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 رؤ�� �نا�ی ھالل
  چند ن�ته �سيار مهم

ند با ا��نات مدرن ا�روزي رؤ�ت هالل و �اسبه ا��ن چهر : ن�ته اّول

براي تعي� عمر ماه و رؤ�ت و وقوع آن و �تصا�ش �سيار آسان است؛ 

بلكه غ� �سلمانان ن� در سطوح �تلف عل� �سلمانان هالل آن؛ نه تنها 

و �اسبات و �تصات  شتهاز دا�شمندان تا اشخاص �دي بر آن اهتمام دا

يهاي ژگو� و� ،از �امع عل� ب� ا�ل� �و� براي آن ارايه � شود دقي�

 يدگيچيپ ؛و �ايط جوي زم� ؛و �وضعش �سبت به خورشيد ؛حر�ت ماه

كه �وضوع تعي� اول ماه قمري از  ،ها� عمي� در اين �وضوع ا�اد نموده

ف طر�ق رؤ�ت هالل را در طول تار�خ با �ش� �واجه نموده است، برخال

ذشته هاى دور تا كنون گون خسوف و كسوف كه از چر وقايع نظ� آن گدي

ق يقدو واقع و ن�يجه رصدهاي آن ن� مطابق  ؛�ش ب�� آن م�سور و آسانپ

  . بوده است

اين �ش�ت ضمن اخالل در تماميت صحت و دقت �سياري : ن�ته دّوم

ا به اد�هاى �ش ب�نهاي رؤ�ت هالل و ن� رصدهاى رؤ�ت؛ مانع از اعتنپاز 

، و از گرديده خصوصا در زمانها و ��نهاي �تنع ا�رؤ�ه! رؤ�ت شهود هالل

ات�اي �شخيص اوايل ماه قمري بر رؤ�تهاى فردي هالل بوده �وانع مهم 

  .است



  ١٤٣٥شماره  ازنامه ماه قمريسالنامه آغ

 3

افزون بر همه اينها باز�هاى سيا� قدرتمندان براى جلوداري : ن�ته سّوم

و با�  ؛ف ماندن �وضوع�سلم� در طول تار�خ اسالم؛ مانع اص� شفا

  . عل� دي� شده است�فا در فضاي �ت هالل ؤا�ر رماندن 

را ز�ر سؤال ز ا�ور ديگري كه ا�ر رؤ�ت هالل �رسوم رايج ا :ن�ته چهارم

برده و اعالم ثبوت هالل هاي اين �واقع را � اعتبار � سازد اين ا�ر است 

دسته جات �تلف طور هر سال؛ چدر آخر ماه مبارك ر�ضان � ب�نيم : كه

�لب  كه در، ازندردپاعالم ماه � رؤ�ت و و ر�وردشك�  �سابقاتبه 

بر           تقاو�م �ورد استفاده خودشان را با اعالم عيد فطر هاي هم سنوات 

، و� هم� دسته جات در بقيه سال براى خالف تقو�مشان نقض � كنند

ب�ش� سا�ا در فطر نقض (�شخيص اول ماه طبق استخراج همان تقاو�م 

عمل كرده و نه تنها دنبال �قيق رؤ�ت و اعال�ش نبوده، بلكه اگر ) شده

  رؤ�ت �شهود عمو� هم برخالف تقاو�مشان اتفاق بيافتد به آن توج� 

اگر تقاو�متان معت� است چرا ب�ش� سا�ا با اعالم عيدفطر ( .ن� كنند

به  چرا در بقيه سال مبنايتان بوده وهايتان نقض � شود، و اگر معت� ن�ست 

از  دنبال رؤ�ت هالل نبوده؛ يا رؤ�ت هالل بر خالف آنرا توجه ن�رده، و

  ).تقاو�م را بر ن� تابيد يگرتفاوت د

�ته �ع مب� اسالم و آئ� حق هيچگونه سخ� و ��ي در ا: ن�ته پنجم

در اين �واقع ن�  ؛و همانند ساير �وارد دستورات دينقرار نداده؛ ا�ر دين 

غروب : رهروان راه حق را به روشهاى آسا� داللت و هدايت فر�وده است

�ؤمن� به استهالل � روند؛  )طبق توصيه �ع ��ف(قمري هر ماه  ٢٩

آن�ه اگر هالل بطور �� نه فردي رؤ�ت شد؛ و در آن هن�م رؤ�ت هم 



  ١٤٣٥شماره  ازنامه ماه قمريسالنامه آغ

 4

د، در صور� كه اينطور ثابت � شوقمري نا��ن نبود، با اين رؤ�ت اول ماه 

  .ماه �اظ � شودآن ثابت �شد، روز � ام هم براى 

در اوقات اختالف ب� �سلم� بر � �وضوع رؤ�ت، : مششن�ته 

و  قواعد عل� �اسبا� �سيار دقيقاهل حق را به  ح�ات معصوم� 

تا با ب�ارگ�ي آنها �ؤمن� به هيچگونه  ؛آسا� رهنمون فر�وده اندروش 

ماه هر اول  ؛و به آسا� و بدون هيچ �شو�ش خاطري ؛�ي مبتال �شده�

   .داده و به وظيفه خود عمل نمايند شخيص�را با آن قمري 

هت سهولت ا�ر و �ر�ردي شدن اين قواعد، جرو  از اين: مهفتن�ته 

�يه �اسبات �ر�وط  م ب�ياد حيات ا�م تنجي�وتقو�م ژوهشكده علوم پ

�م خازنان شهور قمري را بر اساس اين قواعد مأثور در اوايل تعي� به 

خود را بر  و�م �و�اتق���ات و و انواع گوناگون  ،مب�� نموده و� 

  .داينمو من�� � اين اساس استخراج و تدو�ن 
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کار�دن ا�طالحات ��  ا��با�ت را�ج � �

يتهاى �تل� از وضعفل�؛ �نه ب�ست و چندهمواره ب� اجرام و نقاط  - ١

قران و مقارنه و تر�يع و تثليث و �سد�س و غ� اينها رخ � دهد، هر يك از 

با �الحظه اين شعاع  ؛اجرام شعا� داشته و �دوده زما� هر وضعيت فل�

ع آن وضعيت فل� يك �ظه خاص ب�ش� وو هر چند �ظه وق ،داشب� 

و  ؛صال تا �ظه �ر�ز اتصالاز ابتداى �وع اين اتعلماي �وم و�  ؛نبوده

و همه  ؛س�س ادامه ان�اف تا انتهاى �دوده آن وضعيت فل� را �الحظه

م �ر�وطه اش و اح� ،آن مدت را �ت عنوان واقعه فل� �ز�ور ثبت نموده

دان �سبت � دهند، ا�ته درجات �تلف اين �دوده از نظر �رتبه را ب

ل �ت يك ح�م � �و� و� به هر حا ؛شدت و ضعف ي�سان نبوده

  .� شود �اظ

يـدا � كنـد، از پماه در س� خود وضعيتهاى �تل� را �سبت به خورشيد  -٢

كه در اين وقت مـاه �ـت ا�شـعاع  ،مقارنه يا اجتماعقران يا �له وضعيت 

و براى ساكنان زم� نوري ندارد، و�ا به ايام �اق مـاه  ،خورشيد قرار گرفته

  .معروف است

مقارنه در يك �ظه خاص در �ر�ز ايـن وضـعيت قران و ماه در وضعيت  -٣

، و تمـام فل� است، و� �رحله �ت ا�شعاع و �اق به آن �ظه �دود �شده

   شـا�ل  )كه مد� قبل و مد� بعـد از مقارنـه اسـت(نها� �تد ماه را مدت پ

ى ��ـل در ماهها( ٢٨و صبح ) روزه ٢٩در ماههاى ناقص ( ٢٧صبح � شود، 
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     �ـت ا�شـعاع نـور خورشـيد قـرار  مـاه هالل آخر ؛با طلوع آفتاب) روزه ٣٠

 در ماههاى ناقص دو روز؛ و در ماههاى ��ـل�رحله �اق ماه؛ ف�ا . �دگ� 

  .حدود سه روز طول � كشد، و مقارنه معموال در �ر�ز �اق � باشد

 ،�اق خارج شدهيط �ااز �ت ا�شعاع شمس و  ؛ماه در ادامه س� خود - ٤

 )ب�ي صدابراى ر(�دي كه گرديده و در اول� وضعي� كه واجد نور 

خروج از �اق با �ر� شدن هالل ماه ، ناميده اندنمايان شود؛ هالل و ماه نو 

در ( ٣٠ آفتاب يا بعد از غروب) در ماههاى ناقص( ٢٩بعد از غروب آفتاب 

  .ددگر�قق � ) ماههاى ��ل

فلك و هيئت و �وم قـديم و نـ� عمـده ��تـب �� و بـاب� و در علم  -٥

يونا� و همچن� اصـطالح 

تمـام : اسالم �� و فق�

�دوده زما� كه مـاه �ـت 

ا�شــعاع شــمس و در �ــاق 

بوده را به هم� نـام ناميـده 

انــد، و � ايــن مــدت را از 

          مـــاه گذشـــته �ســـوب 

� دارند، و ماه جديـد را از 

هاي خروج مـاه از تنا زبعد ا

آ�ز و  ؛�ت ا�شعاع و �اق

           بــــروز هــــالل حســــاب 

  .� كنند



  ١٤٣٥شماره  ازنامه ماه قمريسالنامه آغ

 7

در سا�اى اخ� و وسعت ارتباطات و دسـ�� همـ�ن بـه اسـتخراجات  -٦

�ر�ـرد بـر�  )از �له �راكز فل� غر� جديد(�راكز فل� �تلف جهان 

فـات يـا �ـ� و �وجـب اشـ�باهات و اختال ؛اصطالحات �شابه و� متفاوت

رصـدگران رؤ�ـت �� هـالل علـ� و نـ� �مـه �گردا� بر� �راكز 

ي�ايـك ايـن �ـوارد پرداختـه توضيح دقيـق به است گرديده است، كه الزم 

  .گرددآن �وارد رفع ب� اش�باه و خلط  تا ؛شده

و تـداول  NEW MOONاصطالح نيو�ون : خلط و اش�باه از �له اين �وارد -٧

�       " ماه نو: "اصطالح هر چند تر�ه �ت ا�لفظ�ش به معنايآ�ست، اين 

آن بـا اصـطالح معـادل آن در  جديـد باشد، و� معناي دقيـق آسـ�ونوميك

��تـب �ـو� �� علـم �ـوم اسـال� و نـ�  و اسال� و �اصطالح �

   .�سيار متفاوت است

قارنه شمس نيو�ون در اصطالح آس�ونوميك غر� جديد به معناي �ظه م

ساعتها بعد از آن و با  "ماه نو"و قمر و �ر�ز �اق ماه است، در حا�كه 

نو  تو� ماهآنها وسط �اق را �ظه . خروج نها� ماه از �اق حاصل � شود

س�ونو� جديد آتابع �سلك چنا�ه بر� تقاو�م جديد قمري � نامند، 

در حا�كه اين  .هم� وقت را براى �وع ماه قمري �اظ � كنند

با آ�ز رؤ�ت ب�ي هالل كه در �ع معت� است وقت و اين اصطالح 

ف�ا آ�ه در گزارشات �و� غر� و با�بع ���ات و  .متفاوت � باشد

سايتهاي �و� به اسم تو� هالل ذكر � شود، و با آ�ز ماه قمري ساعتها 

  .ز ماه قمري استور از مقصود از �ع مطهر براى آ�دشته و فاصله دا
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بـدون �الحظـه تفـاوت  ؛تر�ه �ت ا�لفظـي آن �اظ�شابه اين اصطالح و 

مقصود عل� آن در اصطالح �� و �ـوم قـديم و جديـد، �وجـب شـده 

است، كه �سياري از افراد و ح� �راكز دي� بر� كشورها با ديدن تار�خ و 

القـاء شـود كـه مـاه ساعت مذكور به عنوان نيو�ون، ناخودآ�ه به ذه�شـان 

جديد �وع شده است، و با توجه به دقت استخراجات �راكز فلـ� معتـ� 

  ! جهان آيا هم� وقت بايد اعالم ماه نو �شود يا نه؟ و چرا نه؟

و يا بر� از روي نادا� اين اش�ل به ذهن يا ز�ا�شان بيايد كه با دقت 

و، و� م��ع� �اسبات فضا� ا�روزي و اعالم �ظه نيو�ون و ماه ن

  ! ؟دنبال رؤ�ت شهود هس�ند بوده ومطم� ن طورچ

و نيو�ـون  ؛و �م �م �ر �ا� برسد كه بر� در مبناي فق� سست شده

يا از آنطرف عده اى چون �ظـه نيو�ـون  ،را �الك آ�ز ماه �� قرار داده

كز با واقعيت خار� و رؤ�ت ب�ي هالل �وافق نيابند، بطور � اعتبار �را

�اسـبات و اعـالم نظـر و بگو�نـد  ،عل� �و� جديد را ز�ر سـؤال ب�نـد

حـ� در وقـ� كـه از  �ا � ب�نيمو .�ستبه هيچ وجه قابل اعتنا نرس� آنها 

بـه ايـن نظر عل� به هيچ �و رؤ�ت هالل ��ن نبوده بلكـه �ـال اسـت، 

دي بـراى با اد�ى وهـ� فـرد يـا افـرانظرات قط� عل� توج� ن�رده، و 

همچنان�ـه ايـن �وضـوع  ،بنماينـدقمـري اعالم به آ�ز مـاه  ؛رؤ�ت هالل

  . همواره در كشور عر�ستان و دنبا� �ن آن؛ اين �ش� را بوجود آورده است

اما اگر دقت شود �سيار واضح است كه �ظه نيو�ون �ظـه مقارنـه و �ر�ـز 

صطالح �� تمـام �اق است، و در �وم قديم و ��تب �� �و� و ن� ا

) همـه مـذاهب اسـال�( فقـهمدت �اق از ماه قب� �سوب � شـود، و در 
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اينطور ن�ست كه نصف مدت �اق جزو ماه قب� و نصف مدت �ـاق جـزو 

مانند آ�ه در آس�ونو� جديد غـر� فعـال  ،و در اول آن حساب شود ؛نوماه 

ق و هـن�م وقـوع �ظه نيو�ـون وسـط �ـاپر واضح است كه �ا . رايج است

      مقارنه است، و مدت زمـا� طـول � كشـد تـا مـاه بـا ادامـه سـ� خـود از 

�ت ا�شعاع و �اق خارج شود، و نورش آش�ر و هالل آن متـو� و متكـون 

   .�شود و ماه نو آ�ز شود

تو� هالل براى �ظـه نيو�ـون و "�ر�رد اصطالح : با توجه به �ح فوق -٨

ن� صحيح نبوده و به اين اش�باه و خلط دامن � زنـد، و  نه�ر�ز �اق و مقار

هـالل متـو� شـده فقـط ديـده  :را القا � كند كهاش�باه ناخودآ�ه اين توهم 

در حا�كه در �ظه مقارنـه و �ر�ـز �ـاق اصـال هـالل متـو� ! �شده است

از �ـت ا�شـعاع بـ�ون  ؛�اق را � ن�ند هتمام �دودقمر بلكه تا  ،�شده

ت�ـون  جديـد و هالل ؛و فاقد نور بوده ؛و همچنان در �اق �� برده ؛امدهني

  .استنو قمري آ�ز �شده وماه  ؛و تو� پيدا ن�رده

خـروج از "�ر�ـرد تعبـ�  :از قبيل هم� اصطالحات و تعاب� غلط انداز -٩

است، كه با توضـيحات فـوق معلـوم  "�ظه مقارنه و �ر�ز �اق"براى " �اق

ز �اق تا خروج ��ل و نها� از �اق سـاعتها فاصـله دارد، ايـن شد كه �ر�

خوب ماه كـه از �ـاق خـارج  :�ر�رد غلط هم اين توهم را القاء � كند كه

همچنـان و مـاه  بـوده،است، در حا�كه اين �ظه �ر�ز �اق  نوشده �س ماه 

در همچنـان �ـت ا�شـعاع و  ؛خارج �شدهاز دوره �اق و تا   ،در �اق است

  .و هالل و ماه نو �قق پيدا ن�رده است ،�اق و فاقد نور بوده
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 "هـالل عمـر"�ر�رد تعبـ� : از قبيل هم� تعاب� غ� دقيق و غلط انداز -١٠

است، كه در مقادير او�ـه اش كـه " ذشته از �ر�ز �اقگمقدار زمان "براى 

در  ، شـدههـالل متـو� :اين توهم القاء � شـود كـه ؛هنوز ماه در �اق است

و مقـدار زمـان  ،هـالل متـو� �شـده ؛حا�كه تا ��ال از �اق خارج �شـود

از �ـدود ايـن مـدت هـم گذشته از �ر�ز �اق مقدار عمر هالل ن�سـت، و 

�ع نـ� تعـا�م �كتـب و� و �اق و بقيه ماه قب� است، در �وم كهـن و 

� هر مـاه قمـري اياپو �ش  ،� مدت �اق در آخر هر ماه واقع شده :اسالم

و بعـد از اتمـام  ؛قمري از �ر�ز �اق يا مقارنه �وع �شـده نوماه  امااست، 

   .�اق ماه قب� و ت�ون هالل �ر� آ�ز � گردد

غـروب غـروب هـالل قبـل از " تعبـ� �ر�ـرد :تعب� غلط انداز ديگـر -١١

قصود ، آ�ه ماست در �اقهنوز ماه در وق� كه " غروب ماه"اي � "خورشيد

نه ماه ب�ون آمده از �ـاق  ؛همان ماه �ت ا�شعاع در �اق است از ماه است

دسته جـات  و ، و اين اش�باه بعضا �وجب شود كه بر� �راكز )هالليع� (

هالل متكون شده و قبل از غروب هـم بـوده فقـط بعـد  :توهم كنند كه دي�

از ظهر است مـاه و فكر كنند ماه قبل از غروب چون بعد است، غروب نبوده 

است، در حا�كه مقصود از اين ماه اصال هالل ن�ست، منظور مـاه فلـ�  نو

اگـر قبـل از  تـاغ� �ر� در �اق است نه ماه �ر� جديد كه هـالل اسـت، 

  .د احياناو�شآن ر اعتب�ث اغروب ديده شود 

بوسـيله نـاظر  NEW MOONتعي� زمان مقارنـه يـا اش�باه رايج ديگر در  -١٢

ب� ناظر فلـ� واقـع بـر  ؛براي تعي� �وقعيت ماه.  بر �ر�ز زم� استفل�

  . يك اختالف منظر وجود دارد ؛و ناظر بر سطح زم� ؛�ر�ز زم�
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�تصات را ��ن  از وق� كه ناظر را بر سطح زم� فرض كنيم اين س�ستم

و ديد اين ناظر مطابق واقعيت و حس  ،� نامند) Topocentric(�ر�زي 

به  ،ساكنان كره زم� در سا�ت متفاو� قمر را رؤ�ت � كنند است و

ان �اق كه ا�ري ح� و رؤ�� است با اين ياپهم� �اظ �اسبه �وع و 

  . س�ستم ا�ام � گ�د

همه ساكنان كره زم� را به صـورت يـك نـاظر خيـا� بـر  :در س�ستم ديگر

 ،ا با آن ا�ـام � دهنـدو حسابهاي فل� ر ؛�ر�ز كره زم� در نظر � گ�ند

و در اين مبنا �ظـه  ،� گو�ند) Geocentric(كه به آن س�ستم زم� �ر�زي 

  . وقوع مقارنه براي تمام ساكنان كره زم� در يك �ظه ي�سان است

كه بر (�وع و پايان �اق ا�ري ا�اال ح� است كه از ديد ناظر زمي� 

هاي �راكز �و� بر اساس ناظر ا�ام � گ�د و در گزارش )سطح زم� است

و� �ر�ز �اق و مقارنه  ،داده � شود ؤ�ت هاللبر سطح �شخصات ماه و ر

        در گزارشها  )ايان �اق استپكه �ر�ز اين دو مقدار ح� �وع و (

در  ،بر اساس س�ستم ديگر يع� ناظر خيا� بر �ر�ز زم� �اسبه � شود

 و�اسبه شده، س�ستم سيد ي�سان و با يك بادو مقدار  هرحا� كه �ر�ز 

از اي�و وق� عمر . دگرده الحظح� و از ديد ناظر بر سطح � مقدارهر دو 

 .و �ر�ز مقارنه حساب � شود بايد �ايط ناظر بر سطح زم� �اظ شود ماه

  راكز فل� و دي� در بيانيه ها و تقاو�مشـان ايـن  �لباز آ�ا كه�

براى همه �سا�ك �و� و فقـ�؛  ف�ا� شوند،  خلط اصطالح را �رت�ب

در �ـو� و �سا�ك فق� بوده، و تفاوت مبا� به ن�ات مهم فوق الزم توجه 

 ندارد، از اين رو نو�سند�ن تقاو�م يا بيانيه هاى اسـتهالل �لار�يت آن دخ

    ، هـاو ضـمن پـره� از ارت�ـاب آن ،بايد به آن توجـه نمـودهقمري و آ�ز ماه 
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�وجب برداشـت غـ� صحيحشـان  تار �ث و برر� خود ن� دقت نمايند د

 تـادقـت نمـوده در ن�ات مذكور  شته؛�شود، و اگر اين اش�باهات تعب� را دا

   .ن�يجه گ�ي غلط ننمايند

ماه در � �س� خود �ت ا�شعاع خورشيد واقـع شـده، و در : در تصو�ر ز�ر

  : تو� هالل و ماه نوقارنه با ، و تفاوت �ر�ز �اق و م�اق � باشد

كه �و� واضح است كه چگونه  )نيو�ون آس�ونو� جديد(ظه مقارنه ؛ �ر�ز �اق و �وضعيت شماره يك

هنوز جزو ماه قـب� ، و ماه در �اق ��ل است و ب�ون نيامده تا نور پيدا كرده و هالل متكون و متو� شود

  ، فاصله داردو آ�ز ماه نو قمري ساعتها با تو� حقي� هالل بوده و 

؛ ادامه س� ماه در �اق با اينكه مد� از نيو�ون و �ظه مقارنه گذشته، و� ماه باز هـم وضعيت شماره دو

، و ماه نو در �اق است و از آن ب�ون نيامده و نور پيدا ن�رده و خالصه هنوز هالل متكون و متو� �شده

  است، قمري آ�ز نگرديده

؛ و آش�ر شدن نور ماه و بـروز هـالل و ت�ـون آنابتداي و  ؛؛ خروج نها� ماه از �اقت شماره سهوضعي

  .ستآ�ز ماه نو قمري ا

 تو� هالل آ�ز

 ماهسمت حر�ت 

  �اق �ر�ز

  اق�ان يا ظه�

  مقارنه ماه و خورشيد

NEW MOON 
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  سا�نا� آغاز�� ماه ���ی� �یاز      کار�د  
��ه  اید، �ای کار�د ��و�م ��وم ����م ��ن و اسال�یا��  �ما ���ون با دا��ھای       آ�نا�ی �دا

  :�ماره �ی ز� را � د�� �طا��ه �ما�ید  راه آ�مانا�تدا از  ���ه ��   آ�وز�ی  نا� سا�   ���ر 
  آشنا� � با تقاو�م �و� ب�ياد حيات ا�

 )علم �وم و تنجيم م�اث ان�ياء و اوصياء ال�(در معرفت علم �وم و علم تنجيم =  ٣راه آسمان 

