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 رؤ�� �نا�ی ھالل
  چند نکته بسیار مھم

مروزي رؤيت ھالل و محاسبه امكان وقوع آن و مختصاتش ند با امكانات مدرن اچھر : نکته اّول
بسیار آسان است؛ براي تعیین عمر ماه و رؤيت ھالل آن؛ نه تنھا بلكه غیر مسلمانان نیز در سطوح 

و محاسبات و مختصاتھاي . مختلف علمي از دانشمندان تا اشخاص عادي بر آن اھتمام دارند
یھاي حركت ماه و ژگولي وي. راي آن ارايه مي شوددقیقي از مجامع علمي بین المللي نجومي ب

یدگیھايي عمیقي در اين موضوع ايجاد نموده چیپموضعش نسبت به خورشید و شرايط جوي زمین 
كه موضوع تعیین اول ماه قمري از طريق رؤيت ھالل را در طول تاريخ با مشكل مواجه نموده است، 

یش پذشته ھاى دور تا كنون گكسوف كه از ون خسوف و چر وقايع معمول نظیر آن گبرخالف دي
  . بیني آن میسور و آسان و نتیجه رصدھاي آن نیز مطابق و محقق بوده است

یش بینھاي رؤيت ھالل پاين مشكالت ضمن اخالل در تمامیت صحت و دقت بسیاري از : نکته دّوم
زمانھا و مكانھاي خصوصا در ! و نیز رصدھاى رؤيت؛ مانع از اعتنا به ادعاھاى رؤيت شھود ھالل

  .ممتنع الرؤيه، و از اتكاي تشخیص اوايل ماه قمري بر رؤيتھاى فردي ھالل بوده است
افزون بر ھمه اينھا بازيھاى سیاسي قدرتمندان براى جلوداري مسلمین در طول تاريخ : نکته سّوم

ه اسالم؛ مانع اصلي شفاف ماندن موضوع و باقي ماندن آن در فضاي علمي ديني صرف؛ شد
  . است

البته شرع مبین اسالم و آئین حق ھیچگونه سختي و تحیري در امر دين باقي  :نکته چھارم
نگذاشته و ھمانند ساير موارد دستورات دين در اين مواقع نیز رھروان راه حق را به روشھاى آساني 

مي ھر ماه طبق توصیه شرع شريف مؤمنین به استھالل  ٢٩غروب : داللت و ھدايت فرموده است
روند؛ آنگاه اگر ھالل بطور جمعي نه فردي رؤيت شد؛ و در آن ھنگام رؤيت ھم ناممكن نبود، با اين 
رؤيت اول ماه ثابت مي شود، در صورتي كه اينطور ثابت نشد، روز سي ام ھم براى ماه لحاظ مي 

  .شود
السالم اھل  در اوقات اختالف بین مسلمین بر سر موضوع رؤيت، خازنان وحي علیھم: نکته پنجم

حق را به قواعد علمي محاسباتي بسیار دقیق و آساني رھنمون فرموده اند كه تا با بكارگیري آنھا 
مؤمنین به ھیچگونه تحیري 
مبتال نشده و به آساني و 
بدون ھیچ تشويش خاطري 
اول ماه را با آن نشخیص داده 
و به وظیفه خود عمل نمايند، 

ھت سھولت امر و جاز اينرو 
ي شدن اين قواعد، كاربرد

بژوھشكده علوم نجوم 
بنیاد  )تقويم نجوم تنجیم(

كلیه محاسبات  حیات اعلى
مربوط به اوايل شھور قمري را 
بر اساس اين قواعد مأثور در 
كالم خازنان وحي علیھم 

مبتني نموده و انواع  السالم
 تقويمھاى نجوميگوناگون 

 – تخصصی  –ھمگانی (
خود را بر اين اساس ) جامع

ستخراج و تدوين نموده ا
  .است
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کار�دن ا�طالحات ��  ا��با�ت را�ج � �
ھمواره بین اجرام و نقاط فلكي بیست و چند گانه وضعیتھاى مختلفي از قران و مقارنه و تربیـع و   -١

تثلیث و تسديس و غیر اينھا رخ مي دھـد، ھـر يـك از اجـرام شـعاعي داشـته و محـدوده زمـاني ھـر          
الحظه اين شعاع بوده و ھـر چنـد لحظـه وقـع آن وضـعیت فلكـي يـك لحظـه خـاص          وضعیت فلكي با م

بیشتر نبوده ولى از ابتداى شروع اين اتصال تا لحظه مركـز اتصـال و سـپس ادامـه انصـراف تـا انتھـاى        
محدوده آن وضعیت فلكي را مالحظه و ھمه آن مدت را تحت عنوان واقعه فلكي مزبـور ثبـت نمـوده و    

ا به دان نسبت مي دھند، البته درجات مختلف اين محدوده از نظـر مرتبـه شـدت    احكام مربوطه اش ر
  .و ضعف يكسان نبوده و لى به ھر حال تحت يك حكم كلي نجومي قلمداد مي شود

ماه در سیر خود وضعیتھاى مختلفي را نسبت به خورشید بیدا مي كند، از جمله وضعیت مقارنـه   -٢
ماه تحت الشعاع خورشید قرار گرفتـه و بـراى سـاكنان زمـین نـوري      يا قران يا اجتماع كه در اين وقت 

  .ندارد، ولذا به ايام محاق ماه معروف است

مرحلـه تحـت   ماه در وضعیت مقارنه در يك لحظه خاص در مركـز ايـن وضـعیت فلكـي اسـت، ولـى        -٣
مـدتي   مـدتي قبـل و  را كـه   ماهتمام مدت بنھاني ممتد به آن لحظه محدود نشده و الشعاع و محاق 

در ماھھـاى  ( ٢٨و صـبح  ) روزه ٢٩در ماھھـاى نـاقص   ( ٢٧صبح مقارنه است شامل مي شود، بعد از 
مرحلـه  فلذا . یردگتحت الشعاع نور خورشید قرار مي  ماه ھالل آخرين ؛با طلوع آفتاب) روزه ٣٠كامل 

و مقارنـه  ، حدود سـه روز طـول مـي كشـد     ؛، دو روز؛ و در ماھھاى كاملدر ماھھاى ناقصمحاق ماه؛ 
  .در مركز محاق مي باشدمعموال 

واجـد   ي كـه ماه در ادامه سیر خود از تحت الشعاع شمس و محاق خارج شده و در اولـین وضـعیت   -٤
خروج از محـاق بـا مرئـي شـدن ھـالل      ؛ به ھالل و ماه نو معروف است، ودشمي و نمايان گردیده نور 

) در ماھھـاى كامـل  ( ٣٠ آفتاب ع آن بعد از غروبيا طلو) در ماھھاى ناقص( ٢٩ماه بعد از غروب آفتاب 
  .ددگرمحقق مي 

در علــم فلــك و ھیئــت و نجــوم قــديم و نیــز عمــده مكاتــب شــرقي و بــابلي و يونــاني و ھمچنــین    -٥
تمام محدوده زماني كه ماه تحـت الشـعاع شـمس و در محـاق بـوده را بـه       : اصطالح شرعي و فقھي

از ماه گذشته محسـوب مـي دارنـد، و مـاه جديـد را از ابتـداى       ھمین نام نامیده اند، و كل اين مدت را 
  .نھايت خروج ماه از تحت الشعاع و محاق و بروز ھالل حساب مي كنند

در سالھاى اخیر و وسـعت ارتباطـات و دسترسـي ھمگـان بـه اسـتخراجات مراكـز فلكـي مختلـف           -٦
ولـى متفـاوت موجــب   جھـان از جملـه مراكـز فلكـي غربــي جديـد، كـاربرد برخـي اصــطالحات مشـابه         

اشتباھات و اختالفات يا تحیر و سرگرداني برخي مراكز گرديده اسـت، كـه الزم بـه يكايـك ايـن مـوارد       
  .پرداخته شده و رفع اشتباه و خلط گردد

و تـداول آنسـت، ايـن اصـطالح ھـر چنـد        NEW MOONنیومـون  : كاربرد اصـطالح : از جمله اين موارد -٧
مي باشد، ولي معناي دقیـق آسـترونومیك آن بـا اصـطالح     " ماه نو: "ترجمه تحت اللفظیش به معناي

معـادل آن در اصــطالح شــرحي و اســالمي و علــم نجـوم اســالمي و شــرقي بســیار متفــاوت اســت،    
نیومون در اصطالح آسترونومیك غربي جديد به معناي لحظه مقارنه شمس و قمر و مركز محـاق مـاه   

تشـابه  . ن و با خروج نھائي ماه از محاق حاصـل مـي شـود   ساعتھا بعد از آ "ماه نو"است، در حالیكه 
ايـن اصــطالح و لحـاظ ترجمــه تحـت اللفظــي آن بــدون مالحظـه تفــاوت مقصـود علمــي آن در اصــطالح      
شرعي و نجوم قديم و جديد، موجب شده اسـت، كـه بسـیاري از افـراد و حتـى مراكـز دينـي برخـي         

ون، ناخودآگاه بـه ذھنشـان القـاء شـود كـه مـاه       كشورھا با ديدن تاريخ و ساعت مذكور به عنوان نیوم
جديد شروع شده است، و با توجه به دقت استخراجات مراكز فلكي معتبر جھان آيا ھمین وقت بايـد  

و يا برخي از روي ناداني اين اشـكال بـه ذھـن يـا زبانشـان بیايـد       ! اعالم ماه نو بشود يا نه؟ و چرا نه؟
الم لحظه نیومون و ماه نـو، ولـى متشـرعین چـون مطمـئن      كه با دقت محاسبات فضائي امروزي و اع

و كم كم كار بجائي برسـد كـه برخـي در مبنـاي فقھـي سسـت       ! نیستند دنبال رؤيت شھود ھستند
شده و نیومون را مالك آغاز ماه شرعي قرار داده يا از آنطرف عده اى چون لحظـه نیومـون بـا واقعیـت     

ور كلي اعتبار مراكز علمي نجـومي جديـد را زيـر سـؤال     خارجي و رؤيت بصري ھالل موافق نیابند، بط
ببرند و بگويند به ھیچ وجه قابل اعتنا نبوده و حتـى در وقتـي كـه از نظـر علمـي بـه ھـیچ نحـو رؤيـت          
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ھالل ممكن نبوده بلكه محال است، با ادعاى وھمي فرد يا افرادي براى رؤيـت ھـالل اعـالم بـه آغـاز      
مواره در كشور عربستان و دنباله گـان آن؛ ايـن مشـكل را بوجـود     ماه بنمايند ھمچنانكه اين موضوع ھ

لحظـه  اما اگر دقت شـود بسـیار واضـح اسـت كـه      . آورده است
اسـت، و در نجـوم قـديم و    نیومون لحظه مقارنه و مركـز محـاق   

اصطالح شرعي تمام مدت محـاق  مكاتب شرقي نجومي و نیز 
ھمــه مــذاھب (محســوب مــي شــود، و در شــرع از مــاه قبلــي 

قبلـي و  اينطور نیست كه نصف مدت محاق جزو ماه ) سالميا
نصــف مــدت محــاق جــزو مــاه جديــد و در اول آن حســاب شــود  

لـذا  . مانند آنچه در آسـترونومي جديـد غربـي فعـال رايـج اسـت      
مقارنه است، و مـدت  لحظه نیومون وسط محاق و ھنگام وقوع 

ــا ادامــه ســیر خــود از تحــت     ــا مــاه ب زمــاني طــول مــي كشــد ت
و محاق خارج شود، و نورش آشكار و ھالل آن متولـد و   الشعاع

   .متكون بشود و ماه نو آغاز شود

بـراى   "تولـد ھـالل  "كـاربرد اصـطالح   : با توجه به شـرح فـوق   -٨
لحظه نیومون و مركز محاق و مقارنه نیز صحیح نبوده و بـه ايـن   
اشتباه و خلط دامن مي زند، و ناخودآگاه اين توھم را القا مـي  

در حالیكـه در   !الل متولد شده فقط ديده نشده استكند كه ھ
لحظه مقارنه و مركز محاق اصال ھالل متولد نشده بلكـه تـا تمـام محـدود محـاق را مـاه طـي نكنـد از         
تحت الشعاع بیرون نیامده و ھمچنان در محاق بسر برده و فاقـد نـور بـوده و ھـالل تكـون و تولـد پیـدا        

  .نكرده است

بـراى لحظـه مقارنـه و    " خـروج از محـاق  "ات و تعابیر غلط انداز، كاربرد تعبیـر  از قبیل ھمین اصطالح -٩
، كه با توضیحات فوق معلوم شد كه مركز محاق تا خـروج كامـل و نھـائي از محـاق     مركز محاق است

ساعتھا فاصله دارد، اين كاربرد غلط ھم اين توھم را القاء مي كند كه خـوب مـاه كـه از محـاق خـارج      
يد است، در حالیكه در اين لحظه مركز محاق اسـت و مـاه در محـاق باقیسـت و تـا       شده پس ماه جد

ھمچنان تحت الشعاع و در محـاق و فاقـد نـور بـوده و ھـالل و مـاه نـو تحقـق پیـدا نكـرده           خارج نشده 
  .است

ذشـته  گمقـدار زمـان   "براى  "ھالل عمر"كاربرد تعبیر  :از قبیل ھمین تعابیر غیر دقیق و غلط انداز -١٠
است، كه در مقادير اولیه اش كه ھنوز ماه در محاق است اين توھم القـاء مـي شـود    " ز مركز محاقا

كه ھـالل متولـد شـده در حالیكـه تـا كـامال از محـاق خـارج نشـود ھـالل متولـد نشـده و مقـدار زمـان               
در نجـوم   و از محدود محاق و بقیه مـاه قبلـي اسـت،    گذشته از مركز محاق مقدار عمر ھالل نیست،

ھن و شرع اسالم كل مدت محاق در آخر ھر ماه واقع شده و بخش باياني ھر مـاه قمـري اسـت، و    ك
ماه جديد قمري در تعالیم مكتب وحي از مركز محاق يـا مقارنـه شـروع نشـده و بعـد از اتمـام محـاق        

   .ماه قبلي و تكون ھالل مرئي آغاز مي گردد

در وقتـي  " غـروب مـاه  "جـاي  ب "خورشـید غـروب  از  ھالل قبل غروب"كاربرد  :تعبیر غلط انداز ديگر -١١
است، آنچه مقصود از ماه است ھمان مـاه تحـت الشـعاع در محـاق اسـت نـه        در محاقھنوز ماه كه 

ماه بیرون آمده از محاق و ھالل، و اين اشتباه بعضا موجب شود كه برخي مراكـز فقھـي تـوھم كننـد     
ط بعـد غـروب نبـوده و فكـر كننـد مـاه قبـل از        كه ھالل متكون شده و قبل از غروب ھم بوده است فقـ 

غروب چون بعد از ظھر است ماه جديد است، در حالیكه مقصود از اين ماه اصال ھالل نیسـت، منظـور   
ماه فلكي غیر مرئي در محاق است نه ماه مرئي جديـد كـه ھـالل اسـت، و اگـر قبـل از غـروب ديـده         

  .شود ھم معتبر باشد احیانا

بوسیله ناظر فلكي بر مركز زمین  NEW MOONتعیین زمان مقارنه يا در اشتباه رايج ديگر  -١٢
براي تعیین موقعیت ماه بین ناظر فلكي واقع بر مركز زمین و ناظر بر سطح زمین يك اختالف . است

وقتي كه ناظر را بر سطح زمین فرض كنیم اين سیستم مختصات را مكان مركزي . منظر وجود دارد
)Topocentric( د و ديد اين ناظر مطابق واقعیت و حس است و ساكنان بر كره زمین در مي نامن

ابان محاق كه امري پساعات متفاوتي قمر را رؤيت مي كنند به ھمین لحاظ محاسبه شروع و 
در سیستم ديگر ھمه ساكنان بر كره زمین . حسي و رؤيتي است با اين سیستم انجام مي گیرد

كره زمین در نظر مي گیرند و حسابھاي فلكي را با آن انجام  را به صورت يك ناظر خیالي بر مركز
مي گويند و در اين مبنا لحظه وقوع  )Geocentriic(مي دھند كه به آن سیستم زمین مركزي 

شروع و پايان . براي تمام ساكنان كره زمین در يك لحظه يكسان است NEW MOONمقارنه يا 
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زمیني كه بر سطح زمین است انجام مي گیرد و در  محاق امري اجماال حسي است كه از ديد ناظر
داده مي شود ولي  ؤيت ھاللگزارشھاي مراكز نجومي بر اساس ناظر بر سطح مشخصات ماه و ر

ایان محاق است در گزارشھا بر اساس پمركز محاق و مقارنه كه مركز اين دو مقدار حسي شروع و 
مي شود در حالي كه مركز اين دو مقدار  سیستم ديگر يعني ناظر خیالي بر مركز زمین محاسبه

و مركز  ماهاز اينرو وقتي عمر . حسي نیز بايد مقداری حسي و از ديد ناظر بر سطح محاسبه شود
 .مقارنه حساب مي شود بايد شرايط ناظر بر سطح زمین لحاظ شود

و مسـالك  نكات مھم فوق براى ھمه مسالك نجومي و فقھي؛ الزم التوجـه بـوده، و تفـاوت مبـاني      *
در رعايت آن دخلي ندارد، از اين رو نويسندگان تقاويم يا بیانیه ھاى اسـتھالل و آغـاز مـاه بايـد بـه آن      
توجه نموده و ضمن پرھیز از ارتكاب آن، در بحث و بررسي خود نیز دقت نمايند كه نوع مراكز فلكـي و  

ین جھـت موجـب برداشـت غیـر     ديني در بیانیه ھا و تقاويمشان اين خلط اصطالح را مرتكب شده و بد
   .صحیحشان نشود، و اگر اين اشتباھات تعبیر را دارند دقت نموده و نتیجه گیري غلط ننمايند

ماه در طي مسـیر خـود تحـت الشـعاع خورشـید واقـع شـده، و در        : مي بینید يرزھمچنانكه در تصوير 
   :محاق مي باشد

ن نیومـون آسـترونومي جديـد اسـت، كـه      ؛ مركـز محـاق و لحظـه مقارنـه و ھمـا     وضعیت شماره يك
بخوبي واضح است كه چگونـه مـاه در محـاق كامـل اسـت و بیـرون نیامـده تـا نـور پیـدا كـرده و ھـالل             

  متكون و متولد شود، 
؛ ادامه سیر مـاه در محـاق بـا اينكـه مـدتي از نیومـون و لحظـه مقارنـه گذشـته،          وضعیت شماره دو

بیرون نیامده و نور پیدا نكـرده و خالصـه ھنـوز ھـالل متكـون و      ولي ماه باز ھم در محاق است و از آن 
  متولد نشده است،

؛ ابتداي خروج نھائي ماه از محاق و آشكار شدن نور ماه و بـروز ھـالل و تكـون    وضعیت شماره سه
  .آنست

  

  

  

 تولد ھالل  آغاز

 ماهسمت حركت 

  مركز محاق
  اقتران يا ظهحل

  مقارنه ماه و خورشید
NEW MOON 
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  آغاز�� ماه ���ی سا�نا��یاز      کار�د   �
 ا��  �ما ���ون با دا��ھای 

�
��ه  اید، �ای کار�د ���ر ���م ��ن و اسال�ی��و�م ��وم  ا�تدا از   نا� سا�   آ�نا�ی �دا

