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 مكه مكرمهاختالف ساعات بالد با ساعت جھاني 
  مي باشد، لذا ھمین نقطه را نصف النھار  مكّه مكرّمهو  بیت هللا الحرامزمین مركز خشكي كره

قرار داده و اختالف ساعت بقیه نواحي كره زمین را  بنیاد حیات أعلي تقويم نجوميمبدأ، و ساعت مبناي 
 ذكر مي كنیم. كعبه مشرفه نسبت به

  شده و افزايش آن نسبت به مقدار اختالف ساعت بالد با ساعت مكه مكرمه در جدول ذيل مشخص
  ) اشاره شده است.-ساعت مكه مكرمه با عالمت (+) و كاستن آن با عالمت (

 ) تفاوت ساعت ھر محل با مكه = ساعت واقعه به ساعت ھر محل- ساعت واقعه به ساعت مكه (+ يا 

 :به در برخي كشورھا در بھار يا فصل ديگر يك ساعت يا بیشتر ساعتھا را  تفاوت ساعت فصلي
جلو مي كشند، مقدار و زمان اين تغییر ساعت در ھمه كشورھا يكسان نبوده، و برخي ھم انجام نمي دھند، 

بنابراين در ايران كه تفاوت ساعت ھمیشگي اش  ولذا در جدول اختالف ساعت جھاني در نظر گرفته نمي شود.
يك ساعت، ساعتھا به جلو كشیده  با مكه مكرمه نیم ساعت است، از ابتداي فصل بھار تا آخر تابستان (كه

ساعت به ساعتھاي تقويم اضافه شود تا وقت فلكي مطلوب بنابر ساعت محلي تابستاني  ١.٥مي شود) بايد 
  .ايران بدست آيد

  

 )Petropavlovskشرق روسیه ( -فیجي -كريباتي -جزاير مارشال -نیوزيلند  +9

 شرق روسیه (ماگادان) -وانواتو  -جزاير سلیمان  +8

 )Vladlvostokشرق روسیه(- گوام-میكرونزي-گینه نو -تاسمانیا -شرق استرالیا(سیدني) +7

 داروين) –استرالیاي مركزي (آداليد  +6.30

 )Yakutskشرق روسیه(-شرق اندونزي(ديلي)  -كره شمالي و جنوبي -ژاپن +6

 روسیه(بايكال)-تايوان-لزيما-فیلیپین- برونئي-مغولستان-ھنگ كنگ-ماكائو-چین-غرب استرالیا(پرت) +5

 )Novosibirskروسیه ( - ويتنام -كامبوج -الئوس -تايلند -غرب اندونزي +4

 جزاير كوكوس –برمه (میانمار)  +3.30

 )Omskروسیه ( -نیمه شرقي قزاقستان(آستانه) -قرقیزستان  -بوتان -بنگالدش +3

 نپال +2.45

 جزاير نیكويار –سريالنكا  –ھند  +2.30

 )Pernروسیه(-مالديو-غرب قزاقستان(ساگیز)-ازبكستان -تاجیكستان-تركمنستان-پاكستان +2

 افغانستان +1.30

 )Samaraروسیه( -)Ishevskروسیه(-گرجستان-نخجوان- ارمنستان- آذربايجان-امارات- عمان +1

 ايران .+30

KMT  
0 

–سودان  -اتیوپي -جیبوتي -اريتره  -يمن  -قطر  -كويت  -بحرين -عراق - حجاز (عربستان)
 غرب روسیه (مسكو) -تانزانیا-قمر -ماداگاسكار -اوگاندا  -كنیا  -سومالي

1- 
-موزامبیك- زامبیا-ماالوي-شرق كنگو-رواندا-لیبي -مصر-اردن- فلسطین- لبنان- سوريه-قبرس-تركیه

-ويمولدا-بلغارستان-روماني-يونان- سوازيلند-لسوتو- بروندي - آفريقاي جنوبي-بوتسوانا–زيمبابوه
  سوئد -فنالند- استوني-التويا- لیتواني-بالروس- اوكراين

2- 
-نامیبیـا-آنگوال-زئیر-گابون-غرب كنگو-كامرون-آفريقاي مركزي-بنین-نیجريه-نیجر-چاد-مالت-الجزاير-تونس

-فرانسـه-ايتالیـا-اسـلونیا-كـوزوو-سـنجق-بوسـني-صربسـتان-كرواسـي-مقدونیه-آلباني-گینه استوايي
 ھلند-چک-اتريش-سوئیس-نروژ-مجارستان-لھستان-بلژيك-دانمارك-آلمان-اسپانیا

3- 
-مالي-موريتاني-صحرا-جزاير قناري-مراكش-ايسلند-اسكاتلند-ايرلند-انگلستان-پرتغال

 غنا-توگو-چانا-لیبريا-سیارالئون-گامبیا-گینه بیسائو-ساحل عاج-گینه-بوركینافاسو-سنگال

 (اسکورسبی)شرق گرينلند - Azoresجزاير  -Cape Verdجزاير  -4

 میانه اقیانوس آرام - آتل داس روكاس(برزيل)- جزاير مارتین واس-جزاير جورجیاي جنوبي(گريتويكن) -5

  سورينام - اروگوئه -آرژانتین -شرق برزيل(برازيلیا) -گرينلند -6

 7.30-)ونزوئال ( - شرق كانادا(كبك) - شیلي - دمنیكن- پاراگوئه-بولیوي- )Manausبرزيل مركزي( -گويان -7

 غرب برزيل(پوکادواكره) -پرو -اكوادور -كلمبیا-پاناما -ھائیتي -جامايكا -كوبا- آمريكا(نیويورك) -8

 كاستاريكا - نیكاراگوئه- بلیز -السالوادور-ھندوراس- گواتماال-مكزيك-)Winnipegمركزكانادا(-امريكا(داالس) -9

 رب مكزيك (الپاز)غ -)Edmontonغرب كانادا ( -)Denverاياالت متحده امريكا ( -10

 جزاير پیت كايرن- )Vancouverغرب كانادا ( -اياالت متحده امريكا (لوس آنجلس) -11

 آالسكا -12

 14-)ساموآ ( -  ھاوایی (آمريكا) Hawadanجزاير  -جزاير پلي نزي فرانسه -13
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  ركه ن 
  

  م واليت و برائتاگنھ
 

  

  انبشعماه 
  

  اجماال بدون تعیین روز) اتفاق افتاده است( شعبانماه وال نقل شده كه در كه در برخي از اق اموري

  
   ھجرت ٢سال نزول حكم وجوب روزه ماه رمضان  بنابرنقلي

نازل شده  (صلى هللا علیه وآله)ذشت ھجده ماه از ھجرت نبوي گبروايت ابوسعید خدري كه اين حكم در رأس 
  است

  
   و اسالم آوردن آنھا  ت هللا علیه)(صلوادفع جنیان كافر توسط حضرت مولي 

  
   ھجرت ٢سال  ةبدر األخیر ةغزو بنابرنقلي

  
   ھجرت ٤سال بني لحیان  ةغزو

  
   ھجرت ٥سال الجندل  ةدوم ةسري

  
   ھجرت ٦يا  ٥سال با جويريه بنت الحارث  (صلى هللا علیه وآله)ازدواج حضرت رسول 

  
   ھجرت ٧سال  ةبشیر بن سعد با بني مر ةسري

  
   با بني عبد هللا بن سعد بن بكر در فدك (صلوات هللا علیه)حضرت موال غزوه 

  
  سوره نور  ٢٦تا  ١١نزول آيات 

  
  نزول سوره منافقین 

  
  ھجرت ٤٥سال ھالك حفصه 
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  آئین ھنگام
  

  :ه شودبجا آورداين اعمال  در ھر ماه شايسته است كه
  

 
  :استھالل -١

    بخواند: اردعاى ھالل  ؛ديدن ھاللاستھالل و در وقت 
و جـاء  )رجـب(اذھـب شـھر  � الـذى الحمد :هللا بگويد. پس بگويد اله اال ال بارهللا اكبر و سه  بارسه الف: 
 .)شعبان(بشھر 

 مرتبه سوره حمد بخواند كه امان از درد چشم است. در وقت ديدن ھالل ھفتب: 
وارد شـده اسـت،  )لـیھم السـالم(عدعاى استھالل: دعاھاى گوناگوني در اين زمینه در كالم خازنان وحي  ج:

؛ و كه مضمون ھمه آنھـا حمـد و ثنـاي الھـي و اقـرار بـه الوھیـت و خالقیـت و مـدبريت حضـرت حـق متعـال
مخلوقیت و معلولیت كره ماه ھمانند ساير اجرام آسماني، و دعا براى نیـل بـه بھتـرين توفیقـات معنـوي و 

  مادي و محفوظ ماندن از زيانھا و آسیبھا. از جمله اين دعاھا:
رك دّ قـ خلقـك، و ي هللا، ال الـه إال ھـو رب العـالمین، الحمـد � الـذي خلقنـي وهللا اكبر هللا اكبر هللا اكبر، ربّ 

 السـالمة و اإليمـان، و جعلك آيـة للعـالمین، يبـاھي هللا بـك المالئكـة. اللھـم أھلـه علینـا بـاألمن و منازل و
المسارعة فیما يرضـیك. اللھـم بـارك  ثبتنا على طاعتك و الحبور، و البھجة و السرور، و الغبطة و اإلسالم، و

فتنتـه،  بـالءه و اصـرف عنـا شـره، و قوتـه، و و عونـه يمنـه و بركتـه، و ارزقنـا خیـره و لنا في شھرنا ھـذا، و
  برحمتك يا أرحم الراحمین.

  تذكر: در صورت عدم تیسر استھالل در شب اول ماه؛ اين عمل را تا شب سوم نیز مي تواند بجاى آورد.
 
    زيارت: -٢

به مشـاھد با زيارات مخصوصه و جامعه. با سفر  (علیھم السالم)زيارت حضرات معصومین و بويژه امام حسین 
مشرفه، و در صورت عدم تیسر: از دور ايشان را با آداب مربوطه زيارت نمايد؛ جه در بقاع اولیاء محـل خـود؛ 
يا در اماكن مختص زيارت (امام بارگاه) يا بر بلندي چون بـام خانـه يـا بیابـان خـالى. ھمـه مشـاھد حضـرات 

ر ھر عصري غريب تـرين آنھاسـت، كـه در معصومین علیھم السالم ھمین فضیلت را داشته، و افضل آنھا د
علـیھم السـالم  غريب ترين مشاھد حرمین شريفین عسكريین و حرم مھدويقرن اخیر تا به امروز 

ــل ن رانیھــا و رنجھــا و آســیبھاي احتمــالي در راه زيــارت مشــاھد مشــرفه؛ ســبب گدر ســامراء اســت. تحمّ
ت علـیھم السـالم؛ و توفیـق مجـاورت و مضاعفت جنـدين برابـري اجـر؛ و نیـل بـه درجـه مواسـات بـا حضـرا

  ھمنشیني اخروي با ايشان را دارد.
  
  نماز: -٣

در ھر ركعت حمد و سـوره انعـام بخوانـد و از حـق  در شب اول ھر ماه دو ركعت نماز كند و: شب اول ماه
  .دردى ايمن گرداند كه او را از ھر ترسى و بخواھدتعالى 

  
  قه: دو ركعت نماز + دعا + صدروز اول ماه

  
يـك مرتبـه سـوره توحیـد، و در ركعـت  حمـد در روز اول ھر ماه دو ركعت نماز كند. در ركعت اول بعد از الف:

  دوم يك مرتبه سوره انا انزلناه بخواند.
  

حمـد، سـى مرتبـه توحیـد و در ركعـت دوم  در روز اول ھر ماه دو ركعت نمـاز كنـد. در ركعـت اول بعـد از ب:
  .خوانده بامرتبه سوره اناانزلن يس
  
  بخواند: دعاروز اول ماه اين  بعد از نماز *

ِ رِْزُقھـا َو يَْعلَـُم ُمْسـَتَقرَّھ ِ الرَّْحمِن الرَِّحیِم َو ما ِمْن َدابٍَّة فِـي اْألَْرضِ إِالَّ َعلَـى �َّ ا َو ُمْسـَتْوَدَعھا ُكـلٌّ بِْسِم �َّ
ِ الرَّْحمِن الرَِّحیمِ  ُ بُِضرٍّ َفال كاِشَف لَُه إِالَّ ُھـَو َو إِْن ُيـرِْدَك بَِخْیـرٍ َفـال  فِي كِتابٍ ُمبِیٍن بِْسِم �َّ َو إِْن يَْمَسْسَك �َّ

ِ الـرَّْحمِن الـرَِّحیِم  ُ بَْعـَد رَ ادَّ لَِفْضلِِه ُيِصیُب بِِه َمْن يَشاُء ِمْن ِعباِدِه َو ُھَو اْلَغُفـوُر الـرَِّحیُم بِْسـِم �َّ َسـیَْجَعُل �َّ
ِ إِ ُعْسرٍ يُ  َفـوُِّض أَْمـرِي إِلَـى �َّ

ُ
ُ َو نِْعَم اْلَوكِیُل َو أ ِ َحْسُبَنا �َّ َة إِالَّ بِا�َّ ُ ال ُقوَّ َ بَِصـیٌر بِاْلِعبـاِد ْسراً ما شاَء �َّ نَّ �َّ

لَـيَّ ِمـْن َخْیـرٍ َفِقیـٌر َرّبِ ال تَـَذْرنِي َفـْرداً َو ال إِلَه إِالَّ أَْنَت ُسْبحانََك إِنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّالِِمیَن َرّبِ إِنِّـي لِمـا أَْنَزْلـَت إِ 
  أَْنَت َخْیُر اْلوارِثِیَن .
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ممكـن شـود تـا سـالمتى آن مـاه را بـراى بـراى وي آنچـه ه بـبدھد  صدقهى اول ماه: دعابعد از نماز و  *
   د.خود بخر

  
  صدقه و انفاق:  -٤

ه و انفـاق نمـودن بـراى سـالمتي مـوالي خـود افزون بر تصدق در عمل فوق الذكر، بطـور كلـي دادان صـدق
، و نیز ايمني خود و عزيزان و براى دفع آفات و عوارض ھنگامھا و فـتح ابـواب علیه السالمحضرت صاحب األمر 

  بركت و سعادت شايسته است.
  
  ):علیھم السالم تالوت (كالم وحي و خازنان وحي -٥

ت و نحل و يـونس كـه وارد ئھاى مباركه: انفال و برادر ھرماه قدري تالوت كالم وحي نمايد؛ خصوصا سوره 
البته تالوت ترتیبـي و خـتم كامـل قـرآن كـريم فضـیلت خـاص خـود را  د.شوشده است كه در ھر ماه تالوت 

كـه تـدبر و وعـي كـالم  نجـاآداشته و بديھي است كه انجام آن به ماه مبارك رمضان محدود نمي شـود، از 
فھم كالم وحـي و قـرآن صـامت تنھـا از بیـان قـرآن نـاطق و كـالم خازنـان  وحي شرط الزم تالوت آن بوده؛ و

مي باشـد، از ايـن رو تـالوت و تـدبر و مـذاكره كـالم خازنـان وحـي ضـرورت جدانشـدني  )لیھم السالم(عوحي 
  تالوت كالم وحي مي باشد. 

  
  روزه گرفتن در ھر ماه: -٦
 آخـر مـاه پنجشـنبهو  ه و چھارشـنبه وسـط مـاهمـا كـه آن پنجشـنبه اول: روزه گرفتن سه روز از ھر مـاه* 

و از سـنن  ،روزه دھـر اسـتثـوابش بـه انـدازه بـرد و  مـياز بـین وسوسه را  ؛است كه مواظبت بر روزه آن
  حضرت رسول است كه بر آن مواظبت داشت تا از دنیا رحلت فرمود. مؤكده

  دارد.ھر ماه است كه فضیلت بسیار ) ١٥ -١٤ -١٣(روزه گرفتن ايام البیض  *
ھديـة  كـه در كه حاجتى داشته باشـد. بنحـوي و جمعه است و براى كسي روزه چھارشنبه و پنجشنبه* 

 .شده استالزائرين ذكر 
  
  دعا و نیايش: -٧

وارد شـده، و قريـب بـه مضـامین  (علیـه السـالم)دعاھاى ھر روز (از اول تا آخر) ماه كـه از حضـرت مـوال علـي 
، كـه ان شـاء براى ھر روز از ماه نقل شده اسـت (علیه السالم)ام صادق ھمین ادعیه؛ دعاھايى از حضرت ام

    .هللا در بخش آيین ھنگام ھر روز تقويم جامع آنرا ذكر مي نمايیم
  

در ھر ماه قمري يك روز اسـت كـه بـراى شـروع كارھـاى  (علیه السـالم)بنابر فرمايش معصوم  روز محذور:* 
عبـادت تحصـیل معرفـت آنـرا بـه ، و توصـیه شـده اسـت كـه دهرداختن به امـور دنیـوي مناسـب نبـوبمھم و 

  باشد. مي شعبان روز بیست و ششم روز محذوردر ماه  .گذرانندب
  
  .، و با گردو مستحب استدر اول ھر ماه نو، اندكى پنیر بخورد* 
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  شعبانماه  فضیلت
  

  
ز اوّل آن ذكـر شـده كـه خبـرى در فضـیلت شـعبان و رو (علیـه السـالم)حسن عسكري   بدانكه در تفسیر امام

ُ َمْرَقـَدُه آن خبـر را ترجمـه نمـوده و در آخـر  فوائد بسیار در آن مندرجست و شیخ ما ثقةاالسالم نورى نَوََّر�َّ
كتاب كلمه طیّبه ذكر فرموده و چون آن خبر طوالنیست و مقام را گنجايش تمام آن نیست ما مختصـر آن را 

  :آن است كهكنیم حاصل آن خبر  در اينجا ذكر مى
در روز اوّل شعبانى گذشت به جماعتى كه در مسـجدى نشسـته بودنـد  (علیه السالم)  حضرت امیرالمؤمنین

كردند و بلنـد شـده بـود صـداھاى ايشـان و سـخت شـده بـود لجاجـت و  و در امر َقَدْر و امثال آن گفتگو مى
ادند و بـراى آن جنـاب برخاسـتند جدال ايشان پس حضرت ايستاد و بر ايشان سالم كرد آنھا جواب سالم د

كـه سـخن  و خواھش كردند كه نزد ايشان بنشیند آن حضرت به ايشان اعتنايى نكـرد و فرمـود اى گروھـى
رساند آيا ندانستید كه خداى تعالى را بندگانیست كه ساكت كـرده ايشـان  كه نفع نمى گويید در چیزى مى

ند بلكه ايشـان ھرگـاه بـه خـاطر آرنـد عظمـت خداونـد را را خوف بدون آنكه عاجز باشند از گفتن يا الل باش
شـوند بـه  شـان و مبھـوت مـى رود عقلھاى شود دلھايشان و مى شود زبانھايشان و كنده مى شكسته مى

آورنـد بسـوى خـدا بـه  جھت اِْعزاز و اِجالل و اعظام خداوند پس ھرگاه بـه خـود آمدنـد از ايـن حالـت رو مـى
سـھاى خـود را بـا سـتمكاران و خطاكـاران و حـال آنكـه ايشـان منزّھنـد از شـمرند نَفْ  كردارھاى پـاكیزه مـى

شـمرند بـراى او  شوند براى خـدا بـه كـردار انـدك و بسـیار نمـى تقصیر و تفريط مگر آنكه ايشان راضى نمى
عمل زياد را و پیوسته مشغولند به اعمال پس ايشان چنانند كه ھر وقت نظر كنى به ايشـان ايسـتادگانند 

ــا بــه عبــاد ــازه كارھــا آي ت ترســان و ھراســان در بــیم و اضــطرابند پــس كجائیــد شــما از ايشــان اى گــروه ت
ترين ايشانند از آن و اينكه جـاھلترين مـردم بـه َقـَدْر سـخنگوترين  ندانستید كه داناترين مردم به َقَدْر ساكت

و را پروردگـار مـا شـعبان بـه ايشانند در او، اى گروه تازه كارھا امروز ُغرّه شعبان كريم است نامیده اسـت ا
جھت پراكنده شدن خیرات به تحقیق كه باز كرده پروردگار شما در او درھاى حسـنات خـود را و جلـوه داده 
به شما قصرھا و خیرات او را به قیمت ارزانى و كارھاى آسـانى پـس بخريـد آن را و جلـوه داده بـراى شـما 

كوشید در گمراھـى و طغیـان و مَتمَِّسـك  ما پیوسته مىابلیس لعین ُشَعبھاى شرور و بالھاى خود را و ش
گردانید از شعبھاى خیرات كه باز شده بـراى شـما درھـاى او و ايـن  شويد به شعبھاى ابلیس و ُرو مى مى

ُغرّه ماه شعبان است و شعبھاى خیرات او نماز است و روزه و زكات و امر به معـروف و نھـى از منكـر و بِـرّ 
دھیـد  ھمسايگان و اصالح ذات اْلبَْیِن و صدقه بر فقـراء و مسـاكین بـر خـود كلفـت مـىوالدين و خويشان و 

ايـد از فـرو رفـتن در آن  چیزى را كه برداشته شده از شما يعنى امر قضا و قدر و چیزى كه نھى كرده شـده
گـر شـما كه ا از كشف ِسرّھاى خدا كه ھر كه تفتیش كند از آنھا از تباه شدگانست آگاه باشید به درستى

واقف شويد بر آنچه مھیّا فرموده، پروردگار عزّوجّل براى مطیعـین از بنـدگانش در امـروز ھـر آينـه بازخواھیـد 
    .داشت خود را از آنچه در او ھستید و شروع خواھید كرد در آنچه امر كردند شما را به آن

  ؟فرموده در اين روز براى مطیعین خود و چیست آنكه آن را خداوند مھیّا (علیه السالم)  گفتند يا امیرالمؤمنین
هللا علیه وآله به جھاد كفار فرسـتاده بـود و  صلى خداپس حضرت نقل فرمود قصه آن لشكرى را كه رسول 

دشمنان شب بـر ايشـان شـبیخون زدنـد و آن شـبى تاريـك و سـخت ظلمـانى بـود و مسـلمانان در خـواب 
و عبد�َّ بن رواحه و قتادة بن نعمـان و قـیس بـن عاصـم بودند كسى از ايشان بیدار نبود جز زيد بن حارثه 

منقرى كه ھر كدام در يك جانب ايشان بیدار و مشغول نماز و قـرآن خوانـدن بودنـد دشـمنان مسـلمانان را 
تیرباران كردند و به واسطه تـاريكى و نديـدن مسـلمانان دشـمنان را تـا از آنھـا احتـراز كننـد نزديـك بـود كـه 

اه از دھان اين چند نفر نورھايى سـاطع شـد كـه لشـكرگاه مسـلمانان را روشـن كـرد و ھالك شوند كه ناگ
سبب قوّت و دلیرى ايشان شده پـس شمشـیر كشـیده و دشـمنان را كشـته و زخمـدار و اسـیر نمودنـد و 

صلى هللا علیه وآله نقل كردند فرمود اين نورھا به جھـت اعمـال  چون مراجعت نمودند و براى حضرت رسول
(بقیـه حـديث در روز اول . ادران شما است در غرّه ماه شعبان پس يك يك آن اعمـال را حضـرت نقـل كردنـداين بر

  شعبان ذكر خواھد شد)



 )جامع خصصيتتقويم نجومي ( روزنامه گاه شناسي

 6

  

  شعباناعمال ماه 
  

 و(صـلى هللا علیـه وآلـه)  خـدا رسـولبدانكـه شـعبان مـاه بسـیار شـريفى اسـت و منسـوب اسـت بـه حضـرت 
بـراى مـاه  زيـاد میشـود در آن روزيھـايى بنـدگان از فضیلتش زيـاده از مـاه رجـب اسـت و مـاھى اسـت كـه

  رمضان و زينت میكنند در ان بھشتھارا 
  

است، بلكـه روايـت شـده كـه روزه شـعبان بـراى كسـیكه مرتكـب  وارد و در فضیلت روزه اش روايات بسیار
كـرده  از بـراى روزه ھـر روزه ايـن مـاه، فضـیلتى روايـت سید مى بخشد او را و خون حرام شده باشد، نفع

  است.
 

