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   ا  یارات او و  ھای  د   
  ف  ی ا ھایگ    و ز   ی او ت و ماه    ه ایام ساعات

v يا مختلف راھھاى با مواجه كاري انجام براى انسان اھيگ 
 مي و داشته اختیار صورت اين در كه است، متفاوت امھاىگھن
 كار اتفاقي بطور يا ريگدي يا خود رغبت و لمی حسب بر تواند

 ارتباطات به اهگآ انسان آورد، بجاي اوقات آن از يكي در را مطلوب
 رغبت و میل به موارد اين در زمیني، حوادث و آسماني امھاىگھن
 در و زيدهگبر را امگھن مناسبترين و بھترين و نكرده رفتار اتفاق و
   .نمايد مي یريگیپ را مطلوبش آن

v اختیار جاى و نبوده اينطور كه است اوقات برخي لىو 
 رجحان اينكه يا نیست، او دست به وقت انتخاب اينكه هچ ندارد،
 شرعي رجحان وجود كه است، معیني جھت در عقلي و شرعي

 وقتي ھمان به بايد و اوست، اختیار مانع معیني وقت در عقلي يا
 اين نام اينكه اصال و كند، عمل دارد رجحان شرع يا عقل نظر از كه

 در كه فھماند مي خوبي به اند، ذاردهگ اختیارات را مباحث
 اختیارات اين يه عمل جاى رگدي نداشته؛ وجود اختیاري كه مواردي
 او از و برده ناهپ بھتر خداوند به احكام؛ اين دانستن با تنھا و نبوده،
 براى را الزم دقت و ھوشیاري نینچھم و جسته، استمداد بیشتر

 مناسبي روحي يگآماد نھايت در و نموده، بذل محذورات از رھیزپ
  .نمود خواھد یداپ مشاكل و عوارض تحمل براى

v امگھن فالن وقتي كنیم كارچ: كه سؤال ونهگھر اين بنابر 
 رگا: است واضح اسخشپ نیست؟ مناسب مطلب فالن براى
 را نظر مورد مطلب مناسب امگھن در دارد، اختیار و داشته فرصت
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 حق بر توكل با نداشته، اختیار يا فرصت رگا و كند، مي دنبال
 و ھوشمندي بكاربردن و احتیاط و حزم رعايت و ؛تصدق و تعالى
  .باشد تسلیم او تقدير و حق اراده به كار آخر در الزم؛ تالش

v اجمالي عمومي كلي" از و بوده نسبي اختیارات احكام" 
 شود، مي تھيمن "تفصیلي شخصي جزئي" به تا شده شروع
 نكته اين و ند،كن ميرا تبیین  كلیتر احكام جزئیتر احكام طبیعتا

 مي خاص مورد در احكام اختالف موارد برخي دھنده اسخپ
 هچ بايد باشد، متفاوت حكم دو مثال امگھن يك براى رگا. باشد
 روز كل×  مناسب روز كل: دارد احتمال ندچ موضوع اين كرد؟

 روز كل يا نامناسب روز از بخشي×  بمناس روز كل يا نامناسب
×  مناسب روز از بخشي يا مناسب روز از بخشي×  نامناسب
  :است نینچ آن شرح كه... يا نامناسب روز از بخش ھمان

 مناسب كال يكروزي اختیارات؛ احكام از يكي طبق ):الف( 
 كال روز آن اختیارات؛ احكام از رگدي يكي طبق ولي باشد،

 محدوده آيا كه شود مي بررسي مورد اين در است؛ نامناسب
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 محدوده و موضوع نظر از دو ھر ؟است يكسان حكم دو ھر
 و كلي يكي جھات برخي در اينكه يا ؟است كلي آن كاربري
 در محدودتر حكم كه است دومي رگا ؟است جزئي ريگدي

 مي تطبیق و نافذ آن بقیه در كلي حكم و نافذ خودش محدوده
 رگا شود مي حكم دو منشأ اعتبار به نظر است اولي رگا. رددگ

 به اختیار صورت در اال و دھد، مي ترجیح آنرا دارد، ترجیح يكي
 مي استفاده آن از اضطرار در و شده رھیزپ و شده عمل احتیاط
  .شود

