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 كعبه مشرفه مكه مكرمه KMTیساعت جھان :یات اعلیح ادیبن یم نجومیتقاوافق  یمبنا

  

 آسما� یبا �شانه ها �يا�ور زم هن�م شنا�
 �� یبه حكما  اء ال�ياء و اوصيان� یو آ�وخته ها) م�قرآن كر( م و�بر تعا� مب��

  �عادت ��
  ط سعادتين وقت جامع �ا�خجسته تر ي�تع

  ١٤٣٧ان شعبان يتا پا ١٤٣٦آ�ز ماه مبارك ر�ضان  از

 �ي�س یالديم٢٠١٥-١٦ = شم� یهجر ١٣٩٤-٩٥ = یقمر یهجر ١٤٣٦-٣٧

  ١١٧٦- ٧٧ع� صاحب ا�زمان  ١٤٨٩- ٩٠  ی�ّمد یالديم ١٢٥٤٠ �ش آدم �آفر

 دار ارف ا :ی �و��ی و �د��� و ا�راف ع��  ی���ح و ��� ر

  یات اع� یاد � ی��   م� م و��� � �و���ده ع�وم ��وم و  ��و :ن� ه  و �دو� �� 
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  سعادت نامه�طا�� سا�نا�  ی����ت  �و�و� 
  صفحه  �وضوع  بيترت

  ١   راهنمای سا�امه سعادتنامه ١

  ٢  سعادتنامهامه سا��ر�رد  ازيش ن�پ ٢

  ٤  سعادتنامهسا�امه  یراهنما ٣

  ١٩  �كه �كرمه ا�ت بالد با ساعت جها�اختالف س ٤

  ٢٠  یسال قمرو ا�ام  آ�ز �آئ ٥

  ٢١  ات ا�ياد حيم ب�يم �وم و تنج�آثار من��ه در علوم تقو ٦

  ٢٨  ات ا�ياد حين در ب�يمنجم اونال یسامانه ها ٧

  ٣٢  ١٤٣٦سا�امه سعادتنامه  ٨

  ٣٣  فهرست ٩

  ٣٦  ١٤٣٧تا شعبان  ١٤٣٦بارك ر�ضان ا� :ن ساليط در اياوقات جامع �ا ١٠

  ٣٦  مهم یافتتاح و �وع پروژه ها و �رها ١١

  ٣٩  س عل���وع تدر ١٢

  ٤٢  �وع آ�وزش كود�ن ١٣

 ٤٥  مه، ��تهايب ىبان� یمعا�الت اقتصاد یا�ور �ار ١٤

 ٤٥  )ا�وال منقول(د كردن �خر ١٥

  ٤٨  فروخ� ١٦
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  ٥٠   زرا��د �لك باغ و زم�خر ١٧

  ٥٤  د �س�ن�خر ١٨

  ٥٧  �اكت و اجارهعقد  ١٩

  ٦٠  خانواده خاندان دوستان هم�ران روابط �ط� ٢٠

  ٦٠  یخواست�ر ٢١

  ٦٢  عقد ازدواج ٢٢

  ٦٥  زفاف ٢٣

  ٦٧  )نطفه(انعقاد  ٢٤

  ٧٠  )�يسفر زم(سفر  ٢٥
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   ی��� ی���  ١٤٣٦ماه �بارک ر�ضان 

  آغاز سال ا�ل �ق �بارک باد

 �بارک  سال �و

  ال��م یا �ق�� ا�ق�وب و األ�صار ��� ق�و�نا وأ�صار� ع�ی د��ک 

  ق�وب �ّرف ق�و�نا ا�ی طا��ک و�ّور أ�صار� با���آنال��م یا �َُ�رف ا� 

  ویا ��ول ا��ول واأل�وال �ول حا�نا إ�ی أ��ن ا�حال 

  ا ��ول ا��ول واأل�وال �ول حا�نا إ�ی أ��ن ا�حالىو 
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  ن سال� � ا �عادت  ط � او�ت جا�ع �را
  ١٤٣٧شعبان  تا ١٤٣٦ باركر�ضان ا� 

  مهم یافتتاح و �وع پروژه ها و �رها
  .)وقت(كمال  ٥) + سعادت وقت(�ط  ٧) + وقت(�ذور  ٢٠= �شانه دارد  ٣٢ :دالئل فل�

ام �ذور خسـوف ي، اباستا� ، شم�، رو�یروز نامناسب ماه قمر( �ذورات � :�ذورات

، )قمر در جدی(، و�ال)قمر در عقرب(، هبوط�ت ا�شعاع(مناحس عمو� قمر  -)و كسوف

حـدود ( د االتصال، وح� ا�س�، قمر در حـدود �ـس آخـر بـروجي، بع�ا�س اح�اق، خا�

قمر با منـازل  �، مقارنه با ذنب، هم آ)زحل ،�ر�خ(، اتصال �س قمر با �وس)�ر�خ و زحل

ت يـكه آن به �مس و قمر مقارنه ذنب با ش  -))دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح(مطلقا �س

  .نا�سنده باشد

ام نقصـان قمـر يآن مهم است ا �ر آ�ز �ر است و رشد و شكوفاگا(ور د ا�ّ يقمر زا :�ائط

م يقمر در برج �سـتق - )د�و ،سدأ ،ثور(قمر در بروج ثابت  - ) شود�رهپ یمه دوم ماه قمرين

  )دي تا آن �ر آسان برآي�اپتا�ستان و (الطلوع 

سـا�ت �شـ�ی زهـره  -صاعد قمر شما� -مقارنه قمر با �ش�ی -روز ي�ش�به :كماالت

  .)ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا( سعدقمر با منازل مطلقا  �هم آ -شمس عطارد قمر

 ن ساليدر ا ط سعادتيخ واجد �ا�تارن �به�

  :از ط مناسب طالعيبا �اسا�ت �ش�ی زهره شمس    

ساعت ) آبان ٢٦شب (صفر  ٤تا شب  ٠١:١٧ساعت ) آبان ٢٥شب (صفر ٣شب 

٢٣:٥٢  
 

د كـه صـاحب يـنبا -از اوتاد  ى�يا در يد وَ در طالع بُ  د كه ��ي�شا :طالع وقت �ذورات

روا نباشـد كـه در   بَُودچون صاحب حاجت ستاره �س  -  بَُودطالع راجع و منحوس و ��ق 
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د كـرد از آن�ـه ذنـب در يحذر با -م كند ق مه� و تعو�وتد افتد كه آن حال داللت بر تأخ

  .)هيط �ياز �ا( قمر در طالع – ت نا�سنده باشديا در خانه حاجت كه آن به �ي  بَُودطالع 

تا آن �ر آسان  باشد )ي�تا�ستان و پا یبرجها( م الطلوعيطالع برج �ستق :ط طالع وقتي�ا

د كـه يـبا -شغل زود بـه اتمـام رسـد طالع ناظر باشد تا آن ه د كه صاحب طالع بيبا -د يبرآ

د كه خداوند حاجت در وتد يبا -ا در خانه حاجت يدر طالع باشد  )زهره اي ی�ش�( یسعد

   . بَُودك يد و نيتا آن �ر زود برآ  بَُود�سعود و   بَُود

 ط سعادتيم جامع �ا�ن هن���قو

  

 ٠٢:٠٠ساعت  صفر ٣شب 

 ١٠:٠٠ساعت  صفر ٣روز 
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د كه يبا -ن شغل زود به اتمام رسد طالع ناظر باشد تا آه د كه صاحب طالع بيبا :ط فاقدي�ا

د كه خداوند حاجت در وتد يبا -ا در خانه حاجت يدر طالع باشد  )ا زهرهي ی�ش�( یسعد

قمر  -مقارنه قمر با �ش�ی -روز ي�ش�به . ك بَُوديد و نيتا آن �ر زود برآ  �سعود بَُودو   بَُود

سعد قمر با منازل مطلقا  �هم آ - سا�ت �ش�ی زهره شمس عطارد قمر -صاعد شما�

  .)ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(
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  س عل��وع تدر�
) وقت(كمال  ٧) + سعادت وقت(�ط  ٦) + وقت(�ذور  ١٦= �شانه دارد  ٢٩ :دالئل فل�

  :دارد

ام �ذور خسـوف ي، اباستا� ، شم�، رو�یروز نامناسب ماه قمر( �ذورات � :�ذورات

، )قمر در جدی(، و�ال)قمر در عقرب(�ت ا�شعاع، هبوط(قمر مناحس عمو�  -)و كسوف

حدود �ر�خ (د االتصال، وح� ا�س�، قمر در حدود �س آخر بروجي، بع�ا�س اح�اق، خا�

قمر با منازل مطلقـا  �، مقارنه با ذنب، هم آ)زحل ،�ر�خ(، اتصال �س قمر با �وس)و زحل

م ي�وع تعل ینقصان نور قمر برا(مر ناقص ا�ور ق -)) دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح(�س

 �و تـاث شود در استمرار آن � رغب�  عدم دوام آن و ��در ارتباط با درس و ن یسبب كند

 �كه اول  كسا�� آن بر كود�ن و ن�ا�ته تاث  هست�ل و همه س�يهمه انواع �ص ین براآ

  ).ش� است�كنند ب دا �يپارتباط  یادا استيو  ا نظام در�يو  یبار است با رشته ا

د يبا(  بَُودكو حال يد كه عطارد نيبا - )د�و ،قوس ،عذراء ،جوزا(�� إقمر در برج   :�ائط

  )مهيدر بروج �ستق  بُوَد �م ا�سّ يكه عطارد �ستق

و عطارد  یل علم كه �ش�يد كرد كه داليق دارد در علم چنان باياگر قصد نظر دق :كماالت

 ی�ش�ه عطارد بو �ودت به  �گر ني�دي یاه خانهه گر ناظر باشند و بي�ديه است ب

، سماكفة، �، ثر�ا( سعدقمر با منازل مطلقا  �هم آ -ث يا تثليس �ا �سديمقارنه ه وندد بيپ

حال نيكو و قوی  - اتصال قمر با عطارد - ) س�بله ،جوزا(قمر در خانه عطارد  -)ا�سعودسعد 

