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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 
 

 
أ
ي النجف ال

 
ي غرب أمريكا سنة توقيت رؤية الهالل ف

 
ف وف  . 1442شر

ي  الهجرية وهذه السنة
 ميالدية 2021و  2020تقع ضمن سنت 

ي  آيةوفق فتاوى سماحة المرجع الكبير 
 .هللا العظىم الشيخ بشير حسير  النجف 

ُ ُهَو الَِّذي َجعَ ) قال تعاىل: لَنّلَل ا   ََ ََ َواحَِْسناَ  َمنا  نِن رَُه َمَناِزَل ِلتَنْعَلُموْا َعَدَد السِ  ََ َل الشَّْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر نُوراً َوَقدَّ َذلِن
 .(1)(ِإالَّ ِِبْحّللِ  يُنَفصِ ُل اآلََيِت ِلَقْوٍم يَنْعَلُمونَ 

َ  الرووَّ الب داءووااشه الروومَّه الحبسووَّرّه  مسووةه املره ِادوو ه ا َّكو ه  ا    وو    وو  سوواأ ملّن ِادءوو   األمووتاه ايت وو   تُن أبدوواه إّن الثبوت
مٍب يعووا ملنب اأ وو   اٍوونل ل ملرّه ا ووامب موو  العووا     ووال ل   الب وواان اووتاش  الروومَّ ل ع وو ه وبله بووَت ملث حبووتل اتدوواأله األقووٍ احبووتلمب م  وو

 :احتاَ م  ا ا الَّأ   جبزش م  ال  ل ملو د
                                                             

 .5( يونس/  1



 
4 
 

 .ملّودأ: ملن   َّى ا   بُف اٍنل  ان مسه ه 
 .لُ  ل ا خِبه مياُن ود العااررتُط اإل ُ اثن اأ: ملن خيِبه ُه الناُس اَّأ  ه اٍنله ا ثَّألمب تتاهثُُ    ساأ ملو اطسئناانأ، ود 

ِه ملو احبونوئنواُن مو     او  النواسه ملنّو :  قوا ُاأهر اٍونُل وثبوم  نوان ح قو هن دالول  لو  ادطساثلثاأ: ملن  رو  َّائ مب ملُخوَّى ذا الرو ا
َه الرمَّه شَّ اأ، ود ُ ررتُط اإلمياُن ود العاالُ  ل الذ    . ِا ا نم   دالل الرملنظسبم إل   ك ى ذلك ل ثبت

ٍه ق هّن الرمَّ  اٍنيلب د  ز اااعاأ: انحبضاُش ثنث   تماأ م  ملوبله الرمَّه   .نث   تماأ  ُا   ى ث المساا
سا قحبوا ثو ب وم  شو الّه قو ن ق بهول  اك ه الروَّ خاممساأ: البّ نُ  الرَّ ّ ُ : ونال  بااأٌل    شما أله  وا ل   ذكوَّ     روماانه مل موا   ا و ما َت 

َه اٍووناٍوونُل شووَّ، اأ، و   ووال شووما َُتسا ملمووا   ملرّه م  بووفمب إد ملّن ذلووك د    ٍّه موو  شوومهاا  له إد ل ووال ل ثبووت مام ووُ  فوون ه ملدوو
ٍّه اجلس  ه _ م   ق باهُ  ، ق هنّ  تُثبهُم اٍنل  ل د سا ملما   ا اك ه الرَّ الّه َ  ل الروما أله ملو  حب ّهاُه_ إد وم    ، شما َته   م  مل ءحبا  اخل و

ِه الرما  أله اتص ه ه   .ا اك  الرَّ المل ءحبا   ا   صندّ  ه م   تالابى لمسسا
ألوصووا ه قوون اء  ووا ل وصووفمب موو  ، قوو ن اخو ُعءووُِب ل الرووانا  ه العاال ووُ  كسووا  ُعءووُِب تتاقُوحُبمسووا ل اخلووِبه ول ملوصووا ه اٍوونله 

وَّ  ملدوُااا  ون اي سا، نع  لوت شومهاا الٍونله و   وذكَّا األوصوا   ملو ذك  احتاُ اوا ل د  ُعءوُِب و   وم، شوما َُتسا خوَّه قُبه ا ءباا  ارما  َته
ا أبن   تان ل ا ا   نع   عءِب احتا  الَّأ   ل ال  ل  مسة الءاا  ل  منمسوا اٍونل  َّى كول  منمسوا كو خ ملر كَن زمانه الَّأ  ه وم اِنه

 .ل    األااعاش
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ا، ودأل  ارووما   قوون  هووِب  ود  ووِبأل  ارووما أله النمسوواشه كسووا د ت ، هووال شووما أُل اكوولمب وادووامب، واخلنثووى ل د وو ه األنثووى    قووَّ   اوو   ملن َته
 ل ا وامب خخوَّ إّموا  واك ه ملو ريوه هُ ا ملموا   ا  تن  الراناان م  الب اه الذر شمهاا ق   ملو م  خااهكو ه ق وت املا اٍونل  ل م وانمب وشومها

سا ك ى ذلك، ود   بُعُا   مسا ملو اللتاا  ه   ى ملن  مسس    ا اكُ  صتَت    أله اتّمو  الروَّائ ه الروما  و ه  الوتله  ا ُ  العك ضتاهاا أبنُ مسه
  .ق ن   ه   ا اكُ  اءححبُّحبهما ك ى ذلك

ُل اجلامُ  لرَّائ ه اإلقءاشه ق : وا َّاُ  ال اك ه ال حب ُ  العا،  _م و  ق بواُه وم و   ، وكة    وى اجلس و ه   ذا د     اا ااأ: د ُ  ا اك ه
سه ه، نع  إذا ُ  ه  خ ؤُه ل ا   ه مو   ُِ د ، تُز د نئوذمب الَّكوتُن يول ا  و ه قون  ءسوا     و ه كمو ه خ وَه ممسوءناهه الوذر مل  حب ّهاُه_ إتبا

مٍب خ ئوواأ  وو ه، قسووثنأ إذا ملاووءنا  إىل خووِبه قااوو ٍه ُد سه ووَُّ  العسووُل   ووى طبوو ُُ مِب د    وو و مل ءسووا  ملإىل د سوو ه، اوول  ُا الع وو   ود  ووى شوو ا
ُ  الطنأ   .ادطسئنان  كان ا ُ ،

ٍه قاأ قمت ملمااأٌل   ى ملنّ  م  ال    ه المسااحب ه، ونعو  الاااعاأ: ملن  ُوَّ ى اٍنُل م تب   خو ٌ  ووتئال  مو  ملدواه ن   وِبّز  ل رواناه مللء ت و
، و ر ّهُل نذا اخل ُ  م  قتسه اٍنله  ائَّألأ كام  أ   .طَّل اٍنله إىل ال َّ ه الثاينه

ٍ  ان مسوو ه ملو ثبووم  اللءووتاتَّه ملو اللروو ِا ملو  اك ه ملن ، كسووا يووتُز ل حووال  ملكووزملهُ  ووفووِب شووانا   قوو ن املى ا   بووُف نووذا الء ت وو
وا    وى العه و ه ال ، اول لوُ  ملن  عءسه ٍه ٍه و  ى شما أله العال  ه اللء ت  ٍه  عءسها    ى الء ت   قو حُ    ا واكُ    ملرّه اوبةمب دالول  مولء ت و

 .أبنّ  م  ال    ه المسااحب ه 



 
6 
 

ن  وَّى ا   وف أبَ الروَّ ال ل مونل نواط الثبوت  و ه اللعو  ادوَّ أل الو  نوال مود خي ى ملن مَّكو   األموتاه ا ءحباّهمو ه ع عواأ إهىل الَّأ 
 ان مس  اٍنل ملو إب ن  ريههه ل .

 
َ  مركز النجِف للعلوِم الفلكي ِة : َه قا   ب  ويب ، إّما ام، الَّأ ُ  مل صع قَصبح  األاض   يا مل ّن الءحبّا   ل الءحبن ا مسبةه ة  م  قب،له

أُل الك ممسذالء تُّثه ا ل انتا   مل و امسبةه أتثَّه الع تنه اللضتشه الالنا هال وريه ذلك، قء  بة   ه ال    ب ه اتو ه لَّاصا    اللع ت ا ا 
ٍه  هه لتحبتميمب ُّاُ  الزمان  وا  ان  ال ذ    ُءتقبُ  ق مسا اأ ُ  اٍنله وزاو     متاه  َّ ه وريه  ذلك م  ٍنل ق   و ُ  ومّاأل  م ثه ااألُُق س،

ٍه تّ ا ن األمتا ال  تُعه  ا مسءم ّه  اللع ه ادَّّ أله ل حتال له ُاأ  ه اٍنله قس  نذا َّاس خلام  ا ؤمن  ل إ ااُ  نذا ال    
 ااءمنٍ .

