
 

  
  

ّا و آ  و ّ  ا و رّب ا  ا و م  إّم م و ّن اّا ا اأ أ اأ  ا و ا   

ا ّا   ا ّا ل ا: و ّا ا أ  ن   إّم 

  ا����ط ���ّی ا� ��و�م ا� 
  ّّي ّ وّا  ،ّا ر ّيدّي اوا ّّيا  

    ن اَّدور ور  آد  ور ء ما ذي و اود 

  اقاحملو حتت الشعاع ذور و اياماحمل يومالو  ةقمرامل يايللالو  يرقمال شهرال بداية

   بالرصدا عقرب الربج ال    منقمر العبور موقع و 

  )مّكة المكّرمة(توقیت مركز الكعبة المشّرفة  KMTالتوقیت العالمي اإلسالميجمیع األوقات حسب 

١٤٣٢-٣٣ اا  = ١٣٩٠- ٩١ ا ا =٢٠١١-١٢ دا اّ  

١٢٥٣٦  آد ٦١٤٨٥ دا اّ ٧٣١١٧٢  ا  ن  

    واإل�راف ا�ع��ی ����ط ا��شار� وإدارة ا���وث 

رف ادار ا  
ّاول ااج اااد اوإ   

وا ث اا     یاد �یات اع�ی��  
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  ةمكرمال ةمكي لماالع وقیتتمع البالد ال توقیتاختالف 
  ضلنا ھذا الموقع على ف، بیت اهللا الحرام مشرفهالكعبه ال الیابسة من األرضمركز

من  دأ للتقاويم الفلكیة المستخرجةساعة المبالكنصف النھار المبدأ وغرينتیش او غیرھا ألن يكون 
و ات نذكرھا حسب توقیت فجمیع األوق، بنیاد حیات أعلي: معھد تقويم النجوم للتنجیم التابعة ل

  .ةمكّرمال ةمّكتوقیت  لمعمورة معافي أرجاء بالد الاختالف توقیت سائر ھنا  وردنو  ةمكّرمال ةمّك
  كان  نامع اضافة المقدار و  جدولال فيمذكور  ةمك مع توقیتبالد توقیت المقدار اختالف

  . توقیت البلد المطلوب بحدث حسالساعة الى  صلن )-( ةعالمكان مع  نا هكسرو (+)  ةعالممع 
  البلد توقیت حسب ة الحدثساع=  ةمك مع توقیت البلدتفاوت ) - مع(+ ةمك توقیت حسب ة الحدثساع

 خالل الربیع والصیف في بعض البالد يتم تغییر التوقیت الرسمي : التوقیت الصیفي
احیانا، فلذلك  البالدغیر في تلك اليتفي جمیع البلدان بل  دغیر مطر ذلكدقیقة، فبما ان  ٦٠ بزيادة

، التقاويم الفلكیة التي ننشرھا األوقات المذكورة في اللم نعتبر التوقیت الصیفي في ھذا الجدول و
فلذلك على مستخدمي التقاويم في البالد ذات التوقیت الصیفي ان يضیفوا من انفسھم مقدار تغییر 

 .المكرمة مع مكة ذكور في الجدولتفاوت توقیت بلدھم المر ھم الى مقدادیت الصیفي في بلقولتا
 

 )Petropavlovsk( اشرق روسی -ساموآ -تونگا -فیجي -كريباتي -جزاير مارشال -نیوزيلند  +9

 )ماگادان( اشرق روسی -وانواتو  -جزاير سلیمان  +8

 )Vladlvostok(اشرق روسی-گوام-میكرونزي -گینه نو -تاسمانیا -)سیدني(شرق استرالیا +7

 )داروين –آداليد ( الوسطى الیااستر +6.30

 )Yakutsk(اشرق روسی -) ديلي( اییسشرق اندون -ةجنوبیالو  ةشمالیال ياروك -نالیابا +6

 )بايكال(اروسی-تايوان-امالزي-فیلیپین-برونئي-مغولستان،كنگ ھنگ،ماكائو ،ینالص،)پرت(غرب استرالیا +5

