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  )كف ا�ضيب(ستاره حاجت ياب هن�م  شنا� 

  علمـا و  اامـ ؛در اختيـارات اسـتجابت د� وارد شـدهمتعددى �ايط فل�

 اسـتجابت د� اببـدر �ط اعظـم  :حكماي منجم� فر�ـوده انـدفقهاء و ن� 

در منابع حـديث  .ستو اوقات مناست آ� كف ا�ضيب ستارهوضعيت  �الحظه

�وضـوع اسـتجابت د�هـا و ��ف و كتب فقه و آداب و نـ� تنجـيم؛ آ�نـان 

گره ) در صور فل� ذات ا�كر�(ستاره كف ا�ضيب با برآوردن شدن حاجات 

بـراى آن �سـيار " د�ء"در صورت فل� " حاجت ياب"نام ستاره خورده است كه 

  .ا�سته؛ و از تعاب� و توصيفات ديگر گو�اتر استش

  الحظـه نـوع � دوداراي ) كـف ا�ضـيب( حاجت ياببه صورت � ستاره

 :� باشد ي �ستجابم شنا� د��هنت در وضعي

يع� آن قواعدى كه در خصوص سـتاره كـف ا�ضـيب و  :اختيارات خاصه -١

رسـيدن ( قاعـده سـه ، كه منح�ـ بـه�وضوع استجابت د�ء �الحظه � شود

، اق�ان رأس بـا كواكب با كف ا�ضيبمقارنه  ،كف ا�ضيب در وسط ا�سماء

  .� باشد  )كف ا�ضيب

ستاره  رسيدن وقتبر اساس  م�اين هن :وسط ا�سماء دركف ا�ضيب  - الف

داللت حالت اين و در  ،است �سبت به افق هر ب� ؛وسط ا�سماءبه  حاجت ياب

يا  ؛سمت ا�رأس ؛نصف ا�هاروسط ا�سماء همان وقت  .بر استجابت د� دارد

اين . � باشد لوييا زوال عِ  ؛يا وتد ا�سماء ؛يا گذر باال� عبور نصف ا�هاري

و براي هر ب�  )بار دوروز  ٤و هر ( يك بار اتفاق � افتد�ظه در هر شبانه روز 

و  ؛ر �لي آن به افق هگو به خاطر وا�ست ،ساع�ش جدا�نه استخراج � شود
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ف�ا ن� .  در بالد �تلف است وقوعشزمان  ؛�ل آن طول و عرض جغرافيا�

 ؛مانند تقو�م اوقات ���ا ؛ وتوان تقو�� ي�سان براي همه بالد ارائه داد

�ح اين �وضوع در هم� . استخراج شود�ستقل بايد تقو�� هر شهري براي 

  .رسا� خواهد آمد

 ،اق�ان كواكب شمس، قمر در حالت :ضيببا كف ا� كواكبمقارنه  -ب

. جابت د� وجود داردداللت بر اكف ا�ضيب؛  با ستاره ،�ش�ي، عطارد، �ر�خ

با كف ا�ضيب �ذور�تها� وجود دارد كه در  يا �ر�خ زهره ،در اق�ان زحل

  .ادامه �ح داده خواهد شد

  ندازه يك درجه به ا) از �له كف ا�ضيب(�دوده اق�ان كواكب با ثوابت

اما مقدار زمان اق�ان كواكب با ستاره حاجت ياب؛ . بر دايرة ال�وج � باشد

روز و  ٢٧قمر در هر : به �سبت �عت س�شان در دايرة ال�وج، متفاوت است

دقيقه با آن مق�ن  ٤٥ساعت و  يكساعت س� متوسطش در بروج؛ حدود  ٨

بار اتفاق � افتد؛  يكسال  چنديا  يكاست، و� براي ساير كواكب اين اق�ان 

  .و مدت اين اق�انها هم كوتاه است

اق�ان نقطه فل� رأس با ستاره  :با كف ا�ضيب نقطه فل� رأس اق�ان -ج

  .ن� بر استجابت دعوات داللت دارد) كف ا�ضيب(حاجت ياب 

  ثوابت؛ براي همه �وم با و ن� مقارنه رأس �ظه وقوع اق�ان كواكب

مانند ساير اتصاالت  ؛كنان كره زم� ي�سان است، و اختالف بالد در آنسا

با كف و ن� مقارنه رأس اوقات اق�ان كواكب ب� كواكب است، براى 

تقو�م واحد جها� ارائه � شود، و اوقات اق�ان به ساعت مبنا  ا�ضيب
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� باشد، و ساير كشورها با توجه به جدول اختالف ) ساعت �كه �كرمه(

سا�ت بالد با �كه �كرمه؛ ساعت اق�ان را بر حسب ساعت كشور خودشان 

جدول اختالف سا�ت بالد با �كه �كرمه در خود تقو�م و . استفاده � كنند

براي در�افت �ح تفصي� �وضوع . ن� هم� رسا� ��فه ارائه شده است

ه �ر جاياختالف افق و اختالف ساعت ب� بالد به درسهاي راه آسمان ز�ر د

  :اي��ن� �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا� �راجعه نماييد

  ب�ياد حيات ا�مبناي اوقات فل� تقاو�م �و�  KMT افق جها�=  ٤٧راه آسمان 

  مبا� عل� تفاوت ساعت �و� بالد جهان=  ٥٠راه آسمان 

  جداول تفاوت ساعت �و� بالد جهان با �كه �كرمه=  ٥٢راه آسمان 

از اوقـات  ؛در اختيارات همه ا�وركه  م؛يتنج يع� آن قواعد :تيارات �مهاخ -٢

�وم ثوابـت همه�ر�وط به 
١
در �وضـوع  ؛و بـر اسـاس آنهـا ،�الحظـه � شـود 

كه (ستاره كف ا�ضيب وضعيت از  ؛و اختيار وقت مناسب آن ؛استجابت د�ء

  :� شود عمل ن� )از �له ثوابت است

ثوابت هر �وم  :كف ا�ضيبستاره  ع و �زاجطببرحسب اختيارات  - الف

ستاره كف ا�ضيب بر كدام بر �زاج يك يا دو كو�ب از كواكب سبعه هس�ند، 

                                                