ي الحسابات.  المنهج
 
 المعتمد ف

َه  نّ إه  وو  ل ع وووت ه  النجوووفه  مَّكوووزه  له ب ووو َ مووو  قه اّه  وووملُ قوووا  نوووذا ال وووَّاسه ل  ٍُ  ببووو الووو  تُ  ا مسووواال ووو ، و  ه ال    ّو ُا نوووال تعءسه
َه  و  ا عووا د َُ ونووال  حVSOP87 نا وخمءالووَُّ   ،1987اَّ ءوواكنتن وقَّان ووت لعوووا   له ب وو مووو  قه  موو   ا حباب     النظَّ ّو  دمسووواال

َه  اُ وتعءسه ، حGeocentric Calculations  اضه األ   ىل مَّكزه إه  نمسب أ  الرسسه   له ب و مو  قه  م   ا حباب     النظَّ ّ  ا عا د
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َُ ونووووووووووال  حELP-2000 نا وخمءالووووووووووَُّ   ،2000كااَّونووووووووووم لعووووووووووا   اض  األ   ىل مَّكووووووووووزه إه  نمسووووووووووب أ  الحبسووووووووووَّه  دمسوووووووووواال
 Geocentric Calculationsمِب مل   اعرووووَّأله  نووووذه النءووووائ ُ  عووووا  ُ مث تُ ، ح َه  خمء  وووو مب  نووووتا ىل إه مووووا لءحت  ه  موووو  ا عاجلووووا

مَب   .حTopocentric Calculations   :ىمسسّ وتُ  الَّاصاه    انه  اضه األ   ا ح   اُ تعءسه  دمساال
َُ  اُّ ع وو وتو   َه    ّه مل  موو   نووذه ا مسوواال وو مووال تُ ق ؛ا مسوواال  َه وا عووا دل ضووائ   ااناووا وكالوو  لنءووائ  ه  م ااحبوو أ  اأ سوو   ال قه ع ه

ٍب  ا َّكوووز   نب مل  كسوووا    ه الالووونا  ّ  األقسوووااه  ل متاقووو ه   ه ا مسوووءخام   ووو  ل َّأ ووو ه  مع ووواااأ  اشوووء      ا ناخ ّووو  و   لظوووَّ اادات وووِا و  سُ  ءحمسب
َه تكوت أل الأل  ا  مو  ا عوا َّه   ّ    مل  موت ق ،  ى ماى الَّأ   ال ذ    ؤثَّان والضغ ه  أله ا َّاا    مب ااكك   ُ محباان و  تّ  د وثُ  ، ا وا

 . ه ال    ب   ه    الحبه  د ه خم    ه نءائجه 
َه  األشَّ  النجفه  م    ساشه  ثنث ٌ  إب اا  نذه ا مساالَقا    . ه   ّ ال   والع ت ه   ه حب، وال ه  وال  زاشه  ل الَّاو ا

ببوووُ  إىل ملّن ول ووو   نو  ءو  مَب   ُ نوووذه  وووَّب  نبغوووال ملن  ُو َّأ ووو  الروووَّ    ال نب أل   ؛  نا كسوووا ملاووول  اٍووون مُ بهووو ث، د توُ   مب   س بووو  دمسووواال
وو  الّ الروووَّ ه  ل ح ووو ه  ملخوووذَ متووووت اأ   ٍ  ن  ءححببووو مل   اع ووو مب  صووواُ مووو   َّ  اُ منموووا ل ا  ووو ، ونوووذه ا مسووواالَ تمسوووا ه  اب قووون اُو

ى مسوسّ وتُ  اٍونله   و  مو  البحوثه  ل ءَكاب  هأله العمس الَّأ  ه   ت    الحبسَّه       متقه ن  ءااه مل  ة   ا َّاقه ونال مت ّه ، هخا ا ي ئ ب و  س  
الءالووح ح  األ اللءنب وو  و ادث  ا مسوواوا َّكووز  م ووة اللبوو .اه ا َّص وو  يمسووا األه  اللَّأ وو ه  _ الحبسووَّه  متقوو ه  تع وو ُ _ نووذه ا الوو  

 والء ت َّ. 
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ي هذه الحسابات
 
 بيان المصطلحات والمعلومات المستخدمة ف

 G=Geo-centric   األاض.الَ تعءسا مَّكز ان ا مسمل  تع 
   :T=Topo-centric   اضتع  ا مساالَ تعءسا ا ح األ. 
  جف وقٍ ا ن  الن الرَّو  . وقا تعساان وو  الغَّوب و نال  نا زم  ريَّوب الرسس ا مساالَ ل كااولكل ا مساالَ ا ذكتاأل

 م  اكل ا حباان  وزا أل الاق  اري  ال َّو  الضئ    ريه ا ؤثَّأل.  timeanddateاَّانم  
  المسساو   ومع اا  الحبب ل  الحبسَّ اعض األد ان نض  ا مساالَ ألكثَّ م  زم  وادا م  اكل الَّاصا   اخلِباش د ث نعّ  ٍ  متق

 كل التقم او اعض الَّأ   ل    مسهادءسال   الَّأ   ل اوقاَ خمءااأل اللاقائٍ. ول ما ن  النجف نال  كل مخس  قائٍ قَّاشأل ل  ت 
تق  م  الَّاصا قَّص  تع  عا أل مينحٍ ا ءالتقم واذا كان د  َّى ذلك ال ت  قن نض  خ اااَ الحبَّاشاَ ا ءءال  . ان الَّصا ل الاقائ

ل واقض    ريه مثسَّأل. ل رتاَ طت و ٍنل االحبسَّ ل ت ك الاقائٍ والتقم ا ثسَّ ل َّصا اال الءحا ٍ ل المسساش دجتاناَ د  تكا ق ما 
 وقم ل َّأ   نت ك سا اقرتب م  ريَّوب الحبسَّ

  ال     ا ع تماَ الء اوووعنا اعان ع ن ،لحبا ووعنا ا ع تماَ ا مس  ال  َت  كل م  ف  َّصا اٍنل ل محبام  ملر  ت  ل ا ا ن  ا 
 ال  َت  الَّاصا   والبادث  م  انل ادخءالاص خام  ل ع  . 

 ل كل  قان ا ع تماَ ا حب حب      ا َّااأل والضغ  وكسا نت مع ت  .ا  نق  الدءسال   الَّأ  وادات ِا ٍ  اك  ا َّااأل والضغ  اجلتر
  www.timeanddate.comق مذا ا ءساان ا عادَ وقٍ اَّان    ا    اا  المسن  ول كل ا ناطٍ ريه مءتقَّأل .

 . صعب  الاق  اري  اِنا وقم لغَّوب الرسس ألقَّبالحب    ملقَّباحملاكايت . وكان اع نا ان نتقَّ   earth.nullschool.netو

http://www.timeanddate.com/
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 ه1442رصد هالل شهر محرم الحرام لسنة 

تلا دمسوة  5h41m 4.4sل المسوا    ح 19/8/2020:  ااعواشل  وت  األ   نوو1442  ان  حمَّّ شمَّ ننل  ُ 
 .شَّ جف األ  د ال نظاا ل ما ن  النإه َّى د  ُ  كااأ  وع  اأ  و  تن اٍنلُ  األ شَّ ، تتق م النجف

اصا   م  الَّ  كثَّأل     َّكزُ ا  ُ  ءتقّ  الَّأ   ل ت ك ا ناطٍ ود قءالُعةُ  د ال نظاا مل ضاأ إه ول الغَّب األمَّ  ال د  َّى 
َه  َُ ال  ُ َّه قن ت   ،نناك ا مس س  الثحبا ا دمسة الءجااب خَّون ال نظاياما  َّاه   أله ادَّب  م   َّى اللع ه   ه تقُّ ت لعا ه  رما ا

ٌَ إه د ، إه ت ك ا ناطٍل ل المسن  ال ت     ااا    ألداو  ءتق  ا َّكز  ، ق مذاء فٌ خم مَُّ قاأل   شَّ اأ  معءِبألٌ  ذا وا َ شما ا
 .المسن  اٍجَّ   ا  ال حبماشاملس 
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 أ

ا
ي يوم الربعاء:  : تفاصيل الرؤية لمدينة النجفول

 
ف ف  م. 19/8/2020 الشر

 Najaf المدينة

 44.3462486 خط الطول

 32.0259399 خط العرض

 3 المنطقة الزمنية 
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 المعلومات المهمة 

 Wednesday 19 :8 :2020 يوم الرصد 

انعمر الهالل من ا  12h 59m 50.4s القي 

 36m 22 sec مكث الهالل

 %0.84 نسبة االضائة 

وق الشمس  AM 5:30:03 شر

 PM 6:40:51 غروب الشمس 

وق القمر  AM 6:32:28 شر

 PM 7:17:13 غروب القمر 

 PM 6:58:50 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل 
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   نت: 19ش ل اٍنل ل ت 

 

 
 

 م.2020 /8 /19 :شرف للهالل وموقع القمر يومة النجف األالبياانت العلمية يف مدين
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 Wednesday 19 :8 :2020 البيانات الفلكية للقمر والشمس ليوم

 City Najafاسم مدينة المراقب 

Latitude 33.3:'1:°32 / 32.026 خط عرض المراقب'' 

Longitude 46.4:'20:°44 / 44.3463 خط طول المراقب'' 

Temperature, Pressure   الضغط الجوي و درجة الحرارة
 للمدينة

36 °C | 1010 millibars 

:   Elevation: 61 JDEاالرتفاع   ي
2459081.28اليوم الجوليان   

 Sun Hour Angle: G|T 99.35°(6h 37m 23.8s) / 99.36°(6h 37m 26.1s)زاوية الساعة للشمس

 Moon Hour Angle: G|T 88.94°(5h 55m 44s) / 88.94°(5h 55m 44.9s)زاوية الساعة للقمر  

 Equation of Time Sun/Moon 23h 56m 34.4s / 23h 57m 51.3sمعادلة الوقت  

 يرى بالمنظار فقط : NPF 0.502معامل احتمالية الرؤية   

 Lag 36m 22 secمكث الهالل بعد غروب الشمس  

 Moon Age 12h 59m 50.4sعمر الهالل  
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 Moon Right Ascension: G|Tزاوية صعود القمر   Sun Right Ascension: G|Tد الشمس  زاوية صعو 

9h 57m 44.8s | 9h 57m 42.5s 10h 39m 24.6s | 10h 39m 23s 

 :Sun Declinationميل الشمس عن دائرة االستواء السماوي   
G|T 

 :Moon Declinationميل القمر عن دائرة االستواء السماوي
G|T 

12°:25':1'' | 12°:25':13.6'' 13°:34':49.2'' | 13°:34':57'' 

ي للشمس  وجر ي للقمر   Sun Longitude: G|Tخط الطول الير وجر  Moon Longitude: G|Tخط الطول الير

147°:14':17'' | 147°:13':41'' 156°:18':8.5'' | 156°:17':52.7'' 

ي للشمس   وجر ي للقمر  خط الع Sun Latitude: G|Tخط العرض الير وجر  Moon Latitude: G|Tرض الير

0°:0':0.341'' | 0°:0':0.287'' 4°:43':43.7'' | 4°:43':46.8'' 