سا�ت عطارد �ش�ی زهره شمس و   -قمر ��ع ا�س� - )�ش�ید�س با اتصال �س( قمر

  ه�رهای ه�ی و خالقانه ساعت زهر برای

 ن ساليدر ا ط سعادتيخ واجد �ا�ن تار�به�

با  و خالقانه ساعت زهره یه� ی�رها یو براسا�ت �ش�ی عطارد زهره شمس    

  :از ط مناسب طالعي�ا

 ٢٨شب ( یاألخر ی�اد ٨تا شب  ٠٤:٤٥ساعت ) اسفند ٢٦شب ( یاألخر ی�اد ٦شب 

   ٠٠:٣٠ساعت ) اسفند
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د ينبا - خ در طالع باشد كه خواننده دشمن آن علم شود �د كه �رّ ي�شا :طالع وقت �ذورات

گفته اند ناچار است از نظر  كه هر چه �واند فرا�وش كند و بع�  بَُودكه زحل در طالع 

  )ارياخت هيط �ياز �ا(قمر در طالع  –است  �يفكر دق لده كه د�ينظر �سند  به طالعزحل 

كه   بُوَدد كه عطارد در طالع يبا -از اوتاد طالع  ى�يدر  یبودن �ش� :ط طالع وقتي�ا

چه   بُوَدباشد و به� آن�ه س�بله  د كه طالع برج ا��يبا -از اوتاد  ى�يا در يفرح اوست 

 
ّ

باشد ناظر به طالع كه  ��إداوند طالع در برج د كه خيبا -ش� است �و با عطارد در حظ

 .بَُود )اف� و فراست��عت در( سحدل كمال آن د�

  ط سعادتيجامع �ان هن�م ���قو

  

  

 ٠٥:٠٠ اعت�ادى االخرى س ٦

 ٠٩:٠٠ اعت�ادى االخرى س ٧
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 چه   باشد و به� آن�ه س�بله ُبَود د كه طالع برج ا��يبا: ط فاقدي�ا
ّ

و ا عطارد در حظ

و  یل علم كه �ش�يد كرد كه دالين باق دارد در علم چناياگر قصد نظر دق -ش� است �ب

 ی�ش�ه عطارد بو �ودت به  �گر ني�دي یهاه خانه گر ناظر و بي�ديه عطارد است ب

 قمر اتصال �سد�س -سعدقمر با منازل مطلقا  �هم آ - ث يا تثليس �ا �سديمقارنه ه وندد بيپ

  .سا�ت عطارد �ش�ی زهره شمس  -قمر ��ع ا�س� -با �ش�ی
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  وزش كود�ن�وع آ�
) وقت(كمال  ٦) + سعادت وقت(�ط  ٨) + وقت(�ذور  ٢٢= �شانه دارد  ٣٦ :دالئل فل�

  :دارد

ام �ذور خسوف ي، اباستا� ، شم�، رو�یروز نامناسب ماه قمر( �ذورات � :�ذورات

قمر در (، و�ال)قمر در عقرب( �ت ا�شعاع، هبوط(مناحس عمو� قمر  - )و كسوف

 د االتصال، وح� ا�س�، قمر در حدود �س آخر بروجي، بع�ا�س ق، خا�، اح�ا)جدی

قمر با  �، مقارنه با ذنب، هم آ)زحل ،�ر�خ(، اتصال �س قمر با �وس)حدود �ر�خ و زحل(

 )نباشد( ع و مقابله قمر با شمسيتر� -))دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح(منازل مطلقا �س

قمر  - نيا�وخ� وجود دارد یان بودن كودك از آ�وزش و چ�ز�ن صورت زمينه گري ا�در غ

نقصان نور قمر دارد،  زمينه بدشواری آ�وخ� كودک و فراری بودن آن از �كتب(ناقص ا�ور

در استمرار  رغب�  عدم دوام آن و ��در ارتباط با درس و ن یم سبب كندي�وع تعل یبرا

 آن بر كود�ن و �ا�ته تاث  هست�ل و همه س�يهمه انواع �ص ی ان برا�و تاث شود آن �

كنند  دا �يپارتباط  یا استاديو  ا نظام در�يو  ی بار است با رشته ا�كه اول  كسا��ن

عاع  - )ش� است�ب
ّ
خ و ��رّ ه ب قمر - بَُودور فكه فرزند از راه �كتب ن باشدعطارد �ت ا�ش

در اين صورت زمينه گر�زان بودن كودک از ( عطارد راجع و در هبوط باشد -باشد زحل ناظر

  )تعليم و �واندن او وجود دارد

آن مهم  �اگر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا(آ�وزد  ی�تا زود چقمر زايد ا�ّور  :�ائط

 ،عذراء ،جوزا(قمر بروج ا�� برج  -  )  شود�پره یقمر مه دوم ماه يام نقصان قمر نياست ا

  باشد ) س�بله ،جوزا( صا بيوت عطاردخصو) د�و ،قوسمه اول ين

ه نظر قمر ب -)ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(سعد قمر با منازل مطلقا  �هم آ :كماالت

اتصال مقبول  - ساقط بودن عطارد از �وس -�ستقيم و ��� و صاعد بودن عطارد -سعود

د و �ر �كتب آرام گد ا�وزد و فرزنديار بيشان ناظر باشد �س�ن بدياگر سعد ،قمر با عطارد

 .قمر ،عطارد ،شمس ،سا�ت �ش�ی - سعوده نظر عطارد ب ،همت بر آ�وخ� ��وف دارد 
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 ن ساليدر ا ط سعادتيخ واجد �ا�ن تار�به�

  :از ط مناسب طالعيبا �اسا�ت �ش�ی شمس عطارد قمر    

) ور�شهر ٢٧شب (جه �ذ ٤تا شب  ١٩:٣٧ساعت ) ور�شهر ٢٦شب (جه �ذ ٣شب 

  ٢١:٠٩ ساعت

ن سعد �م با �خ ذكر شده به��فاقد سعد خاص و سعد تام بوده و تار یسال جار :تذكر

  .باشد ط طالع �ين �ا�ش��ب

بَُودروا  :طالع وقت �ذورات
َ
حذر كند از آن�ه  -  ُبَودكه قمر در ششم و دوازدهم طالع   �

باشد از  ءیه طالع و صاح�ش برد كيبا -   بَُودعطارد از ماه و طالع و صاحب طالع ساقط 

 .�وس

 خان ��إد كه طالع وقت برج يبا :ط طالع وقتي�ا
ً
د كه يبا - عطارد  یهاه باشد خصوصا

د كه خداوند خانه يبا -ع�  یا حاديدر وسط ا�ّسماء  یسعده خداوند طالع متصل باشد ب

 -وندد يطارد پخداوند خانه عه ت قمر بيد كه صاحب بيبا -عطارد ناظر باشد ه عطارد ب

به� آ�ست  -ش رود �از پ سا�ه آم بيتا �ر تعل ؛ بُوَدماه ناظر ه ب) ماه(د كه خداوند خانه يبا

  .ديناظر با یوه د و سعود بوَ كه صاحب طالع در �� بُ 

  ط سعادتين هن�م جامع �ا���قو

  

 ٢٠:٠٠ اعتذىحجه س ٣شب 



  ١٤٣٧نامه  سالنامه سعادت

44

  
به� آ�ست كه  -د عطارد ناظر باشه د كه خداوند خانه عطارد بيبا :جه�ذ ط فاقدي�ا

، ثر�ا(سعد قمر با منازل مطلقا  �هم آ. ديناظر با یوه د و سعود بوَ صاحب طالع در �� بُ 

اتصال مقبول قمر با  -�ستقيم و ��� و صاعد بودن عطارد)ا�سعود، سعد سماكفة، �

.قمر ،عطارد ،شمس ،سا�ت �ش�ی عطارد

 ٠٧:٠٠ اعتذىحجه س ٣روز 
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  ��تها مه،يب ىبان� یمعا�الت اقتصاد یا�ور �ار
  

  )ا�وال منقول(د كردن �خر
) وقت(كمال  ٧) + سعادت وقت(�ط  ٩) + وقت(�ذور  ١٩= �شانه دارد  ٣٥ :دالئل فل�

  :دارد

ام �ذور خسـوف ي، اباستا� ، شم�، رو�یروز نامناسب ماه قمر( �ذورات � :�ذورات

، )قمر در جدی(ال، و�)قمر در عقرب(�ت ا�شعاع، هبوط(مناحس عمو� قمر  -)و كسوف

حدود �ر�خ (د االتصال، وح� ا�س�، قمر در حدود �س آخر بروجي، بع�ا�س اح�اق، خا�

قمر با منازل مطلقـا  �، مقارنه با ذنب، هم آ)زحل ،�ر�خ(، اتصال �س قمر با �وس)و زحل

ه كـ )ز�سـتان و بهـاربروج ( قمر در بروج معوجه -))دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح(�س

 -م افتدي�وس كه خ�ان عظه متّصل ب اشدقمر ناقص ا�ّور و العدد ب -خرنده ز�ان � كند

نـزاع ه ل خصومت و تعب باشد و �قبـت بـد� یع و �يوندد كه �ر�خ در بيخ پ��رّ ه قمر ب

  .ا�امد

ام يآن مهم است ا �اگر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا(و العدد  ورقمر زايد ا�ّ  :�ائط

د دا�ست كه ماه از ياال�ال ببا ن باب �يدر ا( -) شود�پره یقمر مه دوم ماه ين قمر ننقصا

عدل و انصاف در معا�الت و از ه ب  بُوَدل ع اّول د�يآن وقت كه از اجتماع باز گردد تا تر�

ر كند ب لع دّوم د�يع و از مقابله تا تر�يد بر حصول مقصود باوَ ل بُ ع اّول تا مقابله د�يتر�

در برج  قمر - )ها به پنها��دن چ�ك باشد خريع دّوم تا مقارنه نياز تر� یحال �ش� كو�ين

ع است و يل مبقمر د� - ار رسديده �سيرا فا �داركه خر  بُوَد )بروج تا�ستان و پاي�( مهي�ستق

ل د�  بَُودكه قمر بدو متّصل  و كو�� ف شده باشد د�ل بايع�من یكه قمر از و كو��

هم ه ب دوس�ه متّصل ب یگريده من�ف است و ب ى�ياز كه قمر آن دو كو�ب و  ی�ش�

ن يو اگر قمر را در ا دي حاصل آ��وافقت افتد و رضاء جان� یع و �ش�يان بايوندد تا ميپ

