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! 

ا ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر ُنورًا َوَقدََّرُه َمَناِزَل ِلَتْعَلُموْا َعددَََ الِّندِنَ  َواْلِسَِّداَم َمد    }

  (5/ ةآي)  يونسسورة     {       آلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن َخَلَق الّلُه َذِلَك ِإالَّ ِباْلَسقن ُيَفصنُل ا

شرف خلقه حممد وآله الطيبني أ، والصالة والسالم على رب العاملني احلمد هلل
 الطاهرين. 

 أن يقدم للمؤمنني الكرام( هدام ظّل) وبعد، يسر مكتب مساحة السيد السيستاني
وفقرا    (4114القمرية للعام اهلجرري )  الشهورئل السنوي اخلاص مبعرفة أوا التقويم

سائلني ر، طبقا  للحسابات العلمية اخلاصة حبركة القمشرف واأل ألفق مدينة النجف
 علما  ،ونصر للمسلمني كافة  وبركة وسعادة أن جيعله عام خري (جل شأنه)الباري 

ث فلكية حير  جمرد توقعاتهي ، بل بات ال متثل رأي املرجعية الدينيةاهذه احلس نأ
 ل شرعا . ن بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية اهلالأ

هرذا   املؤمنني كافة رصد أهلة الشهور وفقرا  للبيانرات املرذكورة      لذا نأمل من
 ونا من صاحل الدعوات.نسأن ال يو وإعالمنا بالرؤية إن أمكن ذلك،الكراس 
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 طريقة العمل بهذا الكراس 
السنوي العام موضحا  فيه أيام األسبوع حسب الشهور  يضّم الكراس التقويم :أوال 

 (امليالدي.2020رر 2019) للعاميقابلها من التاريخ القمرية وما  اهلجرية

 ة الشرهور القمريرة  ير الكراس التوقعات اخلاصة لوضعية اهلالل   بدا يوّضح ثانيا :
فلكيرة الدقيقرة وحسرب    ، وذلك مبوجرب احلسرابات ال  (4114) للعام اهلجري

 تية: األشرف واملتضمنة لألمور اآل أفق مدينة النجف
عمر اهلالل منذ حلظة االقرتان املركريي حترى حلظرة برروب الشرمس مرن        -4

 ذلك اليوم. 

   الليلة األوىل من الشهر القمري. ارتفاع اهلالل حلظة بروب الشمس -2

 مدة بقاء اهلالل بعد بروب الشمس   تلك الليلة.  -3

 قرص القمر جملموع اهلالل من النور بالنسبة النسبة املئوية الكتساب مقدار -1

 ذلك اليوم. من حلظة بروب الشمس

حاولنرا بيران وضرعية اهلرالل   الليلرة      ( يومرا   33تامرا  )    حالة كون الشرهر    ثالثا :
  السابقة.

  .الشهرالواقعة   ذلك  بيان أهم احلوادث الفلكية والتارخيية اإلسالمية   رابعا :
وتعريني القبلرة مبراقبرة     ،وكسروف الشرمس   ،بيران مواقيرخ خسروف القمرر     خامسا :

  الشمس.
الصراد   عرن أبري عبرد اهلل    روَي ، فقرد  وقخ دخول القمرر بررا العقررب    سادسا :

( ) العقرررب ي يرررَ برررا ترريوا والقمررر     سررافر او مررن) : قررالأنرره 
  .(احلسنى
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 ذي احلجة /  /22)  لسبخا م احلرام مساء يومهالل شهر احملر توقع ان يكونُي

شرف عند م(    أفق مدينة النجف األ 2342/ آب /34هر( املوافق )  4113
  :( كما يأتي82:6بروب الشمس   الساعة )

 

   (م 2342 /بآ /34( = )هر 4113 /احلجة يذ/ 22) 

 اراملن القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة (28)

 دقيقة (12و)
 ( % 2,38 ) ساعة( 4) جةدر( 42)

 .أن ُيرى اهلالل واضحا توقع و  هذه احلالة ُي

 
 

 

 

 

 

  

 (م2342 أيلول )                               -               هر 4114احملرم احلرام  

  12 14 41 7  السبخ
 7 14 21 28  

  12 11 41 2 4 األحد
1 8 15 22 29  

   12 41 2 1 االثنني
2 9 16 23   

   11 47 41 2 الثالثاء
3 10 17 24   

   11 42 44 1 األربعاء
4 11 18 25   

   11 42 41 1 اخلميس
5 12 19 26   

   17 11 42 1 اجلمعة
6 13 20 27   

   بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعا 

                  احملرم احلرام هالل شهر
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 األول منه بداية السنة اهلجرية.  اليوم 

  للنيب األكرماألول منه بداية احملاصرة (شعب أبي طالب، سنة   ) (قبل اهلجرة. 3 ) 

 ( الثاني منه ورود اإلمام احلسني بن علي بن أبي طالب( أرض كربالء، سنة )64 )هر 

 ( 64الثالث منه ورود عمر بن سعد مع جيشه أرض كربالء، سنة . )هر 

 ر منه واقعة االعاش( لطف واستشهاد اإلمام احلسني( سنة ،)64.)هر 

 ( الثاني عشر منه دخول سبايا أهل البيخ( اىل الكوفة، سنة )64.)هر 

 ( الثالث عشر منه دفن أجساد شهداء الطف( سنة ،)64 .)هر 

 ( التاسع عشر منه خروا سبايا أهل البيخ( من الكوفة اىل الشام، سنة )64 .)هر 

  اإلمام والعشرون منه وصول الثاني( أمري املؤمنني( اىل صفني، سنة)33 .)هر 

      ( الثالث والعشرون منه االعتداء األثريم برتفجري حررم اإلمرامني العسركريني  سرنة ،)
 هر(. 4123)

     زيرن العابردين   اخلامس والعشرون منه شهادة اإلمرام علري برن احلسرني()   املدينرة  
 . هر(25املنورة، سنة )

 (، سرنة  رضدوان ا  عليده  ) لعشرون منه شهادة علي بن احلسني املثلث )علري اخلرري(  السادس وا
 هر(. 416)

 هر(. 36(، سنة )عليهرضوان ا  ) الثامن والعشرون منه وفاة الصحابي اجلليل حذيفة بن اليمان 

  اجلوادبن علي الثامن والعشرون منه إحضار اإلمام حممد (   من املدينرة املنرورة اىل )
 .هر(223سنة ) بغداد،

 
 
 

 
 

 صباحا ( 2:33)   الساعة )م2342يلول/أ/3)ثالثاء لايوم  يدخل القمر   برا العقرب. 