١
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و از � باشد، ) زهره(و سياره سعد اصغر ) و به نق� زهره و �ر�خ(�زاج و طبع زحل 

و در �وضع وتد ا�سماء  ،�واضع دالل�ش قرار گرف� در اوتاد اختيار � باشد

طبع و �زاج ز منجم� ا. تيار �وضو�ت �ر�وط به طبعش ن� قوت � يابداخ

از �له  ،�ندگبهره � در جهت اختيارات براى ا�ور مناسب آنها كواكب ثابته 

چون در اختيار �وضو�ت  :بدين قاعده كهاست، قرار دادن آنها در اوتاد 

 يطي برايانتخاب وقت و يا �او  ؛نباشد و قوي حال �سعود كو�ب غرض

كه بر �زاج (  درجه ي�ى از كواكب ثابته�س  ؛اصالح حال آن ��ن نباشد

درجه يا  )درجه طلوع( بر درجه طالع را )و بر �زاج سعدي � باشدآن كو�ب 

� خواهند � يا آ�ا كه  )درجه �رب( و يا درجه غروب) وسط ا�سماء(�ر 

وتاد طالع و �� قو�� و ا ،اتمام رسده زودتر ب و حاجت تا آن غرض ؛نهند

يا در درجه  ؛يا در درجه اجتماع شمس و قمر ؛و چون در اين �واضع ،هس�ند

از طبع آن كو�ب سياره اي كه  ؛سهم ا�سعادة طالع �و�ودي يا طالع ا�ري بيافتد

  . دهندن�يجه عطاهاي شگرف و سعادتهاي عظيم  ؛آن ستاره بر طبع اوست

؛غرض براي اصالح ضعف وقت در كو�بيع� 
٢

ا اختيار � كنند كه وق� ر 

  .بيافتديا �رب يا آ�ا كه �واهند  درجه طالع يا وسط ا�سماءآن ستاره دقيقا بر 

 ات، �را�تاختيار �مهاز اصول  :با كف ا�ضيب قمر مقارنهاختيارات  -ب

) كو�� كه داللت بر حاجت مطلوب دارد(اتصال قمر به كو�ب غرض است 

                                                

٢
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در ن� چهمه آن، احوال قمر �ساعد آن غرض � شود، كه با اتصال قمر ب

قمر بايد متصل باشد به صاحب طالع و نظر به آن داشته  ،�ايط طالع اختيار

با كو�ب غرض و �ورد حاجت از سيارات يا مقرر است كه هر �ه قمر باشد، 

از  ه ستاره ايگردانند ب مق�نرا  آنبايد كه با صاحب طالع متّصل نباشد 

از اين رو  .قصود حاصل گرددباشد تا مآن كو�ب غرض كه بر �زاج ثوابت 

به كواكب مطابق طبع و �زاج كف ر با كف ا�ضيب مانند اتصال ماق�ان ق

  .ا�ضيب است
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  در وقت د�ء حاجتخوا� �ذورات اق�ان كواكب با كف ا�ضيب

در فصـل ) كـف ا�ضـيب(�ذورات اق�ان كواكـب بـا سـتاره حاجـت يـاب 

، در ذكـر شـد )رات و �ائط سل� و پره�ها و نبا�سته هـاي �ـو� د�ء�ذو(

  .اينجا آن �وارد را يادآوري � نماييم

اقـ�ان شـمس بـا زحـل بـر كـف  :بر كـف ا�ضـيب زحلاق�ان شمس با  -١

  . � آورددر استجابت د�ء ا�ضيب؛ ن� �ذور است و خلل 

بار رخ �  ٣زار سال جاري مقارنه شمس و زحل بر كف ا�ضيب؛ در ه :رخداد

ز اسـال  ٢٦٥سال و  ٤٤٢روز بوده و اين نو�تها به فاصله  يكدهد، هر بار به مدت 

  . ر استگي�دي

اقـ�ان شـمس بـا �ـر�خ بـر كـف  :اق�ان شمس با �ر�خ بر كف ا�ضـيب -٢

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

به  و) ، �ستقيم ا�س�، ���ق، فرح وووزهره مانند اتصال �سعود به �ش�ي يا(

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

  .سعادت يابدردد و گقر�ن اجابت 

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

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

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

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

ند سعادت ميانـه أثـر و ضـعيف چاين درجه  الزم به ذكر است. شديدتر � شود

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

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

زحل در حد خود و برج مذكر از قوتهـاي ميانـه أثـر زحـل اسـت و بودن  باشد،
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بود�ش در إث� ع��ه زهره ن� از سعادتهاي ضعيف األثر � باشد؛ ايـن �ـوارد 

� �هد و اگر با بـر� �ايـط خـاص كـه از سـعادتها ) هبوط(از ضعف زحل 

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

بـرای : بر� حوايج �ر�وط به وقت اق�ان زحل با كـف ا�ضـيب آمـده اسـت

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

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

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

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

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

جزو �ذورات  اما در غ� اين �ايط، بودن زحل در درجه كف ا�ضيب؛. 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  ٢وز تا  ر ٧سال؛ به مدت  ٣٠زحل هر  :رخداد

درجه كف ا�ضيب مق�ن � شود؛ كه اين ايام به �اظ هبوط زحل �ذور بوده  

 ردشمس ( �ف شمس م�هن�صادف با كه ) قرن آينده ٥تا (بار  يكبه جز 

  .اتفاق � افتد )�ل ١٩ درجه 

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

تراجع، اح�اق، تغر�ب، اتصال : 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 

