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گامو  ءدعا  او�ت     �نا�ی دعای ���جاب ��
  خوانـدن يع� خداوند و د�ء  ،بودهدا زدن به مع� خواندن و صاصا�ا د�ء

تـا �ـوى و  ؛و از ا�فات ذهن و توجـه قلـب و يـاد ز�ـان �وع � شـودوست، ا

او را خواندن، و اين ا�ر به انگـ�ه هـاي  ي بلندبه نداو تا صدا زدن و  ؛مناجات

 -۳پناه بـردن بـه خداونـد،  -۲، حق �اي آوردن بندگي -۱ :�تل� روي � دهد

بـرخالف  ف�اخواس� حاج� از بار�تعا�،  -۵حقتعا�، ا�س با  -�۴ اهللا، تو�ه ا

   .ه همراه بود�ش با حاجت خا� ن�ست�دود بد�ء  ؛برداشت �ميانه آن

  ـدوديت بـه پـرورد�ر توجه به حق و خوانـدن ) د�ء حقي�(ف�است كه�

ت كـه بنـده در تعا�م �كتب و� توصيه شـده اسـ از�ن رو رد،زمان خا� ندا

و به هـر مناسـبت  جا هر زمان و هردر همواره و در هر حال و  ؛حقمعرفت  اهل

ز�  ؛باشـدب�شـ� ا�ـر و هر چـه ايـن  ،د� كند و خدا را �واند ؛و � مناس��

  .سعادت و توفيق

 يعـ� اهللا تعـا�(خواس� حوايج و نيازها از �ـوالي خـود  ؛اقتضاي بندگي( 

علـ�غم پيگـ�ي مقـدمات و  ت خداوند؛ در ا�ور خود؛بنده با معرف است، ف�ا

چشم اميدش  ؛انتهاتا اسباب ظاهري و راههاي صحيح �صيل آنها؛ اما از ابتدا 

كه �رش از آ�ا برآمده و اسبا�ش به عنايـت و كـرم  ،به در�ه خداوندي است

اين خـواهش هم�شـگي بـا درخواسـت �شـخص و ��ـح  و� .او فراهم گردد

) حاجـت خـوا�( و همـ� قسـم � باشـد،متفاوت قعي� خاص در �وحاج� 
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بيـان اوقـات اسـتجابت ايـن نـوع بـراي اين نوشـتار و  ،بوده�وضوع اين رسا� 

  .د�هاست

  ِجيـُب ": فر�وده است) قرآن كر�م(باري تعا� در �م و�
ُ
  أ

َ
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َ
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َ�نِ 
َ
دعوت �واند  ن�ه كه �راآ :يع� آمده است كهدر بيان خازنان و�  "د