 )Novosibirsk( اروسی -مويتنا -كامبوج -الئوس -تايلند -ا ییساندونغرب  +4

 جزاير كوكوس –) میانمار(برمه  +3.30

 )Omsk( اروسی -)آستانه(شرق قزاقستان -بوتان -بنگالدش +3

 نپال +2.45

 جزاير نیكويار –سريالنكا  –ھند ال +2.30

 )Pern(اروسی-مالديو-)ساگیز(غرب قزاقستان-قرقیزستان-تاجیكستان-تركمنستان-پاكستان +2

 غانستاناف +1.30

 )Samara(اروسی -)Ishevsk(اروسی-گرجستان-نخجوان-ارمنستان-آذربايجان-امارات-عمان +1

 ايران +30.0

KMT  
0 

 -اتیـوپي  -جیبـوتي  -اريتـره   -يمـن   -قطـر   -كويـت   -بحـرين  -عـراق ال -)حجـاز ال( جزيرة العـرب 
 )مسكو( اغرب روسی -تانزانیا -ماداگاسكار -اوگاندا  -سومالي كنیا 

1- 
-مـاالوي -شـرق كنگـو  -روانـدا -لیبـي  -سودان-مصر-اردن-فلسطین-لبنان-سوريه-صقبر-اتركی

-يونـان -سـوازيلند -لسـوتو -برونـدي  -آفريقاي جنـوبي -بوتسوانا-قمر–زيمبابوه-موزامبیك-زامبیا
  سوئد -فنالند-ااستونی-التويا-لیتواني-بالروس-اوكراين-مولداوي-بلغارستان-روماني

2- 
-نامیبیـا -آنگوال-زئیر-گابون-غرب كنگو-كامرون-آفريقاي مركزي-بنین-نیجريه-نیجر-چاد-مالت-الجزاير-تونس

-اسـپانیا -فرانسـه -ايتالیا-اسلونیا-كوزوو-سنجق-بوسني-یاصرب-كرواسي-مقدونیه-آلباني-گینه استوايي
 ھلند-چک-اتريش-سوئیس-نروژ-مجارستان-لھستان-بلژيك-دانمارك-آلمان

3- 
-مــالي-موريتــاني-صــحرا-جزايــر قنــاري-مــراكش-ايســلند-لنداســكات-ايرلنــد-بريطانیــا-پرتغــال
 غنا-توگو-چانا-لیبريا-سیارالئون-گامبیا-گینه بیسائو-ساحل عاج-گینه-بوركینافاسو-سنگال

 )اسکورسبی(شرق گرينلند -Azoresجزاير  -Cape Verdجزاير  -4

  الھادي لمحیطا ،وسط)لبرزي(آتل داس روكاس،جزاير مارتین واس،)گريتويكن(ةجنوبیالجورجیاجزاير -5

  سورينام -اروگوئه -آرژانتین -)برازيلیا(شرق برزيل -گرينلند -6

  )كبك(كندا شرق -شیلي-دمنیكن-پاراگوئه-بولیوي-)Manaus(الوسطىبرزيل -ونزوئال-گويان -7

 )پوکادواكره(غرب برزيل-پرو-اكوادور-كلمبیا-پاناما-ھائیتي-جامايكا-كوبا-)نیويورك(آمريكا -8

 كستاريكا ،اوغنیكارا،بلیز،لسالوادورا،ھندوراس،گواتماال،مكزيك،)Winnipeg(الوسطىكندا ،)داالس(امريكا -9

 )الپاز(غرب مكزيك  -)Edmonton(دا نغرب ك -)Denver( یةمريكالواليات المتحدة األ -10

 رنجزاير پیت كاي-)Vancouver(كندا غرب  -)لوس آنجلس( یةمريكالواليات المتحدة األ -11

 آالسكا -12

 )آمريكا(ھاوایی  Hawadanجزاير  -جزاير پلي نزي فرانسه -13
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 ١٤٣٢  رن ارك

 ّا أ  رأس ا  
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   نرك را    
١٤٨٥ دا اّ  ١٢٥٣٦   ١١٧٢آد ا  ا    

ا  نر : أ١٠ از ١٩ =١٣٩٠ )مأ ١ = )ذوا ٢٠١١   

   ا باج   ار 

   )أ ١٠( رن ١٠ 00:18 ساعة  إ )أ ٨( رن ٨ 18:59  ةساع

 و ا ا= ن ١٥و  ١٤و  ١٣١٣ ر أ ١٥ إ  

  يوم �ذور = أ ٢٤رن  ٢٤

  قة ا�ام بعبادا�شتغال إلنيا و اإلعراض عن ا�ا وقت = ا�نيو�ة �ور �أل ةناسبم غ�

  أ ٣٠إ  ٢٨رن  ٣٠ وب ا ٢٨ طع =ق واا  اّع 

    

