
 
 

 شرفتوقيت رؤية اهلالل يف النجف األ
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ي هذه الحساباتوالمعلومات بيان المصطلحات 
 
 المستخدمة ف

 

 G=Geo-centric  األرض.ابت تعتمد مركز ان احلسأ  تعين 
   :T=Topo-centric   رضتعين احلساابت تعتمد سطح األ. 
  وقد تعمدان وضع  .دقائق حتراي للدقة العلمية يف إمكانية الرؤيةقبل غروب القمر خبمس هي  يف جداول احلساابتكل احلساابت ادلذكورة

 . رغم الفروق الضئيلة غري ادلؤثرة من اجل ادلقارنة وزايدة الدقة timeanddateالغروب والشروق دلدينة النجف وفق برانمج 
  من اجل الراصدين اخلرباء قائق ، حني يكون هناك اشكالبة يف الرؤية حبسب الدبعض األحيان نضع احلساابت ألكثر من زمن واحد

ويف مدينة النجف نصع كل مخس دقائق . ابلدقائق يف اوقات خمتارة  ذلم موقع القمر يف القبة السماوية ومعيار احتمالية الرؤيةحيث نعنّي 
ان الرصد يف . كان ال يرى ذلك اليوم فال نضع خيارات القراءات ادلتتالية  واذا قراءة لليوم عسري الرؤية يف كل الوقت او بعض الوقت

الجتاهات ال يوجد الدقائق ادلتعددة مينح الراصد فرصة تعيني موقع القمر يف تلك الدقائق والوقت ادلثمر للرصد بدل التحديق يف السماء 
 .من غروب القمرالوقت اقرتب وافضل وقت للرؤية هو كلما لفرتات طويلة غري مثمرة. فيها اذلالل و 

  لقد وضعنا ادلعلومات ادلهمة اليت هتم كل مكلف يرصد اذلالل يف مقدمة أي يوم يف ادلدينة ادلعينة، ووضعنا بعدها ادلعلومات التفصيلية
 . حثني من اهل االختصاص خدمة للعلماليت هتم الراصدين والبا
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 ه2441لسنة  رمضانصد هالل شهر ر 

 

 
  5:32:47يف الساعة 21-4-1212يف يوم هجرية  2441رمضان سنة يتولد هالل شهر 
وال يرى أيضا يف غرب االمريكيتني ، وسوف يرى يف مدينة . 1212-4-21يوم االثنني النجف ال يرى اهلالل يف 

فيكون اول شهر . الثالاثءيوم افريقيا واالمريكيتني و  اسرتاليا ، وكذا يرى يف1212-4-23 النجف بوضوح يوم الثالاثء
حسب مباين الفقهاء. وسيكون غرة شهر رمضان املبارك هو يوم األربعاء  يف اثبات هذا اليوموال خالف  ،رمضان موحدا

 وكل رمضان ومجيع املؤمنني خبري وعافية: . 24-4-1212
 

 ملدينة النجف :  4-21وهذه بياانت يوم االثنني 

 

 الراصدالجدول االول: بيانات مدينة 

Najaf, Iraq المدينة 

 خط العرض ''33:'1:32° / 32.026
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 خط الطول ''46:'20:44° / 44.3463

 محلي  -المنطقة الزمنية  3

ي للمدنية 0
 التوقيت الصيف 

60 )  ارتفاع المدينة )متر

18:31:39 )  غروب الشمس )الوقت المحلي

18:51:53 )  غروب القمر )الوقت المحلي

24 °C | 1010 millibars درجة الحرارة و الضغط عند المراقبة 

  

  

 

: بيانات الرصد ي
 
 الجدول الثان

2021: 4: 12 - Monday -    يوم الرصد االثني 

 زمن الرصد 18:36:00

ي  2459317.276
 
 اليوم الجوليان

72.256 ) ي
 
 فرق الزمن عن زمن الساعة الذرية )ثوان
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13h 5m 14s ان  عمر الهالل من االقتر

20m 13 s مكث الهالل 

 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    ال يرى حتر بالتلسكوب : 1.542-

ء 0.5% ي
 نسبة الجزء المض 

 قيمة سطوع الهالل   4.780-

 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  18:37:30

  

 

 الجدول الثالث: بيانات موقع القمر

1h 58m 7.95s | 1h 58m 5.78s   زاوية صعود القمرMoon Right Ascension: G|T 

 Moon Azimuth: G|Tزاوية االزموث للقمر   ''59:'30:277° | ''54:'30:277°

 Moon Altitude: G|Tارتفاع القمر   ''28:'3:3° | ''16:'55:3°

 
 

 : هلذا اليوم وهذه تفاصيل املعلومات الفلكية 
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1- City Data  عن المدينةاوال: البيانات العامة 

ΔT = TD-UT: 72.26 2021: 4: 12 - Monday -    االثني 

Calculation time- LT  Sunset 18:36:00 

Date of Calculation  22:55 3/15/2021 تاري    خ الحساب 

City  اسم مدينة المراقب Najaf, Iraq 

Latitude 33:'1:°32 / 32.026 خط عرض المراقب'' 

Longitude  المراقبخط طول  44.3463 / 44°:20':46'' 