 نـدارد چنـد روز معـینه و خصوصـیتى بـ بـودهمه ماه ھ و اعمال مشتركه اين ماه كه متعلق به
  امر است:

 
  و اسئله التوبه. هللا استغفر :مرتبه بگويد در ھر روزى ھفتاد -١
 
، تـوب الیـهالرحمن الرحیم الحـى القیـوم و ا ھو استغفرهللا الذى ال اله اال :بگويد در ھر روز، ھفتاد مرتبه -٢

ھـو الحـى  الـذى ال الـه اال هللا اسـتغفر :اسـت "الـرحمن الـرحیم" از پـیش "الحى القیـوم" در بعضى روايات
بھتـرين  شـود كـه يـات مسـتفاد مـياالقیوم الرحمن الرحیم و اتوب الیه و عمل بھـر دو خـوب اسـت و از رو

  دعاھا و اذكار در اين ماه، استغفار است
 
 :شب نیمه، اين صلوات را بخواند ل و درت زواوقدر ھر روز، در  -٣

  الخ. اللھم صل على دمحم و آل دمحم شجرة النبوه،
 
ائمه علیھم السالم روايت شده كـه در مـاه  حضرت امیر و ين مناجات كه ازا مناجات با خدا در اين ماه با -٤

  الخ. اللھم صل على دمحم و آل دمحم و اسمع دعائى :شعبان میخوانند
 
چه بـه نصـف دانـه خرمـا باشـد تـا حـق تعـالى، بـدن او را بـآتش جھـنم حـرام  در اين ماه اگر تصدق كند -٥

  است كه بھترين اعمال در اين ماه، تصدق كردن و طلب آمرزش نمودن است. گرداند و روايت
 
ه الــه اال هللا و ال نعبــد اال ايــاه مخلصــین لــه الــدين و لــو كــر ال:مجمــوع ايــن مــاه، ھــزار مرتبــه بگويــد در -٦

  .ساله در نامه عملش نوشته شود كه ثواب بسیار دارد از جمله آنكه عبادت ھزار ،المشركون
 
آورده شود از او بیست حاجـت دنیـا و بیسـت حاجـت از  روزه بگیرد دوشنبه و پنجشنبه اين ماه را كه بر -٧

  حاجتھاى آخرت.
 
بخوانـد و بعـد از  توحیـد صد مرتبه حمد ازدر ھر ركعت بعد  گذارد نمازپنجشنبه اين ماه، دو ركعت  در ھر -٨

فضـیلت دارد و روايـت اسـت كـه در ھـر روز پنجشـنبه مـاه  سالم صد مرتبه صلوات بفرستد و روزه اش نیـز
مالئكـه عـرض میكننـد، خداونـد بیـامرز روزه داران ايـن روز را دعـاى  شعبان زينت میكننـد آسـمانھا را، پـس

  ايشان مستجاب گردان.
 
  .وات بسیار بفرستددر اين ماه، صل -٩
 

غفرت لنا فیما مضـى مـن شـعبان  اللھم ان لم تكن :ماه بسیار بگويد آنكه از روز جمعه آخر ماه تابقیه -١٠
  فاغفرلنا فیما بقى منه
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Friday ا   
28 Apr  

  2017مسیحي 
  نیسان ١٥

  اسكندرى 
   ارديبھشت ٨

 شمسي ھجري ١٣٩٦
  ثور ٨

 برج شمسي
  شعبان ١
  قمريھجري  ١٤٣٨

  ^آ ت آد  ١٢٥٤١ ^ ت  ا  ١١٧٨ & دى ّى ١٤٩١

  
  تقويم تاريخ اھل حق: قبل از آفرينش حضرت آدم تا عصر حضرت خاتم األوصیاء (علیھم السالم)

  

  م واليت و برائتاگنھ
 

  

  شعبانماه اوّل 
  

  جره زقومفعالیت شجره طوبى و شروز: بازشدن دربھاى بھشت و جھنم و 
راجع به فضیلت اول ماه شعبان كه قبال ابتدايش  (صلى هللا علیه وآله)  رسولموال و حضرت حضرت در حديث 
  آمده است: ؛نقل شد
كنـد ابلـیس  شـود پراكنـده مـى فرمودنـد چـون روز اوّل شـعبان مـى (صـلى هللا علیـه وآلـه)   رسولحضرت تا آنكه 

گويد به ايشان كه سعى كنیـد در كشـیدن بعضـى از بنـدگان  مى لشكر خود را در اطراف زمین و آفاق آن و
كنـد مالئكـه را در اطـراف زمـین و  خدا را به سوى خود در اين روز و بدرستى كه خداى عزّوجّل پراكنده مـى

فرمايد براستى نگاه داريـد بنـدگان مـرا و ارشـاد كنیـد ايشـان را پـس ھمـه ايشـان  آفاق او و به ايشان مى
گـردد  به شما مگر آنكه امتناع و سركشى كند پس بدرستى كـه او از حـّد گذشـته مـى شوند نیكبخت مى

كنـد بـه  شـود امـر مـى بدرستى كه خداوند عزوجل چون روز اوّل ماه شعبان مى. در ِحزب ابلیس و جنود او
كند شاخھاى خـود را بـر ايـن  را پس نزديك مى  كند درخت طوبى شود و امر مى درھاى بھشت پس باز مى

كنـد منـادى پروردگـار عزّوجـّل اى بنـدگان خـدا ايـن شـاخھاى درخـت طـوبى اسـت پـس  یا آنگاه ندا مـىدن
درآويزيد به او كه بلند كند شما را بسوى بھشت و اين شاخھاى درخت َزقُّوم اسـت پـس بترسـید از او كـه 

استى بـه رسـالت مبعـوث فرمود قسم به آنكه مرا بر (صلى هللا علیه وآله)  خدا  نبرد شما را بسوى دوزخ رسول
اى از  نموده كه ھر كه فراگیـرد َدرى از خیـر و نیكـى را در ايـن روز پـس بـه تحقیـق كـه درآويختـه بـه شـاخه

پس او كشانده است او را بسوى بھشت و ھر كه فراگیـرد درى از شـرّ را در امـروز   شاخھاى درخت طُوبى
قّـوم پـس آن كشـاننده اسـت او را بسـوى اى از شـاخھاى درخـت ز پس به تحقیق كه درآويخته بـه شـاخه

پس ھر كس كه نمـاز ُمسـتحبى كنـد امـروز بـراى خـدا پـس  (صلى هللا علیه وآلـه)  آتش آنگاه فرمود رسول خدا
اى از آن و  اى از آن و ھر كه روزه گیرد در اين روز پس به تحقیق كـه درآويختـه بـه شـاخه درآويخته به شاخه

اش يـا مـرد و  يا پدر و فرزندش يا خويشاوندانش يا مرد و زن ھمسايهھر كه صلح دھد میان زن و شوھرش 
كه تخفیف دھد پريشـانى را از طلبـى كـه  اى و كسى زن بیگانه پس به تحقیق كه درآويخته از آن به شاخه

كـه نظـر كنـد در حسـاب  اى و كسـى از او دارد يا كم كند از آن پس به تحقیق كه درآويختـه از آن بـه شـاخه
یند قرض كھنه را كه صاحبش از آن مأيوس شده پس ادا كند آن را پس به تحقیق كـه درآويختـه خود پس بب
اى و  كـه كفالـت كنـد يتیمـى را پـس بـه تحقیـق كـه درآويختـه از آن بـه شـاخه اى از آن و كسـى به شـاخه

كـه  اى و كسـى كه باز دارد سفیھى را از ِعْرض مؤمنى پس به تحقیق كـه درآويختـه از آن بـه شـاخه كسى
اى و كسـى كـه يـاد آرد خـداى را و  بخواند قرآن يا چیزى از آن را پس به تحقیق كه درآويخته ازآن به شـاخه

كـه عیـادت كنـد  اى و كسـى بشمرد نعمتھاى او را و شكر كند پس به تحقیق كه درآويخته از آن بـه شـاخه
د پدر و مـادر خـود يـا يكـى از اى و كسى كه نیكى كن مريضى را پس به تحقیق كه درآويخته از آن به شاخه

اى  و كسـى كـه پـیش از ايـن روز بـه غضـب آورده بـود  شـاخه آنھا را پس به تحقیـق كـه درآويختـه از آن بـه
اى و ھـر كـه تشـییع  ايشان را پس خوشنودشان كرد در اين روز پس به تحقیق كه درآويخته از آن به شاخه

زده را  كـه تسـلیت دھـد در آن مصـیبت اى و كسـى شـاخهكند جنازه را پس به تحقیق كه درآويخته از آن به 
اى و ھمچنین ھر كسى كه بجـا آورد چیـزى را از ابـواب خیـر در  پس به تحقیق كه درآويخته از آن به شاخه

قسـم بـه آنكـه  (صلى هللا علیـه وآلـه)  اى آنگاه فرمود رسول خدا اين روز پس به تحقیق درآويخته از آن به شاخه
غمبرى مبعوث فرموده كه ھر كس كـه فراگیـرد درى از شـرّ و گنـاه را در ايـن روز پـس بـه مرا براستى به پی

اى از شـاخھاى درخـت زقّـوم پـس آن كشـاننده اسـت او را بـه سـوى آتـش  تحقیق كه درآويخته به شـاخه
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 آنگاه فرمود قسم به آنكه مرا براستى به پیغمبرى فرستاده كه ھر كس تقصیر كند در اين روز نماز واجبـى
اى و ھـركس كـه بیايـد در نـزد او  خود را و ضايع كند آن را پس به تحقیق كه درآويخته از آن درخت به شاخه

داند بدى حال او را و او قادر است بـر تغییـر حـالش بـدون آنكـه ضـررى بـه او برسـد و  فقیرى ضعیف كه مى
ضـايع شـود و ھـالك گـردد و كسى ھم نیست از او نیابت كند و بنشیند بـه جـاى او پـس واگـذارد او را كـه 

كـه عـذرخواھى كنـد از او بـدكارى  اى از آن و كسى دست او را نگیرد پس به تحقیق كه درآويخته به شاخه
پس نپذيرد ُعذر او را آنگاه عقوبت نكند او را به قدر بدى او بلكه بیفزايد بر آن پس بـه تحقیـق كـه درآويختـه 

یان شوھرى با زنش يا پدر با فرزنـدش يـا بـرادر بـا بـرادرش يـا كه جدايى اندازد م اى از آن و كسى به شاخه
خويشى با خويشش يا میان دو ھمسايه يا میان دو رفیق يا دو خواھر پـس بـه تحقیـق كـه درآويختـه از آن 

دانـد تنگدسـتى او را پـس بیفزايـد بـر  كه سخت بگیرد بر تنگدسـتى و حـال آنكـه مـى اى و كسى به شاخه
اى و كسـى كـه بـر او َدْينـى باشـد پـس منكـر  تحقیق كه درآويختـه از آن بـه شـاخهغیظ او بالى او پس به 

شود آن را بر صاحبش و تعّدى كند بر او تا آنكه باطل كند َديـن او را پـس بـه تحقیـق كـه درآويختـه از آن بـه 
درآويختـه  كه جفا كند يتیمى را و آزار رساند او را و مال او را تباه كند پس به تحقیـق كـه اى و كسى شاخه

اى از آن و كسى كه داخل شود در ِعرض برادر مؤمن خود و وادارد مردم را بـر آن پـس بـه تحقیـق  به شاخه
كه آوازه خـوانى كنـد بـه قسـمى از خواننـدگى كـه برانگیزانـد در آن  اى از او و كسى كه درآويخته به شاخه

كسـى كـه بنشـیند بشـمارد كارھـاى اى از او و  خواندن بر معاصى پس به تحقیق كه درآويختـه بـه شـاخه
قبیح خود را در جنگھا و انواع ستم خود را بر بندگان خدا و افتخار كند بر آن پس به تحقیق كه درآويختـه بـه 

اش مريض شده پـس او را عیـادت نكـرد محـض اسـتخفاف بـه شـأن او  كه ھمسايه اى از آن و كسى شاخه
اش ُمرد پس مشايعت نكـرد جنـازه او را  كه ھمسايه سىاى از آن و ك پس به تحقیق كه درآويخته به شاخه

اى و كسى كـه اعـراض كنـد از  به جھت خوار بودن او در نظرش پس به تحقیق كه درآويخته از آن به شاخه
مصیبت زده و جفا كنـد او را محـض حقـارت و كـوچكى او در نـزدش پـس بـه تحقیـق كـه درآويختـه از آن بـه 

اى  و مادر خود يا يكى از آن دو را پس به تحقیق كه درآويختـه بـه شـاخه كه عاّق كند پدر اى و كسى شاخه
كه پیش، ايشان را عاق كرده بود و خوشنود نكرد ايشان را امـروز و حـال آنكـه قـدرت دارد بـر  از آن و كسى

اى از آن و ھمچنـین ھـركس بكنـد كـارى از سـاير اقسـام شـر را  آن پس به تحقیق كه درآويخته بـه شـاخه
اى از آن و قسـم بـه آنكـه مـرا براسـتى بـه پیغمبـرى فرسـتاده كـه  حقیق كه درآويختـه بـه شـاخهپس به ت

    .كند ايشان را آن شاخھا بسوى بھشت درآويختگان به شاخھاى درخت طوبى بلند مى
خنديـد و مسـرور  صلى هللا علیه وآله نظر خود را به جانـب آسـمان انـداخت انـدكى و مـى آنگاه رسول خدا

  بود 
  نظر مبارك را بزير انداخت بسوى زمین پس پیشانى مبارك را درھم كشید و روى مباركش تُرش شد آنگاه 

آنگاه رو كرد به اصحاب خـود و فرمـود َقَسـم بـه آنكـه فرسـتاده دمحم را براسـتى بـه پیغمبـرى كـه ديـدم بـه 
ه سـوى بھشـت و كرد آنـان كـه بـه او درآويختـه بودنـد بـ شد و بلند مى تحقیق درخت طوبى را كه بلند مى

ديدم بعضى ازايشان كه درآويخته بودند به يك شاخه از آن و بعضـى درآويختـه بودنـد بـه دو شـاخه از آن يـا 
بینم زيـد بـن حارثـه را كـه  به چند شاخه برحسب فراگرفتن ايشان مر طاعت را و بدرستى كه ھر آينه مى

را بـه اَعلـى ِعلّیّـین بھشـت پـس از ايـن  كنـد او درآويخته به بیشتر شاخھاى از آن پس آن شاخھا بلند مى
  جھت خنديدم و خوشحال شدم 

پس نگاه كردم بسوى زمین پس قسم به آنكه مرا براستى به پیغمبرى فرستاده كه ديـدم درخـت َزقّـُوم را 
اى از ايشـان را  برد درآويختگان بـه او را بسـوى دوزخ و ديـدم پـاره رفت شاخھاى او و پايین مى كه پايین مى

اى از ايشـان كـه درآويختــه بـه دو شـاخه يـا بـه چنـد شـاخه برحســب  اى و ديـدم پـاره يختـه بـه شـاخهدرآو
كـه درآويختـه بـه بیشـتر  بیـنم بعضـى از منـافقین را كـه ھـر آينـه مـى فراگـرفتن او َمـْر َقبـايِح را و بدرسـتى

ود را تُــرش كــردم و برنــد او را بــه اَســَفِل َدَركــات او پــس از ايــن جھــت روى خــ شــاخھاى او و آنھــا فــرو مــى
  .پیشانى را درھم كشیدم

  
  تن از ايشان ساطع شد ٤با نوري كه از دھان جنگ با كفار؛ یامبر در پ لشكريانیروزي پشب: 

و   يــا امیرالمــؤمنیندر حـديث فضــايل اول مـاه شــعبان آمــده اسـت كــه: اصـحاب از حضــرت مــوال برسـیدند: 
پـس حضـرت نقـل فرمـود قصـه آن  ؟وز بـراى مطیعـین خـودچیست آنكه آن را خداوند مھیّا فرموده در ايـن ر

صـلى هللا علیـه وآلـه بـه جھـاد كفـار فرسـتاده بـود و دشـمنان شـب بـر ايشـان  لشكرى را كه رسول خـدا
شبیخون زدند و آن شبى تاريك و سخت ظلمانى بود و مسـلمانان در خـواب بودنـد كسـى از ايشـان بیـدار 

واحه و قتادة بن نعمان و قیس بـن عاصـم منقـرى كـه ھـر كـدام در يـك نبود جز زيد بن حارثه و عبد�َّ بن ر
جانب ايشان بیدار و مشغول نماز و قرآن خواندن بودند دشمنان مسلمانان را تیربـاران كردنـد و بـه واسـطه 
تاريكى و نديدن مسلمانان دشمنان را تا از آنھا احتراز كنند نزديك بـود كـه ھـالك شـوند كـه ناگـاه از دھـان 

ند نفر نورھايى سـاطع شـد كـه لشـكرگاه مسـلمانان را روشـن كـرد و سـبب قـوّت و دلیـرى ايشـان اين چ
شده پس شمشیر كشیده و دشمنان را كشته و زخمدار و اسیر نمودنـد و چـون مراجعـت نمودنـد و بـراى 
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 صلى هللا علیه وآله نقل كردند فرمود اين نورھا بـه جھـت اعمـال ايـن بـرادران شـما اسـت در حضرت رسول
  .غرّه ماه شعبان پس يك يك آن اعمال را حضرت نقل كردند

  
   ھجرت ٦سال  (علیھا السالم)والدت حضرت زينب كبري  بنابرنقليروز : 

  
   ھجرت ٦١در سال  ،به مصر (علیھا السالم) كبرى ورود حضرت زينب بنابرنقلي

  
  ھجرت ٦١سال  در دمشق (علیھا السالم) ىروز : وفات حضرت زينب صغر
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  ن ھنگامآئی
  

  

    شعبانآشنا� و آماد� براى ماه 
  

  :ھر جمعه ماه
و جمعـه اسـت و  چھارشـنبه و پنجشـنبهگرفتن سه روز متـوالي روزه * از اعمال شايسته ھر ماه قمري؛ 

  .شده استھدية الزائرين ذكر  كتاب كه در نحويه كه حاجتى داشته باشد. ب براى كسي
قضا؛ در اين روزھا، ضمن اداي وظیفه قضاي روزه واجب موجـب بھـره  * انجام قضاي روزھاى واجب به نیت

 مندي از بركات روزه گرفتن در اين ايام است.
  

  اعمال روز اوّل ھر ماه قمري
  

در كـالم خازنـان بجز استھالل و نماز و تصدق و خوراك مخصوص؛ كه در بخش اعمال ھرمـاه ذكـر شـد؛ ھمچنـین 
  نیايش نمائیم: اينطورھر ماه قمري خداوند را  اوّلدر آمده است كه  (علیھم السالم)وحي 

  از تالوت سوره حمد بگويد:بعد 
لُماتِ َو النُّوَر ثُمَّ الَِّذيَن گَفُروا بِـَربِّھِ 

ُّ
ماواتِ َو اْألَْرَض َو َجَعَل الظ ِ الَِّذي َخلََق السَّ ِذي َخلََقُكـْم اْلَحْمُد ِ�َّ ْم يَْعـِدلُوَن ُھـَو الـَّ

ماواتِ َو فِي اْألَْرضِ يَعْ ِمْن ِطیٍن ثُ  ُ فِي السَّ لَـُم ِسـرَُّكْم َو مَّ َقضى أََجًال َو أََجٌل ُمَسم�ى ِعْنَدُه ثُمَّ أَْنُتْم تَْمَتُروَن َو ُھَو �َّ

الِِمیَن و اْلَحْمـ انا ِمَن اْلَقـْوِم الظـَّ ِ الَِّذي نَجَّ ِذي َفضَّـلَنا َعلـى گثِیـٍر ِمـْن َجْھَرُكْم َو يَْعلَُم ما تَْكِسبُوَن و اْلَحْمُد ِ�َّ ِ الـَّ ُد ِ�َّ

ِّـي لََسـِمیُع  ِ الَِّذي َوَھَب لِي َعلَى ا ْلكِبَـِر إِْسـماِعیَل َو إِْسـحاَق إِنَّ َرب الـدُّعاِء َرّبِ اْجَعْلنِـي ِعباِدِه اْلُمْؤِمنِیَن اْلَحْمُد ِ�َّ

يَّتِي َربَّنا َو تََقبَّلْ  ِه اْلَحْمـُد َرّبِ  ُمِقیَم الصَّالِة َو ِمْن ُذرِّ ُدعاِء َربََّنا اْغِفْر لِي َو لِوالَِديَّ َو لِْلُمْؤِمنِیَن يَْوَم يَُقوُم اْلِحسـاُب َفلِلـَّ

ماواتِ َو اْألَْرضِ َو ُھَو اْلَعِزيُز اْلحَ  ماواتِ َو َرّبِ اْألَْرضِ َرّبِ اْلعالَِمیَن َو لَُه اْلكِْبِرياُء فِي السَّ ِ الَِّذي لَُه ما كِیُم اْلَحْمُد السَّ َّ�ِ

ماواتِ َو ما فِي اْألَْرضِ َو لَُه اْلَحْمُد فِي اْآلِخَرِة َو ُھَو اْلَحكِیُم اْلَخبِیُر يَْعلَُم ما يَلُِج فِي اْألَ  ْرضِ َو ما يَْخُرُج ِمْنھـا فِي السَّ

ماِء َو ما يَْعُرُج فِیھا َو ُھَو الرَِّحیُم اْلَغُفو ماواتِ َو اْألَْرضِ جاِعِل اْلَمالئِگـِة ُرُسـًال َو ما يَْنِزُل ِمَن السَّ ِ فاِطِر السَّ ُر اْلَحْمُد ِ�َّ

َ َعلى ُكـّلِ َشـيْ  ولِي أَْجنَِحٍة َمْثنى َو ثُالَث َو ُرباَع يَِزيُد فِي اْلَخْلقِ ما يَشاُء إِنَّ �َّ
ُ
ُ لِلنَّـاسِ ِمـْن  أ ٍء َقـِديرٌ مـا يَْفـَتحِ �َّ

ِ َرْحَمٍة َفال ُمْمِسگ   لَھا َو ما يُْمِسْك َفال ُمْرِسَل لَُه ِمْن بَْعـِدِه َو ُھـَو اْلَعِزيـُز اْلَحكِـیُم يـا أَيَُّھـا النَّـاُس اْذُكـُروا نِْعَمـَت �َّ

ماِء َو اْألَْرضِ ال إِلَه إِالَّ ُھَو َفأَنَّى تُْؤَفُكونَ  ِ يَْرُزُقُكْم ِمَن السَّ ِ َرّبِ اْلعالَِمیَن الحي  َعلَْیُكْم َھْل ِمْن خالِقٍ َغْیُر �َّ اْلَحْمُد ِ�َّ

الذي ال إله إال ھو الحي الذي ال يموت و القـائم الـذي ال يتغیـر و الـدائم الـذي ال يفنـى و البـاقي الـذي ال يـزول و 

ء و الواسـع الـذي ال يبخـل و  العدل الذي ال يجـور و الحـاكم الـذي ال يحیـف و اللطیـف الـذي ال يخفـى علیـه شـي

ء و البـاطن الـذي  شاء األول الذي ال يدرك و اآلخر الـذي ال يسـبق و الظـاھر الـذي لـیس فوقـه شـيالمعطي من 

ٍء َعَدداً اللھم أنطق بدعائك لساني و أنجـح بـه طلبتـي  ٍء ِعْلماً و أَْحصى ُكلَّ َشيْ  ء أَحاطَ بُِكّلِ َشيْ  لیس دونه شي

به ندائي و أجب به دعائي و بارك لي في جمیـع  و أعطني به حاجتي و بلغني به رغبتي و أقر به عیني و اسمع

ـحاَب  ما أنا فیه بركة ترحم بھا شكري و ترحمني و ترضى عنـي آمـین رب العـالمین الحمـد � الـذي يُْنِشـُئ السَّ

ُِّح الرَّْعُد بَِحْمِدِه َو اْلَمالئِگُة ِمْن ِخیَفتِِه َو يُْرِسُل الصَّواِعَق َفیُِصیُب بِھ ِ الثِّقاَل َو يَُسب ا َمْن يَشاُء َو ُھْم يُجاِدلُوَن فِي �َّ

