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} ۗ هِلَّةِۖ قُۡل ِهَ َمَوٰقِيُت لِلنَّاِس َوٱۡلَّجِ
َ
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ُل ٱٓأۡلَيِٰت لَِقۡوٖم َيۡعلَُموَن ٥{ ۚ ُيَفّصِ ُ َذٰلَِك إِلَّ بِٱۡلَّقِ َوٱۡلَِساَبۚ َما َخلََق ٱللَّ

)سورة يونس – اآلية رقم 5(

ٞ ِف فَلَٖك يَۡسَبُحوَن ٤٠{ ُۡل َسابُِق ٱنلََّهارِۚ َوُكّ ن تُۡدرَِك ٱۡلَقَمَر َوَل ٱلَّ
َ
ۡمُس يَۢنَبِغ لََهآ أ }َل ٱلشَّ
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تتقــدم إدارة المعهــد القومــي للبحــوث الفلكيــة والجيوفيزيقيــة بخالص الشــكر 
لفضيلــة األســتاذ الدكتــور/ شــوقي إبراهيــم عــام مفتــي الجمهوريــة، ولــدار 
اإلفتــاء المصريــة للتعــاون البنــاء مــع المعهــد فــي اســتطاع أهلــة األشــهر 
الهجريــة مــن خــال مشــروع " رصــد األهلــة"، ولدعــم فضيلتــه المســتمر 

للمعهــد فــي هــذا األمــر. 
وباهلل التوفيــــــــق،،،،،،،
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تقديم

يعمـل المعهـد القومـي للبحـوث الفلكيـة والجيوفيزيقيـة منــذ إنشــائــه فـي عـام  
1839م علـى تقديـم الخدمــات للمجتمـع مـن خـــال التطبيقـــات العمليـــة فـي 
المجـــاالت العلمية التي يضطلع بها المعهد، ومن هذه المجاالت عمل الحسـابات 
الفلكيـة لتحديـد مواقيـت الصـاة وبدايـــات الشـهور العربيـة ومواقيـــت الصـــوم 

والمواسـم الدينيـة والحــج.
وإنـه ليسـعدني أن أقـدم الدليـل الفلكـي للعـام الهجـري 1443هــ الموافــق العــام 
الميـادي 2022/2021 م، ويشـتمل الدليـل علـى منظـر السـماء لـكل يـوم مـن أيـام 
بالنسـبة  الهـال  موقـع  عليهـا  موضحـًا  الهجريـة،  األشـهر  هـال  رؤيـة  اسـتطاع 
للشـمس والكواكـب األخـرى التـي قـد تظهـر فـي هـذا اليوم من الشـهر عنـد غروب 
الشـمس. ويتضمـن الدليـل الفلكـي، باإلضافـة إلـى ذلـك، بيانـات عـن اتجاهـات 
لفصـول  وشـرح  الصـاة،  مواقيـت  عـن  مختصـرة  ونبـذة  العالـم،  دول  فـي  القبلـة 
السـنة األربعـة والنظـام الشمسـي كمـا يتضمـن أيضـًا معجمـًا فلكيـًا يشـرح معنـى 
بعـض المصطلحـات الفلكيـة باختصـار وكذلـك بيانات عن بعـض الظواهر الفلكية 
مثـل اقتـران الكواكـب والكسـوفات الشمسـية والخسـوفات القمريـة وتواريخ وأوقات 

رؤيـة الكواكـب ..الـخ.
واألمل كبير في أن يحظى الدليل الفلكي للعام الهجري 1443هـ  باهتمام الجمهور 
وهـواة الفلـك و أن يسـاعد علـى نشـر الوعـي العلمـي فـي أحـد المجـاالت الهامـة 

المرتبطـة بمناحـي الحيـاة المختلفة.
وال يفوتنـي ونحـن بصـدد إصـدار هـذا العـدد مـن الدليـل الفلكـي للعـام الهجـري 
1443هــ  أن نذكـر بـكل العرفـان والتقديـر الراحـل األسـتاذ الدكتـور عبدالفتـاح 
عبدالعـال جـال رئيـس المعهد السـابق وصاحب فكرة هذا الدليل والمشـرف على 
إصداره لسـنوات عديدة فندعوا اهلل أن يتغمده بواسـع رحمته وأن يسـكنه فسـيح 

جناته. 
وباهلل التوفيــــــــق،،،،،،،

رئيــــس
املعهد القومي للبحوث
 الفلكية واجليوفيزيقية

أ.د./ جاد حممد القاضي

تقديم
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رؤية األهلة وحساب التقويم الهجري
أ.د./ عبد الفتاح عبد العال جال

)رحمه هللا(
)رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية األسبق(

دأب المعهـد القومـي للبحـوث الفلكيـة والجيوفيزيقية )مرصد حلوان سـابقًا( منذ إنشـائه في 
عـام 1839م علـى خدمـة المجتمـع المصـري فـي بعـض األمـور التـي تتعلـق بحياته المعيشـية 
ومعتقداتـه الدينيـة، باإلضافـة إلى نشـر الوعـي الثقافي في المجـاالت الفلكية التي تقع في 
إطـار التخّصصـات العلميـة للمعهـد، مثل أرصاد الشـمس والكواكب وأقمارها والسـدم والمجرات 
والمذنبـات واألقمـار الصناعيـة واألجـرام السـماوية األخـرى بصفـة عامـة، وخـال األعـوام 
المائـة السـابقة، شـارك المعهـد منـذ إنشـائه كبيـت خبرة بما لديـه من تكنولوجيـات للرصد 
الفلكـي فـي تتبـع الظواهـر الفلكيـة؛ مثـل الكسـوفات الشمسـية والخسـوفات القمريـة وعبـور 
كوكبـي عطـارد والزهـرة أمـام قـرَص الشـمس، وتعريف الجمهـور بحقيقة هـذه الظواهر بعيًدا 
عـن الشـعوذة والدجـل وبعـض المعتقـدات التاريخيـة الخطـأ، وللمعهـد إنجـازات خالـدة فـي 
هـذه المجـاالت؛ منهـا: رصـد مذنـب هالـي فـي عامـي 1910 و1986م، ورصـد كوكـب بلوتـو فـي 
عـام 1930م كإسـهام مـن المعهـد فـي استكشـاف هـذا الكوكـب الـذي يقـع فـي الطـرف القصـّي 
لمجموعتنا الشمسـية، وكذلك رصد الكسـوف الكلي للشـمس بمدينة الخرطوم بالسـودان في 
عـام 1952م، وكذلـك الكسـوف الكلـي للشـمس فـي عـام 2006م مـن مدينـة السـلوم بجمهوريـة 
مصـر العربيـة مـع نخبـة مـن علمـاء العالـم البارزيـن، حيـث جـرى تصويـر الهالـة الشمسـية 

باتسـاع يزيـد عشـرة أضعـاف عـن االتسـاع المسـجل في عـام1952م.

صورة�الهالة�الشمسية�والطيف�الشمسي�للكسوف�الكلي�1952م�
بالخرطوم

صورة�الخاتم�الماسي�والهالة�الشمسية�للكسوف�الكلي�2006م�بالسلوم
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وتأتـي رؤيـة الهـال الجديـد كأسـاس لحسـاب وتحديـد بدايـات الشـهور الهجريـة فـي مقدمـة 
المهـام الخدميـة للمعهـد، حيـث يقـوم المعهـد بإجـراء الحسـابات الفلكيـة الازمـة لتحديـد 
إمكانيـة رؤيـة الهـال الجديـد بعـد غـروب شـمس يـوم 29 من كل شـهر هجـري ) يـوم الرؤية(، 

�فلقد جاء في الحديث النبوي الشريف:
) الشهر تسع وعشرون ليلة، فا تصوموا حتى تروه، فإن ُغمَّ عليكم فأكملوا العدة ثاثين 

يومًا(. 
وفـي حديـث غيـره: ) ال تصومـوا حتـى تـروا الهـال، وال تفطـروا حتـى تـروه، فـإن ُغـمَّ عليكم 

فاقـدروا له(.
وفي حديث آخر: ) صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن ُغمَّ عليكم فاقدروا له(.

هـذه الحسـابات تتطلـب إثبـات وقائـع فلكية معينـة، للتأكد من والدة الهـال الجديد،  �
مـن هـذه العوامـل حسـاب وقـت االقتران بين الشـمس والقمر واألرض، بمعنى اجتماع الشـمس 
والقمـر فـي اتجـاه واحـد بالنسـبة إلـى األرض، ويكـون القمـر محاقـًا فـي هـذا الوضـع بطبيعـة 
ـــ  الحـال. لذلـك، يصعـب تحديـد حالـة االقتـران باألرصـاد العمليـة، ولكـن يمكـن تحديدهـاـ 

ـــ بواسـطة الحسـاب الفلكـي. وبدقـة كبيـرةـ 

إن رؤيـة الهـال الجديـد مـن أصعـب األرصاد الفلكية قاطبة، فالهـال الجديد يولد بعد فترة 
مـن حـدوث االقتـران، تتـراوح بيـن 6 و16 سـاعة، وبذلـك يكـون موضعـه علـى صفحـة السـماء 
بالقـرب مـن قرص الشـمس، وقد تطمسـه الشـمس كما تطمـس النجوم نهارًا، وتسـتحيل رؤيته 
فـي هـذه الحالـة، ولكـن علينـا أن ننتظـر حتـى تغرب الشـمس ونبحـث عن الهـال الجديد، إذا 
كان موجـوًدا لفتـرة زمنيـة كافيـة لتتبعـه ورصـده قبل غروبـه، ومن هنا تأتي أهمية الحسـاب 
الفلكـي لاسـتعداد لعمليـة الرؤيـة، حيـث يتم حسـاب فترة بقـاء الهال أو مكثـه على صفحة 
السـماء بعـد غـروب شـمس يـوم 29 مـن الشـهر السـابق )يـوم الرؤيـة( وكذلـك اإلحداثيـات 
الفلكيـة لموقـع الهـال الجديـد بالنسـبة إلـى قـرص الشـمس حتى يركـز المشـاهد فقط على 
الناحيـة التـي يتوقـع ظهـور الهـال فيها بالنسـبة إلى قرص الشـمس أثناء الغـروب؛ وبذلك ال 

يضيـع الوقـت سـدى فـي البحـث عـن الهـال في اتجاهـات خطأ.
المنظـار  مثـل  للعيـن،  مسـاعدة  وسـائل  باسـتخدام  أو  المجـردة  بالعيـن  الهـال  مشـاهدة  إن 
الفلكـي، تعتمـد أساسـًا علـى شـرطين أساسـين، أولهمـا مياد الهـال قبل غروب الشـمس بفترة 
ـــ وبدقـة كافية  زمنيـة كافيـة لرصـده بعـد غروبهـا يـوم تحـّري الهـال، وهـذا األمـر يتحـددـ 
ــــ عـن طريـق الحسـاب الفلكـي، وثانيهمـا السـطوع النسـبي للهـال الجديـد، مقارنـة بلمعـان 
شـفق السـماء، الـذي ينجـم عـن تشـتت ضـوء الشـمس بعـد غروبهـا بواسـطة الغـاف الجـوي 
لـأرض، فـإذا كان الهـال الجديـد باهًتـا بالنسـبة إلـى ضـوء الشـفق، عندئـذ يغمـره ضـوء 
الشـفق وتسـتحيل رؤيتـه، أمـا إذا حـدث العكـس ــــ أي إن سـطوع الهـال يفـوق ضـوء الشـفق ــــ 
فتسـهل رؤيـة الهـال فـي هـذه الحالـة، وقـد يتسـاوى سـطوع الهـال مـع ضـوء الشـفق وتصعـب 
الرؤيـة أيضـًا لهـذا السـبب؛ ولذلـك فـإن الحسـابات الفلكيـة قـد تقطـع بوجـود الهـال فـوق 
األفـق عنـد غـروب الشـمس فـي يـوم الرؤيـة، ولكنهـا ال تضمـن رؤيـة الهـال لعوامـل جويـة 
فيزيائيـة بحتـة، مثل شـفافية الكتل الهوائيـــة ومدى تأّثرها بالعوالـق الجوية، مثل األتربة 
واألدخنـة واألبخـرة. ولإلقـال مـن هـذه العوامـل المعّوقـة، يتحتـم رصـد الهـال مـن أماكـن 

مرتفعـة وبعيـدة عـن مصـادر التلـوث الجـوي والضوئـي.
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أطوار القمر من المياد حتى المحاق

وعبـر تاريـخ المعهـد الطويـل، الـذي يقـارب المائتـي عـام، 
تطويـر  وتـم  األهلـة،  رؤيـة  مشـكلة  المعهـد  علمـاء  تنـاول 
معايير حسابية وطرق الرصد إلثبات رؤية الهال الجديد 
علـى أسـس علميـة راسـخة. ومن خـال الدعم المسـتمر من 
الدولـة، أمكـن تطويـر تكنولوجيـات الرصـد الفلكـي تباعـًا 
لمواكبـة التقـدم العلمـي فـي هـذا المجـال، حيـث اكتسـب 
المعهـد )مرصـد حلـوان سـابقًا( شـهرة عالميـة خاصـة؛ لمـا 
يتمتـع بـه منـاخ مصـر مـن صفـاء واسـتقرار يسـاعدان علـى 

إجـراء األرصـاد الفلكيـة بدقـة ملموسـة ووفـرة كبيـرة.
فلقـد زّود المرصـد ــــ الـذي كان مقامـًا فـي ميـدان الرصـد 
 10 شـيئيته  قطـر  عدسـي  بمنظـار  ــــ  بالعباسـية  خانـة 
بوصـات )25 سـم( تـم تثبيتـه فـي عام 1872م، ثـم ُنقل هذا 
المرصـد إلـى حلـوان خـال الفتـرة 1899 – 1901م، حيـث 
زّود مرصـد حلـوان فـي عـام 1905م بمنظـار عاكـس، ُقطـر 
آنـذاك  يعتبـر  كان  سـم(   75( بوصـة   30 الرئيسـية  مرآتـه 
واحـدًا مـن المناظيـر الكبيرة فـي العالم… أحدهـا رّكب في 
جامعـة كامبريـدج بإنجلتـرا، والثانـي فـي مرصـد حلـوان، 
وخـال  بأسـتراليا،  والرابـع  أفريقيـا،  جنـوب  فـي  والثالـث 
وتشـغيل  إقامـة  مـن  االنتهـاء  تـم  1964م   –  1961 الفتـرة 
المنظـار الكبيـر بالقطاميـة، وهـو من النـوع العاكس، وقطر 
مرآتـه الرئيسـية 74 بوصـة )1,88م(، ولقد بدأت فكرة هذا 
المنظـار فـي عـام 1948م، ولكـن جـرى تنفيـذه بعـد ثـورة 

1952م. يوليـو 
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�وفـي عـام 1964م تمـت إقامـة منظـار الكوديـه )15 سـم( بحلـوان، الـذي يسـتخدم فـي 
بمـا  الطارئـة،  الفلكيـة  والظواهـر  الشـمس  أرصـاد 
فـي ذلـك متابعـة أوجـه القمـر خـال الشـهر القمـري 
مـن وقـت آلخـر إذا لـزم األمـر، هـذا باإلضافـة إلـى 
والتـي  نسـبيًا  الصغيـرة  المحمولـة  المناظيـر  بعـض 
فـي  بمـا  الحقليـة،  الفلكيـة  األرصـاد  فـي  تسـتخدم 
صالحـة  أماكـن  مـن  الجديـد  الهـال  اسـتطاع  ذلـك 
عـن  وبعدهـا  الجـو،  بصفـاء  تتميـز  الغـرض،  لهـذا 

الجـوي. التلـوث  مصـادر 
ولقـد تبّنـى المعهد برامـج بحثية وثقافية وإعامية 
للتصـدي للبلبلـة التـي تحـدث عادة الختـاف نتائج 
علمـاء  شـارك  كمـا  اإلسـامي،  العالـم  فـي  الرؤيـة 
المعهد في الندوات والمؤتمرات المحلية واإلقليمية 
التـي عقـدت لبحـث المشـاكل العلميـة لرؤيـة األهلة 
وتحديـد بدايـات األشـهر الهجرية على أسـس علمية 
موحـدة فـي األقطـار اإلسـامية شـرقًا وغربـًا سـعيًا 
إلـى الوصـول إلـى تقويـم هجـري موّحـد. ومـن هـذه 
الهجريـة  الشـهور  أوائـل  توحيـد  مؤتمـر  اللقـاءات، 
الـذي ُعقـد فـي الكويـت خـال الفتـرة مـن 16 فبرايـر 

وحتـى 3 مـارس عـام 1973م، ومـن المؤتمـرات المهمـة التـي ُعقـدت حـول موضوع إثبـات رؤية 
األهلـة وتحديـد أوائـل الشـهور الهجريـة وعمـل تقويـم هجـري موحـد، المؤتمـر الـذي ُعقـد 
فـي إسـطنبول خـال الفتـرة  مـن 27 وحتـى 30 نوفمبـر عـام 1978م، ومـن القـرارات والتوصيات 
المهمـة التـي تـم اتخاذهـا فـى هـذه اللقـاءات، أن رؤيـة الهـال هـي األصـل؛ بشـرط أال تتمكـن 
منهـا التهـم، ومنهـا مخالفتهـا الحسـاب الفلكـي، كما أنـه إذا تعّذرت الرؤية يجـوز االعتماد على 
الحسـاب الفلكـي الموثـوق بـه، وكان مـن هـذه اللقـاءات التـي شـارك المعهـد فيهـا بوفـد كبيـر 
هـي نـدوة األهلـة والمواقيـت والتقنيـات الفلكيـة التـي عقـدت فـي الكويت خال الفتـرة من 2 

فبرايـر وحتـى أول مـارس عـام 1989م الموافـق 21 – 23 رجـب 1409هــ.

والمعهـد هـو الجهـة الوحيـدة علـى مسـتوى العالـم الـذي قـام خـال النصـف األخيـر  �
مـن القـرن العشـرين بإدخـال التقنيـات الفوتومتريـة لدراسـة الهـال الجديـد ومـدى تغّيرهـا 
بتغّيـر الخصائـص البصريـة للكتـل الهوائيـة فـي بعـض المواقـع الجغرافيـة المختلفـة، حيث 
تركـزت هـذه األبحـاث المتخصصـة فـي تحديـد قيـاس لمعان شـفق المسـاء ومقارنته بسـطوع 
الهـال عنـد أطـوار وأعمـار وإحداثيـات فلكية مختلفة، وذلك من خال حـزم طيفية تقع في 
نطاق حساسـية العين البشـرية، فكما ذكرنا آنفًا قد تسـهل أو تصعب، أو ربما تسـتحيل، رؤية 
الهـال الجديـد طبقـًا للفـارق بيـن سـطوعه ولمعـان الشـفق بعـد غـروب الشـمس، وبنـاًء علـى 
نتائـج هـذه األبحـاث تـم تحديـد معاييـر فوتومتريـة إلمكانيـة رؤيـة الهـال الجديـد وإرجـاع 
بعـض المعاييـر السـابقة التـي توصـل إليهـا األقدمـون مـن العـرب والمسـلمين لهـذه المعاييـر 

الحديثـة.
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تتبع اكتمال البدر بواسطة المنظار الشمسي بحلوان
ولقـد تـم ربـط رؤيـة الهـال ببعـض الحقائـق الفلكيـة الثابتة، مثل ظواهر الكسـوف الشمسـي 
والخسـوف القمـري واسـتخدمت هـذه الظواهـر كضوابـط لبدايـات ومنتصـف األشـهر الهجرية، 
فالكسـوف الشمسـي يحـدث عندمـا يكـون القمر فـي مركز المحـاق عند بداية الشـهر القمري، 
وتكـون الشـمس والقمـر واألرض فـي وضـع االقتـران التـام، أي إن مراكز األجـرام الثاثة تكون 
علـى اسـتقامة واحـدة، بـل إن الكسـوفات الشمسـية هـي الفرصـة الوحيـدة التـي تتيـح رؤيـة 
المحـاق وهـو يعبـر قـرص الشـمس وتظلـم السـماء وتعـود الطيـور إلـى أوكارهـا عندمـا يحجـب 
المحـاق قـرص الشـمس كليـًة فـى حالـة الكسـوف الكلـى. فكمـا أن والدة الهـال الجديـد تأتـى 
مباشـرة بعـد حـدوث االقتـران، فـإن حـدوث الكسـوف الشمسـي، الـذي هـو بمنزلة اقتـران تام 
يبّشـر بقـرب والدة الهـال الجديـد، ويمكـن القـول إنـه ال رؤيـة للهـال الجديـد قبـل حـدوث 

االقتـران أو قبـل حـدوث الكسـوف الشمسـي. 

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

ومـن الناحيـة األخـرى يحـدث الخسـوف القمـري عندمـا يكون القمر بـدرَا في منتصف الشـهر 
الهجـري، وهـذا يعنـى أن توقيـت الخسـوف القمـري يتوافـق عـادة مـع منتصـف الشـهر الهجـري 
إذا كانـت البدايـة لهـذا الشـهر قـد تـم تحديدهـا بالدقـة الكافيـة التـي ترتكـز إلـى األسـس 
العلميـة، وفـى هـذا الصـدد تـم إجـراء بعـض األرصـاد باسـتخدام المنظـار الشمسـي بحلـوان 
لمتابعـة اكتمـال القمـر بـدرَا فـى منتصـف الشـهر القمـري ومقارنـة النتائـج العمليـة بنتائـج 

الحسـابات الفلكيـة لتحديـد وقـت اكتمـال البـدر.
الكسـوف  ظواهـر  مثـل  الثابتـة  الفلكيـة  الحقائـق  ببعـض  الهـال  رؤيـة  إثبـات  لربـط  وكان 

الشمسـي. 

الخسوف القمري
عامة على منتصف الشهر القمري حيث تكتمل استدارة البدر
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ــــ في تتبع هذه الظواهر ورصدها في التواريخ واألوقات التي  �لقـد كان لنجـاح المعهـدـ 
، أشـاع  ـــ مردوٌد إيجابيٌّ تحددهـا الحسـابات الفلكيـة وإعـام الجمهـور ورجال الشـرع عن ذلـكـ 
الثقـة بالحسـاب الفلكـي واألرصـاد العلميـة، حيـث اعتبـرت الرؤيـة التي ال تتفق مع الحسـاب 
الفلكـي الموثـوق بـه بمنزلـة الرؤيـة المـردودة التـي تتملـك منهـا التهـم، هـذا بجانـب التعاون 
الوثيق بين المعهد ودار اإلفتاء المصرية، الذي أدى أيضًا إلى تطوير لجان اسـتطاع الهال، 
بحيـث تشـتمل علـى متخصصيـن، لهم درايـة باألرصاد الفلكيـة، وكذلك اختيـار مواقع لرصد 
الهـال الجديـد صالحـة لهـذا الغـرض مـن ناحيـة توّفـر صفـاء الجـو بهـا، وُبعدهـا عـن مصـادر 
التلوث البيئي والجوي، ولقد داوم المعهد منذ إنشـائه على إرسـال تقارير شـهرية عن ظروف 
رؤيـة الهـال الجديـد إلـى دار اإلفتاء المصرية، والمشـاركة فى تحّري رؤية الهال باسـتخدام 
المناظيـر الثابتـة والمحمولـة مـن مواقـع عدة مختارة لهذا الغرض، وإرسـال تقارير الرؤية إلى 
فضيلـة المفتـي التخـاذ القـرار الشـرعي المناسـب نحـو بدايـة الشـهر الهجري الجديـد، وذلك 

بالتنسـيق مـع دور القضـاء الشـرعي في العالـم العربي.

ــــــ 1998م، والـذي  وجـاء الدليـل الفلكـي للمعهـد، الـذي بـدأ إصـداره فـى عـام 1419هـــ  �
هـو بمنزلـة تطويـر تـم إجـراؤه لنشـرة الحسـاب الفلكـي التـي جـرى إصدارهـا ابتـداًء مـن عـام 
ـــــ 1984م ، بمنزلـة تتويـج لمجهودات المعهد في هـذا المجال، حيث يتضمن الدليل  1405هـــ 
بيانـات تفصيليـة عـن ظـروف رؤيـة  الهـال الجديـد فـي 38 بلـدًا عربيـًا وإسـاميًا، باإلضافـة 
إلـى بعـض العواصـم الغربيـة، وبيانـات عـن أوجه القمر فـي مدينة القاهرة مـع خرائط توضح 
موقع وشـكل الهال على صفحة السـماء بالنسـبة إلى قرص الشـمس وبعض الكواكب والنجوم 
الامعـة القريبـة منـه، كمـا يتضمـن الدليـل الفلكي خرائط وبيانات عن الكسـوفات الشمسـية 
والخسـوفات القمريـة، ونبـذة عـن التقاويـم المختلفـة وشـرًحا للفصـول األربعـة، مـع جـدول 
يوضـح بداياتهـا وأطوالهـا ومواقيـت الصـاة فـى مدينـة القاهـرة، وكذلـك الظواهـر الفلكيـة 
الطارئـة واتجاهـات القبلـة فـى العالـم، محسـوبة بالطرق الفلكيـة الحديثـة وخريطة توضح 

االتجاهات. هـذه 

وتجـدر اإلشـارة إلـى أنـه حتـى اآلن ال تـزال رؤيـة الهـال الجديـد وهـو فـي المهـد مـن  �
األرصـاد الفلكيـة الصعبـة التـي تسـتعصي علـى الراصديـن فـي جميـع أنحـاء العالـم، وقـد 
ق  يتطلـب األمـر اسـتخدام الوسـائل الفضائيـة التـي سـوف تسـاعد علـى تجّنـب التأثيـر المعـوِّ
لجـو األرض علـى رؤيـة الهـال الجديـد عنـد مسـافات قوسـية صغيـرة بالنسـبة إلـى قـرص 
الشـمس، وهـذا مـا أثبتتـه األبحـاث الحديثـة التـي أفـادت بـأن الهـال الجديـد تمكـن رؤيتـه 
بواسـطة األقمـار الصناعيـة علـى بعـد درجتيـن قوسـيتين من قرص الشـمس، فـي حين تصل 
هـذه الزاويـة إلـى 7,5 درجـات تقريبـًا إلمكانيـة الرؤيـة علـى سـطح األرض، وهـذا مـا يجعـل 
رؤيـة الهـال صعبـة فـي معظـم األحـوال، وال تتحقـق الرؤيـة إال بعـد فـوات يـوم أو يوميـن 
األقـل مـن لحظـة الميـاد، وبذلـك تكـون بدايـة الشـهر الهجـري فـي الغالـب مشـوبًة  علـى 
بعـدم الدقـة، ولقـد تبّنـت دار اإلفتـاء المصريـة مؤّخـرًا مشـروًعا، تقـدم بـه بعـض الفلكييـن 
لرصـد الهـال الجديـد باسـتخدام األقمـار الصناعيـة، ويشـارك المعهـد فـي اللجـان العلميـة 

والشـرعية المخّولـة إلطـاق هـذا المشـروع إلـى حيـز التنفيـذ.



التقاويم
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نبـذة عن التقاويم

سـخر اهلل األرض والسـماء لخدمـة اإلنسـان، فزخـرت السـماء باألجـرام السـماوية التـي يمكن 
دراسـة الوقـت مـن خـال حركتهـا وذلـك لثبـات واسـتقرار حركتهـا مثـل النجـوم )الشـمس( 
والكواكـب واألقمـار، ومـن خـال متابعـة ورصـد حركـة هـذه األجـرام وحسـابها اتخذ اإلنسـان 
منذ القدم هذه الحسـابات لتحديد التقويم )تقويم هي الترجمة العربية للكلمة الاتينية 
calendar أي أول يـوم مـن الشـهر(. ولقـد اتخـذت شـعوب كثيـرة تقاويم خاصة بهـا ومن أمثلة 

هـذه التقاويم :-
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

وهـذه التقاويـم، وإن اختلفـت فـي خصائصهـا الدقيقـة بعضها عـن بعض، فإنه يمكـن إجمالها 
عمومًا في نوعين رئيسين، أحدهما شمسي؛ أساسه دوران األرض حول الشمس، واآلخر قمري؛ 
أساسـه دوران القمـر حـول األرض، وثالـث مختلـط يجمـع بيـن التقويميـن الشمسـي والقمـري، 
وسـوف نشـرح بشـيء مـن التفصيـل مامح النـوع األول، ممثًا فـي تقويمين، أحدهمـا التقويم 
القبطـي، باعتبـاره التقويـم الرسـمي لطائفـة األقبـاط األرثوذكـس المعتمـد حتـى اليوم في 
عباداتهـم ومناسـباتهم الدينيـة، وكذلـك السـتخدام فاحـي مصـر لـه فـي الزراعـة، والثانـي 
هـو التقويـم الميـادي )الجريجـوري(، نظـًرا إلـى شـيوعه فـي الحيـاة المدنيـة واالقتصاديـة 

فـي معظـم دول العالم.
أمـا النـوع الثانـي مـن أنـواع التقاويـم فهـو قمـري، وسـنوضحه ممثـا فـي التقويم الهجـري، لما 

لـه مـن أهميـة خاصـة فـي حياة المسـلمين بالنسـبة إلـى عباداتهـم ومناسـباتهم الدينية.
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التقويم القبطي

كان لقـب األقبـاط )أو القبـط( فـي األصـل ُيطَلـق علـى سـكان مصـر بوجـه عـام، منـذ العصـور 
الفرعونيـة، وقـد ُعرفـوا بهـذا االسـم نسـبة إلـى مدينـة جيـط )جبيتيـو( عاصمـة مقاطعـة 
نتـروى بصعيـد مصـر، والمعروفـة حاليـًا باسـم قفـط، وعندمـا فتـح العـرب المسـلمون مصـر 
عـرف سـكانها بالقبـط، تجاوبـًا مـع اللقـب الشـائع لمصـر آنـذاك. ولمـا كان المصريـون حينئـذ 
يعتنقـون الديانـة المسـيحية فقـد أصبـح لقـب القبـط خاصـًا بمـن يعتنـق المسـيحية مـن 
المصرييـن دون غيرهـم، وقـد احتفـظ األقبـاط بالنظـام الفرعونـي للتقويـم المصـري علـى 
أسـاس السـنة الشمسـية ذات األشـهر االثنـي عشـر، كل منهـا ثاثـون يومـًا، يلحـق بهـا أيـام 
النسـيء؛ وعددهـا خمسـة أيـام فـي السـنين البسـيطة، وسـتة أيـام فـي السـنين الكبيسـة، 
ـمت السـنون القبطية إلى وحدات، كل منها 28سـنة، وتعتبر  ولتحديد السـنين الكبيسـة، ُقسِّ
السـنوات التـي يكـون أرقـام اآلحـاد والعشـرات فيهـا )3، 7، 11، 15، 19، 23، 27( فـي كل وحـدة 
سـنوات كبيسـة مقـدار النسـيء فـي كل منهـا 6أيـام، ومـا عداهـا تعتبـر سـنوات بسـيطة مـدة 
النسـيء فـي كل منهـا خمسـة أيـام. هـذا، ولـم يأخـذ التقويـم القبطـي بتصحيـح التقويـم 
الجريجـورى للتقويـم الميـادي )كمـا سـيأتي ذكـره الحقـًا(، مـا جعـل ميـاد المسـيح يوافـق 
7 ينايـر فـي التقويـم القبطـي )25 ديسـمبر فـي التقويـم الجريجـوري( كمـا احتفـظ التقويـم 
القبطـي باسـماء الشـهور القديمـة التـي عـرف بهـا التقويـم الفرعونـي منـذ األسـرة الخامسـة 

والعشـرين فـي عهـد االحتـال الفارسـي لمصـر، وهـذه األشـهر هـي:

)10( بؤونة )7( برمهات� )4( كيهك� )1( توت� � �
)11( أبيب )8( برمودة� )5( طوبة� )2( بابة� � �
)12( مسرى )9( بشنس� )6( أمشير� )3( هاتور� � �

هـذا، ويعتبـر التقويـم القبطـي التقويـم الدينـي الرسـمي لطائفـة األقبـاط فـي مصـر حتـى 
اليـوم،  والجديـر بالذكـر أنـه اعُتبر تاريخ والية اإلمبراطـور الروماني دقلديانوس حكم مصر 
بدايـة للتقويـم القبطـي، وذلـك تخليـًدا لشـهداء األقبـاط، الـذي نـّكل بهـم ذلـك اإلمبراطـور 
الوثنـي لتمّسـكهم بعقيدتهـم المسـيحية، ورفضهـم تأليهـه وعبادتـه، وتخليـًدا لهـذا العهـد 
بتقويـم  القبطـي  تقويمهـم  وعرفـوا  الشـهداء”  ”عصـر  عليـه  أطلقـوا  فقـد  الرهيـب  الدمـوي 
الشـهداء، وقـد تحـددت بدايـة التقويـم القبطـي علـى هـذا األسـاس بيـوم  29 أغسـطس مـن 
عـام 284مياديـة ويقابـل أول تـوت مـن ذلـك التقويـم، وبعـد تصحيحـات عـدة فـي التقويـم 
الميـادي فـي منتصـف القـرن السـادس عشـر صـار 11 سـبتمبر يقابـل بداية السـنة القبطية.

d 
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التقويم الميالدي  الجريجوري 

يعتبـر هـذا التقويـم فـي الحقيقـة تعديـًا للتقويـم اليوليانـي بقصد إصاح الخطـأ الذي به، 
فالسـنة اليوليانيـة 365,25 يومـًا فـي حيـن أن السـنة الشمسـية تبلـغ 365,2422 يومـًا. فاألولى 
تزيـد علـى الثانيـة بمقـدار 0,0078 مـن اليوم أي بنحو 11 دقيقة و 14 ثانية، وبتوالي السـنين 
يـزداد هـذا الفـرق فـا يتفـق مبـدأ السـنة المدنية مع مبدأ السـنة الشمسـية وتصبـح مواعيد 
الفصـول فـي السـنة المدنيـة علـى غيـر حقيقتهـا. فـي سـنة 1582م الحـظ البابـا جريجـوري 
الثالـث عشـر بابـا الفاتيـكان أن االعتـدال الربيعـي الحقيقـي وقـع فـي يوم 11 مـارس وليس 21 
مـارس حسـب النتيجـة اليوليانيـة أي أن هنـاك خطـأ بلـغ عشـرة أيـام فـي الفترة مابين سـنتي 
325م ، 1582م، ولهـذا اسـتدعى البابـا جريجـورى الثالـث عشـرالراهب كريسـتوفر وعهـد إليـه 

مهمـة تصحيـح هـذا الخطـأ، قام الراهب كريسـتوفر بإجـراء التعديليـن اآلتيين:
وفـق الخطـأ بيـن السـنتين اليوليانيـة والشمسـية فوجـده يبلـغ نحـو ثاثـة أيام كل 400 سـنة 
)400×0,0078( = 3,12 واأليـام الثاثـة هـي زيادة السـنين اليوليانية على السـنين الشمسـية 
فـي هـذه الفتـرة، ولهـذا قرركريسـتوفر أن يسـتقطع ثاثـة أيـام كل 400 سـنة وذلـك باعتبـار 

السـنين المئويـة بسـيطة إال مـا كان منهـا قابـًا للقسـمة علـى 400 فتكـون كبيسـة.
 

لتصحيـح موقـع االعتـدال الربيعـي فـي النتيجـة وجعلـه يـوم 21 مـارس بـداًل مـن11  �
مـارس قـرر كريسـتوفر أن يسـتقطع عشـرة أيـام مـن سـنة 1582م حيـث أزاح األيـام بمقـدار10 
أيـام إلـى األمـام واعتبـر يـوم الجمعـة 5 أكتوبـر سـنة 1582م يوليانيـة هـو الجمعـه 15 أكتوبـر 
سـنة 1582م جريجوريـة، وابتـداء العمـل بالتقويـم الجريجـوري مـن هـذا التاريـخ وكان اليـوم 

التالـي لعيـد القديـس فرنسـيس.
 

وبـادرت بعـض الـدول فقلـدت رومـا فـي اسـتعماله ابتـداء مـن سـنة 1582م مثـل فرنسـا  �
وأسـبانيا والبرتغـال، بينمـا أحجمـت دول أخـرى عن اتباعه في أول األمـر، ولكنها طبقته فيما 
بعد، ففي إنجلترا بدأ اسـتعماله في سـنة 1752م، وفي اليابان سـنة 1872م، وفي الصين سـنة 
1912م، وفـي روسـيا سـنة 1917م، وفـي اليونـان ورومانيـا سـنة 1932م، أمـا فـي مصـر فقـد طبق 
فـي عهـد الخديـوي اسـماعيل، وفـي عصرنـا الحالـي أصبـح التقويـم الجريجـوري هـو التقويـم 
الشمسـي الشـائع فـي معظـم دول العالـم سـواء في حسـاب مواقيتـه أو االسـماء اإلفرنجية التي 
عرفـت بهـا أشـهره، ولكـن بعـض الكنائـس الشـرقية مازالـت تسـتخدم التقويـم اليوليانـي فـي 
حسـاب تواريـخ أعيادهـا رغبـة منهـا فـي االحتفـاظ بالقديـم واحترامـًا لمـا اتبعـه السـلف مـن 
رجـال الديـن، ويسـمى التقويـم الجريجـوري بالطـراز الحديـث والتقويـم اليوليانـي بالطـراز 
القديـم أو العتيـق، والسـنة فـي التقويـم الجريجـورى12 شـهرًا، واسـماء األشـهر فـي التقويـم 

الجريجـورى رومانيـة وهـذه األشـهر ومـا يقابلهـا باللغـة السـريانية هـي :-

)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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وطـول األشـهر الفرديـة مـن الشـهر األول وحتـى الشـهر السـابع، وكذلـك األشـهر الزوجيـة مـن 
الشـهر الثامن وحتى الثاني عشـر 31 يومًا، أما الشـهر الثاني ) فبراير ( فهو 28 يومًا )في السـنة 
البسـيطة ( أو 29 يومًا ) في السـنة  الكبيسـة (. وجدير بالذكر أن التقويم الجريجوري حتى 
علـى هـذا األسـاس لـم يسـتوف الدقـة الفلكيـة الكاملـة ألنـه جعـل السـنين الكبيسـة فـي كل 
400 سـنة 97 سـنة فيكـون متوسـط طـول السـنة الجريجوريـة  يومـًا أي 365,2425 يومـًا. وهـذا 
يسـاوي 365 يومـًا ،5 سـاعات ، 49 دقيقـة ، 12 ثانيـة، فالسـنة الجريجوريـة تزيـد علـى السـنة 

الشمسـية بمقـدار 26 ثانية أي 
365,2425 – 365,2422 = 0,0003  مـن اليـوم ويتكـون مـن هـذا الفـرق يـوم كامـل فـي نحـو3300 
سـنة وينبغـي عاجـه بإنقـاص يـوم كامـل مـن هـذه الفتـرة أو إجـراء تعديـل يفي بهـذا الغرض 

فـي المسـتقبل، وأفضـل طريقـة لتحقيـق ذلـك هـو أن تجعل سـنة 4000 بسـيطة.

