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 كعبه مشرفه مكه مكرمه KMTساعت جھاني :حیات اعلى تقاويم نجومي بنیادافق  مبناي

  

 هن�م شنا� ا�ور زمي� با �شانه هاى آسما�
 به حكماي �� : و آ�وخته هاي ان�ياء و اوصياء ال�) قرآن كر�م(مب�� بر تعا�م و� 

  �عادت ��
  � خجسته تر�ن وقت جامع �ايط سعادتتعي

 ميالدى �سي�٢٠١٧-١٨ =هجرى شم�  ١٣٩٦- ٩٧ = هجرى قمرى ١٤٣٨- ٣٩

  ١١٧٨-٧٩ع� صاحب ا�زمان  ١٤٩١- ٩٢  ميالدى �ّمدى ١٢٥٤٢ آفر��ش آدم 

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

  ��یاد �یات اع�ی  �و���ده ع�وم ��وم و  ��و�م و����م :���ه  و �دو�ن

امركز جنوم كهن      و  :   ��ر
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  سعادت نامه����ت  �و�و�ی �طا�� سا�نا� 
  صفحه  �وضوع  ترتيب

  ١   راهنمای سا�امه سعادتنامه ١

  ٢  سعادتنامهامه سا��ر�رد  پ�ش نياز ٢

  ٤  هسعادتنامراهنماي سا�امه  ٣

  ١٩  اختالف سا�ت بالد با ساعت جها� �كه �كرمه ٤

  ٢٠  سال قمريو ا�ام آئ� آ�ز  ٥

  ٢١  آثار من��ه در علوم تقو�م �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا� ٦

  ٢٨  سامانه هاي منجم اونالين در ب�ياد حيات ا� ٧

  ٣٢  ١٤٣٨سا�امه سعادتنامه  ٨

  ٣٣  فهرست ٩

  ٣٦  ١٤٣٩تا شعبان  ١٤٣٨ر�ضان ا�بارك  :سالاوقات جامع �ايط در اين  ١٠

  ٣٦  افتتاح و �وع پروژه ها و �رهاي مهم ١١

  ٣٩  �وع تدر�س عل� ١٢

  ٤٣  �وع آ�وزش كود�ن ١٣

 ٤٦  ا�ور �اري معا�الت اقتصادي بان�ي بيمه، ��تها ١٤

 ٤٦  )ا�وال منقول(خر�د كردن  ١٥

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

  ٥٨  �س�نخر�د  ١٨

  ٦١  عقد �اكت و اجاره ١٩

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

  ٦٤  خواست�ري ٢١

  ٦٧  عقد ازدواج ٢٢

  ٧٣  زفاف ٢٣

  ٧٦  نطفهانعقاد  ٢٤

  ٧٩  )زمي� سفر(سفر  ٢٥
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   ���ی ���ی  ١٤٣٨ماه �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 
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  سال � ا�ن �عادت  او�ت جا�ع �را�ط 
  ١٤٣٩شعبان  تا ١٤٣٨ ر�ضان ا�بارك 

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

، شم� باستا�، ايام �ذور خسوف و روز نامناسب ماه قمري، رو�( �ذورات � :�ذورات

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

حـدود ( اح�اق، خا� ا�س�، بعيد االتصال، وح� ا�س�، قمر در حـدود �ـس آخـر بـروج

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

كه آن به �يـت قارنه ذنب با شمس و قمر م  -))دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح(مطلقا �س

  .نا�سنده باشد

ر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن مهم است ايام نقصـان قمـر گا(ور قمر زايد ا�ّ  :�ائط

قمر در بـرج �سـتقيم  - )د�و ،سدأ ،ثور(قمر در بروج ثابت  - )ره� شودپنيمه دوم ماه قمري 

  )برآيد اي� تا آن �ر آسانپتا�ستان و (الطلوع 

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

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

 در اين سال تار�خ واجد �ايط سعادتبه��ن 

  :از با �ايط مناسب طالعسا�ت �ش�ی زهره شمس    

   �ّرم ٧تا پايان روز  ٢٠:٢١س ) مهر ٦شب ( ّرم� ٧شب 
 

نبايـد كـه صـاحب  -د يا در ي�ى از اوتاد وَ �شايد كه �� در طالع بُ  :طالع وقت �ذورات

روا نباشـد كـه در   بَُودچون صاحب حاجت ستاره �س  -  بَُودطالع راجع و منحوس و ��ق 
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حذر بايد كـرد از آن�ـه ذنـب در  -كند  وتد افتد كه آن حال داللت بر تأخ� و تعو�ق مهم

  .)از �ايط �يه( قمر در طالع – يا در خانه حاجت كه آن به �يت نا�سنده باشد  بَُودطالع 

تا آن �ر آسان  باشد )برجهاي تا�ستان و پاي�( طالع برج �ستقيم الطلوع :�ايط طالع وقت

بايـد كـه  -غل زود بـه اتمـام رسـد طالع ناظر باشد تا آن شه بايد كه صاحب طالع ب -برآيد 

بايد كه خداوند حاجت در وتد  -در طالع باشد يا در خانه حاجت  )زهره يا �ش�ي( سعدى

   . بَُودتا آن �ر زود برآيد و نيك   بَُود�سعود و   بَُود

  م جامع �ايط سعادت�قو���ن هن

  

 
 ٠٤:٣٠ساعت �رم  ٧شب 

 ٢٠:٣٠ساعت �رم  ٧شب 
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در  )�ش�ي يا زهره( بايد كه سعدى - طالع ناظر باشد ه بايد كه صاحب طالع ب :�ايط فاقد

 -قمر شما� صاعد -مقارنه قمر با �ش�ی -روز ي�ش�به -طالع باشد يا در خانه حاجت 

فة، �، ثر�ا(سعد هم آ� قمر با منازل مطلقا  - سا�ت �ش�ی زهره شمس عطارد قمر

  .)ا�سعود، سعد سماك

 ١٧:٠٠ساعت �رم  ٧ روز
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  وع تدر�س عل��
) وقت(كمال  ٧) + سعادت وقت(�ط  ٦) + وقت(�ذور  ١٦= �شانه دارد  ٢٩ :دالئل فل�

  :دارد

روز نامناسب ماه قمري، رو�، شم� باستا�، ايام �ذور خسوف و ( �ذورات � :�ذورات

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

حدود �ر�خ (دود �س آخر بروجاح�اق، خا� ا�س�، بعيد االتصال، وح� ا�س�، قمر در ح

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

نقصان نور قمر براى �وع تعليم (قمر ناقص ا�ور  -)) دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح(�س

و تـاث�  ار آن � شودسبب كندي در ارتباط با درس و ن� عدم دوام آن و � رغب� در استمر

ا�ته تاث� آن بر كود�ن و ن� كسا� كه اول�  ن براى همه انواع �صيل و همه س�� هستآ

  ).يدا � كنند ب�ش� استپبار است با رشته اى و يا نظام در� و يا استادي ارتباط 

بايد (  بَُودبايد كه عطارد نيكو حال  - )د�و ،قوس ،عذراء ،جوزا(�� إقمر در برج   :�ائط

  )در بروج �ستقيمه  بُوَدكه عطارد �ستقيم ا�ّس� 

اگر قصد نظر دقيق دارد در علم چنان بايد كرد كه داليل علم كه �ش�ى و عطارد  :كماالت

�ش�ى ه عطارد بو �ودت به اى ي�ديگر ن� ه خانهه ي�ديگر ناظر باشند و به است ب

، سماكفة، �، ثر�ا( سعدآ� قمر با منازل مطلقا هم  -مقارنه يا �سد�س يا تثليث ه پيوندد ب

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� - )د�س با �ش�یاتصال �س( قمر

  ه�رهای ه�ی و خالقانه ساعت زهر برای

 در اين سال واجد �ايط سعادت به��ن تار�خ

با  و براي �رهاي ه�ي و خالقانه ساعت زهرهسا�ت �ش�ی عطارد زهره شمس    

  :از �ايط مناسب طالع

  ٢١:٤٠س ) مهر ١٤شب ( �ّرم ١٥تا شب  ٠:٢٩س ) مهر ١٣شب ( �ّرم ١٤شب 

  صفر ٩ تا پايان روز ٣:٤٠س ) آبان ٨شب ( صفر ٩شب 
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نبايد  - �شايد كه �ّر�خ در طالع باشد كه خواننده دشمن آن علم شود  :طالع وقت �ذورات