  :�ماره �ی ز� را � د�� �طا��ه �ما�ید  راه آ�مان���ه ��   آ�وز�ی 

  �و� ب�ياد حيات ا�تقاو�م آشنا� � با 
 )نبیاء و اوصیاء الھيعلم نجوم و تنجیم میراث ا(در معرفت علم نجوم و علم تنجیم =  ٣راه آسمان 
 راھنماي عمومي تقاويم نجومي بنیاد حیات اعلى=  ٤٩راه آسمان 
  )یشرفتهپ(اني راھنماي تقويم نجومي ھمَك=  ٩٧راه آسمان 
  مبناي اوقات فلكي تقاويم نجومي بنیاد حیات اعلى KMTافق جھاني =  ٤٧راه آسمان 
  ھانمباني علمي تفاوت ساعت نجومي بالد ج=  ٥٠راه آسمان 
  جداول تفاوت ساعت نجومي بالد جھان با مكه مكرمه=  ٥٢راه آسمان 
  منابع پژوھشي تقاويم و مرسوالت نجومي بنیاد حیات اعلي =  ٧راه آسمان 

  آشنا� عمو� با دا�ش تنجيم كهن و اسال�
  ١ آشنائي با آغازشناسي ماه قمري = ٢٩راه آسمان 
  ماه شناسي قرآني: ٢ قمري آشنائي با آغازشناسي ماه = ٣٢راه آسمان 
  خصوصیات كلي ماه از نظر علم نجوم جديد: ٣ آشنائي با آغازشناسي ماه قمري = ٣٤راه آسمان 
  ١معرفت منظر قمر یا نماشناسی ماه : ٤ آشنائي با آغازشناسي ماه قمري = ٣٦راه آسمان 
 ٢اشناسی ماه معرفت منظر قمر یا نم: ٥ آشنائي با آغازشناسي ماه قمري = ٣٨راه آسمان 

  )وجوه قمر(
 ٣معرفت منظر قمر یا نماشناسی ماه : ٦ آشنائي با آغازشناسي ماه قمري = ٤٠راه آسمان 

  )تفاوت حجم منظر ماه(
  ھالل شناسي: ٧ آشنائي با آغازشناسي ماه قمري = ٤٣راه آسمان 

  
یم بنیاد حیات اعلى كه در جايگاه اينترنتي آثار نجوم و تنج راه آسمانغرفه  بهبراى دريافت آنھا 

  :مراجعه نمائـید
http://Aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35 
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   ���ی ���ی  ١٤٣١ماه �بارک ر�ضان 

  �بارک باد آغاز سال ا�ل �ق

 یا �ق�� ا�ق�وب و األ�صار  یا �د� ال��ل وا��ھار یا ��ول ا��ول واأل�وال �ّول حا�نا ا�ی أ��ن ا�حال

 سال �و �بارک 
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   ا��ھاللآ��ن 
  : اي آوردرا � �وطهاعمال �ردر وقت استهالل و ديدن هالل؛  *

ا�مـد : �س بگو�د. فتهگاك� و سه بار ال ا� اال اهللا  سه بار اهللا :اذ�ر :الف

 ..)نام ماه نو(و جاء �شهر ) نام ماه گذشته(اذهب شهر  هللا ا�ى

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

 .درد چشم است

د�هاى گونـاگو� در ايـن زمينـه در �م خازنـان و�  :د�ى استهالل: ج

ده است، كه �ضمون همه آنها �د و ثناي ال� و اقـرار رسي) عليهم ا�سالم(

ا�وهيت و خالقيت و مدبر�ت ح�ت حق متعال؛ و �لوقيت و معلو�ت به 

كره ماه همانند ساير اجرام آسـما�، و د� بـراى نيـل بـه بهـ��ن توفيقـات 

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

 اهللا، ال ا� إال هو رب ال
ّ

عا��، ا�مد هللا اهللا اك� اهللا اك� اهللا اك�، ر�

رك منازل و جعلك آية �لعا��، يبا� اهللا بك 
ّ
ا�ي خلق� و خلقك، و قد

ا� أهله علينا باألمن و اإليمان، و ا�سالمة و اإلسالم، و الغبطة . ا�الئ�ة

. و ا�هجة و ا�بور، و ث�تنا � طاعتك و ا�سارعة فيما يرضيك  ،�ورو ا�

هذا، و ارزقنا خ�ه و بر�ته، و يمنه و عونه و قوته، و ا� بارك �ا � شهرنا 

  .ا�ف عنا �ه، و بالءه و فت�ته، بر�تك يا أرحم ا�را�� 

در صورت عدم ت�� استهالل در شب اول ماه؛ اين عمـل را تـا شـب  :تذكر

  .سوم ن� � تواند �اى آورد
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  ١٤٣١ر�ضان �بارک   آغاز ماه
  ل رمضانھالل پاياني شعبان و پیدايش ھال

د حیات اعلى كه بر طبق قواعد مأثور كالم خازنان وحي علیھم السالم استخراج و طبق تقویم بنیا
ابتداي ماه  ياني ماه تايید شده است،پاتھیه شده، و صحت آن با رصد شبھاي تربیع و بدر و ھالل 

 شنبهیکوز رفلذا  ،بوده است ٢٠١٠وئیه ژ ١٣= ١٣٨٩ تیر ٢٢=  سرطان ٢٢سه شنبه روز  شعبان
بین الطلوعین اين روز آخرين  ، كهمي باشد ١٤٣١ شعبان٢٧=  ٢٠١٠اوت  ٨=  ١٣٨٩مرداد  ١٧

ھالل آخرين؛ تحت الشعاع  ٢٧فرصت براى رؤيت ماه در ماه شعبان مي باشد، با طلوع آفتاب صبح 
ت ساع( ٢٨و شروع شب  ٢٧ماه؛ با غروب آفتاب روز   محاقمرحله  .یردگنور خورشید قرار مي 

آغاز مي شود، و حداقل دو روز در محاق بوده و فاقد نور مي باشد تا بتواند ) مکه مکرمهوقت  ١٨:٥٦
لحظه مرئي شدن ھالل در شب  خروج از محاق. مجددا به صورت ھالل و ماه نو قابل رؤيت شود

عت ز اين رو ماه تا اين ساامي باشد؛ ) مکه مکرمه وقت ١٨:٥٥ساعت  سه شنبهغروب آفتاب (اول 
. در تحت الشعاع بوده و محدوده محاق ادامه دارد ١٤٣١ماه شعبان  ٢٩ سه شنبهشامگاه 

مي باشد، مصادف با غروب آفتاب ) ايان محاقپشروع و (؛ كه لحظه میاني اين مدت مرکز محاق
 رمهمكه مك به وقت منطقه اي ١٨:٥٥در ساعت  ١٣٨٩مرداد  ١٨= میالدي  ٢٠١٠اوت  ٩=  ١٤٣١ شعبان ٢٨ دوشنبه

)GMT+3 :( سطح زمین : بنابر موقعیت ناظر رصدي) مکان مرکزيTopocentric (مي باشد. )ام اين مركز محاق بر گھن
اساس علم نجوم كھن و قواعد عرفي و شرعي بوده و ممكن است برخي اوقات با مقادير مربوط به اصطالحات 

یانگین سرعت تقريبي ماه كه امري حسابي و ه اينكه اين اخیر بر اساس مچمشابه در نجوم جديد متفاوت باشد 
   ) .تخمیني است تھیه مي شود نه رصد حسي عرفي كه در شرع معتبر است

  شعبان به افق مکه مکرمه ٢٩مشخصات ماه و خورشید در غروب 
 منطقه اى  ١٨:٥٥ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٩:٣٩ :غروب ماه

   '00°11 :)يک درجه بعد معدل= دقیقه مکث ماه  ٤ھر ( ُبعد معدلدقیقه  ٤٤ :ماه بعد غروب آفتاب مدت مکث

  '39°7 : سمت ماه با خورشید اختالف '04°11 :)فاصله شمس و قمر در آسمان=  جدايي يا بعد زاويه اي( ُبعدسوا

    "57'55°171+ :طول کمانثانیه قوسي  ١٧ :)جدايي زاويه اي ضخیمترين جاي ھالل(ضخامت ھالل 

  کیلومتر  357869:فاصله ماه از زمین  '00°8 :ارتفاع ماه از سطح افق

  )درصد افزايش فاز پیدا مي كند ٧ھر شبانه روز ماه بیش از ( درصد 1 :)درصد سطح روشن ماه نسبت به کل سطح(فازماه 

نظر به باريكي ھالل و ارتفاع كم آن؛ رؤيت آن در شرايط بسیار مناسب  :وضعیت رؤيت ھالل
بقیه مناطق مشكل است، در صورت رؤيت ھالل كه مي توان بر جغرافیايي ممكن است، ولى در 

ثور كالم خازنان أقواعد علمى م در صورت اختالفي شدن امر رؤيت، طبق حسب آن عمل شده،
  .شودعمل مي  وحى

  شعبان   ٢٩ شامگاهدر  رؤيت ھاللگاه جاي
  . ده و قابل رؤيت استرنگ بو ط قرمزخباالي نقشه زير نشان مي دھد كه در ھنگام غروب آفتاب، ماه 
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قسـمت  در  نشان مـي دھـد،   سه شنبهشامگاه  وضعیت رؤيت ھالل را درنقشه زير 
غیر با چشم ھالل  )استرالیا غربآسیا، آمريکاي شمالي و جنوبي، آفريقا، غرب  جنوب(

   .قابل رؤيت است مسلح

  

    ھشت بھشتدر  سه شنبه وضعیت ھالل در شامگاه

  نام شھر

  )Topocentric حبر سط(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

  یکشنبه

 مركز 
 محاق

  دوشنبه

 يانپا
  محاق 

  سه شنبه

   '39°7   '00°8   '04°11  '0:44  19:39  18:55 18:54  18:55  18:56 مكه مكرمة
   '52°7   '36°7   '56°10  '0:42  19:42 19:00 18:59 19:00 19:01  مدينه منوره
   '09°8   '32°6   '26°10  '0:37  19:29 18:52 18:51  18:53  18:54 نجف اشرف
   '11°8   '28°6   '24°10  '0:37 19:31  18:54 18:53  18:55  18:56  كربالي معال

   '13°8   '17°6   '19°10  '0:36  19:31 18:55 18:54  18:56  18:57شريفین كاظمین
   '15°8   '18°6   '21°10  '0:36  19:33  18:57 18:56  18:58  18:59  سامراء غريب
   '52°7   '39°5   '41°09  '0:33  20:01  19:28 19:27  19:29  19:30مشھد مقدس
   '43°8   '14°6   '42°10  '0:36  19:24  18:48  18:47  18:49  18:50  بیت المقدس

  در برخي شھرھاي ايران سه شنبه در شامگاه وضعیت ھالل 

  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
  یکشنبه

 مركز 
 محاق

  دوشنبه

 يانپا
  محاق 

  سه شنبه

   '02°8   '01°6   '01°10  '0:35 20:33 19:58 19:57  19:59  20:00  تھران
   '03°8   '04°6   '03°10  '0:35  20:35 20:00 19:59  20:01  20:02  قم

   '56°7   '13°6   '04°10  '0:36  20:30 19:54 19:53 19:55 19:56  اصفھان

   '49°7   '16°6   '08°10  '0:36  20:18 19:42 19:41  19:43  19:44  يزد
   '46°7   '45°6   '19°10 '0:38  20:23 19:45 19:44  19:46  19:47  شیراز
   '20°8   '34°6   '36°10  '0:33  20:58 20:25 20:24  20:26  20:27  تبريز

   '12°8   '59°6   '46°10  '0:35  20:52  20:17 20:16  20:18  20:19  سنندج

   '30°7   '29°6   '55°09  '0:37  19:49 19:12 19:11  19:13  19:14  زاھدان
   '58°7   '37°6   '22°10  '0:38  20:41 20:03  20:02  20:04  20:05  اھواز

   '10°8   '08°6   '12°10  '0:35  20:50 20:15 20:14  20:16  20:17  كرمانشاه

اول ماه شب  نبهشچھارشب و روز روز بوده و ٢٩ ماه شعبان ):با اراده الھي(بنابراين 
  .مي باشد ٢٠١٠اوت  ١١ و١٣٨٩ مردادا ٢٠ و اسد ٢٠ با مصادف ١٤٣١  رمضان
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  شنبهچھاردر شب  ١٤٣١ماه رمضان  ھالل رؤيت وضعیت
ھـالل را در   رصـد  از آنجا که رؤيت ھالل و تالوت دعاھـاى مربوطـه مسـتحب مـي باشـد؛ لـذا وضـعیت       

منطقـه  بـه وقـت   ١٨:٥٥ خورشـید سـاعت   شب چھارشنبه :رسي مي کنیمبر رمضان اول ماهشب 
مـي باشـد و مـاه بعـد از غـروب       ١٩:٣٩وب ھـالل مـاه در سـاعت    و غر غروب مي کند مکه مکرمهاي 

دقیقه مکث مي کند در ھنگام غروب خورشید، در صورت صاف بـودن ھـوا ھـالل     ٤٤خورشید به مدت 
  .ظاھر است و منطقه ماه در افق مکه مکرمه

  ١٤٣١ماه رمضان  شب اّولرصد ھالل  نقشه

  
  :موقعیت شمس

  طانسر°18 :برج نجمی
  اسد °18:ج فلکيبر

  زبرة: منزل فلکي
   "34'00°107 :سمت

    "34'27°15:میل
  :مشخصات ھالل

  طانسر °26 :برج نجمی
  اسد °26 :برج فلکي

  °10 : میل   00'09°5: میل مدار   )جنوبي( °2 -: عرض صرفه: منزل فلکي
   "57'55°171+ :طول کمان   "2'21°99 :سمت ھالل '00°8: ارتفاع ھالل
 چپيعني دو سر کمان آن به سوي باال و  يا مايل؛" منحرف" :)زاويه توجیه ھالل با افق(شکل ھالل 

  . ستا
است  ٥اين منزل شامل دو ستاره از قدر  ؛طرفة  منزل :)اقتران يا اقتراب قمر با منازل( رصد قمر در منازل نجمي

به نام کاپا سرطان و يكي پیش روي ستاره درخشان ) بی خرچنگچنگال جنو(يك ستاره خارج صورت سرطان در ادامه زباناي جنوبي 
د در كنار دايرة البروج است و کاپا نو اس. سرطان مي باشد پاستاره شاخص اين منزل كا. قلب االسد به نام نو أسد مي باشد

  .قمر جنوب نو أسد از منزل طرفة واقع است .درجه است و ھر دو در مسیر قمرند ٥سرطان عرضش 

مدار حرکت در تصوير  "Parallax:( +01°01'16( اختالف منظر افقي )Topocentricمکان مرکزي (سطح زمین: ت ناظرموقعی

نشان داده شده اند محل برخورد آنھا نقطه رأس يا ذنب مي  زرد به رنگ) دايرة البروج(و مسیر حرکت خورشید  رنگ سبزبا  قمر
  .مي باشد پاییزیمحل برخورد آن با دايرة البروج نقاط اعتدال ربیعي و ارغواني است و  به رنگ استواي سماويخط . باشد

در اين حالت . دست مي توان يافترا با توجه به تصاوير راھنما بوسیله  گان و نقاط فلکيموقعیت ھالل، ستار

نسبت به دايرة  اندازه گیري سمت از جنوب و اندازه گیري میل نسبت به خط استواي سماوي و عرض. دست بايد کشیده باشد
  .البروج مي باشد

 طرفة

  غروب آفتابمحل 

 
 غرب

  ھالل
 ماه 
 

  مدار 
  ماه

90  

 زبره

  صرفه

15 

30 

 عطارد

زاوية 
  العوا

صورت 
 سنبله

60  

  استواي
   قلب  يسماو 

 االسد

 زھره زحل

 ظھر االسد

 البروجدايرة

صورت 
  اسد
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  ١٤٣١آغاز ماه �وال 
  ھالل پاياني ماه مبارک رمضان و پیدايش ھالل شوال

د حیات اعلى كه بر طبق قواعد مأثور كالم خازنان وحي علیھم السالم استخراج و طبق تقویم بنیا
ابتداي ماه  است،ياني ماه تايید شده پاتھیه شده، و صحت آن با رصد شبھاي تربیع و بدر و ھالل 

روز فلذا  ، بوده است ٢٠١٠ اوت ١١= ١٣٨٩ مردادا ٢٠=  اسد ٢٠ شنبهچھارروز  مبارک رمضان
بین  ،  كهمي باشد ١٤٣١ رمضان ٢٨= میالدي  ٢٠١٠ پتامبرس ٧=  ١٣٨٩شھریور  ١٧ شنبهسه 

فتاب صبح مي باشد، با طلوع آ رمضانبراى رؤيت ماه در ماه ممكن الطلوعین اين روز آخرين فرصت 
ماه؛ آغاز  محاقمرحله  و یردگھالل آخرين؛ تحت الشعاع نور خورشید قرار مي ) ٦:٠٧ ساعت( ٢٨

روز در محاق بوده و فاقد نور مي باشد تا بتواند مجددا به صورت ھالل و ماه  ود سهمي شود، و حد
 نج شنبهپغروب آفتاب (لحظه مرئي شدن ھالل در شب اول  خروج از محاق. نو قابل رؤيت شود

ماه  ٣٠ پنج شنبهز اين رو ماه تا اين ساعت شامگاه امي باشد؛ ) مکه مکرمه وقت ١٨:٣٠ساعت 
؛ كه مرکز محاق. در تحت الشعاع بوده و محدوده محاق ادامه دارد ١٤٣١ مبارک رمضان

 رمضان ٢٩ شنبهظھر چھارمي باشد، مصادف با ) ايان محاقپشروع و (لحظه میاني اين مدت 
بنابر موقعیت ناظر  ):GMT+3( مكه مكرمه منطقه ايوقت ١٢:١٨در ساعت  ١٣٨٩شھریور  ١٧=  ٢٠١٠سبتامبر  ٨=  ١٤٣١

ام اين مركز محاق بر اساس علم نجوم كھن و قواعد گھن(مي باشد ) Topocentricمکان مرکزي (سطح زمین : رصدي
ت مشابه در نجوم جديد متفاوت عرفي و شرعي بوده و ممكن است برخي اوقات با مقادير مربوط به اصطالحا

ه اينكه اين اخیر بر اساس میانگین سرعت تقريبي ماه كه امري حسابي و تخمیني است تھیه مي شود چباشد 
  ).نه رصد حسي عرفي كه در شرع معتبر است

مطرح است که در صورت عدم رؤيـت  فعلي ماه قمري  ٢٩در روز ماه نو  در شرع شريف بررسي رؤيت ھالل

  .اول ماه جديد مي باشد ،ماه قمري فرداي آنروز روز سي ام ماه بوده و روز بعد آن ٢٩شام روز ھالل در 

  رمهکه مکبه افق م المبارک رمضان ٢٩مشخصات ماه و خورشید در غروب 
 منطقه اى  ١٨:٣١ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٨:٢١ :غروب ماه

  ---- :)يک درجه بعد معدل= مکث ماه  دقیقه ٤ھر ( ُبعد معدل ----  :ماه بعد غروب آفتاب مدت مکث

     '28°5: سمت ماه با خورشید اختالف '16°2 :)فاصله شمس و قمر در آسمان=  جدايي يا بعد زاويه اي(  ُبعد سوا

    "36'05°174+ :طول کمانثانیه قوسي  ٥ :)جدايي زاويه اي ضخیمترين جاي ھالل(ضخامت ھالل 

  کیلومتر  ٣٥٧٤٢٠: صله ماه از زمینفا  3'5°3-" :ارتفاع ماه از سطح افق

  )درصد افزايش فاز پیدا مي كند ٧ھر شبانه روز ماه بیش از (درصد  0 :)درصد سطح روشن ماه نسبت به کل سطح(فازماه 

