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 رؤ�� �نا�ی ھالل
  چند ن�ته �سيار مهم

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

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

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

و �اسبات و  شتهعل� از دا�شمندان تا اشخاص �دي بر آن اهتمام دا

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

 ؛و �ايط جوي زم� ؛و �وضعش �سبت به خورشيد ؛يهاي حر�ت ماهژگو�

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

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

ذشته هاى گون خسوف و كسوف كه از چر وقايع نظ� آن گف ديبرخال

و ن�يجه رصدهاي آن ن� مطابق  ؛�ش ب�� آن م�سور و آسانپدور تا كنون 

  . ق بوده استيقدو واقع 

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

نا به �ش ب�نهاي رؤ�ت هالل و ن� رصدهاى رؤ�ت؛ مانع از اعتپاز 

 خصوصا در زمانها و ��نهاي �تنع ا�رؤ�ه! اد�هاى رؤ�ت شهود هالل

 ات�اي �شخيص اوايل ماه قمري بر رؤ�تهاى فردي�وانع مهم ، و از گرديده

  .هالل بوده است
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افزون بر همه اينها باز�هاى سيا� قدرتمندان براى جلوداري : ن�ته سّوم

و با�  ؛اف ماندن �وضوع�سلم� در طول تار�خ اسالم؛ مانع اص� شف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ).تقاو�م را بر ن� تابيد يگرد

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

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

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

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

روند؛ آن�ه اگر هالل بطور �� نه فردي رؤ�ت شد؛ و در آن هن�م رؤ�ت 
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كه ثابت � شود، در صور� قمري هم نا��ن نبود، با اين رؤ�ت اول ماه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

از  وضعيتهاى �تل� ؛فل��نه ب�ست و چندهمواره ب� اجرام و نقاط  - ١

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

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

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

�ر�ز از ابتداى �وع اين اتصال تا �ظه علماي �وم و�  ؛ب�ش� نبوده

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

و  ،و همه آن مدت را �ت عنوان واقعه فل� �ز�ور ثبت نموده ؛�الحظه

دان �سبت � دهند، ا�ته درجات �تلف اين �دوده م �ر�وطه اش را باح�

و� به هر حال �ت يك  ؛از نظر �رتبه شدت و ضعف ي�سان نبوده

  .� شود �اظ� �و�  ح�م

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

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

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

  .معروف است

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

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

شـا�ل �  )كه مد� قبل و مد� بعد از مقارنه است(نها� �تد ماه را مدت پ

 ٣٠در ماههاى ��ـل ( ٢٨و صبح ) روزه ٢٩در ماههاى ناقص ( ٢٧صبح شود، 



  ١٤٣٤شماره  ازنامه ماه قمريسالنامه آغ

 6

�ـت ا�شـعاع نـور خورشـيد قـرار �  ماه هالل آخر ؛با طلوع آفتاب )روزه

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

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

�ـاق خـارج �ايـط از �ت ا�شـعاع شـمس و  ؛ماه در ادامه س� خود -٤

 صـدابـراى ر(�ـدي كـه گرديـده در اول� وضعي� كه واجد نـور و  ،شده

خروج از �اق با �ـر� شـدن ، ناميده اندنمايان شود؛ هالل و ماه نو  )ب�ي

 يـا بعـد از غـروب) در ماههـاى نـاقص( ٢٩هالل ماه بعد از غروب آفتـاب 

  .ددگر�قق � ) در ماههاى ��ل( ٣٠ آفتاب

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

يونا� و همچن� اصطالح 

تمـام : اسالم �� و فق�

�دوده زما� كه ماه �ـت 

ا�شعاع شـمس و در �ـاق 

بوده را به هم� نام ناميـده 

انـد، و � ايـن مـدت را از 

ــوب �  ــته �س ــاه گذش م

ــد را از  ــد، و مــاه جدي دارن

هاي خروج ماه از تنا بعد از

ــعا ــت ا�ش ــاق� و  ؛ع و �

بروز هالل حساب � آ�ز 

  .كنند
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در سا�اى اخ� و وسعت ارتباطات و دس�� همـ�ن بـه اسـتخراجات  -٦

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

�وجب اشـ�باهات و اختالفـات يـا �ـ� و  ؛اصطالحات �شابه و� متفاوت

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

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

  .گرددرفع آن �وارد ب� اش�باه و خلط  تا ؛شده

و  NEW MOONاصـطالح نيو�ـون : خلـط و اشـ�باه از �له ايـن �ـوارد -٧

مـاه " :تداول آ�ست، اين اصطالح هر چند تر�ه �ت ا�لفظ�ش بـه معنـاي

آن با اصـطالح معـادل آن  جديد � باشد، و� معناي دقيق آس�ونوميك" نو

��تـب �ـو� �� علم �وم اسال� و ن�  و اسال� و �در اصطالح �

   .�سيار متفاوت است

نيو�ون در اصطالح آس�ونوميك غر� جديد به معناي �ظه مقارنه 

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

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

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

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

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

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

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

  .ور از مقصود از �ع مطهر براى آ�ز ماه قمري استدشته و فاصله دا

بـدون �الحظـه تفـاوت  ؛�ت ا�لفظي آنتر�ه  �اظ�شابه اين اصطالح و 
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مقصود عل� آن در اصطالح �� و �ـوم قـديم و جديـد، �وجـب شـده 

است، كه �سياري از افراد و ح� �راكز دي� بر� كشورها با ديـدن تـار�خ 

و ساعت مذكور به عنوان نيو�ون، ناخودآ�ه به ذه�شان القاء شود كـه مـاه 

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

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

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

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

  ! ؟د هس�نددنبال رؤ�ت شهو بوده ومطم� ن طورچ

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

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

با واقعيت خار� و رؤ�ت ب�ـي هـالل �وافـق نيابنـد، بطـور � اعتبـار 

اسـبات و اعـالم �و بگو�نـد  ،�راكز عل� �و� جديد را ز�ر سؤال ب�ند

   .�ستبه هيچ وجه قابل اعتنا ننظر رس� آنها 

ح� در وق� كه از نظر عل� به هيچ �و رؤ�ت هالل ��ـن  �ا � ب�نيمو

بـا به ايـن نظـرات قطـ� علـ� تـوج� ن�ـرده، و نبوده بلكه �ال است، 

قمـري اعـالم بـه آ�ز مـاه  ؛اد�ى وه� فرد يا افرادي براى رؤ�ـت هـالل

همچنان�ه اين �وضوع همواره در كشـور عر�سـتان و دنبـا� �ن  ،ندبنماي

  . آن؛ اين �ش� را بوجود آورده است

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

�اق است، و در �وم قديم و ��تب �� �و� و ن� اصطالح �� تمام 

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

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

�ظه نيو�ون وسـط �ـاق و هـن�م وقـوع پر واضح است كه �ا . رايج است

شد تا ماه با ادامه سـ� خـود از �ـت مقارنه است، و مدت زما� طول � ك

ا�شعاع و �اق خارج شود، و نورش آش�ر و هالل آن متو� و متكون �شـود 

   .و ماه نو آ�ز شود

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

و ن� صحيح نبوده و به اين اش�باه و خلط دامن � زند،  �ر�ز �اق و مقارنه

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

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

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

ت�ـون  جديد اللو ه ؛و فاقد نور بوده ؛و همچنان در �اق �� برده ؛نيامده

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

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

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

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

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

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

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

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

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

در  ،هـالل متـو� شـده :اين توهم القاء � شود كـه ؛هنوز ماه در �اق است

و مقـدار زمـان  ،� �شـدههـالل متـو ؛حا�كه تا ��ال از �اق خارج �شود

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

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

ايا� هر ماه قمـري پو �ش  ،آخر هر ماه واقع شده � مدت �اق در :اسالم

و بعـد از اتمـام  ؛قارنه �وع �شدهقمري از �ر�ز �اق يا م نوماه  امااست، 

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

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

، آ�ـه اسـت در �ـاقهنـوز مـاه در وقـ� كـه " غروب ماه"اي � "خورشيد

اه ب�ون آمده نه م ؛همان ماه �ت ا�شعاع در �اق است مقصود از ماه است

و ، و اين اش�باه بعضـا �وجـب شـود كـه بـر� �راكـز )هالليع� (از �اق 

هالل متكون شده و قبل از غروب هم بـوده  :توهم كنند كه دسته جات دي�

و فكر كنند مـاه قبـل از غـروب چـون بعـد از است، فقط بعد غروب نبوده 

هـالل ن�سـت،  است، در حا�كه مقصود از اين ماه اصـال نوظهر است ماه 

منظور ماه فل� غ� �ر� در �اق است نه ماه �ر� جديد كه هـالل اسـت، 

  .د احياناو�شآن ر اعتب�ث ااگر قبل از غروب ديده شود  تا

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

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

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

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

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

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

  . س�ستم ا�ام � گ�د

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

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

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

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

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

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

و� �ر�ز �اق و مقارنه  ،داده � شود هاللؤ�ت بر سطح �شخصات ماه و ر

در گزارشـها بـر  )ايـان �ـاق اسـتپكه �ر�ز اين دو مقدار ح� �وع و (

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

هر دو  و�اسبه شده، س�ستم سبايد ي�سان و با يك دو مقدار  هركه �ر�ز 

و  مـاهاز اي�و وق� عمر . دگرده الحظناظر بر سطح � ح� و از ديد مقدار

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

�راكز فل� و دي� در بيانيه ها و تقاو�مشان ايـن خلـط  �لباز آ�ا كه  *

براى همه �سا�ك �و� و فق�؛ توجـه  ف�ا� شوند، اصطالح را �رت�ب 

در �ـو� و �سـا�ك فقـ� بـوده، و تفـاوت مبـا� الزم فوق  ن�ات مهمبه 

 نــدارد، از ايـن رو نو�ســند�ن تقــاو�م يـا بيانيــه هــاى �لار�يـت آن دخــ
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و ضمن پره� از ارت�ـاب  ،بايد به آن توجه نمودهقمري استهالل و آ�ز ماه 

�وجـب برداشـت غـ�  تـا، در �ـث و بـرر� خـود نـ� دقـت نماينـد هاآن

در ن�ـات مـذكور  شـته؛، و اگر اين اش�باهات تعب� را داصحيحشان �شود

   .ن�يجه گ�ي غلط ننمايند تادقت نموده 

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

  : تو� هالل و ماه نو، و تفاوت �ر�ز �اق و مقارنه با �اق � باشد

كـه بخـوبي واضـح     )نیومـون آسـترونومي جديـد   (ه مقارنـه  ظـ ؛ مركـز محـاق و لح  وضعیت شماره يك
است كه چگونه ماه در محاق كامل است و بیـرون نیامـده تـا نـور پیـدا كـرده و ھـالل متكـون و متولـد          

  ، فاصله داردو آغاز ماه نو قمري ساعتھا با تولد حقیقي ھالل ھنوز جزو ماه قبلي بوده و ، و شود
محـاق بـا اينكـه مـدتي از نیومـون و لحظـه مقارنـه گذشـته،          ؛ ادامه سیر مـاه در وضعیت شماره دو

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

بروز ھـالل و تكـون    آشكار شدن نور ماه وابتداي و  ؛؛ خروج نھائي ماه از محاقوضعیت شماره سه
  .ست؛ و آغاز ماه نو قمري اآن

  

  

  

 تولد ھالل  آغاز

 ماهسمت حركت 

  مركز محاق
  اقتران يا ظهحل

  مقارنه ماه و خورشید
NEW MOON 
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  سا�نا� آغاز�� ماه ���ی� �یاز      کار�د  
����م ��ن و اسال�یا��  �ما ���ون با دا��ھای 

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

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

  آشنا� � با تقاو�م �و� ب�ياد حيات ا�
 )علم نجوم و تنجیم میراث انبیاء و اوصیاء الھي(در معرفت علم نجوم و علم تنجیم =  ٣راه آسمان 

 راھنماي عمومي تقاويم نجومي بنیاد حیات اعلى=  ٤٩راه آسمان 
  )یشرفتهپ(ي انراھنماي تقويم نجومي ھمَك=  ٩٧راه آسمان 

  مبناي اوقات فلكي تقاويم نجومي بنیاد حیات اعلى KMTافق جھاني =  ٤٧راه آسمان 
  مباني علمي تفاوت ساعت نجومي بالد جھان=  ٥٠راه آسمان 

  جداول تفاوت ساعت نجومي بالد جھان با مكه مكرمه=  ٥٢راه آسمان 
  حیات اعلي  منابع پژوھشي تقاويم و مرسوالت نجومي بنیاد=  ٧راه آسمان 

  آشنا� عمو� با دا�ش تنجيم كهن و اسال�
  ١ آشنائي با آغازشناسي ماه قمري = ٢٩راه آسمان 
  ماه شناسي قرآني: ٢ آشنائي با آغازشناسي ماه قمري = 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 
 ٢معرفت منظر قمر یا نماشناسی ماه : ٥ آشنائي با آغازشناسي ماه قمري = ٣٨راه آسمان 

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

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

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

  :مراجعه نمائـید

  .Aelaa.netwww        ب�ياد حيات ا�       

 nojum.Aelaa.netا��ر�ز علوم �وم كهن و اسال� ب�ياد حيات
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   ���ی ���ی  ١٤٣٣ماه �بارک ر�ضان 

  �بارک باد آغاز سال ا�ل �ق

 سال �و �بارک 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .طاعت و عبادت �سته گردد

اين آ�ز و ا�ام معنوي؛ زمينه را فراهم � نمايد تا اهل ايمان در سال نو  -٤

 هر چه ب�ش� با توفيقات ال� قر�ن شده، و به� از لغزشـها و آفـات �صـون

  .گردند

�ح اعما� كه سال نو قمري را با آن آ�ز و افتتاح � نمايند، در كتاب  -٥

من�� كرده ايـم، ايـن كتـاب را  آئ� آ�ز و ا�ام سال قمري: �ستق� به نام

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

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

 
ّ

 ..)نام ماه نو(�شهر  جاءَ و ) نام ماه گذشته(اذهب شهر  يهللا ا�

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

 .از درد چشم است

د�هاى گوناگو� در ايـن زمينـه در �م خازنـان و�  :هاللد�ى است: ج

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

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

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

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

 ، رَ اك�ُ  اهللاُ  اك�ُ  اهللاُ  اك�ُ  اهللاُ 
ّ

�  
َ

َ إِ ، ال اهللاُ  َوَر��ك
َ

 إِ  �
�

 ال
ُ
 رَ  وَ  ه

�
  ب

ْ
 ال

َ
 ، ا�َ �َ مِ عا�

ْ
 م

ُ
 د

 ِ  هللا
�

  ا�
َ
 ي خ

َ
 ل

َ
   وَ ِ� ق

َ
 خ

َ
 ل

َ
 ق

َ
  ، وَ ك

َ
 ق

�
 نازِ مَ  كَ رَ د

َ
 ×  (  ل

َ
 عَ جَ  وَ  )ِ� َمنَاز�ِك

َ
 ل

َ
 آيَ  ك

ً
 ة

 ِ� 
ْ
 عَ ل

َ
 بِ   اهللاُ باِ� �، يُ ا�

َ
 الئِ ا�مَ  ك

َ
� 

َ
  ة

َ
 هِ ا� أ

�
 عَ  هُ ل

َ
 ينا بِ ل

َ ْ
 األ

ْ
ِ  وَ  ِن م

ْ
 ، وَ يمانِ اإل

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

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

�
� 

ْ
 ت

َ
 نا �

 تِ طاعَ 
َ

 فيما يُ  ةِ عَ سارَ ا�مُ  وَ  ك
َ

 بارِ ا�  رضيك
ْ
  ك

َ
� 

َ
 زُ ارْ  نا هذا، وَ هرِ ا � ش

ْ
 ق

َ
 هُ �َ نا خ

 رَ بَ  وَ 
َ
 هُ تَ �

ُ
 عَ  وَ  هُ نَ مْ ، و �

َ
 ون

ُ
  وَ  ه

ُ
 و� ق

َ
ْوَزهُ × (   ُه ت

َ
ِ  ، وَ )ف

ْ
 ا�

ْ
  ف

َ
� 

ّ
� ن

َ
 فِ  وَ  هُ الءَ بَ  ، وَ هُ ا �

ْ
 ت

َ
، هُ تَ �

 تِ �َ رَ بِ 
َ

  ك
َ
  .�َ اِ� ا�رّ  مَ حَ رْ يا أ

مل را تا شـب سـوم در صورت عدم ت�� استهالل در شب اول ماه؛ اين ع :تذكر

  .ن� � تواند �اى آورد
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  ١٤٣٣ر�ضان �بارک   آغاز ماه
  ھالل پاياني شعبان و پیدايش ھالل رمضان

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

 ٢٧ سه شنبهروز فلذا  ،بوده است ٢١ نوئژ ٢١= ١٣٩١ تیر ١=  سرطان ١ پنجشنبهروز  شعبان
بین الطلوعین اين روز آخرين  ، كهمي باشد ١٤٣٣ شعبان ٢٧=  ٢٠١٢ ژوئیه ١٧=  ١٣٩١ تیر

رين؛ تحت الشعاع ھالل آخ ٢٧فرصت براى رؤيت ماه در ماه شعبان مي باشد، با طلوع آفتاب صبح 
ساعت ( 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  ١٩:٠٥
دن ھالل در شب لحظه مرئي ش خروج از محاق. مجددا به صورت ھالل و ماه نو قابل رؤيت شود

ز اين رو ماه تا اين ساعت امي باشد؛ ) مکه مکرمه وقت ١٩:٠٥ساعت  پنجشنبهغروب آفتاب (اول 
. در تحت الشعاع بوده و محدوده محاق ادامه دارد ١٤٣٣ماه شعبان  ٢٩ پنجشنبهشامگاه 

اب مي باشد، مصادف با غروب آفت) ايان محاقپشروع و (؛ كه لحظه میاني اين مدت مرکز محاق
مكه  به وقت منطقه اي ١٩:٠٥در ساعت  ١٣٩١ تیر ٢٨= میالدي  ٢٠١٢ وئیهژ ١٨=  ١٤٣٣ شعبان ٢٨ شنبهچھار

