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

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

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

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

  تقو�م �و�ى راهنما=  ٩٧ن راه آسما
َ

  )��فتهپ( �هم�

  ب�ياد حيات ا� تقاو�م �و� اوقات فل�ى مبنا KMT افق جها�=  ٤٧راه آسمان 

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

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

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

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

  ١ى ماه قمر با آ�زشنا� آشنا� = ٢٩راه آسمان 

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

  اه از نظر علم �وم جديدم خصوصيات �: ۳ى ماه قمر با آ�زشنا� آشنا� = ٣٤راه آسمان 

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

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

 ٣يا نماشنا� ماه  معرفت منظر قمر: ٦ى ماه قمر با آ�زشنا� آشنا� = ٤٠راه آسمان 

  )تفاوت حجم منظر ماه(

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

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

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

 nojum.Aelaa.net         ب�ياد حيات ا� �ر�ز علوم �وم كهن و اسال�
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 ھاللی رؤ�� �نا� 
  چند ن�ته �سيار مهم

رؤ�ت هالل و �اسبه ا��ن ى ا��نات مدرن ا�روزند با چهر  :ن�ته اّول

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

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

و �اسبات و �تصات  شتهبر آن اهتمام داى از دا�شمندان تا اشخاص �د

ى يهاژگو� و� ،شود آن ارايه �ى برا �و� ب� ا�ل� �از �امع عل دقي�

 يد�چيپ ؛زم�ى و �ايط جو ؛و �وضعش �سبت به خورشيد ؛حر�ت ماه

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

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

ذشته هاى دور تا كنون گون خسوف و كسوف كه از چنظ� آن  ر وقايعگدي

ق يقدو واقع آن ن� مطابق ى و ن�يجه رصدها ؛آن م�سور و آسان �ش ب��پ

  . بوده است

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

 رؤ�ت هالل و ن� رصدهاى رؤ�ت؛ مانع از اعتنا به اد�هاىى �ش ب�نهاپاز 

، و از گرديده �تنع ا�رؤ�هى خصوصا در زمانها و ��نها! رؤ�ت شهود هالل

هالل بوده ى بر رؤ�تهاى فردى �شخيص اوايل ماه قمرى ات�ا�وانع مهم 

  .است
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ى قدرتمندان براى جلودار افزون بر همه اينها باز�هاى سيا� :ن�ته سّوم

 و با� ؛عشفاف ماندن �وضو �سلم� در طول تار�خ اسالم؛ مانع اص�

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

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

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

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

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

بر           ى تقاو�م �ورد استفاده خودشان را با اعالم عيد فطر هاهم سنوات 

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

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

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

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

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

به  سال مبنايتان بوده وشود، و اگر معت� ن�ست چرا در بقيه  هايتان نقض �

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

  ).تابيد تقاو�م را بر ن� يگرتفاوت د

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

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

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

روند؛  �ؤمن� به استهالل � )طبق توصيه �ع ��ف(ى قمرهر ماه  ٢٩

رؤ�ت شد؛ و در آن هن�م رؤ�ت هم ى نه فرد آن�ه اگر هالل بطور ��
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كه اينطور  شود، در صور� ثابت �ى قمرنا��ن نبود، با اين رؤ�ت اول ماه 

  .شود ماه �اظ �آن ام هم براى  ثابت �شد، روز �

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

و  �سيار دقيق �اسبا� قواعد عل�اهل حق را به  :ح�ات معصوم� 

آنها �ؤمن� به هيچگونه ى تا با ب�ارگ� ؛رهنمون فر�وده اند آسا�روش 

ماه هر اول  ؛و بدون هيچ �شو�ش خاطري و به آسا� ؛دهمبتال �شى ��

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

شدن اين قواعد، ى هت سهولت ا�ر و �ر�ردجرو  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  راى اوايل شهور قمرتعي� به 

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

  .داينم و 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

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

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

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

و  ؛�ر�ز اتصالاز ابتداى �وع اين اتصال تا �ظه �وم ى علماو�  ؛نبوده

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

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

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

 � �اظ �و� � و� به هر حال �ت يك ح�م ؛و ضعف ي�سان نبوده

  .شود

كنـد، از  يدا �پرا �سبت به خورشيد  ماه در س� خود وضعيتهاى �تل� -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 است، و� �رحله �ت ا�شعاع و �اق به آن �ظه �دود �شده فل�

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

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

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

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

 ،شده �اق خارج�ايط از �ت ا�شعاع شمس و  ؛ماه در ادامه س� خود - ٤

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

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

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

  .ددگر �قق �) ماههاى ��ل

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

و همچن� اصـطالح  يونا�

تمـام : اسالم و فق� ��

كه مـاه �ـت  �دوده زما�

ا�شعاع شـمس و در �ـاق 

بوده را به هم� نـام ناميـده 

انــد، و � ايــن مــدت را از 

ـــوب  ـــته �س ـــاه گذش           م

دارند، و ماه جديـد را از  �

ج ماه از خروى هاتنا بعد از

آ�ز و  ؛�ت ا�شعاع و �اق

           بـــروز هـــالل حســـاب 

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

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

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

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

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

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

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

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

آن بـا اصـطالح معـادل آن در  جديـد دقيق آسـ�ونوميكى معنا باشد، و�

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

   .�سيار متفاوت است

�ظه مقارنه شمس ى جديد به معنا نيو�ون در اصطالح آس�ونوميك غر�

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

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

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

ين در حا�كه ا. كنند �اظ �ى هم� وقت را براى �وع ماه قمر

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

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

ساعتها ى شود، و با آ�ز ماه قمر به اسم تو� هالل ذكر � �و�ى سايتها

  .استى ور از مقصود از �ع مطهر براى آ�ز ماه قمردشته و فاصله دا
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بـدون �الحظـه تفـاوت  ؛آنى تر�ه �ت ا�لفظ �اظ�شابه اين اصطالح و 

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

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

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

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

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

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

� و اعالم �ظه نيو�ون و ماه نو، و� م��عى ا�روز �اسبات فضا�

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

و نيو�ون  ؛سست شده فق�ى در مبنا برسد كه بر� و �م �م �ر �ا�

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

اعتبار �راكز  هالل �وافق نيابند، بطور �ى و رؤ�ت ب� با واقعيت خار�

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

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

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

بـراى ى فـرد يـا افـراد با اد�ى وه�نظرات قط� عل� توج� ن�رده، و 

همچنان�ـه ايـن �وضـوع  ،بنماينـدى قمـراعالم به آ�ز ماه  ؛هالل رؤ�ت

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

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

مام ت و ن� اصطالح �� �و� �اق است، و در �وم قديم و ��تب ��

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

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

وع �ظه نيو�ون وسط �ـاق و هـن�م وقـپر واضح است كه �ا . رايج است

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

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

   .�شود و ماه نو آ�ز شود

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

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

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

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

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

ت�ـون  جديد و هالل ؛و فاقد نور بوده ؛ان در �اق �� بردهو همچن ؛نيامده

  .استآ�ز �شده ى نو قمروماه  ؛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

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

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

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

  .و هالل و ماه نو �قق پيدا ن�رده است ،قد نور بوده�اق و فا
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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 :شود كـه اين توهم القاء � ؛هنوز ماه در �اق است

