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  ا��جا�� دعاء ��و�ی  او�ت و �را�ط خاص دال�ل ف��ی و 

  و قبال ايـن معنـا بيـان ) راه آسمان(كهن و اسال� در درسهاي �وم و تنجيم

�  آسـمان بـااليلطيف بر عباد؛ و حكيم  ؛خداوند قادر متعال :كهشد ���ح 

ـر و كـه  ،برافراشـتهم و وسيع و دقـي� يعظ همچون ساعت ؛ما را
ّ
تـدبّر در تفك

� توانـد راهنمـاي خـو� بـراي  ؛آنو پيجـو� تغيـ�ات ع و ت�بّ  ؛آن�شانه هاي 

�ـام ا�ـور بـوده، تـا آد� حسـن امناسب هر ا�ري نا�شخيص اوقات مناسب و 

بهـ�ي در از توفيقات  ؛، و ضمن ايم� ب�ش� از آفاتدايمنتدب� خو�ش را با آن 

  . شود، بإذن اهللا تعا�شؤون خود ن� بهره مند 

  ؛ ابتـدا� تغيـ� فصـولگذر ايام ماه و �و�ل بـروج و �شخيص اوقات روز و

ه از ايـن اّمـا همـه آ�ـ اسـت، سـاعت آسـما� اين �الحظه با�ر�رد �� تر�ن 

كـه دا�ـش آن (در اين �ر�ردهاي ساده  ؛�سيار پيچيده و بزرگ بر � آيدساعت 

 بلكه در ايـنخالصه ن� شود، ) براي كود�ن و نوجوانان ن� م�� استا�روزه 

) با جز� تـر�ن �ر�ردهـا�ش(براي همه نيازهاي ا�سا� منظر از چرخ گردون؛ 

هـر بـراي اوقات مناسب و نامناسـب  �شخيصكه  ؛داردوجود دال�ها� فراوا� 

  .� تواند به ما بنمايانديك را 

  علوم وسيع در به دا�ش دقيق و  ؛اين نتايج و �ر�ردهاا�ته براي دس�� به

م�اث ان�ياء و اين علوم  نيازمنديم، كهن و اسال�تقو�م و �وم و تنجيم 

لفه من�� و ا�م �تميان ؛ كه � �سلهاي ��ي در است اوصياء ال� 
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ح�ت توسط شخصيت بزرگي همچون  ؛از �ر�رد اين علم ؛گزار� نمونه

و او  ؛كردندبراي وق� كه از وي دعو�  زما�در  است،ابراهيم خليل اهللا 

 !و از قبول دعوت عذر خواست !ن آن هن�م بيمارمم: گفت با ن�ه به آسمان

راههاي  ؛براي �شخيص اوقات مهماز�ن روست كه ح�ات معصوم� 

هم اشارا� در �ما�شان �ردم و براي عموم  ،آنرا به خواص خو�ش تعليم فر�وده

  .� گذارده اند

  حاجت (اوقات مناسب و نامناسب د�ء  بيانآن اين رسا� ��فه �وضوع

� باشد،  )ءد� معكوس شدن(يا نقض و ضد آن  ؛و هن�م استجابت ؛)واس�خ

يم، و ه افارغ شد "اوقات قابل �شخيص براي هم�ن با دا�ش عمو�"از مبحث 

تقو�م و (�ص�  هايجز با دا�شاوقات خا� كه �شخيص آن "مبحث به 

  .رسيده ايم "م�� ن�ست) كهن و اسال��وم و تنجيم 
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  شـواهد متعـددي بـر ارتبـاط ) فقه و حديث و معارف الـ�(دي� در منابع

اوقـات فلـ� خـاص بـا �وضـوع  اسـتجابت د� ذكـر شـده، و از ميـان انـواع 

به شواهد ارتباط احوال كواكب بـه �وضـوع ) كواكب و �وم(وضعيتهاي فل� 

شـواهد �ر�ـوط بـه ارتبـاط احـوال در اينجا ، ما اند استجابت د�ء اشاره نموده

ايدي ثر�ا (در صورت فل� د�ء ) كف ا�ضيب(ستاره حاجت ياب مانند  �وم

در فصـل  )خـود تفصـيل �سـتق� نيـاز داردكـه (را ) كـر�يا ناقـة يـا ذات ا�

وضـعيتهاي  در�اره ارتباطكه (آن شواهد ه اما بقي. بعدا � آور�مآن به �صوص 

 :را در اينجا نقل � كنيم )ستاستجابت د�با فل� كواكب 
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  اوصاف اوقـات  :كهحا� از اين ا�ر است � آور�م كه در اينجا نقل �� را

�ر�ـه اهـل ذكـر و د�ء و يـا مـ�اث " �س�ند آنقدماء فل� نقل شده در كتب 

  : گذشته است "ان�ياء ال� 

 )�طـوط( ١٤٦ صـفحة ا�سـ�ية جزائري در كتاب ا�حفـة اهللا عبد عالمه سيد

   :گفته است" كف ا�ضيبوقت "�س از نقل حديث ��ف 

  �ل��عة،  �الفا �ن ما إال ا��ء ا�تة فيها يرد ال ال� األوقات من و إن

 ؛و همانا از اوقا� كه د�ء در آن رد ن� شـود ا�تـه؛ ايـن اوقـات اسـت )تر�ه(

  ..... مگر اينكه د�ي نا��وع و حاجت غ� �� باشد،

راي انواع حاجات ذكر نمـوده، و از س�س هن�مهاي مناسب استجابت د� را ب(

توصـي� فلـ� را بـراي هـن�م ) شـهيد اول و شـهيد ثـا�(جناب شهيدين 

  : و س�س � گو�د ،استجابت د�ء نقل كرده

 صـلوات ا�سـالف� األن�يـاء إ� و�عضـها ا�جر�ة إ� �سندون بعضها أ�ور وهذه

   ،)أ�ع�( عليهم اهللا

ا�وري است كه بع�ـ از آنهـا را ) جابت د�ءاوقات فل� است(و اينها ) تر�ه(

   .به �ر�ه اهل ذكر و د�ء �سبت � دهند، و بر� را به م�اث ان�ياء ال� 
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 و : آورده اسـت كـه ٣٤٨ص ٩٠عالمه �ل� در كتاب ��ف �ار األنوار ج