Temperature, Pressure   الضغط الجوي و درجة
 C | 1010 millibars° 24 الحرارة للمدينة

 Elevation: 60 JDE: 2459317.276االرتفاع  

  
2- Crescent Data ثانيا: بيانات الهالل و مدى الرؤية 

حتر بالتلسكوبال يرى  : NPF -1.542معامل احتمالية الرؤية     

 Lag 20m 13 sمكث الهالل بعد غروب الشمس  

 Moon Age 13h 5m 14sعمر الهالل  
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3- Hour Angles ثالثا: زاوية الساعة للشمس و القمر 

 Sun Hour Angle: G|T 98.83°(6h 35m 18.2s) / 98.84°(6h 35m 20.5s)زاوية الساعة للشمس 

 Moon Hour Angle: G|T 90.65°(6h 2m 35.9s) / 90.66°(6h 2m 38.1s)زاوية الساعة للقمر  

 Equation of Time Sun/Moon 23h 59m 19.7s / 23h 57m 28.8sمعادلة الوقت  

  
4- Celestial Coordinates وجية للشمس و القمر  رابعا: االحداثيات التر

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

23°:4':46.6'' | 23°:4':8.7'' 30°:26':35.3'' | 30°:26':0.4'' 

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

0°:0':0.11'' | 0°:0':0.09'' -3°:22':45.5'' | -3°:22':45.5'' 

  
5- Equatorial Coordinates خامسا: االحداثيات االستوائية للشمس و القمر 

 Moon Right Ascension: G|Tزاوية صعود القمر   Sun Right Ascension: G|Tزاوية الصعود للشمس  
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1h 25m 25.71s | 1h 25m 23.36s 1h 58m 7.95s | 1h 58m 5.78s 

 Sunميل الشمس عن دائرة االستواء السماوي   
Declination: G|T 

 Moonميل القمر عن دائرة االستواء السماوي  
Declination: G|T 

8°:57':40.05'' | 8°:57':24.8'' 8°:26':47.55'' | 8°:26':33.92'' 

  6- Horizontal Coordinates سادسا: االحداثيات االفقية للشمس و القمر 
 Moon Altitude: G|Tارتفاع القمر   Sun Altitude:  G|Tارتفاع الشمس  

-2°:37':48'' | -2°:38':26'' 3°:55':16'' | 3°:3':28'' 

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

282°:16':40'' | 282°:16':46'' 277°:30':54'' | 277°:30':59'' 

  

  

7- Relative Values 
سابعا: الفارق بي   االحداثيات االفقية للشمس و 

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

6°:33':4.9'' | 4°:58':31.3'' 8°:5':37'' | 6°:53':1'' 

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

4°:45':46.3'' | 4°:45':47.1'' 171°:52':48.4'' 
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  8- Main Moon Parameters يائة المتعلقة بالقمر  ثامنا: اهم خصائص الفت  
The Angular Separation (x,y,x)- درجة الفصل الزاوي  Parallactic Angle-زاوية دوران قرص القمر 

8°:5':52'' 44°:12':31.9'' 

 Crescent Width(min/deg): G|Tعرض الهالل  
-Moon Semiقطر و نصف قطر الهالل  

Diameter/Diameter arcsec 

8':58'' / 0°:8':58'' | 0°:9':17.9'' 0°:14':45''/1771.6 

Moon Position Angle of the bright limb χ-  موقع
   طول الهالل-The Crescent Length (Degree) ضلع الهالل

274°:15':24'' -1°:25':42.2'' 

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

0.003 0.41% 

ي   Distanceالمسافة من األرض    
 Horizontal Parallaxدرجة اختالف النظر االففر

404698 Km 0°:54':7.2'' 

 % Illuminationنسبة االضائة للهالل   Magnitudeكمية سطوع الهالل  

-4.780 0.5% 

Position Angle of the Moon cusp-1  موقع القرن
 االول

Position Angle of the Moon cusp-2  موقع القرن
ي 
 
 الثان
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184°:15':24'' 4°:15':24'' 

  

  

  9- Times of Moon Phases  تاسعا: ازمان اطوار القمر 
The First Moon  The Frist Quarter Moon  

1212-4-21 1212-4-12 

5h 02m 47s 9h 58m 55s 

The Full Moon  The Last Quarter Moon  

1212-4-17 1212-5-0 

6h 02m 26s 11h 50m 3s 

The Perigee-حضيض القمر The Apogee-قمة القمر 

1212-4-17 1212-5-21 

28h 14m 10.8s 2h 54m 14.6s 

  

  10- General Astronomical Data ا: بيانات فلكية عامة  عاشر
Perihelion -حضيض االرض Aphelion-قمة االرض 

2021-1-2 2021-7-6 
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11h 46m 31.5s 8h 50m 50s 

Ascending Node- العقدة الصاعدة للقمر Descending Node- العقدة النازلة 

2021-4-16 2021-4-29 

8h 53m 7.1s 12h 17m 28.6s 

 
 يف مدينة النجف االشرف .  1212-4-21وهذه البياانت تدل على عدم إمكانية الرؤية يوم االثنني 

 
وهذه هي ، فسوف يرى اهلالل يف النجف وغرهبا بكل أتكيد   1212-4-23واما يف يوم الثالاثء 