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

ت برخي اوقات با مقادير مربوط به اصطالحات بر اساس علم نجوم كھن و قواعد عرفي و شرعي بوده و ممكن اس
ه اينكه اين اخیر بر اساس میانگین سرعت تقريبي ماه كه امري حسابي و چمشابه 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  ١٩:٠٥ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٩:٣١ :روب ماهغ

   '30°6 :)يک درجه بعد معدل= دقیقه مکث ماه  ٤ھر ( ُبعد معدلدقیقه  ٢٦ :ماه بعد غروب آفتاب مدت مکث

  '53°6 : سمت ماه با خورشید اختالف '23°9 :)فاصله شمس و قمر در آسمان=  جدايي يا بعد زاويه اي( ُبعدسوا

    "47'57°172+ :طول کمانثانیه قوسي  ١٦ :)جدايي زاويه اي ضخیمترين جاي ھالل( ضخامت ھالل

   کیلومتر ٣٩٠٦١٤ :فاصله ماه از زمین  '24°6: 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  :ھالل وضعیت رؤيت
جغرافیايي ممكن است، ولى در بقیه مناطق مشكل است، در صورت رؤيت ھالل كه مي توان بر 

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

  شعبان   ٢٩ شامگاهدر  يت ھاللرؤگاه جاي
  . قابل رؤيت استدر محدوده  رنگ بوده و ط قرمزخباالي نقشه زير نشان مي دھد كه در ھنگام غروب آفتاب، ماه 

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٣شعبان  ٢٩پنجشنبه وضعیت ھالل ماه در غروب   
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و جنـوب   جنـوب (قسمت در  نشان مي دھد، پنجشنبهشامگاه  وضعیت رؤيت ھالل را درنقشه زير 
ھـالل قابـل    )، آفريقـا، اسـترالیا  ركـزي و جنـوبي  آمريكـاي م  ،آمريکـاي شـمالي  بخشـي از  آسیا، غرب 

   .رؤيت است

  

    ھشت بھشت در پنجشنبه 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

  سه شنبه

 مركز 
 محاق

  شنبهچھار

 يانپا
  محاق 

  شنبهپنج

   '53°6   '24°6   '23°9  '0:26  19:31  19:05 19:04  19:05  19:05 مكه مكرمة
   '02°7   '08°6   '19°9  '0:25  19:36 19:11 19:10 19:12 19:12  مدينه منوره
   '12°7   '59°4   '45°8  '0:19  19:27 19:08 19:07  19:08  19:09 نجف اشرف

   '14°7   '01°5   '47°8  '0:20 19:30  19:10 19:09  19:11  19:11  كربالي معال
   '15°7   '55°4   '45°8  '0:19  19:30 19:11 19:10  19:12  19:12شريفین كاظمین

   '17°7   '41°4   '39°8  '0:18  19:33  19:15 19:14  19:15  19:16  سامراء غريب

   '55°6   '07°4   '03°8  '0:15  19:02  18:47 18:46  18:47  18:48مشھد مقدس
   '37°7   '45°4   '58°8  '0:18  19:24  19:06  19:05  19:06  19:07  بیت المقدس

  در برخي شھرھاي ايران پنجشنبهوضعیت 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

  سه شنبه

 مركز 
 محاق

  شنبهچھار

 يانپا
  محاق 

  پنجشنبه

   '06°7   '28°4   '23°8  '0:17  19:33  19:16 19:15  19:16  19:17  تھران
   '06°7   '30°4   '24°8  '0:17  19:35 19:18 19:17  19:18  19:19  قم

   '02°7   '46°4   '30°8  '0:18  19:28  19:10 19:09  19:11  19:11  اصفھان
   '57°6   '43°4   '24°8  '0:18  19:16 18:58 18:57  18:58  18:59  يزد

   '56°6   '06°5   '36°8  '0:20  19:20  19:00 18:59  19:00  19:01  شیراز

   '18°7   '07°4   '23°8  '0:15  20:00 19:45 19:44  19:45  19:46  تبريز
   '13°7   '31°4   '31°8  '0:17  19:52  19:35 19:34  19:36  19:36  نندجس

   '44°6   '02°5   '24°8  '0:20  18:46 18:26 18:25  18:27  18:27  زاھدان
   '05°7   '59°4   '40°8  '0:19  19:38  19:19 19:18  19:19  19:20  اھواز

   '12°7   '42°4   '27°8  '0:18  19:50 19:32 19:31  19:33  19:33  كرمانشاه

 ١٤٣٣  ر�ضاناول ماه  �عهشب و روز روز بوده و ٢٩ ماه شعبان ):با اراده ال�(بنابراين 

  .� باشد ٢٠١٢ ژوئيه ٢٠ و ١٣٩١ ت� ٣٠ و �طان ٣٠ با �صادف

   ١٤٣٣مبارك رمضان رؤيت ھالل اول ماه 
  ش.ھـ  ١٣٩١\٤\٢٩ پنجشنبهغروب 

  مسیحي ٢٠١٢\٧\١٩
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  جمعهدر شب  ١٤٣٣ماه رمضان  ھالل رؤيت وضعیت
ھـالل را در   رصـد  از آنجا که رؤيت ھالل و تالوت دعاھـاى مربوطـه مسـتحب مـي باشـد؛ لـذا وضـعیت       

منطقـه اي  بـه وقـت    ١٩:٠٥ خورشـید سـاعت   جمعـه شب  :رسي مي کنیمبر رمضان اول ماهشب 
مـي باشـد و مـاه بعـد از غــروب      ١٩:٣١و غـروب ھـالل مـاه در سـاعت      غـروب مـي کنـد    مکـه مکرمـه  

دقیقه مکث مي کند در ھنگام غروب خورشید، در صورت صاف بـودن ھـوا ھـالل     ٢٦خورشید به مدت 
  .ظاھر است و منطقه مکه مکرمه ماه در افق

  ١٤٣٣رصد ھالل شب اّول ماه رمضان  نقشه

  
  :موقعیت شمس

  جوزا '58°26 :برج نجمی
  سرطان  '23°27:برج فلکي

   '39°112 :سمت
    "59'40°20:میل

  :مشخصات ھالل
  اسد °3  :برج فلکي طانسر °2: برج نجمی

     )جنوبي(°4 -   :عرض  جبھة: فلكيمنزل 
      ''00'09°5: میل مدار °15 : میل

طول    '46°105 :سمت ھالل '24°6: ارتفاع ھالل
   "47'57°172+  :کمان

 يا مايل؛" منحرف" :)زاويه توجیه ھالل با افق(شکل ھالل 
  . ستا چپيعني دو سر کمان آن به سوي باال و 

 :)منازل اقتران يا اقتراب قمر با( رصد قمر در منازل نجمي
بر سینه صورت خرچنگ ) M44(يك سحابي است به نام  ؛نثرة منزل

ستاره قابل  ٧٥و اين سحابي مانند لکه ابری است، اين مجموعه شامل 
قمر . است ٣.٧مشاھده با تلسكوب بوده و درخشنده ترين آنھا قدرش 

  .، به اين منزل اقتراب داردآن محدوده جنوبدر 

اختالف  )Topocentricن مرکزي مکا(سطح زمین: موقعیت ناظر

رنگ با  مدار حرکت قمردر تصوير  "Parallax:( +00°56'08( منظر افقي
نشان داده شده  زرد به رنگ) دايرة البروج(و مسیر حرکت خورشید  سبز

رة البروج نقاط ارغواني است و محل برخورد آن با داي به رنگ استواي سماويخط . اند محل برخورد آنھا نقطه رأس يا ذنب مي باشد
  .مي باشد پاییزیاعتدال ربیعي و 

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
  .ج مي باشدالبرو

  غروب آفتابمحل 

 

 غرب

  ھالل
 ماه 

 

  مدار 
  ماه

 زبره  90°

15° 

30° 

 عطارد

  استواي
  سماوي 

   قلب
 االسد

 البروجدايرة

صورت 
  اسد

  طرفة

صورت 
 سرطان

  کاپا 
  سرطان

 جبھة

 نثرة
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  ١٤٣٣آغاز ماه �وال 
  ھالل پاياني ماه مبارک رمضان و پیدايش ھالل شوال

استخراج و  )علیھم السالم(قواعد مأثور كالم خازنان وحي د حیات اعلى كه بر طبق 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 ٢٠١٢ ژوئیه ٢٠= ١٣٩١ تیر ٣٠=  سرطان ٣٠ حمعهروز  ارک رمضانمب
بین  ، كهمي باشد ١٤٣٣ رمضان ٢٨= میالدي  ٢٠١٢ اوت ١٦=  ١٣٩١ امرداد ٢٦ پنجشنبه

مي باشد، با طلوع آفتاب صبح  رمضانبراى رؤيت ماه در ماه ممكن الطلوعین اين روز آخرين فرصت 
ماه؛ آغاز  محاقمرحله  و یردگالل آخرين؛ تحت الشعاع نور خورشید قرار مي ھ) ٥:٥٩ ساعت( ٢٨

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

مبارک ماه  ٣٠ شنبهز اين رو ماه تا اين ساعت شامگاه امي باشد؛ ) رمهمکه مک وقت ١٨:٤٩ساعت 
؛ كه لحظه مرکز محاق. در تحت الشعاع بوده و محدوده محاق ادامه دارد ١٤٣٣ رمضان

 اوت ١٧=  ١٤٣٣ رمضان ٢٩ جمعهظھر مي باشد، مصادف با ) ايان محاقپشروع و (میاني اين مدت 

سطح زمین : بنابر موقعیت ناظر رصدي ):GMT+3( مكه مكرمه منطقه ايوقت ١٢:٢٥در ساعت  ١٣٩١ امرداد ٢٧=  ٢٠١٢

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

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

  .اول ماه جديد مي باشد ،م ماه بوده و روز بعد آنماه قمري فرداي آنروز روز سي ا ٢٩ھالل در شام روز 

  رمهکه مکبه افق م المبارک رمضان ٢٩مشخصات ماه و خورشید در غروب 
 منطقه اى  ١٨:٤٩ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٨:٣٠ :غروب ماه

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

     '41°3: سمت ماه با خورشید اختالف '57°359- :)فاصله شمس و قمر در آسمان=  جدايي يا بعد زاويه اي(  ُبعد سوا

    "30'19°174+ :طول کمانثانیه قوسي  ٥ :)جدايي زاويه اي ضخیمترين جاي ھالل(ضخامت ھالل 

   کیلومتر ٣٨١٨٠٥: فاصله ماه از زمین"27'6°4 -  :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 

ام غروب آفتاب، ماه گدقیقه قبل از غروب آفتاب، غروب مي كند و در ھن ١٩ماه  :وضعیت رؤيت ماه
  .در باالي افق حاضر نیست و اصال رؤيت امكان ندارد

  رمضان المبارک ٣٠ شامگاهدر  اللرؤيت ھجايگاه 
  . قابل رؤيت است در محدوده نقشه زير نشان مي دھد كه در ھنگام غروب آفتاب، ماه باالي خط قرمز رنگ بوده و

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٣رمضان المبارک  ٣٠شنبه وضعیت ھالل ماه در غروب   
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بـالد اسـالمي و قـاره    برخـي  در  نشان مي دھد، شنبهشامگاه  وضعیت رؤيت ھالل را درنقشه زير 
ھـالل   )اسـترالیا  جنوبي، آفريقا،آمريکاي  ،يکاي شماليآمر بخشي ازآسیا، جنوب و جنوب غرب (ھا 

  .قابل رؤيت است

  

    ھشت بھشتدر  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 

اه و م
  خورشید

شروع 
  محاق

  شنبهپنج

 مركز 
 محاق
  جمعه

 يان پا
  محاق
  شنبه

   '08°12   '01°5   '34°12  '0:22  19:11  18:49  18:48  12:25 05:59 مكه مكرمة
   '28°12   '26°4   '37°12  '0:19  19:12 18:53 18:52  12:26  05:57  مدينه منوره
   '59°12   '44°2   '31°12  '0:13  18:56  18:43  18:42  12:07 05:28 نجف اشرف

   '03°13   '36°2   '32°12  '0:12  18:57 18:45 18:44  12:08  05:28  كربالي معال
   '05°13   '30°2   '32°12  '0:12  18:57  18:45  18:44  12:07 05:27شريفین كاظمین

   '09°13   '12°2   '34°12  '0:10  18:58 18:48 18:47  12:09  05:27  سامراء غريب

   '49°12   '26°1   '02°12  '0:07  18:25  18:18  18:17  11:36 04:50  مشھد مقدس
   '35°13   '09°2   '00°13  '0:10  18:48 18:38 18:37  11:57  05:13  بیت المقدس

  در برخي شھرھاي ايران شنبه وضعیت ھالل در شامگاه 

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  هام

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  سشم

  جدايي 
  زاويه اي

  )بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  پنجشنبه

 مركز 
 محاق
  جمعه

 يان پا
  محاق
  شنبه

   '58°12   '51°1   '19°12  '0:09  18:58  18:49  18:48  12:08  05:26  تھران
   '59°12   '53°1   '20°12  '0:09  19:00 18:51 18:50  12:11  05:28  قم

   '50°12   '20°2   '16°12  '0:11  18:56  18:45  18:44  12:07  05:28  اصفھان
   '42°12   '30°2   '10°12  '0:11  18:44 18:33 18:32  11:57  05:18  يزد

   '35°12   '06°3   '12°12  '0:14  18:51  18:37  18:36  12:04  05:28  شیراز

   '18°13   '16°1   '32°12  '0:06  19:20 19:14 19:13  12:29  05:41  تبريز
   '08°13   '55°1   '28°12  '0:09  19:16  19:07  19:06  12:26  05:43  سنندج
   '21°12   '52°2   '55°11  '0:13  18:17 18:04 18:03  11:31  04:45  زاھدان
   '49°12   '43°2   '22°12  '0:12  19:07  18:55  18:54  12:19  05:42  اھواز

   '04°13   '12°2   '27°12  '0:10  19:15 19:05 19:04  12:26  05:44  كرمانشاه

عيد و  ١٤٣٣ شوالاول ماه  و روزه بوده ٣٠ماه مبارک ر�ضان  ):با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٢٠١٢ اوت ١٩ و ١٣٩١ ا�رداد ٢٩ و اسد ٢٩ ش�بهي�شب و روز  فطر

  ق.ھـ  ١٤٣٣شوال ت ھالل اول ماه رؤي
  ش.ھـ  ١٣٩١\٥\٢٨ شنبهغروب 

  مسیحي ٢٠١٢\٨\١٨
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  شنبهيكدر شب  ١٤٣٣ماه شوال  ھالل رؤيت وضعیت
 اول مـاه شـب  ھـالل را در   رصـد  ھاى مربوطه مستحب مـي باشـد؛ لـذا وضـعیت    از آنجا که رؤيت ھالل و تالوت دعا

و  مکه مکرمه غروب مي کنـد منطقه اي به وقت  ١٨:٤٩ خورشید ساعت شنبهيكشب : رسي مي کنیمبر شوال
دقیقـه مکـث    ٢٢ د از غروب خورشید به مدتوقت منطقه اي مي باشد و ماه بع ١٩:١١غروب ھالل ماه در ساعت 

  .ظاھر استو منطقه  گام غروب خورشید، در صورت صاف بودن ھوا ھالل ماه در افق مکه مکرمهمي کند در ھن

  ١٤٣٣رصد ھالل شب اّول ماه شوال  وضعیت

 

  :موقعیت شمس
  سرطان'41°25 :برج نجمي 

  اسد '06°26: يکبرج فل
   ''53'09°104:سمت

    ''07'49°12:میل
  

  :مشخصات ھالل
  اسد '16°8 : برج نجمي

  سنبله '40°8: يکبرج فل
  عوا: يکمنزل فل

    '34°12 : )فاصله شمس و قمر در آسمان=  بعد سوا(جدايي زاويه اي  )جنوبي(''59'57°4-:عرض
  درصد  ١ ):روشنايي(فاز  ''31'01°92 :سمت ھالل  56'00°5": ارتفاع ھالل ''36'42°3: میل

    '30°5 :)يک درجه بعد معدل= دقیقه مکث ماه  ٤ھر (ُبعد معدل   یلومترک ٣٧٨١٤٠: فاصله تا زمین

     '8°12: اختالف سمت ماه با خورشید  "10'50°166+ :مانکطول ثانیه قوسي  ٢٥: ضخامت ھالل 
مان آن به سوي باال و کيعني دو سر  يا مايل؛" منحرف"): زاويه توجیه ھالل با افق(ل ھالل کش

   .است چپ
ستاره به نامھاي  ٤اين منزل شامل  ؛جبھة  :)اقتران يا اقتراب قمر با منازل(ل نجمي رصد قمر در مناز

الضفیرة  .بوده، اين منزل واقع در يالھاي صورت أسد و ادامه أن مي باشد الضفیره، جبھه، اتا أسد و قلب األسد
و قلب االسد آلفا  طلوع مي كنند و با ھم با زتا باالترين ستاره ھستند ) ٣.۵٢قدر (اتا اسد ، زتا اسد) ٣.۴۴قدر (
اما كه مركز منزل مي باشد گستاره شاخص منزل ستاره  .در طلوع استايینترين ستاره پرنورترين و پ) ١.٣۵قدر (

  .قمر در جنوب و بعد قلب االسد واقع است. است) الضفیره(و اول طالع زتا 
مدار حرکت در تصوير  "Parallax:(  +00°57'59( ر افقياختالف منظ )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

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

  

  دايرة
 البروج 

  غروب آفتابمحل 

 

 ھالل ماه
 

  مدار
 ماه 

90° 

  زبره

10° 

30° 

سماک 
  اعزل

صورت 
 سنبله

  صرفه

  استواي
  سماوي 

 زحل

زاوية 
  العوا

 غرب

  صورت 
  اسد

  مريخ

  قلب 
  األسد

  جبھة

  غفر
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  ١٤٣٣ده ـ�ع آغاز ماه ذی
  ذى قعدهو پیدايش ھالل  شوالھالل پاياني 

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

 ٢٤ جمعهروز بوده است فلذا  ٢٠١٢ اوت ١٩=  ١٣٩١ امرداد ٢٩=  اسد ٢٩ شنبهيكروز  شوال
بین الطلوعین اين  ، كهمي باشد ١٤٣٣ شوال ٢٧= میالدي  ٢٠١٢ سپتامبر ١٤=  ١٣٩١ شھريور