 Moon Altitude: G|Tارتفاع القمر   Sun Altitude:  G|Tارتفاع الشمس  

-1°:10':23'' | -1°:10':45'' 8°:2':23'' | 6°:32':47'' 

 Moon Azimuth: G|Tزاوية االزموث للقمر   G. Sun Azimuth:  G|Tزاوية االزموث للشمس  

285°:27':20'' | 285°:27':48'' 281°:1':55'' | 281°:2':9'' 
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ي    Elongation: ARCL G|Tزاوية لالستطالة للهالل   Relative Altitude: ARCV G|Tاالرتفاع النستر

9°:12':46.8'' | 6°:49':40.1'' 10°:12':42'' | 8°:7':55'' 

ي  زاوي  Phase Angleزاوية الطور للهالل   Relative Azimuth:  DAZ G|Tة االزموث النستر

4°:25':24.6'' | 4°:25':38.9'' 169°:30':50.7'' 

 Crescent Width: G|Tعرض الهالل  
-Moon Semiقطر و نصف قطر الهالل  

Diameter/Diameter arcsec 

0°:9':2.9'' | 0°:17':23.5'' 0°:16':19.4''/1959.4 

ي   % Illuminationنسبة االضائة للهالل  
 Horizontal Parallaxدرجة اختالف النظر االفف 

0.84% 0°:59':55.5'' 

 Distanceالمسافة من الرض     Magnitudeكمية سطوع الهالل  

 
365500 Km 

 Moon radius vector lengthطول متجهة نصف القمر   Moon Phase, Fطور القمر  

0.6% 0.002464279 

The Angular Separation  درجة الفصل الزاوي Parallactic Angle    زاوية دوران قرص القمر 

10°:12':51'' 43°:12':12.5'' 
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 .لكل مخسة دقائّلل م19/8/2020يف يوم  1442حساِبت املركز هلالل شهر حمرم سنة 
 Wednesday 19 :8 :2020 اليوم

 18:45:51 الساعة

 يرى بالمنظار فقط : NPF 1.376امل احتمالية الرؤية   مع

 Moon Age 13h 4m 50.4sعمر القمر  

 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 281°:37':45'' | 281°:37':59'' 

 ''Moon Altitude: G|T 7°:1':45'' | 6°:9':8ارتفاع القمر  

 
 Wednesday 19 :8 :2020 اليوم

 18:50:51 الساعة

 يرى بالمنظار فقط : NPF 2.093معامل احتمالية الرؤية   

 Moon Age 13h 9m 50.4sعمر القمر  

 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 282°:13':43'' | 282°:13':57'' 

 ''Moon Altitude: G|T 6°:1':16'' | 5°:9':45ارتفاع القمر  
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 Wednesday 19 :8 :2020 اليوم

 18:55:51 الساعة

 يرى بالمنظار فقط : NPF 2.526معامل احتمالية الرؤية   

 Moon Age 13h 14m 50.4sعمر القمر  

 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 282°:49':52'' | 282°:50':6'' 

 ''Moon Altitude: G|T 5°:0':54'' | 4°:10':39ارتفاع القمر  

 
 Wednesday 19 :8 :2020 اليوم

 19:00:51 الساعة

 يرى بالمنظار فقط : NPF 2.698معامل احتمالية الرؤية   

 Moon Age 13h 19m 50.4sعمر القمر  

 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 283°:26':12'' | 283°:26':26'' 

 ''Moon Altitude: G|T 4°:0':41'' | 3°:12':22ارتفاع القمر  
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 Wednesday 19 :8 :2020 اليوم

 19:05:51 الساعة

 يرى بالمنظار فقط : NPF 2.804معامل احتمالية الرؤية   

 Moon Age 13h 24m 50.4sعمر القمر  

 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 284°:2':44'' | 284°:2':58'' 

 ''Moon Altitude: G|T 3°:0':36'' | 2°:14':55ارتفاع القمر  

 
 Wednesday 19 :8 :2020 اليوم

 19:10:51 الساعة

 يرى بالمنظار فقط : NPF 2.906معامل احتمالية الرؤية   

 Moon Age 13h 29m 50.4sعمر القمر  

 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 284°:39':30'' | 284°:39':45'' 

 ''Moon Altitude: G|T 2°:0':41'' | 1°:18':45ارتفاع القمر  
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 Wednesday 19 :8 :2020 يومال

 19:15:51 الساعة

 يرى بالمنظار فقط : NPF 3.048معامل احتمالية الرؤية   

 Moon Age 13h 34m 50.4sعمر القمر  

 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 285°:16':31'' | 285°:16':46'' 

 ''Moon Altitude: G|T 1°:0':55'' | 0°:25':7ارتفاع القمر  



 
20 
 

 

ي مدينة النجفم 20/8/2020: تفاصيل الرؤية يوم الخميس
 
ف ف  الشر

 Najaf المدينة

 44.3462486 خط الطول

 32.0259399 خط العرض

 3 المنطقة الزمنية 
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 المعلومات المهمة 

 Thursday 20 :8 :2020 يوم الرصد 

ان  36h 58m 43.4s عمر الهالل من االقي 

 74m 31 sec مكث الهالل

 %4.2 نسبة االضائة 

وق الشمس  AM 5:30:41 شر

 PM 6:39:44 غروب الشمس 

وق القمر  AM 7:26:06 شر

 PM 7:54:16 غروب القمر 

 PM 7:16:48 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل 
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 حالة الهالل  
 Thursday 20 :8 :2020 اليوم 

 18:39:44 الساعة

 يرى بالعير  بسهولة : NPF 11.737ة   معامل احتمالية الرؤي

 Moon Age 36h 58m 43.4sعمر القمر  

 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 269°:29':24'' | 269°:29':38'' 

 ''Moon Altitude: G|T 16°:22':50'' | 14°:7':57ارتفاع القمر  

 
، ق  تن ل ت  اجلسع متاقحباأ   ح21/8/2020:  ق  تن  ت  ،ل ت  اخلس س ا تاقٍ 20كل الحب   تال   ى الَّأ   المسم   ل منل ل ت  

اللَّأ ووو  احمل  وو  مووو  مَّاكعنوووا  ،  نوووا مووو   حبووتلٍجوووَّأل الَّاووتل نووو1442وملول المسووون  اٍجَّ وو  اجلا ووواأل اووون   ،ول شوومَّ حموووَّ  ا ووَّا مل  
 .عا   م  الحبائ   اللَّأ   ال األمَّ   ء ثبم  ناه الَّأ   ل ريَّب تو نا م    ، العظا 
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 .م2020 /8 /20هذه البياانت العلمية للهالل وموقع القمر يوم 
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 Thursday 20 :8 :2020 البيانات الفلكية للقمر والشمس ليوم 

 City Najafاسم مدينة المراقب   

Latitude 33.3:'1:°32 / 32.026 خط عرض المراقب'' 

Longitude 46.4:'20:°44 / 44.3463 خط طول المراقب'' 

Temperature, Pressure   الضغط الجوي و درجة الحرارة
 C | 1010 millibars° 36 للمدينة

:   Elevation: 61 JDEاالرتفاع   ي
2459082.279اليوم الجوليان   

 Sun Hour Angle: G|T 99.14°(6h 36m 31.2s) / 99.14°(6h 36m 33.5s)زاوية الساعة للشمس 

 Moon Hour Angle: G|T 75.76°(5h 3m 0.3s) / 75.76°(5h 3m 1.2s)زاوية الساعة للقمر  

 Equation of Time Sun/Moon 23h 56m 48.8s / 23h 54m 58.1sمعادلة الوقت  

 يرى بالعير  بسهولة : NPF 11.737معامل احتمالية الرؤية   

 Lag 74m 31 secمكث الهالل بعد غروب الشمس  

 Moon Age 36h 58m 43.4sعمر الهالل  
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 Moon Right Ascension: G|Tزاوية صعود القمر   Sun Right Ascension: G|Tزاوية صعود الشمس  

10h 1m 26.7s | 10h 1m 24.4s 11h 34m 57.7s | 11h 34m 56s 

 :Sun Declinationميل الشمس عن دائرة االستواء السماوي   
G|T 

 Moonميل القمر عن دائرة االستواء السماوي  
Declination: G|T 

12°:5':10'' | 12°:5':22.8'' 8°:10':55.6'' | 8°:11':2'' 

ي للشمس  وجر ي للقمر   Sun Longitude: G|Tخط الطول الير وجر  Moon Longitude: G|Tخط الطول الير

148°:12':1'' | 148°:11':25'' 171°:0':50.9'' | 171°:0':35'' 

ي للشمس   وجر ي للقمر   Sun Latitude: G|Tخط العرض الير وجر  Moon Latitude: G|Tخط العرض الير

0°:0':0.361'' | 0°:0':0.307'' 5°:1':56.5'' | 5°:1':57.2'' 

 Moon Altitude: G|Tارتفاع القمر   Sun Altitude:  G|Tارتفاع الشمس  

-1°:10':30'' | -1°:10':52'' 16°:22':50'' | 14°:7':57'' 

 Moon Azimuth: G|Tزاوية االزموث للقمر   G. Sun Azimuth:  G|Tزاوية االزموث للشمس  

285°:3':41'' | 285°:4':10'' 269°:29':24'' | 269°:29':38'' 
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ي    Elongation: ARCL G|Tزاوية لالستطالة للهالل   Relative Altitude: ARCV G|Tاالرتفاع النستر

17°:33':21.5'' | 14°:24':54.7'' 23°:18':8.7'' | 21°:6':1.3'' 

ي    Phase Angleزاوية الطور للهالل   Relative Azimuth:  DAZ G|Tزاوية االزموث النستر

15°:34':16.4'' | 15°:34':31.4'' 156°:20':26.6'' 

 Crescent Width: G|Tعرض الهالل  
-Moon Semiقطر و نصف قطر الهالل  

Diameter/Diameter arcsec 

1°:0':20.6'' | 1°:39':54'' 0°:16':23.9''/1968.3 

ي   % Illuminationنسبة االضائة للهالل  
 Horizontal Parallaxدرجة اختالف النظر االفف 

4.2% 1°:0':12'' 