 صباحا  (6:32  الساعة ) م(2342يلول/أ/ 5)ميساخللعقرب يوم خيرا القمر من برا ا.   

 

 

 

 الوقائع التارخيية   شهر احملرم احلرام  أهم

احلوادث الفلكية   هذا الشهر  أهممن 
 احلرام



 (8) 

 
احملرم احلرام/ /22) حداألمساء يوم  صفر هالل شهر ُيتوقع ان يكون  

 م(   أفق مدينة النجف األشرف عند2342/  أيلول /22املوافق ) هر(4114
 كما يأتي: (5:53بروب الشمس   الساعة )

 

    م(2342 /أيلول/ 22)  ( = هر4114 /احلرام احملرم / 22) 
 

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة (23 )
 يقةدق( 24)و

 اتدرج( 2)
 يقةقد (44)و

 %(4,26) قيقةد (16) 

  .بالعني اجملّردة مع صفاء اجلو متاما  رى اهلاللتوقع أن ُيو  هذه احلالة ُي

 

 

 

 
 

  

 

 (م2342ول شرين األتأيلول/ )            -              هر  4114صفر 

  17 11 42 1  السبخ
 5 12 19 26  

  12 14 41 7  األحد
 6 13 20 27  

  12 11 41 2 4 االثنني
30 7 14 21 28  

  21 12 41 2 1 الثالثاء
1 8 15 22 29  

   11 47 41 2 األربعاء
2 9 16 23   

   11 42 44 1 اخلميس
3 10 17 24   

   11 42 41 1 اجلمعة
4 11 18 25   

   بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعا 

 صفر   هالل شهر
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 هر(. 33واقعة صفني، سنة ) اليوم األول منه 

 (األول منه دخول سبايا آل البيخ)( 64اىل بالد الشام، سنة  .)هر 

 منه شهادة زيد بن علي بن احلسني الثاني(( سنة ،)424 .)هر 

 نه شهادة رقية بنخ اإلمام احلسنياخلامس م(( سنة ،)64 .)هر 

 بن ابي طالب  ع منه شهادة اإلمام احلسن بن عليالساب(س ،)( 53نة .)هر 

  ( 35(، سنة )عليهرضوان ا  الثامن منه وفاة الصحابي اجلليل سلمان الفارسي.)هر 

 ( عليهرضوان ا  التاسع منه شهادة الصحابي اجلليل عمار بن ياسر،) ( معركة 33سنة   ،)هر
 صفني  .

 ( 38التاسع منه واقعة النهروان، سنة .)هر 

 هر(. 38  مصر، سنة ) (عليهرضوان ا  )كرع عشر منه شهادة حممد بن أبي بالراب 

 ( السابع عشر منه شهادة اإلمام علي بن موسى الرضا( سنة ،)على رواية. 233،)هر 

  النيبالعشرون منه ورود السبايا من آل بيخ(( أرض كربالء، سنة )64  .)هر 

 لنيب الثامن والعشرون منه وفاة ا( األكرم( سنة ،)44 .)هر 

 
 
 
 

 
 
 ظهرا ( 42:11) م(   الساعة2342/ايلول/33) ثننياإلقمر   برا العقرب يوم يدخل ال. 

    ( 2:15) م(   الساعة2342/ولاأل/ تشرين 2) ألربعاءاخيرا القمر من برا العقرب يوم
 .)بعد الظهر( مساًء

 م(   الساعة2342/تشرين األول /23) حديدخل القمر   برا العقرب يوم األ  

 .مساًء(44:32) 

 

 الوقائع التارخيية   شهر صفر أهم

احلوادث الفلكية   هذا الشهر  أهممن 
 احلرام



 (01) 

 
هر( 4114/صفر/33) ثالثاءيوم المساء   ولألربيع اهالل شهر  ُيتوقع ان يكون

  أفررق مدينرة النجررف األشررف عنررد   م( 2342/ ألولا تشررين / 22املوافرق )  
 ( كما يأتي:5:45بروب الشمس   الساعة )

 

  (م2342/ولاألتشرين  /22( = )هر4114صفر/ /33)

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة (31)
 يقةدق( 31)و

 ةدرج( 43)
 قائقد( 3)و

 ( ساعة 4)
 دقيقة( 44)و

(2,38 )% 

 .جّدا  أن ُيرى اهلالل واضحا توقع و  هذه احلالة ُي

  الساعة  االشرف عند بروب الشمسكما ُيتوقع ان يكون اهلالل   الليلة املاضية   افق مدينة النجف   

  (م2342 // تشرين األول28( = )هر 4114صفر/  /22) ( كما يأتي:5:46)

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 اتساع (43)
 يقةدق( 36)و

 اتدرج( 5)
 يقةدق( 22)و

 %( 3,13) دقيقة( 22) 

 .بالعني اجملّردةأن ُيرى اهلالل توقع ُيال و  هذه احلالة 

 (م2342 تشرين الثاني/ولاألين رتش )        –        هر 4114ول ألاربيع 

  11 42 44 1  السبخ
 2 9 16 23  

  11 42 41 1  األحد
 3 10 17 24  

  17 11 42 1  االثنني
 4 11 18 25  

  12 14 41 7  الثالثاء
 5 12 19 26  

  12 11 41 2 4 األربعاء
30 6 13 20 27  

   12 41 2 1 اخلميس
31 7 14 21   

   11 47 41 2 اجلمعة
1 8 15 22   

   بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعا 

 ربيع األول                هالل شهر 
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  أمري املؤمنني اليوم األول منه مبيخ اإلمام    ( علري برن أبري طالرب   فررا  الرنيب   )
 ( اىل املدينة املنورة. ( وهجرة النيب))األكرم 

 هر(61) جيش يييدسنةاملنجنيق بأمرحصني بن منري قائدإحرا  الكعبة املشرفة ب الثالث منه.   