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

  )اختيار از �ايط �يه(قمر در طالع  –نظر �سنديده كه د�ل فكر دقي� است   به طالعزحل 

كه   بُوَدبايد كه عطارد در طالع  -در ي�ى از اوتاد طالع  بودن �ش�ى :�ايط طالع وقت

چه   بُوَدبايد كه طالع برج ا�� باشد و به� آن�ه س�بله  -فرح اوست يا در ي�ى از اوتاد 

 
ّ

�� باشد ناظر به طالع كه إبايد كه خداوند طالع در برج  -و ب�ش� است ا عطارد در حظ

 .بَُود )راست�عت در�اف� و ف( سحدآن د�ل كمال 

  جامع �ايط سعادتقو���ن هن�م 

  

  
  

 ٠٥:٠٠ساعت �رم  ١٤شب 

 ٠٠:٣٠ساعت �رم  ١٤شب 
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 ٢١:٤٠ساعت �رم  ١٥شب 

 

 ٠٤:٠٠ساعت  صفر ٩شب 

 

 ١٠:٣٠ساعت  صفر ٩ روز
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اگر قصد نظر دقيق دارد در علم چنان بايد كرد كه داليل علم كه  :)�رم ١٤( �ايط فاقد

و �ودت به اى ي�ديگر ن� ه خانهه ي�ديگر ناظر باشند و به �ش�ى و عطارد است ب

سعد هم آ� قمر با منازل مطلقا  -يا �سد�س يا تثليث  مقارنهه �ش�ى پيوندد به عطارد ب

حال نيكو و قوی  -) س�بله ،جوزا(قمر در خانه عطارد  -)ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(

سا�ت عطارد �ش�ی زهره شمس و برای �رهای ه�ی و  -)اتصال �سد�س با �ش�ی( قمر

� باشد ناظر به طالع كه آن د�ل �إبايد كه خداوند طالع در برج  -هخالقانه ساعت زهر

   .بَُود )�عت در�اف� و فراست( سحدكمال 

اگر قصد نظر دقيق دارد در علم چنان بايد كرد كه داليل علم كه  :)صفر ٩( �ايط فاقد

و �ودت به اى ي�ديگر ن� ه خانهه ي�ديگر ناظر باشند و به �ش�ى و عطارد است ب

سعد هم آ� قمر با منازل مطلقا  -رنه يا �سد�س يا تثليث مقاه �ش�ى پيوندد به عطارد ب

اتصال قمر با  - ) س�بله ،جوزا(قمر در خانه عطارد  - )ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(

سا�ت عطارد �ش�ی زهره شمس و برای  - )٩ايان روز پتا  ٠٦:٤٩صفر از ساعت  ٩( عطارد

�� باشد ناظر به إند طالع در برج بايد كه خداو -ه�رهای ه�ی و خالقانه ساعت زهر

   .ُبَود )�عت در�اف� و فراست( سحدطالع كه آن د�ل كمال 

  

 ١٦:١٥ساعت  صفر ٩ روز
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  �وع آ�وزش كود�ن
) وقت(كمال  ٦) + سعادت وقت(�ط  ٨) + وقت(�ذور  ٢٢= �شانه دارد  ٣٦ :دالئل فل�

  :دارد

ايام �ذور خسوف و روز نامناسب ماه قمري، رو�، شم� باستا�، ( �ذورات � :�ذورات

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

حدود ( اح�اق، خا� ا�س�، بعيد االتصال، وح� ا�س�، قمر در حدود �س آخر بروج

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

در غ�  )نباشد( تر�يع و مقابله قمر با شمس -))دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح(�س مطلقا

قمر ناقص  - اين صورت زمينه گر�زان بودن كودك از آ�وزش و چ�ي نيا�وخ� وجود دارد

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

در ارتباط با درس و ن� عدم دوام آن و � رغب� در استمرار آن � �وع تعليم سبب كندي 

ا�ته تاث� آن بر كود�ن و ن�  و تاث� ان براى همه انواع �صيل و همه س�� هست شود

يدا � كنند ب�ش� پكسا� كه اول� بار است با رشته اى و يا نظام در� و يا استادي ارتباط 

عاع - )است
ّ
�ّر�خ و زحل ه ب قمر - بَُودور فكه فرزند از راه �كتب ن باشد عطارد �ت ا�ش

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

  )تعليم و �واندن او وجود دارد

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

 ،عذراء ،جوزا(قمر بروج ا�� برج  - ) قمري پره� شود نقصان قمر نيمه دوم ماه است ايام 

  باشد ) س�بله ،جوزا( خصوصا بيوت عطارد) د�و ،قوسنيمه اول 

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

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

در �كتب آرام گ�د و  اگر سعدين بد�شان ناظر باشد �سيار بيا�وزد و فرزند ،قمر با عطارد

 .قمر ،عطارد ،شمس ،سا�ت �ش�ی - سعوده نظر عطارد ب ،همت بر آ�وخ� ��وف دارد 
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 در اين سال به��ن تار�خ واجد �ايط سعادت

  :از با �ايط مناسب طالعطارد قمر سا�ت �ش�ی شمس ع   

٥:٤٨س ) دى ٤شب ( ر�يع اآلخر ٦تا شب  ١٥:١٦س ) دى ٣روز ( ر�يع اآلخر ٥روز 

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

باشد از  ء�ش برىبايد كه طالع و صاح -  بَُودعطارد از ماه و طالع و صاحب طالع ساقط 

 .�وس

 خانإبايد كه طالع وقت برج  :�ايط طالع وقت
ً
بايد كه  -هاى عطارد ه �� باشد خصوصا

بايد كه خداوند خانه  -سعدى در وسط ا�ّسماء يا حادى ع� ه خداوند طالع متصل باشد ب

 -خداوند خانه عطارد پيوندد ه بايد كه صاحب بيت قمر ب -عطارد ناظر باشد ه عطارد ب

به� آ�ست  -سا� از پ�ش رود ه آتا �ر تعليم ب ؛ بُوَدماه ناظر ه ب) ماه(بايد كه خداوند خانه 

  .وى ناظر بايده د و سعود بوَ كه صاحب طالع در �� بُ 

  قو���ن هن�م جامع �ايط سعادت

  

  

 ١٥:١٦ساعت ر�يع اآلخر  ٥روز 
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�ستقيم و  -)دا�سعو، سعد سماكفة، �، ثر�ا(سعد هم آ� قمر با منازل مطلقا  :�ايط فاقد

سا�ت  -سعوده نظر عطارد ب -اتصال مقبول قمر با عطارد -��� و صاعد بودن عطارد

 خانإبايد كه طالع وقت برج  - قمر ،عطارد ،شمس ،�ش�ی
ً
هاى عطارد ه �� باشد خصوصا

بايد كه  -سعدى در وسط ا�ّسماء يا حادى ع� ه بايد كه خداوند طالع متصل باشد ب -

ماه ناظر ه ب) ماه(بايد كه خداوند خانه  -خداوند خانه عطارد پيوندد ه بصاحب بيت قمر 

ه د و سعود بوَ به� آ�ست كه صاحب طالع در �� بُ  -سا� از پ�ش رود ه آتا �ر تعليم ب ؛ بَُود

.وى ناظر بايد

 ١٩:٣٠ساعت ر�يع اآلخر  ٦ شب

 

 ٠٥:٤٥ساعت ر�يع اآلخر  ٦ شب

 



  ١٤٣٩نامه  سالنامه سعادت

46

  ا�ور �اري معا�الت اقتصادي بان�ي بيمه، ��تها
  

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

  :دارد

روز نامناسب ماه قمري، رو�، شم� باستا�، ايام �ذور خسوف و ( �ذورات � :�ذورات

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

حدود �ر�خ (ال، وح� ا�س�، قمر در حدود �س آخر بروجاح�اق، خا� ا�س�، بعيد االتص

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

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

 -�وس كه خ�ان عظيم افتده متّصل ب اشدقمر ناقص ا�ّور و العدد ب -خرنده ز�ان � كند

نـزاع ه �ّر�خ پيوندد كه �ر�خ در بيع و �ى د�ل خصومت و تعب باشد و �قبـت بـه قمر ب

  .ا�امد

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

اب � اال�ال ببايد دا�ست كه ماه از در اين ب( -)قمري پره� شود نقصان قمر نيمه دوم ماه 