 م �و� ب�ياد حيات ا�راهنماي عمو� تقاو�=  ٤٩راه آسمان 

 =  ٩٧راه آسمان 
َ

  )��فتهپ(� راهنماي تقو�م �و� هم�

  مبناي اوقات فل� تقاو�م �و� ب�ياد حيات ا� KMTافق جها� =  ٤٧راه آسمان 

  مبا� عل� تفاوت ساعت �و� بالد جهان=  ٥٠راه آسمان 

  �كه �كرمهجداول تفاوت ساعت �و� بالد جهان با =  ٥٢راه آسمان 

  منابع پژوه� تقاو�م و �رسوالت �و� ب�ياد حيات ا� =  ٧راه آسمان 

  آشنا� عمو� با دا�ش تنجيم كهن و اسال�    

  ١ آشنا� با آ�زشنا� ماه قمري = ٢٩راه آسمان 

  ماه شنا� قرآ�: ٢ آشنا� با آ�زشنا� ماه قمري = ٣٢راه آسمان 

  خصوصيات � ماه از نظر علم �وم جديد: ۳ زشنا� ماه قمريآشنا� با آ� = ٣٤راه آسمان 

  ۱معرفت منظر قمر يا نماشنا� ماه : ٤ آشنا� با آ�زشنا� ماه قمري = ٣٦راه آسمان 

  )وجوه قمر( ٢معرفت منظر قمر يا نماشنا� ماه  :٥ آشنا� با آ�زشنا� ماه قمري = ٣٨راه آسمان 

 ٣معرفت منظر قمر يا نماشنا� ماه : ٦ شنا� ماه قمريآشنا� با آ�ز = ٤٠راه آسمان 

  )تفاوت حجم منظر ماه(

  هالل شنا�: ٧ آشنا� با آ�زشنا� ماه قمري = ٤٣راه آسمان 

كه در جاي�ه اي��ن� آثار �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا�  راه آسمانغرفه  بهبراى در�افت آنها 

  .Aelaa.netwww        ب�ياد حيات ا�                                                                   :�راجعه نمائـيد

 nojum.Aelaa.net         �ر�ز علوم �وم كهن و اسال� ب�ياد حيات ا�
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   ���ی ���ی  ١٤٣٤ماه �بارک ر�ضان 

  �بارک باد آغاز سال ا�ل �ق

 سال �و �بارک 

  ال��م یا �ق�� ا�ق�وب و األ�صار ��� ق�و�نا وأ�صار� ع�ی د��ک 

  ف ا�ق�وب �ّرف ق�و�نا ا�ی طا��ک و�ّور أ�صار� با���آن��ّر  اال��م ی

  ویا ��ول ا��ول واأل�وال �ول حا�نا إ�ی أ��ن ا�حال 
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  آغاز سال ���ی  آ��ن
؛ سال قمـري در بر اساس �م خازنان و� : قبل از اين بيان شد كه -١

  .نزد اهل حق؛ با ماه مبارك ر�ضان آ�ز و با ماه شعبان پايان � پذيرد

 راه آسـمان، شـماره اّول: براى در�افت تفصيل �وضوع به هفته نامه آ�ـوز�

  :�راجعه نمائيد، اين مطلب را از اين آدرس � توانيد در�افت كنيد
http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35#p1084  

با غروب آفتاب آخر�ن روز ماه شعبان و �وع شب؛ سال نـو قمـري آ�ز  -٢

  .شب اول ماه ر�ضان قبل از روز اول ماه ر�ضان � آيد. گردد� 

در تعا�م �كتب و�؛ �وع و خاتمه هـر سـال را بـا اعمـال �صـو�  -٣

توصيه فر�وده اند، تا اينكه هر سال با طاعـت و عبـادت گشـوده شـده و بـا 

  .طاعت و عبادت �سته گردد

يد تا اهل ايمان در سال نـو اين آ�ز و ا�ام معنوي؛ زمينه را فراهم � نما -٤

هر چه ب�ش� با توفيقات الـ� قـر�ن شـده، و 

  .به� از لغزشها و آفات �صون گردند

�ح اعما� كه سال نو قمري را با آن آ�ز و  -٥

آئ� : افتتاح � نمايند، در كتاب �ستق� به نام

اين  من�� كرده ايم، آ�ز و ا�ام سال قمري

درس ز�ر در�افت � توانيد از آ كتاب را 

 :كنيد
http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=174&t=590&p=4535#p4535 
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   ا��ھاللآ��ن 
  : اي آوردرا � اعمال �ر�وطهدر وقت استهالل و ديدن هالل؛ 

  : �س بگو�د. فته اك� و سه بار ال ا� اال اهللا گسه بار اهللا :اذ�ر :الف

 
ّ

  .)نام ماه نو(�شهر  و جاءَ ) نام ماه گذشته(اذهب شهر  يا�مد هللا ا�

�واند كه امـان از را در وقت ديدن هالل هفت �رتبه سوره �د  :تالوت :ب

 .درد چشم است

ــــتهالل: ج ــــه در �م  :د�ى اس ــــن زمين ــــاگو� در اي ــــاى گون                    د�ه

ده است، كه �ضمون همه آنها �د و ثناي الـ� و اقـرار رسيخازنان و� 

به ا�وهيت و خالقيت و مدبر�ت ح�ت حق متعـال؛ و �لوقيـت و معلو�ـت 

و د� براى نيل به به��ن توفيقات معنوي و  كره ماه همانند ساير اجرام آسما�،

  :از �له اين د�ها. مادي و �فوظ ماندن از ز�انها و آس�بهاست

 ، رَ اك�ُ  اهللاُ  اك�ُ  اهللاُ  اك�ُ  اهللاُ 
ّ

�  
َ

َ إِ ، ال اهللاُ َوَر��ك
َ

 إِ  �
�

 ال
ُ
 رَ  وَ  ه

�
  ب

ْ
 ال

َ
 ، ا�َ �َ مِ عا�

ْ
 م

ُ
 د

 ِ � 
�

  ا�
َ
 ي خ

َ
 ل

َ
   وَ ِ� ق

َ
 خ

َ
 ل

َ
 ق

َ
  ، وَ ك

َ
 ق

�
 نازِ مَ  كَ رَ د

َ
 × ( ل

َ
از�ِك

َ
 عَ جَ  وَ  )ِ� َمن

َ
 ل

َ
 آيَ  ك

ً
 ة

 ِ� 
ْ
 عَ ل

َ
 بِ   اهللاُباِ� �، يُ ا�

َ
 الئِ ا�مَ  ك

َ
� 

َ
  ة

َ
 هِ ا� أ

�
 ل

ُ
 عَ  ه

َ
 ينا بِ ل

َ ْ
 األ

ْ
ِ  وَ  ِن م

ْ
 ، وَ يمانِ اإل

  وَ  ةِ بَط الغِ  ، وَ سالمِ اإلِ  وَ  ةِ المَ ا�س� 
�

  ، وَ بورِ ا�ُ  وَ  ةِ هجَ ا�َ  ، وَ ورِ ا��
َ
 ث

�
� 

ْ
 نا َ� ت

 تِ طاعَ 
َ

 فيما يُ  ةِ عَ سارَ ا�مُ  وَ  ك
َ

 ا� بارِ  رضيك
ْ
  ك

َ
� 

َ
 زُ ارْ  نا هذا، وَ هرِ ا � ش

ْ
 ق

َ
 هُ �َ نا خ

 رَ بَ  وَ 
َ
 تَ �

ُ
 ه

ُ
 نَ مْ ، و �

ُ
 عَ  وَ  ه

َ
 ون

ُ
  وَ  ه

ُ
 و� ق

َ
 ت

ُ
ْوزَهُ × ( ه

َ
ِ  ، وَ )ف

ْ
 ا�

ْ
  ف

َ
� 

ّ
� ن

َ
 فِ  وَ  هُ الءَ بَ  ، وَ هُ ا �

ْ
 ت

َ
 تَ �

ُ
، ه

 تِ �َ رَ بِ 
َ

  ك
َ
  .�َ اِ� ا�رّ  مَ حَ رْ يا أ

در صورت عدم ت�� استهالل در شب اول ماه؛ اين عمل را تا شب  :تذكر

  .سوم ن� � تواند �اى آورد



  ١٤٣٥شماره  ازنامه ماه قمريسالنامه آغ

 17

  ١٤٣٤ر�ضان �بارک   ز ماهآغا
  هالل پايا� شعبان و پيدا�ش هالل ر�ضان

 قواعد مأثور �م خازنان و� د حيات ا� كه بر طبق طبق تقو�م ب�يا

يا� ماه پااستخراج و تهيه شده، و صحت آن با رصد شبهاي تر�يع و بدر و هالل 

 ١٠= ١٣٩٢ خرداد ٢٠=  جوزا ٢٠ ش�بهدوروز  شعبانابتداي ماه  تاييد شده است،

 ١٤٣٤ شعبان ٢٧=  ٢٠١٣ ژوئيه ٦=  ١٣٩٢ ت� ١٥ ش�بهروز ف�ا  ،بوده است ٢٠١٣ نوئژ

ب� الطلوع� اين روز آخر�ن فرصت براى رؤ�ت ماه در ماه شعبان  ، كه� باشد

هالل آخر�ن؛ �ت ا�شعاع نور خورشيد قرار �  �٢٧ باشد، با طلوع آفتاب صبح 

 ١٩:٠٧ساعت ( ٢٨و �وع شب  ٢٧با غروب آفتاب روز   ماه؛ �اق�رحله  .�دگ

باشد  � ر   ل دو روز در �اق بوده و فاقد نوآ�ز � شود، و حداق) �كه �كرمهوقت 

  . تا بتواند �ددا به صورت هالل و ماه نو قابل رؤ�ت شود

ساعت  ش�بهدوغروب آفتاب (�ظه �ر� شدن هالل در شب اول  خروج از �اق

 ٢٩ ش�بهدوز اين رو ماه تا اين ساعت شام�ه ا� باشد؛ ) �كه �كرمه وقت ١٩:٠٧

  . در �ت ا�شعاع بوده و �دوده �اق ادامه دارد ١٤٣٤ماه شعبان 

� باشد، �صادف با ) ايان �اقپ�وع و (؛ كه �ظه ميا� اين مدت �ر�ز �اق

در  ١٣٩٢ ت� ١٦= ميالدي  ٢٠١٣وئيه ژ ٧=  ١٤٣٤ شعبان ٢٨ ش�بهي�غروب آفتاب 

سطح : بنابر �وقعيت ناظر رصدي ): GMT+3( �كه �كرمه به وقت منطقه اي ١٩:٠٧ساعت 

م اين �ر�ز �اق بر اساس علم �وم كهن �هن( .� باشد) ��Topocentricن �ر�زي (زم� 

و قواعد عر� و �� بوده و ��ن است بر� اوقات با مقادير �ر�وط به اصطالحات 

ه اينكه اين اخ� بر اساس ميانگ� �عت تقر�� ماه چديد متفاوت باشد �شابه در �وم ج

    ).كه ا�ري حسا� و �مي� است تهيه � شود نه رصد ح� عر� كه در �ع معت� است
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  شعبان به افق �كه �كرمه �٢٩شخصات ماه و خورشيد در غروب 

 منطقه اى  ١٩:٠٧ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٩:٣٢ :غروب ماه

 دقيقه ٢٥ :ماه بعد غروب آفتاب �كثمدت 

   '15°6 :)يک درجه بعد معدل= دقيقه �كث ماه  ٤هر ( بُعد معدل 

   '42°8 :)فاصله شمس و قمر در آسمان=  جدا� يا بعد زاو�ه اي( بُعدسوا 

    "03'56°173+ :طول كمان '02°6 : سمت ماه با خورشيد اختالف

  ثانيه قو�  14 :)هالل جدا� زاو�ه اي ضخيم��ن جاي(ضخامت هالل 

  كيلوم�  ٤٠٥٥٦٠ :فاصله ماه از زم�'17°6 :ارتفاع ماه از سطح افق

   درصد 1 :)درصد سطح روشن ماه �سبت به � سطح(فازماه 

  )درصد افزا�ش فاز پيدا � كند ٧هر شبانه روز ماه ب�ش از (

�ايط نظر به بار��ي هالل و ارتفاع �م آن؛ رؤ�ت آن در  :وضعيت رؤ�ت هالل

�سيار مناسب جغرافيا� ��ن است، و� در بقيه مناطق �ش� است، در صورت رؤ�ت 

 در صورت اختال� شدن ا�ر رؤ�ت، طبق هالل كه � توان بر حسب آن عمل شده،

  .شودعمل �  ثور �م خازنان و�أقواعد عل� م

  شعبان   ٢٩ شام�هدر  رؤ�ت هالل�ه جاي

در �دوده  رنگ بوده و ط قر�زخباالي در هن�م غروب آفتاب، ماه  نقشه ز�ر �شان � دهد كه

  . قابل رؤ�ت است

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٤شعبان  ٢٩دوشنبه وضعیت ھالل ماه در غروب   
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 جنوب(بر� بالد اسال� و قاره ها در  �شان � دهد ش�بهدوشام�ه  وضعيت رؤ�ت هالل را درنقشه ز�ر 

 رؤ�ت استهالل قابل ) اس�ا�ا ،جنوب غرب آسيا، �� از آ�ر��اي شما�، آ�ر��اي جنو�، آفر�قاو

   .� باشد ش�به اول ماهسه ه بر� تقاو�م نوشته اند؛ �برخالف آ و

  
 

 

    هشت بهشت در ش�بهدو وضعيت هالل در شام�ه

  هشت

  بهشت

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  جدايي 
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

ختالف ا
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق
  شنبه

 مركز 
 محاق

  شنبهيك

 يانپا
  محاق 

  شنبهدو

   '02°6   '17°6   '42°8  '0:25  19:32  19:07 19:06  19:07  19:08 مكه مكرمة
   '07°6   '02°6   '34°8  '0:23  19:37 19:14 19:13 19:14 19:15  مدينه منوره
   '10°6   '56°6   '16°9  '0:19  19:31 19:12 19:11  19:12  19:13 نجف اشرف

   '10°6   '41°6   '05°9  '0:18 19:33  19:15 19:14  19:14  19:16  كربالي معال
   '10°6   '07°5   '00°8  '0:18  19:34 19:16 19:15  19:16  19:17شريفین كاظمین

   '12°6  '07°5   '02°8  '0:18  19:37  19:19 19:18  19:19  19:21  سامراء غريب

   '50°5   '43°5   '09°8  '0:14  18:66  18:52 18:51  18:52  18:53مشھد مقدس
   '21°6   '44°6   '15°9  '0:20  18:68  18:48  18:47  18:48  18:49  بیت المقدس

  در بر� شهرهاي ايران ش�بهدووضعيت هالل در شام�ه 

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  ماه

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  دايي ج
  زاويه اي

)بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق
  شنبه

 مركز 
 محاق

  شنبهيك

 يانپا
  محاق 

  دوشنبه

   '01°6   '29°5   '07°8  '0:15  19:38  19:23 19:22  19:23  19:24  تھران
   '02°6   '17°5   '01°8  '0:17  19:39 19:22 19:21  19:23  19:24  قم

   '00°6   '08°5   '54°7  '0:18  19:32  19:14 19:13  19:14  19:15  اصفھان

   '56°5   '02°5   '28°7  '0:18  19:19 19:01 19:01  19:02  19:03  يزد
   '57°5   '45°6   '35°8  '0:20  19:23  19:03 19:02  19:04  19:05  شیراز
   '09°6   '57°5   '20°8  '0:12  20:04 19:52 19:51  19:52  19:53  تبريز

   '08°6   '24°5   '05°8  '0:16  19:56  19:40 19:39  19:40  19:41  سنندج
   '48°5   '03°5   '30°7  '0:18  18:48 18:30 18:29  18:30  18:31  زاھدان
   '03°6  '59°6   '08°9  '0:18  19:41  19:23 19:22  19:23  19:24  اھواز

   '07°6   '54°6   '09°9  '0:17  19:54 19:37 19:35  19:35  19:36  كرمانشاه

  ر�ضان اول ماه سه ش�به شب و روزروز بوده و ٢٩ ماه شعبان ):با اراده ال�(بنابراين 

  .� باشد ٢٠١٣ ژوئيه ٩ و ١٣٩٢ ت� ١٨ و �طان ١٨با  �صادف ١٤٣٤

ق.ھـ  ١٤٣٤رؤيت ھالل اول ماه رمضان   
ش.ھـ  ١٣٩٢\٤\١٧غروب دوشنبه   

 مسیحي ٢٠١٣\٧\٨
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  سه ش�بهدر شب  ١٤٣٤ماه ر�ضان  هاللوضعيت رؤ�ت 
اول  شبهالل را در  رصد ا وضعيتاز آ�ا كه رؤ�ت هالل و تالوت د�هاى �ر�وطه �ستحب � باشد؛ �

غروب  �كه �كرمهمنطقه اي به وقت  ١٩:٠٧ خورشيد ساعت سه ش�بهشب  :ر� � كنيمبر ر�ضان ماه

دقيقه �كث � كند  �٢٥ باشد و ماه بعد از غروب خورشيد به مدت  ١٩:٣٢و غروب هالل ساعت  � كند

  .ظاهر است و منطقه ه در افق �كه �كرمهدر هن�م غروب خورشيد، در صورت صاف بودن هوا هالل ما

  ١٤٣٤رصد هالل شب اّول ماه ر�ضان  نقشه

  
  جوزا '14°16 :برج �� :�وقعيت شمس

  �طان  '39°16:برج فل�

    "53'23°22:ميل '31°114 :سمت

   جوزا °21: برج �� :�شخصات هالل

  فهطر: فل�م�ل  �طان  °21 :برج فل�

   '17°17 : ميل   )جنو�(°4 -  :عرض 

 "03'56°173+ :طول كمان   '29°108 :سمت هالل  '17°6: ارتفاع هالل   ''00'09°5: ميل مدار

  . ستا چپيع� دو � كمان آن به سوي باال و  يا مايل؛" منحرف" :)زاو�ه توجيه هالل با افق(ش� هالل 

اين م�ل، كو�ب اول و دوم از صورت  ؛ذراع م�ل :)ب قمر با منازلاق�ان يا اق�ا( رصد قمر در منازل ��

كه بتا . بر � نفر دوم از صورت جوزاست) پو�كس(بر � نفر پ�ش� و بتا ) �ستور(توأم� يا آلفا 

درجه شما� است و  ١٠و آلفا عرضش ) درجه شما� ٦عرض (پرنورتر و به دايرة ال�وج نزدي�� است 

 اختالف منظر اف� )��Topocentricن �ر�زي ( سطح زم�: �وقعيت ناظر .م�ل واقع است قمر در جنوب اين

)Parallax:( +00°54'04" دست را با توجه به تصاو�ر راهنما بوسيله  �وقعيت هالل، ستار�ن و نقاط فل�

�ي ميل اندازه گ�ي سمت از جنوب و اندازه گ. در اين حالت دست بايد كشيده باشد. � توان يافت

  .�سبت به خط استواي سماوي و عرض �سبت به دايرة ال�وج � باشد

صورت 
 سدا

 زھره

 نثرة

صورت 
 سرطان

صورت   ذراع
  جوزا

 البروجدايرة

 مدار 
  ماه
   

 استواي
  سماوي

   

 ھالل
  ماه 

  
 غرب

15° 

30° 

  كاستور
   جوزا بتا

  )پولکس(
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  ١٤٣٤آغاز ماه �وال 
  هالل پايا� ماه مبارک ر�ضان و پيدا�ش هالل شوال

استخراج و  قواعد مأثور �م خازنان و� د حيات ا� كه بر طبق طبق تقو�م ب�يا

 يا� ماه تاييد شده است،پاهالل تهيه شده، و صحت آن با رصد شبهاي تر�يع و بدر و 

بوده  ٢٠١٣ ژوئيه ٩= ١٣٩٢ ت� ١٨=  �طان ١٨ سه ش�بهروز  مبارک ر�ضانابتداي ماه 

      ١٤٣٤ ر�ضان ٢٨= ميالدي  ٢٠١٣ اوت ٥=  ١٣٩٢ ا�رداد ١٤ ش�بهدوروز ف�ا  ، است

 ر�ضانبراى رؤ�ت ماه در ماه ��ن ب� الطلوع� اين روز آخر�ن فرصت  ، كه� باشد

هالل آخر�ن؛ �ت ا�شعاع نور ) ٥:٥٥ ساعت( �٢٨ باشد، با طلوع آفتاب صبح   

روز در �اق بوده و  ود سهماه؛ آ�ز � شود، و حد �اق�رحله  و �دگخورشيد قرار � 

  . فاقد نور � باشد تا بتواند �ددا به صورت هالل و ماه نو قابل رؤ�ت شود

ساعت  ش�بهچهارغروب آفتاب (الل در شب اول �ظه �ر� شدن ه خروج از �اق

ماه  ٣٠ ش�بهچهارز اين رو ماه تا اين ساعت شام�ه ا� باشد؛ ) �كه �كرمه وقت ١٨:٥٦

  . در �ت ا�شعاع بوده و �دوده �اق ادامه دارد ١٤٣٤ مبارک ر�ضان

    ظهر� باشد، �صادف با ) ايان �اقپ�وع و (؛ كه �ظه ميا� اين مدت �ر�ز �اق

منطقه وقت ١٢:٢٦در ساعت  ١٣٩٢ ا�رداد ١٥=  ٢٠١٣ اوت ٦=  ١٤٣٤ ر�ضان ٢٩ سه ش�به

��ن �ر�زي (سطح زم� : بنابر �وقعيت ناظر رصدي): GMT+3( �كه �كرمه اي

Topocentric ( باشد �)م اين �ر�ز �اق بر اساس علم �وم كهن و قواعد عر� و �هن

با مقادير �ر�وط به اصطالحات �شابه در �وم �� بوده و ��ن است بر� اوقات 

ه اينكه اين اخ� بر اساس ميانگ� �عت تقر�� ماه كه ا�ري چجديد متفاوت باشد 

  ).حسا� و �مي� است تهيه � شود نه رصد ح� عر� كه در �ع معت� است

در  مطرح است كـهفع� ماه قمري  ٢٩در روز ماه نو  در �ع ��ف برر� رؤ�ت هالل

ماه قمري فرداي آنروز روز � ام ماه بوده و روز  ٢٩صورت عدم رؤ�ت هالل در شام روز 

  .اول ماه جديد � باشد ،بعد آن
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  رمهكه �كبه افق � ا�بارک ر�ضان �٢٩شخصات ماه و خورشيد در غروب 

 منطقه اى  ١٨:٥٧ :غروب آفتاب منطقه اى  ١٨:٤١ :غروب ماه

   --- :ماه بعد غروب آفتاب مدت �كث

   --- :)يک درجه بعد معدل= دقيقه �كث ماه  ٤هر ( بُعد معدل

  - '45°3 :)فاصله شمس و قمر در آسمان=  جدا� يا بعد زاو�ه اي(  بُعد سوا

     '07°2: سمت ماه با خورشيد اختالف

  ثانيه قو� 13 :)جدا� زاو�ه اي ضخيم��ن جاي هالل(ضخامت هالل 

   "14'25°170+ :طول كمان 

  كيلوم�  ٤٠١٦١٩: فاصله ماه از زم�"07'7°3 -  :اع ماه از سطح افقارتف

  درصد  0 :)درصد سطح روشن ماه �سبت به � سطح(فازماه 

  )درصد افزا�ش فاز پيدا � كند ٧هر شبانه روز ماه ب�ش از (

م غروب آفتاب، ماه �قبل از غروب آفتاب، غروب � كند و در هن ماه :وضعيت رؤ�ت ماه

  .ي افق حا� ن�ست و اصال رؤ�ت ا��ن ندارددر باال

  ر�ضان ا�بارک ۳۰ شام�هدر  رؤ�ت هاللجاي�ه 

در  نقشه ز�ر �شان � دهد كه در هن�م غروب آفتاب، ماه باالي خط قر�ز رنگ بوده و

   .قابل رؤ�ت است �دوده

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٤رمضان المبارک  ٣٠چھارشنبه وضعیت ھالل ماه در غروب   
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جنوب و جنوب غـرب (ت در قسم �شان � دهد، ش�بهچهارشام�ه  وضعيت رؤ�ت هالل را درنقشه ز�ر 