َعلِـيُّ اْلگبِیـُر الحمـد َو ُھَو َشِديُد اْلِمحاِل الحمد � الذي لَُه َدْعَوُة اْلَحّقِ َو الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُھَو اْلباِطُل و ُھـَو الْ 

تَُمْت فِي َمناِمھا َفیُْمِسُك الَّتِي َقضى َعلَْیَھا اْلَمْوَت َو يُْرِسُل اْألُْخرى  � الذي يََتَوفَّى اْألَْنُفَس ِحیَن َمْوتِھا َو الَّتِي لَمْ 

ـماواتِ َو اْألَْرَض  َو ال يَـُؤُدُه إِلى أََجٍل ُمَسم�ى إِنَّ فِي ذلِگ َآلياتٍ لَِقْوٍم يََتَفگـُروَن الحمـد � الـذي َوِسـَع ُكْرِسـیُُّه السَّ

ِذي ال إِلـَه إِالَّ ُھـَو  ِحْفظُُھما َو ُھَو اْلَعلِيُّ  ُ الـَّ ـھاَدِة ُھـَو الـرَّْحمُن الـرَِّحیُم ُھـَو �َّ اْلَعِظیُم الحمد � عـالُِم اْلَغْیـِب َو الشَّ

ِ َعمَّا يُْشرِ  ُِّر ُسْبحاَن �َّ الُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَھْیِمُن اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتگب وُس السَّ لحمـد � الـذي ال إلـه إال ُكوَن ااْلَملُِك اْلُقدُّ

ماواتِ َو اْألَْرضِ َو ُھَو اْلَعزِ  ُِّح لَُه ما فِي السَّ ِ ھو اْلخالُِق اْلباِرُئ اْلُمَصوُِّر لَُه اْألَْسماُء اْلُحْسنى يَُسب يُز اْلَحكِیُم اْلَحْمـُد ِ�َّ

ِّْرُه تَْكبِیراً.الَِّذي لَْم يَتَِّخْذ َولَداً َو لَْم يَُكْن لَُه َشِريٌك فِي اْلُمْلِك  ّلِ َو گب   َو لَْم يَُكْن لَُه َولِيٌّ ِمَن الذُّ



 )جامع خصصيتتقويم نجومي ( روزنامه گاه شناسي

 11

  

  ه اوّل ماه شعبانژاعمال وي
  

  
   :اول شعبان شب

را فرامـوش نكنـد و نیـت روزه ايـن مـاه  حمـد سـوره مرتبـه ھفـتدعاى ھالل را بخواند و  ؛چون ھالل را ديد
ديد، امر میفرمـود: نـدا كننـده را كـه  عبان را ميحضرت، ھالل ش پیغمبر را كه چون آن و ياد آورد زمان ،كند
 بسـوى شـما و (صـلى هللا علیـه وآلـه) خدا كند در میان مردم كه اى اھل مدينه من رسولم از جانب رسول ندا

 فرمايد كه شعبان ماه من است، خدا رحمت كند كسى را كه يارى كند مرا بر ماه من. مي
 منـادى رسـول كـه شـنیدم ز من فـوت نشـده روزه شـعبان از زمـانيفرموده كه ا (علیه السالم)امیرالمؤمنین 

    كند و تا زنده ھستم از من فوت نخواھد شد، انشاءهللا. خدا، اين ندا مي
 

 از براى اين شب چند نماز نقل كرده است: بن طاووسسید
 حمد يكمرتبه و بعد از فراغ، ھفتاد مرتبه سوره توحید و حمد به صد ركعت -اول 
 .مرتبه پنج توحید و حمد ده ركعت بهداوز -دوم 

اللھـم ھـذا عھـدى  :سـالم بگويـد و بعـد از توحیـد سـى مرتبـه حمـد دو ركعت، در ھر ركعت بعـد از -سوم 
 .القیمة عندك يوم

را در شـب دوم و سـوم  و ايـن نمـاز توحیـد يازده مرتبـه حمد دو ركعت نماز كند در ھر ركعت بعد از -چھارم 
 .بگیرد وزھاى اين شبھا را ھم روزهر اين ماه نیز بخواند و

  
   :اول شعبان روز

  شده كه بھشت او را واجب گردد، البته. روزه اش فضیلت بسیار دارد و وارد
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�١٣٩٦ھار   

  ١٣:٣٠ساعت  �١٤٣٨ادى األخرى  ٢١آ�ز فصل بهار و �وع اعتدال ر�ي� در  

  مانده روز از فصل بهار ٥٤                           رفته روز از فصل بهار ٣٩
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  ام شناسى فصل بھارگھن
  

  

ع مـي شـود و عالمـت رم در بدن جمـگخون  استیالي بلغم از بین رفته و در فصل بھار آفتاب در برج حمل و ثور و جوزا باشد، در اين سه ماه 
  ھا و شیريني دھان است. گآنكه خون غلبه دارد سرخي رو و صورت است و امتالء بدن و جستن ر

ائیز و زمستان و تابستان به منزله جسـم و فصـل بھـار ماننـد جـان و روان اوسـت، در آغـاز بھـار پر فصل را عبارت از موجود زنده فرض كنیم گا
ردد، در بھـار بـر اثـر نبـود حـرارت گـیكر انسان آماده تقويت و ترمیم شده و با نشـاط مـي پند زمین و ھمانطور كه طفل شروع به رشد مي ك

و منافذ بدن آماده تبادل يا جبران كمبود عرق مي شود، در ايـن فصـل بـاد  بـه آرامـي مـي وزد، از  نیز حاصل مي آيدكافي از خورشید، بلغم 
رما مصرف اين نسخه بھداشـتي مناسـب اسـت: گه ھا براى اين فصل مناسبتر است، در آغاز میان انواع خوراكھا، سرخ كردنیھا و بريان شد

  وست ھلیله زرد و شكر سفید).پرم (رازيانه و گیاھي را میل نمايند: بیست گسه روز ناشتا اين تركیب 
داخته و گردد؛ قبل از اينكه به ھواى تابستان گ رد آمده و فسرده شده، لذا در فصل بھار اين مادتھا را كم بايدگون در زمستان مادّتھا در تن چ

ر نكنند و ھر بامداد پردد، و اين تدبیر به جند نحو باشد: يكي آنكه در بھار؛ طعام كمتر و لطیفتر بخورند، و معده را از طعام لطیف نیز گمنبسط 
یزھايي كه مزاج را چآش كه از آرد مي ساخته اند) و  ون رشته و تتماج (نوعيچرم و تر گقبل از طعام اندكي رياضت (ورزش) كنند و از طعام 

رھیـز كننـد، و دوم پوشـت بسـیار و طعامھـاى تلـخ و شـور و تیـز نیـز گه موجب فزوني خون شـود ماننـد چرھیزند، و نیز از آنپرم و تر سازد بگ
(فصد و حجامت) باشد، و اسـتعمال مسـھل استفراغي (تخلیه) كنند تا ماده كمتر شود و اولى تر استفراغي اندر فصل بھار؛ استفراغ خون 

  نیز كنند. 
ه معتدل باشد مانند چرفتن و خوردن تخم مرغ نیم برشته و كاسني و سوسنبر و شیر بز و میش و سركه و شكر و آنگخوبست در بھار خون 

ر و ھـر طعـامي كـه ديـر ھضـم شـود، و غنـدچائیز مانـده باشـد ماننـد په از چیاز و آنپجوجه دراج (كبك) و منع است (افراط در) خوردن سیر و 
  رم) رفتن. گخوبست آمیزش و اسھال بطن و تعب (فعالیت شديد بدني) و به حمام (

  
  

  
  

  من   ار : 
و  اين ماه سي روز مي باشد، در آن روزھا بلند مي شود و مزاج فصل بھار نیرومند مي گـردد، و خـون بـه حركـت در مـي آيـد،ماه نیسان: 

بادھاى شرقي مي وزند، در اين ماه از خوردنیھاي بريان و آنچه با سركه عمل آمده باشد، استفاده بشود، و خوب است آمیزش و ماساز بـا 
(برگرفته از رسـاله ذھبیـه كـه حضـرت امـام رضـا  روغن در حمام گرم، و ناشتا آب نخورد، و رياحین و شكوفه ھا و گلھا (و عطر و گالب) ببويد.

  وم فرموده اند).مرق 

  
  

  شروع كارھاى مھم در اين روز با موفقیت ھمراه نیست. :نیسان ٢٣

  
  
  
  
  

 م   
ھر چند طبايع فصول چھارگانه و ماھھاى آنھا از نظر فلكي ھمانست كه نزد ھمه معروف است، ولـى از نظـر حكمـا و اطبـاء قاعـده اصـلي  *

ي بوده كه برحسب خصوصیات مكاني و زماني و فردي و حـالي اسـتثنا خـورده و تشـديد يـا فلكي و طبع و مزاج فصول و ماھھا اجمالي و كل
  تخفیف پیدا مي كند:

  
خصوصیات مكاني؛ يعني كه سرزمینھاى مختلف شروع فصلھا در آنھا مختلف است، و مالك تغییر ھواست بر طبـق طبیعـت فصـل، مثـال  -١

نیمكره جنوبي زمستان است، ھمچنین مختصات جغرافیائي كه موجب مـي شـود  واضح: وقتي در نیمكره شمالي تابستان است ھمانوقت
فصلھا در آنھا كوتاه يا منعدم گردند؛ لذا نقاطي كه فاقد برخي فصول اربعه ھستند، بـر اسـاس فصـلھاى موجودشـان عمـل مـي شـود، و يـا 

دي و گرمي متفاوتند، استوايي يا خشك يـا مرطـوب يـا اينكه نواحي مختلف زمین يكسان نبوده و از نظر آب و ھوا و خشكي و رطوبت يا سر
معتدل يا سردسیر و منجمد مي باشند، كه اين تفاوتھاى منطقه اى و مكاني آن احكام كلي را مقید مي كند، خالصه اينكـه مـالك واقعیـت 

  آب و ھواست نه صرف تقويم و حساب فلكي.
  
سرما روزي بسیار گرم شود و بالعكس؛ در اين موارد مالحظه طبیعت ھـوا بكننـد  اتفاقات زماني؛ گاھي اتفاق مي افتد كه در میان فصل -٢

  نه فصل ھر چند مدتش كوتاه باشد.
  
تفاوتھاى مزاجي اشخاص از دموي و صفراوي و سوداوي و بلغمي نیز موجب تشديد يا ترخیص احكام و توصیه ھاى طبي ذكر شده مي   -٣

  گردد.
  
ماري و غیر آن كه ممكن است بطور موقت شرايط مزاجي مختلفي را ايجاد كنـد و توصـیه ھـاى مزبـور را شرايط موقت عارضي از قبیل بی -٤

  تقويت يا تخفیف دھد.
  
  از اين رو توصیه ھاي مزبور بطور اجمالي و كلي بوده و برحسب موارد استثنا تشديد يا تخفیف يا تغییر پیدا مي كند. *

          



 )جامع خصصيتتقويم نجومي ( روزنامه گاه شناسي

 14

  

  
    

    به افق �كه �كرمه شعبان ١شب  هيئت فل� �ظه غروب آفتاب: 
 

    
   

   
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

�له در �س�يح و در تهليل ّ� ال يموت =برجها ب�نيم كه ز ��ق برآورند �   

 و حوت د�و جدي و و قوس و اسد = س�بله م�ان و عقرب �طان جوزا چون ثور چون �ل چون

  ھنگام شناسي=  احوال زمینيارتباط فلكي رخدادھاي آسماني با 

  بط�

ثر�ا   �طان 

 دبران

هنعه   

 هقعه

ن�ه    

ذراع    

        
 طرفه

 جبهه

 عواء

        

 �فه

ز�رة     

سماك          
 

غفر         ز�انا      ا�يل 

قلب    

شولة          

ب�ه          

بلع سعد  

سعدذابح          

نعام    

 سعداألخبية

 سعد

 ا�سعود

�ؤخر فرغ  
مقدم فرغ     

بطن     

ا�وت     

نعام وارد          

الرشا          

صادرنعام         
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  )نجمى(  ثور تحويل به 05:22در ساعت   حمل برج نجمی:

  Tropical عةنھتحويل به  11:26در ساعت ھقعة  :منزل فلكي

): ساعت اقتران يا اقتراب با نجوم منازلرصد قمر در منازل نجمى (
  دبران با  13:38و در ساعت ثريا جنوب با  21:37 در ،بطینجنوب 

    Tropical جوزاتحويل به  04:39در ساعت   ثور فلكي: برج

   ؛حضیض ضعیف: ؛سريع السیر قوى: :)(نجمىاحوال كوكب 

   ؛سريع السیرشرف،  قوى: :)Tropical(احوال كوكب 

   ق

  
و  يش است. عفونت دھنـده و از طبیعـت خـویش بسـیار گـردد بـه حسـب نزدیکـیقمر سرد و تر است و تری او بیشتر از سرد دالالت قمر:

  و زود نحوست پذیرد. مؤنث و لیلی است و دلیلی است به روز دوشنبه.  دوری آفتاب. سعد است
نی کـه معـروف و مشـھور و از اوان و عوام، و زنان آبستن و توانگرا پادشاھان و مردمان با قدر و جاه و داللت دارد بر ھر دینی که غالب بود بر

و نفقه (تفقه) در دین و شرع و علم طب و ھندسه و علوم علوی و تقدیر کردن آبھا و زمینھا  باشند، و بر اخبار و رسالت و وکالت و محاسبت
   .و جادوان و گریختگان و موی ستردن و طعام فروختن و انگشترین سیمین و کنیزکان

ايـن روشـنايي اسـت.   خورشید منبع روشنايي و انرژي در جھان ماسـت، مـاه نیـز مـنعكس كننـده ھمانطور كه  سیاره نیازھا و احساسات:
  دھند ولي اين بازتابش كردن نور خورشید در آنھا از ماه كمتر است.  سیارات نیز ھمین كار را انجام مي  گرچه بقیه 

  بنابراين ماه بر منعكس كردن احواالت داللت دارد. 
كننـد.  ايـن اسـت كـه ديگـران مـا را درك مـي   مـدردى و موافقـت، حسـھا و احساسـات داللـت دارد و نشـان دھنـدهس ماه بر ھیجانـات، ھپ

  ھمدردى و ھمفکرى و يا حتي احساسات مربوط به گذشته است.  دالالت ماه اساساً تنھا در حیطهاحساسات مورد بحث در 
ھاي غیر ارادي مـا اغلـب بـه منظـور حفـظ بقـاء و ھمچنـین ايمنـي و امنیـت مینى چون واكنشأماه ھمچنین داللت دارد بر امنیت و اقدامات ت

  كند داللت دارد بر پذيرفتن و درک کردن. است. ھمچنانكه ماه نور خورشید را دريافت مي
یـر اسـت. اي و رنگ پريده به حالـت بـدر كامـل پیوسـته در تغی  خود از حالت خوشه ه اي است و در طي دور كتي دوره سیر ماه در آسمان حر

  اي و ھمچنین كنترل كردن نوسان میان ترقي و تنزل و افت و خیز ھا.  بنابراين داللت دارد بر تغییر كردن دوره
نـین بـر زنـدگي انسـاني چنقشي اساسـي دارد. و ھم آن جزر و مد اشاره كرد كه ماه در بوجود آمدن  توان به پديده به عنوان مثال ديگر مي

شود و رشد مي كند تا به بدر مي رسد و بعد افت مي كند تـا تحـت الشـعاع و محـو مـي شـود داللـت بـر دوره ھمانطور كه ماه متولد مي 
  ي انسان دارد كه تولد و رشد و كمال و مرگ را در بر دارد.گزند

  ر. ياھا و تمايل به گوش دادن خاطرات خوب و برخورداري از تخیل قوى و قوه ابتكاؤماه داللت دارد بر خاطره، تصور و ر
وھاي احساسي و عاطفي. در مقايسه با اورانـوس در حـالي كـه اورانـوس زياھايي ھمچون اشتیاق و آرؤياھاي منظم و رؤھمچنین موجب ر

احساسـات  ياھا و تخیالت ماه اساسـاً بیشـتر بـر پايـه ؤبشريت دارد، ر  ياھا و تخیالت عقالنى و روشنفكري براي بھتر كردن آينده ؤداللت بر ر
  . ماه مربوط به جنس زن است و داللت بر مادر دارد. باشند مي 
  باشد، و بیت آن چھارم و در اين وضعیت داللت قويتري دارد.  ماه برج سرطان مي  خانه 

گیـرد  داللت اصلي آن عكس العمل نشان دادن است و داللت دارد بر تغییرات مرتبط با ديگر حوادث. بیوت و بروجي كه مـاه در آنھـا قـرار مـي 
كارھـايي از ه اين ھستند كه ما چه كارھايي بايد انجام دھیم تا احساس خوبي نسبت به امور مختلف داشته باشـیم و يـا چـ  ان دھندهنش

  روي عادت انجام مي دھیم؟ و چه كارھايي الزم است در آن زمان و شرايط فلكي انجام دھیم؟ 
یشـنھاد مـي دھـد و در پيي براي رسـیدن بـه اھـدافمان بايـد انجـام دھـیم و در مقايسه با خورشید، خورشید داللت دارد بر اينكه چه كارھا

  ھايي انجام دھیم.رچه كا مقايسه با زحل، زحل داللت بر اين دارد كه ما بايد اجباراً 
داري و محافظت ماه داللت دارد بر نیازھاي ما به نگھداري و محافظت براي رشد و پیشرفت و اين تنھا به پرورش كودك و توانايي ما براي نگھ

  از ديگران به منظور رشد و پیشرفت ايشان خالصه نمي شود.

  
  (طلوع قمر به افق مكّه مكرّمه) )07:38ساعت ( ٣تحويل به  ٢ :رفاصله ماه از مركز مقارنه شمس و قم

  
  ) شعبان ٧ تاشعبان  ١امروز (ثور  ١٤ تاثور  ٨امروز  از :افزايش نور نور قمر =

ــور باشــد (در غیــر ايـّـام خســوف)، اقــدام بــه کــھنگــامی  ھنگــام شناســی: ه کــارھــايي که قمــر زايــد النّ
. امّـا ار شـدن بیشـتر اسـت، مناسـب مـي باشـدکموفقیّتش مرھون رشد و افزايش و مطـرح شـدن و آشـ

اري يا افزوني و ازدياد يا شھرت به مصلحت و موفقیّت آن نیست، ماننـد حجامـت و فصـد که آشکارھايي ک
 وجود دارد؛ نامناسب مي باشد. ه در آنھا خونريزيک

اجتمـاع و ه از تولّد ماه قبل از شب اوّل، تـا تربیـع اوّل يـا ايمـن (شـب ھفـتم)، (ک وضعیت عمومي قمر:
  ) مي باشد.اقتران ماه و خورشید

ردن کـارھـاي نـو و پـروژه ھـاى جديـد، و يـا پیـاده کاين ايّام مناسب است بـراى شـروع  ھنگام شناسی:
  ه مي خواھید رويش خوبي داشته باشد.کاشتن آنچه کمچنین براى طرحھا و ايده ھا، ھ

ه در اين اوقات شروع مي گردد، با تحول و دگرگونیھای مثبت به سـمت آينـدۀ کارھايي ک از نظر شغلي:
ه در ايـن وقـت بـه دنبـال پیـدا کسي ک یه بر دیگران نداشته باشید.که تکبھتر مواجه مي گردد، به شرط اين

ارآيي کـارمنـدان کشد، فراھم شدن آن برايش آسان مي گردد. در ايـن اوان کـارگران و ردن شغلي مي باک
نش کـواه منجـر بـه کـننـد، کرده و توقّعـات بیجـا پیـدا نکـه خودشان را گـم نکولى به شرطي  بھتري دارند،

ه در اين مّدت شروع مي شود، با تحوّل تـدريجي مواجـه مـي کارھاي تجاري کار مي شود.کصاحب  منفي
  د، ولى اين وقت مناسبترين ھنگام براى عقد قراردادھاست.شون

ــزايش حالــت اعجــاب  از نظــر ارتباطــات اجتمــاعي و خــانوادگی: ــه ســاز اف دوران اجتمــاع قمــر، زمین
ه از توقّعـات در کـھمسران (مرد يا زن) بوده و بالنّتیجه سبب افزوني توقّعات آنھـا شـده، فلـذا بھتـر اسـت 

در ايـن وقـت تأسـیس و ايجـاد وتـاه بیاينـد. کبـراى اجتنـاب از پیـدایش اختالفـات اين مرحله پرھیز نموده، و 
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ارتباطھاى عاطفي نوعاً موفقیّت آمیز نبوده، چون اين گونـه ارتباطـات حاصـله در ايـن مرحلـه، بـه آرزوھـاي 
  .ق نمي شوده نوعاً محقّ کغیر واقعي منتھي شده 

  
_ IN Aries =  05:22تا ساعت  برج حملقمر در:  

  

  از خواجه نصیر طوسي: برج حملتیارات قمر در اخ
 خرم مه در خانه مريخ يعني در حمل===    ھر گھي کامد به تأيید خداي لم يزل
 جامه پوشیدن حرير و صید افکندن به تیر===    نیک باشد ھم سفر ھم ديدن روي امیر

  زي کاشتنبد بود بنیاد کردن خاصه چی===    گرچه نیک است ابتداي کار خون برداشتن
و آنچـه بـر ضـدش مـي باشـد  کارھايي که موفقیت يا تناسبش با انجام آن در روز است، در اين ھنگـام مناسـب مـي باشـد،از بروج نھاري: 

  نامناسب است.
ام و طبع اين برج مانند آتش طبعي گرم و خشک است، بنابراين کارھايي که چنـین طبعـي داشـته يـا در انجـ از مثلثه ناري؛ طبع برج: ناري:

و آنچـه بـر  تحقق آن با آتش يا حرارت و گرمي سر و کار داشته يا براي موفقیتش به گرمـي نیـاز دارنـد، در ايـن ھنگـام مناسـب مـي باشـد،
  ضدّش مي باشد نامناسب است.

اشـد، ماننـد: کارھـايي کـه اقتضـاي مناسـب طبـع آن تحـول و تغییـر اسـت؛ انجـام آن در ايـن ھنگـام مناسـب مـي ب از بروج منقلب و متغیّر:
و آنچه بر ضدش مي باشد نامناسـب  خواستگاري، مسافرت، و خريد و فروش و معامالت، کشت و آبیاري زراعت، جنگ و نزاع (در مورد بجا)،

  است.
عقـاد در اين ھنگام کارھايي به اقتضاي مناسب اين طبع آن است پیگیري مي کنند، مانند: طلب فرزنـد پسـر و اينکـه نتیجـه ان از بروج مذکر:

  نطفه پسر باشد.