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

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

   .اتفاق � افتد ساعت ٢هر روزي حدود 

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

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

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 گـردداست

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

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

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

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

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

روز اتفـاق  ٢سال يك بـار، حـدود  ٢هر در اق�ان �ر�خ با كف ا�ضيب  :رخداد

  .� افتد

پيونـدد در مـال  ه كـف ا�ضـيبزهـره بـاگر  :اق�ان زهره با كف ا�ضيب -٣



١٢ 

.  ز�اده شود از عمر نقصـان كنـدمال اما چندان�ه  ؛�ستجاب شودخواس� د� 

و چه �سا ساير حظوظ دنيوى ن� اگر �وضـوع د� باشـد؛ هـر چنـد �سـتجاب 

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

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

  .من� نداشته؛ و �ذور�� در اين وقت ندارد

در هر دوره س� زهـره ) 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 ) با كف ا�ضيبزهره 

شمرده � شود؛ اما به �اظ تبعات و پـي آمـدهاي مـن� هم �وفق بوده و مناسب 

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

  .ن� ذكر نموده ايمبرى حوائج 
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  ستاره حاجت ياب با �سعود كواكب ق�انهايا

هر�ه قمر مقارن كف ا�ضيب باشـد هـر آينـه  :اق�ان قمر با كف ا�ضيب -١

أبـو  .وقت اجابت د�ست و هر د�� كه در صـالح تـن كنـد �سـتجاب شـود

مـن يتـأ� مـن  يقـول: گفتـه اسـت" الفصـول والغايـات"كتاب در العالء معري 

 ا�كف ا�ضيب و� كف ال��ـا � إن اهللا تعا� يقبل ا��ء والقمر �: ا�نجم�

 من ا�مل وهو الط�
ً
 منجمـ�شخ� كه متـأ� از ) تر�ه( .إحدى ع�ة درجة

د�ء را قبول � كند؛ زما� كـه قمـر  خداوند تعا�: � گو�د )ال� منجم(است 

و  )فل�(درجه از �ل  ١١است، كه در ) و آن همان كف ثر�ا(در كف ا�ضيب 

�ـور اسـتفاده � شـود زاز درجه فل� وضعيت �( .بره است) صورت به ش�(آن 

  ).� ز�سته استقبل سال  ١٨٠٠كه آن منجم ال� در 

ساعت س� متوسط قمر در دايرة ال�وج، قمـر حـدود  ٨روز و  ٢٧هر  در: رخداد

  .دقيقه بر درجه كف ا�ضيب مقارن آن � شود ٤٥ساعت و  يك

عطارد مقارن كف ا�ضيب باشد هـر  هر �ه :اق�ان عطارد با كف ا�ضيب -٢

   .�ستجاب شود � برای نيل و �وفقيت در علومدآينه وقت اجابت د�ست و 

ساعت و در حالت ��ع ا�س� حـدود  ١٤حدود بار، ي�سال  يكهر  در: رخداد

   .ساعت ١٢

د�ء  )اقـ�ان كنـد( و اگر آفتاب بدو پيونـدد: اق�ان شمس با كف ا�ضيب -٣

و در وسط عمـرش بـراي او (. گری و شجاعت �ستجاب گرددتوانغنا و هت ج

  .)�ستجاب شود

 يـك در) وقت زوال ظهـر( إستوا وقت در خورشيد با وقت كف ا�ضيب هر 
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 خداونـد ا�ـره بـ ب�ننـد كـه د�� هـر �وقع آن شود �ع درجه يك در و برج

  .� گردد �ستجاب يع� � شود واقع مقبول متعال

در يـك درجـه اق�ان دارد؛ و ي كه شمس با كف ا�ضيب در يك شبانه روز :توضيح

اين مدت يك بار كف ا�ضيب بـه وسـط ا�سـماء �  در ؛از دايرة ال�وج �ع است

نصف ا�هاري يـا وسـط  گذرواقع شدن خورشيد بر  ،ستو شمس ن� همراه آ� ؛رسد

م كـه در ايـن �ظـه هـ ،ء شمس استيا إستوا يا اذان ظهرهمان وقت زوال  ؛ا�سماء

نـدين قـوت بـراي اجابـت چشمس و هم كف ا�ضيب بر وسط ا�سماء هس�ند، و 

قـوت شـمس در  وقـت اذان، است، كف ا�ضيب وسط ا�سـماء،فراهم د�ء توأمان 

بـه صـورت عمـو�  ، اين �ظـهكف ا�ضيبشمس با ، مقارنه )در وتد ��( وتد

  .وقت استجابت است و خاصة براي غنا و ثروت و شجاعت

  .شبانه روز يكبار، به مدت  يکشم�  سالهر در : رخداد

پيوندد ه كف ا�ضيب چون �ش�ی ب :اق�ان �ش�ي با كف ا�ضيب -٤

و ن�ت خواهد بر ظال� ن�ت  ستبه��ن وق� از براي د�) اق�ان نمايد(

  .غاثه از ستم و ظلم ظا�م �ستجاب � شودستد�ي مظلوم در ا و خواهد يافت

 نه �ش�ي با كف ا�ضيب، رأس ن� مقارن �ش�ي باشد م مقار�ر در هنگا

  . به��ن وقت براي د�ست ؛و قمر ن� مقارن يا متصل به �ش�ي باشد

مقارنـه �شـ�ي �ع � باشد  جابت د�ستا ندين داللتچ اين وقتدر  :توضيح

خاصـه در �ظـه با رأس و مقارنه با كف ا�ضيب از اوقـات اجابـت د�سـت 

كه رأس و �ش�ي و كف ا�ضيب هر سه مقـارن و  �سماءكف ا�ضيب وسط ا

و قمـر و داللت بر �عت استجابت و سعادت وقت دارند بوده؛ در وسط ا�سماء 
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  .هم متصل به �ش�ي و �سعود است