لند بر فروشنده و و خداوندش نگرد كه هر دو د�  به طالعنباشد  ا��وقت اتصال و ان

ع از هر ج�س كه يرنده و وسط ا�ّسماء بر ثمن و وتد االرض بر مبرب و صاح�ش بر خ�
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ن �له خواهد يد كرد و هر چه از ايل باين دالي�مال �الحظه ا شد و فرو�باشد �س در خر

  .د ساختين با�سعود �زه ب

 اتصال -)م�ان فقط ،�طان(قمر در بروج منقلب  -خ ساقط باشد�عطارد از �ر :كماالت

سعد قمر با منازل مطلقا  �هم آ - خرد سود كند تا در آ�ه � )زهره ،ی��ش( با سعود قمر

خ و �و سا�ت �ر(د كه كو�ب ساعت �سعود باشد يبا - )ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(

  ).زحل نباشد

 ن ساليدر ا ط سعادتيخ واجد �ا�ن تار�به�

  :از ط مناسب طالعيبا �ا ، شمس، عطاردزهره ،سا�ت �ش�ی

 ٤شب ( األو� ی�اد ١٤تا شب  ١٥:١٧ساعت ) اسفند ٣روز ( األو� ی�اد ١٣ز رو 

  ٢١:١٩ساعت ) اسفند

 ٣١ان روز يبا(شعبان  ١٢ان روز يتا با ١٠:٢٥ساعت ) بهشتيارد ٣٠روز (شعبان  ١١روز 

  )بهشتيارد

  

 �وس و ذنب در آن نباشند و صاحب دوم )شة�ت ا�ال وا�عيب( دومت يب :�ذورات طالع

�وس و ذنب و قمر در طالع نباشند و صاحب طالع ��ق  -راجع و ��ق و منحوس نباشد 

  .و راجع و منحوس نباشد

در  یسعد(  بُوَدك حال يو صاح�ش ن )شة�ت ا�ال وا�عيب( دومت يبد كه يبا :ط طالعي�ا

 )اشدت دوم باشد و �وس و ذنب در آن نباشند و صاحب دوم راجع و ��ق و منحوس نبيب

و ) در طالع باشد و �وس و ذنب و قمر در طالع نباشند یسعد(ك حال باشد يطالع ن -

 د��خر د �الحظه �ال�يبا -) ��ق و راجع و منحوس نباشد(ك باشد يصاحب طالع ن

ن يبر ا و با� ر�أ  بَُودو اگر ضياع و عقار  یبادبرج قمر و طالع بروج كند اگر ستور خرد 

و   به طالعنباشد  ا��ن وقت اتصال و انياگر قمر را در ا )لي دالي�تع یبرا( –س ايق

رب و صاح�ش بر خرنده و وسط ا�ّسماء �لند بر فروشنده و خداوندش نگرد كه هر دو د�

ن ي�مال �الحظه ا شد و فرو�ع از هر ج�س كه باشد �س در خريبر ثمن و وتد االرض بر مب

  .د ساختين با�سعود �زه �له خواهد بن يد كرد و هر چه از ايل بايدال



  ١٤٣٧نامه  سالنامه سعادت

47

سعود و اگر در وتد افتد ه متّصل ب  بَُود ید كه سهم ا�سعاده در خانه �ش�يبا :كماالت طالع

  .ش از فروشنده نفع رسد�به� باشد و خرنده را ب

   ط سعادتيجامع �ان هن�م ���قو

  

  

  

قمر با منازل مطلقا  �هم آ -باشدخ ساقط �عطارد از �ر -در طالع باشد  یسعد :ط فاقدي�ا

ه متّصل ب  بَُود ید كه سهم ا�سعاده در خانه �ش�يبا -)ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(سعد 

د كه كو�ب يبا -ش از فروشنده نفع رسد�سعود و اگر در وتد افتد به� باشد و خرنده را ب

   .)خ و زحل نباشد�و سا�ت �ر(باشد  یساعت زهره �ش�

 ٠٩:٣٠ اعتشعبان س ١٢روز 

 ١٥:١٧اعت �ادى االو� س ١٣روز 
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  خ�فرو
) وقت(كمال  ٨) + سعادت وقت(�ط  ٨) + وقت(�ذور  ١٣= �شانه دارد  ٢٩ :دالئل فل�

  :دارد

ام �ذور خسـوف ي، اباستا� ، شم�، رو�یروز نامناسب ماه قمر( �ذورات � :�ذورات

، )قمر در جدی(، و�ال)قمر در عقرب(�ت ا�شعاع، هبوط(مناحس عمو� قمر  -)و كسوف

حدود �ر�خ (د االتصال، وح� ا�س�، قمر در حدود �س آخر بروجي، بع�ا�س اح�اق، خا�

قمر با منازل مطلقـا  �، مقارنه با ذنب، هم آ)زحل ،�ر�خ(، اتصال �س قمر با �وس)و زحل

) بـروج تا�سـتان و پـاي�(مهيقمر بروج �سـتقبرج  -))دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح(�س

  قمر از سعدی من�ف شود و به �� ب�يوندد -باشد فروشنده ز�ان � كند

 -)بروج بهار و ز�ستان(برج قمر بروج معوجه باشد -ور و العدد قمر ناقص ا�ّ  :�ائط

 یكه قمر از و ع است و كو��يل مبقمر د� -ء ا�س� نباشدىعطارد در �ت ا�شعاع و بط

و آن دو را متصل  یل �ش�د�  بُوَدكه قمر بدو متّصل  و كو�� عيل باد� ف شده باشد�من

 یگريده من�ف است و ب ى�ياز كه قمر آن دو كو�ب ن به سعود سازد و �به سعود و �ز

 حاصل ��وافقت افتد و رضاء جان� یع و �ش�يان بايوندد تا ميهم په ب دوس�ه متّصل ب

  .ديآ

تصال با ا - )ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(سعدقمر با منازل مطلقا  �هم آ :كماالت

 یاز سعدقمر  - �سعود و �ع ا�سّ ��عطارد  - مقارنه قمر با عطارد - )زهره ی�ش�(سعود

 -)ثور، س�بله( ا مثلثه خودي )ثور( قمر در �ف - باشدمتّصل  یسعده من�ف باشد و ب

  قمر ،عطارد ،شمس ،زهره ،سا�ت �ش�ی

 ن ساليدر ا ط سعادتيخ واجد �ا�ن تار�به�

  :از ط مناسب طالعيبا �اهره شمس عطارد قمر سا�ت �ش�ی ز   

  ٦:٠٨اعت سع االول ير� ١٤تا شب  ١٤:١٢ اعتسع االول ير� ١٣روز 
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    ان رسد�كه فروشنده را ز  بُوَدم ي�ستق د كه طالع بر�ي�شا :طالع وقت �ذورات

و  دومد كه يبا - د كه طالع برج معوج باشد تا فروشنده را نفع برسديبا :ط طالع وقتي�ا

ه از �وس و ب باشد خا� ید كه صاحب طالع در وتديبا -  بُوَدو �سعود  یصاح�ش قو

 .)اريه اختيط �ياز �ا( سالمت طالع -    بُوَدراجع متّصل  كو��

   .سعود و ساقط از �وسه ب  بَُودد كه سهم ا�سعادة ناظر يبا :كماالت طالع وقت

  ط سعادتيجامع �ان هن�م ���قو

  
  

  

و  دومد كه يبا -  د كه طالع برج معوج باشد تا فروشنده را نفع برسديبا :ط فاقديا�

ه از �وس و ب باشد خا� ید كه صاحب طالع در وتديبا -  و �سعود بُوَد یصاح�ش قو

، سعد سماكفة، �، ثر�ا(سعدقمر با منازل مطلقا  �هم آ -   راجع متّصل بُوَد كو��

  -)١٤:٢٣تا ساعت  ١٤:١٢ع االول ساعت ير� ١٣، روز زهره ی��ش(اتصال با سعود -)ا�سعود

ع ��عطارد   - مقارنه قمر با عطارد -باشدمتّصل  یسعده من�ف باشد و ب یاز سعدقمر 

د كه سهم ا�سعادة ناظر يبا - )ثور، س�بله( ا مثلثه خودي )ثور( قمر در �ف - �سعود و �ا�سّ 

  .قمر ،عطارد ،شمس ،زهره ،�ش�ی سا�ت - سعود و ساقط از �وسه ب  بَُود

  

 ١٤:١٢ اعتر�ىع االول س ١٣روز 
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   زرا��د �لك باغ و زم�خر

) وقت(كمال  ١٤) + سعادت وقت(�ط  ١١) + وقت(�ذور  ١٨= �شانه دارد  ٤٣ :دالئل فل�

  :دارد

ام �ذور خسـوف ي، اباستا� ، شم�، رو�یروز نامناسب ماه قمر( �ذورات � :�ذورات

قمـر در ( ، و�ـال)قمـر در عقـرب(شـعاع، هبـوط�ـت ا�(مناحس عمو� قمر  -)و كسوف

 د االتصال، وح� ا�س�، قمر در حـدود �ـس آخـر بـروجي، بع�ا�س ، اح�اق، خا�)جدی

قمر با  �، مقارنه با ذنب، هم آ)زحل ،�ر�خ(، اتصال �س قمر با �وس)حدود �ر�خ و زحل(

  ))دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح(منازل مطلقا �س

ام يآن مهم است ا �ر آ�ز �ر است و رشد و شكوفاگا( و ا�ساب ورايد ا�ّ قمر ز :�ائط

زحل از  -)د�و ،سدأ ،ثور(قمر در بروج ثابت  -) شود�رهپ یمه دوم ماه قمرينقصان قمر ن

ف شده �من یكه قمر از و است و كو��) د�ل بايع(ع يل مبقمر د� -  خ ساقط باشد��ر

ن به �و آن دو را متصل به سعود و �ز یل �ش�د�  بُوَدصل كه قمر بدو متّ  باشد و كو��

ه ب دوس�ه متّصل ب یگريده من�ف است و ب ى�ياز كه قمر آن دو كو�ب سعود سازد و 

  .دي حاصل آ��وافقت افتد و رضاء جان� یع و �ش�يان بايوندد تا ميهم پ

 ثابت است و �ف قمر ون است كه �و ثور به� )ثور س�بله(ر� أبروج جای قمر  :كماالت

زحل در  – باشد )�ش�ی زهره( سعودقمر ناظر به  - به� است كه قمر در �ف خود باشد

قمر با منازل مطلقا  �هم آ - باشد) وجه زحل ،حد ،مثلثه ،�ف ،بيت( از حظوظ خود ى�ي

در قمر  - قمر در بروج �ستقيمه  -قمر صاعد شما� -)ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(سعد

