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  كعبه مشرفه مكه مكرمه KMTساعت جھاني :بنیاد حیات اعلى نجومىتقاويم ی افق مبنا

  راى

  ی ��و�ی �ر� ��و�م  
����ی و 

  ر صا�ب األ�� و �ر� آ����ش  آدم و ��  اس�ندر ذوا�����ن��و�م ���ی و���ی  اسال�ی ���ی و �یالدی ��ّمدی و 

 حماقوحتت الشعاع و مقمره و ايام بيض   و لياىل   ماه قمرى هر تعيني آغاز 

  و خسوف و كسوف )براساس رصد( عقرب قمر در برج و حمذور  ايام و

ام �جا�س د��ی گا�ھای وال�� و �ا�� و ایّ    �وار� ��

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

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

  امركز جنوم كهن      و : ��ر   
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   ی�ر�  ��و�ی  � �یاز      کار�د  سا�نا� ��و�م

��ه  اید، �ای کار�د ���ر   ��و�م ��وم ����م ��ن و اسال�ی ا��  �ما ���ون با دا��ھای   آ�نا�ی �دا

  :�ماره �ی ز� را � د�� �طا��ه �ما�ید  راه آ�مان ا�تدا از  ���ه ��   آ�وز�یی �ر� ��و�ی  ��و�م سا�نا�

 ب�ياد حيات ا� �و�با تقاو�م  � آشنا�

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

  )ال�

  ب�ياد حيات ا� �و�تقاو�م  ه ارز�جاي�=  ٤راه آسمان 

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

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

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

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

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

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

  جدول �ا�س و برنامه هاى دي�=  ٣١راه آسمان 

  در نزد اهل حق اسال�ی آ�ز سال قمر = ١راه آسمان 

  ر ماه قمرىآداب و اعمال ه=  ٢راه آسمان 

  ايّام فراغت از دنيا و اختصاص به ُعقبا = ٨راه آسمان 

  �وست يا نامناسبت = ٩راه آسمان 

  ا�ام ا�ور در اوقات �ذوره = ١٠راه آسمان 

  تقو�م قمري = ١٧راه آسمان 
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  اسال� تقو�م شم� = ٢٥راه آسمان 

  )گر�گوري( �سي�ی تقو�م ميالد=  ١٤راه آسمان 

 نايامبودن علم باليا و  و واق� و�يان عل� هميت علم تنجيم يا �وم اح��ا = ١١راه آسمان 

  هن�م نيكو و خجسته = ١٢راه آسمان 

  علم اختيارات يا هن�م شنا� = ١٣راه آسمان 

  هن�م شنا� نور قمر = ١٥راه آسمان 

  هن�م شنا� وجوه قمر=  ١٩راه آسمان 

 ن در اختيارات قمر در بروج اثناع�منظومه خواجه نص�ا�ي=  ٢٨راه آسمان 

 قمر در بروج هن�م شنا�    = ٣٠راه آسمان 

 و�ژگيهای متو�ين بروج شم�=  ١٦راه آسمان 

  �شوراى يهودنهم ر�يع األّول  -  حس��ی اح�ام �شورا = ١٨راه آسمان 

  ماه صفر هن�م شنا� = ٢١راه آسمان 

  با خسوف و كسوف اهل حق در تعا�ل گفرهن = ٢٢راه آسمان 

  دي� و�پو راز گعيدبزر - م �ور آي� هن� = ٢٦راه آسمان 

  ازدواج و انعقادهن�م  = ٢٧راه آسمان 

  قرآ� ماه شنا� = ٣٢راه آسمان 

 تنجيم خسوف و كسوف= ٤٣راه آسمان 

 بعثت جها� = ٤٤راه آسمان 

  یمعرفت مهدو یاز سبو جا� = ٤٦راه آسمان 

  شمس �ف = ٧٦راه آسمان 

  باران ن�سان = ٧٧راه آسمان 

  یآئ� آ�ز و ا�ام سال قمر = ١٤٤راه آسمان 

 ب�ياد حيات ا�آثار �وم و تنجيم  در جاي�ه اي��ن�راه آسمان براى در�افت آنها به غرفه 

  .netAelaawww.             ب�ياد حيات ا�                                         :�راجعه نمائـيد

 nojum.Aelaa.netب�ياد حيات ا� �ر�ز علوم �وم كهن و اسال�
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  ��یاد �یات اع�ی ی �قاو�م ��و� ی ��و� ی را��ما
  : مبدأ سا�شمار -١

؛ �ا ىب�ياد حيات ا� و رواج تار�خ هجر �و�بودن تقاو�م  نظر به اسال�

اين تقاو�م بر اساس تار�خ هجرت ح�ت خاتم األن�ياء �مد  ص�ای مبنا

اما تار�هاى مطرح در تقاو�م ب�ياد حيات ا� �دود به . باشد �  �صط�

و  ی �مدی و ميالد نبوده، و تار�خ آفر��ش ح�ت آدم ی تار�خ هجر

 باشد، افزون بر روزشمار و را ن� دارا �ح�ت صاحب األ�ر �وال ع� 

از ماههاى باستا�،  شم�ی معادل آن با تار�خ هجری دارای قمری تقو�م هجر

 ��ا�(و ن� تقو�م اسكندر ذوالقرن�  و ن� معادل آنها از تقو�م بروج شم�

  .باشد � با ماههاى غر� �سي�ی با ماههاى رو�، و تقو�م ميالد) باب�

  : توار�خ تقو�م -٢

آدم، بلكه  ر�نه تر�ن هن�م در تقو�م ب�دي :تار�خ آفر��ش ح�ت آدم 

 �     ابو ال�� آدم   ح�ت آفر��ش   همانا اول� واقعه در تار�خ �� ا�روزي؛ 

تار�خ اين هن�م براى ما فرزندان او، و بو�ژه در يك تقو�م ی باشد، �ا يادآور

  . �سيار �ا و شا�سته بوده، بلكه كهن تر�ن �آ�ز تقو�م �� است ال�

با ما و ن� مقدار عمر ��فش   هر چند در فاصله زمان ح�ت آدم

  اختالف نظر وجود دارد، و� ما كهن تر�ن تار�خ را از �م خازنان و�

،  ادر�س از صحف ح�ت برگرفته ايم، بنا بر نقل جناب سيد بن طاووس

تا   ص� اهللا  جناب آدم از ابتداى آفر��ش و �ش� ��ه و طينت

: سال، و از هن�م دميدن جان تا هن�م وفا�ش ١٢٠: بتداى دميدن روح در اوا
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از ياران (و بنابر روايت جناب فضل بن شاذان سال فاصله بوده است، ١٠٣٠

تا هن�م والدت ، فاصلة وفات ح�ت آدم )چهار امام هشتم تا يازدهم 

=  ١٤٤٠+  ٥٣+  ٩٩٠٠+  ١٠٣٠+  ١٢٠( باشد سال � ٩٩٠٠  ح�ت پيام�

طبق تعا�م �كتب و� در �وع سال اهل حق از ماه مبارك ر�ضان، ). ١٢٥٤٣

  .آ�ز اين سال ن� از ماه مبارك ر�ضان �اسبه شده است

�وضوع آفر��ش ح�ت آدم و �سل او كه ا�سان ا�روز�ن هس�ند؛ نبايد  :تذكر

ل از ح�ت آدم بوده قب كه در دورانها�(انواع ��نما  با دوره هاى �تلف قب�

اين گونه هاى ��نما از نظر درك و  اش�باه و �لوط �شود،) و منقرض شده اند

��ن است �� بوده باشند،  �� ا�روز را نداشته اند، و به عبار� عقل؛ توانا�

ن�يجه �قيقات دا�شمندان جديد ن� سابقة �� ا�روزى را . نبوده اند و� آدم

  .داند ن�ب�ش از تار�خ �ز�ور 

سال عمر ح�ت در وقت  ٥٣+ تار�خ هجرت ( :ی �مدی تار�خ ميالد

 ) ی �مدی تار�خ ميالد= هجرت 

دو�ها�شان : اين است كه �سلمانان كشورهاى عر�ی از �مندگيهاى ي�

قرار داده اند، رواج تار�خ  آن كشورهاى اسال� را تار�خ رس� تار�خ �سي�

تقاو�م ا�روز �سلم�؛ ما را بر آن داشت تا ضمن  و ذكر آن در �سي�ی ميالد

اهل ايمان و حفظ اهميت ميالد  آ��ی ارتقای مبنا بودن تار�خ هجری؛ برا

؛ اين تار�خ را ن� در تقاو�م ب�ياد حيات ا� �الحظه ح�ت پيام� 

كه �ردم كشورها�شان �سلمان هس�ند به خود آمده  اميداور�م دول عر�. كنيم

باشد، ی خواهند تقو�مشان ميالد ب�ار ن�ده، و اگر � �سي�و تقو�م 
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باشد، نوع  خواهند شم� قرار دهند، و اگر � را تقو�م رس�ی �مدی ميالد

  ).هداهم اهللا إ� دين اإلسالم و�اطه ا�ستقيم. (آنرا استفاده كنند شم�

اهل  ههم از آ�ا كه وجهه ال� : تار�خ ع� ح�ت امام زمان :انتظارشمار

بوده، و ما اهل آخر ا�زمان در ع� اين  حق، ح�ت �وال صاحب األ�ر 

بر�م �ا براى پاسداشت اين ارزش؛ و حفظ توجه  �� � امام و حجت ال�

كه ) هجري ٢٦٠(الزم به اين ا�ر؛ مبدأ تار�خ �وع دوره امامت ح��ش 

  .�آ�ز ع� آن ح�ت است را ن� در تقو�م �اظ كرده ايم

 ). تار�خ ع� ح�ت امام زمان ١١٧٩=  ٢٦٠ -تار�خ هجرت  ١٤٣٩(

  : آ�ز سال - ٣

و اول� ماه از آن در نزد �مه ناس و اعراب، �رم ا�رام ی ابتداى سال قمر

ماه مبارك ر�ضان اول� ماه سال و آ�ز  است، و� در �م خازنان و�

فصيل اين مطلب در جدا�نه ت باشد كه در �وضو� سال براى اهل حق �

تقاو�م ب�ياد ی �ح شده است، از آ�ا كه مبنا ا��رسوالت ب�ياد حيات 

بوده و بر روش اعراب و ح�ات معصوم� �م خازنان و� ا�حيات 

قرار داده، و   را نصب الع�  و �دت عوام رجحان داشته؛ �ا هم� هدايت ال�

بانان  گنج باشد را بر ترتيب هدايت �ی اين تقو�م كه بر �ور ماههاى قمر

  .منظم نموديم  و�

   : تقو�می ساعت مبنا -٤

ه �كّرمهو  بيت اهللا ا�رامكره زم�  �ر�ز خش�
ّ
باشد، �ا هم� نقطه  � �ك

قرار داده و اختالف ساعت  �و�تقو�م ی را نصف ا�هار مبدأ، و ساعت مبنا

مقدار تفاصيل . كنيم ذكر � هكعبه ��ف كره زم� را �سبت به بقية نوا�
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مبدأ  �� ساعتبا  ساع�شانبالد و اختالف  دقيق طول و عرض جغرافيا�

) ٥٢شماره (در هفته نامه راه آسمان  ساعتدر جداول اختالف  كعبه ��فه

كه با  �م آمده است،وو جدول ف�ده آن ن� در اين تقمن��ه گرديده است 

نصف ا�هار مبدأ و با ی به ساعت منطقه اافزا�ش آن �سبت ی برا(+) عالمت 

تعي� ساعت اوقات ی مثال برا .�س� آن اشاره شده استی برا) -(عالمت 

شان با  تفاوت ساعت ��بالد ايران كه ی برا )مانند �او�ل به بروج( فل�

 ٣٠مقدار  ؛واقع هس�ند آندر �ق �كه �كرمه نيم ساعت بوده و  ساعت ��

و ق افآاختالف ايام طلوع �وم بنا بر . گردد تقو�م افزوده �دقيقه به سا�ت 

آيد، از  تفاوت ارتفاع بالد متفاوت بوده و با جدول اختالف سا�ت بدست ن�

 در) است عر� كه آ�ز تقو�م شم�(اين رو اختالف طلوع ستاره �طان 

   .آورديم سا�ت�كه �كرمه در ستون آخر جداول اختالف �تلف را با بالد 

 مقاصد دقيق نظا�ی كه برای بالد ن� از تصاو�ر ماهواره ا �تصات جغرافيا�

  .استخراج شده است )رود به شمار � �اسبهفعال دقيق��ن  و(تهيه شده 

   :سا�ت تقو�م -٥

يا ظهر�وك ) زوال شب( سا�ت ذكر شده در تقو�م بر اساس ساعت رايج زوا�

و اختصار باشد، و نظر به دقت  ب است �كه مبدأش نيمه ش) �ميانه تعب�(

  .از اين روش استفاده شده است) ٢٤صفر تا (شمارش 

  : ساعت تا�ستا� -٦

فصل بهار يا در تا�ستان يك ی كشورها �رسوم است كه در ابتدا در بر�

كشند و در پاي� يا �وعد مقرر ديگر آن  ساعت يا دو ساعت، ساعتها را جلو �

گردانند اين تغي�ات در همه كشورها از �اظ مقدار و  اول باز �ی را به جا
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دهند از اين رو در �اسبه افق  ن� ا�ام ن� زمان تغي� ي�سان نبوده و بر�

ساعت  تفاوتو اختالف ساعت بالد،  )اوقات �كه �كرمه(تقو�م  جها�

 KMT و در تقاو�م من��ه؛ بيان ساعت جها�. منظور �شده است تا�ستا�

 و جداول اختالف ساعت بالد، بنا بر ساعت حقي� )�كه �كرمه ساعت(

  . شود عرضه �) بدون �اظ تا�ستا�(

اورند مثال در ايران بيآنرا بدست  �ر�ران تقو�م اگر �واهند ساعت تا�ستا�

پاي� كه ی فصل بهار تا ابتدای از ابتدا) ايران از دورانهاى دول� و در بر�(

ساعت  ر اختالف �ر�وط بهداشود به مق لو كشيده �ساعتها يك ساعت به ج

 .افزوده گردد تا با وقت رس�  در ايران تطبيق گردد بايد يك ساعت ن� ؛ايران

  : مبنای ساعت طلوع و غروب آفتاب و فجر -٧

آ�ست، كه همان فجر  و �� تعي� ساعت فجر همان �الك ح�ی مبنا

اين  باشد، �) در بالد معتد�(�ر افق درجه ز ١٨و باال آمدن خورشيد تا  حقي�

آ�ر��ا  در�ا�ی استخراجات از �اسبات و جداول اوقات �ر�ز �وم ن�و

 و �رجع ب� ا�ل�جهان  �و�دقيق��ن و معت�تر�ن �راكز  شود كه از تهيه �

�ه  يا غروب آفتاب طلوعو غروب  تعي� ساعت طلوعی مبنا. باشد �اوقات 

يا  رشيد با حساب تصحيحات ان�سار نور در وقت طلوعقرص خو باال�

    .باشد � و ح�ی باشد كه دقيق��ن �اسبه به �اظ رصد � غروب

 : ترتيب شب و روز ايام در تقو�م -٨

تعا�م قرآن كر�م و  طبق ؛و�م ب�ياد حيات ا�اترتيب ذكر شب و روز ايام در تق

      شب مقدم بر روز  ؛ده استت�ي� ش در فرهنگ اسال�ه آ�و  �كتب و�

 طول تار�خ دوران اسال�ی باشد، و اين همان اسلوب و روش تقاو�م قمر �
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 كتابت و ��ش بوده است بلكه در تقاو�م فار�ی همه جهان اسالم؛ از ابتدا

شب و قديم ترتيب شمارش ی ��ق زم� ن� از زمانها �لل اك�و ن�  و عر�

و �وعش از غروب  ؛اين روست كه شب مقدم بر روزاز  .روز چن� بوده است

و روز بعد از شب است و �وعش از طلوع آفتاب  ،آفتاب تا طلوع آفتاب است

       تا غروب است و با غروب آفتاب يك شبانه روز تمام شده و روز بعد آ�ز 

 شب �عه زودتر از روز �عه �وع �: و�ا در ز�ان عموم �ؤمن�. شود �

 شب كه غروب آفتاب است آ�ز �ی يك شبانه روز از ابتدا ؛در اين روششود، 

ی شود نه از نيمه شب و نه از طلوع آفتاب، و منظور از شب �عه كه در آن د�

شود، عشاء و شام بعد از روز �عه ن�ست بلكه منظور شب  كميل خوانده �

تا طلوع كه بعد از غروب پنجش�به �وع شده و است مقدم بر صبح �عه 

باشد، و روز �عه �س از آن و با طلوع آفتاب �عه آ�ز  آفتاب صبح �عه �

شده تا غروب آفتاب �عه ادامه يافته و بعد از آن جزو شب ش�به �سوب � 

 .شود در تقو�م صحيح از غروب آفتاب هر روز تار�خ ي�روز اضافه �. شود

اخ� به ی ت كه در سا�ااس اين توضيح �سيار مفصل براى اصالح �دت غر�

 ن� �ايت كرده و �اطر نفوذ فرهنگ استعمار در بر� �يطهاى �� بر�

: و ��ق زم� ن� رايج گرديده است، كه در اين روش غ� صحيح �ا�ك اسال�

    كنند، و شب ش�به را كه بعد از غروب �عه آ�ز  روز را مقدم بر شب ياد �

اش�باه �شود، در " شب �عه"كرده و براى اينكه با  شود ادامه �عه حساب �

ا�ته اين روش غلط با . شود تعب� �" �عه شب"به  اخ� در ز�ان فار�ی سا�ا

اين زمان متداول است و  كه در تقو�م غر�) شبانه روز به مع�(اصطالح روز 

به نيمه شب در شب ش� ١٢نيمه شب در شب �عه تا  ١٢روز �عه را از ساعت 

هر شب دو نصف شده و  كند ن� متفاوت است، در روش تقو�م غر� حساب �
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شود،  يك نيمه به روز قبل �سبت داده شده و نيمه ديگر به روز بعد �سبت داده �

 �اظاز شب �عه كه قبل از نيمه شب واقع است را جزو پنجش�به  مثال قسم�

كنند  را جزء �عه حساب �ديگر كه بعد از نيمه شب واقع است  و قسم� كرده

شود و اين قرارداد  شب؛ تار�خ يك روز اضافه � ١٢در اين روش بعد از ساعت 

و همچن� تقاو�م ا�م قديم  دي�ی و ارزشها و� تعا�م �كتبغر�يها برخالف 

   .باشد �  تأس�سشان در زمان ان�ياء ال�ی از ابتدا

 :مثال ياد حيات ا� درج شده كهب� ی �و�در تقو�م ها �س بدين ترتيب وق�

در  يع� ١٩:٤١ر�يع االول ساعت  ٩ي�ش�به �ل ی رصد ��ورود قمر به برج 

باشد، نه شام  شب ي�ش�به كه قبل از طلوع آفتاب ي�ش�به واقع است �

   ).عوام بر�به تعب� (ي�ش�به و يا ي�ش�به شب 

 0:55 در سه ش�به ساعتقمر و م�ل ا�يل  هم آ� :شود ذكر � همچن� وق�

در شب سه ش�به ساعت پنجاه و پنج دقيقه بعد نيمه شب قمر با �وم  است يع�

  .م�ل ا�يل اق�ان يا اق�اب دارد و منظور عشاء يا شام سه ش�به ن�ست

متفاوت ی در تقو�م؛ آنها را با رنگها جهت وضوح ب�ش� اوقات شب و روز

 ياشد �شان دهنده وقوع آن در آ� رنگ �شخص كرده ايم اگر ساعت ذكر شده به

   .است روز �شان دهنده وقوع آن در ارغوا� و سا�ت به رنگ ،است شب

  : اوقات وقايع فل�ی مبنا -٩

       كه در علم �وم و تنجيم �ورد توجه است؛  از حوادث و وقايع فل� ر�ب

و بر همان  آن، است بوده نه واقعيت فل� بر اساس آ�ه درنظر راصد زمي�

 اساس اصطالحات �ر�وطه وضع شده است، كه اين روش مطابق رصد ح�

تأس�س اين علم و ارايه ی است كه مبنا )Topocentric( سطح كره زم�در  ناظر

از آ�ا كه �اسبه بر اين اساس  و� آن از دير�نه تر�ن زمانها بوده است، مبا�
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از نقاط زم� بوده و ديگر  الزمه اش استخراج جدا�نه تقو�م براى هر يك

را  نبوده �ا به ناچار عموم اوقات فل� ارائه تقو�م واحد براى همه زم� عم�

�اسبه نموده و �يه ) Geocentric(�ر�ز كره زم� در  ناظر فل�ی بر اساس مبنا

در اين بر را اين حوادث  ب�ياد حيات ا�؛ اوقات فل� �و�تقاو�م و �رسوالت 

   .استخراج گرديده است �و�ه و مطابق آن اطال�ت نظر گرفت

  :ب�ياد حيات ا�  �و�و�م امنابع تق -١٠

 معارف دي� چه در مبا� و بقيه تقاو�م ب�ياد حيات ا�؛ اين تقو�م منابع عل�

علم �وم و تنجيم و استخراجات تقو�م و توار�خ و اختالف بالد  و چه در مبا�

 و اح�م و اختيارات تنجي� وفها و هن�مهاى فل�در سا�ت و كسوف و خس

ژوهشها و پهمه از معت�تر�ن مآخذ و �راجع معت� او�ه و كهن و ن� آخر�ن 

اين  منبع �يه استخراجات اوقات فل� .باشد جديد � دستاوردهاى عل�

�اسبات و جداول تهيه شده ) از �واضع قمر و شمس و ساير ستار�ن(تقو�م، 

�ر�ز  ،ناسا و معت�تر�ن ز�ج جهان ا�روز فضا� ن سازمان ب� ا�ل�متخصصا

 �و�تقاو�م و �رسوالت  منابع پژوه� .باشد سو�س �آس�ودي�س  �و�

در�افت آن به جاي�ه ی برا. ذكر شده است ٧راه آسمان ب�ياد حيات ا� در 

  .اييد�راجعه نم ب�ياد حيات ا� علوم �وم كهن و اسال� اي��ن�
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  ی �ر� ��و�ی  را��مای ��و�م
  

  �ب و روز: ��ون اول
شب . در ستون اول ايام هفته به ترتيب تقدم شب بر روز �شخص شده اند

مقدم بر روز و �وعش از غروب آفتاب تا طلوع آفتاب است و روز �وعش 

از طلوع آفتاب تا غروب است و با غروب آفتاب يك شبانه روز تمام شده و روز 

اگر  .تقاو�م توضيح داده شد عمو�ی همانطور كه در راهنما. شود د آ�ز �بع

) قبل از روز( شب باشد �شان دهنده وقوع آن در آ� ساعت ذكر شده به رنك

ی در باال .است روز �شان دهنده وقوع آن در ارغوا� است و سا�ت به رنگ

�شخص  روزو  شب: تقدم شب بر روز به اين �و هم��اول� ستون تقو�م 

  .شده است

  اسال�یی ��و�م ���: ��ون دوم
         مبدأ سال هجرت ح�ت بای قمری اين ستون روز شمار تقو�م هجر

ر�ضان مبارك، ( عر�ی آن همان ماههای و ماهها. باشد � رسول اهللا 

ا�رام، صفر، ر�يع األّول، ر�يع ا�ا�، �ادى  �رمشوال، ذيقعده، ذ�جه، 

و اول� ماه از ی ابتداى سال قمراست، ) �ادى األخرى، رجب، شعباناألو�، 

  و� در �م خازنان و� آن در نزد �مه ناس و اعراب، �رم ا�رام است،
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كه تفصيل اين  باشد ماه مبارك ر�ضان اول� ماه و آ�ز سال براى اهل حق �

ده است، از آ�ا مطلب در شماره ششم از هفته نامه راه آسمان جدا�نه �ح ش

بوده و بر روش    و ح�ات معصوم� ما �م خازنان و�ی كه الگو

را نصب الع� قرار  اعراب و �دت عوام رجحان داشت؛ �ا هم� هدايت ال�

باشد را بر ترتيب هدايت  �ی داده، و اين تقو�م كه بر �ور ماههاى قمر

حيات ا� از ماه مبارك  �ا تقاو�م ب�يادمنظم نموديم،   بانان و�  گنج

  .دوش �ختم شعبان ماه و در آ�ز ر�ضان 

  ���یی ��و�م �وج ف�� : ��ون �وم
  جوزا، �طان، �ل، ثور، (اين ستون �شانگر �وضع شمس در بروج دوازده �نه 

�سـ� خورشـيد در . است) أسد، س�بله، م�ان، عقرب، قوس، جدي، د�و، حوت

و هـر روز  ند و خورشيد آن را در يك سـال شم�ـنام آسمان را دايرة ال�وج �

روز نـوروز و �ظـه وقـوع , مبدأ هرسـال. كند � به تقر�ب يك درجه آن را �

�ـل  و آ�ز فصل بهار و همان �ظه �و�ل شمس بـه بـرج فلـ� اعتدال ر�ي�

شـود و اگـر  است كه اگر قبل از ظهر باشد؛ آن روز ، روز ي�م �ل �سوب �

در ايـن روز طـول شـب و . اسـت باشد فردا�ش روز اول سال شم�بعد از ظهر 

   .استی طول روز �ساو

�ظه  بر� در اين ستون عالوه بر �شخص كردن روز شمار تقو�م شم�

. �نه ن� با ذكر ساعت �شخص شده است�١٢و�ل شمس به هر يك از بروج 

است به جز روز  ٣٠برج دوم سال  ٦روز و  ٣١برج اول سال  ٦ی تعداد روزها

    .شود روز � ٣٠ی جدكب�سه برج ی روز است و در سا�ا ٢٩كه ی جد
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  ا�ان اسال�یی ��و�م ��� : ��ون �ھارم

ايران باستان ی است با ماهها شم�ی اين ستون روز شمار تقو�م هجر

). اسفندبهمن ی خرداد ت� ا�رداد شهر�ور مهر آبان آذر دفروردين، ارديبهشت (

در تقو�م . باشد � سال هجرت ح�ت رسول اهللا  مبدأ تار�خ هجري،

مبدأ هر سال مانند تقو�م بروج شم�، روز نوروز و �ظه وقوع  شم�ی هجر

�ل  و آ�ز فصل بهار و همان �ظه �و�ل شمس به برج فل� اعتدال ر�ي�

شود و  كه اگر قبل از ظهر باشد آن روز ، روز ي�م فروردين �سوب � است

در اين روز طول شب و طول . ظهر باشد فردا�ش روز اول سال است اگر بعد از

 . استی روز �ساو

در مبدأ سال مانند هم هس�ند  اسال� ايرا� و تقو�م شم� تقو�م بروج شم�

با  )برج حوت(و اسفندماه  )برج جدي(هر ماه در ديماه ی در تعداد روزها و�

روز بوده و ماه اسفند  ٣٠همواره ی ماه د ايرا� در تقو�م شم� .هم تفاوت دارند

 .باشد روز � ٣٠روز بوده و در سال كب�سه  ٢٩در غ� كب�سه 

  )باب�یی �ریا� (ذوا�����ن  اس�ندری ��و�م ��� : ���م   ��ون

، تمـوز، حز�ـران، ايار، ن�سان، آذار( با ماههاى رو�ی اين ستون تقو�م اسكندر

. اسـت) شـباط، �نـون آخـر، اول �نـون، آخـر ��ـ�ن، ���ن اول، ايلول، آب

بوده است نه اسكندر مقدو�، چون ز�ـان  ذوالقرن��ؤسس اين تقو�م اسكندر 

، و چـون بعـدها شـده معـروفنـ�  ��ـا�بوده به تقو�م  رايج آن زمان ��ا�

نـ�  بـاب�توسط حكومت بابل و �ت ا�� �ـورد اسـتفاده گرديـده بـه تقـو�م 
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و  ،اين تقـو�م �ديـد شـد ومت اسكندر مقدو�شود، بعدها در حك شناخته �

  . ناميده شد رو�وفات او مبدأ تقو�م قرار گرفت، و تقو�م 

اسـت كـه در �م  از آ�ا كه هدف ما از ذكر تقو�م اسكندري؛ �اسبه توار��

�اطر تداول اين تقـو�م در ( رو�ی با �الحظه تقو�م اسكندر  خازنان و�

بـد�ل در دسـ�س نبـودن جزئيـات تقـو�م  ز طـر�، ااست ذكر شده) زما�شان

تقــو�م ی اصــ�، و عــدم تــداول آن، �ا آ�ز ســال و اعــداد ماههــای اســكندر

نبـوده  ذوالقرن� مطابق تقو�م اسكندر ب�ياد حيات ا�در تقو�مهاى ی اسكندر

  .باشد � رو�ی و بر حسب تقو�م اسكندر

����یی ��و�م ��� : ��ون    ��م
  

 مـارس فور�ه ژانو�ه( با ماههاى غر� �سي�ی مار تقو�م ميالداين ستون روزش

فور�ـه در ، اسـت) دسـام� نـوام� اكتـ� سـ�تام� اوت ژوئيـه ژوئـن مه آور�ل

نظر به رواج ب�  روز است ٢٨ معمو�ی روز است و در سا�ا ٢٩كب�سه ی سا�ا

ذكر تار�خ  �سي�، و مطرح بودن آن در �لب تقاو�م، براىی تار�خ ميالد ا�ل�

  . يمه امعادل، اين تار�خ را ن� در تقاو�م آورد

در تقاو�م كهن؛ مدتها بعد اين تقو�م �ورد استفاده  در كنار �ر�رد تقو�م رو�

 ،توسط �سيحيان آن�س از تغي�ات متعدد در ساختار �سيحيان واقع كرديد، و 

روز  ١٣ م �سي�تقو� در حال حا�ن� از اين تقو�م بوجود آمد،  تقو�م �سي�

اول ن�سان ( .است )مادر( رو��شابهش در تقو�م ی تر از ماههاجلو

  ). عر� سي�ن�سان � ١٤=  رو�ی اسكندر
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اين تقو�م است؛ مبنابودن والدت ح�ت �سيح، و�  بر خالف آ�ه عنوان اص�

ی �سياری تار�خ والدت بطور دقيق نزد �سيحيان شناخته نبوده و اختالف نظرها

بر جلو بودن تار�خ والدت به  باشد، آخر�ن نظر�ه �تو�كها مب�� ن �در آ

را  ن� هر يك مدتها� مقدار شش روز بر اول ژانو�ه بوده، و ديگر فرق �سي�

آن ن� يك رسم ی �راسم جشن كر�سمس و نمادها. كنند جلوتر يا عقب� ذكر �

 �دات جامعه �سي� قديم اروپا بوده كه وارد از جاهليت و بت پرس� قدي�

  .گرديده است

علـ�غم اد�ى اسـالم؛ و �سـلمان  با نفوذ فرهنگ استعمار، حكومتهاى عـر�

را تقـو�م  تقـو�م �سـي�؛ نامهـاى تقـو�م اسـكندريحفظ بودن �لتها�شان؛ با 

متـداول اسـت همـ�  عـر�ی و آ�ه كه ا�روزه در كشـورها ،قرار دادند رس�

  . است تقو�م �سي�

و ی در تقـو�م اسـكندرى ه نـام ايـن ماههـا دو نـوع �ر�ـرد دارد ي�ـ�ا ا�روز

  .روز ١٣با تفاوت  و�عر�،  دول سي�در تقو�م �ی ديگر

در جدول  عر� دول �سي� شم�تقو�م الت� با معادل آن از  تقو�م �سي�ی هاماه

   .ز�ر آورده شده است
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 و ��و�م ا�� ی ��و�  �روریات :��ون ���م
ّ

 ی عا�
ّ

  خا�

 ی و� �روریات  �� 
ّ

  عا�

در علم �وم و تنجيم �ورد اهتمام اسـت كـه در تقـاو�م ی �سيار اوقات فل� -١

نـوع تقـو�م  ١٢ و كهن از دير�ـاز عرضـه شـده اسـت، مـا نـ� در اسال� �و�

   .دهيم ارائه �آنها را بر حسب تناسب نوع تقو�م  من��ه ب�ياد حيات ا�

و تـوار�خ واليـت و  ايـام اهللا ى معـر�از آ�ا كه اين تقو�م در درجه اّول برا -٢

رفتـه شـده گدر نظـر  ) تا ح�ت قائماز ح�ت آدم ( برائت دين ال�

و  ايـام ا�ـيضو  مقمـرة �ا�، آ�ز ماه(حداقل �وارد  به �و�از نظر است، �ا 

ايـام عبـور قمـر از بـرج و ی يوم �ذور هر ماه قمـرو  �اقو  ايام �ت ا�شعاع

�ور�ـ��ن كـه ) اوقـات خسـوف و كسـوف، و اس رصـدعقـرب براسـ ��

ايـام اهللا در  معـر� هو ب�شـ� بـ ،باشد اكتفـا نمـوده � نيازهاى عموم اهل حق

  .رداز�مپ � تقو�م ال�

  آغاز ماه ���ی
  : رود ب�ار � �و�دو روش در تقاو�م ی براى تعي� اوايل ماههاى قمر

رؤ�ت هالل و ذكر آن  �ش ب��پ �و�است كه با �اسبه  تقو�م هال�ى ي�

و�  ،و�م ميان �مه �ردماين تقعل�غم متداول بودن ا، شود ارائه � در تقو�م

 رؤ�ت هالل با واقعيت استهالل عمو� �اسبا� �ش ب��پ�اطر عدم تطابق 

ی رؤ�ت ب�"در �ع ��ف ی از آ�ا كه �الك در تعي� اول ماه قمر�ردم، 

�لب فقها در همه مذاهب  ، و بنا بر نظر فق�است" هم��هالل بطور 
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ت �� �و�اسال�؛ �اسبه 
ّ
 اين هن�م جايگز�ن رؤ�ت هالل نبوده و حج

در اين گونه از تقاو�م؛ ) هن�م رؤ�ت �و��اسبه (باشد، �ا اين روش  ن�

به آن در ماههاى مهم مانند ر�ضان و ذ�جه بطور �ستقل �ورد پذيرش نبوده و 

  . شود ن� اعتنا

اسـت، كـه در �لـب  تقـو�م حسـا�ی روش ديگر در تعي� اوايل ماههاى قمر

در ا�ـر رؤ�ـت ننمـوده و  رود، ايـن روش دخـال� معت� ب�ـار � �و�تقاو�م 

كند، در هن�م عدم وقوع  �سيار دقيق اعالم � �و��فا اول ماه را با �اسبه 

اهل ايمان و وجود اخـتالف ميـان  هالل؛براى برطرف شدن �ّ�  هم��رؤ�ت 

مـا در تعليم فر�وده انـد،  �سيار دقي�ی قواعد  �ردم، در �م خازنان و�

آ�وختـه  از همـ� قواعـد علـ�ی اين تقو�م براى تعيـ� اوايـل ماههـاى قمـر

در ی از آ�ـا كـه اّول مـاه قمـر )٣(.استمداد جسته ايـم ح�ات معصوم� 

مـاه  �ـو�) ١٥و  ١٤و  ١٣(و� شـبهاى مهتـاب  طول تار�خ اختال� بوده اسـت،

آش�ر و نمايان بوده؛ و ن� تفاو�ش با ي�ديگر از نظر ناتمـام و تمـام بـودن مـاه 

�سيار واضح، و هم تفاوت ساعت طلوع هر يك از اين شـبها خـود شـاهد دقيـق 

براى تعي� عمر ماه است، �ا آش�رتر�ن راه �شـخيص صـحت و دقـت ی ديگر

  . عي� اول ماه؛ رصد اين شبها و مقا�سه ن�يجه آ�ستتقاو�م در ت
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 �٥٠ گميـان ١٣ماه بايد حدود غروب آفتاب طلوع نمايد، و در شـب  ١٤در شب 

