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  كعبه مشرفه مكه مكرمه KMTساعت جھاني :تقاويم نجومي بنیاد حیات اعلىافق  مبناي

 و ص  

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

  اّ ارف دار

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

  ٢٠١٧اوت  ٨شب =  ١٣٩٦ا�رداد  ١٧شب =  ١٤٣٨ذيقعده  ١٥سه ش�به شب 

  



 ۱۴۳۸ذ��عده    ��۱۵وف ��م سا� ای ، و ���ی �ب   

ا�رداد  ١٧شب = اسد  ١٧=  ١٤٣٨ذيقعده  ١٥شب سه ش�به  :زمان وقوع خسوف

  ٢٠١٧اوت  ٨شب =  ١٣٩٦

 �له از آسيا غرب تا �ق از( آسيا اس�ا�ا، و اقيانوسيه :خسوف وقوع ل�

 در و بوده �ر� و افتاده اتفاق خسوف آفر�قا، اروپا، ،)ايران و حجاز خاورميانه،

  . دارد آيات نماز بالد اين

� باشد؛ در  ١١٩گرفت� �ی ساروس  ٨٣از  ٦٢اين خسوف، گرفت� شماره 

و �سبت نيم سايه به   0.2464منطقه سايه به قطر ماه  ي؛ �سبتگرفتگب�ش��ن 

  . � باشد  1.2886قطر ماه

: در تصو�ر رو�رو

P1  وع عبور نيم�

  P2سايه ای و 

�وع خسوف نيم 

 U1سايه ای و 

�وع خسوف 

پايان   U4 جز� و

 P3خسوف جز� و 

پايان خسوف نيم 

   .پايان عبور نيم سايه ای � باشد P4سايه ای و 

 نیمسایه

 سايه زمین

 دايرة البروج

P3   

P2   



از آ�ا كه ح�م نماز آيات با خسوف �ر�  :جز� و زمان خسوف نيم سايه اي

و �سوس ناظر زمي� �رتبط است، و با قرار گرف� دو سوم سطح ماه در منطقه 

نيم سايه؛ گرفت� �سوس � شود، در عبور نيم سايه ای اگرچه در ساعت 

 ١٩:٥٢د ساعت و� در حدو) P1(به وقت �كه �كرمه �وع � شود  ١٨:٥٠

و تغي� رنگ و ) P2(است كه دو سوم سطح ماه در منطقه نيم سايه قرار گرفته 

تار��ى �سوس در نيمه غر� ماه رخ � دهد و در اين وقت خسوف و 

گرفت� �ر� اتفاق افتاده و نماز آيات واجب � شود، و تا قبل از آن تغي� رنگ 

) U1(خسوف جز�  ٢٠:٢٣اعت و �هش نور و گرفت� رؤ�ت ن� شود، در س

ساعت ) U4( و پايان گرفت� جز� ٢١:٢٢رخ � دهد، ميانه خسوف ساعت 

هن�� كه دو سوم سطح ماه در نيم  �٢٢:٤٩ باشد و تا حدود ساعت  ٢٢:١٨

؛ تغي� رنگ �سوس بوده و تا اين ساعت خسوف �� )P3(سايه قرار دارد 

) كه دا�سته اى �فا فل� است( P4يه ای ا�ته پايان عبور نيم سا. ادامه دارد

   .� باشد ٢٣:٥٠ساعت 

  دقيقه ٥٥ساعت و  ١ :مدت خسوف جز�

  دقيقه ٥٧ساعت و  ٢ :جز� و مدت خسوف نيم سايه اي

  :جز� و مناطق رؤ�ت خسوف نيم سايه اي

در تصو�ر بعد مناطق با رنگ خاكس�ی خسوف را دارا هس�ند، مناطق با رنگ 

 اقيانوس�ر�ز منطقه گرفت� روی زم�، در . ه گرفت� � باشندسفيد فاقد ما

تا  P1بر� وقايع فل� عبور نيم سايه ای و خسوف در مناطق ب� . است آرام

P4  ؛ در غروب ماه اتفاق � افتد؛ همچن� بر� وقايع عبور اس�ا�ادر آسيا و



؛ �صادف تا برز�لآسيا، اروپا و آفر�قا در  P4تا  P1نيم سايه ای و خسوف ب� 

  . طلوع ماه است

در مناطق  :اما�ن رؤ�ت تمام �راحل خسوف نيم سايه ای و خسوف جز�

، خسوف نيم سيا و �ق اس�ا�ادر آ P3در آفر�قا و  P2خاكس�ی ب� خط 

سايه ای و جز� بعد طلوع ماه واقع شده و قبل غروب ماه خاتمه � يابد و 

در  U1در مناطق خاكس�ی ب� خط  .دب�ش��ن زمان رؤ�ت خسوف را دارن

�وع خسوف جز� بعد طلوع ماه واقع شده و  �ق اس�ا�ادر  U4 و فر�قاآ

   .قبل غروب ماه خاتمه � يابد و ب�ش��ن زمان رؤ�ت خسوف جز� را دارند

  : اما�ن رؤ�ت بر� �راحل خسوف نيمسايه ای و جز�

ماه گرفت� نيم  �وع U4و  �P3 مناطق ب در: و اروپا و غرب آسيا در آفر�قا

 �وع U1و  U4ماه بوده و رؤ�ت ن� شود، همچن� ب�  طلوع قبلسايه ای 

ماه اتفاق  طلوع قبل�وع خسوف نيم سايه اي،  P2و  U1خسوف جز�، ب� 

ماه بوده و رؤ�ت  طلوعاما قسم� از گرفت� �صادف  ؛� افتد و رؤ�ت ن� شود

  .� شود

  رؤيتعدم 
 خسوف

  در  خسوف
  خسوف در  غروب ماه

 طلوع ماه

 رؤيت خسوف



پايان ماه گرفت�  U4و خط  P3مناطق ب� خط  در :س�ا�ا�ق آسيا و ادر 

 U1و  U4ماه بوده و رؤ�ت ن� شود، همچن� ب�  بعد از غروبنيمسايه ای 

ماه  غروب بعدخسوف نيمسايه اي؛  پايان P2و  U1پايان خسوف جز�، و ب� 

ماه بوده و رؤ�ت  غروباما قسم� از گرفت� �صادف  ؛بوده و رؤ�ت ن� شود

  .  شود�

قاره  �قدر  P3و  P4و ب�  غرب آ�ر��ادر  P2و  P1مناطق بدون رنگ ب� 

آ�ر��ا؛ فقط داراى عبور نيم سايه اى � باشند و در منظر ماه گرفت� 

�سوس نبوده و در هن�م رؤ�ت كم� از دو سوم ماه در نيمسايه قرار � گ�د و 

سوف �وع �شده و ح�م تغي� رنگ �سوس در ماه رؤ�ت ن� شود؛ ف�ا خ

  .�� خسوف در آنها جاری ن�ست
  ١٤٣٨ قعدهذي ١٥هيئت فل� ميانه خسوف 

 .به عقده ذنب واقع � شود د�ودرجه برج �� حوت و برج فل�  ١٦خسوف در 

 

 