 ظرد كه زحل نايبا( اتصال ب� �ش�ی و زحل - ث داشته باشديا تثليس �با زحل �سداول ماه 

س�ند چه اگر زحل �زحل اح�از كنند و در آن �ق ن از خوش حا� سعود و بع�ه ب  بَُود

ه حال باشد و �سعود ب ین قو��ن د كهيبا - )زحل باشد اد��و ز ل آبادا�گرد د�ن یبمش�

  .عطارد ،شمس ،زهره ،سا�ت �ش�ی -  دنظر سعو
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 ن ساليدر ا ط سعادتيخ واجد �ا�ن تار�به�

  :از ط مناسب طالعيبا �اقمر سا�ت �ش�ی زهره شمس عطارد    

) اسفند ٤شب ( األو� ی�اد ١٤تا شب  ١٥:١٧ساعت ) اسفند ٣روز ( األو� ی�اد ١٣روز 

  ٢١:١٩ساعت 

رض برج د كه وتد األي�شا -ا چهارم يازدهم باشد يدر  �د كه �ي�شا :طالع وقت �ذورات

د كه خانه چهارم ينبا -رد يخلل پذ �آ �اع از يكه ض  بَُودآ�ا  ا كو�ب آ��يباشد  آ��

بَُودروا  -  ُبَودزرع  كه آن سبب تبا� یوه ناظر ب یا از وتدي یزحل در و  بَُود برج آ�
َ
كه   �

 وه ها استيل فساد مكه د� یوه ناظر ب یا از وتدي یخ در و�و �رّ   بَُود وسط ا�ّسماء بروج آ�

 .بَُود ميسلاز �وس  د كه طالعيبا -

 باشد او� ىحظسعود و اگر سعود را در آن ه ن ب�د كه اوتاد ثابت باشند �زيبا :ط طالع وقتي�ا

باشد و در اصالح  د كه رابع  و خداوندش �سعوديبا - و اگر خداوند برج و �ف باشد به�   بُوَد

و اه اع و عقار تعلق بيض �جهت آن�ه خانه �قبت است و نك يبه دو وجه د كرد يرابع جهد با

 است و �ل زمرا كه طالع د��ست ز�ار اصالح هر چهار وتد �ورين اختيدارد و گفته اند در ا

و �س هر  ل زراعت و صالح حال آنگران و سابع د�يل بر دو رابع د� یل دخل و�� د�

خداوند طالع بدو نگرد به� اگر و باشد در وسط ا�ّسماء ماه د كه يبا -د كه صالح باشد يار باهچ

باشد و  خا� د كه طالع بر�يبا -باشد از �وس  د كه ماه و خداوند خانه اش خا�يبا - باشد

 ا�اسكندرس �وال -شدوظ باظ از نظر سعود ��ن د كه صاحب ثا�يبا -  بُوَد او�  بُوَد اگر ثابت

و ستاره كه ماه از او برگشته  ی است و عمارت آن و �ش��ل زمد طالع و خداوند او د��گو

د و �كه از او خ نبا�ل د و سابع د�وَ و بُ ا ل درختان كه دردار و وسط ا�ّسماء د��خرل است د�

ل ل �قبت �س هر د��ت دسوسته ايل ��الن و �زار�ن و آن�ه ماه بدو پرابع و صاح�ش د�

  .كوتر بودي�ول او ندتر بود حال م یكه قو

د كه يبا -ابد ي و بر�ت �د كه سهم ا�ّسعاده و خداوندش �سعود باشد تا خيبا :طالع كماالت

  سهم د كهيبا - باشد یسعود نظره ه قمر را ب�ع� ث�إخداوند 
ّ

كو افتد ياع در �وضع نيا�ض

بُوَد  با��باشد و زحل در دوازدهم �وافق� و برعكس ن خ در ششم��رّ  -  حال باشد یو قو
َ
� - 

 .نظر سعوده ل و �سعود بيا ماي تدو حال باشد در ین قو��ن د كهيبا
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 ط سعادتيجامع �ان هن�م ���قو

  

  
  

د كه رابع  و خداوندش �سعود يبا -سعود ه ن ب�د كه اوتاد ثابت باشند �زيبا :ط فاقدي�ا

د كه يبا - خداوند طالع بدو نگرد به� باشداگر و باشد در وسط ا�ّسماء ماه د كه يبا -باشد 

وظ ظ از نظر سعود ��ن د كه صاحب ثا�يبا -  بَُود او�  بُوَد باشد و اگر ثابت خا� طالع بر�

جای  -)ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(سعدقمر با منازل مطلقا  �هم آ - باشد

 ن است كه ثابت است و �ف قمر و�و ثور به� )بلهثور س�(ر� أبروج قمر 

ا يس �با زحل �سددر اول ماه قمر  - به� است كه قمر در �ف خود باشد

 ١٥:٢٠ اعت�ادى االو� س ١٣روز 

 ١٨:٣٠ اعت�ادى االو� س ١٣روز 
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سعود ه ب  بُوَد ظرد كه زحل نايبا(اتصال ب� �ش�ی و زحل  -.ث داشته باشديتثل

س�ند چه اگر زحل �زحل اح�از كنند و در آن �ق ن از خوش حا� و بع�

ابد ي و بر�ت �د كه سهم ا�ّسعاده و خداوندش �سعود باشد تا خيبا -یبمش�

 سهم د كهيبا - باشد یسعود نظره ه قمر را ب�ع� ث�إد كه خداوند يبا -

 
ّ

خ در ششم باشد و زحل در ��رّ  - حال باشد یكو افتد و قوياع در �وضع نيا�ض

بُوَد  با��دوازدهم �وافق� و برعكس ن
َ
 تدو حال باشد در یقو ن��ن د كهيبا - �

 .نظر سعوده ل و �سعود بيا ماي
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  د �س�ن�خر
) وقت(كمال  ٧) + سعادت وقت(�ط  ٧) + وقت(�ذور  ١٤= �شانه دارد  ٢٨ :دالئل فل�

  :دارد

ام �ذور خسـوف ي، اباستا� ، شم�، رو�یروز نامناسب ماه قمر( �ذورات � :�ذورات

، )قمر در جدی(، و�ال)قمر در عقرب(�شعاع، هبوط�ت ا(مناحس عمو� قمر  -)و كسوف

حدود �ر�خ (د االتصال، وح� ا�س�، قمر در حدود �س آخر بروجي، بع�ا�س اح�اق، خا�

قمر با منازل مطلقـا  �، مقارنه با ذنب، هم آ)زحل ،�ر�خ(، اتصال �س قمر با �وس)و زحل

  ))دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح(�س

ام يآن مهم است ا �ر آ�ز �ر است و رشد و شكوفاگا(و ا�ساب وريد ا�ّ قمر زا :�ائط

�ف  و در) د�و ،سدأ ،ثور(قمر در بروج ثابت  -) شود�رهپ یمه دوم ماه قمرينقصان قمر ن

و د�ل بايع ف شده باشد �من یكه قمر از و است و كو��ع يل مبقمر د� -به�) ثور(قمر

ن به سعود سازد �و آن دو را متصل به سعود و �ز یل �ش�د�  وَدبُ كه قمر بدو متّصل  كو��

وندد تا يهم په ب دوس�ه متّصل ب یگريده من�ف است و ب ى�ياز كه قمر آن دو كو�ب و 

  .دي حاصل آ��وافقت افتد و رضاء جان� یع و �ش�يان بايم

قمر ناظر به  -)سعودا�، سعد سماكفة، �، ثر�ا( سعدقمر با منازل مطلقا  �هم آ :كماالت

رو به اوج و در (صاعد در شمال باشد  ی�ش� - قمر صاعد شما� - )ا زهرهي ی�ش�(سعود 

ه �ودت به ن ب��د كه نيبا(  شمس و قمر اتصال سعد باشد�ب - )نيمه شما� دايره بروج

  قمر ،عطارد ،شمس ،زهره ،سا�ت �ش�ی - )ندگرگر ني�دي
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  ن ساليدر ا ادتط سعيخ واجد �ا�ن تار�به�

  :از ط مناسب طالعيبا �ا�ش�ی زهره شمس عطارد قمر سا�ت    

ساعت ) ید ٤شب (ع األول ير� ١٣تا شب  ١٦:٤٣ساعت ) ید ٣روز (ع األول ير� ١٢روز 

٢٣:٠٣  

  ١١:٠٠ساعت ) بهمن ١روز ( ١٠تا روز  ٠٥:٢٢ساعت ) بهمن ١شب (ع اآلخر ير� ١٠شب 

چون   بَُودم يفت عظآم يكه ب  بُوَدخ منحوس ��رّ ه چهارم ب د كهي�شا :طالع وقت �ذورات

زحل منحوس ه د كه رابع بي�شا -و سوخ� و در آمدن دزد و حرب و فتنه و مثال آن  خرا�

  .كند آن ز�ز� و خسف و ماننده ب  ،بَُود یو فساد آن جا كه سبب تبا�  بَُود

ق بيبا :ط طالع وقتي�ا
ّ
 -واضع �سكون دارد برج ثابت باشد �ه د كه وتد االرض كه تعل

 در رابع يبا
ً
 -د كه طالع و خداوندش �سعود باشد يبا -د كه سعود در اوتاد باشند خصوصا

  . بَُودقمر ناظر ه د كه صاحب طالع بيبا

ن ي و صاعد در شمال كه ا�د در سيباشند و زا د كه خداوند آن اوتاد ���يبا :كماالت

.دينما یرو ن �س�ن شادما�يات باشد و در ال انتظام �ر و دوام ثبد�

 ط سعادتيجامع �ان هن�م ���قو

 ١٧:١٠ اعتر�ىع االول س ١٢روز 
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ق بيبا :ط فاقدي�ا
ّ
د كه يبا -�واضع �سكون دارد برج ثابت باشد ه د كه وتد االرض كه تعل

