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تقديم
يعمــل المعهــد القومــي للبحــوث الفلكيــة والجيوفيزيقيــة منـــذ إنشــائـــه فــي عــام 1893م علــى 
تقديم الخدمـــات للمجتمع من خــــال التطبيقــــات العمليــــة في المجــــاالت العلمية التي يضطلع 
بهــا المعهــد، ومــن هــذه المجــاالت عمــل الحســابات الفلكيــة لتحديــد مواقيــت الصــاة وبدايــــات 

الشــهور العربية ومواقيــــت الصــــوم والموأســم الدينية والحـــج.
ــادي  ــام المي ــق العـ ــام الهجــري 1441هـــ الموافـ ــل الفلكــي للع ــدم الدلي ــه ليســعدني أن أق وإن
2020/2019م، ويشــتمل الدليــل علــى منظــر الســماء لــكل يــوم مــن أيــام اســتطاع رؤيــة 
هــال األشــهر الهجريــة، موضحــًا عليهــا موقــع الهــال بالنســبة للشــمس والكواكــب األخــرى. 
التــي قــد تظهــر فــي هــذا اليــوم مــن الشــهر عنــد غــروب الشــمس. ويتضمــن الدليــل الفلكــي، 
باإلضافــة إلــى ذلــك، بيانــات عــن اتجاهــات القبلــة فــي دول العالــم، ونبــذة مختصــرة عــن 
مواقيــت الصــاة، وشــرح لفصــول الســنة األربعــة والنظــام الشمســي كمــا يتضمــن أيضــًا معجمــًا 
فلكيــًا يشــرح معنــى بعــض المصطلحــات الفلكيــة باختصــار وكذلــك بيانــات عــن بعــض الظواهــر 
ــات  ــخ وأوق ــة وتواري ــران الكواكــب والكســوفات الشمســية والخســوفات القمري ــل اقت ــة مث الفلكي

رؤيــة الكواكــب ..الــخ.
واألمــل كبيــر فــي أن يحظــى الدليــل الفلكــي للعــام الهجري1441هـــ  باهتمــام الجمهــور وهــواة 
الفلــك و أن يســاعد علــى نشــر الوعــي العلمــي فــي أحــد المجــاالت الهامــة المرتبطــة بمناحــي 

الحيــاة المختلفــة.
وال يفوتنــي ونحــن بصــدد إصــدار هــذا العــدد مــن الدليــل الفلكــي للعــام الهجري1441هـــ  أن 
نذكــر بــكل العرفــان والتقديــر الراحــل األســتاذ الدكتــور عبدالفتــاح عبدالعــال جــال رئيــس 
المعهــد الســابق وصاحــب فكــرة هــذا الدليــل والمشــرف علــى إصــداره لســنوات عديــدة فندعــوا 

ــه.  ــه وأن يســكنه فســيح جنات هللا أن يتغمــده بواســع رحمت
وباهلل التوفيــــــــق،،،،،،،

رئيــــس
املعهد القومي للبحوث
 الفلكية واجليوفيزيقية

أ.د./ جاد حممد القاضي
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رؤية األهلة وحساب التقويم الهجري

أ.د./ عبد الفتاح عبد العال جال
)رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية األسبق(

دأب المعهــد القومــي للبحــوث الفلكيــة والجيوفيزيقيــة )مرصــد حلــوان ســابقًا( منــذ إنشــائه فــي عــام 1839م 
علــى خدمــة المجتمــع المصــري فــي بعــض األمــور التــي تتعلــق بحياتــه المعيشــية ومعتقداتــه الدينيــة، 
باإلضافــة إلــى نشــر الوعــي الثقافــي فــي المجــاالت الفلكيــة التــي تقــع فــي إطــار التخّصصــات العلميــة 
للمعهــد، مثــل أرصــاد الشــمس والكواكــب وأقمارهــا والســدم والمجــرات والمذنبــات واألقمــار الصناعيــة واألجرام 
الســماوية األخــرى بصفــة عامــة، وخــال األعــوام المائــة الســابقة، شــارك المعهــد منــذ إنشــائه كبيــت 
ــل الكســوفات الشمســية  ــة؛ مث ــات للرصــد الفلكــي فــي تتبــع الظواهــر الفلكي ــه مــن تكنولوجي خبــرة بمــا لدي
والخســوفات القمريــة وعبــور كوكبــي عطــارد والزهــرة أمــام قــرَص الشــمس، وتعريــف الجمهــور بحقيقــة هــذه 
الظواهــر بعيــًدا عــن الشــعوذة والدجــل وبعــض المعتقــدات التاريخيــة الخطــأ، وللمعهــد إنجــازات خالــدة فــي 
هــذه المجــاالت؛ منهــا: رصــد مذنــب هالــي فــي عامــي 1910 و1986م، ورصــد كوكــب بلوتــو فــي عــام 
ــا  ــي الطــرف القصــّي لمجموعتن ــع ف ــذي يق 1930م كإســهام مــن المعهــد فــي استكشــاف هــذا الكوكــب ال
الشمســية، وكذلــك رصــد الكســوف الكلــي للشــمس بمدينــة الخرطــوم بالســودان فــي عــام 1952م، وكذلــك 
الكســوف الكلــي للشــمس فــي عــام 2006م مــن مدينــة الســلوم بجمهوريــة مصــر العربيــة مــع نخبــة مــن 
علمــاء العالــم البارزيــن، حيــث جــرى تصويــر الهالــة الشمســية باتســاع يزيــد عشــرة أضعــاف عــن االتســاع 

المســجل فــي عــام1952م.

صورة الهالة الشمسية والطيف الشمسي للكسوف الكلي 1952م بالخرطوم

صورة الخاتم الماسي والهالة الشمسية للكسوف الكلي 2006م بالسلوم
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وتأتــي رؤيــة الهــال الجديــد كأســاس لحســاب وتحديــد بدايــات الشــهور الهجريــة فــي مقدمة المهــام الخدمية 
للمعهــد، حيــث يقــوم المعهــد بإجــراء الحســابات الفلكيــة الازمــة لتحديــد إمكانيــة رؤيــة الهــال الجديــد بعــد 

غــروب شــمس يــوم 29 مــن كل شــهر هجــري ) يــوم الرؤيــة(، فلقــد جــاء فــي الحديــث النبــوي الشــريف:
) الشهر تسع وعشرون ليلة، فا تصوموا حتى تروه، فإن ُغمَّ عليكم فأكملوا العدة ثاثين يومًا(. 

وفي حديث غيره: ) ال تصوموا حتى تروا الهال، وال تفطروا حتى تروه، فإن ُغمَّ عليكم فاقدروا له(.
وفي حديث آخر: ) صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن ُغمَّ عليكم فاقدروا له(.

هــذه الحســابات تتطلــب إثبــات وقائــع فلكيــة معينــة، للتأكــد مــن والدة الهــال الجديــد، مــن هــذه   
العوامــل حســاب وقــت االقتــران بيــن الشــمس والقمــر واألرض، بمعنــى اجتمــاع الشــمس والقمــر فــي اتجــاه 
واحــد بالنســبة إلــى األرض، ويكــون القمــر محاقــًا فــي هــذا الوضــع بطبيعــة الحــال. لذلــك، يصعــب تحديــد 
ــرة ـــــ بواســطة الحســاب الفلكــي. ــة كبي ــة، ولكــن يمكــن تحديدهــا ـــــ وبدق ــران باألرصــاد العملي ــة االقت حال

إن رؤيــة الهــال الجديــد مــن أصعــب األرصــاد الفلكيــة قاطبــة، فالهــال الجديــد يولــد بعــد فتــرة مــن حــدوث 
االقتــران، تتــراوح بيــن 6 و16 ســاعة، وبذلــك يكــون موضعــه علــى صفحــة الســماء بالقــرب مــن قــرص 
الشــمس، وقــد تطمســه الشــمس كمــا تطمــس النجــوم نهــارًا، وتســتحيل رؤيتــه فــي هــذه الحالــة، ولكــن 
علينــا أن ننتظــر حتــى تغــرب الشــمس ونبحــث عــن الهــال الجديــد، إذا كان موجــوًدا لفتــرة زمنيــة كافيــة 
لتتبعــه ورصــده قبــل غروبــه، ومــن هنــا تأتــي أهميــة الحســاب الفلكــي لاســتعداد لعمليــة الرؤيــة، حيــث يتــم 
حســاب فتــرة بقــاء الهــال أو مكثــه علــى صفحــة الســماء بعــد غــروب شــمس يــوم 29 مــن الشــهر الســابق 
)يــوم الرؤيــة( وكذلــك اإلحداثيــات الفلكيــة لموقــع الهــال الجديــد بالنســبة إلــى قــرص الشــمس حتــى يركــز 
المشــاهد فقــط علــى الناحيــة التــي يتوقــع ظهــور الهــال فيهــا بالنســبة إلــى قــرص الشــمس أثنــاء الغــروب؛ 

وبذلــك ال يضيــع الوقــت ســدى فــي البحــث عــن الهــال فــي اتجاهــات خطــأ.
إن مشــاهدة الهــال بالعيــن المجــردة أو باســتخدام وســائل مســاعدة للعيــن، مثــل المنظــار الفلكــي، تعتمــد 
أساســًا علــى شــرطين أساســين، أولهمــا ميــاد الهــال قبــل غــروب الشــمس بفتــرة زمنيــة كافيــة لرصــده بعــد 
غروبهــا يــوم تحــّري الهــال، وهــذا األمــر يتحــدد ـــــ وبدقــة كافيــة ـــــ عــن طريــق الحســاب الفلكــي، وثانيهمــا 
الســطوع النســبي للهــال الجديــد، مقارنــة بلمعــان شــفق الســماء، الــذي ينجــم عــن تشــتت ضــوء الشــمس 
بعــد غروبهــا بواســطة الغــاف الجــوي لــأرض، فــإذا كان الهــال الجديــد باهًتــا بالنســبة إلــى ضــوء الشــفق، 
عندئــذ يغمــره ضــوء الشــفق وتســتحيل رؤيتــه، أمــا إذا حــدث العكــس ـــــ أي إن ســطوع الهــال يفــوق ضــوء 
الشــفق ـــــ فتســهل رؤيــة الهــال فــي هــذه الحالــة، وقــد يتســاوى ســطوع الهــال مــع ضــوء الشــفق وتصعــب 
ــد  ــق عن ــوق األف ــد تقطــع بوجــود الهــال ف ــة ق ــإن الحســابات الفلكي ــك ف ــة أيضــًا لهــذا الســبب؛ ولذل الرؤي
ــل  ــة، مث ــة بحت ــة فيزيائي ــة الهــال لعوامــل جوي ــة، ولكنهــا ال تضمــن رؤي ــوم الرؤي ــي ي غــروب الشــمس ف
شــفافية الكتــل الهوائيــــة ومــدى تأّثرهــا بالعوالــق الجويــة، مثــل األتربــة واألدخنــة واألبخــرة. ولإلقــال مــن هذه 
العوامــل المعّوقــة، يتحتــم رصــد الهــال مــن أماكــن مرتفعــة وبعيــدة عــن مصــادر التلــوث الجــوي والضوئــي.
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أطوار القمر من المياد حتى المحاق

ــاول  ــي عــام، تن ــارب المائت ــذي يق ــل، ال ــخ المعهــد الطوي ــر تاري وعب
علمــاء المعهــد مشــكلة رؤيــة األهلــة، وتــم تطويــر معاييــر حســابية 
وطــرق الرصــد إلثبــات رؤيــة الهــال الجديــد علــى أســس علميــة 
راســخة. ومــن خــال الدعــم المســتمر مــن الدولــة، أمكــن تطويــر 
فــي  العلمــي  التقــدم  لمواكبــة  تباعــًا  الفلكــي  الرصــد  تكنولوجيــات 
هــذا المجــال، حيــث اكتســب المعهــد )مرصــد حلــوان ســابقًا( شــهرة 
عالميــة خاصــة؛ لمــا يتمتــع بــه منــاخ مصــر مــن صفــاء واســتقرار 
يســاعدان علــى إجــراء األرصــاد الفلكيــة بدقــة ملموســة ووفــرة كبيــرة.

فلقــد زّود المرصــد ـــــ الــذي كان مقامــًا فــي ميــدان الرصــد خانــة 
بالعباســية ـــــ بمنظــار عدســي قطــر شــيئيته 10 بوصــات )25 ســم( 
تــم تثبيتــه فــي عــام 1872م، ثــم ُنقــل هــذا المرصــد إلــى حلــوان 
خــال الفتــرة 1899 – 1901م، حيــث زّود مرصــد حلــوان فــي عــام 
1905م بمنظــار عاكــس، ُقطــر مرآتــه الرئيســية 30 بوصــة )75 
ســم( كان يعتبــر آنــذاك واحــدًا مــن المناظيــر الكبيــرة فــي العالــم… 
أحدهــا رّكــب فــي جامعــة كامبريــدج بإنجلتــرا، والثانــي فــي مرصــد 
حلــوان، والثالــث فــي جنــوب أفريقيــا، والرابــع بأســتراليا، وخــال 
الفتــرة 1961 – 1964م تــم االنتهــاء مــن إقامــة وتشــغيل المنظــار 
الكبيــر بالقطاميــة، وهــو مــن النــوع العاكــس، وقطــر مرآتــه الرئيســية 
74 بوصــة )1,88 م(، ولقــد بــدأت فكــرة هــذا المنظــار فــي عــام 

ــذه بعــد ثــورة يوليــو 1952م. 1948م، ولكــن جــرى تنفي
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 وفــي عــام 1964م تمــت إقامــة منظــار الكوديــه )15 ســم( بحلــوان، الــذي يســتخدم فــي أرصــاد 
ــة  ــك متابع ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة الطارئ الشــمس والظواهــر الفلكي
إذا  مــن وقــت آلخــر  القمــري  الشــهر  القمــر خــال  أوجــه 
ــة  ــر المحمول ــى بعــض المناظي ــة إل ــزم األمــر، هــذا باإلضاف ل
الصغيــرة نســبيًا والتــي تســتخدم فــي األرصــاد الفلكية الحقلية، 
بمــا فــي ذلــك اســتطاع الهــال الجديــد مــن أماكــن صالحــة 
ــاء الجــو، وبعدهــا عــن مصــادر  ــز بصف لهــذا الغــرض، تتمي

التلــوث الجــوي.
ولقــد تبّنــى المعهــد برامــج بحثيــة وثقافيــة وإعاميــة للتصــدي 
فــي  الرؤيــة  نتائــج  الختــاف  عــادة  تحــدث  التــي  للبلبلــة 
ــدوات  ــي الن ــاء المعهــد ف ــا شــارك علم ــم اإلســامي، كم العال
والمؤتمــرات المحليــة واإلقليميــة التــي عقــدت لبحــث المشــاكل 
العلميــة لرؤيــة األهلــة وتحديــد بدايــات األشــهر الهجريــة على 
ــًا  أســس علميــة موحــدة فــي األقطــار اإلســامية شــرقًا وغرب
ســعيًا إلــى الوصــول إلــى تقويــم هجــري موّحــد. ومــن هــذه 
اللقــاءات، مؤتمــر توحيــد أوائــل الشــهور الهجريــة الــذي ُعقــد 
ــر وحتــى 3 مــارس  ــرة مــن 16 فبراي فــي الكويــت خــال الفت
عــام 1973م، ومــن المؤتمــرات المهمــة التــي ُعقــدت حــول 

موضــوع إثبــات رؤيــة األهلــة وتحديــد أوائــل الشــهور الهجريــة وعمــل تقويــم هجــري موحــد، المؤتمــر الــذي 
ُعقــد فــي إســطنبول خــال الفتــرة  مــن 27 وحتــى 30 نوفمبــر عــام 1978م، ومــن القــرارات والتوصيــات 
المهمــة التــي تــم اتخاذهــا فــى هــذه اللقــاءات، أن رؤيــة الهــال هــي األصــل؛ بشــرط أال تتمكــن منهــا التهــم، 
ــي  ــى الحســاب الفلك ــاد عل ــّذرت الرؤيــة يجــوز االعتم ــه إذا تع ــا أن ــي، كم ومنهــا مخالفتهــا الحســاب الفلك
الموثــوق بــه، وكان مــن هــذه اللقــاءات التــي شــارك المعهــد فيهــا بوفــد كبيــر هــي نــدوة األهلــة والمواقيــت 
والتقنيــات الفلكيــة التــي عقــدت فــي الكويــت خــال الفتــرة مــن 2 فبرايــر وحتــى أول مــارس عــام 1989م 

الموافــق 21 – 23 رجــب 1409هـــ.

والمعهــد هــو الجهــة الوحيــدة علــى مســتوى العالــم الــذي قــام خــال النصــف األخيــر مــن القــرن   
العشــرين بإدخــال التقنيــات الفوتومتريــة لدراســة الهــال الجديــد ومــدى تغّيرهــا بتغّيــر الخصائــص البصريــة 
للكتــل الهوائيــة فــي بعــض المواقــع الجغرافيــة المختلفــة، حيــث تركــزت هــذه األبحــاث المتخصصــة فــي تحديــد 
ــة،  ــة مختلف ــات فلكي ــد أطــوار وأعمــار وإحداثي ــه بســطوع الهــال عن ــاس لمعــان شــفق المســاء ومقارنت قي
وذلــك مــن خــال حــزم طيفيــة تقــع فــي نطــاق حساســية العيــن البشــرية، فكمــا ذكرنــا آنفــًا قــد تســهل أو 
تصعــب، أو ربمــا تســتحيل، رؤيــة الهــال الجديــد طبقــًا للفــارق بيــن ســطوعه ولمعــان الشــفق بعــد غــروب 
الشــمس، وبنــاًء علــى نتائــج هــذه األبحــاث تــم تحديــد معاييــر فوتومتريــة إلمكانيــة رؤيــة الهــال الجديــد 
وإرجــاع بعــض المعاييــر الســابقة التــي توصــل إليهــا األقدمــون مــن العــرب والمســلمين لهــذه المعاييــر 

ــة. الحديث
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تتبع اكتمال البدر بواسطة المنظار الشمسي بحلوان
ولقــد تــم ربــط رؤيــة الهــال ببعــض الحقائــق الفلكيــة الثابتــة، مثــل ظواهــر الكســوف الشمســي والخســوف 
القمــري واســتخدمت هــذه الظواهــر كضوابــط لبدايــات ومنتصــف األشــهر الهجريــة، فالكســوف الشمســي 
يحــدث عندمــا يكــون القمــر فــي مركــز المحــاق عنــد بدايــة الشــهر القمــري، وتكــون الشــمس والقمــر واألرض 
فــي وضــع االقتــران التــام، أي إن مراكــز األجــرام الثاثــة تكــون علــى اســتقامة واحــدة، بــل إن الكســوفات 
الشمســية هــي الفرصــة الوحيــدة التــي تتيــح رؤيــة المحــاق وهــو يعبــر قــرص الشــمس وتظلــم الســماء 
وتعــود الطيــور إلــى أوكارهــا عندمــا يحجــب المحــاق قــرص الشــمس كليــًة فــى حالــة الكســوف الكلــى. فكمــا 
أن والدة الهــال الجديــد تأتــى مباشــرة بعــد حــدوث االقتــران، فــإن حــدوث الكســوف الشمســي، الــذي هــو 
بمنزلــة اقتــران تــام يبّشــر بقــرب والدة الهــال الجديــد، ويمكــن القــول إنــه ال رؤيــة للهــال الجديــد قبــل حــدوث 

االقتــران أو قبــل حــدوث الكســوف الشمســي. 

الكسوف الشمسي
فرصة لرصد المحاق والقمر يعبر قرص الشمس قبل والدة الهال الجديد

ومــن الناحيــة األخــرى يحــدث الخســوف القمــري عندمــا يكــون القمــر بــدرَا فــي منتصــف الشــهر الهجــري، 
وهــذا يعنــى أن توقيــت الخســوف القمــري يتوافــق عــادة مــع منتصــف الشــهر الهجــري إذا كانــت البدايــة لهــذا 
الشــهر قــد تــم تحديدهــا بالدقــة الكافيــة التــي ترتكــز إلــى األســس العلميــة، وفــى هــذا الصــدد تــم إجــراء بعــض 
األرصــاد باســتخدام المنظــار الشمســي بحلــوان لمتابعــة اكتمــال القمــر بــدرَا فــى منتصــف الشــهر القمــري 

ومقارنــة النتائــج العمليــة بنتائــج الحســابات الفلكيــة لتحديــد وقــت اكتمــال البــدر.
وكان لربط إثبات رؤية الهال ببعض الحقائق الفلكية الثابتة مثل ظواهر الكسوف الشمسي. 

الخسوف القمري
عامة على منتصف الشهر القمري حيث تكتمل استدارة البدر
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 لقــد كان لنجــاح المعهــد ــــــ فــي تتبــع هــذه الظواهــر ورصدهــا فــي التواريــخ واألوقــات التــي تحددهــا 
، أشــاع الثقــة بالحســاب  الحســابات الفلكيــة وإعــام الجمهــور ورجــال الشــرع عــن ذلــك ــــــ مــردوٌد إيجابــيٌّ
الفلكــي واألرصــاد العلميــة، حيــث اعتبــرت الرؤيــة التــي ال تتفــق مــع الحســاب الفلكــي الموثــوق بــه 
بمنزلــة الرؤيــة المــردودة التــي تتملــك منهــا التهــم، هــذا بجانــب التعــاون الوثيــق بيــن المعهــد ودار اإلفتــاء 
المصريــة، الــذي أدى أيضــًا إلــى تطويــر لجــان اســتطاع الهــال، بحيــث تشــتمل علــى متخصصيــن، لهــم 
درايــة باألرصــاد الفلكيــة، وكذلــك اختيــار مواقــع لرصــد الهــال الجديــد صالحــة لهــذا الغــرض مــن ناحيــة 
توّفــر صفــاء الجــو بهــا، وُبعدهــا عــن مصــادر التلــوث البيئــي والجــوي، ولقــد داوم المعهــد منــذ إنشــائه علــى 
إرســال تقاريــر شــهرية عــن ظــروف رؤيــة الهــال الجديــد إلــى دار اإلفتــاء المصريــة، والمشــاركة فــى تحــّري 
رؤيــة الهــال باســتخدام المناظيــر الثابتــة والمحمولــة مــن مواقــع عــدة مختــارة لهــذا الغــرض، وإرســال تقاريــر 
الرؤيــة إلــى فضيلــة المفتــي التخــاذ القــرار الشــرعي المناســب نحــو بدايــة الشــهر الهجــري الجديــد، وذلــك 

بالتنســيق مــع دور القضــاء الشــرعي فــي العالــم العربــي.

ـــــــ 1998م، والذي هو بمنزلة  وجــاء الدليــل الفلكــي للمعهــد، الــذي بــدأ إصــداره فــى عــام 1419هــــ   
تطويــر تــم إجــراؤه لنشــرة الحســاب الفلكــي التــي جــرى إصدارهــا ابتــداًء مــن عــام 1405هـــ ـــــــ 1984م ، 
بمنزلــة تتويــج لمجهــودات المعهــد فــي هــذا المجــال، حيــث يتضمــن الدليــل بيانــات تفصيليــة عــن ظــروف 
رؤيــة  الهــال الجديــد فــي 38 بلــدًا عربيــًا وإســاميًا، باإلضافــة إلــى بعــض العواصــم الغربيــة، وبيانــات عــن 
أوجــه القمــر فــي مدينــة القاهــرة مــع خرائــط توضــح موقــع وشــكل الهــال علــى صفحــة الســماء بالنســبة إلــى 
قــرص الشــمس وبعــض الكواكــب والنجــوم الامعــة القريبــة منــه، كمــا يتضمــن الدليــل الفلكــي خرائــط وبيانــات 
عــن الكســوفات الشمســية والخســوفات القمريــة، ونبــذة عــن التقاويــم المختلفــة وشــرًحا للفصــول األربعــة، 
مــع جــدول يوضــح بداياتهــا وأطوالهــا ومواقيــت الصــاة فــى مدينــة القاهــرة، وكذلــك الظواهــر الفلكيــة الطارئــة 

واتجاهــات القبلــة فــى العالــم، محســوبة بالطــرق الفلكيــة الحديثــة وخريطــة توضــح هــذه االتجاهــات.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه حتــى اآلن ال تــزال رؤيــة الهــال الجديــد وهــو فــي المهــد مــن األرصــاد   
الفلكيــة الصعبــة التــي تســتعصي علــى الراصديــن فــي جميــع أنحــاء العالــم، وقــد يتطلــب األمــر اســتخدام 
ق لجــو األرض علــى رؤيــة الهــال  الوســائل الفضائيــة التــي ســوف تســاعد علــى تجّنــب التأثيــر المعــوِّ
ــة  ــه األبحــاث الحديث ــا أثبتت ــى قــرص الشــمس، وهــذا م ــرة بالنســبة إل ــد مســافات قوســية صغي ــد عن الجدي
التــي أفــادت بــأن الهــال الجديــد تمكــن رؤيتــه بواســطة األقمــار الصناعيــة علــى بعــد درجتيــن قوســيتين 
مــن قــرص الشــمس، فــي حيــن تصــل هــذه الزاويــة إلــى 7,5 درجــات تقريبــًا إلمكانيــة الرؤيــة علــى ســطح 
األرض، وهــذا مــا يجعــل رؤيــة الهــال صعبــة فــي معظــم األحــوال، وال تتحقــق الرؤيــة إال بعــد فــوات يــوم 
أو يوميــن علــى األقــل مــن لحظــة الميــاد، وبذلــك تكــون بدايــة الشــهر الهجــري فــي الغالــب مشــوبًة بعــدم 
الدقــة، ولقــد تبّنــت دار اإلفتــاء المصريــة مؤّخــرًا مشــروًعا، تقــدم بــه بعــض الفلكييــن لرصــد الهــال الجديــد 
باســتخدام األقمــار الصناعيــة، ويشــارك المعهــد فــي اللجــان العلميــة والشــرعية المخّولــة إلطــاق هــذا 

ــذ. ــز التنفي المشــروع إلــى حي
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نبـذة عن التقاويم

ســخر هللا األرض والســماء لخدمــة اإلنســان، فزخــرت الســماء باألجــرام الســماوية التــي يمكــن دراســة الوقــت 
مــن خــال حركتهــا وذلــك لثبــات واســتقرار حركتهــا مثــل النجــوم )الشــمس( والكواكــب واألقمــار، ومــن خــال 
ــم  ــد التقوي ــذ القــدم هــذه الحســابات لتحدي متابعــة ورصــد حركــة هــذه األجــرام وحســابها اتخــذ اإلنســان من
)تقويــم هــي الترجمــة العربيــة للكلمــة الاتينيــة calendar أي أول يــوم مــن الشــهر(. ولقــد اتخــذت شــعوب 

كثيــرة تقاويــم خاصــة بهــا ومــن أمثلــة هــذه التقاويــم :-
التقويم المصري )الفرعوني – القبطي (1- 

التقويم الميادي )اليولياني - الجريجوري ( - 2
التقويم العبري- 3
التقويم السرياني- 4
التقويم الروماني- 5
التقويم الفارسي- 6
التقويم اإلغريقي- 7
التقويم البابلي- 8
التقويم الهجري- 9

وهــذه التقاويــم، وإن اختلفــت فــي خصائصهــا الدقيقــة بعضهــا عــن بعــض، فإنــه يمكــن إجمالهــا عمومــًا فــي 
نوعيــن رئيســين، أحدهمــا شمســي؛ أساســه دوران األرض حــول الشــمس، واآلخــر قمــري؛ أساســه دوران 
القمــر حــول األرض، وثالــث مختلــط يجمــع بيــن التقويميــن الشمســي والقمــري، وســوف نشــرح بشــيء مــن 
التفصيــل مامــح النــوع األول، ممثــًا فــي تقويميــن، أحدهمــا التقويــم القبطــي، باعتبــاره التقويــم الرســمي 
ــك الســتخدام  ــة، وكذل ــوم فــي عباداتهــم ومناســباتهم الديني ــى الي ــاط األرثوذكــس المعتمــد حت ــة األقب لطائف
فاحــي مصــر لــه فــي الزراعــة، والثانــي هــو التقويــم الميــادي )الجريجــوري(، نظــًرا إلــى شــيوعه فــي الحيــاة 

المدنيــة واالقتصاديــة فــي معظــم دول العالــم.
أمــا النــوع الثانــي مــن أنــواع التقاويــم فهــو قمــري، وســنوضحه ممثــا فــي التقويــم الهجــري، لمــا لــه مــن 

أهميــة خاصــة فــي حيــاة المســلمين بالنســبة إلــى عباداتهــم ومناســباتهم الدينيــة.
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التقويم القبطي

كان لقــب األقبــاط )أو القبــط( فــي األصــل ُيطَلــق علــى ســكان مصــر بوجــه عــام، منــذ العصــور الفرعونيــة، 
وقــد ُعرفــوا بهــذا األســم نســبة إلــى مدينــة جيــط )جبيتيــو( عاصمــة مقاطعــة نتــروى بصعيــد مصــر، 
والمعروفــة حاليــًا بأســم قفــط، وعندمــا فتــح العــرب المســلمون مصــر عــرف ســكانها بالقبــط، تجاوبــًا مــع 
اللقــب الشــائع لمصــر آنــذاك. ولمــا كان المصريــون حينئــذ يعتنقــون الديانــة المســيحية فقــد أصبــح لقــب 
القبــط خاصــًا بمــن يعتنــق المســيحية مــن المصرييــن دون غيرهــم، وقــد احتفــظ األقبــاط بالنظــام الفرعونــي 
للتقويــم المصــري علــى أســاس الســنة الشمســية ذات األشــهر االثنــي عشــر، كل منهــا ثاثــون يومــًا، يلحــق 
بهــا أيــام النســيء؛ وعددهــا خمســة أيــام فــي الســنين البســيطة، وســتة أيــام فــي الســنين الكبيســة، ولتحديــد 
ــمت الســنون القبطيــة إلــى وحــدات، كل منهــا 28ســنة، وتعتبــر الســنوات التــي يكــون  الســنين الكبيســة، ُقسِّ
ــدار  ــام اآلحــاد والعشــرات فيهــا )3، 7، 11، 15، 19، 23، 27( فــي كل وحــدة ســنوات كبيســة مق أرق
النســيء فــي كل منهــا 6أيــام، ومــا عداهــا تعتبــر ســنوات بســيطة مــدة النســيء فــي كل منهــا خمســة أيــام. 
هــذا، ولــم يأخــذ التقويــم القبطــي بتصحيــح التقويــم الجريجــورى للتقويــم الميــادي )كمــا ســيأتي ذكــره الحقــًا(، 
مــا جعــل ميــاد المســيح يوافــق 7 ينايــر فــي التقويــم القبطــي )25 ديســمبر فــي التقويــم الجريجــوري( كمــا 
احتفــظ التقويــم القبطــي بأســماء الشــهور القديمــة التــي عــرف بهــا التقويــم الفرعونــي منــذ األســرة الخامســة 

والعشــرين فــي عهــد االحتــال الفارســي لمصــر، وهــذه األشــهر هــي:

)10( بوؤنة )7( برمهات  )4( كيهك  )1( توت    
)11( أبيب )8( برمودة  )5( طوبة  )2( بابه    

)12( مسرى )9( بشنس  )6( أمشير  )3( هاتور    

هــذا، ويعتبــر التقويــم القبطــي التقويــم الدينــي الرســمي لطائفــة األقبــاط فــي مصــر حتــى اليــوم،  والجديــر 
بالذكــر أنــه اعُتبــر تاريــخ واليــة اإلمبراطــور الرومانــي دقلديانــوس حكــم مصــر بدايــة للتقويــم القبطــي، 
وذلــك تخليــًدا لشــهداء األقبــاط، الــذي نــّكل بهــم ذلــك اإلمبراطــور الوثنــي لتمّســكهم بعقيدتهــم المســيحية، 
ــه »عصــر الشــهداء«  ــوا علي ــد أطلق ــب فق ــًدا لهــذا العهــد الدمــوي الرهي ــه، وتخلي ورفضهــم تأليهــه وعبادت
وعرفــوا تقويمهــم القبطــي بتقويــم الشــهداء، وقــد تحــددت بدايــة التقويــم القبطــي علــى هــذا األســاس بيــوم 
29أغســطس مــن عــام 284مياديــة ويقابــل أول تــوت مــن ذلــك التقويــم، وبعــد تصحيحــات عــدة فــي 
التقويــم الميــادي فــي منتصــف القــرن الســادس عشــر صــار 11 ســبتمبر يقابــل بدايــة الســنة القبطيــة.
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التقويم الميالدي  الجريجوري 

يعتبــر هــذا التقويــم فــي الحقيقــة تعديــًا للتقويــم اليوليانــي بقصــد إصــاح الخطــأ الــذي بــه، فالســنة 
اليوليانيــة 365,25 يومــًا فــي حيــن أن الســنة الشمســية تبلــغ 365,2422 يومــًا. فاألولــى تزيــد علــى 
الثانيــة بمقــدار 0,0078 مــن اليــوم أي بنحــو 11 دقيقــة و 14 ثانيــة، وبتوالــي الســنين يــزداد هــذا الفــرق 
فــا يتفــق مبــدأ الســنة المدنيــة مــع مبــدأ الســنة الشمســية وتصبــح مواعيــد الفصــول فــي الســنة المدنيــة 
علــى غيــر حقيقتهــا. فــي ســنة 1582م الحــظ البابــا جريجــوري الثالــث عشــر بابــا الفاتيــكان أن االعتــدال 
ــاك  الربيعــي الحقيقــي وقــع فــي يــوم 11 مــارس وليــس 21 مــارس حســب النتيجــة اليوليانيــة أي أن هن
خطــأ بلــغ عشــرة أيــام فــي الفتــرة مابيــن ســنتي 325م ، 1582م، ولهــذا اســتدعى البابــا جريجــورى الثالــث 
عشــرالراهب كريســتوفر وعهــد إليــه مهمــة تصحيــح هــذا الخطــأ، قــام الراهــب كريســتوفر بإجــراء التعديليــن 

اآلتييــن:
ســنة   400 كل  أيــام  ثاثــة  نحــو  يبلــغ  فوجــده  والشمســية  اليوليانيــة  الســنتين  بيــن  الخطــأ  وفــق 
)400×0,0078( = 3,12 واأليــام الثاثــة هــي زيــادة الســنين اليوليانيــة علــى الســنين الشمســية فــي 
هــذه الفتــرة، ولهــذا قرركريســتوفر أن يســتقطع ثاثــة أيــام كل 400 ســنة وذلــك باعتبــار الســنين المئويــة 

بســيطة إال مــا كان منهــا قابــًا للقســمة علــى 400 فتكــون كبيســة.
 

لتصحيــح موقــع االعتــدال الربيعــي فــي النتيجــة وجعلــه يــوم 21 مــارس بــداًل مــن11 مــارس قــرر   
كريســتوفر أن يســتقطع عشــرة أيــام مــن ســنة 1582م حيــث أزاح األيــام بمقــدار10 أيــام إلــى األمــام واعتبــر 
يــوم الجمعــة 5 أكتوبرســنة 1582م يوليانيــة هــو الجمعــه 15 أكتوبرســنة 1582م جريجوريــة، وابتــداء 

ــد القديــس فرنســيس. العمــل بالتقويــم الجريجــوري مــن هــذا التاريــخ وكان اليــوم التالــي لعي
 

وبــادرت بعــض الــدول فقلــدت رومــا فــي اســتعماله ابتــداء مــن ســنة 1582م مثــل فرنســا وأســبانيا   
والبرتغــال، بينمــا أحجمــت دول أخــرى عــن اتباعــه فــي أول األمــر، ولكنهــا طبقتــه فيمــا بعــد، ففــي إنجلتــرا 
بــدأ اســتعماله فــي ســنة 1752م، وفــي اليابــان ســنة 1872م، وفــي الصيــن ســنة 1912م، وفــي روســيا 
ســنة 1917م، وفــي اليونــان ورومانيــا ســنة 1932م، أمــا فــي مصــر فقــد طبــق فــي عهــد الخديــوي 
أســماعيل، وفــي عصرنــا الحالــي أصبــح التقويــم الجريجــوري هــو التقويــم الشمســي الشــائع فــي معظــم دول 
العالــم ســواء فــي حســاب مواقيتــه أو األســماء اإلفرنجيــة التــي عرفــت بهــا أشــهره، ولكــن بعــض الكنائــس 
الشــرقية مازالــت تســتخدم التقويــم اليوليانــي فــي حســاب تواريــخ أعيادهــا رغبــة منهــا فــي االحتفــاظ بالقديــم 
واحترامــًا لمــا اتبعــه الســلف مــن رجــال الديــن، ويســمى التقويــم الجريجــوري بالطــراز الحديــث والتقويــم 
ــي  ــق، والســنة فــي التقويــم الجريجــورى12 شــهرًا، وأســماء األشــهر ف اليوليانــي بالطــراز القديــم أو العتي

التقويــم الجريجــورى رومانيــة وهــذه األشــهر ومــا يقابلهــا باللغــة الســريانية هــي :-

)9( سبتمبر )أيلــــول( )5( مايو )أيار(    )1( يناير  )كانون ثان(  
)10( أكتوبر )تشرين أول( )6( يونيه )حزيران(    )2( فبراير )شباط(  
)11( نوفمبر )تشرين ثان( )7( يوليه )تموز(   )3( مارس )آذار(  
)12( ديسمبر )كانون أول( )8( أغسطس )آب(   )4( أبريل )نيسان(  
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وطــول األشــهر الفرديــة مــن الشــهر األول وحتــى الشــهر الســابع، وكذلــك األشــهر الزوجيــة مــن الشــهر 
الثامــن وحتــى الثانــي عشــر 31 يومــًا، أمــا الشــهر الثانــي ) فبرايــر ( فهــو 28 يومــًا )فــي الســنة البســيطة ( 
أو 29 يومــًا ) فــي الســنة  الكبيســة (. وجديــر بالذكــر أن التقويــم الجريجــوري حتــى علــى هــذا األســاس لــم 
يســتوف الدقــة الفلكيــة الكاملــة ألنــه جعــل الســنين الكبيســة فــي كل 400 ســنة 97 ســنة فيكــون متوســط 
طــول الســنة الجريجوريــة  يومــًا أي 365,2425 يومــًا. وهــذا يســاوي 365 يومــًا ،5 ســاعات ، 49 

دقيقــة ، 12 ثانيــة، فالســنة الجريجوريــة تزيــد علــى الســنة الشمســية بمقــدار 26 ثانيــة أي 
فــي  كامــل  يــوم  الفــرق  هــذا  مــن  ويتكــون  اليــوم  مــن    0,0003 = 365,2422 – 365,2425
نحــو3300 ســنة وينبغــي عاجــه بإنقــاص يــوم كامــل مــن هــذه الفتــرة أو إجــراء تعديــل يفــي بهــذا الغــرض 

فــي المســتقبل، وأفضــل طريقــة لتحقيــق ذلــك هــو أن تجعــل ســنة 4000 بســيطة.