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

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

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

ى رهر ماه قمـ ايا�پو �ش  ،� مدت �اق در آخر هر ماه واقع شده :اسالم

و بعـد از اتمـام  ؛از �ر�ز �اق يا مقارنه �وع �شدهى قمر نوماه  امااست، 

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

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

، آ�ه مقصود است در �اقهنوز ماه كه  در وق�" غروب ماه"ى ا� "خورشيد

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

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

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

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

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

اگـر قبـل از  تـاجديد كه هالل اسـت،  در �اق است نه ماه �ر� غ� �ر�

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

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

واقـع بـر  ب� ناظر فل� ؛تعي� �وقعيت ماهى برا. � استبر �ر�ز زم فل�

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

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

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

است با اين  و رؤ�� ح�ى ان �اق كه ا�رياپهم� �اظ �اسبه �وع و 

  . گ�د س�ستم ا�ام �

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

 ،دهنـد م �را با آن ا�ا فل�ى و حسابها ؛گ�ند �ر�ز كره زم� در نظر �

و در اين مبنا �ظه  ،گو�ند �) Geocentric(ى كه به آن س�ستم زم� �ر�ز

  . تمام ساكنان كره زم� در يك �ظه ي�سان استى وقوع مقارنه برا

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

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

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

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

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

 و�اسبه شده، س�ستم سا يك بايد ي�سان و بدو مقدار  هركه �ر�ز  حا�

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

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

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

و فق�؛  براى همه �سا�ك �و� اف�شوند،  �خلط اصطالح را �رت�ب 

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

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

    ، هـاو ضـمن پـره� از ارت�ـاب آن ،بايد به آن توجه نمودهى قمرو آ�ز ماه 
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�وجب برداشت غـ� صحيحشـان  تاخود ن� دقت نمايند  در �ث و برر�

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

   .غلط ننمايندى ن�يجه گ�

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

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

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

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

  ، فاصله داردى و قمرو آ�ز ماه نهالل  ساعتها با تو� حقي�بوده و 

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

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

  است، آ�ز نگرديدهى قمر

؛ و آش�ر شدن نور مـاه و بـروز هـالل و ت�ـون آنى ابتداو  ؛ماه از �اق خروج نها�؛ وضعيت شماره سه

  .ستاى آ�ز ماه نو قمر

 تو� هالل آ�ز

 ماهت حر�ت سم

  �ر�ز �اق

  اق�ان يا ظه�

  مقارنه ماه و خورشيد

NEW MOON 
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   ا��ھاللآ��ن 
  : آوردى ارا � اعمال �ر�وطهدر وقت استهالل و ديدن هالل؛ 

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

 
ّ

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

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

 .درد چشم است

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

و اقـرار  ال�ى ده است، كه �ضمون همه آنها �د و ثنارسي: خازنان و�

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

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

  :از �له اين د�ها. و �فوظ ماندن از ز�انها و آس�بهاستى ماد

 ، رَ اك�ُ  اهللاُ اك�ُ  اهللاُ اك�ُ  اهللاُ
ّ

 وَ  �
َ

َ إِ ، ال اهللاُ َر��ك
َ

 إِ  �
�

 ال
ُ
  ب� رَ  وَ  ه

ْ
 ال

َ
 دُ مْ ، ا�َ �َ مِ عا�

 ِ � 
�

  ا�
َ
 ي خ

َ
 ل

َ
   وَ ِ� ق

َ
 خ

َ
 ل

َ
 ق

َ
  ، وَ ك

َ
 ق

�
 نازِ مَ  كَ رَ د

َ
 × ( ل

َ
از�ِك

َ
 عَ جَ  وَ  )ِ� َمن

َ
 ل

َ
 آيَ  ك

ً
 ة

 ِ � 
ْ
 عَ ل

َ
 بِ   اهللاُباِ� �، يُ ا�

َ
 الئِ ا�مَ  ك

َ
� 

َ
  ة

َ
 هِ ا� أ

�
 ل

ُ
 عَ  ه

َ
 ينا بِ ل

َ ْ
 األ

ْ
ِ  وَ  ِن م

ْ
 وَ  ،يمانِ اإل

  ، وَ بورِ ا�ُ  وَ  ةِ هجَ ا�َ  ، وَ ورِ ا���  وَ  ةِ بَط الغِ  ، وَ سالمِ اإلِ  وَ  ةِ المَ ا�س� 
َ
 �� ث

ْ
 نا َ� ت

 تِ طاعَ 
َ

 فيما يُ  ةِ عَ سارَ ا�مُ  وَ  ك
َ

 ا� بارِ  رضيك
ْ
  ك

َ
� 

َ
 زُ ارْ  نا هذا، وَ هرِ ا � ش

ْ
 ق

َ
 هُ �َ نا خ

 رَ بَ  وَ 
َ
 تَ �

ُ
 ه

ُ
 مْ ، و �

َ
 ن

ُ
 عَ  وَ  ه

َ
 ون

ُ
  وَ  ه

ُ
 و� ق

َ
 ت

ُ
ْوزَهُ × ( ه

َ
ِ  ، وَ )ف

ْ
 ا�

ْ
  ف

َ
� 

ّ
� ن

َ
 فِ  وَ  هُ الءَ بَ  ، وَ هُ ا �

ْ
 ت

َ
 تَ �

ُ
، ه

 تِ �َ رَ بِ 
َ

  ك
َ
  .�َ اِ� ا�رّ  مَ حَ رْ يا أ

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

  .سوم ن� � تواند �اى آورد
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 سال قمري و ا�ام  آئ� آ�ز
در ى ؛ سال قمر: و� بر اساس �م خازنان: قبل از اين بيان شد كه -١