١٤٣٢  
ا ا 



 ١٤٣٣ رقم قمري البسیطالّتقويم ال

5 

    ّ ال  
١٤٨٥  داا ّ ١٢٥٣٦  آد ١١٧٢  ا  ا  

  اال:   ءر٩ا آب ١٨ =١٣٩٠ )مأ ٣١= )ذوا ٢٠١١  

 يوم �ذور=  ) ١( ال ٢

  وقت اإلعراض عن ا�نيا و اإلشتغال ا�ام بعبادة ا�ق= ة �مناسبة �أل�ور ا�نيو غ�

 ب اج ا  ر ا 

  ) ٦(ال  ٧ 05:43 ساعة  إ ) ٤( لا ٥ 00:41 ساعة 

 و ا ا = ال ١٥و  ١٤و  ١٣ )١٢  ١٤إ (  

     ٢٨ إ  ال ٢٩وب  إ ٢٨ = ق واا  اّع 

١٤٣٢  
ا ا 
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   ى ذاة    
١٤٨٥  داا ّ ١٢٥٣٦  آد ١١٧٢  ا  ا  

  ا ذىاة : ان ٧ ال ١٦ =١٣٩٠ا )م٢٩=  )ذوا ٢٠١١  

  ر ا ج ب اا   

  )أ ٣( ةاذى  ٥ مر11:55  ساعة  إ )أ١( ةاذى  ٣ مر08:18 ساعة 

 و ا ذى  ١٥و  ١٤و  ١٣ = اا١١ ة ١٣ إ أ  

  يوم �ذور=  )أ ٢٦( ةاذى  ٢٨

  قة ا�ام بعبادا�شتغال إلنيا و اإلعراض عن ا�ا وقت = ا�نيو�ة �ور �أل ةمناسب غ�

   أ ٢٨ إ ٢٦ ةاذى  ٣٠وب  إ ٢٨ طع =ق واا  اّع 

  

١٤٣٢  
ا ا 

 ا�ّجف األ�ف -   �شهد اإلمام ع�
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    ذىاّ   
١٤٨٥  داا ّ ١٢٥٣٦  آد ١١٧٢  ا  ا  

  ا ذىاّ : ب  ٧ ا١٦ =١٣٩٠  ّولا )مأ ٢٩=  )ذوا ٢٠١١  

  ر اج  ب اا =   ٢٩(أول ا 18:21 ساعة  )أإ 

  ا آ ا )م ٢٥( ّاذى  ٢٨  05:33ساعة  و )أ ٣١( ّاذى  ٣  20:17 ساعة

   يوم �ذور= ) م ٥( ّاذى  ٨  

  وقت اإلعراض عن ا�نيا و اإلشتغال ا�ام بعبادة ا�ق=  ا�نيو�ة مناسبة �أل�ور  غ�

 و ا ذى  ١٥و  ١٤و  ١٣ = ااّ ١٠ ١٢ إ م  

 ع اّا ق وا=  ٢٨ وب  إذى ٢٩ اّ ٢٥  ٢٦إ م

لشرق امكة المكرمة و  مرئي فيغیر   )م ٢٥( ذي ا ٢٨ اف 

 )ایجنوب آفريق حتى تاسمانیا، نیوزلند: مكان الوقوع( األوسط
  

ر

  

١٤٣٢  
ا ا 

  ا�رم ا�بوي -�شهد فاطمة ا�زهراء 
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   اا ّ    

١٤٨٦  داا ّ ١٢٥٣٦  آد ١١٧٣  ا  ا  

  ااا ّ : س  ٦ ا ١٤=١٣٩٠  ا )م٢٧ =)ذوا ٢٠١١ م   

 و ا ١٥و  ١٤و  ١٣ = ا اا ّ ٩  ١١إ د

امريكا : كان الوقوعم(مرئي في الشرق األوسط  )د ١٠(  ١٤ اف 

  )فريقیااشرق  حتىسیا اشرق  والشمالیة، استرالیا 

٢٢  اا ّ)١٨ يوم �ذور=  )د 

  وقت اإلعراض عن ا�نيا و اإلشتغال ا�ام بعبادة ا�ق=  ا�نيو�ة مناسبة �أل�ور  غ�

  ر ا ج ب اا 
  و  )م ٢٧(ااّ   ١مر  06:41ساعة  إ ) م ٢٧(اا   ّ  أول

   )د ٢٤(ّ اا  ٢٨مر  17:24 ساعة  إ )د ٢٢(ااّ    ٢٦ مر 15:39 ساعة 

  د ٢٦إ  ّ٢٤ اا  ٣٠وب  إ ٢٨ طع =ق واا  اّع 
  

  