عدل و انصاف در معا�الت و از ه ب  بُوَدآن وقت كه از اجتماع باز گردد تا تر�يع اّول د�ل 

كند بر  د بر حصول مقصود بايع و از مقابله تا تر�يع دّوم د�لوَ تر�يع اّول تا مقابله د�ل بُ 

در برج  قمر -  )باشد خر�دن چ�ها به پنها� نيكو� حال �ش�ى از تر�يع دّوم تا مقارنه نيك

قمر د�ل مبيع است و  - را فايده �سيار رسد �داركه خر  بُوَد )بروج تا�ستان و پاي�( �ستقيمه

د�ل   بُوَدو كو�� كه قمر بدو متّصل  ف شده باشد د�ل بايع�كو�� كه قمر از وى من

هم ه دوس� به ديگرى متّصل به ب از ي�ى من�ف است وكه قمر آن دو كو�ب و  �ش�ى

و اگر قمر را در اين  پيوندد تا ميان بايع و �ش�ى �وافقت افتد و رضاء جان�� حاصل آيد

و خداوندش نگرد كه هر دو د�لند بر فروشنده و   به طالعا� نباشد �وقت اتصال و ان

از هر ج�س كه رب و صاح�ش بر خرنده و وسط ا�ّسماء بر ثمن و وتد االرض بر مبيع �
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�مال �الحظه اين داليل بايد كرد و هر چه از اين �له خواهد  شباشد �س در خر�د و فرو

  .سعود �زّ�ن بايد ساخته ب

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

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

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

  ).زحل نباشد

 در اين سال به��ن تار�خ واجد �ايط سعادت

  :از با �ايط مناسب طالع ، شمس، عطاردزهره ،سا�ت �ش�ی

  شعبان ٧ تا پايان روز ٥٨:٢٠ س) ارديبهشت ٣شب ( شعبان ٧شب 

  

�وس و ذنب در آن نباشند و صاحب دوم  )بيت ا�ال وا�ع�شة( دومبيت  :�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

سعدي در (  وَدبُ و صاح�ش نيك حال  )بيت ا�ال وا�ع�شة( دومبيت بايد كه  :�ايط طالع

 )بيت دوم باشد و �وس و ذنب در آن نباشند و صاحب دوم راجع و ��ق و منحوس نباشد

و ) سعدي در طالع باشد و �وس و ذنب و قمر در طالع نباشند(طالع نيك حال باشد  -

بايد �الحظه �ال� خر�د�  -) ��ق و راجع و منحوس نباشد(صاحب طالع نيك باشد 

ر� و با� بر اين أ  بَُودبادى و اگر ضياع و عقار برج قمر و طالع بروج ر خرد كند اگر ستو

و   به طالعا� نباشد �اگر قمر را در اين وقت اتصال و ان )براي تعي� داليل( –س قيا

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

�مال �الحظه اين  شمبيع از هر ج�س كه باشد �س در خر�د و فروبر ثمن و وتد االرض بر 

  .سعود �زّ�ن بايد ساخته داليل بايد كرد و هر چه از اين �له خواهد ب

سعود و اگر در وتد افتد ه متّصل ب  بَُودبايد كه سهم ا�سعاده در خانه �ش�ى  :كماالت طالع

  .به� باشد و خرنده را ب�ش از فروشنده نفع رسد
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 جامع �ايط سعادتقو���ن هن�م 

  

  
          

 ١٥:٠٠عت ساشعبان  ٧ روز

 

 ٢١:٠٠ساعت شعبان  ٧شب 

 



  ١٤٣٩نامه  سالنامه سعادت

49

  

  

بايد كه  -)ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(سعد هم آ� قمر با منازل مطلقا  :�ايط فاقد

بايد كه  -سعدي در طالع باشد - )و سا�ت �ر�خ و زحل نباشد(باشد كو�ب ساعت �سعود 

د افتد به� باشد و خرنده را سعود و اگر در وته متّصل ب  سهم ا�سعاده در خانه �ش�ى بَُود

  .از فروشنده نفع رسد ب�ش

 ١٧:٤٥ساعت شعبان  ٧ روز
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  فروخ�
) وقت(كمال  ٨) + سعادت وقت(�ط  ٨) + وقت(�ذور  ١٣= �شانه دارد  ٢٩ :دالئل فل�

  :دارد

روز نامناسب ماه قمري، رو�، شم� باستا�، ايام �ذور خسوف و ( �ذورات � :�ذورات

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

حدود �ر�خ (اح�اق، خا� ا�س�، بعيد االتصال، وح� ا�س�، قمر در حدود �س آخر بروج

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

) بـروج تا�سـتان و پـاي�(ج �سـتقيمهقمر بروبرج  -))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

قمر د�ل مبيع است و كو�� كه قمر از وى  -عطارد در �ت ا�شعاع و بطيء ا�س� نباشد

و آن دو را متصل  د�ل �ش�ى  بُوَدو كو�� كه قمر بدو متّصل  د�ل بايع ف شده باشد�نم

ديگرى ه از ي�ى من�ف است و بكه قمر آن دو كو�ب به سعود و �ز�ن به سعود سازد و 

هم پيوندد تا ميان بايع و �ش�ى �وافقت افتد و رضاء جان�� حاصل ه دوس� به متّصل ب

  .آيد

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

از سعدى قمر  - �سعود��ع ا�ّس� و عطارد  -مقارنه قمر با عطارد -)�ش�ي زهره(سعود

 -)ثور، س�بله( يا مثلثه خود )ثور( قمر در �ف - باشدسعدى متّصل ه من�ف باشد و ب

  قمر ،عطارد ،شمس ،زهره ،سا�ت �ش�ی

 در اين سال به��ن تار�خ واجد �ايط سعادت

  :از با �ايط مناسب طالعسا�ت �ش�ی زهره شمس عطارد قمر    

  ذى قعده ٢٣تا شب  ٥٤:١٧ س) ا�رداد ٢٤( ذى قعده ٢٢روز 

  ١٦:١ س) ا�رداد ٢٥( 

  ذى حّجه ٢٣تا پايان روز  ٣٨:٢٢ س) شهر�ور ٢٤شب ( ذى حّجه ٢٣شب 
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    كه فروشنده را ز�ان رسد  بُوَد�شايد كه طالع بر� �ستقيم  :وقتطالع  �ذورات

و  دومبايد كه  - بايد كه طالع برج معوج باشد تا فروشنده را نفع برسد :�ايط طالع وقت

ه بايد كه صاحب طالع در وتدى باشد خا� از �وس و ب -  بُوَدصاح�ش قوى و �سعود 

 .)از �ايط �يه اختيار( طالعسالمت  -    بُوَدكو�� راجع متّصل 

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

  جامع �ايط سعادتقو���ن هن�م 

  

  

 ١٨:٠٠ساعت  ذى قعده ٢٢روز 

 

 ٢٠:٣٠ساعت  ذى قعده ٢٣ شب
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 ٠١:١٥ساعت  دهذى قع ٢٣ شب

 ٢٢:٣٨ساعت  حّجهذى  ٢٣ شب

 

 ٠٠:٣٠ساعت  حّجهذى  ٢٣ شب
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هم آ� قمر با منازل مطلقا  -بطيء ا�س� نباشد عطارد :)تار�خ ذيقعده( �ايط فاقد

اتصال  -)٠٩:٣٧س  ٢٢تا روز  ١٧:٥٤ذيقعده س  ٢٢از ( )ا�سعودسعد  ،سماكفة، �، ثر�ا(سعد

 -مقارنه قمر با عطارد -)٠١:١٦س  ٢٣تا شب  ١٦:٠٥س  ٢٢از روز ( )�ش�ي زهره(با سعود

سا�ت  -)ثور، س�بله( يا مثلثه خود )ثور( قمر در �ف -�سعود��ع ا�ّس� و عطارد 

 - الع برج معوج باشد تا فروشنده را نفع برسدبايد كه ط -قمر ،عطارد ،شمس ،زهره ،�ش�ی

بايد كه  -   كو�� راجع متّصل بُوَده بايد كه صاحب طالع در وتدى باشد خا� از �وس و ب