التقويم الهجري
كان العـرب قبـل اإلسـام يسـتخدمون تقاويـم مختلفـة ترتبـط بأحـداث مهمـة، فقـد  �
كانـوا يؤرخـون الحـوادث بالنسـبة إلـى العـام الـذي بنيت فيـه الكعبـة )1855 ق.م( ولما أصبح 
هـذا التاريـخ موغـًا فـي القـدم أخـذوا يؤّرخـون بحـادث انهيـار سـد مـأرب باليمـن )120 ق.م( 
ثـم أخـذوا يؤرخـون الحـوادث بعـام الفيـل )571م(، وقبل ظهور اإلسـام بفتـرة قصيرة أخذوا 
يؤرخـون بعـام تجديـد الكعبـة )605 م(، والماحـظ هنـا أن جميـع تلك التقاويـم كانت مبنية 
على حركة القمر الشـهرية. وقد اشـتهر قوم من بني كنانة في مسـألة نسـيء أو كبس الشهور، 
لكـي تتوافـق السـنة القمريـة مـع السـنة الشمسـية، ليكفلـوا التوافـق بيـن الشـهور والفصـول، 
لتكـون مواسـمهم فـي الفصـول المناسـبة إلقامتهـا، أمـا اسـماء األشـهر العربيـة المتداولـة فـي 
عصرنـا هـذا فهـي نفـس االسـماء التـي كان يسـتعملها العـرب فـي العصـر الجاهلـي،  فـد سـّمى 
 )( العـرب الشـهور بالتسـمية الحاليـة فـي عهـد كاب بـن مـرة، الجـد الخامس لنبينـا محمد
حوالـي سـنة 412 مياديـة، ومنـذ فجـر اإلسـام، وبعـد هجـرة الرسـول )( مـن مكـة إلـى 
المدينـة بـدأ المسـلمون األوائـل يؤّرخـون حوادثهـم بشـكل آخـر. فقـد سـّموا السـنة األولـى 
للهجرة سـنة اإلذن؛ أي اإلذن بالهجرة، والسـنة الثانية للهجرة سـنة األمر، أي األمر بالقتال، 
والسـنة الثالثـة التمحيـص، والسـنة الرابعـة الترفئـة، والسـنة الخامسـة الزلـزال، والسـنة 
والسـنة  الثامنةاالسـتواء،  والسـنة  االسـتقاب،  السـابعة  والسـنة  االسـتئناس،  السادسـة 
 ...)( التاسـعة البـراءة، والسـنة العاشـرة الـوداع، أي سـنة حجـة الـوداع األخيـرة للرسـول
وفـي حجـة الـوداع نزلـت علـى رسـول اهلل )( اآليتـان الكريمتـان التاليتـان، وقـد تحدد فيها 

نظـام التقويـم وتحريـم النسـيء.
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

ــواْ  َُواِط ُٔ ــا ّلِ ــُهۥ َعٗم ــا َوُيَحّرُِمونَ ــُهۥ َعٗم ــُرواْ ُيِلُّونَ ــَن َكَف ِي ــهِ ٱلَّ ِ ــلُّ ب ــرِۖ يَُض ــاَدةٞ ِف ٱۡلُكۡف زَِي
ــۡوَم  ــِدي ٱۡلَق ُ َل َيۡه ــۡمۗ َوٱللَّ ۡعَمٰلِِه

َ
ــۡم ُســوُٓء أ ِــَن لَُه ۚ ُزّي ُ ــا َحــرََّم ٱللَّ ــواْ َم ُ َفُيِحلُّ ــا َحــرََّم ٱللَّ ةَ َم ِعــدَّ

ــَن )٣٧({ ٱۡلَكٰفِرِي
)سورة�التوبة�ــــ�اآليتان:��36و37(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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وبنـزول هاتيـن اآليتيـن فقـد تم تحريم موضوع الكبس والنسـيء في السـنة القمرية، واعتبرت 
السـنة منـذ ذلـك الوقـت اثنـي عشـر شـهًرا، كمـا اتخـذ شـهر محـرم الحرام ليكـون بداية السـنة 
القمريـة، وفـي السـنة السـابعة عشـرة للهجـرة كتـب الخليفـة الثانـي عمـر بـن الخطـاب )رضـي 
اهلل عنـه( إلـى أبـي موسـى األشـعري )رضـي اهلل عنه( عاملـه على البصرة، وذكر في كتابه شـهر 
شـعبان، فـرّد أبـو موسـى األشـعري بأنـه يأتينـا مـن أميـر المؤمنيـن كتـب ليـس فيهـا تاريـخ، وقـد 
قرأنـا كتاًبـا محلـه شـعبان، فمـا نـدري أهـو شـعبان الـذي نحـن فيـه أم الماضـي؟ فجمـع الخليفـة 
وجـوه الصحابـة وأخبرهـم باألمـر وأوضـح لهـم لـزوم وضع تاريخ يـؤرخ به المسـلمون، وكان ذلك 
فـي يـوم األربعـاء 20 جمـادى اآلخـرة سـنة 17 هجريـة، الموافـق 8 يوليـو سـنة 638 مياديـة، 
فأخـذوا فـي البحـث عـن واقعـة تكـون مبـدأ  للتأريـخ المقتـرح فلـم يختـاروا مولـد الرسـول وال 
بعثتـه لعـدم تأكدهـم مـن وقـت حصولهمـا، وال وقـت وفاتـه؛ ألنـه حـدث محـزن وذكـره مكـدر، 
وإنمـا اختـاروا وقـت الهجـرة؛ وكان مـن بيـن الفريـق الـذي اقتـرح ذلـك عمـر وعثمـان وعلـي؛ وقد 
قـال عمـر بـن الخطـاب )رضـي اهلل عنـه( عـن الهجـرة إنهـا فّرقـت بيـن الحـق والباطـل، فأّرخـوا 
بهـا، كمـا أن حـادث الهجـرة واضـح وحديـث وخـاٍل مـن أي تعقيد، ثـم بحثوا موضوع الشـهر الذي 
تبـدأ بـه السـنة واتخـذوا شـهر محـرم بدايـة للسـنة الهجريـة، مـع أن الهجـرة النبوية الشـريفة 
وقعـت فـي شـهر ربيـع األول، وذلـك ألن شـهر محـرم كان بـدء السـنة عنـد العـرب قبـل اإلسـام، 
وألنـه أول شـهر يأتـي بعـد منصـرف النـاس مـن حجهـم، الـذي هـو ختـام مواسـم أسـواقهم، وقـد 

اختلـف المؤرخـون فـي معرفـة بدايـة أول سـنة مـن الهجـرة بالتاريـخ الميـادي؛
فبعضهـم يّدعـي بوقوعـه يـوم الخميـس الموافـق 15 يوليـو عـام 622 مياديـة، والبعض ينسـبه 
إلـى يـوم الجمعـة الموافـق 16 يوليـو عـام 622 مياديـة، وكل فريـق مـن هـؤالء المؤرخيـن لـه مـا 

يؤيده.
أمـا نظـام التقويـم الهجـري فيعتمـد علـى الشـهر القمـري، الـذي يتمثل فـي المـدة الزمنية التي 
يسـتغرقها القمـر فـي دورة كاملـة حـول األرض، حيـث تقـاس هـذه المـدة عـادة مـن محـاق إلـى 
محـاق تـال، أو مـن اسـتقبال إلـى اسـتقبال بعـده، وإن هـذه المـدة ال تكـون ثابتـة، نظـًرا إلـى 
االختـاف المركـزي الـذي يعانـي منـه القمـر في مـداره حول الشـمس. فاالضطـراب الحاصل في 
كل مـن مـداري القمـر واألرض يـؤدي فـي بعـض األحـوال إلـى اختـاف فـي طـول الشـهر الفعلـي 
للقمـر عـن طولـه المتوسـط، ويصـل هـذا المقـدار إلـى +13 سـاعة، أمـا فـي مـا يخـص متوسـط 
طـول الشـهر القمـري الـذي اصطلـح عليـه علماء الفلك في حسـاب التقويم فهو يبلـغ 29,530589 
يوًمـا شمسـًيا )أي 29 يومـا و12 سـاعة و44 دقيقـة و2,9 ثانيـة(، وبهـذا فـإن متوسـط طـول الشـهر 
القمـري يعطـي سـنة قمريـة طولهـا  يومًا، ما يوحي بدورة ثاثينيـة؛ ولذا أوجد علماء التقويم 
اإلسـامي 11سـنة كبيسـة فـي كل دورة ثاثيـن سـنة، يضـاف إلـى كل منهـا يـوم مـن هـذه األيـام 
الزائـدة، لتصبـح 355 يومـًا بـداًل مـن 354 يومـًا واتفقـوا علـى ضـم هـذه الزيـادة في نهاية السـنة 
علـى شـهر ذي الحجـة، ليصبـح عـدد أيامـه 30 بـداًل مـن 29، فتمـت بهـذا تغطيـة هـذه الفـروق 
الحسـابية، كمـا جعلـوا 19 سـنة بسـيطة فـي كل دورة ثاثيـن سـنة، قـوام كل منهـا 354 يومـًا، 
والسـنون الكبيسـة فى كل 30 سـنة أرقامها هي : )2، 5، 7، 10، 13، 15، 18، 21، 24، 26، 29(، أما 
السـنون البسـيطة فـي كل 30 سـنة أرقامهـا هـي: )1، 3، 4، 6، 8، 9، 11، 12، 14، 16، 17، 19، 20، 
22، 23، 25، 27، 28،30(، وعلـى ذلـك فقـد اتفـق علـى اعتبـار قـوام كل شـهر تسلسـله زوجـي 29 
يوًمـا، وقـوام كل شـهر تسلسـله فـردي 30 يوًمـا، وبهـذا يبلـغ مجمـوع عـدد أيـام السـنة الهجريـة 
المدنيـة 354 يومـًا شمسـيًا فـي السـنة البسـيطة، أمـا فـي السـنة الكبيسـة التـي تبلـغ 355 يومـًا 
فيضـاف اليـوم الزيـادة إلـى شـهر ذي الحجـة، ليصبـح عـدد أيامـه 30 بـداًل من 29 يومًا، واألشـهر 

هي: الهجريـة 
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)10( شوال � )7( رجب� )4( ربيع اآلخر� � )1( المحرم�
)11( ذو القعدة � )8( شعبان� )5( جمادى األولى� � )2( صفر�
)12( ذو الحجة � )9( رمضان� )6( جمادى اآلخر� � )3( ربيع األول�

وعلينـا أال ننسـى إيجابيـات التقويـم الهجـري عـن التقاويـم األخـرى، وذلـك إنـه إذا  �
أخطأنـا فـي أي شـهر هجـري فإنـه يصحـح نفسـه فـي الشـهر التالـي، فضـًا على أن طول الشـهر 
الهجـري ) القمـري ( 29 يومـًا وثاثيـن يومـًا فقـط وليـس مثـل التقويـم الميـادي )الشمسـي ( 
الـذي يأخـذ المـدد 28 و 29 و30 و 31 يومـًا. كمـا أن هنـاك فائـدة جليلـة مـن اسـتخدام التقويم 
القمـري، حيـث تميـل النفـس  البشـرية إلـى التغييـر لكسـر حاجـز الملـل ويتمثـل ذلـك فـي 
عـدم ثبـوت مواعيـد األعيـاد والمواسـم الدينية والعبـادات الهامة على مدار السـنة الهجرية 
بالنسـبة للسـنة الشمسـية، ولذلـك ال يكـون الصـوم والحـج مرتبًطا بمناخ معين في كل سـنة 

بينمـا ال يحـدث هـذا فـي التقويـم الشمسـي . 
وفيما يلي قاعدة لتحويل السنة الهجرية إلى ميادية ) جريجورية ( والعكس :-

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

والجديـر بالذكـر أن هنـاك بحثـًا للسـيد األسـتاذ الدكتـور/ محمـد غريـب )ُمِعـّد هـذا  �
عنـوان: تحـت  وآخريـن  مخلـوف  جـودة  محمـد  واألسـتاذ  الدليـل( 

“Investigation the Arithmetical or Tabular Islamic Calendar”
تم نشره في: 

NRIAG Journal of Astronomy and Geophysics (2018) 7, 20–21 
يوضـح هـذا البحـث أن السـنين الكبيسـة فـى كل 30 سـنة أرقامهـا هـي  :- ) 2 ، 5 ، 7 ، 10، 13، 

15، 18، 21، 23 ، 26، 29 (. أمـا السـنين البسـيطة فـي كل 30 سـنة أرقامهـا هـي :ـ  
) 1 ، 3  ، 4 ، 6 ، 8 ، 9 ،11 ، 12 ، 14 ، 16 ، 17 ، 19 ، 20 ، 22 ، 24 ، 25 ، 27 ، 28 ،30 (. وهـذه 
األرقـام تحقـق نمـط بصـري )patterns( وهـو تتابـع مـن أعـداد أو رمـوز أو أشـكال وفقـًا لنظام 

معيـن أو قاعـدة معينـة كما بالشـكل:

وياحـظ أن السـنوات اإلحـدى عشـرة الكبيسـة فـي هـذا النمـط البصـري تقـع عنـد رؤوس 
المثلثـات، أمـا التـي عنـد قواعدهـا فهـي لسـنوات بسـيطة، فـي حيـن إن األنمـاط المشـهورة 
لتوزيع السـنوات الكبيسـة )11 سـنة(، والبسـيطة )19 سـنة( في الدورة الثاثينية القمرية، 
والتـي تتبـع الطريقـة المجدوليـة تختلـف فـي أرقـام السـنوات الكبيسـة والبسـيطة، ويرجـع 
سـبب االختـاف بيـن هـذه األنمـاط الـى عـدم التوصـل إلـى القاعـدة التـي تأّسسـت عليهـا 

عدديـة مجـدول.
ونذكر في ما يلي سبب التسمية لكل من األشهرالهجرية:

محـّرم )محـّرم الحـّرام(: وهـو أول شـهور السـنة الهجريـة ومـن األشـهر الحـرم، ُسـمي المحـّرم؛ 
ألن العـرب كان يحّرمـون القتـال فيـه.

صـــفر: ُسـمي صفـًرا؛ ألن ديـار العـرب كانـت تصفـر، أي تخلـــو مــن أهلهـا للحــــرب، وقيـــل ألن 
العــرب كانـوا يغـزون فيـه القبائـل، فيتركـون مـن لقـوا صفـر المتـاع.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1
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ربيع األول: ُسمي بذلك؛ ألن تسميته جاءت في الربيع، فلزمه ذلك االسم.
ربيـع الثانـي: سـمي بذلـك؛ ألن العـرب كانـوا يرتبعـون فيـه، أي لرعيهـم فيـه العشـب فُسـمي 

ربيعـًا، ويقـال ُسـمي ربيًعـا، ألنـه جـاء فـي الربيـع فلزمـه هـذا االسـم.
جمادى األولى: ُسمي جمادى لوقوعه في الشتاء، وقت التسمية حيث يجمد الماء.
جمادى اآلخرة: سمي بذلك؛ ألن تسميته جاءت في الشتاء أيًضا، فلزمه ذلك االسم.

رجــــب: وهـو مـن األشـهر الحـرم، وكانـو يعّظمونـه بتـرك القتـال فيـه، فيقـال رجب الشـيء أي 
هابــه وعظمـه، وُسـمي رجبـًا لترجيبهـم الّرمـاح مـن األسـنة، ألنهـا تنـزع منها، فـا يقاتلون.

شعبــان: ألنـه شـعب بيـن رجـب ورمضـان، وقيل: لتشـعب القبائل فيه للغـارات بعد قعــــــودهم 
عنهـا فــي رجـب، وقيل: لتشـّعب القبائـل فيه طلًبـا للماء.

ـوم عنـد المسـلمين، ُسـّمي بذلـك ألن تسـميته جـاءت عنـد اشـتداد  رمضـان: وهـو شـهر الصَّ
الحـر، ويقـال رمضـت الحجـارة إذا سـخنت بتأثيـر الشـمس.
شوال: لشوالن النوق فيه بأذنابها؛ أي ترفعها طلبًا للتلقيح.

ذو القعدة: وهو من األشهر الحرم، ُسمي بذلك لقعودهم فيه عن القتال والترحال.
ذو الحجـة: وفيـه موسـما الحـج وعيـد األضحـى، ومـن األشـهر الحـرم، ُسـمي بذلـك ألن العـرب 

تذهـب للحـج فـي هذا الشـهر.
ولقد فّضل اهلل تعالى بعض األشهر على بعض:

فشـهر المحـرم هـو بدايـة العـام الهجـري ونهاية أشـهر الحج وأول األشـهر الحرم، يسـتحب فيه 
الصيـام واالكثـار مـن أعمـال الخيـر، كمـا يسـتحب فيـه صيـام التاسـع والعاشـر )عاشـوراء(... 
فعـن أبـي هريـرة )رضـي اهلل عنـه( قـال: قـال رسـول اهلل )(: “أفضـل الصيـام بعـد رمضـان 
شـهر اهلل المحـرم وأفضـل الصـاة بعـد الفريضـة صـاة الليـل”... وعـن أبـي قتـادة )رضي اهلل 
عنـه( أن رسـول اهلل )( سـئل عـن صيـام يـوم عاشـوراء فقـال : “يكّفـر السـنة الماضيـة”، 

وقـال إلن بقيـت إلـى قابـل ألصومـن التاسـع”.
 )( والصحيـح أن مولـده الشـريف ،)(أمـا شـهر ربيـع األول فهـو شـهر ولـد فيـه رسـول اهلل
كان يـوم اإلثنيـن 9 ربيـع األول سـنة 53 قبـل الهجـرة، ويوافقـه20 أبريـل سـنة 571 مياديـة، 
ويحتفـل المصريـون بـه يـوم 12 ربيـع األول تبعـًا لمـا جـرت عليـه سـنة الفاطمييـن أثنـاء 
وجودهـم بمصـر... ويسـتحب فيـه صيـام يـوم اإلثنيـن، فعـن أبـي قتـادة )رضـي اهلل عنـه( أن 
رسـول اهلل)( ُسـئل عـن صيـام يـوم االثنيـن، فقـال: “ذلـك يـوم ولـدت فيـه ويـوم بعثـت أو 
أنزل علّي فيه”، ويسـتحب في هذا الشـهر أيضًا العمرة وزيارة رسـول اهلل )(... كما يسـتحب 

فيـه اإلكثـار مـن الصـاة والسـام علـى رسـول اهلل.
قال�تعالى:

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

)سورة�األحزاب�ـــــ�اآلية:56(
وعنـه )( قـال: “مـا مـن أحـد يسـّلم علـيَّ إال رّد اهلل علـيَّ روحـي حتـى أرد عليـه السـام”. 

)رواه أبـو داود بإسـناد حسـن(.
كمـا أن شـهر رجـــب مـن األشـهر الحـرم، وفيـه يتم االحتفـال بحادثة اإلسـراء والمعـراج والتي 

قـال اهلل عنها: 
ۡ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(.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%85_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9
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وهـذه الحادثـة مـن أعظـم مظاهـر تكريـم نبينـا محمـد )(... وفيهـا فرضـت الصـاة علـى 
األمـة مـن اهلل تعالـى مباشـرة.

أما شـهر شـعبان فهو الشـهر السـابق لشـهررمضان، وقد كان رسول اهلل )( يكثرمن الصيام في 
هذا الشـهر، اسـتعداًدا لشـهر رمضان، وكان يقول عنه: “هذا شـهر يغفل الناس عنه بين شـهر 

رجـب وشـهر شـعبان، ترفـع فيـه األعمال إلـى اهلل تعالى، وأحب أن ُيرفع عملـي وأنا صائم”. 
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( .

ولقـد خـص اهلل تعالـى هـذا الشـهر الكريـم بكثيـر مـن الفضائـل، منهـا: )خلـوف فـم الصائـم 
أطيـب عنـد اهلل مـن ريـح المسـك - تسـتغفرالمائكة للصائميـن حتـى يفطـروا- تصّفـد فيـه 
الشـياطين – تفتـح فيـه أبـواب الجنـة وتغلـق أبواب النـار- فيه ليلة القدر خيرمن ألف شـهر، 
مـن حـرم خيرهـا فقـد حـرم الخيـر كلـه – يغفـر للصائميـن فـي آخـر ليلـة مـن رمضـان، وهلل 
عتقـاء مـن النـار فـي كل ليلـة مـن رمضـان(... ومـن األعمـال الصالحـة للمسـلم فـي رمضـان: 
)اإلخـاص فـي العبـادة – الدعـاء – الصـوم – القيـام – الصدقـة – االجتهاد في قراءة 
القـرآن – الجلـوس فـي المسـجد حتـى تطلـع الشـمس – االعتـكاف فـي المسـجد – العمـرة 

فـي رمضـان – تحـّري ليلـة القـدر وقيامهـا - اإلكثـار مـن الذكـر واالسـتغفار(.
أمـا شـهر شـوال فهـو الشـهر التالـي لشـهر رمضـان المعظـم، وهـو مـن األشـهر المباركـة،  �
ألن فيـه عيـد الفطـر المبـارك، الـذي يسـتحب فيـه لبـس ثياب جديـدة واالغتسـال والتطيب 
وزيـارة األقـارب والجيـران وتهنئتهـم وماطفـة األطفـال... وفـي هـذا الشـهر يسـتحب صيـام 
سـتة أيـام، تسـمى السـتة البيـض لقـول رسـول اهلل )(: “مـن صـام رمضـان ثـم أتبعـه بسـت 
مـن شـوال فكأنمـا صـام الدهـر كلـه”... كما يسـتحب فيـه المداومة علـى نوافل وسـنن رمضان.
وشــهر�ذوالقعــدة�هــو�أول�أشــهر�الحــج�األكبــر�ومــن�األشــهر�الحــرم...�ويســتحب�

فــي�هــذا�الشــهر:
ــار�مــن�أعمــال�البــر،�مثــل�التصــدق�والصيــام�–�التهليــل�والتكبيــر�–� )�اإلكث

ــى�الذكــر(. المداومــة�عل
أمــا�شــهر�ذو�الحجــة�فهــو�شــهر�الحــج�–�شــهر�المغفــرة�–�شــهر�القربــات� �
ــن� ــس�م ــن�الخام ــو�الرك ــهر�النحــر...�والحــج�ه ــة�–�ش ــر�والتلبي ــهر�الذك –�ش
أركان�األســام،�والحــج�المبــرور�ليــس�لــه�جــزاء�إال�الجنــة...��واأليــام�العشــر�
األولــى�مــن�هــذا�الشــهر�أيــام�مبــاركات،�أقســم�اهلل�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�اهلل�)(: “مــا�مــن�أيــام�
العمــل�الصالــح�أحــب�إلــى�اهلل�فيهــا�مــن�العشــر�األوائــل�مــن�ذي�الحجــة”.�قالــوا:�
وال�الجهــاد�فــي�ســبيل�اهلل؟�قــال:�“وال�الجهــاد�إال�رجــل�خــرج�بأهلــه�ومالــه�فــي�
ســبيل�اهلل�فلــم�يرجــع”...�وفــي�هــذا�الشــهر�يــوم�الترويــة...�وفيــه�يــوم�عرفــة�
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وصيامــه�لغيــر�الحجــاج�يكّفــر�الســنتين�الماضيــة�والباقيــة.�ومــا�مــن�يــوم�يعتــق�
اهلل�فيــه�مــن�النــار�أكثــر�مــن�يــوم�عرفــة...�وفيــه�يــوم�النحــر�وهــو�مــن�معالــم�
األمــة�اإلســامية...�وفــي�هــذا�الشــهر�أنــزل�اهلل�تعالــى�فــي�هــذا�الشــهر�آخــر�

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

َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
} ٱۡلَۡوَم أ

)سورة�المائدة�ـــــ�اآلية:�3(.
*******
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ميالد األهلة
وبدايات الشهور الهجرية لعام 1443هـ

اسم 
الشهر

وقت وتاريخ 
المياد
)االقتران(

ظروف الرؤية في األقطار اإلسامية
طبقا لمكث الهال بعد غروب الشمس

)يوم تحري الرؤية(

أول الشهر
فلكيَا

طول 
الشهر
باأليام

رم
مح
ال

س ق�
15  50
األحد

2021/8/8م
1442/12/29هـ

تتراوح فترة مكث الهال
بين )6- 24 دقيقة (

يوم الرؤية 
)األحد 2021/8/8م(

في البلدان العربية واإلسامية، 
ماعدا كوااللمبور بماليزيا حيث يغرب 
القمرقبل غروب الشمس بدقيقتين، 

وجاكرتا بأندونيسيا حيث يغرب القمر 
قبل غروب الشمس بسبع دقائق.

اإلثنين
2021/8/930م

فر
ص

س ق�
02  52
الثاثاء 
2021/9/7م
1443/1/30هـ

ال وجود للهال بعد غروب الشمس
يوم الرؤية 

)اإلثنين 2021/9/6م (
في جميع البلدان العربية واإلسامية.

األربعاء
2021/9/829م

ول
األ

ع 
بي
سر ق�

13  05
األربعاء
2021/10/6م
1443/2/29هـ

تتراوح فترة مكث الهال
بين )3- 20 دقيقة (

يوم الرؤية 
)األربعاء 2021/10/6م(

في البلدان العربية واإلسامية،
ماعدا جاكرتا بأندونيسيا التي يغرب 

فيها القمرمع غروب الشمس.

الخميس
2021/10/730م 

خر
األ

ع 
بي
سر ق�

23  15
الخميس
2021/11/4م
1443/3/29هـ

ال وجود للهال بعد غروب الشمس
يوم الرؤية 

)الخميس 2021/11/4م  (
في جميع البلدان العربية واإلسامية.

السبت
2021/11/629م

لى
ألو
ى ا
اد
جم

س ق�
  09  43
السبت

2021/12/4م
1443/4/29هـ

تتراوح فترة مكث الهال
بين )2 – 21 دقيقة(

يوم الرؤية 
)السبت 2021/12/4م(

في البلدان العربية واإلسامية.

األحد 
2021/12/530م

** التوقيت الموضح عاليه طبقا لتوقيت القاهرة المحلي.
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)تابع( ميالد األهلة
وبدايات الشهور الهجرية لعام 1443هـ

اسم 
الشهر

وقت وتاريخ 
المياد
)االقتران(

ظروف الرؤية في األقطار اإلسامية
طبقا لمكث الهال بعد غروب الشمس

)يوم تحري الرؤية(

أول الشهر
فلكيَا

طول 
الشهر
باأليام

رة
خ
اآل

ى 
اد
جم

س ق�
20  34
األحد

2022/1/2م
1443/5/29هـ

ال وجود للهال بعد غروب الشمس 
يوم الرؤية 

)األحد 2022/1/2م(
في جميع البلدان العربية واإلسامية.

الثاثاء
2022/1/429م

ب
ج
ر

س ق�
07  46
الثاثاء

2022/2/1م 
1443/6/29هـ

تتراوح فترة مكث الهال
بين )4 - 20 دقائق (

يوم الرؤية  
)الثاثاء 2022/2/1م(

في البلدان العربية واإلسامية.

األربعاء
2022/2/230م

ان
عب
ش

س ق�
19  35
األربعاء

2022/3/2م 
1443/7/29هـ

ال وجود للهال بعد غروب الشمس 
يوم الرؤية  

)األربعاء 2022/3/2م(
في الغالبية العظمى للبلدان العربية 

واإلسامية.

الجمعة
2022/3/429م

ان
ض
رم

س ق�
08  25
الجمعة

2022/4/1م 
1443/8/29هـ

تتراوح فترة مكث الهال
بين )10- 25 دقيقة(.

يوم الرؤية 
) الجمعة 2022/4/1م (

في البلدان العربية واإلسامية.

السبت  
2022/4/230م

ال
شو

س ق�
22  28
السبت

2022/4/30م
1443/9/29هـ

ال وجود للهال بعد غروب الشمس 
يوم الرؤية 

)السبت 2022/4/30م(
في جميع البلدان العربية واإلسامية.

اإلثنين
2022/5/229م

** التوقيت الموضح عاليه طبقا لتوقيت القاهرة المحلي.
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)تابع( ميالد األهلة
وبدايات الشهور الهجرية لعام 1443هـ

اسم 
الشهر

وقت وتاريخ 
المياد
)االقتران(

ظروف الرؤية في األقطار اإلسامية
طبقا لمكث الهال بعد غروب الشمس

)يوم تحري الرؤية(

أول الشهر
فلكيَا

طول 
الشهر
باأليام

دة
قع
 ال
ذو

س ق�
13  30
اإلثنين

2022/5/30م 
1443/10/29هـ

تتراوح فترة مكث الهال
بين )4 - 18 دقيقة ( 

يوم الرؤية 
) اإلثنين 2022/5/30م (

في البلدان العربية واإلسامية.

الثاثاء
2022/5/3130م

جة
لح
و ا
ذ

س ق�
04  52
األربعاء 
2022/6/29م
1443/11/30هـ

ال وجود للهال بعد غروب الشمس 
يوم الرؤية 

)الثاثاء 2022/6/28م(
في جميع البلدان العربية واإلسامية.

الخميس
2022/6/3030م

** التوقيت الموضح عاليه طبقا لتوقيت القاهرة المحلي.





دعاء�رؤية�الهال
اهلل�أكبر�،�اللهم�أهله�علينا�باألمن�واإليمان�

والسامة،�واإلسام�،�والتوفيق�لما�تحب�وترضي�
ربنا�وربك�اهلل�“
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شرح البيانات
امليالد:��يحــدث�بعــد�االقتــران�مباشــرة�وهــو:�اجتمــاع�القمــر�والشــمس�فــي�اتجــاه�

واحــد�بالنســبة�للمشــاهد�على�األرض.�
اهلالل:�الجزء�المضاء�من�القمر�بعد��8درجات�من�مفارقتة�لخط�االقتران.���������

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

ــق�(.� ــاد�)�بالدقائ ــوم�المي ــروب�الشــمس�ي ــد�غ ــال�بع ــاء�اله ــرة�بق املكث:��فت
ــل�غــروب�الشــمس.� ــرب�قب ــال�يغ ــي�أن�اله اإلشــارة�)�-�(�تعن

��اإلشارة�)�+�(�تعني�أن�الهال�يغرب�بعد�غروب�الشمس.� �
إحداثيات اهلالل: �تتحــدد�باإلنحــراف�الرأســي�)االرتفــاع�عن�األفــق(،�واإلنحراف�
األفقــي�عــن�قــرص�الشــمس�عنــد�الغــروب�مقــدرًا�بالدرجــات�

القوســية�علــي�صفحــة�الســماء.�
)�يشغل�قرص�القمر�نصف�درجة�قوسية�على�صفحة�السماء(.

الكسوفات الشمسية:��أوقات�حدوث�هذه�الظواهر�ومدى�مطابقتها�لبداية�
الشهر�الهجري�وكذلك�األماكن�التي�تشاهد�منها،

اخلسوفات القمرية:��أوقات�حدوث�هذه�الظواهر�ومدى�مطابقتها�لمنتصف�
الشهر�الهجري�وكذلك�األماكن�التي�تشاهد�منها.

يوم الرؤية :���هــو�يــوم�التمــاس�الهــال�الجديــد�وهــو�يــوم�التاســع�والعشــرون�مــن�
كل�شــهر�هجــري.

ــة،� ــوم�الرؤي ــال�ي ــي�تشــاهد�حــول�اله ــب�الت ــط�الســماء:-�توضــح�الكواك خرائ
والتــي�يمكــن�االســتدالل�بهــا�علــى�موقــع�الهــال�علــى�صفحــة�الســماء�وتســهل�

الرؤيــة.
وتوضح�الصورة�)1(�كوكب�المريخ�بجوار�الهال�وكان�عمره���34,87ساعة��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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القمر وبعض الكواكب على صفحة السماء عند غروب الشمس في مدينة القاهرة يوم 
استطاع هال شهر المحرم 1443هـ

)األحد 29 من ذي الحجة 1442هـ الموافق 8 أغسطس 2021م(

ملحوظة: ����يمكن االستفادة من وجود بعض الكواكب بجوار الهال الجديد 
لاستدالل عليه على صفحة السماء يوم الرؤية ... انظر الصورة )1(
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بيان هالل شهرالمحرم لعام 1443هـ
d يولــد�هــال�شــهر�المحــرم�مباشــرة�بعــد�حــدوث�االقتــران�فــي�تمــام�الســاعة�

الثالثــة�وخمســون�دقيقــة�عصــرًا�بتوقيــت�القاهــرة�المحلــي�يــوم��األحــد�29 
مــن�ذي�الحجــة�الموافــق�2021/8/8م�)يــوم�الرؤيــة(.�

d ــي� ــة�لمــدة��14دقيقــة،�وف ــد�فــي�ســماء�مكــة�المكرم ويبقــى�الهــال�الجدي
القاهــرة�لمــدة��18دقيقــة�بعــد�غــروب�شــمس�ذلك�اليوم�)�يــوم�الرؤية(،�وفي�
باقــي�محافظــات�جمهوريــة�مصــر�العربيــة�يبقــى�الهــال�الجديــد�فــي�ســمائها�
لمــدد�تتــراوح�بيــن�)14 – �19دقيقــة(.�أمــا�فــي�العواصــم�والمــدن�العربيــة�
واإلســامية�فيبقــى�الهــال�الجديــد�بعــد�غــروب�الشــمس�لمــدد�تتــراوح�بيــن�
ــن� ــا�بأندونيســيا�اللذي ــا�وجاكرت ــور�بماليزي )6- �24دقيقــة(�ماعــدا�كوااللمب
لــم�يولــد�بهمــا�الهــال�قبــل�غــروب�الشــمس،�ويغــرب�القمرفــي�كوااللمبــور�
قبــل�غــروب�الشــمس�بدقيقتيــن،�وجاكرتــا�يغــرب�فيهــا�القمــر�قبــل�غــروب�

الشــمس�بســبع�دقائــق.�
d .وبذلك�تكون�غرة�شهر�المحرم�1443هـ�فلكيًا�يوم�اإلثنين�2021/8/9م
d 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:-



-37-

شهر المحرم لعام 1443هـ
)أ( مياد الهال وأوجه القمر بتوقيت القاهرة المحلي

تربيع أخر بدر تربيع أول المياد )االقتران(

اإلثنين
2021/8/30م
ق             س
09           13

األحد
2021/8/22م
ق             س
14           02

األحد
2021/8/15م
ق           س
17          20

األحد
2021/8/8م
ق             س
15            50

طول الشهر آخر الشهر فلكيًا أول الشهر فلكيًا
30 يومًا الثاثاء 2021/9/7م اإلثنين 2021/8/9م

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

)يوم تحري الهال 29 من ذي الحجة 1442هـ الموافق 2021/8/8م(

االنحـراف األفقـي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

البعـــد الرأسي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب 
القمر

غروب 
الشمس اسم البلد

س ق س ق
2,815 شمااًل 2,438 14 18 23 18 09 حايب
2,691 شمااًل 2,571 15 18 44 18 29 توشكا
2,580 شمااًل 2,633 16 18 43 18 27 أسوان
2,399 شمااًل 2,745 16 18 47 18 31 قنا
2,407 شمااًل 2,765 16 18 56 18 40 الخارجة
2,274 شمااًل 2,830 17 18 55 18 38 أسيوط
2,342 شمااًل 2,787 17 18 52 18 35 سوهاج
2,072 شمااًل 2,937 18 19 01 18 43 الفيوم
2,238 شمااًل 2,825 16 18 47 18 31 الطور
2,217 شمااًل 2,833 17 18 46 18 29 سانت كاترين
2,155 شمااًل 2,856 18 18 45 18 27 طابا
2,014 شمااًل 2,961 18 19 00 18 42 القاهرة
1,939 شمااًل 2,999 19 19 03 18 44 طنطا
1,872 شمااًل 3,039 19 19 08 18 49 اإلسكندرية
1,926 شمااًل 2,992 19 18 59 18 40 بورسعيد
1,721 شمااًل 3,154 19 19 28 19 09 السلوم
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)ج( ظروف رؤية الهال لشهر المحرم عام 1443هـ
في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي
)يوم تحري الهال 29 من ذي الحجة 1442هـ الموافق 2021/8/8م(

1- في المدن العربية واإلسامية

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
14 19 09 18 55 مكة المكرمة 18 18 54 18 36 داكار
19 18 48 18 29 القدس 19 18 53 18 34 نواكشوط
18 19 13 18 55 بغداد 23 19 45 19 22 مراكش
10 18 34 18 24 عدن 24 19 37 19 13 فاس
14 18 46 18 32 الرياض 13 19 15 19 02 الجوس
16 18 50 18 34 الكويت 24 19 11 18 47 الجزائر
14 18 33 18 19 المنامة 24 19 42 19 18 تونس
19 19 20 19 01 طهران 22 19 21 18 59 طرابلس- ليبيا
14 18 28 18 14 الدوحة 12 18 29 18 17 الخرطوم
13 19 15 19 02 أبو ظبي 06 18 15 18 09 مقديشو
13 19 12 18 59 دبي 23 19 17 18 54 أنقرة
12 18 55 18 43 مسقط 19 18 45 18 26 عمان
12 19 23 19 11 كرا تشي 19 18 47 18 28 دمشق
02- 19 23 19 25 كوااللمبور* 12 18 50 18 38 جيزان
07- 17 48 17 55 جاكرتا* 15 19 15 19 00 المدينة المنورة

2- في بعض العواصم الغربية 
07- 18 04 18 11 كيب تاون  33 19 44 19 11 واشنطن
13 18 14 18 01 برازيليا 36 19 56 19 20 أوتوا
09 18 18 18 09 سانتياجو 33 20 09 19 36 لندن
18 18 21 18 03 ليما 35 20 55 20 20 موسكو

)د( أيام شهر المحرم :- 
غرة المحرم )اإلثنين( الموافق 9 أغسطس 2021م / 3 مسرى 1737 ق.

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

29 4 27 22 28 20 15 21 13 8 14 6 السبت
30 5 28 23 29 21 16 22 14 9 15 7 األحد
نسئ 6 29 24 30 22 17 23 15 10 16 8 3 9 1 اإلثنين
2 7 30 25 31 23 18 24 16 11 17 9 4 10 2 الثاثاء

26 سبتمبر 24 19 25 17 12 18 10 5 11 3 األربعاء
27 2 25 20 26 18 13 19 11 6 12 4 الخميس
28 3 26 21 27 19 14 20 12 7 13 5 الجمعة

) * ( الهال لم  يولد بعد عند غروب الشمس. �



-39-

)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 1442هـ الموافق 2021/8/8م(
1- في محافظات جمهورية مصر العربية

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
27- 4 44 5 11 الطور 23- 4 45 5 08 حايب
27- 4 42 5 09 سانت كاترين 23- 5 03 5 26 توشكا
28- 4 36 5 04 طابا 24- 4 56 5 20 أسوان
28- 4 50 5 18 القاهرة 25- 4 53 5 18 قنا
28- 4 49 5 17 طنطا 25- 5 04 5 29 الخارجة
28- 4 53 5 21 اإلسكندرية 25- 4 57 5 22 أسيوط
28- 4 43 5 11 بورسعيد 25- 4 56 5 21 سوهاج
28- 5 12 5 40 السلوم 27- 4 53 5 20 الفيوم

2- في المدن العربية واإلسامية
الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
24- 5 32 5 56 مكة المكرمة 11- 5 43 5 54 داكار
30- 4 29 4 59 القدس 13- 5 31 5 44 نواكشوط
32- 4 47 5 19 بغداد 22- 5 30 5 52 مراكش
20- 5 27 5 47 عدن 24- 5 12 5 36 فاس
27- 4 57 5 24 الرياض 10- 6 30 6 40 الجوس
30- 4 42 5 12 الكويت 28- 4 31 4 59 الجزائر
28- 4 38 5 06 المنامة 29- 5 01 5 30 تونس
35- 4 42 5 17 طهران 27- 4 58 5 25 طرابلس- ليبيا
28- 4 36 5 04 الدوحة 19- 5 14 5 33 الخرطوم
28- 5 26 5 54 أبوظبي 14- 5 44 5 58 مقديشو
29- 5 20 5 49 دبي 36- 4 17 4 53 أنقرة
28- 5 10 5 38 مسقط 30- 4 26 4 56 عمان
30- 5 32 6 02 كرا تشي 31- 4 21 4 52 دمشق
23- 6 48 7 11 كوااللمبور 21- 5 30 5 51 جيزان
19- 5 43 6 02 جاكرتا 26- 5 27 5 53 المدينة المنورة

3- في بعض العواصم الغربية
11 7 43 7 32 كيب تاون 16- 4 59 5 15 واشنطن
07 6 39 6 32 برازيليا 21- 4 34 4 55 أوتوا
21 7 48 7 27 سانتياجو 44- 3 51 4 35 لندن
10 6 34 6 24 ليما صفر 3 47 4 47 موسكو





صفر
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القمر وبعض الكواكب على صفحة السماء عند غروب الشمس في مدينة القاهرة يوم 
استطاع هال شهر صفر 1443هـ

)اإلثنين 29 من المحرم 1443هـ الموافق 6 سبتمبر 2021م(
ياحظ وجود الهال فوق األفق في يوم الرؤية بالرغم من حدوث االقتران بعد غروب 

شمس ذلك اليوم 
)ال يعتد بفترة المكث هذه لحدوث االقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم(

ملحوظة: ����يمكن االستفادة من وجود بعض الكواكب بجوار الهال الجديد 
لاستدالل عليه على صفحة السماء يوم الرؤية ... انظر الصورة )1(
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بيان هالل شهر صفــــر لعام 1443هـ
d يولــد�هــال�شــهر�صفــــــر�مباشــرة�بعــد�حــدوث�االقتــران�فــي�تمــام�الســاعة�

الثانيــة�والدقيقــة��52بعــد�منتصــف�الليــل�بتوقيــت�القاهــرة�المحلــي�يــوم�
الثاثــــــاء�الموافــق�2021/9/7م�)اليــوم�التالــي�ليــوم�الرؤيــة(.

d وياحــظ�أن�الهــال�الجديــد�لــن�يكــون�قــد�ولــد�بعــد�عنــد�غــروب�شــمس�
يوم�الرؤية�)يوم�اإلثنيـــــن�29من�المحــــــرم�1443هـ�الموافق�2021/9/6م(�في�
مدينــة�القاهــرة�وكذلــك�فــي�جميــع�العواصــم�والمــدن�العربيــة�واإلســامية.

d وياحــظ�وجــود�فتــرة�زمنيــة�لمكــث�الهــال�فــوق�األفــق�بعــد�غــروب�الشــمس�
فــي�ذلــك�اليــوم�)يــوم�الرؤيــة(�فــي�بعــض�البلــدان�العربيــة�واإلســامية�
بالرغــم�مــن�حــدوث�االقتــران�فيهــا�بعــد�غــروب�شــمس�ذلــك�اليــوم�حيــث�
يغــرب�الهــال�فيهــا�بعــد�غــروب�شــمس�ذلــك�اليــوم،�وال�يعتــد�بفتــرة�المكــث�

هــذه�لحــدوث�االقتــران�بعــد�غــروب�شــمس�ذلــك�اليــوم.
d .وبذلك�يكون�يوم�الثاثـــــاء��2021/9/7م�هو�المتمم�لشهــــر�صفـــــر�1443هـ
d .وتكون�غــرة�شهـــر�صفـــــر��1443هـ�فلكيـــًا�يوم�األربعـــــاء�2021/9/8م
d 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:�-
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شهر صفر لعام 1443ه
)أ( مياد الهال وأوجه القمر بتوقيت القاهرة المحلي

تربيع أخر بدر تربيع أول المياد )االقتران(

األربعاء
2021/9/29م
ق           س
03          57

الثاثاء
2021/9/21م
ق            س
01           55

اإلثنين
2021/9/13م
ق            س
22          39

الثاثاء
2021/9/7م

ق             س              
    02             52

طول الشهر آخر الشهر فلكيًا أول الشهر فلكيًا
29 يومًا األربعاء  2021/10/6م األربعاء  2021/9/8م

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

)يوم تحري الهال 29 من المحرم 1443هـ الموافق 2021/9/6م(

االنحـراف األفقـي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

البعـــد الرأسي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب 
القمر

غروب 
الشمس اسم البلد

س ق س ق
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 04- 17 41 17 45 حايب
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 03- 18 01 18 04 توشكا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 02- 17 59 18 01 أسوان
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 01- 18 02 18 03 قنا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 01- 18 11 18 12 الخارجة
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 01- 18 09 18 10 أسيوط
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 01- 18 06 18 07 سوهاج
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 01 18 13 18 12 الفيوم
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد صفر 18 00 18 00 الطور
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد صفر 17 59 17 59 سانت كاترين
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 01 17 57 17 56 طابا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 01 18 12 18 11 القاهرة
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 02 18 14 18 12 طنطا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 02 18 19 18 17 اإلسكندرية
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 02 18 10 18 08 بورسعيد
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 03 18 39 18 36 السلوم
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)ج( ظروف رؤية الهال لشهر صفر عام 1443هـ
في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي
)يوم تحري الهال 29 من المحرم 1443هـ الموافق 2021/9/6م(

1- في المدن العربية واإلسامية *

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
05- 18 27 18 32 مكة المكرمة 02- 18 16 18 18 داكار
02 17 58 17 56 القدس صفر 18 13 18 13 نواكشوط
02 18 22 18 20 بغداد 06 18 55 18 49 مراكش
10- 17 57 18 07 عدن 07 18 45 18 38 فاس
04- 18 02 18 06 الرياض 07- 18 43 18 50 الجوس
01- 18 03 18 04 الكويت 08 18 17 18 09 الجزائر
03- 17 48 17 51 المنامة 07 18 47 18 40 تونس
03 18 27 18 24 طهران 05 18 30 18 25 طرابلس- ليبيا
04- 17 43 17 47 الدوحة 07- 17 51 17 58 الخرطوم
04- 18 31 18 35 أبو ظبي 15- 17 46 18 01 مقديشو
04- 18 28 18 32 دبي 08 18 20 18 12 أنقرة
06- 18 12 18 18 مسقط 02 17 55 17 53 عمان
06- 18 39 18 45 كرا تشي 03 17 56 17 53 دمشق
22- 18 54 19 16 كوااللمبور 07- 18 12 18 19 جيزان
28- 17 23 17 51 جاكرتا 03- 18 31 18 34 المدينة المنورة

2- في بعض العواصم الغربية * 
32- 17 59 18 31 كيب تاون 16 18 46 18 30 واشنطن
10- 17 55 18 05 برازيليا 20 18 50 18 30 أوتوا
16- 18 12 18 28 سانتياجو 20 18 55 18 35 لندن
04- 18 00 18 04 ليما 23 19 33 19 10 موسكو

)د( أيام شهر صفر:- 
غرة صفر )األربعاء( الموافق 8 سبتمبر 2021م / 3 نسئ 1737 ق.

