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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 

َْاْلَرَسَر اُو ا  ) قال تعاىل: َيَا  ْسَ  يََِّّ ََ َمَ َقَلّلَل اذنُ َكِلَ  ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَََّّّ َ ِِْسَََّّ َْا ِنَ   ََْقدَّ َُه َمَنَِزَل ِلتَّْعَلُسوْا َعَدَد السََِّّن
ّللِن يََّفصِنُل اآلََيِت ِلَرْوٍم يَّْعَلُسونَ  ِْ  .(1)(ِإالَّ ِِب

اآلتية علماً أّن مساحته يقول وُن أبحِد األموِر إّن الثبوَت الشرعيَّ البتداِء الشهِر القمريِّ حبسِب رأِي مساحِة املرجِع دام ظله يك
وَِّل الشهر يف مجيِع البلدان سواء احتدت مع أبوحدِة األفق بقوٍل مطلٍق مبعىن أنَّ رؤيَة اهلالل يف أيِّ بلٍد من العامل يكفي يف ثبوت 

 :بلد الرؤية جبزء من الليل أو ال
 .أّواًل: أن يَرى املكلَُّف اهلالَل بنفِسهِ 

                                                             

 .5( يوا /  1



 
4 
 

 .اُس برؤيِة اهلالِل بكثرٍة تورِثُُه علماً أو اطمئناانً، وال ُيشرتُط اإلمياُن وال العدالُة يف املخِِب اثنياً: أن خيِبَُه الن
اثلثاً: أن يشيَع بني الناِس أنّه: )قد ُرِؤي اهلالُل وثبت عندهم( فِإن حصَل له االطمئناُن من هذا الشياِع أو بقرائٍن أُخرى 

  . شرعاً، وال ُيشرتُط اإلمياُن وال العدالُة يف الذين حصل الشياع بينهمأنظمَّت إليه كفى ذلك يف ثبوِت الشهرِ 
 .رابعاً: انقضاُء ثالثني يوماً من أوَِّل الشهِر السابِق فِإّن الشهَر اهلاليلَّ ال يزيُد على ثالثني يوماً 

اكِم الشرعيِّ فإن قَِبَل شهادََتما فقد ثَ َبَت خامساً: البّينُة الشرعّيُة: وهي عبارٌة عن شهادِة عادَلني ذكرَين يشهداِن أَماَم احل
اهلالُل شْرعاً، ويكفي شهادَُتما أماَم أيِّ مكلٍَّف إال أّن ذلك ال يكفي يف ثبوِت اهلالِل إال يف حقِّ من شِهدا أماَمُه خبالِف 

، فِإنّه تُثِبُت اهلالَل يف حقِّ اجلميِع _ َمن قلَّدهُ   وَمن مْل يُقلِّدُه_ إال من أعتقَد اخلطَأ يف الشهادِة أو شهادَِتما أماَم احلاكِم الشرعيِّ
 .أعتقَد عدَم صالحّيِة َمن تصدَّى لسماِع الشهاَدِة بوصِفِه احلاكم الشرعي

 رَ ويُعتُِب يف الشاهديِن العداَلُة كما يُعتُِب توافُ ُقهما يف اخلِِب ويف أوصاِف اهلالِل، فإن اختلفا يف وصٍف من األوصاِف فال اعتبا
زماِن الرؤيِة  بشهاَدَِتما، نعم لو شِهدا ابهلالِل ومل يذكرا األوصاَف أو ذَكَر أحُدمها دون اآلخِر قُِبَلْت شهادَُتما وال يُعتُِب احتاُدمها يف
 .ليلة األربعاءومكاِِنا أبن يكوان يف بلدين نعم يعتِب احتاد الرؤية يف الليل حبسب التاريخ أي كأن يرى كلٌّ منهما كلٌّ منهما اهلالَل 

وَن وال عِبَة بشهادِة النساِء كما ال تْكِفي شهادُة رجٍل واحٍد، واخلنثى يف حكِم األنثَى فال ِعِبَة بشهاَدَِتا، وال فرَق بنَي أن يك
آخر إّما حبضورمها  الشاهدان من البلِد الذي شِهدا فيه أو من خارِجِه فلو رأاي اهلالَل يف مكاٍن وشِهدا أماَم احلاكِم أو غريَُه يف بلدٍ 
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عِلَم أبنُفِسهما أو ابلواسطِة على أن يسَمَع احلاكُم صوََتما كفى ذلك، وال يَبُعُد كفايُة العلِم حبصوِل الشهاَدِة اتّمة الشرائِط فإن 
  .احلاكُم بتحقُِّقها كفى ذلك

تاِء فإذا حَكَم وجَب على اجلميِع _َمن قلَّدُه وَمن مْل سادساً: حكُم احلاكِم: واملراُد ابحلاكِم الفقيُه العْدُل اجلامُع لشرائِط اإلف
ركوُن إىل يُقلِّدُه_ إتباُع حْكِمِه، نعم إذا ُعِلم خطؤُه يف احلكِم من جهِة خطِأ مستندِه الذي أعتمَد عليِه يف احلكِم فال جيوُز حينئٍذ ال

 فاسٍق خطئاً أو أعتمَد على شياٍع ال يفيُد العلَم وال االطمئناَن حكمِه، بل ُُيرُم العمُل على طبِق ُحكِمِه، فمثاًل إذا أستنَد إىل خِبِ 
 .كان احلُْكُم ابطالً 

أحِد سابعاً: أن يُ َرى اهلالُل مطوَّقًا فهو أمارٌة على أنّه من الليلِة السابقِة، ونعين ابلتطويِق أن َيِبَّز للشاهِد خيٌط ضوئيٌّ من 
 .ُل هذا اخليُط مع قوِس اهلالِل دائرًة كاملةً طريف اهلالِل إىل الطرِف الثايِن، ويشكِّ 

فإن رأى املكلَُّف هذا التطويَق بنفسِه أو ثبَت ابلتواتِر أو ابلشياع أو خبِب شاهدين عدلني أجزأُه، كما جيوُز للحاكِم أن يعتِمَد 
من أيِّ سبٍب حصَل فيحُكَم احلاكُم أبنّه من على التطويِق وعلى شهادِة العدَلنِي ابلتطويِق، بل لُه أن يعتِمَد على الِعلِم ابلتطويِق 

 .الليلِة السابقةِ 
وال خيفى أن مرجَع األموِر املتقدِّمِة مجيعًا ِإىل الرؤيِة ابلعني اجملردة اليت هي مناط الثبوت الشرعي للهالل أبن يرى املكلف 

 بنفسه اهلالل أو إبعالم غريِه له.
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ا مّ إ، لِ من قبْ  َأص        عبَ  الرؤيةُ  تْ فأص        بحَ  األرضَ  قد عمَّ  يف التقنياتِ  مَ التقدّ  مبا أَنّ  : ةِ الفلكين  للعلومِ  مركز النجفِ  يب ن ْ 
 ةِ الفلكيَّ  ابلعلومِ  الراص  دينَ  ةُ مس  اعدَ فتطلَّب ذلك  ،وغري ذلك يالص  ناعِ  ابلض  وءِ  العيونِ  رِ أتثّ  َأو بس  ببِ  بكل انواعه ثِ التلوُّ  بس  ببِ 

ذلك  وغريَ ومّدَة مكِث اهلالل فيه وُعْمرَه يف األُُفِق  هِ ظهورِ  رؤيُة اهلالِل وزاويةَ  اميُتوقَُّع فيه ينذلال بوض    ِع تقوٍد ُيّدُد الزماَن واملكانَ 
خلدمة املؤمنني يف  هذا الكراسيف حتص          يِل ُرؤيِة اهلالِل فمن هذا املنطلِق ّ  إعداُد  اجملّردةِ  من األمور اليت تُِعني املس          تهلِّني ابلعنيِ 

 .استهالهلم
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ي الحسابات.  المنهج
 
 المعتمد ف

ُد هي تعتم   ِ ، و ةِ الفلكي   ّ  للعلومِ  النجفِ  مركزِ  لِ ب   َ ت من قِ دِّ ع   أُ ق   د  ه   ذا الكراسِ يف  قُ طبَّ اليت تُ  احلس                اابتِ  نّ إِ 
 حس            اابتُ وهي  (VSOP87)ها وخمتص            رُ  م،1987بريتاكنون وفرانكو لعام  لِ بَ من قِ  مةَ املقدَّ  ةَ النظريّ  املعادالتِ 
 لِ بَ من قِ  مةَ املقدَّ  ةَ النظريّ  املعادالتِ  دُ وتعتمِ ، (Geocentric Calculations) رضِ األَ  ىل مركزِ إِ  نس  بةً  الش  م ِ 

رض  األَ  ىل مركزِ إِ  نس              ب    ةً  القمرِ  حس                  اابتُ وهي  (ELP-2000)ه    ا وخمتص              رُ  م،2000ج    ابرون    ت لع    ام 
(Geocentric Calculations) ، ُىل إِ ه  ا لتحويلِ  من املع  اجل  اتِ  خمتلف  ةٍ  نواعٍ أَ  بعش              رةِ  ه  ذه النت  ائ ُ  ع  ا َُ مث ت

 .(Topocentric Calculations)  :ىسمّ وتُ  الراصدِ  ملكانِ  رضِ األَ  سطحَ  دُ تعتمِ  حساابتٍ 
 واملعادالتِ الفض      ائية انس      ا وكالة لنتائ  ِ  مطابقةً  اً ميَ ي قِ عطِ هي تُ ف ؛احلس      اابتِ  دقِّ أَ من  هذه احلس      اابتُ  دُّ عَ وت َ 

