــا   بورسعـــٌد 7٘ 5ٔ ٕٕ 9ٔ ٕ٘ ٖٓٓ,ٗ 75ٔ,ٙ

جنوبــا   السلـــــوم ٕٙ 9ٔ ٕ٘ 9ٔ ٕٙ 5ٕٔ,ٗ 55ٖ,ٙ
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 هـ9ٖٗٔم عا القعدة ذو)ج( ظروؾ رؤٌة الهالل لشهر 
 بتوقٌتها المحلً فً بع  مدن البالد العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة      

 

 م(5ٕٔٓ/7/ٖٔهـ الموافق 9ٖٗٔشــــوال من  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 فً المدن العربٌة واإلسالمٌة -ٔ

 المكث
 
 ق

 ؼروب
 القمر

 ؼروب
 الشمس

 
 اسم البلد

 المكث
 
 ق

 ؼروب
 القمر

 ؼروب
 الشمس

 
 

 اسم البلد
 ق س ق س ق س ق س

 داكــــــــــــار ٖٗ 5ٔ 9ٔ 9ٔ ٖٙ مكة المكرمـة ٙٓ 9ٔ ٖٔ 9ٔ ٕ٘

 نواكشــــــوط ٖٗ 5ٔ 5ٔ 9ٔ ٖ٘ القــــــدس ٙٗ 5ٔ ٓٔ 9ٔ ٕٗ

 مـــراكــــــش 9ٖ 9ٔ 9ٓ ٕٓ ٖٓ بؽــــــــداد ٖٔ 9ٔ ٖ٘ 9ٔ ٕٕ

 فــــــــــــاس ٕٖ 9ٔ ٕٓ ٕٓ ٖٓ عــــــــــــدن ٖٓ 5ٔ ٙ٘ 5ٔ ٕٙ

 الجـــــــوس ٘ٓ 9ٔ 9ٖ 9ٔ ٖٗ الـــرٌــــا  ٘ٗ 5ٔ 9ٓ 9ٔ ٕٗ

 الجـــــــــزابــر 5ٓ 9ٔ ٖٙ 9ٔ 5ٕ الكــــــــوٌت ٓ٘ 5ٔ ٕٔ 9ٔ ٕٕ

 تـــــونــــــــس 9ٖ 9ٔ ٘ٓ ٕٓ ٕٙ المنــــــــامة ٕٖ 5ٔ ٘٘ 5ٔ ٖٕ

 لٌبٌـا -طرابلس 7ٔ 9ٔ ٗٗ 9ٔ 7ٕ طهــــــــران ٕٔ 9ٔ ٔٗ 9ٔ ٕٓ

 الخــــرطـــــوم ٕٗ 5ٔ ٕ٘ 5ٔ 5ٕ الدوحــــــــة 7ٕ 5ٔ ٓ٘ 5ٔ ٖٕ

 مقدٌشـــــــو ٔٔ 5ٔ 5ٖ 5ٔ 7ٕ أبــــو ظــبً ٗٔ 9ٔ ٖٙ 9ٔ ٕٕ

 أنقـــــــــــــــرة 7ٔ 9ٔ 9ٖ 9ٔ ٕٕ دبـــــــــــــً ٕٔ 9ٔ ٖٗ 9ٔ ٕٕ

 عمــــــــــــــان ٖٗ 5ٔ 7ٓ 9ٔ ٕٗ مســــــــــقط ٘٘ 5ٔ 7ٔ 9ٔ ٕٕ

 دمشـــــــــــــق ٙٗ 5ٔ 9ٓ 9ٔ ٖٕ كرا تـــــشً ٕٗ 9ٔ ٗٗ 9ٔ ٕٓ

 جٌـــــــــــزان 7ٗ 5ٔ ٖٔ 9ٔ ٕٙ وربــكوااللم 7ٕ 9ٔ ٗٗ 9ٔ 7ٔ

 المدٌنة المـنورة ٖٔ 9ٔ 5ٖ 9ٔ ٕ٘ جاكـــــــرتا ٕ٘ 7ٔ 9ٓ 5ٔ 7ٔ

 

  فً بع  العواصم الؽربٌة -ٕ

 واشنـــطن ٖٖ 9ٔ ٕٔ ٕٓ 9ٖ كٌب تــاون ٗ٘ 7ٔ 9ٕ 5ٔ ٖ٘

 أوتــــــوا 9ٗ 9ٔ ٕٗ ٕٓ ٖ٘ برازٌلٌـــــا ٗ٘ 7ٔ ٓٗ 5ٔ ٙٗ

 لــــــــندن ٖٔ ٕٓ ٖٖ ٕٓ ٕٓ سانتٌاجـــو ٕ٘ 7ٔ ٖٗ 5ٔ ٔ٘

 ــكوـموس 7ٓ ٕٔ 7ٔ ٕٔ ٓٔ لٌمـــــــــا 5٘ 7ٔ 5ٗ 5ٔ ٓ٘
 

  -: ذو القعدة)د( أٌام شهر      
 ق. 7ٖٗٔ أبٌـــب 7م / 5ٌٕٔٓولٌـــو  ٗٔ( الموافق لسبــــتا) ذو القعدةؼرة    

 أٌام هـ م ق هـ م ق هـ م ق هـ م ق هـ م ق
 األسبوع

 الســــبـت ٔ ٗٔ 7 5 ٕٔ ٗٔ ٘ٔ 5ٕ ٕٔ ٕٕ ٗ 5ٕ 9ٕ ٔٔ ٘
 األحــــــد ٕ ٘ٔ 5 9 ٕٕ ٘ٔ ٙٔ 9ٕ ٕٕ ٖٕ ٘ 9ٕ   
 االثنــــٌن ٖ ٙٔ 9 ٓٔ ٖٕ ٙٔ 7ٔ ٖٓ ٖٕ ٕٗ ٙ ٖٓ   
 الثالثـــاء ٗ 7ٔ ٓٔ ٔٔ ٕٗ 7ٔ 5ٔ ٖٔ ٕٗ ٕ٘ 7 مسرى   
 األربعــاء ٘ 5ٔ ٔٔ ٕٔ ٕ٘ 5ٔ 9ٔ أؼسطس ٕ٘ ٕٙ 5 ٕ   
 الخمـٌـس ٙ 9ٔ ٕٔ ٖٔ ٕٙ 9ٔ ٕٓ ٕ ٕٙ 7ٕ 9 ٖ   
 الجمعــــة 7 ٕٓ ٖٔ ٗٔ 7ٕ ٕٓ ٕٔ ٖ 7ٕ 5ٕ ٓٔ ٗ   
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 ( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمنً بٌنهماهـ)
 العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة بتوقٌتها المحلً البلدانبع  مدن ج.م.ع و فً

 

 م(5ٕٔٓ/7/ٖٔهـ الموافق 9ٖٗٔمن شــــوال  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 فً محافظات جمهورٌة مصر العربٌة -ٔ

 الفاصل
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 الفاصل
الزمنً 
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س ق س ق س

 حالٌـــــــــــب 7٘ ٗ ٗٓ ٘ 7ٓ الطـــــــــور 7٘ ٗ ٘ٓ ٘ 5ٓ

 توشكـــــــــــا ٙٔ ٘ ٕٗ ٘ 5ٓ سانت كاترٌن ٘٘ ٗ ٖٓ ٘ 5ٓ

 أســــــــوان 5ٓ ٘ ٙٔ ٘ 5ٓ طــــابــــــــا 9ٗ ٗ 7٘ ٗ 5ٓ

 قنــــــــــــــا ٘ٓ ٘ ٖٔ ٘ 5ٓ القـــاهــــرة ٕٓ ٘ ٔٔ ٘ 9ٓ

 الخارجـــــة ٙٔ ٘ ٕٙ ٘ ٓٔ طــنطـــــــــا ٕٓ ٘ ٔٔ ٘ 9ٓ

 أسٌــــــــوط 9 ٘ 5ٔ ٘ 9ٓ اإلسكندرٌــة ٘ٓ ٘ ٗٔ ٘ 9ٓ

 ــاجـسوهــ 5ٓ ٘ 7ٔ ٘ 9ٓ بورسعـــــٌد ٘٘ ٗ ٗٓ ٘ 9ٓ

 ــــومـالفٌـ ٙٓ ٘ ٘ٔ ٘ 9ٓ السلــــــــوم ٖٕ ٘ ٖٗ ٘ ٔٔ
 

 فً المدن العربٌة واإلسالمٌة -ٕ

الفاصل 
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

الفاصل 
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س ق س ق س

 داكــــــــــار 7ٗ ٘ ٗٓ ٙ 7ٔ مكـة المكـرمة ٙٗ ٘ ٕ٘ ٘ ٙ

 نواكشــــوط ٖ٘ ٘ ٔ٘ ٘ ٙٔ القــــــدس ٕٗ ٗ ٔ٘ ٗ 9ٓ

 مـــراكـــش ٖٙ ٘ ٕ٘ ٘ ٙٔ بؽــــــــداد ٕٓ ٘ 9ٓ ٘ 7ٓ

 فــــــــــاس 5ٔ ٘ ٖٗ ٘ ٙٔ عــــــــدن ٔٗ ٘ ٘ٗ ٘ ٗٓ

 الجــــــوس 7ٖ ٙ 9ٗ ٙ ٕٔ الرٌـــا  ٕٔ ٘ 5ٔ ٘ ٙٓ

 الجــــزابــر 9ٖ ٗ ٗ٘ ٗ ٘ٔ الكـــــوٌت 7٘ ٗ ٖ ٘ ٙٓ

 تـــــونــــس ٓٔ ٘ ٕٗ ٘ ٗٔ المنـــــامة ٖ٘ ٗ 5٘ ٗ ٘ٓ

 لٌبٌــا -طرابلس 5ٓ ٘ ٕٓ ٘ ٕٔ طهـــــران 5٘ ٗ ٗٓ ٘ ٙٓ

 الخــرطــوم ٕٙ ٘ ٖٖ ٘ 7ٓ الدوحـــــة ٔ٘ ٗ ٙ٘ ٗ ٘ٓ

 مقدٌشـــــو 7٘ ٘ ٔٓ ٙ ٗٓ أبـوظـــبً ٕٗ ٘ ٙٗ ٘ ٗٓ

 أنقـــــــــرة ٖٓ ٗ ٔٗ ٗ ٔٔ دبــــــــــً ٖٙ ٘ ٓٗ ٘ ٗٓ

 عمـــــــــان 9ٖ ٗ 7ٗ ٗ 5ٓ مســــــقط ٕٙ ٘ ٖٓ ٘ ٗٓ

 دمشـــــــق ٖٗ ٗ ٕٗ ٗ 5ٓ كــرا تشً ٓ٘ ٘ ٕ٘ ٘ ٕٓ

-ٓٙ  جٌـــــــزان ٖٗ ٘ 9ٗ ٘ ٙٓ كوااللمـبور ٓٔ 7 ٗٓ 7 

 المدٌنة المـنورة ٔٗ ٘ 5ٗ ٘ 7ٓ جـاكــــرتا ٗٓ ٙ 5٘ ٘ -ٙٓ

 

 فً بع  العواصم الؽربٌة -ٖ

 واشنـــطن ٖ٘ ٗ ٕٗ ٘ ٖٔ كٌب تـاون 9ٗ 7 7٘ 7 5ٓ

 أوتــــــوا 7ٕ ٗ 9٘ ٗ ٕٖ برازٌلٌــــا 9ٖ ٙ 9٘ ٙ ٕٓ

 لـــــــــندن 5٘ ٖ 9ٔ ٗ ٕٔ سانتٌاجــو ٘ٗ 7 7ٓ 5 ٕٕ

 ــكوـموس ٕٓ ٗ 5ٔ ٗ ٙٔ لٌمــــــــا 9ٕ ٙ ٗ٘ ٙ ٘ٗ
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 حــروالحج



- 116 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ٌمكن االستفادة من وجود بع  الكواكب بجوار الهالل الجدٌد :ملحوظة
 (ٖٙ)انظر الصورة ص  لالستدالل علٌه على صفحة السماء ٌوم الرؤٌة

 

 مدٌنة القاهرة فًعند ؼروب الشمس  السماء صفحةوبع  الكواكب على  القمر

 هـ9ٖٗٔة ــــــر ذو الحجــــشه استطالع هاللٌوم 

 م(5ٕٔٓ أؼسطــــس ٔٔالموافق   هـ9ٖٗٔ ـدةـــالقعـ من ذي 9ٕالسبـــــت 

 الشمـس

 الزهــرة

 رىـالمشت

 القمــر

 األفـــق مستـوى
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 هـ9ٖٔٗة لعام ـــبٌان هالل شهر ذو الحج
 

  الحادٌة عشر وثمانً وخمسٌن ٌولد هالل شهر ذو الحجــــة مباشرة بعد حدوث االقتران فً تمام الساعة

م 5ٕٔٓ/5/ٔٔهـ الموافق 9ٖٗٔمن ذي القعــــدة  9ٕ السبــــت ٌومبتوقٌت القاهرة المحلً ظهراً  دقٌقة

 )ٌوم الرؤٌة(.

 ؼروب بعد  ٌقةدق ٗٔلمدة   القاهرةفً و،  ٌقةدق ٕٔلمدة  مكة المكرمة وٌبقى الهالل الجدٌد فً سماء

 بها ٌبقى الهالل الجدٌد فً سماالعربٌة وفً محافظات جمهورٌة مصر  ، ) ٌوم الرؤٌة( شمس ذل  الٌوم

الهالل الجدٌد بعد  ىلعواصم والمدن العربٌة واإلسالمٌة فٌبقا أما فً. (دقٌقة ٗٔ -ٖٔ) تتراوح بٌن لمدد

بٌنما ٌؽرب الهالل الجدٌد مع ؼروب شمس ذل  الٌوم فً  دقٌقة( ٕٔ -ٔ) بٌن لمدد تتراوح ؼروب الشمس

 . جاكرتا بيندونٌسٌا

   م.5/5ٕٓٔ/ٕٔ حــــــــدهـ  فلكٌـــاً ٌوم األ9ٖٔٗتكون ؼــرة شهـــر ذو الحجــــة وبذل 

  م.5/5ٕٓٔ/ٕٓ األثنٌــــنهـ  فلكٌـــاً ٌوم 9ٖٔٗوتكون وقفة عرفات لعام 

  م.5/5ٕٓٔ/ٕٔ الثالثــــاءهـ  فلكٌـــاً ٌوم 9ٖٔٗعٌد األضحى المبار  لعام وٌكون 

  وفٌما ٌلً بٌان مفصل عن ظروؾ رؤٌة الهالل وأوجه القمر فً مدٌنة القاهرة ومحافظات جمهورٌة

 -مصر العربٌة وبع  العواصم العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة ٌوم تحري الهالل :

 )ٌوم الرؤٌة( الؽربً بعد تمام ؼروب قرص الشمس فً مدٌنة القاهرة وضع وشكل الهالل على األفق

 أعلى
 

 

 

 

 

 ج

 

 

 

 أسفل

 ش
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 هـ9ٖٔٗلعام  ذو الحجـــةشهر 
 

 القاهرة المحلً)أ( مٌالد الهالل وأوجه القمر بتوقٌت 
 المٌالد ) االقتران ( تربٌع  أول بدر تربٌع أخر

 
 
 

  األثنٌـــــــن
 م5ٕٔٓ/9/ٖ

 س        ق    
ٖ7           ٓٗ 

 
 
 

 األحـــــــــد
 م5ٕٔٓ/5/ٕٙ

 س        ق     
٘ٙ            ٖٔ 

 
 
 

 السبـــــــت
 م5ٕٔٓ/5/5ٔ

 س        ق     
ٗ9            ٓ9 

 
 
 

 السبـــــــت
 م5ٕٔٓ/5/ٔٔ

 س       ق      
٘5            ٔٔ 

 أول الشهـــر فلكٌـــــاً  آخــر الشهـــر فلكٌـــــاً  طــول الشهـــــــر

 م5ٕٔٓ/5/ٕٔ  األحـــــــــد م5ٕٔٓ/9/ٓٔ األثنٌـــــــن ٌومــاً  ٖٓ

 

 )ب( ظروؾ رؤٌة الهالل فً محافظات ج.م.ع
 بتوقٌتها المحلً

 

 م(5ٕٔٓ/5/ٔٔهـ الموافق 9ٖٗٔذي القعــــدة من  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 ًـراؾ األفقـاالنح
عن قرص الشمس 

 بالدرجات
 الؽروبعند 

 الرأسً البعـــد
عن قرص الشمس 

 بالدرجات
 عند الؽروب

 
 المكث
 ق

ؼروب 
 القمر
 

ؼروب 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س

جنوبـــاً    حالٌـــــــــب 7ٓ 5ٔ ٕٓ 5ٔ ٖٔ ٙٗٔ,ٕ ٕٕ٘,ٔ

جنوبـــا   توشكـــــــــا 7ٕ 5ٔ ٓٗ 5ٔ ٖٔ 5ٕ٘,ٕ 5ٖ٘,ٔ

جنوبـــا   أســـــــوان ٕ٘ 5ٔ 5ٖ 5ٔ ٖٔ ٖٕٔ,ٕ 5٘ٗ,ٔ

جنوبـــا   قنـــــــــــــا 9ٕ 5ٔ ٕٗ 5ٔ ٖٔ ٕٔٓ,ٕ ٔ٘ٙ,ٔ

جنوبـــا   الخارجــــة 7ٖ 5ٔ ٔ٘ 5ٔ ٗٔ 5ٕٗ,ٕ ٘٘ٙ,ٔ

جنوبـــا   أسٌــــــوط ٖٙ 5ٔ ٓ٘ 5ٔ ٗٔ ٕٕٗ,ٕ 77ٓ,ٔ

جنوبـــا   سوهــــاج ٖٖ 5ٔ ٙٗ 5ٔ ٖٔ ٕٕٕ,ٕ 7ٓٙ,ٔ

جنوبـــا   الفٌـــــوم ٓٗ 5ٔ ٗ٘ 5ٔ ٗٔ 5ٙٔ,ٕ 9ٗ7,ٔ

جنوبـــا   الطـــــــور 5ٕ 5ٔ ٔٗ 5ٔ ٖٔ ٖ٘ٔ,ٕ 757,ٔ

جنوبـــا   سانت كـاترٌن 7ٕ 5ٔ ٓٗ 5ٔ ٖٔ ٕٓٔ,ٕ 5ٖٓ,ٔ

جنوبـــا   طــــابــــــا ٕٗ 5ٔ 7ٖ 5ٔ ٖٔ 7٘ٓ,ٕ 5٘ٓ,ٔ

جنوبـــا   القاهـــــرة ٓٗ 5ٔ ٗ٘ 5ٔ ٗٔ 5٘ٔ,ٕ 99ٗ,ٔ

جنوبـــا   طـــنطـــــا ٕٗ 5ٔ ٙ٘ 5ٔ ٗٔ ٙٗٔ,ٕ 9٘ٓ,ٕ

جنوبـــا   اإلسكندرٌة 7ٗ 5ٔ ٔٓ 9ٔ ٗٔ ٕٙٔ,ٕ ٖٕٔ,ٕ

جنوبـــا   بورسعـــٌد 5ٖ 5ٔ ٔ٘ 5ٔ ٖٔ ٓٓٔ,ٕ ٓٙٓ,ٕ

جنوبـــا   السلـــــوم 7ٓ 9ٔ ٕٔ 9ٔ ٗٔ 77ٕ,ٕ 5ٖٕ,ٕ
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 هـ9ٖٗٔم عا ذو الحجــــة)ج( ظروؾ رؤٌة الهالل لشهر 
 بتوقٌتها المحلً والؽربٌةفً بع  مدن البالد العربٌة واإلسالمٌة       

 

 م(5ٕٔٓ/5/ٔٔهـ الموافق 9ٖٗٔذي القعــــدة من  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 فً المدن العربٌة واإلسالمٌة -ٔ

 المكث
 
 ق

 ؼروب
 القمر

 ؼروب
 الشمس

 
 اسم البلد

 المكث
 
 ق

 ؼروب
 القمر

 ؼروب
 الشمس

 
 