التقويم الهجري

كان العــرب قبــل اإلســام يســتخدمون تقاويــم مختلفــة ترتبــط بأحــداث مهمــة، فقــد كانــوا يؤرخــون   
ــخ موغــًا  ــح هــذا التاري ــة )1855 ق.م( ولمــا أصب ــه الكعب ــى العــام الــذي بنيــت في الحــوادث بالنســبة إل
فــي القــدم أخــذوا يؤّرخــون بحــادث انهيــار ســد مــأرب باليمــن )120 ق.م( ثــم أخــذوا يؤرخــون الحــوادث 
بعــام الفيــل )571م(، وقبــل ظهــور اإلســام بفتــرة قصيــرة أخــذوا يؤرخــون بعــام تجديــد الكعبــة )605 م(، 
والماحــظ هنــا أن جميــع تلــك التقاويــم كانــت مبنيــة علــى حركــة القمــر الشــهرية. وقــد اشــتهر قــوم مــن بنــي 
كنانــة فــي مســألة نســيء أو كبــس الشــهور، لكــي تتوافــق الســنة القمريــة مــع الســنة الشمســية، ليكفلــوا 
التوافــق بيــن الشــهور والفصــول، لتكــون موأســمهم فــي الفصــول المناســبة إلقامتهــا، أمــا أســماء األشــهر 
العربيــة المتداولــة فــي عصرنــا هــذا فهــي نفــس األســماء التــي كان يســتعملها العــرب فــي العصــر الجاهلــي،  
 )( فــد ســّمى العــرب الشــهور بالتســمية الحاليــة فــي عهــد كاب بــن مــرة، الجــد الخامــس لنبينــا محمــد
حوالــي ســنة 412 مياديــة، ومنــذ فجــر اإلســام، وبعــد هجــرة الرســول )( مــن مكــة إلــى المدينــة بــدأ 
المســلمون األوائــل يؤّرخــون حوادثهــم بشــكل آخــر. فقــد ســّموا الســنة األولــى للهجــرة ســنة اإلذن؛ أي 
اإلذن بالهجــرة، والســنة الثانيــة للهجــرة ســنة األمــر، أي األمــر بالقتــال، والســنة الثالثــة التمحيــص، والســنة 
ــزال، والســنة السادســة االســتئناس، والســنة الســابعة االســتقاب،  الرابعــة الترفئــة، والســنة الخامســة الزل
والســنة الثامنةاالســتواء، والســنة التاســعة البــراءة، والســنة العاشــرة الــوداع، أي ســنة حجــة الــوداع األخيــرة 
للرســول )(... وفــي حجــة الــوداع نزلــت علــى رســول هللا )( اآليتــان الكريمتــان التاليتــان، وقــد تحــدد 

فيهــا نظــام التقويــم وتحريــم النســيء.
ــَمَٰوِٰت  ِ يـَـۡوَم َخلََق ٱلسَّ ِ ٱۡثَنــا َعــَرَ َشــۡهٗرا ِف كَِتِٰب ٱللَّ ــُهورِ ِعنــَد ٱللَّ ةَ ٱلشُّ  قــال تعــاىل: }إِنَّ ِعــدَّ
ــواْ  ــُكۡمۚ َوَقٰتِلُ نُفَس

َ
ــنَّ أ ــواْ فِيِه ــَا َتۡظلُِم ــُمۚ فَ ِ ــُن ٱۡلَقّي ــَك ٱدّلِي ِ ــُرمٞۚ َذٰل ــٌة ُح ۡرَبَع

َ
ــآ أ ۡرَض ِمۡنَه

َ
َوٱۡل

ُء  َمــا ٱلنَّــِيٓ َ َمــَع ٱلُۡمتَّقِــنَي )٣٦(  إِنَّ نَّ ٱللَّ
َ
ٱلُۡمۡرِكـِـنَي َكٓافَّــٗة َكَمــا يَُقٰتِلُونَُكــۡم َكٓافَّــٗةۚ َوٱۡعلَُمــٓواْ أ

ةَ  َُواطِ ُٔــواْ ِعــدَّ ِيــَن َكَفــُرواْ ُيِلُّونـَـُهۥ َعٗمــا َوُيَحّرُِمونـَـُهۥ َعٗمــا ّلِ زَِيــاَدةٞ ِف ٱۡلُكۡفــرِۖ يَُضــلُّ بـِـهِ ٱلَّ
ُ َل َيۡهــِدي ٱۡلَقــۡوَم ٱۡلَكٰفِرِيَن  ۡعَمٰلِِهــۡمۗ َوٱللَّ

َ
ۚ ُزّيـِـَن لَُهــۡم ُســوُٓء أ ُ ُ َفُيِحلُّــواْ َمــا َحــرََّم ٱللَّ َمــا َحــرََّم ٱللَّ

})٣٧(
)سورة التوبة ــــ اآليتان: 36 و37(
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وبنــزول هاتيــن اآليتيــن فقــد تــم تحريــم موضــوع الكبــس والنســيء فــي الســنة القمريــة، واعتبــرت الســنة منــذ 
ذلــك الوقــت اثنــي عشــر شــهًرا، كمــا اتخــذ شــهر محــرم الحــرام ليكــون بدايــة الســنة القمريــة، وفــي الســنة 
الســابعة عشــرة للهجــرة كتــب الخليفــة الثانــي عمــر بــن الخطــاب )رضــي هللا عنــه( إلــى أبــي موســى األشــعري 
)رضــي هللا عنــه( عاملــه علــى البصــرة، وذكــر فــي كتابــه شــهر شــعبان، فــرّد أبــو موســى األشــعري بأنــه 
يأتينــا مــن أميــر المؤمنيــن كتــب ليــس فيهــا تاريــخ، وقــد قرأنــا كتاًبــا محلــه شــعبان، فمــا نــدري أهــو شــعبان 
الــذي نحــن فيــه أم الماضــي؟ فجمــع الخليفــة وجــوه الصحابــة وأخبرهــم باألمــر وأوضــح لهــم لــزوم وضــع 
تاريــخ يــؤرخ بــه المســلمون، وكان ذلــك فــي يــوم األربعــاء 20 جمــادى اآلخــرة ســنة 17 هجريــة، الموافــق 
8 يوليــو ســنة 638 مياديــة، فأخــذوا فــي البحــث عــن واقعــة تكــون مبــدأ  للتأريــخ المقتــرح فلــم يختــاروا 
مولــد الرســول وال بعثتــه لعــدم تأكدهــم مــن وقــت حصولهمــا، وال وقــت وفاتــه؛ ألنــه حــدث محــزن وذكــره 
مكــدر، وإنمــا اختــاروا وقــت الهجــرة؛ وكان مــن بيــن الفريــق الــذي اقتــرح ذلــك عمــر وعثمــان وعلــي؛ وقــد 
قــال عمــر بــن الخطــاب )رضــي هللا عنــه( عــن الهجــرة إنهــا فّرقــت بيــن الحــق والباطــل، فأّرخــوا بهــا، كمــا 
أن حــادث الهجــرة واضــح وحديــث وخــاٍل مــن أي تعقيــد، ثــم بحثــوا موضــوع الشــهر الــذي تبــدأ بــه الســنة 
واتخــذوا شــهر محــرم بدايــة للســنة الهجريــة، مــع أن الهجــرة النبويــة الشــريفة وقعــت فــي شــهر ربيــع األول، 
وذلــك ألن شــهر محــرم كان بــدء الســنة عنــد العــرب قبــل اإلســام، وألنــه أول شــهر يأتــي بعــد منصــرف 
النــاس مــن حجهــم، الــذي هــو ختــام موأســم أســواقهم، وقــد اختلــف المؤرخــون فــي معرفــة بدايــة أول ســنة 

مــن الهجــرة بالتاريــخ الميــادي؛
فبعضهــم يّدعــي بوقوعــه يــوم الخميــس الموافــق 15 يوليــو عــام 622 مياديــة، والبعــض ينســبه إلــى يــوم 

الجمعــة الموافــق 16 يوليــو عــام 622 مياديــة، وكل فريــق مــن هــؤالء المؤرخيــن لــه مــا يؤيــده.
أمــا نظــام التقويــم الهجــري فيعتمــد علــى الشــهر القمــري، الــذي يتمثــل فــي المــدة الزمنيــة التــي يســتغرقها 
القمــر فــي دورة كاملــة حــول األرض، حيــث تقــاس هــذه المــدة عــادة مــن محــاق إلــى محــاق تــال، أو مــن 
اســتقبال إلــى اســتقبال بعــده، وإن هــذه المــدة ال تكــون ثابتــة، نظــًرا إلــى االختــاف المركــزي الــذي يعانــي 
منــه القمــر فــي مــداره حــول الشــمس. فاالضطــراب الحاصــل فــي كل مــن مــداري القمــر واألرض يــؤدي فــي 
بعــض األحــوال إلــى اختــاف فــي طــول الشــهر الفعلــي للقمــر عــن طولــه المتوســط، ويصــل هــذا المقــدار 
إلــى +13 ســاعة، أمــا فــي مــا يخــص متوســط طــول الشــهر القمــري الــذي اصطلــح عليــه علمــاء الفلــك 
فــي حســاب التقويــم فهــو يبلــغ 29,530589 يوًمــا شمســًيا )أي 29 يومــا و12 ســاعة و44 دقيقــة 
ــًا، مــا يوحــي  ــة طولهــا  يوم ــإن متوســط طــول الشــهر القمــري يعطــي ســنة قمري ــة(، وبهــذا ف و2,9 ثاني
بــدورة ثاثينيــة؛ ولــذا أوجــد علمــاء التقويــم اإلســامي 11ســنة كبيســة فــي كل دورة ثاثيــن ســنة، يضــاف 
إلــى كل منهــا يــوم مــن هــذه األيــام الزائــدة، لتصبــح 355 يومــًا بــداًل مــن 354 يومــًا واتفقــوا علــى ضــم 
هــذه الزيــادة فــي نهايــة الســنة علــى شــهر ذي الحجــة، ليصبــح عــدد أيامــه 30 بــداًل مــن 29، فتمــت بهــذا 
تغطيــة هــذه الفــروق الحســابية، كمــا جعلــوا 19 ســنة بســيطة فــي كل دورة ثاثيــن ســنة، قــوام كل منهــا 
354 يومــًا، والســنون الكبيســة فــى كل 30 ســنة أرقامهــا هــي : )2، 5، 7، 10، 13، 15، 18، 21، 
24، 26، 29(، أمــا الســنون البســيطة ففــي كل 30 ســنة أرقامهــا هــي: )1، 3، 4، 6، 8، 9، 11، 
ــى ذلــك فقــد اتفــق علــى اعتبــار  12، 14، 16، 17، 19، 20، 22، 23، 25، 27، 28،30(، وعل
قــوام كل شــهر تسلســله زوجــي 29 يوًمــا، وقــوام كل شــهر تسلســله فــردي 30 يوًمــا، وبهــذا يبلــغ مجمــوع 
عــدد أيــام الســنة الهجريــة المدنيــة 354 يومــًا شمســيًا فــي الســنة البســيطة، أمــا فــي الســنة الكبيســة التــي 
ــداًل مــن 29  ــادة إلــى شــهر ذي الحجــة، ليصبــح عــدد أيامــه 30 ب تبلــغ 355 يومــًا فيضــاف اليــوم الزي
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يومــًا، واألشــهر الهجريــة هــي:
)01( شوال )7( رجب   )4( ربيع اآلخر             )1( المحرم  

)11( ذو القعدة )8( شعبان   )5( جمادى األولى            )2( صفر  
)21( ذو الحجة )9( رمضان   )6( جمادى اآلخر            )3( ربيع األول 

وعلينــا أال ننســى إيجابيــات التقويــم الهجــري عــن التقاويــم األخــرى، وذلــك إنــه إذا أخطأنــا فــي أي   
شــهر هجــري فإنــه يصحــح نفســه فــي الشــهر التالــي، فضــًا علــى أن طــول الشــهر الهجــري ) القمــري ( 
29 يومــًا وثاثيــن يومــًا فقــط وليــس مثــل التقويــم الميــادي )الشمســي ( الــذي يأخــذ المــدد 28 و 29 
و30 و 31 يومــًا. كمــا أن هنــاك فائــدة جليلــة مــن اســتخدام التقويــم القمــري، حيــث تميــل النفــس  البشــرية 
إلــى التغييــر لكســر حاجــز الملــل ويتمثــل ذلــك فــي عــدم ثبــوت مواعيــد األعيــاد والموأســم الدينيــة والعبــادات 
ــا  ــك ال يكــون الصــوم والحــج مرتبًط ــة بالنســبة للســنة الشمســية، ولذل ــى مــدار الســنة الهجري الهامــة عل

بمنــاخ معيــن فــي كل ســنة بينمــا ال يحــدث هــذا فــي التقويــم الشمســي . 
وفيما يلي قاعدة لتحويل السنة الهجرية إلى ميادية ) جريجورية ( والعكس :-

السنة الهجرية = 32/33 )السنة الميادية - 622(
السنة الميادية = 33/32 )السنة الهجرية( + 622

والجديــر بالذكــر أن هنــاك بحثــًا للســيد األســتاذ الدكتــور/ محمــد غريــب )ُمِعــّد هــذا الدليــل( واألســتاذ   
محمــد جــودة مخلــوف وآخريــن تحــت عنــوان:

“Investigation the Arithmetical or Tabular Islamic Calendar”

 يوضــح هــذا البحــث أن الســنين الكبيســة فــى كل 30 ســنة أرقامهــا هــي  :- ) 2 ، 5 ، 7 ، 10، 13، 
15، 18، 21، 23 ، 26، 29 (. أمــا الســنين البســيطة فــي كل 30 ســنة أرقامهــا هــي :ـ  

 ، 27 ، 25 ، 24 ، 22 ، 20 ، 19 ، 17 ، 16 ، 14 ، 12 ، 11، 9 ، 8 ، 6 ، 4 ،  3 ، 1 (
28 ،30 (. وهــذه األرقــام تحقــق نمــط بصــري )patterns( وهــو تتابــع مــن أعــداد أو رمــوز أو أشــكال 

وفقــًا لنظــام معيــن أو قاعــدة معينــة كمــا بالشــكل:

 
وياحــظ أن الســنوات اإلحــدى عشــرة الكبيســة فــي هــذا النمــط البصــري تقــع عنــد رؤوس المثلثــات، أمــا 
ــد قواعدهــا فهــي لســنوات بســيطة، فــي حيــن إن األنمــاط المشــهورة لتوزيــع الســنوات الكبيســة  التــي عن
)11 ســنة(، والبســيطة )91 ســنة( فــي الــدورة الثاثينيــة القمريــة، والتــي تتبــع الطريقــة المجدوليــة تختلــف 
فــي أرقــام الســنوات الكبيســة والبســيطة، ويرجــع ســبب االختــاف بيــن هــذه األنمــاط الــى عــدم التوصــل إلــى 

القاعــدة التــي تأّسســت عليهــا عدديــة مجــدول.
ونذكر في ما يلي سبب التسمية لكل من األشهرالهجرية:

ــمي المحــّرم؛ ألن ( 1 ــة ومــن األشــهر الحــرم، ُس محــّرم )محــّرم الحــّرام(: وهــو أول شــهور الســنة الهجري
ــه. ــال في العــرب كان يحّرمــون القت

صــــفر: ُســمي صفــًرا؛ ألن ديــار العــرب كانــت تصفــر، أي تخلــــو مـــن أهلهــا للحـــــرب، وقيــــل ألن العـــرب ( 2
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كانــوا يغــزون فيــه القبائــل، فيتركــون مــن لقــوا صفــر المتــاع.
ربيع األول: ُسمي بذلك؛ ألن تسميته جاءت في الربيع، فلزمه ذلك األسم.( 3
ــًا، ( 4 ــمي ربيع ــه العشــب فُس ــه، أي لرعيهــم في ــوا يرتبعــون في ــك؛ ألن العــرب كان ربيــع الثانــي: ســمي بذل

ــا، ألنــه جــاء فــي الربيــع فلزمــه هــذا األســم. ويقــال ُســمي ربيًع
جمادى األولى: ُسمي جمادى لوقوعه في الشتاء، وقت التسمية حيث يجمد الماء.( 5
جمادى اآلخرة: سمي بذلك؛ ألن تسميته جاءت في الشتاء أيًضا، فلزمه ذلك األسم.( 6
رجـــــب: وهــو مــن األشــهر الحــرم، وكانــو يعّظمونــه بتــرك القتــال فيــه، فيقــال رجــب الشــيء أي هابـــه ( 7

وعظمــه، وُســمي رجبــًا لترجيبهــم الّرمــاح مــن األســنة، ألنهــا تنــزع منهــا، فــا يقاتلــون.
شعبـــان: ألنــه شــعب بيــن رجــب ورمضــان، وقيــل: لتشــعب القبائــل فيــه للغــارات بعــد قعـــــــودهم عنهــا ( 8

فـــي رجــب، وقيــل: لتشــّعب القبائــل فيــه طلًبــا للمــاء.
ــد المســلمين، ُســّمي بذلــك ألن تســميته جــاءت عنــد اشــتداد الحــر، ( 9 ــوم عن رمضــان: وهــو شــهر الصَّ

ــر الشــمس. ويقــال رمضــت الحجــارة إذا ســخنت بتأثي
شوال: لشوالن النوق فيه بأذنابها؛ أي ترفعها طلباً للتلقيح.0 10
ذو القعدة: وهو من األشهر الحرم، ُسمي بذلك لقعودهم فيه عن القتال والترحال.0 11
ذو الحجــة: وفيــه موســما الحــج وعيــد األضحــى، ومــن األشــهر الحــرم، ُســمي بذلــك ألن العــرب 0 12

تذهــب للحــج فــي هــذا الشــهر.
ولقد فّضل هللا تعالى بعض األشهرعلى بعض:

فشــهر المحــرم هــو بدايــة العــام الهجــري ونهايــة أشــهر الحــج وأول األشــهر الحــرم، يســتحب فيــه الصيــام 
ــرة  ــام التاســع والعاشــر )عاشــوراء(... فعــن أبــي هري ــار مــن أعمــال الخــي، كمــا يســتحب فيــه صي واالكث
)رضــي هللا عنــه( قــال: قــال رســول هللا )(: »أفضــل الصيــام بعــد رمضــان شــهر هللا المحــرم وأفضــل 
الصــاة بعــد الفريضــة صــاة الليــل«... وعــن أبــي قتــادة )رضــي هللا عنــه( أن رســول هللا )( ســئل عــن 
صيــام يــوم عاشــوراء فقــال : »يكّفــر الســنة الماضيــة«، وقــال إلن بقيــت إلــى قابــل ألصومــن التاســع«.

أمــا شــهر ربيــع األول فهــو شــهر ولــد فيــه رســول هللا)(، والصحيــح أن مولــده الشــريف )( كان يــوم 
اإلثنيــن 9 ربيــع األول ســنة 35 قبــل الهجــرة، ويوافقــه02 أبريــل ســنة 175 مياديــة، ويحتفــل المصريــون 
بــه يــوم 21 ربيــع األول تبعــًا لمــا جــرت عليــه ســنة الفاطمييــن أثنــاء وجودهــم بمصــر... ويســتحب فيــه 
صيــام يــوم اإلثنيــن، فعــن أبــي قتــادة )رضــي هللا عنــه( أن رســول هللا)( ُســئل عــن صيــام يــوم االثنيــن، 
فقــال: »ذلــك يــوم ولــدت فيــه ويــوم بعثــت أو أنــزل علــّي فيــه«، ويســتحب فــي هــذا الشــهر أيضــًا العمــرة 

وزيــارة رســول هللا )(... كمــا يســتحب فيــه اإلكثــار مــن الصــاة والســام علــى رســول هللا.
قال تعالى:

ِيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَۡيهِ وََسّلُِمواْ تَۡسلِيًما )٥٦({   َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ۚ َيٰٓ ِ َ َوَمَلٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّوَن َعَ ٱنلَِّبّ }إِنَّ ٱللَّ

)سورة األحزاب ـــــ اآلية:056

وعنــه )( قــال: »مــا مــن أحــد يســّلم علــيَّ إال رّد هللا علــيَّ روحــي حتــى أرد عليــه الســام«. )رواه أبــو 
داود بإســناد حســن(.

ــم االحتفــال بحادثــة اإلســراء والمعــراج والتــي قــال هللا  ــه يت ــب مــن األشــهر الحــرم، وفي كمــا أن شــهر رجــ
عنهــا: 
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ۡقــَى 
َ
ــَراِم إَِل ٱلَۡمۡســِجِد ٱۡل ــَن ٱلَۡمۡســِجِد ٱۡلَ ــًا ّمِ ٰى بَِعۡبــِدهِۦ َلۡ ۡسَ

َ
ِٓي أ }ُســۡبَحَٰن ٱلَّ

ــِميُع ٱۡلَِصــر{ ِي َبَٰرۡكَنــا َحــۡوَلُۥ لُِنَِيــُهۥ ِمــۡن َءاَيٰتَِنــاۚٓ إِنَّــُهۥ ُهــَو ٱلسَّ ٱلَّ
)سورة اإلسراء ـــ اآلية: 1(.

وهــذه الحادثــة مــن أعظــم مظاهــر تكريــم نبينــا محمــد )(... وفيهــا فرضــت الصــاة علــى األمــة مــن 
هللا تعالــى مباشــرة.

أمــا شــهر شــعبان فهــو الشــهر الســابق لشــهررمضان، وقــد كان رســول هللا )( يكثرمــن الصيــام فــي 
هــذا الشــهر، اســتعداًدا لشــهر رمضــان، وكان يقــول عنــه: »هــذا شــهر يغفــل النــاس عنــه بيــن شــهر 

رجــب وشــهر شــعبان، ترفــع فيــه األعمــال إلــى هللا تعالــى، وأحــب أن يُرفــع عملــي وأنــا صائــم«. 
وعن شهر رمضان، قال تعالى:

نزَِل فِيهِ ٱۡلُقۡرَءاُن ُهدى ّلِلنَّاِس َوَبّيَِنٰت ّمَِن ٱلُۡهَدٰى َوٱۡلُفۡرقَاِنۚ 
ُ
ِٓي أ }َشۡهُر َرَمَضاَن ٱلَّ

َخَرۗ 
ُ
يَّاٍم أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ ٰ َسَفر فَعِدَّ ۡو َعَ

َ
ۡهَر فَۡلَيُصۡمُهۖ َوَمن َكَن َمرِيًضا أ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلشَّ

ٰ َما  َ َعَ واْ ٱللَّ ُ ةَ َوِلَُكّبِ ُ بُِكُم ٱۡلُيۡسَ َوَل يُرِيُد بُِكُم ٱۡلُعۡسَ َوِلُۡكِملُواْ ٱۡلعِدَّ يُرِيُد ٱللَّ
َهَدُٰكۡم َولََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن{

)سورة البقرة ـــــ اآلية: 185( .

ولقــد خــص هللا تعالــى هــذا الشــهر الكريــم بكثيــر مــن الفضائــل، منهــا: )خلــوف فــم الصائــم أطيــب عنــد هللا 
مــن ريــح المســك - تســتغفرالمائكة للصائميــن حتــى يفطــروا- تصّفــد فيــه الشــياطين – تفتــح فيــه أبــواب 
الجنــة وتغلــق أبــواب النــار- فيــه ليلــة القــدر خيرمــن ألــف شــهر، مــن حــرم خيرهــا فقــد حــرم الخيــر كلــه – 
يغفــر للصائميــن فــي آخــر ليلــة مــن رمضــان، وهلل عتقــاء مــن النــار فــي كل ليلــة مــن رمضــان(... ومــن 
األعمــال الصالحــة للمســلم فــي رمضــان: )اإلخــاص فــي العبــادة – الدعــاء – الصــوم – القيــام – الصدقــة 
– االجتهــاد فــي قــراءة القــرآن – الجلــوس فــي المســجد حتــى تطلــع الشــمس – االعتــكاف فــي المســجد – 

العمــرة فــي رمضــان – تحــّري ليلــة القــدر وقيامهــا - اإلكثــار مــن الذكــر واالســتغفار(.
أمــا شــهر شــوال فهــو الشــهر التالــي لشــهر رمضــان المعظــم، وهــو مــن األشــهر المباركــة، ألن فيــه   
عيــد الفطــر المبــارك، الــذي يســتحب فيــه لبــس ثيــاب جديــدة واالغتســال والتطيــب وزيــارة األقــارب والجيــران 
وتهنئتهــم وماطفــة األطفــال... وفــي هــذا الشــهر يســتحب صيــام ســتة أيــام، تســمى الســتة البيــض لقــول 
رســول هللا )(: »مــن صــام رمضــان ثــم أتبعــه بســت مــن شــوال فكأنمــا صــام الدهــر كلــه«... كمــا 

يســتحب فيــه المداومــة علــى نوافــل وســنن رمضــان.
وشهر ذوالقعدة هو أول أشهر الحج األكبر ومن األشهر الحرم... ويستحب في هذا الشهر:
) اإلكثار من أعمال البر، مثل التصدق والصيام – التهليل والتكبير – المداومة على الذكر(.

أمــا شــهر ذو الحجــة فهــو شــهر الحــج – شــهر المغفــرة – شــهر القربــات – شــهر الذكــر والتلبيــة   
ــه جــزاء إال  ــرور ليــس ل – شــهر النحــر... والحــج هــو الركــن الخامــس مــن أركان األســام، والحــج المب
الجنــة...  واأليــام العشــر األولــى مــن هــذا الشــهر أيــام مبــاركات، أقســم هللا بهــا فــي ســورة الفجــر، حيــث 
قــال عــز مــن قائــل: »والفجــر وليــال عشــر«... والعمــل الصالــح فــي هــذه األيــام أفضــل وأكثــر ثوابــًا مــن 
العمــل فــي غيرهــا لقــول رســول هللا )(: »مــا مــن أيــام العمــل الصالــح أحــب إلــى هللا فيهــا مــن العشــر 
األوائــل مــن ذي الحجــة«. قالــوا: وال الجهــاد فــي ســبيل هللا؟ قــال: »وال الجهــاد إال رجــل خــرج بأهلــه ومالــه 
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فــي ســبيل هللا فلــم يرجــع«... وفــي هــذا الشــهر يــوم الترويــة... وفيــه يــوم عرفــة وصيامــه لغيــر الحجــاج 
يكّفــر الســنتين الماضيــة والباقيــة. ومــا مــن يــوم يعتــق هللا فيــه مــن النــار أكثــر مــن يــوم عرفــة... وفيــه 
يــوم النحــر وهــو مــن معالــم األمــة اإلســامية... وفــي هــذا الشــهر أنــزل هللا تعالــى فــي هــذا الشــهر آخــر 

الذكــر، حيــث نــزل علــى رســول هللا )( فــي حجــة الــوداع:
ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِت َورَِضيُت لَُكُم ٱۡلِۡسَلَٰم دِيٗناۚ {

َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
} ٱۡلَۡوَم أ

)سورة المائدة ـــــ اآلية: 3(.
*******

 تواريخ بدايات بعض التقاويم
   خالل العام الميالدي 2020 م

بدايته سنته التقويم
1 ينايـــــر 2020م. 2680 اليـابـاني

14 ينايــــر 2020م. 2773 الـرومـاني

25 ينايــــر 2020م. 4650 الصيــني

21 مــــارس 2020م. 1942 الهنـدي )ساكا(

18 أبريــــل 2020م. 2769 النبوخنصــرية

11 سبتمبر 2020م. 1737 القبطيـــة

14 سبتمبر 2020م.  2332 اليوناني)اإلغريقي(

14 سبتمبر 2020م.  7529 البيزنـطـي

18 سبتمبـر 2020م. 5781 العبري )اليهودي(

20 أغسطس 2020م. 1442 الهجــري





احلساب  الفلكي للعام 
اهلجري 1441 هـ





ميالد األهلة
وبدايات الشهوراهلجرية

  لعام 1441





-37-

ميــــــــــالد األهلـــــــــة
وبدايــات الشهور اهلجرية لعــام 1441 هـ

أسم 
الشــــهر

وقـت وتـاريـخ 
الميـــــــــــــاد
)اإلقتـــــــران(

ظروف الرؤيـــــــة في األقطار اإلسامية
طبقا لمكث الهــــال بعد غروب الشمس

)يـــوم تحــــري الرؤيـــــــة(

أول الشـــــــهر
فلكيــــــــَا

طـــول 
الشـهر
باأليــام

المحـــــرم

ق           س
12         37

الجمعـــــة
2019/8/30م

1440/12/29هـ

تتراوح فترة مكث الهال
بين )1- 27 دقيقة (

يوم الرؤية
 )الجمعـــــة  2019/8/30م(
في البلدان العربية واإلسامية.

السبــــت
2019/8/3130م

صفــــــــر

ق          س
20         26

السبـــت 
2019/9/28م
1441/1/29هـ

ال وجود للهال بعد غروب الشمس 
يوم الرؤية

 )السبـــت  2019/9/28م(
في جميع البلدان العربية واإلسامية ماعادا 

داكار ونواكشوط.
وياحظ وجود فترة زمنية لمكث الهال فوق 

األفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم ) يوم 
الرؤية( بالرغم من حدوث اإلقتران بعد غروب 
شمس ذلك اليوم، وهذه من الحاالت الشاذة 

التي يجب دراستها لتفسيرها.

اإلثنيــــن
2019/9/3029م

ربيــــــــع 
األول

ق           س
05         38

اإلثنيــــن
2019/10/28م
1441/2/29هـ

تتراوح فترة مكث الهال
بين )17- 37 دقيقة (ةيوم الرؤية

 )اإلثنيــــن  2019/10/28م(
في البلدان العربية واإلسامية.

الثاثــــاء
2019/10/2930م

ربيـــــــع 
اآلخــــــر

ق          س
17          06

الثاثــــاء
2019/11/26م
1441/3/29هـ

ال وجود للهال بعد غروب الشمس
يوم الرؤية

)الثاثــــاء 2019/11/26م(
في الغالبية العظمى للبلدان العربية اإلسامية
وياحظ وجود فترة زمنية لمكث الهال فوق 

األفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم ) يوم 
الرؤية( بالرغم من حدوث اإلقتران بعد غروب 
شمس ذلك اليوم، وهذه من الحاالت الشاذة 

التي يجب دراستها لتفسيرها.

الخميـــس
2019/11/2829م

** التوقيت الموضح عاليه طبقا لتوقيت القاهرة المحلي.
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)تـابع( ميــــــــــالد األهلـــــــــة
وبدايــات الشهور اهلجرية لعــام 1441 هـ

أسم 
الشــــهر

وقـت وتـاريـخ 
الميـــــــــــــاد
)اإلقتـــــــران(

ظروف الرؤيـــــــة في األقطار اإلسامية
طبقا لمكث الهــــال بعد غروب الشمس

)يـــوم تحــــري الرؤيـــــــة(

أول الشـــــــهر
فلكيــــــــَا

طـــول 
الشـهر
باأليــام

جمـــــادى 
األولــــــى

ق           س
   07        13

الخميـــس
2019/12/26م
1441/4/29هـ

تتراوح فترة مكث الهال
بين )1- 27 دقيقة (

يوم الرؤية
)الخميـــس 2019/12/26م(
في البلدان العربية واإلسامية.

الجمعـــــة 
2019/12/27م

30

جمـــــادى 
اآلخــــــرة

ق          س
23         42
الجمعـــــة  

2020/1/24م
1441/5/29هـ

ال وجود للهال بعد غروب الشمس
يوم الرؤية

) الجمعـــــة  2020/1/24م(
في جميع البلدان العربية واإلسامية.

األحــــــد
2020/1/26م

30

رجــــــب

ق          س
17         32

األحــــــد
2020/2/23م
1441/6/29هـ

ال وجود للهال بعد غروب الشمس
يوم الرؤية

) األحــــــد 2020/2/23م(
في بعض البلدان العربية واإلسامية.

ويغرب الهال الجديد قبل غروب شمس 
ذلك اليوم ) يوم الرؤية( في بعض 

العواصم والمدن العربية واإلسامية بمدد 
تتراوح بين )1 - 13 ددقيقة(.

الثاثــــاء
2020/2/2529م

شعبــــان

ق          س
11         28

الثاثــــاء
2020/3/24م
1441/7/29هـ

تتراوح فترة مكث الهال
بين )2 - 18 دقائق (

يوم الرؤية
)الثاثــــاء 2020/3/24م (
في البلدان العربية واإلسامية.

األربعـــــاء
2020/3/2530م

رمضــان

ق            س
04         26

الخميـــس
2020/4/23م
1441/8/30هـ

ال وجود للهال بعد غروب الشمس
يوم الرؤية

) األربعـــــاء 2020/4/22م(
في جميع البلدان العربية واإلسامية.

الجمعـــــة
2020/4/24م

30

** التوقيت الموضح عاليه طبقا لتوقيت القاهرة المحلي.
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)تـابع( ميــــــــــالد األهلـــــــــة
وبدايــات الشهور الهجرية لعــام 1441 هـ

أسم 
الشــــهر

وقـت وتـاريـخ 
الميـــــــــــــاد
)اإلقتـــــــران(

ظروف الرؤيـــــــة في األقطار اإلسامية
طبقا لمكث الهــــال بعد غروب الشمس

)يـــوم تحــــري الرؤيـــــــة(

أول الشـــــــهر 
فلكيــــــــَا

طـــول 
الشـهر
باأليــام

شـــــوال

ق           س
19         39

الجمعـــــة
2020/5/22م
1441/9/29هـ

ال وجود للهال بعد غروب الشمس
يوم الرؤية

)الجمعـــــة  2020/5/22م(
في الغالبية العظمى للبلدان العربية 

واإلسامية، ويغرب الهال الجديد قبل 
غروب شمس ذلك اليوم ) يوم الرؤية( 
في العواصم والمدن العربية واإلسامية 
بمدد تتراوح بين )1 - 16 ددقيقة(.

األحــــــد 
2020/5/2429م

ذو القعـــــدة

ق          س
08        41

األحــــــد 
2020/6/21م

1441/10/29هـ

تتراوح فترة مكث الهال
بين )5 - 26 دقيقة(.

يوم الرؤية
) األحــــــد  2020/6/21م(

في جميع البلدان العربية واإلسامية.

اإلثنيــــن 
2020/6/2230م

ذو الحجــــة

ق           س
19         33

اإلثنيــــن  
2020/7/20م

1441/11/29هـ

ال وجود للهال بعد غروب الشمس
يوم الرؤية

) اإلثنيــــن  2020/7/20م (
في الغالبية العظمى للبلدان العربية 

اإلسامية
وياحظ وجود فترة زمنية لمكث الهال 
فوق األفق بعد غروب الشمس في ذلك 
اليوم ) يوم الرؤية( بالرغم من حدوث 
االقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم، 
وهذه من الحاالت الشاذة التي يجب 

دراستها لتفسيرها.

األربعــــاء
2020/7/2229م

** التوقيت الموضح عاليه طبقا لتوقيت القاهرة المحلي.





دعاء رؤية الهال
“ هللا أكبر ، اللهم أهله علينا باألمن واإليمان والسامة،
واإلسام ، والتوفيق لما تحب وترضي ربنا وربك هللا “
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5

شرح البيانات
امليــــالد: يحــدث بعــد االقتــران مباشــرة وهــو: اجتمــاع القمــر والشــمس فــي اتجــاه واحــد بالنســبة للمشــاهد 

علــى األرض. 
اهلـالل: الجزء المضاء من القمر بعد 8 درجات من مفارقتة لخط االقتران.         

الرتبيع: الجزء المضاء من القمر بنسبة 50 % 
البــــدر: قرص القمر مضاء بالكامل بنسبة 100 % 

املكــث: فترة بقاء الهال بعد غروب الشمس يوم المياد ) بالدقائق ( .
اإلشارة ) - ( تعني أن الهال يغرب قبل غروب الشمس .    
اإلشارة ) + ( تعني أن الهال يغرب بعد غروب الشمس.    

ــالل: تتحــدد باإلنحــراف الرأســي )االرتفــاع عــن األفــق(، واإلنحــراف األفقــي عــن قــرص  ــات اهل إحداثي
ــد الغــروب مقــدرًا بالدرجــات القوســية علــي صفحــة الســماء.  الشــمس عن

) يشغل قرص القمر نصف درجة قوسية على صفحة السماء(.
الكســوفات الشمســية: أوقــات حــدوث هــذه الظواهــر ومــدى مطابقتهــا لبدايــة الشــهر الهجــري وكذلــك 

األماكــن التــي تشــاهد منهــا،
اخلســوفات القمريــة: أوقــات حــدوث هــذه الظواهــر ومــدى مطابقتهــا لمنتصــف الشــهر الهجــري وكذلــك 

األماكــن التــي تشــاهد منهــا.
يـــوم الرؤيـــــة : هو يوم التماس الهال الجديد وهو يوم التاسع والعشرون من كل شهر هجري.

خرائـــط السمــــاء:- توضــح الكواكــب التــي تشــاهد حــول الهــال يــوم الرؤيــة، والتــي يمكــن االســتدالل بهــا 
علــى موقــع الهــال علــى صفحــة الســماء وتســهل الرؤيــة.

وتوضح الصورة )1( كوكب المريخ بجوار الهال وكان عمره  34,87 ساعة  وتم رصده بنجاح رغم 
الظروف الجوية الغير مائمة بما في ذلك شدة التلوث في حلوان.

صورة )1( اقتران كوكب المريخ مع القمر
2006/8/25م





احملرم 
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بيان هالل شهرالمحرم لعام 1441 هـ

ــة 	  ــام الســاعة الثاني ــي تم ــران ف ــد حــدوث االقت ــد هــال شــهر المحــرم مباشــرة بع يول
ــن ذي  ــة 29 م ــوم الجمعـــــ ــي ي ــرة المحل ــت القاه ــراً بتوقي ــة 37 ظه ــرة والدقيق عش

ــة(.  ــوم الرؤي ــق 2019/8/30م )ي ــة 1440هـــ المواف الحجـــ
ويبقــى الهــال الجديــد فــي ســماء مكــة المكرمــة لمــدة 18 دقيقــة، وفــي القاهــرة لمــدة 	 

ــات  ــي محافظ ــي باق ــة(، وف ــوم الرؤي ــوم ) ي ــك الي ــمس ذل ــروب ش ــد غ ــة بع 21 دقيق
جمهوريــة مصــر العربيــة يبقــى الهــال الجديــد فــي ســمائها لمــدد تتــراوح بيــن ) 19 – 
22 دقيقــة(. أمــا فــي العواصــم والمــدن العربيــة واإلســامية فيبقــى الهــال الجديــد بعــد 

غــروب الشــمس لمــدد تتــراوح بيــن )1- 27 دقيقــة(. 
و بذلك تكون غــرة شهـــر المحـــــرم 1441 هـ  فلكيـــًا يوم السبــــت 2019/8/31م.	 
وفيمــا يلــي بيــان مفصــل عــن ظــروف رؤيــة الهــال وأوجــه القمــر فــي مدينــة القاهــرة 	 

ومحافظــات جمهوريــة مصــر العربيــة وبعــض العواصــم العربيــة واإلســامية والغربيــة 
يــوم تحــري الهــال:-

وضع وشكل الهال على األفق الغربي بعد تمام غروب قرص الشمس في مدينة القاهرة )يوم الرؤية(

أعلى

ج

أسفل

ش
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شهر المحرم لعام 1441 هـ
)أ( مياد الهال وأوجه القمر بتوقيت القاهرة المحلي

تربيع أخر بدر تربيع  أول المياد ) االقتران (

األحـــــد 
2019/9/22م
ق             س
04           41

السبــــت 
2019/9/14م
ق             س
06            33

الجمعـــــة
2019/9/6م
ق           س
05          10

الجمعـــــة
2019/8/30م
ق             س
12            37

طــول الشهـــــــر ً آخــر الشهـــر فلكيـــــا ً أول الشهـــر فلكيـــــا
ً 29 يومــا األحـــــد 2019/9/29م السبــــت 2019/8/31م

)ب( ظروف رؤية الهال في محافظات ج.م.ع
بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من ذي الحجة 1440هـ الموافق 2019/8/30م(

االنحـراف األفقـي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

البعـــد الرأسي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب القمر غروب الشمس
أسم البلد

س ق س ق
0,767 جنوبــًا 3,465 19 18 11 17 52 حايـــــــــب
0,614 جنوبــًا 3,607 20 18 31 18 11 توشكـــــــــا
0,484 جنوبــًا 3,602 20 18 28 18 08 أســـــــوان
0,274 جنوبــًا 3,632 20 18 31 18 11 قنـــــــــــــا
0,278 جنوبــًا 3,691 20 18 40 18 20 الخارجــــة
0,128 جنوبــًا 3,682 20 18 38 18 18 أسيــــــوط
0,206 جنوبــًا 3,663 20 18 35 18 15 سوهــــاج
0,098 جنوبــًا 3,703 21 18 42 18 21 الفيـــــوم
0,093 جنوبــًا 3,625 20 18 29 18 09 الطـــــــور
0,071 جنوبــًا 3,619 20 18 28 18 08 سانت كـاترين
0,005 جنوبــًا 3,601 20 18 25 18 05 طــــابــــــا
0,161 جنوبــًا 3,695 21 18 41 18 20 القاهـــــرة
0,243 جنوبــًا 3,703 21 18 43 18 22 طـــنطـــــا
0,320 جنوبــًا 3,729 22 18 48 18 26 اإلسكندرية
0,253 جنوبــًا 3,671 21 18 38 18 17 بورسعـــيد
0,500 جنوبــًا 3,845 22 19 08 18 46 السلـــــوم
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)ج( ظروف رؤية الهال لشهر المحـــرم عام 1441هـ
      في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي
)يوم تحري الهال 29 من ذي الحجة 1440هـ الموافق 2019/8/30م(

1- في المدن العربية واإلسامية

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس أسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
18 18 57 18 39 مكة المكرمة 52 18 48 18 23 داكــــــــــــار
21 18 27 18 06 القــــــــــدس 25 18 44 18 19 نواكشــــــوط
21 18 51 18 30 بغــــــــــــداد 26 19 24 18 58 مـــراكــــــش
15 18 27 18 12 عــــــــــــدن 27 19 15 18 48 فــــــــــــاس
18 18 32 18 14 الـــريــــاض 20 19 14 18 54 الجـــــــوس
19 18 31 18 12 الكــــــــويت 26 18 45 18 19 الجـــــــــزائــر
18 18 17 17 59 المنــــــــامة 25 19 16 18 51 تـونــــــس
20 18 55 18 35 طهــــــــران 24 18 59 18 35 طرابلس- ليبيا
17 18 12 17 55 الدوحــــــــة 17 18 21 18 04 الخــرطـــــوم
17 19 00 18 43 أبــــو ظــبي 13 18 16 18 03 مقديشــــــو
17 18 57 18 40 دبـــــــــــــي 24 18 47 18 23 أنقــــــــــــــرة
16 18 41 18 25 مســــــــــقط 21 18 24 18 03 عمــــــــــــــان
16 19 08 18 52 كرا تـــــشي 21 18 24 18 03 دمشــــــــــــق
04 19 23 19 19 كوااللمبــور 17 18 41 18 24 جيــــــــــزان
01 17 54 17 53 جاكـــــــرتا 19 19 01 18 42 المدينة المـنورة

2- في بعض العواصم الغربية 
08 18 34 18 26 كيب تاون  35 19 16 18 41 واشنـــطن
25 18 30 18 05 برازيليـــــا 35 19 19 18 44 أوتــــــوا
26 18 49 18 23 سانتياجـــو 29 19 21 18 52 لــــــــندن
31 18 35 18 04 ليمـــــــــا 28 19 57 19 29 موســـكو 

)د( أيام شهر المحرم :- 
غرة المحــــرم )السبـــت( الموافق 31 أغسطــس 2019م / 25 مســــرى 1735 ق.

ق م هـ ق م هـ ق م هـ ق م هـ ق م هـ أيام
األسبوع

17 28 29 10 21 22 3 14 15 2 7 8 25 31 1 الســــبـت
18 29 30 11 22 23 4 15 16 3 8 9 26 سبتمبر 2 األحــــــد

12 23 24 5 16 17 4 9 10 27 2 3 اإلثنــــين
13 24 25 6 17 18 5 10 11 28 3 4 الثاثـــاء
14 25 26 7 18 19 6 11 12 29 4 5 األربعــاء
15 26 27 8 19 20 توت 12 13 30 5 6 الخمـيـس
16 27 28 9 20 21 2 13 14 نسئ 6 7 الجمعــــة
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)هـ( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمني بينهما
في بعض مدن ج.م.ع والبلدان العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي
)يوم تحري الهال 29 من ذي الحجة 1440هـ الموافق 2019/8/30م(

1- في محافظات جمهورية مصر العربية
الفاصل
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

الفاصل
الزمني 

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
18- 5 04 5 22 الطـــــــــور 16- 4 59 5 15 حايـــــــــــب
19- 5 02 5 21 سانت كاترين 15- 5 19 5 34 توشكـــــــــــا
19- 4 57 5 16 طــــابــــــــا 17- 5 12 5 29 أســــــــوان
19- 5 11 5 30 القـــاهــــرة 18- 5 10 5 28 قنــــــــــــــا
19- 5 11 5 30 طــنطـــــــــا 16- 5 22 5 38 الخارجـــــة
19- 5 15 5 34 اإلسكندريــة 18- 5 15 5 33 أسيــــــــوط
20- 5 05 5 25 بورسعـــــيد 17- 5 14 5 31 سوهـــــاج
18- 5 35 5 53 السلــــــــوم 18- 5 14 5 32 الفيــــــوم

2- في المدن العربية واإلسامية
الفاصل 
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

الفاصل 
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
16- 5 47 6 03 مكـة المكـرمة 03- 5 54 5 57 داكــــــــــار
21- 4 52 5 13 القــــــدس 05- 5 44 5 49 نواكشــــوط
23- 5 11 5 34 بغــــــــداد 12- 5 54 6 06 مـــراكـــش
13- 5 35 5 48 عــــــــدن 13- 5 38 5 51 فــــــــــاس
19- 5 14 5 33 الريـــاض 04- 6 35 6 39 الجــــــوس
22- 5 02 5 24 الكـــــويت 16- 5 00 5 16 الجــــزائــر
21- 4 55 5 16 المنـــــامة 18- 5 30 5 48 تـــــونــــس
26- 5 08 5 34 طهـــــران 17- 5 23 5 40 طرابلس- ليبيــا
20- 4 53 5 13 الدوحـــــة 12- 5 24 5 36 الخــرطــوم
20- 5 42 6 02 أبـوظـــبي 09- 5 45 5 54 مقديشـــــو
21- 5 37 5 58 دبــــــــــي 25- 4 49 5 14 أنقـــــــــرة
21- 5 25 5 46 مســــــقط 20- 4 49 5 09 عمـــــــــان
23- 5 48 6 11 كــرا تشي 22- 4 45 5 07 دمشـــــــق
19- 6 49 7 08 كوااللمـبور 14- 5 41 5 55 جيـــــــزان
15- 5 39 5 54 جـاكــــرتا 17- 5 44 6 01 المدينة المـنورة

3- في بعض العواصم الغربية
12 7 19 7 07 كيب تـاون 01- 5 33 5 34 واشنـــطن
13 6 31 6 18 برازيليــــا 05- 5 16 5 21 أوتــــــوا
22 7 25 7 03 سانتياجــو 27- 4 42 5 09 لـــــــــندن
15 6 28 6 13 ليمــــــــا 41- 4 48 5 29 موســـكو





صفر
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بيان هالل شهر صفــــر لعام 1441 هـ

ــة 	  ــي تمــام الســاعة الثامن ــران ف ــر مباشــرة بعــد حــدوث االقت ــد هــال شــهر صفــــ يول
والدقيقــة 26 دقيقــة مســاًء بتوقيــت القاهــرة المحلــي يــوم السبــــــت 29مــن المحــــــرم 

1441هـــ  الموافــق 2019/9/28م )يــوم  الرؤيــة(.
وياحــظ أن الهــال الجديــد لــن يكــون قــد ولــد بعــد عنــد غــروب شــمس ذلــك اليــوم ) يوم 	 

الرؤيــة( فــي مدينــة القاهــرة وكذلــك فــي جميــع العواصــم والمــدن العربيــة واإلســامية 
ماعــدا داكار ونواكشــوط.