 (الرابع منه خروا النيب من بار ثور متوجها  اىل املدينة املنورة)  . السنة األوىل من اهلجرة 

 ( اخلامس منه وفاة السيدة سكينة بنخ اإلمام احلسني( سنة ،)443 .)هر 

  الثامن منه شهادة اإلمام( احلسن العسكري( سنة ،)وبداية إمامة بقية اهلل 263 ،)هر
 على رواية. ، (عجل ا  تعاىل فرجه الشريفاألعظم احلجة بن احلسن العسكري )

 األكرم نيب العاشر منه وفاة عبد املطلب جد ال()    سرنة    السنة الثامنرة مرن والدتره ،
 ( قبل اهلجرة .15)

 العاشر منه زواا الرسول األكرم (( من خدجية الكربى) ،)   سن اخلامسة وهو
 ( قبل اهلجرة. 28، سنة )والعشرين

 نيبالثاني عشر منه والدة ال ( األكرم .على رواية ،) 

 لنيبالثاني عشر منه دخول ا ( األكرماملدينة املنورة )    .السنة األوىل من اهلجرة 

  ( السابع عشر منه والدة سيد الرسل حممد بن عبرد اهلل،)  ( قبرل اهلجررة،   53سرنة )
 على الرواية املشهورة. 

 (  السابع عشرة منه والدة اإلمام جعفر بن حممد الصاد( سنة ،)83 .)هر 

 ( للهجرة . 1الثاني والعشرون منه بيوة بين النضري، سنة ) 

  هر(25)على يد احلجاا، سنة ( عليهرضوان ا  )اخلامس والعشرون منه استشهاد سعيد بن جبري. 

 بن ابي طالرب  ادس والعشرون منه إبرام معاهدة الصلح بني اإلمام احلسن بن علي الس
(( ومعاوية بن أبي سفيان، سنة )14 .)هر 

 

 

 ( ( صباحا )بعد 4:33م(   الساعة )2342/ تشرين األول/33خيرا القمر من برا العقرب يوم األربعاء
 منتصف الليل(.

  صباحا ( 2:34) م(   الساعة2342/تشرين الثاني/21) حداأليدخل القمر   برا العقرب يوم  . 

 ( صباحا .44:42) م(   الساعة2342/تشرين الثاني/26) ثالثاءخيرا القمر من برا العقرب يوم  ال 

 

 الوقائع التارخيية   شهر ربيع األول أهم

احلوادث الفلكية   هذا الشهر  أهممن 
 اماحلر



 (02) 

 
 /ولألربيع ا/22) ربعاءاأل مساء يوم اآلخرربيع هالل شهر  ن يكوناُيتوقع 

أفررق مدينررة النجررف   م(   2342/ ثررانيلا تشرررين/ 23هررر( املوافررق )  4114
 ( كما يأتي:1:58)رف عند بروب الشمس   الساعة األش

 

  (م 2342 /تشرين الثاني /23( = ) هر4114 /ولألربيع ا /22)

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة (22)
 دقيقة( 53)و

 اتدرج( 8)
 قيقةد( 42)و

 %( 4,31) يقةدق (13)

 .   حالة صفاء اجلو متاما بالعني اجملردة التمكن من رؤية اهلالل توقع  هذه احلالة ُيو 

 

 
 

 

 

 (م 2342 ولاألكانون /تشرين الثاني)  –   هر  4114 خراآلربيع  

  11 47 41 2  السبخ
 30 7 14 21  

  11 42 44 1  األحد
 1 8 15 22  

  11 42 41 1  االثنني
 2 9 16 23  

  17 11 42 1  لثالثاءا
 3 10 17 24  

  12 14 41 7  األربعاء
 4 11 18 25  

  12 11 41 2 4 اخلميس
28 5 12 19 26  

  21 12 41 2 1 اجلمعة
29 6 13 20 27  

   بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعا 

 اآلخر              ربيع  هالل شهر
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 الثامن منه شهادة سيدة نساء العاملني فاطمة الي( هراء( سنة ،)على رواية. 44 ،)هر 

 ( العاشر منه والدة اإلمام احلسن العسكري( سنة ،)على رواية. 232 ،)هر 

  موسى برن جعفرر   العاشر منه وفاة السيدة فاطمة املعصومة بنخ اإلمام ( الكراظم ،)
 هر(، على رواية. 234سنة )

  الثقفي الرابع عشر منه خروا املختار( ) اإلمام بثأر  الكوفة لألخذ ( احلسني ،)
 هر(.66سنة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (3:52( الساعة ) م 2342/ألول/ كانون ا24) سبخال يدخل القمر   برا العقرب يوم 

 . مساًء

   (3:35الساعة )   م(2342/ول/كانون األ23) ثننياإلخيرا القمر من برا العقرب يوم 
 .مساًء

     ( 52نجرف األشررف   أولره بقردر )    حيصل كسوف ُجيئري للشرمس  ُيررى   مدينرة ال%
 (.34م()راجع صفحة 2342/كانون األول/26) وذلك يوم اخلميس

 

 الوقائع التارخيية   شهر ربيع اآلخر أهم

احلوادث الفلكية   هذا الشهر  أهممن 
 احلرام



 (04) 

 
ربيرع   /33)معرة  اجلمسراء يروم    ىل ومجرادى األ  هالل شرهر  ُيتوقع ان يكون

م(    أفق مدينة النجف 2342/ ألولكانون ا/ 23 هر( املوافق )4114/ خراآل
 ( كما يأتي:5:35األشرف عند بروب الشمس   الساعة )

 (م 2342/ولكانون األ /23( = )هر 4114 /خرربيع اآل/ 33)

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة (32)
 يقةدق( 13)و

 درجة( 44)
 قيقةد( 23)و

 ساعة    (4)
 ائقدق (8(و

(4,34 )% 

 . رى اهلالل واضحا توقع أن ُيو  هذه احلالة ُي

    الساعة  كما ُيتوقع ان يكون اهلالل   الليلة املاضية   افق مدينة النجف االشرف عند بروب الشمس  
         ( كما يأتي:5:31)

 (م 2342 /ولكانون األ /26( = )هر 4114خر/ربيع اآل/22)

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 اتساع( 8)
 يقةدق( 16)و

 ةدرج( 2)
 قيقةد( 45)و

 %( 3,43) دقيقة( 43)

