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  � ا��جا�� دعاه � زا� �را�ط طا�ع و�� و 
 بـه  ؛از �له اختيارات وقت د�ء ب�ش از ني� از �ايط فل� در هر اختيار

اح�م تنجي� وا�سـته بـه از م اين قسارائه اوقات . � باشد�ر�وط �ايط طالع 

و بـراي هـر بـ� نبـوده،  و قابل عرضـه در يـك تقـو�م واحـد است،افق هر ب� 

   .نه استخراج � شود�جدا

 در �ورد اح�م فصل قبل؛ اوقات � استجابت : سفار� بودن �اسبات طالع

الد بـا د� براي همه بالد به صورت عمو� ارائه و در تقاو�م من�� � شود؛  و ب

ر�يت اختالف ساعت منطقه اي؛ آن اوقات را اسـتفاده � نماينـد، و �ر�ـران 

�نـد؛ امـا در گ در ب� آن اوقات عمو�؛ وقت مناس�� را براي خـود در نظـر �

اوقات استخرا� با طالع وقت يا تناسب طالع وقت با طالع تو�؛ به د�ل تفاوت 

� افـراد؛ ايـن ا�ـر توسـط منجمـ� افق هر ب� و همجن� تفـاوت در طـالع تـو

   .نه و به سفارش براي يك ب� يا براي يك فرد استخراج � شودا�جد

  و چــون ايــن قســم از احــ�م داراي تفاســ� و�ــژه بيــوت هســ�ند، و انــواع

استخراجهاي خاص ن� از آنها بدست � آيد؛ ف�ا افراد � توانند كه بـه مـنجم 

. چه خصوصيا� برا�شان استخراج و ارائـه دهـده وق� را با چ سفارش دهند تا

   .مثل سفارش فردي كه اين وضعيت را در يك �شاوره �و� � خواهد

  اوقـات  بقيهن� �سبت به در مبحث طالع ادبيات متون كهن �و� از اين رو

ماننـد تنظـيم  در آن؛ دهشـب�ار�رده  تفاوت � كند، و ادبيات )عمو�(تقو�� 

طـالع : و�نـدگبه �سبت طالع تـو� �  د� ال در اختيار خاصسفار� است، مث
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بگذار  يا صاحب تاسع اصل را  متصل �ن به سـعود ) تو�(وقت را طالع اصل 

اين توضيحات براى اين است كـه شـخص ناآشـنا بـا ادبيـات ). در طالع وقت(

متون �و�؛ برداشت نادرست ن�رده؛ و بداند كه اينها بـه معنـاى تعيـ� نـوع 

  .ت �ورد اختيار استوق

 امتيـاز طـالع �ـز اسـتخراج  :امتيـاز تفسـ�ات بيـوت در �ليلهـاي طـالع

داش� �الحظه بيوت و تفس�ات نـا�  براي يك شهر يا براي يك فرد؛سفار� 

كه عالوه بر تفس�ات �ر�وط به جاي�ه كواكب در بـروج، دالالت . ستا نآاز 

�ات بيـوت �يـه ا�ـور و حـوائج را � و تفس�ات بيوت را ن� دارد و ايـن تفسـ

  . توانند �ليل ارائه دهند و از نظر اس�نباطات �و� حد وسي� دارند

 عبور كواكب و بروج از هر بيت مـدت مدت :بودن �ايط طالع وقتذرا گ 

�ايط طالع در اختيار �ـو�، �سـته  مدتساعت است و  ٢تا  ١تقر�� ب�ش از 

بر خـالف بـر�  ، ند دقيقه ب�ش� ن�س�ندچ بر� ،� باشدمتغ�  به �ايطش

  . را داش�ند ى، كه مدت زمان ب�ش�در فصول قبلاوقات 

 دالالت روش ترسـيم و �اسـبه،( براي در�افت تفصيل دروس طالع شنا� ،

ب�يـاد حيـات ا� ه اي��ن� �ر�ـز �ـوم �به غرفه راه آسمان در جاي )اختيارات

  :�راجعه نماييد

http://aelaa.net/Tal/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35  
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  در استجابت د�ء �ذورات �ايط طالع وقت

�م اسـ بايد كـه اوتـاد از �ـوس ):�رب - رابع -�� –طالع (�وست اوتاد  -١

  :باشند

�ـر�خ و ( كـه �ـوس بايـد كـرد از آنحذر  :خاصه طالع �وس در اوتاد -الف

صـاحب اختيـار را از  ،كـه �وسـت وتـد ؛د خاصه در طالعندر اوتاد باش )زحل

  .و بودن ذنب در طالع ن� �س است مطلوب باز دارد

نداشـ� نظـر مقارنـه و ( �وس از اوتاد سـاقط باشـند :نظر �وس به اوتاد -ب

 اقل ر�يت بـراي طـالع اسـت، و حد)�سد�س و تثليث و تر�يع و مقابله به وتد

و اگر  به طالع نداشته باشند) تر�يع و مقابله(كه خصوصا نظر مقارنه و عداوت 

طـالع ه نظـر �ـوس بـ .بايد باشد )�سد�س و تثليث( �ورت بود به نظر �ودت

و اگـر هـم سـعود نـاظر  ،�ر باشـد و نظر سعود د�ل بر كمال آن ؛د�ل دشوارى

  .بود ط و ميانهمتوسد�ل  ؛باشد و هم �وس

عـدم �وسـت و  و ر�يت ،اوتاد ي�سان ن�ست قوت و سعادت او�و�ت :توضيح

 مگـر در ا�ـور سـلطا� اسـت؛ رابع ،سابع، ��طالع،  :به ترتيب ؛آنها سعادت

سـابع و  ،طـالع به ترتيب�س س ؛استكه اّول ��  )�ر�وط به �لوك و ر�است(

ابتـدا عـدم �وسـت و سـعادت طـالع از اين رو در د� براي ا�ور �تلف؛  .رابع

ر در د� براي ا�ور سلطا� و ر�است و ره�ي و حكومت؛ كـه گم ،او�و�ت دارد

ز�را كه بيت �� داللت به ايـن  ،عدم �وست و سعادت �� او�و�ت � يابد

 و رابع بر صالح �قبـت ؛به د�ل داللت طالع بر سعادت �وع د�ء .ا�ور دارد
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در د� كردن عموما او�و�ـت سـعادت  .�راد ا�ام شدن د�ء و �� بر به د�ء؛

  .و عدم �وست طالع و رابع و �� �الحظه � شود

  بيوت را � � كنند،  ١٢ور يك داز كواكب  يكهر  ه روزشبانهر در  :رخداد

در هـر يـك از  سـاعت دوحدود  روز شبانههر يك از �ر�خ و زحل در هر  -الف

بـر� از سـا�ت حضـور آنهـا در اوتـاد ��ـن اسـت اوتاد واقع � شوند كـه 

  .�صادف هم شود كه �وست ب�ش� � شود

كـه نظـر مقارنـه و در نظر �وس به اوتاد حداقل ر�يت نظر به طالع است  -ب

بـار  �٤وس به طالع براي هر�ـدام در هـر شـبانه روز ) مقابله و تر�يع(دشم� 

، اتصـال درجه � باشـد �٨ر�خ درجه و  ٩حد جرم و �دوده اتصال زحل  .است

 ٥٠ساعت و اتصال �ر�خ بـه هـر وتـد حـدود  يكزحل به هر يك از اوتاد حدود 

و زحل، ��ن اسـت بـا هـم مقـارن يـا كه اين اتصاالت �ر�خ  ،دقيقه � باشد

بار ا تصال بـا  �٩ر�خ و زحل هر كدام در هر شبانه روز  .شوندواقع شت � هم �

در صورت بودن نظر سعود همراه نظر �ـوس د�ـل  .نديدا � كنهر يك از اوتاد پ

  .در قسمت كماالت ذكر � شود) �ش�ي و زهره(ميانه هست؛ اتصال سعود 

در هـن�م طـالع شـدن  ):دبـران و طرفـة(طالع شدن ستار�ن منازل �ذور  -٢

از د�ء براي حاجـت خـا� در هر شبانه روز، ستاره هاي منازل دبران و طرفة 

  .د، اما د�ء به مع� خواندن خداوند و مناجات با او من� ندارداجتناب نماي

درجـه بـرج �ـ�  ١٠در (م�ل دبران از طلوع ستاره دبـران  طالع شدن: توضيح

در رأس ا�بـار در  الندا اور�ونستاره (وع اول� ستاره هقعه تا طل�وع و ) ثور

طلـوع اولـ� سـتاره طلوع م�ل طرفـه از و  ادامه دارد )�� ثور رجدرجه ب ٢٤
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تا طلـوع اولـ� ) درجه برج �� �طان �١٦پا �طان در (م�ل �ذور طرفه 

َ�ة در (ستاره م�ل جبهه م�ل بعد آن 
َ
ـف

ُ
درجـه بـرج �ـ�  ٢٨طلوع ستاره ا�ض

  .� باشد )�طان

 ساعت و ر�ـع يكبه مدت  ن م�ل دبران�شبانه روز يك بار ستار هردر  :رخداد

   .دقيقه از افق طلوع � كنند ٤٥حدود به مدت  ن م�ل طرفة�ريك بار ستا و
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  ط ا�ا� و با�سته هاي �ايط طالع وقت د�ءواجبات و �اي