و ظـاهرا مطالـب آنـرا  ،كه به خط بر� از افاضل بود) خطي(در �موعه  ديدم

�ط شيخ شمس ا�يـن كه همه نوشته هاي آن ) خطي(�موعه  :بود از نقل كرده

جنـاب كرده بود از خـط را نقل آنها و او  ،)جد شيخ ما شيخ بها�(�مد جبا� 

هـم در  را شـيخ كفعـ� مطالـبو ايـن  ،)قدس اهللا أرواحهم ا���فة() اّول(شهيد 

ايـط اسـتجابت د�ء مطال� را در اوقـات و �: ... األم� آورده است ب�كتاب 

   :از �له ... نقل � كند

 ا��ء عند اق�ان ا�ش�ي ورأس ا�نب
ّ
و إنـه عنـد ) توضيح ناقل(، )ا�رأس( إن

   .� ار�ع ع� سنة �رة

) نقطـه فلـ�(د�ء نـزد اقـ�ان �شـ�ي و ) اجابت خاص وقت(همانا ) تر�ه(

در�اره ( .رخ � دهدو اين �وقعيت زما� هر چهارده سال ي�بار . � باشد رأس

  .)يدآ � ي�وضتبعدا  اين زمان؛ �م�
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  آورده اسـت كـهكتـاب همـان جزائـري در  اهللا عبـد عالمه سيدهمچن�: 

 ،وا�غفـرة �لجنة ���ء ا�زهرة إ� ناظرا وا�وت القوس � القمر ل�ع وذكروا أنه

 و�لجـاه ،شـ�يا� إ� نـاظرا ا�ـور � فلي�ن وا�قاصد ا�نيو�ة �لرزق �ن فإن

 ا��ـطان � القمـر أو بالعكس أواألسد  � والقمر ا�مل � ا�شمس ا�ال وقوة

 �فـه � �ن ا�شـ�ي إذا االطـالق � هادَ �َ أو ،بالعكس أو ا�ور � وا�ش�ي

   .)اتصال( زحل �ف أو �فه � القمر ����نه وو ؛هتب� أو

د�ء جهـت خواسـ� بهشـت و انـد كـه بـراي  كرده ذكر) منجمان(و ) تر�ه(

بـرج  يـاقـوس و بـرج قمـر در اختيار وقت را طوري قرار � دهند كه آ�رزش؛ 

  . دباشناظر به زهرة و  ؛قرار گرفته حوت

خواسته شخص و د�ي او براي رزق و مقاصد دنيوي است؛ �س �الحظه و اگر 

 ي طلـباو بـرو نـاظر بـه �شـ�ي اسـت،  بـوده؛ثور برج كند وق� كه قمر در 

و قوت حال؛ شمس در �ل و قمر در برج أسـد، و يـا  دنيوي و مناصب �وقعيتها

، و يا اينكه قمـر در بـرج )شمس در برج أسد بوده و قمر در برج �ل(بالعكس 

قمر در برج ثور و �شـ�ي در (�طان بوده و �ش�ي در برج ثور؛ و يا بالعكس 

  . باشد )برج �طان

بـرج (خـود �ف بـرج ت كـه �شـ�ي در و ستوده تر�ن اين اوقـات وقـ� اسـ

در بـرج �ف قمـر  ، وبوده) يا برج حوت برج قوس(خود  خانهيا برج ) �طان

�شـ�ي و (ب� اينها  وباشد؛ ) برج م�ان(يا در برج �ف زحل ) برج ثور(خود 

  .برقرار باشد اتصا�) قمر
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 تاب آورده است كهجزائري در همان ك اهللا عبد همچن� عالمه سيد :  

 ،�لـرأس ا�شـ�ي مقارنـة حال ا�ختارة ���ء األوقات من : ا�شهيدان وعن

 يـتم ا�شـ�ي أن فنـه ا�قـرر � من أن :وفيه ،تقر�با سنة ع�ة أر�ع � � وذ�ك

 ا�عكـوس وا�رأس �س�ه سنة برج � سنة ع�ة اث�� � ال�وج توا� � ا�ورة

 حصول ا�قارنـة ذ�ك من وا�الزم ،هراش ع� �سعة � برج � سنة ع�ة �سع �

   .�� ال كما ؛تقر�با أشهر وأر�عة س�� سبع � � ب�نهما

   :رسيده است كه)  شهيد اول و شهيد ثا�(از جناب شهيدين  )تر�ه(

. اسـترأس ) فلـ� نقطه( با�ش�ي  مقارنه زمان ؛د�ء برايبرگز�ده ت اوقا زا

ي�بـار رخ �  ؛چهـارده سـالتقر�با هر ر دو اين �وقعيت زما� ) توضيح ناقل(

   .دهد

در اينجا عالمه جزائري در �اسبه ناقل براى رخداد اين وقت اشـ�ل � كنـد (

   :)تصحيح � نمايد  و مقدار �ز�ور را

 در ايـن �مـ� زمـان اشـ�� )همچنان�ه بر متخصص� �وم �� ن�ست(و 

�شـ�ي سـ� : كـهاين اسـت  چه اينكه از ا�ور �سلمه در علم �وم: است وارد

، و سال تمام � كند؛ كه � شود هر بر� را در ي�سـال ١٢خود در بروج را � 

بـروج را در  )كواكـبسـ� بر عكس (معكوسش س� با رأس كه ) نقطه فل�(

، و الزمـه ايـن دو سـ� و مـدت و مـاه ١٩كه هر برج را در  ؛سال � � كند ١٩

در هـر هفـت سـال و ) �ش�ي و رأس(ن دو �عت؛ اين است كه مقارنه ب� اي

  . چهار ماه تقر�با رخ دهد

 اسـبه ن�يجـهو بـوده، وارد بر �م� �ز�ور اش�ل عالمه جزايري  :توضيح� 

  .نرم افزارهاي �و� ا�روزي �وافق است دقيق��نن�يجه با  تصحي� ا�شان
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 ال�ش كه احـوا(علماي شيعه قرن هشتم هجري  عالمه شمس ا�ين آ�� از