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

22 2 25 15 25 18 8 18 11 توت 11 4 السبت
23 3 26 16 26 19 9 19 12 2 12 5 األحد
24 4 27 17 27 20 10 20 13 3 13 6 اإلثنين
25 5 28 18 28 21 11 21 14 4 14 7 الثاثاء
26 6 29 19 29 22 12 22 15 5 15 8 3 8 1 األربعاء

20 30 23 13 23 16 6 16 9 4 9 2 الخميس
21 أكتوبر 24 14 24 17 7 17 10 5 10 3 الجمعة

) * ( 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 المحرم 1443هـ الموافق 2021/9/6م(
1- في محافظات جمهورية مصر العربية

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
53- 4 33 5 26 الطور 48- 4 29 5 17 حايب
53- 4 31 5 24 سانت كاترين 47- 4 49 5 36 توشكا
54- 4 26 5 20 طابا 49- 4 42 5 31 أسوان
54- 4 40 5 34 القاهرة 51- 4 40 5 31 قنا
55- 4 40 5 35 طنطا 50- 4 51 5 41 الخارجة
55- 4 44 5 39 اإلسكندرية 51- 4 45 5 36 أسيوط
55- 4 34 5 29 بورسعيد 52- 4 43 5 35 سوهاج
55- 5 03 5 58 السلوم 53- 4 43 5 36 الفيوم

2- في المدن العربية واإلسامية
الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
48- 5 17 6 05 مكة المكرمة 35- 5 23 5 58 داكار
56- 4 21 5 17 القدس 37- 5 13 5 50 نواكشوط
59- 4 40 5 39 بغداد 48- 5 22 6 10 مراكش
43- 5 06 5 49 عدن 52- 5 05 5 57 فاس
52- 4 44 5 36 الرياض 32- 6 06 6 38 الجوس
57- 4 31 5 28 الكويت 56- 4 27 5 23 الجزائر
54- 4 25 5 19 المنامة 57- 4 57 5 54 تونس
04- 4 36 5 40 طهران 53- 4 51 5 44 طرابلس- ليبيا
53- 4 23 5 16 الدوحة 43- 4 54 5 37 الخرطوم
53- 5 12 6 05 أبوظبي 35- 5 17 5 52 مقديشو
54- 5 07 6 01 دبي 05- 4 16 5 21 أنقرة
53- 4 56 5 49 مسقط 57- 4 17 5 14 عمان
55- 5 19 6 14 كرا تشي 59- 4 13 5 12 دمشق
43- 6 23 7 06 كوااللمبور 45- 5 11 5 56 جيزان
37- 5 13 5 50 جاكرتا 50- 5 14 6 04 المدينة المنورة

3- في بعض العواصم الغربية
03- 6 54 6 57 كيب تاون 43- 4 58 5 41 واشنطن
11- 6 02 6 13 برازيليا 50- 4 40 5 30 أوتوا
05 6 58 6 53 سانتياجو 15- 4 06 5 21 لندن
09- 5 59 6 08 ليما 32- 4 11 5 43 موسكو





ربيع األول
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القمر وبعض الكواكب على صفحة السماء عند غروب الشمس في مدينة القاهرة يوم 
استطاع هال شهر ربيع األول 1443هـ

)األربعاء 29من صفر1443هـ الموافق 6 أكتوبر 2021م(

ملحوظة: ����يمكن االستفادة من وجود بعض الكواكب بجوار الهال الجديد 
لاستدالل عليه على صفحة السماء يوم الرؤية ... انظر الصورة )1(
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بيان هالل شهر ربيع األول لعام 1443هـ
d يولــد�هــال�شــهر�ربيــع�األول�مباشــرة�بعــد�حــدوث�االقتــران�فــي�تمــام�

الســاعة�الواحــدة�وســت�دقائــق�ظهــرًا�بتوقيــت�القاهــرة�المحلــي�يــوم�األربعاء�
�29مــن�صفــر�1443هـــ�الموافــق�2021/10/6م�)يــوم�الرؤيــة(.

d ــي� ــة�لمــدة��14دقيقــة،�وف ــد�فــي�ســماء�مكــة�المكرم ويبقــى�الهــال�الجدي
القاهــرة�لمــدة��17دقيقــة�بعــد�غــروب�شــمس�ذلــك�اليوم�)يــوم�الرؤية(،�وفي�
باقــي�محافظــات�جمهوريــة�مصــر�العربيــة�يبقــى�الهــال�الجديــد�فــي�ســمائها�
لمــدد�تتــراوح�بيــن�)15 – �17دقيقــة(.�أمــا�فــي�العواصــم�والمــدن�العربيــة�
واإلســامية�فيبقــى�الهــال�الجديــد�بعــد�غــروب�الشــمس�لمــدد�تتــراوح�بيــن�
)3 – �20دقيقــة(�ماعــدا�مــا�عــدا�كوااللمبــور�بماليزيــا�وجاكرتــا�بأندونيســيا�
اللذيــن�لــم�يولــد�بهمــا�الهــال�قبــل�غــروب�الشــمس،�ويغــرب�القمــر�فــي�
كوااللمبــور�قبــل�غــروب�الشــمس�بثــاث�دقائــق،�وجاكرتــا�يغــرب�فيهــا�القمــر�

مــع�غــروب�الشــمس.�
d .وبذلك�تكون�غرة�شهر�ربيع�األول�1443هـ�فلكيًا�يوم�الخميس�2021/10/7م
d 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:�-
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شهر ربيع األول لعام 1443هـ
)أ( مياد الهال وأوجه القمر بتوقيت القاهرة المحلي

تربيع أخر بدر تربيع  أول المياد ) االقتران (

الخميس 
2021/10/28م
ق          س
22         05

األربعاء
 2021/10/20م
ق            س
16          57

األربعاء
 2021/10/13م
ق           س
05         25

األربعاء
2021/10/6م
ق            س
13          05

طول الشهر آخر الشهر فلكيًا أول الشهر فلكيًا
30 يومًا الجمعة  2021/11/5م الخميس  2021/10/7م

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

)يوم تحري الهال 29 من صفر 1443هـ الموافق 2021/10/6م(

االنحراف األفقي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

البعد الرأسي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب 
القمر

غروب 
الشمس اسم البلد

س ق س ق

0,985 شمااًل 2,716 15 17 31 17 16 حايب
0,829 شمااًل 2,832 15 17 50 17 35 توشكا
0,739 شمااًل 2,825 15 17 45 17 30 أسوان
0,580 شمااًل 2,847 16 17 46 17 30 قنا
0,562 شمااًل 2,895 16 17 56 17 40 الخارجة
0,457 شمااًل 2,886 16 17 52 17 36 أسيوط
0,521 شمااًل 2,872 16 17 50 17 34 سوهاج
0,286 شمااًل 2,902 17 17 53 17 36 الفيوم
0,454 شمااًل 2,841 16 17 41 17 25 الطور
0,440 شمااًل 2,836 16 17 40 17 24 سانت كاترين
0,400 شمااًل 2,822 16 17 36 17 20 طابا
0,244 شمااًل 2,895 17 17 51 17 34 القاهرة
0,181 شمااًل 2,901 17 17 52 17 35 طنطا
0,115 شمااًل 2,921 17 17 56 17 39 اإلسكندرية
0,186 شمااًل 2,877 17 17 46 17 29 بورسعيد
0,062 جنوبًا 3,012 17 18 15 17 58 السلوم
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)ج( ظروف رؤية الهال لشهرربيع األول عام 1443هـ
في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من صفر 1443هـ الموافق 2021/10/6م(
1- في المدن العربية واإلسامية

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
14 18 18 18 04 مكة المكرمة 20 18 15 17 55 داكار
17 17 34 17 17 القدس 20 18 08 17 48 نواكشوط
16 17 56 17 40 بغداد 21 18 31 18 10 مراكش
12 17 58 17 46 عدن 21 18 18 17 57 فاس
14 17 49 17 35 الرياض 17 18 52 18 35 الجوس
15 17 42 17 27 الكويت 20 17 44 17 24 الجزائر
14 17 32 17 18 المنامة 20 18 15 17 55 تونس
16 17 56 17 40 طهران 18 18 03 17 45 طرابلس- ليبيا
14 17 29 17 15 الدوحة 14 17 49 17 35 الخرطوم
13 18 17 18 04 أبو ظبي 10 17 59 17 49 مقديشو
13 18 13 18 00 دبي 18 17 41 17 23 أنقرة
13 18 00 17 47 مسقط 16 17 31 17 15 عمان
12 18 25 18 13 كرا تشي 17 17 29 17 12 دمشق
03 19 06 19 03 كوااللمبور* 13 18 07 17 54 جيزان
صفر 17 46 17 46 جاكرتا* 15 18 18 18 03 المدينة المنورة

2- في بعض العواصم الغربية 
07 19 00 18 53 كيب تاون 27 18 09 17 42 واشنطن
22 18 30 18 08 برازيليا 27 18 00 17 33 أوتوا
24 19 13 18 49 سانتياجو 23 17 49 17 26 لندن
27 18 31 18 04 ليما 22 18 13 17 51 موسكو 

)د( أيام شهر ربيع األول :- 
غرة ربيع األول )الخميس( الموافق 7 أكتوبر 2021م / 27 توت 1738 ق.

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

20 30 24 13 23 17 6 16 10 29 9 3 السبت
21 31 25 14 24 18 7 17 11 30 10 4 األحد
22 نوفمبر 26 15 25 19 8 18 12 بابة 11 5 اإلثنين
23 2 27 16 26 20 9 19 13 2 12 6 الثاثاء
24 3 28 17 27 21 10 20 14 3 13 7 األربعاء
25 4 29 18 28 22 11 21 15 4 14 8 27 7 1 الخميس
26 5 30 19 29 23 12 22 16 5 15 9 28 8 2 الجمعة

) * ( 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 صفر 1443هـ الموافق 2021/10/6م(
1- في محافظات جمهورية مصر العربية

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
16- 5 24 5 40 الطور 15- 5 11 5 26 حايب
17- 5 22 5 39 سانت كاترين 14- 5 31 5 45 توشكا
18- 5 18 5 36 طابا 15- 5 27 5 42 أسوان
17- 5 34 5 51 القاهرة 15- 5 28 5 43 قنا
17- 5 35 5 52 طنطا 15- 5 38 5 53 الخارجة
18- 5 39 5 57 اإلسكندرية 16- 5 34 5 50 أسيوط
18- 5 29 5 47 بورسعيد 15- 5 32 5 47 سوهاج
17- 5 59 6 16 السلوم 17- 5 35 5 52 الفيوم

2- في المدن العربية واإلسامية
الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
15- 5 58 6 13 مكة المكرمة 04- 5 56 6 00 داكار
19- 5 17 5 36 القدس 05- 5 50 5 55 نواكشوط
22- 5 38 6 00 بغداد 11- 6 18 6 29 مراكش
12- 5 37 5 49 عدن 13- 6 05 6 18 فاس
18- 5 29 5 47 الرياض 04- 6 29 6 33 الجوس
19- 5 24 5 43 الكويت 15- 5 32 5 47 الجزائر
19- 5 13 5 32 المنامة 16- 6 02 6 18 تونس
24- 5 39 6 03 طهران 15- 5 49 6 04 طرابلس- ليبيا
19- 5 09 5 28 الدوحة 12- 5 28 5 40 الخرطوم
19- 5 57 6 16 أبوظبي 08- 5 36 5 44 مقديشو
19- 5 53 6 12 دبي 22- 5 27 5 49 أنقرة
19- 5 40 5 59 مسقط 19- 5 14 5 33 عمان
21- 6 04 6 25 كرا تشي 20- 5 12 5 32 دمشق
17- 6 42 6 59 كوااللمبور 13- 5 47 6 00 جيزان
12- 5 23 5 35 جاكرتا 16- 5 59 6 15 المدينة المنورة

3- في بعض العواصم الغربية
11 6 27 6 16 كيب تاون صفر 6 08 6 08 واشنطن
11 6 00 5 49 برازيليا 03- 6 04 6 07 أوتوا
20 6 32 6 12 سانتياجو 23- 5 46 6 09 لندن
13 6 01 5 48 ليما 36- 6 05 6 41 موسكو





ربيع اآلخــر
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القمر وبعض الكواكب على صفحة السماء عند غروب الشمس في مدينة القاهرة 
يوم استطاع هال شهر ربيع اآلخر 1443هـ

)الخميس 29 من ربيع األول 1443هـ الموافق 4 نوفمبر2021م(

ملحوظة: ����يمكن االستفادة من وجود بعض الكواكب بجوار الهال الجديد 
لاستدالل عليه على صفحة السماء يوم الرؤية ... انظر الصورة )1(
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بيان هالل شهر ربيع اآلخر لعام 1443هـ
d ــام� ــي�تم ــران�ف ــد�حــدوث�االقت ــرة�بع ــع�اآلخــر�مباش ــهر�ربي ــال�ش ــد�ه يول

الســاعة�الحاديــة�عشــرة�والدقيقــة��15ليــًا�بتوقيــت�القاهــرة�المحلــي�يــوم�
الخميــس�29مــن�شــهر�ربيــع�األول�1443هـــ�الموافــق�2021/11/4م�)يــوم�الرؤيــة(.�

d وياحــظ�أن�الهــال�الجديــد�لــن�يكــون�قــد�ولــد�بعــد�عنــد�غــروب�شــمس�
ــع�العواصــم�والمــدن� ــك�فــي�جمي ــوم�الرؤيــة(�فــي�مدينــة�القاهــرة�وكذل )ي

ــامية. ــة�واإلس العربي
d ــم(�قبــل�غــروب�الشــمس�فــي�مكــة� ويغــرب�القمــر�)فــي�طــور�الهــال�القدي

المكرمــة�ب��12دقيقــة،�وفــي�القاهــرة�ب��9دقائــق�بعــد�غــروب��شــمس�ذلــك�
اليــوم�)�يــوم�الرؤيــة(،�وفــي�باقــي�محافظــات�جمهوريــة�مصــر�العربيــة�بمدد�
تتــراوح�بيــن�)8– �11دقيقــة(،�وفــي�العواصــم�والمــدن�العربيــة�واإلســامية�

بمــدد�تتــراوح�بيــن�)4- �28دقيقــة(.�
d .وبذلك�يكون�يوم�الجمعة�2021/11/5م�هو�المتمم�لشهر�ربيع�األول�1443هـ
d �.وتكون�غرة�شهر�ربيع�اآلخر��1443هـ�فلكيًا�يوم�السبت�2021/11/6م
d 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:-
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شهر ربيع اآلخر لعام 1443هـ
)أ( مياد الهال وأوجه القمر بتوقيت القاهرة المحلي

تربيع أخر بدر تربيع  أول المياد ) االقتران (

السبت
 2021/11/27م
ق           س
14         28

الجمعة
 2021/11/19م
ق            س
 10          58

الخميس 
2021/11/11م 
ق           س
14          46

الخميس
 2021/11/4م
ق            س
23            15

طول الشهر آخر الشهر فلكيًا أول الشهر فلكيًا
29 يومًا السبت  2021/12/4م السبت 6 /2021/11م

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

)يوم تحري الهال 29 من ربيع األول 1443هـ الموافق 2021/11/4م(

االنحراف األفقي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

البعد الرأسي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب 
القمر

غروب 
الشمس اسم البلد

س ق س ق
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 11- 16 43 16 54 حايب
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 11- 17 02 17 13 توشكا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 10- 16 57 17 07 أسوان
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 10- 16 55 17 05 قنا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 10- 17 06 17 16 الخارجة
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 10- 17 00 17 10 أسيوط
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 10- 16 58 17 08 سوهاج
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 09- 16 59 17 08 الفيوم
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 10- 16 49 16 59 الطور
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 10- 16 47 16 57 سانت كاترين
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 09- 16 42 16 51 طابا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 09- 16 56 17 05 القاهرة
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 09- 16 56 17 05 طنطا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 08- 17 00 17 08 اإلسكندرية
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 09- 16 50 16 59 بورسعيد
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 08- 17 19 17 27 السلوم
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)ج( ظروف رؤية الهال لشهر ربيع اآلخر عام 1443هـ
في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي
)يوم تحري الهال 29 من ربيع األول 1443هـ الموافق 2021/11/4م(

1- في المدن العربية واإلسامية *

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
12- 17 31 17 43 مكة المكرمة 06- 17 34 17 40 داكار
09- 16 38 16 47 القدس 06- 17 24 17 30 نواكشوط
09- 16 58 17 07 بغداد 05- 17 35 17 40 مراكش
14- 17 18 17 32 عدن 04- 17 20 17 24 فاس
12- 16 59 17 11 الرياض 10- 18 16 18 26 الجوس
11- 16 48 16 59 الكويت 04- 16 43 16 47 الجزائر
12- 16 41 16 53 المنامة 05- 17 14 17 19 تونس
10- 16 56 17 06 طهران 06- 17 07 17 13 طرابلس- ليبيا
12- 16 39 16 51 الدوحة 12- 17 07 17 19 الخرطوم
13- 17 28 17 41 أبو ظبي 17- 17 26 17 43 مقديشو
13- 17 23 17 36 دبي 06- 16 36 16 42 أنقرة
14- 17 11 17 25 مسقط 09- 16 34 16 43 عمان
14- 17 35 17 49 كرا تشي 09- 16 31 16 40 دمشق
24- 18 32 18 56 كوااللمبور 13- 17 24 17 37 جيزان
28- 17 18 17 46 جاكرتا 11- 17 28 17 39 المدينة المنورة

2- في بعض العواصم الغربية 
20- 18 57 19 17 كيب تاون * 04 17 07 17 03 واشنطن
04- 18 12 18 16 برازيليا 04 16 49 16 45 أوتوا
02- 19 11 19 13 سانتياجو صفر 16 28 16 28 لندن *
01 18 10 18 09 ليما 01 16 43 16 42 موسكو *

)د( أيام شهر ربيع اآلخر:- 
غرة ربيع اآلخر )السبت( الموافق 6 نوفمبر2021م / 27 بابة 1738 ق.

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

25 4 29 18 27 22 11 20 15 4 13 8 27 6 1 الســــبـت
19 28 23 12 21 16 5 14 9 28 7 2 األحــــــد
20 29 24 13 22 17 6 15 10 29 8 3 اإلثنــــين
21 30 25 4 23 18 7 16 11 30 9 4 الثاثـــاء
22 ديسمبر 26 15 24 19 8 17 12 هاتور 10 5 األربعــاء
23 2 27 16 25 20 9 18 13 2 11 6 الخمـيـس
24 3 28 17 26 21 10 19 14 3 12 7 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 ربيع األول 1443هـ الموافق 2021/11/4م(
1- في محافظات جمهورية مصر العربية

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
46- 5 13 5 59 الطور 44- 4 55 5 39 حايب
46- 5 12 5 58 سانت كاترين 43- 5 15 5 58 توشكا
46- 5 09 5 55 طابا 44- 5 12 5 56 أسوان
46- 5 25 6 11 القاهرة 44- 5 15 5 59 قنا
47- 5 26 6 13 طنطا 44- 5 24 6 08 الخارجة
47- 5 31 6 18 اإلسكندرية 45- 5 22 6 07 أسيوط
47- 5 21 6 08 بورسعيد 45- 5 19 6 04 سوهاج
46- 5 51 6 37 السلوم 45- 5 26 6 11 الفيوم

2- في المدن العربية واإلسامية
الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
44- 5 41 6 25 مكة المكرمة 31- 5 35 6 06 داكار
47- 5 10 5 57 القدس 33- 5 31 6 04 نواكشوط
51- 5 32 6 23 بغداد 39- 6 11 6 50 مراكش
41- 5 13 5 54 عدن 41- 6 01 6 42 فاس
46- 5 15 6 01 الرياض 32- 6 01 6 33 الجوس
49- 5 14 6 03 الكويت 44- 5 30 6 14 الجزائر
48- 5 00 5 48 المنامة 46- 6 00 6 46 تونس
54- 5 35 6 29 طهران 44- 5 43 6 27 طرابلس- ليبيا
48- 4 55 5 43 الدوحة 40- 5 07 5 47 الخرطوم
48- 5 43 6 31 أبوظبي 36- 5 04 5 40 مقديشو
48- 5 40 6 28 دبي 52- 5 28 6 20 أنقرة
49- 5 24 6 13 مسقط 48- 5 07 5 55 عمان
50- 5 50 6 40 كرا تشي 49- 5 07 5 56 دمشق
45- 6 11 6 56 كوااللمبور 42- 5 26 6 08 جيزان
41- 4 45 5 26 جاكرتا 45- 5 45 6 30 المدينة المنورة

3- في بعض العواصم الغربية
14- 5 28 5 42 كيب تاون 28- 6 10 6 38 واشنطن
17- 5 16 5 33 برازيليا 31- 6 15 6 46 أوتوا
06- 5 33 5 39 سانتياجو 52- 6 06 6 59 لندن
14- 5 20 5 34 ليما 06- 6 35 7 41 موسكو





مجادى األوىل
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القمر وبعض الكواكب على صفحة السماء عند غروب الشمس في مدينة القاهرة
 يوم استطاع هال شهر جمادى األولى 1443هـ

)السبت 29 من ربيع اآلخر 1443هـ الموافق 4 ديسمبر 2021م(

ملحوظة: ����يمكن االستفادة من وجود بعض الكواكب بجوار الهال الجديد 
لاستدالل عليه على صفحة السماء يوم الرؤية ... انظر الصورة )1(
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بيان هالل شهر جمادى األولى لعام 1443هـ
d يولــد�هــال�شــهر�جمــادى�األولــى�مباشــرة�بعــد�حــدوث�االقتــران�فــي�تمــام�

الساعةالتاســعة�والدقيقــة��43صباحــًا�بتوقيــت�القاهــرة�المحلــي�يوم�الســبت��
�29مــن�ربيــع�اآلخر1443هـــ�الموافــق��2021/12/4م�)يــوم�الرؤيــة(.�

d ــي� ــق،�وف ــدة��10دقائ ــة�لم ــة�المكرم ــماء�مك ــي�س ــد�ف ــال�الجدي ــى�اله ويبق
القاهــرة�لمــدة��8دقائــق�بعــد�غــروب��شــمس�ذلــك�اليــوم�)يــوم�الرؤيــة(،�وفي�
باقــي�محافظــات�جمهوريــة�مصــر�العربيــة�يبقــى�الهــال�الجديــد�فــي�ســمائها�
لمــدد�تتــراوح�بيــن�)7 – �10دقائــق(.�أمــا�فــي�العواصــم�والمــدن�العربيــة�
واإلســامية�فيبقــى�الهــال�الجديــد�بعــد�غــروب�شــمس�ذلــك�اليــوم�لمــدد�

تتــراوح�بيــن�)2- �21دقيقــة(.�
d األحــد� يــوم� فلكيــًا� 1443هـــ� األولــى� جمــادى� شــهر� غــرة� تكــون� وبذلــك�

2021م.� /12 /5
d 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:-����
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شهر جمادى األولى لعام 1443هـ
)أ( مياد الهال وأوجه القمر بتوقيت القاهرة المحلي

تربيع أخر بدر تربيع  أول المياد ) االقتران (

اإلثنين
 2021/12/27م
ق          س
04         24

األحد
 2021/12/19م
ق            س
06           35

السبت
 2021/12/11م 
ق           س
03           36

السبت
 2021/12/4م
ق            س
09           43

طول الشهر آخر الشهر فلكيًا أول الشهر فلكيًا
30 يومًا اإلثنين  2022/1/3م األحد 2021/12/5م

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

)يوم تحري الهال 29 من ربيع اآلخر 1443هـ الموافق 2021/12/4م(

االنحراف األفقي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

البعد الرأسي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب 
القمر

غروب 
الشمس اسم البلد

س ق س ق

1,361 3,354 جنوبًا 09 16 58 16 49 حايب
3,480 جنوبًا 1,478 10 17 17 17 07 توشكا
3,525  جنوبًا 1,330 09 17 09 17 00 أسوان
3,613 جنوبًا 1,179 09 17 05 16 56 قنا
3,647 جنوبًا 1,302 09 17 17 17 08 الخارجة
3,691 جنوبًا 1,142 08 17 09 17 01 أسيوط
3,654 جنوبًا 1,177 09 17 09 17 00 سوهاج
3,773 جنوبًا 0,984 08 17 05 16 57 الفيوم
3,661 جنوبًا 0,997 08 16 57 16 49 الطور
3,663 جنوبًا 0,964 08 16 55 16 47 سانت كاترين
3,666 جنوبًا 0,870 07 16 48 16 41 طابا
0,916 3,785 جنوبًا 08 17 02 16 54 القاهرة
3,814 جنوبًا 0,865 07 17 01 16 54 طنطا
3,856 جنوبًا 0,856 07 17 04 16 57 اإلسكندرية
3,790 جنوبًا 0,795 07 16 54 16 47 بورسعيد
4,004 جنوبًا 0,946 08 17 23 17 15 السلوم
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)ج( ظروف رؤية الهال لشهر جمادى األولى عام 1443هـ
في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي
)يوم تحري الهال 29 من ربيع اآلخر 1443هـ الموافق 2021/12/4م(

1- في المدن العربية واإلسامية 

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
10 17 47 17 37 مكة المكرمة 21 18 00 17 39 داكار
07 16 41 16 34 القدس 19 17 46 17 27 نواكشوط
04 16 58 16 54 بغداد 13 17 41 17 28 مراكش
11 17 43 17 32 عدن 12 17 22 17 10 فاس
07 17 11 17 04 الرياض 20 18 49 18 29 الجوس
05 16 54 16 49 الكويت 09 16 40 16 31 الجزائر
06 16 51 16 45 المنامة 08 17 10 17 02 تونس
02 16 52 16 50 طهران 09 17 09 17 00 طرابلس- ليبيا
06 16 49 16 43 الدوحة 12 17 29 17 17 الخرطوم
06 17 39 17 33 أبو ظبي 13 18 02 17 49 مقديشو
05 17 33 17 28 دبي 03 16 26 16 23 أنقرة
05 17 23 17 18 مسقط 06 16 37 16 31 عمان
04 17 46 17 42 كرا تشي 05 16 31 16 26 دمشق
04 19 05 19 01 كوااللمبور 10 17 45 17 35 جيزان
05 19 01 17 56 جاكرتا 09 17 41 17 32 المدينة المنورة

2- في بعض العواصم الغربية 
28 20 13 19 45 كيب تاون 20 17 05 16 45 واشنطن
35 19 07 18 32 برازيليا 14 16 34 16 20 أوتوا
46 20 26 19 40 سانتياجو 02- 15 51 15 53 لندن
اليوم التالي 18 22 ليما 12- 15 47 15 59 موسكو

)د( أيام شهر جمادى األولى:- 
غرة جمادى األولى )األحد( الموافق 5 ديسمبر2021م / 26هاتور 1738 ق.         

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

23 يناير 28 16 25 21 9 18 14 2 11 7 السبت
24 2 29 17 26 22 10 19 15 3 12 8 26 5 1 األحد
25 3 30 18 27 23 11 20 16 4 13 9 27 6 2 اإلثنين

19 28 24 12 21 17 5 14 10 28 7 3 الثاثاء
20 29 25 13 22 18 6 15 11 29 8 4 األربعاء
21 30 26 14 23 19 7 16 12 30 9 5 الخميس
22 31 27 15 24 20 8 17 13 كيهك 10 6 الجمعة



-71-

)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 اآلخر 1443هـ الموافق 2021/12/4م(
1- في محافظات جمهورية مصر العربية

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
03- 6 19 6 22 الطور 05- 5 53 5 58 حايب
03- 6 18 6 21 سانت كاترين 03- 6 14 6 17 توشكا
02- 6 17 6 19 طابا 03- 6 13 6 16 أسوان
02- 6 33 6 35 القاهرة 03- 6 18 6 21 قنا
02- 6 36 6 38 طنطا 02- 6 27 6 29 الخارجة
01- 6 42 6 43 اإلسكندرية 02- 6 27 6 29 أسيوط
02- 6 32 6 34 بورسعيد 03- 6 23 6 26 سوهاج
صفر 7 03 7 03 السلوم 02- 6 33 6 35 الفيوم

2- في المدن العربية واإلسامية
الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
05- 6 38 6 43 مكة المكرمة 04 6 25 6 21 داكار
02- 6 21 6 23 القدس 05 6 25 6 20 نواكشوط
04- 6 46 6 50 بغداد 06 7 22 7 16 مراكش
07- 6 00 6 07 عدن 07 7 16 7 09 فاس
06- 6 16 6 22 الرياض 01- 6 42 6 43 الجوس
06- 6 21 6 27 الكويت 06 6 50 6 44 الجزائر
07- 6 03 6 10 المنامة 04 7 20 7 16 تونس
05- 6 53 6 58 طهران 03 6 57 6 54 طرابلس- ليبيا
07- 5 57 6 04 الدوحة 05- 5 57 6 02 الخرطوم
08- 6 43 6 51 أبوظبي 09- 5 39 5 48 مقديشو
08- 6 41 6 49 دبي صفر 6 54 6 54 أنقرة
80- 6 24 6 32 مسقط 03- 6 18 6 21 عمان
10- 6 51 7 01 كرا تشي 02- 6 21 6 23 دمشق
18- 6 46 7 04 كوااللمبور 06- 6 18 6 24 جيزان
20- 5 09 5 29 جاكرتا 05- 6 45 6 50 المدينة المنورة

3- في بعض العواصم الغربية
07- 5 20 5 27 كيب تاون 24 7 34 7 10 واشنطن
05 5 35 5 30 برازيليا 28 7 53 7 25 أوتوا
05 5 30 5 25 سانتياجو 15 8 03 7 48 لندن
10 5 44 5 34 ليما 10 8 49 8 39 موسكو





مجادى اآلخرة
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القمر وبعض الكواكب على صفحة السماء عند غروب الشمس في مدينة القاهرة
 يوم استطاع هال شهر جمادى اآلخرة 1443هـ

)األحد 29 من جمادى األولى 1443هـ الموافق 2 يناير 2022م(

ملحوظة: ����يمكن االستفادة من وجود بعض الكواكب بجوار الهال الجديد 
لاستدالل عليه على صفحة السماء يوم الرؤية ... انظر الصورة )1(
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بيان هالل شهر جمادى اآلخرة لعام 1443هـ
d يولــد�هــال�شــهر�جمــادى�اآلخــرة�مباشــرة�بعــد�حــدوث�االقتــران�فــي�تمــام�

الســاعة�الثامنــة�والدقيقــة��34ليــًا�بتوقيــت�القاهــرة�المحلــي�يــوم�األحــد�
�29مــن�جمــادى�األولــى�1443هـــ�الموافــق�2022/1/2م�)يــوم�الرؤيــة(.

d 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�ماعــد�داكار�بالســنغال�ونواكشــوط�بموريتانيــا.�

d ــك�اليــوم� ويغــرب�القمر)فــي�طــور�الهــال�القديــم(��قبــل�غــروب�شــمس�ذل
)يــوم�الرؤيــة(�فــي�مكــة�المكرمــة�ب��21دقيقــة،�وفــي�القاهــرة�ب��24دقيقــة،�
وفــي�محافظــات�جمهوريــة�مصــر�العربيــة�يغــرب�القمــر�قبــل�غــروب�شــمس�
ذلــك�اليــوم�بمــدد�تتــراوح�بيــن�)20 - �25ددقيقــة(.�أمــا�فــي�العواصــم�
ــك� ــل�غــروب�شــمس�ذل ــرب�قب ــر�يغ ــإن�القم ــة�واإلســامية�ف والمــدن�العربي

ــراوح�بيــن�)7 - �32ددقيقــة(. اليــوم�)�يــوم�الرؤيــة(�بمــدد�تت
d وبذلــك�يكــون�يــوم�اإلثنيــن�2022/1/3م�هــو�المتمــم�لشــهر�جمــادى�األولــى�

1443هـ�.
d �.وتكون�غرة�شهر�جمادى�اآلخرة�1443هـ��فلكيًا�يوم�الثاثاء�2022/1/4م
d 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�:-
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شهر جمادى اآلخرة لعام 1443هـ
)أ( مياد الهال وأوجه القمر بتوقيت القاهرة المحلي

تربيع أخر بدر تربيع  أول المياد ) االقتران (

الثاثاء
 2022/1/25م
ق           س
15         41

الثاثاء
 2022/1/18م
ق             س
01            49

األحد
 2022/1/9م
ق            س
20          11

األحد
2022/1/2م
ق             س
20           34

طول الشهر آخر الشهر فلكيًا أول الشهر فلكيًا
29 يومًا الثاثاء  2022/2/1م الثاثاء  2022/1/4م

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

)يوم تحري الهال 29 من جمادى األولى 1443هـ الموافق 2022/1/2م(

االنحراف األفقي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

البعد الرأسي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب 
القمر

غروب 
الشمس اسم البلد

س ق س ق

الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 21- 16 41 17 02 حايب
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 20- 17 00 17 20 توشكا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 21- 16 52 17 13 أسوان
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 22- 16 47 17 09 قنا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 21- 16 59 17 20 الخارجة
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 22- 16 51 17 13 أسيوط
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 22- 16 50 17 12 سوهاج
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 24- 16 46 17 10 الفيوم
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 23- 16 38 17 01 الطور
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 24- 16 35 16 59 سانت كاترين
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 24- 16 29 16 53 طابا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 24- 16 42 17 06 القاهرة
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 25- 16 41 17 06 طنطا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 25- 16 44 17 09 اإلسكندرية
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 25- 16 34 16 59 بورسعيد
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 24- 17 03 17 27 السلوم



-78-

)ج( ظروف رؤية الهال لشهر جمادى اآلخرة عام 1443هـ
في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي
)يوم تحري الهال 29 من جمادى األولى 1443هـ الموافق 2022/1/2م(

1- في المدن العربية واإلسامية

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
21- 17 29 17 50 مكة المكرمة* 07- 17 45 17 52 داكار
26- 16 21 16 47 القدس* 09- 17 31 17 40 نواكشوط
29- 16 37 17 06 بغداد* 18- 17 22 17 40 مراكش*
18- 17 27 17 45 عدن* 20- 17 02 17 22 فاس*
24- 16 53 17 17 الرياض* 08- 18 35 18 43 الجوس*
27- 16 34 17 01 الكويت* 24- 16 19 16 43 الجزائر*
25- 16 32 16 57 المنامة* 25- 16 49 17 14 تونس*
32- 16 30 17 02 طهران* 23- 16 49 17 12 طرابلس- ليبيا*
25- 16 31 16 56 الدوحة* 17- 17 13 17 30 الخرطوم*
25- 17 21 17 46 أبو ظبي* 13- 17 49 18 20 مقديشو*
26- 17 15 17 41 دبي* 32- 16 03 16 35 أنقرة*
25- 17 06 17 31 مسقط* 26- 16 17 16 43 عمان*
27- 17 27 17 54 كرا تشي* 27- 16 11 16 38 دمشق*
24- 18 51 19 15 كوااللمبور* 19- 17 29 17 48 جيزان*
22- 17 49 18 11 جاكرتا* 22- 17 23 17 45 المدينة المنورة*

2- في بعض العواصم الغربية 
07 20 07 20 00 كيب تاون* 10- 16 47 16 57 واشنطن
11 18 57 18 46 برازيليا 17- 16 14 16 31 أوتوا
22 20 18 19 56 سانتياجو 41- 15 22 16 03 لندن*
14 18 51 18 37 ليما 59- 15 09 16 08 موسكو*

)د( أيام شهر جمادى اآلخرة:- 
غرة جمادى اآلخرة )الثاثاء( الموافق 4 يناير2022م / 26 كيهك 1738 ق.