وياحــظ وجــود فتــرة زمنيــة لمكــث الهــال فــوق األفــق بعــد غــروب الشــمس فــي ذلــك 	 
اليــوم ) يــوم الرؤيــة( بالرغــم مــن حــدوث االقتــران بعــد غــروب شــمس ذلــك اليــوم فــي 
الغالبيــة العظمــى للعواصــم والمــدن العربيــة  واإلســامية، وهــذه مــن الحــاالت الشــاذة 

التــي يجــب دراســتها لتفســيرها. 
وبذلك يكون يوم األحـــــد  2019/9/29 م هو المتمم لشهــــر المحــــرم 1441هـ.	 
وبذلك  تكون غــرة شهـــر صفـــــر 1441 هـ  فلكيـــاً يوم اإلثنيــــن 2019/9/30م.	 

ــة القاهــرة  ــي مدين ــة الهــال وأوجــه القمــر ف ــان مفصــل عــن ظــروف رؤي ــي بي ــا يل وفيم
ــة  ــة واإلســامية والغربي ــة وبعــض العواصــم العربي ــة  مصــر العربي ومحافظــات جمهوري

ــوم تحــري الهــال:- ي

وضع وشكل الهال على األفق الغربي بعد تمام غروب قرص الشمس في مدينة القاهرة )يوم الرؤية(

أعلى

الهال لم يولد بعد
ج

أسفل

ش
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شهر صفــــر لعام 1441 هـ
)أ( مياد الهال وأوجه القمر بتوقيت القاهرة المحلي

تربيع أخر بدر تربيع  أول المياد ) االقتران (

اإلثنيــــن 
2019/10/21م
ق           س
14          39

األحـــــد 
2019/10/13م
ق            س
23           08

السبــــت
 2019/10/5م
ق            س
18          47

السبــــت 
2019/9/28م

ق             س  
20            26

طــول الشهـــــــر آخــر الشهـــر فلكيـــــًا أول الشهـــر فلكيـــــًا

29 يومــًا اإلثنيــــن 2019/10/28م اإلثنيــــن  2019/9/30م

)ب( ظروف رؤية الهال في محافظات ج.م.ع
بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من المحـــــرم 1441هـ الموافق 2019/9/28م(

االنحـراف األفقـي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

البعـــد الرأسي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب 
القمر

غروب 
الشمس أسم البلد

س ق س ق

الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 06 17 30 17 24 حايـــــــــب
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 06 17 49 17 43 توشكـــــــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 07 17 46 17 39 أســـــــوان
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 08 17 47 17 39 قنـــــــــــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 08 17 57 17 49 الخارجــــة
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 08 17 53 17 45 أسيــــــوط
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 08 17 51 17 43 سوهــــاج
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 09 17 55 17 46 الفيـــــوم
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 08 17 43 17 35 الطـــــــور
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 08 17 42 17 34 سانت كـاترين
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 09 17 39 17 30 طــــابــــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 09 17 54 17 45 القاهـــــرة
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 10 17 55 17 45 طـــنطـــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 10 17 59 17 49 اإلسكندرية
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 10 17 50 17 40 بورسعـــيد
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 11 18 19 18 08 السلـــــوم
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)ج( ظروف رؤية الهال لشهر صفـــــر عام 1441هـ
في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من المحـــــرم 1441هـ الموافق 2019/9/28م(
1- في المدن العربية واإلسامية

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس أسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس

سأسم البلد ق س ق س ق س ق
05 18 16 18 11 مكة المكرمة* 10 18 11 18 01 داكــــــــــــار
10 17 38 17 28 القــــــدس* 10 18 05 17 55 نواكشــــــوط
10 18 01 17 51 بغــــــــداد* 14 18 35 18 21 مـــراكــــــش*
صفر 17 52 17 52 عــــــــــــدن* 16 18 24 18 08 فــــــــــــاس*
60 17 49 17 43 الـــريــــاض* 04 18 43 18 39 الجـــــــوس*
80 17 45 17 37 الكــــــــويت* 16 17 52 17 36 الجـــــــــزائــر*
60 17 33 17 27 المنــــــــامة* 15 18 22 18 07 تـــــونــــــــس*
10 18 03 17 53 طهــــــــران* 13 18 09 17 56 طرابلس- ليبيـا*
05 17 29 17 24 الدوحــــــــة* 04 17 45 17 41 الخــــرطـــــوم*
04 18 17 18 13 أبــــو ظــبي* 40- 17 48 17 52 مقديشــــــو*
04 18 13 18 09 دبـــــــــــــي* 14 17 50 17 36 أنقــــــــــــــرة*
03 17 59 17 56 مســــــــــقط* 10 17 35 17 25 عمــــــــــــــان*
03 18 25 18 22 كرا تـــــشي* 11 17 34 17 23 دمشــــــــــــق*
11- 18 55 19 06 كوااللمبــور* 03 18 04 18 01 جيــــــــــزان*
61- 17 31 17 47 جاكـــــــرتا* 06 18 18 18 12 المدينة المـنورة*

2- في بعض العواصم الغربية 
15- 18 31 18 46 كيب تاون* 25 18 20 17 55 واشنـــطن
05 18 13 18 08 برازيليـــــا 26 18 15 17 49 أوتــــــوا
03 18 46 18 43 سانتياجـــو 23 18 09 17 46 لــــــــندن*
11 18 15 18 04 ليمـــــــــا 25 18 38 18 13 موســـكو*

)د( أيام شهر صفـــــر:- 
غرة صفـــــر )األثنيـــن( الموافق 30 سبتمبـــر 2019م / 19 تــــوت 1736 ق.

ق م هـ ق م هـ ق م هـ ق م هـ ق م هـ أيام
األسبوع

15 26 27 8 19 20 بابه 12 13 24 5 6 الســــبـت
16 27 28 9 20 21 2 13 14 25 6 7 األحــــــد
17 28 29 10 21 22 3 14 15 26 7 8 19 30 1 اإلثنــــين

11 22 23 4 15 16 27 8 9 20 أكتوبر 2 الثاثـــاء
12 23 24 5 16 17 28 9 10 21 2 3 األربعــاء
13 24 25 6 17 18 29 10 11 22 3 4 الخمـيـس
14 25 26 7 18 19 30 11 12 23 4 5 الجمعــــة

) * ( الهال لم  يولد بعد عند غروب الشمس.
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)هـ( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمني بينهما
في بعض مدن ج.م.ع والبلدان العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي
)يوم تحري الهال 29 من المحـــــرم 1441هـ الموافق 2019/9/28م(

1- في محافظات جمهورية مصر العربية
الفاصل
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

الفاصل
الزمني 

ق

شروق القمر
شروق 
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
-38 4 58 5 36 الطـــــــــور 35- 4 48 5 23 حايـــــــــــب
-39 4 56 5 35 سانت كاترين 34- 5 08 5 42 توشكـــــــــــا
-40 4 51 5 31 طــــابــــــــا 36- 5 02 5 38 أســــــــوان
-39 5 07 5 46 القـــاهــــرة 37- 5 02 5 39 قنــــــــــــــا
-40 5 07 5 47 طــنطـــــــــا 36- 5 13 5 49 الخارجـــــة
-40 5 11 5 51 اإلسكندريــة 37- 5 09 5 46 أسيــــــــوط
-40 5 02 5 42 بورسعـــــيد 37- 5 07 5 44 سوهـــــاج
-39 5 31 6 10 السلــــــــوم 39- 5 08 5 47 الفيــــــوم

2- في المدن العربية واإلسامية
الفاصل 
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

الفاصل 
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
35- 5 35 6 10 مكـة المكـرمة 21- 5 38 5 59 داكــــــــــار
41- 4 49 5 30 القــــــدس 23- 5 30 5 53 نواكشــــوط
44- 5 10 5 54 بغــــــــداد 33- 5 50 6 23 مـــراكـــش
31- 5 18 5 49 عــــــــدن 35- 5 36 6 11 فــــــــــاس
38- 5 05 5 43 الريـــاض 20- 6 14 6 34 الجــــــوس
42- 4 57 5 39 الكـــــويت 39- 5 01 5 40 الجــــزائــر
40- 4 48 5 28 المنـــــامة 40- 5 31 6 11 تـــــونــــس
48- 5 08 5 56 طهـــــران 38- 5 20 5 58 طرابلس- ليبيــا
40- 4 44 5 24 الدوحـــــة 30- 5 09 5 39 الخــرطــوم
40- 5 33 6 13 أبـوظـــبي 24- 5 22 5 46 مقديشـــــو
40- 5 29 6 09 دبــــــــــي 48- 4 53 5 41 أنقـــــــــرة
40- 5 16 5 56 مســــــقط 42- 4 45 5 27 عمـــــــــان
42- 5 40 6 22 كــرا تشي 43- 4 43 5 26 دمشـــــــق
34- 6 27 7 01 كوااللمـبور 33- 5 26 5 59 جيـــــــزان
28- 5 11 5 39 جـاكــــرتا 37- 5 35 6 12 المدينة المـنورة

3- في بعض العواصم الغربية
02 6 30 6 27 كيب تـاون 24- 5 36 6 00 واشنـــطن
01- 5 55 5 56 برازيليــــا 29- 5 27 5 56 أوتــــــوا
12 6 36 6 24 سانتياجــو 53- 5 02 5 55 لـــــــــندن
صفر 5 54 5 54 ليمــــــــا 09- 5 16 6 25 موســـكو





ربيع األول
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بيان هالل شهر ربيع األول لعام 1441 هـ

يولــد هــال شــهر ربيــع األول مباشــرة بعــد حــدوث االقتــران فــي تمــام الســاعة الخامســــة 	 
والدقيقــة 38 صباحــًا بتوقيــت القاهــرة المحلــي يــوم اإلثنيــــــن 29 مــن صفـــــــر 1441هـــ  

ــة(. ــوم الرؤي الموافــق 2019/10/28م )ي
ويبقــى الهــال الجديــد فــي ســماء مكــة المكرمــة لمــدة 30 دقيقــة، وفــي القاهــرة لمــدة 32 	 

دقيقــة بعــد غــروب شــمس ذلــك اليــوم ) يــوم الرؤيــة(، وفــي باقــي محافظــات جمهوريــة 
مصــر العربيــة يبقــى الهــال الجديــد فــي ســمائها لمــدد تتــراوح بيــن ) 31 – 33 دقيقــة(. 
أمــا فــي العواصــم والمــدن العربيــة واإلســامية فيبقــى الهــال الجديــد بعــد غــروب الشــمس 

لمــدد تتــراوح بيــن )17 - 37 دقيقــة(. 
وبذلك تكون غرة شهرربيــع األول 1441هـ  فلكيـــًا يوم الثاثــــاء 2019/10/29م.	 
وفيمــا يلــي بيــان مفصــل عــن ظــروف رؤيــة الهــال وأوجــه القمــر فــي مدينــة القاهــرة 	 

ومحافظــات جمهوريــة مصــر العربيــة وبعــض العواصــم العربيــة واإلســامية والغربيــة يــوم 
تحــري الهــال:-

وضع وشكل الهال على األفق الغربي بعد تمام غروب قرص الشمس في مدينة القاهرة )يوم الرؤية(

أعلى

  

ج

أسفل

ش
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شهر ربيع األول لعام 1441 هـ
)أ( مياد الهال وأوجه القمر بتوقيت القاهرة المحلي

تربيع أخر بدر تربيع  أول المياد ) االقتران (

الثاثــــاء 
2019/11/19م

ق          س
23         11

الثاثــــاء
 2019/11/12م
ق             س
15           34

اإلثنيــــن
 2019/11/4م
ق           س
12         23

اإلثنيــــن
2019/10/28م
ق            س
05          38

طــول الشهـــــــر ً آخــر الشهـــر فلكيـــــا ً أول الشهـــر فلكيـــــا
ً 30 يومــا األربعـــــاء  2019/11/27م الثاثــــاء  2019/10/29م

)ب( ظروف رؤية الهال في محافظات ج.م.ع
بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من صفـــــر 1441هـ الموافق 2019/10/28م(

االنحـراف األفقـي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

البعـــد الرأسي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب 
القمر

غروب 
الشمس أسم البلد

س ق س ق

1,123 جنوبــًا 6,014 31 17 29 16 58 حايـــــــــب
1,289 جنوبــًا 6,132 31 17 49 17 18 توشكـــــــــا
1,474 جنوبــًا 6,055 31 17 43 17 12 أســـــــوان
1,751 جنوبــًا 5,986 32 17 42 17 10 قنـــــــــــــا
1,725 جنوبــًا 6,074 32 17 52 17 20 الخارجــــة
1,928 جنوبــًا 5,983 32 17 47 17 15 أسيــــــوط
1,831 جنوبــًا 5,996 32 17 45 17 13 سوهــــاج
2,214 جنوبــًا 5,898 32 17 46 17 14 الفيـــــوم
1,992 جنوبــًا 5,881 32 17 36 17 04 الطـــــــور
2,023 جنوبــًا 5,860 32 17 34 17 02 سانت كـاترين
2,114 جنوبــًا 5,799 32 17 29 16 57 طــــابــــــا
2,296 جنوبــًا 5,855 32 17 43 17 11 القاهـــــرة
2,396 جنوبــًا 5,825 32 17 44 17 12 طـــنطـــــا
2,484 جنوبــًا 5,826 33 17 48 17 15 اإلسكندرية
2,417 جنوبــًا 5,772 32 17 38 17 06 بورسعـــيد
2,672 جنوبــًا 5,913 33 18 07 17 34 السلـــــوم



-66-

)ج( ظروف رؤية الهال لشهرربيع األول عام 1441هـ
في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من صفـــــر 1441هـ الموافق 2019/10/28م(
1- في المدن العربية واإلسامية *

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس أسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
30 18 17 17 47 مكة المكرمـة 37 18 20 17 43 داكــــــــــــار
32 17 25 16 53 القــــــدس 37 18 10 17 33 نواكشــــــوط
31 17 45 17 14 بغــــــــداد 37 18 23 17 46 مـــراكــــــش
28 18 3 17 35 عــــــــــــدن 37 18 08 17 31 فــــــــــــاس
30 17 46 17 16 الـــريــــاض 34 19 01 18 27 الجـــــــوس
30 17 35 17 05 الكــــــــويت 36 17 31 16 55 الجـــــــــزائــر
30 17 28 16 58 المنــــــــامة 35 18 02 17 27 تـــــونــــــــس
31 17 44 17 13 طهــــــــران 34 17 54 17 20 طرابلس- ليبيـا
29 17 25 16 56 الدوحــــــــة 31 17 53 17 22 الخــــرطـــــوم
29 18 14 17 45 أبــــو ظــبي 27 18 11 17 44 مقديشـــــــو
28 18 09 17 41 دبـــــــــــــي 33 17 25 16 52 أنقـــــــــــــــرة
28 17 57 17 29 مســــــــــقط 32 17 22 16 50 عمــــــــــــــان
27 18 21 17 54 كرا تـــــشي 32 17 19 16 47 دمشـــــــــــــق
19 19 16 18 57 كوااللمبــور 29 18 10 17 41 جيـــــــــــزان
17 18 02 17 45 جاكـــــــرتا 31 18 15 17 44 المدينة المـنورة

2- في بعض العواصم الغربية 
27 19 37 19 10 كيب تــاون 45 17 57 17 12 واشنـــطن
41 18 55 18 14 برازيليـــــا 44 17 40 16 56 أوتــــــوا
44 19 50 19 06 سانتياجـــو 38 17 19 16 41 لــــــــندن
46 18 53 18 07 ليمـــــــــا 36 17 35 16 59 موســـكو 

)د( أيام شهر ربيع األول :- 
غرة ربيع األول )الثاثـــاء( الموافق 29 أكتوبـــر 2019م / 18 بابــــه 1736 ق.

ق م هـ ق م هـ ق م هـ ق م هـ ق م هـ
أيام

األسبوع
13 23 26 6 16 19 29 9 12 22 2 5 الســــبـت
14 24 27 7 17 20 30 10 13 23 3 6 األحــــــد
15 25 28 8 18 21 هاتور 11 14 24 4 7 اإلثنــــين
16 26 29 9 19 22 2 12 15 25 5 8 18 29 1 الثاثـــاء
17 27 30 10 20 23 3 13 16 26 6 9 19 30 2 األربعــاء

11 21 24 4 14 17 27 7 10 20 31 3 الخمـيـس
12 22 25 5 15 18 28 8 11 21 نوفمبر 4 الجمعــــة
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)هـ( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمني بينهما
في بعض مدن ج.م.ع والبلدان العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي
)يوم تحري الهال 29 من صفـــــر 1441هـ الموافق 2019/10/28م(

1- في محافظات جمهورية مصر العربية
الفاصل
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

الفاصل
الزمني 

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
02 5 55 5 53 الطـــــــــور 03 5 38 5 35 حايـــــــــــب
02 5 54 5 52 سانت كاترين 04 5 58 5 54 توشكـــــــــــا
01 5 51 5 50 طــــابــــــــا 03 5 55 5 52 أســــــــوان
02 6 07 6 05 القـــاهــــرة 02 5 57 5 55 قنــــــــــــــا
01 6 08 6 07 طــنطـــــــــا 03 6 07 6 04 الخارجـــــة
01 6 13 6 12 اإلسكندريــة 03 6 05 6 02 أسيــــــــوط
01 6 03 6 02 بورسعـــــيد 03 6 02 5 59 سوهـــــاج
03 6 34 6 31 السلــــــــوم 02 6 08 6 06 الفيــــــوم

2- في المدن العربية واإلسامية
الفاصل 
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

الفاصل 
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
03 6 24 6 21 مكـة المكـرمة 14 6 18 6 04 داكــــــــــار
0 5 52 5 52 القــــــدس 13 6 14 6 01 نواكشــــوط

02- 6 14 6 16 بغــــــــداد 09 6 53 6 44 مـــراكـــش
05 5 57 5 52 عــــــــدن 07 6 42 6 35 فــــــــــاس
صفر 5 58 5 58 الريـــاض 13 6 45 6 32 الجــــــوس
01- 5 56 5 57 الكـــــويت 05 6 12 6 07 الجــــزائــر
صفر 5 43 5 43 المنـــــامة 04 6 42 6 38 تـــــونــــس
04- 6 17 6 21 طهـــــران 04 6 25 6 21 طرابلس- ليبيــا
صفر 5 38 5 38 الدوحـــــة 06 5 50 5 44 الخــرطــوم
صفر 6 26 6 26 أبـوظـــبي 08 5 48 5 40 مقديشـــــو
01- 6 22 6 23 دبــــــــــي 02- 6 10 6 12 أنقـــــــــرة
01- 6 07 6 08 مســــــقط صفر 5 49 5 49 عمـــــــــان
03- 6 33 6 36 كــرا تشي صفر 5 49 5 49 دمشـــــــق
01- 6 55 6 56 كوااللمـبور 03 6 09 6 06 جيـــــــزان
02 5 29 5 27 جـاكــــرتا 02 6 27 6 25 المدينة المـنورة

3- في بعض العواصم الغربية
24 6 14 5 50 كيب تـاون 20 6 50 6 30 واشنـــطن
26 6 02 5 36 برازيليــــا 18 6 54 6 36 أوتــــــوا
33 6 20 5 47 سانتياجــو صفر 6 46 6 46 لـــــــــندن
29 6 06 5 37 ليمــــــــا 11- 7 14 7 25 موســـكو





ربيع اآلخــر
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بيان هالل شهر ربيع اآلخر لعام 1441 هـ

يولــد هــال شــهر ربيــع اآلخــــر مباشــرة بعــد حــدوث االقتــران فــي تمــام الســاعة الخامســــة 	 
وســت دقائــق مســاًء بتوقيــت القاهــرة المحلــي يــوم الثاثــــــاء 29 مــن ربيــع األول 1441 

هـــ  الموافــق 2019/11/26م )يــوم الرؤيــة(. 
وياحــظ أن الهــال الجديــد لــن يكــون قــد ولــد بعــد عنــد غــروب شــمس ذلــك اليــوم 	 

)يــوم الرؤيــة( فــي مدينــة القاهــرة وكذلــك فــي الغالبيــة العظمــى للعواصــم والمــدن العربيــة 
واإلســامية.

وياحــظ وجــود فتــرة زمنيــة لمكــث الهــال فــوق األفــق بعــد غــروب الشــمس فــي ذلــك اليــوم 	 
ــك اليــوم فــي الغالبيــة  )يــوم الرؤيــة( بالرغــم مــن حــدوث االقتــران بعــد غــروب شــمس ذل
العظمــى للعواصــم والمــدن العربيــة واإلســامية ، وهــذه مــن الحــاالت الشــاذة التــي يجــب 

دراســتها لتفســيرها.
وبذلــك يكــون يــوم األربعــــــاء 2019/11/27 م هــو المتمــم لشهــــــر ربيــع األول 1441 	 

هـــ  .
وبذلك تكون غــرة شهـــر ربيع اآلخــر 1441 هـ  فلكيـــًا يوم الخميــس 2019/11/28م. 	 
وفيمــا يلــي بيــان مفصــل عــن ظــروف رؤيــة الهــال وأوجــه القمــر فــي مدينــة القاهــرة 	 

ومحافظــات جمهوريــة مصــر العربيــة وبعــض العواصــم العربيــة واإلســامية والغربيــة يــوم 
تحــري الهــال:-

وضع وشكل الهال على األفق الغربي بعد تمام غروب قرص الشمس في مدينة القاهرة )يوم الرؤية(

أعلى

الهال لم يولد بعد 
ج

أسفل

ش
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شهر ربيع اآلخر لعام 1441 هـ
)أ( مياد الهال وأوجه القمر بتوقيت القاهرة المحلي

تربيع أخر بدر تربيع  أول المياد ) االقتران (

الخميــــس 
2019/12/19م
ق           س
06         57

الخميــــس
 2019/12/12م
ق            س

 07          12

األربعــــاء 
2019/12/4
ق           س
08          58

الثاثــــاء 
2019/11/26م
ق            س

17            06
طــول الشهـــــــر ً آخــر الشهـــر فلكيـــــا ً أول الشهـــر فلكيـــــا

ً 29 يومــا الخميــــس 2019/12/26م الخميــــس 2019/11/28م

)ب( ظروف رؤية الهال في محافظات ج.م.ع
بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من ربيع األول 1441هـ الموافق 2019/11/26م(

االنحـراف األفقـي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

البعـــد الرأسي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب 
القمر

غروب 
الشمس أسم البلد

س ق س ق

الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 03 16 51 16 48 حايـــــــــب
شمـااًل2,432 0,343 03 17 10 17 07 توشكـــــــــا

الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 03 17 03 17 00 أســـــــوان
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 04 17 00 16 56 قنـــــــــــــا

شمـااًل2,328 0,463 04 17 12 17 08 الخارجــــة
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 04 17 05 17 01 أسيــــــوط
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 04 17 04 17 00 سوهــــاج
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 05 17 03 16 58 الفيـــــوم
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 04 16 53 16 49 الطـــــــور
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 04 16 51 16 47 سانت كـاترين
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 04 16 46 16 42 طــــابــــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 05 17 00 16 55 القاهـــــرة
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 05 16 59 16 54 طـــنطـــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 05 17 03 16 58 اإلسكندرية
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 05 16 53 16 48 بورسعـــيد

شمـااًل2,046 0,730 06 17 22 17 16 السلـــــوم
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)ج( ظروف رؤية الهال لشهر ربيع اآلخرعام 1441هـ
في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 92 من ربيع األول 1441هـ الموافق 9102/11/62م(
1- في المدن العربية واإلسامية

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس أسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
02 17 39 17 37 مكة المكرمة* 09 17 46 17 37 داكــــــــــــار
05 16 40 16 35 القــــــدس* 09 17 35 17 26 نواكشــــــوط
04 16 59 16 55 بغــــــــداد* 10 17 39 17 29 مـــراكــــــش
صفر 17 30 17 30 عــــــــــــدن* 10 17 22 17 12 فــــــــــــاس
02 17 05 17 03 الـــريــــاض* 05 18 32 18 27 الجـــــــوس
03 16 52 16 49 الكــــــــويت* 10 16 43 16 33 الجـــــــــزائــر
02 16 47 16 45 المنــــــــامة* 09 17 13 17 04 تـــــونــــــــس
04 16 56 16 52 طهــــــــران* 08 17 09 17 01 طرابلس- ليبيـا
01 16 44 16 43 الدوحــــــــة* 02 17 18 17 16 الخــــرطـــــوم
01 17 34 17 33 أبــــو ظــبي* 02- 17 44 17 46 مقديشــــــو*
01 17 29 17 28 دبـــــــــــــي* 07 16 33 16 26 أنقــــــــــــــرة*
00 17 18 17 18 مســــــــــقط* 05 16 37 16 32 عمــــــــــــــان*
01- 17 41 17 42 كرا تـــــشي* 05 16 32 16 27 دمشــــــــــــق*
10- 18 49 18 59 كوااللمبــور* صفر 17 34 17 34 جيــــــــــزان*
13- 17 40 17 53 جاكـــــــرتا* 03 17 35 17 32 المدينة المـنورة*

2- في بعض العواصم الغربية 
05- 19 32 19 37 كيب تــاون 20 17 07 16 47 واشنـــطن
10 18 37 18 27 برازيليـــــا 20 16 44 16 24 أوتــــــوا
11 19 44 19 33 سانتياجـــو 15 16 13 16 00 لــــــــندن
15 18 33 18 18 ليمـــــــــا 14 16 21 16 07 موســـكو*

)د( أيام شهر ربيع اآلخر:- 
غرة ربيع اآلخر )الخميـــس( الموافق 28 نوفمبـــر 2019م / 18 هاتــــور1736 ق.

ق م هـ ق م هـ ق م هـ ق م هـ ق م هـ أيام
األسبوع

11 21 24 4 14 17 27 7 10 20 30 3 الســــبـت
12 22 25 5 15 18 28 8 11 21 ديسمبر 4 األحــــــد
13 23 26 6 16 19 29 9 12 22 2 5 اإلثنــــين
14 24 27 7 17 20 30 10 13 23 3 6 الثاثـــاء
15 25 28 8 18 21 كيهك 11 14 24 4 7 األربعــاء
16 26 29 9 19 22 2 12 15 25 5 8 18 28 1 الخمـيـس

10 20 23 3 13 16 26 6 9 19 29 2 الجمعــــة
) * ( الهال لم  يولد بعد عند غروب الشمس.



-75-

)هـ( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمني بينهما
في بعض مدن ج.م.ع والبلدان العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي
)يوم تحري الهال 29 من ربيع األول 1441هـ الموافق 2019/11/26م(

1- في محافظات جمهورية مصر العربية
الفاصل
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

الفاصل
الزمني 

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
92- 5 46 6 15 الطـــــــــور 27- 5 25 5 52 حايـــــــــــب
29- 5 45 6 14 سانت كاترين 26- 5 45 6 11 توشكـــــــــــا
03- 5 43 6 13 طــــابــــــــا 27- 5 43 6 10 أســــــــوان
29- 5 59 6 28 القـــاهــــرة 28- 5 47 6 15 قنــــــــــــــا
03- 6 01 6 31 طــنطـــــــــا 27- 5 56 6 23 الخارجـــــة
29- 6 07 6 36 اإلسكندريــة 28- 5 55 6 23 أسيــــــــوط
03- 5 57 6 27 بورسعـــــيد 27- 5 52 6 20 سوهـــــاج
92- 6 27 6 56 السلــــــــوم 28- 6 00 6 28 الفيــــــوم

2- في المدن العربية واإلسامية
الفاصل 
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

الفاصل 
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
27- 6 11 6 38 مكـة المكـرمة 15- 6 00 6 16 داكــــــــــار
30- 5 46 6 16 القــــــدس 17- 5 58 6 15 نواكشــــوط
32- 6 10 6 42 بغــــــــداد 23- 6 46 7 9 مـــراكـــش
25- 5 38 6 03 عــــــــدن 24- 6 38 7 02 فــــــــــاس
29- 5 47 6 16 الريـــاض 17- 6 22 6 39 الجــــــوس
31- 5 49 6 20 الكـــــويت 26- 6 10 6 36 الجــــزائــر
31- 5 32 6 03 المنـــــامة 27- 6 41 7 08 تـــــونــــس
35- 6 15 6 50 طهـــــران 26- 6 21 6 47 طرابلس- ليبيــا
31- 5 27 5 58 الدوحـــــة 24- 5 33 5 57 الخــرطــوم
31- 6 14 6 45 أبـوظـــبي 22- 5 23 5 45 مقديشـــــو
31- 6 12 6 43 دبــــــــــي 33- 6 12 6 45 أنقـــــــــرة
31- 5 56 6 27 مســــــقط 30- 5 43 6 13 عمـــــــــان
33- 6 22 6 55 كــرا تشي 31- 5 44 6 15 دمشـــــــق
31- 6 30 7 01 كوااللمـبور 26- 5 53 6 19 جيـــــــزان
28- 4 59 5 27 جـاكــــرتا 28- 6 16 6 44 المدينة المـنورة

3- في بعض العواصم الغربية
03- 5 26 5 29 كيب تـاون 12- 6 50 7 02 واشنـــطن
02- 5 27 5 29 برازيليــــا 14- 7 01 7 15 أوتــــــوا
06 5 33 5 27 سانتياجــو 33- 7 03 7 36 لـــــــــندن
صفر 5 32 5 32 ليمــــــــا 45- 7 39 8 24 موســـكو





مجادى األوىل
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بيان هالل شهر جمادى األولى لعام 1441هـ

يولــد هــال شــهر جمــادى األولــى مباشــرة بعــد حــدوث االقتــران فــي تمــام الســاعة الســابعة 	 
والدقيقــة 13 صباحــًا بتوقيــت القاهــرة المحلــي يــوم الخميـــــس الموافــق 2019/12/26م 

)يــوم الرؤيــة(. 
ويبقــى الهــال الجديــد فــي ســماء مكــة المكرمــة لمــدة 17 دقيقــة، وفــي القاهــرة لمــدة 18 	 

دقيقــة  بعــد غــروب شــمس ذلــك اليــوم ) يــوم الرؤيــة(، وفــي باقــي محافظــات جمهوريــة 
مصــر العربيــة يبقــى الهــال الجديــد فــي ســمائها لمــدد تتــراوح بيــن )17– 18 دقيقــة(. 
أمــا فــي العواصــم والمــدن العربيــة واإلســامية  فيبقــى الهــال الجديــد بعــد غــروب الشــمس 

لمــدد تتــراوح بيــن ) 9 - 27 دقيقــة(. 
وبذلك تكون غــرة شهـــر جمادى األولى 1441هـ  فلكيـــًا يوم الجمعـــــة  2019/12/27م. 	 
وفيمــا يلــي بيــان مفصــل عــن ظــروف رؤيــة الهــال وأوجــه القمــر فــي مدينــة القاهــرة 	 

ومحافظــات جمهوريــة مصــر العربيــة وبعــض العواصــم العربيــة واإلســامية والغربيــة يــوم 
تحــري الهــال:-    

وضع وشكل الهال على األفق الغربي بعد تمام غروب قرص الشمس في مدينة القاهرة )يوم الرؤية(

أعلى

ج

أسفل

ش
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شهر مجادى األوىل لعام 1441 هـ
)أ( مياد الهال وأوجه القمر بتوقيت القاهرة المحلي

تربيع أخر بدر تربيع  أول المياد ) االقتران (

الجمعـــــة 
2020/1/17م
ق          س
14         58

الجمعـــــة 
2020/1/10م
ق            س
21           21

الجمعـــــة 
2020/1/3م
ق           س
06          45

الخميــــس 
2019/12/26م
ق            س
07           13

طــول الشهـــــــر ً آخــر الشهـــر فلكيـــــا ً أول الشهـــر فلكيـــــا

ً 30 يومــا السبـــت  2020/1/25م الجمعـــــة 2019/12/27م

)ب( ظروف رؤية الهال في محافظات ج.م.ع
بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من ربيع اآلخــر 1441هـ الموافق 2019/12/26م(

االنحـراف األفقـي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

البعـــد الرأسي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب 
القمر

غروب 
الشمس أسم البلد

س ق س ق

1,927  شمــااًل 2,959 18 17 15 16 57 حايـــــــــب
2,025 شمــااًل 3,080 18 17 34 17 16 توشكـــــــــا
2,136 شمــااًل 2,967 17 17 26 17 09 أســـــــوان
2,299 شمــااًل 2,858 18 17 22 17 04 قنـــــــــــــا
2,285 شمــااًل 2,966 18 17 34 17 16 الخارجــــة
2,403 شمــااًل 2,840 18 17 26 17 08 أسيــــــوط
2,346 شمــااًل 2,863 18 17 25 17 07 سوهــــاج
2,566 جنوبــًا 2,719 18 17 23 17 05 الفيـــــوم
2,434 شمــااًل 2,712 18 17 14 16 56 الطـــــــور
2,451 شمــااًل 2,685 17 17 11 16 54 سانت كـاترين
2,499 شمــااًل 2,604 17 17 05 16 48 طــــابــــــا
2,610 جنوبــًا 2,663 18 17 19 17 01 القاهـــــرة
2,666 جنوبــًا 2,622 18 17 19 17 01 طـــنطـــــا
2,718 جنوبــًا 2,621 18 17 22 17 04 اإلسكندرية
2,673 جنوبــًا 2,558 17 17 12 16 55 بورسعـــيد
2,839 جنوبــًا 2,721 18 17 41 17 23 السلـــــوم
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)ج( ظروف رؤية الهال لشهر جمادى األولى عام 1441هـ
      في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من ربيع اآلخــر 1441هـ الموافق 2019/12/26م(
1- في المدن العربية واإلسامية 

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس أسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس

سأسم البلد ق س ق س ق س ق
17 18 03 17 46 مكة المكرمـة 27 18 15 17 48 داكــــــــــــار
17 16 58 16 41 القــــــدس 26 18 01 17 35 نواكشــــــوط
15 17 16 17 01 بغــــــــداد 23 17 58 17 35 مـــراكــــــش
17 17 58 17 41 عــــــــــــدن 22 17 39 17 17 فــــــــــــاس
16 17 28 17 12 الـــريــــاض 24 19 03 18 39 الجـــــــوس
15 17 11 16 56 الكــــــــويت 21 16 58 16 37 الجـــــــــزائــر
15 17 08 16 52 المنــــــــامة 19 17 28 17 09 تـــــونــــــــس
14 17 11 16 57 طهــــــــران 20 17 27 17 07 طرابلس- ليبيـا
15 17 06 16 51 الدوحــــــــة 19 17 45 17 26 الخــــرطـــــوم
15 17 56 17 41 أبــــو ظــبي 18 18 17 17 59 مقديشـــــــو
15 17 51 17 36 دبـــــــــــــي 16 16 45 16 29 أنقـــــــــــــــرة
14 17 40 17 26 مســــــــــقط 17 16 55 16 38 عمــــــــــــــان
13 18 03 17 50 كرا تـــــشي 16 16 49 16 33 دمشـــــــــــــق
09 19 21 19 12 كوااللمبــور 17 18 01 17 44 جيـــــــــــزان
09 18 16 18 07 جاكـــــــرتا 17 17 57 17 40 المدينة المـنورة

2- في بعض العواصم الغربية 
23 20 21 19 58 كيب تــاون 32 17 24 16 52 واشنـــطن
33 19 16 18 43 برازيليـــــا 31 16 56 16 25 أوتــــــوا
36 20 30 19 54 سانتياجـــو 17 16 13 15 56 لــــــــندن
37 19 10 18 33 ليمـــــــــا 08 16 09 16 01 موســـكو

)د( أيام شهر جمادى األولى:- 
غرة جمادى األولى )الجمعـــة( الموافق 27 ديسمبـــر 2019م / 17 كيهــك 1736 ق.

ق م هـ ق م هـ ق م هـ ق م هـ ق م هـ أيام
األسبوع

9 18 23 2 11 16 25 4 9 18 28 2 16 25 30 الســــبـت
10 19 24 3 12 17 26 5 10 19 29 3 األحــــــد
11 20 25 4 13 18 27 6 11 20 30 4 اإلثنــــين
12 21 26 5 14 19 28 7 12 21 31 5 الثاثـــاء
13 22 27 6 15 20 29 8 13 22 يناير 6 األربعــاء
14 23 28 7 16 21 30 9 14 23 2 7 الخمـيـس
15 24 29 8 17 22 طوبة 10 15 24 3 8 17 27 1 الجمعــــة
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)هـ( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمني بينهما
في بعض مدن ج.م.ع والبلدان العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي
)يوم تحري الهال 29 من ربيع اآلخــر 1441هـ الموافق 2019/12/26م(

1- في محافظات جمهورية مصر العربية
الفاصل
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

الفاصل
الزمني 

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
02 6 37 6 35 الطـــــــــور 01 6 11 6 10 حايـــــــــــب
02 6 36 6 34 سانت كاترين 02 6 32 6 30 توشكـــــــــــا
02 6 35 6 33 طــــابــــــــا 02 6 31 6 29 أســــــــوان
02 6 51 6 49 القـــاهــــرة 02 6 36 6 34 قنــــــــــــــا
03 6 54 6 51 طــنطـــــــــا 02 6 45 6 43 الخارجـــــة
03 7 00 6 53 اإلسكندريــة 02 6 45 6 43 أسيــــــــوط
02 6 50 6 48 بورسعـــــيد 02 6 41 6 39 سوهـــــاج
04 7 20 7 16 السلــــــــوم 02 6 51 6 49 الفيــــــوم

2- في المدن العربية واإلسامية
الفاصل 
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

الفاصل 
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
صفر 6 56 6 56 مكـة المكـرمة 09 6 41 6 32 داكــــــــــار
02 6 39 6 37 القــــــدس 10 6 42 6 32 نواكشــــوط
01 7 5 7 04 بغــــــــداد 10 7 39 7 29 مـــراكـــش
01- 6 18 6 19 عــــــــدن 09 7 32 7 23 فــــــــــاس
صفر 6 35 6 35 الريـــاض 06 6 59 6 53 الجــــــوس
صفر 6 40 6 40 الكـــــويت 08 7 7 6 59 الجــــزائــر
صفر 6 22 6 22 المنـــــامة 07 7 37 7 30 تـــــونــــس
صفر 7 12 7 12 طهـــــران 06 7 14 7 08 طرابلس- ليبيــا
01- 6 16 6 17 الدوحـــــة 02 6 15 6 13 الخــرطــوم
02- 7 02 7 04 أبـوظـــبي 01- 5 57 5 58 مقديشـــــو
01- 7 00 7 01 دبــــــــــي 04 7 12 7 8 أنقـــــــــرة
02- 6 43 6 45 مســــــقط 02 6 36 6 34 عمـــــــــان
04- 7 10 7 14 كــرا تشي 03 6 39 6 36 دمشـــــــق
10- 7 5 7 15 كوااللمـبور صفر 6 36 6 36 جيـــــــزان
10- 5 28 5 38 جـاكــــرتا 01 7 4 7 03 المدينة المـنورة

-3- في بعض العواصم الغربية

03 5 37 5 34 كيب تـاون 21 7 46 7 25 واشنـــطن
13 5 52 5 39 برازيليــــا 23 8 04 7 41 أوتــــــوا
16 5 47 5 31 سانتياجــو 13 8 18 8 05 لـــــــــندن
17 6 00 5 43 ليمــــــــا 08 9 06 8 58 موســـكو





مجادى اآلخرة
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بيان هالل شهر جمـــادى اآلخـــرة لعام 1441 هـ

يولــد هــال شــهر جمــادى اآلخـــــرة مباشــرة بعــد حــدوث االقتــران فــي تمــام الســاعة الحاديــة 	 
عشــرة والدقيقــة 42 ليــًا بتوقيــت القاهــرة المحلــي يــوم الجمعـــــــة 29 مــن جمــادى األولــى 

1441هـــ  الموافــق 2020/1/24م  )يــوم الرؤيــة(.
وياحــظ أن الهــال الجديــد لــن يكــون قــد ولــد بعــد عنــد غــروب شــمس ذلــك اليــوم ) يــوم 	 

الرؤيــة( فــي مدينــة القاهــرة وكذلــك فــي جميــع العواصــم والمــدن العربيــة واإلســامية.
وبذلك يكون يوم السبـــت  2020/1/25م هو المتمم لشهــــر جمادى األولى 1441هـ.	 
وتكون غــرة شهـــر جمادى اآلخـــرة 1441هـ  فلكيـــًا يوم األحـــــد  2020/1/26م. 	 
وفيمــا يلــي بيــان مفصــل عــن ظــروف رؤيــة الهــال وأوجــه القمــر فــي مدينــة القاهــرة 	 

ومحافظــات جمهوريــة مصــر العربيــة وبعــض العواصــم العربيــة واإلســامية والغربيــة يــوم 
تحــري الهــال :-

وضع وشكل الهال على األفق الغربي بعد تمام غروب قرص الشمس في مدينة القاهرة )يوم الرؤية(
أعلى

الهال لم يولد بعد

ج

أسفل

ش
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شهر جمادى اآلخـــرة لعام 1441 هـ
)أ( مياد الهال وأوجه القمر بتوقيت القاهرة المحلي

تربيع أخر بدر تربيع  أول المياد ) االقتران (

األحــــــد 
2020/2/16م
ق           س

17         صفر

األحــــــد
 2020/2/9م

ق             س
09            33

األحــــــد
 2020/2/2م
ق            س
03          42

الجمعـــــة
2020/1/24م
ق             س
23           42

طــول الشهـــــــر ً آخــر الشهـــر فلكيـــــا ً أول الشهـــر فلكيـــــا

ً 30 يومــا اإلثنيـــــن 2020/2/24م األحــــــد  2020/1/26م

)ب( ظروف رؤية الهال في محافظات ج.م.ع
بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من جمادى األولى 1441هـ الموافق 2020/1/24م(

االنحـراف األفقـي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

البعـــد الرأسي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب 
القمر

غروب 
الشمس أسم البلد

س ق س ق

الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 21- 16 55 17 16 حايـــــــــب
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 20- 17 15 17 35 توشكـــــــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 21- 17 07 17 28 أســـــــوان
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 22- 17 03 17 25 قنـــــــــــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 21- 17 15 17 36 الخارجــــة
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 22- 17 07 17 29 أسيــــــوط
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 22- 17 07 17 29 سوهــــاج
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 23- 17 04 17 27 الفيـــــوم
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 23- 16 55 17 18 الطـــــــور
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 23- 16 53 17 16 سانت كـاترين
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 24- 16 47 17 11 طــــابــــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 23- 17 01 17 24 القاهـــــرة
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 24- 17 00 17 24 طـــنطـــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 24- 17 03 17 27 اإلسكندرية
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 24- 16 54 17 18 بورسعـــيد
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 23- 17 23 17 46 السلـــــوم
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)ج( ظروف رؤية الهال لشهر جمادى اآلخـــرة عام 1441هـ
في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من جمادى األولى 1441هـ الموافق 2020/1/24م(
1- في المدن العربية واإلسامية*

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس أسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس

سأسم البلد ق س ق س ق س ق
21- 17 44 18 05 مكة المكرمـة 10- 17 54 18 04 داكــــــــــــار
25- 16 40 17 05 القــــــدس 12- 17 41 17 53 نواكشــــــوط
27- 16 58 17 25 بغــــــــداد 18- 17 40 17 58 مـــراكــــــش
19- 17 38 17 57 عــــــــــــدن 20- 17 22 17 42 فــــــــــــاس
23- 17 09 17 32 الـــريــــاض 11- 18 41 18 52 الجـــــــوس
26- 16 53 17 19 الكــــــــويت 22- 16 42 17 04 الجـــــــــزائــر
25- 16 49 17 14 المنــــــــامة 23- 17 12 17 35 تـــــونــــــــس
29- 16 53 17 22 طهــــــــران 22- 17 09 17 31 طرابلس- ليبيـا
24- 16 47 17 11 الدوحــــــــة 19- 17 24 17 43 الخــــرطـــــوم
25- 17 37 18 02 أبــــو ظــبي 16- 17 55 18 11 مقديشـــــــو
25- 17 31 17 56 دبـــــــــــــي 29- 16 28 16 57 أنقـــــــــــــــرة
25- 17 21 17 46 مســــــــــقط 25- 16 36 17 01 عمــــــــــــــان
27- 17 43 18 10 كرا تـــــشي 26- 16 31 16 57 دمشـــــــــــــق
24- 19 00 19 24 كوااللمبــور 20- 17 41 18 01 جيـــــــــــزان
22- 17 55 18 17 جاكـــــــرتا 22- 17 38 18 00 المدينة المـنورة

2- في بعض العواصم الغربية 
02- 19 54 19 56 كيب تاون* 11- 17 09 17 20 واشنـــطن
01 18 51 18 50 برازيليـــــا 15- 16 42 16 57 أوتــــــوا

اليوم التالــي 19 52 سانتياجـــو 35- 16 01 16 36 لــــــــندن*
04 18 45 18 41 ليمـــــــــا 47- 15 58 16 45 موســـكو*

)د( أيام شهر جمادى اآلخـــرة:- 
غرة جمادى اآلخـــرة )األحـــــد( الموافق 26 ينايــــر2020م / 17 طوبــــة 1736 ق.

