
  خوانندگان گرامی
شكر و سپاس مر خدائی را كه در جهت خدمت باسالميت و انسانيت طبع و نشر تقومي را بزبان فارسی برای 

 ما احسان فرمود.
ً  معلومات دينی كه در اين تقومي درج شده است، بدون كوچك ای علمای  ترين دخل و تصرف، صرفا از كتا

مني منظور است كه حمتويات تقومي مبثابه خزينه علم می باشد.  بزرگ اسالم اخذ شده است. 
يه شده است.اوقات منازيكه درين تقومي موجود است، از   طرف يک هيأت متخصص 

يه شده است كه از جانب علمای دين و هيأت شناسان ا سالم حماسبه اوقات مناز با اصول و قواعدی 
 عربالقرون، بيان و استعمال گرديده است.

 روزها و شبهای مبارک، از يک روز قبل در صفحه تقومي بيان شده و معلومات در اين زمينه (روزها و شبهای
  موجود ميباشد. اين متن ادامهدر متربكه) 

خواهانيم. از خوانندگانيكه عمری در كمال آسايش و حضور برای مهه استفاده كنندگان را از خداوند متعال 
  با توصيه و دعاهايشان به ما كمک می كنند اظهار سپاسگذاری ميكنيم.

 

 دانستنيها درباره اوقات نماز
اوقات مناز حبركت روزانه خورشيد در ظرف يكسال مشسی بستگی دارد، ولی خورشيد، مهه روزه از حمل معينی 

م تغيري ميكند. بدين جهت اوقات منازها در تقوميهای بر حسب فصول سال ميل آ –طلوع و غروب منيكند 
 ما با حماسبات خيلی دقيق حماسبه ميشود.

 برای حماسبه وقت يک حمل، دانسنت درجه عرضی و طولی و درجه تعديل زمان و ميل مشس آنروز الزم است.
ا نوشته اند. در مورد  علمای علم هيأت در طول عصرهای قبلی فرموهلا و قواعد آنرا پيدا كرده اند و در كتا
جداول ميل مشس و تعديل زمان كه در اين فرموهلا استعمال شده اند توضيحات گسرتده در سايت 
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 اوقات مناز و روزه ای را كه از طرف علمای هيأت و علمای اسالم تصديق شده است بايد بكار برد.

يه كنندگان تقومي ما، مفتی ها و متخصصان حماسبه اوقات مناز نيز موجود می باشد.  در بني هيأت علمی 
كه علمای اسالم و علمای هيأت اين هيأت ما با استفاده از جديدترين جتهيزات الكرتونيكی، اوقات منازی را  

 بيان فرموده اند بدست آورده اند.
ا، منازهای خود را با اين  متام علمای دين و اولياء و شيخ االسالم ها و مفتی ها و مهه مسلمانان در طول قر
اوقات شرعی جبای آورده اند و روزه های خود را با تابع شدن به اين اوقات شرعی گرفته اند. در تقومي ما 

 اين امجاع مسلمني پريوی كند.شده و هر مسلمان بايد از اوقات مناز و روزه بطور صحيح بيان 
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