١٤٣٣  
ا ا 

 ا�قيع -  �شهد أئمة اهل ا�يت 
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١٤٨٦  داا ّ ١٢٥٣٦  آد ١١٧٣  ا  ا  

  ا : ءي  ٦ ان  ١٤=١٣٩٠مّولا )مد ٢٧ =)ذوا ٢٠١١  

١٠  )٥ (  =يوم �ذور 

  ة ا�قوقت اإلعراض عن ا�نيا و اإلشتغال ا�ام بعباد=  ا�نيو�ة مناسبة �أل�ور  غ�

 و ا ١٥و  ١٤و  ١٣ = ا  ٨  ١٠إ   

  ر ا ج ب اا 

   ) ٢١(  ٢٦  02:18ساعة  إ ) ١٩(  ٢٤  23:06 ساعة 

  ٢٤إ  ٢٣  ٢٩وب  إ ٢٨ = ق واا  اّع 

  

١٤٣٣  
ا ا 

 كر�الء - �شهد اإلمام ا�س� 
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   ّولا ر  
١٤٨٦  داا ّ ١٢٥٣٦  آد ١١٧٣  ا  ا  

  اّولا ر : ءر٦ ا  ن  ١٢ =١٣٩٠دما )م٢٥=  )ذوا  ٢٠١٢    

  يوم �ذور=  ) ٢٨( ر اّول ٤

  قت اإلعراض عن ا�نيا و اإلشتغال ا�ام بعبادة ا�قو=  ا�نيو�ة مناسبة �أل�ور  غ�

 و ا ّول ١٥و  ١٤و  ١٣ = اا ٦ ر  ٨إ ا  

  ر ا ج ب اا  

   )ا ١٧(ر اّول  ٢٤ مر 08:42 ساعة  إ )ا ١٥(ر اّول  ٢٢  04:34 ساعة 

  ع اّاق وا= ع٢٨ ط وب  إّول  ٣٠ا ٢١ر  ٢٣إ ا   

١٤٣٣  
ا ا 

 بغداد -و اإلمام ا�واد  اإلمام ا��ظم �شهد 
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   ا ر    
١٤٨٦  داا ّ ١٢٥٣٦  آد ١١٧٣  ا  ا  

  اا ر : ا ت  ٦١١ =١٣٩٠  )م٢٤=  )ذوا ا ٢٠١٢  

 و ا ١٥و  ١٤و  ١٣ = ا ا ٧ر  رس ٩إ  

  ر ا ج ب اا 

  )رس ١٥(ر ا ٢١مر  14:03 ساعة  إ )رس ١٣(ر ا ١٩ مر 10:31 ساعة 

٢٨ ا رس ٢٢(ر(  =يوم �ذور 

  عن ا�نيا و اإلشتغال ا�ام بعبادة ا�ق وقت اإلعراض=  ا�نيو�ة مناسبة �أل�ور  غ�

   رس ٢٣إ  ٢٢ ر ا ٢٩وب  إ ٢٨ = ق واا  اّع 

١٤٣٣  
ا ا 

 خراسان -�شهد اإلمام ا�رضا 
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  َدُوى ا   
١٤٨٦  داا ّ ١٢٥٣٦  آد ١١٧٣  ا  ا  

  اودى ا : ٥ ا  آذار ١١ =١٣٩١ )مرس ٢٤=  )ذوا ٢٠١٢     

 و ا ١٥و  ١٤و  ١٣ = ا ودى ا ٥  ٧إ أ  

  ر ا ج ب اا 

  )أ ١٢( دى او ٢٠  20:39 ساعة  إ )أ ١٠( دى او ١٨  18:48 ساعة 

٢٨ ودى ا)٢٠ يوم �ذور=  )أ 

  وقت اإلعراض عن ا�نيا و اإلشتغال ا�ام بعبادة ا�ق =  ا�نيو�ة مناسبة �أل�ور  غ�

 عاّا  ق وا= ع٢٨ ط وب  إ٣٠ ودى ا ٢٠  ٢٢إ أ  

١٤٣٣  
ا ا 

 سا�راء -و اإلمام العسكري  �شهد اإلمام ا�ادي 
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  َدُىى ا   