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

21 29 26 14 22 19 7 15 12 30 8 5 السبت
22 30 27 15 23 20 8 16 13 طوبة 9 6 األحد
23 31 28 16 24 21 9 17 14 2 10 7 اإلثنين
24 فبراير 29 17 25 22 10 18 15 3 11 8 26 4 1 الثاثاء

18 26 23 11 19 16 4 12 9 27 5 2 األربعاء
19 27 24 12 20 17 5 13 10 28 6 3 الخميس
20 28 25 13 21 18 6 14 11 29 7 4 الجمعة

) * ( الهال لم  يولد بعد عند غروب الشمس. �



-79-

)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 1443هـ الموافق 2022/1/2م(
1- في محافظات جمهورية مصر العربية

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
22- 6 15 6 37 الطور 27- 5 46 6 13 حايب
22- 6 14 6 36 سانت كاترين 25- 6 7 6 32 توشكا
22- 6 13 6 35 طابا 24- 6 7 6 31 أسوان
21- 6 30 6 51 القاهرة 23- 6 13 6 36 قنا
20- 6 33 6 53 طنطا 24- 6 21 6 45 الخارجة
21- 6 38 6 59 اإلسكندرية 23- 6 22 6 45 أسيوط
20- 6 29 6 49 بورسعيد 23- 6 18 6 41 سوهاج
19- 6 59 7 18 السلوم 22- 6 29 6 51 الفيوم

2- في المدن العربية واإلسامية
الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
27- 6 31 6 58 مكة المكرمة 19- 6 16 6 35 داكار
21- 6 18 6 39 القدس 18- 6 17 6 35 نواكشوط
22- 6 44 7 06 بغداد 12- 7 19 7 31 مراكش
32- 5 50 6 22 عدن 12- 7 13 7 25 فاس
27- 6 10 6 37 الرياض 27- 6 30 6 57 الجوس
25- 6 17 6 42 الكويت 11- 6 49 7 00 الجزائر
27- 5 58 6 25 المنامة 13- 7 19 7 32 تونس
22- 6 52 7 14 طهران 16- 6 54 7 10 طرابلس- ليبيا
27- 5 52 6 19 الدوحة 28- 5 48 6 16 الخرطوم
28- 6 38 7 06 أبوظبي 36- 5 26 6 02 مقديشو
28- 6 36 7 04 دبي 14- 6 56 7 10 أنقرة
30- 6 18 6 48 مسقط 21- 6 15 6 36 عمان
31- 6 45 7 16 كرا تشي 20- 6 19 6 39 دمشق
46- 6 32 7 18 كوااللمبور 30- 6 09 6 39 جيزان
50- 4 52 5 42 جاكرتا 26- 6 39 7 05 المدينة المنورة

3- في بعض العواصم الغربية
45- 4 54 5 39 كيب تاون 06 7 32 7 26 واشنطن
25- 5 18 5 43 برازيليا 13 7 55 7 42 أوتوا
30- 5 07 5 37 سانتياجو 07 8 13 8 06 لندن
19- 5 28 5 47 ليما 10 9 08 8 58 موسكو





رجب
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القمر وبعض الكواكب على صفحة السماء عند غروب الشمس في  مدينة القاهرة يوم 
استطاع هال شهر رجب 1443هـ

 )الثاثاء 29 من جمادى اآلخرة 1443هـ الموافق 1 فبراير 2022م(

ملحوظة: ����يمكن االستفادة من وجود بعض الكواكب بجوار الهال الجديد 
لاستدالل عليه على صفحة السماء يوم الرؤية ... انظر الصورة )1(
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بيان هالل شهر رجب لعام 1443هـ
d يولــد�هــال�شــهر�رجــب�مباشــرة�بعــد�حــدوث�االقتــران�فــي�تمــام�الســاعة�

الســابعة�والدقيقــة��46صباحــًا�بتوقيــت�القاهــرة�المحلــي�يــوم�الثاثــاء�29 
مــن�جمــادى�اآلخــرة�1443هـــ�الموافــق�2022/2/1م�)يــوم�الرؤيــة(.

d ــي� ــة�لمــدة��18دقيقــة،�وف ــي�ســماء�مكــة�المكرم ــد�ف ــال�الجدي ويبقــى�اله
القاهــرة�لمــدة��16دقيقــة�بعــد�غــروب�شــمس�ذلــك�اليــوم�)يــوم�الرؤيــة(،�
وفــي�باقــي�محافظــات�جمهوريــة�مصــر�العربيــة�يبقــى�الهــال�الجديــد�فــي�
ســمائها�لمــدد�تتــراوح�بيــن�)15 – �19دقيقــة(.�أمــا�فــي�العواصــم�والمــدن�
العربيــة�واإلســامية�فيبقــى�الهــال�الجديــد�بعــد�غــروب�شــمس�ذلــك�اليــوم�

لمــدد�تتــراوح�بيــن�)9 – �31دقيقــة(.�
d .وبذلك�تكون�غرة�شهر�رجب�1443هـ�فلكيًا�يوم�األربعاء�2022/2/2م
d 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:-
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شهر رجب لعام 1443هـ
)أ( مياد الهال وأوجه القمر بتوقيت القاهرة المحلي

تربيع أخر بدر تربيع  أول المياد ) االقتران (

الخميس
2022/2/24م
ق          س
00          33

األربعاء
 2022/2/16م
ق             س
18             57

الثاثاء
 2022/2/8م
ق           س
15          50

الثاثاء
2022/2/1م
ق            س
07          46

طول الشهر آخر الشهر فلكيًا أول الشهر فلكيًا
30 يومًا الخميس 2022/3/3م األربعاء  2022/2/2م

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

)يوم تحري الهال 29 من جمادى اآلخرة 1443هـ الموافق 2022/2/1م(

االنحراف األفقي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

البعد الرأسي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب 
القمر

غروب 
الشمس اسم البلد

س ق س ق

5,546  جنوبًا 3,196 19 17 41 17 22 حايب
5,596 جنوبا 3,335 19 18 00 17 41 توشكا
5,728 جنوبا 3,120 19 17 53 17 34 أسوان
5,898 جنوبا 2,889 18 17 50 17 32 قنا
5,857 جنوبا 3,060 19 18 01 17 42 الخارجة
5,991 جنوبا 2,823 18 17 54 17 36 أسيوط
5,937 جنوبا 2,880 18 17 53 17 35 سوهاج
6,154 جنوبا 2,580 17 17 51 17 34 الفيوم
6,048 جنوبا 2,614 17 17 42 17 25 الطور
6,068 جنوبا 2,565 16 17 39 17 23 سانت كاترين
6,125 جنوبا 2,421 16 17 34 17 18 طابا
6,202 جنوبا 2,477 16 17 48 17 32 القاهرة
6,256 جنوبا 2,396 16 17 47 17 31 طنطا
6,297 جنوبا 2,378 16 17 51 17 35 اإلسكندرية
6,274 جنوبا 2,293 15 17 41 17 26 بورسعيد
6,373 جنوبا 2,501 17 18 10 17 53 السلوم
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)ج( ظروف رؤية الهال لشهر رجب عام 1443هـ
في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي
)يوم تحري الهال 29 من جمادى اآلخرة 1443هـ الموافق 2022/2/1م(

1- في المدن العربية واإلسامية

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
18 18 28 18 10 مكة المكرمة 31 18 39 18 08 داكار
15 17 28 17 13 القدس 30 18 28 17 58 نواكشوط
12 17 45 17 33 بغداد 23 18 29 18 06 مراكش
21 18 22 18 01 عدن 21 18 11 17 50 فاس
16 17 54 17 38 الرياض 29 19 24 18 55 الجوس
14 17 39 17 25 الكويت 18 17 31 17 13 الجزائر
14 17 34 17 20 المنامة 17 18 10 17 44 تونس
09 17 40 17 31 طهران 18 17 57 17 39 طرابلس- ليبيا
15 17 33 17 18 الدوحة 22 18 09 17 47 الخرطوم
14 18 22 18 08 أبو ظبي 24 18 37 18 13 مقديشو
14 18 17 18 03 دبي 10 17 17 17 07 أنقرة
14 18 06 17 52 مسقط 14 17 24 17 10 عمان
12 18 28 18 16 كرا تشي 14 17 19 17 05 دمشق
14 19 40 19 26 كوااللمبور 20 18 25 18 05 جيزان
17 18 34 18 17 جاكرتا 17 18 24 18 07 المدينة المنورة

2- في بعض العواصم الغربية 
38 20 29 19 51 كيب تاون 33 18 02 17 29 واشنطن
42 19 30 18 48 برازيليا 30 17 39 17 09 أوتوا
48 20 34 19 46 سانتياجو 07 16 57 16 50 لندن
45 19 25 18 40 ليما 09- 16 55 17 02 موسكو

)د( أيام شهر رجب :- 
غرة رجب )األربعاء( الموافق 2 فبراير 2022م / 25 طوبة 1738 ق.

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

19 26 25 12 19 18 5 12 11 28 5 4 السبت
20 27 26 13 20 19 6 13 12 29 6 5 األحد
21 28 27 14 21 20 7 14 13 30 7 6 اإلثنين
22 مارس 28 15 22 21 8 15 14 أمشير 8 7 الثاثاء
23 2 29 16 23 22 9 16 15 2 9 8 25 2 1 األربعاء
24 3 30 17 24 23 10 17 16 3 10 9 26 3 2 الخميس

18 25 24 11 18 17 4 11 10 27 4 3 الجمعة



-87-

)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 اآلخرة 1443هـ الموافق 2022/2/1م(
1- في محافظات جمهورية مصر العربية

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
20 6 53 6 33 الطور 16 6 28 6 12 حايب
20 6 52 6 32 سانت كاترين 17 6 48 6 31 توشكا
20 6 50 6 30 طابا 18 6 47 6 29 أسوان
22 7 07 6 45 القاهرة 19 6 52 6 33 قنا
22 7 09 6 47 طنطا 19 7 01 6 42 الخارجة
23 7 15 6 52 اإلسكندرية 20 7 01 6 41 أسيوط
22 7 05 6 43 بورسعيد 19 6 57 6 38 سوهاج
23 7 35 7 12 السلوم 22 7 07 6 45 الفيوم

2- في المدن العربية واإلسامية
الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
15 7 13 6 58 مكة المكرمة 20 6 58 6 38 داكار
22 6 54 6 32 القدس 22 6 58 6 36 نواكشوط
22 7 20 6 58 بغداد 28 7 52 7 24 مراكش
10 6 36 6 26 عدن 29 7 45 7 16 فاس
16 6 51 6 35 الرياض 13 7 17 7 04 الجوس
19 6 56 6 37 الكويت 30 7 20 6 50 الجزائر
16 6 38 6 22 المنامة 29 7 50 7 21 تونس
23 7 27 7 04 طهران 26 7 28 7 02 طرابلس- ليبيا
16 6 32 6 16 الدوحة 13 6 32 6 19 الخرطوم
15 7 19 7 04 أبوظبي 04 6 15 6 11 مقديشو
16 7 17 7 01 دبي 29 7 26 6 57 أنقرة
14 7 00 6 46 مسقط 23 6 52 6 29 عمان
13 7 27 7 14 كرا تشي 23 6 54 6 31 دمشق
04- 7 23 7 27 كوااللمبور 12 6 53 6 41 جيزان
10- 5 45 5 55 جاكرتا 17 7 20 7 03 المدينة المنورة

3- في بعض العواصم الغربية
09- 5 58 6 07 كيب تاون 41 7 55 7 14 واشنطن
13 6 14 6 01 برازيليا 45 8 9 7 23 أوتوا
09 6 14 6 05 سانتياجو 45 8 24 7 39 لندن
19 6 22 6 03 ليما 50 9 13 8 23 موسكو





شعبان
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القمر وبعض الكواكب على صفحة السماء عند غروب الشمس في مدينة القاهرة يوم 
استطاع هال شهر شعبان 1443هـ

 )األربعاء 29 من رجب 1443هـ  الموافق 2 مارس 2022م(

ملحوظة: ����يمكن االستفادة من وجود بعض الكواكب بجوار الهال الجديد 
لاستدالل عليه على صفحة السماء يوم الرؤية ... انظر الصورة )1(
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بيان هالل شهر شعبان لعام 1443هـ
d يولــد�هــال�شــهر�شــعبان�مباشــرة�بعــد�حــدوث�االقتــران�فــي�تمــام�الســاعة�

الســابعة�والدقيقــة��35مســاًء�بتوقيــت�القاهــرة�المحلــي�يــوم�األربعــاء��29مــن�
رجــب�1443هـــ�الموافــق�2022/3/2م�)يــوم�الرؤيــة(.�

d وياحــظ�أن�الهــال�الجديــد�لــن�يكــون�قــد�ولــد�بعــد�عنــد�غــروب�شــمس�
ذلــك�اليــوم�)يــوم�الرؤيــة(�فــي�مدينــة�القاهــرة�وكذلــك�في�العواصــم�والمدن�
العربيــة�واإلســامية�ماعــدا�داكار،�نواكشــوط،�مراكــش،�فــاس،�الجــوس،�

والجزائــر.�
d ــوم� ــك�الي ــل�غــروب�شــمس�ذل ــم(�قب ــال�القدي ــي�طــور�اله ــرب�القمر)ف ويغ

)يــوم�الرؤيــة(�فــي�مكــة�المكرمــة�ب�10دقائــق،�وفــي�القاهــرة�ب��12دقيقــة،�
وفــي�محافظــات�جمهوريــة�مصــر�العربيــة�بمــدد�تتــراوح�بيــن�)9 – 13 
دقيقــة(،�وفــي�العواصــم�والمــدن�العربيــة�واإلســامية�بمــدد�تتــراوح�بيــن�
)2- �20دقيقــة(.�أمــا�فــي�داكار�بالســنغال�فــإن�القمــر�يغــرب�بعــد�غــروب�
شــمس�ذلــك�اليــوم�بدقيقتيــن،�وفــي�نواكشــوط�بموريتانيــا�فــإن�القمــر�يغــرب�

بعــد�غــروب�شــمس�ذلــك�اليــوم�بدقيقــة�واحــدة.
d .وبذلك�يكون�يوم�الخميس2022/3/3م�هو�المتمم�لشهر�رجب�1443هـ
d .وتكون�غرة�شهر�شعبان�1443هـ�فلكيًا�يوم�الجمعة�2022/3/4م
d 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:-
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شهر شعبان لعام 1443هـ
)أ( مياد الهال وأوجه القمر بتوقيت القاهرة المحلي

تربيع أخر بدر تربيع  أول المياد ) االقتران (

الجمعة
 2022/3/25م
ق            س
07           37

الجمعة
 2022/3/18م
ق             س
09            18

الخميس
 2022/3/10م
ق            س
12          46

األربعاء
2022/3/2م
ق            س
19           35

طول الشهر آخر الشهر فلكيًا أول الشهر فلكيًا
29 يومًا الجمعة 2022/4/1م الجمعة 2022/3/4م

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

)يوم تحري الهال 29 من رجب 1443هـ الموافق 2022/3/2م(

االنحراف األفقي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

البعد الرأسي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب 
القمر

غروب 
الشمس اسم البلد

س ق س ق
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 09- 17 28 17 37 حايب
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 09- 17 47 17 56 توشكا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 10- 17 41 17 51 أسوان
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 11- 17 40 17 51 قنا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 10- 17 51 18 01 الخارجة
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 11- 17 45 17 56 أسيوط
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 11- 17 44 17 55 سوهاج
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 12- 17 44 17 56 الفيوم
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 12- 17 34 17 46 الطور
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 12- 17 32 17 44 سانت كاترين
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 13- 17 27 17 40 طابا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 12- 17 42 17 54 القاهرة
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 13- 17 42 17 55 طنطا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 13- 17 46 17 59 اإلسكندرية
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 13- 17 36 17 49 بورسعيد
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 12- 18 05 18 17 السلوم
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)ج( ظروف رؤية الهال لشهر شعبان عام 1443هـ
في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من رجب 1443هـ الموافق 2022/3/2م(
1- في المدن العربية واإلسامية

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
10- 18 15 18 25 مكة المكرمة* 02 18 20 18 18 داكار
14- 17 23 17 37 القدس* 01 18 11 18 10 نواكشوط
17- 17 42 17 59 بغداد* 06- 18 24 18 30 مراكش
07- 18 02 18 09 عدن* 08- 18 09 18 17 فاس
12- 17 43 17 55 الرياض* 02 19 00 18 58 الجوس
15- 17 32 17 47 الكويت* 12- 17 31 17 43 الجزائر
14- 17 25 17 39 المنامة* 13- 18 01 18 14 تونس*
20- 17 40 18 00 طهران* 11- 17 53 18 04 طرابلس- ليبيا*
14- 17 22 17 36 الدوحة* 06- 17 51 17 57 الخرطوم*
14- 18 11 18 25 أبو ظبي* 02- 18 11 18 13 مقديشو*
14- 18 07 18 21 دبي* 19- 17 22 17 41 أنقرة*
13- 17 55 18 08 مسقط* 15- 17 19 17 34 عمان*
16- 18 18 18 34 كرا تشي* 16- 17 16 17 32 دمشق*
11- 19 16 19 27 كوااللمبور* 08- 18 08 18 16 جيزان*
07- 18 04 18 11 جاكرتا* 11- 18 13 18 24 المدينة المنورة*

2- في بعض العواصم الغربية 
15 19 36 19 21 كيب تاون* 03 18 04 18 01 واشنطن
16 18 50 18 34 برازيليا 02- 17 49 17 51 أوتوا
23 19 40 19 17 سانتياجو 23- 17 19 17 42 لندن
19 18 48 18 29 ليما 38- 17 27 18 05 موسكو*

)د( أيام شهر شعبان :-
غرة شعبان )الجمعة( الموافق 4 مارس 2022م / 25 أمشير 1738 ق.

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

17 26 23 10 19 16 3 12 9 26 5 2 السبت
18 27 24 11 20 17 4 13 10 27 6 3 األحد
19 28 25 12 21 18 5 14 11 28 7 4 اإلثنين
20 29 26 13 22 19 6 15 12 29 8 5 الثاثاء
21 30 27 14 23 20 7 16 13 30 9 6 األربعاء
22 31 28 15 24 21 8 17 14 برمهات 10 7 الخميس
23 أبريل 29 16 25 22 9 18 15 2 11 8 25 4 1 الجمعة

          ) * ( 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 رجب 1443هـ الموافق 2022/3/2م(
1- في محافظات جمهورية مصر العربية

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
01 6 10 6 09 الطور 30- 5 50 5 53 حايب
02 6 9 6 08 سانت كاترين 30- 6 10 6 13 توشكا
02 6 7 6 05 طابا 20- 6 07 6 9 أسوان
02 6 22 6 20 القاهرة صفر 6 11 6 11 قنا
03 6 24 6 21 طنطا صفر 6 21 6 21 الخارجة
03 6 29 6 26 اإلسكندرية صفر 6 19 6 19 أسيوط
04 6 20 6 16 بورسعيد صفر 6 16 6 16 سوهاج
04 6 49 6 45 السلوم 20 6 23 6 21 الفيوم

2- في المدن العربية واإلسامية
الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
04- 6 36 6 40 مكة المكرمة 02- 6 24 6 26 داكار
04 6 09 6 05 القدس صفر 6 21 6 21 نواكشوط
04 6 33 6 29 بغداد 08 7 06 6 58 مراكش
11- 6 04 6 15 عدن 10 6 57 6 47 فاس
04- 6 11 6 15 الرياض 10- 6 48 6 58 الجوس
صفر 6 13 6 13 الكويت 11 6 28 6 17 الجزائر
03- 5 57 6 00 المنامة 11 6 59 6 48 تونس
05 6 38 6 33 طهران 07 6 41 6 34 طرابلس- ليبيا
04- 5 52 5 56 الدوحة 07- 5 59 6 06 الخرطوم
04- 6 40 6 44 أبوظبي 18- 5 50 6 08 مقديشو
04- 6 37 6 41 دبي 12 6 32 6 20 أنقرة
05- 6 21 6 26 مسقط 04 6 60 6 02 عمان
05- 6 48 6 53 كرا تشي 05 6 07 6 02 دمشق
25- 6 58 7 23 كوااللمبور 08- 6 19 6 27 جيزان
32- 5 26 5 58 جاكرتا 03- 6 40 6 43 المدينة المنورة

3- في بعض العواصم الغربية
36- 5 58 6 34 كيب تاون 21 6 59 6 38 واشنطن
13- 5 58 6 11 برازيليا 26 7 05 6 39 أوتوا
19- 6 12 6 31 سانتياجو 29 7 12 6 43 لندن
07- 6 3 6 10 ليما 34 7 52 7 18 موسكو





رمضان
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القمر وبعض الكواكب على صفحة السماء عند غروب الشمس في مدينة القاهرة يوم 
استطاع هال شهر رمضان 1443هـ

)الجمعة 29 من شعبان 1443هـ الموافق 1 أبريل 2022م(

ملحوظة: ����يمكن االستفادة من وجود بعض الكواكب بجوار الهال الجديد 
لاستدالل عليه على صفحة السماء يوم الرؤية ... انظر الصورة )1(
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بيان هالل شهر رمضان لعام 1443هـ
d يولــد�هــال�شــهر�رمضــان�مباشــرة�بعــد�حــدوث�االقتــران�فــي�تمــام�الســاعة�

ــي�يــوم�الجمعــة�29  الثامنــة�والدقيقــة��25صباحــًا�بتوقيــت�القاهــرة�المحل
مــن�شــعبان��1443هـــ�الموافــق�2022/4/1م�)يــوم�الرؤيــة(.

d ويبقــى�الهــال�الجديــد�فــي�ســماء�مكــة�المكرمــة�والقاهــرة�لمــدة��17دقيقــة�
الرؤيــة(�وفــي�باقــي�محافظــات� اليــوم�)يــوم� بعــد�غــروب�شــمس�ذلــك�
جمهوريــة�مصــر�العربيــة�يبقــى�الهــال�الجديــد�فــي�ســمائها�لمــدد�تتــراوح�
ــة�واإلســامية� ــدن�العربي ــي�العواصــم�والم ــا�ف ــة(.�أم ــن�)17 – �18دقيق بي
فيبقــى�الهــال�الجديــد�بعــد�غــروب�شــمس�ذلــك�اليــوم�لمــدد�تتــراوح�بيــن�

)10- �25دقيقــة(.
d الســبت� يــوم� فلكيــًا� 1443هـــ� المعظــم� رمضــان� شــهر� غــرة� تكــون� وبذلــك�

2022م. /4 /2
d 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:-
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شهر رمضان لعام 1443هـ
)أ( مياد الهال وأوجه القمر بتوقيت القاهرة المحلي

تربيع أخر بدر تربيع أول المياد ) االقتران (

السبت
 2022/4/23م
 ق          س
13         57

السبت
2022/4/16م 
ق           س
20          55

السبت
2022/4/9م
ق           س
08           48

الجمعة 
2022/4/1م

 ق             س
08            25

طول الشهر آخر الشهر فلكيًا أول الشهر فلكيًا
30 يومًا األحد 2022/5/1م السبت 2022/4/2م

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

)يوم تحري الهال 29 من شعبان 1443هـ الموافق 2022/4/1م(
االنحراف األفقي

عن قرص الشمس 
بالدرجات
عند الغروب

البعد الرأسي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب 
القمر

غروب 
الشمس اسم البلد

س ق س ق

3,023 جنوبًا 3,184 17 18 05 17 48 حايب
3,034 جنوبًا 3,322 18 18 25 18 07 توشكا
3,171 جنوبًا 3,212 17 18 21 18 04 أسوان
3,341 جنوبًا 3,112 18 18 23 18 05 قنا
3,279 جنوبًا 3,228 18 18 33 18 15 الخارجة
3,424 جنوبًا 3,107 17 18 29 18 12 أسيوط
3,372 جنوبًا 3,124 17 18 27 18 10 سوهاج
3,596 جنوبًا 3,000 18 18 32 18 14 الفيوم
3,507 جنوبًا 2,972 17 18 20 18 03 الطور
3,532 جنوبًا 2,944 17 18 19 18 02 سانت كاترين
3,604 جنوبًا 2,862 17 18 15 17 58 طابا
3,654 جنوبًا 2,946 17 18 30 18 13 القاهرة
3,712 جنوبًا 2,911 17 18 31 18 14 طنطا
3,749 جنوبًا 2,919 17 18 36 18 19 اإلسكندرية
3,747 جنوبًا 2,842 17 18 26 18 09 بورسعيد
3,786 جنوبًا 3,052 18 18 56 18 38 السلوم
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)ج( ظروف رؤية الهال لشهررمضان عام 1443هـ
في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من شعبان 1443هـ الموافق 2022/4/1م(
1- في المدن العربية واإلسامية

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
17 18 52 18 35 مكة المكرمة 25 18 47 18 22 داكار
16 18 14 17 58 القدس 25 18 42 18 17 نواكشوط
14 18 36 18 22 بغداد 23 19 14 18 51 مراكش
17 18 28 18 11 عدن 23 19 03 18 40 فاس
15 18 24 18 09 الرياض 23 19 18 18 55 الجوس
14 18 20 18 06 الكويت 21 18 31 18 10 الجزائر
14 18 08 17 54 المنامة 20 19 01 18 41 تونس
13 18 38 18 25 طهران 20 18 47 18 27 طرابلس- ليبيا
14 18 04 17 50 الدوحة 18 18 20 18 02 الخرطوم
14 18 52 18 38 أبو ظبي 17 18 23 18 06 مقديشو
14 18 49 18 35 دبي 16 18 28 18 12 أنقرة
13 18 34 18 21 مسقط 16 18 11 17 55 عمان
12 19 00 18 48 كراتشي 16 18 11 17 55 دمشق
10 19 31 19 21 كوااللمبور 17 18 39 18 22 جيزان
11 18 09 17 58 جاكرتا 16 18 53 18 37 المدينة المنورة

2- في بعض العواصم الغربية 
22 19 03 18 41 كيب تاون 35 19 06 18 31 واشنطن
28 18 41 18 13 برازيليا 35 19 06 18 31 أوتوا
29 19 06 18 37 سانتياجو 20 18 53 18 33 لندن
32 18 43 18 11 ليما 11 19 17 19 06 موسكو

)د( أيام شهر رمضان :-
غرة رمضان )السبت( الموافق 2 أبريل 2022م / 24 برمهات 1738 ق.

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

22 30 29 15 23 22 8 16 15 برمودة 9 8 24 2 1 السبت
23 مايو 30 16 24 23 9 17 16 2 10 9 25 3 2 األحد

17 25 24 10 18 17 3 11 10 26 4 3 اإلثنين
18 26 25 11 19 18 4 12 11 27 5 4 الثاثاء
19 27 26 12 20 19 5 13 12 28 6 5 األربعاء
20 28 27 13 21 20 6 14 13 29 7 6 الخميس
21 29 28 14 22 21 7 15 14 30 8 7 الجمعة
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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 شعبان 1443هـ الموافق 2022/4/1م(
1- في محافظات جمهورية مصر العربية

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
14 5 49 5 35 الطور 11 5 37 5 26 حايب
13 5 47 5 34 سانت كاترين 11 5 56 5 45 توشكا
13 5 43 5 30 طابا 12 5 52 5 40 أسوان
14 5 58 5 44 القاهرة 12 5 52 5 40 قنا
14 5 59 5 45 طنطا 12 6 02 5 50 الخارجة
14 6 03 5 49 اإلسكندرية 13 5 59 5 46 أسيوط
15 5 54 5 39 بورسعيد 13 5 57 5 44 سوهاج
15 6 23 6 08 السلوم 14 6 00 5 46 الفيوم

2- في المدن العربية واإلسامية
الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
10 6 24 6 14 مكة المكرمة 14 6 19 6 05 داكار
15 5 42 5 27 القدس 14 6 12 5 58 نواكشوط
14 6 04 5 50 بغداد 18 6 38 6 20 مراكش
07 6 03 5 56 عدن 19 6 26 6 07 فاس
10 5 55 5 45 الرياض 10 6 54 6 44 الجوس
13 5 50 5 37 الكويت 19 5 53 5 34 الجزائر
11 5 39 5 28 المنامة 18 6 23 6 05 تونس
15 6 06 5 51 طهران 17 6 12 5 55 طرابلس- ليبيا
10 5 35 5 25 الدوحة 09 5 54 5 45 الخرطوم
10 6 24 6 14 أبوظبي 04 6 2 5 58 مقديشو
10 6 20 6 10 دبي 18 5 51 5 33 أنقرة
09 6 07 5 58 مسقط 15 5 39 5 24 عمان
09 6 32 6 23 كراتشي 15 5 37 5 22 دمشق
02- 7 10 7 12 كوااللمبور 09 6 13 6 04 جيزان
07- 5 48 5 55 جاكرتا 11 6 24 6 13 المدينة المنورة

3- في بعض العواصم الغربية
02- 6 56 6 58 كيب تاون 26 6 18 5 52 واشنطن
13 6 29 6 16 برازيليا 27 6 10 5 43 أوتوا
13 7 07 6 54 سانتياجو 27 6 03 5 36 لندن
17 6 29 6 12 ليما 30 6 30 6 00 موسكو
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إمساكية شهر رمضان المعظم 1443هـ
لمدينة القاهرة

أبريل 2022م / مايــــو 2022م

التاريخ 
الهجري

أيام 
األسبوع

التاريخ 
الميادي

مدة 
ساعات 
الصوم

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرإمساكسحور
مساًءمساًءمساًءصباحًاصباحًاصباحًاصباحًاصباحًا

سقسقسقسقسقسقسقسق
7:33 6:14 3:30 11:58 5:43 4:15 3:55 1:55 14:19 2 أبريلالسبت1
7:34 6:15 3:30 11:58 5:42 4:14 3:54 1:54 14:21 3األحد2
7:34 6:15 3:30 11:58 5:41 4:12 3:52 1:52 14:23 4اإلثنين3
7:35 6:16 3:30 11:58 5:40 4:11 3:51 1:51 14:25 5الثاثاء4
7:36 6:17 3:30 11:57 5:39 4:10 3:50 1:50 14:27 6األربعاء5
7:37 6:17 3:30 11:57 5:37 4:08 3:48 1:48 14:29 7الخميس6
7:37 6:18 3:30 11:57 5:36 4:07 3:47 1:47 14:31 8الجمعة7
7:38 6:18 3:30 11:56 5:35 4:06 3:46 1:46 14:32 9السبت8
7:39 6:19 3:30 11:56 5:34 4:04 3:44 1:44 14:35 10األحد9
7:40 6:20 3:30 11:56 5:33 4:03 3:43 1:43 14:37 11اإلثنين10
7:41 6:20 3:30 11:56 5:32 4:02 3:42 1:42 14:38 12الثاثاء11
7:42 6:21 3:30 11:55 5:30 4:00 3:40 1:40 14:41 13األربعاء12
7:42 6:22 3:30 11:55 5:29 3:59 3:39 1:39 14:43 14الخميس13
7:43 6:22 3:30 11:55 5:28 3:57 3:37 1:37 14:45 15الجمعة14
7:44 6:23 3:30 11:55 5:27 3:56 3:36 1:36 14:47 16السبت15
7:45 6:24 3:30 11:54 5:26 3:55 3:35 1:35 14:49 17األحد16
7:46 6:24 3:30 11:54 5:25 3:53 3:33 1:33 14:51 18اإلثنين17
7:46 6:25 3:30 11:54 5:24 3:52 3:32 1:32 14:53 19الثاثاء18
7:47 6:25 3:30 11:54 5:23 3:51 3:31 1:31 14:54 20األربعاء19
7:48 6:26 3:30 11:54 5:22 3:49 3:29 1:29 14:57 21الخميس20
7:49 6:27 3:29 11:53 5:21 3:48 3:28 1:28 14:59 22الجمعة21
7:50 6:27 3:29 11:53 5:19 3:47 3:27 1:27 15:00 23السبت22
7:51 6:28 3:29 11:53 5:18 3:46 3:26 1:26 15:02 24األحد23
7:52 6:29 3:29 11:53 5:18 3:44 3:24 1:24 15:05 25اإلثنين24
7:52 6:29 3:29 11:53 5:17 3:43 3:23 1:23 15:06 26الثاثاء25
7:53 6:30 3:29 11:52 5:16 3:42 3:22 1:22 15:08 27األربعاء26
7:54 6:31 3:29 11:52 5:15 3:41 3:21 1:21 15:10 28الخميس27
7:55 6:31 3:29 11:52 5:14 3:39 3:19 1:19 15:12 29الجمعة28
7:56 6:32 3:29 11:52 5:13 3:38 3:18 1:18 15:14 30السبت29
7:57 6:32 3:29 11:52 5:12 3:37 3:17 1:17 15:16 1 مايواألحد30

عيد الفطر المبارك )اإلثنين 2022/5/2م( وصاته الساعة الخامسـة وست وثاثين دقيقـــة صباحًا بمدينة القاهرة.
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وقت صالة
عيد الفطر المبارك
في محافظات ومدن ج.م.ع
)اإلثنين 2022/5/2م(

وقت
الصاة المدينة وقت

الصاة المدينة

5:39 الفيوم 5:36 القاهرة
5:38 بني سويف 5:37 الجيزة
5:41 المنيا 5:40 اإلسكندرية
5:41 أسيوط 5:30 بورسعيد
5:40 سوهاج 5:31 السويس
5:36 قنا 5:25 العريش
5:38 أسوان 5:30 الطور
5:46 أبوسمبل 5:28 سانت كاترين
5:50 مرسى مطروح 5:23 طابا
5:30 الغردقة 5:27 شرم الشيخ
5:47 الخارجة 5:38 دمنهور
5:31 اإلسماعيلية 5:36 طنطا
5:32 دمياط 5:34 المنصورة
5:58 السلوم 5:35 الزقازيق
5:24 نويبع 5:36 بنها
5:26 حايب 5:37 شبين الكوم
5:29 شاتين 5:36 كفرالشيخ
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شــوال
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القمر وبعض الكواكب على صفحة السماء عند غروب الشمس في مدينة القاهرة يوم 
استطاع هال شهر شوال 1443هـ

)السبت 29 من رمضان 1443هـ  الموافق 30 أبريل 2022م(

ملحوظة: ����يمكن االستفادة من وجود بعض الكواكب بجوار الهال الجديد 
لاستدالل عليه على صفحة السماء يوم الرؤية ... انظر الصورة )1(



-110-

بيان هالل شهر شوال لعام 1443هـ
d يولــد�هــال�شــهر�شــوال�مباشــرة�بعــد�حــدوث�االقتــران�فــي�تمــام�الســاعة�

العاشــرة�والدقيقــة��28مســاًء�بتوقيــت�القاهــرة�المحلــي�يــوم�الســبت��29مــن�
رمضــان�1443هـــ�الموافــق�2022/4/30م�)يــوم�الرؤيــة(.

d 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.
d ويغــرب�القمــر�)فــي�طــور�الهــال�القديــم(�قبــل�غــروب�شــمس�ذلــك�اليــوم�

)يــوم�الرؤيــة(�فــي�مكــة�المكرمــة�والقاهــرة�ب�15دقيقــة،�وفــي�محافظــات�
جمهوريــة�مصــر�العربيــة�يغــرب�القمــر�قبــل�غــروب�شــمس�ذلــك�اليــوم�
بمــدد�تتــراوح�بيــن�)14 - �15دقيقــة(.�أمــا�فــي�العواصــم�والمــدن�العربيــة�
واإلســامية�فــإن�القمــر�يغــرب�قبــل�غــروب�شــمس�ذلــك�اليــوم�)يــوم�الرؤيــة(�

ــراوح�بيــن�)6 – �20دقيقــة(. بمــدد�تت
d .وبذلك�يكون�يوم�األحد�2022/5/1م�هو�المتمم�لشهر�رمضان�1443هـ
d وتكــون�غــرة�شــهر�شــوال�1443هـــ�فلكيــًا�يــوم�اإلثنيــن�2022/5/2م�)عيــد�الفطر�

المبارك(.
d 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:-
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شهر شوال لعام 1443هـ
)أ( مياد الهال وأوجه القمر بتوقيت القاهرة المحلي

تربيع أخر بدر تربيع  أول المياد ) االقتران (

األحد
 2022/5/22م
ق          س
20         43

اإلثنين
2022/5/16م 
ق             س
06           14

اإلثنين
 2022/5/9م
ق            س
02           22

السبت
 2022/4/30م
ق             س
22           28

طول الشهر آخر الشهر فلكيًا أول الشهر فلكيًا
29 يومًا اإلثنين  2022/5/30م اإلثنين 2022/5/2م

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

)يوم تحري الهال 29 من رمضان 1443هـ  الموافق 2022/4/30م(
  

االنحراف األفقي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

البعد الرأسي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب 
القمر

غروب 
الشمس اسم البلد

س ق س ق
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 15- 17 44 17 59 حايـــــــــب
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 14- 18 04 18 18 توشكـــــــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 14- 18 02 18 16 أســـــــوان
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 15- 18 05 18 20 قنـــــــــــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 14- 18 15 18 29 الخارجــــة
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 15- 18 13 18 28 أسيــــــوط
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 15- 18 10 18 52 سوهــــاج
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 15- 18 17 18 32 الفيـــــوم
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 15- 18 04 18 19 الطـــــــور
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 15- 18 03 18 18 سانت كـاترين
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 16- 18 00 18 16 طــــابــــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 15- 18 16 18 31 القاهـــــرة
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 15- 18 18 18 33 طـــنطـــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 15- 18 23 18 38 اإلسكندرية
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 15- 18 41 18 29 بورسعـــيد
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 15- 18 43 18 58 السلـــــوم
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)ج( ظروف رؤية الهال لشهر شوال عام 1443هـ
في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي
)يوم تحري الهال 29 من رمضان 1443هـ الموافق 2022/4/30م(

في المدن العربية واإلسامية

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
15- 18 30 18 45 مكة المكرمة 06- 18 20 18 26 داكار
16- 18 02 18 18 القدس 06- 18 18 18 24 نواكشوط
18- 18 25 18 43 بغداد 09- 19 02 19 11 مراكش
14- 18 00 18 14 عدن 10- 18 52 19 02 فاس
17- 18 05 18 22 الرياض 08- 18 45 18 53 الجوس
18- 18 05 18 23 الكويت 12- 18 23 18 35 الجزائر
17- 17 51 18 08 المنامة 13- 18 53 19 06 تونس
20- 18 29 18 49 طهران 13- 18 35 18 48 طرابلس- ليبيا
17- 17 46 18 03 الدوحة 13- 17 54 18 07 الخرطوم
18- 18 33 18 51 أبو ظبي 13- 17 48 18 01 مقديشو
18- 18 30 18 48 دبي 18- 18 24 18 42 أنقرة
18- 18 15 18 33 مسقط 16- 17 59 18 15 عمان
20- 18 41 19 01 كرا تشي 17- 17 59 18 16 دمشق
20- 18 57 19 17 كوااللمبور 15- 18 14 18 29 جيزان
20- 17 28 17 84 جاكرتا 16- 18 34 18 50 المدينة المنورة

2- في بعض العواصم الغربية 
06- 18 00 18 06 كيب تاون * اليوم التالي 18 59 واشنطن
01- 17 53 17 54 برازيليا صفر 19 08 19 08 أوتوا
02 18 05 18 03 سانتياجو 15- 19 07 19 22 لندن *
02 17 58 17 56 ليما 25- 19 40 20 05 موسكو *

)د( أيام شهر شوال :-
غرة شوال )اإلثنين( الموافق 2 مايو 2022م / 24 برمودة 1738 ق.