 فصـل در )در �ـا�س ا�ـؤمن� آورده اسـت  را شهيد قا� نور اهللا شوش�ي

بيان به  ،العيون عرا�س � الفنون نفا�س كتاب از) دعوات علم( نهم فناز دوم 

شمه اي از اح�م �ـو� اوقـات اسـتجابت د�ء از اهـل اسـالم و سـاير اديـان 

 هچـ هـر مـدخ� را زمنـها و اوقـات ؛ادعيـه اجابت در بدان�ه: استپرداخته 

وي احـ�م �ـو� نـزد سـ�س ...  ،اند كرده اختيار وق� قو� هر و، است تمام�

، از ابوا�سن بيه� و يعقوب بن اسحاق كندي نقل � كنـدعلماي اسالم را از 

�سوب � گردد، نقـل �م  از علماي شيعه ؛آ�ا كه عالمه بيه� در نظر بر�

 اسـال�اقوال ديگر منجم� او از به نقل ا هتندر اينجا  او را �ستقال � آور�م، و

   :� پرداز�م

 طـالع در سـعدي كردن د� وقت در :كه است وردهآ كندي اسحاق بن يعقوب و

 و �� در سـعدي كه بايد :اند فتهگ رگدي قو� رابع، و در رگدي سعدي و باشد

 �ـ�ق و ؛بـري وس� از و ؛باشند ��� سعد دو نآ كه بايد و ؛رابع در ريگدي

 مـاه كه بايد ؛كنند خرتآ براي از رگا د� :كه اند فتهگ بع� باشند، ون راجع و

 كـه بايـد ؛كنند دنيا براي از رگا و �ش�ي، به متصل و باشد زهره هاي خانه در

 و ضـياع طلـب بـراي از اگر زهره، و به متصل و باشد �ش�ي هاي خانه در ماه

 علـم طلـب بـراى از اگـر باشـد، و زحـله ب متصل كه بايد ؛بود) ا�الك( عقار

 بـا عطـارد وقـت هـر :انـد فتهگ بع� و، باشد متصل عطارده ب كه بايد ؛كنند

عالمـه شـمس سـ�س  ... .بـود اجابت نوقتآ ؛باشد ا�ضيب كف مقارن �ر�خ

 �حبـه  )ءدالئل فل� اوقات اسـتجابت د� ت از بيان�س از فراغ(ا�ين آ�� 

  .� پردازداست كه در منابع دي� آمده ء د�استجابت  اوقات
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  طبق �سخه تصحيح شده �ر�ـز �ـوم( "كشكولا�"در كتاب  �را�عالمه(  

   :آورده است

  :ذكر يعقوب بن اسحاق � رسالة مقصورة � اوقـات ا��ء :فائدة
ّ
القمـر اذا  ان

  �نقارن كف ا�ضيب 
ً
  نعطارد � قارنه و�ن ا�دن، صالح � ���ء وقتا

ً
 وقتـا

  قارنه �لعلوم، و�ن ���ء
ً
 و�ن قود العسـاكر، و ا�شجاعة � ���ء �ر�خ �ن وقتا

 ���ء بالغناء  ا�شمس قارنه
ً
�سـتجاب � � وسـط  و وال�وة وا�رئاسـة، �ن وقتا

 إ عمره، و
ً
أسعد ا�ا� من وسـط عمـره ا� آخـره، وان �ن  ؛ن قارنه زحل �سعودا

 
ً
فيصـ�  ؛ن من األدعية ما يـنعكس � داعيـهاذ�ك  و(ضعف،  افتقر و ؛منحوسا

ا�ا�  ين�ـن قارن كـف ا�ضـيب ا�شـ�ي إ: ، قال يعقوب)ا� ضد ما ير�يه

  ؛ن قارنته ا�زهرةإ � ظا�ه، و
ّ

ن قارنـه إ عمـره، و اجيبـت دعوتـه � ا�ـال وقـل

   .حرم االجابة �ن ا�ا� وقت د�ئه ظا�ا � من يدعو عليه و ؛ا�ر�خ

 كرده ذكر "د�ء به اوقات �صوص اي رسا�" در اسحاق بن يعقوب )تر�ه(

ران كن ا�ضيب كف با هر�ه قمر همانا: كه است ـِ  صالح براي د� وقت ؛دق

بدست وقت د� براي شود  آن مقارنعطارد  اگر و است، بدن) سالم� و قوت(

وقت كند؛  با آن مقارنه�ر�خ  اگر واست، �تلف و �وفقيت در علوم آوردن 

 اگر ود�ي براي �صيل شجاعت و جن�وري و ا�ور فرماند� قشون است، 

 اگر و ،استو ر�است  تثرو و توانگري براي د�ء وقت ؛شود آن مقارن شمس

 وسط درد� در وق� باشد كه مقارنه شمس با كف ا�ضيب است اين د�ء 

 �سعود �كهحا در زحلوقت د�ء  اگر و شود، � �ستجاب او براي عمرش

 آن آخر تا عمرش وسط از كننده د� شود) ا�ضيب كف( آن مقارن است

 � ضعيف و فق�) كننده د�( باشد، منحوس) زحل( اگر و يابد، � سعادت



 

١٢ 

 براي شود � عكس بر كه هست ادعيه از كه) است خاطر بدان( آن و ،شود

 � واقع دارد ار اميدش كه آ�ه خالف) كننده د� براي( �س اش، كننده د�

و ك� د� بر ( شود مقارن ا�ضيب كف با �ش�ي اگر: گفت يعقوب شود،

 آن مقارن زهره اگر و يابد، � ن�ت ظا�ش بر كننده د�) عليه ظال� ب�ند

 �ر�خ اگر و يابد، � �هش عمرش و شود � �ستجاب مال در د��ش شود؛

 بر د��ش وقت در( نندهك د�) باشد ك�و د� بر عليه ( شود، آن مقارن

چه اينكه ( شود � �روم اجابت از و است ظا�م )كند � او عليه د� آن�ه

  .)� شودنفر�ن و ظلم  �يجهنافراط در  سبب ؛طبيعت افراط و حرارت �ر�خ

حكيم مغر� و ن� ) شد نقلكه قبال (عالمه آ�� صاحب نفا�س م� در  :تذكر

از  ت دارديست كه ح�اشواهدي   )� شودكه بعدا نقل (و م� عالمه �ش� 

كف ا�ضيب  با )به تنها�( كو�بهر با قران  در د�ها؛نتايج حصول آن اينكه 

با كف  كب به تنها�اكو ان�قنقلها آمده راجع به ااز و آ�ه در بر�  نبوده�� 

به �سخه هاي ناسخان يا �ؤلفان عدم دس�� نا� از  ؛)مثل �ر�خ(ا�ضيب 

�م شخصي�  چه اينكه، و معت� � باشد، و اين احتمال بعيد ن�ست ��ل

كه دس�يار خواجه نص� طو� در رصدخانه �راغه بوده، و (مانند حكيم مغر� 

 سلطن�و �ش�يبا�  ماديوسيع ا��نات بهره مندي از �اطر �وقعيت عل� و 

�ستخرجه  و �زوم اعتبار دقت �اسبات و اح�م ؛در �قيق عل� و رصدى

نوشتجات مانند ا�شان از اتقان و دقت خا�  ؛رى�راكز �و� نا�وَ ن� چ

يا �سخ  �وجود  ؛با نقلهاي عموم علماء در كتب غ� حرفه ايو  ،برخوردار بوده

  .قابل مقا�سه ن� باشد ؛هاي عمو� در كتا�انه
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 يعقوب بن اسحاق كندى معروف به فيلسوف عرب از نوابغ  :توضيح