ق م هـ ق م هـ ق م هـ ق م هـ ق م هـ أيام
األسبوع

14 22 28 7 15 21 30 8 14 23 فبراير 7 الســــبـت
15 23 29 8 16 22 أمشير 9 15 24 2 8 17 26 1 األحــــــد
16 24 30 9 17 23 2 10 16 25 3 9 18 27 2 اإلثنــــين

10 18 24 3 11 17 26 4 10 19 28 3 الثاثـــاء
11 19 25 4 12 18 27 5 11 20 29 4 األربعــاء
12 20 26 5 13 19 28 6 12 21 30 5 الخمـيـس
13 21 27 6 14 20 29 7 13 22 31 6 الجمعــــة

) * ( الهال لم  يولد بعد عند غروب الشمس.
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)هـ( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمني بينهما
في بعض مدن ج.م.ع والبلدان العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من جمادى األولى 1441هـ الموافق 2020/1/24م(
1- في محافظات جمهورية مصر العربية

الفاصل
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

الفاصل
الزمني 

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
20- 6 16 6 36 الطـــــــــور 24- 5 50 6 14 حايـــــــــــب
20- 6 15 6 35 سانت كاترين 23- 6 10 6 33 توشكـــــــــــا
20- 6 13 6 33 طــــابــــــــا 22- 6 10 6 32 أســــــــوان
19- 6 30 6 49 القـــاهــــرة 21- 6 15 6 36 قنــــــــــــــا
19- 6 32 6 51 طــنطـــــــــا 21- 6 24 6 45 الخارجـــــة
18- 6 38 6 56 اإلسكندريــة 21- 6 23 6 44 أسيــــــــوط
19- 6 28 6 47 بورسعـــــيد 21- 6 20 6 41 سوهـــــاج
18- 6 58 7 16 السلــــــــوم 20- 6 29 6 49 الفيــــــوم

2- في المدن العربية واإلسامية
الفاصل 
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

الفاصل 
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
-24 6 36 7 00 مكـة المكـرمة -19 6 20 6 39 داكــــــــــار
-19 6 17 6 36 القــــــدس -18 6 20 6 38 نواكشــــوط
-19 6 44 7 03 بغــــــــداد -13 7 16 7 29 مـــراكـــش
-28 5 58 6 26 عــــــــدن -12 7 09 7 21 فــــــــــاس
-24 6 14 6 38 الريـــاض -25 6 38 7 03 الجــــــوس
-22 6 19 6 41 الكـــــويت -12 6 44 6 56 الجــــزائــر
-24 6 01 6 25 المنـــــامة -13 7 14 7 27 تـــــونــــس
-19 6 51 7 10 طهـــــران -15 6 52 7 07 طرابلس- ليبيــا
-24 5 55 6 19 الدوحـــــة -26 5 54 6 20 الخــرطــوم
-25 6 42 7 07 أبـوظـــبي -32 5 37 6 09 مقديشـــــو
-25 6 39 7 04 دبــــــــــي -14 6 50 7 04 أنقـــــــــرة
-26 6 22 6 48 مســــــقط -19 6 15 6 34 عمـــــــــان
-27 6 50 7 17 كــرا تشي -18 6 17 6 35 دمشـــــــق
-40 6 45 7 25 كوااللمـبور -27 6 15 6 42 جيـــــــزان
-44 5 08 5 52 جـاكــــرتا -23 6 43 7 06 المدينة المـنورة

3- في بعض العواصم الغربية
41- 5 17 5 58 كيب تـاون صفر 7 20 7 20 واشنـــطن
24- 5 32 5 56 برازيليــــا 04 7 36 7 32 أوتــــــوا
27- 5 29 5 56 سانتياجــو 01 7 51 7 50 لـــــــــندن
19- 5 40 5 59 ليمــــــــا 04 8 41 8 37 موســـكو





رجب
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بيان هالل شهر رجــــب لعام 1441 هـ
يولــد هــال شــهر رجــــــب مباشــرة بعــد حــدوث االقتــران فــي تمــام الســاعة الخامســة والدقيقة 	 

32 مســاًء بتوقيــت القاهــرة المحلــي يــوم األحــــــــد29 مــن جمــــادى اآلخـــــرة 1441هـــ  
الموافــق 2020/2/23م )يــوم  الرؤيــة(.

وياحــظ أن الهــال الجديــد لــن يكــون قــد ولــد بعــد عنــد غــروب شــمس ذلــك اليــوم ) يــوم 	 
الرؤيــة( فــي بعــض العواصــم والمــدن العربيــة واإلســامية. 

ويغــرب الهــال الجديــد قبــل غــروب شــمس ذلــك اليــوم ) يــوم الرؤيــة( فــي جميــع العواصــم 	 
والمدن العربية  واإلســامية بمدد تتراوح بين )1 - 13 ددقيقة( ماعدا داكار التي يغرب 
فيهــا الهــال بعــد غــروب  الشــمس بســت دقائــق، ونوكشــوط التــي يغــرب فيهــا الهــال بعــد 
غــروب الشــمس بأربــع دقائــق، والجــوس  التــي يغــرب فيهــا الهــال بعــد غــروب الشــمس 

بخمــس دقائــق، ومقديشــو التــي يغــرب فيهــا الهــال بعــد  غــروب الشــمس بدقيقتيــن.
وبذلك يكون يوم اإلثنيـــن 2020/2/24م هو المتمم لشهــــر جمــادى اآلخـــرة 1441هـ.	 
وتكون غــرة شهـــر رجـــــب 1441هـ  فلكيـــًا يوم الثاثــــاء 2020/2/25م.	 
وفيمــا يلــي بيــان مفصــل عــن ظــروف رؤيــة الهــال وأوجــه القمــر فــي مدينــة القاهــرة 	 

ومحافظــات جمهوريــة  مصــر العربيــة وبعــض العواصــم العربيــة واإلســامية والغربيــة يــوم 
تحــري الهــال:-

وضع وشكل الهال على األفق الغربي بعد تمام غروب قرص الشمس في مدينة القاهرة )يوم الرؤية(

أعلى

الهال تحت األفق

ج

أسفل

ش
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شهر رجــــب لعام 1441 هـ
)أ( مياد الهال وأوجه القمر بتوقيت القاهرة المحلي

تربيع أخر بدر تربيع  أول المياد ) االقتران (

اإلثنيــــن
2020/3/16م
ق          س

11          34

اإلثنيــــن
 2020/3/9م

ق             س
19             48

اإلثنيــــن
 2020/3/2م
ق           س
21          57

األحـــــد
2020/2/23م
ق            س
17          32

طــول الشهـــــــر آخــر الشهـــر فلكيـــــًا أول الشهـــر فلكيـــــًا

29 يومــًا الثاثــــاء 2020/3/24م الثاثــــاء  2020/2/25م

)ب( ظروف رؤية الهال في محافظات ج.م.ع
بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من جمـادى اآلخــرة 1441هـ الموافق 2020/2/23م(

االنحـراف األفقـي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

البعـــد الرأسي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب 
القمر

غروب 
الشمس أسم البلد

س ق س ق

الهال تحت األفق الهال تحت األفق 05- 17 29 17 34 حايـــــــــب
الهال تحت األفق الهال تحت األفق 04- 17 48 17 52 توشكـــــــــا
الهال تحت األفق الهال تحت األفق 05- 17 42 17 47 أســـــــوان
الهال تحت األفق الهال تحت األفق 06- 17 40 17 46 قنـــــــــــــا
الهال تحت األفق الهال تحت األفق 05- 17 52 17 57 الخارجــــة
الهال تحت األفق الهال تحت األفق 06- 17 45 17 51 أسيــــــوط
الهال تحت األفق الهال تحت األفق 06- 17 44 17 50 سوهــــاج
الهال تحت األفق الهال تحت األفق 07- 17 44 17 51 الفيـــــوم
الهال تحت األفق الهال تحت األفق 07- 17 34 17 41 الطـــــــور
الهال تحت األفق الهال تحت األفق 07- 17 32 17 39 سانت كـاترين
الهال تحت األفق الهال تحت األفق 08- 17 27 17 35 طــــابــــــا
الهال تحت األفق الهال تحت األفق 07- 17 42 17 49 القاهـــــرة
الهال تحت األفق الهال تحت األفق 08- 17 41 17 49 طـــنطـــــا
الهال تحت األفق الهال تحت األفق 08- 17 45 17 53 اإلسكندرية
الهال تحت األفق الهال تحت األفق 08- 17 35 17 43 بورسعـــيد
الهال تحت األفق الهال تحت األفق 07- 18 05 18 12 السلـــــوم
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)ج( ظروف رؤية الهال لشهر رجــــب عام 1441هـ
في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من جمـادى اآلخــرة 1441هـ الموافق 2020/2/23م(
1- في المدن العربية واإلسامية

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس أسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس

سأسم البلد ق س ق س ق س ق
05- 18 17 18 22 مكة المكرمة* 06 18 22 18 16 داكــــــــــــار
09- 17 22 17 31 القــــــدس* 04 18 12 18 08 نواكشــــــوط
11- 17 42 17 53 بغــــــــداد* 02- 18 22 18 24 مـــراكــــــش
02- 18 05 18 07 عــــــــــــدن* 04- 18 06 18 10 فــــــــــــاس
07- 17 44 17 51 الـــريــــاض* 05 19 03 18 58 الجـــــــوس
09- 17 33 17 42 الكــــــــويت* 07- 17 29 17 36 الجـــــــــزائــر
08- 17 27 17 35 المنــــــــامة* 08- 17 59 18 07 تـــــونـــــــس
13- 17 40 17 53 طهــــــــران* 06- 17 52 17 58 طرابلس- ليبيـا
08- 17 24 17 32 الدوحــــــــة* 01- 17 54 17 55 الخــــرطــــوم
08- 18 13 18 21 أبــــو ظــبي* 02 18 15 18 13 مقديشــــــو*
09- 18 08 18 17 دبـــــــــــــي* 13- 17 20 17 33 أنقــــــــــــــرة
08- 17 57 18 05 مســــــــــقط* 09- 17 19 17 28 عمــــــــــــــان*
10- 18 20 18 30 كرا تـــــشي* 10- 17 15 17 25 دمشــــــــــــق*
06- 19 21 19 27 كوااللمبــور* 03- 18 11 18 14 جيــــــــــزان*
03- 18 11 18 14 جاكـــــــرتا* 06- 18 14 18 20 المدينة المـنورة*

2- في بعض العواصم الغربية 
16 19 46 19 30 كيب تــاون 05 17 58 17 53 واشنـــطن
17 18 56 18 39 برازيليـــــا 01 17 42 17 41 أوتــــــوا
24 19 50 19 26 سانتياجـــو 17- 17 12 17 29 لــــــــندن
19 18 53 18 34 ليمـــــــــا 30- 17 19 17 49 موســـكو*

)د( أيام شهر رجــــب :- 
غرة رجــــب )الثاثـــاء( الموافق 25  فبرايــــر 2020م / 17 أمشيـــر 1736 ق.

ق م هـ ق م هـ ق م هـ ق م هـ ق م هـ أيام
األسبوع

12 21 26 5 14 19 28 7 12 21 29 5 الســــبـت
13 22 27 6 15 20 29 8 13 22 مارس 6 األحــــــد
14 23 28 7 16 21 30 9 14 23 2 7 اإلثنــــين
15 24 29 8 17 22 برمهات 10 15 24 3 8 17 25 1 الثاثـــاء

9 18 23 2 11 16 25 4 9 18 26 2 األربعــاء
10 19 24 3 12 17 26 5 10 19 27 3 الخمـيـس
11 20 25 4 13 18 27 6 11 20 28 4 الجمعــــة

) * ( الهال لم  يولد بعد عند غروب الشمس.
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)هـ( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمني بينهما
في بعض مدن ج.م.ع والبلدان العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من جمـادى اآلخــرة 1441هـ الموافق 2020/2/23م(
1- في محافظات جمهورية مصر العربية

الفاصل
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

الفاصل
الزمني 

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
03 6 19 6 16 الطـــــــــور صفر 5 59 5 59 حايـــــــــــب
04 6 19 6 15 سانت كاترين صفر 6 19 6 19 توشكـــــــــــا
04 6 16 6 12 طــــابــــــــا صفر 6 17 6 17 أســــــــوان
04 6 32 6 28 القـــاهــــرة 02 6 20 6 18 قنــــــــــــــا
05 6 34 6 29 طــنطـــــــــا 02 6 29 6 27 الخارجـــــة
05 6 39 6 34 اإلسكندريــة 03 6 28 6 25 أسيــــــــوط
06 6 30 6 24 بورسعـــــيد 02 6 25 6 23 سوهـــــاج
06 6 59 6 53 السلــــــــوم 05 6 33 6 28 الفيــــــوم

2- في المدن العربية واإلسامية
الفاصل 
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

الفاصل 
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
02- 6 44 6 46 مكـة المكـرمة 01 6 31 6 30 داكــــــــــار
06 6 19 6 13 القــــــدس 03 6 29 6 26 نواكشــــوط
05 6 43 6 38 بغــــــــداد 09 7 15 7 06 مـــراكـــش
07- 6 12 6 19 عــــــــدن 11 7 07 6 56 فــــــــــاس
صفر 6 21 6 21 الريـــاض 04- 6 56 7 00 الجــــــوس
02 6 22 6 20 الكـــــويت 12 6 39 6 27 الجــــزائــر
صفر 6 07 6 07 المنـــــامة 11 7 09 6 58 تـــــونــــس
07 6 49 6 42 طهـــــران 09 6 51 6 42 طرابلس- ليبيــا
صفر 6 02 6 02 الدوحـــــة 04- 6 07 6 11 الخــرطــوم
01- 6 49 6 50 أبـوظـــبي 12- 5 58 6 10 مقديشـــــو
صفر 6 47 6 47 دبــــــــــي 12 6 43 6 31 أنقـــــــــرة
03- 6 30 6 33 مســــــقط 06 6 16 6 10 عمـــــــــان
03- 6 57 7 00 كــرا تشي 06 6 17 6 11 دمشـــــــق
18- 7 07 7 25 كوااللمـبور 05- 6 27 6 32 جيـــــــزان
23- 5 35 5 58 جـاكــــرتا 01 6 50 6 49 المدينة المـنورة

3- في بعض العواصم الغربية
26- 6 02 6 28 كيب تـاون 20 7 10 6 50 واشنـــطن
07- 6 02 6 09 برازيليــــا 25 7 17 6 52 أوتــــــوا
12- 6 13 6 25 سانتياجــو 26 7 26 7 00 لـــــــــندن
02- 6 07 6 09 ليمــــــــا 30 8 07 7 37 موســـكو





شعبان
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بيان هالل شهر شعبان لعام 1441 هـ

يولــد هــال شــهر شعبــــــان مباشــر بعــد حــدوث االقتــران فــي تمــام الســاعة الحاديــة عشــرة 	 
والدقيقــة 28 صباحــًا بتوقيــت القاهــرة المحلــي يــوم الثاثــــــاء 29 مــن رجـــــــب 1441هـــ  

الموافــق 2020/3/24م )يــوم الرؤيــة(. 
ويبقــى الهــال الجديــد فــي ســماء كل مــن مكــة المكرمــة لمــدة 9 دقيقــة، والقاهــرة لمــدة 7 	 

دقائــق بعــد غــروب شــمس ذلــك اليــوم ) يــوم الرؤيــة(، أمــا فــي محافظــات جمهوريــة مصــر 
العربيــة يبقــى الهــال الجديــد فــي ســمائها لمــدد تتــراوح بيــن )7 - 10 دقيقــة(. ويبقــى 
الهــال الجديــد بعــد غــروب الشــمس فــي ســماء المــدن العربيــة واإلســامية لمــدد تتــراوح 

بيــن )2 - 18 دقيقــة(. 
وبذلك تكون غــرة شهـــر شعبــــان 1441هـ  فلكيـــًا يوم األربعــــاء 2020/3/25م.	 
وفيمــا يلــي بيــان مفصــل عــن ظــروف رؤيــة الهــال وأوجــه القمــر فــي مدينــة القاهــرة 	 

ومحافظــات جمهوريــة  مصــر العربيــة وبعــض العواصــم العربيــة واإلســامية والغربيــة يــوم 
تحــري الهــال:-

وضع وشكل الهال على األفق الغربي بعد تمام غروب قرص الشمس في مدينة القاهرة )يوم الرؤية(

أعلى

ج

أسفل

ش
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شهر شعبان لعام 1441 هـ
)أ( مياد الهال وأوجه القمر بتوقيت القاهرة المحلي

تربيع أخر بدر تربيع  أول المياد ) االقتران (

األربعــــاء 
2020/4/15م
ق            س
00           56

األربعــــاء
 2020/4/8م

ق             س
04            35

األربعــــاء 
2020/4/1م

ق            س
12          21

الثاثــــاء
2020/3/24م
ق            س
11           28

طــول الشهـــــــر آخــر الشهـــر فلكيـــــًا أول الشهـــر فلكيـــــًا

30 يومــًا الخميــــس  2020/4/23م األربعــــاء  2020/3/25م

)ب( ظروف رؤية الهال في محافظات ج.م.ع
بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من رجـــــب 1441هـ الموافق 2020/3/24م(

االنحـراف األفقـي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

البعـــد الرأسي
عن قرص 

الشمس بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب 
القمر

غروب 
الشمس أسم البلد

س ق س ق

جنوبــًا4,920 1,530 09 17 54 17 45 حايـــــــــب
جنوبــًا 4,932 1,639 10 18 15 18 05 توشكـــــــــا
جنوبــًا 5,015 1,486 09 18 10 18 01 أســـــــوان
جنوبــًا 5,116 1,327 08 18 10 18 02 قنـــــــــــــا
جنوبــًا 5,083 1,453 09 18 21 18 12 الخارجــــة
جنوبــًا 5,166 1,288 08 18 16 18 08 أسيــــــوط
جنوبــًا 5,135 1,325 08 18 14 18 06 سوهــــاج
جنوبــًا 5,263 1,125 07 18 17 18 10 الفيـــــوم
جنوبــًا 5,208 1,137 07 18 06 17 59 الطـــــــور
جنوبــًا 5,221 1,103 07 18 05 17 58 سانت كـاترين
جنوبــًا 5,257 1,003 07 18 01 17 54 طــــابــــــا
جنوبــًا 5,293 1,055 07 18 16 18 09 القاهـــــرة
جنوبــًا 5,324 1,002 07 18 17 18 10 طـــنطـــــا
جنوبــًا 5,346 0,994 07 18 21 18 14 اإلسكندرية
جنوبــًا 5,339 0,928 07 18 12 18 05 بورسعـــيد
جنوبــًا 5,379 1,096 07 18 41 18 34 السلـــــوم
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)ج( ظروف رؤية الهال لشهرشعبان عام 1441هـ
في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من رجـــــب 1441هـ الموافق 2020/3/24م(
1- في المدن العربية واإلسامية

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس أسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
09 18 42 18 33 مكة المكرمـة 18 18 39 18 21 داكــــــــــــار
06 17 59 17 53 القــــــدس 17 18 32 18 15 نواكشــــــوط
04 18 20 18 16 بغــــــــداد 12 18 58 18 46 مـــراكــــــش
11 18 22 18 11 عــــــــــــدن 11 18 45 18 34 فــــــــــــاس
07 18 13 18 06 الـــريــــاض 17 19 13 18 56 الجـــــــوس
05 18 06 18 01 الكــــــــويت 09 18 12 18 03 الجـــــــــزائــر
06 17 56 17 50 المنــــــــامة 08 18 42 18 34 تـــــونــــــــس
02 18 21 18 19 طهــــــــران 09 18 30 18 21 طرابلس- ليبيـا
06 17 52 17 46 الدوحــــــــة 11 18 12 18 01 الخــــرطـــــوم
06 18 41 18 35 أبــــو ظــبي 13 18 21 18 08 مقديشـــــــو
05 18 37 18 32 دبـــــــــــــي 03 18 08 18 05 أنقـــــــــــــــرة
06 18 24 18 18 مســــــــــقط 06 17 56 17 50 عمــــــــــــــان
04 18 48 18 44 كرا تـــــشي 05 17 54 17 49 دمشـــــــــــــق
07 19 30 19 23 كوااللمبــور 10 18 31 18 21 جيـــــــــــزان
09 18 10 18 01 جاكـــــــرتا 08 18 42 18 34 المدينة المـنورة

2- في بعض العواصم الغربية 
25 19 16 18 51 كيب تــاون 20 18 44 18 24 واشنـــطن
27 18 45 18 18 برازيليـــــا 18 18 39 18 21 أوتــــــوا
32 19 19 18 47 سانتياجـــو 02 18 23 18 21 لــــــــندن
29 18 45 18 16 ليمـــــــــا -09 18 43 18 52 موســـكو

)د( أيام شهر شعبان :- 
غرة شعبان )األربعـــاء( الموافق 25 مــــارس 2020م / 16 برمهــــات 1736 ق.

ق م هـ ق م هـ ق م هـ ق م هـ ق م هـ أيام
األسبوع

10 18 25 3 11 18 26 4 11 19 28 4 الســــبـت
11 19 26 4 12 19 27 5 12 20 29 5 األحــــــد
12 20 27 5 13 20 28 6 13 21 30 6 اإلثنــــين
13 21 28 6 14 21 29 7 14 22 31 7 الثاثـــاء
14 22 29 7 15 22 30 8 15 23 أبريل 8 16 25 1 األربعــاء
15 23 30 8 16 23 برمودة 9 16 24 2 9 17 26 2 الخمـيـس

9 17 24 2 10 17 25 3 10 18 27 3 الجمعــــة
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)هـ( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمني بينهما
في بعض مدن ج.م.ع والبلدان العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من رجـــــب 1441هـ الموافق 2020/3/24م(
1- في محافظات جمهورية مصر العربية

الفاصل
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

الفاصل
الزمني 

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
14 5 59 5 45 الطـــــــــور 11 5 44 5 33 حايـــــــــــب
15 5 58 5 43 سانت كاترين 12 6 4 5 52 توشكـــــــــــا
14 5 54 5 40 طــــابــــــــا 12 6 00 5 48 أســــــــوان
16 6 09 5 53 القـــاهــــرة 13 6 02 5 49 قنــــــــــــــا
16 6 11 5 55 طــنطـــــــــا 13 6 12 5 59 الخارجـــــة
16 6 15 5 59 اإلسكندريــة 14 6 09 5 55 أسيــــــــوط
16 6 06 5 50 بورسعـــــيد 14 6 06 5 52 سوهـــــاج
17 6 35 6 18 السلــــــــوم 15 6 11 5 56 الفيــــــوم

2- في المدن العربية واإلسامية
الفاصل 
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

الفاصل 
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
11 6 31 6 20 مكـة المكـرمة 13 6 24 6 11 داكــــــــــار
17 5 54 5 37 القــــــدس 14 6 19 6 05 نواكشــــوط
17 6 17 6 00 بغــــــــداد 20 6 50 6 30 مـــراكـــش
06 6 07 6 01 عــــــــدن 21 6 39 6 18 فــــــــــاس
12 6 04 5 52 الريـــاض 08 6 56 6 48 الجــــــوس
15 6 01 5 46 الكـــــويت 22 6 07 5 45 الجــــزائــر
13 5 49 5 36 المنـــــامة 21 6 38 6 17 تـــــونــــس
18 6 19 6 01 طهـــــران 19 6 24 6 05 طرابلس- ليبيــا
12 5 45 5 33 الدوحـــــة 08 5 59 5 51 الخــرطــوم
11 6 33 6 22 أبـوظـــبي 02 6 03 6 01 مقديشـــــو
11 6 29 6 18 دبــــــــــي 22 6 07 5 45 أنقـــــــــرة
10 6 15 6 05 مســــــقط 17 5 51 5 34 عمـــــــــان
10 6 41 6 31 كــرا تشي 18 5 50 5 32 دمشـــــــق
04- 7 11 7 15 كوااللمـبور 09 6 19 6 10 جيـــــــزان
09- 5 47 5 56 جـاكــــرتا 12 6 33 6 21 المدينة المـنورة

3- في بعض العواصم الغربية
10- 6 42 6 52 كيب تـاون 30 6 34 6 04 واشنـــطن
07 6 22 6 15 برازيليــــا 33 6 30 5 57 أوتــــــوا
03 6 52 6 49 سانتياجــو 34 6 27 5 53 لـــــــــندن
11 6 23 6 12 ليمــــــــا 38 6 58 6 20 موســـكو





رمضان
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بيان هالل شهر رمضـــان لعام 1441 هـ

يولــد هــال شــهر رمضــــــان مباشــرة بعــد حــدوث االقتــران فــي تمــام الســاعة الرابعــــــة 	 
والدقيقــة 26 صباحــًا بتوقيــت القاهــرة المحلــي يــوم الخميـــــس الموافــق 2020/4/23م 

ــة(. ــوم الرؤي ــي لي ــوم التال )الي
وياحــظ أن الهــال الجديــد لــن يكــون قــد ولــد بعــد عنــد غــروب شــمس يــوم األربعـــــاء 29 	 

مــن شعبــــــان 1441هـــ الموافــق 2020/4/22م )يــوم الرؤيــة( فــي مدينــة القاهــرة وكذلــك 
فــي جميــع العواصــم والمــدن العربيــة واإلســامية. 

ويغــرب القمــر قبــل غــروب الشــمس فــي يــوم الرؤيــة )يــوم األربعـــــاء( فــي مكــة المكرمــة بـــ 	 
27 دقيقــة، وفــي القاهــرة بـــ 30 دقيقــة، وفــي باقــي محافظــات جمهوريــة مصــر العربيــة 
يغــرب القمــر قبــل غــروب  شــمس ذلــك اليــوم بمــدد تتــراوح بيــن )26 – 31 دقيقــة(، أمــا 
فــي العواصــم والمــدن العربيــة واإلســامية فيغــرب القمــر قبــل غــروب الشــمس بمــدد تتــراوح 

بيــن )16 – 37  دقيقــة(.
وبذلــك يكــون يــوم الخميـــــس الموافــق 2020/4/23م هــو المتمــم لشهــــــر شعبــــــان 	 

. 1441هـــ 
وتكون غــرة شهـــر رمضــــان  المعظم 1441هـ  فلكيـــًا يوم الجمعـــــة 24 /2020/4م.	 
وفيمــا يلــي بيــان مفصــل عــن ظــروف رؤيــة الهــال وأوجــه القمــر فــي مدينــة القاهــرة 	 

ومحافظــات جمهوريــة مصــر العربيــة وبعــض العواصــم العربيــة واإلســامية والغربيــة يــوم 
تحــري الهــال:-

وضع وشكل الهال على األفق الغربي بعد تمام غروب قرص الشمس في مدينة القاهرة )يوم الرؤية(

أعلى

الهال لم يولد بعد

ج

أسفل

ش
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شهر رمضـــان لعام 1441 هـ
)أ( مياد الهال وأوجه القمر بتوقيت القاهرة المحلي

تربيع أخر بدر تربيع  أول المياد ) االقتران (

الخميــــس
 2020/5/14م
 ق          س
16         03

الخميــــس
2020/5/7م
ق           س
12          45

الخميــــس 
2020/4/30م
ق           س

22           38

الخميــــس 
2020/4/23م
 ق             س
04           26

طــول الشهـــــــر آخــر الشهـــر فلكيـــــًا أول الشهـــر فلكيـــــًا

30 يومــًا السبــــت 2020/5/23م الجمعـــــة  2020/4/24م

)ب( ظروف رؤية الهال في محافظات ج.م.ع
بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من شعبــــان 1441هـ الموافق 2020/4/22م(
االنحـراف األفقـي

عن قرص الشمس 
بالدرجات

عند الغروب

البعـــد الرأسي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب 
القمر

غروب 
الشمس

أسم البلد
س ق س ق

الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 27- 17 29 17 56 حايـــــــــب
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 26- 17 49 18 15 توشكـــــــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 27- 17 46 18 13 أســـــــوان
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 28- 17 48 18 16 قنـــــــــــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 28- 17 57 18 25 الخارجــــة
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 28- 17 55 18 23 أسيــــــوط
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 29- 17 52 18 21 سوهــــاج
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 30- 17 57 18 27 الفيـــــوم
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 30- 17 45 18 15 الطـــــــور
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 30- 17 44 18 14 سانت كـاترين
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 30- 17 41 18 11 طــــابــــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 30- 17 56 18 26 القاهـــــرة
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 31- 17 57 18 28 طـــنطـــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 31- 18 02 18 33 اإلسكندرية
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 31- 17 53 18 24 بورسعـــيد
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 30- 18 23 18 53 السلـــــوم
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)ج( ظروف رؤية الهال لشهررمضــان عام 1441هـ
في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من شعبــــان 1441هـ الموافق 2020/4/22م(
1- في المدن العربية واإلسامية*

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس أسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس

سأسم البلد ق س ق س ق س ق
27- 18 15 18 42 مكة المكرمـة 16- 18 09 18 25 داكــــــــــــار
32- 17 41 18 13 القــــــدس 18- 18 04 18 22 نواكشــــــوط
34- 18 04 18 38 بغــــــــداد 26- 18 40 19 60 مـــراكــــــش
23- 17 50 18 13 عــــــــــــدن 27- 18 29 18 56 فــــــــــــاس
29- 17 49 18 18 الـــريــــاض 15- 18 38 18 53 الجـــــــوس
32- 17 47 18 19 الكــــــــويت 30- 17 59 18 29 الجـــــــــزائــر
31- 17 33 18 04 المنــــــــامة 32- 18 28 19 00 تـــــونــــــــس
37- 18 60 18 43 طهــــــــران 29- 18 13 18 42 طرابلس- ليبيـا
31- 17 29 18 00 الدوحــــــــة 23- 17 42 18 50 الخــــرطـــــوم
30- 18 17 18 47 أبــــو ظــبي 19- 17 43 18 20 مقديشـــــــو
31- 18 14 18 45 دبـــــــــــــي 37- 17 57 18 34 أنقـــــــــــــــرة
30- 17 59 18 29 مســــــــــقط 32- 17 38 18 10 عمــــــــــــــان
32- 18 25 18 57 كرا تـــــشي 33- 17 38 18 11 دمشـــــــــــــق
26- 18 52 19 18 كوااللمبــور 25- 18 02 18 27 جيـــــــــــزان
22- 17 27 17 49 جاكـــــــرتا 28- 18 18 18 46 المدينة المـنورة

2- في بعض العواصم الغربية* 
صفر 18 14 18 14 كيب تـاون 19- 18 33 18 52 واشنـــطن
01- 17 57 17 58 برازيليـــــا 24- 18 34 18 58 أوتــــــوا
07 18 18 18 11 سانتياجــو 43- 18 26 19 09 لــــــــندن
صفر 17 59 17 59 ليمـــــــــا 56- 18 54 19 50 موســـكو

)د( أيام شهر رمضـــان :- 
غرة رمضـــان )الجمعــــة( الموافق 24 أبريــــل 2020م / 16 برمــــودة 1736 ق.

ق م هـ ق م هـ ق م هـ ق م هـ ق م هـ أيام
األسبوع

8 16 23 يشنس 9 16 24 2 9 17 25 2 15 23 30 الســــبـت
9 17 24 2 10 17 25 3 10 18 26 3 األحــــــد
10 18 25 3 11 18 26 4 11 19 27 4 اإلثنــــين
11 19 26 4 12 19 27 5 12 20 28 5 الثاثـــاء
12 20 27 5 13 20 28 6 13 21 29 6 األربعــاء
13 21 28 6 14 21 29 7 14 22 30 7 الخمـيـس
14 22 29 7 15 22 30 8 15 23 مايو 8 16 24 1 الجمعــــة

) * ( الهال لم  يولد بعد عند غروب الشمس.
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)هـ( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمني بينهما
في بعض مدن ج.م.ع والبلدان العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي
)يوم تحري الهال 29 من شعبــــان 1441هـ الموافق 2020/4/22م(

1- في محافظات جمهورية مصر العربية
الفاصل
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

الفاصل
الزمني 

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
11- 5 02 5 13 الطـــــــــور 15- 4 52 5 07 حايـــــــــــب
10- 5 01 5 11 سانت كاترين 15- 5 11 5 26 توشكـــــــــــا
10- 4 56 5 06 طــــابــــــــا 14- 5 06 5 20 أســــــــوان
09- 5 11 5 20 القـــاهــــرة 12- 5 07 5 19 قنــــــــــــــا
09- 5 11 5 20 طــنطـــــــــا 12- 5 17 5 29 الخارجـــــة
09- 5 15 5 24 اإلسكندريــة 12- 5 12 5 24 أسيــــــــوط
08- 5 06 5 14 بورسعـــــيد 12- 5 10 5 22 سوهـــــاج
07- 5 35 5 42 السلــــــــوم 09- 5 13 5 22 الفيــــــوم

2- في المدن العربية واإلسامية
الفاصل 
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

الفاصل 
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
16- 5 39 5 55 مكـة المكـرمة 15- 5 36 5 51 داكــــــــــار
08- 4 54 5 02 القــــــدس 14- 5 28 5 42 نواكشــــوط
07- 5 16 5 23 بغــــــــداد 05- 5 50 5 55 مـــراكـــش
23- 5 20 5 43 عــــــــدن 03- 5 37 5 40 فــــــــــاس
15- 5 09 5 24 الريـــاض 22- 6 13 6 35 الجــــــوس
12- 5 02 5 14 الكـــــويت 01- 5 03 5 04 الجــــزائــر
14- 4 53 5 07 المنـــــامة 01- 5 34 5 35 تـــــونــــس
06- 5 16 5 22 طهـــــران 05- 5 23 5 28 طرابلس- ليبيــا
15- 4 49 5 04 الدوحـــــة 20- 5 10 5 30 الخــرطــوم
16- 5 38 5 54 أبـوظـــبي 29- 5 22 5 51 مقديشـــــو
15- 5 34 5 49 دبــــــــــي صفر 5 00 5 00 أنقـــــــــرة
17- 5 21 5 38 مســــــقط 08- 4 51 4 59 عمـــــــــان
17- 5 46 6 03 كــرا تشي 06- 4 49 4 55 دمشـــــــق
35- 6 30 7 05 كوااللمـبور 20- 5 29 5 49 جيـــــــزان
42- 5 11 5 53 جـاكــــرتا 14- 5 39 5 53 المدينة المـنورة

3- في بعض العواصم الغربية
49- 6 25 7 14 كيب تـاون 07 5 27 5 20 واشنـــطن
28- 5 52 6 20 برازيليــــا 13 5 17 5 04 أوتــــــوا
35- 6 35 7 10 سانتياجــو 17 5 06 4 49 لـــــــــندن
22- 5 51 6 13 ليمــــــــا 24 5 30 5 06 موســـكو
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وقت صالة
عيد الفطر املبارك

يف حمافظات ومدن ج.م.ع
)األحــــــد 2020/5/24م(

وقت
الصاة المدينــة وقت

الصاة المدينــة
5:25 الفيــــــــــــــــوم 5:22 القـــاهــــــرة
5:24 بني ســــــــويف 5:22 الجــــــــــيزة
5:28 الـمنيـــــــــــــــا 5:24 اإلسـكندريـــة
5:28 أســـــــــــــــيوط 5:15 بورسعـــــــيد
5:27 ســـــــوهــــــاج 5:17 الســــــويس
5:24 قــنـــــــــــــــــــا 5:09 العـــــــــريش
5:27 أســـــــــــــــوان 5:16 الطـــــــــــور
5:35 أبـوسمـــــــــــبل 5:14 سانت كاترين
5:35 مرسى مطــروح 5:08 طــــابــــــــــا
5:17 الغـــــردقـــــــــة 5:14 شــرم الشـيخ
5:35 الخــــارجــــــــة 5:23 دمنهـــــــــور
5:16 األسماعيليـــــــة 5:21 طـــنــــــــــطا
5:16 دميــــــــــــــــاط 5:19 المنصـــــورة
5:43 الســـــــــــــــلوم 5:20 الزقـــــــازيق
5:10 نــويبــــــــــــــع 5:21 بنـــــــــــــــها
5:16 حــــــــــــايـــب 5:22 شبيــن الكـوم
5:18 شا تيـــــــــن 5:21 كفــرالشيــــخ



شــوال
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بيان هالل شهر شـــوال لعام 1441 هـ
يولد هال شــهر شــــــوال مباشــرة بعد حدوث االقتران في تمام الســاعة السابعــــة والدقيقة 	 

39 مســاًء بتوقيــت القاهــرة المحلــي يــوم الجمعـــــــة 29 مــن رمضـــــان 1441هـــ الموافــق 
2020/5/22م )يــوم الرؤيــة(.