       دقيقـه بعـد از غـروب، طلـوع �٥٠ گميـان ١٥دقيقه قبل از غروب، و در شـب 

ول در طـب�ياد حيات ا� و�م اشايان ذكر است كه ن�يجه استخراج تق. نمايد �

  .ماههاى سا�اى �تلف با ن�يجه رصد اين شبها مطابقت داشته است

  ا���ضایام ����ة و ی �یا� 
        آن رنورتر�ن شبهاىپی انزدهم هر ماه قمرپهاردهم و چشبهاى س�دهم و 

معروف ) درخشان(سفيد ی آن به روزها و شبهای باشند، اين شبها و روزها �

متفاوت بوده و اح�م و  � آداب و اعمال �عيهو از نظر اح�م تنجيم و ناست، 

و�ا در اين  ،دباش �كه �سيار متداول و معروف  .نددار برنامه هاى خا�

  .�سنده شده است آنرا آورده ايم �و�تقو�م كه به �ور�ات 
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  �حاقایام ��ت ا��عاع و 
بب ، هالل آخر ماه به سماه قمري ٢٨يا  ٢٧بعد از طلوع خورشيد در روز 

ز�ر شعاع فروزنده در ) در منظر راصد زمي�(�سيار با خورشيد ى نزدي�

؛ عل�غم طلوع و هااين روزو يا غروب شود،  رفته و ديده ن�گخورشيد قرار 

در  براى راصد زمي�فاقد نور بوده و  آن در آسمان و� �م�شهس� و غروب 

م تنجيم و ن� آداب و آن از نظر اح�ی اين شبها و روزها. استى �اق و تار��

كه �سيار  .دارند اعمال �عيه متفاوت بوده و اح�م و برنامه هاى خا�

�سنده شده  �و�متداول و معروف بوده و�ا در اين تقو�م كه به �ور�ات 

  .است آنرا آورده ايم

  ایام ��وف و ��وف
و  واقعه خسوف و كسوف با نقشه هاى �ر�وطه �س� آن و توضيحات عل� 

زمان خسوف و كسوف با توجه به . شود �ر�وطه مفصال مطرح � ي�د

و تصحيح اوقات كسوف آن بر اساس مهم��ن ناسا  �اسبات سازمان فضا�

 در�ا�ی �ر�ز �وم  ن�و( HMNAOسا�ت بالد جهان  �رجع ب� ا�ل�

به طور دقيق استخراج شده است و هر ) چر�نو�گستان وا�سته به رصدخانه �ان

 .�شخص شده است با رنگ زمينه خا� يك

ت�ه �شخص  در جداول تقاو�م با رنگ زمينه آ� ):ه گرفتگيام(ايام خسوف 

  . گرديده است

در جداول تقاو�م با رنگ زمينه قهوه اى ت�ه  ):خور گرفتگي(ايام كسوف 

  .�شخص شده است
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 �آ�وزی �ر�وط به خسوف و كسوف را از هفته نامه ها و دي� عل� مبا�

  :من�� شده است راه آسمان

  فرهنگ اهل حق در تعا�ل با خسوف و كسوف=  ٢٢راه آسمان 

  خسوف شنا� = ٢٣راه آسمان 

  كسوف شنا�=  ٢٤راه آسمان 

  كسوف و خسوف �و�اح�م و اختيارات =  ٤٣راه آسمان 

   خسوف كسوف شنا�=  ٤٥راه آسمان 

تدب� ( وف، خسوفكس تدب� عوارض دالالت فل� :خاص وقايع فل�

تدب� احواالت  -تدب� متعلقات  -تدب� صدقات  -تدب� تعو�ذات  -اختيارات

مثال براى  -�وه تعي� درجه تأث� كسوف، خسوف  -�وه تعي� تدب�ات  -

  )كسوف انواع تدب�ات عوارض فل�

 وقايع فل�ی همچن� در هر واقعه كسوف و خسوف �رسو� جدا�نه اى از �

�ر�ز علوم  توانيد از پاي�ه اي��ن� اين ���ات را �. شود من�� �خاص 

     :در�افت كنيد �وم ب�ياد حيات ا�

  .Aelaa.netwww             ب�ياد حيات ا�

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

  رصد ا ساس�      ���ب ی ��� � �ج ��� 

 آسمان و دايره فلك كه �س� حر�ت كواكب سبعه �ی هناپبر : بروج آسما�

درجه را بر  ٣٦٠رسد كه اين مدار  به نظر �نه اى  �دوازد باشد صورتهاى فل�

   .و بدان ناميده اند) درجه ٣٠هر يك (صورت تقسيم نموده  ١٢اين 
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تنها �شانه اى مانند  راه آسمان بيان كرديم كه اين صور فل�ی در سسله درسها

س� ساعت . باشد است � آسما� ارقام صفحه ساعت بر دايره فلك كه ساعت

سال و  ٣٠را در مانند زحل آنآنها از  كواكب در اين بروج متفاوت است بر�

 اسبه بروجنموده و م�شأ � در يك ماه، خورشيد آنرا در ي�سال � بر�

   .كند � باشد، و ماه آنرا در ي�ماه � ساالنه � شم�

ی معناكه در اشاره شده است  "بروج"و قرآن �يد به  در آيات ��فه �م و�

ند مقصود چمقصود است، هر  آسما� اثناع� آن هم� بروجی ظاهرو  عمو�

بيان  در �م خازنان و� �و هم ��ه آن فراتر از اينهاست و معا� حقي�

   :شده است

ُ�ُوِج 
ْ
اِت ال

َ
َماِء ذ   )١-بروج( َوا�س�

َماِء بُُروًجا   ِ� ا�س�
َ

ي َجَعل ِ
�

بَاَرَك ا�
َ
  )٦١ - فرقان (�

اِظِر�نَ 
�
ا �ِلن

َ
اه

�
َماِء بُُروًجا َوَز��ن نَا ِ� ا�س�

ْ
 َجَعل

ْ
د

َ
ق
َ
  )١٦حجر( َول
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قمر از �له كواكب باشد، و عبور  � "عقرب"نه برج � ١٢از اين بروج  يي�

مهم��ن اح�م و دال�هاى خاص خود را دارد، از آ�ا كه  ؛در هر يك از بروج

جا�، و حراست از حفظ حيات شخص از آسيب : روز�ره �ردم �زند وقايع

، كه �ورد اول و دوم در �مايه و ا�وال، و �وضوع �شكيل خانواده بوده است

شده  م هم با ازدواج �وع �افتاده است، و �وضوع سو سفرها به �اطره �

ون هر سه �وضوع چو است، ف�ا اين �وارد رؤوس سؤال �مه �ردم بوده است، 

ميان  "عقربقمر در برج "اح�م ذير بوده اند، �ا پآسيب  در اين دو وقت فل�

در�اره آن �سيار   از ح�ات معصوم�و  ،�مه ناس ب�ش� �ورد توجه بوده

ن�  و دي� ذكر اح�م برج عقرب در ميان كتب فق�ه رسيده اند كه در ن�يجپ

  :از �له آمده است،

ن القمر � أنه �ن ي�ره أن ي�وج ا�رجل أو �سافر إذا � : �وال �ح�ت 

ح��ش خوش نداش�ند كه �ردي ازدواج كند ) تر�ه( �اق ا�شهر أو العقرب

  )٤( ر برج عقرب استيا د بوده ايام �اق كه قمر در يا �سافرت كند در وق�

�اق ا�شهر و إذا �ن  ي�ره أن �سافر ا�رجل أو ي�وج �: ح�ت �وال � 

�سافرت كند يا ازدواج كند ی خوب ن�ست كه �رد) تر�ه( .القمر � العقرب

  )٥( .يا در برج عقرب است بوده كه قمر در ايام �اق در وق�
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 . العقرب �م ير ا�س�من سافر أو تزوج و القمر �: ح�ت امام صادق 

كه قمر در برج عقرب  در وق� هر كه �سافرت كند يا ازدواج كند) تر�ه(

  )٦( ).ب�ند در آن سفر يا ازدواج ن� خ� و خو�(ب�ند  را ن� است، نيكو�

آنها را در تقاو�م  قابل استفاده و تا�ل است، و ماه اح�م همه بروج چر گف�ا ا

عموم �ر�ران ميان ه حداقل متداول باما در اين تقو�م  ،ر بيان نموده ايمگدي

م عبور قمر �تنها هن عبور قمر در بروج اثناع�؛از ميان اوقات  اكتفا نموده و

  .در برج عقرب را بيان كرده ايم

 سنجش و �اسبه �واضع بروج حسابهاى �تل� :بر اساس رصد بروج ��

كه در ع�  يم، همان رو�ز�ده اگدارد، كه ما روش مطابق رصد را بر

در . عموم بوده است �ورد اشاره ا�شان و استفاده عم�  ح�ات معصوم�

بوده، بر خالف بروج و اصل ن آنها مد نظر �و ستار صور فل� بروج ��

غ� از �واضع بروج ) در ع�ما(از آسمان را كه  ��و فل�؛ كه جاي استوا�

   .ناميده اند ج اص�به نام برو است بطور فر� ��

تفاوت بروج  است،ی ادرجه  ٣٠برج  ١٢شا�ل ) Sidereal(ی رصد بروج ��

، كه به سبب تقدم نقطه اعتدال در در نقطه �وع آن است با بروج �� فل�

 يا استوا�( جاي�ه بروج فل�) هجري ١٤٣٩سال (سال يك درجه، ا�روزه  ٧٢هر 

ب�ش� از (درجه دقيقه '29°30  مقدارن به آ �� از �واضع اص�) تروپي��

   .رفته استگحوت قرار  صورت �� اوايل و درجا�ا شده  )يك برج
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 '29°30:  اعتدال بھاري بدايت بروج رصدى   

 بدايت بروج فلكي

؛ برگرفته از ب�ياد حيات ا� پژوهشكده �وم و تنجيم عل�ی مبنا از آ�ا كه

و ترو�ج �وم و تنجيم  ر�و هدف آن احياء و مع بوده؛ تعا�م �كتب و�

بر اساس ن� كواكب  بقيهس� قمر و ين رو ارائه اوقات از ا باشد � اسال�

رايج ) هندي( هرچند با بروج ��ی رصد باشد، بروج �� �ی بروج رصد

   .متفاوت استی قدر �شابهت داشته و�

 بروج ��ال�وج و �وع  ةدائرنقطه آ�ز�ن  :و بداية ال�وج آ�ز بروج ��

 است، )نه�ول� برج از بروج دوازده ا(�ل  همان آ�ز صورت فل�ی رصد
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بعد از آخر�ن  ؛اول دائرة ال�وج و اين م�ل ،آ�ز برج �ل با م�ل �طان بوده

ب�ياد  �سياری بنابر پژوهشهاواقع است، حوت  و صورت فل�ج و�دايرة الم�ل 

 ٥١ در فاصله  صور و بروج �� آ�زنقطه �وع بدايت ال�وج و ؛ حيات ا�

عبور يا زوال كو�ب از �وم م�ل رشاء كه واقع است، و با  ،رشا اى ستاره دقيقه

سبب دخول به م�ل �طان و برج  ؛حوت است صورت فل� �ن م�لآخر

ی و از اين روست كه منجم� �سلمان �وع برج رصد ،دردگ � �لی رصد

  .�ل را از بعد آخر�ن ستار�ن حوت گرفته اند

ی انتخابها برای تعي� بدايت بروج �� باب�و ی در �سا�ك تنجيم هند

ا�ام شده و مقادير  و منجم� جديد اروپا�ی در ميان منجم� هندی متعدد

و ی �تلف در تنجيم هندی را ذكر كرده اند كه منتج به ا�اد سبكها �تل�

 عل�ی گو�ند كه با مبنا گرديده است و به آنها تنجيم سيدرال � غر�

است تفاوت دارند  وم و تنجيم كه بر اساس �وم كهن و اسال�پژوهشكده �

  .نبايد اش�باه گرفته شود) بروج ��(و�ا با �ف �شابهت در عنوان 

  ایام ��ذور
ي�روز وجود دارد، كه ی در هر ماه قمر  هدايت و تعليم خازنان و�بنابر 

زها در جداول نامناسب است، اين روی براى �وع و ا�ام ا�ور دنيو بطور �

روش ا�ام ا�ور در �ايط  .تقاو�م با رنگ زمينه زرد �شخص شده است

شود،  � بيان راهنمااين  ٦٠ تا ٥٧ اتدر ايام �ذور ن� در صفحی اضطرار

اين �وضوع در شماره هشتم هفته نامه راه آسمان  و دي� �ح و توضيح عل�

  .بطور جدا�نه �ح شده است
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 ی ��و�م ا�� 
ّ

  ایام �جا�س د��ی : ام وال�� و �ا�� گ�� :  خا�

ايام اهللا و توار�خ  قبال بيان شد كه اين تقو�م در درجه اّول براى معر� -١

در نظر ) تا ح�ت قائم از ح�ت آدم ( واليت و برائت دين ال�

م هاى �و هن دي�ی رفته شده است، از اين رو در اين ستون �يه مناس�تهاگ

 شا�سته اهتمام علو�ان جهان است معر� كه در تقو�م ال� واليت و برائت را

  .مفصال �ت�ا و در �� نها� بتدا�در �� ا .نمائيم �

ی وهش ايـن مناسـ�تها، تـوار�خ متعـددژپـن�ست كه در  بر اهل �قيق �� -٢

و طرح آن  ؛دهرديگافزون از ده نظر�ه ح� مناس�تها  �آيد، كه در بر بدست �

 ب�ون بوده و تنها در كتابهـاى �رجـع و �قـي�ی يك تقو�م �ر�رد نجا�شگاز 

  .مفصل م�� است

نبوده و  طرح اقوال �سيار از يك واقعه در يك تقو�م �ر�ردي؛ عم� از طر� - ٣

خواهد  وه�ژپ ن�يجه اى جز �� �ر�ران نداشته و ب�ش� ارزش عل�

  .داشت

از توار�خ ی ه ن�ست كه �سياروشيدپوهش در منابع اسال�؛ ژپبر اهل  -٤

متداو� ميان �مه ناس؛ بر اساس �قيق نبوده و شهرت و  مناس�تهاى دي�

آن؛ و متاثر از توجه حكومتها يا �صالح تقيه و يا رواج نظر�ه  تداول عمو�

بوده است، با اينكه بر� از آن اقوال شايعه �الف نص ... وی در ع� �ل�

از اين �وارد را در  بر�. باشد ع� و دوران � ��ح امام متاخر و و�

به مناسبت توار�خ �ورد اختيار، يا مقاالت و ) تقو�م جامع( ه شنا��روزنامه 

  .كه تا كنون من�� نموده ايم بيان كرده ايم �رسوالت و كتابهاى �ستق�
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ز��ش و انتخاب يك تار�خ در هر واقعه اى، از آ�ا كه گار بودن از چبا نا -٥

عميق و دقيق از توار�خ ايام اهللا است، نه ی اين برنامه ارائه �ر هدف اص�

�س ساده و آسان است، از اين رو ی ه در ا�سنه �مه �شهور و �ر�ف نقل آ�

 وه�ژپن تار��؛ �ورد �بود تا هر يك از عناوی رگنياز به �قيق مفصل دي

ن�يجه اين �قيقات . دست آيدرفته؛ تا تار�خ دقيق� واقعه بگعميق و وسيع قرار 

ه علو�ان در مطابق �دت شايع ا�روز��ن است از اين توار�خ؛  در بر�

   .باشدمطابق نی رگكشور ديعلو�ان  بوده و با برنامهی كشور

نمـودن يـك تـار�خ  ا�ته همانطور كه قبال و �كررا بيان شده اسـت، معـر� -٦

ار�خ متـداول نبـوده، و تعظـيم شـعائر به تـ ا�فا� �ی تار�خ رايج؛ به معنای �ا

باشـد، و ت�ـرار آن در تـوار�خ  ن�ست كه �دود بـه زمـان خـا�ی ا�ر ال�

و  اسـت، و معـر� متعدده؛ سبب ترو�ج و تاكيد ب�ش� بر آن مناسـ�تهاى ديـ�

سـطح معرفـت علو�ـان و ی تعر�ف توار�خ و مناس�تهاى ناشناخته سبب ارتقـا

  .رددگ � تعظيم ب�ش� شعائر ال�

براى �ا�س �ر�ـوط بـه مناسـ�تها كـه در  انتخاب توار�خ خا�: تذكر مهم -٧

ز�ده بـودن ن�سـت، گتار�خ بری هم�شه به معناذيل صفحات تقو�م آمده است، 

در آن  داشـته و از طـر�ی از �وارد كه يك مناسبت تار�خ متعدد بلكه در بر�

 ر بـودن �ـا�س ديـ�متداول �ـم بـوده، �ا جهـت برقـرا مناس�تهاى دي� ماه

كـه  از توار�خ �رتبط به آن مناسبت ديـ�ى ي�ماهانه در هر ماه بطور متعدد، 

  �ر�ـوط بـه آن واقعـه انتخـاب  �لـس ديـ�در آن ماه واقع شده است را براى 

�ستمر �ا�س به مناسـبت وقـايع ی ما كه برقرار تا اينكه هدف اص� كرده ايم،

  .�قق باشداست  دي�
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  مكه مكرمهی ات بالد با ساعت جھاناختالف ساع
 باشد، لذا ھمین نقطه را نصف ی م مّكه مكّرمهو  بیت اهللا الحرامكره زمین ی مركز خشك