 ةٍ درجك  ةَ املناخيّ  لظروفَ ااالرتفاع و   ُ يتحسَّ  للرؤيةِ  معياراً  اشتقَّ  املركزَ  نَّ أَ كما   ةِ الصناعيّ  األقمارِ  يف مواقعِ  ةِ املستخدمَ 
 هِ نتائجِ  ةُ مقارنَ   ّ  حيثُ  ،دبياتِ املوجودة ابألَ  من املعايرِ  قّ دَ أَ هو ف ،على مدى الرؤية اللذين يؤثران والض           طِ  ةِ احلرارَ 
 .ةِ الفلكيَّ  مِ يَ القِ  الفِ آمع 

 .ةِ الفلكيّ  والعلومِ  هِ قْ والفِ  والفيزايءِ  يف الرايضياتِ  األشرف النجفِ  من علماءِ  ثالثةٌ  إبعداد هذه احلساابتقام 
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بَُّه إىل أّن ولكن  نَ  تَ  الرؤية الش          رعية  نَّ ألَ  ؛ كما أس          لفنااهلاللَ  تُ بِ ثْ ال ت ُ  ةٍ علميَّ  حس          اابتٍ  دُ هذه جمرَّ ينب ي أن يُ 
 ئنَّ ويطمَ  قَ ن يتحقَّ أَ  بعلمٍ  من يرصدُ  دُ منها يف احلكم، وهذه احلساابت تساعِ  دَّ فال بُ  يّ الشرعِ  للحكمِ  أخذت موضوعاً 

ى هذه س            مّ وتُ  عن اهلاللِ  من البحثِ  ليتأكدَّ  العس            ريةِ  الرؤيةِ  يومَ  القمرِ  عَ ع موقِ ن يتابِ أَ ب ن املراقِ وهي متكِّ ، هآا ر مب
واملركز يهيب ابلباحثني املس           اعدة ابلتنبيه والتص           حيح  .دِ املرص           َ  مبس           اعدةِ  ابلرؤيةِ  _ القمرِ  موقعِ  تعينيُ _ احلالة 

 والتطوير. 
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ي هذه الحسابات
 
 بيان المصطلحات والمعلومات المستخدمة ف

 G=Geo-centric  األرض.ابت تعتمد مركز ان احلسأَ تعين 
   :T=Topo-centric  َرضتعين احلساابت تعتمد سطح األ. 
  وقد تعمدان وضع ال روب والشروق ملدينة النجف وفق هي عند زمن غروب الشم  احلساابت يف جداولكل احلساابت املذكورة .

 من اجل املقارنة وزايدة الدقة رغم الفروق الضئيلة غري املؤثرة.  timeanddateبرانم  
  القبة السماوية ومعيار بعض األحيان نضع احلساابت ألكثر من زمن واحد من اجل الراصدين اخلِباء حيث نعنّي هلم موقع القمر يف

احتمالية الرؤية يف اوقات خمتارة ابلدقائق. ويف مدينة النجف نصع كل مخ  دقائق قراءة لليوم عسري الرؤية يف كل الوقت او بعض الوقت 
ني موقع القمر يف واذا كان ال يرى ذلك اليوم فال نضع خيارات القراءات املتتالية. ان الرصد يف الدقائق املتعددة مينح الراصد فرصة تعي

وافضل وقت تلك الدقائق والوقت املثمر للرصد بدل التحديق يف السماء الجتاهات ال يوجد فيها اهلالل ولفرتات طويلة غري مثمرة. 
 للرؤية هو كلما اقرتب من غروب القمر

 عينة، ووضعنا بعدها املعلومات التفصيلية لقد وضعنا املعلومات املهمة اليت َتم كل مكلف يرصد اهلالل يف مقدمة أي يوم يف املدينة امل
 اليت َتم الراصدين والباحثني من اهل االختصاص خدمة للعلم. 

 يف كل  فان املعلومات احلقيقية عن احلرارة والض ط وكما هو معلوم .ا عالقة ابحتمالية الرؤيةواالرتفاع هل درجة احلرارة والض ط اجلوي
  www.timeanddate.comفلهذا اعتمدان املعدالت وفق برانجمني عامليني مها  السنني ويف كل املناطق غري متوفرة .

 . صعبة الدقة رغم اِنا وقت ل روب الشم  ألقربالقيم  أقرباحملاكايت . وكان سعينا ان نوفر   earth.nullschool.netو

http://www.timeanddate.com/
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 ه1442لسنة  صفر رصد هالل شهر 

ولد حسب  13h 59m 38.5sيف الساعة   17-9-2020 اخلمي   يف يوم ه 1442سنة  صفرشهر هالل  ُي
 .شرفيف مدينة النجف األَ  يف هذا اليوم ال يرى حىت ابلتلسكوب ضعيفاً  ويكون اهلاللُ  اأَلشرف، توقيت النجف

 كما تبني اجلداول ادانه:.   فسوف تتوحد الفتوى برؤية اهلالل يف هذا الشهر أيضا . ويف ال رب األمريكي ال يرى 
 
 
 
 أ

ا
ي يوم ال : تفاصيل الرؤية لمدينة النجفول

 
ف ف  . م  2020\ 9\ 17: خميسالشر

 
 timeanddate  :18:05غروب الشمس حسب موقع 

 timeanddate  :18:27   حسب موقع غروب القمر 

Najaf المدينة 

 خط الطول ''46.4:'20:44° / 44.3463

 خط العرض ''33.3:'1:32° / 32.026

 محلي  -المنطقة الزمنية  3
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61 )  ارتفاع المدينة )مي 

18:04:00 )  غروب الشمس )الوقت المحلي

18:27:00 )  غروب القمر )الوقت المحلي

26 °C | 1011 millibars درجة الحرارة و الضغط عند المراقبة 

  

  

 
 

  

2020: 9: 17 Thursday يوم الرصد 

 زمن الرصد 18:04:00

ي  2459110.254
 اليوم الجوليان 

71.933 ) ي
 فرق الزمن عن زمن الساعة الذرية )ثوان 

4h 4m 3s ان  عمر الهالل من االقي 

22m 59 sec مكث الهالل 
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 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    ال يرى حت  بالتليسكوب : 3.153-

ء 0.32% ي
 نسبة الجزء المض 

 قيمة سطوع الهالل   4.605-

 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  18:15:38

  

12h 5m 58.3s | 12h 5m 56s   زاوية صعود القمرMoon Right Ascension: G|T 

 Moon Azimuth: G|Tزاوية االزموث للقمر   ''45:'17:272° | ''17:'17:272°

 Moon Altitude: G|Tارتفاع القمر   ''39:'16:4° | ''51:'22:5°

 
  هو: 19ليوم شكل اهلالل 
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 الصورة من موقع انسا 

ْموقع الرسر يومالبيَانت العلسية يف مدينة النجف األ  م.2020 /9 /17 :اخلسي   شرف للهالل 
 

ΔT in sec: 71.94 
2020: 9: 17 Thursday 

Calculation time- LT  Sunset 18:04:00 

Date of Calculation  42623.27255 تاريخ الحساب 

City   مدينة المراقباسم  Najaf 
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Latitude 33.3:'1:°32 / 32.026 خط عرض المراقب'' 

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

Temperature, Pressure  26 الضغط الجوي و درجة الحرارة للمدينة °C | 1011 millibars 

 Elevation: 61 JDE: 2459110.254االرتفاع  

  

 ال يرى حتى بالتليسكوب : NPF -3.153معامل احتمالية الرؤية   

 Lag 22m 59 secمكث الهالل بعد غروب الشمس  

 Moon Age 4h 4m 3sعمر الهالل  

  

  

 Sun Hour Angle: G|T 92.44°(6h 9m 45.2s) / 92.45°(6h 9m 47.5s)زاوية الساعة للشمس 
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 Moon Hour Angle: G|T 86.64°(5h 46m 33.3s) / 86.65°(5h 46m 35.4s)زاوية الساعة للقمر  

 Equation of Time Sun/Moon 0h 5m 46.7s / 23h 58m 24.6sمعادلة الوقت  

  

  

 Moon Right Ascension: G|Tزاوية صعود القمر   Sun Right Ascension: G|Tزاوية الصعود للشمس  

11h 42m 46.4s | 11h 42m 44.1s 12h 5m 58.3s | 12h 5m 56s 

 Sun Declination: G|Tميل الشمس عن دائرة االستواء السماوي   
 :Moon Declinationميل القمر عن دائرة االستواء السماوي  

G|T 

1°:51':44'' | 1°:51':59.2'' 4°:47':8.6'' | 4°:47':22'' 

 Moon Longitude: G|Tخط الطول البروجي للقمر   Sun Longitude: G|Tخط الطول البروجي للشمس 

175°:18':31'' | 175°:17':54'' 179°:27':49.8'' | 179°:27':15.9'' 

 Moon Latitude: G|Tخط العرض البروجي للقمر   Sun Latitude: G|Tخط العرض البروجي للشمس  
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0°:0':0.295'' | 0°:0':0.253'' 4°:59':2.7'' | 4°:59':2.7'' 

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

-1°:4':42'' | -1°:5':3'' 5°:22':51'' | 4°:16':39'' 

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

272°:52':20'' | 272°:52':51'' 272°:17':17'' | 272°:17':45'' 

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

6°:27':33.1'' | 4°:30':2.1'' 6°:29':7.6'' | 4°:32':18.1'' 

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

0°:35':3.3'' | 0°:35':6.1'' 173°:29':56.1'' 
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The Angular Separation- درجة الفصل الزاوي  Parallactic Angle-زاوية دوران قرص القمر 

6°:29':7'' 47°:55':30.9'' 

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

Diameter/Diameter arcsec 

0°:2':49'' | 0°:6':53.4'' 0°:16':35.2''/1991 

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

243°:24':2.8'' 0°:2':49'' / 2°:49':18'' 

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

0.002 0.13% 

 Horizontal Parallaxدرجة اختالف النظر االفقي   Distanceالمسافة من األرض    

359699 Km 1°:0':53.5'' 
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 % Illuminationنسبة االضائة للهالل   Magnitudeكمية سطوع الهالل  

