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   كعبه مشرفه مكه مكرمه KMTىساعت جھان :بنیاد حیات اعلىى تقاويم نجومافق ى مبنا

  

  آغاز�� ماه ���ی    
  ر و رؤ ل و آز ه ى 

  

   ٢٠١٦- ١٧= ى١٣٩٥-٩٦= ى ى١٤٣٧ -١٤٣٨رمضان املبارك 

١٢٥٤١ آد آ د ١٤٩٠-٩١ى ّ ١١٧٧ - ٧٨ ى  ا ن   

  دار ارف اّ : ��ح و ��� ر�ی �و��ی و �د��� و ا�راف ع��ی

  ��یاد �یات اع�ی  و���ده ع�وم ��وم و ��و�م و ����م� :  ���ه و �دو�ن

  امركز جنوم كهن      و : ��ر   
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  ���ی ه�نا� آغاز�� ما����ت سا
  صفحه  �وضوع  ترتيب

  ١  یماه قمر  سا�امه آ�زنامهى راهنما ١

  ٢  آ�زنامهامه سا��ر�رد  پ�ش نياز ٢

  ٣  هالل رؤ�ت شنا� ٣

  ٦  اش�باهات رايج در ب�ار�ردن اصطالحات م�شابه ٤

  ١٤  آئ� استهالل ٥

  ١٥  ىآئ� آ�ز و ا�ام سال قمر ٦

  ١٦  قو�م �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا�آثار من��ه در علوم ت ٧

  ٢٣  منجم اونالين در ب�ياد حيات ا�ى سامانه ها ٨

  ٢٧  ١٤٣٨ى ماه قمر سا�امه آ�زنامه ٩

  ٢٨  فهرست  ١٠

  ٣٠   ١٤٣٧آ�زنامه ماه مبارك ر�ضان  ١١

  ٣٥  ١٤٣٧آ�زنامه ماه شوال  ١٢

  ٣٩  ١٤٣٧آ�زنامه ماه ذيقعده  ١٣

  ٤٣  ١٤٣٧آ�زنامه ماه ذ�جة  ١٤

  ٤٧   ١٤٣٨آ�زنامه ماه �رم ا�رام  ١٥

  ٥١  ١٤٣٨آ�زنامه ماه صفر  ١٦
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  ٥٥  ١٤٣٨آ�زنامه ماه ر�يع األول  ١٧

  ٥٩  ١٤٣٨آ�زنامه ماه ر�يع اآلخر  ١٨

  ٦٣  ١٤٣٨آ�زنامه ماه �ادى األو�  ١٩

  ٦٧  ١٤٣٨ى �ادى األخرماه آ�زنامه  ٢٠

  ٧١  ١٤٣٨آ�زنامه ماه رجب  ٢١

  ٧٥  ١٤٣٨آ�زنامه ماه شعبان  ٢٢
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  ی ���ی ���  ١٤٣٧ماه �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  ا��م یال 

  ویا ��ول ا��ول واأل�وال �ول حا�نا إ�ی أ��ن ا�حال 
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  ١٤٣٧ر�ضان �بارک   آغاز ماه
  شعبان و پيدا�ش هالل ر�ضان هالل پايا�

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

ماه  يا�پاالل تر�يع و بدر و هى استخراج و تهيه شده، و صحت آن با رصد شبها

مه  ٩= ١٣٩٥ ارديبهشت ٢٠=  ثور ٢٠ ش�بهدوروز  شعبانماه ى ابتدا تاييد شده است،

 ١٤٣٧ شعبان ٢٧=  ٢٠١٦ژوئن  ٤=  ١٣٩٥ خرداد ١٥ روز ش�بهف�ا  ،بوده است ٢٠١٦

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

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

 ١٩:٠١ساعت ( ٢٨و �وع شب  ٢٧ماه؛ با غروب آفتاب روز   �اق�رحله  .�دگ

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

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

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

 ٢٩ ش�بهدوز اين رو ماه تا اين ساعت شام�ه اباشد؛  �) �كه �كرمه وقت ١٩:٠١

  . در �ت ا�شعاع بوده و �دوده �اق ادامه دارد ١٤٣٧ماه شعبان 

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

 ١٣٩٥ خرداد ١٦= ى ميالد ٢٠١٦ژوئن  ٥=  ١٤٣٧ شعبان ٢٨ ش�بهي�غروب آفتاب 

: رصدىبنابر �وقعيت ناظر  ): GMT+3( �كه �كرمهى وقت منطقه ا به ١٩:٠١در ساعت 

م اين �ر�ز �اق بر اساس علم �وم �هن( .باشد �) Topocentricى ��ن �ر�ز(سطح زم� 

اوقات با مقادير �ر�وط به اصطالحات  وده و ��ن است بر�ب و �� كهن و قواعد عر�

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

    ).كه در �ع معت� است عر� شود نه رصد ح� است تهيه � و �مي� حسا�ى كه ا�ر
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  ق �كه �كرمهشعبان به اف �٢٩شخصات ماه و خورشيد در غروب 

  منطقه اى ١٩:٠١ :غروب آفتاب منطقه اى ٢٠:٢٣ :غروب ماه

 دقيقه ٢٢ساعت و ١ :ماه بعد غروب آفتاب مدت �كث

  '30°20  ):يک درجه بعد معدل= دقيقه �كث ماه  ٤هر ( بُعد معدل 

   '09°20 ):فاصله شمس و قمر در آسمان= ى يا بعد زاو�ه ا جدا�(سوا  بُعد 

    '10°159+ :طول كمان '20°11: ا خورشيدسمت ماه ب اختالف

   ثانيه قو� ۴دقيقه و ١ ):هاللى ضخيم��ن جاى زاو�ه ا جدا�(ضخامت هالل 

   كيلوم� ٣٦٧٣٥٤ :فاصله ماه از زم�'40°16  :ارتفاع ماه از سطح افق

   درصد 3 ):درصد سطح روشن ماه �سبت به � سطح(فازماه 

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

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

  . غ� �سلح قابل رؤ�ت � باشددر باالی افق ظاهر بوده و با چشم روشنا� خو� 

  شعبان   ٢٩ شام�هدر  رؤ�ت هالل�ه جاي

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

  . است

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٧شعبان  ٢٩دوشنبه وضعیت ھالل ماه در غروب   
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 آسيا،(و قاره ها  بالد اسال��يه در  دهد �شان � ش�بهدوشام�ه  وضعيت رؤ�ت هالل را درنقشه ز�ر 

   .قابل رؤ�ت است هالل) پاارو و جنو�، آفر�قا و شما�ى آ�ر��ا ،اس�ا�ا

  
 

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

  هشت

  بهشت

  )Topocentric بر سطح(رصدىناظر 

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  ى جداي
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق
  شنبه

 مركز 
 محاق

  شنبهیک

 يانپا
  محاق 

  شنبهدو

   '20°11   '40°16   '09°20  '1:22  20:23  19:01 19:00  19:01  19:01 مكه مكرمة

   '25°12   '03°16   '14°20  '1:21  20:29 19:08 19:07 19:08 19:08  مدينه منوره

   '52°14   '03°14   '17°20  '1:17  20:23 19:06 19:05  19:06  19:05 نجف اشرف

   '04°15   '50°13   '19°20  '1:16 20:25  19:09 19:08  19:09  19:08  كربالى معال
   '18°15   '34°13   '20°20  '1:15  20:25 19:10 19:09  19:09  19:09شريفین اظمینك

   '35°15  '21°13   '23°20  '1:15  20:29  19:14 19:13  19:13  19:13  سامراء غريب

   '52°15   '12°12   '52°19  '1:11  19:58  18:47 18:46  18:46  18:46مشھد مقدس

   '58°14   '22°14   '37°20  '1:18  20:00  18:42  18:41  18:42  18:41  بیت المقدس

  ايرانى شهرها در بر� ش�بهدووضعيت هالل در شام�ه 

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(رصدىناظر 

  غروب 
   شمس

  غروب
  ماه

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  ى جداي
  زاويه اي

)بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  هشنب

 مركز 
 محاق

  شنبهیک

 يانپا
  محاق 

  شنبهدو

   '52°15   '37°12   '09°20  '1:13  20:31  19:18 19:17  19:17  19:17  تھران

   '34°15   '02°13   '08°20  '1:14  20:31  19:17 19:16  19:17  19:16  قم
   '56°14   '32°13   '02°20  '1:15  20:24  19:09 19:08  19:08  19:08  اصفھان

   '38°14   '38°13   '54°19  '1:14  20:10 18:56 18:55  18:55  18:55  يزد
   '57°13   '17°14   '54°19  '1:16  20:14  18:58 18:57  18:57  18:57  شیراز

   '42°16   '07°12   '26°20  '1:12  20:57 19:45 19:44  19:45  19:44  تبريز
   '50°15   '00°13   '18°20  '1:14  20:48  19:34 19:33  19:34  19:33  سنندج

   '45°13   '07°14   '35°19  '1:15  19:39 18:24 18:23  18:24  18:23  اھدانز

   '33°14  '05°14   '06°20  '1:16  20:33  19:17 19:16  19:17  19:16  اھواز
   '33°15  '07°13   '16°20  '1:14  20:46 19:32 19:31  19:31  19:30  كرمانشاه

  ر�ضاناول ماه  ش�بهسه  روزشب و روز بوده و ٢٩ ماه شعبان ):با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٢٠١٦ نژوئ ٧ و ١٣٩٥ خرداد ١٨ و جوزا ١٨ با �صادف ١٤٣٧

  ق.ھـ  ١٤٣٧رؤيت ھالل اول ماه رمضان 
  ش.ھـ  ١٣٩٥\٣\١٧غروب دوشنبه 

  حيمسی ٢٠١٦\٦\٦
  برنامه المواقیت الدقیقة –معیار دكتر عودة 
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  ش�بهسه در شب  ١٤٣٧ماه ر�ضان  هاللوضعيت رؤ�ت 
 اول ماهشب هالل را در  رصد باشد؛ �ا وضعيت از آ�ا كه رؤ�ت هالل و تالوت د�هاى �ر�وطه �ستحب �

و  كند غروب � �كه �كرمهى منطقه ابه وقت  ١٩:٠١ خورشيد ساعت بهش�سه شب  :كنيم � ر�بر ر�ضان

كند در  دقيقه �كث � ٢٢ساعت و  ١ باشد و ماه بعد از غروب خورشيد به مدت � ٢٠:٢٣غروب هالل ساعت 

  .ظاهر است و منطقه هن�م غروب خورشيد، در صورت صاف بودن هوا هالل ماه در افق �كه �كرمه

 ١٤٣٧ب اّول ماه ر�ضان رصد هالل ش نقشه

 
  ثور '46°16 :برج �� :�وقعيت شمس

  جوزا  '13°17 :برج فل�

    '44°22 :ميل '52°114 :سمت

   جوزا'58°6 :برج �� :�شخصات هالل

  ن�ه: فل�م�ل  �طان '25°7 :برج فل�

   '14°18 : ميل   )جنو�( '02°5 -  :عرض 

  '10°159+ :طول كمان   '32°103 :سمت هالل  '40°16: ارتفاع هالل   ''00'09°5: ميل مدار

  . ستا چپباال و ى دو � كمان آن به سو يع� يا مايل؛" منحرف" :)زاو�ه توجيه هالل با افق(ش� هالل 

دوم در  ىجوزاى دو ستاره بر پاهاى دارا ؛هنعة م�ل :)اق�ان يا اق�اب قمر با منازل( رصد قمر در منازل ��

ما : باشد دو ستاره اين م�ل شت � هم ��به ش� دو نفر  جوزا است اين صورت فل� صورت فل�
َ
�

��ن ( سطح زم�: �وقعيت ناظر. باشد جوزا به نام ا�ِزر � و ك�� ٢جوزا به نام م�سان يا هنعه با قدر 

رنگ با  مدار حر�ت قمرتصو�ر  در "Parallax:( +00°59'23( اختالف منظر اف�) Topocentricى �ر�ز

 به رنگاستواى سماوى خط . �شان داده شده اند زرد به رنگ) دايرة ال�وج(و �س� حر�ت خورشيد  س�

توان  دست �را با توجه به تصاو�ر راهنما بوسيله  �وقعيت هالل، ستار�ن و نقاط فل� .ارغوا� است

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

  .باشد و عرض �سبت به دايرة ال�وج �ى سماوى خط استوا

 مدار 
  ماه
   

ى استوا
  سماوي

   

 ھالل
  ماه 

  

صورت 
  جوزا

  كاستور

   جوزا بتا
  )پولکس(

15° 

 غرب

  ذراع

 البروجدايرة

  غروب آفتابمحل 

 

  ھنعه
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  ١٤٣٧آغاز ماه �وال 
  ماه مبارک ر�ضان و پيدا�ش هالل شوال هالل پايا�

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

 ماه تاييد شده است، يا�پاتر�يع و بدر و هالل ى ن با رصد شبهاتهيه شده، و صحت آ

بوده  ٢٠١٦ ژوئن ٧= ١٣٩٥ خرداد ١٨=  جوزا ١٨ ش�بهسه روز  مبارک ر�ضانماه ى ابتدا

، باشد � ١٤٣٧ ر�ضان ٢٨=ى ميالد ٢٠١٦ژوئيه  ٤=  ١٣٩٥ ت� ١٤ ش�بهدوروز ف�ا  ،است

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

 هالل آخر�ن؛ �ت ا�شعاع نور خورشيد قرار �) ٥:٤٣ ساعت( ٢٨با طلوع آفتاب صبح 

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

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

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

ماه  ٣٠ هچهارش�بز اين رو ماه تا اين ساعت شام�ه اباشد؛  �) �كه �كرمه وقت ١٩:٠٧

  . در �ت ا�شعاع بوده و �دوده �اق ادامه دارد ١٤٣٧ مبارک ر�ضان

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

ى منطقه اوقت ١٢:٢٥ساعت در  ١٣٩٥ ت� ١٥=  ٢٠١٦ژوئيه  ٥=  ١٤٣٧ ر�ضان ٢٩ ش�بهسه 

ى ��ن �ر�ز(طح زم� س: رصدىبنابر �وقعيت ناظر ): GMT+3( �كه �كرمه

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

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

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

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

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

ام ماه بوده و روز  آنروز روز �ى فرداى ماه قمر ٢٩صورت عدم رؤ�ت هالل در شام روز 

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

  منطقه اى ١٩:٠٧ :غروب آفتاب منطقه اى  ١٩:٣٧ :غروب ماه

   دقيقه ٣٠ :اه بعد غروب آفتابم مدت �كث

      '30°7 :)يک درجه بعد معدل= دقيقه �كث ماه  ٤هر ( بُعد معدل

     '56°6 :)فاصله شمس و قمر در آسمان= ى يا بعد زاو�ه ا جدا�(بُعد سوا  

     '02°11: سمت ماه با خورشيد اختالف

  ثانيه قو� 13 :)هاللى ضخيم��ن جاى زاو�ه ا جدا�(ضخامت هالل 

   '28°164+ :طول كمان 

   كيلوم� ٣٧٥٨٠٣: فاصله ماه از زم�'02°6  :ارتفاع ماه از سطح افق

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

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

�ت طبق �شخصات فوق و ارتفاع �م هالل؛ هالل قابل رؤ :وضعيت رؤ�ت هالل

  .شود �شكيل ن�

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

 بوده و آ� رنگخط ى در باالدهد كه در هن�م غروب آفتاب، ماه  نقشه ز�ر �شان �

   .قابل رؤ�ت است

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٧رمضان المبارک  ٣٠ارشنبه چھوضعیت ھالل ماه در غروب   
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 آسـيا(بالد اسال� و قاره ها �يه در  دهد، �شان � چهارش�بهشام�ه  وضعيت رؤ�ت هالل را درنقشه ز�ر 

