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  معرفة األحيان األرضية بالدالالت السماوية

  ا ا لا و حلكماء البشرالشريف القرآن الكريم وما علّمه األنبياء واألوصياء  ا  

 ّرات اا  
  القمرية والشمسية وماينقص السعادة ومناحس القمر والكواكببيان األوقات املسعودة واحملذورة من ايام الشهور 

  )مّكة المكّرمة(توقیت مركز الكعبة المشّرفة  KMTجمیع األوقات حسب التوقیت العالمي اإلسالمي
  

  ����ط ا��شار� وإدارة ا���وث واإل�راف ا�ع��ی 

رف ادار ا  
  اورة وادة  اوتاّ و ا ارات 

وا ث اا   یاد �یات اع�ی��  

 ١٤٣٤ شعبانهناية   ١٤٣٣ رمضان بداية: ر ٥: اد

١٤٣٣-٣٤ اا  =١٣٩١-٩٢ ا ا =٢٠١٢-١٣ دا ا  

 آد  ١٢٥٣٧ دا اّ  ١٤٨٦-٧  ا ن  ١١٧٣-٧٤   
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   ال
 التتصفح ھذه النشرة اال بعد قراءة ھذه المقدمة بتأمل

��ة  ١٢معهد تقوم ا�جوم �لتنجيم �شكر اهللا سبحانه � ا�وفيق بإخراج  - ١

. فلكية تصدر يوميا و اسبوعيا و شهر�ا وسنو�ا، بلغت� فارسية و�عضها عر�ية

و�سؤو�اته ال� تتقدم بعضها � اصدار هذا ا� جانب سائر شؤون ا�عهد 

ال��ات الفلكية ��راسات وا�حوث ا�فصلة، او تتاخر عليه كتدر�س علوم 

  .ا�قو�م وا�جوم وا�نجيم ا� طالبها

 �ية علم ا�نجيم � ، أن �ية علم ا�جوم � علم ا�نجيم من ا�علوم - ٢
ّ
وأن

فلكية بقواعد ا�نجيم � ترتيب وهو استخدام ا�الئل ال، اإلختياراتعلم 

تدب� األ�ور األرضية : و� �لة واحدة �، ا�وائج ال���ة � أفضل األوقات

و اإلختيارات  ا�اصةاإلختيارات  :اإلختيارات � قسم�، باألدلة ا�سماو�ة

و�تم حسابه  � األدق تنجيميا واأل�� تفصيال،ف اإلختيارات ا�اصة، اما العامة

و هذا ما  ،...ب � شخص و هي�ته الفلكية و�ذا طالع العمل ا�قصود و� حس

 اّما، اليم�ن اخراجه � ا�قاو�م الفلكية مهما �ن طو�ا وتفصيلها

و� ا�قصد األعظم � �راجعة ا�اس ا� ا�نجم�  :اإلختيارات العامة

  .وتقاو�مهم و أز�اجهم الفلكية

ا�خطوطة (آثار اصحاب ا�جوم وا�نجيم  إن اطلعت � �يع: �همع ذ�ك  - ٣

من ا�تقدم� وا�تأخر�ن، فال�دها اال مقت�ة � �مة أو �مات ) وا�طبوعة

وهذا ، �ت�ات، وذ�ك � عناو�ن معدودة من ش� حوائج ا�اس العديدة

اليؤدى اال ا� �� ا�اس او �ثهم هنا وهناك عن األوقات ا�سعيدة وا�ح�سة 

  .هر �وا�هم ا�همة وا�احهم � الفلكي� بتعي�نها� � ش
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ب�ياد حيات : "ا�ابع ل" معهد تقو�م ا�جوم �لتنجيم"من فضل اهللا تعا� �  - ٤

 :من إصدار �لة شهر�ة جديدة �سماة ب� ا�ا� هو توفيقه بما تّم �  "ا�

معهد "ور�يته قام و�فضل اهللا ، اإلختيارات الفلكية) = تع�= ( اختيارات �و�

 هذا الفراغ" تقو�م ا�جوم �لتنجيم
ّ
توف�ا � �يع العباد وت�س� وصو�م ، �سد

و�ذ�ك خدمة ، �وجه اهللا تعا� �انا� �تلف ا�اجات،  ا� تفاصيل اإلختيارات

  .ل�� هذا العلم ا���ف ب� طالبه و�مة ا�سلم�

  ":ختيارت الفلكية�لة اإل" من م�ات هذه ال��ة العلمية  -٥

ال� اسـتخرجناها  اب�نائها � اك� �موعة من اح�م اإلختيارات العامة؛ :األو�

بمخطوطهـا ومطبوعهـا؛ عر�يـة  من امهات كتب ا�نجيم القـدا� وا�عـا��ن؛

  .وفارسية و��ل��ة

عملها كتقـو�م � �ـس تـوار�خ قمر�ـة وشمسـية؛ هجر�ـة اسـالمية؛ : ا�انية

  .�ية؛ وميالدية �سيحية؛ و رومية اسكندر�ةفارسية وعر

اشتما�ا � أ�� عناو�ن حاجات ا�اس الع��ة، اضافة ا� ما جـاء � : ا�ا�ة

  .كتب القدماء من عناو�ن اإلختيارات العامة

ا�وقـت األفضـل � � شـهر : تعطي تار��: و�ت � عنوان و�وضوع: ا�رابعة

  .وا�وقت األردئ فيه �� عمل

 هذا ا� جنبكون هذه ال��ة سهلة اإلستخدام �ميع اصناف ا�اس؛ : سةا�ا�

  .�لمح�ف� أيضا اائدهوف

و� نفس ا�وقت ت�ون هذه ا�جلة؛ ��ة تعليمية لطالب هذا العلـم : ا�سادسة

   :بمع� أنها تذكر �ت � �وضوع ا���ف و�غاته،

�ـذا ا�وضـوع أنه �م �اجة من األدلة الفلكيـة حـ� ت�ـون ا�وقـت : الف

   سعيدا تاّما؟

   وهل هناك وقت أو أوقات �مع فيه ا�الئل ا�سعودة �ذا األ�ر؟: ب

   وما� ا�وقت األ�ع ألد�ها أ�� فأ��؟: ج



  ١٤٣٤رقم اإلختیارات الفلكیة 

4 

   .فتعطي ا�وقت با�ار�خ وا�ساعة ا�حددة: د

 ثم تذكر ما � األدلة الفلكية ا�وجودة � ا�وقت ا�حدد؟ وما� ا�فقودة فيـه؟: ه

  .و�ذ�ك ا�تعلم بتدر�بها � اصو�ا واح�مها بذ�ك يفيد ا�ح�ف � تدار�ها،ف

و� بفضـل تـدو�نها � : �عة ا�وصول ا� األوقات ا�طلو�ة وا�حذورة: ا�سابعة

ا�داول ا�لونة؛ وتصنيفها � خالل تقسيمات حسب حاجة ا�ـاس � ا�طبيـق؛ 

  .ظرة ��عةوما ي�تج ا�وصول ا� ا�وار�خ واألح�م بن

اخراجه � ذي ا�جة ( العدد ا�جر�� األّولوفقنا اهللا تعا� بفضله، اصدار  -٦

اهللا  عونب ناثم ��، با�لغة الفارسية فقط ذ�كو) ١٤٣١ ��ه � �رم ا�رام/  ١٤٣٠

ال� �نت �ص ) � حلة شهر�ة(العدد األّول منها : تعا� � شهر ر�يع األّول

) شهور �٤ حلة (ثم � العدد ا�ا� اخرجناها . ١٤٣١ا�ا� ر�يع باختيارات شهر 

�ادى األو� واألخرى ( ١٤٣١تقو�م اإلختيارات �قية ا�شهور من ا�سنة و� 

 الثصدر العدد ا�أن ن) ووعدنا ا�ميع(وطلبنا من اهللا ا�وفيق ) ورجب وشعبان

   .� حلة سنو�ة

الفارسية؛ رحب بها اخواننـا � ا�ـالد بعد اصدار اإلختيارات الفلكية با�لغة  -٧

العر�ية، بل لفائدتها وندرتها؛ �م يتأخروا وقام ا�كث�ون باسـتخدامها � طورهـا 

ألن هناك اشـ�اك واسـع بـ� الفـاظ ا�لغتـ� : الفار�، وهذا �ء غ� معسور

، ا� جنبهـا ان اسـماء ا�كواكـب و�ثـ� مـن ا�صـطلحات )الفارسية والعر�يـة(

إلتصاالت وغ�ها متحدة ب� ا�لغت�، و�م يبق �لمستخدم اال عناو�ن الفلكية �

ا� جنـب ذ�ـك . ا�واضيع ال� �سهل تر�تها بمعونة �واقع ال��ـة اإل�ك�ونيـة

تصلنا دعوات وطلبات �لحة إلصـدارها با�لغـة العر�يـة مـن �تلـف ب�انهـا، 

واصـدارها تهـا �ـاول تر� وقـد وعـدنا ا�ميـع أن. ��ف� � الفلك وغـ�هم

أن اليتـأخر مـن شـقيقتها  رجونـاان شـاء اهللا، و. ، � وقت قر�ـبالعر�ية ايضاب

   .)١٤٣١ر�ضان ا�بارك ( ا�اضية�ستهل ا�سنة �  الفارسية



  ١٤٣٤رقم اإلختیارات الفلكیة 

5 

 ا�عهد يعمل ب -٨
ّ
جرة؛ خدمة �ذا العلم أعضاء مطوع� دون أول�ن بما أن

ا���ف، و�م �شاغلهم و�سؤو�اتهم اإلجتماعية وا�شخصية، وعملهم � 

ا�عهد حسب توفر الفرص؛ هذا مع انهم يتفادون براحتهم � �شار�ة �شاطات 

 ١٢وا�ح�ف� � علوم ا�قو�م والفلك وا�نجيم يعرفون أن استخراج (ا�عهد، 

، )كيف �تاج ا� جهد عظيم و عمل متواصل��ات فلكية واصدارها ا�ستمرة 

، ا��� الفل� ا�قو�م: أضف ا� �يع ذ�ك اصدار ا�عهد تقو�ما جديدا بإسم

ف��ك �م يتوفر الفرصة �لمعهد من اخراج ال�سخة العر�ية �ش� ��ل؛ فلما 

رأينا ا�وقت يتأخر؛ قمنا ب��ة العناو�ن ا�رئ�سية واأللفاظ ا�فتاحية بالعر�ية 

 ، و�م)١٤٣١ا�بارك ر�ضان (ح� نتم�ن من اصدارها العر� � ا�شهر الفضيل 

يبق اال بعض ا�صوص ا�فصلة ��وضيحات � ا�قدمات وا�ؤخرات، نأ�ل 

  .اكمال ال��ة ا�اقية � وقت قر�ب ان شاء اهللا تعا�

   :طلب �شار�ة :أخ�او -٩

من  ة وت�ميلها��� تطو�ر التعا�قهم و اق�احاتهم القيمة ب: الفضالء من

األح�م وا�الئل الفلكية ال� �ستخدم � �ال حيث ا�دو�ن او تتميم 

   .اإلختيارات

� ت�ميل العناو�ن وحوا�هم ا�ومية الـ� ر�مـا  :�ستخد� ا�قو�م�مة ومن 

 وا�مـد هللا، أدعوا �ا با�وفيق وال�سديد من اهللا الع� القدير .�م تذكر � خال�ا

  .رب العا��

  

  
 



  ١٤٣٤رقم اإلختیارات الفلكیة 

6 

م: �قد�    ا�ف���ة ��یاراتإلا ��و�م �بادئ ا���دا
و�ر�ـد  ،من قبـل )سال�العتيق و اإل( نجيما�جوم ا� قو�ما�: �ن �م يتعرف � هذه العلوم

ئ با�واضيع ا�ا�ة ال� �تد�ش� تام فا�فضل ان ي ا راتا استخدام هذه ال��ة

  :و�تمعن � ابوابها وفصو�ا ط اء=  راه آسمان�حناها � ال��ة ا�عليمية األسبوعية 

إ  ب :ات اا اا   درةیاد �یات اع�ی :ا��  
  العام للتقاويم الفلكیة التي نصدرھاالدلیل : نجومي بنیاد حیات اعلى تقاويم عمومي راھنماي=  ٤٩راه آسمان 

  الدلیل العام للتقويم القمري البسیط: فشرده قمري  راھنماي تقويم=  ٥١راه آسمان 
  الدلیل العام للتقويم الفلكي الشرعي: نجومي شرعي راھنماي تقويم=  ١٩٣راه آسمان 

  للتقويم الفلكي العامالدلیل العام :  )بیشرفته(راھنماي تقويم نجومي ھمكاني =  ٩٧راه آسمان 
  الدلیل العام للتقويم الفلكي اإلحترافي: تخصصي راھنماي تقويم نجومي =  ١٤٥راه آسمان 

  )الكعبة المشرفة مكة المكرمة(التوقیت العالمي اإللھي :  افق جھاني=  ٤٧راه آسمان 
ف توقیت بالد جداول اختال: جداول تفاوت ساعت نجومي بالد جھان با مكه مكرمه =  ٥٢راه آسمان 

  العالم مع توقیت مكة المكرمة
مصـادر البحـوث والدراسـات    : منابع پژوھشي تقاويم و مرسوالت نجومي بنیاد حیات اعلـي =  ٧راه آسمان 

   .الفلكیة التي من خاللھا تستخرج التقاويم والنشرات الفلكیة التي نصدرھا

  ا و ا ا دئ   : ب
 معرفة النجوم و التنجیم من مدرسة الوحي :در معرفت علم نجوم و علم تنجیم=  ٣آسمان راه 

 ايام الخلو عن الدنیا والتفرغ للعقبى  :اّيام فراغت از دنیا و اختصاص به ُعقبا=  ٨راه آسمان 
 النحوسة أم عدم التناسب؟ :نحوست يا نامناسبت=  ٩راه آسمان 

 اتیان الحوائج الدنیوية في األوقات المحذورة :اوقات محذورهانجام امور در =  ١٠راه آسمان 
 :اھمیت علم تنجیم يا نجوم احكامى و بیان علمي و واقعي بودن علم باليا و منايا=  ١١راه آسمان 

 أھمیة علم التنجیم او النجوم األحكامي، و بیان مصداقیة علم الباليا والمنايا
 األوقات الحسنة والسعیدة :ھنگام نیکو و خجسته=  ١٢راه آسمان 

 معرفة األحیان علم اإلختیارات أو  :علم اختیارات يا ھنگام شناسى=  ١٣راه آسمان 
 معرفة األحیان و نور القمر :ھنگام شناسى نور قمر=  ١٥راه آسمان 

 مدى أھمیة البرج الشمسي  :ويژگیھاي متولدين بروج شمسى=  ١٦راه آسمان 
 معرفة األحیان و وجوه القمر :ھنگام شناسى وجوه قمر =  ١٩راه آسمان 

 التنجیم والتدبیر :تنجیم و تدبیر=  ٢٠راه آسمان 
  معرفة األحیان في موضوع الزواج واإلنعقاد : ھنگام ازدواج و انعقاد=  ٢٧راه آسمان 

  اختیارات القمر في البروج اإلثناعشر :در اختیارات قمر در بروج اثناعشر نصیرمنظومه خواجه =  ٢٨راه آسمان 

 معرفة األحیان و موضع القمر في البروج : ھنگام شناسي قمر در بروج=  ٣٠راه آسمان 
 صلة الحوادث األرضیة مع األحیان السماوية :) ١(امھا گارتباط ھن=  ٣٣راه آسمان 

 الفلكیة في المقاصد التنجیمیةاستخدام التقاويم :تقاويم نجومي و كاربرد تنجیمي=  ٣٥راه آسمان 
  معرفة النجوم و التنجیم العتیق:  آشنايي با علم نجوم و تنجیم كھن=  ٣٧راه آسمان 

  استخدام فلك السماء كساعة سماوية لألمور األرضیة: آشنايي با ساعت فلك=  ٣٩راه آسمان 
  دلیل ساعة الفلك: راھنماي ساعت فلك=  ٤١راه آسمان 

 تنجیم الخسوف والكسوف: تنجیم خسوف و كسوف=  ٤٣راه آسمان 
  مديرية اإلختیارات المختلفة: مديريت اختیارات=  ٤٨راه آسمان 

  للحصول على ھذه الدروس والنشرات الفلكیة في طبعات ملونة وملفات مصورة راجع 
  :من خالل الرابط التالي راه آسمان غرفة

http://Aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35 
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  ءا   ا   و و یاد �یات اع�ی��  
روزانه تقاويم مرسوالت و سال از انتشار انواع  پنجبه اذن الھي و امداد حضرت وجه اللھي تا كنون  - ١
، التقويم الفلكي اإلحترافي، تقويم نجومي تخصصي(ماھانه ) راه آسمان(ھفتوانه ) ه شناسيگاروزنامه (

، التقويم تقويم فشرده قمري، تقويم نجومي ھمگاني(ساالنه ) ھنگام شناسيتقويم نجومي طبي، 
بیش از ى مي گذرد، ھمچنین اعلحیات بنیاد ) آغازنامه ماه قمريالفلكي العام، تقويم نجومي شرعي، 

منتشر شده است، در برنامه ريزي انتشار اين ماھنامه بنابر اين ھنگام شناسي شماره از ماھنامه  ٤٣
تقويم نجومي نیز و افزون بر مطالب مربوط به ھر ماه از سه سالنامه فوق، : بوده كه در ھر شماره

يع تاريخي؛ ھنگام شناسي وقايع روز؛ ھنگام شناسي وقامطالب متنوعي در زمینه نین چھم ؛تخصصي
منتشر گردد، البته اين بخشھاى اخیر تا كنون بطور مرتب و تفصیلي  و نیز ھنگام شناسي كاربردي

  . عملي نشده بود

؛ با انتظام و تكمیل ساير تجلي حضرت وجه اللھيو به بركت ايام  ١٤٣٠ ذي حجه مباركهدر ماه  - ٢
در خالصه وقايع مھم فلكي مرسوالت نجومي، برنامه تحقق اين بخشھا نیز راه اندازي شد، ابتدا بخش 

از  .طراحي و استخراج شد ھنگام شناسي كاربرديتقويم نجومي تخصصي اضافه گرديد، و بعد از آن 
 نشريه، لذا مناسب ديديم آنرا در مفصل بود) ھنگام شناسي كاربردي(آنجا كه موضوعات اين رشته 

مي توان وقت مناسب براى ھر كه  جديد نشريهاين  كارآيي خاصمستقلي منتشر نمائیم، و با توجه به 
نامه سالآنرا  )بر حسب اصطالح متداول آن در تقويم و تنجیم كھن(نموده، از اين رو  اختیاركاري را 

، تا ان شاء اهللا همانند گذشته منتشر شدشناسي  ھنگامالبته ماھنامه . نامیديم اختیارات نجومي
را نیز در ) ھنگام شناسي وقايع تاريخي؛ ھنگام شناسي وقايع روز(فرصت نمائیم بخشھاى باقیمانده آن 

  .آينده نزديك تكمیل نمائیم

ز ؛ تا كنون رعايت استاندارد علمي آن مقدم بر نیا)مانند تقاويم(در انتشار اكثر نشريات نجومي ما  - ٣
عمومي كاربران بوده، و مھمترين انگیزه و مقصد اين بوده كه تقاويم به بھترين و استوارترين نحو ممكن 

ھر چه بیشتر مطلوب و نافع  پژوھشگران علوم تقويم نجوم و تنجیماستخراج و انتشار يابد، تا از نظر 
بال مي كرده ايم، ولذا تا كنون باشد، اما نیاز عموم كاربران يا سطح كاربري مرسوالت را در رتبه بعد دن

  .سعي داشته ايم تا با مرسوالت آموزشي يا مجالس توضیحي ايشان را با نحوه كاربرد آنھا آشنا كنیم

تھیه مي شود،  نیاز عموم كاربران غیر حرفه اىتنھا به لحاظ  اختیارات نجومي نامهسالاما از آنجا كه  - ٤
نیز مي باشد، از اين رو در درجه اول نیازھاى عمومي كاربران و نیز  استفاده پژوھشگرانھر چند مورد 

 اختیارات نجومينامه سالسھولت كاربري اين ماھنامه براى ايشان را مالحظه نموده ايم، براى ھمین 
حتى با اندك (، طوري طراحي شده كه براى ھر فرد عادي )به اشاره(ضمن حاوي بودن مباني علمي 

نامه در نیازھاى عمومي روزمره او فراھم بوده، و براى افراد سالنیز؛ كاربرد اين ) يسواد خواندن معمول
آسان باشد، تا بدينوسیله  و دالئل فلكي آن حرفه اى نیز؛ دسترسي كاربردي به اوقات اختیارات نجومي

را در دسترس ھنگام شناسي امور زمیني به نشانه ھاى آسماني توانسته باشیم دانش ارزشمند 
  .ان قرار داده باشیمھمگ

ه تاريخي مناسب و چه آن چقمري  ماھھايبیان مي كنیم كه در  اختیارات نجوميدر ھر شماره از  - ٥
تاريخي نامناسب براي امور گوناگون و نیازھاي فردي و اجتماعي شخص مي باشد، و سعي مي كنیم تا 

اى اصلي نیازھاي روزمره انسان اضافه بر عناوين مندرج در منابع كھن؛ مھمترين عناوين و زمینه ھ
ھنگام تا بدينوسیله . امروزي در جامعه مدرن را نیز ذكر نموده، و ھنگام شناسي آنرا را نیز بیان نمائیم

  . ي را ارائه داده باشیمشناسي كاربردي جامع و به روز

ي عقد ازدواج امور دين و معنويت، روابط عاطفي خانواده خاندان دوستان ھمكاران و جامعه، خواستگار(
عروسي و زفاف، و انعقاد و والدت و طالق، سفر و نقل و انتقاالت، تعمیر و احداث بنا، انواع امور شغلي و 
استخدامي و حرفه اى، انواع امور تجاري معامالت اقتصادي بانكي بیمه، خدمات، امور ارتباطات رسانه ھا 

م، امور ھنري، امور حرف و صنايع، امور وسايل ارتباط جمعي، امور علمي حوزوي دانشگاھي اھل قل
از آنجا كه براى موضوع ..). كشاورزي، امور اداري دولتي لشكري كشوري قضائي تقنیني اجرائي، و

مسائل بھداشت و سالمتي تن و روان تقويم نجومي مستقلي مرتبا منتشر مي شود، طبیعي است كه 
منتشر نمائیم، و  تقويم نجومي طبيطبي را در اختیارات مربوط به امور سالمت و بھداشت و اقدامات 

و نیز عموم پژوھشكده نجوم اعضاي . كاربران براى اطالع در اين زمینه بايد به اين ماھنامه مراجعه نمايند
با مطالعه و كاربرد عناوين موجود فعلي در اين مرسوالت؛ در صورت تقاويم بنیاد حیات اعلى كاربران 

مي ذكر نشده؛ مي توانند ما را از آنھا مطلع نموده تا در شماره ھاى آتي به آن برخورد با موارد نیاز عمو
  .بیافزائیم

منتشر را  ١٤٣١و ربیع األّول و صفر  محرم مربوط به ماھھاينشريه اين  سه نسخه آزمايشيابتدا  - ٦
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را در ايام البیض ) كه در ارتباط با اختیارات ماه ربیع الثاني بود( نشريهاين  اولین شماره رسمييم، نمود
 یشپیشاپ، با توجه به درخواست بسیاري از كاربران براى انتشار كرديممنتشر  ١٤٣١ماه ربیع األّول 

  .نمايیممنتشر  اختیارات نجومينامه اختیارات ماھھاي آتي؛ سعي مي كنیم اين نشريه را به صورت سال

 اس مي گوئیم موال صاحب األمر را كه به استخراج و نشرپكنیم خداوند متعال را، و سحمد مي  - ٧
 )مربوطه با جمیع دالئل فلكیه) در طول يكسال(تعیین اوقات كامال مسعود ( سالنامه اختیارات نجومي

 موال توفیق بیشتر. یمنیز تشكر مي نمائ نجوم پژوھشكدهھمكاران  از تالشھاي مجدانه، موفق فرمود
 .آمین رب العالمین. عطا بفرمايد

به لطف الھي و عنايت حضرت وجه اللھي؛ سعي مي كنیم در ھر شماره به توسعه و تعدد عناوين  - ٨
اختیارات بیافزائیم، ھر چند بخاطر اجتناب از طوالني شدن و تحمیل عملیات اضافي استخراج اوقات بر 

يني را كه ھمه مردم در ھر ماه نیاز ندارند؛ در عناوبايد  ؛كارشناسان پژوھشكده تقويم نجوم تنجیم
  . مشاوره ھاى فردي افراد توسط دفاتر پژوھشكده تقويم نجوم تنجیم ارائه داد

بوده، و  نسبي عدم تناسب اوقاتو  تناسب: در مرسوالت مختلفي قبال بطور مكرر توضیح داده ايم كه - ٩
وده و با توجه طالع ھر براى اختیار وقتي كه از جمیع جھات مناسب بوده و از دالئل نامناسب خالي ب

مالحظه نیاز به استفاده نموده و اين  اختیار خاصاز  دياشخص و نوع ھر كار و افراد مربوط به آن ب
و فرصت بیشتر ات گسترده محاسبخصوصیات ھر شخص و كار مورد نظر بطور جداگانه بوده كه مبتني بر 

سالنامه عمومي قابل درج نیست، ولذا ھمانطور كه در تقاويم كھن باز براى انتخاب وقت دارد، كه در 
نموده و ذيل عناوين كارھاى  اختیار عاممنجمین اسالمي مرسوم بوده ما به ذكر اوقات مربوط به 

ه اوقاتي كال نامناسب و چ) رات نجوميتقويم اختیا(عمومي تر، بیان مي كنیم كه درمحدوده اين وقت 
محذور بوده؟ و الزم است پرھیز نموده يا در ضرورت به راھھاى مربوطه تدارك شود، و چه وقتي صرفا 
خالي از محذور بوده؟ و چه اوقاتي بعد از خالي محذور بودن واجد شرايط ضروري سعد يا مناسب بودن 

اجد برخي موجبات كمال سعات وقت يا واجد جمیع جھات نیز مي باشد؟ و چه اوقاتي افزون بر اينھا و
كمال سعادت مي باشد، كه اين اخیر كمتر و ديرتر اتفاق مي افتد، و شخص براى رسیدن به آن بايد 

  .برنامه ھاى روزمره كمتر میسر است. انتظار بیشتري بكشد

اختیار (مطابق ھر شخص و عمل مربوطه  اختیار وقت كامال مسعود و خالي از جمیع نحوسبراى  -١٠
   :امور متعددي الزم است فراھم شود )خاص

بايد ابتدا فرصت باز براى انتخاب داشت، كه اين محدوده از يك ماه تا چند ماه يا يكسال و : نكته اّول
   .بیشتر؛ بر حسب نوع عمل و يا خصوصیات طالع والدت ھر شخص مي باشد

دقیق والدت يا شخص يا اشخاص يا تاريخ تاسیس يا شروع قبلي عمل احیانا، اطالع از تاريخ : نكته دوم
   .الزم مي باشد

نیاز به محاسبات بسیار طوالني و پیچیده مي باشد، كه علیرغم وجود ابزارھاى مدرن : نكته سوم
  . محاسباتي نجومي؛ استخراج آن نیاز به فرصت و مدت قابل توجھي مي باشد

ايط، و قلت اعوان و كثرت نیازھا و مراجعات؛ كه ھمه مستلزم فراھم نبودن علیرغم محدوديت شر -١١
عالقه با ھمه اينھا؛ بخاطر  امااست، بطور تفصیل فرصت الزم براى استخراج و نشر اين نوع اختیارات 

، بسیار شديد به نشر معارف و علوم انبیاء الھي، و نیز بذل خدمت به بندگان درگاه حضرت وجه اللھي
ما داريم تا در صورت توفیق حق و مدد با تسديد موال؛ در اين زمینه نیز خدماتي را عرضه نمائیم، دوست 

، چه اينكه اين امور با نیتمان را بازگو مي كنیم شما اھل ايمان دعا نمائید تا توفیق تحقق آن عطا شود
  . باالتر از اينھا به عنايت حق میسر است بلكه ؛ھمه وسعتش

طبیعي است كه در صورت فرصت؛ اين سنخ استخراجات را جھت امور بسیار مھمه اى مانند انعقاد نطفه 
، و نیز امور مھمه افرادي كه براى شروع كار در وقت مناسبي؛ )به جراحي(نین جو تعیین تاريخ والدت 

يك از كاربران مي آمادگي انتظار با مدت را داشته باشند، اختصاص دھیم، براى ورود در اين حوزه ھر 
تحقیق نموده، و به آدرس ) سال ماه روز ساعت دقیقه(تاريخ دقیق والدت خود را : توانند

tanjim@Aelaa.net  ارسال نمايند تا در صورت ورود به استخراج اين زمینه و نیز فتح باب مشاوره ھاي

  .دتخصصي نجومي مورد نظر قرار گیر

در ھر صورت ھنگامھاى مناسب و نامناسب مندرج در اين ماھنامه را كه نسبي مي باشد، مي  -١٢
و  توكل على اهللاو  صدقهمناسب مقداري تدارك نمود، و قبل از ھمه اينھا  ساعت كوكبيتوان با اختیار 

  .شدن كارساز است تسلیم اراده و مشیت الھي، و بعد از آن توسل به حضرت وجه اهللا
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  ا�ف���ة��یارات إلا���و�م  ا�د��ل ا�عام
 قبال اشاره شد كه اختيار وقت مناسب بر دو قسم است :  

كه با �الحظه خصوصيات عمل خـاص بـراى فـرد يـا افـراد  :اختيار خاص -١

خا� ا�الئل الفلكية الزم را برر� و تعي� وقـت نماينـد، و ايـن ا�ـر بطـور 

ه اينكـه بـر چـفردي و �وردي استخراج � شود و قابل ارائه در تقـاو�م نبـوده، 

  . اساس هر فردي ن�يجه ��ن است متفاوت باشد

ه عموم افراد تعي� � شود، و اين همان نو� است كه به �الحظ :اختيار �م -٢

امه آنـرا تفصـيال سا�كه در تقاو�م �و� كهن ا�اال ارائه � شده و ما در اين 

  .ارائه � كنيم ان شاء اهللا

  براى هر �وضو� دالئل و �شانه هاي فل� متعددي بايـد فـراهم شـود

آ�ـا كـه �ـدوده اختيـار و إ� وقت مناسب بر اساس اختيار �م تعي� شود، از 

� باشد، �ا هم�شه همه داليل الزم بـراى اختيـار  سالي�انتخاب ما در طول 

�ا ما اوقات را به هفت نوع تقسيم نموده ايم، إ� وقت مناسب فراهم ن� باشد، 

در صورت ك� فرصت شخص و �دوديت انتخاب؛ ا��ن اسـتفاده ب�شـ�ي از 

 :باشددالئل فل� اوقات داشته 

قمري شم� ( ايام �ذور ماهانهعبارت از : اوقات �ذور اختيار ساده -١

بوده كه ساده تر�ن روش اختيارات بوده، و در آنها از �وع �رهاى ) اسكندري

  . پره� � شودمهم 
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واجد ي�ي از �شـانه عبارت از اوقا� است كه : اوقات �ذور اختيار دقيق -٢

بوده و اول� �م در اختيـارات دقيـق بـوده، و در  هاى نقص يا ضد سعادت وقت

  . پره� � شود آن اوقات از ا�ام �رهاى �ر�وطه

واجـد ي�ـي از عبـارت از اوقـا� اسـت كـه : اوقات �ذور اختيار عميق -٣

بوده، و مهمـ��ن �ط در اختيـار اوقـات مناسـب هـر �ر  حاالت �وست قمر

  . پره� � شود است و �ا در �رهاى مهم از آن اوقات

 سـعادت �رحلـه اولـ�خا� از همه �ذورات بوده و اين : اوقات سعد �س� -٤

  .اوقات است

خا� از همـه �ـذورات و واجـد بـر� ديگـر از �ائـط : اوقات سعد �م -٥

  .اختيار است سعادت تقو�تسعادت وقت بوده و اين �شانه 

خا� از همه �ذورات و واجد تمام �ائـط سـعادت وقـت  :اوقات سعد تام -٦

   .است اختيار مطلو�بوده، كه از نظر سعادت 

خا� از همه �ذورات و واجد تمام �ائط سعادت وقت : اوقات سعد خاص -٧

  .است اختيار �تازيو بر� از كماالت وقت بوده، كه از نظر سعادت 

 ر دقيـق؛ بـراى هـر �وضـوع از توار�خ �ر�وطه به اوقات فوق ا�كر؛ بطو

 :اختيارات در جداو� مانند ز�ر ارائه � شود

ة
ور

ذ
ح

م
  

  المحذور من ايام الشھور القمرية والشمسیة: البسیط محذور في اإلختیار  ١

  نقص السعادة و ضدھا: الدقیق محذور في اإلختیار  ٢

   اوقات مناحس القمر: العمیق محذور في اإلختیار  ٣

ة
د
عی

س
ة  

ول
قب

م
  

  سعادة الوقتلارضیة مع وجود خالي عن المحذورات : السعد النسبي  ١

  وقتال ةشرائط سعادلبعض محذورات و واجد ال عنخالي : عامالسعد ال  ٢

  وقتال ةشرائط سعاد لجمیعواجد ومحذورات عن الخالي  :تامالسعد ال  ٣

  هكماالت بعضو  ةسعادالشرائط لجمیع واجد  ،محذورال عنخالي  :السعدالخاص  ٤
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  براى اينكه ضمن حفـظ  سا�امهبه صورت  اختياراتبا توجه به ان�شار

وضوح و سهولت �ر�ري از حجم اضا� آن ن� ب�اهيم �ا با اختصاري كـردن 

ها، ضـمن تمـايز آنهـا سعد انواعو پيوسته قراردادن ) س= ساعت (بر� �مات 

سا�امه به اندازه شـماره هـاى از افزا�ش حجم ) با عالئم اختصاري به �و ز�ر(

 :ماهنامه جلوگ�ي نموده ايم

 سعادة الوقتلارضیة مع وجود خالي عن المحذورات  :السعدالنسبي  

  وقتال ةشرائط سعادلبعض محذورات و واجد ال عنخالي  :السعدالعام  

 وقتال ةشرائط سعاد لجمیعواجد ومحذورات عن الخالي  :السعدالتام  

 هكماالت بعضو  ةسعادالشرائط لجمیع محذور و واجد ال عنخالي  :السعدالخاص  

  براى اطالع �رشناسان تنجيم از دالئل فل� اوقات : فل� اختياراتدالئل

فلـ� �ر�وطـه دالئـل  ذيل هر عنـوان؛در ذكر شده، و ن� آ�وزش دا�شجو�ان تنجيم؛ 

شـنا� بـا تفصـيل آا�ال آورده ايم، بـراى  طورشده را بذكر در وقت  اختيار �مبراى 

هفتـه بايـد بـه ��ل دالئل فل� �رتبط به �وضو�ت �تلف، و استدال�اى �ر�وطه؛ 

 .ن شاء اهللا تعا�إ. �راجعه نمائيد، كه در آينده من�� � شود راه آسماننامه آ�وز� 

 تعـا�م برگرفتـه از پژوهشكده �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا�؛  مبناي عل�

� باشـد،  احياء و معر� و ترو�ج �وم و تنجيم اسـال�؛ و هدف آن �كتب و� بوده

�رهون خط اعتـدال ر�ـي� و در  در تقو�م شم� شمسبنابر پژوهشهاي �سيار؛ س� 

�ر�وط بوده، اما از نظر اتصاالت فلـ� �اسـبه �واضـع همـه  بروج استوا�ن�يجه به 

كه بـا رصـد شـخص نـاظر مطابقـت  � باشد، �� رصدي بروجبر اساس  كواكب

 .است داشته و قابل دس��
در معناي عمومي و (در آيات شريفه كالم وحي و قرآن مجید  :مواضع كواكب در بروج نجمي رصدي

ھناي آسمان و دايره فلك كه پ، بر "والسماء ذات البروج"به اين بروج اشاره شده است، ) سطحي آن
 ٣٦٠انه اى  به نظر مي رسد كه اين مدار گباشد صورتھاى فلكي دوازد مسیر حركت كواكب سبعه مي

و بدان نامیده اند، سیر كواكب در اين بروج ) درجه ٣٠ھر يك (صورت تقسیم نموده  ١٢درجه را بر اين 
مانند برخي و  ،سال و خورشید آنرا در يكسال ٣٠را در بروج  نايمتفاوت است برخي از آنھا مانند زحل 

سنجش و محاسبه مواضع بروج حسابھاى مختلفي دارد، كه ما روش ، داينممي ك ماه طي در يقمر 
مورد اشاره ايشان و  زيده ايم، ھمان روشي كه در عصر حضرات معصومینگمطابق رصد را بر

، بر است حور محاسبهان آنھا مگدر بروج نجمي صور فلكي و ستار. استفاده عملي عموم بوده است
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غیر از مواضع بروج ) در عصرما( متغیر بوده و اھي از آسمان را كهگي و فلكي؛ كه جايخالف بروج استوائ
  .نجمي است بطور فرضي به نام بروج اصلي نامیده اند

درجه اي است، تفاوت  ٣٠برج  ١٢شامل (Tropical) وبروج فلكي استوايي) Sidereal(بروج نجمي رصدي 
نھايت صورت اثناعشر بروج  آغاز) رصدي بروج نجمي(اصلي در نظام در نقطه شروع آنست،  اين دو روش

كه به سبب نقطه اعتدال آغاز بوده ) استوايي فلكي(حوت و بدايت صورت حمل است، اما در نظام بروج 
استوايي (اه بروج فلكي گامروزه جايولذا ، تغییر كرده يك درجهبه اندازه سال  ٧٢تقدم نقطه اعتدال در ھر 

جابجا شده و ) بیشتر از يك برج(درجه دقیقه '23°30  مواضع اصلي نجمي آن به مقداراز ) يا تروپیكالي
مبناي علمي از آنجا كه . رفته استگدر اوايل صورت نجمي حوت قرار آغاز بروج از اول حمل تغییر و 

بوده؛ و ھدف آن احیاء و  تعالیم مكتب وحي؛ برگرفته از بنیاد حیات اعلى پژوھشكده نجوم و تنجیم
معرفي و ترويج نجوم و تنجیم اسالمي مي باشد، از اين رو ارائه اوقات سیر قمر و بقیه كواكب نیز بر 

مشابھت  )رصدي(حقیقي ھرچند با بروج نجمي ھندي اساس بروج رصدي مي باشد، بروج نجمي 
   .متفاوت استبا آن داشته ولي قدري 

  
 نقطه آغازين دائرة البروج و شروع بروج نجمي رصدي ھمان آغاز : آغاز بروج نجمي و بداية البروج

است، آغاز برج حمل با منزل شرطان بوده، و اين ) نهگااولین برج از بروج دوازده (صورت فلكي حمل 
بنابر منزل اول دائرة البروج؛ بعد از آخرين منزل دايرة البروج و صورت فلكي حوت واقع است، 

دقیقه اى  51در فاصله ) پژوھشھاي بسیار بنیاد حیات اعلى؛ با عبور يا زوال كوكب از نجوم منزل رشاء
برج رصدي حمل و نقطه شروع  وت، ورود به منزل شرطان وآخرين منزل صورت فلكي ح) ستاره رشا

و از اين روست كه منجمین مسلمان شروع  بدايت البروج و آغاز صور و بروج نجمي محقق مي گردد،
از آنجا كه طلوع و غروب ستارگان در بالد . برج رصدي حمل را از بعد آخرين ستارگان حوت گرفته اند

ولذا ھر چند . كه عبور كوكب از مقابل اين ستارگان لحاظ شود مختلف متفاوت بود، صحیح آن است
دقیقه بعد از نقطه اعتدال ربیعي است، ولي در تعیین  32درجه و  26در ) 1433سال (طلوع شرطان 

 .بدايت بروج رصدي دخالتي نداشته و صرفا آغاز سال شمسي عربي قديم را نشان مي دھد
 

  ق. � ١٤٣٣سال در 

  بدايت بروج �� رصدي

  اعتدال ر�ي� '30°24
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  ةمكرمال ةمكي لماالع وقیتتمع البالد ال توقیتاختالف 
  فضلنا ھذا الموقع على غرينتیش ، بیت اهللا الحرام مشرفهالكعبه الالیابسة من األرض مركز

او غیرھا ألن يكون كنصف النھار المبدأ والساعة المبدأ للتقاويم الفلكیة المستخرجة من معھد تقويم 
نورد و  ةمكّرمال ةمّكو ، فجمیع األوقات نذكرھا حسب توقیت بنیاد حیات أعلي: النجوم للتنجیم التابعة ل

  .ةمكّرمال ةمّكتوقیت  لمعمورة معاھنا اختالف توقیت سائر البالد في أرجاء 
  كان مع  نامع اضافة المقدار و  جدولال مذكور في ةمك مع توقیتبالد توقیت المقدار اختالف

  . نصل الى ساعة الحدث حسب توقیت البلد المطلوب )-( ةعالمكان مع  ناكسره و (+)  ةعالم
  البلد توقیت حسب ة الحدثساع=  ةمك مع توقیت البلدتفاوت ) - مع(+ ةمك توقیت حسب ة الحدثساع

 ٦٠في بعض البالد يتم تغییر التوقیت الرسمي خالل الربیع والصیف بزيادة : التوقیت الصیفي 
البلدان بل اليتغیر في تلك البالد احیانا، فلذلك لم نعتبر التوقیت دقیقة، فبما ان ذلك غیر مطرد في جمیع 

التقاويم الفلكیة التي ننشرھا، فلذلك على  الصیفي في ھذا الجدول وال األوقات المذكورة في
مستخدمي التقاويم في البالد ذات التوقیت الصیفي ان يضیفوا من انفسھم مقدار تغییر التوقیت الصیفي 

 .قدار تفاوت توقیت بلدھم المذكور في الجدول مع مكة المكرمةفي بلدھم الى م
 

 )Petropavlovsk(شرق روسیا  -فیجي -كريباتي -جزاير مارشال -ند الينیوز +9

 )ادانغما(شرق روسیا  -وانواتو  -جزاير سلیمان  +8

 )Vladlvostok(شرق روسیا-وامغ-امیكرونزي -الجديدة اینغ -تاسمانیا -)سیدني(شرق استرالیا +7

 )داروين –آداليد (استرالیا الوسطى  +6.30

 )Yakutsk(شرق روسیا -) ديلي(شرق اندونیسیا  -كوريا الشمالیة و الجنوبیة -الیابان +6

 )بايكال(روسیا-تايوان-مالزيا-ینبفلی-برونئي-لیاغن،مجكن ج،الصین، ماكائو،ھن)پرت(غرب استرالیا +5

 )Novosibirsk(روسیا  -ويتنام -كامبوج -الئوس -ندتايال -غرب اندونیسیا  +4

 جزاير كوكوس –) میانمار(برمه  +3.30

 )Omsk(روسیا  -)آستانه(شرق قزاقستان -بوتان -شيالدغبن +3

 یبالن +2.45

 جزاير نیكويار –سريالنكا  –الھند  +2.30

2+ 
ــا(ســتانكازاخغرب ،یزســتانغقر،أوزبكستان،اجیكستان،طركمنستانوت-اكســتانب -)یزجس
 )Pern(روسیا-فادوولم

 افغانستان +1.30

 )Samara(روسیا -)Ishevsk(روسیا-رجستانجو-نخجوان-یاارمن-آذربايجان-امارات-عمان +1

 ايران +30.0

KMT  
0 

 -جیبـوتي  - يـا اريتر -سـودان  –يمـن   -قطـر   -كويـت   -بحـرين  -العـراق  -)الحجاز(جزيرة العرب 
 )مسكو(غرب روسیا  -تانزانیا -اسكارغمادا -قمر  –اندا غاو -نیا یك ،ومالص -ایباتیو

1- 
-زامبیـا -مـاالوي -وغـ نوشـرق ك -روانـدا -لیبـي  -مصـر -اردن-فلسطین-لبنان-سوريه-قبرص-تركیا

-رومــاني-يونــان-ســوازيلند-لســوتو-برونــدي -ایــفريقجنــوب أ-بوتســوانا–يزيمبــابو-قموزامبیــ
 د يسو-افنالند-استونیا-یافالت-لیتواني-بالروس-یااوكران-مولداوي-يابلغار

2- 
-والغـ آن-زئیـر -ابونغـ -وغـ نوغـرب ك -رونیكام-الوسطىا یفريقا-بنین-نیجريه-نیجر-ادتش-مالت-الجزاير-تونس
-فـرانس -الیـا طاي-اسـلونیا -كـوزوو -سـنجق -هبوسـن -صـربیا -تیـا كروا-امقـدونی -البانیـ أ-ةسـتواي اال یاینغ-نامیبیا

 الندوھ-کتشی-اتريش-راسيسو-يجنرو-مجارستان-لھستان-ایكجبل-دانمارك-یالمانأ-انیاباس

3- 
-مـالي -موريتـاني -صـحرا -جزايـر قنـاري  -مـراكش -ايسـلند -ااسـكاتلند -اايرلنـد -بريطانیـا -رتغـال ب

 غنا-وغتو-چانا-لیبريا-سیارالئون-امبیاغ-بیساو یاینغ-عاجالساحل -یاینغ-بوركینافاسو-الغسن

 )اسکورسبی(رينلندغشرق  -Azoresجزر  -Cape Verd الرأس األخضر -4

 ،وسط المحیط الھادي )برزيل(،جزر مارتین واس،آتل داس روكاس)ريتويكنغ(الجنوبیة جزايرجورجیا -5

 سورينام -وئهغارو -تینجنرا -)برازيلیا(یازيلاشرق بر -رينلندغ -6

  )7.30- الينزوف(-)كبك(شرق كندا-شیليت-دمنیكن-ايوغاراب-فیابولی-)Manaus(برزيل الوسطى-اويانغ -7

 )پوکادواكره(غرب برزيل-روبی-اكوادور-مبیاولوك-مابن-ھايتي-جامايكا-كوبا-)نیويورك(آمريكا -8

  ستاريكاوكادور،بلیز،نیكاراغوا،فماال،ھندوراس،السالیواتغیك،سمك،)Winnipeg(الوسطى كندا،)داالس(امريكا -9

 )ازبال(یك سغرب مك -)Edmonton(غرب كندا  -)Denver(الواليات المتحدة األمريكیة  -10

 جزاير پیت كايرن -)Vancouver(غرب كندا  -)لوس آنجلس(الواليات المتحدة األمريكیة  -11

 آالسكا -12

  )14-ساموآ ( – )آمريكا(ھاوایی  Hawadan -الي نزي فرانسب -13
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  لیلة
  نھار

  لیلة
  نھار

٢٠ ٧ ٣٠ ٣٠  ١  ا ٤ ٢٢ ١٤ ١٤  ١٦  ا 

٢١ ٨ ٣١ ٣١  ٢  ا ٥ ٢٣ ١٥ ١٥  ١٧  ا 

٣  ا  ا
 13:01  

 ٦ ٢٤ ١٦ ١٦  ١٨  ا ٢٢ ٩ اداد

ء ٢٣ ١٠ ٢ ٢  ٤  ا٧ ٢٥ ١٧ ١٧  ١٩  ا 

 ٨ ٢٦ ١٨ ١٨  ٢٠  ارء ٢٤ ١١ ٣ ٣  ٥  اء

 ٩ ٢٧ ١٩ ١٩  ٢١  ا ٢٥ ١٢ ٤ ٤  ٦  ارء

٢٦ ١٣ ٥ ٥  ٧  ا ١٠ ٢٨ ٢٠ ٢٠  ٢٢  ا 

٢٧ ١٤ ٦ ٦  ٨  ا ١١ ٢٩ ٢١ ٢١  ٢٣  ا 

٢٨ ١٥ ٧ ٧  ٩  ا ٢٤  ا  
  محذور

١٢ ٣٠ ٢٢ ٢٢ 

٢٩ ١٦ ٨ ٨  ١٠  ا ١٣ ٣١ ٢٣ ٢٣  ٢٥  ا 

ء ٣٠ ١٧ ٩ ٩  ١١  ابآ ٢٤ ٢٤  ٢٦  ا  ١٤ 

 ١٥ ٢ ٢٥ ٢٥  ٢٧  ارء ٣١ ١٨ ١٠ ١٠  ١٢  اء

 ١٩ ١١ ١١  ١٣  ارء




ا  

١٦ ٣ ٢٦ ٢٦  ٢٨  ا 

٢ ٢٠ ١٢ ١٢  ١٤  ا ١٧ ٤ ٢٧ ٢٧  ٢٩  ا 

٣ ٢١ ١٣ ١٣  ١٥  ا ١٨ ٥ ٢٨ ٢٨  ٣٠  ا 
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١٩ ٦ ٢٩ ٢٩  ١  ا ٣ ٢١ ١٣ ١٣  ١٦  ا 

٢  ا  
  محذور

 ٤ ٢٢ ١٤ ١٤  ١٧  اء ٢٠ ٧ ٣٠ ٣٠
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٢٢ ٩ ٦ ٢٤ ١٦ ١٦  ١٩  ا 

٢  ٥  ا  
  السنبلة

20:07 
٢٣ ١٠ ٢ ٧ ٢٥ ١٧ ١٧  ٢٠  ا 

٢٤ ١١ ٣ ٣  ٦  ا ٨ ٢٦ ١٨ ١٨  ٢١  ا 

٢٥ ١٢ ٤ ٤  ٧  ا ٩ ٢٧ ١٩ ١٩  ٢٢  ا 

٢٦ ١٣ ٥ ٥  ٨  ا ١٠ ٢٨ ٢٠ ٢٠  ٢٣  ا 

ء ٢٧ ١٤ ٦ ٦  ٩  ا١١ ٢٩ ٢١ ٢١  ٢٤  ا 

 ١٢ ٣٠ ٢٢ ٢٢  ٢٥  ارء ٢٨ ١٥ ٧ ٧  ١٠  اء

 ١٣ ٣١ ٢٣ ٢٣  ٢٦  ا ٢٩ ١٦ ٨ ٨  ١١  ارء

٣٠ ١٧ ٩ ٩  ١٢  ا ل ٢٤ ٢٤  ٢٧  ا١٤ ا 

٣١ ١٨ ١٠ ١٠  ١٣  ا ١٥ ٢ ٢٥ ٢٥  ٢٨  ا 

١٩ ١١ ١١  ١٤  ا 

  

١٦ ٣ ٢٦ ٢٦  ٢٩  ا 
٢ ٢٠ ١٢ ١٢  ١٥  ا 
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   ١٤٣٣  ذي اة

  ���یا� ���ی ا�  :�ع ا��قاو�م ا����ة
�

���یا
 ی ا�فار�  

�
����یا

  ذی ا�����ن 

أ
ع

ا ّ
  

يذ
 ا


 ة

١٤٣٣
  

ج 


ا
  

ر
 

١٣٩١
  

ال
 

ی ا ریا� ی � باب�
ندر س�

 
 

ال
 

٢٠١٢
 

مبر
سبت

  

  

أ
ع

ا ّ
  

يذ
 ا


 ة

١٤٣٣
  

ج 
ا

ان
  

 
١٣٩١

  

ال
 

ی ریا� ی � باب�
(

  

 اّول


 
٢٠١٢
 

أكتوبر
  

  لیلة
  نھار

  لیلة
  نھار

ء ١٧ ٤ ٢٧ ٢٧  ١  ا٢ ١٩ ١١ ١١  ١٦  ا 

 ٣ ٢٠ ١٢ ١٢  ١٧  ارء ١٨ ٥ ٢٨ ٢٨  ٢  اء

 ٤ ٢١ ١٣ ١٣  ١٨  ا ١٩ ٦ ٢٩ ٢٩  ٣  ارء

٢٠ ٧ ٣٠ ٣٠  ٤  ا ٥ ٢٢ ١٤ ١٤  ١٩  ا 

٢١ ٨ ٣١ ٣١  ٥  ا ٦ ٢٣ ١٥ ١٥  ٢٠  ا 

ان  ٦  اا 

17:50  

 ٢٢ ٩ ٧ ٢٤ ١٦ ١٦  ٢١  ا 

٢٣ ١٠ ٢ ٢  ٧  ا ٨ ٢٥ ١٧ ١٧  ٢٢  ا 

ء ٢٤ ١١ ٣ ٣  ٨  ا٩ ٢٦ ١٨ ١٨  ٢٣  ا 

 ١٠ ٢٧ ١٩ ١٩  ٢٤  ارء ٢٥ ١٢ ٤ ٤  ٩  اء

 ١١ ٢٨ ٢٠ ٢٠  ٢٥  ا ٢٦ ١٣ ٥ ٥  ١٠  ارء

٢٧ ١٤ ٦ ٦  ١١  ا ١٢ ٢٩ ٢١ ٢١  ٢٦  ا 

٢٨ ١٥ ٧ ٧  ١٢  ا ١٣ ٣٠ ٢٢ ٢٢  ٢٧  ا 

٢٩ ١٦ ٨ ٨  ١٣  ا ٢٨  ا  
  محذور

٢٣ ٢٣    
ّولا  

١٤ 

٣٠ ١٧ ٩ ٩  ١٤  ا ١٥ ٢ ٢٤ ٢٤  ٢٩  ا 

ء أكتوبر ١٨ ١٠  ١٠  ١٥  ا١٦ ٣ ٢٥ ٢٥  ٣٠  ا 
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 ّ١٤٣٣ ذي ا    

  ���یا� ���ی ا�  :�ع ا��قاو�م ا����ة
�

���یا
 ی ا�فار�  

�
����یا

 ذی ا�����ن 

أ
ع

ا ّ
  

يذ
 

ا
ّ

 
١٤٣٣

  

ج 
اان

  


 

١٣٩١
  

 


ا
ّول

ی ریا� ی � باب�
 

ن ��� ذوا��
  

 اّول


 
٢٠١٢
 

أكتوبر
  

  

أ
ع

ا ّ
  

يذ
 

ا
ّ

 
١٤٣٣

  

ج 
ا

ب


  

آن 
١٣٩١

  

 


اّول
 

ی  ریا� ی � باب�
 

ن ��� ذوا��
  

 اّول


 
٢٠١٢
 

مبر
نوف

  

  لیلة
  نھار

  لیلة
  نھار

 م ١٩ ١١ ١١  ١٦  ا ١٧ ٤ ٢٦ ٢٦  ١  ارء

١٨ ٥ ٢٧ ٢٧  ٢  ا ٢ ٢٠ ١٢ ١٢  ١٧  ا 

١٩ ٦ ٢٨ ٢٨  ٣  ا ٣ ٢١ ١٣ ١٣  ١٨  ا 

٢٠ ٧ ٢٩ ٢٩  ٤  ا ٤ ٢٢ ١٤ ١٤  ١٩  ا 

٢١ ٨ ٣٠ ٣٠  ٥  ا ٥ ٢٣ ١٥ ١٥  ٢٠  ا 

٦  ا  با نء ٢٢ ٩ آ٦ ٢٤ ١٦ ١٦  ٢١  ا 

  ٧  اء
٢  

با  
03:12 

 ٧ ٢٥ ١٧ ١٧  ٢٢  ارء ٢٣ ١٠ ٢

  ٨  ارء
  محذور

٢٤ ١١ ٣ ٣ ٨ ٢٦ ١٨ ١٨  ٢٣  ا 

٢٥ ١٢ ٤ ٤  ٩  ا ٩ ٢٧ ١٩ ١٩  ٢٤  ا 

٢٦ ١٣ ٥ ٥  ١٠  ا ١٠ ٢٨ ٢٠ ٢٠  ٢٥  ا 

٢٧ ١٤ ٦ ٦  ١١  ا ١١ ٢٩ ٢١ ٢١  ٢٦  ا 

٢٨ ١٥ ٧ ٧  ١٢  ا ١٢ ٣٠ ٢٢ ٢٢  ٢٧  ا 

ء ٢٩ ١٦ ٨ ٨  ١٣  ا٢٨  ا  
  

١٣ ٣١ ٢٣ ٢٣ 

 ٣٠ ١٧ ٩ ٩  ١٤  اء
  ٢٩  ارء

   ٢٤ ٢٤  کسوف

ا  
١٤ 

 ٣١ ١٨ ١٠ ١٠  ١٥  ارء
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ّ  كسوفا�
ّ

  ١٤٣٣ ذي ا�ّجة ٢٩ و ا�ز�ّ  ا��
 ٢٠١٢ نوامبر ١٤ لیلة = ١٤٣٣ ةذيحج ٢٩ لیلة
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  نیمسلمالمساكن  فيكسوف ال

  ا��
  بداية

  الكسوف

  ارتفاع

الشمس

  ذروة

  الکسوف

  ارتفاع

  الشمس

  سمت

  الشمس

  نھاية

  الكسوف

  ارتفاع

  الشمس

  مقدار
  الکسوف 

Mag.  

الحد األعلى 
  للجزء 

  المكسوف

   كانبرا
 )استرالیا(

06:10 15 07:03 26 095 08:02 38 0.617  %53.1 

   داروين
 )استرالیا(

06:13 
  الشروق

00 
06:13 
  الشروق

00 109 07:01 11 0.895 %87.5 

Perth  
  استرالیا

05:12 
 الشروق

00 
05:12 
 الشروق

00 112 05:41 06 0.364 %25.0  

Hobart  
  )تاسمانیا(

06:26 18 07:14 27 091 08:07 36 0.45 %34.1  

Port Moresby 
 )غینا الجديدة(

05:41 17 06:32 35 060 07:31 26 0.808 %38.2 

Auckland  
 )نیوزلند(

08:18 37 09:27 51 073 10:43 64 0.871 %84.8 

Santiago  
  )تشیلي(

18:50 05 19:19 00 248 19:19 00 0.536 %43.5 

Bahia Blanca 
  )آرجنتنیا(

19:43 08 20:28 01 244 20:35 00 0.524 %42.1 
  

  كسوفال لذروة ةفلكیال ةھیئال
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 اا  ١٤٣٤    

  ���یا� ���ی ا�  :�ع ا��قاو�م ا����ة
�

���یا
 ی ا�فار�  

�
����یا

 ذی ا�����ن 

أ
ع

ا ّ
  

ّ
 اا 

١٤٣٤
  

ج 
ب

ا
  

آ
ن
 

١٣٩١
  

 


ا
 

ی ریا� ی � باب�
  

ا 


 
٢٠١٢

مبر
نوف

  

  

أ
ع

ا ّ
  

ّ
 اا 

١٤٣٤
  

ج 
ا

س


  

آذر 
١٣٩١

  


ا 


ی ریا� ی � باب�

  

ا 


 
٢٠١٢

مبر
نوف

  

  لیلة
  نھار

  لیلة
  نھار

١٥ ٢ ٢٥ ٢٥  ١  ا ٣٠ ١٧ ١٠ ١٠  ١٦  ا 

١٦ ٣ ٢٦ ٢٦  ٢  ا ١٨ ١١ ١١  ١٧  ا 


د

 

١٧ ٤ ٢٧ ٢٧  ٣  ا ٢ ١٩ ١٢ ١٢  ١٨  ا 

١٨ ٥ ٢٨ ٢٨  ٤  ا ٣ ٢٠ ١٣ ١٣  ١٩  ا 

ء ١٩ ٦ ٢٩ ٢٩  ٥  ا٤ ٢١ ١٤ ١٤  ٢٠  ا 

 ٥ ٢٢ ١٥ ١٥  ٢١  ارء ٢٠ ٧ ٣٠ ٣٠  ٦  اء

  ٢٢  ا ٢١ ٨ آذر سا  ٧  ارء

 ٦ ٢٣ ١٦ ١٦  محذور

٨  ا  
٢ 

سا 

00:50  

٢٢ ٩ ٢ ٧ ٢٤ ١٧ ١٧  ٢٣  ا 

٢٣ ١٠ ٣ ٣  ٩  ا ٨ ٢٥ ١٨ ١٨  ٢٤  ا 

٢٤ ١١ ٤ ٤  ١٠  ا ٩ ٢٦ ١٩ ١٩  ٢٥  ا 

٢٥ ١٢ ٥ ٥  ١١  ا ١٠ ٢٧ ٢٠ ٢٠  ٢٦  ا 

ء ٢٦ ١٣ ٦ ٦  ١٢  ا١١ ٢٨ ٢١ ٢١  ٢٧  ا 

 ١٢ ٢٩ ٢٢ ٢٢  ٢٨  ارء ٢٧ ١٤ ٧ ٧  ١٣  اء

  ارء
  خسوف

٢٨ ١٥ ٨ ٨  ١٤ ١٣ ٣٠ ٢٣ ٢٣  ٢٩  ا 

١٥  ا  
  

٢٩ ١٦ ٩ ٩ ن  ٢٤ ٢٤  ٣٠  ام  
 ١٤  اّول
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ّ

  �١٤٣٤رم ا�رام  ١٤خسوف ظ�

 

  
  

 بدون خسوف ظلي ظلي خسوف

 ظلي عند خسوف
 القمرغروب 

 عند ظلي خسوف
  القمرطلوع 

 غروب ماه
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  ا�الد ا�قدسة �سوف ا�

  الخسوفبداية  ا��
  )P2(الظلي

 ذروة الخسوف
  نھاية الخسوف

  )P3(الظلي

  18:06  -------  )القمرطلوع (  17:36  ةمكرمال ةمكال

  18:06 17:33  )القمرطلوع (  17:31  ةمنورال ةمدينال

  18:06  17:33  17:00  شرفاالنجف ال

  18:06 17:33 17:00  ىمعلال ءكربال

  18:06 17:33 17:00  المباركة ةكاظمی

  18:36  18:03 17:30  مقدسالمشھد ال

  18:06 17:33 17:00  غريبال ءسامرا

 17:06 -------   )القمرطلوع (  16:35 بیت المقدس

 
  سالم� بالد االسوف ا�

  بداية الخسوف  ا��
  )P2(الظلي

ذروة 
 الخسوف

  نھاية الخسوف
  )P3(الظلي

  20:36  20:03  19:30 جزاير نیكويار –سريالنكا  –ھند ال

 -اجیكستانط -اوزبكستان- تركمنستان-اكستانب
 )یزجسا(ستانخزاكاغرب 

19:00  19:33  20:06  

  19:36  19:03 18:30 افغانستان

  19:06  18:33  18:00 جورجیا-نخجوان-یاارمن-آذربايجان-امارات-عمان

  18:36  18:03 17:30   ايران

  18:06  17:33  17:00 قطر  - كويت  -بحرين -عراق -)الحجاز(جزيرة العرب 

  18:06  17:33  )طلوع القمر(17:29  )يمن(عدن 

  17:06  16:33 16:24  )تركیا(آنكارا 

  17:06  ---  )طلوع القمر(16:35  )صقبر(نیكوزيا 

  17:06  16:33  )طلوع القمر( 16:31  )اردن(عمان 

  17:06  16:33  )طلوع القمر( 16:26  )سوريا(دمشق 

  17:06  -----  )طلوع القمر( 16:55  )مصر(قاھره 

  17:06  16:33  )طلوع القمر( 16:29  )لبنان(بیروت 



  ١٤٣٤رقم اإلختیارات الفلكیة 

23 

   �سلما��سا�ن  ا�سوف �

  بداية الخسوف  ا��
  )P2(الظلي

  ذروة 
 الخسوف

  نھاية الخسوف
  )P3(الظلي

شرق  -فیجي - كريباتي -جزاير مارشال -نیوزيلند 
  )Petropavlovsk( اروسی

02:00  02:33  03:06  

  02:06  01:33  01:00 )ماگادان( اشرق روسی - وانواتو  -جزاير سلیمان 

- الجديدة غینا -تاسمانیا - )كانبرا(شرق استرالیا  
  )Vladlvostok(اشرق روسی-وامغ-امیكرونزي

00:00  00:33  01:06  

  00:36  00:03 23:30  )داروين –آداليد (الوسطى  استرالیا

شرق اندونیسیا  -كوريا الشمالیة و الجنوبیة
  الیابان - )Yakutsk(شرق روسیا -) ديلي(

23:00  23:33  00:06  

 ج،الصین، ماكائو،ھن)پرت(غرب استرالیا
-تايوان-مالزيا-ینبفلی- برونئي-لیاغن،مجكن

 )بايكال(روسیا

22:00  22:33  23:06  

 -ويتنام - كامبوج -الئوس -ندتايال -غرب اندونیسیا 
 )Novosibirsk(روسیا 

21:00  21:33  22:06  

  21:36  21:03 20:30 كوكوسجزاير  –) میانمار(برمه 

شرق  - یزستانغقر -بوتان -شيالدغبن
 )Omsk(روسیا  -)آستانه(ستان كازاخ

20:00  20:33  21:06  

  20:51  20:18  19:45 یبالن

  Pern(  19:00  19:33  20:06(ا روسی – مالديو

  Samara( 18:00  18:33  19:06(اوسیر -)Ishevsk(اروسی

  18:06  17:33  17:00  )مسكو( اغرب روسی

  18:06  17:33  )القمرطلوع ( 17:16  )سودان(خارطوم 

  18:06  - ----  )القمرطلوع (18:01  )يباتیو(آديس آبابا 

  18:06  -----  )القمرطلوع (17:45  )ومالص(اديشو موگ

  17:06  16:33  16:00  )بالروس(مینسك  - )یااوكراين(كیف 

  16:06  -----  )القمرطلوع (16:00  )یاآلمان(برلین 

  16:06  15:33  15:00 )سوئیس(استوكھولم 

  17:06  -----  )القمرطلوع (16:56 )يابلغار(صوفیا 

  Edmonton( 07:00  07:33  08:06(غرب كندا 

  القمرغروب 06:40  06:33  06:00 )الواليات المتحدة األمريكیة(لوس آنجلس  

  07:06  06:33  06:00  سان فرانسیسكو - )Vancouver(غرب كندا 

  05:06  04:33  04:00  ھاوایی Hawadanجزاير  -یالي نزي فرانسبجزاير 
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  لذروة الخسوف ةفلكیال ةھیئال
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  ١٤٣٤    

  ���یا� ���ی ا�  :�ع ا��قاو�م ا����ة
�

���یا
 ی ا�فار�  

�
����یا

 ذی ا�����ن 

أ
ع

ا ّ
  

 
١٤٣٤

  

ج 
س

ا
  

آذر
 

١٣٩١
  

من 
ا

ّول  
ی  ریا� ی � باب�

ن ��� ذوا��
  

من
 

اّول
 

٢٠١٢
 

مبر
س

دي
  

  

أ
ع

ا ّ
  

 
١٤٣٤

  

ج 
ا

ي
  

دى 
١٣٩١

  

من 
ا

لّو
 

ی ریا� ی � باب�
 

ن ��� ذوا��
  

من اّول
 

٢٠١٢
مبر

س
دي

  

  لیلة
  نھار

  لیلة
  نھار

١٥ ٢ ٢٥ ٢٥  ١  ا ٣٠  ١٧  ١٠  ١٠  ١٦  ا  

١٦ ٣ ٢٦ ٢٦  ٢  ا ٣١ ١٨ ١١ ١١  ١٧  ا 

ء ١٧ ٤ ٢٧ ٢٧  ٣  ا١٩ ١٢ ١٢  ١٨  ا 
  

٢٠١٣  

 ٢ ٢٠ ١٣ ١٣  ١٩  ارء ١٨ ٥ ٢٨ ٢٨  ٤  اء

 ٣ ٢١ ١٤ ١٤  ٢٠  ا ١٩ ٦ ٢٩ ٢٩  ٥  ارء

٢٠ ٧ ٣٠ ٣٠  ٦  ا ٤ ٢٢ ١٥ ١٥  ٢١  ا 

ي  ٧  اا  

14:12  
 ٥ ٢٣ ١٦ ١٦  ٢٢  ا ٢١ ٨ دى

٢٢ ٩ ٢ ٢  ٨  ا ٦ ٢٤ ١٧ ١٧  ٢٣  ا 

٢٣ ١٠ ٣ ٣  ٩  ا ٧ ٢٥ ١٨ ١٨  ٢٤  ا 

١٠  ا  
  محذور

 ٨ ٢٦ ١٩ ١٩  ٢٥  اء ٢٤ ١١ ٤ ٤

 ٩ ٢٧ ٢٠ ٢٠  ٢٦  ارء ٢٥ ١٢ ٥ ٥  ١١  اء

 ١٠ ٢٨ ٢١ ٢١  ٢٧  ا ٢٦ ١٣ ٦ ٦  ١٢  ارء

٢٧ ١٤ ٧ ٧  ١٣  ا ١١ ٢٩ ٢٢ ٢٢  ٢٨  ا 

٢٨ ١٥ ٨ ٨  ١٤  ا 
١٢ ٣٠ ٢٣ ٢٣  ٢٩  ا 

٢٩ ١٦ ٩ ٩  ١٥  ا 
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 ّولا ١٤٣٤ ر    

  ���یا� ���ی ا�  :�ع ا��قاو�م ا����ة
�

���یا
 ی ا�فار�  

�
����یا

 ذی ا�����ن 

أ
ع

ا ّ
  

ر اّو
ل 

١٤٣٤
  

ج 
اي

  