-4.605 0.32% 

  

 يف افق مدينة النجف االشرف على مشرفها السالم  2020\9\17البياانت تدل على امتناع الرؤية يف يوم اخلمي  
 

ي مدينة النجف 2020\ 9\ 18جمعة: تفاصيل الرؤية يوم ال
 
ف ف  الشر

 

Najaf المدينة 

 خط الطول ''46.4:'20:44° / 44.3463

 خط العرض ''33.3:'1:32° / 32.026
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 محلي  -الزمنية المنطقة  3

61 )  ارتفاع المدينة )مي 

18:04:00 )  غروب الشمس )الوقت المحلي

19:03:00 )  غروب القمر )الوقت المحلي

26 °C | 1011 millibars درجة الحرارة و الضغط عند المراقبة 

  

 timeanddate  :18:04غروب الشمس حسب موقع 

 timeanddate :19:03 غروب القمر حسب موقع

 

2020: 9: 18 Friday يوم الرصد 

 زمن الرصد 18:04:00

ي  2459111.254
 اليوم الجوليان 

71.933 ) ي
 فرق الزمن عن زمن الساعة الذرية )ثوان 

28h 4m 3s ان  عمر الهالل من االقي 
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58m 59 sec مكث الهالل 

 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    يرى بالعير  بسهولة : 8.029

ء نسبة 2.71% ي
 الجزء المض 

 قيمة سطوع الهالل   5.861-

 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  18:32:18

 
 

 .لكل مخسة دقَئّلل 2020\9\18يف يوم  1442سنة  صفرحسَِبت املركز هلالل شهر 
 

  حالة الهالل  
 Friday 18 :9 :2020 اليوم

 18:05:05 الساعة

بالعير  بصعوبةيرى  : NPF 7.729معامل احتمالية الرؤية     

 Moon Age 28h 5m 30.3sعمر القمر  
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 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 260°:11':10'' | 260°:11':23'' 

 ''Moon Altitude: G|T 12°:38':45'' | 10°:51':11ارتفاع القمر  

 
  

 Friday 18 :9 :2020 اليوم

 18:10:05 الساعة

 يرى بالعير  بسهولة : NPF 8.129معامل احتمالية الرؤية   

 Moon Age 28h 10m 30.3sعمر القمر  

 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 260°:50':35'' | 260°:50':48'' 

 ''Moon Altitude: G|T 11°:37':33'' | 9°:54':51ارتفاع القمر  

 
  

 Friday 18 :9 :2020 اليوم
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 18:15:05 الساعة

 يرى بالعير  بسهولة : NPF 8.706معامل احتمالية الرؤية   

 Moon Age 28h 15m 30.3sعمر القمر  

 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 261°:29':41'' | 261°:29':54'' 

 ''Moon Altitude: G|T 10°:36':14'' | 8°:58':16ارتفاع القمر  

 
 Friday 18 :9 :2020 اليوم

 18:20:05 الساعة

 يرى بالعير  بسهولة : NPF 8.946معامل احتمالية الرؤية   

 Moon Age 28h 20m 30.3sعمر القمر  

 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 262°:8':30'' | 262°:8':43'' 

 ''Moon Altitude: G|T 9°:34':50'' | 8°:1':48ارتفاع القمر  

 
 Friday 18 :9 :2020 اليوم
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 18:25:05 الساعة

 يرى بالعير  بسهولة : NPF 9.05معامل احتمالية الرؤية   

 Moon Age 28h 25m 30.3sعمر القمر  

 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 262°:47':2'' | 262°:47':15'' 

 ''Moon Altitude: G|T 8°:33':20'' | 7°:5':20ارتفاع القمر  

 
 Friday 18 :9 :2020 اليوم

 18:30:05 الساعة

 يرى بالعير  بسهولة : NPF 9.112معامل احتمالية الرؤية   

 Moon Age 28h 30m 30.3sعمر القمر  

 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 263°:25':20'' | 263°:25':33'' 

 ''Moon Altitude: G|T 7°:31':45'' | 6°:8':49ارتفاع القمر  

 
 Friday 18 :9 :2020 اليوم
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 18:35:05 الساعة

 يرى بالعير  بسهولة : NPF 9.166معامل احتمالية الرؤية   

 Moon Age 28h 35m 30.3sعمر القمر  

 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 264°:3':25'' | 264°:3':38'' 

 ''Moon Altitude: G|T 6°:30':5'' | 5°:12':36ارتفاع القمر  

 
 Friday 18 :9 :2020 اليوم

 18:40:05 الساعة

 يرى بالعير  بسهولة : NPF 9.216معامل احتمالية الرؤية   

 Moon Age 28h 40m 30.3sعمر القمر  

 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 264°:41':19'' | 264°:41':31'' 

 ''Moon Altitude: G|T 5°:28':21'' | 4°:16':23ارتفاع القمر  

 
 Friday 18 :9 :2020 اليوم
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 18:45:05 الساعة

 يرى بالعير  بسهولة : NPF 9.274معامل احتمالية الرؤية   

 Moon Age 28h 45m 30.3sعمر القمر  

 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 265°:19':2'' | 265°:19':15'' 

 ''Moon Altitude: G|T 4°:26':34'' | 3°:20':38ارتفاع القمر  

 
 Friday 18 :9 :2020 اليوم

 18:50:05 الساعة

 يرى بالعير  بسهولة : NPF 9.342معامل احتمالية الرؤية   

 Moon Age 28h 50m 30.3sعمر القمر  

 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 265°:56':37'' | 265°:56':49'' 

 ''Moon Altitude: G|T 3°:24':44'' | 2°:25':24ارتفاع القمر  

 
 Friday 18 :9 :2020 اليوم
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 18:55:05 الساعة

 يرى بالعير  بسهولة : NPF 9.427معامل احتمالية الرؤية   

 Moon Age 28h 55m 30.3sعمر القمر  

 :Moon Azimuthزاوية االزموث للقمر  
G|T 266°:34':5'' | 266°:34':17'' 

 ''Moon Altitude: G|T 2°:22':50'' | 1°:31':5ارتفاع القمر  

     شكل اهلالل يف هذا اليوم
 الصورة من انسا 
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ْموقع الرسر يوم هذه البيَانت اْ    2020-9-18اجلسعة لعلسية للهالل 
ΔT in sec: 71.94 2020: 9: 18 Friday 

Calculation time- LT  Sunset 18:04:00 

Date of Calculation   الحسابتاريخ  42623.28134 

City  اسم مدينة المراقب Najaf 

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

 C | 1011 millibars° 26 الحرارة للمدينة

 Elevation: 61 JDE: 2459111.254االرتفاع  

  

 يرى بالعين بسهولة : NPF 8.029معامل احتمالية الرؤية   

 Lag 58m 59 secمكث الهالل بعد غروب الشمس  

 Moon Age 28h 4m 3sعمر الهالل  
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 Sun Hour Angle: G|T 92.53°(6h 10m 6.5s) / 92.54°(6h 10m 8.8s)زاوية الساعة للشمس 

 Moon Hour Angle: G|T 73.85°(4h 55m 23.1s) / 73.86°(4h 55m 25.2s)زاوية الساعة للقمر  

 Equation of Time Sun/Moon 0h 6m 8s / 23h 56m 0.2sمعادلة الوقت  

  

  

 Moon Right Ascension: G|Tزاوية صعود القمر   Sun Right Ascension: G|Tزاوية الصعود للشمس  

11h 46m 21.7s | 11h 46m 19.4s 13h 1m 5s | 13h 1m 3s 

 Sunميل الشمس عن دائرة االستواء السماوي   

Declination: G|T 
 :Moon Declinationميل القمر عن دائرة االستواء السماوي  

G|T 

1°:28':30'' | 1°:28':45.5'' -1°:25':14.8'' | -1°:25':1'' 

 Moon Longitude: G|Tخط الطول البروجي للقمر   Sun Longitude: G|Tخط الطول البروجي للشمس 

176°:17':7'' | 176°:16':29'' 194°:36':55.1'' | 194°:36':20.9'' 

 Moon Latitude: G|Tخط العرض البروجي للقمر   Sun Latitude: G|Tخط العرض البروجي للشمس  

0°:0':0.263'' | 0°:0':0.222'' 4°:41':46.4'' | 4°:41':46.4'' 
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 Moon Altitude: G|Tارتفاع القمر   Sun Altitude:  G|Tارتفاع الشمس  

-1°:21':33'' | -1°:21':54'' 12°:51':52'' | 11°:17':16'' 

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

272°:35':29'' | 272°:36':0'' 260°:2':46'' | 260°:3':16'' 

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

14°:13':25.8'' | 11°:43':3.4'' 18°:52':46.7'' | 17°:6':8.1'' 

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

12°:32':42.5'' | 12°:32':44.1'' 161°:3':12.7'' 

  

  

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

18°:54':7'' 55°:5':1.9'' 

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

Diameter/Diameter arcsec 

0°:39':47'' | 1°:4':4.4'' 0°:16':36.8''/1994.2 

Moon Position Angle of the bright limb χ-  موقع

   طول الهالل-The Crescent Length (arcmin/Degree) ضلع الهالل

278°:44':19.2'' 0°:39':47'' / 39°:47':48'' 

 Moon Phase, Fطور القمر   Moon radius vector lengthطول متجهة نصف القمر  
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0.002 2.54% 

 Horizontal Parallaxدرجة اختالف النظر االفقي   Distanceالمسافة من األرض    

359112 Km 1°:0':59.5'' 

  

  

  

 % Illuminationنسبة االضائة للهالل   Magnitudeكمية سطوع الهالل  

-5.861 2.71% 
 

ْل حبركة الرسر ) ْاال تفَع يف  طوا اجد ْجالرسر(   م2020سنة   9لشهر األشرف ْاِضيض ملدينة النجف األ
 

 

The First Moon  The Frist Quarter Moon  

2020-9-17 2020-9-24 

14h 0m 1s 4h 54m 51s 

The Full Moon  The Last Quarter Moon  
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2020-10-2 2020-10-10 

0h 5m 16s 3h 39m 28.2s 

The Perigee-حضيض القمر The Apogee-قمة القمر 

2020-9-18 2020-10-3 

16h 43m 48.5s 20h 21m 52.1s 

 

 

  

  

  

Perihelion -حضيض االرض Aphelion-قمة االرض 

2020-1-5 2020-7-3 

12h 40m 42.1s 16h 23m 25s 

Ascending Node- العقدة الصاعدة للقمر Descending Node- العقدة النازلة 

2020-9-11 2020-9-23 

2h 5m 3.9s 15h 32m 45.8s 
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يف مدينة النجف االشََََََََّّّّّّّّرف على مشََََََََّّّّّّّّر هَ الصََََََََّّّّّّّّال    2020-9-18تدل على امكَن الرؤية يف يوم اجلسعة أعاله البيَانت 
 ْالسالم . 