د ج�وال�و�ردانو نبوده است، بزر�ن �سيارى از دنياى غرب مان روز�ر

او را از دوازده نابغه اى كه در تار�خ  Cara de Vaux ايتا�ا� و �س��ق فرا�سوى

آنها  ، در علوم �سياري �آمد بوده؛ از �لهاندشمرده  ؛جهان ���ت ظاهر شده

و �وسي� و ا�ان و  منطق و فلسفه و هندسه و حساب و ارثماطي� و اعداد

طب و �وم و تنجيم در آنها تا�فات �سيارى دارد، كه دو�ست و پنجاه و دو 

رسا� از وى ثبت شده است، نظر�ات و ابت�رات عل� و�ژه اى در علوم 

�تلف مطرح نموده است، او از اول� فرستاد�ن مأ�ون عبا� به �زم� روم 

دشان بوده است، و او را ��ف و براى فراگرف� ز�ان و خر�د كتب مفي

قرار داد، در نزد خلفاى عبا� جاي�ه ) �ؤسسه علوم(�پرست بيت ا�كمة 

مه� داشته، تا اينكه در زمان متو� �لعون �اطر �شيع كندى مبغوض واقع 

گرديده و �ورد شكنجه قرار � گ�د، در اثر مطالعا�ش در كتب روميان به 

ه و كتا� حاوى آن شبهات � نو�سد، وق� گزارش شبها� در عقيده مبتال شد

� رسد،   او توسط ي�ى از شاگردا�ش به ح�ت امام حسن عسكرى

�له اى به وى ياد � دهند كه او را به اش�باهش متوجه كند و او � فهمد كه 

اين �م از شاگردش ن�ست و با پي جو� به ح��ش داللت يافته و �ا�ام 

بد و كتاب منحرف خود را � سوزاند و عقايد صحيح و تفس� او هدايت � يا

از ح��ش فرا � گ�د، عالمه ابن شهرآشوب در كتاب مناقب آل أ� طالب 

و عالمه �سن  )۳۱۱ ص ۵۰ ج(و عالمه �ل� در �ار االنوار ) ٥٢٦ص ٢ج(

�ح ارتباط وى با خاندان ) ٣٠٨ص ١٠ج(ام� ن� در كتاب اعيان ا�شيعة 

) ٩٥ص ١ج(و هداي�ش را نقل كرده اند، شيخ �ي� در كتاب ا���   نبوت
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بر� از ��تبات كندى با ) ١١٤و شيخ صدوق در كتاب ثواب األعمال ص

در �سائل توحيدى را نقل كرده اند، و عالمه فيض   ح�ت امام عسكرى

تأ�يد � نمايد كه مقصود از صاحب نامه ) ١٧٧ص ١ج(�شا� در كتاب ا�وا� 

سيد بن طاووس و صاحب ا�ر�عه و . يعقوب بن اسحاق كندى فيلسوف است

ن� صاحب اعيان ا�شيعه او را از فضالى شيعه ذكر كرده اند، سيد بن طاووس 

گفته است كه از تصانيف او در �وم يك رسا� در پنج جزء به ما رسيده است، 

با   طالع ح�ت پيام� ٣٧١سيدبن طاووس در كتاب ���ف ا�� ص

�ليل آنرا از وى نقل � كند، كندى �اطر عقيده و ارتباط پنها�ش با بيت 

ق �سموم گرديده و از . ه ٢٦٠ امامت؛ �ا�ام توسط معتمد عبا� در سال 

مناب� كه از عقيده صحيح فاصله داشته اند؛ و از �شيع و او ناراحت . دنيا رفت

ن� كنند، و مدام آن مقطع زما�  بوده اند؛ ��ا او را در عقيده به ني� ياد

ابتالى به شبهات فكر�ش را در احواال�ش به عنوان عقيده او � آورند، با 

شناخت صحيح از احوال او هم ت�ر�م شا�سته از اين دا�شمند شي� شده، و 

هم نو� مهر تأييد بر تأ�ف او در اح�م �و� استجابت د�ء � باشد، چه 

و   د از هدايت و ارتباطات با ح�ت معصوماينكه شخ� مثل او بع

عرضه نمودن اف�ر و نظرات خود جهت شناخت �ه و نا�ه آنها؛ و ن� پرسش 

�سائل اعتقادى خو�ش از امام زمان خو�ش؛ حتما �وضوع استجابت د�ء كه 

تماما و �فا دي�؛ بلكه در رأس اين مباحث است را نزد ح��ش عرضه 

رفته نقل ننموده است، ف�ا افزون بر اهميت نقل او به نموده؛ و تا تأييد نگ

عنوان يك دا�شمند شي�؛ �اطر اين جهت كه با ناحيه مقدسه ح�ت واليت 

  .�رتبط بوده است؛ �تواى اين رسا� او برخوردار از نو� تأييد � باشد
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 اين �وارد را ن�  در  وي، ه استآمد از كندي �ز آ�ه در خالل نقلها

