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����ص
  �ی ف��ی و ��وم و �وا�� آ�ما�ی �شا� باش�ی � 

از نظر و در مقدار قطعيت وقوع اح�م �و� و �قق دالئل فل�  :ن�ته مهم

م�ان رخداد آنها؛ �ايط �تل� دخيل است؛ كه � تواند حتميت آنها را �شديد 

�وم اح�� لف آ�ه از حكماء و منجم�؛ در مباحث �تيا تضعيف كند، و 

نقل � شود؛ به مع� وجود زمينه رخداد آن اح�م مذكوره � باشد، اما درصد 

ا�ته حكماء و منجم�؛ براى بيان وقوع آنها �ست� به ا�ور ديگرى است، 

كه به (صحت اح�م �و�؛ در نوش� اح�م �و�؛ به �الحظه �لب حاالت 

ف�ا در  به تعب� قط� � نو�سند،را  اح�م آن) �وى حا� از وقوع آ�ست

�فا به مع� وجود زمينه چن� ابتال� است، اما درجات مباحث ط� هم 

تا ابتالى  ؛احتمال وقوع آن متفاوت است از ابتالى ضعيف و �وقت �وع شده

تا  ؛از اوايل كود�ابتالى يا  ىعميق و �ستمر؛ و تا وجود خلل بطور مادرزاد

در هر . است و تا �ردن بر آن آفت و يا بيمارى ؛حل عمراستمرار در بقيه �را

؛ تا قطعيت �وارد ذكر احتمال رخداد و وجود زمينه ازآ�ه نقل � شود؛ صورت 

؛ �ول و قوه ال�؛ از و � توانند با اطالع از آنبراى �در ط� �سيار مفيد بوده؛ 

و از وقوع �ران يا  ؛هكن�ل نمودرا آنتدارك الزم با ا ي ؛پ�شگ�ى نموده وقوع آن

  .ان شاء اهللا تعا�. ند��هب�ا�ام خط� 
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����ص ��ی 
  رو�ھای ��و�ی � 

 وضعيت سالم� جسم و روان هر فرد بوسيله  :روشهاى �و� �شخيص ط�

 :دا�ش تنحيم ط� و طب �و�؛ به روشهاي متعددي قابل برر� و �ليل است

�و� ط� با تنجيم �وا�د  صي�شخ -٢. �و� ط� با تقو�م ط� صي�شخ -١

�و� ط� با تنجيم �سائل يا سا�  صي�شخ -٣). طالع تو� -�و�ود زا�ه (

بيمارى يا طبابت يا (�و� ط� با تنجيم آ�ز واقعه  صي�شخ -٤). طالع سؤال(

اح�م َسَ� العا�م يا طالع (�و� ط� با تنجيم �ن  صي�شخ -٥). عيادت

   .)سال
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  ��ص ��و�ی ��ی با ��و�م ��ی

 عوارض بروز هاى زمينه ط�؛ ا�ور با �رتبط فل�؛ اوقات جداول كمك با 

 �تلف شم� و قمرى بروج در ط� فل� اوقات ن� و �م؛ بطور بيمار�ها و

 بدست خاص، بطور برج هر �وا�د بر روا� و جس� �س�يهاى زمينه كه سال؛

 و بروج در كواكب �واضع فل� دالالت به توجه با تقاو�م اين �ر�ري آيد، �

 �و� طب �ر�ردن به یبرا �� و ط� �شخيص در قدم اول� آنها، اتصاالت

 كره ساكنان همه براي تقو�م اين فل� داليل وقوع اوقات. باشد � زند� در

 اي منطقه ساعت اختالف هم با تنها �تلف مناطق و بوده ي�سان زم�

 هر براي جدا�نه استخراج به نياز و بوده آسان عموم یبرا �ر�ر�ش ف�ا دارند

   .ندارد ب�

بوده و �شتمل بر اوقات كواكب و از آ�ا كه اين مبحث �سيار مفصل 

را بدان اختصاص داده ايم و در اختيارات �و� ط� است ف�ا جزء �ستق� 

  .آن را آورده ايم) جزء ششم(آخر كتاب به عنوان 
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  )طا�ع �و�د -زا��ه (�ص ��و�ی ��ی با ����م �وا�ید 

 زا�ه يا (م تو� �شاخه اي از علم تنجيم است كه با برر� هيئت فل� هن

و يا انعقاد نطفه؛ به برر� خصوصيات �و�ود؛ از �له صفات ) طالع تو�

جس� و رو�؛ و زمينه هاي قوت و ضعف اندام او، و پ�ش ب�� ابتالءات و 

با برر� برج . ري هاي در زند�� آن فرد؛ و زمان رخداد آنها � پردازدبيما

و صاحب بيت ششم، سهم ا�رض، وضعيت ) بيت ششم(طالع؛ و بيت ا�رض 

قمر؛  و طالع و صاحب طالع؛ و �وست و سعادت آنها؛ و ساير �شانه هاي فل� 

نموده، و بدين  زا�ه؛ خصوصيات ذا� و يا علتهاي �ر� را براي �و�ود تعي�

وسيله با آ�� از �� قوت و ضعفها، به طبيب جامع كمك � نمايد تا تدارك 

الزم جهت �واجه شدن با آن عوارض و بيمار�ها را براى شخص �ورد نظر 

  . فراهم نمايند

  تنجيم �وا�د ن�ا� در�اره

 ت مانند بي ؛هر يک از بيوت طالع؛ �ر�وط به �وضو� از زند�� � باشد

بيت دوم بيت مع�شت و مال و همينطور ساير ، اول �ر�وط به عمر و حيات

بيوت؛ از اين رو يک نوع تقسيم بندی اح�م �و�ود بر اساس ترتيب بيوت � 

است و دالالت بيمار�ها در ذيل ) بيت ا�رض(باشد؛ و بيت بيمار�ها بيت ششم 

  .بيت ششم بيان � كنند

 به دو صورت بيان � كنند اح�م �و�ود، در تنجيم �وا�د :  

آ�ه كه از داليل �تلف �ر�وط به كواكب و بروج و  :دالالت مفرده :الف
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ثوابت؛ به صورت �ستقل برای �و�ود برر� � شود؛ و برای تعي� بيمار�ها ن� 

اح�م ، �نه ١٢اح�م صاحب بيت ششم در هر يک از بيوت : چن� است؛ مانند

اح�م ، اح�اق و تراجع كواكب در بيت ششم كواكب در بيت ششم؛ اح�م

ايام هفته و ، اح�م �وا�د منازل قمر، �وا�د بروج شم�، درجات برج طالع

  ...ايام ماههای قمری ووو، سا�ت كواكب

با برر� داليل مفرده و روش �ليل طالع �و�ود؛ برای هر  :داليل �وضو� :ب

كه ، ل در ذيل آن مطرح � شود�وضوع يک �ح نو�� � شود و �موعه دالي

مثال �موعه داليل از ، در واقع ن�يجه استخراجات از داليل �ستقل هس�ند

با ، كواكب و بروج و ثوابت و نظرات آنها كه داللت بر بيمار�های چشم دارند

  .عنوان بيمار�های چشم مطرح � شوند

 ا �سبت به ارزش و قوت اين داليل ي�سان ن�س�ند و بر� زمينه ب�ش�ی ر

بيماری �شان � دهند و �وست ب�ش�ی دارند؛ عالوه بر آن؛ در هر د�ل قوت 

هرچه كه داليل ب�ش�ی در ، و ضعف كواكب  ن� در دالالت آنها مطرح است

يک �وضوع در طالع �و�ود وجود داشته باشد با كواكب قو�� �سبت به آن؛ 

  .زمينه ابتال ب�ش� است

 ا ي�سان ن�س�ند و برای بيان آن؛ حكما و عوارض و شدت بيمار�ه

منجم� مانند بطلميوس فرق ميانه آفت و علت را به اين گذاشته اند كه آفت 

آن طول ن� كشد؛ ) درد(ناخو� است كه يک دفعه �رض � شود و وجع و ا�م 

  و� علت چ��ست كه ا�م و وجع آن
َ
ر است وْ داي� بوده يا بر س�يل نو�ه و د

  .و دالالت �و� آنها را بيان كرده اند، )� باز � گرددبيماری نو�(
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����ص ��و�ی ��ی -٣
  )طا�ع �ؤال(با ����م �سا�ل یا سا�ی   

  شاخه اي از علم تنجيم است كه با مطرح كردن يك سؤال، منجم هيئت

را رسم � نمايد و با برر� و �ليل داليل فل� ) طالع وقت(فل� �ظه پرسش 

وال را بدست � آورد، از �له در �شخيص تنجي� ط�، با سؤال در آن پاسخ س

در �ورد وضعيت بيمار و درمان او، منجم با  �ليل طالع وقت سؤال؛ با تعي� 

نوع بيماري؛ و اندام بيماري، نوع درمان، مدت بيماري، م�ان �وفقيت طبيب، 

را با كمك  �قبت بيماري در استمرار و يا بهبود آن، �شخيص پزش� �ر�وطه

  .اين رشته تنجيم ارائه � دهد

بيمار ن� معلوم باشد؛ با برر� طالع وقت ) زا�ه(اگر در وقت سؤال، طالع تو� 

سؤال؛ و ارتباطش با طالع تو�، خصوصيات ب�ش� و دقيق�ي از بيماري و 

  .درمان آن را � توان ارائه داد

  سا� يا تنجيم �سائلن�ا� در�اره تنجيم 

  تنجيم �سايل يا تنجيم سا�؛ سؤا� از منجم پرسيده � شود و منجم در

در . طالع وقت سؤال را رسم نموده و با �ليل آن؛ پاسخ سؤال را بدست � آورد

اين تنجيم؛ دالالت � �ر�وط به بروج و كواكب يا بيوت؛ با دالالت تنجيم 

ات؛ �شابهتها� دارد؛ و �ليل طالع سال و يا اختيار) �ليل طالع تو�(�وا�د 

و� در نهايت در تر�يب اين دالالت و �وه استدالل؛ هر يک از اين شاخه های 

علم تنجيم؛ قواعد خاص خود را دارند؛ فذا �ف �شابهت در دالالت او�ه؛ 

  .باعث اش�باه در قواعد �ر�ردی هر �ش نبايد �شود
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 داليل فل� �ر�وط به آن  در �شخيص با تنجيم �سايل؛ در هر �سئله ابتدا بايد

سؤال را تعي� نمود؛ مثال كدام كو�ب و يا بروج؛ دالالت بر بيمار و كدام د�ل بر 

، د�ل صحت و �فيت، د�ل دارو، د�ل طبيب، د�ل بر عضو بيمار بدن، بيماری

با تعي� داليل �رتبط با سؤال؛ با توجه به نظرات آنها ، د�ل شدت بيماری � باشند

  .و قوت و ضعف داليل؛ پاسخ سؤال را �ليل � نمايد، ت و بروجدر بيو

  ش اص� در تنجيم �سايل �ر�وط به اح�م بيوت است؛ ف�ا ترتيب�

�وضو�ت تنجيم �سايل را ن� بر اساس دالالت بيوت تدو�ن نموده اند؛ بيت 

�ر�وط به بيمار�ها و �شانگر عيوب جس� و رو� فرد ) بيت ا�رض(ششم 

از اين رو دالالت وضعيت سالم� فرد و بيمار�ها در ذيل اح�م بيت  است؛

  .ششم � آيد

 دو نوع دالالت مطرح است، در دالالت هر بيت �ر�وط به تنجيم �سائل :  

آ�ه كه از داليل �تلف �ر�وط به �ليل طالع : دالالت �وضوع سؤال :الف

  .سؤال است ذيل هر سؤال � آيد

از آ�ا كه از مهم��ن داليل در هر �وضوع؛ بيت : قلداليل مفرد و �ست :ب

�ر�وط به �وضوع سؤال است؛ احوال �ر�وط به اين بيت ن� �ستقال احوا�ش 

و ، �نه ١٢بيان � شود؛ مانند اح�م صاحب بيت ششم در هر يک از بيوت 

تراجع و (اح�م ساير كواكب در بيت ششم؛ اح�م منحوس��ن حاالت كواكب 

ر بيت ششم؛ كه متناسب با دالالت هر كو�ب ا�راض يا وضعيت د) اح�اق

ا�ته برای �ليل ��ل بايد �راجعه به داليل هر �وضوع . سالم� بيان � شود

  .سؤال نمود و اين داليل مفرده قسم� از اح�م را بيان � نمايند

  برر� طالع آ�ز �ر؛ از �له آ�ز  ب�� ط� بوسيلهداليل فل� پ�ش
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يماری؛ ن� در تنجيم �سايل بيان � شود، و در بر� �سايل؛ �وه �ليل داليل ب

  .فل� طالع سؤال؛ و داليل فل� طالع آ�ز بيماری؛ ي�سان است

  در بر� �سائل �سبت فرد سؤال كننده با �وضوع سؤال؛ باعث تفاوت در

�سبت  اينكه پرسش كننده، ن�يجه پاسخ � شود؛ مثال در تعي� حال بيمار

نزديک مانند پدر يا برادر يا فرزند بيمار باشد يا غر�به باشد؛ قواعد استخراج 

  .پاسخ متفاوت � شود

  در بر� �سائل اگر طالع تو� بيمار ن� معلوم باشد؛ با �ليل طالع وقت

  .سؤال؛ �ليلهای دقيق�ی متناسب با بيماری او � توان استخراج نمود
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����ص ��و�ی ��ی -٤
  )��ماری یا �با�� یا �یادت(با ����م آغاز وا��ه   

  در آ�ز پيدا�ش خود طال� دارد، و با رسم و �ليل آن،  �وضو�هر

خصوصيات و �قبت آن را پ�ش ب�� � نمايند مانند طالع تو� اشخاص، طالع 

تأس�س ��تها و �ؤسسات، طالع آ�ز حكومتها و دو�ها، طالع بناي يك شهر، 

 �و �وع بيماري و اوقات �ران آن با دا�ش تنجيم هم �ورد برر� بر هم�

واقع � شود، در طب �و� ن� با دا�س� زمان �وع بيماري و �ليل طالع آن، 

از �له قواعد . مدت و خصوصيات و �قبت بيماري ن� قابل �شخيص است

� اوقات معروف آن در نزد اطباء حاذق كهن و همچن� حكماء منجم�، برر

�ران در هر بيماري است، كه با دا�س� زمان مبدأ بيماري؛ اوقات �ران آن را 

پ�ش ب�� نموده، و با توجه به دالئل فل� ديگر، شدت و يا رو به بهبود بودن آن 

  . را �شخيص � دهند، و در �واقع �ران و خطر؛ تدارك الزم را � نمايند
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کام �َ�َی ا�عا�م یا طا�ع سال(ن با ����م کال     )ا�

  ي�ي از شاخه هاي علم تنجيم؛ اح�م طالع �و�ل سال است، كه به اح�م

س� العا�م ن� معروف است، و با برر� و �ليل طالع آ�ز سال شم� در هر 

، براي آن سال زمينه وقايع )طالع �ظه �و�ل شمس به برج اعتدا� �ل(شهر 

�ش ب�� � نمايند؛ از �له �شخيص وضعيت بروز پآن شهر  �تلف را براي

ن� �رتبط با صاحب منصب چبيمار�ها در سطح �ن ب� عموم �ردم؛ و هم

�ش ب�� نوع بيمار�هاي شايع يا ��ي، وضعيت سالم� �ردم در جسم و پب�، 

 روان و تغي�ات �زاج و خوي �ردم، افزا�ش بيمار�ها در اندام خا� از �ردم،

روههاي س� يا ج�س�� كه زمينه ب�ش��ن عوارض بيمار�ها را در آن سال گ

دارند، وزش بادهاي �سموم و تغي�ات �يطي كه آسيب به سالم� عمو� � 

و بدين وسيله با آ�� �� زمينه هاي . و يا وضعيت طعام و فقر غذا� ،زند

طب جامع كمك حكيم  بروز بيمار�ها و عوارض آن در سطح �ن در آن ب�، به

تا تدارك الزم جهت �واجه شدن با آن عوارض و بيمار�ها را فراهم  ؛� نمايد

نمايند؛ خصوصا �سؤول� متصدي ا�ور بهداشت منطقه اي و كشوري؛ براي 

  .ي ب�ش�ي را � توانند داشته باشندگ�واجه شدن با �رانها، آماد

 زمينه وقوع تا ابتالى  درصد رخداد و ابتالى �وارد ذكر شده؛ از :تذكر

شديد يا وسيع متناوب است، و در اين ا�ر عوا�ل ديگرى ن� دخالت دارد؛ مثل 

و از  عبور، داليل �ر�وط به طالع بيمار يا ب�؛ يا اجتماع فل� اجتماع داليل

و يا  عوا�ل زمي� رو��رد اشخاص از نظر �دات غذا� و م�ان بهداشت؛

در جهت ازدياد احتمال ابتالء يا منع و  ت متصديانو يا اقداما ا��نات آن شهر
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 .حفاظت از آن

 ت�ميل و �سط داده � شود ان شاء اهللا اين كتاب اين �ش؛ در �سخه دوم.  

  اسبات و دقت و )براى �شخيص ط�(اين بررسيها و �ليلهاى �و�� ،

مهارت و�ژه اي را � طلبد، ف�ا در دس�س عموم نبوده، و تنها منجم� ماهر و 

حرفه اي توانا� استخراج آن را داشته اند، كه الزمه اش �ف هز�نه با�سته 

براى استخدام منجم حاذق و يا در�افت �شاوره �و� � باشد، از�ن رو 

دا�ش �سيار ارزشمند �دود به متمكن� بوده و ب�ارگ�ى و بهره مندى از اين 

توانا� استخدام و به بوده اند كه سالط� و ا�را اين براى هم� جهت؛ ��ا 

جهت آشنا� عموم در اين مبحث؛ . �ي منج� حاذق را داشته اندگ�ر

قواعد مفصل آنرا از منابع كهن و اسال� �وم و دا�شجو�ان و پژوهشگران؛ 

 .� نماييمتنجيم بيان 
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�ل ا����اج و  ����ص ��و�ی ��ی �بادی و �دا
  

 احوال و اوصاف بيمار و  مبادى و مداخل استخراج و �شخيص �و�

  :� باشد شش چ�بيماري 

  .�شخيص از راه برر� زا�ه و طالع والدت شخص -۱

خيص با �اسبات �و� بر اساس مدت �ل و فاصله والدت تا آ�ز �ش -۲

  .بيمارى

  .�شخيص از راه �ليل هيئت فل� وقت ابتداى بيمارى -۳

  .�شخيص از راه مطالعه وضعيت سماوى وقت �القات با طبيب -۴

  .�شخيص از راه تنجيم وقت سؤال �و� از احوال بيمار -۵

  .وقت عيادت از بيمار�شخيص با استخراج �و� از  -۶
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����ص ��و�ی ��ی 
  �تا�ج ��ل ا����اج � 

  احوال و اوصاف بيمار و از   ط��شخيص �و� درنتايج قابل استخراج

  :است دسته هفده ؛و طبيب و ابزار طبابت و داروبيماري 

  .�شخيص بيمار بودن يا تندرست بودن شخص -۱

بت و بدون معا�ه طبيب؛ و �شخيص درمان آسان و ��ع و � وسيله طبا -۲

  .تنها با خوراك مناسب

  .�شخيص سبب �زا� ابتالء به بيمارى -۳

  .نوع بيمارى و اندام آنيا و  آفت اندام�شخيص  -۴

  .از نظر خفيف يا شديد بودن بيمارى�ايط �شخيص  -۵

  .بيمارى يا ��ع العالج بودن�زمن بودن �شخيص  -۶

  .ب شدنض و بيمارى ديگر سبرعوا�شخيص  -۷

  .و �ا�ام آن �شخيص اوقات و مدت �ران بيمارى -۸

و �وه طبيب و علم و توانا� و م�ان �وفقي�ش در معا�ه احوال  �شخيص -۹

  .رفتار او با بيمار

  .دارو ابزار ط� �ورد نياز در معا�هنوع  �شخيص -۱۰

  .�شخيص م�ان تأث� دارو و غذا يا عدم ن�يجه �ش بودن آنها -۱۱

  .�شخيص احوال بيمار از نظر �مل و عدم �مل -۱۲

  .�شخيص ارتباط بيمار با طبيب -۱۳

 .و رو��رد آنها و م�ان همرا� شان ؛ارتباط خانواده بيمار با او �شخيص -۱۴

  .�شخيص قابل عالج يا العالج بودن -۱۵
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�شخيص �ا�ام بيمارى؛ شفا يا �رگ، و ن� علت و بيمارى منت� به  -۱۶

  .ص�رگ شخ

�شخيص مقدار هز�نه هاى بيمارى از صدقه و اجرت طبيب و تهيه دارو و  -۱۷ 

  .ابزار ط� �ورد نياز در درمان

  .�شخيص بيمار�هاى واگ�دار و شيوع عمو� بيمار�ها -۱۸

  حكما و منجم� براى �شخيص �و� احوال و اوصاف بيمار و بيمارى از

ه � كنند، در اينجا قواعد آنرا استفاد) بيت ا�رض(داليل فل� بيت ششم 

، برحسب مبدأ �شخيص و يا ن�يجه قابل استخراج آن دسته بندى و ارائه � كنيم

�وجب حصول هر يك از اين اصناف نتايج در �شخيص اما �ح داليل فل� 

  :ط� چن� است
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  بيمار بودن يا تندرست بودن�شخيص  - ١