 
 

 
 
ي : ثانيا

 
 : 2020\ 9\ 17ميس الخ مدينة كيتو عاصمة االكوادور ليوم تفاصيل الرؤية ف

 

Quito, Ecuador المدينة 

 خط الطول ''3:'28:78°- / 78.4676-

 خط العرض ''51.1:'10:0° / 0.1809-

 محلي -المنطقة الزمنية  5-

 ارتفاع المدينة )متر( 2932

 غروب الشمس )الوقت المحلي( 18:11:00

 غروب القمر )الوقت المحلي( 18:42:00
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15.3 °C | 1016 millibars  المراقبةدرجة الحرارة و الضغط عند 

  

  

 
 

  

2020: 9: 17 Thursday يوم الرصد 

 زمن الرصد 18:04:00

 اليوم الجولياني 2459110.254

 فرق الزمن عن زمن الساعة الذرية )ثواني( 71.933

12h 4m 3s عمر الهالل من االقتران 

30m 59 sec مكث الهالل 

 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    ال يرى حتى بالتليسكوب : 3.192-

 نسبة الجزء المضيء 0.32%

 قيمة سطوع الهالل   4.605-
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 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  18:30:59

  

12h 5m 58.3s | 12h 5m 56s   زاوية صعود القمرMoon Right Ascension: G|T 

 Moon Azimuth: G|Tزاوية االزموث للقمر   ''29:'48:274° | ''16:'48:274°

 Moon Altitude: G|Tارتفاع القمر   ''4:'30:2° | ''3:'20:3°

 

 

 

 

ْ البيَانت العلسية يف مدينة   ْموقع الرسر يوم كيتو عَصسة االكواد .م: 2020\9\17 اخلسي  للهالل   

ΔT in sec: 71.94 2020: 9: 17 Thursday 

Calculation time- LT  Sunset 18:04:00 

Date of Calculation  42623.36132 تاريخ الحساب 

City  اسم مدينة المراقب Quito, Ecuador 

Latitude 51.1:'10:°0 / 0.1809- خط عرض المراقب'' 
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Longitude 3:'28:°78- / 78.4676- خط طول المراقب'' 

Temperature, Pressure   الضغط الجوي و درجة الحرارة

 C | 1016 millibars° 15.3 للمدينة

 Elevation: 2932 JDE: 2459110.254االرتفاع  

  

 ال يرى حتى بالتليسكوب : NPF -3.192معامل احتمالية الرؤية   

 Lag 30m 59 secمكث الهالل بعد غروب الشمس  

 Moon Age 12h 4m 3sعمر الهالل  

  

  

 Sun Hour Angle: G|T 92.44°(6h 9m 45.2s) / 92.45°(6h 9m 47.5s)زاوية الساعة للشمس 

 Moon Hour Angle: G|T 86.64°(5h 46m 33.3s) / 86.65°(5h 46m 35.4s)زاوية الساعة للقمر  

 Equation of Time Sun/Moon 0h 5m 46.7s / 23h 58m 24.6sمعادلة الوقت  

  

  

 Moon Right Ascension: G|Tزاوية صعود القمر   Sun Right Ascension: G|Tزاوية الصعود للشمس  

11h 42m 46.4s | 11h 42m 44.1s 12h 5m 58.3s | 12h 5m 56s 

 Sunميل الشمس عن دائرة االستواء السماوي   

Declination: G|T 
 Moonميل القمر عن دائرة االستواء السماوي  

Declination: G|T 

1°:51':44'' | 1°:51':59.2'' 4°:47':8.6'' | 4°:47':22'' 

 Moon Longitude: G|Tخط الطول البروجي للقمر   Sun Longitude: G|Tخط الطول البروجي للشمس 
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175°:18':31'' | 175°:17':54'' 179°:27':49.8'' | 179°:27':15.9'' 

 Moon Latitude: G|Tخط العرض البروجي للقمر   Sun Latitude: G|Tخط العرض البروجي للشمس  

0°:0':0.295'' | 0°:0':0.253'' 4°:59':2.7'' | 4°:59':2.7'' 

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

-2°:26':35'' | -2°:27':9'' 3°:20':3'' | 2°:30':4'' 

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

271°:51':22'' | 271°:51':37'' 274°:48':16'' | 274°:48':29'' 

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

5°:46':38.5'' | 4°:12':0.5'' 6°:29':1.8'' | 5°:7':47.2'' 

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

2°:56':53.3'' | 2°:56':51.8'' 173°:29':56.1'' 

  

  

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

6°:29':7'' 120°:10':36.4'' 

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

Diameter/Diameter arcsec 

0°:3':36'' | 0°:6':41.3'' 0°:16':35.2''/1991 

Moon Position Angle of the bright limb χ-  موقع

   طول الهالل-The Crescent Length (arcmin/Degree) ضلع الهالل

243°:24':2.8'' 0°:3':36'' / 3°:36':17'' 
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 Moon Phase, Fطور القمر   Moon radius vector lengthطول متجهة نصف القمر  

0.002 0.13% 

 Horizontal Parallaxدرجة اختالف النظر االفقي   Distanceالمسافة من األرض    

359699 Km 1°:0':53.5'' 

  

  

  

 % Illuminationنسبة االضائة للهالل   Magnitudeكمية سطوع الهالل  

-4.605 0.32% 

  

  

The First Moon  The Frist Quarter Moon  

2020-9-17 2020-9-23 

6h 0m 1s 20h 54m 51s 

The Full Moon  The Last Quarter Moon  

2020-10-1 2020-10-9 

16h 5m 16s 19h 39m 28.2s 

The Perigee-حضيض القمر The Apogee-قمة القمر 

2020-9-18 2020-10-3 

8h 43m 48.5s 12h 21m 52.1s 
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Perihelion -حضيض االرض Aphelion-قمة االرض 

2020-1-5 2020-7-3 

4h 40m 42.1s 8h 23m 25s 

Ascending Node- العقدة الصاعدة للقمر Descending Node- العقدة النازلة 

2020-9-10 2020-9-23 

18h 5m 3.9s 7h 32m 45.8s 

 
ْ  -يف مدينة كيتو  2020-9-17يوم اخلسي  الريم أعاله ال تسَعد على الرؤية البصرية   . االكواد
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ي 
 
  2020\ 9\ 18: الجمعة  ليوم اإلكوادور مدينة كيتو عاصمة تفاصيل الرؤية ف

Quito, Ecuador المدينة 

 خط الطول ''3:'28:78°- / 78.4676-

 خط العرض ''51.1:'10:0° / 0.1809-

 محلي -المنطقة الزمنية  5-

 ارتفاع المدينة )متر( 2932

 غروب الشمس )الوقت المحلي( 18:11:00

 غروب القمر )الوقت المحلي( 19:34:59

14.3 °C | 1015 millibars درجة الحرارة و الضغط عند المراقبة 

  

  

2020: 9: 18 Friday يوم الرصد 

 زمن الرصد 18:04:00

 اليوم الجولياني 2459111.254
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 فرق الزمن عن زمن الساعة الذرية )ثواني( 71.933

36h 4m 3s عمر الهالل من االقتران 

83m 59 sec مكث الهالل 

 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    يرى بالعين بسهولة : 13.047

 نسبة الجزء المضيء 2.71%

 قيمة سطوع الهالل   5.861-

 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  18:57:07

 

ْ البيَانت العلسية يف مدينة   ْموقع الرسر يوم كيتو عَصسة االكواد  2020\9\18 :اجلسعة للهالل 
 

ΔT in sec: 71.94 2020: 9: 18 Friday 

Calculation time- LT  Sunset 18:04:00 

Date of Calculation  42623.68782 تاريخ الحساب 

City   مدينة المراقباسم  Quito, Ecuador 
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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

 C | 1015 millibars° 14.3 الحرارة للمدينة

 Elevation: 2932 JDE: 2459111.254االرتفاع  

  

 يرى بالعين بسهولة : NPF 13.047معامل احتمالية الرؤية   

 Lag 83m 59 secمكث الهالل بعد غروب الشمس  

 Moon Age 36h 4m 3sعمر الهالل  

  

  

 Sun Hour Angle: G|T 92.53°(6h 10m 6.5s) / 92.54°(6h 10m 8.8s)زاوية الساعة للشمس 

 Moon Hour Angle: G|T 73.85°(4h 55m 23.1s) / 73.86°(4h 55m 25.2s)زاوية الساعة للقمر  

 Equation of Time Sun/Moon 0h 6m 8s / 23h 56m 0.2sمعادلة الوقت  
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 :Sun Right Ascensionزاوية الصعود للشمس  
G|T   زاوية صعود القمرMoon Right Ascension: G|T 