   .هالل قابل رؤ�ت است) پاارو و جنو�، آفر�قا و شما�ى آ�ر��ا ،اس�ا�ا و

  

    هشت بهشتدر  چهارش�به وضعيت هالل در شام�ه

  هشت

  بهشت

  )Topocentric بر سطح(رصدىناظر 

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  ى جداي
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

تالف اخ
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  شنبهدو

 مركز 
 محاق

  شنبهسه 

 يان پا
  محاق

  چھارشنبه

   '21°17   '07°19   '35°25  '1:29  20:36  19:07  19:06  12:25 05:43 مكه مكرمة
   '40°18   '07°18   '41°25  '1:27  20:41 19:14 19:13  12:26  05:38  مدينه منوره

   '35°21   '11°15   '44°25  '1:19  20:31  19:12  19:11  12:07 05:02 نجف اشرف
   '50°21   '53°14   '46°25  '1:18  20:33 19:15 19:14  12:09  05:01  كربالى معال

   '06°22   '31°14   '47°25  '1:17  20:33  19:16  19:15  12:07 04:58شريفین كاظمین

   '25°22   '11°14   '50°25  '1:16  20:36 19:20 19:19  12:09  04:58  سامراء غريب
   '44°22   '03°13   '21°25  '1:13  20:05  18:52  18:51  11:36 04:19  مشھد مقدس
   '44°21   '29°15   '03°26  '1:20  20:08 18:48 18:47  11:44  04:39  بیت المقدس

  ايرانى شهرها در بر� چهارش�بهوضعيت هالل در شام�ه 

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(رصدىناظر 

  غروب 
   شمس

  روبغ
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  ى جداي
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  دوشنبه

 مركز 
 محاق

  سه شنبه

 يان پا
  محاق

  چھارشنبه

   '44°22   '30°13   '37°25  '1:15  20:38  19:23  19:22  12:09  04:54  تھران
   '24°22   '51°13   '36°25  '1:15  20:38 19:23 19:22  12:11  04:59  قم

   '40°21   '37°14   '31°25  '1:17  20:32  19:15  19:14  12:08  05:01  اصفھان
   '19°21   '51°14   '23°25  '1:18  20:20  19:02 19:01  11:57  04:52  يزد

   '30°20   '47°15   '23°25  '1:20  20:24  19:04  19:03  12:04  05:05  شیراز

   '41°23   '26°12   '53°25  '1:12  21:03  19:51 19:50  12:29  05:07  تبريز
   '44°22   '43°13   '45°25  '1:15  19:55  19:40  19:39  12:27  05:12  سنندج
   '15°20   '41°15   '05°25  '1:19  19:49 18:30 18:29  11:31  04:32  زاھدان
   '14°21   '21°15   '34°25  '1:19  20:42  19:23  19:22  12:20  05:16  اھواز

   '22°22   '09°14   '43°25  '1:16  20:53 19:37 19:36  12:26  05:15  كرمانشاه

 عيد فطرو  ١٤٣٧ شوالاول ماه  و روزه بوده ٣٠ماه مبارک ر�ضان  ):با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٢٠١٦ ژوئيه ٧ و ١٣٩٥ ت� ١٧ و �طان ١٧ ش�بهپنج شب و روز

  ق.ھـ  ١٤٣٧رؤيت ھالل اول ماه شوال 
  ش.ھـ  ١٣٩٥\٤\١٦غروب چھارشنبه 

  مسیحي ٢٠١٦\٧\٦
  برنامه المواقیت الدقیقة –معیار دكتر عودة 
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  ش�بهپنجدر شب  ١٤٣٧ماه شوال  هالل رؤ�ت وضعيت
اول شب هالل را در  رصد باشد؛ �ا وضعيت از آ�ا كه رؤ�ت هالل و تالوت د�هاى �ر�وطه �ستحب �

 � �كه �كرمه غروب ى منطقه ابه وقت  ١٩:٠٧ ساعتخورشيد  ش�بهپنج شب: كنيم � ر�بر شوال ماه

 ١ از غروب خورشيد به مـدت دباشد و ماه بع �ى وقت منطقه ا ٢٠:۳۶و غروب هالل ماه در ساعت  كند

كند در هن�م غروب خورشيد، در صورت صاف بودن هوا هالل مـاه در افـق  دقيقه �كث � ٢٩ ساعت و

  .ظاهر استو منطقه  �كه �كرمه

 ١٤٣٧رصد هالل شب اّول ماه شوال  وضعيت

 
 

  جوزا'32°15 : برج �� :�وقعيت شمس

  طان� '59°15: �برج فل

    ''22.88'35°22 :ميل  '43°114 :سمت

  �طان '53°12 :برج �� :�شخصات هالل

  ز�رة :�م�ل فل ، اسد '20°13: �برج فل

  '22°97 :سمت هالل )جنو�('07°3- :عرض

    '35°25 ): فاصله شمس و قمر در آسمان= بعد سوا (ى زاو�ه ا جدا�

     '21°17: اختالف سمت ماه با خورشيددرصد  ٦ ):روشنا�(فاز  '06°19: ارتفاع هالل '01°14: ميل

    '09°152+ :مانكطول  ثانيه قو� ٤٩دقيقه و  ١: ضخامت هالل يلوم�  ك ٣٧٩٥٤٠: فاصله تا زم� 

   .است چپباال و ى مان آن به سوكدو �  يع� يا مايل؛" منحرف"): زاو�ه توجيه هالل با افق( هالل �ش

بر س�نه ) M44(است به نام  يك سحا� ؛ن�ة ):ق�ان يا اق�اب قمر با منازلا( رصد قمر در منازل ��

است، و قمر در  ٣.٧مانند �كه ابری است، درخشنده تر�ن ستاره اش با قدر  صورت خرچنگ و اين سحا�

ى ز�ن �ر��( سطح زم� :�وقعيت ناظر .، به اين م�ل اق�اب دارددايرة ال�وج�دوده جنوب 

Topocentric (اختالف منظر اف� )Parallax:( +00°57'25" را  �وقعيت هالل، ستار�ن و نقاط فل�

ى اندازه گ�. در اين حالت دست بايد كشيده باشد. توان يافت دست �با توجه به تصاو�ر راهنما بوسيله 

  .باشد و عرض �سبت به دايرة ال�وج �ى سماوى ميل �سبت به خط استواى سمت از جنوب و اندازه گ�

15 

  غروب آفتابمحل 

 

  ھالل
 ماه 

ى استوا
  سماوي

 روجالب دايرة

 غرب

مدار 
 ماه

15° 

صورت 
 اسد

صورت 
  نثره سرطان

  طرفه

  زھره
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  ١٤٣٧ده ـ�عی آغاز ماه ذ
  ذى قعدهو پيدا�ش هالل  شوال هالل پايا�

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

ماه  يا�پاتر�يع و بدر و هالل ى استخراج و تهيه شده، و صحت آن با رصد شبها

 ٧=  ١٣٩٥ ت� ١٧=  ان�ط ١٧ ش�بهپنجروز  شوالماه ى ابتدا تاييد شده است،

= ى ميالد ٢٠١٦اوت  ٢=  ١٣٩٥ ا�رداد ١٢ ش�بهسه روز ف�ا بوده است   ٢٠١٦ ژوئيه

ب� الطلوع� اين روز آخر�ن فرصت براى رؤ�ت ماه  ، كهباشد � ١٤٣٧ شوال ٢٧

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

   .گ�د خورشيد قرار �

وقت  ١٨:٥٩ساعت ( ٢٨و �وع شب  ٢٧ماه؛ با غروب آفتاب روز   �اق�رحله 

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

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

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

اين رو ماه تا اين ساعت شام�ه  زاباشد؛  �) �كه �كرمهى وقت منطقه ا ١٨:٥٨

�ر�ز . در �ت ا�شعاع بوده و �دوده �اق ادامه دارد ١٤٣٧ شوالماه  ٢٩ ش�بهپنج

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

در  ١٣٩٥ ا�رداد ١٣= ى ميالد ٢٠١٦وت ا ٣=  ١٤٣٧ شوال ٢٨ چهارش�بهآفتاب 

 ��ن(سطح زم� : رصدىبنابر �وقعيت ناظر  ):GMT+3(ى منطقه ا ١٨:٥٩ساعت 

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

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

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

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

  منطقه اى ١٨:٥٨ :غروب آفتابمنطقه اى  ٢٠:٠٦ :غروب ماه

   دقيقه ٨ساعت و  ١: ماه بعد غروب آفتاب مدت �كث

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

   '08°21: )فاصله شمس و قمر در آسمان= ى يا بعد زاو�ه ا جدا�(بُعد سوا  

     '40°14 :سمت ماه با خورشيد اختالف

   ثانيه قو� ٣دقيقه و  ١ ):هاللى ضخيم��ن جاى زاو�ه ا جدا�(ضخامت هالل 

   '45°158+:طول كمان

   كيلوم� ٣٨٨١٨٥: فاصله ماه از زم�  '33°14:ارتفاع ماه از سطح افق

  درصد  3: )درصد سطح روشن ماه �سبت به � سطح(فازماه 

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

هالل ماه با  ؛ده هن�م غروب آفتاببا توجه به �شخصات ذكر ش :وضعيت رؤ�ت هالل

  . � باشد رؤ�تروشنا� خو� باالی افق ظاهر بوده و با چشم غ� �سلح قابل 

  شوال   ۲۹ شام�هدر  رؤ�ت هاللجاي�ه 

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

  .�دوده قابل رؤ�ت است

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٧شوال  ٢٩شنبه پنجوضعیت ھالل ماه در غروب   
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آسيا، (بالد اسال� و قاره ها  تما�در  دهد، �شان � ش�بهپنجشام�ه  يت رؤ�ت هالل را دروضعنقشه ز�ر 

  .هالل ماه قابل رؤ�ت است )اس�ا�ا و، اروپا آفر�قا ،جنو� و آ�ر��اى شما�

  

    هشت بهشتدر  ش�بهپنج وضعيت هالل در شام�ه

  هشت

  بهشت

  )Topocentric بر سطح(رصدىناظر 

  غروب 
   شمس

  روبغ
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  ى جداي
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  شنبهسه 

 مركز 
 محاق

  چھارشنبه

 يان پا
  محاق

  شنبهپنج

   '40°14   '33°14   '08°21  '1:08  20:06  18:58  18:57  18:59  18:59 مكه مكرمة
   '34°15   '50°13   '12°21  '1:07  20:10 19:03 19:02  19:04  19:05  رهمدينه منو

   '29°17   '22°11   '14°21  '0:59  19:56 18:57  18:56  18:58  18:59 نجف اشرف
   '39°17   '15°11   '16°21  '0:59  19:58 18:59 18:58  19:00  19:01  كربالى معال

   '50°17   '02°11   '16°21  '0:59  19:58 18:59  18:58  19:00  19:01شريفین كاظمین

   '03°18   '39°10   '19°21  '0:57  20:00  19:03 19:02  19:04  19:05  سامراء غريب
   '07°18   '41°09   '51°20  '0:54  19:28  18:34  18:33  18:35  18:36مشھد مقدس
   '40°17   '38°11   '32°21  '1:01  19:34 18:33 18:32  18:34  18:35  بیت المقدس

  ايرانى شهرها در بر� ش�بهپنجشام�ه وضعيت هالل در 

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(رصدىناظر 

  غروب 
   شمس

  غروب
  ماه

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  ى جداي
  زاويه اي

)بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  سه شنبه

 مركز 
 محاق

  چھارشنبه

 يان پا
  محاق

  شنبهپنج

   '11°18   '08°10   '06°21  '0:56  20:01  19:05 19:04  19:06 19:07 تھران
   '58°17   '20°10   '06°21  '0:56  20:02  19:06 19:05  19:07 19:07  قم

   '29°17   '00°11   '01°21  '0:58  19:57  18:59 18:58  19:00  19:01  اصفھان
   '13°17   '17°11   '54°20  '0:59  19:45  18:46 18:45  18:47 18:48  يزد

   '41°16   '55°11   '54°20  '1:01  19:51  18:50 18:49  18:51 18:51  شیراز
   '52°18   '19°09   '21°21  '0:53  20:24  19:31 19:30  19:32 19:33  تبريز

   '13°18   '21°10   '14°21  '0:57  20:19  19:22 19:21  19:23 19:24  سنندج
   '27°16   '51°11   '37°20  '1:00  19:16  18:16 18:15  18:17 18:18  زاھدان

   '12°17   '35°11   '04°21  '1:00  20:08  19:08 19:07  19:09 19:10  اھواز
   '59°17   '38°10   '12°21  '0:57  20:17  19:20 19:19  19:21 19:22  كرمانشاه

  ا�رداد ١٥ و اسد ١٥ �عهشب و روز  ١٤٣٧ قعده ذیاول ماه ): با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٢٠١٦ تاو ٥ و ١٣٩٥

ق.ھـ  ١٤٣٧قعده ى ه ذرؤيت ھالل اول ما  
ش.ھـ  ١٣٩٥\٥\١٤شنبه پنجغروب   

  مسیحي ٢٠١٦\٨\٤
 یقةبرنامه المواقیت الدق –معیار دكتر عودة 
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  �عهدر شب  ١٤٣٧قعده  ماه ذی هالل رؤ�ت وضعيت
اول شب هالل را در  رصد باشد؛ �ا وضعيت از آ�ا كه رؤ�ت هالل و تالوت د�هاى �ر�وطه �ستحب �

 �   غروب �كه �كرمهى منطقه ابه وقت  ١٨:٥٨ خورشيد ساعت �عهشب : كنيم � ر�بر قعده ذی ماه

 ١ بـه مـدتباشد و ماه بعد از غروب خورشيد  �ى وقت منطقه ا ٢٠:٠٦اه در ساعت و غروب هالل م كند

كند در هن�م غروب خورشيد، در صورت صاف بودن هوا هـالل مـاه در افـق  دقيقه �كث � ٨ساعت و 

  .ظاهر است و منطقه ،�كه �كرمه

   ١٤٣٧قعده  رصد هالل شب اّول ماه ذی وضعيت

 
  �طان'20°13 : برج �� :وقعيت شمس�

    '00°17 :ميل  '38°108:سمت اسد '47°13 :�برج فل

  ،  اسد '03°4 : برج �� :�شخصات هالل

 عّواء: �م�ل فل  س�بله  '30°4 :�برج فل

     '33°14:ارتفاع هالل  '51°8 :ميل )جنو�(  '21°1-: عرض

    درصد  3 ):روشنا�(فاز   '58°93:سمت هالل

  ثانيه قو�  ٣دقيقه و  ١: ضخامت هالل '45°158+ :مانكطول يلوم�  ك ٣٨٨١٨٥: فاصله تا زم�

   .است چپباال و ى مان آن به سوكدو �  يع� يا مايل؛" منحرف"): زاو�ه توجيه هالل با افق( هالل �ش

ا�ضف�ه، جبهه، اتا ى به نامهاستاره  ٤؛ شا�ل جبهة :)اق�ان يا اق�اب قمر با منازل( رصد قمر در منازل ��

باالتر�ن ستاره ) زتا اسد) ٣.٤٤قدر (ا�ضف�ة . باشد أسد و ادامه آن �ى أسد و قلب األسد، و واقع در يا�ا

شاخص م�ل ستاره . پرنورتر�ن و پاي�ن��ن ستاره است) ١.٣٥قدر (� باشد و قلب االسد آلفا  طالعو اول 

  .واقع است دايرة ال�وج در جنوب قمر. باشد �ر�ز م�ل � در�ما 

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

توان  دست �را با توجه به تصاو�ر راهنما بوسيله  �وقعيت هالل، ستار�ن و نقاط فل� "15'00°56+

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

  .باشد و عرض �سبت به دايرة ال�وج �ى سماوى خط استوا

  ى استوا   
  مدار   سماوي

 ماه

  ھالل
 ماه 

 

  غروب آفتابمحل 

 

صورت 
 اسد

 عطارد

  جبھة 15°

  غرب

 

  دايرة   
 البروج

  زبره
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  قلب االسد
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  ١٤٣٧  �ّ�ه ی  ماه ذ آغاز
  هحجّ ى قعده و پيدا�ش هالل ذى ذ هالل پايا�

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

 ماه تاييد شده است، يا�پاتر�يع و بدر و هالل  ىتهيه شده، و صحت آن با رصد شبها

روز ف�ا  ،بوده است ٢٠١٦ اوت ٥= ١٣٩٥ ا�رداد ١٥=  اسد ١٥ �عهروز  ذى قعدهماه ى ابتدا

 كه ،باشد � ١٤٣٧ ذى قعده ٢٨=  ى ميالد ٢٠١٦ س�تام� ١=  ١٣٩٥ شهر�ور ١١ش�به پنج

باشد، با  � ذى قعدهه در ماه براى رؤ�ت ما��ن ب� الطلوع� اين روز آخر�ن فرصت 

 هالل آخر�ن؛ �ت ا�شعاع نور خورشيد قرار �) ٦:٠٤ساعت ( ٢٨طلوع آفتاب صبح 

باشد  �   روز در �اق بوده و فاقد نور ود سهشود، و حد ماه؛ آ�ز � �اق�رحله  و �دگ

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

 ١٨:٣٥ ساعت ش�بهغروب آفتاب (شدن هالل در شب اول  �ر� �ظه خروج از �اق

 ١٤٣٧ ذى قعده ٣٠ ش�بهز اين رو ماه تا اين ساعت شام�ه اباشد؛  �) �كه �كرمه وقت

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

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

به  ١٢:٢٠در ساعت  ١٣٩٥ شهر�ور ١٢= ى ميالد ٢٠١٦س�تام�  ٢=  ١٤٣٧ ذى قعده ٢٩ �عه

��ن (سطح زم� : رصدى�وقعيت ناظر  بنابر): GMT+3(�كه �كرمه ى وقت منطقه ا

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

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

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

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

رح است كـه در مط فع�ى ماه قمر ٢٩در روز ماه نو  رؤ�ت هالل در �ع ��ف برر�

ام ماه بوده و روز  آنروز روز �ى فرداى ماه قمر ٢٩صورت عدم رؤ�ت هالل در شام روز 

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

 منطقه اى  ١٨:٣٦ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٩:٠٦ :غروب ماه

   دقيقه ٣٠ بماه بعد غروب آفتا مدت �كث

   '00°7  )فاصله شمس و قمر در آسمان= ى يا بعد زاو�ه ا جدا�(بُعد سوا 

  '30°7 :)يک درجه بعد معدل= دقيقه �كث ماه  ٤هر ( بُعد معدل

     '24°9 :سمت ماه با خورشيد اختالف

   ثانيه قو� 13 ):هاللى ضخيم��ن جاى زاو�ه ا جدا�(ضخامت هالل 

    '57°165+ :طول كمان

  كيلوم�  ٣٩٦٠٩٨ :فاصله ماه از زم� '31°5 :رتفاع ماه از سطح افقا

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

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

؛ هالل قابل رؤ�ت طبق �شخصات فوق و ارتفاع �م هالل :وضعيت رؤ�ت هالل

  .ا��ن پذير ن�ست�شكيل ن� شود و رؤ�ت 

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

رنگ بوده و قابل  آ�خط ى باالدهد كه در هن�م غروب آفتاب، ماه  نقشه ز�ر �شان �

  . رؤ�ت است

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٧ذى قعده  ٣٠شنبه وضعیت ھالل ماه در غروب 
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و  آسـيا(و قـاره هـا  بالد اسـال��يه در  دهد، �شان � ش�بهشام�ه  وضعيت رؤ�ت هالل را درنقشه ز�ر 

    .قابل رؤ�ت است هالل ماه )پاارو ، آفر�قا،جنو�و  شما�ى ر��ا، آ�اس�ا�ا

  

   هشت بهشتدر  ش�به وضعيت هالل در شام�ه

  هشت

  بهشت

  )Topocentric بر سطح(رصدىناظر 

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  ى جداي
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 

و ماه 
  خورشید

شروع 
  محاق

  شنبهپنج

 مركز 
 محاق
  جمعه

 يان پا
  محاق
  شنبه

   '56°16   '14°18   '18°25  '1:24  19:59  18:35  18:34  12:20  06:04 مكه مكرمة

   '58°17   '17°17   '21°25  '1:22  20:00 18:38 18:37  12:21  06:03  مدينه منوره
   '11°20   '47°14   '20°25  '1:15  19:39  18:24  18:23  12:02 05:38 نجف اشرف

   '22°20   '30°14   '21°25  '1:15  19:41 18:26 18:25  12:03  05:39  معالى كربال
   '34°20   '18°14   '21°25  '1:14  19:39  18:25  18:24  12:02 05:37شريفین كاظمین

   '49°20   '07°14   '23°25  '1:14  19:41 18:27 18:26  12:04  05:38  سامراء غريب
   '57°20   '03°13   '56°24  '1:11  19:07  17:56  17:55  11:31 05:03سمشھد مقد

   '21°20   '04°15   '36°25  '1:17  19:17 18:00 17:59  11:39  05:15  بیت المقدس

  ايرانى شهرها در بر� ش�به وضعيت هالل در شام�ه 

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(رصدىناظر 

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

وب غر
  شمس

  ى جداي
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  پنجشنبه

 مركز 
 محاق
  جمعه

 يان پا
  محاق
  شنبه

   '00°21   '27°13   '10°25  '1:12  19:40  18:28  18:27  12:04  05:36  تھران
   '45°20   '43°13   '10°25  '1:12  19:42 18:30 18:29  12:06 05:40  قم

   '11°20   '28°14   '07°25  '1:14  19:39  18:25  18:24  12:03  05:38  اصفھان
   '54°19   '32°14   '01°25  '1:14  19:28 18:14 18:13  11:52 05:28  يزد

   '17°19   '31°15   '02°25  '1:17  19:36  18:19  18:18  11:59  05:37  شیراز
   '45°21   '34°12   '23°25  '1:10  20:01 18:51 18:50  12:24 05:55  تبريز

   '02°21   '32°13   '18°25  '1:12  19:58  18:46  18:45  12:22  05:55  سنندج
   '02°19   '18°15   '46°24  '1:16  19:02 17:46 17:45  11:26 05:04  زاھدان

   '53°19   '57°14   '11°25  '1:16  19:52  18:36  18:35  12:15  05:51  اھواز
   '46°20   '53°13   '17°25  '1:13  19:58 18:45 18:44  12:21 05:55  كرمانشاه

 ١٤ وس�بله  ١٤ ش�بهي�شب و روز  ١٤٣٧ ذی حّجهاول ماه ): با اراده ال�(بنابراين 

روز  عيد سعيد قر�ان همه آفاق بالد اسال� و در باشد � ٢٠١٦س�تام�  ٤ و ١٣٩٥شهر�ور 

  اهللا تعا� بإذنخواهد بود  شهر�ور ٢٣=  س�بله ٢٣برابر  ش�بهسه 

ق.ھـ  ١٤٣٧حجه ى ذرؤيت ھالل اول ماه   
  ش.ھـ  ١٣٩٥\٦\١٣غروب شنبه 

  مسیحي ٢٠١٦\٩\٣
  برنامه المواقیت الدقیقة –معیار دكتر عودة 
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  ، يوم صوم�م يوم �ر�م: آمده است) 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(ى همان روز يع�

 ش�بهه سبود و روز عيد قر�ان ن� روز  ش�بهسه كردن شماست، ا�سال روز اول ماه مبارک ر�ضان روز 

  .خواهد بود ان شاء اهللا تعا�
  ش�بهي�در شب  ١٤٣٧ ذی حّجهماه  هالل رؤ�ت وضعيت

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

ه ماه
ّ
�كـه �كرمـه ى منطقـه ابـه وقـت  ١٨:٣٥ خورشيد ساعت ش�بهي�شب  :كنيم � ر�بر ذی حج

باشد و ماه بعد از غروب خورشيد به  �ى وقت منطقه ا ١٩:٥٩و غروب هالل ماه در ساعت  كند ب �غرو

كند در هن�م غروب خورشيد، در صورت صاف بودن هوا هـالل مـاه  �كث � دقيقه ٢٤ساعت و  ١مدت 

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

    ١٤٣٧ ی حّجهذرصد هالل شب اّول ماه  وضعيت

 
  س�بله '46°12: �برج فل :�وقعيت شمس

    ''42'13°7:ميل  ''27'06°98:سمت اسد '19°12 :برج �� 

  م�ان '27°7: �فلبرج  :�شخصات هالل

  ''36'35°1: عرض غفر: �م�ل فل س�بله '00°7:  برج ��

  '18°25 : )در آسمان و قمرفاصله شمس  ،بعد سوا(ى زاو�ه ا جدا�

   ''14°18 :ارتفاع هالل''19'15°1- : ميل

 '34:°154+ :طول كمان قو� "27:'01 :ضخامت هالل درصد 5 ):روشنا�(فاز  '11°81 :سمت هالل

    .است چپباال و ى مان آن به سوكدو �  يع� يا مايل؛" منحرف"): زاو�ه توجيه هالل با افق( هالل �ش

ى ستاره در صورت س�بله بر خط ٥ى ؛ داراعّواء م�ل :)اق�ان يا اق�اب قمر با منازل( ازل ��رصد قمر در من

است كه ) د�ا(و ستاره شاخص آن عوا ) بتا(اول� ستاره اين م�ل به نام زاو�ة العوا . شكسته، مانند حرف ل است

بر ا�نای حرف ل، ستاره مقدم القطاف ) ا�م(ديگر ستاره ر�ش ى ستاره ها. باشد پرنورتر�ن ستاره اين م�ل �

ى ز�ن �ر��(سطح زم�:�وقعيت ناظر .قمر در جنوب ستار�ن اين م�ل عبور كند. هس�ند) اتا(و زاو�ة ) ا�سيلون(

Topocentric (اختالف منظر اف� )Parallax:(  +00°54'47" و �س�  رنگ س�با  مدار حر�ت قمردر تصو�ر

را با توجه به  �وقعيت هالل، ستار�ن و نقاط فل� .�شان داده شده اند زرد به رنگ) وجدايرة ال�(حر�ت خورشيد 

سمت از جنوب و ى اندازه گ�. در اين حالت دست بايد كشيده باشد. توان يافت دست �تصاو�ر راهنما بوسيله 

  .باشد و عرض �سبت به دايرة ال�وج �ى سماوى ميل �سبت به خط استواى اندازه گ�

  شولة

صورت 
 سنبله

  ى استوا
  سماوي

  ھالل 
 ماه
 

   دايرة
 البروج

  غروب آفتابمحل 

 

  غرب

15°  

 عطارد

  العوا

  مدار 
  ماه

صورت 
 اسد
 

  غفر

  زبره
  

 مشتری

 زھره
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  ١٤٣٨  ا���ام ��ّ�مآغاز ماه 
  م�رّ و پيدا�ش هالل  هذى حجّ  هالل 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 شبهاى تر�يع و بدر و هالل 

ه ابتداى ماه تاييد شده است،
ّ
= ١٣٩٥ شهر�ور ١٤=  بلهس� ١٤ ي�ش�بهروز  ذى حج

ذى  ٢٧=  ٢٠١٦ س�تام� ٣٠=  ١٣٩٥ مهر ٩ �عهروز ف�ا  ،بوده است ٢٠١٦ س�تام� ٤

ه
ّ
ب� الطلوع� اين روز آخر�ن فرصت براى رؤ�ت ماه در  ، كه� باشد ١٤٣٧ حج

هماه 
ّ
هالل آخر�ن؛ �ت ا�شعاع نور  �٢٧ باشد، با طلوع آفتاب صبح  ذى حج

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

آ�ز � شود، و حداقل دو روز در �اق بوده و ) �كه �كرمهوقت  ١٨:٠٩ساعت (

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

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

ز اين رو ماه تا اين ساعت شام�ه ا� باشد؛ ) �كه �كرمه وقت ١٨:٠٧ساعت 

  . در �ت ا�شعاع بوده و �دوده �اق ادامه دارد ١٤٣٧ ذى حّجهماه  ٢٩ ش�بهي�

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

ه ٢٨ ش�بهغروب آفتاب  در  ١٣٩٥ مهر ١٠= ميالدى  ٢٠١٦ اكت�  ١=  ١٤٣٧ ذى حجّ

: بنابر �وقعيت ناظر رصدى ): GMT+3(وقت منطقه اى �كه �كرمه  به ١٨:٠٨ساعت 

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

ات كهن و قواعد عر� و �� بوده و ��ن است بر� اوقات با مقادير �ر�وط به اصطالح

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

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

  منطقه اى ١٨:٠٧ :غروب آفتاب منطقه اى ١٩:١٢ :غروب ماه

 دقيقه ٥ساعت و  ١ :ماه بعد غروب آفتاب مدت �كث

  '15°16 ):يک درجه بعد معدل= دقيقه �كث ماه  ٤هر ( بُعد معدل 

   '15°17 ):فاصله شمس و قمر در آسمان= جدا� يا بعد زاو�ه اى (بُعد سوا  

    '25°162+ :طول كمان '01°10: سمت ماه با خورشيد اختالف

  ثانيه قو�  42): جدا� زاو�ه اى ضخيم��ن جاى هالل(ضخامت هالل 

   كيلوم� ٤٠٣١٤٩: فاصله ماه از زم�'41°13 :ارتفاع ماه از سطح افق

   درصد 2 ):درصد سطح روشن ماه �سبت به � سطح(فازماه 

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

هالل ماه در ؛ ذكر شده هن�م غروب آفتاببا توجه به �شخصات  :وضعيت رؤ�ت هالل

  . باالی افق ظاهر بوده و با چشم غ� �سلح قابل رؤ�ت � باشد

  ذى حّجه   ٢٩ شام�هدر  رؤ�ت هالل�ه جاي

در �دوده ط آ� رنگ و باالي خنقشه ز�ر �شان � دهد كه در هن�م غروب آفتاب، ماه 

  . قابل رؤ�ت است

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٧حجه ى ذ ٣٠شنبه چھارغروب   وضعیت ھالل ماه در 
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و قـاره  بالد اسال� �يهدر  دهد، �شان � ش�بهي�شام�ه  الل را دروضعيت رؤ�ت هنقشه ز�ر 