 و .هالل قابل رؤ�ـت اسـت) آسيا، �� از آ�ر��اي شما�، آ�ر��اي �ر�زي و جنو�، آفر�قا، اس�ا�ا

  .� باشد ش�به اول ماهپنجه بر� تقاو�م نوشته اند؛ �برخالف آ

  

    هشت بهشتدر  ش�بهچهار وضعيت هالل در شام�ه

  هشت

  بهشت

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  جدايي 
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  شنبهدو

 مركز 
 محاق

  سه شنبه

 يان پا
  محاق

  شنبهچھار

   '13°9   '39°6   '20°11  '0:27  19:23  18:56  18:55  12:26 05:56 مكه مكرمة
   '24°9   '11°6   '14°11  '0:25  19:27 19:02 19:01  12:27  05:52  مدينه منوره
   '41°9   '49°4   '36°11  '0:19  19:14  18:55  18:54  12:08 05:21 نجف اشرف

   '43°9   '46°4   '48°10  '0:18  19:15 18:57 18:56  12:09  05:21  كربالي معال
   '44°9   '33°4   '46°10  '0:18  19:15  18:57  18:56  12:09 05:19شريفین كاظمین

   '46°9   '23°4   '41°10  '0:17  19:17 19:00 18:59  12:10  05:19  سامراء غريب
   '25°9   '16°4   '19°10  '0:12  18:43  18:31  18:30  11:37 04:42  مشھد مقدس

   '54°9   '03°5   '07°11  '0:20  18:51 18:31 18:30  11:45  04:58  بیت المقدس

  در بر� شهرهاي ايران ش�بهچهار�ه وضعيت هالل در شام

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  جدايي 
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  دوشنبه

 مركز 
 محاق

  سه شنبه

 يان پا
  محاق

  چھارشنبه

   '37°9   '06°4   '26°10  '0:15  19:18  19:03  19:02  12:10  05:16  تھران
   '36°9   '08°4   '27°10  '0:16  19:19 19:03 19:02  12:12  05:20  قم

   '32°9   '31°4   '32°10  '0:18  19:14  18:56  18:55  12:09  05:21  اصفھان

   '26°9   '35°4   '34°10  '0:18  19:02 18:44 18:43  11:58  05:11  يزد
   '23°9   '54°4   '34°10  '0:18  19:06  18:48  18:47  12:05  05:22  شیراز
   '49°9   '35°4   '49°10  '0:13  19:41 19:28 19:27  12:30  05:30  تبريز

   '43°9   '02°4   '30°10  '0:16  19:36  19:20  19:19  12:28  05:34  سنندج

   '20°9   '29°2   '39°09  '0:20  18:34 18:14 18:13  11:32  04:49  زاھدان
   '32°9   '56°4   '43°10  '0:19  19:25  19:06  19:05  12:21  05:35  اھواز

   '40°9   '35°4   '42°10  '0:16  19:34 19:18 19:16  12:26  05:34  كرمانشاه

 عيد فطرو  ١٤٣٤ شوال اول ماه و روزه بوده ٣٠ماه مبارک ر�ضان  ):با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٢٠١٣ اوت ٨ و ١٣٩٢ �ردادا ١٧ و اسد ١٧ ش�بهپنجشب و روز 

   ١٤٣٤رؤيت ھالل اول ماه شوال 
   ١٣٩٢\٥\١٦چھارشنبه غروب 
 مسیحي ٢٠١٣\٨\٧
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  ش�بهپنجدر شب  ١٤٣٤ماه شوال  هالل رؤ�ت وضعيت
اول شب هالل را در  رصد از آ�ا كه رؤ�ت هالل و تالوت د�هاى �ر�وطه �ستحب � باشد؛ �ا وضعيت

  �كه �كرمه غـروب منطقه اي به وقت  ١٨:٥٦ خورشيد ساعت ش�بهپنجشب : ر� � كنيمبر شوال ماه

 د از غروب خورشيد به مدتوقت منطقه اي � باشد و ماه بع ١٩:۲۳و غروب هالل ماه در ساعت  كند� 

دقيقه �كث � كند در هن�م غروب خورشيد، در صورت صاف بـودن هـوا هـالل مـاه در افـق �كـه  ٢٧

  .ظاهر استو منطقه  �كرمه

  ١٤٣٤رصد هالل شب اّول ماه شوال  وضعيت

 

  �طان'53°14 :برج ��  :�وقعيت شمس

  اسد '18°15: �برج فل

    ''39'14°16:ميل  ''21'47°107:سمت

  �طان °24 :برج �� :�شخصات هالل

  �فه :�م�ل فل ، اسد °24: �برج فل

  '34°98 :سمت هالل )جنو�(''26'53°4- :عرض

    '20°11 : )فاصله شمس و قمر در آسمان=  بعد سوا(جدا� زاو�ه اي 

     '13°9: اختالف سمت ماه با خورشيد درصد  ١ ):روشنا�(فاز   37'39°6": ارتفاع هالل ''31'57°8: ميل

    "14'25°170+ :مانكطول ثانيه قو�  ١۵: ضخامت هالل يلوم�  ك ٣٩٩٠٩٦: فاصله تا زم� 

   .است چپن به سوي باال و مان آكيع� دو �  يا مايل؛" منحرف"): زاو�ه توجيه هالل با افق( هالل �ش

است  ۵اين م�ل شا�ل دو ستاره از قدر  ؛ طرفة :)اق�ان يا اق�اب قمر با منازل(رصد قمر در منازل �� 

(  به نام �پا �طان) چن�ل جنو� خرچنگ(يك ستاره خارج صورت �طان در ادامه ز�اناي جنو� 

قمر جنوب نو  ،نام نو أسد در كنار دايرة ال�وجو ي�ي پ�ش روي ستاره درخشان قلب االسد به  )٥عرض

 اختالف منظر اف� )Topocentricزي �ن �ر��( سطح زم� :�وقعيت ناظر .أسد از م�ل طرفة واقع است

)Parallax:( +00°54'57" را با توجه به تصاو�ر راهنما بوسيله  �وقعيت هالل، ستار�ن و نقاط فل�

اندازه گ�ي سمت از جنوب و اندازه گ�ي . دست بايد كشيده باشد در اين حالت. دست � توان يافت

  .ميل �سبت به خط استواي سماوي و عرض �سبت به دايرة ال�وج � باشد

15 

 ھالل ماه
 

  غروب آفتابمحل 

 
 غرب

صورت 
 اسد

 زھره

   االسد قلب  جبھة

استواي 
  سماوي

مدار 
 ماه

 البروج دايرة

15° 

  زبره
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  ١٤٣٤ده ـ�ع آغاز ماه ذی
  ذى قعدهو پيدا�ش هالل  شوالهالل پايا� 

 قواعد مأثور �م خازنان و� د حيات ا� كه بر طبق طبق تقو�م ب�يا

يا� ماه پاراج و تهيه شده، و صحت آن با رصد شبهاي تر�يع و بدر و هالل استخ

 ٨=  ١٣٩٢ ا�رداد ١٧=  اسد ١٧ ش�بهپنجروز  شوالابتداي ماه  تاييد شده است،

ميالدي  ٢٠١٣ س�تام� ٣=  ١٣٩٢ شهر�ور ١٢ سه ش�بهروز بوده است ف�ا  ٢٠١٣ اوت

روز آخر�ن فرصت براى رؤ�ت  ب� الطلوع� اين ، كه� باشد ١٤٣٤ شوال ٢٧= 

هالل آخر�ن؛ �ت ا�شعاع نور  ٢٧با طلوع آفتاب صبح � باشد، شوال ماه در ماه 

   .خورشيد قرار � گ�د

وقت  ١٨:٣٥ساعت ( ٢٨و �وع شب  ٢٧ماه؛ با غروب آفتاب روز   �اق�رحله 

شد تا آ�ز � شود، و حداقل دو روز در �اق بوده و فاقد نور � با) �كه �كرمه

  . بتواند �ددا به صورت هالل و ماه نو قابل رؤ�ت شود

ساعت  ش�بهپنجغروب آفتاب (�ظه �ر� شدن هالل در شب اول  خروج از �اق

ز اين رو ماه تا اين ساعت شام�ه ا� باشد؛ ) وقت منطقه اي �كه �كرمه ١٨:٣٣

�ر�ز . امه دارددر �ت ا�شعاع بوده و �دوده �اق اد ١٤٣٤ شوالماه  ٢٩ پنجش�به

� باشد، �صادف با غروب ) ايان �اقپ�وع و (؛ كه �ظه ميا� اين مدت �اق

در  ١٣٩٢ شهر�ور ١٣= ميالدي  ٢٠١٣ س�تام� ٤=  ١٤٣٤ شوال ٢٨ ش�بهچهارآفتاب 

��ن (سطح زم� : بنابر �وقعيت ناظر رصدي ):GMT+3( منطقه اي ١٨:٣٤ساعت 

م اين �ر�ز �اق بر اساس علم �وم كهن و �نه( .� باشد) Topocentric �ر�زي

قواعد عر� و �� بوده و ��ن است بر� اوقات با مقادير �ر�وط به اصطالحات 

ميانگ� �عت تقر�� ه اينكه اين اخ� بر اساس چ�شابه در �وم جديد متفاوت باشد 

   ) .است�ع معت�  ماه كه ا�ري حسا� و �مي� است تهيه � شود نه رصد ح� عر� كه در
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  رمهكه �كشوال به افق � �٢٩شخصات ماه و خورشيد در غروب 

 منطقه اى  ١٨:٣٣ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٨:٥٥ :غروب ماه

   دقيقه ٢٢: ماه بعد غروب آفتاب مدت �كث

 '30°5  :)يک درجه بعد معدل= دقيقه �كث ماه  ٤هر ( بُعد معدل

   '33°7 :)فاصله شمس و قمر در آسمان=  جدا� يا بعد زاو�ه اي( بُعد سوا 

     '18°4 :سمت ماه با خورشيد اختالف

  ثانيه قو�  15: )جدا� زاو�ه اي ضخيم��ن جاي هالل(ضخامت هالل 

   "24'03°175+:طول كمان

   كيلوم� ٣٩١٧٢١: فاصله ماه از زم�  '14°6:ارتفاع ماه از سطح افق

  درصد  1: )حدرصد سطح روشن ماه �سبت به � سط(فازماه 

  )درصد افزا�ش فاز پيدا � كند ٧هر شبانه روز ماه ب�ش از (

نظر به بار��ي هالل و ارتفاع �م آن؛ رؤ�ت آن در �ايط  :وضعيت رؤ�ت هالل

�سيار مناسب جغرافيا� ��ن است، و� در بقيه مناطق �ش� است، در صورت رؤ�ت 

 ال� شدن ا�ر رؤ�ت، طبقدر صورت اخت هالل كه � توان بر حسب آن عمل شده،

  .شودعمل �  ثور �م خازنان و�أقواعد عل� م

  شوال   ۲۹ شام�هدر  رؤ�ت هاللجاي�ه 

          رؤ�ـت قابـلدر �ـدوده و  گ بـودهرنـ قر�ـزباالي خـط ماه  نقشه ز�ر هن�م غروب آفتاب،در 

  .� باشد

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٤شوال  ٢٩پنجشنبه وضعیت ھالل ماه در غروب   
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در بر� بالد اسـال� و قـاره هـاي  ان � دهد،�ش ش�بهپنجشام�ه  وضعيت رؤ�ت هالل را درنقشه ز�ر 

 و هالل مـاه قابـل رؤ�ـت اسـت) جنوب غرب آسيا و اروپا، آفر�قا، آ�ر��اي شما� و آ�ر��اي جنو�(
  .� باشد اول ماه �عهه بر� تقاو�م نوشته اند؛ �برخالف آ

  

    هشت بهشتدر  ش�بهپنج وضعيت هالل در شام�ه

  هشت

  بهشت

  )Topocentric سطحبر (ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  جدايي 
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

سه شنبه

 مركز 
 محاق

  شنبهچھار

 يان پا
  محاق

  شنبهپنج

   '18°4   '14°6   '33°7  '0:22  18:55  18:33  18:32  18:34  18:36 مكه مكرمة
   '14°4   '33°6   '47°7  '0:20  18:56 18:36 18:35  18:37  18:39  مدينه منوره
   '53°3   '10°5   '27°6  '0:16  18:38 18:22  18:21  18:23  18:25 نجف اشرف
   '52°3   '05°5   '23°6  '0:16  18:39 18:23 18:22  18:24  18:27  كربالي معال

   '50°3   '10°5   '25°6  '0:16  18:39 18:23  18:22  18:24  18:27شريفین كاظمین
   '49°3   '14°5   '27°6  '0:15  18:40 18:25 18:24  18:26  18:29  سامراء غريب
   '18°3   '43°5   '36°6  '0:13  18:07 17:54  17:53  17:55  17:58مشھد مقدس

   '07°4   '55°6   '02°8  '0:17  18:15 17:58 17:57  17:59  18:01  بیت المقدس

  در بر� شهرهاي ايران پنجش�بهل در شام�ه وضعيت هال

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  ماه

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  جدايي 
  زاويه اي

)بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

سه شنبه

 مركز 
 محاق

  چھارشنبه

 يان پا
  محاق

  نبهپنجش

   '33°3   '29°5   '31°6  '0:14  18:40 18:26 18:25  18:27 18:30 تھران
   '37°3   '19°5   '25°6  '0:15  18:42 18:27 18:26  18:29  18:31  قم

   '40°3   '21°5   '28°6  '0:15  18:38 18:23 18:22  18:24 18:26  اصفھان
   '38°3   '24°5   '30°6  '0:15  18:27 18:12 18:11  18:13  18:15  يزد

   '46°3   '03°5   '30°6  '0:17  18:34 18:17 18:16  18:19 18:21  شیراز

   '36°3   '39°5   '42°6  '0:13  19:01 18:48 18:47  18:50  18:53  تبريز
   '41°3   '17°5   '25°6  '0:15  18:58 18:43 18:42  18:45 18:47  سنندج
   '33°3   '19°5   '22°6  '0:16  17:60 17:44 17:43  17:45  17:47  زاھدان
   '48°3   '12°5   '26°6  '0:16  18:50 18:34 18:33  18:35 18:37  اھواز

   '42°3   '01°5   '13°6  '0:15  18:57 18:42 18:40  18:42  18:44  كرمانشاه

  شهر�ور ١٥ و س�بله ١٥ �عهشب و روز  ١٤٣٤ قعده ذی اول ماه ):با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٢٠١٣ س�تام� ٦ و ١٣٩٢

ق.ھـ  ١٤٣٤ؤيت ھالل اول ماه ذي قعده ر  
ش.ھـ  ١٣٩٢\٦\١٤غروب پنجشنبه   

 مسیحي ٢٠١٣\٩\٥
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  �عهدر شب  ١٤٣٤قعده  ماه ذی هالل رؤ�ت يتوضع
اول  شبهالل را در  رصد از آ�ا كه رؤ�ت هالل و تالوت د�هاى �ر�وطه �ستحب � باشد؛ �ا وضعيت

�    غروب �كه �كرمهمنطقه اي به وقت  ١٨:٣٣ خورشيد ساعت �عهشب : ر� � كنيمبر قعده ذی ماه

 ٢٢ به مدتت منطقه اي � باشد و ماه بعد از غروب خورشيد وق ١٨:٥٥و غروب هالل ماه در ساعت  كند

و  ،دقيقه �كث � كند در هن�م غروب خورشيد، در صورت صاف بودن هوا هالل ماه در افق �كه �كرمه

  .ظاهر است منطقه

    ١٤٣٤قعده  رصد هالل شب اّول ماه ذی وضعيت

  
  اسد'49°12 :برج ��  :�وقعيت شمس

    "18'35°6 :ميل  '23°97:سمت س�بله '14°13 :�برج فل

  ،  اسد °16: برج �� :�شخصات هالل

 عوّاء: �م�ل فل  س�بله  °16:�برج فل

     '14°6:ارتفاع هالل  '2°2 :ميل )جنو�( '7°4-: عرض

    درصد  1 ):روشنا�(فاز   '05°93:سمت هالل

  ثانيه قو� 15: ضخامت هالل ''24'03°175+:مانكول طيلوم�  ك ٣٩١٧٢١: فاصله تا زم�

   .است چپمان آن به سوي باال و كيع� دو �  يا مايل؛" منحرف"): زاو�ه توجيه هالل با افق( هالل �ش

ستاره بر �شت صورت فل�  ٤اين م�ل داراي  ؛ز�رة :)اق�ان يا اق�اب قمر با منازل(رصد قمر در منازل �� 

 و ٥٦.٢ قدر با )اسد د�ا( االسد ظ�ر ستاره م�ل اين ستاره پرنورتر�ن و شاخص � باشد   اسد

 جنوب از قمر �س�ند آن �اي ستاره ديگر ) ٤٢.٤قدر( اسد ٦٠ و اسد تتا ستاره ه استدرج ١٤ عرض

  .كند � عبور م�ل اين

  ):Parallax( اختالف منظر اف� )Topocentricزي �ن �ر��(سطح زم�:�وقعيت ناظر

دست � توان را با توجه به تصاو�ر راهنما بوسيله  �وقعيت هالل، ستار�ن و نقاط فل� "59'00°55+

اندازه گ�ي سمت از جنوب و اندازه گ�ي ميل �سبت به . در اين حالت دست بايد كشيده باشد. يافت

  .خط استواي سماوي و عرض �سبت به دايرة ال�وج � باشد

  دايرة   
 البروج

  غروب آفتابمحل 

 

  ھالل
 ماه 

 

  استواي 
  سماوي

  مدار 
 ماه

15° 

صورت 
 سنبله

30° 

  جنوب غرب

 

  زاوية العوا

 ھرهز

 عطارد

سماک 
  اعزل

  غفر

  زبره رس

صورت 
 اسد
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  ١٤٣٤  �ّ�ه  ی ماه ذ آغاز
  حجه قعده و پيدا�ش هالل ذي هالل پايا� ذي

استخراج و قواعد مأثور �م خازنان و� د حيات ا� كه بر طبق طبق تقو�م ب�يا

 يا� ماه تاييد شده است،پاتهيه شده، و صحت آن با رصد شبهاي تر�يع و بدر و هالل 

 ،بوده است ٢٠١٣ م�س�تا ٦= ١٣٩٢ شهر�ور ١٥=  س�بله ١٥ �عهروز  ذى قعدهابتداي ماه 

 كه ،� باشد ١٤٣٤ ذى قعده ٢٨=  ميالدي  ٢٠١٣ اكت� ٣=  ١٣٩٢ مهر ١١ ش�بهپنجروز ف�ا 

�            ذى قعدهبراى رؤ�ت ماه در ماه ��ن ب� الطلوع� اين روز آخر�ن فرصت 

هالل آخر�ن؛ �ت ا�شعاع نور خورشيد ) ٦:١٢ساعت ( ٢٨باشد، با طلوع آفتاب صبح 

   روز در �اق بوده و فاقد نور ود سهماه؛ آ�ز � شود، و حد �اق�رحله  و �دگر � قرا

   .� باشد تا بتواند �ددا به صورت هالل و ماه نو قابل رؤ�ت شود

 ١٨:٠٥ساعت  ش�بهغروب آفتاب (�ظه �ر� شدن هالل در شب اول  خروج از �اق

 ١٤٣٤ ذى قعده ٣٠ ش�بهن ساعت شام�ه ز اين رو ماه تا ايا� باشد؛ ) �كه �كرمه وقت

  . در �ت ا�شعاع بوده و �دوده �اق ادامه دارد

 ظهر� باشد، �صادف با ) ايان �اقپ�وع و (؛ كه �ظه ميا� اين مدت �ر�ز �اق

به وقت ١٢:٠٩در ساعت  ١٣٩٢ مهر ١٢= ميالدي  ٢٠١٣ اكت� ٤ = ١٤٣٤ ذى قعده ٢٩ �عه

��ن (سطح زم� : بنابر �وقعيت ناظر رصدي): GMT+3( �كه �كرمه منطقه اي

م اين �ر�ز �اق بر اساس علم �وم كهن و قواعد �هن( .� باشد) �Topocentricر�زي 

عر� و �� بوده و ��ن است بر� اوقات با مقادير �ر�وط به اصطالحات �شابه در 

عت تقر�� ماه كه ه اينكه اين اخ� بر اساس ميانگ� �چ�وم جديد متفاوت باشد 

   ) .ا�ري حسا� و �مي� است تهيه � شود نه رصد ح� عر� كه در �ع معت� است

مطرح است كـه در فع� ماه قمري  ٢٩در روز ماه نو  در �ع ��ف برر� رؤ�ت هالل

ماه قمري فرداي آنروز روز � ام ماه بوده و روز  ٢٩صورت عدم رؤ�ت هالل در شام روز 

  .ل ماه جديد � باشداو ،بعد آن
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  رمهكه �كبه افق � ذى قعده �٢٩شخصات ماه و خورشيد در غروب 

 منطقه اى  ١٨:٠٦ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٧:٥٠ :غروب ماه

   ------ ماه بعد غروب آفتاب مدت �كث

   '42°2-  )فاصله شمس و قمر در آسمان=  جدا� يا بعد زاو�ه اي( بُعد سوا

    ------ :)يک درجه بعد معدل= كث ماه دقيقه � ٤هر ( بُعد معدل

     '29°1- :سمت ماه با خورشيد اختالف

  ثانيه قو�  14 :)جدا� زاو�ه اي ضخيم��ن جاي هالل(ضخامت هالل 

    "13'44°172+:طول كمان

  كيلوم�  ۳۸۲۹۸۹ :فاصله ماه از زم�  "16'16°2- :ارتفاع ماه از سطح افق

  درصد  0 :)ت به � سطحدرصد سطح روشن ماه �سب(فازماه 

  )درصد افزا�ش فاز پيدا � كند ٧هر شبانه روز ماه ب�ش از (

م �ماه  قبل از غروب آفتاب، غروب � كند و در هن :وضعيت رؤ�ت هالل

  .غروب آفتاب، ماه در باالي افق حا� ن�ست و اصال رؤ�ت ا��ن ندارد

   ذى قعده ۳۰ شام�هدر  رؤ�ت هاللجاي�ه 

خط آ�  در �دودهشان � دهد كه در هن�م غروب آفتاب، ماه نقشه ز�ر �

  . رنگ بوده و قابل رؤ�ت است

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٤ذي قعده  ٣٠شنبه وضعیت ھالل ماه در غروب   
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جنوب و (در بر� بالد اسال� و قاره ها  �شان � دهد، ش�بهشام�ه  وضعيت رؤ�ت هالل را درنقشه ز�ر 

  .رؤ�ـت اسـتهـالل مـاه قابـل ) ، آفر�قا، جنوب غرب اروپـا، غـرب اسـ�ا�احنوب غرب آسيا، آ�ر��ا
  .� باشد ش�به اول ماهي�ه بر� تقاو�م نوشته اند؛ �برخالف آ

  

    هشت بهشتدر  ش�به وضعيت هالل در شام�ه

  هشت

  بهشت

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  جدايي 
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  شنبهپنج