  ط اص� �سعود بـودن وقـت ي �ستجاب�ددر داللت هاي �و�� ،

زمينـه  ؛است؛ كه با سعادت حال قمر در اتصال به كواكب سعد و قوت حـال آن

 سـعادتو �ظـات سـعد در ايـن بـازه زمـا� را بـا  ،ردها�اد كسعادت وقت را 

 از بهره بـردن �سعود كردن طالع وقت را با .وقت حاصل � نمايند �ايط طالع

قـوي نـ� بايد اين كواكـب  و ،حاصل � نمايند )�ش�ي و زهره( كواكب سعد

رو از ايـن  .قوي در وقت ا�اد نمايند �داتا بتوانند سع ئو از �وست بر� ،باشند

�ايـط �وري و دارابـودن �ـذور و نداشـ� ، طـالع وقـت�سعود �ايط  در

  . الزم استا�ا� در فصول سابق؛ 

  :�ط سعادت طالع وقت

  و حادي ع� در طالع و رابع و تاسع و ��) زهره و �ش�ي(كواكب سعادت 

و  ،اسـتفاده � شـود) �ش�ي و زهـره(در سعادت وقت از سعادت كواكب سعد 

 ،آنها را در بيو� كه �رتبط با �وضوع اختيار هسـ�ند قـرار � دهنـد ؛ياردر اخت

  .)ندهس�در اين بيوت كواكب سعد يع� زما� انتخاب � شود كه (

  استجابت د� وقتبيوت �رتبط با:   

بيت اول كه بيت ابتداء و �وع ا�ور و بيت جـان : )اولبيت ( طالعبيت  -الف

�شانه سعادت �وع عمل است، در اسـتجابت  و سعادت آن ،� باشد� �و زند

در ايـن بيـت �شـان از ) �ش�ي يـا زهـره(رف� ي�ي از سعدين گد� ن� قرار 

نـ� در آن ) و ذنـب �ـر�خ زحـل(ن� �وس چهم. سعادت وقت استجابت است

  .نباشند يا م�ل �ذور د� طالع نباشد



٩ 

ت آن �شانه سـعادت و سعادبوده، بيت �قبت ا�ور  :)هارمچبيت ( بيت رابع -ب

رف� ي�ـي از گـم د� قـرار �و در هـن ،ايان �ر و ختم بـه خـ� شـدن اسـتپ

نـ� چهم .�شـانه صـالح �قبـت د�ء اسـت ؛در آن) �ش�ي يا زهـره(سعدين 

  .باشندنبايد ن� در آن ) �ر�خ يا زحل(�وس 

و سـعادت آن  ،و �ـوه ا�ـام ا�ـور اسـت عملبيت ): دهمبيت (��  بيت -ج

و بـه �ـو  ؛صـالح آمـدن عمـلبـه �شان از ) آندر ر دادن �ش�ي يا زهره قرا(

داللت بـر بـه �ـراد آمـدن  ؛و سعادت آن در وقت د� ،شا�سته ا�ام شدن است

نـ� چهم .داللت بـر �عـت اجابـت دارد ؛ر �ش�ي در آن باشدگو ا ،�ر دارد

  .ن� نبايد در آن باشند) �ر�خ يا زحل(�وس 

بيت دين و ا�ور �رتبط به آن است و استجابت د�  ):نهم بيت(بيت تاسع  - د

سعادت آن داللت بر قوت حال ا�ور دين از  .اين داللت است�صاديق ن� از 

از اين رو بودن ي�ي از سعدين در آن از سعادتهاي  ،�له استجابت د�ست

   .ستد�وقت استجابت 

سـعادت و  شبخ� وخو بيت رجاء و اميد و ):بيت يازدهم(بيت حادي ع�  -�

و در  ،در �ر اسـتت و اقبـال �ـ�شـانه  ؛و در �يه ا�ور سعادت آن ،�ت است

اسـتجابت  درسعادت و �ت  داللت بر ؛بودن ي�ي از سعدين در آن ؛وقت د�

  .د�ست

 زهـره (كواكب سعد  ؛اما از آ�ا كه در وقت د�، :او�و�ت سعادت بيوت

از اين رو حكمـاي علـم �ـوم  ،قع شوندفقط در دو بيت � توانند وا) و �ش�ي

  :او�و�تهاي آنها را �شخص نموده اند ؛بق قوت اين بيوت در سعادت وقت د�ءط
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 گفته انـدچون حكما دا�س�ند كه �سعودتر�ن كواكب �ش�ی و زهره اند چن� 

  : بايد كه كه در وقت د� كردن

 ؛وقت باشـند ي�ى از دو سعد در طالع ):٤و١بيوت (سعادت طالع و رابع  )الف

  .دوَ خو� بُ به تا ابتدای �ر و �قبت وی  ؛و ديگر در رابع

 بع� گفته اند سـعدی در طـالع بايـد ):١٠و  ١بيوت (سعادت طالع و ��  )ب

  .�راد آيده تا �رها ب ؛و ي�ى در �� ؛)تا �وع به صالح باشد(

تا �قبت ( ايدگفته اند سعدی در رابع ب ):١٠و  ٤بيوت (سعادت رابع و ��  )ج

  .تا مهمات دي� و دنيوی ساخته گردد ؛و ديگری در �� ؛)�ر به صالح باشد

پ�ش بع� آن است كه يک سعد در  ):٩و  ٤ بيوت(سعادت رابع و تاسع  )د

تا سعادت  )بيت نهم بيت دين( و ي�ى در تاسع ؛بايد )بيت �قبت ا�ور( رابع

   .حاصل گردد) دين و دنيا(هر دو �ای 

سعدي  پ�ش بع� آن است كه ):١١و  ٤ بيوت(سعادت رابع و حادي ع�  )ه

بيت  ١١بيت ( حادي ع� ري درگدي و ،بايد رابع براي �قبت �ررا در 

  .باشد )سعادت و �ت

�سعود كردن  و در حالت ،� باشد �ل فرح و قوت �ش�ي ١١بيت  :توضيح

  .ابع باشدو زهره در ر ١١ي در بيت به� است كه �ش� ،١١بيت 

را از بـروج هـر درجـه ) به غ� حالت تراجـع(در س� �ستقيمش زهره  :رخداد

روز در سـ� �سـتقيم  ٢٧ را درجـه ٣٠ و ،عبور � كنديك روز از  كم�تقر�با در 

و هـر درجـه را تقر�بـا در  سال يكدرجه را در  ٣٠و �ش�ي هر  ،� � كند خود

ر طول يك سال با نزديـك شـدن و دور د ؛اين حا�هاي سعادت طالع ف�ا؛ روز ١٢

. رخ � دهـد )كو�ـب كنـد رو( �سبت بـه �شـ�ي )كو�ب تندرو( شدن زهره
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درجه زهره �سبت به  ٦٠رف� گالزم است تا مدت زمان فاصله براي اين حاالت 

درجه را � � كند و س� �شـ�ي هـم در  ٦٠روز  �٥٤ش�ي �اسبه شود؛ زهره 

س از مقـداري كـه زهـره بايـد � � �رجه است د ٥حدود ) روز ٥٤(اين مدت 

�سـبت بـه هـم درجـه  ٦٠روز  ٤٩روز �سته � شود، از اين رو در حـدود  ٥كرد 

  :جهت �اسبه رخداد �ايط سعادت طالعه و ب ،فاصله شان ب�ش� � شود

 ٩٠ معـادل ٤تـا  ١فاصله بيـوت  :)٤و  ١بيوت ( رابع سعادت طالع ورخداد  -الف

در ايـن حالـت درجـه  ١٢٠تـا  ٦٠ب� زهره و �شـ�ي تقر�بـا  صلهبايد فادرجه و 

�  ؛و زهـره در طـالع ؛�ش�ي در رابـعمتوا� روز  ٥٠يا  ٤٩سال حدود هر . باشد

روز متوا� نـ� زهـره  ٥٠حدود  ؛بعد دو ماه و نيمبه فاصله حدود  تقر�با و ،دباش

در �مـوع سـا� و ار، ب يكهر روز  ها در اين دوره و ؛و �ش�ي در طالع ؛در رابع

  .رخ � دهد ساعت ٢دقيقه تا حدود  يكهر بار از بار،  ١٠٠حدود 

 ماننـد حالـتتعـداد رخـداد  :)١٠و  ١بيـوت ( طـالع و �� سعادت رخداد -ب

هـر سـال  .� باشد درجه ٩٠ به تقر�ب فاصله طالع و �� ن� ز�را است )الف(

رخ �  ؛و زهـره در �� ؛الع�شـ�ي در طـوضعيت  ؛روز متوا� ٥٠يا  ٤٩حدود 

 ؛روز متوا� ن� زهره در طالع ٥٠حدود  ؛بعد نيمماه و  دوو به فاصله حدود  ،دهد

بـار، در �مـوع سـا�  يكو در اين دوره ها هر روز  � باشد، و �ش�ي در ��

  .اتفاق � افتد ساعت ٢دقيقه تا حدود  يكبار، هر بار از  ١٠٠حدود 

بيـوت رابـع و �� رو بـرو و  :)١٠و  ٤بيـوت ( و �� رابـع سعادترخداد  -ج

 ١٥٠بايد فاصله ب� زهره و �ش�ي تقر�بـا درجه؛  ١٨٠قر�نه هم هس�ند به فاصله 

؛ در بـار دوروز متوا� و در اين دوره هر روز  ٤٩هر سال حدود  .درجه باشد ٢١٠تا 
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، رخ سـاعت ٢حدود دقيقه تا  يك، هر بار از بار ١٠٠و تقر�با  بار �٩٨موع حدود 