دى
 

١٣٩١
  

من 
اّول
 

ی  ریا� ی � باب�
ن ��� ذوا��

ن ام
 

٢٠١٣
 

يناير
  

  

أ
ع

ا ّ
  

ر اّو
ل 

١٤٣٤
  

ج 
ا


  

 
١٣٩١

  

من 
ا


ی  ریا� ی � باب�

 
ن ��� ذوا��

  

ن ام
 

٢٠١٣
 

يناير
  

  لیلة
  نھار

  لیلة
  نھار

١٣ ٣١ ٢٤ ٢٤  ١  ا ٢٨ ١٥ ٩ ٩  ١٦  ا 

ن ٢٥ ٢٥  ٢  ام  
 ء ١٤  ا٢٩ ١٦ ١٠ ١٠  ١٧  ا 

 ٣٠ ١٧ ١١ ١١  ١٨  ارء ١٥ ٢ ٢٦ ٢٦  ٣  اء

  ٤  ارء
 ٣١ ١٨ ١٢ ١٢  ١٩  ا ١٦ ٣ ٢٧ ٢٧  محذور

١٧ ٤ ٢٨  ٢٨  ٥  ا ١٩ ١٣ ١٣  ٢٠  ا ا 

١٨ ٥ ٢٩ ٢٩  ٦  ا ٢ ٢٠ ١٤ ١٤  ٢١  ا 

٣٠  ٧  ا 
  كبیسة

١٩ ٦ ٣٠ ٣ ٢١ ١٥ ١٥  ٢٢  ا 

٨  ا  د 
00:52  ٢٠ ٧ ٤ ٢٢ ١٦ ١٦  ٢٣  ا 

ء ٢١ ٨ ٢ ٢  ٩  ا٥ ٢٣ ١٧ ١٧  ٢٤  ا 

 ٦ ٢٤ ١٨ ١٨  ٢٥  ارء ٢٢ ٩ ٣ ٣  ١٠  اء

 ٧ ٢٥ ١٩ ١٩  ٢٦  ا ٢٣ ١٠ ٤ ٤  ١١  ارء

٢٤ ١١ ٥  ٥  ١٢  ا ٨ ٢٦ ٢٠ ٢٠  ٢٧  ا 

٢٥ ١٢ ٦ ٦  ١٣  ا ٩ ٢٧ ٢١ ٢١  ٢٨  ا 

٢٦ ١٣ ٧ ٧  ١٤  ا ١٠ ٢٨ ٢٢ ٢٢  ٢٩  ا 

٢٧ ١٤ ٨ ٨  ١٥  ا ١١ ٢٩ ٢٣ ٢٣  ٣٠  ا 
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 ا ١٤٣٤ ر    

  ���یا� ���ی ا�  :�ع ا��قاو�م ا����ة
�

���یا
 ی ا�فار�  

�
����یا

 ذی ا�����ن 

أ
ع

ا ّ
  

ر
 


ا

 
١٤٣٤

  

ج 
ا

  


 

١٣٩١
  

من 
ا


ی ریا� ی � باب�

(
  




 
٢٠١٣
 

فبراير
  

  

أ
ع

ا ّ
  

ر
 


ا

 
١٤٣٤

  

ج 
ا

ت


  

 
ا

١٣٩١
  




 
ی  ریا� ی � باب�

 
ن ��� ذوا��

  




 
٢٠١٣
 

فبراير
  

  لیلة
  نھار

  لیلة
  نھار

 ٢٧ ١٤ ٩ ٩  ١٦  ارء   ١٢ ٣٠ ٢٤ ٢۴  ١  اء

 ٢٨ ١٥ ١٠ ١٠  ١٧  ا ١٣ ٣١ ٢٥ ٢٥  ٢  ارء

٢٦ ٢٦  ٣  ا  ١٤ رس ١٦ ١١ ١١  ١٨  ا 

١٥ ٢ ٢٧ ٢٧  ٤  ا ٢ ١٧ ١٢ ١٢  ١٩  ا 

١٦ ٣ ٢٨ ٢٨  ٥  ا ٣ ١٨ ١٣ ١٣  ٢٠  ا 

١٧ ٤ ٢٩ ٢٩  ٦  ا ٤ ١٩ ١٤ ١٤  ٢١  ا 

٧  ا  
٣٠  
 ت
15:02 

 ٥ ٢٠ ١٥ ١٥  ٢٢  اء ١٨ ٥ ٣٠

 ١  ٨  اء

ا  ٦ ٢١ ١٦ ١٦  ٢٣  ارء ١٩ ٦ 

 ٧ ٢٢ ١٧ ١٧  ٢٤  ا ٢٠ ٧ ٢ ٢  ٩  ارء

٢١ ٨ ٣ ٣  ١٠  ا ٨ ٢٣ ١٨ ١٨  ٢٥  ا 

٢٢ ٩ ٤ ٤  ١١  ا ٩ ٢٤ ١٩ ١٩  ٢٦  ا 

٢٣ ١٠ ٥ ٥  ١٢  ا ١٠ ٢٥ ٢٠ ٢٠  ٢٧  ا 

٢٤ ١١ ٦ ٦  ١٣  ا ٢٨  ا  
  محذور

١١ ٢٦ ٢١ ٢١ 

٢٥ ١٢ ٧ ٧  ١٤  ا 
 ١٢ ٢٧ ٢٢ ٢٢  ٢٩  اء

 ٢٦ ١٣ ٨ ٨  ١٥  اء
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 ودى ا ١٤٣٤    

  ���یا� ���ی ا�  :�ع ا��قاو�م ا����ة
�

���یا
 ی ا�فار�  

�
����یا

 ذی ا�����ن 

أ
ع

ا ّ
  

 ودى ا
١٤٣٤

  

ج 
ت

ا
  


ا

 
١٣٩١

  




 
ی ا ریا� ی � باب�

ندر س�
  

آذار
 

٢٠١٣
 

س
مار

  

  

أ
ع

ا ّ
  

 ودى ا
١٤٣٤

  

ج 
ا


  

 ورد
١٣٩٢

  

آ
ذار

ی  ریا� ی � باب�
  

ندر اس�
  

آذار
 

٢٠١٣
 

س
مار

  

  لیلة
  نھار

  لیلة
  نھار

 ٢٨ ١٥ ٨ ٨  ١٦  ا ١٣ ٢٨ ٢٣ ٢٣  ١  ارء

١٤ آذار ٢٤ ٢٤  ٢  ا ٢٩ ١٦ ٩ ٩  ١٧  ا 

١٥ ٢ ٢٥ ٢٥  ٣  ا ٣٠ ١٧ ١٠ ١٠  ١٨  ا 

١٦ ٣ ٢٦ ٢٦  ٤  ا ٣١ ١٨ ١١ ١١  ١٩  ا 

١٧ ٤ ٢٧ ٢٧  ٥  ا ١٩ ١٢ ١٢  ٢٠  ا أ 

ء ١٨ ٥ ٢٨ ٢٨  ٦  ا٢ ٢٠ ١٣ ١٣  ٢١  ا 

 ٣ ٢١ ١٤ ١٤  ٢٢  ارء ١٩ ٦ ٢٩ ٢٩  ٧  اء

  ٨  ارء
٣٠  

ا  
14:02 

٢٠ ٧ ٣٠ ٤ ٢٢ ١٥ ١٥  ٢٣  ا 

٩  ا    فروردين 

١٣٩٢ 
٢١ ٨ ٥ ٢٣ ١٦ ١٦  ٢٤  ا 

٢٢ ٩ ٢ ٢  ١٠  ا ٦ ٢٤ ١٧ ١٧  ٢٥  ا 

٢٣ ١٠ ٣ ٣  ١١  ا ٧ ٢٥ ١٨ ١٨  ٢٦  ا 

٢٤ ١١ ٤ ٤  ١٢  ا ٨ ٢٦ ١٩ ١٩  ٢٧  ا 

ء ٢٥ ١٢ ٥ ٥  ١٣  ا٢٨  ا  
  محذور

٩ ٢٧ ٢٠ ٢٠ 

 ١٠ ٢٨ ٢١ ٢١  ٢٩  ارء ٢٦ ١٣ ٦ ٦  ١٤  اء

 ١١ ٢٩ ٢٢ ٢٢  ٣٠  ا ٢٧ ١٤ ٧ ٧  ١٥  ارء
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 ىدى ا ١٤٣٤    

  ���یا� ���ی ا�  :�ع ا��قاو�م ا����ة
�

���یا
 ی ا�فار�  

�
����یا

 ذی ا�����ن 

أ
ع

ا ّ
  

دى اى
 

١٤٣٤
  

ج 
ا

  

ورد
 

١٣٩٢
  

آذار
 

ی  باب�
ی ا ریا� �

ن ��� ندر ذوا�� س�
  

ن
م

 
٢٠١٣
 

ل
أبري

  

  

أ
ع

ا ّ
  

دى اى
 

١٤٣٤
  

ج 
ا

ر
  

 


ارد
١٣٩٢

  

ن
م

 
ی ا ریا� ی � باب�

ن ��� ندر ذوا�� س�
  

ن
م

 
٢٠١٣
 

ل
أبري

  

  لیلة
  نھار

  لیلة
  نھار

١٢ ٣٠ ٢٣ ٢٣  ١  ا   ٢٧ ١٤ ٧ ٧  ١٦  ا 

١٣ ٣١ ٢٤ ٢٤  ٢  ا ٢٨ ١٥ ٨ ٨  ١٧  ا 

٢٥ ٢٥  ٣  ا 

ن
١٤م ٢٩ ١٦ ٩ ٩  ١٨  ا 

ء ١٥ ٢ ٢٦ ٢٦  ٤  ا٣٠ ١٧ ١٠ ١٠  ١٩  ا 

  ١٨ ١١ ١١  ٢٠  ارء ١٦ ٣ ٢٧ ٢٧  ٥  اء

 ٢ ١٩ ١٢ ١٢  ٢١  ا ١٧ ٤ ٢٨ ٢٨  ٦  ارء

١٨ ٥ ٢٩ ٢٩  ٧  ا ٣ ٢٠ ١٣ ١٣  ٢٢  ا 

١٩ ٦ ٣٠ ٣٠  ٨  ا ٤ ٢١ ١٤ ١٤  ٢٣  ا 

٩  ا  
٣١ 

را  

01:04 

٢٠ ٧ ٣١ ٥ ٢٢ ١٥ ١٥  ٢٤  ا 

١٠  ا  را 




ارد  

٢١ ٨ ٦ ٢٣ ١٦ ١٦  ٢٥  ا 

ء ٢٢ ٩ ٢ ٢  ١١  ا٧ ٢٤ ١٧ ١٧  ٢٦  ا 

  ١٢  اء
 ٨ ٢٥ ١٨ ١٨  ٢٧  ارء ٢٣ ١٠ ٣ ٣  محذور

 ٩ ٢٦ ١٩ ١٩  ٢٨  ا ٢٤ ١١ ٤ ٤  ١٣  ارء

٢٥ ١٢ ٥ ٥  ١٤  ا 
٢٩  ا  

 ١٠ ٢٧ ٢٠ ٢٠  کسوف
١٥  ا  

 ٢٦ ١٣ ٦  ٦  خسوف
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 �١٤٣٤ادى األخرى ١٥الظ� وا�ز� �لة  سوفا�
 ٢٠١٣أبريل  ٢٦لیلة  = ثور  ٦= ١٤٣٤ جمادى االخرى ١٥لیلة 

  
  

  

 خسوفال ةرؤي
 خسوفال ةرؤيعدم 

  الخسوف عند
 طلوع القمر

  عند  خسوفال
 غروب القمر
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  ا�الد ا�قدسة �سوف ا�

  بداية الخسوف ا��
  )P2(الظلي

خسوف ال بداية
 )U1(جزئي ال

ذروة 
 الخسوف

   نھاية
خسوف ال

 )U4(جزئي ال

نھاية الخسوف
  )P3(الظلي

 23:51 23:21 23:07 22:54  22:24  ةمكرمال ةمك

 23:51 23:21 23:07 22:54  22:24  ةمنورال ةمدينال

 23:51 23:21 23:07 22:54  22:24  شرفاالنجف ال

 23:51 23:21 23:07 22:54  22:24  ىمعلال ءكربال

 23:51 23:21 23:07 22:54  22:24  المباركة ةكاظمی

 00:21 23:51 23:37 23:24  22:54  مقدسالمشھد ال

 23:51 23:21 23:07 22:54  22:24  غريبال ءسامرا

 22:51  22:21 22:07 21:54  21:24 بیت المقدس

  سالم� بالد االسوف ا�

 ا��
بداية 

  الخسوف
  )P2(الظلي

 بداية
خسوف ال

 )U1(جزئي ال

ذروة 
 الخسوف

   نھاية
خسوف ال

)U4(جزئي ال

نھاية 
  الخسوف

  )P3(الظلي

 02:21 01:51 01:37 01:24  00:54 جزاير نیكويار –سريالنكا  –ھند ال

 -اوزبكستان- تركمنستان-اكستانب
غرب  -اجیكستانط
 )ساگیز(ستانخزاكا

00:24  00:54 01:07 01:21 01:51 

 01:21 00:51 00:37 00:24  23:54 افغانستان

-ارمنستان-آذربايجان-امارات-عمان
 گرجستان-نخجوان

23:24  23:54 00:07 00:21 00:51 

 00:21 23:51 23:37 23:24  22:54   ايران

 -بحرين -عراق - )عربستان(حجاز 
 يمن  -قطر  -كويت 

22:24  22:54 23:07 23:21 23:51 

 -فلسطین -لبنان -اسوري -صقبر-اتركی
  لیبي -مصر -اردن

21:24  21:54 22:07 22:21  22:51 

 21:51 21:21 21:07 20:54  20:24  الجزاير-تونس

 20:51  20:21 20:07 19:54  19:24  مراكش
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   �سلما��سا�ن  ا�سوف �

  ا��
  بداية

  الخسوف 
  )P2(الظلي

خسوف ال بداية
 )U1(جزئي ال

ذروة 
 الخسوف

   نھاية
خسوف ال

 )U4(جزئي ال

  نھاية 
  الخسوف

  )P3(الظلي

  06:51  06:21 06:07 05:54  06:24  تاسمانیا -)شرق استرالیا( كانبرا

 06:21 05:51 05:37  05:24 05:54 )داروين –آداليد ( الوسطىاسترالیا 

Osaka )غروب05:13 05:07 04:54  04:24  )الیابان   ----- 

شرق  -وريا الشمالیة والجنوبیةك
شرق -) ديلي(یسیااندون

 )Yakutsk(اروسی

04:24  04:54 05:07 05:21 05:51 

-ماكائو-ینالص- )پرت(غرب استرالیا
-ینبفلی-برونئي-لیاغنم -جكن جھن

 )بايكال(روسیا-تايوان- مالزيا
03:24  03:54 04:07 04:21 04:51 

 -الئوس -ندتايال -غرب اندونیسیا 
روسیا  -ويتنام -كامبوج

)Novosibirsk( 
02:24  02:54 03:07 03:21 03:51 

  03:21  02:51 02:37 02:24  01:54 جزاير كوكوس –) میانمار(برمه 

شرق  - یزستانغقر -بوتان -شيالدغبن
  )Omsk(روسیا  -)آستانه(ستان كازاخ

01:24  01:54 02:07 02:21  02:51 

 02:36 02:06 01:52 01:39 01:09 یبالن

 Pern(  00:24  00:54 01:07 01:21 01:51(روسیا،مالديو

 - )Ishevsk(روسیه
 )Samara(روسیه

23:24  23:54 00:07 00:21 00:51 

 -اوگاندا  -كنیا  ،ومالص- سودان
 )مسكو(غرب روسیا  -تانزانیا -ماداگاسكار

22:24  22:54 23:07 23:21 23:51 

-زامبیا-ماالوي-شرق كنگو-رواندا
-بوتسوانا-قمر–يزيمبابو- قموزامبی

-لسوتو-بروندي - ایفريقجنوب أ
-يابلغار-روماني-يونان-سوازيلند

-لیتواني-بالروس- یااوكران-مولداوي
  سوئد-فنالند-استونیا- التويا

21:24  21:54 22:07 22:21  22:51 

ا یفريقا- بنین-نیجريه-نیجر-چاد-مالت
-ابونغ-غرب كنگو- كامرون-الوسطى

-ةستواياال یاینغ-نامیبیا- والغآن-زئیر
-صربیا-كرواسي-مقدونیه- آلباني

- اسلونیا- كوزوو-سنجق-بوسني
- دانمارك-آلمان- انیاباس-فرانس-ايتالیا

-نروژ-مجارستان-لھستان-ایكجبل
 الندوھ-چک-اتريش- سوئیس

20:24  20:54 21:07 21:21 21:51 

-اسكاتلند- ايرلند-بريطانیا-رتغالب
-صحرا-جزاير قناري-مراكش-ايسلند

-بوركینافاسو-الغسن-مالي-موريتاني
-امبیاغ-بیساو یاینغ-ساحل عاج-یاینغ

 غنا-توگو-چانا-لیبريا-سیارالئون

19:24  19:54 20:07 20:21  20:51 

 Azores 18:24  18:54 19:07 19:21 19:51جزاير  -Cape Verdجزاير 

Natal )برزيل(   ------  
17:16 

 )القمرطلوع (
------ 17:21 17:51 
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  خسوفلذروة ال ةفلكیال ةھیئال
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  ١٤٣٤خرى�ادى األ ٢٩ز�ا�لقوي وا�كسوف ا�
 ٢٠١٣ مايو ١٠=  ثور ٢٠=  ١٤٣٤جمادى األخرى  ٢٩
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 نیمسلمالمساكن  فيكسوف ال

  ا��
  بداية

  الكسوف

  ارتفاع

الشمس

  ذروة

  الکسوف

  ارتفاع

  الشمس

  سمت

  الشمس

  نھاية

  الكسوف

  ارتفاع

  الشمس

  مقدار
  الکسوف 

Mag.  

الحد األعلى 
  للجزء 

  المكسوف

   كانبرا
 )استرالیا(

07:49 11 08:55 21 48 10:09 31 0.380 %26.0 

   داروين
 )استرالیا(

06:58 00 08:06 15 068 09:28 33 0.756  %67.9 

Perth  
  استرالیا

06:57 
 الشروق

00 
06:57 
 الشروق

00 069  07:45 09 0.611 %50.7 

Port Moresby 
  )الجديدة غینا(

15:55 35 16:52 22 249 17:44 10 0.317 %20.2 

Auckland  
 )نیوزلند(

11:05 33 11:48 35 008 12:33 35 0.079 %02.6 

  جاكارتا
 )ایساندون(

06:55 
  الشروق

00 
06:57 
 الشروق

00 072  07:25 07 0.269 %15.8 

Hobart  
  )تاسمانیا(

08:06 08 08:59 16 046 09:56 22 0.233 %12.8 
  

  

  كسوفال لذروة ةفلكیال ةھیئال
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 ١٤٣٤ ر    

  ���یا� ���ی ا�  :�ع ا��قاو�م ا����ة
�

���یا
 ی ا�فار�  

�
����یا

 ذی ا�����ن 

أ
ع

ا ّ
  

 
ر

١٤٣٤
  

ج 
ار

  

 


ارد
١٣٩٢

  

ن
م

 
ی ا ریا� ی � باب�

ن ��� ندر ذوا�� س�
  

ار
 

٢٠١٣
 

مايو
  

  

أ
ع

ا ّ
  

 
ر

١٤٣٤
  

ج 
ا

زا
  

داد
 

١٣٩٢
  

ار
 

ندر ذو  ی  اس� ریا� ی � باب�
ن ��� ا��

  

ار
 

٢٠١٣
 

مايو
  

  لیلة
  نھار

  لیلة
  نھار

١١ ٢٨ ٢١ ٢١  ١  ا ٢٦ ١٣ ٥ ٥  ١٦  ا 

١٢ ٢٩ ٢٢ ٢٢  ٢  ا ٢٧ ١٤ ٦ ٦  ١٧  ا 

ء ١٣ ٣٠ ٢٣ ٢٣  ٣  ا٢٨ ١٥ ٧ ٧  ١٨  ا 

 ٢٩ ١٦ ٨ ٨  ١٩  ارء ١٤ ار ٢٤ ٢٤  ٤  اء

 ٣٠ ١٧ ٩ ٩  ٢٠  ا ١٥ ٢ ٢٥ ٢٥  ٥  ارء

١٦ ٣ ٢٦ ٢٦  ٦  ا ٣١ ١٨ ١٠ ١٠  ٢١  ا 

١٧ ٤ ٢٧ ٢٧  ٧  ا ١٩ ١١ ١١  ٢٢  ا م  

١٨ ٥ ٢٨ ٢٨  ٨  ا ٢ ٢٠ ١٢ ١٢  ٢٣  ا 

١٩ ٦ ٢٩ ٢٩  ٩  ا ٣ ٢١ ١٣ ١٣  ٢٤  ا 

ء ٢٠ ٧ ٣٠ ٣٠  ١٠  ا٤ ٢٢ ١٤ ١٤  ٢٥  ا 

  ١١  اء
٣١ 
 الجوزا
00:09 

 ٥ ٢٣ ١٥ ١٥  ٢٦  ارء ٢١ ٨ ٣١

  ١٢  ارء
 ٦ ٢٤ ١٦ ١٦  ٢٧  ا ٢٢ ٩ داد زاا  محذور

٢٣ ١٠ ٢ ٢  ١٣  ا ٧ ٢٥ ١٧ ١٧  ٢٨  ا 

١٤  ا  
  

٢٤ ١١ ٣ ٣ ٨ ٢٦ ١٨ ١٨  ٢٩  ا 

٢٥ ١٢ ٤ ٤  ١٥  ا ٩ ٢٧ ١٩ ١٩  ٣٠  ا 
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  عبور
ّ

 ١٤٣٤ رجب ١٥ ظ�

 

  

 بدون عبور ظلي ظليعبور 

 عند ظليعبور 
 القمر طلوع

عند  ظليعبور 
  القمر غروب

 غروب ماه

P1  
ط

P4  
ط

P1  
ط

P4  
ط
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 ن ١٤٣٤    

  ���یا� ���ی ا�  :�ع ا��قاو�م ا����ة
�

���یا
 ی ا�فار�  

�
����یا

 ذی ا�����ن 

ّأ
ا

ع
ا 

  

ن 
١٤٣٤

  

ج
 

ازا
  

داد
 

١٣٩٢
  

ار
 

ی  ریا� ی � باب�
 

ن ��� ذوا��
  

ان
 

٢٠١٣
 

يونیو
  

  

أ
ع

ا ّ
  

ن 
١٤٣٤

  

ج
 ا

طن
  

 
١٣٩٢

  

ان
ی ا ریا� ی � باب�

ندر س�
  

ان
 

٢٠١٣
 

يونیو
  

  لیلة
  نھار

  لیلة
  نھار

ء   ١٠ ٢٨ ٢٠ ٢٠  ١  ا٢٥ ١٢ ٤ ٤  ١٦  ا 

 ٢٦ ١٣ ٥ ٥  ١٧  ارء ١١ ٢٩ ٢١ ٢١  ٢  اء

 ٢٧ ١٤ ٦ ٦  ١٨  ا ١٢ ٣٠ ٢٢ ٢٢  ٣  ارء

١٣ ٣١ ٢٣ ٢٣  ٤  ا ٢٨ ١٥ ٧ ٧  ١٩  ا 

٢٤ ٢٤  ٥  ا 

ان
 

١٤ ٢٩ ١٦ ٨ ٨  ٢٠  ا 

١٥ ٢ ٢٥ ٢٥  ٦  ا ٣٠ ١٧ ٩ ٩  ٢١  ا 

١٦ ٣ ٢٦ ٢٦  ٧  ا ١٨ ١٠ ١٠  ٢٢  ا  

ء ١٧ ٤ ٢٧ ٢٧  ٨  ا٢ ١٩ ١١ ١١  ٢٣  ا 

 ٣ ٢٠ ١٢ ١٢  ٢٤  ارء ١٨ ٥ ٢٨  ٢٨  ٩  اء

 ٤ ٢١ ١٣ ١٣  ٢٥  ا ١٩ ٦ ٢٩ ٢٩  ١٠  ارء

٢٠ ٧ ٣٠ ٣٠  ١١  ا ٢٦  ا  
  محذور

٥ ٢٢ ١٤ ١٤ 

١٢  ا  
٣١ 

ناط  
08:05 

٢١ ٨ ٣١ ٦ ٢٣ ١٥ ١٥  ٢٧  ا 

١٣  ا  ناط  ٢٢ ٩ ٧ ٢٤ ١٦ ١٦  ٢٨  ا 

٢٣ ١٠ ٢ ٢  ١٤  ا 
٨ ٢٥ ١٧ ١٧  ٢٩  ا 

٢٤ ١١ ٣ ٣  ١٥  ا 
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  ١٤٣٣  رن ارك

  ّا أ  ا رأس
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  ا��بادة �ی ا��تاح ا���ة ا�����
نـزد ؛ سال قمري در بر اساس �م خازنان و� : قبل از اين بيان شد كه -١

  .اهل حق؛ با ماه مبارك ر�ضان آ�ز و با ماه شعبان پايان � پذيرد

راه آسـمان، شـماره اّول : براى در�افت تفصيل �وضوع بـه هفتـه نامـه آ�ـوز�

  :�راجعه نمائيد، اين مطلب را از اين آدرس � توانيد در�افت كنيد
http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35#p1084  

با غروب آفتاب آخر�ن روز ماه شعبان و �وع شب؛ سـال نـو قمـري آ�ز �  -٢

  .شب اول ماه ر�ضان قبل از روز اول ماه ر�ضان � آيد. گردد

يه در تعا�م �كتب و�؛ �وع و خاتمه هر سال را با اعمال �صو� توصـ -٣

فر�وده اند، تا اينكه هر سال با طاعـت و عبـادت گشـوده شـده و بـا طاعـت و 

  .عبادت �سته گردد

اين آ�ز و ا�ام معنوي؛ زمينه را فراهم � نمايد تا اهل ايمان در سال نو هـر  -٤

  .چه ب�ش� با توفيقات ال� قر�ن شده، و به� از لغزشها و آفات �صون گردند

و قمري را بـا آن آ�ز و افتتـاح � نماينـد، در كتـاب �ح اعما� كه سال ن -٥

من�� كـرده ايـم، ايـن كتـاب را �  آئ� آ�ز و ا�ام سال قمري: �ستق� به نام

  :توانيد از آدرس ز�ر در�افت كنيد
http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=174&t=590&p=4535#p4535 
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  ���ی  �ل ��� ا��بادة �ی 
  

  :ستهاللإلا -١

  : اي آوردرا � اعمال �ر�وطهدر وقت استهالل و ديدن هالل؛  *

ا�مـد هللا : �س بگو�ـد. فتهسه بار اهللا اك� و سه بار ال ا� اال اهللا گ :اذ�ر :الف

 ..)نام ماه نو(�شهر  و جاء) نام ماه گذشته(اذهب شهر  ا�ى

�وانـد كـه امـان از را در وقت ديدن هالل هفت �رتبه سوره �ـد  :تالوت :ب

 .درد چشم است

ــان و�  :د�ى اســتهالل: ج د�هــاى گونــاگو� در ايــن زمينــه در �م خازن

ده است، كه �ضمون همه آنها �د و ثناي ال� و اقـرار بـه رسي) عليهم ا�سالم(

ا�وهيت و خالقيت و مدبر�ت ح�ت حق متعال؛ و �لوقيت و معلو�ـت كـره 

ماه همانند ساير اجرام آسما�، و د� براى نيـل بـه بهـ��ن توفيقـات معنـوي و 

  :از �له اين د�ها. ادي و �فوظ ماندن از ز�انها و آس�بهاستم

 ، رَ اك�ُ  اهللاُ  اك�ُ  اهللاُ اك�ُ  اهللاُ
ّ

�  
َ

َ إِ ، ال اهللاُ َوَر��ك
َ

 إِ  �
�

 ال
ُ
 رَ  وَ  ه

�
  ب

ْ
 ال

َ
، �َ مِ عا�

 مْ ا�َ 
ُ
ِ  د � 

�
  ا�

َ
 ي خ

َ
 ل

َ
   وَ ِ� ق

َ
 خ

َ
 ل

َ
 ق

َ
  ، وَ ك

َ
 ق

�
 نازِ مَ  كَ رَ د

َ
 ِ�  × ( ل

َ
  َمن

َ
 وَ  )از�ِك

 عَ جَ 
َ
 ل

َ
 آيَ  ك

ً
ِ  ة � 

ْ
 عَ ل

َ
 بِ   اهللاُ باِ� �، يُ ا�

َ
 الئِ ا�مَ  ك

َ
� 

َ
  ة

َ
 هِ ا� أ

�
 ل

ُ
 عَ  ه

َ
 ينا بِ ل

َ ْ
 األ

ْ
 ِن م

ِ  وَ 
ْ

  وَ  ةِ بطَ الغِ  ، وَ سالمِ اإلِ  وَ  ةِ المَ ا�س�  ، وَ يمانِ اإل
�

 وَ  ةِ هجَ ا�َ  ، وَ ورِ ا��
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  ، وَ بورِ ا�ُ 
َ
 ث

�
� 

ْ
 تِ  طاعَ نا َ� ت

َ
 فيما يُ  ةِ عَ سارَ ا�مُ  وَ  ك

َ
 ا� بارِ  رضيك

ْ
  ك

َ
ا � �

 
َ
 زُ ارْ  نا هذا، وَ هرِ ش

ْ
 ق

َ
 رَ بَ  وَ  هُ �َ نا خ

َ
 تَ �

ُ
 ه

ُ
 مْ ، و �

َ
 ن

ُ
 عَ  وَ  ه

َ
 ون

ُ
  وَ  ه

ُ
 و� ق

َ
 ت

ُ
ْوَزهُ  ×  ( ه

َ
 ، وَ )ف

 ِ
ْ

 ا�
ْ

  ف
َ
� 

ّ
� ن

َ
 فِ  وَ  هُ الءَ بَ  ، وَ هُ ا �

ْ
 ت

َ
 تَ �

ُ
 تِ �َ رَ ، بِ ه

َ
  ك

َ
  .�َ اِ� ا�رّ  مَ حَ رْ يا أ

در صورت عدم ت�� استهالل در شب اول ماه؛ اين عمل را تا شـب سـوم  :تذكر

  .ن� � تواند �اى آورد

   :ةز�ارا� -٢

با ز�ارات ) علي�م ا�سالم(ز�ارت ح�ات معصوم� و بو�ژه امام حس�  *

از دور : با سفر به �شا�د ��فه، و در صورت عدم ت��. �صوصه و جامعه 

ا�شان را با آداب �ر�وطه ز�ارت نمايد؛ جه در بقاع او�اء �ل خود؛ يا در 

. يا بيابان خا�يا بر بلندي چون بام خانه ) امام بار�ه(اما�ن �تص ز�ارت 

�مه �شا�د ح�ات معصوم� علي�م ا�سالم �م� فضيلت را داشته، و افضل 

غر�ب آن�ا در �ر ع�ي غر�ب تر�ن آن�است، كه در قرن اخ� تا به ا�روز 

علي�م ا�سالم در  تر�ن �شا�د حرم� ��ف� عسكر�� و حرم م�دوي

ما� در راه ز�ارت �شا�د �ّمل نگراني�ا و ر��ا و آس�ب�اي احت. سا�راء است 

��فه؛ سبب �ضاعفت چندين برابري اجر؛ و نيل به درجه �واسات با 

  .ح�ات علي�م ا�سالم؛ و توفيق �اورت و �م�ش�� اخروي با ا�شان را دارد

  :ا�صالة -٣

در هـر ر�عـت �ـد و  در شب اول هر ماه دو ر�عت نمـاز كنـد و: شب اول ماه

  .دردى ايمن گرداند تعا� �واهد كه او را از هر تر� وسوره انعام �واند و از حق 

  صدقه+ د� + دو ر�عت نماز : روز اول ماه
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�ـد يـك  در ر�عـت اول بعـد از. در روز اول هر ماه دو ر�عت نماز كنـد :الف

  .�رتبه سوره توحيد، و در ر�عت دوم يك �رتبه سوره انا انز�اه �واند

�ـد، �  در ر�عـت اول بعـد از. در روز اول هر ماه دو ر�عـت نمـاز كنـد :ب

  .�رتبه توحيد و در ر�عت دوم � �رتبه سوره انا انز�اه �واند

  :�واندرا روز اول ماه اين د�  بعد از نماز *

 اهللاِ
َ

�َ 
�

رِْض إِال
َ ْ
ٍة ِ� األ ابـ�

َ
ِن ا�ر�ِحيِم َو مـا ِمـْن د

ْ
هـا َو  � اهللاِ ا�ر��

ُ
ِرْزق

ِن ا�ـر�ِحيِم 
ْ

 ِ� ِكتاٍب ُمِبٍ� � اهللاِ ا�ر��
� ُ

َعها �
َ
ر�ها َو ُ�ْستَوْد

َ
ُم ُ�ْستَق

َ
ل
ْ
ع

َ
�

 
�
ـال َراد

َ
ـْ�ٍ ف

َ
َك ِ�

ْ
 يُرِد

ْ
َو َو إِن

ُ
 ه

�
ُ إِال

َ
� 

َ
ال �ِشف

َ
 اهللاُ بُِ�� ف

َ
ْمَسْسك

َ
� 

ْ
َو إِن

ِلِه يُِصيُب بِِه َمْن �َشاُء ِمـْن عِ 
ْ

ض
َ
ـوُر ا�ـر�ِحيُم � اهللاِلف

ُ
ف

َ
غ
ْ
ـَو ال

ُ
 بـاِدهِ َو ه

 بِـاهللاِ 
�

 إِال
َ
ة ـو�

ُ
 ما شاَء اهللاُ ال ق

ً
ا

ْ
�ُ� ٍ

ْ
 ُع�

َ
د

ْ
 اهللاُ َ�ع

ُ
َعل

ْ
ِن ا�ر�ِحيِم َسيَج

ْ
ا�ر��

ِعباِد ال 
ْ
 اهللاَ بَِصٌ� بِال

�
 اهللاِ إِن

َ
ِري إِ�

ْ
�
َ
 أ

ُ
و�ض

َ
ف
ُ
 َو أ

ُ
َوِ�يل

ْ
َم ا�

ْ
ا اهللاُ َو نِع

َ
َحْس�ُن

� ِمـْن  ـَت إِ�َ
ْ
َزل

ْ
ن
َ
 ِ�ا أ

�
 إِ�

�
ا�ِِمَ� رَب

�
ُت ِمَن الظ

ْ
ن
ُ
 ك

�
 إِ�

َ
ك

َ
َت ُسبْحان

ْ
ن
َ
 أ

�
إَِ� إِال

واِرِ�َ� 
ْ
ْ�ُ ا�

َ
َت خ

ْ
ن
َ
 َو أ

ً
ْردا

َ
ْرِ� ف

َ
ذ

َ
 ال ت

�
ِقٌ� رَب

َ
ْ�ٍ ف

َ
  .خ

صدقه بدهد به آ�ـه بـراى وي ��ـن شـود تـا : بعد از نماز و د�ى اول ماه *

   .ن ماه را براى خود �ردسالم� آ

  : نفاقإلصدقه و اا� -٤

افزون بر تصدق در عمل فوق ا�كـر، بطـور � دادن صـدقه و انفـاق نمـودن  *

، و نـ� ايمـ� )عليـه ا�سـالم(براى سالم� �والي خود ح�ت صاحب األ�ر 

خود و عز�زان و بـراى دفـع آفـات و عـوارض هن�مهـا و فـتح ابـواب بر�ـت و 
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  .استسعادت شا�سته 

  ):و�ا�خزان �م و� و ا��م ( ةتالو -٥

انفـال و : در هر ماه قدري تالوت �م و� نمايد؛ خصوصا سوره هاى مبار�ه *

ا�ته تـالوت . برائت و �ل و يو�س كه وارد شده است كه در هر ماه تالوت شود

ترتيب نزول و ختم ��ل قرآن كـر�م فضـيلت خـاص خـود را داشـته و بـدي� 

�ا كـه تـدبر و و� است كه ا�ام آن به ماه مبارك ر�ضان �دود ن� شود، از آ

�م و� �ط الزم تالوت بوده؛ و فهم �م و� و قرآن صـامت تنهـا از بيـان 

� باشـد، از ايـن رو تـالوت و ) عليهم ا�سـالم(قرآن ناطق و �م خازنان و� 

  . تدبر و مذاكره �م خازنان و� �ورت جدا�شد� تالوت �م و� � باشد

   : ا�صوم -٦

كه آن پنجش�به اول ماه و چهارش�به وسط مـاه : روز از هر ماهروزه گرف� سه  *

و پنجش�به آخر ماه است كه �واظبـت بـر روزه آن؛ وسوسـه را از بـ� � بـرد و 

ثوا�ش به اندازه روزه دهر است، و از س� �ؤ�ده ح�ت رسول است كـه بـر آن 

  .�واظبت داشت تا از دنيا رحلت فر�ود

  .هر ماه است كه فضيلت �سيار دارد) ١٥ -١٤ -١٣(روزه گرف� ايام ا�يض  *

كـه   اسـت و بـراى ك�ـهر مـاه و �عه  چهارش�به و پنجش�بهگرف� روزه  *

  .هدية ا�زائر�ن ذكر شده است بنحوي كه در. حاج� داشته باشد

  : ا�ناجاةو  ء�ا� -٧

وارد ) عليه ا�سالم(ماه كه از ح�ت �وال � ) از اول تا آخر(د�هاى هر روز 

عليه (شده، و قر�ب به �ضام� هم� ادعيه؛ د�ها� از ح�ت امام صادق 
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براى هر روز از ماه نقل شده است، كه در �ش آي� هن�م هر روز ) ا�سالم

  .نموده ايمآنرا ذكر  )ه شنا��روزنامه (تقو�م جامع
 http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=33  

   :حذورا� ا�وم *

در هر ماه قمري يك روز اسـت كـه بـراى ) عليه ا�سالم(بنابر فرما�ش معصوم 

اسـت �وع �رهاى مهم و پرداخ� به ا�ور دنيوي مناسب نبوده، و توصيه شده 

ايـن روزهـا در جـداول تقـو�م بـا . كه آنرا به �صيل معرفت عبادت بگذرانند

  .رنك زمينه زرد �شخص شده اند

  در اول هر ماه نو، اند� پ�� �ورد، و با گردو �ستحب است *
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  فضائل شھر رمضان المبارك

  
و درھـاى جھـنم در آن بسـته     ،است و نسبت بحق تعـالى دارد  ماه رمضان بھترين ماھھا وندبدانكه نزد خدا

  . بھشت در آن باز و شیاطین در غل و زنجیرند در آن و درھاى رحمت خدا و
نفسـھا در آن ثـواب تسـبیح و خوابھـا ثـواب عبـادت       . را بمھمانى الھى خوانده اند مآن ماھى است كه مرد

  . مستجاب است دارد و دعا در آن
بـر فقـرا تصـدق كـرد و     . بايد نمـود  و خويشان را نوازش وصله پس بايد پیران را تعظیم كرد و كودكان را ترحم

نبايـد گفـت و ديـد و شـنید و مھربـانى كـرد بـر         نگاه بايد داشـت زبـان و چشـم و گـوش را از چیزھـائى كـه      
  . يتیمان

بلند كرد كـه بھتـرين سـاعتھا اسـت و بايـد سـبك كـرد پشـتھا را از بارھـاى           در اوقات نمازھا دستھا را بدعا
 داران كه ھر كه مـؤمنى را افطـار دھـد،   ه سجده ھا و بايد سعى كرد در افطار دادن به روز دادنگناه بطول 

  . ثواب بنده آزاد كردن دارد
  . خود را از مردم باز داشت ق را خوب كرد و خدمت غالم و كنیز را سبك كرد و شرخالابايد 

كرد زيرا كه يك آيه از قـرآن ثـواب يـك خـتم در     تالوت  نماز بسیار بجا آورد و صلوات بايد بسیار فرستاد و قرآن
 .ماه ھاى ديگر دارد

آمـرزد پـس بايـد ھـر كـس سـعى كنـد كـه آمـرزش الھـى            اين ماه بسـیارى از گناھكـاران را مـي    خداوند در
  .ھمانا شقى آنكسى است كه محروم گردد از آمرزش خدا در اين ماه عظیم. حال او شود شامل

  
 . و مقربین و مقبولین درگاھش قرار دھدخداوند ھمه ما را از موفقین 
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  العبادة في شھر رمضان المبارك

  
و  .شـب و روز معینـى نـدارد   ه كـه اختصـاص بـ    است يعنى اعمـالي  ركه اين ماهتدر اعمال مش :فصل اول

 :ماه بر چھار قسم است بدانكه اعمال مشتركه اين
  

 .میشود و آنھا چند امر است آورده اين ماه بجا شب و روزكه در ھر  اعمالى است :قسم اول
  .الخ ......حج بیتك الحرام اللھم ارزقنى :فريضه دعا بعد از ھر نماز خواندن اين -١
 .الخ ...... ياعلى يا عظیم :دعا نیز بعد از ھر فريضه خواندن اين -٢
روايـت   )آلـه  صـلی اهللا علیـه و  ( دعائى را كه شیخ كفعمى و شـھید از رسـول خـدا    آنكه بخواند بعد ھر فريضه -٣

  :كرده اند
اللھـم اكـس كـل عريـان     . اللھـم اشـبع كـل جـائع    . كل فقیر ور السرور اللھم اغنباللھم ادخل على اھل الق
كل غريب اللھم فـك كـل اسـیر اللھـم اصـلح       فرج عن كل مكروب اللھم رد اللھم. اللھم اقض دين كل مدين

قر نا بغناك اللھم غیر سوء حالنـا بحسـن   ف المسلمین اللھم اشف كل مريض اللھم سد كل فاسد من امور
  .ئ قديریاللھم اقض عنا الدين و اعننا من الفقر انك على كل ش حالك

در  )علیـه السـالم  (بخوانـد خـوب اسـت و بعضـى از ائمـه       در اين ماه قرآن بسیار بخواند و اگر روزى يك ختم -٤
روح مقـدس يكـى از چھـارده    بـه  را  میكردنـد و اگـر ھـر ختمـى را ثـوابش      اين مـاه چھـل خـتم قـرآن و زيـاده     

 .ايشان باشدا كند ثوابش مضاعف گردد و در قیامت ب ھديه) السالم معلیھ(معصوم 
صـلوات و اسـتغفار و ال الـه اال اهللا را بسـیار بگويـد و نوافـل شـب و روز را بجـا          در شب و روز اين ماه ذكر -٥

را نیـز روزه دارد از محرمـات كـه روزه مجـرد     نخوانـد و چشـم و گـوش و زبـان خـود      ) غیر ذكر حق(شعر . آورد
 .از طعام و شراب نیست امساك

  
 .بجا آورد و آن نیز چند چیز است بايد شبھاى ماه رمضاناعمالى است كه در  :قسم دوم

بعـد از  روزه را به قلیلي از آب و خرمـا قبـل از نمـاز مغـرب بگشـايد؛ و      ست كه آنافطار است و مستحب  -١
، كه بعد از نمـاز مغـرب   كند مگر آنكه ضعف بر او غلبه كرده باشد يا جمعى منتظر او باشندافطار  نماز شام

 .و نافله آن انجام مي دھد
كنـد تـا ثـواب     افطار كند بر چیز پاكیزه اى از حرام و شبھات و بھتر آن است كه بخرماى حالل افطـار  آنكه -٢

به نبات و بـه آب نـیم    و به حلوا و) نوعي شیر(لبن نمازش چھارصد برابر گردد و بخرما و آب و به رطب و به 
 .گرم بھر كدام افطار كند نیز خوب است

اللھم لك صـمت و علـى رزقـك افطـرت      :افطار دعاھاى وارده آنرا بخواند از جمله آنكه بگويد آنكه در وقت -٣
 دعـاى  اگـر بتوانـد   در ايـن روز روزه داشـته و   تا خدا عطا فرمايد بـاو ثـواب ھـر كسـى را كـه     ، و علیك توكلت

 .دارد نیز روايت كرده بخواند كه فضیلت بسیار بن طاووسرا كه سید ،الخ....اللھم رب النور العظیم 
 .اهللا يا واسع المغفرة اغفرلى بسم  :در لقمه اول بگويد -٤
 .در وقت افطار سوره انا انزلناه را بخواند -٥
 .دانه خرما يا شربتى آب باشد را اگر چه بچند دھد روزه داران در وقت افطار تصدق كند و افطار -٦
 .ھزار مرتبه انا انزلناه وارد است در ھر شب خواندن -٧
 .میسر شود در ھر شب خواندن صد مرتبه حم دخان اگر -٨
 .الخ ...اللھم رب شھر رمضان  :اين دعا را در ھر شب بخواند تا گناه چھل ساله او آمرزيده شود -٩

و  .الـخ  ...اللھـم بـك و منـك اطلـب     :ايـن دعـا  ه حج بـ توفیق براى  نماز مغرب دعا كند در ھر شب بعد از -١٠
روايت كرده و در اقبال در آنجائى كـه دعاھـاى بعـد    ) علیه السالم(از حضرت صادق  بن طاووس اين دعا را سید

 .فرموده است از فريضه را ذكر كرده، نقل
 .در ھر شب دعاى افتتاح را بخواند -١١
 .الخ .....اللھم انى اسئلك ان تجعل فیما تقضى  :شب بخوانددر ھر  -١٢
 .الخ .....اللھم برحمتك فى الصالحین فادخلنا  :در ھر شب بخواند -١٣
رمضان بايد بجا آورده شود ھزار ركعت نمـاز اسـت در مجمـوع ايـن      بدانكه از چیزھائیكه در شبھاى ماه -١٤
 ر ھـر شـبى بیسـت ركعـت خوانـده شـود، ھـر دو ركعـت بیـك         دھه اول و دھه دوم د باين ترتیب كه در ،ماه

 و در ،كه ھشت ركعت آنرا بعد از نماز مغرب بخواند و دوازده ركعت آنرا بعد از نماز عشـا  سالم، باين طريق
ركعـت ديگـر    را بعد از نماز مغرب و بیست و دو دھه آخر در ھر شب سى ركعت بخواند باز ھشت ركعت آن

كه سیصد ركعـت باشـد در    مجموع اين نمازھا ھفتصد ركعت میشود و باقى مانده راو  ،را بعد از نماز عشا
و شـب بیسـت و    ،ركعـت  و شـب بیسـت و يكـم صـد     ،يعنى شب نـوزدھم صـد ركعـت    ،شبھاى قدر بخواند

نیـز نقـل كـرده انـد و آنچـه ذكـر شـد موافـق          بترتیـب ديگـر   ،پس مجموع ھزار ركعت شـود  ،سیم صد ركعت
كـه بعـد از    باين ھزار ركعت نماز خیلـى عنايـت داشـتند بحـدي    از علما و اولیاء بقین بدانكه سا. مشھور بود

را  مصـباح متھجـد   مصباح و غیره نقل كرده اند و شـیخ طوسـى بـا آنكـه     اقبال و آن دعاى در ھر دو ركعت از
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كـه خیلـى   ترك نكـرده و از ايـن معلـوم میشـود      دعاھا را مختصر كرده و دعاھاى بسیار را ذكر نكرده اما اين
ان داشـته انـد ولكـن در ايـن عصـرھا گمـان       ه ھمه اھتمـام بـ   ان بوده كه اينه محل حاجت و ابتالى مردم ب

شود كه اين ھزار ركعت نمـاز را بـا آن دعاھـا بجـا آورد بھـر حـال اگـر كسـى          ندارم كه در ھزار نفر يكى پیدا
دعـاى   بعـد از آن نباشـد، الاقـل ايـن     خواندن اين نمازھـا و او را مجـال خوانـدن دعاھـاى وارده    ه ب موفق شد

از ھـر دو   روايت شـده اسـت كـه در مـاه رمضـان بعـد      ) علیه السالم( مختصر را ترك نكند كه از حضرت عسكرى
اللھم اجعل فیما تقضـى و تقـدر مـن االمـر المحتـوم و       :ركعت از نوافل بايد خوانده شود و آن دعا اين است

 قدر ان تجعلنـى مـن حجـاج بیتـك الحـرام المبـرور حجھـم المشـكور        من االمر الحكیم فى لیلة ال فیما تفرق
 .الراحمین سعیھم المغفور ذنوبھم واسئلك ان تطیل عمرى فى طاعتك و توسع لى فى رزقى يا ارحم

  
 :ماه مبارك رمضان است و آن نیز چند چیز است سحرھاى در اعمال :قسم سوم

يا شربت آب باشد و بھتـرين سـحورھا    غیر مرغوبسحور را اگر چه بیك دانه خرماى  و ترك نكند :سحور -١
فرسـتند بـر    وات مـي لاست و وارد شده كه حق تعالى و مالئكـه صـ   و خرما )خوراكي پختني از آرد( سويق

 .سحرھا وسحور میخورند آنھا كه استغفار میكند در
ه ايـن سـوره مباركـه را در وقـت افطـار كـردن و سـحور        وقت سحور بخواند كه ھر ك انزلناه را درانا  سوره -٢

 .ما بین اين دو وقت ثواب كسى داشته باشد كه در راه خدا در خون خود بغلطد بخواند در
 .حمزه ثمالى را در سحرھا بخواند ابو دعاى -٣
 ).از نسخه كامل آن استفاده كند( .بخواند... اللھم انى اسئلك من بھائك بابھاه دعاى -٤
 .الخ ...يا عدتى عند كربتى :ذكر كرده اند سید شیخ و سحرھا بخواند اين دعا را كه در -٥
 .الخ ...انت سبحانك ال اله اال :انده دو نیز روايت كرد ادريس را كه ھر بخواند دعاى -٦
 .الخ ...سبحان من يعلم جوارح القلوب :روايت كرده سید كه بخواند اين تسبیحات را -٧
 .الخ ...يا مفزعى عند كربتى :ا را كه مختصرترين دعاھاى سحر استبخواند اين دع -٨

سحور بكند بھتر است و از اول شب تـا آخـر شـب نیـت      و بدانكه علما فرموده اند كه اگر نیت روزه را بعد از
دارد كـه فـردا از بـراى خـدا روزه میگیـرد و امسـاك از مفطـرات         دانـد و قصـد   مى توان كرد و ھمین كـه مـي  

 .كه در سحرھا نماز شب را ترك نكند و تھجد بعمل آورد است و شايسته است میكند بس
  

 .روزھاى ماه رمضان است در اعمال :قسم چھارم
در اعمـال ھـر روز   مخصـوص بھـر روز اسـت كـه      بدانكه از براى روزھاى اين ما دو نوع دعا روايت شـده يكـى  

  :ھر روز و آن چند دعا است میشودبعدا به آن اشاره میشود و ديگر آن دعاھائى است كه مكرر 
 
و ايـن دعـا بـدو نحـو روايـت شـده       . الـخ ....اللھم ھذا شھر رمضان و ھذا شـھر الصـیام    :در ھر روز بخواند -١

چنانچـه   كافى است و حقیر در ھديه آنرا ذكر كـردم و ديگـر مبسـوطتر اسـت     چنانچه در يكى مختصر است
 .نقل فرموده المعاد ادز نرا در، آ)حمه اهللار(عالمه مجلسى  اقبال است و در
 .الخ... سبحان اهللا بارى النسم :خواندن اين تسبحات عشر است در ھر روز -٢
 .الخ... على النبى ان اهللا و مالئكته يصلون :خواندن اين صلوات است -٣
 .الخ... امرتنى اللھم انى ادعوك كما :ن استأخواندن اين دعاى عظیم الش -٤
 .الخ... دعدتى فى كربتى يا :اقبال است كه درخواندن اين دعا  -٥
اللھـم انـى اسـئلك مـن      :ام ھديه نقل كـرده  روايت كرده اند و حقیر در سید شیخ و دعا كه خواندن اين -٦

 .الخ... فضلك بافضله
ئ یئ و خلق كلـى شـ  یيا ذا الذى كان قبل كل ش :شیخ كفعمى ذكر فرموده دعا است كه خواندن اين -٧

فى االرضـین السـفلى و ال فـوقھن و ال     السموات العلى و ال ئ ياذالذى لیس فىیى كل شثم يبقى و يفن
محمـد وال محمـد    انت صل علـى  غیره لك الحمد حمدا ال يقوى على احصائه اال بینھن و ال تحتھن اله يعبد

 .انت على احصائھا اال صلوة ال يقوى
سـبحان الضـار    :ذكـر فرمـوده   خالصـة االذكـار   درمحـدث فـیض    صد مرتبه اين ذكر را بگويید كـه  در ھر روز -٨

  .سبحان القاضى بالحق سبحان العلى االعلى سبحانه و بحمده سبحانه و تعالى النافع
  

 تقـويم الھـي  امھاي واليت و برائت ماه مبارك رمضـان بـه جايگـاه    گبراي دريافت تفصیل فضائل و اعمال و ھن
  :مراجعه نمايید حیات اعلىبنیاد ماه مبارك رمضان در جايگاه اينترنتي 

www.aelaa.net/Fa/1.aspx  
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  )فطرالعید (شوال  شھراّول  العبادة في
  

  :شب اّول ماه شوال
و احیاء آن احاديث بسیار وارد شده و روايـت شـده    از جمله لیالى شريفه است و در فضیلت و ثواب عبادت

  است كه آن شب كمتر از شب قدر نیست 
  
  :از براى اين شب مبارك وظايف چند است كه از فیض آنھا غفلت نبايد نمود و
 
  .است در وقت غروب آفتاب غسل -١
 
 :میكـرد و میفرمـود   )السـالم علیـه  (المـؤمنین   امیـر  احیاء آن شب بنماز و دعا و سؤ ال از حق تعال چنانچـه  -٢

  .میدھند كارگر را مزدش را در اين شب
 
 اهللا اكبـر اهللا اكبـر ال الـه اال    :عیـد  آنكه بخواند در عقب نماز مغرب و عشا و عقب نماز صبح و عقب نماز -٣

  .اهللا و اهللا اكبر و هللا الحمد على ماھداينا و له الشكر على ما اولینا
 
 :خواند، دستھا را بسوى آسمان بلند كند و بگويد نافله آنراآنكه چون نماز مغرب و  -٤

محمـد و آل محمـد و اغفرلـى كـل ذنـب       المن و الطول يا ذا الجود يا مصطفى محمد و ناصره صل علـى  يا ذا
 .احصیته و ھو عندك فى كتاب مبین

 اتوب الى اهللا: پس بسجده برود و صد مرتبه در سجده بگويد
  .اهللا تعالى تعال بخواھد كه بر آورده خواھد شد انشاء پس ھر حاجت كه دارد از حق

 
  .ھديه ذكر كردم حضرت را در است و من زيارت مخصوصه آن )علیه السالم(زيارت امام حسین  -٥
 
 :آنكه ده مرتبه بگويد -٦
بالعطیـة يـا صـاحب المواھـب السـنیة صـلى اهللا علیـه وآلـه خیـر           دائم الفضل على البرية يا باسط الیدين يا

 .العلى فى ھذه العشیة الورى سجیة و اغفرلنا ياذا
  .فرموده كفعمى ذكر عید و ھر شب جمعه اين دعا ده مرتبه خوانده میشود چنانچه و در ھر شب

 
يكمرتبـه بخوانـد و    و در دوم توحیـد  ھـزار مرتبـه   حمـد  بجا آوردن دو ركعت نماز است در ركعت اول بعـد از  -٧

  اتوب الى اهللا،  صد مرتبه بگويد بعد از سالم سر بسجده گذارد و 
و  ...)المن والطول يا مصـطفى محمـد صـلى اهللا علیـه وآلـه، و افعـل بـى         يا ذاالمن و الجود ياذا :پس بگويد

 .حاجات خود را بطلبد
سـر از   دو ركعـت را بـا ايـن كیفیـت بجـا مـى آورد، پـس        ، ايـن )علیـه السـالم  (امیر المـؤمنین   كه و روايت است

ايـن نمـاز را بكنـد     بحق آن خداوندى كه جانم بدست قدرت او است ھر كـه : و میفرمود سجده بر میداشت
 .گناه داشته باشد، خدا بیامرزد ھر حاجت از خدا بطلبد البته عطا كند و اگر به عدد ريگھاى بیابان

آن  نافلـه  صد مرتبه وارد شده لكـن نمـاز را بايـد بعـد از نمـاز مغـرب       توحید و در روايت ديگر بجاى ھزار مرتبه
 حـق تعـالى و آن   بجا آورد و شیخ و سید بعد از اين نماز دعائى نقل كرده انـد مشـتمل بـر اسـامى مباركـه     

 .ندارد ھدية ايراد كردم و اگر كسى دعا را نخواند، عیبى دعا را در
  
 اقبـال رجـوع   ن داشته باشد بـه آاقبال ب چھارده ركعت نمازى براى اين شب روايت كرده ھر كس سید و -٨

  كند
   
و  مستحب است در اين شب آنكه غسل كنـد در اول شـب  : و شیخ كفعمى در اعمال اين شب فرموده -٩

  .پنج مرتبه  توحید يك دفعه و حمد در آخر شب و شش ركعت نماز كند به
  

  .الخ ...و مستحب است نیز ده ركعت نماز -١٠
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  :روز اّول ماه شوال
بـراى قبـولى اعمـال ايشـان و آمـرزش گناھشـان و        مـؤمنین اسـت  روز عید فطر اسـت و روز عیـد و سـرور    

   .از براى روزه ماه رمضان آنھا مھیا شده رسیدن ايشان به آن جوائز و عطاھاى سنیه كه
  

  :و اعمال اين روز شريف چند چیز است
 .بخوانى بعد از نماز صبح و نماز عید، آن تكبیراتى را كه در شب بعد از نماز میخواندى آنكه - ١
الـخ و   ...اللھم انى توجھت الیك بمحمـد امـامى  : آنكه بخوانى بعد از نماز صبح چنانچه سید روايت كرده -٢

 .دعا را بعد از نماز عید ذكر كرده شیخ اين
از قوت غالب خـود اسـت بفقـراء از بـراى     ) كیلو ٦٫٥حدود (=بیرون كردن زكوة فطره و آن دادن سه صاع  -٣

 .كتب فقھیه است عیال او باشد و تفصیل آن درھر سرى، از خود و ھر كه 
اللھـم ايمانـا بـك و     :كنى بگو غسل است و روايت است كه در زير سقفى بكن و چون خواستى غسل -٤

پس بسم اهللا بگو و غسل كـن و چـون فـارغ    . )بكتابك و ابتاع سنة نبیك محمد صلى اهللا علیه و آله تصديقا
 .دينى اللھم اذھب عنى الدنس طھر لذنوبى واللھم اجعله كفارة  :بگو شدى از غسل

بـراى نمـاز كـردن در زيـر آسـمان اسـت        پوشیدن جامه نیكو و بكار بردن بوى خوش و رفتن بسوى صحرا -٥
 .وارد شده است چنانچه

 بھتر آن است كه بخرما يا بشیرينى مثل شكر و غیره باشد و اول روز افطار كنى و پیش از نماز عید در -٦
كـه شـفا    )علیـه السـالم  ( كه مستحب است تناول كردن مقدار كمى از تربت سید الشھدا فرموده شیخ مفید

 .دردى است از براى ھر
 و چـون متوجـه بنمـاز    ...اللھم الیك و جھت وجھى :بخوان آنكه چون مھیا شدى از براى رفتن بنماز عید -٧

 .الخ ...الیوم فى ھذا أاللھم من تھی :عید شدى بخوان
اعلـى و بعـد از قرائـت، پـنج      و سـوره  حمـد  اول نماز عید است و آن دو ركعـت اسـت، در ركعـت   خواندن  -٨

از ركـوع   پس تكبیر ششم بگويد و بركـوع رود و بعـد   .را بخواند بعد از ھر تكبیرى قنوت معروف تكبیر بگويد و
مرتبـه بخوانـد   را چھـار   و سجود برخیزد بركعت دوم و بعد از حمد، والشـمس بخوانـد و در ايـن ركعـت قنـوت     

بفرستد و بعـد از نمـاز عیـد دعاھـاى      )السالم اعلیھ( پس نماز را تمام كند و بعد از سالم، تسبیح حضرت زھرا
مـن يـرحم مـن اليـرحم      يـا : كاملـه اسـت و اول آن   صـحیفه  ٤٦بسیار وارد شده است و بھترين آنھـا دعـاى   

 .عید ذكر كرده مقدسه وارد شده بعد از نمازبعد از نماز صبح از ناحیه  شیخ دعائى را كه است و... العباد
 كه نماز عید در زير آسمان و بر روى زمین بدون فرش و بوريا واقع شـود و آنكـه برگـردد از    و مستحب است

 .مصلى از غیر آن راھى كه رفته بود و دعا كند از براى برادران دينى خود، بقبولى اعمال
 .ھديه ذكر كردم حضرت را در اين روز در زيارت آنحضرت امام حسین است و  زيارت كردن -٩

  خواندن دعاى ندبه است  -١٠
در اين روز، دلت مضطرب و معلـق باشـد مـابین خـوف و رجـا، زيـرا        و بدانكه سزاوار است از براى تو كه -١١

و قبول شده و از عطاھا و جايزه ھاى الھى نصیب تو شـده يـا آنكـه عملـت مـردود       كه نمیدانى كه روزه ات
مغمـوم   پـس بايـد محـزون و    .اشقیا و بد عاقبتھـا شـده اى كـه از رحمـت الھـى محـروم شـده انـد         از جمله

تـرا دسـت خـالى     باشى و تضرع و زارى و مسئلت كنى از حق تعالى كه رحمتش را شامل حال تـو كنـد و  
ايـن مطلـب   در ايـن روز مشـھور اسـت و     )علیـه السـالم  (حضـرت مجتبـى    و حـديث  .از در خانـه خـود برنگردانـد   

  عقب ھر عبادتى حالت چنین باشد  اختصاص به روز عید فطر ندارد، بلكه بايد
و ممنـوع بـودن آن    )علیه السـالم (امام زمان  زون باشى بجھت غیبتحو نیز سزاوار است كه در اين روز م -١٢

برايشـان  با آن حضرت و ھم تأسـى كـرده باشـى     حضرت از تصرف در امور رعیت خود وفوت شدن نماز عید
عید قربان و عید فطر مگر آنكه تـازه میشـود انـدوه و غصـه      زيرا كه نمى شود عیدى از براى مسلمین مثل

بجھت آنكه مـى بینـد حـق خـود را در دسـت غیرشـان يعنـى امـت و رعیـت           )السالم معلیھ(از براى آل محمد 
آنھــا و تصــرف در  مــى بینــد و بحســب ظـاھر ممكــن نیســت ايشــان را ھــدايت  خـود را در حیــرت و ضــاللت 

 .امورشان
شايسته است كه در وقت جمع شدن مردم در مصلى و وقوف ايشـان، متـذكر شـوى روز قیامـت      ونیز -١٣
 .و بیرون آمدن مردگان را از قبور و جمع شدن ايشان را در محشر و وقوف ايشان را

به سر انجامھـا   در قیامت چون مردم از نماز عید بمنازل خود برگشتند، متذكر شوى رجوع مردمان را و -١٤
  .و منازل خويش از جنت و نار و ھكذا

  
مـاه   تقـويم الھـي  بـه جايگـاه    شـوال امھـاي واليـت و برائـت مـاه     گبراي دريافت تفصیل فضائل و اعمال و ھن

  :مراجعه نمايید بنیاد حیات اعلىشوال در جايگاه اينترنتي 
www.aelaa.net/Fa/1.aspx  
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  فضائل شھر ذي القعدة

  
ده، ذى الحجـة،  عـ است كه حق تعالى در قرآن ذكر فرمـوده و آنھـا ذى الق   بدانكه اين ماه اول ماھھاى حرام

و مـردم آن   اسـالم معظـم و مكـرم بـوده انـد     قبل از ظھور مجدد در جاھلیت و حتى كه  محرم و رجب است
و اگـر حاجـت بــزرگ و دفـع شــّر     .دوران بـا ھمـه انحرافاتشــان؛ از احتـرام ايـن ماھھــا صـرفنظر نكـرده بودنــد      

ظالمي مي خواستند بكنند منتظر مي شدند تا ماه ذي قعـده داخـل شـود؛ آن وقـت دعـا مـي كردنـد و از        
  .خداوند مي خواستند كفايت آن مھمات را؛ و به اجابت مي رسیدند

  
و ھمچنـین   شـود  َاَجّل علّى بن ابراھیم قّمـى فرمـوده كـه در ماھھـاى حـرام گناھـان مضـاعف مـى        و شیخ 
  .حسنات

  . فرموده در آنكه ذى القعده، محل اجابت دعا است در وقت شدت روايتى نقل سید و
  
  

  
  
  

  العبادة في شھر ذي القعدة

  
روايـت كـرده كـه     )صـلى اهللا علیـه وآلـه   ( خـدا  نمـازى بـا فضـلیت بسـیار از رسـول      يكشنبه ايـن مـاه  و در روز * 

اش مقبول و گناھش آمرزيده شود و خصـماء او در روز قیامـت    كه ھر كه آن را بجا آورد توبه مجملش آنست
او  از او راضى شوند و با ايمان بمیرد و دينش گرفتـه نشـود و قبـرش گشـاده و نـورانى گـردد و والـدينش از       

 المـوت بـا او در    او و ذرّيه او گـردد و توسـعه رزق پیـدا كنـد و ملـك     راضى گردند و مغفرت شامل حال والدين 
   .جان او بیرون شود  آسانى  به كند و وقت مردن مدارا

 در ھر ركعـت . كند و وضو بگیرد و چھار ركعت نماز بگذارد آن چنان است كه در روز يكشنبه غسل  و كیفّیت
ھفتـاد   اسـتغفار كنـد  ) از نمـاز (پـس   يكمرتبه، معوذتین مرتبه وُقْل ُھَو اللَُّه َاَحٌد سه سوره  يك مرتبه و حمد

جنبش و نیروئـى نیسـت جـز بـه خـداى       :يعني( ال َحْوَل َوال ُقوََّة ِاالَّ ِباللَِّه اْلَعلىِّ اْلَعظیِم :مرتبه و ختم كند استغفار را به

  )واالى بزرگ

 .َاْنـتَ  ِاالَّ َيْغِفُرالـذُُّنوبَ  ال َفِانَّـهُ  َواْلُمؤِمنـاِت،  الُمؤِمنیَن َجمیِع َوُذُنوَب  ُذُنوبى  لى اْغِفْر َغفَّاُر، يا َعزيُز يا: بگويد پس
 كـه  ،را  ايمـان  با زنان و مؤمن مردان ھمه گناھان و را گناھانم بیامرز ،آمرزنده بسیار اى َكرانقدر اى: يعني(

  )تو جز را گناھان كسى نیامرزد
  آورد بجا بايد نماز از بعد را بعد دعاى و مذكور استغفار  اين  كه  است  آن ظاھر: فقیرگويد

  
پنجشـنبه و جمعـه و   روز متـوالى كـه    و بدانكه روايت شده كه ھـر كـه در يكـى از ماھھـاى حـرام سـه      * 

  .نوشته شود باشد روزه بدارد، ثواب نھصد سال عبادت براى اوشنبه 
  

مـاه   تقـويم الھـي  امھاي واليت و برائـت مـاه ذيقعـده بـه جايگـاه      گبراي دريافت تفصیل فضائل و اعمال و ھن
  :مراجعه نمايید بنیاد حیات اعلىدر جايگاه اينترنتي  ذيقعده

  www.aelaa.net/Fa/1.aspx  
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 ةمباركال ةحجالذي  ائل شھرفض
  

بدانكه اين ماه از ماھھاى شريفه است و چون اين ماه مي رسید، اولیاي الھـي اھتمـام عظـیم در عبـادت     
صـلى اهللا  (مي كردند و دھه اول آن، ايامش ايام معلومات و در نھايت فضیلت و بركـت اسـت و از رسـول خـدا     

  . نیست از اين دھه مرويست كه عمل خیر و عبادت در ھیچ ايامى نزد حق تعالى محبوب تر )علیه وآله
  
  
  

  ةمباركال ةحجالذي  العبادة في شھر

  

  بجز اعمال عمومي ھر ماه؛
 :در خصوص ماه ذي حجه انجام اين اعمال نیز در كالم خازنان وحي توصیه شده است

  
بدانكه اين ماه از ماھھاى شريفه است و چون اين مـاه واصـل مـي شـد، اولیـاي الھـي اھتمـام عظـیم در         

در نھايت فضیلت و بركت اسـت و از رسـول خـدا     و ايام معلوماتعبادت مي كردند و دھه اول آن، ايامش 
ايامى نزد حق تعـالى محبـوب تـر نیسـت      وارد شده است كه عمل خیر و عبادت در ھیچ  )صلى اهللا علیه و آله(

 . از اين دھه
  

  : و از براى اين دھه اعمال چند است
  .روزه گرفتن نه روز اول اين دھه كه ثواب روزه تمام عمر را دارد -١