   :ط فل� استجابت د�ء نقل � كند�اي

� ا�ادي ع� واالخر � ) ا�سعدان(و ذهب منهم قوم اال ان �علوا احدهما 

و ي�ون القمر �سعودا بهما �واصال �ما من �وضع ... .ا�رابع �ل�سعيد والعاقبة

  .يقبالنه

فلي�ن ذ�ك والقمر ) ا�سا�ن والعقارب(لطلب ا�ِملك و العقار و إن �ن 

با�زحل من �وضع يقبل القمر و ان ي�ون ا�سعدان احد ا�واضع ا�ي  متصال

ر�ة، فلي�ن ذ�ك والقمر � �وضع �مود ا�و  ا�قلو إن �ن � طلب . ذكرناه

  .�سعود

بر اين رفته اند كه ي�ي از آن دو سعد ) منجمان(و قو� از ا�شان ) تر�ه(

بيت (ر در رابع گعد ديباشد و س) بيت يازدهم(در حادي ع� ) �ش�ي، زهره(

و براي �قبت ) ١١سعادت بيت (باشد براي �سعود كردن وقت ) چهارم

و قمر �سعود باشد به آن دو و ).... ٤صالح �قبت حاجت �ر�وط به بيت (

  .متصل باشد به آن دو از �وض� كه قمر را قبول كنند

ل براي طلب ِ�لك و �س�ن و زم� باشد �س بايد قمر متص) حاجت(و اگر 

در ي�ي ) �ش�ي و زهره(به زحل باشد از �وض� كه قمر قبول شود و دو سعد 

طالع و رابع، يا طالع و ��، يا �� و رابع، (از �واض� كه ذكر كرديم باشند 

  ).يا تاسع و رابع، يا حادي ع� و رابع

در  حر�ت باشد �س بايد قمرو ) انتقال و اثاث ك�(نقل و اگر براي طلب 

  ).متصل به ي�ى از سعود(و �سعود باشد ) قوت �وضع(ديده �وضع �سن
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  مـد� خـان سـيد � عالمه ؛ "كشكولا�"در كتاب  �را�عالمه بنا بر نقل

ذكر دالئل فل� اوقـات اسـتجابت  بعد ازشارح صحيفه سجاديه  صدر ش�ازي

  : د� گفته است

نـه اذا أخر ا� وااأل ذهب طائفة كث�ون من األوائل وفقد  ،هذا ال اس�بعاد فيه و

كمـا  استع� � األدعية بأش�ل من ا�كواكب � اوقات �سعودة �نت �رجـوة، و

 ال�وز � ا�ما�ت ا� ا�صـحراء و تصحيح ا�ية و �ستعان فيها بتجر�د الفكر و

   .واهللا اعلم. غ� ذ�ك

د اسـ�بعادي وجـو) تعي� اوقات استجابت د�ء با دالئل فل�(و در اين ) تر�ه(

 "طائفه �سياري از علماي اوائل و اواخر به اين نظر بوده اند كه اندارد، �س همان

اوقـات خجسـته ) تعي�(در  كواكب )ضعيتهاي فل�و( ش�لأاگر در د�ها به 

اسـتعانت جسـته شـود، سـبب اميـدواري در �وفقيـت ايـن د�هاسـت، و آنها 

و  ؛�ر�ـد فكـر )جهات ديگري همچون(به ) براى �وفقيت د�ها(همچنان�ه 

و غ� اينها استعانت جسته �  ؛به بيابان تهاي�عب�ون آمدن با و  ؛تصحيح نيت

  .و خداوند داناست. شود
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 شارح از علماي قرن پنجم و ) قابن فند( بيه�� بن ز�د  ابوا�سن عالمه

 در )ابن شهرآشوب در معا�م العلمـاء شـي� بـوده اسـتكه به نظر (نهج ا�الغه 

   :كه است وردهخود آ ا�كمة ذخايركتاب 

 سأر و، باشـد ا�ضيب كف مقارن �ش�ي كه �ستآ د� براي از وق� به��ن

 درجـه سيم يا ؛طان� درجه نوزدهم بايد وقت طالع و، متصل يا مقارن ن� قمر و

 �� �ـل درجـه انزدهمپـ ؛باشد طالع �طان درجه ٢٩ رگا و، باشد �� �ل

 ١٩ رگـا س�ـ، باشـد �� �ل درجه ٢١ ؛باشد طالع اسد درجه سيم رگا و، باشد

 در و، باشـد �مـود �يـته ب ؛شود تمام وقت اين تا كنند د� �زآ �طان درجه

 كـه باشـد آن وقـ� بهـ��ن و، كرد اح�از ايدب د� از زحل و زهره مقارنه وقت

 در اتـ دوَ بُ  راجع �ش�ي و، باشند تاسع يا �� در و ؛كنند رانِـ ق سأر و �ش�ي

.)باشـد( سـاقط �ـوس از و رابـع يـا طـالع در زهره و، باشد �وافق سأر با س�
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 كيما�"ه ب معروف ؛االند�� القرط� ا�شكر أ� بن �مد بن �� ابوالفتح 

ه و شيع ءعلمااز ، خواجه نص� ا�ين طو� در رصدخانه �راغه دس�يار "غر�ا�

 بـزرگ عالمه �رحـوم آقـاكه  استو صاحب تأ�فات كث�ي  اهل اند�س بوده؛

يعة كتاب در را او  طهرا�
ّ
ر�عة إ� تصانيف ا�ش

ّ
 اسـت، نمـودهياد  ٢٦ج و ٣جا�

اسـت  قـدس رضـوي بر� از آثار خطي او جزو گنجينه �طوطات آسـتان 

كه آخر آن با اشعاري از شيخ بها� و �ط و قلم خود شـيخ توشـيح شـده اسـت، 

عالمـه (�ـف ا�ف  بر� از آثار خطي او هم در كتا�انـه ام�ا�ـؤمن� 

رسـا� ا�سـت در كيفيـت  مغـر�حكـيم از �له آثار نگهداري � شود، ) امي�

اين در   ؛"م � ا�سائل ا�جوميةرسالة � كيفية ا��: "ح�م بر �سائل �و�

هـم وقـت اجابـت د�ء  فلـ��ائـط ؛ ا�شان ضمن مباحـث �ـو�؛ بـه رسا�

  : استبيان كرده اين چن� را پرداخته و آن

�كون إبتداؤه و  ،أن ي�ون سعد � الطالع و سعد � ا�رابع :وقت إجابة ا��ء

متصال  ؛القمر � بيت ا�زهرةفيكون  ؛و قيل إن �ن األ�ر �آلخرة ،�قبته �سعودة

فيكون  ؛إن �ن ا��ء لطلب العقار :و قيل ،و أل�ر ا�نيا بالعكس ،با�ش�ي

و �لرئاسة  ،و �سعودا � �وضعه ؛و مقبوال منه ؛القمر متصال بزحل من �ودة

و لطلب  ،و �لعلوم بعطارد ،و �لشجاعة و قود العساكر با�ر�خ ،با�شمس كذ�ك

يدل � إصابة  ؛مقارنا با�كف ا�ضيب قمرم� �ن ال :قيلو  ،ا��ات با�زهرة

دل � ي ؛و إن �ن ا�قارن � � ا�شمس ؛ا��ء �ا يتعلق بإصالح بدن ا�ا�

يدل � إجابة ا��ء  ؛و إن �ن سعد ا�ش�ي � وسط ا�سماء ،الغناء و ال�وة

و صاحب الطالع سليما  ؛إذا �ن ا�ش�ي مع ا�رأس � وسط ا�سماء :و قيل ،��عة

   .و فيما ذكرنا كفاية ،فإنه وقت إجابة ا��ء ؛و القمر متصال با�سعود ؛من ا�ناحس
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 ؛و سعدي در بيت رابع باشد ؛اينكه سعدي در طالع :اجابت د�ء هن�م )تر�ه(