 البياانت الفلكية األولية : 
 

 

 الجدول االول: بيانات مدينة الراصد

Najaf, Iraq المدينة 

 خط العرض ''33:'1:32° / 32.026

 خط الطول ''46:'20:44° / 44.3463
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 محلي  -المنطقة الزمنية  3

ي للمدنية 0
 التوقيت الصيف 

60 )  ارتفاع المدينة )متر

(غروب الشمس  18:32:35  )الوقت المحلي

19:46:37 )  غروب القمر )الوقت المحلي

24 °C | 1010 millibars درجة الحرارة و الضغط عند المراقبة 

  

  

 

: بيانات الرصد ي
 
 الجدول الثان

2021: 4: 13 - Tuesday - يوم الرصد الثالثاء 

 زمن الرصد 19:40:00

ي  2459318.32
 
 اليوم الجوليان

(فرق الزمن  72.256 ي
 
 عن زمن الساعة الذرية )ثوان

38h 9m 14s ان  عمر الهالل من االقتر
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74m 2 s مكث الهالل 

 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    يرى بالعي   بسهولة : 13.025

ء 2.71% ي
 نسبة الجزء المض 

 قيمة سطوع الهالل   5.862-

 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  19:05:06

  

 

 الثالث: بيانات موقع القمرالجدول 

2h 44m 41.68s | 2h 44m 39.43s   زاوية صعود القمرMoon Right Ascension: G|T 

 Moon Azimuth: G|Tزاوية االزموث للقمر   ''2:'28:284° | ''55:'27:284°

 Moon Altitude: G|Tارتفاع القمر   ''13:'21:1° | ''43:'1:2°

 
 

 يف مدينة النجف االشرف:  1212-4-23وهذه البياانت التفصيلية ليوم الثالاثء 
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1- City Data اوال: البيانات العامة عن المدينة 

ΔT = TD-UT: 72.26 2021: 4: 13 - Tuesday - الثالثاء 

Calculation time- LT  Sunset 19:40:00 

Date of Calculation  23:06 3/15/2021 تاري    خ الحساب 

City  اسم مدينة المراقب Najaf, Iraq 

Latitude 33:'1:°32 / 32.026 خط عرض المراقب'' 

Longitude 46:'20:°44 / 44.3463 خط طول المراقب'' 

Temperature, Pressure   الضغط الجوي و درجة
 C | 1010 millibars° 24 الحرارة للمدينة

 Elevation: 60 JDE: 2459318.321االرتفاع  

  
2- Crescent Data ثانيا: بيانات الهالل و مدى الرؤية 

 يرى بالعي   بسهولة : NPF 13.025معامل احتمالية الرؤية   

 Lag 74m 2 sمكث الهالل بعد غروب الشمس  

 Moon Age 38h 9m 14sعمر الهالل  
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3- Hour Angles ثالثا: زاوية الساعة للشمس و القمر 

 Sun Hour Angle: G|T 114.9°(7h 39m 33.8s) / 114.91°(7h 39m 36.2s)زاوية الساعة للشمس 

 Moon Hour Angle: G|T 96.04°(6h 24m 9.3s) / 96.05°(6h 24m 11.5s)زاوية الساعة للقمر  

 Equation of Time Sun/Moon 23h 59m 35.3s / 0h 5m 58sمعادلة الوقت  

  
4- Celestial Coordinates وجية للشمس و القمر  رابعا: االحداثيات التر

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

24°:6':13.3'' | 24°:5':35.3'' 42°:50':57.6'' | 42°:50':22.6'' 

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

0°:0':0'' | 0°:0':0.01'' -2°:28':14'' | -2°:28':14'' 

  
5- Equatorial Coordinates خامسا: االحداثيات االستوائية للشمس و القمر 

 Moon Right Ascension: G|Tزاوية صعود القمر   Sun Right Ascension: G|Tزاوية الصعود للشمس  
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1h 29m 17.11s | 1h 29m 14.75s 2h 44m 41.68s | 2h 44m 39.43s 

 Sunميل الشمس عن دائرة االستواء السماوي   
Declination: G|T 

 Moonميل القمر عن دائرة االستواء السماوي  
Declination: G|T 

9°:20':19.83'' | 9°:20':4.68'' 13°:19':17.86'' | 13°:19':5.32'' 

  6- Horizontal Coordinates سادسا: االحداثيات االفقية للشمس و القمر 
 Moon Altitude: G|Tارتفاع القمر   Sun Altitude:  G|Tارتفاع الشمس  

-15°:25':46'' | -15°:26':23'' 2°:1':43'' | 1°:21':13'' 

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

291°:47':22'' | 291°:47':31'' 284°:27':55'' | 284°:28':2'' 

  

  

7- Relative Values 
سابعا: الفارق بي   االحداثيات االفقية للشمس و 

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

17°:27':30.2'' | 16°:7':21.4'' 18°:53':17.9'' | 17°:40':5.7'' 

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

7°:19':27.5'' | 7°:19':29.7'' 161°:2':51.8'' 
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  8- Main Moon Parameters يائة المتعلقة بالقمر  ثامنا: اهم خصائص الفت  
The Angular Separation (x,y,x)- درجة الفصل الزاوي  Parallactic Angle-زاوية دوران قرص القمر 

