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 بسم ا الرمحان الرحيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمد  رب العاملني وصلّى ا على حمـــمد و علي و آهلما الطّيـبـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدين

   :قال ا العلي العظيم يف كتابه العلي احلكيم
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  )٣( تنجيم ط� يا طب �و� راهنماي

   آد�ی��مار�ھایار�باط 
  با �شا� �ی ف��ی و ��وم و �وا�� آ�ما�ی 

����ص  �ّ�ی و  �د��� �مان� �وزه  ��ن و اسال�ی  ن ارا��مای ا�باء و ���م
   

   دار املعارف اإلهلية:اف ع��ی ��ح و ��� ر�ی �و��ی و �د��� و ا�ر
  :�قيق  و تدو�ن

����م� وو���ده ع�وم �ب جا�ع � 
   ��یاد �یات اع�ی و���ده  ��و�م  ��وم و 
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على أعدائهم أمجعني أبداآلبدينبسم ا ـبـني الطّاهرين ولعنة ا د و علي و آهلما الطّيعلى حمـــم العاملني وصلّى ا رب  حيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمدمحان الرالر   

  و�قينا  إزداد به إيمانا علما من علوم ا�جوم من �لة القرآنمن اقت�س : الكريم النيب وصيالعلي احلكيم قال

  مكه مكرمه كعبه مشرفه KMTساعت جھاني  :افق مبناي مرسوالت نجومي

  هفته نامه

  راه آ�مان
  آ�وزش و � �با�ث ��و�م و ��وم و ����م اسال�ی

  اإلهلية املعارف دار: ��ح  و  ��� ر�ی  �و��ی  و  �د���  و ا�راف  ع��ی

  ��یاد �یات اع�ی   ع�وم ��وم و  ��و�م و����م�و���ده  : ارا� و ��ر   
  ٣٨٥ :شمارههفته نامه راه آسمان 

 2014 ژوئن ٢٩ = ١٣٩٣ ت� ٨ =١٤٣٥ ر�ضان ا�بارك ۱
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 آد� بروج بر بيمار�هاي ) جز�(دالالت 

 به همان برج اندام هر  �يه عوارض و ناراحتيها و بيمار�هاي :��ع در ن�ه

   .دنور � �شمار برج همانجزو بيمار�هاي و  �ر�وط شده،

  از خود از آ�ا كه عوارض و بيمار�هاي اندام همه اش : دقيق در ن�هاما

ر�شه در نوا� ديگر داشته باشد، ف�ا ��ن است  و بعضا ،اندام �وع �شده

اس�ثناءا� پيدا ن� فروع و ، اين قاعده  و تفصي� و دقيق�دسته بندي جز� در

يا جهات �اطر تفاوت علل آن ؛  �ر�وط به يك اندامندين �رضهچ و ،كرده

  . گرددرتبط بروج �تل� �به ��ن است،گر؛ يد

اما زير مربوط به بیماريھاي اندام ھر برج طبق متن راھنماي اندام، ياد شده بیماريھاي  :يادآورى
  .آورده ايمر فصل بعد دبا ھر برجى مرتبط مي شود را انعكاس بیماريھاي برج مقابل بیماريھايي كه در اثر 

�ر�ك و  ،�درددام �، �ش�ت ان :ي برج �لبيمار�ها

 بيهو�، ا�راض  و)كما (، اغمادر � و صورتناراح� اعصاب 

�ش�ت ، ميگرن، �ع، مغزي هو� و خونر�زيو مغزي 

�ش�ت آب �روار�د، بيمار�هاي دهان و دندان  ،گوش و چشم

 ، �ماخوردگي �، خون دماغ،)گونه ها  ودرون حفره هاى پ�شا�(س�نو� 

  .)�كه هاي پوس� بر صورت(زش و بيماري �وي � و صورت، �فه ر�

درد، خش� �و ، �رتبط با گردن�رضه هر  :ثوري برج بيمار�ها

بزرگ شدن  يا غمباد( گواتر ،فعا�ت �م غده ت�وئيد گردن،

، �وزه �هابا ،)�و درد به اغشاء �ذب(، ديف�ي )غده ت�وئيد

، )غده اي كه بر گردن بوجود � آيد( بيماري خناز�ر ،خروسک

  .)بيماری عدم نفوذ نفس �سوی شش(خناق
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 دست و ، كتف،بيماري هاي ناحيه شانه :زاوجي برج بيمار�ها