حاجت در (ر ا�ر گفته شده اگو  ،�سعود باشد) د�ء(تا ابتداء و �قبت آن 

ر گس قمر در بيت زهره متصل به �ش�ي باشد و ا� ؛تبراي آخرت اس) د�ء

 :و گفته شده) زهره به متصل �ش�ي بيت در قمر( ر دنياست برعكس�براي ا

به �ودت و  ؛قمر متصل به زحل�س  ؛است ا�الك و زم�براي طلب  اگر د�ء

طلب ر�است اگر د�ء براي و  ؛و در �وضعش �سعود باشد ؛مقبول از آن باشد

قمر متصل به شمس بوده و (باشد به شمس ) اتصال(كه هم� �و  باشد، بايد

براي ) اگر د�ء(و ، )به �ودت و مقبول از آن باشد؛ و در �وضعش �سعود باشد

�ر�خ  ابباشد، بايد كه هم� �و اتصال �شكر�ان  فرماند�شجاعت و طلب 

�وضعش قمر متصل به �ر�خ بوده و به �ودت و مقبول از آن باشد؛ و در (باشد 

باشد؛ بايد كه هم� �و اتصال علوم طلب براي ) اگر د�ء(و ، )�سعود باشد

قمر متصل به عطارد بوده و به �ودت و مقبول از آن باشد؛ و در (با عطارد باشد 

براي رسيدن ا�وري ) اگر خواسته و د�ء او(و براي  ،)�وضعش �سعود باشد

قمر (و اتصال با زهره باشد دنيوي منت� است، بايد كه هم� ��ات كه به 

متصل به زهره بوده و به �ودت و مقبول از آن باشد؛ و در �وضعش �سعود 

ر مقارن به كف ا�ضيب شود داللت � كند موق� كه ق :فته شدهگو  ،)باشد

بدن د� كننده دارد، و اگر شمس و سالم� صالح اه به بر اجابت د�ء به آ�

ر كو�ب گغنا و ثروت � كند، و ا) اجابت د�ء(داللت بر مقارن به او باشد 

فته گو  ،سعد �ش�ي در وسط ا�سماء باشد داللت بر �عت اجابت د�ء دارد

هم صاحب طالع كو�ب و باشد،  ه �ش�ي با رأس در وسط ا�سماءهر� :شده

باشد؛  )هرهي يا ز��ش(ت داسعكواكب و قمر متصل به  ؛سا�م باشد از مناحس
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در باب دالئل فل� (ه آ� در و ،وقت اجابت د�ستن زمان ايكه  س بدرس��

  .استذكر كرديم كفايت ) استجابت د�ء

 بر توجه  گو�اي ديگريشاهد " حكيم مغر�"�ح فوق از �م  :توضيح

با �اظ   � باشد،استجابت د�ء به �ايط فل�  مذهب اهل بيت ء علما

و در  ؛بودهص�ا�ين طو� ناين �وضوع كه حكيم مغر� دس�يار خواجه 

و عمل � كرده، ز�ر نظر خواجه ) و الاقل علم �وم و تنجيم(مباحث �تلف 

نقل و �ح فوق عالوه ؛ ف�ا است مبا� فكري و عل� ا�شان را مد نظر داشته

بر نظر حكيم مغر�؛ � تواند شاهدي بر نظر خواجه نص�ا�ين طو� در 

  .باشددالئل فل� استجابت د�ء ن� 
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  مد  ع� صفوي، �ال مظفر بنبرجسته حكيم و منجم و دا�شمند�

كتاب �ح ب�ست باب در معرفت صاحب  )معروف به �ال مظفر(جنابذي 

تأ�ف  )معروف به فاضل ب�جندي( توسط �العبدالع� ب�جنديكه ، تقو�م

به همراه كتاب ���ح (به مدت چند قرن تا ع� اخ� ح اين �است،  شده

جزو كتب در� علم هيئت و ) بها� و � فصل خواجه نص� فالك شيخاال

اين كتاب  و فقهاء و ��ان �سياري ،تدر�س � شدههاي علميه  �وم در حوزه

 را �صيل و تدر�س نموده اند؛ و �كرر با طبع سنگي به چاپ رسيده است،

�ح  و شيخ بها� تقر�ظ بر كتاب ،�المظفر معا� عالمه شيخ بها� بوده

فاضل (بها� �ؤلف كتاب ب�ست باب  شيخ، ب�ست باب �المظفر نوشته

را ن� ) �ال مظفر(آن  �ح و شارحو را استاد استاد خود شمرده، ) ب�جندي

از �شانه هاي وقايع مه� را و  ،بوده مظفر منج� متبحراست، �الثناء فر�وده 

سال وفات شيخ بها�  كه( ١٠٣٠در سال : از �لهنموده است، پ�ش ب�� آسما� 

�المظفر از احوال كواكب و ضعف حال �ش�ی و بودن �ر�خ در برج  )است

و شكس� به  هردفوت كاز علمای بزرگ زمان  عقرب اس�نباط كرد كه ي�ى

بهاء ا�ين  شيخ وفاتخ� به �احت آنرا به و  ،مذهب شيعه وارد خواهد شد

او �سيار  ؛كرد ارائهبه شاه عباس  وق� پ�ش ب�� را عب� و تطبيق نمود،ت��� 

كه در اين باب  هو� �ال مظفر د�ار�ش داد ،پ�ش ب�� تأسف خورد از اين

هم نرسد كه طالع اين دولت قوي است، و چند ماه بعد ف دغدغه به خاطر ا�

 ،�ال مظفر بعد از منجم معروف �ال جالل يزدي،، شيخ بها� وفات فر�ود

ذر�ت او �ر ؛ �س از �ال مظفر تا چندين �سل، دوده بشاه عباس شخاص منجم 

صفوی  سالط�و در در�ار  ،را ادامه داده) منجم �صوص شاه(جدشان 
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از �له آنها كتاب  از �المظفر آثار متعددي با� مانده است،، كردند � خدمت