ھالل آخرين؛ تحت  ٢٧با طلوع آفتاب صبح مي باشد، شوال اى رؤيت ماه در ماه روز آخرين فرصت بر
 ٢٨و شروع شب  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 ١٨:٢٤ساعت (
لحظه مرئي شدن ھالل در  خروج از محاق. به صورت ھالل و ماه نو قابل رؤيت شودبتواند مجددا 

ز اين رو ماه تا اين امي باشد؛ ) وقت منطقه اي مکه مکرمه ١٨:٢٣ساعت  شنبهيكغروب آفتاب (شب اول 
در تحت الشعاع بوده و محدوده محاق ادامه  ١٤٣٣ شوالماه  ٢٩ شنبهیکساعت شامگاه 

مي باشد، مصادف با غروب ) ايان محاقپشروع و (ه لحظه میاني اين مدت ؛ كمرکز محاق. دارد
منطقه اي  ١٨:٢٤در ساعت  ١٣٩١ شھريور ٢٥= میالدي  ٢٠١٢ سپتامبر ١٥=  ١٤٣٣ شوال ٢٨ شنبهآفتاب 

)GMT+3:( سطح زمین : بنابر موقعیت ناظر رصدي) مکان مرکزيTopocentric (مي باشد. )ام اين مركز محاق بر گھن

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

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

  رمهکه مکشوال به افق م ٢٩ماه و خورشید در غروب  مشخصات
 منطقه اى  ١٨:٢٣ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٨:٥٢ :غروب ماه

 '15°7  :)يک درجه بعد معدل= دقیقه مکث ماه  ٤ھر ( ُبعد معدلدقیقه  ٢٩: ماه بعد غروب آفتاب مدت مکث

     '09°8 :سمت ماه با خورشید اختالف '54°10 :)فاصله شمس و قمر در آسمان=  جدايي يا بعد زاويه اي( ُبعد سوا 

   "32'43°171+:طول کمانثانیه قوسي  ١٦: )جدايي زاويه اي ضخیمترين جاي ھالل(ضخامت ھالل 

   کیلومتر ٣٦٩٤٦١: فاصله ماه از زمین  '15°7:ارتفاع ماه از سطح افق

  )درصد افزايش فاز پیدا مي كند ٧ه بیش از ھر شبانه روز ما(درصد  ١: )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
جغرافیايي ممكن است، ولى در بقیه مناطق مشكل است، در صورت رؤيت ھالل كه مي توان بر 

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

  شوال   ٢٩ شامگاهدر  رؤيت ھاللجايگاه 
  .مي باشدرؤيت  قابلدر محدوده و  گ بودهرن قرمزباالي خط ماه  نقشه زير ھنگام غروب آفتاب،در 

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٣شوال  ٢٩یکشنبه وضعیت ھالل ماه در غروب   
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در قسـمت   نشـان مـي دھـد،    شـنبه يكشـامگاه   وضعیت رؤيت ھـالل را در نقشه زير 
یا، بخشـي از آمريکـاي شـمالي، آمريكـاي مركـزي و جنـوبي،       جنوب و جنوب غرب آسـ (

  . ھالل قابل رؤيت است )آفريقا، 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

  شنبهیک

   '09°8   '15°7   '54°10  '0:29  18:52  18:23  18:22  18:24  18:24 مكه مكرمة

   '16°8   '57°6   '48°10  '0:28  18:52 18:24 18:23  18:25  18:26  مدينه منوره
   '18°8   '46°5   '06°10  '0:22  18:29 18:07  18:06  18:08  18:10 نجف اشرف
   '19°8   '44°5   '06°10  '0:22  18:30 18:08 18:07  18:10  18:11  كربالي معال

   '19°8   '33°5   '00°10  '0:21  18:29 18:08  18:07  18:09  18:11شريفین كاظمین

   '20°8   '32°5   '00°10  '0:21  18:30 18:09 18:08  18:11  18:12  سامراء غريب
   '51°7   '51°4   '14°09  '0:17  17:54 17:37  17:36  17:39  17:40مشھد مقدس
   '42°8   '33°5   '19°10  '0:21  18:19 17:58 17:57  18:00  18:01  بیت المقدس

  در برخي شھرھاي ايران شنبهیکوضعیت ھالل در شامگاه 

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  ماه

ماه ث مك
  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

  یکشنبه

   '06°8   '18°5   '41°09  '0:20  18:29 18:09 18:08  18:11 18:12 تھران
   '08°8   '09°5   '38°09  '0:19  18:31 18:12 18:11  18:13  18:15  قم

   '05°8   '28°5   '45°09  '0:21  18:29 18:08 18:07  18:09 18:11  اصفھان
   '00°8   '31°5   '43°09  '0:21  18:18 17:57 17:56  17:58  18:00  يزد

   '02°8   '49°5   '55°09  '0:22  18:26 18:04 18:03  18:05 18:06  شیراز
   '16°8   '50°4   '34°09  '0:17  18:48 18:31 18:30  18:33  18:34  تبريز

   '14°8   '17°5   '47°09  '0:20  18:47 18:27 18:26  18:29 18:30  سنندج

   '47°7   '47°5   '42°09  '0:22  17:52 17:30 17:29  17:32  17:33  زاھدان
   '10°8   '50°5   '02°10  '0:22  18:41 18:19 18:18  18:21 18:22  اھواز

   '14°8   '19°5   '48°09  '0:20  18:47 18:27 18:26  18:28  18:30  كرمانشاه

 ٢٧ و س�بله ٢٧ ش�بهدوشب و روز  ١٤٣٣ قعده ذیاول ماه  ):با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٢٠١٢ س�تام� ١٧ و ١٣٩١  شهر�ور

  ق.ھـ  ١٤٣٣ذي قعده رؤيت ھالل اول ماه 
  ش.ھـ  ١٣٩١\٦\٢٦ يكشنبهغروب 

  مسیحي ٢٠١٢\٩\١٦

 



  ١٤٣٤شماره  ازنامه ماه قمريسالنامه آغ

 25

  شنبهدودر شب  ١٤٣٣قعده  ماه ذی ھالل رؤيت وضعیت
ھـالل را در   رصـد  اشـد؛ لـذا وضـعیت   که رؤيت ھالل و تالوت دعاھـاى مربوطـه مسـتحب مـي ب    از آنجا 
منطقـه  بـه وقـت    ١٨:٢٣ خورشید سـاعت  شنبهدوشب : رسي مي کنیمبر قعده ذی اول ماهشب 

وقت منطقه اي مي باشـد و مـاه    ١٨:٥٢و غروب ھالل ماه در ساعت  غروب مي کند مکه مکرمهاي 
ر صـورت صـاف   دقیقه مکث مـي کنـد در ھنگـام غـروب خورشـید، د      ٢٩بعد از غروب خورشید به مدت 

  .ظاھر است و منطقه ،ماه در افق مکه مکرمه بودن ھوا ھالل

  ١٤٣٣قعده  رصد ھالل شب اّول ماه ذی وضعیت

  
  :موقعیت شمس

  اسد'45°23 :برج نجمي 
  سنبله '10°24: يکبرج فل
    "10'19°2 :میل  '51°92:سمت

  :مشخصات ھالل
  میزان  °1:يکبرج فل،  لهسنب  °1: برج نجمي

  غفر: يکمنزل فل
     '15°7:ارتفاع ھالل °4- : میل )جنوبی( °4-: عرض

  درصد  ١ ):روشنايي(فاز   '42°84:سمت ھالل
  یلومتر  ک ٣٦٩٤٦١: فاصله تا زمین

   ''32'43°171+:مانکطول 
يا " منحرف"): زاويه توجیه ھالل با افق(ل ھالل کش

   .است چپبه سوي باال و مان آن کيعني دو سر  مايل؛
 :)اقتران يا اقتراب قمر با منازل(رصد قمر در منازل نجمي 

ستاره در صورت سنبله بر خطي شكسته،  ٥این منزل داراي  ؛عواء

مي ) بتا(اولین ستاره اين منزل به نام زاوية العوا . مانند حرف ل است
اره اين است كه پرنورترين ست) دلتا(باشد ستاره شاخص آن ستاره عوا 

بر انحنای حرف ل است و ستاره ) گاما(ستاره ريش . منزل مي باشد
در قمر . ھستند) اتا(و  زاوية ) اپسیلون(ھاي ديگر ستاره مقدم القطاف 

  . ستارگان اين منزل عبور كند جنوب

مدار حرکت وير در تص"Parallax:(  +00°59'21( 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
   .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  ن و نقاط فلکيموقعیت ھالل، ستارگا

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 

 

  ھالل
 ماه 

 

  استواي 
  سماوي

  مدار 
 ماه

90° 

  باناز

10° 

ا بانز
  جنوبی

 ابانز
  شمالی

صورت 
 میزان

 مريخ

صورت 
 سنبله

سماک 
  اعزل

 زحل

30° 

  عطارد

  جنوب غرب

 

  زاوية العوا

  صرفة

  غفر

  غرب

 

سماك 
 حرام

  صورت 
 عوا
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  ١٤٣٣  �ّ�ه  ی ماه ذ آغاز
  حجه ھالل ذيقعده و پیدايش  ھالل پاياني ذي

استخراج و ) علیھم السالم(قواعد مأثور كالم خازنان وحي د حیات اعلى كه بر طبق 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  ،استبوده  ٢٠١٢ سپتامبر ١٧= ١٣٩١ شھريور ٢٧=  سنبله ٢٧ دوشنبهروز  ذى قعده
بین  كه ،مي باشد ١٤٣٣ ذى قعده ٢٨=  میالدي  ٢٠١٢ اكتبر ١٤=  ١٣٩١ مھر ٢٣ شنبهيك

مي باشد، با طلوع آفتاب  ذى قعدهبراى رؤيت ماه در ماه ممكن الطلوعین اين روز آخرين فرصت 
اه؛ م محاقمرحله  و یردگھالل آخرين؛ تحت الشعاع نور خورشید قرار مي ) ٦:١٦ساعت ( ٢٨صبح 

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

 ٣٠ سه شنبهز اين رو ماه تا اين ساعت شامگاه امي باشد؛ ) مکه مکرمه وقت ١٧:٥٥ساعت  شنبه
؛ كه لحظه مرکز محاق. در تحت الشعاع بوده و محدوده محاق ادامه دارد ١٤٣٣ ذى قعده

 ١٥ = ١٤٣٣ ذى قعده ٢٩ دوشنبه ظھرمي باشد، مصادف با ) ايان محاقپشروع و (میاني اين مدت 

: ناظر رصديبنابر موقعیت  ): GMT+3( مكه مكرمه به وقت منطقه اي١٢:٠٦در ساعت  ١٣٩١ مھر ٢٤= میالدي  ٢٠١٢ اكتبر

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

مري حسابي و تخمیني است تھیه مي شود نه رصد اينكه اين اخیر بر اساس میانگین سرعت تقريبي ماه كه ا
    ).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 

  رمهکه مکبه افق م ذى قعده ٢٩مشخصات ماه و خورشید در غروب 
 منطقه اى  ١٧:٥٦ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٧:٤٨ :غروب ماه

   '40°1  )فاصله شمس و قمر در آسمان=  جدايي يا بعد زاويه اي( ُبعد سوا ------  ماه بعد غروب آفتاب مدت مکث

     '09°3 :سمت ماه با خورشید اختالف  ------ :)معدل يک درجه بعد= دقیقه مکث ماه  ٤ھر ( ُبعد معدل

    "34'24°176+:طول کمانثانیه قوسي  ٢ :)جدايي زاويه اي ضخیمترين جاي ھالل(ضخامت ھالل 

  کیلومتر  ٣۶٢٣٧٢:فاصله ماه از زمین  "1'31°1- :ارتفاع ماه از سطح افق

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

ام غروب آفتاب، گدقیقه قبل از غروب آفتاب، غروب مي كند و در ھن ٨ماه  :وضعیت رؤيت ھالل
  .ماه در باالي افق حاضر نیست و اصال رؤيت امكان ندارد

   ذى قعده ٣٠ شامگاهدر  رؤيت ھاللجايگاه 
  . خط آبي رنگ بوده و قابل رؤيت است در محدودهگام غروب آفتاب، ماه نقشه زير نشان مي دھد كه در ھن

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٣ذي قعده  ٣٠به سه شنوضعیت ھالل ماه در غروب   
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بـالد اسـالمي و    اكثـر در  نشـان مـي دھـد،    سه شـنبه شامگاه  وضعیت رؤيت ھالل را درنقشه زير 
جنـوب  آفريقـا،   ،جنـوبي  آمريكـاي  ،ماليشـ ي آمريکـا بخشـي از آسیا، جنوب و جنوب غرب (قاره ھاي 

   .با چشم عادي قابل رؤيت است ماه ھالل )اروپا، استرالیا

  

    ھشت بھشتدر  سه 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

  شنبهيك

 كز مر
 محاق

  شنبهدو

 يان پا
  محاق

  سه شنبه

   '53°11   '25°9   '33°15  '0:44  18:39  17:55  17:54  12:06 06:16 مكه مكرمة
   '24°12   '41°8   '32°15  '0:41  18:35 17:54 17:53  12:07  06:19  مدينه منوره

   '21°13   '50°6   '18°15  '0:35  18:04  17:29  17:28  11:48 06:06 نجف اشرف
   '26°13   '37°6   '18°15  '0:34  18:04 17:30 17:29  11:50  06:07  بالي معالكر

   '31°13   '36°6   '17°15  '0:34  18:02  17:28  17:27  11:49 06:07شريفین كاظمین

   '38°13   '17°6   '18°15  '0:33  18:02 17:29 17:28  11:50  06:09  سامراء غريب
   '22°13   '26°5   '40°14  '0:29  17:23  16:54  16:53  11:17 05:38  مشھد مقدس
   '08°14   '23°6   '45°15  '0:34  17:50 17:16 17:15  11:39  05:58  بیت المقدس

  در برخي شھرھاي ايران سه 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

  يكشنبه

 مركز 
 محاق

  دوشنبه

 يان پا
  محاق

  سه شنبه

   '28°13   '03°6   '00°15  '0:32  18:00  17:28  17:27  06:0911:50 تھران
   '28°13   '57°5   '02°15  '0:31  18:02 17:31 17:30  11:52 06:11  قم

   '13°13   '31°6   '00°15  '0:33  18:02  17:29  17:28  06:0711:49  اصفھان
   '02°13   '37°6   '55°14  '0:34  17:53 17:19 17:18  11:38 05:55  يزد

   '48°12   '13°7   '00°15  '0:36  18:04  17:28  17:27  06:0111:46  شیراز
   '59°13   '13°5   '10°15  '0:29  18:15 17:46 17:45  12:11 06:33  تبريز

   '40°13   '02°6   '10°15  '0:32  18:17  17:45  17:44  06:2812:08  نندجس
   '33°12   '00°7   '41°14  '0:35  17:30 16:55 16:54  11:12 05:28  زاھدان

   '08°13   '55°6   '08°15  '0:35  18:17  17:42  17:41  06:1812:01  اھواز
   '33°13   '13°6   '10°15  '0:33  18:19 17:46 17:45  12:08 06:26  كرمانشاه

 ٢٦ و م�ان ٢٦ش�به چهارشب و روز  ١٤٣٣ ذی حّجهاول ماه  ):با اراده ال�(بنابراين 

روز  عيد سعيد قر�ان همه آفاق بالد اسال� و در باشد � ٢٠١٢ اكت� ١٧ و ١٣٩١ مهر

  بإذن اهللا تعا�آبان خواهد بود  ٥= عقرب  ٥برابر  �عه

  ق.ھـ  ١٤٣٣ ذي حجهرؤيت ھالل اول ماه 

  ش.ھـ  ١٣٩١\٧\٢٥شنبه سه غروب 
  مسیحي ٢٠١٢\١٠\١٦

 المواقیت الدقیقةبرنامه  – عودهمعیار 
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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 روز  جمعهقرباني کردن شماست، امسال روز اول ماه مبارک رمضان روز 
  .خواھد بود ان شاء اهللا تعالى جمعه

  شنبهچھاردر شب  ١٤٣٣ ذی حّجهاه م ھالل رؤيت وضعیت
ذی  اول مـاه شـب  ھالل را در  رصد از آنجا که رؤيت ھالل و تالوت دعاھاى مربوطه مستحب مي باشد؛ لذا وضعیت

 مکه مکرمه غروب مي کنـد منطقه اي به وقت  ١٧:٥٥ خورشید ساعتشنبه چھارشب  :رسي مي کنیمبر حّجه
 دقیقـه  ٤٤اي مـي باشـد و مـاه بعـد از غـروب خورشـید بـه مـدت         وقت منطقه  ١٨:٣٩و غروب ھالل ماه در ساعت 

مکث مي کند در ھنگام غروب خورشید، در صورت صاف بودن ھوا ھالل مـاه واضـح و روشـن در افـق مکـه مکرمـه،       
  .ايران و ساير بالد اسالمي و کلیه قاره ھا ظاھر است

  ١٤٣٣ ذی حّجهرصد ھالل شب اّول ماه  وضعیت

  
  :موقعیت شمس

  میزان '39°23: يکبرج فل
  سنبله '15°23 :برج نجمي 

   ''25'26°80:سمت
    ''52'10°9-:میل

  

  :مشخصات ھالل
  عقرب '12°9: يکبرج فل

 میزان '48°8: برج نجمي 
  )جنوبي(''23'32°1- : عرض قلب: يکمنزل فل

  ''1'1°16- : میل'33°15 : )فاصله شمس و قمر در آسمان،بعد سوا(جدايي زاويه اي 
  '00°11ُبعد معدل  ''33'33°68 :سمت ھالل 9'25°9": ارتفاع ھالل

  قوسي "34'00 :ضخامت ھالل یلومتر  ک ٣٦٠٨٣٠: فاصله تا زمین درصد ٢ ):روشنايي(فاز 
    '53°11: اختالف سمت ماه با خورشید "41'56°164+ :مانکطول 

    .است چپمان آن به سوي باال و کيعني دو سر  يا مايل؛" منحرف"): زاويه توجیه ھالل با افق(ل ھالل کش