 توقع التمكن من رؤية اهلالل بالعني اجملردة. احلالة ال ُي هذهو  

 (م2323 كانون الثاني/م2342ول األكانون )  –ر  ه 4114 مجادى األوىل

  12 11 41 2 4 السبخ
28 4 11 18 25  

  21 12 41 2 1 األحد
29 5 12 19 26  

   11 47 41 2 الثننيا
30 6 13 20   

   11 42 44 1 الثالثاء
31 7 14 21   

   11 42 41 1 األربعاء
1 8 15 22   

   17 11 42 1 اخلميس
2 9 16 23   

   12 14 41 7 اجلمعة
3 10 17 24   

   بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعا 

 مجادى األوىلهالل شهر 



                                                                                                         (05) 

 
 
 اإلمام أمري املؤمننيوالدة السيدة زينب بنخ  اليوم اخلامس منه(( سنة ،)5  .)هر 

 مؤته واستشهاد جعفر بن أبي طالب اليوم السادس منه حرب(( سنة ،)8 .)هر 

 ( 36العاشر منه واقعة اجلمل، سنة . )هر 

  سيدة نساء العاملني الثالث عشر منه شهادة  ( فاطمرة اليهرراء ( سرنة ،)علرى   44 ،)هرر
 رواية. 

 اإلمام أمري املؤمنني عشر منه فتح البصرة على يد  اخلامس(( سنة ،)36 )هر 

 ( 36(   حرب اجلمل، سنة )عليهرضوان ا  التاسع عشر منه شهادة زيد بن صوحان .)هر 

 ( الثاني والعشرون منه وفاة القاسم بن اإلمام موسى بن جعفر،) ( على 422سنة )هر
 رواية. 

 السابع والعشرون منه جتدد اال ( عتداء على مرقد اإلمامني العسركريني  سرامراء   )
 هر(  . 4128ذنتني الشريفتني، سنة )أبتفجري امل

 ( السرفري الثراني لامرام    عليده رضدوان ا   وفاة حممد بن عثمان بن سعيد اخلالنري )  يوم منه  آخر
 هر(.331(، سنة )عجل ا  تعاىل فرجه الشريفاملهدي )

 
 
 
 
 
 
 
  (2:22)   الساعةم( 2323/كانون الثاني/43 ) معةاجل العقرب يوميدخل القمر   برا 

 . مساًء

 ( 4:14) م(   السراعة 2323/كانون الثاني/ 23) ثننيخيرا القمر من برا العقرب يوم اإل
 .صباحا  )بعد منتصف الليل(

 الوقائع التارخيية   شهر مجادى األوىل أهم

 من أهم احلوادث الفلكية   هذا الشهر
 احلرام



 (06) 

 
 

مجادى  /33) حداألمساء يوم  ةخرمجادى اآلهالل شهر  ُيتوقع ان يكون
  أفق مدينة النجف م(  2323/كانون الثاني /26املوافق ) هر( 4114/ األوىل

 (  كما يأتي:5:33ند بروب الشمس   الساعة )األشرف ع

(م2323 /كانون الثاني /26( = )هر4114 /مجادى األوىل/ 33)  

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة (13)   
 دقيقة( 15)و

 رجةد( 45)
 ائققد( 43)و

 ( ساعة4)
 دقيقة( 23)و

(2,33 )% 

 . واضحا  جدا مرتفعا   رى اهلاللتوقع أن ُيو  هذه احلالة ُي

كما ُيتوقع أن يكون اهلالل   الليلة املاضية   أفق مدينة النجف األشرف عند بروب الشمس   الساعة    
 (م2323/كانون الثاني /25) ( =هر 4114 /وىلادى األمج/ 22)       ( كما يأتي:5:22)

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة( 46 )
 دقيقة( 15 )و

 درجات (1)
 يقةدق( 12)و

 %(3,11) دقيقة( 23)

 احلالة ال يتوقع التمكن من رؤية اهلالل بالعني اجملردة.  هذهو  

 (م2323 شباط/  كانون الثاني)           -           هر  4114 ةخرآلمجادى ا

  17 11 42 1  السبخ
 1 8 15 22  

  12 14 41 7  األحد
 2 9 16 23  

  12 11 41 2 4 االثنني
27 3 10 17 24  

   12 41 2 1 الثالثاء
28 4 11 18   

   11 47 41 2 األربعاء
29 5 12 19   

   11 42 44 1 اخلميس
30 6 13 20   

   11 42 41 1 اجلمعة
31 7 14 21   

   بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعا 

                  مجادى اآلخرة هالل شهر



                                                                                                         (07) 

 
 

 ( اليوم الثالث  منه شهادة سيدة نساء العاملني فاطمة اليهراء ( سرنة ،)علرى   44 ،)هرر
 رواية. 

 ( 61(، سنة)سالم ا  تعاىل عليهم أمجع الثالث عشر منه وفاة أم البنني أم العباس وإخوته .)هر 

  األكرم التاسع عشر منه زواا عبد اهلل وآمنة والدي النيب( .) 

 ( العشرون منه والدة سيدة نساء العاملني فاطمة اليهراء( سنة ،)8)  .قبل اهلجرة 

 اإلمام والعشرون منه رجوع  ادياحل( أمري املؤمنني( من حرب اجلمل، سنة )36  .)هر 

 اإلمام أم كلثوم بنخ والعشرون منه وفاة  ادياحل( أمري املؤمنني( سنة ،)64.)هر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ( 3:32 ) م(   السرراعة2323/شررباط/41) معررةاجليرردخل القمررر   برررا العقرررب يرروم

 .صباحا 

     ( 3:33م(   السراعة )  2323/شرباط /46) ألحرد ا يروم  وخيرا القمر مرن بررا العقررب
 .صباحا 

 

 مجادى اآلخرةشهر الوقائع التارخيية    أهم

احلوادث الفلكية   هذا الشهر  أهممن 
 احلرام ا ا



 (08) 

 
مجررادى   /22) ثررنني اإل اء يرروم مسرر رجررب هررالل شررهر    ُيتوقررع ان يكررون 

م(   أفق مدينة النجف األشرف 2323/ شباط/ 21املوافق ) هر(4114ة/خراآل
  ( كما يأتي:5:55بروب الشمس   الساعة ) عند

 م(2323/شباط/ 21هر( = ) 4114/ مجادى اآلخرة/ 22) 

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة (23 )
 دقيقة (24) و

 اتدرج( 3) 
 قيقةد( 53)و

 %(3,83) ( دقيقة14) 

 .بالعني اجملردة   حالة صفاء اجلو متاما أن ُيرى اهلالل بعض اخلرباء توقع و  هذه احلالة ي