 رسيدن بـهتار�خ  اما، و با خواسته صحيحش �وافقت � كنم او را پاسخ � دهم

ف�ا اجابـت و اسـتجابت د� بـه معـ� مقرون به وقت مناسب است،  ؛خواسته

ست، اما فور�ت الزمه اش ن�ست، همچنـ� خداونـد متعـال در ه د� پذيرف�

ُعوِ� ": � فرمايد يآيه ديگر
ْ
د
ُ
ْستَِجْب  أ

َ
مْ  أ

ُ
�

َ
�ـرا �وانيـد پاسـختان � يعـ� " ل

 قـقتـار�خ �امـا بيانگر �وافقت بـا دادن حاجـت هسـت  دهم و � پذيرمتان،

�ستجاب را �را بايد �وانيد تا د�يتان  :را ندارد، و هم اينكه � فرمايدحاجت 

ء و استجابت بدون د� ،استاستجابت براي مقدمه الزم  ءكنم، و اين يع� د�

به هر �و در هر وقـ� د� كـرد و  �اما به مع� اين ن�ست كه هر ك ن� شود،

�م مه اوقات هـنه هچراگو�ا �ستجاب � گردد، و فورا هرچه را خواست حتما 

ء و� استجابت و برآورده شدن د� ؛ستء و خواندن خداوند و مناجات با اود�

كـه �ح آن در  ،د اسـت�صـو� �ـدواوقات �ايط و به  ؛و درخواست بنده

 "وقت حصول �ايط استجابت د�" در آمده و به ا�ال �م خازنان و� 

  :اين عناو�ن خالصه � شوددر  و توضيح آن� باشد، نهفته 

  .)حال( اندرو� �ايط �رتبط با اوقات -١

   .)عمل( ب�و� �ايط �ر�وط با اوقات -٢

   .)است �شخيص قابل هم�ن براي �عمو دا�ش باسه هر و اين ( �م اوقات -٣ 

  .)است �ص� دا�ش به نياز آن �شخيص براي كه( خاص اوقات -٤ 
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 حال(ط اندرو� اي� �رتبط با اوقات:(  

بـ�ون آمـدن از مظـا�م عبـاد و اداء حقـوق و  -٢ ترك ظلم و شغل با ظا�ان، -١

در  و ســبقت پ��ــ -٤و پــا� و حــال� نــوش و خــورد و �ــاس،  -٣طل�شــان، 

غلبـه شـدت و  وقبل از وقوع بالء  راح� ووقت  ء درد�و از خداوند خواس� 

 با طهـارت -٦ا�ام به د�ء در وقت گرفتاري و بالء،  هن�م -٥اضطرار حاجت، 

از انقطـاع  -٨ب�ـار�ردن بـوي خـوش،  -٧ ،از �است و نواقض غسل و وضـو

و رو بـه قبلـه نمـودن،  -١١ ،و  اقبال قلب به خداوند -١٠و توجه  -٩ ،ماسوى اهللا

 -١٦ ،ت�ـعو  -١٥ ،هاو جاري شدن اشـك -١٤ ،رقت قلبو  -١٣، خلوصو  -١٢

دل بلـرزد و د�ء هـن�� كـه و  -١٧ ،يقـ� بـه اجابـتحسن ظن به خداوند و 

و نـ�   -١٩ در وقت غلب حزن و اندوه،و  -١٨، و اشك بر�زد شود �ور�ورپوست 

   .)مثل شخص غر�ق( رخ دهد وندخدا از غ� اميدقطع وضعي� كه  م�هن

  عمل(ط ب�و� اي� �ر�وط بااوقات:(  

  ُر�ـات الـ�در وضعيتهاي خاص و د�ء
ُ
�صـوص ( �س از ا�ام طا�ت و ق

د�ء بعـد از  -�٢ر خ�، از د�ء همراه و بعد  -١ :، مثل)اعمال و اذ�ر �صوصة

و ن� اجتماع چهـل  -٤ ل�،ياد صا�ان و او�اي ا م�هند�ء  -٣اداي صدقات، 

نفر براي د�ء؛ و اگر فراهم �شد ده نفر اجتماع كرده و چهـار بـار د� كننـد؛ و 

 -٥ .اگر اجتماع افراد برا�ش فراهم نبود؛ خودش بـه تنهـا� چهـل بـار د� كنـد

 اهللا إال � ال ان أشـهد (د�ء بعد از وضو و خوانـدن شـهادت بـه عقائـد حقـه 

  أن شهدوأ � ��ك ال وحده
ً
 عليّـا و�ّـه ووّ�  ورسـو� عبـده �مدا

ّ
وأشـهد أن

 �ّمد بن ا�
ّ
ه واوالده ا�عصوم� حجج اهللا � خلقه وأن

ّ
سـن ا�هـدّي رسو� وأن
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 -٨تـالوت قـرآن،  هن�مد�ء  -٧د�ء در حال سجده،  -٦ ، )هو القائم بأ�ر اهللا

د�ء  -١٠ يت ا�كر�،د�ء بعد از تالوت آ -٩د�ء بعد از خواندن سوره توحيد، 

د نـبلگشـودن و بـا همراه  ءد� -١٢پوشيدن انگش� ف�وزه يا عقيق،  -١١پنها�، 

 -١٣ ١،)برحسـب د� متفـاوت اسـت آن�ـوه ( مانكردن دستها به طـرف آسـ

                                                