 
 يك مرتبـه  حمد خواندن دو ركعت نماز مابین مغرب و عشا در تمام شبھاى اين دھه در ھر ركعت بعد از -٢

  .بود كه ھر كه چنین كند با ثواب حاجیان شريك خواھد ...و واعدنا موسى: ا بخواندر و اين آيه توحید
 
علیـه  (بخواند چنانچـه حضـرت صـادق     از روز اول تا روز عرفه در عقب نماز صبح و پیش از مغرب اين دعا را -٣

  . الخ  ...اللھم ھذه االيام التى فضلتھا :مي خوانده اند )السالم
 
حضـرت عیسـى ھديـه آورده و آنجنـاب بـراى       جبرئیـل بـراى   بخوانـد پـنج دعـائى را كـه     در ھر روز از دھه -٤

  . )...أشھد أن ال إله إّال اهللا(خواندن آنرا شرح داده است  حواريین فضیلت
 
مرتبــه بخوانـد بھتــر اسـت و از بــراى آن فضــیلت    بخوانــد ايـن تھلــیالت مباركـه علويــه را و اگــر روزى ده   -٥

و چـون ايـن مـاه داراى ايـام شـريفه و اعمـال        ...الـه اهللا عـدد اللیـالى و الـدھور    ال   :بسیارى ذكر شده
است، شايسته است كه مردم اھتمام كنند در طلب ھالل آن و اعمال شب و روز اول مـاه را كـه در    بسیار

  .مقدمه گذشت، بجا آورند
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  اول محرم آغاز سال قمري عامیان
اول ھفته نامه راه آسمان به تفصیل بیـان شـد كـه آغـاز سـال       در آغاز تقويم نجومي ھمگاني و نیز شماره

ماه مبـارك رمضـان مـي باشـد،     ): علیھم السالم(قمري در آيین حق و فرھنگ الھي و تعالیم خازنان وحي 
اما سرآغاز قرار دادن ماه محرم بدعتي بوده كه از سوي مشـركان در دوران جاھلیـت قبـل از اسـالم ايجـاد      

ان اموي ضمن ساير تحريفات در دين اسـالم بـه ايـن نیـز بـدع دامـن زده و شـروع مـاه         شده و بعد از آن جري
با ھمه اينھا نظر بـه تـداول و   . محرم را آغاز سال نو توأم با جشنھا و تبريكات و عید قرار دادنھا رواج داده اند

 .ھست رواج شروع سال میان عامیان، بررسي و تذكر نكات مربوطه مانعي نداشته بلكه مفید نیز
  

  بجز اعمال عمومي ھر ماه؛
  :در خصوص ماه محرم؛ انجام اين اعمال در كالم خازنان وحي توصیه شده است

  
بمرتبـه شـھادت فـايز گرديـده و در اكثـر ايـن        )علیه السـالم (سید الشھداء  بدانكه چون در دھم اين ماه، جناب

موحشـه بـه ايشـان مـى رسـیده، بايـد       اھـل بیـتش محـزون و غمگـین بـوده انـد و اخبـار         دھه، آن جنـاب و 
  .وقت رويت ھالل، محزون و غمگین شوند و به لوازم تغريب آنحضرت قیام نمايند شیعیان از

 چون مـاه محـرم داخـل میشـد    ) علیه السالم(پدرم امام موسى : رضويه است كه فرمود روايت معروفه در
و چـون روز   الب مى شد تا عاشر محـرم كسى آن حضرت را خندان نمى ديد و اندوه و حزن پیوسته بر او غ

علیـه  (امروز، روزيسـت كـه حسـین    : عاشوراء مى شد آنروز، روز مصیبت و حزن و گريه او بود و مى فرمود
  .شھید شده است) السالم

َا ِا َِْ َأَ 
 باز اين چه شورش است که در خلق عالم است

  باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
 

 باز اين چه رستخیز عظیم است كز زمین
 بي نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

 

 كار جھان و خلق جھان جمله در ھم است= اين صبح تیره باز دمید از كجا كز او 
 

 كاشوب در تمامي ذرات عالم است= گويا طلوع میكند از مغرب آفتاب 
 

 نامش محرم استاين رستخیز عام كه = گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست 
  

 در بارگاه قدس كه جاي مالل نیست
 سرھاي قدسیان ھمه بر زانوي غم است

 

  گويا عزاي اشرف اوالد آدم است= جن و ملك بر آدمیان نوحه میكنند 
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  صفر شھر العبادة في

 )صـلی علیـه و آلـه   (وفـات رسـول خـدا     بدانكه اين ماه معروف به نحوست است و شايد سبب آن ، واقـع شـدن  
كـه ايـن مـاه بعـد از      ھمچنانكه نحوست دوشنبه به اين سبب است و يـا بجھـت آنسـت   . است در آن باشد

ماه، شروع بـه قتـال مینمودنـد     سه ماه حرام واقع شده كه در گذشته سه ماه حرب و قتال نبوده و در اين
بـه ھـر   . اسـت در وجه تسمیه آن بـه صـفر    و خانه ھا و منازل از اھلش خالى مي شد و اين ھم يك سبب

 .و ادعیه و استعاذات وارده نیست حال از براى رفع نحوست ھیچ چیز بھتر از تصدقات
  

ماه در ھـر روز ده مرتبـه بخوانـد ايـن دعـائى را كـه        و اگر كسى خواھد محفوظ بماند از بالھاى نازله در اين
شديد المحال يا عزيز يـا عزيـز يـا     يا شديد القوى يا :ذكر فرموده ، در خالصة االذكار)اهللا روحه روح(محدث فیض 

 عزيز ذلت بعظمتك جمیع خلقك فاكفنى شر خلقك يا مجمل يا منعم يا مفضـل يـا ال الـه اال انـت سـبحانك     
علـى محمـد و    انى كنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و كذلك ننجى المـؤمنین و صـلى اهللا  

  . آله الطیبین الطاھرين
  

   دعائى براى ھالل اين ماه روايت كرده است در كتاب اقبالسید بن طاووس  جناب
 بنیاد حیـات اعلـى  در جايگاه اينترنتي  ٢١براي دريافت تفصیل اين موضوع به ھفته نامه راه آسمان شماره 

                 :مراجعه نمائـید
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35&start=20#p1105  

 

  
  

 جمادى األخرى في شھر العبادة

  
  كه در اين ماه در ھر وقت كه خواھد؛ چھار ركعت نماز كند،  بن طاووس روايت كرده سید

  انا انزلناه،  الكرسى بخواند و بیست و پنج مرتبه آية يك مرتبه حمد از بعد در ركعت اول
  توحید، و بیست و پنج مرتبه سوره تكاثر يك مرتبه و حمد و در ركعت دوم

  فلق،  و بیست و پنج مرتبه سوره جحد سوره و يك مرتبه حمد و در ركعت سوم 
  و بیست و پنج مرتبه سوره ناس بخواند  نصر سوره و يك مرتبه حمد و در ركعت چھارم

و ھفتـاد  ) حان اهللا والحمـد هللا وال الـه إال اهللا واهللا اكبـر   سـب (سـالم؛ ھفتـاد مرتبـه تسـبیحات اربعـه       و بعد از
  بگويد،  اللھم اغفر للمؤمنین و المؤمنات مرتبه صلوات و سه مرتبه

االكـرام يـا اهللا يـا رحمـان يـارحیم يـا        ياحى ياقیوم يا ذا الجـالل و  :بگويد پس سر بسجده گذارد و سه مرتبه
  سپس حاجت خود را بخواھد، ) ارحم الراحمین

ھر كه اين عمل را بجا آورد؛ خدا او را و مال و اھل و اوالد و دين و دنیاى او را تـا سـال آينـده حفـظ كنـد اگـر       
  .سال بمیرد، بر شھادت بمیرد يعنى ثواب شھیدان داشته باشد در آن
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  رجب العبادة في شھر

  
و احتـرام او بسـیار وارد    بدانكه رجب ماه بزرگ خـدا اسـت و از ماھھـاى حـرام اسـت كـه در اسـالم تعظـیم        

   .شده است، بلكه در جاھلیت نیز محترم بوده است
زيرا كه رحمت خدا در اينماه بر امت حضرت رسول بسیار ريختـه میشـود و مـاه     میگويند، األصب و آنرا رجب

  آنحضرت است  استغفار امت
  
منقولسـتكه جنـاب علـى    كه تالى حج است در فضیلت و  عمره در اين ماه مستحب است و روايت شده* 

پیوسـته   كعبه میگذاشـت و  در ماه رجب و شبانه روز نماز در نزد بن الحسین علیه السالم معتمر شده بود
عظـم الـذنب مـن     :در سجده بود در شب و روز و اين ذكر از آنحضرت شنیده میشـد كـه در سـجده میگفـت    

  .عبدك فلیحسن العفو من عندك
  
و نیـز  . گوينـد  عمـره خـواص  رضا علیه السالم در مـاه رجـب اسـت، كـه آنـرا       افضل از عمره؛ زيارت امام* 

زيارت حضرت امام حسین علیه السالم بسیار فضیلت دارد، بلكه ھمه مشاھد حضـرات معصـومین علـیھم    
السالم ھمین فضیلت را داشته، و افضل آنھا در ھر عصري غريـب تـرين آنھاسـت، كـه در قـرن اخیـر تـا بـه         

علـیھم السـالم در سـامراء     شاھد حرمین شـريفین عسـكريین و حـرم مھـدوي    غريب ترين مامـروز  
رانیھا و رنجھا و آسیبھاي احتمالي در راه زيارت مشاھد مشرفه؛ سـبب مضـاعفت جنـدين    گتحّمل ن. است

برابري اجر؛ و نیل به درجه مواسات با حضرات علیھم السـالم؛ و توفیـق مجـاورت و ھمنشـیني اخـروي بـا       
  .ايشان را دارد

  
نـدارد چنـد    و اعمال مشتركه اين ماه كه متعلق به ھمه ماه بـوده و خصوصـیتى بـه روز معـین    

  :امر است
 .الخ... يامن يملك حوائج السائلین  :در تمام ايام ماه، خصوص روز اول، بخواند - اول
 .الخ... خاب الوافدون على غیرك :بخواند در ھر روز - دوم

 .الخ... صبر الشاكريناللھم انى اسئلك  : بخواند – سوم
 .الخ... اللھم ياذا المنن السابغة  :بخواند دعاى مسجد صعصعه را - چھارم
 .الخ... بمعانى جمیع مايدعوك اللھم انى اسئلك: بخواند دعاى ناحیه مقدسه را - پنجم

ھـم  الل :رسـیده  )علیـه السـالم  (حسین بن روح نائـب سـوم امـام عصـر      بخواند دعائى را كه از جناب - ششم
 .الخ ...انى اسئلك بالمولودين فى رجب

 :كـه در مـاه رجـب زيـارت كـن در ھـر مشـھدى كـه ھسـتى بـاين زيـارت            از آن جنـاب نیـز رسـیده    - ھفتم
 .الخ... الحمدهللا الذى اشھدنا مشھد اولیائه فى رجب

 .الخ... يامن ارجوه لكل خیر : در عقب نمازھاى شبانه روز بخواند - ھشتم
و خـتم كنـد    الیه استغفر اهللا الذى ال اله اال ھو وحده ال شريك له و اتوب :صد مرتبه بگويددر اين ماه  - نھم

ختم فرمايد بـراى برحمـت و مغفـرت و اگـر چھـار صـد مرتبـه بگويـد، ثـواب صـد شـھید             آنرا بصدقه تا خداوند
 .باشد داشته
براى نوشته شـود و صـد شـھر بـراى او     ال اله اال اهللا بگويد تا صد ھزار حسنه  در اين ماه ھزار مرتبه - دھم

  .در بھشت بنا شود
اسـتغفر اهللا و  : در جمیع ماه در وقت صبح ھفتاد مرتبه و در وقت پسین نیـز ھفتـاد مرتبـه بگويـد     - يازدھم

كـه ھـر كـه چنـین كنـد       و تب على، اللھم اغفر لى: و چون تمام كرد، دستھا را بلند كند و بگويد اتوب الیه،
  . میرد خدا از او خوشنود باشد و آتش باو نرسد به بركت اين ماهرجب ب اگر در ماه
و نیـز   .دارد يا ھزار مرتبه بخواند كـه فضـیلت بسـیار    قل ھو اهللا احد ده ھزار مرتبه در جمیع ماه - دوازدھم

بخوانـد تـا از بـراى او نـورى باشـد در قیامـت كـه او را         قـل ھـو اهللا احـد    در يك روز جمعه اين ماه صـد مرتبـه  
 .بھشت كشدب

يـك مرتبـه    حمـد  روز جمعه اين ماه چھار ركعت نماز كند ما بین ظھر و عصر در ھر ركعت در يك - سیزدھم
ال اله اال ھو واسـئله   استغفر اهللا الذي: پس ده مرتبه بگويد پنج مرتبه، توحید الكرسى ھفت مرتبه و آية و

اقبـال   كیفیـت آن در  نقـل كـرده و   سـید  نمـازى يك روز غیـر معـین از ايـن مـاه چھـار ركعـت        و از براى التوبة،
 .است

بسـیار وارد شـده    و از براى روزه گرفتن در اين ماه، خصوص روز اول و وسط و آخر آن، فضـیلت  - چھاردھم
 .است

سـبحان االلـه الجلیـل،     :بگیـرد در ھـر روز آن صـد مرتبـه بگويـد      و ھر كه قـادر نباشـد كـه در مـاه رجـب روزه     
لـبس العـز و ھـو لـه اھـل، تـا ثـواب         التسبیح اال له، سبحان االعز االكرم، سبحان منسبحان من ال ينبغى 

  .آنروز را در يابد روزه
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ايھـا   قـل يـا   سـه مرتبـه   حمـد  بعـد از نمـاز   در ھر شب از اين ماه دو ركعت نماز كند در ھر ركعت - پانزدھم
ال الـه اال اهللا وحـده ال    :د كنـد و بگويـد  قل ھو اهللا بخوانـد و بعـد از سـالم دسـتھا را بلنـ      الكافرون و يك مرتبه

الحمد، يحیى و يمیت، و ھو حى اليموت، بیده الخیر و ھو على كل شـیىء قـدير،    شريك له، له الملك وله
و الحول و ال قوة اال باهللا العلى العظـیم، اللھـم صـل علـى محمـد النبـى االّمـّي و آلـه، پـس           و الیه المصیر،

 .ثواب شصت حج و شصت عمره باو عطا فرمايد نددستھا را بصورت بكشد تا خداو
 .قل ھو اهللا را در دو ركعت نماز بخواند كه ثواب بسیار دارد در يك شب از اين ماه صد مرتبه - شانزدھم

 يـك مرتبـه و   ايھـا الكـافرون   و قـل يـا   حمد در يك شب از اين ماه ده ركعت نماز كند در ھر ركعت - ھفدھم
 .سیار داردسه مرتبه كه فضیلت ب توحید

و  االكـرام مـن جمیـع الـذنوب و اآلثـام،      استغفر اهللا ذا الجـالل و  :ھزار مرتبه بگويد در جمیع ماه - ھیجدھم
 .شده كه خداوند فرموده اگر نیامرزم او را، پس نیستم پروردگار شما وارد

روايـت اسـت كـه ھـر     روز از اين ماه كه پنجشبنه و جمعه و شنبه باشد روزه بدارد كه  آنكه سه - نوزدھم
عبـادت   يكـى از ماھھـاى حـرام ايـن سـه روز را روزه بـدارد، حـق تعـالى بـراى او ثـواب نصـھد سـال             كـه در 

 .بنويسد
فضـیلت و ثـواب بسـیار نقـل كـرده       )علیـه السـالم  (امیرالمـؤمنین   مصباح از شیخ كفعمى در حاشیه - بیستم

 چھـار قـل و   آيـة الكرسـى و   فاتحه و بخواندرمضان در ھر روز و شب  براى كسیكه در ماه رجب و شعبان و
للمـؤمنین   صلوات را ھر كدام سه مرتبه و سه مرتبه اللھـم اغفـر   الحول وال قوة اال باهللا و تسبیحات اربعه و

 .از ھمه چھار صد مرتبه استغفار كند و المؤمنات، و بعد از فراغ
 

  رجب اإلولى من شھر ةجمعال لیلةلیلة الرغائب ال

  .مي گويند لیلة الرغائب شب جمعه بعد از اولین بنجشنبه ماه رجب رابدانكه اولین 
فضـیلت او  وارد شده بـا فضـیلت بسـیار كـه از جملـه       )صلى اهللا علیه وآلـه (و از براى آن عملى از حضرت رسول 

آنكه گناھان بسیار بسبب او آمرزيده شود و آنكه ھر كه اين نماز را بگذارد چون شب اّول قبر او شـود حـّق   
تعالى بفرستد ثواب اين نماز را بسوى او به نیكوتر صورتى با روى گشاده و درخشان و زبان فصـیح پـس بـا    
وى گويد اى حبیب من بشارت باد تـو را كـه نجـات يـافتى از ھـر شـّدت و سـختى گويـد تـو كیسـتى بخـدا            

بـوئى بھتـر از بـوى تـو      ام و سوگند كه من روئى بھتر از روى تو نديدم و كالمى شیرينتر از كالم تـو نشـنیده  
نبوئیدم گويد من ثواب آن نمازم كه در فالن شب از فالن ماه از فالن سال بجا آوردى آمـدم امشـب بنـزد تـو     
تا حّق تو را ادا كنم و مونس تنھـائى تـو باشـم و وحشـت را از تـو بـردارم و چـون در صـور دمیـده شـود مـن            

  . ال باش كه خیر از تو معدوم نخواھد شد ھرگزسر تو خواھم افكند در عرصه قیامت پس خوشح سايه بر
  

روز پنجشنبه اول ماه را روزه مي گیرى چون شب جمعه داخل شود ما بین نمـاز   و كیفیت آن چنانست كه
  دوازده ركعت نماز مي گذارى ھر دو ركعت بیك سالم  مغرب و عشاء

  مي خوانى  ُقْل ُھَو اللَُّه َاَحٌد دوازده مرتبه وِانَّا َاْنَزْلناُه  و سه مرتبه حمد و در ھر ركعت از آن يك مرتبه
  ،آِلِه  ُمَحمٍَّد النَِّبىِّ اْلُأمِّىِّ َوَعلى  لّلُھمَّ َصلِّ َعلىا:مي گوئى و چون فارغ شدى از نماز ھفتاد مرتبه

  ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس َربُّ اْلَمالِئَكِة َوالرُّوِح  :مي گوئى پس بسجده مي روى و ھفتاد مرتبه 
َربِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوَتجاَوْز َعمَّا َتْعَلُم ِانََّك َاْنَت اْلَعِلىُّ : گوئى سر ازسجده برمیدارى وھفتاد مرتبه مى پس

  ، اَألْعَظُم
  ، ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس َربُّ اْلَمالِئَكِة َوالرُّوِح  :و ھفتاد مرتبه مي گوئى پس باز بسجده مي روى

  .آورده خواھد شد انشاءاهللا تعالى میطلبى كه بر پس حاجت خود را در
  

آنكه معذور از روزه است، در صورت توانايي يك مد طعـام بـه فقیـر صـدقه دھـد و در روز بنجشـنبه        :توضیح
سبحان االله الجلیل، سبحان من ال ينبغى التسبیح اال له، سبحان االعـز االكـرم،   : اول ماه صد مرتبه بگويد

  .لبس العز و ھو له اھل سبحان من
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  شعبان شھر فضائل

 
خبـرى در فضـیلت شـعبان و روز اّول آن ذكـر شـده كـه        )علیـه السـالم  (حسن عسكري   بدانكه در تفسیر امام

فوائد بسیار در آن مندرجست و شیخ ما ثقةاالسالم نورى َنوََّراللَُّه َمْرَقَدُه آن خبر را ترجمـه نمـوده و در آخـر    
كتاب كلمه طّیبه ذكر فرموده و چون آن خبر طوالنیست و مقام را گنجايش تمام آن نیست ما مختصـر آن را  

  :كنیم حاصل آن خبر آن است كه ذكر مى در اينجا
  

در روز اّول شعبانى گذشت به جماعتى كه در مسـجدى نشسـته بودنـد     )علیه السالم(  حضرت امیرالمؤمنین
كردند و بلنـد شـده بـود صـداھاى ايشـان و سـخت شـده بـود لجاجـت و           و در امر َقَدْر و امثال آن گفتگو مى

جدال ايشان پس حضرت ايستاد و بر ايشان سالم كرد آنھا جواب سالم دادند و بـراى آن جنـاب برخاسـتند    
كـه سـخن    ه نزد ايشان بنشیند آن حضرت به ايشان اعتنايى نكـرد و فرمـود اى گروھـى   و خواھش كردند ك

رساند آيا ندانستید كه خداى تعالى را بندگانیست كه ساكت كـرده ايشـان    كه نفع نمى گويید در چیزى مى
را  را خوف بدون آنكه عاجز باشند از گفتن يا الل باشند بلكه ايشـان ھرگـاه بـه خـاطر آرنـد عظمـت خداونـد       

شـوند بـه    شـان و مبھـوت مـى    رود عقلھاى شود دلھايشان و مى شود زبانھايشان و كنده مى شكسته مى
آورنـد بسـوى خـدا بـه      جھت ِاْعزاز و ِاجالل و اعظام خداوند پس ھرگاه بـه خـود آمدنـد از ايـن حالـت رو مـى      

كـه ايشـان منّزھنـد از    شـمرند َنْفسـھاى خـود را بـا سـتمكاران و خطاكـاران و حـال آن        كردارھاى پـاكیزه مـى  
شـمرند بـراى او    شوند براى خـدا بـه كـردار انـدك و بسـیار نمـى       تقصیر و تفريط مگر آنكه ايشان راضى نمى

عمل زياد را و پیوسته مشغولند به اعمال پس ايشان چنانند كه ھر وقت نظر كنى به ايشـان ايسـتادگانند   
ــا   بــه عبــادت ترســان و ھراســان در بــیم و اضــطرابند پــس كجائیــد   ــازه كارھــا آي شــما از ايشــان اى گــروه ت

ترين ايشانند از آن و اينكه جـاھلترين مـردم بـه َقـَدْر سـخنگوترين       ندانستید كه داناترين مردم به َقَدْر ساكت
ايشانند در او، اى گروه تازه كارھا امروز ُغّره شعبان كريم است نامیده اسـت او را پروردگـار مـا شـعبان بـه      

رات به تحقیق كه باز كرده پروردگار شما در او درھاى حسـنات خـود را و جلـوه داده    جھت پراكنده شدن خی
به شما قصرھا و خیرات او را به قیمت ارزانى و كارھاى آسـانى پـس بخريـد آن را و جلـوه داده بـراى شـما       

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

ُغّره ماه شعبان است و شعبھاى خیرات او نماز است و روزه و زكات و امر به معـروف و نھـى از منكـر و ِبـّر     
دھیـد   اء و مسـاكین بـر خـود كلفـت مـى     والدين و خويشان و ھمسايگان و اصالح ذات اْلَبْیِن و صدقه بر فقـر 

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

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

  و چیست آنكه آن را خداوند مھّیا فرموده در اين روز براى مطیعین خود؟ )علیه السالم(  گفتند يا امیرالمؤمنین
نقل فرمود قصه آن لشكرى را كه رسول خدا صلى اهللا علیه وآله به جھاد كفار فرستاده بـود و  پس حضرت 

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

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

كرگاه مسـلمانان را روشـن كـرد و    ھالك شوند كه ناگاه از دھان اين چند نفر نورھايى سـاطع شـد كـه لشـ    
سبب قّوت و دلیرى ايشان شده پـس شمشـیر كشـیده و دشـمنان را كشـته و زخمـدار و اسـیر نمودنـد و         

صلى اهللا علیه وآله نقل كردند فرمود اين نورھا به جھـت اعمـال    چون مراجعت نمودند و براى حضرت رسول
  . اعمال را حضرت نقل كردنداين برادران شما است در غّره ماه شعبان پس يك يك آن 

  
براي مطالعه بقیه حديث به فضائل روز اول شـعبان در جايَكـاه اينترنتـي واليـت و برائـت بنیـاد حیـات اعلـى         

  .مراجعه نمايید
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  شعبان العبادة في شھر

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

  رمضان و زينت میكنند در ان بھشتھارا 
  

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

  .است
  

نـدارد چنـد    و اعمال مشتركه اين ماه كه متعلق به ھمه ماه بـوده و خصوصـیتى بـه روز معـین    
 :امر است

  
 .استغفر اهللا و اسئله التوبه :مرتبه بگويد در ھر روزى ھفتاد -١
  
الرحمن الرحیم الحـى القیـوم و اتـوب الیـه،     ھو  استغفراهللا الذى ال اله اال :بگويد در ھر روز، ھفتاد مرتبه -٢

ھـو الحـى    اسـتغفر اهللا الـذى ال الـه اال   : اسـت " الـرحمن الـرحیم  "از  پـیش " الحى القیوم"در بعضى روايات 
بھتـرين   القیوم الرحمن الرحیم و اتوب الیه و عمل بھـر دو خـوب اسـت و از روايـات مسـتفاد مـي شـود كـه        

 استدعاھا و اذكار در اين ماه، استغفار 
  
 :شب نیمه، اين صلوات را بخواند در ھر روز، در وقت زوال و در -٣

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

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

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

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

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

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

 .جاب گردانايشان مست
  
 .در اين ماه، صلوات بسیار بفرستد -٩
  

غفرت لنا فیما مضى من شعبان  اللھم ان لم تكن :ماه بسیار بگويد آنكه از روز جمعه آخر ماه تابقیه -١٠
 فاغفرلنا فیما بقى منه

  
  

آئـین  : شرح اعمالي كه سال قمري را با آن خاتمه داده و به انجام مي رسانند، در كتاب مسـتقلي بـه نـام   
  :منتشر كرده ايم، اين كتاب را مي توانید از آدرس زير دريافت كنید آغاز و انجام سال قمري

http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=174&t=590&p=4535#p4535 
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در بر� از توصيه هاى �� و دي� و ن� اصطالحات عل� قديم و  :سؤال

ايد متداول ميان �ردم تعب� �س بودن يا نامناسب بودن بر� همچن� يا عق

روزها يا اوقات مانند در وقت �ت ا�شعاع بودن ماه، يا هن�م قمر در عقرب، و 

يا روزهاى خا� از ماهها مطرح است، اگر �واردي از اين گونه اوقات را كه 

� اختيار ترك يا من� است؛ ا�سان �شناسد، يا از هن�م نامناس� مطلع باشد؛ و

 تغي� آن را ندارد؛ چه بايد ب�ند؟

همچون بودن ماه در برج (در صورت عدم اطالع از اوقات �ذوره  :جواب

، و اضطرار از ا�ام آن، يا عدم ا��ن )عقرب كه براى بر� ا�ور �ذور است

توصيه هاى خازنان و� ��ف  �شخيص اين �وارد يا سخت بودن آن؛

 :ليم فر�وده اند�سيار آسا� تع

خالصه شده، و  )استعاذه+ د� + روزه + تصدق + اقبال + پره� (: ا�اال در -١

�وست �ر� اين ايام به آنها برطرف � شود، و براى تتميم و توضيح ب�ش� 

 .بر� از تفاصيل آن را ن� از �م مقدس نقل � نماييم

وب خدمت ح�ت امام جناب شيخ طو� نقل نموده است كه سهل بن يعق -٢

 تفاصيل اختيارات ايام و اينكه چه ايا�  ^عسكري 
ّ

رسيده و �س از تل�

�� �ورت �را وا � : براى چه ا�وري مناسب يا نامناسب است؛ عرض كرده

  ؟ )چه كنم(دارد كه در اوقات �ذوره پيگ�ي �ري را بنمايم؛ 

ا؛ عصمت و حفاظ از بر�ت واليت ما؛ براى شيعيان م: فر�ودند ح�ت 
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اگر با آن اعماق در�اها و صحراها را در ميان : كهنگهدارنده اى قرار داده شده 

نگرانيها�شان؛  درند�ن و دشمنان جّن و ا�س؛ � كنند، هر آينه ايمن هس�ند از

 و در واليت   به بر�ت والي�شان �سبت به ما،
ّ

�س اعتماد �ن به خداى عّز وجل

؛ و هر كجا كه � خوا� برو؛ و هر �رى را ز�دهامامان طاهر�نت اخالص ور

  :داري پيگ�ي �ن، اگر هم�شه هر�ه صبح � ك� سه بار بگو�

، ِمنْ 
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َ�ِدَي �

َ ْ
ِ  األ

ْ
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 َو ِمْن خ
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ا
ّ
يِْديِهْم َسد

َ
 أ

َ
ون   .بِْ�ُ

أصبحت : فقط �اى(و با هم� د�؛ سه بار در شام�ه؛ ن� خداى را �وا�، 

همّ  يُت أ�سَ : � گو� ..ا�ّ
ّ
، �س در يك قلعه و حصن ال� قرار گ�ي؛ و از )..ا�ل

و اگر در : فر�ود ^س�س ح�ت .نگرانيها و �ذورات �فوظ و در امان با�

پيگ�ي  ك�؛ �س قبل از دنبال آن �ر رف�، اوقات �ذوره خواس� �ري را 

إن (سوره هاى �د و فلق و ناس و توحيد، و ن� آيت ا�كر� و سورة قدر و آيه 



   ١٤٣٤اإلختیارات الفلكیة رقم 

61 

و بقية آن (سورة آل عمران،  ١٩٤تا  ١٩٠ )ا�يعاد. ...� خلق ا�سماوات و األرض 

  : ، و �س از اينها بگو)تا آخر سوره را تالوت �ن

 يَُصو
َ

 بِك
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َ
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ْ
، َو ِمَن ال

ً
نا

ْ
م
َ
اوِِف أ

َ
َمخ

ْ
ِ� ، )ابر� × (ا ِمَن ا�

�
 يَُصد

َ
َح�� ال

ُمَرادِ 
ْ
 َعِن ا�

�
 ِمنْ  ؛َصاد

ٌ
 ِ� َطاِرق

�
ُل َ

� 
َ

 َ�  َو ال
َ

ك
�
ِعبَاِد ، إِن

ْ
ى ال

َ
ذ
َ
ْ   أ

َ
� 

� ُ
ٍء  �

 ْ
َ

ِلِه �
ْ
ِمث

َ
َس ك

ْ
�
َ
ِصُ�، يَا َمْن ل
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همچن� � تواند از اين د�ى ��ف بهره مند شود كه وارد شده است؛ اگر  - ٣

ضطّر به پيگ�ي  بر� از ا�ور گرديد؛ �س در ي�ي از روزهاى �ذور ا�سان �

  :از هر نماز فر�ضه اين چن� خداى را �واند تا از آفت آن هن�م �فوظ بماند
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شايان ذكر است كه از اين د�ى ��ف ن� در سـاير �ـوارد، و بطـور � بـراى 

  .  اى را خواندجسته، و به  آن خد فرج و گشا�ش ا�ور � توان بهره
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�  ��یارات إلا   ١٤٣٤ ��بانإ�ی  �ھا�       ١٤٣٣  ا��بارک   انر�ض  ا�ف���ة �دا
  

  ةمعنويالو  یةيندالمور ألا
  

   ةعبادلل فرغالتو  ة الروحانیةخلوال

 أّن التوجـه الـى اهللا تعــالى والرجـوع إلیـه بالعبــادة والـدعاء والطاعـة غیــر       مـن المعلــوم : ةصـ اخالوقـات  ألا
في اللیل والنھار من كل يوم وكل اسبوع و كـل شـھر وكـل    والساعات مرھون بوقت خاص وأن جمیع اآلنات 

  . المعنوياتسنة مستعد إلستخدامه في 
 علـیھم (ورد فـي كـالم الـوحي القـرآن الكـريم وكـالم خزنـة الـوحي اھـل البیـت            ولكنه مع جمیع ذلك قد -١

رجـى  يففیھـا تزيـد فضـیلتھا و    ،تعلیمات يحث العباد علـى اسـتغالل اوقـات خاصـة للعبـادة والـدعاء      ) السالم
اوقـات الفـرائض والنصـف والثلـث األخیـر مـن اللیـل وايامـا مـن          : تاثیرھا اكثـر، ك جرب إجابتھا وتؤمل قبولھا و

التـي جـاءت تفصـیلھا فـي مجـامع كـالم       ... األسبوع كالجمعة وشھورا من السنة كشھر رمضان المبـارك، و 
صنفت فیھا مئات الكتب وآالف الرسائل، وللراغب في ذلـك ان يرجـع خزانـة    و )علیھم السالم(خزان الوحي 

  .من ذخائر علوم آل البیت علیھم السالم ؛الحديث والفقه واآلداب والدعاء
ذلك قد ورد في تعالیم مدرسة الوحي أن جمیع األوقات التي تكون غیـر مناسـبة لألمـور الدنیويـة     سوى  -٢

الیـوم المحـذور مـن كـل شـھر      : وتعرف بالمحذورة او النحیسة فھذه كلھا مناسبة للتفرغ للعبادة والطاعة ك
  .قمري و ايام الكسوف و لیالي الخسوف و األيام المحذورة من الشھور الشمسیة

كون محذورة لإلمـور الدنیويـة فلكیـا التـي التناسـب القیـام والبـدء بـاي عمـل          ت اوقات: أضف الى ماسبق -٣
 –المیـزان   –الـدلو   -الثـور (القمـر خـالي السـیر خاصـة فـي البـروج       : سوى األمور العبادية والمعنويـة ك فیھا 

بطـيء  القمـر   -ج األسـد  مقابلـة القمـر مـع زحـل فـي بـر       -القمر في الطريقة المحترقه  –) الجدي –القوس 
  . السیر 

قد ذكرنا آنفا أقساما ثالث تشیر الـى أوقـات مناسـبة للمعنويـات والتفـرغ       :التقويمھذا ذكر الموارد في 
للعبادة، فالقسم األّول لوضوحھا وشـیوع معرفتھـا بـین اوسـاط اھـل اإليمـان لـم نتعـرض لـذكرھا فـي ھـذا            

ننـا  واما الثاني والثالث فھما ما نذكرھما في ھذا التقويم فاستخرجنا اوقاتھـا وعی . التقويم وتطبیقھا بالتاريخ
  .تواريخھا وساعاتھا وادرجناھا في الجداول التالیة

  

  

وان كان جمیع اآلنات والساعات وقت العبادة والدعاء واإلنابة الى اهللا  :ةمخصوصالوقات ألا
تعالى، ولكن قد ورد في كالم خزنة الوحي علیھم السالم أوقاتا تخص بذلك وقد ذكر 

السالم، ولوضوحھا لم نأتي بھا في ھذه الجداول، تفاصیلھا في كتب علوم آل البیت علیھم 
ولكن ذكر في تعالیم مدرسة الوحي و كذلك من الناحیة الفلكیة ھناك اوقاتا غیرمناسبة 

  :لألمور الدنیوية وھي مناسبة للعبادة والمعنويات فقط، وقد استخرجناھا وھذا شرحه

س  ٥ لیلة إلى ٣:٤٥س  ٤ لیلة /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٨:١٨س  ٢ نھار :رمضان المبارك
س  ١١ نھار إلى ٠:٠٢س  ١١ لیلة /١٤:٠٠س  ٩ نھار إلى ١٨:٢٣س  ٦ نھار/ ٥ /٢:٢٠

س  ١٨ لیلة /١٧:٤١س  إلى ١٥ شروق /١٣:٣٧س  ١٣ نھار إلى ٢:٣١س  ١٣ لیلة /١١:٠٩
 ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٠٥س  ٢٠ لیلة/ ١٨ /٠:٤٤س  إلى ٢٠:٥٦

 ٢٧ شروق/ ٢٦ /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٠:٥٠س  ٢٥ لیلة/ ٢٤/ ٢٣ /٠:٠٠س  ٢٣ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢١:٤٩س  ٢٨ لیلة إلى

س  ٥ نھار /١١:٣٤س  إلى ١٠:١٤س  ٤ نھار /٢ نھار نھاية إلى ٢:٢٧س  ١ لیلة :شوال
س  ١١ لیلة إلى ١٠ شروق /١٧:٣٩س  إلى ٨ شروق /١٩:٣٧س  ٧ لیلة إلى ١٢:٣٤
/ ١٦ /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ٢٣:٠٢س  ١٥ لیلة /٢:١٤س  إلى ٢٠:٤٩س  ١٣ لیلة /٢١:٢٠

 نھار /٧:٥٨س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٤:٠٦س  ١٧ نھار
 /٢٧ /٦:٤٦س  ٢٥ نھار إلى ٠:٥٩س  ٢٥ لیلة/ ٢٤ /٢٠:٣٧س  ٢٣ لیلة إلى ١٣:٥٩س  ٢٢

  .الشھرنھاية إلى  ٢٨ لیلة

س  ٥ لیلة إلى ٠:١٥س  ٤ لیلة /١٨:٢٥س  ٣ لیلة إلى ١٤:٣١س  ٢ نھار :ذي القعدة 
 ١١ نھار/ ١٠ /٣:١٥س  إلى ٠:١٩س  ٩ لیلة/ ٨ /٢٣:٠٢س  إلى ٢٢:٤١س  ٧ لیلة /١:١٦
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 إلى ١:٣٢س  ١٦ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ٥:٣٥س  ١٣ لیلة /٩:٠٧س  إلى ٦:٣٤س 
س  ٢٣ نھار إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار/ ٢١ /٤:٣٤س  إلى ٤:٠٣س  ٢١ لیلة /١٨ /٣:١٤س 

س  ٢٨ لیلة إلى ٢:٤٨س  ٢٧ لیلة/ ٢٦ /٢٣:٠٦س  ٢٦ لیلة إلى ٠:٤٠س  ٢٥ لیلة /١٥:٤١
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢

 ٦ نھار /٥:٢١س  إلى ٢٣:٢٧س  ٤ لیلة /٨:٥٦س  ٢ نھار إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة: ذى الحّجة 
س  إلى ١٨:٠٥س  ١١ لیلة/ ١٠ /٨ نھار نھاية إلى ٤:٢٧س  ٨ لیلة /٨:٤٤س  إلى ٦:٣٢س 

س  ٢١ لیلة إلى ١١:٣٧س  ١٩ نھار /١٨ /١٠:٠٣س  ١٣ نھار إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /٢٣:١٧
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة/ ٢٦ /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٣:٢٨س  ٢٥ لیلة/ ٢١ /٢٣:٢٦

س  ٤ نھار /١٤:١٤س  إلى ١٤:١١س  ٢ نھار/ ١ /١٩:١٤س  إلى ١ لیلة: محّرم الحرام 
س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س  ٨ نھار /٢٠:٣٩س  إلى ٢٠:٣٧س  ٧ لیلة /١٥:٥١س  إلى ٨:٥٥
 /٤:٤٧س  ١٤ لیلة إلى ٣:٥٨س  ١٣ لیلة /١١ نھار نھاية إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة/ ٩ /٤:٥٨

/ ٥:٤٥س  ١٩ لیلة إلى ٩:٥٥س  ١٨ نھار /١٧:٤٤س  ١٧ لیلة إلى ٤:٠٥س  ١٥ لیلة/ ١٤
س  ٢٤ لیلة إلى ١٣:٣٦س  ٢٣ نھار/ ٢٢/ ١٥:٣٧س  ٢١ نھار إلى ١:٠٨س  ٢١ لیلة/ ١٩

 شروق/ ٦:٤٥س  ٢٨ لیلة إلى ٢٧ شروق/ ١:٣١س  ٢٦ لیلة إلى ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة/ ٢٢:١٨
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨

س  ٦ نھار/ ٤:٣١س  إلى ٢١:١٢س  ٤ لیلة/ ٢/ ١:٣٢س  إلى ٠:١٥س  ٢ لیلة /١: صفر 
س  إلى ١١ شروق/ ١٠/ ٩/ ٢٢:١٤س  ٩ لیلة إلى ١٥:٥٧س  ٨ نھار/ ١١:٢٩س  إلى ٨:٢٠

س  ١٦ نھار إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار/ ٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة إلى ٩:٥١س  ١٣ نھار/ ١١:٠٣
س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار/ ١٩/ ٢١:٢١س  ١٩ لیلة إلى ٠:٥٢س  ١٨ لیلة/ ١١:٣٣
س  ٢٥ نھار إلى ١٤:٣٢س  ٢٤ نھار/ ٩:٥١س  ٢٣ نھار ىإل ٢:١٣س  ٢٣ لیلة/ ٢٢/ ٤:٥٥

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة/ ٢٧ نھار نھاية إلى ٥:٢٩س  ٢٦ لیلة/ ١٧:٠٢

س  ٧ لیلة/ ٥/ ١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ٤ شروق/ ٢ نھار نھاية إلى ١ شروق: ربیع األّول 
 إلى ١٤:٤٢س  ١١ نھار / ١٠ /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٢١:١٦س  ٩ لیلة/ ٥:٢٤س  إلى ٣:٤١
 إلى ٢٠:٠٠س  ١٧ لیلة/ ١٨:٠٧س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٣٥س  ١٤ لیلة/ ١٢/ ٦:٤٩س  ١٢ لیلة
س  إلى ١٥:٣٩س  ٢١ نھار/ ٢٠/ ١٠:٢٠س  ١٩ نھار إلى ٤:٥٩س  ١٩ لیلة/ ٣:١٣س 

س  ٢٦ لیلة إلى ٢٣:٤٣س  ٢٥ لیلة/ ٠:٣١س  ٢٤ لیلة إلى ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة/ ١٥:٤٤
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق/ ٢٢:٥٧س  ٢٨ لیلة إلى ١٥:٤٤س  ٢٦ نھار/ ٢١:٣٥

س  ٤ نھار إلى ٦:٣٦س  ٤ لیلة /٢/ ٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ٢٠:٠٣س  ١ لیلة: ربیع اآلخر 
 لیلة /١٠/ ١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة/ ١:٣٩س  إلى ٢٣:٣١س  ٧ لیلة/ ١٣:٥٥

 إلى ٢١:١٣س  ١٦ لیلة/ ١٠:٣٧س  إلى ١٤ شروق/ ١:٥٩س  ١٢ لیلة إلى ٥:٠٨س  ١١
 إلى ٤:١٩س  ٢٠ لیلة /١٩/ ٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار/ ١٦:٤٥س  ١٦ نھار
س  ٢٥ نھار إلى ٠:١٥س  ٢٥ لیلة /٢٣/ ٣:٥٥س  إلى ١٨:٢٩س  ٢٣ لیلة/ ٦:٠٠س  ٢١ لیلة

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة/ ١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١:٠٨س  ٢٦ لیلة/ ٦:٤٣

 ٥ نھار إلى ٢:١١س  ٥ لیلة /٣/ ٢٢:٥٥س  ٣ لیلة إلى ١١:٠٢س  ١ نھار: جمادى األولى 
 ١١ شروق/ ١٠:٣٧س  إلى ١٠:١٤س  ١٠ نھار/ ٢٢:٤٥س  إلى ٢٠:٢٧س  ٨ لیلة/ ٩:٥٨س 
 ١٧ لیلة إلى ٢١:١٥س  ١٦ لیلة/ ١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ١٣ شروق/ ١٩:٣٤س  ١٣ لیلة إلى
/ ٢١ نھار نھاية إلى ٨:٠٠س  ٢٠ نھار/ ١١:٥٥س  ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٥س  ١٨ لیلة/ ٤:٣٥س 
 نھار/ ٢٥ نھار نھاية إلى ٢٠:٢٢س  ٢٥ لیلة /٢٤/ ١٢:٢٣س  ٢٣ نھار إلى ١٣:٣٥س  ٢٢ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق/ ٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٧:١٠س  ٢٧

/ ٦:٣٩س  ٥ نھار إلى ٢٢:٤٢س  ٥ لیلة /٣/ ١٨:٠٢س  إلى ٢ شروق :جمادى األخرى 
 ١١ نھار/ ٤:٥٤س  ١٠ لیلة إلى ٠:٠٦س  ٩ لیلة/ ١٩:٠٢س  ٨ لیلة إلى ١٥:٣١س  ٧ نھار
 إلى ١١:٥٧س  ١٥ نھار/ ١٤ نھار نھاية إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار/ ١٢ نھار نھاية إلى ٩:٠٣س 
/ ١٨:٠١س  إلى ١٧:٠٨س  ٢٠ نھار/ ١٦:٠١س  إلى ٧:٣٧س  ١٨ نھار/ ٢٠:٠٤س  ١٧ لیلة

س  ٢٦ نھار/ ٢٥/ ٤:٤٩س  إلى ١٩:٠١س  ٢٥ لیلة/ ٢٢:٠٩س  ٢٣ یلةل إلى ٢٢ شروق
    .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة/ ١٣:٥٧س  ٢٧ نھار إلى ١٥:٤١

س  ٦ لیلة/ ٥/ ٤/ ١٣:٤٦س  ٣ نھار إلى ١٦:٣٣س  ٢ نھار/ ١/ ١:١٠س  إلى ١ لیلة: رجب 
/ ٢٠:٥١س  إلى ١٩:٤٩س  ١١ لیلة/ ١٣:٢٠س  إلى ٧:٣٥س  ٨ نھار/ ٢:٢٧س  إلى ٢:٠٤

 لیلة إلى ١٦ شروق/ ٦:١٥س  ١٥ نھار إلى ١٤ شروق/ ٠:٣٦س  ١٣ لیلة إلى ١٢ شروق
 نھار/ ٤:١٣س  إلى ٢:٥٧س  ٢١ لیلة/ ١٩/ ١:٢٨س  إلى ٢١:٤١س  ١٩ لیلة/ ١:٠٧س  ١٧
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س  ٢٦ نھار/ ١٩:٤٢س  ٢٦ لیلة إلى ٩:٠٩س  ٢٥ نھار/ ٢٤/ ١٠:١٩س  إلى ٧:٣١س  ٢٣
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٢٥

 لیلة إلى ٥ شروق/ ٨:٤٧س  ٣ نھار إلى ٠:١٥س  ٢ لیلة/ ٢٠:٠٦س  إلى ١ لیلة :شعبان 
 ١١ نھار/ ١٠:٢١س  إلى ٦:٥٦س  ١٠ نھار/ ٥:٠٤س  إلى ٠:٢٦س  ٨ لیلة /٦/ ٢٠:١٤س  ٦

س  ١٦ لیلة /١٥/ ١١:٤٧س  إلى ١٠:٠٩س  ١٤ نھار/ ١٧:٠١س  ١٢ نھار إلى ١٦:٣٧س 
 ٣:١٧س  ٢٠ لیلة/ ١٢:١٣س  إلى ١٢:٠٣س  ١٨ نھار /١٧/ ١١:٠٦س  ١٦ نھار إلى ٥:٢٤
 إلى ١٨:٥١س  ٢٤ نھار/ ١:٣١س  ٢٣ لیلة إلى ٩:٤٨س  ٢٢ نھار/ ١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى

  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٣١س  ٢٧ نھار /٢٦/ ٢٥ نھار نھاية
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  ت ونجاحھااودعال ةت استجابااوق

  ):الوقت(كمال  ١٤) + سعادة الوقت(شروط  ٣) + الوقت(محذور  ٦= عالمات  ٢٣ :الفلكیة الدالئل

مع أن جمیع األوقات مناسبة للدعاء ، ولكن ترجى استجابة الدعوات فـي أوقـات    :أوقات إستجابة الدعاء
  : خاصة جاء شرحھا في كالم خزنة الوحي علیھم السالم منھا

تضرع الى اهللا تعالى والتوسل بحضـرة شـفعائة   عند حصول شرائط اإلستجابة منھا اإلنقطاع والخلوص وال -١
  . المعصومین 

وأيضا اوقات الفـرائض وحـین الـزوال والنصـف والثلـث األخیـر مـن اللیـل واألسـحار وشـھر رمضـان ولیـالي              -٢
عیـد الغـدير األكبـر  وعیـد البرائـة الكبیـر       : العشر األخیر ولیلة القدر المباركة وعشیة عرفة واألعیاد الشريفة

والفقـه واآلداب والـدعاء مـن آثـار      وعید الفطر واألضحى، وسائر األوقات التي ورد شرحھا في كتـب الحـديث  
  . آل محمد 

أن إلسـتجابة الـدعاء أوقـات تعـرف بأوصـافھا       أضف الى جمیـع ذلـك؛ مـاورد مـن كـالم خزنـة الـوحي         -٣

وغیرھـا مـن   ) الفلكیـة وتعـرف بـذات الكرسـي     الـدعاء مـن صـورة   (الفلكیة كساعة عبور نجم كف الخضـیب  
  .ھذه الجداول اوقاتھا وتواريخھا الساعات الموضوفة فلكیا التي نذكر ھنا في

  . انقطاع و خلوص و تضرع و توسل به حضرات شفعاء الھي ): حال(شرط و وقت اندروني  -١

  .پس از انجام طاعات و ُقُربات الھي ):عمل(شرط و وقت بیروني  -٢
ام زوال و نیمـه شـب و سـحرھا؛ و تمـام اوقـات مباركـه مـاه رمضـان و         گساعات نماز؛ و ھن :اوقات عام -٣

غدير و برائت و فطر و اضـحى، و بقیـه اوقـاتي كـه شـرح آن در كتـب       : لیلة القدر و روز عرفه و اعیاد شريفه
  .آمده است حديث و فقه و دعاء از بیان كالم خازنان وحي 

گـان معـروف اسـت،    ھمبوده و بر عموم اھل ايمان آشـكار و نـزد   تشخیص اوصاف اوقات سابق الذكر آسان 
به اينھا محدود نبوده بلكه اوقات و شـرايط خاصـي نیـز دارد كـه در     اما ھنگام استجابت و برآورده شدن دعا 

دسترس عامه ناس نبوده و با آن آشنا نیستند، تشخیص اين شرايط و مشخصات نیاز به احاطـه بـه دانـش    
نجوم كھن و اسالمي دارد، در اين علوم كه اصـول و ريشـه ھـاى آن از میـراث علـوم انبیـاء و اوصـیاء الھـي         

يط و اوقات كه سبب توفیق يا عدم توفیق در معنويات و نیز استجابت دعاء يـا تـأخیر يـا    است، اين شرا 

تسريع آن مي گردد نیز بیان شده اسـت، بخـش عمـده ايـن اوقـات بـا نشـانه ھـاى فلكـي را در درسـھاى           
  علوم نجوم بیان شده است،

ريف الـى أوقـات خاصـة    لما ترشدنا مدرسة تعالیم الوحي الشـ  :في استجابة الدعاء محذورات األوقات
إلستجابة الدعاء فھي ترشدنا أيضا في نفس الوقت أن الدعاء اليصیب اإلجابة في جمیـع األوقـات، وقـد ورد    

موضـوفة   أوقاتـا ھنـاك  أن  وعلـوم األوصـیاء    في علم النجوم العتیق الـذي ھـو مـن میـراث األنبیـاء      

 يوجـب اسـتمرار المشـكلة   بـل بعضـھا    يمنـع اإلسـتجابة  وبعضـھا   اليصـیب فیـه الـدعاء   فلكیا بعضـھا  
اي ينقلب الدعاء على صاحبه معكوسا ويرى خـالف مـا تمنـاه كمـا يـدعو للغنـى       (يسبب العكس وبعضھا 

   :من الدعاء عندحذر ولذلك أكدوا على ال) فینتج له استمرار الفقر او زيادته

   اليثمر،فإن الدعاء فیھا  ،کف الخضیب تھما معو مقابلزحل أو الزھرة أ ةمقارن -١
 -٣ ،خلـل فیوجـب ال کـف الخضـیب    ةدرجـ  علـى  مقترنا مـع الشـمس  مریخ ال أوزحل  الحذر من أن يكونو  -٢

حسن الحال بل كان منحوسا والقمـر بـه    زحلقمر على درجة كف الخضیب و لم يكن والحذر من أن يكون ال
  .في نتیجة الدعاءعکس متصال فھذا يوجب ال

" طرفـه ، دبـران "وقت اقتران و ھم آيي قمر با نجوم منازل نحـس   در: منازل محذور قمر جھت دعاء -٤
  .اجتناب نمايد

احتـراز کنــد از ھنگـام رجعـت و احتـراق سـعدین، مگـر رجعــت       : رجعـت و احتـراق مشـتري و زھـره     -٥
  ).كه بر عكس بھترين وقت دعاست(مشتری وقتی که با رأس بود 

نشاید کـه قمـر متصـل بـه اجـرام و شـعاع نحـوس از         ): مريخ و زحل(اتصال نحس قمر به نحوس  -٦
   عداوت باشد

  
والصـدقة قبـل    اإلنقطاع والخلوص والتضرع الى اهللا تعالى والتوسل بحضرة شفعائة المعصـومین  : تنبیه

  .الدعاء تدفع من سوء اثر األوقات كثیرا

  :شرائط نجومي يا اوقات مناسب براى دعاي مستجاب
 وحي اوقات خاصي براى استجابت دعا معرفي شده اسـت، ھمـین    از آنجا كه در تعالیم مكتب

نكته مـي فھمانـد كـه تنھـا اوقـات خاصـي مناسـب بـراى دعـاء بـوده و جـزو شـرايط اسـتجابت دعـاء وقـت                
 .مناسب نیز مي باشد
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            از طرفي تجربـه ھمگـاني در دعاھـاى نـاموفق و حاجـات بـرآورده نشـده اى كـه از جھـات ديگـر
 . واجد شرايط بوده اند؛ خود شاھد ديگري براى لزوم رعايت ھنگام شناسي دعاء است

  پس از نقل حـديث  )  مخطوط( ١٤٦عالمه سید عبد اهللا جزائري در كتاب التحفة السنیة صفحة
إال مـا كـان مخالفـا    (و إن من األوقات التي ال يرد فیھا الدعاء البتـة   : فته استگ: وقت كف الخضیب"شريف 

وصــفا فلكیــا لموقــع ثــم يــذكر مواقــع الــدعاء ألصــناف الحاجــات و ينقــل مــن الشــھیدين  ) ..... (للشــريعة

صـلوات   وھذه أمور يسندون بعضھا إلى التجربة وبعضھا إلى األنبیاء السالفین)..... استجابة الدعاء ثم يقول
 .اهللا علیھم

  شـناخته مـي   )  از میراث انبیاء و اوصیاء الھي (اين اوقات مناسب به بركت علم نجوم كھن

در اينجا ابتدا شرائط نجومي كه در موفقیت استجابت ھر دعـائي رعـايتش ضـروري يـا نـافع اسـت را       . گردد
 :بیان مي نمايیم

  

برھیـز از ضـعف و منـاحس    ( بـراى موفقیـت دعـاء بایـد کـه قمـر قـوی حـال باشـد         : قوت حـال قمـر   :شرائط
، احتـراق، خـالي السـیر، بعیـد     )قمـر در جـدی  (، وبـال )قمـر در عقـرب  (تحـت الشـعاع، ھبـوط   (عمومي قمر 

 ،مـریخ (، اتصـال نحـس قمـر بـا نحـوس     )حـدود مـریخ و زحـل   (االتصال، وحشی السـیر، قمـر در حـدود نحـس    
  .خسوف -))دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح(نه با ذنب، ھم آيي قمر با منازل مطلقا نحس، مقار)زحل

   .، و متصل به مشتري و زھره

  :كماالت
راعات تناسب اوقات؛ رعايت مشتري كوكب نشانگر دعاء و معنويت است و ساده ترين م: روز مشتري -١

روز آن از ھفته است، فلذا روز پنجشنبه كه منسوب به كوكب مشتري است از بقیه ايام بدين لحاظ 
  :وارد شده است ممتاز است، در اشعار منقول از حضرت موال امیرالمؤمنین 

  فی یوم الخمیس قضاء حاٍج       ففیه اهللا یأذن بالّدعاء
اساس مراعات تناسـب سـاعات نیـز جـزو ايـن نكـات بـوده، فلـذا سـاعت اّول و          بر اين : ساعت مشتري -٢

مـي توانـد تـرجیح داشـته     ) كه ساعت منسوب به كوكـب مشـتري اسـت   (نجشنبه پساعت ھشتم از روز 
  .باشد

مشتري و زھره كواكب سعادت ھستند، و زھره كوكب نشانگر احوال دين : حال سعد مشتري و زھره -٣
وكب نشانگر دعاء و معنويت است، و در میان كواكب اين دو كوكب اختصاص به اسالم است، و مشتري ك

دعا و معنويت دارند، و چون حکماء الھي دانستند که مسعودترین کواکب مشتری و زھره اند  شرايط 
 بر ھر تقدیر این دو سعد باید قوی حال؛: استجابت دعا را از احوال اين دو كوكب يافته اند، ولذا فرموده اند

) مشتري(سعد اکبر: و از نظر نحوس و ضعفھای دیگر خالی باشند، و از جمله اين قوتھا آن است که
  .مغربی باشد) زھره(مشرقی باید؛ و سعد اصغر 

اگـر مشـتری در خانـه    : حكمـا و علمـاي نجـوم اسـالمي فرمـوده انـد       :شرف مشتري و اتصال قمر بـدان  -٤
باشد و قمر از ثـور یـا میـزان بـدو پیونـدد؛ وقـت       ) رج سرطانيعني ب(یا شرف خود ) يعني برج قوس يا حوت(

  .اجابت دعاست، و بیشتر آن است که فی الحال دعا مستجاب شود
بھترین وقت دعا آن اسـت کـه مشـتری بـا     : حكما و علماي نجوم فرموده اند :مجاسده مشتري با رأس -٥

موافـق بـود و ایـن را اثـر زیـاده باشـد در       بود، و مشتری راجع بود تا در سیر بـا رأس  ) اقتران(رأس مجاسده 
  . اجابت دعا

در قول جناب ( ذراع، نثره، )در قول جناب ھرمس درجه دومش( ثريا: براى دعا منازل :منازل سعد قمر -٦
، سعد محسوب شده و در وقتي كه قمر اقتران با اين منازل و درجات نعام، )ھرمس درجه چھارمش

  .بودداشته باشد؛ دعا موفق خواھد 
  : شرائط نجومي موفقیت دعاء برحسب نوع حاجت

 ھر يك از مقاصد و اھداف و حـوائج بشـري از معنـوي و مـادي داراي نشـانه ھـاى       : بطور خالصه
فلكي بوده و ارتباطاتي با يكي از كواكب سبعه يا بـروج اثناعشـر دارنـد، و نحـوه اتصـاالت میـان آنھـا سـبب         

ولذا تناسب احوال قمر و بـرج آن و اتصـالش بـا كوكـب ھـر حاجـت بايـد        تأثر ابعاد مرتبط با ھر يك مي گردد، 
 .رعايت شود

          اما تفصیل شرائط نجومي خاص ھر يـك از اھـداف و حـوائج، كـه در اينجـا بطـور نمونـه برخـي از
بـر ھمـین نحـو از نشـانه ھـاى فلكـي مربوطـه        ) كـه احیانـا ذكـر نشـده    (موارد آن بیان شده و ساير حـوائج  

   :استخراج مي شود
اگر دعای بـرای آخـرت   : حكماء و علماي نجوم اسالمي گفته اند: دعاء براي آخرت و موفقیتھاي معنوي -٧

است و مقصود از دعا طلب جمعیت خاطر و امان است، پس براى انتخاب وقت مناسب دعاء بایـد کـه قمـر    
حاجـت بـا شـرط    ارتبـاط ايـن   (متصـل بـه زھـره باشـد، و ایـن صـورت       ) حـوت  -قوس (در خانه ھای مشتری 

  .به تجربه پیوسته است) مذكور
سـعد باشـد و اتصـال    ) اجماال اينكه(در اين خصوص حال عطارد مالحظه باید نمود  :دعاء براى طلب علم -٨
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و از اين باب است دعاء براى موفقیت در فعالیتھاى فكـري شـامل آمـوختن و    (مقبولي با قمر داشته باشد 
امـور  (پس در دعاي بـرای طلـب علـم و کتابـت     ) اما تفصیال(، )امتحانات درسيتدريس يا ، تحقیق، مطالعه

بایـد کـه عطـارد در پـانزدھم درجـه سـنبله بـود و قمـر در پـانزدھم          ) كارھـاى اداري (و أشغال دیـوانی  ) دفتر
درجه سرطان یا در پانزدھم ثور، یا عطارد در جوزا باید و قمر بـر درجـه شـرف و آفتـاب در حمـل یـا اسـد بـه         

  .سدیس عطاردت
بايد كـه زھـره   ) ھر نوع تألیف قلوب –آشنايان  –خويشان  –ارحام  –زوجین ( :دعاء برای موافقت و الفت -٩

  .در درجه بیست و ھشتم برج حوت و قمر در برج ثور یا برج سرطان باشد
ود، علـی  اگر قمر در برج حوت بود و زھره در بـرج سـرطان دعـاء بـه غایـت مقبـول بـ        :دعاي براى تزويج -١٠

  . الخصوص در تأھل و در تزویج
  . باید که زحل در برج میزان بود و قمر در برج دلو ):امالك(دعاء برای طلب مساکن و ضیاع  -١١
اگر دعای بـرای کارھـای دنیـا اسـت، ماننـد طلـب مـال؛ پـس بـراى انتخـاب وقـت             :دعا براي طلب مال -١٢

بـا اتصـال   (متصـل بـه مشـتری    ) برجھـاى ثـور و میـزان    يعنـي (مناسب دعاء باید که قمر در خانه ھای زھره 
  .باشد، و این معنی نیز مجربست) مقبول

  .درجه برج ثور ٣آفتاب در درجه نوزده برج حمل باید؛ و قمر در  :دعاء برای گم شده -١٣
  . آفتاب در برج حوت باید و ماه در برج سرطان :دعاء برای جاه و حرمت یافتن -١٤

  

وية تعد من مفاتیح النجاح عند أكابر األولیاء؛ التي يستأثرون بھـا أنفسـھم دون غیـرھم،    وھذه األسرار المعن
ويكتمونھا عن عامة النـاس، وقـد حققنـا ھـذه األسـرار واسـتخرجنا أوقاتھـا وننشـرھا ألول مـرة خـالل ھـذا            

انیـة  الروححتـى يسـتفید منھـا عامـة أھـل اإليمـان وخاصـتھم مـن اصـحاب          ) اإلختیـارات الفلكیـة  (التقويم 
  .بإذن اهللا تعالى الخالصة اإللھیة

وألھمیــة موضــوع المعنويــات وحاجــة جمیــع العبــاد الــى الــدعاء اهللا تعــالى، وطلــب الكثیــر مــن الروحــانیین   
تقويم تفصیلي تخص موضوع استجابة الـدعاء حسـب انـواع الحاجـات مـع      والحاحھم على اصدار 

، فبإذن اهللا تعـالى وفضـله وعونـه؛ نحـاول     تقويم ساعة كف الخضیب لكل يوم وكیف يحسب لكل بلد
انجاز ھذا المشروع الكبیر واخراج ھذا التقويم واصدارھا لوجه اهللا تعالى تـوفیرا لحاجـة عمـوم اھـل اإليمـان      
واجابة لطلب اصحاب الروحانیات و تصحیحا لمناھج الروحنة المشوبة وتفنیدا للمسالك المشـبوھة وترويجـا   

  .، ان شاء اله تعالى، ادعوا لنا بالتوفیق والتسديد من اهللا العلي القديرللروحانیة الخالصة اإللھیة
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مع أن جمیع األوقات مناسبة للدعاء، ولكن ترجى استجابة الدعوات  :أوقات إستجابة الدعاء  

عند حصول شرائط : في أوقات خاصة جاء شرحھا في كالم خزنة الوحي علیھم السالم منھا
اإلستجابة منھا اإلنقطاع والخلوص والتضرع الى اهللا تعالى والتوسل بحضرة شفعائة 

ال والنصف والثلث األخیر من اللیل واألسحار وأيضا اوقات الفرائض وحین الزو. المعصومین 

عید : وشھر رمضان ولیالي العشر األخیر ولیلة القدر المباركة وعشیة عرفة واألعیاد الشريفة
الغدير األكبر  وعید البرائة الكبیر وعید الفطر واألضحى، وسائر األوقات التي ورد شرحھا في 

  .آل محمد كتب الحديث والفقه واآلداب والدعاء من آثار 
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  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط
 .لھذا العمل اليوجد وقت محذور

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق
  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت محذور في ھذه : رمضان المبارك  

  .الفترة  لھذا العمل اليوجد وقت محذور في ھذه: شوال
  .نھاية الشھر إلى ٩:٤٨س  ٢٠ نھار: ذي القعدة 
دعا  نتیجه( ٢٠:٥٠ إلى ١٨:٥٢س  ١٤ لیلة/ نھاية الشھر إلى بداية الشھر: ذي الحجة 

  )شود حاصل اوست تمنای آنچه خالف و گردد بینوا و فقیر کننده دعا و شود برعکس
 دعا برعکس نتیجه( ٢:٥٨إلى  ٠:٥٨س  ١٢لیلة / نھاية الشھر بچايئ الشھر إلى: محرم 

  )شود حاصل اوست تمنای آنچه خالف و گردد بینوا و فقیر کننده دعا و شود
س  ١٧إلى نھار  ١٧:٠٠س  ١١نھار : محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(

١٧:٠٠.(  
 دعا برعکس نتیجه(/ ٩:٠٤س  إلى ٧:٠٦س  ٩ نھار/  نھاية الشھر إلى بداية الشھر :صفر 

  )شود حاصل اوست تمنای آنچه خالف و گردد بینوا و فقیر کننده دعا و شود
دعا  نتیجه(١٦:٠٨إلى  ١٤:١٠س  ٧نھار / ٢١:٠٧س  ١٧بداية الشھر إلى لیلة  :ربیع االول 

  / )شود حاصل اوست تمنای آنچه خالف و گردد بینوا و فقیر کننده دعا و شود برعکس
 و فقیر کننده دعا و شود دعا برعکس نتیجه( ٠:٢٨س  إلى ٢٢:٣٢س  ٥ لیلة :اآلخرربیع 
  .نھاية الشھر إلى ٢٠:٤٤س  ٢١ لیلة/ )شود حاصل اوست تمنای آنچه خالف و گردد بینوا

 ٣٠ و نھار  ٩:٢٦س  إلى ٧:٢٦س  ٣ نھار/ نھاية الشھر إلى بداية الشھر: جمادى األولى
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 خالف و گردد بینوا و فقیر کننده دعا و شود دعا برعکس نتیجه( ١٧:٣٤س  إلى ١٥:٤٠س 
  )شود حاصل اوست تمنای آنچه

 ٠:٢٨س  إلى ٢٢:٣٢س  ٢٨ لیلة/ ٤:٣٦س  ١٠ إلى لیلة بداية الشھر :جمادى األخرى
 حاصل اوست تمنای آنچه خالف و گردد بینوا و فقیر کننده دعا و شود دعا برعکس نتیجه(

  / )شود
 ١٨إلى لیلة  ٢٢:٢٤س  ١٢لیلة : جمادى األخرى ١٥ لمنطقة رؤية الخسوفالوقت المحذور (

  ).٢٢:٢٤س 
 بینوا و فقیر کننده دعا و شود دعا برعکس نتیجه( /٦:١٨س  إلى ٤:٢٢س  ٢٦ لیلة :رجب
  )شود حاصل اوست تمنای آنچه خالف و گردد

 ١٢:٠٤س  إلى ١٠:٠٨س  ٢٣ نھار/ ١:٥٤ شعبان ١٩ لیلة إلى ١٢:٤٦س  ٢ نھار :شعبان
 حاصل اوست تمنای آنچه خالف و گردد بینوا و فقیر کننده دعا و شود دعا برعکس نتیجه(

  /)شود

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
إلى نھاية  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .إلى نھاية الشھر ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .إلى نھاية الشھر ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 نھار /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧

 ٢٧ لیلة /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩
  .إلى نھاية الشھر ٠:١٥س 

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .إلى نھاية الشھر ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
إلى نھاية  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 ١٥ نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
س  ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
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 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦
إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى

  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .إلى نھاية الشھر ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .إلى نھاية الشھر ١٥:٤١س 

 إلى ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 ٢٣ نھار إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة
  .إلى نھاية الشھر ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س 

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

  .إلى نھاية الشھر ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤

ة
د
عی

س
ة 

سن
ح

ة 
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ت 
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ا

  

١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :ساعة المشتري   

 /١٦:٤٩س  ٣إلى نھار  ٢١:٠٨س  ٣لیلة  /٢٣:٥٩إلى س  ١لیلة   :رمضان المبارك
 ١٤:٤٤س  ٦إلى نھار  ٢:٢١س  ٥لیلة/  ١٨:٣٨إلى س  ١٦:٢٥س  ٧نھار/  ١٥نھار 

 ١٩لیلة  /١٣:٥٣س  ١٨إلى نھار  ٠:٤٥س  ١٨لیلة  /٥:٥٩س  ١٧إلى نھار  ١٧:٤٢س 
إلى لیلة  ٩:١٨س  ٢٤نھار  /٢١:٥٤س  ٢٢إلى لیلة  ١١:١٧س  ٢٠نھار  /٢٣:٢٣إلى س 

إلى نھاية  ١٢:١٦س  ٢٥نھار  / )مناسبة ماللطلب الالدعاء ھذه الفترة في ( ٢٠:٢٣س  ٢٥
  /١١:٠٩إلى س  ٢٦شروق   /نھار

س  ٥لیلة  /٢٠:١٧س  ٤إلى لیلة  ٨:٢٧س  ٢نھار  /٢٣:٣٥إلى س  ١لیلة  :شوال
إلى  ٩:٢٣س  ١٥نھار  /١٤:٤١إلى س  ٩:٢٨س  ١٤نھار  /١٢:٣٣س  ٥إلى نھار  ٢١:٤٧

 ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٨لیلة  /١٢:١٦س  ١٦إلى نھار  ١٣:٤٨س  ١٥نھار / ١٣:٤٨س 
س  ٢١إلى لیلة  ١٦:٤٦س  ٢٠نھار / ١٦:٤٦إلى س  ٨:٠٠س  ٢٠نھار  /٢١:٥٤س 

س  ٢٢إلى لیلة  ١٧:٢٧س  ٢١نھار  /)مناسبة ماللطلب الالدعاء ھذه الفترة في (١٨:٣٥
٤:٣٦/  ١١:٤٦س  ٢٦إلى نھار  ١٩:٤٩س  ٢٦لیلة/  ١٦:٤٣إلى س  ١٣:١٤س  ٢٧نھار/  

 ١:٤٤س  ١٥لیلة  إلى ١٧:٠١س  ١٣ نھار /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
إلى  ٣:١٥س  ١٦لیلة  / )في ھذه الفترة الدعاء مقبول للغایة خاصة لرفع العزوبة و التزويج(

 ١:٠٩س  ٢٠لیلة  /٢:١٣إلى س  ١٩إلى لیلة  ١٥:٣٧س  ١٨نھار  /١٨:٠١س  ١٧نھار 
   /)مناسبة ماللطلب الالدعاء ھذه الفترة في ( ٩:٤٨س  ٢٠إلى نھار 

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : ذى الحّجة

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : محّرم الحرام

  .الفترة ھذه  لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في: صفر

إلى  ٢١إلى لیلة  ١٠:٢١س  ١٩نھار  /٢٣:٢٧إلى س  ٢١:١٧س  ١٩لیلة : ربیع األّول
   /٢٢:٥٨س  ٢٣إلى لیلة  ١٣:٤٨س  ٢٢نھار  /٢٣:٥٣س 

/ ١٣:٢٢إلى س  ٨:٢٤س  ٢نھار / ٨:٢٤س  ٢إلى نھار  ٥:٣٦س  ٢لیلة : ربیع اآلخر
 دعاء براي آخرت و موفقیتھاي وقت مناسب ( ١٦:٤٨س  ٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢نھار

ھذه في (١٢:١٥س  ٧إلى نھار  ١:٤٠س  ٧لیلة  / )طلب جمعیت خاطر و امانو  معنوي
س  ٩نھار  /٢١:٤٧س  ٩إلى لیلة  ١١:٠٩س  ٨نھار  /)مناسبة ماللطلب الالدعاء الفترة 
   /١١:٣٦س  ١٧إلى نھار  ١٦:٤٦س  ١٦نھار  /١٥:٤٨إلى س  ١٤:٣٥
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  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : األولىجمادى 

 ١٣إلى نھار  ١٧:٢٤س  ١٢نھار / ١٧:٢٤إلى س  ١١:٠٨س  ١٢نھار : جمادى األخرى
 ١٥في منطقة رؤیة الخسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  / ١٣:٠٤س 

دعاء براي آخرت و وقت مناسب (١٥:١١إلى س  ١٣:٠٤س  ١٣نھار  :جمادى األخرى 
لیلة  /٢:٥٠إلى س  ٠:٣١س  ٢٠لیلة  / )طلب جمعیت خاطر و امانو  موفقیتھاي معنوي

   /١٥:٤٠س  ٢٦إلى نھار  ١٦:٣٦س  ٢٥نھار / ١٦:٣٦س  ٢٥إلى نھار  ٤:٥٠س  ٢٥

في (١٦:٣٢إلى س  ١٠:٢١س  ٢نھار  /١١:٣٨س  ١إلى نھار  ١:١١س  ١لیلة  :رجب
نھار  /٩:٢٦س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٢س  ١١لیلة  /)مناسبة ماللطلب الالدعاء ھذه الفترة 

لیلة   /))امالك( اعیطلب مساکن و ض یدعاء براوقت مناسب (١٥:٥٤إلى س  ٨:٣٦س  ٢٢
إلى س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٤نھار / ٩:٤٢إلى  ١٢:٠٨س  ٢٤نھار  /إلى شروق ٢٤

٢٢:٢٠/   

في ھذه الفترة الدعاء مقبول للغایة ( ٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ١٦:٥٢س  ٢٠نھار  :شعبان
في ھذه الفترة الدعاء مقبول للغایة ( ٤:١٨س  إلى ٢٢ لیلة / )خاصة لرفع العزوبة و التزويج
س  ٢٧لیلة  /٢٣:٤٤س  ٢٦إلى لیلة  ١٣:١١س  ٢٥نھار  / )خاصة لرفع العزوبة و التزويج

    /٩:٤٩س  ٢٧إلى نھار  ٢٢:٣٥
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   ةدینیالمور ألو ا ةھیإللمعارف االعلوم و التعلیم  بداية

  ):الوقت(كمال  ٨) + سعادة الوقت(شرط  ٣) + الوقت(محذور  ١٣= عالمات  ٢٤:الدالئل  الفلكیة

القمـر فـي   (، وبـال )القمـر فـي العقـرب   (تحـت الشـعاع، ھبـوط   (مناحس القمـر العامـة   : محذورات األوقات
، خالي السیر، بعیـد االتصـال، وحشـي السـیر، القمـر فـي       )القمر في الطريقة المحترقة(، إحتراقه )الجدي

، اقتـران القمـر مـع الـذنب،     )المـريخ زحـل  (، اتصال نحـس للقمـر مـع النحـوس    )حد المريخ وزحل(حد النحس
–.) نحـس مطلقـا  ) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (ع القمر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة     اجتما

نقصان نور قمر براى شروع تعلیم سبب كنـدي در ارتبـاط بـا درس و نیـز عـدم      (قمر ناقص النور ال - خسوفال
 ھمـه سـنین ھسـت    و تـاثیر ان بـراى ھمـه انـواع تحصـیل و      دوام آن و بي رغبتي در استمرار آن مي شود

البته تاثیر آن بر كودكان و نیز كساني كه اولین بار است با رشته اى و يا نظام درسي و يـا اسـتادي ارتبـاط    
  ).یدا مي كنند بیشتر استپ

  الشمس و القمر قوي الحال  -)الجوزاء العذراء القوس الدلو(یة القمر في البروج االنس: شرائط السعادة

أو ) القوس الحوت(القمر في بیت المشتری -)ةسنبلال ءالجوزا(عطارد  بیت فيقمر ال: كمال السعادة
قوة المشتری و ان يكون   -قوة عطارد  -عطارد معقمر لل سعیداتصال  -مشتریمع القمر لل سعید اتصال

حال ال حسن )الزھرة(وفي التعلیم الديني يلزم ان يكون كوكب الملة والدين  -نقیا من النحوسة و الضعف 
أن  ؛ حتى يكون ساعیا في التعلیم ملما به وحالال حسن اعطارد مسعود في مطلق التعلم يكونو  -

، سعد السماكرفة، الص، الثریا(اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة  -  علوم دقیق النظريصبح في ال
  سعد مطلقا) السعود

  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  القمرية والشمسیةالشھور  في ايام : محذور في اإلختیار البسیط
  .الفترة في ھذه  حذورلھذا العمل اليوجد وقت م

 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 /١١:٠٧س  ١١ نھار إلى ٦:٠٨س  ٧ نھار /٢:١٩س  ٥ لیلة إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٢:١٣س  ٢٥ نھار إلى ٠٠:٤٢س  ١٨ لیلة /١٧:٣٨س  ١٥ نھار إلى ١٣:٣٥س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢١:٤٧س  ٢٨ لیلة

س  ١١ لیلة /١٧:٣٨س  ٨ نھار إلى ١١:٣٣س  ٤ نھار /٨:٢٤س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :شوال
 ٦:٤٣س  ٢٥ نھار /٢٠:٣٥س  ٢٣ لیلة إلى ٩:٢١س  ١٥ نھار /٢:١٢س  ١٣ لیلة إلى ٢١:١٨

  .نھاية الشھرإلى 

س  ١١ نھار إلى ٣:١٣س  ٩ لیلة /٢٣:٠٠س  ٧ لیلة إلى ١٨:٢٣س  ٣ لیلة :ذي القعدة
 /٢:٤٠س  ٢٨ لیلة إلى ١٥:٣٩س  ٢٣ نھار /٤:٣٢س  ٢١ لیلة إلى ١٦:٥٨س  ١٣ نھار /٩:٠٥

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق

 ١١ لیلة /١٤:٤٣س  ٨ نھار إلى ٨:٤٣س  ٦ نھار /٥:١٩س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
س  ٢٧ نھار /١٣:١٤س  ٢٥ نھار إلى ٢٣:٢٤س  ٢١ لیلة /١١:٣٠س  ١٨ نھار إلى ٢٣:١٥س 

   .نھاية الشھرإلى  ١٤:٤٧

  ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

 لیلة /٢٠:٣٧س  ٧ لیلة إلى ١٥:٤٩س  ٤ نھار /١٤:١٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: محّرم الحرام
س  ٢٦ لیلة /٢٢:١٥س  ٢٤ لیلة إلى ٥:٤٣س  ١٩ لیلة /١٧:٤١س  ١٧ لیلة إلى ٤:٥٦س  ٩

   .نھاية الشھرإلى  ١:٥٨س  ٢٨ لیلة /١:٥٨س  ٢٨ لیلة إلى ١:٢٨

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠(.  