 ١٢، بـه مـدت بار يكسال  ١٢تقر�با هر  ؛�ش�ي با كف ا�ضيب اق�ان: رخداد

  .روز اتفاق � افتد

مقـارن شـود هـم  كـف ا�ضـيبس با أاگر ر :ضيباق�ان رأس با كف ا� -٥

  .ستوقت اجابت د�

  .روز اتفاق � افتد ١٩، به مدت سال يك بار ١٩ان اين اق�: رخداد

شـمس و ( اگـر وقـت اجتمـاع نـ��ن :قمر با كف ا�ضيب اق�ان شمس و -٦

يعـ� ( .د اسـتجابت د� راوَ عظيم وق� بُـ ،باشد بدين درجه كف ا�ضيب )قمر

  )مر در ميانه مقارنه شان بر كف ا�ضيب واقع شوندشمس و ق

  .دقيقه ٤٥ساعت و  يكهر بار كم� از  بار، يكسال  ٢٠هر  حدود: رخداد

بـا  عطـارد � ا�صـوص :اق�ان عطارد با شمس در درجـه كـف ا�ضـيب -٧

   .د هم وقت د� كردن باشدوَ هم بدين درجه بُ ه فتاب بآ

دود هر بـار حـ سال، ٦٠و  ٣٠به فاصله  � دهد بار رخ ٣قرن آينده  يك تا: رخداد

  .ساعت ١٠تا  ٤

ه فتـاب بـآبا  اق�ان �ش�ي :اق�ان �ش�ي با شمس در درجه كف ا�ضيب -٨

   .هم بدين درجه بود هم وقت د� كردن باشد

  .ساعت ٢٠هر بار حدود بار رخ � دهد،  دوقرن آينده  ٥ در: رخداد

و قـران عطـارد و �شـ�ی  :كف ا�ضـيب اق�ان عطارد با �ش�ي در درجه -٩

  ).وقت اجابت است(هم� ح�م دارد 

  .ساعت ١٢قرن آينده يك بار اتفاق � افتد، حدود  ٥در : رخداد
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س در ايـن أاگـر عطـارد بـا ر :اق�ان عطارد با رأس در درجه كف ا�ضيب -١٠

  .رن گردد وق� �رجو باشد اجابت را�وضع مقا

  .تفاق ن� افتدآينده ا هزار سالتا : رخداد

كـف اگر زحل و �شـ�ی بـا  :اق�ان زحل و �ش�ي در درجه كف ا�ضيب -١١

�سـيار �سـنديده  باشـد بـراي د�ءس در جدی أد وق� كه رنقران كنا�ضيب 

از آ�ا كه در �ايـط اسـتجابت د� �ر�ـوط بـه اقـ�ان زحـل بـا كـف  .است

 پيونـدد كف ا�ضيبو به  �سعود باشداگر زحل ن� آمده است كه  چا�ضيب 

اجابت شـود و سـعادت اميد اجابت د� باشد و در نيمه آخر عمر  )مقارن شود(

هـر كو�ـب اسـت فـ�ا عظـيم األثـر ؛ و اق�ان با �ش�ي ن� از سعادتهاي يابد

  .استجابت �ر�وط به اين وضعيت در نيمه آخر عمر � باشد

  .� افتدنقرن آينده اتفاق  ٥در : رخداد
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  بر� حوائج براىاوقات �سعود 

بـرای د�ی زوال خـوف و  :م �ف شـمس�هن اق�ان زحل با كف ا�ضيب -١

�� كـه شـمس در ه كه زحل مقارن كف ا�ضيب باشد امـا بـ � شايدرنج 

  .باشد )�ل ١٩درجه ( درجه �ف

�ش�ي بر كـف ا�ضـيب  زحل ونبودن �ط مقارنه يا �ط، و اما در غ� اين 

جـزو  بـودن زحـل در درجـه كـف ا�ضـيب؛ اسـت؛وق� كـه رأس در جـدي 

اگـر  :ن�يجه د� برعكس شـود، مـثال و �ذورات مهم هر خواس� و د�� است

و �ح آن در  د� كننده فق� و ب�نـوا گـردد ؛د� براي وسعت رزق و ثروت باشد

  .قسمت �ذورات آمد

  .روز يک به مدتبار اتفاق � افتد،  يكقرن آينده  ٥در  :رخداد

رسـيدن بـه  براى ؛مقارن گرددبا آن اگر �ر�خ  :ق�ان �ر�خ با كف ا�ضيبا -٢

در ايـن وقـت خوب بـوده و �راتب ر�است و فرماند� و ن� ا�ور نظا� و جن� 

اى آنها �ستجاب است، ان شاء اهللا، و د� برعليه دشمنان �ذور اسـت د�ى بر

  .كه در قسمت �ذورات توضيح شد

روز اتفـاق  ٢سال يك بـار، حـدود  ٢كف ا�ضيب در هر اق�ان �ر�خ با  :رخداد

  .� افتد

 فتـه انـد هـر وقـت گبع�ـ  :اق�ان عطارد با �ر�خ در درجه كف ا�ضيب

بـه جـز د� بـر . (دوَ نوقت اجابت بُـآكف ا�ضيب باشد عطارد با �ر�خ مقارن 

  ).كه از �ذورات قران �ر�خ با كف ا�ضيب است دشمنانعليه 
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  .ساعت ٣٢ به مدتبار رخ � دهد  ١رن آينده ق يكتا : 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  ؛�ستجاب شودخواس� د� 

و چه �سا ساير حظوظ دنيوى ن� اگر �وضـوع د� باشـد؛ هـر چنـد �سـتجاب 

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

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

  .من� نداشته؛ و �ذور�� در اين وقت ندارد

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

  .روز يكبار اتفاق � افتد؛ به مدت  يك؛ )�ساليحدود (دايرة ال�وج در 

 ه فتاب بآبا  � ا�صوص زهره: اق�ان زهره با شمس در درجه كف ا�ضيب

به جز د� بـراي مـال خواسـ� و ( .د هم وقت د� كردن باشدوَ هم بدين درجه بُ 

    )حظوظ دنيوي كه از �ذورات قران زهره با كف ا�ضيب است

  .ساعت ١٠هر بار حدود  ،بار رخ � دهد ٣ده قرن آين ٢تا  :رخداد

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

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

و آنها را در اوقـات �سـعود بـراى بـر�  هم �وفق بوده و مناسب شمرده � شود

؛ اما به �اظ تبعات و پي آمدهاي من� بعـد از اسـتجابت د�ء ورده ايمحوائج آ

آن در بر� از حوائج؛ آنها را جزو اوقات �ذور بـراى بـر� حـوائج نـ� ذكـر 

  .نموده ايم
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  ن�ات مهم در مطالعه و �قيق منابع �و�

 در بر� �سخ از  نقلهاي منجم� در باب اق�ان كواكب با كف  :ن�ته اول

 )به خاطر غ� دقيق بـودن ناسـخان و يـا برداشـتهاي اشـ�باه نـاقل�(يب ا�ض

�شـ� احـ�م اقـ�ان كواكـب بـا كـف پبع امنميان  ازكه ؛ دارد وجود اغال�

نقل يعقوب بن اسحاق كندي است كه احـ�م كـف ا�ضـيب را از  ؛ا�ضيب،

نقـل �سـخ خطـي رسـا� كنـدي،  بـر� نقلهـا از نقل كرده است؛ ي �ومقدما

در  العال اصـفها� ابوا�فـاخر بـن ابـو نقـل ا�اقيه،ثار اآلدر از كندي ور�ان اب

، بـه نقـل از ابور�ـان ر �وايح القمرعالمه �ش� د عالئية از كندي،ختيارات ا

ز�ده گر ن� گدي ناقل� و منجم�و بر�  ؛� باشد "كشكولا�"عالمه �را� در 

عالمـه ��ـ� ماننـد  اندآورده ها� از اح�م اق�ان كواكب با كف ا�ضيب را 

حكيم مغر� در رسا� كيفيت ح�ـم  در نفا�س الفنون به نقل از عالمه بيه�،

سـقط و هـا  در �سـخه .و �ـال مظفـر در �ح ب�سـت بـاب بر �سـائل �ـو�

اح�م آنها در اين رسا� مطابق �سخه تصحيح شـده �ر�ـز خلطها� وجود دارد و 

ده اح�م مقارنه كواكـب بـا كـف م� تصحيح ش. � باشدكهن و اسال� �وم 

  .عالمه �را� ذكر شد�م و برر� در نقل ) ٢٨ص(ا�ضيب در ابتداي رسا� 

  عالمه �شـ�، ندي، كِ از مانند نقلهاي  متون اش�الت از �له :ن�ته دوم

� باشـد  اح�م اق�ان عطارد با كف ا�ضـيبنقل در  ،عالمه �را�، ابور�ان

قمر و عطارد �ستقال حك� در اق�ان بـا  :شت نموده اند كهچن� بردا كه بر�

بـر توأمـا كف ا�ضيب ندارند و د� در صالح تن را براي اق�ان قمر با عطارد 

و ح�ـم قمـر را  م را آورده اند�دو يك ح يا براي هر كف ا�ضيب آورده اند؛
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ن� بـراي ندي دارند و كِ  در حا� كه هر يك �ستقال اح�� �ستقل ننوشته اند،

و اح�م آنها متناسـب  ا كف ا�ضيب اح�م نقل نموده استاق�ان هر كو�ب ب

عطـارد داللـت بـر علـوم دارد و در : مـثال. كو�ب � باشـدبا نوع دالالت هر 

ووو م�سـوب بـه  ، رصـد، اتصاالت كواكب بـه آنكواكب دالالت ايام، سا�ت

  .ا�ور عل�، تعليم و منطق است

 اش�ل در متنهـاي احـ�م اقـ�ان �ـر�خ،  ،ه هادر �سخهمچن�  :ن�ته سوم

شمس با كف ا�ضـيب نـ� وجـود دارد كـه بـر� حكـ� را سـقط  يا�ش�ي 

كه نا� از اش�باه ناسـخ� يـا مغلـوط بـودن  داشته و بر� ن� �لوط شده اند

  .�سخه هاي �ورد استفاده ناقل� است

 ر اح�م اختيارات د�ابور�ان در كتاب آثار ا�اقيه د: ن�ته چهارم، 

 وىر به نقل از گكتب دي�ؤلفان منجم� و از بر�  كهرا نقل نموده  توضي�

م� يعقوب ابن اسحاق كندي را در اح�م  ، ابور�ان ابتداآن را آورده اند

و در اح�م اق�ان زحل با كف  ؛اق�ان كواكب با كف ا�ضيب نقل � نمايد

داللت بر معكوس شدن  :است � آورد كهدر وق� كه زحل منحوس  ا�ضيب

اضافه بر م� يعقوب كندي  و ،و ضد اميد و خواهش �قق � يابد د� دارد

وذ�ك ان من األدعية ما ينعكس � داعيه فيص� ا� ضد ما " :توضي� � آورد

ير�يه، كما �� ان اهل ط�ستان اجدبوا ايام ا�سن بن زائد العلوي فخرجوا 

فرغوا من د�ئهم اال وا�ر�ق �ضطرم � اطراف ا�� ح� قال  �س�سقون فما

  :ابو الغمر

  من حر�ق ٍب ي� َص فأجيبوا بِ =  خرجوا �سأ�ون صوب غمام

 
�
 قلوب �شو� = اذ جاءت  وهجاءهم ضد ما تمن

ٌ
  "بفسوق ة
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گردد  چه بع� از ادعيه آن است كه منعكس �" :از تر�ه هاي فار� قدما