18°:54':6'' 38°:50':13.8'' 

 Crescent Width(min/deg): G|Tعرض الهالل  
-Moon Semiقطر و نصف قطر الهالل  

Diameter/Diameter arcsec 

48':31'' / 0°:48':31'' | 0°:48':51.8'' 0°:14':43''/1766.8 

Moon Position Angle of the bright limb χ-  موقع
   طول الهالل-The Crescent Length (Degree) ضلع الهالل

259°:49':9'' 145°:42':13.4'' 

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

0.003 2.65% 

ي   Distanceالمسافة من األرض    
 Horizontal Parallaxدرجة اختالف النظر االففر

405791 Km 0°:53':58.5'' 

 % Illuminationنسبة االضائة للهالل   Magnitudeكمية سطوع الهالل  

-5.862 2.71% 

Position Angle of the Moon cusp-1  موقع القرن
 االول

Position Angle of the Moon cusp-2  موقع القرن
ي 
 
 الثان
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169°:49':9'' 349°:49':9'' 

  

  

  9- Times of Moon Phases  تاسعا: ازمان اطوار القمر 
The First Moon  The Frist Quarter Moon  

1212-4-21 1212-4-12 

5h 02m 47s 9h 58m 55s 

The Full Moon  The Last Quarter Moon  

1212-4-17 1212-5-0 

6h 02m 26s 11h 50m 3s 

The Perigee-حضيض القمر The Apogee-قمة القمر 

1212-4-17 1212-5-21 

28h 14m 10.8s 2h 54m 14.6s 

  

  10- General Astronomical Data ا: بيانات فلكية عامة  عاشر
Perihelion -حضيض االرض Aphelion-قمة االرض 

2021-1-2 2021-7-6 
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11h 46m 31.5s 8h 50m 50s 

Ascending Node- العقدة الصاعدة للقمر Descending Node- العقدة النازلة 

2021-4-16 2021-4-29 

8h 53m 7.1s 12h 17m 28.6s 

 
 

نجف ضمن قوس الرؤية على الكرة فيكون أي موقع غرب ال. ه البياانت تدل على الرؤية بوضوحوهذ
لبعض املدن من اسرتاليا حداثيات والبياانت ، وسوف نضع االةلمراجعاألرضية قابال لرؤية اهلالل وال حيتاج ل

 . اىل الغرب األمريكي ملتابعة املهتمني
 

 : يرى  وهو ال  1212-4-21في مدينة ملبورن في استراليا يوم  الهالل رصد

 

 الجدول االول: بيانات مدينة الراصد

Melbourne, VIC, Australia المدينة 

 خط العرض ''48:'48:37°- / 37.8136-
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 خط الطول ''47:'57:144° / 144.9631

 محلي  -المنطقة الزمنية  10

ي للمدنية 0
 التوقيت الصيف 

32 )  ارتفاع المدينة )متر

17:55:14 )  غروب الشمس )الوقت المحلي

18:15:59 )  غروب القمر )الوقت المحلي

15.5 °C | 1019.3 millibars درجة الحرارة و الضغط عند المراقبة 

  

  

 

: بيانات الرصد ي
 
 الجدول الثان

2021: 4: 12 - Monday -    يوم الرصد االثني 

 زمن الرصد 18:16:00

ي  2459317.262
 
 اليوم الجوليان

72.256 ) ي
 
 فرق الزمن عن زمن الساعة الذرية )ثوان
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5h 45m 14s  انعمر  الهالل من االقتر

7m 2 s مكث الهالل 

 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    ال يرى حتر بالتلسكوب : 0.542

ء 0.48% ي
 نسبة الجزء المض 

 قيمة سطوع الهالل   4.766-

 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  17:58:45
 

 : بالعين المجردة وهو يرى  1212-4-20الرصد في مدينة ملبورن في استراليا يوم 

 

 

 الجدول االول: بيانات مدينة الراصد

Melbourne, VIC, Australia المدينة 

 خط العرض ''48:'48:37°- / 37.8136-

 خط الطول ''47:'57:144° / 144.9631

 محلي  -المنطقة الزمنية  10
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ي للمدنية 0
 التوقيت الصيف 

32 )  ارتفاع المدينة )متر

(غروب  17:53:46  الشمس )الوقت المحلي

18:41:00 )  غروب القمر )الوقت المحلي

15.5 °C | 1019.3 millibars درجة الحرارة و الضغط عند المراقبة 

  

  

 

: بيانات الرصد ي
 
 الجدول الثان

2021: 4: 13 - Tuesday - يوم الرصد الثالثاء 

 زمن الرصد 18:41:00

ي  2459318.279
 
 اليوم الجوليان

72.256 ) ي
 
 فرق الزمن عن زمن الساعة الذرية )ثوان

30h 10m 14s ان  عمر الهالل من االقتر

33m 51 s مكث الهالل 



 
14 
 

 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    يرى بالعي   بسهولة : 10.666

ء 2.59% ي
 نسبة الجزء المض 

 قيمة سطوع الهالل   5.821-

 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  18:10:42
 

في مدينة ملبورن في استراليا قبل  4243-6-35مالحظة سوف يرى الهالل يوم الثالثاء 
 ان يشاهد في مدينة النجف بثمان ساعات تقريبا : 

