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   حاجت خوا�مناسب و مناسب نااوقات آسما�  �شانه هاي

  كـه (�ر�ه هم�� عموم �ردم در د�هاى نا�وفق و حاجات روا �شـده

خود شاهد روش� است براى اين ) از جهات ديگر چه �سا واجد �ايط بوده اند

كـه در تعـا�م  و از آ�ـا ن�سـت، ءاسـتجابت د� مناسـبهمه اوقـات : ا�ر كه

هم� ن�ته به � معر� شده است، �كتب و� اوقات خا� براى استجابت د

خـا� مناسـب بـراى د�ء بـوده و جـزو �ايـط اوقـات تنها � فهماند كه ما 

و ما را به �زوم ر�يت هن�م شـنا� . ن� � باشد" وقت مناسب"استجابت د�ء 

 .د�ء جهت استجابت آن هدايت � نمايد

  لـ�ء اوصـياااز مـ�اث ان�يـاء و (و اسـال� كهن علم �وم در ( 

، با ايـن صفحه آسمان همچون ساع� نما�شگر اوقات مناسب و نامناسب است

�و� � توان اوقات �ذور و �سعود را شـناخت،  هاي��شانه هاي آسما� و دال

يـا اوقـات حـاجتخوا� و اسـتجابت در �وضوع برآورده شدن حاجت در د�ء 

 :� باشندسه نوع و وجود داشته فل� و �شانه هاي ن� اين دالئل د�ء 

  .�ذورات و �ائط سل� و پره�ها و نبا�سته ها -١

  .جبات و �ائط ا�ا� و با�سته هاوا -٢

 .فرصتهاي امتيازي و شا�سته هاكماالت و  -٣

 و( �ـذورات داللـت ٢٤ و عنوان ١٠=  آسما� �شانه داللت ١٨٩  و عنوان ٥١ 

) + وقـت سعادت �وازم و( باتواج داللت ٤٠ و عنوان ١٥) + وقت سعادت �وانع

كه هر وقت مطلوب براي /)وقت سعادت قوت( كماالت داللت ١٢٥ و عنوان ٢٦

بايد از آن �ذورات خا� بوده؛ و واجد ايـن �ايـط سـعادت  د�ء حاجتخوا�

  .ن� باشد، و هرقدر از كماالت هم بهره داشته باشد ز� سعادت و توفيق
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  حاجت خوا�و د�ء ت وق خاصهو  �مهاختيارات و دالئل 

  و در اين فصل به صورت خالصه �ايط خاص اختيارات �و� د�ء

 بيان ن� علم اختيارات �و�� و ضمن آن اصول  هشد اشارهحاجت خوا� 

و در  ،ن� � باشد �و� كه خود راهنما� براي طا�� علم اختيارات ،دگرد� 

 .���ح � شود ن� فصول آ� به صورت تفصي� اين �ايط

  همه اختيارات يك  :وقت د�ء حاجت خوا� اختيار خاصهو  �مهداليل

� گو�ند، و منجم�  "اختيارات �مهداليل "دارند كه به آن  �م�ي �ايط 

 "خاصهاختيارات "براي هر �وضو� ن� �ايطي خاص آن نوشته اند كه به آنها 

در اختيارات  .هس�ند "خاصهارات اختي"�رجع  "�مهاختيارات " ؛و�ندگ� 

 .حاجت خوا� ن� اين اصول � برقرار هس�ند

  در  �مهاصول داليل  :حاجت خوا�و وقت د�ء  �مهاختيارات

را �ح  خاصه�ايط  و منجم� با توجه به آنها ،�وضو�ت �تلف �ش��ند

 �مهيل ه دال� هم�ز�را  ،و او�و�تهاي آنها را �شخص نموده اند نو�� كرده،

   .را ن� توان به جا آورد

  همچن� براي هر �وضوع  :حاجت خوا�و وقت د�ء  خاصهاختيارات

  :و در آنها �وارد الزم مانند ،�ايط خا� را ن� نوشته اند
َ
ض رَ كو�ب غ

در . به تفكيك �شخص نموده اند ؛و �ايط الزمه را ،و بيت حاجت، )هدف(

ن� او�و�تها و �ايط خا� جهت سعادت وقت  ءاختيارات وقت استجابت د�

 ،حاجت خوا�و د�ء وقت اختيارات در به صورت خالصه  .بيان نموده اندآن 

با  ؛و علماي �وم �ايط سعادت وقت را ،�سعود بودن وقت است :�ط آن
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از مبا� علم تنجيم ون چو  .���ح نموده اند توجه به دالالت كواكب و بروج

از سعادت آنها در ف�ا  ،ه سعدتر�ن كواكب �ش�ي و زهره هس�ندند كه ادر�افت

  :نده ان� فر�ودچاختيارات د�ء را  و هرفتگبهره �سعود كردن �ايط وقت 

و  ،حال و قوت قمر �ط است ؛در هر اختياري :سعادت قمر و كواكب سعد -١

م قوت حال قمر ينجتس حكماي � ،سعادت وقت است هسعادت آن �شان دهند

را براي ) زهره ياكواكب سعد �ش�ي  ي�ي از با اتصال به(�سعود شدن آن  و

قوي بايد كه و آن كو�ب سعد  ،نده اسعادت وقت حاجت خوا� �ط نمود

  .تا با قوت حا�ش داللت قمر را �سعود نمايد ؛باشد

٢-  
َ
 رَ اتصال قمر به كو�ب غ

َ
ر براي حاجت خا� گا :ضرَ ض و قوت كو�ب غ

ساير  رف واا�ور دنيوي و ما� يا علم و معروي يا خنند ا�ور اما ، � نمايدد�

ن� قوي حال و به  )كو�ب غرض( حاجتكو�ب �ر�وط به آن كه بايد  ؛حوايج

تا حال قمر ن�  ،به قمر داشته باشدن� و اتصال سعدي  ،دور از �وس باشد

ر ز�را كه قمر �شان دهنده احوال و ا�و ،�رتبط با خصوصيات آن كو�ب شود

�ط قوت وقت در جهت آن  ؛و اتصال مناسب به آن كو�ب ،ا�سان است

  .حاجت خاص است

 :و قوت سعود) �ش�ي و زهره(اختيار بوسيله سعود طالع �ايط  سعادت - ٣

به  و �سعود است بودهو حال قمر قوي  شته؛اوقا� كه زمينه سعادت وقت را دا

 �ندگ� وري در نظر �ايط طالع وقت را ط�س ، اتصال با ي�ي از سعدين

مانند سعدين در طالع و رابع و (انه هاي آسما� سعادت را داشته باشند ش� :كه

را با حضور و �واضع �شان دهنده سعادت وقت  ،)�� يا بيت نهم و يازدهم
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�ش�ی و زهره ن�  ،�سعود � نماينددر آنها  )�ش�ي و زهره(ي�ي از سعدين 

را ن�  )بيت دين( صاحب بيت نهم و ه؛دووست ببايد قوي حال و به دور از �

  . �سعود � نمايند

 هزا�تناسب �ايط وقت با  ؛براي �وفقيت به� د� :هتناسب وقت با زا� -٤

براي هر فردي با ا�ر ؛ كه اين دن�گ� ن� در نظر  را هر فرد )طالع تو�(

  .و وقت �ت و �صوص آن فرد است بوده؛ري متفاوت گدي

 اختيارات هفت �مه�ايط  :وا�خاختيار وقت د�ء حاجت  �مه داليل 

  :بر اين �سق نظم فر�وده اند ا�ين طو� خواجه نص�است چنا�ه  �ط

  )  آور به جا× ( �اىآور هفت چ� در  اختيار هر چه خوا�

  )�ر تو نيكو باشد و تن � �رض تا تو و× ( ضدان مف�َ  تا بود �ر تو نيكو و�ن ه�  

  صاح�ش وبيت حال  ،�سعود بايد هحال مَ 

  صاحب غرض ،بيت الغرض ،صاح�ش ،طالعحال 

�رتبط با كو�ب (غرض  از اين �ايط دو �ط آن �ر�وط به قمر و كو�ب

�ط آن �رتبط با �ايط طالع �  ٥است، و  )و صاحب بيت الغرض حاجت

خانه كه صالح حال صاحب آن  - است آنكه قمر در  صالح حال ب��{. باشد

صالح حال  - صالح حال صاحب طالع - صالح حال طالع - آ�ستقمر در 

  })بيت نهم(رض غبيت ال

   .استالزم آنها �موع  تر�ي ؛باشد و اين هفت �ط چون وقت �ساعد

 همه �ايط فـوق  به صورت � :صالح حال كو�ب و صالح حال بيت

هسـ�ند كـه  "العدر طـ صالح حال بيت" يا "صالح حال كو�ب"دو �ط  شا�ل

 : چن� است) به صورت اختصار(توضيح اين مطلب 
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 قمر و صاحب بيت قمـر و (قوت و عدم ضعف كواكب : صالح حال كو�ب

   ):صاحب طالع و كو�ب غرض

�ايطي كه به �سبت �وقعيت كواكب در بـروج و مـدار  :ذا� و ضعفهاي قوتها

بودن در حد سـعود و مانند بيت و �ف و حد و مثلثه و وجه و حر��شان است 

با سـعود  )مقابله و تر�يع( و نظر عداوت) تثليث و �سد�س(نظر �ودت با سعود 

و�ـال و هبـوط و  :منـاحس آن؛ كث� ا�نفعـة ن�سـت و سـ� �سـتقيم و صـاعد

 )�ر�خ و زحـل( و مقارنه �وس )مقابله و تر�يع( اح�اق و تراجع و نظر عداوت

كواكب علوي و ���ق سـف� و بطـيء  ذنب و تغر�ب براي )مقارنه(ه و �اسد

  ؛)�ر�خ و زحل( ا�س� و هابط و �صور ب� ا�حس�

�ايطي كه هر روزه با طلوع و غروب كواكـب �رض  :عر� و ضعفهاي قوتها

بودن در اوتاد و مايل ا�وتد و فرح و در ر�ـع �وافـق طبيعـ�ش در � شوند مانند 

ه روز فوق االرض و به شب ز�ـر ار�اع بيوت و ح� و جلب يع� كو�ب نهاري ب

و ضعفها�ش بر عكـس به شب فوق االرض و روز ز�ر زم�؛  زم� و كو�ب ��

  .آن در زايل ا�وتد و ترح

از  بايـد كـه ،صـالح حـال قمـر اسـت ؛�ط مقـدم ؛در ر�يت حـال كواكـب

ضـعفهاي خـاص قمـر . (ن به قوتهاي ذا� و عـر� باشـدمناحسش پاك و �ز�ّ 

  .)و بعيد االتصال و خا� ا�س� و �اق و منازل �س مانند وح� ا�س�

 طـالع و بيـت قمـر و بيـت حاجـت قوت و ضعف بيـوت: توصالح حال بي 

و نظر سعدي  ها؛بودن سعدي در آن :مانند ؛بيوتصالح حال و قوت  :)بيت نهم(

س و نظر �ـو ها؛در آن) �ر�خ و زحل و ذنب(بودن ��  :بيوتآنها، و ضعف به 
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�ح ايـن �وط در فصـول  .� باشـد) تر�يع و مقابلـه(عداوت  ز رويا هانه آب

  .آ� خواهد آمد

  ترتيب فصول بدين ؛هاي اختياراتطبق او�و�ت: �ايط فل�ترتيب ذكر 

 :صورت � باشد

 ابتدا �ايـط �وري قمـر و كواكـب :�ايط فل� قمر و كواكب سعد )الف(

بيـان �  ط سعادت و كما�شاندر بيان �ذورات و �اي ؛)�ش�ي و زهره(سعد 

و در  اسـت ي�سانجهان براي همه مناطق  �ظه وقوعش ، كه اين �ايطشود

  .�اظ � شود اختالف ساعت منطقه اىتنها تقو�مشان 

و سـاعت بـه  ؛�ندرا هسذگطالع وقت �ايطي �ايط  :�ايط طالع وقت )ب(

فـ�ا يـك تقـو�م  ؛متفاوتنـدنـ� و �سبت به افق هر �ل ، ساعت تغي� � كنند

  .جها� براي آنها قابل ارائه ن�ست

 د�ی اسـتجابت در اوقـات �وفقيت: )طالع تو�(ه زا�متناسب با �ايط  )ج(

 عمـو� �ايـط �ح از بعـد ،اسـت متفـاوت وى؛ هزا�ـ بـا متناسب؛ فرد هر

 متناسـب د�ء وقـت طـالع اختصا� �ايط �ح به د�ء، وقت طالع سعادت

  .پرداز�م � دفر هر زا�ه با

اح�م مبا� عل� و  :)كف ا�ضيب(اختيارات و اح�م ستاره حاجت ياب  )د(

و ارتباط اوقـات اسـتجابت در �كتب و�  )كف ا�ضيب(حاجت ياب ستاره 

اح�م اق�انات كواكب با ن� و  ؛به وسط ا�سماء اين ستارهرسيدن روزانه د�ء با 

به همراه مباحث ستاره شنا�  ، كهشده است �حدر فصل �ستق�  ،ستارهاين 

  .بيان � گردد آن در بالدو �شخيص �وضع سماوي رصد �وه و كف ا�ضيب 
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 ذورات واقع �شـوند �ط اول اين است كه  ،براي حصول �ايط سعادت�

  .ابتدا �ايط �ذور بيان خواهد شد �شف�ا در هر 

 ا ينـه سـعادت وقـت را دارخود زم ؛اوقا� كه �ايط �ذور را نداشته باشند

  .ابندي� ن� قوت  ؛ بر� �ايط سعادت�و با داش ،ندهس�

 ايط به توضيح  ،�ذوراتذكر بعد از : در اختيارات اوقات استجابت د�ء�

 .بيان خواهد شد ؛س �ايط كمال وقت�و س ؛پرداخته سعادت

عي� ت�ـرار به تعداد م ؛هر د�ل فل�، در يك دوره زما� خاص خودش :رخداد

از و بـر�  ،ش رخ � دهـد�و يا با فاصله �شخ� �سبت به دوره قبلـ ،� شود

  .هس�ندا�وقوع هم نادر وضعيتهاي فل� 

  در هـر از م�ان وفور و فراوا� اوقات هر داللت فل�؛ �ر�ران  اطالعبراي

وقـوع رخـداد و دوره زمـا� بازه زما� و تعداد هر د�ل فل�،  بيانفصل بعد از 

 . فل� ن� �ستقال توضيح شده است لتآن دال

 ثابـت بيـوت و مـدت زمـان طلـوع  ؛بروج ون �عت حر�ت كواكب درچ

   .ستاين رخدادها به صورت متوسط ذكر شده ام�ان وقوع ف�ا  ؛ن�ست

  شانه ها در ت�رار و �ح اين �وضوع و خالصه رخدادها به همراه تعداد�

  .ده استگردي بيان رخدادهاي د�ي �ستجابجداول دالئل فل� و �ش 
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  خوا� حاجت براىو نامناسب اوقات �ذور �وانع فل� يا 

  اوقـات  ) ء الـ�از م�اث ان�ياء و اوصـيا(و اسال� در علم �وم كهن

كـه مـانع (نامناسب براي اصل د�ء و اوقات نامناسـب بـراي اسـتجابت د�ء 

 علـتحـ� يا و  ء؛ستمرار �وضوع د�عدم �وفقيت و اسبب يا  ءاستجابت د�

  .را معر� و بيان نموده اند )شود�  ءمعكوس شدن ن�يجه د�

  را ) خواسته معـ� جهت(د� كردن اوقات �ذور براي تنها  مادر اين فصل

اوقـات اسـتجابت د�ء را در ماالت سعادت كواجبات و  نبيان � كنيم، اما بيا

   :بعدي � آور�م هايفصل

  ي �و� د�ء�ائط سل� و پره�ها و نبا�سته ها وت �ذورا

ي�ي از �ائط �وفقيت د�ء عدم : و مناحس قمر حال پره� از ضعف -١

ره� از ضعف و مناحس قمر پضعف و بدي حال قمر است، و الزمه اش همان 

است، ا�ته �ح ��ل مناحس قمر در مباحث �ص� �وم آمده است، و 

 ٥٥آنرا بيان � كنيم، و اگرچه منجم� مناحس قمر را تا اينجا به قدر نياز 

و�ا �  ؛عنوان ذكر كرده اند، اما همه در يك سطح از او�و�ت و اهميت نبوده

نوع آنرا عظيم  ١٨از نظر تأث� آنها را به سه قسم دسته بندي كرده، و كه ب�نيم 

مرده اند، ف�ا همه اينها نوع آنرا حق� اثر؛ ش ١١نوع آنرا ميانه اثر؛ و  ٢٦األثر؛ و 

در همه جا ر�يت ن� شود؛ و بر� تنها در �وارد خا� �الحظه � گردد، اما 

مناحس قمر است كه دسته آن همانا  ؛آ�ه همه جا و ��ا �لحوظ � شود

  : عبارتند از هاآنبوده و و متوسط األثر األثر عظيم 
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قمر در ( ، و�ال)بقمر در عقر( هبوط ،خسوف قمر�ت ا�شعاع، ): الف(

بعيد االتصال، ، خا� ا�س�، وح� ا�س�، )��قه طر�قه( ، اح�اق)جدی

   .مقارنه قمر با ذنب

روز � باشد كه ا�ته �تد نبوده و ب�  ٢١مناحس قمر هر ماه ب�ش از  :رخداد

است، و بر حسب اينكه بر� �ايط  �سياراين روزها ساعت خا� از �ذور 

 ٢٥تا ��  ؛يا در وقت جدا رخ دهند ؛ور با هم مقارن شوندفل� حاالت �ذ

   :�واردي كه در اين باب �اظ شده استاما تفصيل  ،روز ن� �ذور � شود

  و در ماه  ٢٩تا غروب  ٢٨روزه از غروب روز  �٢٩ت ا�شعاع در ماه قمري

جه ر اجتماع شمس و قمر بر درگم(ماه  ٣٠تا غروب  ٢٨روزه از طلوع صبح  ٣٠

   ).ي�بار به مدت يك ساعت و نيم استسا�  ١٩كف ا�ضيب كه هر 

  و براي  ؛ساعت ٤دقيقه تا  يكاز  هر بار به مد� ؛بار ٣يا  ٢سا� خسوف؛

   ).�ذور است مناطق قابل رؤ�ت

  مدت (ساعت  ٨روز و  ٢٧در هر  ؛روز ٢,٥حدود  )قمر در عقرب(هبوط قمر

  ). س� متوسط قمر در بروج

 مدت (ساعت  ٨روز و  ٢٧در هر  ؛روز ٢,٥حدود ) قمر در جدي(ل قمر و�ا

   .)س� متوسط قمر در بروج

 ساعت ٨روز و  ٢٧در هر  ؛روز يكحدود  ؛اح�اق يا طر�قه ��قه.   

 ساعت  ندچروز س� تقر�� قمر در هر برج؛ از  ٢,٥در هر  ؛قمر خا� ا�س�

  . روز يكتا ب�ش از 
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 تمام مدتدر  صورت رخداد؛  كهه ندرت اتفاق � افتد، ب ؛قمر وح� ا�س� 

  . شا�ل � شودرا در برج روز س� تقر�� قمر  ٢,٥

  ٢,٥در به ندرت اتفاق � افتد، كه در  صورت رخداد؛  ؛بعيد االتصالقمر 

را شا�ل �  روز يكساعت تا ب�ش از  ندچاز  ؛برجروز س� تقر�� قمر در 

   .شود

 ساعت ٨روز و  ٢٧روز؛ در هر  ١,٥ ؛نبمقارنه قمر با ذ.  

�شايد كه قمر اتصال ): �ر�خ و زحل(اتصال �س قمر به ي�ي از �س�  ):ب(

. داشته باشد) زحل يا�ر�خ (به اجرام و شعاع �وس ) تر�يع و مقابله(عداوت 

  .همچن� اتصال مقارنه قمر با �وس ن� جزو �ذورات است

درجه با �ر�خ را  ٨درجه با زحل و  ٩ده اتصال �دو: در دا�ش �وم كهن :توضيح

حد جرم يا اجرام يا شعاع و نور �ر�خ و زحل نامند، و طبق اح�م �و� قمر 

  .با اجرام و شعاع �وس اتصال داشته باشدبه عداوت نبايد 

 ٨روز و  ٢٧در هر ) �ر�خ و زحل(اتصال �س قمر با هر يك از �س�  :رخداد

را با ) روز ٨و �عا (روز  ٤به مدت حدود ) در بروجس� متوسط قمر (ساعت 

  .و مقارنه همراه � باشد) تر�يع و مقابله(اتصاالت عداوت 

از �ذورات  )دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح(: هم آ� قمر با منازل �س ):ج(

، �الحظه شده )دبران يا طرفه(دو م�ل  تنهااما در �وضوع د�ء ، شمرده � شود

از د�ء براي  ؛ت اق�ان و هم آ� قمر با �وم ي�ي از اين دو م�لكه در وق

د، اما د�ء به مع� خواندن خداوند و مناجات با نحاجت خا� اجتناب نماي

  . من� ندارد حق
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 '28°16تا  '13°5از  دبران�تصات سماوي �دوده م�ل �� رصدي : توضيح

برج �� رصدي   '22°27ات '44°15از  طرفةبرج �� رصدي ثور، و م�ل 

و  ،عقرب برج �� '14°7 برج �� م�ان تا '33°27 از  ا�يل و م�ل ،�طان

  .� باشد برج �� جدي '05°08 تا '36°00 از  سعد ذابحم�ل 

با س� متوسطش در بـروج هـر مـ�ل را حـدودا در يـك روز � �  قمر :رخداد

رج را � � نمايـد، و از ايـن مـدت ب ١٢ساعت تما�  ٨روز و  ٢٧در هر  و كند

  .م�ل اق�ان و اق�اب دارد دوروز با اين  ٢حدود 

و �ـذورات از ديگـر  :)حدود �ر�خ و زحل( قمر در حدود �س آخر بروج): د(

  .استقمر ) متوسط األثر(مناحس از 

در حد ساعت را  ٨حدود  ؛برجهر روز از عبورش در  ٢,٥در هر قمر  :رخداد

  .قرار دارد برج�س آخر 

در وقت اتصال در �ايط استجابت د� : �ذورات و �وستهاي سعدين -٢

به قمر و يا به �ر�ردن سعدين در �ايط ) �ش�ي، زهره(سعدين ي�ي از 

؛ بايد كو�ب سعد در �ايط خا� از �وست و قوي باشد، �ايط ضعف طالع

األثر تقسيم بندي كواكب متعددند و به عظيم األثر و متوسط األثر و حق� 

  :عبارتند ازپره� نمود كه شده اند و حداقل بايد �ذورات عظيم األثر را 

دوران تراجع وقت ر�ود و ضعف دال�هاي : رجعت ي�ي از سعدين: )الف(

   .يك كو�ب است

طول � ماه  ٤ماه  ١٣هر در  كه جزو �ذورات است تراجع �ش�ي :رخداد

  . كشد
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 كه �ذور نبوده و از به��ن اوقات د�ست؛ ا رأستراجع �ش�ي باما  :رخداد

   .)بار اتفاق � افتد ٦و در اين قرن  ،ادهرخ د ؛سال ي�بار ٥٥تا  ٧ب�ش از 

روز قبل  ٣حدود و (آن � باشد  روز ٣٨ماه حدود  ١٩هر در تراجع زهره  :رخداد

  .)�كث داردن� و بعد آن 

 �ت درنور كواكب  خ�سو مع� به اح�اق :ي�ي از سعدين اح�اق ):ب(

 در كواكب ؛)آسمان در شمس با درجه  ٦ از كم� فاصله( است شمس ا�شعاع

 و ،شود � قوي و ضعيف اح��شان شان  فاصله �سبت به شمس با ارتباطشان

 ناي در و ،است ا�شعاع �ت در ضعفها شديدتر�ن ) درجه ٦( نزديك فاصله در

   .شود � منحوس ن� ��ق كو�ب با اتصال  و ؛من� يا ضعيف دالل�شفاصله 

   .رخ � دهد روز تا يك ماه ١٥هر سال حدود  ؛اح�اق �ش�ي :رخداد

  .اتفاق � افتد روز ٢٠هر سال حدود در  ؛اح�اق زهره :رخداد

  ش�ي، زهره( سعديني�ي از اح�اق  يارجعت هن�م اح�از كند از�(، 

نه تنها �ذور (ه بر عكس؛ ك؛ س بودأوق� كه با ردر مگر رجعت �ش�ی 

  .به��ن وقت د�ست) نبوده بلكه از

و ) مقابله و تر�يع(اتصال عداوت  :�س� با سعدين مقارنه و عداوت ):ج(

   .)�ر�خ و زحل(مقارنه سعدين به �وس 

و اتصال تر�يع نيم  ؛تمام دشم�اتصال مقابله  :قوت اتصاالت عداوت و مقارنه

اتصال مقارنه با . قابله ب�ش� از تر�يع استو شدت عداوت م ،دشم� است

  . تر�ن ضعفها � باشدديشد�وس ن� از 
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�وس�ش ب�ش� ) �س اك�(زحل : مقا�سه قوت �وس و سعود در اتصاال�شان

سعد (از زهره ) سعد اك�(همچن� قوت �ش�ي  ،است) �ر�خ(از �س اصغر 

 در بذيري تأث� و ���ع حر��ش و سف� كو�ب زهرهو  ،ب�ش� است) اصغر

ف�ا سعادت كوچك زهره با �وست بزرگ زحل ؛ است زحل از ب�ش� دالال�ش

از اين رو اتصال زهره با زحل �سبت به ساير اتصاالت ��ع� آسيب � ب�ند، 

و در ) مقابله(خصوصا در اتصال تمام دشم�  ،سعدين؛ �وست ب�ش�ي را دارد

مقارنه يا مقابله زهره با در�اره �ذور�ت منجم�  براي هم�؛اتصال مقارنه، 

به هم� ترتيب . د� �� فايده ندهد :چن� گفته اند كهدر �وضوع د�ء زحل 

 ،�وست كم�ي را داراست) �ر�خ(با �س اصغر ) �ش�ي(اتصال سعد اك� 

اما كو�بها�  ،بزرگي سعادت �ش�يبه د�ل كوچ� اثر �وست �ر�خ در برابر 

�ذور�ت  ؛ �س)گيبزركوچ� و از نظر (نظ� هم هس�ند ثر از جهت اكه 

با �س اصغر ) زهره(سعد اصغر ن� اتصال و  ،زحلبا  �وست اتصال �ش�ي

اگر كه ي�ي از . ي به قوتهاي اين كواكب در اتصا�شان داردگ�ست) �ر�خ(

به علت حال �وست  ؛كواكب در اين اتصاالت در تراجع يا اح�اق باشند

  .ال �وس�ش ب�ش� � شودكو�ب، اتص

سال و  ٣٠زحل بروج را در : اتصال عداوت و مقارنه �ش�ي با زحل :رخداد

بار و هر  ١٧سا� حدود  ٣٠سال � � كند و در يك دوره  �١٢ش�ي بروج را در 

ماه به �سبت  ٥تا  ١بار اتصال عداوت يا مقارنه را دارند هر بار ب�  ٢يا  ١سال 

  .آنها � باشد�عت و حر�ت تراجع 

بار  بار و هر ٣هر سال حدود  :اتصال عداوت و مقارنه �ش�ي با �ر�خ :رخداد

روز است بر حسب  ٦٠روز و در �موع سا� حدود  ٢٠به صورت متوسط حدود 
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  .�عت س� و يا تراجع �ر�خ مدت زمان مقداري تفاوت � كند