غروب مي كند و در ھنگام غروب آفتاب، ماه  ،دقیقه قبل از غروب آفتاب ١٠ماه  :وضعیت رؤيت ماه
  .رؤيت امكان ندارددر باالي افق حاضر نیست و اصال 

  رمضان المبارک   ٣٠ شامگاهدر  رؤيت ھاللگاه جاي
  .رؤيت است رنگ بوده و در محدوده قابل رمزقنقشه زير نشان مي دھد كه در ھنگام غروب آفتاب، ماه باالي خط 

  



 ١٤٣٢شماره  ازنامه ماه قمريسالنامه آغ

 13

بالد برخي در  نشان مي دھد، پنج شنبهشامگاه  وضعیت رؤيت ھالل را درنقشه زير 
ھـالل  ) جنـوبي، آفريقـا، اسـترالیا   آمريکاي  ،آسیا، آمريکاي شمالي (اسالمي و قاره ھا 

  .قابل رؤيت است چشم عاديماه به آساني با 

  

    ھشت بھشتدر  پنج شنبه وضعیت ھالل در شامگاه

  نام شھر

  )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

  شنبهسه 

 مركز 
 محاق

  چھار شنبه

 يان پا
  محاق

  پنج شنبه

   '47°15   '44°6   '33°16  '0:34  19:04  18:30  18:29  12:18 06:07 مكه مكرمة
   '12°16   '57°5   '36°16  '0:31  19:03 18:32 18:31  12:19  06:08  مدينه منوره
   '57°16   '42°3   '33°16  '0:22  18:39 18:17 18:16  12:00  05:44 نجف اشرف

   '01°17   '37°3   '35°16  '0:22 18:40 18:18 18:17  12:02  05:45  كربالي معال
   '05°17   '22°3   '35°16  '0:21  18:39 18:18  18:17  12:01  05:45شريفین كاظمین

   '10°17   '04°3   '37°16  '0:20  18:40  18:20 18:19  12:02  05:45  سامراء غريب
   '48°16   '13°2   '02°16  '0:16  19:04 18:48 18:47  12:29  06:11  مشھد مقدس

   '41°17   '59°2   '07°17  '0:19  18:28  18:09  18:08  11:51  05:34  بیت المقدس

  در برخي شھرھاي ايران پنج شنبه وضعیت ھالل در شامگاه 

  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

  شنبهسه 

 مركز 
 محاق

  چھار شنبه

 يان پا
  محاق

  پنج شنبه

   '57°16   '48°2   '20°16  '0:18  19:38  19:20  19:19  13:02  06:45  تھران
   '58°16   '51°2   '21°16  '0:19  19:41 19:22 19:21  13:04  06:47  قم

   '45°16   '21°3   '17°16  '0:21  19:39  19:18  19:17  13:01  06:44  اصفھان
   '37°16   '29°3   '10°16  '0:21  19:28 19:07 19:06  12:50  06:34  يزد

   '27°16   '10°4   '11°16  '0:24  19:37  19:13  19:12  12:58  06:27  شیراز

   '24°17   '49°1   '36°16  '0:14  19:57 19:43 19:42  13:23  07:02  تبريز
   '10°17   '43°2   '31°16  '0:18  19:56  19:38  19:37  13:20  07:03  سنندج
   '10°16   '56°3   '52°15  '0:23  19:03 18:40 18:39  12:24  06:09  زاھدان
   '45°16   '50°3   '22°16  '0:23  19:52 19:29  19:28  13:13  06:54  اھواز

   '04°17   '03°3   '30°16  '0:20  19:57 19:37 19:36  13:20  07:04  كرمانشاه

 عید فطرو  ١٤٣١ شوالاول ماه  و روزه بوده ٣٠ماه مبارک رمضان  ):با اراده الھي(بنابراين 
  .باشد مي ٢٠١٠ سبتامبر ١٠ و١٣٨٩ شھریور ١٩ و سنبله ١٩جمعه شب و روز 

 عودةمعیار 
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  در شب جمعه ١٤٣١ماه شوال  لھال رؤيت وضعیت
 اول مـاه شـب  ھـالل را در   رصـد  از آنجا که رؤيت ھالل و تالوت دعاھاى مربوطه مستحب مـي باشـد؛ لـذا وضـعیت    

و  مکـه مکرمـه غـروب مـي کنـد     منطقه اي به وقت  ١٨:٣٠ خورشید ساعتشب جمعه : رسي مي کنیمبر شوال
دقیقـه مکـث    ٣٤ د از غروب خورشید به مدتو ماه بعوقت منطقه اي مي باشد  ١٩:٠٤غروب ھالل ماه در ساعت 

و منطقـه   مي کند در ھنگام غروب خورشید، در صورت صاف بودن ھوا ھالل ماه واضح و روشن در افق مکه مکرمـه 
  .قاره ھا ظاھر استو 

  ١٤٣١رصد ھالل شب اّول ماه شوال  وضعیت

 
  :موقعیت شمس

  اسد°16 :برج نجمي 

  بلهسن °16: يکبرج فل
  عواء: يکمنزل فل

   ''38'55°95:سمت
    ''27'11°5:میل

  :مشخصات ھالل
  سنبله°03: برج نجمي

  میزان °03: يکبرج فل
  غفر: يکمنزل فل

    '33°16 : )فاصله شمس و قمر در آسمان=  بعد سوا(جدايي زاويه اي  )جنوبي(''01'45°5-:عرض
  درصد  2 ):روشنايي(فاز  ''53'08°80 :سمت ھالل  44'43°6": ارتفاع ھالل ''34'37°6-: میل

    "51'26°162+ :مانکطول  ''47: ضخامت ھالل یلومتر  ک ٣٥٩٣٢٥: فاصله تا زمین
مان آن به سوي باال و کيعني دو سر  يا مايل؛" منحرف"): زاويه توجیه ھالل با افق(ل ھالل کش

   .است چپ
ستاره در صورت سنبله بر خطي  ٥داراي این منزل  ؛عواء  :)ب قمر با منازلاقتران يا اقترا(رصد قمر در منازل نجمي 

است كه ) دلتا(مي باشد ستاره شاخص آن ستاره عوا ) بتا(اولین ستاره اين منزل به نام زاوية العوا  .شكسته، مانند حرف ل است
) اپسیلون(ستاره مقدم القطاف ستاره ھاي ديگر  بر انحنای حرف ل است و )گاما(ريش ستاره  .پرنورترين ستاره اين منزل مي باشد

  .واقع است) زاوية العواء(قمر جنوب منزل عواء  .عبور كند مي تواند قمر از بین ستارگان اين منزل. ھستند) اتا(زاوية  و 

ر حرکت مدادر تصوير "Parallax:(  +01°01'02( اختالف منظر افقي )Topocentricزي کان مرکم( سطح زمین :موقعیت ناظر

  نشان داده شده اند  زرد به رنگ) دايرة البروج(و مسیر حرکت خورشید  رنگ سبزبا  قمر
در اين حالت . دست مي توان يافترا با توجه به تصاوير راھنما بوسیله  موقعیت ھالل، ستارگان و نقاط فلکي

ط استواي سماوي و عرض نسبت به دايرة اندازه گیري سمت از جنوب و اندازه گیري میل نسبت به خ. دست بايد کشیده باشد
  .البروج مي باشد

  

 البروج دايرة

  غروب آفتابمحل 

 

 ھالل ماه
 

60 

 مدار ماه

90 

  زبره

 عوا

15 

30 

سماک 
  اعزل

صورت 
 سنبله

  صرفه

  استواي
  سماوي 

 زحل

 مريخ زھره

زاوية 
  العوا



 ١٤٣٢شماره  ازنامه ماه قمريسالنامه آغ

 15

  ١٤٣١ده ـ�ع آغاز ماه ذی
  ذى قعدهو پیدايش ھالل  شوالھالل پاياني 

د حیات اعلى كه بر طبق قواعد مأثور كالم خازنان وحي علیھم السالم استخراج و طبق تقویم بنیا
ابتداي ماه  ي ماه تايید شده است،يانپاتھیه شده، و صحت آن با رصد شبھاي تربیع و بدر و ھالل 

روز بوده است فلذا  ٢٠١٠ تامبرپس ١٠=  ١٣٨٩ شھریور ١٩=  سنبله ١٩جمعه روز  شوال
بین  ، كهمي باشد ١٤٣١ شوال ٢٧= میالدي  ٢٠١٠ اکتبر ٦=  ١٣٨٩ مھر ١٤ چھارشنبه

 ٢٧اب صبح با طلوع آفتمي باشد، شوال الطلوعین اين روز آخرين فرصت براى رؤيت ماه در ماه 
و  ٢٧ماه؛ با غروب آفتاب روز   محاقمرحله  .ھالل آخرين؛ تحت الشعاع نور خورشید قرار مي گیرد

آغاز مي شود، و حداقل دو روز در محاق بوده و فاقد ) وقت مکه مکرمه ١٨:٠٤ساعت ( ٢٨شروع شب 
لحظه  محاق خروج از. نور مي باشد تا بتواند مجددا به صورت ھالل و ماه نو قابل رؤيت شود

مي باشد؛ ) وقت منطقه اي مکه مکرمه ١٨:٠٢ساعت  جمعهغروب آفتاب (مرئي شدن ھالل در شب اول 
در تحت الشعاع بوده و محدوده  ١٤٣١ شوالماه  ٢٩ه جمعز اين رو ماه تا اين ساعت شامگاه ا

، مي باشد) ايان محاقپشروع و (؛ كه لحظه میاني اين مدت مرکز محاق. محاق ادامه دارد
 ١٨:٠٣در ساعت  ١٣٨٩مھر  ١٥= میالدي  ٢٠١٠اکتبر  ٧=  ١٤٣١ شوال ٢٨ پنج شنبهمصادف با غروب آفتاب 

ام اين مركز گھن( .مي باشد) Topocentricمکان مرکزي (سطح زمین : بنابر موقعیت ناظر رصدي ):GMT+3(منطقه اي 

برخي اوقات با مقادير مربوط به  محاق بر اساس علم نجوم كھن و قواعد عرفي و شرعي بوده و ممكن است
ه اينكه اين اخیر بر اساس میانگین سرعت تقريبي ماه كه امري چاصطالحات مشابه در نجوم جديد متفاوت باشد 

   ) .حسابي و تخمیني است تھیه مي شود نه رصد حسي عرفي كه در شرع معتبر است

  رمهکه مکشوال به افق م ٢٩مشخصات ماه و خورشید در غروب 
 منطقه اى ١٨:٠٢ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٨:٤٦ :ب ماهغرو

 '00°11  :)يک درجه بعد معدل= دقیقه مکث ماه  ٤ھر ( ُبعد معدلدقیقه  ٤٤: ماه بعد غروب آفتاب مدت مکث

     '36°11 :سمت ماه با خورشید اختالف '44°13 :)فاصله شمس و قمر در آسمان=  جدايي يا بعد زاويه اي( ُبعد سوا 

    "15'38°167+ :طول کمانثانیه قوسي  ٢٣: )جدايي زاويه اي ضخیمترين جاي ھالل(ھالل ضخامت 

   کیلومتر ٣٦٣١٩٢: فاصله ماه از زمین  '23°7:ارتفاع ماه از سطح افق

  )درصد افزايش فاز پیدا مي كند ٧ھر شبانه روز ماه بیش از (درصد  ١: )درصد سطح روشن ماه نسبت به کل سطح(فازماه 

نظر به ارتفاع كم ھالل؛ رؤيت آن در شرايط بسیار مناسب جغرافیايي ممكن  :ؤيت ھاللوضعیت ر
است، ولى در بقیه مناطق مشكل است، در صورت رؤيت ھالل كه مي توان بر حسب آن عمل 

عمل مي   ثور كالم خازنان وحىأقواعد علمى م در صورت اختالفي شدن امر رؤيت، طبق شده،

  .شود

  شوال   ٢٩ شامگاهدر  رؤيت ھالل گاهجاي
  .مي باشدرؤيت  قابلدر محدوده باالي خط قرمز و ماه  نقشه زير ھنگام غروب آفتاب،در 
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بـالد   برخـي  در نشـان مـي دھـد،    جمعـه شامگاه  وضعیت رؤيت ھالل را درنقشه زير 
ھـالل  ) فريقا، اسـترالیا جنوبي، آ ، آمريکاياي شماليکآسیا، آمري( ياسالمي و قاره ھا

  .قابل رؤيت است غیر مسلحچشم ماه با 

  

    ھشت بھشتدر  جمعه وضعیت ھالل در شامگاه

  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 
  دخورشی

شروع 
  محاق

چھارشنبه

 مركز 
 محاق

  پنج شنبه

 يان پا
  محاق
  جمعه

   '36°11   '23°7   '44°13  '0:44  18:46  18:02  18:01  18:03  18:04 مكه مكرمة

   '51°11   '38°6   '34°13  '0:40  18:42 18:02 18:01  18:03  18:04  مدينه منوره
   '10°12   '59°4   '08°13  '0:33  18:12 17:39  17:38  17:40  17:42 نجف اشرف
   '12°12   '49°4   '06°13  '0:33  18:13 17:40 17:39  17:41  17:43  كربالي معال

   '13°12   '40°4   '03°13  '0:31  18:11 17:39  17:38  17:40  17:42شريفین كاظمین
   '16°12   '26°4   '02°13  '0:31  18:11 17:40 17:39  17:41  17:42  سامراء غريب
   '50°11   '38°3   '22°12  '0:27  17:33 17:06 17:05  17:07  17:08مشھد مقدس
   '41°12   '36°4   '29°13  '0:32  17:59  17:27  17:26  17:29  17:30  بیت المقدس

  در برخي شھرھاي ايران جمعهوضعیت ھالل در شامگاه 

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  ماه

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  ي جداي
  زاويه اي

)بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

چھارشنبه

 مركز 
 محاق

  پنج شنبه

 يان پا
  محاق
  جمعه

   '03°12   '16°4   '47°12  '0:30  18:09 17:39 17:38  17:40 17:41 تھران
   '04°12   '09°4   '45°12  '0:29  18:11 17:42 17:41  17:43  17:44  قم

   '58°11   '44°4   '51°12  '0:32  18:11 17:39  17:38  17:41  17:42  اصفھان

   '51°11   '47°4   '46°12  '0:32  18:01 17:29  17:28  17:30  17:32  يزد
   '48°11   '11°5   '53°12  '0:34 18:12 17:38 17:37  17:39  17:40  شیراز
   '18°12   '34°3   '48°12  '0:26  18:24 17:58 17:57  17:59  18:01  تبريز

   '12°12   '07°4   '52°12  '0:29 18:26  17:57 17:56  17:58  17:59  سنندج

   '33°11   '11°5   '39°12  '0:34  17:38 17:04 17:03  17:06  17:07  زاھدان
   '00°12   '01°5   '00°13  '0:33  18:25  17:52  17:51  17:53  17:55  اھواز

   '10°12   '24°4   '56°12  '0:30 18:27 17:57 17:56  17:58 18:00  كرمانشاه

 مھر ١٧ و میزان ١٧ شنبهشب و روز  ١٤٣١ قعده ذیاول ماه  ):با اراده الھي(بنابراين 
  .باشد مي ٢٠١٠ اکتبر ٩ و١٣٨٩
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  هشنبدر شب  ١٤٣١قعده  ماه ذی ھالل رؤيت وضعیت
الل را در ھـ  رصـد  از آنجا که رؤيت ھالل و تالوت دعاھـاى مربوطـه مسـتحب مـي باشـد؛ لـذا وضـعیت       

منطقـه اي  به وقـت   ١٨:٠٢ خورشید ساعت شب شنبه: رسي مي کنیمبر قعده ذی اول ماهشب 
وقت منطقه اي مي باشد و ماه بعـد   ١٨:٤٦و غروب ھالل ماه در ساعت  غروب مي کند مکه مکرمه

دقیقه مکث مي کند در ھنگام غـروب خورشـید، در صـورت صـاف بـودن       ٤٤از غروب خورشید به مدت 
  .ظاھر است و منطقه ،ل ماه در افق مکه مکرمهھوا ھال

  ١٤٣١ قعده ماه ذی شب اّولرصد ھالل  وضعیت

  
  :موقعیت شمس

  سنبله°15 :برج نجمي 
  میزان °15: يکبرج فل

  زبانا: يکمنزل فل
   ''54'50°83:سمت

    "52'59°5-:میل
  :مشخصات ھالل

 سنبله  °27: برج نجمي
  میزان  °27:يکبرج فل

  اکلیل: يکمنزل فل
     '23°7:ارتفاع ھالل °14- : میل )جنوبی( °3-: عرض

ضخامت یلومتر  ک ٣٦٣١٩٢: فاصله تا زمین  درصد  ١ ):روشنايي(فاز   ''37'14°72:سمت ھالل
   "15'38°167+ :مانکطول قوسي   هثانی ٢٣ :)جدايي زاويه اي ضخیمترين قسمت ھالل(ھالل 

مان آن به سوي باال و کيعني دو سر  يا مايل؛" منحرف"): وجیه ھالل با افقزاويه ت(ل ھالل کش
   .است چپ

این منزل شامل یک ستاره درخشان به نام ؛ سماك :)اقتران يا اقتراب قمر با منازل(رصد قمر در منازل نجمي 

درجه جنوبي نسبت به دايرة  -٢مي باشد محل آن بر دست چپ صورت فلكي سنبله است عرض آن ) آلفا سنبله(سماك اعزل 
  .البروج است و قمر در جنوبش به آن اقتران دارد

مدار حرکت در تصوير "Parallax:(  +01°00'22( اختالف منظر افقي )Topocentricزي کان مرکم(سطح زمین:موقعیت ناظر

حل برخورد آنھا نقطه رأس يا ذنب مي نشان داده شده اند م زرد به رنگ) دايرة البروج(و مسیر حرکت خورشید  رنگ سبزبا  قمر
   .مي باشد پاییزیارغواني است و محل برخورد آن با دايرة البروج نقاط اعتدال ربیعي و  به رنگ استواي سماويخط . باشد

در اين حالت . دست مي توان يافترا با توجه به تصاوير راھنما بوسیله  موقعیت ھالل، ستارگان و نقاط فلکي

اندازه گیري سمت از جنوب و اندازه گیري میل نسبت به خط استواي سماوي و عرض نسبت به دايرة . باشد دست بايد کشیده
  .البروج مي باشد

  دايرة   
 البروج

  غروب آفتابمحل 

 

 ھالل ماه
 

  استواي 
  سماوي

  مدار 
 ماه

90 

  غفر

  باناز

 يوتا

15 

60 

ا بانز
  جنوبی

 ابانز
  شمالی

صورت 
 میزان

 زھره

صورت 
 سنبله

سماک 
  اعزل
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  ١٤٣١  �ّ�ه  ی ماه ذ آغاز
  حجه قعده و پیدايش ھالل ذي ھالل پاياني ذي

راج و د حیات اعلى كه بر طبق قواعد مأثور كالم خازنان وحي علیھم السالم استخطبق تقویم بنیا
ابتداي ماه  ياني ماه تايید شده است،پاتھیه شده، و صحت آن با رصد شبھاي تربیع و بدر و ھالل 

آبان  ١٤ جمعهروز فلذا  ،بوده است ٢٠١٠ اکتبر ٩= ١٣٨٩ مھر ١٧=  میزان ١٧شنبه روز  ذى قعده
روز بین الطلوعین اين  كه ،مي باشد ١٤٣١ ذى قعده ٢٨=  میالدي  ٢٠١٠ نوامبر ٥=  ١٣٨٩