11h 46m 21.7s | 11h 46m 19.4s 13h 1m 5s | 13h 1m 3s 

 Sunميل الشمس عن دائرة االستواء السماوي   

Declination: G|T   ميل القمر عن دائرة االستواء السماويMoon Declination: G|T 

1°:28':30'' | 1°:28':45.5'' -1°:25':14.8'' | -1°:25':1'' 

 Moon Longitude: G|Tخط الطول البروجي للقمر   Sun Longitude: G|Tخط الطول البروجي للشمس 

176°:17':7'' | 176°:16':29'' 194°:36':55.1'' | 194°:36':20.9'' 

 Moon Latitude: G|Tخط العرض البروجي للقمر   Sun Latitude: G|Tخط العرض البروجي للشمس  

0°:0':0.263'' | 0°:0':0.222'' 4°:41':46.4'' | 4°:41':46.4'' 

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

-2°:31':52'' | -2°:32':26'' 16°:9':10'' | 15°:1':47'' 

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

271°:28':7'' | 271°:28':21'' 268°:34':23'' | 268°:34':37'' 

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

18°:41':2.7'' | 16°:52':1'' 18°:53':57.1'' | 17°:6':23.6'' 
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 Relative Azimuth:  DAZزاوية االزموث النسبي  
G|T   زاوية الطور للهاللPhase Angle 

2°:53':43.5'' | 2°:53':44.1'' 161°:3':12.7'' 

  

  

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

18°:54':7'' 285°:58':35.4'' 

 Moon Semi-Diameter/Diameter arcsecقطر و نصف قطر الهالل   Crescent Width: G|Tعرض الهالل  

0°:39':48'' | 1°:6':48.9'' 0°:16':36.8''/1994.2 

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

278°:44':19.2'' 0°:39':48'' / 39°:48':59'' 

 Moon radius vectorطول متجهة نصف القمر  

length   طور القمرMoon Phase, F 

0.002 2.54% 

 Horizontal Parallaxدرجة اختالف النظر االفقي   Distanceالمسافة من األرض    

359112 Km 1°:0':59.5'' 
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 % Illuminationنسبة االضائة للهالل   Magnitudeكمية سطوع الهالل  

-5.861 2.71% 

  

  9-18يف مدينة كيتو يوم اجلسعة  بسهولة الريم أعاله تدل على الرؤية
 

ْل حبركة الرسر ) ْاال تفَع يف األَ أَ جد ْاِضيض ملدينة كيتو لعَصسة األَ طوا  الرسر(  ْ  لشهر ْج   2020سنة  9كواد
The First Moon  The Frist Quarter Moon  

2020-9-17 2020-9-23 

6h 0m 1s 20h 54m 51s 

The Full Moon  The Last Quarter Moon  

2020-10-1 2020-10-9 

16h 5m 16s 19h 39m 28.2s 

The Perigee-حضيض القمر The Apogee-قمة القمر 

2020-9-18 2020-10-3 

8h 43m 48.5s 12h 21m 52.1s 
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Perihelion -حضيض االرض Aphelion-قمة االرض 

2020-1-5 2020-7-3 

4h 40m 42.1s 8h 23m 25s 

Ascending Node- العقدة الصاعدة للقمر Descending Node- العقدة النازلة 

2020-9-10 2020-9-23 

18h 5m 3.9s 7h 32m 45.8s 

 Sun Eclipse-كسوف الشمس 2020-9-17

6h 1m 25.8s كسوف الشمس حلقي غير كلي 

 Lunar Eclipse-خسوف القمر 2020-10-1

16h 14m 9.5s  منطقة شبه الظلال يوجد خسوف في 
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ي مدينة 

 
: تفاصيل الرؤية ف

 
ي كاليفورنيا ليومثالثا

 
 2020\ 9\ 17:  بندير كنيون ف

Bendire Canyon, California, USA المدينة 

 خط الطول ''18.2:'23:117°- / 117.3884-

 خط العرض ''5.8:'5:36° / 36.085

 محلي -المنطقة الزمنية  8-

 )متر(ارتفاع المدينة  847

 غروب الشمس )الوقت المحلي( 18:52:00

 غروب القمر )الوقت المحلي( 19:30:59

16 °C | 1015 millibars درجة الحرارة و الضغط عند المراقبة 

  

  

2020: 9: 17 Thursday يوم الرصد 

 زمن الرصد 18:51:00
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 اليوم الجولياني 2459110.286

 الذرية )ثواني(فرق الزمن عن زمن الساعة  71.933

15h 51m 3s عمر الهالل من االقتران 

38m 59 sec مكث الهالل 

 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    ال يرى حتى بالتليسكوب : 1.392-

 نسبة الجزء المضيء 0.35%

 قيمة سطوع الهالل   4.638-

 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  18:13:12

 

   قبل غياب القمر بخمس دقائق حالة الهالل  
2020: 9: 17 Thursday اليوم 

 الساعة 19:35:00

 NPFمعامل احتمالية الرؤية    ال يرى حتى بالتليسكوب : 1.442-

16h 35m 3s   عمر القمرMoon Age 

 Moon Azimuth: G|Tزاوية االزموث للقمر   ''23:'46:284° | ''52:'45:284°

 Moon Altitude: G|Tارتفاع القمر   ''30:'5:13°- | ''45:'12:12°-
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12h 9m 27.8s | 12h 9m 25s 

 :Moon Right Ascensionزاوية صعود القمر  
G|T 

 

 
ْموقع الرسر يوم بندير كنيون يف كَليفو ايَالبيَانت العلسية يف مدينة   .2020\9\17 :للهالل 

ΔT in sec: 71.94 2020: 9: 17 Thursday 

Calculation time- LT  Sunset 19:35:00 

Date of Calculation  42623.71623 تاريخ الحساب 

City  اسم مدينة المراقب Bendire Canyon, California, USA 

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

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

Temperature, Pressure   الضغط الجوي و

 C | 1015 millibars° 16 درجة الحرارة للمدينة

 Elevation: 847 JDE: 2459110.317االرتفاع  
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 ال يرى حتى بالتليسكوب : NPF -1.442معامل احتمالية الرؤية   

 Lag 38m 59 secمكث الهالل بعد غروب الشمس  

 Moon Age 16h 35m 3sعمر الهالل  

  

  

 Sun Hour Angle: G|T 115.2°(7h 40m 46.6s) / 115.21°(7h 40m 48.9s)زاوية الساعة للشمس 

 :Moon Hour Angleزاوية الساعة للقمر  
G|T 108.58°(7h 14m 18.7s) / 108.59°(7h 14m 20.8s) 

 Equation of Timeمعادلة الوقت  
Sun/Moon 0h 5m 48s / 23h 58m 15s 

  

  

 Sun Rightزاوية الصعود للشمس  
Ascension: G|T   زاوية صعود القمرMoon Right Ascension: G|T 

11h 43m 0s | 11h 42m 57.7s 12h 9m 27.8s | 12h 9m 25s 

 Sunميل الشمس عن دائرة االستواء السماوي   

Declination: G|T   ميل القمر عن دائرة االستواء السماويMoon Declination: G|T 
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1°:50':16'' | 1°:50':31.2'' 4°:23':55.9'' | 4°:24':9'' 

 :Sun Longitudeخط الطول البروجي للشمس 
G|T   خط الطول البروجي للقمرMoon Longitude: G|T 

175°:22':13'' | 175°:21':36'' 180°:25':11.1'' | 180°:24':37.1'' 

 :Sun Latitudeخط العرض البروجي للشمس  
G|T   خط العرض البروجي للقمرMoon Latitude: G|T 

0°:0':0.294'' | 0°:0':0.252'' 4°:58':34.1'' | 4°:58':34.1'' 

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

-18°:57':45'' | -18°:58':2'' -12°:12':45'' | -13°:5':30'' 

  :G. Sun Azimuthاالزموث للشمس  زاوية 

G|T   زاوية االزموث للقمرMoon Azimuth: G|T 

287°:0':1'' | 287°:0':37'' 284°:45':52'' | 284°:46':23'' 

 Relative Altitude: ARCVاالرتفاع النسبي  
G|T   زاوية لالستطالة للهاللElongation: ARCL G|T 

6°:44':59.6'' | 5°:37':19.3'' 7°:6':32.2'' | 6°:2':58.1'' 

  :Relative Azimuthزاوية االزموث النسبي  

DAZ G|T   زاوية الطور للهاللPhase Angle 

2°:14':9.2'' | 2°:14':13.7'' 172°:53':53.9'' 
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The Angular Separation-  درجة الفصل

 زاوية دوران قرص القمر-Parallactic Angle  الزاوي

7°:5':4'' 347°:11':25.1'' 

 Moon Semi-Diameter/Diameter arcsecقطر و نصف قطر الهالل   Crescent Width: G|Tعرض الهالل  

0°:5':0'' | 0°:6':14.2'' 0°:16':35.4''/1991.5 

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

249°:0':50'' 0°:5':0'' / 5°:0':42'' 

 Moon radiusطول متجهة نصف القمر  
vector length   طور القمرMoon Phase, F 

0.002 0.19% 

 Horizontal Parallaxدرجة اختالف النظر االفقي   Distanceالمسافة من األرض    

359608 Km 1°:0':54.4'' 

  

  

  

 % Illuminationنسبة االضائة للهالل   Magnitudeكمية سطوع الهالل  

-4.670 0.38% 
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 . 2020\9\17الرؤية ممتنعة يف مدينة بندير كينون يف غرَْ يوم 

 

ي مدينة 
 
ي كاليفورنيا ليومتفاصيل الرؤية ف

 
 : 2020\ 9\ 18: الجمعة  بندير كنيون ف

Bendire Canyon, California, USA المدينة 

 خط الطول ''18.2:'23:117°- / 117.3884-

 خط العرض ''5.8:'5:36° / 36.085

 محلي -المنطقة الزمنية  8-

 ارتفاع المدينة )متر( 847

 غروب الشمس )الوقت المحلي( 18:51:00

 غروب القمر )الوقت المحلي( 20:04:59

16.5 °C | 1012 millibars درجة الحرارة و الضغط عند المراقبة 
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2020: 9: 18 Friday يوم الرصد 