 اسم البلد
 ق س ق س ق س ق س

 داكــــــــــــار ٖٗ 5ٔ ٘٘ 5ٔ ٕٔ مكة المكرمـة ٗ٘ 5ٔ ٙٓ 9ٔ ٕٔ

 نواكشــــــوط ٕٖ 5ٔ ٖ٘ 5ٔ ٕٔ القــــــدس 7ٕ 5ٔ ٓٗ 5ٔ ٖٔ

 مـــراكــــــش 9ٔ 9ٔ 5ٖ 9ٔ 9ٔ بؽــــــــداد ٕ٘ 5ٔ ٗٓ 9ٔ ٕٔ

 فــــــــــــاس ٔٔ 9ٔ 9ٕ 9ٔ 5ٔ عــــــــــــدن ٕٕ 5ٔ ٖٖ 5ٔ ٔٔ

 الجـــــــوس ٔٓ 9ٔ 5ٔ 9ٔ 7ٔ الـــرٌــــا  ٖٓ 5ٔ ٔٗ 5ٔ ٔٔ

 الجـــــــــزابــر ٗٗ 5ٔ ٔٓ 9ٔ 7ٔ الكــــــــوٌت ٕٖ 5ٔ ٖٗ 5ٔ ٔٔ

 تـــــونــــــــس ٘ٔ 9ٔ ٖٔ 9ٔ ٙٔ المنــــــــامة 7ٔ 5ٔ 5ٕ 5ٔ ٔٔ

 لٌبٌـا -طرابلس 7٘ 5ٔ ٖٔ 9ٔ ٙٔ طهــــــــران 5٘ 5ٔ 9ٓ 9ٔ ٔٔ

 الخــــرطـــــوم ٘ٔ 5ٔ 5ٕ 5ٔ ٖٔ الدوحــــــــة ٕٔ 5ٔ ٖٕ 5ٔ ٔٔ

 مقدٌشـــــــو 9ٓ 5ٔ 9ٔ 5ٔ ٓٔ أبــــو ظــبً ٓٓ 9ٔ ٓٔ 9ٔ ٓٔ

 أنقـــــــــــــــرة ٔ٘ 5ٔ ٗٓ 9ٔ ٖٔ دبـــــــــــــً 7٘ 5ٔ 7ٓ 9ٔ ٓٔ

 عمــــــــــــــان ٕٗ 5ٔ 7ٖ 5ٔ ٖٔ مســــــــــقط ٕٗ 5ٔ ٔ٘ 5ٔ 9ٓ

 دمشـــــــــــــق ٕ٘ 5ٔ 5ٖ 5ٔ ٖٔ كرا تـــــشً ٓٔ 9ٔ 5ٔ 9ٔ 5ٓ

 جٌـــــــــــزان 7ٖ 5ٔ 9ٗ 5ٔ ٕٔ وربــكوااللم ٕ٘ 9ٔ ٕٙ 9ٔ ٔٓ

 المدٌنة المـنورة 9٘ 5ٔ ٔٔ 9ٔ ٕٔ جاكـــــــرتا ٗ٘ 7ٔ ٗ٘ 7ٔ صفـر

 

  فً بع  العواصم الؽربٌة -ٕ

 واشنـــطن 7ٓ 9ٔ ٖٗ 9ٔ 7ٕ كٌب تــاون ٖٔ 5ٔ ٕٗ 5ٔ ٔٔ

 أوتــــــوا ٙٔ 9ٔ ٕٗ 9ٔ ٕٙ برازٌلٌـــــا ٕٓ 5ٔ 7ٕ 5ٔ ٕ٘

 لــــــــندن ٖٔ 9ٔ 7ٗ 9ٔ ٙٔ سانتٌاجـــو ٓٔ 5ٔ 9ٖ 5ٔ 9ٕ

 ــكوـموس ٗٔ ٕٓ ٕٙ ٕٓ ٕٔ لٌمـــــــــا ٖٓ 5ٔ ٖٖ 5ٔ ٖٓ
 

  -: ذو الحجــــة)د( أٌام شهر      
 ق. 7ٖٗٔ مسرى ٙم / 5ٕٔٓ أؼسطــس ٕٔ( الموافق األحــــــد) ذو الحجــــةؼرة    

 أٌام هـ م ق هـ م ق هـ م ق هـ م ق هـ م ق
 األسبوع

 الســــبـت    7 5ٔ ٕٔ ٗٔ ٕ٘ 9ٔ ٕٔ سبتمبر ٕٙ 5ٕ 5 ٖ
 األحــــــد ٔ ٕٔ ٙ 5 9ٔ ٖٔ ٘ٔ ٕٙ ٕٓ ٕٕ ٕ 7ٕ 9ٕ 9 ٗ
 االثنــــٌن ٕ ٖٔ 7 9 ٕٓ ٗٔ ٙٔ 7ٕ ٕٔ ٖٕ ٖ 5ٕ ٖٓ ٓٔ ٘
 الثالثـــاء ٖ ٗٔ 5 ٓٔ ٕٔ ٘ٔ 7ٔ 5ٕ ٕٕ ٕٗ ٗ 9ٕ   
 األربعــاء ٗ ٘ٔ 9 ٔٔ ٕٕ ٙٔ 5ٔ 9ٕ ٖٕ ٕ٘ ٘ ٖٓ   
 الخمـٌـس ٘ ٙٔ ٓٔ ٕٔ ٖٕ 7ٔ 9ٔ ٖٓ ٕٗ ٕٙ ٙ نسا   
 الجمعــــة ٙ 7ٔ ٔٔ ٖٔ ٕٗ 5ٔ ٕٓ ٖٔ ٕ٘ 7ٕ 7 ٕ   
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 ( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمنً بٌنهماهـ)
 العربٌة واإلسالمٌة والؽربٌة بتوقٌتها المحلً البلدانبع  مدن ج.م.ع و فً

 

 م(5ٕٔٓ/5/ٔٔهـ الموافق 9ٖٗٔذي القعــــدة من  9ٌٕوم تحري الهالل )
 

 فً محافظات جمهورٌة مصر العربٌة -ٔ

 الفاصل
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 الفاصل
الزمنً 
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س ق س ق س

 حالٌـــــــــــب 9ٓ ٘ ٘٘ ٗ -ٗٔ الطـــــــــور ٕٔ ٘ 7٘ ٗ -٘ٔ

 توشكـــــــــــا 7ٕ ٘ ٗٔ ٘ -ٖٔ سانت كاترٌن ٔٔ ٘ ٙ٘ ٗ -٘ٔ

 أســــــــوان ٕٔ ٘ 7ٓ ٘ -ٗٔ طــــابــــــــا ٙٓ ٘ ٔ٘ ٗ -٘ٔ

 قنــــــــــــــا 9ٔ ٘ ٘ٓ ٘ -ٗٔ القـــاهــــرة 9ٔ ٘ ٗٓ ٘ -٘ٔ

 الخارجـــــة ٖٓ ٘ ٙٔ ٘ -ٗٔ طــنطـــــــــا 9ٔ ٘ ٗٓ ٘ -٘ٔ

 أسٌــــــــوط ٕٗ ٘ ٓٔ ٘ -ٗٔ اإلسكندرٌــة ٖٕ ٘ 5ٓ ٘ -٘ٔ

 ــاجـسوهــ ٖٕ ٘ 9ٓ ٘ -ٗٔ بورسعـــــٌد ٖٔ ٘ 5٘ ٗ -٘ٔ

 ــــومـالفٌـ ٕٕ ٘ 7ٓ ٘ -٘ٔ السلــــــــوم ٔٗ ٘ 7ٕ ٘ -ٗٔ
 

 فً المدن العربٌة واإلسالمٌة -ٕ

الفاصل 
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

الفاصل 
 الزمنً
 ق

شروق 
 القمر

شروق 
 الشمس

 
 اسم البلد

 ق س ق س ق س ق س

 داكــــــــــار ٘٘ ٘ ٕ٘ ٘ -ٖٓ مكـة المكـرمة 7٘ ٘ ٕٗ ٘ -٘ٔ

 نواكشــــوط ٗٗ ٘ ٓٗ ٘ -ٗٓ القــــــدس ٔٓ ٘ ٘ٗ ٗ -ٙٔ

 مـــراكـــش ٗ٘ ٘ ٙٗ ٘ -5ٓ بؽــــــــداد ٕٔ ٘ ٖٓ ٘ -5ٔ

 فــــــــــاس 5ٖ ٘ 9ٕ ٘ -9ٓ عــــــــدن 7ٗ ٘ ٖٖ ٘ -ٗٔ

 الجــــــوس ٓٗ ٙ ٖ٘ ٙ -٘ٓ الرٌـــا  ٕ٘ ٘ 9ٓ ٘ -ٙٔ

 الجــــزابــر ٔٓ ٘ ٓ٘ ٗ -ٔٔ الكـــــوٌت ٖٔ ٘ ٘٘ ٗ -5ٔ

 تـــــونــــس ٕٖ ٘ ٕٓ ٘ -ٕٔ المنـــــامة 7ٓ ٘ 9ٗ ٗ -5ٔ

 لٌبٌــا -طرابلس 7ٕ ٘ ٘ٔ ٘ -ٕٔ طهـــــران 9ٔ ٘ 9٘ ٗ -ٕٓ

 الخــرطــوم ٖٖ ٘ ٕٔ ٘ -ٕٔ الدوحـــــة ٘ٓ ٘ 7ٗ ٗ -5ٔ

 مقدٌشـــــو 5٘ ٘ ٙٗ ٘ -ٕٔ أبـوظـــبً ٘٘ ٘ 7ٖ ٘ -5ٔ

 أنقـــــــــرة ٙ٘ ٗ 5ٖ ٗ -5ٔ دبــــــــــً ٓ٘ ٘ ٕٖ ٘ -5ٔ

 عمـــــــــان 7٘ ٗ ٔٗ ٗ -ٙٔ مســــــقط 9ٖ ٘ ٕٔ ٘ -5ٔ

 دمشـــــــق ٗ٘ ٗ 7ٖ ٗ -7ٔ كــرا تشً ٗ ٙ ٗٗ ٘ -ٕٓ

 جٌـــــــزان ٕ٘ ٘ 5ٖ ٘ -ٗٔ كوااللمـبور ٔٔ 7 ٓ٘ ٙ -ٕٔ

 المدٌنة المـنورة ٗ٘ ٘ 9ٖ ٘ -٘ٔ جـاكــــرتا ٔٓ ٙ ٔٗ ٘ -ٕٓ

 

 فً بع  العواصم الؽربٌة -ٖ

 واشنـــطن 5ٔ ٘ ٕٔ ٘ ٖٓ كٌب تـاون ٖٓ 7 ٖٓ 7 صفـر

 أوتــــــوا 9٘ ٗ ٔٓ ٘ ٕٓ برازٌلٌــــا ٖٔ ٙ 7ٖ ٙ ٙٓ

 لـــــــــندن 9ٖ ٗ ٕٗ ٗ -٘ٔ سانتٌاجــو ٕ٘ 7 5ٖ 7 ٖٔ

 ــكوـموس ٕ٘ ٗ ٕٙ ٗ -ٕٙ لٌمــــــــا ٖٕ ٙ ٖٖ ٙ ٓٔ
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 وقت صالة
 عيد األضحى المبارك

 في محافظات ومدن ج.م.ع
 

 (م5ٕٔٓ/5/ٕٔ الثالثــــاء)
 

 

  
 وقت
 الصالة

 

 المدٌنــة
 وقت
 الصالة

 

 المدٌنــة

 القـــاهــــــرة ٔ٘:٘ الفٌــــــــــــــــوم ٖ٘:٘

 الجــــــــــٌزة ٔ٘:٘ بنً ســــــــوٌؾ ٕ٘:٘

 اإلسـكندرٌـــة ٗ٘:٘ الـمنٌـــــــــــــــا ٘٘:٘

 بورسعـــــــٌد ٘ٗ:٘ أســـــــــــــــٌوط ٗ٘:٘

 الســــــوٌس ٙٗ:٘ ســـــــوهــــــاج ٖ٘:٘

 العـــــــــرٌش 9ٖ:٘ قــنـــــــــــــــــــا 9ٗ:٘

 الطـــــــــــور ٖٗ:٘ أســـــــــــــــوان ٔ٘:٘

 سانت كاترٌن ٕٗ:٘ أبـوسمـــــــــــبل 5٘:٘

 طــــابــــــــــا 7ٖ:٘ مرسى مطــروح ٘ٓ:ٙ

 شــرم الشـٌخ ٔٗ:٘ الؽـــــردقـــــــــة ٗٗ:٘

 دمنهـــــــــور ٖ٘:٘ الخــــارجــــــــة ٓٓ:ٙ

 طـــنــــــــــطا ٔ٘:٘ اإلسماعٌلٌـــــــة ٙٗ:٘

 المنصـــــورة 9ٗ:٘ دمٌــــــــــــــــاط 7ٗ:٘

 الزقـــــــازٌق 9ٗ:٘ الســـــــــــــــلوم ٖٔ:ٙ

 بنـــــــــــــــها ٔ٘:٘ نــوٌبــــــــــــــع 5ٖ:٘

 شبٌــن الكـوم ٔ٘:٘ حــــــــــــالٌـــب 5ٖ:٘

 كفــرالشٌــــخ ٔ٘:٘ ــــنــشال تٌـــ ٔٗ:٘
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األعُــاد 

 فٍ والوٌاسثـاخ
هصش جوهىسَح 

 العشتُح
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 عٌاد الرسمٌة فً جمهورٌة مصر العربٌةاأل
 هـ9ٖٔٗخالل العام الهجري 

 

 م7ٕٔٓ  سبتمبــر  ٕٔالموافق  / ؼرة المحـــرم الخمٌـــــس هـ9ٖٗٔد راس السنة الهجرٌة ـعٌ

 م7ٕٔٓ اكتوبـــر ٙٔالموافق  المحـــرم ٕٙ/  األثنٌـــن عٌـد القــوات المسلحــة

 م7ٕٔٓ اكتوبـــر ٕٗالموافق  صفـــر ٗالثالثــــاء /  عٌد مدٌنة السوٌس والمقاومة الشعبٌة*

 م7ٕٔٓ نوفمبـــر ٖٓالموافق  ربٌع األول ٕٔ/ الخمٌـــــس ؾــوي الشرٌـــد النبــــــالمول

 م7ٕٔٓ دٌسمبـــر ٖٕالموافق  ربٌع اآلخـــر ٘/  السبـــت م(9٘ٙٔعٌــد النصــر )*

 م5ٕٔٓ ٌناٌــــر 7الموافق  ربٌع اآلخـــر ٕٓاألحــــد /  (للمسٌحٌٌن الشرقٌٌنعٌد المٌالد المجٌد )

 م5ٕٔٓ ٌناٌــــر ٕ٘الموافق  جمـادى األولـى 5/ الخمٌـــــس مٌٕٔٔٓناٌــــر  ٕ٘ثورة 

 م5ٕٔٓ مـــارس 9ٔالموافق   رجــــب ٔ/  األثنٌـــن طابـــار ــــد تحرٌــــعٌ*

 م5ٕٔٓ أبرٌــــــل 9الموافق  رجــــــــب ٕٕـن /ـاالثنٌـــ مـــــم النسٌــــش

 م5ٕٔٓأبرٌــــل  ٕ٘الموافق  شعبـــــان 9 / األربعـــــاء اءــــر سٌنــــد تحرٌــــعٌ

 م5ٕٔٓماٌــــو  ٔالموافق  شعبـــــــان ٘ٔ/ الثالثــــــاء لــــاد العمـــــعٌ

 م5ٕٔٓ ــهٌونٌــ ٘ٔالموافق  ـوالــشــالجمعــــــة / ؼرة  هـ9ٖٗٔار  ــر المبـــد الفطــــعٌ

 م5ٕٔٓ هـــٌونٌ 5ٔالموافق  شـــــوال ٗ/ ـنـاالثنٌـــ م(9٘ٙٔ) الءـــــد الجـــــعٌ*

 م5ٕٔٓ هــٌونٌــ ٖٓالموافق  شــــــوال ٙٔ/ السبــــــت مٖٕٔٓ هٌونٌـــــ ٖٓثورة 

 م5ٕٔٓ وٌولٌــ ٖٕالموافق  ذو القعــــدة ٓٔ / ـنـاالثنٌـــ (م9ٕ٘ٔ) وـــٌولٌٖٕورة ـد ثـــعٌ

 ذو الحجــــة ٗ/ األربعـــــاء  من لــــاء النٌـــــوف *

 ذو الحجـة  ٕٓ/  الجمعـــةحتى 

 الموافق النصؾ الثانً

 م5ٕٔٓمن أؼسطـــس  

 م5ٕٔٓ ؼسطـــسأ ٕٓالموافق  ذو الحجــــة  9/  األثنٌــــــن هـ9ٖٗٔ المبار وقفة عٌد األضحى 

 م5ٕٔٓ ؼسطـــسأ ٕٔالموافق ذو الحجــــة ٓٔ/ الثالثـــــاء هـ9ٖٗٔار  ـى المبـد األضحـــعٌ

 -مالحظة :
 

 * أعٌاد ال تعطل فٌها الوزارات والهٌبات والمصالح الحكومٌة .
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 المواسم اإلسالمٌة
 هـ9ٖٔٗخالل العام الهجري 

 

 

 

لكل أمة مواسم دٌنٌة تحتفل بها سنوٌاً ، وقد تكون أعٌاداً أو ذكرٌات حزن أو أٌام صوم ، وسلنورد 

سلنة  ملنهنا أهم المواسم عند المسلمٌن وهى ثابتة فً أٌام معٌنة من الشهر القمري وال تختلؾ مواعٌدها 

 هـ .9ٖٗٔاألخرى والجدول اآلتً ٌوضح أهم هذه األعٌاد فً العام الهجري  الى

 

 -وسنورد فٌما ٌلً نبذه مختصرة عن كل منها :

 محرم(:)أول  رأس السنة الهجرٌة- 
 

، ومبدأ السنة الهجرٌة ٌحسب التقوٌم القمري للمسلمٌن من السنة األولى لهجرة النبً محمد 

 ٌولٌانٌة. ٕٕٙسنة  وٌولٌ ٘ٔاألولى ٌوافق بالحساب الخمٌس 

خرج من مكة فى  ومما هو جدٌر بالذكر أن الهجرة لم تقع فى األول من المحرم فالثابت أن الرسول

ٌثرب فوصل  لى قباء  ابٌع األول قاصدً كث بؽار ثور ثالث لٌالً ، ثم خرج لٌلة ؼرة رأواخر لٌالً صفر وم

ربٌع  ٌٕٔوم الجمعة  من ربٌع األول وبنى بها أول مسجد فى اإلسالم ثم وصل  لى المدٌنة 5ٌوم االثنٌن 

 .األول
 

  ( ٌٓٔوم عاشوراء : ) من المحرم- 
 

 

وٌسمى عاشوراء ، وهو فً األصل ٌوم صوم عند الٌهود وسبب تعظٌمه عند المسلمٌن أن النبً 

ي تشر ٓٔمن ربٌع األول وكان هذا ٌوافق ٌوم  5لما هاجر من مكة وصل  لى قباء ٌوم االثنٌن  

 وقتهــــــــــــــــــــــا المناسبــــــة
 (.م 7ٕٔٓ  سبتمبــر  ٕٔ هـ    )الموافق9ٖٗٔ/ أول محــــرم  الخمٌــــس ةــــة الهجرٌــرأس السن

 (.م 7ٕٔٓ  سبتمبــر  ٖٓ )الموافق     هـ9ٖٗٔمحــــرم  ٓٔ/ السبـــــت وراءـــــعاش

 (.م 7ٕٔٓ نوفمبـــر ٖٓالموافق  (هـ  9ٖٗٔربٌـــــع األول  ٕٔ/  الخمٌــــس ص(مولد النبً )

 م(.5ٕٔٓ ابرٌــــــل ٗٔالموافق (هـ  9ٖٗٔرجـــــب  7ٕ/   السبـــــت راجـــــراء والمعــــاإلس

 م(.5ٕٔٓـــو ـماٌــ ٔالموافق (هـ 9ٖٗٔشعبـــــان  ٘ٔ/   الثالثــــاء انـــــؾ من شعبـــالنص

 .)5ٕٔٓماٌــــــو  ٘ٔالموافق (هـ  9ٖٗٔشعبـــــان  9ٕ/   الثالثــــاء التماس هالل شهر رمضان

 .)5ٌٕٔٓونٌــــــــه   ٕالموافق ( هـ9ٖٗٔرمضـــــان  7ٔ/  السبـــــت  درــــــزوة بـــــؼ

 (.5ٌٕٔٓونٌــه   ٕٔ لٌلة هـ )الموافق9ٖٗٔرمضـان  7ٕ/ لٌلة  األثنٌـــن لٌلة ــدرـــــة القــــــلٌل

 (.5ٌٕٔٓونٌــــــه   ٗٔهـ )الموافق 9ٖٗٔرمضــــان  9ٕ/   الخمٌــــس والــالتماس هالل شهر ش

 (. م5ٕٔٓ هــٌونٌــ ٘ٔهـ  )الموافق 9ٖٗٔ/ أول شــــوال  الجمعـــــة رـــــد الفطــــــعٌ

 (. م5ٕٔٓ ؼسطــسأ ٕٓالموافق  هـ )9ٖٗٔمن ذي الحجـــــة  9/  األثنٌــــن ةــــــوم عرفـــــٌ

 (. م5ٕٔٓ  ؼسطــسأ ٕٔالموافق  هـ )9ٖٗٔمن ذي الحجـــة  ٓٔ/  الثالثــاء ىـــــد األضحـــــــعٌ
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الدٌنٌة تبدأ بشهر  سنة الٌهود) المدنٌةة الٌهود شهر تشرى هو أول الشهور فً سنو )أكتوبر(العبري

هذا ٌوم أؼرق هللا فٌه فرعون ونجى  -، وقد وجد الٌهود صابمٌن فسيلهم ما هذا ؟  قالوا : (أبرٌل/ نٌسان

موسى فقال : أنا أولى بموسى وأمر المسلمٌن بصوم هذا الٌوم . وبعد أن فر  صوم رمضان فى السنة 

ولم ٌنههم عنه. ومازال المسلمون ٌعظمون هذا  الثانٌة الهجرٌة لم ٌيمر النبً المسلمٌن بصوم عاشوراء

مقتل الحسٌن  وافقالٌوم  ال أنهم نقلوه من ربٌع األول  لى العاشر من أول شهور السنة وهو المحرم. وقد 

بن على )رضً هللا عنه( فً كربالء فى ٌوم الجمعة العاشر من محرم سنة  حدى وستٌن من الهجرة 

وٌستحب  د الشهداء. وصٌام عاشوراء من السنة الثابتة عن النبً فاعتبره الشٌعة ٌوم حزن لقتل سٌ

للمسلم أن ٌصوم ٌوماً قبله أو ٌوماً بعده وهو األفضل ، وقد ذكر العلماء أن صٌام عاشوراء على ثالث 

مراتب ، المرتبة األولى صوم ثالثة أٌام )التاسع والعاشر والحادي عشر( ، والمرتبة الثانٌة صوم التاسع 

 شر ، والمرتبة الثالثة صوم العاشر وحده.والعا
 

 

  ( ًٕٔمولد النب :)ربٌع األول- 
 

           قبل الهجرة وٌوافقه ٖ٘ربٌع األول سنة  9كان ٌوم االثنٌن  الصحٌح أن مولده الشرٌؾ 

ربٌع األول تبعاً لما جرت علٌه سنة  ٌٕٔولٌانٌة ، وٌحتفل المصرٌون به ٌوم  7ٔ٘أبرٌل سنة  ٕٓ

 الفاطمٌٌن أثناء وجودهم بمصر.
 