 Distanceالمسافة من الرض     Magnitudeكمية سطوع الهالل  

  363833 Km 

 Moon radius vector lengthطول متجهة نصف القمر   Moon Phase, Fطور القمر  

3.9% 0.002446574 

The Angular Separation  درجة الفصل الزاوي Parallactic Angle    زاوية دوران قرص القمر 

23°:19':59'' 51°:15':38.2'' 
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 م2020سنة  8شهر ل األشرف واحضيض ملدينة النجف األوجالقمر( واالرتفاع يف  طواراجدول حبركة القمر )
 

The First Moon The Frist Quarter Moon 

2020-8-19 2020-8-25 

5h 41m 4.4s 20h 57m 12.2s 

The Full Moon The Last Quarter Moon 

2020-9-2 2020-9-10 

8h 21m 41.7s 12h 25m 17.4s 

The Perigee-حضيض القمر The Apogee-القمر قمة 

2020-8-21 2020-9-6 

13h 58m 13.1s 9h 31m 5s 

Perihelion -حضيض االرض Aphelion-قمة االرض 

2020-1-5 2020-7-3 

12h 40m 20.2s 16h 23m 3.1s 
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Ascending Node- العقدة الصاعدة للقمر Descending Node- العقدة النازلة 

2020-8-14 2020-8-27 

22h 21m 51.9s 14h 51m 49.3s 
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 , الشكل وليس احجم االقرتان() قبل وبعد فرتة احملاق لألَيماهلالل  أشكالوهذه 
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ي : ثانيا

 
 . م2020 / 8 / 19: الربعاء  مدينة كيتو عاصمة االكوادور ليوم تفاصيل الرؤية ف

 Quito, Ecuador المدينة

 78.46751111- خط الطول

 0.180872222- خط العرض

 5- المنطقة الزمنية 
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 المعلومات المهمة 

 Wednesday 19 :8 :2020 يوم الرصد 

ان  20h 58m 43.4s عمر الهالل من االقي 

 17m 29 sec مكث الهالل

 %0.83 نسبة االضائة 

وق الشمس  AM 6:05:24 شر

 PM 6:25:04 غروب الشمس 

وق القمر  AM 6:38:56 شر

 PM 6:42:33 غروب القمر 

 PM 6:33:49 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل 
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 حالة الهالل  
 Wednesday 19 :8 :2020 اليوم 

 18:39:44 الساعة

 يرى بالمنظار فقط : NPF 3.31معامل احتمالية الرؤية   

 Moon Age 20h 58m 43.4sعمر القمر  

 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 283°:35':30'' | 283°:35':38'' 

 ''Moon Altitude: G|T 1°:15':20'' | 0°:36':23ارتفاع القمر  
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م.2020 /8 /19للهالل وموقع القمر يوم  كيتو عاصمة االكوادورالبياانت العلمية يف مدينة    

 Wednesday 19 :8 :2020 البيانات الفلكية للقمر والشمس ليوم 

 City Quito, Ecuadorاسم مدينة المراقب   

Latitude 51.1:'10:°0 / 0.1809- خط عرض المراقب'' 

Longitude 3:'28:°78- / 78.4676- خط طول المراقب'' 

Temperature, Pressure   الضغط الجوي و درجة الحرارة
 C | 1010 millibars° 20 للمدينة

:   Elevation: 2932 JDEاالرتفاع   ي
2459081.279اليوم الجوليان   

 Sun Hour Angle: G|T 99.08°(6h 36m 16.8s) / 99.08°(6h 36m 19.1s)زاوية الساعة للشمس 

 Moon Hour Angle: G|T 88.67°(5h 54m 39.4s) / 88.67°(5h 54m 40.4s)زاوية الساعة للقمر  

 Equation of Time Sun/Moon 23h 56m 34.4s / 23h 57m 51.5sمعادلة الوقت  

 يرى بالمنظار فقط : NPF 3.31معامل احتمالية الرؤية   

 Lag 17m 29 secمكث الهالل بعد غروب الشمس  

 Moon Age 20h 58m 43.4sعمر الهالل  
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 Moon Right Ascension: G|Tزاوية صعود القمر   Sun Right Ascension: G|Tزاوية صعود الشمس  

9h 57m 44.6s | 9h 57m 42.3s 10h 39m 22s | 10h 39m 21s 

 :Sun Declinationميل الشمس عن دائرة االستواء السماوي   
G|T 

 Moonالقمر عن دائرة االستواء السماويميل   
Declination: G|T 

12°:25':2'' | 12°:25':14.5'' 13°:35':3.2'' | 13°:35':11'' 

ي للشمس  وجر ي للقمر   Sun Longitude: G|Tخط الطول الير وجر  Moon Longitude: G|Tخط الطول الير

147°:14':14'' | 147°:13':38'' 156°:17':27.6'' | 156°:17':11.8'' 

ي للشمس   وجر ي للقمر   Sun Latitude: G|Tخط العرض الير وجر  Moon Latitude: G|Tخط العرض الير

0°:0':0.341'' | 0°:0':0.287'' 4°:43':42.4'' | 4°:43':45.5'' 

 Moon Altitude: G|Tارتفاع القمر   Sun Altitude:  G|Tارتفاع الشمس  

-8°:53':43'' | -8°:54':17'' 1°:15':20'' | 0°:36':23'' 

 Moon Azimuth: G|Tزاوية االزموث للقمر   G. Sun Azimuth:  G|Tزاوية االزموث للشمس  

282°:32':31'' | 282°:32':44'' 283°:35':30'' | 283°:35':38'' 

ي    Elongation: ARCL G|Tزاوية لالستطالة للهالل   Relative Altitude: ARCV G|Tاالرتفاع النستر

10°:9':4'' | 9°:17':43.9'' 10°:12':16.8'' | 9°:21':14.2'' 

ي    Phase Angleزاوية الطور للهالل   Relative Azimuth:  DAZ G|Tزاوية االزموث النستر
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1°:2':58.6'' | 1°:2':53.8'' 169°:31':25.4'' 

 Crescent Width: G|Tعرض الهالل  
-Moon Semiقطر و نصف قطر الهالل  

Diameter/Diameter arcsec 

0°:11':58'' | 0°:15':47.2'' 0°:16':19.4''/1959.3 

ي   % Illuminationنسبة االضائة للهالل  
 Horizontal Parallaxدرجة اختالف النظر االفف 

0.83% 0°:59':55.5'' 

 Distanceالمسافة من الرض     Magnitudeكمية سطوع الهالل  

  365502 Km 

 Moon radius vector lengthطول متجهة نصف القمر   Moon Phase, Fطور القمر  

0.6% 0.002464295 

The Angular Separation  درجة الفصل الزاوي Parallactic Angle    زاوية دوران قرص القمر 

10°:12':17'' 141°:51':2.5'' 

 القيم أعاله ال تساعد على الرؤية البصرية . 
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ي 
 
 . م2020 / 8 / 20 : الخميس ليوم اإلكوادور مدينة كيتو عاصمة تفاصيل الرؤية ف

 Quito, Ecuador المدينة

 78.46751111- خط الطول

 0.180872222- خط العرض

 5- المنطقة الزمنية 
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 المعلومات المهمة 

 Thursday 20 :8 :2020 يوم الرصد 

ان  44h 43m 48.4s عمر الهالل من االقي 

 68m 56 sec لمكث الهال

 %4.15 نسبة االضائة 

وق الشمس  AM 6:05:10 شر

 PM 6:24:49 غروب الشمس 

وق القمر  AM 7:30:02 شر

 PM 7:33:45 غروب القمر 

 PM 6:59:17 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل 
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 حالة الهالل  
 Thursday 20 :8 :2020 اليوم 

 18:24:49 الساعة

 يرى بالعير  بسهولة : NPF 18.587ؤية   معامل احتمالية الر 

 Moon Age 44h 43m 48.4sعمر القمر  

 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 278°:42':30'' | 278°:42':37'' 

 ''Moon Altitude: G|T 17°:37':41'' | 16°:6':15ارتفاع القمر  
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 م.2020 /8 /20 :لهالل وموقع القمر يومل كيتو عاصمة االكوادورالبياانت العلمية يف مدينة  
 Thursday 20 :8 :2020 البيانات الفلكية للقمر والشمس ليوم 

 City Quito, Ecuadorاسم مدينة المراقب   

Latitude 51.1:'10:°0 / 0.1809- خط عرض المراقب'' 

Longitude 3:'28:°78- / 78.4676- خط طول المراقب'' 

Temperature, Pressure   الضغط الجوي و درجة الحرارة
 C | 1010 millibars° 20 للمدينة

:   Elevation: 2932 JDEاالرتفاع   ي
2459082.269اليوم الجوليان   

 Sun Hour Angle: G|T 95.41°(6h 21m 36s) / 95.42°(6h 21m 38.4s)زاوية الساعة للشمس 

 Moon Hour Angle: G|T 72.16°(4h 48m 36.9s) / 72.16°(4h 48m 37.9s)زاوية الساعة للقمر  

 Equation of Time Sun/Moon 23h 56m 48.7s / 23h 54m 59.5sمعادلة الوقت  

 يرى بالعير  بسهولة : NPF 18.587معامل احتمالية الرؤية   

 Lag 68m 56 secمكث الهالل بعد غروب الشمس  

 Moon Age 44h 43m 48.4sعمر الهالل  
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 Moon Right Ascension: G|Tزاوية صعود القمر   Sun Right Ascension: G|Tالشمس  زاوية صعود 

10h 1m 24.4s | 10h 1m 22.1s 11h 34m 23.6s | 11h 34m 22s 

 :Sun Declinationميل الشمس عن دائرة االستواء السماوي   
G|T 

 Moonميل القمر عن دائرة االستواء السماوي  
Declination: G|T 

12°:5':23'' | 12°:5':35.2'' 8°:14':28.4'' | 8°:14':35'' 

ي للشمس  وجر ي للقمر   Sun Longitude: G|Tخط الطول الير وجر  Moon Longitude: G|Tخط الطول الير

148°:11':25'' | 148°:10':49'' 170°:51':39.8'' | 170°:51':23.9'' 