  .شتان دستگزو و انبا

، ذات ا�ر�ه  س�نه  قفسه وا�راض ر�وي :�طاني برج بيمار�ها

، بر�شيت )اماس شامه ر�ه ات ا�نب،ذ(، برسام )ا�هاب ر�ه(

يمار�های �ر�وط به ب، سل، )آسم( تنگي نفس  ،) ماس نايژهآ(

  . و س�ستم �فاوي س�نه�ستان

 آنژين ت�ش قلب، و �ش�ت قل� :سدأي برج بيمار�ها

�ش�ت ، )غشاء خار� قلب(ا�هاب اطراف قلب  ،صدری

  . مننژيت �ا�، �يدگي ستون فقرات،كمر و �ا�

 پر�تونيت ،ش�مناحيه  بيمار�های :س�بلهي برج بيمار�ها

، يرقان ، بيمار�هاي كبد،سنگ صفرا، )ديافراگم ا�هاب صفاق(

اختالالت س�ستم گوار� و   �ش�ت معده و،سوء هاضمه

 اش�التزخم معده،  ،)ترش كردن معده( �ز در معده ،اي  روده

 ،آپاند�سيت، كرم كدو، يبوست، اسهال،  نفخ،در جذب كيلوس

  . در ور�دهاي شك�، و�ا، اختالل)مطبقهحصبه يا (تب تيفوئيد 

 ادرار ز�اد، ح�س ، و مثانهها �يهبيماري  :م�اني برج بيمار�ها

ها را با مثانه ارتباط �  ا�هاب حا�ها� كه �يهو پ�شاب، تورم 

 آن صه بر� از بيمار�هاي �يوی كه �شخ، سنگ مثانهدهند،

، )پاي� كمر ( كمر درد،�يه سنگ وم� در ادرار است،وجود آ�

   . فتقباد، قاعدگي نظ� �مدان، � و رحم هاي بيماري
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بيمار�هاي دست�ه تناس� و س�ستم  :ي برج عقرببيمار�ها

 مقار��، بزرگ �تلف بيمار�هاي ،�ر�وط به دفع فضوالت

  ، بواس�، آماس و ورم بيضه هاپروستات غده شدن

 ا�راض ، همچن�ا�راض �رتبط با ران :ي برج قوس�هابيمار

ى رو از افتادن، هاي پوس� و خا�ازوائد در اندامها و �كه 

و آسيب ديدن از چهارپايان و سوارى �ر�ب اما�ن و از 

   حيوانات وح�

  

  .زانومفاصل ا�هاب بيمار�هاي زانو ها،  :ي برج جديبيمار�ها

  

پيچ ، پابعد قوزك  تا پاساق بيماري هاي  :ي برج د�وبيمار�ها

همچن� سقوط از بلندي و ، پا رگهاي، وار�س مچ پا خوردن

كه (گيجه ي اندام و در رف� مفاصل، �گاه، شكستچدر 

  )�ن افتادن دارددر برخاس� چشمان سيا� � رود و ا�

  

 �ش�ت و تغي� ش� در پاها :برج حوتي بيمار�ها

به  (خفت� اندام ها، همچن� ، ميخچه در پا)قدم�(

  )خواب رف� عضو
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 برج مقابلط� دالالت 