  
VOC  = 04:18 – 05:22 _  ّیر = اين وضعیت فلكي داللـت دارد بـر زمینـه منفـي جھـت ھـر قمر خالى الس

  ونه قرارداد يا معامله يا توافقنامه اى.گ
  

_ IN Taurus =  ي داللـت دارد بـر زمینـه مثبـت جھـت کـ= اين وضـعیت فل 05:22از ساعت  برج ثورقمر در
  ا معامله يا توافقنامه اى.ونه قرارداد يگھر 

  

  از خواجه نصیر طوسي: برج ثوردر  اختیارات قمر
 ندن بباغ و نامه نوشتن بدوستکتخم اف===    وستکردن را نیکماه چون در ثور آيد عقد 

 از جدل بگريختن در خرّمي آويختن===    خوبتر ديدار خاتونان و عطر آمیختن
  ردن خوب نیست گرمابه رفتن ھمچنینکفصد ===    ت و بیع سمن رويان چینکگرچه شايد شر

    
ه موفقیت يا تناسـبش بـا انجـام آن در شـب اسـت، در ايـن ھنگـام مناسـب مـي کارھايي کاز بروج لیلي: 

  و آنچه بر ضدش مي باشد نامناسب است. باشد،
ارھـايي کاسـت، بنـابراين  کطبعي سـرد و خشـ کطبع اين برج مانند خا: يکثه ترابي؛ طبع برج: خامثلّ  از
ار دارنـد ماننـد معـامالت (خريـد و فـروش و ک و سر که چنین طبعي داشته و يا در انجام و تحقق آن با خاک

و زراعت بذر و غرس نھال و ساختن بنا، در اين ھنگام مناسب مي باشد. و از میان اينھا ثـور  کاجاره) امال
  مناسبترند. اشتن علوفهکاشت بذر و جدي براي کبراي غرس نھال و سنبله براي 

ه اقتضاي مناسب طبع آنھا ثبات و عدم تغییر اسـت؛ (ماننـد آنچـه مربـوط بـه پايـه کارھايي ک از بروج ثابت:
اشتن بـذر و غـرس نھـال، ازدواج و زفـاف) انجـام آنھـا در کگذاري و تأسیس بوده، يا ساختن بنا و عمارتھا، 

  است. و آنچه بر ضدش مي باشد نامناسب اين ھنگام مناسب مي باشد،
: ننـد، ماننـدکارھايي بـه اقتضـاي مناسـب ايـن طبـع آن اسـت پیگیـري مـي کدر اين ھنگام  ث:از بروج مؤنّ 

  ه نتیجه انعقاد نطفه دختر باشد.کطلب فرزند دختر و اين
  

  Moon IN Exaltatio =دقیقـه ١١سـاعت و  ٤٨محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي  = ثور نجمى برج در قمر شرف = 

  ٠٥:٣٣ساعت  ثور ١٠تا  ٠٥:٢٢ساعت  رثو ٨ امروز
  

) ساعت ارديبھشت ٨( ثور ٨ امروزنجمى ثور = مین درجه برج سو=  ثور ىنجمدر برج  قمردرجه شرف 
  ١٠:٠٧ساعت  )ارديبھشت ٨( ثور ٨ امروزتا  ٠٨:٣٢

  

_  ||  ] -  appl = اتصال توازي قمر با شمس،ادامه اتصال = توازي قمر با شمس  
  ين وضعیت فلكي از:محدوده ارتباط ا

  ) شروعدر تنجیم کھن و در تنجیم جديد( ١٢:٤٤ ثور ساعت ٧
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٢٠:٠٥ ثور ساعت ٨ امروز و تا

  می باشد. ١٢:٤٤ ثور ساعت ٧ دروسط و غايت اتصال (قوت تمام) 
  دمدمي مزاجي و افزايش سختي و مشکالت با جنس مخالف مي باشد.در اين وقت زمینه ساز اضطراب و بدبیني و  ھنگام شناسی:
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_  ||  ] -  sep = شروع انصراف قمر از توازي با شمس،انصراف = توازي قمر با شمس  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٢٠:٠٥ ثور ساعت ٨امروز 
 ) ادامه دارد.در تنجیم کھن و در تنجیم جديدنھايت انصراف ( ٠٤:١٢ ثور ساعت ٨ امروزو تا 

  باشد.مى  ٠٤:١٢ ثور ساعت ٨ امروز انفصال تام

در اين وقت زمینه ساز اضطراب و بدبیني و دمدمي مزاجي و افزايش سختي و  ھنگام شناسی:
  مشکالت با جنس مخالف مي باشد.

  

_  60°  b -  appl= اتصال تسديس قمر با زھره،ادامه  اتصال = تسديس قمر با زھره  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  شروع (در تنجیم كھن) ٠٨:٤٤ ثور ساعت ٧
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٤:١٨ ثور ساعت ٨ امروز و تا

  خواجه نصیر طوسي:
  ور به تسديس ھر دو راست نظر = وقت تزويج و شرکت است و سفر

  
در اين وقت با افزايش نیروي تخیّل و محبّت و مودّت و خوش بیني ھمراه بوده؛ و امکان گذران اوقات بسیار خوش و لذّت  م شناسی:ھنگا

بخش را فراھم مي کند ھمچنین صلح و آرامش در روابط عاطفي را ببار مي آورد. اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه جھت 
 ا افتتاح نمايندگي و شعبه و دفتر، از نظر مالي نیز مفید مي باشد.استخدام کارمندان جديد ي

  

_  60°  b - sep = شروع انصراف قمر از تسديس با زھره، انصراف = تسديس قمر با زھره  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٤:١٨ ثور ساعت ٨امروز 
  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ٢٣:٥٨ ثور ساعت ٩ و تا

  خواجه نصیر طوسي:
  ور به تسديس ھر دو راست نظر = وقت تزويج و شرکت است و سفر

  
در اين وقت با افزايش نیروي تخیّل و محبّت و مودّت و خوش بیني ھمراه بوده؛ و  ھنگام شناسی:

ي کند ھمچنین صلح و آرامش در روابط عاطفي امکان گذران اوقات بسیار خوش و لّذت بخش را فراھم م
را ببار مي آورد. اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه جھت استخدام کارمندان جديد يا افتتاح 

 نمايندگي و شعبه و دفتر، از نظر مالي نیز مفید مي باشد.
  

_  0°  f - appl يخ،با مراتصال مقارنه قمر ادامه  يخ =اتصال = مقارنه قمر با مر  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  شروع (در تنجیم كھن) ١٦:١٩ ثور ساعت ٧
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ١٢:١٥ ثور ساعت ٨ امروز و تا

  خواجه نصیر طوسي:
  ور کند با قمر قران بھرام = نبود ھیج کار با بھرام

  دان و مشنو اين بمزاح خاصه رفتن به نزد  اھل سالح = نیک بد
  

اين وقت زمینه ساز ستیزه جويي؛ کم حرفي؛ دشمني با زنان؛ يعنـي رفتارھـايي را ببینـي کـه بـه ايـن مواضـع کشـیده  ھنگام شناسی:
 بشوي، و به افزايش خیال و توھّم (که تو را به دورترين احتماالت مي کشاند) و خصومت با زنان منتھي شود مي باشـد، بھتـر اسـت کـه در

اين ھنگام به ھیچ کار مھمّي دست نیازيده و به استراحت پردازي، اين وضعیت براى سالمتي بويژه روان بسـیار مضـرّ مـي باشـد. تـو را بـه 
  حالت بي قیدي و بي تفاوتي و اسراف و تندي در رفتار و زير بار نرفتن مي کشاند، اين وقت از نظر انسجام خانواده نامناسب است.

  

_  0°  f -  sepيخ،شروع انصراف قمر از مقارنه با مريخ = مر انصراف = مقارنه قمر با  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٢:١٥ ثور ساعت ٨امروز 
  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ٠٨:٢٠ ثور ساعت ٩ و تا

  خواجه نصیر طوسي:
  قران بھرام = نبود ھیج کار با بھرامور کند با قمر 

  خاصه رفتن به نزد  اھل سالح = نیک بد دان و مشنو اين بمزاح
  

اين وقت زمینه ساز ستیزه جويي؛ کم حرفـي؛ دشـمني بـا زنـان؛ يعنـي رفتارھـايي را  ھنگام شناسی:
ن احتمـاالت مـي ببیني که به اين مواضع کشیده بشوي، و به افزايش خیـال و تـوّھم (کـه تـو را بـه دورتـري

کشاند) و خصومت با زنان منتھي شود مي باشد، بھتر است که در اين ھنگام به ھیچ کار مھمّـي دسـت 
نیازيده و به استراحت پردازي، اين وضعیت براى سالمتي بويژه روان بسیار مضرّ مي باشد. تو را بـه حالـت 

ن مـي کشـاند، ايـن وقـت از نظـر انسـجام بي قیدي و بي تفاوتي و اسراف و تندي در رفتار و زير بـار نـرفت
  خانواده نامناسب است.
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_  120°  j -  appl= شروع اتصال تثلیث قمر با مشترى، اتصال = تثلیث قمر با مشترى  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  (در تنجیم كھن) شروع ١٠:٣٦ ثور ساعت ٨امروز 
  حاق اتصال) ادامه دارد. (نھايت ولحظه دقیق اتصال  ٠٥:٣٦ ثور ساعت ٩ و تا

  خواجه نصیر طوسي:
  غمي چار ھیکه نبود زکناظرند) ھمي = دان (×  ور به تثلیث بنگرند

  ثیر و قلیل = ديدن روي مھتران جلیلکخاصه آرايش از 
  ثیر = ديدن روي مھتران خطیر)کخاصه آرايش از قلیل و (× 

  
ت و موقعیت و محبوبیّت اجتماعي و در اين وقت زمینه فراھم شدن عطوفت و مودّ  ھنگام شناسی:

گشايش مادّي و سالمتي و بھره مندي نزد جنس مخالف و نیز موفقیّتھاى مادّي، وجود دارد و اين وقت 
به آشنايي با اشخاص ذي نفوذ کمک کرده، و زمینه مورد تقدير قرار گرفتن از مسؤوالن ما فوق نیز 

و کريمانه، و ترغیب به مسافرتھا و ديدارھاى مفید براى ھست. ھمچنین داللت بر بروز رفتار خوش بینانه 
  وضعیت خود؛ دارد.

  

_  60°  r - sep  = انصراف قمر از تسديس با نپتون،ادامه انصراف = تسديس قمر با نپتون  
  حدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٢:٣٨ ثور ساعت ٧
  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ٢١:٤١ ور ساعتث ٨ امروز و تا

اين وقت فراھم کننده فضايي از امنیّت و آرامش؛ و وقت مناسبي براى ابتکار و مسافرت. و نیز آسايش بوده، زمینه  ھنگام شناسی:
 ود دارد.افزايش احساسات و عواطف گرم و بروز کفايتھا و لیاقتھايي در زمینه تئاتر و علوم ماوراء وج

  

_  90°  r - appl = شروع اتصال تربیع قمر با نپتون، اتصال = تربیع قمر با نپتون  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  (در تنجیم كھن) شروع ٠٧:١٣ ثور ساعت ٨امروز 
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٢:٢١ ثور ساعت ٩ و تا

ي و نداشتن رفتار ھي و واداشتن به سستي و بي توجّ گینه ساز افسرداين وقت زم ھنگام شناسی:
رانیھاى بي گنمايي مشکالت واداشته؛ و نگو برخوردھا بوده، و تو را به بزرـیزه در ارتباطات کاراست و پ

  ند.کاساس فراھم مي 
  

_  120°  w - sep = وتون،انصراف قمر از تثلیث با پلادامه  انصراف = تثلیث قمر با پلوتون  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١١:٤٩ ثور ساعت ٧
  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ٠٦:٥٠ ثور ساعت ٨ امروز و تا

  ابداع و ابتکار وا مي دارد.اين وقت زمینه داشتن حکم و تشخیص صائب و استعدادھاى معنوي وجود داشته و تو را به  ھنگام شناسی:

  

_  60°  y -  appl= اتصال تسديس قمر با شیرون،ادامه  اتصال = تسديس قمر با شیرون  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  شروع (در تنجیم كھن) ٠٥:٠٤ ثور ساعت ٧
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٠:٠٩ ثور ساعت ٨ امروز و تا

  

_  60°  y - sep = شروع انصراف قمر از تسديس با شیرون، انصراف = تسديس قمر با شیرون  

  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:
  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٠:٠٩ ثور ساعت ٨امروز 

  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ١٩:١٦ ثور ساعت ٩ و تا
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  (نجمى)  حمل ˚9تحويل به  16:41 در حمل ˚8 نجمی: برج  

  ؛نبطی شروق: ؛بطن الحوت فجر:طلوع منازل (تقویم عربی): 

  ؛شرطان روق:ش ؛بطن الحوت فجر: طلوع منازل (ھنگام رصد):

  ؛عوّاء رصد: ؛سماك تقويم عربى: :فجر) (سقوط رقیب منازل در أنواء

  Tropical ثور ˚9تحويل به  05:26ساعت   ثور ٨ برج فلكي:

  ؛بطئ السیر :ضعیف ؛شرف، مثلثه :قوى :(نجمى)  احوال كوكب

  18:41 غروب شمس:                    05:55 طلوع شمس:

 

 
آفتاب گرم و خشک است، گرمی او از خشکی بیشتر است. سعد است در ذات خویش، اما چون ماه در مقابله و مقارنه و  دالالت شمس:

ماه را نیز نحس گرداند و بعضی گفته اند که نحس است از نزدیک و سعد است از دور و مذکر است و نھاری و نحس گردد و  ،تربیع  او باشد
    داللت دارد به روز یکشنبه.

ی نیکو و تدبیر صایب و أچنانکه دلیل ملوک است دلیل مردمان بزرگ و محترم و رؤسا و مقدمان و سپھساالران و سرھنگان و خداوندان ر
  مان و جماعت مردمان است.قاضیان و حاک

كنیم ما مردم را تحت  خورشید داللت دارد بر يكپارچه كردن يعني به يكديگر متصل و جمع شدن تا كل بوجود آيد. زماني كه ما حکومت مي 
كنیم در واقع چندين  آوريم. بنابر اين داللت دارد بر جماعتھاي مردم. زماني كه ما چیزي را خلق و ابداع مي  نفوذ يك قدرت و مرجع در مي 

دھیم تا در كل به يك مجموعه جديد برسیم. اين داللت دارد بر اينكه ما خودمان را در برخي راھھا اظھار و  جزء مختلف را به يكديگر پیوند مي 
  كنیم . ابراز مي 

كند. بنابراين خورشید  ورشید راھنمايي مي ھاي غلبه و حكومت خ آفتاب به طور كلي داللت دارد بر قلب و يا مركز چیزھا. اين ما را  به جنبه
داللت بر قدرت دارد. اگر خورشید در شرف خويش باشد (برج حمل) داللت بر حاكماني دارد كه در حال حكومتند و اگر در ھبوطش باشد 

  (برج میزان) داللت بر حاكمي دارد كه فرمانروايي را از دست داده است.
يا خاصیت حیاتى و بنابراين بر تندرستى و سالمت نیز راھنمايي مي كند. البته تمامي اين دالالت را  خورشید ھمچنین داللت دارد بر نیرو

  توان در معني يكپارچه كردن نیز رديابي كرد. نیز مي 
امیزد و دوست دھد كه چگونه انسان خودش را و بالنتیجه دنیايش را يكپارچه كند و چگونه با مردم بی قرار گرفتن خورشید در طالع نشان مي 

  داشته باشد. خورشید نشان دھنده اين است كه ما براي دست يافتن به اھداف زندگي مان چه كار بايستي انجام دھیم.
شخصیتمان كه گاھي نسبت به يكديگر در   خورشید ھمچنین داللت دارد بر اراده کردن. راھنمايي مي كند كه چگونه اجزاء تشكیل دھنده

  ي و زود پشیمان شدن از خشم و بردباري دارد. گام ما اراده قوي داريم و داللت بر بزرگنیم، پس در اين ھنك تضادند را پكپارچه 
  

  Sun  IN Exaltatio = روز ٣١محــدوده ارتبــاط ايــن وضــعیت فلكــي  = حمــلدر بــرج نجمــى  شــمسشــرف =        

  ١٠:٥٤ساعت  ثور ٣١تا  ١١:٣٩ساعت  حمل ٣١
ت دارد بر اشخاص صاحب سلطه و تأثیر و چون نور دھنده عالم است داللت دارد بر جلوه كردن و نمود کوکب شمس دالل ھنگام شناسی:

  پیدا كردن. در اين ھنكام دالالت شمس قوي مي شود.

  
) ارديبھشت ١٩( ثور ١٩=  حملمین درجه برج نجمى نوزدھ=  حملنجمى در برج  شمسدرجه شرف 

  ٠١:١٣عت ) ساارديبھشت ٢٠( ثور ٢٠تا  ٠٠:٢٣ساعت 
  

_  ||  ] -  appl = اتصال توازي قمر با شمس،ادامه اتصال = توازي قمر با شمس  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  ) شروعدر تنجیم کھن و در تنجیم جديد( ١٢:٤٤ ثور ساعت ٧
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٢٠:٠٥ ثور ساعت ٨ امروز و تا

  می باشد. ١٢:٤٤ ثور ساعت ٧ دراتصال (قوت تمام) وسط و غايت 
  

_  ||  ] -  sep = شروع انصراف قمر از توازي با شمس،انصراف = توازي قمر با شمس  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٢٠:٠٥ ثور ساعت ٨امروز 
 ) ادامه دارد.در تنجیم کھن و در تنجیم جديدصراف (نھايت ان ٠٤:١٢ ثور ساعت ٨ امروزو تا 

  باشد.مى  ٠٤:١٢ ثور ساعت ٨ امروز انفصال تام
  

`  0°  ] - sep = شمسبا  مقارنهانصراف عطارد از ادامه  انصراف = مقارنه عطارد با شمس،  
 (در تنجیم كھن) از: روز ١١ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 ق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروعلحظه دقی ٠٨:٥٤ حمل ساعت ٣١
 .نھايت انصراف (در تنجیم كھن) ادامه دارد ٠٢:١٤ ثور ساعت ١٠و تا 

در اين وقت زمینه ساز منازعه و درگیري در زندگي روزمره، و نیز اختالفات گذرا مي باشد. زمینه افزايش به ھم ريختگي  ھنگام شناسی:
در رفتارھا و کارھاى روزانه، و مواجھه با مشکالت در تنظیم ايده ھا و رساندنش به ديگران اعصاب و کشیده شدن به ارتکاب اشتباھاتي 

  دارد.

  
]  120°  m - sep = از تثلیث با زحل، شمسانصراف ادامه  انصراف = تثلیث شمس با زحل  

 (در تنجیم كھن) از: روز ١٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
 ال (نھايت و حاق اتصال) شروعلحظه دقیق اتص ١٥:٤٣ حمل ساعت ٢٨

 .نھايت انصراف (در تنجیم كھن) ادامه دارد ١٤:١٨ ثور ساعت ١٢و تا 
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اين وقت داللت دارد بر: فراھم شدن توانايي تسلّط بر خويشتن و پشتکار و جدّيت و زيرکي و احساس وظیفه، که به  ھنگام شناسی:
امالت امالک وجود دارد، موجب تحقّق موفقیّتھايي در محیط شغلي و روابط نیکو موفقیّت شخص کمک مي نمايد، زمینه سودبردن از راه مع

  با والدين مي شود.

 
]  0°  p - sep = با اورانوس، مقارنهاز  شمسانصراف ادامه  انصراف = مقارنه شمس با اورانوس  

 (در تنجیم كھن) از: روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
 دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروعلحظه  ٠٨:٣٠ حمل ساعت ٢٥

 .نھايت انصراف (در تنجیم كھن) ادامه دارد ١٦:٢٣ ثور ساعت ١٠و تا 
اين وقت داللت دارد بر: افزايش حالت لجاجت و سرسختي و رفتار عجوالنه، و استقالل طلبي شديد و رفتار نامتعارف؛  ھنگام شناسی:

گیريھا شده، و با تحوّالت سخت و خشن مواجه مي گردد، میل به مبالغه در ارزيابي توان و  سبب اشتباه در تشخیصھا و قضاوتھا و تصمیم
نیروي خود؛ سبب دچار شدن سوانح قلبي يا تشنج مي شود. براى پذيرش و انجام وظايف خانوادگي و شغلي احساس سختي کرده، 

ر ھر چیز مي گیري. اين ھنگام خطیري است براى سالمتي، بجاي اينکه وضعیت جديد را پذيرفته و به آن راضي شوي؛ تصمیم به تغیی
بطوريکه زمینه دچار شدن به نوسانات مھمّي در محدوده قلب يا چشم يا افت قند خون وجود دارد، اين وقت به تجديد نظر در امور زندگي و 

ديد در روابط و عاليق شده، بطوريکه تفاھم را تنظیم آن وا مي دارد، و درگیريھاى دردناک با محیط اطراف فراھم کرده، و موجب آشفتگي ش
سخت مي کند، بايد برخي از تصوّرات و بايسته ھايت را تغییر دھي و از آنھا چشم بوشي کني چون ھنوز با شخصیّت تو و زندگیت انسجام 

ايجاد اصالحات در برنامه ھا واداشته، در اين نپذيرفته، شرايط تو را به تعديل عادات و رفتارت در برابر محیط و سازگاري با آن و نیز نوگرايي و 
وقت امکان تغییر مکان و يا رفتن از وطن و محلِّ اقامت وجود دارد. و داللت دارد بر وجود زمینه بسیار منفي که موجب به ھم ريختگي و 

الل و آزادي شخصي اشان، مشکالت مستمري مي گردد. و داللت دارد بر وجود زمینه جھت احساس زن و شوھر به از دست دادن استق
و داللت دارد بر وجود زمینه و فراھم بودن  دراين ھنگام ممکن است رابطه زوجیّت به سبب مشکالت جنجالي رو به سردي و آسیب برود.

یر ولى يک جھت بسیار منفي ھم دارد، ھنگام توجّه و ايجاد رابطه نبوده اين وقت میل به يک نوع غجلب شھرت و قدرشناسي ديگران، 
مي، و متعارف از روابط را فراھم کرده روابطي که با تغییر ھمراه بوده، اين وقت براى روابط گذرا و غیر دائمي، و نیز ارتباطات بر اساس سرگر

روابط نیز معاشرت و روابط زناشويي زوجین مناسب مي باشد، ايجاد ارتباط در اين ھنگام بسیار برانگیزنده و جذّاب بوده دوامي نداشته و به 
  پايدار مانند ازدواج منتھي نمي شود، روابط برقرارشده در اين ھنگام بدون پیچیدگي و تندي پايان مي يابد.

  

]  60°  r -  appl= با نپتون، شمس سديساتصال تادامه  اتصال = تسديس شمس با نپتون  
 (در تنجیم كھن) از: روز ١٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 (در تنجیم کھن) شروع ٠٧:٥٨ حمل ساعت ٢٩
  .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ٠٣:٥٠ ثور ساعت ١٤و تا 

اين وقت داللت دارد بر: فراھم بودن تخیّل بارور و نمونه؛ ھمراه با الھام و استعدادھاى ھنري و نیروي حدس و پیش  ھنگام شناسی:
ن آرامش دروني شخص شده، و شرايط مناسب براى کار و فعالیّت را براى او بوجود مي بیني؛ و تمايل به رؤياھا؛ بطوريکه سبب فراھم شد

آورد. و داللت دارد بر وجود زمینه مناسب جھت شروع ھر کار و برنامه و شغلي؛ اين ھنگام کمک مي کند که کارھا آرام و مستمر و با برد 
ت بانکي و مبادالت ارزي؛ ولى اين ھنگام براى کارھايي که شراکت و دراز مدّت باشند، خوب است براى شروع سرمايه گذاري و معامال

 پیوستگي و ادغام شدن را مي طلبد؛ مفید نمي باشد، ھنگام مناسبي براى رقابت با شرکتھاي بزرگ و در کارھاى کوچک نمي باشد.