١٤٨٦  داا ّ ١٢٥٣٦  آد ١١٧٣  ا  ا  

 ا ىدى ا : ر  ٤ ان ١٠ =١٣٩١م )م٢٣=  )ذوا أ ٢٠١٢     

 يوم �ذور = ) ٤( دى اى ١٢

  وقت اإلعراض عن ا�نيا و اإلشتغال ا�ام بعبادة ا�ق=  ا�نيو�ة مناسبة �أل�ور  غ�

 و ا ى ١٥و  ١٤و  ١٣ = ادى ا ٥  ٧إ   

 ب اج اا  ر ا  

  ) ٩(دى اى  ١٧  05:36 ساعة  إ ) ٧( دى اى ١٥  05:14 ساعة 

   ٢١إ  ٢٠ دى اى ٢٩وب  إ ٢٨  = قو ا ا  اّع

 في اى  ٢٨دى ا)٢٠  ( في الشرق األوسط  ئيرمغیر)مكان الوقوع :

  )ةشمالیال آمريكا الیابان حتىو  الصین

١٤٣٣  
ا ا 

 سا�راء -هدي ا�مام اإل�شهد �و�  -ا�رم ا�هدوی 
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   ر   

١٤٨٦  داا ّ ١٢٥٣٦  آد ١١٧٣  ا  ا  

  ار : ءزا  ٢ ار  ٩ =١٣٩١ا)ذوا٢٢=  )م  ٢٠١٢  

١٢ ٢( ر م( = يوم �ذور 

  وقت اإلعراض عن ا�نيا و اإلشتغال ا�ام بعبادة ا�ق=  ا�نيو�ة مناسبة �أل�ور  غ�

  ر ا ج ب اا 

  )م ٥( ر ١٥ مر 16:07 ساعة  إ )م ٣( ر ١٣ مر 16:07 ساعة 

 و ا ا = ١٥و  ١٤و  ١٣ ٣ ر  ٥إ م

 :مكان الوقوع( مرئي في الشرق األوسطغیر  )م ٤(ر  ١٤ اف 

  )مريكاا حتىو شرق آسیا، استرالیا  الصین

 ع اّا وق ا= ع٢٨ ط وب  إ٣٠ ١٨ ر  ٢٠إ م  

١٤٣٣  
ا ا 
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    ن     

١٤٨٦  داا ّ ١٢٥٣٦  آد ١١٧٣  ا  ا  

  ان : ن  ١ اطان  ٨ =١٣٩١)م٢١=  )ذوا م ٢٠١٢     

  ر ا ج ب اا 

   ) ٣(ن  ١٣  02:27ساعة  إ) ١( ن ١١  01:40 ساعة 

 و ا ن ١٥و  ١٤و  ١٣ =ا ٣  ٥إ   

 يوم �ذور=  ) ١٦(ن  ٢٦

  وقت اإلعراض عن ا�نيا و اإلشتغال ا�ام بعبادة ا�ق=  ا�نيو�ة مناسبة �أل�ور  غ�

   ١٩إ  ١٨ ن ٢٩وب  إ ٢٨ = ق و اا  اّع 

١٤٣٣  
ا ا 

ة - هداء صف� �شهد أو�س القر� و  عمار بن يا�   و         ش
ّ
 سور�ا  ا�رق
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رس ا��ع��م األ�صا�ی و دراسات�عا�د ا���وث وا�   ��یاد �یات اع�ی:لا�تا��ة  �دا

ّا ا   ا  

ا     وا  ة  

 م  اا ا    

ا ا  ا وا  امب

ا     ة اا  

  ا  ا   ارة اء

ا ا ا  اریات اع�ی رسا�ا� 

   واإل�راف ا�ع��ی ����ط ا��شار� وإدارة ا���وث

ّرف ادار ا  
١٤٣٢  
Aelaa.netwww. 

wim@aelaa.nettaq          nojum@aelaa.net            tanjim@aelaa.net  
  

و احلمد رب العاملني
  