   .قابل رؤ�ت است هالل ماه )اس�ا�ا و، اروپا آفر�قا ،جنو� و شما�ى آ�ر��اآسيا، (ها 

  

    هشت بهشتدر  ش�بهي� وضعيت هالل در شام�ه

  هشت

  بهشت

  )Topocentric بر سطح(رصدىناظر 
  غروب 

   شمس

  غروب

  هام

ماه ث مك
  بعد 

غروب 
  شمس

  ى جداي
  زاويه اي

)بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق
  جمعه

 مركز 
 محاق
  شنبه

 يان پا
  محاق

  شنبهیک

   '01°10   '41°13   '15°17  '1:05  19:12  18:07 18:06  18:08  18:09 مكه مكرمة
   '48°10   '08°13   '17°17  '1:04  19:11 18:07 18:06 18:08 18:09  مدينه منوره
   '30°12   '26°11   '13°17  '1:00  18:46 17:46 17:45  17:47  17:49 نجف اشرف

   '39°12   '18°11   '14°17  '1:00 18:47  17:47 17:46  17:48  17:50  كربالى معال
   '49°12   '02°11   '14°17  '0:59  18:45  17:46 17:45  17:47  17:48شريفین كاظمین

   '00°13  '58°10   '15°17  '0:59  18:46  17:47 17:46  17:48  17:50  سامراء غريب
   '03°13   '17°10   '47°16  '0:57  18:10  17:13 17:12  17:15  17:16مشھد مقدس

   '41°12   '45°11   '29°17  '1:02  18:24  17:22  17:21  17:24  17:25  بیت المقدس

  ايرانى شهرها ر�در ب ش�بهي� وضعيت هالل در شام�ه 

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(رصدىناظر 
  غروب 

   شمس

  غروب

  ماه

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  ى جداي
  زاويه اي

)بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق
  جمعه

 مركز 
 محاق
  شنبه

 يان پا
  محاق

  یکشنبه

   '08°13  '33°10   '02°17  '0:58  18:44  17:46 17:45  17:48  17:49 تھران
   '55°12   '43°10   '02°17  '0:59  18:48  17:49 17:48  17:50  17:52  قم

   '29°12  '04°11   '00°17  '0:59  18:46  17:47 17:46  17:48  17:49  اصفھان
   '14°12   '12°11   '54°16  '0:59  18:35  17:36  17:35  17:37  17:38  يزد

   '46°11  '46°11   '56°16  '1:00  18:44  17:44 17:43  17:45  17:46  شیراز
   '45°13   '00°10   '13°17  '0:57  19:03  18:06 18:05  18:07  18:09  تبريز

   '10°13  '41°10   '10°17  '0:59  19:03  18:04 18:03  18:06  18:07  سنندج

   '32°11   '35°11   '41°16  '0:59  18:10  17:11 17:10  17:12  17:13  زاھدان
   '15°12  '29°11   '04°17  '1:00  18:59  17:59 17:58  18:00  18:01  زاھوا

   '57°12   '55°10   '09°17  '0:59  19:03  18:04 18:03  18:06  18:07  كرمانشاه

 و ١٣٩٥ مهر ١٢ و م�ان ١٢ ش�بهدوشب و روز  �١٤٣٨ّرم اول ماه  ):با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٢٠١٦ اكت� ٣

  ق.ھـ  ١٤٣٨رؤيت ھالل اول ماه محرم 
  ش.ھـ  ١٣٩٥\٧\١١شنبه يكغروب 

 مسیحي ٢٠١٦\١٠\٢
  برنامه المواقیت الدقیقة –معیار دكتر عودة 
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  ش�بهدودر شب  ١٤٣٨ �ّرمماه  هالل رؤ�ت وضعيت
اول شب هالل را در  رصد باشد؛ �ا وضعيت از آ�ا كه رؤ�ت هالل و تالوت د�هاى �ر�وطه �ستحب �

 �   �كه �كرمه غـروبى منطقه ابه وقت  ١٨:٠٧ خورشيد ساعتش�به دوشب : كنيم � ر�بر  �ّرم ماه

 ١ باشد و ماه بعد از غروب خورشيد بـه مـدت �ى وقت منطقه ا ١٩:١٢و غروب هالل ماه در ساعت  كند

كند  در هن�م غروب خورشيد، در صورت صاف بودن هوا هالل مـاه واضـح و  دقيقه �كث � ٥و ساعت 

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

  ١٤٣٨  �ّرم شب اّول ماه رصد هالل وضعيت

 
   س�بله '26°10:برج ��  :�وقعيت شمس

    "20'06°86 :سمت -  م�ان '54°10: �برج فل

      "02'54°3- :ميل

  س�بله  '16°27:برج �� :�شخصات هالل

   ا�يل: �م�ل فل -م�ان  '43°27:�برج فل 

    00'09°5: ميل مدار) شما�( '05°03+: عرض

   '41°13 :ارتفاع هالل ''32'33°7-  :ميل

    "57'24°162+ :مانكطول  درصد  2 ):روشنا�(فاز   "30'05°76 :سمت هالل

  . است چپباال و ى دو � كمان آن به سو يع� يا مايل؛" منحرف" :)هالل با افقزاو�ه توجيه (ش� هالل 

عذراء دست ره بر ستا ١م�ل شا�ل اين   سماك م�ل :)اق�ان يا اق�اب قمر با منازل( رصد قمر در منازل ��

  .باشد درجه � ٣جنو� با عرض  ، به نام آلفا س�بله )س�بله صورت فل�(

در تصو�ر "Parallax:(  +00°54'11( اختالف منظر اف�) Topocentric ىز�ن �ر��( سطح زم� :�وقعيت ناظر

ده شده اند �ل برخورد آنها �شان دا 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� .باشد نقطه رأس يا ذنب �

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

  .باشد ال�وج � و عرض �سبت به دايرةى سماوى استوا

  ى استوا
  مدار سماوي

 ماه 

دايرة 
 البروج

  غروب آفتابمحل 

 

صورت 
 سنبله

صورت 
 میزان

15° 

 غفر

 العوا

 غرب

 ھالل ماه
 

 زھره
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  ١٤٣٨ ���آغاز ماه 
  صفرو پيدا�ش هالل  م�رّ  هالل پايا�

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

 ماه تاييد شده است، يا�پاتر�يع و بدر و هالل ى تهيه شده، و صحت آن با رصد شبها

روز ف�ا  ،بوده است ٢٠١٦ اكت�  ٣ = ١٣٩٥ مهر ١٢=  انم� ١٢ ش�بهدوروز  �ّرمماه ى ابتدا

ب� الطلوع� اين كه  ،باشد � ١٤٣٨ �رم ٢٨=  ٢٠١٦ اكت� ٣٠=  ١٣٩٥آبان  ٩ ش�بهي�

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

 ماه؛ آ�ز � �اق�رحله  و �دگ هالل آخر�ن؛ �ت ا�شعاع نور خورشيد قرار �) ٦:٢٣

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

  . ماه نو قابل رؤ�ت شود

 ١٧:٤٤ساعت  سه ش�بهغروب آفتاب (شدن هالل در شب اول  �ظه �ر� خروج از �اق

ماه  ٣٠ سه ش�بهين ساعت شام�ه ز اين رو ماه تا ااباشد؛  �) �كه �كرمهى منطقه ا

   .در �ت ا�شعاع بوده و �دوده �اق ادامه دارد ١٤٣٨ م�رّ 

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

به وقت  ١٢:٠٤در ساعت  ١٣٩٥ بانآ ١٠= ى ميالد ٢٠١٦ اكت�  ٣١=  ١٤٣٨ م�رّ  ٢٩ ش�بهدو

��ن (سطح زم� : رصدىبنابر �وقعيت ناظر ): GMT+3( كه �كرمه�ى منطقه ا

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

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

ماه كه  اس ميانگ� �عت تقر��ه اينكه اين اخ� بر اسچ�وم جديد متفاوت باشد 

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

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

وز ام ماه بوده و ر آنروز روز �ى فرداى ماه قمر ٢٩صورت عدم رؤ�ت هالل در شام روز 

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

 منطقه اى  ١٧:٤٥ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٨:١٣ :غروب ماه

  دقيقه  ٢٨ :ماه بعد غروب آفتاب مدت �كث

    '00°7: )يک درجه بعد معدل= دقيقه �كث ماه  ٤هر ( بُعد معدل

   '39°2 :ورشيدسمت ماه با خ اختالف

   '52°6  :)فاصله شمس و قمر در آسمان= ى يا بعد زاو�ه ا جدا�(بُعد سوا 

   ثانيه قو� 10 ):هاللى ضخيم��ن جاى زاو�ه ا جدا�(ضخامت هالل 

    '11°170+ :طول كمان

  كيلوم�  ٤٠٥٦٥٠ :فاصله ماه از زم�  '35°5: ارتفاع ماه از سطح افق

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

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

شود و رؤ�ت  ؛ هالل قابل رؤ�ت �شكيل ن�طبق �شخصات فوق :وضعيت رؤ�ت هالل

  .ا��ن پذير ن�ست

    �ّرم ۳۰ شام�هدر  لرؤ�ت هالجاي�ه 

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

  .است

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٨محرم  ٣٠ سه شنبهوضعیت ھالل ماه در غروب   
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  آفر�قا،( هاو قاره  بالد اسال��يه در  دهد، �شان � سه ش�بهشام�ه  وضعيت رؤ�ت هالل را درنقشه ز�ر 

  .قابل رؤ�ت استى با چشم �د هالل ماه به آسا� )و جنو� شما�ى اس�ا�ا، آ�ر��ا آسيا، اروپا،

  

    هشت بهشتدر  سه ش�به هوضعيت هالل در شام�

  هشت

  بهشت

  )Topocentric بر سطح(رصدىناظر 

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  ى جداي
  زاويه اي

)بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  هشنبیک

 مركز 
 محاق

  شنبهدو

 يان پا
  محاق

  سه شنبه

   '36°9   '09°17   '45°19  '01:24  19:08  17:44  17:43  12:04  06:23 مةمكه مكر
   '36°10   '25°16   '46°19  '01:23  19:05 17:42 17:41  12:05  06:27  مدينه منوره
   '48°12   '43°14   '38°19  '01:22  18:35 17:13 17:12  11:46  06:18 نجف اشرف

   '00°13   '38°14   '38°19  '01:22  18:35 17:13 17:12  11:47  06:20  معالى كربال
   '12°13   '23°14   '38°19  '01:21  18:32 17:11 17:10  11:46  06:20شريفین كاظمین 

   '28°13   '17°14   '38°19  '01:22  18:33 17:11 17:10  11:48  06:23  سامراء غريب
   '38°13   '28°13   '10°19  '01:20  17:55 16:35 16:34  11:15  05:53مشھد مقدس

   '59°12   '04°15   '54°19  '01:23  18:12  16:49  16:48  11:23  05:54  مقدسبیت ال

  ايرانى شهرها در بر� سه ش�بهوضعيت هالل در شام�ه 

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(رصدىناظر 

  غروب 
   شمس

  غروب
  ماه

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  ى جداي
  زاويه اي

)بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

ف اختال
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  یکشنبه

 مركز 
 محاق

  دوشنبه

 يان پا
  محاق

  سه شنبه

   '40°13   '42°13   '25°19  '01:20  18:29 17:09 17:08  11:48  06:25 تھران

   '24°13   '57°13   '26°19  '01:20  18:33 17:13 17:12 11:50  06:25  قم
   '51°12   '34°14   '24°19  '01:22  18:34 17:12  17:11  11:47  06:20  اصفھان

   '33°12   '42°14   '19°19  '01:21  18:23 17:02 17:01 11:36  06:07  يزد
   '56°11   '11°15   '22°19  '01:22  18:35 17:13 17:12  11:43  06:12  شیراز

   '27°14   '16°13   '34°19  '01:21  18:46 17:25 17:24  12:08  06:49  تبريز
   '41°13   '55°13   '33°19  '01:21  18:48 17:27 17:26  12:06  06:42  سنندج
   '41°11   '01°15   '07°19  '01:21  18:01 16:40 16:39 11:10  05:58  زاھدان
   '31°12   '55°14   '30°19  '01:22  18:48 17:26 17:25  11:59  06:30  اھواز

   '25°13   '13°14   '33°19  '01:22  18:50 17:28 17:27 12:05  06:40  كرمانشاه

 بانآ ١٢  و عقرب ١٢ ش�بهچهارشب و روز  ١٤٣٨ صفراول ماه  ):با اراده ال�(راين بناب

  .باشد � ٢٠١٦ نوام� ٢ و ١٣٩٥

 
ق.ھـ  ١٤٣٨رؤيت ھالل اول ماه صفر   

ش.ھـ  ١٣٩٥\٨\١١ سه شنبهغروب   
مسیحي ٢٠١٦\١١\١  

برنامه المواقیت  –معیار دكتر عودة 
 الدقیقة
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  ش�بهچهاردر شب  ١٤٣٨ماه صفر  هالل رؤ�ت وضعيت
اول شب هالل را در  رصد باشد؛ �ا وضعيت هالل و تالوت د�هاى �ر�وطه �ستحب � از آ�ا كه رؤ�ت

   �كـه �كرمـه غـروبى منطقه ابه وقت  ١٧:٤٤ خورشيد ساعت ش�بهچهارشب : كنيم � ر�بر صفر ماه

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

كند در هن�م غروب خورشيد، در صورت صاف بودن هوا هالل ماه در افـق  دقيقه �كث � ٢٤ساعت و  ١

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

   ١٤٣٨ صفر شب اّول ماه رصد هالل وضعيت

  
  م�ان'05°10 : برج �� :�وقعيت شمس

  "38'29°74 :سمت عقرب  '33°10: �برج فل

    "19'41°14- :ميل

  عقرب'33°29 : برج �� :�شخصات هالل

  شو�: �م�ل فل قوس '01°0 :�برج فل

  "06'42°15- :ميل )شما�( '24°04+ :عرض

   '43°159+ :طول كمان  "09'53°64 :سمت هالل  '09°17: ارتفاع هالل

ضخيم��ن قسمت ى زاو�ه ا جدا�(ضخامت هالل  درصد 3 ):روشنا�(فاز  '45°19:زاو�ه اي جدا�

   ثانيه قو� '55): هالل

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

اين  صورت فل� عقرب است �بر �وضع ؛ ا�يل م�ل :)اق�ان يا اق�اب قمر با منازل( رصد قمر در منازل ��

مر از شمال اين م�ل عبور و ق  .و شاخص آن ستاره بتا عقرب است ، عقرب ��ا و بتا و دستاره به نام  ٣م�ل شا�ل 