  

120°  w  -  appl= با پلوتون، شمساتصال تثلیث ادامه  اتصال = تثلیث شمس با پلوتون  
 (در تنجیم كھن) از: روز ١٧ حدوده ارتباط اين وضعیت فلكيم
 (در تنجیم کھن) شروع ١٢:٣٤ ثور ساعت ٤

  .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ٢١:٢٣ ثور ساعت ٢٠و تا 
يي و نیـاز بـه مسـؤولیّت اين وقت داللت دارد بر: افزايش امید و فـراھم شـدن اسـتعدادھاي خـالق و عالقـه بـه مـاجراجو ھنگام شناسی:

تھايـت پذيري، اين ھنگام مناسب با برقراري ارتباط با محیط اطراف بوده، که حلِّ مشکالتت را فراھم کرده و به تجديد تنظیم برنامه ھا و فعالیّ 
بي اسـت بـراى کمک مي کند. و داللت دارد بر وجود زمینه مناسب براى امور کـاري و شـغلي و يکـي از بھتـرين ھنگامھاسـت، وقـت مناسـ

بکارگیري نیرو و تالش؛ اين ھنگام تضمین کننده دوام شغلھا و فعالیّتھاي تجاري است که تازه شـروع شـده انـد، اھمیّـت ايـن ھنگـام وقتـي 
و تعـاطف است که کار به موفقیّتھاى مالي مربوط مي شود. و داللت دارد بر وجود زمینه محبّت در نگاه اول، ارتباط در اين ھنگام توأم با صفا 

و لطافت و گذشت و محبّت متقابل مي باشد، ازدواج در اين ھنگام توأم با سیطره و ھیمنه يکـي از طـرفین بـوده کـه ممکـن اسـت يکـي از 
 زوجھا قرباني کردن ھمه چیز را براى ديگري بپذيرد.
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  (نجمى رصدى)  تحو برج نجمي:

    Tropical حملفلكي:  برج

  ؛، بطئ السیروبال، ھبوطتراجع، :ضعیف :(نجمى) احوال كوكب
  رد

  
عطارد در گرمی و سردی و تری و خشکی به ھم نزدیک است و خشکی را اندکی افزون است و در ذات خويش سعد  دالالت عطارد:

نث و لیلي ؤبا ھر کوکب که بیامیزد طبع آن کوکب گیرد، اگر با نحس آمیزد نحس و اگر با م است و مذکر و نھاري و ھوائي و تولد بادھا، اما
نث و لیلي شود. و اگر با ھیچ کوکب اتصال و امتزاج ندارد طبع آن برج را مي گیرد که در وي است و طبع خداوند آن برج و داللت دارد ؤآمیزد م

  به روز چھارشنبه. 
آموزد و در آموزاند، خاصه علوم الھي و توحید و شرايع، و ادمان (آرمان) و حفظ نیکو دارد، و بر وحي و الھام  انواع علوم و آداب نیکو مي

داللت دارد. و دلیل تجارت و خرید و فروخت و شرکت ساختن و باریک بخش کردن و علم مساحت و حساب نجوم (حساب و نجوم) و کھانت 
   .سفه و مناظره و شعر و تعلیم و بالغت و کتابت و صناعتھای دقیقو ھندسه و علم ھیئات آسمان و زمین و فل

  تفكر و ادراك، پردازش كارھا و انتشار اطالعات.كوكب عطارد داللت اساسي دارد بر: 
تلفي استفاده ھاي مخ  سیاره ذھن و ارتباطات: عطارد بر ارتباط برقرار كردن داللت دارد. ما براي برقراري ارتباط با ديگران از وسايل و شیوه

گیرند. به عنوان مثال ما اغلب براي برقراري ارتباط از زبان و لغات استفاده مي  دالالت عطارد قرار مي  كنیم. كه تمامي آنھا در زمره  مي 
قرار كردن، استدالالت، بنابراين عطارد بر تكلم، سخنگو و سخنرانیھا داللت دارد. ما با استفاده از صحبت كردن و زبان عالوه بر ارتباط بر ،كنیم 

پھناور ارتباطات به طور خالصه  كنیم. بنابراين عطارد بر منطق و تفکر داللت دارد. با توجه به عرصه  داليل منطقى و عقاليى خود را بیان مي 
مذاکره، قرارداد و معامله  ،سناد، ويرايشگران، ماشین تحريرھاتوان گفت كه عطارد داللت دارد بر: نويسندگي، نوشتن، مؤلفان، كتابھا، ا مي 

مخابره کردن، نقل و  ھا، تلفنھا، پست، پیامھا، تبلیغ كردن، ھرچیز حامل اطالعات، عاليم مخابراتى، بستن، بازرگاني، خريد و فروش، رايانه 
باشند. و  بدن مي  انتقال، حمل و نقل، حواس پنجگانه عطارد ھمچنین داللت دارد بر سیستم عصبي، چون عصبھا در واقع سیستم ارتباط

  ھم بر جھات ارتباطات فیزيكي داللت دارد و ھم بر ارتباطات فكري و معنوي.
ما. عطارد داللت دارد بر نقل و انتقال و سفرھا (از نوع ارتباطات) به ويژه سفرھاي كوتاه. ھمچنین داللت دارد بر قوه ذھنى طرز فکر و ھوش 

  كند. كند و تجزيه و تحلیل مي  و و تحقیق بفھمد، سؤال مي پرس و ج  كند تا به وسیله عطارد جستجو مي 
  تعلیم و تربیت، حرفه  و مھارت عملى داشتن.  ھمچنین عطارد داللت دارد بر: سفر ھوايي، نظم ، تحصیالت،

ط برقرار كردن، اتبھاي فكر كردن و ار طريقه ،عطارد بر اين خصلتھا و كیفیتھا نیز داللت دارد: مھارتھاي مكانیكي (ماشیني)، شیوه ھا
     كارمندان، پوشاك، تاريخچه و سابقه، بھداشت، تنفس، جوانى و از فلزات بر جیوه، باد.

  
 Mercury  IN Detriment = ٣١ = روز ٢٨ محـدوده ارتبـاط ايـن وضـعیت فلكـي=  حـوتنجمى در برج  عطاردوبال 

  ١٩:٣٤ساعت  ثور ٢٧تا  ٠٥:٠٤ساعت  حمل

وکب عطارد داللت اساسـي دارد بـر تفکـر و ادراک، پـردازش کارھـا و انتشـار اطالعـات و ھـر چیـز وابسـته بـه کاز آنجا که  ھنگام شناسی:
  .، لذا در اين ھنگام با رکود مواجه مى گرددارتباطات، مانند تجارت، تحصیل و حواس پنجگانه

  
 Mercury  IN Fall  =حمـل ٣١ = روز ٢٨ محدوده ارتبـاط ايـن وضـعیت فلكـي=  وتحدر برج نجمى  عطارد ھبوط 

  ١٩:٣٤ساعت  ثور ٢٧تا  ٠٥:٠٤ساعت 

کوکب عطارد داللت اساسـي دارد بـر تفکـر و ادراک، پـردازش کارھـا و انتشـار اطالعـات و ھـر چیـز وابسـته بـه از آنجا که  ھنگام شناسی:
  .، لذا در اين ھنگام با رکود مواجه مى گرددارتباطات، مانند تجارت، تحصیل و حواس پنجگانه

  

`  0°  ] - sep = شمسبا  مقارنهانصراف عطارد از ادامه  انصراف = مقارنه عطارد با شمس،  
 (در تنجیم كھن) از: روز ١١ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٨:٥٤ حمل ساعت ٣١
 .نھايت انصراف (در تنجیم كھن) ادامه دارد ٠٢:١٤ ثور ساعت ١٠و تا 

  

`  0°  p  -  appl = اورانوسعطارد با  مقارنهاتصال ادامه  = اورانوسعطارد با  مقارنهاتصال،  
 (در تنجیم كھن) از: روز ٢٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 (در تنجیم کھن) شروع ٠٩:٣٦ حمل ساعت ٢٩
وم (نھايت و حاق اتصال) ادامه لحظه دقیق اتصال اول و د ٠٨:١٩ ثور ساعت ٢٠و تا  ١٧:٤٩ ثور ساعت ٨ امروز و تا
  .دارد

ولـي بـه تمرکـز ذھنـي در اين وقت داللت بر فراواني ھوش فوق العاده و ابتکار، و توانايي بسیار بر اقنـاع ديگـران داشـته  ھنگام شناسی:
ش مـي يابـد، تقويـت نیـروي رغبت به امور ھنري و مربوط به سینما و تلويزيون و ھر چه که با برق سر و کار داشته افـزاي آسیب مي رساند،

حدس و پیش بیني و کمک به حل شرايط پیچیده و فراھم شدن دعوتنامه و پیشنھادھاى مسافرت ھمچنین زمینه فعالیت شـديد فکـري، و 
ي، اينکه افکار و ايده ھايت شفاف و روشن و مبتکرانه باشد، توانايي احاطه بر شناخت و معارف تازه و شروع در پژوھشـھاى علمـي يـا فکـر

توسعه دايره روابط خود با ديگران؛ از زمینه ھاى ديگر اين وضعیت فلکي است. وقت مناسبي نیز براى سفر علمي تحقیقـاتي يـا اکتشـافي 
 مي باشد.

  

`  ||  p -  appl = اورانوسعطارد با  توازياتصال ادامه  = اورانوسعطارد با  توازياتصال،  
 تنجیم کھن و در تنجیم جديد) از: (در روز ٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 (در تنجیم کھن و در تنجیم جديد) شروع ٠٧:٠٧ ثور ساعت ٦
 .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ١١:٥٩ ثور ساعت ٨ امروز و تا

  .می باشد ٠٧:٠٧ ثور ساعت ٦ در وسط و غايت اتصال (قوت تمام)
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ولـي بـه تمرکـز ذھنـي ني ھوش فوق العاده و ابتکار، و توانايي بسیار بر اقنـاع ديگـران داشـته در اين وقت داللت بر فراوا ھنگام شناسی:
رغبت به امور ھنري و مربوط به سینما و تلويزيون و ھر چه که با برق سر و کار داشته افـزايش مـي يابـد، تقويـت نیـروي  آسیب مي رساند،

ن دعوتنامه و پیشنھادھاى مسافرت ھمچنین زمینه فعالیت شـديد فکـري، و حدس و پیش بیني و کمک به حل شرايط پیچیده و فراھم شد
اينکه افکار و ايده ھايت شفاف و روشن و مبتکرانه باشد، توانايي احاطه بر شناخت و معارف تازه و شروع در پژوھشـھاى علمـي يـا فکـري، 

وقت مناسبي نیز براى سفر علمي تحقیقـاتي يـا اکتشـافي  توسعه دايره روابط خود با ديگران؛ از زمینه ھاى ديگر اين وضعیت فلکي است.
 مي باشد.

  

`  ||  p - sep  = اورانوسبا  توازيشروع انصراف عطارد از  =اورانوس عطارد با  توازيانصراف،  
 (در تنجیم کھن و در تنجیم جديد) از: روز ٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 (نھايت و حاق اتصال) شروع لحظه دقیق اتصال ١١:٥٩ ثور ساعت ٨ امروز
 .نھايت انصراف (در تنجیم کھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد ٠٤:١٦ ثور ساعت ١١و تا 

 .می باشد ٠٤:١٦ ثور ساعت ١١انفصال تام در 

در اين وقت داللت بـر فراوانـي ھـوش فـوق العـاده و ابتکـار، و توانـايي بسـیار بـر اقنـاع  ھنگام شناسی:
رغبت به امور ھنري و مربوط به سـینما و تلويزيـون  تمرکز ذھني آسیب مي رساند، ولي بهديگران داشته 

و ھر چه که با برق سر و کار داشته افزايش مي يابد، تقويت نیروي حـدس و پـیش بینـي و کمـک بـه حـل 
شرايط پیچیده و فراھم شدن دعوتنامه و پیشنھادھاى مسافرت ھمچنین زمینـه فعالیـت شـديد فکـري، و 

کار و ايـده ھايـت شـفاف و روشـن و مبتکرانـه باشـد، توانـايي احاطـه بـر شـناخت و معـارف تـازه و اينکه اف
شروع در پژوھشھاى علمي يا فکري، توسعه دايره روابط خود با ديگران؛ از زمینه ھـاى ديگـر ايـن وضـعیت 

 فلکي است. وقت مناسبي نیز براى سفر علمي تحقیقاتي يا اکتشافي مي باشد.
  

Retrograde Mercury =  ١٢:١٤ساعت  حمل ٢١ = روز ٢٤محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي  = عطاردتراجع 
  ٠٩:٣٢ساعت  ثور ١٣تا 

از آنجا که کوکب عطارد داللت اساسي بـر: تفکـر ھر چھارماه معموالً يکبار تراجع داشته کوکب عطارد در سیر مستقیمش  داللت اجمالي:
ات را دارد و ھر چیز وابسته به ارتباطات، مانند تجـارت، تحصـیل و حـواس پنجگانـه. لـذا در طـي تراجـع و ادراک، پردازش کارھا و انتشار اطالع

اثرات عطارد کاھش چشمگیري پیدا مي کند. ھنگام تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا است نه شروع ھر کاري، و براى شروع 
  کارھاي مربوط به کوکب متراجع نامناسب است.

در ھنگـام تراجـع عطـارد؛ اخـتالل در فرسـتادن پیامھـاي ارتبـاطي، سـفرھا، قـرار مالقاتھـا، ايمیلھـا، پايگاھـاي اينترنتـي،  لت تفصـیلي:دال
اشتباھات و گیجي ذھن و فکر (پريشاني ذھني) به ھمراه فراموشي رخ مي دھد. با تراجع عطارد افزايش زمینه سوء تفاھمـات شخصـي، 

ارتباطات، مذاگرات، مبـادالت و تجـارت، مشـکالت در انتقـال اطالعـات، از کارافتـادگي تلفنھـا و موبايلھـا، رايانـه ھـا،  به ھم خوردن يا تأخیر در
ماشینھا، اتوبوسھا و قطارھا و ھرچیزي که احتیاج به اطالعات داشته باشد دچار انحراف يا سرگرداني مي شود. بنابراين عاقالنه نیست که 

ات مھم اخذ شود از آنجا که عطارد تأثیر بسیار در فعالیتھاي فکري و ذھني دارد پس در اين شرايط خصوصـیات در اين موقعیت فلکي تصمیم
ذھني و عقالني کاھش مي يابد.  ولي مسلماً میزان اثرات آن در تک تک افراد متفاوت خواھد بود. در تراجع عطارد کلیه محیطھاي ارتباطي 

ارتباط با خانواده، شغل بويژه شغلھاي خانگي، سفرھا، روابط زناشويي، خريد و فـروش ملـک، اخبـار  تحت تأثیر قرار مي گیرند به خصوص در
  نادرست.
بھتر است در اين زمان از انعقاد ھرگونه قرارداد و يا شروع ھـر نـوع پـروژه يـا خريـدھاي مھـم پرھیـز گرديـده و انجـام نشـود. در ايـن  توصیه:

چندين بار محاسبات چک شوند. وسايل الکتريکي و ارتباطي پیوسته چک شوند. در انجـام کارھـا و موقعیت در انجام محاسبات دقت شود و 
ھمچنین اين ھنگام براى تبـديل يـا تغییـر و جابجـايي و نقـل و انتقـال  قرار مالقاتھا احتمال ھر گونه فراموشي و يا تأخیر در کارھا لحاظ شود.

يلھاي ھارد رايانه خود يک کپي پشتیباني بگیريد چون در اين زمان رايانه ھا به دفعات دچار مسکن نامناسب است. قبل از تراجع عطارد از فا
  ولي اين موقعیت براي ھر کاري که مجدداً انجام شود مانند دوباره نوشتن، دوباره فکر کردن و ... مناسب است.مشکل مي شوند. 
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  (نجمى رصدى)  دلوبرج نجمي: 

   Tropical حوت فلكي: برج

  زه      ؛بطئ السیرحضیض،  :ضعیف :)نجمى( احوال كوكب
  

زھره سرد و تر است و در ھر دو به اعتدال و تری آن از سردی بیشتر است، سعد اصغر است و مؤنث و لیلی. داللت دارد به  دالالت زھره:
  ) و دلیل اشراف مردمان و توانگران و زنان پادشاھان است. روز آدینه (جمعه

كوكب زھره به طور كلي داللت دارد بر: عواطف و احساسات، زيبايیھا، ذوق و سلیقه، شكلھاي مطلوب، پول و سالمتي و روابط زنانه و 
ّ تعامل اجتماعي در ھر سطحي و حاكم بر مسائل ازدواج و ديگر مشاركتھا، عیش و عشرت، خالقی   ت است.ت و نماينده زيبايي و محب

زيبايي و تجمل: زھره داللت دارد بر ھماھنگ كردن و متناسب بودن و مجذوب ساختن و دلربايي،  و خوشى و عیش و لذت بردن  سیاره
ھنگ و متوازن با زيبايى، آسايش و تجمل. زيبايي اغلب مترادف است با توازن در صورتیكه زشتي ارتباط دارد با ناھماھنگي. زماني كه ھما

ورزيم. توازن و ھماھنگي اشاره به تعادل نیز  كسي ھستیم، ما در واقع جذب آنھا شده ايم، ما به آنھا عالقه داريم و يا به آنھا عشق مي
  دارد.

میان مردم دارد و در  اگر مريخ داللت بر جنگ دارد، زھره داللت دارد بر صلح  يا دست كم بدور از جنگ دارد . زھره  تمايل به تعادل و توازن
كند. در مقايسه با اورانوس، اورانوس ممكن است تالش داشته باشد براي اينكه تمام مردم برادر و خواھران  برابر بي عدالتي مبارزه مي

است نه  در حالي كه محدوده زھره بیشتر بر ايجاد صلح است و تنھا در حد متحد كردن و بھم پیوند دادن يك جمع محدود ،يكديگر باشند
  تمام عالم. 

  

_  60°  b -  appl= اتصال تسديس قمر با زھره،ادامه  اتصال = تسديس قمر با زھره  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  شروع (در تنجیم كھن) ٠٨:٤٤ ثور ساعت ٧
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٤:١٨ ثور ساعت ٨ امروز و تا

  

_  60°  b - sep = شروع انصراف قمر از تسديس با زھره، انصراف = تسديس قمر با زھره  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٤:١٨ ثور ساعت ٨امروز 
  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ٢٣:٥٨ ثور ساعت ٩ و تا

  

b  60°  f -  applبا مريخ، زھره سديساتصال تادامه  =با مريخ  زھره سسدياتصال = ت  
 (در تنجیم كھن) از: روز ٦٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 (در تنجیم کھن) شروع ١٢:٣٥ حمل ساعت ١٩
  .لحظه دقیق اتصال اول و دوم (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ١٨:٤٠ جوزا ساعت ١٩و تا  ٠٤:٢٦ حمل ساعت ٢٨ و تا

در اين وقت داللت دارد بر افزايش حالت انفعالي و عجوالنه و توجه بـه غرايـز و عالقـه بـه لذايـذ و بھـره جـويي از زنـدگی.  سی:ھنگام شنا
ھمچنین داللت دارد بر وجود زمینه براى کشیده شدن به سبک عقلي و زياده رويھا، اين ھنگام براى برقراري روابط عاطفي و محبت آمیـز و 

اي قراردادھا مناسب نیست. اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه جھت فعالیتھاي مالي و بازيھاى ورزشـي ديدارھاى رسمي و امض
و ذخیره، و اسلحه و ساختمان و انجام فعالیتھاى فشـرده و متمرکـز، ھنرھـاى ظريـف و معالجـات طبیعـي و کشـاورزي. ايـن وضـعیت فلکـي 

ارتباط زوجیت و توانايي و کامیابي فراوان. اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه بسـیار داللت دارد بر وجود زمینه بسیار مناسب جھت 
  قوي جھت مباشرت زوجیت و ارتباط و داللت اين دو کوکب در اين زمینه ھمیشگي است.

  

b  90°  m - sep = انصراف زھره از تربیع با زحل،ادامه  انصراف = تربیع زھره با زحل  
  (در تنجیم كھن) از: روز ١٦ ط اين وضعیت فلكيمحدوده ارتبا

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٤:٠٨ ثور ساعت ١
 نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد. ٠٧:٤٩ ثور ساعت ١٦و تا 

سا از کمبود گرمي عواطف يا اھتمام شريک در اين وقت داللت بر رنج و محنت در میدان روابط عاطفي داشته، چه ب ھنگام شناسی:
زندگي رنج ببري، يا تصمیم بر پايان دادن رابطه اى که ارزش اولیه اش را از دست داده؛ داشته باشي، احتمال مواجھه با دوراني از سردي 

یده نکن؛ اگر حوادث تو را دلسرد عاطفي، شرايط ھر چه باشد، زندگي عاطفیت را با رفتار سختگیرانه يا بسیار محتاط يا سلطه جويانه پیچ
مي کند، بي توجھي به خودت مکن، بلکه بر عکس ارزش خودت را حفظ کرده، به زودي شادابي و جذابیت تو بر مي گردد، احتمال آسیب 

ز اين رو درآمدھا و ھزينه ديدن اموال از ضبط و توقیف، رکود و افت درآمدھا يا بروز بدھکاريھايي که بايد فوراً آنھا را برگرداني وجود دارد، ا
ھايت را بازبیني و کنترل نما، به سالمتیت بي توجھي نکن، به خصوص حالت اندوه و افسردگي؛ که مي تواند عامل نوسانات رواني و 

ين بدني شود، افزايش غیرت و حسادت و عالقه به تملک و میل به افسردگي و درگیريھايي با محیط اطرافت در اين مدت وجود دارد. ا
وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه جھت کاھش سرمايه و افت درآمدھا. اين وضعیت فلکي داللت دارد بر عدم وجود زمینه مناسب 
براى جلب توجه يا جذب و تحت تأثیر گذاشتن و يا خواستگاري، احتمال ناکامي و مواجه شدن با پاسخ سرد يا منفي و دندان شکن، 

زدواج و عروسي و مباشرت زوجیت مناسب نیست. اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود زمینه بسیار منفي براى ھمچنین اين وقت براى ا
  ھر ارتباط يا ازدواج، مانع از شکوفايي و رشد رابطه شده و سردي و سستي از طرفین بر آن عارض مي گردد.

  

b  ||  y -  applبا شیرون، زھرهي اتصال توازادامه  با شیرون = اتصال = توازي زھره  
 (در تنجیم کھن و در تنجیم جديد) از: روز ٢٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 (در تنجیم کھن و در تنجیم جديد) شروع ١٢:٢٧ حمل ساعت ٢٥
 .لحظه دقیق اتصال اول و دوم (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ١٢:١٦ ثور ساعت ٢٠و تا  ٠٩:٤٦ حمل ساعت ٣٠ و تا

  .می باشد ١٢:٢٧ حمل ساعت ٢٥ در اتصال (قوت تمام) وسط و غايت
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  (نجمى رصدى)  ثوربرج نجمي: 

     Tropical جوزا فلكي: برج

    ؛سريع السیر: قوى :)نجمى(احوال كوكب 

  ؛وبال، حضیض: ضعیف

  
  

نث گفته اند و داللت دارد به روز سه شنبه و بر ؤک است به افراط و نحس اصغر و مذکر و لیلی و بعضی ممریخ گرم و خش :يخدالالت مر
  سرھنگان و لشکر کشان و کارزارکنندگان، بر لشکریان و بر اصحاب سیاست. 

، مقابله، آتش، انفجار، نگج، ناسازگاري، و اساس انرژي فیزيكي افراد، نبردكوكب مريخ به طور كلي داللت دارد بر: جنگاوران، پايه 
  دقتي) آغاز نشان دادن عكس العمل و واكنش است.  آتشفشان، تصادفات (به خصوص به خاطر بي

یش از آنكه  فكر كند. مريخ داللت دارد بر قطعي بودن يا قاطع بودن در عمل و يا پ ،كند  كه عمل مي او داللت دارد بر مرد نظامي مدعي
كند. مريخ سیاره  ثر) با تمام قدرت عمل ميؤبدين معني كه جسورانه يا زورمندانه (بطور م ،سر آن پا برجا بماند خود به طوري كه بر  عقیده

تواند در ادراك فیزيكي پرتكاپو  شود. در برخي نمونه ھا مريخ مي  توانايي انجام كار و انرژي است و برخي اوقات به صورت پرتکاپو نمايان مي 
  كند. كند و عمل مي كند، حس مي و انرژي به صورت فعال و قاطع و جدي فكر مي و قاطع باشد امّا نیرو

مريخ داللت دارد بر عمل كردن قبل از فكر كردن يا احساس كردن يا در نظر گرفتن اينكه چه چیز مناسب و مقتضى است. در حالي كه زھره 
  ا کردن را.كند و مريخ تقسیم كردن يا مجز بھم پیوستن و ھماھنگ شدن را طلب مي 

، جلو راندن و تحريك آرزو و خواسته، ناگھانى، اشتیاق و عالقه شديد و احساسات تند، اللت دارد بر عمل (اقدام)، انرژيھمچنین مريخ د
  آغازگرى شروع کار، تقسیم کردن. 

  گويد كه چگونه ما فعال و پر تحرك شويم. برجي كه مريخ در آن قرار دارد با دالالتش به ما مي 
  

  Mars  IN Detriment = ثور ٢ = روز ٤٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي=  ثوردر برج نجمى  مريخوبال 

  ١١:٤٦ساعت  جوزا ١٥تا  ٠٥:٢٠ساعت 

کوکب مريخ به طور کلي داللت دارد بر: جنگاوران، پايه و اساس انـرژي فیزيکـي افـراد، نبـرد، ناسـازگاري، جنـگ، مقابلـه، ھنگام شناسی: 
دقتي) آغاز نشـان دادن عکـس العمـل و واکـنش اسـت. لـذا در ايـن دوره دالالت  ر، آتشفشان، تصادفات (به خصوص به خاطر بيآتش، انفجا

  مريخ ضعف پیدا مي کند و امور مرتبط به آن نامناسب است.