 نھار /٢٣:٥٢س  ١٤ لیلة إلى ١١:٢٧س  ٦ نھار /٤:٢٩س  ٤ لیلة إلى ١:٣٠س  ٢ لیلة: صفر
 ٢٨ لیلة /١٢:٣٢س  ٢٧ نھار إلى ٩:٤٩س  ٢٣ نھار /٤:٥٣س  ٢١ لیلة إلى ١١:٣٠س  ١٦

  .نھاية الشھرإلى 

 ١٥ نھار /٦:٤٧س  ١٢ لیلة إلى ١٩:٥١س  ٥ لیلة /١٤:٢٩س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: ربیع األّول
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س  ٢٨ لیلة /٢١:٣٣س  ٢٦ لیلة إلى ١٥:٤٢س  ٢١ نھار /١٠:١٨س  ١٩ نھار إلى ١٨:٠٥س 
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٥٥

س  ١٦ نھار إلى ١:٥٨س  ١٢ لیلة /١٤:٣١س  ٩ نھار إلى ٥:٣٣س  ٢ لیلة :ربیع اآلخر
 /٩:٥٩س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤١س  ٢٥ نھار /٣:٥٣س  ٢٣ لیلة إلى ٢١:١٤س  ١٩ لیلة /١٦:٤٤

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة

 /١:١٣س  ١٥ لیلة إلى ١٠:٣٥س  ١٠ نھار /٢٢:٤٢س  ٨ لیلة إلى ١ لیلة :جمادى األولى
 لیلة /١٦:٤١س  ٢٥ نھار إلى ١٢:٢٢س  ٢٣ نھار /٩:١٥س  ٢١ نھار إلى ٤:٣٣س  ١٧ لیلة
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٤٥س  ٢٨

 /١١:٠٥س  ١٢ نھار إلى ١٩:٠٠س  ٨ لیلة /٦:٣٧س  ٥ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 /٢٢:٠٧س  ٢٣ لیلة إلى ١٨:٠٠س  ٢٠ نھار /١٥:٥٩س  ١٨ نھار إلى ١٤:٠٤س  ١٤ نھار
   .نھاية الشھرإلى  ٤:٤٦س  ٢٥ لیلة

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ١٣ لیلة /٢٠:٤٨س  ١١ لیلة إلى ٢:٢٤س  ٦ لیلة /١٣:٤٤س  ٣ نھار إلى ١ لیلة: رجب
 ١٠:١٧س  ٢٣ نھار /٤:١١س  ٢١ لیلة إلى ١:٢٧س  ١٩ لیلة /١:٠٦س  ١٧ لیلة إلى ٠٠:٣٤

  . الشھرنھاية إلى 

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

 ١٠:١٨س  ١٠ نھار /٥:٠٢س  ٨ لیلة إلى ٨:٤٥س  ٣ نھار /٢٠:٠٣س  إلى ١ لیلة :شعبان
إلى  ١٦:٤٩س  ٢٠ نھار /١٢:١١س  ١٨ نھار إلى ١١:٠٣س  ١٦ نھار /١١:٤٥س  ١٤ نھار إلى

  .نھاية الشھر

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة
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 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

   .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤

ة
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمر الشمس الزھرةعطارد  ساعة المشتري  

 إلى ١٧:٤٢س  ١٥ نھار /١٤:٤٤س  ٦ نھار إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة :رمضان المبارك
  / نھار نھاية

 /١٤:٤١س  إلى ٩:٢٨س  ١٤ نھار /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٨:٢٧س  ٢ نھار :شوال

    /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة

  /١٧:٠٤ س إلى ٨:٢٨س  ٥ نھار/ ٨:٢٧ س ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة: ذى الحّجة

 ٢٩ الكسوففي منطقة رؤیة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : محّرم الحرام
س  ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

٩:٣١/   

س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦س  ١٤ لیلة /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
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١٧:٤٢/   

 نھار /نھار نھاية إلى ١٢ شروق /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ١٤:٣٢س  ٢ نھار: ربیع األّول
   /١٨:٠٤س  إلى ٧:٣٩س  ١٥ نھار /١٦:٤١س  إلى ٧:٠١س  ١٣

    /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥س  ٩ نھار: ربیع اآلخر

    /٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة: جمادى األولى

  ١٥ في منطقة رؤیة الخسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : جمادى األخرى
 ١٣ نھار إلى ١٧:٢٤س  ١٢ نھار/ ١٧:٢٣س  إلى ١١:٠٨س  ١٢ نھار : جمادى األخرى

   /١٥:١١س 

   /٩:٢٦س  ١٢ نھار إلى ٢٠:٥٢س  ١١ لیلة: رجب

   /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة :شعبان
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  ةمھمواألعمال ال بدء المشاريع الكبرى

  ):الوقت(كمال  ٥) + سعادة الوقت(شرط  ٢) + الوقت(محذور  ١٤= عالمات ٢١: الدالئل الفلكیة
ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة : محذورات األوقات

ــذورة  ــة   -)الكســوف والخســوف المح ــر العام ــاحس القم ــوط (من ــرب (تحــت الشــعاع، ھب ــي العق ــر ف ، )القم
بعیـد االتصـال، وحشـي    ، خـالي السـیر،   )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال

، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (السیر، القمر في حد النحس
) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        

  عدم مقارنة الذنب مع الشمس و القمر   -.) نحس مطلقا

 القمرر آغاز كار است و رشد و شكوفايي آن مھم است ايام نقصان گا(القمر زائد النور: رائط السعادةش
بروج  فيقمر ال - )الثور االسد الدلو(القمر في البروج الثابتة  - )رھیز شودپي القمرنیمه دوم ماه 

  )تا آن كار آسان برآيد الصیف والخريف(مستقیمة الطلوع 

اجتماع القمر او اقترابه مع  -قمر شمالي صاعدال -نة القمر مع المشتريمقار -األحديوم : كمال السعادة
شمس الزھرة المشتری الساعة  - سعد مطلقا) السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(المنازل النجمیة 

  قمر عطارد ال

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :المباركرمضان 

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

  ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا السعادة أو ضد : محذور اإلختیار الدقیق

 نھار /٨:٥٧س  ٩ نھار إلى ٦:٠٨س  ٧ نھار /٢١:٠٥س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
 ٢٨ لیلة /٢٣:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١١:١٤س  ٢٠ نھار /١٧:٣٨س  ١٥ نھار إلى ١٣:٣٥س  ١٣

  .نھاية الشھرإلى  ٢١:٤٧س 

 /٢:١٢س  ١٣ لیلة إلى ٢١:١٨س  ١١ لیلة /١٤:٢٩س  ٦ نھار إلى ١١:٣٣س  ٤ نھار :شوال
 لیلة /١٣:١١س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤٣س  ٢٥ نھار /٧:٥٦س  ٢٠ نھار إلى ١٩:٢٧س  ١٨ لیلة
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨

س  ١١ نھار إلى ٣:١٣س  ٩ لیلة /٢٠:١٢س  ٥ لیلة إلى ١٨:٢٣س  ٣ لیلة :ذي القعدة
س  ٢٦ لیلة إلى ١٥:٣٩س  ٢٣ نھار /١٥:٣٣س  ١٨ نھار إلى ٣:١٢س  ١٦ لیلة /٩:٠٥

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٣:٠٥

 ١٣ نھار /١٤:٤٣س  ٨ نھار إلى ٨:٤٣س  ٦ نھار /٤:٠٣س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
س  ٢٧ نھار /٨:١٧س  ٢٣ نھار إلى ٢٣:٢٤س  ٢١ لیلة /٢٢:٢٧س  ١٦ لیلة إلى ١٠:٠١س 

  .نھاية الشھرإلى  ١٤:٤٧

  ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ رؤية الكسوف الوقت المحذور لمنطقة(



   ١٤٣٤اإلختیارات الفلكیة رقم 

77 

 ١٤ لیلة إلى ١٦:٠٤س  ١١ نھار /٢٠:٣٧س  ٧ لیلة إلى ١٥:٤٩س  ٤ نھار: محّرم الحرام
س  ٢٨ لیلة إلى ١:٢٨س  ٢٦ لیلة /١٥:٣٥س  ٢١ نھار إلى ٥:٤٣س  ١٩ لیلة /٤:٤٥س 

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /١:٥٨

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ لمنطقة رؤية الكسوف الوقت المحذور(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠(.  

 نھار /١١:٠٠س  ١١ نھار إلى ٢٢:١١س  ٩ لیلة /٤:٢٩س  ٤ لیلة إلى ١:٣٠س  ٢ لیلة: صفر
 ٢٨ لیلة /١٢:٠٧س  ٢٥ نھار إلى ٩:٤٩س  ٢٣ نھار /٢١:١٩س  ١٩ لیلة إلى ١١:٣٠س  ١٦

  .نھاية الشھرإلى 

 ١٥ نھار /١٧:٥٢س  ٩ نھار إلى ٥:٢٣س  ٧ لیلة /١٤:٢٩س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: ربیع األّول
س  ٢٨ لیلة /١٩:٢٥س  ٢٤ لیلة إلى ١٥:٤٢س  ٢١ نھار /٣:١١س  ١٧ لیلة إلى ١٨:٠٥س 

  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٥٥

س  ١٤ نھار إلى ١:٥٨س  ١٢ لیلة /١:٣٧س  ٧ لیلة إلى ١٣:٥٣س  ٤ نھار :ربیع اآلخر
س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤١س  ٢٥ نھار /٠٠:٥٠س  ٢١ لیلة إلى ٢١:١٤س  ١٩ لیلة /١٠:٣٥
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /٩:٥٩

 ١٣ لیلة إلى ١٠:٣٥س  ١٠ نھار /٩:٥٦س  ٥ نھار إلى ٢٢:٥٣س  ٣ لیلة :جمادى األولى
س  ٢٥ نھار إلى ١٢:٢٢س  ٢٣ نھار /٦:٥٢س  ١٩ نھار إلى ٤:٣٣س  ١٧ لیلة /١٩:٣٢س 

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /١٦:٤١

 /٤:٥٢س  ١٠ لیلة إلى ١٩:٠٠س  ٨ لیلة /١٨:٠٠س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 نھار /٢٢:٠٧س  ٢٣ لیلة إلى ١٨:٠٠س  ٢٠ نھار /١٥:٠٩س  ١٦ نھار إلى ١٤:٠٤س  ١٤ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٣:٥٥س  ٢٧

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 ٠٠:٣٤س  ١٣ لیلة /١٣:١٨س  ٨ نھار إلى ٢:٢٤س  ٦ لیلة /١:٠٨س  إلى ١ لیلة: رجب
إلى  ١٩:٣٩س  ٢٦ لیلة /٤:١١س  ٢١ لیلة إلى ١:٢٧س  ١٩ لیلة /١:٢٦س  ١٥ لیلة إلى

   .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

س  ١٢ نھار إلى ١٠:١٨س  ١٠ نھار /٢٠:١٢س  ٦ لیلة إلى ٨:٤٥س  ٣ نھار : :شعبان
س  ٢٥ نھار إلى ١:٣٠س  ٢٣ لیلة /١٢:١١س  ١٨ نھار إلى ١١:٠٣س  ١٦ نھار /١٢:٠٩
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:١٠

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
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 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

  .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤

ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

  ١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري   

 إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة /١٦:٤٩س  ٣ نھار إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
س  ١٨ لیلة /٥:٥٩س  ١٧ نھار إلى ١٦ لیلة /١٤:٤٤س  ٦ نھار إلى ٦ لیلة /٥ شروق
س  ٢٥ نھار /٢٠:٢٣س  إلى ٢٥ لیلة /٢٣:٢٣س  إلى ١٩ لیلة /شروق إلى ٠:٤٥

   /نھار نھاية إلى ١٢:١٦

 ٩:٢٨س  ١٤ نھار /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة /٢٣:٣٥س  إلى ١ لیلة :شوال
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س  ٢١ لیلة إلى ٨:٠٠س  ٢٠ نھار /١٦ شروق إلى ٩:٢٣س  ١٥ نھار /١٤:٤١س  إلى
١٨:٣٥/ ٤:٣٦س  ٢٢ لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١ نھار/   

 /١:٤٤س  ١٥ لیلة إلى ١٧:٠١س  ١٣ نھار /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١٢:٣٣س  ٢٠ نھار إلى ١:٠٩س  ٢٠ لیلة/ ٤:٣٤س  ٢١ لیلة 

   /٦:١٥س  إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة /١٠:٣٣س  ٢٢ نھار إلى ٢٢ لیلة /شروق إلى

 /شروق إلى ٢٣:١٨س  ١١ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة: ذى الحّجة
٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة/ ٩:٠٦س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س  ١٦ لیلة/ ٨:٠٢س  ١٧ نھار 

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /١١:٣٦س  إلى ١٩ شروق /نھار نھاية إلى
 ٢٧ لیلة /٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف 

  / )٠:١٤س  إلى

:  ذي الحّجة ٢٩كسوف براي مناطق غیر واقع در محدوده اين اوقات فقط : محّرم الحرام
٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار/ ٩:٣١س  ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة/ لیلة 
ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي  /٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة /شروق إلى ٤:٥٩س  ٩

س  ٢٤ لیلة /شروق إلى ٤:٤٨س  ١٤ لیلة :محرم  ١٤ رؤیة الخسوففي منطقة  التقع 
   /٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩

 /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة/ ٣:٢٤س  إلى ٢٠:٣٤س  ١٣ لیلة /إلى ٣:٢٥س  ١٣ لیلة 
 إلى ١٣:٠٦س  ٢٠ نھار /١٧:٤٢س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦س  ١٤ لیلة /٧:٤٦س  ١٣ نھار
   /١٨:١٦س  إلى ٢٣ لیلة /٢٢ شروق إلى ٤:٥٦س  ٢١ لیلة /١٥:١٥س 

 إلى ٦ لیلة /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
/ ٦:٣٠س  إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة /٤:٣٢س  ١٠ لیلة إلى ١٧:٥٥س  ٩ نھار /شروق

١٤:٤٠س  ١١ نھار إلى ٦:٣١س  ١١ لیلة/ ١٦:٤١س  إلى ١٣ شروق/ س  ١٥ نھار
 إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار /٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧س  ١٩ لیلة /١٨:٠٤س  إلى ٧:٣٨

   /٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة /٢٠ شروق

س  ٧ لیلة /١٦:٤٨س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة /شروق إلى ٥:٣٥س  ٢ لیلة: ربیع اآلخر
س  ٩ نھار /٢١:٤٧س  ٩ لیلة إلى ١١:٠٩س  ٨ نھار /١٢:١١س  ٧ نھار إلى ١:٤٠

 ١٠:٠٢س  ٢٧ نھار /١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦ نھار /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥
   /١٠:٣١س  إلى

س  ٦ لیلة إلى ٩:٥٩س  ٥ نھار /١١:٠١س  ١ نھار إلى ١ لیلة: جمادى األولى
٢٠:٢٩/ ٦:١٣س  إلى ١٩:١٧س  ٧ لیلة/ ٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة/ ٢٧ لیلة 

   /شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة /٤:٣٢س  إلى ٤:١٠س 

في  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٤:٢٩س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
 ٢٠ لیلة /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى ١٥ منطقة رؤیة الخسوف

في منطقة رؤیة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س 
س  ٢٦ نھار إلى ٢٦ لیلة /شروق إلى ٤:٥٠س  ٢٥ لیلة : جمادى األخرى ٢٩ الكسوف

١٥:٤٠ /(  

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
 ١١ لیلة)/ ١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١س  ٢ نھار /شروق إلى ١:١١س  ١ لیلة : األخرى

 /شروق إلى ٢٤ لیلة /١٥:٥٤س  إلى ٨:٣٦س  ٢٢ نھار /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س 
٢٢:٢٠س  إلى ٢٥ لیلة/   

 /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٤س  ٨ لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار :شعبان
٢٠:٤٨س  إلى ١٦ لیلة/ ٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ١٦:٥٢س  ٢٠ نھار/ س  إلى ٢٢ لیلة

٤:١٨/ ٢٣:٤٤س  ٢٦ لیلة إلى ١٣:١٢س  ٢٥ نھار/ س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة
٩:٤٩/  

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  .نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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  ات والجامعات والمؤلفینحوزال :ةعلمیال و الشؤون التعلیم
  

  العلمیة واإلتصال بھم رموزوالمؤلفین وال ابّتاألجالء من الُكلقاء 
  ):الوقت(كمال  ٣) + سعادة الوقت(شرط  ٢) + الوقت(محذور  ١٢= عالمات  ١٧: الدالئل الفلكیة

شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    ايام غیرمناسبة من كل (المحذورات الكلیة : محذورات األوقات
ــذورة  ــة   -)الكســوف والخســوف المح ــر العام ــاحس القم ــوط (من ــرب (تحــت الشــعاع، ھب ــي العق ــر ف ، )القم

، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال
، اقتـران  )المـريخ زحـل  (للقمـر مـع النحـوس   ، اتصـال نحـس   )حد المريخ وزحـل (السیر، القمر في حد النحس

) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        
  .)نحس مطلقا

ايام نقصان قمر اگر آغاز كار است و رشد و شكوفايي آن مھم است (القمر زائد النور: شرائط السعادة
  میزانال برج و) ةسنبلال ءالجوزا(بیوت عطارد  فيقمر ال -)پرھیز شود قمري نیمه دوم ماه 

اجتماع القمر او اقترابه  -عطارد  معقمر لل مسعوداتصال  أومشتری ال معقمر الاتصال : كمال السعادة
عطارد مشتری الساعة   - سعد مطلقا) السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(مع المنازل النجمیة 

  قمر الشمس الزھرة ال
  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤ ،١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق :رمضان المبارك

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :شوال

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق :ذي القعدة

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :ذى الحّجة

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ المحذور لمنطقة رؤية الكسوفالوقت (

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق: محّرم الحرام

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠(.  
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  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة: صفر

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق: ربیع األّول

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :ربیع اآلخر

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق :جمادى األولى

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :جمادى األخرى

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق: رجب

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

 .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :شعبان

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠
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  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

 .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤

ة
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمر الشمس الزھرةعطارد  ساعة المشتري 

 /١٦:٤٩س  ٣ نھار إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة /٢٣:٥٩س  إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
شروق إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة/ ١٤:٤٤س  ٦ نھار إلى ٦ لیلة/ س  ١٧ نھار إلى ١٦ لیلة

٥:٥٩/ شروق إلى ٠:٤٥س  ١٨ لیلة/ ٢٣:٢٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١١:١٧س  ٢٠ نھار 
   /نھار نھاية إلى ١٢:١٦س  ٢٥ نھار /٢٠:٢٣س  إلى ٢٥ لیلة /٢١:٥٤س  ٢٢ لیلة إلى

 ٢١:٤٧س  ٥ لیلة /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة /٢٣:٣٥س  إلى ١ لیلة :شوال
 نھاية إلى ٩:٢٣س  ١٥ نھار /١٤:٤١س  إلى ٩:٢٨س  ١٤ نھار /١٢:٣٣س  ٥ نھار إلى
س  ٢٠ نھار /٢١:٥٤س  ١٩ لیلة إلى ١٩:٣٠س  ١٨ لیلة /شروق إلى ١٦ لیلة /نھار

س  ٢٦ لیلة /٤:٣٦س  ٢٢ لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١ نھار /١٨:٣٥س  ٢١ لیلة إلى ٨:٠٠
   /١١:٤٦س  ٢٦ نھار إلى ١٩:٤٩

 /١:٤٤س  ١٥ لیلة إلى ١٧:٠١س  ١٣ نھار /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
١٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٣:١٥س  ١٦ لیلة/ ٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١:٠٩س  ٢٠ لیلة 

س  ٢٢ نھار إلى ٢٢ لیلة /شروق إلى ٤:٣٤س  ٢١ لیلة /١٢:٢٣س  ٢٠ نھار إلى
١٠:٣٣/ ٢١:١٦س  ٢٥ لیلة إلى ٥:٠٠س  ٢٤ لیلة/ شروق إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة/   

 ١١ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة /٥:٢٣س  إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س  ١٦ لیلة /٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة /شروق إلى ٢٣:١٨س 

٩:٠٦/ نھار نھاية إلى ٨:٠٢س  ١٧ نھار/ ١١:٣٦س  إلى ١٩ شروق/ س إلى ٢٢ لیلة 
ذي  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (/ ٢٢:٣٧
 لیلة /٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار /٥:٤٤ س إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة:  الحّجة

   /)٠:١٤س  إلى ٢٧
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 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف التي التقع  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد: محّرم الحرام
س  ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

٩:٣١/ شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة/ ھذه االوقات مناسبة ولكن  /٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة
 /شروق إلى ٤:٤٨س  ١٤ لیلة: محرم  ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف للبالد التي التقع 

١٢:٢٦س  ٢٠ نھار إلى ١٩:٣٠س  ٢٠ لیلة/ ٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة/   

 /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة/ ٧:٤٦س  ١٣ نھار إلى ٢٠:٣٤س  ١٣ لیلة/ س  ١٤ لیلة

س  ٢٠ نھار /١٨:٠٧س  ١٨ لیلة إلى ١:١٤س  ١٧ لیلة /١٧:٤٢س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦
   /١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة /٢٢ شروق إلى ٤:٥٥س  ٢١ لیلة /١٥:١٥س  إلى ١٣:٠٦

 إلى ٦ لیلة /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
س  ١١ نھار إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة /٤:٣٢س  ١٠ لیلة إلى ١٧:٥٥س  ٩ نھار /شروق
١٤:٤٠/ ١٦:٤١س  إلى ١٣ شروق/ ١٨:٠٤س  إلى ٧:٣٩س  ١٥ نھار /س  ١٥ نھار
 /٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧س  ١٩ لیلة /٠:٢٠س  إلى ١٦ لیلة /نھار نھاية إلى ١٨:٠٥

٢٠ شروق إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار/ ٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة/ إلى ١٣:٤٨س  ٢٢ نھار 
   /٢٢:٥٨س  ٢٣ لیلة

س  ٧ لیلة /١٦:٤٨س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة /شروق إلى ٥:٣٦س  ٢ لیلة: اآلخرربیع 
س  ٩ نھار /٢١:٤٧س  ٩ لیلة إلى ١١:٠٩س  ٨ نھار /١٢:١٥س  ٧ نھار إلى ١:٤٠

 ١٠:٠٢س  ٢٧ نھار /١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦ نھار /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥
   /١٠:٣١س  إلى

س  ٦ لیلة إلى ٩:٥٩س  ٥ نھار /١١:٠١س  ١ نھار إلى ١ لیلة: جمادى األولى
٢٠:٢٩/ ٦:٣١س  ٧ نھار إلى ١٩:١٧س  ٧ لیلة/ ٢:٥٧ س إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة/ 

٤:٣٢س  إلى ٤:١٠س  ٢٧ لیلة/ شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة/   

في  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٤:٢٩س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
 ٢٠ لیلة /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى ١٥ رؤیة الخسوفمنطقة 

في منطقة رؤیة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س 
س  ٢٦ نھار إلى ٢٦ لیلة /شروق إلى ٤:٥٠س  ٢٥ لیلة : جمادى األخرى ٢٩ الكسوف

١٥:٤٠(/   

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ولكن للبالد التي التقع ھذه االوقات مناسبة ( :رجب
 ١١ لیلة )/١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١س  ٢ نھار /شروق إلى ١:١١س  ١ لیلة : األخرى

 /شروق إلى ٢٤ لیلة /١٥:٥٤س  إلى ٨:٣٦س  ٢٢ نھار /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س 
٢٢:٢٠س  إلى ٢٥ لیلة/   

 لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار /١٦:١٢س  إلى ١٥:٣٣س  ٤ نھار :شعبان
 إلى ١٦ لیلة /١٦:٣٦س  إلى ١١:٥٥س  ١١ نھار /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨

 لیلة /٤:١٨س  إلى ٢٢ لیلة /٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ١٦:٥٢س  ٢٠ نھار /٢٠:٤٨س 
   /٩:٤٩س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة /٢٣:٤٤س  إلى ٢٦

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  .نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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  ةعلمیالبحوث الو أتألیف ال بدء
  ):الوقت(كمال  ٦) + سعادة الوقت(شرط  ٣) + الوقت(محذور  ١٢= عالمات  ٢١: الدالئل الفلكیة

غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    ايام (المحذورات الكلیة : محذورات األوقات
ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف

، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال
، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )وزحـل حد المريخ (السیر، القمر في حد النحس

) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        
  .)نحس مطلقا

ايـام نقصـان قمـر    اگر آغاز كار است و رشد و شكوفايي آن مھـم اسـت   (القمر زائد النور: شرائط السعادة
قـوس  ال العـذراء  ءالجـوزا ( یةنسـ اإلج وبـر ال فـي قمـر  ال -القمـر قـوي الحـال    -)پرھیز شود قمري نیمه دوم ماه 

  )دلوال
 - قمر سریع السیرال -عطارد  معقمر للاتصال أو  )ةسنبلال ءالجوزا(بیوت عطارد  فيقمر ال: كمال السعادة

اجتماع القمر او اقترابه مع  -السیرمستقیم عطارد  -)ءو الجوزا ةسنبلال(هشرففي  أو هبیت عطارد في
و  ة،زھرالمشتری عطارد الساعة  - سعد مطلقا) السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(المنازل النجمیة 

   .ةزھرال ةساع للنشاطات الفنیة واإلبداع
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  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا أو ضد السعادة : محذور اإلختیار الدقیق

 /١١:٠٧س  ١١ نھار إلى ٦:٠٨س  ٧ نھار /٢:١٩س  ٥ لیلة إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٢:١٣س  ٢٥ نھار إلى ٠٠:٤٢س  ١٨ لیلة /١٧:٣٨س  ١٥ نھار إلى ١٣:٣٥س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢١:٤٧س  ٢٨ لیلة

س  ١١ لیلة /١٧:٣٨س  ٨ نھار إلى ١١:٣٣س  ٤ نھار /٨:٢٤س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :شوال
 ٦:٤٣س  ٢٥ نھار /٢٠:٣٥س  ٢٣ لیلة إلى ٩:٢١س  ١٥ نھار /٢:١٢س  ١٣ لیلة إلى ٢١:١٨

  .نھاية الشھرإلى 

س  ١١ نھار إلى ٣:١٣س  ٩ لیلة /٢٣:٠٠س  ٧ لیلة إلى ١٨:٢٣س  ٣ لیلة :ذي القعدة
 /٢:٤٠س  ٢٨ لیلة إلى ١٥:٣٩س  ٢٣ نھار /٤:٣٢س  ٢١ لیلة إلى ١٦:٥٨س  ١٣ نھار /٩:٠٥

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق

 ١١ لیلة /١٤:٤٣س  ٨ نھار إلى ٨:٤٣س  ٦ نھار /٥:١٩س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
س  ٢٧ نھار /١٣:١٤س  ٢٥ نھار إلى ٢٣:٢٤س  ٢١ لیلة /١١:٣٠س  ١٨ نھار إلى ٢٣:١٥س 

   .نھاية الشھرإلى  ١٤:٤٧
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  ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: الحّجةذي  ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

 لیلة /٢٠:٣٧س  ٧ لیلة إلى ١٥:٤٩س  ٤ نھار /١٤:١٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: محّرم الحرام
س  ٢٦ لیلة /٢٢:١٥س  ٢٤ لیلة إلى ٥:٤٣س  ١٩ لیلة /١٧:٤١س  ١٧ لیلة إلى ٤:٥٦س  ٩

   .نھاية الشھرإلى  ١:٢٨

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠(.  

 نھار /٢٣:٥٢س  ١٤ لیلة إلى ١١:٢٧س  ٦ نھار /٤:٢٩س  ٤ لیلة إلى ١:٣٠س  ٢ لیلة: صفر
 ٢٨ لیلة /١٢:٣٢س  ٢٧ نھار إلى ٩:٤٩س  ٢٣ نھار /٤:٥٣س  ٢١ لیلة إلى ١١:٣٠س  ١٦

  .نھاية الشھرإلى 

 ١٥ نھار /٦:٤٧س  ١٢ لیلة إلى ١٩:٥١س  ٥ لیلة /١٤:٢٩س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: ربیع األّول
س  ٢٨ لیلة /٢١:٣٣س  ٢٦ لیلة إلى ١٥:٤٢س  ٢١ نھار /١٠:١٨س  ١٩ نھار إلى ١٨:٠٥س 

  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٥٥

س  ١٦ نھار إلى ١:٥٨س  ١٢ لیلة /١٤:٣١س  ٩ نھار إلى ٥:٣٣س  ٢ لیلة :ربیع اآلخر
 /٩:٥٩س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤١س  ٢٥ نھار /٣:٥٣س  ٢٣ لیلة إلى ٢١:١٤س  ١٩ لیلة /١٦:٤٤

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة

 /١:١٣س  ١٥ لیلة إلى ١٠:٣٥س  ١٠ نھار /٢٢:٤٢س  ٨ لیلة إلى ١ لیلة :جمادى األولى
 لیلة /١٦:٤١س  ٢٥ نھار إلى ١٢:٢٢س  ٢٣ نھار /٩:١٥س  ٢١ نھار إلى ٤:٣٣س  ١٧ لیلة
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٤٥س  ٢٨

 /١١:٠٥س  ١٢ نھار إلى ١٩:٠٠س  ٨ لیلة /٦:٣٧س  ٥ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 /٢٢:٠٧س  ٢٣ لیلة إلى ١٨:٠٠س  ٢٠ نھار /١٥:٥٩س  ١٨ نھار إلى ١٤:٠٤س  ١٤ نھار
   .الشھر نھايةإلى  ٤:٤٦س  ٢٥ لیلة

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
   ).الشھر

س  ١٣ لیلة /٢٠:٤٨س  ١١ لیلة إلى ٢:٢٤س  ٦ لیلة /١٣:٤٤س  ٣ نھار إلى ١ لیلة: رجب
 ١٠:١٧س  ٢٣ نھار /٤:١١س  ٢١ لیلة إلى ١:٢٧س  ١٩ لیلة /١:٠٦س  ١٧ لیلة إلى ٠٠:٣٤

  . نھاية الشھرإلى 

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

 ١٠:١٨س  ١٠ نھار /٥:٠٢س  ٨ لیلة إلى ٨:٤٥س  ٣ نھار /٢٠:٠٣س  إلى ١ لیلة :شعبان
إلى  ١٦:٤٩س  ٢٠ نھار /١٢:١١س  ١٨ نھار إلى ١١:٠٣س  ١٦ نھار /١١:٤٥س  ١٤ نھار إلى

 .نھاية الشھر

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
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س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 
س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

  .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :ساعة عطارد المشتری الزھرة و للفن واإلبداع ساعة الزھرة من

 نھار /٥:٥٩س  ١٧ نھار إلى ١٦ لیلة /شروق إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة :رمضان المبارك
  /نھار نھاية إلى ١٢:١٦س  ٢٥

   /١٤:٤١س  إلى ٩:٢٨س  ١٤ نھار /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة :شوال

 ٢٢ لیلة /شروق إلى ٤:٣٥س  ٢١ لیلة /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
   /شروق إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة /١٠:٣٣س  ٢٢ نھار إلى

ھذه ( /١١:٣٦س  إلى ١٩ شروق /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة: ذى الحّجة
 ٢٥ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع 

   )/٠:١٤س  إلى ٢٧ لیلة /٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س 

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : محّرم الحرام
س  ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

٩:٣١/ ٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة/   

س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦س  ١٤ لیلة /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
١٧:٤٢/ ٢٢ شروق إلى ٤:٥٦س  ٢١ لیلة/ ١٨:١٦س  إلى ٢٣ لیلة/   

 /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٩:٣٠س  ٣ نھار/ ٩:٢٩س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
١٦:٤١س  إلى ١٣ شروق/ ١٨:٠٤س  إلى ٧:٣٩س  ١٥ نھار/ ١٠:٢١س  ١٩ نھار 

   /٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة /٢٠ شروق إلى

س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦ نھار /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥س  ٩ نھار: ربیع اآلخر
١١:٣٦/ ١٠:٣١س  إلى ١٠:٠٢س  ٢٧ نھار/   

   /٤:٣٣س  إلى ٤:١٠س  ٢٧ لیلة /٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة: جمادى األولى

  ١٥ في منطقة رؤیة الخسوف مناسبة ولكن للبالد التي التقع ھذه االوقات : جمادى األخرى
   /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س  ٢٠ لیلة /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى

   /١٥:٥٤س  إلى ٨:٣٦س  ٢٢ نھار /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س  ١١ لیلة :رجب

   /٢٠:٤٨س  إلى ١٦ لیلة /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة :شعبان

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  .نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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  األكاديمیة والدينیة بداية الدروس

  ):الوقت(كمال  ٧) + سعادة الوقت(شرط  ١) + الوقت(محذور  ١٣= عالمات  ٢١: الدالئل الفلكیة
ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة : محذورات األوقات

ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف
وحشـي  ، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال،     )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال

، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (السیر، القمر في حد النحس
) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        

كنـدي در ارتبـاط بـا درس و نیـز     نقصان نور قمر براى شـروع تعلـیم سـبب    (القمر ناقص النور -.)نحس مطلقا
و تـاثیر ان بـراى ھمـه انـواع تحصـیل و ھمـه سـنین         عدم دوام آن و بـي رغبتـي در اسـتمرار آن مـي شـود     

البته تـاثیر آن بـر كودكـان و نیـز كسـاني كـه اولـین بـار اسـت بـا رشـته اى و يـا نظـام درسـي و يـا                 ھست
  ).یدا مي كنند بیشتر استپاستادي ارتباط 

 عـذراء ال ءالجـوزا ( ةنسـی فـي البـروج اإل   وأ) الحـوت سـرطان  ال( المـائي بـرج  ال فـي قمـر  ال: شرائط السـعادة 
  )دلوالقوس ال

 - قوي الحال قمرال -عطارد  معقمر الاتصال أو  )ةسنبلالالجوزا (عطارد  بیت فيقمر ال: كمال السعادة
) دلوال العذراء ءالجوزا( ةنسیاإلبروج ال عطارد في -قمر سریع السیرال -)مشتریال للقمر معاتصال تسدیس 

اجتماع القمر او اقترابه مع  -  مستقیم السیرعطارد  -)ةسنبلال( هشرف أو) و الجوزا ةسنبلال( بیته في أو
 ةزھرالمشتری عطارد الساعة - سعد مطلقا) السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(المنازل النجمیة 

  .الزھرة  ةساع للنشاطات الفنیة واإلبداعو  ،شمسال

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤ ،١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 /١٧:٣٨س  ١٥ نھار إلى ٦:٠٨س  ٧ نھار /٢:١٩س  ٥ لیلة إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
  .نھاية الشھرإلى  ٢١:٤٧س  ٢٨ لیلة /١٢:١٣س  ٢٥ نھار إلى ٠٠:٤٢س  ١٨ لیلة

س  ١٥ نھار /٢:١٢س  ١٣ لیلة إلى ١١:٣٣س  ٤ نھار /٨:٢٤س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :شوال
  .نھاية الشھرإلى  ٦:٤٣س  ٢٥ نھار /٢٠:٣٥س  ٢٣ لیلة إلى ٩:٢١

س  ٢١ لیلة إلى ١٦:٥٨س  ١٣ نھار /٩:٠٥س  ١١ نھار إلى ١٨:٢٣س  ٣ لیلة :ذي القعدة
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٠س  ٢٨ لیلة إلى ١٥:٣٩س  ٢٣ نھار /٤:٣٢

 لیلة /١١:٣٠س  ١٨ نھار إلى ٢٣:١٥س  ١١ لیلة /١٤:٤٣س  ٨ نھار إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
   .نھاية الشھرإلى  ١٤:٤٧س  ٢٧ نھار /١٣:١٤س  ٢٥ نھار إلى ٢٣:٢٤س  ٢١
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   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

 لیلة /١٧:٤١س  ١٧ لیلة إلى ٤:٥٦س  ٩ لیلة /٢٠:٣٧س  ٧ لیلة إلى ١ لیلة: الحراممحّرم 
   .نھاية الشھرإلى  ١:٢٨س  ٢٦ لیلة /٢٢:١٥س  ٢٤ لیلة إلى ٥:٤٣س  ١٩

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠(.  

 ١١:٢٧س  ٦ نھار /٤:٢٩س  ٤ لیلة إلى ١:٣٠س  ٢ لیلة /١:٣٠س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
إلى  ٩:٤٩س  ٢٣ نھار /٤:٥٣س  ٢١ لیلة إلى ١١:٣٠س  ١٦ نھار /٢٣:٥٢س  ١٤ لیلة إلى

  . نھاية الشھر

 ١٥ نھار /٦:٤٧س  ١٢ لیلة إلى ١٩:٥١س  ٥ لیلة /١٤:٢٩س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: ربیع األّول
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤٢س  ٢١ نھار /١٠:١٨س  ١٩ نھار إلى ١٨:٠٥س 

س  ١٦ نھار إلى ١:٥٨س  ١٢ لیلة /١٤:٣١س  ٩ نھار إلى ٥:٣٣س  ٢ لیلة :ربیع اآلخر
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /٩:٥٩س  ٢٧ نھار إلى ٢١:١٤س  ١٩ لیلة /١٦:٤٤

 /١:١٣س  ١٥ لیلة إلى ١٠:٣٥س  ١٠ نھار /٢٢:٤٢س  ٨ لیلة إلى ١ لیلة :األولىجمادى 
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٤٥س  ٢٨ لیلة /١٦:٤١س  ٢٥ نھار إلى ٤:٣٣س  ١٧ لیلة

 /١١:٠٥س  ١٢ نھار إلى ١٩:٠٠س  ٨ لیلة /٦:٣٧س  ٥ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
   .نھاية الشھرإلى  ٤:٤٦س  ٢٥ لیلة /٢٢:٠٧س  ٢٣ لیلة إلى ١٤:٠٤س  ١٤ نھار

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ١٣ لیلة /٢٠:٤٨س  ١١ لیلة إلى ٢:٢٤س  ٦ لیلة /١٣:٤٤س  ٣ نھار إلى ١ لیلة: رجب
  . نھاية الشھرإلى  ١٠:١٧س  ٢٣ نھار /٤:١١س  ٢١ لیلة إلى ٠٠:٣٤

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف( 
٠٠:٢٥.(  

 ١٠:١٨س  ١٠ نھار /٥:٠٢س  ٨ لیلة إلى ٨:٤٥س  ٣ نھار /٢٠:٠٣س  إلى ١ لیلة :شعبان
 .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٩س  ٢٠ نھار /١٢:١١س  ١٨ نھار إلى

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
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  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

  .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 
  :الزھرة من ةساع للنشاطات الفنیة واإلبداعو  ،شمسال ةزھرالمشتری عطارد الساعة 

    /١٤:٤٤س  ٦ نھار إلى ٦ لیلة /شروق إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة :رمضان المبارك

   /١٤:٤١س  إلى ٩:٢٨س  ١٤ نھار /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة :شوال

   /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة

   الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : ذى الحّجة

   /٩:٣١س  ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة: محّرم الحرام

س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦س  ١٤ لیلة /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
١٧:٤٢/   

س  ١٥ نھار /١٦:٤١س  إلى ١٣ شروق /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
   /١٨:٠٤س  إلى ٧:٣٩

   /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥س  ٩ نھار: ربیع اآلخر

  /٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة: جمادى األولى

  ١٥ في منطقة رؤیة الخسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : جمادى األخرى
   /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى

   /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س  ١١ لیلة :رجب

  /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة :شعبان
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ر��ر و  � ا�مال أ�حاب ا�تأ��ب،ال  اصدا   ج ا�حا�وبب �ا� � �� � و اإلذا� وا���وات اإل�بار� ، ��ف�دا
  ):الوقت(كمال  ٥) + سعادة الوقت(شرط  ٢) + الوقت(محذور  ١٢= عالمات  ١٩: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسي قديم، فترة (المحذورات الكلیة : محذورات األوقات
، )القمر في العقرب(تحت الشعاع، ھبوط(مناحس القمر العامة  -) الكسوف والخسوف المحذورة

، خالي السیر، بعید االتصال، وحشي )القمر في الطريقة المحترقة(، إحتراقه )القمر في الجدي(وبال
ران ، اقت)المريخ زحل(، اتصال نحس للقمر مع النحوس)حد المريخ وزحل(السیر، القمر في حد النحس

) الدبران، اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح(القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة 
  .)نحس مطلقا

ايام نقصان قمر اگر آغاز كار است و رشد و شكوفايي آن مھم است (القمر زائد النور: شرائط السعادة
  مع عطاردقمر ال مقبول اتصال -  )پرھیز شود قمري نیمه دوم ماه 

اتصال سعید بین الشمس  - عطارد قوي الحال  – )ةسنبلالالجوزا (عطارد  بیت فيقمر ال: كمال السعادة
سعد ) السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة  -و عطارد 

   .قمرالشمس ال ةزھرعطارد المشتری الساعة - مطلقا
  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : في اإلختیار البسیطمحذور 

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق :رمضان المبارك

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :شوال

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق :ذي القعدة

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة: ذى الحّجة

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الكسوفالوقت المحذور لمنطقة رؤية (

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق: محّرم الحرام

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

  ).١٧:٠٠س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
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  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة: صفر

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق: ربیع األّول

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :ربیع اآلخر

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق :جمادى األولى

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :جمادى األخرى

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق: رجب

  ).٠٠:٢٥س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

 .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :شعبان

  اوقات مناحس القمر: اإلختیار العمیق محذور

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
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 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

 .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمر الشمس الزھرةعطارد  ساعة المشتري

 /١٦:٤٩س  ٣ نھار إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة* /٢٣:٥٩س  إلى ١ لیلة* :رمضان المبارك
*شروق إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة/ ١٤:٤٤س  ٦ نھار إلى ٦ لیلة/ ١٧ لیلة إلى ١٦ لیلة 

 /شروق إلى ٠:٤٥س  ١٨ لیلة /٥:٥٩س  ١٧ نھار إلى ٥:١٢س  ١٧ لیلة/ ٥:١١س 
٢٣:٢٣س  إلى ١٩ لیلة/ ٢١:٥٤س  ٢٢ لیلة إلى ١١:١٧س  ٢٠ نھار/ إلى ٢٥ لیلة 

   /نھار نھاية إلى ١٢:١٦س  ٢٥ نھار /٢٠:٢٣س 

 ٢١:٤٧س  ٥ لیلة /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة /٢٣:٣٥س  إلى ١ لیلة :شوال
 نھاية إلى ٩:٢٣س  ١٥ نھار /١٤:٤١س  إلى ٩:٢٨س  ١٤ نھار /١٢:٣٣س  ٥ نھار إلى
س  ٢٠ نھار /٢١:٥٤س  ١٩ لیلة إلى ١٩:٣٠س  ١٨ لیلة /شروق إلى ١٦ لیلة /نھار

س  ٢٦ لیلة /٤:٣٦س  ٢٢ لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١ نھار /١٨:٣٥س  ٢١ لیلة إلى ٨:٠٠
   /١١:٤٦س  ٢٦ نھار إلى ١٩:٤٩

 /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١٣:١٣س  ١ نھار/ ١٣:١٢س  ١ نھار إلى ١ لیلة :ذي القعدة
١:٤٤س  ١٥ لیلة إلى ١٧:٠١س  ١٣ نھار/ ٨:٠٠س  ١٧ نھار إلى ٣:١٥س  ١٦ لیلة/ 
٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة/ ٥:٢٩س  إلى ١:٠٩س  ٢٠ لیلة /نھار إلى ٥:٣٠س  ٢٠ لیلة 
 لیلة /١٠:٣٣س  ٢٢ نھار إلى ٢٢ لیلة /شروق إلى ٤:٣٥س  ٢١ لیلة /١٢:٢٣س  ٢٠
   /شروق إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة /٢١:١٦س  ٢٥ لیلة إلى ٥:٠٠س  ٢٤

 ١١ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة /٥:٢٣س  إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
 /٤:٣٢ س إلى ١٨:٥٥س  ١٢ لیلة/ ١٨:٥٤ س إلى ١٢ لیلة /شروق إلى ٢٣:١٨س 
٩:٠٦س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س  ١٦ لیلة/ نھار نھاية إلى ٨:٠٢س  ١٧ نھار/ شروق 
ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي (/ ٢٢:٣٧ س إلى ٢٢ لیلة /١١:٣٦س  إلى ١٩

 نھار /٥:٤٤ س إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف التقع 
   )/٠:١٤س  إلى ٢٧ لیلة /٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥

 ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار: محّرم الحرام
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ھذه االوقات مناسبة  /٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة /شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة /٩:٣١س 
 إلى ٤:٤٨س  ١٤ لیلة :محرم  ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف ولكن للبالد التي التقع 

 ٢٤ نھار إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة /١٢:٢٦س  ٢٠ نھار إلى ١٩:٣٠س  ٢٠ لیلة /شروق
   /٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ١٢:٣٧س  ٢٤ نھار/ ١٢:٣٦س 

 نھار/ ١٢:٥٣س  إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار /٢:٠٧ س ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
 إلى ٢٠:٣٤س  ١٣ لیلة /٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١٢:٥٤س  ٦

 إلى ١:١٤س  ١٧ لیلة /١٧:٤٢س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦س  ١٤ لیلة /٧:٤٦س  ١٣ نھار
 شروق إلى ٤:٥٦س  ٢١ لیلة /١٥:١٥س  إلى ١٣:٠٦س  ٢٠ نھار /١٨:٠٧س  ١٨ لیلة
٢٢/ ١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة/   

 /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٩:٣٠س  ٣ نھار/ ٩:٢٩س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة/ شروق إلى ٦ لیلة/ ١٠ لیلة إلى ١٧:٥٥س  ٩ نھار 

 /١٤:٤٠س  ١١ نھار إلى ٦:٤٣س  ١١ لیلة/ ٦:٤٢س  إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة /٤:٣٢س 
١٦:٤١س  إلى ١٣ شروق/ نھار نھاية إلى ٧:٣٩س  ١٥ نھار/ ٠:٢٠س  إلى ١٦ لیلة/ 
٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧س  ١٩ لیلة/ ٣:٣٥س  ٢٠ لیلة إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار /لیلة 
 ٢٣ لیلة  إلى ١٣:٤٨س  ٢٢ نھار /٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة /شروق إلى ٣:٣٦س  ٢٠

   /٢٢:٥٨س 

س  ٧ لیلة /١٦:٤٨س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة /شروق إلى ٥:٣٦س  ٢ لیلة: ربیع اآلخر
س  ٩ نھار /٢١:٤٧س  ٩ لیلة إلى ١١:٠٩س  ٨ نھار /١٢:١٥س  ٧ نھار إلى ١:٤٠

 ١٠:٠٢س  ٢٧ نھار /١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦ نھار /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥
   /١٠:٣١س  إلى

س  ٦ لیلة إلى ٩:٥٩س  ٥ نھار /١١:٠١س  ١ نھار إلى ١ لیلة: جمادى األولى
٢٠:٢٩/ ٦:٣١س  ٧ نھار إلى ١٩:١٧س  ٧ لیلة/ ٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة/ 

٤:٣٢س  إلى ٤:١٠س  ٢٧ لیلة/ شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة/   

في  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٤:٢٦س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
 ٢٠ لیلة /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى ١٥ منطقة رؤیة الخسوف

في منطقة رؤیة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س 
س  ٢٦ نھار إلى ٢٦ لیلة /شروق إلى ٤:٥٠س  ٢٥ لیلة : جمادى األخرى ٢٩ الكسوف

١٥:٤٠/(  

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
س  ٢ نھار /شروق إلى ٣:١٣س  ١ لیلة/ ٣:١٢س  إلى ١:١١س  ١ لیلة : األخرى
س  إلى ٨:٣٦س  ٢٢ نھار /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س  ١١ لیلة /)١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١
١٥:٥٤/ شروق إلى ٢٤ لیلة/ ٢٢:٢٠س  إلى ٢٥ لیلة/   

 لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار /١٦:١٢س  إلى ١٥:٣٣س  ٤ نھار :شعبان
س  ١١ نھار /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٧:٣٧س  ٨ نھار/ ٧:٣٦س  ٨ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨

س  ٢١ لیلة إلى ١٦:٥٢س  ٢٠ نھار /٢٠:٤٨س  إلى ١٦ لیلة /١٦:٣٦س  إلى ١١:٥٥
٠:٣٦ /٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ٠:٣٧س  ٢١ لیلة/ ٤:١٨س  إلى ٢٢ لیلة/ إلى ٢٦ لیلة 
   /٩:٤٩س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة /٢٣:٤٤س 

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  .نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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  تعلم المھن ومھارات المشاغل
  ):الوقت(كمال  ٣) + سعادة الوقت(شرط  ٢) + الوقت(محذور  ١٣= عالمات  ١٨: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسي قديم، فترة (الكلیة المحذورات : محذورات األوقات
، )القمر في العقرب(تحت الشعاع، ھبوط(مناحس القمر العامة  -) الكسوف والخسوف المحذورة

، خالي السیر، بعید االتصال، وحشي )القمر في الطريقة المحترقة(، إحتراقه )القمر في الجدي(وبال
، اقتران )المريخ زحل(، اتصال نحس للقمر مع النحوس)حد المريخ وزحل(حسالسیر، القمر في حد الن

) الدبران، اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح(القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة 
 نقصان نور قمر براى شروع تعلیم سبب كندي در ارتباط با درس و نیز(القمر ناقص النور  - .)نحس مطلقا

و تاثیر ان براى ھمه انواع تحصیل و ھمه سنین  عدم دوام آن و بي رغبتي در استمرار آن مي شود
البته تاثیر آن بر كودكان و نیز كساني كه اولین بار است با رشته اى و يا نظام درسي و يا  ھست

و ) سرطانال(قمر بیت الو ) سداأل(شمس بیت ال فيقمر ال -).یدا مي كنند بیشتر استپاستادي ارتباط 
فمن لم يحذر ذلك يزيد  ،قوسمن الر یخاأل النصف اصةخ القوسعقرب و برجي الو ) دلوالجدی ال(بیت زحل 

  .احتمال عدم نجاحه في ھذا التعلیم
  القمر زائد النور: شرائط السعادة

حمل و ال أو بروج) میزانالثور ال( ةزھرالو بیت ) ةسنبلالالجوزا (عطارد بیت  فيقمر ال: كمال السعادة
 سعد مطلقا) السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة  -حوت ال
  .قمرعطارد الشمس ال ةزھرالمشتری الساعة -
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  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا أو ضد السعادة : محذور اإلختیار الدقیق

 /٠٠:٤٢س  ١٨ لیلة إلى ٨:٥٧س  ٩ نھار /٢:١٩س  ٥ لیلة إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
  .نھاية الشھرإلى  ٢١:٤٧س  ٢٨ لیلة

س  ٢٥ نھار /٩:٢١س  ١٥ نھار إلى ١٤:٢٩س  ٦ نھار /٨:٢٤س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :شوال
  .نھاية الشھرإلى  ٦:٤٣

س  ٢٨ لیلة إلى ١٥:٣٩س  ٢٣ نھار /١٦:٥٨س  ١٣ نھار إلى ٢٠:١٢س  ٥ لیلة :ذي القعدة
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٠

س  ٢٥ نھار إلى ٢٣:٢٤س  ٢١ لیلة /٢٣:١٥س  ١١ لیلة إلى ٤:٠٣س  ٢ لیلة: ذى الحّجة
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:١٤

   ).الشھر نھاية إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
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 لیلة /٢٢:١٥س  ٢٤ لیلة إلى ٥:٤٣س  ١٩ لیلة /٤:٥٦س  ٩ لیلة إلى ١ لیلة: محّرم الحرام
   .نھاية الشھرإلى  ١:٥٨س  ٢٨

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

س  ٢٥ نھار/ ٤:٥٣س  ٢١ لیلة إلى ١١:٣٠س  ١٦ نھار /١١:٢٧س  ٦ نھار إلى ١ لیلة :صفر
  . نھاية الشھرإلى  ١٢:٠٧

 لیلة /١٠:١٨س  ١٩ نھار إلى ١٨:٠٥س  ١٥ نھار /١٩:٥١س  ٥ لیلة إلى ١ لیلة: ربیع األّول
  .نھاية الشھرإلى  ١٩:٢٥س  ٢٤

 ٢١ لیلة /١٦:٤٤س  ١٦ نھار إلى ١:٥٨س  ١٢ لیلة /٥:٣٣س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
  .نھاية الشھرإلى  ٠:٥٠س 

 ٢٨ لیلة إلى ٦:٥٢س  ١٩ نھار /١:١٣س  ١٥ لیلة إلى ١٠:٣٥س  ١٠ نھار :جمادى األولى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٥س 

 لیلة إلى ١٥:٠٩س  ١٦ نھار /١١:٠٥س  ١٢ نھار إلى ١٩:٠٠س  ٨ لیلة :جمادى األخرى
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /٤:٤٦س  ٢٥

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 /١٠:١٧س  ٢٣ نھار إلى ١:٢٦س  ١٥ لیلة /٢٠:٤٨س  ١١ لیلة إلى ٢:٢٤س  ٦ لیلة: رجب
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

 /١٦:٤٩س  ٢٠ نھار إلى ١٢:٠٩س  ١٢ نھار /٥:٠٢س  ٨ لیلة إلى ٨:٤٥س  ٣ نھار :شعبان
 .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
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 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

  .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤

ة
د
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س
ة 

سن
ح

ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 

١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري

    /١٤:٤٤س  ٦ نھار إلى ٦ لیلة /شروق إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة :رمضان المبارك

 /١٢:٣٣س  ٥ نھار إلى ٢١:٤٧س  ٥ لیلة /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة :شوال
نھار نھاية إلى ٩:٢٣س  ١٥ نھار/   

 ١٣ نھار /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ٢:١٨س  ١ لیلة/ ٢:١٧س  إلى ١ لیلة :ذي القعدة
   /١:٤٤س  ١٥ لیلة إلى ١٧:٠١س 

   /٥:٢٣س  إلى ١ لیلة: ذى الحّجة

ھذه االوقات  /٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة /شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة: محّرم الحرام
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 ٤:٤٨س  ١٤ لیلة :محرم  ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف مناسبة ولكن للبالد التي التقع 
   /شروق إلى

س  ١٣ لیلة /٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار: صفر
  ١٧:٤٢س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦س  ١٤ لیلة /٧:٤٧س  ١٣ نھار إلى ٢٠:٣٤

 ١٧:٥٥س  ٩ نھار /شروق إلى ٦ لیلة /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة: ربیع األّول
س  إلى ١٣ شروق /١٤:٤٠س  ١١ نھار إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة /٤:٣٢س  ١٠ لیلة إلى

١٦:٤١/ ١٨:٠٤س  إلى ٧:٣٩س  ١٥ نھار/  

س  ٧ لیلة /١٦:٤٨س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة /شروق إلى ٥:٣٦س  ٢ لیلة: ربیع اآلخر
س  ٩ نھار /٢١:٤٧س  ٩ لیلة إلى ١١:٠٩س  ٨ نھار /١٢:١٢س  ٧ نھار إلى ١:٤٠

   /١٥:٤٨ إلى ١٤:٣٥

   /٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة /١١:٠١س  ١ نھار إلى ١ لیلة: جمادى األولى

في  للبالد التي التقع ھذه االوقات مناسبة ولكن  /٤:٢٩س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
   /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى ١٥ منطقة رؤیة الخسوف

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
 ١١ لیلة )/١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١س  ٢ نھار /شروق إلى ١:١١س  ١ لیلة : األخرى

  /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س 

   /١٦:٣٦س  إلى ١١:٥٥س  ١١ نھار /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة :شعبان 
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  البدنیة تامھارالو تعلم الرياضات المفیدة 
  ):الوقت(كمال  ٦) + سعادة الوقت(شرط  ٢) + الوقت(محذور  ١٤= عالمات  ٢٢: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة : محذورات األوقات
ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف

، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال
، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (مر في حد النحسالسیر، الق

) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        
شـروع تعلـیم سـبب    نقصـان نـور قمـر بـراى     (القمر ناقص النور  - عقدتینال معقمر ال ةمقارن -.) نحس مطلقا

و تـاثیر ان بـراى ھمـه     كندي در ارتباط با درس و نیز عـدم دوام آن و بـي رغبتـي در اسـتمرار آن مـي شـود      
البته تاثیر آن بر كودكان و نیز كساني كه اولین بار اسـت بـا رشـته اى و     انواع تحصیل و ھمه سنین ھست
  .)یدا مي كنند بیشتر استپيا نظام درسي و يا استادي ارتباط 

  ضعف الو  ةنحوسمن ال نقیاعطارد  -ة نبلفي برج الس أو ةمنقلبالج وبرال فيقمر ال: شرائط السعادة

اتصال  -عطارداتصال سعد للقمر مع  -) المشتري والزھرة( سعودبكوكب ال متصلقمر ال: كمال السعادة
، الثریا(مع المنازل النجمیة اجتماع القمر او اقترابه  -مريخال مع ةزھرللاتصال سعد  -مریخمع القمر للسعد 

   .قمر مریخالشمس عطارد الزھرة المشتری الساعة -  سعد مطلقا) السعود، سعد السماكرفة، الص
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  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

س  ١١ نھار إلى ٨:٥٧س  ٩ نھار /٢:١٩س  ٥ لیلة إلى ٢١:٠٥س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
س  ٢٥ نھار إلى ٢٣:٥٨س  ٢٣ لیلة /٠٠:٤٢س  ١٨ لیلة إلى ١٧:٣٨س  ١٥ نھار /١١:٠٧
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /١٢:١٣

س  ١٣ لیلة /١٧:٣٨س  ٨ نھار إلى ١٤:٢٩س  ٦ نھار /٨:٢٤س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :شوال
 ١٣:١١س  ٢٧ نھار /٢٠:٣٥س  ٢٣ لیلة إلى ٧:٥٦س  ٢٠ نھار /٩:٢١س  ١٥ نھار إلى ٢:١٢
  .نھاية الشھرإلى 

س  ١٣ نھار إلى ٩:٠٥س  ١١ نھار /٢٣:٠٠س  ٧ لیلة إلى ٢٠:١٢س  ٥ لیلة :ذي القعدة
س  ٢٨ لیلة إلى ٢٣:٠٥س  ٢٦ لیلة /٤:٣٢س  ٢١ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ١٨ نھار /١٦:٥٨
  .الشھرنھاية إلى  ٢٨ شروق /٢:٤٠

س  ١١ لیلة إلى ١٤:٤٣س  ٨ نھار /٥:١٩س  ٤ لیلة إلى ٤:٠٣س  ٢ لیلة: ذى الحّجة
س  ٢٥ نھار إلى ٨:١٧س  ٢٣ نھار /١١:٣٠س  ١٨ نھار إلى ٢٢:٢٧س  ١٦ لیلة /٢٣:١٥
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  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:١٤

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف( 

 لیلة  /٤:٥٦س  ٩ لیلة إلى ٢٠:٣٧س  ٧ لیلة /١٤:١٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: محّرم الحرام
 ٢٨ لیلة /٢٢:١٥س  ٢٤ لیلة إلى ١٥:٣٥س  ٢١ نھار /١٧:٤١س  ١٧ لیلة إلى ٤:٤٥س  ١٤