این منزل شامل سه ستاره بر دامن صورت  ؛غفر  منزل :)اقتران يا اقتراب قمر با منازل(رصد قمر در منازل نجمي 

مي باشد و اولین ستاره از اين  پرنورترين و شاخص منزل ٤.٠٨می باشد با نامھای یوتا، کاپا، الندا، ستاره يوتا با قدر ) عذرا(سنبله 
  . قمر در جنوب ستاره الندا از اين منزل قرار دارد. منزل است كه از افق طلوع مي كند

 مدار حرکت قمردر تصوير "Parallax:(  +01°00'46( اختالف منظر افقي )Topocentricزي کان مرکم(سطح زمین:موقعیت ناظر
را با  موقعیت ھالل، ستارگان و نقاط فلکينشان داده شده اند  زرد به رنگ) لبروجدايرة ا(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

10° 

  جنوب غرب

  قلب 
  لعقربا

 اكلیل

 عطارد

  استواي 
  سماوي

صورت 
 عقرب

صورت 
 میزان

 ابانز
  شمالی

  غرب

    ابانز
جنوبي       

 زحل

30° 

  جبھه

 مريخ

  غفر

سماك 
 رامح

صورت 
  سنبله
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  ١٤٣٤  ا���ام ��ّ�مآغاز ماه 
  ممحّرو پیدايش ھالل  هذى حّجھالل پاياني 

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

 دوشنبهروز فلذا ، بوده است ٢٠١٢ اكتبر ١٧=  ١٣٩١ مھر ٢٦=  میزان ٢٦شنبه چھاروز ر ذی حّجه
بین الطلوعین اين  كه، مي باشد ١٤٣٣ ذى حجه ٢٧=  میالدي  ٢٠١٢ نوامبر ١٢=  ١٣٩١ آبان ٢٢

ھالل آخرين؛  ٢٧مي باشد، با طلوع آفتاب صبح ذي حّجه روز آخرين فرصت براى رؤيت ماه در ماه 
و شروع شب  ٢٧ماه؛ با غروب آفتاب روز   محاقمرحله  .ع نور خورشید قرار مي گیردتحت الشعا

آغاز مي شود، و حداقل دو روز در محاق بوده و فاقد نور مي ) وقت مکه مکرمه ١٧:٤٠ساعت ( ٢٨
لحظه مرئي شدن  خروج از محاق. باشد تا بتواند مجددا به صورت ھالل و ماه نو قابل رؤيت شود

ز اين امي باشد؛ ) وقت منطقه اي مکه مکرمه ١٧:٣٩ساعت  شنبهچھارغروب آفتاب (اول ھالل در شب 
در تحت الشعاع بوده و  ١٤٣٣ذي حّجه ماه  ٢٩ شنبهچھاررو ماه تا اين ساعت شامگاه 

مي ) ايان محاقپشروع و (؛ كه لحظه میاني اين مدت مرکز محاق. محدوده محاق ادامه دارد
در  ١٣٩١ آبان ٢٣= میالدي  ٢٠١٢ نوامبر ١٣=  ١٤٣٣ ذی حّجه ٢٨ سه شنبهب غروب آفتاباشد، مصادف با 

مي ) Topocentricمکان مرکزي (سطح زمین : بنابر موقعیت ناظر رصدي ): GMT+3(به وقت منطقه اي  ١٧:٣٩ساعت 
ام اين مركز محاق بر اساس علم نجوم كھن و قواعد عرفي و شرعي بوده و ممكن است برخي گھن(باشد، 

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

    ).است

  رمهکه مکبه افق م ذی حّجه ٢٩مشخصات ماه و خورشید در غروب 
 منطقه اى  ١٧:٣٩ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٨:١٤ :اهغروب م

   '46°9 :)فاصله شمس و قمر در آسمان=جدايي يا بعد زاويه اي( اُبعد سو دقیقه ٣٥ :ماه بعد غروب آفتاب مدت مکث

     '26°5 :سمت ماه با خورشید اختالف  '45°8 )يک درجه بعد معدل= دقیقه مکث ماه  ٤ھر ( ُبعد معدل

   "04'00°171+ :طول کمان ثانیه قوسي ١٥ :)ايي زاويه اي ضخیمترين جاي ھاللجد(ضخامت ھالل 

  کیلومتر  ٣٥٧٣٩٨: فاصله ماه از زمین 36'17°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 

ھنگام غروب آفتاب؛ ھالل با چشم غیر با توجه به مشخصات ذکر شده  :اللوضعیت رؤيت ھ
 .مسلح قابل رؤیت می باشد

    ذی حّجه ٢٩ شامگاهدر  رؤيت ھاللجايگاه 
  . رنگ بوده و قابل رؤيت است سبزخط  در محدودهنقشه زير نشان مي دھد كه در ھنگام غروب آفتاب، ماه 

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٣ذي حجه  ٢٩چھارشنبه وضعیت ھالل ماه در غروب   
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بـالد اسـالمي و    برخـي در  نشان مي دھد، شنبهچھارشامگاه  روضعیت رؤيت ھالل را دنقشه زير 
غـرب  اروپـا،  جنـوب غـرب    اي شـمالي و جنـوبي، آفريقـا،   کـ آسـیا، آمري جنـوب و حنـوب غـرب    (قاره ھا 
  .قابل رؤيت است ھالل ماه )استرالیا

  

    ھشت بھشتدر شنبه چھار 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

  شنبهدو

 مركز 
 محاق

  سه شنبه

 يان پا
  محاق

  شنبهچھار

   '26°5   '18°7   '46°9  '0:35  18:14  17:39  17:38  17:4017:39 مكه مكرمة
   '52°5   '58°6   '43°9  '0:34  18:09 17:35 17:34  17:3617:35  دينه منورهم

   '41°6   '54°5   '24°9  '0:31  17:34  17:03  17:02  17:0517:04 نجف اشرف
   '46°6   '49°5   '24°9  '0:31  17:34 17:03 17:02  17:0517:04  كربالي معال

   '50°6   '44°5   '23°9  '0:31  17:32  17:01  17:00  17:0317:02شريفین كاظمین
   '56°6   '32°5   '23°9  '0:30  17:31 17:01 17:00  17:0217:02  سامراء غريب
   '41°6   '47°4   '44°8  '0:27  16:51  16:24  16:23  16:2516:25مشھد مقدس
   '23°7   '46°5   '50°9  '0:32  17:19 16:47 16:46  16:4916:48  بیت المقدس

  در برخي شھرھاي ايران نبهشچھار 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

  دوشنبه

 مركز 
 محاق

  سه شنبه

 يان پا
  محاق

  شنبهچھار

   '46°6   '13°5   '05°9  '0:29  17:29 17:00 16:59  17:01  17:01 تھران

   '47°6   '19°5   '06°9  '0:29  17:31 17:02  17:01  17:03 17:04  قم
   '33°6   '29°5   '07°9  '0:29  17:32 17:03 17:02  17:03  17:04  اصفھان

   '24°6   '28°5   '01°9  '0:29  17:23 16:54  16:53  16:54 16:55  يزد
   '12°6   '53°5   '08°9  '0:30  17:35 17:05 17:04  17:05  17:06  شیراز

   '15°7   '49°4   '13°9  '0:28  17:42 17:14  17:13  17:14 17:15  تبريز
   '58°6   '21°5   '14°9  '0:30  17:46 17:16 17:15  17:17  17:18  سنندج
   '58°5   '38°5   '48°8  '0:29  17:01 16:32  16:31  16:32 16:33  زاھدان

   '29°6   '50°5   '15°9  '0:31  17:48 17:17 17:16  17:18  17:18  اھواز
   '51°6   '27°5   '15°9  '0:30  17:48 17:18  17:17  17:19 17:19  كرمانشاه

 آبان ٢٥ و عقرب ٢٥ ش�بهپنجشب و روز  �١٤٣٤ّرم اول ماه  ):با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٢٠١٢ نوام� ١٥ و ١٣٩١

  ق.ھـ  ١٤٣٤اول ماه محرم  رؤيت ھالل
  ش.ھـ  ١٣٩١\٨\٢٤شنبه چھارغروب 

  مسیحي ٢٠١٢\١١\١٤
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  شنبهپنجدر شب  ١٤٣٤ ممحّرماه  ھالل رؤيت وضعیت
ھـالل را در   رصـد  از آنجا که رؤيت ھالل و تالوت دعاھـاى مربوطـه مسـتحب مـي باشـد؛ لـذا وضـعیت       

منطقـه  بـه وقـت    ١٧:٣٩ خورشـید سـاعت   شـنبه پنجشب : رسي مي کنیمبر  محّرم اول ماهشب 
و مـاه  وقت منطقه اي مي باشـد   ١٨:١٤و غروب ھالل ماه در ساعت  مکه مکرمه غروب مي کنداي 

دقیقه مکث مي کنـد  در ھنگـام غـروب خورشـید، در صـورت صـاف        ٣٥ بعد 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

  ١٤٣٤  محّرم شب اّول ماه رصد ھالل وضعیت

  
  :موقعیت شمس

  میزان '14°22:برج نجمی 
  عقرب '38°22: يکبرج فل
   "45'29°70:سمت

      "44'25°18-:میل
  

  :مشخصات ھالل
 عقرب  '59°1: برج نجمی

  قوس  '24°2:يکبرج فل
  شولة: يکمنزل فل

   )شمالي( ''15'35°00+: عرض
   ''36'17°7:ارتفاع ھالل ''39'3°20- : میل  00'09°5: میل مدار

  یلومتر  ک ٣٥٧٣٩٨: فاصله تا زمین درصد  ١ ):روشنايي(فاز   "30'3°65 :لسمت ھال
    "04'00°171+ :مانکطول 

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

یشاني پستاره بر  ٣ين منزل شامل ا :اكلیل منزل :)اقتران يا اقتراب قمر با منازل(رصد قمر در منازل نجمي 

 ٢.٨٩ي عقرب قدر  پو  ٢.٣٢و جبھه يا دلتا قدر ٢.٦٢يا اكلیل العقرب قدر  عقرب عقرب به منزله تاج عقرب، بتا
  .مقترن مي باشد اكلیل ستاره اين منزل به؛ و قمر در ل طالع بتا يا اكلیل العقرب استشاخص و او

مدار حرکت در تصوير "Parallax:(  +01°01'21( 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 . ه دست مي توان يافترا با توجه به تصاوير راھنما بوسیل 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
 

  مدار
 ماه 

60° 

10° 

30° 

 عطارد

 جنوب غرب

دايرة 
 البروج

 مريخ

صورت 
 قوس

 نعام وارد

 نعام صادر

  استواي 
 سماوي

 غرب

 شولة

صورت 
 عقرب

صورت 
 میزان

قلب 
 العقرب

 اكلیل

 جبھة
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  ١٤٣٤ ���آغاز ماه 
  صفرو پیدايش ھالل  ممحٌرھالل پاياني 

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

 شنبهچھارروز فلذا ، بوده است ٢٠١٢ نوامبر ١٥=  ١٣٩١ آبان ٢٥=  عقرب ٢٥ پنجشنبهروز  محّرم
بین الطلوعین اين روز آخرين كه  ،مي باشد ١٤٣٤ محرم ٢٨=  ٢٠١٢ دسامبر ١٢=  ١٣٩١ آذر ٢٢

ھالل آخرين؛ ) ٦:٤٩ساعت ( 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 . به صورت ھالل و ماه نو قابل رؤيت شودمحاق بوده و فاقد نور مي باشد تا بتواند مجددا 
) مکه مکرمه منطقه اي ١٧:٤١ساعت  جمعهغروب آفتاب (لحظه مرئي شدن ھالل در شب اول  محاق

در تحت الشعاع بوده  ١٤٣٤ محرمماه  ٣٠ جمعهز اين رو ماه تا اين ساعت شامگاه امي باشد؛ 
مي ) ايان محاقپشروع و (یاني اين مدت ؛ كه لحظه ممرکز محاق. و محدوده محاق ادامه دارد

در ساعت  ١٣٩١ آذر ٢٣= میالدي  ٢٠١٢ دسامبر ١٣=  ١٤٣٤ محرم ٢٩ پنجشنبه ظھرباشد، مصادف با 
مي ) Topocentricمکان مرکزي (سطح زمین : بنابر موقعیت ناظر رصدي ):GMT+3( مكه مكرمه به وقت منطقه اي ١٢:١٥
اس علم نجوم كھن و قواعد عرفي و شرعي بوده و ممكن است برخي ام اين مركز محاق بر اسگھن(، باشد

ه اينكه اين اخیر بر اساس میانگین چاوقات 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  ع شريف بررسي رؤيت ھاللدر شر
  .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  ١٧:٤٠ :غروب آفتاب منطقه اى ١٧:٥٧ :غروب ماه

   '15°4 :)يک درجه بعد معدل= دقیقه مکث ماه  ٤ھر ( ُبعد معدلدقیقه  ١٧ :ماه بعد غروب آفتاب مدت مکث
   '32°3  :)فاصله شمس و قمر در آسمان=  جدايي يا بعد زاويه اي( ُبعد سوا '45°0 :سمت ماه با خورشید اختالف

    "38'34°176+ :طول کمانثانیه قوسي  ٢ :)ترين جاي ھاللجدايي زاويه اي ضخیم(ضخامت ھالل 

  کیلومتر  ٣٥٧٤٩١ :فاصله ماه از زمین  ''49'33°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 

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

    محّرم ٣٠ شامگاهدر  لرؤيت ھالجايگاه 
  .خط آبي رنگ بوده و قابل رؤيت است باالينقشه زير نشان مي دھد كه در ھنگام غروب آفتاب، ماه 

  

18 

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٤محرم  ٣٠جمعه وضعیت ھالل ماه در غروب   
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سـالمي و قـاره   در کلیـه بـالد ا   نشان مـي دھـد،   جمعهشامگاه  وضعیت رؤيت ھالل را درنقشه زير 
ھـالل مـاه بـه آسـاني بـا چشـم عـادي         )آسیا، آمريکاي شمالي و جنوبي، آفريقا، اروپا، استرالیا(ھا 

  .قابل رؤيت است

  

    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 

  خورشید

شروع 
  محاق

  شنبهچھار

 مركز 
 محاق

  شنبهپنج

 يان پا
  محاق
  جمعه

   '29°4   '36°16   '41°17  '1:21  19:02  17:41  17:40  6:4912:15 مكه مكرمة

   '32°5   '24°16   '37°17  '1:23  18:58 17:35 17:34  6:5612:16  مدينه منوره
   '48°7   '00°15   '17°17  '1:24  18:24 17:00 16:59  6:5411:57 نجف اشرف
   '00°8   '00°15   '16°17  '1:25  18:24 16:59 16:58  6:5711:58  كربالي معال

   '12°8   '49°14   '15°17  '1:25  18:22 16:57 16:56  6:5811:58شريفین كاظمین

   '28°8   '40°14   '14°17  '1:25  18:21 16:56 16:55  7:0111:59  سامراء غريب
   '40°8   '43°13   '34°16  '1:22  17:40 16:18 16:17  6:3411:26  مشھد مقدس
   '04°9   '48°14   '41°17  '1:27  18:09  16:42  16:41  6:5211:47  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

  جدايي 
  زاويه اي

)بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  شنبهچھار

 مركز 
 محاق

  پنجشنبه

 يان پا
  محاق
  جمعه

   '26°8   '15°14   '56°16  '1:23  18:18 16:55 16:54  7:0211:59 تھران
   '26°8   '21°14   '57°16  '1:24  18:21 16:57 16:56 7:0412:01  قم

   '50°7   '39°14   '58°16  '1:23  18:22 16:59 16:58  6:5611:58  اصفھان
   '33°7   '43°14   '53°16  '1:22  18:12 16:50 16:49 6:4311:47  يزد

   '53°6   '05°15   '01°17  '1:21  18:24 17:03 17:02  6:4511:54  شیراز
   '31°9   '49°13   '03°17  '1:26  18:32 17:06 17:05 7:3212:19  تبريز

   '42°8   '18°14   '05°17  '1:24  18:35 17:11 17:10  7:2212:16  سنندج

   '41°6   '49°14   '41°16  '1:20  17:50 16:30 16:29 6:1211:21  زاھدان
   '30°7   '00°15   '07°17  '1:23  18:37 17:14 17:13  7:0512:10  اھواز

   '26°8   '33°14   '07°17  '1:24  18:37 17:13 17:12 7:1912:16  كرمانشاه

 ١٥ و ١٣٩١ آذر ٢٥  و قوس ٢٥ ش�بهشب و روز  ١٤٣٤ صفراول ماه  ):با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٢٠١٢ دسام�

  ق.ھـ  ١٤٣٤ صفررؤيت ھالل اول ماه 
  ش.ھـ  ١٣٩١\٩\٢٤ جمعهغروب 

  مسیحي ٢٠١٢\١٢\١٤
 ابوھاديبرنامه  – يالوبمعیار 
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  شنبهدر شب  ١٤٣٤ماه صفر  ھالل رؤيت وضعیت
اول شـب  ھـالل را در   رصد بوطه مستحب مي باشد؛ لذا وضعیتھالل و تالوت دعاھاى مر از آنجا که رؤيت

مکـه مکرمـه غـروب    منطقـه اي  به وقـت   ١٧:٤١ خورشید ساعت شنبهشب : رسي مي کنیمبر صفر ماه
وقت منطقـه اي مـي باشـد و مـاه بعـد از غـروب خورشـید بـه         ١٩:٠٢و غروب ھالل ماه در ساعت  مي کند

ام غروب خورشید، در صورت صـاف بـودن ھـوا ھـالل مـاه      دقیقه مکث مي کند در ھنگ ٢١ساعت و  ١مدت 
  .واضح و روشن در افق مکه مکرمه، ايران و ساير بالد اسالمي و کلیه قاره ھا ظاھر است

  ١٤٣٤ صفر شب اّول ماه رصد ھالل وضعیت

  
  :موقعیت شمس

  عقرب'37°22: برج نجمى 
  قوس  '1°23: يکبرج فل
    "15'17°65 :سمت

    "13'15°23-:میل
  :مشخصات ھالل

  قوس  '17°10 : برج نجمى
   جدي  '42°10 :يکبرج فل

  ذابحسعد : يکمنزل فل

    "13'36°16: ارتفاع ھالل "17'19°19-  : میل )شمالي( "43'41°03+ : عرض
  "59'49°162+ :طول کمانیلومتر  ک ٣٥٩٧٤٥: فاصله تا زمین  "56'47°60 :سمت ھالل