  : آورده استاختيارات د� چن�  براي در اين كتاب�ح ب�ست باب است، 

بايد متصل ) يا حوت قوس(دن قمر در ي�ي از خانهاي �ش�ي از براي د� كر

قمر با  و بع� �اسده ،به كو�� كه او در مطلب و مقصد اعتنا� بوده باشد

در اين ا�ر از �له  ؛و قران عطارد با كف ا�ضيب ؛�ش�ي به عقده رأس

و وصول كف ا�ضيب به دايره نصف ا�هار در اين ا�ر  ؛گرفته اند �ايط

  .است ور و معروف�شه

 بـه  بر توجه علماء مذهب اهل بيت  �ضاع�نقل فوق شاهد : توضيح

انگر نظـر بـزر�� چـون بيـ فقـراتايـن ، �ايط فل� استجابت د�ء � باشد

 هـزارانو ) عالمـه ب�جنـديشـارح آثـار (عالمه جنابذي عالمه شيخ بها� و 

 .در�س نموده اندكه � قرنها آنها را آ�وخته و تاست  ��م و فاض�

  بزرگ كه عالمه �رحوم آقا( ؛"�دي"�دا�ين حس�� متخلص به ام� 

يعة او را در كتاب  طهرا�
ّ
ر�عة إ� تصانيف ا�ش

ّ
 ز�نة"و كتاب  ؛ياد كرده ١٢جا�

 سوم، در هشتم، فصل ، در هم� كتاب؛ جزو)او را معر� نموده است "ا�جا�س

    :�ستجاب نقل كرده است د�هاى ب�

�  حاجت )ذكره جل( خداوند از وق� يونان؛) ال�( حكماى كه اند آورده

 بع� طالع، در زهره و رأس؛ با بود ا�سماء وسط در �ش�ي :كه خواس�ند

�ش�ي و ( سعدين از ي�ي كه اي�ست در د�ء استجابت) زما�( �ل :گو�ند

 هيچ يك و باشد، لحا قوي صاحب طالع و رابع، در ديگري و بَُود؛ طالع در) زهره

ظري طالع با را �س� از
َ
ُبود، ن

َ
 و �سعود به سعدين؛ نظري و به اتصال ماه و �

  .باشد قوي حال
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  روضـة ا�شـهداء"صـاحب كتـاب ) حس� بـن � ا��شـ�(عالمه �ش�" 

�صـائب �شـوراء بـه  ذكـركـه شـهرت  )مقتل �شوراء به ز�ان فـار�اول� (

 در �ـا�سروضـة ا�شـهداء  خوانـدن مقتـل از رواجن� در ايران  "روضه خوا�"

تفسـ� قـرآن كـر�م و كتـب صـاحب  و ،اسـت بوده�ؤمن� ايران مقتل خوا� 

 تأ�فـات تنجـيم؛ در علـم نـ� � باشـد نف�سه در �وم و تنجيم و سـاير علـوم

و ج�  استكتاب در فرو�ت علم �وم  ٧دارد كه  "سبعه �شفيه"به نام  نف��

كـه معـروف بـه " �وايح القمر"است به نام  �و� �وضوع اختياراتدر  ،هفتم آن

و از �شــهورتر�ن و مفصــل��ن كتــب اختيــارات  � باشــداختيــارات �شــ� 

علمـاء، �سخ �سياري از آن در طول قرنهـا كتابـت و �ـورد اسـتفاده  �وم�ست،

ايـن : د� كـردن اوقـات :�ـؤمن� بـوده اسـت، در ايـن كتـاب � آرودفضالء و 

در ايـن بـاب تصـانيف �سـيار را  ء الـ��ست بزرگ و �سيار فايده و حكمـاباب

تا اين دعـوات در  ي،ش�ندداو جهال قوم پوشيده  ءرا از سفها اين باب �و است،

�ه �وط وی آ� ا�مله ؛ ��عت استعمال ن�نند اتشهوات خو�ش و �رم

كـب چون حكما دا�س�ندی كـه �سـعودتر�ن كوا اول: است � و هشتاست 

ي�ـى از دو   �ش�ی و زهره اند چن� فر�ودند كه در وقت د� كردن بايد كـه

رابـع تـا ) خانـه(طالع وقت باشند و ديگر در ) خانه(در  )�ش�ي يا زهره( سعد

د و بع� گفته اند سـعدی در طـالع بايـد و وَ خو� بُ ه ابتدای �ر و �قبت وی ب

سعدی در رابع بايد و ديگری در  �راد آيد و گفته انده ي�ى در �� تا �رها ب

�� تا مهمات دي� و دنيوی ساخته گردد و پ�ش بع� آن است كه يک سـعد 

بـر هـر  دو�مدر رابع بايد و ي�ى در تاسع تا سعادت هر دو �ای حاصل گردد 

تقدير اين دو سعد بايد كه ��� باشند و قوی حال و از نظر �وس و ضعفهای 
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ست كه سعد اك� ��� بايد و سـعد اصـغر مغـر� ديگر خا� و حقيقت آن ا

اگـر د�ی بـرای  چهـارمسـعدين ه بايد كه قمر قوی حال باشد و متصل بـ سيم

بايـد كـه ) ه كه وقوعش فوري ن�سـتآ�و (آخرت است و طلب �عيت خاطر 

�ر�ـه پيوسـته ه و ايـن صـورت بـ ه �شـ�يباشد متصل ب زهرهقمر در خانهای 

، و يـا حاجـت فـوري رای �رهای دنيا است طلب مالاگر د�ی ب پنجم) است(

باشـد متصـل  �ش�يبايد كه قمر در خانهای ) �امان و آسود رسيدن به مانند(

و د� برای هر مه� كه باشد بايد كه ماه  ششمو اين مع� ن� �ر�ست  ه زهرهب

و از وی مقبول بود چنا�ه برای  )د�ل بر حاجت( كو�ب غرضه متصل باشد ب

و  )�ـودت( فتاب متصل باشـد باتصـال �سـنديدهه آر�است بايد كه قمر ب طلب

آفتاب نيک حال باشد و برای طلب علم حال عطارد �الحظه بايد نمـود و قـس 

�شـ�ي ( بايد كه سـعود هشتمبايد كه كو�ب الغرض �سعود بود  هفتم� هذا 

س أربايد كـه �شـ�ی بـا  نهم�ع باشد  )بيت حاجت( در خانه غرض )و زهره

د از خداونـد وَ بايد كه مـاه من�ـف بُـ دهمباشد و اگر در �� باشند او� بود 

خداونـد طـالع ه �ش�ی يا من�ف از �ش�ی و متصل به طالع و متصل باشد ب

خانـه خـو�ش ه بايد كه صاحب وسط ا�سماء ناظر بود بـ يازدهماتصال �مود ه ب

بايــد كــه اوتــاد از  ســ�دهمبايــد كــه خداونــد طــالع در �� بــود  دوازدهــم