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

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

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

و بـا رسـد  به پايـان �ى سال قمربا غروب آفتاب آخر�ن روز ماه شعبان  -٢

شب آخر ماه شعبان قبل از روز آخر  .گردد آ�ز �ى �وع شب؛ سال نو قمر

  .آيد روز اول ماه ر�ضان � شب اول ماه ر�ضان قبل ازو ماه شعبان 

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

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

  .و با توفيقات معنو�ه به ا�ام رسدطاعت و عبادت ن� �سته گردد 

به �اسبه اهل ايمان را اين آ�ز و ا�ام معنوي؛  -٤

نمايد تـا اهـل  زمينه را فراهم �و نفس تذكر داده 

 ايمان در سال نو هر چه ب�شـ� بـا توفيقـات الـ�

  .قر�ن شده، و به� از لغزشها و آفات �صون گردند

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

را با آن ى كه سال قمر اعما� نمايند و افتتاح �

 در كتاب �ستق� رسانند �ام �خاتمه داده و به ا

توانيد  من�� كرده ايم، اين كتاب را �ى آئ� آ�ز و ا�ام سال قمر: به نام

  :از آدرس ز�ر در�افت كنيد
90&p=4535#p4535http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=174&t=5  
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  آثار من��ه در علوم تقو�م �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا�

هشت ى شهرهاى اوقات ده�نه ��، برا تقو�م داي�، تقو�م اوقات �� -١

�سلمانان و ساير نقاط جهان، ى و �زمينها: بهشت و بالد ان�ياء و اوصياء ال�

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

  .١٤١٨از سال 

  .١٤٣٤از  تقو�م اوقات �� ، �� عر�تقو�م �واقيت العبادة -٢

٣- The calendar of the religious times ١٤٣٣از  تقو�م اوقات �� ����� ان.  

٤ - Le calendrier des temps religieux �� ١٤٣٣از  �� فرا�سه تقو�م اوقات.  

  
 اوقات كواكب در سا�ت شبانه روز دائ� تقو�م شم� ، تقو�م سا�ت كواكب -٥

  .١٤٣٣، �� از به افق هر �ل

٦- Le calendrier des heures planétaires   ��١٤٣٣ فرا�سه تقو�م سا�ت كواكب از.  

٧-The planetary hours calendar   ١٤٣٣تقو�م سا�ت كواكب از  ����� ان.  
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بيض، ايام �ت  قمري، �ا�ى تعي� آ�ز ماهها، سا�امه تقو�م ف�ده قمري -٨

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

  .١٤٣١از سال ى تقو�م ف�ده قمر �� به ز�ان عر�، ال�سيطى ا�قو�م القمر  - ٩

 ١٠- L’Annuel du calendrier lunaire concis ١٤٣٣از ى �� فرا�سه تقو�م ف�ده قمر  

١١ - The Annual lettrer of the Concise Lunar Calendar تقو�م ف�ده  ����� ان

  .١٤٣٣از ى قمر

  
به صورت �صور ى تعي� هالل هر روز از ماه قمر، قمريى سا�امه تقو�م رصد -١٢

  .١٤٢٨درقالب صفحه اي��ن�، �� از سال 

١٣-L’Annuel du calendrier des phases de la lune  ١٤٣٤ازى �� فرا�سه تقو�م رصد  

١٤- The Annual letter of the Moon phases calendar ى تقو�م رصد ����� ان

  .١٤٣٤از ى قمر
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تعي� آ�ز هر ماه قمري، و ايام بيض، �ت ا�شعاع، ، �� سا�امه تقو�م �و� -١٥

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

   .١٤٣١ايام �ا�س دي�، �� از سال 

١٦-  L’Annuel de l’éphéméride religieux ١٤٣٥از  �� قو�م �و��� فرا�سه ت.  