  .سعود و ساقط از �وسه ب  سهم ا�سعادة ناظر بُوَد

، سعد سماكفة، �، ثر�ا(سعدهم آ� قمر با منازل مطلقا  :)تار�خ ذ�جه( �ايط فاقد

سا�ت  -)ثور، س�بله( يا مثلثه خود )ثور( قمر در �ف - مقارنه قمر با عطارد -)ا�سعود

 - بايد كه طالع برج معوج باشد تا فروشنده را نفع برسد -قمر ،عطارد ،شمس ،زهره ،�ش�ی

بايد كه  -   كو�� راجع متّصل بُوَده بايد كه صاحب طالع در وتدى باشد خا� از �وس و ب

  .سعود و ساقط از �وسه ب  ة ناظر بُوَدسهم ا�سعاد

  

 ١٧:٣٠ساعت  حّجهذى  ٢٣ روز
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  خر�د �لك باغ و زم� زرا�

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

  :دارد

روز نامناسب ماه قمري، رو�، شم� باستا�، ايام �ذور خسوف و ( �ذورات � :�ذورات

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

حـدود ( اح�اق، خا� ا�س�، بعيد االتصال، وح� ا�س�، قمر در حـدود �ـس آخـر بـروج

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

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

ر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن مهم است ايام گا( و ا�ساب ورقمر زايد ا�ّ  :�ائط

زحل از  - )د�و ،سدأ ،ثور(قمر در بروج ثابت  -)ره� شودپنقصان قمر نيمه دوم ماه قمري 

ف شده �است و كو�� كه قمر از وى من) د�ل بايع(قمر د�ل مبيع  - �ر�خ ساقط باشد

و آن دو را متصل به سعود و �ز�ن به  د�ل �ش�ى  بَُودبدو متّصل باشد و كو�� كه قمر 

ه دوس� به ديگرى متّصل به از ي�ى من�ف است و بكه قمر آن دو كو�ب سعود سازد و 

  .هم پيوندد تا ميان بايع و �ش�ى �وافقت افتد و رضاء جان�� حاصل آيد

 است كه ثابت است و �ف قمر وو ثور به��ن  )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

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

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

 ظربايد كه زحل نا( اتصال ب� �ش�ی و زحل - با زحل �سد�س يا تثليث داشته باشداول ماه 

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

 ه�ن قوى حال باشد و �سعود بنّ�  بايد كه - )گرد د�ل آبادا� و ز�اد� زحل باشدنبمش�ى 

  .عطارد ،شمس ،زهره ،سا�ت �ش�ی -  نظر سعود
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 در اين سال به��ن تار�خ واجد �ايط سعادت

  :از با �ايط مناسب طالعقمر سا�ت �ش�ی زهره شمس عطارد    

  ٥١:٠ س )بهمن ٢( �ادى األو� ٥تا شب  ٥٥:١٤ س) دى ٣٠( �ادى األو� ٣روز 

رض برج �شايد كه وتد األ -در يازدهم باشد يا چهارم  �شايد كه �� :طالع وقت �ذورات

نبايد كه خانه چهارم  -خلل پذيرد  � آ�كه ضياع از   بَُودآ�� باشد يا كو�ب آ�� آ�ا 

بَُودروا  -  بَُودوى كه آن سبب تبا� زرع ه زحل در وى يا از وتدى ناظر ب  بُوَدبرج آ� 
َ
كه   �

 وى كه د�ل فساد ميوه ها استه �ّر�خ در وى يا از وتدى ناظر ب و  بُوَدوسط ا�ّسماء بروج آ� 

 .بَُود سليماز �وس  بايد كه طالع -

ى باشد او� حظسعود و اگر سعود را در آن ه بايد كه اوتاد ثابت باشند �زّ�ن ب :�ايط طالع وقت

باشد و در اصالح بايد كه رابع  و خداوندش �سعود  - و اگر خداوند برج و �ف باشد به�   بُوَد

و اه ياع و عقار تعلق بضجهت آن�ه خانه �قبت است و ن� به دو وجه يك رابع جهد بايد كرد 

دارد و گفته اند در اين اختيار اصالح هر چهار وتد �ور�ست ز�را كه طالع د�ل زم� است و 

و �س هر �� د�ل دخل وى و رابع د�ل بر ديگران و سابع د�ل زراعت و صالح حال آن 

خداوند طالع بدو نگرد به� اگر و باشد در وسط ا�ّسماء ماه بايد كه  -ار بايد كه صالح باشد هچ

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

 ا�اسكندروال�س  -دوظ باشظبايد كه صاحب ثا� ن� از نظر سعود � -  بُوَداو�   بُوَد اگر ثابت

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

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

ل �قبت �س هر د�ل ت د�سرابع و صاح�ش د�ل ��الن و �زار�ن و آن�ه ماه بدو پيوسته ا

  .�ول او نيكوتر بوددكه قوى تر بود حال م

بايد كه  -بايد كه سهم ا�ّسعاده و خداوندش �سعود باشد تا خ� و بر�ت يابد  :طالع كماالت

ياع در �وضع نيكو افتد  سهم بايد كه - سعود نظرى باشده ث� ع��ه قمر را بإخداوند 
ّ

ا�ض

بُوَدباشد و زحل در دوازدهم �وافق� و برعكس ن� با� �ّر�خ در ششم  - و قوى حال باشد
َ
� - 

 .نظر سعوده يا مايل و �سعود ب تدو �ن قوى حال باشد درنّ�  بايد كه
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  جامع �ايط سعادتقو���ن هن�م 

  
  

  

 ١٥:٠٠ساعت �ادى األو�  ٣روز 

 

 ١٦:٠٠ساعت �ادى األو�  ٣روز 
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– باشد )�ش�ی زهره(سعود قمر ناظر به  - )ثور س�بله(ر� أبروج جای قمر  :�ايط فاقد

قمر  -قمر صاعد شما� -)ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(سعدمنازل مطلقا هم آ� قمر با 

ه �ن قوى حال باشد و �سعود بنّ�  بايد كه -اتصال ب� �ش�ی و زحل  -در بروج �ستقيمه 

 - بايد كه رابع  و خداوندش �سعود باشد  -عطارد ،شمس ،زهره ،سا�ت �ش�ی - نظر سعود

بايد كه ماه و  - خداوند طالع بدو نگرد به� باشداگر و شد بادر وسط ا�ّسماء ماه بايد كه 

 -  او� بُوَد  بُوَد بايد كه طالع بر� خا� باشد و اگر ثابت -خداوند خانه اش خا� باشد از �وس 

بايد كه سهم ا�ّسعاده و خداوندش �سعود  -وظ باشدظبايد كه صاحب ثا� ن� از نظر سعود �

بايد  -  سعود نظرى باشده ث� ع��ه قمر را بإبايد كه خداوند  -د باشد تا خ� و بر�ت ياب

ياع در �وضع نيكو افتد و قوى حال باشد سهم كه
ّ

�ّر�خ در ششم باشد و زحل در  -  ا�ض

بَُود
َ
يا مايل و  تدو �ن قوى حال باشد درنّ�  بايد كه - دوازدهم �وافق� و برعكس ن� با� �

 .نظر سعوده �سعود ب

 ٠٠:٥٠ساعت �ادى األو�  ٥ شب
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  �نخر�د �س
) وقت(كمال  ٧) + سعادت وقت(�ط  ٧) + وقت(�ذور  ١٤= �شانه دارد  ٢٨ :دالئل فل�

  :دارد

روز نامناسب ماه قمري، رو�، شم� باستا�، ايام �ذور خسوف و ( �ذورات � :�ذورات

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

حدود �ر�خ (�س�، بعيد االتصال، وح� ا�س�، قمر در حدود �س آخر بروجاح�اق، خا� ا

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

  ))دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح(�س

است ايام  ر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن مهمگا(و ا�ساب ورقمر زايد ا�ّ  :�ائط

�ف  و در) د�و ،سدأ ،ثور(قمر در بروج ثابت  -)ره� شودپنقصان قمر نيمه دوم ماه قمري 

و د�ل بايع ف شده باشد �است و كو�� كه قمر از وى منقمر د�ل مبيع  -به�) ثور(قمر

د و آن دو را متصل به سعود و �ز�ن به سعود ساز د�ل �ش�ى  بُوَدكو�� كه قمر بدو متّصل 