جدايي زاويه (ضخامت ھالل  '15°20 :ُبعد معدل درصد ٢ ):روشنايي(فاز  '41°17:ي زاويه ايجداي

  '29°4: اختالف سمت ماه با خورشید ثانیه قوسي ٤٥): اي ضخیمترين قسمت ھالل
   .مان آن به سوي باال استکيعني دو سر  يا مستوي؛" سماوي"): زاويه توجیه ھالل با افق(ل ھالل کش

 ٤ستاره مي باشد كه  ١١زل شامل این من نعام؛ منزل :)اقتران يا اقتراب قمر با منازل(ازل نجمي رصد قمر در من

ستاره به نام  ٢ستاره به نام نعام صادر بر سینه و يك ستاره بین آن دو  مشھور به وصل و  ٤ستاره به نام نعام وارد بر تیر و كمان و 
سیگما  ،)سر شانه(منكب = في   :نعام صادرو اتا ) اپسیلون(جنوب قوس  ،)النصل(گاما ، کایستاره  ٤ :نعام وارد. ظلیمین دارد

اره شاخص دلتا ست الندا و مو: ظلیمین )دلتا(وسط قوس  :وصلزتا يا سله بر زير بغل ، )سوفار و انتھای تیر(تاو بر ) صدريه بر كتف(
در منزل نعام سیلون و سیگما ھستند؛ و قمر پ، و  پرنورترين ا"وت"اول طالع كاي بر باالي نوك تیر است و آخرين . درجه ٥و عرض دلتا 

  .مي باشد به ستاره عین الرامي مقترب

مدار حرکت در تصوير "Parallax :( +01°00'57( اختالف منظر افقي )Topocentricزي کان مرکم(سطح زمین :موقعیت ناظر

   .ارغواني است به رنگ استواي سماويخط . نشان داده شده اند ردز 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

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

  دايرة 
 لبروجا

  غروب آفتابمحل 

 
 غربجنوب 

 ھالل ماه
 

  استواي
  سماوي 

  مدار
 ماه

15° 

30° 

 مريخ

سعد 
 ذابح

  صورت 
 جدي

 غرب

  صورت 
 قوس

 بلدة

60° 

عین 
 الرامي

نعام 
 وارد

نعام 
 صادر

 سعد ناشرة
صورت 
 عقاب 

نسر 
 طائر 

 ذنب الجدي
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  ١٤٣٤آغاز ماه ر��ع األّول 
  ھالل پاياني صفر و پیدايش ھالل ربیع األول

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

دي  ٢١ روز پنجشنبهفلذا  ،بوده است ٢٠١٢ دسامبر ١٥=  ١٣٩١ آذر ٢٥=  قوس ٢٥شنبه روز  صفر
بین الطلوعین اين روز آخرين  ، كهمي باشد ١٤٣٤ صفر ٢٧= میالدي  ٢٠١٣ ژانویه ١٠=  ١٣٩١

الشعاع نور  ھالل آخرين؛ تحت ٢٧مي باشد، با طلوع آفتاب صبح  صفرفرصت براى رؤيت ماه در ماه 
 ١٧:٥٦ساعت ( ٢٨و شروع شب  ٢٧ماه؛ با غروب آفتاب روز   محاقمرحله . خورشید قرار مي گیرد

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

شنبه ز اين رو ماه تا اين ساعت شامگاه امي باشد؛ ) مکه مکرمه منطقه اي ١٧:٥٧ساعت  شنبهآفتاب 
؛ كه لحظه مرکز محاق. در تحت الشعاع بوده و محدوده محاق ادامه دارد ١٤٣٤ صفرماه  ٢٩

 ١١=  ١٤٣٤ صفر ٢٨ جمعهمي باشد، مصادف با غروب آفتاب ) ايان محاقپشروع و (میاني اين مدت 

سطح : بنابر موقعیت ناظر رصدي ):GMT+3(منطقه اي مكه مكرمه  ١٧:٥٧در ساعت  ١٣٩١دي  ٢٢= میالدي  ٢٠١٣ژانویه 

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

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

  صفر به افق مكه مكرمه ٢٩مشخصات ماه و خورشید در غروب 
  منطقه اى  ١٧:٥٧ :آفتاب غروبمنطقه اى  ١٨:٤٩ :غروب ماه

  '00°13  :)يك درجه بعد معدل= دقیقه مكث ماه  ٤ھر ( ُبعد معدلدقیقه  ٥٢ :ماه بعد غروب آفتاب مدت مكث

جدايي زاويه اي (ضخامت ھالل  '04°11  :)فاصله شمس و قمر در آسمان=  جدايي يا بعد زاويه اي( ُبعد سوا
  "3'6°11 : ارتفاع ماه از سطح افق19'52°168+ :انطول كمثانیه قوسی  ١٩: )ضخیمترين جاي ھالل

  "56'7°2: سمت ماه با خورشید اختالفكیلومتر  ٣٦٤١٩٣: فاصله ماه از زمین

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

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

  صفر   ٢٩ شامگاهدر  رؤيت ھاللجايگاه 
   .نقشه زير نشان مي دھد كه در ھنگام غروب آفتاب، ماه در محدوده خط آبى رنگ بوده و قابل رؤيت است

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٤صفر  ٢٩شنبه    وضعیت ھالل ماه در غروب 
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در كلیـه بـالد اسـالمي و قـاره      نشـان مـي دھـد،    شامگاه شنبه رؤيت ھالل را در وضعیتنقشه زير 
ھـالل بـه آسـاني بـا چشـم عـادي قابـل رؤيـت          )آسیا، آمريکاي شمالي و جنـوبي، آفريقـا، اروپـا   (ھا 

  .است

  

    ھشت بھشت در 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

  پنجشنبه

 مركز 
 محاق
  جمعه

 يان پا
  محاق
  شنبه

   '08°2   '06°11   '04°11  '0:52  18:49  17:57  17:56  17:5617:57 مكه مكرمة

   '28°1   '00°11   '02°11  '0:53  18:46 17:53 17:52  17:5117:52  مدينه منوره
   '10°0   '56°10   '42°10  '0:57  18:15 17:18 17:17  17:1717:18 نجف اشرف
   '19°0   '53°10   '42°10  '0:57 18:15 17:18 17:17  17:1617:17  كربالي معال

   '27°0   '49°10   '41°10  '0:58  18:14 17:16 17:15  17:1417:15شريفین كاظمین

   '40°0   '51°10   '40°10  '0:59  18:14 17:15 17:14  17:14  17:13  سامراء غريب
   '50°0   '14°10   '01°10  '0:57  17:34 16:37  16:36  16:36 16:35مشھد مقدس
   '05°1   '13°11   '07°11  '1:02  18:03  17:01  17:00  17:00  16:59  بیت المقدس

  ي شھرھاي ايراندر برخ 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

  پنجشنبه

 مركز 
 محاق
  جمعه

 يان پا
  محاق
  شنبه

   '39°0   '30°10   '23°10  '0:57  18:11 17:14 17:13  17:1217:13 تھران
   '38°0   '35°10   '24°10  '0:57  18:13 17:16 17:15  17:1417:15  قم

   '12°0   '30°10   '25°10  '0:55  18:13 17:18 17:17 17:1617:17  اصفھان
   '00°0   '36°10   '19°10  '0:55  18:03 17:08 17:07  17:08 17:07  يزد

   '28°0   '33°10   '27°10  '0:53  18:14 17:21 17:20  17:1917:20  شیراز
   '27°1   '34°10   '30°10  '1:01  18:27 17:26 17:25  17:25  17:24  تبريز

   '51°0   '41°10   '32°10  '0:59  18:29 17:30 17:29  17:29  17:28  سنندج

   '36°0   '14°10   '08°10  '0:52  17:40 16:48 16:47  16:47  16:46  زاھدان
   '02°0   '48°10   '33°10  '0:56  18:28  17:32  17:31 17:32  17:31  اھواز

   '38°0   '44°10   '33°10  '0:58  18:30 17:32 17:31  17:31  17:30  كرمانشاه

 دی ٢٤ و جدی ٢٤ ش�بهي�شب و روز  ١٤٣٤ ر�يع األّولاول ماه :با اراده ال� بنابراين

  .باشد � ٢٠١٣ ژانو�ه ١٣ و ١٣٩١

  ق.ھـ  ١٤٣٤رؤيت ھالل اول ماه ربیع األول
  ش.ھـ  ١٣٩١\١٠\٢٣غروب شنبه 

  مسیحي ٢٠١٣\١\١٢
 برنامه ابو ھادي –معیار يالوب 
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  شنبهیکدر شب  ١٤٣٤ربیع األّول  ماه ھالل رؤيت وضعیت
ھـالل را در   رصـد  از آنجا كه رؤيت ھالل و تالوت دعاھـاى مربوطـه مسـتحب مـي باشـد؛ لـذا وضـعیت       

منطقـه  بـه وقـت    ١٧:٥٧ خورشید ساعت شنبهیکشب : رسي مي كنیمبر األّول ربیع اول ماهشب 
ه اي مي باشـد و مـاه   وقت منطق ١٨:٤٩و غروب ھالل ماه در ساعت  مكه مكرمه غروب مي كنداي 

دقیقه مكث مـي كنـد در ھنگـام غـروب خورشـید، در صـورت صـاف         ٥٢بعد از غروب خورشید به مدت 
  .بودن ھوا ھالل ماه در افق مكه مكرمه، ايران و ساير بالد اسالمي ظاھر است

  ١٤٣٤رصد شب اّول ماه ماه ربیع األّول  وضعیت

  
  :موقعیت شمس

  قوس'10°22: برج نجمی 
  جدي '35°22: برج فلكي

   "55'4°67:سمت
    "49'32°21-:میل

  
  :مشخصات ھالل

 جدي '14°3 :برج نجمی 
  دلو '39°3: برج فلكي

  سعد السعود: منزل فلكي
  )شمالي("25'45°04+: عرض

   "51'12°69 :سمت ھالل  "3'6°11 :ارتفاع ھالل  "21'42°14- : میل   00'09°5: میل مدار
يك درجه بعد = دقیقه مكث ماه بعد غروب شمس  ٤ھر (بعد معدل كیلومتر    ٣٦٤١٩٣: اصله تا زمینف

  "19'52°168+ :طول كمان  '00°13  :)معدل
    .يعني دو سر كمان آن به سوي باال است يا مستوي؛" سماوي"): زاويه توجیه ھالل با افق(شكل ھالل 

ستاره بر سر  ٢ اين منزل شاملسعد ذابح؛ منزل :)ب قمر با منازلاقتران يا اقترا(رصد قمر در منازل نجمي 

، بتا جدي قدر ٢و آلفا  ١ستاره آلفا در واقع دو ستاره به ھم چسبیده است به نامھای آلفا ) آلفا(و جدي ) بتا(جدي به نام سعد ذابح 
دو ستاره چسبیده به ھم باالتر و كم نورتر و  ٣.٥٨قدر ) ٢و  ١جدي اول و جدي دوم آلفا(پايین تر و پر نورتر است و آلفا جدي  ٣.٠٨

  .از اين منزل مي باشد سعد ذابحو قمر مقترن به ستاره . اول طالعند

مدار در تصوير "Parallax :( +01°00'13( اختالف منظر افقي )Topocentricمكان مركزي (سطح زمین:موقعیت ناظر

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

در اين حالت . وان يافتدست مي ترا 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
 

  مدار
 ماه 

  سعد
 السعود 

 سعد 
  بلع

15°  

  صورت دلو

  ذنب الجدي
  استواي

  سماوي 

 غربجنوب 

  سعد ناشرة

  مريخ

30°  60°  

صورت 
  جدي

 سعد 
  ذابح
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  ١٤٣٤آغاز ماه ر��ع اآل�� 
  ھالل پاياني ربیع األول و پیدايش ھالل ربیع اآلخر

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

 ٢١ روز شنبهفلذا ، بوده است ٢٠١٣ ژانویه ١٣= ١٣٩١ دي ٢٤=  جدي ٢٤شنبه یکروز  ربیع األّول
بین الطلوعین اين روز آخرين  ، كهمي باشد ١٤٣٤یع االول رب٢٨=  ٢٠١٣فوريه  ٩=  ١٣٩١بھمن 

ھالل ) ٦:٥٥ساعت ( ٢٨با طلوع آفتاب صبح  مي باشد، ربیع االولفرصت براى رؤيت ماه در ماه 
 ود سهماه؛ آغاز مي شود، و حد محاقمرحله  و یردگآخرين؛ تحت الشعاع نور خورشید قرار مي 

 تا بتواند مجددا به صورت ھالل و ماه نو قابل رؤيت شودروز در محاق بوده و فاقد نور مي باشد 
منطقه  ١٨:١٦ساعت دو شنبه غروب آفتاب (لحظه مرئي شدن ھالل در شب اول  خروج از محاق

در تحت  ١٤٣٤ ربیع األول ٣٠دوشنبه ز اين رو ماه تا اين ساعت شامگاه امي باشد؛ ) مکه مکرمه اي
شروع و (؛ كه لحظه میاني اين مدت مرکز محاق. الشعاع بوده و محدوده محاق ادامه دارد

بھمن  ٢٢= میالدي  ٢٠١٣فوريه  ١٠=  ١٤٣٤ربیع االول  ٢٩ شنبهیک ظھرمي باشد، مصادف با ) ايان محاقپ

مي ) Topocentricمکان مرکزي (سطح زمین : بنابر موقعیت ناظر رصدي ):GMT+3(منطقه اي  ١٢:٣٥در ساعت  ١٣٩١
محاق بر اساس علم نجوم كھن و قواعد عرفي و شرعي بوده و ممكن است برخي ام اين مركز گھن(باشد، 

ه اينكه اين اخیر بر اساس میانگین چاوقات 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 ،ماه قمري فرداي آنروز روز سي ام ماه بوده و روز بعد آن ٢٩ھالل در شام روز 

  ربیع األّول به افق مكه مكرمه ٢٩مشخصات ماه و خورشید در غروب 
  منطقه اى  ١٨:١٦ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٨:٣٢ :هغروب ما

 '00°4: )يك درجه بعد معدل= دقیقه مكث ماه  ٤ھر ( ُبعد معدل دقیقه ١۶ :ماه بعد غروب آفتاب مدت مكث
 '22°4  )جدايي يا بعد زاويه اي، فاصله شمس و قمر در آسمان( ُبعد سوا   "31'45°4 سمت ماه وخورشید اختالف

   "50'58°173+: طول كمانثانیه قوسي  ٥: )ي زاويه اي ضخیمترين جاي ھاللجداي(ضخامت ھالل 
  كیلومتر  ٣٧١٥١٤: فاصله ماه از زمین   "37'45°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 كل سطح(فازماه 
  .طبق مشخصات فوق، ماه قابل رؤيت نیست :لوضعیت رؤيت ھال

  ربیع األّول    ٣٠ شامگاهدر  رؤيت ھاللجايگاه 
  .در نقشه زير در ھنگام غروب آفتاب، ماه باالي خط آبي و در در محدوده قابل رؤيت واقع است

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٤ربیع األول  ٣٠دوشنبه وضعیت ھالل ماه در غروب   
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در كلیـه بـالد    نشـان مـي دھـد،    شامگاه دوشنبه وضعیت رؤيت ھالل را درنقشه زير 
ھـالل بـه آسـاني بـا      )آسیا، آمريکا، آفريقا، اروپا، شمال اسـترالیا (ره ھاي اسالمي و قا

  . چشم عادي قابل رؤيت است

  

    در ھشت بھشتدوشنبه  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(

 هماارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق
  شنبه

 مركز 
 محاق

  شنبهيك

 يان پا
  محاق

  دوشنبه

   '04°4   '49°16   '24°17  '1:15  19:31  18:16  18:15  12:35 06:55  مكه مكرمة
   '05°3   '52°16   '22°17  '1:17  19:31 18:14 18:13  06:5912:36  مدينه منوره
   '38°0   '50°16   '07°17  '1:23  19:09 17:46 17:45  06:5012:17 نجف اشرف

   '26°0   '54°16   '07°17  '1:24  19:10 17:46 17:45  06:5212:18  كربالي معال
   '12°0   '58°16   '06°17  '1:26  19:10 17:44 17:43  06:5312:17شريفین كاظمین

   '06°0   '58°16   '06°17  '1:27  19:11 17:44 17:43  12:19  06:55  سامراء غريب

   '35°0   '23°16   '31°16  '1:26  18:34 17:08 17:07  11:46  06:26  مشھد مقدس
   '34°0   '21°17   '32°17  '1:30  19:01  17:31  17:30  12:07  06:45  بیت المقدس

  در برخي شھرھاي ايران دوشنبهوضعیت 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
  شنبه

 مركز 
 محاق

  شنبهيك

 يان پا
  محاق

  دوشنبه

   '11°0   '43°16   '50°16  '1:26  19:09 17:43 17:42  12:19 06:56  تھران
   '09°0   '37°16   '51°16  '1:25  19:11 17:46 17:45 06:5812:21  قم

   '29°0   '43°16   '51°16  '1:24  19:09 17:45 17:44 06:5212:18  اصفھان
   '46°0   '29°16   '46°16  '1:22  18:58 17:36 17:35  12:07 06:40  يزد

   '29°1   '34°16   '51°16  '1:20 19:06 17:46 17:45  06:4412:14  شیراز

   '19°1   '44°16   '58°16  '1:30  19:29 17:59 17:58  12:39  07:22  تبريز
   '26°0   '50°16   '59°16  '1:27  19:27 18:00 17:59  12:36  07:15  سنندج
   '35°1   '15°16   '34°16  '1:18  18:31 17:13 17:12  11:41  06:11  زاھدان
   '54°0   '46°16   '58°16  '1:21  19:21  17:59  17:58 12:29  07:02  اھواز

   '05°0   '42°16   '00°17  '1:25  19:27  18:02  18:01  12:36 07:13  رمانشاهك

 بهمن ٢٤ و د�و ٢٥ سه ش�بهشب و روز  ١٤٣٤ ر�يع اآلخراول ماه  ):با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٢٠١٣ فور�ه ١٢ و ١٣٩١