   از هيئت وقت ( ائل يا �و�ودسالم� سداليل فل� �شخيص بيمار بودن يا

اگر پرسند كه فالن ك� بيمار است و يا  -۱ى چون پرسند از بيمار ):سؤال

به سايل ) ك� كه در �وردش سؤال � شود(تندرست؛ و اين �سؤول عنه 

م�سوب نباشد؛ چون برادر يا پدر يا فرزند؛ به طالع نگرد و به صاحب طالع و 

ا به مائل وتد؛ يا به طالع ناظر باشند؛ وی د�ل قمر؛ هر كدام از ا�شان؛ به وتد ي

است؛ اگر د�ل در ششم بود؛ يا با صاحب ششم منحوس بود؛ يا متصل باشد؛ يا 

باشد، و اگر غ� اين  بيماردر هبوط؛ يا در و�ال؛ يا در اح�اق؛ آن �سئول عنه 

ا پدر و اگر �سئول عنه م�سوب باشد به سائل؛ چون برادر ي -۲. بود؛ بيمار نبود

يا فرزند؛ بنگر به آن برج كه به �سئول عنه م�سوب است؛ و آن برج را طالع 

بود؛ از وی ح�م �ن؛  بيماری �سئول عنه�ن؛ و خانه ششم وی خانه 

و ششم و صاح�ش و آن كو�ب كه قمر از وی  - ۳:  .چنان�ه گفته شد

 ،لعطا اندر اوتاد آن كو�� كه منحوس باشد و( بيماریمن�فست د�لست بر 

طالع  آن كو�ب �س كه اندر ا،  يمنحوس كند طالع را آن كو�� كه خداوند اي

كدام  هر، منحوس باشد ششم و اندر دارد يا آن كو�� كه شهادت ب�ش�، باشد

د�ل  ناظر تر؛ وی به قمر ؛ ياصاح�ش به طالع يا و؛ شاهدتر و ا�شان قوی تر از

داللت قوی تر و صواب تر  ؛یبيماربدان�ه ان�اف قمر بر  و )ستای بيمار

بنگر به  صاحب طالع و قمر و صاحب  هشتم؛ اگر  -۴ .اتصال قمرباشد از 

خداوند طالع يا قمر؛ هر كدام قوی تر بود؛ يا اندر وتد؛ يا به طالع ناظر؛ وی 

ششم باشد؛ ) بيت(اگر د�ل به صاحب ششم متصل باشد؛ يا در  -۵د�ل است، 

 بيمارناک سائليا بصاحب طالع ناظر؛ �و�ود يا  يا صاحب ششم در طالع باشد؛
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بود؛ و تباه تر آن�ه باشد كه د�الن متصل باشند به ي�ديگر؛ و اندر وتد 

و اگر از  -۶؛ بيماری پايداریيا اندر برج ثابت؛ آن�ه د�ل كند بر  ؛باشند

ي�ديگر ساقط باشند؛ و كو�� نباشد كه نور ا�شان را به ي�ديگر نقل كند 

   .باشد از علت و �كروه تندرست و پاك�ه؛ �و�ود يا سايل ١د كند يا �ع كنديا ر
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  )�زا� - �ايت ( بيمارىاص�  علت�شخيص  -٢

  يا بيماری، يا بهايم، از �ردم�ايت داليل فل� �شخييص علت �رضه:  

در باب �وست صاحب طالع از صاحب برج (اما  -۱ )ابتدای بيماری يا سؤال(

جوزا، س�بله، : بروج ا��(بر صورت �ردم بود ) سادس(برج اگر ) سادس

؛ صاحب طالع را بال و فساد و ن�بت از )م�ان، نيمه �س�� از قوس، د�و

برج (آن�ه بود كه چون صاحب اين برج ) اين وضعيت(پ�ش آيد؛ و  �ردمان

و اگر آن  -۲؛ اندر برج ا�� بود؛ و صاحب طالع به وی منحوس بود؛ )ششم

�رضه و بال و ن�بت از ) �ل، ثور، نيمه دوم قوس(ر صورت بهايم بود برج ب

؛ در برج بهايم بود؛ و )برج ششم(بهايم بود؛ و اين آن�ه بود كه صاحب اين برج 

اما بيماري از آن بود كه صاحب اين برج  -۳صاحب طالع به وي منحوس بود؛ 

صاحب طالع به وی ؛ به بر� بود كه طبعش �الف آن برج بود؛ و )برج ششم(

  .منحوس بود؛ آن�ه د�ل بيماری كند

 ابتدای بيماری يا سؤال(از  :�شخيص علت بيمارى از تن يا جان و روح :(

است؛ و  تنطالع و قمر د�ل  - ۳ :بيماری رو� و جس��شخيص داليل فل� 

: ماشاءاهللا منجم گو�د -۴. روحصاحب طالع و شمس و صاحب برج قمر د�ل 

و اگر  -۵. بود تنيا قمر منحوس بود؛ يا �� به وی ناظر؛ علت در  اگر طالع

و اگر  -۶. جانصاحب طالع يا شمس يا صاحب برج قمر منحوس بود؛ علت بر 

  .بود تن و جان؛ علت بر )�ر�خ و زحل(هر دو منحوس باشد؛ يا ناظر به �سان 

  سؤالابتدای بيماری يا ( -۱ :بيماری�شخيص سبب �زا� داليل فل�( 

از صاحب سادس توان  گر� و �دی و تری و خش�چگون� علت را از 
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دا�س�؛ و از برج سادس و از �زاج كو�� كه اندر وی باشد؛ يا به وی متصل؛ و  

اگر  )از طالع والدت( - ۲. از طبيعت آن برج كه صاحب سادس در وی است

كه زحل  سادس و صاحب او رطب باشند بيماری �و�ود از بلغم بود خاصه

اگر آ�� باشند حرارت و  )از طالع والدت( -۳. �ستو� باشد يا بر�شان ناظر بود

و اگر د�ل بيماری �ر�خ بود؛ د�ل كند بر  )ابتدای بيماری يا سؤال( -۴ .صفرا

و اگر هابط  -۶. خش� و گر�و اگر صاعد باشد؛ بر  -۵. بيماری ت� و گرم

 -۷ .بود رطو�تزهره باشد؛ د�ل بيمارى ل و اگر د� -۷. گر� و تریباشد؛ بر 

اگر د�ل بيماری اندر �زاج برج خا� بود؛ و �زاج كو�ب خشک؛ د�ل 

و اگر در نيمه ا�� فلک  -۸. باشد ما�خو�ابيمار�هاى �د و خشك مانند 

خاصه كه زحل شاهد باشد؛  س�زمانند درد  بيمار�های �د و خشکد�ل 

يماری بر �زاج برجهای بادی باشد؛ يا ناظر كواكب و اگر د�ل بر ب -۹. باشد

باشد؛ خاصه كه عطارد  باد اف�ن و �عبود؛ و  بيماری از باد و قو�جبادی؛ 

و اگر د�ل بيماری اندر برجهای گرم و  -۱۰. يا �ر�خ يا �ش�ی شاهد باشد

بيمار�های  و سبببود،  بيماری از صفراخشک باشد؛ بر �زاج كواكب آ�� 

  .حصبهو ) يك روز در ميان( يرقان و از تب غبنند ما .گرم

 اگر د�ل  -۱ :)ابتدای بيماری يا سؤال( دالئل فل� �شخيص انواع بيمار�ها

و اگر زحل باشد؛  -۲. گرا� ز�ان اندر بيماریبيماری عطارد بود؛ د�ل كند بر 

ع برج و ؛ بر اندازه طبلقوه و قو�ج و �شنج و رعشه و جذام و فالجد�ل كند بر 

و اگر د�ل بيماری با رأس  -۴. تب گرمو اگر شمس باشد؛ بر  -۳. گوهر وی

و اگر �ش�ی بود؛  -۶. اسهالو اگر با ذنب باشد؛  -۵. �باشد؛ د�ل كند بر 

 بيهوشاگر د�ل �ت ا�شعاع باشد؛  -۷. )قلب( بيماری جگر و دلد�ل كند بر 
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) �زاج(؛ اندر برجهای آ� دارد، و يا و اگر د�ل بيماری �زاج - ۸. ديوانهباشد و 

خون  ؛و اگر �ر�خ را شهادت بود -۹. كند و مانند وی اسهالستار�ن تر؛ د�ل 

و اگر در نيمه برتر�ن  -۱۱. باشد زجرو اگر زحل را شهادت بود؛  -۱۰. بود ش�م

اگر د�ل  -۱۳. باشد اسهالو اگر در نيمه فرودين بود؛  -۱۲. بود �فلک باشد؛ 

. باشد ما�خو�اری اندر �زاج برج خا� بود؛ و �زاج كو�ب خشک؛ د�ل بيما

بيمار�های باشد؛ و مانند وی از  س�زو اگر در نيمه ا�� فلک باشد؛ درد  -۱۴

و اگر د�ل بر بيماری بر �زاج  -۱۵. ؛ خاصه كه زحل شاهد باشد�د و خشک

باد بود؛ و  و قو�جبيماری از باد برجهای بادی باشد؛ يا ناظر كواكب بادی؛ 

و  -۱۶. باشد؛ خاصه كه عطارد يا �ر�خ يا �ش�ی شاهد باشد اف�ن و �ع

اگر د�ل بيماری اندر برجهای گرم و خشک باشد؛ بر �زاج كواكب آ�� 

؛ و مانند حصبهو ) يك روز در ميان( يرقان و از تب غببود، و  بيماری از صفرا

  .بيمار�های گرموی از 
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  نوع و اندام بيمارى ندام يا آفت ا�شخيص  - ٣

 ؛در ضوء بود ناقص ؛قمر ��ق بود -١ )از طالع والدت(: داليل ضعف بدن 

آفتاب در طالع بر نطاق  -٢بود  ضعيف ا�دن�و�ود  ؛و من�ف از �� در وتد

طالع �طان  -٣بود  ضعيف�و�ود  ،تر�يع يا مقابلهه بر فلک اوج و زحل بثا� 

آفتاب ساقط از طالع و  -٤بود  ضعيف�و�ود  ؛زحل هو قمر در طالع متصل ب

  .بود ضعيفمقابله زحل �و�ود ه �ر�خ در هبوط در برج زايل و قمر ب��يع يا ب

 ابتدای بيماری يا ( :داليل فل� بيماری بر ظاهر آش�ر يا در باطن بدن

 چهارم د�ل باطن اندامو وتد  ،اندام است وسط ا�سماء د�ل ظاهر وتد -۱ )سؤال

ظاهر اگر صاحب سادس در طالع بود يا وسط ا�سماء؛ علت بر  -۲: است؛ ف�ا

و اگر صاحب سادس اندر رابع باشد يا سابع؛ علت در  - ۳. �كشوفو  اندام

  .�ستورباشد و  باطن اندام

 ابتدای بيماری يا سؤال( :داليل فل� �شخيص جای بيماری در اندام بيمار(  

 همچن� بر و ،بود انداماول  علت بر؛ برج باشد در اولد�ل بيماری  اگر و -۱

و اگر در آخر  -۳. علت به ميانو اگر ميانه برج؛  - ۲. قياس كرد �له اندام ها

 و - ۵ ،است تن ز�ر�ن نيمه لد�بدان�ه فوق االرض  - ۴. علت به آخر اندامبرج 

مغرب وتد  - ۷ ،تن است )روي( سویابر طالع د�ل  - ۶ تن، �ت االرض ز�ر�ن

چهارم وتد  - ۹ ،است اندام ظاهروسط ا�سماء د�ل  وتد - ۸ ،است مقعد و ردبد�ل 

چپ �ت االرض  و - ۱۱ ،است راست اندامفوق االرض نيمه  - ۱۰ ،باطن اندامد�ل 

 �سيار ؛�ت االرض اندر بروج باشدآخر  د�ل بيماری اندر اگر و -۱۲، اندام

 اگر و -۱۳ .روتر�ن اندامهاقدم يا ف كف پای و درد بر كه داللت كند باشد
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وقت ه تن ب رنج اندر ضعي� و بر د�ل كند؛ ذنب باشدبا  قمر ايصاحب طالع 

ي�ه بر جا آن در تعل باشد آ�ا د�ل بيماری كجا هر چون اين معلوم شد .بيماری

  .بود آن اندام

 اگر �ستو� بر برج �رض  -۱: )از طالع والدت( عضو علت و �رض شناخ�

بر نيمه برج بود؛ در ميانه تن  اگر -۲ ،بود) بدن(ا�� بود؛ �رض در  در اول برج

اگر زهره �ستو�  -۴  )از طالع والدت(. اگر در آخر برج بود؛ در اسافل بود -۳بود 

 .باشد بر سادس؛ بيماری �و�ود از فراوان خوردن و �امعت به افراط كردن است

  . �ذاكر واالسافل بود  �و�ود راو اگر قمر �ستو� بود در برج سادس؛ وجع ا -۵

 بنگر به د�ل  -۱ )ابتدای بيماری يا سؤال( :داليل فل� �شخيص اندام بيمار

�ل؛  �بيماری كه اندر كدام برج است؟ بيماری اندر آن اندام بود، چنان�ه 

ان�ساب ( .بروج آخر همچن� تا و ؛جوزا را )و دستها( كتفها و؛ ثور را گردن و

 -۲  )به تفصيل ذكر شد ۳۸۱روج در جزء دوم كتاب و راه آسمان اندام به ب

 ؛است آن اندام بر تعل ؛س استدصاحب سا هر�جا: گو�د �) منجم(دور�نوس 

هر  همچن� تا ؛س�نهچهارم ؛ دستها كتف وسوم  ؛گردندوم بيت  است؛ �طالع 

با اين همه  و - ۳ ؛)ان�ساب اندام به بيوت مانند ان�ساب اندام به بروج( دوازده خانه

 صاحب برج قمر و؛ آن برج اندر منحوس باشد اگر ؛كجاست قمر كهبنگر  ن�

 آخر را تا گردن ثور را و �چنان�ه �ل ؛ آن اندام بود علت بر؛ منحوس بود

بگ� از صاحب ساعت تا به شمس؛ هرچه شود از �ل  :ا�وجع سهم -۴. برجها

 گردنرا و ثور  �چنان�ه �ل باشد؛  اندامبف�ن؛ هر كجا رسد علت بر آن 

درجه و  ،برج طالع �ب �ن مطالعاندر  درجات طالع را :سهم اندام -۵. را

؛ باشد اندام آن علت بر برسد كجا هربيف�ن؛ طالع  از طالع برافزای و
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  .دوازده خانه همچن� تا ؛گردندوم د�ل ) بيت( است و �چنان�ه طالع د�ل 

 بر د�ل كند ؛هبوط بود كو�� كه در هر ؛الؤس وقته ب علت ياابتدای  اگر - ۶

را آن كو�ب  اگر -۷. كه آن كو�ب د�ل آن اندام بود ؛ضعي� آن اندام و فساد

 ضعي� بر هبوط بود د�ل كند در قمر؛ مثال باب بيماری شهادت باشد اندر

 گوش راست؛ و )طحال(س�ز چنان چون  و؛ )قمر داللت بر معده دارد( معده

ان�ساب كواكب به اندام در ( ست�ش�ی را ��انها و جگر ؛ وزحل راست

 �دی علت از را معده اگر - ۸ ،)�ح شد ۳۸۱جزء دوم كتاب و راه اسمان 

 اگر و -۹ .صالح معده بر رسد د�ل كند شعاع وی به قمر چون �ر�خ با؛ باشد

 ديا جس )�دوده درجه جرم او در اتصال( چون شعاع زهره؛ گر� باشد علت از

هر همچن�  و ؛صالح معده د�ل كند بر ؛�د) طبع(كو�ب  ا؛ يرسد به قمراو 

  .ه شدگفت قمر) مثال(در  �ن چنان�هصفت  را و برج بيماری یبيمارد�ل 

 اگر  - ١ ) از طالع والدت(: داليل كسا� كه اعضای ا�شان �شكند يا ب�ند

) بلندى(ود از باال ؛ � نظر سعدی؛ �و�)مقارنه(سهم ا�رض با رأس به هم بود 

در ثامن ) مقارنه(اگر قمر با سهم ا�زمانة به هم  - ٢بيافتد و عضوی از آن �شكند، 

بود؛ و زحل بد�شان ناظر؛ از جا� بيافتد؛ يا بنا� بر روی او افتد؛ و عضوی از آِن 

�ل، ثور، اسد، (اگر �ر�خ در سابع بود؛ در بر� مقطوع االعضا  - ٣وی �شكند، 

اگر قمر در  - ٤قابله قمر؛ و قمر ناقص در ضوء؛ عضوی از وی ب�ند، ؛ بر م)حوت

دهم، عضوی از آن �شكند، ) خانه(يازدهم؛ قوت خو�ش به �� دهد در ) بيت(

اگر سهم ا�زمانة و قمر در يازدهم بود؛ و �ر�خ در دوم طالع، �و�ود را عضوی  - ٥

ضا؛ و �ر�خ در عقرب اگر قمر در ثور بود يا در بروج مقطوعة االع -�٦شكند،  

چون سهم ا�سعاده و سهم الغيب و  -٧بر مقابله وی؛ عضوی از آن �و�ود ب�ند، 
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ار�اب ا�شان منحوس باشند؛ در قوس و د�و و حوت و جدی؛ �و�ود را نقرص بود؛ 

، اگر �وس� از�ن سهم )قطع شود(كه دست و پای وی بيافتد ) يا هر آف�(يا آ�ه 

  . د�ل قوی تر بوددر جوزا و �طان بود؛ 

 و آفتاب از  ود،االرض بوتد اگر �ر�خ در -۱ )از طالع والدت(: داليل جنون

 ازاگر قمر با زحل مقارن بود  -۲، د�ل جنون بود ؛ريا به مقابله به وی ناظ تر�يع

با زحل بهم در طالع بود، و �ر�خ از سابع بر ا�شان ناظر؛ و سعود و عطارد  ؛طالع

در طالع به هم اگر عطارد با زحل  -۳د و �و�ود �نون بود، ساقط؛ د�ل جنون بو

اگر �ر�خ ميان آفتاب و  -۴، �و�ود �نون بود ؛و �ر�خ از سابع بد�شان ناظر ؛بود

وسط  وتداگر قمر در طالع و زحل در  -۵ ،�و�ود �نون بود ؛قمر بود در يک برج

در وتد مقارن بهرام بود اگر قمر  -۶ ،�و�ود ديوانه بود ؛و عطارد در سابعا�سماء؛ 

اگر �وس به  -۷، �و�ود ناقص عقل بود ؛�شان ناظرر او عطارد از سابع ب ؛طالع

و قمر به روز اگر آفتاب  -۸، �و�ود �نون بود ؛و سعود ساقط بود؛ ر داردطالع نظ

اگر زحل  -۹،  �و�ود ناقص عقل بود ؛مقابل ار�اب مثلثات خو�ش باشد ؛شبه ب

و سعود  ؛بال و قمر ناقص بود در حسابقاجتماع و استصاحب  و ؛ناظر بود

 ؛در قوس يا در حوت ؛ضوء در داگر قمر زايد بو -۱۰، �و�ود ديوانه بود ؛ساقط بود

ا باگر قمر در برج طالع  -۱۱بود،  �و�ود ديوانه و شيدا ؛و �ر�خ به وی ناظر بود

 ،د ديوانه بود�و�و ؛ر نداردظسعدی به زحل نهيچ  و ؛و زحل در سابع ؛بود �ر�خ

 - ۱۳،  �و�ود ناقص عقل بود ؛ا قمر در طالعبو عطارد  ؛اگر زحل در سابعو  -۱۲

اگر آفتاب كه  -۱۴، �و�ود �نون بود ؛اگر عطارد من�ف بود از صاحب طالع

�و�ود  ؛در حدود �وس و يا در سابع طالع بود؛ و د�ل عقل است منحوس باشد

 را باو عطارد  ؛�ر�خه بو طالع  ؛نحوس باشداگر قمر به طالع م -۱۵. ديوانه بود
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اگر قمر و آفتاب در اجتماع باشند در  -۱۶ ،د�ل جنون بود ؛بود ها�شان �الط