چنان�ه اهل ط�ستان در  ؛ه تمنای اوست حاصل شود�آو خالف  ؛بر دا�

مبتال ) خشكسا�(ب جدبالی قحط و ه ب ؛ویالعل يدازمان حس� بن ز

ب�ون آمدند و هنوز از د� فارغ �شده بودند كه حر�ق در  ءس�سقاه إب ؛شدند

و اگر اختيار وقت د� كرده  !و ب�ش�ی �سوختند !اطراف شهر پديد آمدند

  :فته استگدراين باره مر غابوال .ن منعكس �شدید�ی ا�شا ؛بودی

  من حر�ق ٍب ي� َص فأجيبوا بِ =  خرجوا �سأ�ون صوب غمام

 
�
 قلوب �شو� = اذ جاءت  وهجاءهم ضد ما تمن

ٌ
  "بفسوق ة

  به فر�اد، خواهان باران شدند= دند گرو� سوی كوهساران ش

  ه تمنا كرده بودند اجابت شدند به شعله آ�ش، ضد آ�

  .مده بودندآفسوق  زر اپنها با قلبها� چرا كه آ ،آمد ا�شان بر

در اين قصه داليل �و� و ارتباطش با �ذورات د�ي �ستجاب نقل  :توضيح

مناسب اين �وضوع و و  ،ارتباطش با اوقات د� معلوم نبوده�شده است، ف�ا 

صه و عبارت نقل آن ن� شاهدي براي �ايط �و� د� ن�ست، و ن� اصل ق

   :كوك است�ش

وقايع كوچك و بزرگ در طول تار�خ اسالم در برر� توار�خ مفصله كه  :الاوّ 

چن� ��م هر سا� نوشته و ثبت و ضبط كرده اند، بالد اسال� را در اكناف 

حر�ق و آ�ش سوزى عمو� �ردم واقعه را ثبت ن�رده و ننوشته اند، با اينكه 

اطالع هم�ن و از �له �ورخان قرار ؛ �ورد نماز باراناز آن هم بعد  ؛يك شهر

  . گرفته و ارزش ثبت كردن را دارد

ر�اره علو�ان عباس است، و قصه هم دالراوي آن از اتباع حكومت ب�  :ثانيا
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ف�ا در �سبت و صحت و  ،ط�ستان كه از خالفت عبا� جدا شده بودند

   .ن� آن بايد تا�ل شودوگچ

حسن بن ز�د  ،است طعنرد كه �شحون با  دا�تعب�اتوصيفش در راوى  :ا�ثا

ت و سو شخصي�ش معروف دو" ز�د"؛ با اينكه نام نام برده "حسن بن زايد"را 

براى اين �ر�ف �ؤلف �سلك بودن و عبا� و د�� �ز ا�وى ، دشمن است

  . ندا�و�ان قيام كرده بودعباسيان و بر عليه حكومت اينها چه اينكه  ؛ن� باشد

با توصيفش و  شعراس�شهاد كرده كه ) ابوالغمر(شاعرى و شعر به قول  :رابعا

نها آ(: و شيعيان ط�ستان را اينطور توصيف � كند ،است كينه و دشم� همراه

  .)مده بودندآفسوق  زر اپبا قلبها� 

شهر در  و معكوس شدن آن به حر�ق ؛جابت د�ي بارانستعدم ا رگا :خا�سا

 د� نداردنامناسب ر�طي به وقت اين ديگر  ؛�اطر فسوق قلوب باشد ،ح� د�

   .و جاى اس�شهاد آن در مبحث �و� ن�ست

و آ�ه بر فضاي اين نقل ؛ معلوم ن�ست اين قصه ف�ا اصل و كيفيت و جزئيات

تا �شانه فل� است حقد و كينه و اغراض سياس�  ؛ ب�ش�و �م حا�م است

بود؛ بايد تار�خ دقيق آن و � شاهد و د�ل �ور گاچه اينكه ، و اد� �و�

وضعيت فل� �ر�وطه و دالال�هاى �و� حا� از وقت نامناسب د� و 

و نقل وى؛ فاقد ف�ا اين توضيح ابور�ان  معكوس شدن آن ن� با آن همراه بود،

برای توصيف فل� هيچ  ر نقلها�شاند همر گديمنجم� و اعتبار عل� است، 

 كه اين �م را نقل كرده اند؛ نجم� و ناقالن شي�بر� م و ،نياورده اندآن 

به اش�الت عل� در آن بوده  بدون توجهو " ب�و�"شهرت و نامدارى  بلحاظ

   .است
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  وسط ا�سماء) كف ا�ضيب(م ستاره حاجت ياب �برج و م�ل طالع هن

  ن بروج و منازل در  ايام �تلف سال و در عرضهاي �طلوع ستارساعت

) كف ا�ضيب( متفاوت است و� با قيد و �ط ستاره حاجت ياب جغرافيا�

اش�ا�� ، برج و م�ل طالع در طول سال و در مناطق �تلف در وسط ا�سماء

  .يدا � كنندپ

�ظه وسط ا�سماء بودن ستاره حاجت  ؛در يك طول جغرافيا� ؛در هر روز  -١

�سبت عرضهاي  و� م�ل و برج طالع آنها به ،ياب در آن ي�سان است

  .جغرافيا�شان متفاوت � شود

وسط ا�سماء است ) كف ا�ضيب(در هر ب� وق� ستاره حاجت ياب  -٢

) م�� كه از افق ��ق در حال طلوع باشد(ن هر م�� كه طالع باشد �ستار

. م كف ا�ضيب وسط ا�سماء طالع است�در هر روز سال ن� همان م�ل در هن

و ايران و بالد اسال� در وقت وسط ا�سماء بودن كف مثال در �كه �كرمه 

ف�ا منجم�  ،طالع است م�ل سعد ن�ها�ضيب، هم�شه برج �طان و 

�ايطي براي  ؛طبق افق �� ؛�سلمان ن� در اح��شان براي استجابت د�

و� . م د� در وقت كف ا�ضيب ذكر كرده اند�طالع بودن م�ل ن�ه در هن

  .م م�ل ن�ه طالع ن�ست�جغرافيا� دور در اين هن براي عرضهاي

وسط ا�سماء است در بالد به ) كف ا�ضيب(وق� ستاره حاجت ياب  - ٣

. �سبت عرضهاي جغرافياي�شان؛ از �اظ برج و م�ل طالع اش�ا�� دارند

) كف ا�ضيب(�م ستاره حاجت ياب مثال �دوده مناطق معتد� كه در هن

در آنها ) مناسب براي استجابت د�( م�ل سعد ن�هن �ط ا�سماء ستاروس

ب� عرض طالع است در تصو�ر ز�ر �شان داده شده است؛ مناطق سايه خورده 
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� و چشمال �رز شما� از  ،)جنو�(درجه  -٣تا ) شما�(درجه +  ٤٢جغرافيا� 