ساعت ( ٢٨مي باشد، با طلوع آفتاب صبح  ذى قعدهبراى رؤيت ماه در ماه ممكن آخرين فرصت 
ماه؛ آغاز مي شود، و  محاقمرحله  و یردگھالل آخرين؛ تحت الشعاع نور خورشید قرار مي ) ٦:٣٠

ل رؤيت روز در محاق بوده و فاقد نور مي باشد تا بتواند مجددا به صورت ھالل و ماه نو قاب ود سهحد
 ١٧:٤٢شنبه ساعت یکغروب آفتاب (لحظه مرئي شدن ھالل در شب اول  خروج از محاق .شود

در تحت  ١٤٣١ ذى قعده ٣٠شنبه یکز اين رو ماه تا اين ساعت شامگاه امي باشد؛ ) مکه مکرمه وقت
شروع و (؛ كه لحظه میاني اين مدت مرکز محاق. الشعاع بوده و محدوده محاق ادامه دارد

 ١٣٨٩ آبان ١٥= میالدي  ٢٠١٠نوامبر  ٦ = ١٤٣١ ذى قعده ٢٩ شنبه ظھرمي باشد، مصادف با ) محاقايان پ

مکان مرکزي (سطح زمین : بنابر موقعیت ناظر رصدي ): GMT+3( مكه مكرمه به وقت منطقه اي١٢:٠٤در ساعت 

Topocentric (مي باشد. )ي و شرعي بوده و ممكن ام اين مركز محاق بر اساس علم نجوم كھن و قواعد عرفگھن

ه اينكه اين اخیر بر اساس چاست برخي اوقات با مقادير مربوط به اصطالحات مشابه در نجوم جديد متفاوت باشد 
میانگین سرعت تقريبي ماه كه امري حسابي و تخمیني است تھیه مي شود نه رصد حسي عرفي كه در شرع 

   ) .معتبر است

مطرح است كه در صورت عدم رؤيـت  فعلي ماه قمري  ٢٩در روز نو ماه  در شرع شريف بررسي رؤيت ھالل
  .اول ماه جديد مي باشد ،ماه قمري فرداي آنروز روز سي ام ماه بوده و روز بعد آن ٢٩ھالل در شام روز 

  رمهکه مکبه افق م ذى قعده ٢٩مشخصات ماه و خورشید در غروب 
 اى منطقه  ١٧:٤٢ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٧:٤٧ :غروب ماه

   '42°4  )فاصله شمس و قمر در آسمان=  جدايي يا بعد زاويه اي( ُبعد سوادقیقه  ٥ ماه بعد غروب آفتاب مدت مکث

     '14°6 :سمت ماه با خورشید اختالف  '15°1 :)يک درجه بعد معدل= دقیقه مکث ماه  ٤ھر ( ُبعد معدل

    "43'18°06+ :طول کمانوسي ثانیه ق ٦ :)جدايي زاويه اي ضخیمترين جاي ھالل(ضخامت ھالل 

  کیلومتر  ٣۶٩٨٧٨:فاصله ماه از زمین 17'9°0" : ارتفاع ماه از سطح افق

  )درصد افزايش فاز پیدا مي كند ٧ھر شبانه روز ماه بیش از (درصد  0 :)درصد سطح روشن ماه نسبت به کل سطح(فازماه 

  . اب؛ ماه قابل رؤيت نیستبا توجه به مشخصات ذكر شده ھنگام غروب آفت :وضعیت رؤيت ھالل

   ذى قعده ٣٠ شامگاهدر  رؤيت ھاللگاه جاي
  . نقشه زير نشان مي دھد كه در ھنگام غروب آفتاب، ماه باالي خط آبي رنگ بوده و در محدوده قابل رؤيت است
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كلیه در  نشان مي دھد، شنبهیکشامگاه  وضعیت رؤيت ھالل را درنقشه زير 
  آفريقـا، جنـوب   ،مالي و جنـوبي شـ ي سـیا، آمريکـا  آ( بالد اسالمي و قـاره ھـاي  

   .قابل رؤيت است با چشم عاديھالل ) اروپا، استرالیا

  

    ھشت بھشتدر  شنبهيك وضعیت ھالل در شامگاه

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  جدايي 
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  غروب  در

  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق
  جمعه

 مركز 
 محاق
  شنبه

 يان پا
  محاق

  یکشنبه

   '54°13   '46°10   '49°17  '0:59  18:41  17:42  17:41  12:04 06:30 مكه مكرمة

   '34°14   '05°10   '49°17  '0:57  18:35 17:38 17:37  12:05  06:34  مدينه منوره
   '49°15   '47°7   '38°17  '0:49  17:57 17:08 17:07  11:46  06:27 نجف اشرف
   '56°15   '38°7   '39°17  '0:49 17:57 17:08 17:07  11:48  06:29  كربالي معال

   '01°16   '17°7   '39°17  '0:47  17:54  17:07 17:06  11:47  06:28شريفین كاظمین
   '10°16   '09°7   '39°17  '0:47  17:53 17:06 17:05  11:48  06:28  سامراء غريب
   '01°16   '04°6   '05°17  '0:42  17:12 16:30 16:29  11:15  06:03  مشھد مقدس
   '39°16   '03°7   '05°18  '0:48  17:41  16:53  16:52  11:37  06:15  بیت المقدس

  در برخي شھرھاي ايران شنبهيك وضعیت ھالل در شامگاه 

  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
  هجمع

 مركز 
 محاق
  شنبه

 يان پا
  محاق

  یکشنبه

   '02°16   '49°6   '23°17  '0:46  17:51  17:05  17:04  06:3411:48 تھران
   '02°16   '45°6   '24°17  '0:45  17:53 17:08 17:07  11:50 06:35  قم

   '43°15   '20°7   '23°17  '0:47  17:55  17:08  17:07  06:2811:47  اصفھان

   '32°15   '35°7   '17°17  '0:48  17:46 16:58 16:57  11:36  06:16  يزد
   '13°15   '16°8   '21°17  '0:50  17:59  17:09  17:08  06:2011:44  شیراز
   '37°16   '49°5   '34°17  '0:42  18:02 17:20 17:19  12:09  06:59  تبريز

   '15°16   '41°6   '32°17  '0:45  18:07  17:22  17:21  06:5112:06  سنندج

   '59°14   '04°8   '03°17  '0:49  17:25 16:36 16:35  11:10  05:45  زاھدان
   '35°15   '49°7   '29°17  '0:49  18:11  17:22  17:21  06:4511:59  اھواز

   '05°16   '54°6   '33°17  '0:46  18:10 17:24 17:23 12:05 06:50  هكرمانشا

 آبان ١٧ و عقرب ١٧دوشنبه شب و روز  ١٤٣١ ذی حجهاول ماه  ):با اراده الھي(بنابراين 
روز  عید سعید قربان ھمه آفاق بالد اسالمي و در باشد مي ٢٠١٠ نوامبر ٨ و١٣٨٩

  بإذن اهللا تعالىد آبان خواھد بو ٢٦= عقرب  ٢٦برابر  چھارشنبه
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  ، يوم صومکم يوم نحرکم: آمده است) علیھم السالم( کالم خازنان وحيدر 
روز ) از ھفته(است؛ ھمان روز ) اول ماه رمضان(که روز شروع روزه ) از ھفته(يعني ھمان روزي 

بود و روز عید قربان نیز  چھارشنبهقرباني کردن شماست، امسال روز اول ماه مبارک رمضان روز 
  .خواھد بود ان شاء اهللا تعالى چھارشنبهروز 

  دوشنبهدر شب  ١٤٣١ ذی حجهماه  ھالل رؤيت وضعیت
ھـالل را در   رصـد  از آنجا که رؤيت ھالل و تالوت دعاھـاى مربوطـه مسـتحب مـي باشـد؛ لـذا وضـعیت       

منطقـه  بـه وقـت    ١٧:٤٢ خورشید سـاعت شب دوشنبه  :رسي مي کنیمبر ذی حجه اول ماهشب 
وقت منطقه اي مي باشـد و مـاه    ١٨:٤١و غروب ھالل ماه در ساعت  غروب مي کند مکه مکرمهاي 

مکث مـي کنـد در ھنگـام غـروب خورشـید، در صـورت صـاف         دقیقه ٥٩بعد از غروب خورشید به مدت 
بودن ھوا ھالل ماه واضح و روشن در افق مکه مکرمـه، ايـران و سـاير بـالد اسـالمي و کلیـه قـاره ھـا         

  .ظاھر است

  ١٤٣١ ذی حجهماه  شب اّولد ھالل رص وضعیت

  
  :موقعیت شمس

  عقرب °15: يکبرج فل
  میزان °15:برج نجمي 

  قلب: يکمنزل فل
   ''26'45°72:سمت

    ''34'21°16-:میل
  

  :مشخصات ھالل
  قوس °02: يکبرج فل

 عقرب °02: برج نجمي 
فاصله شمس و ،بعد سوا(اويه اي جدايي ز )جنوبي(''54'11°3- : عرض شوله: يکمنزل فل

  ''24'51°58 :سمت ھالل   7'46°10": ارتفاع ھالل  ''27'52°23- : میل'49°17 : )قمر در آسمان
  "48 :ضخامت ھالل یلومتر  ک ٣٧٤٢٥٠: فاصله تا زمین درصد ٢ ):روشنايي(فاز 

يعني دو  ايل؛يا م" منحرف"): زاويه توجیه ھالل با افق(ل ھالل کش  "40'50°161+ :مانکطول 
    .است چپمان آن به سوي باال و کسر 

ستاره بر پیشاني  ٣اين منزل شامل  ؛اكلیل منزل :)اقتران يا اقتراب قمر با منازل(رصد قمر در منازل نجمي 

مي عقرب شاخص و اول طالع بتا يا اكلیل ال .جبھه يا دلتا و پي عقرب ،يا اكلیل العقرب عقرب بتا .است عقرب به منزله تاج عقرب
  .قمر در موضع ستاره جبھة از اين منزل مي باشد .و قمر بدان ستارگان مي تواند مقترن شود باشد

 مدار حرکت قمردر تصوير "Parallax:(  +00°58'35( اختالف منظر افقي )Topocentricزي کان مرکم(سطح زمین:موقعیت ناظر
را با  موقعیت ھالل، ستارگان و نقاط فلکينشان داده شده اند  زرد به رنگ) دايرة البروج(و مسیر حرکت خورشید  رنگ سبزبا 

اندازه گیري سمت از جنوب و اندازه . در اين حالت دست بايد کشیده باشد. دست مي توان يافتتوجه به تصاوير راھنما بوسیله 
  .گیري میل نسبت به خط استواي سماوي و عرض نسبت به دايرة البروج مي باشد

  
  

   دايرة     
 البروج

  غروب آفتابمحل 

 

 ھالل ماه
 

  مدار 
  ماه

60  

  شولة

15 

  جنوب غرب

  قلب 
  العقرب

 اكلیل

 عطارد

  استواي 
  سماوي

صورت 
 عقرب

صورت 
 میزان

 ابانز
  شمالی
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  ١٤٣٢  ّ�م�� آغاز ماه 
  محرم و پیدايش ھالل ذى حجهھالل پاياني 

د حیات اعلى كه بر طبق قواعد مأثور كالم خازنان وحي علیھم السالم استخراج و طبق تقویم بنیا
ابتداي ماه  ياني ماه تايید شده است،پاتھیه شده، و صحت آن با رصد شبھاي تربیع و بدر و ھالل 

 شنبهيكروز فلذا ، بوده است ٢٠١٠ نوامبر ٨=  ١٣٨٩ انآب ١٧=  عقرب ١٧دوشنبه روز  ذی حجه
بین الطلوعین اين  ، كهمي باشد ١٤٣١ ذى حجه ٢٨=  میالدي  ٢٠١٠ مبردسا ٥=  ١٣٨٩آذر  ١٤

) ٦:٤٨ساعت ( ٢٨با طلوع آفتاب صبح  مي باشد، ذى حجهروز آخرين فرصت براى رؤيت ماه در ماه 
ود ماه؛ آغاز مي شود، و حد محاقمرحله  و یردگمي ھالل آخرين؛ تحت الشعاع نور خورشید قرار 

. روز در محاق بوده و فاقد نور مي باشد تا بتواند مجددا به صورت ھالل و ماه نو قابل رؤيت شود سه
منطقه  ١٧:٣٨شنبه ساعت سه غروب آفتاب (لحظه مرئي شدن ھالل در شب اول  خروج از محاق

در  ١٤٣١ ذی حجهماه  ٣٠شنبه سه اين ساعت شامگاه  ز اين رو ماه تاامي باشد؛ ) مکه مکرمه اي
؛ كه لحظه میاني اين مدت مرکز محاق. تحت الشعاع بوده و محدوده محاق ادامه دارد

میالدي  ٢٠١٠دسامبر  ٦=  ١٤٣١ ذی حجه ٢٩ دوشنبه ظھرمي باشد، مصادف با ) ايان محاقپشروع و (

مکان مرکزي (سطح زمین : بنابر موقعیت ناظر رصدي ): GMT+3(به وقت منطقه اي  ١٢:١٢در ساعت  ١٣٨٩ آذر ١٥= 

Topocentric ( ،مي باشد)ام اين مركز محاق بر اساس علم نجوم كھن و قواعد عرفي و شرعي بوده و ممكن گھن

ه اينكه اين اخیر بر چت باشد ؤاست برخي اوقات با مقادير مربوط به اصطالحات مشابه در نجوم جديد متفاو
سرعت تقريبي ماه كه امري حسابي و تخمیني است تھیه مي شود نه رصد حسي عرفي كه  اساس میانگین

   ) .در شرع معتبر است

مطرح است كه در صورت عدم رؤيـت  فعلي ماه قمري  ٢٩در روز ماه نو  در شرع شريف بررسي رؤيت ھالل
  .اول ماه جديد مي باشد ،ماه قمري فرداي آنروز روز سي ام ماه بوده و روز بعد آن ٢٩ھالل در شام روز 

  رمهکه مکبه افق م ذی حجه ٢٩مشخصات ماه و خورشید در غروب 
 منطقه اى  ١٧:٣٨ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٧:٥٥ :غروب ماه

   '52°6 :)فاصله شمس و قمر در آسمان=جدايي يا بعد زاويه اي(اُبعد سو دقیقه ١٧ :ماه بعد غروب آفتاب مدت مکث

     '01°6 :سمت ماه با خورشید اختالف  '15°4 )يک درجه بعد معدل= کث ماه دقیقه م ٤ھر ( ُبعد معدل

    "35'49°169+ :طول کمانثانیه قوسي  ١٢ :)جدايي زاويه اي ضخیمترين جاي ھالل(ضخامت ھالل 

  کیلومتر  ٣٨٢٦٢٩: فاصله ماه از زمین 00'22°03" : ارتفاع ماه از سطح افق

 )درصد افزايش فاز پیدا مي كند ٧ھر شبانه روز ماه بیش از (درصد  ١ :)کل سطح درصد سطح روشن ماه نسبت به(فازماه 
  . نیستقابل رؤيت  ماهھنگام غروب آفتاب؛  فوقبا توجه به مشخصات  :وضعیت رؤيت ھالل

    ذی حجه ٣٠ شامگاهدر  رؤيت ھاللگاه جاي
  .استرؤيت واقع شده قابل  هرنگ بوده و در محدود آبيخط  باالیماه نقشه زير ھنگام غروب آفتاب، در 
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 بـالد  كلیهدر  نشان مي دھد، شنبهسه شامگاه  وضعیت رؤيت ھالل را درنقشه زير 
ھالل ) اروپا، استرالیا جنوب اي شمالي و جنوبي، آفريقا،کآسیا، آمري(اسالمي و قاره ھا 

  .قابل رؤيت است غیر مسلحبا چشم ماه 

  

    شتھشت بھدر شنبه سه  وضعیت ھالل در شامگاه

  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

  یکشنبه

 مركز 
 محاق

  شنبهدو

 يان پا
  محاق

  شنبه سه

   '10°11   '34°15   '58°18  '1:22  19:00  17:38  17:37  06:4812:12 مكه مكرمة
   '20°12   '50°14   '17°19  '1:21  18:54 17:33 17:32  06:4912:13  مدينه منوره

   '51°14   '35°12   '27°19  '1:19  18:17 16:58 16:57  06:5411:54 نجف اشرف
   '03°15   '21°12   '27°19  '1:19  18:17 16:58 16:57  11:55  06:55  كربالي معال

   '15°15   '05°12   '27°19  1:18  18:14 16:56 16:55  11:54  06:54شريفین كاظمین

   '32°15   '50°11   '31°19  '1:18  18:13 16:55 16:54  11:55  06:55  سامراء غريب
   '50°15   '51°10   '11°19  '1:16  17:32  16:16 16:15  11:22  06:32مشھد مقدس
   '09°16   '55°11   '03°20  '1:21  18:01  16:40  16:39  11:44  07:00  بیت المقدس

  در برخي شھرھاي ايران شنبهسه  وضعیت ھالل در شامگاه 

  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 
  اقمح

  شنبهیک

 مركز 
 محاق

  دوشنبه

 يان پا
  محاق

  شنبهسه 

   '33°15   '33°11   '22°19  '1:18  18:11 16:53 16:52  11:55  04:51 تھران
   '31°15   '30°11   '18°19  '1:17  18:13 16:56 16:55  11:57 04:52  قم

   '54°14   '12°12   '15°19  '1:18  18:15 16:57 16:56  11:54  06:55  اصفھان
   '37°14   '22°12   '08°19  '1:18  18:06 16:48 16:47 11:44  06:42  ديز

   '53°13   '00°13   '00°19  '1:18  18:19 17:01 17:00  11:51  06:44  شیراز
   '38°16   '32°10   '41°19  '1:17  18:22 17:05 17:04  12:16  07:30  تبريز

   '50°15   '30°11   '33°19  '1:18  18:27 17:09 17:08  12:13  07:20  سنندج
   '41°13   '48°12   '30°18  '1:16  17:44 16:28 16:27 11:18  06:09  زاھدان
   '33°14   '41°12   '17°19  '1:19  18:31  17:12  17:11  12:06  07:01  اھواز

   '30°15   '43°11   '25°19  '1:18  18:30 17:12 17:11 12:13  07:20  كرمانشاه

 آذز ١٧ و قوس ١٧ چھارشنبهشب و روز  ١٤٣٢محّرم اول ماه  ):با اراده الھي(بنابراين 
  .باشد مي ٢٠١٠ دسامبر ٨ و١٣٨٩
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  چھارشنبهدر شب  ١٤٣٢ محّرمماه  ھالل رؤيت وضعیت
ھـالل را در   رصـد  از آنجا که رؤيت ھالل و تالوت دعاھـاى مربوطـه مسـتحب مـي باشـد؛ لـذا وضـعیت       

منطقـه  بـه وقـت    ١٧:٣٨ خورشید سـاعت  شب چھارشنبه: رسي مي کنیمبر  محّرم اول ماهشب 
وقت منطقه اي مي باشـد و مـاه    ١٩:٠٠و غروب ھالل ماه در ساعت  مکه مکرمه غروب مي کنداي 

دقیقه مکث مـي کنـد  در ھنگـام غـروب خورشـید، در       ٢٢ ساعت و  ١ بعد از غروب خورشید به مدت
مي و صورت صاف بودن ھوا ھالل ماه واضـح و روشـن در افـق مکـه مکرمـه، ايـران و سـاير بـالد اسـال         