  ق.ھـ  ١٤٣٤اآلخر رؤيت ھالل اول ماه ربیع 
  ش.ھـ  ١٣٩١\١١\٢٣شنبه دوغروب 

  مسیحي ٢٠١٣\٢\١١
 برنامه ابو ھادي –معیار يالوب 
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  در شب سه شنبه ١٤٣٤ماه ربیع اآلخر  ھالل رؤيت وضعیت
ربیـع   اول ماهشب ھالل را در  رصد الوت دعاھاى مربوطه مستحب مي باشد؛ لذا وضعیتاز آنجا كه رؤيت ھالل و ت

 مكه مكرمه غـروب مـي كنـد   منطقه اي به وقت  ١٨:١٦ خورشید ساعت سه شنبهشب :رسي مي كنیمبر اآلخر
 ١٥سـاعت    ١وقت منطقه اي مي باشد و ماه بعد از غروب خورشید به مـدت   ١٩:٣١و غروب ھالل ماه در ساعت 

در ھنگام غروب خورشید، در صورت صاف بودن ھـوا ھـالل مـاه واضـح و روشـن در افـق مكـه        . دقیقه مكث مي كند
   .مكرمه، ايران و ساير بالد اسالمي و كلیه قاره ھا ظاھر است

  ١٤٣٤رصد ھالل شب اّول ماه ربیع اآلخر  وضعیت

  
  :موقعیت شمس

  دلو  '4°23: برج فلكي
  :برج نجمی 

  جدي '22°39 
   ''08'25°75:سمت

    "41'49°13-:میل
  

  :مشخصات ھالل
  حوت '27°10: برج فلكي

  دلو '3°10 :برج نجمی 
    فرغ مؤخر: منزل فلكي

   08'49°16": ارتفاع ھالل "00'16°3- : میل   00'09°5: میل مدار  )شمالي("38'43°04+: عرض
  كیلومتر ٣٧٥٨٧١: فاصله تا زمین  درصد  ٢ :)روشنايي(فاز  ''55'28°79 :سمت ھالل

     '24°17  :ُبعد سوا   "47'3°4 :اختالف سمت ماه وخورشید '45°18 :ُبعد معدل
 ثانیه قوسی ٤٣): جدايي زاويه اي ضخیمترين جاي ھالل( ضخامت ھالل "02'50°162+ :طول كمان
  . دو سر كمان آن به سوي باال استيعني  يا مستوي؛" سماوي"): زاويه توجیه ھالل با افق(شكل ھالل 

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

ت ستاره ديگر او را احاطه كرده اند و ستاره وسط آنھا، ستاره شاخص منزل به نام زتا دلو اس ٣صورت دلو است يك ستاره در وسط و 
مي باشد كه در نجوم جديد به اشتباه آن را اخبیه نامیده  ٣.٨پرنورترين آنھا ستاره گاما دلو با قدر . كه نامش سعد االخبیه مي شود

اول طالع و پرنورترين گاما دلو است؛ موضع قمر . ستاره ديگر به نامھاي پي و اتا و گاما نزديك به ھم در سه طرف سعد االخبیة ٣اند، 
  .از اين منزل مي باشد السطلة ستاره و مقارن با و بعد ستاره سعد األخبیة محدودهدر 

مدار حرکت در تصوير  "Parallax :( +00°58'20( 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  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
 

  استواي 
  سماوي

  مدار
 ماه       

90° 

فرغ 
  اول

15° 

صورت 
 حوت

 مريخ

 عطارد

 غربجنوب 

فرس صورت 
 اعظم

متن 
  الفرس

 دلوصورت 

30° 

منكب 
  الفرس

  سعد
 األخبیة 
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  ١٤٣٤غاز ماه �مادی األو�ی آ
  ھالل پاياني ربیع اآلخر و پیدايش ھالل جمادى األولى

استخراج و ) علیھم السالم(قواعد مأثور كالم خازنان وحي د حیات اعلى كه بر طبق 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 ٢٠١٣ فوريه ١٢=  ١٣٩١ بھمن ٢٤=  دلو ٢٥سه شنبه روز  ع اآلخرربی
بین الطلوعین  ، كهي باشدم ١٤٣٤ربیع األخر ٢٧=  ٢٠١٣مارس  ١٠=  ١٣٩١ اسفند ٢٠ شنبهيك

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

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

ز اين رو امي باشد؛ ) مکه مکرمه منطقه اي ١٨:٢٩ساعت  سه شنبهغروب آفتاب (ر شب اول ھالل د
در تحت الشعاع بوده و محدوده  ١٤٣٤ ربیع اآلخر ٢٩ سه شنبهماه تا اين ساعت شامگاه 

مي باشد، ) ايان محاقپشروع و (؛ كه لحظه میاني اين مدت مرکز محاق .محاق ادامه دارد
در  ١٣٩١اسفند  ٢١= میالدي  ٢٠١٣مارس  ١١=  ١٤٣٤ ربیع اآلخرماه  ٢٨ دوشنبه مصادف با غروب آفتاب

مي ) Topocentricمکان مرکزي (سطح زمین : بنابر موقعیت ناظر رصدي ): GMT+3(منطقه اي مكه مكرمه  ١٨:٢٩ساعت 
برخي ام اين مركز محاق بر اساس علم نجوم كھن و قواعد عرفي و شرعي بوده و ممكن است گھن(باشد، 

ه اينكه اين اخیر بر اساس میانگین چاوقات 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

  هربیع اآلخر به افق مكه مكرم ٢٩مشخصات ماه و خورشید در غروب 
  منطقه اى  ١٨:٢٩ :غروب آفتاب منطقه اى  ١٩:٠٩ :غروب ماه

   : '00°10 )يك درجه بعد معدل= دقیقه مكث ماه  ٤ھر ( ُبعد معدلدقیقه  ٤٠ ماه بعد غروب آفتاب مدت مكث
  '6°10 )جدايي يا بعد زاويه اي( ُبعد سوا "55'1°04: سمت ماه با خورشید اختالف

   "50'04°170+ :طول كمان قوسی ثانیه ١٥: )مترين جاي ھاللجدايي زاويه اي ضخی(ضخامت ھالل 
   كیلومتر ٣٨٤٥٢٤: فاصله ماه از زمین"20'08°9  :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 كل سطح(فازماه 
مشخصات ذكر شده ھنگام غروب آفتاب؛ ھالل با چشم غیر با توجه به  :وضعیت رؤيت ھالل

  .مسلح قابل رؤيت مي باشد

  ربیع اآلخر   ٢٩ شامگاهدر  رؤيت ھاللجايگاه 
  .نقشه زير نشان مي دھد كه در ھنگام غروب آفتاب، ماه روي خط زرد رنگ بوده و در محدوده قابل رؤيت است

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٤ربیع اآلخر  ٢٩شنبه  سهماه در غروب    وضعیت ھالل
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بالد  برخيدر نشان مي دھد،  ه شنبهشامگاه س وضعیت رؤيت ھالل را درنقشه زير 
آسیا، آمريکاي شـمالي و شـمال آمريكـاي جنـوبي، شـمال      غرب (اسالمي و قاره ھاي 

  .ھالل به آساني با چشم عادي قابل رؤيت است )آفريقا، اروپا

  

    ھشت بھشت در سه شنبه وضعیت ھالل در شامگاه

 نام شھر

 )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
  شمس

  روبغ
 هام

مكث ماه 
  بعد 

غروب 
 شمس

  جدايي 
  زاويه اي

 )بعد سوا(

ارتفاع ماه 
  در غروب 
 خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

 خورشید

شروع 
  محاق

 شنبهيك

  مركز 
 محاق

 شنبهدو

  يان پا
 محاق

 سه شنبه

  '02°4  '08°09  '06°10 '0:40 19:09 18:29 18:28 18:29 18:28 مكه مكرمة

   '30°3  '23°09  '06°10 '0:42  19:11 18:29 18:28 18:29 18:28 مدينه منوره
   '09°2   '26°09  '56°09 '0:46  18:55 18:09 18:08 18:08 18:07 نجف اشرف
   '03°2   '28°09  '56°09 '0:46  18:56 18:10 18:09 18:09 18:08 كربالي معال

   '55°1   '31°09  '56°09 '0:47  18:56 18:09 18:08 18:08 18:07كاظمین شريفین
   '45°1   '34°09  '56°09 '0:48  18:58 18:10 18:09 18:09 18:08 سامراء غريب
   '31°1   '11°09  '24°09  '0:47  18:23 17:36 17:35 17:35 17:34 مشھد مقدس
  '27°1   '01°10  '21°10  '0:51  18:49 17:58 17:57 17:57 17:56 بیت المقدس

  در برخي شھرھاي ايران نبهسه شوضعیت 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

 شنبهيك

  مركز 
 محاق

 شنبهدو

  يان پا
 محاق

 سه شنبه

   '43°1   '28°9  '40°9 '0:47  18:56 18:09 18:08 18:09 18:08 تھران
   '44°1   '19°9  '42°9 '0:47 18:59 18:12 18:11 18:11 18:10 قم

   '06°2   '18°9  '40°9 '0:45  18:54 18:09 18:08 18:08 18:07 اصفھان

   '15°2   '17°9  '35°9 '0:45 18:43 17:58 17:57 17:58 17:57 يزد
   '38°2   '13°9  '39°9 '0:44  18:50 18:06 18:05 18:06 18:05 شیراز
   '04°1   '37°9  '51°9 '0:50 19:19 18:29 18:28 18:28 18:27 تبريز

   '34°1   '32°9  '50°9 '0:48  19:15 18:27 18:26 18:26 18:25 سنندج

   '42°2   '53°8  '22°9 '0:42 18:15 17:33 17:32 17:32 17:32 زاھدان
   '19°2   '25°9  '47°9 '0:45  19:06 18:21 18:20 18:21 18:20 اھواز

   '46°1   '31°9  '50°9 '0:47 19:14 18:27 18:26 18:26 18:25 كرمانشاه

 ٢٣ و حوت ٢٤چهارش�به شب و روز  ١٤٣٤ �ادی األو�اول ماه ):با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٢٠١٣ مارس ١٣ و ١٣٩١ اسفند

  ق.ھـ  ١٤٣٤رؤيت ھالل اول ماه جمادى األولى 
  ش.ھـ  ١٣٩١\١٢\٢٢شنبه سه غروب 

  مسیحي ٢٠١٣\٣\١٢
 لمواقیت الدقیقةبرنامه ا – عودهمعیار 
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  در شب چھارشنبه ١٤٣٤جمادی األولى ماه  ھالل رؤيت وضعیت
ھـالل را در   رصـد  از آنجا كه رؤيت ھالل و تالوت دعاھـاى مربوطـه مسـتحب مـي باشـد؛ لـذا وضـعیت       

بـه وقـت    ١٨:٢٩ خورشید سـاعت شب چھارشنبه : رسي مي كنیمبر جمادى األولى اول ماهشب 
منطقـه اي مـي    وقـت  ١٩:٠٩و غـروب ھـالل مـاه در سـاعت      مكه مكرمه غروب مـي كنـد  منطقه اي 

در ھنگـام غـروب خورشـید، در     .دقیقـه مكـث مـي كنـد     ٤٠باشد و ماه بعد از غروب خورشید به مدت 
  .صورت صاف بودن ھوا ھالل ماه در افق مكه مكرمه و منطقه ظاھر است

  ١٤٣٤جمادی األولى  رصد ھالل شب اّول ماه وضعیت

   
  :موقعیت شمس

  دلو '48°21 :برج نجمی 
  حوت  '13°22 :برج فلكي

   ''13'00°87:سمت
    "13'5°3-:میل

  
  :مشخصات ھالل

 حوت  '54°1:برج نجمی 

  حمل   '19°2:برج فلكي
  شرطان: منزل فلكي

    )شمالي(''40'39°3+: عرض
   ''8'2°91 :سمت ھالل "20'8°9: ارتفاع ھالل  "46'16°4  :میل   00'09°5: میل مدار

   50'04°170+ ": طول كمانكیلومتر   ٣٨٤٥٢٤: 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 صورت  فرغ آخر؛ منزل :)اقتران يا اقتراب قمر با منازل(رصد قمر در منازل نجمي 

و سرة الفرس در سر امرأة المسلسلة و قمر به ) ٢.٨٣قدربا  َكاما فرس(ا است به نامھاي جناح الفرس فلكي فرس اعظم و آندرومید
 .محاذات آنھا قبل از ماھي دوم از صورت حوت، و در موضع امگا حوت مي باشد

دار حرکت مدر تصوير "Parallax :( +00°57'01( 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  موقعیت ھالل، ستارگان و نقاط فلکي

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

  

دايرة 
 البروج

  غروب آفتابمحل 

 

  ھالل
 ماه 

 

  استواي
  سماوي 

 
  مدار 
 ماه

30° 

 مريخ

صورت 
  حوت

  ءالرشا

  فرغ 
 آخر

  غرب

 

  سرة الفرس

15° 
جناح 
  الفرس

صورت 
  فرس اعظم

  صورت 
  إمرأة المسلسلة
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  ١٤٣٤ مادی األ��یآغاز ماه �ُ
  ھالل پاياني جمادى األولى و پیدايش ھالل جمادى األخرى

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

فلذا ، بوده است ٢٠١٣ مارس ١٣= ١٣٩١ اسفند ٢٣=  حوت ٢٤شنبه چھارروز  جمادى األولى
 ، كهمي باشد ١٤٣٤ جمادى االولى ٢٨=  ٢٠١٣آوريل  ٩=  ١٣٩٢فروردين  ٢٠روز سه شنبه 

مي باشد، با طلوع آفتاب  جمادى االولىین اين روز آخرين فرصت براى رؤيت ماه در ماه بین الطلوع
ماه؛  محاقمرحله  و یردگھالل آخرين؛ تحت الشعاع نور خورشید قرار مي ) ٦:٠٧ساعت ( ٢٨صبح 

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

ز اين رو ماه تا اين ساعت شامگاه امي باشد؛ ) مکه مکرمه منطقه اي ١٨:٣٩ساعت  پنجشنبه
مرکز . در تحت الشعاع بوده و محدوده محاق ادامه دارد ١٤٣٤جمادى االولى  ٣٠ پنجشنبه

 ٢٩ شنبهچھار ظھرمي باشد، مصادف با ) ايان محاقپشروع و (مدت  ؛ كه لحظه میاني اينمحاق
 ):GMT+3(وقت منطقه اي مكه مكرمه  ١٢:٢٢در ساعت  ٢٠١٣آوريل  ١٠=  ١٣٩٢فروردين  ٢١=  ١٤٣٤جمادى االولى 

 ام اين مركز محاق بر اساس علمگھن(مي باشد، ) Topocentricمکان مرکزي (سطح زمین : بنابر موقعیت ناظر رصدي
نجوم كھن و قواعد عرفي و شرعي بوده و ممكن است برخي اوقات با مقادير مربوط به اصطالحات مشابه در 

ه اينكه اين اخیر بر اساس میانگین سرعت تقريبي ماه كه امري حسابي و تخمیني چنجوم جديد متفاوت باشد 
   )  .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  ف بررسي رؤيت ھاللدر شرع شري
  .اول ماه جديد مي باشد ،ماه قمري فرداي آنروز روز سي ام ماه بوده و روز بعد آن ٢٩ھالل در شام روز 

  جمادى األولى به افق مكه مكرمه ٢٩مشخصات ماه و خورشید در غروب 
 منطقه اى  ١٨:٣٨ :غروب آفتاباى منطقه  ١٨:٤٧ :غروب ماه

 '15°2 ) يك درجه بعد معدل= دقیقه مكث ماه  ٤ھر ( ُبعد معدلدقیقه  ٩ماه بعد غروب آفتاب  مدت مكث
   '56°2 )فاصله شمس و قمر در آسمان=  جدايي يا بعد زاويه اي( ُبعد سوا '8'4°2"سمت ماه با خورشید  اختالف  

    "55'05°177+ :طول كمانثانیه قوسي  ١ :)ترين جاي ھاللجدايي زاويه اي ضخیم(ضخامت ھالل 

  كیلومتر  ٣٩٣٠٧٨: فاصله ماه از زمین 27'11°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 شخصات ذكر شده ھنگام غروب آفتاب؛ با توجه به م :وضعیت رؤيت ھالل
  . ذير نیستپچشم در منطقه تشكیل نمي شود و رؤيت ھالل امكان 

  جمادى األولى ٣٠ شامگاهدر  رؤيت ھاللجايگاه 
  .نقشه زير نشان مي دھد كه در ھنگام غروب آفتاب، ماه باالي خط آبى رنگ بوده و در محدوده قابل رؤيت است

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٤جمادى األولى  ٣٠شنبه پنجوضعیت ھالل ماه در غروب   



  ١٤٣٤شماره  ازنامه ماه قمريسالنامه آغ

 45

در كلیـه بـالد اسـالمي و     نشـان مـي دھـد،    شـامگاه پنجشـنبه   وضعیت رؤيت ھالل را دره زير نقش
ھالل به آسـاني بـا چشـم عـادي      )آسیا، اروپا، آفريقا، آمريکاي شمالي و آمريكاي جنوبي(قاره ھاي 

  .قابل رؤيت است

  

    ھشت بھشتدر پنجشنبه  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

  سه شنبه

 مركز 
 محاق

  چھارشنبه

 يان پا
  محاق

  پنجشنبه

   '01°1   '34°13   '28°14  '1:02  19:41  18:39  18:38  12:22 6:07 مكه مكرمة
   '13°0   '39°13   '29°14  '1:03  19:45 18:42 18:41  6:0612:23  مدينه منوره
   '43°1   '31°13   '23°14  '1:08  19:37  18:29  18:28  12:04 5:41 نجف اشرف

   '53°1   '27°13   '24°14  '1:08  19:39 18:31 18:30  5:4212:05  كربالي معال
   '04°2   '25°13   '24°14  '1:08  19:39  18:31  18:30  12:05 5:41شريفین كاظمین

   '18°2   '25°13   '25°14  '1:09  19:42 18:33 18:32  5:4112:06  سامراء غريب
   '40°2   '52°12   '56°13  '1:08  19:10  18:02  18:01  11:33 5:07  مشھد مقدس