در اين حالـت در هـر روز  ،ون بيت �� و رابع در مقابل هم هس�ندچ .� دهد

بـار �شـ�ي در رابـع و زهـره در  يكو  ؛بار زهره در رابع و �ش�ي در �� يك

  .دباش�  ؛��

 ١٥٠ معـادل ٩تـا  ٤فاصـله بيـوت  :)٩و  ٤بيـوت ( تاسعو  رابع سعادترخداد  -د

تـا ايـن  درجـه باشـد ١٨٠تـا  ١٢٠ب� زهره و �ش�ي تقر�بـا  بايد فاصلهدرجه و 

 يـكهـر روز روز متـوا�  ١٠٠حـدود دوره  يكدر هر سال . سعادت وقت رخ دهد

  .طول � كشد ساعت ٢دقيقه تا حدود  يكهر بار از و ، اتفاق افتاده بار

هر سال حـدود  ؛)د(مانند  :)١١و  ٤بيوت ( رابع و حادي ع� سعادترخداد  -ه

  .طول � كشد ساعت ٢دقيقه تا حدود  يك، هر بار از اتفاق افتاده بار ١٠٠

 هـر   ؛بـار ٥٠٠ ددر هر سال حدو) هتا الف (رخداد �وارد  د� تعدا به صورت

در زما� بايـد باشـد كـه و اين �ظات  .است ساعت ٢دقيقه تا حدود  يكبار از 

) به سعدين و قوت حـال اتصال(و �ور�ات قمر  ؛�ذور وقت را نداشته�ايط 

  .برقرار باشدن� ) قوت حال و نداش� �ذورات(و �ور�ات كواكب سعد 

م اقـ�ان �شـ�ي بـا رأس؛ حكمـا �مهاي �تلف از �لـه هـندر هن� :توضيح

ايـن ن �شـ�ي يـا زهـره در داو�و�ت ها� براي قرار داجهت �وفقيت به� د�؛ 

بـه  "شا�سـته هـاي سـعادت طـالع"در  كه در فصل بعد ،ذكر نموده اند بيوت ن�

  .رداز�مپ�  هاآن�ح و معر� 
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  كماالت و فرصتهاي امتيازي و شا�سته هاي طالع وقت د�ء

 سبب كمال سـعادت وقـت د�  ست كهدالئل فل� ا نآ د�ء، وقت كماالت

  :دو قسم استبر ، و اين كماالت  � شود

 تسـبب كمـال سـعاد و ،�شـ��ند اختيـارات همـه در كـه ؛�مـه �ايط -١ 

   .شود � د�ء �وضوع از �له ؛اختيارات در همه ا�ور

�  د�ءوقـت اختيـار سـبب كمـال سـعادت  خاصبطور  كه ؛خاصه �ايط -٢

�ايط خاصه كمال  س�س و نموده بيانرا  �مه �ايط ابتدا فصل اين درگردد، 

  .نماييم � بيان را د�ء وقت سعادت در اختيار

  ٧ �ايط �ش�ك در همه اختيـارات :)اتاختياركمال سعادت ( �مه�ايط 

ايـن �ايـط  و ،�ر�وط به �ايط طالع وقت استآن نج �ط پ كه ،�ط بودند

خواجــه جنــاب  چنا�ــه�ط  ٧ايــن  ،ردنــدگت وقــت د� نــ� � باعــث قــو

 :نده افر�ود ا�يننص�

  صاح�ش وبيت حال  ،�سعود بايد حال مه

 صاحب غرض ،الغرض بيت ،صاح�ش ،طالعحال 

 طالع؛ و صاحب ؛طالع ،بيت قمر و صاحب ؛بيت قمرو قمر؛ : حال سعادت شا�ل

ر د� بـه جهـت گو ا ؛بيت نهم � باشددر �وضوع د�ء كه  )هدف( بيت غرض

حاجت خا� باشد بيت من�سب به آن حاجت خاص نـ� بهـ� اسـت �سـعود 

نمايـد كو�ـب  ر به جهت حاجـت خـا� د� �كه اگ ؛و صاحب غرض ؛باشد

  :�ح �ايط طالعاما  .من�سب به آن حاجت است
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 ،قبال به تفصيل بيان شـد ؛قوت و ضعفهاي قمر بدون �ايط طالع :حال قمر -١

 :را بيان � نماييم )قوت و ضعفهای عر�( �ايط قمر در طالع اختيار اينجا

   :قمر در �ايط طالع قوتهايبر� 

 داودر  - الف
ّ

و در مايل االوتاد  ،)در �� و رابع و سابع( ر طالعتاد ار�عه باشد اال

بيت  مگر در ،ضعيف� است )١٢و  ٩و  ٦بيوت زايل (زايل ا�وتد  و .ن� نيكو باشد

  .بود )ترح قمر( نهمبيت كه در  آن )ضعيف�( و از همه بدتر ،كه فرح اوست سوم

فها جزو ضع ؛را شب خاصه در ؛طالع بودن قمر دربع� از حكما؛  :توضيح

قابليت قبول اثر دارد بوده و ��ع كو�ب به جهت اينكه قمر،  ،�سوب كرده اند

و بود�ش در طالع  ،ديد � آيدپدر او  ترالجرم داللت سعادت و �وست زود

اگر سعد باشد بر� روا  به وجود � آورد، فردتغي�هاي عظيم در �زاج آن 

 ظهور �وافق اين و است، خوب باشد) هفتم بيت( سابع در اگر و ،داشته اند

 ،است نو ماه اول در ؛مغرب در هالل رؤ�ت صادف� يع� ؛مغرب افق در اوست

 در قمر آن عكس بر و يابد، � قوت و آمده ب�ون ا�شعاع �ت از ماه كه وق�

 �وع يع� ؛��ق افق در است ماه �اق �صادف و ؛قمر ضعف �وضع ؛طالع

 در سابعر گاو  ،است قمر ضعف كه قمري ماه آخر در ؛قمر طلوع وقت در �اق

  .خوب است باشد) بيت هفتم(

ه ب) در هر خانه اى كه هست(اگر ماه  :ناظر باشد قمره ب قمرخداوند خانه  -ب

نظـر ر گـاو  .حاجت زودتر و به� برآيد ؛)متصل شود( خداوند بيت خود پيوندد

اگـر ميـان  اسـت، آسان تـر و تمـام� �ر ؛باشداز وتد  قمربا  قمر خداوند خانه

ه بد�ل بر اينكه �ر و  ؛در آن عمل استد�ل دشوارى و رنج  ؛ا�شان نظر نباشد
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متصل بـه �شـ�ي يـا ( او را مدد كند ي�ي از سعدينمگر كه  ،رسد� اتمام ن

سـاقط و منحـوس  قمـركه خداوند خانه قمـر از  حذر بايد كرد از آنو  ،)زهره

صـالح حـال قمـر در ايـن بـاب  گرديو  ،كه داللت بر فساد اختيار كند ؛باشد

 كه ماه را با خداوند خانه او نظر عـداوت حذر بايد كرد از آنو  ،سودمند نباشد

و  ؛در آن �ر اسـتو خصـومت  ضـديتچـه آن د�ـل  ؛باشد )تر�يع و مقابله(

و (زنان سـهل� ) �ر�وط به(در �رهاى ) �ر نظر عداوت ماه با صاحب خانه(

  .باشد) اثرش سبك�

   .دنو اين را حّ� گو� رضو در شب فوق األ اشددر روز �ت االرض ب -ج

به خاطر مقارنـه مـاه و خورشـيد، قمـر همـراه خورشـيد  ؛در ميانه �ت ا�شعاع

هـر  از �ـت ا�شـعاع؛و روز فوق االرض و شب �ت االرض است؛ بعـد  ،است

ب افـزوده به مدت فوق االرض بودن در شـ) در بالد معتد�(دقيقه  ٥٠روز حدود 

تقر�با طلوع ماه �صادف بـا غـروب خورشـيد  ؛ماه قمري ١٤تا در شب  ،� شود

، � باشـد و روز �ت االرض ،فوق االرض است ؛مدت شبتمام و قمر در  ،است

از فـوق ) در بـالد معتـد�(دقيقه  ٥٠روزي حدود  ؛ايان ماهپبه سمت ماه از نيمه 

  .�سته � شود ؛در شبقمر االرض بودن 

ضـد آن قمـر در تـرح ش باشد، و �قمر در بيت شاد :)بيت سوم(مر در فرح ق -د

  .عف و قوتهاي ميانه اثر استاست در بيت نهم، از ض) آفت(

يع� در برجهاي ناظر باشد، از قوتهاي حق� األثـر و  :ماه ناظر باشد به طالع -ه

ي از ضـعفها باشـد، ، يعـ� در بـروج سـاقطماه از طالع ساقط باشد�الف آن 

  .حق� االثر است
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در ششـم يـا هشـتم يـا ر گـاز قوتهاي حق� األثر، و ا :در ��ن سهم ا�سعادة -و

  . از ضعفهاي حق� االثر است ؛ةسهم ا�سعاد دوازدهم باشد از

سهم در اصطالح منجمان بـه معـ� قسـمت معيـ� از فلـک در  :سهم ا�سعادة

و تر�يـب  ،وده انـدو سهام ز�ـادي را منجمـ� تعر�ـف نمـ .منطقة ال�وج است

و  ،سهم دين، سـهم سـفر، سـهم دشـمن :ست ماننده�ايطي براي هر �وضوع 

احـوال آن �وضـوع در طـالع از سـهام؛ دواج ووو، با هر كـدام ، و ازسهم دوست

 از سـهام معـروف ي�ـى و جزو كماالت �ث طالع هسـ�ند، ،�شخص � شود

 و ديگـری سـهم الغيـب ،سهم القمر ن� گفته انـدكه آن را  ؛سهم ا�سعادة است

  .در طوالع برر� � شوندعموما كه  است

از در هن�م روز  ؛ةسهم ا�سعادبراي تعي� �وقعيت  :قاعده تعي� سهم ا�سعادة

درجه طالع را �  ؛مقدار آن هو ب ،� شمارندرا يد تا درجه ماه درجه خورش

ه �وقع سهم � ماند درج آ�ه ،� درجه �م � كنند ؛و از �موع آن ،افزايند

و  ؛� شمارند را شب هن�م ن� از درجه ماه تا درجه خورشيد. است ا�سعادة

 طالع كنيم، � فرض :برای مثال .بر درجه طالع � افزاينداين مقدار را س�س 

 اين با م�ان، ١٥ درجه در ماه اسد،  ٢٠ درجه در خورشيد است، �ل ١٠ درجه در

 � فاصله درجه ٥٥ م�ان، در قمر وضع� تا اسد در خورشيد �وضع از ترتيب

 ٥ درجه شود � ن�يجه كنيم، � اضافه طالع درجه به را) ٥٥( مقدار اين شود،

  .است ا�سعادة سهم �وضع كه جوزا،

  :قوتهاي قمر در �ايط طالع رخدادهاي: رخداد

 يـكو ( بار در سـابع يكبار ��،  يكبار در رابع،  يكقمر هر شبانه روز  -الف
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  .� باشد ساعت ٢هر بار حدود  بار در بيوت مايل، ٤و  )ر طالعبار د