ناقص يا ( معتوه�و�ود  ؛و سعود ساقط ؛�شان ناظر باشندر ا�وس بو  ؛برج ششم

  .هم� ح�م دارد ؛در برج سابع ن��ن و اجتماع  -۱۷ ،بود ) فاقد العقل

  و وتد؛  اگر قمر مقارن زحل بود و در -۱ )از طالع والدت(: �مفلوداليل

اگر برج سادس  -۲، فالج بوداس�خای عصب و د�ل  ؛�ت ا�شعاع بوددر  زحل

�ش�ی و  ؛رنحوس در دوم طالع؛ و زحل به وی ناظو صاحب او م ؛منحوس بود

  .بود ر�ور از بلغمو يا  ؛دو�و�ود را فالج ب ؛از وی ساقط

  اگر قمر بعد از اجتماع ناقص بود در ضوء؛  - ۱) از طالع والدت( :جذامداليل

اگر قمر در  -۲ بود،) جذا�(متصل به زحل؛ و سعود از وی ساقط؛ �و�ود �ذوم 

اگر زحل و �ر�خ و قمر  - ۳ وم بودذ�ل يا ثور بود؛ و زحل و �ر�خ با وی؛ �و�ود �

اگر  -۴ وس؛ د�ل جذام بود،و زهره در حوت يا در �طان يا در عقرب باشد منح

  .�ش�ی خداوند ششم بود؛ و �وس به وی ناظر؛ د�ل جذام بود

 اگر زهره با �وس بود؛ در وتد بروج آ�  -۱ )از طالع والدت(: داليل برص

اگر قمر از زحل منحوس بود در �ل يا �طان يا عقرب  -۲بود؛ �و�ود ابرص بود، 

اگر طالع �ل يا �طان يا عقرب يا  - ۳، يا جدی يا حوت؛ د�ل بهق و برص بود

جدی يا حوت بود؛ سهم ا�سعاده يا سهم الغيب هر دو بر درجه طالع باشد؛ د�ل 

  .برص بود

  اگر قمر در اول  -۱ )از طالع والدت(): وژ�شتگ(داليل احدب و �دب

�و�ود  ؛به وی ناظر خاصه زحل ��؛ باشددرجه بر�  آخر درجه بر�؛ يا در

 هابطو زحل ؛ زحل بر وی �ستو� ؛اگر قمر در ثالث طالع بود -۲ ،بود حدبرا 
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 و ز�ستان بروج( معوج الطلوعو �ر�خ در برج  ؛و طالع �ل يا عقرب ؛بود

بود؛ و عرض �ر�خ اندک؛ �و�ود را حدب  )جوزا ثور �ل حوت د�و جدي: بهار

  . بود) احدب(

  ِذر
َ
ذفر ) ر�� و كثيفچ(داليل آن�ه ق

َ
 -١  )از طالع والدت( :بود )پر بو(و ا

عطارد  -٢ زهره در خانه زحل؛ خاصه در جدی؛ �و�ود قذر و ازفر و گند بغل بود،

زهره  - ٣ بود،) بدبوی(و ُمنِ� ا�ّر�ح ) دهان بدبو(صاحب سادس بود؛ �و�ود ا�ر 

زهره در بيوت �ش�ی؛ �و�ود  - ٤ در خانه قمر؛ �شانه گند بغل و من� ا�ر�ح بود،

من� (زهره در بيوت ما�؛ در حدود زحل؛ هم� د�ل  - ٥ ح و قذر باشد،من� ا�ر�

طالع �ل؛ و قمر با زحل در طالع؛ �و�ود  ا�ر و من� ا�ر�ح  -٦ بود،) ا�ر�ح و قذر

  .بود

 ـَنده ) از طالع والدت(: در خو� و ناخو� بوی تن هر كه را طالع �ل بود؛ گ

اگر در ميانه �ل باشد؛ د�ل خو� بغل بود؛ ون�هت او اند� ناخوش بود؛ و 

بود او را، جوزا پاك�ه ) بوي(د�ل ر�ح ا�دين، ثور گنده پای ) �ل(بوی بود؛ آخر 

و خوش بود، �طان گنده دهان و گنده بغل بود، و همچن� اول اسد، و ميانه 

 اسد، و آخر او؛ به� بود، س�بله و م�ان هر دو؛ خوش بود و پاك�ه، عقرب را گنده

خايه و مذاك� بود، و قوس؛ خوش بوی بود تا كه عرق ن�ند، اما چون عرق كند 

بوی عرقش ناخوش بود، جدی اند� بوی ناخوش بوی بود، د�و در اول؛ خوش 

  .؛ ب�� او گنده بود، حوت؛ ناخوش بوی بود)د�و(بوی و پاك�ه بود و آخر 

 اول (ول نيمه بر� قمر در ا )از طالع والدت( :داليل كسا� كه كوتاه باشند

م او هنوز درجه تمام نباشد؛ و اين برج چهارم باشد؛ ) درجه
ّ
بود متصل كه مقد
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�و�ود كوتاه باشد، و چون قمر در آخر برج بود؛ متصل به زحل يا كو�� در آخر 

  .برج؛ �و�ود كوتاه بود

 چون طالع اسد يا س�بله بود يا عقرب بود؛  - ١) از طالع والدت(: داليل اصلع

چون طالع �طان بود بهرام در وی با قمر؛ يا قمر و �ر�خ بر  -٢ود اصلع بود، �و�

اگر سهم ا�سعاده و سهم  -٣تر�يع ي�ديگر باشند؛ يا بر مقابله، �و�ود اصلع بود، 

ا�ين و �ستو� بر ا�شان؛ در وقت والدت در �ل بود؛ �و�ود ) سهم(ا�ورع و 

و �ستو� بر ا�شان؛ در جدی بود؛  اصلع بود، و اگر سهم ا�سعاده و سهم الغيب

  . اگر �ش�ی در دوازدهم بود؛ �و�ود اصلع بود - �٤و�ود را بر �، �وی اندک بود، 

 طالع چون �ل و �طان )از طالع والدت( :د�ل كوسج و اندک �وی روی 

ر وی بود؛ �و�ود اندک �وی دت و سهم ا�سعاد ؛بود و عقرب و جدی و حوت

  .روی بود

 ۱ )وقت سؤال هيئتاز ( :�شخيص اندام دارای خال يا عالمت داليل فل� - 

بنگر كه صاحب طالع در كدام برجست؛ و آن برج ب�دام اندام م�سو�ست؛ 

و برج ششم اگر در وی كو�ب باشد يا  -۲خال يا عالمت در آن اندام بود؛ 

 -۳نباشد؛ در برج ششم به هر اندام كه م�سوب بود بدان اندام عالمت بود؛ 

؛ و اول اندامصاحب برج ششم يا صاحب طالع در وجه اول بود؛ عالمت به اگر 

و  -۴؛ آخر اندام؛ و اگر به وجه سيم بود؛ به ميانه انداماگر به وجه دوم بود؛ بر 

؛ و اگر �ت االرض سوی راستاگر صاحب سادس فوق االرض بود؛ عالمت 

خا�ست يا  ؛ چون نيكوتر تفحص و تدبر ك�؛ بر تو معلوم شود كهسوی چپ

  .عالمت يا جراحت؛ واهللا اعلم
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 اگر قمر در سادس بود؛ به �ر�خ  - ۱) از طالع والدت( :در �شخيص خلل چشم

اگر منحوس در برج دوم باشد؛ در هبوط و و�ال يا  -۲منحوس؛ د�ل ناب�نا� بود 

اگر آفتاب خداوند سادس  - ۳. سعود از�شان ساقط بود؛ د�ل خلل چشم باشد

اگر صاحب طالع در سادس بود؛ و  -۴. بود؛ د�ل ناب�نا� بودبود؛ و منحوس 

اگر  -۵. صاحب سادس بر درجه طالع منحوس و سعود ساقط؛ د�ل ناب�نا� بود

 
ّ

اگر �ر�خ  -۶. درجه طالع بود؛ � نظر سعود؛ د�ل ناب�نا� بود ذنب بر حاق

اقط؛ د�ل صاحب سادس بود؛ و در طالع بود يا در بر� منقلب؛ و سعود از وی س

اگر آفتاب و قمر در ثالث طالع بود؛ يا در ثالث اوتاد ديگر؛ و  -۷. ناب�نا� بود

ناظر باشند؛ از ) ن�ی(اگر �وس به ن��ن  -۸. �ر�خ در وتد بود؛ د�ل ناب�نا� بود

اگر ن��ن در درجات آبار بود؛ يا افتد و سعود  - ۹. تر�يع و مقابله؛ د�ل ناب�نا� بود

اگر آفتاب در هفتم بود از طالع؛ و طلوع �ر�خ �س  - ۱۰. ؛ �و�ود ناب�نا بودناظر نبود

اگر آفتاب در دوازدهم طالع بود؛ و از برج خانه  - ۱۱. بود؛ د�ل ناب�نا� بود از قمر 

اگر آفتاب عند  - ۱۲. زحل بود؛ و آفتاب خداوند سهم ا�سعاده بود؛ �و�ود ناب�نا بود

يده �و�ود از حدقه ب�ون افتد؛ د�ل ناب�نا� ش�يع ا�والدة منحوس بود به �ر�خ؛ د

 -١٣ .و ميل كشيدن و امثال اينها) ابتالءا� مثل آسيب چشم در تصادف(بود؛ و 

� باشند كه بر آفت و خلل �درجه ستارچون مقارن؛ و به ) شمس و قمر(ن��ن 

 . د�ل خلل چشم باشد چشم داللت دارند؛ �س

و بر� بر �واضع صورتهاي فل� به  ؛حا� هس�نداين ستار�ن بر� س: توضيح

د عرض اين ستار�ن بايو  ،كه بر آسيب داللت دارند ؛ش� جانوران هس�ند

  : عبارتند ازذرند، و اينها گاندك باشد؛ تا شمس و قمر از نزديك آنها ب

ر يا(سحا� ن�ه  -۲ .در صورت ثور) Alcyoneخوشه پرو�ن (ثر�ا  -۱
ُ
 ا�علف آخ
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M44( آخر برج اسد؛ ضف�ة  -۳صورت �طان،  در  )ما ة يا �اذي من� الفك�

 از -۴، درجه بعدتا يک ) برن�س يع� منطقه اي از اسد در مقابل اين ستاره

شم عقرب در م�ل ا�يل تا ستاره چدر ميان دو ) د�ا(رب م�ل ستاره جبهه عق

زهر  -۶عقرب،  بر ن�ش) الندا عقرب(شو�  -۵، )درجه ۵به طول (قلب عقرب 

َة العقرب (عقرب  ُ
ا�صل يا �ما بر (ت� را�  -۷، باالي شولة )M7سحا� �

سعد ذابح بتا جدي و آلفا به طول (خار جدي  -۸بر صورت قوس، ) پي�ن ت�

�دوده از ستاره ( در آخر د�و و ) يا سبوي د�و جّرة ا��و(آبر�ز د�و  -۹، )درجهدو 

  ). درجه ۲ر پيجش اول آب د�و، به طول ساي د�و تا ستاره � د�و ب

بر� منجم� درجه اين ستار�ن را در بروج اعتدا� ذكر كرده اند، كه  :تذكر

اين درجات �ر�وط به رصد زمان آن منجم است، و با حر�ت تقدي� زم� تغي� 

 .� كنند، ف�ا منجم� ستاره را �شناسند، و به آن درجات مذكوره ا�فات ن�نند

  اگر قمر زايد بود در ضوء؛ و �ر�خ  -۱ ) از طالع والدت(: يک چشم بودنداليل

منحوس بود يا ناقص بود در ضوء؛ و به زحل منحوس بود و آفتاب �سعود؛ چشم 

و اگر آفتاب در ميالد روزی؛ منحوس بود فوق االرض؛ و  -۲. چپ او ناب�نا بود

د ش�؛ قمر منحوس بود اگر در ميال -۳. قمر �سعود بود؛ چشم راست او ناب�نا بود

اگر آفتاب در ميالد نهاری بود �ت االرض؛  - ۴. فوق االرض؛ چشم او خل� كند

 ي�ى �ستو� باشد بر برج سادس؛ و اگر از دو نّ�  -۵. چشم راست خلل كند

و   - ۶منحوس باشند؛ د�ل خلل چشم بود و اگر قمر بود چشم چپ خل� دارد، 

گر �ر�خ �ستو� بود بر برج ششم؛ و بر درجه ا -۷. اگر افتاب بود چشم راست

  .طالع بود؛ و �ش�ی و زهره به وی نظر ندارد؛ د�ل خلل يک چشم بود
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  اگر مقارن �ر�خ بود بر چشم  -۱  )از طالع والدت(: چشم) �كه( نقطهداليل

�وس  ؛ وو در طالع بود ؛اگر زهره اس�يال دارد بر برج سادس - ۲ ،�و�ود نقطه بود

ه اگر قمر ب -۳ ،ناکبود و عيب  ر�شچشم �و�ود  ؛نامقبول دارد وی نظره ب

چشم �و�ود نقطه سيا� و خل�  در ؛و بر مقابله و تر�يع �وس بود ؛استقبال بود

   .بود

  قمر چون مقارن زحل  -۱) از طالع والدت( :بودن چشم) چپ(د�ل احول

نقلب باشند؛ و ساقط اگر آفتاب و قمر در برج م -۲بود؛ و ��ق د�ل احو� بود،  

اگر ميالد نهاری بود؛ و  - ۳از طالع؛ متصل به �وس و سعود؛ �و�ود احول بود،  

  .و �ر�خ ناظر بود؛ �و�ود احول و اب� باشدآفتاب منحوس بود، و در بروج معوجه 

 قمر مقارن ستار�ن ثر�ا �و�ود را چشم  -۱  )از طالع والدت(  :در ضعف ب�

ع م�ان بود؛ و قمر در طر�ق ��ق بود؛ و آفتاب در درجات اگر طال - ۲خ�� كند، 

اگر آفتاب فوق االرض بود؛ به تر�يع زحل؛ خ��  -۳مظلمه؛ �و�ود خ�ه چشم بود، 

اگر �و�ود را با قمر در درجات ذوذوايب افتد يا آفتاب، در  - ۴چشم بود �و�ود را، 

زحل و �ش�ی به وی نظر اگر قمر ناقص بود در ضوء؛ و  - ۵چشم �و�ود ضع� بود، 

اگر �س� در بروج دوم از �وضع آفتاب باشند؛ و  - ۶دارند؛ د�ل نقصان ب� بود، 

اگر قمر  - ۷د�ل ضعف و خلل چشم بود،  ؛قمر از مقابله با تر�يع بد�شان ناظر

اگر قمر در  - �۸صور ب� �س� باشد؛ و سعود به وی ناظر؛ د�ل ضعف ب� بود، 

اگر قمر بعد از اجتماع يا  - ۹يا مقابله زحل؛ د�ل ضعف ب� بود، قوس بود؛ تر�يع 

اگر  قمر در قوس  - ۱۰استقبال؛ تر�يع يا مقابله �س� پيوندد؛ د�ل ضعف ب� بود، 

اگر قمر در ضوء زايد بود؛ اما  - ۱۱بود؛ و تر�يع يا مقابله زحل؛ د�ل ضعف ب� بود، 

اگر قمر و آفتاب در درجات  - ۱۲ بود، �وس به وی ناظر باشند؛ در ب� �و�ود ضع�
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    .مظلمه باشند؛ و �ت ا�شعاع؛ و زحل هابط از فلک؛ چشم �و�ود آب در آيد

  عطارد صاحب  چون -۱) از طالع والدت( :د�ل خلل گوش و ناشنوا�

اگر قمر �� بود  -۲سادس بود؛ منحوس از تر�يع يا مقابله زحل؛ �و�ود كر بود، 

اگر عطارد در  -۳و مقارن �ر�خ در سادس، �و�ود كر بود، ؛ )نورش تمام بود(

اگر  -۴ششم بود؛ در ميالد ��، ظاهر از �ت ا�شعاع بود �و�ود اصم باشد 

عطارد در بيوت زحل بود؛ و  زحل از تر�يع ومقابله به وی ناظر؛ �و�ود كر بود، 

صاحب  اگر عطارد -۶اگر زهره در �� طالع بود منحوس؛ �و�ود كر بود،  -۵

سادس بود؛ و �وس به وی نظر دارد نظری نامقبول؛ و سعود ساقط بود؛ �و�ود 

  .كر بود، واهللا اعلم

 بود كه بر� عطارد در  اگر -۱  )از طالع والدت( :خلل ز�ان و آواز �شانه

 ؛قمر هو �ت ا�شعاع بود ناظر ب ؛صوت ندارد چون �طان و عقرب و حوت

تلفظ حر� گرا� ز�ان و (�غ بود، ا ؛رب بوداگر در عقو  -۲، نگ بودگ�و�ود 

صاحب سادس بود؛ و �وس به وی ناظر از ارد طاگر ع و -۳ ،)�ای حرف ديگر

بود؛ �و�ود گنگ  )حوت عقرب، �طان،( آواز � يامقابله؛ و در بروج � صوت 

اگر عطارد مقارن زحل بود؛ و �وس به وی ناظر بود؛ د�ل گن� �و�ود  -۴ بود،

اگر زهره در  -۶ ا�غ بود،�و�ود ؛ منحوس زحل بود اگر عطارد در بيوت -۵است، 

 .مقابل بود به زحل؛ در ز�ان �و�ود عي� بودو عطارد  ؛�� بود

  اگر قمر منحوس بود در  -۱  )از طالع والدت( :درد ر�ه و تن� نفس�شانه

و او  ؛بود خداوند ششم طالعزهره اگر  -۲، �و�ود را از سل رنج بود ؛وتد االرض

اگر قمر  - ۳، ا�ر�ه بودوجع د�ل ناری؛  در بر� از بروج ؛منحوس بود از زحل
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د�ل تن� نفس و  ؛منحوس �ت االرض از مقابله زحل و مقارنه و تر�يع او

  .بودا�ر�ه  خلل

 آفتاب چون خداوند  -۱ )از طالع والدت( :و رنج آن )قلب( داليل ضعف دل

 �ش�یاگر  -۲، بودو ر�وری رنج  )قلب( دل�و�ود را از  ؛ششم بود منحوس

اگر  -۳، بود )قلب( �ل خفقان و رنج دلد ؛حل �ت االرضه زمنحوس بود ب

د�ل ضعف  ؛و ميالد نهاری باشد ؛�ش�ی و �ر�خ و زحل در رابع طالع باشند

  .بود )قلب( د�ل ضعف دل ؛�ش�ی �ت ا�شعاع در سادس -۴، بود )قلب( دل

 خانه  طالع، اگر سادس -۱ )از طالع والدت(): كبد( داليل ا�راض جگر

 ،نظر تر�يع و مقابلهه با ب )مقارنه(جرم ه از �ر�خ  منحوس بود بو  ؛�ش�ی بود

اگر صاحب  -۲، الزم و يرقانح�  و د�ل حرارت بود؛ و رنج بود از جگر؛

اگر �ر�خ در  -۳ ،د�ل ضعف جگر بود ؛و از �ر�خ منحوس بود ؛سادس قمر بود

صاحب طالع و اگر قمر  -۴ ،د�ل درد جگر بود ،فاسدبود و روزی  ؛لعطا

اگر  -۵؛ كبدی بود) بيمار�هاى(�و�ود را يرقان و علل  ،د از �ر�خنمنحوس باش

  .ا�كبد بود  اوجاعد�ل  ؛در ميالد نهاری ؛آفتاب در عقرب بود

 ه بو  ؛چون قمر صاحب سادس بود -۱ )از طالع والدت(: اوجاع طحال در

اگر صاحب  -۲. ؛ د�ل درد طحال بودودبساقط از او و سعود  ؛منحوس بود زحل

اگر صاحب  -۳، حال بودوجع ط د�ل ؛وی ناظره و �وس ب ؛طالع در سابع بود

در وتد  ؛و منحوس از �ر�خ ؛نهاری ددر �وا� ؛و ��ق بودفاسد  ؛ وطالع زحل

و  ؛ع زحل بوداگر صاحب طال -۴، د�ل بيماری بود از طحال ،االرض بود

در در ضوء بود؛ اگر قمر  -۵ د،وبطحال وجع بيماری از  ؛منحوس بود �و�ود را
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) �فه و بيمار�هاى ر�وى( سعالد�ل �رض بود از  ؛و ميالد �� بود ؛بيوت زحل

 و غِ 
َ
 ل

ُ
  .الطحال ظ

 اگر زحل و �ر�خ در سادس يا در ثا�  -۱ )از طالع والدت(: در علت معده

اگر آفتاب در ميالد  -۲يف معده بوده و از معده ر�ور بود، ع� بود؛ �و�ود ضع

اگر قمر در اسد بود  -��۳ منحوس بود �ت االرض؛ �و�ود را درد معده بود، 

برج اسد بنا بر قول : توضيح. (ر�ور بود) قلب(منحوس؛ �و�ود از معده و دل 

داللت بر  �ؤلف، اما بنا بر نظر �تار  س�بله داللت بر معده و ش�م و اسد

  ).قلب دارد

 اگر خداوند ششم در طالع بود؛ در  - ۱) از طالع والدت(: �شانه علت ش�م

برج منقلب؛ و خداوند طالع در برج منقلب بود؛ و زحل بد�شان ناظر؛ �و�ود از 

 -۳اگر زحل در حدود زهره بود؛ �و�ود از ش�م ر�ور بود،  - ۲ش�م ر�ور بود، 

حب او �ت ا�شعاع بود در سادس يا در سابع؛ اگر برج سادس منحوس بود؛ و صا

اگر سهم ا�سعاده و صاحب طالع و قمر  - ۳. او را از ش�م رن� عظيم بود،

اگر سهم ا�رض در بر� بود  -۴منحوس بود در هفتم طالع؛ د�ل درد ش�م بود، 

  .كه د�ل درد ش�م بود؛ و �وس به وی ناظر باشند؛ د�ل رنج باشد از ش�م

 شهادت � ؛�ر�خ در عقرب بود -١ )از طالع والدت( :ءمعادر وجع اال 

چون �ر�خ در  -٢ ،د�ل قروح امعا بود ؛و عقرب برج طالع بود ؛زهره�ش�ی و 

زحل و �ر�خ  -٣ ،د�ل قروح امعا بود ؛ميالد نهاری با ذنب بود در برج چهارم

د�ل  ؛لعبا ذنب در سابع طا زحل -٤ ،امعا بودقروح  ؛ د�لدر سادس و دوازدهم

  .قو�ج و قروح امعا بود
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 ؛اگر قمر �ت ا�شعاع آفتاب بود -۱ )از طالع والدت(: ذاك�داليل اوجاع م 