 

 

 :  1212-4-21في مدينة نيروبي في كينيا يوم  الهالل رصد

 

 الجدول االول: بيانات مدينة الراصد

Nairobi, Kenya المدينة 

 خط العرض ''11:'17:1°- / 1.2864-

 خط الطول ''2:'49:36° / 36.8173
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 محلي  -المنطقة الزمنية  3

ي للمدنية 1
 التوقيت الصيف 

1684 )  ارتفاع المدينة )متر

18:38:26 )  غروب الشمس )الوقت المحلي

19:00:00 )  غروب القمر )الوقت المحلي

20.5 °C | 1014 millibars  المراقبةدرجة الحرارة و الضغط عند 

  

  

 

: بيانات الرصد ي
 
 الجدول الثان

2021: 4: 12 - Monday -    يوم الرصد االثني 

 زمن الرصد 19:00:00

ي  2459317.293
 
 اليوم الجوليان

72.256 ) ي
 
 فرق الزمن عن زمن الساعة الذرية )ثوان

13h 29m 14s ان  عمر الهالل من االقتر
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51m 12 s مكث الهالل 

حتر بالتلسكوبال يرى  : 0.354  و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    

ء 0.52% ي
 نسبة الجزء المض 

 قيمة سطوع الهالل   4.797-

 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  19:04:02
 

 :  1212-4-20الرصد في مدينة نيروبي في كينيا يوم 

 

 

 الجدول االول: بيانات مدينة الراصد

Nairobi, Kenya المدينة 

 خط العرض ''11:'17:1°- / 1.2864-

 خط الطول ''2:'49:36° / 36.8173

 محلي  -المنطقة الزمنية  3

ي للمدنية 1
 التوقيت الصيف 
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1684 )  ارتفاع المدينة )متر

18:38:07 )  غروب الشمس )الوقت المحلي

19:41:00 )  غروب القمر )الوقت المحلي

20.5 °C | 1014 millibars  الضغط عند المراقبةدرجة الحرارة و 

  

  

 

: بيانات الرصد ي
 
 الجدول الثان

2021: 4: 13 - Tuesday - يوم الرصد الثالثاء 

 زمن الرصد 19:41:00

ي  2459318.321
 
 اليوم الجوليان

72.256 ) ي
 
 فرق الزمن عن زمن الساعة الذرية )ثوان

38h 10m 14s ان  عمر الهالل من االقتر

1h 32m 33s مكث الهالل 

 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    يرى بالعي   بسهولة : 13.476
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ء 2.71% ي
 نسبة الجزء المض 

 قيمة سطوع الهالل   5.863-

 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  19:24:24
 

 :  1212-4-21رنتش يوم ط غالرصد في مدينة لندن على خ

 

 الجدول االول: بيانات مدينة الراصد

Greenwich, London, UK المدينة 

 خط العرض ''36:'29:51° / 51.4934

 خط الطول ''36:'0:0° / 0.01

 محلي  -المنطقة الزمنية  1

ي للمدنية 1
 التوقيت الصيف 

50 )  ارتفاع المدينة )متر

19:47:56 )  غروب الشمس )الوقت المحلي

20:21:57 )  غروب القمر )الوقت المحلي
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10.5 °C | 1015.4 millibars درجة الحرارة و الضغط عند المراقبة 

  

  

 

: بيانات الرصد ي
 
 الجدول الثان

2021: 4: 12 - Monday -    يوم الرصد االثني 

 زمن الرصد 21:27:51

ي  2459317.395
 
 اليوم الجوليان

72.256 ) ي
 
 فرق الزمن عن زمن الساعة الذرية )ثوان

17h 57m 5s ان  عمر الهالل من االقتر

34m 1 s الهالل مكث 

 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    يرى بالتلسكوب فقط : 1.867-

ء 0.66% ي
 نسبة الجزء المض 

 قيمة سطوع الهالل   4.905-

 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  20:04:57
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 :  1212-4-20رنتش يوم ط غالرصد في مدينة لندن على خ

 

 

 الجدول االول: بيانات مدينة الراصد

Greenwich, London, UK المدينة 

 خط العرض ''36:'29:51° / 51.4934

 خط الطول ''36:'0:0° / 0.01

 محلي  -المنطقة الزمنية  1

ي للمدنية 1
 التوقيت الصيف 

50 )  ارتفاع المدينة )متر

19:49:34 )  غروب الشمس )الوقت المحلي

21:27:56 )  غروب القمر )الوقت المحلي

10.5 °C | 1015.4 millibars درجة الحرارة و الضغط عند المراقبة 



 
32 
 

  

  

 

: بيانات الرصد ي
 
 الجدول الثان

2021: 4: 13 - Tuesday - يوم الرصد الثالثاء 

 زمن الرصد 21:27:51

ي  2459318.395
 
 اليوم الجوليان

72.256 ) ي
 
 فرق الزمن عن زمن الساعة الذرية )ثوان

41h 57m 5s  انعمر  الهالل من االقتر

1h 38m 22s مكث الهالل 

 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    يرى بالعي   بسهولة : 11.233