  .کلیه قاره ھا ظاھر است

  ١٤٣٢  محّرم شب اّول ماه رصد ھالل وضعیت

  
  :موقعیت شمس

  عقرب °15:برج نجمی 
  قوس °15: يکبرج فل

  نعام: يکمنزل فل
   "48'53°65:سمت

      "09'38°22-:میل
  

  :مشخصات ھالل
 قوس  °06: برج نجمی

  جدی  °06:يکبرج فل
  ذابحد سع: يکمنزل فل

    '34°15:ارتفاع ھالل °24- : میل  00'09°5: میل مدار °01-: عرض
  یلومتر  ک ٣٨٧١٣٩: فاصله تا زمین درصد  ٤ ):روشنايي(فاز   "13'43°54 :سمت ھالل

يعني دو  ؛ايليا م" منحرف"): زاويه توجیه ھالل با افق(ل ھالل کش  "46'17°168+ :مانکطول 
    است چپو  مان آن به سوي باالکسر 

ستاره  ١١اين منزل شامل  ؛)ظلیمین( نعام منزل :)اقتران يا اقتراب قمر با منازل(رصد قمر در منازل نجمي 

بر سینه قوس، دو تا ظلیمین و يكي به  نعام صادرستاره به نام  ٤بر تیر و كمان قوس  اردو نعامستاره به نام  ٤در صورت قوس است 
درخشان ترين ستاره اين منزل به نام جنوب  )گاما كاي دلتا اپسیلون اتا سای فی تتا زتا نو میواين ستاره ھا عبارتند از (نام وصل 

   .قمر در موضع ظلیمین قبل نعام صادر است. مي باشد ١.٨القوس يا اپسیلون قوس با قدر 

مدار حرکت ر تصوير د"Parallax:(  +00°56'38( اختالف منظر افقي )Topocentricزي کان مرکم( سطح زمین :موقعیت ناظر

نشان داده شده اند محل برخورد آنھا نقطه رأس يا ذنب مي  زرد به رنگ) دايرة البروج(و مسیر حرکت خورشید  رنگ سبزبا  قمر

در اين . را با توجه به تصاوير راھنما بوسیله دست مي توان يافت موقعیت ھالل، ستارگان و نقاط فلکي .باشد

اندازه گیري سمت از جنوب و اندازه گیري میل نسبت به خط استواي سماوي و عرض نسبت به . حالت دست بايد کشیده باشد
  .دايرة البروج مي باشد

  غروب آفتابمحل 

 

 ھالل ماه
 

 60 مدار ماه 30

15 

30 

 عطارد

 رت قوسصو

 جنوب غرب

دايرة 
 البروج

 مريخ

 کای

 نعام وارد

 نعام صادر
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  ١٤٣٢ ���آغاز ماه 
  صفرو پیدايش ھالل  محرمھالل پاياني 

د حیات اعلى كه بر طبق قواعد مأثور كالم خازنان وحي علیھم السالم استخراج و طبق تقویم بنیا
ابتداي ماه  ياني ماه تايید شده است،پاتھیه شده، و صحت آن با رصد شبھاي تربیع و بدر و ھالل 

 شنبهروز سه فلذا ، بوده است ٢٠١٠ دسامبر ٨=  ١٣٨٩ آذر ١٧= قوس  ١٧ شنبهچھارروز  محّرم
بین الطلوعین اين روز آخرين كه  ،مي باشد ١٤٣٢ محرم ٢٨=  ٢٠١١ژانویه  ٤ = ١٣٨٩دی  ١٤

ھالل آخرين؛ ) ٧:٠٣ساعت ( ٢٨مي باشد با طلوع آفتاب صبح  محرمفرصت براى رؤيت ماه در ماه 
روز در  ود سهماه؛ آغاز مي شود، و حد محاقمرحله  و یردگتحت الشعاع نور خورشید قرار مي 

خروج از . مي باشد تا بتواند مجددا به صورت ھالل و ماه نو قابل رؤيت شود محاق بوده و فاقد نور
مکه  منطقه اي ١٧:٥٣ساعت  پنج شنبهغروب آفتاب (لحظه مرئي شدن ھالل در شب اول  محاق

در تحت  ١٤٣٢ محرمماه  ٣٠ پنج شنبهز اين رو ماه تا اين ساعت شامگاه امي باشد؛ ) مکرمه
شروع و (؛ كه لحظه میاني اين مدت مرکز محاق. ادامه دارد الشعاع بوده و محدوده محاق

 ١٣٨٩دی  ١٥= میالدي  ٢٠١١ ژانویه ٥=  ١٤٣٢ محرم ٢٩ چھارشنبه ظھرمي باشد، مصادف با ) ايان محاقپ

مکان مرکزي (سطح زمین : بنابر موقعیت ناظر رصدي ):GMT+3( مكه مكرمه به وقت منطقه اي ١٢:٢٦در ساعت 

Topocentric ( باشدمي ،)ام اين مركز محاق بر اساس علم نجوم كھن و قواعد عرفي و شرعي بوده و ممكن گھن
ه اينكه اين اخیر بر اساس چاست برخي اوقات با مقادير مربوط به اصطالحات مشابه در نجوم جديد متفاوت باشد 

في كه در شرع میانگین سرعت تقريبي ماه كه امري حسابي و تخمیني است تھیه مي شود نه رصد حسي عر
   ) .معتبر است

مطرح است كه در صورت عدم رؤيـت  فعلي ماه قمري  ٢٩در روز ماه نو  در شرع شريف بررسي رؤيت ھالل
  .اول ماه جديد مي باشد ،ماه قمري فرداي آنروز روز سي ام ماه بوده و روز بعد آن ٢٩ھالل در شام روز 

  رمهکه مکبه افق م محّرم ٢٩مشخصات ماه و خورشید در غروب 
 منطقه اى  ١٧:٥٢ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٨:١٠ :غروب ماه

   '30°4 :)يک درجه بعد معدل= دقیقه مکث ماه  ٤ھر ( ُبعد معدلدقیقه  ١٨ :ماه بعد غروب آفتاب مدت مکث
   '10°5  :)فاصله شمس و قمر در آسمان=  جدايي يا بعد زاويه اي( ُبعد سوا '52°1 :سمت ماه با خورشید اختالف

    "45'12°166+ :طول کمانثانیه قوسي  ١٢ :)جدايي زاويه اي ضخیمترين جاي ھالل(ضخامت ھالل 

  کیلومتر  ٣٩٤٩٦٤ :فاصله ماه از زمین  '50°4: ارتفاع ماه از سطح افق

  )درصد افزايش فاز پیدا مي كند ٧ھر شبانه روز ماه بیش از ( درصد ١ :)درصد سطح روشن ماه نسبت به کل سطح(فازماه 

  .، ماه قابل رؤيت نیستفوق طبق مشخصات :وضعیت رؤيت ھالل

    محّرم ٣٠ شامگاهدر  رؤيت ھاللگاه جاي
  .خط آبي رنگ بوده و در محدوده قابل رؤيت است االيبنقشه زير نشان مي دھد كه در ھنگام غروب آفتاب، ماه 
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بـالد   هدر کلیـ  نشان مي دھد، پنج شنبهشامگاه  وضعیت رؤيت ھالل را درنقشه زير 
ھـالل مـاه   ) آسیا، آمريکاي شمالي و جنوبي، آفريقا، اروپا، استرالیا(اسالمي و قاره ھا 

  .به آساني با چشم عادي قابل رؤيت است

  

    ھشت بھشتدر  پنج شنبه وضعیت ھالل در شامگاه

  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

  شنبهسه 

 مركز 
 محاق

  چھارشنبه

 يان پا
  محاق

  پنج شنبه

   '07°4   '02°18   '29°18  '1:22  19:15  17:53  17:52  07:0312:26 مكه مكرمة
   '41°5   '41°17   '33°18  '1:25  19:13 17:48 17:47  07:1012:27  مدينه منوره
   '22°9   '20°16   '49°18  '1:30  18:43 17:13 17:12  07:1012:08 نجف اشرف
   '39°9   '09°16   '48°18  '1:30  18:43 17:13 17:12  07:1112:09  كربالي معال

   '01°10   '07°16   '57°18  '1:32  18:42 17:10 17:09  07:1012:08شريفین كاظمین
   '26°10   '57°15   '03°19  '1:33  18:42 17:09 17:08  12:10  07:12  سامراء غريب
   '08°11   '59°14   '39°18  '1:32  18:03 16:31 16:30  11:37  06:48  مشھد مقدس
   '06°11   '02°16   '29°19  '1:35  18:30  16:55  16:54  11:58  07:02  بیت المقدس

  در برخي شھرھاي ايران پنج شنبهوضعیت ھالل در شامگاه 

  م شھرنا

  )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

  شنبهسه 

 مركز 
 محاق

  چھارشنبه

 يان پا
  محاق

  پنج شنبه

   '33°10   '33°15   '47°18  '1:32  18:40 17:08 17:07  07:1912:10 تھران
   '11°10   '39°15   '39°18  '1:32  18:42 17:10 17:09 07:2112:12  قم

   '34°9   '59°15   '37°18  '1:30  18:42 17:12 17:11 07:1112:09  اصفھان

   '11°9   '05°16   '30°18  '1:29  18:32 17:03 17:02  11:58 06:58  يزد
   '08°8   38°16   '30°18  '1:27  18:42 17:15 17:14  07:0012:05  شیراز
   '08°12   '51°14   '10°19  '1:35  18:55 17:20 17:19  12:30  07:46  تبريز

   '54°10   '35°15   '00°19  '1:33  18:57 17:24 17:23  12:27  07:36  سنندج
   '58°7   '24°16   '13°18  '1:26  18:08 16:42 16:41  11:32  06:23  زاھدان
   '59°8   '21°16   '39°18  '1:29  18:56  17:27  17:26 12:20  07:14  اھواز

   '26°10   '51°15   '58°18  '1:32  18:58 17:26 17:25  12:27  07:36  كرمانشاه

 ٧ و١٣٨٩ دی ١٧  و جدی ١٧ جمعهشب و روز  ١٤٣٢ صفراول ماه  ):با اراده الھي(بنابراين 
  .باشد مي ٢٠١١ ژانویه



 ١٤٣٢شماره  ازنامه ماه قمريسالنامه آغ

 26

  جمعهب در ش ١٤٣٢ماه صفر  ھالل رؤيت وضعیت
ھـالل را در   رصـد  از آنجا که رؤيت ھالل و تالوت دعاھـاى مربوطـه مسـتحب مـي باشـد؛ لـذا وضـعیت       

مکـه  منطقـه اي  به وقت  ١٧:٥٣ خورشید ساعت شب جمعه: رسي مي کنیمبر صفر اول ماهشب 
وقت منطقـه اي مـي باشـد و مـاه بعـد از       ١٩:١٥و غروب ھالل ماه در ساعت  مکرمه غروب مي کند

دقیقه مکـث مـي کنـد در ھنگـام غـروب خورشـید، در صـورت         ٢٢ساعت و  ١شید به مدت غروب خور
صاف بودن ھوا ھالل ماه واضح و روشن در افق مکه مکرمه، ايران و ساير بـالد اسـالمي و کلیـه قـاره     

  .ھا ظاھر است

  ١٤٣٢ صفر شب اّول ماه رصد ھالل وضعیت

  
  :موقعیت شمس

  قوس °15: برج نجمى 
  جدى °15: يکبرج فل

  بلعسعد : يکمنزل فل

   ''50'05°66:سمت
    "12'29°22-:میل

  

  :مشخصات ھالل
 جدي  °9: برج نجمى

  دلو  °9:يکبرج فل
  سعد األخبیه: يکمنزل فل

    '02°18: ارتفاع ھالل °17-  : میل )شمالي( °02+ : عرض
  یلومتر  ک ٣٩٨٣٥٨: فاصله تا زمین  "00'59°61 :سمت ھالل

   دقیقه  ١): جدايي زاويه اي ضخیمترين قسمت ھالل(ضخامت ھالل 
يعني  يا مستوي؛" سماوي"): زاويه توجیه ھالل با افق(ل ھالل کش "57'43°154+ :مانکطول 

   .مان آن به سوي باال استکدو سر 
ستاره بر دست  ٣اين منزل داراي  ؛بلعسعد  منزل :)اقتران يا اقتراب قمر با منازل(رصد قمر در منازل نجمي 

و ) اپسیلون(دو ستاره بارز سعد بلعة  ،چب دلو كه دو ستاره بارز دارد و يك ستاره كه اصطالحا بلعیده شده و كم نور و معلوم نیست
ز اين منزل عبور ستاره سعد بلعة ا محاذاتو قمر به . باالترين و پر نورترين سعد بلع نام دارد و مو ستاره آخر منزل است. مو ھستند

  .مي كند

مدار حرکت در تصوير "Parallax :( +00°55'03( اختالف منظر افقي )Topocentricزي کان مرکم(سطح زمین :موقعیت ناظر

   .ارغواني است به رنگ استواي سماويخط . نشان داده شده اند زرد به رنگ) دايرة البروج(و مسیر حرکت خورشید  رنگ سبزبا  قمر

در اين حالت . دست مي توان يافترا با توجه به تصاوير راھنما بوسیله  ، ستارگان و نقاط فلکيموقعیت ھالل

اندازه گیري سمت از جنوب و اندازه گیري میل نسبت به خط استواي سماوي و عرض نسبت به دايرة . دست بايد کشیده باشد
  .البروج مي باشد

  دايرة 
 لبروجا

  غروب آفتابمحل 

 
 غربجنوب 

 ھالل ماه
 

  استواي
  سماوي 

  مدار
سعد ماه

  بلع

15 

30 

 مريخ

سعد 
 ذابح

 جديصورت 
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  ١٤٣٢آغاز ماه ر��ع األّول 
  دايش ھالل ربیع األولھالل پاياني صفر و پی

د حیات اعلى كه بر طبق قواعد مأثور كالم خازنان وحي علیھم السالم استخراج و طبق تقویم بنیا
ابتداي ماه  ياني ماه تايید شده است،پاتھیه شده، و صحت آن با رصد شبھاي تربیع و بدر و ھالل 

 ١٣ روز چھارشنبهلذا ف ،بوده است ٢٠١١ ژانویه ٧=  ١٣٨٩ دی ١٧=  جدی ١٧جمعه روز  صفر
بین الطلوعین اين روز  ، كهمي باشد ١٤٣٢ صفر ٢٧= میالدي  ٢٠١١ فوريه ٢=  ١٣٨٩بھمن 

ھالل آخرين؛ تحت  ٢٧با طلوع آفتاب صبح مي باشد،  صفرآخرين فرصت براى رؤيت ماه در ماه 
 ٢٨ع شب و شرو ٢٧ماه؛ با غروب آفتاب روز   محاقمرحله . الشعاع نور خورشید قرار مي گیرد

آغاز مي شود، و حداقل دو روز در محاق بوده و فاقد نور مي باشد تا ) وقت مکه مکرمه ١٨:١١ساعت (
لحظه مرئي شدن ھالل در  خروج از محاق. بتواند مجددا به صورت ھالل و ماه نو قابل رؤيت شود

ماه تا اين  ز اين روامي باشد؛ ) مکه مکرمه منطقه اي ١٨:١٢ساعت  جمعهغروب آفتاب (شب اول 
. در تحت الشعاع بوده و محدوده محاق ادامه دارد ١٤٣٢ صفرماه  ٢٩جمعه ساعت شامگاه 

مي باشد، مصادف با غروب آفتاب ) ايان محاقپشروع و (؛ كه لحظه میاني اين مدت مرکز محاق
 مكرمه مكه منطقه اي ١٨:١٢در ساعت  ١٣٨٩بھمن  ١٤= میالدي  ٢٠١١فوريه  ٣=  ١٤٣٢ صفر ٢٨ پنج شنبه

)GMT+3:( سطح زمین : بنابر موقعیت ناظر رصدي) مکان مرکزيTopocentric (مي باشد. )ام اين مركز محاق بر گھن
اساس علم نجوم كھن و قواعد عرفي و شرعي بوده و ممكن است برخي اوقات با مقادير مربوط به اصطالحات 

میانگین سرعت تقريبي ماه كه امري حسابي و  ه اينكه اين اخیر بر اساسچمشابه در نجوم جديد متفاوت باشد 
   ).تخمیني است تھیه مي شود نه رصد حسي عرفي كه در شرع معتبر است

  صفر به افق مكه مكرمه ٢٩مشخصات ماه و خورشید در غروب 
  منطقه اى ١٨:١٢ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٩:٢٦ :غروب ماه

  '30°18  :)يك درجه بعد معدل= دقیقه مكث ماه  ٤ر ھ( ُبعد معدلدقیقه  ٧٤ :ماه بعد غروب آفتاب مدت مكث

جدايي زاويه اي ضخیمترين (ضخامت ھالل  '05°16  :)فاصله شمس و قمر در آسمان=  جدايي يا بعد زاويه اي( ُبعد سوا

  "09'34°15 : ارتفاع ماه از سطح افق  "15'16°163+ :طول كمانثانیه قوسی  ٣٨ :)جاي ھالل

    - '08°3 :سمت ماه با خورشید اختالف كیلومتر ٤٠٣٦٣٣: فاصله ماه از زمین

  )درصد افزايش فاز پیدا مي كند ٧ھر شبانه روز ماه بیش از (  ٢ : )درصد سطح روشن ماه نسبت به كل سطح(فازماه 

با توجه به مشخصات ذكر شده ھنگام غروب آفتاب؛ ھالل ماه با روشنايي  :وضعیت رؤيت ھالل
  . ده و با چشم غیر مسلح قابل رؤيت مي باشدخوبي در باالي افق ظاھر بو

  صفر   ٢٩ شامگاهدر  رؤيت ھاللگاه جاي
 .محدوده قابل رؤيت واقع استو در  آبيباالي خط در  نقشه زير نشان مي دھد كه در ھنگام غروب آفتاب، ماه
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كلیـه  در  نشان مـي دھـد،   جمعهشامگاه  وضعیت رؤيت ھالل را درنقشه زير 
شـمال  آسیا، آمريکاي شمالي و جنوبي، آفريقا، اروپـا،  ( ره ھابالد اسالمي و قا

  .قابل رؤيت است به آساني با چشم عاديھالل ) استرالیا

  

    ھشت بھشت در جمعه وضعیت ھالل در شامگاه

  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

  چھارشنبه

 مركز 
 محاق

  پنج شنبه

 يان پا
  محاق
  جمعه

   '08°3-   '34°15   '05°16  '1:14  19:26  18:12  18:11  18:1118:12 مكه مكرمة
   '10°2-   '38°15   '04°16  '1:16  19:25 18:09 18:08  18:0818:08  مدينه منوره
   '16°0   '33°15   '52°15  '1:22  19:01 17:39 17:38  17:3717:38 نجف اشرف
   '29°0   '34°15   '52°15  '1:23 19:02 17:39 17:38  17:3717:38  كربالي معال

   '42°0   '36°15   '51°15  '1:24  19:01 17:37 17:36  17:3517:36شريفین كاظمین
   '59°0   '32°15   '51°15  '1:25  19:02 17:37 17:36  17:36  17:35  سامراء غريب
   '32°1   '04°15   '21°15  '1:25  18:25 17:00  16:59  16:59 16:58مشھد مقدس
   '25°1   '48°15   '13°16  '1:27  18:51  17:24  17:23  17:23  17:22  بیت المقدس