ء؛ �و�ود از اين علت و قمر ناقص در ضو ؛و زحل در وتد بود ؛و من�ف از زحل

 ايند�ل  ؛ساقط باشند در زوايلنّ��ن و ؛ اگر �وس در اوتاد بود -۲ر�ور بود،  

 .علت بود

  اگر زهره در طالع بود و زحل  -۱ )از طالع والدت(): سنگ ر�زه(داليل حصاة

 
ْ

�
َ
اگر  -۲و امثال اين بود، ) ح�س ادرار(به وی ناظر بود د�ل َحصاة مثانه و ا

د�ل ا�راض زحل بود؛ و قمر به وی ناظر و متصل بود؛ د�ل حصاة بود؛ و جرب 

س بود؛ و از داليل رطو�ت، اگر صاحب سادس منحو -۳مثانه و امثال اين، 

  .بود) سنگ مثانه و �يه(د�ل اين علت 

  
ّ
زهره چون مقارن زحل  -۱ )از طالع والدت(): ع�( تانقطاع از �اع و عن

و زهره ب��يع  ؛چون قمر با زحل بود در ثا� -۲، بود؛ عن� بود در وسط ا�سماء

و  ؛وازدهم بوددم يا اگر زحل در برج شش -۳، بودعن�  �و�ود بود؛ بد�شان ناظر

 و اگر زحل در حد زهره بود -۴ ،بود عن��و�ود  ؛اين برج د�ل نم و رطو�ت بود

خاصه كه زحل در  ؛)آم�ش( مع�ن اي�و�ود را نقصا� بود در بود؛  منحوس

اگر قمر از زهره من�ف و به عطارد متصل و  -۵ دارد هشتم حظىيا  طالع و

  ).آم�ش( ن �راز�د�ل نقصان بود  ؛دباشنمغر� زهره و عطارد هر دو 

 و  ؛اگر زحل با آفتاب بود در وتد االرض -۱  )از طالع والدت( :داليل خ�

خ�  �و�ود ؛ن خانه باشندبا زهره در ايو عطارد  ؛كسوف نزديک بوده آفتاب ب

 هو زحل ب ؛اگر قمر و زهره منحوس باشند در برج سادس و دوازدهم -۲بود، 

و قمر و  ؛زهرهه اگر زحل �رتفع باشد ب -۳، �و�ود خ� باشد ؛دتر�يع ا�شان باش
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اگر آفتاب در  - ۴كنند، در جوا� خ� را  �و�ود ؛�ر�خ بد�شان ناظر باشند

اگر ميالد نهاری  -۵ود،  �و�ود خ� ببهم؛ وتدی بود با زحل و زهره و عطارد 

و هر شهری ود؛ �و�ود خ� ب ؛و آفتاب و زهره در طالع بود ؛و برج اسد بود ؛بود

عطارد از و بود كه آفتاب و زحل و زهره  �ن ش�ربو واليت كه طالع آن شهر 

خ�د، و هر كه را  خ� فراوان ؛واليتاز آن د ناوتاد به درجه رابع ناظر باش

  . طالع بر اين هفت بود؛ او مقدم خصيان بود

 ر چون كو�ب مذكر د )از طالع والدت(): خن� و دو ج��( داليل خنا�

از آفتاب ؛ و پ�ش غر� مذكر بع� ی كو��و و با ؛برج �ونث در ر�ع �ونث

و و صورت ا ،لت زنان و �ردان داردآ�و�ود جه؛ و هشت در بود به صد هشتاد

س أر وو �ش�ی  ؛هر كه را طالع قوس بود، �ر�ب بود از صورت �ردان و زنان

 ؛ر�خ بد�شان ناظرو � ؛ديگری متصلبه  من�ف وقمر از ي�ى و  ؛در طالع بود

  .بود خن��و�ود 

 و زهره در  ؛زحل در طالع بود -۱ )از طالع والدت(: �وا�د �قر و عقيم

نيمه اول برج ثور و (در برج �قر قمر و زهره  -۲ ،�و�ود �قر بود ؛مغربی وتد

يا و �ر�خ بد�شان ناظر بود  ؛باشند)  جديبرج  اول نيمه و س�بله و اسدبرج 

؛ و زحل در )ميالد زنان باشد(خاصه كه ميالد از زنان بود  ،بود ر�و�ود �ق ؛زحل

مغرب بود يا در وسط ا�سماء؛ و قمر و �ش�ی به وی ناظر باشند؛ و ميالدی آِن 

و  -۳؛ آن زن هرگز بار نگ�د و آ�س� �شود و نزايد، )ميالد زنان باشد(زنان بود 

اگر و  -۴، بود �و�ود �قر ؛دو قمر در برج ششم بو ؛�ستو� بود اگر زحل بر زهره

  .؛ �و�ود �قر بود)بروج ما�(رطب در برج  ؛و زحل در سادس طالع باشند  �ر�خ
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  ک ر�
َ
 - ١  )از طالع والدت(): �ردی كه زنان وی را دشمن دارند(داليل ُمف

زهره در برج منقلب  -٢ ،دوست ندارنداو را زنان آن بود كه  زهره در اسد؛ د�ل

 مُ و وم ا��ح �ا�ماع و مذ يئرد"د �و�و ؛منحوس بود
َ
 -٣ ،دوَ بُ  "� ال�ساءض إبغ

 ،اما زنان او را دشمن دارند ،�و�ود به نزديک خلق �نث بود ؛قمر در خانه زهره

و قمر با زحل در  مقابله ي�ديگره زهره در سابع و صاحب طالع در طالع ب -٤

  .باشد )بدبو( ِ� ا�كهةُمنرا زنان دشمن دارند و او  �و�ود ،تر�يع طالع و زهره

  بق
َ
زهره در بروج �سيار  -١) از طالع والدت( ):شديد ا�شهوة(�شانه هاى ش

بَق )�ل، ثور، اسد، جدي، حوت(ن�اح 
َ
َهوى(؛ �و�ود ش

َ
زهره در وجه  -٢بود، ) ش

زهره در اول وجه اسد  -٣دوم جوزا؛ �و�ود �سيار ن�اح بود؛ و� عقيم بود، 

زهره در جدی در صورت دوم  - ٤وت و اكول بود، منحوسه؛ �و�ود �سيار شه

زهره در د�و؛  -٥منحوس، �و�ود �سيار ن�اح بود؛ و بدان فضيحت شود تا وفات، 

بَق(زهره در حوت؛ همچن�  -�٦و�ود شبق بود، 
َ
بود، و �رگش بدين سبب بود، ) ش

چون زهره خداوند سادس بود؛ و منحوس بود از �ر�خ؛ د�ل غلبه حرص بر  -٧

چون زهره در ميانه �ل بود؛  و �ش�ی و عطارد به وی ناظر؛ �و�ود  -٨بود،  زنان

  .شبق بود

 مَ  ليل علدال 
ْ
د�ل بواس�  ؛زحل در دوازدهم طالع -١ )از طالع والدت(: دعَ ق

و �و�ود  ،بواس� بود صاحب�و�ود  ؛�ر�خ در �واضع اجتماع و استقبال -٢ ،بود

تر�يع با ا �ر�خ يا بالع در سابع بود چون صاحب ط -٣ ،بود )�صفار( گزرد رن

اگر زحل در طالع بود و و  -٤ ،�و�ود را از بواس� و قروح مقعد رنج رسد ؛�ر�خ

 چون صاحب سابع �س بودو  -٥ ،�و�ود را رنج بواس� بود ؛�ر�خ در وتد مغرب

 - ٦ ،�و�ود را از اسافل رنج بود ؛وی نظر ندارده در سابع طالع هيچ سعدی ب و
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�و�ود را بواس� و وجع ا�رحم  ؛نهاری زحل در برج سابع بود ميالد چون در

  .�و�ود از مقعد ر�ور بود ؛اگر سهم ا�سعاده با �ر�خ در عقرب و -٧، باشد

 در برج  ؛قمر در ثا� طالع -١  )از طالع والدت(): خصيه(ان�ي�  داليل علل

عظيم  و) تقورم خصيه از ف(�و�ود دبه  ،و زحل هابط ؛مقارنه زحله رطب ب

و زهره  ؛و ثامن عقرب بود ؛در ثامن اشدب گر زهره با �ر�خ ا -٢ ،شدا�صيه با

اگر زهره و قمر و �ر�خ در ثامن بود در  -٣ ،باشد �و�ود دبه ؛�ت االرض بود

  .عل� بودخصيه �و�ود در  اصه كه �ش�ی ساقط بود؛خ ؛ ؛عقرب

 قمر و سهم ا�زمانة در ثا�  - ١  )از طالع والدت( :داليل اوجاع و علل مفاصل

خل� افتد و ) شكست�(طالع؛ و �ر�خ از مقابله بد�شان ناظر؛ �و�ود را ك�ی 

قمر مقارن �ر�خ بود در وتدی بع� ازمفاصل �و�ود  -٢، )از جا در رف� مفصل(

هم�  قمر در بروج منقطع االعضاء بود و �ر�خ بوی ناظر بود از سابع به - ٣ب�ند 

  . داللت كند
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  زحل و �ر�خ و عطارد  -١ )از طالع والدت(: جل�انت ا�رِ مز آفت تا ربد�ل

منحوس و ) رابع(چون  -٢ ،�و�ود را از پای آف� رسد ،و زهره در رابعيا �ش�ی 

چون  -٢زحل ناظر بود و زحل در ثا� ع� يا سادس بود؛ �و�ود اعرج بود، 

 -٣د را پای خلل يابد، �ر�خ و رأس و آفتاب در برج ششم طالع باشند؛ �و�و

چون سهم ا�سعادة و سهم ا�يات و �ستو� بر ا�شان در قوس يا جدی يا د�و يا 

) نور ��ل(اگر قمر �ت�  -٤حوت بود؛ �و�ود را نقرس بود؛ يا آ�ه در پای افتد، 

بود؛ در برج سادس از طالع؛ و اتصال او به �ر�خ بود از مقارنه، �و�ود را پای 

اگر زحل و قمر و �ر�خ در ثا� بود از طالع؛ د�ل علت و   -٥بود،  )�روح(اف�ر 

اگر سهم ا�زمانة در دوازدهم  طالع بود؛ و �وس به وی ناظر  -٦رنج بود در پای، 

اگر برج منقلب بود؛  -٧بود؛ د�ل زمانت در پای �و�ود و اعرج يا مقعد بود، 

 يا ؛انگشت خرد راه رودآن�ه بر �شت قدم از طرف كج پاي، (�و�ود احنف بود 

صاحب طالع در دوازدهم بود؛ با �وس يا تر�يع و مقابله،  -٨، )بر �شت پای رود

اگر آفتاب و قمر و زحل در سادس از طالع بود؛ او را از  -٩د�ل خلل پای بود، 

و �شنج پای خلل كند، و بُوَد كه از نقرس اف�ر ) يگخست(خش� ) �دي و(

 - ١١؛ در پای او خلل بود، )باشد(سوم طالع در حد خو�ش اگر �ر�خ در  -١٠شود، 

دارای : يا اصف(بود  گيا �برج منقلب بود، شخص ) �ر�خ در ششم طالع(اگر 

�و�ود را از برودت  ؛سادس بود اگر زحل در -١٢يا �تلف القدم�، ) خار پاشنه

در  ؛بود خاصه كه ميالد �� ،ناک شود، و پای او از نقرس عي�و بلغم ر�ها بود

��  در ض و عيوبر� اگر داليل -١٣ ،و خلل بودن عيب آ كه در �ااعض

از فلک كه فوق  نيمهو همچن� آن  ،در جانب چپ بود از آن خلل ؛)باشد(

  .و �ت االرض بر جانب راست كند االرض بود بر جانب چپ داللت

 يمار�ها و خلل در اندام به فصلبراى اطالع ا��ن ابتالى عمو� ب 

 .ديد� �راجعه شوپا بيمار�های
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  درمان آسان و ��ع؛ � وسيله طبابت�شخيص  - ٤

  ان و ��ع و � وسيله طبابت و بدون معا�ه طبيب؛ و �شخيص درمان آس

دور�نوس و بطلميوس  -۱): ابتدای بيماری يا سؤال(از  :تنها با خوراك مناسب

بيمار را چ�ی آرزو اگر سعد اندر وسط ا�سماء باشد؛ د�ل كند كه : گو�ند

؛ و آن بيماری او را ز�ان كند كه سبب راحت باشد؛ و بيمار�ش سبک شود

اگر سعد در هفتم باشد؛ د�ل كند  و -۲ .� معا�ه راحت يابدو بود كه  ن�ند؛

يا چ�ی باز خورد كه بيماری برود؛ و سبک باشد  معا�تبر آن�ه بيماری به 

صاحب سادس اگر صاحب طالع به : )وقت سؤال هيئتاز ( -۳ .زايل شود

ه متصل بود؛ و صاحب سادس ناظر به سعد و متصل به سعدی؛ د�ل كند ب

  .آن علت بدست آيد سالم� حال بيمار و زود راحت ياف�؛ و به آسا� درمان
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   بيمارىخفيف يا شديد بودن �شخيص  - ٥

 ۱ ) ابتدای بيماری(از  :آن داليل فل� �شخيص وقوع بيماری و شدت- 

صاحب طالع شود؛  �٢ستع�تا صاحب ششم؛  ن�بت و آفت هرگز �وجود نگردد

كننده در ميان آيد كه بنح� فاسد بود؛ و نور صاحب  يا متصل او؛ يا ي�ى نقل

د و علت �وجو حال برگرددهم در آن روز ششم را برگ�د و به صاحب دهم دهد؛ 

و بيم ناك تر و  -۲؛ و اين �سئله؛ ا�ار است؛ بيماری ز�اد شودن�بت و شود؛ و 

د؛ كه نور آن�ه بود كه كو�� نقل كننده در ميان باش ؛مهم� و به هالك نزدي��

دهد؛ و صاحب ششم �ستع� ) صاحب بيت ا�رض(صاحب طالع را بصاحب ششم 

را ن�  چن� دانند از  زمان �رگو حال فنا و وقت اجل و (بود بر صاحب طالع؛ 

از ن� دانند چ بصاحب طالع؛ و تاخ� و ش�يخون را ن�) بيت ا�وت(صاحب هشتم 

احب طالع با صاحب ب�� كه به آن يع� از ارتباط ص(و صاحب هفتم  صاحب طالع

 - ۳): ابتدای بيماری يا سؤال(و از  .؛ نيک ياد دار اين باب را)�وضوع داللت دارد

اگر سعد اندر وسط ا�سماء باشد؛ د�ل كند كه : دور�نوس و بطلميوس گو�ند

؛ و آن و بيمار�ش سبک شود بيمار را چ�ی آرزو كند كه سبب راحت باشد؛

اگر �سش در  -۴. ؛ و بود كه � معا�ه راحت يابدن�ند بيماری او را ز�ان

ز�اد� بيماری و هفتم باشد؛ از آن بيماری؛ بيماری ديگر گردد؛ و د�ل كند بر 
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 معا�تاگر سعد در هفتم باشد؛ د�ل كند بر آن�ه بيماری به  - ۵ .تبا� حال

خانه  اگر -۶ .شود زايليا چ�ی باز خورد كه بيماری  سبک باشد وبرود؛ 

خانه ( اگر و -۷ ؛�ه گرانو سبک باشد�ه  بيماری؛ برج منقلب باشدبيماری 

صاحب  نورديگر  كواكب اي قمر اگر و -۸ .بود يک حال بر ؛ثابت بود) بيماري

 اگر و؛ بود بيمناک سخت تباه واين ) اگر مقبول نباشد(؛ طالع به صاحب ثامن دهد

و اگر �س� طالع يا صاحب  -۹ ؛شود به� آخر ؛ وكشد بيماری دراز؛ مقبول بود

؛ د�ل پيوستگي و )از ار�اع بيوت(و د�ل بيماري؛ هر دو در يك ر�ع باشند  طالع؛

زود زايل و و اگر در ر�ع �الف بود؛ بيماري  ؛رف�سخ� گدوام بيماري بود و 

اگر �اي آن كو�ب كه قمر ازو من�ف  )در ابتدای بيماری(و  -۱۰ شود؛گسسته 

  شود؛ علت بر بيمار ز�اده� رسد يا شعاع افكند؛ است؛ �

  )چون طالع �و�ود معلوم بود؛ و  - ۱ ): از وقت آ�ز بيماري با طالع �و�ود

؛ بدان جای باشد كه در )بيماري(آ�ز بيماری و دشواري بود، اگر قمر در ابتداء 

 و سخ�زحل آن جا بوده باشد؛ يا زحل با وی بود يا ناظر؛ د�ل ) تو�(اصل 

و اگر قمر به جاي�� باشد كه �ر�خ در اصل آن جا بوده باشد؛ و  - ۲بود؛  دشواری

�س با وی يا ناظر بود؛ هم هالكت بود؛ خاصه كه �ر�خ ) �وع بيماري(ا�روز 

 -۳؛ بيمبود و  سخ� حرارت؛ ا�روز د�ل )مقارنه(به قمر ناظر باشد؛ يا با وی بود 

آن جا بوده باشد؛ و ا�روز آن ) تو�(كه در اصل و اگر قمر به جاي�ه �� باشد 

سالم� و يا ناظر؛ سعدی د�ل ) به مقارنه(سعدی است ) كو�ب(جا با وی 

و اگر قمر به ابتدای علت در ششم طالع اص� بوده باشد؛ يا  - ۴باشد؛  �فيت

در ي�ى از اين جاي�ه ها بوده باشد؛ د�ل ) تو�(چهارم؛ يا هشتم؛ و در اصل 

و اگر �� مقارن يا ناظر قمر باشد در ابتدای علت؛  -۵باشد؛  بيماری سخ�

و اگر  -۶بود؛  �فيت و سالمتباشد؛ و چون سعدی ناظر باشد؛ د�ل  هال�د�ل 
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بوده باشد؛ و كو�� ز�ان �ر ) تو� در آن(قمر متفق شود بدان بر� كه در اصل 

يا به وی ناظر باشد؛ و در  چهارم است؛) بيت(با وی باشد؛ و آن صاحب مثلثه 

از ( -۷ .بود سخ� و بيم و ترساصل والدت اين كو�ب ن� با قمر بوده باشد؛ د�ل 

اگر صاحب طالع به صاحب سادس متصل بود؛ و صاحب  )طالع سائل يا �و�ود

سالم� حال بيمار و زود كند به  د�لسادس ناظر به سعد و متصل به سعدی؛ 

و اگر كه صاحب ششم؛  -۸آن علت بدست آيد،  درمانراحت ياف�؛ و به آسا� 

 �اطره؛ آن�ه )باشد(ناظر به �� يا متصل خاصه به زحل يا به صاحب هشتم 

بود؛ �س اگر صاحب ششم را بصاحب طالع اتصال بود؛ آن بد شود؛ و خاصه كه 

صاحب طالع ناظر بنحسها بود يا متصل خاصه به زحل؛ يا به صاحب هشتم؛ 

و اگر خداوند  - ٩؛ ند روز سخت تر شودچو هر د؛ بو هالک و بيماريبيم آن�ه 

ك� طالع به صاحب دوم ناظر بود؛ يا به صاحب هشتم و ششم؛ د�ل كند بر 

  .و روز به روز علت ز�اده شود بقای �و�ود يا سايل؛ و دردمندی

 از طالع والدت( :)زمينگ� بودن يا شدن( داليل اوقات و شناخ� زمانت(  

در هر برج بود؛ �رض از ان عضوی بود كه آن برج برآن د�ل  ا�زمانةر سهم اگ - ۱

 -۳ .آن مقعد بود زمانتاگر زحل و �ر�خ در سادس يا در ثا� ع� بود؛  -۲ .بود

 -۴. اگر قمر در برج ذو جسدين بود منحوس؛ و د�ل �رض بود؛  زايد االعضا بود

  .منقلب بود؛ ناقص االعضا بودو اگر در برج 

 آن -۱ )از طالع والدت( :جانب بدن بودانت در كدام ر شناخ� آن�ه ِزمد 

 ؛اگر ميان �� و طالع در ميان رابع و سابع بود -٢ ؛بود زمانتكو�ب كه د�ل 

چپ حيت نا در ؛اگر در مقابل اين دو وتد بود -٣ ،در جانب راست بود زمانت

ر بود؛ زمانت در برج مذكدر است  زمانتن كو�ب كه د�ل و اگر آ -٤، بود
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بر� در  و -٦بدن بود؛  �ؤخراگر در بر� �ؤنث بود در  -٥مقدم بدن بود، 