١٧ - The Annual letter of the Religious Ephemeride تقو�م �و� ����� ان 

  .١٤٣٥از  ��

 
ى ميالدى هجر اسال� شم�ى تقو�م قمر ،هم�� تقو�م �و�سا�امه  -١٨

و ع� صاحب األ�ر :و ذوالقرن� و تار�خ آفر��ش آدم  و �سي� 6ى �مد

و فل�، خسوف و  اول وضعيت خورشيد و ماه در منازل و بروج ��، و جد7

  .١٤٢٧از سال  كسوف، �� به ز�ان فار�

  .١٤٣٠از سال  هم�� تقو�م �و� �� به ز�ان عر�، العام ا�قو�م الفل� -١٩

٢٠- L’Annuel du calendrier des éphémérides publiques  ١٤٣٥از  فرا�سه تقو�م هم����.  

٢١-The annual letter of the public ephemeris calendar  ١٤٣٥از تقو�م هم�� ����� ان  
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اول و جد و شم�ى تقاو�م هفت�نه قمر، �ص�سا�امه تقو�م �و�  - ٢٢

وضعيت كواكب و �وم 

 در بروج فل� ونقاط فل�

و و منازل، خسوف  و ��

و كسوف، اتصاالت، 

تراجع و ساير احوال 

 -كواكب سبعه (كواكب 

 -ثوابت  –كواكب جديد 

 و بر� نقاط فل�

 .١٤٢٩، از سال )سيار�ها

  .١٤٣٠ال از س �ص� تقو�م �و� �� به ز�ان عر�، اإلح�ا� ا�قو�م الفل� -٢٣

�وضوع در ايام  ۶۰ى بيان اوقات �سعود و �ذور برا، سا�امه اختيارات �و� – ٢٤

  .١٤٣١از  سعادت و مناحس قمر و كواكب، به ز�ان فار�و نقص  و شم�ى قمرى ماهها

  .١٤٣١از سال  اختيارات �و� �� به ز�ان عر�، اإلختيارات الفلكيه -٢٥

  مناحس قمر و�واكباز ى �ر: اوقاتخجسته تر�ن  بيان، سا�امه سعادت نامه -٢٦

  .١٤٣٥و واجد كماالت اختيارات، از سال  نقص سعادت فاقد و
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ى دا�ش �وم براى ب�ارگ� سالم�،چگون� �و�ى راهنما ،ط� تقو�م �و� -٢٧

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

  .١٤٢٩ر�يع األول از 

دروس �ص� در علوم تقو�م �وم و تنجيم كهن و اسال�، برگرفته ، راه آسمان -٢٨

  .١٤٢٧از تعا�م �كتب و�، �� از سال 

  

وضعيت رؤ�ت هالل و آ�ز ماه قمري، ��  برر�، سا�امه آ�زنامه ماه قمري -٢٩

   .١٤٢٨از سال 

جامع  تقو�م �و� -٣٠

 ،)شنا�روزنامه �ه(

�تصات  مناس�تها،

و  كواكب و نقاط فل�

سيار�ها، اتصاالت، احوال 

كواكب و اح�م 

�� از �ادى ، �وم�شان

و تا سال  ١٤٢٨األو� 

شماره من�� شده، و نظر به مفصل بودن اين نوع تقو�م كه حجم  ٢١٠٠ب�ش از  ١٤٣٤

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

  .گردد اكتفا شده، و روزانه ب�ش از ب�ست صفحه من�� �
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 قو���ن اعظم ،زمان اسم نقش توصيف( �ف شمس، خاص وقايع فل� -٣١

بيان ارزش نوروز در �م ( نوروزنامه، )آداب تأث�، راز اختيارات، و دالالت ساعت،

بيان ( آ�ز سال چي�، )و اعمال نوروز ، �و�ل سال و طالع آن، آداب: خازنان و�

  ، )و اختيارات تنجيم كهن و معا� سال چي� و  ختا�، هن�م شنا� ارتباط تقو�م ايرا�

  
زمان و �ل وقوع، : بيان �شخصات گرفت�( كسوفوقايع خسوف و  :خاص وقايع فل�

 خسوف و كسوف تدب� آثار فل�، )نقشه مناطق رؤ�ت، هيئت طالع ، وقت نماز آيات

، �� از سال )هدايت تعا�م �كتب و�با  و كسوف خسوف دفع عوارض و آثار من�(

١٤٢٦.  
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استجابت انواع  هن�م و �ائط فل�، �ستجابى د� م شنا��سا�امه هن -٣٢