   '42°2   '49°13   '48°14  '1:12  19:34 18:22 18:21  5:2911:54  بیت المقدس

  در برخي شھرھاي ايران پنجشنبه ل در شامگاه وضعیت ھال

  نام شھر

  )Topocentric بر سطح(ناظر رصدي

  غروب 
   شمس

  غروب
  ماه

ماه مكث 
  بعد 

غروب 
  شمس

  جدايي 
  زاويه اي

)بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  سه شنبه

 مركز 
 محاق

  چھارشنبه

 يان پا
  محاق

  جشنبهپن

   '21°2   '14°13   '11°14  '1:08 19:41 18:33 18:32  12:06 5:41 تھران
   '20°2   '17°13   '11°14  '1:08  19:43 18:35 18:34 5:4312:08  قم

   '49°1   '18°13   '09°14  '1:07 19:37 18:30 18:29  12:05 5:41  اصفھان
   '36°1   '10°13   '04°14  '1:06  19:25 18:19 18:18 5:3111:54  يزد

   '02°1   '19°13   '06°14  '1:05 19:29 18:24 18:23  12:01 5:40  شیراز

   '16°3   '13°13   '22°14  '1:11  20:08 18:57 18:56 5:5812:26  تبريز
   '34°2   '13°13   '20°14  '1:09 20:01 18:52 18:51  12:23 5:58  سنندج
   '56°0   '59°12   '51°13  '1:03  18:54 17:51 17:50 5:0711:28  زاھدان
   '30°1   '23°13   '14°14  '1:06 19:47 18:41 18:40  12:17 5:54  اھواز

   '18°2   '24°13   '19°14  '1:09  19:59 18:50 18:49 5:5812:23  كرمانشاه

 ٢٣ و �ل ٢٣ �عهشب و روز  �١٤٣٤ادى األخرى اول ماه  ):با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٢٠١٣ أور�ل ١٢ و ١٣٩٢ فروردين

  ق.ھـ  ١٤٣٤رؤيت ھالل اول ماه جمادى األخرى 

  ش.ھـ  ١٣٩٢\١\٢٢شنبه پنجغروب 
  مسیحي ٢٠١٣\٤\١١

 برنامه ابو ھادي –معیار يالوب 
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  در شب جمعه١٤٣٤ماه جمادی األخری  ھالل رؤيت وضعیت
ھـالل را در   رصـد  از آنجا كه رؤيت ھالل و تالوت دعاھـاى مربوطـه مسـتحب مـي باشـد؛ لـذا وضـعیت       

بـه وقـت    ١٨:٣٩ خورشـید سـاعت   شـب جمعـه  : رسـي مـي كنـیم   بر جمادى األخـرى  اول ماهشب 
وقـت منطقـه اي مـي     ١٩:٤١مـاه در سـاعت    و غـروب ھـالل   مكه مكرمه غروب مـي كنـد  منطقه اي 

دقیقـه مكـث مـي كنـد در ھنگـام غـروب        ٢سـاعت و   ١باشد و ماه بعـد از غـروب خورشـید بـه مـدت      
خورشید، در صورت صاف بودن ھوا ھالل مـاه در افـق منطقـه و بـالد اسـالمي و قـاره آفريقـا و آمريكـا         

  .ظاھر است

  ١٤٣٤رصد ھالل شب اّول ماه جمادی األخری  وضعیت

 
  :موقعیت شمس

  حوت '30°21 :برج نجمی 
  حمل '54°21 :برج فلكي

   ''37'31°99:سمت
    "5'32°8:میل

  :مشخصات ھالل
 حمل'57°5  : برج نجمی
  ثور '22°6: برج فلكي

  ) شمالي(''36'57°0+: عرض  ثريا: منزل فلكي
 ٣٩٦٤٨٠: فاصله تا زمین ''12'32°100: لسمت ھال5'34°13": ارتفاع ھالل"48'32°14 : میل

فاصله =  جدايي يا بعد زاويه اي( ُبعد سوا   '30°15: ُبعد معدل "58'20°166+ :طول كمانكیلومتر 

ثانیه قوسي  ٢٦ :)جدايي زاويه اي ضخیمترين جاي ھالل(: ضخامت ھالل '28°14 )شمس و قمر در آسمان
   درصد ٢ :)درصد سطح روشن ماه نسبت به كل سطح( :فازماه 35'0°1":اختالف سمت ماه با خورشید

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

ستاره بر شاخ و  ٣اين منزل شامل : شرطان منزل  :)اقتران يا اقتراب قمر با منازل(رصد قمر در منازل نجمي 

به نامھاي  است و نزديك به آن بتادر جنوب بتا و گاما که گاما (سبیده چر نور به ھم پ دو ستاره. لكي حمل مي باشدروي صورت ف
ام گاست كه در ھن) بتا حمل(و آلفا پرنرترین است؛ ستاره شاخص منزل ستاره شرطان  از بعد آنھا )الناطح( لفاآو ) شرطان و مزارتیم

  .آن مي باشد در جنوبو شرطان ستاره موضع قمر، به محاذات . تاره منزل در طلوع مي باشدطلوع منزل از افق شرقي، اولین س

مدار حرکت در تصوير "Parallax :( +00°55'18( اختالف منظر افقي )Topocentricمكان مركزي (سطح زمین:موقعیت ناظر

 .ارغواني است به رنگ استواي سماويده اند خط نشان داده ش 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
  .ي باشدالبروج م

دايرة 
 البروج

  غروب آفتابمحل 

 

 غرب

  ھالل
 ماه 

  استواي 
  سماوي

  مدار
 ماه

90° 

15° 

صورت 
 حمل

  بطین

  صورت
 حوت 

 

  مريخ

30° 

 زھره

  الرشاء

 شرطان
 

 الناطح
 

 مزارتیم
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  ١٤٣٤آغاز ماه ر�ب 
  ھالل پاياني جمادى األخرى و پیدايش ھالل رجب

استخراج و ) علیھم السالم(قواعد مأثور كالم خازنان وحي د حیات اعلى كه بر طبق 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 ٢٠١٣ آوريل ١٢=  ١٣٩٢ فروردين ٢٣=  حمل ٢٣جمعه روز  ریجمادی األخ
بین  ، كهمي باشد ١٤٣٤ جمادی األخری ٢٧=  ٢٠١٣مه  ٨=  ١٣٩٢ ارديبھشت ١٨ شنبهچھار

مي باشد، با طلوع آفتاب  جمادى االخرىالطلوعین اين روز آخرين فرصت براى رؤيت ماه در ماه 
مرحله محاق ماه؛ با غروب آفتاب  .الشعاع نور خورشید قرار مي گیرد ھالل آخرين؛ تحت ٢٧صبح 
آغاز مي شود، و حداقل دو روز در ) مکه مکرمه منطقه اي ١٨:٤٩ساعت ( 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 مکرمه منطقه اي ١٨:٥٠ساعت  جمعهغروب آفتاب (ھالل در شب اول لحظه مرئي شدن  محاق

در تحت الشعاع  ١٤٣٤ جمادى االخرى ٢٩ جمعهز اين رو ماه تا اين ساعت شامگاه امي باشد؛ 
ايان پشروع و (؛ كه لحظه میاني اين مدت مرکز محاق. بوده و محدوده محاق ادامه دارد

= میالدي  ٢٠١٣ مه  ٩=  ١٤٣٤ جمادى االخرى ٢٨ پنجشنبهب مي باشد، مصادف با غروب آفتا) محاق

سطح زمین : بنابر موقعیت ناظر رصدي ): GMT+3(به وقت منطقه اي مكه مكرمه  ١٨:٤٩در ساعت  ١٣٩٢ارديبھشت  ١٩

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

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

  مكه مكرمه جمادی األخری به افق ٢٩مشخصات ماه و خورشید در غروب 
 منطقه اى  ١٨:٥٠ :غروب آفتاب منطقه اى  ١٩:١٨ :غروب ماه

    '00°7 )يك درجه بعد معدل= دقیقه مكث ماه  ٤ھر ( ُبعد معدلدقیقه  ٢٨ :ماه بعد غروب آفتاب مدت مكث

   '06°7 ) فاصله شمس و قمر در آسمان، جدايي يا بعد زاويه اي( ُبعد سوا"48'51°1 سمت ماه با خورشید  اختالف

   "04'40°173+ :طول كمانثانیه قوسي  ١٥: )جدايي زاويه اي ضخیمترين جاي ھالل(ضخامت ھالل 

   كیلومتر ٤٠٢٥٠٧: فاصله ماه از زمین "44'1°6: ارتفاع ماه از سطح افق

   )كنددرصد افزايش فاز پیدا مي  ٧ھر شبانه روز ماه بیش از ( درصد١  :)درصد سطح روشن ماه نسبت به كل سطح(فازماه 

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

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

  جمادی األخری   ٢٩ شامگاهدر  رؤيت ھاللجايگاه 
  .نقشه زير نشان مي دھد كه در ھنگام غروب آفتاب، ماه باالي خط قرمز رنگ بوده و در محدوده قابل رؤيت است

  

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٤جمادى األخرى  ٢٩جمعه وضعیت ھالل ماه در غروب   
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در برخـي بـالد    نشـان مـي دھـد،    شامگاه جمعـه  وضعیت رؤيت ھالل را درنقشه زير 
ا و اروپا، شمال آفريقا، آمريکاي شمالي و آمريكاي جنوب غرب آسی(اسالمي و قاره ھاي 

  .ھالل ماه قابل رؤيت است )جنوبي

  

    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 

  خورشید

شروع 
  محاق

  چھارشنبه

 مركز 
 محاق

  پنجشنبه

 يان پا
  محاق
  جمعه

   '52°1   '02°6   '06°7  '0:28  19:18  18:50  18:49  18:49 18:49 مكه مكرمة

   '15°2   '05°6   '08°7  '0:29  19:24 18:55 18:54 18:5418:55  مدينه منوره
   '11°3   '30°5   '06°7  '0:28  19:18 18:50 18:49  18:4818:49 نجف اشرف
   '16°3   '32°5   '07°7  '0:29 19:21 18:52 18:51  18:5018:51  كربالي معال

   '21°3   '26°5   '07°7  '0:28  19:21 18:53 18:52  18:5118:52شريفین كاظمین
   '28°3   '24°5   '09°7  '0:28  19:24 18:56 18:55  18:55  18:54  سامراء غريب

   '29°3   '55°4   '42°6  '0:27  18:54 18:27 18:26  18:26 18:25  مقدسمشھد 
   '46°3   '46°5   '32°7  '0:31  19:17  18:46  18:45  18:45  18:44  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 
  مسش

  جدايي 
  زاويه اي

)بعد سوا(

 ماهارتفاع 
  در غروب 
  خورشید

اختالف 
  سمت 
ماه و 

  خورشید

شروع 
  محاق

  چھارشنبه

 مركز 
 محاق

  پنجشنبه

 يان پا
  محاق
  جمعه

   '25°3   '20°5   '55°6  '0:28  19:24 18:56 18:55  18:56 18:55 تھران
   '25°3   '21°5   '56°6  '0:28  19:26 18:5718:5818:5718:58  قم

   '10°3   '25°5   '53°6  '0:28  19:19 18:51 18:50  18:51 18:50  اصفھان

   '02°3   '20°5   '47°6  '0:27  19:06 18:3818:3818:3818:39  يزد
   '47°2   '31°5   '48°6  '0:27  19:09 18:42 18:41  18:42 18:41  شیراز
   '55°3   '12°5   '08°7  '0:29  19:53 19:2219:2319:2319:24  تبريز

   '33°3   '24°5   '04°7  '0:29  19:44 19:15 19:14  19:15 19:14  سنندج

   '40°2   '11°5   '33°6  '0:26  18:35 18:0818:0818:0818:09  زاھدان
   '02°3   '27°5   '57°6  '0:28  19:29 19:01 19:00  19:00 18:59  اھواز

   '26°3   '24°5   '03°7  '0:29  19:42 19:1119:1219:1219:13  كرمانشاه

   ٢١ و ثور ٢١ ش�بهشب و روز  ١٤٣٤ رجباول ماه  ):با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٢٠١٣ مه ١١ و ١٣٩٢ارديبهشت 

  ق.ھـ  ١٤٣٤رجب اه رؤيت ھالل اول م
  ش.ھـ  ١٣٩٢\٢\٢٠ جمعهغروب 

  مسیحي ٢٠١٣\٥\١٠
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  در شب شنبه ١٤٣٤ماه رجب  ھالل رؤيت وضعیت
ھـالل را در   رصـد  از آنجا كه رؤيت ھالل و تالوت دعاھـاى مربوطـه مسـتحب مـي باشـد؛ لـذا وضـعیت       

مكـه  منطقـه اي  به وقت  ١٨:٥٠ خورشید ساعت شب شنبه:رسي مي كنیمبر رجب هاول ماشب 
وقت منطقـه اي مـي باشـد و مـاه بعـد از       ١٩:١٨و غروب ھالل ماه در ساعت  مكرمه غروب مي كند

دقیقه مكث مي كند در ھنگام غروب خورشید، در صورت صاف بـودن ھـوا    ٢٨غروب خورشید به مدت 
  .و منطقه و برخي از قاره ھا ظاھر استھالل ماه در افق مكه مكرمه 

  ١٤٣٤رصد ھالل شب اّول ماه رجب  وضعیت

  
  :موقعیت شمس

  '44°19: برج نجمی 

  حمل

  ثور '9°20: برج فلكي

    "2'31°109 :سمت
    "41'46°17:میل

  :مشخصات ھالل
  حمل '50°26:  برج نجمی
 ثور '14°27: برج فلكي

  ھقعة: ل فلكيمنز
   )جنوبی( ''19'57°0-: عرض

     00'09°5: میل مدار
    "14'39°107 : سمت ھالل   44'1°6": ارتفاع ھالل  "33'36°18 : میل

     "04'40°173+  :طول كمانكیلومتر   ٤٠٢٥٠٧: فاصله تا زمین
سوي يعني دو سر كمان آن به  يا مستوي؛" سماوي" :)زاويه توجیه ھالل با افق(شكل ھالل 

  . باال و آسمان است
 ٩شبیه خوشه انگور، شامل  M45خوشه ثريا؛  منزل  :)اقتران يا اقتراب قمر با منازل(رصد قمر در منازل نجمي 

اين ستارگان به شكل يك خوشه بر كوھان . ھستند و قابل رؤيت با چشم غیر مسلح مي باشند ٦ستاره آن تا قدر  ٦ستاره كه 
  .محدوده جنوب و قبل اين منزل واقع استقمر در . صورت ثور واقعند

مدار در تصوير "Parallax :( +00°54'29( 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 . باشد

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 
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  ١٤٣٤غاز ماه ��بان آ
  ھالل پاياني رجب و پیدايش ھالل شعبان

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

 ١٧روز جمعه فلذا  ،بوده است ٢٠١٣ مه ١١= ١٣٩٢ ارديبھشت ٢١=  ثور ٢١شنبه روز  رجب
بین الطلوعین اين روز آخرين فرصت براى  ، كه١٤٣٤ رجب ماه ٢٨=  ٢٠١٣ژوئن  ٧=  ١٣٩٢خرداد 

ھالل آخرين؛ تحت الشعاع ) ٥:٣٨ساعت ( ٢٨مي باشد، با طلوع آفتاب صبح  رجبرؤيت ماه در ماه 
روز در محاق بوده و  ود سهماه؛ آغاز مي شود، و حد حاقممرحله  و یردگنور خورشید قرار مي 

لحظه  خروج از محاق. فاقد نور مي باشد تا بتواند مجددا به صورت ھالل و ماه نو قابل رؤيت شود
مي باشد؛ ) مکه مکرمه منطقه اي ١٩:٠٢شنبه ساعت يكغروب آفتاب (مرئي شدن ھالل در شب اول 

در تحت الشعاع بوده و محدوده  ١٤٣٤رجب  ٣٠شنبه کیز اين رو ماه تا اين ساعت شامگاه ا
مي باشد، ) ايان محاقپشروع و (؛ كه لحظه میاني اين مدت مرکز محاق. محاق ادامه دارد

به وقت  ١٢:٢٠در ساعت  ١٣٩٢خرداد  ١٨= میالدي  ٢٠١٣ ژوئن ٨=  ١٤٣٤رجب  ٢٩ شنبه ظھرمصادف با 

ام اين گھن(مي باشد، ) Topocentricمکان مرکزي (سطح زمین : اظر رصديبنابر موقعیت ن ): GMT+3(منطقه اي مكه مكرمه 
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 چبه اصطالحات مشابه در نجوم جديد متفاوت باشد 
  ).ري حسابي و تخمیني است تھیه مي شود نه رصد حسي عرفي كه در شرع معتبر استام

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 ٢٩شخصات ماه و خورشید در غروب م
  منطقه اى  ١٩:٠٢ :غروب آفتابمنطقه اى  ١٨:٥٤ :غروب ماه

    --- :)يك درجه بعد معدل= دقیقه مكث ماه  ٤ھر ( ُبعد معدل --- : ماه بعد غروب آفتاب مدت مكث
   '03°0 :)يه ايجدايي يا بعد زاو(  ُبعد سوا  "29'35°2 :سمت ماه با خورشید اختالف

   "04'53°176+ :طول كمانثانیه قوسي  ١: )جدايي زاويه اي ضخیمترين جاي ھالل(ضخامت ھالل 
  كیلومتر  ٤٠٥٩٦١ :فاصله ماه از زمین 3'41°1-" : ارتفاع ماه از سطح افق

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

دقیقه قبل از غروب آفتاب، غروب مي كند و در ھنَكام غروب آفتاب،  ٨ماه  :وضعیت رؤيت ھالل
  .ماه در باالي افق حاضر نیست و اصال رؤيت امكان ندارد

  رجب   ٣٠ شامگاهدر  رؤيت ھاللجايگاه 
  . ه و در محدوده قابل رؤيت استرنگ بود زردنقشه زير نشان مي دھد كه در ھنگام غروب آفتاب، ماه روي خط 

  

8 

 