 

  رجب (: 7ٕذكرى اإلسراء والمعراج ) لٌلة- 
 

ثم رفعه  من المسجد الحرام  لى المسجد األقصى  هً اللٌلة التً أسرى هللا فٌها بسٌدنا محمد 

السماء العلٌا ، ووقتهما ؼٌر معروؾ بالضبط سوى أنه كان قبل الهجرة بنحو سنة. وجرى العرؾ أن  لى 

 رجب. 7ٌٕحتفل بها فً مصر لٌلة 
 

 

 شعبان (: ٘ٔالنصؾ من شعبان ) لٌلة  لٌلة- 
 

ٌحتفلون   فضلها أحادٌث ضعٌفة ال ٌجوز االعتماد علٌها. وكان الخلفاء الفاطمٌون فً مصر عن روي

 بلٌلة النصؾ من شعبان واستمرت هذه العادة  لى اآلن.
 

  ( 7ٔذكرى ؼزوة بدر :) رمضان- 
 

على كفار قرٌش  وهو ٌوم مجٌد فً تارٌخ اإلسالم ففٌه انتصر المسلمون بقٌادة الرسول 

ساحل البحر كٌلومتراً من المدٌنة المنورة بالقرب من  ٓ٘ٔوكانت هذه الؽزوة بمنطقة عٌن بدر على بعد 

 مٌالدٌة (. ٕٗٙ) الموافق لشهر مارس سنة  رمضان من السنة الثانٌة للهجرة 7ٔاألحمر فً ٌوم 
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  رمضان (: 7ٕلٌلة القدر ) لٌلة- 
 

هً تل  اللٌلة التً نزل فٌها القران كامالً  لى السماء األولى ، وكان جبرٌل علٌه السالم ٌوحً 

 تبعاً  للظروؾ. وال ٌعرؾ بالضبط موقع هذه اللٌلة من الشهر فهً فً  بيجزاء متفرقة منه  لى النبً

 اللٌالً العشرة األخٌرة منه ، ولكن اتفق على أحٌابها فً اللٌلة السابعة والعشرٌن. الوتر من

 

 :) عٌد الفطر ) أول شوال- 
 

            

 ثم ٌلٌه شوال المسلمون فً أول ٌوم من أٌام شهر بهأول أعٌاد المسلمٌن والذي ٌحتفل  عٌد الفطر   

وٌكلون أول ٌلوم ٌفطلر فٌله  رمضلان شلهر صلٌام وعٌلد الفطلر ٌليتً بعلد. ذو الحجلة شلهر فلً عٌد األضلحى

ول عٌد فطر احتفل فٌه المسلمون فً اإلسالم كان أالمسلمون بعد صٌام شهر كامل ولذل  سمً بعٌد الفطر. 

وٌحرم صلٌام  .السنة الثانٌة للهجرة ول رمضان صامه المسلمٌن كان فًأحٌث أن  ثانٌة للهجرةالسنة ال فً

شلهر  خٌلر ملنالٌلوم األ ؼلروب شلمس ٌبلدأ بعلد ، ومدته شرعا ٌوم واحد فقلط .أول ٌوم من أٌام عٌد الفطر

أن  سلننه فلً الترملذيو أبلو داود فقلد روى ، شلوال ول ملن شلهرالٌلوم األ ؽلروب شلمسبوٌنتهلً  ضانرم

لا لاِن ٌلعب لونت فٌِهمت ًُّ صل ى هللا  علٌِه وسل مت قتِدمت المدٌنةت و لته لْم ٌومت ب قلْد أبلدلتكم هللا   : " فقلال رسلول هللا» الن 

ىت ا ٌومت الفطِر وٌومت األتْضحت ا خًٌرا ِمْنه مت للذا فلالقول أٌلام عٌلد الفطلر ؼٌلر صلحٌح فعلٌلا ألنله ٌلوم  ."عالتى بِِهمت

  .واحد فقط

الواجبلة عللى المسللمٌن. وٌلؤّدي المسللمون الفطر  زكاة وٌتمٌز عٌد الفطر بينه آخر ٌوم ٌمكن قبله دفع

 الشمس بثلث سلاعة تقرًٌبلا صلالة العٌلد وٌلتقلً المسللمون فلً العٌلد وٌتبلادلون فً صباح العٌد بعد شروق

كمللا ٌلزور المسلللم أصلدقاءه وٌسللتقبل هم، وهلذا مللا ٌعلرؾ بصلللة اللرحم. بالتهلانً وٌللزورون أهللٌهم وأقربللا

  .اء، وٌعطفون على الفقر أصحابه وجٌرانه

 

 من ذي الحجة(: 9) ٌوم عرفة- 
 

وأطلق على جبل عرفات هذا االسم  ، )فالحج عرفة(ٌوم الوقوؾ بعرفات وهو ٌوم الحج األكبر

 الجتماع الناس فٌه وتعارفهم.
 

 ( ٓٔعٌد األضحى :)من ذي الحجة- 
 

، الموقؾ الذي  أي فً الٌوم التالً لٌوم وقفة عرفة ٌوم عرفة انتهاء وقفةٌبدأ عٌد األضحى بعد 

ٌعتبر هذا العٌد أٌضاً . ذو الحجة ٖٔ، وٌنتهً ٌوم الحج ٌقؾ فٌه الحجاج المسلمون لتيدٌة أهم مناس 
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بذبح فافتداه هللا تلبٌة ألمر هللا   سماعٌل عندما أراد التضحٌة بابنه  براهٌم علٌه السالم سٌدنا لقصةذكرى 

 . عظٌم

 ، أو خروؾ) لذل  ٌقوم العدٌد من المسلمٌن بالتقرب  لى هللا فً هذا الٌوم بالتضحٌة بيحد األنعام

 .، ومن هنا جاء اسمه عٌد األضحى على األقارب والفقراء وأهل بٌته األضحٌة وتوزٌع لحم )ناقة ، أو بقرة

العاشر من ذي الحجة بٌوم بنحرها ، ولهذا ٌسمى الٌوم المسلم  واألضاحً جمع أضحٌة وهى التً ٌقوم

وٌستمر عٌد األضحى أربعة أٌام ٌوم النحر وثالثة أٌام تلً ٌوم النحر وتسمى أٌام التشرٌق وسمٌت  .النحر

مدته بذل  تكون و تشرق أي تقدد بحرارة الشمس. كانت كذل  ألن لحوم األضاحً التً تتر  دون توزٌع

العلماء ٌمنعون صٌام هذه  ن جمهورإ، ولهذا ف الذي مدته ٌوم واحد عٌد الفطر شرعا أربعة أٌام على عكس

  .لو وقع فً هذه األٌام ، وٌرون بطالن الصوم األٌام تطوعا أو قضاء أو نذرا

******* 
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 الصالج هىاقُد
 

 قد بلػ ملن عناٌلة اإلسلالم بالصلالة أن أملر بالمحافظلة علٌهلا فلى الحضلر والسلفر واألملن والخلوؾ

وللصلالة  بيدابهلا. المسللم  الوتنبع أهمٌتها من أنها الفرٌضة الوحٌدة التً ال تسقط علن  والصحة والمر 

 تعالى:لقول هللا  لوقتها أوقات محددة البد أن تؤدى فٌها

 ..."                              "     من سورة النساء" ٖٓٔ"اآلٌة 

وكلذل  كٌفٌلة تعٌٌنهلا  المسللمٌن.تحدٌد هذه المواقٌت كما هو متفلق علٌله بلٌن أبملة  ٌلًوسوؾ نورد فٌما 

 فلكٌا.
 

 وقد الظهش
 

بِلد السلماء ( ذا زالِت الشمس ، ومعنلى زوال الشلمس ٌدخل وقت الظهر شرعا  لهلا علن كت ٌْ أي  أي مت

لْت صلار لل ظلل  ، ثلم ال ٌلزال هلذا الظللُّ ٌلنقص كل ملا ارتفعلِت  جسلموسط السماء( ، وذلل  أن  الشلمس  ذا طلعت

ثلم ٌبلدأ الظللُّ فلً الزٌلادة ِملن  -وعندبٍذ تكون الشمس  فلً كبلد السلماء  -الشمس حتى ٌتوق ؾ عن النقصان 

ٌادة كان هذا هو وقتت الزوال ، وأما آِخر وْقت صالة الظهلر فٌكلون  الجهة األ خرى، فإذا بدأ الظل فً هذه الزِّ

 ر ظلُّ كلِّ شًء مثلته. قال تعالى: ذا صا

  "                                                  

      "                                            سورة اإلسراء 

وٌعٌن وقت الظهر فلكٌا بعبور مركز الشمس لمستوى دابرة الزوال )وهً الدابرة الوهمٌة العظمى  

 التً تمر بنقطتً الشمال والجنوب مروراً بسمت الرأس(.
 

 

 وقد العصش
 

مثل طوله مضافا  لٌه طول ظله وقت الزوال  الشًءٌبدأ دخول وقت العصر شرعا عندما ٌصٌر ظل 

تكلون وقت العصر باختفاء قرص الشمس تحلت األفلق . وٌعلٌن وقلت العصلر فلكٌلا حٌنملا  وٌنتهً )الظهر(،

 الزوال.مضافا   لٌه ظله وقت لطوله  على ارتفاع ٌجعل ظل الجسم مساوٌا   الشمس
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 وقد الوغشب
 

وقلت المؽلرب  وٌنتهلًٌبتدئ المؽرب شرعا باختفاء الحافة العلٌا لقرص الشمس تماما تحلت األفلق 

الؽربلً  تحلت األفلقوٌعلٌن وقلت المؽلرب فلكٌلا بلزمن اختفلاء الحافلة العلٌلا للشلمس  األحملر.بمؽٌب الشفق 

 فً االعتبار نصؾ القطر الزاوي للشمس وتيثٌر انكسار الضوء فً طبقات الجو المختلفة. آخذٌن

 وقد العشاء
 

،  لى (  انتهاء وقت المؽرب مباشرةٌعنً بعد  )ٌبدأ وقت العشاء شرعا من مؽٌب الشفق األحمر 

 .الفجر طلوع

  (. 7ᵒٔ   ′ٖٓ درجة ) فً مصر 5ٔوٌحٌن وقت العشاء فلكٌا عند وجود الشمس تحت األفق بمقدار 
 

 وقد الصثح
 

ضللوء  الضللوء المسللتطٌل الناشللا عللن ٌبللدأ وقللت الصللبح شللرعا مللن طلللوع الفجللر الصللادق ) وهللو

أما الفجر الكلاذب )  السماء(.الشمس السابق على شروقها والذي ٌبدأ حول أفق المشرق منتشرا  فً أنحاء 

 لى السلماء وعللى جانبٌلة متجهاً ال ٌنتشر و ٌظهر  المستطٌر الذي ٌشبه ذنب السرحان والذي وهو الضوء

حلٌن وقلت الصلبح فلكٌلا بوجلود وٌمتلد وقلت الصلبح )الفجلر(  للى طللوع الشلمس. وٌ بله.ظلمة ( فلال عبلرة  

( وٌنتهً الصبح فلكٌلا بوصلول الحافلة 9ᵒٔ   ′ٖٓدرجة )فً مصر  5ٔبمقدار  الشرقًالشمس تحت األفق 

ولقد أوصت  ،درجة  7,ٗٔوهنا  دراسات تبٌن أن هذه الزاوٌة تصل  لى العلٌا للشمس  لى األفق الشرقً. 

ندوة تحقٌق مواقٌت صالتً الفجر والعشاء التً عقدت بالمعهد القومً للبحوث الفلكٌة والجٌوفٌزٌقٌة ٌلوم 

شللاملة لمواقللع  م بالعمللل بالمواقٌللت الحالٌللة لحللٌن التيكللد مللن هللذه النتٌجللة بللإجراء دراسللات999ٔ/ٖ/9ٕ

 باستخدام أجهزة حدٌثة. وبٌبات مختلفة
 

 صالج الضحً
 

مؤكدة ووقتها من ارتفاع الشمس بقدر رملح أو رمحلٌن تبعلا  للملذاهب الفقهٌلة المختلفلة وهى سنة 

وحتى قبل الظهر. وٌمكن تعٌٌن وقتها فلكٌلا ملن ارتفلاع الشلمس بقلدر  خملس أو عشلر درجلات علن األفلق 

 ٓ٘ لى  ٓٗدقٌقة أو  ٕ٘ لى  ٕٓوحتى قبل عبور مركز الشمس لمستوى دابرة الزوال. وهو ما ٌعادل من 

 دقٌقة بعد شروق الشمس.

******* 
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 اتجاه القبمة      
 والمسافة عن مكة المكرمة

 مواقع بعض المدن في جمهورية مصر العربيةل
 

المسافة 
عن مكة 
 المكرمة
 ()كٌلومتر

 اتجاه القبلة
 )من الشمال(

  خط العر  خط الطول

 اسم البلد

 
 
 
 دقٌقة درجة دقٌقة درجة دقٌقة درجة مسلسل

 ٔ حالٌــــــب ٖٔ شماالً   ٕٕ 9ٖ شرقاً  ٖٙ ٗٓ ٗٓٔ ٕٖٗٓ

 ٕ توشكــــــا ٖٓ شماالً   ٕٕ ٖ٘ شرقاً  ٖٔ ٗٗ 9ٙٓ 5ٕ5ٓ

 ٖ ـوانـــأسـ ٘ٓ شماالً   ٕٗ ٗ٘ شرقاً  ٕٖ ٖٔ ٔٔٔ 77ٓٓ

 ٗ ــاــــقنــ ٓٔ شماالً   ٕٙ ٖٗ شرقاً  ٕٖ ٖٖ ٕٗٔ 59ٗٓ

 ٘ الخـارجـة ٕٙ شماالً   ٕ٘ ٙٔ شرقاً  ٖٓ ٖ٘ ٕٔٔ 7ٖٓٔ

 ٙ أســٌوط ٔٔ شماالً   7ٕ ٔٔ شرقاً  ٖٔ ٕٔ ٕٗٔ 5ٗٓٔ

 7 الطــور ٗٔ شماالً   5ٕ 7ٖ شرقاً  ٖٖ 9٘ 5ٖٔ 95ٔٓ

 5 سانت كاترٌن ٖٖ شماالً   5ٕ 5٘ شرقاً  ٖٖ ٕٓ ٕٗٔ 957ٓ

 9 طــابـا 9ٕ شماالً   9ٕ ٗ٘ شرقاً  ٖٗ ٙ٘ 9ٗٔ ٕٗٓٔ

 ٓٔ القـاهـرة ٘ٓ شماالً   ٖٓ ٙٔ شرقاً   ٖٔ ٖٔ ٖٙٔ 5ٕٙٔ

 ٔٔ طـنطــا 7ٗ شماالً   ٖٓ ٓٓ شرقاً  ٖٔ ٖٗ 7ٖٔ ٕٖٙٔ

 ٕٔ اإلسكندرٌة ٗٔ شماالً   ٖٔ 5٘ شرقاً  9ٕ ٖٙ ٖ٘ٔ ٘ٙٗٔ

 ٖٔ بور سعـٌد ٙٔ شماالً   ٖٔ 5ٔ شرقاً  ٕٖ ٔ٘ ٖٗٔ ٕٖ٘ٔ

 ٗٔ السلــوم ٕٖ شماالً   ٖٔ ٓٔ شرقاً  ٕ٘ 5ٓ ٕٗٔ 5ٖ7ٔ
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 القبمةاتجاه        
 والمسافة عن مكة المكرمة      

 لمواقع بعض المدن العربية و اإلسالمية والغربية                   
 

 
 

 

 

 اسم القطر

 

المسافة 
عن مكة 
 المكرمة

 كٌلومتر((

 اتجاه القبلة
 () من الشمال

 

 فارق

 التوقٌت
 )ساعة(

 خط الطول
 

 خط العر 
 

 
 

 مسلسل اسم البلد
 

 درجة
 

 دقٌقة
 

 درجة
 

 دقٌقة
 

 درجة
 

 دقٌقة

 ٔ واشنطـــــن ٘٘ شماالً   5ٖ ٓٓ ؼرباً  77 ٘- ٖ٘ ٙ٘ ٕٕٙٓٔ الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 ٕ أوتــــــــوا ٕ٘ شماالً   ٘ٗ ٖٗ ؼرباً  7٘ ٘- 9ٓ 7٘ 5ٖٔٓٔ كنــــــــدا

 ٖ مراكـــــش 5ٖ شماالً   ٖٔ ٓٓ ؼرباً  5ٓ صفر ٕٗ 9ٔ 5ٗ9ٗ المؽـــــرب

 ٗ لــــــــندن ٖٓ شماالً   ٔ٘ ٓٔ ؼرباً  ٓٓ صفر ٙ٘ 5ٔٔ 79ٖٗ المتحـــدة المملكة

 ٘ فـــــــــاس ٘ٓ شماالً   ٖٗ 9ٗ ؼرباً  ٙٓ صفر ٕٗ 9ٗ 7ٖ٘ٗ المؽـــــــرب

 ٙ الجـــــزابر ٓ٘ شماالً   ٖٙ ٓٓ شرقاً  ٖٓ صفر 5ٕ ٘ٓٔ 9ٖٖٔ الجـــــــزابر

 7 تــــــــونس 7ٗ شماالً   ٖٙ ٔٔ شرقاً  ٓٔ ٔ+ 5ٖ ٕٔٔ ٕٖٖ٘ تــــــــونس

 5 لٌبٌـا-طرابلس 5٘ شماالً   ٕٖ ٕٔ شرقاً  ٖٔ ٔ+ ٕٓ 9ٓٔ 9ٕٔٙ لٌبٌـــــــــا

 9 الخرطــــــوم ٖٙ شماالً   ٘ٔ ٔٔ شرقاً  ٕٖ ٕ+ ٗٓ ٓ٘ ٕٖٓٔ الســــــودان

 ٓٔ أنقـــــــــرة ٘٘ شماالً   9ٖ ٓ٘ شرقاً  ٕٖ ٕ+ ٘ٓ ٓٙٔ 9ٕ٘ٔ تركــــــــٌا

 ٔٔ القدس الشرٌؾ 7ٗ شماالً   ٖٔ ٖٔ شرقاً  ٖ٘ ٕ+ ٘ٔ 7٘ٔ 9ٖٕٔ فلســـــطٌن
 ٕٔ عمـــــــــان ٓٓ شماالً   ٕٖ ٕ٘ شرقاً  ٖ٘ ٕ+ ٖٙ ٓٙٔ 9ٖٕٔ المملكة األردنٌة الهاشمٌة

 ٖٔ دمشــــــــق ٖٓ شماالً   ٖٖ 9ٔ شرقاً  ٖٙ ٕ+ ٕٗ ٗٙٔ 5ٖٙٔ ســـــــورٌا

 ٗٔ موســــــكو ٘ٗ شماالً   ٘٘ ٕٗ شرقاً  7ٖ ٖ+ ٖٓ 7ٙٔ 5ٔ9ٖ روسـٌا االتحــــــادٌة
 ٘ٔ المدٌنة المنورة 5ٕ شماالً   ٕٗ ٖٙ شرقاً  9ٖ ٖ+ ٗٓ 7ٙٔ 9ٖٖٓ المملكة العربٌة السعودٌة
 ٙٔ مكـــة المكرمة ٕ٘ شماالً  ٕٔ 9ٗ شرقاً  9ٖ ٖ+ - - - المملكة العربٌة السعـودٌة

 7ٔ بؽـــــــــــداد ٕٓ شماالً  ٖٖ ٕٙ شرقاً  ٗٗ ٖ+ ٗٓ ٕٓٓ 99ٖٔ العـــــراق
 5ٔ عـــــــــــدن ٓ٘ شماالً  ٕٔ ٓٓ شرقاً  ٘ٗ ٖ+ 7ٗ ٖٖٓ ٔٓٔٔ الجمهورٌة العربٌة الٌمنٌة
 9ٔ الرٌــــــــا  7ٖ شماالً  ٕٗ ٕٗ شرقاً  ٙٗ ٖ+ ٖ٘ ٕٗٗ 755ٓ المملكة العربٌة السعـودٌة