 ): Parallax( اختالف منظر اف�) Topocentricى ز�ن �ر��(سطح زم� :�وقعيت ناظر. � كند

 به رنگ) دايرة ال�وج(�س� حر�ت خورشيد  و رنگ س�با  مدار حر�ت قمردر تصو�ر "57'00°53+

 عيت هالل، ستار�ن و نقاط فل��وق .است ارغوا� به رنگى سماوى استواخط . �شان داده شده اند زرد

اندازه . در اين حالت دست بايد كشيده باشد. توان يافت دست �را با توجه به تصاو�ر راهنما بوسيله 

 و عرض �سبت به دايرة ال�وج �ى سماوى ميل �سبت به خط استواى سمت از جنوب و اندازه گ�ى گ�

  .باشد

  استواي
  سماوي 

  مدار
  دايرة  ماه

 لبروجا

  غروب آفتابمحل 

 

  ھالل ماه

 

 شولة
صورت 
 عقرب

قلب 
 العقرب

 اكلیل

صورت 
 قوس

 زھره

 غرب

صورت  15°
بانا ز میزان

  شمالی

بانا    ز
      ى جنوب

 زحل
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  ١٤٣٨آغاز ماه ر��ع األّول 
  صفر و پيدا�ش هالل ر�يع األول هالل پايا�

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

ماه  يا�پاتر�يع و بدر و هالل ى استخراج و تهيه شده، و صحت آن با رصد شبها

 ٢=  ١٣٩٥ بانآ ١٢=  عقرب ١٢ ش�بهچهارروز  صفرماه ى ابتدا تاييد شده است،

 ٢٧= ى ميالد ٢٠١٦ نوام� ٢٨=  ١٣٩٥آذر  ٨ ش�بهدوروز ف�ا  ،تبوده اس ٢٠١٦ نوام�

ب� الطلوع� اين روز آخر�ن فرصت براى رؤ�ت ماه در  ، كهباشد � ١٤٣٨ صفر

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

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

شود، و حداقل دو روز در �اق بوده و  آ�ز �) وقت �كه �كرمه ١٧:٣٧ساعت (

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

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

 ٢٩ ش�بهچهاراين رو ماه تا اين ساعت شام�ه  زاباشد؛  �) �كه �كرمهى منطقه ا ١٧:٣٧

  . در �ت ا�شعاع بوده و �دوده �اق ادامه دارد ١٤٣٨ صفرماه 

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

 ١٧:٣٧در ساعت  ١٣٩٥آذر  ٩= ى ميالد ٢٠١٦ نوام� ٢٩=  ١٤٣٨ صفر ٢٨ سه ش�بهآفتاب 

��ن (سطح زم� : رصدىبنابر �وقعيت ناظر ): GMT+3(�كه �كرمه ى نطقه ام

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

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

ماه كه  خ� بر اساس ميانگ� �عت تقر��ه اينكه اين اچ�وم جديد متفاوت باشد 

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

  منطقه اى  ١٧:٣٧ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٨:٣٤ :غروب ماه

  دقيقه ٥٧ :ماه بعد غروب آفتاب مدت �كث

  '15°14 ): يك درجه بعد معدل= دقيقه �كث ماه  ٤هر ( بُعد معدل 

   '15°11 ): فاصله شمس و قمر در آسمان= ى يا بعد زاو�ه ا جدا�(بُعد سوا 

  ثانيه قو�  20 ):هاللى ضخيم��ن جاى زاو�ه ا جدا�(ضخامت هالل 

  '52°167+ :طول كمان

  كيلوم�  ٤٠٢٧٧٨: فاصله ماه از زم�'11°11 : ارتفاع ماه از سطح افق

  '09°2: سمت ماه با خورشيد اختالف

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

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

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

  .فق ظاهر بوده و با چشم غ� �سلح قابل رؤ�ت � باشدباالی ا

  صفر   ۲۹ شام�هدر  رؤ�ت هاللجاي�ه 

در و  ارغوا� رنگط آ� باالي خدهد كه در هن�م غروب آفتاب، ماه  نقشه ز�ر �شان �

  . �دوده قابل رؤ�ت است

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٨صفر  ٢٩شنبه چھارھالل ماه در غروب    وضعیت
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و قـاره هـا  بـالد اسـال�بـر� در  دهد، �شان � ش�بهچهارشام�ه  وضعيت رؤ�ت هالل را درنقشه ز�ر 

   .هالل ماه قابل رؤ�ت است )اروپا جنوب و ، آفر�قاي شمال و جنو�آ�ر��ا آسيا،جنوب و جنوب غرب (

  

    هشت بهشتدر  ش�بهچهار وضعيت هالل در شام�ه

  هشت

  بهشت

  )Topocentric بر سطح(رصدىناظر 

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  ى جداي
  ويه ايزا
  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  شنبهدو

 مركز 
 محاق

  سه شنبه

 يان پا
  محاق

  شنبهچھار

   '09°2   '11°11   '15°11  '0:57  18:34  17:37 17:36  17:37  17:37 مكه مكرمة
   '51°2   '51°10   '15°11  '0:57  18:30  17:33 17:32  17:33  17:33  مدينه منوره

   '28°4   '14°10   '04°11  '0:59  17:57  16:58 16:57  16:58  16:58 نجف اشرف
   '36°4   '09°10   '04°11  '0:59 17:57  16:58 16:57  16:58  16:58  كربالى معال

   '46°4   '05°10   '03°11  '0:59  17:54  16:55  16:54  16:55  16:55شريفین كاظمین

   '57°4   '59°09   '04°11  '1:00  17:55  16:55  16:54  16:55  16:55  سامراء غريب
   '02°5   '26°09   '34°10  '0:58  17:15 16:17  16:16 16:17 16:17مشھد مقدس
   '37°4   '27°10   '21°11  '1:00  17:35  16:35  16:34  16:35  16:35  بیت المقدس

  ايرانى شهرها در بر� ش�بهچهار وضعيت هالل در شام�ه

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(رصدىر ناظ

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  ى جداي
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  دوشنبه

 مركز 
 محاق

  سه شنبه

 يان پا
  محاق

  شنبهچھار

   '06°5   '42°09   '50°10  '0:59  17:50  16:51  16:50  16:51  16:51 تھران
   '53°4   '48°09   '51°10  '0:59  17:55 16:56 16:55  16:56  16:56  قم

   '28°4   '04°10   '50°10  '0:59  17:56 16:57 16:56 16:57  16:58  اصفھان
   '14°4   '01°10   '45°10  '0:58  17:46 16:48 16:47  16:48 16:48  يزد

   '47°3   '20°10   '49°10  '0:58  17:58 17:00 16:59  17:00  17:01  شیراز
   '43°5   '36°09   '58°10  '1:01  18:06  17:05  17:04  17:06  17:06  تبريز

   '07°5   '46°09   '58°10  '0:59  18:09 17:10 17:09  17:10  17:10  سنندج
   '35°3   '09°10   '34°10  '0:57  17:24 16:27 16:26  16:27  16:28  زاھدان

   '14°4   '15°10   '56°10  '0:59  18:11  17:12  17:11 17:12  17:13  اھواز
   '54°4   '54°09   '58°10  '0:59  18:11  17:12  17:11  17:12  17:12  كرمانشاه

 آذر ١١ و قوس ١١ ش�بهپنجشب و روز  ١٤٣٨ ر�يع األّولاول ماه : با اراده ال� بنابراين

  .باشد � ٢٠١٦ دسام� ۱ و ١٣٩٥

  ق.ھـ  ١٤٣٨ ربیع االولرؤيت ھالل اول ماه 
  ش.ھـ  ١٣٩٥\٩\١٠ شنبهچھارغروب 

 مسیحي ٢٠١٦\١١\٣٠
  برنامه المواقیت الدقیقة –معیار دكتر عودة 
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  ش�بهپنجر شب د ١٤٣٨ماه ر�يع األّول  هالل رؤ�ت وضعيت
اول شب هالل را در  رصد باشد؛ �ا وضعيت از آ�ا كه رؤ�ت هالل و تالوت د�هاى �ر�وطه �ستحب �

�كـه �كرمـه ى منطقـه ابه وقـت  ١٧:٣٧ خورشيد ساعت ش�بهپنجشب : كنيم � ر�بر األّول ر�يع ماه

اه بعد از غروب خورشـيد باشد و م �ى وقت منطقه ا ١٨:٣٤و غروب هالل ماه در ساعت  كند � غروب 

كند در هن�م غروب خورشيد، در صورت صاف بودن هوا هـالل مـاه در افـق  دقيقه �كث � ٥٧به مدت 

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

   ١٤٣٨رصد شب اّول ماه ماه ر�يع األّول  وضعيت

 
  عقرب'11°9 : برج ��  :�وقعيت شمس

   "12'50°66 :سمت -  قوس '39°9: برج فل�

    "07'46°21- :ميل

  عقرب 20°23 ':برج ��  :�شخصات هالل

  ب�ه: م�ل فل� - قوس '50°20: برج فل�

     00'09°5: ميل مدار )شما�( "00'24°04+: عرض

  "21'41°64:سمت هالل "54'10°11 :ارتفاع هالل  "30'40°18- : ميل

 '15°11  ):زاو�ه اي جدا�(بُعد سوا  '52°167+ :طول كمان  كيلوم� ٤٠٢٧٧٨: فاصله تا زم�

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

بر �وضع  باشد ستاره � ٢ل شا�ل اين م� ؛شو� م�ل :)اق�ان يا اق�اب قمر با منازل( رصد قمر در منازل ��

  به نامهاي شو� و �سعه، شاخص م�ل ستاره شو� است ن�ش صورت عقرب

  ) Topocentricى ��ن �ر�ز(سطح زم�: �وقعيت ناظر

و �س� حر�ت خورشيد  رنگ س�با  مدار حر�ت قمردر تصو�ر "Parallax :( +00°54'16( اختالف منظر اف�

  . ند�شان داده شده ا زرد به رنگ) دايرة ال�وج(

را با توجه به تصاو�ر راهنما بوسيله  �وقعيت هالل، ستار�ن و نقاط فل� .است ارغوا� به رنگى سماوى استواخط 

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

  .باشد � و عرض �سبت به دايرة ال�وجى سماوى خط استوا

  مدار
 ماه 

 ھالل ماه
 

دايرة 
 البروج

  غروب آفتابمحل 

 

 غرب

  استواي
  سماوي 

 نعام

  صورت 
 قوس

  بلده

  لزح

15°  

 غربجنوب 

 شوله

  عطارد

  زھره
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  ١٤٣٨آغاز ماه ر��ع اآل�� 
  ر�يع األول و پيدا�ش هالل ر�يع اآلخر هالل پايا�

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

 ماه تاييد شده است، يا�پاتر�يع و بدر و هالل ى تهيه شده، و صحت آن با رصد شبها

، بوده است ٢٠١٦ دسام� ١= ١٣٩٥ آذر ١١=  قوس ١١ ش�بهپنجوز ر ر�يع األّولماه ى ابتدا

ب�  ، كهباشد � ١٤٣٨ر�يع االول ٢٨=  ٢٠١٦ دسام� ٢٨=  ١٣٩٥دی  ٨ ش�بهچهارروز ف�ا 

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

 و �دگ ا�شعاع نور خورشيد قرار �هالل آخر�ن؛ �ت ) ٦:٥٧ساعت ( ٢٨آفتاب صبح 

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

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

 ١٧:٤٩ساعت  �عهغروب آفتاب (شدن هالل در شب اول  �ظه �ر� خروج از �اق

 ر�يع األول ٣٠ �عهز اين رو ماه تا اين ساعت شام�ه ااشد؛ ب �) �كه �كرمهى منطقه ا

   .در �ت ا�شعاع بوده و �دوده �اق ادامه دارد ١٤٣٨

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

 ١٢:٢٣در ساعت  ١٣٩٥دی  ٩= ى ميالد ٢٠١٦ دسام� ٢٩=  ١٤٣٨ر�يع االول  ٢٩ ش�بهپنج

ى ��ن �ر�ز(سطح زم� : رصدىبنابر �وقعيت ناظر ): GMT+3(ى منطقه ا

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

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

ى ماه كه ا�ر ر اساس ميانگ� �عت تقر��ه اينكه اين اخ� بچجديد متفاوت باشد 

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

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

ه و روز ام ماه بود آنروز روز �ى فرداى ماه قمر ٢٩صورت عدم رؤ�ت هالل در شام روز 

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

  منطقه اى  ١٧:٤٨ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٨:٠٧ :غروب ماه

   دقيقه ۱۹ :ماه بعد غروب آفتاب مدت �كث

   '45°4): يك درجه بعد معدل= دقيقه �كث ماه  ٤هر ( بُعد معدل

    '36°2ت ماه وخورشيد سم اختالف

   '51°2  :)يا بعد زاو�ه اي، فاصله شمس و قمر در آسمان جدا�(بُعد سوا 

   ثانيه قو� 3): هاللى ضخيم��ن جاى زاو�ه ا جدا�(ضخامت هالل 

  '16°175+: طول كمان

  كيلوم�  ٣٩٨٢٦١: فاصله ماه از زم�  '12°3 :ارتفاع ماه از سطح افق

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

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

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

  . رؤ�ت ن�ست

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

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

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٨ربیع األول  ٣٠ جمعهوضعیت ھالل ماه در غروب   
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 و آسـيا ( و قـاره هـا بالد اسال� �يهدر  دهد، �شان � �عهشام�ه  وضعيت رؤ�ت هالل را درنقشه ز�ر 

  . قابل رؤ�ت استى با چشم �د هالل به آسا� )، آفر�قااروپا  و آ�ر��ا

  

    هشت بهشتدر  �عه وضعيت هالل در شام�ه

  شته

  بهشت

  )Topocentric بر سطح(رصدىناظر 

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  ى جداي
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  شنبهچھار

 مركز 
 محاق

  شنبهپنج

 يان پا
  محاق
  جمعه

   '46°1   '38°13   '15°14  '1:09  18:58  17:49  17:48  12:23 6:57  مكه مكرمة

   '39°2   '26°13   '14°14  '1:11  18:55 17:44 17:43  12:24  7:04  مدينه منوره
   '42°4   '45°12   '00°14  '1:14  18:22  17:08 17:07  12:05  7:02 نجف اشرف

   '52°4   '38°12   '00°14  '1:14  18:22 17:08 17:07  12:06  7:05  معالى كربال
   '04°5   '32°12   '59°13  '1:14  18:19 17:05 17:04  12:05  7:06  فینشري كاظمین

   '19°5   '35°12   '59°13  '1:15  18:19 17:04 17:03  12:07  7:10  سامراء غريب
   '33°5   '51°11   '28°13  '1:13  17:39 16:26 16:25  11:34  6:42  مشھد مقدس
   '48°4   '00°13   '18°14  '1:15  18:00  16:45  16:44  11:41  6:38  بیت المقدس

  ايرانى شهرها در بر� �عهوضعيت هالل در شام�ه 

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(رصدىناظر 

  غروب 
   شمس

  غروب
  ماه

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  ى جداي
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  شنبهچھار

 مركز 
 محاق

  نجشنبهپ

 يان پا
  محاق
  جمعه

   '34°5   '12°12   '44°13  '01:15  18:15 17:00 16:59  12:06 07:13  تھران
   '18°5   '20°12   '46°13  '01:14  18:19 17:05 17:04 12:09  07:13  قم