  .اسود) اورام(بيض و ا�ر بود، و �� د�ل مذكر د�ل اورام ا ؛نهاری

 اگر آن كو�ب كه  - ١ )والدت از طالع(: ع زمينگ�ى از ايام عمروزمان وق

اگر  -٢د؛ زمانت در اول عمر بود، د�ل زمانت بود؛ ميان طالع و وسط ا�سما بو

اگر از بيت  - ٣بود؛ در ميانه عمر بود، ) از طالع(ميان وسط ا�سماء و برج هفتم 

د�ل زمانت  -٤تا خانه چهارم بود؛ زمانت در آخر عمر بود، ) بيت هفتم(الُعرس 

و  -٦و اگر غر� بود؛ در آخر عمر بود،  -٥اگر �� بود؛ زمانت در بدايت بود، 

ر بود،  اگر
َ
اگر در وسط ا�سما بود؛  -٧خداوند ششم در ششم بود زمانت در ِصغ

سهم ا�سعاده در  و اگر -٩اگر در رابع بود؛ در آخر عمر بود،  -٨در ميانه عمر بود، 

و اگر در ثور بود؛ در سال ب�ست و  - �١٠ل منحوس بود؛ زمانت در سال نهم بود، 

و اگر در �طان بود در سال  -١٢ستم، و اگر در جوزا بود در سال ب� - ١١پنجم، 

و اگر در س�بله بود؛ در سال  -١٤و اگر در اسد بود در سال دوازدهم،  - ١٣يازدهم، 

و اگر در عقرب بود؛ در  سال  -١٦و اگر در م�ان بود؛ در سال سيم،  -١٥هشتم، 

ر و اگر در جدی بود؛ د - ١٨و اگر در قوس بود؛ در سال چهل و دوم،  - ١٧پانزدهم، 

و اگر در حوت بود؛ در  -٢٠و اگر در د�و بود؛ در سال � ام،  -١٩سال  پنجاهم، 

 .ناظر نبود) ا�سعادة(سال چهاردهم، و �ط آ�ست كه هيچ سعد به  سهم 

بيمارى "بيماري و آسيب سخت را � گو�ند، ا�روزه با اصطالح " زمانة" :توضيح

عَ "از آن ياد � كنند، مقصود از ن� " �زمن
ْ
 ِمق

ْ
وضعيت شدت بيمارى و آسيب " د

 ا�ته بر� از . است، كه شخص را زمينگ� كرده، و به قعود و �شس� � كشاند

�ر�وط به معلول بدنيا آمدن شخص باشد، نه در  ؛اين وضعيت�وارد ابتالى به 

  .اثر �رض و بيمارى
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  بيمارى ��ع العالج يا �زمن بودن�شخيص  - ٦

   ۱ :)ابتدای بيماری يا سؤال(: بيمارىن بودن �زم��ع العالج يا �شخيص- 

درازی علت و كه� و اگر قمر از كو�ب مغر� من�ف باشد؛ د�ل كند بر 

درازی  بر د�ل كند؛ به كو�ب مغرب متصل شود) قمر( اگر و -۲. دير�نهبيماری 

نو� علت؛ و و اگر از كو�ب ��� من�ف باشد؛ د�ل كند بر  - ۳ .بيماری

؛ از درجات ان�اف باشد؛ مدت روز�رشو . شدن بزودی به�و  زودی گذش�

به عدد هر درجه سا� يا ما� يا روزی يا ساع�؛ به اندازه برج منقلب و �سده 

و اگر صاحب طالع اندر سادس بود؛ و  -۴ .و ثابت و وتد و مايل و زايل وتد

ز آن برج كشد؛ تا آن �ه كه آن كو�ب ا بيماری درازصاحب سادس در طالع؛ 

؛ اگر صاحب طالع به صاحب )بيماری دراز كشد(و هم چن�  -۵ب�ون آيد؛ 

 اگر و -۶سادس متصل باشد؛ يا صاحب سادس به صاحب طالع متصل بود؛ 

 سخت تباه و؛ اين صاحب طالع به صاحب ثامن دهد نورديگر  كواكب اي قمر

و اگر  -۷؛ شود به� آخر ؛ وكشد بيماری دراز؛ مقبول بود اگر و؛ بيمناک بود

از ار�اع (و د�ل بيماري؛ هر دو در يك ر�ع باشند  طالع؛�س� طالع يا صاحب 

و اگر در ر�ع �الف  ؛رف�سخ� گبود و  گي و دوام بيمارييوستپ؛ د�ل )بيوت

  ؛شود سستهبيماري زود زايل و گبود؛ 

 اما وقت به -۱ :و مدت بيماري داليل فل� �شخيص وقت به� شدن بيمار �

شدن آ�ست كه؛ صاحب طالع قوي شود و �سعود؛ يا �انه يا به �ف يا 

نان�ه چ )ز حالت ضعف به قوتا(بمزاعمت خو�ش رسد؛ يا ش� بدل كند 

) بيت هشتم(مغر� بود ��� شود؛ و يا راجع بود �ستقيم شود؛ و صاحب ثامن 

طالع برسند؛ بدرجه  سعدانو يا  -٢بود؛  �فيت وسالم�از وي ساقط بود؛ د�ل 
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 به� شدنون درجه بدرجه رسد؛ د�ل چبدرجه د�ل رسند؛ ) آن سعدها(يا درجه 

بنگر به قمر؛ اگر من�ف شود بر  -۳):از ابتدای بيماری( بود از آن بيماري؛

ابتداء بيماري از كو��؛ و سعدي به ��ن آن كو�ب رسيد يا شعاع افكند؛ هم 

و بر ابتداء بيماري اگر به  -۴؛ � شودعلت كم� شود و بيماري بهدر آن وقت 

اك علت پون درجه به درجه رسد به اتصال؛ من�ف قمر سعدي اتصال كند؛ چ

�� شعاع افكند يا آ�ا برسد؛ بيماري  ،و اگر بدان سعد ؛شود و بيمار به� شود

و اگر قمر و طالع؛ از آن برج باشند  -۵بار ديگر باز گردد؛ و از حال �ال بگردد؛ 

آن ) اوتاد(باشد؛ و �س در آن برج باشد؛ يا اندر رأس  بيماری در آن اندام كه

مگر كه سعدی قوی به وی نظر كند؛ كه د�ل ؛ د�ل سخ� و هالكت بودبرج؛ 

سعد به آ�ا برسد؛ كه در  ) كو�ب(ه باشد كه آن �) �فيت(باشد؛ و وقت  �فيت

تداء بيماری اگر ي�ي از در اب - ۶ كه بيماری است؛) است(آن برج آن اندام 

اميد راحت و ن��ن بصاحب سادس اتصال كند؛ بدانوقت كه درجه بدرجه رسد 

بود؛ و اگر د�ل بيماري در سادس بود؛ د�ل كند بر گرديدن بيماري از  به� شدن

اگر قمر از كو�ب مغر� من�ف باشد؛ د�ل كند بر  - ۷علت به علت ديگر؛ 

درازی  بر د�ل كند؛ �ب مغرب متصل شودبه كو) قمر( اگر و درازی علت

و  زودی گذش�و اگر از كو�ب ��� من�ف باشد؛ د�ل كند بر  .بيماری

؛ از درجات ان�اف باشد؛ به عدد هر درجه سا� يا ما� يا مدت روز�رش

  .روزی يا ساع�؛ به اندازه برج منقلب و �سده و ثابت و وتد و مايل و زايل وتد
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  ديگر سبب شدن و بيمارى ضعوار�شخيص  - ٧

 ابتدای بيماری يا (از  -۱: خيص عوارض و بيمارى ديگر سبب شدن�ش

از آن بيماری؛ اگر �سش در هفتم باشد؛ : دور�نوس و بطلميوس گو�ند): سؤال

خانه  اگر - ۲ .گردد؛ و د�ل كند بر ز�اد� بيماری و تبا� حالبيماری ديگر  به

خانه ( اگر و - ۳ ؛�ه گرانو سبک باشد�ه  یبيمار؛ بيماری برج منقلب باشد

خانه ( اگر و - ۴؛ افتد ديگر بيماری به بيماریآن  از؛ ذوجسدين بود برج) بيماري

پنجم ) بيت(اما بدان�ه خداوند طالع در  -۵ .بود يک حال بر؛ ثابت بود) بيماري

ج؛ د�ل است از سيّوم و نهم؛ ز�را كه اين دو بر بيماری قوی ترو يازدهم؛ در باب 

؛ �� كه ثبات بيماری؛ و برج پنجم و يازدهم د�ل كند بر زوال بيماریكند بر 

در ابتداء ( - ۶ قوی تر باشد از خانه نهم و سيّوم؛) دالل�ش(اندر�ن دو خانه باشد؛ 

بنگر به قمر؛ اگر من�ف شود بر ابتداء بيماري از كو��؛ و سعدي به  )بيماری

افكند؛ هم در آن وقت علت كم� شود و بيماري ��ن آن كو�ب رسيد يا شعاع 

بيماري بار ديگر باز به� شود؛ و اگر بدان سعد، �� شعاع افكند يا آ�ا برسد؛ 

ابتداء ( - ۷؛ و اگر �سان رسند بيماری ز�اد شود؛ رددگردد؛ و از حال �ال بگ

اگر ي�ي از ن��ن بصاحب سادس اتصال كند؛ بدانوقت كه درجه  )بيماری

جه رسد اميد راحت و به� شدن بود؛ و اگر د�ل بيماري در سادس بود؛ د�ل بدر

و  ):ابتدای بيماری يا سؤال( -۸ .علت ديگره گرديدن بيماري از علت بكند بر 

د�ل ؛ منحوس باشد) در اتصال صاحب طالع به صاحب ثامن( ٣ا�دب�قابل اگر 

  .اشدب شده آن�ه به� از �س؛ )باشد( يبيمارو  گو�سارین
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  �ران�ا�ام و و مدت  وقات�شخيص ا - ٨

  شخيص اوقات و مدت �ران بيمارى و �ا�ام آن�.  

 )گنزاع و جن( ��وحت در علم طب؛ �ران :تعر�ف �ران در علم طب

ت  ؛�س در آن اوقات ؛)بيماری( ا علتبباشد  )بدن( طبيعت
ّ
اگر طبيعت بر عل

اسهال يا عرق يا ادرار باشد المت آن و ع ؛خ� ا�امده حال بيمار ب ؛�لب شود

  .ا�امد �ّ ه حال بيمار ب ؛مغلوب شود طبيعت و اگر براي �ر�ض؛

در �شخيص اوقات �ران بيمار�ها با  :�شخيص اوقات �ران با دا�ش �وم

  :دا�ش �وم؛ در �موع؛ اطباء به دو �و �شخيص اوقات �ران را به �ر � برند

ق  اين اوقات �ران؛  :با نور قمر به صورت �م�شخيص اوقات �ران ) الف
ّ
تعل

متناسب با افزا�ش يا �هش نور قمر؛ اك�  و به تزايد و تناقص نور قمر دارد

و اوج �ران يا �هش  ؛دارند تزايد و تناقص و هيجان و سكونا�راض ن� 

است؛ كه نور قمر در  هن�م مقارنه و مقابله قمر با شمسعوارض بيماري؛ در 

 ١٥و  ١٤و  ١٣شبهاي (ج امتالء و يا نهايت نقصان است؛ يع� در ايام استقبال او

و در  ٢٩روزه از شب  ٢٩در ماه (؛ و ايام �ت ا�شعاع آخر ماه قمري )ماه قمري

؛ كه براي بر� ا�راض وقت هيجان و )تا آخر ماه ٢٨روزه از صبح  ٣٠ماههاي 

كه در اين وقت شدت �  مانند اختالالت روا� يا عص�(اشتداد آن است 

ر سا�ن � شود، اوقات گ؛ و بيماري در اوقات دي)�د؛ و يا شدت خونر�ز�هاگ

. اين نوع �رانها؛ با يك تقو�م روز شمار قمري و يا رصد ماه قابل �شخيصند

  .م شنا� نور قمر ن� در فصل هن�م شنا� ط� توضيح شده است�هن

اطباء : ه �سبت زمان �وع بيماري�شخيص اوقات �ران و �قبت آن ب) ب
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حاذق و حكماي علم �وم؛ با توجه به �وقعيت قمر در �وع بيماري، ايام 

�ران بيماري و زمينه اشتداد يا بهبودي آن را برر� � نمايند؛ در اين نوع 

و يك . برر�؛ ايام �ران هر بيماري به �سبت زمان �وعش متفاوت است

متناسب با س� قمر در بروج؛ با شمارش روزها از روز نوع برر� ساده دارد كه 

�وع بيماري؛ ايام �ران را تعي� � نمايند؛ و يك نوع برر� دقيق تنجي� 

دارد كه با دا�س� اتصاالت قمر؛ و �وقعيت كواكب سعد و �س؛ �قبت �ران 

مايند؛ آن بيماري؛ و مقدار شدت و يا امتداد آن را تا روزهاي آينده تعي� � ن

كه براي �اسبات اين نوع برر� تنجي�، نياز به يك تقو�م �ص� �و� 

روش ساده و ا�ا� و روش (در ادامه اين نوع برر� ها را . دقيق � باشد

  .؛ كه متناسب با زمان �وع بيماري هس�ند را �ح � دهيم)تفصي�

 ؛ا�سا� بدنبر  ونچ :به �سبت زمان �وع بيمارياوقات �ران  �شخيص 

ه مانند �يات
ّ
در مبدأ  ؛اطباء حاذق ؛�ستو� گردد )تبها( ي�ي از ا�راض حاد

و  ؛آن �رض معلوم كنند كه قمر در كدام جزو است از اجزاي معدل ا�هار

دواير ون و چ ؛جزو م�ساوي تقسيم كنند ٤ه معدل ا�هار را ب ؛ابتدا از آن جزو

هرآينه  ؛ذرانندگب )سيم شده معدل ا�هارتق( اقسام ار�عه امبد به) ميلها(ميول 

را  بر دايرة ال�وج و آن نقاط ؛ذردبگ منطقه از منطقة ال�وج ٤ه آن دواير ب

 و هر وقت كه قمر به ي�ي از ؛خوانند �ار�ن عظيمهو �واضع  ؛�راكز ار�عه

در واقع . (گو�ند �ران بزرگ�واضع رسد؛ براي آن بيماري؛ آن را وقت ين ا

  ).قمر بر دايرو ال�وج در مبدأ بيماري تعي� � شود معادل درجه

 ٢٧تقر�با (روز و ك�ي تمام كند  ٢٧را در  س� در بروجقمر دوره  چون 

�نه دايرة  ٤از تقسيمات  ل؛ هرآينه ر�ع اوّ روز نرسد ٢٨ و به )ساعت ٨روز و 
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و تأخر  ال�وج را در روز هفتم تمام كند؛ و ر�ع دوم را در روز چهاردم؛ و تقدم

يع� در روز قبل يا (خارج نباشد ) هاردهمچهفتم و (ساعت �ران از اين روزها 

؛ اّما تمام شدن ر�ع سوم ميان روزهاي ب�ستم و ب�ست و )بعد اين ايام ن� افتد

م در ب�ستم افتد و به از�ن سبب ب ؛ي�م باشد
ّ
ر در ب�ست و ي�مه تقد

ّ
و  ؛تأخ

 دور ؛رگو بعد از آن بار دي ؛و هشتم باشد�وضع اول در ب�ست ه رسيدن او باز ب

ايام �ران و اين ايام را  ؛از � گرفته شود )روز و ك�ي س� قمر در بروج ٢٧( 

ت در اين ايام به� باشدخوانند؛ و گ قوی
ّ
ه چ ؛و�ند كه ��وحت طبيعت با عل

؛ كه تر�يع است در آن اوقات بنظر عداوت ؛قمر كه د�ل ��م كون و فساد است

و چون �وضع اصل كه در  ؛ناظر باشد )�وع بيماري( �وضع اصله ب مقابله؛و 

�واض� كه �الف  ؛اقتضاي �رض كرده باشد ؛قمر در آ�ا بوده ؛ابتداي �رض

ت كند ؛دوَ آن �وضع بُ 
ّ
و قّوت طبيعت در حال  ؛اقتضاي نقصان و ضعف آن عل

 ؛ال ضعفه خصم را در حر آن وقت ميل به صالح ب�ش� كند؛ چد ؛��وحت

  .توان كرد )غلبه( آسان تر قهر

 و دواير ميول به مبادي ؛به دو قسم كنند ؛ار�اع مذكوره و باز هر ر�� را از 

و مبادي اين اقسام را از  ؛قسم شود ٨نان�ه همه فلك به هر يك بگذرانند؛ چ

و هر روزي كه قمر به  ؛خوانند) نه�هشت (زواياي ثمانيه  ؛منطقة ال�وج

 ؛خوانند روز انذارآن را  ؛باشد )كنار هم( ب� دو ر�ع متجاور؛ كه مارسدمبد� 

و  ٤و آن روز  ؛افتد )بعدی( يع� انذار كننده به �را� كه در مبدأ ر�ع �ستقبل

هفتم، و يازدهم انذار روز هارم انذار كند به روز چنان�ه ؛ چباشد ٢٤و  ١٧و  ١١

و ب�ست و چهارم بر  ي�م، هاردهم، و هفدهم بر ب�ستم يا ب�ست وچكند به 

  .ب�ست و هشتم
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از حلول كواكب در  حكما :دقيق در تنجيم و �قبت آن �ران مدت�شخيص 

ت و خوف هالك �ر�ض نمايند ؛�وضع هر يك از �ار�ن
ّ
 ؛استدالل بر اميد صح

ت ) �ش�ی يا زهره( سعدي ؛ر در �وضع �رانچنان�ه اگ
ّ
 زايلباشد؛ گو�ند عل

ت ا قمر منحوس باشدباشد؛ ي) �خ يا زحل�ر( ر ��شود؛ و اگ
ّ
؛ گو�ند عل

ت باشدمگ ؛رددگ �ستو�
ّ
 تاث� عل

ّ
هم مقت�  كه آن ؛ر وق� كه تاث� �س ضد

  . بود) قوي( �ط آن�ه آن �س �مود االحواله ب ؛صّحت شود

بنگر به قمر؛ هر وقت كه بنح� رسد به جسد؛ يا به نور آن  :قاعده �

؛ بيمار را شدت و سخ� ز�ادت گردد؛ و هر )و در اتصال�دوده درجه جرم ا(

وقت به شعاع سعدي رسد يا به جسد سعدي؛ سعادت و �فيت و راحت و 

 .ديد آيدسب� و ني� پ

 ه گو�ند بنگر ب حكما ):ابتدای بيماری يا سؤال(از  -۱ :تفصيل اد� �و�

 ؛ز�اده �ن وي ده درجه بر ؛كه قمر كجاست ؛وقت سؤاله ا بيابتداء علت 

 بيم هالك؛ اگر به �� رسيد رسد شعاع كدام كو�ب � به جسد يا كه بنگر

ه بعدد سال صغراي آن كو�ب ب باشد؛ �قبت راحتسعدي رسد به و اگر  ؛بود

بدين طر�ق كه به ازاي هر سال صغراي (شدت، باشد يا  �فيت ؛ندان روزچ

سال،  ٣٠زحل : كو�ب يك روز حساب � كنند و سا�اي صغراي كواكب

؛ )سال ٧، رأس و ذنب ٢٥، قمر ٢٠، عطارد ٨، زهره ١٩، شمس ١٥، �ر�خ �١٢ش�ي 

يا به شعاع ه ب ؛هر كجا كه رسد ؛ز�اده �ن و باز به �وضع قمر چهل درجه

چون شعاع درجه قمر كه ده درجه برافزوده . ح�م �ن ؛سعد يا �س جسد

ن كو�ب ه آت كه قمر بهر وق ؛چون ب�و�� �س باشد ؛هل درجهچيا  ؛با�

ده  �وضع ونچو  ؛باشد گو �ر تد�ل شد ؛ران يا تر�يع يا مقابلهقِ ه ب ؛رسد
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يا كو�� باشد كه از  او؛ جسدِ ه نور يا به سعدي رسد ب ؛ بههل درجهچا درجه ي

�ش از پ ؛ي�ي را قبول كند يا سعد كند) درجه ٤٠درجه و  ١٠(اين دو درجه 

زوال و  ؛يع� آ�ا د�ل نقصان علت است ؛رسدآن�ه قمر ب��يع و مقابله وي 

  .بيماري و راحت و �فيت

به گر به ابتداء علت يا به وقت �سئله؛ بن ):ابتدای بيماری يا سؤال(از  -٢

بيماري،  ٢٨و  ٢٤و  ٢١و  ١٩و  ١٤و  ٩و  ٧و  ٥و  ٣و  ٢و  ١روزهاي �وضع قمر در 

و بود  مبارك�ران  ؛شعاع يا جسد سعدان رسيده ون قمر در اين روزها بچ

 ؛جسد �سان رسده شعاع يا به ون بچو  ؛ديد آيدپتن آسا� و سب�  راحت و

و حساب اين روزها  ؛ز�اده شود دشواري و سخ� و شدتو  ؛بود نامبارك�ران 

مقدار ده درجه بر �وضع قمر  چن� است كه روز اول؛ روز �وع بيمار�ست و

 ٦٠ون چهل درجه؛ به روز سيم رسد؛ و ز چ؛ و با؛ به روز دوم � رسدز�اده �ن

درجه ز�اده  ٩٠ون چو  ؛ا�� بود نجم رسد و در �سد�سپدرجه ز�اده ك� به روز 

روز ه ه ز�اد ك� بجدر ١٢٠ون چو  ؛در تر�يع ا�� باشد و روز هفتم رسده ك� ب

روز چهاردهم ه درجه ز�ادت ك� ب ۱۸۰ون چو  ؛در تثليث ا�� بود و نهم رسد

درجه  ۲۴۰چون  ؛الؤوقت سه در مقابله جای خو�ش كه اول علت بود يا ب ؛رسد

درجه  ۲۷۰ون وزدهم رسد در تثليث ايمن خو�ش؛ و چروز نه ز�ادت ك� ب

 ۳۰۰و چون  ؛روز ب�ست و ي�م رسد در تر�يع ايمن خو�ش باشده ز�ادت ك� ب

و  ؛روز ب�ست و چهارم رسد در �سد�س ايمن خو�ش بوده درجه ز�ادت ك� ب

روز ب�ست و هشتم هم بدان جاي�ه رسد كه به ه درجه ز�ادت ك� ب ۳۶۰چون 

هر�ه  ؛نيک ياد دار شداين �واضع كه ياد  ؛الؤابتدای علت رسد يا به ابتدای س

بيمار را خطر و آفت بود هم  ؛كواكب �س رسده كه قمر بدين �واضع رسد و ب

 ؛يا به درجه اح�اق ؛عقده كسوف رسده خاصه كه بدين �واضع ب ؛و دشواری
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و چون بدين  ؛و چون سعدی نور افكند به� باشد ؛ن�بت و خطر باشد