 ٕٓ الكـــــــــوٌت ٖٕ شماالً  9ٕ ٓٓ شرقاً  5ٗ ٖ+ ٕ٘ ٕٕٗ ٕٕٓٔ الكـــــــــوٌت

 ٕٔ المنـــــــــامة ٖٔ شماالً  ٕٙ 7ٖ شرقاً  ٓ٘ ٖ+ ٕٔ ٕٙٗ 9ٕٔٔ البحـــــــرٌن

 ٕٕ طهــــــــران ٓٗ شماالً  ٖ٘ ٕٙ شرقاً  ٔ٘ ٘.ٖ+ ٖٗ 5ٕٔ 9ٖٗٔ  ٌــــــــران

 ٖٕ الدوحــــــــة 7ٔ شماالً  ٕ٘ ٕٖ شرقاً  ٔ٘ ٖ+ 5ٖ ٕٕ٘ 9ٕٙٔ قطـــــــــر

 ٕٗ أبـوظــــــبً 9ٕ شماالً  ٕٗ ٕٔ شرقاً  ٗ٘ ٗ+ ٔٓ ٕٓٙ ٕٗ٘ٔ العربٌة المتحدةاإلمارات 

 ٕ٘ دبــــــــــً ٙٔ شماالً  ٕ٘ 5ٔ شرقاً  ٘٘ ٗ+ ٕٓ 5ٕ٘ ٖٗٙٔ اإلمارات العربٌة المتحدة

 ٕٙ مســـــــقط 7ٖ شماالً  ٖٕ ٖٙ شرقاً  5٘ ٗ+ 5ٕ ٕٙٙ 9ٗٔٔ سلـطنة عمـــــان

 7ٕ كــــــرا تشً ٕ٘ شماالً  ٕٗ ٖٓ شرقاً  7ٙ ٘+ ٘ٗ 7ٕٙ 5ٖٕٓ بـاكستـــــان

 5ٕ كوااللمبــــور 5ٓ شماالً  ٖٓ ٕٗ شرقاً ٔٓٔ 5+ ٕٖ 9ٕٕ 97ٔٙ مــالـــــٌزٌا

 9ٕ جاكــــــــرتا 5ٓ جنوبــاً ٙٓ ٘ٗ شرقاً ٙٓٔ 7+ 9ٓ 9ٕ٘ 79ٕٓ  ندونٌســــــٌا
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 السٌح
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 الفصول الفلكٌة األربعة
 

تدور الشمس فً مدار ظاهري بالنسبة  لى النجوم الخلفٌة السماوٌة التً تظهر ثابتة فً السماء ، 

وٌعرؾ هذا المدار بدابرة البروج وٌمٌل مستوى دابرة البروج مع مستوى دابرة االستواء السماوي بزاوٌة 

عن العمودي على  ( وهى نفس الزاوٌة التً ٌمٌل بها محور دوران الكرة األرضٌة˚ٖٕ   ′7ٕ) قدرها

   ′7ٕ) مستوى مدارها. و نتٌجة لدوران األر  حول الشمس ومٌل محورها على مستوى مدارها بزاوٌة

 -( تحدث الفصول األربعة على النحو التالً:˚ٖٕ

 -االنقالب الشتوي :-أوالً:
 

درجة  ٘,ٖٕمن شهر دٌسمبر تقرٌباً تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي) ٕٕفً ٌوم 

جنوباً( وتكون أشعة الشمس شدٌدة المٌل على نصؾ الكرة الشمالً وشبه عمودٌة على نصؾ الكرة 

نه خالل أاللٌل فً نصؾ الكرة الشمالً أي  الجنوبً فٌما عدا مدار الجدي حٌنبذ ٌقل طول النهار عن طول

لما هو علٌه فً  اوضع فً نصؾ الكرة الشمالً معاكسً دٌسمبر( ٌكون ال ٕٕ االنقالب الشتوي )حول ٌوم

 -نصؾ الكرة الجنوبً، وٌمكن  جمال ذل  فً الجدول التالً:

 ( ٌوضح أحوال الكرة األرضٌة خالل االنقالبٌن الشتوي والصٌفًٔجدول)

 نصؾ الكرة الشمالً نصؾ الكرة الجنوبً

أشللعة الشللمس أقــللـرب  لللـى العمللودي علللى  -ٔ
 سطح األر .

 الفصل صٌؾ. -ٕ
 مرتفعة.درجة الحرارة  -ٖ
 النهار أطول من اللٌل.-ٗ
 ٕٗالنهللار فللوق الللدابرة القطبٌللة الجنوبٌللة -٘

 أشهر. ٙساعة لمدة 

أشعة الشمس أكثر مٌالًعن العمودي على  -ٔ
 سطح األر .

 الفصل شتاء. -ٕ
 درجة الحرارة منخفضة. -ٖ
 اللٌل أطول من النهار. -ٗ
 ٕٗاللٌللل فللوق الللدابرة القطبٌللة الشللمالٌة -٘

 أشهر. ٙساعة لمدة 
 

 -مما سبق ٌمكن استنتاج أن حرارة أشهر الشتاء منخفضة لسببٌن ربٌسٌٌن هما:

 -األر : سقوط أشعة الشمس على سطح األر  ومٌلها حد أقصى عن العمودي على سطح -ٔ

ألن األشعة المابلة تخترق مسافة أطول فً الجو  ال حرارة من األشعة العمودٌة نظرً فاألشعة المابلة أق

ؼازات العوالق الجوٌة و السحب واالمتصاص بفعل ىتتعر   لى الكثٌر من االنعكاس علمما ٌجعلها 

 ، كما أنها تنتشر على مساحة أكبر مما ٌقلل شدتها. الجو

 -طول اللٌل وقصر النهار: -ٕ

، واللٌل ٌعنً وقتاً أطول  الطاقة الحرارٌة من الشمسفالنهار القصٌر ٌعنً وجود فرصة أقل الكتساب 

 لفقدان الطاقة  لى الفضاء الخارجً بفعل  شعاع األر .



- 129 - 

 

 -االعتدال الربٌعً: -ثانٌاً:
 

بعد ٌوم االنقالب الشتوي مباشرًة تبدأ حركة الشمس تدرٌجٌاً نحو الشمال مقتربة من خط االستواء   

لشمالً وتنقص فً النصؾ الجنوبً وهكذا حتى تتعامد أشعتها تماماً فتزداد فترة  شراقها فً نصؾ الكرة ا

 ٕٔمن شهر مارس )االعتدال الربٌعً( فٌتساوى طول اللٌل والنهار ) ٕٔعلى خط االستواء حول ٌوم 

ساعة لكل منهما( لجمٌع األماكن على سطح الكرة األرضٌة وٌحدث االعتدال الربٌعً فً النصؾ الشمالً 

( ٌوضح أحوال الكرة األرضٌة ٕ) ، وفٌما ٌلً جدول االعتدال الخرٌفً فً النصؾ الجنوبًللكرة األرضٌة و

 خالل االعتدالٌن الربٌعً والخرٌفً.

 ( ٌوضح أحوال الكرة األرضٌة خالل االعتدال الربٌعً والخرٌفًٕجدول)

 نصؾ الكرة الشمالً نصؾ الكرة الجنوبً

 ربٌع ٌعقب فصل الشتاء. -ٔ
 الحرارة.اعتدال  -ٕ
 النهار متساوٌانوطول اللٌل  -ٖ
 ساعة(. ٕٔ)

 خرٌؾ ٌعقب فصل الصٌؾ. -ٔ
 اعتدال الحرارة. -ٕ
 طول اللٌل والنهار متساوٌان -ٖ
 ساعة(. ٕٔ)

 

 -االنقالب الصٌفً: ثالثاً:
 

بعد االعتدال الربٌعً تستمر حركة الشمس الظاهرٌة فً االتجاه نحو شمال خط االستواء تدرٌجٌاً   

وٌواصل مٌل أشعة الشمس فً الزٌادة فٌزداد طول النهار تدرٌجٌاً وٌنقص طول اللٌل بٌنما ٌحدث العكس 

درجة شماالً(  ٘,ٖٕفً نصؾ الكرة الجنوبً حتى تصبح أشعة الشمس عمودٌة تماماً على مدار السرطان )

لً وٌحدث الشتاء من شهر ٌونٌه )االنقالب الصٌفً( فٌحدث الصٌؾ فً نصؾ الكرة الشما ٕٔحول ٌوم 

فً نصؾ الكرة الجنوبً وتصبح أحوال الكرة األرضٌة خالل االنقالب الصٌفً كما هو مبٌن بالجدول رقم 

 ٕٔ( على أن ٌكون الوضع معكوساً لما هو علٌه خالل االنقالب الشتوي. وفً ٌوم االنقالب الصٌفً )ٔ)

هذا الٌوم بالنسبة لضماكن الواقعة بٌن خط ، وفً  ٌونٌه( ٌبلػ طول النهار أقصاه فً نصؾ الكره الشمالً

( ٌتصل الشفق المسابً بالشفق الصباحً وتسمى اللٌالً فً ˚ٙٙ  ′ٖٖ) ( وخط عر ˚7ٗ  ′ٖٓعر )

، وفً هذا الٌوم أٌضاً ال تؽرب الشمس بالنسبة لضماكن الواقعة  (white nightsهذه الحالة باللٌالً البٌضاء)

ساعة وتسمى  ٕٗفيكثر شماالً( وٌظل النهار لمدة  ˚ٙٙ  ′ٖٖ)خط عر  فً المنطقة المتجمدة الشمالٌة

( وفً نفس الوقت ال تشرق الشمس بالنسبة (Midnight sun هذه الظاهرة ظاهرة شمس منتصؾ اللٌل

 ٕٗفيكثر جنوباً( فٌسود اللٌل لمدة  ˚ٙٙ  ′ٖٖلضماكن الواقعة فً المنطقة المتجمدة الجنوبٌة)خط عر 

 ٌحدث أثناء االنقالب الشتوي. ، وعكس ذل  ساعة
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 -االعتدال الخرٌفً: -رابعاً:
 

بعد أن تتجاوز الشمس االنقالب الصٌفً تبدأ حركة الشمس الظاهرٌة فً االتجاه تدرٌجٌاً نحو   

من شهر سبتمبر )االعتدال الخرٌفً( فتتعامد  ٖٕالجنوب وٌتناقص مٌل أشعتها حتى ٌبلػ الصفر حول ٌوم 

االستواء وٌتساوى ثانًٌة طول اللٌل والنهار لجمٌع األماكن على سطح الكرة  أشعة الشمس على خط

( وتعرؾ على ٕ) األرضٌة، وٌحدث الخرٌؾ فً النصؾ الشمالً والربٌع فً النصؾ الجنوبً )راجع جدول

ل أحوال الكرة األرضٌة خالل األعتدالٌن علماً بان الوضع ٌجب أن ٌكون معكوساً لما هو علٌه خالل االعتدا

 الربٌعً(.

وتستمر حركة الشمس الظاهرٌة فً االتجاه نحو الجنوب وٌيخذ مٌل أشعتها على العمودي على سطح 

األر  فً النقصان فٌطول النهار وٌقصر اللٌل فً نصؾ الكرة الشمالً بٌنما ٌحدث العكس فً نصؾ 

حٌث االنقالب الشتوي من جدٌد فتتعامد أشعتها على  (˚7ٕ  7ٕ′ -) الكره الشمالً حتى ٌصل مٌل الشمس 

 ٌوم تقرٌباً. ٕ٘,ٖ٘ٙمدار الجدي وبذل  تكون قد اكتملت دورة األر  حول الشمس فً 

 

 بداٌات وأطوال الفصول األربعة
 م5ٕٓٔخالل العام المٌالدي 

 

  بداٌتـــــــــــه طولــــــــه

فصول 
 السنة

 

 ٌوم
 
 ساعة

 
 دقٌقة

  ٌــــــــوم
 ساعة

 
 دقٌقة

 الربٌـــــع ٘ٔ 5ٔ ارسـم ٕٓ الثالثــــاء 7ٗ ٕٔ 55
 الصٌـــؾ 7ٓ ٕٔ هــٌونٌ ٕٔ الخمٌـــس ٕ٘ 5ٔ 9ٕ
 الخرٌـــؾ ٗ٘ ٖٓ سبتمبر ٖٕ األحــــــد 7ٗ ٙٔ 9ٖ
 الشتـــــاء ٖٕ ٓٓ رـدٌسمب ٕٕ  السبــــت ٖٓ ٘ٗ 55

 .القاهرة المحلًا لتوقٌت طبقً  ه** التوقٌت الموضح عالٌ     
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سؤَح  

 الكىاكة
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 النظام الشمسً
 

ٌتيلؾ النظام الشمسً من الشمس األم ، تدور حولها فً مدارات مختلفة تسعة كواكب سٌارة مع 

 –الزهرة  –)عطارد  -والكواكب السٌارة التسع تبعاً لقربها من الشمس هً: .تابعاً  ٗٙٔتوابع لها ٌقرب من 

ألؾ من  ٓٓٔكما ٌحوم حولها أكثر من  .بلوتو( –نبتون – أورانوس – زحل – المشترى – المرٌخ  –األر  

الكوٌكبات الصؽرى التً ٌدور معظمها فً حزام الكوٌكبات بٌن المرٌخ والمشتري مع مالٌٌن من القطع 

ب ، والبع  واألحجار الكبٌرة والصؽٌرة التً ؼالباً ما ٌقتحم بعضها جو األر  فٌحترق فً شكل شها

اآلخر الذي لم ٌكتمل احتراقه ٌسقط على األر  نٌزكاً.هذا باإلضافة  لى مبات من المذنبات الدورٌة التابعة 

 ، أشهرها على اإلطالق مذنب هالً. لهذا النظام زابرة له من وقت آلخر معظمها من خلؾ كوكب نبتون

ٌشكل فً مجموعه كتلة ضخمة بالنسبة قد ٌتبادر  لً الذهن أن هذا العدد الهابل من هذه األجرام 

للشمس ، ولكن واقعها ٌعلن العكس. فهذا الجمع الهابل من األجرام ال ٌشكل فً كتلته  ال جزءاً ضبٌالً بل 

فقط من كتلة الشمس .وتختلؾ أفراد  ٗٔٓٓ,ٓوتافهاً بالنسبة لكتلة الشمس  ذ التزٌد مجموع كتلتها عن 

، وكذل  فً  بعضها البع  من حٌث الخواص الفٌزٌابٌة والحركٌةهذا النظام الشمسً بصورة عامة عن 

المسافة والحجم. وترتبط جمٌعها مع أمها الشمس برباط الجذب المشتر  حٌث تدور حولها فً مدارات 

أشبه ما تكون بالقطع المخروطً الناقص ) بٌضاوي تقرٌباً ( وأن حركتها فً هذا المدار من الؽرب  لى 

أفراد هذه األسرة حركة محورٌة بنفس هذا االتجاه ما عدا كوكبً الزهرة وأورانوس الشرق. كما تمارس 

وفٌما ٌلً جداول تضم أفراد األسرة الشمسٌة توضح مسافاتها من الشمس وخواصها الفٌزٌابٌة ، وما 

 ٌتعلق بحركتها المحورٌة والمدارٌة ومقدار كتلة كل منها فً المنظومة الشمسٌة.

آالؾ عالم وفلكً فً مؤتمر االتحاد  ٖأجتمع  مٕٙٓٓمن أؼسطس عام  فً الرابع والعشرون

الدولً للفلكٌٌن بالعاصمة التشٌكٌة براغ ، وفً هذا األجتماع  وافق علماء الفل  العالمٌٌن باإلجماع على 

تعدٌل اقترحته الهٌبة التنفٌذٌة لالتحاد الدولً للعلوم الفلكٌة ٌقضً بتصنٌؾ الكواكب لنوعٌن "كواكب 

 السٌكٌة" و"كواكب أقزام".ك

تم تعرٌؾ مصطلح كوكب بدقة على أنه جسم له شكل مستدٌر بسبب الجاذبٌة الخاصة به وله مدار ثابت 

أما الكوكب القزم فهو أٌضا جرم سماوي له شكل مستدٌر بسبب  .حول الشمس ال ٌتقاطع مع مدار آخر

الجاذبٌة الخاصة به ، ولكن مداره ٌتقاطع مع مدارات أخرى. أما األجرام الصؽٌرة التً تدور حول الشمس 

 من دون أن ٌكون لها جاذبٌة كبٌرة بما ٌكفً لتكون مستدٌرة ٌطلق علٌها جسٌمات النظام الشمسً.

 م ، وأطلق علٌه9ٖٓٔكً كالٌد تومباو عام ٌفإن كوكب بلوتو الذي اكتشفه الفلكً األمروبعد هذا التعدٌل 

   .االسم الذي ٌمثل  له الموتى والجحٌم عند اإلؼرٌق والرومان أسم بلوتو
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عاماً قضاها بلوتو بٌن أقرانه الثمانٌة لم ٌعد كوكبا كامل الصفة ، وبالتالً انضم  7٘بعد أكثر من  

الكواكب القزمة. ومن ثم أصبحت المجموعة الشمسٌة مكونة من ثمانٌة كواكب ولٌس بلوتو لمجموعة 

 تسعة هً:

 نبتون(– أورانوس – زحل – المشترى – المرٌخ  –األر   –الزهرة  –)عطارد  

 تعلل العلماء بعدة أسباب لهذا القرار أهمها ما ٌلً:

المجموعة الشمسٌة حتى أن حجمه أصؽر رن بباقً كواكب وحجم كوكب بلوتو شدٌد الصؽر  ذا ما ق   -ٔ

فً الحجم  اً من حجم قمرنا األرضً ، فلكً ٌكون تابعاً لمجموعة الكواكب السٌارة البد أن ٌكون قرٌب

 من أورانوس ونبتون.

من المعروؾ أن مدارات الكواكب شبه بٌضاوٌة وتمٌل لكونها دابرٌة أكثر، كما أنها ال تتقاطع مع  -ٕ

الشمس  عكس عقارب الساعة تبعاً لحركة الشمس وجاذبٌتها ، لكن هذه بعضها البع  وتدور حول 

الشروط تتنافى تماماً مع كوكب بلوتو فمداره بٌضاوي مابل لدرجة أنه ٌتقاطع مع مدار كوكب نبتون 

، كما أنه ٌدور حول الشمس عكس اتجاه باقً الكواكب ، األمر الذي دفع بع  العلماء للظن بينه 

 ثم انفصل عنه فً مرحلة ما. كان تابعاً لنبتون

 تنقسم كواكب المجموعة الشمسٌة لمجموعتٌن أساسٌتٌن المجموعة الصخرٌة وتضم  -ٖ

 - أورانوس – زحل -والمرٌخ( والمجموعة الؽازٌة وتضم )المشترى -األر   - الزهرة -)عطار

لكواكب ونبتون( أما بلوتو فمكونه األساسً من الجلٌد لذل  فهو ال ٌنتمً ألي مجموعة من ا

 المعروفة. 

شذوذه عن قانون بود وقانون بود عبارة عن متتالٌة هندسٌة توضح فرق المسافة التً ٌجب أن  -ٗ

تكون بٌن كل كوكب من كواكب المجموعة الشمسٌة واألر  بالوحدات الفلكٌة ، هذا القانون أثبت 

بق على بلوتو فقد صحته بعد اكتشاؾ حزام الكوٌكبات وكوكب أورانوس ، لكن هذا القانون لم ٌنط

جد شذوذ كبٌر فً بعد الكوكب عن الشمس ، أثر هذا الشذوذ على مستوى تواجده فً درجة  و 

والتً تسبح عندها  5ٔأما بلوتو فٌسبح عند درجة  9البروج ، فكل الكواكب تسبح عند درجة 

  .الكوٌكبات ال الكواكب

بقابه ضمن الكواكب ٌنزع السحر من ألن   البع  عن سعادتهم لنزع صفة كوكب عن بلوتو لقد عبر

فً حٌن أثار هذا األمر جدالً واسعاً فً الرأي العام العالمً وانقسموا ما بٌن مؤٌد  .النظام الشمسً

ومعار  ومحاٌد بسبب تيثٌر هذا على المناهج الدراسٌة وما تعلمه التالمٌذ طوال حٌاتهم وتربوا ونشيوا 

 علٌه.