وياحــظ أن الهــال الجديــد لــن يكــون قــد ولــد بعــد عنــد غــروب شــمس ذلــك اليــوم 	 
)يــوم الرؤيــة( فــي مدينــة القاهــرة وكذلــك فــي الغالبيــة العظمــى للعواصــم والمــدن العربيــة 

واإلســامية.
ــة( فــي كل مــن مكــة 	  ــة )يــوم الجمعـــ ويغــرب القمــر قبــل غــروب الشــمس فــي يــوم الرؤي

المكرمــة والقاهــرة بـــ 11 دقيقــة، وفــي باقــي محافظــات جمهوريــة مصــر العربيــة يغــرب 
الهــال الجديــد قبــل غــروب شــمس ذلــك اليــوم بمــدد تتــراوح بيــن )9 - 12 دقيقــة(، أمــا 
فــي العواصــم والمــدن العربيــة واإلســامية فيغــرب القمــر قبــل غــروب الشــمس بمــدد تتــراوح 

بيــن )1 –  16دقيقــة(.
وبذلك يكون يوم السبـــت 2020/5/23م هو المتمم لشهــــر رمضـــان 1441هـ .	 
وتكون غــــرة شهـــــر شــــــوال 1441هـ  فلكيـــــًا يوم األحـــــــد 2020/5/24م  )عيد الفطر 	 

المبارك(.
وفيمــا يلــي بيــان مفصــل عــن ظــروف رؤيــة الهــال وأوجــه القمر في مدينــة القاهرة ومحافظات 

جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية واإلســامية والغربية يوم تحري الهال:-

وضع وشكل الهال على األفق الغربي بعد تمام غروب قرص الشمس في مدينة القاهرة )يوم الرؤية(

أعلى

الهال لم يولد بعد

ج

أسفل

ش
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شهر شـــوال لعام 1441 هـ
)أ( مياد الهال وأوجه القمر بتوقيت القاهرة المحلي

تربيع أخر بدر تربيع  أول المياد ) االقتران (

السبـــــت
2020/6/13م
ق          س
08         24

الجمعـــــة
2020/6/5م

ق             س
21           12

السبـــــت
 2020/5/30م
ق           س
05          30

الجمعـــــة
2020/5/22م
ق             س
19            39

طــول الشهـــــــر آخــر الشهـــر فلكيـــــًا أول الشهـــر فلكيـــــًا

29 يومــًا األحــــــد 2020/6/21م األحــــــد 2020/5/24م

)ب( ظروف رؤية الهال في محافظات ج.م.ع
بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من رمضــــان 1441هـ  الموافق 2020/5/22م(

االنحـراف األفقـي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

البعـــد الرأسي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب 
القمر

غروب 
الشمس أسم البلد

س ق س ق

الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 10- 17 59 18 09 حايـــــــــب
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 09- 18 19 18 28 توشكـــــــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 10- 18 17 18 27 أســـــــوان
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 10- 18 22 18 32 قنـــــــــــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 10- 18 30 18 40 الخارجــــة
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 11- 18 29 18 40 أسيــــــوط
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 11- 18 26 18 37 سوهــــاج
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 11- 18 35 18 46 الفيـــــوم
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 11- 18 21 18 32 الطـــــــور
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 11- 18 21 18 32 سانت كـاترين
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 12- 18 18 18 30 طــــابــــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 11- 18 35 18 46 القاهـــــرة
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 11- 18 37 18 48 طـــنطـــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 11- 18 42 18 53 اإلسكندرية
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 12- 18 32 18 44 بورسعـــيد
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 11- 19 02 19 13 السلـــــوم
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)ج( ظروف رؤية الهال لشهر شـــوال عام 1441هـ
في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من رمضــــان 1441هـ  الموافق 2020/5/22م(
1- في المدن العربية واإلسامية

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس أسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
-11 18 44 18 55 مكة المكرمة* 01- 18 32 18 33 داكــــــــــــار
-12 18 21 18 33 القــــــدس* 02- 18 30 18 32 نواكشــــــوط
-14 18 46 19 00 بغــــــــداد* 06- 19 20 19 26 مـــراكــــــش
-10 18 10 18 20 عــــــــــــدن* 07- 19 13 19 20 فــــــــــــاس
-12 18 21 18 33 الـــريــــاض* 03- 18 53 18 56 الجـــــــوس
-14 18 23 18 37 الكــــــــويت* 09- 18 45 18 54 الجـــــــــزائــر
-13 18 07 18 20 المنــــــــامة* 10- 19 15 19 25 تـــــونــــــــس
-16 18 52 19 08 طهــــــــران* 09- 18 55 19 04 طرابلس- ليبيـا
-13 18 02 18 15 الدوحــــــــة* 08- 18 06 18 14 الخــــرطـــــوم*
-13 18 49 19 02 أبــــو ظــبي* 08- 17 54 18 02 مقديشــــــو*
-14 18 46 19 00 دبـــــــــــــي* 15- 18 48 19 03 أنقــــــــــــــرة*
-14 18 30 18 44 مســــــــــقط* 13- 18 18 18 31 عمــــــــــــــان*
-16 18 56 19 12 كرا تـــــشي* 13- 18 20 18 33 دمشــــــــــــق*
-15 19 03 19 18 كوااللمبــور* 10- 18 26 18 36 جيــــــــــزان*
-14 17 30 17 44 جاكـــــــرتا* 11- 18 50 19 01 المدينة المـنورة*

2- في بعض العواصم الغربية
02 17 50 17 48 كيب تـاون* 04 19 24 19 20 واشنـــطن
06 17 53 17 47 برازيليــــا 02 19 36 19 34 أوتــــــوا
11 17 57 17 46 سانتياجــو 14- 19 42 19 56 لـــــــــندن
10 18 00 17 50 ليمــــــــا 25- 20 22 20 47 موســـكو

)د( أيام شهر شـــوال :- 
غرة شـــوال )األحـــــد( الموافق 24 مايــــو 2020م / 16 بشنـــس 1736 ق.

ق م هـ ق م هـ ق م هـ ق م هـ ق م هـ أيام
األسبوع

13 20 28 6 13 21 29 6 14 22 30 7 الســــبـت
14 21 29 7 14 22 30 7 15 23 31 8 16 24 1 األحــــــد

8 15 23 بؤونة 8 16 24 يونية 9 17 25 2 اإلثنــــين
9 16 24 2 9 17 25 2 10 18 26 3 الثاثـــاء
10 17 25 3 10 18 26 3 11 19 27 4 األربعــاء
11 18 26 4 11 19 27 4 12 20 28 5 الخمـيـس
12 19 27 5 12 20 28 5 13 21 29 6 الجمعــــة

) * ( الهال لم  يولد بعد عند غروب الشمس.



-123-

)هـ( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمني بينهما
في بعض مدن ج.م.ع والبلدان العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي
)يوم تحري الهال 29 من رمضــــان 1441هـ  الموافق 2020/5/22م(

1- في محافظات جمهورية مصر العربية
الفاصل
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

الفاصل
الزمني 

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
10- 4 41 4 51 الطـــــــــور 14- 4 37 4 51 حايـــــــــــب
10- 4 39 4 49 سانت كاترين 13- 4 56 5 09 توشكـــــــــــا
11- 4 33 4 44 طــــابــــــــا 12- 4 50 5 02 أســــــــوان
10- 4 47 4 57 القـــاهــــرة 12- 4 47 4 59 قنــــــــــــــا
10- 4 47 4 57 طــنطـــــــــا 11- 4 59 5 10 الخارجـــــة
09- 4 51 5 00 اإلسكندريــة 11- 4 52 5 03 أسيــــــــوط
09- 4 41 4 50 بورسعـــــيد 11- 4 51 5 02 سوهـــــاج
08- 5 10 5 18 السلــــــــوم 10- 4 50 5 00 الفيــــــوم

2- في المدن العربية واإلسامية
الفاصل 
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

الفاصل 
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
14- 5 25 5 39 مكـة المكـرمة 11- 5 29 5 40 داكــــــــــار
10- 4 28 4 38 القــــــدس 09- 5 19 5 28 نواكشــــوط
9- 4 48 4 57 بغــــــــداد 05- 5 26 5 31 مـــراكـــش
18- 5 15 5 33 عــــــــدن 04- 5 09 5 13 فــــــــــاس
14- 4 52 5 06 الريـــاض 15- 6 14 6 29 الجــــــوس
12- 4 40 4 52 الكـــــويت 04- 4 31 4 35 الجــــزائــر
13- 4 34 4 47 المنـــــامة 04- 5 02 5 06 تـــــونــــس
09- 4 45 4 54 طهـــــران 6- 4 57 5 03 طرابلس- ليبيــا
14- 4 31 4 45 الدوحـــــة 16- 5 02 5 18 الخــرطــوم
15- 5 21 5 36 أبـوظـــبي 22- 5 26 5 48 مقديشـــــو
14- 5 16 5 30 دبــــــــــي 04- 4 23 4 27 أنقـــــــــرة
15- 5 05 5 20 مســــــقط 09- 4 25 4 34 عمـــــــــان
16- 5 28 5 44 كــرا تشي 08- 4 21 4 29 دمشـــــــق
28- 6 33 7 01 كوااللمـبور 16- 5 20 5 36 جيـــــــزان
33- 5 22 5 55 جـاكــــرتا 13- 5 22 5 35 المدينة المـنورة

3- في بعض العواصم الغربية
29- 7 07 7 36 كيب تـاون 05 4 54 4 49 واشنـــطن
14- 6 14 6 28 برازيليــــا 10 4 34 4 24 أوتــــــوا
15- 7 17 7 32 سانتياجــو 10 4 08 3 58 لـــــــــندن
09- 6 10 6 19 ليمــــــــا 14 4 19 4 05 موســـكو





ذو القعدة





-127-



-128-

بيان هالل شهر ذو القعدة لعام 1441 هـ
ــة 	  ــران فــي تمــام الســاعة الثامنــ ــدة مباشــرة بعــد حــدوث االقت ــد هــال شــهر ذو القعــــ يول

ــوال 1441هـــ   ــد 29 مــن شــــ والدقيقــة 41 صباحــًا بتوقيــت القاهــرة المحلــي يــوم األحـــــ
الموافــق 2020/6/21م )يــوم الرؤيــة(.

ويبقــى الهــال الجديــد فــي ســماء مكــة المكرمــة لمــدة 18 دقيقــة، وفــي القاهــرة لمــدة 20 	 
دقيقــة بعــد غــروب شــمس ذلــك اليــوم ) يــوم الرؤيــة(، وفــي باقــي محافظــات جمهوريــة 
مصــر العربيــة يبقــى الهــال الجديــد فــي ســمائها لمــدد تتــراوح بيــن )18 – 21 دقيقــة(. 
أمــا فــي العواصــم والمــدن العربيــة واإلســامية فيبقــى الهــال الجديــد بعــد غــروب الشــمس 

لمــدد تتــراوح بيــن )5 - 26 دقيقــة(. 
وبذلك تكون غــرة شهـــر ذو القعــــدة 1441هـ  فلكيـــًا يوم اإلثنيــــن 2020/6/22م.	 
وفيمــا يلــي بيــان مفصــل عــن ظــروف رؤيــة الهــال وأوجــه القمــر فــي مدينــة القاهــرة 	 

ومحافظــات جمهوريــة مصــر العربيــة وبعــض العواصــم العربيــة واإلســامية والغربيــة يــوم 
تحــري الهــال:-    

وضع وشكل الهال على األفق الغربي بعد تمام غروب قرص الشمس في مدينة القاهرة )يوم الرؤية(

أعلى

ج

أسفل

ش
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شهر ذو القعدة لعام 1441 هـ
)أ( مياد الهال وأوجه القمر بتوقيت القاهرة المحلي

تربيع أخر بدر تربيع  أول المياد ) االقتران (

اإلثنيــــن
 2020/7/13م
ق           س

01          29  

األحــــــد
 2020/7/5م

ق              س
06             44

األحــــــد
   2020/6/28م
 ق              س
10             16

األحــــــد
2020/6/21م
ق            س
08           41

طــول الشهـــــــر آخــر الشهـــر فلكيـــــًا أول الشهـــر فلكيـــــًا

30 يومــًا الثاثــــاء2020/7/21م اإلثنيــــن  2020/6/22م

)ب( ظروف رؤية الهال في محافظات ج.م.ع
بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من شــــوال 1441هـ الموافق 2020/6/21م(
االنحـراف األفقـي

عن قرص الشمس 
بالدرجات

عند الغروب

البعـــد الرأسي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب 
القمر

غروب 
الشمس أسم البلد

س ق س ق

جنوبــًا1,501 3,066 18 18 38 18 20 حايـــــــــب
جنوبــًا1,583 3,207 19 18 58 18 39 توشكـــــــــا
جنوبــًا1,728 3,153 19 18 58 18 39 أســـــــوان
جنوبــًا1,935 3,122 19 19 03 18 44 قنـــــــــــــا
جنوبــًا1,895 3,208 19 19 12 18 53 الخارجــــة
جنوبــًا2,058 3,146 19 19 12 18 53 أسيــــــوط
جنوبــًا1,987 3,144 19 19 08 18 49 سوهــــاج
جنوبــًا2,278 3,104 19 19 18 18 59 الفيـــــوم
جنوبــًا2,127 3,051 19 19 04 18 45 الطـــــــور
جنوبــًا2,153 3,034 19 19 04 18 45 سانت كـاترين
جنوبــًا2,231 2,985 19 19 02 18 43 طــــابــــــا
جنوبــًا2,346 3,074 20 19 19 18 59 القاهـــــرة
جنوبــًا2,424 3,061 20 19 22 19 02 طـــنطـــــا
جنوبــًا2,486 3,077 20 19 27 19 07 اإلسكندرية
جنوبــًا2,452 3,010 20 19 17 18 58 بورسعـــيد
جنوبــًا2,600 3,201 21 19 48 19 27 السلـــــوم
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)ج( ظروف رؤية الهال لشهر ذو القعدة عام 1441هـ
في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من شــــوال 1441هـ الموافق 2020/6/21م(
1- في المدن العربية واإلسامية

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس أسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
18 19 23 19 05 مكة المكرمـة 26 19 07 18 41 داكــــــــــــار
19 19 07 18 48 القــــــدس 26 19 08 18 42 نواكشــــــوط
18 19 33 19 15 بغــــــــداد 26 20 06 19 40 مـــراكــــــش
16 18 44 18 28 عــــــــــــدن 26 20 00 19 34 فــــــــــــاس
17 19 02 18 45 الـــريــــاض 22 19 24 19 02 الجـــــــوس
17 19 07 18 50 الكــــــــويت 25 19 35 19 10 الجـــــــــزائــر
16 18 49 18 33 المنــــــــامة 24 20 05 19 41 تـــــونــــــــس
17 19 40 19 23 طهــــــــران 23 19 41 19 18 طرابلس- ليبيـا
16 18 43 18 27 الدوحــــــــة 18 18 41 18 23 الخــــرطـــــوم
16 19 30 19 14 أبــــو ظــبي 15 18 22 18 07 مقديشـــــــو
15 19 27 19 12 دبـــــــــــــي 20 19 41 19 21 أنقـــــــــــــــرة
15 19 10 18 55 مســــــــــقط 19 19 04 18 45 عمــــــــــــــان
14 19 38 19 24 كرا تـــــشي 20 19 07 18 47 دمشـــــــــــــق
06 19 30 19 24 كوااللمبــور 17 19 02 18 45 جيـــــــــــزان
05 17 52 17 47 جاكـــــــرتا 18 19 31 19 13 المدينة المـنورة

2- في بعض العواصم الغربية 
14 17 58 17 44 كيب تــاون* 38 20 14 19 36 واشنـــطن
27 18 15 17 48 برازيليـــــا 38 20 33 19 55 أوتــــــوا
27 18 09 17 42 سانتياجـــو 27 20 48 20 21 لــــــــندن
32 18 24 17 52 ليمـــــــــا 21 21 39 21 18 موســـكو*

)د( أيام شهر ذو القعدة :- 
غرة ذو القعدة )اإلثنيـــن( الموافق 22 يونيـــة 2020م / 15 بؤونـــة 1736 ق.

ق م هـ ق م هـ ق م هـ ق م هـ ق م هـ أيام
األسبوع

11 18 27 4 11 20 27 4 13 20 27 6 الســــبـت
12 19 28 5 12 21 28 5 14 21 28 7 األحــــــد
13 20 29 6 13 22 29 6 15 22 29 8 15 22 1 اإلثنــــين
14 21 30 7 14 23 30 7 16 23 30 9 16 23 2 الثاثـــاء

8 15 24 أبيب 8 17 24 يولية 10 17 24 3 األربعــاء
9 16 25 2 9 18 25 2 11 18 25 4 الخمـيـس
10 17 26 3 10 19 26 3 12 19 26 5 الجمعــــة
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)هـ( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمني بينهما
في بعض مدن ج.م.ع والبلدان العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من شــــوال 1441هـ الموافق 2020/6/21م(
1- في محافظات جمهورية مصر العربية

الفاصل
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

الفاصل
الزمني 

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
04- 4 45 4 49 الطـــــــــور 04- 4 46 4 50 حايـــــــــــب
04- 4 43 4 47 سانت كاترين 03- 5 05 5 08 توشكـــــــــــا
04- 4 37 4 41 طــــابــــــــا 03- 4 58 5 01 أســــــــوان
03- 4 51 4 54 القـــاهــــرة 03- 4 54 4 57 قنــــــــــــــا
03- 4 50 4 53 طــنطـــــــــا 03- 5 06 5 09 الخارجـــــة
03- 4 53 4 56 اإلسكندريــة 03- 4 58 5 01 أسيــــــــوط
04- 4 43 4 47 بورسعـــــيد 03- 4 57 5 00 سوهـــــاج
03- 5 12 5 15 السلــــــــوم 03- 4 54 4 57 الفيــــــوم

2- في المدن العربية واإلسامية
الفاصل 
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

الفاصل 
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
04- 5 35 5 39 مكـة المكـرمة 05 5 46 5 41 داكــــــــــار
04- 4 30 4 34 القــــــدس 04 5 33 5 29 نواكشــــوط
05- 4 48 4 53 بغــــــــداد 02 5 29 5 27 مـــراكـــش
05- 5 30 5 35 عــــــــدن 02 5 11 5 09 فــــــــــاس
06- 4 59 5 05 الريـــاض 01 6 34 6 33 الجــــــوس
05- 4 43 4 48 الكـــــويت صفر 4 29 4 29 الجــــزائــر
05- 4 40 4 45 المنـــــامة صفر 5 00 5 00 تـــــونــــس
06- 4 42 4 48 طهـــــران صفر 4 59 4 59 طرابلس- ليبيــا
06- 4 38 4 44 الدوحـــــة 04- 5 16 5 20 الخــرطــوم
06- 5 28 5 34 أبـوظـــبي 05- 5 48 5 53 مقديشـــــو
07- 5 22 5 29 دبــــــــــي 03- 4 17 4 20 أنقـــــــــرة
07- 5 12 5 19 مســــــقط 04- 4 26 4 30 عمـــــــــان
08- 5 35 5 43 كــرا تشي 04- 4 21 4 25 دمشـــــــق
12- 6 53 7 05 كوااللمـبور 04- 5 33 5 37 جيـــــــزان
13- 5 48 6 01 جـاكــــرتا 04- 5 29 5 33 المدينة المـنورة

3- في بعض العواصم الغربية
03 7 54 7 51 كيب تـاون 12 4 54 4 42 واشنـــطن
12 6 49 6 37 برازيليــــا 11 4 25 4 14 أوتــــــوا
18 8 04 7 46 سانتياجــو 02 3 45 3 43 لـــــــــندن
16 6 43 6 27 ليمــــــــا 02- 3 42 3 44 موســـكو





ذو احلجة
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بيان هالل شهر ذو احلجـــة لعام 1441هـ

يولــد هــال شــهر ذو الحجــــــة مباشــرة بعــد حــدوث االقتــران فــي تمــام الســاعة السابعـــــة 	 
والدقيقة 33 مساًء بتوقيت القاهرة المحلي يوم اإلثنيــــــن 29 من ذي القعــــــدة 1441هـ 

الموافــق 2020/7/20م )يــوم الرؤيــة(.
وياحــظ أن الهــال الجديــد لــن يكــون قــد ولــد بعــد عنــد غــروب شــمس ذلــك اليــوم 	 

)يــوم الرؤيــة( فــي مدينــة القاهــرة وكذلــك فــي الغالبيــة العظمــى للعواصــم والمــدن العربيــة 
واإلســامية.

وياحــظ وجــود فتــرة زمنيــة لمكــث الهــال فــوق األفــق بعــد غــروب الشــمس فــي ذلــك اليــوم 	 
) يــوم الرؤيــة(  بالرغــم مــن حــدوث االقتــران بعــد غــروب شــمس ذلــك اليــوم فــي معظــم 
ــي يجــب دراســتها  ــة واإلســامية، وهــذه مــن الحــاالت الشــاذة الت العواصــم والمــدن العربي

لتفســيرها. 
وبذلك يكون يوم الثاثـــاء 2020/7/21م هو المتمم لشهــــر ذي القعــــدة 1441هـ  .	 
وتكون غــرة شهـــر ذو الحجــــة 1441هـ  فلكيـــًا يوم األربعــــاء 2020/7/22م.	 
وتكون وقفة عرفات لعام 1441هـ  فلكيـــًا يوم الخميـــس 2020/7/30م.	 
ويكون عيد األضحى المبارك لعام 1441هـ  فلكيـــًا يوم الجمعـــــة 2020/7/31م.	 
وفيمــا يلــي بيــان مفصــل عــن ظــروف رؤيــة الهــال وأوجــه القمــر فــي مدينــة القاهــرة 	 

ومحافظــات جمهوريــة مصــر العربيــة وبعــض العواصــم العربيــة واإلســامية والغربيــة يــوم 
تحــري الهــال :-

وضع وشكل الهال على األفق الغربي بعد تمام غروب قرص الشمس في مدينة القاهرة )يوم الرؤية(

أعلى

الهال لم يولد بعد
ج

أسفل

ش
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شهر ذو الحجـــة لعام 1441 هـ
)أ( مياد الهال وأوجه القمر بتوقيت القاهرة المحلي

تربيع أخر بدر تربيع  أول المياد ) االقتران (

الثاثــــاء
2020/8/11م
ق            س
18           45

اإلثنيــــن
2020/8/3م

ق             س
17            59

اإلثنيــــن
2020/7/27م
ق             س
14            33

اإلثنيــــن
2020/7/20م
ق             س
19            33

طــول الشهـــــــر ً آخــر الشهـــر فلكيـــــا ً أول الشهـــر فلكيـــــا

ً 29 يومــا األربعـــــاء 2020/8/19م األربعـــــاء 2020/7/22م

)ب( ظروف رؤية الهال في محافظات ج.م.ع
بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 92 من ذي القعــــدة 1441هـ الموافق 0202/7/02م(
االنحـراف األفقـي

عن قرص الشمس 
بالدرجات

عند الغروب

البعـــد الرأسي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب 
القمر

غروب 
الشمس أسم البلد

س ق س ق

الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد صفر 18 18 18 18 حايـــــــــب
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد صفر 18 38 18 38 توشكـــــــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 01 18 38 18 37 أســـــــوان
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 02 18 43 18 41 قنـــــــــــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 02 18 52 18 50 الخارجــــة
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 02 18 52 18 50 أسيــــــوط
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 02 18 48 18 46 سوهــــاج
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 03 18 58 18 55 الفيـــــوم
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 02 18 44 18 42 الطـــــــور
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 02 18 43 18 41 سانت كـاترين
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 02 18 42 18 40 طــــابــــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 03 18 58 18 55 القاهـــــرة
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 03 19 01 18 58 طـــنطـــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 04 19 07 19 03 اإلسكندرية
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 03 18 57 18 54 بورسعـــيد
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 04 19 27 19 23 السلـــــوم
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)ج( ظروف رؤية الهال لشهر ذي الحجــــة عام 1441هـ
في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من ذي القعــــدة 1441هـ الموافق 2020/7/20م(
1- في المدن العربية واإلسامية

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس أسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
01- 19 03 19 04 مكة المكرمة* 06 18 48 18 42 داكــــــــــــار
03 18 46 18 43 القــــــدس* 07 18 48 18 41 نواكشــــــوط
02 19 12 19 10 بغــــــــداد* 09 19 45 19 36 مـــراكــــــش
04- 18 25 18 29 عــــــــــــدن* 10 19 38 19 28 فــــــــــــاس
01- 18 42 18 43 الـــريــــاض* 01 19 06 19 05 الجـــــــوس
صفر 18 47 18 47 الكــــــــويت* 09 19 13 19 04 الجـــــــــزائــر
01- 18 29 18 30 المنــــــــامة* 08 19 43 19 35 تـــــونــــــــس
02 19 19 19 17 طهــــــــران* 07 19 21 19 14 طرابلس- ليبيـا
01- 18 23 18 24 الدوحــــــــة* 01- 18 22 18 23 الخــــرطـــــوم*
02- 19 10 19 12 أبــــو ظــبي* 07- 18 04 18 11 مقديشــــــو*
02- 19 07 19 09 دبـــــــــــــي* 06 19 19 19 13 أنقــــــــــــــرة*
03- 18 50 18 53 مســــــــــقط* 03 18 43 18 40 عمــــــــــــــان*
04- 19 18 19 22 كرا تـــــشي* 03 18 46 18 43 دمشــــــــــــق*
16- 19 12 19 28 كوااللمبــور* 02- 18 43 18 45 جيــــــــــزان*
19- 17 34 17 53 جاكـــــــرتا* صفر 19 11 19 11 المدينة المـنورة*

2- في بعض العواصم الغربية 
16- 17 43 17 59 كيب تــاون* 21 19 50 19 29 واشنـــطن
03 18 00 17 57 برازيليـــــا 23 20 06 19 43 أوتــــــوا
صفر 17 56 17 56 سانتياجـــو 17 20 22 20 05 لــــــــندن
09 18 08 17 59 ليمـــــــــا 15 21 11 20 56 موســـكو

)د( أيام شهر ذو الحجــــة :- 
غرة ذو الحجــــة )األربعـــاء( الموافق 22 يوليــــة 2020م / 15 أبيــــب 1736 ق.

ق م هـ ق م هـ ق م هـ ق م هـ ق م هـ أيام
األسبوع

9 15 25 2 8 18 25 أغسطس 11 18 25 4 الســــبـت
10 16 26 3 9 19 26 2 12 19 26 5 األحــــــد
11 17 27 4 10 20 27 3 13 20 27 6 اإلثنــــين
12 18 28 5 11 21 28 4 14 21 28 7 الثاثـــاء
13 19 29 6 12 22 29 5 15 22 29 8 15 22 1 األربعــاء

7 13 23 30 6 16 23 30 9 16 23 2 الخمـيـس
8 14 24 مسرى 7 17 24 31 10 17 24 3 الجمعــــة

) * ( الهال لم  يولد بعد عند غروب الشمس.
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)هـ( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمني بينهما
في بعض مدن ج.م.ع والبلدان العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي
)يوم تحري الهال 29 من ذي القعــــدة 1441هـ الموافق 2020/7/20م(

1- في محافظات جمهورية مصر العربية
الفاصل
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

الفاصل
الزمني 

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
36- 4 25 5 01 الطـــــــــور 34- 4 26 5 00 حايـــــــــــب
37- 4 22 4 59 سانت كاترين 34- 4 45 5 19 توشكـــــــــــا
37- 4 16 4 53 طــــابــــــــا 35- 4 37 5 12 أســــــــوان
36- 4 30 5 06 القـــاهــــرة 35- 4 33 5 08 قنــــــــــــــا
37- 4 29 5 06 طــنطـــــــــا 35- 4 45 5 20 الخارجـــــة
37- 4 32 5 09 اإلسكندريــة 36- 4 37 5 13 أسيــــــــوط
37- 4 23 5 00 بورسعـــــيد 35- 4 37 5 12 سوهـــــاج
36- 4 52 5 28 السلــــــــوم 36- 4 34 5 10 الفيــــــوم

2- في المدن العربية واإلسامية
الفاصل 
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

الفاصل 
الزمني

ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس أسم البلد

س ق س ق س ق س ق
35- 5 14 5 49 مكـة المكـرمة 22- 5 27 5 49 داكــــــــــار
38- 4 09 4 47 القــــــدس 24- 5 14 5 38 نواكشــــوط
40- 4 26 5 06 بغــــــــداد 30- 5 10 5 40 مـــراكـــش
33- 5 10 5 43 عــــــــدن 32- 4 51 5 23 فــــــــــاس
36- 4 39 5 15 الريـــاض 24- 6 15 6 39 الجــــــوس
39- 4 22 5 01 الكـــــويت 35- 4 09 4 44 الجــــزائــر
38- 4 19 4 57 المنـــــامة 36- 4 39 5 15 تـــــونــــس
42- 4 21 5 03 طهـــــران 34- 4 38 5 12 طرابلس- ليبيــا
38- 4 17 4 55 الدوحـــــة 31- 4 57 5 28 الخــرطــوم
38- 5 07 5 45 أبـوظـــبي 29- 5 29 5 58 مقديشـــــو
39- 5 01 5 40 دبــــــــــي 41- 3 55 4 36 أنقـــــــــرة
39- 4 51 5 30 مســــــقط 38- 4 05 4 43 عمـــــــــان
41- 5 13 5 54 كــرا تشي 39- 4 00 4 39 دمشـــــــق
38- 6 33 7 11 كوااللمـبور 34- 5 12 5 46 جيـــــــزان
36- 5 29 6 05 جـاكــــرتا 35- 5 09 5 44 المدينة المـنورة

3- في بعض العواصم الغربية
10- 7 36 7 46 كيب تـاون 23- 4 36 4 59 واشنـــطن
08- 6 30 6 38 برازيليــــا 26- 4 08 4 34 أوتــــــوا
03 7 45 7 42 سانتياجــو 44- 3 23 4 07 لـــــــــندن
05- 6 24 6 29 ليمــــــــا 56- 3 17 4 13 موســـكو
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وقت صالة
عيد األضحى املبارك

يف حمافظات ومدن ج.م.ع
)الجمعـــــة 2020/7/31م(

وقت
الصاة المدينــة وقت

الصاة المدينــة
5:41 الفيــــــــــــــــوم 5:38 القـــاهــــــرة
5:41 بني ســــــــويف 5:39 الجــــــــــيزة
5:44 الـمنيـــــــــــــــا 5:41 اإلسـكندريـــة
5:44 أســـــــــــــــيوط 5:32 بورسعـــــــيد
5:43 ســـــــوهــــــاج 5:33 الســــــويس
5:39 قــنـــــــــــــــــــا 5:26 العـــــــــريش
5:42 أســـــــــــــــوان 5:32 الطـــــــــــور
5:50 أبـوسمـــــــــــبل 5:30 سانت كاترين
5:52 مرسى مطــروح 5:25 طــــابــــــــــا
5:33 الغـــــردقـــــــــة 5:30 شــرم الشـيخ
5:50 الخــــارجــــــــة 5:40 دمنهـــــــــور
5:33 األسماعيليـــــــة 5:38 طـــنــــــــــطا
5:34 دميــــــــــــــــاط 5:36 المنصـــــورة
6:00 الســـــــــــــــلوم 5:36 الزقـــــــازيق
5:27 نــويبــــــــــــــع 5:38 بنـــــــــــــــها
5:30 حــــــــــــايـــب 5:39 شبيــن الكـوم
5:33 شا تيـــــــــن 5:38 كفــرالشيــــخ



األعيــاد واملناسبـات يف
مجهورية مصر العربية
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األعياد الرمسية يف مجهورية مصر العربية
خالل العام اهلجري 1441 هـ

الموافق 31  أغسطس  2019مالسبــــــت / غـــرة المحـــــرمعيـد رأس السنة الهجرية 1441هـ

الموافق 6 أكتوبـــــر 2019ماألحــــــــــد / 7 صفـــــــرعيـد القــوات المسلحــة

الموافق 24 أكتوبـــــر 2019مالخميـــــس / 25 صفــــــر*عيد مدينة السويس والمقاومة الشعبية

الموافق 9 نوفمــبـــر 2019مالسبـــــــت /12 ربيــع األولالمولــــــد النبـــوي الشريــف

الموافق 23 ديسمبـــر 2019ماإلثنيــــن / 26 ربيـــع اآلخــــر*عيــد النصــر )1956م(

الموافق 7 ينايــــر 2020مالثاثــاء / 12 جمــادى األولـىعيد المياد المجيد )للمسيحيين الشرقيين(

الموافق 25 ينايــــر 2020مالسبـــــت /30 جمـادى األولـىثورة 25 يناير 2011م/ وعيد الشرطة

الموافق 19 مـــارس 2020مالخميـــــس / 24 رجـــــــب*عيــــد تحريــــر طابـــا

الموافق 20 أبريــــل 2020ماإلثنيــــــن /27 شعبـــــانشــــم النسيـــــم

الموافق 25 أبريــــل 2020مالسبـــــــت / 2 رمضـــــانعيــــد تحريــــر سينــــاء

الموافق 1 مايــــو 2020مالجمعــــــة /8 رمضـــــانعيـــــد العمــــال

الموافق 24 مايــــو 2020ماألحـــــــــــد / غــــرة شــــوالعيــــد الفطـــر المبــارك 1441هـ

الموافق 18 يونيـــه 2020مالخميـــــس /26 شــــوال*عيـــــد الجـــــاء )1956م(

الموافق 30 يونيــــه 2020مالثاثــــــاء / 9 ذو القعــــدةثورة 30 يونيـــــه 2013م

الموافق 23 يوليــــو 2020مالخميـــــس / 2  ذو الحجــــةعيـــد ثـورة 23يوليـــو )1952م(

الموافق 30 يوليــــو 2020مالخميـــــس / 9  ذو الحجــــةوقفة عيد األضحى المبارك 1441هـ

الموافق 31 يوليــــو 2020مالجمعــــــة /10 ذو الحجــــةعيـــد األضحـى المبـارك 1441هـ

* وفـــــاء النيــــل
الحجــة  ذو  الســبت/25  مــن 
1441هـــ حتــى اإلثنيــن / 12 

هـــ  1442 المحــرم 

الموافق النصف الثاني  من 
أغسطـــس 2020م

ماحظة :-
* أعياد ال تعطل فيها الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية .
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املوأسم اإلسالمية
خالل العام اهلجري 1441 هـ

لــكل أمــة موأســم دينيــة تحتفــل بهــا ســنويًا، وقــد تكــون أعيــادًا أو ذكريــات حــزن أو أيــام صــوم ، وســنورد 
هنــا أهــم الموأســم عنــد المســلمين وهــى ثابتــة فــي أيــام معينــة مــن الشــهر القمــري وال تختلــف مواعيدهــا 

مــن ســنة الــى األخــرى والجــدول اآلتــي يوضــح أهــم هــذه األعيــاد فــي العــام الهجــري 1441هـــ .
وقتهــــــــــــــــــــــاالمناسبــــــة
السبـــــت  / أول محــــرم 1441هـ    )الموافق 31  أغسطــــس 2019م(.رأس السنــة الهجريــــة

اإلثنـــين /10 محــــرم 1441هـ     )الموافق 9  سبتمبــر 2019م(.عاشـــــوراء
السبـــــت /12 ربيـــــع األول 1441هـ  )الموافق 9 نوفمبـــر 2019م(.مولد النبي )ص(

األحـــــــد / 27 رجـــــب 1441هـ  )الموافق 22 مــــارس 2020م(.اإلســــراء والمعـــــراج
األربعـــــاء / 15 شعبـــــان 1441هـ )الموافق 8 ابريــــــل 2020م(.النصـــف من شعبـــــان

األربعـــــاء / 29 شعبـــــان 1441هـ  )الموافق 22 ابريــــــل 2020م(.التماس هال شهر رمضان
األحـــــــد / 17 رمضـــــان 1441هـ  )الموافق 10 مايــــــو 2020م(.غـــــزوة بــــــدر
ليلة  األربعــــاء / ليلة 27 رمضـان 1441هـ )الموافق ليلة 20 مايـــو2020م(.ليلــــــة القـــــــدر

الجمعــــة / 29 رمضــــان 1441هـ )الموافق 22 مايـــو2020م(.التماس هال شهر شــوال
األحـــــــد / أول شــــوال 1441هـ  )الموافق 24 مايـــو2020م(.عيــــــد الفطـــــر
الخميــــس / 9 من ذي الحجـــــة 1441هـ )الموافق 30 يوليــــو 2020م(.يـــــوم عرفــــــة

الجمعــــة / 10 من ذي الحجـــة 1441هـ )الموافق 31 يوليــــو 2020م(.عيـــــــد األضحـــــى
وسنورد في ما يلي نبذه مختصرة عن كل منها :-

رأس السنة اهلجرية )أول حمرم(:-	 
ــدأ الســنة  يحســب التقويــم القمــري للمســلمين مــن الســنة األولــى لهجــرة النبــي محمــد )(، ومب  

يوليانيــة.  622 ســنة  يوليــو   15 الخميــس  بالحســاب  يوافــق  األولــى  الهجريــة 
والجديــر بالذكــر أن الهجــرة لــم تقــع فــى األول مــن المحــرم، فالثابــت أن الرســول )( خــرج مــن مكــة فــى 
أواخــر ليالــي صفــر، ومكــث فــي غــار ثــور ثــاث ليــاٍل، ثــم خــرج ليلــة غــرة ربيــع األول قاصــًدا يثــرب، فوصــل 
إلــى قبــاء يــوم اإلثنيــن 8 مــن ربيــع األول، وبنــى بهــا أول مســجد فــى اإلســام، ثــم وصــل إلــى المدينــة يــوم 

الجمعــة 12 ربيــع األول.

	 يوم عاشوراء ) 10 من احملرم (:-
ويســمى عاشــوراء، وهــو فــي األصــل يــوم صــوم عنــد اليهــود وســبب تعظيمــه عنــد المســلمين أن   
النبــي )( لمــا هاجــر مــن مكــة وصــل إلــى قبــاء يــوم اإلثنيــن 8 مــن ربيــع األول، وكان هــذا يوافــق يــوم 
10 تشــري العبــري )أكتوبــر( وشــهر تشــري هــو أول الشــهور فــي ســنة اليهــود المدنيــة )ســنة اليهــود 
ــوم  ــوا:- هــذا ي ــن، فســألهم: مــا هــذا؟ قال ــد وجــد اليهــود صائمي ــل/ نيســان(، وق ــدأ بشــهر أبري ــة تب الديني
أغــرق هللا فيــه فرعــون ونّجــى موســى، فقــال: أنــا أولــى بموســى وأمــر المســلمين بصــوم هــذا اليــوم، وبعــد 
ــم  ــي المســلمين بصــوم عاشــوراء ول ــر النب ــم يأم ــة ل ــة الهجري ــى الســنة الثاني أن فــرض صــوم رمضــان ف
ــى العاشــر مــن  ــع األول إل ــوه مــن ربي ــوم إال أنهــم نقل ــه، ومــازال المســلمون يعظمــون هــذا الي ينههــم عن
أول شــهور الســنة وهــو المحــرم، وقــد وافــق مقتــل الحســين بــن علــى )رضــي هللا عنــه( فــي كربــاء فــى 
يــوم الجمعــة العاشــر مــن محــرم ســنة إحــدى وســتين مــن الهجــرة فاعتبــره الشــيعة يــوم حــزن لقتــل ســيد 
الشــهداء، وصيــام عاشــوراء مــن الســنة الثابتــة عــن النبــي)( ويســتحب للمســلم أن يصــوم يومــًا قبلــه أو 
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يومــًا بعــده وهــو األفضــل، وقــد ذكــر العلمــاء أن صيــام عاشــوراء علــى ثــاث مراتــب، المرتبــة األولــى صــوم 
ثاثــة أيــام )التاســع والعاشــر والحــادي عشــر(، والمرتبــة الثانيــة صــوم التاســع والعاشــر، والمرتبــة الثالثــة 

صــوم العاشــر وحــده.

مولد النبي ) 12 ربيع األول(:-	 
الصحيــح أن مولــده الشــريف )( كان يــوم اإلثنيــن 9 ربيــع األول ســنة 53 قبــل الهجــرة ويوافقــه   
20 أبريــل ســنة 571 مياديــة، ويحتفــل المصريــون بــه يــوم 12 ربيــع األول تبعــًا لمــا جــرت عليــه ســنة 

الفاطمييــن أثنــاء وجودهــم بمصــر.

ذكرى اإلسراء واملعراج ) ليلة 27 رجب (:-	 
هــي الليلــة التــي أســرى هللا فيهــا بســيدنا محمــد )( مــن المســجد الحــرام إلــى المســجد األقصــى   
ثــم رفعــه إلــى الســماء العليــا، ووقتهمــا غيــر معــروف بالضبــط ســوى أنــه كان قبــل الهجــرة بنحــو ســنة، 

وجــرى العــرف علــى أن يحتفــل بهــا فــي مصــر ليلــة 27 مــن رجــب.

ليلة النصف من شعبان )ليلة 15 شعبان(:-	 
كان الخلفاء الفاطميون في مصر يحتفلون  بليلة النصف من شعبان، واستمرت هذه العادة إلى اآلن.

ذكرى غزوة بدر )17 رمضان(:-	 
وهــو يــوم مجيــد فــي تاريــخ اإلســام؛ ففيــه انتصــر المســلمون بقيــادة الرســول )( علــى كفــار   
قريــش، وكانــت هــذه الغــزوة بمنطقــة عيــن بــدر علــى بعــد 150 كيلــو متــرًا مــن المدينــة المنــورة بالقــرب 
مــن ســاحل البحــر األحمــر فــي يــوم 17 رمضــان مــن الســنة الثانيــة للهجــرة )الموافــق شــهر مــارس ســنة 

مياديــة(.  624

ليلة القدر )ليلة 27 من رمضان(:-	 
هــي تلــك الليلــة التــي نــزل فيهــا القــرآن الكريــم كامــًا إلــى الســماء األولــى، وكان جبريــل )عليــه   
الســام( يوحــي بأجــزاء متفّرقــة منــه إلــى النبــي )( تبعــًا للظــروف، وال يعــرف بالضبــط موقــع هــذه الليلــة 
ــرة منــه، ولكــن اتفــق علــى إحيائهــا فــي الليلــة  مــن الشــهر؛ فهــي فــي الوتــر مــن الليالــي العشــرة األخي

الســابعة والعشــرين.

عيد الفطر )أول شوال(:-	 
ــام شــهر  ــوم مــن أي ــه المســلمون فــي أول ي ــل ب ــذي يحتف ــاد المســلمين، وال ــد الفطــر أول أعي عي  
شــوال ثــم يليــه عيــد األضحــى فــي شــهر ذي الحجــة، وعيــد الفطــر يأتــي بعــد صيــام شــهر رمضــان، ويكــون 
أول يــوم يفطــر فيــه المســلمون بعــد صيــام شــهر كامــل؛ ولذلــك ســمي عيــد الفطــر، أول عيــد فطــر احتفــل 
فيــه المســلمون فــي اإلســام كان فــي الســنة الثانيــة للهجــرة، حيــث إن أول رمضــان صامــه المســلمون كان 
فــي الســنة الثانيــة للهجــرة. ويحــرم صيــام أول يــوم مــن أيــام عيــد الفطــر، ومدتــه شــرعا يــوم واحــد فقــط,، 
يبــدأ بعــد غــروب شــمس اليــوم األخيــر مــن شــهر رمضــان وينتهــي بغــروب شــمس اليــوم األول مــن شــهر 
ــوَن  ــاِن يلعُب ــْم يوَم ــَة وَلُه ــِدَم المدين ــيُّ )( َق ــي ســننيهما  أن النَّب ــو داود والترمــذي ف ــد روى أب شــوال، فق

فيِهَمــا، فقــال رســول هللا )( :)قــْد أبدَلكــم هللُا تعاَلــى ِبِهَمــا خيــًرا ِمْنُهَمــا يــوَم الفطــِر ويــوَم اأَلْضَحــى".
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ويــؤّدي المســلمون فــي صبــاح العيــد بعــد شــروق الشــمس بثلــث ســاعة تقريًبــا صــاة العيــد، ويلتقــي 
المســلمون فــي العيــد ويتبادلــون التهانــي ويــزورون أهليهــم وأقرباءهــم، وهــذا مــا ُيعــرف بصلــة الرحــم، كمــا 

يــزور المســلم أصدقــاءه ويســتقبل أصحابــه وجيرانــه، ويعطفــون علــى الفقــراء.

يوم عرفة )9 من ذي احلجة(:-	 
يــوم الوقــوف بعرفــات، وهــو يــوم الحــج األكبــر )فالحــج عرفــة(، وأطلــق علــى جبــل عرفــات هــذا   

وتعارفهــم. فيــه  النــاس  الجتمــاع  األســم 

عيد األضحى )10 من ذي احلجة(:-
يبــدأ عيــد األضحــى بعــد انتهــاء وقفــة يــوم عرفــة؛ أي فــي اليــوم التالــي ليــوم وقفــة عرفــة، الموقــف   
الــذي يقــف فيــه الحجــاج المســلمون لتأديــة أهــم مناســك الحــج، وينتهــي يــوم 13 مــن ذي الحجــة .يعتبــر 
هــذا العيــد أيضــًا ذكــرى لقصــة ســيدنا إبراهيــم )عليــه الســام( عندمــا أراد التضحيــة بابنــه أســماعيل تلبيــة 

ألمــر هللا فافتــداه هللا تعالــى بذبــح عظيــم. 
 