 در رابع 
ً
د كه يبا - قمر ناظر بُوَده د كه صاحب طالع بيبا -سعود در اوتاد باشند خصوصا

ل انتظام �ر و ن د�ي و صاعد در شمال كه ا�د در سيباشند و زا ن اوتاد ���خداوند آ

سعد قمر با منازل مطلقا  �هم آ - دينما یرو ن �س�ن شادما�يدوام ثبات باشد و در ا

ه ن ب��د كه نيبا(  شمس و قمر اتصال سعد باشد�ب  - )ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(

 ،سا�ت �ش�ی -  )١٨:٤٢ساعت  ٦تا شب  ١٥:١٠ساعت  ٥ز ، روندگرگر ني�ديه �ودت ب

قمر ،شمس ،زهره

 ١٩ اعتر�ىع االول س ١٣شب 

 ٠٥ اعتر�ىع اآلخر س ١٠روز 



  ١٤٣٧نامه  سالنامه سعادت

57

  عقد �اكت و اجاره
) وقت(كمال  ٥) + سعادت وقت(�ط  ٧) + وقت(�ذور  ١٨= �شانه دارد  ٣٠ :دالئل فل�

  :دارد

ام �ذور خسوف ي، اباستا� ، شم�، رو�یروز نامناسب ماه قمر( �ذورات � :�ذورات

، )قمر در جدی(، و�ال)قمر در عقرب(�ت ا�شعاع، هبوط(مناحس عمو� قمر  -)و كسوف

حدود �ر�خ (د االتصال، وح� ا�س�، قمر در حدود �س آخر بروجي، بع�ا�س اح�اق، خا�

قمر با منازل مطلقا  �، مقارنه با ذنب، هم آ)زحل ،�ر�خ(، اتصال �س قمر با �وس)و زحل

خصوصا كه به �� ناظر  قمر در بروج �ل -))د ذابحدبران، ا�يل، طرفة، سع(�س

، )شود حاصل ن� یده اي�قبت �ر بد است و فا(، ثور)افتد �جدانكه زود يانه يزم(باشد

نه يزم(، عقرب)شود ��ر طرف تبا� نكه زوديا نهيزم(ان�، م)انتينه غدر و خيزم(�طان

 را فراهم �) زمينه ز�ان(و د�و )زمينه منفعت همراه با خصومت(، قوس)و ناخو� گجن

  . نقصان كند�ل خيد و از داليفزاايل � بيدر دال )خ زحل��ر( و نظر �وس كند

ر آ�ز �ر است و رشد و گا(ده رسد يك را فا�تا هر دو �و العدد  ورقمر زايد ا�ّ  :�ائط

�سده  جدر بروقمر  -) شود�رهپ یمه دوم ماه قمريام نقصان قمر نيآن مهم است ا �شكوفا

جوزا  :سد را روا داشته اندأبر امانت و اعتماد و ثبات و ��ت و بع�   بَُودل چه آن د�

 حوت )گر از هم جدا شوندي�دي یرضاه ار رسد بيسود �س( س�بله) زمينه درس� و امانت(

و د يفزااي ب�ل خيو نظر �سعود در دال )زمينه نيكو� و منفعت(اسد )زمينه راس� طرف�(

  . نقصان كند�ل خيد و از داليفزاايل � بيل � نقصان و نظر �وس در دالياز دال

اتصال قمر با  -)ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(سعدقمر با منازل مطلقا  �هم آ :كماالت

 )است ن مقارنه�به�و  زهره �ش�ی( سعود

 ن ساليدر ا ط سعادتيخ واجد �ا�ن تار�به�

  :از ط مناسب طالعيبا �اعطارد قمر هره شمس زسا�ت �ش�ی    

  ١٠:٣٤ اعتسشعبان  ٣تا روز  ٠٠:٥٤ اعتسشعبان  ٢شب 
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ل كه آن د� )مقارنه(  بَُودا زحل بد از آن�ه قمر و صاحب طالع �ب�ه :طالع وقت �ذورات

بُوَدروا  -  بَُودانت يدروغ و خ
َ
 از نظر عيخ پ��رّ ه كه خداوند طالع ب  �

ً
داوت كه وندد خصوصا

 - ل اف�اق و كذب و نزاع باشدطالع د�ه  ب�آن داللت كند بر نزاع و خصومت و نظر �س

ع يماه از مقابله و تر�ه حذر كند از آن�ه خداوند خانه ماه ب - د كه �وس در اوتاد باشد ينبا

   .ل خصومت و منازعت باشد در وقت مفارقتا ساقط باشد از او كه د�ينگرد 

ل آن�س باشد كه آن�ه طالع د� تجهه كو باشد بيد كه اوتاد نيبا :قتط طالع وي�ا

ش� دارد و �ش� باشد و آن�ه مال ب�سّن به و آن�س كه ب )�اكت( یانبازه ابتدا كند ب

ل چهارم د� ،شان خواهد بود و اندازه سود�ان ايل آ�ه مو دهم د�  بُوَدگر انباز يل دهفتم د�

د يبا یقو �هايرا در جا شان�د كرد و خداوند ايخانه را �سعود با ن چهاري�س ا  ،�قبت �ر

بر امانت و اعتماد و   بَُودل ن باشد چه آن د�يماه برج ذوجسد ید كه طالع و جايبا -نهاد 

 - )و�ال قمر و �ذور است یاما جد را روا داشته اند یو بع� اسد و جد(ثبات و ��ت 

ه ا ناظر باشند از مثلثه بيا در طالع يه سعود با قمر باشد ن باب آ�ست كين نظرها در ا�به�

و هفتم �سعود  د كه طالع و ثا�يبا - باشد یو منفعت و شاد كو�يل نماه كه د�ه ا بيطالع 

   .ی�ش�ه باشند خاّصه ب

شان �ل كند كه اماه بنظر �ودت د�ه اگر خداوند خانه ماه ناظر باشد ب :كماالت طالع وقت

طالع ه باشند و در آن سود كنند و نظر صاحب طالع ب گر را�ي�ديوقت مفارقت از ه ب

ابند و عند ا��وره يده يطالع باشد تا فاه به� آ�ست كه صاحب طالع ب - ح�م دارد �هم

  .یا در سعديا در دهم يد يد ديا�ّسعاده در دوم باسهم  -د يناظر با
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  ط سعادتيجامع �ان هن�م ���قو
  

  

  

قمر با منازل مطلقا  �هم آ- طالع باشد ه به� آ�ست كه صاحب طالع ب :ط فاقدي�ا

ن مقارنه �زهره �ش�ی و به�(اتصال قمر با سعود  - )ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(سعد

ا يا در دهم يد يد ديا�ّسعاده در دوم باسهم  -عطارد قمرزهره شمس سا�ت �ش�ی  -)است

  .یدر سعد

  

 اعتشعبان س ٢روز 

 اعتشعبان س ٣روز 
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  خانواده خاندان  روابط �ط�

  یخواست�ر
  :دارد) وقت(كمال  ٤) + سعادت وقت(�ط  ٨) + وقت(�ذور  ١٤= �شانه دارد  ٢٦ :دالئل فل�

ام �ذور خسـوف ي، اباستا� ، شم�، رو�یروز نامناسب ماه قمر( �ذورات � :�ذورات

، )قمر در جدی(، و�ال)قربقمر در ع(�ت ا�شعاع، هبوط(مناحس عمو� قمر  -)و كسوف

حـدود ( د االتصال، وح� ا�س�، قمر در حـدود �ـس آخـر بـروجي، بع�ا�س اح�اق، خا�

قمر با منـازل  �، مقارنه با ذنب، هم آ)زحل ،�ر�خ(، اتصال �س قمر با �وس)�ر�خ و زحل

  ))  دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح(مطلقا �س

ام نقصان قمر يآن مهم است ا �ز �ر است و رشد و شكوفااگر آ�(قمر زايد ا�ّور  :�ائط

 و برج آ�� )ان�م ،�طان ،�ل(ج منقلب وقمر در بر - )  شود�پره یقمر مه دوم ماه ين

   ).خ��ر ،زحل(ساقط بودن زهره از �س�  -به� است) �ل(

اتصال قمر با  -)ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(سعدقمر با منازل مطلقا  �هم آ :كماالت

 ،ساعت زهره -)قوس ،�ل(قمر در برج آ�� -  خصوص زهرهه ب) زهره ،ی�ش�(سعدين 

  .قمر ،شمس ،عطارد ،ی�ش�

 ن ساليدر ا ط سعادتيخ واجد �ا�ن تار�به�

  :از ط مناسب طالعيبا �اعطارد شمس قمر  یسا�ت زهره �ش�   

  ١٧:٢٨ ول ساعت ع االير� ١٠ تا روز ٠٣:٥٨ اعتسع االول ير� ٩شب 

  در طالع و هفتم نباشد  �� :طالع وقت �ذورات

بايد كه زهره ناظر باشد  -  بايد كه طالع و ساير اوتاد سا�م باشد از �وس :ط طالع وقتي�ا

  .باشد طالع برج آ�� - هفتم �سعود باشد - خداوند طالع ه و ب طالعه ب
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  ط سعادتيجامع �ان هن�م ���قو

  

  
، سعد سماكفة، �، ثر�ا(سعد قمر با منازل مطلقا  �هم آ - هفتم �سعود باشد : فاقدط ي�ا

 ١٧:٤٤شعبان ساعت  ١روز ( خصوص زهرهه ب) زهره ،ی�ش�(اتصال قمر با سعدين  -)ا�سعود

 ،عطارد ،ی�ش� ،ساعت زهره -) ٣:٣٦تا ساعت  ٣:٠٠ساعت  ٣و شب  ١:١٠ساعت  ٢تا شب 

  .قمر ،شمس

  
  

 اعتر�ىع االول س ٩شب 

 اعتر�ىع االول س ٩روز 
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  عقد ازدواج

 چه هر ؛هيچ وجه فرو نگذارده و با بايد كه تأ�ل و احتياط در ؛اين باب از �له مهما�ست

 
ّ
 هر بان ابدی ا�ّ آ ب دارد و اثرخلل كه در  اين اختيار افتد همه عمر خداوند اختيار را معذ