 
 
 
 
 
 

  (م 2323آذار/شباط)                                -              هر 4114رجب   

  11 42 41 1  السبخ
 29 7 14 21  

  17 11 42 1  األحد
 1 8 15 22  

  12 14 41 7  االثنني
 2 9 16 23  

  12 11 41 2 4 الثالثاء
25 3 10 17 24  

  21 12 41 2 1 األربعاء
26 4 11 18 25  

   11 47 41 2 اخلميس
27 5 12 19   

   11 42 44 1 اجلمعة
28 6 13 20   

 مرية تعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعا  بداية الشهور الق 

                 رجب هالل شهر 



                                                                                                         (09) 

 
 

 ( اليوم األول منه والدة اإلمام حممد بن علي الباقر( سنة ،)على رواية. 53 ،)هر 

 ( الثاني منه والدة اإلمام علي بن حممد اهلادي( سنة ،)242 .)هر 

 ( 2الثالث منه بيوة تبوك، سنة .)هر 

 الثالث منه شهادة اإلمام علي بن حممد اهلاد( ي( سنة ،)251 .)هر 

 ( العاشر منه والدة اإلمام حممد بن علي اجلواد( سنة ،)425 .)هر 

 اإلمام احلادي عشر منه وصول ( أمري املؤمنني اىل الكوفة بعرد )    حررب اجلمل،سرنة
 هر( 36)

 الثاني عشر منه دخول اإلمام أمري املؤمنني (    الكوفة واختاذها مقررا  للخالفرة، سرنة )
 هر(. 36)

 الث عشر منه والدة اإلمام أمري املؤمننيالث(سنة ،) (قبل اهلجرة. 23 ) 

 هرر(، علرى   2، سرنة ) املشرّرفة  اخلامس عشر منه حتويل القبلة من بيخ املقدس اىل الكعبة
 رواية.

  اإلمام أمري املؤمننياخلامس عشر منه وفاة السيدة زينب بنخ (( سنة ،)على 62 ،)هر
 رواية. 

 الثامن عشر منه وف( اة إبراهيم بن الرسول األكرم( سنة ،)43 .)هر 

 ( الرابع والعشرون منه فتح خيرب على يد اإلمام علي بن أبي طالب( سنة ،)3 ،)هر
 ( من احلبشة. وعودة جعفر بن أبي طالب)

 ( اخلامس والعشرون منه شهادة اإلمام موسى بن جعفر الكاظم( سنة ،)483 .)هر 

  أبي طالب السادس والعشرون منه وفاة( )  (عم الرنيب األكررم ( سرنة ،)قبرل  3 )
 اهلجرة، على رواية. 

 ( السابع والعشرون منه بعثة النيب األكرم( سنة ،)قبل اهلجرة.  43 ) 

 ( الثامن والعشرون منه خروا اإلمام احلسني( من املدينة اىل مكة، سنة )63.)هر 
 
  ظهرا  (42:33م(   الساعة )2323/آذار/42)ميساخليدخل القمر   برا العقرب يوم . 

 بعد الظهر( مساًء( 32:43م(   الساعة )2323/آذار/41) سبخخيرا القمر من برا العقرب يوم ال(. 

 الوقائع التارخيية   شهر رجب  أهم

 من أهم احلوادث الفلكية   هذا الشهر
 احلرام



 (21) 

 
 هر(4114/رجب /33) ربعاءاألمساء يوم شعبان هالل شهر  ُيتوقع ان يكون

م(   أفررق مدينررة النجرف األشرررف عنررد بررروب  2323/ آذار/ 25املوافرق ) 
 ( كما يأتي:6:43لساعة )الشمس   ا

   (م2323/آذار /25( = )هر4114 /رجب /33) 

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة (22 )
 ( دقيقة13)و

 اتدرج( 43)
 قيقةد( 53)و

 %(4,23) ( دقيقة55)

  .واضحا رى اهلالل توقع أن ُيو  هذه احلالة ُي

يكون اهلالل   الليلة املاضية   أفق مدينة النجف االشرف عند بروب الشمس   كما ُيتوقع ان  

 ( كما يلي:  6:48الساعة )

 (م2323/آذار /21( = ) هر4114/رجب /22)

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 اتساع (5 )
 ( دقيقة16) و

 % (3,42) ( دقيقة4)  يقةقد( 14)

 . سّلحةبالعني املحتى توقع التمكن من رؤية اهلالل احلالة ال ُي هذهو  

 (م2323 نيسان /آذار)                             -                  هر 4114شعبان 

  11 47 41 2  السبخ
 28 4 11 18  

  11 42 44 1  األحد
 29 5 12 19  

  11 42 41 1  االثنني
 30 6 13 20  

  17 11 42 1  الثالثاء
 31 7 14 21  

  12 14 41 7  األربعاء
 1 8 15 22  

  12 11 41 2 4 اخلميس
26 2 9 16 23  

  21 12 41 2 1 اجلمعة
27 3 10 17 24  

   بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعا 

                 شعبانهالل شهر 



                                                                                                         (20) 

 
 ( الثالث منه والدة سبط النيب األكرماإلما )( م احلسني بن علي( سنة ،)1.)هر 

 ( الثالث منه دخول اإلمام احلسني( مكة، سنة )63  .)هر 
 ( الرابع منه والدة العباس بن علي بن أبي طالب( سنة ،)26.)هر 

 ( اخلامس منه والدة اإلمام علي بن احلسني زين العابدين( سنة ،)38  .)هر 

 احلادي عشر منه والدة علي األكرب بن اإلمام ( احلسني( سنة ،)33  .)هر 

 ( عجل ا  تعاىل ( السفري الثالث لامام املهدي )عليهرضوان ا  الثاني عشر منه وفاة احلسني بن روح

 هر(.  326) (، سنةفرجه الشريف

        عجدل ا  تعداىل فرجده    ) اخلامس عشر منره والدة بقيرة اهلل األعظرم احلجرة برن احلسرن العسركري

  هر(. 255(، سنة )الشريف

 ( السفري الرابع لامرام املهردي   عليده رضوان ا  اخلامس عشر منه وفاة علي بن حممد السمري )
 هر( و  هذا اليوم بدأت الغيبة الكربى.   322) (،  سنةعجل ا  تعاىل فرجه الشريف)

 ( 5التاسع عشر منه بيوة بين املصطلق، سنة .)هر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ( 44:48) (   السراعة م2323/نيسران / 8) بعراء راأل يدخل القمرر   بررا العقررب يروم

 .  مساًء

  مساًء( 44:36م(   الساعة )2323/نيسان/43) معةاجليوم وخيرا القمر من برا العقرب. 
 