لذلــك، يقــوم كثيــر مــن المســلمين بالتقــّرب إلــى هللا فــي هــذا اليــوم بالتضحيــة بأحــد األنعــام   
)خــروف، أو بقــرة، أو ناقــة) وتوزيــع لحــم األضحيــة علــى األقــارب والفقــراء وأهــل بيتــه، ومــن هنــا جــاء 
أســمه عيــد األضحــى . و"األضاحــي" جمــع أضحيــة، وهــى التــي يقــوم المســلم بنحرهــا، ولهــذا يســمى اليــوم 
ــه،  ــام تلي ــة أي ــوم النحــر وثاث ــام؛ ي ــة أي ــوم النحــر، ويســتمرعيد األضحــى أربع العاشــر مــن ذي الحجــة بي
وتســمى أيــام التشــريق، وســميت كذلــك ألن لحــوم األضاحــي التــي تتــرك مــن دون توزيــع كانــت تشــرق، 
أي تقــدد بحــرارة الشــمس، وبذلــك تكــون مدتــه شــرعا أربعــة أيــام علــى عكــس عيــد الفطــر الــذي مدتــه يــوم 
واحــد، ولهــذا فــإن جمهــور العلمــاء يكرهــون صيــام هــذه األيــام تطوعــا أو قضــاًء أو نــذرًا، ويــرون بطــان 

الصــوم فــي هــذه األيــام.
*******



مواقيت الصالة
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مواقيت الصالة

قــد بلــغ مــن عنايــة اإلســام بالصــاة أن أمــر بالمحافظــة عليهــا فــى الحضــر والســفر واألمــن   
والخــوف والصحــة والمــرض وتنبــع أهميتهــا مــن أنهــا الفريضــة الوحيــدة التــي ال تســقط عــن المســلم 

تعالــى: لقــول هللا  لوقتهــا،  فيهــا  تــؤدى  أن  بــد  ال  محــددة  أوقــات  وللصــاة  إالبأدائهــا، 
ۡوقُوتا ١٠٣{ )اآلية 103 من سورة النساء(. لَٰوةَ َكنَۡت َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي كَِتٰبا مَّ } إِنَّ ٱلصَّ

وســوف نــورد فــي مــا يلــي تحديــد هــذه المواقيــت، كمــا هــو متفــق عليــه بيــن أئمــة المســلمين، وكذلــك كيفيــة 
تعيينهــا فلكيا.

وقت الظهر
يدخــل وقــت الظهــر شــرعا إذا زالــِت الشــمس، ومعنــى زوال الشــمس ( أي َمْيلهــا عــن َكِبــد الســماء   
أي وســط الســماء(، وذلــك أنَّ الشــمس إذا طلَعــْت صــار للجســم ظــلٌّ، ثــم ال يــزال هــذا الظــلُّ ينقــص كلَّمــا 
ارتفعــِت الشــمس حتــى يتوقَّــف عــن النقصــان - وعندئــٍذ تكــون الشــمُس فــي كبــد الســماء - ثــم يبــدأ الظــلُّ 
يــادة كان هــذا هــو وقــَت الــزوال، وأمــا آِخــر  فــي الزيــادة ِمــن الجهــة اأُلخــرى، فــإذا بــدأ الظــل فــي هــذه الزِّ

ــه. قــال تعالــى: وْقــت صــاة الظهــر فيكــون إذا صــار ظــلُّ كلِّ شــيء مثَل
ِۡل َوقُۡرَءاَن ٱۡلَفۡجرِۖ إِنَّ قُۡرَءاَن ٱۡلَفۡجرِ َكَن َمۡشُهوًدا{ ۡمِس إَِلٰ َغَسِق ٱلَّ لُوِك ٱلشَّ لَٰوةَ دِلُ قِِم ٱلصَّ

َ
}أ

)اآلية 78 من سورة اإلسراء(
ويعيــن وقــت الظهــر فلكيــا بعبــور مركــز الشــمس لمســتوى دائــرة الــزوال )وهــي الدائــرة الوهميــة العظمــى 

التــي تمــر بنقطتــي الشــمال والجنــوب مــرورًا بســمت الــرأس(.

وقت العصر
يبــدأ دخــول وقــت العصــر شــرعًا وتبعــًا لــكل مــن المذهــب الشــافعي، والمالكــي، والحنبلــي، عندمــا   
ــزوال )الظهــر(، وينتهــي وقــت العصــر  ــه وقــت ال ــه طــول ظل ــا إلي ــه، مضاف ــل طول ــر ظــل الشــيء مث يصي
باختفــاء قــرص الشــمس تحــت األفــق. أمــا تبعــًا للمذهــب الحنفــي فــإن وقــت العصــر يدخــل شــرعًا إذاصــار 

ظــل كل شــيء مثليــه مضافــا إليــه طــول ظلــه وقــت الــزوال )الظهــر(. 
فلكيا ُيعين وقت العصر بنفس الطريقة التي يتحدد بها شرعًا.

وقت املغرب
يبتــدئ المغــرب شــرعا باختفــاء الحافــة العليــا لقــرص الشــمس تمامــا تحــت األفــق وينتهــي وقــت   

األحمــر. الشــفق  بمغيــب  المغــرب 
ويعيــن وقــت المغــرب فلكيــا بزمــن اختفــاء الحافــة العليــا للشــمس تحــت األفــق الغربــي آخذيــن فــي االعتبــار 

نصــف القطــر الــزاوي للشــمس وتأثيــر انكســار الضــوء فــي طبقــات الجــو المختلفــة.

وقت العشاء
يبــدأ وقــت العشــاء شــرعا مــن مغيــب الشــفق األحمــر )يعنــي بعــد انتهــاء وقــت المغــرب مباشــرة (،   

إلــى طلــوع الفجــر.
.)17ᵒ ′30ويحين وقت العشاء فلكيا عند وجود الشمس تحت األفق بمقدار 18 درجة ) في مصر
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وقت الصبح
يبــدأ وقــت الصبــح شــرعا مــن طلــوع الفجــر الصــادق )وهــو الضوءالمســتطير الناشــئ عــن ضــوء   
الشــمس الســابق علــى شــروقها والــذي يبــدأ حــول أفــق المشــرق منتشــرُا فــي أنحــاء الســماء(، أمــا الفجــر 
الــكاذب )وهــو الضوءالمســتطيل الــذي يشــبه ذنــب الســرحان، والــذي ال ينتشــر و يظهــر متجهــًا إلــى الســماء 

وعلــى جانبيــة ظلمــة( فــا عبــرٌة بــه، ويمتــد وقــت الصبــح )الفجــر( إلــى طلــوع الشــمس. 
ــدار 18 درجــة )فــي مصــر ′30   ــا بوجــود الشــمس تحــت األفــق الشــرقي، بمق ــح فلكي ــن وقــت الصب ويحي
19ᵒ( وينتهــي الصبــح فلكيــا بوصــول الحافــة العليــا للشــمس إلــى األفــق الشــرقي. وهنــاك دراســات وأبحــاث 

منشــورة فــي مجــات علميــة لباحثيــن بالمعهــد القومــي للبحــوث الفلكيــة والجيوفيزيقيــة تبيــن أن وقــت 
الصبــح يحيــن بوجــود الشــمس تحــت األفــق الشــرقي عنــد زاويــة مقدارهــا 14,7 درجــة.

صالةالضحى
وهــى ُســّنة مؤكــدة، ووقتهــا مــن ارتفــاع الشــمس بقــدر رمــح أو رمحيــن تبعــُا للمذاهــب الفقهيــة   
المختلفــة وحتــى قبــل الظهــر، ويمكــن تعييــن وقتهــا فلكيــا مــن ارتفــاع الشــمس بقــدر خمــس أو عشــر 
درجــات عــن األفــق وحتــى قبــل عبــور مركــز الشــمس لمســتوى دائــرة الــزوال. وهــو مــا يعــادل مــن 20 إلــى 

25 دقيقــة أو 40 إلــى 50 دقيقــة بعــد شــروق الشــمس.
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اجتاه القبلة
واملسافة عن مكة املكرمة

ملواقع بعض املدن يف مجهورية مصر العربية

المسافة 
عن مكة 
المكرمة

)كيلومتر(

اتجاه القبلة
من الشمال

في اتجاه الشرق
خط الطول خط العرض

أسم البلد مسلسل

درجة دقيقة درجة دقيقة درجة دقيقة
0342 104 04 36 شرقًا 39 22  شمااًل 13 حايــــــب 1
0828 096 44 31 شرقًا 53 22  شمااًل 30 توشكــــــا 2
0770 111 13 32 شرقًا 54 24  شمااًل 05 أســـــوان 3
0894 124 33 32 شرقًا 43 26  شمااًل 10 قنــــــــا 4
1073 112 35 30 شرقًا 16 25  شمااًل 26 الخـارجـة 5
1084 124 12 31 شرقًا 11 27  شمااًل 11 أســيوط 6
1004 121 48 31 شرقًا 42 26 شمااًل 33 سوهـاج 7
1262 132 16 30 شرقًا 51 29 شمااًل 19 الفيــوم 8
0981 138 59 33 شرقًا 37 28  شمااًل 14 الطــور 9
0987 142 02 33 شرقًا 58 28  شمااًل 33 سانت كاترين 10
1024 149 56 34 شرقًا 54 29  شمااًل 29 طــابـا 11
1286 136 13 31  شرقًا 16 30  شمااًل 05 القـاهـرة 12
1362 137 43 31 شرقًا 00 30  شمااًل 47 طـنطــا 13
1465 135 36 29 شرقًا 58 31  شمااًل 14 اإلسكندرية 14
1325 143 51 32 شرقًا 18 31  شمااًل 16 بور سعـيد 15
1837 124 08 25 شرقًا 10 31  شمااًل 32 السلــوم 16
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إجتاه القبلة
واملسافة عن مكة املكرمة

ملواقع بعض املدن العربية و اإلسالمية والغربية

أسم القطر

المسافة عن 
مكة المكرمة
)كيلومتر(

درجة

اتجاه القبلة
من الشمال
في اتجاه 

الشرق

فارق
التوقيت
)ساعة(

خط الطول خط العرض
أسم البلد

سل
سل

م

دقيقة درجة دقيقة درجة دقيقة درجة
بيــــرو 13255 72 04 5- 77 غربًا 03 12 جنوبـًا 06 ليمــــا 1

الواليات المتحدة األمريكية 10622 56 35 5- 77 غربًا 00 38  شمااًل 55 واشنطـــــن 2
كنــــــــدا 10138 57 09 5- 75 غربًا 43 45  شمااًل 25 أوتــــــــوا 3
تشيلــــي 13149 81 52 4- 70 غربًا 40 33 جنوبـًا 30 سانتياجـــو 4
البرازيــــل 10416 68 45 3- 47 غربًا 50 15 جنوبـًا 54 برازيليـــا 5
السنغــــال 6057 74 00 1- 17 غربًا 29 14  شمااًل 44 داكـــار 6
موريتانيــــا 5822 76 32 1- 15 غربًا 57 18  شمااًل 06 نواكشـــوط 7
المغـــــرب 4849 91 24 صفر 08 غربًا 00 31  شمااًل 38 مراكـــــش 8

المملكة المتحـــدة 4793 118 56 صفر 00 غربًا 10 51  شمااًل 30 لــــــــندن 9
المغـــــــرب 4753 94 42 صفر 06 غربًا 49 34  شمااًل 05 فـــــــــاس 10

جنوب أفريقيـــا 6570 23 18 2+ 18 شرقًا 28 33  جنوبًا 56 كيــب تــاون 11
نيجيريـــا 4254 63 12 1+ 03 شرقًا 28 06  شمااًل 27 الجـــوس 12

الصومــــال 2236 344 52 3+ 45 شرقًا 21 02  شمااًل 02 مقديشـــو 13
الجـــــــزائر 3931 105 28 صفر 03 شرقًا 00 36  شمااًل 50 الجـــــزائر 14
تــــــــونس 3325 112 38 1+ 10 شرقًا 11 36  شمااًل 47 تــــــــونس 15
ليبيـــــــــا 2916 109 20 1+ 13 شرقًا 12 32  شمااًل 58 طرابلس-ليبيـا 16

الســــــودان 1032 50 04 2+ 32 شرقًا 11 15  شمااًل 36 الخرطــــــوم 17
تركــــــــيا 2159 160 05 2+ 32 شرقًا 50 39  شمااًل 55 أنقـــــــــرة 18

فلســـــطين 1239 157 15 2+ 35 شرقًا 13 31  شمااًل 47 القدس الشريف 19
المملكة األردنية الهاشمية 1239 160 36 2+ 35 شرقًا 52 32  شمااًل 00 عمـــــــــان 20

ســـــــوريا 1386 164 42 2+ 36 شرقًا 19 33  شمااًل 30 دمشــــــــق 21
روسـيا االتحــــــادية 3819 176 30 3+ 37 شرقًا 42 55  شمااًل 45 موســــــكو 22

المملكة العربية السعودية 580 331 02 3+ 42 شرقًا 33 16  شمااًل 53 جيـــزان 23
المملكة العربية السعودية 0339 176 04 3+ 39 شرقًا 36 24  شمااًل 28 المدينة المنورة 24
المملكة العربية السعـودية 178 297 00 3+ 39 شرقًا 49 21 شمااًل 25 مكـــة المكرمة 25

العـــــراق 1399 200 04 3+ 44 شرقًا 26 33 شمااًل 20 بغـــــــــــداد 26
الجمهورية العربية اليمنية 1101 330 47 3+ 45 شرقًا 00 12 شمااًل 50 عـــــــــــدن 27
المملكة العربية السعـودية 0788 244 35 3+ 46 شرقًا 42 24 شمااًل 37 الريــــــــاض 28

الكـــــــــويت 1202 224 52 3+ 48 شرقا 00 29 شمااًل 23 الكـــــــــويت 29
البحـــــــرين 1219 246 21 3+ 50 شرقًا 37 26 شمااًل 13 المنـــــــــامة 30
إيــــــــران 1943 218 34 3,5+ 51 شرقًا 26 35 شمااًل 40 طهــــــــران 31
قطـــــــــر 1269 252 38 3+ 51 شرقًا 32 25 شمااًل 17 الدوحــــــــة 32

اإلمارات العربية المتحدة 1524 260 01 4+ 54 شرقًا 21 24 شمااًل 29 أبـوظــــــبي 33
اإلمارات العربية المتحدة 1634 258 02 4+ 55 شرقًا 18 25 شمااًل 16 دبــــــــــي 34

سلـطنة عمـــــان 1941 266 28 4+ 58 شرقًا 36 23 شمااًل 37 مســـــــقط 35
بـاكستـــــان 2803 267 45 5+ 67 شرقًا 03 24 شمااًل 52 كــــــرا تشي 36
مــالـــــيزيا 6971 292 32 8+ 101شرقًا 42 03 شمااًل 08 كوااللمبــــور 37

إندونيســــــيا 7902 295 09 7+ 106شرقًا 45 06جنوبــًا 08 جاكــــــــرتا 38
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الفصول الفلكية األربعة

تــدور الشــمس فــي مــدار ظاهــري بالنســبة إلــى نجــوم الخلفيــة الســماوية التــي تظهــر ثابتــة فــي   
ــرة االســتواء  ــروج مــع مســتوى دائ ــرة الب ــل مســتوى دائ ــروج ويمي ــرة الب الســماء، ويعــرف هــذا المــدار بدائ
الســماوي بزاويــة، قدرهــا ) 27′   23˚( وهــي الزاويــة نفســها التــي يميــل بهــا محــور دوران الكــرة األرضيــة 
عــن العمــودي علــى مســتوى مدارهــا، ونتيجــة لــدوران األرض حــول الشــمس وميــل محورهــا علــى مســتوى 

مدارهــا بزاويــة ) 27′   23˚( تحــدث الفصــول األربعــة علــى النحــو التالــي:-

:- االنقالب الشتوي:-
ً
أوال

فــي يــوم 22 مــن شــهر ديســمبر تقريبــًا تســقط أشــعة الشــمس متعامــدة علــى مــدار الجــدي )23,5   
ــى  ــة عل ــرة الشــمالي وشــبه عمودي ــى نصــف الك ــل عل ــون أشــعة الشــمس شــديدة المي ــًا( وتك درجــة جنوب
نصــف الكــرة الجنوبــي فــي مــا عــدا مــدار الجــدي، حينئــذ يقــل طــول النهــار عــن طــول الليــل فــي نصــف 
الكــرة الشــمالي، أي إنــه خــال االنقــاب الشــتوي )حــول يــوم22 ديســمبر( يكــون الوضــع فــي نصــف الكــرة 
الشــمالي معاكًســا لمــا هــو عليــه فــي نصــف الكــرة الجنوبــي، ويمكــن إجمــال ذلــك فــي الجــدول التالــي:-

جدول)1( يوضح أحوال الكرة األرضية خال االنقابين الشتوي والصيفي
نصف الكرة الجنوبي نصف الكرة الشمالي

1- أشــعة الشــمس أقـــــرب إلـــى العمــودي علــى 
األرض. ســطح 

2- الفصل صيف.
3- درجة الحرارة مرتفعة.

4- النهار أطول من الليل.
5- النهــار فــوق الدائــرة القطبيــة الجنوبيــة 24 

ســاعة لمــدة 6 أشــهر.

1- أشــعة الشــمس أكثــر ميــًا عــن العمــودي 
علــى ســطح األرض.

2- الفصل شتاء.
3- درجة الحرارة منخفضة.
4- الليل أطول من النهار.

ــة الشــمالية 24  ــرة القطبي ــوق الدائ ــل ف 5- اللي
ســاعة لمــدة 6 أشــهر.

مما سبق يمكن استنتاج أن حرارة أشهر الشتاء منخفضة لسببين رئيسين، هما:-

1- سقوط أشعة الشمس على سطح األرض وميلها حد أقصى عن العمودي على سطح األرض:-
فاألشــعة المائلــة أقــل حــرارة مــن األشــعة العموديــة، نظــًرا إلــى أن األشــعة المائلــة تختــرق مســافة أطــول فــي 
الجــو، مــا يجعلهــا تتعــرض إلــى كثيــر مــن االنعكاســات علــى الســحب واالمتصــاص بفعــل العوالــق الجويــة 

وغــازات الجــو، كمــا أنهــا تنتشــر علــى مســاحة أكبــر، مــا يقلــل شــدتها.

2- طول الليل وقصر النهار:-
فالنهــار القصيــر يعنــي وجــود فرصــة أقــل الكتســاب الطاقــة الحراريــة مــن الشــمس، والليــل يعنــي وقتــًا أطــول 

لفقــدان الطاقــة إلــى الفضــاء الخارجــي بفعــل إشــعاع األرض.
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:- االعتدال الربيعي:-
ً
ثانيا

بعــد يــوم االنقــاب الشــتوي مباشــرًة تبــدأ حركــة الشــمس تدريجيــًا نحــو الشــمال مقتربــة مــن خــط   
االســتواء، فتــزداد فتــرة إشــراقها فــي نصــف الكــرة الشــمالي وتنقــص فــي النصــف الجنوبــي، وهكــذا حتــى 
تتعامــد أشــعتها تمامــًا علــى خــط االســتواء حــول يــوم 21 مــن شــهر مــارس )االعتــدال الربيعــي(، فيتســاوى 
طــوال الليــل والنهــار )12ســاعة لــكل منهمــا( لجميــع األماكــن علــى ســطح الكــرة األرضيــة، ويحــدث االعتــدال 
الربيعــي فــي النصــف الشــمالي للكــرة األرضيــة واالعتــدال الخريفــي فــي النصــف الجنوبــي، وفــي مــا يلــي 

جــدول )2( يوضــح أحــوال الكــرة األرضيــة خــال االعتداليــن الربيعــي والخريفي:ــــ

جدول)2( يوضح أحوال الكرة األرضية خال االعتدال الربيعي والخريفي
نصف الكرة الشمالينصف الكرة الجنوبي

1- ربيع يعقب فصل الشتاء.
2- اعتدال الحرارة.

3- طول الليل والنهار متساويان
   )12 ساعة(.

1- خريف يعقب فصل الصيف.
2- اعتدال الحرارة.

3- طول الليل والنهار متساويان
   )12 ساعة(.

: االنقالب الصيفي:-
ً
ثالثا

بعــد االعتــدال الربيعــي تســتمر حركــة الشــمس الظاهريــة فــي االتجــاه نحــو شــمال خــط االســتواء   
تدريجيــًا ويواصــل ميــل أشــعة الشــمس فــي الزيــادة فيــزداد طــول النهــار تدريجيــًا وينقــص طــول الليــل، فــي 
حيــن يحــدث العكــس فــي نصــف الكــرة الجنوبــي، حتــى تصبــح أشــعة الشــمس عموديــة تمامــًا علــى مــدار 
الســرطان )23,5 درجــة شــمااًل( حــول يــوم 21 مــن شــهر يونيــة )االنقــاب الصيفــي( فيحــدث الصيــف 
ــة  فــي نصــف الكــرة الشــمالي، ويحــدث الشــتاء فــي نصــف الكــرة الجنوبــي، وتصبــح أحــوال الكــرة األرضي
ــى أن يكــون الوضــع معكوســًا لمــا هــو  ــم )1(، عل ــن بالجــدول رق خــال االنقــاب الصيفــي كمــا هــو مبّي
عليــه خــال االنقــاب الشــتوي. وفــي يــوم االنقــاب الصيفــي )21 يونيــة( يبلــغ طــول النهــار أقصــاه فــي 
نصــف الكــرة الشــمالي، وفــي هــذا اليــوم بالنســبة إلــى األماكــن الواقعــة بيــن خــط عــرض )  ′30     47˚ ( 
وخــط عــرض )33′  66˚( يتصــل الشــفق المســائي بالشــفق الصباحــي، وتســمى الليالــي فــي هــذه الحالــة 
“الليالــي البيضــاء” )white nights(، وفــي هــذا اليــوم أيضــًا ال تغــرب الشــمس بالنســبة إلــى األماكــن 
الواقعــة فــي المنطقــة المتجمــدة الشــمالية )خــط عــرض33′  66˚ فأكثــر شــمااًل( ويظــل النهــار لمــدة 24 
ســاعة، وتســمى هــذه الظاهــرة ظاهــرة شــمس منتصــف الليــل Midnight sun(( وفــي الوقــت نفســه ال 
تشــرق الشــمس بالنســبة إلــى األماكــن الواقعــة فــي المنطقــة المتجمــدة الجنوبيــة )خــط عــرض′33  66˚ 

فأكثــر جنوبــًا( فيســود الليــل لمــدة 24 ســاعة، وعكــس ذلــك يحــدث أثنــاء االنقــاب الشــتوي.
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: االعتدال اخلريفي:-
ً
رابعا

بعــد أن تتجــاوز الشــمس االنقــاب الصيفــي تبــدأ حركــة الشــمس الظاهريــة فــي االتجــاه تدريجيــًا   
نحــو الجنــوب، ويتناقــص ميــل أشــعتها، حتــى يبلــغ الصفــر حــول يــوم 23 مــن شــهر ســبتمبر )االعتــدال 
الخريفــي( فتتعامــد أشــعة الشــمس علــى خــط االســتواء، ويتســاوى ثانيــًة طــول الليــل والنهــار لجميــع 
األماكــن علــى ســطح الكــرة األرضيــة، ويحــدث الخريــف فــي النصــف الشــمالي والربيــع فــي النصــف الجنوبــي 
)راجــع جــدول 2( وتعــرف علــى أحــوال الكــرة األرضيــة خــال األعتداليــن، علمــًا بــان الوضــع يجــب أن يكــون 

معكوســًا لمــا هــو عليــه خــال االعتــدال الربيعــي.

وتســتمر حركــة الشــمس الظاهريــة فــي االتجــاه نحــو الجنــوب ويأخــذ ميــل أشــعتها علــى العمــودي علــى 
ســطح األرض فــي النقصــان؛ فيطــول النهــار ويقصــر الليــل فــي نصــف الكــرة الشــمالي، فــي حيــن يحــدث 
العكــس فــي نصــف الكــره الشــمالي، حتــى يصــل ميــل الشــمس ) -27′  27˚(، حيــث االنقــاب الشــتوي 
مــن جديــد فتتعامــد أشــعتها علــى مــدار الجــدي، وبذلــك تكــون قــد اكتملــت دورة األرض حــول الشــمس فــي 

365,25 يــوم تقريبــًا.

بدايات وأطوال الفصول األربعة
خالل العام امليالدي 2020 م 

طولــــــــه بدايتـــــــــــه
فصول السنة

يوم ساعة دقيقة يــــــــوم ساعة دقيقة
88 23 31 الجمعــــة 20 مـارس 05 50 الربيـــــع

92 17 53 السبــــت 20 يونيــه 23 44 الصيـــف

93 15 46 الثاثـــاء 22 سبتمبر 15 31 الخريـــف

89 20 30 اإلثنيــــن  21 ديسمبـر 12 02 الشتـــــاء
** التوقيت الموضح عاليه طبقا لتوقيت القاهرة المحلي.
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النظام الشمسي
 

ــف النظــام الشمســي مــن الشــمس األم، تــدور حولهــا فــي مــدارات مختلفــة تســعة كواكــب ســيارة مــع  يتأّل
توابــع لهــا يقــرب مــن 164 تابعــًا. والكواكــب الســيارة التســع تبعــًا لقربهــا مــن الشــمس هــي:- )عطــارد – 
الزهــرة – األرض – المريــخ  –المشــترى  –زحــل  –أورانــوس  –نبتــون – بلوتــو(. كمــا يحــوم حولهــا أكثــر 
مــن 100 ألــف مــن الكويكبــات الصغــرى التــي يــدور معظمهــا فــي حــزام الكويكبــات بيــن المريــخ والمشــتري 
مــع ماييــن مــن القطــع واألحجــار الكبيــرة والصغيــرة التــي غالبــًا مــا يقتحــم بعضهــا جــو األرض فيحتــرق 
فــي شــكل شــهاب، والبعــض اآلخــر الــذي لــم يكتمــل احتراقــه يســقط علــى األرض نيــزكًا. هــذا باإلضافــة إلــى 
مئــات مــن المذنبــات الدوريــة التابعــة لهــذا النظــام زائــرة لــه مــن وقــت آلخــر معظمهــا مــن خلــف كوكــب 

نبتــون، أشــهرها علــى اإلطــاق مذنــب هالــي.
 

قــد يتبــادر إلــي الذهــن أن هــذا العــدد الهائــل مــن هــذه األجــرام يشــكل فــي مجموعــه كتلــة ضخمــة   
بالنســبة إلــى لشــمس، ولكــن واقعهــا يعلــن العكــس. فهــذا الجمــع الهائــل مــن األجــرام ال يشــّكل فــي كتلتــه 
إال جــزءًا ضئيــًا، بــل وتافهــًا بالنســبة إلــى لكتلــة الشــمس؛ إذ ال يزيــد مجمــوع كتلتهــا علــى 0,0014 فقــط 
مــن كتلــة الشــمس. ويختلــف أعضــاء هــذا النظــام الشمســي بصــورة عامــة بعضهــا عــن بعــض مــن حيــث 
الخــواص الفيزيائيــة والحركيــة، وكذلــك فــي المســافة والحجــم. وترتبــط جميعهــا مــع أمهــا الشــمس بربــاط 
الجــذب المشــترك، حيــث تــدور حولهــا فــي مــدارات أشــبه مــا تكــون بالقطــع المخروطــي الناقــص )بيضــاوي 
تقريبــًا( وأن حركتهــا فــي هــذا المــدار مــن الغــرب إلــى الشــرق. كمــا يمــارس أعضــاء هــذه األســرة حركــة 

محوريــة بنفــس هــذا االتجــاه، مــا عــدا كوكبــي الزهــرة وأورانــوس.
طرد بلوتو من المجموعة الشمسية:

 
فــي الرابــع والعشــرين مــن أغســطس عــام 2006م عقــد مؤتمــر االتحــاد الدولــي للفلكييــن بالعاصمة   
ــه  ــو مــن عضويت ــد بلوت ــى تجري ــة عل ــى 424 عضــوا بالموافق ــي هــذا االجتمــاع أدل ــراغ(، وف التشــيكية )ب
فــي المجموعــة الشمســية، واعتــرض نحــو 300 عضــو مــن علمــاء الفلــك علــى ذلــك، كمــا أجــري تعديــل 
اقترحتــه الهيئــة التنفيذيــة لاتحــاد الدولــي للعلــوم الفلكيــة يقضــي بتصنيــف الكواكــب لنوعيــن »كواكــب 

كاســيكية« و«كواكــب أقــزام«.

حيــث تــم تعريــف مصطلــح »كوكــب« علــى أنــه جســم لــه شــكل مســتدير بســبب الجاذبيــة الخاصــة بــه ولــه 
مــدار ثابــت حــول الشــمس ال يتقاطــع مــع مــدار آخــر. أمــا “الكوكــب القــزم” فهــو أيضــا جــرم ســماوي لــه 
شــكل مســتدير بســبب الجاذبيــة الخاصــة بــه، ولكــن مــداره يتقاطــع مــع مــدارات أخــرى. أمــا األجــرام الصغيــرة 
التــي تــدور حــول الشــمس مــن دون أن تكــون لهــا جاذبيــة كبيــرة بمــا يكفــي لتكــون مســتديرة فتطلــق عليهــا 

جســيمات النظــام الشمســي.
وبعــد هــذا التعديــل فــإن كوكــب بلوتــو الــذي اكتشــفه الفلكــي األمريكــي كايــد تومبــاو عــام 1930م، وأطلــق 
عليــه أســم بلوتــو األســم الــذي يمثــل إلــه الموتــى والجحيــم عنــد اإلغريــق والرومــان، وبعــد أكثــر مــن 75 
عامــًا قضاهــا بلوتــو بيــن أقرانــه الثمانيــة لــم يعــد كوكبــا كامــل الصفــة، وبالتالــي انضــم بلوتــو لمجموعــة 
الكواكــب القزمــة. ومــن ثــم أصبحــت المجموعــة الشمســية مكّونــة مــن ثمانيــة كواكــب، وليــس تســعة هــي:

)عطارد – الزهرة – األرض – المريخ  –المشترى  –زحل  – أورانوس  – نبتون(.
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تعلل العلماء بأسباب عدة لهذا القرار )قرار طرد بلوتو من المجموعة الشمسية(، أهمها ما يلي:
حجــم كوكــب بلوتــو شــديد الصغــر إذا مــا ُقــورن بباقــي كواكــب المجموعــة الشمســية حتــى إن حجمــه . 1

أصغــر مــن حجــم قمرنــا األرضــي، فلكــي يكــون تابعــًا لمجموعــة الكواكــب الســيارة فــا بــد أن يكــون قريبــًا 
فــي الحجــم مــن أورانــوس ونبتــون.

مــن المعــروف أن مــدارات الكواكــب شــبه بيضاويــة، وتميــل إلــى كونهــا دائريــة أكثــر، كمــا أنهــا ال تتقاطع . 2
بعضهــا مــع بعــض وتــدور حــول الشــمس عكــس عقــارب الســاعة تبعــًا لحركــة الشــمس وجاذبيتهــا، لكــن 
هــذه الشــروط تتنافــى تمامــًا مــع كوكــب بلوتــو؛ فمــداره بيضــاوي مائــل لدرجــة أنــه يتقاطــع مــع مــدار 
كوكــب نبتــون، كمــا أنــه يــدور حــول الشــمس عكــس اتجــاه باقــي الكواكــب، األمــر الــذي دفــع بعــض 

العلمــاء إلــى الظــن بأنــه كان تابعــًا لنبتــون، ثــم انفصــل عنــه فــي مرحلــة مــا.
تنقسم كواكب المجموعة الشمسية إلى مجموعتين أساسيتين: المجموعة الصخرية، وتضم:. 3

)عطــارد- الزهــرة - األرض - المريــخ( والمجموعــة الغازيــة وتضــم: )المشــترى - زحــل – أورانــوس - 
ونبتــون( أمــا بلوتــو فمكّونــه األساســي مــن الجليــد؛ لذلــك فهــو ال ينتمــي إلــى أي مجموعــة مــن الكواكــب 

المعروفــة. 
شــذوذه عــن قانــون »بــود«؛ وهــو قانــون عبــارة عــن متتاليــة هندســية، توضــح فــرق المســافة التــي . 4

ــة، هــذا  ــن كل كوكــب مــن كواكــب المجموعــة الشمســية واألرض بالوحــدات الفلكي يجــب أن تكــون بي
القانــون أثبــت صحتــه بعــد اكتشــاف حــزام الكويكبــات وكوكــب أورانــوس، لكــن هــذا القانــون لــم ينطبــق 
علــى بلوتــو، فقــد ُوجــد شــذوذ كبيــر فــي ُبعــد الكوكــب عــن الشــمس، أثــر هــذا الشــذوذ فــي مســتوى 
تواجــده فــي درجــة البــروج، فــكل الكواكــب تســبح عنــد درجــة9، أمــا بلوتــو فيســبح عنــد درجــة 18 التــي 

تســبح عندهــا الكويكبــات، ال الكواكــب.
قانــون بود الــذي نســتطيع بواســطته أن نحــدد ُبعــد كل كوكــب عن الشــمس، وقــد جــاء القانــون كمــا 
يلــي: بــأن نــوزع األرقــام التاليــة علــى الكواكــب وفــق ترتيبها: صفــر– 3 – 6– 12 – 24 – 48 – 96 
– 192 وهــي كمــا تــرون متتاليــة هندســية، بحيــث يأخذ عطارد الرقــم صفــر، ويأخذ الزهرة الرقــم 3، 

 .96 ويأخذ زحل رقــم   ،48 ويأخذ المشــترى رقم   ،12 ويأخذ المريخ رقــم   ،6 وتأخذ األرض رقــم 
فعندمــا نضيــف رقــم 4 إلــى كل هــذه األرقــام، ومــن ثــم نقســمها علــى 10 فــإن الناتــج ســيكون ُبعــد 
الكوكــب عــن الشــمس مقــدرًا بالوحــدة الفلكيــة التــي تســاوي ُبعد األرض عن الشــمس، وقدرها بـــ 149,6 
ــه،  ــى صحت ــر عل ــرن التاســع عشــر، ونشــأ جــدل كبي ــي الق ــد ظهــر هــذا القانون ف ــر. لق ــو مت ــون كيل ملي
وذلــك ألن الرقــم 24 والرقــم 192 غيــر موجوديــن، لعــدم وجــود كوكــب يقابلهمــا، لذلــك حكمــوا بــأن 
ــات الموجــود  ــه، بعــد أن جــرى اكتشــاف حــزام الكويكب ــًا ثبتــت صحت ــح. لكــن الحق ــر صحي ــود غي ــون ب قان

 .192 الرقــم  أخــذ  كوكب أورانوس الــذي  واكتشــاف   ،24 الرقــم  أخــذ  بين المريخ والمشــترى والذي 
في ما يلي مقارنة بين نتائج “بود”  والنتائج الحقيقية وفق القياسات الفلكية مقدرة بالوحدة الفلكية:



-165-

النتائج الكوكـــــب
الحقيقية

نتائج 
النتائج الكوكــــــببود

نتائج بودالحقيقية

9,5410زحــــــــــل0,390,4عطـــــــارد
19,1919,6أورانــــــوس0,720,7الزهــــــرة
30,0738,8نبتـــــــون1,01,0األرض
39,577,2بلوتو )كوكب قزم حاليًا(1,521,6المريـــــخ
5,25,2المشتـــري

وبذلــك نجــد أن “بــود” قــد اقتــرب اقترابــًا كبيــرًا مــن النتائــج التــي جاءت بها القياســات الفلكية. لكن لو طبقنا 
قانون بود علــى كوكبي نبتون وبلوتــو لوجدنــا أن هنــاك فارًقــا بيــن النتائج :نبتــون   38,8فــي حيــن 
النتيجــة الحقيقيــة هــي 30,07، بلوتــو )كوكــب قــزم حاليــًا( 77,2 فــي وقــت النتيجــة الحقيقيــة هــي 39,5 
ومــع ذلــك فقــد أقــر العلمــاء بصحــة قانــون بــود، وقــد برروا عــدم انطباق القانون علــى كوكبي نبتون وبلوتو 
بشــذوذ فــي دوران بلوتــو حول الشــمس، وهــذا الشــذوذ أثــر أيضــًا فــي دوران نبتون حول الشــمس. أيضــا 
عنــد الحديــث عــن ميــل الكواكــب علــى دائــرة البــروج نجــد أن جميــع الكواكــب تســبح فــي المســتوى نفســه 
تقريبــًا فجميعهــا تســير بقــرب خــط البــروج، وهــي منطقــة نطــاق البــروج وهــي منطقــة في الســماء تبعد 
عــن خــط البــروج 9 درجــات فــي كا االتجاهيــن، وينحصــر فــي هــذه المنطقــة ســير الكواكــب والقمــر، أمــا 
بلوتــو فنتيجــة لشــذوذ بعــده الكبيــر عــن الشــمس فيســبح عنــد درجــة 18 التــي تســبح عندهــا الكويكبــات، 

ال الكواكــب.

لقــد عّبــر البعــض عــن ســعادتهم لنــزع صفــة كوكــب عــن بلوتــو ألن بقــاءه ضمــن الكواكــب ينــزع   
الســحر مــن النظــام الشمســي. فــي حيــن أثــار هــذا األمــر جــداًل واســعًا فــي الــرأي العــام العالمــي، وانقســموا 
ــذ طــوال  ــا تعلمــه التامي ــي المناهــج الدراســية وم ــر هــذا ف ــد، بســبب تأثي ــد ومعــارض ومحاي ــن مؤي ــا بي م

حياتهــم وتربــوا ونشــأوا عليــه.

عودة بلوتو إىل اجملموعة الشمسية:
هنــاك أســباب ثاثــة اســتند إليهــا علمــاء جامعــة هارفــارد فــى حتميــة عــودة بلوتــو االبــن األصغــر   
للشــمس إلــى مجموعتهــا، حيــث إن لــه غافــا جويــا ممتلئــا بالنيتروجيــن، والميثــان، وأول أكســيد الكربــون، 
وأن لديــه مــا ال يقــل عــن خمســة أقمــار، كمــا بّيــن ذلــك »التليســكوب الفضائــي هابــل«، وأنــه الكوكــب األكبــر 

الــذى يــدور حــول الشــمس بعــد نبتــون.
 

عــودة بلوتــو إلــى المجموعــة الشمســية أربكــت المســئولين عــن التعليــم، بعدمــا باتــت المناهــج   
خاليــة مــن كوكــب بلوتــو، باعتبــاره )كويكًبــا(، وليــس كوكبــا، حيــث وصــف موقــع »ديلــى ميــرور« البريطانــى 
هــذه العــودة بالخطيــرة؛ ألنهــا وضعــت مدرســي العلــوم فــي جميــع أنحــاء العالــم، فــي موضــع »قلــق«، حيــث 
يتوجــب عليهــم تغييــر الكتــب المدرســية، لوضــع »بلوتــو« مــرة أخــرى ضمــن المجموعــة الشمســية بعــد 

اســتبعاده.
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هــذا، وقــد ظهــر مؤخــرا كثيــر مــن المراجــع التــي تحتــوي علــى كل البيانــات والمعلومــات عــن هــذه الكواكــب، 
نذكــر منهــا: the new Solar System )الطبعــة الثالثــة(.

وفي ما يلي جداول تضم أعضاء األســرة الشمســية، توضح مســافاتها من الشــمس، وخواصها الفيزيائية، 
ومــا يتعّلــق بحركتهــا المحوريــة، والمداريــة، ومقــدار كتلة كل منها في المنظومة الشمســية.

جدول )1( بعض الثوابت المدارية للكواكب السيارة

زاوية ميل 
استواء 
الكوكب 
عن 
المدار
)درجـة(

الفترة المحورية

زاوية ميل 
مستوى

المدار عن       
دائرة   

البروج        
)درجـة(

الشذوذ 
المركزي

معدل                                        
السرعة 
المدارية
)كم / ث(

الزمن المـداري

متوسط المسافة
من الشمس

وحدةالكواكــب
فلكية

كم 
)مليون(

0,01 058,6   يومًا 7 0,206 47,9 88   يومــــًا 0,39 57,9 عطـارد
177,36 243,01 يومًا 3,4 0,007 35 225 يومــــًا 0,72 108,2 الـزهرة
23,45

-

23,93ساعة

27,3217 يومًا

صفر

5,1453

0,017

0,0549

29,8

1

1   سنـــــة

354,367  يومًا

1

-

149,6

-

األرض

القمر
25,19 24,62  ساعة 1,85 0,093 24,1 1,88 ســنة 1,52 227,9 المـريخ
3,13 9,84  ساعة 1,31 0,048 13,1 11,86 ســنة 5,2 778,3 المشـتري
26,73 10,23 ساعة 2,49 0,056 9,6 29,46 ســنة 9,54 1427 زحـل
97,77 17,9  ساعة 0,77 0,047 6,8 84,01 ســنة 19,19 2871 اورانوس
28,32 19,2  ساعة 1,77 0,009 5,4 164,8ســنة 30,06 4497 نبتـون
122,53 6,4  ساعة 17,15 0,248 4,7 248,5 ســنة 39,53 5913,5 بلـوتو
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جدول )2( بعض الثوابت الفيزيائية للكواكب السيارة

عدد 
األقمار

سرعـــــة 
اإلفات

) كم /ث (

جاذبيـــــة 
السطح
) م/ث2 (

معدل الكثافة
) جم / سم3(

الكتــــــــلة
) بداللة كتلة 

األرض (

القــــــطر

بداللة الكواكــب
قطر

األرض
كــم

ـ 4,3 2,78 5,43 0,055 0,38 4878 عطـارد

ـ 10,4 8,6 5,24 0,81 0,39 12102 الزهـرة
01
-

11,2
-

9,78
1,62

5,52
3,34

01
0,012

01
0,27

12756
3472

األرض
القمر

02 5 3,72 3,94 0,11 0,53 6786 المريــخ

79 59,6 22,88 1,33 317,9 11,2 142984 المشـتري

62 35,5 9,05 0,7 95,2 9,5 120536 زحـل

30 21,3 7,77 1,3 14,5 04 51118 أورانوس

17 23,3 11 1,76 17,1 3,9 49528 نبتــون

05 1,1 0,4 1,1 0,002 0,18 2300 بلــوتو

جدول )3( توزيع الكتلة في المجموعة الشمسية

نسبة الكتلةالجرم السماوي
الشمــس

الكواكب السيارة
األقمــار

المذنبــات
الكويكبات الصغيرة

الشهب والنيازك
األتربة والغازات

2-10×99,8
4-10×1,7

5-10×4
5-10×3
7-10×3
7-10×2
7-10×1

ملحوظة: ياحظ أن الغالبية العظمى للكتلة تتركز في الشمس
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تواريخ وأوقات رؤية
بعض الكواكب السيارة في عام 2020م

الكـوكـب
وقت الرؤيـــــــة

مســــــاًءصباحـــــــــَا
من 1 ينايـــر إلى 28 مايــو.من 11 يونيـــه  إلى 31 ديسمبـــر.الـزهـــرة

من 13  أكتوبـــر إلى 31 ديسمبـــر.من 1 ينايـــر  إلى 13  أكتوبـــر .المـــريخ

من 14 يوليـــو إلى 31 ديسمبـــر.من 10 ينايــــر  إلى 14 يوليـــو .المشـترى

من 20 يوليـــو إلى 31 ديسمبــــر.من 31 ينايــــر  إلى  20 يوليـــو.زحـــــل

المجموعة الشمسية



تعريفـــات
ومصطلحات فلكيـــة
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تعريفات ومصطلحات فلكية
:)Astronomy( علم الفلك

علــم يبحــث فــي كل مايتعلــق بالكــون ونشــأته بعيــدًا عــن نطــاق الغــاف الجــوي األرضــي باســتخدام   
قوانيــن الفيزيــاء والكيميــاء والرياضيــات والجيولوجيــا والبيولوجيــا فــي أعلــى مســتوياتها الجامعيــة ومــا فــوق 

ــة. ــات العلمي ــة باســتعمال أحــدث التقني الجامعي

:))Archaeoastronomy )علم الفلك املعماري)اآلثاري
العلــم الــذي يحــاول معرفــة أثــر علــم الفلــك فــي الحيــاة والثقافــة لــدى القدمــاء عــن طريــق دراســة   

مــا تركــوه مــن آثــار. 