 زمن الرصد 18:04:00

 اليوم الجولياني 2459111.254

 فرق الزمن عن زمن الساعة الذرية )ثواني( 71.933

39h 4m 3s عمر الهالل من االقتران 

73m 59 sec مكث الهالل 

 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    يرى بالعين بصعوبة : 7.687

 نسبة الجزء المضيء 2.71%

 قيمة سطوع الهالل   5.861-

 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  18:29:15
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 حالة الهالل لوقت معين   
2020: 9: 18 Friday اليوم 

 الساعة 18:51:00

 NPFمعامل احتمالية الرؤية    يرى بالعين بسهولة : 9.309

39h 51m 3s   عمر القمرMoon Age 

 Moon Azimuth: G|Tزاوية االزموث للقمر   ''7:'51:265° | ''37:'50:265°

 Moon Altitude: G|Tارتفاع القمر   ''40:'6:2° | ''4:'56:2°

13h 2m 52.9s | 13h 2m 50s 

 :Moon Right Ascensionزاوية صعود القمر  
G|T 

 
 

ْموقع الرسر يوم  بندير كنيون يف كَليفو ايَالبيَانت العلسية يف مدينة   .18/9/2020اجلسعة للهالل 
ΔT in sec: 71.94 2020: 9: 18 Friday 

Calculation time- LT  Sunset 18:04:00 

Date of Calculation  42623.70127 تاريخ الحساب 

City  اسم مدينة المراقب Bendire Canyon, California, USA 
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Latitude 5.8:'5:°36 / 36.085 خط عرض المراقب'' 

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

Temperature, Pressure   الضغط الجوي و

 C | 1012 millibars° 16.5 درجة الحرارة للمدينة

 Elevation: 847 JDE: 2459111.254االرتفاع  

  

 يرى بالعين بصعوبة : NPF 7.687معامل احتمالية الرؤية   

 Lag 73m 59 secمكث الهالل بعد غروب الشمس  

 Moon Age 39h 4m 3sعمر الهالل  

  

  

 Sun Hour Angle: G|T 92.53°(6h 10m 6.5s) / 92.54°(6h 10m 8.8s)زاوية الساعة للشمس 

 Moon Hour Angle: G|T 73.85°(4h 55m 23.1s) / 73.86°(4h 55m 25.2s)زاوية الساعة للقمر  

 Equation of Time Sun/Moon 0h 6m 8s / 23h 56m 0.2sمعادلة الوقت  
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 :Sun Right Ascensionزاوية الصعود للشمس  
G|T   زاوية صعود القمرMoon Right Ascension: G|T 

11h 46m 21.7s | 11h 46m 19.4s 13h 1m 5s | 13h 1m 3s 

 Sunميل الشمس عن دائرة االستواء السماوي   

Declination: G|T   ميل القمر عن دائرة االستواء السماويMoon Declination: G|T 

1°:28':30'' | 1°:28':45.5'' -1°:25':14.8'' | -1°:25':1'' 

 :Sun Longitudeخط الطول البروجي للشمس 
G|T   خط الطول البروجي للقمرMoon Longitude: G|T 

176°:17':7'' | 176°:16':29'' 194°:36':55.1'' | 194°:36':20.9'' 

 :Sun Latitudeخط العرض البروجي للشمس  
G|T   خط العرض البروجي للقمرMoon Latitude: G|T 

0°:0':0.263'' | 0°:0':0.222'' 4°:41':46.4'' | 4°:41':46.4'' 

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

-1°:10':20'' | -1°:10':39'' 12°:7':54'' | 10°:57':22'' 

  :G. Sun Azimuthزاوية االزموث للشمس  

G|T   زاوية االزموث للقمرMoon Azimuth: G|T 

272°:40':52'' | 272°:41':24'' 259°:9':39'' | 259°:10':10'' 
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 Relative Altitude: ARCVاالرتفاع النسبي  
G|T   زاوية لالستطالة للهاللElongation: ARCL G|T 

13°:18':15.3'' | 11°:15':20.8'' 18°:52':51.1'' | 17°:31':30.7'' 

  :Relative Azimuthزاوية االزموث النسبي  

DAZ G|T   زاوية الطور للهاللPhase Angle 

13°:31':12.4'' | 13°:31':14.2'' 161°:3':12.7'' 

  

  

The Angular Separation-  درجة الفصل

 زاوية دوران قرص القمر-Parallactic Angle  الزاوي

18°:54':7'' 317°:27':45.5'' 

 Moon Semi-Diameter/Diameter arcsecقطر و نصف قطر الهالل   Crescent Width: G|Tعرض الهالل  

0°:41':46'' | 1°:3':29.7'' 0°:16':36.8''/1994.2 

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

278°:44':19.2'' 0°:41':46'' / 41°:46':26'' 

 Moon radius vectorطول متجهة نصف القمر  

length   طور القمرMoon Phase, F 

0.002 2.54% 

 Horizontal Parallaxدرجة اختالف النظر االفقي   Distanceالمسافة من األرض    
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359112 Km 1°:0':59.5'' 

  

  

  

 % Illuminationنسبة االضائة للهالل   Magnitudeكمية سطوع الهالل  

-5.861 2.71% 

 
   18:26:47ْتبدأ الرؤية السهلة يف السَعة السهلة البيَانت أعاله تدل على الرؤية 

 
 

ْل حبركة الرسر ) ْاال تفَع يف األأَ جد ْاِضيض ملدينة بندير كنيون يف كَليفو ايَ طوا  الرسر(  سنة  9 لشهر USAْج 
 م.2020

The First Moon The Frist Quarter Moon 

2020-9-17 2020-9-23 



 
59 
 

3h 0m 1s 17h 54m 51s 

The Full Moon The Last Quarter Moon 

2020-10-1 2020-10-9 

13h 5m 16s 16h 39m 28.2s 

The Perigee-حضيض القمر The Apogee-قمة القمر 

2020-9-18 2020-10-3 

5h 43m 48.5s 9h 21m 52.1s 

  

  

  

Perihelion -حضيض االرض Aphelion-قمة االرض 

2020-1-5 2020-7-3 

1h 40m 42.1s 5h 23m 25s 
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Ascending Node- للقمر العقدة الصاعدة  Descending Node- العقدة النازلة 

2020-9-10 2020-9-23 

15h 5m 3.9s 4h 32m 45.8s 
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 :
 
و ليوم بيانات مدينةرابعا ي بير

 
 . 2020\ 9\ 17:  ليما ف

 
 

Lima, Peru 
 المدينة

 خط الطول ''34:'2:77°- / 77.0428-

 خط العرض ''47:'2:12°- / 12.0464-

 محلي -المنطقة الزمنية  5-

 ارتفاع المدينة )متر( 154

 غروب الشمس )الوقت المحلي( 18:04:00

 غروب القمر )الوقت المحلي( 18:33:00

16 °C | 1018 millibars درجة الحرارة و الضغط عند المراقبة 

  

  

2020: 9: 17 Thursday يوم الرصد 
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 زمن الرصد 18:04:00

 اليوم الجولياني 2459110.254

 الزمن عن زمن الساعة الذرية )ثواني(فرق  71.933

12h 4m 3s عمر الهالل من االقتران 

28m 59 sec مكث الهالل 

 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    ال يرى حتى بالتليسكوب : 3.508-

 نسبة الجزء المضيء 0.32%

 قيمة سطوع الهالل   4.605-

 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  18:17:01

  

  

  

12h 5m 58.3s | 12h 5m 56s   زاوية صعود القمرMoon Right Ascension: G|T 
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 Moon Azimuth: G|Tزاوية االزموث للقمر   ''15:'23:275° | ''8:'23:275°

 Moon Altitude: G|Tارتفاع القمر   ''0:'31:1° | ''36:'16:2°

 
ْموقع الرسر يوم ليسَ يف بريْالبيَانت العلسية يف مدينة   .2020\9\17 :للهالل 

ΔT in sec: 71.94 2020: 9: 17 Thursday 

Calculation time- LT  Sunset 18:04:00 

Date of Calculation  42623.74318 تاريخ الحساب 

City  اسم مدينة المراقب Lima, Peru 

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

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

Temperature, Pressure   الضغط الجوي و درجة

 C | 1018 millibars° 16 الحرارة للمدينة

 Elevation: 154 JDE: 2459110.254االرتفاع  
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 ال يرى حتى بالتليسكوب : NPF -3.508معامل احتمالية الرؤية   

 Lag 28m 59 secمكث الهالل بعد غروب الشمس  

 Moon Age 12h 4m 3sعمر الهالل  

  

  

 Sun Hour Angle: G|T 92.44°(6h 9m 45.2s) / 92.45°(6h 9m 47.5s)زاوية الساعة للشمس 

 Moon Hour Angle: G|T 86.64°(5h 46m 33.3s) / 86.65°(5h 46m 35.4s)زاوية الساعة للقمر  

 Equation of Time Sun/Moon 0h 5m 46.7s / 23h 58m 24.6sمعادلة الوقت  

  

  

 Moon Right Ascension: G|Tزاوية صعود القمر   Sun Right Ascension: G|Tزاوية الصعود للشمس  

11h 42m 46.4s | 11h 42m 44.1s 12h 5m 58.3s | 12h 5m 56s 

 Sunميل الشمس عن دائرة االستواء السماوي   

Declination: G|T 
 Moonميل القمر عن دائرة االستواء السماوي  

Declination: G|T 

1°:51':44'' | 1°:51':59.2'' 4°:47':8.6'' | 4°:47':22'' 

 Moon Longitude: G|Tخط الطول البروجي للقمر   Sun Longitude: G|Tخط الطول البروجي للشمس 
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175°:18':31'' | 175°:17':54'' 179°:27':49.8'' | 179°:27':15.9'' 