هم پيوندد تا ه دوس� به ديگرى متّصل به از ي�ى من�ف است و بكه قمر آن دو كو�ب و 

  .ميان بايع و �ش�ى �وافقت افتد و رضاء جان�� حاصل آيد

قمر ناظر به  -)ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا( سعدهم آ� قمر با منازل مطلقا  :كماالت

رو به اوج و در (�ش�ي صاعد در شمال باشد  -قمر صاعد شما� - )�ش�ي يا زهره(سعود 

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

  قمر ،عطارد ،شمس ،زهره ،سا�ت �ش�ی - )ندگري�ديگر ن
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  در اين سال به��ن تار�خ واجد �ايط سعادت

  :از ط مناسب طالعبا �اي�ش�ی زهره شمس عطارد قمر سا�ت    

 ٣٠:١٦ س )آذر ٦روز ( ر�يع األّول ٨تا روز  ٥٩:١١ س) آذر ٥روز ( ر�يع األّول ٧روز 

   

چون   بَُودفت عظيم آكه بيم   بُوَد�ّر�خ منحوس ه �شايد كه چهارم ب :طالع وقت �ذورات

منحوس زحل ه �شايد كه رابع ب -خرا� و سوخ� و در آمدن دزد و حرب و فتنه و مثال آن 

  .كند آن ز�ز� و خسف و ماننده ب  ،بَُودكه سبب تبا� و فساد آن جاى   بَُود

ق ب :�ايط طالع وقت
ّ
 -�واضع �سكون دارد برج ثابت باشد ه بايد كه وتد االرض كه تعل

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

  . بَُودقمر ناظر ه ب بايد كه صاحب طالع

بايد كه خداوند آن اوتاد ��� باشند و زايد در س� و صاعد در شمال كه اين  :كماالت

.د�ل انتظام �ر و دوام ثبات باشد و در اين �س�ن شادما� روى نمايد

  جامع �ايط سعادتقو���ن هن�م 

  

 ١٢:٠٠ساعت ر�يع األول  ٧روز 
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قمر صاعد  - )ا�سعود، سعد سماكفة، � ،ثر�ا(سعد هم آ� قمر با منازل مطلقا  :�ايط فاقد

سا�ت  - ب� شمس و قمر اتصال سعد باشد - �ش�ي صاعد در شمال باشد -شما�

ق ب - قمر ،عطارد ،شمس ،زهره ،�ش�ی
ّ
�واضع �سكون دارد ه بايد كه وتد االرض كه تعل

شمال كه  بايد كه خداوند آن اوتاد ��� باشند و زايد در س� و صاعد در -برج ثابت باشد

.اين د�ل انتظام �ر و دوام ثبات باشد و در اين �س�ن شادما� روى نمايد

 ١٣:٣٠ساعت ر�يع األول  ٧روز 

 

 ١٦:٣٠ساعت ر�يع األول  ٨روز 
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  عقد �اكت و اجاره
) وقت(كمال  ٥) + سعادت وقت(�ط  ٧) + وقت(�ذور  ١٨= �شانه دارد  ٣٠ :دالئل فل�

  :دارد

خسوف و روز نامناسب ماه قمري، رو�، شم� باستا�، ايام �ذور ( �ذورات � :�ذورات

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

حدود �ر�خ (اح�اق، خا� ا�س�، بعيد االتصال، وح� ا�س�، قمر در حدود �س آخر بروج

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

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

، )�قبت �ر بد است و فايده اي حاصل ن� شود(، ثور)افتد جدا�اينكه زود زمينه (باشد

زمينه (، عقرب)شود تبا� �ر طرف� اينكه زود زمينه(، م�ان)زمينه غدر و خيانت(�طان

را فراهم � ) زمينه ز�ان(و د�و) مراه با خصومتزمينه منفعت ه(، قوس)و ناخو� گجن

  .فزايد و از داليل خ� نقصان كندادر داليل � بي )�ر�خ زحل( و نظر �وس كند

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

�سده  جقمر در برو -)ه� شودرپشكوفا� آن مهم است ايام نقصان قمر نيمه دوم ماه قمري 

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

 حوت )رضاى ي�ديگر از هم جدا شونده سود �سيار رسد ب( س�بله) زمينه درس� و امانت(

فزايد و ا بي�خ و نظر �سعود در داليل )زمينه نيكو� و منفعت(اسد )زمينه راس� طرف�(

  .فزايد و از داليل خ� نقصان كندااز داليل � نقصان و نظر �وس در داليل � بي

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

 )است به��ن مقارنهو  زهره �ش�ی( سعود

 در اين سال به��ن تار�خ واجد �ايط سعادت

  :از با �ايط مناسب طالععطارد قمر زهره شمس سا�ت �ش�ی    

   �ادى األو� ٧تا شب  ١١:١٥ س) بهمن ٣روز ( �ادى األو� ٦روز 

  ٠٢:٢١ س) بهمن ٤شب (
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كه آن د�ل  )مقارنه(  بَُودا زحل بب�ه�د از آن�ه قمر و صاحب طالع  :طالع وقت �ذورات

بُوَ روا  -  بَُوددروغ و خيانت 
َ
 از نظر عداوت كه ه كه خداوند طالع ب  د�

ً
�ّر�خ پيوندد خصوصا

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

ماه از مقابله و تر�يع ه حذر كند از آن�ه خداوند خانه ماه ب - نبايد كه �وس در اوتاد باشد 

   .خصومت و منازعت باشد در وقت مفارقت نگرد يا ساقط باشد از او كه د�ل

آن�ه طالع د�ل آن�س باشد كه  تجهه بايد كه اوتاد نيكو باشد ب :�ايط طالع وقت

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

چهارم د�ل  ،و اندازه سود و دهم د�ل آ�ه ميان ا�شان خواهد بود  بُوَدهفتم د�ل ديگر انباز 

را در جايها� قوى بايد  �س اين چهار خانه را �سعود بايد كرد و خداوند ا�شان  ،�قبت �ر

بر امانت و اعتماد و   بَُودبايد كه طالع و جاى ماه برج ذوجسدين باشد چه آن د�ل  -نهاد 

 - )قمر و �ذور استاما جدي و�ال  و بع� اسد و جدى را روا داشته اند(ثبات و ��ت 

ه به��ن نظرها در اين باب آ�ست كه سعود با قمر باشد يا در طالع يا ناظر باشند از مثلثه ب

بايد كه طالع و ثا� و هفتم �سعود  - ماه كه د�ل نيكو� و منفعت و شادى باشده طالع يا ب

   .�ش�ىه باشند خاّصه ب

ماه بنظر �ودت د�ل كند كه ا�شان ه باشد باگر خداوند خانه ماه ناظر  :كماالت طالع وقت

طالع ه وقت مفارقت از ي�ديگر را� باشند و در آن سود كنند و نظر صاحب طالع به ب

طالع باشد تا فايده يابند و عند ا��وره ه به� آ�ست كه صاحب طالع ب -هم� ح�م دارد 

  .دىا�ّسعاده در دوم بايد ديد يا در دهم يا در سعسهم  -ناظر بايد 
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  جامع �ايط سعادتقو���ن هن�م 
  

  
  

  
  

بايد كه  - )ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(سعدهم آ� قمر با منازل مطلقا  :�ايط فاقد

ماه ه اگر خداوند خانه ماه ناظر باشد ب -�ش�ىه طالع و ثا� و هفتم �سعود باشند خاّصه ب

وقت مفارقت از ي�ديگر را� باشند و در آن سود ه بنظر �ودت د�ل كند كه ا�شان ب

طالع ه به� آ�ست كه صاحب طالع ب -طالع هم� ح�م دارد ه كنند و نظر صاحب طالع ب

ا�ّسعاده در دوم بايد ديد يا در دهم يا در سهم  -باشد تا فايده يابند و عند ا��وره ناظر بايد 

  .سعدى

 ١٥:١٢ساعت �ادى األو�  ٦روز 

 

 ٢١:٠٢ساعت �ادى األو�  ٧ شب
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  روابط �ط� خانواده خاندان 

  خواست�ري

  :دارد) وقت(كمال  ٤) + سعادت وقت(�ط  ٨) + وقت(�ذور  ١٤= �شانه دارد  ٢٦ :الئل فل�د

روز نامناسب ماه قمري، رو�، شم� باستا�، ايام �ذور خسوف و ( �ذورات � :�ذورات

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

حـدود ( ، بعيد االتصال، وح� ا�س�، قمر در حـدود �ـس آخـر بـروجاح�اق، خا� ا�س�

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

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

نقصان قمر  اگر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن مهم است ايام(قمر زايد ا�ّور  :�ائط