١
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و بعد از   -١٥ ،با �سم اهللا ا�ر�ان ا�رحيمد� و �وع  -١٤صحيح خواندن د�ء، 

بعد از تـالوت آيـه و  -١٧ ،و شكر بر نعمتهاي او -١٦ ،ثناي ال�تمجيد و �د و 
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و اعـ�اف بـه  -١٨، )و س�س استغفار از گناهـان و آنـ�ه د� نمايـد(" ِل�َ ال

بعـد از اسـتغفار و  -٢٠  ،نهـاو تو�ه و استغفار براى آ -١٩ ،خطا و تقص�ات خود

و توسـل بـه ح�ـات  -٢٢ ،صلوات بر �مد وآل و �مـد بعد و  -�٢١سيار، 

 -٢٤پنهـان الـ�، درخواست از خداوند �ق فرسـتاد�ن  -٢٣ ، �شفعاء ال

با اين نامهـا خداونـد سه يا هفت يا ده بار يا بقدر ي�نفس  ؛از ذكر حاجت قبل

و نـ� اينطـور خوانـدن  -٢٥ ،"داه يا أرحم ا�ـرا��يا سي اهيا اهللا يا ر�ّ "را �واند 

 أسئلك باسمك اهللا "خداوند 
ّ

  اهللا اهللا اهللا� إ�
ّ

 هو رّب العـرش ا�ي ال � إال

نـام  -٢٧، نمايـدد�ء بـراى چهـل �ـؤمن  ؛قبل از د�ي براي خود -٢٦ ،"العظيم

، و و بـ�ش از قـدرش ، و �ز �شد�غ� معصيت و �ز قطع رحم( ،بردن حاجت

، و نه وق� كـه و از راهش اقدام ن�ند حاج� كه فراهم شد�ش م�� باشدنه 

نـه شـد قـاطع با �ـن خواسـ� -٢٨، )خود را �مدا در گرفتاري انداخته باشـد

در  ا�ـاح -٣٠ ديگـران،دادن بـه خـود و ��ـت  د�ءا�صـار  عدم -٢٩، �ردد

) در غـ� نمـاز( -٣٢ ،"ماشاء اهللا الحول والقـوة اال بـاهللا"ختم د� به  -٣١، د�ء

از  -٣٣، شدصـورت و � و سـ�نه خـو�سح كند و دست ب�شد بر �س از د� 

بـا ت�ـرار  -٣٤، ا� بمانـد�ل د�ء فورا بلند �شود و مقداري در آن وضعيت ب
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د�ء بعـد از تـالوت  -٣٥. د� و يا تأخ� اجابت مأيوس �شده و ترك د� ن�نـد

ا� اكشـف عـّ� "؛ و سه يا هفـت بـار تالوت صد آيه قرآن -٣٦ سوره ياس�،

بعـد از نمـاز ز�ـارت ح�ـات د�ء  -٣٨بعد از نماز طـواف،  د�ء -٣٧ ،"ا�الء

  "با�ستد و آيـه ��فـه  پيام� ت ح�زد ق� ن -٣٩، معصوم� 
َّ
 اهللاَ إِن
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 -٤٠  ،ب�تـك وأهـل �مد يا عليك اهللا ص�"س�س هفتاد بار بگو�د تالوت نموده 