ء 2.94% ي
 نسبة الجزء المض 

 قيمة سطوع الهالل   5.936-

 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  20:38:45
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 :  4243-6-34الرصد في مدينة فريتاون في سيراليون يوم 
 

 

 الجدول االول: بيانات مدينة الراصد

Freetown, Sierra Leone المدينة 

 خط العرض ''56:'27:8° / 8.4657

 خط الطول ''54:'13:13°- / 13.2317-

 محلي  -المنطقة الزمنية  0

ي للمدنية 1
 التوقيت الصيف 

26 )  ارتفاع المدينة )متر

19:02:00 )  غروب الشمس )الوقت المحلي

19:32:00 )  غروب القمر )الوقت المحلي

28.05 °C | 1010.5 millibars درجة الحرارة و الضغط عند المراقبة 
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: بيانات الرصد ي
 
 الجدول الثان

2021: 4: 12 - Monday -    يوم الرصد االثني 

 زمن الرصد 19:32:00

ي  2459317.315
 
 اليوم الجوليان

(فرق الزمن عن زمن الساعة الذرية  72.256 ي
 
 )ثوان

17h 1m 14s ان  عمر الهالل من االقتر

29m 59 s مكث الهالل 

 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    يرى بالتلسكوب فقط : 0.239

ء 0.55% ي
 نسبة الجزء المض 

 قيمة سطوع الهالل   4.820-

 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  19:14:14
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 :  1212-4-20سيراليون يوم الرصد في مدينة فريتاون عاصمة 

 

 الجدول االول: بيانات مدينة الراصد

Freetown, Sierra Leone المدينة 

 خط العرض ''56:'27:8° / 8.4657

 خط الطول ''54:'13:13°- / 13.2317-

 محلي  -المنطقة الزمنية  0

ي للمدنية 1
 التوقيت الصيف 

26 )  ارتفاع المدينة )متر

( غروب الشمس 19:02:00  )الوقت المحلي

20:17:00 )  غروب القمر )الوقت المحلي

28.05 °C | 1010.5 millibars درجة الحرارة و الضغط عند المراقبة 

  

  

 

: بيانات الرصد ي
 
 الجدول الثان
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2021: 4: 13 - Tuesday - يوم الرصد الثالثاء 

 زمن الرصد 20:17:00

ي  2459318.346
 
 اليوم الجوليان

(فرق  72.256 ي
 
 الزمن عن زمن الساعة الذرية )ثوان

41h 46m 14s ان  عمر الهالل من االقتر

74m 59 s مكث الهالل 

 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    يرى بالعي   بسهولة : 13.307

ء 2.79% ي
 نسبة الجزء المض 

 قيمة سطوع الهالل   5.887-

 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  19:36:40
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 رصد اهلالل يف مدينة كيتو يف االكوادور : 
 
 يف مدينة كيتو :  1212-4-21يوم  

 

 

 الجدول االول: بيانات مدينة الراصد

Quito, Ecuador المدينة 

 خط العرض ''51:'10:0° / 0.1809-

 خط الطول ''3:'28:78°- / 78.4676-

 محلي  -المنطقة الزمنية  5-

ي للمدنية 0
 التوقيت الصيف 

2932 )  ارتفاع المدينة )متر

18:20:48 )  غروب الشمس )الوقت المحلي

18:55:00 )  غروب القمر )الوقت المحلي
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12.4 °C | 1013.9 millibars درجة الحرارة و الضغط عند المراقبة 

  

  

 

: بيانات الرصد ي
 
 الجدول الثان

2021: 4: 12 - Monday -    يوم الرصد االثني 

 الرصدزمن  18:55:00

ي  2459317.289
 
 اليوم الجوليان

72.256 ) ي
 
 فرق الزمن عن زمن الساعة الذرية )ثوان

21h 24m 14s ان  عمر الهالل من االقتر

9m 22 s مكث الهالل 

 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    ال يرى حتر بالتلسكوب : 0.615

ء 0.52% ي
 نسبة الجزء المض 

 قيمة سطوع الهالل   4.794-

 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  18:25:29
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 :   4243-6-35وهذه بيانات مدينة كيتو ليوم 
 

 

 

 الجدول االول: بيانات مدينة الراصد

Quito, Ecuador المدينة 

 خط العرض ''51:'10:0° / 0.1809-

 خط الطول ''3:'28:78°- / 78.4676-

 محلي  -المنطقة الزمنية  5-

ي للمدنيةالتوقيت  0
 الصيف 

2932 )  ارتفاع المدينة )متر

18:20:32 )  غروب الشمس )الوقت المحلي
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19:37:00 )  غروب القمر )الوقت المحلي

12.4 °C | 1013.9 millibars درجة الحرارة و الضغط عند المراقبة 

  

  

 

: بيانات الرصد ي
 
 الجدول الثان

2021: 4: 13 - Tuesday - يوم الرصد الثالثاء 

 زمن الرصد 19:37:00

ي  2459318.318
 
 اليوم الجوليان

72.256 ) ي
 
 فرق الزمن عن زمن الساعة الذرية )ثوان

46h 6m 14s ان  عمر الهالل من االقتر

51m 6 s مكث الهالل 

 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    يرى بالعي   بسهولة : 14.099

