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  قمر نورم شنا� �هن
  

آيا وضعيت نور ماه ارتبا� با تناسب اوقات بـراى �وع   :سؤال

  �رهاي مهم دارد؟
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 اشـاره �تلـف ا�ور با قمر نور�  وضعيت ارتباط به بيهاوج اين در : جواب

  : كنم �

  :ا�ال بطور

�الحظه از نظر افزا�ش يا �هش ر قمر را در �وع �رهاى مهم وضعيت نو

  .م مناسب را انتخاب � كنيد�هن ؛� نماييد؛ و بر حسب تناسب نوع �ر
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  :مطلب تفصيل اما

انزدهم پـهـاردهم و چ�ت � شود تا شب ؤاز شب اول ماه كه هالل قمر ر -١

مـاه در  انزده شـبانه روز وضـعيت نـورپدر تمام اين ) كه نور ماه ��ل است(

  .افزا�ش و ازدياد است تحال

آنهـا را در ايـن ر گاعموم �رها� كه رشد و �وفقي�ش به بروز آن است،  -٢

  .وقت �وع نماييد به� است

شبهاى (ر در وقت اوج ازدياد و افزا�ش نور ماه و ��ل شدن گخصوصا ا -٣

  ن�يجه �سيار بارز و �� است،، )دوازدهم و س�دهم

 و شـدن مطـرح و افزا�ش و رشد �رهون �وفقي�ش كه �رها� اين بنابر -٤

�ام آن ا؛ �وع يا باشد ا�ور زايد قمر در ايا� كه است، ب�ش� شدن آش�ر

ايام �هش نـور  بلكه دارد، ترجيح است ا�ور ناقص كه اوقا� بر به� بوده و

 ؛ �وع آن ا�ــورخسـوف و �ــاق ماننـد مــاهنور فقـدان م�هــنمـاه و نـ� 

   . وده يا ترجيح نداردب نامناسب

اين ن�ته مهم در جنبه هاى �تلف �ط� شغ� اقتصـادي اجتمـا� و  -٥

زارشـا� را در گاخـ�ا : بـه عنـوان نمونـه .ورزي �ر�ه شده استح� كشا

 ه اسـت،منابع خار� ديدم كه حا� از قطعيت و �وفقيـت ايـن قاعـده بـود

؛ معر� شده يكژاكو�يو�وكشاورزي ر در ثؤ�بطور��ه به عنوان يك روش 

ان بـارز ا� كـه �صوال�شـياهگ: و در اين روش توصيه شده است كهاست، 

يـا ر �ش� بـذر گجات؛ ا صي�و د غالت است مانن) آش�ر و ب�ون زم�(

�سـيار �صو�شـان برداشـت را در ايام دوازدهم و س�دهم ا�ام دهند؛ نهال 

  !به عمل � آيدا� پبدون آفت و � نياز از سمز�اد بوده و 
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تا قبـل ) است رو به نقصان و �هشكه نور ماه (ماه كه  شانزدهماز شب  -٦

ماه در حال �هـش  وضعيت نور دو هفتهدر تمام اين �ت هالل بعدي؛ ؤاز ر

  .و نقصان يا فقدان است

 بلكـه خفـاء بـروز آنعـدم س عموم �رها� كه رشد و �وفقي�ش بـه � -٧

  .وقت �وع نماييد به� است ست، آنها را در اينآ�

روز ب�سـت و ش نـور مـاه كـه ه�و  نقصانر در وقت اوج گخصوصا ا -٨

  است، ن�يجه �سيار بارز و �� است،هشتم ماه 

 آشـ�ر و شـدن� مطـرح و خفـاء �رهون �وفقي�ش كه �رها� اين بنابر -٩

 �صـلحت به بروز ازدياد و افزو� يا آش�ري و شهرت و است، ب�ش� شدن�

 وجـود خـونر�زي آنهـا در كـه فصد و حجامت مانند ن�ست، آن �وفقيت و

؛ �وع يـا باشد )مانند �اق(يا فاقد ا�ور  ا�ور ناقص قمر در ايا� كه دارد،

ايام افـزا�ش  و دارد، ترجيح است ا�ور زايد كه اوقا� بر ا�ام آن به� بوده و

انزدهم؛ پـهـاردهم و چشبهاي  انندم ماهنور ��ل بودن م�هن هژبو�نور ماه و 

  .بوده يا ترجيح ندارد نامناسب ن ا�وراي�وع 

اين ن�ته مهم در جنبه هاى �تلف �ط� شغ� اقتصادي اجتمـا� و  -١٠

زارشـا� را در گاخـ�ا : بـه عنـوان نمونـه. ح� كشاورزي �ر�ه شده است

وده اسـت، منابع خار� ديدم كه حا� از قطعيت و �وفقيـت ايـن قاعـده بـ

؛ معر� شده يكژكشاورزي اكو�يو�ور در ثؤبطور��ه به عنوان يك روش �

 ان بـارزكـه �صوال�شـا� ياهگ: و در اين روش توصيه شده است كهاست، 

يا  ر �ش� بذرگ؛ ايازپسيب زمي� و د مانن نبوده و درون زم� رشد � كند،

ا�ـام دهنـد؛ برداشـت  ه ب�سـت و هشـتم مـاهژ�اق و بو�را در ايام  جوانه
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ا� بـه عمـل � پ�صو�شان �سيار ز�اد بوده و بدون آفت و � نيـاز از سـم

هرس كردن علفهـاى هـرز و قطـع شـاخه هـاى اضـا�  براين� چهم !آيد

 امايام �اق ا�ـدر ر گدرختان و بوته ها جهت رشد به� و افزا�ش �صول؛ ا

رشـد كم� ز ديرتر رو�يده و شود؛ ن�يجه فوق العاده �وفق بوده و علفهاي هر

قوت درختان و بوته هاي اصالح شده به� خواهد بـود، و ايـن رشد و و كرده 

وشه اى است از تقـدير اهللا عز�ـز علـيم و حكمتهـاى و ن�وهـا� كـه در گ

تا دانايـان و هوشـمندان از آن بهـره است جاي جاي آفر��ش به وديعه نهاده 

  .مند شوند

 خاتمه

 درك شـنا�؛ م�هـن از هدف است، شده توضيح و تذكر كرارا نان�هچهم

 از ره�پـ بـراى ب�شـ�؛ يگآماد �صيل با همراه �رها، و زمان �ايط به�

 به� �مل و آمده �شپ �ش�ت هضم و �واجهه كيفيت و شكست؛ و خطا

 عنايـت و حـق هدايت با ب�ش�، �وفقيت به رسيدن براى آنها؛ نمودن حل و

  .تعا� اهللا شاء ان ،باشد �  �وال
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  اع�ی �یات ��یاد �ی  آ�وزش�ده و �  �و���ده

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

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

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

  ا��ی ��روی با �وا��ندی  ع�وم   - )اع�ی( �� ع�وم   -  )اع�ی( ��  آ�وزش

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

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

  اّ ارف دار
١٤٢٧  

www.Aelaa.net  
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