�ح آن در كتـب حـديث و فقـه و ال ديگـري كـه اعمبعد از در وقت و د�ء 

  .استاستجابت د�ء و سبب آمده  خازنان و� از بيان و ختومات ء د�

 (عنـاو�ن مـذكوره �لب اگرچه : ن�ته
ّ

هـر يـك  )در ايـن سـه قسـم از اوقـات

و بـه معـ� وقـت و (به عنوان هـن�م د�ء  �ستقال در �م خازنان و� 

 ؛از آنهـاوارد شده است، امـا بـر�  )د� كنندهخواسته �ط �وجب استجابت 

 حـوائجاى �صـيل بـر ا�ـا�ش و، قابل �ع بـودهباي�ديگر  ؛آنها ب�ش�بلكه 

آنهـا را بـا � توانـد  )�ـق معرفـت( �ـؤمن �رف �او�ري آسان است،  مهمه

. را افـزا�ش دهـدد�ء و �قـق خواسـته اش و زمينه استجابت  ؛ي�ديگر �ع

دعواتنا �ـق اهللا تعا� واستجاب . �يعا �صالح األعمال وخا�صها� تعاوفقنا اهللا 

  .آم� رّب العا�� ،الطاهر�ن �ّمد وآ�
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 كه با دا�ش عمو� براي هم�ن قابل �شخيص است( اوقات �م(:  

 )از �له آنهاستكه  )�ظه در شبانه روز ٩٠( :در هرروز :)الف:  

 نمـاز توقـاادر  -�٢ند براى نمـاز فر�ضـة، ماده ب�شآوق� كه وضو بگ�د و   -١

 اقامـه و برپاشـدن نمـاز م�هـن -٥ب� اذان و اقامه،  -٤اذان،  م�هن -٣ ،فر�ضه

سمع اهللا �ـن �ـده و ر�نـا " نزد گف� -�٧س از فراغ از سوره فا�ه،  -٦، فر�ضه

در وقـت  -٩، فر�ضـه در هـر سـجده نمـاز -٨، )بعد ر�وع فر�ضه(" و�ك ا�مد

در سـجده  -١١، درتعقيب نمـاز بعد از فرائض يوميه -١٠خر نماز فر�ضه، �شهد آ

نيمـه م �هن -١٤ ،ظهرم زوال �هن -١٣نزديك زوال ظهر،  -١٢بعد از نماز مغرب، 

بـ�  -١٨طلوع فجـر، م �هن -١٧در نماز نافله وتر،  -١٦ ؛سحرم �هن -١٥ ،شب

هـن�م  -٢٠ آفتـاب، هـن�م طلـوع -١٩، )طلوع فجر و طلوع آفتـاب(طلوع� ال

غـروب (الغرو�� ب�  -٢١پنهان شدن ني� از خورشيد ز�ر افق در وقت غروب، 

دس اول ُسـدر  -٢٢، )ب� مغرب و عشاء( العشائ�يا ب� ) آفتاب و غروب شفق

ماب� نيمه شـب تـا ثلـث  -٢٤ثلث اول از نيمه دوم شب،  -٢٣از نيمه دوم شب، 

   .آخر هر شبدر  -٢٥آخر شب، 

 )از �له آنهاست :در هر هفته: )ب:  

همراه با خواندن د�ي روز دوش�به و سه  ظهر و ع�نماز روز چهارش�به ب�  -١

با تالوت سوره  در ثلث آخر شب �عه  -٤شب �عه،  -٣روز پنجش�به،  -٢، ش�به

 -٦با تـالوت ده بـار سـوره جحـد، روز �عه نزد طلوع آفتاب  -٥، قدر پانزده بار

�رتب شـدن صـفوف و از من� خطبه �عه تا وقت �دل �رف امام ماب� نزول 

   .، و �صوص بعد د�ي سماتآخر�ن ساعت روز �عه -٧ اقامه نماز �عه،
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 )٢هن�م رؤ�ت هـالل هـر مـاه قمـري،  -١: مانند :قمري در هر ماه: )ج-  