  .نھاية الشھرإلى  ١:٥٨س 

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

 /٢٣:٥٢س  ١٤ لیلة إلى ١١:٠٠س  ١١ نھار /١١:٢٧س  ٦ نھار إلى ٤:٢٩س  ٤ لیلة: صفر
 لیلة /١٢:٣٢س  ٢٧ نھار إلى ١٢:٠٧س  ٢٥ نھار /٤:٥٣س  ٢١ لیلة إلى ٢١:١٩س  ١٩ لیلة
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨

س  ١٢ لیلة إلى ١٧:٥٢س  ٩ نھار /١٩:٥١س  ٥ لیلة إلى ١٤:٢٩س  ٢ نھار: ربیع األّول
س  ٢٦ لیلة إلى ١٩:٢٥س  ٢٤ لیلة /١٠:١٨س  ١٩ نھار إلى ٣:١١س  ١٧ لیلة /٦:٤٧

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢١:٣٣

 ١٤ نھار /١٤:٣١س  ٩ نھار إلى ١:٣٧س  ٧ لیلة /٥:٣٣س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
س  ٢٧ نھار /٣:٥٣س  ٢٣ لیلة إلى ٠:٥٠س  ٢١ لیلة /١٦:٤٤س  ١٦ نھار إلى ١٠:٣٥س 

  .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٩

 ١٥ لیلة إلى ١٩:٣٢س  ١٣ لیلة /٢٢:٤٢س  ٨ لیلة إلى ٩:٥٦س  ٥ نھار :جمادى األولى
س  ٢٨ لیلة إلى ١٦:٤١س  ٢٥ نھار /٩:١٥س  ٢١ نھار إلى ٦:٥٢س  ١٩ نھار /١:١٣س 

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٥

س  ١٢ نھار إلى ٤:٥٢س  ١٠ لیلة /٦:٣٧س  ٥ نھار إلى ١٨:٠٠س  ٢ نھار :جمادى األخرى
س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:٠٧س  ٢٣ لیلة /١٥:٥٩س  ١٨ نھار إلى ١٥:٠٩س  ١٦ نھار /١١:٠٥
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /٤:٤٦

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ لمنطقة رؤية الخسوفالوقت المحذور (
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 /٢٠:٤٨س  ١١ لیلة إلى ١٣:١٨س  ٨ نھار /١٣:٤٤س  ٣ نھار إلى ١:٠٨س  ١ لیلة: رجب
 شروق /١٠:١٧س  ٢٣ نھار إلى ٤:١١س  ٢١ لیلة /١:٠٦س  ١٧ لیلة إلى ١:٢٦س  ١٥ لیلة
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

 ١٢:٠٩س  ١٢ نھار /٥:٠٢س  ٨ لیلة إلى ٢٠:١٢س  ٦ لیلة /٢٠:٠٣س  إلى ١ لیلة :شعبان
إلى  ١٣:١٠س  ٢٥ نھار /١٦:٤٩س  ٢٠ نھار إلى ١٢:١١س  ١٨ نھار /١١:٤٥س  ١٤ نھار إلى

  .نھاية الشھر

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
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 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

  .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من المريخ القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري   

 إلى ٦ لیلة /شروق إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة /٢٣:٥٩س  إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
   /١٤:٤٤س  ٦ نھار

 /١٢:٣٣س  ٥ نھار إلى ٢١:٤٧س  ٥ لیلة /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة :شوال
نھار نھاية إلى ٩:٢٣س  ١٥ نھار/    

 /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١٧:٠٣س  ١ نھار/ ١٧:٠٢س  ١ نھار إلى ١ لیلة :ذي القعدة
١:٤٤س  ١٥ لیلة إلى ١٧:٠١س  ١٣ نھار/   

 ١١ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة /٥:٢٣س  إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
   /٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة /شروق إلى ٢٣:١٨س 

 ٢٩ الكسوففي منطقة رؤیة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : محّرم الحرام
 /شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة/   

س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦س  ١٤ لیلة /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار: صفر
١٧:٤٢/   

س  إلى ١٣ شروق /شروق إلى ٦ لیلة /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة: ربیع األّول
١٦:٤١/ ١٦ لیلة إلى ٧:٣٩س  ١٥ نھار   

س  ٩ نھار /١٦:٤٨س   ٣ نھار إلى ٣ لیلة /شروق إلى ٥:٣٦س  ٢ لیلة: ربیع اآلخر
   /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥

   /٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة: جمادى األولى

  ١٥ في منطقة رؤیة الخسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : جمادى األخرى
   /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى

   /شروق إلى ٢٠:٥٢س  ١١ لیلة :رجب

 /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة /١٦:١٢س  إلى ١٥:٣٣س  ٤ نھار :شعبان
١٦:٣٦س  إلى ١١:٥٥س  ١١ نھار/    
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  بداية تعلیم األطفال
  :)الوقت(كمال  ٦) + سعادة الوقت(شرط  ٤)+ الوقت(محذور  ١٦= عالمات  ٢٦: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسي قديم، فترة (المحذورات الكلیة : محذورات األوقات
، )القمر في العقرب(تحت الشعاع، ھبوط(مناحس القمر العامة  -) الكسوف والخسوف المحذورة

، خالي السیر، بعید االتصال، وحشي )القمر في الطريقة المحترقة(، إحتراقه )القمر في الجدي(وبال
، اقتران )المريخ زحل(، اتصال نحس للقمر مع النحوس)حد المريخ وزحل(السیر، القمر في حد النحس

) الدبران، اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح(القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة 
 شمسلامع  ةقمر تربیع و مقابللل واجتنب لھذا الموضوع من ان يكون( - القمر في العقرب  ).نحس مطلقا

 -) فیھما يوجب ان يكون الطفل معرضا عن التعلیم والدراسة فارا منھا وان اليكون ناجحا فیھاقمر فإن ال
والدراسة فارا  فذلك يوجب للطفل صعوبة التعلم وأن يكون الطفل معرضا عن التعلیم(القمر ناقص النور 

نقصان نور قمر براى شروع تعلیم سبب كندي در ارتباط با درس و نیز عدم دوام آن و بي رغبتي در ، منھا
البته تاثیر آن بر كودكان و  و تاثیر ان براى ھمه انواع تحصیل و ھمه سنین ھست استمرار آن مي شود

یدا مي كنند بیشتر پنیز كساني كه اولین بار است با رشته اى و يا نظام درسي و يا استادي ارتباط 
فعطارد (ھبوط ال فيو أعطارد راجع  - ور بودفكه فرزند از راه مكتب ن باشدعطارد تحت الّشعاع  -) است

  ).تعلیم والدراسة فارا منھافیھما يھیئ الظروف ألن يكون الطفل معرضا عن ال
  

ايام نقصان قمر اگر آغاز كار است و رشد و شكوفايي آن مھم است (القمر زاید الّنور : شرائط السعادة
قوس ال ةسنبلالالجوزا ( ةنسیاإلبروج ال فيقمر ال -)زود چیزى آموزد تا پرھیز شود قمري نیمه دوم ماه 

  نحوسال منعطارد ساقط  -) ةسنبلالالجوزا (بیوت عطارد خاصة) دلوال
اگر عطارد ناظر الى السعود  -)المشتري والزھرة( سعودناظر الى كوكب ال قمرال: كمال السعادة

 - در مكتب آرام گیرد و ھمت بر آموختن مصروف دارد سعدين بديشان ناظر باشد بسیار بیاموزد و فرزند
اجتماع القمر او اقترابه  -عطاردوقمر بین المقبول التصال اال -صاعدالو يمشرقال السیر، مستقیمعطارد 

شمس المشتری الساعة - سعد مطلقا) السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(مع المنازل النجمیة 
  .قمرالعطارد 
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  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 /١١:٠٧س  ١١ نھار إلى ٦:٠٨س  ٧ نھار /٢:١٩س  ٥ لیلة إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٢:١٣س  ٢٥ نھار إلى ٠٠:٤٢س  ١٨ لیلة /١٧:٣٨س  ١٥ نھار إلى ١٣:٣٥س  ١٣ نھار
   .نھاية الشھرإلى  ٢١:٤٧س  ٢٨ لیلة

س  ١١ لیلة /١٧:٣٨س  ٨ نھار إلى ١١:٣٣س  ٤ نھار /٨:٢٤س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :شوال
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 ٦:٤٣س  ٢٥ نھار /٢٠:٣٥س  ٢٣ لیلة إلى ٩:٢١س  ١٥ نھار /٢:١٢س  ١٣ لیلة إلى ٢١:١٨
   .نھاية الشھرإلى 

س  ١١ نھار إلى ٣:١٣س  ٩ لیلة /٢٣:٠٠س  ٧ لیلة إلى ١٨:٢٣س  ٣ لیلة :ذي القعدة
 /٢:٤٠س  ٢٨ لیلة إلى ١٥:٣٩س  ٢٣ نھار /٤:٣٢س  ٢١ لیلة إلى ١٦:٥٨س  ١٣ نھار /٩:٠٥

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق

 ١١ لیلة /١٤:٤٣س  ٨ نھار إلى ٨:٤٣س  ٦ نھار /٥:١٩س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
س  ٢٧ نھار /١٣:١٤س  ٢٥ نھار إلى ٢٣:٢٤س  ٢١ لیلة /١١:٣٠س  ١٨ نھار إلى ٢٣:١٥س 

  نھاية الشھر إلى ذي الحجة ٢٢/ .نھاية الشھرإلى  ١٤:٤٧

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

 ١٥:٤٩س  ٤ نھار /١٤:١٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة/ محرم ١٢ إلىابتداي ماه : محّرم الحرام
 لیلة إلى ٥:٤٣س  ١٩ لیلة /١٧:٤١س  ١٧ لیلة إلى ٤:٥٦س  ٩ لیلة /٢٠:٣٧س  ٧ لیلة إلى
   .نھاية الشھرإلى  ١:٢٨س  ٢٦ لیلة /٢٢:١٥س  ٢٤

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ لمنطقة رؤية الكسوفالوقت المحذور (

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

 نھار /٢٣:٥٢س  ١٤ لیلة إلى ١١:٢٧س  ٦ نھار /٤:٢٩س  ٤ لیلة إلى ١:٣٠س  ٢ لیلة: صفر
 ٢٨ لیلة /١٢:٣٢س  ٢٧ نھار إلى ٩:٤٩س  ٢٣ نھار /٤:٥٣س  ٢١ لیلة إلى ١١:٣٠س  ١٦

   .نھاية الشھرإلى 

 ١٥ نھار /٦:٤٧س  ١٢ لیلة إلى ١٩:٥١س  ٥ لیلة /١٤:٢٩س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: ربیع األّول
س  ٢٨ لیلة /٢١:٣٣س  ٢٦ لیلة إلى ١٥:٤٢س  ٢١ نھار /١٠:١٨س  ١٩ نھار إلى ١٨:٠٥س 

   .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٥٥

س  ١٦ نھار إلى ١:٥٨س  ١٢ لیلة /١٤:٣١س  ٩ نھار إلى ٥:٣٣س  ٢ لیلة :ربیع اآلخر
 /٩:٥٩س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤١س  ٢٥ نھار /٣:٥٣س  ٢٣ لیلة إلى ٢١:١٤س  ١٩ لیلة /١٦:٤٤

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة

 /١:١٣س  ١٥ لیلة إلى ١٠:٣٥س  ١٠ نھار /٢٢:٤٢س  ٨ لیلة إلى ١ لیلة :جمادى األولى
 لیلة /١٦:٤١س  ٢٥ نھار إلى ١٢:٢٢س  ٢٣ نھار /٩:١٥س  ٢١ نھار إلى ٤:٣٣س  ١٧ لیلة
   .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٤٥س  ٢٨

 /١١:٠٥س  ١٢ نھار إلى ١٩:٠٠س  ٨ لیلة /٦:٣٧س  ٥ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 /٢٢:٠٧س  ٢٣ لیلة إلى ١٨:٠٠س  ٢٠ نھار /١٥:٥٩س  ١٨ نھار إلى ١٤:٠٤س  ١٤ نھار
  جمادى االخرى ١٧ إلىجمادى االخرى  ٣/ .نھاية الشھرإلى  ٤:٤٦س  ٢٥ لیلة

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ١٣ لیلة /٢٠:٤٨س  ١١ لیلة إلى ٢:٢٤س  ٦ لیلة /١٣:٤٤س  ٣ نھار إلى ١ لیلة: رجب
 ١٠:١٧س  ٢٣ نھار /٤:١١س  ٢١ لیلة إلى ١:٢٧س  ١٩ لیلة /١:٠٦س  ١٧ لیلة إلى ٠٠:٣٤

  . نھاية الشھرإلى 

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

 ١٠:١٨س  ١٠ نھار /٥:٠٢س  ٨ لیلة إلى ٨:٤٥س  ٣ نھار /٢٠:٠٣س  إلى ١ لیلة :شعبان
إلى  ١٦:٤٩س  ٢٠ نھار /١٢:١١س  ١٨ نھار إلى ١١:٠٣س  ١٦ نھار /١١:٤٥س  ١٤ نھار إلى

  .نھاية الشھر
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  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار ىإل ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 
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 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

  .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤

ة
د
عی

س
ة 

سن
ح

ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 

١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمرعطارد  الشمس ساعة المشتري

    /١٤:٤٤س  ٦ نھار إلى ٦ لیلة /شروق إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة :رمضان المبارك

 نھار /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٦:٣١س  ٣ نھار/ ٦:٣٠س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة :شوال
   /١٤:٤١س  إلى ٩:٢٨س  ١٤

    /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :القعدةذي 

 س إلى ١٤:٣١س  ٥ نھار/ ١٤:٣٠ س ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة: ذى الحّجة
١٧:٠٤/    

  .در اين ماه وجود ندارد: محّرم الحرام

س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦س  ١٤ لیلة /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
١٧:٤٢/   

س  ١٥ نھار /١٦:٤١س  إلى ١٣ شروق /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
    /١٨:٠٤س  إلى ٧:٣٩

   /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥س  ٩ نھار: ربیع اآلخر

   /٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة: جمادى األولى

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : جمادى األخرى

   /١٢ شروق إلى ٤:٠٧س  ١١ لیلة/ ٤:٠٦س  إلى ٢٠:٥٢س  ١١ لیلة :رجب

   /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة :شعبان
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خدماتوال حرفاصحاب الو لتوظیف و االمھنیة مور ألا

  توظیف الموظفین في الوكاالت واإلدارات

  ):الوقت(كمال  ٣) + سعادة الوقت(شرط  ٤) + الوقت(محذور  ١٢= عالمات  ١٩ :الدالئل  الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة : األوقاتمحذورات 
ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوطتحــت الشــعاع (من ــي العقــرب (، ھب ، )القمــر ف

، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال
، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (السیر، القمر في حد النحس

) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        
  ..)نحس مطلقا

ايـام نقصـان قمـر    شكوفايي آن مھـم اسـت   اگر آغاز كار است و رشد و (القمر زائد النور: شرائط السعادة
  .ضعفالو ةنحوسمن ال و عطارد نقیان ةزھرال -میزانال فيقمر ال - )پرھیز شود قمري نیمه دوم ماه 

اجتماع القمر او اقترابه مع  .تونببن ةزھرالسعد الاتصال  -ةزھرال معقمر للد یاتصال سع: كمال السعادة
  سعد مطلقا) السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(المنازل النجمیة 

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق :رمضان المبارك

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :شوال

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق :ذي القعدة

  .الشھر نھايةإلى  ٢٨ لیلة: ذى الحّجة

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق: محّرم الحرام

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

  ).١٧:٠٠س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
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  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة: صفر

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق: ربیع األّول

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :ربیع اآلخر

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق :جمادى األولى

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :جمادى األخرى

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق: رجب

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

 .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :شعبان

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠
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  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :األّولربیع 
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

  .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤

ة
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمر الشمس المشتري الزھرةعطارد  ساعة   

 /١٦:٤٩س  ٣ نھار إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة /٢٣:٥٩س  إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
شروق إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة/ ١٤:٤٤س  ٦ نھار إلى ٦ لیلة/ س  ١٧ نھار إلى ١٦ لیلة

٥:٥٩/ شروق إلى ٠:٤٥س  ١٨ لیلة/ ٢٣:٢٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١١:١٧س  ٢٠ نھار 
   /نھار نھاية إلى ١٢:١٦س  ٢٥ نھار /٢٠:٢٣س  إلى ٢٥ لیلة /٢١:٥٤س  ٢٢ لیلة إلى

 ٢١:٤٧س  ٥ لیلة /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة /٢٣:٣٥س  إلى ١ لیلة :شوال
 نھاية إلى ٩:٢٣س  ١٥ نھار /١٤:٤١س  إلى ٩:٢٨س  ١٤ نھار /١٢:٣٣س  ٥ نھار إلى
س  ٢٠ نھار /٢١:٥٤س  ١٩ لیلة إلى ١٩:٣٠س  ١٨ لیلة /شروق إلى ١٦ لیلة /نھار

س  ٢٦ لیلة /٤:٣٦س  ٢٢ لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١ نھار /١٨:٣٥س  ٢١ لیلة إلى ٨:٠٠
   /١١:٤٦س  ٢٦ نھار إلى ١٩:٤٩

 /١:٤٤س  ١٥ لیلة إلى ١٧:٠١س  ١٣ نھار /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
٨:٠٠س  ١٧ نھار إلى ٣:١٥س  ١٦ لیلة/ ٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١:٠٩س  ٢٠ لیلة 

س  ٢٢ نھار إلى ٢٢ لیلة /شروق إلى ٤:٣٥س  ٢١ لیلة /١٢:٢٣س  ٢٠ نھار إلى
١٠:٣٣/ ٢١:١٦س  ٢٥ لیلة إلى ٥:٠٠س  ٢٤ لیلة/ شروق إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة/   

 ١١ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة /٥:٢٣س  إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س  ١٦ لیلة /٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة /شروق إلى ٢٣:١٨س 

٩:٠٦/ نھار نھاية إلى ٨:٠٢س  ١٧ نھار/ ١١:٣٦س  إلى ١٩ شروق/ س إلى ٢٢ لیلة 
ذي  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (/ ٢٢:٣٧
 لیلة /٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار /٥:٤٤ س إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة:  الحّجة

  )/٠:١٤س  إلى ٢٧
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 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ولكن للبالد التي التقع ھذه االوقات مناسبة : محّرم الحرام
س  ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

٩:٣١/ شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة/ ھذه االوقات مناسبة ولكن  /٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة
 /شروق إلى ٤:٤٨س  ١٤ لیلة :محرم  ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف للبالد التي التقع 

١٢:٢٦س  ٢٠ نھار إلى ١٩:٣٠س  ٢٠ لیلة/ ٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة/   

 /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة/ ٧:٤٦س  ١٣ نھار إلى ٢٠:٣٤س  ١٣ لیلة/ س  ١٤ لیلة

س  ٢٠ نھار /١٨:٠٧س  ١٨ لیلة إلى ١:١٤س  ١٧ لیلة /١٧:٤٢س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦
   /١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة /٢٢ شروق إلى ٤:٥٦س  ٢١ لیلة /١٥:١٥س  إلى ١٣:٠٦

 إلى ٦ لیلة /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
س  ١١ نھار إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة /٤:٣٢س  ١٠ لیلة إلى ١٧:٥٥س  ٩ نھار /شروق
١٤:٤٠/ ١٦:٤١س  إلى ١٣ شروق/ نھار نھاية إلى ٧:٣٩س  ١٥ نھار/ إلى ١٦ لیلة 

 /٢٠ شروق إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار /٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧س  ١٩ لیلة /٠:٢٠س 
٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة/ ٢٢:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١٣:٤٨س  ٢٢ نھار/   

س  ٧ لیلة /١٦:٤٨س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة /شروق إلى ٥:٣٦س  ٢ لیلة: ربیع اآلخر
س  ٩ نھار /٢١:٤٧س  ٩ لیلة إلى ١١:٠٩س  ٨ نھار /١٢:١٥س  ٧ نھار إلى ١:٤٠

 ١٠:٠٢س  ٢٧ نھار /١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦ نھار /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥
   /١٠:٣١س  إلى

س  ٦ لیلة إلى ٩:٥٩س  ٥ نھار /١١:٠١س  ١ نھار إلى ١ لیلة: جمادى األولى
٢٠:٢٩/ ٦:٣١س  ٧ نھار إلى ١٩:١٧س  ٧ لیلة/ ٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة/ 

٤:٣٢س  إلى ٤:١٠س  ٢٧ لیلة/ شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة/   

في  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٤:٢٩س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
 ٢٠ لیلة /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى ١٥ الخسوف منطقة رؤیة

في منطقة رؤیة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س 
س  ٢٦ نھار إلى ٢٦ لیلة /شروق إلى ٤:٥٠س  ٢٥ لیلة : جمادى األخرى ٢٩ الكسوف

١٥:٤٠/(  

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف للبالد التي التقع ھذه االوقات مناسبة ولكن ( :رجب
 ١١ لیلة )/١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١س  ٢ نھار /شروق إلى ١:١١س  ١ لیلة : األخرى

 /شروق إلى ٢٤ لیلة /١٥:٥٤س  إلى ٨:٣٦س  ٢٢ نھار /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س 
٢٢:٢٠س  إلى ٢٥ لیلة/   

 لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار /١٦:١٢س  إلى ١٥:٣٣س  ٤ نھار :شعبان
س  إلى ١٦ لیلة /١٦:٣٦س  إلى ١١:٥٥س  ١١ نھار /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨

٢٠:٤٨/ ٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ١٦:٥٢س  ٢٠ نھار/ ٤:١٨س  إلى ٢٢ لیلة/ ٢٦ لیلة 
  /٩:٤٩س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة /٢٣:٤٤س  إلى

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
 .نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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   االقتصادية ومؤسساتھا األنشطة توظیف الموظفین في

  :)الوقت(كمال  ٣) + سعادة الوقت(شرط  ٤) + الوقت(محذور  ١٢= عالمات  ١٩: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة : محذورات األوقات
ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف

، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال
، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (في حد النحس السیر، القمر

) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        
  ..)نحس مطلقا

مھـم اسـت ايـام نقصـان قمـر      اگر آغاز كار است و رشد و شكوفايي آن (القمر زائد النور: شرائط السعادة
عـدم اتصـال    -ضـعف  الو  ةحوسـ مـن الن  نقیـة  ةزھـر ال -میـزان ال فـي قمر ال -)قمري پرھیز شود نیمه دوم ماه 

  .نحوسلبا ةزھرال

 - وبلوطـ ب ةزھـر للاتصـال سـعد    -)المشـتري والزھـرة  ( سـعود بكوكـب ال قمر للاتصال سعد : كمال السعادة
سـاعة  - سـعد مطلقـا  ) السـعود ، سعد السماكرفة، الص، الثریا(النجمیة اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل 

  قمرالشمس عطارد ال الزھرة مشتریال
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  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣ ،٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق :رمضان المبارك

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :شوال

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق :ذي القعدة

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة: ذى الحّجة

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق: محّرم الحرام

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
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١٧:٠٠.(  

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة: صفر

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق: ربیع األّول

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :ربیع اآلخر

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق :جمادى األولى

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :األخرىجمادى 

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  .)٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق: رجب

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ لمنطقة رؤية الكسوفالوقت المحذور (
٠٠:٢٥.(  

 .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :شعبان

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠
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  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

 .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري   

 /١٦:٤٩س  ٣ نھار إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة /٢٣:٥٩س  إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
شروق إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة/ ١٤:٤٤س  ٦ نھار إلى ٦ لیلة/ س  ١٧ نھار إلى ١٦ لیلة

٥:٥٩/ شروق إلى ٠:٤٥س  ١٨ لیلة/ ٢٣:٢٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١١:١٧س  ٢٠ نھار 
   /نھار نھاية إلى ١٢:١٦س  ٢٥ نھار /٢٠:٢٣س  إلى ٢٥ لیلة /٢١:٥٤س  ٢٢ لیلة إلى

 ٢١:٤٧س  ٥ لیلة /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة /٢٣:٣٥س  إلى ١ لیلة :شوال
 نھاية إلى ٩:٢٣س  ١٥ نھار /١٤:٤١س  إلى ٩:٢٨س  ١٤ نھار /١٢:٣٣س  ٥ نھار إلى
س  ٢٠ نھار /٢١:٥٤س  ١٩ لیلة إلى ١٩:٣٠س  ١٨ لیلة /شروق إلى ١٦ لیلة /نھار

س  ٢٦ لیلة /٤:٣٦س  ٢٢ لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١ نھار /١٨:٣٥س  ٢١ لیلة إلى ٨:٠٠
   /١١:٤٦س  ٢٦ نھار إلى ١٩:٤٩

 /١:٤٤س  ١٥ لیلة إلى ١٧:٠١س  ١٣ نھار /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
٨:٠٠س  ١٧ نھار إلى ٣:١٥س  ١٦ لیلة/ ٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١:٠٩س  ٢٠ لیلة 

س  ٢٢ نھار إلى ٢٢ لیلة /شروق إلى ٤:٣٥س  ٢١ لیلة /١٢:٢٣س  ٢٠ نھار إلى
١٠:٣٣/ ٢١:١٦س  ٢٥ لیلة إلى ٥:٠٠س  ٢٤ لیلة/ شروق إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة/   

 ١١ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة /٥:٢٣س  إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س  ١٦ لیلة /٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة /شروق إلى ٢٣:١٨س 

٩:٠٦/ نھار نھاية إلى ٨:٠٢س  ١٧ نھار/ ١١:٣٦س  إلى ١٩ شروق/ س  إلى ٢٢ لیلة
ذي  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (/ ٢٢:٣٧
 لیلة /٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار /٥:٤٤س  إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة:  الحّجة

   )/٠:١٤س  إلى ٢٧
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 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : محّرم الحرام
س  ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

٩:٣١/ شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة/ ھذه االوقات مناسبة ولكن  /٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة
 /شروق إلى ٤:٤٨س  ١٤ لیلة :محرم  ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف للبالد التي التقع 

١٢:٢٦س  ٢٠ نھار إلى ١٩:٣٠س  ٢٠ لیلة/ ٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة/   

 /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة/ ٧:٤٦س  ١٣ نھار إلى ٢٠:٣٤س  ١٣ لیلة/ س  ١٤ لیلة

س  ٢٠ نھار /١٨:٠٧س  ١٨ لیلة إلى ١:١٤س  ١٧ لیلة /١٧:٤٢س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦
   /١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة /٢٢ شروق إلى ٤:٥٦س  ٢١ لیلة /١٥:١٥س  إلى ١٣:٠٦

 إلى ٦ لیلة /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
س  ١١ نھار إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة /٤:٣٢س  ١٠ لیلة إلى ١٧:٥٥س  ٩ نھار /شروق
١٤:٤٠/ ١٦:٤١س  إلى ١٣ شروق/ نھار نھاية إلى ٧:٣٩س  ١٥ نھار/ إلى ١٦ لیلة 

 /٢٠ شروق إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار /٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧س  ١٩ لیلة /٠:٢٠س 
٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة/ ٢٢:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١٣:٤٨س  ٢٢ نھار/   

س  ٧ لیلة /١٦:٤٨س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة /شروق إلى ٥:٣٦س  ٢ لیلة: ربیع اآلخر
س  ٩ نھار /٢١:٤٧س  ٩ لیلة إلى ١١:٠٩س  ٨ نھار /١٢:١٥س  ٧ نھار إلى ١:٤٠

 ١٠:٠٢س  ٢٧ نھار /١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦ نھار /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥
   /١٠:٣١س  إلى

س  ٦ لیلة إلى ٩:٥٩س  ٥ نھار /١١:٠١س  ١ نھار إلى ١ لیلة: جمادى األولى
٢٠:٢٩/ ٦:٣١س  ٧ نھار إلى ١٩:١٧س  ٧ لیلة/ ٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة/ 

٤:٣٢س  إلى ٤:١٠س  ٢٧ لیلة/ شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة/   

في  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٤:٢٩س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
 ٢٠ لیلة /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى ١٥ منطقة رؤیة الخسوف

في منطقة رؤیة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س 
س  ٢٦ نھار إلى ٢٦ لیلة /شروق إلى ٤:٥٠س  ٢٥ لیلة : جمادى األخرى ٢٩ الكسوف

١٥:٤٠/(   

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
 ١١ لیلة)/ ١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١س  ٢ نھار /شروق إلى ١:١١س  ١ لیلة : األخرى

 /شروق إلى ٢٤ لیلة /١٥:٥٤س  إلى ٨:٣٦س  ٢٢ نھار /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س 
٢٢:٢٠س  إلى ٢٥ لیلة/   

 لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار /١٦:١٢س  إلى ١٥:٣٣س  ٤ نھار :شعبان
س  إلى ١٦ لیلة /١٦:٣٦س  إلى ١١:٥٥س  ١١ نھار /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨

٢٠:٤٨/ ٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ١٦:٥٢س  ٢٠ نھار/ ٤:١٨س  إلى ٢٢ لیلة/ ٢٦ لیلة 
  /٩:٤٩س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة /٢٣:٤٤س  إلى

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
 .نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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  التوظیف في الحرف والصناعات 
  ):الوقت(كمال  ٥) + سعادة الوقت(شرط  ٤) + الوقت(محذور  ١٢= عالمات  ٢١ :الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة : محذورات األوقات
ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف

، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )لمحترقـة القمـر فـي الطريقـة ا   (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال
، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (السیر، القمر في حد النحس

) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        
  ..)نحس مطلقا

اگر آغاز كار است و رشد و شكوفايي آن مھـم اسـت ايـام نقصـان قمـر      (القمر زائد النور: شرائط السعادة
و عطـارد   ةزھـر ال -) قوسال من ولاالنصف وال ةسنبلال ءالجوزا( فيقمر ال -)قمري پرھیز شود نیمه دوم ماه 

   ضعفالو ةنحوسمن ال نقیان
 - مريخلقمر باللاتصال سعد  -) المشتري والزھرة(قمر بكوكب السعود للاتصال سعد : كمال السعادة

، سعد السماكرفة، الص، الثریا(اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة  -مريخلباللزھرة اتصال سعد 
   قمرالشمس عطارد ال الزھرة مشتریالساعة  - سعد مطلقا) السعود

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة ايام في : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق :رمضان المبارك

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :شوال

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق :ذي القعدة

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة: ذى الحّجة

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق: محّرم الحرام

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

  .الشھرنھاية إلى  ٢٨ لیلة: صفر
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  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق: ربیع األّول

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :ربیع اآلخر

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق :جمادى األولى

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :جمادى األخرى

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ المحذور لمنطقة رؤية الكسوف الوقت(
  ).الشھر

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق: رجب

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :شعبان

  مناحس القمراوقات : محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :القعدةذي 
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
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 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .الشھرنھاية إلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

  .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري   

 /١٦:٤٩س  ٣ نھار إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة /٢٣:٥٩س  إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
شروق إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة/ ١٤:٤٤ س ٦ نھار إلى ٦ لیلة/ س  ١٧ نھار إلى ١٦ لیلة

٥:٥٩/ شروق إلى ٠:٤٥س  ١٨ لیلة/ ٢٣:٢٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١١:١٧س  ٢٠ نھار 
   /نھار نھاية إلى ١٢:١٦س  ٢٥ نھار /٢٠:٢٣س  إلى ٢٥ لیلة /٢١:٥٤س  ٢٢ لیلة إلى

 ٢١:٤٧س  ٥ لیلة /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة /٢٣:٣٥س  إلى ١ لیلة :شوال
 نھاية إلى ٩:٢٣س  ١٥ نھار /١٤:٤١س  إلى ٩:٢٨س  ١٤ نھار /١٢:٣٣س  ٥ نھار إلى
س  ٢٠ نھار /٢١:٥٤س  ١٩ لیلة إلى ١٩:٣٠س  ١٨ لیلة /شروق إلى ١٦ لیلة /نھار

س  ٢٦ لیلة /٤:٣٦س  ٢٢ لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١ نھار /١٨:٣٥س  ٢١ لیلة إلى ٨:٠٠
   /١١:٤٦س  ٢٦ نھار إلى ١٩:٤٩

 /١:٤٤س  ١٥ لیلة إلى ١٧:٠١س  ١٣ نھار /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
٨:٠٠س  ١٧ نھار إلى ٣:١٥س  ١٦ لیلة/ ٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١:٠٩س  ٢٠ لیلة 

س  ٢٢ نھار إلى ٢٢ لیلة /شروق إلى ٤:٣٥س  ٢١ لیلة /١٢:٢٣س  ٢٠ نھار إلى
١٠:٣٣/ ٢١:١٦س  ٢٥ لیلة إلى ٥:٠٠س  ٢٤ لیلة/ شروق إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة/   

س  ٥ نھار/ ٨:٢٧ س ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة /٥:٢٣س  إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
 لیلة /٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة /شروق إلى ٢٣:١٨س  ١١ لیلة /١٧:٠٤ س إلى ٨:٢٨

 إلى ١٩ شروق /نھار نھاية إلى ٨:٠٢س  ١٧ نھار /٩:٠٦س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س  ١٦
في  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (/ ٢٢:٣٧ س إلى ٢٢ لیلة /١١:٣٦س 

س  ٢٥ نھار /٥:٤٤ س إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ منطقة رؤیة الكسوف
   )/٠:١٤س  إلى ٢٧ لیلة /٢٦ شروق إلى ١٣:١٧

 ٢٩ الكسوففي منطقة رؤیة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : محّرم الحرام
س  ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة
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٩:٣١/ شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة/ ھذه االوقات مناسبة ولكن  /٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة
 /شروق إلى ٤:٤٨س  ١٤ لیلة :محرم  ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف للبالد التي التقع 

١٢:٢٦س  ٢٠ نھار إلى ١٩:٣٠س  ٢٠ لیلة/ ٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة/   

 /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة/ ٧:٤٦س  ١٣ نھار إلى ٢٠:٣٤س  ١٣ لیلة/ س  ١٤ لیلة

س  ٢٠ نھار /١٨:٠٧س  ١٨ لیلة إلى ١:١٤س  ١٧ لیلة /١٧:٤٢س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦
   /١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة /٢٢ شروق إلى ٤:٥٦س  ٢١ لیلة /١٥:١٥س  إلى ١٣:٠٦

 إلى ٦ لیلة /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
س  ١١ نھار إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة /٤:٣٢س  ١٠ لیلة إلى ١٧:٥٥س  ٩ نھار /شروق
١٤:٤٠/ ١٦:٤١س  إلى ١٣ شروق/ نھار نھاية إلى ٧:٣٩س  ١٥ نھار/ إلى ١٦ لیلة 

 /٢٠ شروق إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار /٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧س  ١٩ لیلة /٠:٢٠س 
٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة/ ٢٢:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١٣:٤٨س  ٢٢ نھار/   

 /١٢:١٥س  ٧ نھار إلى ١:٤٠س  ٧ لیلة /شروق إلى ٥:٣٦س  ٢ لیلة: ربیع اآلخر
٢١:٤٧س  ٩ لیلة إلى ١١:٠٩س  ٨ نھار/ ١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥س  ٩ نھار/ ١٦ نھار 

   /١٠:٣١س  إلى ١٠:٠٢س  ٢٧ نھار /١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س 

س  ٦ لیلة إلى ٩:٥٩س  ٥ نھار /١١:٠١س  ١ نھار إلى ١ لیلة: جمادى األولى
٢٠:٢٩/ ٦:٣١س  ٧ نھار إلى ١٩:١٧س  ٧ لیلة/ ٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة/ 

٤:٣٢س  إلى ٤:١٠س  ٢٧ لیلة/ شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة/   

في  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٤:٢٩س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
 ٢٠ لیلة /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى ١٥ منطقة رؤیة الخسوف

في منطقة رؤیة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س 
س  ٢٦ نھار إلى ٢٦ لیلة /شروق إلى ٤:٥٠س  ٢٥ لیلة : جمادى األخرى ٢٩ الكسوف

١٥:٤٠/(   

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
 ١١ لیلة )/١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١س  ٢ نھار /شروق إلى ١:١١س  ١ لیلة : األخرى

 /شروق إلى ٢٤ لیلة /١٥:٥٤س  إلى ٨:٣٦س  ٢٢ نھار /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س 
٢٢:٢٠س  إلى ٢٥ لیلة/   

 لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار /١٦:١٢س  إلى ١٥:٣٣س  ٤ نھار :شعبان
س  إلى ١٦ لیلة /١٦:٣٦س  إلى ١١:٥٥س  ١١ نھار /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨

٢٠:٤٨/ ٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ١٦:٥٢س  ٢٠ نھار/ ٤:١٨س  إلى ٢٢ لیلة/ ٢٦ لیلة 
  /٩:٤٩س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة /٢٣:٤٤س  إلى

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
 .قمري پرھیز شودنقصان قمر نیمه دوم ماه 
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  والمنزل توظیف العمال للخدمة في محل العمل

  :)الوقت(كمال  ٣+  )سعادة الوقت(شرط  ٣) + الوقت(محذور  ١٦= عالمات  ٢٢: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة : محذورات األوقات
ــر العامــة   -) المحــذورةالكســوف والخســوف  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف

، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال
، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (السیر، القمر في حد النحس

) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (ذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة       القمر مع الـ 
يھیـئ ان  (فـي الحمـل  قمر واجتنب لھذا الموضوع من ان يكون القمر في ھذه البروج فإن ال - .)نحس مطلقا
الكـذب والشـتم   يسـبب  (جـدی الو ) يوجب عصـیان الخـدم  (سرطانو ال) فاسدا أو سارقاو أ انئخايكون الخدم 

داللـة علـى سـوء ظـن     (حـوت الو  )ة فـي الخـدم  انـ یخالو القلب و ضعف عالمة النمامة (عقربالو  )من الخدم
قمـر بـا    -ھا وآثارھـا نحوسـت  فیقلـل مـن  بـروج  ال فـي ھـذه  ) ةزھرالمشتري ال(سعدین حد الا إن كانو )الخدم

از نحسـی منصـرف باشـد کـه     قمـر   -نحسی باشد تحـت  االرض و در بـروج منقلـب کـه غـالم گریزیـای بـود       
   .گریزد و بی ثبات بود و اگر بنحسی متصل باشد بدتر باشد خدمتکار

اگر آغاز كار است و رشد و شكوفايي آن مھم است ايام نقصان قمر (القمر زائد النور: شرائط السعادة
 .)قوسال من ولاالنصف والدلو المیزان الالسنبلة  ءالجوزا(القمر في  -)قمري پرھیز شود نیمه دوم ماه 

 امین و راستگویی و دانا(میزانأو ال )باشده و کار کنندن مھربا(سنبلهأو الجوزا نصف اآلخر من ال فيقمر ال
) جلد و قوی باشد اما گردن کش بود(قوسمن الول االنصف ال أو )کارکننده و باصالح باشد(دلو أو ال )باشد

خدمت  تھجب خدمتکاراگر  -)کش و موافق خواجه بودنصیحت کم و امین و فرمان بردار و رنج (أو الثور 
  باید که قمر مقبول بود از عطارد خود شخص استخدام می شود

) السـعود ، سـعد  السـماك رفة، الصـ ، الثریـا (اجتماع القمر او اقترابه مـع المنـازل النجمیـة    : كمال السعادة
رفة، الصـ ، الثریـا (المنـازل النجمیـة   اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع      - عطـارد  مـن مقبـول   القمـر  - سعد مطلقـا 

   قمرالشمس عطارد ال الزھرة مشتریالساعة - سعد مطلقا) السعود، سعد السماك
  

ة
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  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :األولىجمادى 

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان
  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 /١١:٠٧س  ١١ نھار إلى ٨:٥٧س  ٩ نھار /٢١:٠٥س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
 /٢٣:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ٠٠:٤٢س  ١٨ لیلة /١٧:٣٨س  ١٥ نھار إلى ١٣:٣٥س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢١:٤٧س  ٢٨ لیلة /١٩:٢١س  ٢٧ لیلة إلى ١٢:١٣س  ٢٥ نھار

 /٢:١٢س  ١٣ لیلة إلى ٢١:١٨س  ١١ لیلة /١٧:٣٨س  ٨ نھار إلى ١٤:٢٩س  ٦ نھار :شوال
 ٢٥ نھار /٤:٠٣س  ٢٤ لیلة إلى ٢٠:٣٥س  ٢٣ لیلة /٧:٥٦س  ٢٠ نھار إلى ٩:٢١س  ١٥ نھار
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  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:١١س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤٣س 

س  ١١ نھار إلى ٣:١٣س  ٩ لیلة /٢٣:٠٠س  ٧ لیلة إلى ٢٠:١٢س  ٥ لیلة :ذي القعدة
س  ٢٢ نھار إلى ٤:٣٢س  ٢١ لیلة /١٥:٣٣س  ١٨ نھار إلى ١٦:٥٨س  ١٣ نھار /٩:٠٥

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٣:٠٥س  ٢٦ لیلة إلى ١٥:٣٩س  ٢٣ نھار /١٢:٢٨

 /١٤:٤٣س  ٨ نھار إلى ٨:٤٣س  ٦ نھار /٥:١٩س  ٤ لیلة إلى ٤:٠٣س  ٢ لیلة: ذى الحّجة
 /١٩:٤٥س  ٢٠ لیلة إلى ١١:٣٠س  ١٨ نھار /٢٢:٢٧س  ١٦ لیلة إلى ٢٣:١٥س  ١١ لیلة
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /٨:١٧س  ٢٣ نھار إلى ٢٣:٢٤س  ٢١ لیلة

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

 لیلة /٢٠:٣٧س  ٧ لیلة إلى ١٥:٤٩س  ٤ نھار /١٤:١٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: محّرم الحرام
س  ١٩ لیلة /٠١:٥٥س  ١٨ لیلة إلى ١٧:٤١س  ١٧ لیلة /٤:٤٥س  ١٤ لیلة إلى ٤:٥٦س  ٩

   .نھاية الشھرإلى  ١:٥٨س  ٢٨ لیلة /١٥:٣٥س  ٢١ نھار إلى ٥:٤٣

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

 لیلة /١١:٠٠س  ١١ نھار إلى ١١:٢٧س  ٦ نھار /٤:٢٩س  ٤ لیلة إلى ١:٣٠س  ٢ لیلة: صفر
 ٢٥ نھار /٢١:١٩س  ١٩ لیلة إلى ١١:٣٠س  ١٦ نھار /٧:٥٥س  ١٥ نھار إلى ٢٣:٥٢س  ١٤

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٢:٣٢س  ٢٧ نھار إلى ١٢:٠٧س 

 ١٢ لیلة /١٧:٥٢س  ٩ نھار إلى ١٩:٥١س  ٥ لیلة /١٤:٢٩س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: ربیع األّول
س  ٢٤ لیلة /٣:١١س  ١٧ لیلة إلى ١٨:٠٥س  ١٥ نھار /١٤:٤٣س  ١٣ نھار إلى ٦:٤٧س 

  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٥٥س  ٢٨ لیلة /٢١:٣٣س  ٢٦ لیلة إلى ١٩:٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٤:٣١س  ٩ نھار /١:٣٧س  ٧ لیلة إلى ٥:٣٣س  ٢ لیلة :ربیع اآلخر
 /٣:٥٣س  ٢٣ لیلة إلى ٠:٥٠س  ٢١ لیلة /١٠:٣٥س  ١٤ نھار إلى ١:٥٨س  ١٢ لیلة /٢٢:٣٣

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /٩:٥٩س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤١س  ٢٥ نھار

 نھار /٦:٥٧س  ٩ نھار إلى ٢٢:٤٢س  ٨ لیلة /٩:٥٦س  ٥ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األولى
س  ٢٣ نھار /٩:١٥س  ٢١ نھار إلى ٦:٥٢س  ١٩ نھار /١٩:٣٢س  ١٣ لیلة إلى ١٠:٣٥س  ١٠

  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٤٥س  ٢٨ لیلة /١٦:٤١س  ٢٥ نھار إلى ١٢:٢٢

 /١٥:٠٢س  ٦ نھار إلى ٦:٣٧س  ٥ نھار /١٨:٠٠س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 نھار /١٥:٥٩س  ١٨ نھار إلى ١٥:٠٩س  ١٦ نھار /٤:٥٢س  ١٠ لیلة إلى ١٩:٠٠س  ٨ لیلة
   .نھاية الشھرإلى  ٤:٤٦س  ٢٥ لیلة /٢٢:٠٧س  ٢٣ لیلة إلى ١٨:٠٠س  ٢٠

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 إلى ٢:٢٤س  ٦ لیلة /٢٢:١٣س  ٥ لیلة إلى ١٣:٤٤س  ٣ نھار /١:٠٨س  إلى ١ لیلة: رجب
 ٢١ لیلة إلى ١:٢٧س  ١٩ لیلة /١:٠٦س  ١٧ لیلة إلى ١:٢٦س  ١٥ لیلة /١٣:١٨س  ٨ نھار
   .نھاية الشھرإلى  ١٠:١٧س  ٢٣ نھار /٤:١١س 

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

 /٢٠:١٢س  ٦ لیلة إلى ٨:٤٥س  ٣ نھار /٤:٣١س  ٢ لیلة إلى ٢٠:٠٣س  ١ لیلة :شعبان
 نھار /١٢:١١س  ١٨ نھار إلى ١١:٠٣س  ١٦ نھار /١١:٤٥س  ١٤ نھار إلى ١٢:٠٩س  ١٢ نھار
 .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:١٠س  ٢٥ نھار إلى ١٦:٤٩س  ٢٠

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
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س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار
س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
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س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 
 .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤

ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

ة
د
عی

س
ة 

سن
ح

 
١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري   

 إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة /١٦:٤٩س  ٣ نھار إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
 ١٦ لیلة /١٤:٤٤ س إلى ١٣:١٩س  ٦ نھار/ ١٣:١٨ س ٦ نھار إلى ٦ لیلة /شروق

   /٢٠:٢٣س  إلى ٢٥ لیلة /٥:٥٩س  ١٧ نھار إلى

 ٢١:٤٧س  ٥ لیلة /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة /٢٣:٣٥س  إلى ١ لیلة :شوال
 لیلة إلى ٨:٠٠س  ٢٠ نھار /١٤:٤١س  إلى ٩:٢٨س  ١٤ نھار /١٢:٣٣س  ٥ نھار إلى
   /٤:٣٦س  ٢٢ لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١ نھار /١٨:٣٥س  ٢١

 /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١٣:١٣س  ١ نھار/ ١٣:١٢س  ١ نھار إلى ١ لیلة :ذي القعدة
٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١٢:٢٣س  ٢٠ نھار إلى ١:٠٩س  ٢٠ لیلة/ ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة 

   /شروق إلى

س  ٥ نھار/ ٨:٢٧ س ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة /٥:٢٣س  إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
 ٨:٠٢س  ١٧ نھار /٩:٠٦س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س  ١٦ لیلة /١٧:٠٤ س إلى ٨:٢٨
 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /نھار نھاية إلى

   )/٠:١٤س  إلى ٢٧ لیلة /٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار:  ذي الحّجة

 ٢٩ منطقة رؤیة الكسوف في ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : محّرم الحرام
س  ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

 :محرم  ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٩:٣١
شروق إلى ٤:٤٨س  ١٤ لیلة/ ٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة/   

س  ١٣ لیلة /٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
 ٤:٥٦س  ٢١ لیلة /١٥:١٥س  إلى ١٣:٠٦س  ٢٠ نھار /٧:٤٦س  ١٣ نھار إلى ٢٠:٣٤

   /١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة /٢٢ شروق إلى

 /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٩:٣٠س  ٣ نھار/ ٩:٢٩س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
٤:٣٢س  ١٠ لیلة إلى ١٧:٥٥س  ٩ نھار/ ٦:٤٢س  إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة /١١ لیلة 

س  ١٩ لیلة /١٨:٠٤س  إلى ٧:٣٩س  ١٥ نھار /١٤:٤٠س  ١١ نھار إلى ٦:٤٣س 
 /٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة /٢٠ شروق إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار /٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧

٢٢:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١٣:٤٨س  ٢٢ نھار/   

س  ٩ لیلة إلى ١١:٠٩س  ٨ نھار /١٢:١٥س  ٧ نھار إلى ١:٤٠س  ٧ لیلة: ربیع اآلخر
٢١:٤٧/ ١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦ نھار/ س  إلى ١٠:٠٢س  ٢٧ نھار
١٠:٣١/   

 ٧ نھار إلى ١٩:١٧س  ٧ لیلة /٢٠:٢٩س  ٦ لیلة إلى ٩:٥٩س  ٥ نھار: جمادى األولى
   /٤:٣٢س  إلى ٤:١٠س  ٢٧ لیلة /٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة /٦:٣١س 

في  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٤:٢٩س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
 ٢٠ لیلة /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى ١٥ منطقة رؤیة الخسوف

   /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س 

جمادى  ٢٩ منطقة رؤیة الكسوففي  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
س  ٢ نھار /شروق إلى ٣:١٣س  ١ لیلة/ ٣:١٢س  إلى ١:١١س  ١ لیلة : األخرى
س  إلى ٨:٣٦س  ٢٢ نھار /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س  ١١ لیلة )/١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١
١٥:٥٤/   

/ ٧:٣٦س  ٨ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار :شعبان
١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٧:٣٧س  ٨ نھار/ ١٦:٣٦س  إلى ١١:٥٥س  ١١ نھار/ ١٦ لیلة 

   /٩:٤٩س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة /٢٣:٤٤س  إلى ٢٦ لیلة /٢٠:٤٨س  إلى

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
 .شودنقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز 
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  تاشركوالتأمین وال ة والبنكیةقتصاديإلمعامالت اة والتجارال
  

  )البضائع والممتلكات المنقولة(الشراء 

  :)الوقت(كمال  ٦) + سعادة الوقت(شرط  ٣) + الوقت(محذور  ١٥= عالمات  ٢٤: الدالئل الفلكیة
رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، (المحذورات الكلیة : محذورات األوقات

ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف
، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال

، اقتـران  )المـريخ زحـل  (النحـوس ، اتصـال نحـس للقمـر مـع     )حد المريخ وزحـل (السیر، القمر في حد النحس
) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        

نـاقص الّنـور    القمر -که خرنده زیان می کند )الشتاء والربیع(القمر في بروج معوجة الطلوع  - .)نحس مطلقا
مریخ در بیع و شرى دلیـل خصـومت   (المريخ مع اتصال القمر  -افتد مّتصل بنحوس كه خسران عظیمو العدد 

  .)و تعب باشد و عاقبت بنزاع انجامد

در اين باب على االجمال ببايد دانسـت كـه مـاه از آن وقـت كـه      (القمر زائد النور و العدد : شرائط السعادة
از تربیـع اّول تـا مقابلـه دلیـل بـرد بـر        از اجتماع باز گردد تا تربیع اّول دلیل بـود بعـدل و انصـاف در معـامالت و    

كند بر نیكـوئى حـال مشـترى از تربیـع دّوم تـا مقارنـه نیـك         حصول مقصود بايع و از مقابله تا تربیع دّوم دلیل
اگر آغاز كـار اسـت و رشـد و شـكوفايي آن مھـم اسـت ايـام نقصـان قمـر          ( )باشد خريدن چیزھا به پنھانى

را  یـدار كـه خر ( )الخريـف و الصیفبروج (ة الطلوعج مستقیموبر في قمرال - )قمري پرھیز شود نیمه دوم ماه 
رف شـده باشـد و   صـ اسـت و كـوكبى كـه قمـر از وى من    ) دلیـل بـایع  (قمـر دلیـل مبیـع     -)فايده بسیار رسـد 

آن دو و آن دو را متصـل بـه سـعود و مـزين بـه سـعود سـازد و         كوكبى كه قمر بدو مّتصل بود دلیل مشـترى 
ى منصرف است و بديگرى مّتصل بدوستى بھم پیوندد تا میان بايع و مشـترى موافقـت   از يككه قمر كوكب 

  .افتد و رضاء جانبین حاصل آيد

اتصال  -)السرطان المیزان فقط(القمر في البروج المنقلبة  -مريخال ساقط من عطارد: كمال السعادة
رفة، الص، الثریا(المنازل النجمیة اجتماع القمر او اقترابه مع  -)المشتري الزھرة(القمر مع السعود 

   .قمرالشمس عطارد ال ةزھرالمشتری الساعة - سعد مطلقا) السعود، سعد السماك

ة
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  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :األولىجمادى 

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢١:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ١٣:٣٥س  ١٣ نھار :رمضان المبارك

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /٦:٤٣س  ٢٥ نھار إلى ٢١:١٨س  ١١ لیلة :شوال
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   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /١٥:٣٩س  ٢٣ نھار إلى ٣:١٣س  ٩ لیلة :ذي القعدة

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /٢٣:٢٤س  ٢١ لیلة إلى ٨:٤٣س  ٦ نھار: ذى الحّجة

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الكسوف الوقت المحذور لمنطقة رؤية(

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٥:٤٣س  ١٩ لیلة إلى ١٥:٤٩س  ٤ نھار: محّرم الحرام

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١١:٣٠س  ١٦ نھار إلى ١:٣٠س  ٢ لیلة: صفر

   .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٥٥س  ٢٨ لیلة /١٨:٠٥س  ١٥ نھار إلى ١ لیلة: ربیع األّول

   .نھاية الشھرإلى  ٦:٤١س  ٢٥ نھار /١:٥٨س  ١٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر

   .نھاية الشھرإلى  ١٢:٢٢س  ٢٣ نھار /١٠:٣٥س  ١٠ نھار إلى ١ لیلة :األولى جمادى

   .نھاية الشھرإلى  ١٨:٠٠س  ٢٠ نھار /١٩:٠٠س  ٨ لیلة إلى ١ لیلة :جمادى األخرى

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ رؤية الكسوف الوقت المحذور لمنطقة(
  ).الشھر

  . نھاية الشھرإلى  ١:٢٧س  ١٩ لیلة /٢:٢٤س  ٦ لیلة إلى ١ لیلة: رجب

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

 . نھاية الشھرإلى  ١١:٠٣س  ١٦ نھار /٨:٤٥س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :شعبان

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
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  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :األّولربیع 
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

   .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤

ة
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 ١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري

 ٣ نھار/ ٥:٠٥س  إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة /٢٣:٥٩س  إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
   /١٤:٤٤س  ٦ نھار إلى ٦ لیلة /١٦:٤٩ س إلى ١٤:٢٥ س

س  ٥ نھار/ ١٢:٠٥س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة /٢٣:٣٥س  إلى ١٩:٠٧س  ١ لیلة :شوال
   /١٢:٣٣س  إلى ٦:٤٣

   /٢١:١٦س  إلى ١٨:٠٧س  ٢٥ لیلة /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة

 ٢٢ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة /٥:٢٣س  إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
   /شروق إلى ٠:٥٥س  ٢٦ لیلة/ ١٨:٢٣ س إلى

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : محّرم الحرام
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 ٢٠ نھار إلى ١٩:٣٠س  ٢٠ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة
   /٤:٤١س  إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة /١٢:٢٦س 

   /١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة  /١٥:١٥س  إلى ١٣:٠٦س  ٢٠ نھار: صفر

 ١٩ لیلة /١٩:٤٧س  إلى ١٦ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٨:٠٦س  ١٥ نھار: ربیع األّول
 ١٣:٤٨س  ٢٢ نھار / /٢٠ شروق إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار /٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧س 
   /٢٢:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى

   /١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ٢:٤٣س  ١٧ لیلة: ربیع اآلخر

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : جمادى األولى

  ١٥ في منطقة رؤیة الخسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : جمادى األخرى
   /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى

   /١٢ شروق إلى ٤:٠٧س  ١١ لیلة :رجب

 /١٦:٣٦س  إلى ١١:٥٥س  ١١ نھار /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار :شعبان
٢٠:٤٨س  إلى ١٦ لیلة/   

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
 .نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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  )البضائع والممتلكات المنقولة(البیع 

  :)الوقت(كمال  ٧) + سعادة الوقت(شرط  ٤) + الوقت(محذور  ١٢= عالمات  ٢٣: الدالئل الفلكیة
ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة : محذورات األوقات

ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط تحــت (من ــي العقــرب (الشــعاع، ھب ، )القمــر ف
، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال

، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (السیر، القمر في حد النحس
) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (ازل النجمیـة  القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـ      

قمـر از   -فروشـنده زیـان مـی کنـد     )خريـف وال صـیف ال(الطلـوع   مسـتقیمة القمـر فـي بـروج     - .)نحس مطلقا
  سعدی منصرف شود و به نحسی بپیوندد

عطـارد   -)الربیـع و الشـتاء  (القمر في بروج مستقیمة الطلوع  -ور و العدد القمر ناقص الّن: شرائط السعادة
رف صـ اسـت و كـوكبى كـه قمـر از وى من    ) دلیـل بـایع  (قمر دلیـل مبیـع    -بطيء السیرال تحت الشعاع و غیر 

و آن دو را متصـل بـه سـعود و مـزين بـه سـعود        شده باشد و كوكبى كه قمر بدو مّتصل بـود دلیـل مشـترى   
میـان بـايع و    تـا از يكى منصرف است و بـديگرى مّتصـل بدوسـتى بھـم پیونـدد      كه قمر آن دو كوكب سازد و 

  مشترى موافقت افتد و رضاء جانبین حاصل آيد
 )السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة : كمال السعادة

از قمر  -مسعودعطارد  -عطارد معالقمر  ةمقارن - )المشتري الزھرة(سعودالقمر مع ال اتصال -سعد مطلقا
 - )الثور، السنبله(ته مثلث أو )الثور(ه شرف فيالقمر  - باشدسعدى منصرف باشد و بسعدى مّتصل 

ساعة - سعد مطلقا) السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة 
  القمر ،عطارد ،الشمس ،الزھرة ،المشتری

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

  . نھاية الشھرإلى  ٢١:٤٧س  ٢٨ لیلة /١٥ نھار نھاية إلى ١ لیلة: رمضان المبارك

س  ٢٩ نھار إلى ٦:٤٣س  ٢٥ نھار /١٥ ،١٤ ،١٣ /٢١:١٨س  ١١ لیلة إلى ١ لیلة :شوال
١٦:٣٤/   

س  ٣٠ لیلة إلى ١٥:٣٩س  ٢٣ نھار /١٥ ،١٤ ،١٣ /٣:١٣س  ٩ لیلة إلى ١ لیلة :القعدةذي 
٣:٤٣/   

س  ٢٩ نھار إلى ٢٣:٢٤س  ٢١ لیلة /١٥ ،١٤ ،١٣ /٨:٤٣س  ٦ نھار إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
١٤:٢٩/   
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   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

 ٣٠ لیلة إلى ٥:٤٣س  ١٩ لیلة /١٥ ،١٤ ،١٣ /١٥:٤٩س  ٤ نھار إلى ١ لیلة: محّرم الحرام
   /١:١٨س 

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

س  ٢٩ نھار إلى ١١:٣٠س  ١٦ نھار /١٥ ،١٤ ،١٣ /١:٣٠س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
١٢:٣٩/   

   /٢٢:٥٥س  ٢٨ لیلة إلى ١٣ لیلة: ربیع األّول

   /٦:٤١س  ٢٥ نھار إلى ١:٥٨س  ١٢ لیلة :ربیع اآلخر

   /١٢:٢٢س  ٢٣ نھار إلى ١٠:٣٥س  ١٠ نھار :جمادى األولى

   /١٨:٠٠س  ٢٠ نھار إلى ١٩:٠٠س  ٨ لیلة :جمادى األخرى

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

   /١:٢٧س  ١٩ لیلة إلى ٢:٢٤س  ٦ لیلة: رجب

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الكسوفالوقت المحذور لمنطقة رؤية (
٠٠:٢٥.(  

  /١١:٠٣س  ١٦ نھار إلى ٨:٤٥س  ٣ نھار :شعبان

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة
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 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

  .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤

ة
د
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ة 

سن
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م

ت 
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و
ا

 

١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري

 /شروق إلى ٠:٤٥س  ١٨ لیلة /٥:٥٩س  ١٧ نھار إلى ١٦ لیلة :رمضان المبارك
٢٣:٢٣س  إلى ١٩ لیلة/ ٢١:٥٤س  ٢٢ لیلة إلى ١١:١٧س  ٢٠ نھار/ إلى ٢٥ لیلة 

   /نھار نھاية إلى ١٢:١٦س  ٢٥ نھار /٢٠:٢٣س 

 ٢٠ نھار /٢١:٥٤س  ١٩ لیلة إلى ١٩:٣٠س  ١٨ لیلة /شروق إلى ١٦ لیلة :شوال
   /٤:٣٦س  ٢٢ لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١ نھار /١٨:٣٥س  ٢١ لیلة إلى ٨:٠٠س 

 لیلة /٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة /٨:٠٠س  ١٧ نھار إلى ٣:١٥س  ١٦ لیلة :ذي القعدة
 نھار إلى ٢٢ لیلة /شروق إلى ٤:٣٥س  ٢١ لیلة /١٢:٢٣س  ٢٠ نھار إلى ١:٠٩س  ٢٠
   /١٠:٣٣س  ٢٢

س  ١٦ لیلة/ ٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة/ شروق إلى ٢٣:١٨س  ١١ لیلة: الحّجة ذى
س  إلى ١٩ شروق /نھار نھاية إلى ٨:٠٢س  ١٧ نھار /٩:٠٦س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠
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١١:٣٦/   

/ شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة/ ٩:٣١س  ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة :محّرم الحرام
٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة/  

/ ٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار/ ٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة/  

 إلى ٦ لیلة/ شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة/ ١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
س  ١١ نھار إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة/ ٤:٣٢س  ١٠ لیلة إلى ١٧:٥٥س  ٩ نھار/ شروق
١٤:٤٠/  

س  ٧ نھار إلى ١:٤٠س  ٧ لیلة/ ١٦:٤٨س  ٣ نھار إلى ٥:٣٦س  ٢ لیلة: ربیع اآلخر
١٢:١٥ /٢١:٤٧س  ٩ لیلة إلى ١١:٠٩س  ٨ نھار /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥س  ٩ نھار /

١٠:٣١س  إلى ١٠:٠٢س  ٢٧ نھار/   

س  ٦ لیلة إلى ٩:٥٩س  ٥ نھار/ ١١:٠١س  ١ نھار إلى ١ لیلة: جمادى األولى
٢٠:٢٩ /٦:٣١س  ٧ نھار إلى ١٩:١٧س  ٧ لیلة /٤:٣٢س  إلى ٤:١٠س  ٢٧ لیلة/ 

شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة/   

في  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /٤:٢٩س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
 إلى ٢٦ لیلة /شروق إلى ٤:٥٠س  ٢٥ لیلة : جمادى األخرى ٢٩ منطقة رؤیة الكسوف

   )/١٥:٤٠س  ٢٦ نھار

س  ٢٢ نھار/ ١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١س  ٢ نھار/ شروق إلى ١:١١س  ١ لیلة :رجب
   /٢٢:٢٠س  إلى ٢٥ لیلة /شروق إلى ٢٤ لیلة /١٥:٥٤س  إلى ٨:٣٦

 ٢٦ لیلة /٤:١٨س  إلى ٢٢ لیلة /٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ١٦:٥٢س  ٢٠ نھار :شعبان
  /١٩:٤٩س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة /٢٣:٤٤س  إلى
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  : ةزراعیاراضي و مزرعة  ارض، حديقة، :شراء العقارات

  :)الوقت(كمال  ٩)+ سعادة الوقت(شرط  ٤) + الوقت(محذور  ١٢= عالمات  ٢٥: الدالئل الفلكیة
ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة : محذورات األوقات

ــر العامــة   -) والخســوف المحــذورة الكســوف  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف
، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال

، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (السیر، القمر في حد النحس
) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (مر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        الق

   .)نحس مطلقا
ر آغاز كار است و رشد و شكوفايي آن مھم است ايام گا(و الحساب القمر زائد النور: شرائط السعادة

 ساقط منزحل  -)دلوالسد االثور ال( تةثابالبروج ال فيقمر ال  -)رھیز شودپنقصان قمر نیمه دوم ماه قمري 

رف شده باشد و كوكبى كه قمر بدو صاست و كوكبى كه قمر از وى من) دلیل بایع(قمر دلیل مبیع  .مريخال
از يكى كه قمر آن دو كوكب و آن دو را متصل به سعود و مزين به سعود سازد و  مّتصل بود دلیل مشترى

بدوستى بھم پیوندد تا میان بايع و مشترى موافقت افتد و رضاء جانبین منصرف است و بديگرى مّتصل 
  حاصل آيد

 –مشتريالى القمر ناظر ال -ھاشرفالقمر في  –)ثور السنبلةال( ةرضیاالبروج ال فيقمر ال: كمال السعادة
 ةبروج مستقیم فيقمر ال -قمر صاعد شماليال -) وجهالحد ال ةمثلثالشرف البیت ال(في حظوظه زحل 

اجتماع القمر  -مشتری و زحلالد بین یاتصال سع -)تثلیث أوتسديس اتصال (بزحل متصل قمر ال - الطلوع
مشتری الساعة - سعد مطلقا) السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(او اقترابه مع المنازل النجمیة 

  .قمرالشمس عطارد ة الزھرال

  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 نھار /٨:٥٧س  ٩ نھار إلى ٦:٠٨س  ٧ نھار /٢١:٠٥س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
 ٢٨ لیلة /٢٣:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١١:١٤س  ٢٠ نھار /١٧:٣٨س  ١٥ نھار إلى ١٣:٣٥س  ١٣

  .نھاية الشھرإلى  ٢١:٤٧س 

س  ١٣ لیلة إلى ٢١:١٨س  ١١ لیلة /١٤:٢٩س  ٦ نھار إلى ١١:٣٣س  ٤ نھار :شوال
 /١٣:١١س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤٣س  ٢٥ نھار /٧:٥٦س  ٢٠ نھار إلى ١٩:٢٧س  ١٨ لیلة /٢:١٢
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة

س  ١١ نھار إلى ٣:١٣س  ٩ لیلة /٢٠:١٢س  ٥ لیلة إلى ١٨:٢٣س  ٣ لیلة :ذي القعدة
س  ٢٦ لیلة إلى ١٥:٣٩س  ٢٣ نھار /١٥:٣٣س  ١٨ نھار إلى ٣:١٢س  ١٦ لیلة /٩:٠٥

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٣:٠٥

 ١٣ نھار /١٤:٤٣س  ٨ نھار إلى ٨:٤٣س  ٦ نھار /٤:٠٣س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
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س  ٢٧ نھار /٨:١٧س  ٢٣ نھار إلى ٢٣:٢٤س  ٢١ لیلة /٢٢:٢٧س  ١٦ لیلة إلى ١٠:٠١س 
س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف( .نھاية الشھرإلى  ١٤:٤٧
   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨

 ١٤ لیلة إلى ١٦:٠٤س  ١١ نھار /٢٠:٣٧س  ٧ لیلة إلى ١٥:٤٩س  ٤ نھار: محّرم الحرام
س  ٢٨ لیلة إلى ١:٢٨س  ٢٦ لیلة /١٥:٣٥س  ٢١ نھار إلى ٥:٤٣س  ١٩ لیلة /٤:٤٥س 

   .الشھرنھاية إلى  ٢٨ شروق /١:٥٨

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

 /١١:٠٠س  ١١ نھار إلى ٢٢:١١س  ٩ لیلة /٤:٢٩س  ٤ لیلة إلى ١:٣٠س  ٢ لیلة: صفر
 لیلة /١٢:٠٧س  ٢٥ نھار إلى ٩:٤٩س  ٢٣ نھار /٢١:١٩س  ١٩ لیلة إلى ١١:٣٠س  ١٦ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨

 ١٥ نھار /١٧:٥٢س  ٩ نھار إلى ٥:٢٣س  ٧ لیلة /١٤:٢٩س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: ربیع األّول
س  ٢٨ لیلة /١٩:٢٥س  ٢٤ لیلة إلى ١٥:٤٢س  ٢١ نھار /٣:١١س  ١٧ لیلة إلى ١٨:٠٥س 

  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٥٥

س  ١٤ نھار إلى ١:٥٨س  ١٢ لیلة /١:٣٧س  ٧ لیلة إلى ١٣:٥٣س  ٤ نھار :ربیع اآلخر
س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤١س  ٢٥ نھار /٠٠:٥٠س  ٢١ لیلة إلى ٢١:١٤س  ١٩ لیلة /١٠:٣٥
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /٩:٥٩

 ١٣ لیلة إلى ١٠:٣٥س  ١٠ نھار /٩:٥٦س  ٥ نھار إلى ٢٢:٥٣س  ٣ لیلة :جمادى األولى
س  ٢٥ نھار إلى ١٢:٢٢س  ٢٣ نھار /٦:٥٢س  ١٩ نھار إلى ٤:٣٣س  ١٧ لیلة /١٩:٣٢س 

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /١٦:٤١

 /٤:٥٢س  ١٠ لیلة إلى ١٩:٠٠س  ٨ لیلة /١٨:٠٠س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 /٢٢:٠٧س  ٢٣ لیلة إلى ١٨:٠٠س  ٢٠ نھار /١٥:٠٩س  ١٦ نھار إلى ١٤:٠٤س  ١٤ نھار
   .نھاية الشھرإلى  ١٣:٥٥س  ٢٧ نھار

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 ٠٠:٣٤س  ١٣ لیلة /١٣:١٨س  ٨ نھار إلى ٢:٢٤س  ٦ لیلة /١:٠٨س  إلى ١ لیلة: رجب
إلى  ١٩:٣٩س  ٢٦ لیلة /٤:١١س  ٢١ لیلة إلى ١:٢٧س  ١٩ لیلة /١:٢٦س  ١٥ لیلة إلى

   .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

س  ١٢ نھار إلى ١٠:١٨س  ١٠ نھار /٢٠:١٢س  ٦ لیلة إلى ٨:٤٥س  ٣ نھار : :شعبان
س  ٢٥ نھار إلى ١:٣٠س  ٢٣ لیلة /١٢:١١س  ١٨ نھار إلى ١١:٠٣س  ١٦ نھار /١٢:٠٩
 .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:١٠

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار ىإل ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 
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س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
 ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 
س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧س 

    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى ٥

 إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار /٣:٢٧
 نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥ نھار
نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س  ١٩

  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

 ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھرإلى 

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

 .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤

 

١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري   

 إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة /١٦:٤٩س  ٣ نھار إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
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 إلى ١٩ لیلة /شروق إلى ٠:٤٥س  ١٨ لیلة /٥:٥٩س  ١٧ نھار إلى ١٦ لیلة /شروق
   /نھار نھاية إلى ١٢:١٦س  ٢٥ نھار /٢٠:٢٣س  إلى ٢٥ لیلة /٢٣:٢٣س 

 ٩:٢٨س  ١٤ نھار /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة /٢٣:٣٥س  إلى ١ لیلة :شوال
س  ٢٠ نھار /شروق إلى ١٦ لیلة /نھار نھاية إلى ٩:٢٣س  ١٥ نھار /١٤:٤١س  إلى

   /٤:٣٦س  ٢٢ لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١ نھار /١٨:٣٥س  ٢١ لیلة إلى ٨:٠٠

 /١:٤٤س  ١٥ لیلة إلى ١٧:٠١س  ١٣ نھار /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١٢:٢٣س  ٢٠ نھار إلى ١:٠٩س  ٢٠ لیلة/ ٤:٣٥س  ٢١ لیلة 

   /شروق إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة /١٠:٣٣س  ٢٢ نھار إلى ٢٢ لیلة /شروق إلى

 /شروق إلى ٢٣:١٨س  ١١ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة: ذى الحّجة
٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة/ ٩:٠٦س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س  ١٦ لیلة/ ٨:٠٢س  ١٧ نھار 

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /١١:٣٦س  إلى ١٩ شروق /نھار نھاية إلى
 ٢٧ لیلة /٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف 

   )/٠:١٤س  إلى

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : محّرم الحرام
س  ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

٩:٣١/ شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة/ ھذه االوقات مناسبة ولكن  /٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة
 /شروق إلى ٤:٤٨س  ١٤ لیلة :محرم  ١٤ منطقة رؤیة الخسوففي  للبالد التي التقع 

٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة/   

 /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة/ ٧:٤٦س  ١٣ نھار إلى ٢٠:٣٤س  ١٣ لیلة/ س  ١٤ لیلة

 ٤:٥٦س  ٢١ لیلة /١٥:١٥س  إلى ١٣:٠٦س  ٢٠ نھار /١٧:٤٢س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦
   /١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة /٢٢ شروق إلى

 إلى ٦ لیلة /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
س  ١١ نھار إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة /٤:٣٢س  ١٠ لیلة إلى ١٧:٥٥س  ٩ نھار /شروق
١٤:٤٠/ ١٦:٤١س  إلى ١٣ شروق/ نھار نھاية إلى ٧:٣٩س  ١٥ نھار/ إلى ١٦ لیلة 

 /٢٠ شروق إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار /٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧س  ١٩ لیلة /٠:٢٠س 
٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة/   

س  ٧ لیلة /١٦:٤٨س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة /شروق إلى ٥:٣٦س  ٢ لیلة: ربیع اآلخر
س  ٩ نھار /٢١:٤٧س  ٩ لیلة إلى ١١:٠٩س  ٨ نھار /١٢:١٥س  ٧ نھار إلى ١:٤٠

 ١٠:٠٢س  ٢٧ نھار /١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦ نھار /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥
   /١٠:٣١س  إلى

س  ٦ لیلة إلى ٩:٥٩س  ٥ نھار /١١:٠١س  ١ نھار إلى ١ لیلة: جمادى األولى
٢٠:٢٩/ ٦:٣١س  ٧ نھار إلى ١٩:١٧س  ٧ لیلة/ ٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة/ 

٤:٣٢س  إلى ٤:١٠س  ٢٧ لیلة/ شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة/   

في  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٤:٢٩س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
 ٢٠ لیلة /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى ١٥ منطقة رؤیة الخسوف

في منطقة رؤیة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س 
س  ٢٦ نھار إلى ٢٦ لیلة /شروق إلى ٤:٥٠س  ٢٥ لیلة : جمادى األخرى ٢٩ الكسوف

١٥:٤٠/(   

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
 ١١ لیلة )/١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١س  ٢ نھار /شروق إلى ١:١١س  ١ لیلة : األخرى

 /شروق إلى ٢٤ لیلة /١٥:٥٤س  إلى ٨:٣٦س  ٢٢ نھار /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س 
٢٢:٢٠س  إلى ٢٥ لیلة/   

 /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار :شعبان
٢٠:٤٨س  إلى ١٦ لیلة/ ٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ١٦:٥٢س  ٢٠ نھار/ س  إلى ٢٢ لیلة

٤:١٨/ ٢٣:٤٤س  إلى ٢٦ لیلة/ ٩:٤٩س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة/  

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  .نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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  شراء السكن
  :)الوقت(كمال  ٦) + سعادة الوقت(شرط  ٣) + الوقت(محذور  ١٢= عالمات ٢١: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة : محذورات األوقات
ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف

، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال
، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (السیر، القمر في حد النحس

) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        
  ).نحس مطلقا

ر آغاز كار است و رشد و شكوفايي آن مھم است ايام گا(و الحساب القمر زائد النور: شرائط السعادة
 ھاشرف أو في) دلوالسد االثور ال( ةثابتالبروج ال فيقمر ال -)رھیز شودپنقصان القمر نیمه دوم ماه القمري 

باشد و كوكبى كه قمر بدو رف شده صاست و كوكبى كه قمر از وى من) دلیل بایع(قمر دلیل مبیع  -
از يكى كه قمر آن دو كوكب و آن دو را متصل به سعود و مزين به سعود سازد و  مّتصل بود دلیل مشترى

میان بايع و مشترى موافقت افتد و رضاء جانبین  تامنصرف است و بديگرى مّتصل بدوستى بھم پیوندد 
  .حاصل آيد

 في مشتري صاعدال -قمر صاعد شماليال -)ةزھرالمشتري ال(سعود الى القمر ناظر ال: كمال السعادة
رفة، الص، الثریا(اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة  - قمرالشمس و البین اتصال سعید  - شمالال

  .قمرالشمس عطارد ال ةزھرالمشتری الساعة - سعد مطلقا) السعود، سعد السماك

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة ايام في : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 نھار /٨:٥٧س  ٩ نھار إلى ٦:٠٨س  ٧ نھار /٢١:٠٥س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
 ٢٨ لیلة /٢٣:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١١:١٤س  ٢٠ نھار /١٧:٣٨س  ١٥ نھار إلى ١٣:٣٥س  ١٣

  .نھاية الشھرإلى  ٢١:٤٧س 

 /٢:١٢س  ١٣ لیلة إلى ٢١:١٨س  ١١ لیلة /١٤:٢٩س  ٦ نھار إلى ١١:٣٣س  ٤ نھار :شوال
 لیلة /١٣:١١س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤٣س  ٢٥ نھار /٧:٥٦س  ٢٠ نھار إلى ١٩:٢٧س  ١٨ لیلة
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨

س  ١١ نھار إلى ٣:١٣س  ٩ لیلة /٢٠:١٢س  ٥ لیلة إلى ١٨:٢٣س  ٣ لیلة :ذي القعدة
س  ٢٦ لیلة إلى ١٥:٣٩س  ٢٣ نھار /١٥:٣٣س  ١٨ نھار إلى ٣:١٢س  ١٦ لیلة /٩:٠٥

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٣:٠٥

 ١٣ نھار /١٤:٤٣س  ٨ نھار إلى ٨:٤٣س  ٦ نھار /٤:٠٣س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
س  ٢٧ نھار /٨:١٧س  ٢٣ نھار إلى ٢٣:٢٤س  ٢١ لیلة /٢٢:٢٧س  ١٦ لیلة إلى ١٠:٠١س 
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س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف( .نھاية الشھرإلى  ١٤:٤٧
   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨

 ١٤ لیلة إلى ١٦:٠٤س  ١١ نھار /٢٠:٣٧س  ٧ لیلة إلى ١٥:٤٩س  ٤ نھار: محّرم الحرام
س  ٢٨ لیلة إلى ١:٢٨س  ٢٦ لیلة /١٥:٣٥س  ٢١ نھار إلى ٥:٤٣س  ١٩ لیلة /٤:٤٥س 

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /١:٥٨

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠(.  