 زمينه ؛ قمربرج عوارض �ر�وط به در وقت بودن قمر در بر�، شخص �ز 

قمر رج مقابل برج ف�ا ب .را ن� داردآنابتالي به عوارض �رتبط با برج مقابل 

�هاي برج  منجم� ا��ن بروز بيماربلكه. ن� در دسته همان برج قرار � گ�د

   دده اناو�و�ت دا�الحظه آنرا در طبابت   حكماءمقابل را قو�� دا�سته اند و

 عالوه بر بيمار�هاي �ر�وط �لبرج وقت بودن قمر در   در: و م�ان�لبرج 

 و ها �يهبيمار�هاي  (م�ان  مقابلش برج ��ن است بيمار�هاي؛به � و مغز

  . بر عكسيا� بروز كند و ن ) ...مثانه و رحم و

عالوه بر بيمار�هاي ناحيه برج ثور  دروقت بودن قمر  در : و عقرببرج ثور

بيمار�هاي دست�ه تناس� و  (عقربش مقابل برج ��ن است بيمار�هاي ؛گردن

  .و يا بر عكس ن� بروز كند )س�ستم �ر�وط به دفع فضوالت

  ها�هاي شانهدر برج جوزا عالوه بر بيماروقت بودن قمر  در :قوسجوزا و برج 

..) بيماري رانها و (بيمار�هاي برج مقابلش قوس ��ن است  ؛هاو كتف و دست

  .ن� بروز كند و يا بر عكس

برج جوزا عالوه بر بيمار�هاي در وقت بودن قمر در  :جدي�طان و برج 

) بيماري زانوها(بيمار�هاي برج مقابلش جدي ��ن است  ؛قفسه س�نه و ر�ه

  . بر عكسن� بروز كند و يا

  اسد مانند عالوه بر بيمار�هاياسدبرج در وقت بودن قمر در  :د�واسد و برج 

بيماري  (د�وبيمار�هاي برج مقابلش ��ن است  ؛قل� و �اععوارض 

  .ن� بروز كند و يا بر عكس) ساقهاي پا
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در برج س�بله عالوه بر بيمار�هاي ناحيه وقت بودن قمر  در :حوتس�بله و برج 

ن� بروز ) بيماري قدم�(بيمار�هاي برج مقابلش حوت �ن است � ؛ش�م

  .كند و يا بر عكس
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 بروج بر انواع � بيمار�هادالالت 

   جس�، رو�، عق�: بيمار�هاانواع � دالالت بروج بر  

  در طب و �وم كهن بيمار�ها تنها بر اساس دسته بندي جز� اندامها

  . اري ن� مد نظر واقع � شوند�الحظه �شده، و براساس نوع بيم

 بيمار�ها بطور � سه دسته بوده:  

  .بيمار�هاي جس� كه عالئم و عوارضش در اندامها ظاهر � شود -۱

۲- 
َ
  بيمار�هاي �

ْ
� و رو� كه عالئم و عوارضش در روان آد� و احوال و ف

  .صفات وي بروز پيدا � كند

.  فكر و عقل شخص � گردد بيمار�هاي عق� كه سبب آسيب در ذهن و-۳

  ). أ�ذنا اهللا ووقانا من �يع ذ�ك(

  بر ) ثور، اسد، عقرب، د�و(بروج ثابت دالئل و �شانه هاي فل�؛ ميان از

بر ) جوزا، س�بله، قوس، حوت(بروج ذوجسدين  و ،داللت دارندا�راض جس� 

راض بر ا�) �ل، �طان، م�ان، جدي( و بروج منقلب ،ا�راض نف� و رو�

  . داللت دارندعق� 

  در ميان آدميان فراهم با عبور قمر از اين بروج زمينه ابتال به اين عوارض

  . ، و افراد مبتال ن� عوارض آن �شديد � گردد� شود

  ديگر نوع بيماريدر برجهاي برج يك بيمار�هاي عوارض انع�س:   

 بلكه در بروج ؛بيماري فقط در عضو مبتال شده عوارضش ظاهر ن� شود 

 : بدين ترتيب كه،ن� ا��ن بروز عوارضش وجود داردهم� نوع از بروج ديگر 
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يا  ؛)�ل، �طان، م�ان، جدي(بروج منقلب وط به ي�ي از اگر بيماري �ر�

جوزا، س�بله، (بروج ذوجسدين يا  ؛)ثور، اسد، عقرب، د�و(بروج ثابت  ي�ى از

 تمام �شده و در سه برج  در آن برجشبيماري به بروز او�؛ ؛ باشد)قوس، حوت

 ابتال ، مثال درخود را �شان دهدا��ن دارد دو�اره عوارض  ؛ن دسته هم آرگدي

ر دسته گ در برجهاى دي؛ زمينه بروز و �شديد بيماري؛به بيماري برج ثور

  .جس� يع� سه برج اسد و عقرب و د�و ن� وجود دارد

ش� ه  ب ��ن است؛ن دستهآ رگا�ته اين عروض بيماري در بروج دي

ن آط با تبمتناسب با اعضاء �ر بلكه از عوارض آن بيماري ،دنباشت�راري 

، ابتدا  در برج ثوربيماري باالرف� اوره خوندر ابتالي به  :مثال ،باشدبروج 

س �برج ثور ظاهر � شود، س  به�ر�وط�رضه خشك شدن غشاهاي �ا� 

 در يجهگ به برج اسد است مثل تب و �ر اين بيماري كه �ر�وطگعوارض دي

  .رددگاسد ظاهر � 
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 بروج بر رو��رد بيماري در برابر درماندالالت 

 دالالت بروج بر ���ع بهبودي يا ت�بيت يا برگشت دو�اره بيماري:  