 مركز 
 محاق
  جمعه

 يان پا
  محاق
  شنبه

   '26°6   '24°6   '04°9  '0:27  18:32  18:05  18:04  12:09 06:13 مكه مكرمة
   '39°6   '11°6   '04°9  '0:26  18:30 18:04 18:03  12:10  06:15  مدينه منوره
   '57°6   '10°5   '39°8  '0:21  18:04  17:43  17:41  11:51 05:58 نجف اشرف
   '59°6   '05°5   '37°8  '0:22  18:05 17:43 17:42  11:52  05:59  كربالي معال

   '01°7   '01°5   '37°8  '0:20  18:03  17:43  17:41  11:52 05:59شريفین كاظمین
   '04°7   '52°4   '34°8  '0:21  18:04 17:43 17:42  11:53  06:01  سامراء غريب
   '42°6   '18°4   '57°7  '0:17  17:27  17:10  17:08  11:20 05:29  مشھد مقدس
   '21°7   '19°5   '04°9  '0:23  17:42 17:19 17:18  11:28  05:35  بیت المقدس

  در بر� شهرهاي ايران ش�به وضعيت هالل در شام�ه 

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  جدايي 
  اويه ايز
  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  پنجشنبه

 مركز 
 محاق
  جمعه

 يان پا
  محاق
  شنبه

   '55°6   '33°4   '16°8  '0:18  18:01  17:43  17:41  11:53  06:01 تھران
   '53°6   '38°4   '18°8  '0:20  18:05 17:45 17:44  11:55 06:03  قم

   '47°6   '48°4   '18°8  '0:20  18:03  17:43  17:42  11:52  05:59  اصفھان

   '40°6   '57°4   '17°8  '0:20  17:53 17:33 17:31  11:41 05:48  يزد
   '37°6   '07°5   '21°8  '0:22  18:03  17:41  17:40  11:48  05:55  شیراز
   '09°7   '14°4   '18°8  '0:18  18:20 18:02 18:01  12:13 06:23  تبريز

   '01°7   '40°4   '25°8  '0:20  18:20  18:00  17:59  12:10  06:19  نندجس

   '24°6   '05°5   '54°7  '0:20  17:28 17:08 17:06  11:15 05:21  زاھدان
   '48°6   '08°5   '31°8  '0:22  18:17  17:55  17:54  12:04  06:11  اھواز

   '60°6   '02°5   '54°7  '0:20  18:21 18:01 17:58  12:08 06:16  كرمانشاه

 مهر ١٤ و م�ان ١٤ش�به ي�شب و روز  ١٤٣٤ ذی حّجهاول ماه  ):با اراده ال�(بنابراين 

 سه ش�بهروز  عيد سعيد قر�ان همه آفاق بالد اسال� و در باشد � ٢٠١٣ اكت� ٦ و ١٣٩٢

  بإذن اهللا تعا�خواهد بود  مهر ٢٣=  م�ان ٢٣برابر 

  ق.ھـ  ١٤٣٤رؤيت ھالل اول ماه ذي حجه 

  ش.ھـ  ١٣٩٢\٧\١٣غروب شنبه 
  مسیحي ٢٠١٣\١٠\٥
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  ، يوم صوم�م يوم �ر�م: استآمده ) عليهم ا�سالم( �م خازنان و�در 

روز قر�ا� ) از هفته(است؛ همان روز ) اول ماه ر�ضان(كه روز �وع روزه ) از هفته(يع� همان روزي 

 سه ش�بهبود و روز عيد قر�ان ن� روز  سه ش�بهروز  اول ماه مبارک ر�ضانكردن شماست، ا�سال روز 

  .خواهد بود ان شاء اهللا تعا�
  ش�بهي�در شب  ١٤٣٤ ذی حّجهاه م هالل رؤ�ت وضعيت

اول شب هالل را در  رصد از آ�ا كه رؤ�ت هالل و تالوت د�هاى �ر�وطه �ستحب � باشد؛ �ا وضعيت

ه ماه
ّ
�كه �كرمه غروب منطقه اي به وقت  ١٨:٠٥ خورشيد ساعتش�به ي�شب  :ر� � كنيمبر ذی حج

 باشد و ماه بعد از غروب خورشيد به مدت وقت منطقه اي � ١٨:٣٢و غروب هالل ماه در ساعت  � كند

�كث � كند در هن�م غروب خورشيد، در صورت صاف بودن هوا هالل ماه واضح و روشـن در  دقيقه ٢٧

  .افق �كه �كرمه، ايران و ساير بالد اسال� و �يه قاره ها ظاهر است

    ١٤٣٤ ذی حّجهرصد هالل شب اّول ماه  وضعيت

  
  م�ان '32°12: �برج فل :�وقعيت شمس

    ''11'57°4-:ميل  ''11'01°85:سمت س�بله '07°12:برج �� 

  م�ان °20: �برج فل :�شخصات هالل

  ''52'35°1-: عرض ز�انا: �م�ل فل س�بله °20: برج �� 

  '04°9 : )فاصله شمس و قمر در آسمان ،بعد سوا(جدا� زاو�ه اي 

   14'24°6+": ارتفاع هالل''47'19°9- : ميل

 :طول كمان قو� "16'00:ضخامت هالل درصد 1 ):روشنا�(فاز  ''35'35°78 :سمت هالل
+172°44'13" 

    .است چپمان آن به سوي باال و كيع� دو �  يا مايل؛" منحرف"): زاو�ه توجيه هالل با افق( هالل �ش

اين م�ل شا�ل يک ستاره درخشان به نام  ؛سماك م�ل :)ب قمر با منازلاق�ان يا اق�ا(رصد قمر در منازل �� 

درجه جنو� �سبت به  -�٢ باشد �ل آن بر دست چپ صورت فل� س�بله است عرض آن ) آلفا س�بله(سماك اعزل 

اختالف  )Topocentricزي �ن �ر��(سطح زم�:�وقعيت ناظر .دايرة ال�وج است و قمر در جنو�ش به آن اق�ان دارد

) دايرة ال�وج(و �س� حر�ت خورشيد  رنگ س�با  مدار حر�ت قمردر تصو�ر "00°57'50+  ):Parallax( منظر اف�

دست � را با توجه به تصاو�ر راهنما بوسيله  �وقعيت هالل، ستار�ن و نقاط فل� .�شان داده شده اند زرد به رنگ

اندازه گ�ي سمت از جنوب و اندازه گ�ي ميل �سبت به خط . ددر اين حالت دست بايد كشيده باش. توان يافت

  .استواي سماوي و عرض �سبت به دايرة ال�وج � باشد

  مدار 
  ماه

  شولة

 عطارد

  غرب

 زھره

  غفر

  جنوب غرب

  استواي 
  سماوي

   دايرة
 البروج

صورت 
 میزان

ا بانز
  جنوبی

 ابانز
  شمالی

صورت 
 سنبله

صورت 
 بعقر

  غروب آفتابمحل 

 

  ھالل 
 ماه
 

15°  

 زحل

  العوا

  سماك
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  ١٤٣٥  ا���ام ��ّ�مآغاز ماه 
  م�رّ و پيدا�ش هالل  هذى حجّ هالل پايا� 

استخراج و مأثور �م خازنان و�  قواعدد حيات ا� كه بر طبق طبق تقو�م ب�يا

 يا� ماه تاييد شده است،پا، و صحت آن با رصد شبهاي تر�يع و بدر و هالل تهيه شده

، بوده است ٢٠١٣ اكت� ٦=  ١٣٩٢ مهر ١٤=  م�ان ١٤ ش�بهي�روز  حّجهذی ابتداي ماه 

 كه، � باشد ١٤٣٤ ذى حجه ٢٨=  ميالدي  ٢٠١٣ نوام� ٢=  ١٣٩٢ آبان ١١ ش�بهروز ف�ا 

� باشد، با  ذى قعدهبراى رؤ�ت ماه در ماه ��ن صت ب� الطلوع� اين روز آخر�ن فر

هالل آخر�ن؛ �ت ا�شعاع نور خورشيد قرار � ) ٦:٢٤ساعت ( ٢٨طلوع آفتاب صبح 

روز در �اق بوده و فاقد نور � باشد تا  ود سهماه؛ آ�ز � شود، و حد �اق�رحله  و �دگ

  . بتواند �ددا به صورت هالل و ماه نو قابل رؤ�ت شود

 ١٧:٤٣ساعت  دوش�بهغروب آفتاب (�ظه �ر� شدن هالل در شب اول  خروج از �اق

 ١٤٣٤ ذی حّجه ٣٠ دوش�بهز اين رو ماه تا اين ساعت شام�ه ا� باشد؛ ) �كه �كرمه وقت

  . در �ت ا�شعاع بوده و �دوده �اق ادامه دارد

 ظهراشد، �صادف با � ب) ايان �اقپ�وع و (؛ كه �ظه ميا� اين مدت �ر�ز �اق

به ١٢:٠٤در ساعت  ١٣٩٢ آبان ١٢= ميالدي  ٢٠١٣نوام�  ٣=  ١٤٣٤ ذی حّجه ٢٩ ي�ش�به

��ن (سطح زم� : بنابر �وقعيت ناظر رصدي ):GMT+3( وقت منطقه اي �كه �كرمه

م اين �ر�ز �اق بر اساس علم �وم كهن و قواعد �هن( .� باشد) �Topocentricر�زي 

بوده و ��ن است بر� اوقات با مقادير �ر�وط به اصطالحات �شابه در عر� و �� 

ه اينكه اين اخ� بر اساس ميانگ� �عت تقر�� ماه كه چ�وم جديد متفاوت باشد 

   ) .ا�ري حسا� و �مي� است تهيه � شود نه رصد ح� عر� كه در �ع معت� است

مطرح است كـه در فع� ماه قمري  ٢٩ در روزماه نو  در �ع ��ف برر� رؤ�ت هالل

ماه قمري فرداي آنروز روز � ام ماه بوده و روز  ٢٩صورت عدم رؤ�ت هالل در شام روز 

  .اول ماه جديد � باشد ،بعد آن
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ه �٢٩شخصات ماه و خورشيد در غروب 
ّ
  رمهكه �كبه افق � ذی حج

 منطقه اى  ١٧:٤٣ :غروب آفتاب  منطقه اى ١٧:٢٨ :غروب ماه

   -------  :ماه بعد غروب آفتاب �كثمدت 

   '20°4 :)فاصله شمس و قمر در آسمان=جدا� يا بعد زاو�ه اي( ابُعد سو

 ----- )يک درجه بعد معدل= دقيقه �كث ماه  ٤هر ( بُعد معدل

     '21°0 :سمت ماه با خورشيد اختالف  

  ثانيه قو�  0 :)جدا� زاو�ه اي ضخيم��ن جاي هالل(ضخامت هالل 

   "59'37°179+ :كمان طول

  كيلوم�  ٣٧٠٢٢٢: فاصله ماه از زم� 41'20°4" : ارتفاع ماه از سطح افق

  درصد 0 :)درصد سطح روشن ماه �سبت به � سطح(فازماه 

 )درصد افزا�ش فاز پيدا � كند ٧هر شبانه روز ماه ب�ش از (

غروب آفتاب،  قبل از غروب آفتاب، غروب � كند و در هن�م ماه :وضعيت رؤ�ت هالل

 .ماه در باالي افق حا� ن�ست و اصال رؤ�ت ا��ن ندارد

    ذی حّجه ۳۰ شام�هدر  رؤ�ت هاللجاي�ه 

رنگ بوده و  س�خط  در �دودهنقشه ز�ر �شان � دهد كه در هن�م غروب آفتاب، ماه 

  . قابل رؤ�ت است

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٤ذي حجه  ٣٠دوشنبه وضعیت ھالل ماه در غروب   
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بـالد اسـال� و قـاره هـاي  �يـهدر  دهـد،�شان �  ش�بهدوشام�ه  وضعيت رؤ�ت هالل را درنقشه ز�ر 

  .قابل رؤ�ت است هالل ماه) ا، جنوب اروپا، اس�ا�ا، آ�ر��اآفر�قا، جنوب و جنوب غرب آسي(

  

    هشت بهشتدر ش�به دو وضعيت هالل در شام�ه

  هشت

  بهشت

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي
  غروب 

   شمس

  غروب

  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  جدايي 
  اويه ايز
  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق
  شنبه

 مركز 
 محاق

  يكشنبه

 يان پا
  محاق

  شنبهدو

   '56°7   '15°11   '20°14  '0:53  18:36  17:43  17:42  12:04  06:25 مكه مكرمة
   '34°8   '45°10   '12°14  '0:52  18:32 17:40 17:39  12:05  06:29  مدينه منوره

   '53°9   '23°9   '04°14  '0:50  18:00  17:10  17:09  11:46  06:21 نجف اشرف
   '00°10   '19°9   '04°14  '0:49  18:00 17:11 17:09  11:47  06:22  كربالي معال

   '07°10   '02°9   '01°14  '0:49  17:58  17:09  17:08  11:46  06:23شريفین كاظمین
   '16°10   '51°8   '01°14  '0:48  17:57 17:09 17:08  11:48  06:26  سامراء غريب

   '10°10   '11°8   '14°13  '0:46  17:18  16:32  16:31  11:15  05:56مشھد مقدس
   '06°10   '38°9   '13°14  '0:51  17:38 16:47 16:46  11:22  05:57  بیت المقدس

  در بر� شهرهاي ايران ش�بهدو وضعيت هالل در شام�ه 

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي
  غروب 

   شمس

  غروب

  ماه

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  جدايي 
  زاويه اي

)بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق
  شنبه

 مركز 
 محاق

  شنبهيك

 يان پا
  محاق

  شنبهدو

   '18°10   '27°8   '25°13  '0:47  17:53 17:06 17:05  11:48  06:28 تھران
   '09°10   '39°8   '27°13  '0:47  17:57 17:10  17:09  11:50 06:28  قم

   '47°9   '00°9   '27°13  '0:48  17:58 17:10 17:09  11:47  06:22  اصفھان
   '36°9   '09°9   '24°13  '0:48  17:48 17:00  16:59  11:36 06:10  يزد

   '15°9   '33°9   '27°13  '0:49  18:00 17:11 17:10  11:43  06:14  شیراز
   '49°10   '09°8   '31°13  '0:46  18:09 17:23  17:21  12:08 06:53  تبريز

   '22°10   '41°8   '31°13  '0:30  18:12 17:25 17:23  12:05  06:45  سنندج
   '01°9   '20°9   '16°13  '0:48  17:26 16:38  16:37  11:10 05:41  زاھدان
   '38°9   '19°9   '31°13  '0:49  18:13 17:24 17:23  11:58  06:32  اھواز

   '13°10   '07°9   '31°13  '0:48  18:14 17:26  17:23  12:03 06:41  كرمانشاه

 ١٣٩٢ آبان ١٤ و عقرب ١٤ ش�بهسه شب و روز  ١٤٣٥ �ّرماول ماه  ):با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٢٠١٣ نوام� ٥ و

  ق.ھـ  ١٤٣٥رؤيت ھالل اول ماه محرم 
  ش.ھـ  ١٣٩٢\٨\١٣غروب دوشنبه 

  مسیحي ٢٠١٣\١١\٤
  برنامه المواقیت الدقیقة –معیار دكتر عودة 
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  ش�بهسه در شب  ١٤٣٥ �ّرمماه  هالل رؤ�ت وضعيت
اول شب هالل را در  رصد رؤ�ت هالل و تالوت د�هاى �ر�وطه �ستحب � باشد؛ �ا وضعيتاز آ�ا كه 

�    �كه �كرمه غروبمنطقه اي به وقت  ١٧:٤٣ خورشيد ساعت ش�بهسه شب : ر� � كنيمبر  �ّرم ماه

 ٥٣ وقت منطقه اي � باشد و ماه بعد از غروب خورشيد به مدت ١٨:٣٦و غروب هالل ماه در ساعت  كند

دقيقه �كث � كند  در هن�م غروب خورشيد، در صورت صاف بودن هوا هالل ماه واضح و روشن در افق 

  .�كه �كرمه، ايران و ساير بالد اسال� و �يه قاره ها ظاهر است

    ١٤٣٥  �ّرم شب اّول ماه رصد هالل وضعيت

  
   م�ان '55°11:برج ��  :�وقعيت شمس

    "53'36°72:سمت عقرب '20°12: �برج فل

      "22'32°15-:ميل

  م�ان  '15°26:برج �� :�شخصات هالل

   شولة: �م�ل فل عقرب  '41°26:�برج فل 

    00'09°5: ميل مدار )شما�( ''04'43°01+: عرض

   ''37'15°11:ارتفاع هالل ''22'44°17-  :ميل

    "59'37°179+ :مانكطول  درصد  ٢ ):شنا�رو(فاز   "54'40°65 :سمت هالل
  . است چپيع� دو � كمان آن به سوي باال و  يا مايل؛" منحرف" :)زاو�ه توجيه هالل با افق(ش� هالل 

 كفه دو بر است ستاره ٢ شا�ل م�ل اين :ز�انا م�ل :)اق�ان يا اق�اب قمر با منازل(رصد قمر در منازل �� 

 و) ٢,٧ قدر( م�ان آلفا يا جنو� ز�ان نام�ای به اند گرفته قرار �م بر كه عقرب �لچن دو و م�ان صورت

  .است م�ل اين شاخص و كند � طلوع زودتر افق از جنو� ز�ان ستاره و )٦.٢ قدر( م�ان بتا يا شما� ز�ان

در تصو�ر "Parallax:(  +00°59'14( اختالف منظر اف� )Topocentricزي �ن �ر��( سطح زم� :�وقعيت ناظر

�شان داده شده اند �ل برخورد آنها  زرد به رنگ) دايرة ال�وج(و �س� حر�ت خورشيد  رنگ س�با  مدار حر�ت قمر

را با توجه به تصاو�ر راهنما بوسيله دست �  �وقعيت هالل، ستار�ن و نقاط فل� .نقطه رأس يا ذنب � باشد

اندازه گ�ي سمت از جنوب و اندازه گ�ي ميل �سبت به خط . شيده باشددر اين حالت دست بايد ك. توان يافت

  .استواي سماوي و عرض �سبت به دايرة ال�وج � باشد

  غروب آفتابمحل 

 

 ھالل ماه
 

  مدار
 ماه 

15° 

 جنوب غرب

دايرة 
 البروج

 زھره

  استواي 
 سماوي

 غرب

 شولة
صورت 
 عقرب

صورت 
 میزان

قلب 
 العقرب

 اكلیل

30° 

صورت 
 سنبله

بانا ز
  شمالی

بانا    ز
جنوبي       

صورت 
 حوا

صورت 
 قوس
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  ١٤٣٥ ���آغاز ماه 
  صفرو پيدا�ش هالل  م�رهالل پايا� 

استخراج و قواعد مأثور �م خازنان و� د حيات ا� كه بر طبق طبق تقو�م ب�يا

 يا� ماه تاييد شده است،پاآن با رصد شبهاي تر�يع و بدر و هالل  تهيه شده، و صحت

ف�ا ، بوده است ٢٠١٣ نوام� ٥=  ١٣٩٢ آبان ١٤=  عقرب ١٤ ش�بهسه روز  �ّرمابتداي ماه 

ب� الطلوع� اين كه  ،� باشد ١٤٣٥ �رم ٢٨=  ٢٠١٣ دسام� ٢=  ١٣٩٢ آذر ١١ ش�بهدوروز 

ساعت ( �٢٨ باشد با طلوع آفتاب صبح  �رمدر ماه  روز آخر�ن فرصت براى رؤ�ت ماه

     ماه؛ آ�ز  �اق�رحله  و �دگهالل آخر�ن؛ �ت ا�شعاع نور خورشيد قرار � ) ٦:٤٢

روز در �اق بوده و فاقد نور � باشد تا بتواند �ددا به صورت هالل  ود سه� شود، و حد

  . و ماه نو قابل رؤ�ت شود

ساعت  چهارش�بهغروب آفتاب (ر� شدن هالل در شب اول �ظه � خروج از �اق

 ٣٠ چهارش�بهز اين رو ماه تا اين ساعت شام�ه ا� باشد؛ ) �كه �كرمه منطقه اي ١٧:٣٨

  . در �ت ا�شعاع بوده و �دوده �اق ادامه دارد ١٤٣٥ �رمماه 

    ظهربا  � باشد، �صادف) ايان �اقپ�وع و (؛ كه �ظه ميا� اين مدت �ر�ز �اق

به وقت  ١٢:١٠در ساعت  ١٣٩٢ آذر ١٢= ميالدي  ٢٠١٣ دسام� ٣=  ١٤٣٥ �رم ٢٩ ش�بهسه 

��ن (سطح زم� : بنابر �وقعيت ناظر رصدي): GMT+3( �كه �كرمه منطقه اي

م اين �ر�ز �اق بر اساس علم �وم كهن و قواعد �هن(� باشد، ) �Topocentricر�زي 

�ن است بر� اوقات با مقادير �ر�وط به اصطالحات �شابه در عر� و �� بوده و �

ه اينكه اين اخ� بر اساس ميانگ� �عت تقر�� ماه كه چ�وم جديد متفاوت باشد 

   ) .ا�ري حسا� و �مي� است تهيه � شود نه رصد ح� عر� كه در �ع معت� است

مطرح است كـه در فع� مري ماه ق ٢٩در روز ماه نو  در �ع ��ف برر� رؤ�ت هالل

ماه قمري فرداي آنروز روز � ام ماه بوده و روز  ٢٩صورت عدم رؤ�ت هالل در شام روز 

  .اول ماه جديد � باشد ،بعد آن
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  رمهكه �كبه افق � �ّرم �٢٩شخصات ماه و خورشيد در غروب 

 منطقه اى  ١٧:٣٨ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٨:٠٤ :غروب ماه

  دقيقه  ٢٦ :غروب آفتابماه بعد  مدت �كث

   '30°6 :)يک درجه بعد معدل= دقيقه �كث ماه  ٤هر ( بُعد معدل

   '11°1 :سمت ماه با خورشيد اختالف

   '14°5  :)فاصله شمس و قمر در آسمان=  جدا� يا بعد زاو�ه اي( بُعد سوا

  ثانيه قو�  12 :)جدا� زاو�ه اي ضخيم��ن جاي هالل(ضخامت هالل 

    "14'58°171+ :طول كمان

  كيلوم�  ٣٦٠٦٥٠ :فاصله ماه از زم�  ''08'01°5: ارتفاع ماه از سطح افق

  درصد  ١: )درصد سطح روشن ماه �سبت به � سطح(فازماه 

  )درصد افزا�ش فاز پيدا � كند ٧هر شبانه روز ماه ب�ش از (

ل هن�م غروب آفتاب؛ ماه قاب با توجه به �شخصات ذكر شده :وضعيت رؤ�ت هالل

  . رؤ�ت ن�ست

    �ّرم ۳۰ شام�هدر  لرؤ�ت هالجاي�ه 

خط آ� رنگ بوده و قابل رؤ�ت  باالينقشه ز�ر �شان � دهد كه در هن�م غروب آفتاب، ماه 

  .است

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٥محرم  ٣٠ چھارشنبهوضعیت ھالل ماه در غروب   
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هالل ماه به آسـا� بـا در �يه بالد  �شان � دهد، چهارش�بهشام�ه  وضعيت رؤ�ت هالل را درنقشه ز�ر 

  .ت استچشم �دي قابل رؤ�

  
 

 

    هشت بهشتدر  چهارش�به وضعيت هالل در شام�ه

  هشت

  بهشت

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  جدايي 
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  شنبهدو