  

_  0°  f - appl يخ،اتصال مقارنه قمر با مرادامه  يخ =اتصال = مقارنه قمر با مر  
  وضعیت فلكي از:محدوده ارتباط اين 

  شروع (در تنجیم كھن) ١٦:١٩ ثور ساعت ٧
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ١٢:١٥ ثور ساعت ٨ امروز و تا

  

_  0°  f -  sepيخ،شروع انصراف قمر از مقارنه با مريخ = مر انصراف = مقارنه قمر با  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٢:١٥ عتثور سا ٨امروز 
  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ٠٨:٢٠ ثور ساعت ٩ و تا

  
b  60°  f -  applبا مريخ، زھره سديساتصال تادامه  =با مريخ  زھره سديساتصال = ت  

 (در تنجیم كھن) از: روز ٦٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
 (در تنجیم کھن) شروع ١٢:٣٥ تحمل ساع ١٩
  .لحظه دقیق اتصال اول و دوم (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ١٨:٤٠ جوزا ساعت ١٩و تا  ٠٤:٢٦ حمل ساعت ٢٨ و تا

  

f  =|=  m -  appl با زحل، مريخ ضدتوازياتصال ادامه با زحل =  مريخاتصال = ضدتوازي  
 یم کھن و در تنجیم جديد) از:(در تنج روز ٨ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 (در تنجیم کھن و در تنجیم جديد) شروع ١٩:٠٧ ثور ساعت ٤
 .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ٠٠:٤٤ ثور ساعت ١١و تا 

  .می باشد ١٩:٠٧ ثور ساعت ٤ در وسط و غايت اتصال (قوت تمام)
ني است، جلوي ابتکار عملھاى شخصي را گرفته و وابسته اوضاع و شرايط اين وقت ھمراه با خشونت و ايجاد دشم ھنگام شناسی:

کرده، يا اينکه کار و شغلت را غیر قابل تحمل مي بیني، و خشمگین از احساس اينکه قرباني تقديري، ھمه اينھا شخص را بین حالت 
الش از تو تواني مي طلبد که در خود نداري، خشم و افسردگي جابجا مي کند، احساس و میل به تسلیم شدن پیش مي آيد چون کار و ت

در اين وقت محتاط باش، افزايش احتمال ابتالي به حوادث و آسیب از طريق آتش و اسلحه يا سقوط از بلندي، و يا فشارخون يا مسمومیت 
و دوسه ماه مسؤولیت جديدي در  يا ناتواني آمیزشي وجود دارد. براى پرھیز از مشکالت اين ھنگام مي تواني اوضاع خودت را مراقبت کرده

 محیط کار قبول نکني تا اينکه احساس سختي آنھا و ناتوانیش را ننمايي، و تصمیمات مھم را نیز به وقت دیگری تاخیر بیاندازي؛ خصوصا اگر
عمل جراحي براى  به اشخاص دیگری مربوط مي شود. اين ھنگام نیز داللت دارد بر بروز زياده روي ھايي که موجب حوادث يا منجر به

شخص می گردد، ھمچنین زمینه افزايش خودخواھي و سرسختي و قاطعیت در رفتارھا وجود داشته؛ کما اينکه شخص در معرض 
ھجومھاى خطیر دشمنان جسور قرار دارد. اين وضعیت فلکي داللت دارد بر: فعالیتھايي که در اين ھنگام شروع مي شوند به شدّت در 

داخلي بین کارمندان و شرکاء مي باشد، محیط کار بیشتر به میدان جنگ شبیه است. اين وضعیت فلکي داللت دارد  معرض نزاع و درگیري
بر عدم وجود ھر گونه زمینه مناسب جھت تمام امور مربوط به عواطف و احساسات، ارتباط در اين ھنگام را ھمواره اضطراب و مشاجرات تند 

اى مباشرت زوجیت، زمینه بروز و غلبه ضعف و سردي بر مردان. اين وضعیت فلکي داللت دارد بر وجود حاکم است، يکي از بدترين اوقات بر
  زمینه جھت کاھش توانايي مباشرت زوجیت.
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f  =|=  w  - sep  با پلوتون، ضدتوازياز  مريخانصراف ادامه  با پلوتون = مريخانصراف = ضدتوازي  
 تنجیم کھن و در تنجیم جديد) از: (در روز ٩ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٤:٢٦ ثور ساعت ٤
 .نھايت انصراف (در تنجیم کھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد ٠٤:١١ ثور ساعت ١٢و تا 

 .می باشد ٠٤:١١ ثور ساعت ١٢انفصال تام در 
ى عجوالنه و ناصواب و کشیده شدن به شورش و سرکشي و رفتار بر خـالف جريـان اين وقت داللت دارد بر موضع گیريھا ھنگام شناسی:

و  عمومي جامعه، و مقاومت در برابر سیستم رايج و قوانین متداول. ھمچنانکه موجب رکود و از کارافتادن ابتکار عملھا و رابطه ھا می گردد.
و نیز بر وجود زمینـه بسـیار مناسـب جھـت مباشـرت ، و میل به رقابت دارد. ھمچنین داللت بر وجود زمینه ھدر رفتن وقت در کارھا و فعالیتھا

ممکن است مشکلي از ناحیه ناتواني يا سردي با بي اعتنايي يکي از طرفین پیش بیايد، فريفتگي در اين ھنگـام ممکـن اسـت بـه زوجیت، 
  فاجعه منتھي شود. 

  
f  60°  y - sep  = با شیرون، سديساز ت مريخانصراف ادامه انصراف = تسديس مريخ با شیرون  

 (در تنجیم كھن) از: روز ١٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
 لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٥:٢٤ حمل ساعت ٢٧

 .نھايت انصراف (در تنجیم كھن) ادامه دارد ٠٣:١١ ثور ساعت ٩و تا 
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 (نجمى رصدى)  سنبله: برج نجمي

   Tropical میزان فلكي: برج

  ؛تراجع، بطئ السیر :ضعیف ؛حد :قوى :)نجمى( احوال كوكب
  ي

 
ت، سعد اکبر است. داللت دارد مشتری گرم و تر و نرم و به اعتدال است و گرمی از تری بیشتر دارد. مذکر و نھاری اس دالالت مشتري:

نگران و به روز پنجشنبه و داللت دارد بر پادشاھان و وزیران و مردمان بزرگ با قدر و شرف و قاضیان و علما و فقھا و عابدان و بازرگانان و توا
   کسانی که مردمان ایشان را ستایند و بر ایشان ثنا گویند.

رش، شروع، گشايش، سیرت و اخالقیات و قضاوت، عدالت، ايمان و اعتقاد به خود و كوكب مشتري به طور كلي داللت دارد بر: گست
  زندگي.

ذھن، قوا و محیط اطراف. مشتري مظھر طرب  :مشتري داللت دارد بر توسعه دادن و افزايش دادن اندازه، مقدار و يا اھمیت چیزى مانند
زش و پرورش، جستجو كردن راستى و صداقت و راستگويي و مسافرت. انگیز و سعید است و داللت دارد بر يادگیري و تحصیالت و آمو
در حالي كه عطارد بر سطوح پاينتر يادگیري داللت دارد. زماني كه ما مي  ،مشتري بر سطوح باالي يادگیري و آموزش و تحقیق داللت دارد

طلبیم و ممكن است براي يادگیري بیشتر و  ا مي خواھیم فھم و ذھن و معلومات خود را افزايش دھیم، سطوح باالي يادگیري و آموزش ر
افزايش تجربیات خود و يافتن حقیقت به مكانھا و جاھاي دور دست سفر كنیم. ھمه ما تمايل به يادگیري فلسفه و حکمت داريم مشتري 

ه احساس ايمني و امنیت توانیم پیشرفت و ترقي كنیم ك رش مفھومي و جامع را داللت مي كند ما وقتي ميگيا ن گيك تصوير كلي بزر
كنیم و نسبت به آينده خوش بین باشیم در اين صورت ممكن است تمايل به سرمايه گذارى در انبارھا و يا سھام و انجام ريسك داشته 
باشیم چون ما احساس خوش شانسي مي كنیم. مشتري داللت دارد بر شانس، بخت و اقبال ما، رشد و پیشرفت، نسبت وفور، خیر 

، عدالت و انصاف و تفاھم دن و امر به معروف و نھي از منكرسخاوتمندى، ياري به مردم دادن و میان ايشان صلح و صالح داخواھى، 
   جھاني. 

  

_  120°  j -  appl= شروع اتصال تثلیث قمر با مشترى، اتصال = تثلیث قمر با مشترى  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  ر تنجیم كھن) شروع(د ١٠:٣٦ ثور ساعت ٨امروز 
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٥:٣٦ ثور ساعت ٩ و تا

  
Retrograde Jupiter  =٠٣:٢٢ساعت  دلو ٢٠ = روز ١٢١فلكي وضعیت محدوده ارتباط اين  مشترى = تراجع 

  ٢٣:٣٢ساعت  جوزا ١٨تا 
از آنجا که کوکب مشتري به طور کلي داللت دارد بر: ار تراجع داشته، ماه يکب ١٣ھر کوکب مشتري در سیر مستقیمش  داللت اجمالي:

گسترش، شروع، گشايش، سیرت و اخالقیات و قضاوت، عدالت، ايمان و اعتقاد به خود و زندگي. لذا در حالت تراجع اثرات مشتري و خواص 
گام تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا و موارد مربوط به داللتھاي مشتري طي اين ايام کاھش چشمگیري پیدا مي کند. ھن
  است نه شروع ھر کاري، و براى شروع کارھاي مربوط به کوکب متراجع نامناسب است.

تراجع مشتري به طور کلي: افراد در انجام کارھا و طي کردن روند پیشرفت در اين زمان تأمل بیشتري مي کنند تا  داللت تفصیلي:
ي به آنھا دست مي دھد که روند پیشرفتشان متوقف شده است امّا اين طور نیست بلکه تنھا روند کار کند شده آنجايي که احساس بد

شود در بدست آوردن حاصل کارھا تأخیر ايجاد شود. امّا نتیجه  است. ممکن است افراد در تأمّل کردن در کارھا افراط کنند که سبب مي
حس نیست مگر در مورد بیماري که ممکن است تامل، سبب پیشرفت بیماري شود که در اين نھايی سودمند است پس اين تراجع چندان ن

حالت رشد آن افزايش مي يابد. امّا در مسائلي چون تحصیل تأمل در مسائل سبب درک بھتر آن مي شود. در اين زمان درک و مشاھده، و 
ق و ژرف خود به منظور شناخت بیشتر خود نظر کنند. در اين زمان قوه ادراک افراد تغییر مي کند که سبب مي شود افراد بیشتر در عم

  حمايتھاي ديگران از ما کاھش مي يابد. درآمدھا کاھش مي يابند و يا ھزينه ھاي زندگي افزايش زيادي مي يابند.
و پـروژه ھايتـان مشـاھده  زمان آن است که معرفت دروني خود و دانش دروني خود را گسترش دھیم. با تامـل و مراقبـت در کارھـا توصیه:

کنید که نیاز داريد که بیشتر و سخت تر کار کنید. تنھا ديگران را مـورد انتقـاد قـرار ندھیـد. بلکـه ضـوابط اخالقـي خـود را بررسـي کنیـد و  مي
  اھداف و نیازھايتان را تشخیص دھید.
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   رصدى) (نجمى  عقرببرج نجمي:  

   Tropical قوس فلكي: برج

  ز  ؛السیر بطئتراجع، حضیض،  :ضعیف :)نجمى( بكوك احوال
  

زحل سرد و خشک است و در ھر دو به افراط اسـت و مـذکر و نھـاری اسـت. داللـت دارد بـر خداونـدان صـناع و کـار فرمایـان و  دالالت زحل:
  پادشاھان و اھل نسک و عبادت.  

ديب کننده است و داللت دارد بر أنظم و ترتیب در آورنده و ت تنظیم كننده و سازمان دھنده و يا زمان بندى كننده، تحت زحل سیاره
شدت كار كردن يا كار سخت. زحل داللت دارد بر كنترل كردن و اين مستلزم محدود كردن، تحت نظم و ترتیب در آوردن و دادن ه مسئولیتھا، ب

سئولیتھايشان متعھد گردند م شوند تا نسبت به ي شوند مجبور م است. انسانھاي جوان چه مرد و چه زن زماني كه بزرگتر مي  مسئولیت
   تواند نپذيرد و بیرون براند. جوانیشان دست بردارند.  زحل مي سر بازيھاي دوره او از سر

  شود.  اي كه موجب بدشانسي و بد بختي مي دانستند و سیاره منجمین قديم زحل را به عنوان كوكب زيان آور و نحس مي 
ايم و جاھايي كه عمیق ترين ترسھايمان واقع شده است. اين حقیقت  نھايي كه ما از آنھا بي بھره و محروم بوده زحل داللت دارد بر مكا

توانیم قبول كنیم يا تدارك كنیم و ما از رد كردن و نرسیدن به آنھا  خواھیم و يا نیاز داريم نمي تلخي است كه ما اغلب چیزھايي را كه مي 
  لت دارد بر اين كه ما  چه كاري را به منظور اجتناب از مشكالت بايد انجام دھیم.ھراسانیم. بنابراين زحل دال

تواند  چون زحل داللت بر كنترل كردن و نظارت دارد مي تواند ھمچنین داللت بر عقب نگه داشتن يا به تأخیر انداختن داشته باشد. زحل مي 
 سبب كمبود وقت و يا افزايش وقت در مديريت زمان شود.

 نین زحل داللت دارد بر درسھا، محدوديتھا، ،قرارداد و عھدنامه، پدر ما، ايستادگى، قانون و دستورالعمل، ھوشیار و تودار بودن و داللتھمچ
دارد براينكه چه درسھايي  بايد ما ياد بگیريم، چه كارھايي بايستي انجام دھیم و در چه موقعیتي مسئولیتھا و وظايف ما واقع شده است. 

  .رك شخصي تو از زمان را معیارگذاري مي كندزحل د
ران، تأديب نفس، خويشتن داري، گكوكب زحل به طور كلي داللت دارد بر: اكتفاي ذاتي و خودكفايي و به خود متكي بودن و استغناي از دي

مسئولیت، پايداري، مربي بودن، رفتار  حاصل كردار انسان، ناظم و مرتب كننده، انتظام و انضباط، قابلیت استغناء طبع، غرور، صبر وبردباري،
  پدرانه داشتن، استقامت.

  
]  120°  m - sep = از تثلیث با زحل، شمسانصراف ادامه  انصراف = تثلیث شمس با زحل  

 (در تنجیم كھن) از: روز ١٥ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
 لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٥:٤٣ حمل ساعت ٢٨
 .نھايت انصراف (در تنجیم كھن) ادامه دارد ١٤:١٨ ثور ساعت ١٢ا و ت

  
b  90°  m - sep = انصراف زھره از تربیع با زحل،ادامه  انصراف = تربیع زھره با زحل  

  (در تنجیم كھن) از: روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٤:٠٨ ثور ساعت ١
 نھايت انصراف (در تنجیم كھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد. ٠٧:٤٩ ثور ساعت ١٦تا و 
  

f  =|=  m -  appl با زحل، مريخ ضدتوازياتصال ادامه با زحل =  مريخاتصال = ضدتوازي  
 (در تنجیم کھن و در تنجیم جديد) از: روز ٨ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 ھن و در تنجیم جديد) شروع(در تنجیم ک ١٩:٠٧ ثور ساعت ٤
 .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ٠٠:٤٤ ثور ساعت ١١و تا 

  .می باشد ١٩:٠٧ ثور ساعت ٤ در وسط و غايت اتصال (قوت تمام)

  
Retrograde Saturn  =تا  ١٨:٠٥ساعت  حمل ١٨ = روز ١٤٠محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي  =زحل  تراجع

  ٠٥:٠٨عت سا سنبله ٢
از آنجا که کوکب زحل به طور کلي داللت دارد روز يکبار تراجع داشته،  ١٤ھر يک سال و کوکب زحل در سیر مستقیمش  داللت اجمالي:

بر: اکتفاي ذاتي و خودکفايي و به خود متکي بودن و استغناي از دیگران، تأديب نفس، خويشتن داري، ناظم و مرتب کننده، انتظام  و 
ابلیت استغناء طبع، غرور، صبر وبردباري، حاصل کردار انسان، مسئولیت، پايداري، مربي بودن، رفتار پدرانه داشتن، استقامت. لذا انضباط، ق

در حالت تراجع اثرات زحل و خواص و موارد مربوط به داللتھاي زحل طي اين ايام کاھش چشمگیري پیدا مي کند. ھنگام تراجع بطور کلي 
  ري در کارھا است نه شروع ھر کاري، و براى شروع کارھاي مربوط به کوکب متراجع نامناسب است.زمان تأمل و بازنگ

ماه که زحل در تراجع است ممکن است که واژگوني، آشفتگي و تأخیر در کارھا به  ٥/٤تراجع زحل به طور کلي: طي  داللت تفصیلي:
  مطرح شود يا سبب شود شما از مسیر اصلي خود خارج شويد.وجود آيد. افزايش زمانبري کارھاي ناتمام مي تواند ناگھان 

مسؤلیتھا و تعھدات اضافي و کارھاي وقت گیر براي شما در اين روزھا پديد مي آيد. میزان پیشرفت کارھا ممکن است مغاير با انتظارات 
  باشد.

ن نیست که گامھاي بلند در زندگي خود برداريد و يا زمان آن است که از سرعت خود بکاھید و به اطراف خود خوب نگاه کنید زمان آ توصیه:
  .پروژه ھاي تجربي را آغاز کنید. در عوض از اين زمان براي ارزيابي دوباره و تقويت آنچه ھم اکنون در حال انجام آن ھستید استفاده کنید
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  بروج نجمىو  فلكي احوال و جايگاه ساير كواكب و سیاركھا و نقاط كیھاني در بروج
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  اورانوس
  

نامند و داللت دارد بر فراھم كردن آزادي،  سیاره تحوالت عظیم (انقالب): اورانوس را سیاره انقالب يا تحوالت عظیم  دالالت اورانوس:
بنابراين اورانوس داللت دارد بر انقالب، تواند ما را از از خوابھاي فكري بیدار كند و ما را رھا كند.  استقالل و از بین بردن محدوديتھا و مي 

  تحوالت و دگرگوني ھاي انقالبي و كلي، آزادي، بیدار کردن و بیدار شدن. 
اي و اساسي و حتي ناگھاني. اين امر موارد زيادي از جمله شكسته شدن سنتھاي  اورانوس داللت دارد بر تغییر و دگرگوني عظیم، ريشه

داللت دارد بر امور غیرمعمول و غیرمنتظره (پیش بینى نشده) و بر فناوري و برق، علوم و علم تنجیم  و بر  معمول را نیز در بر مي گیرد. و
  الھام و  وحي و ھمچنین دنیاي ديگر (عقبي).

بشريت    يندهياھا و تخیالت عقالنى و روشنفكري براي بھتر كردن آؤياھا داللت دارند ولي اورانوس داللت بر رؤاورانوس و ماه بر تخیالت و ر
باشند. اورانوس ممكن است تالش داشته باشد براي اينكه تمام مردم برادر  ياھا و تخیالت ماه اساساً بیشتر بر پايه احساسات مي ؤدارد، ر

زھا يا انجام دانیم و بر متفاوت بودن از چی  و خواھران يكديگر باشند. اورانوس داللت دارد بر نواحي كه ما آن را غیر معقول و خالف عرف مي
رود كه بعضي اوقات سبب تغییرات شديد و جدى از يك وضعیت  كارھا و يا چیزھايي به طور متفاوت از آنچه كه معمول است و يا انتظار مي 

  به وضعیت ديگر مي شود به عبارت ديگر داللت بر ابتكار و اختراع و نوآوري نیز دارد.
ويزيون، ماھواره ھا، برق، امواج راديو، رايانه، اينترنت، فناوري ھاي جديد، پرتو لیزر، میدان از مكانھا و اشیا داللت دارد بر ايستگاه تل

مغناطیسي، انديشه خوانى و تلپاتي، دستگاه تھويه مطبوع ھوا، يخ، كوه يخ، يخچال طبیعي. اورانوس بیوتش ھمانند زحل است (برج دلو و 
   جدي) و در اين بروج داللتش قويتر است.

 

]  0°  p - sep = با اورانوس، مقارنهاز  شمسانصراف ادامه  انصراف = مقارنه شمس با اورانوس  
 (در تنجیم كھن) از: روز ١٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٨:٣٠ حمل ساعت ٢٥
 .نھايت انصراف (در تنجیم كھن) ادامه دارد ١٦:٢٣ ثور ساعت ١٠و تا 

  

`  0°  p  -  appl = اورانوسعطارد با  مقارنهاتصال ادامه  = اورانوسعطارد با  مقارنهاتصال،  
 (در تنجیم كھن) از: روز ٢٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 (در تنجیم کھن) شروع ٠٩:٣٦ حمل ساعت ٢٩
دوم (نھايت و حاق اتصال) ادامه لحظه دقیق اتصال اول و  ٠٨:١٩ ثور ساعت ٢٠و تا  ١٧:٤٩ ثور ساعت ٨ امروز و تا
  .دارد

  

`  ||  p -  appl = اورانوسعطارد با  توازياتصال ادامه  = اورانوسعطارد با  توازياتصال،  
 (در تنجیم کھن و در تنجیم جديد) از: روز ٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 (در تنجیم کھن و در تنجیم جديد) شروع ٠٧:٠٧ ثور ساعت ٦
 .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ١١:٥٩ ثور ساعت ٨ امروز و تا

  .می باشد ٠٧:٠٧ ثور ساعت ٦ در وسط و غايت اتصال (قوت تمام)
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`  ||  p - sep  = اورانوسبا  توازيشروع انصراف عطارد از  =اورانوس عطارد با  توازيانصراف،  
 کھن و در تنجیم جديد) از:(در تنجیم  روز ٤ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١١:٥٩ ثور ساعت ٨ امروز
 .نھايت انصراف (در تنجیم کھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد ٠٤:١٦ ثور ساعت ١١و تا 

 .می باشد ٠٤:١٦ ثور ساعت ١١انفصال تام در 

  

  توننپ
  

ون داللت دارد بر تصحیح كردن (تغییرات كم) براي بھتر شدن و پاک شدن. ما با تصحیح كردن، تعالي و برتري: نپت  سیاره دالالت نپتون:
برخي چیزھا را به مراتب باالتر ارتقا مي دھیم كه ممكن است سبب آرمانگرايي و وھم و خیال نیز شود. نپتون نیرويي برتر و ماوراي جھان 

  مادي است و با مذھب و اعتقادات ارتباط دارد. 
توانیم اغفال بشويم و به سمت يك امر غیر  شود ما برخي اوقات مي  ني كه ذھن ما در گیر تھذيب کردن و عالم روحانى و غیردنیايى ميزما

كند و  شفته مي آكند كه نورھا را لرزان و  حقیقي و غیر قابل اثبات حركت كنیم. نپتون نقش يك پرده نازک مانند فیلم عکاسى را بازي مي 
سازد. نپتون ھمچنین ارتباط دارد با قرباني كردن و يا فداکارى کردن عظیم ھمانند تسلیم کردن خود  و واقعیت، خیال و  وھم مي از حقیقت 

تواند معني مشابه عدم مقاومت نیز باشد مثل عدم مقاومت  و دست برداشتن از خود بخاطر مذھب و يا ايدئولوژى و افکار و عقايد. اين مي
   در ورزشھاي رزمي.

نپتون مشكالت و موانع، قراردادھا، كارھاي نشدني و غیره را حل مي كند و در حالت منفي داللت دارد بر اينكه ما خودمان را در اموري 
نپتون داللت دارد بر رؤيا و تخیل و شھود (یا بینش) در حالت منفی این نشان دھنده جایی  .دھیم و غیر واقع عمل مي كنیم  فريب مي

ھر  الش داریم از ھر واقعیتی که ما آن را ناخوشایند می پنداریم، اجتناب کنیم. گاھی اوقات ممکن است به صورت عدم قبولاست که ما ت
یا در نھایت ممکن است شخصی را بسازد که نمی تواند ھیچ حرکتی را بدون مشاوره روانی انجام دھد.  امر درونی یا مرموز بروز کند

د شود يا بر عکس آنھا، ممکن است فعال شوند ولي با یک حالت کینه ورزی و انتقام و دائماً با قدرتھای شھودی ممکن است مسدو
  استنتاجھا که به طور منطقی حاصل می شوند مخالفت کنند و یا آنھا را تکذیب كنند.