  .ايام ا�يض هر ماه قمري -٣، هن�م غروب ماه در شب دهم هر ماه قمري

 )نـزد   -٢ ،تمام اوقات مبار�ه ماه ر�ضان -١: مانند :در هر سال قمري: )د

شب دهـم ذي   -٥شبهاي فرد از دهه آخر ماه ر�ضان،  -٤ ، �لة القدر -٣افطار، 

نزديـك  -٩ ،روز عرفـهع�ـ  -٨ ه،شـب عرفـ -٧دهه اول ذي حجه،  -٦قعده، 

ســاير و  در �شهدا�ســ� روز عرفــه  -١٠ ،غــروب روز عرفــه در عرفــات

در ايام مـ�   -١٢در �شعر ا�رام،  شب عيد قر�ان -١١،  معصوم��شاهد 

غدير و برائـت و فطـر : اعياد ��فه در -١٣، �رات ثالثهر يك از بعد از ر� 

 شـب و روز -١٥، و ساير معصوم�  ميالد ن� اكرم  روز -١٤و اض�، 

عـد از اولـ� اولـ� شـب �عـه ب -١٧ ،روز اول رجـب -١٦،  مبعـث نبـوي

و روز شـب  -٢٠روز ب�ستم رجب،  -١٩ ،روز نيمه رجب -١٨پنجش�به ماه رجب، 

ا�جــة و �ــرم و رجــب، و وذوالقعــدة و ذ(ماههــاي حــرام  -٢١نيمــه شــعبان، 

، جهت د�ي بـراي دفـع دشـمن ؛و ن� ماه حز�ران رو� )�صوص او� و آخري

  .ه شده استساير ايام �صوصة كه در آنها اعمال خا� توصي -٢٢

 )ه :( 
ّ

د�ي براي هر حاج� همراه بـا تـالش بـراي  -١ :اوقات غ� مع�

د�ء ك� كه در نيازها�ش به غ� خدا ت�يه و توجـه نـدارد،  -٢آن از راهش، 

درخواسـت و ا�مـاس د� از �ـؤمن  -٤آم� گف� براي د�ي اهـل ايمـان،  -٣

 -٦ر ايمـان�ش در غيـاب او، د�ء �ؤمن و �ؤمنة براي بـرادر و خـواه -٥ديگر، 

 د�ء -٨، )طاعـت( د�ء �سافر در وقت سفر -٧روزه دار در وقت افطار،  د�ي

د�ء شخص بيمار  -١٠شخص �ضطر در حال اضطرار،  د�ء -٩در حال غر�ت، 



 