ي للشمس   وجر ي للقمر   خط العرض Sun Latitude: G|Tخط العرض الير وجر  Moon Latitude: G|Tالير

0°:0':0.361'' | 0°:0':0.307'' 5°:1':51.3'' | 5°:1':51.9'' 

 Moon Altitude: G|Tارتفاع القمر   Sun Altitude:  G|Tارتفاع الشمس  

-5°:19':5'' | -5°:19':39'' 17°:37':41'' | 16°:6':15'' 

 Moon Azimuth: G|Tزاوية االزموث للقمر   G. Sun Azimuth:  G|Tزاوية االزموث للشمس  

282°:7':32'' | 282°:7':45'' 278°:42':30'' | 278°:42':37'' 
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ي    Elongation: ARCL G|Tزاوية لالستطالة للهالل   Relative Altitude: ARCV G|Tاالرتفاع النستر

22°:56':47.8'' | 21°:19':13.1'' 23°:11':9.8'' | 21°:34':48.3'' 

ي    Phase Angleزاوية الطور للهالل   Relative Azimuth:  DAZ G|Tزاوية االزموث النستر

3°:25':1.8'' | 3°:25':8.1'' 156°:28':51.4'' 

 Crescent Width: G|Tعرض الهالل  
-Moon Semiقطر و نصف قطر الهالل  

Diameter/Diameter arcsec 

1°:3':5.1'' | 1°:40':21.1'' 0°:16':23.8''/1968.3 

ي   % Illuminationنسبة االضائة للهالل  
 Horizontal Parallaxدرجة اختالف النظر االفف 

4.15% 1°:0':11.9'' 

 Distanceالمسافة من الرض     Magnitudeكمية سطوع الهالل  

  363843 Km 

 Moon radius vector lengthطول متجهة نصف القمر   Moon Phase, Fطور القمر  

3.9% 0.002446729 

The Angular Separation  درجة الفصل الزاوي Parallactic Angle    زاوية دوران قرص القمر 

23°:11':35'' 215°:18':4.8'' 

 
 القيم أعاله تدل على الرؤية بسهولة
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 2020سنة  8شهر لوادور كة األَ وج واحضيض ملدينة كيتو لعاصمطوار القمر( واالرتفاع يف األَ أَ جدول حبركة القمر )

 
The First Moon  The Frist Quarter Moon  

2020-8-18 2020-8-25 

21h 41m 4.4s 12h 57m 12.2s 

The Full Moon  The Last Quarter Moon  

2020-9-2 2020-9-10 

0h 21m 41.7s 4h 25m 17.4s 

The Perigee-حضيض القمر The Apogee-القمر قمة 

2020-8-21 2020-9-6 

5h 58m 13.1s 1h 31m 5s 

Perihelion -حضيض االرض Aphelion-قمة االرض 

2020-1-5 2020-7-3 
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4h 40m 20.2s 8h 23m 3.1s 

Ascending Node- العقدة الصاعدة للقمر Descending Node- العقدة النازلة 

2020-8-14 2020-8-27 

14h 21m 51.9s 6h 51m 49.3s 
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: تفاصيل
 
ي مدينة  ثالثا

 
ي كاليفورنيا ليومالرؤية ف

 
 م19/8/2020 : الربعاء  بندير كنيون ف

 

 Bendire Canyon, California, USA المدينة

 117.3883938- خط الطول

 36.0849465 خط العرض

 8- المنطقة الزمنية 

  

  

  
 المعلومات المهمة 

 Wednesday 19 :8 :2020 يوم الرصد 

انعمر الهالل من االق  23h 53m 54.4s ي 

 47m 44 sec مكث الهالل
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 %0.83 نسبة االضائة 

وق الشمس  AM 5:06:36 شر

 PM 6:34:55 غروب الشمس 

وق القمر  AM 6:31:10 شر

 PM 7:22:40 غروب القمر 

 PM 6:58:48 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل 
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 حالة الهالل  
 Wednesday 19 :8 :2020 اليوم 

 18:34:55 اعةالس

 يرى بالمنظار فقط : NPF 1.23معامل احتمالية الرؤية   

 Moon Age 23h 53m 54.4sعمر القمر  

 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 279°:39':0'' | 279°:39':15'' 

 ''Moon Altitude: G|T 9°:56':43'' | 8°:43':39ارتفاع القمر  
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 م.2020 /8 /19 :للهالل وموقع القمر يوم بندير كنيون يف كاليفورنياينة البياانت العلمية يف مد
 

 Wednesday 19 :8 :2020 البيانات الفلكية للقمر والشمس ليوم 

 City Bendire Canyon, California, USAاسم مدينة المراقب   

Latitude 5.8:'5:°36 / 36.085 خط عرض المراقب'' 

Longitude بخط طول المراق  -117.3884 / -117°:23':18.2'' 

Temperature, Pressure   الضغط الجوي و درجة الحرارة
 C | 1010 millibars° 20 للمدينة

:   Elevation: 847 JDEاالرتفاع   ي
2459081.276اليوم الجوليان   

 Sun Hour Angle: G|T 97.87°(6h 31m 27.7s) / 97.88°(6h 31m 30s)زاوية الساعة للشمس 

 Moon Hour Angle: G|T 87.51°(5h 50m 0.9s) / 87.51°(5h 50m 1.9s)زاوية الساعة للقمر  

 Equation of Time Sun/Moon 23h 56m 34.3s / 23h 57m 52.2sمعادلة الوقت  

 يرى بالمنظار فقط : NPF 1.23معامل احتمالية الرؤية   

 Lag 47m 44 secمكث الهالل بعد غروب الشمس  

 Moon Age 23h 53m 54.4sلهالل  عمر ا
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 Moon Right Ascension: G|Tزاوية صعود القمر   Sun Right Ascension: G|Tزاوية صعود الشمس  

9h 57m 43.9s | 9h 57m 41.5s 10h 39m 10.6s | 10h 39m 9s 

 :Sun Declinationميل الشمس عن دائرة االستواء السماوي   
G|T 

 Moonة االستواء السماويميل القمر عن دائر   
Declination: G|T 

12°:25':6'' | 12°:25':18.4'' 13°:36':3.8'' | 13°:36':12'' 

ي للشمس  وجر ي للقمر   Sun Longitude: G|Tخط الطول الير وجر  Moon Longitude: G|Tخط الطول الير

147°:14':2'' | 147°:13':26'' 156°:14':31.2'' | 156°:14':15.4'' 

ي للشمس  خط ال وجر ي للقمر   Sun Latitude: G|Tعرض الير وجر  Moon Latitude: G|Tخط العرض الير

0°:0':0.341'' | 0°:0':0.286'' 4°:43':36.8'' | 4°:43':40'' 

 Moon Altitude: G|Tارتفاع القمر   Sun Altitude:  G|Tارتفاع الشمس  

1°:4':7'' | 1°:3':47'' 9°:56':43'' | 8°:43':39'' 

 Moon Azimuth: G|Tزاوية االزموث للقمر   G. Sun Azimuth:  G|Tزاوية االزموث للشمس  

284°:37':43'' | 284°:38':13'' 279°:39':0'' | 279°:39':15'' 

ي    Elongation: ARCL G|Tزاوية لالستطالة للهالل   Relative Altitude: ARCV G|Tاالرتفاع النستر

8°:52':35.9'' | 7°:19':9.5'' 10°:10':3.4'' | 8°:50':47.9'' 

ي    Phase Angleزاوية الطور للهالل   Relative Azimuth:  DAZ G|Tزاوية االزموث النستر
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4°:58':42.1'' | 4°:58':57.2'' 169°:33':55'' 

 Crescent Width: G|Tعرض الهالل  
-Moon Semiقطر و نصف قطر الهالل  

Diameter/Diameter arcsec 

0°:10':42.4'' | 0°:17':40.7'' 0°:16':19.4''/1959.3 

ي   % Illuminationنسبة االضائة للهالل  
 Horizontal Parallaxدرجة اختالف النظر االفف 

0.83% 0°:59':55.4'' 

 Distanceالمسافة من الرض     Magnitudeكمية سطوع الهالل  

  365510 Km 

 Moon radius vector lengthتجهة نصف القمر  طول م Moon Phase, Fطور القمر  

0.6% 0.002464363 

The Angular Separation  درجة الفصل الزاوي Parallactic Angle    زاوية دوران قرص القمر 

10°:9':49'' 315°:39':15.9'' 
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ي مدينة 
 
ي كاليفورنيا ليومتفاصيل الرؤية ف

 
 م20/8/2020الخميس:  بندير كنيون ف

\ 

 Bendire Canyon, California, USA لمدينةا

 117.3883938- خط الطول

 36.0849465 خط العرض

 8- المنطقة الزمنية 
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 المعلومات المهمة 

 Thursday 20 :8 :2020 يوم الرصد 

ان  47h 52m 38.4s عمر الهالل من االقي 

 83m 43 sec مكث الهالل

 %4.18 نسبة االضائة 

وق ا  AM 5:07:27 لشمسشر

 PM 6:33:39 غروب الشمس 

وق القمر  AM 7:25:07 شر

 PM 7:57:22 غروب القمر 

 PM 7:15:31 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل 
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 حالة الهالل  
 Thursday 20 :8 :2020 اليوم 

 18:33:39 الساعة

 يرى بالعير  بسهولة : NPF 12.138معامل احتمالية الرؤية   

 Moon Age 47h 52m 38.4sالقمر   عمر 

 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 267°:26':34'' | 267°:26':48'' 

 ''Moon Altitude: G|T 17°:30':4'' | 15°:58':58ارتفاع القمر  
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 م.2020 /8 /20للهالل وموقع القمر يوم  بندير كنيون يف كاليفورنياالبياانت العلمية يف مدينة 
 Thursday 20 :8 :2020 لبيانات الفلكية للقمر والشمس ليوم ا

 City Bendire Canyon, California, USAاسم مدينة المراقب   

Latitude 5.8:'5:°36 / 36.085 خط عرض المراقب'' 

Longitude 18.2:'23:°117- / 117.3884- خط طول المراقب'' 