   '45°4   '31°12   '46°13  '01:13  18:20 17:07 17:06 12:06  07:05  اصفھان

   '29°4   '29°12   '41°13  '01:14  18:10 16:58 16:57  11:55 06:52 يزد
   '54°3   '42°12   '46°13  '01:11 18:22 17:11 17:10  12:02  06:54  شیراز
   '18°6   '59°11   '52°13  '01:17  18:31 17:14 17:13  12:27  07:40  تبريز

   '33°5   '18°12   '53°13  '01:15  18:34 17:19 17:18  12:24  07:30  سنندج

   '43°3   '29°12   '30°13  '01:10  17:48 16:38 16:37  11:29  06:20  زاھدان
   '26°4   '45°12   '52°13  '01:13  18:35  17:22  17:21 12:18  07:13  اھواز

   '17°5   '28°12   '53°13  '01:15  18:36  17:21  17:20  12:24 07:20  كرمانشاه

 دی ١١ و جدی ١١ ش�بهشب و روز  ١٤٣٨ ر�يع اآلخراول ماه  ):با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٢٠١٦ دسام� ٣١ و ١٣٩٥

  ق.ھـ  ١٤٣٨اآلخر رؤيت ھالل اول ماه ربیع 
  ش.ھـ  ١٣٩٥\١٠\١٠ جمعهغروب 

  مسیحي ٢٠١٦\١٢\٣٠
  برنامه المواقیت الدقیقة –عودة  معیار دكتر
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  در شب ش�به ١٤٣٨ماه ر�يع اآلخر  هالل رؤ�ت وضعيت
اول شب هالل را در  رصد باشد؛ �ا وضعيت از آ�ا كه رؤ�ت هالل و تالوت د�هاى �ر�وطه �ستحب �

�كرمـه غـروب �كه ى منطقه ابه وقت  ١٧:٤٩ خورشيد ساعت ش�بهشب  :كنيم � ر�بر ر�يع اآلخر ماه

باشد و ماه بعد از غروب خورشيد به مدت  �ى وقت منطقه ا ١٨:٥٨و غروب هالل ماه در ساعت  كند �

در هن�م غروب خورشيد، در صورت صاف بودن هوا هالل ماه واضح و . كند دقيقه �كث � ٩ وساعت  ١

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

   ١٤٣٨رصد هالل شب اّول ماه ر�يع اآلخر  وضعيت

 
  جدی  '12°10: برج فل� :�وقعيت شمس

  قوس '44°9  :برج �� 

    "22'06°23- :ميل  ''53'25°65 :سمت

  جدی   '27°24: برج فل� :�شخصات هالل
  بلعسعد : م�ل فل� قوس '59°23 :برج �� 

    )شما�( "16'01°03+: عرض

 ''55'39°63 :سمت هالل   23'38°13": ارتفاع هالل "47'24°18- : ميل   00'09°5: ميل مدار

   '46°1 :اختالف سمت ماه وخورشيد  كيلوم� ٣٩٤١٩٢: فاصله تا زم�  درصد  2 ):روشنا�(فاز 
 ثانيه قو� 29: )هاللى ضخيم��ن جاى زاو�ه ا جدا�( ضخامت هالل "08'23°165+ :طول كمان
  . باال استى دو � كمان آن به سو يع� يا �ستوي؛" سماوي"): زاو�ه توجيه هالل با افق(ش� هالل 

 بعد از م�ل نعام استفضاي خا�  م�ل اين ؛ب�هم�ل  ):اق�ان يا اق�اب قمر با منازل( رصد قمر در منازل ��

  .درجه، و قمر در قسمت شما� م�ل عبور � كند ۱۰ض شما� � باشد با عر) � قوس(ابتدای آن ستاره ب�ه 

در  "Parallax :( +00°55'25( اختالف منظر اف�) Topocentricى ��ن �ر�ز(سطح زم�:�وقعيت ناظر 

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

را با توجه به تصاو�ر راهنما  �وقعيت هالل، ستار�ن و نقاط فل� .است ارغوا� ه رنگبى سماوى استوا

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

  .باشد و عرض �سبت به دايرة ال�وج �ى سماوى ميل �سبت به خط استواى گ�

  ى استوا
  سماوي

  غروب آفتابمحل 

 

دايرة 
  ھالل البروج

 ماه 
 

15° 

 غرب

 دلوصورت 

صورت 
  جدي

 سعد ناشرة

 ذنب الجدي

 سعد 
نسر   ذابح

  طائر 

 سعد 
  بلع

صورت 
  قوس

  بلده

  مدار
 ماه 
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  ١٤٣٨ألو�ی آغاز ماه �مادی ا
  ر�يع اآلخر و پيدا�ش هالل �ادى األو� هالل پايا�

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

ماه  يا�پاتر�يع و بدر و هالل ى استخراج و تهيه شده، و صحت آن با رصد شبها

 ٣١=  ١٣٩٥ دی ١١=  جدی ١١ ش�بهروز  ر�يع اآلخرماه ى ابتدا تاييد شده است،

ر�يع ٢٧=  ٢٠١٧ ژانو�ه ٢٦=  ١٣٩٥ بهمن ٧ ش�بهپنجروز ف�ا ، بوده است ٢٠١٦ دسام�

ب� الطلوع� اين روز آخر�ن فرصت براى رؤ�ت ماه در ماه  ، كهباشد � ١٤٣٨اآلخر

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

ساعت ( ٢٨و �وع شب  ٢٧ماه؛ با غروب آفتاب روز   �اقرحله � .گ�د قرار �

 شود، و حداقل دو روز در �اق بوده و فاقد نور � آ�ز �) وقت �كه �كرمه ١٨:٠٧

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

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

 ٢٩ ش�بهز اين رو ماه تا اين ساعت شام�ه اباشد؛  �) �كه �كرمهى منطقه ا ١٨:٠٨

   .در �ت ا�شعاع بوده و �دوده �اق ادامه دارد ١٤٣٨ ر�يع اآلخر

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

بهمن  ٨= ى ميالد ٢٠١٧ و�هژان ٢٧=  ١٤٣٨ ر�يع اآلخرماه  ٢٨ �عه غروب آفتاب

بنابر �وقعيت ناظر ): GMT+3( �كه �كرمهى منطقه ا ١٨:٠٧در ساعت  ١٣٩٥

م اين �ر�ز �اق بر �هن(باشد،  �) Topocentricى ��ن �ر�ز(سطح زم� : رصدى

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

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

 شود نه رصد ح� است تهيه � و �مي� حسا�ى ماه كه ا�ر ميانگ� �عت تقر��

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

  منطقه اى  ١٨:٠٨ :غروب آفتاب منطقه اى  ١٨:٣٩ :غروب ماه

  دقيقه  ٣١ ماه بعد غروب آفتاب مدت �كث

   '45°7 )يك درجه بعد معدل= دقيقه �كث ماه  ٤هر ( بُعد معدل

   '38°0: سمت ماه با خورشيد اختالف

  '31°7 )يا بعد زاو�ه اي جدا�(بُعد سوا 

   قو� ثانيه 16): هاللى ضخيم��ن جاى زاو�ه ا جدا�(ضخامت هالل 

   '17°173+ :طول كمان

  '30°6  :ارتفاع ماه از سطح افق 

   كيلوم� ٣٨٦٦٢٩: فاصله ماه از زم�

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

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

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

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

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

  .شودعمل �  خازنان و�

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

رنگ بوده و قابل  قر�زخط ى باال�م غروب آفتاب، ماه دهد كه در هن نقشه ز�ر �شان �

  .رؤ�ت است

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٨ربیع اآلخر  ٢٩شنبه  غروب   وضعیت ھالل ماه در 
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جنوب (ى و قاره ها بالد اسال�بر�  در دهد،  �شان � شام�ه ش�به وضعيت رؤ�ت هالل را درنقشه ز�ر 

   .تهالل قابل رؤ�ت اس )جنو� و ی شما�آ�ر��ا آسيا، آفر�قا،و جنوب غرب 

  
 

    هشت بهشتدر  هش�ب وضعيت هالل در شام�ه

  هشت

  بهشت

 )Topocentric بر سطح(رصدىناظر 

  غروب 
  شمس

  غروب
 هام

مكث ماه 
  بعد 

غروب 
 شمس

  ى جداي
  زاويه اي

 )بعد سوا(

ارتفاع ماه 
  در غروب 
 خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

 خورشید

شروع 
  محاق

 شنبهپنج

  مركز 
 محاق
 جمعه

  يان پا
 محاق
 شنبه

  '38°0  '53°6  '31°7 '0:31 18:39 18:08 18:07  18:07 18:07 مكه مكرمة

   '13°0   '56°6   '29°7  '0:32  18:36 18:04 18:03 18:04 18:03 مدينه منوره
   '44°0   '34°6  '16°7  '0:33  18:06 17:33 17:32 17:32 17:31 نجف اشرف

   '49°0   '34°6  '16°7 '0:33  18:06 17:33 17:32 17:32 17:31 معالى كربال
   '55°0   '37°6  '15°7  '0:34  18:04 17:30 17:29 17:29 17:28اظمین شريفینك

   '02°1   '28°6  '16°7 '0:33  18:04 17:31 17:30 17:30 17:29 سامراء غريب
   '03°2   '56°5  '43°6  '0:31  17:25 16:54  16:53 16:53 16:51 مشھد مقدس
  '49°0   '49°6  '34°7  '0:34  17:44 17:10 17:09 17:09 17:08 بیت المقدس

  ايرانى شهرها در بر� ش�بهوضعيت هالل در شام�ه 

 نام شھر

 )Topocentric بر سطح(رصدىناظر 

  غروب 
  شمس

  غروب
 ماه

مكث ماه 
  بعد 

غروب 
 شمس

  ى جداي
  زاويه اي

 )سوا بعد(

ارتفاع ماه 
  در غروب 
 خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

 خورشید

شروع 
  محاق

 پنجشنبه

  مركز 
 اقمح

 جمعه

  يان پا
 محاق
 شنبه

   '06°1   '11°6  '00°7 '0:32  18:00 17:28 17:27 17:27 17:25  تھران
   '59°0   '17°6  '01°7  '0:32 18:04 17:32  17:31 17:31 17:30 قم

   '44°0   '26°6  '01°7 '0:32  18:04 17:32 17:31 17:32 17:31 اصفھان

   '35°0   '13°6  '56°6  '0:31 17:54 17:23 17:22 17:22 17:21 يزد
   '20°0   '25°6  '01°7  '0:31  18:05 17:34 17:33 17:33 17:32 شیراز
   '29°1   '21°6  '08°7  '0:35 18:18 17:43 17:42 17:42 17:41 تبريز

   '07°1   '24°6  '09°7  '0:33  18:19 17:46 17:45 17:45 17:44 سنندج

   '13°0   '08°6  '44°6  '0:30 17:31 17:01 17:00 17:00 16:59  زاھدان
   '35°0   '25°6  '08°7  '0:32  18:19 17:47 17:46 17:46 17:45 اھواز

   '00°1   '22°6  '09°7 '0:33 18:21 17:48 17:47 17:47 17:46 كرمانشاه

 ١٠ و د�و ١٠ ش�بهي�شب و روز  ٨١٤٣ �ادی األو�اول ماه  ):با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٧٢٠١ انو�هژ ٢٩ و ٥١٣٩ بهمن

  ق.ھـ  ١٤٣٨رؤيت ھالل اول ماه جمادى األولى 
  ش.ھـ  ١٣٩٥\١١\٠٩غروب شنبه 

  مسیحي ٢٠١٧\٠١\٢٨
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  ش�بهي�در شب  ١٤٣٨ماه �ادی األو�  هالل رؤ�ت وضعيت
اول شب هالل را در  رصد باشد؛ �ا وضعيت از آ�ا كه رؤ�ت هالل و تالوت د�هاى �ر�وطه �ستحب �

�كـه �كرمـه ى منطقه ابه وقت  ١٨:٠٨ خورشيد ساعت ش�بهي�شب : كنيم � ر�بر �ادى األو� ماه

باشد و ماه بعد از غروب خورشـيد  �ى وقت منطقه ا ١٨:٣٩و غروب هالل ماه در ساعت  ندك غروب �

در هن�م غروب خورشيد، در صورت صاف بودن هوا هـالل مـاه در افـق . كند دقيقه �كث � ٣١به مدت 

  .�كه �كرمه و منطقه ظاهر است

 ١٤٣٨رصد هالل شب اّول ماه �ادی األو�  وضعيت

 
   جدی 9°12 ':برج ��  :�وقعيت شمس 

    ''19'54°70 :سمت د�و '39°9 :برج فل�

    "00'02°18- :ميل

 جدى  '52°15:برج �� :�شخصات هالل

   حوت  '20°16 :برج فل�

   )شما�(''52'25°1+: عرض  سعد االخبيه: م�ل فل�

   "30'52°6: لارتفاع هال  "47'50°14- : ميل   00'09°5: ميل مدار

    "22'17°173+: طول كمانكيلوم�   ٣٨٦٦٢٩: فاصله تا زم� ''19'32°71 :سمت هالل

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

چپ  دستستاره بر  ٢دارای  لاين م� ؛سعد بلعم�ل  :)اق�ان يا اق�اب قمر با منازل( رصد قمر در منازل ��

  .قمر از جنوب آن عبور � كند. به نامهای ميو و ا�سيلون د�وصورت د�و يا آبر�ز است 

در تصو�ر "Parallax:( +00°56'37( اختالف منظر اف�) Topocentricى ��ن �ر�ز(سطح زم�:�وقعيت ناظر

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

   .است ارغوا� به رنگى سماوى استوا

در اين حالت دست . توان يافت دست �را با توجه به تصاو�ر راهنما بوسيله  �وقعيت هالل، ستار�ن و نقاط فل�

�سبت به  و عرضى سماوى ميل �سبت به خط استواى سمت از جنوب و اندازه گ�ى اندازه گ�. بايد كشيده باشد

  .باشد دايرة ال�وج �

  استواي
  سماوي 

 
  مدار 
 ماه

دايرة 
 البروج

15° 

  صورت
  س اعظمفر 

  صورت 
  دلو

  غرب

 
  غروب آفتابمحل 

 

  ھالل
 ماه 

 
  صورت
  جدی

د سع
 األخبیة

 ذنب الجدي

 سعد  سعد ناشرة
  بلع

 سعد 
  السعود
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  ١٤٣٨ مادی األ��یآغاز ماه �ُ
  �ادى األو� و پيدا�ش هالل �ادى األخرى هالل پايا�

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

 ده است،ماه تاييد ش يا�پاتر�يع و بدر و هالل ى تهيه شده، و صحت آن با رصد شبها

بوده  ٢٠١٧ ژانو�ه ٢٩= ١٣٩٥ بهمن ١٠=  د�و ١٠ ش�بهي�روز  �ادى األو�ماه ى ابتدا

، باشد � ١٤٣٨ �ادى االو� ٢٨=  ٢٠١٧ فور�ه ٢٥=  ١٣٩٥اسفند   ٧ ش�بهروز ف�ا ، است

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

 هالل آخر�ن؛ �ت ا�شعاع نور خورشيد قرار �) ٦:٤٥ساعت ( ٢٨اب صبح با طلوع آفت

باشد  �  روز در �اق بوده و فاقد نور  ود سهشود، و حد ماه؛ آ�ز � �اق�رحله  و �دگ

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

 ١٨:٢٤ساعت  ش�بهدوغروب آفتاب (شدن هالل در شب اول  �ظه �ر� خروج از �اق

�ادى  ٣٠ ش�بهدوز اين رو ماه تا اين ساعت شام�ه اباشد؛  �) �كه �كرمهى منطقه ا

  . در �ت ا�شعاع بوده و �دوده �اق ادامه دارد ١٤٣٨االو� 

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

 ١٢:٣٤در ساعت  ٢٠١٧ فور�ه ٢٦=  ١٣٩٥اسفند  ٨=  �١٤٣٨ادى االو�  ٢٩ هش�بي�

ى ��ن �ر�ز(سطح زم� : رصدىبنابر �وقعيت ناظر  ):GMT+3( �كه �كرمهى منطقه ا وقت

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

الحات �شابه در �وم جديد اوقات با مقادير �ر�وط به اصط بوده و ��ن است بر� ��

 و �مي� حسا�ى ماه كه ا�ر ه اينكه اين اخ� بر اساس ميانگ� �عت تقر��چمتفاوت باشد 

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

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

ام ماه بوده و روز  آنروز روز �ى فرداى ماه قمر ٢٩الل در شام روز صورت عدم رؤ�ت ه

  .باشد اول ماه جديد � ،بعد آن
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  �ادى األو� به افق �كه �كرمه �٢٩شخصات ماه و خورشيد در غروب 

 منطقه اى  ١٨:٢٤ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٨:٢٠ :غروب ماه

  ---ماه بعد غروب آفتاب  مدت �كث

 --- ) يك درجه بعد معدل= قيقه �كث ماه د ٤هر ( بُعد معدل

  '28°0 سمت ماه با خورشيد اختالف  

   '16°359 :)فاصله شمس و قمر در آسمان= ى يا بعد زاو�ه ا جدا�(بُعد سوا 

   ثانيه قو� 0 ):هاللى ضخيم��ن جاى زاو�ه ا جدا�(ضخامت هالل 

    '09°179+ :طول كمان

  كيلوم�  ٣٧٨٢٥٠: فاصله ماه از زم�     '37°1- :ارتفاع ماه از سطح افق

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

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

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

  . ا��ن پذير ن�سترؤ�ت با چشم در منطقه �شكيل ن� شود و رؤ�ت 

  �ادى األو� ۳۰ شام�هدر  رؤ�ت هاللجاي�ه 

رنگ بوده و در  ارغوا�خط ى دهد كه در هن�م غروب آفتاب، ماه باال نقشه ز�ر �شان �

  .�دوده قابل رؤ�ت است

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٨جمادى األولى  ٣٠دوشنبه  وضعیت ھالل ماه در غروب  
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 و اآسـي (و قـاره هـا  بـالد اسـال�در  دهـد، �شان � ش�بهدوشام�ه  وضعيت رؤ�ت هالل را درنقشه ز�ر 

   .هالل قابل رؤ�ت است )جنو�، آفر�قا، اروپا و شما�ى آ�ر��ا

  
  

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

  هشت

  بهشت

  )Topocentric بر سطح(رصدىناظر 

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  ى جداي
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
   سمت
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق
  شنبه

 مركز 
 محاق

  هشنبیک

 يان پا
  محاق

  شنبهدو

   '36°1   '14°11   '00°12  '0:54  19:18  18:24  18:23  12:34 06:45 مكه مكرمة
   '17°2   '07°11   '00°12  '0:55  19:18 18:23 18:22  12:34  06:48  مدينه منوره

   '55°3   '27°10   '48°11  '0:56  18:55  17:59  17:58  12:16 06:35 نجف اشرف
   '03°4   '21°10   '48°11  '0:56  18:56 18:00 17:59  12:17  06:36  معالى كربال

   '13°4   '20°10   '48°11  '0:56  18:54  17:58  17:57  12:16 06:36شريفین كاظمین
   '24°4   '19°10   '48°11  '0:57  18:56 17:59 17:58  12:17  06:38  سامراء غريب

   '39°4   '40°09   '14°11  '0:55  18:19  17:24  17:23  11:44 06:07  دسمشھد مق
   '58°3   '53°10   '07°12  '0:58  18:33  17:35 17:34  11:52  06:11  بیت المقدس

  ايرانى شهرها در بر� ش�بهدو وضعيت هالل در شام�ه 

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(رصدىناظر 

  غروب 
   شمس

  غروب
  ماه

ماه مكث 
  بعد 

روب غ
  شمس

  ى جداي
  زاويه اي

)بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق
  شنبه

 مركز 
 محاق

  یکشنبه

 يان پا
  محاق

  دوشنبه

   '37°4   '51°9   '32°11  '0:55 18:53 17:58 17:57  12:17 06:39 تھران

   '25°4   '58°09   '33°11  '0:55  18:56 18:01 18:00 12:19  06:41  قم
   '00°4   '12°10   '32°11  '0:55 18:54 17:59 17:58  12:16 05:40  اصفھان

   '48°3   '03°10   '26°11  '0:54  18:43 17:49 17:48 12:05  06:24  يزد
   '20°3   '18°10   '31°11  '0:54 18:52 17:58 17:57  12:13 06:30  شیراز

   '11°5   '53°09   '42°11  '0:58  19:14 18:16 18:15 12:38  07:02  تبريز
   '36°4   '02°10   '42°11  '0:56 19:12 18:16 18:15  12:35 06:57  سنندج
   '15°3   '10°10   '13°11  '0:53  18:17 17:24 17:23 11:39  05:56  زاھدان

   '44°3   '23°10   '39°11  '0:55 19:07 18:12 18:11  12:28 06:47  اھواز
   '24°4   '13°10   '41°11  '0:56  19:12 18:16 18:15 12:35  06:56  كرمانشاه

 ١٠ و وتح ١٠ سه ش�بهشب و روز  �١٤٣٨ادى األخرى اول ماه ): با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٢٠١٧ فور�ه ٢٨ و ١٣٩٥ اسفند

  ق.ھـ  ١٤٣٨رؤيت ھالل اول ماه جمادى األخرى 

  ش.ھـ  ١٣٩٥\١٢\٠٩شنبه دوغروب 
  مسیحي ٢٠١٧\٠٢\٢٧

  ت الدقیقةالمواقی برنامه –معیار دكتر عودة 
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  سه ش�بهدر شب ١٤٣٨ماه �ادی األخری  هالل رؤ�ت وضعيت
اول شب هالل را در  رصد باشد؛ �ا وضعيت �از آ�ا كه رؤ�ت هالل و تالوت د�هاى �ر�وطه �ستحب 

�كه �كرمـه ى منطقه ابه وقت  ١٨:٢٤ خورشيد ساعت سه ش�بهشب : كنيم � ر�بر �ادى األخرى ماه

باشد و ماه بعد از غروب خورشيد به  �ى وقت منطقه ا ١٩:١٨و غروب هالل ماه در ساعت  كند غروب �

خورشيد، در صورت صـاف بـودن هـوا هـالل مـاه در افـق  كند در هن�م غروب دقيقه �كث � ٥٤ مدت

  .و قاره آفر�قا و آ�ر��ا ظاهر است منطقه و بالد اسال�

  ١٤٣٨رصد هالل شب اّول ماه �ادی األخری  وضعيت

 
   د�و'33°9 :برج ��  :�وقعيت شمس

   ''49'35°81 :سمت وتح '00°10 :برج فل�

  "38'06°8- :ميل

 د�و '44°21  : برج �� :�شخصات هالل

   حوت '11°22: فل�برج 

  )جنو�(''54'41°1-: عرض  بطن ا�وت: م�ل فل�

  15'14°11": ارتفاع هالل"15'02°5- : ميل

  كيلوم� ٣٧٣٣١٤: فاصله تا زم� ''0'0°80: سمت هالل

 '00°12 )مس و قمر در آسمانفاصله ش= ى يا بعد زاو�ه ا جدا�(بُعد سوا  "17'49°167+ :طول كمان 

   درصد ١): درصد سطح روشن به � سطح(: فازماه   ثانيه قو� ٢٢: خامت هاللض

  . باال و آسمان استى دو � كمان آن به سو يع� يا �ستوي؛" سماوي"): زاو�ه توجيه هالل با افق(ش� هالل 

دو ستاره در ى اين م�ل رو�رو ،ولاال فرغ م�ل ):اق�ان يا اق�اب قمر با منازل( رصد قمر در منازل ��

از صورت حوت  اول ما� رو�رويو قمر به �اذات آنها  بتا و آلفاى فرس اعظم است به نامها صورت فل�

  . باشد �

در "Parallax :( +00°58'32( اختالف منظر اف�) Topocentricى ��ن �ر�ز(سطح زم�: �وقعيت ناظر

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

را با توجه به تصاو�ر  �وقعيت هالل، ستار�ن و نقاط فل� .است ارغوا� به رنگى سماوى استوااند خط 

ى گ� سمت از جنوب و اندازهى اندازه گ�. در اين حالت دست بايد كشيده باشد. توان يافت دست �راهنما بوسيله 

  .باشد و عرض �سبت به دايرة ال�وج �ى سماوى ميل �سبت به خط استوا

دايرة 
 البروج

  غروب آفتابمحل 

  ھالل
 ماه 

 

  ى استوا
  سماوي

  مدار
 ماه

15° 

  صورت
 حوت 

 

  صورت 
  إمرأة المسلسلة

30° 

 فرغ اول

 غرب

  صورت
  رس اعظمف 

  صورت
  دلو 

 زھره
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  ١٤٣٨آغاز ماه ر�ب 
  �ادى األخرى و پيدا�ش هالل رجب هالل پايا�

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

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

بوده  ٢٠١٧ فور�ه ٢٨=  ١٣٩٥ اسفند ١٠=  وتح ١٠ سه ش�بهروز  �ادی األخریماه ى ابتدا

 ١٤٣٨ �ادی األخری ٢٧=  ٢٠١٧ مارس ٢٦=  ١٣٩٦ فروردين ٦ ش�بهي�روز ف�ا  ،است

 رى�ادى االخب� الطلوع� اين روز آخر�ن فرصت براى رؤ�ت ماه در ماه  ، كهباشد �

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

ى منطقه ا ١٨:٣٤ساعت ( ٢٨و �وع شب  �٢٧رحله �اق ماه؛ با غروب آفتاب روز  

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

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

 ١٨:٣٤ساعت  سه ش�بهغروب آفتاب (شدن هالل در شب اول  �ظه �ر� خروج از �اق

�ادى  ٢٩ سه ش�بهز اين رو ماه تا اين ساعت شام�ه اباشد؛  �) �كه �كرمهى منطقه ا

  . در �ت ا�شعاع بوده و �دوده �اق ادامه دارد ١٤٣٨ االخرى

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

در  ١٣٩٦فروردين  ٧= ى ميالد ٢٠١٧ مارس  ٢٧=  ١٤٣٨ �ادى االخرى ٢٨ ش�بهدوآفتاب 

: رصدىبنابر �وقعيت ناظر ): GMT+3(�كه �كرمه ى به وقت منطقه ا ١٨:٣٤ساعت 

ز �اق بر اساس علم م اين �ر��هن(باشد،  �) Topocentricى ��ن �ر�ز(سطح زم� 

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

ه اينكه اين اخ� بر اساس ميانگ� چاصطالحات �شابه در �وم جديد متفاوت باشد 

كه  عر� شود نه رصد ح� است تهيه � و �مي� حسا�ى ماه كه ا�ر �عت تقر��

  ).ستدر �ع معت� ا
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  �ادی األخری به افق �كه �كرمه �٢٩شخصات ماه و خورشيد در غروب 

 منطقه اى  ١٨:٣٤ :غروب آفتاب منطقه اى  ١٩:٠٢ :غروب ماه

  دقيقه  ٢٨ :ماه بعد غروب آفتاب مدت �كث

   °7 )يك درجه بعد معدل= دقيقه �كث ماه  ٤هر ( بُعد معدل

  "49'16°3 سمت ماه با خورشيد  اختالف

   '06°7 ) فاصله شمس و قمر در آسمان، يا بعد زاو�ه اي جدا�(بُعد سوا 

   ثانيه قو� 16): هاللى ضخيم��ن جاى زاو�ه ا جدا�(ضخامت هالل 

   '57°172+ :طول كمان

   كيلوم� ٣٦٥٦٥٣: فاصله ماه از زم� '26°6: ارتفاع ماه از سطح افق

   درصد1  ):درصد سطح روشن ماه �سبت به � سطح(فازماه 

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

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

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

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

  .شودعمل �  خازنان و�

  �ادی األخری   ۲۹ شام�هدر  رؤ�ت هاللجاي�ه 

 .دهد كه در هن�م غروب آفتاب، ماه قابل رؤ�ت است نقشه ز�ر �شان �

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٨جمادى األخرى  ٢٩سه شنبه وضعیت ھالل ماه در غروب   
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جنـوب و (هـا  و قاره بالد اسال� بر�در  دهد، �شان � سه ش�بهشام�ه  وضعيت رؤ�ت هالل را درنقشه ز�ر 

  .هالل ماه قابل رؤ�ت است )اروپا جنوب غربو آفر�قاجنوب ،  ي �ر�زي و جنو�آ�ر��ا آسيا،جنوب غرب 

  
  

  

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

  هشت

  بهشت

  )Topocentric بر سطح(رصدىناظر 

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  ى جداي
  زاويه اي

  )وابعد س(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  هشنبيك

 مركز 
 محاق

  شنبهدو

 يان پا
  محاق

  سه شنبه

   '17°3   '26°6   '06°7  '0:28  19:02  18:34  18:33  18:34 18:34 مكه مكرمة
   '39°3   '12°6   '07°7  '0:28  19:04 18:36 18:35 18:36  18:35  مدينه منوره
   '30°4   '25°5   '58°6  '0:26  18:46  18:20  18:19  18:19  18:18 نجف اشرف

   '35°4   '28°5   '59°6  '0:26  18:47 18:21 18:20  18:20  18:20  معالى كربال
   '39°4   '25°5   '59°6  '0:26  18:46  18:20  18:19  18:19  18:19شريفین كاظمین

   '45°4   '24°5   '00°7  '0:26  18:48 18:22 18:21  18:22  18:21  سامراء غريب
   '48°4   '38°4   '25°6  '0:23  18:13 17:50 17:49  17:49 17:48  مشھد مقدس

   '34°4   '50°5   '19°7  '0:28  18:24  17:56  17:55  17:55  17:55  بیت المقدس

  ايرانى شهرها در بر� سه ش�بهوضعيت هالل در شام�ه 

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(رصدىناظر 

  غروب 
   شمس

  غروب
  ماه

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  ى جداي
  زاويه اي

)بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  يكشنبه

 مركز 
 محاق

  دوشنبه

 يان پا
  محاق

  سه شنبه

   '50°4   '52°4   '44°6  '0:24  18:47 18:23 18:22  18:22 18:21 تھران

   '44°4   '08°5   '44°6  '0:25  18:49 18:24  18:23  18:24  18:23  قم
   '31°4   '06°5   '42°6  '0:25  18:46 18:21 18:20  18:20 18:19  اصفھان