ء 2.7% ي
 نسبة الجزء المض 

 قيمة سطوع الهالل   5.860-
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 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  18:46:05

 
 وهو ال يرى بالعين المجردة :   6-34الرصد في مدينا ليما في البيرو : يوم 

 

 

 الجدول االول: بيانات مدينة الراصد

Lima, Peru المدينة 

 خط العرض ''47:'2:12°- / 12.0464-

 خط الطول ''34:'2:77°- / 77.0428-

 محلي  –المنطقة الزمنية  5-

ي للمدنية 0
 التوقيت الصيف 

154 )  ارتفاع المدينة )متر

18:01:46 )  غروب الشمس )الوقت المحلي

18:41:00 )  غروب القمر )الوقت المحلي

21.85 °C | 1014.8 millibars درجة الحرارة و الضغط عند المراقبة 



 
42 
 

  

  

 

: بيانات الرصد ي
 
 الجدول الثان

2021: 4: 12 - Monday -    يوم الرصد االثني 

 زمن الرصد 18:41:00

ي  2459317.279
 
 اليوم الجوليان

72.256 ) ي
 
 فرق الزمن عن زمن الساعة الذرية )ثوان

21h 10m 14s ان  عمر الهالل من االقتر

20m 39 s مكث الهالل 

 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    ال يرى حتر بالتلسكوب : 0.493

ء 0.51% ي
 نسبة الجزء المض 

 قيمة سطوع الهالل   4.784-

 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  18:12:06
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 :  1212-4-23الرصد يف مدينة ليما يف البريو يوم 
 

 

 الجدول االول: بيانات مدينة الراصد

Lima, Peru المدينة 

 خط العرض ''47:'2:12°- / 12.0464-

 خط الطول ''34:'2:77°- / 77.0428-

 محلي  -المنطقة الزمنية  5-

ي للمدنية 0
 التوقيت الصيف 

154 )  ارتفاع المدينة )متر

18:01:10 )  غروب الشمس )الوقت المحلي

19:19:00 )  غروب القمر )الوقت المحلي

21.85 °C | 1014.8 millibars درجة الحرارة و الضغط عند المراقبة 
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: بيانات الرصدالجدول  ي
 
 الثان

2021: 4: 13 - Tuesday - يوم الرصد الثالثاء 

 زمن الرصد 19:19:00

ي  2459318.306
 
 اليوم الجوليان

72.256 ) ي
 
 فرق الزمن عن زمن الساعة الذرية )ثوان

45h 48m 14s ان  عمر الهالل من االقتر

58m 21 s مكث الهالل 

 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    يرى بالعي   بسهولة : 12.941

ء 2.67% ي
 نسبة الجزء المض 

 قيمة سطوع الهالل   5.848-

 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  18:30:21

 
وهو ال يرى  1212-4-21ا يف الوالايت املتحدة االمريكية يوم ينيفور س يف كالاجنلالرصد يف مدينة لوس 

 : ابلعني اجملردة
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 بيانات مدينة الراصدالجدول االول: 

Los Angeles, California, USA المدينة 

 خط العرض ''8:'3:34° / 34.0523

 خط الطول ''37:'14:118°- / 118.2437-

 محلي  -المنطقة الزمنية  7-

ي للمدنية 1
 التوقيت الصيف 

93 )  ارتفاع المدينة )متر

19:18:10 )  غروب الشمس )الوقت المحلي

(غروب  20:08:00  القمر )الوقت المحلي

17 °C | 1014.8 millibars درجة الحرارة و الضغط عند المراقبة 

  

  

 

: بيانات الرصد ي
 
 الجدول الثان

2021: 4: 12 - Monday -    يوم الرصد االثني 
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 زمن الرصد 20:08:00

ي  2459317.34
 
 اليوم الجوليان

72.256 ) ي
 
 فرق الزمن عن زمن الساعة الذرية )ثوان

24h 37m 14s ان  عمر الهالل من االقتر

49m 49 s مكث الهالل 

 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    يرى بالتلسكوب فقط : 0.423-

ء 0.58% ي
 نسبة الجزء المض 

 قيمة سطوع الهالل   4.846-

 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  19:43:05

 
 :1212-4-23الوالايت املتحدة االمريكية يوم ا يف ينيفور لس يف كالاجنالرصد يف مدينة لوس 

 

 

 الجدول االول: بيانات مدينة الراصد

Los Angeles, California, USA المدينة 
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 خط العرض ''8:'3:34° / 34.0523

 خط الطول ''37:'14:118°- / 118.2437-

 محلي  -المنطقة الزمنية  7-

ي للمدنية 1
 التوقيت الصيف 

(ارتفاع المدينة  93  )متر

19:18:56 )  غروب الشمس )الوقت المحلي

21:04:00 )  غروب القمر )الوقت المحلي

17 °C | 1014.8 millibars درجة الحرارة و الضغط عند المراقبة 

  

  

 

: بيانات الرصد ي
 
 الجدول الثان

2021: 4: 13 - Tuesday - يوم الرصد الثالثاء 

 زمن الرصد 21:04:00

ي  2459318.379
 
 اليوم الجوليان
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72.256 ) ي
 
 فرق الزمن عن زمن الساعة الذرية )ثوان

49h 33m 14s ان  عمر الهالل من االقتر

1h 45m 3s مكث الهالل 

 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    يرى بالعي   بسهولة : 13.288