 �س � بايد كه در اين باب اهتمام تمام ر�يت نمايد و بعد از �افظت ؛قارب و اوالد او رسدا

  .از جزئيات �الحظه بايد نمود ؛�ايط �يه

) وقت(كمال  ١٤) + سعادت وقت(�ط  ١٧) + وقت(�ذور  ١٩= �شانه دارد  ٥٠ :دالئل فل�

  :دارد

ام �ذور خسوف و ي، اباستا� ، شم�، رو�یروز نامناسب ماه قمر(�ذورات � :�ذورات

، )قمـر در جـدی(، و�ال)عقربقمر در (�ت ا�شعاع، هبوط(مناحس عمو� قمر  -)كسوف

حدود �ر�خ (د االتصال، وح� ا�س�، قمر در حدود �س آخر بروجي، بع�ا�س اح�اق، خا�

قمر با منازل مطلقـا  �، مقارنه با ذنب، هم آ)زحل ،�ر�خ(، اتصال �س قمر با �وس)و زحل

�وس ه فتاب بآ -خاصة مقارنه قمر با زحل و ذنب  -))سعد ذابحدبران، ا�يل، طرفة، (�س

  بَُودو س�بله زن شوی ديده را نيک  -  بَُودنظر عداوت كه ميان زوج� نزاع ه نگرد خصوصا ب

   ). بَُودهالكت �رد  و زن دوش�ه را امان(  بَُوداما زن ب�ر را بد 

ام نقصان قمـر يآن مهم است ا �و رشد و شكوفا استآ�ز �ر  چون(قمر زايد ا�ور :�ائط

خاصـه از ده   بُـَودبهـ��ن ثـور  )د�ـو ،ثور(قمر در برج ثابت -) شود�پره یقمر اه مه دوم مين

ن�ه شوهر بـر حـال آاال  درجه تا ب�ست درجه اگر قمر در اسد باشد همه چ� را نيكو باشد

بَُودزن �شفق 
َ
 و زن را بر مال شوهر  شفقت نباشد و هر يک در اتالف مال ديگری كوشـند  �

 را نيكست اما زفاف و م�ان ن�اح - بَُودزن شليطه و فحش گو�نده اما  و حوت نيكست -

  .خا� بودن زهره از �وست - را �شايد

، سماكفة، �، ثر�ا(سعدقمر با منازل مطلقا  �هم آ - و عدد قمر زايد در حساب :كماالت

بايد كه زهره كه كو�ب غرض است در  - )زهره ،ی�ش�(اتصال قمر با سعود  -)ا�سعودسعد 

و �ش�ی در بروج   بُوَدهای �سعود باشد يا در حدود ا�شان و اگر زهره در بروج مذكر ه انخ



  ١٤٣٧نامه  سالنامه سعادت

63

مغر� گفته است كه اگر م� ا�ين  - ن تزو�ج به� از زن باشد و بالعكسآنث �رد را در ؤ�

ن�ه زود فرزند آ ن داللت كند برآچه   ُبَودسعود ناظر باشد به� ه در وقت تزو�ج عطارد ب

 -  بَُود� آن�ه در مثلثه آ و �ش�ی و زهره هر سه در يک مثلثه باشد و به� قمر -د يآپديد 

ساعت سعدی   -مقارنه يا اتصال قمر با عطارد –  بَُودخانه وی  در �ف زهره باشد يا در قمر

  .لو خداوندش قوی حا )و زهره ی�ش�(  بَُود

ن د�ل آنظر تر�يع كه ه �وس نگرد خصوصا به �شايد كه ماه از وتد ب :طالع وقت �ذورات

 هو اگر نظر ب  بَُودو گفته اند اگر از مقابله نگرد از تر�يع منحوس تر   بُوَد�رض و خصومت 

نبايد  -  بد�شان رسدخت� باشد اما كه رنج و بيماری هر دو را با هم سا  بَُودتثليث و �سد�س 

طالع  �شايد كه �� در -فضيحت ا�امد ه �ر ب نآكه �قبت   بُوَدكه قمر در طالع يا �� 

 - د و ميان ا�شان دشم� خ�  بَُودبدتر   بَُودبود و اگر ذنب در طالع يا �اسد صاحب طالع 

د�ل اندک فرزند بودن بود و بودن ذنب در پنجم  نآپنجم باشد كه در  )��(�شايد كه 

  .بدتر باشد

بايد كه زهره ناظر باشـد  - بايد كه طالع و ساير اوتاد سا�م باشد از �وس :ط طالع وقتي�ا

و از   بُـَودعد اگر س  بَُودخداوند خانه خود متصل ه بايد كه زهره ب -خداوند طالع ه و ب  به طالع

ن ستاره كه قمـر آفتاب و طالع و خداوند طالع و آبايد كه  -  بَُودوی من�ف باشد اگر �� 

بايـد كـه مـاه و زهـره و  -از وی من�فست سا�م باشد از �وس كه اين د�ل �ر �رد است 

ن هم د�ـل آوی متصل است پاک باشد از �وس كه ه ن ستاره كه قمر بآسابع و صاح�ش و 

ن  د�ل معـاش ا�شـان باشـد و آبايد كه �� و خداوندش ن� نيكو باشند كه  -�ر ز�ست 

بايـد  -خو� مع�شت گذراننـد ه هيچ حال وسط ا�سماء از سعدی خا� نباشد تا به بايد كه ب

ن داللت بر �قبت �ر ا�شـان آرد و سعدی در وی نهد كه آصالح ه كه رابع و صاح�ش را ب

ن ن� د�ـل ا�ـام �ر مناكحـت آاصالح خداوند خانه ماه �فل �شود كه بايد كه از  -كند 

بايد كه دوم و هشتم  -  بَُودبايد كه ميان صاحب طالع و صاحب سابع �ازج� �مود   - است

 را اصالح كند كه ي�ى بيت ا�ال ناكح است و ديگری بيت ا�ال منكوحه و خداوند ا�شان

ه منقلب و بر هر تقدير از �وس پـاک بايـد و بـ و� باشد آ�� و آن�ه طالع برج آبه�   -
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بَُوددر ميان ا�شان بغض و كينه   و بَُود�ر در �يت نيكو�  نآسعود �ز�ن تا 
َ
ه رزومند  بـآو   �

 -ز�ادت شدن مال كند ه ن داللت بآبايد كه قمر از وتد �سعدی نگرد كه  - ي�ديگر باشند

كه د�ل سعادت و عفت و صيانت   بَُودحب سابع ناظر صاحب طالع و صاه بايد كه �ش�ی ب

   .است و اگر نظر زهره با اين حال دست دهد �يت �ر باشد

ن داللـت بــر �سـياری فرزنــد آكــه   بُـَودس در خانـه پــنجم أبايـد ر :وقــت طـالع كمـاالت

بايـد كـه سـهم الـ�و�ج و سـهم ا�ـو� و سـهم ا�ـال و سـهم  -كند با عمر دراز و شادما� 

بايـد كـه از ثوابـت  -�سعاده در اوتاد باشـند در مـاي� مقبـو� از خداونـد خانـه خـو�ش ا

سـد در ي�ـى از اوتـاد حـل انـد چـون شـجاع و حرفـه  و ظهراأل�ه بر �ـزاج زهـره و زآ

ــا بــا مــاه و ــَوداگــر غــرض طلــب فرزنــد  - ســهم ا�ســعاده باشــد ي بايــد كــه خــا�س و   بُ

طـالع نـاظر سـازد و صـاحب طـالع ه جم را بـخداوند او را ن� اصالح كنـد و صـاحب پـن

�يـت �ر باشـد و اگـر فرزنـد �سـيار  ،اگـر در ايـن حـال قمـر در سـوم را در پنجم نهـد و

ر دو �سـعود باشـند هـخواهد عطـارد مقـارن صـاحب خـا�س بايـد سـاخت و بايـد كـه 

  بُـَود )ت ال�سـاءيـب( اگـر سـعدی در هفـتم - صـاحب طـالعه ا�ـو� نـاظر بـ در برج كث�

  .�راد رود  و �ر بر  بَُود به�

  .جاري در اين �وضوع تار�خ با �ايط جامع سعادت �وجود ن�ستسال 
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  زفاف

  :)وقت(كمال  ٩) + سعادت وقت(�ط  ٤) + وقت(�ذور  ٢٥= �شانه دارد  ٣٨ :دالئل فل�

ام �ذور خسـوف ي، اباستا� ، شم�، رو�یروز نامناسب ماه قمر( �ذورات � :�ذورات

�ـت  -یمه و شب آخر ماه قمـريشب ي�م ماه �ز ماه مبارک ر�ضان و شب ن -)و كسوف

اوقات ب�  -ه ماه شعباننيم -شب عيد فطر -شب عيد قر�ان -چهارش�بهشب  -ا�شعاع قمر

روز و شب كه در آن آيات  -آفتاب در طلوع و غروب یهن�م زرد -الطلوع� و ب� العشائ�

�ـت (مناحس عمـو� قمـر  - اذان و اقامه�ب -اهيز�ز� و باد زرد و س :ال� واقع شود مانند

د االتصـال، يـ، بع�ا�سـ ، اح�اق، خا�)قمر در جدی(، و�ال)قمر در عقرب(ا�شعاع، هبوط

، اتصـال �ـس قمـر بـا )حـدود �ـر�خ و زحـل(وح� ا�س�، قمر در حدود �س آخر بروج

دبران، ا�يـل، طرفـة، (قمر با منازل مطلقا �س �، مقارنه با ذنب، هم آ)زحل ،�ر�خ(�وس

قمـر در  - قمر به درجه اجتماع و استقبال - بَُود�شايد كه قمر در برج منقلب   -))سعد ذابح

  ).برای دوش�ه(عطارد جوزا و س�بله  یخانه هاقمر در  –و عقرب  وبرج د�

 -) شود�پره یقمر مه دوم ماه يام نقصان قمر نيا استآ�ز �ر  چون( ورقمر زايد ا�ّ  :�ائط

اما اسد در �يت نيكو� است و ميانـه ثـور ) سدأ ،ثور(= قمر در برج ثابت �ز د�و و عقرب 