 به افق مكه مكرمه   ١٤٣٤رجب  ٣٠يكشنبه   وضعیت ھالل ماه در غروب 
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در اكثـر بـالد    نشـان مـي دھـد،    شـنبه يكشامگاه  وضعیت رؤيت ھالل را درنقشه زير 
جنوب و جنوب غرب آسیا، جنوب اروپا، اسـترالیا، آمريکـاي    آفريقا،(اسالمي و قاره ھاي 

  .ھالل قابل رؤيت است )شمالي و آمريكاي جنوبي

 

    ھشت بھشتدر  نبهشيك 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
  جمعه

 مركز 
 محاق
  شنبه

 يان پا
  محاق

  شنبهيك 

   '59°6   '20°8   '55°10  '0:39  19:41  19:02  19:01 12:20 05:38 مكه مكرمة

   '32°7   '00°8   '58°10  '0:38  19:47 19:09 19:08  05:3212:21  مدينه منوره
   '44°8   '41°6   '58°10  '0:34  19:42 19:08 19:07  04:5612:02 نجف اشرف
   '50°8   '32°6   '59°10  '0:34  19:45 19:11 19:10  04:5612:03  كربالي معال

   '57°8   '27°6   '59°10  '0:34  19:46 19:12 19:11  04:5412:02شريفین كاظمین

   '05°9   '26°6   '01°11  '0:34  19:49 19:15 19:14  12:04  04:53  سامراء غريب
   '05°9   '40°5   '35°10  '0:31  19:19 18:48 18:47  11:31  04:14  مشھد مقدس
   '29°9   '23°6   '24°11  '0:34  19:41  19:07  19:06  11:52  04:38  بیت المقدس

  در برخي شھرھاي ايران شنبهيك 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
  جمعه

 مركز 
 محاق
  شنبه

 يان پا
  محاق

  شنبهيك 

   '02°9   '01°6   '48°10  '0:32  19:49 19:17 19:16  04:5112:03 تھران
   '01°9   '02°6   '49°10  '0:32  19:51 19:19 19:18  04:5312:06  قم

   '42°8   '27°6   '45°10  '0:34  19:44 19:10 19:09  04:5512:02  اصفھان
   '32°8   '34°6   '39°10  '0:34  19:31 18:57 18:56  04:4711:52  يزد

   '12°8   '54°6   '40°10  '0:35  19:34 18:59 18:58  04:5911:59  شیراز
   '37°9   '35°5   '02°11  '0:31  20:18 19:47 19:46  05:0212:24  تبريز

   '12°9   '05°6   '57°10  '0:33  20:09 19:36 19:35  05:0712:21  سنندج

   '03°8   '36°6   '25°10  '0:33  18:59 18:26 18:25  04:2611:26  زاھدان
   '33°8   '39°6   '49°10  '0:34  19:53 19:19 19:18  05:1112:14  اھواز

   '01°9   '15°6   '55°10  '0:33  20:06 19:33 19:32  05:1012:21  كرمانشاه

 خرداد ٢٠ و جوزا ٢٠ دوش�بهشب و روز  ١٤٣٤شعبان اول ماه  ):با اراده ال�(بنابراين 

  .باشد � ٢٠١٣ ژوئن ١٠ و ١٣٩٢

  ق.ھـ  ١٤٣٤شعبان رؤيت ھالل اول ماه 
  ش.ھـ  ١٣٩٢\٣\١٩ يكشنبهغروب 

 مسیحي ٢٠١٣\٦\٩
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  در شب دوشنبه ١٤٣٤ماه شعبان  ھالل رؤيت وضعیت
ھـالل را در   رصـد  از آنجا كه رؤيت ھالل و تالوت دعاھـاى مربوطـه مسـتحب مـي باشـد؛ لـذا وضـعیت       

منطقـه اي  به وقـت   ١٩:٠٢ خورشید ساعت شب دوشنبه:رسي مي كنیمبر شعبان اول ماهشب 
وقت منطقه اي مي باشد و ماه بعـد   ١٩:٤١و غروب ھالل ماه در ساعت  ندمكه مكرمه غروب مي ك

دقیقه مكث مي كند در ھنگام غـروب خورشـید، در صـورت صـاف بـودن       ٣٩از غروب خورشید به مدت 
 .ھوا ھالل ماه واضح و روشن در افق مكه مكرمه، ايران، و قاره ھا ظاھر است

  ١٤٣٤رصد ھالل شب اّول ماه شعبان  وضعیت

  
  :موقعیت شمس

  ثور '34°18: برج نجمی
  جوزا'58°18 :برج فلكي

   ''09'08°115:سمت
    "47'58°22:میل

  :مشخصات ھالل
  ثور  '28°29:برج نجمی 
  جوزا '53°29: برج فلكي

  ذراع: منزل فلكي
  )جنوبی("11'34°03-: عرض

  "56'51°19 : میل
   كیلومتر ٤٠٦٤٧٥: فاصله تا زمین"43'09°169+ :طول كمان ''46'8°108 :سمت ھالل 
   '55°10 :)جدايي يا بعد زاويه اي(  ُبعد سوا  "23'59°6 :اختالف سمت ماه با خورشید 

  '45°9 :ُبعد معدل درصد 1: فازماه 11'20°8" : ارتفاع ماه از سطح افق
  قوسيثانیه  ١٦ :)جدايي زاويه اي ضخیمترين جاي ھالل(ضخامت ھالل 

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

؛ داراي دو ستاره بر پاھاي جوزاي دوم در ھنعة منزل :)اقتران يا اقتراب قمر با منازل(رصد قمر در منازل نجمي 

َكاما جوزا به نام میسان يا : اين منزلھم مي باشد دو ستاره  صورت فلكي جوزا است اين صورت فلكي به شكل دو نفر بشت سر
  .و قمر در جنوب و قبل از ستاره الرجل از منزل ھنعة واقع است. مي باشد) با كسر را(و كیسي جوزا به نام الزر  ٢ھنعه با قدر 

 مدار حرکت قمردر تصوير "Parallax :( +00°53'57( 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 پاییزیارغواني است و محل برخورد آن با دايرة البروج نقاط اعتدال ربیعي و  به رنگ استواي سماويخط 

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

  .باشد

  دايرة 
 البروج

  غروب آفتابمحل 

 

  ھالل
 ماه 

  استواي
  سماوي 

  مدار 
 ماه

120° 

15° 

  مشتري

صورت كلب 
 اصغر

شعراي 
 يمانیة

  ذراع

صورت 
  جوزا

ابط 
  الجوزا

30° 

  غرب 

 

  شمال غرب

 

شعراي 
 غمیصاء

صورت كلب 
 اكبر

  زھره

  نطح 
  ثور

 عیوق

  عطارد

 تحیاة ھنعة

 الرجل
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  سال ���ی ا�جام  آ��ن
؛ سـال قمـري بر اساس �م خازنـان و� : قبل از اين بيان شد كه -١

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

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

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

شب . با غروب آفتاب آخر�ن روز ماه شعبان؛ سال قمري به پايان � رسد -٢

  .آخر ماه شعبان قبل از روز آخر ماه شعبان � آيد

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

فر�وده اند، تا اينكه آن سال با طاعت و عبادت �سته گشـته و بـا توفيقـات 

  .معنو�ه به ا�ام رسد

اين ا�ام معنوي؛ اهل ايمان را بـه �اسـبه نفـس تـذكر داده و زمينـه را  -٤

فراهم � نمايد تا در سال نو هر چه ب�ش� با توفيقـات الـ� قـر�ن شـده، و 

  .لغزشها و آفات �صون گردند به� از

�ح اعما� كه سال قمري را با آن خاتمه داده و به ا�ام � رسانند، در  -٥

من�� كرده ايم، اين  آئ� آ�ز و ا�ام سال قمري: كتاب �ستق� به نام

  :كتاب را � توانيد از آدرس ز�ر در�افت كنيد
http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=174&t=590&p=4535#p4535 
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  علوم تقو�م �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا� آثار من��ه در

تقو�م قمري شم� اسال� هجري ميالدي �مدي  ،��تقو�م �و� همسا�امه  -١ 

، و جداول و ع� صاحب األ�ر ر��ش آدم و �سي� و ذوالقرن� و تار�خ آف 

وضعيت خورشيد و ماه در منازل و بروج �� و فل�، خسوف و كسوف، �� به ز�ان فار� از 

  .١٤٢٧سال 

  .��١٤٣٠ تقو�م �و� هم�� به ز�ان عر� از سال ، ا�قو�م الفل� العام -٢

  
و تا سال  ١٤٢٨ادى األو� �� از �، )هشنا��روزنامه (تقو�م �و� جامع  -٣

شماره من�� شده، و نظر به مفصل بودن اين نوع تقو�م كه حجم  ١٨٠٠ب�ش از  ١٤٣٣

صفحات �سخه ساالنه آن چند هزار صفحه � گردد، �ا تنها به عرضه �سخه 

 .ا�ك�وني� آن اكتفا شده، و روزانه ب�ش از ب�ست صفحه من�� � گردد

تعي� آ�ز ماههاي قمري، �ا� بيض، ايام �ت ، مريسا�امه تقو�م ف�ده ق -٤

  .١٤٢٦ا�شعاع و �اق، يوم �ذور، ايام كسوف، �ا� خسوف، �� از سال 

  .��١٤٣١ به ز�ان عر� تقو�م ف�ده قمري از سال ، ا�قو�م القمري ال�سيط  -٥

��  برر� وضعيت رؤ�ت هالل و آ�ز ماه قمري،،سا�امه آ�زنامه ماه قمري -٦

  .١٤٢٨از سال 
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تقاو�م هفت�نه قمري و شم� و جداول وضعيت ، �ص�سا�امه تقو�م �و�  -٧

كواكب و �وم ونقاط فل� در بروج فل� و �� و منازل، خسوف و كسوف، اتصاالت، تراجع 

 .١٤٢٩، از )نقاط فل� و بر� سيار�ها -ثوابت –جديد  و كواكب سبعه(و ساير احوال كواكب 

  .��١٤٣٠ به ز�ان عر� تقو�م �و� �ص� از سال ، ا�قو�م الفل� اإلح�ا� -٨

ماهنامه تقو�� شا�ل وضعيت رؤ�ت هالل اول ماه م شنا�، �ماهنامه هن -٩

   ١٤٢٩قمري و تقاو�م �و� ف�ده و هم�� و �ص� هر ماه قمري، �� از ر�يع األول 

  
بيان اوقات �سعود و �ذور براي هفتاد �وضوع در ، سا�امه اختيارات �و� – ١٠

  .١٤٣١ايام ماههاي قمري و شم� و نقص سعادت و مناحس قمر و كواكب، از 

  .��١٤٣١ به ز�ان عر� اختيارات �و� از سال ، اإلختيارات الفلكيه -١١
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راهنماي �و� سالم�، چگونگي ب�ارگ�ي دا�ش �وم براي ،تقو�م �و� ط� -١٢

به همراه اختيارات �و� ا�ور مهم بهداش� و سالم�، از ر�يع  بهداشت و سالمت تن و روان،

  .١٤٢٩األول 

  
تعي� آ�ز هر ماه قمري، و ايام بيض، �ت ا�شعاع، ، سا�امه تقو�م �و� �� -١٣

و  ، خسوف و كسوف،توار�خ هن�م واليت و برائت)رصدي(�اق، و ايام �ذور، قمر در عقرب

   .١٤٣١ايام �ا�س دي�، �� از سال 

  
تقو�م داي� اوقات ده�نه ��، براي شهرهاي هشت ، تقو�م اوقات �� -١٤

و �زمينهاي �سلمانان و ساير نقاط جهان، بهشت و بالد ان�ياء و اوصياء ال� 

 ،لتدو�ن و �� اوقات �� هر نقطه از كره زم� بنا به درخواست اهل ايمان آن �

  .��١٤١٨ از سال 
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تعي� هالل هر روز از ماه قمري به صورت ، سا�امه تقو�م قمري رصدي -١٥

  .�١٤٢٨صور درقالب صفحه اي��ن�، �� از سال 

، �ف و تداب� عوارض فل� آن وقايع خسوف و كسوف، وقايع فل� خاص -١٦

  .�١٤٢٦ از سال �نوروزنامه، شمس، بدايت سال چي� و اسكندري وميالدي و شم�، 

  .١٤٢٧درو� در علوم تقو�م �وم و تنجيم اسال�، �� از سال ، راه آسمان -١٧

  
�ائط ، سا�امه تقو�م �ظه د�ي �ستجاب -١٨

فل� استجابت د� و اوقات مناسب هر نوع د�، تقو�م �ظه 

   ).كف ا�ضيب(د�ي �ستجاب 

  .سا�امه سا�ت كواكب -١٩

بابيان �ايط ، يارات �ص�سا�امه اخت -٢٠

  .تناسب اختيارات با طالع

ه اي��ن� �را از جاي ب�ياد حيات ا��يه آثار �و� 

  .Aelaa.netwww             ب�ياد حيات ا�            :ب�ياد حيات ا� � توانيد در�افت نماييد

 nojum.Aelaa.netب�ياد حيات ا� �ر�ز علوم �وم كهن و اسال�

به ���ات فوق �دود نبوده و به ؛ وهشكده �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا�ژپ�و�  ���ات

ان شاء  .من�� و توسعه � يابد تقو�م �وم تنجيمدر زمينه هاى �تلف فضل و مدد �وال 

  .اهللا تعا�
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  ��یاد �یات اع�ی � ساما� �ی ���م اونال�ن
بر� از �اسبات �و� مانند اوقات �� و سا�ت كواكب بر حسب افق بالد 

متفاوت است و نياز به استخراج تقو�م اختصا� براى هر �ل � باشد، همچن� دقت 

به روز درخواستهاى �تل� از  تقاو�م �و� ب�ياد حيات ا� سبب شده است كه روز

تا  و دي� بالد جهان براى استخراج تقاو�م و�ژه آن بالد برسد �راكز �و� و عل�

و ساير ؛ تأم� اين نياز بتوانند مفاد تقاو�م را در برنامه ها و ان�شارا�شان ب�ار ب�ند

ما را بر آن داشت تا سامانه هاى دقيق و خود�ري به صورت �راجعات فردي �ر�ران؛ 

با استفاده از ��ن ��ن� از هر نقطه جهان و كه در اثر اتصال اي، شوداونالين طرا� 

ياب ماهواره اى و تعي� �تصات نقطه هر �ل؛ انواع تقاو�م �و� را در ظرف چند 

بعضا راه اندازي نقطه از كره زم�؛ ارائه دهد، اين سامانه ها  آنو�ژه  به صورت دقيقه 

علوم �ر�ز ز جاي�ه اي��ن� در آدرسهاى ز�ر اشده، و بعضا در حال راه اندازي است، و  

  :در دس�س � باشندب�ياد حيات ا�  كهن و اسال��وم 

ي هر نقطه كره تقو�م داي� اوقات ده�نه ��، برا: منجم تقو�م اوقات �� -١

با انتخاب سال قمري، ) بالد عروض معتد�، بالد عروض طوال� و نقاط قط�(زم� 

  )به ز�ان فار� و ان���. (شم�، ميالدي؛ با توضيح مبنا

و تار�خ  هجري قمري، ميالدي �مدي تقاو�م : منجم تقو�م جها� جامع -٢

، هجري شم� ايران و افغا�ستان، شم� اسال�، و ع� صاحب األ�ر آفر��ش آدم 

تقو�م هند، مايان ، ع�ي، )رو�(فر� باستا�، ميالدي �سي� و جو�ا�، ذوالقرن� 

، روز جو�ان، روز جو�ان تبديل شده، يونيكس، ISO-8601 تقو�م، )ان آ�ر��ا�خپوست(

Excel 

  ماه قمري  هالل هر روز�صور سا�امه شم� :منجم تقو�م شم� رصدقمري -٣
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تقو�م خالصه و  ):ا�قو�م القمري ال�سيط( منجم تقو�م ف�ده قمري -٤

  .ف�ده

دائ� شم�،  انتخاب تقو�م ٤با  سبعه سا�ت كواكب: منجم سا�ت كواكب -٥

  .ميالدي، با توضيح اح�م سا�ت كواكبساالنه شم�، ساالنه قمري، ساالنه 

تقو�م ساالنه �ظه رسيدن : )كف ا�ضيب(منجم ساعت د�ي �ستجاب  -٦

  .به افق هر �ل ا�سماءدر صورت فل� د� به وسط ) كف ا�ضيب(ستاره استجابت د� 

تقاو�م قمري، شم�، ) : ا�قو�م الفل� العام( �منجم تقو�م �و� هم� -٧

جداول بروج فل� و �� رصدي، منازل تقو�م اسكندر ذوالقرن� و ميالدي �سي�، 

فل� و رصد قمر در منازل ��، طلوع منازل شمس در فجر و �وق و تقو�م عر� 

   .ريمنازل، انواء طبق رصد و تقو�م عر�، خسوف و كسوف و ايام �ذور قم

ايام �ذور قمري و ): ح�ا�ا�قو�م الفل� اإل(منجم تقو�م �و� �ص�  -٨

 اسكندري، درجات كواكب در بروج ��، �و�ل كواكب به بروج، حدود، وجوه،

سوف و تراجع، بطيء و ��ع، خاوج و حضيض، اق�ان قمر با ثوابت، اتصاالت،  منازل،

  ...كسوف و 

تعي� ايام و اوقات و سا�ت �وع و انتهاء و : فاوقات كسوف و خسومنجم  -٩

  .ميانه كسوف و خسوف براى همه بالد جهان، و مقدار گرفتگي و وقت نماز آيات

و سا�ت مناسب و نامناسب براى انواع ا�ور ايام : اختيارات �و�منجم  -١٠

  .روز�ره فردي و اجتما� و كشوري و جها� 

� اول هر ماه قمري و نقشه هاى �و� تعي: آ�ز ماههاى قمريمنجم  -١١

  .استهالل

همراه با �ليلهاى �و� : زا�ه تو� و رسم هيئت فل� طالع والدتمنجم  -١٢

  .�ر�وطه
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  �و���ده  � و آ�وزش�ده  �ی ��یاد �یات اع�ی

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

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

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

  ع�وم  �وا��ندی با ��روی ا��ی   - اع�یع�وم ��    -  اع�یآ�وزش  �� 

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

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

ّرف ادار ا  
١٤٣٣  

Aelaa.netwww. 
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