بار  يكهر سال  زهره با زحل: اتصال عداوت و مقارنه زهره با زحل :رخداد

روز و در  ١٤بار تر�يع دارد هر كدام حدود  دومقابله دارد و  ي�بارمقارنه و 

در هر سال مقارنه و مقابله زهره با زحل . روز است �٥٦موع در هر سال حدود 

  .روز � شود �٢٨وست ب�ش�ي را دارد كه در �موع در سال حدود 

بار و هر�ار به  ٤هر سال حدود  :�خاتصال عداوت و مقارنه زهره با �ر :رخداد

مقدار ايام به . روز است ٤٨روز، در �موع سا�  ١٢صورت متوسط تقر�با 

  .�سبت �عت س� زهره و �ر�خ و تراجع آنها مقداري تغي� � كند

اق�ان شمس با زحل بر كف  :بر كف ا�ضيب زحلاق�ان شمس با  - ٣

  . � آوردد�ء  در استجابتا�ضيب؛ ن� �ذور است و خلل 

  .قرن آينده اتفاق ن� افتد ٥تا  :رخداد

نان�ه اق�ان شمس با �ر�خ چهم :كف ا�ضيب ر�ر�خ بشمس با اق�ان   -٤

   .بر كف ا�ضيب؛ ن� �ذور است و خلل در استجابت د� � آورد

بار است  ٢سال جاري  هزارمقارنه شمس و �ر�خ بر كف ا�ضيب در  :رخداد

  .رگسال از ي�دي ٣٦٣روز به فاصله  يك هر بار به مدت
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  �ذور در بر� حوائجاوقات 

برای اق�ان زحل با كف ا�ضيب دو  :با كف ا�ضيب بد حال اق�ان زحل -١

م �سعادت يا �وست زحل در هن�ايط ي به گو �ست نوع داللت � باشد

 �اق، مانند تراجع، اح(اگر زحل  منحوس باشد  دارد؛اق�ان با كف ا�ضيب 

و از ضعفهاي عر� مانند ترح، بيوت زايل تغر�ب به �ر�خ،  دشم�اتصال 

اگر د�  :و با كف ا�ضيب مقارن شود ن�يجه د� برعكس شود، مثال) ووو

چه بع� از اين  ،د� كننده فق� و ب�نوا گردد ؛براي وسعت رزق و ثروت باشد

د ادعيه آن بر است كه معكوس � گرد) مثل هم� وقت(اوقات نامناسب 

باشد  �سعوداگر زحل و  ؛دا�؛ وخالف آ�ه تمناي اوست حاصل � شود

به  و) فرح ووو، �ستقيم ا�س�، ���ق، زهره يااتصال �سعود به �ش�ي  مانند(

اميد اجابت د� باشد و در نيمه آخر عمر  )مقارن شود( پيوندد كف ا�ضيب

  .سعادت يابدردد و گقر�ن اجابت 

 ي�ـي از بـرج هبـوط زحـل و ) درجه برج �� �ل ٥(ضيب �ل كف ا�

ي�ـي ف�ا زحل در درجه كف ا�ضيب  ؛ستا او در بروج �� ضعفضع ا�و

و اين ايام �ـذور تلـ� � را داشته  و از ضعفهاي عظيم األثر�وست �ايط از 

و اگر از �وستهاي ديگر ن� در اين وقت بـر زحـل �رض شـود ضـعف آن  شود

ند سعادت ميانـه أثـر و ضـعيف چالزم به ذكر است اين درجه .  شودشديدتر �

و )  �ـل(األثر براي زحل را ن� داراست، اين درجه در حد زحل و بـرج مـذكر 

إث� ع��ه زهره ن� واقع است و زحل ��ك خداوند مثلثه برج آ�� �ـل � 

اسـت و  لزحـ از قوتهاي ميانـه أثـرو برج مذكر و بودن زحل در حد خود باشد 
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ايـن �ـوارد  ؛ضعيف األثر � باشد ن� از سعادتهايإث� ع��ه زهره بود�ش در 

ر با بـر� �ايـط خـاص كـه از سـعادتها گو ا � �هد )هبوط( از ضعف زحل

از �ايط استجابت و براي  ؛هس�ند همراه شود براي بر� حوايج مناسب است

بـرای : ب آمـده اسـتبر� حوايج �ر�وط به وقت اق�ان زحل با كـف ا�ضـي

كه زحل مقارن كف ا�ضـيب باشـد امـا  شا�سته استد�ی زوال خوف و رنج 

اگر زحل و �ش�ی  ، ياباشد )�ل ١٩درجه ( �� كه شمس در درجه �فه ب

�سـيار  د�ءباشـد بـراي س در جـدی أد وق� كـه رنقران كنكف ا�ضيب با 

  .�سنديده است

  ر�وط به اق�ان زحل با كـف ا�ضـيب از آ�ا كه در �ايط استجابت د��

د� در   پيونـدد و به كف ا�ضـيب اشدب �سعوداگر زحل چن� آمده است كه  

عظـيم األثـر اق�ان با �ش�ي ن� از سـعادتهاي  نيمه آخر عمر اجابت � شود و

هر كو�ب است ف�ا استجابت �ر�وط به اين وضعيت ن� در نيمه آخـر عمـر � 

جزو �ذورات  ين �ايط، بودن زحل در درجه كف ا�ضيب؛اما در غ� ا. باشد

 �ايـطبنابراين د�كننده بايـد در هـر د�� از  ؛مهم هر خواس� و د�� است

  .رددگمطم� ) درجه كف ا�ضيب(برج �� �ل  ٥زحل در درجه 

بر روز؛  ١٤ماه و با س� متوسط  ٢روز تا   ٧سال؛ به مدت  ٣٠زحل هر  :رخداد

 �ذور بوده  ط زحلا�ضيب مق�ن � شود؛ كه اين ايام به �اظ هبودرجه كف 

  .كه همراه �ف شمس اتفاق � افتد )قرن آينده ٥تا ( بار يكبه جز 

  احوال منحوس زحل ن�  اگر ساير ا�ضيب؛در مدت اق�ان زحل با كف

ل تراجع، اح�اق، تغر�ب، اتصا: واقع شود؛ بر �ذور�ت افزوده � شود، مانند
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  ).ترح زحل( ٦عداوت به �ر�خ، و زحل در بيت 

تراجع، اح�اق، تغر�ب، اتصال عداوت به : از احوال منحوس زحل :رخداد

� باشد، كه به مدت چند ساعت تا � ايا� كه ) ترح زحل( �٦ر�خ، و در بيت 

زحل بر درجه كف ا�ضيب است رخ � دهد، و مد�ش در هر دوره متفاوت 

قبل غروب  زحل(بر� از اين �ايط؛ مانند تغر�ب؛ و تفاوت مدت . است

  . وا�سته به افق هر �ل ن� � باشد )شمس غروب كند

؛ كه از احوال منحوس زحل است؛ )ترح زحل( ٦وضعيت زحل در بيت : رخداد

   .ساعت اتفاق � افتد ٢هر روزي حدود 

�وضـوع  و شـودد�  و(اگر �ر�خ مقارن گردد  :ا�ضيباق�ان �ر�خ با كف  -٢

ن�ه دا� در اين وقت بر آداللت كند بر ) باشد دشمنان عليه بر ء نفر�ن ود�

ظـا�م ) كنـد � او عليـه د� آن�ـه بر د��ش وقت در كننده د�( عليه مدعوّ 

در  حـرارت و افـراط طبيعـت اينكـه چـه(. و از اجابت د� �روم گـردد ؛است

 فـ�ا   ).شـود � ظلـمسـبب  و ؛نفر�ن ن�يجه در افراط زمينه ساز �ر�خ؛كو�ب 

اما بـراى د�هـاى اين �ذور�ت تنها براى د�ى با �تواى نفر�ن وجود داشته؛ 

گـردد، ماننـد �  و�ـژه سبب �وفقيت  حوائجبلكه در بر�  ؛ديگر من� نداشته

كه در اين وقـت  نظا� و جن�ا�ور �راتب ر�است و فرماند� و ن� رسيدن به 

  .ستجاب است، ان شاء اهللاد�ى براى آنها خوب و �

  .روز اتفاق � افتد ٢سال يك بار، حدود  ٢در هر  :رخداد

پيونـدد در مـال  ه كـف ا�ضـيباگر زهـره بـ :اق�ان زهره با كف ا�ضيب -٣

  .ز�اده شود از عمر نقصـان كنـدمال اما چندان�ه  ؛خواس� د� �ستجاب شود
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هـر چنـد �سـتجاب د؛ اگر �وضـوع د� باشـن� و چه �سا ساير حظوظ دنيوى 

ف�ا د�ء براى ا�ور دنيـوي  .شود؛ اما از مدت حظ و بهره شخص �سته � گردد

 هـاامـا سـاير د� .بهره مندى همراه است اما با �س� مدت ؛در اين وقت �وفق

  .وقت ندارد نو �ذور�� در اي ؛من� نداشته

وره س� زهـره در هر د) كف ا�ضيب(اق�ان زهره با ستاره حاجت ياب  :رخداد

  .روز يكبه مدت  ؛بار اتفاق � افتد يك ؛)ي�سالحدود (در دايرة ال�وج 

مقارنه �ر�خ با كـف ا�ضـيب و مقارنـه (اخ� ا�كر وضعيت فل� دو  :توضيح

بوده و براى حوائ� اگرچه ذاتا از اوقات استجابت د�ء ) زهره با كف ا�ضيب

ا به �اظ تبعات و پـي آمـدهاي مـن� شمرده � شود؛ امهم �وفق بوده و مناسب 

ى ابـر �ـذوراوقـات را جـزو ها ؛ آندر بر� از حوائجآن  استجابت د�ءاز بعد 

  .ن� ذكر نموده ايمبر� حوائج 
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  وضيحاتت

�ـذوره در اوقات  :كهاست  آ�ه �ذور است اين ؛بيان شد قبالهمانطور كه  -١

حـاج� در ز خواسـ� هـر د�ء كند؛ بلكه بايـد ابراي حاجت خا�  ؛مذكوره

نـه اجتناب نمايد، اما د�ء به مع� خواندن خداوند و مناجات بـا او اين اوقات 

بلكـه در بـر� از اوقـات ماننـد . مـن� نـدارددر هيچ وق� كه  ؛اوقاتدر اين 

) كه بعضا آنرا به �اظ �و� جزو مناحس قمر شـمرده انـد(كسوف و خسوف 

كـه �لـو ) آيات(شده، ح� فر�ضه نماز �صوص  بر توجه و ابتهال توصيه ب�ش�

از اعمال �كرر ر�وع و قنوت با خشوع و ت�ع بوده؛ واحـب گرديـده اسـت، و 

 بـه كسـوف كـه روزي: (ن� در ي�ي از �واقع استجابت د�ء قبال بيان شد كه

، و )ظهـر د� شـود نماز از دهد؛ بعد زوال و �وع كسوف و قبل رخ زوال وقت

" د�ء بعد از استقبال و اجتمـاع"عدا از بر� �سا�ك نقل � شود؛ چه �سا آ�ه ب

از همـ� بـاب ت�ـع و ) كه خسوف و كسوف هم ي�ي از �ـوارد اينهاسـت( 

  . ابتهال بوده؛ نه از باب خواس� حاج� خاص باشد

  .و �ذورات ديگري ن� هست كه در جاي خود مطرح � نماييم ا�ته �وانع -٢

و صـدقه قبـل از  ؛و ت�ع و توسل به ح�ات شفعاء ال�انقطاع و خلوص  -٣

   .دفع � كندن� �سياري از آثار سوء اين اوقات را  د�
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  مقتضيات فل� يا اوقات مناسب براى حاجتخوا�

  از (و اسـال� كهـن به بر�ت علم �ـوم استجابت د�ء اين اوقات مناسب

واجبـات و در اينجـا  .شـناخته � گـردد  )ء الـ� وصـياام�اث ان�يـاء و 

� ر�يـ�ش د�هـر استجابت  �وفقيتكه در  �و�ا�ا� و با�سته هاي ط ائ�

  : اييمنم� است را بيان  يا نافع�وري 

  كـه (�ـو�  افزون بر ر�يت �ذورات و �ائط سـل�براى �وفقيت د�ء

  : باشد فراهمن� ا�ا� �ط  سهبايد كه ؛ )�حش در فصل قبل آمد

  ي �و� د�ءات و �ائط ا�ا� و با�سته هاواجب

وي حال� و سعادتهاي ب�شـ�ي داشـته چه قمر قهر: حال قمر قوت�ور�ات  -١

اما اسباب قوت حالـت . باشد قوت اتصال ب�ش� و �وفقيت د�ء به� خواهد بود

�تلف بوده و بر� را تاث� عظيم و بر� ميانه و بع� حقـ� اسـت، آ�ـه قمر 

�شمار � رود را بـه عنـوان �ور�ـات ت آن و قو���ن حاالب�ش� بوده  تاث�ش

  :قوت حال قمر معر� � نمائيم

بيت و خانـه قمـر بـرج �طـان بـوده و : بودن قمر در بيت يا �ف خود )الف(

  .�ف قمر در برج ثور � باشد

روز � � كند در يك دوره س� متوسطش  ٢,٥قمر هر برج را در حدود  :رخداد

   .روز در بيت و �فش � باشد ٥ساعت تقر�با  ٨روز و   ٢٧در بروج 

 ،�سد�س( از �ودتقمر  :به سعودقمر مقارنه  يا�ودت  مقبولاتصال  )ب(

  .باشدمقبول داشته  لاتصا) زهره ،�ش�ي( كواكب سعود بهو يا مقارنه ) تثليث
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وقـ�  ؛اتصـال قمـر در �ايـط مقبـول يا ي�ي از سعدينبه اتصال مقبول قمر 