ياھا، ؤقي، وحي، عرفان، معنويت، ري ما به موسی  ھمچنین داللت دارد بر اعتیادھا مانند مشروبات الكلي و مواد مخدر و ھمچنین بر عالقه
تون ھمانند مشتري است (حوت و قوس) و پثیر پذيرى. بیوت نأاصالح و دگرگون كردن وضعیتھا و يا شرايط براي بھتر شدن آنھا، روشنايي و ت

  در آنھا داللت قويتري دارد.

  

_  60°  r - sep  = با نپتون،انصراف قمر از تسديس ادامه انصراف = تسديس قمر با نپتون  
  حدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٢:٣٨ ثور ساعت ٧
  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ٢١:٤١ ثور ساعت ٨ امروز و تا

  

_  90°  r - appl = شروع اتصال تربیع قمر با نپتون، اتصال = تربیع قمر با نپتون  
  باط اين وضعیت فلكي از:محدوده ارت

  (در تنجیم كھن) شروع ٠٧:١٣ ثور ساعت ٨امروز 
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٢:٢١ ثور ساعت ٩ و تا

  

]  60°  r -  appl= با نپتون، شمس سديساتصال تادامه  اتصال = تسديس شمس با نپتون  
 نجیم كھن) از:(در ت روز ١٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 (در تنجیم کھن) شروع ٠٧:٥٨ حمل ساعت ٢٩
  .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ٠٣:٥٠ ثور ساعت ١٤و تا 

  

  پلوتون
  

تغییرات كلي در اشخاص و چیزھا: پلوتو داللت دارد بر تغییر شکل دادن و تغییرات كلي در ظاھر و يا خصوصیات   سیاره دالالت پلوتون:
باشد. از زندگي دنیوي به  زھا به ويژه اينكه سبب بھتر شدن آنھا شود. پلوتو بر مرگ داللت دارد كه اساساً نوعي تغییر شكل حیات مي چی

توان به صورت انتقال از يك وضعیت به وضعیت ديگر در  باشد. مرگ و زندگي را مي مرگ كه تولدي دوباره است و حیاتي به نوعي ديگر مي
شود. با   آن برخي چیزھا كامالً نابود و تبديل به چیزھاي نو و معموالً بھتر مي  دگي و مرگ كنايه از فرآيندي است كه بوسیلهنظر گرفت. زن

ھاي   شود كه ساختني جديد از راه بھتر است. تولد مجدد عرصه توجه به اين مفاھیم داللت ديگر پلوتو كه تولد مجدد است واضحتر مي 
  توان اشاره كرد به فردي فاقد اخالق كه با احیاء معنويت خود به فردي اخالقي تبديل شود. گیرد به عنوان مثال مي زيادي را در بر مي 

پلوتو مثل یک نسخه فوق العاده از مریخ است. یکی از تفاوتھای اصلی آن است که مریخ معموالً باز است و آشکار در حالیکه پلوتو داللت 
  و پنھان که به صورت نادیده ساخته می شوند و سپس با قدرتی آتشفشانی منفجر می شوند. می کند بر نیروھای ناخودآگاه

پلوتون داللت دارد بر چیزھا و يا امور مخفي و سري كه اغلب در خاك و شايد در ذھن مدفون ھستند. ھمچنین اين سیاره داللت دارد بر 
  .عمق افكار  روانكاوي و درمان ھاي مشابه و معالجه

شود. پلوتو ھمچون اتم سفت  اي  به ذره ديگر با آزاد سازي مقدار زيادي انرژي تبديل مي  اللت دارد بر انرژي اتمي كه اغلب از ذره پلوتو د
شود به طور ناگھاني بوده و با قدرت بسیار اتفاق مي افتد. براي فھمیدن   (سخت) انرژي دروني را در خود نگه داشته امّا وقتي كه آزاد مي

راه آن فراگیري علوم براي بازگشايي از رموز پنھان طبیعت است. به عنوان مثال پلوتو داللت دارد  ،سري كه پلوتو با آن ارتباط دارد موضوعات
رخدادھاي درون سلولھاي بیولوژيكي  بر مرگ و حیات و برخي از اين رموز اشاره دارند به اينكه بفھمیم چگونه زندگي را خلق كنیم و يا مثالً 

اي كه ما  شود. ناحیه  ییر شكل دھیم تا به طوالتي تر كردن عمر منتھي شود. رموز پلوتو ھمچنین شامل افكار مخفي ذھن نیز ميرا تغ
  كنیم.  شرمساري يا احساس گناه را مخفي مي 

شود شايد تنھا  ار برده مي منجمان عقیده دارند كه پلوتو نه سعد است و نه نحس. براي نمونه جايي كه لغت "نابودي (فنا)" براي پلوتو بك
كند. درصورتیكه  بدين معني كه گرچه پلوتو كھنه را نابود مي كند امّا چیز جديد و بھتر را جاي آن درست مي  ،نیمي از آن درست باشد

و غیر مادى با زندگي كند. ھمچنین پلوتو داللت دارد بر تعارض بنیادى میان توسعه معنويات  اورانوس تنھا چیز قديمي را به جديد تبديل مي 
  دنیوي. 
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رود: رفع و حذف، پاكسازي و تطھیر، ظاھر شدن، شدت و فزوني، افراطھا و نھايتھا. پلوتو  از ديگر دالالت پلوتو كه در ارتباط با آن بكار مي 
ھارتھا. ھمچنین داللت دارد بر ما براي رشد و تعالي معنوي و ھمچنین م  بسیار نیرومند است و داللت دارد بر قدرت و بر توانییھاي بالقوه

   .اموال ساير مردم
  پلوتو ھمچون مريخ برج عقرب و حمل است و در اين بروج داللتش قويتر است.  خانه

  

_  120°  w - sep = انصراف قمر از تثلیث با پلوتون،ادامه  انصراف = تثلیث قمر با پلوتون  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١١:٤٩ ثور ساعت ٧
  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ٠٦:٥٠ ثور ساعت ٨ امروز و تا

  

120°  w  -  appl= با پلوتون، شمساتصال تثلیث ادامه  اتصال = تثلیث شمس با پلوتون  
 (در تنجیم كھن) از: روز ١٧ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 (در تنجیم کھن) شروع ١٢:٣٤ ثور ساعت ٤
  .لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد ٢١:٢٣ ثور ساعت ٢٠و تا 

  

f  =|=  w  - sep  با پلوتون، ضدتوازياز  مريخانصراف ادامه  با پلوتون = مريخانصراف = ضدتوازي  
 (در تنجیم کھن و در تنجیم جديد) از: روز ٩ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ١٤:٢٦ ثور ساعت ٤
 .نھايت انصراف (در تنجیم کھن و در تنجیم جديد) ادامه دارد ٠٤:١١ ثور ساعت ١٢و تا 

 .می باشد ٠٤:١١ ثور ساعت ١٢انفصال تام در 

  

Retrograde Pluto =  ٤تا  ٠٣:٤٨ساعت  ورث ٣ = روز ١٥٧محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي  = پلوتونتراجع 
 ١٠:٣٥ساعت  میزان

از آنجا که کوکب پلوتون به طور کلي داللت دارد ھر يکسال و دو روز يکبار تراجع داشته، کوکب پلوتون در سیر مستقیمش  داللت اجمالي:
اين ايام کاھش چشمگیري پیدا بر: حساسیتھاي فیزيکي.. لذا در حالت تراجع اثرات پلوتون و خواص و موارد مربوط به داللتھاي پلوتون طي 

مي کند. ھنگام تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا است نه شروع ھر کاري، و براى شروع کارھاي مربوط به کوکب متراجع 
  نامناسب است.

مي دھد. در اين زمان حس تراجع پلوتون به طور کلي: در اين زمان اتفاقھاي غیر منتظره و ناگھاني در زندگي شما رخ  داللت تفصیلي:
بي رحمي در برخي افراد شعله ور مي شود که سبب بروز درگیري با ديگران، جنگ، خودپرستي و خود شیفتگي مي شود. دشمني، کینه 

  ورزي، تنفّر و رفتارھاي تبعیض آمیز در اين زمان بیشتر در جامعه مشاھده مي شود.
  ي با ديگران مي شود دوري کنید. در اين زمان از ھر آنچه که موجب درگیر توصیه:

  
Retrograde Node and S.Node = ثور ٢ = روز ١٤محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي  = تراجع رأس و ذنب 

  ٠٥:٣٤ساعت  ثور ١٣تا  ٠١:٣١ساعت 
مربوط به کوکب تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا است نه شروع ھر کاري، و براى شروع کارھاي  وقت شناسى: ھنگام

  متراجع نامناسب است.

  

  شیرون
  

شیرون شفا دھنده مجروحان و معلم بزرگ است و داللت دارد بر: آموختن، گشايش (حل مشكالت)، فھمیدن اينكه چه  دالالت شیرون:
دانش آموختگانش اين چیز (يا چه امري) ضروري و حیاتي است، آشتى دادن میان تضادھا، التیام و شفا دادن به طور كلي. ھديه او به 

است كه توانايي ھاي بالقوه خود را كشف و به سرنوشت (تقدير) خود پي ببرند. دانش آموزان شیرون قھرمانان مشھوري ھستند. 
بزرگي  ھمیشه شیرون يك حمايت كننده و پشتیبان بوده است و ھرگز خودش را بزرگ ندانسته و مغرور نشده است. ذاتاً شیرون معلم

بدين ترتیب داللت دارد بر بیرون آوردن  ،دانش آموزانش را كشف و بیرون آورده و توانايیھاي آنھا را افزايش مي دھد نايیھاي بالقوهاست كه توا
شفاي جوارح و اعضاء بدن بلكه شفاي مشكالت ذھني و چیزھايي چون  به طور كلي و نه تنھا هتمامي توانايي ھاي بالقوه و شفا دھند

  دن مشكالت زندگي، مشكالت گروھھا، اجتماع، محیط و غیره.معالجه و برطرف كر
شیرون ھمچون زحل درك شخصي تو از زمان را معیارگذاري مي كند. شیرون يك آغازگر است و به ما كمك مي كند تا پیشرفتھاي غیر 

    منتظره را امكان پذير كنیم با اين داللت شما براي ايجاد تغییر در زندگي خود پیش قدم شويد.

  

_  60°  y -  appl= اتصال تسديس قمر با شیرون،ادامه  اتصال = تسديس قمر با شیرون  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  شروع (در تنجیم كھن) ٠٥:٠٤ ثور ساعت ٧
  (نھايت و حاق اتصال) ادامه دارد.لحظه دقیق اتصال  ٠٠:٠٩ ثور ساعت ٨ امروز و تا

  

_  60°  y - sep شروع انصراف قمر از تسديس با شیرون، قمر با شیرون = انصراف = تسديس  
  محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي از:

  لحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصال) شروع ٠٠:٠٩ ثور ساعت ٨امروز 
  ادامه دارد. (در تنجیم كھن)نھايت انصراف  ١٩:١٦ ثور ساعت ٩ و تا
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b  ||  y -  applبا شیرون، زھرهاتصال توازي ادامه  با شیرون = اتصال = توازي زھره  
 (در تنجیم کھن و در تنجیم جديد) از: روز ٢٦ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي

 (در تنجیم کھن و در تنجیم جديد) شروع ١٢:٢٧ حمل ساعت ٢٥
 .دارد لحظه دقیق اتصال اول و دوم (نھايت و حاق اتصال) ادامه ١٢:١٦ ثور ساعت ٢٠و تا  ٠٩:٤٦ حمل ساعت ٣٠ و تا

  .می باشد ١٢:٢٧ حمل ساعت ٢٥ در وسط و غايت اتصال (قوت تمام)
  

f  60°  y - sep  = با شیرون، سديساز ت مريخانصراف ادامه انصراف = تسديس مريخ با شیرون  

 (در تنجیم كھن) از: روز ١٣ محدوده ارتباط اين وضعیت فلكي
 ل) شروعلحظه دقیق اتصال (نھايت و حاق اتصا ١٥:٢٤ حمل ساعت ٢٧

 .نھايت انصراف (در تنجیم كھن) ادامه دارد ٠٣:١١ ثور ساعت ٩و تا 
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  ��یاد �یات اع�ی  �قاو�م ��و�یرا��مای ��و�ی 
  مبدأ سا�شمار:  -١

نظر به اسال� بودن تقاو�م �و� ب�يـاد حيـات ا� و رواج تـار�خ هجـري؛ �ا 

األن�يـاء �مـد  مبناي اص� اين تقاو�م بر اساس تار�خ هجـرت ح�ـت خـاتم

� باشد. اما تار�هاى مطرح در تقاو�م ب�ياد حيات ا� �دود به   �صط�

و  و ميالدي �مـدي  تار�خ هجري نبوده، و تار�خ آفر��ش ح�ت آدم 

را ن� دارا � باشد، افزون بر روزشـمار و ع� �وال ح�ت صاحب األ�ر 

ري شم� از ماههاى باستا�، تقو�م هجري قمري داراي معادل آن با تار�خ هج

و ن� معادل آنها از تقو�م بروج شم� و ن� تقو�م اسكندر ذوالقـرن� (��ـا� 

  باب�) با ماههاى رو�، و تقو�م ميالدي �سي� با ماههاى غر� � باشد.

  توار�خ تقو�م:  -٢

دير�نه تر�ن هـن�م در تقـو�م بـ� آدم، بلكـه  : تار�خ آفر��ش ح�ت آدم

     ابـو ال��ـ آدم   ح�ـت آفـر��ش   همانـا  واقعه در تار�خ �� ا�روزي؛ اول�

� باشد، �ا يادآوري تار�خ اين هن�م براى ما فرزندان او، و بو�ژه در يك تقـو�م 

  ال� �سيار �ا و شا�سته بوده، بلكه كهن تر�ن �آ�ز تقو�م �� است. 

 مقـدار عمـر ��فـش بـا مـا و نـ�  هر چند در فاصله زمان ح�ـت آدم

 اختالف نظر وجود دارد، و� ما كهن تر�ن تـار�خ را از �م خازنـان و� 

،  ادر�ـس تاز صحف ح� برگرفته ايم، بنا بر نقل جناب سيد بن طاووس

تـا   صـ� اهللا  از ابتداى آفر��ش و �ش� ��ه و طينـت جنـاب آدم

دميدن جـان تـا هـن�م وفـا�ش: سال، و از هن�م  ١٢٠ابتداى دميدن روح در او: 
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و بنابر روايت جناب فضل بـن شـاذان (از يـاران  )١(سال فاصله بوده است، ١٠٣٠

تـا هـن�م )، فاصـلة وفـات ح�ـت آدم چهار امام هشتم تـا يـازدهم 

+  ٥٣+  ٩٩٠٠+  ١٠٣٠+  ١٢٠( )٢(سـال � باشـد ٩٩٠٠  والدت ح�ت پيـام�

در �وع سال اهل حـق از مـاه مبـارك ). طبق تعا�م �كتب و� ١٢٥٤١=  ١٤٣٨

  .ر�ضان، آ�ز اين سال ن� از ماه مبارك ر�ضان �اسبه شده است

�وضوع آفر��ش ح�ت آدم و �سل او كه ا�سان ا�روز�ن هسـ�ند؛ نبايـد  تذكر:

با دوره هاى �تلف قب� انواع ��نما (كه در دورانها� قبل از ح�ت آدم بـوده 

اين گونه هـاى ��ـنما از نظـر درك و  و �لوط �شود،و منقرض شده اند) اش�باه 

عقل؛ توانا� �� ا�روز را نداشته اند، و به عبار� ��ن است �� بوده باشند، 

نبوده اند. ن�يجه �قيقات دا�شمندان جديد ن� سـابقة ��ـ ا�ـروزى را  و� آدم

  داند. ب�ش از تار�خ �ز�ور ن�

سال عمر ح�ت در وقـت  ٥٣+  (تار�خ هجرت : تار�خ ميالدي �مدي

 )  هجرت = تار�خ ميالدي �مدي 

ي�ي از �مندگيهاي �سلمانان كشورهاى عر� اين اسـت كـه: دو�ها�شـان 

تار�خ �سي� را تار�خ رس� آن كشورهاى اسال� قـرار داده انـد، رواج تـار�خ 

من ميالدي �سي� و ذكر آن در تقاو�م ا�روز �سلم�؛ ما را بر آن داشت تا ضـ

مبنا بودن تار�خ هجری؛ براي ارتقاي آ�� اهل ايمان و حفـظ اهميـت مـيالد 

؛ اين تار�خ را نـ� در تقـاو�م ب�يـاد حيـات ا� �الحظـه ح�ت پيام� 

كنيم. اميداور�م دول عر� كه �ردم كشورها�شان �سلمان هس�ند به خود آمده 

مـيالدي باشـد، و تقو�م �سـي� ب�ـار نـ�ده، و اگـر � خواهنـد تقو�مشـان 

                                                

  ٢٦٩ص ١١ج األنوار حبار نقل ،٣٧طاووس، ص بن سيد سعد السعود، ) كتاب١(

  ٢٨٨ص ١٥، نقل حباراألنوار ج٢٤) كتاب الفضائل، فضل بن شاذان ص ٢(
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ميالدي �مدي را تقو�م رس� قرار دهند، و اگر � خواهند شم� باشـد، نـوع 

  شم� آنرا استفاده كنند. (هداهم اهللا إ� دين اإلسالم و�اطه ا�ستقيم).

از آ�ا كه وجهه الـ� همـه  : انتظارشمار: تار�خ ع� ح�ت امام زمان

ما اهل آخر ا�زمـان در ع�ـ بوده، و  اهل حق، ح�ت �وال صاحب األ�ر 

اين امام و حجت ال� �� � بر�م �ا براى پاسداشت اين ارزش؛ و حفظ توجه 

هجـري) كـه  ٢٦٠الزم به اين ا�ر؛ مبـدأ تـار�خ �وع دوره امامـت ح�ـ�ش (

  .�آ�ز ع� آن ح�ت است را ن� در تقو�م �اظ كرده ايم

 ). ت امام زمانتار�خ ع� ح� ١١٧٨=  ٢٦٠ -تار�خ هجرت  ١٤٣٨(

  آ�ز سال:  -٣

ابتداى سال قمري و اول� ماه از آن در نزد �مه نـاس و اعـراب، �ـرم ا�ـرام 

ماه مبارك ر�ضان اولـ� مـاه سـال و آ�ز است، و� در �م خازنان و� 

سال براى اهل حق � باشد كه در �وضـو� جدا�نـه تفصـيل ايـن مطلـب در 

ح شده است، از آ�ـا كـه مبنـاي تقـاو�م ب�يـاد �رسوالت ب�ياد حيات اع� �

بوده و بر روش اعراب  حيات اع� �م خازنان و� و ح�ات معصوم�

قـرار داده، و   و �دت عوام رجحان داشته؛ �ا هم� هدايت ال� را نصب الع� 

بانـان  گـنج اين تقو�م كه بر �ور ماههاى قمري � باشد را بر ترتيـب هـدايت

  نموديم. منظم و� 

    ساعت مبناي تقو�م: -٤

ه �كّرمهو  بيت اهللا ا�رام�ر�ز خش� كره زم� 
ّ
� باشد، �ا همـ� نقطـه  �ك

قرار داده و اخـتالف سـاعت  تقو�م �و�را نصف ا�هار مبدأ، و ساعت مبناي 

تفاصـيل مقـدار ذكـر � كنـيم.  كعبه ��فه بقية نوا� كره زم� را �سبت به
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جغرافيا� بالد و اختالف ساع�شان بـا سـاعت �ـ� مبـدأ دقيق طول و عرض 

) ٥٢در جداول اختالف ساعت در هفتـه نامـه راه آسـمان (شـماره  كعبه ��فه

من��ه گرديده است و جدول ف�ده آن ن� در ايـن تقـو�م آمـده اسـت، كـه بـا 

عالمت (+) براي افزا�ش آن �سبت به ساعت منطقه اي نصف ا�هار مبدأ و بـا 

مثال براي تعيـ� سـاعت اوقـات  ) براي �س� آن اشاره شده است.-( عالمت

فل� (مانند �او�ل به بروج) براي بالد ايران كه تفاوت سـاعت �ـ� شـان بـا 

 ٣٠ساعت �� �كه �كرمه نيم ساعت بوده و در �ق آن واقع هسـ�ند؛ مقـدار 

اخـتالف آفـاق و  ايام طلوع �وم بنا بـردقيقه به سا�ت تقو�م افزوده � گردد. 

تفاوت ارتفاع بالد متفاوت بوده و با جدول اختالف سا�ت بدست ن� آيـد، از 

اين رو اختالف طلوع ستاره �طان (كـه آ�ز تقـو�م شم�ـ عـر� اسـت) در 

    بالد �تلف را با �كه �كرمه در ستون آخر جداول اختالف سا�ت آورديم.

اره اي كه براي مقاصد دقيق نظـا� �تصات جغرافيا� بالد ن� از تصاو�ر ماهو

  به شمار � رود) استخراج شده است. �اسبهتهيه شده (و فعال دقيق��ن 

   سا�ت تقو�م: -٥

سا�ت ذكر شده در تقو�م بر اساس ساعت رايج زوا� (زوال شب) يـا ظهر�ـوك 

�ميانه) كه مبدأش نيمه شب است � باشد، و نظر بـه دقـت و اختصـار  (تعب�

  ) از اين روش استفاده شده است.٢٤(صفر تا شمارش 

   ساعت تا�ستا�: -٦

در بر� كشورها �رسوم است كـه در ابتـداي فصـل بهـار يـا در تا�سـتان يـك 

ساعت يا دو ساعت، ساعتها را جلو � كشند و در پاي� يا �وعد مقرر ديگر آن 

مقـدار و  را به جاي اول باز � گردانند اين تغي�ات در همـه كشـورها از �ـاظ
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زمان تغي� ي�سان نبوده و بر� ن� ا�ام ن� دهند از ايـن رو در �اسـبه افـق 

سـاعت جها� تقو�م (اوقات �كه �كرمـه) و اخـتالف سـاعت بـالد، تفـاوت 

ـه؛ بيـان سـاعت جهـا�  تا�ستا�  KMTمنظور �شده است. و در تقاو�م من��

ر سـاعت حقـي� (ساعت �كه �كرمه) و جداول اختالف ساعت بـالد، بنـا بـ

  (بدون �اظ تا�ستا�) عرضه � شود. 

اورند مـثال در ايـران بي�ر�ران تقو�م اگر �واهند ساعت تا�ستا� آنرا بدست 

(و در بر� از دورانهاى دول� ايران) از ابتداي فصل بهار تا ابتـداي پـاي� كـه 

عت ر اختالف �ر�وط به سـاداساعتها يك ساعت به جلو كشيده � شود به مق

 افزوده گردد تا با وقت رس�  در ايران تطبيق گردد. بايد ايران؛ يك ساعت ن�

  مبنای ساعت طلوع و غروب آفتاب و فجر:  -٧

مبناي تعي� ساعت فجر همان �الك ح�ـ و �� آ�سـت، كـه همـان فجـر 

ايـن  درجه ز�ر افق (در بالد معتد�) � باشـد، ١٨حقي� و باال آمدن خورشيد تا 

جات از �اسبات و جداول اوقات �ر�ز �ـوم نـ�وي در�ـا� آ�ر��ـا استخرا

تهيه � شود كه از دقيق��ن و معت�تر�ن �راكز �و� جهان و �رجع بـ� ا�لـ� 

�ـه  يا غـروب آفتاب طلوعو غروب  مبناي تعي� ساعت طلوعاوقات � باشد. 