  در برخي شھرھاي ايران جمعه وضعیت ھالل در شامگاه

  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

  چھارشنبه

 مركز 
 محاق

  پنج شنبه

 يان پا
  محاق
  جمعه

   '06°1   '17°15   '37°15  '1:24  19:00 17:36 17:35  17:3417:35 تھران
   '05°1   '22°15   '38°15  '1:24  19:02 17:38 17:37  17:3617:37  قم

   '26°0   '25°15   '38°15  '1:22  19:00 17:38 17:37 17:3717:38  اصفھان

   '10°0   '15°15   '33°15  '1:21  18:50 17:29 17:28  17:28 17:27  يزد
   '33°0-   '17°15   '38°15 '1:19  18:59 17:40 17:39  17:3817:39  شیراز
   '12°2   '13°15   '45°15  '1:28  19:19 17:51 17:50  17:49  17:48  تبريز

   '19°1   '21°15   '45°15  '1:25  19:18 17:53 17:52  17:52  17:51  سنندج
   '38°0-   '01°15   '22°15  1:17  18:24 17:07 17:06  17:06  17:05  زاھدان
   '01°0   '21°15   '44°15  '1:21  19:14  17:53  17:52 17:52  17:51  اھواز

   '00°1   '28°15   '45°15  '1:24  19:18 17:54 17:53  17:53  17:52  كرمانشاه

 بھمن ١٦ و دلو ١٧ شنبهشب و روز  ١٤٣٢ ربیع األّولاول ماه :با اراده الھي بنابراين
  .باشد مي ٢٠١١ فوریه ٥ و١٣٨٩
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  شنبهدر شب  ١٤٣٢ماه ربیع األّول  ھالل رؤيت وضعیت
ھـالل را در   رصـد  يت ھالل و تالوت دعاھـاى مربوطـه مسـتحب مـي باشـد؛ لـذا وضـعیت       از آنجا كه رؤ

منطقـه اي  به وقت  ١٨:١٢ خورشید ساعت شب شنبه: رسي مي كنیمبر األّول ربیع اول ماهشب 
وقت منطقه اي مي باشد و ماه بعـد   ١٩:٢٦و غروب ھالل ماه در ساعت  مكه مكرمه غروب مي كند
دقیقه مكث مي كنـد در ھنگـام غـروب خورشـید، در صـورت       ١٤ ساعت  ١ از غروب خورشید به مدت

  .صاف بودن ھوا ھالل ماه در افق مكه مكرمه، ايران و ساير بالد اسالمي ظاھر است

  ١٤٣٢ ماه ماه ربیع األّول شب اّولرصد  وضعیت

  
  :موقعیت شمس

  جدي°15: برج نجمی 
  دلو °15: برج فلكي
  سعد األخبیه: يمنزل فلك

   "06'53°72:سمت
    "09'12°16-:میل

  :مشخصات ھالل
 دلو°1:برج نجمی 
  حوت °1: برج فلكي

  مقدمفرغ : منزل فلكي
  )شمالي("28'24°04: عرض

   "34'01°76 :سمت ھالل   '34°15 :ارتفاع ھالل  "23'48°06- : میل   00'09°5: میل مدار
يك = دقیقه مكث ماه بعد غروب شمس  ٤ھر ( بعد معدلكیلومتر    ٤٠٣٦٣٣: فاصله تا زمین
  "15'16°163+ :طول كمان  '30°18  :)درجه بعد معدل

يعني دو سر كمان آن به سوي  يا مستوي؛" سماوي"): زاويه توجیه ھالل با افق(شكل ھالل 
    .باال است

ستاره بر  ٤منزل داراي اين  سعد األخبیة؛ منزل :)اقتران يا اقتراب قمر با منازل(رصد قمر در منازل نجمي 

ستاره ديگر او را احاطه كرده اند و ستاره وسط ستاره شاخص منزل به نام  ٣بازوي چپ صورت دلو يا آبريز است يك ستاره در وسط و 
  .مي باشدسعد االخبیه و در محدوده آن  قبل منزل ،قمرموضع  .زتا دلو و نامش سعد االخبیه است

مدار در تصوير "Parallax:(  +00°54'20( اختالف منظر افقي )Topocentricزي مكان مرك(سطح زمین:موقعیت ناظر

نشان داده شده اند محل برخورد آنھا نقطه رأس يا ذنب  زرد به رنگ) دايرة البروج(و مسیر حرکت خورشید  رنگ سبزبا  حرکت قمر
  .مي باشد پاییزیبروج نقاط اعتدال ربیعي و ارغواني است و محل برخورد آن با دايرة ال به رنگ استواي سماويخط . مي باشد

در اين حالت . دست مي توان يافترا با توجه به تصاوير راھنما بوسیله  موقعیت ھالل، ستارگان و نقاط فلکي

اندازه گیري سمت از جنوب و اندازه گیري میل نسبت به خط استواي سماوي و عرض نسبت به دايرة . دست بايد کشیده باشد
  .باشدالبروج مي 

دايرة 
 البروج

  غروب آفتابمحل 

 
 غرب

 ھالل ماه
 

  مدار
 ماه 

90 

ورت فرس ص
 أعظم

  سعد األخبیة

15  
  صورت دلو

60 

ذنب 
  الجدي

  استواي
  سماوي 
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  ١٤٣٢آغاز ماه ر��ع اآل�� 
  ھالل پاياني ربیع األول و پیدايش ھالل ربیع اآلخر

د حیات اعلى كه بر طبق قواعد مأثور كالم خازنان وحي علیھم السالم استخراج و طبق تقویم بنیا
ابتداي ماه  ياني ماه تايید شده است،پاتھیه شده، و صحت آن با رصد شبھاي تربیع و بدر و ھالل 

 ١٣ جمعهروز فلذا ، بوده است ٢٠١١ فوریه ٥= ١٣٨٩ بھمن ١٦=  دلو ١٧شنبه روز  یع األّولرب
بین الطلوعین اين روز آخرين  ، كهمي باشد ١٤٣٢ربیع االول ٢٨=  ٢٠١١مارس  ٤=  ١٣٨٩اسفند 

ھالل ) ٦:٤٣ساعت ( ٢٨با طلوع آفتاب صبح  مي باشد، ربیع االولفرصت براى رؤيت ماه در ماه 
 ود سهماه؛ آغاز مي شود، و حد محاقمرحله  و یردگتحت الشعاع نور خورشید قرار مي  آخرين؛

 روز در محاق بوده و فاقد نور مي باشد تا بتواند مجددا به صورت ھالل و ماه نو قابل رؤيت شود
 منطقه اي ١٨:٢٧ساعت یکشنبه غروب آفتاب (لحظه مرئي شدن ھالل در شب اول  خروج از محاق

در تحت  ١٤٣٢ ربیع األول ٣٠ یکشنبهز اين رو ماه تا اين ساعت شامگاه امي باشد؛  )مکه مکرمه
شروع و (؛ كه لحظه میاني اين مدت مرکز محاق. الشعاع بوده و محدوده محاق ادامه دارد

 داسفن ١٤= میالدي  ٢٠١١مارس  ٥=  ١٤٣٢ربیع االول  ٢٩ شنبه ظھرمي باشد، مصادف با ) ايان محاقپ

مي ) Topocentricمکان مرکزي (سطح زمین : بنابر موقعیت ناظر رصدي ):GMT+3(منطقه اي  ١٢:٣٢ت در ساع ١٣٨٩
ام اين مركز محاق بر اساس علم نجوم كھن و قواعد عرفي و شرعي بوده و ممكن است برخي گھن(باشد، 

یر بر اساس میانگین ه اينكه اين اخچاوقات با مقادير مربوط به اصطالحات مشابه در نجوم جديد متفاوت باشد 
سرعت تقريبي ماه كه امري حسابي و تخمیني است تھیه مي شود نه رصد حسي عرفي كه در شرع معتبر 

    ) .است

مطرح است كه در صورت عدم رؤيـت  فعلي ماه قمري  ٢٩در روز ماه نو  در شرع شريف بررسي رؤيت ھالل
  .اول ماه جديد مي باشد ،بوده و روز بعد آن ماه قمري فرداي آنروز روز سي ام ماه ٢٩ھالل در شام روز 

  ربیع األّول به افق مكه مكرمه ٢٩مشخصات ماه و خورشید در غروب 
  منطقه اى  ١٨:٢٦ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٨:٤١ :غروب ماه

 '45°3: )يك درجه بعد معدل= دقیقه مكث ماه  ٤ھر ( ُبعد معدل دقیقه ١۵ :ماه بعد غروب آفتاب مدت مكث
 '21°6  )جدايي يا بعد زاويه اي، فاصله شمس و قمر در آسمان( ُبعد سوا  - '11°05 سمت ماه وخورشید اختالف

   ''05'53°170+ :طول كمانقوسي  ثانیه ١١: )جدايي زاويه اي ضخیمترين جاي ھالل(ضخامت ھالل 
  كیلومتر  ٤٠٦٤٢٩: فاصله ماه از زمین  '41°3:ارتفاع ماه از سطح افق

  )درصد افزايش فاز پیدا مي كند ٧ھر شبانه روز ماه بیش از ( درصد 1: )روشن ماه نسبت به كل سطح درصد سطح(فازماه 
  .، ماه قابل رؤيت نیستفوق طبق مشخصات :وضعیت رؤيت ھالل

  ربیع األّول    ٣٠ شامگاهدر  رؤيت ھاللگاه جاي
  .ل رؤيت واقع استو در در محدوده قاب آبيدر نقشه زير در ھنگام غروب آفتاب، ماه باالي خط 
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كلیه در  نشان مي دھد، شامگاه يكشنبه وضعیت رؤيت ھالل را درنقشه زير 
بـه  ھالل ) آسیا، آمريکا، آفريقا، اروپا، شمال استرالیا( بالد اسالمي و قاره ھاي

  . قابل رؤيت است آساني با چشم عادي

  

    در ھشت بھشتيكشنبه  وضعیت ھالل در شامگاه

  نام شھر
  

  )Topocentric بر سطح(يناظر رصد

  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
  جمعه

 مركز 
 محاق
  شنبه

 يان پا
  محاق

  شنبهیک

   '43°5-   '23°17   '29°18  '1:21  19:48  18:27  18:26  12:32 06:43  مكه مكرمة
   '39°4-   '47°17   '29°18  '1:25  19:51 18:26 18:25  06:4612:33  مدينه منوره
   '59°1-   '58°17   '19°18  '1:32  19:36 18:04 18:03  06:3212:14 نجف اشرف
   '46°1-   '57°17   '20°18  '1:32  19:37 18:05 18:04  06:3312:15  كربالي معال

   '31°1-   '58°17   '19°18  '1:33  19:37 18:04 18:03  06:3312:15شريفین كاظمین
   '12°1-   '09°18   '20°18  '1:35  19:39 18:04 18:03  12:16  06:34  سامراء غريب
   '33°0-   '41°17   '51°17  '1:35  19:05 17:30 17:29  11:43  06:03  مشھد مقدس
   '45°0-   '30°18   '42°18  '1:38  19:30  17:52  17:51  12:04  06:17  بیت المقدس

  در برخي شھرھاي ايران يكشنبهوضعیت ھالل در شامگاه 

  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
  جمعه

 مركز 
 محاق
  شنبه

 يان پا
  محاق

  شنبهیک

   '04°1-   '51°17   '06°18  '1:34  19:38 18:04 18:03  12:16 06:35  تھران
   '05°1-   '55°17   '07°18  '1:34  19:40 18:06 18:05 06:3712:18  قم

   '47°1-   '49°17   '06°18  '1:32  19:36 18:04 18:03 06:3212:15  اصفھان

   '05°2-   '38°17   '01°18  '1:30  19:24 17:54 17:53  12:04 06:21  يزد
   '52°2-   '41°17   '04°18  '1:28 19:30 18:02 18:01  06:2712:11  شیراز
   '10°0   '57°17   '15°18  '1:39  20:02 18:23 18:22  12:36  06:57  تبريز

   '49°0-   '04°18   '14°18  '1:36  19:57 18:21 18:20  12:34  06:53  سنندج

   '56°2-   '23°17   '49°17  '1:27  18:56 17:29 17:28  11:38  05:53  زاھدان
   '15°2-   '47°17   '11°18  '1:30  19:47  18:17  18:16 12:27  06:43  اھواز

   '11°1-   '55°17   '14°18  '1:34  19:56  18:22  18:21  12:33 06:53  كرمانشاه

 اسفند ١٦ و حوت ١٧ نبهشدوشب و روز  ١٤٣٢ ربیع اآلخراول ماه  ):با اراده الھي(بنابراين 
  .باشد مي ٢٠١١ مارس ٧ و ١٣٨٩
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  دوشنبهدر شب  ١٤٣٢ماه ربیع اآلخر  ھالل رؤيت وضعیت
ھـالل را در   رصـد  از آنجا كه رؤيت ھالل و تالوت دعاھـاى مربوطـه مسـتحب مـي باشـد؛ لـذا وضـعیت       

منطقـه  بـه وقـت    ١٨:٢٧ خورشید سـاعت  شنبهدوشب :رسي مي كنیمبر ربیع اآلخر اول ماهشب 
وقت منطقه اي مي باشـد و مـاه    ١٩:٤٨و غروب ھالل ماه در ساعت  مه غروب مي كندمكه مكراي 

در ھنگـام غـروب خورشـید، در    . دقیقـه مكـث مـي كنـد     ٢١ سـاعت   ١ بعد از غروب خورشید به مدت
صورت صاف بودن ھوا ھالل ماه واضـح و روشـن در افـق مكـه مكرمـه، ايـران و سـاير بـالد اسـالمي و          

   .تكلیه قاره ھا ظاھر اس

  ١٤٣٢ماه ربیع اآلخر  شب اّولرصد ھالل  وضعیت

  
  :موقعیت شمس

  حوت  °15: برج فلكي
  دلو°15 : برج نجمی 
  رخآفرغ : منزل فلكي

   ''56'17°84:سمت
    "06'38°5-:میل

  
  :مشخصات ھالل

  حمل °04: برج فلكي
  حوت °04 :برج نجمی 
  شرطان: منزل فلكي

   15'23°17": ارتفاع ھالل "25'16°06 : میل   00'09°5: میل مدار  )شمالي("19'01°05+: عرض
طول كیلومتر   ٤٠٦٥٦١: فاصله تا زمین  درصد  3 ):روشنايي(فاز  ''31'0°90 :سمت ھالل

يعني دو  يا مستوي؛" سماوي"): زاويه توجیه ھالل با افق(شكل ھالل   "55'47°160+ :كمان
  . سر كمان آن به سوي باال است

اين منزل روبروي دو ستاره در صورت  ؛آحرفرغ  منزل  :)اقتران يا اقتراب قمر با منازل(رصد قمر در منازل نجمي 

و سرة الفرس  در  سر امرأة المسلسلة و قمر ) ٢.٨٣قدر) (َكاما فرس(فلكي فرس اعظم و آندرومیدا است به نامھاي جناح الفرس 
  .ز صورت حوت واقع استبه محاذات آنھا در قسمت دم ماھي اول ا

مدار حرکت در تصوير "Parallax:(  +00°53'56( اختالف منظر افقي )Topocentricمكان مركزي (سطح زمین:موقعیت ناظر

 .ارغواني است به رنگ استواي سماوينشان داده شده اند خط  زرد به رنگ) دايرة البروج(و مسیر حرکت خورشید  رنگ سبزبا  قمر

در اين حالت . دست مي توان يافترا با توجه به تصاوير راھنما بوسیله  گان و نقاط فلکيموقعیت ھالل، ستار

اندازه گیري سمت از جنوب و اندازه گیري میل نسبت به خط استواي سماوي و عرض نسبت به دايرة . دست بايد کشیده باشد
  .البروج مي باشد

دايرة 
 البروج

  غروب آفتابمحل 

 
 غرب

 ھالل ماه
 

  استواي 
  سماوي

  مدار
 ماه 

90 

  فرغ اول

15 

صورت 
 حوت

 مشتری

 عطارد

 آخرفرغ 
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  ١٤٣٢آغاز ماه �مادی األو�ی 
  األولىپیدايش ھالل جمادى و  رخاآلھالل پاياني ربیع 

د حیات اعلى كه بر طبق قواعد مأثور كالم خازنان وحي علیھم السالم استخراج و طبق تقویم بنیا
ابتداي ماه  ياني ماه تايید شده است،پاتھیه شده، و صحت آن با رصد شبھاي تربیع و بدر و ھالل 

 روز شنبهفلذا ، بوده است ٢٠١١ مارس ٧=  ١٣٨٩ اسفند ١٦=  حوت ١٧دوشنبه روز  ربیع اآلخر
بین الطلوعین اين روز  كه، ي باشدم ١٤٣٢ربیع األخر ٢٧=  ٢٠١١آوریل  ٢=  ١٣٩٠ فروردین ١٣

ھالل آخرين؛  ٢٧مي باشد، با طلوع آفتاب صبح  ربیع الثانيآخرين فرصت براى رؤيت ماه در ماه 
و شروع شب  ٢٧آفتاب روز   ماه؛ با غروب محاقمرحله  .تحت الشعاع نور خورشید قرار مي گیرد

آغاز مي شود، و حداقل دو روز در محاق بوده و فاقد نور مي ) وقت مکه مکرمه ١٨:٣٦ساعت ( ٢٨
لحظه مرئي شدن  خروج از محاق. باشد تا بتواند مجددا به صورت ھالل و ماه نو قابل رؤيت شود

ز اين رو ماه امي باشد؛ ) مهمکه مکر منطقه اي ١٨:٣٦شنبه ساعت دوغروب آفتاب (ھالل در شب اول 
در تحت الشعاع بوده و محدوده محاق  ١٤٣٢ ربیع اآلخر ٢٩شنبه دوتا اين ساعت شامگاه 

مي باشد، مصادف با ) ايان محاقپشروع و (؛ كه لحظه میاني اين مدت مرکز محاق .ادامه دارد
 ١٨:٣٦در ساعت  ١٣٩٠فروردین  ١٤= میالدي  ٢٠١١آوریل  ٣=  ١٤٣٢ ربیع اآلخرماه  ٢٨ یکشنبه غروب آفتاب

ام اين گھن(مي باشد، ) Topocentricمکان مرکزي (سطح زمین : بنابر موقعیت ناظر رصدي ): GMT+3( مكه مكرمه منطقه اي
مركز محاق بر اساس علم نجوم كھن و قواعد عرفي و شرعي بوده و ممكن است برخي اوقات با مقادير مربوط 

ه اينكه اين اخیر بر اساس میانگین سرعت تقريبي ماه كه چيد متفاوت باشد به اصطالحات مشابه در نجوم جد
    ).امري حسابي و تخمیني است تھیه مي شود نه رصد حسي عرفي كه در شرع معتبر است

  ربیع اآلخر به افق مكه مكرمه ٢٩مشخصات ماه و خورشید در غروب 
  منطقه اى  ١٨:٣٦ :غروب آفتاب منطقه اى  ١٩:٢٤ :غروب ماه

   : '0°12 )يك درجه بعد معدل= دقیقه مكث ماه  ٤ھر ( ُبعد معدلدقیقه  ٤٨ ماه بعد غروب آفتاب مدت مكث
  '31°10 )جدايي يا بعد زاويه اي( ُبعد سوا "35'39°04-: سمت ماه با خورشید اختالف

   "40'33°168+ :طول كمان قوسی ثانیه ١٨: )جدايي زاويه اي ضخیمترين جاي ھالل(ضخامت ھالل 
   كیلومتر ٤٠٤٩٤٥: فاصله ماه از زمین"53'38°9  :ارتفاع ماه از سطح افق 