   .نباشددرس� است؛ و �ران راحت و سالم� و تن ؛قمر با سعدی باشد ؛�واضع

) �ش�ي و زهره(و سعدان  ؛تن استگفته آمد بدان�ه قمر د�ل نان�ه چ -۳

و قمر به  ؛ستع� باشند بر قمرون سعدان �د�ل �فيت و راحت و تندرس�؛ چ

از  - ٤بيمار قوي بود بر دفع كردن علت و بيمار�ها، تن  ؛ا�شان �سعود بود

گر در ابتداء علت؛ قمر �سعود بود؛ يا من�ف از سعدان يا ا):ابتدای بيماری(

كو�� كه در ي�ي از �واضع قو�ش است از بيت و �ف و (از كو�ب مقبول 

و اگر  ):ابتدای بيماری(از  -۵كند بر آسا� �رانها؛ ؛ د�ل )حد و مثلثه و وجه

و  قمر يا صاحب طالع در ابتداء علت؛ در برج منقلب بود؛ يا ذوجسدين؛

�سياري بر قبول؛ د�ل كند كو�ب م �سعود باشد يا من�ف از سعدان يا از

  .و عطسه ؛ون نر� طبيعت و خويچ ؛�رانها

گر كه قمر ب�دام كو�ب بن ؛ران بودون روز �چ -١ :تفصيل برر� روز �ران

علت و  ؛�ران تمام شود ؛ب�و�ب سعد اتصال كندقمر اگر  ؛متصل شود

علت و بيماري ز�اده شود و �ران  ؛�� اتصال كنده و اگر ب -۲ ؛برطرف شود

سعد و �س ه بگر و ا -٣؛ منفعت ن�ندخورد ) دارو(ه و آ� ؛تمام نباشد

ر اندران برج كه قمر گو ا - ٤از وي �ن؛  �مهر كدام قو�� ح ؛اتصال كند

 �ي بود كه به �ر�خ داللتچاز  �ران باشد؛ �ر�خه ر اتصال وي بباشد؛ اگ

ح�م از ج�س م�سو�ات آن كو�ب  ؛هر كو�ب كه قمر اتصال كنده و ب ؛كند

چون  -۵). دايرة ال�وج( طول و عرضه مقارنه باشد به قو���ن اتصال ب ؛بود

 ؛ز�ان ن�ندروز باشد  ،اگر آن وقت ؛زحل متصل باشدروز �ران قمر با 

به �ر�خ بوده  اتصال قمر و اگر -۶ ؛روز بوده باشده خاصه كه ابتدای علت ب

خاصه كه علت ابتدا به شب  ز�ان ن�ند ؛و وقت �ران به شب باشد ؛باشد
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به روز بوده باشد و �ر�خ بدين �واضع  اتصال قمر به �ر�خ و اگر -۷ ؛كرده بود

 ؛)ناگها�( ا �رگ مفاجايتب گرم و خون رف� �سيار  از كند سخ� ب�ش� ؛رسد

  ؛شود به�و چون سعدی شعاع افكند  -۸

و اگر ابتدا علت به شب بوده باشد و زحل بدين �واضع  -۹ ):ابتدای بيماری(از 

سخ� ب�ش� باشد از برودت و يبوست و ما�خو�ا و آ�ه بدين  ؛رسد) �ران(

و چون سعد و �س  -۱۱ ؛باشد راحتچون سعدی نور افكند اميد و  -۱۰ ؛ماند

هر كدام قوی تر باشد  ؛يا ناظر )مقارنه( قمر باشنده هر دو بدين �واضع ب

روز بيماری زايد ا�ور يا�؛ يا شمس با به  را اگر قمر -۱۲. شودح�م بر وی 

هم  ؛مقابلهرسد يا ) �وع بيماري(اين �وضع  �تر�يع ا�ه چون قمر ب �ر�خ بود؛

 ؛و زايد ا�ور و به زحل ناظر ؛ا مقابله باشديو چون  به تر�يع  -۱۳ ؛باشد �رگ

بيماری قمر ناقص و اگر در ابتدای  -۱۴ ؛شود به�از آن بيماری راست بوده و 

چ�ی تو� ن�ند؛ جز آن�ه در ا�ور باشد و ناقص العدد؛ و به زحل ناظر؛ 

ون اری قمر با شمس باشد به اول ماه؛ چيمو اگر در ابتدای ب -۱۵ ؛بيماری بود

راحت ) متصل شود(د اگر سعدی شعاع افكن ؛قمر به تر�يع و مقابله وی رسد

  .باشد �رگ) شعاع افكند(؛ و اگر �� يابد

 در  :عدم خلط اصطالح �ران در طب و قواعد �و� هواشنا�: تذكر

در وضع آب و هوا و  قواعد �وم؛ اصطالح �ران را براي پ�ش ب�� ايام �ران

ابر و باران ن� استفاده � كنند؛ كه بر� قواعدش با قوعد �و� �ران در 

طب �شابهت دارد؛ و� مبدأ آن را از جزو اجتماع شمس و قمر در هر ماه 

�ند؛ ف�ا روش �اسبه ايام �ران بيماري؛ با ايام �ران آب و هوا گقمري � 

 . �لوط �شود
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  )رو��رددا�ش، توانا�، (طبيب  احوال�شخيص  - ٩

  علم و توانا� و م�ان �وفقي�ش در معا�ه و �وه (�شخيص احوال طبيب

  .)رفتار او با بيمار

 طبيببرج نهم و صاح�ش و سهم ا�سعاده د�لست بر  )وقت سؤال از هيئت( - ۱

را از وسط ا�سماء و  عالج كننده داللت و )وقت سؤال از هيئت( - ۲ .و علم وی

  .�ش؛ و از آن كو�ب كه عطارد از وی من�فستصاح

صاحب طالع و : دور�نوس و بطلميوس گو�ند): ابتدای بيماری يا سؤال(و از  -۳

  . طبيبطالع؛  د�ل است بر 

و اگر به : دور�نوس و بطلميوس گو�ند): ابتدای بيماری يا سؤال(و از  -۴

دست ل كند كه ال؛ �س اندر طالع باشد؛ د�ؤابتدای بيماری يا به وقت س

باشد؛ و عال� كه كند بيماری ز�ادت شود؛ و منفعت كم�  طبيب ز�ان �ر

رفق و بود؛ و آ�ه كند به  طبيب مبارک دستسعد در طالع بود؛  اگر و -۵بود، 

  .باشد به�یو  اميد منفعتكند، و  مدارا

 ) چون خوا�  -۶ :اليل فل� ارتباط طبيب با بيمارد )وقت سؤال هيئتاز

بدا�؛ برج هفتم و صاح�ش د�ل صفت و فراست است؛  صفت طبيبكه 

بنگر به صاحب سابع؛ اگر خداوند طالع يا قمر؛ از وی �سعود بود يا مقبول؛ 

و اگر سعد  -۷باشد؛ و معا�ت وی منفعت كند؛  هم� طبيب سبب شفاء بيمار

از باشد؛  )به غ� صاحب سابع( ؛ كو�� ديگر)صاحب طالع يا قمر(كننده 

و اگر  -۸؛ طبيب ديگر كه بدان كو�ب م�سو�ست شفاء بيمار از آن باشد

 �شفق و مهر�انصاحب طالع از صاحب هفتم مقبول باشد؛ آن طبيب بر بيمار 
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و اگر صاحب طالع صاحب هفتم را  -۹باشد؛ و در �ر بيمار و صالح او �تهد؛ 

و اگر هر دو  -۱۰؛ دنيكو� �سيار كنقبول كند؛ بيمار �ر طبيب را دوست دارد و 

از ي�ديگر مقبول باشند؛ ميان بيمار و ) صاحب طالع و صاحب هفتم(د�ل 

باشد؛ و تيمار دارنده ي�ديگر باشند؛ و �ر ي�ديگر  الفت و �صا�تطبيب 

و اگر صاحب هفتم �سعود باشد؛ و ��� و مقبول؛ طبيب اندر �ر  -۱۱را نافع؛ 

دک مايه عالج بيمار درست شود؛ و ؛ و بانمبارک دستمعا�ت قوی باشد و 

مغر� باشد؛ طبيب ) صاحب هفتم(و اگر  -۱۲؛ بصالح آردهرچه كند همه 

بصالح نتواند سخت قوی باشد و به دفع كردن علت؛ �سيار عالج كند و 

شوم دست و غلط منحوس يا غ� مقبول بود؛ ) صاحب طالع(و اگر  -۱۳؛ آوردن

  .باشد �ر و بدخو و بد طبع

 )اول� �القات بيمار  -۱۴: سا�ت كواكب داللت )قت �القات طبيباز و

ارتباط به� ب� بيمار و زمينه با طبيب در سا�ت �ش�ی و زهره؛ داللت بر 

� طبيب و  ب�ش� است، ر�يت و ال�ام بيمار به برنامه درمانبوده، و  طبيب

از درمان ب�ش�  ا��ن رضايت بيمارو  ،ر�ها و �ش�ت او را �هش دادهتواند 

ارتباط ب� بيمار و حتمال اينكه او در ساعت �ر�خ و زحل داللت بر  -۱۵است، 

، و ر�يت و ال�ام بيمار به برنامه درمان بوده سخت يا نامناسب شودطبيب 

ا��ن و  ،ر�ها و �ش�ت او را �هش داده� تواند طبيب نو  كم� است،

يا طوال� شدن  بيماريزمينه طوال� شدن  ورضايت بيمار از درمان كم� بوده، 

 ،ه �سا �ر�� شفا نيابدچو �ر�ض از بيمار�ش رنج طوال� � كشد و  درمان دارد

برای تفصيل اين �وضوع؛ به  ،مداواي اين طبيب خارج شود�ت تا اين كه از 

  .نماييد فصل �ر�رد پزش� سا�ت كواكب �راجعه، �ش هن�م شنا�
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  رو و ابزار ط� �ورد نياز در معا�هدانوع �شخيص  -١٠

؛ از آن دارو و  آلتبر آ�ه عالج كند از وی؛ يع�  )وقت سؤال از هيئت( - ۱ 

  .كو�ب نگرند كه صاحب طالع به وی متصل است

اگر پرسد كه دارو به چه  :طبع و �زه داروداليل فل�  )وقت سؤال از هيئت( -۲

دارد؛ و ناظر  طبع و �زهاء؛ كه چه طبع و �زه باشد؛ بنگر به صاحب وسط ا�سم

كيفيت ك�ست؛ از �زاج كواكب ناظر و از طبع و جوهر برج؛ ح�م �ن بر 

  .او دارو و �زه و طبع
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  ث� دارو و غذا در معا�هأت قدارم�شخيص  -١١

 از هيئت(: عدم ن�يجه �ش بودن آنها �شخيص م�ان تأث� دارو و غذا يا 

بدا� كه دارو؛ بيمار را منفعت كند يا نه؛ و اگر خوا� كه  -١ :)وقت سؤال

بنگر به صاحب طالع؛ اگر صاحب وسط ا�سما را قبول كند؛ يا اندر وسط ا�سما 

و اگر  -۲؛ هرچه �ورد منفعت كندباشد و  بيمار دارو پذيرندهمقبول بود؛ 

 -۳بود؛  نافعصاحب وسط ا�سماء و صاحب طالع را قبول كند؛ دارو �ر بيمار را 

بدان�ه خانه دوازدهم د�ل  -۴؛ نافع نبودباشد ) حاالت(ز اين و اگر ج

ست؛ و به� شدن بيمار؛ و اگر صاحب طالع يا صاحب سادس يا قمر؛ داروها

ب�و�� اتصال كند كه آن كو�ب در خانه دوازدهم بود؛ اگر سعد باشد از آن 

اری يا ابتدای بيم(و از  -۵ .اگر دارو خورد منفعت يابدبيماري راحت يابد؛ و 

هيچ اگر �س اندر وتد چهارم باشد؛ : دور�نوس و بطلميوس گو�ند): سؤال

دارو و و اگر سعدی اندر وتد چهارم بود؛ هرچه بد� از  -۶ .دارو نفع ن�ند

علت و  ؛�� اتصال كنده بقمر و اگر  )در روز �ران( -۷ .غذا نفع كند

  .ن�ند خورد منفعت) دارو(ه و آ� ؛بيماري ز�اده شود و �ران تمام نباشد
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  بيمار احوال و ارتباطات�شخيص  - ١٢

  برنامه درمان از نظر �مل و با طبيب(بيمار  اتارتباطاحوال و �شخيص ،

  .)خانواده بيمار با او؛ و رو��رد آنها و م�ان همرا� شانعدم �مل، 

 طالع و صاحب طالع و قمر د�ل  :چون پرسند از بيمار )وقت سؤال از هيئت( -۱

: دور�نوس و بطلميوس گو�ند): ابتدای بيماری يا سؤال(و از  -۲ .بيماراست بر 

  .بيمارو وسط ا�سماء د�ل است بر 

اگر �س اندر : دور�نوس و بطلميوس گو�ند): ابتدای بيماری يا سؤال(و از  -۳

بيمار ؛ و تبا� حال و سخ� بيماریوسط ا�سماء باشد؛ د�ل كند بر 

ابتدای (و از  -۴ .شودهمه آن كند كه بيماری ز�ادت  ؛خو�ش�ندارنده نبود

اگر سعد اندر وسط ا�سماء : دور�نوس و بطلميوس گو�ند): بيماری يا سؤال

بيمار را چ�ی آرزو كند كه سبب راحت باشد؛ و بيمار�ش باشد؛ د�ل كند كه 

  .؛ و بود كه � معا�ه راحت يابدبيماری او را ز�ان ن�ند؛ و آن سبک شود

اگر صاحب بيت قمر سعد بود؛ و يا به قمر ): ابتدای بيماری يا سؤال(از  و -۵

ناظر؛ و قمر به جاي�ه نيک بود از طالع؛ و صاحب طالع ن� سعد بود و به طالع 

كند بر به� شدن به زودی؛ و روی به تندرس� نهادن و ناظر باشد؛ د�ل 

؛ و به� آن م�لت باشدو بيمار را اندر اهل بيت خو�ش جاه و  �وافقت داروها؛

باشد كه صاحب طالع  به صاحب بيت خو�ش ناظر باشد؛ و به صاحب طالع 

  سعدان ناظر از جاي�ه قوی؛ و از �سان پاک باشد؛

اول� �القات بيمار با : سا�ت كواكب داللت )از وقت �القات طبيب( -۶

يمار و زمينه ارتباط به� ب� بطبيب در سا�ت �ش�ی و زهره؛ داللت بر 
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� طبيب و  ب�ش� است، ر�يت و ال�ام بيمار به برنامه درمانبوده، و طبيب 

ب�ش�  رضايت بيمار از درمانا��ن و  ر�ها و �ش�ت او را �هش داده،تواند 

احتمال اينكه ارتباط ب� بيمار و داللت بر زحل  وو در ساعت �ر�خ است، 

و ال�ام بيمار به برنامه درمان و ر�يت سخت يا نامناسب شود بوده، طبيب 

ا��ن و  ر�ها و �ش�ت او را �هش داده،� تواند طبيب نو  ،كم� است

يا طوال� شدن  بيماريزمينه طوال� شدن ، و رضايت بيمار از درمان كم� بوده

ه �سا �ر�� شفا چكشد و و �ر�ض از بيمار�ش رنج طوال� �  درمان دارد

برای تفصيل اين �وضوع؛  ،مداواي اين طبيب خارج شود�ت تا اين كه از  ،نيابد

  .فصل �ر�رد پزش� سا�ت كواكب �راجعه نماييد، به �ش هن�م شنا�
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  قابل عالج يا العالج بودن�شخيص  -١٣

  شخيص قابل عالج يا العالج بودن�.  

اگر سعد در هفتم : دور�نوس و بطلميوس گو�ند): ابتدای بيماری يا سؤال(از 

باشد يا چ�ی باز ؛ و سبک بيماری به معا�ت برودباشد؛ د�ل كند بر آن�ه 

  .خورد كه بيماری زايل شود

 )اگر(؛ چون به نزديک بيمار آمدی :گو�د جا�نوس -۱ :)از وقت �القات طبيب(

تن در ح�م  ؛گف� كه ��� است ،روز بودی و قمر به كو�ب روزی ناظر

و اگر شب بودی و قمر به كو�ب  -۲ ؛) دیكر عالجو ( حال به به�ی كردی

و اگر  - ۳ ؛كردی عالجكردی و  به�یح�م بر  ؛گف� ��� است ؛ش� ناظر

گف�  ؛قمر به كو�ب �� ناظر بودی يا به شب به كو�ب نهاری ناظر ،به روز

  .به� �شديكه  و از وی بگر�� عالج ن�ردیآن بيماري را  ؛مغر� است



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٢٥٤ 

  ، شفا يا �رگيمارىم ب�اا��شخيص  -١٤

   شخيص �ا�ام بيمارى؛ شفا يا �رگ، و ن� علت و بيمارى منت� به�

  .�رگ شخص

ارم و صاح�ش؛ و إثنا ع��ه قمر و صاح�ش؛ و چه )وقت سؤال از هيئت( - ۱

صاحب خانه قمر و قابل تدب� قمر؛ و صاحب و قابل تدب� صاحب طالع؛ اين 

 و شهادت ب�ش� و قوی تر؛ وی د�لست است، هر كدام ب�ش� �قبتهمه د�ل 

  .بيماری �قبتبر 

وقت  از هيئت(و  - ۳ .�رگهشتم و صاح�ش د�ل   )وقت سؤال از هيئت( و -۲

  .بيمار؛ از هفتم و از صاح�ش نگرند سبب �رگمعرفت  )سؤال

و وسط ا�سماء : دور�نوس و بطلميوس گو�ند): ابتدای بيماری يا سؤال(و از  -۴

دور�نوس و بطلميوس ): ابتدای بيماری يا سؤال(و از  -۵. يماربد�ل است بر 

): ابتدای بيماری يا سؤال(و از  -۶ .بيماریو برج هفتم د�ل است بر : گو�ند

  .�قبت �ر بيمار دارو وو چهارم د�ل : دور�نوس و بطلميوس گو�ند

ب طالع صاحبه اگر :  ماشاءاهللا منجم گو�د -۷ ): ابتدای بيماری يا سؤال(و از 

 بيمار به�نور افكنند؛ ) �ش�ي و زهره(يا شمس يا صاحب برج قمر سعدان 

  .بيمار بم�دو اگر از سعدان خا� باشد و منحوس،  -۸. شود

  قمر اگر و - ۸ :داليل فل� تبا� و �رگ بيمار): ابتدای بيماری يا سؤال(از 

د�ل  ؛منحوس و كه �ت االرض باشد به كو�� متصل شود و؛ فوق االرض باشد

 و رد كند؛ به صاحب ثامنيا صاحب طالع به  نور كو�� اگر و -۹؛ باشد �رگ

صاحب  اگر و -۱۰؛ بم�دبود؛  وتد صاحب ثامن در و؛ صاحب طالع ساقط بود
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صاحب  و -۱۱؛ بم�د؛ منحوس باشد قمر صاحب طالع يا و؛ طالع باشد ثامن در