سـاعت و در روزي كـه  چنـددقيقه تـا  يكبار، هر بار  ١٠در هر روز حدود  -ب

  .قمر خا� ا�س� است كم� � شود

  .شبانه روز همهدقيقه تا  ندچهر روز  -ج

�ـل  ت نهـمبار در بي يکو  بار در بيت سوم �ل فرح قمر، يكهر شبانه روز  -د

  .است ساعت ٢حدود هر بار ، ترح قمر

، هر بار حدود بار ٤بروج ساقط در و  ؛بار ٨قمر در بروج ناظر هر شبانه روز  -ه

  .� باشد ساعت ٢

  .�دگبار در ��ن سهم ا�سعادة قرار �  دوقمر هر شبانه روز  -و

ر شد ذكدر قسمت �ذورات طالع عدم �وست طالع ): ١بيت ( سالمت طالع -٢

و حداقل نبودن �� در آن  ر �وس بدانظنبودن �وس در آن و عدم ن(

  .)است

 از �ايط كمال و سعادت طالع به ترتيب قوت:  

   .�سعود بودن طالع به حضور سعدي در آن :سعدي در طالع – الف

و نظـر سـعود د�ـل  �ر؛ طالع د�ل دشوارىه نظر �وس ب :نظر سعود به آن -ب

متوسـط و د�ـل  ؛و اگر هم سعود ناظر باشد و هـم �ـوس ،ر باشد� بر كمال آن

  .بود ميانه

چنا�ـه طـالع  ؛سعود را در طالع حظّى تمـام بـود :�واقع حظ سعود در طالع -ج

ثـور، �طـان، مـ�ان، : بيـت و �فبرجهـاي . (�ف يا حد ا�شان بود بيت يا

  )قوس، حوت، و در هر برج حد �ش�ي و زهره
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امــا  و ،�ــوس در طــالع در قســمت �ــذورات ذكــر شــد رخــدادهاي: رخــداد

  :�ايط كمال و سعادت رخدادهاى

   .ساعت در بيت طالع هس�ند ٢هر يك از سعود حدود هر شبانه روز  -الف

زهـره  ،بار اتصال به طالع ا�اد � كننـد ٩هر يك از زهره و �ش�ي هر روز  -ب

 يـكدرجـه حـدود  ٩رم و �ش�ي با حد جـ ،دقيقه ٤٥درجه حدود  ٧با حد جرم 

  .� شود بار ١٨در �موع  .ساعت

بروج �ف و بيـت  ٥ ساعت و دوتا  يكهر برج طلوعش تقر�با : حظ سعود -ج

بـار  يكدر هر برج  ؛برج باقيمانده ٧ساعت در هر شبانه روز، از  ١٠سعود حدود 

دقيقـه، در �مـوع حـد  ٢٠هـر كـدام حـدود و بار حد زهره،  يكو  ،حد �ش�ي

  .طول � كشد ساعت ٥تقر�با  ر هر شبانه روزد سعود

عالوه  و ،سا�م باشد از مناحسبايد كه صاحب طالع  :سالمت صاحب طالع -٣

  :بر اين بايد كه

ع و مقابلـه بـه آن �وس نظر مقارنه و تر�ي :باشد صاحب طالع قوي حال - الف

  .و سعود به او ناظر باشند ؛نداشته باشند

حكما طالع را به م�� بدن، و صاحب  :طالع صاحب طالع ناظر باشد به -ب

تا اسم  ؛بدن متصل باشده �س بايد كه روح ب ،فته اندگطالع را به م�� روح 

ر گا .و�ندگة اكه طالع را بيت ا�ي روستو از اين  ،اطالق توان كرد تحيا

تثليث و (به نظر �ودت ) ج�ان اين نقيصه را( ؛الع از �وس باشدطصاحب 

  .و از اوتاد نبايد متصل به طالع شود ،طالع ناظر � كنندبه ) �سد�س

 بـار شـمس يكو  بوده، بار صاحب طالع قمر يك ؛در طول يك شبانه روز :رخداد

بار صاحب طالع  دوو كواكب زهره عطارد �ر�خ �ش�ي زحل؛ هر يك  � باشد،
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�ايـط عـدم بايـد كـه و بطـول � ا�امـد،  ساعت ٢و هر بار حدود  ،� شوند

  .را باشندارا در اين زمان د قوتداش� و  وست�

 ؛سالمت ب�� كه �رتبط با د�ست :و صاحب حاجت سالمت بيت غرض -٤

و او�و�ت �سعود كردن  )به صورت � بيت نهم �ر�وط به دين و  د� � باشد(

بيت  ؛ر �وضوع د� �ر�وط به حاجت خا� � شودگا ؛در �رحله بعد. آن است

ه نبودن ب ؛ت خاص را ن� نيكو � كنند، سالمت بيت غرض�رتبط با آن حاج

از �له كماالت د� : در متون كهن؛ و � باشد در آن) لح�ر�خ و ز(�� 

د�ل  .�ع باشد در بيت غرض )�ش�ي و زهره(سعود  :ن� آمده است كهچ

�س به نظر ي�ي از سعدين به  ،است) بيت نهم(صاحب بيت حاجت  ؛حاجت

چون خانه غرض و  :كه حكما گفته اندرا �سعود � كنند،  آن ؛صاحب تاسع

، و اگر دالئل حاجت صالحيت ديگر د�لها هيچ سود ندارد ؛خداوند او تباه باشد

  .آن حاجت بر وفق مطلوب مهيّا گردد ؛�سعود باشند و در �واضع نيكو افتند

هـر  ؛شـبانه روز � � كننـد يـكبيت را در  ١٢ ،هر يك از �ر�خ و زحل :رخداد

�ع شدن �ش�ي و زهره در يك خانه، بايـد فاصـله  براي ساعت؛ ٢بيت تقر�با 

زهره هر درجه را در كمـ� از  ،تا ا��ن آن ا�اد شود ؛درجه باشد ٣٠آنها كم� از 

بار تقر�با  يكروز � � كند، سا�  ١٢و �ش�ي هر درجه را تقر�با در  ؛روز يك

و در اين ايام � توانند در هـر  ،صله را دارندروز متوا� اين فا ٥٠به مدت حدود 

بار، در روزهـاي متـوا�، هـر  ٥٠سا� حدود  ؛س براي هر بيت�بيت �ع شوند، 

  .؛ اين وضعيت مطلوب فراهم استساعت ٢دقيقه تا حدود  يكبار از 

و �سعود  ؛نه آر �وس بظو عدم ن ؛نبودن �وس در آن :سالمت بيت قمر -٥

  .يا نظر سعود به آن ؛سعدي در آن به حضور) بيت(بودن 
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ساعت سـ� متوسـط  ٨روز و  ٢٧در هر  ؛و بروج با حر�ت قمر در بيوت: رخداد

بـه  ؛روز �دقيقـه تـا  چنـداز  ،متغـ� اسـت قمـرنظرها به بيت قمر در بروج، 

  :صورت �

هـر  ؛بيـت را � � كنـد ١٢قمر هر شبانه روز : نبودن �وس در بيت قمر -الف

درجـه قمـر بـا  ٣٠، در صورت اق�ان يا فاصله كم� از ساعت ٢ر�ب كدام به تق

و   روز ٢٧در هر  .، �وس � توانند در بيت قمر واقع شوند)�ر�خ و زحل( �وس

 ٣٠روز در فاصـله  ٥و  ؛درجه بـا �ـر�خ ٣٠روز در فاصله  ٥قمر حدود  ؛ساعت ٨

روز �ـوس  �٩ حـداك ؛ساعت ٨روز و  ٢٧و در هر  ،�دگقرار �  ؛درجه با زحل

و  طـول � كشـد، روز �دقيقه تا  ندچدر هر روز از  ،� شوند وارددر بيت قمر 

 نـدچدر بقيـه ايـام از  .�وس در بيت قمـر ن�سـ�ند ؛روز ��ل ١٩حداقل حدود 

  .روز �� در خانه قمر � تواند باشد يكدقيقه تا � 

روز سعود در بيـت  ٩ حداك� ؛ساعت ٨روز و  ٢٧در هر : سعود در بيت قمر -ب

  .بطول � ا�امد روز �دقيقه تا  ندچدر هر روز از  ،�ندگقمر قرار � 

و حـا�ش  سا�م باشد از مناحس بيت قمرصاحب  : صاحب بيت قمر صالح -٦

صاحب طالع قوي حال و �وس نظر مقارنه و تر�يـع و مقابلـه ( به صالح باشد

ر صـاحب بيـت قمـر منحـوس گافته اند كه گو منجم� ). به آن نداشته باشند

  .و صالح حال قمر فايده ندهد ،داللت بر فساد اختيار دارد ؛باشد

و  مقداري از آن بـرج كـه در هـر  ؛با توجه به بر� كه قمر در آن است :رخداد

 بـروج، در قمـر سـ� بـا و ،صاحب بيت قمـر تعيـ� � شـود ؛بيت واقع � شود

 متغـ� بـروج در قمـر بيت صاحب رو اين از شود، � متفاوت قمر بيت صاحب

  .است
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  فلـ� �ايط :)كمال سعادت اختيار وقت د�ء(�ايط خاصه 