كره ی قرار داده و اختالف ساعت بقیه نواح اعلىبنیاد حیات  نجومىتقويم ی النھار مبدأ، و ساعت مبنا
 .كنیمی ذكر م كعبه مشرفه زمین را نسبت به

 ساعت بالد با ساعت مكه مكرمه در جدول ذيل مشخص شده و افزايش آن  مقدار اختالف
 . اشاره شده است) -(و كاستن آن با عالمت (+) نسبت به ساعت مكه مكرمه با عالمت 

 ساعت واقعه به ساعت ھر محل= تفاوت ساعت ھر محل با مكه ) - يا (+ ساعت واقعه به ساعت مكه 

 ر بھار يا فصل ديگر يك ساعت يا بیشتر ساعتھا كشورھا دی در برخ: تفاوت ساعت فصلي
ھم انجام ی كشند، مقدار و زمان اين تغییر ساعت در ھمه كشورھا يكسان نبوده، و برخی را به جلو م

بنابراين در ايران كه تفاوت  .شودی در نظر گرفته نمی دھند، ولذا در جدول اختالف ساعت جھانی نم
كه يك (فصل بھار تا آخر تابستان ی اعت است، از ابتدااش با مكه مكرمه نیم سی ساعت ھمیشگ

تقويم اضافه شود تا وقت ی ساعت به ساعتھا ١.٥بايد ) شودی ساعت، ساعتھا به جلو كشیده م
 .ايران بدست آيدی تابستانی مطلوب بنابر ساعت محلی فلك

 )Petropavlovsk(شرق روسیه  -فیجي -كريباتي -جزاير مارشال -نیوزيلند  +9

 )ماگادان(شرق روسیه  -وانواتو  -جزاير سلیمان  +8

 )Vladlvostok(شرق روسیه-گوام- میكرونزي-گینه نو -تاسمانیا -)سیدني(شرق استرالیا +7

 )داروين –آداليد (ی مركزی استرالیا +6.30

 )Yakutsk(شرق روسیه-) ديلي(شرق اندونزي -و جنوبيی كره شمال -ژاپن +6

5+ 
-تايوان-مالزي-فیلیپین-برونئي-مغولستان- ھنگ كنگ-ماكائو-چین-)پرت(غرب استرالیا

 )بايكال(روسیه

 )Novosibirsk(روسیه  - ويتنام -كامبوج -الئوس -تايلند -غرب اندونزي +4

 جزاير كوكوس –) میانمار(برمه  +3.30

 )Omsk(روسیه  -)آستانه(قزاقستانی نیمه شرق -قرقیزستان  -بوتان -بنگالدش +3

 پالن +2.45

 جزاير نیكويار –سريالنكا  –ھند  +2.30

 )Pern(روسیه- مالديو-)ساگیز(غرب قزاقستان-ازبكستان -تاجیكستان- تركمنستان-پاكستان +2

 افغانستان +1.30

 )Samara(روسیه -)Ishevsk(روسیه-گرجستان-نخجوان-ارمنستان-آذربايجان-امارات-عمان +1

 ايران .+30

KMT  
0 

–سودان  -اتیوپي -جیبوتي -اريتره  -يمن  -قطر  -كويت  -بحرين -راقع - )عربستان(حجاز 
 )مسكو(غرب روسیه  -تانزانیا-قمر -ماداگاسكار -اوگاندا  -كنیا  -سومالي

1- 
-موزامبیك-زامبیا-ماالوي-شرق كنگو-رواندا-لیبي -مصر-اردن-فلسطین-لبنان-سوريه-قبرس-تركیه

-مولداوي-بلغارستان-روماني-يونان-سوازيلند-لسوتو- ديبرون -جنوبيی آفريقا-بوتسوانا–زيمبابوه
 سوئد -فنالند- استوني-التويا-لیتواني-بالروس-اوكراين

2- 
-آنگوال-زئیر-گابون-غرب كنگو-كامرون-مركزيی آفريقا- بنین-نیجريه-نیجر-چاد- مالت-الجزاير-تونس

-فرانسه-ايتالیا- اسلونیا- وكوزو-سنجق-بوسني-صربستان-كرواسي- مقدونیه-آلباني-گینه استوايي-نامیبیا
 ھلند-چک-اتريش-سوئیس- نروژ-مجارستان-لھستان-بلژيك-دانمارك-آلمان- اسپانیا

3- 
- سنگال-مالي-موريتاني-صحرا-جزاير قناري-مراكش-ايسلند-اسكاتلند-ايرلند-انگلستان-پرتغال

 غنا-توگو-چانا-لیبريا-سیارالئون-گامبیا-گینه بیسائو-ساحل عاج-گینه- بوركینافاسو

 )اسکورسبی(شرق گرينلند - Azoresجزاير  - Cape Verdجزاير  -4

 میانه اقیانوس آرام - )برزيل(آتل داس روكاس- جزاير مارتین واس- )گريتويكن(جنوبيی جزاير جورجیا -5

 سورينام - اروگوئه -آرژانتین -)برازيلیا(شرق برزيل -گرينلند -6

 7.30-)ونزوئال ( - )كبك(شرق كانادا - شیلي - دمنیكن- پاراگوئه- بولیوي-)Manaus(برزيل مركزي -گويان -7

 )پوکادواكره(غرب برزيل -پرو -اكوادور -كلمبیا- پاناما -ھائیتي -جامايكا -كوبا- )نیويورك(آمريكا -8

  كاستاريكا- نیكاراگوئه-بلیز -السالوادور-ھندوراس- گواتماال- مكزيك-)Winnipeg(مركزكانادا-)داالس(امريكا -9

 )الپاز(غرب مكزيك  -)Edmonton(غرب كانادا ) Denver(-تحده امريكا اياالت م -10

 جزاير پیت كايرن-)Vancouver(غرب كانادا  -)لوس آنجلس(اياالت متحده امريكا  -11

 آالسكا -12

 14-)ساموآ ( -  )آمريكا(ھاوایی  Hawadanجزاير  -فرانسهی نزی جزاير پل -13
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گام � ماه ���   ی آ��ن ��
  

  :هاللاست -١

  : آوردی ارا � اعمال �ر�وطهدر وقت استهالل و ديدن هالل؛  *

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

 
�

ِ  و جاءَ ) نام ماه گذشته(اذهب شهر  ىا� � 
َ
 ..)نام ماه نو(هر ش

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

 .چشم است

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

و اقـرار بـه ا�وهيـت و  الـ�ی همـه آنهـا �ـد و ثنـا ده است، كه �ضمونرسي

خالقيت و مدبر�ت ح�ت حق متعال؛ و �لوقيت و معلو�ت كره ماه هماننـد 

و �فـوظ ی و مادی ساير اجرام آسما�، و د� براى نيل به به��ن توفيقات معنو

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

 ، رَ اك�ُ  اهللاُ  اك�ُ  اهللاُ اك�ُ  اهللاُ
ّ

�  
َ

َ إِ ، ال اهللاُ َوَر��ك
َ

 إِ  �
�

 ال
ُ
 رَ  وَ  ه

�
  ب

ْ
 ال

َ
، �َ مِ عا�

 مْ ا�َ 
ُ
ِ  د � 

�
  ا�

َ
 ي خ

َ
 ل

َ
   وَ ِ� ق

َ
 خ

َ
 ل

َ
 ق

َ
  ، وَ ك

َ
 ق

�
 نازِ مَ  كَ رَ د

َ
  ×( ل

َ
از�ِك

َ
 وَ  )ِ� َمن
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 عَ جَ 
َ
 ل

َ
 آيَ  ك

ً
ِ  ة � 

ْ
 عَ ل

َ
 بِ   اهللاُ باِ� �، يُ ا�

َ
 الئِ ا�مَ  ك

َ
� 

َ
  ة

َ
 هِ ا� أ

�
 ل

ُ
 عَ  ه

َ
 ينا بِ ل

َ ْ
 األ

ْ
 ِن م

ِ  وَ 
ْ

  وَ  ةِ بطَ الغِ  ، وَ سالمِ اإلِ  وَ  ةِ المَ ا�س�  ، وَ يمانِ اإل
�

 وَ  ةِ هجَ ا�َ  ، وَ ورِ ا��

  ، وَ بورِ ا�ُ 
َ
 ث

�
� 

ْ
 تِ  طاعَ نا َ� ت

َ
 فيما يُ  ةِ عَ سارَ ا�مُ  وَ  ك

َ
 ا� بارِ  رضيك

ْ
  ك

َ
ا � �

 
َ
 زُ ارْ  نا هذا، وَ هرِ ش

ْ
 ق

َ
 رَ بَ  وَ  هُ �َ نا خ

َ
 تَ �

ُ
 ه

ُ
 مْ ، و �

َ
 ن

ُ
 عَ  وَ  ه

َ
 ون

ُ
  وَ  ه

ُ
 و� ق

َ
 ت

ُ
ْوَزهُ  ×( ه

َ
 ،)ف

ِ وَ 
ْ

 ا�
ْ

  ف
َ
� 

ّ
� ن

َ
 فِ  وَ  هُ الءَ بَ  ، وَ هُ ا �

ْ
 ت

َ
 تَ �

ُ
 تِ �َ رَ ، بِ ه

َ
  ك

َ
  .�َ اِ� ا�رّ  مَ حَ رْ يا أ

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

  .ن� � تواند �اى آورد

   :ز�ارت -٢

ا ز�ارات �صوصه و بز�ارت ح�ات معصوم� و بو�ژه امام حس�  *

از دور ا�شان را با : جامعه با سفر به �شا�د ��فه، و در صورت عدم ت��

آداب �ر�وطه ز�ارت نمايد؛ جه در بقاع او�اء �ل خود؛ يا در اما�ن �تص 

  . چون بام خانه يا بيابان خا�ی يا بر بلند) امام بار�ه(ز�ارت 

داشته، و افضل آن�ا در �م� فضيلت را �مه �شا�د ح�ات معصوم� 

غر�ب تر�ن غر�ب تر�ن آن�است، كه در قرن اخ� تا به ا�روز ی �ر ع�

  . در سا�راء است ی �شا�د حرم� ��ف� عسكر�� و حرم م�دو

در راه ز�ارت �شا�د ��فه؛ سبب  احتما�ی �ّمل نگراني�ا و ر��ا و آس�ب�ا

ات با ح�ات علي�م اجر؛ و نيل به درجه �واسی �ضاعفت چندين برابر

  .با ا�شان را داردی اخرو ا�سالم؛ و توفيق �اورت و �م�ش��
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  :نماز -٣

در هـر ر�عـت �ـد و  در شب اول هر ماه دو ر�عت نمـاز كنـد و: شب اول ماه

  .دردى ايمن گرداند سوره انعام �واند و از حق تعا� �واهد كه او را از هر تر� و

  صدقه+ د� + دو ر�عت نماز : روز اول ماه

�ـد يـك  در ر�عـت اول بعـد از. در روز اول هر ماه دو ر�عت نمـاز كنـد :الف

  .�رتبه سوره توحيد، و در ر�عت دوم يك �رتبه سوره انا انز�اه �واند

�د، � �رتبـه  در ر�عت اول بعد از. در روز اول هر ماه دو ر�عت نماز كند :ب

  .ز�اه �واند�رتبه سوره انا ان توحيد و در ر�عت دوم �

  :�واندرا روز اول ماه اين د�  بعد از نماز *

ها َو 
ُ
 اهللاِ ِرْزق

َ
�َ 

�
رِْض إِال

َ ْ
اب�ٍة ِ� األ

َ
ِن ا�ر�ِحيِم َو ما ِمْن د

ْ
� اهللاِ ا�ر��
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ْ
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غ
ْ
َو ال

ُ
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ْ
ض
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َعل
ْ
ِن ا�ر�ِحيِم َسيَج
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ً
ا
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د

ْ
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�
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ة و�

ُ
ال ق
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�
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��ـن شـود تـا ی صدقه بدهد به آ�ه بـراى و: بعد از نماز و د�ى اول ماه *

   .سالم� آن ماه را براى خود �رد
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  : صدقه و انفاق -٤

 صـدقه و انفـاق نمـودن بـراى افزون بر تصدق در عمل فوق ا�كر، بطـور � *

خـود و عز�ـزان و  ، و ن� ايمـ�خود ح�ت صاحب األ�ر ی �وال سالم�

  .براى دفع آفات و عوارض هن�مها و فتح ابواب بر�ت و سعادت شا�سته است

  ):و خازنان و� �م و�(تالوت  -٥

انفـال و : نمايد؛ خصوصا سوره هاى مبار�ه تالوت �م و�ی در هر ماه قدر *

ا�ته تـالوت . وارد شده است كه در هر ماه تالوت شود برائت و �ل و يو�س كه

 ترتيب نزول و ختم ��ل قرآن كـر�م فضـيلت خـاص خـود را داشـته و بـدي�

 شود، از آ�ا كـه تـدبر و و� است كه ا�ام آن به ماه مبارك ر�ضان �دود ن�

و قرآن صـامت تنهـا از بيـان  �ط الزم تالوت بوده؛ و فهم �م و� �م و�

باشد، از اين رو تالوت و تدبر و مـذاكره  � رآن ناطق و �م خازنان و�ق

  . باشد � تالوت �م و� �ورت جدا�شد� �م خازنان و�

   : روزه گرف� در هر ماه -٦

كه آن پنجش�به اول ماه و چهارش�به وسط مـاه : روزه گرف� سه روز از هر ماه *

بـرد و  بـر روزه آن؛ وسوسـه را از بـ� �و پنجش�به آخر ماه است كه �واظبـت 

ثوا�ش به اندازه روزه دهر است، و از س� �ؤ�ده ح�ت رسول است كـه بـر آن 

  .�واظبت داشت تا از دنيا رحلت فر�ود

  .هر ماه است كه فضيلت �سيار دارد) ١٥ -١٤ -١٣(روزه گرف� ايام ا�يض  *
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كه  ست و براى ك�اهر ماه و �عه  چهارش�به و پنجش�بهگرف� روزه  *

  .هدية ا�زائر�ن ذكر شده است كه دری بنحو. حاج� داشته باشد

  : د� و نيا�ش -٧

وارد شده وارد ماه كه از ح�ت �وال � ) از اول تا آخر(د�هاى هر روز 

٧شده
 ، و قر�ب به �ضام� هم� ادعيه؛ د�ها� از ح�ت امام صادق  

٨براى هر روز از ماه نقل شده است
 كه در �ش آي� هن�م هر روز تقو�م جامع 

  .نموده ايمآنرا ذكر  )ه شنا��روزنامه (

 http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=33  

   :روز �ذور *

وع يـك روز اسـت كـه بـراى �ی در هر مـاه قمـر بنابر فرما�ش معصوم 

مناسب نبوده، و توصيه شده است كه آنرا ی �رهاى مهم و پرداخ� به ا�ور دنيو

زمينـه  گاين روزها در جداول تقو�م با رن. به �صيل معرفت عبادت بگذرانند

  .زرد �شخص شده اند

  در اول هر ماه نو، اند� پ�� �ورد، و با گردو �ستحب است *
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 آ��ن  آغاز سال ���ی
در نـزد ی ؛ سال قمر بر اساس �م خازنان و�: يان شد كهقبل از اين ب -١

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

راه آسـمان، شـماره اّول : براى در�افت تفصيل �وضوع بـه هفتـه نامـه آ�ـوز�

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

آ�ز     ی با غروب آفتاب آخر�ن روز ماه شـعبان و �وع شـب؛ سـال نـو قمـر -٢

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

توصيه  م �كتب و�؛ �وع و خاتمه هر سال را با اعمال �صو�در تعا� - ٣

فر�وده اند، تا اينكه هر سال با طاعت و عبادت گشوده شده و با طاعت و 

  .عبادت �سته گردد

 اين آ�ز و ا�ـام معنـوي؛ زمينـه را فـراهم � -٤

نمايد تا اهل ايمان در سال نو هـر چـه ب�شـ� بـا 

ه� از لغزشها و آفات قر�ن شده، و ب توفيقات ال�

  .�صون گردند

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

آئ� : به نام نمايند، در كتاب �ستق� افتتاح �

  من�� كرده ايم، ی آ�ز و ا�ام سال قمر

  :توانيد از آدرس ز�ر در�افت كنيد اين كتاب را �
http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=174&t=590&p=4535#p4535
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 فضيلت ماه مبارك ر�ضان

است و �سبت �ق تعا� دارد، و درهاى جهنم  بدان�ه نزد خداوند ماه ر�ضان به��ن ماهها

  . در غل و ز��ند در آنبهشت در آن باز و شياط�  در آن �سته و درهاى ر�ت خدا و

نفسها در آن ثواب �س�يح و خوابها ثواب . آن ما� است كه �ردم را بمهما� ال� خوانده اند

�س بايد پ�ان را تعظيم كرد و كـود�ن را تـرحم و . �ستجاب است عبادت دارد و د� در آن

ز�ـان و چشـم و بر فقرا تصدق كرد و ن�ه بايـد داشـت . خو�شان را نوازش وصله بايد نمود

در اوقات نمازهـا . نبايد گفت و ديد و ش�يد و مهر�ا� كرد بر ي�يمان گوش را از چ�ها� كه

بلند كرد كه به��ن ساعتها است و بايد سبك كرد �شـتها را از بارهـاى گنـاه  دستها را بد�

را افطار  سجده ها و بايد س� كرد در افطار دادن به روزه داران كه هر كه �ؤم� بطول دادن

بايد اخالق را خوب كرد و خدمت غـالم و كنـ� را سـبك . ثواب بنده آزاد كردن دارد دهد،