  و�� �ماز آیات
بنابر �اسبات در اين خسوف؛ هم خسوف نيم سايه ای و هم خسوف جز� 

اما در هر حال . نيم سايه ای تغي� رنگ �سوس است قابل رؤ��ند و در عبور

در قبل خسوف جز�؛ ناظر�ن به قرص ماه ن�ه كنند و اگر در رنگ ماه كدورت 

و تاری احساس كردند ح�م ماه �سوف و خسوف نيم سايه اى را دارد و 

   .وقت نماز آيات �وع � شود

شد و �وع نماز � با�وع خسوف نيم سايه اى از  �وع وقت نماز آيات

پايان وقت همان  پايان وقت نماز آيات. به تأخ� بيافتد ميانه خسوفنبايد تا 

  . استخسوف نيم سايه اى 

در ستون  وقت �وع نماز آيات. اين مقادير �شان داده شده است بعددر جدول 

�وع خسوف نيمسايه ای و �وع نماز نبايد تا وقت �ر�ز گرفت� يا ميانه 

شهرها� كه وقت ميانه گرفت� ندارند، مناط� . به تأخ� بيافتدوقت خسوف 

هس�ند كه بعداز ا�الء و باز شدن خسوف و نيمه دوم گرفت� را � ب�نند، و يا 

فقط نيمه اول گرفت� را � ب�نند؛ ف�ا ميانه و ب�ش��ن حد گرفت� خسوف را 

رص� براى تأخ� ح�م اين �وارد ا�ام فوری نماز آيات است و فندارند و 

        . است پايان وقت نماز آياتستون پايان خسوف نيمسايه ای . ندارند



   )LMTبه وقت منطقه ای( هشت بهشت سا�ت خسوف در

 نام ب�
  شروع خسوف
  نیم سايه اي

)P2(  

  شروع 
  خسوف 

 )U1(جزئي

  میانه
 گرفتگی

  پايان 
خسوف 

 )U4(جزئي

  پايان خسوف
  نیم سايه اى

 )P3(  

  22:49  22:18  21:22 20:23  19:52 ه�كه �كرم

  22:49  22:18  21:22 20:23  19:52  مدينه منوره

  22:49  22:18  21:22 20:23  19:52 �ف ا�ف

  22:49  22:18  21:22 20:23  19:52 كر�الى معال

  22:49  22:18  21:22 20:23  19:52 �ظم� ��ف�

  23:19  22:48  21:52 20:53  20:22 �شهد مقدس

  22:49  22:18  21:22 20:23  19:52 سا�رای غر�ب

  21:49  21:18  20:22 19:23  18:52 بيت ا�قدس

  )LMT به وقت منطقه ای( خسوف در �زمينهای اسالم سا�ت

 نام ب�
  شروع خسوف
  نیم سايه اي

)P2(  

  شروع 
  خسوف 

 )U1(جزئي

  میانه
 گرفتگی

  پايان 
خسوف 

 )U4(جزئي

  پايان خسوف
  نیم سايه ای

 )P3(  

  01:19  00:48  23:52 22:53  22:22  ودھلی نھند 

-تركمنستان -پاكستان
 -تاجیكستان -ازبكستان

 )ساگیز(غرب قزاقستان 
21:52  22:23 23:22  00:18  00:49  

  24:19  23:48  22:52 21:53  21:22 افغانستان

-آذربايجان-امارات-عمان
 گرجستان- نخجوان-ارمنستان

20:52  21:23 22:22  23:18  23:49  

  23:19  22:48  21:52 20:53  20:22  ايران 

 -عراق - )عربستان(حجاز 
  يمن -قطر  -كويت  -بحرين

19:52  20:23 21:22  22:18  22:49  

-لبنان-سوريه-قبرس-تركیه
  مصر -اردن-فلسطین

18:52  19:23 20:22  21:18  21:49  

Benghazi, Libya  لیبي  -----  
19:28 

  طلوع قمر
20:22  21:18  21:49  

 ------   -----   Algiersالجزایر 
19:46 

  طلوع قمر
20:18  20:49  

  ------   تونس
19:17 

 طلوع قمر
19:22  20:18  20:49  

  ----- ------  ------   مراکش -رباط  
20:22 

  طلوع قمر
20:49  



  )LMTبه وقت منطقه ای( سا�ت خسوف در �سا�ن �سلمانان

شروع خسوف نام ب�
  P2نیمسايه

  شروع 
  خسوف 

 )U1(جزئي

  میانه
 گرفتگی

  پايان 
خسوف 

 )U4(جزئي

  پايان خسوف
  نیمسايه

P3  

 -)سیدني(شرق استرالیا
 گینه نو -تاسمانیا

02:52  03:23 04:22  05:18  05:49  

 –آداليد (استرالیای مركزی 
 )داروين

02:22  02:53 03:52  04:48  05:19  

 -كره شمالی و جنوبي -ژاپن
شرق  - ) ديلي(شرق اندونزي

 )Yakutsk(روسیه
01:52  02:23 03:22  04:18  04:49  

 -ماكائو -چین -)پرت(غرب استرالیا
 -برونئي- مغولستان -ھنگ كنگ

-تايوان -مالزي -فیلیپین
 )بايكال(روسیه

00:52  01:23 02:22  03:18  03:49  