  :كه خاص �وضوع استجابت د� بيان شده است

ي�ي از اوقات استجابت : طالع در وقت اق�ان �ش�ي با رأس شا�سته هاي -١

 ذكـر كه بر� منجم� آن را به��ن وقت د� ،اق�ان �ش�ي با رأس است ؛د�

و بـودن  ،باشد او� است) ١٠بيت (ر �ش�ي در �� گم ا�نموده اند، در اين هن

  .لت بر �عت اجابت دارد�ش�ي در �� دال

 ش�ي و رأس در بودن  ،بر� منجم� ؛اق�ان �ش�ي با رأس در وقت�

  :باشد �وس پاكو از  رابعطالع و و زهره در  او�و�ت داده اند را�� يا تاسع 

  .�ش�ي و رأس در �� و زهره در طالع -فال

  .�ش�ي و رأس در �� و زهره در رابع -ب

  .�ش�ي و رأس در تاسع و زهره در رابع -ج

  .�ش�ي و رأس در تاسع و زهره در طالع -د

ماه رخ � دهد به مـدت  ٤سال و  ٧اق�ان �ش�ي با رأس به تقر�ب هر  :رخداد

ماه، هر يك از حاالت الف و ب  ٣صورت متوسط ماه ناپيوسته، به  ٨چند روز تا 

بـار در  ٢٠٠بـار رخ � دهنـد و در �مـوع حـدود  ٥٠در يك سال حدود و د؛ و ج 

 ساعت، و در ايام اقـ�ان �شـ�ي بـا رأس تـا ٢سال؛ هر بار  يك دقيقه تا حدود 

  .بار از اين حاالت سعد طالع رخ � دهد ٥٠بار و  به صورت متوسط  ١٢٠ حدود

  و قوت صـاحب  ؛ضمن عدم �وست اوتاد )اق�ان �ش�ي با رأس( م�هندر

ن� جهت قـوت ب�شـ� ايـن وقـت  را �ايط ز�ر) عالوه بر آنها(منجم�  طالع،

  :ده اندكربيان 
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  .دوَ به� بُ  باشدس أو اگر �اسده ر ؛�ش�یه صاحب طالع متصل باشد ب -الف

 .�ش�یه ب و متصل باشد ؛طالع) خانه(از خداوند  دوَ بُ بايد كه ماه من�ف  -ب

ه بـباشـد؛ طـالع ) خانه(خداوند ه و متصل ببوده؛ من�ف از �ش�ی ماه يا  -ج

  .)تثليث و �سد�س �ودتاتصال ( اتصال �مود

 ،و كواكـب ،ساعت تغيـ� � كنـد دوحدود  ذش�گخداوند هر بيت با  :رخداد

  :ن�س�ند�ايط فوق ثابت در 

 ،دهـد � رخ �شـ�ي به طالع صاحب اتصال بار ٣ يا ٢ تقر�با روز هر در -الف

 �سـد�س، و تثليث �ودت و مقارنه اتصال با ساعت، چند تا دقيقه يك از بار هر

 ؛رأس بـا �شـ�ي �اسـده بـا همزمان ؛رأس با طالع صاحب �اسده صورت در

 صـاحب كو�ـب �سـبت به اين و ،باشد �ش�ي مقارنه به ن� طالع صاحب بايد

   .است متغ� طالع

 روز، ٢ حـدود بـار يـك ساعت ٨ روز ٢٧ هر قمر :رأس با كواكب �اسده رخداد

 بـار يـك سـا� تقر�بـا عطـارد روز، ٢٠ حـدود مدت  بار يك سال هر تقر�با زهره

 ١٠ و مـاه ١١ هـر شمس ماه، يك حدود بار يك ماه ٢٠   هر تقر�با �ر�خ ماه، ٢ حدود

 روز جنـد بار هر ؛بار يك ماه ٤ و سال ٧ هر �ش�ي روز،  ٢٨ مدت به بار يك روز

 بـا �اسده مدت اين در و ماه، ٥ حدود بار يك سال ١١ هر زحل  ناپيوسته، ماه ٨ تا

   .باشند بايد ن� �ش�ي مقارن رأس

بـار اسـت  ٨ ؛سـاعت ٨روز و  ٢٧اتصال قمر به �ش�ي هر   -) جو  ب(رخداد 

روز  �٦ از آن حـدود روز،  نـي ١٢، در �موع حـدود نيمروز و  يكهر بار حدود 

  روز ٦و حـدود ) از �وع اتصال تـا ميانـه اتصـال(در �دوده اتصال با �ش�ي 
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سـاعت  ٨روز و  ٢٧در هر دوره  .است) بعد از ميانه اتصال(در �دوده ان�اف 

از هـر بـار  ،بار اتصال قمر به �ش�ي و صاحب طالع رخ � دهد ١٠٠تا  ٥٠حدود 

سـاعت تغيـ�  دو، صاحب طالع كه بعد از حـدود ساعت چنددقيقه تا  يكآنها 

  .يدا � كندپ ه�ط ادام ؛ر صاحب بعدي هم در اتصال با قمر باشدگا ؛كرد

) خانه(بايد كه خداوند در د�ء  :)١٠بيت (طالع در �� ) خانه(خداوند  -٢

ميمنت (صاحب دو ميمنت � شود در اين صورت  .�� بود) خانه(طالع در 

و  ،و شأن و عزت و ن�ت دارد و داللت بر عظمت و علّو قدر) طالع و ��

  .ن� هست �مهو اين از اختيارات  ،خالف اين است ،األرض بيافتد در وتداگر 

سـاعت رخ �  ٢دقيقه تا حـدود  يكبار، هر بار  ٦يا  ٥هر روز حدود در  :رخداد

  .دهد

بيـت ( ماءبايد كه صاحب وسط ا�سـ :اش نظر صاحب وسط ا�سماء به خانه -٣

  .ناظر بود خانه خو�شه ب )١٠

كه ك� از  مانند اين است؛ خانه خوده كه ناظر نباشد ب كو�بهر  :توضيح

به �افظت خانه اش  خود؛با اتصا�ش به خانه او و  ،م�ل خود دور مانده باشد

ن� باعث قوت خودش و  ؛نظر صاحب وسط ا�سماء به خانه اش. قيام � كند

  .وتد ا�سماء است

، ايـن نـيمسـاعت و  يـكحدود دقيقه تا  يكبار، هر بار  ١٥روزي حدود  :دادرخ

حـد ز�را و به �سبت درجا�شان متفاوت است، بوده؛ زمان براي كواكب �تلف 

، ١٢، قمـر ١٥شـمس : براي كواكـب متفـاوت اسـت) �دوده درجه اتصال(جرم 

ل و همـ� درجه از قبل ميانـه اتصـا ٧، زهره و عطارد ٨، �ر�خ ٩زحل و �ش�ي 
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دقيقـه عبـور  ٤تـا  ٣را تقر�با در در طالع مقدار تا بعد ميانه اتصال، و هر درجه 

و مقـدار درجـه برقـراري  ؛و به �سبت كواكب صاحب وسط ا�سـماء ،� نمايند

  .اين مقدار تفاوت � كند ؛اتصا�شان

در هن�م طالع شدن سـتاره هـاي  :ن منازل سعد براي د��شدن ستار طالع -٤

 ذراع، نـ�ه، )در قول جنـاب هـر�س ؛درجه دو�ش( ثر�ا :براى د�سعد  منازل

 ، )در قول جناب هر�س ؛درجه چهار�ش(
َ
  .، د� �وفق خواهد بودعامن

  :اختيار م�ل سعد ن�ه و وقت كف ا�ضيب در وقت د�

) برج و ستاره طلوع كننده از افق ��ق(به� آن است كه طالع د� كردن 

و  ،باشد )برج �� �طانفل� يا صورت  ٧درجه در ( هن� سعد م�لستار�ن 

طالع شدن از قبل  تا ؛اين هن�م د� و ت�ع و خشوع نمودن را آ�ز كنددر 

ب� صورت �طان  )در استجابت د� �ذورم�ل (م�ل طرفه اول� ستار�ن 

دن كراز د�ء ؛ د�ء را قطع نمايد؛ و م�ل طرفه شدنو در هن�م طالع و اسد، 

براي حاجت خا� اجتناب نمايد، اما د�ء به مع� خواندن خداوند و 

  .مناجات با او من� ندارد

 ٤٢تـا ) اندونزي تا كنيا و شمال برز�ـل( درجه جنو� ٣ عرضبا در بالد معتد� 

شمال چ� و شمال تر�يه و جنوب اروپا تـا شـمال ايـاالت متحـده (شما� درجه 

كـف ا�ضـيب سـتاره  ؛ن برج �طان و م�ل ن�هم طالع بود�در هن ؛)آ�ر��ا

   .كه از اوقات استجابت د�ست ،دباش� در وسط ا�سماء 

 كـف ا�ضـيب در وسـط ا�سـماءاو� اين است كه خواسته خود را در �ظـه  و

كـه در  )برج �� �ل در وسط ا�سماء قرار گرفـت ٥هن�� كه درجه (بگو�د 

و از طلوع مـ�ل نـ�ه د� را  ،ن�ه رخ � دهد م طالع بودن م�ل�اين بالد در هن
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. وسـط ا�سـماء �واهـددر را در �ظه كف ا�ضيب خود و حاجت  ؛آ�ز نمايد

آ� توضـيح �  فصـولدر  كف ا�ضـيب در وسـط ا�سـماء مبا� و اح�م �ظه

  .شود

   :دوده طالع شدن منازل سعد براي د�ء� بيان :توضيح

ثور بـه نـام  ١٧ستاره (آمدن اول� ستاره اش از افق  از باال :م�ل ثر�اطالع شدن 

   .ستاره دبرانطلوع قبل از تا ) ا�ك�ا

ستاره آلفا جـوزا يـا (از باال آمدن اول� ستاره اش از افق  :م�ل ذراعطالع شدن 

   .بر صورت �طان) M44(تا طلوع سحا� ن�ه ) �ستور

طلـوع تـا ) M44(حا� نـ�ه اول� سـتاره سـاز باال آمدن  :م�ل ن�هطالع شدن 

  ).�ي �طان(اول� ستاره م�ل طرفة 

تـا ) ستاره �ي قوس(از باال آمدن اول� ستاره اش از افق  :م�ل نعامطالع شدن 

  ).ستاره ا��ة(طلوع اول� ستاره م�ل ب�ه 

ثر�ـا مـ�ل  طـالع بـودنبار طالع � شود،  يكهر م�ل در هر شبانه روز   :رخداد

  .باشد � دقيقه ٣٠نعام  ،ساعت يكن�ه  ، دقيقه ٤٥دقيقه، ذراع  ٢٠تقر�با 
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  در �وه �اسبه بروج و منازل ات مهمتذكر