Temperature, Pressure   جة الحرارة الضغط الجوي و در
 C | 1010 millibars° 20 للمدينة

:   Elevation: 847 JDEاالرتفاع   ي
2459082.275اليوم الجوليان   

 Sun Hour Angle: G|T 97.61°(6h 30m 26.1s) / 97.62°(6h 30m 28.5s)زاوية الساعة للشمس 

 Moon Hour Angle: G|T 74.29°(4h 57m 8.2s) / 74.29°(4h 57m 9.1s)زاوية الساعة للقمر  

 Equation of Time Sun/Moon 23h 56m 48.8s / 23h 54m 58.7sمعادلة الوقت  

 يرى بالعير  بسهولة : NPF 12.138معامل احتمالية الرؤية   

 Lag 83m 43 secمكث الهالل بعد غروب الشمس  

 Moon Age 47h 52m 38.4sعمر الهالل  
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 Moon Right Ascension: G|Tزاوية صعود القمر   Sun Right Ascension: G|Tزاوية صعود الشمس  

10h 1m 25.8s | 10h 1m 23.5s 11h 34m 43.8s | 11h 34m 42s 

 :Sun Declinationميل الشمس عن دائرة االستواء السماوي   
G|T 

 Moonميل القمر عن دائرة االستواء السماوي  
Declination: G|T 

12°:5':15'' | 12°:5':27.9'' 8°:12':22.4'' | 8°:12':29'' 

ي للشمس  وجر ي للقمر   Sun Longitude: G|Tخط الطول الير وجر  Moon Longitude: G|Tخط الطول الير

148°:11':46'' | 148°:11':10'' 170°:57':6.2'' | 170°:56':50.3'' 

ي للشمس   وجر ي للقمر   Sun Latitude: G|Tخط العرض الير وجر  Moon Latitude: G|Tخط العرض الير

0°:0':0.361'' | 0°:0':0.307'' 5°:1':54.4'' | 5°:1':55.1'' 

 Moon Altitude: G|Tارتفاع القمر   Sun Altitude:  G|Tارتفاع الشمس  

1°:4':17'' | 1°:3':57'' 17°:30':4'' | 15°:58':58'' 

 Moon Azimuth: G|T  زاوية االزموث للقمر  G. Sun Azimuth:  G|Tزاوية االزموث للشمس  

284°:12':48'' | 284°:13':18'' 267°:26':34'' | 267°:26':48'' 
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ي    Elongation: ARCL G|Tزاوية لالستطالة للهالل   Relative Altitude: ARCV G|Tاالرتفاع النستر

16°:25':46.7'' | 14°:34':19.3'' 23°:18':38.8'' | 22°:4':55.3'' 

ي   Phase Angleزاوية الطور للهالل   Relative Azimuth:  DAZ G|T  زاوية االزموث النستر

16°:46':14.3'' | 16°:46':29.9'' 156°:23':52.5'' 

 Crescent Width: G|Tعرض الهالل  
-Moon Semiقطر و نصف قطر الهالل  

Diameter/Diameter arcsec 

1°:6':1'' | 1°:41':16.4'' 0°:16':23.9''/1968.3 

ي   % Illuminationالضائة للهالل  نسبة ا
 Horizontal Parallaxدرجة اختالف النظر االفف 

4.18% 1°:0':12'' 

 Distanceالمسافة من الرض     Magnitudeكمية سطوع الهالل  

  363837 Km 

 Moon radius vector lengthطول متجهة نصف القمر   Moon Phase, Fطور القمر  

3.9% 0.002446637 

The Angular Separation  درجة الفصل الزاوي Parallactic Angle    زاوية دوران قرص القمر 

23°:16':34'' 312°:15':55'' 

 البياانت أعاله تدل على الرؤية  السهلة 
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 8 لشهر USAورنيا  كاليفيفنيون كوج واحضيض ملدينة بندير  طوار القمر( واالرتفاع يف األأَ جدول حبركة القمر )
 م.2020سنة 
The First Moon  The Frist Quarter Moon  

2020-8-18 2020-8-25 

18h 41m 4.4s 9h 57m 12.2s 

The Full Moon  The Last Quarter Moon  

2020-9-1 2020-9-10 

21h 21m 41.7s 1h 25m 17.4s 

The Perigee-حضيض القمر The Apogee-القمر قمة 

2020-8-21 2020-9-5 

2h 58m 13.1s 22h 31m 5s 

Perihelion -حضيض االرض Aphelion-قمة االرض 

2020-1-5 2020-7-3 

1h 40m 20.2s 5h 23m 3.1s 
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Ascending Node- العقدة الصاعدة للقمر Descending Node- العقدة النازلة 

2020-8-14 2020-8-27 

11h 21m 51.9s 3h 51m 49.3s 
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 :
 
و ليوملي بيانات مدينةرابعا ي بير

 
 م. 19/8/2020الربعاء:  ما ف

 

 Lima, Peru المدينة

 77.0428- خط الطول

 12.0464- خط العرض

 5- المنطقة الزمنية
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 المعلومات المهمة
 

 Wednesday 19 :8 :2020 يوم الرصد

ان  20h 22m 25.4s عمر الهالل من االقي 

 26m 3 sec مكث الهالل

 %0.78 نسبة االضائة

وق الشمس  AM 6:16:14 شر

 PM 6:03:26 غروب الشمس

وق القمر  AM 6:39:45 شر

 PM 6:29:30 غروب القمر

 PM 6:15:55 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل
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 حالة الهالل
 

 Wednesday 19 :8 :2020 اليوم

 18:03:26 الساعة

طيرى بالمنظار فق : NPF 1.177معامل احتمالية الرؤية     

 Moon Age 20h 22m 25.4sعمر القمر  

 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 

285°:36':45'' | 285°:36':50'' 

 ''Moon Altitude: G|T 6°:42':31'' | 5°:38':4ارتفاع القمر  
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 م.2020 /8 /19 :البياانت العلمية يف مدينة ليما يف بريو للهالل وموقع القمر يوم
 Wednesday 19 :8 :2020 الفلكية للقمر والشمس ليوم البيانات 

 City Lima, Peruاسم مدينة المراقب   

Latitude 47:'2:°12- / 12.0464- خط عرض المراقب'' 

Longitude 34:'2:°77- / 77.0428- خط طول المراقب'' 

Temperature, Pressure   الضغط الجوي و درجة الحرارة
 C | 1010 millibars° 20 للمدينة

:   Elevation: 143 JDEاالرتفاع   ي
2459081.254اليوم الجوليان   

 Sun Hour Angle: G|T 90°(5h 59m 58.4s) / 90.01°(6h 0m 0.7s)زاوية الساعة للشمس 

 Moon Hour Angle: G|T 79.93°(5h 19m 40.8s) / 79.93°(5h 19m 41.7s)زاوية الساعة للقمر  

 Equation of Time Sun/Moon 23h 56m 34s / 23h 57m 57.1sمعادلة الوقت  

 يرى بالمنظار فقط : NPF 1.177معامل احتمالية الرؤية   

 Lag 26m 3 secمكث الهالل بعد غروب الشمس  

 Moon Age 20h 22m 25.4sعمر الهالل  
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 Moon Right Ascension: G|Tزاوية صعود القمر   Sun Right Ascension: G|Tزاوية صعود الشمس  

9h 57m 39s | 9h 57m 36.7s 10h 37m 56.6s | 10h 37m 55s 

 :Sun Declinationميل الشمس عن دائرة االستواء السماوي   
G|T 

 Moonميل القمر عن دائرة االستواء السماوي  
Declination: G|T 

12°:25':32'' | 12°:25':44.4'' 13°:42':39'' | 13°:42':47'' 

ي للشمس خط الط وجر ي للقمر   Sun Longitude: G|Tول الير وجر  Moon Longitude: G|Tخط الطول الير

147°:12':47'' | 147°:12':11'' 155°:55':18.8'' | 155°:55':3'' 

ي للشمس   وجر ي للقمر   Sun Latitude: G|Tخط العرض الير وجر  Moon Latitude: G|Tخط العرض الير

0°:0':0.34'' | 0°:0':0.286'' 4°:43':0.1'' | 4°:43':3.2'' 

 Moon Altitude: G|Tارتفاع القمر   Sun Altitude:  G|Tارتفاع الشمس  

-2°:34':3'' | -2°:34':39'' 6°:42':31'' | 5°:38':4'' 

 Moon Azimuth: G|Tزاوية االزموث للقمر   G. Sun Azimuth:  G|Tزاوية االزموث للشمس  

282°:9':41'' | 282°:9':46'' 285°:36':45'' | 285°:36':50'' 

ي    Elongation: ARCL G|Tزاوية لالستطالة للهالل   Relative Altitude: ARCV G|Tاالرتفاع النستر

9°:16':34.8'' | 7°:28':57.3'' 9°:53':31.9'' | 8°:14':9.4'' 

ي    Phase Angleزاوية الطور للهالل   Relative Azimuth:  DAZ G|Tزاوية االزموث النستر
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3°:27':3.6'' | 3°:27':3.8'' 169°:50':9.1'' 

 Crescent Width: G|Tعرض الهالل  
-Moon Semiقطر و نصف قطر الهالل  

Diameter/Diameter arcsec 

0°:9':16.9'' | 0°:16':1.8'' 0°:16':19.2''/1959 

ي  % Illuminationنسبة االضائة للهالل  
 Horizontal Parallax درجة اختالف النظر االفف 

0.78% 0°:59':54.9'' 

 Distanceالمسافة من الرض     Magnitudeكمية سطوع الهالل  

  365563 Km 

 Moon radius vector lengthطول متجهة نصف القمر   Moon Phase, Fطور القمر  

0.6% 0.002464812 

The Angular Separation  درجة الفصل الزاوي Parallactic Angle    زاوية دوران قرص القمر 

9°:53':43'' 172°:40':48'' 
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و ليوم ي بير
 
 م. 20/8/2020الخميس:  بيانات مدينة  ليما ف

 Lima, Peru المدينة

 77.0428- خط الطول

 12.0464- خط العرض

 5- المنطقة الزمنية 
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 المعلومات المهمة 
 Saturday 29 :8 :2020 يوم الرصد 