 مركز 
 محاق

  شنبهسه 

 يان اپ
  محاق

  چھارشنبه

   '39°7   '34°20   '17°22  '1:42  19:20  17:38  17:37  12:10  6:43 مكه مكرمة

   '54°8   '02°20   '14°22  '1:42  19:15 17:33 17:32  12:11  6:49  مدينه منوره
   '40°11   '18°18   '54°21  '1:43  18:41 16:58 16:57  11:52  6:47 نجف اشرف
   '55°12   '17°18   '53°21  '1:43  18:41 16:58 16:56  11:53  6:49  كربالي معال

   '10°12   '03°18   '52°21  '1:44  18:39 16:55 16:54  11:53  6:50شريفین كاظمین
   '27°12   '42°17   '57°21  '1:44  18:39 16:55 16:54  11:54  6:53  سامراء غريب
   '45°12   '50°16   '12°21  '1:42  17:58 16:16 16:15  11:21  6:26  مشھد مقدس
   '49°11   '38°18   '16°22  '1:45  18:20  16:35  16:34  11:29  6:22  بیت المقدس

  در بر� شهرهاي ايران چهارش�بهوضعيت هالل در شام�ه 

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  ماه

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  جدايي 
  زاويه اي

)بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  روب در غ

  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  شنبهدو

 مركز 
 محاق

  سه شنبه

 يان پا
  محاق

  چھارشنبه

   '45°12   '07°17   '32°21  '1:43  18:34 16:51 16:50  11:54  6:57 تھران
   '24°12   '22°17   '35°21  '1:42  18:38 16:56 16:55 11:56  6:56  قم

   '42°11   '56°17   '36°21  '1:42  18:39 16:57 16:56  11:53  6:49  اصفھان

   '22°11   '03°18   '31°21  '1:42  18:30 16:48 16:47 11:42  6:36  يزد
   '36°10   '41°18   '38°21  '1:41  18:42 17:01 16:59  11:49  6:38  شیراز
   '44°13   '47°16   '40°21  '1:45  18:50 17:05 17:03 12:14  7:25  تبريز

   '46°12   '26°17   '43°21  '1:44  18:53 17:09 17:08  12:12  7:14  سنندج
   '21°10   '27°18   '18°21  '1:40  18:07 16:27 16:26 11:16  6:05  زاھدان
   '20°11   '21°18   '45°21  '1:42  18:54 17:12 17:11  12:05  6:57  اھواز

   '28°12   '53°17   '43°21  '1:43  18:55 17:12 17:09 12:09  7:09  كرمانشاه

 ١٣٩٢ آذر ١٤  و قوس ١٤ ش�بهپنجشب و روز  ١٤٣٥ صفراول ماه  ):با اراده ال�(اين بنابر

  .باشد � ٢٠١٣ دسام� ٥ و

ق.ھـ  ١٤٣٥رؤيت ھالل اول ماه صفر   
ھـ ش ١٣٩٢\٩\١٣غروب چھارشنبه  

مسیحي ٢٠١٣\١٢\٤  
برنامه ابوھادي  -معیار يالوپ   
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  ش�بهپنجدر شب  ١٤٣٥ماه صفر  هالل رؤ�ت وضعيت
اول شب هالل را در  رصد هالل و تالوت د�هاى �ر�وطه �ستحب � باشد؛ �ا وضعيت از آ�ا كه رؤ�ت

   �كه �كرمـه غـروبمنطقه اي به وقت  ١٧:٣٨ خورشيد ساعت ش�بهپنجشب : ر� � كنيمبر صفر ماه

 ١وقت منطقه اي � باشد و ماه بعد از غروب خورشيد به مدت ١٩:٢٠و غروب هالل ماه در ساعت  � كند

دقيقه �كث � كند در هن�م غروب خورشيد، در صورت صاف بودن هوا هالل ماه واضـح و  ٤٢ساعت و 

  .�كرمه، ايران و ساير بالد اسال� و �يه قاره ها ظاهر است روشن در افق �كه

    ١٤٣٥ صفر شب اّول ماه رصد هالل وضعيت

  
  عقرب'11°12: برج �� :�وقعيت شمس

    "08'18°66 :سمت قوس  '36°12: �برج فل

    "17'18°22-:ميل

  قوس  '28°4 : برج �� :�شخصات هالل

  ذابحسعد : �م�ل فل جدي  '54°4 :�برج فل

    "06'58°18- :ميل )شما�( "45'22°04+ :عرض

   "14'58°171+ :طول كمان  "22'39°58 :سمت هالل  "27'34°20: ارتفاع هالل

جدا� زاو�ه اي (ضخامت هالل  '30°25 :بُعد معدل درصد 4 ):روشنا�(فاز  '17°22:جدا� زاو�ه اي

  '39°7: اختالف سمت ماه با خورشيد ثانيه قو� ١٠): ضخيم��ن قسمت هالل

. است چپيع� دو � كمان آن به سوي باال و  يا مايل؛" منحرف"): زاو�ه توجيه هالل با افق( هالل �ش

 ٤ستاره � باشد كه  ١١ل شا�ل اين م� نعام؛ م�ل :)اق�ان يا اق�اب قمر با منازل(رصد قمر در منازل �� 

ستاره به نام نعام صادر بر س�نه و يك ستاره ب� آن دو  �شهور به  ٤م وارد بر ت� و كمان و ستاره به نام نعا

و اتا ) ا�سيلون(جنوب قوس  ،)ا�صل(�ما ، �یستاره  ٤ :نعام وارد. ستاره به نام ظليم� دارد ٢وصل و 

زتا يا سله بر ، )تهای ت�سوفار و ان(تاو بر ) صدر�ه بر كتف(سيگما  ،)� شانه(منكب  ،�   :نعام صادر

 ): Parallax( اختالف منظر اف� )Topocentric زي�ن �ر��(سطح زم� :�وقعيت ناظر ز�ر بغل

�شان داده  زرد به رنگ) دايرة ال�وج(و �س� حر�ت خورشيد  رنگ س�با  مدار حر�ت قمردر تصو�ر "48'01°00+

را با توجه به تصاو�ر راهنما  عيت هالل، ستار�ن و نقاط فل��وق .ارغوا� است به رنگ استواي سماويخط . شده اند

اندازه گ�ي سمت از جنوب و اندازه گ�ي ميل . در اين حالت دست بايد كشيده باشد. دست � توان يافتبوسيله 

  .�سبت به خط استواي سماوي و عرض �سبت به دايرة ال�وج � باشد

  دايرة 
 لبروجا

  غروب آفتابمحل 

 

 غربجنوب 

 ھالل ماه
 

  استواي
  سماوي 

  مدار
 ماه

15° 

 زھره

 غرب

  صورت 
 وسق

نعام 
 وارد

نعام 
 صادر

  صورت 
 حوا

 شولة

30° 



  ١٤٣٥شماره  ازنامه ماه قمريسالنامه آغ

 41

  ١٤٣٥آغاز ماه ر��ع األّول 
  صفر و پيدا�ش هالل ر�يع األولهالل پايا� 

  قواعد مأثور �م خازنان و�د حيات ا� كه بر طبق طبق تقو�م ب�يا

يا� ماه پااستخراج و تهيه شده، و صحت آن با رصد شبهاي تر�يع و بدر و هالل 

 ٥            =  ١٣٩٢ آذر ١٤=  قوس ١٤ ش�بهپنجروز  صفرابتداي ماه  تاييد شده است،

ميالدي  ٢٠١٣ دسام� ٣١=  ١٣٩٢دي  ١٠ ش�بهسه روز ف�ا  ،بوده است ٢٠١٣ دسام�

ب� الطلوع� اين روز آخر�ن فرصت براى رؤ�ت  ، كه� باشد ١٤٣٥ صفر ٢٧= 

هالل آخر�ن؛ �ت ا�شعاع نور  �٢٧ باشد، با طلوع آفتاب صبح  صفرماه در ماه 

 ٢٨و �وع شب  ٢٧ماه؛ با غروب آفتاب روز   �اق�رحله . خورشيد قرار � گ�د

آ�ز � شود، و حداقل دو روز در �اق بوده و ) وقت �كه �كرمه ١٧:٤٩ساعت (

  . فاقد نور � باشد تا بتواند �ددا به صورت هالل و ماه نو قابل رؤ�ت شود

ساعت  ش�بهپنجغروب آفتاب (�ظه �ر� شدن هالل در شب اول  خروج از �اق

ز اين رو ماه تا اين ساعت شام�ه ا� باشد؛ ) نطقه اي �كه �كرمهم ١٧:٥١

  . در �ت ا�شعاع بوده و �دوده �اق ادامه دارد ١٤٣٥ صفرماه  ٢٩ ش�بهپنج

� باشد، �صادف با غروب ) ايان �اقپ�وع و (؛ كه �ظه ميا� اين مدت �ر�ز �اق

 ١٧:٥٠در ساعت  ١٣٩٢دي  ١١=  ميالدي ٢٠١٤ژانو�ه  ١=  ١٤٣٥ صفر ٢٨ چهارش�بهآفتاب 

��ن (سطح زم� : بنابر �وقعيت ناظر رصدي): GMT+3(منطقه اي �كه �كرمه 

م اين �ر�ز �اق بر اساس علم �وم كهن و قواعد �هن( .� باشد) �Topocentricر�زي 

عر� و �� بوده و ��ن است بر� اوقات با مقادير �ر�وط به اصطالحات �شابه در 

ه اينكه اين اخ� بر اساس ميانگ� �عت تقر�� ماه كه چيد متفاوت باشد �وم جد

  ) .ا�ري حسا� و �مي� است تهيه � شود نه رصد ح� عر� كه در �ع معت� است
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  صفر به افق �كه �كرمه �٢٩شخصات ماه و خورشيد در غروب 

  منطقه اى  ١٧:٥١ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٩:٠٨ :غروب ماه

  دقيقه ٧٧ :ماه بعد غروب آفتاب مدت �كث

  '15°19  :)يك درجه بعد معدل= دقيقه �كث ماه  ٤هر ( بُعد معدل 

   '28°16  :)فاصله شمس و قمر در آسمان=  جدا� يا بعد زاو�ه اي( بُعد سوا

  ثانيه قو�  ١٦: )جدا� زاو�ه اي ضخيم��ن جاي هالل(ضخامت هالل 

  53'27°175+ :طول كمان

  كيلوم�  ٣٥٧٤٨٥: فاصله ماه از زم�"45'16°16 : سطح افقارتفاع ماه از 

  "14'11°0: سمت ماه با خورشيد اختالف

    درصد ٢:  )درصد سطح روشن ماه �سبت به � سطح(فازماه 

  )درصد افزا�ش فاز پيدا � كند ٧هر شبانه روز ماه ب�ش از (

ب؛ هالل ماه با با توجه به �شخصات ذكر شده هن�م غروب آفتا :وضعيت رؤ�ت هالل

  . روشنا� خو� در باالي افق ظاهر بوده و با چشم غ� �سلح قابل رؤ�ت � باشد

  صفر   ۲۹ شام�هدر  رؤ�ت هاللجاي�ه 

نقشه ز�ر �شان � دهد كه در هن�م غروب آفتاب، ماه در �دوده خط آ� رنگ بوده و 

  . قابل رؤ�ت است

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٥صفر  ٢٩پنجشنبه وضعیت ھالل ماه در غروب    
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آسيا، (در �يه بالد اسال� و قاره ها  �شان � دهد، ش�بهپنجم�ه شا وضعيت رؤ�ت هالل را درنقشه ز�ر 

  .�دي قابل رؤ�ت است هالل ماه به آسا� با چشم) آ�ر��اي شما� و جنو�، آفر�قا، اروپا، اس�ا�ا

  
 

 
 

    هشت بهشتدر  ش�بهپنج وضعيت هالل در شام�ه

  هشت

  بهشت

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  جدايي 
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

سه شنبه

 مركز 
 محاق

  چھارشنبه

 يان پا
  محاق

  پنجشنبه

   '11°0   '16°16   '28°16  '1:17  19:08  17:51  17:50  17:50  17:50 مكه مكرمة
   '12°1   '20°16   '25°16  '1:15  19:05 17:45 17:44  17:45  17:45  رهمدينه منو

   '34°3   '36°15   '04°16  '1:24  18:34 17:10 17:09  17:09  17:10 نجف اشرف
   '46°3   '41°15   '03°16  '1:24 18:34 17:10 17:08  17:09  17:09  كربالي معال

   '59°3   '32°15   '02°16  '1:25  18:32 17:07 17:06  17:07  17:07شريفین كاظمین
   '14°4   '18°15   '07°16  '1:26  18:32 17:06 17:06  17:06  17:05  سامراء غريب
   '33°4   '40°14   '21°15  '1:24  17:52 16:28  16:27  16:27 16:27مشھد مقدس

   '42°3   '07°16   '25°16  '1:25  18:12  16:47  16:46  16:46  16:47  بیت المقدس

  در بر� شهرهاي ايران پنجش�به وضعيت هالل در شام�ه

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  جدايي 
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

شنبه سه

 مركز 
 محاق

  چھارشنبه

 يان پا
  محاق

  پنجشنبه

   '34°4   '03°15   '41°15  '1:26  18:28 17:02 17:01  17:02  17:02 ھرانت
   '16°4   '10°15   '44°15  '1:25  18:32 17:07 17:06  17:07  17:07  قم

   '37°3   '17°15   '45°15  '1:23  18:32 17:09 17:08 17:08  17:09  اصفھان
   '39°2   '27°15   '39°15  '1:22  18:22 17:00 16:59  16:59 17:00  يزد

   '28°0   '27°15   '48°15  '1:20  18:33 17:13 17:12  17:12  17:12  شیراز

   '26°5   '06°15   '49°15  '1:28  18:45 17:17 17:14  17:14  17:14  تبريز
   '32°4   '12°15   '52°15  '1:26  18:47 17:21 17:20  17:20  17:21  سنندج
   '28°2   '09°15   '28°15  '1:19  17:59 16:40 16:39  16:39  16:39  زاھدان
   '15°3   '32°15   '54°15  '1:23  18:47  17:24  17:23 17:23  17:24  اھواز

   '16°4   '31°15   '53°15  '1:25  18:48 17:23 17:11  17:21  17:21  كرمانشاه

 ١٣٩٢ دی ١٣ و جدی ١٣ �عهشب و روز  ١٤٣٥ ر�يع األّولاول ماه  :با اراده ال� بنابراين

  .باشد � ٢٠١٤ ژانو�ه ٣ و

  ١٤٣٥رؤيت ھالل اول ماه ربیع االول 
  ١٣٩٢\١٠\١٢غروب پنجشنبه

مسیحي ٢٠١٤\٠١\٢  
 برنامه ابوھادي –یار يالوپ مع
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  �عهدر شب  ١٤٣٥ماه ر�يع األّول  هالل رؤ�ت ضعيتو
اول شب هالل را در  رصد از آ�ا كه رؤ�ت هالل و تالوت د�هاى �ر�وطه �ستحب � باشد؛ �ا وضعيت

 �كه �كرمـه غـروب منطقه اي به وقت  ١٧:٥١ خورشيد ساعت �عهشب : ر� � كنيمبر األّول ر�يع ماه

وقت منطقه اي � باشد و ماه بعد از غروب خورشيد به مدت  ١٩:٠٨ و غروب هالل ماه در ساعت � كند

دقيقه �كث � كند در هن�م غروب خورشيد، در صورت صاف بودن هوا هالل ماه در افـق  ١٧ساعت و  ١

  .�كه �كرمه، ايران و ساير بالد اسال� ظاهر است

    ١٤٣٥رصد شب اّول ماه ماه ر�يع األّول  وضعيت

  
  قوس'42°11: برج ��  :�وقعيت شمس

   "10'42°65:سمت جدي '07°12: برج فل�

    "54'52°22-:ميل

  قوس 128°0 ':برج ��  :�شخصات هالل

  سعد ا�سعود: م�ل فل� جدي '36°28: برج فل�

     00'09°5: ميل مدار )شما�("27'00°05+: عرض

  '31°65 :سمت هالل '16°16 :ارتفاع هالل  "54'31°15- : ميل

 '28°16  ):جدا� زاو�ه اي(بُعد سوا  "53'27°175+ :طول كمان  كيلوم� ٣٥٧٤٨٥: فاصله تا زم�

    .يع� دو � كمان آن به سوي باال است يا �ستوي؛" سماوي"): زاو�ه توجيه هالل با افق(ش� هالل 

صورت  در  خا�تقر�با فضاي  اين م�ل يك ؛ ب�ةم�ل  :)اق�ان يا اق�اب قمر با منازل(رصد قمر در منازل �� 

  .� باشد ٤,٨٥ساي با قدر در اين منطقه پرنورتر�ن ستاره  .� باشد قوس از �شت � را� قوس
در "Parallax :( +01°01'25( اختالف منظر اف� )��Topocentricن �ر�زي (سطح زم�:�وقعيت ناظر 

�شان داده شده  زرد به رنگ) دايرة ال�وج(و �س� حر�ت خورشيد  رنگ س�با  مدار حر�ت قمرتصو�ر 

ارغوا� است و �ل برخورد  به رنگ استواي سماويخط . اند �ل برخورد آنها نقطه رأس يا ذنب � باشد

را با توجه  �وقعيت هالل، ستار�ن و نقاط فل� .� باشد پاي�یآن با دايرة ال�وج نقاط اعتدال ر�ي� و 

اندازه گ�ي سمت از . در اين حالت دست بايد كشيده باشد. دست � توان يافتصاو�ر راهنما بوسيله به ت

  .جنوب و اندازه گ�ي ميل �سبت به خط استواي سماوي و عرض �سبت به دايرة ال�وج � باشد

دايرة 
 البروج

  غروب آفتابمحل 

 
 غرب

 ھالل ماه
 

  مدار
 ماه 

15°  

  استواي
  سماوي 

 غربجنوب 

  زھره

صورت 
  جدي

 سعد 
  ذابح

صورت 
 عقاب 

 سعد ناشرة

  صورت 
 قوس

نسر 
 ائر ط

  بلده
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  ١٤٣٥آغاز ماه ر��ع اآل�� 
  هالل پايا� ر�يع األول و پيدا�ش هالل ر�يع اآلخر

استخراج و  قواعد مأثور �م خازنان و� د حيات ا� كه بر طبق ب�ياطبق تقو�م 

 يا� ماه تاييد شده است،پاتهيه شده، و صحت آن با رصد شبهاي تر�يع و بدر و هالل 

ف�ا ، بوده است ٢٠١٤ ژانو�ه ٣= ١٣٩٢ دي ١٣=  جدي ١٣ �عهروز  ر�يع األّولابتداي ماه 

ب�  ، كه� باشد ١٤٣٥ر�يع االول ٢٨=  ٢٠١٤ انو�هژ ٣٠=  ١٣٩٢بهمن  ١٠ ش�بهپنجروز 

با طلوع  � باشد، ر�يع االولالطلوع� اين روز آخر�ن فرصت براى رؤ�ت ماه در ماه 

 و �دگهالل آخر�ن؛ �ت ا�شعاع نور خورشيد قرار � ) ٦:٥٨ساعت ( ٢٨آفتاب صبح 

فاقد نور � باشد تا بتواند روز در �اق بوده و  ود سهماه؛ آ�ز � شود، و حد �اق�رحله 

   .�ددا به صورت هالل و ماه نو قابل رؤ�ت شود

 ١٨:١٠ساعت ش�به غروب آفتاب (�ظه �ر� شدن هالل در شب اول  خروج از �اق

 ر�يع األول ٣٠ش�به ز اين رو ماه تا اين ساعت شام�ه ا� باشد؛ ) �كه �كرمه منطقه اي

  . اق ادامه دارددر �ت ا�شعاع بوده و �دوده � ١٤٣٥

 ظهر� باشد، �صادف با ) ايان �اقپ�وع و (؛ كه �ظه ميا� اين مدت �ر�ز �اق

 ١٢:٣٤در ساعت  ١٣٩٢بهمن  ١١= ميالدي  ٢٠١٤ ژانو�ه ٣١=  ١٤٣٥ر�يع االول  ٢٩ �عه

��ن �ر�زي (سطح زم� : بنابر �وقعيت ناظر رصدي): GMT+3(منطقه اي 

Topocentric ( ،باشد �)م اين �ر�ز �اق بر اساس علم �وم كهن و قواعد عر� و �نه

�� بوده و ��ن است بر� اوقات با مقادير �ر�وط به اصطالحات �شابه در �وم 

ه اينكه اين اخ� بر اساس ميانگ� �عت تقر�� ماه كه ا�ري چجديد متفاوت باشد 

   )  .�ع معت� است حسا� و �مي� است تهيه � شود نه رصد ح� عر� كه در

مطرح است كـه در فع� ماه قمري  ٢٩در روز ماه نو  در �ع ��ف برر� رؤ�ت هالل

ماه قمري فرداي آنروز روز � ام ماه بوده و روز  ٢٩صورت عدم رؤ�ت هالل در شام روز 

  .اول ماه جديد � باشد ،بعد آن
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  �كرمه ر�يع األّول به افق �كه �٢٩شخصات ماه و خورشيد در غروب 

  منطقه اى  ١٨:١٠ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٨:٣٥ :غروب ماه

   دقيقه ۲۵ :ماه بعد غروب آفتاب مدت �كث

   '15°6: )يك درجه بعد معدل= دقيقه �كث ماه  ٤هر ( بُعد معدل

     "52'37°3 سمت ماه وخورشيد اختالف

   '29°6  )جدا� يا بعد زاو�ه اي، فاصله شمس و قمر در آسمان( بُعد سوا

  ثانيه قو�  10: )جدا� زاو�ه اي ضخيم��ن جاي هالل(ضخامت هالل 

   "08'29°169+: طول كمان

  كيلوم�  ٣٥٨٥٥٤: فاصله ماه از زم�  "09'19°5 :ارتفاع ماه از سطح افق

   درصد 0.7: )درصد سطح روشن ماه �سبت به � سطح(فازماه 

  )� كنددرصد افزا�ش فاز پيدا  ٧هر شبانه روز ماه ب�ش از (

در ��ن ن�ست و نظر به بار��ي هالل و ارتفاع �م آن؛ رؤ�ت  :ماهوضعيت رؤ�ت 

�ش� است، در صورت رؤ�ت هالل كه � توان بر  ن� �ايط �سيار مناسب جغرافيا�

ثور �م أقواعد عل� م در صورت اختال� شدن ا�ر رؤ�ت، طبق حسب آن عمل شده،

  .شودعمل �  خازنان و�

  ر�يع األّول    ۳۰ شام�هدر  رؤ�ت هاللجاي�ه 

  .در نقشه ز�ر در هن�م غروب آفتاب، ماه باالي خط آ� و در در �دوده قابل رؤ�ت واقع است

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٥ربیع األول  ٣٠شنبه    وضعیت ھالل ماه در غروب
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آسـيا، (در �يه بالد اسال� و قاره هـاي  �شان � دهد، شام�ه ش�به وضعيت رؤ�ت هالل را درنقشه ز�ر 

ه �ـبـرخالف آ و. هالل به آسا� با چشم �دي قابل رؤ�ـت اسـت) اآ�ر��ا، آفر�قا، اروپا، شمال اس�ا�

  .� باشد ش�به اول ماهي�بر� تقاو�م نوشته اند؛ 

  

    هشت بهشتدر ش�به  وضعيت هالل در شام�ه

  هشت

  بهشت

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  جدايي 
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  پنجشنبه

 مركز 
 محاق
  جمعه

 يان پا
  محاق
  شنبه

   '49°1   '59°18   '04°19  '1:23  19:34  18:11  18:09  12:34 06:59  مكه مكرمة
   '23°0   '54°18   '54°18  '1:26  19:33 18:07 18:06  12:35  07:05  مدينه منوره
   '10°3   '30°18   '45°18  '1:34  19:10 17:36 17:35  12:16  06:58 نجف اشرف
   '30°3   '41°18   '00°19  '1:34  19:11 17:37 17:35  12:17  07:00  كربالي معال