ن منـازل را �در بر� متون قدما كه درجات سـتار: درجات اعتدا� و ��  -١

 بداية الـ�وجناقل� بعدي بدون توجه به جا�ا�  ؛بر اساس بروج فل� داده اند

صور فل�، همان درجات قـدما را نقـل  �سبتثر حر�ت تقدي� زم� فل� بر ا

كه ناقل� (ف ا�ضيب كستاره فل� درجه مانند  ند،كرده و باعث اش�باه شده ا

 ،درجه بـرج اعتـدا� �ـل اسـت ٢١در  كه )نقل � كرده انداز ابور�ان ب�و� 

كتـاب آثـار  رو د ؛را ابور�ان براي زمـان خـود بيـان نمـودهو��ن اين درجه 

 )هجري قمـري ٣٨٩( )رو�( اسكندري ١٣١٠و آن در سال " ذكر نموده ن� ا�اقيه

بـراي سـا�اي س �ـ." در ب�ست و يك درجه و نصف ع� درجه برج �ل است

سـال يـک  ٧٢هـر (بـه روز شـود  اين درجـه ؛بعد بايد با �اسبه حر�ت تقدي�

را درجـه كـف ا�ضـيب ل� نـاقنـ�  ؛ابور�ـان از قرن بعد چندو� تا ) درجه

و يا اين درجـه  ،نقل نموده اند ؛برج فل� �ل ٢١در ) بدون توجه به اين �وضوع(

به عنوان كـف ا�ضـيب در وسـط  ؛ذاشته اندگ) وسط ا�سماء(��  وتد را در

�وقعيـت سـتاره �سـبت بـه  ،اگر بر اساس بروج �� حساب كنيم اما ا�سماء؛

درجات ذكـر  از اين رو ،تغي� ن� كند و ؛ت استن ثاب�بروج �� و ساير ستار

تـا كـه  ،حسب بروج �� رصـدي اسـتبرن�؛ منازل در�اره اين رسا� شده در 

دقيقـه �سـبت  ٢٥درجـه و  ٣٠بدايت بروج فل� به اندازه ) ١٤٣٥سال ( اين زمان

  .ه استاشتد) سال يك درجه ٧٢تقدي� هر (به بروج �� حر�ت 

در طالع شدن منـازل از افـق ��، طـالع شـدن : منازل ن�طالع شدن ستار -٢

�ند تا طلوع اول� ستاره م�ل بعـد، و� در گاول� ستاره هر م�ل را در نظر � 
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و نزدي�ي  اق�انرف� قمر در �دوده منازل ��، گهم آ� قمر با منازل و قرار 

دو مـ�ل بـه  و اق�اب آن با اين منازل �ورد نظر اسـت و فاصـله بـ� سـتار�ن

ه اقـ�ان يـا درجـات �ـدود. عنوان �دوده هاي منازل تقسيم بنـدي � شـوند

در قسـمت احـ�م �ر�ـوط بـه قمـر در  ؛منازل سعد و �ـذور د� اق�اب قمر با

  .منازل �� ذكر شد

در بر� نقلهاي قدما اش�باها� در تعي� ستاره هـاي : ن منازل�تعي� ستار -٣

ن �سـتار لوع كننده براي د� ن� كه بر حسبدر درجات طو منازل وجود دارد 

مثال در تعيـ� سـتار�ن مـ�ل جبهـه و غ� دقيق شده است  ،منازل نوشته شده

و نفا�س الفنـون كه در نقلها� مانند كتاب �وايح القمر  ايان م�ل �ذور طرفةپ

ان هـم به درجه بروج اعتدا� براي زمان خودشان ذكر شده اند كه به �رور زمـ

تغي� كرده است و هم اينكه در تعي� سـتاره هـاي  ن�اين ستار درجات اعتدا�

در ايـن  �ـدوده منـازلكـه در توضـيح  م�ل �ذور طرفه و جبهه اش�ال� دارد

  .، نظر صحيح بيان شدرسا� ��فه
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  تعي� تناسب نوع حاجت با �ايط طالع وقت در اوقات د�ء

ند كه بر� مطلق بـراي چتجابت د� را دارند هر در اوقا� كه �ايط فل� اس

به �سبت �ايط طالع وقت تناسـبها� بـا �وضـو�ت  استجابت د� هس�ند و�

ب�ش� فـراهم  �تلف د� ا�اد � شود كه زمينه اجابت براي آن �وضوع خاص

  .� شود

براي تعي� نوع  :تعي� نوع حاجت در اتصال كواكب با خداوند تاسع - الف

را  )بيت دين( مناسب با وقت د�، كو�ب متصل به خداوند بيت نهم حاجت

نه � �١٢شخص كرده و تعي� � شود كه آن كو�ب خداوند كدام يك از بيوت 

است و نوع د� را متناسب با دالالت همان بيت � توان انتخاب كرد مثال 

 در اگرو  بيت نهم �ش�ي � شودبرج حوت در خانه نهم است خداوند وق� 

س�بله است و برج عطارد خداوند  باشد؛م عطارد به �ش�ي متصل �اين هن

در بيت سوم است كه را برر� � كنيم كه در كدام بيت است؛ س�بله س�بله 

 بنابراينبيت اخوان و خو�شان و خانه ز�ان و علم و �لهاي عبادت � باشد 

  .شود�  از دالالت بيت سوم انتخاببراي اين وقت نوع مناسب د� 

براي تعي� نوع حاجت  :تعي� نوع حاجت در �اسده كواكب با رأس -ب

س � توان ديد �كواكب با رأس  )مقارنه( مناسب با وقت د� در وقت �اسده

نه است و نوع د� را متناسب با � ١٢كه آن كو�ب خداوند كدام يك از بيوت 

رأس است و  )همقارن( مثال شمس �اسد كرددالالت همان بيت انتخاب 

بيت مال و منفعت و (اسد در بيت دوم باشد  وق� شمس خداوند اسد است و

  .شود�س نوع مناسب د� از دالالت بيت دوم انتخاب �  )كسب و معاش
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  زا�ه اتناسب بم ءاستجابت د� اختيار وقت �سعود

 به صورت � دو نوع اختيار براي ا�ور مطرح  :و �م خاص اتاختيار

ه به � نامند و آ� اختيار خاصه هر فرد را يار وقت متناسب با زا�اختاست؛ 

ه تاكنون آ�. نام دارد �ماختيار صورت عمو� مع� � شود براي همه افراد 

ن بود بدون �در فصول قبل ذكر شد اختيارات �م بودند و براي استفاده هم

ن فصل �ايطي كه ت �وفقيت آن اوقات براي افراد �تلف، در ايتفاوبه توجه 

دارد را �ح د�ء اجابت در اختيار وقت  خاص هر فرد�وفقيت  داللت بر

 . خواهيم داد

و عموم هم  ،از مباحث اختيارات �ص� � باشد )اختيار خاص( اين �وضوع

و �وازم و �اسبات ب�ش�ي ن� �سبت به مباحث  ،كم� با آن آشنا� دارند

در اختيار خاص  ، مب�� بر هم� �ايط استن� اصل اختيارعمو� قبل دارد، 

تقو�مها و  ،�ش ب�� وقايع در ايام سا�اي آ� هر فردپبه جز بر حسب زا�ه؛ 

كه زمينه سعادت و �وست در ايام  ،هر فرد تنظيم � شود وصص�جداو� ن� 

�ش ب�� پو يا ابتالء ها و وقايع سعد و �س براي او  شده؛ آ� براي او �شخص

خودش را  وصص� اختيار آ�ست كه اوقات �وفقيت ين نوعو�ژ� او  ،شود �

�وفق از اوقات ران گند كه ��ن است آن اوقات براي ديچهر  ؛مطلع � شود

علت آن  ارائه � شود، با اين همه امتيازات و� اين نوع اختيار كم�  . نباشد

براي دس�� كه ين، چه استاختيار و جداول آ�اين پر هز�نه بودن استخراج 

به آن؛ بايد منج� حاذق و ماهر؛ ساعتها براي هر فرد؛ �ايط را مطابق زا�ه 

قرون در  ف�ابرر�؛ و وقت مناسب براى آن فرد را استخراج نمايد،  وى

منح� به سالط� و شاهزاد�ن ) خاص(گذشته بدست آوردن اين نوع اختيار 
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حا� ن� با وجود ا��نات نرم  بوده است، و در ع�ثروتمند و متمكن� 