نماز �سيار �ا آورد و صلوات بايد �سيار فرستاد و قرآن . خود را از �ردم باز داشت كرد و �

 ايـن خداونـد در .تالوت كرد ز�را كه يك آيه از قرآن ثواب يك ختم در ماه هاى ديگر دارد

حال  آ�رزد �س بايد هر كس س� كند كه آ�رزش ال� شا�ل ماه �سيارى از گناه�ران را �

 .همانا ش� آن�� است كه �روم گردد از آ�رزش خدا در اين ماه عظيم. او شود

  . خداوند همه ما را از �وفق� و مقر�� و مقبول� در�هش قرار دهد

 اعمال ماه مبارك ر�ضان

كه اختصاص به شـب و روز معيـ�  است يع� اعما� ل �ش��ه اين ماهدر اعما :فصل اول

  :و بدان�ه اعمال �ش��ه اين ماه بر چهار قسم است .ندارد

  .اين ماه �ا آورده م�شود و آنها چند ا�ر است شب و روزكه در هر  اعما� است :قسم اول

 .الخ...... ك ا�رامحج ب�ت ا� ارزق�: فر�ضه د� بعد از هر نماز خواندن اين -١

  .الخ......  يا� يا عظيم :د� ن� بعد از هر فر�ضه خواندن اين -٢

صـ� اهللا (د�� را كه شيخ كفع� و شهيد از رسـول خـدا  آن�ه �واند بعد هر فر�ضه -٣

 :روايت كرده اند) عليه و آ�



  نجومی شرعیسالنامه تقويم راھنمای 

37 

ا� اكـس � .  جـائعا� اشـبع �. � فق� ا� ادخل � اهل القبور ا��ور ا� اغن

فرج عن � �كروب ا� رد � غر�ب ا� فـك �  ا�. عر�ان ا� اقض دين � مدين

ا�سلم� ا� اشف � �ر�ض ا� سد فقـر نـا بغنـاك  اس� ا� اصلح � فاسد من ا�ور

� شـيئ  ا� اقض عنا ا�ين و اعننا من الفقـر انـك � ا� غ� سوء حا�ا �سن حا�ك

  .قدير

�واند خوب اسـت و بع�ـ از ائمـه  در اين ماه قرآن �سيار �واند و اگر روزى يك ختم -٤

ميكردند و اگر هر خت� را ثـوا�ش را بـه  در اين ماه چهل ختم قرآن و ز�اده) عليه ا�سالم(

كند ثوا�ش �ضاعف گردد و در  هديه) عليهم ا�سالم(روح مقدس ي�ى از چهارده معصوم 

  .ت با ا�شان باشدقيام

صلوات و استغفار و ال ا� اال اهللا را �سيار بگو�د و نوافل شب  در شب و روز اين ماه ذكر -٥

�واند و چشم و گوش و ز�ان خود را نـ� روزه دارد از ) غ� ذكر حق(شعر . و روز را �ا آورد

 .از طعام و �اب ن�ست �رمات كه روزه �رد ا�ساك

  .�ا آورد و آن ن� چند چ� است بايد شبهاى ماه ر�ضانكه در  اعما� است :قسم دوم

از آب و خرمـا قبـل از نمـاز مغـرب  افطار است و �ستحب آ�ست كه روزه را بـه قلـي� -١

افطار كند مگر آن�ه ضعف بر او غلبه كـرده باشـد يـا �ـ�  بگشايد؛ و بعد از نماز شام

 .دهد آن ا�ام � منتظر او باشند، كه بعد از نماز مغرب و نافله

افطار كند بر چ� پاك�ه اى از حرام و شبهات و به� آن است كه �رماى حـالل  آن�ه -٢

) ش� نو�(كند تا ثواب نمازش چهارصد برابر گردد و �رما و آب و به رطب و به ل�  افطار

 .به نبات و به آب نيم گرم بهر كدام افطار كند ن� خوب است و به حلوا و

ا� �ك صـمت و  :افطار د�هاى وارده آنرا �واند از �له آن�ه بگو�د ه در وقتآن� -٣

در ايـن روز  � رزقك افطرت و عليك تو�ت، تا خدا عطا فرمايد باو ثواب هر ك� را كـه

را كه سيدبن طاووس ن� روايت  الخ،....ا� رب ا�ور العظيم  د�ى روزه داشته و اگر بتواند

 .دارد ه فضيلت �سياركرده �واند ك

 .اهللا يا واسع ا�غفرة اغفر� �سم  در لقمه اول بگو�د -٤

 .در وقت افطار سوره انا انز�اه را �واند -٥
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دهد روزه داران را اگر چه �ند دانه خرما يـا ��ـ�  در وقت افطار تصدق كند و افطار -٦

 .آب باشد

 .است هزار �رتبه انا انز�اه وارد در هر شب خواندن -٧

 .م�� شود در هر شب خواندن صد �رتبه حم دخان اگر -٨

... ا� رب شهر ر�ضان  :اين د� را در هر شب �واند تا گناه چهل سا� او آ�رز�ده شود -٩

 .الخ

ا� بـك و منـك  :براى توفيق حج بـه ايـن د� در هر شب بعد از نماز مغرب د� كند -١٠

روايت كرده و در ) عليه ا�سالم(بن طاووس از ح�ت صادق و اين د� را سيد . الخ... اطلب

 .فر�وده است اقبال در آ�ا� كه د�هاى بعد از فر�ضه را ذكر كرده، نقل

 .در هر شب د�ى افتتاح را �واند -١١

 .الخ..... ا� ا� اسئلك ان �عل فيما تق�  :در هر شب �واند -١٢

 .الخ..... � ا�صا�� فادخلنا ا� بر�تك  :در هر شب �واند -١٣

ر�ضان بايد �ا آورده شود هزار ر�عت نماز است  بدان�ه از چ�هائيكه در شبهاى ماه -١٤

در �موع اين ماه، باين ترتيب كه در دهه اول و دهه دوم در هر ش� ب�ست ر�عت خوانده 

مغرب �واند و  كه هشت ر�عت آنرا بعد از نماز شود، هر دو ر�عت بيك سالم، باين طر�ق

دهه آخر در هر شب � ر�عت �واند باز هشت  دوازده ر�عت آنرا بعد از نماز عشا، و در

ر�عت ديگر را بعد از نماز عشا، و �موع اين  ر�عت آن را بعد از نماز مغرب و ب�ست و دو

كه سيصد ر�عت باشد در شبهاى قدر �واند،  نمازها هفتصد ر�عت م�شود و با� مانده را

ر�عت، و شب ب�ست و سيم صد  ع� شب نوزدهم صد ر�عت، و شب ب�ست و ي�م صدي

ن� نقل كرده اند و آ�ه ذكر شد �وافق  ر�عت، �س �موع هزار ر�عت شود، ب�تيب ديگر

بدان�ه سابق� از علما و او�اء باين هزار ر�عت نماز خي� عنايت داش�ند . �شهور بود

�صباح و غ�ه نقل كرده اند و شيخ  اقبال و ن د�ى درآ كه بعد از هر دو ر�عت ازی �د

را �ت� كرده و د�هاى �سيار را ذكر ن�رده اما اين د�ها  �صباح متهجد طو� با آن�ه

ترك ن�رده و از اين معلوم م�شود كه خي� �ل حاجت و ابتالى �ردم به ان بوده كه اين  را

 ها گمان ندارم كه در هزار نفر ي�ى پيداهمه اهتمام به ان داشته اند ول�ن در اين ع�
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شود كه اين هزار ر�عت نماز را با آن د�ها �ا آورد بهر حال اگر ك� �وفق شد به خواندن 

د�ى �ت� را  اين نمازها و او را �ال خواندن د�هاى وارده بعد از آن نباشد، الاقل اين

 است كه در ماه ر�ضان بعد روايت شده) عليه ا�سالم(ترك ن�ند كه از ح�ت عسكرى 

ا� اجعل فيما تق� و تقدر : از هر دو ر�عت از نوافل بايد خوانده شود و آن د� اين است

من اال�ر ا�كيم � �لة القدر ان �عل� من حجاج ب�تك  من اال�ر ا�حتوم و فيما تفرق

عمرى � طاعتك و ا�رام ا��ور حجهم ا�شكور سعيهم ا�غفور ذنو�هم واسئلك ان تطيل 

 .ا�را�� توسع � � رز� يا ارحم

  :ماه مبارك ر�ضان است و آن ن� چند چ� است سحرهاى در اعمال: قسم سوم

سحور را اگر چه بيك دانه خرماى غ� �رغوب يا ��ت آب باشد و  و ترك ن�ند: سحور -١

ه كـه حـق تعـا� و اسـت و وارد شـد و خرمـا) از آرد �ت� خورا�(به��ن سحورها سو�ق 

 .سحرها وسحور ميخورند فرس�ند بر آنها كه استغفار ميكند در �الئ�ه صلوات �

وقت سحور �واند كه هر كه اين سـوره مبار�ـه را در وقـت افطـار  انا انز�اه را در سوره -٢

ما ب� اين دو وقت ثواب ك� داشته باشد كه در راه خدا در خون  كردن و سحور �واند در

 .خود بغلطد

 .ابو �زه ثما� را در سحرها �واند د�ى -٣

 ).از �سخه ��ل آن استفاده كند( .�واند... ا� ا� اسئلك من بهائك بابهاه د�ى -٤

 .الخ... د� عند كر��يا ع :ذكر كرده اند سيد شيخ و در سحرها �واند اين د� را كه -٥

 .الخ... انت سبحانك ال ا� اال :دو ن� روايت كرده اند ادر�س را كه هر �واند د�ى -٦

 .الخ... سبحان من يعلم جوارح القلوب :روايت كرده سيد كه �واند اين �س�يحات را -٧

 .الخ... يا مفز� عند كر�� :�واند اين د� را كه �ت�تر�ن د�هاى سحر است -٨

سـحور ب�نـد بهـ� اسـت و از اول  و بدان�ه علما فر�وده اند كه اگر نيت روزه را بعد از

داند و قصد دارد كه فردا از براى خدا روزه  شب تا آخر شب نيت � توان كرد و هم� كه �

كه در سـحرها نمـاز شـب را  ميگ�د و ا�ساك از مفطرات ميكند �س است و شا�سته است

 .بعمل آورد ترك ن�ند و تهجد
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  .است روزهاى ماه ر�ضان در اعمال: قسم چهارم

�صوص بهر روز اسـت كـه  بدان�ه از براى روزهاى اين ما دو نوع د� روايت شده ي�ى

هر روز  در اعمال هر روز بعدا به آن اشاره م�شود و ديگر آن د�ها� است كه �كرر م�شود

 :و آن چند د� است

و ايـن د� بـدو �ـو . الخ....هذا شهر ر�ضان و هذا شهر ا�صيام ا�  :در هر روز �واند -١

�� است و حق� در هديه آنرا ذكر كردم و ديگـر  چنا�ه در روايت شده ي�ى �ت� است

نقـل  زاد ا�عـاد ، آنـرا در)ر�ـه اهللا(عالمه �ل�  اقبال است و چنا�ه در م�سوط� است

 .فر�وده

 .الخ... سبحان اهللا بارى ال�سم :در هر روزخواندن اين �سبحات ع� است  -٢

 .الخ... � ا�� ان اهللا و �الئ�ته يصلون: خواندن اين صلوات است -٣

 .الخ... ا�رت� ا� ا� ادعوك كما: خواندن اين د�ى عظيم ا�شأن است -٤

 .الخ... دعد� � كر�� يا: اقبال است خواندن اين د� كه در -٥

ا� ا� : هديه نقل كـرده ام روايت كرده اند و حق� در سيد شيخ و كه خواندن اين د� -٦

 .الخ... اسئلك من فضلك بافضله

يا ذا ا�ى �ن قبل � شيئ و خلق � : خواندن اين د� است كه شيخ كفع� ذكر فر�وده -٧

و ال  ا�سموات العـ� و ال � االرضـ� ا�سـف� شيئ ثم يب� و يف� � شيئ ياذا�ى ل�س �

فوقهن و ال ب�نهن و ال �تهن ا� يعبد غ�ه �ك ا�مد �دا ال يقوى � احصائه اال انت صـل 

 .� احصائها اال انت � �مد وال �مد صلوة ال يقوى

: ذكر فر�وده خالصة االذ�ر �دث فيض در صد �رتبه اين ذكر را بگو�يد كه در هر روز -٨

با�ق سبحان الع� اال� سبحانه و �مـده سـبحانه و  سبحان القا� سبحان ا�ضار ا�افع

  .تعا�

واليت و برائـت مـاه مبـارك ر�ضـان بـه ی مها�در�افت تفصيل فضائل و اعمال و هنی برا

  .�راجعه نماييد ب�ياد حيات ا� ماه مبارك ر�ضان در جاي�ه اي��ن� تقو�م ال�جاي�ه 

http://aelaa.net/Tal/Fa/viewforum.php?f=162&sid=0b133aaefa3782dec52cd71c61751546  



  نجومی شرعیسالنامه تقويم راھنمای 

41 

  )عيد فطر(اعمال و�ژه اّول ماه شوال 

  :شب اّول ماه شوال

ث �سيار وارد شـده و احياء آن احادي از �له �ا� ��فه است و در فضيلت و ثواب عبادت

  و روايت شده است كه آن شب كم� از شب قدر ن�ست 

  :از براى اين شب مبارك وظايف چند است كه از فيض آنها غفلت نبايد نمود و

 .است در وقت غروب آفتاب غسل -١

ميكـرد و امـ� ا�ـؤمن�  احياء آن شب بنمـاز و د� و سـؤ ال از حـق تعـال چنا�ـه -٢

 .ميدهند �زدش را در اين شب�رگر را : ميفر�ود

اهللا اك�  :عيد آن�ه �واند در عقب نماز مغرب و عشا و عقب نماز صبح و عقب نماز -٣

 .اهللا و اهللا اك� و هللا ا�مد � ماهداينا و � ا�شكر � ما او�نا اهللا اك� ال ا� اال

 :بلند كند و بگو�دخواند، دستها را �سوى آسمان  آن�ه چون نماز مغرب و نافله آنرا -٤

�مد و آل �مد و اغفـر� �  يا ذا ا�ن و الطول يا ذا ا�ود يا �صط� �مد و نا�ه صل �

 .ذنب احصيته و هو عندك � كتاب مب�

 اتوب ا� اهللا: �س �سجده برود و صد �رتبه در سجده بگو�د

 .ء اهللا تعا��س هر حاجت كه دارد از حق تعال �واهد كه بر آورده خواهد شد ا�شا

 .هديه ذكر كردم است و من ز�ارت �صوصه آن ح�ت را در ز�ارت امام حس�  -٥

يا دائم الفضل � ال��ة يا باسـط ا�ـدين بالعطيـة يـا صـاحب  :آن�ه ده �رتبه بگو�د -٦

 .الع� � هذه العشية خ� ا�ورى سجية و اغفر�ا ياذاا�واهب ا�س�ية 

 كفعـ� ذكـر �عه اين د� ده �رتبه خوانـده م�شـود چنا�ـهعيد و هر شب  و در هر شب

 .فر�وده

 و در دوم توحيـد هـزار �رتبـه �د �ا آوردن دو ر�عت نماز است در ر�عت اول بعد از -٧

 اتوب ا� اهللا،  ي�مرتبه �واند و بعد از سالم � �سجده گذارد و صد �رتبه بگو�د 

و حاجـات  ...)، و افعـل � لطول يا �صط� �مد ا�ن وا يا ذاا�ن و ا�ود ياذا �س بگو�د

  .خود را بطلبد



  نجومی شرعیسالنامه تقويم راھنمای 

42 

� از  ، اين دو ر�عت را با اين كيفيت �ا � آورد، �ـسام� ا�ؤمن�  كه و روايت است

اين  �ق آن خداوندى كه جانم بدست قدرت او است هر كه: سجده بر ميداشت و ميفر�ود

گنـاه  عطا كند و اگر به عدد ر�گهـاى بيابـان نماز را ب�ند هر حاجت از خدا بطلبد ا�ته

 .داشته باشد، خدا بيا�رزد

صد �رتبه وارد شده ل�ـن نمـاز را بايـد بعـد از  توحيد و در روايت ديگر �اى هزار �رتبه

آن �ا آورد و شيخ و سيد بعد از اين نماز د�� نقل كرده انـد �شـتمل بـر  نماز مغرب نافله

 هدية ايراد كردم و اگـر ك�ـ د� را �وانـد، عيـ� د� را در حق تعا� و آن اسا� مبار�ه

 .ندارد

اقبال بآن داشـته باشـد  چهارده ر�عت نمازى براى اين شب روايت كرده هر كس سيد و -٨

  اقبال رجوع كند به

�ستحب است در اين شب آن�ه غسل كنـد : و شيخ كفع� در اعمال اين شب فر�وده -٩ 

  .پنج �رتبه  توحيد يك دفعه و �د شش ر�عت نماز كند بهو در آخر شب و  در اول شب

  .الخ... و �ستحب است ن� ده ر�عت نماز -١٠

  :روز اّول ماه شوال

بـراى قبـو� اعمـال ا�شـان و آ�ـرزش  روز عيد فطر است و روز عيد و �ور �ؤمن� است

�ضان آنها مهيا از براى روزه ماه ر گناهشان و رسيدن ا�شان به آن جوائز و عطاهاى س�يه كه

  . شده

  :و اعمال اين روز ��ف چند چ� است

�وا� بعد از نماز صبح و نماز عيد، آن ت�بـ�ا� را كـه در شـب بعـد از نمـاز  آن�ه - ١