  )درصد افزايش فاز پیدا مي كند ٧ھر شبانه روز ماه بیش از ( درصد 1: )درصد سطح روشن ماه نسبت به كل سطح(فازماه 
با توجه به مشخصات ذكر شده ھنگام غروب آفتاب؛ ھالل با چشم غیر  :وضعیت رؤيت ھالل

  .قابل رؤيت مي باشد مسلح

  ربیع اآلخر   ٢٩ شامگاهدر  رؤيت ھاللگاه جاي
  .رنگ بوده و در محدوده قابل رؤيت است زردنقشه زير نشان مي دھد كه در ھنگام غروب آفتاب، ماه باالي خط 
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ي بـالد  خـ بردر  نشان مي دھـد،  دوشنبهشامگاه  وضعیت رؤيت ھالل را درنقشه زير 
به آساني با ھالل ) اروپا ا، آمريکاي شمالي و جنوبي، آفريقا،آسی( اسالمي و قاره ھاي

  .قابل رؤيت است چشم عادي

  

    ھشت بھشت در دوشنبه وضعیت ھالل در شامگاه

 نام شھر

 )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
  شمس

  غروب
 هام

مكث ماه 
  بعد 

غروب 
 شمس

  جدايي 
  زاويه اي

 )بعد سوا(

ارتفاع ماه 
  در غروب 

 شیدخور

اختالف 
  سمت 
ماه و 

 خورشید

شروع 
  محاق
 شنبه

  مركز 
 محاق

 شنبهیک

  يان پا
 محاق

 شنبهدو

  '40°4-  '39°9  '31°10 '0:48 19:24 18:36 18:35 18:36 18:36 مكه مكرمة

   '02°4-  '46°9  '32°10 '0:49  19:28 18:39 18:38 18:38 18:38 مدينه منوره
   '29°2-   '10°10  '26°10 '0:55  19:19 18:24 18:23 18:23 18:23 نجف اشرف
   '21°2-   '06°10  '27°10 '0:55  19:21 18:26 18:25 18:25 18:24 كربالي معال

   '13°2-   '17°10  '27°10 '0:57  19:22 18:25 18:24 18:25 18:24كاظمین شريفین
   '01°2-   '18°10  '28°10 '0:57  19:24 18:27 18:26 18:26 18:26 سامراء غريب
   '42°1-   '47°9  '01°10  '0:56  19:52 18:56 18:55 18:55 18:54 مشھد مقدس
  '42°1-  '43°10  '51°10  '1:00 19:16 18:16 18:15 18:15 18:15 بیت المقدس

  در برخي شھرھاي ايران دوشنبهوضعیت ھالل در شامگاه 

 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
 شنبه

  مركز 
 محاق

 شنبهیک

  يان پا
 محاق

 شنبهدو

   '58°1-   '07°10  '14°10 '0:57  20:24 19:27 19:26 19:27 19:26 تھران
   '58°1-   '58°9  '16°10 '0:56 20:26 19:30 19:29 19:29 19:28 قم

   '24°2-   '58°9  '13°10  '0:55 20:20 19:25 19:24  19:24 19:24 اصفھان

  '34°2-   '49°9  '08°10 '0:53  20:07 19:14 19:13  19:1319:13 يزد
   '02°3-  '44°9  '10°10 '0:52  20:12 19:20 19:19  19:1919:19 شیراز
   '12°1-   '21°10  '26°10 '1:01 20:51 19:50 19:49 19:49 19:48 تبريز

  '48°1-   '18°10  '23°10 '0:58  20:43 19:45 19:44 19:45 19:44 سنندج

   '06°3-  '36°9  '55°9 '0:51  19:37 18:46 18:45 18:46 18:45 زاھدان
  '40°2-   '01°10  '18°10 '0:54  20:30 19:36 19:35 19:36 19:35 اھواز

  '01°2-   '05°10  '23°10 '0:56 20:41 19:45 19:44 19:44 19:43 كرمانشاه

 حمل ١٦سه شنبه شب و روز  ١٤٣٢ جمادی األولىاول ماه ):با اراده الھي(بنابراين 
  .باشد مي ٢٠١١ آوریل ٥ و ١٣٩٠ فروردین ١٦ و
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  سه شنبهدر شب  ١٤٣٢ماه جمادی األولى  ھالل رؤيت وضعیت
ھـالل را در   رصـد  وت دعاھـاى مربوطـه مسـتحب مـي باشـد؛ لـذا وضـعیت       از آنجا كه رؤيت ھالل و تال

بـه وقـت    ١٨:٣٦ خورشید سـاعت شب سه شنبه : رسي مي كنیمبر جمادى األولى اول ماهشب 
وقـت منطقـه اي مـي     ١٩:٢٤و غـروب ھـالل مـاه در سـاعت      مكه مكرمه غروب مـي كنـد  منطقه اي 

در ھنگـام غـروب خورشـید، در     .مكـث مـي كنـد   دقیقـه   ٤٨باشد و ماه بعد از غروب خورشید به مدت 
  .است ظاھرمنطقه  و صورت صاف بودن ھوا ھالل ماه در افق مكه مكرمه

  ١٤٣٢ماه جمادی األولى  شب اّولرصد ھالل  وضعیت

  
  :موقعیت شمس

  حوت°14 :برج نجمی 
  حمل °14 :برج فلكي

  بطین: منزل فلكي
   ''52'26°96:سمت

    "29'43°5:میل
  

  :مشخصات ھالل
 حوت°25:برج نجمی 

  حمل   °25:برج فلكي
  )شمالي(''06'23°04+: عرض

   ''27'06°101 :سمت ھالل "53'38°9: ارتفاع ھالل  "10'46°13  :میل   00'09°5: میل مدار
     "40'33°168+ :طول كمانكیلومتر   ٤٠٤٩٤٥: فاصله تا زمین

  . يعني دو سر كمان آن به سوي باال است يا مستوي؛" سماوي": )زاويه توجیه ھالل با افق(شكل ھالل 

اين منزل روبروي دو ستاره در  فرغ آحر؛ منزل :)اقتران يا اقتراب قمر با منازل(رصد قمر در منازل نجمي ھم 

مرأة المسلسلة و و سرة الفرس  در  سر ا) ٢.٨٣قدر) (َكاما فرس(صورت فلكي فرس اعظم و آندرومیدا است به نامھاي جناح الفرس 
 .قمر به محاذات آنھا قبل از ماھي دوم از صورت حوت واقع است

مدار حرکت در تصوير "Parallax :( +00°54'09( اختالف منظر افقي )Topocentricمكان مركزي (سطح زمین:موقعیت ناظر

 .ارغواني است به رنگ استواي سماويط نشان داده شده اند خ زرد به رنگ) دايرة البروج(و مسیر حرکت خورشید  رنگ سبزبا  قمر

در اين حالت . دست مي توان يافترا با توجه به تصاوير راھنما بوسیله  موقعیت ھالل، ستارگان و نقاط فلکي

اندازه گیري سمت از جنوب و اندازه گیري میل نسبت به خط استواي سماوي و عرض نسبت به دايرة . دست بايد کشیده باشد
  .البروج مي باشد

  

دايرة 
 البروج

  غروب آفتابمحل 

 
 غرب

 ھالل ماه
 

90 

  استواي
  سماوي 

 شرطان

  مدار  
 ماه

  صورت
  حمل 

15 

 مشتری

 عطارد

  حوتصورت 
  الرشا

 فرغ آخر
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  ١٤٣٢ األ��ی مادیآغاز ماه �ُ
  جمادى األخرىو پیدايش ھالل  جمادى األولىھالل پاياني 

د حیات اعلى كه بر طبق قواعد مأثور كالم خازنان وحي علیھم السالم استخراج و طبق تقویم بنیا
ابتداي ماه  ياني ماه تايید شده است،پاتھیه شده، و صحت آن با رصد شبھاي تربیع و بدر و ھالل 

روز فلذا ، بوده است ٢٠١١ آوريل ٥= ١٣٩٠ فروردین ١٦=  حمل ١٦سه شنبه روز  مادى األولىج
بین  ، كهمي باشد ١٤٣٢ جمادى االولى ٢٨=  ٢٠١١مه  ٢=  ١٣٩٠اردیبھشت  ١٢شنبه دو

با طلوع آفتاب صبح مي باشد،  جمادى االولىالطلوعین اين روز آخرين فرصت براى رؤيت ماه در ماه 
ماه؛ آغاز  محاقمرحله  و یردگھالل آخرين؛ تحت الشعاع نور خورشید قرار مي ) ٥:٥٣ساعت ( ٢٨

روز در محاق بوده و فاقد نور مي باشد تا بتواند مجددا به صورت ھالل و ماه  ود سهمي شود، و حد
 چھارشنبهغروب آفتاب (لحظه مرئي شدن ھالل در شب اول  خروج از محاق. نو قابل رؤيت شود

 ٣٠ چھارشنبهز اين رو ماه تا اين ساعت شامگاه امي باشد؛ ) مکه مکرمه منطقه اي ١٨:٤٧ساعت 
؛ كه مرکز محاق. در تحت الشعاع بوده و محدوده محاق ادامه دارد ١٤٣٢جمادى االولى 

جمادى  ٢٩ سه شنبه ظھرمي باشد، مصادف با ) ايان محاقپشروع و (لحظه میاني اين مدت 
: بنابر موقعیت ناظر رصدي ):GMT+3( مكه مكرمه منطقه ايوقت  ١٢:١٨در ساعت  ١٣٩٠اردیبھشت  ١٣=  ١٤٣٢االولى 

ام اين مركز محاق بر اساس علم نجوم كھن و قواعد عرفي گھن(مي باشد، ) Topocentricمکان مرکزي (سطح زمین 
ه چاوت باشد و شرعي بوده و ممكن است برخي اوقات با مقادير مربوط به اصطالحات مشابه در نجوم جديد متف

اينكه اين اخیر بر اساس میانگین سرعت تقريبي ماه كه امري حسابي و تخمیني است تھیه مي شود نه رصد 
    ) .حسي عرفي كه در شرع معتبر است

مطرح است كه در صورت عدم رؤيـت  فعلي ماه قمري  ٢٩در روز ماه نو  در شرع شريف بررسي رؤيت ھالل
  .اول ماه جديد مي باشد ،رداي آنروز روز سي ام ماه بوده و روز بعد آنماه قمري ف ٢٩ھالل در شام روز 

  جمادى األولى به افق مكه مكرمه ٢٩مشخصات ماه و خورشید در غروب 
 منطقه اى  ١٨:٤٧ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٩:٠٣ :غروب ماه

 '00°4  )بعد معدليك درجه = دقیقه مكث ماه  ٤ھر ( ُبعد معدلدقیقه  ١٦ ماه بعد غروب آفتاب مدت مكث
   '15°3 )فاصله شمس و قمر در آسمان=  جدايي يا بعد زاويه اي( ُبعد سوا '49°2- سمت ماه با خورشید اختالف  

    "52'31°175+ :طول كمانقوسي  ثانیه ٣ :)جدايي زاويه اي ضخیمترين جاي ھالل(ضخامت ھالل 

  كیلومتر  ٤٠٠٣١٣: فاصله ماه از زمین 45'35°2" : ارتفاع ماه از سطح افق

  )درصد افزايش فاز پیدا مي كند ٧ھر شبانه روز ماه بیش از ( درصد 0 :)درصد سطح روشن ماه نسبت به كل سطح(فازماه 

ھالل قابل رؤيت با با توجه به مشخصات ذكر شده ھنگام غروب آفتاب؛  :وضعیت رؤيت ھالل
  . ذير نیستپچشم در منطقه تشكیل نمي شود و رؤيت ھالل امكان 

  جمادى األولى ٣٠ شامگاهدر  رؤيت ھاللگاه جاي
  .رنگ بوده و در محدوده قابل رؤيت است آبينقشه زير نشان مي دھد كه در ھنگام غروب آفتاب، ماه باالي خط 
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در  نشـان مـي دھـد،    چھارشـنبه شامگاه  وضعیت رؤيت ھالل را درنقشه زير 
آمريکاي شمالي و آمريكـاي  آسیا، اروپا، آفريقا، ( كلیه بالد اسالمي و قاره ھاي

  .قابل رؤيت است به آساني با چشم عاديھالل ) و اقیانوسیه جنوبي

  

    در ھشت بھشتچھارشنبه  وضعیت ھالل در شامگاه

  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

   '47°0-   '52°13   '34°14  '1:10  19:57  18:47  18:46  12:18 05:53 مكه مكرمة
   '07°0   '57°13   '36°14  '1:12  20:04 18:52 18:51  05:5012:18  مدينه منوره
   '18°2   '41°13   '35°14  '1:16  20:01 18:45 18:44  05:2212:00 نجف اشرف
   '29°2   '42°13   '36°14  '1:17 20:04 18:47 18:46  05:2112:01  كربالي معال

   '42°2   '36°13   '37°14  '1:17  20:05 18:48 18:47  05:2012:00شريفین كاظمین
   '57°2   '43°13   '38°14  '1:19  20:09 18:50 18:49  12:01  05:21  سامراء غريب
   '21°3   '08°13   '10°14  '1:18  20:39 19:21 19:20  12:28  05:43  مشھد مقدس
   '27°3   '53°13   '02°15  '1:21  20:02  18:41  18:40  11:50  05:10  بیت المقدس

  در برخي شھرھاي ايران چھارشنبه وضعیت ھالل در شامگاه 

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   سشم

  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

   '01°3   '26°13   '24°14  '1:18 21:09 19:51 19:50  13:01 06:16 تھران
   '59°2   '27°13   '25°14  '1:18  21:11 19:53 19:52 06:1813:03  قم

   '25°2   '23°13   '22°14  '1:14  21:02 19:47 19:46  06:2013:00  اصفھان

   '09°2   '19°13   '16°14  '1:14  20:49 19:35 19:34  06:1012:50  يزد
   '30°1   '32°13   '17°14 '1:14  20:52 19:38 19:37  06:2112:57  شیراز
   '04°4   '22°13   '38°14  '1:21  21:39 20:18 20:17  13:22  06:33  تبريز

   '15°3   '30°13   '33°14  '1:19  21:29 20:10 20:09  13:19  06:35  سنندج
   '23°1   '12°13   '01°14  '1:12  20:17 19:05 19:04  12:24  05:48  زاھدان
   '03°2   '39°13   '26°14  '1:16  21:12  19:56  19:55 13:12  06:34  اھواز

   '57°2   '31°13   '32°14  '1:18  21:26 20:08 20:07  13:19  06:35  كرمانشاه

 ١٥ و ثور ١٥ پنج شنبهشب و روز  ١٤٣٢جمادى األخرى اول ماه  ):با اراده الھي(بنابراين 
  .باشد مي ٢٠١١ مه ٥ و ١٣٩٠ اردیبھشت
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  پنج شنبهدر شب ١٤٣٢ماه جمادی األخری  ھالل رؤيت وضعیت
ھـالل را در   رصـد  ھالل و تالوت دعاھـاى مربوطـه مسـتحب مـي باشـد؛ لـذا وضـعیت       از آنجا كه رؤيت 

بـه وقـت    ١٨:٤٧ خورشید سـاعت  پنج شنبهشب : رسي مي كنیمبر جمادى األخرى اول ماهشب 
وقـت منطقـه اي مـي     ١٩:٥٧و غـروب ھـالل مـاه در سـاعت      مكه مكرمه غروب مـي كنـد  منطقه اي 

در ھنگـام غـروب    دقیقـه مكـث مـي كنـد     ١٠سـاعت و   ١ باشد و ماه بعد از غروب خورشـید بـه مـدت   
خورشید، در صورت صاف بودن ھوا ھالل مـاه در افـق منطقـه و بـالد اسـالمي و قـاره آفريقـا و آمريكـا         

  .ظاھر است

  ١٤٣٢ماه جمادی األخری  شب اّولرصد ھالل  وضعیت

 
  :موقعیت شمس

  حمل  °13:برج نجمی 
  ثور °13 :برج فلكي

  دبران: منزل فلكي
   ''11'33°107:سمت

    "36'59°15:میل

  :مشخصات ھالل
 حمل°28  : برج نجمی
  ثور °28: برج فلكي

   ھقعه: منزل فلكي
   13'52°13": ارتفاع ھالل  "43'49°21 : میل)  شمالي(''38'04°02+: عرض

    "57'13°165+ :طول كمانكیلومتر    ٣٩٧٥٣٤: فاصله تا زمین ''0'20°108 : سمت ھالل
يعني دو سر كمان آن به سوي  يا مستوي؛" سماوي" :)زاويه توجیه ھالل با افق(شكل ھالل 

  . باال و آسمان است
چشم ستاره قابل رؤيت با  ٧؛ اين منزل شامل ثريا منزل  :)اقتران يا اقتراب قمر با منازل(رصد قمر در منازل نجمي 

 .واقع است و قبل آن اشد و قمر نزديك به ثرياكوھان ثور مي ب به شكل يك خوشه درغیر مسلح 

مدار حرکت در تصوير "Parallax :( +00°55'10( اختالف منظر افقي )Topocentricمكان مركزي (سطح زمین:موقعیت ناظر

 .استارغواني  به رنگ استواي سماوينشان داده شده اند خط  زرد به رنگ) دايرة البروج(و مسیر حرکت خورشید  رنگ سبزبا  قمر

در اين حالت . دست مي توان يافترا با توجه به تصاوير راھنما بوسیله  موقعیت ھالل، ستارگان و نقاط فلکي

اندازه گیري سمت از جنوب و اندازه گیري میل نسبت به خط استواي سماوي و عرض نسبت به دايرة . دست بايد کشیده باشد
  .البروج مي باشد

  
  

دايرة 
 البروج

  غروب آفتابمحل 

 

 غرب

 ھالل ماه
 

90 

  استواي 
  سماوي

  مدار
 ماه

120 

15 

  صورت
 ثور 

 

 ثريا

  بطین

  صورت
 حمل 
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  ١٤٣٢آغاز ماه ر�ب 
  خرى و پیدايش ھالل رجبي جمادى األھالل پايان

د حیات اعلى كه بر طبق قواعد مأثور كالم خازنان وحي علیھم السالم استخراج و طبق تقویم بنیا
ابتداي ماه  ياني ماه تايید شده است،پاتھیه شده، و صحت آن با رصد شبھاي تربیع و بدر و ھالل 

روز فلذا ، بوده است ٢٠١١ مه ٥=  ١٣٩٠ اردیبھشت ١٥=  ثور ١٥ پنج شنبهروز  جمادی األخری
بین  ، كهمي باشد ١٤٣٢ جمادی األخری ٢٧=  ٢٠١١مه  ٣١=  ١٣٩٠ خرداد ١٠ سه شنبه

با طلوع آفتاب مي باشد،  جمادى االخرىالطلوعین اين روز آخرين فرصت براى رؤيت ماه در ماه 
حاق ماه؛ با غروب آفتاب مرحله م .ھالل آخرين؛ تحت الشعاع نور خورشید قرار مي گیرد ٢٧صبح 
آغاز مي شود، و حداقل دو روز در ) مکه مکرمه منطقه اي ١٨:٥٩ساعت ( ٢٨و شروع شب  ٢٧روز  

خروج از . محاق بوده و فاقد نور مي باشد تا بتواند مجددا به صورت ھالل و ماه نو قابل رؤيت شود
مکه  منطقه اي ١٨:٥٩ ساعت پنج شنبهغروب آفتاب (لحظه مرئي شدن ھالل در شب اول  محاق

در تحت  ١٤٣٢ جمادى االخرى ٢٩ پنج شنبهز اين رو ماه تا اين ساعت شامگاه امي باشد؛ ) مکرمه
شروع و (؛ كه لحظه میاني اين مدت مرکز محاق. الشعاع بوده و محدوده محاق ادامه دارد