قمـر  از كو�ـب زهـره؛ )مانند بيـت و �ف و مثلثـه و حـد(در حظي است كه 

از  )مانند بيـت و �ف و مثلثـه و حـد(باشد، يا در حظي داشته اتصال با زهره 

در حظـي از خـودش قمـر در اتصال بـا �شـ�ي باشـد، يـا قمر  ؛كو�ب �ش�ي

    .رار باشدبرق زهره يا�ش�ي ارتباطش با ) مانند بيت و �ف و مثلثه(

 ب� مقارنه و �ودت اتصال بروج؛ در قمر س� ساعت ٨ و روز ٢٧ هر در: رخداد

 اتصال هر و افتد، � اتفاق بار ٥ تقر�با  كدام هر �ش�ي؛ و قمر يا زهره و قمر

 روز ٧,٥ حدود �موع در و نيم و روز يك حدودا) قمر جرم حد اح�ساب با(

 مقبول اتصال روز ٤ اتقر�ب مقبول يط�ا در و .كشد � طول كو�ب هر براي

 س� ساعت ٨ و روز ٢٧ هر در( دارد وجود �ش�ي يا زهره از يك  هر با قمر براي

 آن سا�ت �موعو  ن�ست پيوسته روز ٤ حدود اين و) بروج  در قمر متوسط

 �ط چند اوقات بر� و هس�ند اتصال هر در ساعت چند بر�  و ،است

  .شود � قو�� اتصال كه دارد وجود اتصال يك در مقبول

و  �ش�ي كو�ب �شانگر د�ء :)�ش�ي و زهره( ت و قوت سعدينداسع -٢

�هت �ش�ي و زهره كواكب سعادت هس�ند، و از آ�ا كه معنو�ت است، 

�الحظه حالت قدماي تنجيم د�؛  استجابتدر  توفيقا�ر  به هانآ سعادت كمك

در بر هر تقدير  .اند وردهد�ء آسعد آنها را در �ور�ات وقت استجابت 

اتصاالت قمر به هر يك از سعدين و يا به �ر�ردن هر يك از آنها در �ايط 

قوی و  بوده،از نظر �وس و ضعفهای ديگر خا� سعد كو�ب اين دو  طالع بايد

   :آن است كهاز �له اين قوتها و  ن� باشند، حال
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تراجع،  عظيم األثرضعفهاي  ح� :ضعفها و �وس از سعدين بودن خا�: الف

  .اح�اق، اتصال عداوت و مقارنه سعدين به �وس در �ش �ذورات ذكر شد

  :سعادتها و قوتهاي عظيم األثر سعدين عبارتند از :سعدين حال قوت: ب

 بودن �ش�ي  سعدين؛ از قوتهاي عظيم األثر: سعدين در بيت و �ف خود

�ف خود و زهره در ، )وت و قوسح(بيت خود و در ) �طان(�ف خود در 

  .است) ثور و م�ان(و در بيت خود ) حوت(

) �طان(برج؛ يك سال در �ف  ١٢سا� س� �ش�ي در  ١٢در هر دوره  :رخداد

با س� (روز  ٢٧زهره سا� تقر�با . است) حوت و قوس(و دو سال در بيت 

و حوت ) بيت(ان ين هر يك از ثور و م�ا هر برج را � � كند بنابر) �ستقيم

  .روز عبور � كند ٢٧را در ) �ف(

 و ظهور حاالتاز قوتهاي عظيم األثر : ���ق �ش�ي و تغر�ب زهره 

در هر ب� است؛ كه متناسب با فاصله سعدين  اختفاء سعدين و حد رؤ�ت آنها

يدا � كند، پاست، و در اين حاالت دالل�شان قوت و ضعف  شمس به �سبت

 ،است ���ق در قو�شان )�ش�ي �له از( علوي واكبك صورت كهبدين 

 از( سف� كواكب اما ،كنند طلوع شمس طلوع قبل بامداد دروق� كه  يع�

 غروب بعد ه�شبان دروق� كه  يع� ،است تغر�ب در قو�شان )زهره �له

���  )�ش�ي( سعد اك�كه  بايد براي قوت حال سعدين .كنند غروب شمس

سال يك بار با شمس  �ش�ي و زهره هر. باشدمغر� ) هرهز(و سعد اصغر 

و  ،در ���ق يا تغر�ب هس�ند ؛و ايا� در قبل و ايا� بعد آن ،مقارنه دارند

  .تغي� � كندو  عرضهاي جغرافيا� و افق ناظر بوده ���ق و تغر�ب وا�سته به
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ر ���ق د ماهيك  حدود براي عرضهاي معتد�؛ �ش�ي هر سال تقر�با: رخداد

  .ماه در تغر�ب است ٣ماه تا ب�ش از  ١,٥و زهره هر سال از 

كه  ،بر� قوت و ضعفهاي قمر و كواكب �ر�وط به �ايط طالع است :تذكر

  .ح خواهد شد���به طالع؛ اين �ايط در �ش �ر�وطه 
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  برحسب نوع حاجت�وفقيت د�ء �ائط �و� 

 بـر  ءاسـتجابت د� تدر �وفقيـ(ر�يـ�ش �ائط �و� كه  به اكنون

اوقـات  �ح�وري و الزم اسـت را بيـان نمـوده، و بـه  )اساس نـوع حاجـت

 . مناسب براى د�ء جهت اهداف خاص � پرداز�م

  هر يك از مقاصد و اهـداف و حـوائج ��ـي از معنـوي و : ا�البطور

ارتباطا� با ي�ي از كواكب سبعه يا بـروج و  ،داراي �شانه اى فل� بودهمادي 

سبب تأثر ابعاد �رتبط با هر يـك و�ا دارند،  ميان آنهااتصاالت �وه ناع� و اث

تناسـب احـوال قمـر و  از�ن روست كه، � گردداز آن احوال و وضعيتهاي فل� 

 .هر حاجت بايد ر�يت شودب �و اتصا�ش با كو ؛برج آن

 كـو�� = هـدف( كو�ب غـرضه بايد كه ماه ب ؛د� برای هر مه� كه باشد

و كو�ـب غـرض اتصال مقبول داشته باشد، ) حاجت داردآن نوع داللت بر  كه

   :چنا�ه ،�سعود باشدن� 

  دت وعبادادخوا� و ن�ت و عزت، قضاوت و  علم و ا�ور فقه وبراي 

قمر به اتصال حال �ش�ي و  ؛اعتدال�زاج؛ سالمت و سالمت  معنو�ات،

   .�الحظه بايد نمودرا  �ش�ي

  وا�ــور ارتباطــات  مباحثــات و ان�شــار و وو كتابــت  مطلــب علــو بــرای 

  .�ط استو اتصال مقبول قمر بدان  عطاردحال  ؛شغلهاي دف�ي

  ه بـ ؛متصل باشـد فتابآه بايد كه قمر ب ؛ر�است�راتب دنيوي و طلب برای

   .و آفتاب نيک حال باشد ،)مقبولدوس� و ( اتصال �سنديده
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  قمـر اتصـال  ؛و �ات دنيوي ؛و مال ؛ه� ؛اجازدو ؛ا�ور �ط� و زنانو براي

   .باشد برقراربايد  زهرهبه 

  اتصـال ؛و �سـ�ن يـهب�ازمـ� و كشـاورزي و ا�ور �لك و بـاغ و و براي 

   .باشد برقراربايد  زحلبه قمر  مقبول

  ورزش و گجنـغلبـه در اسـ�يال و فـراهم شـدن ا�ـور �شـكري و و براي ،

   .باشد برقراربايد  �ر�خبه قمر  مقبول اتصال ؛توانمندي

 كو�� كه داللت بر آن حاجت دارد را بايد تعي� نمـود ؛س در هر حاج�� ،

  :فر�وده اند خواجه نص� طو�چنا�ه 

  در بيان مد�والت كواكب

  قاربر دهاق� و بر ضياع و عِ = هموار �ر زحل را د�ل دان 

  ت�ش�ی ن� بر وز�ران اس= همچن� بر سواد و پ�ان است 

  بر كبودی و اهل صنعه هم�= ه دين ن� بر قا� و ائمّ 

  را �م استرنگ �� و خون وَ = بر سپا� د�ل بهرام است 

  اصيل بر دب�ان و خواج�نِ = بر �لوک است آفتاب د�ل 

  ره� و هم به رنگهای سفيد= بر زنان است كو�ب ناهيد 

  يلجل نگ زردی و مه�انِ ر= ت� بر �له رنگهاست د�ل 

  بيفزايداو رنگ س�ی از = ه د�ل آمد بر جواس�س مَ 

كـه بايـد در همه اينها و  ،ر�يت الزم �شود هم� ترتيب ربراي بقيه حوائج ن� ب

  .قوي باشد در حال�سعد كو�ب و متصل به  ؛قمر در �وضعش �سعود و �مود
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اتصال�ست كه  اتصال مقبول ،مقبول بود�ست ؛اتصاالتاين �ط  :توضيح

در  )مثال قمر در اتصال با ساير كواكب(باشد  و متصل شونده ؛ب تندروكو�

و در  ،ر باشدگكو�ب دي )خانه يا �ف يا مثلثه يا حد آن(حظي از حظوظ 

و اگر آن كو�ب ديگر  ،از �وضع حظ و نصيب وی به وی پيوندد) همه(�له 

است،  تمام تر تاين مقبو� ؛ن� در �وضع نصيب و حظ اين متصل شونده باشد

و اگر اين متصل شونده از �وضع حظ و نصيب خو�ش بر آن ديگر � پيوندد 

 ،ن �رتبه قبول اول را نداردآو��ن اين قبول آن قوت و  ،گو�نداين را ن� قبول 

وق�  :كهبراي اتصال قبول مثا� آورده اند  ؛جهت درك به� ارتباط كواكب و

نزد  �س ؛نزدش بيايدخو�ش از خانه و شهر و ميان دوستان و ياران ك� 

عز�زتر و مقبول تر از آن است كه از �وضع بي�نه آيند، و اگر آن  م��ان

آن قبول و  ؛باشد فرد وارد شوندهخانه و دوستان و خو�شان اين  ازن�  شخص

و اگر از خانه و شهر خو�ش و �وضع حرمت و دولت و  ،باشد رعزت ز�ادت

 از آن ترز�اد آيد، قبول اونزد وي ك�  ؛انم��ميان اقر�ا و ياران و دوستان 

اين قبول به حد قبول و  ؛آمده است �وضع بي�نهاز و  �بانهباشد كه غر ك�

  .اول نباشد

اگر چه تثليث و �سد�س (هر اتصا� كه مقبول نباشد و �له متقدمان متفقند 

 اگر اماو  .در آن اتصال چ�ی و فايده و سعاد� نباشد )كواكب سعد باشد

در آن تر�يع و مقابله  ؛اگر تر�يع و مقابله كواكب �س بودح� مقبول باشد، 

كه كه �س مقبول از � و فساد باز ا�ستد، همچنان  ،هيچ آفت و ز�ان نباشد

چون از ميان دوستان و خو�شان او ك� باشد؛ بدكردار و ز�ان�ار  ان�م� اگر

  .را هيچ ز�ان نرساند ميهمانآن  ؛نزديک او آيد
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در اح�م اجابت د�ء اتصال قمر به كواكب نـ� اتصـال مقبـول بايـد  :الصهخ

او�و�ـت  ؛باشـد) تثليث و �سـد�س(ر اين اتصال مقبول با نظر دوس� گباشد و ا

   ).تر�يع و مقابله(دارد تا نظر عداوت 

  اما تفصيل �ائط �و� خاص هر يـك از اهـداف و حـوائج، كـه در اينجـا

) كه احيانا ذكر �شـده(و ساير حوائج  ،دوش� وارد آن بيان بطور نمونه بر� از �

  : � شودبر هم� �و از �شانه هاى فل� �ر�وطه استخراج 

حـاج� و نـ�  ؛و �وفقيتهاي معنـوي آخرتا�ور حوائج �ر�وط به براي  ءد� -١

و علمـاي �ـوم  ءحكمـا: تنزديـك ن�سـزمـان و در  ؛وقوعش فوري نبـودهكه 

يا مقاصد و حوائج معنوي بـوده و د�ی برای آخرت است اگر  :اند گفتهاسال� 

مناسـب وقـت راى انتخـاب ، �س بشدابطلب �عيت خاطر مقصود از د� و يا 

ه متصـل بـ )يع� برجهـاى ثـور و مـ�ان( ای زهرهه كه قمر در خانهبايد  ؛د�ء

  .و اين مع� ن� �ر�ست، باشد �ش�ی

از �ايط قبول در اتصال قمـر اسـت ) ر�ف قم(بودن قمر در برج ثور  :توضيح

برج مـ�ان همينطور در  ؛مانند م�ل دبران) از برج ثور(كه �دوده هاي �ذور 

كـه در ايـن  ،)و جزو �ذورات اسـتبوده طر�قه ��قه ( به بعد آن ١٩از درجه 

غـ� مـ�ل دبـران در از اين رو فقط اتصاالت اوقات از تأث� آن �سته � شود، 

  .هس�ند انتخابقابل  ١٩بتداي برج م�ان تا درجه اثور؛ و 

 ثـورروز در  ٢,٥ساعت س� متوسطش در بـروج؛  ٨روز و  ٢٧قمر در  هر : رخداد

و   بـار يكدر �دوده اين دو برج قمر در هر ماه تقر�با  است م�انروز در  ٢,٥و 

ي بار اتصال مقارنه و اتصال دوس� �سد�س و تثليث با �شـ� ١٢هر سال حدود 

  .روز يكساعت تا ب�ش از  چنددارد؛ هر بار به مدت 
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   :حاج� كه در زمان نزديك و فوري استحوائج دنيوي و ن� براي  ءد� -٢