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

20 28 27 13 21 20 6 14 13 29 7 6 السبت
21 29 28 14 22 21 7 15 14 30 8 7 األحد
22 30 29 15 23 22 8 16 15 بشنس 9 8 24 2 1 اإلثنين

16 24 23 9 17 16 2 10 9 25 3 2 الثاثاء
17 25 24 10 18 17 3 11 10 26 4 3 األربعاء
18 26 25 11 19 18 4 12 11 27 5 4 الخميس
19 27 26 12 20 19 5 13 12 28 6 5 الجمعة

         ) * ( الهال لم  يولد بعد عند غروب الشمس.
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)هـ( ظروف رؤية الهال في محافظات ج.م.ع
بتوقيتها المحلي

)اليوم التالي ليوم تحري الهال(
)30 من رمضان 1443هـ الموافق 2022/5/1م(

االنحراف األفقي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

البعد الرأسي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب 
القمر

غروب 
الشمس اسم البلد

س ق س ق

1,033 جنوبًا 7,531 39 18 38 17 59 حايب
1,081 جنوبًا 7,677 39 18 58 18 19 توشكا
1,354 جنوبًا 7,626 40 18 75 18 17 أسوان
1,706 جنوبًا 7,597 41 19 01 18 20 قنا
1,586 جنوبًا 7,687 41 19 10 18 29 الخارجة
1,884 جنوبًا 7,623 41 19 09 18 28 أسيوط
1,774جنوبًا 7,621 41 19 06 18 25 سوهاج
2,251 جنوبًا 7,577 42 19 14 18 32 الفيوم
2,056 جنوبًا 7,521 41 19 01 18 20 الطور
2,108 جنوبًا 7,502 41 19 00 18 19 سانت كاترين
2,263جنوبًا 7,448 41 18 57 18 16 طابا
2,375 جنوبًا 7,542 42 19 14 18 32 القاهرة
2,502 جنوبًا 7,526 42 19 16 18 34 طنطا
2,581 جنوبًا 7,543 42 19 21 18 39 اإلسكندرية
2,578 جنوبًا 7,470 42 19 11 18 29 بورسعيد
2,661جنوبًا 7,697 43 19 42 18 59 السلوم
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)و( ظروف رؤية الهال لشهر شوال عام 1443هـ
في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي

)اليوم التالي ليوم تحري الهال(
)30 من رمضان 1443هـ الموافق 2021/5/1م(

في المدن العربية واإلسامية

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
38 19 24 18 46 مكة المكرمة 44 19 11 18 27 داكار
41 19 00 18 19 القدس 46 19 10 18 24 نواكشوط
41 19 25 18 44 بغداد 48 20 00 19 12 مراكش
36 18 50 18 14 عدن 49 19 52 19 03 فاس
38 19 00 18 22 الرياض 40 19 33 18 53 الجوس
39 19 30 18 24 الكويت 49 19 25 18 36 الجزائر
37 18 46 18 09 المنامة 48 19 55 19 07 تونس
40 19 30 18 50 طهران 45 19 34 18 49 طرابلس- ليبيا
37 18 41 18 4 الدوحة 38 18 45 18 07 الخرطوم
37 19 28 18 51 أبو ظبي 33 18 34 18 01 مقديشو
37 19 26 18 49 دبي 45 19 27 18 42 أنقرة
36 19 09 18 33 مسقط 41 18 57 18 16 عمان
35 19 36 19 01 كرا تشي 42 18 59 18 17 دمشق
26 19 43 19 17 كوااللمبور 36 19 05 18 29 جيزان
24 18 10 17 46 جاكرتا 39 19 29 18 50 المدينة المنورة

2- في بعض العواصم الغربية 

26 18 31 18 05 كيب تاون 63 20 03 19 00 واشنطن
39 18 33 17 54 برازيليا 67 20 16 19 09 أوتوا
34 18 36 18 02 سانتياجو 58 20 21 19 23 لندن
44 18 39 17 55 ليما 53 21 00 20 07 موسكو 
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)ز( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمني بينهما
في بعض مدن ج.م.ع والبلدان العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من رمضان 1443هـ الموافق 2022/4/30م(
1- في محافظات جمهورية مصر العربية

المكث
ق

شروق
القمر

شروق
الشمس اسم البلد المكث

ق

شروق
القمر

شروق
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
15- 4 51 5 06 الطور 18- 4 44 5 02 حايب
15- 4 49 5 04 سانت كاترين 17- 5 30 5 20 توشكا
15- 4 44 4 59 طابا 17- 4 57 5 14 أسوان
14- 4 59 5 13 القاهرة 16- 4 56 5 12 قنا
14- 4 59 5 13 طنطا 16- 5 07 5 23 الخارجة
13- 5 03 5 16 اإلسكندرية 15- 5 02 5 17 أسيوط
14- 4 53 5 07 بورسعيد 16- 5 00 5 16 سوهاج
13- 5 22 5 35 السلوم 14- 5 01 5 15 الفيوم

2- في المدن العربية واإلسامية

المكث
ق

شروق
القمر

شروق
الشمس اسم البلد المكث

ق

شروق
القمر

شروق
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
19- 5 31 5 50 مكة المكرمة 15- 5 32 5 47 داكار
13- 4 41 4 54 القدس 14- 5 23 5 37 نواكشوط
13- 5 02 5 15 بغداد 10- 5 37 5 47 مراكش
22- 5 17 5 39 عدن 10- 5 22 5 32 فاس
18- 5 00 5 18 الرياض 20- 6 13 6 33 الجوس
16- 4 51 5 07 الكويت 08- 4 47 4 55 الجزائر
18- 4 43 5 01 المنامة 09- 5 17 5 26 تونس
12- 5 01 5 13 طهران 11- 5 09 5 20 طرابلس- ليبيا
18- 4 40 4 58 الدوحة 20- 5 06 5 26 الخرطوم
19- 5 29 5 48 أبوظبي 26- 5 24 5 50 مقديشو
18- 5 25 5 43 دبي 09- 4 41 4 50 أنقرة
19- 5 13 5 32 مسقط 14- 4 37 4 51 عمان
20- 5 37 5 57 كرا تشي 13- 4 34 4 47 دمشق
32- 6 31 7 03 كوااللمبور 21- 5 24 5 45 جيزان
37- 5 16 5 53 جاكرتا 17- 5 30 5 47 المدينة المنورة

3- في بعض العواصم الغربية
43- 6 46 7 20 كيب تاون 01- 5 10 5 11 واشنطن
19- 6 03 6 22 برازيليا 02 4 54 4 52 أوتوا
20- 6 56 7 16 سانتياجو 03 4 37 4 34 لندن
14- 6 00 6 14 ليما 07 4 55 4 48 موسكو
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)ح( شروق الشمس والقمر والفاصل الزمني بينهما
في بعض مدن ج.م.ع والبلدان العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي

)اليوم التالي ليوم تحري الهال(
)30 من رمضان 1443هـ الموافق 2022/5/1م(
1- في محافظات جمهورية مصر العربية

المكث
ق

شروق
القمر

شروق
الشمس اسم البلد المكث

ق

شروق
القمر

شروق
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
18 5 23 5 05 الطور 18 5 19 5 01 حايب
18 5 21 5 03 سانت كاترين 18 5 38 5 20 توشكا
18 5 16 4 58 طابا 18 5 32 5 14 أسوان
18 5 30 5 12 القاهرة 17 5 29 5 12 قنا
18 5 30 5 12 طنطا 18 5 40 5 22 الخارجة
18 5 33 5 15 اإلسكندرية 18 5 34 5 16 أسيوط
18 5 24 5 06 بورسعيد 18 5 33 5 15 سوهاج
19 5 53 5 34 السلوم 19 5 33 5 14 الفيوم

2- في المدن العربية واإلسامية

المكث
ق

شروق
القمر

شروق
الشمس اسم البلد المكث

ق

شروق
القمر

شروق
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
18 6 07 5 49 مكة المكرمة 23 6 10 5 47 داكار
18 5 11 4 53 القدس 23 6 00 5 37 نواكشوط
17 5 31 5 14 بغداد 22 6 08 5 46 مراكش
17 5 56 5 39 عدن 21 5 52 5 31 فاس
16 5 34 5 18 الرياض 22 6 54 6 32 الجوس
16 5 22 5 06 الكويت 20 5 14 4 54 الجزائر
16 5 16 5 00 المنامة 20 5 45 5 25 تونس
16 5 28 5 12 طهران 20 5 39 5 19 طرابلس- ليبيا
16 5 14 4 58 الدوحة 18 5 44 5 26 الخرطوم
16 6 03 5 47 أبوظبي 17 6 07 5 50 مقديشو
16 5 58 5 42 دبي 18 5 07 4 49 أنقرة
16 5 47 5 31 مسقط 17 5 07 4 50 عمان
15 6 11 5 56 كرا تشي 18 5 04 4 46 دمشق
10 7 13 7 03 كوااللمبور 17 6 01 5 44 جيزان
09 6 02 5 53 جاكرتا 18 6 04 5 46 المدينة المنورة

3- في بعض العواصم الغربية
25 7 45 7 20 كيب تاون 26 5 36 5 10 واشنطن
32 6 54 6 22 برازيليا 25 5 16 4 51 أوتوا
40 7 56 7 16 سانتياجو 20 4 52 4 32 لندن
35 6 50 6 15 ليما 19 5 05 4 46 موسكو



ذو القعدة
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القمر وبعض الكواكب على صفحة السماء عند غروب الشمس في مدينة القاهرة يوم 
استطاع هال شهر ذو القعدة 1443هـ

)اإلثنين 29 من شوال 1443هـ الموافق 30 مايو 2022م(

ملحوظة: ����يمكن االستفادة من وجود بعض الكواكب بجوار الهال الجديد 
لاستدالل عليه على صفحة السماء يوم الرؤية ... انظر الصورة )1(
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بيان هالل شهر ذو القعدة لعام 1443هـ
d يولــد�هــال�شــهر�ذو�القعــدة�مباشــرة�بعــد�حــدوث�االقتــران�في�تمام�الســاعة�

الواحــدة�والنصــف�ظهــرًا�بتوقيــت�القاهــرة�المحلــي�يــوم�اإلثنيــن�29مــن�
شــوال�1443هـــ�الموافــق�2019/5/30م�)يــوم�الرؤيــة(.

d ويبقــى�الهــال�الجديــد�فــي�ســماء�مكــة�المكرمــة�لمــدة��7دقائــق،�وفــي�
القاهــرة�لمــدة��11دقيقــة�بعــد�غــروب�شــمس�ذلــك�اليــوم�)�يــوم�الرؤيــة(،�
وفــي�محافظــات�جمهوريــة�مصــر�العربيــة�يبقــى�الهــال�الجديــد�فــي�ســمائها�
ــة� ــدن�العربي ــي�العواصــم�والم ــا�ف ــة(.�أم ــن�)8 - �12دقيق ــراوح�بي ــدد�تت لم
واإلســامية�فيبقــى�الهــال�الجديــد�بعــد�غــروب�شــمس�ذلــك�اليــوم�لمــدد�
تتــراوح�بيــن�)4 – �18دقيقــة(،�ماعــدا�كوااللمبــور�بماليزيــا�وجاكرتــا�
ــرب� ــل�غــروب�الشــمس،�ويغ ــال�قب ــا�اله ــد�بهم ــم�يول ــن�ل بأندونيســيا�اللذي
القمرفــي�كوااللمبــور�قبــل�غــروب�الشــمس�بخمــس�دقائــق،�وجاكرتــا�يغــرب�

فيهــا�القمــر�قبــل�غــروب�الشــمس�بســبع�دقائــق.
d .و�بذلك�تكون�غرة�شهر�ذو�القعدة�1443هـ�فلكيًا�يوم�الثاثاء�2022/5/31م
d 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:-�
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شهر ذو القعدة لعام 1443هـ
)أ( مياد الهال وأوجه القمر بتوقيت القاهرة المحلي

تربيع أخر بدر تربيع  أول المياد ) االقتران (

الثاثاء
 2022/6/21م
ق              س
05             11

الثاثاء
 2022/6/14م
ق              س
13             52

الثاثاء
  2022/6/7م
 ق              س
16             49

اإلثنين
2022/5/30م
ق            س
13           30

طول الشهر آخر الشهر فلكيًا أول الشهر فلكيًا
30 يومًا األربعاء 2022/6/29م الثاثاء 2022/5/31م

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

)يوم تحري الهال 29 من شوال 1443هـ الموافق 2022/5/30م(

االنحراف األفقي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

البعد الرأسي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب 
القمر

غروب 
الشمس اسم البلد

س ق س ق

1,065 شمااًل 1,154 08 18 20 18 12 حايب
1,024 شمااًل 1,293 09 18 41 18 32 توشكا
1,314 0,943شمااًل 09 18 40 18 31 أسوان
0,825 شمااًل 1,379 10 18 46 18 36 قنا
1,424 0,849 شمااًل 10 18 54 18 44 الخارجة
0,754 شمااًل 1,449 10 18 54 18 44 أسيوط
0,795 شمااًل 1,417 10 18 51 18 41 سوهاج
0,621 شمااًل 1,514 11 19 01 18 50 الفيوم
0,713 شمااًل 1,411 10 18 46 18 36 الطور
0,697 شمااًل 1,411 10 18 46 18 36 سانت كاترين
0,650 شمااًل 1,411 10 18 44 18 34 طابا
0,579 شمااًل 1,522 11 19 01 18 50 القاهرة
0,531 شمااًل 1,547 12 19 05 18 53 طنطا
0,492 شمااًل 1,585 11 19 09 18 58 اإلسكندرية
0,514 شمااًل 1,525 11 19 00 18 49 بورسعيد
00,42 شمااًل 1,719 12 19 30 19 18 السلوم



-122-

 )ج( ظروف رؤية الهال لشهر ذو القعدة عام 1443هـ
 في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي

)يوم تحري الهال 29 من شوال 1443هـ الموافق 2022/5/30م(
1- في المدن العربية واإلسامية

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
07 19 05 18 58 مكة المكرمة 14 18 49 18 35 داكار
11 18 49 18 38 القدس 15 18 50 18 35 نواكشوط
10 19 15 19 05 بغداد 17 19 48 19 31 مراكش
05 18 27 18 22 عدن 18 19 42 19 24 فاس
07 18 44 18 37 الرياض 09 19 06 18 57 الجوس
08 18 49 18 41 الكويت 18 19 18 19 00 الجزائر
08 18 32 18 24 المنامة 16 19 47 19 31 تونس
09 19 22 19 13 طهران 15 19 24 19 09 طرابلس- ليبيا
06 18 25 18 19 الدوحة 07 18 23 18 16 الخرطوم
06 19 12 19 06 أبو ظبي 02 18 05 18 03 مقديشو
06 19 10 19 04 دبي 14 19 23 19 09 أنقرة
05 18 52 18 47 مسقط 11 18 46 18 35 عمان
04 19 20 19 16 كرا تشي 11 18 49 18 38 دمشق
05- 19 14 19 19 كوااللمبور* 06 18 45 18 39 جيزان
07- 17 37 17 44 جاكرتا* 08 19 13 19 05 المدينة المنورة

2- في بعض العواصم الغربية 
04- 17 41 17 45 كيب تاون 31 19 57 19 26 واشنطن
10 17 56 17 46 برازيليا 35 20 17 19 42 أوتوا
06 17 49 17 43 سانتياجو 26 20 32 20 06 لندن
15 18 04 17 49 ليما 23 21 22 20 59 موسكو

 )د( أيام شهر ذو القعدة :-
 غرة ذو القعدة )الثاثاء( الموافق 31 مايو 2022م / 23 بشنس 1738 ق.

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

18 25 26 11 18 19 4 11 12 27 4 5 السبت
19 26 27 12 19 20 5 12 13 28 5 6 األحد
20 27 28 13 20 21 6 13 14 29 6 7 اإلثنين
21 28 29 14 21 22 7 14 15 30 7 8 23 31 1 الثاثاء
22 29 30 15 22 23 8 15 16 بؤونة 8 9 24 يونية 2 األربعاء

16 23 24 9 16 17 2 9 10 25 2 3 الخميس
17 24 25 10 17 18 3 10 11 26 3 4 الجمعة

         ) * ( 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 شوال 1443هـ الموافق 2022/5/30م(
1- في محافظات جمهورية مصر العربية

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
15- 4 34 4 49 الطور 15- 4 34 4 49 حايب
15- 4 32 4 47 سانت كاترين 14- 4 53 5 07 توشكا
15- 4 26 4 41 طابا 14- 4 46 5 00 أسوان
14- 4 40 4 54 القاهرة 15- 4 42 4 57 قنا
15- 4 39 4 54 طنطا 14- 4 54 5 08 الخارجة
14- 4 43 4 57 اإلسكندرية 14- 4 47 5 01 أسيوط
14- 4 33 4 47 بورسعيد 14- 4 46 5 00 سوهاج
14- 5 01 5 15 السلوم 15- 4 43 4 58 الفيوم

2- في المدن العربية واإلسامية
الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
15- 5 23 5 38 مكة المكرمة 07- 5 32 5 39 داكار
15- 4 20 4 35 القدس 08- 5 19 5 27 نواكشوط
16- 4 38 4 54 بغداد 11- 5 17 5 28 مراكش
15- 5 17 5 32 عدن 11- 4 59 5 10 فاس
16- 4 48 5 04 الرياض 09- 6 20 6 29 الجوس
16- 4 33 4 49 الكويت 12- 4 19 4 31 الجزائر
16- 4 29 4 45 المنامة 12- 4 50 5 02 تونس
17- 4 33 4 50 طهران 13- 4 47 5 00 طرابلس- ليبيا
16- 4 27 4 43 الدوحة 13- 5 04 5 17 الخرطوم
17- 5 17 5 34 أبوظبي 15- 5 34 5 49 مقديشو
16- 5 12 5 28 دبي 15- 4 08 4 23 أنقرة
17- 5 01 5 18 مسقط 15- 4 16 4 31 عمان
18- 5 24 5 42 كرا تشي 15- 4 11 4 26 دمشق
22- 6 40 7 02 كوااللمبور 15- 5 20 5 35 جيزان
22- 5 34 5 56 جاكرتا 15- 5 18 5 33 المدينة المنورة

3- في بعض العواصم الغربية

05- 7 36 7 41 كيب تاون 04- 4 41 4 45 واشنطن
10 6 32 6 31 برازيليا 06- 4 13 4 19 أوتوا
09 7 46 7 37 سانتياجو 12- 3 38 3 50 لندن
05 6 26 6 21 ليما 14- 3 41 3 55 موسكو





ذو احلجة
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القمر وبعض الكواكب على صفحة السماء عند غروب الشمس في مدينة القاهرة يوم 
استطاع هال شهر ذو الحجة 1443هـ

الثاثاء 29 من ذي القعدة 1443هـ الموافق 28 يونية 2022م(

ملحوظة: ����يمكن االستفادة من وجود بعض الكواكب بجوار الهال الجديد 
لاستدالل عليه على صفحة السماء يوم الرؤية ... انظر الصورة )1(
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بيان هالل شهر ذو الحجة لعام 1443هـ
d يولــد�هــال�شــهر�ذو�الحجــة�مباشــرة�بعــد�حــدوث�االقتــران�في�تمام�الســاعة�

الرابعــة�والدقيقــة��52فجــرًا�بتوقيــت�القاهــرة�المحلــي�يــوم�األربعــاء�الموافق�
2022/6/29م.

d وياحــظ�أن�الهــال�الجديــد�لــن�يكــون�قــد�ولــد�بعــد�عنــد�غــروب�شــمس�يوم�
الثاثــاء��29مــن�ذي�القعــدة�1443هـــ�الموافــق�2022/6/28م�)يــوم�الرؤيــة(�فــي�
مدينــة�القاهــرة�وكذلــك�فــي�جميــع�العواصــم�والمــدن�العربيــة�واإلســامية.

d ــوم� ــك�الي ــل�غــروب�شــمس�ذل ــم(�قب ــال�القدي ــي�طــور�اله ــرب�القمر)ف ويغ
)يــوم�الرؤيــة(�فــي�مكــة�المكرمــة�ب��19دقيقــة،�وفــي�القاهــرة�ب��14دقيقــة،�
وفــي�محافظــات�جمهوريــة�مصــر�العربيــة�يغــرب�القمــر�قبــل�غــروب�شــمس�
ذلــك�اليــوم�بمــدد�تتــراوح�بيــن�)13 - �19دقيقــة(.�أمــا�فــي�العواصــم�والمــدن�
العربيــة�واإلســامية�فــإن�القمــر�يغــرب�قبــل�غــروب�شــمس�ذلــك�اليــوم�)يــوم�

الرؤيــة(�بمــدد�تتــراوح�بيــن�)6 – �39دقيقــة(.
d وبذلــك�يكــون�يــوم�األربعــاء�2022/6/29م�هــو�المتمــم�لشــهر�ذي�القعــدة�

1443هـــ.
d .و�تكون�غرة�شهر�ذو�الحجة�1443هـ�فلكيًا�يوم�الخميس�2022/6/30م
d .وتكون�وقفة�عرفات�لعام�1443هـ�فلكيًا�يوم�الجمعة�2022/7/8م
d .ويكون�عيد�األضحى�المبارك�لعام�1443هـ�فلكيًا�يوم�السبت�2022/7/9م
d 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�:-
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شهر ذو الحجة لعام 1443هـ
)أ( مياد الهال وأوجه القمر بتوقيت القاهرة المحلي

تربيع أخر بدر تربيع  أول المياد ) االقتران (

األربعاء
 2022/7/20م
ق            س
16           19

األربعاء
2022/7/13م
ق             س
20            38

الخميس
2022/7/7م
ق             س
04            14

األربعاء
2022/6/29م
ق             س
04            52

طول الشهر آخر الشهر فلكيًا أول الشهر فلكيًا
30 يومًا الجمعة 2022/7/29م الخميس 2022/6/30م

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

)يوم تحري الهال 29 من ذي القعدة 1443هـ الموافق 2022/6/28م(

االنحراف األفقي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

البعد الرأسي
عن قرص الشمس 

بالدرجات
عند الغروب

المكث
ق

غروب 
القمر

غروب 
الشمس اسم البلد

س ق س ق
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 19- 18 02 18 21 حايـــــــــب
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 18- 18 23 18 41 توشكـــــــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 17- 18 23 18 40 أســـــــوان
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 16- 18 29 18 45 قنـــــــــــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 16- 18 37 18 53 الخارجــــة
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 15- 18 38 18 53 أسيــــــوط
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 16- 18 34 18 50 سوهــــاج
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 14- 18 46 19 00 الفيـــــوم
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 16- 18 30 18 46 الطـــــــور
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 15- 18 30 18 45 سانت كـاترين
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 15- 18 29 18 44 طــــابــــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 14- 18 46 19 00 القاهـــــرة
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 14- 18 49 19 03 طـــنطـــــا
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 13- 18 55 19 08 اإلسكندرية
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 14- 18 45 18 59 بورسعـــيد
الهال لم يولد بعد الهال لم يولد بعد 13- 19 15 19 28 السلـــــوم
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)ج( ظروف رؤية الهال لشهر ذو الحجة عام 1443هـ
 في بعض مدن الباد العربية واإلسامية والغربية بتوقيتها المحلي
)يوم تحري الهال 29 من ذي القعدة 1443هـ الموافق 2022/6/28م(

1- في المدن العربية واإلسامية*

المكث
ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد المكث

ق

غروب
القمر

غروب
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
19- 18 47 19 06 مكة المكرمة 14- 18 29 18 43 داكار
14- 18 35 18 49 القدس 13- 18 30 18 43 نواكشوط
14- 19 01 19 15 بغداد 08- 19 33 19 41 مراكش
23- 18 06 18 29 عدن 07- 19 28 19 35 فاس
19- 18 27 18 46 الرياض 20- 18 44 19 04 الجوس
17- 18 34 18 51 الكويت 06- 19 05 19 11 الجزائر
19- 18 15 18 34 المنامة 08- 19 34 19 42 تونس
14- 19 09 19 23 طهران 10- 19 09 19 19 طرابلس- ليبيا
19- 18 09 18 28 الدوحة 21- 18 03 18 24 الخرطوم
20- 18 55 19 15 أبو ظبي 27- 17 42 18 09 مقديشو
20- 18 53 19 13 دبي 09- 19 12 19 21 أنقرة
21- 18 35 18 56 مسقط 14- 18 32 18 46 عمان
22- 19 03 19 25 كرا تشي 13- 18 35 18 48 دمشق
35- 18 50 19 25 كوااللمبور 21- 18 25 18 46 جيزان
39- 17 10 17 49 جاكرتا 18- 18 56 19 14 المدينة المنورة

2- في بعض العواصم الغربية* 
40- 17 06 17 46 كيب تاون 06 19 43 19 37 واشنطن
21- 17 29 17 50 برازيليا 11 20 06 19 55 أوتوا
28- 17 16 17 44 سانتياجو 08 20 29 20 21 لندن
16- 17 38 17 54 ليما 09 21 26 21 17 موسكو

 )د( أيام شهر ذو الحجة :-
 غرة ذو الحجة )الخميس( الموافق 30 يونية 2022م / 23 بؤونة 1738 ق.

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

16 23 24 9 16 17 2 9 10 25 2 3 السبت
17 24 25 10 17 18 3 10 11 26 3 4 األحد
18 25 26 11 18 19 4 11 12 27 4 5 اإلثنين
19 26 27 12 19 20 5 12 13 28 5 6 الثاثاء
20 27 28 13 20 21 6 13 14 29 6 7 األربعاء
21 28 29 14 21 22 7 14 15 30 7 8 23 30 1 الخميس
22 29 30 15 22 23 8 15 16 أبيب 8 9 24 يوليو 2 الجمعة

) * ( 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 القعدة 1443هـ الموافق 2022/6/28م(
1- في محافظات جمهورية مصر العربية

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
53- 3 58 4 51 الطور 51- 4 01 4 52 حايب
52- 3 56 4 48 سانت كاترين 50- 4 20 5 10 توشكا
54- 3 49 4 43 طابا 51- 4 12 5 03 أسوان
53- 4 03 4 56 القاهرة 52- 4 07 4 59 قنا
53- 4 02 4 55 طنطا 51 4 19 5 10 الخارجة
53- 4 05 4 58 اإلسكندرية 52- 4 11 5 03 أسيوط
54- 3 55 4 49 بورسعيد 52- 4 10 5 02 سوهاج
53- 4 23 5 16 السلوم 53- 4 06 4 59 الفيوم

2- في المدن العربية واإلسامية
الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

الفاصل
الزمني 
ق

شروق 
القمر

شروق 
الشمس اسم البلد

س ق س ق س ق س ق
51- 4 50 5 41 مكة المكرمة 41- 5 02 5 43 داكار
55- 3 41 4 36 القدس 42- 4 48 5 30 نواكشوط
56- 3 59 4 55 بغداد 49- 4 40 5 29 مراكش
49- 4 47 5 36 عدن 50- 4 21 5 11 فاس
53- 4 13 5 06 الرياض 41- 5 53 6 34 الجوس
55- 3 55 4 50 الكويت 53- 3 38 4 31 الجزائر
54- 3 53 4 47 المنامة 53- 4 09 5 02 تونس
58- 3 52 4 50 طهران 52- 4 09 5 01 طرابلس- ليبيا
54- 3 52 4 46 الدوحة 48- 4 33 5 21 الخرطوم
54- 4 42 5 36 أبوظبي 46- 5 08 5 54 مقديشو
55- 4 36 5 31 دبي 58- 3 24 4 22 أنقرة
54- 4 27 5 21 مسقط 54- 3 38 4 32 عمان
55- 4 49 5 44 كرا تشي 55- 3 32 4 27 دمشق
54- 6 13 7 07 كوااللمبور 50- 4 49 5 39 جيزان
52- 5 11 6 03 جاكرتا 52- 4 43 5 35 المدينة المنورة

3- في بعض العواصم الغربية
27- 7 25 7 52 كيب تاون 44- 4 01 4 45 واشنطن
26- 6 12 6 38 برازيليا 48- 3 28 4 16 أوتوا
14- 7 33 7 47 سانتياجو 02- 2 43 3 45 لندن
23- 6 05 6 28 ليما 12- 2 35 3 47 موسكو
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وقت صالة
عيد األضحى المبارك
في محافظات ومدن ج.م.ع
)السبت 2022/7/9م(

وقت
الصاة المدينة وقت

الصاة المدينة

5:29 الفيوم 5:26 القاهرة
5:28 بني سويف 5:26 الجيزة
5:32 المنيا 5:28 اإلسكندرية
5:33 أسيوط 5:19 بورسعيد
5:32 سوهاج 5:21 السويس
5:29 قنا 5:13 العريش
5:32 أسوان 5:20 الطور
5:41 أبوسمبل 5:18 سانت كاترين
5:39 مرسى مطروح 5:13 طابا
5:22 الغردقة 5:19 شرم الشيخ
5:40 الخارجة 5:27 دمنهور
5:20 اإلسماعيلية 5:25 طنطا
5:20 دمياط 5:23 المنصورة
5:47 السلوم 5:24 الزقازيق
5:15 نويبع 5:25 بنها
5:21 حايب 5:26 شبين الكوم
5:23 شا تين 5:25 كفرالشيخ



األعيــاد واملناسبـات يف
مجهورية مصر العربية
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األعياد الرسمية في جمهورية مصر العربية
خالل العام الهجري 1443هـ

الموافق 9 أغسطس 2021ماإلثنين / غرة المحرمعيد رأس السنة الهجرية 1443هـ
الموافق 6 أكتوبر 2021ماألربعاء / 29 صفرعيد القوات المسلحة
الموافق 18 أكتوبر 2021ماإلثنين /12 ربيع األولالمولد النبوي الشريف

*عيد مدينة السويس والمقاومة 
الموافق 24 أكتوبر 2021ماألحد / 18 ربيع األولالشعبية

الموافق 23 ديسمبر 2021مالخميس / 19 جمادى األولى*عيد النصر )1956م(
عيد المياد المجيد 
الموافق 7 يناير 2022مالجمعة /4 جمادى اآلخرة)للمسيحيين الشرقيين(

ثورة 25 يناير 2011م/ وعيد 
الموافق 25 يناير 2022مالثاثاء /22 جمادى اآلخرةالشرطة

الموافق 19 مارس 2022مالسبت / 16 شعبان*عيد تحرير طابا
الموافق 25 أبريل 2022ماإلثنين / 24 رمضانعيد تحرير سيناء
الموافق 25 أبريل 2022ماإلثنين /24 رمضانشم النسيم
الموافق 1 مايو 2022ماألحد /30 رمضانعيد العمال

الموافق 2 مايو 2022ماإلثنين / غرة شوالعيد الفطر المبارك )1443هـ(
الموافق 18 يونيه 2022مالسبت /19 ذو القعدة*عيد الجاء )1956م(
الموافق 30 يونيه 2022مالخميس /غرة ذو الحجةثورة 30 يونيه )2013م(

وقفة عيد األضحى المبارك 
الموافق 8 يوليو 2022مالجمعة / 9 ذو الحجة1443هـ

الموافق 9 يوليو 2022مالسبت /10 ذو الحجةعيد األضحى المبارك 1443هـ
الموافق 23 يوليو 2022مالسبت / 24 ذو الحجةعيد ثورة 23يوليو )1952م(

ماحظة :-
* أعياد ال تعطل فيها الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية .
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المواسم اإلسالمية
خالل العام الهجري 1443 هـ

لـكل أمـة مواسـم دينيـة تحتفـل بهـا سـنويًا، وقد تكـون أعيـادًا أو ذكريات حزن أو أيـام صوم ، 
وسـنورد هنـا أهـم المواسـم عنـد المسـلمين وهـى ثابتـة فـي أيام معينـة من الشـهر القمري وال 
تختلـف مواعيدهـا مـن سـنة الـى األخـرى والجـدول اآلتـي يوضـح أهم هـذه األعياد فـي العام 

الهجـري 1443هـ .

وقتهاالمناسبة
(.رأس السنة الهجرية 2022م  أغســـطس   9 )الموافـــق  1443هــــ  محـــرم  أول   / اإلثنيـــن 

(.عاشوراء 2022م  أغســـطس   18 )الموافـــق  1443هــــ  محـــرم   10/ األربعـــاء 
(.مولد النبي )ص( 2022م  أكتوبـــر   18 )الموافـــق  1443هــــ  األول  ربيـــع   12/ اإلثنيـــن 
2022م(.اإلسراء والمعراج فبرايـــر   28 )الموافـــق  1443هــــ  رجـــب   27  / اإلثنيـــن 
2022م(.النصف من شعبان مـــارس   18 )الموافـــق  1443هــــ  شـــعبان   15  / الجمعـــة 

2022(.التماس هال شهر رمضان أبريـــل  أول  )الموافـــق  1443هــــ  شـــعبان   29  / الجمعـــة 
2022(.غزوة بدر أبريـــل   18 )الموافـــق  1443هــــ  رمضـــان   17  / اإلثنيـــن 
ليلة الخميس / ليلة 27 رمضان 1443هـ )الموافق ليلة 28 أبريل2022(.ليلة القدر

2022(.التماس هال شهر شوال أبريـــل   30 )الموافـــق  1443هــــ  رمضـــان   29  / الســـبت 
(.عيد الفطر 2022م  مايـــو   2 )الموافـــق  1443هــــ  شـــوال  أول   / اإلثنـــن 
الجمعـــة / 9 مـــن ذي الحجـــة 1443هــــ )الموافـــق 8 يوليـــو 2022م(.يوم عرفة

الســـبت / 10 مـــن ذي الحجـــة 1443هــــ )الموافـــق 9 يوليـــو 2022م(.عيد األضحى
وسنورد في ما يلي نبذه مختصرة عن كل منها :-

رأس السنة اهلجرية )أول حمرم(:
يحسـب التقويم القمري للمسـلمين من السـنة األولى لهجرة النبي محمد )(، ومبدأ السـنة 

الهجريـة األولـى يوافـق بالحسـاب الخميس 15 يوليو سـنة 622 ميادية.
والجديـر بالذكـر أن الهجـرة لـم تقـع فـى األول مـن المحـرم، فالثابـت أن الرسـول )( خـرج 
مـن مكـة فـى أواخـر ليالـي صفـر، ومكـث فـي غـار ثـور ثـاث ليـاٍل، ثـم خـرج ليلـة غـرة ربيـع 
ا يثـرب، فوصـل إلـى قبـاء يـوم اإلثنين 8 من ربيع األول، وبنى بها أول مسـجد فى  األول قاصـدً

اإلسـام، ثـم وصـل إلـى المدينـة يـوم الجمعـة 12 ربيـع األول.

يوم عاشوراء ) 10 من احملرم (:-
عنـد  تعظيمـه  وسـبب  اليهـود  عنـد  صـوم  يـوم  األصـل  فـي  وهـو  عاشـوراء،  ويسـمى  �
المسـلمين أن النبـي )( لمـا هاجـر مـن مكـة وصـل إلـى قبـاء يـوم اإلثنيـن 8 مـن ربيـع األول، 
وكان هذا يوافق يوم 10 تشـري العبري )أكتوبر( وشـهر تشـري هو أول الشـهور في سـنة اليهود 
المدنيـة )سـنة اليهـود الدينيـة تبـدأ بشـهر أبريـل/ نيسـان(، وقـد وجـد اليهـود صائميـن، 



-137-

فسألهم: ما هذا؟ قالوا:- هذا يوم أغرق اهلل فيه فرعون ونّجى موسى، فقال: أنا أولى بموسى 
وأمـر المسـلمين بصـوم هـذا اليـوم، وبعـد أن فـرض صـوم رمضـان فـى السـنة الثانيـة الهجرية 
لـم يأمـر النبـي المسـلمين بصـوم عاشـوراء ولـم ينههـم عنـه، ومـازال المسـلمون يعظمـون هـذا 
اليـوم إال أنهـم نقلـوه مـن ربيـع األول إلـى العاشـر من أول شـهور السـنة وهو المحـرم، وقد وافق 
مقتـل الحسـين بـن علـى )رضـي اهلل عنـه( فـي كرباء فى يوم الجمعة العاشـر من محرم سـنة 
إحـدى وسـتين مـن الهجـرة فاعتبـره الشـيعة يـوم حـزن لقتل سـيد الشـهداء، وصيام عاشـوراء 
مـن السـنة الثابتـة عـن النبـي)( ويسـتحب للمسـلم أن يصـوم يومـًا قبلـه أو يومـًا بعـده وهـو 
األفضـل، وقـد ذكـر العلمـاء أن صيام عاشـوراء على ثاث مراتب، المرتبـة األولى صوم ثاثة 
أيـام )التاسـع والعاشـر والحـادي عشـر(، والمرتبـة الثانيـة صـوم التاسـع والعاشـر، والمرتبـة 

الثالثـة صـوم العاشـر وحده.

مولد النبي ) 12 ربيع األول(:-
الصحيـح أن مولـده الشـريف )( كان يـوم اإلثنيـن 9 ربيـع األول سـنة 53 قبل الهجرة  �
ويوافقـه 20 أبريـل سـنة 571 مياديـة، ويحتفـل المصريـون بـه يـوم 12 ربيـع األول تبعـًا لمـا 

جـرت عليـه سـنة الفاطمييـن أثنـاء وجودهـم بمصـر.

ذكرى اإلسراء واملعراج ) ليلة 27 رجب (:-
هي الليلة التي أسـرى اهلل فيها بسـيدنا محمد )( من المسـجد الحرام إلى المسـجد  �
األقصـى ثـم رفعـه إلـى السـماء العليـا، ووقتهمـا غيـر معـروف بالضبـط سـوى أنـه كان قبـل 

الهجـرة بنحـو سـنة، وجـرى العـرف علـى أن يحتفـل بهـا فـي مصـر ليلـة 27 مـن رجـب.

ليلة النصف من شعبان )ليلة 15 شعبان(:-
كان الخلفـاء الفاطميـون فـي مصـر يحتفلـون  بليلـة النصف من شـعبان، واسـتمرت هـذه العادة 

اآلن. إلى 

ذكرى غزوة بدر )17 رمضان(:-
وهـو يـوم مجيـد فـي تاريخ اإلسـام؛ ففيه انتصر المسـلمون بقيادة الرسـول )( على  �
كفـار قريـش، وكانـت هـذه الغـزوة بمنطقـة عيـن بـدر علـى بعـد 150 كيلـو متـرًا مـن المدينـة 
المنـورة بالقـرب مـن سـاحل البحـر األحمـر فـي يـوم 17 رمضـان مـن السـنة الثانيـة للهجـرة 

)الموافـق شـهر مـارس سـنة 624 مياديـة(.

ليلة القدر )ليلة 27 من رمضان(:-
هـي تلـك الليلـة التـي نـزل فيهـا القـرآن الكريم كامـًا إلى السـماء األولـى، وكان جبريل  �
)عليه السـام( يوحي بأجزاء متفّرقة منه إلى النبي )( تبعًا للظروف، وال يعرف بالضبط 
موقـع هـذه الليلـة مـن الشـهر؛ فهـي فـي الوتـر مـن الليالـي العشـرة األخيـرة منـه، ولكـن اتفـق 

علـى إحيائهـا فـي الليلـة السـابعة والعشـرين.

عيد الفطر )أول شوال(:-
عيـد الفطـر أول أعيـاد المسـلمين، والـذي يحتفـل بـه المسـلمون فـي أول يـوم مـن أيام  �
شـهر شـوال  وعيـد الفطـر يأتـي بعد صيام شـهر رمضان، ويكـون أول يوم يفطر فيه المسـلمون 
بعـد صيـام شـهر كامـل؛ ولذلـك سـمي عيـد الفطـر، أول عيـد فطـر احتفـل فيـه المسـلمون 
فـي اإلسـام كان فـي السـنة الثانيـة للهجـرة، حيـث إن أول رمضـان صامـه المسـلمون كان فـي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%87%D9%80
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السـنة الثانيـة للهجـرة. ويحـرم صيـام أول يـوم من أيـام عيد الفطر، ومدته شـرعا يوم واحد 
فقـط,، يبـدأ بعـد غـروب شـمس اليـوم األخيـر مـن شـهر رمضـان وينتهـي بغـروب شـمس اليوم 
بيُّ )( َقِدَم المدينَة  األول من شـهر شـوال، فقد روى أبو داود والترمذي في سـننيهما  أن النَّ
وَلُهـْم يوَمـاِن يلعُبـوَن فيِهَمـا، فقـال رسـول اهلل )( :)قـْد أبدَلكـم اهلُل تعاَلـى ِبِهَما خيـًرا ِمْنُهَما 

يـوَم الفطـِر ويـوَم اأَلْضَحـى".
ويـؤّدي المسـلمون فـي صبـاح العيـد بعـد شـروق الشـمس بثلـث سـاعة تقريًبـا صـاة العيـد، 
ويلتقـي المسـلمون فـي العيـد ويتبادلـون التهانـي ويـزورون أهليهـم وأقرباءهـم، وهذا مـا ُيعرف 
علـى  ويعطفـون  وجيرانـه،  أصحابـه  ويسـتقبل  أصدقـاءه  المسـلم  يـزور  كمـا  الرحـم،  بصلـة 

الفقـراء.

يوم عرفة )9 من ذي احلجة(:-
هـو يـوم الوقـوف بجبـل عرفـات، وهـو الموقـف الـذي يقـف فيـه الحجـاج المسـلمون  �
لتأديـة أهـم مناسـك الحـج وهـو يـوم الحـج األكبـر )فالحـج عرفة(، وأطلـق على جبـل عرفات 

وتعارفهـم. فيـه  النـاس  الجتمـاع  االسـم  هـذا 

عيد األضحى )10 من ذي احلجة(:-
يبـدأ عيـد األضحـى بعـد انتهـاء وقفـة يـوم عرفـة؛ أي فـي اليـوم التالـي ليـوم وقفـة  �
عرفـة، وينتهـي يـوم 13 مـن ذي الحجـة .يعتبـر هـذا العيد أيضـًا ذكرى لقصة سـيدنا إبراهيم 
)عليـه السـام( عندمـا أراد التضحيـة بابنـه اسـماعيل تلبيـة ألمـر اهلل فافتـداه اهلل تعالـى 

بذبـح عظيـم. 
 

لذلـك، يقـوم كثيـر مـن المسـلمين بالتقـّرب إلـى اهلل فـي هذا اليـوم بالتضحيـة بأحد  �
األنعـام )خـروف، أو بقـرة، أو ناقـة) وتوزيـع لحم األضحية على األقـارب والفقراء وأهل بيته، 
ومـن هنـا جـاء اسـمه عيـد األضحـى . و"األضاحـي" جمـع أضحيـة، وهـى التـي يقـوم المسـلم 
بنحرهـا، ولهـذا يسـمى اليـوم العاشـر مـن ذي الحجـة بيـوم النحـر، ويسـتمرعيد األضحـى 
أربعـة أيـام؛ يـوم النحـر وثاثـة أيـام تليـه، وتسـمى أيام التشـريق، وسـميت كذلـك ألن لحوم 
األضاحـي التـي تتـرك مـن دون توزيـع كانـت تشـرق، أي تقـدد بحـرارة الشـمس، وبذلـك تكـون 
مدتـه شـرعا أربعـة أيـام علـى عكـس عيـد الفطـر الـذي مدتـه يـوم واحـد، ولهذا فـإن جمهور 
العلمـاء يكرهـون صيـام هـذه األيـام تطوعـا أو قضـاًء أو نـذرًا، ويـرون بطـان الصـوم فـي هـذه 

األيام.
*******
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مواقيت الصالة
قـد بلـغ مـن عنايـة اإلسـام بالصـاة أن أمـر بالمحافظـة عليهـا فـى الحضـر والسـفر  �
واألمـن والخـوف والصحـة والمـرض وتنبـع أهميتهـا مـن أنهـا الفريضة الوحيدة التي ال تسـقط 
عـن المسـلم إالبأدائهـا، وللصـاة أوقـات محددة ال بـد أن تؤدى فيها لوقتها، لقـول اهلل تعالى:

ۡوقُوتا ١٠٣{ )اآلية 103 من سورة النساء(. لَٰوةَ َكنَۡت َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي كَِتٰبا مَّ } إِنَّ ٱلصَّ
وسـوف نـورد فـي مـا يلـي تحديـد هـذه المواقيـت، كمـا هـو متفـق عليـه بيـن أئمـة المسـلمين، 

وكذلـك كيفيـة تعيينهـا فلكيـا.

وقت الصبح
يبـدأ وقـت الصبـح شـرعا من طلـوع الفجر الصـادق )وهو الضوءالمسـتطير الناشـئ عن  �
ضوء الشـمس السـابق على شـروقها والذي يبدأ حول أفق المشـرق منتشـرُا في أنحاء السـماء(، 
أمـا الفجـر الـكاذب )وهـو الضوءالمسـتطيل الـذي يشـبه ذنـب السـرحان، والـذي ال ينتشـر و 
يظهـر متجهـًا إلـى السـماء وعلـى جانبيـة ظلمـة( فـا عبـرٌة بـه، ويمتد وقـت الصبـح )الفجر( 

إلـى طلـوع الشـمس. 
ويحيـن وقـت الصبـح فلكيـا بوجـود الشـمس تحت األفق الشـرقي، بمقدار 18 درجـة )في مصر 
30′  19°( وينتهـي الصبـح فلكيـا بوصـول الحافـة العليـا للشـمس إلـى األفـق الشـرقي. وهنـاك 
دراسـات وأبحـاث منشـورة فـي مجـات علميـة لباحثيـن بالمعهـد القومـي للبحـوث الفلكيـة 
والجيوفيزيقيـة تبيـن أن وقـت الصبـح يحيـن بوجود الشـمس تحت األفق الشـرقي عند زاوية 

مقدارهـا 14,7 درجـة.