 نھار /١١:٠٠س  ١١ نھار إلى ٢٢:١١س  ٩ لیلة /٤:٢٩س  ٤ لیلة إلى ١:٣٠س  ٢ لیلة: صفر
 ٢٨ لیلة /١٢:٠٧س  ٢٥ نھار إلى ٩:٤٩س  ٢٣ نھار /٢١:١٩س  ١٩ لیلة إلى ١١:٣٠س  ١٦

  .نھاية الشھرإلى 

 ١٥ نھار /١٧:٥٢س  ٩ نھار إلى ٥:٢٣س  ٧ لیلة /١٤:٢٩س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: ربیع األّول
س  ٢٨ لیلة /١٩:٢٥س  ٢٤ لیلة إلى ١٥:٤٢س  ٢١ نھار /٣:١١س  ١٧ لیلة إلى ١٨:٠٥س 

  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٥٥

س  ١٤ نھار إلى ١:٥٨س  ١٢ لیلة /١:٣٧س  ٧ لیلة إلى ١٣:٥٣س  ٤ نھار :ربیع اآلخر
س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤١س  ٢٥ نھار /٠٠:٥٠س  ٢١ لیلة إلى ٢١:١٤س  ١٩ لیلة /١٠:٣٥
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /٩:٥٩

 ١٣ لیلة إلى ١٠:٣٥س  ١٠ نھار /٩:٥٦س  ٥ نھار إلى ٢٢:٥٣س  ٣ لیلة :جمادى األولى
س  ٢٥ نھار إلى ١٢:٢٢س  ٢٣ نھار /٦:٥٢س  ١٩ نھار إلى ٤:٣٣س  ١٧ لیلة /١٩:٣٢س 

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /١٦:٤١

 /٤:٥٢س  ١٠ لیلة إلى ١٩:٠٠س  ٨ لیلة /١٨:٠٠س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 نھار /٢٢:٠٧س  ٢٣ لیلة إلى ١٨:٠٠س  ٢٠ نھار /١٥:٠٩س  ١٦ نھار إلى ١٤:٠٤س  ١٤ نھار
   .نھاية الشھرإلى  ١٣:٥٥س  ٢٧

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 ٠٠:٣٤س  ١٣ لیلة /١٣:١٨س  ٨ نھار إلى ٢:٢٤س  ٦ لیلة /١:٠٨س  إلى ١ لیلة: رجب
إلى  ١٩:٣٩س  ٢٦ لیلة /٤:١١س  ٢١ لیلة إلى ١:٢٧س  ١٩ لیلة /١:٢٦س  ١٥ لیلة إلى

   .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

س  ١٢ نھار إلى ١٠:١٨س  ١٠ نھار /٢٠:١٢س  ٦ لیلة إلى ٨:٤٥س  ٣ نھار : :شعبان
س  ٢٥ نھار إلى ١:٣٠س  ٢٣ لیلة /١٢:١١س  ١٨ نھار إلى ١١:٠٣س  ١٦ نھار /١٢:٠٩
 .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:١٠

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
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  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

 .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤

ة
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 

١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

   :من القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري   

 إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة /١٦:٤٩س  ٣ نھار إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
 إلى ١٩ لیلة /شروق إلى ٠:٤٥س  ١٨ لیلة /٥:٥٩س  ١٧ نھار إلى ١٦ لیلة /شروق

   /نھار نھاية إلى ١٢:١٦س  ٢٥ نھار /٢٠:٢٣س  إلى ٢٥ لیلة /٢٣:٢٣س 
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 ٩:٢٨س  ١٤ نھار /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة /٢٣:٣٥ س إلى ١ لیلة :شوال
س  ٢٠ نھار /شروق إلى ١٦ لیلة /نھار نھاية إلى ٩:٢٣س  ١٥ نھار /١٤:٤١س  إلى

   /٤:٣٦س  ٢٢ لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١ نھار /١٨:٣٥س  ٢١ لیلة إلى ٨:٠٠

 /١:٤٤س  ١٥ لیلة إلى ١٧:٠١س  ١٣ نھار /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١٢:٢٣س  ٢٠ نھار إلى ١:٠٩س  ٢٠ لیلة/ ٤:٣٥س  ٢١ لیلة 

   /شروق إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة /١٠:٣٣س  ٢٢ نھار إلى ٢٢ لیلة /شروق إلى

 /شروق إلى ٢٣:١٨س  ١١ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة: ذى الحّجة
٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة/ ٩:٠٦س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س  ١٦ لیلة/ ٨:٠٢س  ١٧ نھار 

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /١١:٣٦س  إلى ١٩ شروق /نھار نھاية إلى
 ٢٧ لیلة /٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف 

   )/٠:١٤س  إلى

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : محّرم الحرام
 س ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

٩:٣١/ شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة/ ھذه االوقات مناسبة ولكن  /٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة
 /شروق إلى ٤:٤٨س  ١٤ لیلة :محرم  ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف التقع للبالد التي 

٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة/   

 /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة/ ٧:٤٦س  ١٣ نھار إلى ٢٠:٣٤س  ١٣ لیلة/ س  ١٤ لیلة

 ٤:٥٦س  ٢١ لیلة /١٥:١٥س  إلى ١٣:٠٦س  ٢٠ نھار /١٧:٤٢س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦
   /١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة /٢٢ شروق إلى

 إلى ٦ لیلة /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
/ ٦:٣٠س  إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة /٤:٣٢س  ١٠ لیلة إلى ١٧:٥٥س  ٩ نھار /شروق

١٤:٤٠س  ١١ نھار إلى ٦:٣١س  ١١ لیلة/ ١٦:٤١س  إلى ١٣ شروق/ س  ١٥ نھار
 /٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧س  ١٩ لیلة /٠:٢٠س  إلى ١٦ لیلة /نھار نھاية إلى ٧:٣٩

٢٠ شروق إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار/ ٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة/   

س  ٧ لیلة /١٦:٤٨س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة /شروق إلى ٥:٣٦س  ٢ لیلة: ربیع اآلخر
س  ٩ نھار /٢١:٤٧س  ٩ لیلة إلى ١١:٠٩س  ٨ نھار /١٢:١٥س  ٧ نھار إلى ١:٤٠

 ١٠:٠٢س  ٢٧ نھار /١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦ نھار /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥
   /١٠:٣١س  إلى

س  ٦ لیلة إلى ٩:٥٩س  ٥ نھار /١١:٠١س  ١ نھار إلى ١ لیلة: جمادى األولى
٢٠:٢٩/ ٦:٣١س  ٧ نھار إلى ١٩:١٧س  ٧ لیلة/ ٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة/ 

٤:٣٢س  إلى ٤:١٠س  ٢٧ لیلة/ شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة/   

في  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٤:٢٩س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
 ٢٠ لیلة /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى ١٥ منطقة رؤیة الخسوف

في منطقة رؤیة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س 
س  ٢٦ نھار إلى ٢٦ لیلة /شروق إلى ٤:٥٠س  ٢٥ لیلة : جمادى األخرى ٢٩ الكسوف

١٥:٤٠/(   

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
 ١١ لیلة )/١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١س  ٢ نھار /شروق إلى ١:١١س  ١ لیلة : األخرى

 /شروق إلى ٢٤ لیلة /١٥:٥٤س  إلى ٨:٣٦س  ٢٢ نھار /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س 
٢٢:٢٠س  إلى ٢٥ لیلة/   

 /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار :شعبان
٢٠:٤٨س  إلى ١٦ لیلة/ ٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ١٦:٥٢س  ٢٠ نھار/ س  إلى ٢٢ لیلة

٤:١٨/ ٢٣:٤٤س  إلى ٢٦ لیلة/ ٩:٤٩س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة/  

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  .نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود



   ١٤٣٤اإلختیارات الفلكیة رقم 

140 

  )دراجة نارية، سیارة، دراجة، ... لبغلة،ا لفرس،ا( السیر بومرکشراء 

  :)الوقت(كمال  ٤) + سعادة الوقت(شرط  ٤) + الوقت(محذور  ١٤= عالمات  ٢٢: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة : محذورات األوقات
ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف

، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال
، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (السیر، القمر في حد النحس

) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة       القمر مع الـذنب، اجتمـاع  
نظـر  خاصـة   ،مـریخ الھابط و زحل و الراجع و المقیم و الکوکب بالقمر اتصال ال -ايام الكسوف   .)نحس مطلقا

  ). الربیع والشتاء(القمر في بروج معوجة الطلوع  -مریخلامع قمر لل ةمقابل

اگر آغاز كار است و رشد و شكوفايي آن مھـم اسـت ايـام نقصـان قمـر      (القمر زائد النور: شرائط السعادة
 القمـر  - )جـدي ال یـزان مالسـرطان  الحمـل  ال( ةمنقلبـ الج ورالبـ فـي  قمر ال -)قمري پرھیز شود نیمه دوم ماه 

) دلیـل بـایع  (قمـر دلیـل مبیـع     -را فايده بسیار رسد یداركه خر )الصیف والخريف(ة الطلوعج مستقیموبر في
و آن دو  رف شده باشد و كوكبى كه قمر بـدو مّتصـل بـود دلیـل مشـترى     صاست و كوكبى كه قمر از وى من

از يكـى منصـرف اسـت و بـديگرى مّتصـل      كه قمـر  آن دو كوكب را متصل به سعود و مزين به سعود سازد و 
  .رضاء جانبین حاصل آيدبدوستى بھم پیوندد تا میان بايع و مشترى موافقت افتد و 

 -للقمر اتصال مع المشتري و  ،بکوکب مستقیم السیر، مشرقی صاعد متصلقمر ال: كمال السعادة
رفة، الص، الثریا(اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة  -ةزھرمع التسدیس   أونظر تثلیث للقمر 

   .قمرالشمس عطارد ال ةزھرالمشتری الساعة - سعد مطلقا) السعود، سعد السماك

 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤ ،١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

س  ١١ نھار إلى ٨:٥٧س  ٩ نھار /٢:١٩س  ٥ لیلة إلى ٢١:٠٥س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢١:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ١٣:٣٥س  ١٣ نھار /١١:٠٧

س  ١١ لیلة /١٧:٣٨س  ٨ نھار إلى ١٤:٢٩س  ٦ نھار /٨:٢٤س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :شوال
   .نھاية الشھرإلى  ١٣:١١س  ٢٧ نھار/٦:٤٣س  ٢٥ نھار إلى ٢١:١٨

س  ٢٣ نھار إلى ٣:١٣س  ٩ لیلة /٢٣:٠٠س  ٧ لیلة إلى ٢٠:١٢س  ٥ لیلة :ذي القعدة
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٠س  ٢٨ لیلة إلى ٢٣:٠٥س  ٢٦ لیلة /١٥:٣٩

س  ٢١ لیلة إلى ٨:٤٣س  ٦ نھار /٥:١٩س  ٤ لیلة إلى ٤:٠٣س  ٢ لیلة: ذى الحّجة
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:١٤س  ٢٥ نھار إلى ٨:١٧س  ٢٣ نھار /٢٣:٢٤
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   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

 نھار /٥:٤٣س  ١٩ لیلة إلى ١٥:٤٩س  ٤ نھار /١٤:١٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: محّرم الحرام
   .نھاية الشھرإلى  ١:٥٨س  ٢٨ لیلة /٢٢:١٥س  ٢٤ لیلة إلى ١٥:٣٥س  ٢١

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠(.  

 /٤:٥٣س  ٢١ لیلة إلى ٢١:١٩س  ١٩ لیلة /١١:٣٠س  ١٦ نھار إلى ١:٣٠س  ٢ لیلة: صفر
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٢:٣٢س  ٢٧ نھار إلى ١٢:٠٧س  ٢٥ نھار

 لیلة /١٠:١٨س  ١٩ نھار إلى ٣:١١س  ١٧ لیلة /١٨:٠٥س  ١٥ نھار إلى ١ لیلة: ربیع األّول
   .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٥٥س  ٢٨ لیلة /٢١:٣٣س  ٢٦ لیلة إلى ١٩:٢٥س  ٢٤

 لیلة /١٦:٤٤س  ١٦ نھار إلى ١٠:٣٥س  ١٤ نھار /١:٥٨س  ١٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
   .نھاية الشھرإلى  ٦:٤١س  ٢٥ نھار /٣:٥٣س  ٢٣ لیلة إلى ٠:٥٠س  ٢١

 /١:١٣س  ١٥ لیلة إلى ١٩:٣٢س  ١٣ لیلة /١٠:٣٥س  ١٠ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األولى
   .نھاية الشھرإلى  ١٢:٢٢س  ٢٣ نھار /٩:١٥س  ٢١ نھار إلى ٦:٥٢س  ١٩ نھار

 /١١:٠٥س  ١٢ نھار إلى ٤:٥٢س  ١٠ لیلة /١٩:٠٠س  ٨ لیلة إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
   .نھاية الشھرإلى  ١٨:٠٠س  ٢٠ نھار /١٥:٥٩س  ١٨ نھار إلى ١٥:٠٩س  ١٦ نھار

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
   ).الشھر

س  ١٥ لیلة /٢٠:٤٨س  ١١ لیلة إلى ١٣:١٨س  ٨ نھار /٢:٢٤س  ٦ لیلة إلى ١ لیلة: رجب
  . نھاية الشھرإلى  ١:٢٧س  ١٩ لیلة /١:٠٦س  ١٧ لیلة إلى ١:٢٦

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

س  ١٢ نھار /٥:٠٢س  ٨ لیلة إلى ٢٠:١٢س  ٦ لیلة /٨:٤٥س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
  .نھاية الشھرإلى  ١١:٠٣س  ١٦ نھار /١١:٤٥س  ١٤ نھار إلى ١٢:٠٩

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥
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س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

  .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري

 إلى ٦ لیلة /شروق إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة /٢٣:٥٩س  إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
   /١٤:٤٦س  ٦ نھار

 /١٢:٣٣س  ٥ نھار إلى ٢١:٤٧س  ٥ لیلة /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة :شوال
١١:٤٦س  ٢٦ نھار إلى ١٩:٤٩س  ٢٦ لیلة/   

 /٢١:١٦س  ٢٥ لیلة إلى ٥:٠٠س  ٢٤ لیلة /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
شروق إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة/   

 ٢٢ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة /٥:٢٣س  إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (/ ٢٢:٣٧ س إلى

 /٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار /٥:٤٤س  إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة:  ذي الحّجة
٠:١٤س  إلى ٢٧ لیلة/(   

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف مناسبة ولكن للبالد التي التقع ھذه االوقات : محّرم الحرام
 ٢٠ نھار إلى ١٩:٣٠س  ٢٠ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

   /٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة /١٢:٢٦س 

   /١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة /٢٢ شروق إلى ٤:٥٦س  ٢١ لیلة: صفر

س  ١٩ نھار /١٩:٤٧س  إلى ١٦ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٨:٠٦س  ١٥ نھار: ربیع األّول
س  ٢٣ لیلة إلى ١٣:٤٨س  ٢٢ نھار /٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة /٢٠ شروق إلى ١٠:٢١
٢٢:٥٨/   

   /١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٩:٥٥س  ١٧ لیلة: ربیع اآلخر

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : جمادى األولى

  ١٥ في منطقة رؤیة الخسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : األخرىجمادى 
   /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س  ٢٠ لیلة /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى

   /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س  ١١ لیلة :رجب

/ ٢٢:٣٦س  ٩ لیلة إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة /١٦:١٢س  إلى ١٥:٣٣س  ٤ نھار :شعبان
٩:٣٥ س ٩ نھار إلى ٢٢:٣٧س  ٩ لیلة /١٨:٤٥س  إلى ٩:٣٦س  ٩ نھار/   
  

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
 .نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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  جارإليو ا ةشراكالعقد 
  :)الوقت(كمال  ٢) + سعادة الوقت(شرط  ٣) + الوقت(محذور  ١٤= عالمات  ١٩: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف

، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال
، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (ر في حد النحسالسیر، القم

) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        
 فـي قمـر  ال واجتنب لھذا الموضوع من ان يكون القمر فـي ھـذه البـروج فـإن     -ايام الكسوف   .)نحس مطلقا

، )يوجـب الغـدر و الخیانـة   (سـرطان ال، )عاقبتـه سـیئة و التحصـل فايـدة منـه     (ثـور ال، )يوجـب انفكاكـه  (حملال
يوجـب المنفعـة مـع    (قـوس ال، )يوجب عـدم الراحـة بـل النـزاع    (عقربال، )يوجب خسارة طرفي العقد(میزانال

  .فزايد و از داليل خیر نقصان كنددر داليل شر بی )مريخ زحل( و نظر نحوس). يوجب الضرر(دلوالو  )الخصومة

ر آغاز كار است و رشد و گا( تا ھر دو شريك را فايده رسدو العدد  القمر زائد النور: شرائط السعادة
ة مجسدال جبروال فيقمر ال -)رھیز شودپشكوفايي آن مھم است ايام نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري 

امانت و اعتماد و ثبات و شركت و بعضی اسد را روا داشته چه آن دلیل بود بر  .)حوتال الجوزا السنبلة(
زمینه (حوت )سود بسیار رسد برضاى يكديگر از ھم جدا شوند( سنبله) زمینه درستی و امانت(جوزا : اند

ر بیفزايد و از داليل شر نقصان یو نظر مسعود در داليل خ )زمینه نیکویی و منفعت(اسد -)راستی طرفین
  .داليل شر بیفزايد و از داليل خیر نقصان كندكند و نظر نحوس در 

اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة  -)ةزھرالمشتري ال(سعود لامع قمر للاتصال : كمال السعادة
   سعد مطلقا) السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(
  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : الدقیقمحذور اإلختیار 

 /١٣:٣٥س  ١٣ نھار إلى ٦:٠٨س  ٧ نھار /٢١:٠٥س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٢:١٣س  ٢٥ نھار إلى ١١:١٤س  ٢٠ نھار /٠٠:٤٢س  ١٨ لیلة إلى ١٧:٣٨س  ١٥ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢١:٤٧س  ٢٨ لیلة

 /٩:٢١س  ١٥ نھار إلى ٢:١٢س  ١٣ لیلة /٢١:١٨س  ١١ لیلة إلى ١١:٣٣س  ٤ نھار :شوال
 لیلة /١٣:١١س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤٣س  ٢٥ نھار /٢٠:٣٥س  ٢٣ لیلة إلى ١٩:٢٧س  ١٨ لیلة
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨

س  ١٣ نھار إلى ٩:٠٥س  ١١ نھار /٣:١٣س  ٩ لیلة إلى ١٨:٢٣س  ٣ لیلة :ذي القعدة
س  ٢٦ لیلة إلى ١٥:٣٩س  ٢٣ نھار /٤:٣٢س  ٢١ لیلة إلى ٣:١٢س  ١٦ لیلة /١٦:٥٨
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  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٣:٠٥

 ١٣ نھار /٢٣:١٥س  ١١ لیلة إلى ١٤:٤٣س  ٨ نھار /٨:٤٣س  ٦ نھار إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
س  ٢٧ نھار /٨:١٧س  ٢٣ نھار إلى ٢٣:٢٤س  ٢١ لیلة /١١:٣٠س  ١٨ نھار إلى ١٠:٠١س 

   .نھاية الشھرإلى  ١٤:٤٧

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ لمنطقة رؤية الكسوفالوقت المحذور (

 نھار  /٤:٥٦س  ٩ لیلة إلى ٢٠:٣٧س  ٧ لیلة /١٥:٤٩س  ٤ نھار إلى ١ لیلة: محّرم الحرام
 ٢٦ لیلة /١٥:٣٥س  ٢١ نھار إلى ٥:٤٣س  ١٩ لیلة /١٧:٤١س  ١٧ لیلة إلى ١٦:٠٤س  ١١

  نھاية الشھرإلى  ١:٢٨س 

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ المحذور لمنطقة رؤية الكسوفالوقت (

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠(.  

س  ٩ لیلة /١١:٢٧س  ٦ نھار إلى ٤:٢٩س  ٤ لیلة /١:٣٠س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
س  ٢٣ نھار /٢١:١٩س  ١٩ لیلة إلى ١١:٣٠س  ١٦ نھار /٢٣:٥٢س  ١٤ لیلة إلى ٢٢:١١
  .نھاية الشھرإلى  ٩:٤٩

س  ١٢ لیلة إلى ٥:٢٣س  ٧ لیلة /١٩:٥١س  ٥ لیلة إلى ١٤:٢٩س  ٢ نھار: ربیع األّول
س  ٢٨ لیلة إلى ١٥:٤٢س  ٢١ نھار /٣:١١س  ١٧ لیلة إلى ١٨:٠٥س  ١٥ نھار /٦:٤٧

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٥٥

 ١٢ لیلة /١٤:٣١س  ٩ نھار إلى ١٣:٥٣س  ٤ نھار /٥:٣٣س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :اآلخرربیع 
س  ٢٧ نھار /٦:٤١س  ٢٥ نھار إلى ٢١:١٤س  ١٩ لیلة /١٠:٣٥س  ١٤ نھار إلى ١:٥٨س 

  .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٩

 ١٣ لیلة إلى ١٠:٣٥س  ١٠ نھار /٢٢:٤٢س  ٨ لیلة إلى ٢٢:٥٣س  ٣ لیلة :جمادى األولى
س  ٢٨ لیلة إلى ١٦:٤١س  ٢٥ نھار /١٢:٢٢س  ٢٣ نھار إلى ٤:٣٣س  ١٧ لیلة /١٩:٣٢س 

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٥

 /٤:٥٢س  ١٠ لیلة إلى ١٩:٠٠س  ٨ لیلة /٦:٣٧س  ٥ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 نھار /٤:٤٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:٠٧س  ٢٣ لیلة /١٨:٠٠س  ٢٠ نھار إلى ١٤:٠٤س  ١٤ نھار
   .نھاية الشھرإلى  ١٣:٥٥س  ٢٧

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ١٣ لیلة  /١٣:١٨س  ٨ نھار إلى ٢:٢٤س  ٦ لیلة /١٣:٤٤س  ٣ نھار إلى ١ لیلة: رجب
س  ٢٦ لیلة /١٠:١٧س  ٢٣ نھار إلى ٤:١١س  ٢١ لیلة /١:٢٧س  ١٩ لیلة إلى ٠٠:٣٤
  . نھاية الشھرإلى  ١٩:٣٩

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

 ١٠:١٨س  ١٠ نھار /٢٠:١٢س  ٦ لیلة إلى ٨:٤٥س  ٣ نھار /٢٠:٠٣س  إلى ١ لیلة :شعبان
إلى  ١:٣٠س  ٢٣ لیلة /١٦:٤٩س  ٢٠ نھار إلى ١٢:١١س  ١٨ نھار /١١:٠٣س  ١٦ نھار إلى

 .نھاية الشھر

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
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  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .الشھرنھاية إلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
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س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 
  .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤

 
ة
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري   

 إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة /١٦:٤٩ س ٣ نھار إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
 إلى ١٩ لیلة /شروق إلى ٠:٤٥س  ١٨ لیلة /١٤:٤٤س  ٦ نھار إلى ٦ لیلة /شروق

   /نھار نھاية إلى ١٢:١٦س  ٢٥ نھار /٢٣:٢٣س 

 ٩:٢٣س  ١٥ نھار /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة /٢٣:٣٥س  إلى ١ لیلة :شوال
   /شروق إلى ١٦ لیلة /نھار نھاية إلى

/ ٠:٣٥س  ١٤ لیلة إلى ١٧:٠١س  ١٣ نھار /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
١:٤٤س  ١٥ لیلة إلى ٠:٣٦س  ١٤ لیلة/ شروق إلى ٤:٣٥س  ٢١ لیلة/ ٢٢ لیلة 

   /شروق إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة /١٠:٣٣س  ٢٢ نھار إلى

 ١٩ شروق /٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة /شروق إلى ٢٣:١٨س  ١١ لیلة: ذى الحّجة
 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /١١:٣٦س  إلى

   )/٠:١٤س  إلى ٢٧ لیلة /٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار:  ذي الحّجة

 لیلة /شروق إلى ٥:٣٠س  ٩ لیلة/ ٥:٢٩س  إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة: محّرم الحرام
   /٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة /٤:٣٤س  إلى ١٠

س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦س  ١٤ لیلة /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار: صفر
١٧:٤٢/ ١٥:١٥س  إلى ١٣:٠٦س  ٢٠ نھار/ ٢٢ شروق إلى ٤:٥٦س  ٢١ لیلة/ لیلة 

   /١٨:١٥س  إلى ٢٣

س  ١٥ نھار /١٦:٤١س  إلى ١٣ شروق /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة: ربیع األّول
 إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار /٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧س  ١٩ لیلة /١٨:٠٤س  إلى ٧:٣٩

   /٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة /٢٠ شروق

 نھار /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥س  ٩ نھار /شروق إلى ٥:٣٦س  ٢ لیلة: ربیع اآلخر
   /١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦

 /٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة /١١:٠١س  ١ نھار إلى ١ لیلة: جمادى األولى
شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة/   

  ١٥ في منطقة رؤیة الخسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : جمادى األخرى
ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي ( /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى

 /شروق إلى ٤:٥٠س  ٢٥ لیلة : جمادى األخرى ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف التقع 
١٥:٤٠س  ٢٦ نھار إلى ٢٦ لیلة/(   

س  إلى ٢٥ لیلة /شروق إلى ٢٤ لیلة /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س  ١١ لیلة :رجب
٢٢:٢٠/   

 /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار :شعبان
٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ١٦:٥٢س  ٢٠ نھار/ ٤:١٨س  إلى ٢٢ لیلة/   

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  .نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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  :المصرفیةاإلقتراض والشؤون 
  :)الوقت(كمال  ٧) + سعادة الوقت(شرط  ٤)+ الوقت(محذور  ١٨= عالمات  ٢٨: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف

، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال
، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (ر في حد النحسالسیر، القم

) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        
القمـر   مقارنـة  -شـمس و زحـل   لامـع  قمـر  ال ةمقابل -تربیع ال ةصامريخ خال معقمر الاتصال  - .)نحس مطلقا

آشـكارا  و مريخ پیوندد كه آن دلیـل خصـومت   ه قمر از محاق بیرون آيد و ب - و اين از ھمه بدتر استزحل  مع
  ساعة زحل و الشمس - )ن مردمتادو در زبان اف(استشدن وام 

 غیـر و  قـوي الحـال   عطـارد  -حـوت الدلو، الـ سـد،  االقوس، الالقمر في  -القمر ناقص النور: شرائط السعادة
و ان لـم يراعـى ھــذا الشـرط فیوجـب التـأخیر فـي سـّد الـدين وتســبب          )مـريخ و زحـل  ال(نحوس بـال  متصـل 

   الخصومة بسببه
مشتري ال( ينسعدمع الاتصال عطارد  -)الزھرة مشتريال(سعود لامع كوكب قمر للاتصال : كمال السعادة

إن كان المرغوب في اإلستدانة  - قمرالمشتری الزھرة عطارد الساعة  - عطاردمع  قمرللاتصال سعد  -) الزھرة 

اجتماع القمر او اقترابه  -سعدكوكب بمتصال و  منصرفا من الشمستحت الشعاع الخفاء، فعلیه أن يكون القمر 
اگر قمر با عطارد بود و عطارد  - سعد مطلقا) السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(مع المنازل النجمیة 

  گذارده شوددور از مريخ آن وام بزودى 
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  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤ ،١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

  /١٥ ،١٤ ،١٣ :رمضان المبارك

  /١٥، ١٤، ١٣ :شوال

  /١٥، ١٤، ١٣ :ذي القعدة

   /١٥، ١٤، ١٣: ذى الحّجة

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

   /١٥، ١٤، ١٣: محّرم الحرام

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
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س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

  /١٥، ١٤، ١٣: صفر

  /١٥، ١٤، ١٣: ربیع األّول

   /١٥، ١٤، ١٣ :ربیع اآلخر

  /١٥، ١٤، ١٣ :جمادى األولى

   /١٥، ١٤، ١٣ :جمادى األخرى

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

  /١٥، ١٤، ١٣: رجب

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

 /١٥، ١٤، ١٣ :شعبان

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .الشھرنھاية إلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
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 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

  .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :منو زحل  الشمس ساعةو غیر  القمرعطارد  الزھرة ساعة المشتري

 /١٦:٤٩س  ٣ نھار إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة /٢٣:٥٩س  إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
شروق إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة/ ٥:٥٩س  ١٧ نھار إلى ١٦ لیلة/ إلى ٠:٤٥س  ١٨ لیلة 

 لیلة /٢١:٥٤س  ٢٢ لیلة إلى ١١:١٧س  ٢٠ نھار /٢٣:٢٣س  إلى ١٩ لیلة /شروق
   /نھار نھاية إلى ١٢:١٦س  ٢٥ نھار /٢٠:٢٣س  إلى ٢٥

 إلى ٢١:٤٧س  ٥ لیلة /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة /٢٣:٣٥س  إلى ١ لیلة :شوال
 /٢١:٥٤س  ١٩ لیلة إلى ١٩:٣٠س  ١٨ لیلة /شروق إلى ١٦ لیلة /١٢:٣٣س  ٥ نھار
١٨:٣٥س  ٢١ لیلة إلى ٨:٠٠س  ٢٠ نھار/ ٤:٣٦س  ٢٢ لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١ نھار/ 
١١:٤٦س  ٢٦ نھار إلى ١٩:٤٩س  ٢٦ لیلة/   

 /٨:٠٠س  ١٧ نھار إلى ٣:١٥س  ١٦ لیلة /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١٢:٢٣س  ٢٠ نھار إلى ١:٠٩س  ٢٠ لیلة/ ٤:٣٥س  ٢١ لیلة 

س  ٢٥ لیلة إلى ٥:٠٠س  ٢٤ لیلة /١٠:٣٣س  ٢٢ نھار إلى ٢٢ لیلة /شروق إلى
٢١:١٦/ شروق إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة/   

 ١١ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة /٥:٢٣س  إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س  ١٦ لیلة /٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة /شروق إلى ٢٣:١٨س 

٩:٠٦/ نھار نھاية إلى ٨:٠٢س  ١٧ نھار/ ١١:٣٦س  إلى ١٩ شروق/ س إلى ٢٢ لیلة 
ذي  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (/ ٢٢:٣٧
 لیلة /٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار /٥:٤٤ س إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة:  الحّجة
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   )/٠:١٤س  إلى ٢٧

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف التي التقع  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد: محّرم الحرام
س  ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

٩:٣١/ شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة/ ٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة/ إلى ١٩:٣٠س  ٢٠ لیلة 
   /٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة /١٢:٢٦س  ٢٠ نھار

 /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة/ ١٨:٠٧س  ١٨ لیلة إلى ١:١٤س  ١٧ لیلة/ س  ٢٠ نھار

   /١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة /٢٢ شروق إلى ٤:٥٦س  ٢١ لیلة /١٥:١٥س  إلى ١٣:٠٦

 إلى ٦ لیلة /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
س  ١١ نھار إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة /٤:٣٢س  ١٠ لیلة إلى ١٧:٥٥س  ٩ نھار /شروق
١٤:٤٠/ ٠:٢٠س  إلى ١٦ لیلة/ ٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧س  ١٩ لیلة/ س  ١٩ نھار
س  ٢٣ لیلة إلى ١٣:٤٨س  ٢٢ نھار /٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة /٢٠ شروق إلى ١٠:٢١
٢٢:٥٨/   

س  ٧ لیلة /١٦:٤٨س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة /شروق إلى ٥:٣٦س  ٢ لیلة: ربیع اآلخر
س  ٩ نھار /٢١:٤٧س  ٩ لیلة إلى ١١:٠٩س  ٨ نھار /١٢:١٥س  ٧ نھار إلى ١:٤٠

 ١٠:٠٢س  ٢٧ نھار /١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦ نھار /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥
   /١٠:٣١س  إلى

س  ٦ لیلة إلى ٩:٥٩س  ٥ نھار /١١:٠١س  ١ نھار إلى ١ لیلة: جمادى األولى
٢٠:٢٩/ ٦:٣١س  ٧ نھار إلى ١٩:١٧س  ٧ لیلة/ ٤:٣٢س  إلى ٤:١٠س  ٢٧ لیلة/ 

شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة/   

ھذه االوقات ( /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س  ٢٠ لیلة /٤:٢٩س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
 ٢٥ لیلة : جمادى األخرى ٢٩ منطقة رؤیة الكسوففي  مناسبة ولكن للبالد التي التقع 

   )/١٥:٤٠س  ٢٦ نھار إلى ٢٦ لیلة /شروق إلى ٤:٥٠س 

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
 ١١ لیلة )/١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١س  ٢ نھار /شروق إلى ١:١١س  ١ لیلة : األخرى

 /شروق إلى ٢٤ لیلة /١٥:٥٤س  إلى ٨:٣٦س  ٢٢ نھار /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س 
٢٢:٢٠س  إلى ٢٥ لیلة/   

 ٨ لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار /١٦:١٢س  إلى ١٥:٣٣س  ٤ نھار :شعبان
س  إلى ١٦ لیلة /١٦:٣٦س  إلى ١١:٥٥س  ١١ نھار /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س 

٢٠:٤٨/ ٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ١٦:٥٢س  ٢٠ نھار/ ٤:١٨س  إلى ٢٢ لیلة/ ٢٦ لیلة 
  /٩:٤٩س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة /٢٣:٤٤س  إلى
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  :الديون واإلقراض

  :)الوقت(كمال  ٤) + سعادة الوقت(شرط  ٤)+ الوقت(محذور  ١٨= عالمات  ٢٦: الدالئل الفلكیة
غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    ايام (المحذورات الكلیة : محذورات األوقات

ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف
، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال

، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )وزحـل حد المريخ (السیر، القمر في حد النحس
) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        

 قمـر  -) تحـت االرض ( عديم العـرض قمر ال -ساعة الشمس و المريخ - القمر ھابط جنوبي –  .)نحس مطلقا
ايشـان   )اتصـال ( حذر كند از نحوست قمر و عطارد و ممازجت -باشددر اّول در برجھاى جوزا و اسد و قوس 

  .نبايد كه ماه و عطارد بمّريخ پیوندد كه آن دلیل خصومت بود -باشد  )مطل(با زحل كه دلیل تعويق 
اختیـار آنسـت كـه قمـر را     حكما گفته اند اصل البـاب در ايـن    -باشدشمالي صاعد  قمر: شرائط السعادة

پــس چــون قمــر را بســعود اّتصــال بــود در آن وام   نــدو قمــر و عطــارد دلیــل نفــس وام بســعود نظــرى باشــد
  .سھولتى باشد

مـع  اتصـال عطـارد    - كه آن دلیل شـادى و زود يـافتن وام اسـت    مشتريالى الظر امر نالق: کمال السعادة
اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل       - بخوشـدل بـاز رسـد   تـا آن وام   )المشـتري والزھـرة  (كوكب السـعود  

   .قمرالمشتری الزھرة عطارد الساعة - سعد مطلقا) السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(النجمیة 

  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 ١٢ نھار إلى ١١:٠٧س  ١١ نھار /١:٤١س  ٤ لیلة إلى ٢١:٠٥س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
   /١٩:٢١س  ٢٧ لیلة إلى ١٢:١٣س  ٢٥ نھار /١٣:٥٨س 

س  ٢٣ لیلة /٢١:٠٦س  ١٠ لیلة إلى ١٧:٣٨س  ٨ نھار /٨:١٧س  ١ نھار إلى ١ لیلة :شوال
  /١٦:٥٣س  ٢٨ نھار إلى ١٣:١١س  ٢٧ نھار /٤:٠٣س  ٢٤ لیلة إلى ٢٠:٣٥

س  ٢٢ نھار إلى ٤:٣٢س  ٢١ لیلة /٢:٤١س  ٨ لیلة إلى ٢٣:٠٠س  ٧ لیلة :ذي القعدة
 /٣:٠٢س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٠٥س  ٢٦ لیلة /١٢:٢٨

س  ٢٠ لیلة إلى ١١:٣٠س  ١٨ نھار /٨:٢٧س  ٥ نھار إلى ٥:١٩س  ٤ لیلة: ذى الحّجة
   /١٣:٠٢س  ٢٤ نھار إلى ٨:١٧س  ٢٣ نھار /١٩:٤٥

 ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الكسوفالوقت المحذور لمنطقة رؤية (
 ١٨ لیلة إلى ١٧:٤١س  ١٧ لیلة/ ١٦:٢١س  ٣ نھار إلى ١٤:١٢س  ٢ نھار: محّرم الحرام
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   /٢١:١٢س  ٢٣ لیلة إلى ١٥:٣٥س  ٢١ نھار /٠١:٥٥س 

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠(. 

 ٢١:١٩س  ١٩ لیلة /٧:٥٥س  ١٥ نھار إلى ٢٣:٥٢س  ١٤ لیلة/ ٢:٤٨س  إلى ١ لیلة: صفر
 /١٤:٠٧س  ٢٨ نھار إلى ١٢:٣٢س  ٢٧ نھار /٣:١٧س  ٢٠ لیلة إلى

س  ١٨ نھار إلى ٣:١١س  ١٧ لیلة /١٤:٤٣س  ١٣ نھار إلى ٦:٤٧س  ١٢ لیلة: ربیع األّول
 /٢٣:٥٦س  ٢٧ لیلة إلى ٢١:٣٣س  ٢٦ لیلة /٨:٤٩

س  ١٥ نھار إلى ١٠:٣٥س  ١٤ نھار /٢٢:٣٣س  ١١ لیلة إلى ١٤:٣١س  ٩ نھار :ربیع اآلخر
 /٧:٠٠س  ٢٤ نھار إلى ٣:٥٣س  ٢٣ لیلة /١٥:٤٥

 ١٤ لیلة إلى ١٩:٣٢س  ١٣ لیلة /٦:٥٧س  ٩ نھار إلى ٢٢:٤٢س  ٨ لیلة :جمادى األولى
 /١٢:٢٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:١٥س  ٢١ نھار /٠٠:٣٣س 

س  ١١ نھار إلى ٤:٥٢س  ١٠ لیلة /١٥:٠٢س  ٦ نھار إلى ٦:٣٧س  ٥ نھار :جمادى األخرى
  /١٨:٢٧س  ١٩ نھار إلى ١٥:٥٩س  ١٨ نھار /١٠:١٦

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
 ).الشھر
 /١٩:٢٤س  ١٠ لیلة إلى ١٣:١٨س  ٨ نھار /٢٢:١٣س  ٥ لیلة إلى ١٣:٤٤س  ٣ نھار: رجب

  /٢:٤٢س  ١٨ لیلة إلى ١:٠٦س  ١٧ لیلة

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ رؤية الكسوفالوقت المحذور لمنطقة (
٠٠:٢٥.( 

 /٢:٥٦س  ٧ لیلة إلى ٢٠:١٢س  ٦ لیلة /٤:٣١س  ٢ لیلة إلى ٢٠:٠٣س  ١ لیلة :شعبان
 /١٢:٥٤س  ١٥ نھار إلى ١١:٤٥س  ١٤ نھار

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة
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 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

  .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤

ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

ة
د
عی

س
ة 

سن
ح

 

١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :المريخ الشمس ساعة غیرو  القمرعطارد  الزھرة ساعة المشتري   

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه  :رمضان المبارك

   /١٢:٣٣ س إلى ٦:٤٣س  ٥ نھار/ ٦:٢٩س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة :شوال

   /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة

 ٥ نھار /٥:٢٣ س إلى ٣:٥٢س  ١ لیلة/ ٣:٥١س  إلى ٠:٣١س  ١ لیلة: ذى الحّجة
 إلى ٠:٥٥س  ٢٦ لیلة/ ٢:٥٩س  إلى ٢٣:١٨س  ١١ لیلة/ ١٤:٢٩ س إلى ٨:٢٨س 

   /شروق

 ٢٩ رؤیة الكسوففي منطقة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : محّرم الحرام
س  ٨ نھار إلى ٤:٣١س  ٨ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

 :محرم  ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٩:٣١
شروق إلى ٤:٤٨س  ١٤ لیلة/ ٠:٤٢س  إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة /  
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   /٧:٤٦س  ١٣ نھار إلى ٢٠:٣٤س  ١٣ لیلة: صفر

  / ٥:٠٥س  إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة: ربیع األّول

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : ربیع اآلخر

   /شروق إلى ٠:١٨س  ٢٨ لیلة/ ٠:١٧س  إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة: جمادى األولى

ھذه  /٤:٢٩ س إلى ٢١:٢٤س  ٣ لیلة/ ٢١:٢٣ س إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
 : جمادى األخرى ١٥ في منطقة رؤیة الخسوف مناسبة ولكن للبالد التي التقع االوقات 

١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة/ ٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س  ٢٠ لیلة/   

   /١٢ شروق إلى ٤:٠٧س  ١١ لیلة :رجب

س  ٢١ لیلة /٢٠:٤٨س  إلى ١٦ لیلة /١٦:٣٦س  إلى ١٤:١٩س  ١١ نھار :شعبان
   /٢٣:٤٤س  إلى ٢٦ لیلة /٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ٢٠:٤٣

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
 .نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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  :)األخذ باإلمانة وايداع األمانة(اإلئتمان 

  :) الوقت(كمال  ٤) + سعادة الوقت(شرط  ٢) + الوقت( ١٢= عالمات  ١٨: الدالئل الفلكیة
ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات

ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف
، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال

، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (ر في حد النحسالسیر، القم
) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        

   .)نحس مطلقا
المشتري قوي  -)میزانالسرطان الحمل ال( ةمنقلبالروج في الدلو أو في البقمر ال: شرائط السعادة

الشرف، البیت، الحد ( .در آن باب قصورى واقع شود نباشدكه او دلیل امانت است و چون نیك حال  الحال
   ...)المثلثة، الوجه، مستقیم السیر، سريع السیر، المشرقي، الفرح، فى األوتاد

 - عطارد مع قمر للمسعود اتصال  - )المشتري والزھرة(سعود لامع  اتصال للقمر: كمال السعادة
، سعد السماكرفة، الص، الثریا(اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة  -قوي الحال شتریالم

   .ساعة المشتری- سعد مطلقا) السعود
  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

س  ١١ نھار إلى ٨:٥٧س  ٩ نھار /٢:١٩س  ٥ لیلة إلى ٢١:٠٥س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
  . نھاية الشھرإلى  ٤:١٤س  ٣٠ لیلة /١٢:١٣س  ٢٥ نھار إلى ٢٣:٥٨س  ٢٣ لیلة /١١:٠٧

س  ٢٠ نھار /١٧:٣٨س  ٨ نھار إلى ١٤:٢٩س  ٦ نھار /٨:٢٤س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :شوال
   /١٦:٣٤س  ٢٩ نھار إلى ١٣:١١س  ٢٧ نھار /٢٠:٣٥س  ٢٣ لیلة إلى ٧:٥٦

س  ٢١ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ١٨ نھار /٢٣:٠٠س  ٧ لیلة إلى ٢٠:١٢س  ٥ لیلة :ذي القعدة
   /٢:٤٠س  ٢٨ لیلة إلى ٢٣:٠٥س  ٢٦ لیلة /٤:٣٢

س  ١٨ نھار إلى ٢٢:٢٧س  ١٦ لیلة /٥:١٩س  ٤ لیلة إلى ٤:٠٣س  ٢ لیلة: ذى الحّجة
  . نھاية الشھرإلى  ١٤:٢٩س  ٢٩ نھار /١٣:١٤س  ٢٥ نھار إلى ٨:١٧س  ٢٣ نھار /١١:٣٠

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

 /١٧:٤١س  ١٧ لیلة إلى ٤:٤٥س  ١٤ لیلة /١٤:١٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: محّرم الحرام
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  /١:١٨س  ٣٠ لیلة إلى ١:٥٨س  ٢٨ لیلة /٢٢:١٥س  ٢٤ لیلة إلى ١٥:٣٥س  ٢١ نھار

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠(.  

س  ٢١ لیلة إلى ٢١:١٩س  ١٩ لیلة /٢٣:٥٢س  ١٤ لیلة إلى ١١:٠٠س  ١١ نھار: صفر
   /١٢:٣٢س  ٢٧ نھار إلى ١٢:٠٧س  ٢٥ نھار /٤:٥٣

س  ١٩ نھار إلى ٣:١١س  ١٧ لیلة /٦:٤٧س  ١٢ لیلة إلى ١٧:٥٢س  ٩ نھار: ربیع األّول
  /٢١:٣٣س  ٢٦ لیلة إلى ١٩:٢٥س  ٢٤ لیلة /١٠:١٨

س  ١٦ نھار إلى ١٠:٣٥س  ١٤ نھار /١٤:٣١س  ٩ نھار إلى ١:٣٧س  ٧ لیلة :ربیع اآلخر
   /٣:٥٣س  ٢٣ لیلة إلى ٠:٥٠س  ٢١ لیلة /١٦:٤٤

 ١٥ لیلة إلى ١٩:٣٢س  ١٣ لیلة /٢٢:٤٢س  ٨ لیلة إلى ٩:٥٦س  ٥ نھار :جمادى األولى
   /٩:١٥س  ٢١ نھار إلى ٦:٥٢س  ١٩ نھار /١:١٣س 

س  ١٢ نھار إلى ٤:٥٢س  ١٠ لیلة /٦:٣٧س  ٥ نھار إلى ١٨:٠٠س  ٢ نھار :جمادى األخرى
   /١٥:٥٩س  ١٨ نھار إلى ١٥:٠٩س  ١٦ نھار /١١:٠٥

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 /٢٠:٤٨س  ١١ لیلة إلى ١٣:١٨س  ٨ نھار /١٣:٤٤س  ٣ نھار إلى ١:٠٨س  ١ لیلة: رجب
  . نھاية الشھرإلى  ٧:١٩س  ٢٨ نھار /١:٠٦س  ١٧ لیلة إلى ١:٢٦س  ١٥ لیلة

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

 ١٢:٠٩س  ١٢ نھار /٥:٠٢س  ٨ لیلة إلى ٢٠:١٢س  ٦ لیلة /٢٠:٠٣س  إلى ١ لیلة :شعبان
  /٢:٠٢س  ٢٨ لیلة إلى ١٣:١٠س  ٢٥ نھار /١١:٤٥س  ١٤ نھار إلى

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
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 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

 .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من ساعة المشتري   

 إلى ٦ لیلة /شروق إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة /٢٣:٥٩س  إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
 /شروق إلى ٠:٤٥س  ١٨ لیلة /٥:٥٩س  ١٧ نھار إلى ١٦ لیلة /١٤:٤٤س  ٦ نھار
٢٣:٢٣س  إلى ١٩ لیلة/ ٢١:٥٤س  ٢٢ لیلة إلى ١١:١٧س  ٢٠ نھار/ س  ٢٥ نھار

   /نھار نھاية إلى ١٢:١٦

 نھار /١٢:٣٣ س ٥ نھار إلى ٢١:٤٧س  ٥ لیلة /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة :شوال
 ١٩:٣٠س  ١٨ لیلة /١٦ شروق إلى ٩:٢٣س  ١٥ نھار /١٤:٤١س  إلى ٩:٢٨س  ١٤

   /١١:٤٦س  ٢٦ نھار إلى ١٩:٤٩س  ٢٦ لیلة /٢١:٥٤س  ١٩ لیلة إلى

 /١:٤٤س  ١٥ لیلة إلى ١٧:٠١س  ١٣ نھار /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
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٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١٢:٢٣س  ٢٠ نھار إلى ١:٠٩س  ٢٠ لیلة/ ٤:٣٥س  ٢١ لیلة 
   /شروق إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة /شروق إلى

 ١١ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة /٥:٢٣س  إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
 ٢٢ لیلة /١١:٣٦س  إلى ١٩ شروق /٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة /شروق إلى ٢٣:١٨س 
 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف التي التقع ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد (/ ٢٢:٣٧ س إلى

 /٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار /٥:٤٤ س إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة:  ذي الحّجة
٠:١٤س  إلى ٢٧ لیلة/(   

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : محّرم الحرام
 س ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

٩:٣١/ شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة/ ٤:٣٤ س إلى ١٠ لیلة/ إلى ١٩:٣٠س  ٢٠ لیلة 
   /٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة /١٢:٢٦س  ٢٠ نھار

 /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
١٧:٤٢س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦س  ١٤ لیلة/ ١٨:٠٧س  ١٨ لیلة إلى ١:١٤س  ١٧ لیلة/ 
٢٢ شروق إلى ٤:٥٦س  ٢١ لیلة/ ١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة/   

 إلى ٦ لیلة /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
س  ١٥ نھار /١٨:٠٤س  إلى ٧:٣٩س  ١٥ نھار /١٦:٤١س  إلى ١٣ شروق /شروق
س  إلى ٢١ لیلة /٢٠ شروق إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار /٠:٢٠س  ١٦ لیلة إلى ١٨:٠٥
٢٣:٥٣/ ٢٢:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١٣:٤٨س  ٢٢ نھار/   

س  ٩ نھار /١٦:٤٨س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة /شروق إلى ٥:٣٦س  ٢ لیلة: ربیع اآلخر
 ١٠:٠٢س  ٢٧ نھار /١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦ نھار /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥

   /١٠:٣١س  إلى

 /٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة /١١:٠١ س ١ نھار إلى ١ لیلة: جمادى األولى
٤:٣٢س  إلى ٤:١٠س  ٢٧ لیلة/ شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة/   

  ١٥ في منطقة رؤیة الخسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : جمادى األخرى
 /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س  ٢٠ لیلة /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى

 : جمادى األخرى ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (
شروق إلى ٤:٥٠س  ٢٥ لیلة/ ١٥:٤٠س  ٢٦ نھار إلى ٢٦ لیلة/(   

 لیلة /١٥:٥٤س  إلى ٨:٣٦س  ٢٢ نھار /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س  ١١ لیلة :رجب
   /٢٢:٢٠س  إلى ٢٥ لیلة /شروق إلى ٢٤

 /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة /١٦:١٢س  إلى ١٥:٣٣س  ٤ نھار :شعبان
١٦:٣٦س  إلى ١١:٥٥س  ١١ نھار/ ٢٠:٤٨س  إلى ١٦ لیلة/ إلى ١٦:٥٢س  ٢٠ نھار 

  /٤:١٨س  إلى ٢٢ لیلة /٨:٢٩س  ٢١ نھار
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  :حفظا عن السارق ستر المال وتخزينھا

  :)الوقت(كمال  ٢) + سعادة الوقت(شرط  ٢) + الوقت(محذور  ٢= عالمات  ٦: الدالئل الفلكیة
ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسي قديم، فترة (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات

، )القمر في العقرب(تحت الشعاع، ھبوط(مناحس القمر العامة  -) الكسوف والخسوف المحذورة
، خالي السیر، بعید االتصال، وحشي )القمر في الطريقة المحترقة(، إحتراقه )القمر في الجدي(وبال

، اقتران )المريخ زحل(، اتصال نحس للقمر مع النحوس)حد المريخ وزحل(ر في حد النحسالسیر، القم
) الدبران، اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح(القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة 

  القمر في العقرب أو القوس -) ماه قمري ١٥تا  ١٣( ایام استقبال - .)نحس مطلقا

الحمل ( ةمنقلبالبروج أو في ال دلوال فيقمر ال - قمر تحت الشعاعال - قمر ناقص النورال: السعادةشرائط 
  ).السرطان المیزان الجدی

رفة، الص، الثریا(اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة  -عطارد تحت الشعاع : كمال السعادة
  .شمسال ةغیر ساعفي - سعد مطلقا) السعود، سعد السماك
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  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤ ،١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

س  ١٨ لیلة إلى ٨:٥٧س  ٩ نھار /٢:١٩س  ٥ لیلة إلى ٢١:٠٥س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
  ١٥و١٤و ١٣ /١٢:١٣س  ٢٥ نھار إلى ٢٣:٥٨س  ٢٣ لیلة /٠٠:٤٢

س  ١٣ لیلة /٢١:١٨س  ١١ لیلة إلى ١٤:٢٩س  ٦ نھار /٨:٢٤س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :شوال
 إلى ١٣:١١س  ٢٧ نھار /٢٠:٣٥س  ٢٣ لیلة إلى ٧:٥٦س  ٢٠ نھار /١٥ نھار نھاية إلى ٢:١٢
   ١٥و١٤و ١٣/نھار نھاية

 /١٥ نھار نھاية إلى ٩:٠٥س  ١١ نھار /٣:١٣س  ٩ لیلة إلى ٢٠:١٢س  ٥ لیلة :ذي القعدة
و ١٣ /٢:٤٠س  ٢٨ لیلة إلى ٢٣:٠٥س  ٢٦ لیلة /٤:٣٢س  ٢١ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ١٨ نھار
  ١٥و١٤

س  ١١ لیلة إلى ١٤:٤٣س  ٨ نھار /٨:٤٣س  ٦ نھار إلى ٤:٠٣س  ٢ لیلة: ذى الحّجة
 إلى ٨:١٧س  ٢٣ نھار /١١:٣٠س  ١٨ نھار إلى ٢٢:٢٧س  ١٦ لیلة /١٥ ،١٤ ،١٣ /٢٣:١٥

  ١٥و١٤و ١٣ /١٣:١٤س  ٢٥ نھار

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ رؤية الكسوفالوقت المحذور لمنطقة (
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 لیلة /٤:٥٦س  ٩ لیلة إلى ٢٠:٣٧س  ٧ لیلة /١٥:٤٩س  ٤ نھار إلى ١ لیلة: محّرم الحرام
 ١:٥٨س  ٢٨ لیلة /٢٢:١٥س  ٢٤ لیلة إلى ١٥:٣٥س  ٢١ نھار /١٧:٤١س  ١٧ لیلة إلى ١٣

  . شروق إلى

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الكسوفالوقت المحذور لمنطقة رؤية (

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

س  ١١ نھار /١١:٢٧س  ٦ نھار إلى ٤:٢٩س  ٤ لیلة /١:٣٠س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
 ١٢:٠٧س  ٢٥ نھار /٤:٥٣س  ٢١ لیلة إلى ٢١:١٩س  ١٩ لیلة /١٥ نھار نھاية إلى ١١:٠٠

  ١٥و١٤و ١٣ /٢٧ نھار نھاية إلى

س  ١٢ لیلة إلى ١٧:٥٢س  ٩ نھار /١٩:٥١س  ٥ لیلة إلى ١٤:٢٩س  ٢ نھار: ربیع األّول
 لیلة إلى ١٩:٢٥س  ٢٤ لیلة /١٠:١٨س  ١٩ نھار إلى ٣:١١س  ١٧ لیلة /١٥، ١٤، ١٣ /٦:٤٧

  ١٥و١٤و ١٣ /٢٢:٥٥س  ٢٨

 ١٣ لیلة /١٤:٣١س  ٩ نھار إلى ١:٣٧س  ٧ لیلة /٥:٣٣س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 إلى ٩:٥٩س  ٢٧ نھار /٦:٤١س  ٢٥ نھار إلى ٠:٥٠س  ٢١ لیلة /١٦:٤٤س  ١٦ نھار إلى

  ١٥و١٤و ١٣ /نھار نھاية

 نھار /١٥ نھار نھاية إلى ١٣ لیلة /٢٢:٤٢س  ٨ لیلة إلى ٩:٥٦س  ٥ نھار :جمادى األولى
و ١٣ /٢٢:٤٥س  ٢٨ لیلة إلى ١٦:٤١س  ٢٥ نھار /١٢:٢٢س  ٢٣ نھار إلى ٦:٥٢س  ١٩
  ١٥و١٤

س  ١٢ نھار إلى ٤:٥٢س  ١٠ لیلة /٦:٣٧س  ٥ نھار إلى ١٨:٠٠س  ٢ نھار :جمادى األخرى
 إلى ٢٢:٠٧س  ٢٣ لیلة /١٨:٠٠س  ٢٠ نھار إلى ١٥:٠٩س  ١٦ نھار /١٥، ١٤، ١٣ /١١:٠٥

  ١٥و١٤و ١٣ /٤:٤٦س  ٢٥ لیلة

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ المحذور لمنطقة رؤية الخسوفالوقت (
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 /٢٠:٤٨س  ١١ لیلة إلى ١٣:١٨س  ٨ نھار /١٣:٤٤س  ٣ نھار إلى ١:٠٨س  ١ لیلة: رجب
  ١٥و١٤و ١٣ /١٠:١٧س  ٢٣ نھار إلى ٤:١١س  ٢١ لیلة /١:٢٧س  ١٩ لیلة إلى ١٣ لیلة

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

 ١٢:٠٩س  ١٢ نھار /٥:٠٢س  ٨ لیلة إلى ٢٠:١٢س  ٦ لیلة /٢٠:٠٣س  إلى ١ لیلة :شعبان
 إلى ١٣:١٠س  ٢٥ نھار /١٦:٤٩س  ٢٠ نھار إلى ١٢:١١س  ١٨ نھار /١١:٠٣س  ١٦ نھار إلى

 ١٥و١٤و ١٣ /٢٧ نھار نھاية

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
 ٢٨ نھار إلى ١١:١٠س  ٢٦ نھار / /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤

  / ٤:١٦س  ٣٠ لیلة إلى ٢:٤٥س  ٢٩ لیلة/ ١٠:٤٧س 

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
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  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
نھاية إلى  ٢٩ شروق/ نھار نھاية إلى ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

     .الشھر

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٩:٣٣س  ٢٩ لیلة/ ٠:٢٧س  ٢٨ لیلة إلى ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
  . نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  . الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

 إلى ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  / ١٥:٠١س  ٢٩ نھار

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

 ٢٠:٠١س  ٢٩ لیلة/ نھار نھاية إلى ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة
  .نھاية الشھرإلى 

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

.نھاية الشھرإلى  ١٢:٣٠س  ٢٩ نھار/ ٨:١١س  ٢٩ نھار إلى ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من الشمس ساعة غیر   

 ٢٠ نھار /٢٣:٢٣س  إلى ١٩ لیلة /شروق إلى ٠:٤٥س  ١٨ لیلة :رمضان المبارك
س  ٢٨ نھار /نھار نھاية إلى ١٢:١٦س  ٢٥ نھار /٢١:٥٤س  ٢٢ لیلة إلى ١١:١٧س 

  / ٢:٤٤س  ٢٩ لیلة إلى ١٠:٤٨

 /٢١:٥٤س  ١٩ لیلة إلى ١٩:٣٠س  ١٨ لیلة /١٢:١٥س  ١٦ نھار إلى ١٦ لیلة :شوال
١١:٤٦س  ٢٦ نھار إلى ١٩:٤٩س  ٢٦ لیلة   

 /شروق إلى ٤:٣٥س  ٢١ لیلة /٨:٠٠س  ١٧ نھار إلى ٣:١٥س  ١٦ لیلة :ذي القعدة
١٠:٣٣س  ٢٢ نھار إلى ٢٢ لیلة/ ٢١:١٦س  ٢٥ لیلة إلى ٥:٠٠س  ٢٤ لیلة/ ٢٨ لیلة 