 لوقائع التارخيية   شهر شعبانا أهم

احلوادث الفلكية   هذا الشهر  أهممن 
 احلرام



 (22) 

 
ر( ه 4114 /شعبان /33)  معةاجلمساء يوم هالل شهر رمضان  ُيتوقع ان يكون

د بروب م(   أفق مدينة النجف األشرف عن 2323/ نيسان /21املوافق )
  (  كما يأتي:6:38الشمس   الساعة )

   (م2323 /نيسان /21= )  (هر 4114 /شعبان/ 33) 

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة (33)
 ائقدق (43)و

 درجة( 41)
 قيقةد( 46)و

 ساعة ( 4)
 (دقيقة42)و  

(4,84)% 

 رى اهلالل واضحا  مرتفعا توقع أن ُيو  هذه احلالة ُي
   الشمس كما ُيتوقع ان  يكون اهلالل   الليلة املاضية   أفق مدينة النجف االشرف عند بروب    

 ( كما يلي: 6:33) الساعة

 (م2323/نيسان /23( = )هر4114/شعبان /22)

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 عةسا (43 )
 ائق( دق2) و

 اتدرج (3)
 يقةقد( 23)و

 %(3,34) قيقة( د48) 

 توقع التمكن من رؤية اهلالل بالعني اجملردة. احلالة ال ُي هذهو  

 (م2323ارأّي/نيسان)                           -           هر    4114شهر رمضان 

  12 11 41 2 4 السبخ
25 2 9 16 23  

  21 12 41 2 1 األحد
26 3 10 17 24  

   11 47 41 2 االثنني
27 4 11 18   

   11 42 44 1 الثالثاء
28 5 12 19   

   11 42 41 1 األربعاء
29 6 13 20   

   17 11 42 1 اخلميس
30 7 14 21   

   12 14 41 7 اجلمعة
1 8 15 22   

  بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعا  

 رمضان هالل شهر



                                                                                                         (23) 

 
 ( عجل ا  تعاىل ( النائب األول لامام املهدي )عليهرضوان ا  اليوم األول منه وفاة عثمان بن سعيد

 هر(. 263(، سنة )فرجه الشريف

 ( الثاني منه تولي اإلمام الرضا( والية عهد املأمون العباسي، سنة )على رواية.  234 )هر 

 ( 2الثالث منه بيوة تبوك، سنة.)هر 

 السادس من(ه بيعة الناس لامام الرضا( سنة ،)على رواية.  234 ،)هر 

 األكرم  الثامن منه خروا النيب( ( لغيوة بدر الكربى، سنة )2  .)هر 

 ( العاشر منه وفاة الصديقة خدجية الكربى( سنة ،)قبل اهلجرة.   3 ) 

 نة األوىل للهجرة. الثاني عشر منه املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار   املدينة املنورة، الس 

 الرابع عشر منه مقتل املختار الثقفي ()( 63، سنة .)هر 

 ( اخلامس عشر منه والدة سبط النيب األكرم اإلمام احلسن بن علي )  بن ابي طالرب
(( سنة ،)3 .)هر 

 ( اخلامس عشر منه خروا مسلم بن عقيل( رسوال  عن اإلمام احلسني )  ألهرل )
  هر(.  63الكوفة، سنة )

 ( السابع عشر منه عروا الرسول األكرم اىل السماء قبل ستة )شهر من اهلجرة .  أ 

 ( 2السابع عشر منه معركة بدر، سنة .)هر 

  أمري املؤمنني التاسع عشر منه جرح اإلمام( على يد أشقى األولني واآلخرين ) عبد
 هر(.  13( ، سنة )لعنُه ا ابن ملجم )الرمحن 

 ،هر(. 8سنة ) العشرون منه فتح مكة 

 أمري املؤمنني اإلمام احلادي والعشرون منه شهادة موىل املتقني(( سنة، )13 .)هر 

 ن منه ليلة القدر على اقرب االحتماالت فيها.  يليلة الثالث والعشر 
 

   

  صباحا  (43:36) (   الساعةم2323/ارّيأ /6) ربعاءاأليدخل القمر   برا العقرب يوم .  

  ( 43:45)   الساعة (م2323/ارّيأ/8) معةاجل برا العقرب يومخيرا القمر من 

 . صباحا 
 

 الوقائع التارخيية   شهر رمضان أهم

احلوادث الفلكية   هذا الشهر  أهممن 
 احلرام



 (24) 

 
هر( 4114رمضان/ /33)  حدألامساء يوم شوال  هالل شهر ُيتوقع ان يكون

نرد برروب   م(   أفرق مدينرة النجرف األشررف ع    2323/أّيرار / 21املوافق )
 كما يأتي:( 6:58الشمس   الساعة )

 ( م2323ّيار/أ/21( = )هر 4114/ مضانر /33)

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر

 ساعة( 16)
 ( دقيقة43و)

 اتدرج( 48)
 قيقةد( 22)و

 ساعة (4)
 ( دقيقة38و)

(3,32)% 

 جّدا . واضحا مرتفعا  أن ُيرى اهلالل توقع احلالة ُي هذهو  

    فق مدينة النجف األشرف عند بروب الشمسأ ون اهلالل   الليلة املاضية  كما يتوقع أن يك  

 (م2323 أّيار/ /23( = )هر 4114/ رمضان /22)        كما يلي: (6:52)الساعة 

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر

 ساعة( 22)
 ( دقيقة43و)

 اتدرج( 3)
 قيقةد( 26)و

 %(3,34) دقيقة( 14)

  . بالعني اجملّردة   حالة صفاء اجلو متاما  رى اهلاللأن ُيبعض اخلرباء الة يتوقع و  هذه احل