  .ميخواندى

ا� ا� توجهت ا�ـك بمحمـد  :آن�ه �وا� بعد از نماز صبح چنا�ه سيد روايت كرده -٢

 .بعد از نماز عيد ذكر كردهالخ و شيخ اين د� را  ...اما�

از قوت �لب خود اسـت ) كيلو ٦.٥حدود (=ب�ون كردن ز�وة فطره و آن دادن سه صاع  -٣

 .كتب فقهيه است بفقراء از براى هر �ى، از خود و هر كه عيال او باشد و تفصيل آن در

 ا� :ك� بگـو غسل است و روايت است كه در ز�ر سق� ب�ن و چون خواس� غسل -٤

�س �سم اهللا بگو و غسل �ـن ). ب�تابك و ابتاع سنة ن�يك �مد  ايمانا بك و تصديقا
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طهـر ديـ� ا� اذهـب عـ�  ا� اجعله كفارة �نو� و: بگو و چون فارغ شدى از غسل

 .ا��س

بـراى نمـاز كـردن در  پوشيدن جامه نيكو و ب�ار بردن بوى خوش و رف� �سوى صحرا -٥

 .وارد شده است �هز�ر آسمان است چنا

به� آن است كه �رما يا �ش��� مثل شكر و  پ�ش از نماز عيد در اول روز افطار ك� و -٦

كه �ستحب است تناول كردن مقـدار كـ� از تر�ـت سـيد  فر�وده شيخ مفيد غ�ه باشد و

 .دردى كه شفا است از براى هر ا�شهدا 

و  ...ا� ا�ـك و جهـت وجـ� :�ـوان آن�ه چون مهيا شدى از براى رف� بنماز عيد -٧

 .الخ... ا� من تهيأ � هذا ا�وم :چون متوجه بنماز عيد شدى �وان

ا� و بعـد از  و سـوره �د اول خواندن نماز عيد است و آن دو ر�عت است، در ر�عت -٨

�س ت�ب� ششـم . را �واند بعد از هر ت�ب�ى قنوت معروف قرائت، پنج ت�ب� بگو�د و

از ر�وع و سجود بـرخ�د بر�عـت دوم و بعـد از �ـد، وا�شـمس  بگو�د و بر�وع رود و بعد

را چهار �رتبه �واند �س نمـاز را تمـام كنـد و بعـد از سـالم،  �واند و در اين ر�عت قنوت

بفرستد و بعد از نماز عيد د�هاى �سيار وارد شده اسـت و بهـ��ن �س�يح ح�ت زهرا 

شـيخ  اسـت و... يا من يرحم من اليرحم العبـاد: �له است و اول آن� صحيفه ٤٦آنها د�ى 

 .بعد از نماز صبح از ناحيه مقدسه وارد شده بعد از نماز عيد ذكر كرده د�� را كه

كه نماز عيد در ز�ر آسمان و بر روى زم� بدون فرش و بور�ا واقـع شـود و  و �ستحب است

فته بود و د� كند از براى بـرادران ديـ� خـود، �ص� از غ� آن را� كه ر آن�ه برگردد از

 .بقبو� اعمال

هديه ذكـر  ح�ت امام حس� است و ز�ارت آن ح�ت را در اين روز در ز�ارت كردن -٩

 .كردم

 خواندن د�ى ندبه است  -١٠

در اين روز، دلت �ضطرب و معلـق باشـد مـاب�  و بدان�ه �اوار است از براى تو كه -١١

قبول شده و از عطاها و جايزه هاى ال� نصيب تو  را كه نميدا� كه روزه اتخوف و رجا، ز�

اشقيا و بد �قبتها شده اى كه از ر�ـت الـ� �ـروم  شده يا آن�ه عملت �ردود و از �له

�س بايد �زون و مغموم با� و ت�ع و زارى و �سئلت كـ� از حـق تعـا� كـه  .شده اند
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ح�ت  و حديث. را دست خا� از در خانه خود برنگرداندت ر��ش را شا�ل حال تو كند و

در اين روز �شهور است و اين مطلب اختصاص به روز عيـد فطـر نـدارد، بلكـه  �ت� 

  عقب هر عباد� حالت چن� باشد  بايد

و �نوع بودن  امام زمان  و ن� �اوار است كه در اين روز �زون با� �هت غيبت -١٢

در ا�ور رعيت خود وفوت شدن نماز عيد بـا آن ح�ـت و هـم تـأ� آن ح�ت از ت�ف 

عيد قر�ـان و عيـد فطـر  كرده با� برا�شان ز�را كه ن� شود عيدى از براى �سلم� مثل

�هت آن�ه � ب�ند حق خود را  مگر آن�ه تازه م�شود اندوه و غصه از براى آل �مد 

� ب�نـد و �سـب ظـاهر  و ضـاللت در دست غ�شان يع� امت و رعيت خود را در ح�ت

  .��ن ن�ست ا�شان را هدايت آنها و ت�ف در ا�ورشان

شا�سته است كه در وقت �ع شدن �ردم در �ص� و وقوف ا�شـان، متـذكر شـوى  ون� -١٣

 .و ب�ون آمدن �رد�ن را از قبور و �ع شدن ا�شان را در �� و وقوف ا�شان روز قيامت را

 نماز عيد بمنازل خود برگش�ند، متذكر شوى رجوع �ردمان را در قيامتچون �ردم از  و -١٤

 .به � ا�امها و منازل خو�ش از جنت و نار و هكذا

تقـو�م واليت و برائت ماه شوال به جاي�ه ی مها�در�افت تفصيل فضائل و اعمال و هنی برا

  .�راجعه نماييد ب�ياد حيات ا� ماه شوال در جاي�ه اي��ن� ال�
  

  قعدهی فضيلت ماه ذ

است كه حق تعا� در قرآن ذكر فر�وده و آنها ذى القعده،  بدان�ه اين ماه اول ماههاى حرام

كه ح� در جاهليت و قبـل از ظهـور �ـدد اسـالم معظـم و  ذى ا�جة، �رم و رجب است

�ـرده �كرم بوده اند و �ردم آن دوران با همه ا�رافا�شان؛ از اح�ام اين ماههـا �فنظـر ن

ی شدند تـا مـاه ذ خواس�ند ب�نند منتظر � � بودند و اگر حاجت بزرگ و دفع ّ� ظال�

خواس�ند كفايت آن مهمات را؛ و به  كردند و از خداوند � قعده داخل شود؛ آن وقت د� �

  .رسيدند اجابت �

 ّ� بن ابراهيم قّ� فر�وده كـه در ماههـاى حـرام گناهـان �ضـاعف �
ّ

َجل
َ
شـود و  و شيخ ا

  .همچن� حسنات

  . فر�وده در آن�ه ذى القعده، �ل اجابت د� است در وقت شدت رواي� نقل سيد و
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  قعدهی اعمال ماه ذ

روايـت كـرده كـه  نمازى با فضـليت �سـيار از رسـول خـدا  ي�ش�به اين ماهو در روز 

و خصـماء او اش مقبول و گناهش آ�رز�ده شود  �ملش آ�ست كه هر كه آن را �ا آورد تو�ه

در روز قيامت از او را� شوند و با ايمان بم�د و دي�ش گرفته �شود و ق�ش گشاده و نورا� 

گردد و وا�ي�ش از او را� گردند و مغفرت شا�ل حال وا�ين او و ذرّ�ه او گـردد و توسـعه 

  . ون شودجان او ب�  آسا�  ا�وت با او در وقت �ردن مدارا كند و به رزق پيدا كند و �لك 

كند و وضو بگ�د و چهار ر�عـت نمـاز ل آن چنان است كه در روز ي�ش�به غس و كيفيّت 
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واليت و برائـت مـاه ذيقعـده بـه جـاي�ه ی مها�در�افت تفصيل فضائل و اعمال و هنی برا

  .�راجعه نماييد ب�ياد حيات ا� ماه ذيقعده در جاي�ه اي��ن� تقو�م ال�

  

 ح ىذفضيلت ماه 
ّ
  ه مبار�هج

اهتمام عظـيم  ال�ی رسيد، او�ا بدان�ه اين ماه از ماههاى ��فه است و چون اين ماه �

كردند و دهه اول آن، ايا�ش ايام معلومات و در نهايت فضيلت و بر�ت است  در عبادت �

�رو�ست كه عمل خ� و عبادت در هيچ ايا� نزد حق تعا� �بـوب تـر  و از رسول خدا 

  . اين دهه ن�ست از
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ه مبار�ه
ّ
  اعمال ماه ذى حج

 حجه ا�ام اين اعمال ن� در �م خازنان و�ی هر ماه؛ در خصوص ماه ذ �ز اعمال عمو�

  :توصيه شده است

اهتمـام  الـ�ی شد، او�ا بدان�ه اين ماه از ماههاى ��فه است و چون اين ماه واصل �

در نهايت فضيلت و بر�ت  و ايام معلوماتكردند و دهه اول آن، ايا�ش  عظيم در عبادت �

ايا� نزد حق تعا�  وارد شده است كه عمل خ� و عبادت در هيچ  است و از رسول خدا 

  . �بوب تر ن�ست از اين دهه

   :و از براى اين دهه اعمال چند است

  .روزه گرف� نه روز اول اين دهه كه ثواب روزه تمام عمر را دارد -١

 عت نماز ماب� مغرب و عشا در تمام شبهاى اين دهه در هر ر�عت بعد ازخواندن دو ر� -٢

كه هر كه چن� كنـد بـا ثـواب  ...و واعدنا �و�: را �واند و اين آيه توحيد يك �رتبه �د

  .بود حاجيان ��ك خواهد

�وانـد چنا�ـه  از روز اول تا روز عرفه در عقب نماز صبح و پ�ش از مغرب ايـن د� را -٣

   الخ  ...ا� هذه االيام ال� فضلتها :خوانده اند � صادق  ح�ت

ح�ت ع�� هديه آورده و  ج�ئيل براى در هر روز از دهه �واند پنج د�� را كه -٤

 اهللا(خواندن آنرا �ح داده است  آ�ناب براى حوار�� فضيلت
ّ
  ...)أشهد أن ال � إال

�رتبه �واند به� است و از براى آن  ا و اگر روزى ده�واند اين تهليالت مبار�ه علو�ه ر -٥

و چـون ايـن مـاه داراى ايـام  ...ال ا� اهللا عدد ا�ليا� و ا�هـور  :فضيلت �سيارى ذكر شده

است، شا�سته است كه �ردم اهتمام كنند در طلب هالل آن و اعمـال  ��فه و اعمال �سيار

  آورندشب و روز اول ماه را كه در مقدمه گذشت، �ا 

 �ميان ىم آ�ز سال قمرل �رّ اوّ 

به تفصيل بيان شد كـه آ�ز هفته نامه راه آسمان و ن� شماره اول  �� �و�در آ�ز تقو�م 

 مـاه مبـارك ر�ضـان �:  و تعـا�م خازنـان و� در آي� حق و فرهنگ ال�ی سال قمر

���ن در دوران جاهليت قبل ی بوده كه از سو باشد، اما �آ�ز قرار دادن ماه �رم بدع�

ضمن ساير �ر�فات در دين اسالم به ايـن نـ� ی از اسالم ا�اد شده و بعد از آن جر�ان ا�و

بدع دامن زده و �وع ماه �رم را آ�ز سال نو توأم با جشنها و ت���ات و عيد قرار دادنها 

و تـذكر  ن �ميـان، بـرر�با همه اينها نظر به تداول و رواج �وع سال ميا. رواج داده اند

  .نداشته بلكه مفيد ن� هست ن�ات �ر�وطه مان�
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توصيه  هر ماه؛ در خصوص ماه �رم؛ ا�ام اين اعمال در �م خازنان و� �ز اعمال عمو�

  :شده است

بمرتبـه شـهادت فـايز گرديـده و در  سيد ا�شهداء  بدان�ه چون در دهم اين ماه، جناب

اهل بي�ش �زون و غمگ� بوده اند و اخبار �وحشه به ا�شـان �  و اك� اين دهه، آن جناب

وقت رو�ت هالل، �زون و غمگ� شوند و به �وازم تغر�ب آ��ت  رسيده، بايد شيعيان از

  .قيام نمايند

 چون ماه �رم داخل م�شد پدرم امام �و� : رضو�ه است كه فر�ود روايت معروفه در

و  يد و اندوه و حزن پيوسته بر او �لب � شد تا �� �رمك� آن ح�ت را خندان ن� د

ا�ـروز، : چون روز �شوراء � شد آنروز، روز �صـيبت و حـزن و گر�ـه او بـود و � فر�ـود

  .شهيد شده است روز�ست كه حس� 

 صفراعمال ماه 

 خـدا وفـات رسـول بدان�ه اين ماه معروف به �وست است و شايد سبب آن ، واقـع شـدن

كـه  همچنان�ه �وست دوش�به به اين سبب است و يا �هت آ�سـت. باشددر آن  است

مـاه،  قتال نبوده و در اين سه ماه حرب وگذشته اين ماه بعد از سه ماه حرام واقع شده كه در 

در وجه  شد و اين هم يك سبب قتال مينمودند و خانه ها و منازل از اهلش خا� �ه �وع ب

و ادعيـه  هر حال از براى رفع �وست هيچ چ� به� از تصدقاته ب. است �سميه آن به صفر

  .و استعاذات وارده ن�ست

ماه در هر روز ده �رتبه �وانـد ايـن  و اگر ك� خواهد �فوظ بماند از بالهاى ناز� در اين

يا شديد القوى يـا : ذكر فر�وده خالصة االذ�ر ، در)اهللا روحه روح( �دث فيضه د�� را ك

متك �يع خلقك فاكف� � خلقك يا �مل ظبع ا�حال يا عز�ز يا عز�ز يا عز�ز ذلت شديد

� و �ينـاه مـن  انا� كنت من الظا�� فاسـتجب ا� اال انت سبحانك ال يا منعم يا مفضل يا

  . الطاهر�ن ��يالط � �مد و آ� من� و ص� اهللاؤالغم و كذ�ك نن� ا�

   است د�� براى هالل اين ماه روايت كرده اقبالب كتا دربن طاووس  سيد جناب

ب�يـاد  در جاي�ه اي��نـ� ٢١شماره  راه آسمانهفته نامه در�افت تفصيل اين �وضوع به ی برا

  :�راجعه نمائـيد حيات ا�
 ewtopic.php?f=52&t=35&start=20#p1105http://aelaa.net/Fa/vi 
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  ماه ر�يع األول

در  )آي� �ور اهل حق( ٢٦شماره  راه آسمانهفته نامه در�افت تفصيل اين �وضوع به ی برا

                 :�راجعه نمائـيد ب�ياد حيات ا� جاي�ه اي��ن�
http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35&start=20#p1111  

  

  اعمال ماه �ادى األخرى

   ،چهار ر�عت نماز كند ؛كه در اين ماه در هر وقت كه خواهد روايت كردهبن طاووس  سيد

   ،انز�اه انا بها�كر� �واند و ب�ست و پنج �رت آية �رتبه يك �د از بعد در ر�عت اول

  ،توحيد �رتبه و ب�ست و پنج ت�اثرسوره  �رتبه يك و �د و در ر�عت دوم

   ،فلق �رتبه سوره و ب�ست و پنج جحد سوره �رتبه و يك �د و در ر�عت سوم 

  �رتبه سوره ناس �واند  و ب�ست و پنج ن� سوره �رتبه و يك �د و در ر�عت چهارم

سـبحان اهللا وا�مـد هللا وال ا� إال اهللا واهللا (ه سـ�يحات ار�عـهفتاد �رتبه � ؛سالم و بعد از

�ـس �  ،بگو�ـد ا� اغفر �لمؤمن� و ا�ؤمنـات و هفتاد �رتبه صلوات و سه �رتبه )اك�

ن يـارحيم ااالكرام يا اهللا يا ر� ا�الل وا يا� ياقيوم يا ذ :بگو�د �سجده گذارد و سه �رتبه

  خود را �واهد، �س حاجت س )يا ارحم ا�را��

دنياى او را تا سال آينـده  و خدا او را و مال و اهل و اوالد و دين؛ هر كه اين عمل را �ا آورد

  .سال بم�د، بر شهادت بم�د يع� ثواب شهيدان داشته باشد حفظ كند اگر در آن
  

  اعمال ماه رجب

عظيم و اح�ام او بدان�ه رجب ماه بزرگ خدا است و از ماههاى حرام است كه در اسالم ت

   .�سيار وارد شده است، بلكه در جاهليت ن� ��م بوده است

ز�را كه ر�ت خدا در اينماه بر امت ح�ت رسول �سيار  ميگو�ند، األصب و آنرا رجب

  آ��ت است  ر�ته م�شود و ماه استغفار امت

كـه  نقو�ستكه تا� حج است در فضيلت و م عمره در اين ماه �ستحب است و روايت شده

كعبـه  در مـاه رجـب و شـبانه روز نمـاز در نـزد معتمر شـده بـودجناب � بن ا�س� 

پيوسته در سجده بود در شب و روز و اين ذكر از آ��ت ش�يده م�شد كـه در  ميگذاشت و

  .عظم ا�نب من عبدك فليحسن العفو من عندك :سجده ميگفت
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و ن� . گو�ند عمره خواصاست، كه آنرا در ماه رجب رضا  افضل از عمره؛ ز�ارت امام 

�سيار فضيلت دارد، بلكه همه �شاهد ح�ات معصوم� ز�ارت ح�ت امام حس� 

غر�ب تر�ن آنهاست، كه در قرن ی هم� فضيلت را داشته، و افضل آنها در هر ع�

در ی غر�ب تر�ن �شاهد حرم� ��ف� عسكر�� و حرم مهدواخ� تا به ا�روز 

در راه ز�ارت �شاهد ��فه؛ سبب  احتما�ی رانيها و ر�ها و آس�بهاگ�ّمل ن. ستسا�راء ا

؛ و توفيق �اورت و اجر؛ و نيل به درجه �واسات با ح�ات ی �ضاعفت جندين برابر

  .با ا�شان را داردی اخرو هم�ش��

د چند ا�ر ندار و اعمال �ش��ه اين ماه كه متعلق به همه ماه بوده و خصوصي� به روز مع�

 :است

 .الخ... يامن يملك حوائج ا�سائل� :در تمام ايام ماه، خصوص روز اول، �واند - اول

 .الخ... خاب ا�وافدون � غ�ك: �واند در هر روز - دوم

 .الخ... ا� ا� اسئلك ص� ا�شاكر�ن :�واند - سوم

 .الخ... بغةا� ياذا ا�� ا�سا  :�واند د�ى �سجد صعصعه را -چهارم 

 .الخ... بمعا� �يع مايدعوك ا� ا� اسئلك: �واند د�ى ناحيه مقدسه را - پنجم

ا�  :رسيدهحس� بن روح نائب سوم امام ع�  �واند د�� را كه از جناب - ششم

 .الخ ...ا� اسئلك با�و�ودين � رجب

ر هر �شهدى كه هس� بـاين كه در ماه رجب ز�ارت �ن د از آن جناب ن� رسيده - هفتم

 .الخ... ا�مدهللا ا�ى اشهدنا �شهد او�ائه � رجب :ز�ارت

 .الخ... يامن ارجوه �� خ� : در عقب نمازهاى شبانه روز �واند - هشتم

 استغفر اهللا ا�ى ال ا� اال هو وحده ال ��ك � و اتوب :در اين ماه صد �رتبه بگو�د - نهم

ختم فرمايد براى بر�ت و مغفرت و اگر چهار صـد  صدقه تا خداوندو ختم كند آنرا ب ا�ه

  .باشد �رتبه بگو�د، ثواب صد شهيد داشته

ال ا� اال اهللا بگو�د تا صد هزار حسنه براى نوشته شود و صـد  در اين ماه هزار �رتبه -دهم 

  .شهر براى او در بهشت بنا شود
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: و در وقت �س� ن� هفتـاد �رتبـه بگو�ـددر �يع ماه در وقت صبح هفتاد �رتبه  - يازدهم

و تـب  ا� اغفر �: و چون تمام كرد، دستها را بلند كند و بگو�د استغفر اهللا و اتوب ا�ه،

رجب بم�د خدا از او خوشنود باشد و آ�ش باو نرسد به  كه هر كه چن� كند اگر در ماه �،

 . بر�ت اين ماه

 يا هزار �رتبه �واند كه فضيلت �سيار قل هو اهللا احد بهده هزار �رت در �يع ماه - دوازدهم

�وانـد تـا از بـراى او نـورى  قل هو اهللا احد و ن� در يك روز �عه اين ماه صد �رتبه .دارد

 .باشد در قيامت كه او را ببهشت كشد

 روز �عه اين ماه چهار ر�عت نماز كند ما ب� ظهر و ع� در هر ر�عت در يك -  س�دهم

استغفر : �س ده �رتبه بگو�د پنج �رتبه، توحيد ا�كر� هفت �رتبه و آية يك �رتبه و �د

يك روز غ� مع� از اين ماه چهار ر�عت  و از براى ال ا� اال هو واسئله ا�و�ة، اهللا ا�ي

 .اقبال است كيفيت آن در نقل كرده و سيد نمازى

 وز اول و وسط و آخـر آن، فضـيلتو از براى روزه گرف� در اين ماه، خصوص ر -چهاردهم 

  .�سيار وارد شده است

سـبحان  :بگ�د در هر روز آن صد �رتبـه بگو�ـد و هر كه قادر نباشد كه در ماه رجب روزه

ل�س العز  اال� ا�ليل، سبحان من ال ي�ب� ال�س�يح اال �، سبحان االعز االكرم، سبحان من

 .آنروز را در يابد و هو � اهل، تا ثواب روزه

 سه �رتبه �د بعد از نماز در هر شب از اين ماه دو ر�عت نماز كند در هر ر�عت -پانزدهم 

 :قل هو اهللا �واند و بعد از سالم دستها را بلند كند و بگو�د ايها ا��فرون و يك �رتبه قل يا

بيـده  ا�مد، �� و يميـت، و هـو � اليمـوت، ال ا� اال اهللا وحده ال ��ك �، � ا�لك و�

و الحول و ال قـوة اال بـاهللا العـ� العظـيم، ا�  ا�� و هو � � ش�ء قدير، و ا�ه ا�ص�،

ثواب شصت حج و  صل � �مد ا�� االّ�ّ و آ�، �س دستها را بصورت ب�شد تا خداوند

 .شصت عمره باو عطا فرمايد

ر دو ر�عت نماز �واند كه ثواب قل هو اهللا را د در يك شب از اين ماه صد �رتبه -شانزدهم 

 .�سيار دارد
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 ايها ا��فرون و قل يا �د در يك شب از اين ماه ده ر�عت نماز كند در هر ر�عت - هفدهم

 .سه �رتبه كه فضيلت �سيار دارد توحيد يك �رتبه و

 االكرام من �يع ا�نوب استغفر اهللا ذا ا�الل و :هزار �رتبه بگو�د در �يع ماه -هيجدهم 

 .شده كه خداوند فر�وده اگر نيا�رزم او را، �س ن�ستم پرورد�ر شما و وارد و اآلثام،

روز از اين ماه كه پنجش�نه و �عه و ش�به باشد روزه بدارد كـه روايـت  آن�ه سه - نوزدهم

ي�ى از ماههاى حرام اين سـه روز را روزه بـدارد، حـق تعـا� بـراى او  است كه هر كه در

 .بادت بنو�سدع ثواب نصهد سال

فضيلت و ثواب �سيار نقل كرده  ام�ا�ؤمن�  �صباح از شيخ كفع� در حاشيه - ب�ستم

آية ا�كـر�  فا�ه و ر�ضان در هر روز و شب �واند براى كسيكه در ماه رجب و شعبان و

صلوات را هر كدام سه �رتبه و سه  الحول وال قوة اال باهللا و �س�يحات ار�عه و چهار قل و و

  .از همه چهار صد �رتبه استغفار كند �لمؤمن� و ا�ؤمنات، و بعد از فراغ �رتبه ا� اغفر
  

  �لة ا�ر�ئب اول� شب �عه ماه رجب

و از . گو�ند � �لة ا�ر�ئب نجش�به ماه رجب راپبدان�ه اول� شب �عه بعد از اول� 

فضيلت او آن�ه ه از �له وارد شده با فضيلت �سيار ك براى آن عم� از ح�ت رسول 

گناهان �سيار �سبب او آ�رز�ده شود و آن�ه هر كه اين نماز را بگذارد چون شب اّول ق� او 

شود حّق تعا� بفرستد ثواب اين نماز را �سوى او به نيكوتر صور� با روى گشاده و درخشان 

ت و و ز�ان فصيح �س با وى گو�د اى حبيب من �شارت باد تو را كه �ات ياف
ّ
� از هر شد

سخ� گو�د تو ك�س� �دا سوگند كه من رو� به� از روى تو نديدم و �� ش���� از 

ام و بو� به� از بوى تو نبوئيدم گو�د من ثواب آن نمازم كه در فالن شب از  �م تو �ش�يده

�و�س تنها� تو فالن ماه از فالن سال �ا آوردى آمدم ا�شب ب�د تو تا حّق تو را ادا كنم و 

� تو خواهم افكند  باشم و وحشت را از تو بردارم و چون در صور دميده شود من سايه بر

  . در عرصه قيامت �س خوشحال باش كه خ� از تو معدوم �واهد شد هرگز

گ�ى چون شب �عه داخل شـود  روز پنجش�به اول ماه را روزه � و كيفيت آن چنا�ست كه

  يك سالم ه گذارى هر دو ر�عت ب دوازده ر�عت نماز �نافله عشاء و عشاء فر�ضهما ب� 
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اُه  و سه �رتبه �د و در هر ر�عت از آن يك �رتبه
ْ

َز�
ْ
ن
َ
ا ا

�
  دوازده �رتبه وِان

ٌ
َحد

َ
ُ ا

�
َو ا�

ُ
 ه

ْ
ل

ُ
 � ق

  خوا� 

 َ� ا:گو� � و چون فارغ شدى از نماز هفتاد �رتبه
�

ُهم� َصل
ّ
ٍد ا��ِ��   �ل م�

َ ُ
� وََ�  � ��

ُ ْ
  ،آِ�ِ   األ

وِح  :گو� � روى و هفتاد �رتبه �س �سجده �  ِة َوا�ر�
َ
َمالئِ�

ْ
وٌس رَب� ا�

�
د

ُ
  ُسب�وٌح ق

َت : گو� � ازسجده برميدارى وهفتاد �رتبه � �س
ْ
ن
َ
 ا

َ
ك

�
ُم ِان

َ
ل
ْ
ع

َ
ا � م�

َ
اَوْز �

َ
ِفْر َوارَْحْم َو�

ْ
رَب� اغ

مُ 
َ

ظ
ْ
�

َ
َعِ�� األ

ْ
  ، ال

وِح  :گو� و هفتاد �رتبه � روى باز �سجده � �س ِة َوا�ر�
َ
َمالئِ�

ْ
وٌس َرب� ا�

�
د

ُ
، �س ُسب�وٌح ق

  .ميطل� كه بر آورده خواهد شد ا�شاءاهللا تعا� حاجت خود را در

يك مد طعام به فق� صدقه دهـد و در  آن�ه معذور از روزه است، در صورت توانا� :توضيح

سبحان اال� ا�ليل، سبحان من ال ي�ـب� ال�سـ�يح : د �رتبه بگو�دروز بنجش�به اول ماه ص

 .ل�س العز و هو � اهل اال �، سبحان االعز االكرم، سبحان من

 فضيلت ماه شعبان

خـ�ى در فضـيلت شـعبان و روز اّول آن ذكـر  ی حسن عسكر  بدان�ه در تفس� امام

ـَدُه آن خـ� را شده كه فوائد �سيار در آن مندرجست و شيخ ما ثقةاال
َ
ُ َ�ْرق

�
َرا� و�

َ
سالم نورى ن

تر�ه نموده و در آخر كتاب �مه طيّبه ذكر فر�ـوده و چـون آن خـ� طوالن�سـت و مقـام را 

  :كنيم حاصل آن خ� آن است كه گنجا�ش تمام آن ن�ست ما �ت� آن را در اينجا ذكر �

� كه در �سجدى �شسته بودند در روز اّول شعبا� گذشت به �اع  ح�ت ام�ا�ؤمن�

َدْر و امثال آن گفتگو �
َ
كردند و بلند شده بود صداهاى ا�شان و سخت شده بـود  و در ا�ر ق

�اجت و جدال ا�شان �س ح�ت ا�ستاد و بر ا�شان سالم كرد آنها جـواب سـالم دادنـد و 

�شـان براى آن جناب برخاس�ند و خواهش كردند كه نـزد ا�شـان ب�شـ�ند آن ح�ـت بـه ا

رساند آيا ندا�س�يد  كه نفع ن� گو�يد در چ�ى كه سخن � اعتنا� ن�رد و فر�ود اى گرو�

كه خداى تعا� را بند�ن�ست كه ساكت كرده ا�شان را خوف بدون آن�ه �جز باشـند از 

شـود  گف� يا الل باشند بلكه ا�شان هر�ه به خـاطر آرنـد عظمـت خداونـد را شكسـته �

زاز و  شان و مبهوت � رود عقلهاى شود د�ا�شان و � نده �ز�انها�شان و ك
ْ
شوند به جهت ِاع
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آورنـد �سـوى خـدا بـه  ِاجالل و اعظام خداوند �س هر�ه به خود آمدند از اين حالت رو �

سهاى خود را با ستم�ران و خطا�ران و حـال آن�ـه ا�شـان  كردارهاى پاك�ه �
ْ
ف

َ
شمرند �

شوند براى خـدا بـه كـردار انـدك و  �ط مگر آن�ه ا�شان را� ن�مّ�هند از تقص� و تفر

شمرند براى او عمل ز�اد را و پيوسته �شغو�د به اعمال �س ا�شان چنانند كه هر  �سيار ن�

وقت نظر ك� به ا�شان ا�ستاد�نند به عبادت ترسـان و هراسـان در بـيم و اضـطرابند �ـس 

َدْر ساكتكجائيد شما از ا�شان اى گروه تازه �ره
َ
تـر�ن  ا آيا ندا�س�يد كه داناتر�ن �ردم به ق

َدْر سخنگوتر�ن ا�شانند در او، اى گروه تازه �رها 
َ
ا�شانند از آن و اينكه جاهل��ن �ردم به ق

ّره شعبان كر�م است ناميده است او را پرورد�ر ما شعبان به جهت پراكنـده شـدن 
ُ
ا�روز غ

ر شما در او درهاى حسنات خود را و جلوه داده به شما خ�ات به �قيق كه باز كرده پرورد�

ق�ها و خ�ات او را به قيمت ارزا� و �رهاى آسا� �س �ر�د آن را و جلوه داده براى شما 

َعبهاى �ور و بالهاى خود را و شما پيوسته �
ُ
كوشيد در گمـرا� و طغيـان و  ابل�س لع� ش

ِسك � گردانيد از شعبهاى خ�ات كه باز شده براى شما  ُرو �شو�د به شعبهاى ابل�س و  متَم�

ّره ماه شعبان است و شعبهاى خ�ات او نماز است و روزه و ز�ت و ا�ر بـه 
ُ
درهاى او و اين غ

ِ و صدقه بـر 
ْ

�َ معروف و ن� از منكر و بِّر وا�ين و خو�شان و همساي�ن و اصالح ذات ا�ْ

چ�ى را كه برداشته شده از شما يع� ا�ر قضا و قدر  دهيد فقراء و �ساك� بر خود �فت �

ايد از فرو رف� در آن از كشف ِ�ّهاى خدا كه هر كـه تفتـ�ش  و چ�ى كه ن� كرده شده

كه اگر شما واقـف شـو�د بـر آ�ـه مهيّـا  كند از آنها از تباه شد��ست آ�ه باشيد به درس�

 براى مطيع� از بند�
ّ

�ش در ا�روز هر آينه بازخواهيد داشت خـود فر�وده، پرورد�ر عّزوجل

  . را از آ�ه در او هس�يد و �وع خواهيد كرد در آ�ه ا�ر كردند شما را به آن

و چ�ست آن�ه آن را خداونـد مهيّـا فر�ـوده در ايـن روز بـراى    گفتند يا ام�ا�ؤمن�

  مطيع� خود؟

هاد كفار فرسـتاده بـود و به ج�س ح�ت نقل فر�ود قصه آن �شكرى را كه رسول خدا 

دشمنان شب بر ا�شان ش�يخون زدند و آن ش� تار�ك و سخت ظلما� بـود و �سـلمانان در 
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 بـن رواحـه و قتـادة بـن 
�

خواب بودند ك� از ا�شان بيدار نبود جز ز�د بن حارثه و عبدا�

و قرآن نعمان و ق�س بن �صم منقرى كه هر كدام در يك جانب ا�شان بيدار و �شغول نماز 

خواندن بودند دشمنان �سلمانان را ت��اران كردند و به واسطه تار��ى و نديدن �سلمانان 

دشمنان را تا از آنها اح�از كنند نزديك بود كه هالك شوند كه نا�ه از دهان اين چنـد نفـر 

نورها� ساطع شد كه �شكر�ه �سلمانان را روشن كرد و سبب قّوت و دل�ى ا�شان شده �س 

ش� كشيده و دشمنان را كشته و ز�دار و اس� نمودند و چون �راجعت نمودنـد و بـراى شم

نقل كردند فر�ود اين نورها به جهت اعمال اين برادران شما است در غّره   ح�ت رسول

  . ماه شعبان �س يك يك آن اعمال را ح�ت نقل كردند

ـی برا
َ
واليـت و برائـت  اه اي��نـ�مطالعه بقيه حديث به فضائل روز اول شعبان در جاي�

  .ب�ياد حيات ا� �راجعه نماييد

  اعمال ماه شعبان

 و  خـدا بدان�ه شعبان ماه �سيار ��� اسـت و م�سـوب اسـت بـه ح�ـت رسـول

 فضيل�ش ز�اده از ماه رجب است و ما� است كه ز�اد م�شـود در آن روز�هـا� بنـد�ن از

  تهارا براى ماه ر�ضان و ز�نت ميكنند در ان بهش

است، بلكه روايـت شـده كـه روزه شـعبان بـراى  وارد و در فضيلت روزه اش روايات �سيار

از براى روزه هر روزه اين  سيد � �شد او را و كسيكه �رت�ب خون حرام شده باشد، نفع

  .ماه، فضيل� روايت كرده است

ا�ر  ندارد چند مع�روز ه و خصوصي� ب بودهمه ماه ه و اعمال �ش��ه اين ماه كه متعلق به

  :است

  .اهللا و اسئله ا�و�ه استغفر: �رتبه بگو�د در هر روزى هفتاد -١

ا�ر�ن ا�رحيم ال� القيوم و  هو استغفراهللا ا�ى ال ا� اال: بگو�د در هر روز، هفتاد �رتبه -٢

ا�ى ال اهللا  استغفر :است "ا�ر�ن ا�رحيم" از پ�ش "ال� القيوم" در بع� روايات، اتوب ا�ه
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يـات اهو ال� القيوم ا�ر�ن ا�رحيم و اتوب ا�ه و عمـل بهـر دو خـوب اسـت و از رو ا� اال

  به��ن د�ها و اذ�ر در اين ماه، استغفار است شود كه �ستفاد �

 :شب نيمه، اين صلوات را �واند ت زوال و دروقدر هر روز، در  -٣

  .خال ا� صل � �مد و آل �مد شجرة ا�بوه،

روايت شده كـه ائمه  ح�ت ام� و ين مناجات كه ازا مناجات با خدا در اين ماه با -٤

  .الخ ا� صل � �مد و آل �مد و اسمع د�� :در ماه شعبان ميخوانند

چه به نصف دانه خرما باشد تا حق تعـا�، بـدن او را بـآ�ش  تصدق كند در اين ماه اگر -٥