  . ١٤٣٥حوائج و اوقات  ناقض  د�ء، �� از سال 

سا�امه تقو�م  -٣٣

،  �ستجابى �ظه د�

كف (هن�م رسيدن ستاره 

 در صورت فل�) ا�ضيب

د�ء به وسط ا�سماء، �� 

  .١٤٣٥از سال 

وهشكده ژپ ���ات �و�

در 7؛ به ���ات فوق �دود نبوده و به فضل و مدد �وال �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا�

  .إن شاء اهللا تعا�. يابد من�� و توسعه � تقو�م، �وم، تنجيمزمينه هاى �تلف 

 �ر�ز علوم �وم كهن و اسال� ه اي��ن��را از جاي ب�ياد حيات ا� �يه آثار �و�

  :توانيد در�افت نماييد �  ب�ياد حيات ا�

                               www.nojum.aelaa.net  
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  یات اع�ی��یاد �  � ساما� �ی ���م اونال�ن
و سا�ت كواكب بر حسب افق بالد  مانند اوقات �� از �اسبات �و� بر�

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

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

الد جهان براى استخراج تقاو�م و�ژه آن ب و دي� و عل� از �راكز �و� �تل�

بالد برسد تا بتوانند استخراجات تقاو�م را در برنامه ها و ان�شارا�شان ب�ار 

�ر�ران ما در �ا� جهان؛ اقتضا ى ب�ند؛ تأم� اين نيازها و ساير �راجعات فرد

تام� اين نيازها اختصاص دهيم، ى براى را بطور شبانه روز داشت تا منجمي�

به  كه توانا�(را ى اين �ورت ما را بر آن داشت تا سامانه هاى دقيق و خود�ر

نمائيم، تا به صورت اونالين همه  طرا�) عهده گرف� �ر منجم� را دارند

و با استفاده از ��ن ياب (از هر نقطه جهان  �ر�ران بتوانند با اتصال اي��ن�

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

آن نقطه از كره زم�؛ در�افت نمايند، اين  دقيقه به صورت و�ژه و اختصا�

است، و در آدرسهاى ى شده، و بعضا در حال راه اندازى سامانه ها بعضا راه انداز

در دس�س ب�ياد حيات ا�  �ر�ز علوم �وم كهن و اسال� ز�ر از جاي�ه اي��ن�

  :باشند �

http://aelaa.net/Fa/Nojum.aspx  

هر نقطه ى اوقات ده�نه ��، برا ارائه تقو�م داي�: منجم تقو�م اوقات �� -١

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

و  فار�، ان���: �اسبه اوقات، به ز�انهاي با توضيح مبا� قمري، شم�، ميالدي؛

  .         فرا�سه
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ىزبان فارس  = http://aelaa.net/Fa/Awqaat1.htm  
ىزبان انگلیس  =  http://aelaa.net/En/Awqaat.htm 

فرانسه زبان  = http://aelaa.net/Fr/Awqaat.htm 

�اسبه تار�خ براى هر زمان در گذشته و آينده بر : جامع منجم تقو�م جها� -٢

و ع� ح�ت 7و آفر��ش آدم 9ى �مدى قمري، ميالدى هجر: اساس توار�خ

ى اسال�، ماهها شم�ايران و افغا�ستان، بروج  شم�ى ، هجر7صاحب األ�ر 

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

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

  .Excel، يونيكس

ىزبان فارس  = http://aelaa.net/Fa/TaqwimJahaani.aspx        

هر �ل از ى تعي� دقيق سمت و درجه قبله رو): ز�ان ٨به (سامانه تعي� قبله  -٣

  .كره زم�؛ بر اساس تصاو�ر ماهواره اي؛ و �اسبات مثلثات كروي
                           http://aelaa.net/Fa/Qeble.htm=  زبان فارسي  

ىزبان عرب  = http://aelaa.net/Ar/Qeble.htm  
  http://aelaa.net/Ur/Qeble.htm = زبان اردو