وقت الظهر
يدخـل وقـت الظهـر شـرعا إذا زالـِت الشـمس، ومعنـى زوال الشـمس ) أي َمْيلهـا عـن َكِبـد  �
، ثم ال يزال هذا الظلُّ  السـماء أي وسـط السـماء(، وذلك أنَّ الشـمس إذا طلَعْت صار للجسـم ظلٌّ
ـف عـن النقصـان - وعندئـٍذ تكـون الشـمُس فـي كبـد  ينقـص كلَّمـا ارتفعـِت الشـمس حتـى يتوقَّ
يادة كان  السـماء - ثـم يبـدأ الظـلُّ فـي الزيـادة ِمـن الجهـة اأُلخرى، فـإذا بدأ الظـل في هـذه الزِّ
هـذا هـو وقـَت الـزوال، وأمـا آِخـر وْقـت صـاة الظهـر فيكـون إذا صـار ظـلُّ كلِّ شـيء مثَلـه. قـال 

تعالى:
ِۡل َوقُۡرَءاَن ٱۡلَفۡجرِۖ إِنَّ قُۡرَءاَن ٱۡلَفۡجرِ َكَن َمۡشُهوًدا{ ۡمِس إَِلٰ َغَسِق ٱلَّ لُوِك ٱلشَّ لَٰوةَ دِلُ قِِم ٱلصَّ

َ
}أ

)اآلية 78 من سورة اإلسراء(
ويعيـن وقـت الظهـر فلكيـا بعبـور مركز الشـمس لمسـتوى دائـرة الـزوال )وهي الدائـرة الوهمية 

العظمـى التـي تمـر بنقطتـي الشـمال والجنوب مـرورًا بسـمت الرأس(.

وقت العصر
يبدأ دخول وقت العصر شـرعًا وتبعًا لكل من المذهب الشـافعي، والمالكي، والحنبلي،  �
عندمـا يصيـر ظـل الشـيء مثـل طولـه، مضافـا إليـه طـول ظلـه وقـت الـزوال )الظهـر(، وينتهي 
وقـت العصـر باختفـاء قـرص الشـمس تحـت األفق. أمـا تبعًا للمذهـب الحنفي فـإن وقت العصر 

يدخـل شـرعًا إذاصـار ظـل كل شـيء مثليـه مضافـا إليـه طـول ظلـه وقـت الـزوال )الظهـر(. 
)فلكيا ُيعين وقت العصر بنفس الطريقة التي يتحدد بها شرعًا.(
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وقت املغرب
األفـق  تحـت  تمامـا  الشـمس  لقـرص  العليـا  الحافـة  باختفـاء  شـرعا  المغـرب  يبتـدئ  �

األحمـر. الشـفق  بمغيـب  المغـرب  وقـت  وينتهـي 
ويعيـن وقـت المغـرب فلكيـا بزمـن اختفـاء الحافـة العليـا للشـمس تحـت األفـق الغربـي آخذين 
فـي االعتبـار نصـف القطـر الزاوي للشـمس وتأثير انكسـار الضـوء في طبقات الجـو المختلفة.

وقت العشاء
يبـدأ وقـت العشـاء شـرعا مـن مغيـب الشـفق األحمـر )يعنـي بعـد انتهـاء وقـت المغـرب  �

الفجـر. طلـوع  إلـى  مباشـرة(، 
ويحيـن وقـت العشـاء فلكيـا عنـد وجـود الشـمس تحـت األفـق بمقـدار 18 درجـة ) فـي مصـر′30 

.)°17
صالةالضحى

وهـى ُسـّنة مؤكـدة، ووقتهـا مـن ارتفـاع الشـمس بقـدر رمـح أو رمحيـن تبعـُا للمذاهـب  �
الفقهيـة المختلفـة وحتـى قبـل الظهـر، ويمكـن تعييـن وقتهـا فلكيـا مـن ارتفاع الشـمس بقدر 
خمـس أو عشـر درجـات عـن األفق وحتى قبل عبور مركز الشـمس لمسـتوى دائـرة الزوال. وهو 

مـا يعـادل مـن 20 إلـى 25 دقيقـة أو 40 إلـى 50 دقيقـة بعـد شـروق الشـمس.
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اتجاه القبلة
والمسافة عن مكة المكرمة

لمواقع بعض المدن في جمهورية مصر العربية

المسافة 
عن مكة 
المكرمة
)كيلومتر(

اتجاه القبلة
من الشمال

في اتجاه الشرق
خط الطول خط العرض

اسم 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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إتجاه القبلة
والمسافة عن مكة المكرمة

لمواقع بعض المدن العربية و اإلسالمية والغربية

اسم القطر

المسافة 
عن 
مكة 
المكرمة
)كيلومتر(
درجة

اتجاه القبلة
من الشمال

في اتجاه الشرق فارق
التوقيت
)ساعة(

خط الطول خط العرض

اسم البلد

سل
سل
م

درجة دقيقة درجة دقيقة درجة دقيقة

بيــــرو 13255 72 04 5- 77 غربًا 03 12 جنوبـًا 06 ليما 1
الواليات المتحدة األمريكية 10622 56 35 5- 77 غربًا 00 38  شمااًل 55 واشنطن 2

كنــــــــدا 10138 57 09 5- 75 غربًا 43 45  شمااًل 25 أوتوا 3
تشيلــــي 13149 81 52 4- 70 غربًا 40 33 جنوبـًا 30 سانتياجو 4
البرازيــــل 10416 68 45 3- 47 غربًا 50 15 جنوبـًا 54 برازيليا 5
السنغــــال 6057 74 00 1- 17 غربًا 29 14  شمااًل 44 داكار 6
موريتانيــــا 5822 76 32 1- 15 غربًا 57 18  شمااًل 06 نواكشوط 7
المغـــــرب 4849 91 24 صفر 08 غربًا 00 31  شمااًل 38 مراكش 8

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

جنوب أفريقيـــا 6570 23 18 2+ 18 شرقًا 28 33  جنوبًا 56 كيب تاون 11
نيجيريـــا 4254 63 12 1+ 03 شرقًا 28 06  شمااًل 27 الجوس 12
الصومــــال 2236 344 52 3+ 45 شرقًا 21 02  شمااًل 02 مقديشو 13
الجـــــــزائر 3931 105 28 صفر 03 شرقًا 00 36  شمااًل 50 الجزائر 14
تــــــــونس 3325 112 38 1+ 10 شرقًا 11 36  شمااًل 47 تونس 15
ليبيـــــــــا 2916 109 20 1+ 13 شرقًا 12 32  شمااًل 58 طرابلس-ليبيا 16
الســــــودان 1032 50 04 2+ 32 شرقًا 11 15  شمااًل 36 الخرطوم 17
تركــــــــيا 2159 160 05 2+ 32 شرقًا 50 39  شمااًل 55 أنقرة 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 عمان 20
ســـــــوريا 1386 164 42 2+ 36 شرقًا 19 33  شمااًل 30 دمشق 21

روسـيا االتحــــــادية 3819 176 30 3+ 37 شرقًا 42 55  شمااًل 45 موسكو 22
المملكة العربية السعودية 580 331 02 3+ 42 شرقًا 33 16  شمااًل 53 جيزان 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 مكة المكرمة 25

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

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

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

سلـطنة عمـــــان 1941 266 28 4+ 58 شرقًا 36 23 شمااًل 37 مسقط 35
بـاكستـــــان 2803 267 45 5+ 67 شرقًا 03 24 شمااًل 52 كرا تشي 36
مــالـــــيزيا 6971 292 32 8+ 101شرقًا 42 03 شمااًل 08 كوااللمبور 37
إندونيســــــيا 7902 295 09 7+ 106شرقًا 45 06جنوبــًا 08 جاكرتا 38
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فصول السنة 
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الفصول الفلكية األربعة

تـدور الشـمس فـي مـدار ظاهـري بالنسـبة إلـى نجـوم الخلفيـة السـماوية التـي تظهـر  �
مـع  البـروج  دائـرة  مسـتوى  ويميـل  البـروج  بدائـرة  المـدار  هـذا  ويعـرف  السـماء،  فـي  ثابتـة 
مسـتوى دائـرة االسـتواء السـماوي بزاويـة، قدرهـا ) 27′   23˚( وهـي الزاويـة نفسـها التـي يميـل 
بهـا محـور دوران الكـرة األرضيـة عـن العمـودي علـى مسـتوى مدارهـا، ونتيجـة لـدوران األرض 
حـول الشـمس وميـل محورهـا علـى مسـتوى مدارها بزاويـة ) 27′   23˚( تحدث الفصـول األربعة 

علـى النحـو التالـي:-

:- االنقالب الشتوي:-
ً
أوال

في يوم 22 من شـهر ديسـمبر تقريبًا تسـقط أشـعة الشـمس متعامدة على مدار الجدي  �
)23,5 درجـة جنوبـًا( وتكـون أشـعة الشـمس شـديدة الميـل علـى نصـف الكـرة الشـمالي وشـبه 
عموديـة علـى نصـف الكـرة الجنوبـي فـي مـا عـدا مـدار الجـدي، حينئذ يقـل طـول النهار عن 
طـول الليـل فـي نصـف الكرة الشـمالي، أي إنه خال االنقاب الشـتوي )حول يوم22 ديسـمبر( 
يكـون الوضـع فـي نصـف الكـرة الشـمالي معاكًسـا لمـا هـو عليـه فـي نصـف الكـرة الجنوبـي، 

ويمكـن إجمـال ذلـك فـي الجـدول التالـي:-
جدول)1( يوضح أحوال الكرة األرضية خال االنقابين الشتوي والصيفي

نصف الكرة الجنوبي نصف الكرة الشمالي

1- أشعة الشمس أقـــرب إلـى العمودي على 
سطح األرض.

2- الفصل صيف.
3- درجة الحرارة مرتفعة.
4- النهار أطول من الليل.

5- النهار فوق الدائرة القطبية الجنوبية 
24 ساعة لمدة 6 أشهر.

1- أشعة الشمس أكثر ميًا عن العمودي 
على سطح األرض.
2- الفصل شتاء.

3- درجة الحرارة منخفضة.
4- الليل أطول من النهار.

5- الليل فوق الدائرة القطبية الشمالية 
24 ساعة لمدة 6 أشهر.

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

1- سـقوط أشـعة الشـمس علـى سـطح األرض وميلهـا حـد أقصـى عـن العمـودي علـى سـطح 
األرض:-

فاألشـعة المائلـة أقـل حـرارة مـن األشـعة العموديـة، نظـًرا إلـى أن األشـعة المائلـة تختـرق 
مسـافة أطول في الجو، ما يجعلها تتعرض إلى كثير من االنعكاسـات على السـحب واالمتصاص 
بفعـل العوالـق الجويـة وغـازات الجـو، كمـا أنهـا تنتشـر علـى مسـاحة أكبـر، ما يقلل شـدتها.

2- طول الليل وقصر النهار:-
فالنهـار القصيـر يعنـي وجـود فرصـة أقـل الكتسـاب الطاقـة الحراريـة مـن الشـمس، والليـل 

يعنـي وقتـًا أطـول لفقـدان الطاقـة إلـى الفضـاء الخارجـي بفعـل إشـعاع األرض.
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:- االعتدال الربيعي:-
ً
ثانيا

الشـمال  نحـو  تدريجيـًا  الشـمس  حركـة  تبـدأ  مباشـرًة  الشـتوي  االنقـاب  يـوم  بعـد  �
مقتربـة مـن خـط االسـتواء، فتـزداد فتـرة إشـراقها فـي نصـف الكـرة الشـمالي وتنقـص فـي 
النصـف الجنوبـي، وهكـذا حتـى تتعامـد أشـعتها تمامـًا علـى خـط االسـتواء حـول يـوم 21 مـن 
شـهر مـارس )االعتـدال الربيعـي(، فيتسـاوى طـوال الليل والنهار )12سـاعة لـكل منهما( لجميع 
األماكـن علـى سـطح الكـرة األرضيـة، ويحـدث االعتـدال الربيعـي فـي النصـف الشـمالي للكرة 
األرضيـة واالعتـدال الخريفـي فـي النصـف الجنوبـي، وفـي مـا يلـي جـدول )2( يوضـح أحـوال 

الكـرة األرضيـة خـال االعتداليـن الربيعـي والخريفي:ـــ

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

بعـد االعتـدال الربيعـي تسـتمر حركـة الشـمس الظاهريـة فـي االتجـاه نحـو شـمال  �
خـط االسـتواء تدريجيـًا ويواصـل ميل أشـعة الشـمس في الزيادة فيـزداد طول النهـار تدريجيًا 
وينقـص طـول الليـل، فـي حيـن يحـدث العكـس فـي نصف الكـرة الجنوبـي، حتى تصبح أشـعة 
الشـمس عموديـة تمامـًا علـى مـدار السـرطان )23,5 درجـة شـمااًل( حـول يـوم 21 مـن شـهر 
يونيـة )االنقـاب الصيفـي( فيحـدث الصيـف فـي نصـف الكـرة الشـمالي، ويحـدث الشـتاء فـي 
نصـف الكـرة الجنوبـي، وتصبـح أحـوال الكـرة األرضيـة خال االنقـاب الصيفي كمـا هو مبّين 
بالجـدول رقـم )1(، علـى أن يكـون الوضـع معكوسـًا لما هـو عليه خال االنقاب الشـتوي. وفي 
يـوم االنقـاب الصيفـي )21 يونيـة( يبلـغ طـول النهـار أقصـاه فـي نصـف الكـرة الشـمالي، وفي 
هذا اليوم بالنسبة إلى األماكن الواقعة بين خط عرض )  30′     47˚ ( وخط عرض )′33  66˚( 
يتصل الشـفق المسـائي بالشـفق الصباحي، وتسـمى الليالي في هذه الحالة “الليالي البيضاء” 
)white nights(، وفـي هـذا اليـوم أيضـًا ال تغـرب الشـمس بالنسـبة إلـى األماكـن الواقعـة في 
المنطقـة المتجمـدة الشـمالية )خـط عـرض33′  66˚ فأكثـر شـمااًل( ويظـل النهـار لمـدة 24 
سـاعة، وتسـمى هـذه الظاهـرة ظاهـرة شـمس منتصـف الليـل) Midnight sun( وفـي الوقـت 
نفسـه ال تشـرق الشـمس بالنسـبة إلـى األماكـن الواقعـة فـي المنطقـة المتجمـدة الجنوبيـة 
)خـط عـرض33′  66˚ فأكثـر جنوبـًا( فيسـود الليـل لمـدة 24 سـاعة، وعكـس ذلك يحـدث أثناء 

الشـتوي. االنقاب 



-151-

: االعتدال اخلريفي:-
ً
رابعا

بعـد أن تتجـاوز الشـمس االنقـاب الصيفـي تبدأ حركة الشـمس الظاهريـة في االتجاه  �
تدريجيـًا نحـو الجنـوب، ويتناقـص ميـل أشـعتها، حتـى يبلـغ الصفـر حـول يـوم 23 مـن شـهر 
سـبتمبر )االعتـدال الخريفـي( فتتعامـد أشـعة الشـمس علـى خـط االسـتواء، ويتسـاوى ثانيًة 
طـول الليـل والنهـار لجميـع األماكـن علـى سـطح الكرة األرضيـة، ويحدث الخريـف في النصف 
الشـمالي والربيـع فـي النصـف الجنوبـي )راجـع جـدول 2( وتعـرف علـى أحوال الكـرة األرضية 
خـال األعتداليـن، علمـًا بـان الوضـع يجـب أن يكـون معكوسـًا لمـا هـو عليـه خـال االعتـدال 

الربيعي.

وتسـتمر حركة الشـمس الظاهرية في االتجاه نحو الجنوب ويأخذ ميل أشـعتها على العمودي 
علـى سـطح األرض فـي النقصـان؛ فيطـول النهـار ويقصـر الليـل فـي نصـف الكـرة الشـمالي، في 
حيـن يحـدث العكـس فـي نصـف الكـره الجنوبـي، حتـى يصـل ميـل الشـمس ) -27′  27˚(، حيث 
االنقـاب الشـتوي مـن جديـد فتتعامـد أشـعتها علـى مـدار الجـدي، وبذلـك تكـون قـد اكتملـت 

دورة األرض حـول الشـمس فـي 365,25 يـوم تقريبًا.
بدايات وأطوال الفصول األربعة

خالل العام الميالدي 2022 م 

طوله بدايته
فصول السنة

يوم ساعة دقيقة يوم ساعة دقيقة
88 23 34 األحد 20 مارس 17 34 الربيع

92 17 40 الثاثاء 21 يونيه 11 14 الصيف

93 15 50 الجمعة 23 سبتمبر 03 04 الخريف

89 20 44 األربعاء  21 ديسمبر 23 48 الشتاء
** التوقيت الموضح عاليه طبقا لتوقيت القاهرة المحلي.
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النظام الشمسي
 

يتأّلـف النظـام الشمسـي مـن الشـمس األم، تـدور حولهـا فـي مـدارات مختلفـة تسـعة كواكـب 
سـيارة مـع توابـع لهـا يقـرب مـن 164 تابعـًا. والكواكـب السـيارة التسـع تبعـًا لقربهـا مـن الشـمس 
هـي:- )عطـارد – الزهـرة – األرض – المريـخ  –المشـترى  –زحـل  –أورانوس  –نبتون 
– بلوتـو(. كمـا يحـوم حولهـا أكثر مـن 100 ألف من الكويكبات الصغرى التي يدور معظمها في 
حـزام الكويكبـات بيـن المريـخ والمشـتري مـع ماييـن مـن القطع واألحجـار الكبيـرة والصغيرة 
التـي غالبـًا مـا يقتحـم بعضهـا جـو األرض فيحتـرق فـي شـكل شـهاب، والبعـض اآلخـر الذي لم 
يكتمـل احتراقـه يسـقط علـى األرض نيـزكًا. هـذا باإلضافـة إلـى مئـات من المذنبـات الدورية 
التابعـة لهـذا النظـام زائـرة لـه مـن وقـت آلخـر معظمهـا من خلـف كوكـب نبتون، أشـهرها على 

اإلطـاق مذنـب هالي.
 

قد يتبادر إلي الذهن أن هذا العدد الهائل من هذه األجرام يشـكل في مجموعه كتلة  �
ضخمـة بالنسـبة إلـى لشـمس، ولكـن واقعهـا يعلـن العكـس. فهذا الجمـع الهائل مـن األجرام ال 
يشـّكل في كتلته إال جزءًا ضئيًا، بل وتافهًا بالنسـبة إلى لكتلة الشـمس؛ إذ ال يزيد مجموع 
كتلتهـا علـى 0,0014 فقـط مـن كتلـة الشـمس. ويختلـف أعضـاء هـذا النظـام الشمسـي بصـورة 
عامـة بعضهـا عـن بعـض مـن حيـث الخـواص الفيزيائيـة والحركيـة، وكذلـك فـي المسـافة 
والحجـم. وترتبـط جميعهـا مـع أمهـا الشـمس بربـاط الجذب المشـترك، حيث تـدور حولها في 
مـدارات أشـبه مـا تكـون بالقطـع المخروطـي الناقـص )بيضـاوي تقريبـًا( وأن حركتهـا فـي هـذا 
المـدار مـن الغـرب إلـى الشـرق. كمـا يمـارس أعضـاء هـذه األسـرة حركـة محوريـة بنفـس هـذا 

االتجـاه، مـا عـدا كوكبـي الزهـرة وأورانـوس.
طرد بلوتو من المجموعة الشمسية:

 

فـي الرابـع والعشـرين مـن أغسـطس عـام 2006م عقد مؤتمـر االتحاد الدولـي للفلكيين  �
بالعاصمـة التشـيكية )بـراغ(، وفـي هـذا االجتمـاع أدلـى 424 عضـوا بالموافقـة علـى تجريـد 
بلوتـو مـن عضويتـه فـي المجموعة الشمسـية، واعترض نحو 300 عضو مـن علماء الفلك على 
ذلـك، كمـا أجـري تعديـل اقترحته الهيئـة التنفيذية لاتحاد الدولي للعلـوم الفلكية يقضي 

بتصنيـف الكواكـب لنوعيـن “كواكـب كاسـيكية” و”كواكـب أقـزام”.

حيث تم تعريف مصطلح ”كوكب” على أنه جسـم له شـكل مسـتدير بسـبب الجاذبية الخاصة 
بـه ولـه مـدار ثابـت حـول الشـمس ال يتقاطـع مـع مـدار آخـر. أمـا “الكوكـب القـزم” فهـو أيضـا 
جـرم سـماوي له شـكل مسـتدير بسـبب الجاذبية الخاصة بـه، ولكن مداره يتقاطـع مع مدارات 
أخـرى. أمـا األجـرام الصغيـرة التـي تـدور حـول الشـمس مـن دون أن تكـون لهـا جاذبيـة كبيـرة 

بمـا يكفـي لتكـون مسـتديرة فتطلـق عليها جسـيمات النظام الشمسـي.
وبعـد هـذا التعديـل فـإن كوكـب بلوتـو الـذي اكتشـفه الفلكـي األمريكـي كايـد تومبـاو عـام 
1930م، وأطلـق عليـه اسـم بلوتـو االسـم الـذي يمثـل إلـه الموتـى والجحيـم عنـد اإلغريـق 
والرومـان، وبعـد أكثـر مـن 75 عامـًا قضاهـا بلوتـو بيـن أقرانـه الثمانيـة لـم يعـد كوكبـا كامـل 
الصفـة، وبالتالـي انضـم بلوتـو لمجموعـة الكواكـب القزمـة. ومـن ثـم أصبحـت المجموعـة 

الشمسـية مكّونـة مـن ثمانيـة كواكـب، وليـس تسـعة هـي:
)عطارد – الزهرة – األرض – المريخ  –المشترى  –زحل  – أورانوس  – نبتون(.
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تعلـل العلمـاء بأسـباب عـدة لهـذا القـرار )قـرار طـرد بلوتـو مـن المجموعـة الشمسـية(، أهمهـا 
مـا يلي:

حجـم كوكـب بلوتـو شـديد الصغـر إذا مـا ُقـورن بباقـي كواكـب المجموعـة الشمسـية حتى . 1
إن حجمـه أصغـر مـن حجـم قمرنـا األرضـي، فلكي يكـون تابعـًا لمجموعة الكواكب السـيارة 

فـا بـد أن يكـون قريبـًا فـي الحجم مـن أورانـوس ونبتون.
مـن المعـروف أن مـدارات الكواكـب شـبه بيضاويـة، وتميـل إلى كونهـا دائرية أكثـر، كما أنها . 2

ال تتقاطـع بعضهـا مـع بعـض وتـدور حـول الشـمس عكـس عقـارب السـاعة تبعـًا لحركـة 
الشـمس وجاذبيتهـا، لكـن هـذه الشـروط تتنافـى تمامـًا مـع كوكـب بلوتـو؛ فمـداره بيضـاوي 
مائـل لدرجـة أنـه يتقاطـع مـع مـدار كوكـب نبتـون، كمـا أنـه يـدور حـول الشـمس عكـس 
اتجـاه باقـي الكواكـب، األمـر الـذي دفع بعض العلمـاء إلى الظن بأنه كان تابعـًا لنبتون، ثم 

انفصـل عنـه فـي مرحلـة ما.
تنقسـم كواكـب المجموعـة الشمسـية إلـى مجموعتيـن أساسـيتين: المجموعـة الصخرية، . 3

وتضم:
 – زحـل   - )المشـترى  وتضـم:  الغازيـة  والمجموعـة  المريـخ(   - األرض   - الزهـرة  )عطـارد- 
أورانـوس - ونبتـون( أمـا بلوتـو فمكّونـه األساسـي مـن الجليـد؛ لذلـك فهـو ال ينتمـي إلـى أي 

المعروفـة.  الكواكـب  مـن  مجموعـة 
شـذوذه عـن قانـون ““بـود”؛ وهـو قانون عبـارة عن متتالية هندسـية، توضح فرق المسـافة . 4

التـي يجـب أن تكـون بيـن كل كوكـب مـن كواكـب المجموعـة الشمسـية واألرض بالوحـدات 
الفلكيـة، هـذا القانـون أثبت صحته بعد اكتشـاف حـزام الكويكبات وكوكـب أورانوس، لكن 
هـذا القانـون لـم ينطبـق علـى بلوتو، فقد ُوجد شـذوذ كبير في ُبعد الكوكب عن الشـمس، 
أثـر هـذا الشـذوذ فـي مسـتوى تواجـده فـي درجـة البـروج، فـكل الكواكـب تسـبح عنـد 
درجـة9، أمـا بلوتـو فيسـبح عنـد درجـة 18 التـي تسـبح عندهـا الكويكبـات، ال الكواكب.

قانـون بود�الـذي نسـتطيع بواسـطته أن نحـدد ُبعـد كل كوكب عن�الشـمس، وقد جـاء القانون 
كمـا يلـي: بـأن نـوزع األرقـام التاليـة علـى الكواكب وفـق ترتيبها:�صفـر– 3 – 6– 12 – 24 
– 48 – 96 – 192 وهـي كمـا تـرون متتاليـة هندسـية، بحيـث يأخذ�عطارد�الرقـم صفـر، 
ويأخذ�الزهرة�الرقم 3، وتأخذ�األرض�رقم 6، ويأخذ�المريخ�رقم 12، ويأخذ�المشترى�رقم 

48، ويأخذ�زحل�رقـم 96. 
فعندمـا نضيـف رقـم 4 إلـى كل هـذه األرقـام، ومن ثم نقسـمها على 10 فإن الناتج سـيكون ُبعد 
الكوكـب عـن الشـمس مقـدرًا بالوحدة الفلكية التي تسـاوي ُبعد�األرض�عن�الشـمس،�وقدرها 
جـدل  ونشـأ  عشـر،  التاسـع  القـرن  القانون�فـي  هـذا  ظهـر  لقـد  متـر.  كيلـو  مليـون   149,6 بــ 
كبيـر علـى صحتـه، وذلـك ألن الرقـم 24 والرقـم 192 غيـر موجوديـن، لعـدم وجـود كوكـب 
يقابلهمـا، لذلـك حكمـوا بـأن قانـون بـود غير صحيح. لكن الحقًا ثبتـت صحته، بعد أن جرى 
اكتشـاف حـزام الكويكبـات الموجـود بين�المريخ والمشـترى�والذي أخـذ الرقم 24، واكتشـاف 

كوكب�أورانوس�الـذي أخـذ الرقـم 192. 
فـي مـا يلـي مقارنـة بيـن نتائـج ““بـود”  والنتائـج الحقيقيـة وفـق القياسـات الفلكيـة مقـدرة 

الفلكيـة: بالوحـدة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AD%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
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النتائج الكوكب
الحقيقية

نتائج 
النتائج الكوكببود

الحقيقية
نتائج 
بود

9,5410زحل0,390,4عطارد
19,1919,6أورانوس0,720,7الزهرة
30,0738,8نبتون1,01,0األرض
39,577,2بلوتو )كوكب قزم حاليًا(1,521,6المريخ
5,25,2المشتري

القياسـات  بهـا  جـاءت  التـي  النتائـج  مـن  كبيـرًا  اقترابـًا  اقتـرب  قـد  “بـود”  أن  نجـد  وبذلـك 
فارًقـا  هنـاك  أن  لوجدنـا  كوكبي�نبتون�وبلوتـو  قانون�بود�علـى  طبقنـا  لـو  لكـن  الفلكيـة. 
قـزم  )كوكـب  بلوتـو   ،30,07 هـي  الحقيقيـة  النتيجـة  حيـن  النتائج�:نبتـون   38,8فـي  بيـن 
بصحـة  العلمـاء  أقـر  فقـد  ذلـك  ومـع   39,5 هـي  الحقيقيـة  النتيجـة  وقـت  فـي   77,2 حاليـًا( 
قانـون بـود، وقـد بـرروا عـدم انطبـاق القانـون علـى كوكبي�نبتون�وبلوتـو بشـذوذ فـي دوران 
بلوتـو حول�الشـمس، وهـذا الشـذوذ أثـر أيضـًا فـي دوران�نبتون�حول�الشـمس. أيضـا عنـد 
الحديـث عـن ميـل الكواكـب علـى دائـرة البـروج نجـد أن جميـع الكواكـب تسـبح فـي المسـتوى 
نفسـه تقريبـًا فجميعهـا تسـير بقـرب خـط البـروج، وهـي منطقـة نطـاق البـروج وهـي منطقـة 
في�السـماء�تبعد عـن خـط البـروج 9 درجـات فـي كا االتجاهين، وينحصر فـي هذه المنطقة 
سـير الكواكـب والقمـر، أمـا بلوتـو فنتيجـة لشـذوذ بعـده الكبيـر عـن الشـمس فيسـبح عنـد 

درجـة 18 التـي تسـبح عندهـا الكويكبـات، ال الكواكـب.

لقـد عّبـر البعـض عـن سـعادتهم لنزع صفة كوكـب عن بلوتو�ألن بقـاءه ضمن الكواكب  �
ينـزع السـحر مـن النظـام الشمسـي. فـي حيـن أثـار هـذا األمـر جـداًل واسـعًا فـي الـرأي العـام 
العالمـي، وانقسـموا مـا بيـن مؤيـد ومعـارض ومحايد، بسـبب تأثير هـذا في المناهج الدراسـية 

ومـا تعلمـه التاميـذ طـوال حياتهـم وتربـوا ونشـأوا عليـه.

عودة بلوتو إىل اجملموعة الشمسية:
هناك أسـباب ثاثة اسـتند إليها علماء جامعة هارفارد فى حتمية عودة بلوتو االبن  �
األصغـر للشـمس إلـى مجموعتهـا، حيـث إن لـه غافـا جويـا ممتلئـا بالنيتروجيـن، والميثـان، 
وأول أكسـيد الكربـون، وأن لديـه مـا ال يقـل عـن خمسـة أقمـار، كمـا بّيـن ذلـك “التليسـكوب 

الفضائـي هابـل”، وأنـه الكوكـب األكبـر الـذى يـدور حـول الشـمس بعـد نبتـون.
 

عـودة بلوتـو إلـى المجموعـة الشمسـية أربكـت المسـئولين عـن التعليـم، بعدمـا باتـت  �
المناهـج خاليـة مـن كوكـب بلوتو، باعتباره )كويكًبا(، وليـس كوكبا، حيث وصف موقع “ديلى 
ميـرور” البريطانـى هـذه العـودة بالخطيـرة؛ ألنهـا وضعـت مدرسـي العلـوم فـي جميـع أنحـاء 
العالـم، فـي موضـع “قلـق”، حيـث يتوجـب عليهـم تغييـر الكتـب المدرسـية، لوضـع “بلوتـو” 

مـرة أخـرى ضمـن المجموعـة الشمسـية بعـد اسـتبعاده.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1
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هـذا، وقـد ظهـر مؤخـرا كثيـر من المراجـع التي تحتوي على كل البيانـات والمعلومات عن هذه 
الكواكب، نذكر منها: the new Solar System )الطبعة الثالثة(.

وفـي مـا يلـي جـداول تضـم أعضـاء األسـرة الشمسـية، توضح مسـافاتها مـن الشـمس، وخواصها 
الفيزيائيـة، ومـا يتعّلـق بحركتهـا المحوريـة، والمداريـة، ومقدار كتلة كل منهـا في المنظومة 

الشمسية.

جدول )1( بعض الثوابت المدارية للكواكب السيارة

زاوية ميل 
استواء 
الكوكب 
عن المدار
)درجة(

الفترة 
المحورية

زاوية ميل 
مستوى
المدار 

عن دائرة 
البروج 
)درجة(

الشذوذ 
المركزي

معدل 
السرعة 
المدارية
)كم / ث(

الزمن المداري

متوسط المسافة
من الشمس

الكواكب
وحدة
فلكية

كم 
)مليون(

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

-
23,93ساعة
27,3217 يومًا

صفر
5,1453

0,017
0,0549

29,8
1

1 سنة
354,367 يومًا

1
-

149,6
-

األرض
القمر

25,19 24,62 ساعة 1,85 0,093 24,1 1,88 سنة 1,52 227,9 المريخ
3,13 9,84 ساعة 1,31 0,048 13,1 11,86 سنة 5,2 778,3 المشتري
26,73 10,23 ساعة 2,49 0,056 9,6 29,46 سنة 9,54 1427 زحل
97,77 17,9 ساعة 0,77 0,047 6,8 84,01 سنة 19,19 2871 اورانوس
28,32 19,2 ساعة 1,77 0,009 5,4 164,8سنة 30,06 4497 نبتون
122,53 6,4 ساعة 17,15 0,248 4,7 248,5 سنة 39,53 5913,5 بلوتو
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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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المجموعة الشمسية



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

علـم يبحـث فـي كل مايتعلـق بالكـون ونشـأته بعيـدًا عـن نطـاق الغـاف الجـوي األرضي  �
أعلـى  فـي  والبيولوجيـا  والجيولوجيـا  والرياضيـات  والكيميـاء  الفيزيـاء  قوانيـن  باسـتخدام 

العلميـة. التقنيـات  أحـدث  باسـتعمال  الجامعيـة  فـوق  ومـا  الجامعيـة  مسـتوياتها 

:)Archaeoastronomy( )علم الفلك املعماري)اآلثاري
العلـم الـذي يحـاول معرفـة أثـر علـم الفلـك فـي الحيـاة والثقافـة لـدى القدمـاء عـن  �

آثـار.  مـن  تركـوه  مـا  دراسـة  طريـق 

: )Meteorology( علم األرصاد اجلوية
األرصـاد  وتعنـى  والدوريـة،  المفاجئـة  وتغّيراتهـا  الجويـة  األحـوال  بدراسـة  يهتـم  �
الجويـة بدرجـة الحـرارة ، والرطوبة، واتجاه الريح وسـرعتها، وحالة السـحب ونوعها، وكمية 
المطـر وأماكـن سـقوطها، وفترات سـطوع الشـمس ودرجتـه. ويمكن للراصديـن الجويين التنبؤ 

بحالـة الطقـس أليـام عـدة مقبلـة.

:)Astrology( علم التنجيم
هـو علـم التنبـؤ الغيبي الذي يربط  بين األبراج )الشـكل الـذي تتخذه النجوم نتيجة  �
دورانهـا حـول الشـمس( وحـظ اإلنسـان فـي الحيـاة من سـعادة وشـقاء ونجاح وفشـل. وألن بعض 
النـاس يعتقـدون أن حيـاة الفـرد ومصيـره مرتبطـان بالنجـوم والكواكـب؛ لـذا يسـتغل المنّجـم 
فراسـته فـي فهـم الحالـة النفسـية للشـخص الـذي يلجـأ إليـه ليكـون فريسـة سـهلة يمكنـه 

اسـغاله.

 )ly( ويرمز إليها بالرمز )light year(:  السنة الضوئية
هـي وحـدة قيـاس تسـتخدم لقيـاس المسـافات فـى الفضـاء الخارجـى كالمسـافة بيـن  �
األرض والنجـوم، اي انهـا وحـدة للطـول تسـتخدم فـي علـم الفلـك البينجمـي. وتعـرف السـنة 

واحـدة. سـنة  فـي  الضـوء  يقطعهـا  التـي  المسـافة  أنهـا  علـى  الضوئيـة 
وحيـث إن سـرعة الضـوء تبلـغ 300 ألـف كيلو متـر /ثانية، بالتالى فإن السـنة الضوئية  �

متـر. كيلـو  مليـار   933 حوالـي  تسـاوي 

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

:)Parsec( الفرسخ الفلكي
هـو وحـدة قيـاس فلكيـة لمسـافات األجـرام السـماوية البعيـدة، ويعرف بأنه المسـافة  �
التـي يعمـل فيهـا الجـرم السـماوي زاويـة اختـاف منظـر قدرهـا ثانيـة قوسـية واحـدة وهـو 
يعـادل 3,26 سـنة ضوئيـة، يقـال أن كلمـة parsec مؤلفـة مـن األحـرف األولـى لكلمتيـن همـا 

.)Second القوسـية  و)الثانيـة   ،)Parallax المنظـر  )اختـاف 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
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األوج )Aphelion( واحلضيض )Perihelion( لألرض:
وحيـث  كيلومتـر،  مليـون   150 قدرهـا  متوسـطة،  بمسـافة  الشـمس  عـن  األرض  تبعـد  �
إن مــــداراألرض حـول الشـمس علـى شـكل قطـع ناقـص )بيضـاوي( وليـس علـى شـكل دائـرة 
كاملـة االستـــــدارة، وتحتـل الشـمس إحـدى بؤرتي هـذا القطع الناقص؛ لذا فإن المسـافة بين 
األرض والشـمس تزيـد وتنقـص عـن هذه القيمة المتوسـطة بمقدار4,2ماييـن كيلومتر. ففي 
األسـبوع األول مـن شـهر ينايـر مـن كل عـام تصبـح األرض أقـرب مـا تكون إلى الشـمس، إذ تبلغ 
المسـافة بينهمـا 147 مليـون كيلومتـر تقريبـًا، وتسـمى النقطـة التـي تحتلهـا األرض حينئـذ 
“الحضيـض” ويتسـارع الكوكـب أثنـاء اقترابـه مـن نقطـة الحضيـض، وبعدهـا يبـدأ بالتباطؤ، 
أمـا خـال األسـبوع األول مـن شـهر يوليـة تكـون األرض أبعـد مـا تكـون عـن الشـمس، وتبلـغ 
المسـافة بينهمـا 152 مليـون كيلومتـر تقريبـًا، وتكـون األرض فـي هـذا الوضـع فـي نقطة األوج 

وتكـون سـرعة الكوكـب فـي هـذه الحالـة أقـل مـا يكـون.
التـي  الطاقـة  كميـة  فـي  اختـاف  واألرض  الشـمس  بيـن  المسـافة  اختـاف  علـى  ويترتـب 
تكتسـبها األرض مـن الشـمس، ولكـن ليـس لاختـاف فـي المسـافة أثـر فـي حـدوث فصلـي 
الصيـف والشـتاء، ويتضـح ذلـك مـن توافـق وقوع األرض فـي الحضيضـ  أي قريبة من الشـمس 
ـ مـع أبـرد أيـام السـنة )األسـبوع األول مـن شـهر ينايـر( فـي نصـف الكـرة الشـمالي، كذلـك 
حـدوث فصـل الصيـف الجنوبـي فـي الوقـت نفسـه، ويرجـع ذلـك إلـى أن العامـل الـذي يتحكـم 
في درجات الحرارة على سـطح األرض خال فصول السـنة، هو زاوية  سـقوط أشـعة الشـمس، 
وليس المسـافة، التي تقطعها تلك األشـعة في الفضاء حتى تصل إلى األرض، إذ إن األشـعة، 
التي تسـقط عمودية على سـطح األرض، تعطي ضعف الطاقة عن تلك التي تعطيها األشـعة 

.ᵒ 30 التـي تسـقط بزاويـة قدرهـا

:)Eclipse( الكسوف واخلسوف
ظاهرة الكسـوف والخسـوف تتعلق بثاثة أجرام هي الشـمس والقمر، واألرض. فالقمر  �
الشـمس.  حـول  محـدد  بفلـك  قمرهـا  مـع  تـدور  واألرض  محـدد،  بفلـك  األرض  حـول  يـدور 

ولكن الذي يحدث أن القمر يمّر من أمام الشمس فيحجب ضوءها عنا، وهذا ما يسمى “كسوف 
الشمس”، ويحدث الكسوف الشمسي في وضع االقتران أو االجتماع أي إن حدوث الكسوف الشمس 
 يبشـير إلـى قـرب والدة الهـال الجديد ويعتبر مركز الكسـوف هو موعـد مياد القمر الجديد.
بينهمـا  األرض  فتحـول  والقمـر،  الشـمس  بيـن  األرض  وقـوع  بسـبب  يحـدث  القمـر  وخسـوف 
وتحجـب أشـعة الشـمس عـن القمـر، ومعلـوم أن القمـر جـرم معتـم يسـتمد نـوره مـن الشـمس، 
فـإذا حالـت األرض بينهمـا وقـع الخسـوف ونـرى القمـر معتمـًا، ويحـدث الخسـوف القمـري فـي 

وضـع التقابـل، أي فـي منتصـف الشـهر القمـري عندمـا يكـون القمـر بـدرًا.