افزاري و �عت ب�ش� �اسبات؛ و� �ش� �ف وقت؛ و مهارت براي �ليل 

و برر�؛ همچنان به جاي خود باق�ست، ف�ا همچنان هز�نه خدما�ش در 

از �ر عل�؛ چن� ن�يجه و براى در�افت  سطح منجمان ب� ا�ل� گرانبهاست

  .بايد نمود .دالر هز�نههوار چند  ؛معت� يك منجم حاذذق يا �ر�ز �و�

  هر فرد � تواند زا�ه �ايط استخرا� و تفس�ات از طالع وقت؛ به �سبت

اوقــا� را زا�ـه بــا توجـه بـه رسـم  و؛ فسـ� و�ـژه شـوددر �رحلـه اي بـاالتر ت

ه � نمايند كه ب�ش��ن هماهنگي و ساز�ري با طـالع آن فـرد را ژجستجوي و�

� باشـند و  بـراي آن فـرد د و اين اوقات بهـ��ن و قـو���ن اختيـارداشته باش

هيئت فلـ� (ه اش براي هرشخص به �سبت زا� .�ظات �ت و قوت آن فردند

اوقات �صو� براي استجابت د�ي او وجود دارد كـه بـا توجـه ) �ظه والدت

  .به �ايط طالع وقت و احوال كواكب در زا�ه اش استخراج � شود

 رها و نفعها   :ل تفاوت سعادت يا �وست يك وقت براي دو نفرد��

و � رسد به آنها دال�ل فل� در زا�ه شان به قدر  ؛براي دو نفر هدر يك واقع

سعادت و قوت در اختيارات �رض�ست يع� دو نفر در �ايط ي�سان وقت، 

 ل است كهو به هم� د� اختيار بهره � برند تدر قبول قو شانطبق استعداد

 ؛ سود و �رشان متفاوت � شود اختياریبا �وع وقت ي�سان در  دو نفر

 براي افراد  در استجابت د� ن� �وفقيت استجابت در هر وقت سعادت

كدام به قدر قوت �ايط استجابت د�ء در  ، ي�سان ن�ست و هر�تلف

 .اوت � كنده اش و توافق آن با طالع وقت، �وفقي�ش در استجابت د� تفزا�



٣١ 

مانند سعادت بيت (ه شان دارند كسا� كه �ايط �سعود اجابت د� در زا�

ر �ايط طالع گو ا �وفقيت د��شان ب�ش� استآنها ) صاح�شسعادت نهم و 

مطابقت كند؛ آن وقت سعادت عظي�  ن� شانميالد با طالعوقت سعد باشد و 

  .برا�شان هست

ه ه و چه در زا�چ(ي�سان �ايط فل�  در ر در قبول قوت اختيارگن�ته دي

در در�افت دال�هاي اين اوقات  "قابل"�وه واك�ش  �ر�وط به )در وقت اختيار

�رحوم عالمه  ،ن� متفاوت است يع� فرد اختيار كننده است كه واك�ش قوابل

در ذيل ) يا صد �مه(خواجه نص� ا�ين طو� در �ح كتاب ثمرة الفلك 

در اختيار وقت اجابت  .آن را �ح نموده است ل� قاعده تنجيم�مه اُو� و او

يک ه در �وضوع د�ء، ه و يا �وست در زا��شانه هاي سعادت در زا�د�ء، و 

از �له . تدب� مناسب را به �ر بندد رو��رد و راهنما� هست براي �ؤمن كه

ا ج�ان آنها به د� از تقديم و تأخ� ا�ور، ي: به ُ�صلح آنها(تدب� عوارض فل� 

كه �ح آن در راه آسمان تدب�  )متناسب با �وضوع و تعو�ذ و توسل و صدقات

  .عوارض فل� ذكر شده است

  همانطور كه �ايط �م دو : اختيار خاص در خاصهو  �مه�ايط

نوع داللت � و جز� داشت، �ايط اختيار خاص ن� دال�هاي � و جز� 

  .الالت براي وقت اجابت د�ء را در اين فصل بيان � كنيمدارد و هر دو نوع د

  ر�يت چند �ط : ه با �ايط طالع وقتو اصول تناسب زا� �مه�ايط

و اين اصول در اختيار  ،در تناسب زا�ه با وقت اختيار از اهّم اختيارا�ست

ه زا�به صورت � در اختيار مطابق ؛ وقت د�ء مطابق زا�ه ن� ر�يت � شود
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كه او�و�ت ر�يت  ،و بر� �ر�وط به كواكب ،بر� �ر�وط به سالمت بروجند

 :آنها ن� متفاوت است

  سالمت صاحب طالع اصل -١

  )بيت تاسع در د�(سالمت صاحب بيت حاجت اصل  -٢

  سالمت برج طالع اصل - ٣

  اختيار برج طالع از طوالع ثالثه -٤

  اختيار كو�ب �ستو� در طالع اصل -٥

ن� اختيار �  ؛طالع اصلاز  در او�و�ت بعد ؛ن� اين �ايط در طالع �و�لهمچ

وقت اجابت د�ء ن� توسط منجم�  خاصه�ايط  ؛ابق اين اصول �طم ،شود

را  �مهبدين صورت كه او�و�تها و �ايط توأم شدن �ايط  ،تعي� شده است

  .�مبيان نموده اند و به �ح هر يك از اين �وارد � پرداز
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  ه نامتناسب با زا� )حاجت خوا�(�ذور طالع وقت 

حذر چن� است كه  �مهاز اختيارات  :ششم و هشتم و دوازدهم طالع اصل -١

 ششم و هشتم و دوازدهم طالع اصل صاحب ،بايد كرد از آن�ه طالع اختيار

در صورت اختيار ( است ن� هم� ح�م ءاختيار باشد و در طالع �و�ل و انتها

  ).ن� ششم و هشتم و دوازدهم طالع اصل نبايد باشند اين بروجا، آنه

ر�يت ساده تر�ن  از و ،�ذور در هر شبانه روز براي هر فرد رخ � دهداين 

اوقات آن در هر شبانه  از اين �اظ كه ؛ه � باشد�ذور وقت نامتناسب با زا�

  . شودبرطرف � در ساع�،و با ص� كردن  ،زمان كوتا� داردروز 

برج  سهساعت طالع � شود،  دوتا  يكدر هر شبانه روز هر برج ب�  :رخداد

  .ساعت در هر شبانه روز ٦ششم و هشتم و دوازدهم �سبت طالع اصل حدود 

در طالع اصل  )�ر�خ يا زحل( ر در اختيار وقت، ��گا: �وست طالع اصل -٢

خصوصا براي ا�ور  شود، واقع شده باشد بايد ص� نمود تا �وست از آن برطرف

و در  ،و ا�ور ب� ا�ل� گخي� مهم فرمانروايان و رؤسا و سالط� مانند جن

در صورت  و� ،برقرار است اهميت شخ� ن� هم��سيار مهم اختيار ا�ور 

طالع اختيار قرار  ؛بايد كه طالع اصل را ؛� زما�نچاختيار در اضطرار به 

و از  ،اك ن�ستپون از �وس چ ،)ع اصل نباشدبرج طالع وقت، برج طال(ندهد 

و  ،كه �حش خواهد آمد استفاده كند) مانند �� اصل(ر گبروج قوي دي

  .�ايط طالع وقت و ديگر �ايط �ر�وط به زا�ه را قوي گرداند

 ١,٥هر برج را در �ر�خ  :طالع اصلدر  )يا زحل�ر�خ (به وقوع �� :رخداد
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 ؛سال ٢س در هر تقر�با � ،ايرة ال�وج را � � كنددتمام ماه  ٢٢،٥هر و  ،ماه

 ٣٠هر و سال،  ٢،٥هر برج را در بار در برج طالع اصل وارد � شود، زحل  يك

ار در برج طالع ب يكسال  ٣٠در هر  س� ،دايرة ال�وج را � � كندتمام سال 

  .اصل وارد � شود

و در ايام  ،ساعت ٢تا  ١حدود  ،بار طالع اصل از افق طالع � شود يكهر روز 

  .طالع قرار دهدطالع اصل را برج  نبايد ؛واقع شدن �� در طالع اصل
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 هاختيار وقت حاجت خوا� مطابق زا� �مه با�سته ها و �ايط

ابتدا در اختيار وقت،  :در وقت د�ءسعادت صاحب طالع اصل يا �و�ل  -١

و  ،قرار � دهند در حاالت قو�شو صاحب طالع اصل را اصالح � كنند 

بيت  ن� ب� صاحب طالع اصل و صاحب )تثليث و �سد�س(دوس� اتصال 

بيت تاسع  بيت حاجت، كه در اختيارات د�ء برقرار � كنندحاجت اصل 

و مايه حيات ا�ور  ؛صاحب طالع به م�� جان طالعز�را كه ، � شود) بيت نهم(

و اين اتصال را  ،دارد د�ء و صاحب تاسع هم داللت بر حصول حاجتاست، 

صاحب طالع را به خداوند بيت  ؛ر مقبو�ت حاصل �شدگو ا ،مقبول � كنند

براي صاحب طالع تقو�ت را هم� در او�و�ت بعد و  خودش مقبول � كنند

  .و به هم� ترتيب براي برج انتهاء ،و صاحب تاسع �و�ل ا�ام � دهند �و�ل

در �و�ل  و� صاحب طالع ،ثابت است براي هر فرد صاحب طالع اصل :رخداد

آن هم يا از سعود و  در طالع وقت هر سال عمرش تغي� � كند، اين كواكب

تا در �ايط �سعود قرار  ؛و در �واضع قوت يا متصل به سعود ،قوي بايد باشند

  .و رخداد آنها متغ� است ،�ندگ

�ت و قوت  برج طالع اصل به عنوان برج :سعادت طالع اصل يا �و�ل -٢

به �� كه در  است برج طالع وقت براي اختيار او�و�ت�و�ود � باشد و 

باشند و به� اينكه �سعود باشد به پاک  )�ر�خ و زحل( طالع وقت از �وس

ه طالع اصل �سعود �در �ايط وقت هر .در آن )�ش�ي يا زهره(سعود وقوع 

� در آن واقع شود، براي آن ر �وسگشود از �شانه هاي سعادت آن فرد است، و ا

فرد باعث ضعف و �وست در اختيارا�ش هست و براي ا�ور مهم ص� و �مل 

، طالع �و�ل ن� او�و�ت آن بعد آن �وست از طالع اصلش برطرف شودكند تا 
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طالع اصل است و هر�ه در �ايط وقت، طالع �و�ل �سعود افتد آن زمان ن� 