ان  10D: 20H: 0.9M عمر الهالل من االقي 

 14m 22 sec- مكث الهالل

 %88.27 نسبة االضائة 

وق الشمس  AM 6:10:25 شر

 PM 6:03:44 غروب الشمس 

وق القمر  PM 3:03:29 شر

 AM 3:40:45 غروب القمر 

 PM 6:03:05 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل 
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 حالة الهالل  
 Saturday 29 :8 :2020 اليوم 

 18:03:44 الساعة

 يرى بالعير  بسهولة : NPF 58.863معامل احتمالية الرؤية   

 Moon Age 10D: 20H: 0.9Mعمر القمر  

 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 110°:33':44'' | 110°:34':0'' 

 ''Moon Altitude: G|T 41°:34':36'' | 39°:16':17ارتفاع القمر  
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 م.2020 /8 /20 :للهالل وموقع القمر يوم ليما يف بريوالبياانت العلمية يف مدينة 
 

 Saturday 29 :8 :2020 البيانات الفلكية للقمر والشمس ليوم 

 City Lima, Peruاسم مدينة المراقب   

Latitude 47:'2:°12- / 12.0464- خط عرض المراقب'' 

Longitude 34:'2:°77- / 77.0428- خط طول المراقب'' 

Temperature, Pressure   الضغط الجوي و درجة الحرارة
 C | 1010 millibars° 20 للمدينة

:   Elevation: 143 JDEاالرتفاع   ي
2459091.254اليوم الجوليان   

 Sun Hour Angle: G|T 90.76°(6h 3m 0.6s) / 90.77°(6h 3m 2.9s)زاوية الساعة للشمس 

 Moon Hour Angle: G|Tللقمر  زاوية الساعة 
310.31°(20h 41m 14.1s) / 310.32°(20h 41m 

15.1s) 

 Equation of Time Sun/Moon 23h 59m 18.2s / 23h 26m 50.9sمعادلة الوقت  

 يرى بالعير  بسهولة : NPF 58.863معامل احتمالية الرؤية   

 Lag -14m 22 secمكث الهالل بعد غروب الشمس  

 Moon Age 10D: 20H: 0.9Mل  عمر الهال
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 Moon Right Ascension: G|Tزاوية صعود القمر   Sun Right Ascension: G|Tزاوية صعود الشمس  

10h 34m 20.4s | 10h 34m 18.1s 19h 56m 6.9s | 19h 56m 5s 

 :Sun Declinationميل الشمس عن دائرة االستواء السماوي   
G|T 

 Moonاالستواء السماوي ميل القمر عن دائرة  
Declination: G|T 

8°:59':2'' | 8°:59':14.7'' -23°:17':40.1'' | -23°:17':50'' 

ي للشمس  وجر ي للقمر   Sun Longitude: G|Tخط الطول الير وجر  Moon Longitude: G|Tخط الطول الير

156°:51':32'' | 156°:50':55'' 296°:29':43.1'' | 296°:29':27'' 

ي للشمس  خط الع وجر ي للقمر   Sun Latitude: G|Tرض الير وجر  Moon Latitude: G|Tخط العرض الير

0°:0':0.487'' | 0°:0':0.538'' -2°:30':34.1'' | -2°:30':42.3'' 

 Moon Altitude: G|Tارتفاع القمر   Sun Altitude:  G|Tارتفاع الشمس  

-2°:35':43'' | -2°:36':19'' 41°:34':36'' | 39°:16':17'' 

 Moon Azimuth: G|Tزاوية االزموث للقمر   G. Sun Azimuth:  G|Tزاوية االزموث للشمس  

278°:38':11'' | 278°:38':16'' 110°:33':44'' | 110°:34':0'' 

ي    Elongation: ARCL G|Tزاوية لالستطالة للهالل   Relative Altitude: ARCV G|Tاالرتفاع النستر

44°:10':20.3'' | 41°:9':41.5'' 134°:34':7.7'' | 137°:26':33'' 
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ي    Phase Angleزاوية الطور للهالل   Relative Azimuth:  DAZ G|Tزاوية االزموث النستر

168°:4':26'' | 168°:4':16.5'' 40°:3':22.1'' 

 Crescent Width: G|Tعرض الهالل  
-Moon Semiقطر و نصف قطر الهالل  

Diameter/Diameter arcsec 

26°:2':56.3'' | 40°:38':19.3'' 0°:15':22.5''/1845.6 

ي   % Illuminationنسبة االضائة للهالل  
 Horizontal Parallaxدرجة اختالف النظر االفف 

88.27% 0°:56':26.8'' 

 Distanceالمسافة من الرض     Magnitudeكمية سطوع الهالل  

  388021 Km 

 Moon radius vector lengthطول متجهة نصف القمر   Moon Phase, Fطور القمر  

88.1% 0.002554218 

The Angular Separation  درجة الفصل الزاوي Parallactic Angle    زاوية دوران قرص القمر 

-40°:25':41'' 241°:53':7.8'' 
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 م.2020سنة  8. لشهر Lima, Peruدينة ليما يف البريو وج واحضيض ملطوار القمر( واالرتفاع يف األَ أَ جدول حبركة القمر )
 

The First Moon  The Frist Quarter Moon  

2020-8-18 2020-8-25 

21h 41m 4.4s 12h 57m 12.2s 

The Full Moon  The Last Quarter Moon  

2020-9-2 2020-9-10 

0h 21m 41.7s 4h 25m 17.4s 

The Perigee-حضيض القمر The Apogee-القمر قمة 

2020-8-21 2020-9-6 

5h 58m 13.1s 1h 31m 5s 

Perihelion -حضيض االرض Aphelion-قمة االرض 

2020-1-5 2020-7-3 

4h 40m 20.2s 8h 23m 3.1s 
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Ascending Node- العقدة الصاعدة للقمر Descending Node- العقدة النازلة 

2020-8-14 2020-8-27 

14h 21m 51.9s 6h 51m 49.3s 
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 ة: الخالص

ب ل ريوووَّ  كوووااأ  ءوووِب  مسوووهاأ ، وكوووذلك  عاألشوووَّ  د  وووَّى اٍووونل اللعووو  ادوووَّ أل ل النجوووف ح 19/8/2020:  ااعووواشل  وووت  األ  
   اشرتاط حمل  الحبائ   اللَّأ    نا ا _ ل ت ال نذا _ ثبم اأ   اٍنل تد اللع  ا مس ح  ل ع  ال ب ع  ، قن إه ود  َّى  ،مَّ   ء األ  

 .قٍ واداحملوداأل األقٍ ا  الرانا وا   فح والحبائ   اللَّأ   العا     األاض 
َّ  ا وووَّا  لمسووون  حموووول شووومَّ مل  نوووت   ح21/8/2020  :مم ووو  الَّأ ووو  ل ا عسوووتاألو ق  وووتن  وووت   ح20/8/2020:  و  وووتن  وووت 

 .ل  الالنأل والمسن خ  ى مماكَّنا و  ى  نو1442
 ووى ال حب وو  الحبائوول ق حووء    19 مووَّ   ء  ريووَّوب  ووت قووا  ووَّاه مووؤم  ل ريووَّب الحبوواات  األ   كووااأ    اأ ن كووان وووعإه ءسووال و ادو بحبووى 

 .ول شمَّ حمَّ  ا َّا مل   20و  تن  ت   ،م  تتقَّ الرَّوط اللَّأ   العا    ال ءتى اللثبَت
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 أحداث شهر محرم الحرام

 حمرم: 1
 اا   المسن  اٍجَّ  ، ااا   حماصَّأل النيب األكَّ ا ة مليب طالةل شع. 
 َاعا اب  ملو مثاين انتاَ م  البعث  النبت   ا بااك ، و األ ثنث انتا. 
    نوح4ريزوأل ذاَ الَّقِا ان. 
  َّصنأل النيب األك صنأل اخلت  ل نذه ا عَّك  لراأل وطََتا. 
 اق  إ ا س ل مسساش. 
    البحب  نوح و ق  ل81وقاأل حمسا ا  ملمه ا ؤمن  اا  ا ن     اوتان هللا     ح وذلك ل  ا . 
  ود أل الحباا. 
  ااش ترَّ   قَّ ض  الزكاأل   ى ا مس س. 
 . وصتل ملصحاب ال  ل      َّ اون نا  ال عب  ا رَّق 
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 حمرم: 2

  وصتل اإلما  ا مس    نوح61ملاض كَّانش ان. 
  واو  اإلما  اجلتا  ملاض اغاا  اعا ملن ملشخال  ا عءال. 
 واحبال ق ما دىت ااءرما. 

 
 :حمرم 3

   نوح61محباتلح ملاض كَّانش ان   4000واو   سَّ ا  اعا م  ك ر  زناش. 
  ََّملا  3داوث معَّك  الحبا ا   ا  ا مس س  وال َّس وااءس. 
  إااال كءاب اإلما  ا مس إىل ملنل ال تق  ا ا ق س ا  ممسمَّ الال ااور. 
  ت تن  الس العزاش ل نذه ال     خمءال  ا اطس  انم اإلما  ا مس. 

 
 حمرم: 4
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  خَّاب قالَّ النسَّو. 
 ت تن  الس العزاش ل نذه ال     خمءال  يمس   ا   حب ل. 

 

 حمرم: 5
  ت تن  الس العزاش ل نذه ال     خمءال  أبنالاا مليب  با هللا ا مس. 
  إااال اا  زا  شبث ا  ااعال لءَك   ا َّب م  اإلما  ا مس. 
 ن ن  البحَّ  تاىا. 