 ٢٠١١ ژوئن  ١=  ١٤٣٢ جمادى االخرى ٢٨ چھارشنبهمي باشد، مصادف با غروب آفتاب ) ايان محاقپ

سطح زمین : بنابر موقعیت ناظر رصدي ): GMT+3( مكه مكرمه به وقت منطقه اي١٨:٥٩در ساعت  ١٣٩٠خراد  ١١= میالدي 

ام اين مركز محاق بر اساس علم نجوم كھن و قواعد عرفي و شرعي گھن(مي باشد، ) Topocentricمکان مرکزي (
ه اينكه اين چط به اصطالحات مشابه در نجوم جديد متفاوت باشد بوده و ممكن است برخي اوقات با مقادير مربو

اخیر بر اساس میانگین سرعت تقريبي ماه كه امري حسابي و تخمیني است تھیه مي شود نه رصد حسي 
  ).عرفي كه در شرع معتبر است

  جمادی األخری به افق مكه مكرمه ٢٩مشخصات ماه و خورشید در غروب 
 منطقه اى  ١٨:٥٩ :غروب آفتاب ى منطقه ا ١٩:٣٩ :غروب ماه

    '0°10 )يك درجه بعد معدل= دقیقه مكث ماه  ٤ھر ( ُبعد معدل دقیقه ٤٠ :ماه بعد غروب آفتاب مدت مكث

   '23°08 ) فاصله شمس و قمر در آسمان، جدايي يا بعد زاويه اي( ُبعد سوا '21°2سمت ماه با خورشید اختالف

    "30'33°171+ :طول كمانثانیه قوسي  ١٠: )رين جاي ھاللجدايي زاويه اي ضخیمت(ضخامت ھالل 

   كیلومتر ٣٨٩٧١٦: فاصله ماه از زمین 10'19°7" : ارتفاع ماه از سطح افق

   )درصد افزايش فاز پیدا مي كند ٧ھر شبانه روز ماه بیش از ( درصد1 :)درصد سطح روشن ماه نسبت به كل سطح(فازماه 

  .ھنگام غروب آفتاب؛ ھالل قابل رؤيت مي باشد فوقشخصات با توجه به م :وضعیت رؤيت ھالل

  جمادی األخری   ٢٩ شامگاهدر  رؤيت ھاللگاه جاي
  . نقشه زير نشان مي دھد كه در ھنگام غروب آفتاب، ماه باالي خط قرمز رنگ بوده و در محدوده قابل رؤيت است
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در  د،نشـان مـي دھـ    پـنج شـنبه  شامگاه  وضعیت رؤيت ھالل را درنقشه زير 
اروپـا، آفريقـا، آمريکـاي     و آسـیا جنـوب غـرب   ( بالد اسالمي و قـاره ھـاي   برخي

  .قابل رؤيت است با چشم عاديھالل ) شمالي و آمريكاي جنوبي

  

    ھشت بھشتدر  پنج شنبه وضعیت ھالل در شامگاه

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  دايي ج
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  شنبه سه

 مركز 
 محاق

  چھارشنبه

 يان پا
  محاق

  پنج شنبه

   '21°2   '19°7   '23°8  '0:40  19:39  18:59  18:58  18:59 18:59 مكه مكرمة
   '54°2   '12°7   '28°8  '0:40  19:46 19:06 19:05 19:0519:06  مدينه منوره
   '09°4   '38°6   '30°8  '0:40  19:44 19:04 19:03  19:0319:04 نجف اشرف
   '16°4   '32°6   '32°8  '0:40 19:47 19:07 19:06  19:0619:06  كربالي معال

   '23°4   '30°6   '33°8  '0:40  19:48 19:08 19:07  19:0719:07شريفین كاظمین
   '33°4   '32°6   '35°8  '0:41  19:52 19:11 19:10  19:11  19:10  سامراء غريب
   '35°4   '52°5   '08°8  '0:39  20:23 19:44 19:43  19:43 19:43  مشھد مقدس

   '58°4   '47°6   '01°9  '0:43  19:45  19:02  19:01  19:02  19:01  بیت المقدس

  در برخي شھرھاي ايران پنج شنبهوضعیت ھالل در شامگاه 

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(يناظر رصد

  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 سه

 مركز 
 محاق

  چھارشنبه

 يان پا
  محاق

  پنج شنبه

   '30°4   '08°6   '21°8  '0:39  20:52 20:13 20:12  20:12 20:11 تھران
   '30°4   '09°6   '22°8  '0:39  20:54 20:1320:1420:1420:15  قم

   '08°4   '25°6   '17°8  '0:39  20:45 20:06 20:05 20:0520:06  اصفھان

   '57°3   '17°6   '10°8  '0:38  20:32 19:54 19:53  19:5319:53  يزد
   '36°3   '27°6   '10°8  '0:38 20:34 19:56 19:55  19:5519:55  شیراز
   '10°5   '08°6   '37°8  '0:41  21:23 20:42 20:41  20:42  20:41  تبريز

   '41°4   '16°6   '31°8  '0:40  21:12 20:32 20:31  20:31  20:31  سنندج
   '26°3   '18°6   '53°7  '0:37  19:59 19:22 19:21  19:22  19:21  زاھدان
   '57°3   '32°6   '20°8  '0:39  20:54  20:15  20:14  20:15  20:14  اھواز

   '30°4   '21°6   '29°8  '0:40  21:09 20:29  20:28  20:28  20:28  كرمانشاه

 و ١٣٩٠ خرداد ١٣ و جوزا ١٣ جمعهشب و روز  ١٤٣٢ رجباول ماه  ):با اراده الھي(بنابراين 
  .باشد مي ٢٠١١ ژوئن ٣
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  جمعهدر شب  ١٤٣٢ماه رجب  ھالل رؤيت وضعیت
ھـالل را در   رصـد  دعاھـاى مربوطـه مسـتحب مـي باشـد؛ لـذا وضـعیت       از آنجا كه رؤيت ھالل و تالوت 

مكـه  منطقـه اي  به وقت  ١٨:٥٩ خورشید ساعت شب جمعه:رسي مي كنیمبر رجب اول ماهشب 
مـي باشـد و مـاه بعـد از      وقت منطقـه اي  ١٩:٣٩و غروب ھالل ماه در ساعت  مكرمه غروب مي كند

، در صورت صاف بـودن ھـوا   ام غروب خورشیددقیقه مكث مي كند در ھنگ ٤٠غروب خورشید به مدت 
  .ظاھر است ھا قاره منطقه و برخي ازھالل ماه در افق مكه مكرمه و 

  ١٤٣٢ ماه رجب شب اّولرصد ھالل  وضعیت

  
  :موقعیت شمس

  ثور°11: برج نجمی 

  جوزا °11: برج فلكي

  ھنعه: منزل فلكي
   '16°114:سمت

    "57'11°22:میل
  

  :مشخصات ھالل
  ثور°20: برج نجمی
  جوزا °20: برج فلكي

   )جنوبی( '02°0-: عرض
     00'09°5: میل مدار

 ٣٨٩٧١٦: فاصله تا زمین '55°111  :سمت ھالل   10'19°7": ارتفاع ھالل  "58'01°23 : میل
      "30'33°171+ :طول كمانكیلومتر  

يعني دو سر كمان آن به سوي  مستوي؛يا " سماوي" :)زاويه توجیه ھالل با افق(شكل ھالل 
  . باال و آسمان است

اين منزل شامل سه ستاره بر سر صورت ھقعه؛  منزل  :)اقتران يا اقتراب قمر با منازل(رصد قمر در منازل نجمي 

واقع شاخ ثور در  و به محاذات آنھاقمر  .نام داردرنورتر و ھقعه پو الندا كه ستاره الندا  ٢و في ١رأس الجبار است به نامھاي في
  . است

مدار در تصوير "Parallax:(  +00°56'16( اختالف منظر افقي )Topocentricمكان مركزي (سطح زمین:موقعیت ناظر

نشان داده شده اند محل برخورد آنھا نقطه ذنب مي  زرد به رنگ) دايرة البروج(و مسیر حرکت خورشید  رنگ سبزبا  حرکت قمر
   .ارغواني است به رنگ استواي سماويخط . اشدب

در اين حالت دست بايد . دست مي توان يافترا با توجه به تصاوير راھنما بوسیله  ھالل، ستارگان و نقاط فلکي موقعیت
 اندازه گیري سمت از جنوب و اندازه گیري میل نسبت به خط استواي سماوي و عرض نسبت به دايرة البروج مي. کشیده باشد

  .باشد
  

  غروب آفتابمحل 

 
 غرب

 ھالل ماه
 

90 

  مدار
 ماه 

120 

15 

صورت 
 جوزا

صورت 
 جبار

 ناجذ

ابط 
 الجوزا

 ھقعه

صورت 
 ثور

دايرة 
 البروج

 نطح ثور
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  ١٤٣٢آغاز ماه ��بان 
  ھالل پاياني رجب و پیدايش ھالل شعبان

د حیات اعلى كه بر طبق قواعد مأثور كالم خازنان وحي علیھم السالم استخراج و طبق تقویم بنیا
ابتداي ماه  ياني ماه تايید شده است،پاتھیه شده، و صحت آن با رصد شبھاي تربیع و بدر و ھالل 

تیر  ٩شنبه ٥روز فلذا  ،بوده است ٢٠١١ ژوئن ٣= ١٣٩٠ خرداد ١٣=  زاجو ١٣جمعه روز  رجب
بین الطلوعین اين روز آخرين فرصت براى رؤيت  ، كه١٤٣٢ رجب ماه ٢٨=  ٢٠١١ژوئن  ٣٠=  ١٣٩٠

ھالل آخرين؛ تحت الشعاع نور ) ٥:٤٦ساعت ( ٢٨با طلوع آفتاب صبح مي باشد،  رجبماه در ماه 
روز در محاق بوده و فاقد  ود سهماه؛ آغاز مي شود، و حد محاقله مرح و یردگخورشید قرار مي 

لحظه  خروج از محاق. نور مي باشد تا بتواند مجددا به صورت ھالل و ماه نو قابل رؤيت شود
ز امي باشد؛ ) مکه مکرمه منطقه اي ١٩:٠٧غروب آفتاب شنبه ساعت (مرئي شدن ھالل در شب اول 

در تحت الشعاع بوده و محدوده محاق  ١٤٣٢رجب  ٣٠شنبه  اين رو ماه تا اين ساعت شامگاه
مي باشد، مصادف با ) ايان محاقپشروع و (؛ كه لحظه میاني اين مدت مرکز محاق. ادامه دارد

 مكه مكرمه به وقت منطقه اي١٢:٢٤در ساعت  ١٣٩٠تیر  ١٠= میالدي  ٢٠١١ ژوئیه ١=  ١٤٣٢رجب  ٢٩ جمعه ظھر

)GMT+3 :( سطح زمین : ر رصديبنابر موقعیت ناظ) مکان مرکزيTopocentric ( ،مي باشد)ام اين مركز محاق بر گھن

اساس علم نجوم كھن و قواعد عرفي و شرعي بوده و ممكن است برخي اوقات با مقادير مربوط به اصطالحات 
حسابي و  ه اينكه اين اخیر بر اساس میانگین سرعت تقريبي ماه كه امريچمشابه در نجوم جديد متفاوت باشد 

  ).تخمیني است تھیه مي شود نه رصد حسي عرفي كه در شرع معتبر است

مطرح است كه در صورت عدم رؤيـت  فعلي ماه قمري  ٢٩در روز ماه نو  در شرع شريف بررسي رؤيت ھالل

  .اول ماه جديد مي باشد ،ماه قمري فرداي آنروز روز سي ام ماه بوده و روز بعد آن ٢٩ھالل در شام روز 

  رجب به افق مكه مكرمه ٢٩صات ماه و خورشید در غروب مشخ
  منطقه اى  ١٩:٠٧ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٩:١٤ :غروب ماه

  '45°1 :)يك درجه بعد معدل= دقیقه مكث ماه  ٤ھر ( ُبعد معدلدقیقه  ٧ :ماه بعد غروب آفتاب مدت مكث
   '53°2 :)يه ايجدايي يا بعد زاو(  ُبعد سوا  '20°3 :سمت ماه با خورشید اختالف
    "50'18°176+ :طول كمانثانیه قوسي  ٢: )جدايي زاويه اي ضخیمترين جاي ھالل(ضخامت ھالل 

  كیلومتر  ٣٨٠٧٤١ :فاصله ماه از زمین 59'40°0" : ارتفاع ماه از سطح افق
  )فاز پیدا مي كنددرصد افزايش  ٧ھر شبانه روز ماه بیش از ( درصد 0 :)درصد سطح روشن ماه نسبت به كل سطح(فازماه 

ھالل قابل رؤيت با با توجه به مشخصات ذكر شده ھنگام غروب آفتاب؛  :وضعیت رؤيت ھالل
  . ذير نیستپچشم در منطقه تشكیل نمي شود و رؤيت ھالل امكان 

  رجب   ٣٠ شامگاهدر  رؤيت ھاللگاه جاي
  . ت استيبوده و در محدوده قابل رؤرنگ  بيآخط  ويرنقشه زير نشان مي دھد كه در ھنگام غروب آفتاب، ماه 
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برخـي بـالد   در  نشـان مـي دھـد،    شـنبه شامگاه  وضعیت رؤيت ھـالل را در نقشه زير 
غرب آسیا، جنوب اروپا، اسـترالیا، آمريکـاي    و جنوب جنوب آفريقا،( اسالمي و قاره ھاي

  .قابل رؤيت است غیر مسلحبا چشم ھالل ) شمالي و آمريكاي جنوبي

  

    در ھشت بھشت شنبه ر شامگاهوضعیت ھالل د

  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

  شنبه۵

 مركز 
 محاق
  جمعه

 يان پا
  محاق
  شنبه

   '28°11   '11°11   '32°15  '0:56  20:03  19:07  19:06 12:24 05:46 مكه مكرمة

   '15°11   '38°10   '37°15  '0:54  20:08 19:14 19:13  05:4012:25  مدينه منوره
   '55°12   '45°8   '41°15  '0:49  20:02 19:13 19:12  05:0312:07 نجف اشرف
   '03°13   '45°8   '43°15  '0:49  20:04 19:15 19:14  05:0412:08  كربالي معال

   '13°13   '25°8   '44°15  '0:48  20:05 19:17 19:16  05:0312:07شريفین كاظمین
   '24°13   '19°8   '47°15  '0:48  20:08 19:20 19:19  12:08  05:04  سامراء غريب
   '25°13   '23°7   '18°15  '0:44  20:37 19:53 19:52  12:35  05:22  مشھد مقدس
   '58°13   '22°8   '15°16  '0:49  20:00  19:11  19:10  11:57  04:44  بیت المقدس

  در برخي شھرھاي ايران شنبه وضعیت ھالل در شامگاه 

  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

  شنبه۵

 مركز 
 محاق
  جمعه

 يان پا
  محاق
  شنبه

   '18°13   '03°8   '32°15  '0:47  21:08 20:21 20:20  05:5613:08 تھران
   '18°13   '05°8   '33°15  '0:47  21:10 20:23 20:22  05:5813:10  قم

   '52°12   '28°8   '27°15  '0:48  21:03 20:15 20:14 06:0313:07  اصفھان

   '37°12   '39°8   '19°15  '0:48  20:50 20:02 20:01  05:5412:56  ديز
   '10°12   '09°9   '19°15  '0:50 20:54 20:04 20:03  06:0713:04  شیراز
   '09°14   '08°7   '51°15  '0:44  21:36 20:52 20:51  13:29  06:10  تبريز

   '34°13   '53°7   '43°15  '0:46  21:27 20:41 20:40  13:26  06:15  سنندج

   '57°11   '51°8   '01°15  '0:48  20:19 19:31 19:30  12:30  05:34  زاھدان
   '40°12   '46°8   '31°15  '0:49  21:13  20:24  20:23  13:19  06:18  اھواز

   '21°13   '08°8   '40°15  '0:47  21:25 20:38 20:37  13:26  06:15  كرمانشاه

 تیر ١٢ و سرطان ١٢ یکشنبهروز شب و  ١٤٣٢شعبان اول ماه  ):با اراده الھي(بنابراين 
  .باشد مي ٢٠١١ ژوئیه ٣ و ١٣٩٠
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  یکشنبهدر شب  ١٤٣٢ماه شعبان  ھالل رؤيت وضعیت
ھـالل را در   رصـد  از آنجا كه رؤيت ھالل و تالوت دعاھـاى مربوطـه مسـتحب مـي باشـد؛ لـذا وضـعیت       

اي  منطقـه بـه وقـت    ١٩:٠٧ خورشید ساعت شب یکشنبه:رسي مي كنیمبر شعبان اول ماهشب 
وقت منطقه اي مي باشد و ماه بعـد   ٢٠:٠٣و غروب ھالل ماه در ساعت  مكه مكرمه غروب مي كند
، در صـورت صـاف بـودن    دقیقه مكث مي كند در ھنگام غـروب خورشـید   ٥٦از غروب خورشید به مدت 

 .ظاھر است و قاره ھاھوا ھالل ماه واضح و روشن در افق مكه مكرمه، ايران، 

  ١٤٣٢ماه شعبان  اّول شبرصد ھالل  وضعیت

  
  :موقعیت شمس

  جوزا °10: برج نجمی
  سرطان°10 :برج فلكي

  نثره: منزل فلكي
   ''07'12°115:سمت

    "35'01°23:میل
  :مشخصات ھالل

  جوزا°25:برج نجمی 
  سرطان °25: برج فلكي

  جبھه: منزل فلكي
  )جنوبی("55'21°03-: عرض

 377206: فاصله تا زمین ''7'44°104 :سمت ھالل '11°11: رتفاع ھاللا  "38'38°17 : میل
    "19'03°164+ :طول كمان  كیلومتر

يعني دو سر كمان آن به سوي باال و  يا مايل؛" منحرف"): زاويه توجیه ھالل با افق(شكل ھالل 
  . است چپ

كوكب اول و دوم از صورت توأمین  اين منزل،؛ ذراع منزل :)اقتران يا اقتراب قمر با منازل(رصد قمر در منازل نجمي 

كه بتا پرنورتر و به دايرة البروج نزديكتر است . بر سر نفر دوم از صورت جوزاست) پولکس(بر سر نفر پیشین و بتا ) كاستور(يا آلفا 
  .و قمر در جنوب اين منزل واقع است درجه شمالي است ١٠آلفا عرضش  و) درجه شمالي ٦عرض (

 مدار حرکت قمردر تصوير "Parallax:(  +00°58'08( اختالف منظر افقي )Topocentricمكان مركزي (سطح زمین:موقعیت ناظر

. نشان داده شده اند محل برخورد آنھا نقطه رأس يا ذنب مي باشد زرد به رنگ) دايرة البروج(و مسیر حرکت خورشید  رنگ سبزبا 
   .مي باشد پاییزیرد آن با دايرة البروج نقاط اعتدال ربیعي و ارغواني است و محل برخو به رنگ استواي سماويخط 

در اين حالت دست بايد . دست مي توان يافترا با توجه به تصاوير راھنما بوسیله  موقعیت ھالل، ستارگان و نقاط فلکي
ه دايرة البروج مي اندازه گیري سمت از جنوب و اندازه گیري میل نسبت به خط استواي سماوي و عرض نسبت ب. کشیده باشد

  .باشد
  

 دايرة البروج

  غروب آفتابمحل 
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