 (م2323 حييران/أّيار)             -                  هر 4114شوال 

  17 11 42 1  السبخ
 30 6 13 20  

  12 14 41 7  األحد
 31 7 14 21  

  12 11 41 2 4 االثنني
25 1 8 15 22  

   12 41 2 1 الثالثاء
26 2 9 16   

   11 47 41 2 األربعاء
27 3 10 17   

   11 42 44 1 اخلميس
28 4 11 18   

   11 42 41 1 اجلمعة
29 5 12 19   

 الل شرعا  بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية اهل 

 شوال                 هالل شهر 
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  . اليوم األول منه عيد الفطر املبارك 

 هر(، على رواية .  5كة اخلند ، سنة )الثالث منه معر 

 ( على رواية.  8الرابع منه بيوة حنني، سنة ،)هر 

  اإلمام اخلامس منه توجه( أمري املؤمنني( اىل صفني، سنة )36  .)هر 

 ( الثامن منه هدم قبور أئمة البقيع( سنة ،)4311 .)هر 

 ( 252(، سنة )ليهعرضوان ا  الرابع عشر منه وفاة السيد عبد العظيم احلسين .)هر 

 اخلامس عشر منه معركة احد وشهادة محية سيد الشهداء ()( 3، سنة  .)هر 

  امرام  اخلامس عشر منه رد الشرمس ل  ( أمرري املرؤمنني    املدينرة املنرورة   مسرجد   )
 هر( .   3الفضيخ واملعروف مبسجد رد الشمس، سنة )

 ( 2اخلامس عشر منه بيوة بين القينقاع، سنة  .)هر 

 ( 2السابع عشر منه بيوة بين سليم، سنة  .)هر 

 (  اخلامس والعشرون منه شهادة اإلمام جعفر بن حممد الصاد( سنة ،)418 .)هر 

  األكرم السابع والعشرون منه خروا النيب(   .اىل الطائف لدعوتهم اىل اإلسالم ) 

 
 
 
 

 
 
 مساًء  (3:33 الساعة ) ( م2323/حييران/2) ثالثاءلا يدخل القمر   برا العقرب يوم. 

       (8:43 السراعة )   (م2323/حييرران /1) مريس خلاخيرا القمرر مرن بررا العقررب يروم 
 .مساًء

  ( 58بقردر )  كسوف ُجيئي للشرمس  ُيررى   مدينرة النجرف األشررف   أولره      حيصل%
 (.34)راجع صفحة م(2323/حييران/24) حدألوذلك يوم ا

 

 الوقائع التارخيية   شهر شوال أهم

لكية   هذا الشهر احلوادث الف أهممن 
 احلرام



 (26) 

 
 

هر( 4114شوال//22 ) اإلثننيمساء يوم  ذي القعدةهالل شهر ان يكون ُيتوقع
م(   أفق مدينة النجف األشرف عند بروب 2323 /انرحيي /22املوافق )

 كما يأتي:( 3:42الشمس   الساعة )

 

 

 

 

 
 

 

 (م2323/حييران/22= ) (هر4114/شوال/22)

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة (33)
 دقيقة (22)و

 درجة( 42)
 قيقةد (58)و

 ساعة ( 4)
 قائدق( 43و)

(4,23)% 

 . واضحا مرتفعا  رى اهلالل توقع أن ُيو  هذه احلالة ُي
 
 
 
 
 
 

  

 (م2323متوز/ حييران)                       -            هر   4114 ذي القعدة  

  11 42 41 1  السبخ
 27 4 11 18  

  17 11 42 1  األحد
 28 5 12 19  

  12 14 41 7  االثنني
 29 6 13 20  

  12 11 41 2 4 الثالثاء
23 30 7 14 21  

   12 41 2 1 األربعاء
24 1 8 15   

   11 47 41 2 اخلميس
25 2 9 16   

   11 42 44 1 اجلمعة
26 3 10 17   

   بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعا 

 

                 ذي القعدةهالل شهر 
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   موسرررى برررن جعفرررر اليررروم األول منررره والدة السررريدة فاطمرررة املعصرررومة بنرررخ اإلمرررام
 هر(، على رواية.   433(، سنة )الكاظم)

 ولده  مة على يد إبراهيم اخلليل واخلامس منه جتديد بناء الكعبة املعّظ(إمساعيل     .) 

 ( التاسع منه إرسال مسلم بن عقيل  ( رسالة اىل اإلمرام احلسرني ) عر )  ن أحروال
 هر(.     63الكوفة وأهلها، سنة )

 ( احلادي عشر منه والدة اإلمام علي بن موسى الرضا( سنة ،)418      .)هر 

 ( 5الثالث والعشرون منه بيوة بين قريضة، سنة.)هر 

 املشرفة اخلامس والعشرون منه يوم دحو األرض من حتخ الكعبة     . 

     األكررررماخلرررامس والعشررررون منررره خرررروا الرررنيب ( )   مرررن املدينرررة ألداء فريضرررة
 هر(.43احلج،سنة)

 ( اخلامس والعشرون منه خروا اإلمام علي بن موسى الرضا من املدينة ) اىل املنورة
 هر(.    233خراسان سنة )

 ( للهجرة.      43(، سنة )عليهرضوان ا  اخلامس والعشرون منه والدة حممد بن أبي بكر ) 

  آخر يوم منه شهادة اإلمام حم( مد بن علي اجلواد( سنة ،)223   .)هر 

 

 

 
 
 
 

 
 

 (4:12)   السرراعة (م2323/حييررران/33) لثالثرراءا وميرردخل القمررر   برررا العقرررب يرر 
 .)بعد منتصف الليل( صباحا 

 صباحا  (1:24  الساعة ) (م2323/متوز/2) ميساخل خيرا القمر من برا العقرب يوم. 