: )Meteorology( علم األرصاد اجلوية
يهتــم بدراســة األحــوال الجويــة وتغّيراتهــا المفاجئــة والدوريــة، وتعنــى األرصــاد الجويــة بدرجــة   
الحــرارة ، والرطوبــة، واتجــاه الريــح وســرعتها، وحالــة الســحب ونوعهــا، وكميــة المطــر وأماكــن ســقوطها، 
ــة. ــام عــدة مقبل ــة الطقــس ألي ــؤ بحال ــن التنب ــه. ويمكــن للراصديــن الجويي وفتــرات ســطوع الشــمس ودرجت

:)Astrology( علم التنجيم
ــذي تتخــذه النجــوم نتيجــة دورانهــا  ــم التنبــؤ الغيبــي الــذي يربــط  بيــن األبــراج )الشــكل ال هــو عل  
حــول الشــمس( وحــظ اإلنســان فــي الحيــاة مــن ســعادة وشــقاء ونجــاح وفشــل. وألن بعــض النــاس يعتقــدون 
أن حيــاة الفــرد ومصيــره مرتبطــان بالنجــوم والكواكــب؛ لــذا يســتغل المنّجــم فراســته فــي فهــم الحالــة النفســية 

ــه ليكــون فريســة ســهلة يمكنــه اســغاله. ــذي يلجــأ إلي للشــخص ال

 )ly( ويرمز إليها بالرمز )light year(:  السنة الضوئية
هــي وحــدة قيــاس تســتخدم لقيــاس المســافات فــى الفضــاء الخارجــى كالمســافة بيــن األرض   
والنجــوم، اي انهــا وحــدة للطــول تســتخدم فــي علــم الفلــك البينجمــي. وتعــرف الســنة الضوئيــة علــى أنهــا 

المســافة التــي يقطعهــا الضــوء فــي ســنة واحــدة.
وحيــث إن ســرعة الضــوء تبلــغ 300 ألــف كيلــو متــر /ثانيــة، بالتالــى فــإن الســنة الضوئيــة تســاوي   

حوالــي 933 مليــار كيلــو متــر.

:)Astronomical unit( وحدة فلكية
هي متوسط المسافة بين األرض والشمس وتبلغ 150 مليون كم تقريبًا أو149597870660 كم.

:)Parsec( الفرسخ الفلكي
هــو وحــدة قيــاس فلكيــة لمســافات األجــرام الســماوية البعيــدة، ويعــرف بأنــه المســافة التــي يعمــل   
فيهــا الجــرم الســماوي زاويــة اختــاف منظــر قدرهــا ثانيــة قوســية واحــدة وهــو يعــادل 3,26 ســنة ضوئيــة، 
 ،)Parallax مؤلفــة مــن األحــرف األولــى لكلمتيــن همــا )اختــاف المنظــر parsec يقــال أن كلمــة

.)Second القوســية  و)الثانيــة 
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األوج )Aphelion( واحلضيض )Perihelion( لألرض:
تبعد األرض عن الشمس بمسافة متوسطة، قدرها 150 مليون كيلومتر، وحيث إن مـــــداراألرض   
ــدارة، وتحتــل  حــول الشــمس علــى شــكل قطــع ناقــص )بيضــاوي( وليــس علــى شــكل دائــرة كاملــة االستــــ
الشــمس إحــدى بؤرتــي هــذا القطــع الناقــص؛ لــذا فــإن المســافة بيــن األرض والشــمس تزيــد وتنقــص عــن 
هــذه القيمــة المتوســطة بمقدار4,2ماييــن كيلومتــر. ففــي األســبوع األول مــن شــهر ينايــر مــن كل عــام 
ــًا،  ــر تقريب ــون كيلومت ــغ المســافة بينهمــا 147 ملي ــى الشــمس، إذ تبل ــا تكــون إل ــرب م ــح األرض أق تصب
وتســمى النقطــة التــي تحتلهــا األرض حينئــذ »الحضيــض« ويتســارع الكوكــب أثنــاء اقترابــه مــن نقطــة 
الحضيــض، وبعدهــا يبــدأ بالتباطــؤ، أمــا خــال األســبوع األول مــن شــهر يوليــة تكــون األرض أبعــد مــا تكــون 
عــن الشــمس، وتبلــغ المســافة بينهمــا 152 مليــون كيلومتــر تقريبــًا، وتكــون األرض فــي هــذا الوضــع فــي 

نقطــة األوج وتكــون ســرعة الكوكــب فــي هــذه الحالــة أقــل مــا يكــون.
ويترتــب علــى اختــاف المســافة بيــن الشــمس واألرض اختــاف فــي كميــة الطاقــة التــي تكتســبها األرض من 
الشــمس، ولكــن ليــس لاختــاف فــي المســافة أثــر فــي حــدوث فصلــي الصيــف والشــتاء، ويتضــح ذلــك مــن 
توافــق وقــوع األرض فــي الحضيــض ـ أي قريبــة مــن الشــمس ـ مــع أبــرد أيــام الســنة )األســبوع األول مــن 
شــهر ينايــر( فــي نصــف الكــرة الشــمالي، كذلــك حــدوث فصــل الصيــف الجنوبــي فــي الوقــت نفســه، ويرجــع 
ذلــك إلــى أن العامــل الــذي يتحكــم فــي درجــات الحــرارة علــى ســطح األرض خــال فصــول الســنة، هــو زاويــة  
ســقوط أشــعة الشــمس، وليــس المســافة، التــي تقطعهــا تلــك األشــعة فــي الفضــاء حتــى تصــل إلــى األرض، 
إذ إن األشــعة، التــي تســقط عموديــة علــى ســطح األرض، تعطــي ضعــف الطاقــة عــن تلــك التــي تعطيهــا 

.30ᵒ األشــعة التــي تســقط بزاويــة قدرهــا

:)Eclipse( الكسوف واخلسوف
ــدور  ــة أجــرام هــي الشــمس والقمــر، واألرض. فالقمــر ي ــق بثاث ظاهــرة الكســوف والخســوف تتعل  

الشــمس.  حــول  محــدد  بفلــك  قمرهــا  مــع  تــدور  واألرض  محــدد،  بفلــك  األرض  حــول 
ولكــن الــذي يحــدث أن القمــر يمــّر مــن أمــام الشــمس فيحجــب ضوءهــا عنــا، وهــذا مــا يســمى »كســوف 
الكســوف  حــدوث  إن  أي  االجتمــاع  أو  االقتــران  وضــع  فــي  الشمســي  الكســوف  ويحــدث  الشــمس«، 
 الشــمس يبشــير إلــى قــرب والدة الهــال الجديــد ويعتبــر مركــز الكســوف هــو موعــد ميــاد القمــر الجديــد.

وخســوف القمــر يحــدث بســبب وقــوع األرض بيــن الشــمس والقمــر، فتحــول األرض بينهمــا وتحجــب أشــعة 
الشــمس عــن القمــر، ومعلــوم أن القمــر جــرم معتــم يســتمد نــوره مــن الشــمس، فــإذا حالــت األرض بينهمــا 
وقــع الخســوف ونــرى القمــر معتمــًا، ويحــدث الخســوف القمــري فــي وضــع التقابــل، أي فــي منتصــف الشــهر 

القمــري عندمــا يكــون القمــر بــدرًا.

:)cosmos( الكــــون
المقصود الكون بكل مكوناته من نجوم وكواكب وأقمار ومجرات وسدم ومواد كونية.  

:)Ecliptic( )دائرة الربوج أو )الدائرة الكسوفية
هــي مــدار الشــمس الظاهــرى حــول االرض وتحــدده مجموعــة مــن الكوكبــات الرئيســة التــى يبلــغ   

.˚27ˊ23 بـــ  األرض  االســتواء  خــط  علــى  ويميــل  كوكبــة،   12 عددهــا 
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:)Equation of time( معادلة الوقت أو الزمن
الفرق بين المطلع المستقيم للشمس المتوسطة والمطلع المستقيم للشمس الحقيقية.  

:)Equinox point( نقطة اعتدال
يتقاطــع خــط االســتواء الســماوى مــع دائــرة البــروج فــى نقطتيــن؛ إحداهمــا االعتــدال الربيعــى حــول   
21  مــارس، واألخــرى االعتــدال الخريفــى حــول 23 ســبتمبر. وفيهمــا تتعامــد الشــمس علــى خــط االســتواء، 
ويبــدأ فيهمــا فصــا الربيــع والخريــف، كل فــي نصــف مــن نصفــي الكــرة األرضيــة الشــمالي والجنوبــي، أي إن 
الربيــع يبــدأ فــي النصــف الجنوبــي، فــي حيــن يبــدأ الخريــف فــي النصــف الشــمالي فــي الوقــت نفســه. كذلــك 
تظهــر فيهمــا الشــمس مــن االتجاهــات الحقيقيــة، فيمكــن يومهــا رصــد اتجــاه الشــرق بدقــة، وكذلــك اتجــاه 
الغــرب، ويتســاوى فــي هذيــن اليوميــن طــول الليــل والنهــار تمامــًا، كمــا تبــدأ التغّيــرات المناخيــة فــي منطقــة 
القطبيــنk فــإذا كانــت مثــًا مظلمــة فــي القطــب الشــمالي فإنهــا تبــدأ فــي اإلشــراق، وإن كانــت مضيئــة فإنهــا 
تبــدأ فــي الغــروب، حيــث إن النهــار يــدوم فــي منطقــة القطبيــن ســتة أشــهر ومــن ثــم يســدل الليــل علــى 

القطــب األشــهر الســتة الباقيــة. 
ــران  إن مواقــع النقطتيــن االعتداليتيــن ال تبقيــان فــي المــكان ذاتــه مــن ســنة إلــى أخــرى، إذ تتغيَّ  
باتجــاه الغــرب ببــطء كبيــر، يعــادل درجــة واحــدة لــكل مائــة ســنة. وهــذه الحركــة التدريجيــة لهاتيــن النقطتيــن 

َتنُتــج عــن تغيــر بســيط فــي اتجــاه محــور الــدوران األرضــي. 

:)Phases of the moon ( أوجه القمر
ــه حــول االرض تبعــًا الختــاف  تختلــف قيمــة المســاحة المضــاءة مــن ســطح القمــر خــال دوران  

القمــر. تظهراوجــه  هنــا  ومــن  عليــه،  الشــمس  اشــعة  ســقوط  زاويــة 

:)Lunar Mansion( منازل القمر
عددها 28 منزلة، وسميت كذلك ظنا من القدماء بأن القمر يبيت في كل مترلة ليلة.  

:).International astronomical union(( - )I.A.U االحتاد الدوىل الفلكى
انشــئ عــام 1919م، وتعقــد جمعيتــه العموميــة كل 3 ســنوات، وهــى الجهــة المســئولة عالميــا عــن   

تنظيــم المؤتمــرات الفلكيــة المهمــة، بهــدف رفــع مســتوى علــم الفلــك فــى العالــم. 

:International Date Line خط التاريخ الدوىل – خط التوقيت الدوىل
خــط مــن خطــوط الطــول الــذى يبعــد عــن جرينتــش 180 شــرقا وغربــا، وبذلــك يزيــد توقيــت المنطقــة   
التــى يمــر بهــا علــى جرينتــش 12 ســاعة شــرقا، ويقــل عنهــا 12ســاعة غربــا، وبذلــك يكــون هنــاك فــارق 

يــوم واحــد فــى التاريــخ بيــن غــرب هــذا الخــط وشــرقه.

:)the theory of the Big Bang( نظرية االنفجار العظيم
ــة حــرارة  ــات التــي حاولــت تفســير نشــأة الكــون، وتفتــرض أن الكــون نشــأ فــي حال إحــدى النظري  

اآلن. الحــال  هــي  كمــا  المتمــدد،  الكــون  إلــى  أدى  ممــا  كبيرتيــن،  وكثافــة 
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:)Binary Star( جنوم مزدوجة
ا، ومرتبطــان بتأثيــر الجاذبيــة يــدوران حــول بعضهمــا أو حــول مركــز كتلــة  نجمــان متقاربــان جــدًّ  

. كســوفي  أو  طيفــي  أو  بصــري  ثنائــي  هــو  مــا  ومنهــا  مشــترك، 

:)black holes( الثقوب السوداء
هــي أجســام آفلــة تزايــدت شــدة مجــال جاذبيتهــا حتــى وصلــت إلــي درجــة انحبــاس الضــوء بهــا فــا   

مغادرتهــا. يســتطيع 

 :)Luminosity( اللمعان
مقدار ما يرسله الجسم السماوي من طاقة.  

:)Sirius( الشعري اليمانية
ألمع نجم في السماء، وهو ثنائي بصري.  

:)Celestial Sphere( كرة مساوية
كــرة وهميــة، مركزهــا الراصــد ونصــف قطرهــا مــا ال نهايــة، وقطباهــا نهايتــا محــور دوران األرض   
واســتوائها امتداد مســتوى خط اســتواء الكرة األرضية وإحداثياتها االســتوائية هي الميل والمطلع المســتقيم 
وإحداثياتهــا الســمت رأســية هــي االرتفــاع والزاويــة الســمتية وإحداثياتهــا البروجيــة هــي خّطــا الطــول والعرض 

الســماويان.

:)star cluster( )حشد جنمي )عنقود جنمي
مجموعــات نجميــة متقاربــة بدرجــات متفاوتــة فيزيائيــًا ومتقاربــة فــي بعدهــا عــن األرض وعمرهــا   

وتماثلهــا. الكيميائــي  وتركيبهــا 

:Alignments )Planetary( اصطفاف كوكىب
مــع  كواكــب  خمــس  اصطفــت  ،ولقــد  الشــمس  مــع  واحــد  خــط  علــى  اكثــر  او  كوكبيــن  وقــوع   

. 1982م م لشمســعا ا

:)Planetarium( قبة مساوية
يتكــون مــن جهــاز اســقاط رئيســى وبعــض االجهــزة المســاعدة وبــه يمكــن عــرض جميــع الظواهــر   

الطبيعــة.  فــى  تحــدث  كمــا  الفلكيــة، 

 :)latitude and longitude( خطوط الطول والعرض
هذه الخطوط هي خطوط وهمية، الغرض منها تحديد الزمان والمكان على الكرة األرضية.  

 فخطــوط العــرض هــي خطــوط عرضيــة موازيــة لخــط االســتواء عددهــا 180 خطــًا )أو درجــة(، منهــا 90 
خطــًا شــمال خــط االســتواء و90 خطــًا جنوبــًا، علــى أن يكــون خــط االســتواء هــو خــط الصفــر.

أمــا خطــوط الطــول فهــي خطــوط طوليــة موازيــة لمحــور دوران األرض، مقســمة إلــى 360 خطــًا أو درجــة 
منهــا 180 خطــًا شــرقا و180 خطــًا غربــًا.
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وقــد اتُّفــق دوليــا علــى أن يكــون خــط الطــول »صفــر« هــو الخــط المــار ببلــدة جرينتــش بإنجلتــرا، وهــو يقابــل 
خــط الطــول 180 درجــة الواقــع فــي المحيــط الهــادي مــن الجهــة المقابلــة. وبهــذا، فــإن كل 15 خطــًا مــن 
خطــوط الطــول تمثــل ســاعة واحــدة فقــط ألن (15ᵒ/360º =24ســاعة(. وبمعرفــة خــط الطــول والعــرض 

يمكــن تحديــد الزمــان والمــكان ألي موقــع أو مــكان علــى ســطح الكــرة األرضيــة.
وبالنســبة إلــى موقــع مصــر المتوســط: فهــي تقــع علــى خــط الطــول 30ᵒ شــرق جرينتــش بإنجلتــرا؛ لــذا نجــد 
أن مصــر تســبق إنجلتــرا بســاعتين، حيــث إن كل 15ᵒ مــن خطــوط الطــول تمثــل ســاعة واحــدة فيكــون ) 

15/30ᵒ= 2 ســاعة (. وتقــع علــى خــط عــرض 30ᵒ  شــمال خــط االســتواء. 

:)Ozone Layer( طبقة األوزون
طبقــة فــى غــاف األرض الجــوي يقــوم ضــوء الشــمس بتأيــن جزيئــات األكســجين  O2لتصنــع   

O3 االوزون.

:)Ozone Hole( ثقب األوزون
نقص فى كمية أوزون الغاف الجوي في منطقة قريبة من فوق منطقة القطب الجنوبي.  

:)rainbow( قوس قزح
هــو ظاهــرة جويــة تظهــر فــي الجــو الممطــر البــارد المشــبع ببخــار المــاء علــى هيئــة قــوس   
مضــيء ملــون بألــوان الطيــف الشمســي الســبعة )األحمــر- والبرتقالــي- واألصفــر- واألخضــر- واألزرق- 
والنيللــي-  والبنفســجي (، والســبب فــي هــذه الظاهــرة هــو انكســار ضــوء الشــمس، مــن خــال قطــرات المــاء 

العالقــة بالهــواء.

:)Aurora( الشفق القطبي
ــك  ــي، وذل ــن الشــمالي والجنوب ــد القطبي ــا مــن الغــاف الجــوي عن ــات الجــو العلي ــج طبق وهــو توّه  
ــث تصــل  ــة مــن الشــمس بالمجــال المغناطيســي األرضــي، حي ــاء الجســيمات المشــحونة اآلتي بســبب التق

أقصاهــا. إلــى  لــأرض  المغناطيســية  القطبيــة 
وتظهــر الطبقــات الجويــة بألــوان زاهيــة خابــة كأنهــا ســتائر مضيئــة، ويتغيــر لــون الشــفق القطبــي مــن 
األصفــر إلــى األخضــر، ثــم إلــى البنفســجي، وإذا زاد التوهــج فــإن اإلبــر المغناطيســية تضطــرب وتتأثــر 

أســاك الهاتــف وموجــات الراديــو والاســلكي.

:)Fajr and Sunset( الفجر والغروب
الفجر هو إضاءة السماء في األفق الشرقي قبل شروق الشمس.  
الغروب هو إضاءة السماء في األفق الغربي قبل غروب الشمس.  

وكاهمــا يحدثــان نتيجــة النكســار وتشــتت ضــوء الشــمس فــي طبقــات الغــاف الجــوي قبــل الشــروق أو 
بعــد الغــروب.

:)Tides( املد واجلزر
هــو ارتفــاع المــاء فــي المناطــق التــي يوجــد فوقهــا القمــر وانخفاضــه فــي األماكــن األخــرى، ويصــل   
أعلــى ارتفــاع للمــد، عندمــا يكــون القمــر بــدرًا أو محاقــًا وأقــل ارتفــاع للمــد عندمــا يكــون القمــر فــي التربيــع 

األول أو الثانــي.
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:N A S A وكالة ناسـا للفضاء
)National Aeronautics and space Administration(

اإلدارة القوميــة للماحــة الجويــة والفضــاء األمريكيــة، تأسســت عــام 1957م، وكان تمويلهــا   
الســنوي يقــدر بـــ 16 مليــار دوالر، لتتولــى مســئولية جميــع برامــج الفضــاء األمريكيــة؛ فهــي مســئولة عــن 
األبحــاث المدنيــة والعســكرية الفضائيــة الطويلــة المــدى. ووكالــة ناســا معروفــة علــى أنهــا وكالــة الفضــاء 

الرائــدة للــوكاالت األخــرى حــول العالــم بعــد تفــّكك االتحــاد الســوفيتي.

:)rocket( الصواريخ
هــي وســيلة لدفــع ســفينة الفضــاء أو القمــر الصناعــي خــارج الغــاف الجــوي، بعيــدًا عــن الجاذبيــة   

األرضيــة، ومنهــا مــا هــو ذو مرحلــة واحــدة، ومنهــا مــا هــو متعــدد المراحــل.

:)space ship( سفينة الفضاء
هــي الكبســولة التــي تحــوي رواد الفضــاء وأجهزتهــم أو التــي تحــوي األجهــزة فقــط إذا كانــت غيــر   

الصــاروخ. قمــة  فــي  تثبــت غالبــًا  مأهولــة، وهــي 

:)Satellites( األقمار الصناعية
ــدو  وهــي أجســام تــدور حــول األرض فــي مــدارات محــددة، ومنهــا مــا يــدور بســرعة األرض؛ فيب  
وكأنــه ثابــت فــي مكانــه فــوق منطقــة معينــة، ومنهــا مــا يــدور أســرع مــن األرض، فيبــدو متحــركًا بســرعة 
ملحوظــة مــن فــوق األرض، وأحيانــا تثبــت مرايــا عاكســة علــى جســم القمــر الصناعــي ليســهل رصــده مــن 

األرض.

:)tropical Station( احملطات املدارية
هــي ســفن فضائيــة مأهولــة بالــرّواد، حيــث يمكنهــم العيــش والعمــل بهــا لمــدة طويلــة، وهــي تــدور   
حــول األرض فــي مــدارات خاصــة، وهــي تكــون مجّهــزة الســتقبال مركبــة فضائيــة )المكــوك( مــن األرض 

تلتحــم بهــا وتمدهــا بالمــؤن واألجهــزة والمعــدات.

:)space Shuttle( مكوك الفضاء
يشــبه الطائــرة بدرجــة كبيــرة، ولكنــه ينطلــق بمســاعدة بعــض الصواريــخ؛ ليــؤدي مهمتــه الفضائيــة   
ثــم يعــود مــرة أخــري كطائــرة عاديــة؛ ويهبــط علــى األرض، وهــو يســتخدم إلجــراء التجــارب العلميــة التــي 
تجــري فــي حالــة انعــدام الجاذبيــة، وأيضــا يســتخدم إلصــاح األقمــار الصناعيــة، ولتمويــن المحطــات 
المداريــة، وكان للواليــات المتحــدة خمســة أجيــال؛ هــي: كولومبيــا وتشــالينجر وديســكفري وأطلنطــس، 

وإنديفــور، وانفجــر منهــا كولومبيــا وتشــالينجر.

:)Arabsat( عرب سات
مؤسسة عربية لاتصاالت الفضائية، تأسست فى أبريل 1974م .  

عرب سات 1،2،3:
أقمــار اتصــال فضائيــة عربيــة، لهــا المواصفــات نفســها، األول أطلــق فــى فبرايــر 1985م، والثانــي   

فــي يونيــة 1985م، والثالــث فــي يونيــة 1996م .
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الظواهرالفلكية يف عام2020م
الظــــاهرة الفلكيــــــــةالساعةالتاريخ

شهـــــر ينايــــــر
يبدو كويكب فيستا ثابتًا.123  ينايــر
القمر في أوج مداره حول األرض.204  ينايــر
القمر فى التربيع األول لشهر جمادى األولى لعام 1441هـ.307  ينايــر
كوكب أورانوس يبعد 4,67 درجة شمااًل عن مركز القمر.420  ينايــر
األرض في حضيض مدارها حول الشمس510  ينايــر
نجم الدبران يبعد 3,02 درجة جنوبًا عن مركز القمر.صفر8  ينايــر
كوكب عطارد في أقتران علوي مع الشمس.1017 ينايــر
بدر شهر جمادى األولى لعام 1441هـ.1021 ينايــر

ــــــ10 ينايــر

خسوف شبه ظلي للقمر
الجمعــــة الموافق 10 ينايـــر 2020م.

ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر جمادى األولى لعام 1441هـ.
 حيث يغطي ظل األرض 90 % تقريباً من سطح القمر.    

اليمكــن رؤيتــه بالعيــن المجــردة وُيمكــن رؤيتــه مــن خــال التليســكوبات فــي 
المناطــق التــي يظهــر فيهــا القمــر عنــد حــدوث الخســوف ومنهــا )قــارة أوروبــا– 
قــارة أســيا– معظــم قــارة أســتراليا – قــارة أفريقيــا – شــمال غــرب أمريــكا الشــمالية 
– شــرق أمريــكا الجنوبيــة – غــرب المحيــط الباســفيكي – المحيــط األطلســي – 

المحيــط الهنــدي – القــارة القطبيــة الشــمالية(. 
وســوف تســتغرق جميــع مراحــل الخســوف منــذ بدايتــه وحتــى نهايتــه مــدة قدرهــا 

أربــع ســاعات وخمــس دقائــق تقريبــًا. 
)يمكن رؤيته في مصر وكذلك يمكن رؤيته في المنطقة العربية(.

وفي مايلي بيان شامل عن مراحل الخسوف للمناطق التي يرى فيها:
وقت حدوثهاالظاهرة

ث : ق : س
19:07:44بداية الخسوف الشبه ظلي
21:10:02ذروة الخسوف الشبه ظلي
23:12:19نهاية الخسوف الشبه ظلي

نجم رأس التوأم يبعد 5,31 درجة شمااًل عن مركز القمر.1105 ينايــر
يبدو كوكب أورانوس ثابتًا.1109 ينايــر
نجم قلب األسد يبعد 3,84 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1314 ينايــر
كوكب بلوتو في اقتران مع الشمس.1315 ينايــر
كوكب زحل في اقتران مع الشمس.1317 ينايــر
كويكب سيروس في اقتران مع الشمس.1320 ينايــر
القمر في حضيض مداره حول األرض.1322 ينايــر
كويكب جونو يبعد 2,79 درجة جنوبًا عن مركز القمر. 1702 ينايــر
نجم السنبلة يبعد 7,73 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1705 ينايــر

** التوقيت الموضح عاليه طبقا لتوقيت القاهرة المحلي.
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كوكب المريخ يبعد 5 درجات شمااًل عن مركز نجم قلب العقرب.1706 ينايــر
القمر فى التربيع األخير لشهر جمادى األولى لعام 1441هـ.1715 ينايــر
كوكب المريخ  يبعد 2,25 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2021 ينايــر
كويكب باالس  يبعد 27,31 درجة شمااًل عن مركز القمر.  2209 ينايــر
كوكب المشترى يبعد 0,36 درجة شمااًل عن مركز القمر)استتار(.2305 ينايــر
كوكب زحل يبعد 1,45 درجة شمااًل عن مركز القمر )استتار(.2404 ينايــر
كوكب بلوتو يبعد 0,65 درجة شمااًل عن مركز القمر )استتار(.2402 ينايــر
كويكب سيروس يبعد 2,84 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2411 ينايــر
مياد شهر جمادى اآلخرة لعام 1441هـ.2424 ينايــر
كوكب عطارد يبعد 1,33 درجة شمااًل عن مركز القمر)استتار(.صفر25 ينايــر
كوكب الزهرة يبعد 0,08 درجة جنوبًا عن مركزكوكب نبتون.2721 ينايــر
كوكب نبتون يبعد 4,11 درجة شمااًل عن مركز القمر.2808 ينايــر
كوكب الزهرة يبعد 4,08 درجة شمااًل عن مركز القمر.2809 ينايــر
القمر في أوج مداره حول األرض.2923 ينايــر

شهـــــر فبرايــــــر
كوكب أورانوس يبعد 4,57 درجة شمااًل عن مركز القمر.105 فبرايـر
القمر فى التربيع األول لشهر جمادى اآلخرة لعام 1441هـ.204 فبرايـر
كويكب فيستا يبعد 0,55 درجة جنوبًا عن مركز القمر)استتار(.211 فبرايـر
نجم الدبران يبعد 3,11 درجة جنوبًا عن مركز القمر.409 فبرايـر
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 5,29  درجة شمااًل عن مركز القمر.715 فبرايـر
بدر شهر جمادى اآلخرة لعام 1441هـ.910 فبرايـر
نجم قلب األسد يبعد 3,78 درجة جنوبًا عن مركز القمر.صفر10 فبرايـر
كوكب عطارد فى أقصى استطاله له حول الشمس بزاوية 18 درجة شرقًا.1016 فبرايـر
القمر في حضيض مداره حول األرض.1022 فبرايـر
يبدوكويكب جونو ثابتًا.1309 فبرايـر
كويكب جونو يبعد 0,63 درجة جنوبًا عن مركز القمر)استتار(.1312 فبرايـر
نجم السنبلة يبعد 7,58 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1312 فبرايـر
القمر فى التربيع األخير لشهر جمادى اآلخرة لعام 1441هـ.صفر16 فبرايـر
يبدو كوكب عطارد ثابتًا.1612 فبرايـر
كوكب المريخ يبعد 0,75 درجة جنوبًا عن مركز القمر)استتار(.1815 فبرايـر
كويكب باالس  يبعد 30,14 درجة شمااًل عن مركز القمر.  1907 فبرايـر
كوكب المشترى يبعد 0,93 درجة شمااًل عن مركز القمر)استتار(.1922 فبرايـر
كوكب بلوتو يبعد 0,75 درجة شمااًل عن مركز القمر )استتار(.2010 فبرايـر
كوكب زحل يبعد 1,75 درجة شمااًل عن مركز القمر.2016 فبرايـر
كويكب سيروس يبعد 2,67 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2115 فبرايـر
كوكب عطارد يبعد 8,62 درجة شمااًل عن مركز القمر.2321 فبرايـر
مياد شهر رجــــب لعام 1441هـ.2318 فبرايـر

** التوقيت الموضح عاليه طبقا لتوقيت القاهرة المحلي.
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الظــــاهرة الفلكيــــــــةالساعةالتاريخ

كوكب نبتون يبعد 4,05 درجة شمااًل عن مركز القمر.2417 فبرايـر
كوكب عطارد فى أقتران سفلي مع الشمس.2604 فبرايـر
القمر في أوج مداره حول األرض.2614 فبرايـر
كوكب الزهرة يبعد 6,26 درجة شمااًل عن مركز القمر.2714 فبرايـر
كوكب أورانوس يبعد 4,33 درجة شمااًل عن مركز القمر.2814 فبرايـر

شهـــــر مـــــــارس
كويكب فيستا يبعد 0,10 درجة شمااًل عن مركز القمر)استتار(.108 مـارس
نجم الدبران يبعد 3,33 درجة جنوبًا عن مركز القمر.218 مـارس
القمر فى التربيع األول لشهر رجـــب لعام 1441هـ.222 مـارس
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 5,15 درجة شمااًل عن مركز القمر.602 مـارس
نجم قلب األسد يبعد 3,81 درجة جنوبًا عن مركز القمر.811 مـارس
كوكب نبتون في اقتران مع الشمس.814 مـارس
يبدو كوكب عطارد ثابتًا.910 مـارس
كوكب الزهره يبعد درجتان  شمااًل عن مركزكوكب أورانوس.  917 مـارس
بدر شهر رجـــب لعام 1441هـ.920 مـارس
القمر في حضيض مداره حول األرض.1008 مـارس
كويكب جونو يبعد 1,66 درجة شمااًل عن مركز القمر)استتار(.1118 مـارس
نجم السنبلة يبعد 7,40 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1122 مـارس
القمر فى التربيع األخير لشهر رجـــب لعام 1441هـ.1612 مـارس
كويكب باالس  يبعد 33,71 درجة شمااًل عن مركز القمر.  1801 مـارس
كوكب المريخ يبعد 0,74 درجة  شمااًل عن مركز القمر)استتار(.1810 مـارس
كوكب المشترى يبعد 1,51 درجة شمااًل عن مركز القمر.1812 مـارس
كوكب بلوتو يبعد 0,95 درجة شمااًل عن مركز القمر )استتار(.1817 مـارس
كوكب زحل يبعد 2,11 درجة شمااًل عن مركز القمر.1902 مـارس
اإلعتدال الربيعي.2006 مـارس
كوكب المريخ يبعد 0,7 درجات جنوبًا عن مركزكوكب المشترى.2008 مـارس
كويكب سيروس يبعد 2,74 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2018 مـارس
كوكب عطارد يبعد 3,60 درجة شمااًل عن مركز القمر.2120 مـارس
كوكب نبتون يبعد 4,09 درجة شمااًل عن مركز القمر.2301 مـارس
كوكب عطارد فى أقصى استطاله له حول الشمس بزاوية 28 درجة غربًا.2404 مـارس
مياد شهر شعبان لعام 1441هـ.2411 مـارس
القمر في أوج مداره حول األرض.2417 مـارس
كوكب الزهرة فى أقصى استطاله له حول الشمس بزاوية 46 درجة شرقًا.صفر25 مـارس
كوكب أورانوس يبعد 4,10 درجة شمااًل عن مركز القمر.2623 مـارس
كوكب الزهرة يبعد 6,80 درجة شمااًل عن مركز القمر.2813 مـارس
كويكب فيستا يبعد 0,15 درجة شمااًل عن مركز القمر)استتار(.2909 مـارس
نجم الدبران يبعد 3,60 درجة جنوبًا عن مركز القمر.صفر30 مـارس
كوكب المريخ يبعد 0,9 درجات جنوبًا عن مركزكوكب زحل.3113 مـارس

**التوقيت الموضح عاليه طبقاً لتوقيت القاهرة المحلي
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شهر أبريـــــــل

القمر فى التربيع األول لشهر شعبان لعام 1441هـ112 أبريــل
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 4,90 درجة شمااًل عن مركز القمر.210 أبريــل
كويكب جونو في تقابل مع األرض والشمس.222 أبريــل
كوكب عطارد يبعد 1,4 درجة جنوبًا عن مركز كوكب نبتون .317 أبريــل
نجم قلب األسد يبعد 3,97 درجة جنوبًا عن مركز القمر.421 أبريــل
القمر في حضيض مداره حول األرض.720 أبريــل
كويكب جونو يبعد 3,34 درجة شمااًل عن مركز القمر.721 أبريــل
بدر شهر شعبان لعام 1441هـ.805 أبريــل
نجم السنبلة يبعد 7,31  درجة جنوبًا عن مركز القمر.809 أبريــل
كويكب باالس  يبعد 37,85 درجة شمااًل عن مركز القمر.  1417 أبريــل
القمر فى التربيع األخير لشهر شعبان  لعام 1441هـ.صفر15 أبريــل
كوكب بلوتو يبعد 1,18 درجة شمااًل عن مركز القمر)استتار(.صفر15 أبريــل
كوكب المشترى يبعد درجتان شمااًل عن مركز القمر.1501 أبريــل
كوكب زحل يبعد 2,46 درجة شمااًل عن مركز القمر.1511 أبريــل
كوكب المريخ يبعد درجتان شمااًل عن مركز القمر.1607 أبريــل
كويكب سيروس يبعد 3,21 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1719 أبريــل
كوكب الزهره يبعد 10 درجات شمااًل عن مركز نجم الدبران.1722 أبريــل
كوكب نبتون يبعد 4,24 درجة شمااًل عن مركز القمر.1909 أبريــل
القمر في أوج مداره حول األرض.2021 أبريــل
كوكب عطارد يبعد 3,11 درجة شمااًل عن مركز القمر.2119 أبريــل
مياد شهر رمضـــان لعام 1441هـ.2304 أبريــل
كوكب أورانوس يبعد 3,95 درجة شمااًل عن مركز القمر.2308 أبريــل
نجم الدبران يبعد 3,78 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2606 أبريــل
كوكب أورانوس في اقتران مع الشمس.2611 أبريــل
كويكب فيستا يبعد 0,14 درجة  جنوبًا عن مركز القمر)استتار(.2613 أبريــل
يبدو كوكب بلوتو ثابتًا.2615 أبريــل
كوكب الزهره يبعد 6,05 درجة شمااًل عن مركز القمر.2617 أبريــل
كوكب الزهره في أعظم مدى اضاءة له.2803 أبريــل
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 4,66 درجة شمااًل عن مركز القمر.2917 أبريــل
القمر فى التربيع األول لشهر رمضـــان لعام 1441هـ.3023 أبريــل

شهـــــر مــايـــــــو
نجم قلب األسد يبعد 4,18  درجة جنوبًا عن مركز القمر.205 مايــو
كويكب جونو يبعد 3,93 درجة شمااًل عن مركز القمر.423 مايــو
كوكب عطارد في اقتران علوي مع الشمس.صفر5 مايــو
نجم السنبلة يبعد 7,36 درجة جنوبًا عن مركز القمر.519 مايــو
القمر في حضيض مداره حول األرض.605 مايــو
بدر شهر رمضـــان لعام 1441هـ.713 مايــو
يبدو كوكب زحل ثابتًا.1111 مايــو

**التوقيت الموضح عاليه طبقاً لتوقيت القاهرة المحلي
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يبدو كويكب باالس ثابتًا.1113 مايــو
كوكب بلوتو يبعد 1,33 درجة شمااًل عن مركز القمر )استتار(.1208 مايــو
كويكب باالس يبعد 42,06 درجة شمااًل عن مركز القمر.  1204 مايــو
كوكب المشترى يبعد 2,25 درجة شمااًل عن مركز القمر.1212 مايــو
كوكب زحل يبعد 2,68 درجة شمااًل عن مركز القمر.1220 مايــو
يبدو كوكب الزهره ثابتًا.1312 مايــو
القمر فى التربيع األخير لشهر رمضـــان لعام 1441هـ.1416 مايــو
يبدو كوكب المشترى ثابتًا.1420 مايــو
كوكب المريخ يبعد 2,75 شمااًل عن مركز القمر.1504 مايــو
كويكب سيروس يبعد 4,23 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1518 مايــو
كوكب نبتون يبعد4,41 درجة شمااًل عن مركز القمر.1617 مايــو
كوكب عطارد يبعد 7 درجات شمااًل عن مركز نجم الدبران.1711 مايــو
القمر في أوج مداره حول األرض.1810 مايــو
كوكب أورانوس يبعد 3,90 درجة شمااًل عن مركز القمر.2018 مايــو
كوكب عطارد يبعد 0,9 درجة جنوبًا عن مركزكوكب الزهره .2210 مايــو
مياد شهر شوال لعام 1441هـ.2220 مايــو
نجم الدبران يبعد 3,84 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2312 مايــو
كوكب الزهره يبعد 3,70 درجات شمااًل عن مركز القمر.2405 مايــو
كوكب عطارد يبعد 2,78 درجة شمااًل عن مركز القمر.2413 مايــو
كويكب فيستا يبعد 0,60 درجة  جنوبًا عن مركز القمر)استتار(.2417 مايــو
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 4,53 درجة شمااًل عن مركز القمر.2622 مايــو
يبدو  كويكب جونو ثابتًا.2716 مايــو
نجم قلب األسد يبعد 4,33 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2911 مايــو
القمر فى التربيع األول لشهر شوال لعام 1441هـ.3005 مايــو

شهـــــر يونيـــــــــه
كويكب جونو يبعد 3,77 درجات شمااًل عن مركز القمر.105 يونيــه
نجم السنبلة يبعد 7,45 درجات جنوبًا عن مركز القمر.204 يونيــه
القمر في حضيض مداره حول األرض.306 يونيــه
كوكب الزهره في اقتران سفلي مع الشمس.320 يونيــه
كوكب عطارد فى أقصى استطاله له حول الشمس بزاوية 24 درجة شرقًا.415 يونيــه
نجم قلب العقرب يبعد 6,45 درجة جنوبًا عن مركز القمر.510 يونيــه
بدر شهر شوال لعام 1441هـ.521 يونيــه

**التوقيت الموضح عاليه طبقاً لتوقيت القاهرة المحلي
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ـــــــ5 يونيــه

خسوف شبه ظلي للقمر:
الجمعــــة الموافق 5 يونيــه 2020م.

ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال  لعام 1441هـ.
حيث يغطي ظل األرض 57 % تقريباً من سطح القمر.    

ــي  ــه مــن خــال التليســكوبات ف ــن المجــردة وُيمكــن رؤيت ــه بالعي اليمكــن رؤيت
المناطــق التــي يظهــر فيهــا القمــر عنــد حــدوث الخســوف ومنهــا )قــارة أوروبــا 
ماعــدا معظــم الجــزء الشــمالي منهــا – قــارة أســيا ماعــدا شــمال وشــرق روســيا 
– قــارة أســتراليا – قــارة أفريقيــا –  شــرق وجنــوب أمريــكا الجنوبيــة – غــرب 
المحيــط الباســفيكي – المحيــط األطلســي – المحيــط الهنــدي – القــارة القطبيــة 

الجنوبيــة(. 
وســوف تســتغرق جميــع مراحــل الخســوف منــذ بدايتــه وحتــى نهايتــه مــدة 

قدرهــا ثــاث ســاعات وثمانيــة عشــرة دقيقــة تقريبــًا. 
)يمكن رؤيته في مصر وكذلك يمكن رؤيته في المنطقة العربية(.