حاجـت در زمـان و يـا  ،حوائج دنيوي و بدست آوردن ا�وال باشدبراي  �اگر د

 )يو آسـودگ يـترسيدن بـه امنمانند (يا �ورد فوري  و) رزقطلب مانند نزديك 

ای �شـ�ی ه در خانهقمر بايد كه  ؛مناسب د�ءوقت �س براى انتخاب  ت،اس

دوسـ� تثليـث و  يـااتصـال مقارنـه بـا ( زهره باشـده متصل ب) حوت ياقوس (

) �ط مـذكورر�يت اين حاجت با رسيدن به ارتباط (صورت  و اين ،)�سد�س

  .است�ر�ه پيوسته ه ب

 از بردن بهره و) له قمر با زهرهاز �(كواكب  اتصاالت از استفاده �ط :توضيح

 داللـت قـوت و ،اسـت اتصال داللت بودن قوي ؛د�ء اختيارات در آنها دالالت

) برقرارى از �وضع قـوت( اتصال در كواكب مقبو�ت �ط�صيل  با را اتصال

   :كه صورت بدين ،نمايند � فراهم

 حظـوظ در شـونده متصـل كو�ـب: كـه آن وق� را براى د� اختيار � نماينـد

 و ،باشد مقابل كو�ب حظوظ در يا ؛بوده) وجه مثلثه، حد، �ف، بيت،( خودش

بودن قمـر در  ،باشد) قمر( تندرو كو�ب حظوظ در هم مقابل كو�ب كه به� هچ

از و  ،از �ايـط قبـول در اتصـال قمـر بـا زهـره اسـت) برج حوت(�ف زهره 

�ايط قبول را داشـته  كهاتصال  در برج قوس آن قسمت ؛اتصاالت قمر با زهره

 قـوت  نقـاط از قمـر كه وق�مانند  ،�سوب � شودبراى وقت د�؛ قوت  ؛باشد

 بوده؛) قوس برج دوم درجه  ده( قمر وجه در قمرخودش به زهره متصل �شود؛ كه 

 متصـل زهـره بـه زهـره قوت  نقاط از قمر، يا اينكه شود زهره به متصل آ�ا از و

  .� باشد برج قوس ازحد زهره  بودن قمر در :مانند ؛دوش
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روز در  ٢,٥سـاعت سـ� متوسـطش در بـروج؛  ٨روز و  ٢٧هـر قمـر در : رخداد

قمر در هـر سـال حـدود  ؛برج دودر �دوده اين  ،روز در حوت است ٢,٥و  ؛قوس

بار اتصال مقارنه و اتصال دوس� �سـد�س و تثليـث بـا زهـره دارد؛ هـر مـاه  ١١

  .روز ب�ش از يكساعت تا  چندهر بار به مدت بار، ي�ماه دوبار و �� ي�

در ، و غـ� منجمـ� نقلهـاي منجمـ�از �سخ كتب تنجـيم يـا در بر�  :تذكر

براي حاجـت فـوري و غـ� فـوري يـا  ؛اتصال قمر�ل بروج و مبحث فوق؛ نام 

شده است، از آ�ا كـه مبنـا  آوردهبرعكس  ؛ اش�باهابراي ا�ور دنيوي و اخروي

و �ش�ي داللت بر  ،جت، اتصال قمر به كو�ب غرض � باشددر تعي� نوع حا

و زهره داللـت بـه ا�ـور دنيـوي و رزق و ا�ـور  زمان دور داشته؛ا�ور اخروي و 

متصـل بـه بايـد و نتـايج اخـروي قمـر  هـن�م ف�ا براي ا�ـور دوردارد، نزديك 

فـراهم شـدن امنيـت و ماننـد هـن�م و براي ا�ور فوري و نزديك بوده، �ش�ي 

بـه غلـط كـه در ايـن �سـخ  باشـد؛متصل به زهره بايد قمر  ؛و رزق �صيل مال

بـه �شـ�ي  زهره و دنيوي را متصـل ل بهمتصرا  اخرويو (معكوس آنرا نوشته 

 ؛در هر يك از ايـن دو قسـماما اينكه  .و اين از اش�باهات �سلم است )شده ذكر

بـودن قمـر  ؛يمواعد تنجق ؟از كدام بيوت متصل به كو�ب حاجت و هدف �شود

از �ايط قبول در اتصال قمر با آن  ؛را كو�ب �ورد اتصال و خانه در برج �ف

��ع بودن صاحب برج بر كو�ب در آن بـرج تـاث� دارد، و ن� ، � داندكو�ب 

قمـر در   براي ا�ور دنيـوي،و  ؛انه هاي �ش�يقمر در خبراي ا�ور اخروي؛ ف�ا 

   .يد باشدابخانه هاي زهره 

بـا و �ف �وضـع قمـر �وافقـت بـروج بيـوت  ؛در اينجـا عدهادو ق هرمه و الز

قمر با �شـ�ي � خواهـد اتصـال  يع� كه اگر  ،اتصال است سعد �وردكو�ب 
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�س قمر در بيوت و �ف بلحاظ اينكه حاجت ا�ور اخروي است،  ،برقرار كند

   .ي هم بايد باشد، و هكذا در زهره�ش�

 ؛بـراى تضـم� اسـتجابتهمه منجم� متفقند كـه كه از آ�ا  اما با همه اينها؛

�ـس مقرر شده تا از بيوت ي�ي از سعدين به ديگر كو�ب سـعد متصـل شـود؛ 

در بايـد قمـر  فـ�ا�ل اتصال كو�ب �ش�ي اسـت؛  �وضوع اخروي بوده واگر 

 متصـلو از آن بـه �شـ�ي  ؛داشـبايد ب )يع� زهره(بيوت سعد ديگر  ي�ي از

دنيوي بوده، و �ل اتصال كو�ب زهـره اسـت؛ �ـس قمـر در و اگر �وضوع  شود،

، و از آن به زهره متصل شود ؛بايد بوده) يع� �ش�ي(ي�ي از بيوت سعد ديگر 

كه براي اخروي از بيوت �ش�ي به  �سخ مغلوط آورده اندبر� برخالف آ�ه (

  .)زهره و براي دنيوي از بيوت زهره به �ش�ي
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بايـد كـه قمـر  :و اعمال ديـ� و طلـب وزارت ءضاقد�ء براي طلب فقه و  -٣

   :چنان�ه )اتصال �ودت مقبول( �ش�یه متصل باشد ب

�ف ( باشد و �ش�ی در ثور )خانه قمر و �ف �ش�ي( قمر در �طان )الف

  .)�سد�س(متصل به �ش�ي  )قمر

 )�ف قمـر( و قمر در ثـور )�ف �ش�ي و خانه قمر( �ش�ی در �طان )ب

و اين وقت براي همـه ا�ـور  .و اين مناسب تراست) �سد�س(ش�ي متصل به �

و ب�شـ� آن اسـت كـه � ا�ـال د�  ،وقـت اجابـت د�سـتر نـ� گديحوائج 

  .�ستجاب شود

ثور؛ متصل بـه �شـ�ي ) �ف خود(حوت؛ و قمر از ) بيت خود(�ش�ي در  )ج

 ،د�ستوقت اجابت ر هم گديو حوائج اين وقت ن� براي همه ا�ور ) �سد�س(

  .و ب�ش� آن است كه � ا�ال د� �ستجاب شود

�  �شـ�ي با قمر مقبول اتصال �الحظه براي �وارد عمو� اين حاجت: رخداد

 مقارنـه و تثليـث و �سد�س اتصاالت بار ٥ ساعت ٨ روز  ٢٧ هر در قمر نمايند،

  . است مقبول اتصال روز يك از ب�ش تا ساعت چند بار  هر ،دارد �ش�ي با

يـك �ش�ي هر برج را در  :�الحظه �ايط ب�ش� � نمايند  خاص �وارد براي و

بار � � كند، �ش�ي در �طـان و  يكسال؛  ١٢ وج را در هرسال؛ و دايرة ال�

  � باشد  ي�سالحوت هر كدام 

؛ رخ � دهد �طانبار اتصال �سد�س قمر از  ١٣م �ش�ي در ثور؛ �هن )الف

  .)ا اح�ساب حد جرم ب�ش� يع� قمرب(روز  ١,٥هر اتصال به مدت 

بار اتصال �سد�س قمر از  ١٣م �ش�ي در �طان يا حوت؛ هر كدام �هن )ب و ج

با اح�ساب حد جرم ب�ش� يع� (روز  ١,٥ثور رخ � دهد، هر اتصال به مدت 
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   ).قمر

 هـاىتد�ء براى �وفقيـت در فعا�و از اين باب است  :طلب علمد�ء براى  -٤

در ايـن و ، ات در�تـدر�س يـا امتحانـ ،�قيق ،مطالعهآ�وخ� و ي شا�ل فكر

و اتصال مقبو�  ؛سعد باشد) ا�اال اينكه( ،حال عطارد �الحظه بايد نمود باب؛

ا�ور (برای طلب علم و كتابت  يد��س در  :)تفصيالاما (، با قمر داشته باشد

  :هبايد ك) �رهاى اداري(شغال ديوا� أو ) دف�

پـانزدهم ) هنـخا(پانزدهم درجه سـ�بله بـود و قمـر در ) �ف(عطارد در  )الف

  .درجه �طان

پـانزدهم ) �ف(در قمـر پانزدهم درجه سـ�بله بـود و ) �ف(عطارد در يا  )ب

  .ثور

  ).درجه ثور ٣(جوزا بايد و قمر بر درجه �ف ) خانه(يا عطارد در  )ج

  .�س عطارد�سده اسد ب) خانه(�ل يا ) �ف(و آفتاب در  )د

ساعت  ٨روز  ٢٧قمر در هر  :، و براي �وارد عمو� اين باببه ا�ال -١ :رخداد

 ب�ش ازساعت تا  ندچهر بار  ارد داردبار اتصاالت �سد�س و تثليث با عط ٤

   .روز اتصال مقبول است يك

روز  كم� از يكهر سال  :، و براي �وارد و�ژه اين بابو در �ايط تفصي� -٢

 ٤٥يك ساعت و قمر هر درجه را تقر�با در رجه �فش است و عطارد بر د

ساعت س� متوسطش در بروج؛ سه بار  ٨روز و  �٢٧ � كند و در هر  دقيقه

   .ذردگ�   ثور �٣طان و  ١٥س�بله،  ١٥ بر درجات

، كه براي �وارد �سيار و�ژه اين باب اما �صادف شدن اين �ايط با هم - ٣

  :�الحظه � شود
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 ١٥و قمر در  ش�فعطارد در درجه  بار �صادف شدن ٤ يك قرن آينده تا )الف

  .دقيقه ٤٥يك ساعت و ، هر بار به مدت رخ � دهد �طان

 ١٥بار �صادف شدن عطارد در درجه �ف و قمر در  ٣تا يك قرن آينده  )ب

  .دقيقه ٤٥يك ساعت و به مدت  ، هر باررخ � دهد س�بله

به ، شعطارد در جوزا و قمر در درجه �ف بار يكبه صورت متوسط سا�  )ج

   .� باشند دقيقه ٤٥ساعت و  يكمدت 

اتفاق ن�  هزار سال آينده تا ،به �سد�س عطارد ؛شمس در �ل يا اسد اما )د

  .افتد

هر نوع  ،آشنايان ،خو�شان ،ارحام ،زوج�( :برای �وافقت و الفتد�ء  -٥

 به ؛زهره به باشد متصل قمر بايدد در عموم �وار :اينكه ا�ال به ،)تأ�ف قلوب

 و ب�ست) �ف( درجه در زهره كه بايد و�ژه �وارد در و ،مقبول �ودت  اتصال

 �طان برج يا) قمر �ف و زهره خانه( ثور برج در قمر و ؛حوت برج  هفتم

    .باشد) قمر  خانه(

ته نوش ٢٨درجه مذكور را تنجيم، علم در بر� از �سخ �وجود از متون : توضيح

در اينجا درجه �ف كو�ب غرض  نواش�باه است، چ) ٢٨(عدد اين  كه

  .� باشد ٢٧، كه براي حاجت فوق درجه �ف كو�ب زهره يع� بودهمقصود 

 ٥ساعت  ٨روز  ٢٧قمر در هر  :، و براي �وارد عمو� اين باببه ا�ال :رخداد

ب�ش ساعت تا  چنددارد هر بار  زهرهبا  و مقارنه بار اتصاالت �سد�س و تثليث

بر درجه �فش  كم� از يك روززهره هر سال . روز اتصال مقبول است يك از

؛ روز در �طان است ٢,٥ روز در ثور و ٢,٥ ساعت ٨و  روز  ٢٧هر  قمر است، 

  . كه براي �وارد عمو� اين حاجت از اين اوقات استفاده � شود
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�راجعه شده كه آن وقت �صوص آن اما براي �وارد و�ژه از اين حاجت به 