   '24°4   '10°5   '35°6  '0:25  18:34 18:09  18:08  18:09  18:08  يزد
   '11°4   '21°5   '39°6  '0:25  18:41 18:16 18:15  18:15 18:15  شیراز

   '08°5   '57°4   '56°6  '0:25  19:09 18:44  18:43  18:43  18:42  تبريز
   '50°4   '10°5   '35°6  '0:26  19:06 18:40 18:39 18:39 18:39  سنندج
   '06°4   '10°5   '20°6  '0:24  18:06  17:42  17:41  17:42  17:41  زاھدان
   '24°4   '23°5   '48°6  '0:26  18:58 18:32 18:31  18:31 18:31  اھواز

   '44°4   '07°5   '53°6  '0:25  19:05  18:40  18:39  18:39  18:38  كرمانشاه

   و �ل ٩ ش�بهچهارشب و روز  ١٤٣٨ رجباول ماه  ):با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٢٠١٧ مارس ٢٩ و ١٣٩٦ فروردين ٩ 

  ق.ھـ  ١٤٣٨رؤيت ھالل اول ماه رجب 
  ش.ھـ  ١٣٩٦\٠١\٠٨غروب سه شنبه 

  مسیحي ٢٠١٧\٠٣\٢٨
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  ش�بهچهاردر شب  ١٤٣٨ماه رجب  هالل رؤ�ت وضعيت
اول شب هالل را در  رصد باشد؛ �ا وضعيت از آ�ا كه رؤ�ت هالل و تالوت د�هاى �ر�وطه �ستحب �

   �كه �كرمـه غـروبى منطقه ابه وقت  ١٨:٣٤ خورشيد ساعتش�به چهارشب  :كنيم � ر�بر رجب ماه

 باشد و ماه بعد از غروب خورشيد به مـدت �ى وقت منطقه ا ١٩:٠٢و غروب هالل ماه در ساعت  كند �

، در صورت صاف بـودن هـوا هـالل مـاه در افـق �كـه كند در هن�م غروب خورشيد دقيقه �كث � ٢٨

  .از قاره ها ظاهر است �كرمه و منطقه و بر�

   ١٤٣٨رصد هالل شب اّول ماه رجب  وضعيت

 
  وتح'26°8: برج ��  :�وقعيت شمس

  "49'45°93 :سمت�ل  '54°8: برج فل�

    "40'13°3 :ميل

  حوت '46°14:  برج �� :�شخصات هالل

  بط�: م�ل فل� - �ل '14°15: برج فل�
     "00'09°5: ميل مدار )جنو�( "38'27°3-: عرض

        43'25°6": ارتفاع هالل  "11'25°2 : ميل

     "10'57°172+  :كيلوم�  طول كمان ٣٦٥٦٥٣: فاصله تا زم�  "00'29°90 : سمت هالل

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

ستاره � باشد و  ٢اين م�ل دارای ؛ فرغ آخرم�ل  :)اق�ان يا اق�اب قمر با منازل( رصد قمر در منازل ��

ک بر � صورت ا�رأة ا�سلسلة و ي) آلفا(رو�روي ستاره آندرومدا  قبل ما� دوم صورت حوت است�وضع آن بر 

  ، شاخص م�ل ستاره آلفا اندرومدا � باشدستاره بر صورت فل� فرس اعظم

  ) Topocentricى ��ن �ر�ز(سطح زم�:�وقعيت ناظر

را با توجه به تصاو�ر  هالل، ستار�ن و نقاط فل� �وقعيت "Parallax :( +00°59'52( اختالف منظر اف�

سمت از جنوب و ى اندازه گ�. ت بايد كشيده باشددر اين حالت دس. توان يافت دست �راهنما بوسيله 

  .باشد و عرض �سبت به دايرة ال�وج �ى سماوى ميل �سبت به خط استواى اندازه گ�

  ى استوا
  سماوي

دايرة 
 البروج

  مدار
 ماه 

15° 

  غروب آفتابمحل 

 

  ھالل 
 ماه
 

 عطارد

صورت 
 حمل

صورت 
 حوت

 شرطان

 مزارتیم 

  صورت 
  إمرأة المسلسلة

صورت 
 مثلث

 

  غرب

 

 مريخ
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  ١٤٣٨آغاز ماه ��بان 
  رجب و پيدا�ش هالل شعبان هالل پايا�

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

 ماه تاييد شده است، يا�پاتر�يع و بدر و هالل ى ه شده، و صحت آن با رصد شبهاتهي

 ،بوده است ٢٠١٧ مارس ٢٩= ١٣٩٦ فروردين ٩=  �ل ٩ ش�بهچهارروز  رجبماه ى ابتدا

ب�  ، كه١٤٣٨ رجب ماه ٢٨=  ٢٠١٧ آور�ل ٢٥=  ١٣٩٦ارديبهشت  ٥ سه ش�بهروز ف�ا 

باشد، با طلوع آفتاب  � رجبرؤ�ت ماه در ماه  الطلوع� اين روز آخر�ن فرصت براى

�رحله  و �دگ هالل آخر�ن؛ �ت ا�شعاع نور خورشيد قرار �) ٥:٥٤ساعت ( ٢٨صبح 

باشد تا بتواند �ددا  روز در �اق بوده و فاقد نور � ود سهشود، و حد ماه؛ آ�ز � �اق

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

 ١٨:٤٥ساعت  پنجش�بهغروب آفتاب (شدن هالل در شب اول  ظه �ر�� خروج از �اق

رجب  ٣٠ ش�بهپنجز اين رو ماه تا اين ساعت شام�ه اباشد؛  �) �كه �كرمهى منطقه ا

  . در �ت ا�شعاع بوده و �دوده �اق ادامه دارد ١٤٣٨

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

در ساعت  ١٣٩٦ارديبهشت  ٦= ى ميالد ٢٠١٧ آور�ل ٢٦=  ١٤٣٨رجب  ٢٩ ش�بهچهار

سطح : رصدىبنابر �وقعيت ناظر ):  GMT+3(�كه �كرمه ى به وقت منطقه ا ١٢:١٩

م اين �ر�ز �اق بر اساس علم �وم �هن(باشد،  �) Topocentricى ��ن �ر�ز(زم� 

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

ه اينكه اين اخ� بر اساس ميانگ� چاصطالحات �شابه در �وم جديد متفاوت باشد 

كه  عر� شود نه رصد ح� است تهيه � و �مي� حسا�ى ماه كه ا�ر �عت تقر��

 ىماه قمر ٢٩در روز ماه نو  رؤ�ت هالل در �ع ��ف برر� ).در �ع معت� است

آنروز ى فرداى ماه قمر ٢٩مطرح است كه در صورت عدم رؤ�ت هالل در شام روز  فع�

  .باشد اول ماه جديد � ،ام ماه بوده و روز بعد آن روز �
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  رجب به افق �كه �كرمه �٢٩شخصات ماه و خورشيد در غروب 

  منطقه اى  ١٨:٤٤ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٨:٤٨ :غروب ماه

   دقيقه ٤: آفتابماه بعد غروب  مدت �كث

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

    '46°4: سمت ماه با خورشيد اختالف

   '01°1: )يا بعد زاو�ه اي جدا�(بُعد سوا 

   ثانيه قو� 4): هاللى ضخيم��ن جاى زاو�ه ا جدا�(ضخامت هالل 

   '09°175+ :طول كمان

  كيلوم�  ٣٦٠٢١٥ :فاصله ماه از زم�   '04°0-: ارتفاع ماه از سطح افق

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

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

شود و رؤ�ت  ؛ هالل قابل رؤ�ت �شكيل ن�طبق �شخصات فوق :هاللوضعيت رؤ�ت 

  .ا��ن پذير ن�ست

  رجب   ۳۰ هشام�در  رؤ�ت هاللجاي�ه 

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

  . �دوده قابل رؤ�ت است

  

8 

 

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٨رجب  ٣٠شنبه پنجعیت ھالل ماه در غروب   وض
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آسـيا، (بالد اسال� و قاره ها  �يهدر  دهد، �شان � ش�بهپنجشام�ه  وضعيت رؤ�ت هالل را درنقشه ز�ر 

  .هالل ماه به قابل رؤ�ت است)�ااس�ا و، اروپا آفر�قا ،جنو� و آ�ر��اى شما�

 

  هشت بهشتدر  ش�بهپنج وضعيت هالل در شام�ه

  هشت

  بهشت

  )Topocentric بر سطح(رصدىناظر 

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  ى جداي
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  سه شنبه

 مركز 
 محاق

  شنبهچھار

 يان پا
  محاق

  شنبهپنج 

   '07°06   '51°13   '12°15  '01:07  19:52  18:45  18:44 12:19 05:54 مكه مكرمة
   '59°06   '39°13   '15°15  '01:08  19:57 18:49 18:48  12:19  05:51  مدينه منوره
   '01°09   '29°12   '11°15  '01:07  19:47 18:40 18:39  12:00  05:23 نجف اشرف

   '11°09   '26°12   '12°15  '01:08  19:50 18:42 18:41  12:02  05:23  معالى كربال
   '23°09   '17°12   '12°15  '01:07  19:49 18:42 18:41  12:00  05:21شريفین كاظمین

   '36°09   '12°12   '15°15  '01:08  19:53 18:45 18:44  12:02  05:22  سامراء غريب
   '56°09   '17°20   '40°14  '01:04  19:20 18:16 18:15  11:29  04:46مشھد مقدس

   '04°09   '53°12   '32°15  '01:09  19:25  18:16  18:15  11:37  05:00  بیت المقدس

  ايرانى شهرها در بر� ش�بهپنج وضعيت هالل در شام�ه 

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(رصدىناظر 

  غروب 
   شمس

  غروب
  ماه

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  ى يجدا
  زاويه اي

)بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  سه شنبه

 مركز 
 محاق

  چھارشنبه

 يان پا
  محاق

  پنجشنبه 

   '53°09   '40°11   '58°14  '01:06  19:53 18:47 18:46  12:02  05:19 تھران
   '38°09   '48°11   '59°14  '01:06  19:54 18:48 18:47  12:04  05:23  قم

   '07°09   '04°12   '54°14  '01:06  19:48  18:42 18:41  12:01  05:23  اصفھان
   '53°08   '02°12   '47°14  '01:05  19:35 18:30 18:29  11:50  05:13  يزد

   '18°08   '29°12   '49°14  '01:06  19:40 18:34 18:33  11:58  05:23  شیراز

   '34°10   '21°11   '14°15  '01:07  20:19 19:12  19:11  12:23  05:36  تبريز
   '52°09   '44°11   '09°15  '01:06  20:11 19:05 19:04  12:20  05:38  سنندج
   '10°08   '16°12   '29°14  '01:05  19:05 18:00 17:59  11:24  04:50  زاھدان
   '47°08   '22°12   '00°15  '01:06  19:58 18:52 18:51  12:13  05:37  اھواز

   '36°09   '56°11   '07°15  '01:06  20:09 19:03 19:02  12:20  05:39  كرمانشاه

 ارديبهشت ٨ و ثور ٨ �عهشب و روز  ١٤٣٨شعبان اول ماه ): با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٢٠١٧ آور�ل ٢٨ و ١٣٩٦

  ق.ھـ  ١٤٣٨رؤيت ھالل اول ماه شعبان 
  ش.ھـ  ١٣٩٦\٠٢\٠٧شنبه پنجغروب 

  مسیحي ٢٠١٧\٠٤\٢٧
  برنامه المواقیت الدقیقة –معیار دكتر عودة 
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  �عهدر شب  ١٤٣٨ماه شعبان  هالل رؤ�ت وضعيت
اول شب هالل را در  رصد باشد؛ �ا وضعيت از آ�ا كه رؤ�ت هالل و تالوت د�هاى �ر�وطه �ستحب �

       �كـه �كرمـه غـروب ى منطقـه ابـه وقـت  ١٨:٤٥ خورشيد ساعت �عهشب  :كنيم � ر�بر شعبان ماه

باشد و ماه بعد از غروب خورشيد به مدت  �ى وقت منطقه ا ١٩:۵۲و غروب هالل ماه در ساعت  كند �

غروب خورشيد، در صورت صاف بودن هوا هالل ماه واضـح و كند در هن�م  دقيقه �كث � ٧ساعت و  ١

 .روشن در افق �كه �كرمه، ايران، و قاره ها ظاهر است
 ١٤٣٨رصد هالل شب اّول ماه شعبان  وضعيت

 
  �ل '04°8: برج �� :�وقعيت شمس

  ''47'28°105 :سمت - ثور '32°8 :برج فل�

    "53'01°14 :ميل

  �ل  '18°23:برج ��  :صات هالل�شخ

  عةهق: م�ل فل� - ثور '45°23: برج فل�

 "19'32°13 : ميل )جنو�( "00'05°05-: عرض

   كيلوم� ٣٥٧٧٦٠: فاصله تا زم�"49'55°163+ :طول كمان ''29'21°99 :سمت هالل 

   '12°15): يا بعد زاو�ه اي جدا�(بُعد سوا    "18'07°6: اختالف سمت ماه با خورشيد 

ى ضخيم��ن جاى زاو�ه ا جدا�(ضخامت هالل  درصد 2: فازماه ''58'50°13:  ارتفاع ماه از سطح افق

   ثانيه قو� ٣٩ :)هالل

  . است چپباال و ى دو � كمان آن به سو يع� يا مايل؛" منحرف"): زاو�ه توجيه هالل با افق(ش� هالل 

بر �وضع ش�م و دنبه �ل به ستاره  ۳؛ بط� م�ل :)مر با منازلاق�ان يا اق�اب ق( رصد قمر در منازل ��

ى ��ن �ر�ز(سطح زم�:�وقعيت ناظر. ، رو، ا�سيلون �ل و شاخص آن ستاره د�ا است)د�ا(نامهای بط� 

Topocentric (اختالف منظر اف� )Parallax :( +01°01'01" را با  هالل، ستار�ن و نقاط فل� �وقعيت

ى اندازه گ�. در اين حالت دست بايد كشيده باشد. توان يافت دست �او�ر راهنما بوسيله توجه به تص

  .باشد و عرض �سبت به دايرة ال�وج �ى سماوى ميل �سبت به خط استواى سمت از جنوب و اندازه گ�
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  ��یاد �یات اع�یی �و���ده  � و آ�وزش�ده  �

  ی ع�وم کالم و�    - ی ع�وم زبان و�   - ی ع�وم ����� ا�� 

  ع�وم ��ه آ��ن ا��ی  - ی ع�وم کالم خاز�ن و�    - ی ع�وم تالوت کالم و� 

  ی ع�وم پا�����   -ع�وم �ب جا�ع   -ع�وم ��و�م ��وم ����م  

  ا��یی با ��روی ع�وم  �وا��ند   - )اع�ی(ع�وم ��    -  )اع�ی( آ�وزش  �� 

  �یات اع�یی رسا� �  - ی ع�وم ا�ساب و �بار�نا�   - ع�وم �مارت ��

  ��ح و ��� ر�ی �و��ی و �د��� و ا�راف ع��ی

ّرف ادار ا  
١٤٣٨  

Aelaa.netwww. 
nojum@aelaa.net                                                                aelaa.net@gmail.com  
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