ء 2.89% ي
 نسبة الجزء المض 

 قيمة سطوع الهالل   5.920-

 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  20:11:28

 
 : 1212-4-21الرصد في مدينة سانتياغو عاصمة تشيلي يوم 

 

 الجدول االول: بيانات مدينة الراصد

Santiago, Chile المدينة 

 خط العرض ''56:'26:33°- / 33.4489-

 خط الطول ''9:'40:70°- / 70.6693-

 محلي  -المنطقة الزمنية  4-
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ي للمدنيةالتوقيت  1
 الصيف 

570 )  ارتفاع المدينة )متر

18:22:29 )  غروب الشمس )الوقت المحلي

18:57:00 )  غروب القمر )الوقت المحلي

14.8 °C | 1016.7 millibars درجة الحرارة و الضغط عند المراقبة 

  

 

: بيانات الرصد ي
 
 الجدول الثان

2021: 4: 12 - Monday -    يوم الرصد االثني 

 زمن الرصد 18:57:00

ي  2459317.29
 
 اليوم الجوليان

72.256 ) ي
 
 فرق الزمن عن زمن الساعة الذرية )ثوان

20h 26m 14s ان  عمر الهالل من االقتر

44m 33 s مكث الهالل 

 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    ال يرى حتر بالتلسكوب : 0.205-
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ء 0.52% ي
 نسبة الجزء المض 

 قيمة سطوع الهالل   4.795-

 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  18:44:45
 

 : 1212-4-20الرصد في مدينة سانتياغو عاصمة تشيلي يوم 

 

 الجدول االول: بيانات مدينة الراصد

Santiago, Chile المدينة 

 خط العرض ''56:'26:33°- / 33.4489-

 خط الطول ''9:'40:70°- / 70.6693-

 محلي  -الزمنية المنطقة  4-

ي للمدنية 1
 التوقيت الصيف 

570 )  ارتفاع المدينة )متر

18:21:12 )  غروب الشمس )الوقت المحلي

19:26:00 )  غروب القمر )الوقت المحلي
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14.8 °C | 1016.7 millibars درجة الحرارة و الضغط عند المراقبة 

  

 

: بيانات الرصد ي
 
 الجدول الثان

2021: 4: 13 - Tuesday - يوم الرصد الثالثاء 

 زمن الرصد 19:26:00

ي  2459318.311
 
 اليوم الجوليان

72.256 ) ي
 
 فرق الزمن عن زمن الساعة الذرية )ثوان

44h 55m 14s ان  عمر الهالل من االقتر

73m 41 s مكث الهالل 

 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    يرى بالعي   بسهولة : 10.883

ء 2.68% ي
 نسبة الجزء المض 

 قيمة سطوع الهالل   5.852-

 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  18:58:03
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 المذكورة أعاله : التسعة وهذه خالصة االحكام ليومين من الرصد في المدن 

قيمة المعامل ليوم  اسم المدينة ت

21/4/1212 

قيمة المعامل  الحكم على الرؤيا

ليوم 

20/4/1212 

 الحكم على الرؤيا

1 Najaf, Iraq -0.238 يرى بالعين بسهولة 202168 ال يرى حتى بالتلسكوب 

2 Quito, Ecuador 0.613 يرى بالعين بسهولة 14.099 ال يرى حتى بالتلسكوب 

3 Lima, Peru 0.493 يرى بالعين بسهولة 12.941 ال يرى حتى بالتلسكوب 

4 Los Angeles, Ca, USA -0.423 يرى بالعين بسهولة 13.288 يرى بالتلسكوب فقط 

5 Freetown, Sierra Leone 0.239 يرى بالعين بسهولة 13.307 يرى بالتلسكوب فقط 

6 Santiago, Chile -0.205 يرى بالعين بسهولة 10.338 ال يرى حتى بالتلسكوب 

7 Greenwich, London, UK -1.867 يرى بالعين بسهولة 11.233 يرى بالتلسكوب فقط 

8 Melbourne, VIC, Australia 0.542 يرى بالعين بسهولة 10.666 ال يرى حتى بالتلسكوب 

9 Nairobi, Kenya 0.354 يرى بالعين بسهولة 13.476 ال يرى حتى بالتلسكوب 
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 انخالصت : 

زَت فٍ َىو جه 2441نشهز ريضاٌ سُت اٌ تىند انهالل َكىٌ بتىقُت انُجف 

  2:45::7فٍ انساعت 21-4-1212االثٍُُ 

، واًَا َزي فٍ كًا فٍ انجداول أعالِ فس انُىو فٍ كم انًسكىَتَوال َزي فٍ 

انشزق األوسط وانغزب ابتداًء يٍ استزانُا انً   4-:2انثالثاء  ِانُىو انذٌ بعد

 . بسهىنت

هى غزة شهز ريضاٌ انًبارك عهً جًُع  1212-4-24وسُكىٌ َىو األربعاء 

 . هُت عُد فقهائُا اعهً هللا شأَهىانًباٍَ انفق