١١ 

فرزنـد  د�ء -١٢پدر براي فرزند،  د�ء -١١ براي ديگران، ) صابر و را� �ق(

د�ء مـادر  -�١٤و�ـود، حا�ل �س از بـدنيا آوردن  زن د�ء -١٣براي پدر، صالح 

مظلـوم برعليـه  د�ء -١٥براي فرزند بيمارش بر باالي �شت بام و ز�ر آسـمان، 

د�ء فقـ� سـائل بـراي  -١٧ ،بـراي يـاري دهنـده اش د�ء مظلوم -١٦ظا�ش، 

رسـيدگي ر ايمـا� كـه بـه او دد�ء �ؤمن نيازمند در حق برا -١٨دهنده صدقه، 

كـود�ن  د�ي -٢٠ ،گي ن�نـدد�ء وي بر عليه آن�ه بتواند و رسيد -١٩ كند،

هـن�� كـه ك�ـ بـه افـرادي احسـا� كنـد و آنهـا  -٢١به گناه، �وده نيالغ اناب

قبل از نماز ظهـر روزي  -٢٢ناسپا� ورز�ده و او �واهد بر عليه آنها د� كند، 

با رضايت از حـق د�ء در وقت �صيبت  -٢٣كه كسوف به وقت زوال رخ دهد، 

  ا� راجعون، إ�ه و�نا هللا إنا"و گف� 
َ
  �صي�� � ر�جِ أ

ْ
 واخ

ُ
، "منهـا اخ�ً  � فل

هن�م خوانـدن خـروس؛ بـا گفـ�  -٢٥د�ء هن�م اجتماع در �ا�س ذكر،  -٢٤

وٌس  وحٌ ُسب� (ذكر �صوص 
�
د

ُ
  رَب�  ق

ْ
 ا�

َ
ةِ َمال

َ
د�ء هـن�م شـدت  -٢٦،  )وِح َوا�ـر�  ئِ�

م"با گف� گر� هوا 
ّ
د�ء هن�م شدت �دي هـوا  -٢٧، "ا� اجر� من حّر جهن

م"با گف� 
ّ
 -٢٩ زمان وزش بادهاي تنـد، د�ء  -٢٨، "ا� اجر� من زمهر�ر جهن

 -٣١الـ�،  �شانه كرامت و عنايـتبروز معجزه يا  هن�م -٣٠هن�م نزول باران، 

ز�ـر قبـه منـوره وقت حضـور  -٣٢، معصوم� ح�ات زائر �شاهد  د�ء

د�ء حـج و عمـره گـذار تـا  -٣٣ ،�صوص قبـه حسـ��   معصوم�

 -٣٥، نگـذار بـراي ديدار�ننـد�و عمره حج  د�ء -٣٤اينكه از سفر بازگردند، 

داخـل كعبـه و �ـل والدت وقـت حضـور د�ء  -٣٦هن�م رؤ�ـت كعبـه، د�ء 

نـزد د�ء  -٣٨وقت حضور ز�ر ناودان كعبـه، د�ء  -٣٧،  �وال �ح�ت 

و  نزد درب خانـه كعبـهد�ء  -٤٠،  نزد مقام ابراهيمد�ء  -٣٩ ،حجراألسود
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 نـزد -٤٣حجـر اسـماعيل، حطيم و  درد�ء  -٤٢، نزد چاه ز�زمد�ء  -٤١، �ل�م

در  -٤٧ ،بـ� صـفا و �ـروة -٤٦ ،�ـروةكـوه  بر -٤٥ ،بر كوه صفا -٤٤، �ستجار

 -٤٩ سجد األق� و بيت ا�قـدس، در � -٤٨ميان ق� و من�،  روضه ا�� 

د�ء  -٥٠هن�م �شس� امام �دل �رف بر من� وعـظ و تعلـيم معـارف الـ�،  

د�ء در هن�م �واجهه �شكر�ان اسالم با دشمن بـراي  -٥١امام �دل دادگس�، 

وقت افتـادن اولـ� قطـره خـون شـهيد راه  -٥٢، جهاد به فرمان امام ع� 

  .به اسم اعظم ال� خواندن خداوند -٥٣ حق،

 از �م خازنـان �موعه نف�س و جام� ارائه شده در �شهاي گذشته  �وارد

� �وقعيتهـاي اسـتجابت د�ء  م� حـاويكه شا�ل ��ل��ن  است و� 

كـه  آن زمـان،حا� يا عم� يا شخ� يا �ـ��  اوصافبه  ، همراه با اشارهباشد

 .احصاء گرديـد بت درخواست از خداوند�وقعيت اجا ٤٠٠عنوان و حدود  ٢٠٠در 

ه هو اهللا �رمه وفضلهعطائه وو ال�� لعدد آالئه و�نعامه و 
ّ
اب، إن

ّ
  .  ا�ّواد ا�وه

  حدود صد فرصـت و در روز در طول ي�لطيف و كر�م و هم� كه خداوند

براي پـذيرف� خواسـته و ) بر� قابل ت�رار(فرصت  ٤٠٠حداقل طول هر سال 

وسـعت � ، خـود داللـت آشـ�ري بـراي مقرر فر�ودهبند��ش استجابت د�ء 

بـراي اهـل ايمـان � " اميـداوري"انتهاي ر�ت ال�، و فرصت غنيمت �ستمر 

 فرصـتهاپـذيرفت�ن در ايـن و  ؛باشد، خداوند همه ما را از �وفق� در اين �واقع

ه و كرمه
ّ
  .�آم� رّب العا� .اهر�ن�ّمد وآ� الّط  �ّق  ،قرار دهد، بمن

 و بر عمـوم اهـل  ،بودهآسان و تعي� آنها  سابق ا�كروقات �شخيص اوصاف ا

استجابت و برآورده شـدن د�  اما هن�م ،استروف عن م�مه ايمان آش�ر و نزد

دارد كـه در دسـ�س وجـود خـا� نـ� �سيار  اوقاتبلكه  ،اينها �دود نبودهبه 
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نياز بـه دا�ـش �ـوم  هاي �شخيص آنو برا و با آن آشنا ن�س�ند، ؛�مه ناس نبوده