 
 حمرم: 6

 تاوى ال وا  يب ا مس  حمسا ا  ا مس  ا  متاى او  حمسوا او  متاوى او  إاوَّان   او  اإلموا  موقاأل المس ا مل  ا  حبوة
 .  البنري نوح، ونت كام  خ ة ملمه ا ؤمن  ل كءاب ِن406اللرَّ ف الَّوال  اوتان هللا     ح ان   

 شما أل نيب هللا ُىي. 
 ا مس ذناب دب ة ا  مظانَّ لا تأل ا  ملاا ل حبءال م  مليب  با هللا . 
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 ت تن  الس العزاش ل نذه ال     خمءال  أبيب ال ضل العباس. 
 ملل اأحااء سال ك تش  ز ا حملااا  اإلما  ا مس  د ث ا غ  ا ن   ثنث  ملل اأ وق ل ملثن  و ر   َّ. 
 حمرم: 7

   لِباألوملنل ا ء  وملصحاا  ا ح قااس  َّاا  ِنَّ ال َّاَ  ن  ا اش    اإلما  ا مس 500ملمَّ  سَّ ا  اعا  لعن  هللاح. 
  ت تن  الس العزاش ل نذه ال     خمءال  اللحباا  ا  اإلما  ا مس. 
 ملات ال ضل العباس    ح.أييت ال اش اعا ملن ُمن   نم ، اعا قءال ااءبمسل ق    ان  هللا   

 
  حمرم: 8

 ن  ا تاكة ا مس ن   احببتا اتك  ا  البعثال ا كَّام  قءح ملاتاب الالح  ا  اار الرَّ ف ا  مَّ اعا ملن ملري حبما كنوزأل النظ
 .نوح1390 
  الءحا  ملم   ا  اعا وعا   يعمس َّ اإلما  ا مس. 
  ت تن  الس العزاش ل نذه ال     خمءال  اع ال األكِب اا  اإلما  ا مس. 
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 حمرم: 9
   ال مليب  لعن  هللاح لحبء ا  معاو   كءاب  ز احماصَّأل خ ا  الَّكة ا مس   م  قبل ك ش ا  ملم  ، ااءن  اا  اعا  لعن  هللاح

 . با هللا ا مس 
  اكءسِا اإلما  ا مس  أبصحاا  وملنل ا ء  خيِبن  االب ح  الرما أل، وو ِا   ال. 
   عبووا هللا الَّووو  ات وتن  ووالس العووزاش ل نووذه ال   وو  خمءالوعبووا وادنحب ووِا إىل البوواار  ووز ، ونووال ل  وو  ال وف، ول  وو  الء

 .م  ملنل ا ء  وملصحاا  اإلما  ا مس  ملِ  م  لان
  ت  قَّقضته  ان  لعباس وملخت اإااال كءاب ملمان م  قبل  ز ا ااءجاا  لرسَّ ا  ذر اجلتش   لعنمسا هللاح إىل مليب ال ضل

 .هللا    م ح
  ااش الزدف العمس َّر م  قبل اا  اعا حنت اخل ا ، وط ة ا مس     أتك ل ا َّب ل. 
  إلحباش اإلما  ا مس  خ بء  ل جعل ملصحاا .ل دل من ، قَاتا إد ملن  نالَّوه 

 
 حمرم: 10

  واقع  ال ف وااءرما  اإلما  ا مس    نوح61ان. 
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  نوواا   ل  ووا  جووهاَ اإلا ا ءحبووال وااءرووما  ايد  موو  ا ووؤمن  ط  وو  اوو  د وو  نظووا  البعووث البائووا، و ووا َ ال ووَّأل اء
  س   ا  مَّأل.نوح، ل ما ن  كَّانش ا حباا  وال ا1425 

 
 حمرم: 11

  توَّك     لعنو  هللاح و ز ا اا  ملا ااش ممسهأل المسيب لع ادَ النيب م  قبل اجل ش األمتر ا اقا، اعا اب م  و ق  متتى ك ش
 .وملصحاهب  اللعَّاش قء ى خل ا م الَّاتل

    انار ثتاأل العرَّ    نوح، ملدا1336وقاأل العا  اجل  ل المس ا ممار ا  اار ال ا سال  اوتان هللا     ح ان. 
  وصتل املس مليب  با هللا ا مس .إىل   س  ز ا لعن  هللا،   ى قتل 

 
 حمرم: 12

 وصتل اباا ملنل الب م    نوح، وخ ب  المس األ ز نة61إىل مراا  ما ن  ال تق  ان  ل ال تق ملنل. 
   شما أل اإلما  ز   العااا    نوح95  ى اوا  ، ان. 
  اوا  . ق  شمااش ال ف   ى 
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 حمرم: 13

    نوح   ى اوا  63واقع  ا  َّأل  ا. 
   ب  ااوتل هللابروَّ احبءول او إ خال المسباا إىل   س اا  زا  لعن  هللا ل ال تق ، وااو  زا  لعنو  هللا  بعوث يو إلموا  ا

 .إىل ا ا ن  ا نتاأل ا مس 
  ح  اوتان هللا األز ر   مما مل ى إىل ااءرمااعا ملثناش خ بء  زا   تالار    ف األز ر دا   . 
 حمرم: 15

  ذكَّى نجت  ملصحاب ال  ل احب ا أل ملاَّن  ا برال   ى ال عب. 
 َّوقاأل نيب هللا خ   مليب البر ا ر  رَّ م  شمَّ حمَّ  ا َّا ان ح وق ل ملن  تتل ل ال ت  ا  930،     سَّ  نانز الو. 
  قءح خ ِب   ى  ا ملمه ا ؤمن ملن  ا  كع َّ ا  مليب طالة  ، خالتصاأ اعال مجَّأل 7ان   حوااءبراا النيب هبذا ال ء

  اوتان هللا     ح م  ا بر .
 
 حمرم: 16
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 . تع   ا م ا حباس اعنتان قب   ا مس س  ملول البعث  ا  َّم 
 
 حمرم: 17

   جااأل.ل ال ه األالا طنزول العذاب   ى ملصحاب ال  ل، ننك ك ش ملاَّن  ا برال ونزول اٍنك هب ، اعا ملن امءم 
 

 حمرم: 18
    ح اكة15نوح، وق ل ل  2تغ ه قب   ا مس س  م  ا م ا حباس إىل ال عب  ا رَّق  ان. 
 وقواأل العنموو  وا  مسوَّ الحبووَّخين ال بوه المسوو ا حمسوا دمسوو  ال باطبوائال    ا حبااو ، صووادة كءوواب نووح ل قوو1402اوون  

 . ا  زان ل ت مسه الحبَّخنح
  نوح2ان    تغ ه الحبب   إىل م   ا  َّم. 
  ِنوح120ثتاأل ز ا ا    ال ان   اناد. 
 إااال النيب ا  سان َاٍا  إىل اب. 
 ما ن  اغاا ل   ختل ا غتل و   ى اوا   ا  طاووس. 
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 حمرم: 19

 تمس ه اباا خل الَّاتل    نوح61م  ال تق  إىل الرا  ان. 
 س المسّ  لإلما  ا مس  ادءىب  األ ث احبوال اإلموا  مَّ ضواأ  و    موا لعنو  هللاح، د و م  قبل زوكء  كعاأل انوم األشوعث

 ملااع   تماأ دىت ااءرما، وق ل ل المساا  والعرَّ   م  شمَّ ص َّ.
 حمرم: 20

 ى اوا  . ال انَّأل  ق  ملكمسا  شمااش كَّانش   
 

 حمرم: 21
    نوح726وقاأل العنم  ا  ال ان. 
    ح.1492  ا الا  897احبتط ان  األنالس اإلانم   ا ا األابان ان  

 
 حمرم: 22
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  وصتل ملمه ا ؤمن   إىل ص. 
    نوح.460وقاأل الر خ مليب كع َّ حمسا ا  ا مس  ا عَّو  اللر خ ال تاال ان 
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 حمرم: 23
  َّ ال اإلمووام  العمسوو  َّاش ا حبااوو ،  ووا    ل اووامقاكعوو  األااعوواش، د ووث قامووم زُمووَّ الء  ووه واإلكووَّا  الد ءووااش   ووى وووَُّ

 .نوح1427 
 نوح صادة كءاب  كام  المسعا اَح1209نم  الر خ النَّاقال ان   وقاأل الع. 
   ان ح309إقاق  ملنل ال مف م  نتمم  خنل. 

 
 حمرم: 25

   شما أل اإلما  ز   العااا    نوح95ان. 
    نوح.1021وقاأل العنم  الُءمسرتر ملاءاذ العنم  اد مسال  اوتان هللا    مساح ان 

 

 حمرم: 26
 ث ووث اوو  ا مسوو  ا ثووا اوو  ا مسوو  المسووب  اوو    ووالشووما أل   ووال اوو  ا مسوو  ا خلووه ملو العااوواح اوون  ، ا  حبووة اووو   ال ا

مسوو  شووم ا معَّكوو  ت والووا ا نوووح، ل اووج  ا نالووتا العبااووال  لعنوو  هللاح، قووَّب قن ووَّأل ل ما نوو  ال تقوو  ا حبااوو ، ونوو146 
 .قخ
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  ح، ويواا  اووتان هللا   و م  والبموائال   وال واد مسوال األولحوقاأل العنم  اجل  ل ا ن  با هللا الءمسرتر ت س ذ  ا حبواس األا ا
      ملر شالش. ه ملو   َّملذكَّه ان  اعا ان  م   قن  نحبل إىل كَّانش ا حباا  ل اق  قتكاوا ملن كمساه ال انَّ    ءغ

 
 حمرم: 27

 َّوقاأل المس األ دتاش مل  البر. 
 

 حمرم: 28
  إدضاا اإلما  اجلتا نوح220ا  ان   م  ا ا ن  ا نتاأل إىل اغا. 
    نوح، وق ل ل ال ت  المسااٍ م  نذا الرم656َّاحبتط الاول  العباا   ان. 
 وقوواأل صووادة الَّاووتل  دذ  وو  اوو  ال سووان، ونووت ملدووا خووتاص ملمووه ا ووؤمنلووذ   صوو تا   ووى ، ونووت ملدووا المسووبع  ا

 اعا شما َتا. الالا حب  الزنَّاش
 
 حمرم: 29
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 وصتل اباا ملنل ا م النبتأل لرا .إىل ملطَّ  ا 
 

 حمرم: 30
    نوح.15وقاأل مل  ا ؤمن  المس األ ماا   الحبب    زوك  النيب ومل  ولاه إاَّان   ان 