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

:)Ecliptic( )دائرة الربوج أو )الدائرة الكسوفية
هـي مـدار الشـمس الظاهـرى حـول االرض وتحـدده مجموعـة مـن الكوكبـات الرئيسـة  �

.˚27ˊ23 بــ  األرض  االسـتواء  خـط  علـى  ويميـل  كوكبـة،   12 عددهـا  يبلـغ  التـى 



-165-

:)Equation of time( معادلة الوقت أو الزمن
للشـمس  المسـتقيم  والمطلـع  المتوسـطة  للشـمس  المسـتقيم  المطلـع  بيـن  الفـرق  �

. لحقيقيـة ا

:)Equinox point( نقطة اعتدال
يتقاطـع خـط االسـتواء السـماوى مـع دائـرة البـروج فـى نقطتيـن؛ إحداهمـا االعتـدال  �
الربيعـى حـول 21  مـارس، واألخـرى االعتـدال الخريفـى حـول 23 سـبتمبر. وفيهمـا تتعامـد 
الشـمس علـى خـط االسـتواء، ويبـدأ فيهمـا فصـا الربيـع والخريـف، كل فـي نصف مـن نصفي 
الكـرة األرضيـة الشـمالي والجنوبـي، أي إن الربيـع يبـدأ فـي النصـف الجنوبي، فـي حين يبدأ 
الخريـف فـي النصـف الشـمالي فـي الوقـت نفسـه. كذلـك تظهـر فيهما الشـمس مـن االتجاهات 
الحقيقيـة، فيمكـن يومهـا رصـد اتجـاه الشـرق بدقـة، وكذلـك اتجـاه الغـرب، ويتسـاوى فـي 
هذيـن اليوميـن طـول الليـل والنهـار تمامًا، كما تبـدأ التغّيرات المناخية فـي منطقة القطبين
k فـإذا كانـت مثـًا مظلمـة فـي القطـب الشـمالي فإنهـا تبـدأ فـي اإلشـراق، وإن كانـت مضيئـة 
فإنهـا تبـدأ فـي الغـروب، حيـث إن النهار يدوم في منطقة القطبين سـتة أشـهر ومن ثم يسـدل 

الليـل علـى القطـب األشـهر السـتة الباقيـة. 
إن مواقـع النقطتيـن االعتداليتيـن ال تبقيـان فـي المـكان ذاتـه مـن سـنة إلـى أخـرى،  �
ـران باتجـاه الغـرب ببـطء كبيـر، يعـادل درجـة واحـدة لـكل مائـة سـنة. وهـذه الحركة  إذ تتغيَّ
َتنُتـج عـن تغيـر بسـيط فـي اتجـاه محـور الـدوران األرضـي.  التدريجيـة لهاتيـن النقطتيـن 

:)Phases of the moon ( أوجه القمر
تختلـف قيمـة المسـاحة المضـاءة مـن سـطح القمـر خـال دورانـه حـول االرض تبعـًا  �

القمـر. تظهراوجـه  هنـا  ومـن  عليـه،  الشـمس  اشـعة  سـقوط  زاويـة  الختـاف 

:)Lunar Mansion( منازل القمر
عددهـا 28 منزلـة، وسـميت كذلـك ظنـا مـن القدمـاء بـأن القمـر يبيـت فـي كل مترلـة  �

. ليلـة

:)International astronomical union(  )I.A.U( االحتاد الدوىل الفلكى
انشـئ عـام 1919م، وتعقـد جمعيتـه العموميـة كل 3 سـنوات، وهـى الجهـة المسـئولة  �
عالميـا عـن تنظيـم المؤتمـرات الفلكيـة المهمـة، بهـدف رفـع مسـتوى علـم الفلـك فـى العالم. 

:International Date Line خط التاريخ الدوىل – خط التوقيت الدوىل
خـط مـن خطـوط الطـول الـذى يبعـد عـن جرينتـش 180 شـرقا وغربـا، وبذلـك يزيـد  �
توقيـت المنطقـة التـى يمـر بهـا علـى جرينتـش 12 سـاعة شـرقا، ويقـل عنهـا 12سـاعة غربا، 

وبذلـك يكـون هنـاك فـارق يـوم واحـد فـى التاريـخ بيـن غـرب هـذا الخـط وشـرقه.

:)the theory of the Big Bang( نظرية االنفجار العظيم
إحـدى النظريـات التـي حاولـت تفسـير نشـأة الكـون، وتفتـرض أن الكون نشـأ فـي حالة  �

اآلن. الحـال  هـي  كمـا  المتمـدد،  الكـون  إلـى  أدى  ممـا  كبيرتيـن،  وكثافـة  حـرارة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8
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:)Binary Star( جنوم مزدوجة
ا، ومرتبطـان بتأثيـر الجاذبيـة يـدوران حـول بعضهمـا أو حـول  نجمـان متقاربـان جـدًّ �

. كسـوفي  أو  طيفـي  أو  بصـري  ثنائـي  هـو  مـا  ومنهـا  مشـترك،  كتلـة  مركـز 

:)black holes( الثقوب السوداء
هـي أجسـام آفلـة تزايـدت شـدة مجـال جاذبيتهـا حتـى وصلـت إلـي درجـة انحبـاس  �

مغادرتهـا. يسـتطيع  فـا  بهـا  الضـوء 

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

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

:)Celestial Sphere( كرة مساوية
محـور  نهايتـا  وقطباهـا  نهايـة،  ال  مـا  قطرهـا  ونصـف  الراصـد  مركزهـا  وهميـة،  كـرة  �
دوران األرض واسـتوائها امتـداد مسـتوى خـط اسـتواء الكـرة األرضية وإحداثياتها االسـتوائية 
هـي الميـل والمطلـع المسـتقيم وإحداثياتهـا السـمت رأسـية هـي االرتفـاع والزاويـة السـمتية 

السـماويان. والعـرض  الطـول  خّطـا  هـي  البروجيـة  وإحداثياتهـا 

:)star cluster( )حشد جنمي )عنقود جنمي
مجموعـات نجميـة متقاربـة بدرجـات متفاوتـة فيزيائيـًا ومتقاربـة فـي بعدهـا عـن  �

وتماثلهـا. الكيميائـي  وتركيبهـا  وعمرهـا  األرض 

:Alignments )Planetary( اصطفاف كوكىب
وقـوع كوكبيـن او اكثـر علـى خـط واحـد مـع الشـمس ،ولقـد اصطفـت خمـس كواكب مع  �

الشمسـعام1982م.

:)Planetarium( قبة مساوية
يتكـون مـن جهـاز اسـقاط رئيسـى وبعـض االجهـزة المسـاعدة وبـه يمكـن عـرض جميـع  �

الطبيعـة.  فـى  تحـدث  كمـا  الفلكيـة،  الظواهـر 

 :)latitude and longitude( خطوط الطول والعرض
هـذه الخطـوط هـي خطـوط وهميـة، الغـرض منهـا تحديـد الزمـان والمكان علـى الكرة  �

األرضيـة.
 فخطـوط العـرض هـي خطـوط عرضيـة موازيـة لخط االسـتواء عددها 180 خطـًا )أو درجة(، 
منهـا 90 خطـًا شـمال خـط االسـتواء و90 خطـًا جنوبـًا، علـى أن يكـون خـط االسـتواء هـو خـط 

الصفر.
أمـا خطـوط الطـول فهـي خطـوط طوليـة موازيـة لمحـور دوران األرض، مقسـمة إلـى 360 خطًا 

أو درجـة منهـا 180 خطـًا شـرقا و180 خطـًا غربًا.
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فـق دوليـا علـى أن يكـون خط الطول “صفر” هو الخط المار ببلـدة جرينتش بإنجلترا،  وقـد اتُّ
وهـو يقابـل خـط الطـول 180 درجـة الواقـع فـي المحيـط الهـادي مـن الجهـة المقابلـة. وبهذا، 
فـإن كل 15 خطـًا مـن خطـوط الطـول تمثـل سـاعة واحـدة فقـط ألن (15ᵒ/360º =24سـاعة(. 
وبمعرفـة خـط الطـول والعـرض يمكـن تحديـد الزمـان والمـكان ألي موقـع أو مـكان على سـطح 

الكـرة األرضية.
وبالنسـبة إلى موقع مصر المتوسـط: فهي تقع على خط الطول 30ᵒ شـرق جرينتش بإنجلترا؛ 
15 مـن خطـوط الطول تمثل سـاعة   oلـذا نجـد أن مصـر تسـبق إنجلتـرا بسـاعتين، حيـث إن كل

30  شـمال خط االسـتواء.   o15/30= 2 سـاعة (. وتقـع علـى خط عرض  o( واحـدة فيكـون

:)Ozone Layer( طبقة األوزون
طبقـة فـى غـاف األرض الجـوي يقـوم ضـوء الشـمس بتأيـن جزيئـات األكسـجين  O2 لتصنـع 

O3.االوزون

:)Zone Hole ثقب األوزون
d نقــص�فــى�كميــة�أوزون�الغــاف�الجــوي�فــي�منطقــة�قريبــة�مــن�فــوق� �

الجنوبــي. القطــب� منطقــة�

:)Rainbow( قوس قزح
هـو ظاهـرة جويـة تظهـر في الجو الممطر البارد المشـبع ببخـار الماء على هيئة قوس  �
مضـيء ملـون بألـوان الطيـف الشمسـي السـبعة )األحمـر- والبرتقالـي- واألصفـر- واألخضـر- 
واألزرق- والنيللـي-  والبنفسـجي (، والسـبب فـي هـذه الظاهـرة هـو انكسـار ضـوء الشـمس، مـن 

خـال قطـرات المـاء العالقـة بالهـواء.

:)Aurora( الشفق القطبي
وهـو توّهـج طبقـات الجـو العليـا من الغـاف الجوي عنـد القطبين الشـمالي والجنوبي،  �
وذلك بسـبب التقاء الجسـيمات المشـحونة اآلتية من الشـمس بالمجال المغناطيسي األرضي، 

حيـث تصـل القطبيـة المغناطيسـية لـأرض إلـى أقصاهـا.
وتظهـر الطبقـات الجويـة بألـوان زاهيـة خابـة كأنهـا سـتائر مضيئـة، ويتغيـر لـون الشـفق 
القطبي من األصفر إلى األخضر، ثم إلى البنفسجي، وإذا زاد التوهج فإن اإلبر المغناطيسية 

تضطـرب وتتأثـر أسـاك الهاتـف وموجـات الراديو والاسـلكي.

:)Tides( املد واجلزر
هو ارتفاع الماء في المناطق التي يوجد فوقها القمر وانخفاضه في األماكن األخرى،  �
ويصـل أعلـى ارتفـاع للمـد، عندمـا يكـون القمـر بـدرًا أو محاقًا وأقـل ارتفاع للمـد عندما يكون 

القمـر فـي التربيـع األول أو الثانـي.
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:N A S A وكالة ناسـا للفضاء
)National Aeronautics and space Administration(

وكان  1957م،  عـام  تأسسـت  األمريكيـة،  والفضـاء  الجويـة  للماحـة  القوميـة  اإلدارة  �
تمويلهـا السـنوي يقـدر بــ 16 مليـار دوالر، لتتولـى مسـئولية جميـع برامج الفضـاء األمريكية؛ 
فهـي مسـئولة عـن األبحـاث المدنيـة والعسـكرية الفضائيـة الطويلـة المـدى. ووكالـة ناسـا 
معروفـة علـى أنهـا وكالـة الفضـاء الرائـدة للـوكاالت األخـرى حـول العالـم بعد تفـّكك االتحاد 

السـوفيتي.

:)Rocket( الصواريخ
هـي وسـيلة لدفـع سـفينة الفضـاء أو القمـر الصناعي خـارج الغاف الجـوي، بعيدًا عن  �
المراحـل. متعـدد  هـو  مـا  ومنهـا  واحـدة،  مرحلـة  ذو  هـو  مـا  ومنهـا  األرضيـة،  الجاذبيـة 

:)Space Ship( سفينة الفضاء
هـي الكبسـولة التـي تحـوي رواد الفضـاء وأجهزتهـم أو التـي تحـوي األجهـزة فقـط إذا  �

الصـاروخ. قمـة  فـي  غالبـًا  تثبـت  وهـي  مأهولـة،  غيـر  كانـت 

:)Satellites( األقمار الصناعية
وهـي أجسـام تـدور حـول األرض فـي مـدارات محـددة، ومنهـا مـا يـدور بسـرعة األرض؛  �
فيبـدو وكأنـه ثابـت فـي مكانـه فـوق منطقـة معينـة، ومنهـا مـا يـدور أسـرع مـن األرض، فيبـدو 
متحـركًا بسـرعة ملحوظـة مـن فـوق األرض، وأحيانـا تثبـت مرايـا عاكسـة علـى جسـم القمـر 

األرض. مـن  رصـده  ليسـهل  الصناعـي 

:)Tropical Station( احملطات املدارية
هـي سـفن فضائيـة مأهولـة بالـرّواد، حيـث يمكنهـم العيـش والعمـل بهـا لمـدة طويلة،  �
وهـي تـدور حـول األرض فـي مـدارات خاصـة، وهـي تكـون مجّهـزة السـتقبال مركبـة فضائيـة 

والمعـدات. واألجهـزة  بالمـؤن  وتمدهـا  بهـا  تلتحـم  األرض  مـن  )المكـوك( 

:)Space Shuttle( مكوك الفضاء
يشـبه الطائرة بدرجة كبيرة، ولكنه ينطلق بمسـاعدة بعض الصواريخ؛ ليؤدي مهمته  �
الفضائيـة ثـم يعـود مـرة أخـري كطائـرة عاديـة؛ ويهبـط علـى األرض، وهـو يسـتخدم إلجـراء 
التجـارب العلميـة التـي تجـري فـي حالـة انعـدام الجاذبيـة، وأيضا يسـتخدم إلصـاح األقمار 
هـي:  أجيـال؛  خمسـة  المتحـدة  للواليـات  وكان  المداريـة،  المحطـات  ولتمويـن  الصناعيـة، 
كولومبيـا وتشـالينجر وديسـكفري وأطلنطـس، وإنديفـور، وانفجـر منهـا كولومبيـا وتشـالينجر.

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

عرب سات 1،2،3:
أقمـار اتصـال فضائيـة عربيـة، لهـا المواصفات نفسـها، األول أطلق فـى فبراير 1985م،  �

. 1996م  يونيـة  فـي  والثالـث  1985م،  يونيـة  فـي  والثانـي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1
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الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء:
الرابطـة هـب عبـارة عـن رابطـة عربيـة لتنسـيق التعـاون بيـن المؤسسـات والعلمـاء العرب في 

مجـال أبحـاث علـوم الفلـك والفضاء . 





الظواهر الفلكية
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الظواهرالفلكية للعام الهجري 1443هـ 
عام 2021م / 2022م

الظاهرة الفلكيةالساعةالتاريخ
شهر أغسطس 2021م

كويكب سيروس يبعد 5,88 درجة جنوبًا عن مركز القمر.215 أغسطس
نجم الدبران يبعد5,70 درجة جنوبًا عن مركز القمر.39 أغسطس
كويكب أيريس يبعد 1,78 درجة شمااًل عن مركز القمر.319 أغسطس
كويكب فلورا يبعد 0,19 درجة شمااًل عن مركز كوكب عطارد.518 أغسطس
كويكب هيجيا يبعد3,87 درجة جنوبًا عن مركز كوكب المريخ.522 أغسطس
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 3,13 درجة شمااًل عن مركز القمر.622 أغسطس
كويكب سوشي يبعد 5,45 درجة جنوبًا عن مركز القمر.صفر8 أغسطس
مياد شهرالمحرم لعام 1443هـ.816 أغسطس
كويكب فلورا يبعد 2,88 درجة جنوبًا عن مركز القمر.820 أغسطس
كوكب عطارد يبعد 3,38 درجة جنوبًا عن مركز القمر.95 أغسطس
كويكب أوربا يبعد 3,29 درجة جنوبًا عن مركز القمر.95 أغسطس
كويكب أوربا يبعد 0,10 درجة شمااًل عن مركز كوكب عطارد.96 أغسطس
نجم قلب األسد يبعد 4,81 درجة جنوبًا عن مركز القمر.914 أغسطس
كويكب أيونوميا يبعد 12,77 درجة جنوبًا عن مركز القمر.921 أغسطس
كويكب هيجيا يبعد 8,14 درجة جنوبًا عن مركز القمر.101 أغسطس
كوكب المريخ يبعد 4,30 درجة جنوبًا عن مركز القمر.103 أغسطس
كوكب الزهرة يبعد 4,29 درجة جنوبًا عن مركز القمر.119 أغسطس
نجم قلب األسد يبعد 1,17 درجة جنوبًا عن مركز كوكب عطارد.1120 أغسطس
كويكب فيستا يبعد 1,47 درجة شمااًل عن مركز القمر.1218 أغسطس
نجم السنبلة يبعد 6,11 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1312 أغسطس
كويكب ميتيس يبعد 1,51 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1316 أغسطس
كويكب دافيدا يبعد 11,11 درجة شمااًل عن مركز القمر.145 أغسطس
كويكب أيونوميا يبعد 8,90 درجة جنوبًا عن مركز كوكب عطارد.1423 أغسطس
إقتران كويكب فلورا مع الشمس.157 أغسطس
القمر في التربيع األول لشهر المحرم لعام 1443هـ.1517 أغسطس
كويكب إنترامينا يبعد 9,25 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1522 أغسطس
كويكب هيجيا يبعد 4,03 درجة جنوبًا عن مركز كوكب عطارد.1615 أغسطس
نجم قلب العقرب يبعد 4,47 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1621 أغسطس
كويكب جونو يبعد 15,23 درجة شمااًل عن مركز القمر.صفر17 أغسطس
كوكب عطارد يبعد 0,08 درجة شمااًل عن مركز كوكب المريخ.196 أغسطس
كويكب سوبيل يبعد 6,14 درجة شمااًل عن مركز القمر.1911 أغسطس
كويكب هيبي يبعد 9,43 درجة شمااًل عن مركز القمر.1912 أغسطس
كوكب بلوتو يبعد 2,10 درجة شمااًل عن مركز القمر.201 أغسطس
كوكب المشتري في تقابل مع األرض و الشمس.203 أغسطس

التوقيت الموضح عاليه طبقا للتوقيت العالمي الموحد 
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تابع الظواهرالفلكية للعام الهجري 1443هـ عام 2021م / 2022م

الظاهرة الفلكيةالساعةالتاريخ
كوكب زحل يبعد 3,70 درجة شمااًل عن مركز القمر.صفر21 أغسطس
كوكب المشتري يبعد 3,97 درجة شمااًل عن مركز القمر.227 أغسطس
بدر شهر المحرم لعام 1443هـ.2214 أغسطس
االعتدال الخريفي.2221 سبتمبر
إقتران كويكب أوربا مع الشمس.2320 أغسطس
كويكب باالس يبعد 12,97 درجة شمااًل عن مركز القمر.2323 أغسطس
كوكب نبتون يبعد 4,03 درجة شمااًل عن مركز القمر.244 أغسطس
كوكب أورانوس يبعد 1,53 درجة شمااًل عن مركز القمر.2811 أغسطس
القمر في التربيع األخير لشهر المحرم لعام 1443هـ.309 أغسطس
كويكب سيروس يبعد 6,68 درجة جنوبًا عن مركز القمر.3012 أغسطس
نجم الدبران يبعد 5,95 درجة جنوبًا عن مركز القمر.3017 أغسطس

شهر سبتمبر 2021م
كويكب أيريس يبعد 0,51 درجة جنوبًا عن مركز القمر.110 سبتمبر
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 2,99 درجة شمااًل عن مركز القمر.37 سبتمبر
كويكب سوشي يبعد 5,81 درجة جنوبًا عن مركز القمر.53 سبتمبر
نجم السنبلة يبعد 1,74 درجة جنوبًا عن مركز كوكب الزهرة.57 سبتمبر
نجم قلب األسد يبعد 4,82 درجة جنوبًا عن مركز القمر.522 سبتمبر
كويكب فلورا يبعد 2,67 درجة جنوبًا عن مركز القمر.65 سبتمبر
كويكب أوربا يبعد 2,88 درجة جنوبًا عن مركز القمر.611 سبتمبر
كويكب فيستا يبعد 5,83 درجة شمااًل عن مركز كوكب الزهرة.614 سبتمبر
كويكب أيونوميا يبعد 13,26 درجة جنوبًا عن مركز القمر.623 سبتمبر
مياد شهر صفر لعام 1443هـ.73 سبتمبر
كويكب هيجيا يبعد 8,20 درجة جنوبًا عن مركز القمر.74 سبتمبر
كوكب المريخ يبعد 4,24 درجة جنوبًا عن مركز القمر.718 سبتمبر
كوكب عطارد يبعد 6,52 درجة جنوبًا عن مركز القمر.822 سبتمبر
نجم السنبلة يبعد 5,91 درجة جنوبًا عن مركز القمر.919 سبتمبر
كويكب فيستا يبعد 1,71 درجة شمااًل عن مركز القمر.صفر10 سبتمبر
كوكب الزهرة يبعد 4,08 درجة جنوبًا عن مركز القمر.104 سبتمبر
كويكب ميتيس يبعد 1,19 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1016 سبتمبر
كويكب دافيدا يبعد 10,24 درجة شمااًل عن مركز القمر.1022 سبتمبر
كويكب باالس في تقابل مع األرض و الشمس.114 سبتمبر
إقتران كويكب أيونوميا مع الشمس.126 سبتمبر
كويكب إنترامينا يبعد 6,22 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1213 سبتمبر
نجم قلب العقرب يبعد 4,21 درجة جنوبًا عن مركز القمر.133 سبتمبر
إقتران كويكب هيجيا مع الشمس.137 سبتمبر
كويكب جونو يبعد 13,77 درجة شمااًل عن مركز القمر.1311 سبتمبر
القمر في التربيع األول لشهر صفر لعام 1443هـ.1323 سبتمبر
كوكب عطارد فى أقصى استطاله له حول الشمس بزاوية 26,8 146 سبتمبر

درجة شرقًا.
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كوكب نبتون في تقابل مع األرض والشمس.1411 سبتمبر
كويكب سوبيل يبعد5,68 درجة شمااًل عن مركز القمر.1517 سبتمبر
كويكب هيبي يبعد 5,62 درجة شمااًل عن مركز القمر.1519 سبتمبر
كوكب بلوتو يبعد 2,23 درجة شمااًل عن مركز القمر.167 سبتمبر
كوكب زحل يبعد 3,76 درجة شمااًل عن مركز القمر.175 سبتمبر
كوكب المشتري يبعد 3,96 درجة شمااًل عن مركز القمر.189 سبتمبر
كويكب ميتيس يبعد 2,77 درجة شمااًل عن مركز كوكب الزهرة.1815 سبتمبر
كويكب باالس يبعد 9,27 درجة شمااًل عن مركز القمر.1921 سبتمبر
كوكب نبتون يبعد 4,00 درجة شمااًل عن مركز القمر.2011 سبتمبر
بدر شهر صفر لعام 1443هـ.211 سبتمبر
كويكب دافيدا يبعد 13,72 درجة شمااًل عن مركز كوكب الزهرة.2122 سبتمبر
نجم السنبلة يبعد 1,67 درجة شمااًل عن مركز كوكب عطارد.2313 سبتمبر
كوكب أورانوس يبعد 1,35 درجة شمااًل عن مركز القمر.2418 سبتمبر
نجم الدبران يبعد 6,20 درجة جنوبًا عن مركز القمر.271 سبتمبر
كويكب سيروس يبعد 7,16 درجة جنوبًا عن مركز القمر.274 سبتمبر
القمر في التربيع األخير لشهر صفر لعام 1443هـ.294 سبتمبر
كويكب أيريس يبعد 2,72 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2921 سبتمبر
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 2,77 درجة شمااًل عن مركز القمر.3015 سبتمبر
نجم السنبلة يبعد 1,74 درجة شمااًل عن مركز كوكب عطارد.3017 سبتمبر

شهر أكتوبر 2021م
كويكب سوشي يبعد 6,04 درجة جنوبًا عن مركز القمر.36 أكتوبر
نجم قلب األسد يبعد 4,95 درجة جنوبًا عن مركز القمر.38 أكتوبر
كويكب فلورا يبعد 2,10 درجة جنوبًا عن مركز القمر.415 أكتوبر
كويكب أوربا يبعد 2,20 درجة جنوبًا عن مركز القمر.417 أكتوبر
كويكب أيونوميا يبعد 13,71 درجة جنوبًا عن مركز القمر.53 أكتوبر
كويكب هيجيا يبعد 8,11 درجة جنوبًا عن مركز القمر.58 أكتوبر
كوكب المريخ يبعد 3,55 درجة جنوبًا عن مركز القمر.612 أكتوبر
مياد شهر ربيع األول لعام 1443هـ.613 أكتوبر
كوكب عطارد يبعد 6,91 درجة جنوبًا عن مركز القمر.620 أكتوبر
نجم السنبلة يبعد 5,82 درجة جنوبًا عن مركز القمر.73 أكتوبر
إقتران كوكب المريخ مع الشمس.86 أكتوبر
كويكب فيستا يبعد 2,25 درجة شمااًل عن مركز القمر.88 أكتوبر
كويكب ميتيس يبعد 0,61 درجة جنوبًا عن مركز القمر.818 أكتوبر
كويكب دافيدا يبعد 9,85 درجة شمااًل عن مركز القمر.819 أكتوبر
كوكب المريخ يبعد 2,86 درجة شمااًل عن مركز كوكب عطارد.910 أكتوبر
إقتران سفلي لكوكب عطارد مع الشمس.918 أكتوبر
كوكب الزهرة يبعد 2,86 درجة جنوبًا عن مركز القمر.921 أكتوبر
نجم قلب العقرب يبعد 4,00 درجة جنوبًا عن مركز القمر.109 أكتوبر
كويكب إنترامينا يبعد 3,49 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1010 أكتوبر
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كويكب جونو يبعد 12,87 درجة شمااًل عن مركز القمر.113 أكتوبر
كويكب سوبيل يبعد 5,56 درجة شمااًل عن مركز القمر.135 أكتوبر
القمر في التربيع األول لشهر ربيع األول لعام 1443هـ.135 أكتوبر
كويكب هيبي يبعد 3,07 درجة شمااًل عن مركز القمر.1311 أكتوبر
كوكب بلوتو يبعد 2,42 درجة شمااًل عن مركز القمر.139 أكتوبر
كوكب زحل يبعد 3,93 درجة شمااًل عن مركز القمر.149 أكتوبر
كوكب المشتري يبعد 4,14 درجة شمااًل عن مركز القمر.1512 أكتوبر
كويكب هيبي يبعد 0,44 درجة شمااًل عن مركز كوكب بلوتو.161 أكتوبر
نجم قلب العقرب يبعد 1,47 درجة جنوبًا عن مركز كوكب الزهرة.1615 أكتوبر
كويكب باالس يبعد 5,40 درجة شمااًل عن مركز القمر.1620 أكتوبر
كوكب نبتون يبعد 4,11 درجة شمااًل عن مركز القمر.1716 أكتوبر
كويكب إنترامينا يبعد 0,32 درجة جنوبًا عن مركز كوكب الزهرة.1921 أكتوبر
نجم السنبلة يبعد 2,81 درجة جنوبًا عن مركز كوكب المريخ.208 أكتوبر
بدر شهر ربيع األول لعام 1443هـ.2017 أكتوبر
كوكب أورانوس يبعد 1,33 درجة شمااًل عن مركز القمر.صفر22 أكتوبر
نجم الدبران يبعد 6,36 درجة جنوبًا عن مركز القمر.248 أكتوبر
كويكب سيروس يبعد 6,88 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2411 أكتوبر
كوكب عطارد فى أقصى استطاله له حول الشمس بزاوية 18,4 258 أكتوبر

درجة غربًا.
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 2,59 درجة شمااًل عن مركز القمر.2723 أكتوبر
كويكب أيريس يبعد 4,87 درجة جنوبًا عن مركز القمر.صفر28 أكتوبر
القمر في التربيع األخير لشهر ربيع األول لعام 1443هـ.2822 أكتوبر
كوكب الزهرة فى أقصى استطاله له حول الشمس بزاوية 47 درجة 2923 أكتوبر

شرقًا.
نجم قلب األسد يبعد 5,10 درجة جنوبًا عن مركز القمر.3017 اكتوبر
كويكب سوشي يبعد 6,07 درجة جنوبًا عن مركز القمر.317 أكتوبر

شهر نوفمبر 2021م
نجم السنبلة يبعد 4,44 درجة جنوبًا عن مركز كوكب عطارد.13 نوفمبر
كويكب جونو يبعد 14,05 درجة شمااًل عن مركز كوكب الزهرة.17 نوفمبر
كويكب أوربا يبعد 1,16 درجة جنوبًا عن مركز القمر.122 نوفمبر
كويكب فلورا يبعد 1,10 درجة جنوبًا عن مركز القمر.صفر2 نوفمبر
كويكب أيونوميا يبعد 14,14 درجة جنوبًا عن مركز القمر.26 نوفمبر
كويكب سوبيل يبعد 3,08 درجة شمااًل عن مركز كوكب بلوتو.213 نوفمبر
كويكب هيجيا يبعد 7,83 درجة جنوبًا عن مركز القمر.214 نوفمبر
نجم السنبلة يبعد 5,84 درجة جنوبًا عن مركز القمر.314 نوفمبر
كوكب عطارد يبعد 1,22 درجة جنوبًا عن مركز القمر.321 نوفمبر
كوكب المريخ يبعد 2,30 درجة جنوبًا عن مركز القمر.47 نوفمبر
مياد شهر ربيع اآلخر لعام 1443هـ.423 نوفمبر
كوكب أورانوس في تقابل مع األرض و الشمس.52 نوفمبر
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كويكب دافيدا يبعد 9,80 درجة شمااًل عن مركز القمر.519 نوفمبر
كويكب فيستا يبعد 2,96 درجة شمااًل عن مركز القمر.519 نوفمبر
كويكب ميتيس يبعد 0,09 درجة شمااًل عن مركز القمر.523 نوفمبر
نجم قلب العقرب يبعد 3,91 درجة جنوبًا عن مركز القمر.618 نوفمبر
كويكب إنترامينا يبعد 1,10 درجة جنوبًا عن مركز القمر.710 نوفمبر
كويكب جونو يبعد 12,39 درجة شمااًل عن مركز القمر.صفر8 نوفمبر
كوكب الزهرة يبعد 1,10 درجة جنوبًا عن مركز القمر.87 نوفمبر
كوكب بلوتو يبعد 2,55 درجة شمااًل عن مركز القمر.919 نوفمبر
كويكب سوبيل يبعد 5,64 درجة شمااًل عن مركز القمر.922 نوفمبر
كوكب المريخ يبعد 1,06 درجة جنوبًا عن مركز كوكب عطارد.106 نوفمبر
كويكب هيبي يبعد 1,38 درجة شمااًل عن مركز القمر.1011 نوفمبر
كوكب زحل يبعد 4,11 درجة شمااًل عن مركز القمر.1016 نوفمبر
القمر في التربيع األول لشهر ربيع اآلخر لعام 1443هـ.1115 نوفمبر
كوكب المشتري يبعد 4,36 درجة شمااًل عن مركز القمر.1119 نوفمبر
كويكب باالس يبعد 2,15 درجة شمااًل عن مركز القمر.131 نوفمبر
كوكب نبتون يبعد 4,24 درجة شمااًل عن مركز القمر.1321 نوفمبر
كوكب أورانوس يبعد 1,45 درجة شمااًل عن مركز القمر.184 نوفمبر
إقتران كويكب دافيدا مع الشمس.1818 نوفمبر
كويكب هيبي يبعد 3,19 درجة جنوبًا عن مركز كوكب زحل .192 نوفمبر
بدر شهر ربيع اآلخر لعام 1443هـ.1911 نوفمبر
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19 نوفمبر

 خسوف جزئي للقمر:
 الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2021م.

 ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع اآلخر لعام 1443هـ.
 حيث يغطي ظل األرض 97 % تقريبًا من سطح القمر.

وُيمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها 
)شمال أوربا – شرق أسيا – قارة أستراليا – األمريكتين – 

المحيط الباسفيكي – المحيط ااألطلنطي – المحيط الهندي– 
 القارة القطبية الشمالية(.

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته 
مدة قدرها ست ساعات ودقيقتين تقريبًا. ويستغرق الخسوف من 

بداية الخسوف الجزئي األول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني 
 مدة قدرها ثاث ساعات وثمان وعشرون دقيقة تقريبًا.

 )ال ُيمكن رؤيته في مصر(.
جدير بالذكر أن الخسوف الجزئي التالي سوف يحدث في 28 

 أكتوبر2023م
وفي مايلي بيان شامل عن مراحل الخسوف للمناطق التي يرى فيها:

الظاهرة
وقت حدوثها  )حسب التوقيت المحلي 

لمدينة القاهرة(
ث : ق : س

بدايـــة الخســـوف شـــبه ظلي
ــي بدايـــة الخســـوف الجزئـ
الجزئـــي الخســـوف  ذروة 
نهايـــة الخســـوف الجزئـــي
نهايـــة الخســـوف شـــبه ظلـــي

             08:02:29
      09:18:41
     11:02:53
    12:47:04
14:03:38

كويكب سيروس يبعد 5,46 درجة جنوبًا عن مركز القمر.208 نوفمبر
نجم الدبران يبعد 6,39 درجة شمااًل عن مركز القمر.2015 نوفمبر
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 2,53 درجة شمااًل عن مركز القمر.246 نوفمبر
كويكب أيريس يبعد 6,97 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2417 نوفمبر
كويكب دافيدا يبعد 10,31 درجة شمااًل عن مركز كوكب عطارد.255 نوفمبر
نجم قلب األسد يبعد 5,16 درجة جنوبًا عن مركز القمر.271 نوفمبر
كويكب سيروس في تقابل مع األرض و الشمس.276 نوفمبر
القمر في التربيع األخير لشهر ربيع اآلخر لعام 1443هـ.2714 نوفمبر
كويكب سوشي يبعد 5,83 درجة جنوبًا عن مركز القمر.284 نوفمبر
إقتران كويكب فيستا مع الشمس.2812 نوفمبر
إقتران علوي لكوكب عطارد مع الشمس.297 نوفمبر
كويكب فيستا يبعد 3,78 درجة شمااًل عن مركز كوكب عطارد.2912 نوفمبر
كويكب ميتيس يبعد 0,87 درجة شمااًل عن مركز كوكب عطارد.2919 نوفمبر
كويكب أوربا يبعد 0,29 درجة شمااًل عن مركز القمر.302 نوفمبر
إقتران كويكب ميتيس مع الشمس.303 نوفمبر
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كويكب فلورا يبعد 0,33 درجة شمااًل عن مركز القمر.307 نوفمبر
كويكب أيونوميا يبعد 14,60 درجة جنوبًا عن مركز القمر.309 نوفمبر
نجم قلب العقرب يبعد 3,75 درجة جنوبًا عن مركر كوكب عطارد.3018 نوفمبر
كويكب هيجيا يبعد 7,36 درجة جنوبًا عن مركز القمر.3019 نوفمبر

شهر ديسمبر 2021م
نجم السنبلة يبعد 5,87 درجة جنوبًا عن مركز القمر.11 ديسمبر
كوكب المريخ يبعد 0,70 درجة جنوبًا عن مركز القمر.33 ديسمبر
كويكب دافيدا يبعد 10,02 درجة شمااًل عن مركز القمر.319 ديسمبر
نجم قلب العقرب يبعد 3,90 درجة جنوبًا عن مركز القمر.45 ديسمبر
كويكب ميتيس يبعد 0,78 درجة شمااًل عن مركز القمر.46 ديسمبر
كويكب فيستا يبعد 3,68 درجة شمااًل عن مركز القمر.46 ديسمبر
كوكب عطارد يبعد 0,02 درجة شمااًل عن مركز القمر.415 ديسمبر
مياد شهر جمادى األولى لعام 1443هـ.410 ديسمبر

4 ديسمبر

 كسوف كلي للشمس:
 السبت الموافق الموافق 4ديسمبر 2021م

 ويتفق توقيت وسطه مع إقتران شهر جمادى األولى لعام 1443هـ.
 ُيرى ككسوف كلي في ) القارة القطبية الجنوبية(

وُيمكن رؤيته ككسوف جزئي في )جنوب أستراليا – جنوب 
قارة أفريقيا – جنوب أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي 

– المحيط الطلنطي – المحيط الهندي – القارة القطبية 
 الجنوبية(.

يغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 419 كم وسوف يستغرق مدة 
قدرها دقيقة و 54 ثانية.

وعند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي 103,7% من 
 كامل قرص الشمس.

وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع 
 ساعات وثماني دقائق تقريبًا.
 )ال يمكن رؤيته في مصر(.

جدير بالذكر أن الكسوف الكلي التالي سوف يحدث في 8 أبريل 
 2024م.