يـا  باال� قرص خورشيد با حساب تصحيحات ان�سـار نـور در وقـت طلـوع

    � باشد كه دقيق��ن �اسبه به �اظ رصدي و ح� � باشد. غروب

 ترتيب شب و روز ايام در تقو�م:  -٨

ترتيب ذكر شب و روز ايام در تقاو�م ب�ياد حيات ا�؛ طبق قرآن كر�م و تعا�م 

      �كتب و� و آ�ه در فرهنگ اسال� ت�يـ� شـده اسـت؛ شـب مقـدم بـر روز 

همان اسلوب و روش تقاو�م قمـري طـول تـار�خ دوران اسـال�  � باشد، و اين
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همه جهان اسالم؛ از ابتداي كتابت و ��ش بوده است بلكه در تقـاو�م فـار� 

و عر� و ن� اك� �لل ��ق زم� ن� از زمانهاي قديم ترتيب شمارش شـب و 

 و �وعش از غـروب ؛از اين روست كه شب مقدم بر روز روز چن� بوده است.

و روز بعد از شب است و �وعش از طلوع آفتاب  ،آفتاب تا طلوع آفتاب است

       تا غروب است و با غـروب آفتـاب يـك شـبانه روز تمـام شـده و روز بعـد آ�ز 

� شود. و�ا در ز�ان عموم �ؤمن�: شـب �عـه زودتـر از روز �عـه �وع � 

وب آفتاب است آ�ز � شود، در اين روش؛ يك شبانه روز از ابتداي شب كه غر

شود نه از نيمه شب و نه از طلوع آفتاب، و منظور از شب �عه كـه در آن د�ي 

كميل خوانده � شود، عشاء و شام بعد از روز �عه ن�ست بلكـه منظـور شـب 

مقدم بر صبح �عه است كه بعد از غـروب پنجشـ�به �وع شـده و تـا طلـوع 

�س از آن و با طلـوع آفتـاب �عـه آ�ز آفتاب صبح �عه � باشد، و روز �عه 

شده تا غروب آفتاب �عه ادامه يافته و بعد از آن جزو شـب شـ�به �سـوب � 

 شود. در تقو�م صحيح از غروب آفتاب هر روز تار�خ ي�روز اضافه � شود.

اين توضيح �سيار مفصل براى اصالح �دت غر� است كه در سا�اي اخ� بـه 

 �ايت كرده و �اطر نفوذ فرهنـگ اسـتعمار در بـر� بر� �يطهاى �� ن�

�ا�ك اسال� و ��ق زم� ن� رايج گرديده است، كه در اين روش غ� صحيح: 

    روز را مقدم بر شب ياد � كنند، و شب ش�به را كه بعـد از غـروب �عـه آ�ز 

، در � شود ادامه �عه حساب كرده و براى اينكه با "شـب �عـه" اشـ�باه �شـود

ا�ته اين روش غلط با سا�اي اخ� در ز�ان فار� به "�عه شب" تعب� � شود. 

اصطالح روز (به مع� شبانه روز) كه در تقو�م غر� اين زمان متداول اسـت و 

نيمه شب در شـب شـ�به  ١٢نيمه شب در شب �عه تا  ١٢روز �عه را از ساعت 

غر� هر شب دو نصف شده و  حساب � كند ن� متفاوت است، در روش تقو�م
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يك نيمه به روز قبل �سبت داده شده و نيمه ديگر به روز بعد �سبت داده � شود، 

 �اظمثال قسم� از شب �عه كه قبل از نيمه شب واقع است را جزو پنجش�به 

و قسم� ديگر كه بعد از نيمه شب واقع است را جزء �عه حساب � كنند  كرده

شب؛ تار�خ يك روز اضافه � شود و ايـن قـرارداد  ١٢ساعت در اين روش بعد از 

غر�يها برخالف تعا�م �كتب و� و ارزشهاي دي� و همچن� تقاو�م ا�م قديم 

  � باشد.  از ابتداي تأس�سشان در زمان ان�ياء ال� 

�س بدين ترتيب وق� در تقو�م هاي �و� ب�ياد حيات ا� درج شده كه مـثال: 

يع� در  ١٩:٤١ر�يع االول ساعت  ٩ي�ش�به برج �� رصدي �ل ورود قمر به 

شب ي�ش�به كه قبل از طلوع آفتاب ي�ش�به واقع اسـت � باشـد، نـه شـام 

  بر� عوام). ي�ش�به و يا ي�ش�به شب (به تعب� 

 0:55 همچن� وق� ذكر � شود: هم آ� قمر و م�ل ا�يل در سه شـ�به سـاعت

ساعت پنجاه و پنج دقيقه بعد نيمه شب قمر با �وم  است يع� در شب سه ش�به

  م�ل ا�يل اق�ان يا اق�اب دارد و منظور عشاء يا شام سه ش�به ن�ست.

جهت وضوح ب�ش� اوقات شب و روز در تقـو�م؛ آنهـا را بـا رنگهـاي متفـاوت 

 ياشد �شان دهنده وقوع آن در آ� �شخص كرده ايم اگر ساعت ذكر شده به رنگ

   است. روز �شان دهنده وقوع آن در ارغوا� و سا�ت به رنگ است، شب

   مبناي اوقات وقايع فل�: -٩

       بر� از حوادث و وقايع فل� كـه در علـم �ـوم و تنجـيم �ـورد توجـه اسـت؛ 

بر اساس آ�ه درنظر راصد زمي� است بوده نه واقعيـت فلـ� آن، و بـر همـان 

، كه اين روش مطـابق رصـد ح�ـ اساس اصطالحات �ر�وطه وضع شده است

است كه مبناي تأس�س اين علـم و ارايـه  )Topocentric( سطح كره زم�ناظر در 

و� از آ�ا كه �اسبه بـر ايـن اسـاس  مبا� آن از دير�نه تر�ن زمانها بوده است،
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الزمه اش استخراج جدا�نه تقو�م براى هر يـك از نقـاط زمـ� بـوده و ديگـر 

براى همه زم� عم� نبوده �ا به ناچار عموم اوقـات فلـ� را ارائه تقو�م واحد 

�اسبه نمـوده و �يـه ) �Geocentricر�ز كره زم� (بر اساس مبناي ناظر فل� در 

تقاو�م و �رسوالت �و� ب�ياد حيات ا�؛ اوقات فل� اين حـوادث را بـر ايـن 

    ست.در نظر گرفته و مطابق آن اطال�ت �و� استخراج گرديده ا

  :منابع تقاو�م �و�  ب�ياد حيات ا� -١٠

اين تقو�م و بقيه تقاو�م ب�ياد حيات ا�؛ چه در مبا� معارف دي�  منابع عل�

و چه در مبا� علم �وم و تنجيم و استخراجات تقو�م و توار�خ و اختالف بالد 

جـي� در سا�ت و كسوف و خسوفها و هن�مهاى فل� و اح�م و اختيـارات تن

ژوهشـها و پهمه از معت�تر�ن مآخذ و �راجع معت� او�ه و كهـن و نـ� آخـر�ن 

ايـن  اسـتخراجات اوقـات فلـ�منبع �يه  دستاوردهاى عل� جديد � باشد.

تقو�م، (از �واضع قمر و شمس و ساير ستار�ن) �اسبات و جـداول تهيـه شـده 

ز�ج جهان ا�روز، �ر�ز  و معت�تر�ن سازمان ب� ا�ل� فضا� ناسامتخصصان 

وه�ـ تقـاو�م و �رسـوالت �ـو� ژمنابع پ سو�س � باشد.آس�ودي�س �و� 

بـراي در�افـت آن بـه جـاي�ه  ذكر شده است.  ٧راه آسمان ب�ياد حيات ا� در 

  �راجعه نماييد. ب�ياد حيات ا�علوم �وم كهن و اسال� اي��ن� 
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  جيم ب�ياد حيات ا�آثار من��ه در علوم تقو�م �وم و تن

تقو�م داي� اوقات ده�نه ��، براي شهرهاي هشت بهشت و ، تقو�م اوقات �� -١

و �زمينهاي �سلمانان و ساير نقاط جهان، تدو�ن و �� بالد ان�ياء و اوصياء ال� 

  .١٤١٨اوقات �� هر نقطه از كره زم� بنا به درخواست اهل ايمان آن �ل، �� از سال 

  .١٤٣٤، �� عر� تقو�م اوقات �� از تقو�م �واقيت العبادة -٢

٣- The calendar of the religious times �� ١٤٣٣ از �� اوقات تقو�م ���ان.  

٤- Le calendrier des temps religieux  ��١٤٣٣ فرا�سه تقو�م اوقات �� از.  

 
قات كواكب در سا�ت شبانه روز به ،  تقو�م شم� دائ� اوتقو�م سا�ت كواكب -٥

  .١٤٣٣افق هر �ل، �� از 

٦- Le calendrier des heures planétaires  �� ١٤٣٣ از كواكب سا�ت تقو�م فرا�سه.  

٧-The planetary hours calendar   ١٤٣٣تقو�م سا�ت كواكب از  ����� ان.  
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هاي قمري، �ا� بيض، ايام �ت ا�شعاع تعي� آ�ز ماه، سا�امه تقو�م ف�ده قمري -٨

  . ١٤٢٦و �اق، يوم �ذور، ايام كسوف، �ا� خسوف، �� از سال 

  .��١٤٣١ به ز�ان عر� تقو�م ف�ده قمري از سال ، ا�قو�م القمري ال�سيط  -٩

١٠- L’Annuel du calendrier lunaire concis  ��١٤٣٣ فرا�سه تقو�م ف�ده قمري از.  

١١- The Annual lettrer of the Concise Lunar Calendar تقـو�م  ���ـ�� ان

  .١٤٣٣ف�ده قمري از 

  
تعي� هالل هر روز از ماه قمري بـه صـورت �صـور ، سا�امه تقو�م رصدي قمري -١٢

  .١٤٢٨درقالب صفحه اي��ن�، �� از سال 

١٣- L’Annuel du calendrier des phases de la lune  ١٤٣٤را�سه تقو�م رصدي از�� ف.  

١٤- The Annual letter of the Moon phases calendar تقـو�م  ���ـ��ـ ان

  .١٤٣٤رصدي قمري از 
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تعي� آ�ز هر ماه قمري، و ايام بـيض، �ـت ا�شـعاع، ، سا�امه تقو�م �و� �� -١٥

�م واليـت و �اق، و ايام �ذور، قمر در عقرب (رصـدي)، خسـوف و كسـوف، تـوار�خ هـن

  . ��١٤٣١ از سال برائت و ايام �ا�س دي�، 

١٦-  L’Annuel de l’éphéméride religieux �� ١٤٣٥از  �� �و� تقو�م فرا�سه.  

١٧- The Annual letter of the Religious Ephemeride تقـو�م  ���ـ��ـ ان

  .�١٤٣٥و� �� از 

  
تقو�م قمري شم� اسال� هجري ميالدي �مـدي ، سا�امه تقو�م �و� هم�� -١٨

، و و ع�ـ صـاحب األ�ـر و �سي� و ذوالقـرن� و تـار�خ آفـر��ش آدم  

جداول وضعيت خورشيد و ماه در منازل و بروج �� و فل�، خسـوف و كسـوف، ��ـ بـه 

  .١٤٢٧ز�ان فار� از سال 

  .١٤٣٠ هم�� از سال عر� تقو�م �و�به ز�ان �� ، ا�قو�م الفل� العام -١٩

٢٠- L’Annuel du calendrier des éphémérides publiques  �� ١٤٣٥از فرا�سه تقو�م هم��.  

٢١-The annual letter of the public ephemeris calendar  ١٤٣٥تقو�م �و� هم�� از ����� ان.  
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مري و شم� و جداول وضعيت تقاو�م هفت�نه ق، سا�امه تقو�م �و� �ص� -٢٢

كواكب و �وم ونقاط فل� در بروج فل� و �� و و منازل، خسوف و كسوف، اتصاالت، 

تراجع و ساير احوال 

 -كواكب (كواكب سبعه 

 -ثوابت  –كواكب جديد 

نقاط فل� و بر� 

 .١٤٢٩سيار�ها)، از سال 

ا�قو�م الفل�  -٢٣

�� به ز�ان ، اإلح�ا�

و� عر� تقو�م �

  .�١٤٣٠ص� از سال 

�وضوع در ايام  ٦٠بيان اوقات �سعود و �ذور براي ، سا�امه اختيارات �و� – ٢٤

  .١٤٣١ماههاي قمري و شم� و نقص سعادت و مناحس قمر و كواكب، به ز�ان فار� از 

  .��١٤٣١ به ز�ان عر� اختيارات �و� از سال ، اإلختيارات الفلكيه -٢٥

بيان خجسته تر�ن اوقات: �ري از مناحس قمر و�واكب  و ، مه سعادت نامهسا�ا -٢٦

  .١٤٣٥فاقد نقص سعادت و واجد كماالت اختيارات، از سال 
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راهنماي �و� سالم�،چگونگي ب�ارگ�ي دا�ش �وم براي  ،تقو�م �و� ط� -٢٧

 و سالم�، از به همراه اختيارات �و� ا�ور مهم بهداش� بهداشت و سالمت تن و روان،

  .١٤٢٩ر�يع األول 

برگرفته از اسال�، كهن و در علوم تقو�م �وم و تنجيم دروس �ص� ، راه آسمان -٢٨

  .��١٤٢٧ از سال تعا�م �كتب و�، 

  

برر� وضعيت رؤ�ت هالل و آ�ز ماه قمري، �� از ، سا�امه آ�زنامه ماه قمري -٢٩

   .١٤٢٨سال 

مع تقو�م �و� جـا -٣٠

 (روزنامــه �هشــنا�)،

�تصات كواكـب  مناس�تها،

ــيار�ها،  ــ� و س ــاط فل و نق

اتصاالت، احوال كواكـب و 

��ــ از  ،احــ�م �وم�شــان

و تا سال  �١٤٢٨ادى األو� 

شماره من�� شده، و نظر بـه مفصـل بـودن ايـن نـوع تقـو�م كـه حجـم  ٢١٠٠ب�ش از  ١٤٣٤

دد، �ا تنها به عرضه �سخه ا�ك�وني� آن صفحات �سخه ساالنه آن چند هزار صفحه � گر

  اكتفا شده، و روزانه ب�ش از ب�ست صفحه من�� � گردد.
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توصيف نقش اسم اعظم ،زمان قـو���ن سـاعت، ( �ف شمس، وقايع فل� خاص -٣١

 بيـان ارزش نـوروز در �م خازنـان و�( نوروزنامه، )دالالت و اختيارات، راز تأث�، آداب

(بيـان ارتبـاط تقـو�م  سـال چيـ� آ�ز ،)و طالع آن، آداب و اعمال نوروز�و�ل سال  ،

  ، )ايرا� و  ختا�، هن�م شنا� و اختيارات تنجيم كهن و معا� سال چي�

  
بيان �شخصات گرفتگي :زمان و �ل وقوع، ( كسوفوقايع خسوف و  وقايع فل� خاص:

دفع ( تدب� آثار فل� خسوف و كسوف ،هيئت طالع ، وقت نماز آيات) نقشه مناطق رؤ�ت،

  .��١٤٢٦ از سال  ،)عوارض و آثار من� خسوف و كسوف با هدايت تعا�م �كتب و�
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هن�م و �ائط فل� استجابت انواع حوائج و  ،سا�امه هن�م شنا� د�ي �ستجاب -٣٢

اوقات  ناقض  د�ء، �� از سال 

١٤٣٥ .  

 سا�امه تقو�م �ظه - ٣٣

هن�م   ،د�ي �ستجاب

رسيدن ستاره (كف ا�ضيب) در 

صورت فل� د�ء به وسط 

  .١٤٣٥ا�سماء، �� از سال 

پژوهشكده �وم و ���ات �و� 

تقو�م، در زمينه هاى �تلف ؛ به ���ات فوق �دود نبوده و به فضل و مدد �وال تنجيم ب�ياد حيات ا�

  ن شاء اهللا تعا�.من�� و توسعه � يابد. إ �وم، تنجيم

  �ر�ز علوم �وم كهن و اسال� ب�ياد حيات ا�را از جاي�ه اي��ن�  ب�ياد حيات ا��يه آثار �و� 

  www.nojum.aelaa.net                                           :� توانيد در�افت نماييد
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  �ی ���م اونال�ن � ��یاد �یات اع�یساما� 
بر� از �اسبات �و� مانند اوقات �� و سا�ت كواكب بـر حسـب افـق بـالد 

متفاوت است و نياز به استخراج تقو�م اختصا� براى هر �ـل � باشـد، همچنـ� 

دقت تقاو�م �و� ب�ياد حيات ا� سبب شده اسـت كـه روز بـه روز درخواسـتهاى 

�راكز �و� و عل� و دي� بالد جهان براى استخراج تقاو�م و�ژه آن بالد �تل� از 

تقاو�م را در برنامه ها و ان�شارا�شان ب�ار ب�ند؛ تأم�  استخراجاتبرسد تا بتوانند 

اقتضـا داشـت تـا ؛ مـا در �ا� جهـان و ساير �راجعات فردي �ر�ـران هااين نياز

ما � اين نيازها اختصاص دهيم، اين �ورت منجمي� را بطور شبانه روزي براي تام

را (كه توانـا� بـه عهـده گـرف� �ر را بر آن داشت تا سامانه هاى دقيق و خود�ري 

اتصـال  بتوانند با همه �ر�رانبه صورت اونالين منجم� را دارند) طرا� نمائيم، تا 

و تعيـ� �تصـات  و با استفاده از ��ن يـاب مـاهواره اى(اي��ن� از هر نقطه جهان 

 و اختصا�انواع تقاو�م �و� را در ظرف چند دقيقه به صورت و�ژه  )نقطه هر �ل

، اين سامانه ها بعضا راه اندازي شـده، و بعضـا در�افت نمايندآن نقطه از كره زم�؛ 

�ر�ز علوم �وم كهـن در حال راه اندازي است، و در آدرسهاى ز�ر از جاي�ه اي��ن� 

  در دس�س � باشند:ب�ياد حيات ا� و اسال� 

http://aelaa.net/Fa/Nojum.aspx 

 از ي هر نقطـهقو�م داي� اوقات ده�نه ��، براارائه تاوقات ��: منجم تقو�م  -١

خـاب سـال قمـري، كره زم� (بالد عروض معتد�، بالد عروض طوال� و نقاط قط�) با انت

  فار�، ان��� و فرا�سه.          هاي:به ز�ان سبه اوقات،ا ��اشم�، ميالدي؛ با توضيح مب

  http://aelaa.net/Fa/Awqaat1.htm = زبان فارسي
 http://aelaa.net/En/Awqaat.htm  = زبان انگلیسي

فرانسه زبان  = http://aelaa.net/Fr/Awqaat.htm 
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�اسبه تار�خ براى هر زمان در گذشته و آينده بر اساس تـوار�خ: منجم تقو�م جها� جامع:  -٢

، هجـري و ع� ح�ت صاحب األ�ـر و آفر��ش آدم هجري قمري، ميالدي �مدي 

، بروج شم� اسال�، ماههاي فر� باستا�، ميالدي �سي� و جو�ـا�، شم� ايران و افغا�ستان

، روز ISO-8601 تقـو�م هنـد، مايـان (�خپوسـتان آ�ر��ـا)، تقـو�مذوالقرن� (رو�)، عـ�ي، 

  .Excelجو�ان، روز جو�ان تبديل شده، يونيكس، 

        http://aelaa.net/Fa/TaqwimJahaani.aspx = زبان فارسي

تعي� دقيق سمت و درجه قبله روي هر �ل از كـره زمـ�؛ ): ز�ان ٨به سامانه تعي� قبله ( -٣

  بر اساس تصاو�ر ماهواره اي؛ و �اسبات مثلثات كروي.

                           http://aelaa.net/Fa/Qeble.htm=  زبان فارسي  

عربيان زب  = http://aelaa.net/Ar/Qeble.htm  

اردوزبان   = http://aelaa.net/Ur/Qeble.htm  

 http://aelaa.net/En/Qeble.htm = زبان انگلیسي

 http://aelaa.net/Fr/Qeble.htm = زبان فرانسه

انیاييپاسزبان   = http://aelaa.net/Es/Qeble.htm 
تركيزبان   = http://aelaa.net/Tr/Qeble.htm  

آلبانيزبان   = http://aelaa.net/Sq/Qeble.htm 

ارائه تقو�م دائ� سا�ت كواكب سبعه؛ بر اساس افق هر نقطه از كره منجم سا�ت كواكب:  -٤

  زم�؛ به ز�ان هاي: فار�، ان��� و فرا�سه.

  http://aelaa.net/Fa/Saaeat-Kawaakeb.htm = زبان فارسي
  http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/Plantary_hours.htm = زبان انگلیسي
 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/Heures_plan%C3%A9taires.htm = زبان فرانسه

ارائه تقو�م ف�ده قمري براى هر سال در توار�خ گذشته و آينـده؛  منجم تقو�م ف�ده قمري: -٥

   ، عر�، ان���، فرا�سه.به ز�انهاي: فار�

 http://aelaa.net/Fa/TaqwimFeshorde.aspx = زبان فارسي

يبرزبان ع  = http://aelaa.net/Fa/TaqwimBasit.aspx 

 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/concise_calendar.aspx = زبان انگلیسي
 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/calendrier_concis.aspx = زبان فرانسه

هر روز از ماه  صورت قمر درسا�امه �صور ارائه منجم تقو�م شم� رصد قمري:  -٦

       فار�، ان��� و فرا�سه. به ز�انهاي:سال در توار�خ گذشته و آينده؛  براى هر، قمري
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  http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Rasadi/TaqwimQamari.htm = زبان فارسي
 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/Lunar_calendar.html = زبان انگلیسي
 http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/Astronome_observation_lunaire.htm = زبان فرانسه

�و� هم�� براى هر سال؛ در تـوار�خ گذشـته و ارائه تقو�م منجم تقو�م �و� هم��:  -٧

  ، عر�، ان���، فرا�سه.آينده؛ به ز�انهاي: فار�
 http://www.aelaa.net/Fa/TaqwimHamegaani.aspx = زبان فارسي
 http://www.aelaa.net/Fa/TaqwimFalakiAaam.aspx = زبان عربي

  http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/public_ephemeris.aspx = زبان انگلیسي
  http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/éphémérides_publiques.aspx = زبان فرانسه

ارائه تقو�م �و� �ص� براى هر سال در توار�خ گذشته و منجم تقو�م �و� �ص�:  -٨

  سامانه در حال راه اندازي است).(اين  .آينده؛ به ز�ان فار�

ارائه سا�امه اختيارات �و�؛ براى هر سال در تـوار�خ گذشـته و منجم اختيارات �و�:  -٩

  هنوز افتتاح �شده است). آينده؛ به ز�ان فار�. (اين منجم

بـراى  تعي� اول هر ماه قمري و نقشه هاى �ـو� اسـتهالل،منجم آ�ز ماههاى قمري:  -١٠

  فار�. (اين سامانه هنوز افتتاح �شده است).در توار�خ گذشته و آينده؛ به ز�ان  هر سال

تقو�م ساالنه �ظه رسـيدن سـتاره (كف ا�ضيب):  تقو�م ستاره حاجت يابمنجم  -١١

استجابت د� (كف ا�ضيب) در صورت فل� د� به وسط ا�سماء به افق هر �ل. (اين سامانه هنـوز 

  افتتاح �شده است).

تعي� ايام و اوقات و سـا�ت �وع و انتهـاء و ميانـه منجم اوقات كسوف و خسوف:  -١٢

براى هـر سـال در  كسوف و خسوف براى همه بالد جهان، مقدار گرفتگي و تعي� وقت نماز آيات،

  فار�. (اين سامانه هنوز افتتاح �شده است).توار�خ گذشته و آينده؛ به ز�ان 
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  �ی ��یاد �یات اع�ی�و���ده  � و آ�وزش�ده  

  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 �ب جا�ع  -ع�وم ��و�م ��وم ����م  - ع�وم ا�ساب و �بار�نا�ی  

  آ�وزش  �� (اع�ی)-ع�وم پا�����ی   -ع�وم �مارت �� 

  رسا� �ی �یات اع�ی  -ع�وم  �وا��ندی با ��روی ا��ی   -وم �� (اع�ی) ع�   

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

  اّ ارف دار
١٤٣٨  

www.Aelaa.net 
taqwim@aelaa.net             nojum@aelaa.net              tanjim@aelaa.net  

  

  و احلمد  رب العاملني
  