قرن  هردر � باشد، كه ) قمر و زهره در درجه �ف(اجتماع هر دو �ط 

هر بار به  سال، ١٥تا  يكبه فاصله هاي  بار با هم �صادف � شوند ٢٥حدود 

  .روز كم� از يكساعت تا  چندمدت 

متصل به ( بود )خانه زهره( حوتبرج اگر قمر در  :تزو�جتأهل و د�ي براى  -٦

�  ،�يـت مقبـول بـوده بـ ءد� ؛)قمـر خانـه( �طـانبـرج و زهره در  )هزهر

   .ا�صوص در تأهل و در تزو�ج

 مقبـول �ـودت  اتصـال بـه زهره؛ به باشد متصل قمر بايد اينكه ا�ال به: رخداد

بار اتصاالت �سد�س و تثليث و مقارنـه بـا  ٥ساعت  ٨روز  ٢٧باشد قمر در هر 

   .روز اتصال مقبول است يك ب�ش ازتا  ساعت چندزهره دارد هر بار 

و قو���ن �ايط و به طور خاص اينكه در وقت زهره در �طان، قمر از حـوت 

 روز در ٢,٥به مدت قمر هر ماه  :بدان متصل شود كه رخدادش بدين �ح است

وقـت  و در ايـن ؛روز در �طـان اسـت ٢٧زهره سا� به مدت حوت � باشد، و 

و در ايـن �ـدوده  ،روز در حوت واقع � شود ٢,٥به مدت  قمر )زهره در �طان(

  .ب�ش از يك روزبه مدت  با زهره دارد ثليثتبار اتصال  يكسال  ٣تا  يكهر 

 قمر متصل به شمس از �وضع قبـول :ا�اال اينكه :بزر� و رفعتد�ء براي  -٧

) ت�ايط مقبول در اتصـاالميان از (و  )يا تثليث�سد�س  به نظر �ودت(باشد 

  :به� اينكه

 بـوده و )�ف شـمس( فتاب در �لآو  ،باشد )خانه شمس( در اسدقمر  )الف

   .با قمر باشد به اتصال تثليث



٣٧ 

  .شدبا به اتصال تثليث و قمر در �لبوده،  )خانه شمس( يا آفتاب در اسد )ب

شمس هر بر� را در يك ماه � � كند و ا�اال قمر بـا شـمس در هـر : رخداد

بـار  دوبـار اتصـال �سـد�س و  دوساعت س� متوسـطش در بـروج  ٨ روز و ٢٧

   .روز  مقبول است ٢ساعت تا  چندتثليث با شمس دارد كه در آنها از 

  : اقدام � كند �ايط مقبول به��وارد خاص اين حاجت در براى و اما 

از اسـد تـا  بـار قمـر يكماه در �ل است و در اين مدت  يكشمس سا�  )الف

  .روز اتصال تثليث به آن دارد ٢حدود 

بـار قمـر از اسـد تـا  يـكماه در اسد است و در اين مـدت  يكشمس سا�  )ب

  .روز اتصال تثليث به آن دارد ٢حدود 

آفتاب ه بايد كه قمر متصل باشد ب :انسلطياف� از  حكومتد�ء براي  -٨

يوت در توضيح ب. (بود به� باشد )١٠بيت ( و اگر آفتاب در �� ،��ط قبول

  .)خواهد آمدطالع  �ايط

 ٢م اتصال مقبول تثليث و �سد�س قمر باشمس، ي�بـار حـدود �در هن :رخداد

  .واقع � شود ١٠ساعت قبل زوال ظهر تا وقت زوال، شمس در بيت 

متصل بـه شـمس  )�طانبرج (خانه ماه در  :جاه و حرمت ياف� براید�ء  -٩

  .يثتثل به اتصال �ودت ؛)�ل برج(در �ف 

بـار قمـر از  يـكو در ايـن يـك مـاه،  ،ماه در �ل است يكشمس سا�  :رخداد

  .روز كم� از يكبه مدت  ،دارد شمس تثليث به �طان اتصال 



٣٨ 

 بايـد را قمـر و شـمس حـال اينكـهبطور عمـوم،  :گم شدهياف� برای د�ء  -١٠

 و �سـد�س( مقبـول  �ـودت اتصـال بـه شـمس بـه متصـل قمر و ؛نمود �الحظه

  .باشد )قمري ماه اول نيمه( ا�ور زائد و حال قوي قمر وبوده؛ ) ثليثت

 درجـه در قمـر و بايـد؛ )�ـل١٩( �ف درجـه در آفتـاب ؛خاص  حوايج براي و

  .باشد )ثور ٣ درجه ( �ف

 شـمس بـا  �سد�س بار دو و تثليث بار دو ساعت ٨ و روز ٢٧ هر در قمر :رخداد

) مـاه اول نيمـه( ا�ـور زائـد قمر دوره رد آن �سد�س يك و تثليث يك كه، دارد

؛ است مقبول اتصالداراى  روز يك از ب�ش تا ساعت ندچ بار هر و شود � واقع

   .اين نوع حاجت ب�ار � رودعمو� كه براي �وارد 

  و روز ٢٧   هـر نـ� قمـر و ،اسـت �فش درجه بر روز يك سا� شمسهمينطور 

 شـدن �صادف . باشد � �فش جهدر بر دقيقه ٤٥ و ساعت يك حدود ساعت٨

 بـه بـار هـر ؛ي�بـار سـال ١٩ هر تقر�با ؛وضعيت با هم به اتصال مقبول دو اين

اين حاجت ب�ـار  خاص �وارد براي  ، كهباشد � دقيقه ٤٥ و ساعت  يك مدت

   .� آيد

كه قمر متصل باشد به  بايد ):ا�الك( �سا�ن و ضياعبرای طلب د�ء  -١١

و در اين وضعيت بايد  ،از �وضع قبول ؛)ثليث و �سد�ست(به نظر �ودت  ؛زحل

و سعدين در �واضع طالع،  ،و قمر قوي حال باشند) زهره و �ش�ي(سعدين 

�ح آن در قسمت (از طالع وقت باشند  يا حادي ع� تاسع ؛��، رابع

 م�انبرج زحل در  كهآ�ست  )اتصال مقبول(به��ن و  ،)�ايط طالع آمده است

  .به اتصال تثليث با زحل باشد ؛)خانه زحل( د�وبرج و قمر در  ؛)�ف زحل(



٣٩ 

بـار تثليـث و  دوس� متوسطش در بـروج  ساعت ٨روز و  ٢٧قمر در هر : رخداد

روز  ٤كـه از آن حـدود روز  ٢بار �سـد�س بـا زحـل دارد هـر كـدام حـدود  دو

ايـن حاجـت عمـو� بـراي �ـوارد اين اوقـات ، كه يوسته اتصال مقبول استپنا

   .�ار � رودب

سـال  ٣٠زحل هـر كه  � شود، به��ن �ايط مقبول �الحظه خاص�وارد در اما 

بار در بـرج د�ـو واقـع  ٣٤سال؛ قمر حدود  ٢,٥و در اين  ،سال در م�ان است ٢,٥

 بـ�ش از يـكسـاعت تـا  چندبار  به مدت و در هر  ،)بار ١٤يا  ١٣سا� (� شود 

  .اتصال تثليث با زحل دارد ؛روز

ا�ـاال  ):�سـلحي هـان�و(جيـوش  فرماند�ر�است و حصول د�ء براي  -١٢

   .باشد )اتصال �ودت �سد�س و تثليث(به اتصال قبول  ؛بايد قمر متصل به �ر�خ

وجـه  ؛اسـدبـرج و قمر در  ،بايد )خانه �ر�خ( �ر�خ در �ل آن�ه و به� )الف

  .باشد به اتصال تثليث ؛)وجه �ر�خ(سوم 

 ؛و داللـت بـر  ر�اسـت و بزرگـي دارد اسـت ه شـمسخانـ بـرج اسـد :توضيح

 و) اد�نهـاي نظـا�پ(ك طب� و هيبت و دل�ي و قلعه ها لِ داللت بر �َ  همچن�

از اين رو قمر در اسد متناسب بـا  ؛دارد) نظا� �ه�ات(زره و جوشن  سواران و

از �واضـع  ايـن بـرج با توجه به اينكه. است�وضوع ر�است بر ن�وهاي نظا� 

ماننـد اتصـال بـه وت قمر ن�ست از اين رو در واجد شدن سـاير قوتهـاي قمـر ق

  .بايد كوشش نمود سعود و كماالت قمر

خانـه (و قمـر در �ـل ) خانه �ر�خ(�ر�خ در جدي از �ايط مقبول اينكه  )ب

  .به اتصال تثليث) �ر�خ



٤٠ 

ا تثليـث بـ بار دوبار اتصال �سد�س و  دوساعت  ٨روز و  ٢٧قمر در هر  :رخداد

 روز ناپيوسته اتصا�ش مقبـول اسـت ٤و  حدود  روز ٢ كم� ازهر بار  �ر�خ دارد

امـا در �ـوارد خـاص  كه براي �وارد عمـو� ايـن نـوع حاجـت ب�ـار � رود

سـال سـ�  دوتقر�بـا در هـر �ـر�خ  �الحظه بهـ��ن �ايـط مقبـول � شـود؛

  .� � كندماه  ١,٥متوسطش در بروج هر برج را در 

 بـار يـكدر �ل است و در اين مـدت ماه  ١,٥سال  دوقر�با در هر ت�ر�خ  )الف

  .روز يكبه مدت كم� از  اتصال تثليث به آن دارد وجه سوم اسد قمر از

 دويـا  يـكماه در جدي است و در اين مدت  ١,٥سال  دو�ر�خ تقر�با در هر  )ب

  .بار قمر از �ل اتصال تثليث به آن دارد

اگر براي طلـب نقـل : و حر�ت) قال و اثاث ك�انت(براي طلب نقل د�  -١٣

�وضـع ( و حر�ت باشد �س بايد قمر در �وضع �سـنديده ) انتقال و اثاث ك�(

  .و �سعود باشد) قوت

قمر داللت بر انتقال و جا�ا� و حر�ت و سفر و ا�ور ��ع دارد ف�ا : توضيح

ع قو�ش و بايد در �وضمطلقا قمر در اين �وارد كو�ب غرض قمر � باشد و 

  :قوت قمر�واضع به��ن از  .�سعود باشد

و  و به� م�ل ثر�ا در ثور است كه �ل اجابت د�ست) ثور(برج �ف ) الف

از ابتداي برج �� ( حد زهره در ابتداي برج ثور در م�ل ثر�ا ن� واقع است

   )در م�ل ثر�ا و حد زهره واقع است '13°5ثور تا 

ن�ه به� است كه براي د� م�� م�ل سعد ر آن دكه ) �طان(بيت قمر  )ب

از درجه هشتم تا درجه ( در حد زهره ن� واقع است، قسم� از آن وسعد است، 



٤١ 

از برج، آخر  '44°15س�دهم برج �� �طان م�ل ن�ه و حد زهره است و 

   ).م�ل ن�ه است

ثور و (ين هن�م و در ا )�ش�ي يا زهره( ن� قمر �سعود باشد به نظر سعودچهم

�وستهاي قمر مانند �ت ا�شعاع، اتصال عداوت و مقارنه با �ر�خ و ) �طان

زحل، خا� ا�س�، حد �س و يا بودن در م�ل �ذور دبران و طرفة، را نبايد 

  .داشته باشد كه اين �ذورات در فصلهاي قبل به تفصيل توضيح شد

روز در  ٢و ) ثـور(روز در �ف ٢ساعت ، حـدود  ٨روز و  ٢٧قمر در هر : رخداد

حد زهره از ثـور و مـ�ل نـ�ه  همراه بابودن در م�ل ثر�ا و  است) �طان(بيت 

رخـداد �ـذورات  .ساعت اسـت ٩حد زهره از �طان هر كدام حدود  همراه با

  .قمر در فصل �ذورات به تفصيل ذكر شد

  



٤٢ 

  فرصتها و افزونه هاي فل� براى د�ي �ستجاب

  از (و اسـال� كهـن استجابت د�ء به بر�ت علم �ـوم  تاز� ايفرصتهاين

و  كمـاالتدر اينجـا  .شـناخته � گـردد)  ء الـ� وصـياام�اث ان�يـاء و 

� د�هـر اسـتجابت  ا�سته هاي �و� كـه در �وفقيـتشو  امتيازي فرصتهاي

  : ر�ي�ش �وري يا نافع است را بيان � نماييم

  و ن� ال�ام بـه ر�يت �ذورات و �ائط سل� اگرچهبراى �وفقيت د�ء ،

امـا  �� بوده؛ )فصل قبل آمددو كه �حش در (واجبات و �ائط ا�ا� �و� 

؛ ز� سـعادت و دوشـ نـ� فـراهم اگر هر يك از اين كماالت و فرصـتهاي �تـاز

توفيق؛ هم اميد اجابت قط� تر گشته، و هم رواشدن حاجت فوري تر � گـردد، 

  : ء اهللا تعا�، بفضله و كرمهان شا

 كماالت و فرصتهاي امتيازي و شا�سته هاي �و� د�ء

 بعد پره� از مناحس و �قق �ور�ات قوت حال و �وارد: سعادت قمر -١

با ر�يت �وارد ميانه اثر و (نو�ت �صيل كمال قوت احوال قمر ؛ عظيم االثر

باشد �وفقيت د�ء به�  وي حال�چه قكه قمر هرچه ايناست، ) حق� األثر

   .خواهد بود

افزون بر بيت و �ف كه از همه سعادتها قو�� و جزو  :كمال قوت قمر) الف(

قوتهاي عظيم األثر و �ور�ات �و� د� ذكر شد؛ �وارد ديگري از اسباب 

بوده و آنها را به عنوان كماالت قمر  در او�و�ت بعديقوت حال قمر هست كه 

   :� آور�م مانند



٤٣ 

 مثلثه بروج )ثور(كه به �الحظه برج �ف قمر  :خود مثلثه قمر در بودن 

بروج  )�طان(و ن� به �الحظه برج بيت قمر ) شب در جدي س�بله ثور( خا�

به عنوان مثلثه قمر مطرح � ) شب و روز به حوت عقرب �طان( آ� مثلثه

؛ قمر هبوطبرج  عقربو برج  ؛قمر و�ال برج  جديبرج  كهاما از آ�ا  شوند،

 )در شب( ؛ ف�ا مثلثه قمر به برجهاي س�بلهاست �ذور و هر دو وضعيت بوده

و بودن قمر در اين دو برج از �وارد كمال  ،�دود شده )به روز و شب( و حوت

  .قوت قمر است

روز  ٢,٥ساعت؛  ٨روز و   ٢٧قمر در يك دوره س� متوسطش در بروج  :رخداد

   .است هس�بلشب در  دودر حوت و 

 حوت قوس بروج در يع� ،)زهره و �ش�ي( سعدين �ف يا خانه در قمر 

  .باشد م�ان ثور و �طان

در بيت و  ؛ساعت ٨روز و   ٢٧قمر در يك دوره س� متوسطش در بروج  :رخداد

  . روز � باشد �١٢ف سعود حدود 

 باشد )قمري ماهاول  نيمهشبهاي  در( ا�ور زايد قمر.   