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

الظاهرة
وقــت حدوثهـا )حسب التوقيت 

المحلي لمدينة القاهرة(
ث : ق : س

بدايـــة الكســـوف الجزئـــي
الكلـــي الكســـــوف  بدايـــة 
الكلــــــي الكســـــــوف  ذروة 
الكلـــي الكســــــوف  نهايـــــة 
الجزئـــي الكســـوف  نهايـــة 

     07:29:11
     09:00:01
   09:33:22
10:06:29
11:37:24
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كويكب إنترامينا يبعد 1,02 درجة شمااًل عن مركز القمر.513 ديسمبر
كويكب جونو يبعد 12,23 درجة شمااًل عن مركز القمر.صفر6 ديسمبر
كوكب الزهرة يبعد 1,88 درجة شمااًل عن مركز القمر.73 ديسمبر
كوكب بلوتو يبعد 2,57 درجة شمااًل عن مركز القمر.75 ديسمبر
كويكب سوبيل يبعد 5,74 درجة شمااًل عن مركز القمر.720 ديسمبر
كوكب زحل يبعد 4,19 درجة شمااًل عن مركز القمر.84 ديسمبر
كويكب هيبي يبعد 0,03 درجة شمااًل عن مركز القمر.817 ديسمبر
كوكب المشتري يبعد 4,48 درجة شمااًل عن مركز القمر.98 ديسمبر
كويكب باالس يبعد 0,48 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1015 ديسمبر
كوكب نبتون يبعد 4,24 درجة شمااًل عن مركز القمر.113 ديسمبر
القمر في التربيع األول لشهر جمادى األولى لعام 1443هـ.114 ديسمبر
كوكب بلوتو يبعد 0,08 درجة جنوبًا عن مركز كوكب الزهرة.1119 ديسمبر
كوكب أورانوس يبعد 1,54 درجة شمااًل عن مركز القمر.158 ديسمبر
كويكب إنترامينا يبعد 1,04 درجة شمااًل عن مركز كوكب عطارد.1522 ديسمبر
كويكب سيروس يبعد 3,18 درجة جنوبًا عن مركز القمر.172 ديسمبر
نجم الدبران يبعد 6,38 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1721 ديسمبر
بدر شهر جمادى األولى لعام 1443هـ.197 ديسمبر
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 2,59 درجة شمااًل عن مركز القمر.2112 ديسمبر
كويكب جونو يبعد 11,04 درجة شمااًل عن مركز كوكب عطارد.2116 ديسمبر
اإلنقاب الشتوي.2118 ديسمبر
كويكب أيريس يبعد 8,87 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2119 ديسمبر
كوكب الزهرة يبعد 2,50 درجة شمااًل عن مركز كوكب بلوتو.2315 ديسمبر
نجم قلب األسد يبعد 5,06 درجة جنوبًا عن مركز القمر.247 ديسمبر
كويكب سوشي يبعد 5,36 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2519 ديسمبر
نجم قلب العقرب يبعد 4,55 درجة جنوبًا عن مركز كوكب المريخ.2619 ديسمبر
كويكب سوبيل يبعد 1,57 درجة شمااًل عن مركز كوكب زحل .2622 ديسمبر
القمر في التربيع األخير لشهر جمادى األولى لعام 1443هـ.274 ديسمبر
كويكب أوربا يبعد 2,14 درجة شمااًل عن مركز القمر.282 ديسمبر
كويكب دافيدا يبعد 9,69 درجة شمااًل عن مركز كوكب المريخ.283 ديسمبر
كويكب أيونوميا يبعد 15,25 درجة جنوبًا عن مركز القمر.287 ديسمبر
كويكب فلورا يبعد 2,16 درجة شمااًل عن مركز القمر.289 ديسمبر
نجم السنبلة يبعد 5,76 درجة جنوبًا عن مركز القمر.289 ديسمبر
كويكب هيجي يبعد 6,79 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2821 ديسمبر
كوكب الزهرة يبعد 4,23 درجة شمااًل عن مركز كوكب عطارد.293 ديسمبر
كوكب بلوتو يبعد 0,24 درجة شمااًل عن مركز كوكب عطارد.3011 ديسمبر
إقتران كويكب إنترامينا مع الشمس.3011 ديسمبر
نجم قلب العقرب يبعد 3,87 درجة جنوبًا عن مركز القمر.3116 ديسمبر
كويكب دافيدا يبعد 10,50 درجة شمااًل عن مركز القمر.3120 ديسمبر
كوكب المريخ يبعد 0,95 درجة شمااًل عن مركز القمر.3122 ديسمبر
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شهر يناير 2022م

كويكب ميتيس يبعد 1,42 درجة شمااًل عن مركز القمر.110 يناير
كويكب فيستا يبعد 4,35 درجة شمااًل عن مركز القمر.115 يناير
كويكب إنترامنيا يبعد 2,98 درجة شمااًل عن مركز القمر.214 يناير
مياد شهر جمادى اآلخرة لعام 1443هـ218 يناير
كويكب جونو يبعد 12,3 درجة شمااًل عن مركز القمر.31 يناير
كوكب الزهرة يبعد 7,53 درجة شمااًل عن مركز القمر.38 يناير
بلوتو يبعد 2,52 درجة شمااًل عن مركز القمر.315 يناير
نجم السنبلة يبعد 9,76 شمااًل عن مركز كويكب أونوميا41 يناير
كوكب عطارد يبعد 3,12 درجة شمااًل عن مركز القمر.41 يناير
كوكب زحل يبعد 4,2 درجة شمااًل عن مركز القمر.416 يناير
كويكب سوبيل يبعد 5,76 درجة شمااًل عن مركز القمر.420 يناير
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 12,29 شمااًل عن مركز كويكب أيريسصفر6 يناير
كوكب المشتري يبعد 4,45 درجة شمااًل عن مركز القمر.صفر6 يناير
كويكب هيبي يبعد 1,41 درجة جنوبًا عن مركز القمر.63 يناير
كويكب باالس يبعد 6,95 جنوبًا عن مركز كوكب نبتون71 يناير
كوكب نبتون يبعد 4,08 درجة شمااًل عن مركز القمر.79 يناير
كويكب باالس يبعد 2,89 درجة جنوبًا عن مركز القمر.79 يناير
كوكب عطارد في أقصى استطالة له حول الشمس بزاوية 19,2 711 يناير

درجة شرقًا
كويكب جونو يبعد 3,89 شمااًل عن مركز كوكب الزهرة718 يناير
إقتران سفلي لكوكب الزهرة مع الشمس.صفر9 يناير
القمر في التربيع األول لشهر جمادى اآلخرة لعام 1443هـ918 يناير
كوكب أورانوس يبعد 1,45 درجة شمااًل عن مركز القمر.1111يناير
إقتران كويكب جونو مع الشمس.1121 يناير
كويكب سيريس يبعد 1,15 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1223 يناير
كويكب أيريس في تقابل مع األرض والشمس.1320 يناير
نجم الدبران يبعد 6,46 درجة جنوبًا عن مركز القمر.141 يناير
كويكب إنترامنيا يبعد 5,71 جنوبًا عن مركز كوكب الزهرة1416 يناير
نجم السنبلة يبعد 9,23 جنوبًا عن مركز قمر المشتري أوروبا1613يناير
إقتران بلوتو مع الشمس.1614يناير
كويكب أيريس يبعد 10,03 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1710 يناير
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 2,63 درجة شمااًل عن مركز القمر.1716يناير
بدر شهر جمادى اآلخرة لعام 1443هـ1723يناير
نجم قلب األسد يبعد 4,91 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2011 يناير
كويكب سوشي يبعد 4,78 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2122 يناير
إقتران سفلي لكوكب عطارد مع الشمس.2310 يناير
نجم السنبلة يبعد 5,51 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2414 يناير
قمر المشتري أوروبا يبعد 4,27 درجة شمااًل عن مركز القمر.2416 يناير
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كويكب أونوميا يبعد 16,33 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2420 يناير
كويكب فلورا يبعد 4,24 درجة شمااًل عن مركز القمر.253يناير
القمر في التربيع األخير لشهر جمادى اآلخرة لعام 1443هـ2513 يناير
كويكب هيجيا يبعد 6,29 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2515 يناير
نجم قلب العقرب يبعد 3,71 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2723 يناير
كوكب عطارد يبعد 5,42 شمااًل عن مركز بلوتو281 يناير
كوكب المريخ يبعد 0,41 شمااًل عن مركز كويكب ميتيس2811 يناير
كويكب جونو يبعد 4,65 شمااًل عن مركز كوكب عطارد2814يناير
كويكب دافيدا يبعد 11,23 درجة شمااًل عن مركز القمر.2814 يناير
كويكب ميتيس يبعد 1,96 درجة شمااًل عن مركز القمر.2914 يناير
كوكب المريخ يبعد 2,4 درجة شمااًل عن مركز القمر.2915يناير
كويكب فيستا يبعد 4,86 درجة شمااًل عن مركز القمر.صفر30 يناير
كويكب جونو يبعد 10,03 شمااًل عن مركز بلوتو301 يناير
كوكب الزهرة يبعد 10,15 درجة شمااًل عن مركز القمر.301 يناير
كويكب إنترامنيا يبعد 4,92 درجة شمااًل عن مركز القمر.3017 يناير
كوكب عطارد يبعد 7,57 درجة شمااًل عن مركز القمر.صفر31 يناير
بلوتو يبعد 2,53 درجة شمااًل عن مركز القمر.313 يناير
كويكب جونو يبعد 12,57 درجة شمااًل عن مركز القمر.314 يناير
كوكب الزهرة يبعد 5,24 شمااًل عن مركز كويكب فيستا3114 يناير

شهر فبراير 2022م
مياد شهر رجب لعام 1443هـ15 فبراير
كوكب زحل يبعد 4,21 درجة شمااًل عن مركز القمر.18 فبراير
كويكب سوبيل يبعد 5,67 درجة شمااًل عن مركز القمر.123 فبراير
كوكب المشتري يبعد 4,32 درجة شمااًل عن مركز القمر.221 فبراير
كويكب هيبي يبعد 3,13 درجة جنوبًا عن مركز القمر.319 فبراير
كوكب نبتون يبعد 3,86 درجة شمااًل عن مركز القمر.321 فبراير
كويكب باالس يبعد 5,38 درجة جنوبًا عن مركز القمر.412 فبراير
إقتران كوكب زحل مع الشمس.419 فبراير
كويكب هيبي يبعد 7,1 جنوبًا عن مركز كوكب نبتون518 فبراير
كوكب أورانوس يبعد 1,17 درجة شمااًل عن مركز القمر.719 فبراير
القمر في التربيع األول لشهر رجب لعام 1443هـ813 فبراير
كويكب سيريس يبعد 0,03 درجة جنوبًا عن مركز القمر.910 فبراير
نجم الدبران يبعد 6,68 درجة جنوبًا عن مركز القمر.108 فبراير
كوكب عطارد يبعد 2,94 شمااًل عن مركز بلوتو129 فبراير
كوكب المريخ يبعد 6,58 جنوبًا عن مركز كوكب الزهرة131 فبراير
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 2,55 درجة شمااًل عن مركز القمر.1323 فبراير
بدر شهر رجب لعام 1443هـ1616 فبراير
نجم قلب األسد يبعد 4,84 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1617 فبراير
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كوكب عطارد في أقصى استطالة له حول الشمس بزاوية 26,3 1621 فبراير
درجة غربًا

كويكب سوشي يبعد 4,32 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1722 فبراير
كويكب إنترامنيا يبعد 3,7 شمااًل عن مركز بلوتو1823 فبراير
كويكب جونو يبعد 8,27 شمااًل عن مركز كوكب عطارد1921 فبراير
إقتران كويكب سوبيل مع الشمس.2011 فبراير
نجم السنبلة يبعد 5,25 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2019 فبراير
قمر المشتري أوروبا يبعد 6,36 درجة شمااًل عن مركز القمر.211 فبراير
كويكب أونوميا يبعد 18,07 درجة جنوبًا عن مركز القمر.214 فبراير
كويكب فلورا يبعد 6,3 درجة شمااًل عن مركز القمر.2114 فبراير
كويكب هيجيا يبعد 6,12 درجة جنوبًا عن مركز القمر.225 فبراير
القمر في التربيع األخير لشهر رجب لعام 1443هـ2322 فبراير
نجم قلب العقرب يبعد 3,44 درجة جنوبًا عن مركز القمر.245 فبراير
كويكب فيستا يبعد 1,7 شمااًل عن مركز كوكب المريخ249 فبراير
كويكب دافيدا يبعد 12,12 درجة شمااًل عن مركز القمر.257 فبراير
كويكب ميتيس يبعد 2,31 درجة شمااًل عن مركز القمر.2615 فبراير
كوكب الزهرة يبعد 8,74 درجة شمااًل عن مركز القمر.276 فبراير
كويكب فيستا يبعد 5,14 درجة شمااًل عن مركز القمر.277 فبراير
كوكب المريخ يبعد 3,52 درجة شمااًل عن مركز القمر.279 فبراير
بلوتو يبعد 2,64 درجة شمااًل عن مركز القمر.2713 فبراير
كويكب إنترامنيا يبعد 6,95 درجة شمااًل عن مركز القمر.2718 فبراير
كويكب جونو يبعد 12,93 درجة شمااًل عن مركز القمر.286 فبراير
كوكب عطارد يبعد 3,74 درجة شمااًل عن مركز القمر.2820 فبراير
كوكب زحل يبعد 4,3 درجة شمااًل عن مركز القمر.2823 فبراير

شهر مارس 2022م
كويكب فيستا يبعد 3,43 جنوبًا عن مركز كوكب الزهرة120 مارس
كويكب سوبيل يبعد 5,47 درجة شمااًل عن مركز القمر.22 مارس
كوكب زحل يبعد 0,69 شمااًل عن مركز كوكب عطارد212 مارس
مياد شهر شعبان لعام 1443هـ217 مارس
كوكب المشتري يبعد 4,14 درجة شمااًل عن مركز القمر.218 مارس
كوكب نبتون يبعد 3,71 درجة شمااًل عن مركز القمر.39 مارس
كويكب سوشي في تقابل مع األرض والشمس.310 مارس
بلوتو يبعد 0,98 جنوبًا عن مركز كوكب المريخ315 مارس
كويكب هيبي يبعد 5,11 درجة جنوبًا عن مركز القمر.412 مارس
كويكب باالس يبعد 8,08 درجة جنوبًا عن مركز القمر.418 مارس
بلوتو يبعد 5,69 جنوبًا عن مركز كوكب الزهرة53 مارس
إقتران كوكب المشتري مع الشمس.514 مارس
كوكب أورانوس يبعد 0,84 درجة شمااًل عن مركز القمر.76 مارس
كويكب فيستا يبعد 2,46 شمااًل عن مركز بلوتو712 مارس
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كويكب سيريس يبعد 0,29 درجة شمااًل عن مركز القمر.97 مارس
نجم الدبران يبعد 6,96 درجة جنوبًا عن مركز القمر.917 مارس
القمر في التربيع األول لشهر شعبان لعام 1443هـ1010 مارس
كوكب المريخ يبعد 3,99 جنوبًا عن مركز كوكب الزهرة1214 مارس
كويكب أيريس يبعد 10,18 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1218 مارس
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 2,36 درجة شمااًل عن مركز القمر.137 مارس
كويكب إنترامنيا يبعد 0,19 شمااًل عن مركز كوكب الزهرة139 مارس
إقتران كوكب نبتون مع الشمس.1311 مارس
كويكب إنترامنيا يبعد 4,13 شمااًل عن مركز كوكب المريخ1318 مارس
كويكب سوبيل يبعد 2,43 شمااًل عن مركز كوكب عطارد1518 مارس
نجم قلب األسد يبعد 4,91 درجة جنوبًا عن مركز القمر.162 مارس
كويكب سوشي يبعد 4,11 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1620 مارس
بدر شهر شعبان لعام 1443هـ187 مارس
نجم السنبلة يبعد 5,09 درجة جنوبًا عن مركز القمر.202 مارس
قمر المشتري أوروبا يبعد 7,82 درجة شمااًل عن مركز القمر.203 مارس
كويكب باالس يبعد 3,42 جنوبًا عن مركز كويكب هيبي204 مارس
كويكب أونوميا يبعد 20,26 درجة جنوبًا عن مركز القمر.206 مارس
كوكب الزهرة في أقصى استطالة له حول الشمس بزاوية 46,6 209 مارس

درجة غربًا
اإلعتدال الربيعي2015 مارس
كويكب فلورا يبعد 7,75 درجة شمااًل عن مركز القمر.2017 مارس
كوكب المشتري يبعد 1,29 شمااًل عن مركز كوكب عطارد2022 مارس
كويكب هيجيا يبعد 6,44 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2113 مارس
نجم قلب العقرب يبعد 3,2 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2311 مارس
كوكب نبتون يبعد 1,03 شمااًل عن مركز كوكب عطارد2312 مارس
كويكب دافيدا يبعد 12,97 درجة شمااًل عن مركز القمر.2418 مارس
نجم السنبلة يبعد 13,02 جنوبًا عن مركز قمر المشتري أوروبا2423 مارس
القمر في التربيع األخير لشهر شعبان لعام 1443هـ255 مارس
كويكب جونو يبعد 6,33 شمااًل عن مركز كوكب الزهرة2512 مارس
نجم الدبران يبعد 7,36 جنوبًا عن مركز كويكب سيريس2515 مارس
كويكب ميتيس يبعد 2,34 درجة شمااًل عن مركز القمر.2613 مارس
بلوتو يبعد 2,8 درجة شمااًل عن مركز القمر.2621 مارس
كويكب فيستا يبعد 5,01 درجة شمااًل عن مركز القمر.2712 مارس
كويكب إنترامنيا يبعد 9,16 درجة شمااًل عن مركز القمر.2716 مارس
كوكب المريخ يبعد 4,1 درجة شمااًل عن مركز القمر.282 مارس
كويكب جونو يبعد 13,27 درجة شمااًل عن مركز القمر.286 مارس
كوكب الزهرة يبعد 6,69 درجة شمااًل عن مركز القمر.289 مارس
كوكب زحل يبعد 4,43 درجة شمااًل عن مركز القمر.2811 مارس
كوكب زحل يبعد 2,16 جنوبًا عن مركز كوكب الزهرة2913 مارس
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نجم السنبلة يبعد 15,92 شمااًل عن مركز كويكب أونومياصفر30 مارس
كويكب سوبيل يبعد 5,12 درجة شمااًل عن مركز القمر.303 مارس
كوكب المشتري يبعد 3,93 درجة شمااًل عن مركز القمر.3014 مارس
كوكب نبتون يبعد 3,69 درجة شمااًل عن مركز القمر.3019 مارس

شهر أبريل 2022م
كوكب عطارد يبعد 2,55 درجة شمااًل عن مركز القمر.صفر1 أبريل
مياد شهر رمضان لعام 1443هـ16 أبريل
كويكب باالس يبعد 11,06 درجة جنوبًا عن مركز القمر.22 أبريل
كويكب هيبي يبعد 7,18 درجة جنوبًا عن مركز القمر.26 أبريل
كويكب جونو يبعد 9,18 شمااًل عن مركز كوكب المريخ28 أبريل
إقتران علوي لكوكب عطارد مع الشمس.223 أبريل
كوكب أورانوس يبعد 0,57 درجة شمااًل عن مركز القمر.317 أبريل
كوكب زحل يبعد 0,32 شمااًل عن مركز كوكب المريخ422 أبريل
نجم الدبران يبعد 7,16 درجة جنوبًا عن مركز القمر.61 أبريل
كويكب سيريس يبعد 0,2 درجة شمااًل عن مركز القمر.69 أبريل
قمر المشتري أوروبا في تقابل مع األرض والشمس.613 أبريل
كويكب جونو يبعد 8,89 شمااًل عن مركز كوكب زحل815 أبريل
القمر في التربيع األول لشهر رمضان لعام 1443هـ96 أبريل
كويكب باالس يبعد 14,45 جنوبًا عن مركز كوكب عطارد97 أبريل
كويكب أيريس يبعد 10,18 درجة جنوبًا عن مركز القمر.913 أبريل
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 2,16 درجة شمااًل عن مركز القمر.915 أبريل
كويكب هيبي يبعد 10,44 جنوبًا عن مركز كوكب عطارد1120 أبريل
إقتران كويكب باالس مع الشمس.122 أبريل
كويكب فلورا في تقابل مع األرض والشمس.1210 أبريل
نجم قلب األسد يبعد 5,05 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1211 أبريل
كوكب نبتون يبعد 0,11 جنوبًا عن مركز كوكب المشتري1220 أبريل
كويكب سوشي يبعد 4,07 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1223 أبريل
كويكب ميتيس يبعد 0,75 جنوبًا عن مركز بلوتو135 أبريل
كويكب فيستا يبعد 5,92 جنوبًا عن مركز كويكب إنترامنيا136 أبريل
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 12,33 شمااًل عن مركز كويكب أيريس1411 أبريل
قمر المشتري أوروبا يبعد 8 درجة شمااًل عن مركز القمر.163 أبريل
كويكب أونوميا يبعد 21,8 درجة جنوبًا عن مركز القمر.164 أبريل
كويكب أونوميا في تقابل مع األرض والشمس.1610 أبريل
نجم السنبلة يبعد 5,06 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1611 أبريل
كويكب فلورا يبعد 7,75 درجة شمااًل عن مركز القمر.1614 أبريل
بدر شهر رمضان لعام 1443هـ1618 أبريل
كويكب هيجيا يبعد 7,07 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1715 أبريل
كويكب أونوميا يبعد 29,81 جنوبًا عن مركز قمر المشتري أوروبا185 أبريل
كوكب أورانوس يبعد 2,14 جنوبًا عن مركز كوكب عطارد1813 أبريل
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نجم قلب العقرب يبعد 3,07 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1918 أبريل
كويكب دافيدا يبعد 13,51 درجة شمااًل عن مركز القمر.212 أبريل
بلوتو يبعد 2,9 درجة شمااًل عن مركز القمر.232 أبريل
كويكب ميتيس يبعد 1,91 درجة شمااًل عن مركز القمر.236 أبريل
القمر في التربيع األخير لشهر رمضان لعام 1443هـ2311 أبريل
نجم السنبلة يبعد 12,54 جنوبًا عن مركز كويكب فلورا2322 أبريل
كويكب إنترامنيا يبعد 11,63 درجة شمااًل عن مركز القمر.2411 أبريل
كويكب فيستا يبعد 4,31 درجة شمااًل عن مركز القمر.2414 أبريل
كوكب زحل يبعد 4,51 درجة شمااًل عن مركز القمر.2420 أبريل
كويكب جونو يبعد 13,41 درجة شمااًل عن مركز القمر.254 أبريل
كوكب المريخ يبعد 3,9 درجة شمااًل عن مركز القمر.2522 أبريل
كوكب الزهرة يبعد 3,78 درجة شمااًل عن مركز القمر.271 أبريل
كويكب سوبيل يبعد 4,58 درجة شمااًل عن مركز القمر.272 أبريل
كوكب نبتون يبعد 3,71 درجة شمااًل عن مركز القمر.273 أبريل
كوكب المشتري يبعد 3,65 درجة شمااًل عن مركز القمر.278 أبريل
كويكب سوبيل يبعد 0,84 شمااًل عن مركز كوكب الزهرة2713 أبريل
كوكب نبتون يبعد 0,01 شمااًل عن مركز كوكب الزهرة2719 أبريل
إقتران كويكب هيبي مع الشمس.2723 أبريل
كويكب سوبيل يبعد 0,84 شمااًل عن مركز كوكب نبتون2812 أبريل
كويكب هيجيا في تقابل مع األرض والشمس.292 أبريل
كوكب عطارد في أقصى استطالة له حول الشمس بزاوية 20,6 298 أبريل

درجة شرقًا
كويكب باالس يبعد 14,37 درجة جنوبًا عن مركز القمر.309 أبريل
كوكب المشتري يبعد 0,25 شمااًل عن مركز كوكب الزهرة3018 أبريل
مياد شهر شوال لعام 1443هـ3020 أبريل
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30 أبريل

 كسوف جزئي للشمس:
 السبت الموافق 30 أبريل 2022م.

 ويتفق توقيت وسطه مع إقتران شهر شوال لعام 1443هـ.
ويمكن رؤيته في )جنوب وغرب أمريكا الجنوبية – المحيط 

 الباسفيكي –
 المحيط األطلنطي – جزء من القارة القطبية الجنوبية(.

وعند ذروة الكسوف الجزئي يغطي قرص القمر حوالي 64 % من 
 قرص الشمس.

وسوف يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته وحتى نهايته ثاث 
 ساعات وأربع وخمسين دقيقة تقريبًا.

 )ال يمكن رؤيته في مصر(.
وفي مايلي بيان شامل عن مراحل الكسوف للمناطق التي يرى فيها:

الظاهرة
وقــت حدوثها )حسب التوقيت 
المحلي لمدينة القاهرة(

ث : ق : س
بداية الكسوف الجزئي
ذروة الكسوف الجزئي
نهاية الكسوف الجزئي

         20:45:13
 22:41:20

00:37:56  األحـــد 1 مايـــو 2022م
شهر مايو 2022م

كويكب هيبي يبعد 9,1 درجة جنوبًا عن مركز القمر.صفر1 مايو
كوكب أورانوس يبعد 0,4 درجة شمااًل عن مركز القمر.14 مايو
كوكب عطارد يبعد 1,85 درجة شمااًل عن مركز القمر.214 مايو
نجم الدبران يبعد 7,23 درجة جنوبًا عن مركز القمر.38 مايو
كويكب سيريس يبعد 0,01 درجة شمااًل عن مركز القمر.414 مايو
كويكب هيبي يبعد 9,72 جنوبًا عن مركز كوكب أورانوس423 مايو
إقتران كوكب أورانوس مع الشمس.57 مايو
كويكب فيستا يبعد 0,72 جنوبًا عن مركز كوكب زحل616 مايو
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 2,08 درجة شمااًل عن مركز القمر.623 مايو
كويكب أيريس يبعد 10,23 درجة جنوبًا عن مركز القمر.713 مايو
القمر في التربيع األول لشهر شوال لعام 1443هـصفر9 مايو
نجم قلب األسد يبعد 5,13 درجة جنوبًا عن مركز القمر.919 مايو
كويكب سوشي يبعد 4,05 درجة جنوبًا عن مركز القمر.108 مايو
كويكب أونوميا يبعد 21,45 درجة جنوبًا عن مركز القمر.134 مايو
قمر المشتري أوروبا يبعد 7,11 درجة شمااًل عن مركز القمر.136 مايو
كويكب فلورا يبعد 6,36 درجة شمااًل عن مركز القمر.1314 مايو
نجم السنبلة يبعد 5,09 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1321 مايو
كويكب هيجيا يبعد 7,35 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1416 مايو
بدر شهر شوال لعام 1443هـ164 مايو
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16 مايو

 خسوف كلي للقمر:
 اإلثنين الموافق 16مايو 2022م.

 ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1443هـ.
 حيث يغطي ظل األرض 141,4 % تقريبًا من سطح القمر.

وُيمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه 
 ومنها:

)قارة أوربا – قارة أفريقيا – قارة أسيا – أمريكا الشمالية – 
أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط ااألطلنطي 

 – المحيط الهندي– القارة القطبية الجنوبية(.
وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته 
مدة قدرها خمس ساعات وتسعة عشرة دقيقة تقريبًا. ويستغرق 

الخسوف من بداية الخسوف الجزئي األول حتى نهاية الخسوف 
الجزئي الثاني مدة قدرها ثاث ساعات وسبع وعشرون دقيقة 

 تقريبًا.
ويستغرق الخسوف الكلي مدة قدرها ساعة وخمس وعشرون دقيقة 

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

الظاهرة
وقــت حدوثهــــــا  )حسب التوقيت 

المحلي لمدينةالقاهرة(
ث : ق : س

بداية الخسوف )شبه ظلي(
بداية الخسوف الجزئي
بداية الخسوف الكلي

ذروة الخسوف
نهاية الخسوف الكلي

نهاية الخسوف الجزئي
نهاية الخسوف )شبه ظلي(

03:32:07          ُيرى في القاهرة    
04:27:53          ُيرى في القاهرة    

05:29:03          الُيرى في القاهرة    
06:11:28          الُيرى في القاهرة    
06:53:56          الُيرى في القاهرة    

07:55:07          الُيرى في القاهرة 
08:50:48          الُيرى في القاهرة   

نجم قلب العقرب يبعد 3,05 درجة جنوبًا عن مركز القمر.173 مايو
كوكب نبتون يبعد 0,57 شمااًل عن مركز كوكب المريخ1723 مايو
كويكب دافيدا يبعد 13,37 درجة شمااًل عن مركز القمر.187 مايو
بلوتو يبعد 2,86 درجة شمااًل عن مركز القمر.209 مايو
كويكب ميتيس يبعد 0,9 درجة شمااًل عن مركز القمر.2020 مايو
إقتران سفلي لكوكب عطارد مع الشمس.2119 مايو
كويكب إنترامنيا يبعد 14,52 درجة شمااًل عن مركز القمر.222 مايو
كوكب زحل يبعد 4,46 درجة شمااًل عن مركز القمر.224 مايو
كويكب فيستا يبعد 2,89 درجة شمااًل عن مركز القمر.2213 مايو
القمر في التربيع األخير لشهر شوال لعام 1443هـ2218 مايو
كويكب جونو يبعد 13,23 درجة شمااًل عن مركز القمر.231 مايو
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كويكب باالس يبعد 17,74 جنوبًا عن مركز كوكب أورانوس246 مايو
كوكب نبتون يبعد 3,67 درجة شمااًل عن مركز القمر.2410 مايو
كوكب المريخ يبعد 2,78 درجة شمااًل عن مركز القمر.2419 مايو
كويكب سوبيل يبعد 3,83 درجة شمااًل عن مركز القمر.2423 مايو
كوكب المشتري يبعد 3,25 درجة شمااًل عن مركز القمر.صفر25 مايو
كوكب الزهرة يبعد 0,2 درجة شمااًل عن مركز القمر.272 مايو
كويكب هيبي يبعد 7,14 جنوبًا عن مركز كوكب عطارد286 مايو
كوكب أورانوس يبعد 0,25 درجة شمااًل عن مركز القمر.2813 مايو
كويكب باالس يبعد 18,07 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2817 مايو
كويكب سوبيل يبعد 1,16 شمااًل عن مركز كوكب المريخ2823 مايو
كوكب المشتري يبعد 0,63 شمااًل عن مركز كوكب المريخصفر29 مايو
كويكب سوبيل يبعد 0,53 شمااًل عن مركز كوكب المشتري294 مايو
كوكب عطارد يبعد 3,72 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2912 مايو
كويكب هيبي يبعد 10,72 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2915 مايو
مياد شهر ذوالقعدة لعام 1443هـ3011 مايو
نجم الدبران يبعد 7,22 درجة جنوبًا عن مركز القمر.3015 مايو
كويكب إنترامنيا يبعد 11,16 شمااًل عن مركز كوكب زحل3022 مايو

شهر يونيو 2022م
كويكب سيريس يبعد 0,12 درجة جنوبًا عن مركز القمر.120 يونيو
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 2,11 درجة شمااًل عن مركز القمر.36 يونيو
كويكب أيريس يبعد 10,22 درجة جنوبًا عن مركز القمر.416 يونيو
نجم قلب األسد يبعد 5,07 درجة جنوبًا عن مركز القمر.63 يونيو
كويكب سوشي يبعد 3,87 درجة جنوبًا عن مركز القمر.622 يونيو
القمر في التربيع األول لشهر ذوالقعدة لعام 1443هـ714 يونيو
كويكب أونوميا يبعد 19,43 درجة جنوبًا عن مركز القمر.911 يونيو
قمر المشتري أوروبا يبعد 6,02 درجة شمااًل عن مركز القمر.915 يونيو
كويكب فلورا يبعد 4,76 درجة شمااًل عن مركز القمر.920 يونيو
نجم السنبلة يبعد 5,04 درجة جنوبًا عن مركز القمر.107 يونيو
كويكب هيجيا يبعد 6,77 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1021 يونيو
كوكب أورانوس يبعد 1,61 شمااًل عن مركز كوكب الزهرة1113 يونيو
كويكب دافيدا في تقابل مع األرض والشمس.132 يونيو
نجم قلب العقرب يبعد 3,05 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1313 يونيو
كويكب دافيدا يبعد 12,29 درجة شمااًل عن مركز القمر.1410 يونيو
بدر شهر ذوالقعدة لعام 1443هـ1411 يونيو
كوكب عطارد في أقصى استطالة له حول الشمس بزاوية 23,2 1614 يونيو

درجة غربًا
بلوتو يبعد 2,71 درجة شمااًل عن مركز القمر.1617 يونيو
كويكب ميتيس يبعد 0,59 درجة جنوبًا عن مركز القمر.175 يونيو
كوكب زحل يبعد 4,27 درجة شمااًل عن مركز القمر.1812 يونيو
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تابع الظواهرالفلكية للعام الهجري 1443هـ عام 2021م / 2022م

الظاهرة الفلكيةالساعةالتاريخ
كويكب إنترامنيا يبعد 18,02 درجة شمااًل عن مركز القمر.1814 يونيو
كويكب فيستا يبعد 0,73 درجة شمااًل عن مركز القمر.198 يونيو
كويكب جونو يبعد 12,62 درجة شمااًل عن مركز القمر.1920 يونيو
كوكب نبتون يبعد 3,52 درجة شمااًل عن مركز القمر.2016 يونيو
نجم الدبران يبعد 4,55 شمااًل عن مركز كويكب هيبي2023 يونيو
القمر في التربيع األخير لشهر ذوالقعدة لعام 1443هـ213 يونيو
كويكب باالس يبعد 19,21 جنوبًا عن مركز كوكب الزهرة217 يونيو
االنقاب الصيفي219 يونيو
كوكب المشتري يبعد 2,74 درجة شمااًل عن مركز القمر.2113 يونيو
كويكب سوبيل يبعد 2,91 درجة شمااًل عن مركز القمر.2117 يونيو
كوكب المريخ يبعد 0,94 درجة شمااًل عن مركز القمر.2218 يونيو
نجم الدبران يبعد 3,02 جنوبًا عن مركز كوكب عطارد2314 يونيو
كوكب أورانوس يبعد 0,05 درجة شمااًل عن مركز القمر.2422 يونيو
كويكب هيبي يبعد 7,87 جنوبًا عن مركز كوكب عطارد256 يونيو
كويكب باالس يبعد 22,25 درجة جنوبًا عن مركز القمر.صفر26 يونيو
كوكب الزهرة يبعد 2,69 درجة جنوبًا عن مركز القمر.268 يونيو
نجم الدبران يبعد 7,24 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2621 يونيو
كويكب هيبي يبعد 12,04 درجة جنوبًا عن مركز القمر.274 يونيو
كوكب عطارد يبعد 3,94 درجة جنوبًا عن مركز القمر.278 يونيو
مياد شهر ذوالحجة لعام 1443هـ292 يونيو
كويكب سيريس يبعد 0,09 درجة جنوبًا عن مركز القمر.303 يونيو
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 2,19 درجة شمااًل عن مركز القمر.3012 يونيو

شهر يوليه 2022م
نجم الدبران يبعد 4,17 جنوبًا عن مركز كوكب الزهرة123 يوليه
كويكب أيريس يبعد 10,05 درجة جنوبًا عن مركز القمر.220 يوليه
نجم قلب األسد يبعد 4,92 درجة جنوبًا عن مركز القمر.39 يوليه
كويكب سوشي يبعد 3,47 درجة جنوبًا عن مركز القمر.417 يوليه
كويكب أونوميا يبعد 16,74 درجة جنوبًا عن مركز القمر.صفر7 يوليه
القمر في التربيع األول لشهر ذوالحجة لعام 1443هـ72 يوليه
قمر المشتري أوروبا يبعد 5,35 درجة شمااًل عن مركز القمر.74 يوليه
كويكب فلورا يبعد 3,76 درجة شمااًل عن مركز القمر.710 يوليه
نجم السنبلة يبعد 4,85 درجة جنوبًا عن مركز القمر.715 يوليه
كويكب هيجيا يبعد 5,49 درجة جنوبًا عن مركز القمر.89 يوليه
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 2,23 شمااًل عن مركز كويكب سيريس101 يوليه
كويكب هيبي يبعد 9,02 جنوبًا عن مركز كوكب الزهرة1013 يوليه
نجم قلب العقرب يبعد 2,97 درجة جنوبًا عن مركز القمر.صفر11 يوليه
كويكب دافيدا يبعد 10,54 درجة شمااًل عن مركز القمر.1114 يوليه
بدر شهر ذوالحجة لعام 1443هـ1318 يوليه
بلوتو يبعد 2,57 درجة شمااًل عن مركز القمر.143 يوليه
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تابع الظواهرالفلكية للعام الهجري 1443هـ عام 2021م / 2022م

الظاهرة الفلكيةالساعةالتاريخ
كويكب ميتيس يبعد 2,03 درجة جنوبًا عن مركز القمر.147 يوليه
كوكب زحل يبعد 4,05 درجة شمااًل عن مركز القمر.1520 يوليه
كويكب إنترامنيا يبعد 22,01 درجة شمااًل عن مركز القمر.1522 يوليه
إقتران علوي لكوكب عطارد مع الشمس.1619 يوليه
كويكب فيستا يبعد 1,89 درجة جنوبًا عن مركز القمر.1620 يوليه
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 5,24 شمااًل عن مركز كوكب عطارد1621 يوليه
كويكب جونو يبعد 11,49 درجة شمااًل عن مركز القمر.1712 يوليه
كوكب نبتون يبعد 3,29 درجة شمااًل عن مركز القمر.صفر18 يوليه
كويكب سيريس يبعد 3,11 شمااًل عن مركز كوكب عطارد1818 يوليه
نجم قلب األسد يبعد 5,03 شمااًل عن مركز كويكب أيريسصفر19 يوليه
كوكب المشتري يبعد 2,23 درجة شمااًل عن مركز القمر.191 يوليه
كويكب سوبيل يبعد 1,93 درجة شمااًل عن مركز القمر.198 يوليه
نجم السنبلة يبعد 8,28 جنوبًا عن مركز كويكب فلورا1921 يوليه
بلوتو في تقابل مع األرض والشمس.201 يوليه
نجم الدبران يبعد 18,96 شمااًل عن مركز كويكب باالس207 يوليه
كويكب ميتيس في تقابل مع األرض والشمس.2014 يوليه
القمر في التربيع األخير لشهر ذوالحجة لعام 1443هـ2014 يوليه
كوكب المريخ يبعد 1,06 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2116 يوليه
إقتران كويكب سيريس مع الشمس.221 يوليه
كوكب أورانوس يبعد 0,24 درجة جنوبًا عن مركز القمر.226 يوليه
نجم الدبران يبعد 7,37 درجة جنوبًا عن مركز القمر.243 يوليه
كويكب باالس يبعد 27,02 درجة جنوبًا عن مركز القمر.247 يوليه
كويكب هيبي يبعد 13,13 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2515 يوليه
كوكب الزهرة يبعد 4,17 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2614 يوليه
كويكب ميتيس يبعد 5 جنوبًا عن مركز بلوتو277 يوليه
نجم رأس التوأم المؤخر يبعد 2,2 درجة شمااًل عن مركز القمر.2718 يوليه
كويكب إنترامنيا يبعد 19,77 شمااًل عن مركز كوكب زحل285 يوليه
كويكب سيريس يبعد 0,17 درجة شمااًل عن مركز القمر.2810 يوليه
مياد شهر المحرم لعام 1444هـ2817 يوليه
كوكب عطارد يبعد 3,6 درجة جنوبًا عن مركز القمر.2921 يوليه
نجم قلب األسد يبعد 4,78 درجة جنوبًا عن مركز القمر.3015 يوليه
كويكب أيريس يبعد 9,69 درجة جنوبًا عن مركز القمر.صفر31 يوليه
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الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية
كضوابط للتقويم الهجري لعام 1443هـ

يمكن االسـتفادة من ظاهرتي الكسـوف الشمسـي والخسـوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات 
األشـهر القمريـة أو الهجريـة حيـث أن هذه الظواهر تعكس بوضـوح حركة القمر حول األرض 
وحركـة األرض حـول الشـمس. إذ يحـدث الكسـوف الشمسـي فـي وضـع االقتـران أو االجتمـاع 
أي أن حـدوث الكسـوف الشمسـي بشـير بقـرب والدة الهـال الجديـد ويعتبـر مركز الكسـوف هو 
موعـد ميـاد القمـر الجديـد. كمـا يحـدث الخسـوف القمـري في وضـع التقابل أي فـي منتصف 

الشـهر القمـري عندمـا يكون القمـر بدرًا.
ونورد فيما يلي الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية خال عام 1443هـ:-

خسوف جزئي للقمر:
الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2021م.

ويتفـق توقيـت وسـطه مـع توقيـت بدر شـهر ربيـع اآلخر لعـام 1443هـ حيث يغطـي ظل األرض 
97% تقريبـًا مـن سـطح القمر.

ويمكـن رؤيتـه فـي المناطـق التـي يظهـر فيهـا القمـر عنـد حدوثه ومنها )شـمال أوربا – شـرق 
أسـيا – قـارة أسـتراليا – األمريكتيـن – المحيـط الباسـفيكي – المحيـط ااألطلنطـي – 

المحيـط الهنـدي– القـارة القطبية الشـمالية(.
وسـوف تسـتغرق جميـع مراحـل الخسـوف منـذ بدايتـه وحتـى نهايتـه مدة قدرها سـت سـاعات 
نهايـة  حتـى  األول  الجزئـي  الخسـوف  بدايـة  مـن  الخسـوف  ويسـتغرق  تقريبـًا.  ودقيقتيـن 

الخسـوف الجزئـي الثانـي مـدة قدرهـا ثـاث سـاعات وثمـان وعشـرون دقيقـة تقريبـًا.
)ال يمكن رؤيته في مصر(.

جدير بالذكر أن الخسوف الجزئي التالي سوف يحدث في 28 أكتوبر2023م.

كسوف كلي للشمس:
السبت الموافق الموافق 4 ديسمبر 2021م

ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر جمادى األولى لعام 1443هـ.
ُيرى ككسوف كلي في ) القارة القطبية الجنوبية(

وُيمكـن رؤيتـه ككسـوف جزئـي فـي )جنوب أسـتراليا – جنـوب قارة أفريقيـا – جنوب أمريكا 
القـارة   – الهنـدي  المحيـط   – الطلنطـي  المحيـط   – الباسـفيكي  المحيـط   – الجنوبيـة 

القطبيـة الجنوبيـة(.
يغطـي الكسـوف الكلـي مسـاحة عرضهـا 419 كـم وسـوف يسـتغرق مـدة قدرهـا دقيقـة و 54 

ثانيـة.
وعند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي 103,7% من كامل قرص الشمس.

وسـوف يسـتغرق الكسـوف منـذ بدايتـه وحتـى نهايتـه مـدة قدرها أربع سـاعات وثمانـي دقائق 
تقريبًا.

)ال يمكن رؤيته في مصر(.
جدير بالذكر أن الكسوف الكلي التالي سوف يحدث في 8 أبريل 2024م.



-192-

كسوف جزئي للشمس
السبت الموافق 30 أبريل 2022م.

ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1443هـ.
المحيـط   – الباسـفيكي  المحيـط   – أمريـكا الجنوبيـة  وغـرب  )جنـوب  فـي  رؤيتـه  ويمكـن 

الجنوبيـة(. القطبيـة  القـارة  مـن  جـزء   – األطلنطـي 
وعند ذروة الكسوف الجزئي يغطي قرص القمر حوالي 64 % من قرص الشمس.

وسـوف يسـتغرق الكسـوف الجزئـي منـذ بدايتـه وحتـى نهايتـه ثـاث سـاعات وأربـع وخمسـين 
دقيقـة تقريبـًا.

)ال يمكن رؤيته في مصر(.

خسوف كلي للقمر:
اإلثنين الموافق 16مايو 2022م.

ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1443هـ.
حيث يغطي ظل األرض 141,4 % تقريبًا من سطح القمر.

وُيمكـن رؤيتـه فـي المناطـق التـي يظهـر فيهـا القمـر عنـد حدوثـه ومنهـا: )قـارة أوربـا – قارة 
أفريقيـا – قـارة أسـيا – أمريـكا الشـمالية – أمريـكا الجنوبيـة – المحيـط الباسـفيكي – 

المحيـط ااألطلنطـي – المحيـط الهنـدي– القـارة القطبيـة الجنوبيـة(.
وسـوف تسـتغرق جميع مراحل الخسـوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس سـاعات 
وتسـعة عشـرة دقيقـة تقريبـًا. ويسـتغرق الخسـوف مـن بدايـة الخسـوف الجزئـي األول حتـى 

نهايـة الخسـوف الجزئـي الثانـي مـدة قدرها ثاث سـاعات وسـبع وعشـرون دقيقـة تقريبًا.
ويستغرق الخسوف الكلي مدة قدرها ساعة وخمس وعشرون دقيقة تقريبًا.

ويرى جزئيًا في مصر من بدايته وحتى غروب القمر قبل وصوله إلى الخسوف الكلي.
وتكـون أكبـر قيمـة للخسـوف فـي مدينـة سـيوة حيـث يصـل الخسـوف إلـى 91% مـن قيمتـه، 

ويسـتمر لمـدة سـاعة و54 دقيقـة.
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مسارالخسوف الجزئي للقمر
)الجمعـــــة الموافق 19 نوفمبــــر2021 م(
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مســار الكســوف الكلي للشمــس
)السبــــت الموافق 4 ديسمبــــر 2021م(
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مســار الكســوف الجزئي للشمــس
)السبــــت الموافق 30 أبريــــل 2022م(
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مسارالخسوف الكلي للقمر
)اإلثنيــــن الموافق 16 مــــايو 2022 م(
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تصميم وطباعة
 إدارة الرسم واخلرائط واملطبعة باملعهد 
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الموقع االلكتروني 
www.nriag.sci.eg

لتحميل نسخة الكترونية من الدليل الفلكي
http://www.nriag.sci.eg/hejri-calendar/

لتحميل نسخة من الدليل الفلكي للهاتف المحمول
https://play.google.com/store/apps/NRIAG_Dalil 
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