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

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

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

 ،ساعت زهره -)قوس ،�ل(قمر در برج آ�� -  زهره خصوصه ب) زهره ،�ش�ي(سعدين 

  .قمر ،شمس ،عطارد ،�ش�ي

 در اين سال به��ن تار�خ واجد �ايط سعادت

  :از با �ايط مناسب طالعسا�ت زهره �ش�ي عطارد شمس قمر    

 ذى حّجه ٤تا روز  ٥٤:١٦ س) شهر�ور ٤روز ( ذى حّجه ٣روز 

  ٣٦:١١ س) شهر�ور ٥روز ( 

  �� در طالع و هفتم نباشد  :طالع وقت ت�ذورا

بايد كه زهره ناظر باشد  -  بايد كه طالع و ساير اوتاد سا�م باشد از �وس :�ايط طالع وقت

  .باشد طالع برج آ�� - هفتم �سعود باشد - خداوند طالع ه و ب طالعه ب
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  جامع �ايط سعادتقو���ن هن�م 

  

  

 ١٧:٠٠ساعت ذى حّجه  ٣روز 

 ١٩:٠٠ساعت ذى حّجه  ٤ شب
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قمر در  -)ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(سعدمنازل مطلقا هم آ� قمر با  :�ايط فاقد

بايد كه زهره ناظر باشد  -قمر ،شمس ،عطارد ،�ش�ي ،ساعت زهره -)قوس ،�ل(برج آ��

  .طالع برج آ�� باشد -خداوند طالع ه ب

 ١١:٣٠ساعت ذى حّجه  ٤ روز
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  عقد ازدواج

 چه هر ؛ردهيچ وجه فرو نگذاه 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

روز نامناسب ماه قمري، رو�، شم� باستا�، ايام �ذور خسوف و (�ذورات � :�ذورات

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

حدود �ر�خ (ر در حدود �س آخر بروجاح�اق، خا� ا�س�، بعيد االتصال، وح� ا�س�، قم

، مقارنه با ذنب، هم آ� قمر با منازل مطلقـا )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

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

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

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

ده خاصـه از   بُـَودبهـ��ن ثـور  )د�ـو ،ثور(قمر در برج ثابت -)قمري پره� شود نيمه دوم ماه 

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 - بَُوداما زن شليطه و فحش گو�نده  و حوت نيكست -

  .ا� بودن زهره از �وستخ - را �شايد

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

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

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

 -  َودبُ � آن�ه در مثلثه آ و �ش�ی و زهره هر سه در يک مثلثه باشد و به� قمر -يد آپديد 

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

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

 به��ن تار�خ واجد �ايط سعادت

  :از با �ايط مناسب طالعسا�ت زهره �ش�ی    

   ذى حّجه ١٤تا شب  ٢١:٩ س) شهر�ور ١٤روز ( ذى حّجه ١٣روز 

  ٣٨:١ س) شهر�ور ١٥شب (

  .� باشد تار�خ ذكر شده به��ن سعد �م و ري فاقد سعد خاص و سعد تام بودهسال جا :تذكر

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

ه و اگر نظر ب  بَُوده نگرد از تر�يع منحوس تر و گفته اند اگر از مقابل  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 �� 

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

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 :�ايط طالع وقت

و از   بُـَوداگر سعد   بَُودخداوند خانه خود متصل ه كه زهره ببايد  -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  هن 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 
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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 آبايد كه از اصالح خداوند خانه ماه �فل �شود كه  -كند 

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

 ت ا�ال منكوحهرا اصالح كند كه ي�ى بيت ا�ال ناكح است و ديگری بي 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�   -

بَُوددر ميان ا�شان بغض و كينه   و بَُود�ر در �يت نيكو�  نآسعود �ز�ن تا 
َ
ه رزومند  بـآو   �

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

كه د�ل سعادت و عفت و صيانت   بَُودصاحب طالع و صاحب سابع ناظر ه 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

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

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

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 خــا�س و  بايــد كــه  بُ

طـالع نـاظر سـازد و صـاحب طـالع ه خداوند او را ن� اصالح كنـد و صـاحب پـنجم را بـ

�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 )بيـت ال�سـاء( اگـر سـعدی در هفـتم - عصـاحب طـاله ا�ـو� نـاظر بـ در برج كث�

  .�راد رود  و �ر بر  بَُودبه� 
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  قو���ن هن�م جامع �ايط سعادت

  
  

  
  

 ٠٩:٣٠ساعت ذى حّجه  ١٣روز 

 ٢٣:٣٠ساعت ذى حّجه  ١٤ شب
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، ثر�ـا(سـعدهـم آ� قمـر بـا منـازل مطلقـا  -قمـر زايـد در حسـاب و عـدد :�ايط فاقـد

ذ�جـه  ١٣از روز ( )زهـره ،�شـ�ي(اتصـال قمـر بـا سـعود  -)ا�سـعود، سعد سماكفة، �

هـای ه بايـد كـه زهـره كـه كو�ـب غـرض اسـت در خانـ -)١:٣٨س  ١٤تا شـب  ١٧:٣٠س 

و �شـ�ی در بـروج   �سعود باشـد يـا در حـدود ا�شـان و اگـر زهـره در بـروج مـذكر بُـَود

ــالعكسآنــث �ــرد را در ؤ� ــد و ب ــزو�ج بهــ� از زن باش ــه  - ن ت ــن مغــر� گفت مــ� ا�ي

ن داللـت كنـد آچـه   عود نـاظر باشـد بهـ� بُـَودسـه است كه اگر در وقت تزو�ج عطارد بـ

و �شـ�ی و زهـره هـر سـه در يـک مثلثـه باشـد و  قمـر -يـد آن�ه زود فرزند پديـد آ بر

سـاعت   –  خانـه وی بُـَود در �ف زهـره باشـد يـا در قمـر -  � بُـَودآن�ه در مثلثـه آ به�

نـاظر باشـد بـه بايـد كـه زهـره  -لو خداونـدش قـوی حـا )�شـ�ي و زهـره(  سعدی بُـَود

اگـر سـعد   خداونـد خانـه خـود متصـل بُـَوده بايـد كـه زهـره بـ -خداوند طالع ه و ب  طالع

فتـاب و طـالع و خداونـد طـالع و آبايـد كـه  -  بُـَود و از وی من�ف باشد اگـر ��ـ  َودبُ 

ن ستاره كه قمر از وی من�فسـت سـا�م باشـد از �ـوس كـه ايـن د�ـل �ر �ـرد اسـت آ

وی متصـل اسـت پـاک ه ن سـتاره كـه قمـر بـآو زهره و سابع و صـاح�ش و  بايد كه ماه -

بايــد كــه �� و خداونــدش نــ� نيكــو  -ن هــم د�ــل �ر ز�ســت آباشــد از �ــوس كــه 

هـيچ حـال وسـط ا�سـماء از سـعدی ه ن  د�ل معاش ا�شان باشد و بايـد كـه بـآباشند كه 

رد آصـالح ه صـاح�ش را بـ بايـد كـه رابـع و -خـو� مع�شـت گذراننـد ه خا� نباشد تا ب

بايـد كـه از اصــالح  -ن داللـت بـر �قبــت �ر ا�شـان كنـد آو سـعدی در وی نهـد كـه 

بايـد كـه   - ن نـ� د�ـل ا�ـام �ر مناكحـت اسـتآخداوند خانـه مـاه �فـل �شـود كـه 

 ٠١:٣٠ساعت ذى حّجه  ١٤ شب
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ــَود ــازج� �مــود بُ ــابع � ــالع و صــاحب س ــان صــاحب ط ــتم و  -  مي ــه دوم و هش ــد ك باي

ح كنـد كـه ي�ـى بيـت ا�ـال نـاكح اسـت و ديگـری بيـت ا�ـال را اصال خداوند ا�شان

منقلـب و بـر هـر تقـدير از �ـوس  و� باشـد آ��ـ و آن�ه طالع بـرج آبه�   - منكوحه

در ميـان ا�شـان بغـض و   و �ر در �يـت نيكـو� بُـَود نآسـعود �ـز�ن تـا ه پاک بايـد و بـ