 -الئوس -تايلند -غرب اندونزي
روسیه  -ويتنام -كامبوج

)Novosibirsk( 
23:52  00:23 01:22  02:18  02:49  

  02:19  01:48  00:52 23:53  23:22 كوكوسجزاير  –) میانمار(برمه 

 -قرقیزستان  -بوتان -بنگالدش
 -)آستانه( نیمه شرقی قزاقستان

 )Omsk(روسیه 
22:52  23:23 00:22  01:18  01:49  

  01:34  01:13  00:07 23:08  22:37 نپال

-مالديو-)ساگیز( غرب قزاقستان
  )Pern( روسیه

21:52  22:23 23:22  00:18  00:49  

 روسیه -)Ishevsk( روسیه
)Samara(  

20:52  21:23 22:22  23:18  23:49  

–سودان  -اتیوپي -جیبوتي -اريتره 
 -اوگاندا  -كنیا  -سومالي

  تانزانیا-قمر -ماداگاسكار
19:52  20:23 21:22  22:18  22:49  

  مسکو
20:17 

  طلوع قمر
20:23 21:22  22:18  22:49  

-زامبیا-ماالوي-شرق كنگو-رواندا
-بوتسوانا–وهزيمباب-موزامبیك

-لسوتو-بروندي -آفريقاي جنوبي
  سوازيلند

18:52  19:23 20:22  21:18  21:49  

 -----  -----  یونان -آتن 
20:23 

 طلوع قمر
21:18  21:49  

Kiev, Ukraine اوکراین  -----  ----- 
20:26 

  طلوع قمر
21:18  21:49  



شروع خسوف نام ب�
  P2نیمسايه

  شروع 
  خسوف 

 )U1(جزئي

  میانه
 گرفتگی

  پايان 
خسوف 

 )U4(جزئي

  پايان خسوف
  نیمسايه

P3  

Bucharest, Romania رومانی  -----  ----- 
20:28 

  طلوع قمر
21:18  21:49  

Stockholm, Sweden سوئد -----  ----- 
20:53 

  طلوع قمر
21:18  21:49  

Berlin, Germany برلین  -----  -----  -----  
20:43 

  طلوع قمر
20:49  

Paris, France پاریس  -----  ----- 
20:17 

  طلوع قمر
20:18  20:49  

Rome, Italy رم -----   ------  -----  
20:18 

  طلوع قمر
20:49  

Tirane, Albania تیرانا  -----  ----- 
19:46 

  طلوع قمر
20:18  20:49  

Sarajevo, Bosnia سارایوو -----  ----- 
19:58 

  طلوع قمر
20:18  20:49  

Zagreb, Croatia کرواسی -----  ----- 
20:13 

  طلوع قمر
20:18  20:49  

Bern, Switzerland سوییس -----  ----- 
20:13 

  طلوع قمر
20:18  20:49  

Madrid, Spain مادرید  -----  ----- -----  
20:21 

  طلوع قمر
20:49  

Abuja, Nigeria نیجريه  -----  
18:48 

 طلوع قمر
19:22  20:18  20:49  

Paraku, Benin بنین  -----  
19:09 

 طلوع قمر
19:22  20:18  20:49  

London, England لندن  -----  ----- ----- 
19:35 

 طلوع قمر
19:49  

Gao, Mali مالی  -----  ----- 
18:28 

  طلوع قمر
19:18  19:49  

Nouakchott, Mauritania 
  موریتانی

-----  ----- -----  
19:36 

  طلوع قمر
19:49  

Dakar, Senegal سنگال  -----  ----- -----  
19:38 

  طلوع قمر
19:49  

  

  :سوف به �رسوالت ز�ر �راجعه نمائيدخبراى اطالع ب�ش� در�اره 

  ـ اهل حق در تعا�ل با خسوف و كسوفگنفره : ۲۲راه آسمان 

  سوف شنا� خ : ٢٣راه آسمان 

   تنجيم خسوف و كسوف  : ٤٣راه آسمان 
http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35&start=20  

  

  



  �و���ده  � و آ�وزش�ده  �ی ��یاد �یات اع�ی

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

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

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

  ع�وم  �وا��ندی با ��روی ا��ی   -) یاع� (ع�وم ��    -)  اع�ی(آ�وزش  �� 

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

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

ّرف ادار ا  
١٤٣٨  

http://Aelaa.net
@gmail.comaelaa.net                                                                      nojum@aelaa.net            

  

و احلمد رب العاملني
@ 