   '46°3   '16°18   '41°18  '1:35  19:10 17:35 17:34  12:16  07:01شريفین كاظمین
   '11°4   '20°18   '48°18  '1:37  19:11 17:34 17:33  12:18  07:04  سامراء غريب
   '52°4   '25°17   '00°18  '1:36  18:34 16:58 16:57  11:45  06:35  مشھد مقدس
   '10°3   '49°18   '05°19  '1:36  18:49  17:13  17:12  11:52  06:32  بیت المقدس

  در بر� شهرهاي ايراندوش�به وضعيت هالل در شام�ه 

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  ماه

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  جدايي 
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  پنجشنبه

 مركز 
 محاق
  جمعه

 يان پا
  محاق
  شنبه

   '45°4   '56°17   '30°18  '1:38  19:11 17:31 17:30  12:17 07:07  تھران
   '16°4   '54°17   '15°18  '1:35  19:11 17:36 17:35 12:20  07:07  قم

   '21°3   '05°18   '13°18  '1:33  19:11 17:36 17:35 12:16  07:00  اصفھان

   '58°2   '09°18   '20°18  '1:32  18:58 17:26 17:25  12:06 06:47  يزد
   '57°1   '22°18   '28°18  '1:30 19:07 17:37 17:36  12:13  06:51  شیراز

   '58°5   '00°18   '58°18  '1:42  19:29 17:48 17:45  12:38  07:33  ريزتب

   '38°4   '02°18   '34°18  '1:37  19:27 17:50 17:49  12:35  07:24  سنندج
   '47°1   '02°18   '05°18  '1:28  18:32 17:04 17:03  11:40  06:18  زاھدان
   '47°2   '19°18   '31°18  '1:32  19:22  17:50  17:49 12:28  07:09  اھواز

   '14°4   '24°18   '52°18  '1:37  19:28  17:51  17:49  12:33 07:20  كرمانشاه

 بهمن ١٣ و د�و ١٤ ش�بهي�شب و روز  ١٤٣٥ ر�يع اآلخراول ماه  ):با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٢٠١٤ فور�ه ٢ و ١٣٩٢

   ١٤٣٥رؤيت ھالل اول ماه ربیع اآلخر 
   ١٣٩٢\١١\١٢غروب شنبه 

  مسیحي ٢٠١٤\٢\١
  برنامه ابو ھادي –معیار يالوپ 
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  ش�بهي�در شب  ١٤٣٥ماه ر�يع اآلخر  هالل رؤ�ت وضعيت
اول شب هالل را در  رصد ل و تالوت د�هاى �ر�وطه �ستحب � باشد؛ �ا وضعيتاز آ�ا كه رؤ�ت هال

�كـه �كرمـه منطقـه اي به وقت  ١٨:١١ خورشيد ساعت ش�بهي�شب  :ر� � كنيمبر ر�يع اآلخر ماه

وقت منطقه اي � باشد و ماه بعد از غـروب خورشـيد  ١٩:٣٤و غروب هالل ماه در ساعت  غروب � كند

در هن�م غروب خورشيد، در صورت صاف بودن هوا هالل ماه . دقيقه �كث � كند ٢٣  ساعت ١به مدت 

   .واضح و روشن در افق �كه �كرمه، ايران و ساير بالد اسال� و �يه قاره ها ظاهر است

    ١٤٣٥رصد هالل شب اّول ماه ر�يع اآلخر  وضعيت

  
  د�و  '40°12: برج فل� :�وقعيت شمس

  جدي '15°12  :برج �� 

    "2'00°17-:ميل  ''24'59°71:سمت

  حوت °8: برج فل� :�شخصات هالل

    فرغ �ؤخر: م�ل فل� د�و °7 :برج �� 

    )شما�("53'05°04+: عرض

فاز  ''57'48°73 :سمت هالل   21'59°18": ارتفاع هالل "02'5°5- : ميل   00'09°5: ميل مدار

     "34'50°1 :اختالف سمت ماه وخورشيد  كيلوم� ٣٦١٨٣٤: فاصله تا زم�  د درص 5 ):روشنا�(
 ثانيه قو� 17): جدا� زاو�ه اي ضخيم��ن جاي هالل( ضخامت هالل "06'29°169+ :طول كمان
  . يع� دو � كمان آن به سوي باال است يا �ستوي؛" سماوي"): زاو�ه توجيه هالل با افق(ش� هالل 

ستاره بر بازوي چپ  ٤داراي  اين م�ل ؛سعد األخبية م�ل :)اق�ان يا اق�اب قمر با منازل(منازل �� رصد قمر در 

ستاره ديگر او را احاطه كرده اند و ستاره وسط آنها، ستاره شاخص م�ل به نام  ٣صورت د�و است يك ستاره در وسط و 

� باشد كه در �وم جديد به  ٣,٨ا ستاره �ما د�و با قدر پرنورتر�ن آنه. زتا د�و است كه نا�ش سعد االخبيه � شود

 اختالف منظر اف� )��Topocentricن �ر�زي (سطح زم�:�وقعيت ناظر. اش�باه آن را اخبيه ناميده اند

)Parallax :( +01°01'09"  و �س� حر�ت خورشيد  رنگ س�با  مدار حر�ت قمردر تصو�ر)به ) دايرة ال�وج

را  �وقعيت هالل، ستار�ن و نقاط فل� .ارغوا� است به رنگ استواي سماويداده شده اند خط �شان  زرد رنگ

اندازه گ�ي . در اين حالت دست بايد كشيده باشد. دست � توان يافتبا توجه به تصاو�ر راهنما بوسيله 

  .�وج � باشدسمت از جنوب و اندازه گ�ي ميل �سبت به خط استواي سماوي و عرض �سبت به دايرة ال

دايرة 
 البروج

  غروب آفتابمحل 

 
 غرب

 ھالل ماه
 

  استواي 
  سماوي

  مدار
  ماه

        

 عطارد

 غربجنوب 

15° 

  سعد دلوصورت 
 األخبیة 

صورت  

 فرس اعظم

 

  سعد
 السعود 
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  ١٤٣٥آغاز ماه �مادی األو�ی 
  هالل پايا� ر�يع اآلخر و پيدا�ش هالل �ادى األو�

 قواعد مأثور �م خازنان و� د حيات ا� كه بر طبق طبق تقو�م ب�يا

يا� ماه پااستخراج و تهيه شده، و صحت آن با رصد شبهاي تر�يع و بدر و هالل 

 ٢   = ١٣٩٢ بهمن ١٣=  د�و ١٤ ش�بهي�روز  �يع اآلخررابتداي ماه  تاييد شده است،

ر�يع ٢٧=  ٢٠١٤ فور�ه ٢٨=  ١٣٩٢ اسفند ٩ �عهروز ف�ا ، بوده است ٢٠١٤ فور�ه

ب� الطلوع� اين روز آخر�ن فرصت براى رؤ�ت ماه در  ، كه باشد� ١٤٣٥األخر 

ا�شعاع نور هالل آخر�ن؛ �ت  �٢٧ باشد، با طلوع آفتاب صبح  ر�يع ا�ا�ماه 

 ٢٨و �وع شب  ٢٧ماه؛ با غروب آفتاب روز   �اق�رحله  .خورشيد قرار � گ�د

آ�ز � شود، و حداقل دو روز در �اق بوده و ) وقت �كه �كرمه ١٨:٢٤ساعت (

  . فاقد نور � باشد تا بتواند �ددا به صورت هالل و ماه نو قابل رؤ�ت شود

 ش�بهي�غروب آفتاب (در شب اول �ظه �ر� شدن هالل  خروج از �اق

ز اين رو ماه تا اين ساعت شام�ه اباشد؛ � ) منطقه اي �كه �كرمه ١٨:٢٥ساعت 

   .در �ت ا�شعاع بوده و �دوده �اق ادامه دارد ١٤٣٥ ر�يع اآلخر ٢٩ ش�بهي�

� باشد، �صادف با ) ايان �اقپ�وع و (؛ كه �ظه ميا� اين مدت �ر�ز �اق

 ١٠= ميالدي  ٢٠١٤مارس  ١=  ١٤٣٥ ر�يع اآلخرماه  ٢٨ ش�بهي� غروب آفتاب

بنابر �وقعيت ): GMT+3( منطقه اي �كه �كرمه ١٨:٢٥در ساعت  ١٣٩٢اسفند 

م اين �ر�ز �اق �هن(� باشد، ) ��Topocentricن �ر�زي (سطح زم� : ناظر رصدي

� اوقات با بر اساس علم �وم كهن و قواعد عر� و �� بوده و ��ن است بر

ه اينكه اين اخ� بر چمقادير �ر�وط به اصطالحات �شابه در �وم جديد متفاوت باشد 

اساس ميانگ� �عت تقر�� ماه كه ا�ري حسا� و �مي� است تهيه � شود نه رصد 

   ) .ح� عر� كه در �ع معت� است
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  ر�يع اآلخر به افق �كه �كرمه �٢٩شخصات ماه و خورشيد در غروب 

  منطقه اى  ١٨:٢٥ :غروب آفتاب منطقه اى  ١٩:٠٤١ :غروب ماه

  دقيقه  ١٦ساعت و  ١ ماه بعد غروب آفتاب مدت �كث

   : '00°19 )يك درجه بعد معدل= دقيقه �كث ماه  ٤هر ( بُعد معدل

   "10'56°02: سمت ماه با خورشيد اختالف

  '53°17 )جدا� يا بعد زاو�ه اي( بُعد سوا

   قو� ثانيه ١٦: )زاو�ه اي ضخيم��ن جاي هاللجدا� (ضخامت هالل 

   "12'07°175+ :طول كمان

  "30'03°17  :ارتفاع ماه از سطح افق 

   كيلوم� ٣٦٧٠٣٤: فاصله ماه از زم�

   درصد ٢: )درصد سطح روشن ماه �سبت به � سطح(فازماه 

  )درصد افزا�ش فاز پيدا � كند ٧هر شبانه روز ماه ب�ش از (

با توجه به �شخصات ذكر شده هن�م غروب آفتاب؛ هالل ماه با  :اللوضعيت رؤ�ت ه

  . روشنا� خو� در باالي افق ظاهر بوده و با چشم غ� �سلح قابل رؤ�ت � باشد

  ر�يع اآلخر   ۲۹ شام�هدر  رؤ�ت هاللجاي�ه 

نقشه ز�ر �شان � دهد كه در هن�م غروب آفتاب، ماه روي خط زرد رنگ بوده و در 

  .وده قابل رؤ�ت است�د

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٥ربیع اآلخر  ٢٩يكشنبه وضعیت ھالل ماه در غروب   
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در �يه بـالد اسـال� و قـاره هـاي �شان � دهد،  ش�بهي�شام�ه  وضعيت رؤ�ت هالل را درنقشه ز�ر 

   .تهالل به آسا� با چشم �دي قابل رؤ�ت اس) آسيا، آ�ر��ا، آفر�قا، اروپا، شمال اس�ا�ا(

  

    هشت بهشت در سه ش�به وضعيت هالل در شام�ه

  هشت

  بهشت

 )Topocentric بر سطح(اظر رصدين

  غروب 
  شمس

  غروب
 هام

مكث ماه 
  بعد 

غروب 
 شمس

  جدايي 
  زاويه اي

 )بعد سوا(

ارتفاع ماه 
  در غروب 
 خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

 خورشید

شروع 
  محاق
 جمعه

  مركز 
 محاق
 شنبه

  يان پا
 محاق

 شنبهيك

  '56°2  '03°17  '53°17 '1:16 19:41 18:25 18:24 18:25 18:25 مكه مكرمة
   '56°1  '12°17  '53°17 '1:17  19:42 18:24 18:23 18:24 18:24 مدينه منوره

   '28°0   '00°17  '40°17 '1:23  19:24 18:01 18:00 18:00 18:00 نجف اشرف
   '40°0   '09°17  '40°17 '1:24  19:26 18:02 18:00 18:01 18:01 كربالي معال

   '53°0   '55°16  '40°17 '1:24  19:25 18:01 18:00 18:00 18:00كاظمین شريفین

   '10°1   '02°17  '40°17 '1:26  19:27 18:01 18:00 18:00 18:01 سامراء غريب
   '38°1   '19°16  '04°17  '1:24  18:51 17:27 17:26 17:26 17:26 مشھد مقدس
  '28°0   '15°17  '00°18  '1:24  19:02 17:38 17:37 17:37 17:37 بیت المقدس

  در بر� شهرهاي ايران سه ش�بهوضعيت هالل در شام�ه 

 نام شھر

 )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
  شمس

  غروب
 ماه

مكث ماه 
  بعد 

غروب 
 شمس

  جدايي 
  زاويه اي

)بعد سوا(

ارتفاع ماه 
  در غروب 
 خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

 خورشید

شروع 
  محاق
 جمعه

  مركز 
 محاق
 شنبه

  ان يپا
 محاق

 يكشنبه

   '34°1   '40°16  '22°17 '1:25  19:25 18:00 17:59 17:59 17:59 تھران
   '14°1   '43°16  '24°17 '1:24 19:27 18:03 18:02 18:02 18:02 قم

   '36°0   '45°16  '23°17 '1:23  19:24 18:01 18:00 18:00 18:00 اصفھان
   '20°0   '37°16  '17°17 '1:21 19:12 17:51 17:50 17:50 17:50 يزد

   '22°0   '39°16  '22°17 '1:19  19:19 18:00 17:59 17:59 17:59 شیراز
   '23°2   '54°16  '32°17 '1:29 19:48 18:19 18:17 18:17 18:17 تبريز

   '29°1   '51°16  '32°17 '1:26  19:44 18:18 18:17 18:17 18:17 سنندج
   '29°0   '30°16  '03°17 '1:19 18:45 17:26 17:25 17:26 17:26 زاھدان

   '12°0   '50°16  '30°17 '1:22  19:36 18:14 18:13 18:13 18:13 اھواز
   '11°1   '09°17  '32°17 '1:24 19:43 18:19 18:16 18:26 18:16 كرمانشاه

 ١٢ و حوت ١٣ ش�بهدوشب و روز  ٥١٤٣ �ادی األو�اول ماه  ):با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٤٢٠١ مارس ٣ و ٢١٣٩ اسفند

   ١٤٣٥رؤيت ھالل اول ماه جمادى األولى 
   ١٣٩٢\١٢\١١غروب سه شنبه 

  مسیحي ٢٠١٤\٣\٢
  برنامه ابوھادي –معیار يالوپ 
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  ش�بهدودر شب  ١٤٣٥ماه �ادی األو�  هالل رؤ�ت وضعيت
اول شب هالل را در  رصد از آ�ا كه رؤ�ت هالل و تالوت د�هاى �ر�وطه �ستحب � باشد؛ �ا وضعيت

�كـه �كرمـه منطقه اي به وقت  ١٨:٢٥ خورشيد ساعت ش�بهدوشب : ر� � كنيمبر �ادى األو� ماه

وقت منطقه اي � باشد و ماه بعد از غروب خورشيد به  ١٩:٤١و غروب هالل ماه در ساعت  غروب � كند

در هن�م غروب خورشيد، در صورت صاف بودن هوا هالل مـاه . دقيقه �كث � كند ١٦ساعت و  ١مدت 

  .در افق �كه �كرمه و منطقه ظاهر است

  ١٤٣٥رصد هالل شب اّول ماه �ادی األو�  وضعيت

  
   د�و 1°321 ':برج ��  :�وقعيت شمس 

   ''10'42°82:حوت سمت '58°11 :برج فل�

    "21'4°7-:ميل

 حوت  '54°1:برج ��  :�شخصات هالل

   حوت  '51°29:برج فل�

   )شما�(''29'31°2+: عرض  بطن ا�وت: م�ل فل�

   "30'3°17: رتفاع هاللا  "28'15°2  :ميل   00'09°5: ميل مدار

   12'07°175+ ": طول كمانكيلوم�   ٣٦٧٠٣٤: فاصله تا زم� ''10'38°85 :سمت هالل

  . يع� دو � كمان آن به سوي باال است يا �ستوي؛" سماوي"): زاو�ه توجيه هالل با افق(ش� هالل 

 صورت كمرستاره بر  ٢م�ل داراي اين  ؛اولفرغ  م�ل :)اق�ان يا اق�اب قمر با منازل(رصد قمر در منازل �� 

انتهاي قمر به  )٢,٤٢قدر ( منكب الفرس ستاره شاخص م�ل بتا ، لفا و بتاآبه نامهاي  � باشد فرس اعظم فل�

اختالف  )��Topocentricن �ر�زي (سطح زم�:�وقعيت ناظر. ستار�ن رو�روي آنها در صورت حوت عبور � كند

دايرة (و �س� حر�ت خورشيد  رنگ س�با  مدار حر�ت قمردر تصو�ر "01°00'22+ ):Parallax( منظر اف�

�وقعيت هالل، ستار�ن  .ارغوا� است به رنگ استواي سماويخط  و�شان داده شده  زرد به رنگ) ال�وج

اندازه . اشددر اين حالت دست بايد كشيده ب. دست � توان يافترا با توجه به تصاو�ر راهنما بوسيله  و نقاط فل�

  .گ�ي سمت از جنوب و اندازه گ�ي ميل �سبت به خط استواي سماوي و عرض �سبت به دايرة ال�وج � باشد

دايرة 
 البروج

  غروب آفتابمحل 

 

  ھالل
 ماه 

 

  استواي
  سماوي 

 
  مدار 
 ماه

30° 

صورت 
  حوت

  غرب

 

فرع 
  اول

  صورت 15°
  فرس اعظم 

  صورت 
  إمرأة المسلسلة

فرع 
  آخر

  الكرب
  قلب الفرس
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  ١٤٣٥ مادی األ��یآغاز ماه �ُ
  هالل پايا� �ادى األو� و پيدا�ش هالل �ادى األخرى

خراج و است قواعد مأثور �م خازنان و� د حيات ا� كه بر طبق طبق تقو�م ب�يا

 يا� ماه تاييد شده است،پاتهيه شده، و صحت آن با رصد شبهاي تر�يع و بدر و هالل 

بوده  ٢٠١٤ مارس ٣= ١٣٩٢ اسفند ١٢=  حوت ١٣ ش�بهدوروز  �ادى األو�ابتداي ماه 

�    ١٤٣٥ �ادى االو� ٢٨=  ٢٠١٤ مارس ٣٠=  ١٣٩٣فروردين  ١٠ش�به ي�روز ف�ا ، است

�  �ادى االو�لوع� اين روز آخر�ن فرصت براى رؤ�ت ماه در ماه ب� الط ، كهباشد

هالل آخر�ن؛ �ت ا�شعاع نور خورشيد ) ٦:١٥ساعت ( ٢٨باشد، با طلوع آفتاب صبح 

  روز در �اق بوده و فاقد نور  ود سهماه؛ آ�ز � شود، و حد �اق�رحله  و �دگقرار � 

  . و ماه نو قابل رؤ�ت شود� باشد تا بتواند �ددا به صورت هالل 

 ١٨:٣٥ساعت  ش�بهسه غروب آفتاب (�ظه �ر� شدن هالل در شب اول  خروج از �اق

�ادى  ٣٠ ش�بهسه ز اين رو ماه تا اين ساعت شام�ه ا� باشد؛ ) �كه �كرمه منطقه اي

  . در �ت ا�شعاع بوده و �دوده �اق ادامه دارد ١٤٣٥االو� 

 ظهر� باشد، �صادف با ) ايان �اقپ�وع و (ا� اين مدت ؛ كه �ظه مي�ر�ز �اق

 ١٢:٢٥در ساعت  ٢٠١٤ مارس ٣١=  ١٣٩٣فروردين  ١١=  �١٤٣٥ادى االو�  ٢٩ ش�بهدو

��ن �ر�زي (سطح زم� : بنابر �وقعيت ناظر رصدي ):GMT+3( وقت منطقه اي �كه �كرمه

Topocentric ( ،باشد �)علم �وم كهن و قواعد عر� و  م اين �ر�ز �اق بر اساس�هن

�� بوده و ��ن است بر� اوقات با مقادير �ر�وط به اصطالحات �شابه در �وم جديد 

ه اينكه اين اخ� بر اساس ميانگ� �عت تقر�� ماه كه ا�ري حسا� و �مي� چمتفاوت باشد 

   )  .است تهيه � شود نه رصد ح� عر� كه در �ع معت� است

مطرح است كـه در فع� ماه قمري  ٢٩در روز ماه نو  ��ف برر� رؤ�ت هالل در �ع

ماه قمري فرداي آنروز روز � ام ماه بوده و روز  ٢٩صورت عدم رؤ�ت هالل در شام روز 

  .اول ماه جديد � باشد ،بعد آن
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  �ادى األو� به افق �كه �كرمه �٢٩شخصات ماه و خورشيد در غروب 

 منطقه اى  ١٨:٣٥ :غروب آفتابطقه اى من ١٩:٠٢ :غروب ماه

  دقيقه  ٢٧ماه بعد غروب آفتاب  مدت �كث

 '45°6 ) يك درجه بعد معدل= دقيقه �كث ماه  ٤هر ( بُعد معدل

  "7'53°0 سمت ماه با خورشيد اختالف  

   '48°5 :)فاصله شمس و قمر در آسمان=  جدا� يا بعد زاو�ه اي( بُعد سوا

  ثانيه قو�  10 :)اي ضخيم��ن جاي هاللجدا� زاو�ه (ضخامت هالل 

    "43'43°176+ :طول كمان

  كيلوم�  ٣٧٤٧١٤: فاصله ماه از زم�  40'40°5" :ارتفاع ماه از سطح افق

   درصد 0.7 :)درصد سطح روشن ماه �سبت به � سطح(فازماه 

  )درصد افزا�ش فاز پيدا � كند ٧هر شبانه روز ماه ب�ش از (

در ��ن ن�ست و ظر به بار��ي هالل و ارتفاع �م آن؛ رؤ�ت ن :ماهوضعيت رؤ�ت 

�ش� است، در صورت رؤ�ت هالل كه � توان بر  ن� �ايط �سيار مناسب جغرافيا�

ثور �م أقواعد عل� م در صورت اختال� شدن ا�ر رؤ�ت، طبق حسب آن عمل شده،

  .شودعمل �  خازنان و�

  ادى األو�� ۳۰ شام�هدر  رؤ�ت هاللجاي�ه 

نقشه ز�ر �شان � دهد كه در هن�م غروب آفتاب، ماه باالي خط آ� رنگ بوده و در 

  .�دوده قابل رؤ�ت است

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٥جمادى األولى  ٣٠شنبه سه وضعیت ھالل ماه در غروب   
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آسيا، (در �يه بالد اسال� و قاره هاي  �شان � دهد، ش�بهسه شام�ه  وضعيت رؤ�ت هالل را درنقشه ز�ر 

ه �ـبـرخالف آ و .آسا� با چشم �دي قابل رؤ�ـت اسـت هالل به) آ�ر��ا، آفر�قا، اروپا، شمال اس�ا�ا

  .� باشد ش�به اول ماهچهاربر� تقاو�م نوشته اند؛ 

  

    هشت بهشتدر ش�به سه  وضعيت هالل در شام�ه

  هشت

  بهشت

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  جدايي 
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهع ارتفا
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  شنبهيك

 مركز 
 محاق

  شنبهدو

 يان پا
  محاق

  شنبهسه 

   '07°0   '15°18   '15°18  '1:20  19:55  18:35  18:34  12:25 6:16 مكه مكرمة

   '23°0   '54°18   '54°18  '1:23  20:01 18:38 18:36  12:25  6:16  مدينه منوره
   '44°4   '37°17   '10°18  '1:27  19:49  18:22  18:21  12:07 5:55 اشرفنجف 