است كه به��ن اعمال در اين ماه، تصدق كردن و طلب آ�رزش  جهنم حرام گرداند و روايت

  .نمودن است

ا� اال اهللا و ال نعبد اال اياه �لص� � ا�ين و �و  ال: �موع اين ماه، هزار �رتبه بگو�د در -٦

سا� در نامه عملـش نوشـته  كه ثواب �سيار دارد از �له آن�ه عبادت هزار ،كره ا���ون

  .شود

آورده شـود از او ب�سـت حاجـت دنيـا و  �د دوش�به و پنجش�به اين ماه را كه بـرروزه بگ -٧

  .ب�ست حاجت از حاجتهاى آخرت

 توحيد صد �رتبه �د گذارد در هر ر�عت بعد از پنجش�به اين ماه، دو ر�عت نماز در هر -٨

است فضيلت دارد و روايت  �واند و بعد از سالم صد �رتبه صلوات بفرستد و روزه اش ن�

�الئ�ه عـرض ميكننـد،  كه در هر روز پنجش�به ماه شعبان ز�نت ميكنند آسمانها را، �س

  .خداوند بيا�رز روزه داران اين روز را د�ى ا�شان �ستجاب گردان

  .در اين ماه، صلوات �سيار بفرستد -٩

فيمـا غفـرت �ـا  ا� ان �م ت�ـن: ماه �سيار بگو�د آن�ه از روز �عه آخر ماه تابقيه -١٠

  .�� من شعبان فاغفر�ا فيما ب� منه
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  سال ���ی ا�جام  آ��ن
در نزد ی ؛ سال قمر بر اساس �م خازنان و�: قبل از اين بيان شد كه -١

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

اّول راه آسـمان، شـماره : براى در�افت تفصيل �وضوع بـه هفتـه نامـه آ�ـوز�

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

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

  .آيد ماه شعبان قبل از روز آخر ماه شعبان �

توصـيه فر�ـوده  در تعا�م �كتب و�؛ خاتمه هر سال را با اعمال �صـو� -٣

اند، تا اينكه آن سال با طاعت و عبادت �سته گشته و بـا توفيقـات معنو�ـه بـه 

  .ا�ام رسد

ده و زمينـه را فـراهم اين ا�ام معنوي؛ اهل ايمان را به �اسبه نفس تـذكر دا -٤

نمايد تا در سال نو هر چـه ب�شـ� بـا توفيقـات  �

قر�ن شده، و به� از لغزشـها و آفـات �صـون  ال�

  .گردند

را با آن خاتمه داده و ی كه سال قمر �ح اعما� -٥

آئ� : به نام رسانند، در كتاب �ستق� به ا�ام �

اب اين كت من�� كرده ايم،ی آ�ز و ا�ام سال قمر

  :توانيد از آدرس ز�ر در�افت كنيد را �

http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=174&t=590&p=4535#p4535 
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  ا ار در اوت وره

قديم و  اصطالحات عل� و ن� و دي� از توصيه هاى �� در بر� :سؤال

 همچن� يا عقايد متداول ميان �ردم تعب� �س بودن يا نامناسب بودن بر�

روزها يا اوقات مانند در وقت �ت ا�شعاع بودن ماه، يا هن�م قمر در عقرب، و 

از اين گونه اوقات را كه ی از ماهها مطرح است، اگر �وارد يا روزهاى خا�

مطلع باشد؛ و� اختيار ترك يا  يا از هن�م نامناس� است؛ ا�سان �شناسد، من�

 تغي� آن را ندارد؛ چه بايد ب�ند؟

همچون بودن ماه در برج (در صورت عدم اطالع از اوقات �ذوره  :جواب

، و اضطرار از ا�ام آن، يا عدم ا��ن )ا�ور �ذور است عقرب كه براى بر�

توصيه هاى ��ف  و�خازنان  �شخيص اين �وارد يا سخت بودن آن؛

 :تعليم فر�وده اند �سيار آسا�

خالصه شده، و  )استعاذه+ د� + روزه + تصدق + اقبال + پره� (: ا�اال در -١

شود، و براى تتميم و توضيح ب�ش�  اين ايام به آنها برطرف � �وست �ر�

 .نماييم از تفاصيل آن را ن� از �م مقدس نقل � بر�

نقل نموده است كه سهل بن يعقوب خدمت ح�ت امام  خ طو�جناب شي -٢

  ی عسكر
ّ

 تفاصيل اختيارات ايام و اينكه چه ايا� رسيده و �س از تل�

 �ورت �را وا � ��: مناسب يا نامناسب است؛ عرض كردهی براى چه ا�ور

  ؟ )چه كنم(را بنمايم؛ ی �ری دارد كه در اوقات �ذوره پيگ�
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از بر�ت واليت ما؛ براى شيعيان ما؛ عصمت و حفاظ : دفر�ودن ح�ت 

اگر با آن اعماق در�اها و صحراها را در ميان : كهنگهدارنده اى قرار داده شده 

نگرانيها�شان؛  كنند، هر آينه ايمن هس�ند از درند�ن و دشمنان جّن و ا�س؛ �

 
ّ

و در واليت به بر�ت والي�شان �سبت به ما،  �س اعتماد �ن به خداى عّز وجل

برو؛ و هر �رى را  خوا� ؛ و هر كجا كه �امامان طاهر�نت اخالص ورز�ده

  :سه بار بگو� ك� �ن، اگر هم�شه هر�ه صبح �ی پيگ�ی دار
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وٍف بِِلبَاٍس َسابِغ

ُ َ
� 

� ُ
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�
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َ
 ×( بِأ
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ُ
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َ
 � �ّمـد وآل َمْن َوا�

�
وا، فصل

 �
َ

 بِِهْم ِمْن �
ُهم�

�
ِ� ا�ل

ْ
ِعذ

َ
  �ّمد، َو أ

� ُ
�   

ُ
ِقيِه، يَـا َعِظـيُم َحَجـْزت

�
ت
َ
 ×(َما �

 
ُ

�� بِبَِديِع  )عجزت
َ
َ�ِدَي �

َ ْ
ِ  األ

ْ
ا ِمْن َ�ـ�

َ
ن
ْ
ا َجَعل

�
رِْض، إِن

َ ْ
َماَواِت َو األ ا�س�

 
ّ
ِفِهْم َسد

ْ
ل

َ
 َو ِمْن خ

ً
ا
ّ
يِْديِهْم َسد

َ
 أ

َ
ون بِْ�ُ

ُ
� 

َ
ُهْم ال

َ
ْم �

ُ
اه

َ
ن
ْ
�

َ
ش

ْ
غ

َ
أ
َ
 ف

ً
  .ا

أصبحت : فقط �اى(و با هم� د�؛ سه بار در شام�ه؛ ن� خداى را �وا�، 

همّ : گو� � ..ا�ّ
ّ
قرار گ�ي؛ و از  ، �س در يك قلعه و حصن ال�)..أ�َسيُت ا�ل

گر در و ا: فر�ود ^س�س ح�ت .نگرانيها و �ذورات �فوظ و در امان با�

ك�؛ �س قبل از دنبال آن �ر رف�،  ی را پيگ�ی �ر اوقات �ذوره خواس�
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إن (و سورة قدر و آيه  سوره هاى �د و فلق و ناس و توحيد، و ن� آيت ا�كر�

و بقية آن (سورة آل عمران،  ١٩٤تا  ١٩٠ )ا�يعاد.... � خلق ا�سماوات و األرض 

  : اينها بگو ، و �س از)تا آخر سوره را تالوت �ن

 ِذي 
� ُ

 ِل�
َ

 َحْول
َ

، َو ال
ُ

ائِل  الط�
ُ

ُطول
َ
� 

َ
َرتِك

ْ
د

ُ
، َو بِق

ُ
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ة و�

ُ
 ق
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َ
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ِِه؛ َعل

َ
�

َ
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َ
 ت

َ
ْك

َ
ُ�وُر إِ�

ُ ْ
ِديٌر، َو األ

َ
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ست؛ اگر تواند از اين د�ى ��ف بهره مند شود كه وارد شده ا همچن� � - ٣

از ا�ور گرديد؛ �س  بر� ی از روزهاى �ذور ا�سان �ضطّر به پيگ�ى در ي�

  :از هر نماز فر�ضه اين چن� خداى را �واند تا از آفت آن هن�م �فوظ بماند
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  .  جسته، و به  آن خداى را خواند  توان بهره �ش ا�ور �فرج و گشا
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  آثار من��ه در علوم تقو�م �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا�

هشت بهشت و ی شهرهای اوقات ده�نه ��، برا تقو�م داي�، تقو�م اوقات �� -١

��  �سلمانان و ساير نقاط جهان، تدو�ن وی و �زمينها بالد ان�ياء و اوصياء ال�

  .١٤١٨هر نقطه از كره زم� بنا به درخواست اهل ايمان آن �ل، �� از سال  اوقات ��

  .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.  

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

  .١٤٣٣، �� از 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 ا�شعاع  قمري، �ا�ی تعي� آ�ز ماهها، سا�امه تقو�م ف�ده قمري -٨

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

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

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

١١- The Annual lettrer of the Concise Lunar Calendar ١٤٣٣از ی تقو�م ف�ده قمر ����� ان.  

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

  .١٤٢٨ب صفحه اي��ن�، �� از سال درقال

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

١٤- The Annual letter of the Moon phases calendar از ی قمری تقو�م رصد ����� ان

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

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

   .١٤٣١دي�، �� از سال 

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

١٧- The Annual letter of the Religious Ephemeride ١٤٣٥از  �� �و�تقو�م  ����� ان.  

 

ی �مدی ميالدی هجر اسال� شم�ی تقو�م قمر ،هم�� �و�تقو�م سا�امه  -١٨

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

 وف، �� به ز�ان فار�و فل�، خسوف و كس وضعيت خورشيد و ماه در منازل و بروج ��

  .١٤٢٧از سال 

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

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

٢١-The annual letter of the public ephemeris calendar  ١٤٣٥از هم�� �و�تقو�م  ���ن�� ا  
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و جداول وضعيت  و شم�ی تقاو�م هفت�نه قمر، �ص� �و�سا�امه تقو�م  -٢٢

و و  و �� در بروج فل� كواكب و �وم ونقاط فل�

منازل، خسوف و 

كسوف، اتصاالت، 

تراجع و ساير احوال 

 -كواكب سبعه (كواكب 

 -ثوابت  –كواكب جديد 

 و بر� �نقاط فل

 .١٤٢٩، از سال )سيار�ها

 ا�قو�م الفل� -٢٣

�� به ز�ان ، اإلح�ا�

  .١٤٣٠از سال  �ص� �و�تقو�م  عر�

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

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

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

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

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

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

  .١٤٢٩ر�يع األول 

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

  .١٤٢٧تعا�م �كتب و�، �� از سال 

  

وضعيت رؤ�ت هالل و آ�ز ماه قمري، �� از  برر�، ه ماه قمريسا�امه آ�زنام -٢٩

   .١٤٢٨سال 

جامع  �و�تقو�م  -٣٠

 ،)روزنامه �هشنا�(

�تصات كواكب  مناس�تها،

و سيار�ها،  و نقاط فل�

اتصاالت، احوال كواكب و 

�� از ، اح�م �وم�شان

و تا سال  �١٤٢٨ادى األو� 

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

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

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

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

 بيان ارتباط تقو�م ايرا�( آ�ز سال چي�، )، �و�ل سال و طالع آن، آداب و اعمال نوروز

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

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

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

  .١٤٢٦، �� از سال )هدايت تعا�م �كتب و�با  و كسوف خسوف عوارض و آثار من�
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فل� استجابت انواع  هن�م و �ائط، سا�امه تقو�م اوقات د�ي �ستجاب -٣٢

حوائج و اوقات  ناقض  د�ء، 

  . ��١٤٣٥ از سال 

وهشكده �وم و ژپ���ات �و� 

؛ به تنجيم ب�ياد حيات ا�

���ات فوق �دود نبوده و به 

در زمينه فضل و مدد �وال 

 تقو�م، �وم، تنجيمهاى �تلف 

إن شاء اهللا . من�� و توسعه � يابد

  .تعا�

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

  www.nojum.aelaa.net                               :توانيد در�افت نماييد �  حيات ا�
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  ��یاد �یات اع�ی � ساما� �ی ���م اونال�ن
و سا�ت كواكب بر حسب افق  مانند اوقات �� �و��اسبات  از بر�

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

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

تخراج بالد جهان براى اس و دي� و عل� �و�از �راكز  درخواستهاى �تل�

تقاو�م و�ژه آن بالد برسد تا بتوانند استخراجات تقاو�م را در برنامه ها و 

�ر�ران ما ی ان�شارا�شان ب�ار ب�ند؛ تأم� اين نيازها و ساير �راجعات فرد

تام� اين ی برای را بطور شبانه روز در �ا� جهان؛ اقتضا داشت تا منجمي�

بر آن داشت تا سامانه هاى دقيق و نيازها اختصاص دهيم، اين �ورت ما را 

نمائيم،  طرا�) به عهده گرف� �ر منجم� را دارند كه توانا�(را ی خود�ر

از هر نقطه جهان  تا به صورت اونالين همه �ر�ران بتوانند با اتصال اي��ن�

انواع ) و با استفاده از ��ن ياب ماهواره اى و تعي� �تصات نقطه هر �ل(

آن نقطه از  را در ظرف چند دقيقه به صورت و�ژه و اختصا� و��تقاو�م 

شده، و بعضا در حال ی كره زم�؛ در�افت نمايند، اين سامانه ها بعضا راه انداز

�ر�ز علوم �وم كهن و  است، و در آدرسهاى ز�ر از جاي�ه اي��ن�ی راه انداز

  :باشند در دس�س �ب�ياد حيات ا�  اسال�
  http://aelaa.net/Fa/Nojum.aspx  

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

با انتخاب سال قمري، ) و نقاط قط� بالد عروض معتد�، بالد عروض طوال�(كره زم� 
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.         و فرا�سه فار�، ان���: �اسبه اوقات، به ز�انهاي شم�، ميالدي؛ با توضيح مبا�  

یزبان فارس  = h�p://aelaa.net/Fa/Awqaat1.htm  

یزبان 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 اساس : جامع منجم تقو�م جها� -٢

و ع� ح�ت صاحب األ�ر و آفر��ش آدم ی �مدی قمري، ميالدی هجر: توار�خ

باستا�،  فر�ی اسال�، ماهها شم�ايران و افغا�ستان، بروج  شم�ی ، هجر

�خپوستان (تقو�م هند، مايان ، ع�ي، )رو�(و جو�ا�، ذوالقرن�  �سي�ی ميالد

  .Excel، ، روز جو�ان، روز جو�ان تبديل شده، يونيكسISO-8601 تقو�م، )آ�ر��ا

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

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

  .زم�؛ بر اساس تصاو�ر ماهواره اي؛ و �اسبات مثلثات كروي

                           http://aelaa.net/Fa/Qeble.htm=  زبان فارسي  

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

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

یانیايپزبان اس  = http://aelaa.net/Es/Qeble.htm

یزبان ترك  = http://aelaa.net/Tr/Qeble.htm  
یزبان آلبان  = http://aelaa.net/Sq/Qeble.htm

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

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

یزبان فارس  = http://aelaa.net/Fa/Saaeat-Kawaakeb.htm  

یزبان انگلیس  = h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/Plantary_hours.htm  

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

براى هر سال در توار�خ گذشته و ی ارائه تقو�م ف�ده قمر :ده قمريمنجم تقو�م ف� -٥

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

یزبان فارس  = http://aelaa.net/Fa/TaqwimFeshorde.aspx 
یزبان عرب  = http://aelaa.net/Fa/TaqwimBasit.aspx 
یزبان 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



  نجومی شرعیسالنامه تقويم راھنمای 

70 

سا�امه �صور صورت قمر در هر روز از ماه ارائه : رصد قمري منجم تقو�م شم� -٦

      .و فرا�سه فار�، ان��� :به ز�انهايبراى هر سال در توار�خ گذشته و آينده؛ قمري، 
یزبان فارس  = h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Rasadi/TaqwimQamari.htm  

یزبان انگلیس  = h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/Lunar_calendar.html 

فرانسهزبان   = h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/Astronome_observa�on_lunaire.htm 

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

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

یزبان فارس  = http://www.aelaa.net/Fa/TaqwimHamegaani.aspx 
 http://www.aelaa.net/Fa/TaqwimFalakiAaam.aspx = زبان عربی

یزبان انگلیس  = h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/public_ephemeris.aspx  

  h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/éphémérides_publiques.aspx = زبان فرانسه

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

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

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

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

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

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

  ).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 (

قات و سا�ت �وع و انتهاء و تعي� ايام و او: منجم اوقات كسوف و خسوف -١٢

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

  ).�شده است افتتاحهنوز  سامانهاين . (فار�هر سال در توار�خ گذشته و آينده؛ به ز�ان 
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  ��یاد �یات اع�یی �و���ده  � و آ�وزش�ده  �

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

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

  �ب جا�ع  ع�وم -����م   ع�وم ��و�م ��وم -  ی ع�وم ا�ساب و �بار�نا� 

  )اع�ی(آ�وزش  ��   -ی ع�وم پا�����   -) اع�ی(ع�وم �مارت �� 

  �یات اع�یی رسا� �  -ی ا�� ی با ��روی ع�وم  �وا��ند   -) اع�ی(ع�وم ��   

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

  اّ ارف دار
١٤٤٠  
Aelaa.netwww. 

taqwim@aelaa.net                                           aelaa.net@gmail.com  
  

 رب العاملني واحلمد
  