  /شروق إلى ٢٩ لیلة /شروق إلى ٢:٤٣س 

ھذه االوقات مناسبة (/ ٢٢:٣٧ س إلى ٢٢ لیلة /١١:٣٦س  إلى ١٩ شروق: ذى الحّجة
 إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ولكن للبالد التي التقع 

س  ٢٨ لیلة )/٠:١٤س  إلى ٢٧ لیلة /٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار /٥:٤٤ س
  / ١٩:٣٢س  ٢٩ لیلة إلى ٠:٢٨

 إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة /١٢:٢٦س  ٢٠ نھار إلى ١٩:٣٠س  ٢٠ لیلة: محّرم الحرام
   /٣:٣٦س  ٢٥ لیلة

 /٢٢ شروق إلى ٤:٥٦س  ٢١ لیلة /١٨:٠٧س  ١٨ لیلة إلى ١:١٤س  ١٧ لیلة: صفر
١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة/  

 إلى ٢١ لیلة /٢٠ شروق إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار /٠:٢٠س  إلى ١٦ لیلة: ربیع األّول
   /٢٢:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١٣:٤٨س  ٢٢ نھار /٢٣:٥٣س 

نھاية إلى  ١٥:٠٢س  ٢٩ نھار /١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦ نھار: ربیع اآلخر
  .الشھر

   /٢٠:٠٠س  إلى ٢٩ لیلة /شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة: جمادى األولى

 في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (: جمادى األخرى
   )/١٥:٤٠س  ٢٦ نھار إلى ٢٦ لیلة /شروق إلى ٤:٥٠س  ٢٥ لیلة : جمادى األخرى ٢٩

   /٢٢:٢٠س  إلى ٢٥ لیلة /شروق إلى ٢٤ لیلة :رجب

 ٢٩ نھار /٤:١٨س  إلى ٢٢ لیلة /٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ١٦:٥٢س  ٢٠ نھار :شعبان
  /١٢:٢٩س  إلى ٨:١٢س 
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  ةلیدوو ال ةجتماعیإلا العالقات
  

  رسال الممثلین والسفراء إ

  :)الوقت(كمال  ٨) + سعادة الوقت(شرط  ٤) + الوقت(محذور  ١٣= عالمات  ٢٥: الدالئل الفلكیة
ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات

ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف
بعیـد االتصـال، وحشـي     ، خـالي السـیر،  )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال

، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (السیر، القمر في حد النحس
) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        

   القمر في الحوت - .)نحس مطلقا
ر آغاز كار اسـت و رشـد و شـكوفايي آن مھـم اسـت ايـام       گا(و الحساب ورزاید الّن القمر: شرائط السعادة

میـزان،  السـد، السـنبلة،   االسـرطان،  ال ثـور، الالقمـر فـي    -)رھیز شـود پي القمرنیمه دوم ماه  القمرنقصان 
 سـد، األ ثـور، ال فـي  القمـر  -اسـت بسـیار پسـنديده    ةسـنبل السـرطان،  الجـوزا،  الحمـل  فـي ال  القمر(قوسال
  .ةنحوسنقیا من ال عطارد -)میانه است، الدلو قوسال میزان،ال

 - سفرالط ئشرا -عطاردمع قمر للاتصال  -)المشتري والزھرة(سعودالى الظر اقمر نال: كمال السعادة
بايد كه  - سعد مطلقا) السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة 

قمر مّتصل باشد بكوكبى كه مرسل الیه با او مناسبتى دارد چون مشترى وزرا و علما را و زحل مشايخ و 
قمر و آن كوكب  -دھاقین را و باقى بر اين قیاس و نظر قمر بدان كوكب بمودت بايد از خانه يا شرف خود 

ساعة المشتری عطارد -وس سالمسعود باشند و از نح )متصل(كه تعلق بمرسل الیه دارد ھر دو ممازج
  .الزھرة الشمس القمر

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣ ،٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /١١:١٤س  ٢٠ نھار إلى ٠٠:٤٢س  ١٨ لیلة :رمضان المبارك

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٩:٢٧س  ١٨ لیلة إلى ٩:٢١س  ١٥ نھار :شوال

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٣:١٢س  ١٦ لیلة إلى ١٦:٥٨س  ١٣ نھار :ذي القعدة

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٠:٠١س  ١٣ نھار إلى ٢٣:١٥س  ١١ لیلة: ذى الحّجة

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /١٦:٠٤س  ١١ نھار إلى ٤:٥٦س  ٩ لیلة: محّرم الحرام
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  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /٢٢:١١س  ٩ لیلة إلى ١١:٢٧س  ٦ نھار: صفر

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٥:٢٣س  ٧ لیلة إلى ١٩:٥١س  ٥ لیلة: ربیع األّول

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:٥٣س  ٤ نھار إلى ٥:٣٣س  ٢ لیلة :ربیع اآلخر

  .نھاية الشھر ٢٢:٤٥س  ٢٨ لیلة /٢٢:٥٣س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :جمادى األولى

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:٥٥س  ٢٧ نھار إلى ٤:٤٦س  ٢٥ لیلة :جمادى األخرى

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /١٩:٣٩س  ٢٦ لیلة إلى ١٠:١٧س  ٢٣ نھار: رجب

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

 .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١:٣٠س  ٢٣ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٢٠ نھار :شعبان

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :لقعدةذي ا
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
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 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .الشھرنھاية إلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

 .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمر الشمس الزھرةعطارد  ساعة المشتري  

 /١٦:٤٩س  ٣ نھار إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة /٢٣:٥٩س  إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
شروق إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة/ ١٤:٤٤س  ٦ نھار إلى ٦ لیلة/ س  ١٧ نھار إلى ١٦ لیلة

٥:٥٩/ ٢١:٥٤س  ٢٢ لیلة إلى ١١:١٧س  ٢٠ نھار/ ٢٠:٢٣س  إلى ٢٥ لیلة/ ٢٥ نھار 
   /نھار نھاية إلى ١٢:١٦س 

 ٢١:٤٧س  ٥ لیلة /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة /٢٣:٣٥س  إلى ١ لیلة :شوال
 لیلة إلى ١٩:٣٠س  ١٨ لیلة /١٤:٤١س  إلى ٩:٢٨س  ١٤ نھار /١٢:٣٣س  ٥ نھار إلى
 لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١ نھار /١٨:٣٥س  ٢١ لیلة إلى ٨:٠٠س  ٢٠ نھار /٢١:٥٤س  ١٩
   /١١:٤٦س  ٢٦ نھار إلى ١٩:٤٩س  ٢٦ لیلة /٤:٣٦س  ٢٢

 /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١٧:٠٣س  ١ نھار/ ١٧:٠٢س  ١ نھار إلى ١ لیلة :ذي القعدة
٨:٠٠س  ١٧ نھار إلى ٣:١٥س  ١٦ لیلة/ ٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١:٠٩س  ٢٠ لیلة 

س  ٢٢ نھار إلى ٢٢ لیلة /شروق إلى ٤:٣٥س  ٢١ لیلة /١٢:٢٣س  ٢٠ نھار إلى
١٠:٣٣/ ٢١:١٦س  ٢٥ لیلة إلى ٥:٠٠س  ٢٤ لیلة/   

 ١٦ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة /٥:٢٣س  إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
 إلى ١٩ شروق /نھار نھاية إلى ٨:٠٢س  ١٧ نھار /٩:٠٦س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س 
في  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (/ ٢٢:٣٧ س إلى ٢٢ لیلة /١١:٣٦س 

س  ٢٥ نھار /٥:٤٤ س إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ منطقة رؤیة الكسوف
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   )/٠:١٤س  إلى ٢٧ لیلة /٢٦ شروق إلى ١٣:١٧

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ھذه : محّرم الحرام
س  ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

 :محرم  ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٩:٣١
شروق إلى ٤:٤٨س  ١٤ لیلة/ ١٢:٢٦س  ٢٠ نھار إلى ١٩:٣٠س  ٢٠ لیلة/ ٢٤ لیلة 

   /٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س 

س  ١٣ لیلة /٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
س  ١٤ نھار/ ١٣:٣٠ س ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦س  ١٤ لیلة /٧:٤٦س  ١٣ نھار إلى ٢٠:٣٤
 ١٣:٠٦س  ٢٠ نھار /١٨:٠٧س  ١٨ لیلة إلى ١:١٤س  ١٧ لیلة /١٧:٤٢ س إلى ١٣:٣١

   /١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة /٢٢ شروق إلى ٤:٥٦س  ٢١ لیلة /١٥:١٥س  إلى

 /٤:٣٢س  ١٠ لیلة إلى ١٧:٥٥س  ٩ نھار /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
١٤:٤٠ س ١١ نھار إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة/ ١٦:٤١س  إلى ١٣ شروق/ س  ١٥ نھار

 /٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧س  ١٩ لیلة /٠:٢٠س  إلى ١٦ لیلة /نھار نھاية إلى ٧:٣٩
٢٠ شروق إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار/ ٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة/ إلى ١٣:٤٨س  ٢٢ نھار 

   /٢٢:٥٨س  ٢٣ لیلة

س  ٩ لیلة إلى ١١:٠٩س  ٨ نھار /١٢:١٥س  ٧ نھار إلى ١:٤٠س  ٧ لیلة: ربیع اآلخر
٢١:٤٧/ ١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥س  ٩ نھار/ ١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦ نھار/ 

١٠:٣١س  إلى ١٠:٠٢س  ٢٧ نھار/   

 ٧ نھار إلى ١٩:١٧س  ٧ لیلة /٢٠:٢٩س  ٦ لیلة إلى ٩:٥٩س  ٥ نھار: جمادى األولى
  /٤:٣٢س  إلى ٤:١٠س  ٢٧ لیلة /٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة /٦:٣١س 

في  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٤:٢٩س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
 ٢٠ لیلة /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى ١٥ منطقة رؤیة الخسوف

   /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س 

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
 ١١ لیلة )/١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١س  ٢ نھار /شروق إلى ١:١١س  ١ لیلة : األخرى

   /١٥:٥٤س  إلى ٨:٣٦س  ٢٢ نھار /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س 

 لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار /١٦:١٢س  إلى ١٥:٣٣س  ٤ نھار :شعبان
 إلى ١٦ لیلة /١٦:٣٦س  إلى ١١:٥٥س  ١١ نھار /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨

  /٩:٤٩س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة /٢٣:٤٤س  إلى ٢٦ لیلة /٢٠:٤٨س 

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  .نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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  ةسیاسیوال ةقتصاديإلاو ةفكريالات وضافماإلتصاالت وال
  

  )مؤتمرات وندوات حلقات حوار و عقد( ةمناظرالو  الحوار
  :)الوقت(كمال  ٦) + سعادة الوقت(شرط  ٢) + الوقت(محذور  ١٤= عالمات  ٢٣: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوطتحــت الشــعاع،  (من ــي العقــرب (ھب ، )القمــر ف

، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال
، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (السیر، القمر في حد النحس

) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (میـة  القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النج      
  قمر از کوکبی ضعیف برگردد و بکوکبی قوی پیوندد - قوسفي ال القمر - .)نحس مطلقا

 القمرر آغاز كار است و رشد و شكوفايي آن مھم است ايام نقصان گا(القمر زايد النور: شرائط السعادة
عطارد نقیا من  - حوتالالسنبلة  ءالجوزا: المجسدةج وبرال فيقمر ال -) رھیز شودپي القمرنیمه دوم ماه 

  النحوسة
مع عطارد لاتصال  -قوي الحال عطارد -عطاردمع  أو اتصال للقمرعطارد بیوت  فيقمر ال: كمال السعادة

سعد ) السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة  -يمشترلا
   .ري و عطاردالمشت ساعة- مطلقا

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: الحراممحّرم 

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

س  ١٣ نھار إلى ١١:٠٧س  ١١ نھار/ ١٣:٣٤س  ٩ نھار إلى ١ نھار :رمضان المبارك
١٣:٣٥/  

  ١١:١٤س  ٢٤ نھار إلى ٧ نھار   /٢١:١٨س  ١١ لیلة إلى ١٧:٣٨س  ٨ نھار :شوال

  /٣:١٣س  ٩ لیلة إلى ٢٣:٠٠س  ٧ لیلة :ذي القعدة

  /٨:٤٣س  ٦ نھار إلى ٥:١٩س  ٤ لیلة: ذى الحّجة

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

نھاية إلى  ١:١٨س  ٣٠ لیلة /١٥:٤٩س  ٤ نھار إلى ١٤:١٢س  ٢ نھار: محّرم الحرام
   .الشھر

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
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س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

  /١٢:٣٩س  ٢٩ نھار إلى ١٢:٣٢س  ٢٧ نھار /١:٣٠س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر

  /٢٢:٥٥س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:٣٣س  ٢٦ لیلة: ربیع األّول

  /٦:٤١س  ٢٥ نھار إلى ٣:٥٣س  ٢٣ لیلة :ربیع اآلخر

  /١٢:٢٢س  ٢٣ نھار إلى ٩:١٥س  ٢١ نھار :جمادى األولى

  نھاية الشھرإلى   ٢٠ نھار /١٨:٠٠س  ٢٠ نھار إلى ١٥:٥٩س  ١٨ نھار :جمادى األخرى

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: األخرىجمادى  ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  )/٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

  ٩:٤٦س  ٣ نھار إلىابتداي ماه  /١:٢٧س  ١٩ لیلة إلى ١:٠٦س  ١٧ لیلة: رجب

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

 /١١:٠٣س  ١٦ نھار إلى ١١:٤٥س  ١٤ نھار :شعبان

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
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 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  ٨:١٨صفر س  ٢٩ نھار إلى ١٨ نھار/ .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

 .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤

ة
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :منعطارد  ساعة المشتري

 لیلة /شروق إلى ٠:٤٥س  ١٨ لیلة /٥:٥٩س  ١٧ نھار إلى ١٦ لیلة :رمضان المبارك
س  إلى ٢٥ لیلة /٢١:٥٤س  ٢٢ لیلة إلى ١١:١٧س  ٢٠ نھار /٢٣:٢٣س  إلى ١٩

٢٠:٢٣/ نھار نھاية إلى ١٢:١٦س  ٢٥ نھار/   

 إلى ٢١:٤٧س  ٥ لیلة /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة /٢٣:٣٥س  إلى ١ لیلة :شوال
   /١١:٤٦س  ٢٦ نھار إلى ١٩:٤٩س  ٢٦ لیلة  /١٢:٣٣س  ٥ نھار

 /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١٧:٠٣س  ١ نھار/ ١٧:٠٢س  ١ نھار إلى ١ لیلة :ذي القعدة
١:٤٤س  ١٥ لیلة إلى ١٧:٠١س  ١٣ نھار/ ٨:٠٠س  ١٧ نھار إلى ٣:١٥س  ١٦ لیلة/ 
٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١٢:٢٣س  ٢٠ نھار إلى ١:٠٩س  ٢٠ لیلة/ ٤:٣٥س  ٢١ لیلة 

س  ٢٥ لیلة إلى ٥:٠٠س  ٢٤ لیلة /١٠:٣٣س  ٢٢ نھار إلى ٢٢ لیلة /شروق إلى
٢١:١٦/ شروق إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة/   

س  إلى ١٢ لیلة /شروق إلى ٢٣:١٨س  ١١ لیلة /٥:٢٣س  إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
٤:٣٢/ ٩:٠٦س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س  ١٦ لیلة/ نھار نھاية إلى ٨:٠٢س  ١٧ نھار/ 
١١:٣٦س  إلى ١٩ شروق/ ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد (/ ٢٢:٣٧ س إلى ٢٢ لیلة

 /٥:٤٤ س إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف التي التقع 
٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار/ ٠:١٤س  إلى ٢٧ لیلة/(   

 /شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة /٩:٣١س  ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة: محّرم الحرام
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في منطقة رؤیة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة
س  ٢٠ نھار إلى ١٩:٣٠س  ٢٠ لیلة /شروق إلى ٤:٤٨س  ١٤ لیلة :محرم  ١٤ الخسوف

١٢:٢٦/ ٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة/   

 /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة/ ٧:٤٦س  ١٣ نھار إلى ٢٠:٣٤س  ١٣ لیلة/ س  ١٤ لیلة

    /١٨:٠٧س  ١٨ لیلة إلى ١:١٤س  ١٧ لیلة /١٧:٤٢س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦

 إلى ٦ لیلة /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
س  ١١ نھار إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة /٤:٣٢س  ١٠ لیلة إلى ١٧:٥٥س  ٩ نھار /شروق
١٤:٤٠/ ١٦:٤١س  إلى ١٣ شروق/ ١٨:٠٤س  إلى ٧:٣٩س  ١٥ نھار /س  ١٥ نھار
 ١٠:٢١س  ١٩ نھار /٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧س  ١٩ لیلة /٠:٢٠س  ١٦ لیلة إلى ١٨:٠٥

   /٢٢:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١٣:٤٨س  ٢٢ نھار /٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة /٢٠ شروق إلى

س  ٧ لیلة /١٦:٤٨س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة /شروق إلى ٥:٣٦س  ٢ لیلة: ربیع اآلخر
س  ٩ نھار /٢١:٤٧س  ٩ لیلة إلى ١١:٠٩س  ٨ نھار /١٢:١٥س  ٧ نھار إلى ١:٤٠

 ١٠:٠٢س  ٢٧ نھار /١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦ نھار /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥
   /١٠:٣١س  إلى

 /٢٠:٢٩س  ٦ لیلة إلى ٩:٥٩س  ٥ نھار /١١:٠١س  ١ نھار إلى ١ لیلة: جمادى األولى
٦:٣١س  ٧ نھار إلى ١٩:١٧س  ٧ لیلة/ ٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة/ س  ٢٧ لیلة

   /شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة /٤:٣٢س  إلى ٤:١٠

في  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٤:٢٩س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
   /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى ١٥ منطقة رؤیة الخسوف

 لیلة /١٥:٥٤س  إلى ٨:٣٦س  ٢٢ نھار /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س  ١١ لیلة :رجب
   /٢٢:٢٠س  إلى ٢٥ لیلة /شروق إلى ٢٤

 لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار /١٦:١٢س  إلى ١٥:٣٣س  ٤ نھار :شعبان
س  ٢٠ نھار /١٦:٣٦س  إلى ١١:٥٥س  ١١ نھار /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨

 لیلة /٢٣:٤٤س  إلى ٢٦ لیلة /٤:١٨س  إلى ٢٢ لیلة /٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ١٦:٥٢
  /٩:٤٩س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  .نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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  العالقات العائلیة والعاطفیة والزواج والطالق
  

  الذھاب الى المجالس الودية والوالئم
  :)الوقت(كمال  ٨) + سعادة الوقت(شرط  ٤) + الوقت(محذور  ١٢= عالمات  ٢٤: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسي قديم، فترة (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
، )القمر في العقرب(تحت الشعاع، ھبوط(مناحس القمر العامة  -) الكسوف والخسوف المحذورة

بعید االتصال، وحشي  ، خالي السیر،)القمر في الطريقة المحترقة(، إحتراقه )القمر في الجدي(وبال
، اقتران )المريخ زحل(، اتصال نحس للقمر مع النحوس)حد المريخ وزحل(السیر، القمر في حد النحس

) الدبران، اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح(القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة 
در آن كه  ةعداوالنظر خاصة المريخ  مععطارد لاتصال  -لقمر مع المريخ و زحلاتصال ل – .)نحس مطلقا

كه در آن  عطارد مع زحللاتصال  -مجلس جنگ جويان و مخالفان پديد آيند طعامھاى ناسازگار پیش آرند
  .مجمع با قومى دون حقیر مالقات كند و سخنان دلگیر و موحش شنويد

است و رشد و شكوفايي آن مھم است ايام نقصان  ير آغاز كارگا(القمر زائد النور: شرائط السعادة
   -)حوتالقوس الالجوزا السنبلة ( المجسدةج وبرال فيقمر ال  -)رھیز شودپي القمرنیمه دوم ماه  القمر

مع لزھرة لاتصال مقبول  -) مشتريالب أو متصل ھابیتأو  ھاشرفالزھرة في (الزھرة  ةقو: كمال السعادة
در مجلس  تاقمر بعطارد ناظر باشد  -در آن ضیافت نشاط و خّرمى باشد و ھیچ غايله پديد نیايد  عطارد

اگر قمر بزھرة متصل باشد با وجود  -سخن از آداب و شعر و لطايف گذرد و خوردنیھا از ھر نوع پیش آيد 
اگر  -انگیز مالقات كندروی و لھوناك و سرود گوى و نشاط  زهتااتصال عطارد در آن مجلس با قومى دانا و 

قمر با وجود نظر عطارد بمشترى پیوندد و در آن محفل با فقھا و ادبا و اصحاب ديانت و ارباب ورع مصاحبت 
اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل  -)هبیت أو هشرف أو فيمستقیم السیر ( قوي الحال عطارد -نمايد

ساعة الزھرة المشتری الشمس عطارد - سعد مطلقا )السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(النجمیة 
  .القمر وخاصة ساعة الزھرة

ة
ور
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ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق :رمضان المبارك

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :شوال

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق :ذي القعدة

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة: ذى الحّجة
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   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق: محّرم الحرام

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة: صفر

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق: ربیع األّول

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة/  نھاية الشھرإلى ابتدا  :ربیع اآلخر

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق/  ١:٣٤س  ٢٤ لیلة إلىابتداي ماه  :جمادى األولى

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :جمادى األخرى

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق: رجب

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

 .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :شعبان

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .الشھرنھاية إلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨
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 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

 .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

براي امور  الزھرة ساعةخصوصا   القمرعطارد  الشمسمشتری  الزھرة ساعة   
  :منعاطفي 

 /١٦:٤٩س  ٣ نھار إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة /٢٣:٥٩س  إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
شروق إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة/ ١٤:٤٤س  ٦ نھار إلى ٦ لیلة/ س  ١٧ نھار إلى ١٦ لیلة

٥:٥٩/ شروق إلى ٠:٤٥س  ١٨ لیلة/ ٢٣:٢٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١١:١٧س  ٢٠ نھار 
   /نھار نھاية إلى ١٢:١٦س  ٢٥ نھار /٢٠:٢٣س  إلى ٢٥ لیلة /٢١:٥٤س  ٢٢ لیلة إلى

 ٢١:٤٧س  ٥ لیلة /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة /٢٣:٣٥س  إلى ١ لیلة :شوال
 إلى ٩:٢٣س  ١٥ نھار /١٤:٤١س  إلى ٩:٢٨س  ١٤ نھار /١٢:٣٣س  ٥ نھار إلى

 ٢١ لیلة إلى ٨:٠٠س  ٢٠ نھار /٢١:٥٤س  ١٩ لیلة إلى ١٩:٣٠س  ١٨ لیلة /١٦ شروق
 ٢٦ نھار إلى ١٩:٤٩س  ٢٦ لیلة /٤:٣٦س  ٢٢ لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١ نھار /١٨:٣٥س 
   /١١:٤٦س 

 /١:٤٤س  ١٥ لیلة إلى ١٧:٠١س  ١٣ نھار /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
٨:٠٠س  ١٧ نھار إلى ٣:١٥س  ١٦ لیلة/ ٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١:٠٩س  ٢٠ لیلة 

س  ٢٢ نھار إلى ٢٢ لیلة /شروق إلى ٤:٣٥س  ٢١ لیلة /١٢:٢٣س  ٢٠ نھار إلى
١٠:٣٣/ ٢١:١٦س  ٢٥ لیلة إلى ٥:٠٠س  ٢٤ لیلة/ شروق إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة/   

 ١١ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة /٥:٢٣س  إلى ١ لیلة: ذى الحّجة



   ١٤٣٤اإلختیارات الفلكیة رقم 

175 

س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س  ١٦ لیلة /٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة /شروق إلى ٢٣:١٨س 
٩:٠٦/ نھار نھاية إلى ٨:٠٢س  ١٧ نھار/ ١١:٣٦س  إلى ١٩ شروق/ س إلى ٢٢ لیلة 

ذي  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (/ ٢٢:٣٧
 لیلة /٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار /٥:٤٤ س إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة:  الحّجة

   )/٠:١٤س  إلى ٢٧

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : محّرم الحرام
س  ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

٩:٣١/ شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة/ ھذه االوقات مناسبة ولكن  /٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة
 /شروق إلى ٤:٤٨س  ١٤ لیلة :محرم  ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف للبالد التي التقع 

١٢:٢٦س  ٢٠ نھار إلى ١٩:٣٠س  ٢٠ لیلة/ ٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة/   

 /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة/ ٧:٤٦س  ١٣ نھار إلى ٢٠:٣٤س  ١٣ لیلة/ س  ١٤ لیلة

س  ٢٠ نھار /١٨:٠٧س  ١٨ لیلة إلى ١:١٤س  ١٧ لیلة /١٧:٤٢س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦
   /١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة /٢٢ شروق إلى ٤:٥٦س  ٢١ لیلة /١٥:١٥س  إلى ١٣:٠٦

 إلى ٦ لیلة /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة: األّولربیع 
س  ١١ نھار إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة /٤:٣٢س  ١٠ لیلة إلى ١٧:٥٥س  ٩ نھار /شروق
١٤:٤٠/ ١٦:٤١س  إلى ١٣ شروق/ نھار نھاية إلى ٧:٣٩س  ١٥ نھار/ إلى ١٦ لیلة 

 /٢٠ شروق إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار /٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧س  ١٩ لیلة /٠:٢٠س 
٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة/ ٢٢:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١٣:٤٨س  ٢٢ نھار/   

   الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : ربیع اآلخر

   /شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة /٤:٣٢س  إلى ٤:١٠س  ٢٧ لیلة: جمادى األولى

في  االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ھذه  /٤:٢٩س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
 ٢٠ لیلة /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى ١٥ منطقة رؤیة الخسوف

في منطقة رؤیة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س 
س  ٢٦ نھار إلى ٢٦ لیلة /شروق إلى ٤:٥٠س  ٢٥ لیلة : جمادى األخرى ٢٩ الكسوف

١٥:٤٠/(   

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
 ١١ لیلة )/١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١س  ٢ نھار /شروق إلى ١:١١س  ١ لیلة : األخرى

 /شروق إلى ٢٤ لیلة /١٥:٥٤س  إلى ٨:٣٦س  ٢٢ نھار /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س 
٢٢:٢٠س  إلى ٢٥ لیلة/   

 لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار /١٦:١٢س  إلى ١٥:٣٣س  ٤ نھار :شعبان
 إلى ١٦ لیلة /١٦:٣٦س  إلى ١١:٥٥س  ١١ نھار /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨

 لیلة /٤:١٨س  إلى ٢٢ لیلة /٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ١٦:٥٢س  ٢٠ نھار /٢٠:٤٨س 
  /٩:٤٩س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة /٢٣:٤٤س  إلى ٢٦

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  .نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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  العالقات العائلیة والعاطفیة
  :)الوقت(كمال  ٤) + سعادة الوقت(شرط  ٢) + الوقت(محذور  ١٣= عالمات  ١٩: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف

، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال
، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (ر في حد النحسالسیر، القم

) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        
  .ايام االستقبال - .)نحس مطلقا

و رشد و شكوفايي آن مھم است ايام نقصان است  ير آغاز كارگا(القمر زايد النور : شرائط السعادة
 سیالنح عدم اتصال -)الثور المیزان(بیوت الزھرة  فيقمر ال -)رھیز شودپي القمرنیمه دوم ماه  القمر

  .مريخلامع لزھرة ل
اجتماع القمر او  -اتصال مقبول بین الزھرة و عطارد -الزھرة مع قمر للد یاتصال سع: كمال السعادة

ساعة الزھرة المشتري - سعد مطلقا) السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(المنازل النجمیة اقترابه مع 
  .عطارد الشمس القمر

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :األولىجمادى 

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

   /١٥، ١٤، ١٣ :رمضان المبارك

  /١٥، ١٤، ١٣ :شوال

  /١٥، ١٤ ،١٣ :ذي القعدة

  /١٥، ١٤، ١٣: ذى الحّجة

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

  / ١٥، ١٤، ١٣: محّرم الحرام

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠(.  

  /١٥، ١٤، ١٣: صفر



   ١٤٣٤اإلختیارات الفلكیة رقم 

177 

  /١٥، ١٤، ١٣: ربیع األّول

  /١٥، ١٤، ١٣ :ربیع اآلخر

  /١٥، ١٤، ١٣ :جمادى األولى

  /١٥، ١٤، ١٣ :جمادى األخرى

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

  /١٥، ١٤، ١٣: رجب

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

 /١٥، ١٤، ١٣ :شعبان

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :المباركرمضان 
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .الشھرنھاية إلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
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 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

  .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمر الشمسعطارد  المشتري الزھرة ساعة   

 /١٦:٤٩س  ٣ نھار إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة /٢٣:٥٩س  إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
شروق إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة/ ٥:٥٩س  ١٧ نھار إلى ١٦ لیلة/ إلى ٠:٤٥س  ١٨ لیلة 

 لیلة /٢١:٥٤س  ٢٢ لیلة إلى ١١:١٧س  ٢٠ نھار /٢٣:٢٣س  إلى ١٩ لیلة /شروق
   /نھار نھاية إلى ١٢:١٦س  ٢٥ نھار /٢٠:٢٣س  إلى ٢٥

 ٢١:٤٧س  ٥ لیلة /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة /٢٣:٣٥س  إلى ١ لیلة :شوال
س  ١٩ لیلة إلى ١٩:٣٠س  ١٨ لیلة /شروق إلى ١٦ لیلة /١٢:٣٣س  ٥ نھار إلى

٢١:٥٤/ ١٨:٣٥س  ٢١ لیلة إلى ٨:٠٠س  ٢٠ نھار/ س  ٢٢ لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١ نھار
٤:٣٦/ ١١:٤٦س  ٢٦ نھار إلى ١٩:٤٩س  ٢٦ لیلة/   

 /٨:٠٠س  ١٧ نھار إلى ٣:١٥س  ١٦ لیلة /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١٢:٢٣س  ٢٠ نھار إلى ١:٠٩س  ٢٠ لیلة/ ٤:٣٥س  ٢١ لیلة 

س  ٢٥ لیلة إلى ٥:٠٠س  ٢٤ لیلة /١٠:٣٣س  ٢٢ نھار إلى ٢٢ لیلة /شروق إلى
٢١:١٦/ شروق إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة/   

 ١١ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة /٥:٢٣س  إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س  ١٦ لیلة /٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة /شروق إلى ٢٣:١٨س 

٩:٠٦/ نھار نھاية إلى ٨:٠٢س  ١٧ نھار/ ١١:٣٦س  إلى ١٩ شروق/ إلى ٢٢ لیلة 
ذي  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (/ ٢٢:٣٧ س

 لیلة /٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار /٥:٤٤ س إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة:  الحّجة
   )/٠:١٤س  إلى ٢٧

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : محّرم الحرام
س  ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

٩:٣١/ شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة/ ٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة/ إلى ١٩:٣٠س  ٢٠ لیلة 
   /٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة /١٢:٢٦س  ٢٠ نھار
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 /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة/ ١٨:٠٧س  ١٨ لیلة إلى ١:١٤س  ١٧ لیلة/ س  ٢٠ نھار

   /١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة /٢٢ شروق إلى ٤:٥٦س  ٢١ لیلة /١٥:١٥س  إلى ١٣:٠٦

 إلى ٦ لیلة /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
س  ١١ نھار إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة /٤:٢٩س  ١٠ لیلة إلى ١٧:٥٥س  ٩ نھار /شروق
١٤:٤٠/ ٠:٢٠س  إلى ١٦ لیلة/ ٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧س  ١٩ لیلة/ س  ١٩ نھار
س  ٢٣ لیلة إلى ١٣:٤٨س  ٢٢ نھار /٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة /٢٠ شروق إلى ١٠:٢١
٢٢:٥٨/   

س  ٧ لیلة /١٦:٤٨س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة /شروق إلى ٥:٣٦س  ٢ لیلة: ربیع اآلخر
س  ٩ نھار /٢١:٤٧س  ٩ لیلة إلى ١١:٠٩س  ٨ نھار /١٢:١٢س  ٧ نھار إلى ١:٤٠

 ١٠:٠٢س  ٢٧ نھار /١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦ نھار /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥
   /١٠:٣١س  إلى

س  ٦ لیلة إلى ٩:٥٩س  ٥ نھار /١١:٠١س  ١ نھار إلى ١ لیلة: جمادى األولى
٢٠:٢٩/ ٦:٣١س  ٧ نھار إلى ١٩:١٧س  ٧ لیلة/ ٤:٣٢س  إلى ٤:١٠س  ٢٧ لیلة/ 

شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة/   

ھذه ( /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س  ٢٠ لیلة /٤:٢٩س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
 : جمادى األخرى ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع 

شروق إلى ٤:٥٠س  ٢٥ لیلة/ ١٥:٤٠س  ٢٦ نھار إلى ٢٦ لیلة/(   

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
 ١١ لیلة )/١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١س  ٢ نھار /شروق إلى ١:١١س  ١ لیلة : األخرى

 /شروق إلى ٢٤ لیلة /١٥:٥٤س  إلى ٨:٣٦س  ٢٢ نھار /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س 
٢٢:٢٠س  إلى ٢٥ لیلة/   

 لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار /١٦:١٢س  إلى ١٥:٣٣س  ٤ نھار :شعبان
 ١١:٥٥س  ١١ نھار /١٨:٤٥ س إلى ٧:٠٠س  ٩ نھار/ ٦:٥٩ س ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨

 /٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ١٦:٥٢س  ٢٠ نھار /٢٠:٤٨س  إلى ١٦ لیلة /١٦:٣٦س  إلى
٤:١٨س  إلى ٢٢ لیلة/ ٢٣:٤٤س  إلى ٢٦ لیلة/ س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة

٩:٤٢/  

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
 .نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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  الخطوبة
  :)الوقت(كمال  ٤) + سعادة الوقت(شرط  ٣) + الوقت(محذور  ١٢= عالمات  ١٩: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف

، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال
، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (ر في حد النحسالسیر، القم

) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        
    .)نحس مطلقا

اگر آغاز كار است و رشد و شكوفايي آن مھـم اسـت ايـام نقصـان قمـر      (القمر زائد النور: شرائط السعادة
 سـاقطة الزھـرة   -)میـزان السـرطان  الحمـل  ال( ةمنقلبالج وبرال فيقمر ال -) قمري پرھیز شود نیمه دوم ماه 

  .)مريخالزحل (نحسین ال من
البروج النارية في قمر ال -الزھرة  وخاصة) مشتري الزھرةال(سعدین لقمر باالاتصال : كمال السعادة

، سعد السماكرفة، الص، الثریا(اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة  -)قوسالسد االحمل ال(
  .ساعة الزھرة المشتري عطارد الشمس القمر- سعد مطلقا) السعود

  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا أو ضد السعادة : محذور اإلختیار الدقیق

س  ١١ نھار إلى ٨:٥٧س  ٩ نھار /٢:١٩س  ٥ لیلة إلى ٢١:٠٥س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
س  ٢٥ نھار إلى ٢٣:٥٨س  ٢٣ لیلة /٠٠:٤٢س  ١٨ لیلة إلى ١٧:٣٨س  ١٥ نھار /١١:٠٧
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /١٢:١٣

س  ١٣ لیلة /١٧:٣٨س  ٨ نھار إلى ١٤:٢٩س  ٦ نھار /٨:٢٤س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :شوال
 ١٣:١١س  ٢٧ نھار /٢٠:٣٥س  ٢٣ لیلة إلى ٧:٥٦س  ٢٠ نھار /٩:٢١س  ١٥ نھار إلى ٢:١٢
  .نھاية الشھرإلى 

س  ١٣ نھار إلى ٩:٠٥س  ١١ نھار /٢٣:٠٠س  ٧ لیلة إلى ٢٠:١٢س  ٥ لیلة :ذي القعدة
س  ٢٨ لیلة إلى ٢٣:٠٥س  ٢٦ لیلة /٤:٣٢س  ٢١ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ١٨ نھار /١٦:٥٨
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٠

س  ١١ لیلة إلى ١٤:٤٣س  ٨ نھار /٥:١٩س  ٤ لیلة إلى ٤:٠٣س  ٢ لیلة: ذى الحّجة
س  ٢٥ نھار إلى ٨:١٧س  ٢٣ نھار /١١:٣٠س  ١٨ نھار إلى ٢٢:٢٧س  ١٦ لیلة /٢٣:١٥
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:١٤

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
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 لیلة  /٤:٥٦س  ٩ لیلة إلى ٢٠:٣٧س  ٧ لیلة /١٤:١٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: محّرم الحرام
 ٢٨ لیلة /٢٢:١٥س  ٢٤ لیلة إلى ١٥:٣٥س  ٢١ نھار /١٧:٤١س  ١٧ لیلة إلى ٤:٤٥س  ١٤

   .نھاية الشھرإلى  ١:٥٨س 

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ رؤية الكسوفالوقت المحذور لمنطقة (

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

 /٢٣:٥٢س  ١٤ لیلة إلى ١١:٠٠س  ١١ نھار /١١:٢٧س  ٦ نھار إلى ٤:٢٩س  ٤ لیلة: صفر
 لیلة /١٢:٣٢س  ٢٧ نھار إلى ١٢:٠٧س  ٢٥ نھار /٤:٥٣س  ٢١ لیلة إلى ٢١:١٩س  ١٩ لیلة
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨

س  ١٢ لیلة إلى ١٧:٥٢س  ٩ نھار /١٩:٥١س  ٥ لیلة إلى ١٤:٢٩س  ٢ نھار: ربیع األّول
س  ٢٦ لیلة إلى ١٩:٢٥س  ٢٤ لیلة /١٠:١٨س  ١٩ نھار إلى ٣:١١س  ١٧ لیلة /٦:٤٧

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢١:٣٣

 ١٤ نھار /١٤:٣١س  ٩ نھار إلى ١:٣٧س  ٧ لیلة /٥:٣٣س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
س  ٢٧ نھار /٣:٥٣س  ٢٣ لیلة إلى ٠:٥٠س  ٢١ لیلة /١٦:٤٤س  ١٦ نھار إلى ١٠:٣٥س 

  .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٩

 ١٥ لیلة إلى ١٩:٣٢س  ١٣ لیلة /٢٢:٤٢س  ٨ لیلة إلى ٩:٥٦س  ٥ نھار :جمادى األولى
س  ٢٨ لیلة إلى ١٦:٤١س  ٢٥ نھار /٩:١٥س  ٢١ نھار إلى ٦:٥٢س  ١٩ نھار /١:١٣س 

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٥

س  ١٢ نھار إلى ٤:٥٢س  ١٠ لیلة /٦:٣٧س  ٥ نھار إلى ١٨:٠٠س  ٢ نھار :جمادى األخرى
س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:٠٧س  ٢٣ لیلة /١٥:٥٩س  ١٨ نھار إلى ١٥:٠٩س  ١٦ نھار /١١:٠٥
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /٤:٤٦

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 /٢٠:٤٨س  ١١ لیلة إلى ١٣:١٨س  ٨ نھار /١٣:٤٤س  ٣ نھار إلى ١:٠٨س  ١ لیلة: رجب
 شروق /١٠:١٧س  ٢٣ نھار إلى ٤:١١س  ٢١ لیلة /١:٠٦س  ١٧ لیلة إلى ١:٢٦س  ١٥ لیلة
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

 ١٢:٠٩س  ١٢ نھار /٥:٠٢س  ٨ لیلة إلى ٢٠:١٢س  ٦ لیلة /٢٠:٠٣س  إلى ١ لیلة :شعبان
إلى  ١٣:١٠س  ٢٥ نھار /١٦:٤٩س  ٢٠ نھار إلى ١٢:١١س  ١٨ نھار /١١:٤٥س  ١٤ نھار إلى

 .نھاية الشھر

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧
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س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

  .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمر الشمسعطارد  المشتري الزھرة ساعة   

 ٦ لیلة /شروق إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة /٢٣:٥٩ س س إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
 نھار /٢٣:٢٣س  إلى ١٩ لیلة /شروق إلى ٠:٤٥س  ١٨ لیلة /١٤:٤٤س  ٦ نھار إلى
   /نھار نھاية إلى ١٢:١٦س  ٢٥ نھار /٢١:٥٤س  ٢٢ لیلة إلى ١١:١٧س  ٢٠

 /١٢:٣٣س  ٥ نھار إلى ٢١:٤٧س  ٥ لیلة /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة :شوال
نھار نھاية إلى ٩:٢٣س  ١٥ نھار/ شروق إلى ١٦ لیلة/ لیلة إلى ١٩:٣٠س  ١٨ لیلة 
   /١١:٤٦س  ٢٦ نھار إلى ١٩:٤٩س  ٢٦ لیلة /٢١:٥٤س  ١٩

 /١:٤٤س  ١٥ لیلة إلى ١٧:٠١س  ١٣ نھار /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
٨:٠٠س  ١٧ نھار إلى ٣:١٥س  ١٦ لیلة/ شروق إلى ٤:٣٥س  ٢١ لیلة/ إلى ٢٢ لیلة 

 إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة /٢١:١٦س  ٢٥ لیلة إلى ٥:٠٠س  ٢٤ لیلة /١٠:٣٣س  ٢٢ نھار
   /شروق

 ١١ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة /٥:٢٣س  إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
 ٢٢ لیلة /١١:٣٦س  إلى ١٩ شروق /٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة /شروق إلى ٢٣:١٨س 
 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (/ ٢٢:٣٧ س إلى

 لیلة /شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار /٥:٤٤ س إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة:  ذي الحّجة
   )/٠:١٤س  إلى ٢٧

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف مناسبة ولكن للبالد التي التقع ھذه االوقات : محّرم الحرام
 /شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة/ ١٢:٢٦س  ٢٠ نھار إلى ١٩:٣٠س  ٢٠ لیلة/ س  ٢٤ لیلة
   /٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩

س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦س  ١٤ لیلة /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار: صفر
١٧:٤٢/ ١٨:٠٧س  ١٨ لیلة إلى ١:١٤س  ١٧ لیلة/ ٢٢ شروق إلى ٤:٥٦س  ٢١ لیلة/ 

١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة/   

س  إلى ١٣ شروق /شروق إلى ٦ لیلة /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة: ربیع األّول
١٦:٤١/ ٠:٢٠س  ١٦ لیلة إلى ٧:٣٩س  ١٥ نھار/ ٢٠ شروق إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار/ 

٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة/ ٢٢:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١٣:٤٨س  ٢٢ نھار/   

س  ٩ نھار /١٦:٤٨س   ٣ نھار إلى ٣ لیلة /شروق إلى ٥:٣٦س  ٢ لیلة: ربیع اآلخر
   /١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦ نھار /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥

   /شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة /٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة: جمادى األولى

  ١٥ في منطقة رؤیة الخسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : جمادى األخرى
ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي  /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى

س  ٢٥ نھار إلى ٤:٥٠س  ٢٥ لیلة : جمادى األخرى ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف التقع 
١٦:٤٠/   

س  إلى ٢٥ لیلة /شروق إلى ٢٤ لیلة /شروق إلى ٢٠:٥٢س  ١١ لیلة :رجب
٢٢:٢٠/   

 /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة /١٦:١٢س  إلى ١٥:٣٣س  ٤ نھار :شعبان
١٦:٣٦س  إلى ١١:٥٥س  ١١ نھار/ ٢٠:٤٨س  إلى ١٦ لیلة/ إلى ١٦:٥٢س  ٢٠ نھار 

  /٤:١٨س  إلى ٢٢ لیلة /٨:٢٩س  ٢١ نھار

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  .نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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  زواجلعقد ا

این مل و احتیاط در  و بھیچ وجه فرو نگذارد چه ھرخلل که در  تااین باب از جمله مھماتست باید که 
عقارب و اوالد او رسد پس می  ن ابدی الدھر باآ اختیار افتد ھمه عمر خداوند اختیار را معذب دارد و اثر

باید که در این باب اھتمام تمام رعایت نماید و بعد از محافظت شرایط کلیه انچه از جزئیات مالحظه باید 
  .نمود

  
  :)الوقت(كمال  ٨) + سعادة الوقت(شرط  ٣) + الوقت(محذور  ١٥= عالمات  ٢٦: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف

، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )لمحترقـة القمـر فـي الطريقـة ا   (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال
، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (السیر، القمر في حد النحس

) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        
بنحوس نگـرد خصوصـا بنظـر عـداوت کـه میـان        شمس - خاصة ذنبالحل و قمر بزمقارنة ال - .)نحس مطلقا

ھالکـت   و زن دوشـیزه را امـان  (و سنبله زن شوی دیده را نیک بـود امـا زن بکـر را بـد بـود       - زوجین نزاع بود
   ).مرد بود

اگر آغاز كار است و رشد و شكوفايي آن مھم است ايام نقصان قمر (القمر زائد النور: شرائط السعادة
بھترین ثور بود خاصه از ده درجه  .)دلوالثور ال(ةثابتالج وبرفي القمر ال - )قمري پرھیز شود نیمه دوم ماه 

اال انکه شوھر بر حال زن مشفق نبود و  إلى بیست درجه اگر قمر در اسد باشد ھمه چیز را نیکو باشد
را نیکست اما  و میزان نکاح - زن را بر مال شوھر  شفقت نباشد و ھر یک در اتالف مال دیگری کوشند

  الزھرة نقیة من النحوسة - را نشاید زفاف
اجتمـاع القمـر او    -القمـر زایـد الحسـاب    - )مشـتري الزھـرة   ال(سـعود  لامـع  قمـر  لااتصال : كمال السعادة

ســعود ال مــعلقمــر لاتصــال  -مطلقـا   ســعد) الســعود، ســعد ســماكالرفة، صـ ال، ثریــاال(اقترابـه مــع المنــازل  
باید که زھرة که کوکب غرض اسـت در خانھـای مسـعود باشـد یـا در حـدود ایشـان و         -)الزھرة ،المشتري(

و  قمـر  -ن تزویج بھتـر از زن باشـد و بـالعکس   آاگر زھرة در بروج مذکر بود و مشتری در بروج مونث مرد را در 
فـي   أوالزھـرة   شـرف  في القمر - بی بودآنکه در مثلثه آ مشتری و زھرة ھر سه در یک مثلثه باشد و بھتر

رفة، الصـ ، الثریـا (اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        -لقمـر مـع عطـارد   لمقارنة أو اتصال  –بیتھا 
 يقـو  السـاعة  ربو  )سـاعة المشـتري و الزھـرة   ( سـعد السـاعة  - سـعد مطلقـا  ) السـعود ، سـعد  السماك

  .لحاال

ة
ور

ذ
ح

م
 

  القمرية والشمسیةالشھور  في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

  ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان
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  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 نھار /٨:٥٧س  ٩ نھار إلى ٦:٠٨س  ٧ نھار /٢١:٠٥س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
 ٢٨ لیلة /٢٣:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١١:١٤س  ٢٠ نھار /١٧:٣٨س  ١٥ نھار إلى ١٣:٣٥س  ١٣

  .نھاية الشھرإلى  ٢١:٤٧س 

 /٢:١٢س  ١٣ لیلة إلى ٢١:١٨س  ١١ لیلة /١٤:٢٩س  ٦ نھار إلى ١١:٣٣س  ٤ نھار :شوال
 لیلة /١٣:١١س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤٣س  ٢٥ نھار /٧:٥٦س  ٢٠ نھار إلى ١٩:٢٧س  ١٨ لیلة
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨

س  ١١ نھار إلى ٣:١٣س  ٩ لیلة /٢٠:١٢س  ٥ لیلة إلى ١٨:٢٣س  ٣ لیلة :ذي القعدة
س  ٢٦ لیلة إلى ١٥:٣٩س  ٢٣ نھار /١٥:٣٣س  ١٨ نھار إلى ٣:١٢س  ١٦ لیلة /٩:٠٥

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٣:٠٥

 نھار /٢٢:٢٧س  ١٦ لیلة إلى ١٠:٠١س  ١٣ نھار /٤:٠٣س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
س  ٢٧ نھار /٨:١٧س  ٢٣ نھار إلى ٢٣:٢٤س  ٢١ لیلة /١٤:٤٣س  ٨ نھار إلى ٨:٤٣س  ٦

   .نھاية الشھرإلى  ١٤:٤٧

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

 ١٤ لیلة إلى ١٦:٠٤س  ١١ نھار /٢٠:٣٧س  ٧ لیلة إلى ١٥:٤٩س  ٤ نھار: محّرم الحرام
س  ٢٨ لیلة إلى ١:٢٨س  ٢٦ لیلة /١٥:٣٥س  ٢١ نھار إلى ٥:٤٣س  ١٩ لیلة /٤:٤٥س 

   .الشھرنھاية إلى  ٢٨ شروق /١:٥٨

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

 نھار /١١:٠٠س  ١١ نھار إلى ٢٢:١١س  ٩ لیلة /٤:٢٩س  ٤ لیلة إلى ١:٣٠س  ٢ لیلة: صفر
 ٢٨ لیلة /١٢:٠٧س  ٢٥ نھار إلى ٩:٤٩س  ٢٣ نھار /٢١:١٩س  ١٩ لیلة إلى ١١:٣٠س  ١٦

  .نھاية الشھرإلى 

 ١٥ نھار /١٧:٥٢س  ٩ نھار إلى ٥:٢٣س  ٧ لیلة /١٤:٢٩س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: ربیع األّول
س  ٢٨ لیلة /١٩:٢٥س  ٢٤ لیلة إلى ١٥:٤٢س  ٢١ نھار /٣:١١س  ١٧ لیلة إلى ١٨:٠٥س 

  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٥٥

س  ١٤ نھار إلى ١:٥٨س  ١٢ لیلة /١:٣٧س  ٧ لیلة إلى ١٣:٥٣س  ٤ نھار :ربیع اآلخر
س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤١س  ٢٥ نھار /٠٠:٥٠س  ٢١ لیلة إلى ٢١:١٤س  ١٩ لیلة /١٠:٣٥
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /٩:٥٩

 ١٣ لیلة إلى ١٠:٣٥س  ١٠ نھار /٩:٥٦س  ٥ نھار إلى ٢٢:٥٣س  ٣ لیلة :جمادى األولى
س  ٢٥ نھار إلى ١٢:٢٢س  ٢٣ نھار /٦:٥٢س  ١٩ نھار إلى ٤:٣٣س  ١٧ لیلة /١٩:٣٢س 

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /١٦:٤١

 /٤:٥٢س  ١٠ لیلة إلى ١٩:٠٠س  ٨ لیلة /١٨:٠٠س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 نھار /٢٢:٠٧س  ٢٣ لیلة إلى ١٨:٠٠س  ٢٠ نھار /١٥:٠٩س  ١٦ نھار إلى ١٤:٠٤س  ١٤ نھار
   .نھاية الشھرإلى  ١٣:٥٥س  ٢٧

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 ٠٠:٣٤س  ١٣ لیلة /١٣:١٨س  ٨ نھار إلى ٢:٢٤س  ٦ لیلة /١:٠٨س  إلى ١ لیلة: رجب
إلى  ١٩:٣٩س  ٢٦ لیلة /٤:١١س  ٢١ لیلة إلى ١:٢٧س  ١٩ لیلة /١:٢٦س  ١٥ لیلة إلى

   .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
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٠٠:٢٥.(  

س  ١٢ نھار إلى ١٠:١٨س  ١٠ نھار /٢٠:١٢س  ٦ لیلة إلى ٨:٤٥س  ٣ نھار : :شعبان
س  ٢٥ نھار إلى ١:٣٠س  ٢٣ لیلة /١٢:١١س  ١٨ نھار إلى ١١:٠٣س  ١٦ نھار /١٢:٠٩
 .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:١٠

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار ىإل ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦
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  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

 .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤

ة
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمر الشمسمشتری عطارد  الزھرة ساعة  

 إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة /١٦:٤٩س  ٣ نھار إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
س  ١٨ لیلة /٥:٥٩س  ١٧ نھار إلى ١٦ لیلة /)باشدندر صورتیكه زن دوشیزه (شروق
س  ٢٥ نھار /٢٠:٢٣س  إلى ٢٥ لیلة /٢٣:٢٣س  إلى ١٩ لیلة /شروق إلى ٠:٤٥

   /نھار نھاية إلى ١٢:١٦

در صورتیكه زن دوشیزه ( ٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة /٢٣:٣٥س  إلى ١ لیلة :شوال
 ١٦ لیلة /نھار نھاية إلى ٩:٢٣س  ١٥ نھار /١٤:٤١س  إلى ٩:٢٨س  ١٤ نھار /)باشدن

 لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١ نھار /١٨:٣٥س  ٢١ لیلة إلى ٨:٠٠س  ٢٠ نھار /شروق إلى
   /٤:٣٦س  ٢٢

 ١٣ نھار /)باشدندر صورتیكه زن دوشیزه ( ١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
 نھار إلى ١:٠٩س  ٢٠ لیلة /٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة /١:٤٤س  ١٥ لیلة إلى ١٧:٠١س 
 لیلة /١٠:٣٣س  ٢٢ نھار إلى ٢٢ لیلة /شروق إلى ٤:٣٥س  ٢١ لیلة /١٢:٢٣س  ٢٠
   /)باشدندر صورتیكه زن دوشیزه (شروق إلى ٢:٤٣س  ٢٨

 /شروق إلى ٢٣:١٨س  ١١ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة: ذى الحّجة
٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة/ ٩:٠٦س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س  ١٦ لیلة/ ٨:٠٢س  ١٧ نھار 

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /١١:٣٦س  إلى ١٩ شروق /نھار نھاية إلى
در صورتیكه  ٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف 

   /)باشدندر صورتیكه زن دوشیزه  ٠:١٤س  إلى ٢٧ لیلة /باشدنزن دوشیزه 

 ٢٩ رؤیة الكسوففي منطقة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : محّرم الحرام
س  ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار : ذي الحّجة

٩:٣١/ شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة/ ھذه االوقات مناسبة ولكن  /٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة
 /شروق إلى ٤:٤٨س  ١٤ لیلة :محرم  ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف للبالد التي التقع 

باشدندر صورتیكه زن دوشیزه ( ٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة(/   

 /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة/ ٧:٤٦س  ١٣ نھار إلى ٢٠:٣٤س  ١٣ لیلة/ س  ١٤ لیلة

 ٤:٥٦س  ٢١ لیلة /١٥:١٥س  إلى ١٣:٠٦س  ٢٠ نھار /١٧:٤٢س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦
در صورتیكه زن ( ١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة /)باشدندر صورتیكه زن دوشیزه ( ٢٢ شروق إلى

   /)باشدندوشیزه 

 إلى ٦ لیلة /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
س  ١١ نھار إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة /٤:٣٢س  ١٠ لیلة إلى ١٧:٥٥س  ٩ نھار /شروق
١٤:٤٠/ ١٦:٤١ س إلى ١٣ شروق/ نھار نھاية إلى ٧:٣٩س  ١٥ نھار/ إلى ١٦ لیلة 

در ( ٢٠ شروق إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار /٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧س  ١٩ لیلة /٠:٢٠س 
   /)باشدندر صورتیكه زن دوشیزه ( ٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة /)باشدنصورتیكه زن دوشیزه 
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س  ٧ لیلة /١٦:٤٨س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة /شروق إلى ٥:٣٦س  ٢ لیلة: ربیع اآلخر
س  ٩ نھار /٢١:٤٧س  ٩ لیلة إلى ١١:٠٩س  ٨ نھار /١٢:١٥س  ٧ نھار إلى ١:٤٠

در صورتیكه زن ( ١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦ نھار /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥
   /١٠:٣١س  إلى ١٠:٠٢س  ٢٧ نھار /)باشدندوشیزه 

س  ٦ لیلة إلى ٩:٥٩س  ٥ نھار /١١:٠١س  ١ نھار إلى ١ لیلة: األولىجمادى 
٢٠:٢٩/ ٦:٣١س  ٧ نھار إلى ١٩:١٧س  ٧ لیلة/ در ( ٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة

 إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة /٤:٣٢س  إلى ٤:١٠س  ٢٧ لیلة /)باشدنصورتیكه زن دوشیزه 
   /شروق

في  االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  ھذه /٤:٢٩س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
در صورتیكه ( ١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى ١٥ منطقة رؤیة الخسوف

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد ( /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س  ٢٠ لیلة /)باشدنزن دوشیزه 
 /شروق إلى ٤:٥٠س  ٢٥ لیلة : جمادى األخرى ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف التي التقع 

١٥:٤٠س  ٢٦ نھار إلى ٢٦ لیلة/(   

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
 ١١ لیلة )/١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١س  ٢ نھار /شروق إلى ١:١١س  ١ لیلة : األخرى

س  إلى ٨:٣٦س  ٢٢ نھار /)باشدندر صورتیكه زن دوشیزه ( ١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س 
١٥:٥٤/ شروق إلى ٢٤ لیلة/ ٢٢:٢٠س  إلى ٢٥ لیلة/   

در ( ١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار :شعبان
 ٢١ نھار إلى ١٦:٥٢س  ٢٠ نھار /٢٠:٤٨ س إلى ١٦ لیلة /)باشدنصورتیكه زن دوشیزه 

 إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة /٢٣:٤٤س  إلى ٢٦ لیلة /٤:١٨س  إلى ٢٢ لیلة /٨:٢٩س 
  /٩:٤٩س  ٢٧ نھار

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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   زفافالدخلة وال

  :)الوقت(كمال  ٦) + سعادة الوقت(شرط  ٣) + الوقت(محذور  ٢٣= عالمات  ٣٢: الدالئل الفلكیة

اللیلة األولى من الشھر  -بین الطلوعین و بین العشائین -بین األذان و االقامة: محذورات األوقات
لیلة  –تحت الشعاع  -و لیلة النصف و األخیرة من كل شھر قمري) غیر شھر رمضان المبارك(القمري 

الیوم او اللیلة التي تقع فیھا اآليات  -النصف من شھر شعبان -لیلة عید الفطر -لیلة عید االضحى - األربعاء
ايام غیرمناسبة من كل شھر (المحذورات الكلیة  - السماوية والزالزل والرياح الصفراء والحمراء والسوداء

تحت الشعاع، (مناحس القمر العامة (قمري، رومي، فارسي قديم، فترة الكسوف والخسوف المحذورة
، خالي السیر، )القمر في الطريقة المحترقة(، إحتراقه )القمر في الجدي(، وبال)قربالقمر في الع(ھبوط

، اتصال نحس للقمر مع )حد المريخ وزحل(بعید االتصال، وحشي السیر، القمر في حد النحس
الدبران، (، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة )المريخ زحل(النحوس

عند  وقت اصفرار الشمس في -ايام الكسوف والخسوف .)نحس مطلقا) کلیل، الطرفة، سعد الذابحاإل
و أجتماع اإل ةدرج فيقمر ال -القمر في النصف االول من الجوزاء  –القمر في الدلو  - ھاو غروب ھاطلوع

  .ستقبالاإل

 -)قمري پرھیز شود ايام نقصان قمر نیمه دوم ماه  استآغاز كار  چون( زاید النور القمر: شرائط السعادة
 فيقمر ال -) سداالثور ال(= عقرب الدلو و غیر ال ةثابتالج وبرال فيقمر ال - ةمنقلبالبروج الغیر  فيقمر ال-

  .السنبلة برای زنیکه دوشیزه نباشدو  )حوتال -قوس ال- النصف األخیر من الجوزا(البروج المجسدة

 - لیلة اإلثنین -)يمشترالب أو متصل ھاشرف أو ھابیتوفي  ،السیر ةمستقیم(الزھرة  ةقو: كمال السعادة
اجتماع القمر او اقترابه  -عصر الجمعة إلى الغروب -لیلة الجمعة بعد العشاء –لیلة الخمیس  -لیلة الثالثاء

  .المشتري ساعة الزھرة و- سعد مطلقا) السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(مع المنازل النجمیة 

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠ ،٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

س  ٩ نھار إلى ٦:٠٨س  ٧ نھار /٦ لیلة /٢١:٠٥س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
 لیلة إلى ١٣:٣٥س  ١٣ نھار /١٣ لیلة /١١:٠٧س  ١١ نھار إلى  ١١:٤٦س  ١٠ نھار /٨:٥٧

 ١٢:١٣س  ٢٥ نھار /٢٣:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١١:١٤س  ٢٠ نھار /٢٠ لیلة /٠٠:٤٢س  ١٨
   .نھاية الشھرإلى  ٢١:٤٧س  ٢٨ لیلة / ٢٧ لیلة نھاية إلى

 نھار إلى ١٧:٤٤س  ٧ نھار /١٤:٢٩س  ٦ نھار إلى ١١:٣٣س  ٤ نھار /٤ لیلة /١ لیلة :شوال
س  ٢٣ لیلة /٧:٥٦س  ٢٠ نھار إلى ١٨ لیلة / ١٥ نھار نھاية إلى ١١ لیلة /١٧:٣٨س  ٨

 ٢٨ لیلة  /١٣:١١س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤٣س  ٢٥ نھار /٢٥ لیلة /٤:٠٣س  ٢٤ لیلة إلى ٢٠:٣٥
  .نھاية الشھرإلى 

س  ٧ لیلة إلى ٢٣:٠٩س  ٦ لیلة /٢٠:١٢س  ٥ لیلة إلى ٣ لیلة /١ لیلة :ذي القعدة
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 نھار إلى ٣:١٢س  ١٦ لیلة /١٥، ١٤، ١٣ /١٦:٥٨س  ١٣ نھار إلى ٣:١٣س  ٩ لیلة /٢٣:٠٠
 ٢٦ لیلة إلى ١٥:٣٩س  ٢٣ نھار /١٢:٢٨س  ٢٢ نھار إلى ٤:٣٢س  ٢١ لیلة /١٥:٣٣س  ١٨

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق  /٢٣:٠٥س 

س  ٦ نھار /٥:١٩س  ٤ لیلة إلى ٦:٠٩س  ٣ لیلة /٤:٠٣س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
 لیلة إلى ١١:٣٠س  ١٨ نھار /٢٢:٢٧س  ١٦ لیلة إلى ١٣ لیلة /٢٣:١٥س  ١١ لیلة إلى ٨:٤٣

نھاية إلى  ١٤:٤٧س  ٢٧ نھار /٨:١٧س  ٢٣ نھار إلى ٢٣:٢٤س  ٢١ لیلة /١٩:٤٥س  ٢٠
   .الشھر

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

 لیلة إلى ١٥:٤٩س  ٤ نھار /١٤:١٢س  ٢ نھار إلى ١٥:٥٠س  ١ نھار /١ لیلة: محّرم الحرام
 ١٧ لیلة /١٥ نھار نھاية إلى ١٦:٠٤س  ١١ نھار /٤:٥٦س  ٩ لیلة إلى ٧ لیلة /٢٠:٣٧س  ٧

س  ٢٦ لیلة /١٥:٣٥س  ٢١ نھار إلى ٥:٤٣س  ١٩ لیلة /٠١:٥٥س  ١٨ لیلة إلى ١٧:٤١س 
محرم  ١ لیلة: الحّجةذي  ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف( .نھاية الشھرإلى  ١:٢٨
  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلى

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

س  ١١ نھار إلى ٢٢:١١س  ٩ لیلة /١١:٢٧س  ٦ نھار إلى ١:٣٠س  ٢ لیلة /١ لیلة: صفر
 ٩:٤٩س  ٢٣ نھار /١٩ شروق إلى ١١:٣٠س  ١٦ نھار /١٥ نھار نھاية إلى١٣ لیلة /١١:٠٠

إلى  ٢٨ لیلة /١٢:٣٢س  ٢٧ نھار إلى ١٤:٠٥س  ٢٦ نھار /٢٦ لیلة /١٢:٠٧س  ٢٥ نھار إلى
  .نھاية الشھر

 /١١ لیلة /١٧:٥٢س  ٩ نھار إلى ٥:٢٣س  ٧ لیلة /١٩:٥١س  ٥ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع األّول
س  ٢٤ لیلة إلى ١٥:٤٢س  ٢١ نھار /١٨ لیلة /٣:١١س  ١٧ لیلة إلى ٦:٤٧س  ١٢ لیلة

  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٥٥س  ٢٨ لیلة /٢١:٣٣س  ٢٦ لیلة إلى ٢٥ لیلة /١٩:٢٥

 ٩ نھار /٩ لیلة /١:٣٧س  ٧ لیلة إلى ١٣:٥٣س  ٤ نھار / ٢ لیلة نھاية إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٩ لیلة /١٦ لیلة /١٥ نھار نھاية إلى ١:٥٨س  ١٢ لیلة /٢٢:٣٣س  ١١ لیلة إلى ١٤:٣١س 
 ٦:٤١س  ٢٥ نھار /٢٣ لیلة نھاية إلى ٤:٠٩س  ٢٢ لیلة /٠٠:٥٠س  ٢١ لیلة إلى ٢١:١٤س 
  .نھاية الشھرإلى 

س  ٩ نھار إلى ٨ لیلة /٩:٥٦س  ٥ نھار إلى ٢٢:٥٣س  ٣ لیلة /١ لیلة :جمادى األولى
 نھار إلى ٤:٣٣س  ١٧ لیلة /١٥، ١٤، ١٣ /١٩:٣٢س  ١٣ لیلة إلى ١٠:٣٥س  ١٠ نھار/ ٦:٥٧

 إلى ١٢:٢٢س  ٢٣ نھار /٢٢ لیلة /٩:١٥س  ٢١ نھار إلى ٩:٤٢س  ٢٠ نھار /٦:٥٢س  ١٩
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٥س  ٢٨ لیلة

 /١٥:٠٢س  ٦ نھار إلى ٦:٣٧س  ٥ نھار /١٨:٠٠س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
س  ١٧ نھار /١٥:٠٩س  ١٦ نھار إلى ١٣ لیلة /٤:٥٢س  ١٠ لیلة إلى ١٩:٠٠س  ٨ لیلة

 لیلة /٤:٤٦س  ٢٥ لیلة إلى ١٨:٠٠س  ٢٠ نھار /٢٠ لیلة /١٥:٥٩س  ١٨ نھار إلى ١٧:٠٩
جمادى  ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف( .نھاية الشھرإلى  ١٣:٥٥س  ٢٧ نھار /٢٧

  ).٢٢:٢٤س  ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: األخرى

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
   ).الشھر

 /١٣:١٨س  ٨ نھار إلى ٢:٢٤س  ٦ لیلة /٥ لیلة نھاية إلى ١٣:٤٤س  ٣ نھار /١ لیلة: رجب
 إلى ١٩ لیلة /١:٠٦س  ١٧ لیلة إلى ٢:٥٤س  ١٦ لیلة /١٥ نھار نھاية إلى ١٣ لیلة /١٢ لیلة
 ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف( .نھاية الشھرإلى  ٢٦ لیلة /١٠:١٧س  ٢٣ نھار

   ).٠٠:٢٥س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى

س  ٦ لیلة إلى ٨:٤٥س  ٣ نھار /٣ لیلة /٤:٣١س  ٢ لیلة إلى ٢٠:٠٣س  ١ لیلة :شعبان
س  ١٦ نھار /١٥، ١٤، ١٣ /١٢:٠٩س  ١٢ نھار إلى ١٠:١٨س  ١٠ نھار /١٠ لیلة /٢٠:١٢
إلى  ٢٨ لیلة /١٣:١٠س  ٢٥ نھار إلى ١:٣٠س  ٢٣ لیلة /١٦:٤٩س  ٢٠ نھار إلى ١١:٠٣

 .نھاية الشھر

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
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 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
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 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩
 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

 .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

اصفرار  –ئین بین العشا -بین الطلوعین : اوقات سوىالزھرة المشتري ساعة    
  :من بین األذان و اإلقامه -غروبالو في الشروق  الشمس

 س ٣ نھار إلى ٥:١٨س  ٣ لیلة/ ٥:١٧س  إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
١٦:٤٩/ در صورتیكه زن دوشیزه نباشد(شروق إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة(/ إلى ٦ شروق  

 ١٩ لیلة /شروق إلى ٠:٤٥س  ١٨ لیلة /)در صورتیكه زن دوشیزه نباشد( ١٤:٤٤س 
   /٢٠:٢٣س  إلى ٢٥ لیلة /٢٣:٢٣س  إلى

 /شروق إلى ١٦ لیلة /)در صورتیكه زن دوشیزه نباشد( ٣ نھار نھاية إلى ٣ لیلة :شوال
١٨:٣٥س  ٢١ لیلة إلى ٨:٠٠س  ٢٠ نھار/ ٤:٣٦س  ٢٢ لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١ نھار/   

 لیلة /)در صورتیكه زن دوشیزه نباشد( ١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ شروق :ذي القعدة
 إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة /١٢:٢٣س  ٢٠ نھار إلى ١:٠٩س  ٢٠ لیلة /٢:١٣س  إلى ١٩