 Moon Latitude: G|Tخط العرض البروجي للقمر   Sun Latitude: G|Tخط العرض البروجي للشمس  

0°:0':0.295'' | 0°:0':0.253'' 4°:59':2.7'' | 4°:59':2.7'' 

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

-2°:46':21'' | -2°:46':58'' 2°:16':36'' | 1°:31':0'' 

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

271°:18':50'' | 271°:18':58'' 275°:23':8'' | 275°:23':15'' 

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

5°:2':57.4'' | 3°:43':27'' 6°:28':58.9'' | 5°:30':56.1'' 

 Relative Azimuth:  DAZزاوية االزموث النسبي  
G|T   زاوية الطور للهاللPhase Angle 

4°:4':17.6'' | 4°:4':16.8'' 173°:29':56.1'' 

  

  

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

6°:29':7'' 149°:45':40.9'' 

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

Diameter/Diameter arcsec 

0°:4':10'' | 0°:6':35.1'' 0°:16':35.2''/1991 
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Moon Position Angle of the bright limb χ- 
 موقع ضلع الهالل

The Crescent Length (arcmin/Degree)- طول

   الهالل

243°:24':2.8'' 0°:4':10'' / 4°:10':1'' 

 Moon radius vectorطول متجهة نصف القمر  

length   طور القمرMoon Phase, F 

0.002 0.13% 

 Horizontal Parallaxدرجة اختالف النظر االفقي   Distanceالمسافة من األرض    

359699 Km 1°:0':53.5'' 

  

  

  

 % Illuminationنسبة االضائة للهالل   Magnitudeكمية سطوع الهالل  

-4.605 0.32% 

 
  2020-9-17البيَانت أعاله تدل على عدم إمكَاية الرؤية يف مدينة ليسَ يوم اخلسي   

 

   دقائق 5قبل غياب القمر ب حالة الهالل  
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2020: 9: 17 Thursday اليوم 

 الساعة 18:28:00

 NPFمعامل احتمالية الرؤية    ال يرى حتى بالتليسكوب : 2.442-

12h 28m 3s   عمر القمرMoon Age 

 Moon Azimuth: G|Tزاوية االزموث للقمر   ''0:'5:274° | ''54:'4:274°

 Moon Altitude: G|Tارتفاع القمر   ''50:'2:4°- | ''28:'20:3°-

12h 6m 53.6s | 12h 6m 51s 

 :Moon Right Ascensionزاوية صعود القمر  
G|T 

 

و ليوم ي بير
 
 . 2020\ 9\ 18: الجمعة  بيانات مدينة  ليما ف

Lima, Peru المدينة 

 خط الطول ''34:'2:77°- / 77.0428-

 خط العرض ''47:'2:12°- / 12.0464-

 محلي -المنطقة الزمنية  5-

 ارتفاع المدينة )متر( 154
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 غروب الشمس )الوقت المحلي( 18:04:00

 غروب القمر )الوقت المحلي( 19:32:00

15.9 °C | 1016 millibars درجة الحرارة و الضغط عند المراقبة 

  

  

2020: 9: 18 Friday يوم الرصد 

 زمن الرصد 18:28:00

 اليوم الجولياني 2459111.27

 فرق الزمن عن زمن الساعة الذرية )ثواني( 71.933

36h 28m 3s عمر الهالل من االقتران 

87m 59 sec مكث الهالل 

 و حكمه  NPFمعامل احتمالية الرؤية    يرى بالعين بسهولة : 14.382

 نسبة الجزء المضيء 2.77%

 قيمة سطوع الهالل   5.883-

 افضل وقت يبدأ به لرصد الهالل  18:46:28
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13h 2m 0.1s | 13h 1m 58s   زاوية صعود القمرMoon Right Ascension: G|T 

 Moon Azimuth: G|Tزاوية االزموث للقمر   ''23:'40:270° | ''16:'40:270°

 Moon Altitude: G|Tارتفاع القمر   ''36:'22:9° | ''19:'27:10°

 
ْموقع الرسر يوم ليسَ يف بريْالبيَانت العلسية يف مدينة   .2020\ 9\ 18: للهالل 

 
ΔT in sec: 71.94 2020: 9: 18 Friday 

Calculation time- LT  Sunset 18:28:00 

Date of Calculation  42623.75171 تاريخ الحساب 

City  اسم مدينة المراقب Lima, Peru 

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

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



 
70 
 

Temperature, Pressure   الضغط الجوي و درجة

 C | 1016 millibars° 15.9 الحرارة للمدينة

 Elevation: 154 JDE: 2459111.271االرتفاع  

  

 يرى بالعين بسهولة : NPF 14.382معامل احتمالية الرؤية   

 Lag 87m 59 secمكث الهالل بعد غروب الشمس  

 Moon Age 36h 28m 3sعمر الهالل  

  

 Sun Hour Angle: G|Tزاوية الساعة للشمس 
98.53°(6h 34m 6.9s) / 98.54°(6h 34m 

9.2s) 

 Moon Hour Angle: G|Tزاوية الساعة للقمر  
79.64°(5h 18m 32s) / 79.65°(5h 18m 

34.1s) 

 Equation of Time Sun/Moon 0h 6m 8.3s / 23h 55m 57.9sمعادلة الوقت  

  

 Sun Right Ascension: G|Tزاوية الصعود للشمس  
 Moon Rightزاوية صعود القمر  

Ascension: G|T 

11h 46m 25.2s | 11h 46m 22.9s 13h 2m 0.1s | 13h 1m 58s 



 
71 
 

 Sunميل الشمس عن دائرة االستواء السماوي   

Declination: G|T 
 Moonميل القمر عن دائرة االستواء السماوي  

Declination: G|T 

1°:28':7'' | 1°:28':22.3'' -1°:31':28.5'' | -1°:31':15'' 

 Sun Longitude: G|Tخط الطول البروجي للشمس 
 :Moon Longitudeخط الطول البروجي للقمر  
G|T 

176°:18':5'' | 176°:17':28'' 194°:52':4.1'' | 194°:51':29.9'' 

 Sun Latitude: G|Tخط العرض البروجي للشمس  
 :Moon Latitudeخط العرض البروجي للقمر  
G|T 

0°:0':0.262'' | 0°:0':0.221'' 4°:41':18.7'' | 4°:41':18.7'' 

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

-8°:38':48'' | -8°:39':25'' 10°:27':19'' | 9°:22':36'' 

 Moon Azimuth: G|Tزاوية االزموث للقمر   G. Sun Azimuth:  G|Tللشمس   زاوية االزموث

269°:39':34'' | 269°:39':41'' 270°:40':16'' | 270°:40':23'' 

 Relative Altitude: ARCV G|Tاالرتفاع النسبي  
 Elongation: ARCLزاوية لالستطالة للهالل  

G|T 

19°:6':8.2'' | 17°:59':55.1'' 19°:7':41'' | 18°:1':34'' 

 Relative Azimuth:  DAZزاوية االزموث النسبي  
G|T   زاوية الطور للهاللPhase Angle 

1°:0':42.3'' | 1°:0':41.6'' 160°:49':34.3'' 
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The Angular Separation- درجة الفصل الزاوي  Parallactic Angle-زاوية دوران قرص القمر 

19°:7':43'' 164°:53':8.8'' 

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

Diameter/Diameter arcsec 

0°:44':10'' | 1°:3':46.3'' 0°:16':36.8''/1994.2 

Moon Position Angle of the bright limb χ- 
 موقع ضلع الهالل

The Crescent Length (arcmin/Degree)-
الهاللطول     

278°:54':56.8'' 0°:44':10'' / 44°:10':33'' 

 Moon radius vectorطول متجهة نصف القمر  

length   طور القمرMoon Phase, F 

0.002 2.61% 

 Distanceالمسافة من األرض    
 Horizontalدرجة اختالف النظر االفقي  

Parallax 

359117 Km 1°:0':59.4'' 

  

  

 % Illuminationنسبة االضائة للهالل   Magnitudeكمية سطوع الهالل  

-5.883 2.77% 
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  2020\9\18 اجلسعة  يف يوميف مدينة ليسَ عَصسة بريْ البيَانت أعاله تدل على إمكَاية الرؤية 
 

ْل حبركة الرسر ) ْاال تفَع يف األَ أَ جد ضيض ملدينة ليسَ يف البرْي طوا  الرسر(  ِْا  م.2020سنة  9. لشهر Lima, Peruْج 
  

The First Moon The Frist Quarter Moon 

2020-9-17 2020-9-23 

6h 0m 1s 20h 54m 51s 

The Full Moon The Last Quarter Moon 

2020-10-1 2020-10-9 

16h 5m 16s 19h 39m 28.2s 

The Perigee-حضيض القمر The Apogee-قمة القمر 

2020-9-18 2020-10-3 

8h 43m 48.5s 12h 21m 52.1s 
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Perihelion -حضيض االرض Aphelion-قمة االرض 

2020-1-5 2020-7-3 

4h 40m 42.1s 8h 23m 25s 

Ascending Node- العقدة الصاعدة للقمر Descending Node- العقدة النازلة 

2020-9-10 2020-9-23 

18h 5m 3.9s 7h 32m 45.8s 
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 ة: الخالص

 ،مريكيتنيغرب األَ ال يرى يف ، وكذلك األشرف النجفافق ال يرى اهلالل ابلعني اجملردة يف  (2020\9\17اخلمي  )يف يوم 
القائلني ال عند عند القائلني ابلرؤية احمللية )اش              رتاط وحدة األفق بني الش              اهد واملكلف( و  _ يف هذا اليوم_ ثبت رؤية اهلالل تفال 

 .فق واحد(أابلرؤية العاملية )األرض 
ول أَ هو  ( 2020\9\19) :الس         بت  , فيكون يوميف العراق وال رب ممكن الرؤية  ( 2020\9\18): اجلمعة  ويكون يوم