   .است) ١٥تا شب  اولاز شب (از هر ماه قمر زايد ا�ور  ي�ن :رخداد

 ب� رأس و ذنب( شما�) س� فلك(در وضعيت يع�  :قمر شما� و صاعد (

 نقطه به او وصولقبل از  تا رأس نقطه قمر از عبور از بعد آن و .باشد صاعدو 

   .است ذنب

از مدت س�ش  �نيقمر  بروج؛ در قمر س� ساعت ٨ و روز ٢٧ هر در :رخداد

   .را در بروج صاعد شما� است



٤٤ 

  باشد ا�س� ��عقمر.  

را ��ع  ماه از ايام ني� قمر بروج؛ در قمر س� روز ٢٨يا  ٢٧ در هر :رخداد

  .ا�س� است

 هر برج يك حد زهره و . بروج باشد )زهره و �ش�ي حد( سعود حد قمر در

  .كمال قوت حال قمر است يك حد �ش�ي دارد، كه وجود قمر در آنها سبب

هر  روز � � كند و در مدت عبور از ٢,٥قمر هر برج را در حدود  :رخداد

   .ساعت در حد سعود است ٢٠برج به تقر�ب حدود 

  باشد) قوس تا �طان برجهاي( الطلوع �ستقيم برج درقمر. 

در  رقمرا ماه از ايام  ني� بروج؛ در قمر س� ساعت ٨ و روز ٢٧ هر در :رخداد

   .بروج �ستقيمه � باشد

 :�سعودند ءبراى د�) �� رصدي( منازلاين  :منازل سعداق�ان قمر با  ):ب(

در قول جناب هر�س ( ذراع، )درجه دو�شفقط در قول جناب هر�س ( ثر�ا

عام ،ن�ه ،)درجه چهار�شفقط 
َ
، ف�ا در وق� كه قمر اق�ان با اين منازل و ن

  . �وفق خواهد بوددرجات داشته باشد؛ د� 

برج �� رصدي �ل تا  '08°25از  ثر�ا�دوده م�ل �� رصدي  :توضيح

 '28°29تا  '09°15از  ذراع�دوده م�ل �� رصدي  برج �� ثور، و '5°13

برج �� جوزا تا  '28°29از  ن�ه ، و �دوده م�ل �� رصديبرج �� جوزا

برج  '30°29از  نعام �� رصديل م��دوده و برج �� �طان،  '15°44

  .برج �� قوس � باشد '47°14عقرب تا �� 



٤٥ 

 ٢٨و روز  يكهر م�ل را حدودا در  ؛قمر با س� متوسطش در بروج :رخداد

روز را با اين  ٤، و از اين مدت حدود � � كندساعت  ٨روز و  ٢٧در م�ل را 

  .اق�ان و اق�اب داردسعد؛ م�ل  ٤

و قمر �ش�ی ب� اگر  :بيت و �ف در �ش�ي به �سد�س قمر اتصال ):ج(

وقت اجابت باشند؛ در خانه يا �ف خود اتصال �سد�س باشد و اين دو 

مانند وق� كه . و ب�ش� آن است كه � ا�ال د� �ستجاب شود ،د�ست

ثور؛ اتصال دوس� ) �ف خود(�طان؛ و قمر از ) �ف خود(�ش�ي در 

) بيت زهره(قوس؛ و قمر از ) بيت خود(وق� كه �ش�ي در  �سد�س دارد، يا

حوت؛ و قمر از ) بيت خود(م�ان؛ نظر �سد�س دارد، يا وق� كه ب� �ش�ي در 

برخالف وضعيت اتصال . ثور؛ ارتباط �سد�س برقرار است) �ف خود(

؛ �اطر تر�يع ب� م�ان) بيت زهره(�طان؛ و قمر از ) �ف خود(�ش�ي در 

  .ب�ون است) وقت استجابت د�(، كه از اين عنوان و مقصود آنها

بار  يكسال؛  ١٢ هر وج را درسال؛ و دايرة ال� يك�ش�ي هر برج را در  :رخداد

� باشد، و  ي�سال� � كند، �ش�ي در �طان و قوس و حوت هر كدام 

�ش�ي در  م�بار در م�ان � باشد، ف�ا هن ١٣بار در ثور و  ١٣قمر در هر سال 

م �ش�ي در �بار اتصال �سد�س قمر از ثور رخ � دهد، و هن �١٣طان؛ 

م �ش�ي در حوت؛ �بار اتصال �سد�س از م�ان اتفاق � افتد، و هن ١٣قوس؛ 

با (روز  ١,٥بار اتصال �سد�س قمر از ثور واقع � شود، و هر اتصال به مدت  ١٣

   .شدطول � ك) اح�ساب حد جرم ب�ش� يع� قمر

األثر يا حق�  �ش�ي و زهره متوسطقوتهاي از بر�  :سعادت سعدينكمال  -٢
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األثر بوده و جزو كماالت احوال آنها �سوب � شوند، و در اتصال قمر به 

مانند (سعدين و يا در ساير �ايط بهره گرف� از سعادت �ش�ي و زهره 

 ؛)د�ء(ن مبحث و در اي ؛باعث افزا�ش سعادت �ايط فل�) �ايط طالع

  :سبب توفيق ب�ش� استجابت د� � گردد

 خود 
ّ
�  بودن كواكب در حد خود ؛از قوتهاي متوسط األثر :سعدين در حد

از قوتهاي  ؛و زهره در حد زهره ؛از اين رو �ش�ي در حد �ش�ي ،باشد

  .آنهاست

 در حد �ش�ي ماه دو�ش�ي در هر يك سال س�ش در هر برج حدود   :رخداد

  .روز در حد زهره � باشد ٥روز س�ش در هر برج حدود  ٢٧و زهره در هر 

 از قوتهاي متوسط األثر بودن كو�ب در مثلثه خود  :سعدين در مثلثه خود

كه بودن �ش�ي در آنها ) �ل و اسد قوس(بودن �ش�ي در مثلثه ناري است؛ 

دي و �طان ثور س�بله ج(به شب قو�� است، زهره در مثلثه خا� و آ� 

  .قو�� است هاكه بودن زهره در آنها روز) عقرب حوت

 ١٢سال � � كند و �ش�ي در يك دوره  يك�ش�ي هر برج را در  :رخداد

روز � � كند  ٢٧سال در مثله ناري است، زهره هر برج را در حدود  سهسا�؛ 

  .دماهه در مثلثه آ� و خا� � باش ١١ماه و نيم در دوره  ٥و حدود 

 بودن �ش�ي در وجه  ؛حق� األثر سعدين از قوتهاي :سعدين در وجه خود

  .و بودن زهره در حد زهره است ؛�ش�ي

بار در وجه �ش�ي هر  ٥سال س�ش در دايرة ال�وج؛  �١٢ش�ي در هر  :رخداد

  .روز ٩بار است هر بار حدود  ٥ماه، و زهره در وجه زهره هر سال  ٤بار حدود 
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 �� متوسط روزانه از س� ؛در بروج ر س� روزانه كو�بگا: ع ا�س�سعدين 

و  ،دقيقه ٨س� متوسط روزانه براي �ش�ي . ��ع ا�س� است ؛ب�ش� باشد آن

  .دقيقه در هر روز است سهدرجه و  يكبرای زهره 

 يكماه ��ع ا�س� است، زهره در هر  ٦ماه حدود  �١٣ش�ي در هر  :رخداد

  .ماه ��ع ا�س� است ٢سال و  يكد حدو ؛ماه ٨سال و 

د�  به��ن وقت: ه اندنوشتحكما و علماي �وم : �اسده �ش�ي با رأس - ٣

تا در  ؛�ش�ی راجع بوداگر و  ،بود )اق�ان(س �اسده أآن است كه �ش�ی با ر

   .اثر ز�اده باشد ءرا در اجابت د�وضعيت فل� اين  ،س �وافق بودأر باس� 

كه  ،بار رخ � دهد يكماه  ٤ سال و ٧رأس تقر�با هر ه �ش�ي با مقارن :رخداد

  .� باشد )به صورت ناپيوسته(ماه  ٨روز تا  ندچبه مدت 

و ساده تر�ن  ،و معنو�ت است د�ء�شانگر �ش�ي كو�ب  :روز �ش�ي -٤

را�ت تناسب اوقات؛ ر�يت روز آن از هفته است، ف�ا روز پنجش�به كه �

در اشعار ش�ي است از بقيه ايام بدين �اظ �تاز است، م�سوب به كو�ب �

  :وارد شده است  منقول از ح�ت �وال ام�ا�ؤمن�
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َ
 باّ��ِء  اهللاففيه  *ضاُء حاٍج و � يوم ا�م�س ق

ُ
ن

َ
ذ
ْ
  )أذن بالقضاء× (يَأ

  :تر�ه منظوم

  كه در وی �ستجاب آيد د�ها *طلب حاجت به روز پنج ش�به 

بار  و در  ٥٢و در هرسال شم� حداقل  ي�باري هر هفته روز �ش� :رخداد

  .بار  رخ � دهد ٥٠هر سال قمري حداقل 

كو�ب و ��ع ا�وصول �الحظه تناسب اختيارات ساده  از :ساعت �ش�ي -٥

از با توجه به ارتباط د�ء به كو�ب �ش�ي؛ . استت حاجت و كو�ب ساع

براي بوده �رتبط تبط با �ش�ي �ركه آن ساع� را ميان سا�ت هر شبانه روز 

و�  ،اگرچه همه سا�ت �ش�ي قابل اختيار است انتخاب � نمايد،د�ء 

  .درترجيح دانجش�به پساعت از روز  هشتم�ساعت و  اّول��صوص 

سا�ت كواكب بر اساس ساعت طلوع و غروب خورشيد به �سبت افق  :توضيح

ب� طلوع و غروب آفتـاب . دارد و با ساعت رايج تفاوت ،هر �ل حساب � شود

كه هـر يـك  ،و هر قسمت يك ساعت كواكب ناميده � شود ؛قسمت كرده ١٢را 

 ١٢همچن� ب� غروب آفتاب تا صبح را نـ�  ،به ي�ي از كواكب م�سوب است

و تقـو�م  ٦٧سا�ت كواكـب را از راه آسـمان  توضيح دالالت. نمايندقسمت � 

ه اي��نـ� �در جـاي منجم سا�ت كواكـباز  سا�ت كواكب به افق هر �ل را

  .نماييد در�افت�ر�ز �وم كهن و اسال� 

بار ساعت  ٢٤بار، و در هر هفته   ٤ يا ٣ساعت �ش�ي در هر شبانه روز  :رخداد

  .بار  اتفاق � افتد ٢و در روز �ش�ي هر هفته  . �ش�ي وجود دارد
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  جابت د�ء در�اره �ايط فل� وقت استغ�ال� �سا�ك نظر 

آن است كه  ا�شاناعتقاد  :نظر يهود در�اره وقت فل� استجابت د�ء -)١(

بعد از ميانه مقابله ( قمر از استقبال بازگردد :د كهوَ وقت بُ  وقت اجابت د� آن

به اتصال مقارنه ( پيوندد )�ش�ي يا زهره( سعدیه و ب )با شمس در ان�اف

زعم ا�شان كه قمر در م�ان بود و آفتاب ه و به��ن استقبال آن بود ب ،)يا �ودت

 �٥وضع شمس بر (بر درجه ستاره كف ا�ضيب افتد اين استقبال در �ل و 

   ).درجه برج �� م�ان ٥و �وضع قمر بر  �ل درجه برج ��

 ٢١ستاره كف ا�ضيب را �وقعيت سماوى درجه  ؛متون �و�از در بر�  :تذكر

 ٦درجه (و اين ا�ر با واقعيت رصدى ا�روز  ؛ه انددرجه برج فل� �ل ذكر كرد

باه را �اش�باه است، وق� م�شأ وقوع اش توافق نداشته؛ و) اعتدا� فل� ثور برج

مذكور در درجه كتب �و�؛ كه بر� از �ؤلف� برر� � كنيم، � ب�نيم 

با (خود در كتابهاى را ) زمان كتاب منبعمطابق وضعيت (منابع قدي� 

درجه  تدر�� بدون �الحظه تغي�نموده اند؛ نقل �فا ) چند قرنف اختال

غلط بود�ش ؛ و اين سبب تفاوت �تصات سماوى آن و فل� آن به �رور زمان

سال به  ٧٢هر  بدايت بروج فل�كه با توجه به اين در زمانهاى بعد � باشد،

ت به �سبكف ا�ضيب  �وقعيت درجهف�ا  ؛يك درجه تغي� � كند اندازه

�ر�وط به زمان منجمي�  "در برج فل� �ل ٢١درجه "و  بوده،بروج فل� ثابت ن

آن  ؛تدر�� بدون �اسبه تغي�اتكه ديگران  ،مانند ابور�ان ب�و� بوده است

   .كرده اندنقل از كتب متقدم�  را

از  ؛�ر�وطه در مباحثصات سماوى كف ا�ضيب تبراى بيان �از�ن رو ما 

را ستاره اين �وقعيت درجه ) كه بعدا به تفصيل � آيد( آنه شنا� �له ستار
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تا از وقوع اش�باه به �رور زمان اجتناب ؛ � نماييمذكر �سبت به بروج �� 