  سيار اتفاق � افتد كه يك بيماري كه درمان �شخ� دارد، و� در�

دي استمرار يافته، و بعضا درمان �وقت �واردي ��ع معا�ه شده، و در �وار

�ز داليل ) طب �و� و تنجيم ط�(شده و �ددا بازگشت دارد، در دا�ش كهن 

ط�؛ براى اين تفاوت رو��ردها؛ اد� فل� ن� ذكر كرده اند، و اين تفاوتها را 

  .  به آ�ز بيماري يا �وع درمان در زمانهاي �تلف ن� �رتبط دا�سته اند

 زود تمام شدن گذرا بودن و بر  )�ل، �طان، م�ان، جدي(ج منقلب برو

  .داللت دارندو �عت بهبودي آن  بيماري

  و دير عالج بيماري و استمرار بر ت�بيت ) ثور، اسد، عقرب، د�و(بروج ثابت

   .داللت دارندشدن آن 

  و�اره بيماري و دبر برگشت  )جوزا، س�بله، قوس، حوت(بروج ذوجسدين

   .داللت دارندباشد  در دوره اي حال بيمار به� و در دوره اي بدترينه اينكه مز

  بروج باشد زمينه از اين درمان؛ قمر در هر نوع �وع بيماري يا �وع در

  . وجود دارد�ر�وطه آندالالت 

  در پزش� با دا�س� اين دالئل و ارتباطات فل�؛ و �الحظه وضعيت بيمار�

ماري؛ � توانند تداب� ط� الزم را فراهم نموده، و پروسه و نوع رو��رد بي

  .درمان به �و به�ي مدير�ت نمايند
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   طبايع كواكب

  ،با بيمار�هاي من�سب به هر كو�ب بر اساس طبع و �زاج كو�ب � باشد

ه �دي و گر� و تري و خش� و حد آنها به افراط يا اعتدال؛ شدت بتوجه 

ن� متناسب با اعضا� كه كو�ب به چ هم.متفاوت استبيماري و نوع بيمار�ها 

  :آن من�سب است ف�ا ابتدا طبايع كواكب را بيان � كنيم

   :كواكب عيطبا 

   .خشک به افراط �د و:  زحل-١ 

   .ي ب�ش� دارد تر ازگر�، و  گرم و تر به اعتدال:ی �ش�-٢ 

  . گرم و خشک به افراط:خ� �ر-٣ 

  .عتدال گرم و خشک به ا: شمس-٤ 

  . �د و تر به اعتدال: زهره-٥ 

را  و خـش� ،به هـم نز�ـك اسـت خش�تري و  و ی �د وگر�در  : عطارد-٦ 

   .د� �زاج آن گد�امي كه بهر كو��ه  و ب ،ناند� افزو

  .�ش� است آن بی �د و تر، تر: قمر-٧ 

   كواكبدر معرفت طبايعنظر خواجه نص�ا�ين طو� 

رى و ماد� و روزى و شب= هر كو�ب  طبع : �س بدان ن�
َ
  ن

  روزى و �د و خشك و �س و نر است=  آن �و به دشم� سمر است  زحل

  سعد ونر دان گرم و تر روزى=  را �زوست ف�وزى  �ش�ى

  گرم و خشك، ار طبيع�ش طل�=  و ش� نر �س و �ّر�خباز 

   نظر�س در اجتماع و سعدِ = ر ن هم گرم و خشك و روزى و  شمس
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هرهت�  = زهرهسعد و ماده است و �د و تر 
ُ
   سازنده باشد و ش

  سعد و ماده، ش� و �د و تر است=  است  قمروان�ه نا�ش ز اخ�ان 

  اثِر فعِل او بيافزايد=  با هر ستاره اى كآيد رأس

نَد نقصان= ران  شود با ستاره اى به قِ ذنب چون
ُ
  سعد و هم �س را ك

  خواجه نصیر طوسي
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  الت كواكب بر بيمار�های آد�دال