ىزبان انگلیس  = http://aelaa.net/En/Qeble.htm 
 http://aelaa.net/Fr/Qeble.htm = زبان فرانسه

ىانیايپزبان اس  = http://aelaa.net/Es/Qeble.htm 
ىزبان ترك  = http://aelaa.net/Tr/Qeble.htm  
ىزبان آلبان  = http://aelaa.net/Sq/Qeble.htm 

كب سبعه؛ بر اساس افق هر سا�ت كوا ارائه تقو�م دائ�: منجم سا�ت كواكب - ٤

  .و فرا�سه فار�، ان���: نقطه از كره زم�؛ به ز�ان هاي

ىزبان فارس  = http://aelaa.net/Fa/Saaeat-Kawaakeb.htm  
ىزبان انگلیس  = http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/Plantary_hours.htm  

 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/Heures_plan%C3%A9taires.htm = زبان فرانسه

براى هر سال در توار�خ ى ارائه تقو�م ف�ده قمر :منجم تقو�م ف�ده قمري -٥

  . ، عر�، ان���، فرا�سهفار�: گذشته و آينده؛ به ز�انهاي

ىزبان فارس  = http://aelaa.net/Fa/TaqwimFeshorde.aspx 
ىزبان عرب  = http://aelaa.net/Fa/TaqwimBasit.aspx 
ىزبان انگلیس  = http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/concise_calendar.aspx 

 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/calendrier_concis.aspx = زبان فرانسه
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سا�امه �صور صورت قمر در هر روز از ارائه : رصد قمري منجم تقو�م شم� -٦

و  فار�، ان���: به ز�انهايه؛ براى هر سال در توار�خ گذشته و آيندماه قمري، 

       .فرا�سه

ىزبان فارس  = http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Rasadi/TaqwimQamari.htm  
ىزبان انگلیس  = http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/Lunar_calendar.html 

 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/Astronome_observation_lunaire.htm = زبان فرانسه

ر توار�خ براى هر سال؛ د هم�� ارائه تقو�م �و�: هم�� منجم تقو�م �و� -٧

  .، عر�، ان���، فرا�سهفار�: گذشته و آينده؛ به ز�انهاي
ىزبان فارس  = http://www.aelaa.net/Fa/TaqwimHamegaani.aspx 

 http://www.aelaa.net/Fa/TaqwimFalakiAaam.aspx = زبان عربى
ىزبان انگلیس  = http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/public_ephemeris.aspx  

  http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/éphémérides_publiques.aspx = زبان فرانسه

براى هر سال در توار�خ  �ص� ارائه تقو�م �و�: �ص� منجم تقو�م �و� -٨

  ).تاسى دازنا راه در حال سامانهاين ( .گذشته و آينده؛ به ز�ان فار�

ارائه سا�امه اختيارات �و�؛ براى هر سال در توار�خ : منجم اختيارات �و� - ٩

  ).�شده است افتتاحهنوز  اين منجم. (گذشته و آينده؛ به ز�ان فار�

 استهالل، و نقشه هاى �و�ى تعي� اول هر ماه قمر: منجم آ�ز ماههاى قمري -١٠

�شده  افتتاحهنوز  سامانهاين . (فار�ه ز�ان براى هر سال در توار�خ گذشته و آينده؛ ب

  ).است

تقو�م ساالنه �ظه رسيدن ): كف ا�ضيب(منجم تقو�م ستاره حاجت ياب  - ١١

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

  ).�شده است افتتاحهنوز  سامانهاين (

عي� ايام و اوقات و سا�ت �وع و انتهاء و ت: منجم اوقات كسوف و خسوف -١٢

 و تعي� وقت نماز آيات، ميانه كسوف و خسوف براى همه بالد جهان، مقدار گرفت�

�شده  افتتاحهنوز  سامانهاين . (فار�براى هر سال در توار�خ گذشته و آينده؛ به ز�ان 

  ).است
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  �و���ده  � و آ�وزش�ده  �ی ��یاد �یات اع�ی

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

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

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

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

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

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

ّرف ادار ا  
١٤٣٦  

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

  

رب  العاملني و احلمد  
 