�وضع و  ؛بودهثابت بر حسب بروج ��  ذكر �تصات كرده باشيم، چه اينكه

اين ب�ش� �ح  .درجه برج �� �ل � باشد ٥هم�شه ستاره كف ا�ضيب؛ 

  .�وضوع در فصل �ر�وط به هن�م شنا� ستاره كف ا�ضيب خواهد آمد

 ؤلفان و اين خطا در توضيح اح�م �و� تا  ؛اش�ل فوق ا�كر سبب شده�

را �شانه ) �ل فل� ٢١(چون اين درجه وارد شود، و هم شارحان كتب �و� 

تجابت و ذكر وضعيت مثال در مقام بيان �ط اسكف ا�ضيب � دا�سته اند؛ 

استقبال قمر (بنو�سند و اختصار به اشاره فل� خا� بر درجه كف ا�ضيب؛ 

و قرار گرف� مقصود وقوع استقبال در حا�كه ؛ )درجه �ل ٢١با شمس در 

و� با تبديل آن شمس بر درجه كف ا�ضيب بوده؛ كه وقت اجابت د�ست، 

القاي سبب  )ر زمانهاى ديگر�ر�وط به يك زمان و متغ� د(به درجه فل� 

  . اش�باه براى عصور ديگر شده اند

و ": استاينطور آمده م� منقول از يهود كه در �سخ ناقل� و از�ن قبيل است 

و اين استقبال " :اين باشدكه صحيحش " افتد ....درجه �ل ٢١اين استقبال بر 

" �� �لبرج  ٥درجه "كه �شا� ثاب�ش  ،"افتد... ضيب ا�بر درجه كف 

است، و " ثور فل� ٦"و ا�روزه " �ل فل� ٢١" قديماست، و درجه فلك�ش در 

  .همواره متغ� استاگر برحسب بروج فل� ذكر شود؛ در � عصور 

  است،اتفاق افتاده م� از يهود نقل  درن� �ش� ديگري در اثر اش�باه فوق؛ 

 ؛بودهه كف ا�ضيب در درجوقوع استقبال  ؛�ثچون �وضوع  :اينكهو آن 

را  شمسذكر كرده اند؛ �س الجرم �وضع " �ل فل� ٢١"است؛ و �وضع قمر را 

؛ اش�باه دوم نا� از اش�باه اولفل� نوشته اند، و اين  برج م�ان ٢١ درجه در
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، شده استدر كتب ناقل�  )از نظر اح�م �و�(ديگري هم ل ش�ا سبب وقوع

و اگر  ،است) �ل فل� ٢١(زحل وط در درجه هبو آن ذكر �وضع شمس 

وضعيت قمر در �ف زحل به مناسبت تاثر بهود از كو�ب زحل؛ وجه صح� 

كه (و با وقت استجابت د�ء  ؛از �ذورات استاما هبوط زحل داشته باشد، 

و اگر مقصود �را�ت كو�ب يهود  .تناس� ندارد) است�سعودتر�ن اوقات  در

   .حال باشد زحل قوي: ندبايد � گفت بود؛

بر درجه ستاره كف ا�ضيب افتد اين استقبال و : م� صحيح چن� است �او

درجه برج ��  ٥و �وضع قمر بر  �ل درجه برج �� �٥وضع شمس بر (

  ).يا برعكس م�ان

�فنظر از اش�باه واقع شده در نقل بر� از منجم� در�ـاره  :برر� نظر�ه يهود

  : را از ديد�ه تنجيم كهن و اسال� برر� � كنيم رأينظر�ه يهود، اصل اين 

� ايام ا�يض هر ماه قمري در تعليمات اسال� از اوقات استجابت د�ء  -١

�ط ان�اف از استقبال براي استجابت د� ا�ته در تنجيم اسال�  ، باشد

   .وارد �شده است

ط �وري قمـر در ن� از �اي) �ش�ي يا زهره(اتصال قمر به ي�ي از سعود  -٢

   .د�ء حاجتخوا� � باشد

در د� از �ايـط اسـتجابت  نـ� بودن قمر بر درجه كف ا�ضـيب همچن� -٣

   .تنجيم اسال� است

بعد از (�دوده ان�اف  و بار در مقابله هس�ند يكهر ماه شمس و قمر  :رخداد

 ؛به سعود اتصال مقارنه يا �ودت .روز � باشد يكحدود ) ميانه اتصال مقابله

 ندچبار به مدت  يكماه  ٣تا  يكهر  ؛در ان�اف از مقابله قمر با شمس
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شمس بر (استقبال بر درجه ستاره كف ا�ضيب . روز رخ � دهد يكساعت تا 

) درجه برج �� م�ان ٥و قمر بر  درجه برج �� �ل در ميانه اتصال ٥

  .اتفاق � افتد بار  ٤تقر�با هر قرن 

بعـد از  فتـه انـدگعنانيـه  :ءاسـتجابت د�نيه در�اره وقت فلـ� عنانظر  -)٢(

  .بايد كردد�  )مقابله شمس و قمر( و استقبال) مقارنه شمس و قمر(اجتماع 

س أر"�لقب به  "دوواعنان بن د"م�سوب به  ،از فرق يهودند  فرقه عنانيه :توضيح

، اين فرقه بر خالف فرقه هاى ديگر يهودى. كه مه� قوم جا�وت شد "ت�وا�ا

و گفته هاى او را �الف  ؛را تصديق � نمودند ع�� ح�ت نبوت 

را از پ�وان �و� � دا�س�ند و معتقد  آنان ع�� . تورات ن� دا�س�ند

را در �واعظ و اشارات و او . بودند كه او �ردم را به تورات دعوت � كند

 
�
ع�� ح�ت ه نبوت ��ا اع�اف بگرو� از اين فرقه  .دانند� ق �صد

از او�اء اهللا و �رف به تورات �  و تنها مع�فند كه ح��ش .ن� كردند 

َ و� مُ �وجود ا�يل  اما ،باشد
ْ

است  ل ن�ست، بلكه �گذشت ع�� �

قوم يهود به او ظلم كردند،  و چهار نفر از ياران او تدو�ن شده است به اسمكه 

  .قتل او شدندو باعث  هچون كه او را ت�ذيب نمود

ايـن نظر�ـه را از ديـد�ه قواعـد تنجـيم كهـن و اسـال�  :برر� نظر�ه عنانيه

  : برر� � كنيم

از  در تنجـيم اسـال� مقارنه شمس و قمر در ميانه �ت ا�شعاع واقع شده و -١

ف�ا �وست قمر � باشد و به جهت ضعف حال قمر از �ذورات است، حاالت 

مگر اينكه اين اجتمـاع ا تنجيم اسال� �الف دارد، اين قسمت نظر�ه عنانيه ب

   .اوقات استجابت د� شمرده � شود بر درجه كف ا�ضيب واقع شود كه از
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ايام ا�ـيض هـر مـاه كه همان ) استقبال شمس و قمر(نظر�ه  اين قسمت و� -٢

وقـات اسـتجابت د�ء � از ا و� �كتـب �مادر تعو صحيح بوده، است قمري 

  .باشد

مقابله (بار استقبال  يكو ) مقارنه شمس و قمر(بار اجتماع  يكماه  هر :دادرخ

  .اتفاق � افتد) شمس و قمر

آن �ه كـه گو�ند كه  ا�شان :نظر نصارى در�اره وقت فل� استجابت د�ء -)٣(

 س پيونـددأره و بـ )ذردگـاز ميانه اتصال بـا �شـ�ي ب( برگرددقمر از �ش�ی 

   .بود وقت اجابت د� )مقارنه(

نظر�ـه را از ديـد�ه قواعـد تنجـيم كهـن و اسـال�  اين :برر� نظر�ه نصارى

   : برر� � كنيم

و اتصال بـه ) �ش�ي يا زهره(ان�اف قمر از ي�ي از سعود  ؛در تنجيم اسال�

از نـ� بـا رأس قمـر  مقارنـه  شده اسـت، ذكر ت مناسب؛ از اوقاسعدي دي�ر

بـراي اگرچـه  ز �ش�ي قـو�ش افـزون � شـود،و با ان�اف ا بوده؛قوتهاي قمر 

و بـدين �ـو؛  در تنجـيم اسـال� ذكـر  فلـ� اين تر�يب �ايطاستجابت د� 

شته؛ بلكه نـو� ب�ـارگ�ى با قواعد تنجيم اسال� ن� ندا و� �الف��شده؛ 

  .استطبق اح�م �و� دال�هاى فل� 

بار اتصال  ٥قمر  بروج؛ساعت س� متوسط قمر در  ٨روز و  ٢٧در هر  :رخداد

با ) مقارنه(بار �اسده  يكبا �ش�ي دارد و �ودت تثليث و �سد�س مقارنه و 

  .بار �صادف � شوند يكماه  دويا  يكو هر رأس؛ 

نـد وقـت ه افتـگ ��صـاب :وقت فلـ� اسـتجابت د�ءدر�اره  صابئهنظر  -)٤(



٥٤ 

مناسـب  ضـيبمقارنه هر كو�� كه باشد بـا كـف ا�يا س و �ش�ي أاق�ان ر

  .است

برر� اين نظر�ه را از ديد�ه قواعد تنجيم كهن و اسال�  :برر� نظر�ه صابئه

   : � كنيم

در تنجيم اسال�؛ وقت اق�ان رأس با �ش�ي از اوقات با سعادت استجابت 

 با كف ا�ضيب از) زحل و �ر�خ و زهره(و� اق�ان بر� كواكب  ،د�ست

 ا�ته اق�ان زحل با بر� �ايط، و زهره در اشد،�ذورات استجابت د� � ب

 د� به غ� مال خواس�، و �ر�خ در د� براي رسيدن به �راتب ر�است و ا�ور

  .نظا� اس�ثناء شده است كه �ح آن در فصل �ذورات استجابت د� ذكر شد

به  ماه يك بار اق�ان رأس با �ش�ي رخ � دهد ٤سال و  ٧تقر�با هر  :رخداد

اق�ان قمر با كف ا�ضيب هر . )به صورت ناپيوسته(ماه  ٨روز تا  چنددت م

بار  يكدقيقه، شمس سا�  ٤٥ساعت و  يكبار به مدت  يكساعت  ٨روز و  ٢٧

بار حدود  يكروز، عطارد سا�  يكبار حدود  يكروز، زهره سا�  يكبه مدت 

 ١٢بار حدود  يكسال  �١٢ش�ي  ،روز ٢حدود  بار يكسال  دو، �ر�خ ساعت ١٤

   .روز ١٤ماه و با س� متوسط  ٢روز تا   ٧بار به مدت  يكسال  ٣٠زحل  ،روز

حكمـاء  رأىو  :در�ـاره وقـت فلـ� اسـتجابت د�ءحكمـاء يونانيـان  نظر -٥

   :آن است كه طالع چنان اختيار كنند كهيونانيان 

در مقارنـه ه س بـأ�شـ�ی و ر :�ش�ي و رأس در �� و زهره در طـالع -الف

   .و زهره در نفس طالع ؛باشند )١٠بيت ( وسط ا�سماء



٥٥ 

بيـت ( س در تاسـعأ�شـ�ی و ر :�ش�ي و رأس در تاسـع و زهـره در رابـع -ب

   ).بيت �قبت( و زهره در رابع ؛)دين

زهـره در طـالع كـه د�ـل ابتـدا  :در رابع و زهره در طـالع) و رأس(�ش�ي  -ج

  ؛نتها استدر رابع كه د�ل ا )و رأس( و �ش�ی ؛است

در حاال�شـان �سـبت بـه  و ؛دوَ ن�ه �وضع هر دو سعد در جای نيكو بُـآبعد از 

�وس از مقابله و مقارنه و تر�يع  و ؛)���ق �ش�ي و تغر�ب زهره(شمس قوي 

و اگر ي�ـى از ايـن �ايـط باطـل  ؛�شان متصله او قمر ب ؛ا�شان ساقط باشند

  .دوَ باشد ح�م ضعيف بُ 

اين نظر�ـه را از ديـد�ه قواعـد تنجـيم كهـن و اسـال�  :برر� نظر�ه يونانيان

  : برر� � كنيم

و ساير  ،در تنجيم اسال� مقارنه �ش�ي با رأس از اوقات استجابت د�ست -١

طـابق �ايـط تنجـيم فته شده براي طالع و �ايط قوت سعدين نـ� مگ�ايط 

   .داسال� � باشد و اين اوقات از قو���ن اوقات د� � باشن

 ؛در تنجيم اسال� بودن �ش�ي با رأس در �� را او�و�ت داده اند بـر رابـع -٢

  .بدين جهت كه �ش�ي در �� داللت بر �عت استجابت دارد

ماه رخ � دهد به مـدت  ٤سال و  ٧اق�ان �ش�ي با رأس به تقر�ب هر  :رخداد

 بو  الفز حاالت ماه، هر يك ا ٣ماه ناپيوسته، به صورت متوسط  ٨روز تا  چند

بـار در سـال؛  ١٥٠بار رخ � دهند و در �موع حـدود  ٥٠سال حدود  يكدر  جو 

بـار و   ١٠٠ساعت، و در ايام اق�ان �ش�ي با رأس تا  ٢دقيقه تا حدود  يكهر بار  

  .بار از اين حاالت سعد طالع رخ � دهد ٤٠به صورت متوسط 



٥٦ 
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