در �واضع پوشيده و داخ� بدن و  علت هاي باطنه :زحلبيمار�هاي كو�ب 

 و ، حادث شود طوال�ه در مدت آ� فساد �زاج،، �زمنهچون ز�هاي داخ� و

بيمار�هاي صعب و دراز و بيمار�هاي �ليل   وسبب آن �دي و خش� باشد

نقرس و گنگي و كري و  � و �زمن،برنده و ضعف عمو� و فرسا�ش تدر�

درد مفاصل، و ون اس�سقاء و سس� در اعضاء  چسوداویبيمار�هاي  ،ما�خو�ا

 ،�ي حادث شوده در پ و طحال، آ�بيمار�هاي استخوان، بيمار�هاي بلغ�

  .، �فها�سداد در بدن

ه بر آ�و  داللت دارد اعتدال �زاج و صحت بر :�ش�يبيمار�هاي كو�ب 

 گ و بادها كه رن)ورم (آماس )در حاالت ضعف و �وست(و باشد نرت وي نف

  . اضافه وزن، ذات ا�ر�ة، �شنج، سكته،رگ درد ج، ا�راض د�وي،رداندگب

 ا�راض ،ديد آيدپر� و خش� گهر علت كه از  :�ر�خبيمار�هاي كو�ب 

، )�دت زنانه(ث مَ ، ادرار، ُط )خون دماغ( حاده صفراو�ه، د�و�ه، يرقان، ر�ف

 و علل رحم و هالک شدن آ�س� بر زادن ،)سقط جن� (اسقاط �ل، بواس�

و ) ر�شها(ز�ها  جراحت ها و ،يوسته تبهاي پ، شكس� اعضابر�دن زهدان،

��، پر ،  ز�ت جگ،تاج باشد �)جراجت (و شق) شوک حرار�(آ�ه به داغ 

 ن�ش گزش و فساد اندام، ،ي شديد، شوك ا�ك���يگي، آفتاب زدگسوخت

  .، فشار خون باال و حادح�ات

ا�راض  از ر� و خش� متو� شده باشدگه از  آ�:شمسبيمار�هاي كو�ب 

شدت در  ر� و خش�گ نا� از بيمار�هاي آن و ؛هصفراو�ه و د�و�ه غ� حاد
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  .درد نها� آبله، درد چشم، ي �ر�خ،ها از بيماركم�

 از  كهغ� مفرطه)  و تر�د(ا�راض بارده رطبه  :زهرهبيمار�هاي كو�ب 

 و درد مقعد و ،)مغز ( و دماغ)قلب ( و ضعف دل، و غش؛ماده بلغم متو� شود

ه از راندن شهوت حادث شود و آ�  و رنج بول، بول احتباس درد �ية،،بواس�

  . عشق)نا� از (ورمها� كه وسعت � يابد، بيماري، بيماري مقار��

 ، نه به افراط)�د و خشك (ده يا�سها�راض بار :عطاردبيمار�هاي كو�ب 

  . �فه،ما�خو�ا ، �كنت ز�ان،يگديوان و  اختالالت روان ،�ع

 از ماده بلغم  كه بلغميه)�د و تر (ا�راض بارده رطبه :قمربيار�هاي كو�ب 

ورمها� كه ، ش�يه به بيماري هاي زهره به جهت طبع �د و تر، � كندتو� 

 خاصه از ج�س بيمار�هاي ي بيماري �سيار و�هاك�ت بيمارجا�ا � شود، 

  .، �وي � �سيار آمدن بثورات ج�یوس� وپمقعد و �يه ها، �ش�ت 

 ت�ميل و �سط داده � شود ان شاء اهللاين كتاب اين �ش؛ در �سخه دوم.  
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 جبرط� كو�ب دالالت 