  . مايه سعادت است

  :سعادت و �وست برج طالع اصل يا �و�ل :رخداد

ماه  �٢٢،٥ر�خ هر ): �ر�خ يا زحل(وع �� در آن قبه و :�وست طالع اصل

سال يك  ٢س در هر تقر�با �ماه  ١,٥دايرة ال�وج را � � كند و هر برج را در 

سال دايرة ال�وج را � �  ٣٠بار در برج طالع اصل وارد � شود، زحل هر 

سال يك بار در برج طالع اصل وارد  ٣٠سال، و در هر  ٢،٥برج را در كند و هر 

  � شود؛ 

�ش�ي يا (سعادت برج طالع اصل يا �و�ل به وقوع سعود  :سعادت طالع اصل

روز � � كند، �ش�ي در  ٢٧، زهره در هر يك سال هر برج را در در آن) زهره

  .سال، هر برج را در يك سال � � كند ١٢هر 

طالع �و�ل هر سا� تغي� � كند و  هر سال � : و سعادت طالع �و�ل �وست

  .تواند �سعود يا منحوس باشد

بعد از سالمت صاحب  :)بيت حاجتصاحب ( تاسع اصل صاحب سعادت - ٣

كه در  پرداخته � شودبيت حاجت اصل  صاحب طالع اصل، به سعادت

دين به صاحب تاسع ، به نظر ي�ي از سعاختيارات د�ء بيت نهم � باشد

� وقت، خصوصا اگر در زا�ه بيت تاسع و يا صاحب آن �وس �ايطدر اصل 

؛ بايد كمال كوشش را كرد داشته باشد �س در اصالح حال صاحب تاسع اصل

تا د� �وفق شود، و اگر اين �وارد در زا�ه قوي باشند با اختيار وقت مناسب 

به صاحب بيت خود ن� متصل اگر و  .� شود ب�ش�در اجابت د�، �وفقيت 

�و�ل ن� رخ دهد از   تاسع اگر �ايط سعادت خداوند .باشد از كماالت است
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  .�ايط قوت استجابت د�ست

�و�ل در  تاسعصاحب تاسع اصل براي هر فرد ثابت است و� صاحب  :رخداد

د هر سال عمرش تغي� � كند، اين كواكب در طالع وقت يا از سعود و قوي باي

باشند يا متصل به سعود و در �واضع قوت تا در �ايط �سعود قرار گ�ند و 

  .رخداد آنها متغ� است

برج بعد از اصالح صاحب طالع اصل،  :اختيار برج طالع از طوالع ثالثه -٤

ون هر شبانه چه او انتخاب � كنند طالع وقت اختيار را بر� متناسب با زا�

حاصل � شود، ا���ش براي فرد  انتخاب روزانه برج طلوع � كند اين ١٢روز 

 :)طالع اصل و �و�ل و برج انتهاء(طبق او�و�ت از طوالع ثالثه 

او را به عنوان برج طالع وقت انتخاب ابتدا برج طالع اصل  :طالع اصل - الف

برج طالع در �ظه ( ؛ برج طالع اصلاك باشدپ� كنند به �� كه از �وس 

اقبال هر فرد است همانطور كه در وقت والدت او از افق  ، برج �ت و)تو�

در اين وقت رقم خورده است در بقيه  ي او و تو�شگطالع و حادثه مهم زند

  .ي اوستگ�د مناسب ا�ور مهم زندگه در طالع قرار ب�ايام عمر او هم هر

، به )هبرج در �� زا�(م�� نبود �� اصل طالع اصل اگر  :�� اصل -ب

  باشد اكپ� كه از �وس �

  .كه در او�و�ت بعد از طالع و �� اصل است :حادى ع� اصل -ج 

برج طالع در �و�ل آن سال فرد را ن� ر �وارد قبل م�� نبود گا :طالع �و�ل - د

بدل طالع اصل � توان قرار داد به �� كه ششم و هشتم و دوازدهم طالع 

  .اصل نباشد

  .�� كه ششم و هشتم و دوازدهم طالع اصل نباشد به :برج انتهاء -�
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در طالع ) �ر�خ و زحل(در همه اين حاالت پاك بودن برج انتخا� از �وس 

وقت �ط است و به� اينكه �سعود باشند به ي�ى از سعدين در آنها 

  .و يا نظر ي�ي از سعدين به آن) �ش�ي و زهره(

و هر برج ب� يك تا  طالع � شوند برج به ترتيب ١٢در هر شبانه روز  :رخداد

طالع و �� و حادي ع� اصل . دو ساعت مدت وقوعش در طالع � باشد

براي هر نفر برو� مع� و ثابت است و هر شبانه روز هر كدام يك بار طالع 

، طالع �و�ل و برج انتهاء هر سال ساعت ٦حداك�  بار �٣ شوند در �موع 

  .رج ن� در هر شبانه روز هر كدام يك بار طالع � شوندتغي� � كند و اين دو ب

را در  اصل طالعكو�ب �ستو� بر  :طوالع ثالثه بر�ستو�  كو�ب اختيار -٥

 باشد سعداگر  ،�ستو�ب كو� ؛به �� كه �س نباشد ارندذ� گ وتد�وضع 

 فوقكه  استو به� آن  مايلطالع اختيار باشد يا در  اوتادبايد كه در ي�ى از 

�ر�خ يا ( باشد �ساگر  و �سعود و قوى حال و سا�م از �وس  باشداالرض 

 چه اگر در وتد افتد حاجت معّوق بماند و در زايل خود باشد مايلدر  )زحل

كو�ب �ستو� �و�ل سال �و�ود در  .شا�سته ن�ست ن� )١٢و  ٩و   ٦و  ٣بيوت (

�ند، كو�ب �ستو� بر طالع هر سال �و�ود و برج انتهاء ن� او�و�تهاي بعد هس

اصل براي هر فرد در عمرش ثابت است؛ و� كواكب �ستو� بر �و�ل و برج 

  .انتهاء هر سال تغي� � كند

 ٢هر بار يك تا  ،بار در اوتاد واقع � شود ٤ هر كو�ب در هر شبانه روز :رخداد

يوت باشد در ب) �ر�خ يا زحل(در صور� كه كو�ب �ستو� از �وس  وساعت، 

  .وارد � شود بار در بيوت مايل ٤مايل قرار � دهند هر كو�ب در هر شبانه روز 
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  همطابق زا�حاجت خوا� وقت  خاصاختيار 

 كتاب دربل�  ابو�شعر ما� حكيم كه �ستآ باب اين در جامع مفيد ن�ته

 يا والدت؛ اصل در طالع خداوند چون: كه است فتهگ ندچ اى �مه اختيارات؛

 وقوعه ب يا ؛تاسع صاحب سعادته ب هچ افتد، �سعود �و�ل؛ طالع در خداوند

ه ب يا تاسع؛ )بيت( خداونده ب سعدی نظره ب يا �و�ل؛ يا اصل طالع در سعدی

 چن�) ي�ي از( كه �ه هر راس؛ با تاسع خداوند و ؛طالع صاحب �اسده

 د� اوقات اين در االطالق � كه د�ست؛ اجابت وقت ؛افتد اتفاق وص�

  .فرمايند

ا�ام شد اين عبارات ن�  �مهبا توجه به �� كه در اختيارات  :توضيح

و ابو مع� ن� مثا� در �ح قواعد � باشد،  �مهرفته از آن همان قواعد گبر

در طالع اختيار ابتدا صاحب طالع اصل را �ح شد  همانطور كهدارد،  �مه

و يا اينكه خداوند ؛ ب تاسع اصلبعد آن صاحو  ،� كنند اصالح و �سعود

ه صاحب �هرس  �و صاحب تاسع �و�ل را اصالح � نمايند؛  ؛طالع �و�ل

�ط اص�  ؛�سعود واقع شوند ،در طالع اختيار �و�ود طالع اصل يا �و�ل

همه  �مهاين �ط از �ايط  ،وقت برقرار شده استسعادت زمينه حاصل و 

   .اختيارات است

 د�ء وقت اجابت ؛شانه هاي سعادت استجابت د�ء رخ دهد� اگرم �اين هن

) بيت دين(بيت تاسع در �شانه هاي فل� استجابت د�ء خاص آن فرد است، 

اصل در اختيار  ر سعادت صاحب تاسعاست، �س اگ حاجتبه عنوان بيت 

ن� برقرار است، ف�ا در �ايط  �مه�ط دوم از اختيارات  ،حاصل شود وقت

ن� رخ  نظر ي�ي از سعدين به صاحب تاسع ادت صاحب تاسع ياسع ذكر شده
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ر صاحب طالع اصل در اين �ايط �اظ شود هم زمان با آن �ط گا ؛دهد

ر سعادت صاحب �و�ل �اظ گاصل برر� � شود و ا تاسعسعادت صاحب 

  .�و�ل به همراه آن �ط است تاسعشده باشد اينجا ن� سعادت صاحب 

ر اختيار، سعادت طالع اصل است ف�ا با �سعود شدن آن گدي�مه  از �ايط

 برج طالعبرج طالع اختيار را اگر حالت  در اين زمينه سعادت رخ � دهد و

ر ي�ى از سعدين در طالع �و�ل واقع گا .قرار دهند به��ن اوقات است اصل

 ن� هم� سعادت رخ � دهد و برج طالع �و�ل را ن� � توان برج طالع شود

  .اختيار قرار داد

طالع و صاحب تاسع با رأس اتفاق بيافتد سبب  صاحب )مقارنه( �اسدهاگر 

�ز�د در سعادت آنهاست ز�را كه نقطه فل� رأس با كو�ب �سعود كه �اسده 

  .نمايد باعث ازدياد سعادت آن � شود

كواكب اصل يا �و�ل �سته به كو��شان رخدادهاي متفاوت دارند، به : رخداد

   :رت �صو

بار  يكواقع شدن زهره در برج طالع اصل؛ هر سال  :سعادت طالع اصل يا �و�ل

بار  يكسال  ١٢روز، �ش�ي هر  ٢٧بار هم در �و�ل، هر بار حدود  يكو سا� 

  .سال، در طالع اصل يا �و�ل واقع � شود يكبه مدت 

ساعت  ٨وز ر �٢٧سته به كو�ب صاحب طالع يا تاسع، قمر هر  :�اسده با رأس

عطارد روز،  ٢٠بار مدت حدود  يكهر سال با تقر�زهره روز،  ٢يك بار حدود 

، ماه يكحدود  بار يك ماه ٢٠هر  تقر�با �ر�خ، ماه ٢د بار حدو يكسا� تقر�با 

ماه  ٤سال و  �٧ش�ي هر ، روز ٢٨بار به مدت  يكروز  ١٠ماه و  ١١هر  سشم

  .ماه ٥حدود  سال يك بار ١١، زحل هر تهيوسپناماه  ٨روز تا  ندچهر بار  بار يك
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