 -۱۲ ؛است �رگد�ل ؛ نحوس باشدم قمر و؛ �� به وی ناظر و؛ هشتم طالع در

د�ل  ؛)باشد( صاحب طالع به صاحب ثامن متصل و؛ مقبول نباشد قمر اگر و

صاحب طالع فوق  اگرو  - ۱۴ ؛است بد اوتاد صاحب ثامن در - ۱۳؛ است �رگ

 ؛است �رگهشتم د�ل  چهارم يا از؛ به صاحب ثامن متصل شود و؛ االرض بود

 نور رد كو�� ميان ا�شان و؛ نباشد لع ناظرصاحب ثامن به صاحب طا اگر و -۱۵

 و -۱۶؛ باشد �رگد�ل ؛ وتد صاحب ثامن در و؛ صاحب طالع ساقط بود و؛ كند

 از ميان شمس كم� ميان وی و و؛ اح�اق رونده باشد صاحب طالع در اگر

 غ� و؛ ��ق باشد) صاحب طالع( اگر و - ۱۷؛ شود هالک؛ بود عددوازده درجه بُ 

 ندهد تدب�كه  كو�� باشد) صاحب طالع( اگر و ؛)شود هالك( ن�همچ ؛مقبول

د�ل ؛ پاك�ه بود قمر و؛ اح�اق پاک باشد از و ؛)باشد( يع� علوی ؛به شمس

اگر شمس اندر هشتم بوده؛ و �ش�ی اندر وتد؛ و قمر نور  -۱۸ .راحت باشد

ندر و همچن� اگر شمس ا - ۱۹باشد؛  هالکشمس به �ش�ی رد كند؛ د�ل 

 اگر -۲۰؛ بود هالكتهشتم باشد؛ و �ش�ی اندر وتد؛ يا در تر�يع شمس؛ د�ل 

 هفتم بود كه اندر به كو�� متصل شود قمر و؛ صاحب طالع �ت االرض باشد

هشتم  صاحب طالع به خداوند اگر و -۲۱؛ بود هالکد�ل  شد؛ كه ساقط خواهد

�ت األرض عالمت بد است؛ اما ن��ن  -۲۲؛ م�دب؛ بود فاسدقمر  و؛ متصل شود

 هالكت؛ با آن همه كه �ت األرض باشند د�ل )آنها را(اگر �سان فاسد كنند 

اگر �� در طالع باشد؛ و صاحب طالع رونده به اح�اق باشد؛ و قمر  -۲۳بود؛ 

و اگر د�ل؛ قمر باشد بر بيماری؛ و به  - ۲۴بود؛  هالكتمنحوس يا ساقط؛ د�ل 

، بود تبا� و �رگو �سان ناظر باشند به صاحب طالع؛ د�ل  اح�اق رونده بود؛
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به �سان ناظر باشد؛ و ) صاحب طالع(اندر باب بيماری تباه تر آن باشد كه  - ۲۵

باشد؛ و تباه تر�ن آن بود كه از نظر �سان از  زودی هالكتاندر وتد بود؛ د�ل 

احب طالع به صاحب ص نورديگر  كواكب اي قمر اگر و - ۲۶تر�يع و مقابله بود؛ 

 ؛ وكشد بيماری دراز؛ مقبول بود اگر  و؛ بود بيمناک سخت تباه و؛ اين ثامن دهد

اگر صاحب طالع؛ در دوم باشد يا در ششم يا در هشتم؛ بنگر  - ۲۷، شود به� آخر

به قمر؛ آ�ه د�ل كند قمر از صالح و فساد؛ آن باشد؛ و اگر قمر خا� ا�س� 

و ؛ و باشد كه به� شود؛ تأخ� كندباشد؛  �رگ؛ اگر د�ل باشد؛ بنگر به برج دوم

صاحب سادس و  حكما گو�ند اگر -۲۸ .بار ديگر ا�دت كند و هالک شود

صاحب طالع و برج سادس و قمر؛ در برج های منقلب باشند؛ و از اوتاد ساقط؛ 

 -۲۹ .بود �رگ؛ و اگر جز اين بود د�ل بود به�ی و نيكو�د�ل و از �سان پاک؛ 

بطلميوس � گو�د اگر قمر و صاحب طالع؛ از طالع يا از اوتاد ساقط باشند؛ 

بنگر به اوتاد؛ اگر در وی �سان قوی باشند در اوتاد  -۳۰بود؛  تبا� �قبت �رها

بود؛ و اگر سعدان قوی باشند در  هالكتو قمر و صاحب او ساقط بود؛ د�ل 

و اگر قمر و طالع؛ از  -۳۱بود؛  سالم�اوتاد؛ و قمر و صاح�ش ساقط نباشد؛ د�ل 

باشد؛ و �س در آن برج باشد؛ يا اندر  بيماری در آن اندامآن برج باشند كه 

مگر كه سعدی قوی به وی نظر بود؛  سخ� و هالكتآن برج؛ د�ل ) اوتاد(رأس 

سعد به آ�ا ) كو�ب(ه باشد كه آن �) �فيت(كند؛ كه د�ل �فيت باشد؛ و وقت 

اگر  :گو�د دور�نوس -۳۲. كه بيماری است) است(كه در  آن برج آن اندام برسد؛ 

شود؛ و اگر از اين  هالکصاحب طالع در هبوط بود؛ يا منحوس؛ يا ��ق؛ بيمار 

�س باشد و قمر ن� ) از اين حاالت(و اگر ي�ى  -۳۳؛ بم�د�سان �ع شود؛ 

  ؛ بم�دمنحوس باشد؛ هم 
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اگر صاحب هشتم؛ به صاحب طالع متصل باشد؛ هر  )در ابتداء بيماری(و  - ۳۴

؛ يا صاحب طالع در وسط ا�سماء )۱۲و  ۱۱و ۱۰بيوت (دو فوق االرض در ر�ع �� 

يع� صاحب ثامن از بيت يا �ف (ثامن را قبول كند بود و قوي بود؛ و صاحب 

يا حد و مثلثه و �وضع حظ خودش يا از �وضع حظ صاحب طالع بدان متصل 

هالك شود؛ و اگر غ� اين بود بيم   بيماري به شفا مبدلو آن  يابد راحت؛ )شود

  بود؛

 اما وقت �رگ ا�ست كه قمر يا  -۱ :داليل فل� وقت رسيدن �رگ بيمار

را ) بيماري(صاحب طالع مقارن بود با صاحب هشتم يا �� كه د�ل 

اگر و  -۲باشد؛  هالكت؛ وقت )كند(منحوس به تر�يع يا مقابله يا مقارنه 

بود؛  �رگداللت اح�اق بود؛ هر وقت كه بدرجه اح�اق رسيد؛ آن وقت د�ل 

؛ آن �رگو بنگر ماب� طالع و قمر؛ و ماب� �س قاطع به اح�اق با د�ل  -۳

درجات ماب� را �ع �ن؛ بعدد آن درجها؛ روز يا سال يا ماه باشد؛ باندازه برج 

قابل ) كندي س�( و ابطاي منقلب و �سده و ثابت؛ به اندازه �عت س�

و اگر داللت ازو چون كو�ب بود؛ در هر وقت كه صاحب  -۴ا�دب� د�ل؛ 

) بيت هشتم(ثامن بدرجه طالع رسد؛ يا صاحب طالع يا قمر بدرجه بيت ا�وت 

 از صاحب طالع به صاحب ثامن متصل شود اگر -۵ بود؛ �رگرسد؛ آن وقت 

وق� كه صاحب ثامن به درجه  هر ؛باشد وتد صاحب طالع در و ؛�ودت نظر

  ؛باشد �رگد�ل  ؛طالع رسد

 ) و  -۱ : داليل فل� �شخيص �ا�ـام بيمـار  )مدت �ل�وع بيماری واز

ن� بنگر بيمار را كه مادرش در ش�م چند ماه داشته است؛ نه ماه بود يا هفـت 

را هرسـا� ماه؛ از روز والدت تا روز بيماری روزها را �ع �ن؛ �و�ود نه ماهـه 
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�ـع (پنج روز گ�د؛ ز�اد� روزها كه فزود سال است با وی يار �ن ) معادل(را 

؛ و �و�ود هفت ماهه را هر سا� روزی گ�د؛ ز�اد� روزها كـه فـزود سـال )�ن

است با وی يار �ن؛ آ�ه �ع شود �و�ود هفت ماهه را، هفت هفـت بـيف�ن؛ 

ه؛ اگر چ�ی بماند از
ُ
ه ن

ُ
راحت يابـد و برهـد از حساب؛ آن بيمار  و نه ماهه را، ن

ديگـر بنگـر كـه  -۲شـود؛  بم�د و هـالک؛ و اگر هيچ چ� نماند؛ بيمار بيماری

است ما ب� شمس و قمر از بـرج هـا؛ بـيف�ن از عـدد روزهـا؛ آن ) برج(چند 

وقت والدت تا روز بيماری؛ از عدد ما ب� برج هـا؛ اگـر هـيچ چـ� نمانـد هـم 

؛ مثال ميان شمس و قمـر از بـروج برهد از بيماريبماند  ياگر چ� وبود؛  �رگ

؛ بعـدد برجهـا )يا ب�ش�(نج آمد؛ و از وقت والدت تا روز بيماري هزار روز آمد پ

گـر نمانـد �ي بماند بيمار به� شـود؛ و اگر چنج؛ اپنج پاز روزها بيف�ن؛ يع� 

  .ي شده باشدعمر وي س�

 )چـون  -۱  :داليل فل� �ا�ام بيماری ):از وقت آ�ز بيماري با طالع �و�ود

دشواري بود،  اگر قمر به جاي�� باشـد طالع �و�ود معلوم بود؛ و آ�ز بيماری و 

�ـس بـا وی يـا ) �وع بيمـاري(كه �ر�خ در اصل آن جا بوده باشد؛ و ا�ـروز 

بود؛ خاصه كه �ر�خ بـه قمـر نـاظر باشـد؛ يـا بـا وی بـود  هالكتناظر بود؛ هم 

و اگر قمر بـه جـاي�ه ��ـ  -۲؛ ا�روز د�ل سخ� حرارت بود و بيم؛ )مقارنه(

سـعدی ) كو�ب(آن جا بوده باشد؛ و ا�روز آن جا با وی ) تو�(باشد كه در اصل 

و اگر ��ـ  -۳باشد؛  �فيت سالم� ويا ناظر؛ سعدی د�ل ) به مقارنه(است 

د؛ و چـون سـعدی باشـ هـال�مقارن يا ناظر قمر باشد در ابتدای علت؛ د�ـل 

و اگر قمر متفق شود بدان بـر� كـه  -۳بود؛  �فيت و سالمتناظر باشد؛ د�ل 

بوده باشد؛ و كو�� ز�ـان �ر بـا وی باشـد؛ و آن صـاحب ) تو� در آن(در اصل 
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چهارم است؛ يا به وی ناظر باشد؛ و در اصل والدت اين كو�ب نـ� ) بيت(مثلثه 

  .بود يم و ترسسخ� و ببا قمر بوده باشد؛ د�ل 

 هر؛ قمر به صاحب طالع و بنگر -۱ :بهبودی بيماری �شخيص داليل فل� 

 �سان د�ل از اگر -۲د�لست؛  وی؛ طالع ناظربه  يا؛ بود وتد كدام كه در

؛ �ت ا�شعاع نبود و؛ نبود ناظر به صاحب هشتم و؛ پاك�ه باشد )�ر�خ و زحل(

 )�ش�ي يا زهره( نابه سعد اگر و -۳ ؛آن بيماری شدن از به� بر د�ل كند

 بيماری؛ بود سعد راجعآن  گرا و -۴ ؛شدن به� بر د�ل كند؛ شود يا متصل بود

دوم ) بيت(يع� از  �ت االرض بود قمر اگر و -۵؛ شود به�و��ن ؛ گردد دراز

 و؛ شود به�كه  د�ل كندبود؛ وسط ا�سماء  اندر كه متصل به كو�� وتا ششم؛ 

صاحب ( اگر و -۶؛ كند هال�آن�ه د�ل ؛ اح�اق باشد ن كو�ب دركه آ گرا

) صاحب طالع( اگر و ؛)هالك شود( همچن� ؛مقبول غ� و؛ ��ق باشد) طالع

اح�اق پاک  از و ؛)باشد( يع� علوی ؛به شمس ندهد تدب�كه  كو�� باشد

آن باشد  �بيماری بهاندر باب  -۷. باشد راحتد�ل ؛ پاك�ه بود قمر و؛ باشد

بود؛ و تباه تر آن باشد كه  نيكوكه صاحب طالع به سعدان ناظر؛ و به جاي�ه 

باشد؛  زودی هالكتاندر وتد بود؛ د�ل به �سان ناظر باشد؛ و ) صاحب طالع(

اگر صاحب بيت  -۸و تباه تر�ن آن بود كه از نظر �سان از تر�يع و مقابله بود؛ 

و قمر به جاي�ه نيک بود از طالع؛ و صاحب  قمر سعد بود؛ و يا به قمر ناظر؛

كند بر به� شدن به زودی؛ و روی طالع ن� سعد بود و به طالع ناظر باشد؛ د�ل 

و �وافقت داروها؛ و بيمار را اندر اهل بيت خو�ش جاه و به تندرس� نهادن 

م�لت باشد؛ و به� آن باشد كه صاحب طالع  به صاحب بيت خو�ش ناظر 

 - ۹ه صاحب طالع سعدان ناظر از جاي�ه قوی؛ و از �سان پاک باشد؛ باشد؛ و ب
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 به� د�ل العدد؛) زايد( و زايدا�ور و؛ به صاحب طالع متصل باشد قمر اگر و

صاحب سادس و  حكما گو�ند اگر -۱۰ ؛باشد صالح تن سالم� و شدن و

 صاحب طالع و برج سادس و قمر؛ در برج های منقلب باشند؛ و از اوتاد

 �رگد�ل ؛ و اگر جز اين بود بود به�ی و نيكو�د�ل ساقط؛ و از �سان پاک؛ 

بنگر به اوتاد؛ اگر در وی �سان قوی باشند در اوتاد و قمر و صاحب  -۱۱ بود؛

بود؛ و اگر سعدان قوی باشند در اوتاد؛ و قمر و  د�ل هالكتاو ساقط بود؛ 

ان�ه خانه دوازدهم د�ل بد -۱۲ بود؛ سالم�صاح�ش ساقط نباشد؛ د�ل 

اگر صاحب طالع يا  )در ابتداء بيماری(؛ و به� شدن بيمارداروهاست؛ و 

صاحب سادس يا قمر؛ ب�و�� اتصال كند كه آن كو�ب در خانه دوازدهم بود؛ 

و  -۱۳؛ و اگر دارو خورد منفعت يابد؛ از آن بيماري راحت يابداگر سعد باشد 

بوده و  �فيتباشد؛ هم د�ل  ٤زدهم �زاعمتاگر آن كو�ب �س باشد و در دوا

 )در ابتداء بيماری(و  -۱۵ب�يند؛ رنج ) �وارد قبل(راحت بود؛ و اگر غ� اين بود 

باشد؛   اميد به� شدن؛ اگر ن��ن بصاحب طالع يا بصاحب سادس اتصال كنند

  .واهللا اعلم

                                                        
 



 طبيو تنجیم نجومي  طب راھنماي

٢٦١ 

  )صدقه، طبيب، دارو( معا�ههز�نه �شخيص  -١٥

  نه هاى بيمارى از صدقه و اجرت طبيب و تهيه دارو و �شخيص مقدار هز�

  .ابزار ط� �ورد نياز در درمان

 )دست رنج و  صدقهآ�ه در بيماری خرج شود؛ از   -۱ :)وقت سؤال از هيئت

) بيت(و بدان كه صاحب  - ۲ ؛ از دوم و صاحب دوم و سهم ا�سعاده است؛طبيب

او را (د كه خداوند هشتم ؛ صاحب طالع را چنان �س كن)بيت ا�ال(دوم 

، اگر  تدب� به )خداوند بيت ا�وت(هشتم كند؛ اگر �س بود خداوند ) �س

و  -۳؛ نفقه شود در بيماری) سال(همه مال خداوند دوم دهد بد باشد؛ ز�را كه 

مانند ح�م قب� (دوم به ي�ديگر ) بيت(همچن� اندر اتصال قمر با صاحب 

  ).يمارینفقه شود در ب) سال(همه مال 
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  )اپيد�= همه گ�ی ( هابيمار�شيوع عمو�  زمينه �شخيص - ١٦

  اپيد�( �شخيص بيمار�هاى واگ�دار و شيوع عمو� بيمار�ها(.   

طالع �و�ل �ليل از  در هر سال؛ در برر� بيمار�های شايع در هر ب� :توضيح

يا  و طالع استقبال) رسيدن شمس به نقطه �وع برج اعتدا� �ل(سال 

، �ل( باشدبر� منقلب  ؛طالع سالبرج اگر ؛ اجتماع قبل آن استفاده � كنند

كنند و ح�م هر فص� از � از آن  را ح�م فصل بهارفقط  ؛)م�ان، �طان

و اگر طالع سال  � كنند؛ فصل به برج اول آن شمسبا� فصول از طالع �و�ل 

طالع �و�ل سال � از  را ح�م �له سال ؛)عقرب، اسد، ثور( باشد ثابتبر� 

ح�م شش ماه بهار و  ؛)قوس، س�بله، جوزا( باشدو اگر برج ذوجسدين  كنند؛

برج  به از طالع �و�ل آفتاب را و ح�م با� سال ؛كنند� تا�ستان از آن طالع 

� كنند؛ و كو�� را كه بر طالع سال �ستو� باشد سال خداه ) اول پاي�( م�ان

  .� خوانند

 ) برج ): هيئت وقت �و�ل سال يا فصول يا اجتماع و استقبال قبل آنهااز

، آذر�ا�ان، پارس، بابل( در شهرها� كه به �ل م�سوب باشد :�لطالع 

درد � ، و �ردمان و شهرهای اين برج در ميان ا�شان )فلسط� و ناحيه ارمنيه

را آفتها رسد و اهل پارس و اهل ��ق �سيار بود  رد چشم و بيماری و �رگو د

؛ در واليت ارمنيه قحط و تن� بودبود و  بيماری و�رگ �سيارو در واليت روم 

آفتها پديد آمدن در اين . ح�م سال در صالح و فساد ميانه بود :ثوربرج طالع 

، اسكندر�ه، گر�ن، همدان، سواد عراق( شهرها كه به اين برج م�سوب باشند

درد �و و سس� اندامها و طاعون و  از بيمار�ها افتد ب�ش� ؛)عمان، فر�نه

بيماری �سيار  :جوزابرج طالع و در زم� پارس بيمار�ها افتد؛ بود،  �رگ �سيار
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و فتنه و �شو�ش �سيار بود و چهارپايان �سيار م�ند واليت درد� افتد خاصه 

 :�طانبرج طالع  �لک بابل بيمار�ها رسد و سالمت يابند؛ ؛افتد روم را آفتها

: بالد ��ق، ارمنيه صغری، �ر�ن( شهرها� كه به اين برج م�سوب است در

� بر� و گرسن� �لب  )بلخ؛ آذر�ا�ان، و �رو) افغا�ستان(طالقان ، خراسان

برج ؛ �سيار افتد درد چشمبود، و به روم  بيماری و طاعون و �رگ فراوانبود، 

: س�بلهبرج طالع ؛ بود يار، و طاعون و �رگ �س)قلب( بيمار�ها در دل :اسدطالع 

�سيار بود، و ب�ش� فرزندان كه در اين سال آيند دخ��نه  حلق و �وبيماری در 

خاصه در شهر (؛ و آفت رسيدن زنان حا�له بزايند رنج باشند و به دشواری و

، پارس و آ�ه از پارس سوی كرمان است: ها� كه به اين برج م�سوب باشند

 عراق )�ردم( رعيت :م�انبرج طالع  ،) صنعا، كوفه ،�وصل، ح�شه، فرات، شام

در شهرها كه به اين برج  :عقرببرج طالع ؛ �سيار افتد بيماری و �رگرا 

طب�بان و  )تهران و ری، نهاوند، ساری، حجاز تا يمن؛ آ�ل( م�سوب باشند

ط� و داروها و  و �شغول بودن �ردمان به �رهایمعا�ان �سيار پديد آيند 

: قوسبرج طالع ؛ زنان �سيار م�ند كود�ن وو بيمار�ها فراوان بود و عالجها 

: جدیبرج طالع افتد؛  بيماریخون در تن ها �سيار گردد، �وشد و بدان سبب 

بيمار�ها فراوان  :د�وبرج طالع ؛ طاعون و دماميلبيمار�ها فراوان افتد از ج�س 

�ار بری و �ری فراوان ؛ سباع ز�انبيمار�ها �سيار بود: حوتبرج طالع ؛ بود

  .گردد

  از هيئت وقت �و�ل سال يا فصول يا اجتماع و استقبال (كو�ب �ستو�

   ):قبل آنها

بيمار�های دراز افتد و سل و �ردمان را  :زحلبر طالع يا سا�دا كو�ب �ستو� 
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و  )تب كه يک روز گ�د و دو روز گذارد( �عو تبهای رِ  )از اقسام �ران( ذو�ان