   '00°5   '41°17   '17°18  '1:27  19:51 18:24 18:22  12:07  5:55  كربالي معال
   '19°5   '33°17   '17°18  '1:28  19:51  18:23  18:22  12:07 5:55شريفین كاظمین

   '42°5   '26°17   '19°18  '1:29  19:54 18:25 18:24  12:08  5:55  سامراء غريب
   '22°6   '44°16   '54°17  '1:29  19:21  17:53  17:52  11:35 5:22  مشھد مقدس
   '44°4   '01°18   '36°18  '1:28  19:27 17:59 17:57  11:43  5:31  بیت المقدس

  در بر� شهرهاي ايران ش�بهسه  وضعيت هالل در شام�ه 

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  ماه

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  جدايي 
  زاويه اي

)بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  يكشنبه

 مركز 
 محاق

  دوشنبه

 يان پا
  محاق

  سه شنبه

   '14°6   '57°16   '06°18  '1:29 19:55 18:26 18:25  12:08 5:55 تھران
   '48°5   '12°17   '09°18  '1:26  19:55 18:27 18:26 12:10  5:57  قم

   '56°4   '18°17   '59°17  '1:26 19:49 18:23 18:22  12:07 5:55  اصفھان
   '35°4   '15°17   '50°17  '1:44  19:55 18:12 18:11 11:56  5:45  يزد

   '38°3   '31°17   '54°17  '1:24 19:42 18:18 18:17  12:04 5:53  شیراز
   '18°7   '49°16   '20°18  '1:32  20:20 18:48 18:47 12:29  6:14  تبريز

   '07°6   '14°17   '14°18  '1:30 20:13 18:43 18:43  12:26 6:13  سنندج

   '30°3   '09°17   '15°17  '1:22  19:07 17:45 17:44 11:30  5:19  زاھدان
   '24°4   '34°17   '03°18  '1:26 20:00 18:34 18:33  12:19 6:07  اھواز
   '42°5   '34°17   '23°18  '1:29  20:11 18:42 18:40 12:24  6:11  اهكرمانش

 ١٣ و �ل ١٣ چهارش�بهشب و روز  ١٤٣٥ �ادى األخرىاول ماه  ):با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٢٠١٤ أور�ل ٢ و ١٣٩٣ فروردين

   ١٤٣٥رؤيت ھالل اول ماه جمادى األخرى 
   ١٣٩٣\١\١٢شنبه سه غروب 
  یحيمس ٢٠١٤\٤\١

  برنامه ابوھادي –معیار يالوپ 
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  چهارش�بهدر شب ١٤٣٥ماه �ادی األخری  هالل رؤ�ت وضعيت
اول شب هالل را در  رصد تالوت د�هاى �ر�وطه �ستحب � باشد؛ �ا وضعيتاز آ�ا كه رؤ�ت هالل و 

�كه �كرمه منطقه اي به وقت  ١٨:٣٥ خورشيد ساعت چهارش�بهشب : ر� � كنيمبر �ادى األخرى ماه

وقت منطقه اي � باشد و ماه بعد از غروب خورشيد به  ١٩:٥٥و غروب هالل ماه در ساعت  غروب � كند

دقيقه �كث � كند در هن�م غروب خورشيد، در صورت صاف بودن هوا هالل ماه در  ۲۰و  ساعت ١مدت 

  .افق منطقه و بالد اسال� و قاره آفر�قا و آ�ر��ا ظاهر است

 ١٤٣٥رصد هالل شب اّول ماه �ادی األخری  وضعيت

  
  حوت '24°11 :برج ��  :�وقعيت شمس

   ''19'18°95:سمت �ل '49°11 :برج فل�

    "34'40°4:ميل

 �ل'22°5  : برج �� :�شخصات هالل

   ''51'40°0-: عرض  ثر�ا: م�ل فل� ثور '47°5: برج فل�

  27'15°18": ارتفاع هالل"26'48°12 : ميل

  كيلوم� ٣٧٩٥٠٠: فاصله تا زم� ''53'11°95: سمت هالل

خامت ض '15°18 )فاصله شمس و قمر در آسمان=  بعد زاو�ه ايجدا� يا ( بُعد سوا "43'43°176+ :طول كمان 

   درصد 4 :)درصد سطح روشن به � سطح(: فازماه ثانيه قو� ١٦ :)جدا� زاو�ه اي ضخيم��ن جاي هالل(: هالل
  . يع� دو � كمان آن به سوي باال و آسمان است يا �ستوي؛" سماوي" :)زاو�ه توجيه هالل با افق(ش� هالل 

ستاره بر شاخ و  ٣اين م�ل شا�ل : �طان م�ل  :)اق�ان يا اق�اب قمر با منازل(قمر در منازل �� رصد 

 لفاآو ) به نامهاي �طان و �زارتيم (س�يده چر نور به هم پ دو ستاره. روي صورت فل� �ل � باشد

سطح  :�وقعيت ناظر .باشدآن �  در جنوبو �طان ستاره  نزديك�وضع قمر،   از بعد آنها )ا�اطح(

 مدار حر�ت قمردر تصو�ر  "Parallax :( +00°59'09( اختالف منظر اف� )Topocentric ��ن �ر�زي(زم�

به  استواي سماوي�شان داده شده اند خط  زرد به رنگ) دايرة ال�وج(و �س� حر�ت خورشيد  رنگ س�با 

دست � توان را با توجه به تصاو�ر راهنما بوسيله  ��وقعيت هالل، ستار�ن و نقاط فل .ارغوا� است رنگ

اندازه گ�ي سمت از جنوب و اندازه گ�ي ميل �سبت به خط استواي . در اين حالت دست بايد كشيده باشد. يافت

  .سماوي و عرض �سبت به دايرة ال�وج � باشد

دايرة 
 البروج

  غروب آفتابمحل 

  ھالل
 ماه 

 

  استواي 
  سماوي

  مدار
 ماه

15° 

  صورت
 حوت 

 

 شرطان
 

صورت 
 حمل

  صورت 
  إمرأة المسلسلة

 غرب

 الرشا

 بطین
30° 
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  ١٤٣٥آغاز ماه ر�ب 
  هالل پايا� �ادى األخرى و پيدا�ش هالل رجب

استخراج و قواعد مأثور �م خازنان و� د حيات ا� كه بر طبق تقو�م ب�ياطبق 

 يا� ماه تاييد شده است،پاتهيه شده، و صحت آن با رصد شبهاي تر�يع و بدر و هالل 

 ٢٠١٤ آور�ل ٢=  ١٣٩٣ فروردين ١٣=  �ل ١٣ چهارش�بهروز  �ادی األخریابتداي ماه 

 �ادی األخری ٢٧=  ٢٠١٤ آور�ل ٢٨=  ١٣٩٣ يبهشتارد ٨ ش�بهدوروز ف�ا ، بوده است

�ادى ب� الطلوع� اين روز آخر�ن فرصت براى رؤ�ت ماه در ماه  ، كه� باشد ١٤٣٥

هالل آخر�ن؛ �ت ا�شعاع نور خورشيد قرار  �٢٧ باشد، با طلوع آفتاب صبح  االخرى

 ١٨:٤٥ساعت ( ٢٨و �وع شب  �٢٧رحله �اق ماه؛ با غروب آفتاب روز   .� گ�د

آ�ز � شود، و حداقل دو روز در �اق بوده و فاقد نور � باشد ) �كه �كرمه منطقه اي

  . تا بتواند �ددا به صورت هالل و ماه نو قابل رؤ�ت شود

ساعت  چهارش�بهغروب آفتاب (�ظه �ر� شدن هالل در شب اول  خروج از �اق

�ادى  ٢٩ �عهرو ماه تا اين ساعت شام�ه  ز اينا� باشد؛ ) �كه �كرمه منطقه اي ١٨:٤٥

  . در �ت ا�شعاع بوده و �دوده �اق ادامه دارد ١٤٣٥ االخرى

� باشد، �صادف با غروب ) ايان �اقپ�وع و (؛ كه �ظه ميا� اين مدت �ر�ز �اق

 ١٣٩٣ارديبهشت  ٩= ميالدي  ٢٠١٤ آور�ل  ٢٩=  ١٤٣٥ �ادى االخرى ٢٨ سه ش�بهآفتاب 

بنابر �وقعيت ناظر ): GMT+3(به وقت منطقه اي �كه �كرمه  ١٨:٤٥اعت در س

م اين �ر�ز �اق بر �هن(� باشد، ) ��Topocentricن �ر�زي (سطح زم� : رصدي

اساس علم �وم كهن و قواعد عر� و �� بوده و ��ن است بر� اوقات با مقادير 

ه اينكه اين اخ� بر اساس چاشد �ر�وط به اصطالحات �شابه در �وم جديد متفاوت ب

ميانگ� �عت تقر�� ماه كه ا�ري حسا� و �مي� است تهيه � شود نه رصد ح� 

  ).عر� كه در �ع معت� است
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  �ادی األخری به افق �كه �كرمه �٢٩شخصات ماه و خورشيد در غروب 

 منطقه اى  ١٨:٤٦ :غروب آفتاب منطقه اى  ١٩:٥٩ :غروب ماه

  دقيقه  ١٣ساعت و ١ :ه بعد غروب آفتابما مدت �كث

    '15°18 )يك درجه بعد معدل= دقيقه �كث ماه  ٤هر ( بُعد معدل

  "03'53°3 سمت ماه با خورشيد  اختالف

   '00°17 ) فاصله شمس و قمر در آسمان، جدا� يا بعد زاو�ه اي( بُعد سوا

  � ثانيه قو ١٦: )جدا� زاو�ه اي ضخيم��ن جاي هالل(ضخامت هالل 

   "33'45°175+ :طول كمان

   كيلوم� ٣٨٧٨٦٦: فاصله ماه از زم� "32'2°16: ارتفاع ماه از سطح افق

   درصد٢  :)درصد سطح روشن ماه �سبت به � سطح(فازماه 

   )درصد افزا�ش فاز پيدا � كند ٧هر شبانه روز ماه ب�ش از (

آفتاب؛ هالل ماه با با توجه به �شخصات ذكر شده هن�م غروب  :وضعيت رؤ�ت هالل

  . روشنا� خو� در باالي افق ظاهر بوده و با چشم غ� �سلح قابل رؤ�ت � باشد

  �ادی األخری   ۲۹ شام�هدر  رؤ�ت هاللجاي�ه 

نقشه ز�ر �شان � دهد كه در هن�م غروب آفتاب، ماه باالي خط قر�ز رنگ بوده و در 

 .�دوده قابل رؤ�ت است

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٥جمادى األخرى  ٢٩چھارشنبه  وضعیت ھالل ماه در غروب  
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آسيا، (در �يه بالد اسال� و قاره ها  �شان � دهد، چهارش�بهشام�ه  رؤ�ت هالل را در وضعيتنقشه ز�ر 

  .قابل رؤ�ت استبه آسا� با چشم �دي هالل ماه  )آ�ر��اي شما� و جنو�، آفر�قا، اروپا، اس�ا�ا

  

    هشت بهشتدر  چهارش�به وضعيت هالل در شام�ه

  هشت

  بهشت

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  جدايي 
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  شنبهدو

 مركز 
 محاق

  شنبهسه 

 يان پا
  محاق

  چھارشنبه

   '54°3   '02°16   '00°17  '1:13  19:59  18:46  18:44  18:45 18:46 مكه مكرمة
   '51°4   '46°15   '02°17  '1:14  20:04 18:50 18:49 18:50  18:50  مدينه منوره
   '05°7   '52°14   '58°16  '1:15  19:57 18:42 18:41  18:41  18:42 نجف اشرف

   '16°7   '50°14   '59°16  '1:16 20:00 18:44 18:43  18:43  18:43  كربالي معال
   '29°7   '38°14   '00°17  '1:15  20:00 18:45 18:44  18:44  18:43شريفین كاظمین

   '44°7   '40°14   '01°17  '1:15  20:03 18:48 18:46  18:47  18:47  سامراء غريب
   '06°8   '50°13   '31°16  '1:14  19:32 18:18 18:17  18:17 18:17  مشھد مقدس

   '08°7   '12°15   '16°17  '1:17  19:35  18:18  18:17  18:18  18:18  بیت المقدس

  در بر� شهرهاي ايران چهارش�بهت هالل در شام�ه وضعي

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  ماه

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  جدايي 
  زاويه اي

)بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  دوشنبه

 مركز 
 محاق

  سه شنبه

 يان پا
  محاق

  چھارشنبه

   '04°8   '06°14   '47°16  '1:15  20:05 18:50 18:49  18:49 18:49 تھران

   '46°7   '21°14   '47°16  '1:15  20:05 18:50  18:49  18:49  18:50  قم
   '11°7   '29°14   '44°16  '1:14  19:58 18:44 18:43  18:43 18:43  اصفھان

   '55°6   '31°14   '38°16  '1:13  19:45 18:32  18:31  18:31  18:31  يزد
   '18°6   '48°14   '40°16  '1:13  19:49 18:36 18:35  18:35 18:35  شیراز

   '49°8   '52°13   '00°17  '1:16  20:31 19:15  19:14  19:15  19:15  تبريز
   '01°8   '18°14   '56°16  '1:15  20:22 19:07 19:06  19:06 19:06  سنندج
   '09°6   '39°14   '23°16  '1:12  19:14 18:02  18:01  18:02  18:02  زاھدان

   '50°6   '43°14   '49°16  '1:14  20:08 18:54 18:53  18:53 18:53  اھواز
   '42°7   '50°14   '54°16  '1:15  20:20 19:05  19:02  19:02  19:02  كرمانشاه

   و ثور ١١ ش�بهپنجشب و روز  ١٤٣٥ رجباول ماه  ):با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٢٠١٤ مه ١ و ١٣٩٣ارديبهشت  ١١ 

  ق.ھـ  ١٤٣٥رجب رؤيت ھالل اول ماه 
  ش.ھـ  ١٣٩٣\٢\١٠ چھارشنبهغروب 

  مسیحي ٢٠١٤\٤\٣٠
  برنامه ابوھادي –پ معیار يالو
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  ش�بهپنجدر شب  ١٤٣٥ماه رجب  هالل رؤ�ت وضعيت
اول شب هالل را در  رصد از آ�ا كه رؤ�ت هالل و تالوت د�هاى �ر�وطه �ستحب � باشد؛ �ا وضعيت

   �كه �كرمه غـروبمنطقه اي به وقت  ١٨:٤٦ خورشيد ساعت ش�بهپنجشب  :ر� � كنيمبر رجب ماه

وقت منطقه اي � باشد و ماه بعد از غروب خورشيد به مدت  ١٩:٥٩ه در ساعت و غروب هالل ما � كند

دقيقه �كث � كند در هن�م غروب خورشيد، در صورت صاف بودن هوا هالل ماه در افـق  ١٣ساعت و  ١

  .�كه �كرمه و منطقه و بر� از قاره ها ظاهر است

   ١٤٣٥رصد هالل شب اّول ماه رجب  وضعيت

  
  �ل'47°9: برج ��  :�وقعيت شمس

    "4'18°106 :سمت ثور '13°10: برج فل�

    "51'52°14:ميل

  �ل '47°26:  برج �� :�شخصات هالل

  هقعة: م�ل فل� ثور '12°27: برج فل�

     00'09°5: ميل مدار )جنو�( ''42'32°2-: عرض

     32'2°16": ارتفاع هالل  "17'03°17 : ميل

     "33'45°175+  :طول كمانكيلوم�   ٣٨٧٨٦٦: فاصله تا زم�  "60'24°102 : سمت هالل

  . يع� دو � كمان آن به سوي باال و آسمان است يا �ستوي؛" سماوي" :)زاو�ه توجيه هالل با افق(ش� هالل 

 ٩ش�يه خوشه انگور، شا�ل  M45خوشه ثر�ا؛  م�ل :)اق�ان يا اق�اب قمر با منازل(رصد قمر در منازل �� 

اين ستار�ن به ش� يك . هس�ند و قابل رؤ�ت با چشم غ� �سلح � باشند ٦ستاره آن تا قدر  ٦ستاره كه 

سطح :�وقعيت ناظر .قمر در �دوده جنوب و قبل اين م�ل واقع است. خوشه بر كوهان صورت ثور واقعند

 مدار حر�ت قمردر تصو�ر "Parallax :( +00°57'09( اختالف منظر اف� )��Topocentricن �ر�زي (زم�

�شان داده شده اند �ل برخورد آنها نقطه  زرد به رنگ) دايرة ال�وج(و �س� حر�ت خورشيد  رنگ س�با 

را با توجه  هالل، ستار�ن و نقاط فل� �وقعيت .ارغوا� است به رنگ استواي سماويخط . ذنب � باشد

اندازه گ�ي سمت از . در اين حالت دست بايد كشيده باشد. دست � توان يافته به تصاو�ر راهنما بوسيل

  .جنوب و اندازه گ�ي ميل �سبت به خط استواي سماوي و عرض �سبت به دايرة ال�وج � باشد

 ھالل ماه
 

  مدار
 ماه 

صورت 
 حمل

دايرة 
 البروج

  غرب

 

  استواي 
  سماوي

 عطارد

صورت 
 ثور

 دبران

صورت 
 ثريا برشاوس

15° 

  غروب آفتابمحل 

 

 بطین
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  ١٤٣٥آغاز ماه ��بان 
  هالل پايا� رجب و پيدا�ش هالل شعبان

استخراج و  ور �م خازنان و� قواعد مأثد حيات ا� كه بر طبق طبق تقو�م ب�يا

 يا� ماه تاييد شده است،پاتهيه شده، و صحت آن با رصد شبهاي تر�يع و بدر و هالل 

ف�ا  ،بوده است ٢٠١٤ مه ١= ١٣٩٣ ارديبهشت ١١=  ثور ١١ ش�بهپنجروز  رجبابتداي ماه 

وع� اين ب� الطل ، كه١٤٣٥ رجب ماه ٢٨=  ٢٠١٤ مه ٢٨=  ١٣٩٣خرداد  ٧ چهارش�بهروز 

 �٢٨ باشد، با طلوع آفتاب صبح  رجبروز آخر�ن فرصت براى رؤ�ت ماه در ماه 

ماه؛  �اق�رحله  و �دگهالل آخر�ن؛ �ت ا�شعاع نور خورشيد قرار � ) ٥:٣٨ساعت (

روز در �اق بوده و فاقد نور � باشد تا بتواند �ددا به صورت  ود سهآ�ز � شود، و حد

  . ل رؤ�ت شودهالل و ماه نو قاب

 ١٨:٥٨ساعت  �عهغروب آفتاب (�ظه �ر� شدن هالل در شب اول  خروج از �اق

در  ١٤٣٥رجب  ٣٠ �عهز اين رو ماه تا اين ساعت شام�ه ا� باشد؛ ) �كه �كرمه منطقه اي

  . �ت ا�شعاع بوده و �دوده �اق ادامه دارد

 ظهر� باشد، �صادف با ) اقايان �پ�وع و (؛ كه �ظه ميا� اين مدت �ر�ز �اق

به وقت  ١٢:١٨در ساعت  ١٣٩٣خرداد  ٨= ميالدي  ٢٠١٤ مه ٢٩=  ١٤٣٥رجب  ٢٩ ش�بهپنج

��ن (سطح زم� : بنابر �وقعيت ناظر رصدي):  GMT+3(منطقه اي �كه �كرمه 

م اين �ر�ز �اق بر اساس علم �وم كهن و قواعد �هن(� باشد، ) �Topocentricر�زي 

�� بوده و ��ن است بر� اوقات با مقادير �ر�وط به اصطالحات �شابه در عر� و 

ه اينكه اين اخ� بر اساس ميانگ� �عت تقر�� ماه كه چ�وم جديد متفاوت باشد 

  ).ا�ري حسا� و �مي� است تهيه � شود نه رصد ح� عر� كه در �ع معت� است

مطرح است كـه در فع� ماه قمري  ٢٩روز در ماه نو  در �ع ��ف برر� رؤ�ت هالل

ماه قمري فرداي آنروز روز � ام ماه بوده و روز  ٢٩صورت عدم رؤ�ت هالل در شام روز 

  .اول ماه جديد � باشد ،بعد آن
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  رجب به افق �كه �كرمه �٢٩شخصات ماه و خورشيد در غروب 

  منطقه اى  ١٨:٥٨ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٩:٢٤ :غروب ماه

   دقيقه ٢٦: ماه بعد غروب آفتاب ثمدت �ك

    '30°6 :)يك درجه بعد معدل= دقيقه �كث ماه  ٤هر ( بُعد معدل

    "58'30°6 :سمت ماه با خورشيد اختالف

   '57°8 :)جدا� يا بعد زاو�ه اي(  بُعد سوا

  ثانيه قو�  15: )جدا� زاو�ه اي ضخيم��ن جاي هالل(ضخامت هالل 

   "09'38°169+ :طول كمان

  كيلوم�  ٣٩٥٨١٦ :فاصله ماه از زم� 12'36°5" : رتفاع ماه از سطح افقا

   درصد 0.8 :)درصد سطح روشن ماه �سبت به � سطح(فازماه 

  )درصد افزا�ش فاز پيدا � كند ٧هر شبانه روز ماه ب�ش از (

طبق �شخصات فوق و ارتفاع �م هالل؛ هالل قابل رؤ�ت  :هاللوضعيت رؤ�ت 

  .رؤ�ت ا��ن پذير ن�ست �شكيل ن� شود و

  رجب   ۳۰ شام�هدر  رؤ�ت هاللجاي�ه 

نقشه ز�ر �شان � دهد كه در هن�م غروب آفتاب، ماه روي خط زرد رنگ بوده و در 

  . �دوده قابل رؤ�ت است

  

8 

 

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٥رجب  ٣٠جمعه وضعیت ھالل ماه در غروب   
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آسـيا، (در �يه بالد اسـال� و قـاره هـا  �شان � دهد، �عهشام�ه  وضعيت رؤ�ت هالل را درنقشه ز�ر 

  .هالل ماه به آسا� با چشم �دي قابل رؤ�ت است) �ر��اي شما� و جنو�، آفر�قا، اروپا، اس�ا�اآ

 

    هشت بهشتدر  �عه وضعيت هالل در شام�ه

  هشت

  بهشت

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  جدايي 
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  ر غروب د

  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  چھارشنبه

 مركز 
 محاق

  شنبهپنج

 يان پا
  محاق

  جمعه 

   '26°10   '54°18   '44°21  '1:27  20:25  18:58  18:57 12:18 05:39 مكه مكرمة

   '36°11   '16°18   '47°21  '1:26  20:31 19:05 19:04  12:19  05:34  مدينه منوره
   '16°14   '17°16   '45°21  '1:23  20:26 19:03 19:02  12:00  04:59 فنجف اشر

   '28°14   '15°16   '47°21  '1:23  20:28 19:05 19:05  12:01  04:59  كربالي معال
   '43°14   '04°16   '47°21  '1:23  20:29 19:06 19:05  12:00  04:57شريفین كاظمین

   '01°15   '44°15   '50°21  '1:22  20:32 19:10 19:09  12:02  04:56  سامراء غريب
   '24°15   '50°15   '22°21  '1:20  20:02 18:42 18:41  11:29  04:17  مشھد مقدس
   '20°14   '46°15   '03°22  '1:25  20:03  18:38  18:37  11:36  04:36  بیت المقدس