لمراجع التً تحتوي على كل البٌانات والمعلومات عن هذه الكواكب هذا وقد ظهر أخٌرا العدٌد من ا

 )الطبعة الثالثة(. TheNewSolar Systemنذكر منها:ـ
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 الثوابت المدارٌة للكواكب السٌارة( بع  ٔجدول )
 

زاوٌة مٌل 
استواء 

الكوكب عن 
 المدار

     )درجـة( 
 

 
 

 
 الفترة المحورٌة

 

زاوٌة مٌل 
 مستوى

      المدار عن 
  دابرة 

       البروج 
 )درجـة(

 
 
 

الشذوذ 
 المركزي

 
معدل                                        

السرعة 
 المدارٌة
 )كم / ث(

 
 

 
 الزمن المـداري

 متوسط المسافة
 من الشمس

 
 
 
 بــالكواك

 
 وحدة
 فلكٌة

 
كم 

 )ملٌون(

 عطـارد 7,9٘ 9ٖ,ٓ ٌومــــاً    55 7,9ٗ ٕٙٓ,ٓ 7 ٌوماً    ٙ,5٘ ٔٓ,ٓ

 الـزهرة ٕ,5ٓٔ 7ٕ,ٓ ٌومــــاً  ٕٕ٘ ٖ٘ 7ٓٓ,ٓ ٗ,ٖ ٌوماً  ٔٓ,ٖٕٗ ٖٙ,77ٔ

ٕٖ,ٗ٘ 
- 

 ساعة9ٖ,ٖٕ
 ٌوماً  7ٕٖٔ,7ٕ

 صفر
٘,ٖٔٗ٘ 

ٓ,ٓٔ7 
ٓ,ٓ٘ٗ9 

ٕ9,5 
ٔ 

 سنـــــة   ٔ   
 اً ٌوم  7ٖٙ,ٖٗ٘

ٔ 
- 

ٔٗ9,ٙ 
- 

 األر 
 القمر

 المـرٌخ 7,9ٕٕ ٕ٘,ٔ ســنة 55,ٔ ٔ,ٕٗ 9ٖٓ,ٓ 5٘,ٔ ساعة  ٕٙ,ٕٗ 9ٔ,ٕ٘

 المشـتري ٖ,775 ٕ,٘ ســنة 5ٙ.ٔٔ ٔ.ٖٔ 5ٗٓ,ٓ ٖٔ,ٔ ساعة  9,5ٗ ٖٔ,ٖ

 زحـل 7ٕٗٔ ٗ٘,9 ســنة ٙٗ,9ٕ ٙ,9 ٙ٘ٓ,ٓ 9ٗ,ٕ ساعة ٖٕ,ٓٔ 7ٖ,ٕٙ

 اورانوس 57ٕٔ 9ٔ,9ٔ ســنة ٔٓ,5ٗ 5,ٙ 7ٗٓ,ٓ 77,ٓ ساعة  7,9ٔ 97,77

 نبتـون 97ٗٗ ٙٓ,ٖٓ ســنة5,ٗٙٔ ٗ,٘ 9ٓٓ,ٓ 77,ٔ ساعة  ٕ,9ٔ ٕٖ,5ٕ
 
 

 ( بع  الثوابت الفٌزٌابٌة للكواكب السٌارةٕجدول )
 

 
عدد 
 األقمار

 
 

ة ـــــسرع
 اإلفالت
 ) كم /ث (

 
 

ة ـــــجاذبٌ
 السطح

 ( ٕم/ث) 

 
 

 معدل الكثافة
 (ٖ) جم / سم

 

 
 لةــــــــالكت

 

) بداللة كتلة 
 األر  (

 ـــطرـــالق
 

 

 
 بــالكواك

بداللة 
 قطر
 األر 

 

 كــم

 عطـارد 575ٗ 5ٖ,ٓ ٘٘ٓ,ٓ ٖٗ,٘ 75,ٕ ٖ,ٗ ـ
 الزهـرة ٕٕٓٔٔ 9ٖ,ٓ 5ٔ,ٓ ٕٗ,٘ ٙ,5 ٗ,ٓٔ ـ
ٔ 
- 

ٔٔ,ٕ 
- 

9,75 
ٔ,ٕٙ 

٘,ٕ٘ 
ٖ,ٖٗ 

ٔ 
ٓ,ٕٓٔ 

ٔ 
ٓ,ٕ7 

ٕٔ7٘ٙ 
ٖٗ7ٕ 

 األر 
 القمر

 المرٌــخ 75ٙٙ ٖ٘,ٓ ٔٔ,ٓ 9ٗ,ٖ 7ٕ,ٖ ٘ ٕ
 المشـتري 95ٕٗٗٔ ٕ,ٔٔ 7,9ٖٔ ٖٖ,ٔ 55,ٕٕ ٙ,9٘ ٖٙ

 زحـل ٖٕٙ٘ٓٔ ٘,9 ٕ,9٘ 7,ٓ ٘ٓ,9 ٘,ٖ٘ ٓ٘
 أورانوس 5ٔٔٔ٘ ٗٓ ٘,ٗٔ ٖ,ٔ 7,77 ٖ,ٕٔ ٖٓ
 نبتــون 9ٕ٘5ٗ 9,ٖ ٔ,7ٔ 7ٙ,ٔ ٔٔ ٖ,ٖٕ 7ٔ
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 الكتلة فً المجموعة الشمسٌةتوزٌع ( ٖجدول )

 نسبة الكتلة الجرم السماوي

 الشمــس
 الكواكب السٌارة

 األقمــار
 المذنبــات

 الكوٌكبات الصؽٌرة
 الشهب والنٌاز 
 األتربة والؽازات

99,5×ٔٓ-ٕ 

ٔ,7×ٔٓ-ٗ 

ٗ×ٔٓ-٘ 

ٖ×ٔٓ-٘ 

ٖ×ٔٓ-7 

ٕ×ٔٓ-7 

ٔ×ٔٓ-7 

 الشمس: ٌالحظ أن الؽالبٌة العظمى للكتلة تتركز فً ملحوظة
 
 

 :لرار إلظائّ َٓائٍاً ٔذجرٌذِ يٍ نمة كٕكةٔفًٍا ٌهً خظائض تهٕذٕ انرً أدخ انى 
 

 نثهٕذٕ( بع  الثوابت المدارٌة ٗجدول )
 

زاوٌة مٌل 
استواء 

الكوكب عن 
 المدار

 )درجـة(
 

 
 
 

 الفترة المحورٌة
 

زاوٌة مٌل 
مستوى المدار 
عن دابرة 
       البروج 
 )درجـة(

 
 

الشذوذ 
 المركزي

 
معدل                                        

السرعة 
 المدارٌة
 )كم / ث(

 
 

 
 الزمن المـداري

 متوسط المسافة
 من الشمس

 
 
 
 بــالكوك
 

 
 وحدة
 فلكٌة

 
 كم

 )ملٌون( 

 بلـوتو ٘,9ٖٔ٘ ٖ٘,9ٖ ســنة ٘,5ٕٗ 7,ٗ 5ٕٗ,ٓ ٘ٔ,7ٔ ساعة  ٗ,ٙ ٖ٘,ٕٕٔ
 
 

 نثهٕذٕ( بع  الثوابت الفٌزٌابٌة ٘جدول )
 

 
عدد 
 األقمار

 

ة ـــــسرع
 اإلفالت
 ) كم /ث (

 

ة ـــــجاذبٌ
 السطح
 ( ٕ) م/ث

 
 معدل الكثافة
 (ٖ) جم / سم

 

 لةــــــــالكت
 

) بداللة كتلة 
 األر  (

 ـــطرـــالق
 

 

 
 بــالكوك

 بداللة قطر
 األر 

 

 كــم

 بلــوتو ٖٕٓٓ 5ٔ,ٓ ٕٓٓ,ٓ ٔ,ٔ ٗ,ٓ ٔ,ٔ ٔ
 
 

 -لمزٌد من المعلومات:
 (www.smsec.com).تعرؾ على الموسوعة االستكشافٌة للعلوم والتكنولوجٌا 

 ) عداد أ.د./ عبدالفتاح عبدالعال جالل(          
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 توارٌخ وأوقات رؤٌة
 م5ٕٓٔبع  الكواكب السٌارة فً عام 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 الكـوكـب
 ةـــــــوقت الرؤٌ

 اءً ــــــمس ات ـــــــــصباح

 .أكتوبـــــر  ٕٕ لى  فبراٌــــر ٕٓمن  دٌسمبـــر. ٖٔ  لى نوفمبــــر  ٔمن  ـرةـالـزهـ

 دٌسمبـــر. ٖٔ  ٌولٌـــو   لى 7ٕمن   ٌولٌـــو. 7ٕ  لىٌناٌــــر   ٔمن  المـــرٌخ

 .ماٌـــــو 9  لى  ٌناٌــــر ٔمن  المشـترى

 دٌسمبـــر. ٖٔ  دٌسمبـــر    لى  9من 

 .نوفمبــــر  ٖٔ   لىماٌـــــو  9من 

 

 .دٌسمبــــر ٙٔ  لىٌونٌــــه  7ٕ من .هٌونٌــــ 7ٕ   لى ٌناٌــــر  5من  ـلــــزح

 المجموعـــــة الشمسٌـــــة
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 اتـــتعرٌف

 ةـــومصطلحات فلكٌ
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 تعرٌفات ومصطلحات فلكٌة
 

 :(Astronomy)علم الفل  

علم ٌبحث فً كل ماٌتعلق بالكون ونشيته بعٌداً عن نطاق الؽالؾ الجوي األرضً باستخدام قلوانٌن 

فلوق الجامعٌلة الجامعٌة وملا مستوٌاتها  ىفً أعل والجٌولوجٌا والبٌولوجٌا الفٌزٌاء والكٌمٌاء والرٌاضٌات

 باستعمال أحدث التقنٌات العلمٌة .
 

 :((Archaeoastronomy المعماري)اآلثاري(علم الفل  

العلم الذي ٌحاول معرفة أثر علم الفل  علً الحٌاة والثقافة لدى القدماء عن طرٌق دراسة ملاتركوه 

 من آثار . 
 

 :rology)eo(Met رصاد الجوٌةعلم األ

وتعنى األرصاد الجوٌة بدرجلة الحلرارة  .ٌهتم بدراسة االحوال الجوٌة وتؽٌراتها المفاجبة والدورٌة

، والرطوبة ، واتجاه الرٌح وسرعتها ، وحالة السحب ونوعها ، وكمٌة المطر وأملاكن سلقوطها ، وفتلرات 

  سطوع الشمس ودرجته. وٌمكن للراصدٌن الجوٌٌن التنبؤ بحالة الطقس لعدة أٌام قادمة.
 

 :(Astrology) لتنجٌمعلم ا

لللذي ٌللربط  بلٌن األبللراج )الشللكل اللذي تتخللذه النجللوم نتٌجلة دورانهللا حللول اهلو علللم التنبللؤ الؽٌبلً  

 ةٌعتقلدون أن حٌلا بعل  النلاس وألن .نسان فً الحٌلاة ملن سلعادة وشلقاء ونجلاح وفشللالشمس( وحظ اإل

لذا ٌستؽل المنجم فراسته فً فهم الحالة النفسٌة للشخص اللذي  الفرد ومصٌره مرتبطان بالنجوم والكواكب

  لٌه لٌكون فرٌسة سهلة ٌمكنه اسؽالله. يٌلج
 

  (ly)وٌرمز لها بالرمز  (light year): لسنة الضوبٌةا

اي  والنجلوم الخلارجى كالمسلافة بلٌن األر  ءقٌاس المسافات فى الفضلالهً وحدة قٌاس تستخدم  

 التلً ٌقطعهلا الفل  البٌنجمً. وتعرؾ السنة الضوبٌة على أنها المسافة انها وحدة للطول تستخدم فً علم

 .الضوء فً سنة واحدة

السنه الضوبٌه تساوى حوالً فإن بالتالى ،  ثانٌة/كٌلومتر ألؾ ٖٓٓسرعة الضوء تبلػ وحٌث أن 

 .ملٌار كٌلومتر 9ٖٖ

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 :(Astronomical unit) وحدة فلكٌة

 9٘9757ٓٙٙٓٗٔملٌلون كلم تقرٌبلاً أو  ٓ٘ٔهً متوسط المسافة بٌن األر  والشلمس وتبللػ 

 كم .
 

 :(Parsec) الفرسخ الفلكً

وٌعلرؾ بينله المسلافة التلً ٌعملل فٌهلا ، هو وحدة قٌاس فلكٌة لمسافات األجلرام السلماوٌة البعٌلدة  

ٌقلال أن  سلنة ضلوبٌة. ٕٙ.ٖالجرم السماوي زاوٌة اختالؾ منظر قدرها ثانٌلة قوسلٌة واحلدة وهلو ٌعلادل 

( ، و)الثانٌلة القوسلٌة Parallaxمؤلفة من األحرؾ األولى لكلمتٌن هما )اختالؾ المنظر  parsecكلمة 

Second.) 
 

 

 لضر :  (Perihelion)والحضٌ   (Aphelion)األوج

األر   دارــلـن مأملٌلون كٌللومتر، وحٌلث  ٓ٘ٔتبعد األر  عن الشمس بمسافة متوسطة قلدرها 

وتحتل الشلمس  ، دارةــــولٌس على شكل دابرة كاملة االستحول الشمس على شكل قطع ناقص )بٌضاوي( 

فللإن المسللافة بللٌن األر  والشللمس تزٌللد وتللنقص عللن هللذه القٌمللة  لللذا بللؤرتً هللذا القطللع النللاقص  حللدى

تصبح األر  أقرب  من كل عام ٌناٌر األسبوع األول من شهرملٌون كٌلومتراً. ففً  ٕ,ٗ بمقدار المتوسطة

 تحتلهلا األر  ملٌون كٌلومتر، وتسلمى النقطلة التلً 7ٗٔتبلػ المسافة بٌنهما  ذ  ، الشمس ما ٌكون  لى

أمللا خللالل  .وٌتسللارع الكوكللب أثنللاء  قترابلله مللن نقطللة الحضللٌ  وبعللدها ٌبللدأ بالتبللاطؤ حٌنبللذ بالحضللٌ 

ملٌون  ٕ٘ٔالمسافة بٌنهما  ، وتبلػ الشمس عن ٌولٌه تكون األر  أبعد ما ٌكون األول من شهر األسبوع

 .ٌكونوتكون سرعة الكوكب فً هذه الحالة أقل ما  األوج فً نقطة كٌلومتر، وتكون األر  فً هذا الوضع

تكتسلبها األر  ملن  وٌترتب عللى اخلتالؾ المسلافة بلٌن الشلمس واألر  اخلتالؾ فلً كمٌلة الطاقلة التلً 

ذل  ملن توافلق الصٌؾ والشتاء. وٌتضح  ، ولكن لٌس لالختالؾ فً المسافة أثر فً حدوث فصلً الشمس

ٌنلاٌر(  األسلبوع األول ملن شلهرالشمس ـ مع أبرد أٌام السنة ) وقوع األر  فً الحضٌ  ـ أي قرٌبة من

  فً الوقت نفسه. وٌرجع ذل   لى أن العاملل فصل الصٌؾ الجنوبً  ، كذل  حدوث فً نصؾ الكرة الشمالً

 ، هو زاوٌة سقوط أشعة الشلمس،  درجات الحرارة على سطح األر  خالل فصول السنة الذي ٌتحكم فً

، التلً تسلقط  األشلعة ، التً تقطعها تل  األشلعة فلً الفضلاء حتلى تصلل  للى األر .  ذ أن ولٌس المسافة

المربع عن تل  التً تعطٌها األشلعة التلً  ، تعطً ضعؾ الطاقة على السنتٌمتر عمودٌة على سطح األر 

 . ᵒٖٓتسقط بزاوٌة قدرها 
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 (:Eclipseالكسوؾ والخسوؾ )

 .تتعلللللللق بثالثللللللة أجللللللرام هللللللً الشللللللمس والقمللللللر واألر  والخسللللللوؾ ظللللللاهرة الكسللللللوؾ 

  .واألر  تدور مع قمرها بفل  محدد حول الشمس ، فالقمر ٌدور حول األر  بفل  محدد

ولكن الذي ٌحدث أحٌاناً أن القمر ٌمّر من أمام الشمس فٌحجب ضوءها عنا وهذا ما ٌسمى بكسوؾ 

الكسوؾ الشمسً فً وضع االقتران أو االجتملاع أي أن حلدوث الكسلوؾ الشمسلً بشلٌر ٌحدث و .الشمس

 بقلللللللرب والدة الهلللللللالل الجدٌلللللللد وٌعتبلللللللر مركلللللللز الكسلللللللوؾ هلللللللو موعلللللللد ملللللللٌالد القملللللللر الجدٌلللللللد.

وتحجللب أشللعة وخسللوؾ القمللر ٌحللدث بسللبب وقللوع األر  بللٌن الشللمس والقمللر، فتحللول األر  بٌنهمللا 

 ر جرم معتم ٌستمد نوره من الشمس ، فإذا حاللت األر  بٌنهملا وقلعومعلوم أن القم ، الشمس عن القمر

ٌحدث الخسلوؾ القملري فلً وضلع التقابلل أي فلً منتصلؾ الشلهر القملري . وونرى القمر معتماً  الخسوؾ

 عندما ٌكون القمر بدراً.
 

 :(cosmos) الكــــون

 .هكونٌ قمار ومجرات وسدم وموادأالكون بكل مكوناته من نجوم وكواكب والمقصود 
 

  ( Ecliptic()الدابرة الكسوفٌة)أو دابرة البروج

مدار الشمس الظاهرى حول االر  وٌحدده مجموعة من الكوكبات الربٌسٌة التى ٌبللػ علددها هً   

 . ˚7ٕˊ  ٖٕبـ  ر كوكبة وٌمٌل على خط االستواء األٕٔ
  

 :(Equation of time)معادلة الوقت اوالزمن 

 .المستقٌم للشمس المتوسطة والمطلع المستقٌم للشمس الحقٌقٌةالفرق بٌن المطلع 
 

 :(Equinox point)نقطة اعتدال 

 ٕٓحلداهما االعتلدال الربٌعلى حللول  سللماوى ملع دابرةالبلروج فلى نقطتللٌن تقلاطع خلط االسلتواء الٌ

وٌبدأ فٌهما  تعامد الشمس على خط االستواءتٌهما وف .سبتمبر ٕٓخرى االعتدال الخرٌفى حول مارس واأل

 ٌبلدأ فلًالربٌلع أي أن  كل فً نصؾ من نصفً الكرة األرضلٌة الشلمالً والجنلوبً والخرٌؾ الربٌع فصال

ملن  الشلمس نفلس الوقلت. كلذل  تظهلر فٌهملافلً  الشلمالً النصؾ النصؾ الجنوبً بٌنما ٌبدأ الخرٌؾ فً

 لٌلومٌناالتجاهات الحقٌقٌة فٌمكن ٌومها رصد اتجاه الشرق بدقة وكذل  اتجاه الؽرب وٌتساوى فلً هلذٌن ا

القطلب  ، فإذا كانت ملثالً مظلملة فلً منطقة القطبٌن فً المناخٌة تماماً كما تبدأ التؽٌرات والنهار اللٌل طول

حٌلث أن النهلار ٌلدوم فلً منطقلة  الؽلروب و ن كانت مصبحة فإنها تبدأ فلً اإلشراق فينها تبدأ فً الشمالً

 القطب الستة أشهر الباقٌة.  القطبٌن ستة أشهر ومن ثم ٌسدل اللٌل على

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8
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لران باتجلاه  المكلان ملن سلنة  للى أخلرى تبقٌان فلً ذات النقطتٌن االعتدالٌتٌن ال  ن مواقع  ٌ ،  ذ تتؽ

نلت ج علن  الؽرب ببطء كبٌر، ٌعادل درجة واحدة لكل مابلة سلنة. وهلذه الحركلة التدرٌجٌلة لهلاتٌن النقطتلٌن تت

  .تؽٌر بسٌط فً اتجاه محور الدوران األرضً
 

 : )of the moon) Phasesوجه القمرأ

تختللؾ قٌملة المسلاحة المضلاءة ملن سلطح القملر خلالل دورانله حلول االر  تبعلاً الخلتالؾ زاوٌلة 

 ومن هنا تظهراوجه القمر. علٌه سقوط اشعة الشمس
 

 :(Lunar Mansion)منازل القمر 

 .كل مترلة لٌلة وسمٌت كذل  ظنا من القدماء بين القمر ٌبٌت فً،  منزلة 5ٕعددها
 

 :International astronomical union) )- (I.A.U.) االتحاد الدولى الفلكى

سلنوات وهلى الجهلة المسلبولة عالمٌلا علن تنظلٌم  ٖوتعقد جمعٌته العمومٌلة كلل 9ٔ9ٔانشا عام 

 فى العالم .  المؤتمرات الفلكٌة الهامة بهدؾ رفع مستوى علم الفل 
 

 :International Date Line خط التوقٌت الدولى–خط التارٌخ الدولى 

شرقا وؼربا وبذل  ٌزٌلد توقٌلت المنطقلة التلى  5ٓٔ من خطوط الطول الذى ٌبعد عن جرٌنتش خط

سلاعة ؼربلا وبلذل  ٌكلون هنلا  فلارق ٌلوم واحلد فلى ٕٔ ساعة شرقا وٌقل عنهلإٔ ٌمر بها عن جرٌنتش

 التارٌخ بٌن ؼرب هذا الخط وشرقه.

 

 :(the theory of the Big Bang) نظرٌة اإلنفجار العظٌم

النظرٌات التً حاولت تفسلٌر نشلية الكلون وتفتلر  أن الكلون نشلي فلً حاللة حلرارة وكثافلة  حدى 

 كبٌرتٌن مما أدي  لً الكون المتمدد كما هو الحال اآلن.
 

 : (Binary Star) نجوم مزدوجة

، نجمان متقاربان جداً ومرتبطان بتيثٌر الجاذبٌة ٌدوران حول بعضهما أو حول مركز كتلة مشلتر  

 هو ثنابً بصري أو طٌفً أو كسوفً . ومنها ما
 

 :(black holes) الثقوب السوداء

هً أجسام آفلة تزاٌدت شدة مجال جاذبٌتها حتى وصلت  لً درجة  نحباس الضوء بها فال ٌستطٌع 

 مؽادرتها.
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 : (Luminosity) اللمعان

 مقدار ما ٌرسله الجسم السماوي من طاقة.
 