  ر زمينه كو�� � باشند، آن كواكب دالال� د) بيت(هر�دام از بروج خانه

هاي �تلف دارند، از �له در ا�ور ط� و ارتباط با اندامها و بيمار�هاي آن، 

است، و  ) در تنجيم غر� جديدنپلوتوو (  �ر�خمانند برج عقرب كه خانه

بيمار�هاي دست�ه ا كه ب  برج عقرب استن همچونپلوتو�ر�خ و دالالت 

فرص� است براي تغي�ات  ،داللتاين برج عقرب قمر در  .تناس� ارتباط دارد

اي آ�شفشان هشود همچون فوران كوه عم� در هر آ�ه سبب دگرگو� �ايط 

ت بلوتون داللبيمار�ها باب  در . كه از دالالت بلوتون استاز ز�ر سطح زم�

   .پنهان يا عميق باشدبر هر بيماري است كه 

 اشد، اما از اگرچه دالالت كو�ب برج معموال متناسب با دالالت برج � ب

آ�ا كه با ن�ه از در�چه كو�ب برج؛ دقايق ب�ش�ي بدست � آيد، ف�ا در 

   :بررسيهاي �و�؛ دالالت كو�ب برج را ن� مد نظر قرار � دهند، مثا�ا

 ـش�ي را نـ� كو�ـب ت دالالبرج قـوس  و ،برج قوس خانه �ش�ي است�

، و  �رتبط بـا آن�رضه و هر )جگر سياه( �ش�ي داللت دارد بر كبد مثالدارد، 

 همچون تو�ورهـا ،كنند كه رشد �زايد  ورم كردن و چ�هاي ن� داللت دارد بر

خـوش (و چه از نـوع � خطـر ) بدخيم( چه از نوع خطرناك غده هاي �طا�(

   . زمينه روي آوردن به راههاي �وهوم آرام �ش و اعتياد آور، ازدياد وزن،)خيم

 لت بر عواطف دارد مثال براي گرف� كودک از ش�؛ كه و يا كو�ب زهره دال

بروز احساس و عواطف ميان مادر و فرزند �ل اين ا�ـر اسـت، بنـابراين اگـر 
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ت و احـساسا ،قمر در بيوت زهره باشد اين �ر به خـو� ا�ـام �واهـد گرفـت

رف� كـودك از گس براي �. صورت مطلوب � گردده عواطف مانع از ا�ام آن ب

 و همچنـ� در ا�ـور ،بايد وق� را انتخاب كرد كه قمر در بيوت زهره نباشدش� 

  .�ل �ر است) ه من�چه مثبت و چ(ديگري كه قوت عواطف 

  زحل داللـت برج جدي خانه زحل است و دالالت زحل را ن� تاث� � بذيرد

دارد بر استخوانها و بوسيله طبيع�ش كـه �ـدود كننـده اسـت داللـت دارد بـر 

و داللـت دارد بـر هـر  و همچنـ� رشـد ضـعيف) ا�سداد كردن(انعت كردن �

  .فاسد شدن شودو چ�ي كه سبب ا�طاط 

 س �ـ ،اعتيادهاانواع داللت دارد بر  و ن�تون ،برج حوت از بيوت ن�تون است

كه ��ن است سـبب وقـوع (د ر�وااين بروز ا�راض نا� از ��ف در حوت 

بيمار�های �ليل برنـده   وقفه در �رهاي معمول،. رخ � دهد)هذيان گو� شود

و بيحا� عمو�، هر چ�ي كه به �رهاي �دي در حال ا�ام آسيب برسـاند يـا 

در س�ستم ايمـ� �ـش�� بوجـود . �ليل �رها شودو �ج سبب فرسا�ش رتده ب

عـدم تـوازن و همــاهنگي س�ـستم هور�ـو� بــدن، . احتبـاس مايعــات. آيـد �

   . اخالل در �ر�رد غددها و�مازدگي ها

 خود كواكب ن� بر ،عالوه بر تاث� گرف� دالالت كواكب از طبايع بروج 

ي�ديگر تاث� � گذارند، كواكب با نظر كردن بر ي�ديگر و برقراري اتصال 

از انواع �سد�س، تر�يع، تثليث، مقابله و مقارنه دالالت ي�ديگر را �ت 

و ضعف ا�ور �تلف از �له سالم� تن و روان تأث� قرارداده و باعث قوت 

  .ا�سان � شوند



 طبيو تنجیم  نجومي طب راھنماي

١٩١ 

  كواكب در حالت �وس�شان بر ضعف و زمينه بيماري م�سوب به آنها

بر سالمت و بيمار�هاي اعضاء و احوال كواكب قوت و ضعف  و  ،داللت دارند

  براي احوال كواكب حاالت اص� و فر�.حاالت رو� و روا� داللت دارند

   .ري وجود دارد�سيا

   در داللت بر سالم� و بيمارىمهم��ن احوال كواكب

 و�ال، و بيت:  در افالك مدار بروج و ساير حر��شاندر حر�ت كواكب 

صاعد در ، تراجع و استقامت حضيض، و  اوجحد، وجه، مثلثه،، هبوط  و�ف

  . بطيء ا�س�، ��ع ا�س� و هابط در جنوبشمال و 

 و �ت ا�شعاعاح�اق، تصميم���ق و تغر�ب، : ارتباط با شمس .   

 سد�س، مقارنه،  ( و جديدكهنتنجيم اتصاالت : ارتباط با ي�ديگر�

   .)ضد توازي و توازي(جديد تنجيم و اتصاالت ) تر�يع، مقابله، تثليث

 مقارنه با ثوابت:ارتباط با ثوابت .  

 هن�م شنا� بر� احوال و اتصاالت كواكب در فصول بعد ذكر شده است.  
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