عطـارد جـوزا و  یخانـه هـاو  )حوت ،قوس(يا قمر در ذوجسدينخر به� است و  آاز اول و 

   .كه دوش�ه نباشد س�بله برای ز�

اتصال قمـر بـا  -)ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(سعدقمر با منازل مطلقا  �هم آ :كماالت

و نظـر  )�ستقيم ا�س� بيت يا �ف يا اتصال به �ش�ی(قوت زهره  -حال یزهره و زهره قو

 -شـب �عـه بعـد از عشـاء -شب پنجش�به -شب سه ش�به -شب دوش�به - �ر�خ�ودت به 

  یسا�ت زهره و �ش� -هن�م ع� �عه تا غروب آفتاب
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  حذر كند از بودن قمر در ثامن و سادس و ثا� ع�  - طالع سا�م باشد :طالع وقت �ذورات

  طالع ناظر بود   به زهرهبايد كه  :ط طالع وقتي�ا

بايد كه عطارد  -   شود��س�آتا زن زود  بَُود بايد برج دهم �سيار فرزند  :كماالت طالع وقت

به شد و هر دو �سعود باشند در برج از بروج �سيار فرزند و مقارن صاحب خا�س با

 .طالع ناظر باشند تا سبب �سياری فرزند گردد خداوند

  .جاري در اين �وضوع تار�خ با �ايط جامع سعادت �وجود ن�ستسال 
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  نطفه انعقاد
) وقت(كمال  ١٧) + سعادت وقت(�ط  ١٠) + وقت(�ذور  ٢٦= �شانه دارد  ٥٣ :دالئل فل�

  :دارد

ام �ذور خسـوف ي، اباستا� ، شم�، رو�یروز نامناسب ماه قمر( �ذورات � :�ذورات

، )قمر در جدی(، و�ال)قمر در عقرب(�ت ا�شعاع، هبوط(مناحس عمو� قمر  -)و كسوف

حـدود ( د االتصال، وح� ا�س�، قمر در حـدود �ـس آخـر بـروجي، بع�ا�س اح�اق، خا�

قمر با منـازل  �، مقارنه با ذنب، هم آ)زحل ،�ر�خ(، اتصال �س قمر با �وس)�ر�خ و زحل

شب ي�م ماه �ز ماه مبارک ر�ضان و شب  -))دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح(مطلقا �س

نيمـه مـاه  -شـب عيـد فطـر -شب عيد قر�ان -چهارش�بهشب   -یمه و شب آخر ماه قمرين

روز و  -روبآفتـاب هـن�م طلـوع و غـ یزرد -اوقات ب� الطلوع� و ب� العشائ� -شعبان

حـال  ل تبـا�كه د� فساد زهره  -ز�ز� و باد سياه :شب كه در آن آيات ال� واقع شود مانند

  ...)نظر عداوت به �وس و  –هبوط  –و�ال  –تراجع  –مانند اح�اق ( فرزند باشد

 مه دوم ماهيام نقصان قمر نيآن ا �آ�ز �ر و رشد و شكوفا به جهت(قمر زايد ا�ّور  :�ائط

و  )�طان و حوت( چون) به جز عقرب( بَُود  ا�و� �ج كثوقمر در بر -  )  شود�پره یقمر 

 .ن بروج بودي از ا�د كه طالع وقت نيبا

و در  بُوَد مذكر  د كه قمر در بر�يخواهد با مذكراگر فرزند  :ا �ؤنثيطلب فرزند مذكر 

در بروج مذكر تا ار�اع  ت قمر و خداوند خا�سيمثلثه شمس و خداوند طالع و صاحب ب

د كه در يبا - د يتا ار�اع �ؤنث با �ؤنث ل در بروجين داليخواهد ا و اگر ان� بَُود مذكر 

و  )كه ساعت مذكر است( ا شب فرد باشديه از روز يطلب مذكر عدد سا�ت معوجه ماض

در د كه يطلب ذكور با -) كه ساعت �ؤنث است( بَُود در طلب �ؤنث عدد آن سا�ت زوج 

ن وقت نطفه به� كرد و طلب اناث در ر�ع آخر يا د است و دريكه شمس زا بَُود ر�ع اّول روز 

   .برعكس دخ�د و در طلب يدر طلب مذكر خداوند ساعت كو�ب مذكر با - شب 

 -نظر قمر به �ر�خ به نظر �ودت  - قمر متصل به زهره باشد -  ع اول ماهيتر� :كماالت

ان�اف قمر  - بَُود ا در �طان يبه� آ�ست كه آفتاب در جوزا د �ه گويصاحب برهان ا�كفا

شب �عه بعد  -شب پنجش�به -شب سه ش�به -شب دوش�به - یسعده و اتصال ب یاز سعد

 ،ساعت زهره - هن�م ع� �عه تا غروب آفتاب - )شود فرزند از ابدال �( از عشاء

  )ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(سعد قمر با منازل مطلقا  �هم آ - ی�ش�
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 ن ساليدر ا ط سعادتيخ واجد �ا�ن تار�به�

 یهن�م زرد - العشائ� �ب - � الطلوع�ب : از اوقات�غ یسا�ت زهره �ش�   

  :از ب� اذان و اقامه -آفتاب در طلوع و غروب

  ١٧:٢٦ س ع األولير� ١٠تا روز  ٢٢:٧ س ع األولير� ٩روز 
  ١٧:٤٠ س یاألخر ی�اد ٩تا روز  ٤٦:١١ س یاألخر ی�اد ٨روز 

ن سعد �م با همه �ذكر شده به�خ �فاقد سعد خاص و سعد تام بوده و تار یسال جار :تذكر

  .باشد ط طالع �ي�ا

خداوند د ينبا - د از رجعت و اح�اق و �وست صاحب خا�س�ب�ه :طالع وقت �ذورات

  .نباشدا خا�س يدر طالع  �� - ا خا�س بوديدر طالع ساعت 

ا يالع در ط ید كه سعديبا - بَُود  حوتو  �طان �د كه طالع وقت نيبا :ط طالع وقتي�ا

د كه قمر در يبا -�ودت ه ب بَُود ناظر   به طالعد كه صاحب خا�س يبا - بَُود ت ا�رجا يا بي�� 

    .بُوَدم الطلوع يد كه طالع برج �ستقيبا - ناظر یبه وو صاحب خانه اش  بَُود ازدهم ي

  ط سعادتين هن�م جامع �ا���قو

  

 ٠٨ اعتع االول سىر� ٩روز 
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قمر  - تر�يع اول - ناظر یو صاحب خانه اش به و َود ازدهم بُ يد كه قمر در يبا: ط فاقدي�ا

د به� �ه گويصاحب برهان ا�كفا -نظر قمر به �ر�خ به نظر �ودت  -  متصل به زهره باشد

 - یسعده و اتصال ب یان�اف قمر از سعد -  ا در �طان بَُود يآ�ست كه آفتاب در جوزا 

هن�م ع� �عه تا  - )شود فرزند از ابدال �( شب �عه بعد از عشاء -شب پنجش�به

، سماكفة، �، ثر�ا(سعد قمر با منازل مطلقا  �هم آ -ی�ش� ،ساعت زهره -غروب آفتاب

  ا�سعودسعد 

 ١٩ اعتاالخرى س�ادى  ٩شب 
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  سفر
�ـس در ايـن اختيـار  بُـَود اين باب ن� مهم تر�ن ابوا�ست در اختيارات و حاجت بدين �سيار 

ط داللت به فوت و �ر ي�ا ر�كه ب وردن او� باشدآس� بليغ كردن و اهتمام تمام �ای 

  .و در باب اختيار سفر احتياط نمودن واجب و الزم است دارد و ما� جا�

  �يزم سفر

  :دارد) وقت(كمال  ٢٧) + سعادت وقت(�ط  ٢١) + وقت(�ذور  ٣٣= �شانه دارد  ٨١ :دالئل فل�

ام �ذور خسـوف يا، باستا� ، شم�، رو�یروز نامناسب ماه قمر( �ذورات � :�ذورات

قمـر در (، و�ـال)قمـر در عقـرب(�ـت ا�شـعاع، هبـوط(مناحس عمو� قمر  - )و كسوف

د االتصـال، وح�ـ ا�سـ�، قمـر در حـدود �ـس آخـر يـ، بع�ا�سـ ، اح�اق، خـا�)جدی

 �، مقارنه با ذنـب، هـم آ)زحل ،�ر�خ(، اتصال �س قمر با �وس)حدود �ر�خ و زحل(بروج

درجات ��قـه باشـد در قمر    -))دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح(�سقمر با منازل مطلقا 

قمـر در  - خصوصا عقـرب) حوت ،عقرب ،�طان(قمر در برج آ�  - است )گ�ر( بيم قطع

مقارنه و تر�يع و مقابله شمس و يـا  -قوس كه �وجب تعو�ق �رها و مهمات �سافر بودبرج 

و (ن سـفر آداللت كند بر دير مانـدن در  نآكه  شمسخصوصا ) �ر�خ زحل( قمر با �س�

ن سفر آو از  بَُود قرض و ح�س و خصومت روی نمايد و ا��ن �وت ) ن سفرآ�سافران را در 

 قمر�شايد كه  -ن �س بوده باشدآاو را �راجعت دست ندهد تا سعدی بدان درجه نرسد كه 

�ـش آپادشاه يا از حا�م و فت است يا از اعوان آ�ر�خ باشد كه د�ل ه در اوايل ماه متصل ب

نزديک (فات آن داللت كند بر �وانع و آزحل كه ه ب بَُود �شايد كه قمر در اواخر ماه متصل  -

  .خ�اح�اق �ر -) يونانيان �ازجت قمر با زحل جايز است

ام نقصان قمـر يآن مهم است ا �اگر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا(قمر زايد ا�ّور  :�ائط 

و �ر�خ د�ل قطع طر�ـق در سـفر سفر قمر عطارد كو�ب   - )  شود�پره یقمر اه مه دوم مين

�ه قوی آو زحل د�ل همان حال در سفر در�ا �س در حال اين داليل تأ�ل بايد كرد و  خش�

 ،ثـور( قمـر در بـرج خـا� -�ـراد روده چنان كرد تا �ر بو �سعود بايد ساخت باشد و حال 