 :(Sirius) الشعري الٌمانٌة

 نجم فً السماء وهو ثنابً بصري.ألمع 
 

 :(Celestial Sphere) كرة سماوٌة

 كرة وهمٌة مركزها الراصد ونصؾ قطرها ماال نهاٌة وقطباها نهاٌتا محور دوران األر 

واستوابها امتداد مستوى خط استواء الكرة األرضٌة و حداثٌاتها اإلستوابٌة هً المٌل والمطللع المسلتقٌم و 

أسٌة هً اإلرتفاع والزاوٌة السمتٌة و حلداثٌاتها البروجٌلة هلً خطلً الطلول والعلر   حداثٌاتها السمت ر

 السماوٌان.
 

 :(star cluster) حشد نجمً )عنقود نجمً(

مجموعللات نجمٌللة متقاربللة بللدرجات متفاوتللة فٌزٌابٌللاً ومتقاربللة فللً بعللدها عللن األر  وعمرهللا 

 وتركٌبها الكٌمٌابً وتماثلها.
 

 :Alignments  (Planetary) اصطفاؾ كوكبى

 خمللس كواكللب مللع الشللمس تاصللطفولقللد  ، وقللوع كللوكبٌن او اكثللر علللى خللط واحللد مللع الشللمس

 .م95ٕٔعام
 

 :(Planetarium) قبة سماوٌة

ٌتكون من جهاز اسقاط ربٌسى وبع  االجهزة المساعدة وبه ٌمكن عر  جمٌلع الظلواهر الفلكٌلة 

 كما تحدث فى الطبٌعة. 
 

 : (latitude and longitude ) خطوط الطول والعر 

 هذه الخطوط هً خطوط وهمٌه الؽر  منها تحدٌد الزمان والمكان على الكرة األرضٌة.

، منهلا  خطلاً )أو درجلة( 5ٓٔفخطوط العر  هً خطوط عرضٌة موازٌلة لخلط االسلتواء علددها  

 الصفر. ، على أن ٌكون خط االستواء هو خط خطاً جنوباً  9ٓخطاً شمال خط االستواء و 9ٓ

         خطلللاً  ٖٓٙدوران األر  مقسلللمة  للللى  أمللا خطلللوط الطلللول فهلللً خطلللوط طولٌللة موازٌلللة لمحلللور

 ؼرباً. خطاً  5ٓٔخطاً شرقا و 5ٓٔأو درجة منها 

وهلو ٌقابلل  ، تفق دولٌا على أن ٌكون خط الطول صفر هو الخط المار ببلدة جرٌنتش بلإنجلترااوقد 

خطلاً ملن خطلوط  ٘ٔط الهادي من الجهة المقابلة. و بهذا فلإن كلل درجة الواقع فً المحٌ 5ٓٔخط الطول 
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ساعة (. و بمعرفة خط الطول والعر  ٌمكلن تحدٌلد ٕٗ= º /ٔ٘ᵒٖٓٙ( الطول تمثل ساعة واحدة فقط ألن

 الزمان والمكان ألي موقع أو مكان على سطح الكرة األرضٌة.

 وبالنسبة لموقع مصر المتوسط:

شرق جرٌنتش بإنجلترا لذا نجد أن مصر تسلبق انجلتلرا بسلاعتٌن حٌلث أن ᵒ ٖٓفهً تقع على خط الطول  

 ساعة (. ٕ=  ٘ٔ/ ᵒٖٓمن خطوط الطول تمثل ساعة واحدة فٌكون )  ᵒ٘ٔكل 

 شمال خط االستواء.  ᵒ ٖٓوتقع علً خط عر  
 

 :(Ozone Layer) طبقة االوزون

لتصلللنع Oٕ  االكسلللجٌنطبقلللة فلللى ؼلللالؾ االر  الجلللوى ٌقلللوم ضلللوء الشلللمس بتللليٌن جزٌبلللات 

 Oٖ. االوزون

 

 :(Ozone Hole) ثقب االوزون

 نقص فى كمٌة اوزون الؽالؾ الجوى فى منطقة قرٌبة من فوق منطقة القطب الجنوبى.
 

 :(rainbow) قوس قزح

هو ظاهرة جوٌة تظهر فً الجو الممطر البارد المشبع ببخار الماء علً هٌبلة قلوس مضلًء مللون 

  - والنٌللللللً -واألزرق -واألخضللللر -واألصللللفر -والبرتقللللالً -السللللبعة )األحمللللربلللليلوان الطٌللللؾ الشمسللللً 

 والبنفسجً ( والسبب فً هذه الظاهرة هو انكسار ضوء الشمس من خالل قطرات الماء العالقة بالهواء.
 

   :(Aurora) الشفق القطبً

وذللل  بسللبب وهلو تللوهج طبقللات الجللو العلٌللا مللن الؽللالؾ الجلوي عنللد القطبللٌن الشللمالً والجنللوبً 

التقلللاء الجسلللٌمات المشلللحونة القادملللة ملللن الشلللمس بالمجلللال المؽناطٌسلللً األرضلللً حٌلللث تصلللل القطبٌلللة 

 المؽناطٌسٌة لضر  أقصاها.

و تظهر الطبقات الجوٌة بيلوان زاهٌة خالبة كينهلا سلتابر مضلٌبة وٌتؽٌلر للون الشلفق القطبلً ملن 

فللإن اإلبللر المؽناطٌسللٌة تضللطرب وتتلليثر أسللال  األصللفر  لللً األخضللر ثللم  لللً البنفسللجً و ذا زاد التللوهج 

 الهاتؾ وموجات الرادٌو والالسلكً.

 :(Fajr and Sunset) والؽروب الفجر 

 الفجر هو  ضاءة السماء فً األفق الشرقً قبل شروق الشمس.

 الؽروب هو  ضاءة السماء فً األفق الؽربً قبل ؼروب الشمس.

الشلمس فلً طبقلات الؽلالؾ الجلوي قبلل الشلروق أو و كالهما ٌحدث نتٌجة النكسار وتشتت ضلوء 

 بعد الؽروب.
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 :(Tides) المد والجزر

ارتفاع الماء فً المناطق التً ٌوجد فوقها القملر وانخفاضله فلً األملاكن األخلرى وٌصلل أعللى  هو

أو  ارتفاع للملد عنلدما ٌكلون القملر بلدراً أو محاقلاً وأقلل ارتفلاع للملد عنلدما ٌكلون القملر فلً التربٌلع األول

 الثانً.
 

 :N A S A Administration) space (National Aeronautics and اـناس

وكلان تموٌلهلا السلنوي م 9٘7ٔاالدارة القومٌة للمالحلة الجوٌلة والفضلاء االمرٌكٌلة تيسسلت علام 

 مسؤولة عن األبحاث المدنٌلةفهً  لتتولى مسبولٌة جمٌع برامج الفضاء االمرٌكٌة ملٌار دوالر ٙٔ بـٌقدر 

الرابلدة للوكلاالت األخلرى  الفضلاء والعسكرٌة الفضابٌة طوٌلة المدى. ووكالة ناسا معروفة على أنها وكالة

 .حول العالم بعد تفك  االتحاد السوفٌٌتً
 

 :(rocket) الصوارٌخ

الفضاء أو القمر الصناعً خارج الؽالؾ الجوي بعٌداً عن الجاذبٌة األرضٌة  هً وسٌلة لدفع سفٌنة

 ومنها ما هو ذو مرحلة واحدة ومنها ما هو متعدد المراحل.
 

 :(space ship) سفٌنة الفضاء

هً الكبسولة التً تحوي رواد الفضاء وأجهزتهم أو التً تحوي األجهزة فقط  ذا كانت ؼٌر ميهولة 

 فً قمة الصاروم.وهً تثبت ؼالباً 
 

 :(Satellites) األقمار الصناعٌة

وهً سفن فضاء ؼٌر ميهولة تدور حول األر  فً مدارات محددة ومنها ما ٌدور بسرعة األر  

فٌبدو وكينه ثابت فً مكانله فلوق منطقلة معٌنلة ومنهلا ملا ٌلدور أسلرع ملن األر  فٌبلدو متحركلاً بسلرعة 

 ٌا عاكسة علً جسم القمر الصناعً لٌسهل رصده من األر .ملحوظة من علً األر  و أحٌانا تثبت مرا
 

 :(tropical Station) المحطات المدارٌة

هً سفن فضلابٌة ميهوللة بلالرواد حٌلث ٌمكلنهم العلٌش والعملل بهلا لملدة طوٌللة وهلً تلدور حلول 

بهلا األر  فً مدارات خاصة وهً تكون مجهلزة السلتقبال مركبلة فضلابٌة ) المكلو  ( ملن األر  تللتحم 

 وتمدها بالمؤن واألجهزة والمعدات.
 

 :(space Shuttle) مكو  الفضاء

ٌشبه الطابرة بدرجة كبٌرة ولكنه ٌنطلق بمساعدة بع  الصوارٌخ لٌؤدي مهمته الفضابٌة ثم ٌعود 

مرة أخري كطابرة عادٌة وٌهبط علً األر  وهو ٌستخدم إلجراء التجلارب العلمٌلة التلً تجلري فلً حاللة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1
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بٌللة وأٌضللا ٌسللتخدم إلصللالح األقمللار الصللناعٌة ولتمللوٌن المحطللات المدارٌللة وكللان للوالٌللات انعللدام الجاذ

المتحلدة خمسللة أجٌللال هللً كولومبٌلا وتشللالٌنجر ودٌسللكفري وأطلللنطس و  نلدٌفور وانفجللر منهللا كولومبٌللا 

 وتشالٌنجر.
 

 :(Arabsat) عرب سات

 م .97ٗٔمؤسسة عربٌة لإلتصاالت الفضابٌة تيسست فى أبرٌل 
 

 :ٖ،ٕ،ٔعرب سات 

والثلانً فلً ، م 95٘ٔاألول أطللق فلى فبراٌلر  ،أقمار  تصال فضابٌة عربٌة لها نفس المواصلفات 

 م .99ٙٔوالثالث فً ٌونٌه ،  م95ٌ٘ٔونٌه 
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 الظىاهشالفلكُح
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 م5ٕٓٔالظواهرالفلكٌة فً عام 
 

 الظــــاهرة الفلكٌــــــــة الساعة التارٌخ

 ٌناٌــــــرشهـــــر 

 درجة ؼرباً. ٖٕكوكب عطارد فى أقصى استطاله له حول الشمس بزاوٌة  ٕٕ ٌناٌــر ٔ

 ألر .مداره حول ا حضٌ القمر فً  صفر ٌناٌــر ٕ

 هـ.9ٖٗٔبدر شهر ربٌع اآلخر  ٗٓ ٌناٌــر ٕ

 ثابتاً. أورانوس كوكبٌبدو  ٖٕ ٌناٌــر ٕ

 .الشمس  مدارها حول األر  فً حضٌ 5ٓ ٌناٌــر ٖ

 )استتار(.القمر عن مركز جنوباً  درجة 9,ٓ ٌبعد نجم قلب األسد ٓٔ ٌناٌــر ٘

 المشترى.كوكب  عن مركز جنوباً  درجة ٕ,ٓ ٌبعد المرٌخ كوكب ٙٓ ٌناٌــر 7

 هـ.9ٖٗٔلشهر ربٌع اآلخر  القمر فى التربٌع األخٌر صفر ٌناٌــر 9

 الزهره فً أقتران علوي مع الشمس. كوكب 9ٓ  ٌناٌــر 9

 بلوتو فً اقتران مع الشمس. كوكب ٕٔ ٌناٌــر 9

 .القمر عن مركز جنوباً ات درج ٗد ٌبع المشترىكوكب  5ٓ ٌناٌــر ٔٔ

 .القمر عن مركز جنوباً ات درج ٘د ٌبع المرٌخ كوكب ٕٔ ٌناٌــر ٔٔ

 )استتار(.القمر مركزعن  شماالً  درجة ٗ,ٓ ٌبعد فٌستا كوٌكب ٙٓ ٌناٌــر ٕٔ

 زحل. كوكب عن مركز جنوبا درجة ٙ,ٓ ٌبعد كوكب عطارد 9ٓ ٌناٌــر ٖٔ

 ألر .مداره حول ا وجأالقمر فً  ٗٓ ٌناٌــر ٘ٔ

 .القمر عن مركز جنوباً ات درج ٖد ٌبع زحل كوكب ٗٓ ٌناٌــر ٘ٔ

 .القمر عن مركز جنوباً ات درج ٖد ٌبعكوكب عطارد  9ٓ ٌناٌــر ٘ٔ

 هـ.9ٖٗٔلعام مٌالد شهر جمادى األولى  ٗٓ ٌناٌــر 7ٔ

 .القمر عن مركز شماالً  درجة ٙ,ٔ ٌبعد نبتون كوكب ٕٕ ٌناٌــر ٕٓ

 .القمر عن مركز شماالً ات درج ٘د ٌبع أورانوس كوكب ٖٓ ٌناٌــر ٕٗ

 هـ.9ٖٗٔلعام لشهر جمادى األولى  القمر فى التربٌع األول صفر ٌناٌــر ٕ٘

 )استتار(. القمر عن مركز جنوباً  ةدرج 7,ٌٓبعد  نجم الدبران ٖٔ ٌناٌــر 7ٕ

 ألر .مداره حول ا حضٌ القمر فً  ٕٔ ٌناٌــر ٖٓ

 .فً تقابل مع األر  والشمس ٌكب سٌروسكو ٘ٔ ٌناٌــر ٖٔ

 هـ.9ٖٗٔلعام بدر شهر جمادى األولى  ٘ٔ ٌناٌــر ٖٔ

 .المحلًالقاهرة ا لتوقٌت طبقً  ه** التوقٌت الموضح عالٌ
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 م5ٕٓٔعام  تابع الظواهرالفلكٌة فً
 

 خضٕف كهً نهمًر ـــــــ ٌناٌــر ٖٔ
 و2012يٍ ٌُاٌر  31األرتعاء انًٕافك 

، ـ ه9ٖٗٔ ىـــادى األولـــجموٌتفق توقٌت وسطه مع توقٌت بدر شهر 
     % تقرٌباً من سطح القمر.ٕٖٔحٌث ٌؽطً ظل األر  

شمال ) التً ٌظهر فٌها القمر عند حدوثه ومنها وٌمكن رؤٌته فً المناطق
أمرٌكا  –شمال وشرق قارة أفرٌقٌا  –أسترالٌا  –أسٌا  –وشرق قارة أوروبا 

القارة  –المحٌط االهندي  –المحٌط األطلسً  –المحٌط الهادي  –الشمالٌة 
 القارة القطبٌة الجنوبٌة(  –شمالٌةالقطبٌة ال

وسوؾ تستؽرق جمٌع مراحل الخسوؾ منذ بداٌته وحتى نهاٌته )شبه ظلً 
شبه ظلً( مدة قدرها خمس ساعات وسبع عشرة دقٌقة  –الكلً  –الجزبً  –

وأثنتا عشرة ثانٌة. وٌستؽرق الخسوؾ من بداٌة الخسوؾ الجزبً األول حتى 
 ثالث  الجزبً(  مدة قدرها –الكلً  –نهاٌة الخسوؾ الجزبً الثانً )الجزبً 
وأربعون ثانٌة. بٌنما ٌستؽرق الخسوؾ  ساعات واثنتٌن وعشرون دقٌقة وأربع

 الكلً من بداٌه وحتى نهاٌة ساعة واحدة وست عشرة دقٌقة وأربع ثوان.
 ٌمكن رؤٌته فً مصر(.ال)

 الخسوؾ للمناطق التً ٌرى فٌها:وفً ماٌلً بٌان شامل عن مراحل 

 

 الظاهـــــــــــرة
 حدوثهــــــاوقــت 

 ث : ق : س 

  ٖٔ:ٔ٘:ٕٔ                         شبه ظلً الخسوؾبداٌة 

  7ٕ:5ٗ:ٖٔ                         الجزبً الخسوؾبداٌة 

  7ٗ:ٔ٘:ٗٔ                         الكلً الخسوؾبداٌة 

 ٔ٘:9ٕ:٘ٔ                          الكلً الخسوؾنهاٌة 

                          الكلً الخسوؾذروة 

                          الجزبً الخسوؾنهاٌة 

ٔٙ:ٓ7:٘ٔ   

ٔ7:ٔٔ:ٔٔ 

  9ٕ:5ٓ:5ٔ                         شبه ظلً الخسوؾ نهاٌة
 

 شهـــــر فبراٌــــــر

 )استتار(.القمر عن مركز جنوباً واحدة  درجة  ٌبعد نجم قلب األسد ٕٔ فبراٌـر ٔ

 هـ.9ٖٗٔلعام لشهر جمادى األولى  القمر فى التربٌع األخٌر 5ٔ فبراٌـر 7

 .القمر عن مركز جنوباً ات درج ٗد ٌبع المشترىكوكب  ٕٕ فبراٌـر 7

 .القمر عن مركز جنوباً ات درج ٗد ٌبع المرٌخ كوكب 7ٓ فبراٌـر 9

 )استتار(. القمر عن مركز شماالً  ةدرج 9,ٌٓبعد ٌكب فٌستا كو ٘ٔ فبراٌـر 9

 نجم قلب العقرب. عن مركز شماالً ات درج ٘د ٌبع المرٌخ كوكب 7ٔ فبراٌـر ٓٔ

 ألر .مداره حول ا وجأالقمر فً  ٙٔ فبراٌـر ٔٔ

 .القمر عن مركز جنوباً تان درجد ٌبع زحل كوكب 7ٔ فبراٌـر ٔٔ

 .القاهرة المحلًا لتوقٌت طبقً  ه** التوقٌت الموضح عالٌ



- 152 - 

 

 م5ٕٓٔالظواهرالفلكٌة فً عام تابع 
 

 الظــــاهرة الفلكٌــــــــة الساعة التارٌخ

 جونو فً اقتران مع الشمس. كبٌكو ٖٔ فبراٌـر ٗٔ

 هـ.9ٖٗٔلعام مٌالد شهر جمادى اآلخرة  ٖٕ فبراٌـر ٘ٔ

 نهشًش كضٕف جزئً ــــــ فبراٌـر ٘ٔ
 .و2012يٍ فثراٌر  15انخًٍش انًٕافك 

 هـ.9ٖٗٔمع اقتران شهر جمادى اآلخرة لعام ٌتفق توقٌت وسطه و
 –المحٌط الهادئ  –الجزء الجنوبً من أمرٌكا الجنوبٌة  ) وٌمكن رؤٌته فً

 .القارة القطبٌة الجنوبٌة( – المحٌط األطلسً
 كامل % من ٓٙحوالً  ٌؽطً قرص القمرذروة الكسوؾ الجزبً  وعند

 .قرص الشمس
ثالث ساعات  وحتى نهاٌته منذ بداٌتهالكسوؾ الجزبً ستؽرق ٌوسوؾ 

 تقرٌباً. ن وخمسٌن دقٌقةٌواثن
ألنه  فً المنطقة العربٌةتة ٌمكن رؤٌال مصر وكذل  تة فً ٌمكن رؤٌال ) 

 .ٌحدث لٌالً(
 للمناطق التً ٌرى فٌها: وفً ماٌلً بٌان شامل عن مراحل الكسوؾ 

 

 الظاهـــــــــــرة
 وقــت حدوثهــــــا

 ث : ق : س    

      ٙٗ:٘٘:ٕٓ بداٌة الكسوؾ الجزبً                         

      9ٔ:ٔ٘:ٕٕ                          الجزبًذروة الكسوؾ 

 م.5ٕٔٓفبراٌر  ٙٔالجمعة             ٗٓ:7ٗ:ٓٓ نهاٌة الكسوؾ الجزبً
 

 كوكب عطارد فً أقتران علوي مع الشمس. ٗٔ فبراٌـر 7ٔ

 .القمر عن مركز شماالً ات درج ٘د ٌبع أورانوس كوكب ٓٔ فبراٌـر ٕٓ

 هـ.9ٖٗٔلعام لشهر جمادى اآلخرة  القمر فى التربٌع األول ٓٔ فبراٌـر ٖٕ

 )استتار(. القمر عن مركز جنوباً  ةدرج 7,ٌٓبعد  نجم الدبران ٕٓ فبراٌـر ٖٕ

 ألر .مداره حول ا حضٌ القمر فً  7ٔ فبراٌـر 7ٕ

 مـــــــارسشهـــــر 

 )استتار(.القمر عن مركز جنوباً  9,ٓ ٌبعد نجم قلب األسد 5ٓ ارسـم ٔ

 هـ.9ٖٗٔلعام بدر شهر جمادى اآلخرة  ٖٓ ارسـم ٕ

 نبتون فً اقتران مع الشمس. كوكب ٙٔ ارسـم ٗٓ

 الزهره. كوكب عن مركز شماالً  درجة ٗ,ٔ ٌبعدعطارد  كوكب ٕٓ ارسـم ٘

 .القمر عن مركز جنوباً  اتدرج ٗد ٌبع المشترى كوكب 9ٓ ارسـم 7

 ثابتاً. المشترى كوكبٌبدو  ٕٔ ارسـم 9

 هـ.9ٖٗٔلعام لشهر جمادى اآلخرة  القمر فى التربٌع األخٌر ٖٔ ارسـم 9

 .القمر عن مركز جنوباً  اتدرج ٗد ٌبع المرٌخ كوكب ٖٓ ارسـم ٓٔ

 .القمر عن مركز جنوباً تان درجد ٌبع زحل كوكب ٗٓ ارسـم ٔٔ

 .القاهرة المحلًا لتوقٌت طبقً  هالموضح عالٌ** التوقٌت 
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 الظــــاهرة الفلكٌــــــــة الساعة التارٌخ