تا �دوده در اندونزي  اين �رز جنو� وو شمال آ�ر��ا  اروپاتر�يه و جنوب 

  .كنيا و شمال برز�ل

  :در طول سال )كف ا�ضيب(ستاره حاجت ياب بودن  وسط ا�سماء�م هندر  

 برج �� �طان و ستار�ن م�ل طرف درجه؛ ٤٢باالي در مناطق شما�  -١

  .طالع است

م�ل برج �� �طان و ستار�ن  جنو�؛ - ٣شما� تا + ٤٢ب�  مناطقدر  -٢

  .است طالع) تجابت د�مناسب براي اس( سعد ن�ه

م�ل برج �� جوزا و ستار�ن  درجه؛ -٣٤تا  - ٣ عرض در مناطق جنو� - ٣

  .طالع است) مناسب براي استجابت د�( سعد ذراع

  .طالع است م�ل هنعهبرج �� جوزا و درجه؛  -٥٠تا  - ٣٤در مناطق جنو�  -٤

  .طالع است م�ل هقعهدرجه  - ٥٠در مناطق جنو� عرضهاي كم� از  -٥

  در طول سال كف ا�ضيب وسط ا�سماء طالع در هن�م و م�ل برج 

  

  

  

  

  

  

  
    

  

درجه شمالي ۴٢  

درجه جنوبي -٣  

درجه جنوبي -٣۴  

درجه جنوبي -۵٠  

طرفم�ل �طان و برج طالع   

م�ل ن�ه�طان و طالع برج   

ذراع م�لو  طالع برج جوزا  

م�ل هقعهو  برج جوزاطالع   

م�ل هنعهو  برج جوزاطالع   
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  ���ی �مل �ج  ٥  ���   )ف ا����ب� (�تاره حا�ت یاب  �و���ت �ماوی 
  است اعتدا� فل� ثور برج ٦درجه  معادل م.م ٢٠١٤ و ش.ه ١٣٩٣ و ق.ه ١٤٣٥ سال در كه

 تصات  ؛و اسال� علم �وم كهن سا�بطور اصو� و طبق قاعده ا�

و صور فل� بيان �  )ستار�ن( سماوي كواكب و �وم را �سبت به ثوابت

، بدين صورت كه هر ستاره يا كو�ب در كدام صورت فل� و در چند نمايند

  . �نه بر دايرة ال�وج واقع است ١٢درجه از صورت هاي فل� 

 آن بر دايرة ال�وج متفاوت بوده، اما در  با اينكه اندازه صور فل� و درجات

 ٣٠علم �وم مقدار اختصا� هر صورت فل� از دايرة ال�وج �ساوي و تنها 

  .دوازده برج حاصله از اين تقسيم به بروج �� معروف است. درجه � باشد

  اعتدال بهاري در اول صورت فل� �ل  نقطهذشته كه گدر قرون �سيار

سماوي �تصات بود؛ بر� از منجم�  هم مطابق بروج �� ه و بروج فل�بود

اعتدال ر�ي� و بدايت بروج فل� و درجات آن � بر اساس كواكب و �وم را 

�اطر حر�ت ) بدايت بروج فل�(از آ�ا كه نقطه اعتدال بهاري اما  ند،داد

 ترتيب عكسسال يك درجه به سمت قهقرا و  ٧٢تقدي� كره زم�؛ هر 

اي فل� جا�ا � شود؛ �س هر �وقعيت سماوي كه بر اساس بروج فل� صورته

ارائه شود؛ �سبت به واقعيت سماوي �وم ثوابت و صور فل� تدر�ا تغي� � 

و بروج فل� ) مثال �ل ��(كند، بطوري كه در زمان ما ميان بروج �� 

باشد، از اين رو  تفاوت �) درجه ٣٠(ر يك برج اقدمب�ش� از ) مثال �ل فل�(

 به درجات فل�) در كتب قدما(ذكر شده  همان �وقعيتر ن� توان گدي

براي يك ستاره در گذشته ) �سبت به نقطه اعتدال ر�ي� و بروج فل� اعتدا�(
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آن ستاره ) درجه ��(واق�  �وقعيت) چه برسد قرون بعد(را؛ در سا�اي بعد 

نقطه اعتدال و بدايت بروج (دن آن دور شتفاوت ساالنه اينكه ر گم دا�ست،

  . را بر حسب هر زمان �اظ كرد) فل� از بدايت صور فل�

 در  )ميا�( باعث شده كه در بر� منابع �و� ؛عدم توجه به اين ن�ته مهم

نقل �وقعيت ستاره كف ا�ضيب از قدما؛ �شا� به درجات بروج فل� و �سبت 

� آن به درجات بروج �� تل� كرده؛ و به نقطه اعتدال بهاري را همان �شا

مقدار جا�ا� حر�ت تقدي� و فاصله گرف� درجات بروج فل� از بروج �� 

ذشته را به گرا در نظر نگرفته؛ و دچار اش�باه شده؛ و درجات �ر�وط به قرون 

عنوان �تصات آن ستاره و درجه كف ا�ضيب در هر زمان نقل كرده، و اح�م 

  .طه را در تعب� و تفس� غ� دقيق و بلكه غ� صحيح نمايند�و� �ر�و

 و  �سبت به بروج ��) از �له صور فل�(�وم ثوابت �تصات  از آ�ا كه

، ما ابتدا �شا� ستاره حاجت ياب هم�شه ثابت استدوازده �نه  صور فل�

جه پنجم� دررا به درجات بروج �� بيان � كنيم، كه در ) كف ا�ضيب(

و براي بيان معادل درجه فل� آن �  .است �لفل� صورت  يابرج  �� 

�سبت به از آ�ا كه ا�روزه نقطه اعتدال بهاري و بدايت بروج فل� : گو�يم

دقيقه  ٢٥درجه و  ٣٠) �ل و م�ل �طاناول صورت فل� (بدايت بروج �� 

) م.م ٢٠١٤ش و .ه ١٣٩٣ق و .ه١٤٣٥ سال(فاصله پيدا كرده است؛ ف�ا اكنون 

معادل درجه ششم ) پنجم� درجه برج  �� و صورت �ل(�وقعيت اين ستاره 

سماوي ستاره  در تصاو�ر بعدى �وقعيت .برج فل� اعتدا� ثور � باشد

  .حاجت ياب در بروج فل� و �� �شان داده شده است

   .اش�باه �شودهم  متفاوت بوده با "برج فل�" با "صورت فل�"اصطالح : تذكر مهم
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  ���ی �مل �ج  ٥  ���   )ف ا����ب� (�تاره حا�ت یاب  �و���ت �ماوی 