 - ))ان�مـ ،�ـل( حا قمر در برج منقلـبيترج( ا سفر دراز �شودو در برج منقلب ت )س�بله



  ١٤٣٧نامه  سالنامه سعادت

71

سعود باشـد ه و قوی حال و متصل ب )ششم( �ر�خ در فرح -عطارد در اح�اق و تراجع نباشد

  .تا �ر كم� رسد

نظر  - با آفتاب باشد ا اتصال دوس�يو  یقمر در نظر به �ش� -مقارنه عطارد با قمر :كماالت

كو�ب كه عطارد  -باشد) قوس ،م�ان و ثور(وت سعود يا در بي) زهره ،ی�ش�(قمر به سعود 

نظر دوس�  - استسا� سفر آن د�ل آكه باشد متصل �سعدی  ياسفر است در حد خود 

اگر آفتاب به  -  عطارد با �ش�ی و اگر به تر�يع با �ش�ی باشد �شان رجعت ��ع است

داللت بر زود قمر زايد العدد كه  - گردد سفر باز � تر�يع يا مقابله سعود باشد زود از

اتصال قمر به كو�� كه داللت بر  - دارد مقصود و در راحت و شاد�� گذرانيدنه رسيدن ب

كو�� كه قمر بدو � پيوندد �سعود باشد يا  -رود �ردما� دارد كه �سافر �سوی آنها �

قمر با  �هم آ -قمر ،شمس ،زهره ،عطارد ،سا�ت �ش�ی - مقارن �سعود بهره تمام بايد

ت �ذورات از ايام هفته برای ير� -)ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(سعدمنازل مطلقا 

�عه و ي�ش�به به سمت  -روز ش�به و دوش�به به سمت ��ق :سفر به چهار سوی ��م

  .پنجش�به به سمت جنوب - سه ش�به و چهارش�به به سمت شمال -مغرب
  

فتاب در آ�شايد كه  ؛�ن در طالع خطر فوت استبودن ي�ى از نّ�  :طالع وقت �ذورات

و بودن قمر ن� در طالع د�ل بيماری �سافر باشد و در راه رن�  بَُود كه �اطره  بَُود طالع 

مقصد ه د كه ي�ى از �وس در وتد از اوتاد طالع افتد كه �سافر ب�شاي -  وی رسده سخت ب

�شايد كه قمر در ثا� ع�  -�شايد كه خداوند طالع از طالع ساقط باشد  -  و مقصود نرسد

حذر كند از بودن ماه در  -�شايد كه عطارد �سعود در ششم يا دوازدهم افتد  -يا سادس افتد 

�ن از طالع ساقط باشد �شايد كه نّ�  - و دوری �سافت ن د�ل دشواری راه است آرابع كه 

ن د�ل آ�ن با طالع كه اح�از كند از مقابله نّ�  -كه د�ل درازی سفر يا �وت �سافر است 

خصوصا در رابع و خا�س و سادس و  بَُود رض �شايد كه صاحب ثا� �ت األ -  بَُود رنج 

�شايد كه قمر �ت   -  بَُود رض جايز اگر صالح ا�ال باشد �ت األ هس�ند نآ بع� بر

�شايد كه خداوند  -رابع چه در ثالث و خا�س روا داشته اند  در) �صوصا(ما يس بَُود رض األ

�شايد كه در ابتدا  -طالع يا خداوند خانه قمر مقيم باشد كه �قبت �ر �سافر وخيم باشد 

حذر  - ن �شقتها خ�د آكه از  د بُوَ حر�ت ي�ى از �وس در خانه افتد كه پ�ش از خانه قمر 
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وس در ياز بطلم ن طو�ي ا��خواجه نصكند از �وست هشتم و خداوندش چنا�ه در 

 إ( ورده كهآثمره كتاب 
َ
�راد  )ا�امن و صاحبه �لخارج و ا�ا� و صاحبه ��اخل ةر �وسحذ

ابع از خارج �سافر است و از داخل ك� كه دخول خواهد در ب� يا �س�ن و چون س

ن باشد در سفر و طالع آ اوست كه د�ل ما�تاج و فوايد ثا� ؛�سافر را د�ل مقصد و ثامن

�س بدين سبب از �وست  ؛د�ل داخل در ب� و ثا� د�ل مال و غذا و منافع او در �س�ن

  .اين دو خانه در�ن دو اختيار حذر بايد نمود

مقصد ه باشد تا �سافر زود ب �وس خا�ن از آ بايد كه طالع وقت و اوتاد :ط طالع وقتي�ا

بايد كه سعدی در  -كه اول مفارقت است  ؛وقت حر�ت باشد از �س�ن ،�ز سفرآرسد و 

در ابتدای سفر  بَُود ي�ى از اوتاد باشد كه داللت بر منفعت و ك�ت خ� كند اگر در طالع 

د فايده هم در مقام او بدو رسد در ميانه سفر و اگر در سابع باش بَُود فايده رسد و اگر در �� 

رد چ�ی روی نمايد آم�ل ه وقت معاودت كه روی به بعد از رجوع و اگر در چهارم باشد ب

همه نقصانها  انو ج� بَُود كه اگر در وقت سفر سعدی در طالع باشد كفايت  )مغر� گو�د(و 

طالع را �اطره  بايد كه صاحب طالع از نظر �س� ساقط باشد كه در �وست صاحب -كند

طالع �س� باشد اگر  ؛كه چون در وقت سفر )ورده استآچنا�ه ط�ی (عظيم است 

صاحب طالع �سعود باشد داللت بر صحت بدن كند و چون طالع سعد باشد و صاحب 

راسته آسعدی ه د�ل مقصد است ب كه سابعبايد  - بَُود طالع منحوس د�ل �رگ مفاجات 

بايد كه خداوند نهم كه  -  ءابع قوی حال باشد و از �وس بریبايد كه صاحب س - باشد 

به�  -و از مناحس سليم  بَُود در طالع  ن سعدآو به� آن�ه  بَُود بيت سفر است سعدی 

و بطلميوس گو�د كه چون ماه در پنجم باشد رنج �سافر  بَُود �ست كه ماه در پنجم طالع آ

بايد كه  -سالمت ماند ه سا� از پ�ش رود و متاع به آو حاجت او روا شود و راه ب بَُود �م 

  به طالعدر اختيار سفر نظر �وس  )گو�د سنجری �(�وس از ماه ساقط باشد و از طالع هم 

بايد كه  - بَُود خانه خود ناظر  به خداوندبايد كه ماه  - قمر ه است از نظر ا�شان بتر  سهل

بايد كه خداوند خانه ماه در وتدی باشد و از  -خداوند طالع در وتدی باشد از مناحس سا�م 

تقديم رساند و ه الح بيت غرض و كو�ب غرض �يت جهد بصبايد كه در ا -  مناحس سليم

داش� غرض است و چون اصالح كو�ب  كوششاصل در اختيار سفر بلكه در همه ابواب 

كه او را از اگر قمر منحوس است بايد  -غرض و خانه حاجت كرده باشد مقصود فوت �شود 
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بايد كه  - طالع ناظر باشند ه ي�ديگر و به �ن ببايد كه نّ�  -اوتاد ساقط سازد تا ز�ا� نرسد 

  . بَُود خداوند طالع از �ت ا�شعاع دور 

و در طالع يا وسط ا�سماء با بيت  بَُود بايد كه قابل تدب� ماه قوی حال  :كماالت طالع وقت

وی ب�يوندد كه اين د�ل ه كو�ب است كه ماه بعد از اختيار ب نآا�رجا باشد و قابل تدب� ماه 

بايد كه در اختيار سفر �لوک اصالح خانه دوم و  -است بر حصول چ�های �سيار در سفر 

اگر   -  بَُود خداوندش ب�ند كه از �له �ورت است و ر�يت �� و صاح�ش ن� الزم 

وی ناظر از تثليث خواه ه شد و صاحب وی بسفر �ار�ست بايد كه دوم از طالع نيكو حال با

رض و گفته اند خداوند دوم فوق االرض بايد و اگر همه در خواه �ت األ بَُود فوق االرض 

�ه آبايد كه اتصال �مود باشد ميان صاحب تاسع و خداوند طالع تا  - بَُود دوازدهم افتد روا 

فر سالط� بايد كه در اصالح رب در اختيارات س - يد آخو� بره ن سفر بآاست در  �راد

 ؛ ب�وشد و كو�� كه در قران صغری �سعود باشد طالع در اختيارتواج�ه ا�سنه ب

نظر �سنديده تا مهمات بر ه طالع ناظر به بايد كه عطارد �سعود ب - �را�ت او ن� بايد كرد

لع با خداوند چون ماه از طالع ساقط افتد بايد كه خداوند طا - �وجب د�واه ساخته گردد

به�ست كه طالع و هفتم و نهم و هشتم و خداوند هر چهار از  - خانه ماه در اوتاد باشد

بايد كه �ر�خ در فرح باشد و قوی حال و سعدين بدو ناظر تا  -عداوت �ر�خ سا�م باشد 

�يت ه بايد كه در اصالح سهم ا�سعاده و سهم ا�سفر خداوندان ا�شان ب - �ر �م كند 

ن برج آكند معلو�ست بايد كه سعدی در  �ا سفر �آاگر طالع �وض� كه از  -د س� نماي

جهت عم� و منص� است ه اگر سفر ب - نهد تا باز رسيدن بدان �وضع در وقت ��را� باشد

 -اط نمودن از �وازم است يتبايد كه خداوند طالع از �� ساقط نباشد و در�ن ن�ته اح

ه ن كند كه �سافر را روی بآر�يت  -  و از اح�اق دور بَُود � بايد كه صاحب بيت قمر ��

ن �اعت م�سو�ات و�ند آينه بايد كه قمر را بدان كو�ب كه آكدام طايفه �ردم است هر 

  .اتصال �سنديدهه متصل سازند ب

  .جاري در اين �وضوع تار�خ با �ايط جامع سعادت �وجود ن�ستسال 
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  یات اع� یاد � ی��  ی�و���ده  � و آ�وزش�ده  �

   یع�وم کالم و�   - یع�وم زبان و�  - یع�وم ����� ا�� 

  ین ا�� � ع�وم ��ه آ�  - یکالم خاز�ن و�  ع�وم  - یع�وم تالوت کالم و� 

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

  یا��  یرو� با �  یع�وم  �وا��ند   - یاع� ع�وم ��    -  یاع� آ�وزش  �� 

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

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