  .له الصالة والسالمآعلى مهاجرها وعلى  ه 1442لسنة  صفرشهر 
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 صفر المظفرشهر ومناسبات أحداث 

 

 :صفر 1

 .هـ(، وقيل في اليوم التاسع من هذا الشهر37سنة ) واقعة صفين •

 .هـ(61دخول سبايا آل البيت )عليهم السالم( إلى بالد الشام حيث مدينة دمشق  سنة ) •

 :صفر 2

لماء، هـ(، كما ونُبش قبره بعد صلبه ومن ثم دفنه، وحرقه وذريه في ا121شهادة أبي الحسين زيد بن علي بن الحسين )عليه السالم(، سنة ) •

 .في الكناسة، بأمر هشام بن عبد الملك بن مروان )لعنه هللا(، وقيل في اليوم األول من هذا الشهر

 .وصول أمير المؤمنين )عليه السالم( إلى المدينة مهاجراً من مكة •

 .دخول سبايا آل البيت )عليهم السالم( على مجلس يزيد بن أبيه لعنه هللا •

 .هـ(187تل جعفر البرمكي على يد هارون الرشيد العباسي، وذلك في عام )انتهاء سلطة البرامكة بمق •

 :صفر 3

 .هـ( على رواية57والدة اإلمام أبي جعفر محمد الباقر )عليه السالم( سنة ) •

 .هـ( بأمر يزيد بن معاوية لعنه هللا64إحراق ستار الكعبة ورمي حيطانها بالنيران من قبل مسلم بن عقبة )المسرف( سنة ) •
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 :صفر 4

 .إخراج زيد بن علي )عليه السالم( من قبره وصلبه، لمدة أربع سنين عرياناً، حتى نسج العنكبوت عليه وستر عورته •

 :صفر 5

 .هـ( في خربة الشام61شهادة رقية بنت اإلمام الحسين )عليهما السالم( سنة ) •

هـ(، حيث كان والياً على المدائن من 36أمير المؤمنين )عليه السالم( سنة )وفاة الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان العبسي وهو من أصحاب  •

 .يه السالم(قِبَل عمر بن الخطاب، وأقر واليته أمير المؤمنين )عليه السالم(، هذا وأستشهد ولداه في معركة صفين لقتالهم في صف أمير المؤمنين )عل

 :صفر 6

 .الم( إلى الحسين بن روح نائبه الخاصصدور أول توقيع من اإلمام الحجة )عليه الس •

 :صفر 7

 .هـ(، على رواية50شهادة اإلمام الحسن بن علي بن أبي طالب )عليه السالم( سنة ) •

 .هـ(128والدة اإلمام الكاظم )عليه السالم( سنة ) •

سة، ودفن في حرم السيدة فاطمة هـ( في قم المقد1411وفاة المرجع الديني السيد شهاب الدين المرعشي النجفي )قدس سره( سنة ) •

 .المعصومة أخت اإلمام الرضا )عليه السالم(

 :صفر 8

 .هـ(، وقبره المبارك جنوب بغداد35وفاة الصحابي الجليل سلمان المحمدي )رضوان هللا عليه( سنة ) •
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 .هـ(1413وفاة السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي سنة ) •

 .هـ(، لكن أهالي النجف الكرام تصدوا لهذا الهجوم وعاد مدحوراً 1221ينة النجف األشرف سنة )ذكرى الهجوم الوهابي اآلثم على مد •

 :صفر 9

 .هـ(، والتي دارت بين جيش اإلمام علي )عليه السالم( والخوارج38فتح النهروان سنة ) •

 .(هـ37)سنة )استشهاد الصحابي الجليل عمار بن ياسر، وخزيمة بن ثابت )رضوان هللا عليهما( في صفين  •

 :صفر 10

 .هـ(1382وفاة السيد عبد الهادي الحسيني الشيرازي سنة ) •

 :صفر 11

توجه قائد المجاهدين المرجع السيد محمد سعيد الحبوبي )رضوان هللا عليه( نحو الشعيبة مع المجاهدين من أبناء العراق الغيارى لقتال  •

 .لخالدةهـ(، في معركة ثورة العشرين ا1333اإلنجليز عام )

ف، أغتيال الشهيد السيد محمد تقي الخوئي )رضوان هللا عليه( مع ثالثة من مرافقيه أثناء عودته من كربالء المقدسة إلى مدينة النجف األشر •

 .هـ(، ليلة الهرير في معركة صفين1415في حادث مدبر من قبل نظام البعث الكافر، عام )

 :صفر 12

خدعة رفع المصاحف، وبدأ ألعوبة التحكيم في صفين، بعد أن لمّس بانكسار جيشه أمام جيش اإلمام علي )عليه اتخاذ معاوية )لعنه هللا(  •

 .السالم(
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 .وفاة النبي هارون وصي موسى بن عمران )عليهما السالم( •

 .هـ(1315وفاة الشيخ عبد الحسين ابن الشيخ باقر آل ياسين الكاظمي سنة ) •

 :صفر 13

 .في صفيناختيار التحكيم  •

 :صفر 14

هـ(، وفي رواية أوثق في اليوم السابع عشر من هذا الشهر، 38شهادة محمد بن أبي بكر والي أمير المؤمنين )عليه السالم( في مصر عام ) •

 .وقيل في اليوم األخير من هذا الشهر

 :صفر 15

 .هـ(11ابتداء مرض رسول هللا )ص( سنة ) •

وفاة الرجالي الجليل الكبير الشيخ حسين بن عبيد هللا الغضائري الواسطي، والد صاحب كتاب )رجال الغضائري، والشيخ النجاشي( سنة  •

 .هـ(411)

 .هـ(1355وفاة الشيخ محمد جواد بن الشيخ علي آل صاحب الجواهر سنة ) •

 :صفر 16

 .ن اإلصفهاني في النجف األشرف حال الصالةاستشهاد السيد حسن بن آية هللا العظمى السيد أبو الحس •

 .هـ(1423وفاة السيد محمد تقي الحكيم صاحب كتاب األصول العامة للفقه المقارن سنة ) •
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 :صفر 17

 .هـ( على رواية203شهادة اإلمام علي بن موسى الرضا )عليه السالم( سنة ) •

 :صفر 18

 .هـ(37سالم( في حرب صفين عام )استشهاد أويس القرني صاحب أمير المؤمنين )عليه ال •

 :صفر 19

 .ورود جابر بن عبد هللا األنصاري )رضوان هللا عليه( وأصحابه إلى كربالء لزيارة أبي عبد هللا الحسين )عليه السالم( •

 :صفر 20

رة اإلمام الحسين )عليه هـ( لزيا61أربعين اإلمام الحسين )عليه السالم(، ورود السبايا من آل بيت الرسول )ص( أرض كربالء سنة ) •

 .السالم(

 .قدوم جابر بن عبد هللا األنصاري لزيارة اإلمام الحسين )عليه السالم( •

هـ(، في مدن 1425اعتقال واستشهاد اآلالف من المؤمنين طيلة سني حكم نظام البعث البائد، وعادت الكرة بتفجيرات اإلرهابيين في عام ) •

 .رة، واستهداف الزائرين للعتبات المقدسة بمسالك الطرق المؤدية إلى العتبات المقدسةكربالء المقدسة والكاظمية المطه

 .هـ(1302وفاة الشيخ جعفر التُستري أو الشوشتري عام ) •

 :صفر 23

 .هـ(4وفاة السيّدة فاطمة بنت أسد )عليها السالم( سنة ) •
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 :صفر 24

 .هـ(385وفاة الصاحب بن عباد، سنة ) •

 .هـ( على يد نظام البعث الكافر1418رزا علي الغروي عام )شهادة الشيخ مي •

 :صفر 25

 .وفاة السيّدة مريم بنت عمران )عليها السالم( •

هـ(، وحصول رزية يوم الخميس بعد رفض طلب الرسول 11اشتداد مرض النبي )صلى هللا عليه وآله( وطلبه الدواة والكتف سنة ) •

 .بالوصية لمن هو بعده

 :صفر 26

 .هـ( على رواية50شهادة سبط النبي األكرم اإلمام الحسن )عليه السالم( سنة ) •

 .م(1910هـ، المصادف 1414وفاة السيد عبد األعلى الموسوي السبزواري سنة ) •

 .هـ(، بأمر الرسول األعظم )ص(11تجهيز جيش أسامة بن زيد لمقاتلة الروم، رغم صغر سنه بمشايخ المهاجرين واألنصار سنة ) •

 :صفر 27

ه طلب النبي األكرم )صلى هللا عليه وآله( من أمير المؤمنين )عليه السالم( إحضار الدواة والكتف وكتابة أسماء األوصياء أولهم علي )علي •

 .السالم( وآخرهم بقية هللا )عجل هللا تعالى فرجه الشريف(

 .ر محرم الحرامشهادة نبي هللا يحيى )عليه السالم(، وقيل في اليوم السادس من شه •
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 :صفر 28

 .هـ( على رواية11وفاة الرسول األكرم )ص( سنة ) •

 .هـ(، على رواية50شهادة سبط النبي اإلمام الحسن بن علي )عليه السالم( سنة ) •

 .سقي السم لإلمام الرضا )عليه السالم( •

سقيفة لمخالفة وصية رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( بخالفة هـ(، واجتماع أهل ال11ابتداء إمامة أمير المؤمنين )عليه السالم( في سنة ) •

 .أمير المؤمنين )عليه السالم(

 :صفر 29

 .إسقاط فاطمة الزهراء )عليها السالم( لولدها المحسن السبط )عليه السالم( •

 .دفن النبي األكرم )صلى هللا عليه وآله( ليالً  •

 .هـ(، على رواية203السالم( سنة )شهادة اإلمام علي بن موسى الرضا )عليه  •

 

 