بايد كه صاحب طالع متصـل باشـد  چهاردهمسليم باشند  )زحل و �ر�خ(�وس

فتـاب آسد بـود و أاگر قمر در  پانزدهم�ش�ی و اگر �اسده راس بود به� بود ه ب

در �ل يـا آفتـاب در اسـد و قمـر در �ـل بـزر� و رفعـت خواسـ� نيكسـت 

ف خود باشد و قمر بـدو پيونـدد و يا �) رفعت(اگر �ش�ی در خانه  شانزدهم

وقـت اجابـت د�سـت و ب�شـ� آن اسـت كـه � ا�ـال د�  ؛از ثور يـا مـ�ان
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اگر قمر در حوت بود و زهره در �طان د� بغايت مقبول  هفدهم�ستجاب شود 

برای طلـب �سـا�ن و ضـياع  هجدهمبود � ا�صوص در تأهل و در تزو�ج 

برای ر�است و اس�يال �ـر�خ در  نوزدهمر د�و بايد كه زحل در م�ان بود و قمر د

برای طلب علم و كتابت و اشغال ديوا� بايد كه  ب�ستم �ل بايد و قمر در اسد

عطارد در پانزدهم درجه س�بله بود و قمر در پانزدهم درجه �طان يا در پـانزدهم 

ه ثور يا عطارد در جوزا بايد و قمر بر درجـه �ف و آفتـاب در �ـل يـا اسـد بـ

برای قضا و اعمال دي� و طلب وزارت بايـد كـه  و ي�م ب�ست�سد�س عطارد 

قمر متصل باشد بمش�ی چنان�ه قمر در �طان باشـد و �شـ�ی در ثـور يـا 

بـرای  ب�سـت و دو�ـم�ش�ی در �طان و قمر در ثور و ايـن مناسـب تراسـت 

 �ط قبـول و اگـره آفتاب بـه طلب �لک و سلطنت بايد كه قمر متصل باشد ب

برای گم شده آفتاب در نـوزده درجـه  ب�ست و سيمآفتاب در �� بود به� باشد 

برای جاه و حرمت ياف� آفتـاب  ب�ست و چهارمدرجه ثور  �٣ل بايد و قمر در 

بـرای �وافقـت و الفـت زهـره در  ب�ست و پـنجمبايد و ماه در �طان  �لدر 

به� آن اسـت  و ششمب�ست تم درجه حوت و قمر در ثور يا �طان فب�ست و ه

درجه اسد طالع كنند تا ب�ست  ٣كه طالع د� كردن نوزده درجه �طان نهند تا 

و يک درجه �ل در �� افتد او� باشد و بايد كه از نوزده درجـه �طـان آ�ز 

د� كردن و  ت�ع و خشوع نمودن نمايد تا اين وقت بد� رسـد و چـون هفـت 

  . نددرجه اسد برايد بايد قطع د� ك

  :در ادامه � آورد اشاره به اقوا� نموده وس�س عالمه �ش� 

 � و سيم ...است�ط اعظم در اين باب �الحظه كف ا�ضيب  � و دوم

عظيم وق� بود  )كف ا�ضيبدرجه (اجتماع ن��ن باشد بدين درجه  اگر وقت
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د� هم بدين درجه بود هم وقت ه فتاب بآاستجابت د� را و هر كو�ب كه با 

كردن باشد � ا�صوص كه زهره و عطارد بود و گفته اند زحل و �ر�خ �شايد 

 اگر عطارد با راس در اين �وضع مقارن گردد وق� �رجو باشد �ر � و چهارم

اگر راس با  � و پنجماجابت را و قران عطارد و �ش�ی هم� ح�م دارد 

اگر زحل و  ششم � واين كو�ب ثابت مقارن شود هم وقت اجابت د� بود 

د وق� كه راس در جدی بود �سيار �سنديده ن�ش�ی با اين كو�ب قران كن

برای د�ی زوال خوف و رنج � شايد كه زحل مقارن كف  � و هفتماست 

اگر ماه  � و هشتما�ضيب باشد اما ��� كه شمس در درجه �ف باشد 

و �ذورات اين باب خداوند بيت خود پيوندد حاجت زودتر و به� برآيد ه ب

 اجرام و شعاع �وس از عداوته �شايد كه قمر متصل باول  :چهار است

اح�از كند از رجعت و اح�اق سعدين مگر رجعت �ش�ی وق�  دو�م )باشد(

حذر كند از مقارنه و مقابله زهره و زحل با كف ا�ضيب  سيمس بود رأكه با 

فتاب باشد بر درجه ه آ�ر�خ بو �شايد كه زحل يا  هارمچ كه �س فايده ندهد

  .كف ا�ضيب كه خلل آورد

  همچنان�ه قبال بيان شد؛ هدف ما در اين �ـش بيـان شـواهدي از اقـوال

ارتبـاط  وجـودبـر  ؛اسـت  و ن� دا�شمندان مذهب اهل بيـت علماي دين

احـ�م استجابت د�ء است، نه بيان تفصـي� �واقع ميان احوال فل� كواكب و 

  .طور مدّون و م�سوط در فصل بعدي خواهد آمدب�ح آن ه، كه �و� �ر�وط
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  �و���ده  � و آ�وزش�ده  �ی ��یاد �یات اع�ی

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

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

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

  ع�وم  �وا��ندی با ��روی ا��ی   - اع�ی  ع�وم ��   -  اع�یآ�وزش  �� 

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

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

رف ادار اّ  
١٤٣٥  

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

  

 و احلمد رب العاملني