 ألر .مداره حول ا وجأالقمر فً  ٔٔ ارسـم ٔٔ

 درجة شرقاً. 5ٔكوكب عطارد فى أقصى استطاله له حول الشمس بزاوٌة  7ٔ ارسـم ٘ٔ

 هـ.9ٖٗٔلعام مٌالد شهر رجــــب  ٘ٔ ارسـم 7ٔ

 الزهره. كوكب عن مركز شماالً  درجات ٗد ٌبعكوكب عطارد  ٖٓ ارسـم 5ٔ

 .القمر عن مركز شماالً  درجات 5د ٌبعكوكب عطارد  ٕٓ ارسـم 5ٔ

 .القمر عن مركز شماالً  درجات ٗد ٌبع الزهره كوكب ٕٔ ارسـم 5ٔ

 .القمر عن مركز شماالً  درجات ٘د ٌبع أورانوس كوكب 5ٔ ارسـم 9ٔ

 اإلعتدال الربٌعً. 5ٔ ارسـم ٕٓ

 ثابتاً.ٌكب سٌروس كوٌبدو  ٖٕ ارسـم ٕٓ

 ثابتاً.عطارد  كوكبٌبدو  9ٔ ارسـم ٕٕ

 )استتار(. القمر عن مركز جنوباً  ةدرج 9,ٌٓبعد  نجم الدبران ٔٓ ارسـم ٖٕ

 هـ.9ٖٗٔلعام  القمر فى التربٌع األول لشهر رجــــب 5ٔ ارسـم ٕٗ

 ألر .مداره حول ا حضٌ قمر فً ال 9ٔ ارسـم ٕٙ

 )استتار(. القمر عن مركز جنوباً واحدة  ةدرجٌبعد  نجم قلب األسد ٙٔ ارسـم 5ٕ

 هـ.9ٖٗٔلعام بدر شهر رجــــب  ٘ٔ ارسـم ٖٔ

 أبرٌـــــــلشهر 

 كوكب عطارد فى أقتران سفلً مع الشمس. ٕٓ لــأبرٌ ٔ

 زحل. كوكب عن مركز جنوباً  درجة ٖ,ٔ ٌبعد المرٌخ كوكب ٗٔ لــأبرٌ ٕ

 .القمر عن مركز جنوباً  اتدرج ٗد ٌبع المشترى كوكب ٙٔ لــأبرٌ ٖ

 .القمر مركزعن  جنوباً  درجة 9,ٔ ٌبعد زحل كوكب ٘ٔ لــأبرٌ 7

 .القمر عن مركز جنوباً  اتدرج ٖد ٌبع المرٌخ كوكب ٕٓ لــأبرٌ 7

 ألر .مداره حول ا وجأالقمر فً  5ٓ لــأبرٌ 5

 هـ.9ٖٗٔلعام  القمر فى التربٌع األخٌر لشهر رجــــب 9ٓ لــأبرٌ 5

 .القمر عن مركز شماالً  ةدرج 9,ٌٔبعد  نبتون كوكب ٔٓ لــأبرٌ ٖٔ

 ثابتاً.عطارد  كوكبٌبدو  ٙٓ لــأبرٌ ٗٔ

 .القمر عن مركز شماالً  اتدرج ٌٗبعد  عطارد كوكب ٔٔ لــأبرٌ ٗٔ

 هـ.9ٖٗٔلعام مٌالد شهر شعبان  ٗٓ لــأبرٌ ٙٔ

 .القمر عن مركز شماالً  اتدرج ٌ٘بعد  الزهره كوكب ٕٔ لــأبرٌ 7ٔ

 ثابتاً.زحل  كوكبٌبدو  ٗٓ لــأبرٌ 5ٔ

 أورانوس فً أقتران مع الشمس. كوكب ٙٔ لــأبرٌ 5ٔ

 )استتار(. القمر عن مركز جنوباً  ةدرج ٔ,ٌٔبعد  نجم الدبران 7ٓ لــأبرٌ 9ٔ

 ألر .مداره حول ا حضٌ القمر فً  7ٔ لــأبرٌ ٕٓ

 هـ.9ٖٗٔلعام  القمر فى التربٌع األول لشهر شعبان صفر لــأبرٌ ٖٕ

 ثابتاً. بلوتو    كوكبٌبدو  ٗٓ لــأبرٌ ٖٕ

 )استتار(. القمر عن مركز جنوباً   ةدرج ٕ,ٌٔبعد نجم قلب األسد  ٕٕ لــأبرٌ ٕٗ

 درجة ؼرباً. 7ٕاستطاله له حول الشمس بزاوٌة  كوكب عطارد فى أقصى ٕٓ لــأبرٌ 9ٕ

 هـ.9ٖٗٔلعام بدر شهر شعبان  ٖٓ لــأبرٌ ٖٓ

 .القاهرة المحلًا لتوقٌت طبقً  ه** التوقٌت الموضح عالٌ
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 .القاهرة المحلًا لتوقٌت طبقً  ه** التوقٌت الموضح عالٌ

 الظــــاهرة الفلكٌــــــــة الساعة التارٌخ

 .القمر عن مركز جنوباً  اتدرج ٗد ٌبع المشترى كوكب 9ٔ لــأبرٌ ٖٓ

 ــاٌـــــــوشهـــــر م
 نجم الدبران.عن مركز شماالً  درجات 7د ٌبع الزهره كوكب 9ٔ وــماٌ ٖ

 .القمر عن مركز جنوباً   ةدرج 7,ٔ ٌبعدزحل  كوكب ٕٕ وــماٌ ٗ
 ألر .مداره حول ا وجأالقمر فً  ٖٓ وــماٌ ٙ

 .القمر عن مركز جنوباً  اتدرج ٖد ٌبع  المرٌخ كوكب 9ٓ وــماٌ ٙ

 هـ.9ٖٗٔلعام   القمر فى التربٌع األخٌر لشهر شعبان ٗٓ وــماٌ 5

 ثابتاً. فٌستا كوٌكبٌبدو  ٕٔ وــماٌ 5

 .فً تقابل مع األر  والشمس المشترى كوكب ٖٓ وــماٌ 9

 القمر عن مركز شماالً تان درجد ٌبع  نبتون كوكب ٔٔ وــماٌ ٓٔ

 أورانوس. كوكب عن مركز جنوباً تان درجد ٌبععطارد  كوكب ٖٕ وــماٌ ٕٔ

 .القمر عن مركز شماالً  درجات ٘د ٌبع  أورانوس كوكب 7ٔ وــماٌ ٖٔ

 .القمر عن مركز شماالً   تاندرج د ٌبععطارد  كوكب 9ٔ وــماٌ ٖٔ

 هـ.9ٖٗٔلعام مٌالد شهر رمضـــان  ٗٔ وــماٌ ٘ٔ

 )استتار(. القمر عن مركز جنوباً  ةدرج ٕ,ٌٔبعد  نجم الدبران ٘ٔ وــماٌ ٙٔ

 .القمر عن مركز شماالً  درجات ٘د ٌبع الزهره  كوكب ٕٓ وــماٌ 7ٔ

 ألر .مداره حول ا حضٌ القمر فً  ٖٕ وــماٌ 7ٔ

 هـ.9ٖٗٔلعام القمر فى التربٌع األول لشهر رمضـــان  ٙٓ وــماٌ ٕٕ

 .القمر مركزعن  جنوباً  اتدرج ٗد ٌبع المشترى كوكب ٕٓ وــماٌ 7ٕ

 هـ.9ٖٗٔلعام بدر شهر رمضـــان  ٙٔ وــماٌ 9ٕ

 شهـــــر ٌونٌـــــــــه

 .القمر عن مركز جنوباً  درجة ٙ,ٔ ٌبعد زحل كوكب ٖٓ هــٌونٌ ٔ

 ألر .مداره حول ا وجأالقمر فً  9ٔ هــٌونٌ ٕ

 .القمر عن مركز جنوباً  اتدرج ٖد ٌبع المرٌخ كوكب ٗٔ هــٌونٌ ٖ

 كوكب عطارد فى أقتران علوي مع الشمس. ٗٓ هــٌونٌ ٙ

 .القمر عن مركز شماالً  تاندرج ٌبعد نبتون كوكب ٕٓ هــٌونٌ ٙ

 هـ.9ٖٗٔلعام القمر فى التربٌع األخٌر لشهر رمضـــان  ٕٔ هــٌونٌ ٙ

 نجم رأس التوأم المؤخر. عن مركز جنوباً  درجات ٘ ٌبعدالزهره  كوكب ٖٓ هــٌونٌ 9

 .القمر عن مركز شماالً درجات  ٘د ٌبعأورانوس  كوكب ٘ٓ هــٌونٌ ٓٔ

  هـ.9ٖٗٔلعام مٌالد شهر شوال  ٕٕ هــٌونٌ ٖٔ

 ألر .مداره حول ا حضٌ القمر فً  ٕٓ هــٌونٌ ٘ٔ

 .القمر عن مركز شماالً  تاندرجد ٌبعالزهره  كوكب ٘ٔ هــٌونٌ ٙٔ

 ثابتاً. نبتون كوكبٌبدو  ٗٔ هــٌونٌ 9ٔ

 .فً تقابل مع األر  والشمس فٌستا كوٌكب ٕٕ هــٌونٌ 9ٔ

 هـ.9ٖٗٔلعام القمر فى التربٌع األول لشهر شوال  ٖٔ هــٌونٌ ٕٓ

 اإلنقالب الصٌفً. ٕٔ هــٌونٌ ٕٔ

 .القمر عن مركز جنوباً  اتدرج ٗد ٌبع المشترى كوكب ٕٔ هــٌونٌ ٖٕ
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 الظــــاهرة الفلكٌــــــــة الساعة التارٌخ

 نجم رأس التوأم المؤخر. عن مركز جنوباً  درجات ٘ ٌبعدكوكب عطارد  5ٔ هــٌونٌ ٕ٘

 )استتار(. القمر عن مركز جنوباً  ةدرج ٖ,ٌٓبعد  فٌستا كوٌكب ٔٔ هــٌونٌ 7ٕ

 .األر  والشمس فً تقابل مع زحل كوكب ٘ٔ هــٌونٌ 7ٕ

 .القمر عن مركز جنوباً  ةدرج 5,ٌٔبعد  زحل كوكب ٙٓ هــٌونٌ 5ٕ

 هـ.9ٖٗٔلعام بدر شهر شوال  7ٓ هــٌونٌ 5ٕ

 ثابتاً. المرٌخ كوكبٌبدو  ٙٔ هــٌونٌ 5ٕ

 ألر .مداره حول ا وجأالقمر فً  ٘ٓ هــٌونٌ ٖٓ

 وشهـــــر ٌـــولٌـــــ
 .القمر عن مركز جنوباً  اتدرج ٘د ٌبع المرٌخ كوكب ٗٓ ـوٌولٌ ٔ

 القمر عن مركز شماالً  ةدرج اتدرج ٖد ٌبع نبتون كوكب ٕٓ ـوٌولٌ ٗ

 .هـ9ٖٗٔلعام لشهر شوال  القمر فى التربٌع األخٌر ٓٔ ـوٌولٌ ٙ

 الشمس.حول  امداره وجأفً  ألر ا 9ٔ ـوٌولٌ ٙ

 .القمر عن مركز شماالً  درجات ٘ ٌبعد أورانوس كوكب ٙٔ ـوٌولٌ 7

 نجم قلب األسد.عن مركز  شماالً  ةدرج ٔ,ٔ ٌبعد الزهره كوكب ٕٕ ـوٌولٌ 9

 )استتار(. القمر عن مركز جنوباً  ةدرج ٔ,ٌٔبعد  نجم الدبران ٕٔ ـوٌولٌ ٓٔ

 ثابتاً. المشترى كوكبٌبدو  ٙٓ ـوٌولٌ ٔٔ

 شرقاً.درجة  ٕٙكوكب عطارد فى أقصى استطاله له حول الشمس بزاوٌة  7ٓ ـوٌولٌ ٕٔ

 .فً تقابل مع األر  والشمس بلوتو ٕٔ ـوٌولٌ ٕٔ

 نهشًش كضٕف جزئً ــــــ ـوٌولٌ ٖٔ
 م5ٕٔٓمن ٌولٌو  ٖٔالجمعة الموافق 

 هـ.9ٖٗٔوٌتفق توقٌت وسطه مع اقتران شهر ذو القعدة لعام 
 .(الهنديالمحٌط  –المحٌط الهادئ  – استرالٌا جنوب) فً وٌمكن رؤٌته

 % من ٖٗحوالً  ٌؽطً قرص القمرذروة الكسوؾ الجزبً  وعند
 .قرص الشمس كامل

ت اوسوؾ ٌستؽرق الكسوؾ الجزبً منذ بداٌته وحتى نهاٌته ثالث ساع
 .تقرٌباً  دقٌقة وخمس وعشرٌن

 .(فً المنطقة العربٌةتة ٌمكن رؤٌال مصر وكذل  تة فً ٌمكن رؤٌال ) 
 للمناطق التً ٌرى فٌها: وفً ماٌلً بٌان شامل عن مراحل الكسوؾ

 

 الظاهـــــــــــرة
 وقــت حدوثهــــــا

 ث : ق : س    

      ٕٗ:5ٗ:ٖٓ بداٌة الكسوؾ الجزبً                         

      ٙٓ:ٔٓ:٘ٓ                          الجزبًذروة الكسوؾ 

             5ٗ:ٖٔ:ٙٓ نهاٌة الكسوؾ الجزبً
 

 ألر .مداره حول ا حضٌ القمر فً  ٓٔ ـوٌولٌ ٖٔ

 .القمر عن مركز جنوباً  تاندرجد ٌبعكوكب عطارد  صفر ـوٌولٌ ٘ٔ

 .القاهرة المحلًا لتوقٌت طبقً  ه** التوقٌت الموضح عالٌ
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 م5ٕٓٔتابع الظواهرالفلكٌة فً عام 
 

 .عن مركز القمر جنوباً  ةدرج ٙ,ٌٔبعد الزهره  كوكب ٙٓ ـوٌولٌ ٙٔ

 .هـ9ٖٗٔلعام القمر فى التربٌع األول لشهر ذو القعدة  ٕٕ ـوٌولٌ 9ٔ

 .القمر عن مركز جنوباً  اتدرج ٗد ٌبع المشترى كوكب ٕٓ ـوٌولٌ ٕٔ

 .القمر عن مركز جنوباً  تاندرجد ٌبع زحل كوكب 5ٓ ـوٌولٌ ٕ٘

 ثابتاً.كوكب عطارد ٌبدو  9ٓ ـوٌولٌ ٕ٘

 ..والشمسفً تقابل مع األر  المرٌخ  كوكب 7ٓ ـوٌولٌ 7ٕ

 ألر .مداره حول ا وجأالقمر فً  5ٓ ـوٌولٌ 7ٕ

 خضٕف كهً نهمًر ــــــ ـوٌولٌ 7ٕ
 .و2012ٌٕنٍٕ  22انجًعح انًٕافك 

 .ْـ1439ٌٔرفك ذٕلٍد ٔصطّ يع ذٕلٍد تذر شٓر ري انمعذج نعاو 

     % تقرٌباً من سطح القمر.ٔٙٔحٌث ٌؽطً ظل األر   

 )معظم فٌها القمر عند حدوثه ومنها وٌمكن رؤٌته فً المناطق التً ٌظهر
 الجزء الشرقً –قارة أفرٌقٌا  –أسترالٌا  –أسٌا معظم قارة  –قارة أوروبا 

 –المحٌط االهندي  –المحٌط األطلسً  –المحٌط الهادي  –جنوبٌة مرٌكا الأل
  .القارة القطبٌة الجنوبٌة(

وسوؾ تستؽرق جمٌع مراحل الخسوؾ منذ بداٌته وحتى نهاٌته )شبه 
عشرة  أربعساعات و ستشبه ظلً( مدة قدرها  –الكلً  –الجزبً  –ظلً 
. وٌستؽرق الخسوؾ من بداٌة الخسوؾ الجزبً األول حتى نهاٌة تقرٌباً  دقٌقة

 ٌنالجزبً(  مدة قدرها ساعت –الكلً  –الخسوؾ الجزبً الثانً )الجزبً 
دقٌقة. بٌنما ٌستؽرق الخسوؾ الكلً من بداٌه وحتى نهاٌة  عشرةواثنتً 

 دقٌقة. ثالث وأربعٌنساعة واحدة و
 .(فً المنطقة العربٌةتة مصر وكذل  ٌمكن رؤٌتة فً )ٌمكن رؤٌ

 الخسوؾ للمناطق التً ٌرى فٌها:وفً ماٌلً بٌان شامل عن مراحل 

 

 الظاهـــــــــــرة
 وقــت حدوثهــــــا

 ث : ق : س 

ٔ                       شبه ظلً الخسوؾبداٌة  9:ٔٗ:ٗ7  

ٕ                         الجزبً الخسوؾبداٌة  ٓ:ٕٗ:ٕ7  

  ٘ٔ:ٖٓ:ٕٔ                         الكلً الخسوؾبداٌة 

ٕ                          الكلً الخسوؾ ذروة ٕ:ٕٔ:ٗٗ 

                          الكلً الخسوؾ نهاٌة

                          الجزبً الخسوؾنهاٌة 

ٕٖ:ٖٔ:ٔٔ   

 .و2012ٌٕنٍٕ  22السبت       ٓٓ:9ٔ:ٓٓ

 .و2012ٌٕنٍٕ  22السبت      5ٖ:5ٕ:ٔٓ                         شبه ظلً الخسوؾ نهاٌة
 

 .القمر عن مركز جنوباً  درجات 7 ٌبعد المرٌخ كوكب صفر ـوٌولٌ 5ٕ

 )استتار(.القمر عن مركز شماالً  درجات ٖ ٌبعد نبتون كوكب 5ٓ ـوٌولٌ ٖٔ

 .القاهرة المحلًا لتوقٌت طبقً  ه** التوقٌت الموضح عالٌ
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 شهـــــر أؼسطــــــــس

 ثابتاً. فٌستا كوٌكبٌبدو  ٔٓ أؼسطس ٕ

 .القمر عن مركز شماالً  درجات ٘ ٌبعد أورانوس كوكب ٖٕ أؼسطس ٖ

 .هـ.9ٖٗٔلعام القمر فى التربٌع األخٌر لشهر ذو القعدة  ٕٓ أؼسطس ٗ

 .القمر عن مركز جنوباً  ةدرج ٕ,ٌٔبعد جونو  كبٌكو ٔٓ أؼسطس ٘

 )استتار(. القمر عن مركز جنوباً  ةدرج ٔ,ٌٔبعد  نجم الدبران ٕٔ أؼسطس ٙ 

 باالس فً أقتران مع الشمس. كوٌكب ٘ٔ أؼسطس 7

 ثابتاً. أورانوس كوكبٌبدو  ٖٕ أؼسطس 7

 فً أقتران سفلً مع الشمس. كوكب عطارد ٗٓ أؼسطس 9

 ألر .مداره حول ا حضٌ القمرفً  ٕٓ أؼسطس ٓٔ

 هـ.9ٖٗٔلعام مٌالد شهر ذو الحجة  ٕٔ أؼسطس ٔٔ

 نهشًش كضٕف جزئً ـــــــ أؼسطس ٔٔ
 م5ٕٔٓأؼسطس من  ٔٔالسبت الموافق 

 هـ.9ٖٗٔوٌتفق توقٌت وسطه مع اقتران شهر ذو الحجة لعام 
 –أسٌا شمال وؼرب قارة  –قارة أوروبا  )شمال وشرقوٌمكن رؤٌته فً 

  .(شمالٌةالقارة القطبٌة ال – المحٌط األطلسً –أمرٌكا الشمالٌة  شمال
% تقرٌباً من قرص الشمس عند ذروة الكسوؾ 7ٗوسوؾ ٌؽطً القمر

 الجزبً.
وسوؾ ٌستؽرق الكسوؾ الجزبً منذ بداٌته وحتى نهاٌته ثالث ساعات 

 .تقرٌباً  وثمانً وعشرون دقٌقة
 .(فً المنطقة العربٌةتة ٌمكن رؤٌال مصر وكذل  تة فً ٌمكن رؤٌال )

 للمناطق التً ٌرى فٌها: وفً ماٌلً بٌان شامل عن مراحل الكسوؾ
 

 الظاهـــــــــــرة
 حدوثهــــــاوقــت 

 ث : ق : س    

      ٘ٓ:ٕٓ:ٓٔ بداٌة الكسوؾ الجزبً                         

     ٘ٔ:ٙٗ:ٔٔ                          الجزبًذروة الكسوؾ ا

     9ٖ:ٖٓ:ٖٔ نهاٌة الكسوؾ الجزبً
 

 .القمر عن مركز جنوباً  اتدرج ٙد ٌبع الزهره كوكب ٙٔ أؼسطس ٗٔ

 .القمر عن مركز جنوباً  اتدرج ٘د ٌبع المشترى كوكب ٖٔ أؼسطس 7ٔ

 درجة شرقاً. ٙٗالزهره فى أقصى استطاله له حول الشمس بزاوٌة  كوكب 9ٔ أؼسطس 7ٔ

 .هـ.9ٖٗٔلعام القمر فى التربٌع األول لشهر ذي الحجة  ٓٔ أؼسطس 5ٔ

 ثابتاً.كوكب عطارد ٌبدو  ٗٔ أؼسطس 5ٔ

 .القمر عن مركز جنوبا درجتان  ٌبعد زحل كوكب ٕٔ أؼسطس ٕٔ

 ألر .مداره حول ا وجأالقمر فً  ٖٔ أؼسطس ٖٕ

 .القمر عن مركز جنوباً  اتدرج 7د ٌبع  المرٌخ كوكب 9ٔ أؼسطس ٖٕ

 هـ.9ٖٗٔلعام بدر شهر ذو الحجــة  ٗٔ أؼسطس ٕٙ

 .القاهرة المحلًا لتوقٌت طبقً  ه** التوقٌت الموضح عالٌ
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 درجة ؼرباً. 5ٔكوكب عطارد فى أقصى استطاله له حول الشمس بزاوٌة  ٖٕ أؼسطس ٕٙ