 :زحل در برج �ل؛ وال و د�ن� و اندوه و خوف و �رگ �سيار بودضعف اح

اگر مغر� بود  ؛خاصه در ناحيت ��ق و جنوب �رگ جواناند�ل بود بر 

اگر در  و اختالف هوا؛ و�ا�ردمان به سبب بيمار�ها و درد ها افتد در ميان 

افتد اگر جنو� عرض بود �شو�ش . شوند پ�ان �سيار بيمارناحيت ��ق بود 

اگر مغرب بود �ردمان را . پديد آيد و�ادر ميان �ردمان و هوا �تلف شود و 

اگر از  ؛ در تراجعبود �رگ  �سيار: زحل در برج جوزا ؛�سيار پديد آيد آبله

 �رگو باد  ؛شعاع آن وقت ظاهر گشته شود به ج�س مطعومات فساد راه يابد

پديد آيد به سبب بادها و  ابيمار�ه: زحل در برج �طان ؛در ناحيت شمال افتد

و اگر مغرب بود  ؛را بيمار�ها افتد پ�ان ،)ا�هاب س�نه( و برسام )�فه( سعله

بود و زنان �سيار م�ند و اگر راجع بود مه�ان و بزر�ن درد چشم و ز�م �سيار 

درد س�نه اگر آن وقت از �ت ا�شعاع ظاهر گشته بود �ردمان را . �سيار م�ند

افتد و  حصبه�ردمان را بيماری و : زحل در برج اسد. �سيار بود )فه�( و سلفه

زنان را و  ؛ اگر مغرب بود بيمار�ها افتدپديد آيد و�اباشد كه  ؛زنان �سيار م�ند

و جس�  و�او اگر راجع بود د�ل فساد هوا و پديد آمدن  ؛خواص پادشاهان را

اگر مغرب بود ؛ ار پديد آيد�سي طاعونهازنان را : زحل در برج س�بله؛ سموم بود

و اگر راجع بود و آن وقت از شعاع آفتاب  ؛نز� و درد چشمبيمار�ها افتد از 

�ردمان را : زحل در برج م�ان ؛ن� بود گرم و تبهای �رگظاهر شده بود د�ل 

اگر جنو� بود هوا تباه  ؛و ش�م از غلبه رطو�ت) قلب( دلو در  ؛بيمار�ها افتد

اگر راجع  ؛و اگر ��ق بود �ردمان را بيماری ها پديد آيد؛ آيد پديد و�اگردد و 

: زحل در برج عقرب؛ پديد آيد بيمار�های دراز خاصه در دهان و گوشبود 

اگر شما�  ؛در افتد خاصه در جوانان بيماری و �رگو  ؛�زاج �رد شور�ده گردد
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ون آمده از شعاع آفتاب آن وقت ب� در تراجع اگر ؛بود درد چشم �سيار افتد

بزر�ن : زحل در برج قوس؛ باشد در ميان شمال و مغرب پ� زنان �سيار م�ند

ل( طاعون و دنبلو مه�ان را بيماری افتد از ج�س  َمّ
ُ
 درد چشمو �ردمان را  ؛)د

اگر ��ق : زحل در برج جدی ؛�سيار بود تبهاو اگر ��ق بود �ردمان را  ؛بود

كسا� را كه به زاد نو  اگر مغرب بود: د�و زحل در برج م�ند؛بود زنان �سيار 

و اگر راجع بود و از شعاع آن وقت  ؛و �سيار بم�ند ؛آمده باشند سختيها رسد

اگر ��ق  :زحل در برج حوت ؛افتد �رگ و و�ا در زنان جوانب�ون آمده بود 

  .بود قحط و تن� باشد

  و استقبال  از هيئت وقت �و�ل سال يا فصول يا اجتماع(كو�ب �ستو�

  ):قبل آنها

 سالمت �لببيماری اند� بود و  :كو�ب �ستو� بر طالع يا سا�دا �ش�ی

 درد� و سلفه�ردمان را تندرس� �لب بود، اما  :�ش�ی در برج �لبود؛ 

�سيار بود، خاصه در فصل خر�ف؛ اگر راجع بود فساد حال �له چ�ها  )�فه(

از شعاع آن وقت ظاهر گشته بود بيماری  بود كه به وی م�سوب باشند و اگر

�سيار  درد چشم  :�ش�ی در برج ثور؛ ه �سيارفدرد� و سلاندک و �ردمان را 

در تراجع  ؛بود خاصه جوانان و زنان اريرد چشم �سد :�ش�ی در برج جوزا؛ بود

؛ بود درد چشم و �رگ �سيار زنان رااگر از شعاع آن وقت ب�ون آمده باشد 

اگر  ؛ در تراجعبيمار�ها افتد لب و دهان�ردمان را در  :رج �طان�ش�ی در ب

در فصل  دهاناز شعاع آن وقت ب�ون آمده بود �ردمان را بيمار�ها افتد در 

درد پادشاه را آفتها و د�نگيها رسد و �ردمان را  :�ش�ی در برج اسدو ؛ خر�ف

؛ زاج تو� كرده باشدبود از بادهای غليظ كه از �دی � سلفه و بيمار�ها و �و
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�سيار  بواس�اگراز شعاع آن وقت ب�ون آمده باشد �ردمان را باد  در تراجع

 بيماری و درد�: �ش�ی در برج س�بله�سيار افتد؛  سلفه و نز�پديد آيد و 

و  ؛افتد بيماری و و�اواگر جنو� بود تباه بود؛  را حال زنان حا�له�سيار بود و 

از �ت ا�شعاع آن در تراجع و اگر ؛ بود و ز�م و نز� درد چشماگر ��ق بود 

  :�ش�ی در برج عقرب ؛�وقت ظاهر گشته بود �ردمان را بيمار�ها افتد در 

ود اگر از شعاع آن وقت ظاهر گشته ب در تراجع ؛�ردمان را تندرس� �لب بود

ج�س بيمار�ها افتد از  :�ش�ی در برج قوس�ردمان را درد ها و ر�ها رسد؛ 

�ش�ی در ؛ چشمبود بيمار�ها افتد خاصه در  اگر ��ق ؛درد� و دردچشم

اگر  ؛بيماری در ميان �ردمان اندک بود، و صحت و سالمت �لب: برج جدی

اگر مغرب بود شور�د� به حال  ؛��ق بود �ردمان را بيمار�ها و دردها بود

از شعاع در تراجع  و اگر طور؛و اگر راجع بود همين ؛پادشاه و رعيت راه يابد

 گر و خارش و درد� و درد چشمآفتاب ان وقت ظاهر گشته بود �ردمان را 

از شعاع آن  ؛ در تراجعافتد بيمار�هاجوانان را : �ش�ی در برج قوسپديد آيد؛ 

�ردمان  :�ش�ی در برج حوت�ردمان را بيمار�ها افتد؛ باشد وقت ب�ون آمده 

گر راجع بود خلل و فساد به همه �رها ؛ ارا انز�انها رسد خاصه زنان و جوانرا 

 زنان و كود�ن �سيار بيمار گر از شعاع آن وقت ظاهر گشته بودراه يابد، و ا

  .گردند

  از هيئت وقت �و�ل سال يا فصول يا اجتماع و استقبال (كو�ب �ستو�

  ):قبل آنها

و �رگ  )ندر ميا روزي�( تبهای غب :كو�ب �ستو� بر طالع يا سا�دا �ر�خ

از آ�ش آفتها رسد و سوختها افتد، و طاعون و دبيله  ؛�شايخ رابود خاصه  مفاجا
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ل(
ّ
َم

ُ
و اگر در ��ق بود �ردمان  ؛درد چشم �سيار بود: �ر�خ در برج �ل؛ بود) د

و اگر راجع بود �ردمان را  ؛زنان حا�له �ه ب�ندازد ؛را ز�تها و تنگد�ها بود

و اگر از شعاع آفتاب ان وقت ب�ون آمده بود زنان را د�نگيها و �صي�تها رسد، 

اگر شما� بود  ؛درد چشم �سيار بود: �ر�خ در برج ثور؛ بيمار�ها افتد در چشم

اگر مغرب بود  ؛و اگر جنو� بود �زاج هوا تباه گردد ؛آبله و حصبه �سيار بود

وش و آبله و �ردمان را درد گ: �ر�خ در برج جوزا؛ زنان حا�له را بيمار�ها افتد

و اگر از شعاع  ؛اگر راجع بود بيماری و حصبه و آبله �سيار ؛حصبه �سيار بود

تب كه يک ( �عتبهای رِ و  �ردمان را درد س�نه و �و آن وقت ب�ون آمده باشد

بود و  �رگ كود�ن: �ر�خ در برج اسد ؛بود )روز گ�د و دو روز گذارد

شعاع ب�ون آمده باشد �ت ا�و از  اگر راجع بود  ؛�سيار بود ش�مبيمار�های 

�ر�خ در  ؛نان را دردها و بيمار�ها افتدابزر�ن را حال تباه بود و �رگ افتد و جو

طاعون در ميان �ردمان : �ر�خ در برج م�ان؛ �سيار افتد درد چشم: برج س�بله

از شعاع ب�ون آمده بود  و و اگر راجع بود  ؛افتد و �سيار هالک شوند و دنبل

ارمينه  در ناحيت مغرب و �رگ: �ر�خ در برج عقرب و قوس�سيار بود؛  �رگ

واگر از شعاع ظاهر شده بود    ؛و بيماری و سلفه و درد چشم �سيار بود ؛افتد

�ر�خ در برج ؛ افتد يرقان و درد چشمو  بيمار�هاو  ؛بيمار�ها ظاهر شده بود

اگر از شعاع  ؛بال و �رگ بود در ناحيت جنوب خاصه در ميان جوانان: جدی

اگر مغرب بود : �ر�خ در برج د�و؛ ن و كود�ن بودناجوا �رگظاهر گشته بود  

اگر  ؛بود بيمار�ها و تبهای گرم: �ر�خ در برج حوت؛ زنان حا�له را ز�انها رسد

اگر راجع بود احوال �ردمان  ؛�ه �سيار اندازند زنان حا�لهبود  در مغرب

  .�ضطرب بود
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  ئت وقت �و�ل سال يا فصول يا اجتماع و استقبال از هي(كو�ب �ستو�

  ):قبل آنها

و به  ؛�سيار افتد �رگرا  )�ردم( عوام :كو�ب �ستو� بر طالع يا سا�دا شمس

  . اختالف بروج تأثرات �تلف گردد و ب�ش� تأث�ات او در تغي� هوا بود

  بال از هيئت وقت �و�ل سال يا فصول يا اجتماع و استق(كو�ب �ستو�

  ):قبل آنها

: قمر در برج �ل ؛نيكو� احوال �ردمان :كو�ب �ستو� بر طالع يا سا�دا قمر

ر عموم و �شاط و فر� اگر از شعاع آفتاب آن وقت ظاهر گشته بود شادی بود ب

و قحط و تن�  و ز�انهای يرقان د�ن� و بيماری و : قمر در برج ثور �ردمان را،

اگر از شعاع ب�ون  ؛بود و�اها و طاعون هاد�ل  :وزاقمر در برج ج؛ �ردمان بود

قمر در برج ؛ پديد آيد، اما و با نباشد بيمار�های سودا�آمده بود �ردمان را 

و اگر   ؛سالمت حال �ردمان :قمر در برج س�بله؛ گرسن� و قحط بود :�طان

طعام؛  �  و نيكو ؛آسا� والدت زنان حا�لهاز شعاع ب�ون امده بود د�ل بود بر 

�له در  �سيار و آفت ها ن� و خوف و هالکد�: قمر در برج م�ان

شعاع ب�ون آمده بود �ردمان را بيمار�ها افتد از �ت ا�و اگر از  ؛مطعومات

 :قمر در برج قوسبود؛  بيماری و �رگ فراوان: قمر در برج عقرب؛ غلبه خون

قمر در برج  ؛شتها و غله هاتباه شدن كِ  و ش�و كِ  ؛بيمار�ها است برل د�

بيمار�ها  :قمر در برج د�و؛ و روغن) نوشيدنيها(صالح ميوه و �اب : جدی

  .نبود�ردمان را افتد اما خطرناک 

  از هيئت وقت �و�ل سال يا فصول يا اجتماع و استقبال (كو�ب �ستو�

  ):قبل آنها
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زهره در برج ؛ حال �ردمان نيكو بود :كو�ب �ستو� بر طالع يا سا�دا زهره

ن�بتها كه زنان : زهره در برج ثور؛ قحط و تن� بود و �سياری باران و باد :�ل

ر�ها  ود دب�ان را ن�بتها و��ق باگر : زهره در برج جوزاسد؛ �لوک را ر

    ؛اگر ��ق بود �لوک و ا�اف را ن�بت رسد :�طاندر برج  زهره ؛رسد

 آبلهبيماری  :اسد در برج زهره ؛اگر مغرب بود زنان �لوک را ن�بت رسد

افتد  بيمار�هام�ند و شعاع ب�ون آمده بود �لوک و ا�اف باز اگر  ؛�سيار بود

 زهره؛ و اگر مغرب بود زنان را بيمار�ها افتد خاصه در فصل خر�ف �ردمان را؛

اگر از شعاع ان وقت ظاهر گشته بود درد و بيماری �سيار بود  :س�بلهدر برج 

اگر  ؛و احوال �ردمان بود تندرس� و سالمتد�ل  :انم�در برج  زهره؛ زنان را

گر ا ؛زنان را بيمار�ها افتد بود اگر راجع ؛�سيار بود بيماری و حصبهجنوب بود 

در برج  زهره؛ بر عموم در ��م ظاهر شود از شعاع ب�ون آمده باشد شادی

  :قوسدر برج  زهره ؛اگر ��ق بود بع� از ا�اف را ن�بت رسد :عقرب

اگر راجع بود  :جدیدر برج  زهره؛ گر ��ق بود پادشاهان را بيماری افتدا

اگر �ت ا�شعاع بود كسا� را كه به زاد در آمده باشند  ؛�ردمان را د�نگيها بود

اگر راجع بود بيمار�ها افتد �ردمان را از  :د�ودر برج  زهره؛ پديد آيد بيمار�ها

در  زهره؛ �سيار بود بيمار�های بلغ� اگر از شعاع ظاهر گشته بود ؛غلبه رطو�ت

اگر �ت ا�شعاع بود،  ؛اگر راجع بود اراجيف و �شو�ش و فزعها بود :حوتبرج 

    .اگر از شعاع ظاهر گشته بود حال زنان نيكو باشد ؛بيمار�ها افتد �ردمان را

  و�ل سال يا فصول يا اجتماع و استقبال وقت  از هيئت(كو�ب �ستو��

  :)قبل آنها

در  عطارد ؛آفت ها و بيمار�های �سيار :و�ب �ستو� بر طالع يا سا�دا عطاردك
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اگر  ؛�سيار بود آبله و حصبهاگر راجع بود  ؛�رگ زنان و كود�ن بود :�لبرج 

در برج  عطارد ؛ از شعاع ظاهر گشته بود �رگ �سيار افتد در ناحيت مغرب

اگر از شعاع ب�ون آمده  ؛�سيار بود و �وت ا�اف �ردمان بود درد چشم :ثور

و زهره يا �ش�ی به وی ناظر باشند د�ل  بود؛ همان بود كه به انفراد خو�ش بود

 ) د�ل ها( ماميلطاعون و دبيله و د :جوزادر برج  عطارد؛  سالمت �ردمان بود

فساد به احوال �ردمان راه  بيماری �سيار افتد و اگر راجع بود ؛و�رگ �سيار بود

در برج  عطارداگر راجع بود ا�اف را خطر بود؛  :�طانبرج  در عطارديابد؛ 

و اگر در زحل و �ش�ی و ؛ �سيار بود بيمار�ها و درد ش�م و مثانه و �رگ :اسد

 عطاردبر قحط عظيم و اند� عسل و شكر؛  �ر�خ و زهره ناظر نباشد د�ل بود

 ؛يت جنوبدر ناح درد چشمبود خاصه  د�ل دردها و بيمار�ها :س�بلهدر برج 

بعد خو�ش بود از آفتاب بيمار گش� �ردمان، و اگر راجع بود ااگر در بعد 

هالک و اگر در �ت ا�شعاع بود بيماری افتد پادشاهان را  ؛اراجيف �سيار افتد

اگر از آفتاب در �يت دوری  :م�اندر برج  عطارد؛ �ردمان بودو زنان ا�اف 

اگر �ت  طور؛اگر راجع بود همينو  ؛خو�ش بود احوال �ردمان شور�ده بود

اگر از شعاع ب�ون آمده  :عقربدر برج  عطارد؛ ا�شعاع بود بيماری �سيار افتد

اگر راجع بود بال افتد  :قوسدر برج  عطارد؛ بود درد ميان مثانهبود �ردمان را 

و اگر �ت ا�شعاع بود تندرس� �ردمان و زنان ا�اف و  ؛در ناحيت كوهستان

در برج  عطارد؛ درد اندامها و درد چشماز شعاع ظاهر گشته بود  اگر ؛مه�ان

به  و هوا ؛بيماری و �رگ كود�نقتال و فتنه افتد در ناحيت ��ق يا  :�ل

اگر راجع بود بيمار�ها �سيار  :د�ودر برج  عطاردپديد آيد؛  و�اخش� ميل بود و 

؛ �سيار بود و يرقانبيماری و اگر از شعاع ب�ون آمده بود خوف و هول و  ؛بود
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    .افتد در ميان �ردمان �رگ :حوتدر برج  عطارد

 )و�ل سال يا فصول يا اجتماع و استقبال قبل آنهاوقت  از هيئت�(:  

اگر ذنب  و ؛بود سالمتاگر راس در ثور بود سا� با  :ثوردر برج  رأس يا ذنب

اگر راس  :زاجودر برج  رأس يا ذنببود د�ل ضعي� حال �ردمان بود؛  در وی

و اگر ذنب در  ؛خوش �سيم بود و و صفای هوا اند� بيماریدر جوزا بود د�ل 

در  رأس يا ذنببود؛  و�ا و �ردن �سياروی بود د�ل خونر�زش و قحط و تن� و 

 بال و ن�بتهاشوند و  ن �سيار غرقااگر ذنب در وی بود �ردم :�طانبرج 

و  ؛گر راس در س�بله بود سال نيكوا :س�بلهدر برج  رأس يا ذنب�سيار رسد؛ 

اگر   :م�اندر برج  رأس يا ذنبسال تنگ و خشک باشد؛ اگر ذنب در وی بود 

و اگر ذنب در وی باشد خونهای  ؛راس در م�ان بود شاديها باشد بر عموم

در  رأس يا ذنب�سيار بود؛  بيمار�های كشنده�سيار ر�ته شود و تن� و گرا� و 

ذنب در وی بود  ؛ اگرس در جدی بود حال سال نيكو بودواگر را :جدیبرج 

اگر راس در د�و بود حال عوام و  :د�ودر برج  رأس يا ذنبافتد؛ تن� و سخ� 

از مار و كژدم و و اگر ذنب در وی بود فتنه ها افتد و ؛ �ردمان نيكو بود

  .رسد حيوانات  وح� ر�ها

  ئت وقت �و�ل سال يا فصول يا اجتماع و از هي(: و�ا بيماری فل�داليل

ا�شان نزديک اجتماع و  شهادت �سها و �ستو� بودن -١ ):استقبال قبل آنها

خاصه داللت كند بر  ؛منقلببرج كه پ�ش از آمدن آفتاب به  )استقبال(امتالء 

از سعدها و  و حال قابل تدب� ماه ؛)فصل سال( و�ا در آن سال و در آن ر�ع

اگر خداوند هر  -٢؛ ر سالمت سالسعدها د�ل كند بو اس�يال و شهادت  �سها

پ�ش از �و�ل منحوس ) استقبال(اجتماع و امتالء دو طالع يع� �و�ل سال و 
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؛ د�ل در اوتاد باشد قابل تدب� و �سها ؛ و همچن� خداوند هر دو جزءباشند

يوسته باشد �رگ پو اگر بر� د�لها به خداوند هشتم  و �رگ؛ و�اء �مكند بر 

 د�ل و�ا باشد؛ ؛باشد مغر� در برج �ل ؛كو�ب �ستو� زحل -٢ ؛فجا باشد

كو�ب  زحل -٤ ؛جنو� باشدبا عرض  در برج �ل ؛كو�ب �ستو� زحل -٣

در برج  ؛كو�ب �ستو�حل ز -٥؛ )باشد كه و�ا پديد آيد( در برج اسد ؛�ستو�

زحل  -٧با عرض جنو�؛  م�اندر برج  ؛كو�ب �ستو� حلز -٦؛ راجعاسد 

در د�ل و�ا  د�و در تراجع از �ت ا�شعاع ب�ون آيد؛ در برج ؛كو�ب �ستو�

در برج س�بله با عرض  ؛كو�ب �ستو��ش�ی  -٨ و �رگ باشد؛ زنان جوان

در  ؛كو�ب �ستو�عطارد  -١٠در برج جوزا؛  ؛كو�ب �ستو�قمر  -٩جنو�؛ 

  .در جوزاذنب  – ١١برج �ل؛ 

 احتمال وقوع ا�ا� عموم  ؛)بيماری و�ا( در اوقات دالئل فل� �ز�ور

  .د الزم را داشته باشن�مادآار را �اظ نموده و ر�هاى واگ�دبيما

 زمينه وقوع تا ابتالى  درصد رخداد و ابتالى �وارد ذكر شده؛ از :تذكر

شديد يا وسيع متناوب است، و در اين ا�ر عوا�ل ديگرى ن� دخالت دارد؛ مثل 

و از  عبور، داليل �ر�وط به طالع بيمار يا ب�؛ يا اجتماع فل� اجتماع داليل

و يا  عوا�ل زمي� رو��رد اشخاص از نظر �دات غذا� و م�ان بهداشت؛

در جهت ازدياد احتمال ابتالء يا منع و  ت متصديانو يا اقداما ا��نات آن شهر

  .حفاظت از آن

 ي اين قواعد در دوره هاى �ص� تنجيم و طب گ�ح كيفيت ب�ار�

ان  .مطرح � شود �ر�ز �وم كهن و اسال��وم علوم برای دا�شجو�ان �و� 

 .شاء اهللا تعا�
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  �و���ده  � و آ�وزش�ده  �ی ��یاد �یات اع�ی

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

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

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

  ع�وم  �وا��ندی با ��روی ا��ی   -) اع�ی(ع�وم ��    -)  اع�ی(آ�وزش  �� 

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

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

ّرف ادار ا  
١٤٣٦  
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