 

 

 الوقائع التارخيية   شهر ذي القعدة أهم

احلوادث الفلكية   هذا الشهر   أهممن 
 احلرام



 (28) 

 
 

ذي /22) ثالثررراءلا مسررراء يررروم حلجرررة ذي اهرررالل شرررهر  ُيتوقرررع ان يكرررون 
م(    أفق مدينة النجرف األشررف   2323 /متوز/ 24هر( املوافق )4114القعدة/

 كما يأتي: (3:36عند بروب الشمس   الساعة )

   (م 2323/ متوز /24( = )هر 4114 /القعدة  يذ/  22) 

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة (22 )
 دقيقة( 34)و

 اتدرج( 2)
 يقةدق( 23)و

 %(4,43) ( دقيقة12)

 . ضعيفا  مع صفاء اجلورى اهلالل توقع أن ُيو  هذه احلالة ُي
 
 

 

 

 
 

 

 (م2323 آب/متوز)                         –                    هر  4114ذي احلجة 

  11 42 44 1  السبخ
 25 1 8 15  

  11 42 41 1  األحد
 26 2 9 16  

  17 11 42 1  االثنني
 27 3 10 17  

  12 14 41 7  الثالثاء
 28 4 11 18  

  12 11 41 2 4 األربعاء
22 29 5 12 19  

  21 12 41 2 1 اخلميس
23 30 6 13 20  

   11 47 41 2 اجلمعة
24 31 7 14   

  اهلالل شرعا  بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية 

                 ذي احلجة  هالل شهر 
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  بن ابي طالب عليأمري املؤمنني منه زواا اإلمام  اليوم األول ( من فاطمة اليهراء )
(( سنة ،)2     .)هر 

  الثالث منه دخول النيب األكرم( )( 43مكة   حجة الوداع، سنة   .)هر 

 (الرابع منه سجن اإلمام موسى بن جعفر( سنة ،)432  .)هر 

  السابع منه شهادة(اإلمام حممد الباقر( سنة ،)441  .)هر 

 الثامن منه يوم الرتوية  . 

 ( الثامن منه خروا اإلمام احلسني بن علي(من مكة اىل الكوفة، سنة )63    .)هر 

      .التاسع منه يوم عرفة 

 (التاسع منه شهادة العبد الصاحل سفري احلسني(ألهل الكوفة مسلم بن عقيل)   مرع هراني )
 هر(.    63، سنة )(بن عروة )

    .العاشر منه عيد األضحى املبارك 

 هر(.   33) احلادي عشر منه رمي احلجاا بن يوسف الثقفي الكعبة املشرفة باملنجنيق، سنة 

  األكرم الرابع عشر منه حنلة النيب( فدك )لفاطمة ا( ليهراء( سنة ،)على 3 ،)هر
 رواية.   

 هر.43 الثامن عشر منه عيد الغدير األبر، سنة 

 أمري املؤمنني علي بن أبي طالب اإلمام  التاسع عشر منه بيعة املسلمني( باخلالفة، سنة )
 هر(.    35)

 ( الثاني والعشرون منه شهادة ميثم ألتمار( سنة ،)63   .)هر 

 ( الثالث والعشرون منه شهادة طفلي مسلم بن عقيل(وامسهما حممد وإبراهيم، سنة )62  )هر 

 األكرم رون منه خروا النيبالرابع والعش (( بأهل بيته )( للمباهلة مع نصارى جنران، سنة )43.)هر 

  اخلامس والعشرون منه نيول سورة هل أتى        ( املدينة   شأن أهل البيخ  .) 

 (  السابع والعشرون منه وفاة علي بن جعفر الصاد (سنة ،)امللقب 243 ،)(.   ريضيُعال )برهر 

 هر(.  63العشرون منه وقعة احلرة اليت استباح فيها جيش يييد بن معاوية املدينة املنورة، سنة )الثامن و 

     
 

 

 صباحا  (3:43) م(   الساعة2323/متوز/23)ثنني اإل يدخل القمر   برا العقرب يوم. 

  صباحا ( 43:25)  الساعة ( م2323/متوز/22) ربعاءاألخيرا القمر من برا العقرب يوم. 

 الوقائع التارخيية   شهر ذي احلجة أهم

هر احلوادث الفلكية   هذا الش أهممن 
 احلرام
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 تعيني القبلة بصورة دقيقة   مدينة النجف األشرف  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ميكن تعيني القبلة بصورة دقيقة   النصف الشمالي للكرة األرضية   يومني من كل سنة 
دس عشر من السااليوم ميالدية هما: اليوم التاسع والعشرون من الشهر اخلامس )أيار( و

مس يكرون عموديرا  علرى الكعبرة املشررفة عنرد       ن قرائم الشر  الشهر السابع )متوز( وذلك أل
نه إذا وضع عمود مستقيم متاما  على األرض   مكة املكرمة أاليوال   هذين اليومني أي 

 سوف ال يكون له ظل أصال . ف
خررر   النصررف الشررمالي مررن الكرررة آفرراذا وضررع شرراخل شرراقولي متامررا    أي مكرران 

ن اجتاه ظله جهرة القبلرة بصرورة    تبّيياملكرمة  األرضية ولوحظ ظّله   وقخ اليوال   مكة
 دقيقة جدا . 

الظهر ( بعد 48( والدقيقة )42 الساعة )هو   (22/5)ووقخ اليوال   مكة املكرمة   
( 23( والدقيقة )42هو   الساعة ) (46/3)بتوقيخ النجف األشرف ووقخ اليوال فيها   

 بعد الظهر بتوقيخ النجف األشرف. 
 
 
 
 

 شاخص شاقولي تماما   شعاع الشمس 
س 

شم
 ال
ع
عا
ش

 

ظل الشاخص على األرض وهو اتجاه 

 القبلة
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 :تمالحظا
 : االعتدال اخلريفي   أيلول (4

 .صباحا ( 43:52م(   الساعة )2342/ ايلول/23) ثننياإل

 : االعتدال الربيعي   آذار (2

 .صباحا ( 6:55م(   الساعة )2323/ آذار/23) اجلمعة
 :م(2234/ألول/كانون ا62) خلميسوذلك يوم ا للشمس جيئيكسوف حيصل  (3

   .جف األشرف%( ُيرى   مدينة الن52القدر : )     

 الوقت كسوفمراحل ال

 صباحا   1:27 (الشمس تحت األفق) الجزئي كسوف الشمس مرحلةبداية 

 صباحا   7:14 شروق الشمس مكسوفة

 صباحا   7:11 ـــ %(12بنسبة )ـــ  الجزئي ذروة كسوف الشمس

 صباحا   7:17 الجزئيالشمس نهاية كسوف 

 

 :م(2323/حييران/24)ألحد وذلك يوم ا للشمس جيئيكسوف حيصل  (1

   .%( ُيرى   مدينة النجف األشرف58القدر : )     

 الوقت كسوفمراحل ال

 صباحا   7:11 بداية مرحلة كسوف الشمس الجزئي 

 صباحا   2:21 ــــ %(12بنسبة )ـــ ذروة كسوف الشمس الجزئي  

 صباحا   2:12 نهاية كسوف الشمس الجزئي

 
===================================== 
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