  در بر� شهرهاي ايران �عه وضعيت هالل در شام�ه 

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  ماه

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  جدايي 
  زاويه اي

)بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  چھارشنبه

 مركز 
 محاق

  پنجشنبه

 يان پا
  محاق

  جمعه 

   '22°15   '14°15   '37°21  '1:21  20:34 19:13 19:12  12:01  04:52 تھران
   '02°15   '27°15   '37°21  '1:21  20:34 19:13 19:12  12:04  04:57  قم

   '21°14   '57°15   '33°21  '1:22  20:27 19:05 19:04  12:00  04:58  اصفھان

   '03°14   '10°16   '28°21  '1:22  20:14 18:52 18:51  11:50  04:49  يزد
   '17°13   '48°16   '28°21  '1:23  20:17 18:54 18:53  11:57  05:02  شیراز
   '16°16   '17°14   '49°21  '1:21  21:01 19:40 19:41  12:22  05:05  تبريز

   '19°15   '25°15   '45°21  '1:21  20:51 19:30 19:29  12:19  05:11  سنندج

   '07°13   '28°16   '12°21  '1:21  19:42 18:21 18:20  11:24  04:29  زاھدان
   '57°13   '32°16   '37°21  '1:23  20:36 19:13 19:12  12:12  05:13  اھواز

   '57°14   '07°16   '43°21  '1:22  20:49 19:27 19:24  12:17  05:11  كرمانشاه

 و ١٣٩٣ خرداد ١٠ و جوزا ١٠ ش�بهشب و روز  ١٤٣٥ شعباناول ماه  ):با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٢٠١٤ مه ٣١

  ق.ھـ  ١٤٣٥رؤيت ھالل اول ماه شعبان 
  ش.ھـ  ١٣٩٣\٣\٩غروب جمعه 

  مسیحي ٢٠١٤\٥\٣٠
  برنامه ابوھادي –معیار يالوپ 
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  در شب ش�به ١٤٣٥ماه شعبان  هالل رؤ�ت وضعيت
اول شب هالل را در  رصد و تالوت د�هاى �ر�وطه �ستحب � باشد؛ �ا وضعيت از آ�ا كه رؤ�ت هالل

       �كـه �كرمـه غـروب منطقـه اي به وقت  ١٨:٥٨ خورشيد ساعت شب ش�به :ر� � كنيمبر شعبان ماه

وقت منطقه اي � باشد و ماه بعد از غروب خورشيد به مدت  ٢٠:۲٥و غروب هالل ماه در ساعت  � كند

دقيقه �كث � كند در هن�م غروب خورشيد، در صورت صاف بودن هوا هالل ماه واضح و  ٢٧و ساعت  ١

 .روشن در افق �كه �كرمه، ايران، و قاره ها ظاهر است
 ١٤٣٥رصد هالل شب اّول ماه شعبان  وضعيت

 
  ثور '44°8: برج �� :�وقعيت شمس

   ''41'51°113:سمت جوزا'10°9 :برج فل�

    "15'49°21:ميل

  ثور  '28°0:برج ��  :�شخصات هالل

  ن�ة: م�ل فل� �طان '53°0: برج فل�

  "11'50°18 : ميل )جنو�("44'35°04-: عرض

   كيلوم� ٣٩٩٠٠٦: فاصله تا زم�"01'56°175+ :طول كمان ''39'25°103 :سمت هالل 

   '44°21 :)جدا� يا بعد زاو�ه اي(  سوا بُعد  "02'26°10 :اختالف سمت ماه با خورشيد 

  درصد 4: فازماه 49'54°18" : ارتفاع ماه از سطح افق

  ثانيه قو� 16 :)جدا� زاو�ه اي ضخيم��ن جاي هالل(ضخامت هالل 

  . است چپيع� دو � كمان آن به سوي باال و  يا مايل؛" منحرف"): زاو�ه توجيه هالل با افق(ش� هالل 

اين م�ل شا�ل سه ستاره بر � صورت ؛  هقعة م�ل :)اق�ان يا اق�اب قمر با منازل(نازل �� رصد قمر در م

  . و الندا كه ستاره الندا پرنورتر و هقعه نام دارد ٢و � ١رأس ا�بار است به نامهاي �

در تصو�ر "Parallax :( +00°55'573( اختالف منظر اف� )��Topocentricن �ر�زي (سطح زم�:�وقعيت ناظر

�شان داده شده اند �ل برخورد آنها  زرد به رنگ) دايرة ال�وج(و �س� حر�ت خورشيد  رنگ س�با  مدار حر�ت قمر

ارغوا� است و �ل برخورد آن با دايرة ال�وج نقاط اعتدال  به رنگ استواي سماويخط . نقطه رأس يا ذنب � باشد

دست � توان را با توجه به تصاو�ر راهنما بوسيله  ستار�ن و نقاط فل� �وقعيت هالل، .� باشد پاي�یر�ي� و 

اندازه گ�ي سمت از جنوب و اندازه گ�ي ميل �سبت به خط استواي . در اين حالت دست بايد كشيده باشد. يافت

  .سماوي و عرض �سبت به دايرة ال�وج � باشد

  دايرة 
 البروج

  غروب آفتابمحل 

 

  ھالل
 ماه 

 

  استواي
  سماوي 

  مدار 
 ماه

ت صور
  جوزا

  غرب 

 

  شمال غرب

 

  عطارد

15° 

صورت 
  ثور

 ھقعه

 ھنعة

صورت 
  جبار
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  سال ���ی ا�جام  آ��ن
؛ سال قمـري در بر اساس �م خازنان و� : قبل از اين بيان شد كه -١

  .نزد اهل حق؛ با ماه مبارك ر�ضان آ�ز و با ماه شعبان پايان � پذيرد

راه آسـمان، شـماره اّول : براى در�افت تفصيل �وضوع به هفته نامه آ�ـوز�

  :�راجعه نمائيد، اين مطلب را از اين آدرس � توانيد در�افت كنيد
http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35#p1084  

شـب . با غروب آفتاب آخر�ن روز ماه شعبان؛ سال قمري به پايان � رسـد -٢

  .آخر ماه شعبان قبل از روز آخر ماه شعبان � آيد

بـا اعمـال �صـو� توصـيه  در تعا�م �كتب و�؛ خاتمـه هـر سـال را -٣

فر�وده اند، تا اينكه آن سال با طاعت و عبادت �سـته گشـته و بـا توفيقـات 

  .معنو�ه به ا�ام رسد

اين ا�ام معنوي؛ اهل ايمـان را بـه �اسـبه نفـس تـذكر داده و زمينـه را  -٤

فراهم � نمايد تا در سال نو هر چـه ب�شـ� بـا 

لغزشـها و توفيقات ال� قر�ن شـده، و بهـ� از 

  .آفات �صون گردند

�ح اعما� كه سال قمري را با آن خاتمه  -٥

داده و به ا�ام � رسانند، در كتاب �ستق� به 

 من�� كرده ايم، آئ� آ�ز و ا�ام سال قمري: نام

  :اين كتاب را � توانيد از آدرس ز�ر در�افت كنيد

http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=174&t=590&p=4535#p4535 
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  آثار من��ه در علوم تقو�م �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا�

تقو�م داي� اوقات ده�نه ��، براي شهرهاي هشت ، تقو�م اوقات �� -١

زمينهاي �سلمانان و ساير نقاط جهان، و �بهشت و بالد ان�ياء و اوصياء ال� 

تدو�ن و �� اوقات �� هر نقطه از كره زم� بنا به درخواست اهل ايمان آن �ل، �� 

  .١٤١٨از سال 

  .١٤٣٤، �� عر� تقو�م اوقات �� از تقو�م �واقيت العبادة -٢

٣ - The calendar of the religious times ١٤٣٣از تقو�م اوقات ��  ����� ان.  

٤- Le calendrier des temps religieux  ��١٤٣٣ فرا�سه تقو�م اوقات �� از.  

  
 تقو�م شم� دائ� اوقات كواكب در سا�ت شبانه روز ، تقو�م سا�ت كواكب -٥

  .١٤٣٣، �� از به افق هر �ل

٦- Le calendrier des heures planétaires  ١٤٣٣ب از �� فرا�سه تقو�م سا�ت كواك.  

٧-The planetary hours calendar   ١٤٣٣تقو�م سا�ت كواكب از  ����� ان.  
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تعي� آ�ز ماههاي قمري، �ا� بيض، ايام �ت ، سا�امه تقو�م ف�ده قمري -٨

  . ١٤٢٦ا�شعاع و �اق، يوم �ذور، ايام كسوف، �ا� خسوف، �� از سال 

  .١٤٣١ به ز�ان عر� تقو�م ف�ده قمري از سال ��، ا�قو�م القمري ال�سيط  -٩

 ١٠ - L’Annuel du calendrier lunaire concis  ��١٤٣٣ فرا�سه تقو�م ف�ده قمري از  

١١- The Annual lettrer of the Concise Lunar Calendar تقو�م ف�ده  ����� ان

  .١٤٣٣قمري از 

  
الل هر روز از ماه قمري به صورت �صور تعي� ه، سا�امه تقو�م رصدي قمري -١٢

  .١٤٢٨درقالب صفحه اي��ن�، �� از سال 

١٣-L’Annuel du calendrier des phases de la lune  ��١٤٣٤ فرا�سه تقو�م رصدي از  

١٤- The Annual letter of the Moon phases calendar تقو�م رصدي  ����� ان

  .١٤٣٤قمري از 
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تعي� آ�ز هر ماه قمري، و ايام بيض، �ت ا�شعاع، ، تقو�م �و� ��سا�امه  -١٥

، خسوف و كسوف، توار�خ هن�م واليت و برائت و )رصدي(�اق، و ايام �ذور، قمر در عقرب 

   .��١٤٣١ از سال ايام �ا�س دي�، 

١٦-  L’Annuel de l’éphéméride religieux  �� ١٤٣٥از �� فرا�سه تقو�م �و�.  

١٧- The Annual letter of the Religious Ephemeride تقو�م �و�  ����� ان

  .��١٤٣٥ از 

 
يالدي تقو�م قمري شم� اسال� هجري م ،تقو�م �و� هم��سا�امه  -١٨

و ع� صاحب األ�ر و �سي� و ذوالقرن� و تار�خ آفر��ش آدم  �مدي 

، و جداول وضعيت خورشيد و ماه در منازل و بروج �� و فل�، خسوف و 

  .١٤٢٧كسوف، �� به ز�ان فار� از سال 

  .١٤٣٠عر� تقو�م �و� هم�� از سال به ز�ان �� ، ا�قو�م الفل� العام -١٩

٢٠- L’Annuel du calendrier des éphémérides publiques  �� ١٤٣٥از فرا�سه تقو�م هم��.  

٢١-The annual letter of the public ephemeris calendar  ١٤٣٥ ازتقو�م هم�� ����� ان  
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تقاو�م هفت�نه قمري و شم� و جداول ، �ص�سا�امه تقو�م �و�  -٢٢

وضعيت كواكب و �وم 

ونقاط فل� در بروج فل� 

و �� و و منازل، خسوف 

و كسوف، اتصاالت، 

تراجع و ساير احوال 

 - كواكب سبعه (كواكب 

 - ثوابت  –كواكب جديد 

نقاط فل� و بر� 

 .١٤٢٩ال ، از س)سيار�ها

  .��١٤٣٠ به ز�ان عر� تقو�م �و� �ص� از سال ، ا�قو�م الفل� اإلح�ا� -٢٣

�وضوع در ايام  ۶۰بيان اوقات �سعود و �ذور براي ، سا�امه اختيارات �و� – ٢٤

  .١٤٣١سعادت و مناحس قمر و كواكب، به ز�ان فار� از ماههاي قمري و شم� و نقص 

  .��١٤٣١ به ز�ان عر� اختيارات �و� از سال ، لكيهاإلختيارات الف -٢٥

  مناحس قمر و�واكب�ري از : اوقاتخجسته تر�ن  بيان، سا�امه سعادت نامه -٢٦

  ,١٤٣٥و واجد كماالت اختيارات، از سال  نقص سعادت فاقد و
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راهنماي �و� سالم�،چگونگي ب�ارگ�ي دا�ش �وم  ،تقو�م �و� ط� -٢٧

به همراه اختيارات �و� ا�ور مهم بهداش� و  داشت و سالمت تن و روان،براي به

  .١٤٢٩سالم�، از ر�يع األول 

برگرفته اسال�، كهن و در علوم تقو�م �وم و تنجيم دروس �ص� ، راه آسمان -٢٨

  .��١٤٢٧ از سال از تعا�م �كتب و�، 

  

برر� وضعيت ، سا�امه آ�زنامه ماه قمري -٢٩

رؤ�ت هالل و آ�ز ماه 

   .١٤٢٨قمري، �� از سال 

تقو�م �و� جامع  -٣٠

 ،)روزنامه �هشنا�(

�تصات  مناس�تها،

كواكب و نقاط فل� و 

سيار�ها، اتصاالت، احوال 

كواكب و اح�م 

�� از �ادى  ،�وم�شان

ن اين شماره من�� شده، و نظر به مفصل بود ٢١٠٠ب�ش از  ١٤٣٤و تا سال  ١٤٢٨األو� 

ساالنه آن چند هزار صفحه � گردد، �ا تنها به عرضه نوع تقو�م كه حجم صفحات �سخه 

  .�سخه ا�ك�وني� آن اكتفا شده، و روزانه ب�ش از ب�ست صفحه من�� � گردد
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 قو���ن اعظم ،زمان اسم نقش توصيف( �ف شمس، وقايع فل� خاص -٣١

بيان ارزش نوروز در �م ( نوروزنامه، )بآدا تأث�، راز اختيارات، و دالالت ساعت،

بيان ( سال چي� آ�ز ،)�و�ل سال و طالع آن، آداب و اعمال نوروز ، خازنان و�

  ، )و اختيارات تنجيم كهن و معا� سال چي�ارتباط تقو�م ايرا� و  ختا�، هن�م شنا� 

  
زمان و �ل :بيان �شخصات گرفتگي ( كسوفوقايع خسوف و  :وقايع فل� خاص

تدب� آثار فل� خسوف و  ،)هيئت طالع ، وقت نماز آيات وقوع، نقشه مناطق رؤ�ت،

��  ،)هدايت تعا�م �كتب و�با  و كسوف دفع عوارض و آثار من� خسوف( كسوف

  .١٤٢٦از سال 
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هن�م و �ائط فل� استجابت انواع ، د�ي �ستجاب م شنا��هنسا�امه  -٣٢

   .١٤٣٥از سال  ، ��و اوقات  ناقض  د�ء حوائج

سا�امه تقو�م  -٣٣

 ، �ظه د�ي �ستجاب

كف (هن�م رسيدن ستاره 

در صورت فل� ) ا�ضيب

از  ، ��د�ء به وسط ا�سماء

  .١٤٣٥سال 

وهشكده ژپ���ات �و� 

در ؛ به ���ات فوق �دود نبوده و به فضل و مدد �وال �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا�

  .ن شاء اهللا تعا�إ. من�� و توسعه � يابد تنجيم ،�وم ،تقو�مزمينه هاى �تلف 

�ر�ز علوم �وم كهن و اسال� ه اي��ن� �را از جاي ب�ياد حيات ا��يه آثار �و� 

  :� توانيد در�افت نماييد  ب�ياد حيات ا�

                               www.nojum.aelaa.net  
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  ��یاد �یات اع�ی � ساما� �ی ���م اونال�ن
بر� از �اسبات �و� مانند اوقات �� و سا�ت كواكب بر حسب افق بالد 

متفاوت است و نياز به استخراج تقو�م اختصا� براى هر �ل � باشد، همچن� 

� سبب شده است كه روز به روز درخواستهاى دقت تقاو�م �و� ب�ياد حيات ا

�تل� از �راكز �و� و عل� و دي� بالد جهان براى استخراج تقاو�م و�ژه آن 

تقاو�م را در برنامه ها و ان�شارا�شان ب�ار  استخراجاتبالد برسد تا بتوانند 

اقتضا ؛ ما در �ا� جهان و ساير �راجعات فردي �ر�ران هاب�ند؛ تأم� اين نياز

داشت تا منجمي� را بطور شبانه روزي براي تام� اين نيازها اختصاص دهيم، 

كه توانا� به (را ما را بر آن داشت تا سامانه هاى دقيق و خود�ري اين �ورت 

همه به صورت اونالين طرا� نمائيم، تا ) عهده گرف� �ر منجم� را دارند

و با استفاده از ��ن ياب (ز هر نقطه جهان اتصال اي��ن� ا بتوانند با �ر�ران

انواع تقاو�م �و� را در ظرف چند  )ماهواره اى و تعي� �تصات نقطه هر �ل

، اين در�افت نمايندآن نقطه از كره زم�؛  و اختصا�دقيقه به صورت و�ژه 

سامانه ها بعضا راه اندازي شده، و بعضا در حال راه اندازي است، و در آدرسهاى 

در دس�س �ر�ز علوم �وم كهن و اسال� ب�ياد حيات ا� ز�ر از جاي�ه اي��ن� 

  :� باشند

http://aelaa.net/Fa/Nojum.aspx  

 ي هر نقطهقو�م داي� اوقات ده�نه ��، براارائه ت: اوقات ��منجم تقو�م  -١

با انتخاب سال ) د عروض معتد�، بالد عروض طوال� و نقاط قط�بال(كره زم�  از

فار�، ان��� و  :هايبه ز�ان سبه اوقات،ا ��اقمري، شم�، ميالدي؛ با توضيح مب

.         فرا�سه  
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  http://aelaa.net/Fa/Awqaat1.htm = زبان فارسي
لیسيزبان انگ  =  http://aelaa.net/En/Awqaat.htm 

فرانسه زبان  = http://aelaa.net/Fr/Awqaat.htm 

ر�خ براى هر زمان در گذشته و آينده بر ا�اسبه ت: منجم تقو�م جها� جامع -٢

ح�ت ع�  وو آفر��ش آدم هجري قمري، ميالدي �مدي  :اساس توار�خ

ماههاي شم� اسال�، بروج ، هجري شم� ايران و افغا�ستان، صاحب األ�ر 

تقو�م هند، مايان ، ع�ي، )رو�(فر� باستا�، ميالدي �سي� و جو�ا�، ذوالقرن� 

، روز جو�ان، روز جو�ان تبديل شده، ISO-8601 تقو�م، )�خپوستان آ�ر��ا(

  .Excel، يونيكس

        http://aelaa.net/Fa/TaqwimJahaani.aspx = زبان فارسي

از هر �ل روي تعي� دقيق سمت و درجه قبله ): ز�ان ٨به (سامانه تعي� قبله  - ٣

  .�اسبات مثلثات كروي وتصاو�ر ماهواره اي؛ اساس بر كره زم�؛ 

                           http://aelaa.net/Fa/Qeble.htm=  زبان فارسي  

عربيزبان   = http://aelaa.net/Ar/Qeble.htm  
اردوزبان   = http://aelaa.net/Ur/Qeble.htm  

 http://aelaa.net/En/Qeble.htm = زبان انگلیسي
 http://aelaa.net/Fr/Qeble.htm = زبان فرانسه

انیاييپاسزبان   = http://aelaa.net/Es/Qeble.htm 
تركيزبان   = http://aelaa.net/Tr/Qeble.htm  
آلبانيزبان   = http://aelaa.net/Sq/Qeble.htm 

ساس افق هر ار ب ؛ا�ت كواكب سبعهارائه تقو�م دائ� س: منجم سا�ت كواكب -٤

  .فار�، ان��� و فرا�سه: هايبه ز�ان  نقطه از كره زم�؛

  http://aelaa.net/Fa/Saaeat-Kawaakeb.htm = زبان فارسي
  http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/Plantary_hours.htm = زبان انگلیسي
 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/Heures_plan%C3%A9taires.htm = زبان فرانسه

براى هر سال در توار�خ ارائه تقو�م ف�ده قمري  :منجم تقو�م ف�ده قمري -٥

  . فرا�سه ،، عر�، ان���فار�: ز�انهايبه گذشته و آينده؛ 

 http://aelaa.net/Fa/TaqwimFeshorde.aspx = زبان فارسي
يبرزبان ع  = http://aelaa.net/Fa/TaqwimBasit.aspx 

 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/concise_calendar.aspx = زبان انگلیسي
 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/calendrier_concis.aspx = زبان فرانسه
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هر روز از  صورت قمر درا�امه �صور سارائه : منجم تقو�م شم� رصد قمري -٦

فار�، ان��� و  :به ز�انهايبراى هر سال در توار�خ گذشته و آينده؛ ، ماه قمري

      .فرا�سه

  http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Rasadi/TaqwimQamari.htm = زبان فارسي
 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/Lunar_calendar.html = زبان انگلیسي
 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/Astronome_observation_lunaire.htm = زبان فرانسه

براى هر سال؛ در توار�خ  هم�� �و�ارائه تقو�م : منجم تقو�م �و� هم�� -٧

  .فرا�سه ،، عر�، ان���فار�: ز�انهايبه گذشته و آينده؛ 

 http://www.aelaa.net/Fa/TaqwimHamegaani.aspx = زبان فارسي
 http://www.aelaa.net/Fa/TaqwimFalakiAaam.aspx = زبان عربي
  http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/public_ephemeris.aspx = زبان انگلیسي
  http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/éphémérides_publiques.aspx = زبان فرانسه

ر سال در توار�خ براى ه �ص� �و�ارائه تقو�م : منجم تقو�م �و� �ص� -٨

  ).است دازينا راه در حال سامانهاين ( .فار�ز�ان به گذشته و آينده؛ 

براى هر سال در توار�خ  �و�؛ سا�امه اختياراتارائه : منجم اختيارات �و� -٩

  ).�شده است افتتاحهنوز  اين منجم. (فار�ز�ان به گذشته و آينده؛ 

 ،ل هر ماه قمري و نقشه هاى �و� استهاللتعي� او: منجم آ�ز ماههاى قمري -١٠

�شده  افتتاحهنوز  سامانهاين ( .فار�ز�ان به براى هر سال در توار�خ گذشته و آينده؛ 

  ).است

تقو�م ساالنه �ظه رسيدن ): كف ا�ضيب( تقو�م ستاره حاجت يابمنجم  -١١

 .ه افق هر �لدر صورت فل� د� به وسط ا�سماء ب) كف ا�ضيب(ستاره استجابت د� 

  ).�شده است افتتاحهنوز  سامانهاين (

تعي� ايام و اوقات و سا�ت �وع و انتهاء و : منجم اوقات كسوف و خسوف -١٢

 ،ميانه كسوف و خسوف براى همه بالد جهان، مقدار گرفتگي و تعي� وقت نماز آيات

�شده  افتتاحهنوز  هساماناين ( .فار�ز�ان به براى هر سال در توار�خ گذشته و آينده؛ 

  ).است
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  �و���ده  � و آ�وزش�ده  �ی ��یاد �یات اع�ی

  ع�وم کالم و�ی    -  ع�وم زبان و�ی  - ع�وم ����� ا��ی 

  ع�وم ��ه آ��ن ا��ی  - ع�وم کالم خاز�ن و�ی    -  ع�وم تالوت کالم و�ی

  ع�وم پا�����ی   -ع�وم �ب جا�ع   -ع�وم ��و�م ��وم ����م  

  ع�وم  �وا��ندی با ��روی ا��ی   - )اع�ی(ع�وم ��    -  )اع�ی( ��  آ�وزش 

  رسا� �ی �یات اع�ی  -ع�وم ا�ساب و �بار�نا�ی    - ع�وم �مارت ��

  ��ح و ��� ر�ی �و��ی و �د��� و ا�راف ع��ی

ّرف ادار ا  
١٤٣٥  

Aelaa.netwww. 
taqwim@aelaa.net          nojum@aelaa.net            tanjim@aelaa.net  

  

رب  العاملني و احلمد  
 