  است اعتدا� فل� ثور برج ٦درجه  معادل م.م ٢٠١٤ و ش.ه ١٣٩٣ و ق.ه ١٤٣٥ سال در كه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اعتدا� فل� ثور برج ٦درجه  و �� �ل برج  ٥  درجه  

 كف ا�ضيب 
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  تو�ط ا��ماء ا�  ) �ف ا����ب(و��ی �تاره حا�ت یاب 
  شما�+) ٤٢(جنو� تا ) -٣(در بالد اسال� و عرض 

  ا�ت طا�ع  ) �نا�ب �ای ا��جا�� دعا( �عد ��ره و �تارگان ��زل �رطان�ج ���ی 
  
  
  
  
  
  

   
  

    
   

  
  
  
  
  
  
  

  
    

  
  
  

  
    

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
 

  

  
  
  

  

  بط�

ثر�ا   �طان 

 دبران

هنعه   

 هقعه

�هن    

ذراع    

        
 طرفه

 جبهه

 عواء

�فه     

ز�رة     

سماك          
 

غفر          
ز�انا     

 ا�يل

قلب    
 شولة

ب�ه          

بلع سعد  

سعدذابح          

نعام    

 سعد
 األخبية

 سعد

 ا�سعود

�ؤخر فرغ  

مقدم فرغ     

بطن     

ا�وت     

نعام وارد          

رشا    

صادرنعام         

 وسط ا�سماء

تد األرضو  

 ��ق
 

 طالع

 

 كف ا�ضيب
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  در وسط ا�سماءكف ا�ضيب  ازات هيئت فل� و طالع هن�مامتي

 ء ن�ر استجابت د�گفل� دي �ايط ؛م كف ا�ضيب در وسط ا�سماء�هن 

  :استو فراهم قر�ن  اين وقتبا 

طالع برج �طان و از بروج �ستقيم الطلوع  :برج طالع �ستقيم الطلوع -١

�ر  آنستقيم الطلوع باشد و جون طالع برج �) از بروج �طان تا قوس(است 

جنو� تا مناطق  -٣در اين هن�م از عرض جغرافيا�  .اتمام رسده بر �راد ب

  .شما� �طان طالع است

 سعود در طالع  -٢
ّ

طالع برج �طان و �ف : )برج طالع �ف �ش�ي(حظ

در ) �ش�ي و زهره(سعود �ش�ي است و از �ايط برج طالع اين است كه 

 .چنا�ه طالع بيت يا �ف يا حد ا�شان بود داشته باشندام طالع حظّى تم

جنو� تا  - �٣طان �ف �ش�ي � باشد و در اين هن�م از عرض جغرافيا� 

  .مناطق شما� �طان طالع است

در ر�يت تناسب طالع با �وضوع حاجت  :م�ل طالع م�ل سعد براي د�ء - ٣

 -٣تا  -٤٣عرض  ازا�سماء م كف ا�ضيب وسط �در هن) استجابت د�ء(

ن م�ل �ستاردرجه، + ٤٢تا  -٣عرض  جنو� م�ل سعد ذراع طالع است، و از

كه منازل سعدي براي د�  )از افق �� در حال طلوعند(است ن�ه طالعسعد 

  .هس�ند

  د� كننده  ؛)انقطاع و ت�ع(از آ�ا كه براي حصول �ايط مقدمات د�

به� آن است كه از �وع �ايط  ،بايد آماده شود�ظه كف ا�ضيب از قبل 

كه از طلوع ستار�ن م�ل  ،ت�ع و خشوع را آ�ز نمايد ء؛سعد فل� در د�
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و در �ظه ) درجه برج �� �طان واقعست ٧كه در (براي د�ست  سعد ن�ه

و د�ء  ،و�دگخواسته و تمناي خود را ب ؛وسط ا�سماءبه كف ا�ضيب رسيدن 

درجه برج  ١٦در طرفة (براي د�ء طلوع اول� ستاره م�ل �ذور ل از قبرا تا 

از د�ء براي  )طرفة(طلوع م�ل �ذور وقت در اما  ،ادامه دهد) �� �طان

د�ء به مع� خواندن خداوند و مناجات با  و�حاجت خا� اجتناب نمايد، 

  .آمد �ح منازل سعد و �ذور د� در فصول قبل  ،.)او من� ندارد

از �ايط صالح حال صاحب طالع اين است كه : نظر صاحب طالع به قمر - ٣

در م كف ا�ضيب وسط ا�سماء �، در هنقمر ناظر باشده بصاحب طالع 

صاحب طالع و برج طالع �طان و صاح�ش قمر است و + ٤٢تا  -٣عرضهاي 

  .اين �ط برقرار استقمر ي�ي هس�ند و 

 او�ه با ر�يت �ايط :ت �ايط او�ه اختيارطالع با ر�يصاحب  سعادت -٤

در هن�م كف ا�ضيب وسط ) قمر قوي حال و متصل به سعود(استجابت د�ء 

استجابت د� و قوت طالع  �ايط ديگر )+٤٢تا-٣(رضهاي درع ا�سماء

  .ن� حاصل � شود )قوي حال وصاحب طالع قمر متصل به سعود (
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