 كال روز يك از بخشي اختیارات؛ احكام از يكي طبق ):ب(
 ھمان اختیارات؛ احكام از رگدي يكي طبق ولي باشد، مناسب

 وجه مانند است؛ نامناسب روز آن از بخش ھمان و خاص امگھن
  .شود مي عمل) الف( قبلي

 باشد، مناسب كال يكروزي اختیارات؛ احكام از يكي طبق): ج(
 روز آن از خاصي امگھن اختیارات؛ احكام از رگدي يكي طبق ولي

 آنروز از خاص امگھن آن كه است اين نتیجه است؛ نامناسب
  .است مناسب روز بقیه و نامناسب

 نامناسب كال يكروزي اختیارات؛ احكام از يكي طبق رگا اما): د(
 به بودن نامناسب اختیارات؛ احكام از رگدي يكي طبق ولي باشد،
 در شود؟ مي هچ نتیجه باشد، محدود روز آن از خاصي امگھن
 برخورد امكان شخص است يكوقت :دارد صورت دو اينجا

 داشته منفي دلیل دو روز بخش آن اساس ينا بر ،دارد احتیاطي
 مي اجتناب آنروز كل از نتیجتا كه. دارد منفي دلیل يك روز بقیه و

 اين در كه ندارد احتیاطي برخورد امكان كه است يكوقت و كند،
 را اش بقیه و بوده منفي روز آن از خاص بخش آن فقط صورت
 با را تمالياح آسیب منع و نموده عمل آن در و كرده تلقي مثبت
  .نمايد مي تدارك معنوي امور

 نامناسب كال يكروزي اختیارات؛ احكام از يكي طبق رگا و :ھـ
 از خاصي امگھن اختیارات؛ احكام از رگدي يكي طبق ولي باشد،
 آن فقط آيا شود؟ مي هچ نتیجه باشد، مناسب و مسعود روز آن

 يا است؟ منفي اش بقیه و بوده مثبت روز آن از خاص بخش
 منفیش جنبه روز از بخش آن فقط و بوده منفي كال روز آن اينكه
) د( قبلي وجه مانند صورت اين در باشد؟ مي روز بقیه از كمتر
  .نمايد مي عمل
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 روز آن از خاصي امگھن اختیارات؛ احكام از يكي طبق رگا :و
 اختیارات؛ احكام از رگدي يكي طبق ولي باشد، مناسب و مسعود
 وجه اين شود؟ مي هچ نتیجه باشد اسبنامن امگھن ھمان
  .شود مي عمل نحو ھمان به و بوده )الف( وجه مانند

 باشد، نامناسب اميگھن اختیارات؛ احكام از يكي طبق رگا :ز
 آن از خاص امگھن ھمان اختیارات؛ احكام از رگدي يكي طبق ولي
 هچ نتیجه مشخصي، امر براى ولى باشد مناسب و مسعود روز
 .شد اشاره) الف( وجه در امر اين حشر شود؟ مي
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v حكم احكام؛ توافق و اشتراك موارد در: خالصه بطور 
 مي اجرا آن مطابق محدوده اختالف موارد در و ردد،گ مي تشديد
 به اضطرار در و شده رھیزپ كلي بطور احتیاط صورت در و شود،
  . شود مي اكتفا حكم دو مشترك محدوده

v به بنا ولي است، كلیتر كاماح ریانگب جزئیتر احكام ندچھر 
 مراعات ؛احتیاط جھت به شخص است ممكن ؛موضوع اھمیت
  .ننمايد ترك جزئیتر حكم وجود بخاطر آنرا و نموده كلیتر حكم

v تعبیراتاختیارات عامه  در: عامه اختیارات بودن كلي 
 كترينچكو با از آنجا ،است شده فتهگ مجملو احكام  بوده كلي
 آل ايده به منجر كه( جھتي در اشكالي وجود يا و رجحان عدم
 شدن موجب پیچیده تفاصیل ذكر هك از آنجا )شود مي نبودن
 "نامناسب" يا "مناسب" ذكر تعبیر بهلذا تنھا  مي گردد، حكم
   .است شده اكتفا

v مؤثر فلكي وقايع درباره مختلف احكام تفاصیل از اطالع با 
 آثار و بوده ردركا مختلفي عوامل طورچ كه بینیم مي يكروز در