وفي مايلي بيان شامل عن مراحل الخسوف للمناطق التي يرى فيها:
وقت حدوثهاالظاهرة 

ث:ق:س
19:45:51بداية الخسوف الشبه ظلي
21:24:55ذروة الخسوف الشبه ظلي
23:04:03نهاية الخسوف الشبه ظلي

كوكب بلوتو يبعد 1,34 درجة شمااًل عن مركز القمر )استتار(.817 يونيــه
كويكب باالس يبعد 45,25 درجة شمااًل عن مركز القمر.  810 يونيــه
كوكب المشترى يبعد 2,18 درجة شمااًل عن مركز القمر.819 يونيــه
كوكب زحل يبعد 2,67 درجة شمااًل عن مركز القمر.904 يونيــه
كوكب المريخ يبعد 1,7 درجة جنوبًا عن مركز كوكب نبتون.1214 يونيــه
كويكب سيروس يبعد 5,94 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1214 يونيــه
كوكب نبتون يبعد 4,50 درجة شمااًل عن مركز القمر.1301 يونيــه
كوكب المريخ يبعد 2,75  درجة شمااًل عن مركز القمر.1302 يونيــه
القمر فى التربيع األخير لشهر شوال لعام 1441هـ.1308 يونيــه
القمر في أوج مداره حول األرض.1503 يونيــه
كوكب أورانوس يبعد 3,86 درجة شمااًل عن مركز القمر.1704 يونيــه
يبدوكوكب عطارد ثابتًا.1722 يونيــه
كوكب الزهره يبعد 0,74 درجة شمااًل عن مركز القمر)استتار(.1911 يونيــه
نجم الدبران يبعد 3,82 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1919 يونيــه
اإلنقاب الصيفي.صفر21 يونيــه
مياد شهر ذو القعدة لعام 1441هـ.2109 يونيــه

**التوقيت الموضح عاليه طبقًا لتوقيت القاهرة المحلي
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ـــــــ21 يونيــه

كسوف حلقي للشمس:
األحــــد الموافق الموافق 21 يونيــه 2020م 

ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ذو القعدة لعام 1441هـ.
أســيا  قــارة   – أوربــا  شــرق  )جنــوب  فــي  جزئــي  ككســوف  رؤيتــه  وُيمكــن 
ماعداشــمال وشــرق روســيا –  شــمال أســتراليا – قــارة أفريقيــا ماعــدا الجــزء 
الجنوبــي والغربــي منهــا – أندونيســيا–  ميكرونيزيــا – المحيــط الباســفيكي – 

المحيــط الهنــدي(.    
ُيــرى حلقيــًا فــي مناطــق مختلفــة فــي كٍل مــن )الكونغــو –  جمهوريــة أفريقيــا 
ــوب الســودان –  ــن – جن ــد –  الصي ــا –  باكســتان– الهن الوســطى –  إثيوبي

أريتريــا – اليمــن – ُعمــان(
يغطــي الكســوف الحلقــي مســاحة عرضهــا 21 كــم وســوف يســتغرق مــدة 

قدرهــا 38 ثانيــة.
ــي 99 % مــن كامــل  ــد ذروة الكســوف الحلقــي يغطــي قــرص القمــر حوال وعن

قــرص الشــمس.
وســوف يســتغرق الكســوف منــذ بدايتــه وحتــى نهايتــه مــدة قدرهــا خمــس 

ســاعات وثمــان وأربعيــن دقيقــة تقريبــًا. 
الكسوف الحلقي التالي سوف يحدث في 10 يونيه 2021م.

وُيري ككسوف جزئي في مصر والمنطقة العربية.
حيــث ُيــري فــي مصرككســوف جزئــي لمــدة ســاعتين تقريبــًا، حيــث تبــدأ رؤيتــة 
ككســوف جزئــي فــي القاهــرة فــي الســاعة السادســة والدقيقــة 24، وتكــون 
ذروتــه فــي الســاعة الســابعة والدقيقــة 20 وعندهــا يغطــي قــرص القمــر حوالــي 
46 % مــن كامــل قــرص الشــمس، وينتهــي الكســوف الجزئــي فــي القاهــرة فــي 

الســاعة الثامنــة والدقيقــة 24.
 وفــي مايلــي بيــان شــامل عــن مراحــل الكســوف للمناطــق التــي يــرى فيهــا 

الكســوف بجميــع مراحلــه )جزئــي – حلقــي - جزئــي(:
وقت حدوثهاالظاهرة

ث : ق : س
05:45:58بداية الكسوف الجزئي
06:47:45بداية الكسوف الحلقي
08:40:04ذروة الكسوف الحلقي
10:32:17نهاية الكسوف الحلقي
11:34:01نهاية الكسوف الجزئي

كويكب فيستا يبعد 1,11 درجة  جنوبًا عن مركز القمر)استتار(.2122 يونيــه
كوكب عطارد يبعد 3,88 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2209 يونيــه
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد4,51 درجة شمااًل عن مركز القمر.2304 يونيــه
يبدو كوكب نبتون ثابتًا.2320 يونيــه
يبدو  كوكب الزهره ثابتًا2420 يونيــه
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نجم قلب األسد يبعد 4,36 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2517 يونيــه
القمر فى التربيع األول لشهر ذو القعدة لعام 1441هـ.2810 يونيــه
كويكب جونو يبعد 3,49 درجة شمااًل عن مركز القمر.2815 يونيــه
نجم السنبلة يبعد 7,47  درجة جنوبًا عن مركز القمر.2910 يونيــه
القمر في حضيض مداره حول األرض.3004 يونيــه

شهـــــر يـــوليـــــو
كوكب عطارد في اقتران سفلي مع الشمس.105 يوليـو
نجم قلب العقرب يبعد 6,46 درجات جنوبًا عن مركز القمر.219 يوليـو
األرض في أوج مدارها حول الشمس.414 يوليـو
بدر شهر ذو القعدة لعام 1441هـ.507 يوليـو

ـــــــ5 يوليـو

خسوف شبه ظلي للقمر:
األحـــــد  الموافق 5 يوليـو 2020م.

ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ذي القعدة لعام 1441هـ.
 حيث يغطي ظل األرض 35 % تقريباً من سطح القمر.    

اليمكــن رؤيتــه بالعيــن المجــردة وُيمكــن رؤيتــه مــن خــال التليســكوبات فــي 
المناطــق التــي يظهــر فيهــا القمــر عنــد حــدوث الخســوف ومنهــا )معظــم جنــوب 
وغــرب قــارة أوروبــا – قــارة أفريقيــا ماعــدا الجــزء الشــمالي الشــرقي منهــا – معظــم 
ــدا– المحيــط  ــا– نيوزيلن ــكا الجنوبيــة – معظــم  بولينيزي ــكا الشــمالية – أمري أمري
الباســفيكي – المحيــط األطلســي – المحيــط الهنــدي – القــارة القطبيــة الجنوبيــة(. 
وســوف تســتغرق جميــع مراحــل الخســوف منــذ بدايتــه وحتــى نهايتــه مــدة قدرهــا 

ســاعتان وخمــس وأربعيــن دقيقــة تقريبــًا. 
)اليمكــن رؤيتــه فــي القاهــرة ألن القمــر ســوف يكــون تحــت األفــق أثنــاء حدوث 

الخسوف(.
وفي مايلي بيان شامل عن مراحل الخسوف للمناطق التي يرى فيها:

وقت حدوثهاالظاهرة 
ث : ق : س

05:07:23بداية الخسوف شبه ظلي
06:29:51ذروة الخسوف شبه ظلي
07:52:21نهاية الخسوف شبه ظلي

كويكب فيستا في اقتران مع الشمس.508 يوليـو
كويكب باالس يبعد 45,85 درجة شمااًل عن مركز القمر.  512 يوليـو
كوكب المشترى يبعد 1,86 درجة شمااًل عن مركز القمر.صفر6 يوليـو
كوكب بلوتو يبعد 1,23 درجة شمااًل عن مركز القمر )استتار(.601 يوليـو
كوكب زحل يبعد 2,48 درجة شمااًل عن مركز القمر.611 يوليـو
كويكب سيروس يبعد 8,23 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1004 يوليـو
كوكب نبتون يبعد4,44 درجة شمااًل عن مركز القمر.1009 يوليـو
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كوكب الزهره في أعظم مدى اضاءة له.1010 يوليـو
كوكب المريخ يبعد 1,95 درجة شمااًل عن مركز القمر.1122 يوليـو
يبدو  كوكب عطارد ثابتًا.1209 يوليـو
كوكب الزهره يبعد درجة واحدة شمااًل عن مركز نجم الدبران.1209 يوليـو
القمر في أوج مداره حول األرض.1221 يوليـو
القمر فى التربيع األخير لشهر ذو القعدة لعام 1441هـ.1301 يوليـو
يبدوكويكب سيروس ثابتًا.1304 يوليـو
كويكب باالس في تقابل مع األرض والشمس.1304 يوليـو
كوكب المشترى في تقابل مع األرض والشمس.1410 يوليـو
كوكب أورانوس يبعد 3,75 درجة شمااًل عن مركز القمر.1414 يوليـو
كوكب بلوتو في تقابل مع األرض والشمس.1521 يوليـو
نجم الدبران يبعد 3,85 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1704 يوليـو
كوكب الزهره يبعد 3,13 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1709 يوليـو
كوكب عطارد يبعد 3,90 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1906 يوليـو
كويكب فيستا يبعد 1,61 درجة  جنوبًا عن مركز القمر.2005 يوليـو
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 4,52 درجة شمااًل عن مركز القمر.2012 يوليـو
مياد شهر ذو الحجة لعام 1441هـ.2020 يوليـو
كوكب زحل في تقابل مع األرض والشمس.صفر21 يوليـو
كوكب عطارد فى أقصى استطاله له حول الشمس بزاوية 20 درجة غربًا.2217 يوليـو
نجم قلب األسد يبعد 4,30  درجة جنوبًا عن مركز القمر.2223 يوليـو
القمر في حضيض مداره حول األرض.2607 يوليـو
كويكب جونو يبعد 3,42 درجة شمااًل عن مركز القمر.2605 يوليـو
نجم السنبلة يبعد 7,37  درجة جنوبًا عن مركز القمر.2616 يوليـو
القمر فى التربيع األول لشهر ذي الحجة لعام 1441هـ.2715 يوليـو
نجم قلب العقرب يبعد 6,38 درجة جنوبًا عن مركز القمر.3001 يوليـو

شهـــــر أغسطــــــــس
كويكب باالس يبعد 43,10 درجة شمااًل عن مركز القمر.  111 أغسطس
كوكب المشترى يبعد 1,52 درجة شمااًل عن مركز القمر.202 أغسطس
كوكب بلوتو يبعد 1,1 درجة شمااًل عن مركز القمر)استتار(.208 أغسطس
كوكب عطارد يبعد 7 درجات جنوبًا عن مركز نجم رأس التوأم المؤخر.208 أغسطس
كوكب زحل يبعد 2,27 درجة شمااًل عن مركز القمر.215 أغسطس
بدر شهر ذو الحجــة لعام 1441هـ.318 أغسطس
كويكب سيروس يبعد 10,48 درجة جنوبًا عن مركز القمر.608 أغسطس
كوكب نبتون يبعد 4,30 درجة شمااًل عن مركز القمر.617 أغسطس
كوكب المريخ يبعد 0,75  درجة شمااًل عن مركز القمر)استتار(.910 أغسطس
القمر في أوج مداره حول األرض.916 أغسطس
كوكب أورانوس يبعد 3,54 درجة شمااًل عن مركز القمر.1023 أغسطس
القمرفى التربيع األخير لشهر ذي الحجــة لعام 1441هـ.1119 أغسطس
كوكب الزهره فى أقصى استطاله له حول الشمس بزاوية 46 درجة غربًا.1302 أغسطس
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نجم الدبران يبعد 3,99 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1313 أغسطس
كوكب الزهره يبعد 3,99 درجة  جنوبًا  عن مركز القمر.1515 أغسطس
يبدو كوكب أورانوس ثابتًا.1519 أغسطس
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 4,47 درجة شمااًل عن مركز القمر.1622 أغسطس
كويكب فيستا يبعد 2,05 درجة  جنوبًا عن مركز القمر.1711 أغسطس
كوكب عطارد في اقتران علوي مع الشمس.1717 أغسطس
مياد شهر المحـــرم لعام 1442هـ.1905 أغسطس
كوكب عطارد يبعد 2,81 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1906 أغسطس
القمر في حضيض مداره حول األرض.2113 أغسطس
نجم السنبلة يبعد 7,18  درجة جنوبًا عن مركز القمر.2222 أغسطس
كويكب جونو يبعد 3,67 درجة شمااًل عن مركز القمر.صفر23 أغسطس
القمر فى التربيع األول لشهر المحـــرم لعام 1442هـ.2520 أغسطس
نجم قلب العقرب يبعد 6,19 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2607 أغسطس
كويكب باالس يبعد 38,20 درجة شمااًل عن مركز القمر.  2812 أغسطس
كويكب سيروس في تقابل مع األرض والشمس.2814 أغسطس
كوكب المشترى يبعد 1,41 درجة شمااًل عن مركز القمر.2904 أغسطس
كوكب بلوتو يبعد 1,16 درجة شمااًل عن مركز القمر)استتار(.2913 أغسطس
كوكب زحل يبعد 2,20 درجة شمااًل عن مركز القمر.2919 أغسطس

شهـــــر سبتمبـــــــر
كوكب الزهره يبعد 9 درجات جنوبًا عن مركز نجم رأس التوأم المؤخر.119 سبتمبـر
كويكب سيروس يبعد 11,53 درجة جنوبًا عن مركز القمر.205 سبتمبـر
بدر شهر المحرم لعام 1442هـ.207 سبتمبـر
يبدوكويكب باالس ثابتًا.215 سبتمبـر
كوكب نبتون يبعد 4,19 درجة شمااًل عن مركز القمر.223 سبتمبـر
كوكب المريخ يبعد 0,03 درجة  جنوبًا عن مركز القمر)استتار(.607 سبتمبـر
القمر في أوج مداره حول األرض.608 سبتمبـر
كوكب أورانوس يبعد 3,31 درجة شمااًل عن مركز القمر.706 سبتمبـر
يبدو كوكب المريخ ثابتًا.920 سبتمبـر
نجم الدبران يبعد 4,24 درجة جنوبًا عن مركز القمر.921 سبتمبـر
القمر فى التربيع األخيرلشهر المحرم لعام 1442هـ.1011 سبتمبـر
كوكب نبتون في تقابل مع األرض والشمس.1122 سبتمبـر
يبدو كوكب المشترى ثابتًا.1302 سبتمبـر
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 4,30 درجة شمااًل عن مركز القمر.1307 سبتمبـر
كوكب الزهره يبعد 4,45 درجة  جنوبًا عن مركز القمر.1407 سبتمبـر
كويكب فيستا يبعد 2,32 درجة  جنوبًا عن مركز القمر.1418 سبتمبـر
نجم قلب األسد يبعد 4,31  درجة جنوبًا عن مركز القمر.1518 سبتمبـر
مياد شهر صفر لعام 1442هـ.1713 سبتمبـر
القمرفي حضيض مداره حول األرض.1816 سبتمبـر
كوكب عطارد يبعد 6,43 درجة جنوبًا عن مركز القمر.صفر19 سبتمبـر
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نجم السنبلة يبعد 7,01  درجة جنوبًا عن مركز القمر.1907 سبتمبـر
كويكب جونو يبعد 4,23 درجة شمااًل عن مركز القمر.1923 سبتمبـر
كوكب عطارد يبعد 0,3 درجة  شمااًل عن مركز نجم السنبلة.2211 سبتمبـر
نجم قلب العقرب يبعد 5,93 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2213 سبتمبـر
األعتدال الخريفي.2216 سبتمبـر
القمر فى التربيع األول لشهر صفر لعام 1442هـ.2404 سبتمبـر
كويكب باالس يبعد 33,07 درجة شمااًل عن مركز القمر.  2420 سبتمبـر
كوكب المشترى يبعد 1,60 درجة شمااًل عن مركز القمر.2509 سبتمبـر
كوكب بلوتو يبعد 1,32 درجة شمااًل عن مركز القمر.2518 سبتمبـر
كوكب زحل يبعد 2,33 درجة شمااًل عن مركز القمر.2523 سبتمبـر
كويكب سيروس يبعد 10,74 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2901 سبتمبـر
يبدو كوكب زحل ثابتًا.2905 سبتمبـر
كوكب نبتون يبعد 4,20 درجة شمااًل عن مركز القمر.3004 سبتمبـر

شهـــــر أكتوبـــــــــــر
كوكب عطارد فى أقصى استطاله له حول الشمس بزاوية 26 درجة شرقًا.118 أكتوبـــر
بدرشهر صفر لعام 1442هـ.123 أكتوبـــر
كوكب الزهره يبعد 0,09 درجة جنوبًا عن مركز نجم قلب األسد.302 أكتوبـــر
كوكب المريخ يبعد 0,72 درجة شمااًل عن مركز القمر)استتار(.305 أكتوبـــر
القمر في أوج مداره حول األرض.319 أكتوبـــر
يبدو  كوكب بلوتو ثابتًا.408 أكتوبـــر
كوكب أورانوس يبعد 3,17 درجة شمااًل عن مركز القمر.411 أكتوبـــر
كوكب المريخ في أقرب نقطة من األرض.616 أكتوبـــر
نجم الدبران يبعد 4,50 درجة جنوبًا عن مركز القمر.704 أكتوبـــر
القمر فى التربيع األخير لشهر صفر لعام 1442هـ.1003 أكتوبـــر
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 4,05 درجة شمااًل عن مركز القمر.1016 أكتوبـــر
كويكب فيستا يبعد 2,29 درجة  جنوبًا عن مركز القمر.1223 أكتوبـــر
نجم قلب األسد يبعد 4,48  درجة جنوبًا عن مركز القمر.1304 أكتوبـــر
كوكب المريخ في تقابل مع األرض والشمس.1401 أكتوبـــر
كوكب الزهره يبعد 4,35 درجة  جنوبًا عن مركز القمر.1402 أكتوبـــر
يبدو كوكب عطارد ثابتًا.1406 أكتوبـــر
نجم السنبلة يبعد 6,96  درجة جنوبًا عن مركز القمر.1618 أكتوبـــر
مياد شهر ربيع األول لعام 1442هـ.1622 أكتوبـــر
القمرفي حضيض مداره حول األرض.1702 أكتوبـــر
كوكب عطارد يبعد 6,78 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1721 أكتوبـــر
كويكب جونو يبعد 5,05 درجة شمااًل عن مركز القمر.صفر18 أكتوبـــر
نجم قلب العقرب يبعد 5,72 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1922 أكتوبـــر
كويكب باالس يبعد 28,83 درجة شمااًل عن مركز القمر.  2210 أكتوبـــر
كوكب المشترى يبعد 2,01 درجة شمااًل عن مركز القمر.2219 أكتوبـــر
كوكب بلوتو يبعد 1,55 درجة شمااًل عن مركز القمر.صفر23 أكتوبـــر

**التوقيت الموضح عاليه طبقًا لتوقيت القاهرة المحلي
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يبدو كويكب سيروس ثابتًا.2305 أكتوبـــر
كوكب زحل يبعد 2,59 درجة شمااًل عن مركز القمر.2306 أكتوبـــر
القمر فى التربيع األول لشهر ربيع األول لعام 1442هـ.2315 أكتوبـــر
كوكب عطارد في اقتران سفلي مع الشمس.2520 أكتوبـــر
كويكب سيروس يبعد 8,82 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2603 أكتوبـــر
كوكب نبتون يبعد 4,35 درجة شمااًل عن مركز القمر.2708 أكتوبـــر
كوكب المريخ يبعد 2,98  درجة شمااًل عن مركز القمر.2918 أكتوبـــر
القمر في أوج مداره حول األرض.3021 أكتوبـــر
بدرشهر ربيع األول لعام 1442هـ.3116 أكتوبـــر
كوكب أورانوس يبعد 3,21 درجة شمااًل عن مركز القمر.3115 أكتوبـــر
كوكب أورانوس في تقابل مع األرض والشمس.3118 أكتوبـــر

شهـــــر نوفمبــــــــــر
يبدو كوكب عطارد ثابتًا.310 نوفمبـــر
نجم الدبران يبعد 4,65 درجة جنوبًا عن مركز القمر.310 نوفمبـــر
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 4,84 درجة شمااًل عن مركز القمر.622 نوفمبـــر
كويكب جونو في اقتران مع الشمس.811 نوفمبـــر
القمر فى التربيع األخير لشهر ربيع األول لعام 1442هـ.816 نوفمبـــر
نجم قلب األسد يبعد 4,67 درجة جنوبًا عن مركز القمر.913 نوفمبـــر
كويكب فيستا يبعد 1,76 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1002 نوفمبـــر
كوكب عطارد فى أقصى استطاله له حول الشمس بزاوية 19 درجة غربًا.1019 نوفمبـــر
كوكب الزهره يبعد 3,07 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1223 نوفمبـــر
نجم السنبلة يبعد 7,01 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1305 نوفمبـــر
كوكب عطارد يبعد 1,72 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1323 نوفمبـــر
القمرفي حضيض مداره حول األرض.1414 نوفمبـــر
كويكب جونو يبعد 6,09 درجة شمااًل عن مركز القمر.1502 نوفمبـــر
مياد شهر ربيع اآلخر لعام 1442هـ.1507 نوفمبـــر
كوكب الزهره يبعد 4 درجات  شمااًل عن مركز نجم السنبلة.1515 نوفمبـــر
يبدو كوكب المريخ ثابتًا.1521 نوفمبـــر
نجم قلب العقرب يبعد 5,63 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1608 نوفمبـــر
كويكب باالس يبعد 25,67 درجة شمااًل عن مركز القمر.  1906 نوفمبـــر
كوكب بلوتو يبعد 1,72 درجة شمااًل عن مركز القمر.1909 نوفمبـــر
كوكب المشترى يبعد 2,48 درجة شمااًل عن مركز القمر.1911 نوفمبـــر
كوكب زحل يبعد 2,86 درجة شمااًل عن مركز القمر.1917 نوفمبـــر
القمر فى التربيع األول لشهر ربيع اآلخر لعام 1442هـ.2207 نوفمبـــر
كويكب سيروس يبعد 6,74 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2215 نوفمبـــر
كوكب نبتون يبعد 4,51 درجة شمااًل عن مركز القمر.2314 نوفمبـــر
كوكب المريخ يبعد 4,90  درجة شمااًل عن مركز القمر.2522 نوفمبـــر
القمر في أوج مداره حول األرض.2702 نوفمبـــر
كوكب أورانوس يبعد 3,34 درجة شمااًل عن مركز القمر.2719 نوفمبـــر

**التوقيت الموضح عاليه طبقًا لتوقيت القاهرة المحلي
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يبدوكوكب نبتون ثابتًا.2911 نوفمبـــر
بدرشهر ربيع اآلخر لعام 1442هـ.3011 نوفمبـــر

ــــــ30 نوفمبـــر

خسوف شبه ظلي للقمر:
اإلثنيــن الموافق 30 نوفمبـــر 2020م.

ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدرشهر ربيع اآلخر لعام 1442هـ.
 حيث يغطي ظل األرض 83 % تقريباً من سطح القمر.    

ــي  ــه مــن خــال التليســكوبات ف ــن المجــردة وُيمكــن رؤيت ــه بالعي اليمكــن رؤيت
المناطــق التــي يظهــر فيهــا القمــر عنــد حــدوث الخســوف ومنهــا )شــمال غــرب 
قــارة أوروبــا – معظــم قــارة أســيا – قــارة أســتراليا – أمريــكا الشــمالية – أمريــكا 
الجنوبيــة – جنــوب أمريــكا – أوقيانوســيا – المحيــط الباســفيكي – المحيــط 

األطلســي – القــارة القطبيــة الشــمالية(. 
وســوف تســتغرق جميــع مراحــل الخســوف منــذ بدايتــه وحتــى نهايتــه مــدة 

قدرهــا أربــع ســاعات وإحــدى وعشــرين دقيقــة تقريبــًا. 
)اليمكــن رؤيتــه فــي مصــر ألن القمرســوف يكــون تحــت األفــق أثنــاء حــدوث 

الخسوف(.
وفي مايلي بيان شامل عن مراحل الخسوف للمناطق التي يرى فيها:

وقت حدوثها الظاهرة 
ث: ق : س

09:32:22بداية الخسوف الشبه ظلي
11:42:53ذروة الخسوف الشبه ظلي
13:53:22نهاية الخسوف الشبه ظلي

نجم الدبران يبعد 4,67 درجة جنوبًا عن مركز القمر.3016 نوفمبـــر
شهـــــر ديسمبــــــــر

نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 3,76 درجة شمااًل عن مركز القمر.404 ديسمبــر
نجم قلب األسد يبعد 4,77 درجة جنوبًا عن مركز القمر.619 ديسمبــر
كويكب فيستا يبعد 0,53 درجة جنوبًا عن مركز القمر)استتار(.صفر8 ديسمبــر
القمر فى التربيع األخير لشهر ربيع اآلخر لعام 1442هـ.803 ديسمبــر
نجم السنبلة يبعد 7,07 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1014 ديسمبــر
القمرفي حضيض مداره حول األرض.1223 ديسمبــر
كوكب الزهره يبعد 0,79 درجة جنوبًا عن مركز القمر)استتار(.1223 ديسمبــر
كويكب جونو يبعد 7,39 درجة شمااًل عن مركز القمر.1304 ديسمبــر
نجم قلب العقرب يبعد 5,63 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1320 ديسمبــر
كوكب عطارد يبعد 0,97 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1413 ديسمبــر
مياد شهر جمادى األولى لعام 1442هـ.1418 ديسمبــر

**التوقيت الموضح عاليه طبقًا لتوقيت القاهرة المحلي 
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ــــــ14 ديسمبــر

كسوف كلي للشمس:
اإلثنـــن الموافق الموافق 14 ديسمبــر 2020م 

ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر جمادى األولى لعام 1442هـ.
ويمكــن رؤيتــه ككســوف جزئــي فــي )أجــزاء مــن جنــوب غــرب قــارة أفريقيــا –

أمريــكا الجنوبيــة ماعــدا الجــزء الشــمالي منهــا – أجــزاء مــن أســتراليا– المحيــط 
األطلســي– المحيــط الهنــدي– جنــوب المحيــط الباســفيكي–  جــزر جاالبوجــوس 

– أجــزاء مــن القــارة القطبيــة الجنوبيــة(.
ُيرى ككسوف كلي في )تيموكو، وفياريكا بتشيلي(

يغطــي الكســوف الكلــي مســاحة عرضهــا 90 كــم وســوف يســتغرق مــدة قدرهــا 
دقيقتيــن وعشــر ثــوان.

    وعنــد ذروة الكســوف الكلــي يغطــي قــرص القمــر حوالــي 103% مــن كامــل 
قــرص الشــمس.

وســوف يســتغرق الكســوف منــذ بدايتــه وحتــى نهايتــه مــدة قدرهــا خمــس 
ســاعات وعشــرين دقيقــة تقريبــًا. 

 )ال يمكن رؤيته في مصروكذلك ال يمكن رؤيته في المنطقة العربية(.
الكسوف الكلي التالي سوف يحدث في 4 ديسمبر 2021م.

وفي مايلي بيان شامل عن مراحل الكسوف للمناطق التي يرى فيها:
وقت حدوقهاالظاهرة

ث : ق : س
15:33:55بداية الكسوف الجزئي
16:33:28بداية الكسوف الكلي
18:13:28ذروة الكسوف الكلي
19:54:18نهاية الكسوف الكلي

20:53:03نهاية الكسوف الجزئي
كوكب بلوتو يبعد 1,77 درجة شمااًل عن مركز القمر.1621 ديسمبــر
كوكب المشترى يبعد 2,92 درجة شمااًل عن مركز القمر.1706 ديسمبــر
كوكب زحل يبعد 3,06 درجة شمااًل عن مركز القمر.1707 ديسمبــر
كويكب باالس يبعد 23,44 درجة شمااًل عن مركز القمر.  1705 ديسمبــر
كوكب عطارد في اقتران علوي مع الشمس.2005 ديسمبــر
كويكب سيروس يبعد 5,06 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2011 ديسمبــر
كوكب نبتون يبعد 4,55 درجة شمااًل عن مركز القمر.2022 ديسمبــر
اإلنقاب الشتوي.2112 ديسمبــر
كوكب المشترى يبعد 0,1 درجة جنوبًا عن مركز كوكب زحل .2116 ديسمبــر
القمر فى التربيع األول لشهر جمادى األولى لعام 1442هـ.2202 ديسمبــر

**التوقيت الموضح عاليه طبقًا لتوقيت القاهرة المحلي 
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كوكب الزهره يبعد 6 درجات شمااًل عن مركزنجم قلب العقرب.2303 ديسمبــر
كوكب المريخ يبعد 5,57  درجة شمااًل عن مركز القمر.2321 ديسمبــر
القمر في أوج مداره حول األرض.2419 ديسمبــر
كوكب أورانوس يبعد 3,42 درجة شمااًل عن مركز القمر.2501 ديسمبــر
نجم الدبران يبعد 4,66 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2723 ديسمبــر
بدرشهر جمادى األولى لعام 1442هـ.3005 ديسمبــر
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 3,79 درجة شمااًل عن مركز القمر.3110 ديسمبــر

** التوقيت الموضح عاليه طبقا لتوقيت القاهرة المحلي.
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استتار الكواكب والنجوم الالمعة خلف القمر
 يف عام 2020 م

مكان رؤيتهالجرم السماويالساعةالتاريخ

أســتراليا –كوكب المشترى2305 يناير وشــرق  شــمال    – كيرغوليــن  جزيــرة  مدغشــقر–  
نيوزيانــدا–  جنــوب وشــرق ميانيزيــا – جنــوب غــرب بولينيزيــا.

جنــوب قــارة أســيا – شــرق أفغانســتان – شــمال الفلبيــن– الصيــن كويكب فيستـا211 فبراير
اليابــان– شــرق روســيا – أالســكا – غــرب كنــدا.

ــكا كويكب جونو1312 فبراير ــدا –  وســط أمري ــكا الشــمالية ماعــدا شــمال شــرق كن أمري
ــة. ــكا الجنوبي ــمال أمري ــي –  ش ــر الكاريب ــة البح –  منطق

كوكب المريخ1815 فبراير

أمريــكا الشــمالية ماعــدا شــمال غــرب كنــدا وأالســكا –  معظــم 
وســط أمريــكا – منطقــة البحــر الكاريبــي –  معظــم شــمال 
أمريــكا الجنوبيــة –  معظــم الطــرف الجنوبــي مــن جريــن النــد 

–  األزور.
القارة القطبية الجنوبية –  معظم جنوب أمريكا الجنوبية.كوكب المشترى1922 فبراير

القــارة القطبيــة الجنوبيــة –  كوكب بلوتـو2010 فبراير معظــم شــرق أمريــكا الجنوبيــة – 
جزيــرة كيرغوليــن –  معظــم الطــرف الجنوبــي الغربــي مــن أســتراليا.

غــرب وشــمال أســتراليا –  شــرق أندونيســيا –  شــمال غــرب كويكب فيستـا108 مــارس
ــا –  ميكرونيزيــا– هــاواي. ميانيزي

معظــم جنــوب أمريــكا الجنوبيــة – جنــوب جورجيــا – القارة القطبية كوكب المريخ1810 مــارس
الجنوبيــة –  جزيــرة كيرغولين.

معظم القارة القطبية الجنوبية .كوكب بلوتـو1817 مــارس
كويكب فيستـا2909 مــارس

جنــوب المحيــط الهنــدي – أندونيســيا – جــزء مــن جنــوب شــرق 
أســيا– الفلبيــن– ميكرونيزيــا –  شــمال بولينيزيــا ماعــدا هــاواي.

جزء من شبه الجزيرة القطبية الجنوبية.كوكب بلوتـوصفـر15 أبريــل

كويكب فيستـا2613 أبريــل
ــا – معظــم الشــرق األوســط –  ــارة أفريقي وســط وشــمال شــرق ق
جنــوب  كازاخســتان – شــمال ووســط الهنــد – الصيــن– معظــم 

جنــوب شــرق أســيا – الفلبيــن– جنــوب اليابــان.

كويكب فيستـا2417 مـايو

معظــم أمريــكا الشــمالية ماعــدا الســاحل الغربــي وأالســكا وشــمال 
غــرب كنــدا–  شــمال البحــر الكاريبــي – جريــن النــد –  معظــم 
قــارة أوربــا ماعــدا الجــزء الجنوبــي منهــا – غــرب روســيا – شــمال 

الشــرق األوســط.

كوكب الزهــرة1911 يونيه
ــد –  ــن الن ــدا –  جري ــاري– شــمال وشــرق كن األزور– جــزر الكن
شــمال غــرب نصــف قــارة أوربــا – شــمال ووســط  روســيا – شــمال 

منغوليــا.
معظم شرق القارة القطبية الجنوبية.كوكب بلوتـو208 أغسطس

** التوقيت الموضح عاليه طبقا لتوقيت القاهرة المحلي.
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تابع استتار الكواكب والنجوم الالمعة خلف القمر
 يف عام 2020 م

مكان رؤيتهالجرم السماويالساعةالتاريخ

معظــم غــرب القــارة القطبيــة الجنوبيــة –  جنــوب شــرق أمريــكا كوكب المريخ910 أغسطس
الجنوبيــة –  جزيــرة الصعــود.

معظم غرب القارة القطبية الجنوبية .كوكب بلوتـو2913 أغسطس

وســط  وشــمال شــرق أمريــكا الجنوبيــة –  جزيــرة الــرأس كوكب المريخ607 سبتمبر
األخضــر– شــمال قــارة أفريقيــا – معظــم جنــوب قــارة أوربــا.

كوكب المريخ305 أكتوبر
ــكا الجنوبيــة –  معظــم غــرب  جنــوب ومعظــم جنــوب شــرق أمري
القــارة القطبيــة الجنوبيــة –  جزيــرة الصعــود – جنــوب غــرب  قــارة 

أفريقيــا.

كويكب فيستـاصفـر8 ديسمبر
معظــم شــرق وشــمال قــارة أوربــا – روســيا ماعــدا الجــزء الشــمالي 
الشــرقي منهــا – الصيــن ماعــدا الجــزء الجنوبــي الغربــي منهــا – 

اليابــان– شــمال الفلبيــن – ميكرونيزيــا.
معظم شرق روسيا – هاواي – غرب أمريكا االشمالية.كوكب الزهــرة1223 ديسمبر

** التوقيت الموضح عاليه طبقا لتوقيت القاهرة المحلي.
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الكسوفات الشمسية واخلسوفات القمرية
كضوابط للتقويم اهلجري لعام 1441 هــ

 
يمكــن االســتفادة مــن ظاهرتــي الكســوف الشمســي والخســوف القمــري للتأكــد مــن بدايــات ونهايــات   
األشــهر القمريــة أو الهجريــة حيــث أن هــذه الظواهــر تعكــس بوضــوح حركــة القمــر حــول األرض وحركــة 
األرض حــول الشــمس. إذ يحــدث الكســوف الشمســي فــي وضــع االقتــران أو االجتمــاع أي أن حــدوث 
الكســوف الشمســي بشــير بقــرب والدة الهــال الجديــد ويعتبــر مركــز الكســوف هــو موعــد ميــاد القمــر 
الجديــد. كمــا يحــدث الخســوف القمــري فــي وضــع التقابــل أي فــي منتصــف الشــهر القمــري عندمــا يكــون 

ــدرًا. القمــر ب
ونورد فيما يلي الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية خال عام 1441هـ:-

1- خسوف شبه ظلي للقمر:
الجمعــــة الموافق 10 ينايـــر 2020م.  

ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر جمادى األولى لعام 1441هـ.
 حيث يغطي ظل األرض 90 % تقريباً من سطح القمر.    

اليمكــن رؤيتــه بالعيــن المجــردة وُيمكــن رؤيتــه مــن خــال التليســكوبات فــي المناطــق التــي يظهــر فيهــا القمر 
عنــد حــدوث الخســوف ومنهــا )قــارة أوروبــا –  قــارة أســيا – معظــم قــارة أســتراليا –  قــارة أفريقيــا – شــمال 
غــرب أمريــكا الشــمالية – شــرق أمريــكا الجنوبيــة – غــرب المحيــط الباســفيكي – المحيــط األطلســي – 

المحيــط الهنــدي – القــارة القطبيــة الشــمالية(. 
ــه مــدة قدرهــا أربــع ســاعات وخمــس  ــذ بدايتــه وحتــى نهايت وســوف تســتغرق جميــع مراحــل الخســوف من

ــًا.  دقائــق تقريب
)يمكن رؤيته في مصر وكذلك يمكن رؤيته في المنطقة العربية(.

2- خسوف شبه ظلي للقمر:
الجمعــــة الموافق 5 يونيــه 2020م.  

ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال  لعام 1441هـ.
حيث يغطي ظل األرض 57 % تقريباً من سطح القمر.    

ــي يظهــر فيهــا  ــي المناطــق الت ــه مــن خــال التليســكوبات ف ــن المجــردة وُيمكــن رؤيت ــه بالعي اليمكــن رؤيت
القمــر عنــد حــدوث الخســوف ومنهــا )قــارة أوروبــا ماعــدا معظــم الجــزء الشــمالي منهــا – قــارة أســيا ماعــدا 
شــمال وشــرق روســيا – قــارة أســتراليا – قــارة أفريقيــا –  شــرق وجنــوب أمريــكا الجنوبيــة – غــرب المحيــط 

الباســفيكي – المحيــط األطلســي – المحيــط الهنــدي – القــارة القطبيــة الجنوبيــة(. 
وســوف تســتغرق جميــع مراحــل الخســوف منــذ بدايتــه وحتــى نهايتــه مــدة قدرهــا ثــاث ســاعات وثمانيــة 

عشــرة دقيقــة تقريبــًا. 
)يمكن رؤيته في مصر وكذلك يمكن رؤيته في المنطقة العربية(.
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3- كسوف حلقي للشمس:
األحــــد الموافق الموافق 21 يونيــه 2020م   

ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ذو القعدة لعام 1441هـ.
وُيمكــن رؤيتــه ككســوف جزئــي فــي )جنــوب شــرق أوربــا – قــارة أســيا ماعــدا شــمال وشــرق روســيا –  
شــمال أســتراليا – قــارة أفريقيــا ماعــدا الجــزء الجنوبــي والغربــي منهــا – أندونيســيا– ميكرونيزيــا – المحيــط 

الباســفيكي – المحيــط الهنــدي(.    
ــا –   ــا الوســطى – إثيوبي ــة أفريقي ــو– جمهوري ــن )الكونغ ــي كٍل م ــة ف ــق مختلف ــي مناط ــاً ف ــرى حلقي يُ

ــان( ــن – ُعم ــا – اليم ــودان – أريتري ــوب الس ــن – جن ــد –  الصي ــتان– الهن باكس
يغطي الكسوف الحلقي مساحة عرضها 21 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 38 ثانية.

وعند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 99 % من كامل قرص الشمس.
ــه مــدة قدرهــا خمــس ســاعات وثمــان وأربعيــن  ــى نهايت ــه وحت ــذ بدايت وســوف يســتغرق الكســوف من

ــاً.  دقيقــة تقريب
الكسوف الحلقي التالي سوف يحدث في 10 يونيه 2021م.

ويُري ككسوف جزئي في مصر والمنطقة العربية.
ــري فــي مصرككســوف جزئــي لمــدة ســاعتين تقريبــاً، حيــث تبــدأ رؤيتــة ككســوف جزئــي فــي  حيــث يُ
ــة 20  ــابعة والدقيق ــاعة الس ــي الس ــه ف ــون ذروت ــة 24، وتك ــة والدقيق ــاعة السادس ــي الس ــرة ف القاه
وعندهــا يغطــي قــرص القمــر حوالــي 46 % مــن كامــل قــرص الشــمس، وينتهــي الكســوف الجزئــي فــي 

القاهــرة فــي الســاعة الثامنــة والدقيقــة 24.

4- خسوف شبه ظلي للقمر:
األحـــــد  الموافق 5 يوليـو 2020م.  

ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ذي القعدة لعام 1441هـ.
 حيث يغطي ظل األرض 35 % تقريباً من سطح القمر.    

اليمكــن رؤيتــه بالعيــن المجــردة وُيمكــن رؤيتــه مــن خــال التليســكوبات فــي المناطــق التــي يظهــر فيهــا القمر 
ــا ماعــدا الجزءالشــمالي  ــارة أفريقي ــا – ق ــارة أوروب ــوب وغــرب ق ــا )معظــم جن ــد حــدوث الخســوف ومنه عن
الشــرقي منهــا – معظــم أمريــكا الشــمالية – أمريــكا الجنوبيــة – معظــم  بولينيزيــا– نيوزيلنــدا– المحيــط 

الباســفيكي – المحيــط األطلســي – المحيــط الهنــدي – القــارة القطبيــة الجنوبيــة(. 
ــه مــدة قدرهــا ســاعتان وخمــس  ــى نهايت ــه وحت ــذ بدايت وســوف تســتغرق جميــع مراحــل الخســوف من

ــاً.  ــن دقيقــة تقريب وأربعي
)اليمكن رؤيته في القاهرة ألن القمر سوف يكون تحت األفق أثناء حدوث الخسوف(.
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5- خسوف شبه ظلي للقمر:
اإلثنيــن الموافق 30 نوفمبـــر 2020م.  

ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدرشهر ربيع اآلخر لعام 1442هـ.
حيث يغطي ظل األرض 83 % تقريباً من سطح القمر.    

ــي يظهــر فيهــا  ــي المناطــق الت ــه مــن خــال التليســكوبات ف ــن المجــردة وُيمكــن رؤيت ــه بالعي اليمكــن رؤيت
القمــر عنــد حــدوث الخســوف ومنهــا )شــمال غــرب قــارة أوروبــا – معظــم قــارة أســيا – قــارة أســتراليا – أمريــكا 
الشــمالية – أمريــكا الجنوبيــة – جنــوب أمريــكا – أوقيانوســيا – المحيــط الباســفيكي – المحيــط األطلســي 

– القــارة القطبيــة الشــمالية(. 
وســوف تســتغرق جميــع مراحــل الخســوف منــذ بدايتــه وحتــى نهايتــه مــدة قدرهــا أربــع ســاعات وإحــدى 

وعشــرين دقيقــة تقريباً. 
)اليمكن رؤيته في مصر ألن القمرسوف يكون تحت األفق أثناء حدوث الخسوف(.

6- كسوف كلي للشمس:
اإلثنـــن الموافق الموافق 14 ديسمبــر 2020م   

ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر جمادى األولى لعام 1442هـ.
ويمكــن رؤيتــه ككســوف جزئــي فــي )أجــزاء مــن جنــوب غــرب قــارة أفريقيــا –أمريــكا الجنوبيــة ماعــدا الجــزء 
الشــمالي منهــا – أجــزاء مــن أســتراليا– المحيــط األطلســي– المحيــط الهنــدي– جنــوب المحيــط الباســفيكي–  

جــزر جاالبوجــوس – أجــزاء مــن القــارة القطبيــة الجنوبيــة(.
ُيرى ككسوف كلي في )تيموكو، وفياريكا بتشيلي(

يغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 90 كم وسوف يستغرق مدة قدرها دقيقتين وعشر ثوان.
وعند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي 103% من كامل قرص الشمس.

وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وعشرين دقيقة تقريبًا. 
 )ال يمكن رؤيته في مصروكذلك ال يمكن رؤيته في المنطقة العربية(.

      الكسوف الكلي التالي سوف يحدث في 4 ديسمبر 2021م
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مســار اخلســوف شبه ظلي للقمر
)اجلمعــــة املوافق 10 ينايــــر 2020 م(
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مسار اخلسوف شبه ظلي للقمر
)اجلمعـــــة املوافق 5 يونيــــه 2020 م(
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مســار الكســوف احللقي للشمــس
)األحـــــد املوافق 21 يونيــــه 2020 م(
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مساراخلسوف شبه ظلي للقمر
)األحــــــد املوافق 5 يوليــــو 2020 م(
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مساراخلسوف شبه ظلي للقمر
)اإلثنيـــن املوافق 30 نوفمبــــر 2020 م(
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مســار الكســوف الكلي للشمــس
)اإلثنيـــن املوافق 14 ديسمبــــر 2020 م(



األطلس الفلكي
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