 .القمر عن مركز جنوبا درجتان  ٌبعد نبتون كوكب ٕٔ أؼسطس 7ٕ

 ثابتاً.  المرٌخ كوكبٌبدو  ٕٔ أؼسطس 5ٕ

 .القمر عن مركز شماالً  درجات ٘ ٌبعد أورانوس كوكب ٘ٓ أؼسطس ٖٔ

 سبتمبـــــــرـــر ـشهـ

 نجم السنبلة. عن مركز شماالً  ٗ,ٔد ٌبعالزهره  كوكب ٔٔ رـسبتمب ٕ

 )استتار(. القمر عن مركز جنوباً  ةدرج ٕ,ٌٔبعد  نجم الدبران ٗٓ سبتمبـر ٖ

 هـ.9ٖٗٔلعام القمرفى التربٌع األخٌر لشهر ذي الحجــة  ٘ٓ سبتمبـر ٖ

 نجم قلب األسد. عن مركز شماالً  واحدة ةدرجٌبعد  كوكب عطارد ٔٓ سبتمبـر ٙ

 ثابتاً. زحل كوكبٌبدو  ٕٔ سبتمبـر ٙ

 .تقابل مع األر  والشمس فً نبتون كوكب ٕٓ سبتمبـر 7

 ألر .مداره حول ا حضٌ القمرفً  ٖٓ سبتمبـر 5

 هـ.ٓٗٗٔلعام مٌالد شهر المحـــرم  ٕٓ سبتمبـر 9

 .القمر عن مركز جنوباً  اتدرج ٓٔد ٌبعالزهره  كوكب 5ٔ سبتمبـر ٕٔ

 .القمر عن مركز جنوباً  درجات ٗ ٌبعد المشترى كوكب ٗٓ سبتمبـر ٗٔ

 هـ.ٓٗٗٔلعام القمر فى التربٌع األول لشهر المحـــرم  ٔٓ سبتمبـر 7ٔ

 .القمر عن مركز جنوباً  درجتان ٌبعد زحل كوكب 5ٔ سبتمبـر 7ٔ

 ألر .مداره حول ا وجأالقمر فً  ٖٓ رـسبتمب ٕٓ

 .القمر عن مركز جنوباً  درجات ٘ ٌبعدالمرٌخ  كوكب 9ٓ سبتمبـر ٕٓ

 كوكب عطارد فى أقتران علوي مع الشمس. ٗٓ سبتمبـر ٕٔ

 الزهره فً أشد درجات لمعانه. كوكب ٕٔ سبتمبـر ٕٔ

 األعتدال الخرٌفً. ٗٓ سبتمبـر ٖٕ

 .القمر عن مركز شماالً  درجتان ٌبعد نبتون كوكب 5ٔ سبتمبـر ٖٕ

 هـ.ٓٗٗٔلعام بدر شهر المحرم  ٘ٓ سبتمبـر ٕ٘

 .القمر عن مركز شماالً  درجات ٘ ٌبعد أورانوس كوكب 9ٓ سبتمبـر 7ٕ

 ٌبدو بلوتو ثابتاً. 5ٔ سبتمبـر ٖٓ

 شهـــــر أكتوبـــــــــــر

 هـ.ٓٗٗٔلعام القمر فى التربٌع األخٌرلشهر المحرم  ٕٔ أكتوبـــر ٕ

 ثابتاً.الزهره  كوكب ٌبدو ٙٓ أكتوبـــر ٘

 نجم السنبلة. عن مركز شماالً  درجتان ٌبعدالزهره  كوكب ٕٓ أكتوبـــر ٘

 ألر .مداره حول ا حضٌ القمرفً  صفر أكتوبـــر ٙ

 فً اقتران مع الشمس. سٌروس كبٌكو ٕٔ أكتوبـــر 7

 هـ.ٓٗٗٔلعام مٌالد شهر صفر  ٙٓ أكتوبـــر 9

 .القمر عن مركز جنوباً   ةدرج ٌٖٔبعد  الزهره كوكب 7ٔ أكتوبـــر ٓٔ

 .القمر عن مركز جنوباً  درجات ٗ ٌبعد المشترى كوكب ٖٕ أكتوبـــر ٔٔ

 الزهره . كوكب عن مركز شماالً  درجات 7 ٌبعد  المرٌخ كوكب 7ٔ أكتوبـــر ٗٔ

 .القمر عن مركز جنوباً  ةدرج 5,ٔ ٌبعدكوكب زحل  ٘ٓ أكتوبـــر ٘ٔ

 هـ.ٓٗٗٔلعام القمر فى التربٌع األول لشهر صفر  ٕٓ أكتوبـــر ٙٔ

 .القاهرة المحلًا لتوقٌت طبقً  ه** التوقٌت الموضح عالٌ



- 159 - 

 

 م5ٕٓٔتابع الظواهرالفلكٌة فً عام 
 

 .القاهرة المحلًا لتوقٌت طبقً  ه* التوقٌت الموضح عالٌ

 ثابتاً. جونو كبٌكوٌبدو  ٕٓ أكتوبـــر ٙٔ

 ألر .مداره حول ا وجأالقمر فً  ٕٔ أكتوبـــر 7ٔ

 .القمر عن مركز جنوباً درجة  9,ٔ ٌبعد المرٌخ كوكب ٘ٔ أكتوبـــر 5ٔ

 .القمر عن مركز شماالً  درجات ٖ ٌبعد  نبتون كوكب صفر أكتوبـــر ٕٔ

 .تقابل مع األر  والشمس فً أورانوس كوكب ٖٓ أكتوبـــر ٕٗ

 .القمر عن مركز شماالً  درجات ٘ ٌبعد أورانوس كوكب ٘ٔ أكتوبـــر ٕٗ

 هـ.ٓٗٗٔلعام بدر شهر صفر  9ٔ أكتوبـــر ٕٗ

 فى أقتران سفلً مع الشمس. الزهره كوكب ٙٔ أكتوبـــر ٕٙ

 المشترى. كوكب عن مركز جنوباً  درجات ٖ ٌبعد كوكب عطارد ٙٓ أكتوبـــر ٖٓ

 هـ.ٓٗٗٔلعام القمر فى التربٌع األخٌر لشهر صفر  9ٔ أكتوبـــر ٖٔ

 ألر .مداره حول ا حضٌ القمرفً  ٕٕ أكتوبـــر ٖٔ

 نوفمبــــــــــرشهـــــر 

 . القمر عن مركز جنوباً  درجات  ٓٔ دٌبعالزهره  كوكب ٗٓ نوفمبـــر ٙ

 درجة شرقاً. ٖٕكوكب عطارد فى أقصى استطاله له حول الشمس بزاوٌة  7ٔ نوفمبـــر ٙ

 هـ.ٓٗٗٔلعام مٌالد شهر ربٌع األول  5ٔ نوفمبـــر 7

 نجم قلب العقرب. عن مركز شماالً  ةدرج 5,ٌٔبعد  كوكب عطارد 5ٓ نوفمبـــر 9

 .القمر عن مركز جنوباً  درجات 7 ٌبعد كوكب عطارد ٗٔ نوفمبـــر 9

 .القمر عن مركز جنوباً  ةدرج ٘,ٌٔبعد   زحل كوكب 5ٔ نوفمبـــر ٔٔ

 )استتار(. القمر عن مركز جنوباً  ةدرج 9,ٌٓبعد  بلوتو ٕٓ نوفمبـــر ٕٔ

 ثابتاً. كوكب الزهرة  ٌبدو ٘ٓ نوفمبـــر ٗٔ

 ألر .مداره حول ا وجأالقمر فً  5ٔ نوفمبـــر ٗٔ

 هـ.ٓٗٗٔلعام القمر فى التربٌع األول لشهر ربٌع األول  7ٔ نوفمبـــر ٘ٔ

 )استتار(. القمر عن مركز شماالً واحدة  ةدرجٌبعد المرٌخ  كوكب ٙٓ نوفمبـــر ٙٔ

 ثابتاً.كوكب عطارد   ٌبدو 7ٓ نوفمبـــر 7ٔ

 .القمر عن مركز شماالً  درجات ٖ ٌبعد نبتون كوكب 5ٓ نوفمبـــر 7ٔ

 .تقابل مع األر  والشمس جونو فً كبٌكو صفر نوفمبـــر 5ٔ

 .القمر عن مركز شماالً  درجات ٘ ٌبعد أورانوس كوكب ٕٕ نوفمبـــر ٕٓ

 هـ.ٓٗٗٔلعام بدرشهر ربٌع األول  5ٓ نوفمبـــر ٖٕ

 ثابتاً. نبتون كوكبٌبدو  ٓٔ نوفمبـــر ٕ٘

 فً اقتران مع الشمس. المشترى كوكب 9ٓ نوفمبـــر ٕٙ

 ألر .مداره حول ا حضٌ القمرفً  ٗٔ نوفمبـــر ٕٙ

 كوكب عطارد فى أقتران سفلً مع الشمس. ٔٔ نوفمبـــر 7ٕ

 هـ.ٓٗٗٔلعام القمر فى التربٌع األخٌرلشهر ربٌع األول  ٕٓ نوفمبـــر ٖٓ

 دٌسمبــــــــرشهـــــر 

 الزهره فً أشد درجات لمعانه. كوكب ٕٓ دٌسمبــر ٕ

 .القمر عن مركز جنوباً  درجات ٗ ٌبعدالزهره  كوكب ٕٔ دٌسمبــر ٖ

 .القمر عن مركز جنوباً  ةدرج 9,ٔكوكب عطارد ٌبعد  ٖٕ دٌسمبــر ٘

 ثابتاً.كوكب عطارد ٌبدو  ٕٕ دٌسمبــر ٙ
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 الظــــاهرة الفلكٌــــــــة الساعة التارٌخ

 هـ.ٓٗٗٔلعام مٌالد شهر ربٌع اآلخر  9ٓ دٌسمبــر 7

 نبتون. كوكب عن مركز شماالً  ةدرج ٗٓ,ٌٓبعد  المرٌخ كوكب 7ٔ دٌسمبــر 7

 )استتار(. القمر عن مركز جنوباً  ةدرج ٔ,ٌٔبعد كوكب زحل  7ٓ دٌسمبــر 9

 )استتار(. القمر عن مركز جنوباً  ةدرج 7,ٌٓبعد  بلوتو ٙٓ دٌسمبــر ٓٔ

 ألر .مداره حول ا وجأالقمر فً  ٗٔ دٌسمبــر ٕٔ

 .القمر عن مركز شماالً  ةدرج ٌٖبعد  نبتون كوكب ٙٔ دٌسمبــر ٗٔ

 .القمر عن مركز شماالً  درجات ٗ ٌبعد  المرٌخ كوكب ٔٓ دٌسمبــر ٘ٔ

 هـ.ٓٗٗٔلعام القمر فى التربٌع األول لشهر ربٌع اآلخر  ٗٔ دٌسمبــر ٘ٔ

 درجة ؼرباً. ٕٔكوكب عطارد فى أقصى استطاله له حول الشمس بزاوٌة  ٗٔ دٌسمبــر ٘ٔ

 .القمر عن مركز شماالً  ةدرج ٌ٘بعد  أورانوس كوكب ٙٓ دٌسمبــر 5ٔ

 نجم قلب العقرب. عن مركز شماالً  ةدرج ٌ٘بعد  المشترى كوكب ٗٓ دٌسمبــر ٕٓ

 نجم قلب العقرب. عن مركز شماالً  ةدرج ٌٙبعد كوكب عطارد  ٓٔ دٌسمبــر ٕٔ

 المشترى. كوكب عن مركز شماالً  ةدرج 9,ٌٓبعد كوكب عطارد  7ٔ دٌسمبــر ٕٔ

 األنقالب الشتوي. صفر دٌسمبــر ٕٕ

 هـ.ٓٗٗٔلعام بدرشهر ربٌع اآلخر  ٕٓ دٌسمبــر ٕٕ

 ألر .مداره حول ا حضٌ القمرفً  ٕٔ دٌسمبــر ٕٗ

 ثابتاً.جونو  كبٌكوٌبدو  ٘ٔ دٌسمبــر 7ٕ

 هـ.ٓٗٗٔلعام القمر فى التربٌع األخٌر لشهر ربٌع اآلخر  ٕٔ دٌسمبــر 9ٕ

 .القاهرة المحلًا لتوقٌت طبقً  ه** التوقٌت الموضح عالٌ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 161 - 

 

 والخسوفات القمرٌةالكسوفات الشمسٌة 
 ـهـ9ٖٔٗ ابط للتقوٌم الهجري لعامكضو

 

ٌمكن االستفادة من ظاهرتً الكسوؾ الشمسً والخسوؾ القمري للتيكد من بداٌات ونهاٌات 

األشهر القمرٌة أو الهجرٌة حٌث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول األر  وحركة األر  

حول الشمس.  ذ ٌحدث الكسوؾ الشمسً فً وضع االقتران أو االجتماع أي أن حدوث الكسوؾ الشمسً 

. كما ٌحدث الخسوؾ القمر الجدٌدٌر بقرب والدة الهالل الجدٌد وٌعتبر مركز الكسوؾ هو موعد مٌالد بش

 القمري فً وضع التقابل أي فً منتصؾ الشهر القمري عندما ٌكون القمر بدراً.

 -هـ:9ٖٗٔونورد فٌما ٌلً الكسوفات الشمسٌة والخسوفات القمرٌة خالل عام 
 

 

 خضٕف كهً نهمًر -ٔ

 و2012يٍ ٌُاٌر  31األرتعاء انًٕافك 

حٌث ٌؽطً ظل األر  ، ـ ه9ٖٗٔ ىـــادى األولـــجموٌتفق توقٌت وسطه مع توقٌت بدر شهر 

     % تقرٌباً من سطح القمر.ٕٖٔ

 –أسٌا  –شمال وشرق قارة أوروبا ) وٌمكن رؤٌته فً المناطق التً ٌظهر فٌها القمر عند حدوثه ومنها

المحٌط  –المحٌط األطلسً  –المحٌط الهادي  –أمرٌكا الشمالٌة  –شمال وشرق قارة أفرٌقٌا  –أسترالٌا 

 القارة القطبٌة الجنوبٌة(  –شمالٌةالقارة القطبٌة ال –االهندي 

شبه  –الكلً  –الجزبً  –وسوؾ تستؽرق جمٌع مراحل الخسوؾ منذ بداٌته وحتى نهاٌته )شبه ظلً 

ظلً( مدة قدرها خمس ساعات وسبع عشرة دقٌقة وأثنتا عشرة ثانٌة. وٌستؽرق الخسوؾ من بداٌة 

 الجزبً(  مدة قدرها ثالث –الكلً  –الخسوؾ الجزبً األول حتى نهاٌة الخسوؾ الجزبً الثانً )الجزبً 

من بداٌه وحتى نهاٌة وأربعون ثانٌة. بٌنما ٌستؽرق الخسوؾ الكلً  ساعات واثنتٌن وعشرون دقٌقة وأربع

 ساعة واحدة وست عشرة دقٌقة وأربع ثوان.

 ٌمكن رؤٌته فً مصر(.ال)
 

 نهشًش كضٕف جزئً -ٕ

 و2012يٍ فثراٌر  15انخًٍش انًٕافك 

 هـ.9ٌٖٗٔتفق توقٌت وسطه مع اقتران شهر جمادى اآلخرة لعام و

القارة  – المحٌط األطلسً –المحٌط الهادئ  –الجزء الجنوبً من أمرٌكا الجنوبٌة  ) وٌمكن رؤٌته فً

 .القطبٌة الجنوبٌة(

 .قرص الشمس كامل % من ٓٙحوالً  ٌؽطً قرص القمرذروة الكسوؾ الجزبً  وعند

 .تقرٌباً  ن وخمسٌن دقٌقةٌثالث ساعات واثن منذ بداٌته وحتى نهاٌتهالكسوؾ الجزبً ستؽرق ٌوسوؾ 
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 .ألنه ٌحدث لٌالً( فً المنطقة العربٌةتة رؤٌٌمكن ال مصر وكذل  تة فً ٌمكن رؤٌال ) 

 نهشًش كضٕف جزئً -ٖ

 م5ٕٔٓمن ٌولٌو  ٖٔالجمعة الموافق 

 هـ.9ٖٗٔوٌتفق توقٌت وسطه مع اقتران شهر ذو القعدة لعام 

 .(الهنديالمحٌط ا –المحٌط الهادئ  –استرالٌا جنوب) فً وٌمكن رؤٌته

 .قرص الشمس كامل % من ٖٗحوالً  ٌؽطً قرص القمرذروة الكسوؾ الجزبً  وعند

 .تقرٌباً  دقٌقة وخمس وعشرٌنت اوسوؾ ٌستؽرق الكسوؾ الجزبً منذ بداٌته وحتى نهاٌته ثالث ساع

 .(فً المنطقة العربٌةتة ٌمكن رؤٌال مصر وكذل  تة فً ٌمكن رؤٌال ) 
 

 خضٕف كهً نهمًر -ٗ

 .و2012ٌٕنٍٕ  22انجًعح انًٕافك 

 .ْـ1439ذٕلٍد تذر شٓر ري انمعذج نعاو ٌٔرفك ذٕلٍد ٔصطّ يع 

     % تقرٌباً من سطح القمر.ٔٙٔحٌث ٌؽطً ظل األر   

معظم قارة  –قارة أوروبا  )معظم وٌمكن رؤٌته فً المناطق التً ٌظهر فٌها القمر عند حدوثه ومنها

 –المحٌط األطلسً  –المحٌط الهادي  –جنوبٌة مرٌكا الأل الجزء الشرقً –قارة أفرٌقٌا  –أسترالٌا  –أسٌا 

  .القارة القطبٌة الجنوبٌة( –المحٌط االهندي 

شبه  –الكلً  –الجزبً  –وسوؾ تستؽرق جمٌع مراحل الخسوؾ منذ بداٌته وحتى نهاٌته )شبه ظلً 

. وٌستؽرق الخسوؾ من بداٌة الخسوؾ الجزبً تقرٌباً  عشرة دقٌقة أربعساعات و ستظلً( مدة قدرها 

 عشرةواثنتً  ٌنالجزبً(  مدة قدرها ساعت –الكلً  –األول حتى نهاٌة الخسوؾ الجزبً الثانً )الجزبً 

 دقٌقة. ثالث وأربعٌندقٌقة. بٌنما ٌستؽرق الخسوؾ الكلً من بداٌه وحتى نهاٌة ساعة واحدة و

 .(فً المنطقة العربٌةتة ٌمكن رؤٌل مصر وكذل  تة فً )ٌمكن رؤٌ
 

 نهشًش كضٕف جزئً -5

 م5ٕٔٓمن أؼسطس  ٔٔالسبت الموافق 

 هـ.9ٖٗٔوٌتفق توقٌت وسطه مع اقتران شهر ذو الحجة لعام 

 –أمرٌكا الشمالٌة  شمال –أسٌا شمال وؼرب قارة  –قارة أوروبا  )شمال وشرقوٌمكن رؤٌته فً 

  .(شمالٌةالقارة القطبٌة ال – المحٌط األطلسً

 % تقرٌباً من قرص الشمس عند ذروة الكسوؾ الجزبً.7ٗوسوؾ ٌؽطً القمر  

 .تقرٌباً  وسوؾ ٌستؽرق الكسوؾ الجزبً منذ بداٌته وحتى نهاٌته ثالث ساعات وثمانً وعشرون دقٌقة

 .(فً المنطقة العربٌةتة ٌمكن رؤٌال مصر وكذل  تة فً ٌمكن رؤٌال )
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 للقمرالكلً  خسوؾمسارال

 (م5ٕٔٓ ٌناٌــــر ٖٔالموافق  ألربعــــاءا)
) 
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 للقمرشبه ظلً  خسوؾمسارال

 (م 7ٕٔٓ فبراٌـــــر ٔٔالموافق  لسبــــتا)

9 

 ســللشم الجزبً وؾ ــار الكســمس
 م(5ٕٔٓفبراٌـــــر ٘ٔ الموافقالخمٌـــس )
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 ســللشمالجزبً وؾ ــار الكســمس  
 م(5ٌٕٔٓولٌـــــو  ٖٔ الموافقالجمعـــــة )
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 للقمرالكلً  خسوؾمسارال

 (م5ٕٔٓ ٌولٌــــو 7ٕ افقالمو لجمعــــةا)
) 
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 ســللشمالجزبً وؾ ــار الكســمس

 م(5ٕٔٓأؼسطــــس  ٔٔ الموافقالسبــــت )
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 الفلكي األطلس
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 (ٕٔرقم )
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