 و ھوشمندانه كه است شخص خود اين آورند، مي ببار مختلفي
 را مناسب تصمیم ذرگزود امیال نه مصلحت، و درايت براساس

 ولى بوده مناسب اش كلي زمینه يكروزي لذا نمايد، اتخاذ
 برخي يا كار كل و امور، از برخي يا كارھا ھمه تواند مي عواملي

 و تفاصیل از اطالع با سازد، مختل يا ضعیف را كاري ابعاد از
 با مواجھه يگآماد ضمن ضرورتھا و انتخاب قدرت برحسب
 و موانع تدارك و تصمیم اتخاذ با الزم؛ بیني یشپ و مشكالت
 درصد يا بوده موفق حق فضل به تواند مي معنوي، امور با خللھا
  .نمايد كمتر را آسیب

v بر نوانشع از كه ھمانطور نجومي وقايع داللتھاى عمده 
 جھتي يا زمینه در ناكامي يا موفقیت وجود از حكايت: آيد مي

 طالع تناسب قبیل از رگدي ھاى زمینه انضمام با كه ھستند،
 منافع از كه شود مي موجب.. و كار شروع طالع يا شخص والدت
 محفوظ آسیبھا از يا و شده منتفع كمتر يا بیشتر داللتھا اين
 تداركات و التزامات نانكهچھم د،ردنگ متضرر بیشتر يا مانده
 از شخص بھتر نتیجه براى اى عمده كمك نیز شخص معنوي
  .باشد مي آسماني انفعاالت و فعل اين سرانجام



  ٤٨ راه آسمان ھفته نامه

 7

v بیشتر هچ ھر :كه است شده سعي تقويم جامعیت براى 
 و مسالك اهگديد از لذا شود، ارائه و ردآوريگ و تحقیق احكام اين

 يكسان اھمیت و اعتبار نظر از كه شده، ارائه مختلفي مباني
 نظر از برخي ،داشته تقدم معنوي اعتبار نظر از برخي نبوده،
 نقلش مصدر روايتھاى و نسخه رگدي نوعي ،بوده دقیقتر علمي
 اختالف مقام در موارد اين مالحظه. ھستند صحیحتر و معتبر
  .شاستگ راه خاص موضوع يك در احكام

v به) حركت در( سیاره كتريننزدي و سريعترين قمر كه آنجا از 
 ساير با آن اتصاالت و قمر وضعیت لذا است، زمینیان و زمین
 دارد، ارتباط زمین اھل با كواكب بقیه از سريعتر و بیشتر كواكب؛
 اين از. است كوتاه نیز ارتباطش دوام ؛سرعت ھمان بخاطر البته
 قمر اتصاالت احكام و اختیارات به تنجیم كتب در كه روست
 و ترجیح موجبات از يكي اين بنابر است، شده خاصي اماھتم

 فلكي وضعیتھاى و كواكب رگدي بر قمر اتصاالت احكام اولويت؛
 به مربوط فلكي وضعیتھاى ذكر نیز تخصصي تقويم در. آنھاست
  .است آمده كواكب رگدي بر مقدم ؛قمر

v موضوع از عامه برداشت و رويكرد برخالف :مھم نكته 
 یداكردنپ يا محذور مواقع شناختن به شتربی كه اختیارات؛
 اھل براى آنچهولي  شود، مي محدود محذور؛ دفع راھھاى
 اين است توجه موردبیشتر  وبوده  مطرح زمینه اين در معرفت
 و استعدادات و ھا زمینه و مقتضیات كنند مي سعي: كهاست 
 براى تا كرده شناسايي را مختلف امھاىگھن در موجود يھاىژانر
 و داشته بیشتري بصیرت خود كارھاى و ريزي برنامه و حيطرا
 امھاىگھن در موجود آسماني نیروھاى و امكانات از بتوانند بھتر

  .یرندگب بھره مختلف
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  دو ن و     اجا
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