  .� باشد، اين اوقات را در بند چهارم معر� � كنيم

 كه براي �شخيص آن نياز به دا�ش �ص� است(اوقات خاص:(  

  اوقات عمو� استجابت د�ء كه هم�ن با آشـنا و �شـخيص آن  نآعالوه بر

كه نو� خـواص اهـل بر عموم آسان بوده، �وط و اوقات و�ژه اى ن� وجود دارد 

د�ء و ختومات و معنو�ات از آن مطلع بوده، و ديگران از آن � خ�نـد، و حـ� 

در صورت اطالع بر اين راز؛ از آ�ا كه �شخيص اين وقت نيـاز بـه �سـلط بـه 

علوم فل� و �وم داشته؛ خود�ود �ر�رد آن ن� از دسـ�س عمـوم اهـل ايمـان 

�يـد هـاي �وفقيـت او�ـاء  وا�ار معنـوي از  نزد بـزر�ن��ا ب�ون بوده، و 

آن را از �مـه همـواره و   ؛رانگـشمرده � شده كه �صوص ا�شان بوده و نـه دي

صاحب روضـة (از نمونه شواهد آن؛ �م عالمه �ش� . نده اناس پنهان � كرد

در ) و كتب نف�سه در �وم و تنجيم و سـاير علـومقرآن كر�م ا�شهداء و تفس� 

اين باب�ست بـزرگ و �سـيار : اوقات د�ء كردن( :�وايح القمر نوشته استكتاب 

را از  ايـن بـاب �و اسـت،باب تصـانيف �سـيار  در اينرا  ء ال�فايده و حكما

تـا ايـن دعـوات در شـهوات خـو�ش و  ي،شـ�ندداو جهال قـوم پوشـيده  ءسفها

   .)��عت استعمال ن�نند ات�رم

  نياز به احاطه به  ؛تعي� اوقات آنن� و  ؛اين �ايط و �شخصات�شخيص

از كه اصول و ر�شه هاى آن (دارد، در اين علوم دا�ش �وم كهن و اسال� 

كه سبب (اوقات اين �ايط و  )است  م�اث علوم ان�ياء و اوصياء ال�

� توفيق يا عدم توفيق در معنو�ات و ن� استجابت د�ء يا تأخ� يا ���ع آن 

  : است�قابل دس� �وسه  بههمه اين اوقات خاص است،  بيان شده )گردد
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و ك سا�امه يو در  ،دهمآبدست  احوال كواكب و اتصاالت آنها ازاوقا� كه  -١

  .قابل ارائه استبراي همه نقاط زم� تقو�م 

در صورت فل� د�ء ) كف ا�ضيب(اوقا� كه از احوال ستاره حاجت ياب  -٢

  .متفاوت � باشد بر آيد و برحسب افق هر �ل

 هر براي تو� طالع به �سبت يا ؛ب� هر براي وقت طالع رسم با كه اوقا� - ٣

  .گردد�  استخراج شخص

  اشاره  و بع� ،آمدهبه ت��ح  ر�ب �م خازنان و� اين اوقات در

 �� وبيان گرديده است، توضيح و و توسط ��ان دين در كتب معت�ه  شده

 )بوده كه م�اث ان�ياء ال� (علم �وم و اسال� متون كهن ن� در ر گدي

و ن� �ح و تعي�  ؛اين اوقاتتوصيف شده است، معر� مبا� دي� و عل� 

، كه در ابواب و فصول آ� به ت�ي� و �وضوع اين كتاب ��ف است اين اوقات

  .تفصيل آن � پرداز�م
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