بَُود
َ
ن آمـر از وتـد �سـعدی نگـرد كـه بايـد كـه ق - ي�ديگر باشـنده رزومند  بآو   كينه �

صـاحب طـالع و صـاحب سـابع ه بايـد كـه �شـ�ی بـ -ز�ادت شدن مال كنـد ه داللت ب

كه د�ل سعادت و عفت و صـيانت اسـت و اگـر نظـر زهـره بـا ايـن حـال دسـت   ناظر بَُود

ن داللـت بـر �سـياری فرزنـد آكـه   س در خانـه پـنجم بُـَودأبايـد ر . دهد �يت �ر باشـد

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

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

سـد در ي�ـى از اوتـاد �ه بر �ـزاج زهـره و زحـل انـد چـون شـجاع و حرفـه  و ظهراألآ

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

طـالع نـاظر سـازد و صـاحب طـالع ه خداوند او را ن� اصالح كنـد و صـاحب پـنجم را بـ

�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 )بيـت ال�سـاء( اگـر سـعدی در هفـتم - الـعالصـاحب طه ا�و� ناظر ب �در برج كث

  .�راد رود  و �ر بر  به� بَُود
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  زفاف

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

ر خسوف و روز نامناسب ماه قمري، رو�، شم� باستا�، ايام �ذو( �ذورات � :�ذورات

�ـت  -شب ي�م ماه �ز ماه مبارک ر�ضان و شب نيمه و شب آخـر مـاه قمـري -)كسوف

اوقات ب�  -نيمه ماه شعبان -شب عيد فطر -شب عيد قر�ان -چهارش�بهشب  -ا�شعاع قمر

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

�ـت (مناحس عمـو� قمـر  -ب� اذان و اقامه -ز�ز� و باد زرد و سياه :دال� واقع شود مانن

، اح�اق، خا� ا�سـ�، بعيـد االتصـال، )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(ي عطارد جوزا و س�بله خانه هاقمر در  –و عقرب  برج د�و

 -)قمري پره� شود دوم ماه ايام نقصان قمر نيمه  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 

ي عطـارد جـوزا و خانـه هـاو  )حوت ،قوس(خر به� است و  يا قمر در ذوجسدينآاز اول و 

   .كه دوش�ه نباشد س�بله برای ز�

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

و نظـر  )�ستقيم ا�س� بيت يا �ف يا اتصال به �شـ�ی(قوت زهره  -زهره و زهره قوي حال

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

  سا�ت زهره و �ش�ي -هن�م ع� �عه تا غروب آفتاب
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 در اين سال �خ واجد �ايط سعادتبه��ن تار

هن�م زردي آفتاب  -ب� العشائ�  -ب� الطلوع� ( :غ� از اوقات قمر سا�ت زهره �ش�ي   

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

  .تا پايان روز ١٧:١٢ س) دى ٩روز ( ر�يع اآلخر ١١روز 

  ن قمر در ثامن و سادس و ثا� ع� حذر كند از بود - طالع سا�م باشد :طالع وقت �ذورات

  طالع ناظر بود   به زهرهبايد كه  :�ايط طالع وقت

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

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

 .باشند تا سبب �سياری فرزند گردد طالع ناظر خداوند

  جامع �ايط سعادتقو���ن هن�م 

  
  

 ١٢:٣٠ساعت ر�يع اآلخر  ١١روز 



  ١٤٣٩نامه  سالنامه سعادت

75

  

شب  - شب سه ش�به - شب دوش�به - اتصال قمر با زهره و زهره قوي حال :�ايط فاقد

سا�ت زهره و  -هن�م ع� �عه تا غروب آفتاب - شب �عه بعد از عشاء - پنجش�به

بايد برج دهم  -د و هر دو �سعود باشندبايد كه عطارد مقارن صاحب خا�س باش -�ش�ي

 . شود��س�آتا زن زود  �سيار فرزند بَُود 

 ١٦:٣٠ساعت ر�يع اآلخر  ١١روز 
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  نطفه انعقاد
) وقت(كمال  ١٧) + سعادت وقت(�ط  ١٠) + وقت(�ذور  ٢٦= �شانه دارد  ٥٣ :دالئل فل�

  :دارد

و روز نامناسب ماه قمري، رو�، شم� باستا�، ايام �ذور خسوف (�ذورات � :�ذورات

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

حـدود ( اح�اق، خا� ا�س�، بعيد االتصال، وح� ا�س�، قمر در حـدود �ـس آخـر بـروج

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

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

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

روز و  -زردي آفتـاب هـن�م طلـوع و غـروب -اوقات ب� الطلوع� و ب� العشائ� -شعبان

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

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

آ�ز �ر و رشد و شكوفا� آن ايام نقصان قمر نيمه دوم ماه  به جهت(قمر زايد ا�ّور  :�ائط

و  )�طان و حوت( چون) رببه جز عق( بُوَد ج كث� ا�و� وقمر در بر -  ) قمري پره� شود 

 .بايد كه طالع وقت ن� از اين بروج بود

و در  بُوَد خواهد بايد كه قمر در بر� مذكر  مذكراگر فرزند  :طلب فرزند مذكر يا �ؤنث

مثلثه شمس و خداوند طالع و صاحب بيت قمر و خداوند خا�س در بروج مذكر تا ار�اع 

بايد كه در  - تا ار�اع �ؤنث بايد  �ؤنث ل در بروجو اگر ان� خواهد اين دالي بَُود مذكر 

و  )كه ساعت مذكر است( طلب مذكر عدد سا�ت معوجه ماضيه از روز يا شب فرد باشد

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

 كرد و طلب اناث در ر�ع آخر ين وقت نطفه به�ا كه شمس زايد است و در بَُود ر�ع اّول روز 

   .برعكس دخ�در طلب مذكر خداوند ساعت كو�ب مذكر بايد و در طلب  - شب 

 -نظر قمر به �ر�خ به نظر �ودت  - قمر متصل به زهره باشد -  تر�يع اول ماه :كماالت

ان�اف قمر  - بَُود صاحب برهان ا�كفايه گو�د به� آ�ست كه آفتاب در جوزا يا در �طان 

 شب �عه بعد -شب پنجش�به -شب سه ش�به - شب دوش�به - سعدى ه ز سعدى و اتصال با

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

  )ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(سعد هم آ� قمر با منازل مطلقا  -�ش�ي
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 در اين سال به��ن تار�خ واجد �ايط سعادت

هن�م زردي  -ب� العشائ�  -ب� الطلوع�  :سا�ت زهره �ش�ي غ� از اوقات   

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

  ٢٩:٢٢ س) اسفند ٢٩شب ( رجب ٣تا شب  ٠٥:١١ س) اسفند ٢٨روز ( رجب ٢روز 

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

  .نباشددر طالع يا خا�س  �� - در طالع يا خا�س بودساعت 

بايد كه سعدى در طالع يا  - بَُود  حوتو بايد كه طالع وقت ن� �طان  :�ايط طالع وقت

بايد كه قمر در  -�ودت ه ب بَُود ناظر   به طالعبايد كه صاحب خا�س  - بَُود �� يا بيت ا�رجا 

    .بُوَدبايد كه طالع برج �ستقيم الطلوع  - ناظر به وىخانه اش و صاحب  بَُود يازدهم 

  قو���ن هن�م جامع �ايط سعادت

  
  

 ١١:١٠ساعت رجب  ٢روز 
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 - صاحب برهان ا�كفايه گو�د به� آ�ست كه آفتاب در جوزا يا در �طان بُوَد  :�ايط فاقد

از  عدشب �عه ب -شب پنجش�به -شب دوش�به - سعدى ه ان�اف قمر از سعدى و اتصال ب

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

بايد كه قمر در يازدهم  -)ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(سعد هم آ� قمر با منازل مطلقا 

  و صاحب خانه اش به وى ناظر بَُود 

 ٢٠:٣٠ساعت رجب  ٣ شب

 ٢٢:٢٠ساعت رجب  ٣ شب
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  سفر
�ـس در ايـن اختيـار  بُـَود دين �سيار اين باب ن� مهم تر�ن ابوا�ست در اختيارات و حاجت ب

كه بر� �ايط داللت به فوت و �ر  وردن او� باشدآس� بليغ كردن و اهتمام تمام �ای 

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

  زمي� سفر

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

روز نامناسب ماه قمري، رو�، شم� باستا�، ايام �ذور خسوف و ( �ذورات � :�ذورات

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

ر�خ حدود �(اح�اق، خا� ا�س�، بعيد االتصال، وح� ا�س�، قمر در حدود �س آخر بروج

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

 است )گ�ر( درجات ��قه باشد بيم قطعدر قمر    -))دبران، ا�يل، طرفة، سعد ذابح(�س

قـوس كـه �وجـب برج قمر در  - خصوصا عقرب) حوت ،عقرب ،�طان(قمر در برج آ�  -

�ـر�خ ( مقارنه و تر�يع و مقابله شمس و يا قمر با �سـ� -مات �سافر بودتعو�ق �رها و مه

ن آو �سـافران را در (ن سـفر آن داللت كند بر ديـر مانـدن در آكه  شمسخصوصا ) زحل

ن سـفر او را �راجعـت آو از  بُـَود قرض و ح�س و خصومت روی نمايد و ا��ن �وت ) سفر

در اوايـل مـاه  قمر�شايد كه  -�س بوده باشدن آدست ندهد تا سعدی بدان درجه نرسد كه 

�شايد كـه  -�ش آپادشاه يا از حا�م و فت است يا از اعوان آ�ر�خ باشد كه د�ل ه متصل ب

نزديـک يونانيـان (فـات آن داللت كند بر �وانـع و آزحل كه ه ب بَُود قمر در اواخر ماه متصل 

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

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

و �ر�خ د�ل قطـع طر�ـق در سـفر سفر قمر عطارد كو�ب   - ) قمري پره� شود نيمه دوم ماه 

�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 بايد ساخت  �سعودباشد و حال 

 - ))مـ�ان ،�ـل( ترجيحا قمر در برج منقلـب( و در برج منقلب تا سفر دراز �شود )س�بله
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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  -قمر در نظر به �ش�ي و يا اتصال دوس� با آفتاب باشد -طارد با قمرمقارنه ع :كماالت

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

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

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

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

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

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

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

به به سمت �عه و ي�ش� -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
  

 به��ن تار�خ واجد �ايط سعادت

  :از با �ايط مناسب طالعسا�ت �ش�ی عطارد زهره قمر    

  ١١:١٣ س ٤تا روز  ٣١:١٩ س) فروردين ٣١شب ( شعبان ٤شب 

فتاب در آ�شايد كه  ؛طر فوت است�ن در طالع خبودن 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 �شايد كه ي�ى از �وس در وتد از اوتاد طالع افتد كه �سافر ب -  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�  - ن د�ل دشواری راه است و دوری �سافت آرابع كه 

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

ند �شايد كه خداو -رابع چه در ثالث و خا�س روا داشته اند  در) �صوصا(سيما  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  بَُود حر�ت ي�ى از �وس در خانه افتد كه پ�ش از خانه قمر 

خواجه نص� ا�ين طو� از بطلميوس در كند از �وست هشتم و خداوندش چنا�ه در 

 إ( ده كهورآثمره كتاب 
َ
�راد  )ا�امن و صاحبه �لخارج و ا�ا� و صاحبه ��اخل ةر �وسحذ

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

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  ؛ال و غذا و منافع او در �س�ند�ل داخل در ب� و ثا� د�ل م

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

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

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

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

در ميانه سفر و اگر در سابع باشد فايده هم در مقام او بدو رسد  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  ) گو�دمغر�(و 

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

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

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

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

بايد كه خداوند نهم كه  -  ءبايد كه صاحب سابع قوی حال باشد و از �وس بری - باشد 

به�  -ز مناحس سليم و ا 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 طالعوس در اختيار سفر نظر � )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
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بايد كه خداوند خانه ماه در وتدی باشد و از  -خداوند طالع در وتدی باشد از مناحس سا�م 

 تقديم رساند وه 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 

اگر قمر منحوس است بايد كه او را از  -غرض و خانه حاجت كرده باشد مقصود فوت �شود 

بايد كه  - طالع ناظر باشند ه ي�ديگر و به �ن ببايد كه نّ�  -اوتاد ساقط سازد تا ز�ا� نرسد 

  . بَُود ت ا�شعاع دور خداوند طالع از �

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 ن كو�ب است كه ماه بعد از اختيار بآا�رجا باشد و قابل تدب� ماه 

اصالح خانه دوم و  بايد كه در اختيار سفر �لوک -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 سفر �ار�ست بايد كه دوم از طالع نيكو حال باشد و صاحب وی ب

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

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

در اختيارات سفر سالط� بايد كه در اصالح رب  - 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 - بايد كرد�را�ت او ن� 

چون ماه از طالع ساقط افتد بايد كه خداوند طالع با خداوند  - �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

ايد كه �ر�خ در فرح باشد و قوی حال و سعدين بدو ناظر تا ب -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  -س� نمايد 

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

 -اط نمودن از �وازم است تيبايد 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
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  جامع �ايط سعادتقو���ن هن�م 

  
  

  
  

 ١٩:٤٥ساعت  شعبان ٤ شب

 ١٢:٠٠ساعت شعبان  ٤ روز
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يا در بيوت سعود ) زهره ،�ش�ي(نظر قمر به سعود  -مقارنه عطارد با قمر :�ايط فاقد

باشد متصل �سعدی  ياكو�ب سفر است در حد خود كه عطارد  - باشد) قوس ،م�ان و ثور(

نظر دوس� عطارد با �ش�ی و اگر به تر�يع با �ش�ی باشد  - استسا� سفر آد�ل ن آكه 

 - گردد سفر باز � اگر آفتاب به تر�يع يا مقابله سعود باشد زود از - �شان رجعت ��ع است

 - دارد مقصود و در راحت و شاد�� گذرانيدنه داللت بر زود رسيدن بقمر زايد العدد كه 

كو�� كه قمر  -رود �� كه داللت بر �ردما� دارد كه �سافر �سوی آنها �اتصال قمر به كو

 ،زهره ،عطارد ،سا�ت �ش�ی -  بدو � پيوندد �سعود باشد يا مقارن �سعود بهره تمام بايد

ر�يت  -)ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(سعدهم آ� قمر با منازل مطلقا  -قمر ،شمس

 -روز ش�به و دوش�به به سمت ��ق :فر به چهار سوی ��م�ذورات از ايام هفته برای س

پنجش�به به سمت  - سه ش�به و چهارش�به به سمت شمال - �عه و ي�ش�به به سمت مغرب

�ست كه ماه در پنجم آبه�  -بايد كه خداوند نهم كه بيت سفر است سعدی بود - جنوب

و حاجت او روا  بَُود �سافر �م و بطلميوس گو�د كه چون ماه در پنجم باشد رنج  بَُود طالع 

 -ناظر باشند   به طالعبايد كه ن��ن  - سالمت ماند ه سا� از پ�ش رود و متاع به آشود و راه ب

يا در بيوت سعود ) زهره ،�ش�ي(نظر قمر به سعود  -بايد كه سعدی در ي�ى از اوتاد باشد 

به تر�يع با �ش�ی باشد �شان  نظر دوس� عطارد با �ش�ی و اگر -باشد) قوس ،م�ان و ثور(

اتصال  - گردد سفر باز � اگر آفتاب به تر�يع يا مقابله سعود باشد زود از - رجعت ��ع است

 ١٣:١٠ساعت شعبان  ٤ روز
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كو�� كه قمر بدو  -رود سوی آنها �ه قمر به كو�� كه داللت بر �ردما� دارد كه �سافر ب

 سعد قمر با منازل مطلقا هم آ� - � پيوندد �سعود باشد يا مقارن �سعود بهره تمام بايد

ر�يت �ذورات از ايام هفته برای سفر به چهار سوی  - )ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(

سه ش�به و  -مغرب�عه و ي�ش�به به سمت  -روز ش�به و دوش�به به سمت ��ق :��م

  .پنجش�به به سمت جنوب - چهارش�به به سمت شمال
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  اد �یات اع�ی�و���ده  � و آ�وزش�ده  �ی ��ی

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

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

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

  یع�وم  �وا��ندی با ��روی ا��    - اع�یع�وم ��    -  اع�یآ�وزش  �� 

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

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

ّرف ادار ا  
١٤٣۹  

www.Aelaa.net 
gmail.comaelaa.net@                          tanjim@aelaa.net  

  

  و احلمد رب العاملني