   /)در صورتیكه زن دوشیزه نباشد(شروق

 /شروق إلى ٢٣:١٨س  ١١ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة: ذى الحّجة
٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة/ ٩:٠٦س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س  ١٦ لیلة/ ٨:٠٢س  ١٧ نھار 

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /نھار نھاية إلى
 لیلة /در صورتیكه زن دوشیزه نباشد ٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار:  ذي الحّجة

   /)در صورتیكه زن دوشیزه نباشد ٠:١٤س  إلى ٢٧

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : الحرام محّرم
 /شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة/ در صورتیكه زن ( ٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة
   /)دوشیزه نباشد

س  ٢٠ نھار /٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار: صفر
در صورتیكه زن ( ١٥:١٢س  ٢١ نھار إلى ٤:٥٦س  ٢١ لیلة /١٥:١٥س  إلى ١٣:٠٦

 /)در صورتیكه زن دوشیزه نباشد( ٢٢ شروق إلى ١٥:١٣س  ٢١ نھار/ )دوشیزه نباشد
در صورتیكه زن دوشیزه نباشد( ١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة(/   

 ١١:٠١س  ١١ نھار /شروق إلى ٦ لیلة /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة: ربیع األّول
 شروق إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار /٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧س  ١٩ لیلة /١٤:٤٠س  إلى
در صورتیكه زن دوشیزه ( ٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة /)در صورتیكه زن دوشیزه نباشد( ٢٠

   /)نباشد

 /١٢:١٥س  ٧ نھار إلى ١:٤٠س  ٧ لیلة /١٦:٤٨س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة: ربیع اآلخر
نھار نھاية إلى ١١:٠٩س  ٨ نھار/ در ( ١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦ نھار

   /)صورتیكه زن دوشیزه نباشد

 /٢٠:٢٩س  ٦ لیلة إلى ٩:٥٩س  ٥ نھار /١١:٠١س  إلى ١ شروق: جمادى األولى
٦:٣١س  ٧ نھار إلى ١٩:١٧س  ٧ لیلة/ شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة/  

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /٤:٢٩س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
 ٢٦ لیلة /شروق إلى ٤:٥٠س  ٢٥ لیلة : جمادى األخرى ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف 

   )/١٥:٤٠س  ٢٦ نھار إلى

جمادى  ٢٩ منطقة رؤیة الكسوففي  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  :رجب
در ( ١١ نھار نھاية إلى ٢٠:٥٢س  ١١ لیلة /١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١س  ٢ نھار : األخرى

   /٢٢:٢٠س  إلى ٢٥ لیلة /شروق إلى ٢٤ لیلة /)صورتیكه زن دوشیزه نباشد

در ( ١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار :شعبان
 ٢١ نھار إلى ١٦:٥١س  ٢٠ نھار /٢٠:٤٨س  إلى ١٦ لیلة /)دوشیزه نباشد صورتیكه زن

 إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة /٢٣:٤٤س  إلى ٢٦ لیلة /٤:١٨س  إلى ٢٢ لیلة /٨:٢٩س 
   /٩:٤٩س  ٢٧ نھار

  اوقات سعد مذكور در ايام نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود ،بودنآغاز  به جھت :ذكرت
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  حفلة الزواج
  :)الوقت(كمال  ٣) + سعادة الوقت(شرط  ٤) + الوقت(محذور  ١٦= عالمات  ٢٣: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسي قديم، فترة (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
، )القمر في العقرب(تحت الشعاع، ھبوط(مناحس القمر العامة  -) الكسوف والخسوف المحذورة

، خالي السیر، بعید االتصال، وحشي )القمر في الطريقة المحترقة(، إحتراقه )القمر في الجدي(وبال
، اقتران )المريخ زحل(، اتصال نحس للقمر مع النحوس)حد المريخ وزحل(ر في حد النحسالسیر، القم

) الدبران، اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح(القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة 
جتماع اال ةدرج فيقمر ال -النصف االول من الجوزاء –القمر في الدلو  -القمر في العقرب  - .)نحس مطلقا

در آن مجلس جنگ جويان و مخالفان پديد كه  ةعداوالنظر خاصة المريخ  مععطارد لاتصال  -  ستقبالاالو 
كه در آن مجمع با قومى دون حقیر مالقات كند  عطارد مع زحللاتصال  -آيند طعامھاى ناسازگار پیش آرند
.و سخنان دلگیر و موحش شنويد

اگر آغاز كار است و رشد و شكوفايي آن مھم اسـت ايـام نقصـان قمـر     (النور القمر زايد : شرائط السعادة
دلو و غیـر الـ   ةثابتـ الج وبـر ال فـي قمـر  ال -ةمنقلبـ البـروج  الغیـر   فـي قمر ال-) قمري پرھیز شود نیمه دوم ماه 

 -قــوس ال-السـنبلة   - النصـف األخیـر مـن الجـوزا    (البـروج المجســدة   فـي قمـر  ال -) سـد االثـور  ال(= عقـرب  ال
  .)حوتلا

اجتماع  - )يمشترالب أو متصل ھاشرف أو ھابیتالزھرة في  ،السیر ةمستقیم(الزھرة  ةقو: كمال السعادة
ساعة الزھرة و - سعد مطلقا) السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة 

  .المشتري
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  القمرية والشمسیةالشھور  في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 لیلة /٨:٥٧س  ٩ نھار إلى ٦:٠٨س  ٧ نھار /٢١:٠٥س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
 ١٢:١٣س  ٢٥ نھار /٢٣:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١١:١٤س  ٢٠ نھار /٠٠:٤٢س  ١٨ لیلة إلى ١٣

  .نھاية الشھرإلى  ٢١:٤٧س  ٢٨ لیلة /١٩:٢١س  ٢٧ لیلة إلى

 /١٥ نھار نھاية إلى ٢١:١٨س  ١١ لیلة /١٤:٢٩س  ٦ نھار إلى ١١:٣٣س  ٤ نھار :شوال
 نھار /٤:٠٣س  ٢٤ لیلة إلى ٢٠:٣٥س  ٢٣ لیلة /٧:٥٦س  ٢٠ نھار إلى ١٩:٢٧س  ١٨ لیلة
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:١١س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤٣س  ٢٥

 /١٥ نھار نھاية إلى ٣:١٣س  ٩ لیلة /٢٠:١٢س  ٥ لیلة إلى ١٨:٢٣س  ٣ لیلة :ذي القعدة
 نھار /١٢:٢٨س  ٢٢ نھار إلى ٤:٣٢س  ٢١ لیلة /١٥:٣٣س  ١٨ نھار إلى ٣:١٢س  ١٦ لیلة
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    .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٣:٠٥س  ٢٦ لیلة إلى ١٥:٣٩س  ٢٣

 ١٣ لیلة /٢٣:١٥س  ١١ لیلة إلى ٨:٤٣س  ٦ نھار /٤:٠٣س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
 ٢٣:٢٤س  ٢١ لیلة /١٩:٤٥س  ٢٠ لیلة إلى ١١:٣٠س  ١٨ نھار /٢٢:٢٧س  ١٦ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ١٤:٤٧س  ٢٧ نھار /٨:١٧س  ٢٣ نھار إلى

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

 نھار نھاية إلى ١٦:٠٤س  ١١ نھار /٤:٥٦س  ٩ لیلة إلى ١٥:٤٩س  ٤ نھار: محّرم الحرام
 /١٥:٣٥س  ٢١ نھار إلى ٥:٤٣س  ١٩ لیلة /٠١:٥٥س  ١٨ لیلة إلى ١٧:٤١س  ١٧ لیلة /١٥

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /١:٥٨س  ٢٨ لیلة إلى ١:٢٨س  ٢٦ لیلة

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ المحذور لمنطقة رؤية الخسوفالوقت (
١٧:٠٠.(  

 /١١:٠٠س  ١١ نھار إلى ٢٢:١١س  ٩ لیلة /١١:٢٧س  ٦ نھار إلى ١:٣٠س  ٢ لیلة: صفر
س  ٢٥ نھار إلى ٩:٤٩س  ٢٣ نھار /٢١:١٩س  ١٩ لیلة إلى ١١:٣٠س  ١٦ نھار /١٥، ١٤، ١٣

  .الشھرنھاية إلى  ٢٨ لیلة /١٢:٠٧

 ١٢ لیلة /١٧:٥٢س  ٩ نھار إلى ٥:٢٣س  ٧ لیلة /١٩:٥١س  ٥ لیلة إلى ١ لیلة: ربیع األّول
س  ٢٨ لیلة /١٩:٢٥س  ٢٤ لیلة إلى ١٥:٤٢س  ٢١ نھار /٣:١١س  ١٧ لیلة إلى ٦:٤٧س 

  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٥٥

 ١٣:٥٣س  ٤ نھار /٥:٣٣س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة/ بداية الشھر إلى نھاية الشھر  :ربیع اآلخر
 إلى ١:٥٨س  ١٢ لیلة /٢٢:٣٣س  ١١ لیلة إلى ١٤:٣١س  ٩ نھار /١:٣٧س  ٧ لیلة إلى

نھاية إلى  ٦:٤١س  ٢٥ نھار /٠٠:٥٠س  ٢١ لیلة إلى ٢١:١٤س  ١٩ لیلة /١٥ نھار نھاية
  .الشھر

س  ٥ نھار إلى ٢٢:٥٣س  ٣ لیلة/  ١:٣٤س  ٢٤بداية الشھر إلى لیلة  :جمادى األولى
 لیلة /١٥ نھار نھاية إلى ١٠:٣٥س  ١٠ نھار /٦:٥٧س  ٩ نھار إلى ٢٢:٤٢س  ٨ لیلة /٩:٥٦

 ٢٨ شروق /٢٢:٤٥س  ٢٨ لیلة إلى ١٢:٢٢س  ٢٣ نھار /٦:٥٢س  ١٩ نھار إلى ٤:٣٣س  ١٧
  .نھاية الشھرإلى 

 /١٥:٠٢س  ٦ نھار إلى ٦:٣٧س  ٥ نھار /١٨:٠٠س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
س  ٢٠ نھار /١٥:٠٩س  ١٦ نھار إلى ١٣ لیلة /٤:٥٢س  ١٠ لیلة إلى ١٩:٠٠س  ٨ لیلة

   .نھاية الشھرإلى  ١٣:٥٥س  ٢٧ نھار /٤:٤٦س  ٢٥ لیلة إلى ١٨:٠٠

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: األخرىجمادى  ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 إلى ٢:٢٤س  ٦ لیلة /٢٢:١٣س  ٥ لیلة إلى ١٣:٤٤س  ٣ نھار /١:٠٨س  إلى ١ لیلة: رجب
 /١٠:١٧س  ٢٣ نھار إلى ١:٢٧س  ١٩ لیلة /١٥ نھار نھاية إلى ١٣ لیلة /١٣:١٨س  ٨ نھار
   .نھاية الشھرإلى  ١٩:٣٩س  ٢٦ لیلة

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ رؤية الكسوفالوقت المحذور لمنطقة (
٠٠:٢٥.(  

 /٢٠:١٢س  ٦ لیلة إلى ٨:٤٥س  ٣ نھار /٤:٣١س  ٢ لیلة إلى ٢٠:٠٣س  ١ لیلة : :شعبان
 ٢٠ نھار إلى ١١:٠٣س  ١٦ نھار /١٥، ١٤، ١٣ /١٢:٠٩س  ١٢ نھار إلى ١٠:١٨س  ١٠ نھار
 .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:١٠س  ٢٥ نھار إلى ١:٣٠س  ٢٣ لیلة /١٦:٤٩س 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
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 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :األّولربیع 
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
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  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

  .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من المشتري الزھرة ساعة   

 إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة /١٦:٤٩س  ٣ نھار إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
 إلى ١٩ لیلة /شروق إلى ٠:٤٥س  ١٨ لیلة /١٤:٤٤س  ٦ نھار إلى ٦ لیلة /شروق

   /٢٠:٢٣س  إلى ٢٥ لیلة /٢٣:٢٣س 

 /شروق إلى ١٦ لیلة /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة /٢٣:٣٥س  إلى ١ لیلة :شوال
١٨:٣٥س  ٢١ لیلة إلى ٨:٠٠س  ٢٠ نھار/ ٤:٣٦س  ٢٢ لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١ نھار/   

س  ٢٠ لیلة /٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :القعدةذي 
   /شروق إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة /١٢:٢٣س  ٢٠ نھار إلى ١:٠٩

 /شروق إلى ٢٣:١٨س  ١١ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة: ذى الحّجة
٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة/ ٩:٠٦س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س  ١٦ لیلة/ ٨:٠٢س  ١٧ نھار 

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /نھار نھاية إلى
   )/٠:١٤س  إلى ٢٧ لیلة /٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار:  ذي الحّجة

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : محّرم الحرام
 /شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة/ ٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة/   

س  ٢٠ نھار /٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار: صفر
   /١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة /٢٢ شروق إلى ٤:٥٦س  ٢١ لیلة /١٥:١٥س  إلى ١٣:٠٦

 ١٧:٥٥س  ٩ نھار /شروق إلى ٦ لیلة /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة: ربیع األّول
 ٢١:١٧س  ١٩ لیلة /١٤:٤٠س  ١١ نھار إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة /٤:٣٢س  ١٠ لیلة إلى
   /٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة /٢٠ شروق إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار /٢٣:٢٧س  إلى

  .الفترة وقت مقبول في ھذه لھذا العمل اليوجد  : ربیع اآلخر

   /شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة: جمادى األولى

اين اوقات  /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س  ٢٠ لیلة /٤:٢٩س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
س  ٢٥ لیلة : جمادى األخرى ٢٩ كسوف رؤیتبراي مناطق غیر واقع در محدوده فقط (

   )/١٥:٤٠س  ٢٦ نھار إلى ٢٦ لیلة /شروق إلى ٤:٥٠

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
 ١١ لیلة )/١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١س  ٢ نھار /شروق إلى ١:١١س  ١ لیلة : األخرى

   /٢٢:٢٠س  إلى ٢٥ لیلة /شروق إلى ٢٤ لیلة /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س 

 /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار :شعبان
٢٠:٤٨س  إلى ١٦ لیلة/ ٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ١٦:٥٢س  ٢٠ نھار/ س  إلى ٢٢ لیلة

٤:١٨/ ٢٣:٤٤س  إلى ٢٦ لیلة/ ٩:٤٩س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة/  

در ايام اوقات سعد مذكور ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
 نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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 ة الزوجیةاشرعمال

  ):الوقت(كمال  ١٢) + سعادة الوقت(شرط  ٢) + الوقت(محذور  ١١= عالمات  ٢٥: الدالئل الفلكیة

اللیلـة األولـى مـن الشـھر      -بـین الطلـوعین و بـین العشـائین      -بـین األذان و االقامـة   : محذورات األوقـات 
لیلـة   –تحـت الشـعاع    -و لیلـة النصـف و األخیـرة مـن كـل شـھر قمـري       ) غیر شھر رمضان المبـارك (القمري 
اآليـات   الیوم او اللیلة التي تقـع فیھـا   -النصف من شھر شعبان -لیلة عید الفطر -لیلة عید االضحى -األربعاء

كـه داللـت بـر سسـتى و     زحـل  مـع  قمـر  للاتصـال   –والزالزل والريـاح الصـفراء والحمـراء والسـوداء      السماوية
  داردانقطاع 

 الناريةبروج الو  بودكه دلیل زيادتى نشاط و بقاء قوت میزان الحمل الالقمر في : شرائط السعادة
 القمرو  )السنبلة -سداال -جوراال(ة عقیمالبروج ال ن كانا يمتنعان من النسل ففي، ا)قوسالسد االحمل ال(

  .سعدينمن ال ساقط

آن دلیل الزھرة اتصال للقمر مع  – كه آن دلیل بود بر قوت تمام مریخالب ة القمرودالمنظر : كمال السعادة
اتصال للقمر  -مشتریلاتصال للقمر مع او  الناريةبروج الحوت و ال أو في است بر خّرمى و زيادتى شھوت

 - لیلة الثالثاء -لیلة اإلثنین - بر ديگر باره رغبت كردن و ازدياد محّبت و كثرت لّذتکه داللت بر  شمسالمع 
اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل  -عصر الجمعة إلى الغروب -لیلة الجمعة بعد العشاء –لیلة الخمیس 

  .ساعة الزھرة- سعد مطلقا) السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(النجمیة 

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: الحرام محّرم

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

س  ١١ نھار إلى ٨:٥٧س  ٩ نھار /٦ لیلة /٢١:٠٥س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
س  ٢٨ لیلة /٢٧ لیلة /١١:١٤س  ٢٠ نھار إلى ٠٠:٤٢س  ١٨ لیلة /١٥، ١٤، ١٣ /١١:٠٧
   .نھاية الشھرإلى  ٢١:٤٧

 إلى ١٣ لیلة /١١ لیلة /١٧:٣٨س  ٨ نھار إلى ١٤:٢٩س  ٦ نھار /٤ لیلة /١ لیلة :شوال
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:١١س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤٣س  ٢٥ نھار /٢٥ لیلة /١٩ شروق

 إلى ١٣ لیلة /١٠ لیلة /٢٣:٠٠س  ٧ لیلة إلى ٢٠:١٢س  ٥ لیلة /٣ لیلة /١ لیلة :ذي القعدة
إلى  ٢٨ شروق /٢٣:٠٥س  ٢٦ لیلة إلى ١٥:٣٩س  ٢٣ نھار /١٧ لیلة /٣:١٢س  ١٦ لیلة

   .نھاية الشھر

س  ١١ لیلة /١٠ لیلة /٨ لیلة /٥:١٩س  ٤ لیلة إلى ٤:٠٣س  ٢ لیلة /١ لیلة: ذى الحّجة
نھاية إلى  ٢٨ لیلة /٨:١٧س  ٢٣ نھار إلى ٢٣:٢٤س  ٢١ لیلة /١٥ نھار نھاية إلى ٢٣:١٥
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   .الشھر

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١١ نھار إلى ٤:٥٦س  ٩ لیلة /٧ لیلة /١٤:١٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: محّرم الحرام
إلى  ١:٥٨س  ٢٨ لیلة /١٥:٣٥س  ٢١ نھار إلى ٥:٤٣س  ١٩ لیلة /١٥، ١٤، ١٣ /١٦:٠٤

   .نھاية الشھر

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

 نھار /١٥، ١٤، ١٣ /١٢ لیلة /٢٢:١١س  ٩ لیلة إلى ١١:٢٧س  ٦ نھار /٥ لیلة /١ لیلة: صفر
إلى  ٢٨ لیلة /١٢:٣٢س  ٢٧ نھار إلى ١٢:٠٧س  ٢٥ نھار /٢٠ شروق إلى ١١:٣٠س  ١٦

   .نھاية الشھر

 إلى ١٣ لیلة /١١ لیلة /٥:٢٣س  ٧ لیلة إلى ١٩:٥١س  ٥ لیلة /٤ لیلة /١ لیلة: ربیع األّول
إلى  ٢٨ شروق /٢١:٣٣س  ٢٦ لیلة إلى ١٩:٢٥س  ٢٤ لیلة /١٨ لیلة /٣:١١س  ١٧ لیلة

   .الشھرنھاية 

 نھار نھاية إلى ١:٥٨س  ١٢ لیلة /٩ لیلة /١٣:٥٣س  ٤ نھار إلى ٢ لیلة /١ لیلة :ربیع اآلخر
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /٢٤ شروق إلى ٠:٥٠س  ٢١ لیلة /١٦ لیلة /١٥

 نھار نھاية إلى ١٠:٣٥س  ١٠ نھار /٨ لیلة /٢٢:٥٣س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :جمادى األولى
   .نھاية الشھر ٢٢:٤٥س  ٢٨ لیلة /٢٢ لیلة /٩:١٥س  ٢١ نھار إلى ٦:٥٢س  ١٩ نھار /١٥

 /١٥، ١٤، ١٣ /٤:٥٢س  ١٠ لیلة إلى ١٩:٠٠س  ٨ لیلة /٦ لیلة /١ لیلة :جمادى األخرى
س  ٢٧ نھار إلى ٤:٤٦س  ٢٥ لیلة /٢٠ لیلة /١٥:٥٩س  ١٨ نھار إلى ١٥:٠٩س  ١٦ نھار

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:٥٥

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  .)٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 لیلة إلى ١٣ لیلة /١٢ لیلة /١٣:١٨س  ٨ نھار إلى ٢:٢٤س  ٦ لیلة /٥ لیلة /١ لیلة: رجب
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٧ شروق إلى ١٠:١٧س  ٢٣ نھار /١٩ لیلة /١:٠٦س  ١٧

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

س  ١٢ نھار /١٠ لیلة /٢٠:١٢س  ٦ لیلة إلى ٨:٤٥س  ٣ نھار /٣ لیلة /١ لیلة :شعبان
 لیلة /٢٤ لیلة /١:٣٠س  ٢٣ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٢٠ نھار /١٧ لیلة /١٥ نھار نھاية إلى ١٢:٠٩

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

 .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه 

ة
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 

١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

 اصفرار الشمس –ئین بین العشا - بین الطلوعین : اوقات سوىساعة الزھرة    
  :من بین األذان و اإلقامه -غروبالو في الشروق 

/ ) اذا يكون عدم الحمل مرغوبا (٩:٤١س  ٥ نھار إلى ١:٠٧س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
٨:٥٦س  ٩ نھار إلى ١٤:٥٤س  ٧ نھار /١٦ لیلة/ ١٢ نھار نھاية إلى ٢٠:٠٧س  ١٢ لیلة 

 ٢٦ لیلة/ ٠:٤١س  ٢٤ لیلة إلى ٢٣:٠٧س  ٢١ لیلة/ ٠٠:٤١س  ١٨ لیلة إلى ٢٠:١٩س 
  / ) اذا يكون عدم الحمل مرغوبا (١٢:٢٣س  ٢٦ نھار إلى ٠:٣٧س 

س  ٥ لیلة/ ) اذا يكون عدم الحمل مرغوبا (٢٠:١١س  ٣ لیلة إلى ١ شروق :شوال
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 نھار إلى ١٩ شروق/ ١٦:٤٧س  إلى ٦:١٩س  ٩ نھار/ ١٤:٢٨س  ٦ نھار إلى ٢٣:٢٥
 لیلة إلى ١٣:٥٥س  ٢٣ نھار/ ١٣:٣٥س  ٢١ نھار إلى ٧:٥٦س  ٢٠ نھار/ ٧:٥٥س  ٢٠
  / ) اذا يكون عدم الحمل مرغوبا (١:٤٧س  ٢٤

 ١٠:٢٥س  ٣ نھار/ ) اذا يكون عدم الحمل مرغوبا (٩:٢٩س  إلى ١ شروق :ذي القعدة
س  إلى ١٠ شروق/ ٣:٠٥س  ٨ لیلة إلى ٢٣:٠١س  ٧ لیلة/ ٢٠:١٢س  ٥ لیلة إلى

١٤:٢٩ /١٢ نھار نھاية إلى ١:١٩س  ١١ لیلة /١٥:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٧ شروق /
٣:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ١٨ نھار /س  ٢٢ نھار إلى ٤:١٣س  ٢٢ لیلة

يكون عدم اذا (٢٨ شروق إلى ٢٠:٤٩س  ٢٧ لیلة/ ) اذا يكون عدم الحمل مرغوبا (١٦:١٧
  /) الحمل مرغوبا 

/ ١٤:٢٩س  ٥ نھار إلى ٤:٠١س  ٥ لیلة/ ٤:٠٢س  ٢ لیلة إلى ١ شروق: ذى الحّجة
١٢:٣٥س  إلى ٩:٠١س  ٧ نھار /نھار نھاية إلى ١٦:٤٣س  ٩ نھار /إلى ١٠ شروق 

س  ١٧ نھار إلى ٢٢:٢٧س  ١٦ لیلة/ ٢٢:٢٦س  إلى ١٦ لیلة/ ٢٣:١٤س  ١١ لیلة
١٧:١١ /ھذه االوقات (/ ) اذا يكون عدم الحمل مرغوبا (٦:١١س  إلى ١٨:٠٧س  ٢٠ لیلة

س  ٢٢ نھار : ذي الحّجة ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف مناسبة ولكن للبالد التي التقع 
اذا يكون عدم الحمل  ١٧:٤١س  ٢٧ لیلة إلى ١٢:٣١س  ٢٤ نھار/ ١٦:٤١س  إلى ١٣:٣١
  / ) مرغوبا 

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ھذه (: محّرم الحرام
س  ٦ نھار إلى ٢٣:٤٣س  ٦ لیلة/ ٣:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣١س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

٨:٠٥( /ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي / ٤:٥٥س  ٩ لیلة إلى ٤:٣١س  ٨ لیلة
 ٦:٣٧س  ١٨ لیلة/ ٥:٥٣س  إلى ١٦ لیلة: محرم  ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف التقع 

س  ٢٥ نھار إلى ٢:١٩س  ٢٣ لیلة/ ) اذا يكون عدم الحمل مرغوبا (١٨:٤١س  ١٩ لیلة إلى
  /١:٥٧س  ٢٨ لیلة إلى ٨:٥٥س  ٢٧ نھار/ ) اذا يكون عدم الحمل مرغوبا (١٠:٣٥

س  ٤ لیلة إلى ١٠:٥٥س  ٣ نھار/ ١٨:٣٥س  ٢ لیلة إلى ٨:٤٣س  ١ نھار: صفر
٢١:٢٣ /١١:٢٦س  ٦ نھار إلى ١٦:٤٩س  ٥ نھار /نھار نھاية إلى ١٥:٤٣س  ١٠ نھار 

١١ /نھار نھاية إلى ١٢ شروق /اذا يكون عدم الحمل مرغوبا (٥:٤١س  إلى ١٦ لیلة ( /
اذا يكون عدم الحمل مرغوبا (٣:٥٣س  ٢١ لیلة إلى ١٣:٠١س  ٢٠ نھار ( /س  ٢٥ لیلة

  /نھار نھاية إلى ١٢:٣٣س  ٢٧ نھار/ ١٢:٠٦س  ٢٥ نھار إلى ٢٢:١٩

/ ١٩:٥٠س  ٥ لیلة إلى ٤ شروق/ ١١:١١س  ٢ نھار إلى ٠:٥٥س  ٢ لیلة: ربیع األّول
١٧:٥١س  ٩ نھار إلى ٢:٢٥س  ٩ لیلة /١٠ نھار نھاية إلى ١٧:٥٢س  ٩ نھار /شروق 
اذا يكون عدم (٦:٤١س  ٢١ لیلة إلى ٢١:١٣س  ١٩ لیلة/ ٣:٥٣س  ١٢ لیلة إلى ١١

 إلى ١١:٢٥س  ٢٧ نھار/ ١٩:٢٤س  ٢٤ لیلة إلى ١٩:٠١س  ٢٢ لیلة/ ) الحمل مرغوبا 
  / ٢١:٢٣س  ٢٨ لیلة

/ ٨ نھار نھاية إلى ١١:٤٣س  ٦ نھار/ نھار نھاية إلى ١٧:٠٧س  ١ نھار: ربیع اآلخر
١٢:٤٧س  إلى ٩ شروق /عدم اذا يكون (١:٥٧س  ١٢ لیلة إلى ١٢:٣١س  ١١ نھار

/ ) اذا يكون عدم الحمل مرغوبا (١٣:١١س  ١٨ نھار إلى ١٦ شروق/ ) الحمل مرغوبا 
٠:٤٩س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٤٩س  ٢٠ نھار /٦:٤٠س  ٢٥ نھار إلى ١٨:٣٧س  ٢٥ لیلة /
١٧:٤٧س  إلى ٦:٤١س  ٢٥ نھار /٧:٥٩س  ٢٧ نھار إلى ٢١:٣٧س  ٢٧ لیلة/  

 نھاية إلى ٩:٥٦س  ٥ نھار/ ٩:٥٥س  ٥ نھار إلى ١٩:٠١س  ٥ لیلة: جمادى األولى
 لیلة/ ) اذا يكون عدم الحمل مرغوبا (٧:١٧س  ١٠ نھار إلى ١٩:٣١س  ١٠ لیلة/ ٧ نھار
 نھار إلى ١٧:١٣س  ١٨ نھار/ ) اذا يكون عدم الحمل مرغوبا (١٨:٥٣س  ١٧ لیلة إلى ١٦
 نھار إلى ١:٣٧س  ٢٥ لیلة/ ٨:١١س  ٢٣ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٣ لیلة/ ٦:٥١س  ١٩
  /٢٢:٤٤س  ٢٨ لیلة إلى ٦:٤٩س  ٢٧ نھار/ ١٢:١١س  ٢٥

 لیلة إلى ١٨:٠٠س  ٢ نھار/ ١٧:٥٩س  ٢ نھار إلى ٠:٠١س  ٢ لیلة: جمادى األخرى
/ ) اذا يكون عدم الحمل مرغوبا (١٢:١١س  ٧ نھار إلى ٠:١٣س  ٧ لیلة/ ٠:٠٥س  ٥

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع / (٢٢:٢٣س  ١٢ لیلة إلى ١٧:٤٩س  ١١ نھار
اذا (١٢ نھار نھاية إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة : جمادى األخرى ١٥ في منطقة رؤیة الخسوف 

 ٢٠ شروق/ )١٥:٠٨س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٤٩س  ١٦ لیلة/ ) يكون عدم الحمل مرغوبا 
 ٢٩ منطقة رؤیة الكسوففي  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (/ ١٠:٣٥س  إلى
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 لیلة إلى ٨:٥٥س  ٢٤ نھار/ ١٤:٠٥س  ٢٢ نھار إلى ٣:٣١س  ٢٢ لیلة : جمادى األخرى
  / )٤:٤٥س  ٢٥

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
عدم الحمل اذا يكون  ١٥:٢٩س  إلى ٥ شروق/ ٣:٠٥س  ٣ لیلة إلى ١ شروق : األخرى
 شروق/ ) اذا يكون عدم الحمل مرغوبا (١١ نھار نھاية إلى ٢٣:٣١س  ١٠ لیلة/ ) مرغوبا 

س  ١٨ نھار إلى ٥:٢٥س  ١٨ لیلة/ ) اذا يكون عدم الحمل مرغوبا (٧:٥٤س  إلى ١٢
١٥:١١ /١٧:٠٥س  إلى ٩:٠١س  ٢٠ نھار /١٠:١٦س  ٢٣ نھار إلى ١١:١٣س  ٢٢ نھار /

٢٨ شروق إلى ٥:٤٣س  ٢٧ نھار /  

س  ٧ لیلة/ ) اذا يكون عدم الحمل مرغوبا (١٨:٤١س  إلى ٦:٣١س  ٢ نھار :شعبان
 نھار إلى ١٤:١٩س  ١١ نھار/ ) اذا يكون عدم الحمل مرغوبا (١٥:٤١س  ٩ نھار إلى ٤:٢٥

 ١٩ نھار/ ٢٣:٤١س  إلى ١٩:٤٣س  ١٨ لیلة/ ٢٣:١٧س  إلى ١٦ لیلة/ ١٢:٠٨س  ١٢
 ٢٥ نھار/ ١٣:٠٩س  ٢٥ نھار إلى ٩:٥٥س  ٢٤ نھار/ ١٦:٤٨س  ٢٠ نھار إلى ١٦:٣٧س 
  / ١٠:٤١س  ٢٧ نھار إلى ١٣:١٠س 
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  طلب النسل وانعقاد النطفة وبداية الحمل

  ):الوقت(كمال  ١٢) + سعادة الوقت(شرط  ٧) + الوقت(محذور  ٢٦= عالمات ٤٥: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة : محذورات األوقات
اللیلـة األولـى مـن     -بـین الطلـوعین و بـین العشـائین     -بین األذان و االقامـة -) الكسوف والخسوف المحذورة

 –تحـت الشـعاع    -و لیلة النصف و األخیـرة مـن كـل شـھر قمـري     ) غیر شھر رمضان المبارك(الشھر القمري 
الیـوم او اللیلـة التـي تقـع فیھـا       -النصف من شھر شـعبان  -لیلة عید الفطر -لیلة عید االضحى -لیلة األربعاء

منـاحس القمـر    - والخسـوف  ايـام الكسـوف   –اآليات السماوية والزالزل والرياح الصـفراء والحمـراء والسـوداء    
قمـر فـي الطريقـة    ال(، إحتراقـه  )القمـر فـي الجـدي   (، وبـال )القمر في العقـرب (تحت الشعاع، ھبوط(العامة 

، اتصـال  )حـد المـريخ وزحـل   (، خالي السیر، بعید االتصال، وحشي السیر، القمر في حد الـنحس )المحترقة
، اقتـران القمــر مـع الـذنب، اجتمـاع القمــر او اقترابـه مـع المنــازل       )المـريخ زحـل  (نحـس للقمـر مـع النحــوس   

الجـوزا،   مـن  ولاال النصـف  فـي قمـر  ال - .)نحـس مطلقـا  ) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (النجمیـة  
نحس الـ حـد   فـي قمـر  ال -ذنب مـع الـ  قمـر  ال ةمقارنـ  - زحـل مـع   قمرللاتصال  – دلوالو  نصف الجديعقرب، ال

 كه دلیل تباھى حـال فرزنـد باشـد    نحوسة الزھرة -جتماعاإل أوستقبال اإل ةدرجفي قمر ال - برجمن الخر اآل
  .العداوةنظر  خاصة الشمس ناظر إلى النحوس -

آغـاز كـار و رشـد و شـكوفايي آن ايـام نقصـان قمـر نیمـه دوم          به جھت(القمر زائد النور : شرائط السعادة
  )حوتالسرطان و ال(ج كثیر الولد وبر في القمر - )قمري پرھیز شود ماه 

خواھد بايد كه قمر در برجى مذكر بود و در مثلثه شمس و  مذكراگر فرزند  :طلب فرزند مذكر يا مؤنث
خداوند طالع و صاحب بیت قمر و خداوند خامس در بروج مذكر إلى ارباع مذكر بود و اگر انثى خواھد اين 

بايد كه در طلب مذكر عدد ساعة معوجه ماضیه از نھار يا لیلة  - ارباع مؤنث بايد  تا مؤنث داليل در بروج
 - ) كه ساعة مؤنث است( و در طلب مؤنث عدد آن ساعة زوج بود )ه ساعة مذكر استك( فرد باشد

طلب ذكور بايد كه در ربع اّول نھار بود كه شمس زايد است و درين وقت نطفه بھتر كرد و طلب اناث در 
   برعكس دختركوكب مذكر بايد و در طلب  تدر طلب مذكر خداوند ساع - شبربع آخر 

 -القمر ناظر إلى المریخ بالمودة -الزھرةمع قمر لاتصال ل -ولاالتربیع القمر في ال: كمال السعادة
 -لیلة الثالثاء -لیلة اإلثنین -آخر سعد و اتصال بسعد عنانصراف القمر  -رطانالس أوجوزا ال في الشمس

اجتماع  - عصر الجمعة إلى الغروب -)فرزند از ابدال مي شود( اءشلیلة الجمعة بعد الع –لیلة الخمیس 
الزھرة  ةساع- سعد مطلقا) السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة 

  .مشتريوال
  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان
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  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 لیلة/ ٢:٢٠س  إلى ٠:٣٦س  ٥ لیلة/ ٢١:٠٧س  إلى ١٩:٢٠س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
 ١٣ لیلة /١١:٠٧س  ١١ نھار إلى ٧:١٨س  ٩ نھار/ ٦:١٠س  ٧ نھار إلى ٤:٢٨س  ٧ لیلة /٦

 إلى ٢١:٥٩س  ٢٣ لیلة/ ١١:١٦س  إلى ٩:١٧س  ٢٠ نھار /٢٠ لیلة /٠٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى
/ ٢١:٤٩س  إلى ١٩:٥٨س  ٢٨ لیلة /٢٧ لیلة نھاية إلى ١٠:١٧س  ٢٥ نھار/ ٠:٠٠س 

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق

/ ١١:٣٤س  إلى ٩:٥٤س  ٤ نھار /٤ لیلة/ ٨:٢٦س  إلى ٦:٤٤س  ٢ نھار /١ لیلة :شوال
 ١٣ لیلة/ ١:٥٠س  إلى ٠:٠٦س  ١٢ لیلة /١١ لیلة /١٧:٣٨س  ٨ نھار إلى ١٢:٥٠س  ٦ نھار
س  ٢٠ نھار إلى ٥:٥٧س  ٢٠ لیلة /١٨ شروق إلى ١٧:٣١س  ١٧ نھار /١٥ نھار نھاية إلى

 ٢٧ نھار /٦:٤٦س  ٢٥ نھار إلى ٢٥ لیلة /٤:٠٣س  ٢٤ لیلة إلى ١٨:٣٨س  ٢٣ لیلة/ ٧:٥٩
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة/ ١٣:١٣س  إلى ١١:٢٨س 

س  ٧ لیلة إلى ١٨:٣٥س  ٥ لیلة /٣ شروق إلى ١٦:٤٧س  ٢نھار /١ لیلة :ذي القعدة
 ١١ نھار/ ٨:١٧س  إلى ٦:٢٩س  ١٠ نھار /١٠ لیلة/ ٣:١٥س  إلى ١:٣٠س  ٩ لیلة /٢٣:٠٠

 ١٣:٣٤س  ١٨ نھار /١٧ لیلة/ ٣:١٤س  إلى ١:١٦س  ١٦ لیلة /١٥ نھار نھاية إلى ٩:٠٥س 
س  إلى ١٣:٤٧س  ٢٣ نھار /١٢:٢٨س  ٢٢ نھار إلى ٢:٣٤س  ٢١ لیلة/ ١٥:٣٦س  إلى

/ ٢:٤٢س  إلى ١:٠٣س  ٢٨ لیلة/ ٢٣:٠٦س  إلى ٢١:٢٠س  ٢٦ لیلة /٢٤ لیلة/ ١٥:٤١
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق

/ ٨:٤٤س  إلى ٧:٠٠س  ٦ نھار /٥:١٩س  ٤ لیلة إلى ٢:٢٩س  ٢ لیلة /١ لیلة: ذى الحّجة
 لیلة /٢٣:١٧س  ١١ لیلة إلى ١٤:٤٣س  ٨ نھار /٨ لیلة/ ١٣:٤٣س  إلى ١١:٥٥س  ٧ نھار
 ٢٠ لیلة إلى ٩:٣١س  ١٨ نھار/ ٢٢:٢٩س  إلى ٢٠:٢٨س  ١٦ لیلة /١٥ نھار نھاية إلى ١٣

/ ٨:١٩س  إلى ٦:٣٠س  ٢٣ نھار /٢٢ لیلة/ ٢٣:٢٦س  إلى ٢١:٣٠س  ٢١ لیلة /١٩:٤٥س 
نھاية إلى  ٢٨ لیلة/ ١٤:٤٩س  إلى ١٣:١٣س  ٢٧ نھار/ ١٣:١٦س  إلى ١١:٣٥س  ٢٥ نھار

   .الشھر

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ٦ لیلة/ ١٥:٥١س  إلى ١٤:١٠س  ٤ نھار /١٤:١٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
/ ١٦:٠٧س  إلى ١٤:٠٧س  ١١ نھار /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٧ لیلة/ ٢٠:٠٥س  إلى ١٨:٢٠

 ٣:٤٧س  ١٩ لیلة /٠١:٥٥س  ١٨ لیلة إلى ١٥:٤٣س  ١٦ نھار /١٥ نھار نھاية إلى ١٣ لیلة
س  إلى ٢٠:٣٣س  ٢٤ لیلة/ ١٥:٣٧س  إلى ١٣:٤٥س  ٢١ نھار /٢١ لیلة/ ٥:٤٥س  إلى

إلى  ٢٨ شروق/ ٢:٠٠س  إلى ٠:٢٦س  ٢٨ لیلة/ ١:٣١س  إلى ٢٣:٥٢س  ٢٦ لیلة/ ٢٢:١٨
  .نھاية الشھر

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ لمنطقة رؤية الخسوفالوقت المحذور (
١٧:٠٠.(  

س  ٤ لیلة/ ٤:٤٧س  إلى ٣:٠٦س  ٣ لیلة/ ١:٣٢س  إلى ٢٣:٥٥س  ٢ لیلة /١ لیلة: صفر
س  إلى ٩:٠٢س  ١١ نھار/ ٢٢:١٤س  إلى ٢٠:١٤س  ٩ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٤:٢٩

 /١٩ لیلة/ ١١:٣٣س  إلى ٩:٣٦س  ١٦ نھار /١٥ نھار نھاية إلى ١٣ لیلة /١٢ لیلة/ ١١:٠٣
 إلى ١٠:٣٠س  ٢٥ نھار/ ٩:٥١س  إلى ٨:٠٨س  ٢٣ نھار/ ٤:٥٥س  إلى ٣:٠٧س  ٢١ لیلة
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٢:٣٢س  ٢٧ نھار

س  ٥ لیلة إلى ١٤:٢٩س  ٢ نھار/ ١٥:٢٥س  إلى ١٣:٤٦س  ١ نھار /١ لیلة: ربیع األّول
 ١٢ لیلة /١١ لیلة/ ١٧:٥٤س  إلى ١٥:٥٣س  ٩ نھار/ ٥:٢٤س  إلى ٣:٢٧س  ٧ لیلة /١٩:٥٢

 ٨:٣٢س  ١٩ نھار /١٨ لیلة/ ٣:١٣س  إلى ١:٢٢س  ١٧ لیلة /١٥ نھار نھاية إلى ٤:٤٩س 
س  ٢٦ لیلة إلى ١٧:٤٦س  ٢٣ نھار/ ١٥:٤٤س  إلى ١٤:٠٠س  ٢١ نھار/ ١٠:٢٠س  إلى

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق/ ٢٢:٥٧س  إلى ٢١:١٩س  ٢٨ لیلة /٢١:٣٣

 إلى ٢٣:٣٩س  ٧ لیلة/ ١٣:٥٥س  إلى ١٢:٠٠س  ٤ نھار /٢ شروق إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
س  إلى ٠:٠٤س  ١٢ لیلة /٢٢:٣٣س  ١١ لیلة إلى ١٢:٣٤س  ٩ نھار /٩ لیلة/ ١:٣٩س 

س  ١٩ لیلة/ ١٦:٤٥س  إلى ١٥:٠٠س  ١٦ نھار /١٦ لیلة /١٥ نھار نھاية إلى ١٣ لیلة/ ١:٥٩
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 نھار إلى ٥:٠٢س  ٢٥ لیلة /٢٣ لیلة نھاية إلى ٢٣:١١س  ٢١ لیلة/ ٢١:١٦س  إلى ١٩:٣٣
   .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٩س  ٢٧ نھار/ ١٠:٢٧س  إلى ٨:٤٤س  ٢٦ نھار/ ٦:٤٣س  ٢٥

/ ٩:٥٨س  إلى ٧:٥٨س  ٥ نھار/ ٢٢:٥٥س  إلى ٢١:٠١س  ٣ لیلة /١ لیلة :جمادى األولى
 نھاية إلى ١٧:٤٤س  ١٢ نھار/ ١٠:٣٧س  إلى ٨:٤١س  ١٠ نھار /٦:٥٧س  ٩ نھار إلى ٨ لیلة
 لیلة /٩:١٥س  ٢١ نھار إلى ٥:١٥س  ١٩ لیلة/ ٤:٣٥س  إلى ٢:٥٤س  ١٧ لیلة /١٥ نھار
س  ٢٥ نھار/ ١٦:٣٨س  إلى ١٤:٥٤س  ٢٤ نھار/ ١٢:٢٣س  إلى ١٠:٤١س  ٢٣ نھار /٢٢

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ١٦:٤١

س  إلى ٢٠:١٨س  ٣ لیلة/ ١٨:٠٢س  إلى ١٦:٠٣س  ٢ نھار /١ لیلة :األخرى جمادى
/ ١٩:٠٢س  ٨ لیلة إلى ١٧:٠٤س  ٧ نھار /١٥:٠٢س  ٦ نھار إلى ٤:٣٨س  ٥ لیلة/ ٢٢:٠٢

 نھار نھاية إلى ١٣ لیلة/ ١١:٠٧س  إلى ٩:٢٣س  ١٢ نھار/ ٤:٥٤س  إلى ٣:٠٣س  ١٠ لیلة
س  إلى ١٦:٢٠س  ٢٠ نھار /٢٠ لیلة /١٥:٥٩س  ١٨ نھار إلى ١٣:٣٥س  ١٦ نھار /١٥

س  إلى ١٢:٠١س  ٢٧ نھار /٢٧ لیلة /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:٠٧س  ٢٣ لیلة/ ١٨:٠١
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة/ ١٣:٥٧

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
   .)٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ لمنطقة رؤية الكسوفالوقت المحذور (
  ).الشھر

 ٨ نھار/ ٢:٢٧س  إلى ٠:٢٧س  ٦ لیلة /٥ لیلة نھاية إلى ١١:٤٦س  ٣ نھار /١ لیلة: رجب
 لیلة إلى ١٣ لیلة /١٢ لیلة/ ٢٠:٥١س  إلى ١٩:٠٥س  ١١ لیلة/ ١٣:٢٠س  إلى ١١:٢٦س 
س  ٢٣ نھار إلى ٤:١١س  ٢١ لیلة/ ٤:٤٠س  إلى ٢:٥٨س  ٢٠ لیلة /١٩ لیلة /١:٠٦س  ١٧

/ ٧:٢١س  ٢٨ نھار إلى ٥:٢٢س  ٢٨ لیلة /٢٦ شروق إلى ١٧:٤٥س  ٢٥ نھار /١٠:١٩
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

س  ٥ نھار/ ٨:٤٧س  إلى ٦:٤٨س  ٣ نھار /٣ لیلة /٤:٣١س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :شعبان
 ٨:٣٩س  ١٠ نھار /١٠ لیلة/ ٥:٠٤س  إلى ٣:١٤س  ٨ لیلة/ ٢٠:١٤س  ٦ لیلة إلى ١٨:١٨

/ ١١:٠٦س  إلى ٩:٣١س  ١٦ نھار /١٥ نھار نھاية إلى ١٠:٣٥س  ١٢ نھار/ ١٠:٢١س  إلى
 /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ١٢:١١س  ١٨ نھار/ ١٣:٢٨س  إلى ١١:٥٠س  ١٧ نھار /١٧ لیلة
إلى  ٢٨ لیلة/ ١٣:١١س  إلى ١١:١١س  ٢٥ نھار /٢٤ لیلة/ ١:٣١س  إلى ٢٣:٣٥س  ٢٣ لیلة

  .نھاية الشھر

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥
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س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .شھرنھاية الإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

 .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤

ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 

١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

اصفرار  –ئین بین العشا - بین الطلوعین : اوقات سوىالزھرة المشتري ساعة       
  :من بین األذان و اإلقامه -غروبالو في الشروق  الشمس

/ ١٦:٤٩س  ٣ نھار إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة/ ٢٣:٥٩س  إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
شروق إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة /١٤:٤٤س  إلى ٦ شروق /إلى ٠:٤٥س  ١٨ لیلة 

 لیلة/ ٢١:٥٤س  ٢٢ لیلة إلى ١١:١٧س  ٢٠ نھار/ ٢٣:٢٣س  إلى ١٩ لیلة/ شروق
  /٢٠:٢٣س  إلى ٢٥

 ١٦ لیلة/ ١٢:٣٣س  ٥ نھار إلى ٢١:٤٧س  ٥ لیلة/ ٣ نھار نھاية إلى ٣ لیلة :شوال
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س  ٢١ لیلة إلى ٨:٠٠س  ٢٠ نھار/ ٢١:٥٤س  ١٩ لیلة إلى ١٨ شروق/ شروق إلى
١٨:٣٥ /٤:٣٦س  ٢٢ لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١ نھار /س  ٢٦ نھار إلى ١٩:٤٩س  ٢٦ لیلة
١١:٤٦/  

/ ١٦ نھار نھاية إلى ٣:١٥س  ١٦ لیلة/ ١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ شروق :ذي القعدة
٨:٠٠س  إلى ١٧ شروق /٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة /س  ٢٠ نھار إلى ١:٠٩س  ٢٠ لیلة

١٢:٢٣ /٢١:١٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٤ شروق /شروق إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة/  

/ شروق إلى ٢٣:١٨س  ١١ لیلة/ ١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة: ذى الحّجة
٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة /٩:٠٦س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س  ١٦ لیلة /٨:٠٢س  ١٧ نھار 

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (/ نھار نھاية إلى
  )/٠:١٤س  إلى ٢٧ لیلة/ ٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار:  الحّجةذي 

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : محّرم الحرام
/ شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة/ ٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة /١٢:٢٦س  ٢٠ نھار إلى ١٩:٣٠س  ٢٠ لیلة /س  ٢٤ لیلة
  /٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩

س  ١٨ لیلة إلى ١:١٤س  ١٧ لیلة/ ٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار: صفر
١٨:٠٧ /١٥:١٥س  إلى ١٣:٠٦س  ٢٠ نھار /٢٢ شروق إلى ٤:٥٦س  ٢١ لیلة /لیلة 

  /١٨:١٥س  إلى ٢٣

 ١٧:٥٥س  ٩ نھار/ شروق إلى ٦ لیلة/ شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة: ربیع األّول
 ١٩ لیلة/ ٠:٢٠س  إلى ١٦ لیلة/ ١٤:٤٠س  إلى ١١ شروق/ ٤:٣٢س  ١٠ لیلة إلى
س  إلى ٢١ لیلة/ ٢٠ شروق إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار/ ٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧س 

٢٣:٥٣ /٢٢:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١٣:٤٨س  ٢٢ نھار /  

/ ١٢:١٥س  ٧ نھار إلى ١:٤٠س  ٧ لیلة/ ١٦:٤٨س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة: ربیع اآلخر
نھار نھاية إلى ١١:٠٩س  ٨ نھار /١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦ نھار/  

/ ٢٠:٢٩س  ٦ لیلة إلى ٩:٥٩س  ٥ نھار/ ١١:٠١س  إلى ١ شروق: جمادى األولى
٦:٣١س  ٧ نھار إلى ١٩:١٧س  ٧ لیلة /شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة/  

ھذه (/ ٤:٢٩س  إلى ٢٢:٠٣س  ٣ لیلة/ ٢٠:١٧س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
 : جمادى األخرى ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع 

شروق إلى ٤:٥٠س  ٢٥ لیلة /١٥:٤٠س  ٢٦ نھار إلى ٢٦ لیلة/(  

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  :رجب
 لیلة/ ١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س  ١١ لیلة/ ١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١س  ٢ نھار : األخرى

  /٢٢:٢٠س  إلى ٢٥ لیلة/ شروق إلى ٢٤

 لیلة/ ١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار/ ١٦:١٢س  إلى ١٥:٣٣س  ٤ نھار :شعبان
س  إلى ١٦ لیلة/ ١٦:٣٦س  إلى ١١:٥٥س  ١١ نھار/ ١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨

٢٠:٤٨ /٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ١٦:٥٢س  ٢٠ نھار /٤:١٨س  إلى ٢٢ لیلة /٢٦ لیلة 
  /٩:٤٩س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة/ ٢٣:٤٤س  إلى

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آرشد و شكوفايي اينكه و  بودنغاز آ به جھت :تذكر
 نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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  طالقال

  :)الوقت(كمال  ٢) + سعادة الوقت(شرط  ٤) + الوقت(محذور  ٢= عالمات  ٨: الدالئل الفلكیة

  القمر زايد النور- )میزانالثور و ال(بیوت الزھرة  فيقمر ال -ايام االستقبال :محذورات األوقات

  ايام تحت الشعاع  - ةجمعيوم الغیر في  -الزھرة مع  غیر متصل -القمر ناقص النور: شرائط السعادة

  )زحل دلیل جدايیست(زحل قوي الحال -ساعة زحل -يوم السبت : كمال السعادة

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

 .حذورلھذا العمل اليوجد وقت م

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

س  ٢٣ لیلة /٢٢ /١٥، ١٤، ١٣ /٨:٥٧س  ٩ نھار إلى ٦:٠٨س  ٧ نھار :رمضان المبارك
   /٢٩ /١٢:١٣س  ٢٥ نھار إلى ٢٣:٥٨

س  ٢٣ لیلة إلى ٢٠ شروق /١٥، ١٤، ١٣ /٦ نھار نھاية إلى ١١:٣٣س  ٤ نھار :شوال
٢٧ /٢٠:٣٥/   

س  ١٨ نھار /١٥، ١٤، ١٣ /١٢ /٥ /٢٠:١٢س  ٥ لیلة إلى ١٨:٢٣س  ٣ لیلة :ذي القعدة
  . نھاية الشھرإلى  ٣:٤٣س  ٣٠ لیلة /٢٦ /٤:٣٢س  ٢١ لیلة إلى ١٥:٣٣

 نھار إلى ٢٢:٢٧س  ١٦ لیلة /١٥، ١٤، ١٣ /١٠ /٣ /٤:٠٣س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذى الحّجة
   /١٤:٢٩س  ٢٩ نھار إلى ١٤:٤٧س  ٢٧ نھار /٢٤ /١١:٣٠س  ١٨

 ٢٨ لیلة إلى ١:٢٨س  ٢٦ لیلة /٢٣ /١٧:٤١س  ١٧ لیلة إلى ١٣ لیلة /٩ /٢ :محّرم الحرام
   /٣٠ /١:٥٨س 

س  ٢٥ نھار إلى ٩:٤٩س  ٢٣ نھار /٢١ /١٥ نھار نھاية إلى ١١:٠٠س  ١١ نھار /٧ :صفر
٢٨ /١٢:٠٧/  

س  ٢١ نھار /٢٠ /١٥، ١٤، ١٣ /٦:٤٧س  ١٢ لیلة إلى ١٧:٥٢س  ٩ نھار /٦ :ربیع األّول
  /٢٧ /١٩:٢٥س  ٢٤ لیلة إلى ١٥:٤٢

س  ١٩ لیلة /١٨ /١٥، ١٤، ١٣ /١١ /١٤:٣١س  ٩ نھار إلى ١:٣٧س  ٧ لیلة /٤ :ربیع اآلخر
   /٢٥ /٠٠:٥٠س  ٢١ لیلة إلى ٢١:١٤

س  ١٧ لیلة /١٥، ١٤، ١٣ /١٠ /٢٢:٤٢س  ٨ لیلة إلى ٩:٥٦س  ٥ نھار /٣ :جمادى األولى
   /٢٤ /٦:٥٢س  ١٩ نھار إلى ٤:٣٣

س  ١٦ نھار إلى ١٣ لیلة /٨ /٦:٣٧س  ٥ نھار إلى ١٨:٠٠س  ٢ نھار /١ :جمادى األخرى
٢٩ /٢٢ /١٥:٠٩/  

نھاية إلى  ٢٨ شروق /٢١ /١٥، ١٤، ١٣ /٧/ ١٣:٤٤س  ٣ نھار إلى ١:٠٨س  ١ لیلة :رجب
   .الشھر

س  ٢٥ نھار /١٩ /١٥ نھار نھاية إلى ١٠:١٨س  ١٠ نھار /٥ /٢٠:٠٣س  إلى ١ لیلة :شعبان
  /٢:٠٢س  ٢٨ لیلة إلى ١٣:١٠

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

  حذورلھذا العمل اليوجد وقت م
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ة
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :منزحل  ساعة   

س  ٢٥ نھار/ ٢٣:٥٧س  إلى ٢٣ لیلة/ ٢٢ شروق إلى ١٦ لیلة :رمضان المبارك
 ٣٠ لیلة/ ٢٣:٢٣س  إلى ٣٠ لیلة/ ٢٩ شروق إلى ٢٨ شروق/ ٢٨ شروق إلى ١٢:١٤

  .نھاية الشھرإلى  ٢٣:٢٤س 

 إلى ٢٨ لیلة/ ٢٧ شروق إلى ٢٠:٣٦س  ٢٣ لیلة/ ٢٠ شروق إلى ١٦ لیلة :شوال
س  ٢٩ نھار/ ١٣:٥٩س  ٢٩ نھار إلى ٢٩ لیلة/ نھار نھاية إلى ٢٨ شروق/ شروق
  .نھاية الشھرإلى  ١٤:٠٠

/ ٢٦ شروق إلى ٤:٣٣س  ٢١ لیلة/ ١٥:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٦ لیلة  :ذي القعدة
٢٨ شروق إلى ٢٧ لیلة /٣:٤٢س  ٣٠ لیلة إلى ٢٨ شروق/   

 ٢٥ لیلة/ ٢٤ شروق إلى ١١:٣١س  ١٨ نھار/ ٢٢:٢٦س  إلى ١٦ لیلة :ذى الحّجة
  .نھاية الشھرإلى  ١٤:٣٠س  ٢٩ نھار/ ١٤:٤٦س  ٢٧ نھار إلى

/ ١:٢٧س  ٢٦ لیلة إلى ٢٤ لیلة/ ٢٣ شروق إلى ١٧:٤٢س  ١٧ لیلة: محّرم الحرام
١٢:٤٨س  ٢٨ نھار إلى ١:٥٩س  ٢٨ لیلة /٣٠ شروق إلى ١٢:٤٩س  ٢٨ نھار/  

 ١٢:٠٨س  ٢٥ نھار/ ٩:٤٨س  ٢٣ نھار إلى ٢٢ لیلة/ ٢١ شروق إلى ١٦ لیلة : صفر
  .نھاية الشھرإلى  ٢٩ شروق/ شروق إلى ٢٩ لیلة/ ٢٨ شروق إلى

س  ٢٤ لیلة/ ١٥:٤١س  ٢١ نھار إلى ٢١ لیلة/ ٢٠ شروق إلى ١٦ لیلة: ربیع األّول
نھاية إلى  ١١:١٩س  ٢٩ نھار/ ١١:١٨س  ٢٩ نھار إلى ٢٨ لیلة/ ٢٧ شروق إلى ١٩:٢٦
  .الشھر

 ٠٠:٥١س  ٢١ لیلة/ ٢١:١٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١٨ شروق إلى ١٦ لیلة :ربیع اآلخر
  .نھاية الشھرإلى  ١٤:٠٧س  ٢٩ نھار/ ١٤:٠٦س  ٢٩ نھار إلى ٢٦ لیلة/ ٢٥ شروق إلى

/ ٢٤ شروق إلى ٦:٥٣س  ١٩ نھار/ ٤:٣٢س  ١٧ لیلة إلى ١٦ لیلة :جمادى األولى
٢٨ شروق إلى ٢٥ لیلة /١٨:٢٣س  إلى ٢٨ شروق /نھاية إلى  ١٨:٢٤س  ٢٨ نھار

  .الشھر

/ ٢٧ نھار نھاية إلى ٢٣ لیلة/ ٢٢ شروق إلى ١٥:١٠س  ١٦ نھار: جمادى األخرى
١:١١س  ٢٩ لیلة إلى ٢٨ لیلة /٢٩ شروق إلى ١:١٢س  ٢٩ لیلة/  

  /٢٨ شروق إلى ٢٢ لیلة/ ٢١ شروق إلى ١٦ لیلة :رجب

 ٢:٠٣س  ٢٨ لیلة/ ١٣:٠٩س  ٢٥ نھار إلى ٢٠ لیلة/ ١٩ شروق إلى ١٦ لیلة :شعبان
  .نھاية الشھرإلى 
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  سفر ال
ابوابست در اختیارات و حاجت بدین بسیار بود پس در این اختیـار سـعی بلیـغ کـردن     این باب نیز مھم ترین 

و در بـاب   كه برخي شرايط داللت به فوت و ضرر جـاني و مـالي دارد   و اھتمام تمام بجای اوردن اولی باشد
  .اختیار سفر احتیاط نمودن واجب و الزم است

  

  :البري سفرال

  :)الوقت(كمال  ١٣) + سعادة الوقت(شرط  ٥) +الوقت(محذور  ٢٠= عالمات  ٣٨: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف

، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال
، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (ر في حد النحسالسیر، القم

) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        
درجــات ر دقمـر    - عقــربال خاصـة ) حـوت العقــرب السـرطان  ال( المائیــةج وبـر ال فـي قمــر ال - .)نحـس مطلقـا  

 -قـوس کـه موجـب تعویـق کارھـا و مھمـات مسـافر بـود        بـرج  قمـر در   - اسـت  )مرك(محترقه باشد بیم قطع
کـه ان داللـت کنـد بـر دیـر       شـمس خصوصـا  ) مریخ زحل(مقارنه و تربیع و مقابله شمس و یا قمر با نحسین

قرض و حبس و خصومت روی نماید و امکان موت بـود و از ان  ) و مسافران را در ان سفر(ماندن در ان سفر 
در  قمـر نشـاید کـه    -سفر او را مراجعت دست ندھد تا سعدی بدان درجه نرسـد کـه ان نحـس بـوده باشـد     

نشـاید کـه قمـر در     -پادشاه یا از اتـش  حاكم و  اوایل ماه متصل بمریخ باشد که دلیل افت است یا از اعوان
نزدیـک یونانیـان ممازجـت قمـر بـا زحـل جـایز        (اواخر ماه متصل بود بزحل که ان داللت کند بر موانـع و افـات   

  احتراق المريخ - )است

و زحـل دلیـل ھمـان     يو مریخ دلیل قطع طریق در سفر خشکسفر قمر عطارد کوکب ال: شرائط السعادة
و مسـعود بایـد سـاخت    باشـد و  حال در سفر دریا پس در حال این دالیل تأمـل بایـد کـرد و انچـه قـوی حـال       

اگـر آغـاز كـار اسـت و رشـد و شـكوفايي آن مھـم اسـت ايـام          (القمـر زائـد النـور    - چنان کرد تا کار بمراد رود
ثـور  ال(الترابیـة ج وبـر ال فـي قمـر  ال -ج المنقلبـة  القمر في البرو -)قمري پرھیز شود نقصان قمر نیمه دوم ماه 

 - حتـى يقـل الضـرر   )المشتري والزھرة( سعودالو متصل ب هفرحقوي الحال أو في مریخ ال -)الجدي السنبلة
  غیر ساعة المريخ

نـاظر الـى   قمـر  ال -قمـر لامـع  عطـارد   ةمقارنـ  -) میـزان الحمل ال(ةمنقلبفي البروج القمر ال: كمال السعادة
سـعود  البیـوت   فـي  أو) مشـتري الزھـرة  ال(سعود ال ناظر الى قمرال -مع الشمس سعیداتصال  أومشتري ال
يـدل  مشـتری  اذا كـان القمـر فـي تربیـع مـع ال      ،مشـتری إلـى ال عطـارد   مودةنظر  -) قوسالثور المیزان و ال(

المشــتري (ســعود ة مـع ال مقابلــ اوتربیــع علـى الرجــوع مـن الســفر ســريعا وھكـذا اذا كــان الشــمس فـي     
متصـل   یـا کوکـب سـفر اسـت در حـد خـود      کـه  عطـارد  -قوم يسـافر الـیھم    کوکبمع قمر ، اتصال ال)الزھرةو

داللـت بـر زود رسـیدن بمقصـود و در     قمـر زایـد العـدد کـه      -اسـت که ان دلیـل اسـانی سـفر    باشد بسعدی 
تمـام  کوکبی که قمر بدو می پیوندد مسعود باشـد یـا مقـارن مسـعود بھـره       -راحت و شادکامی گذرانیدن 

روز شــنبه و دوشـنبه بـه ســمت   : رعايـت محـذورات از ایــام ھفتـه بـرای سـفر بــه چھـار سـوی عـالم         -بایـد 
پنجشنبه بـه سـمت    -سه شنبه و چھارشنبه به سمت شمال -جمعه و یکشنبه به سمت مغرب -مشرق
- سـعد مطلقـا  ) السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة  -جنوب

  .ساعة المشتری عطارد الزھرة الشمس القمر
  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول



   ١٤٣٤اإلختیارات الفلكیة رقم 

209 

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 /١٣:٣٥س  ١٣ نھار إلى ٦:٠٨س  ٧ نھار /٢١:٠٥س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
  .نھاية الشھرإلى  ١٢:١٣س  ٢٥ نھار /١١:١٤س  ٢٠ نھار إلى ١٧:٣٨س  ١٥ نھار

س  ١٨ لیلة إلى ٢:١٢س  ١٣ لیلة /٢١:١٨س  ١١ لیلة نھار إلى ١١:٣٣س  ٤ نھار :شوال
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:١١س  ٢٧ نھار إلى ٢٠:٣٥س  ٢٣ لیلة /١٩:٢٧

س  ١٦ لیلة إلى ٩:٠٥س  ١١ نھار /٣:١٣س  ٩ لیلة إلى ١٨:٢٣س  ٣ لیلة :ذي القعدة
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٣:٠٥س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٢١ لیلة /٣:١٢

 ١٨ نھار /١٠:٠١س  ١٣ نھار إلى ١٤:٤٣س  ٨ نھار /٨:٤٣س  ٦ نھار إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
   .نھاية الشھرإلى  ١٤:٤٧س  ٢٧ نھار /٨:١٧س  ٢٣ نھار إلى ١١:٣٠س 

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

 /١٦:٠٤س  ١١ نھار إلى ٢٠:٣٧س  ٧ لیلة /١٥:٤٩س  ٤ نھار إلى ١ لیلة: محّرم الحرام
  .نھاية الشھرإلى  ١:٢٨س  ٢٦ لیلة /١٥:٣٥س  ٢١ نھار إلى ١٧:٤١س  ١٧ لیلة

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

س  ١٤ لیلة /٢٢:١١س  ٩ لیلة إلى ٤:٢٩س  ٤ لیلة /١:٣٠س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
  .نھاية الشھرإلى  ٩:٤٩س  ٢٣ نھار /٢١:١٩س  ١٩ لیلة إلى ٢٣:٥٢

س  ١٧ لیلة إلى ٦:٤٧س  ١٢ لیلة /٥:٢٣س  ٧ لیلة إلى ١٤:٢٩س  ٢ نھار: ربیع األّول
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٥٥س  ٢٨ لیلة إلى ١٥:٤٢س  ٢١ نھار /٣:١١

 لیلة /١٠:٣٥س  ١٤ نھار إلى ١٤:٣١س  ٩ نھار /١٣:٥٣س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
  .الشھرنھاية إلى  ٩:٥٩س  ٢٧ نھار /٦:٤١س  ٢٥ نھار إلى ٢١:١٤س  ١٩

 /١٩:٣٢س  ١٣ لیلة إلى ٢٢:٤٢س  ٨ لیلة /٢٢:٥٣س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :جمادى األولى
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤١س  ٢٥ نھار /١٢:٢٢س  ٢٣ نھار إلى ٤:٣٣س  ١٧ لیلة

 ٢٠ نھار إلى ١٤:٠٤س  ١٤ نھار /٤:٥٢س  ١٠ لیلة إلى ٦:٣٧س  ٥ نھار :جمادى األخرى
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:٥٥س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٠٧س  ٢٣ لیلة /١٨:٠٠س 

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  )/٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 /١:٢٧س  ١٩ لیلة إلى ٠٠:٣٤س  ١٣ لیلة /١٣:١٨س  ٨ نھار إلى ١٣:٤٤س  ٣ نھار: رجب
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /١٩:٣٩س  ٢٦ لیلة إلى ٤:١١س  ٢١ لیلة

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

س  ١٦ نھار إلى ١٠:١٨س  ١٠ نھار /٢٠:١٢س  ٦ لیلة إلى ٢٠:٠٣س  ١ لیلة :شعبان
 .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١:٣٠س  ٢٣ لیلة إلى ١٢:١١س  ١٨ نھار /١١:٠٣
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  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 
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 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

 .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤

ة
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمر الشمس الزھرةعطارد  ساعة المشتري   

 إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة /١٦:٤٩س  ٣ نھار إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
 /٢١:٥٤س  ٢٢ لیلة إلى ١١:١٧س  ٢٠ نھار /١٤:٤٤س  ٦ نھار إلى ٦ لیلة /شروق

٢٠:٢٣س  إلى ٢٥ لیلة/   

 إلى ٦:٣٠س  ٣ نھار/ ٦:٢٩س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة /٢٣:٣٥س  إلى ١ لیلة :شوال
 إلى ٨:٠٠س  ٢٠ نھار /٢١:٥٤س  ١٩ لیلة إلى ١٩:٣٠س  ١٨ لیلة /٢٠:١٧س  ٤ لیلة
   /٤:٣٦س  ٢٢ لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١ نھار /١٨:٣٥س  ٢١ لیلة

 /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١٧:٠٣س  ١ نھار/ ١٧:٠٢س  ١ نھار إلى ١ لیلة :ذي القعدة
٨:٠٠س  ١٧ نھار إلى ٣:١٥س  ١٦ لیلة/ ٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١:٠٩س  ٢٠ لیلة 

   /شروق إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة /١٢:٢٣س  ٢٠ نھار إلى

 نھاية إلى ٨:٠٢س  ١٧ نھار /٩:٠٦س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س  ١٦ لیلة: ذى الحّجة
   /نھار

:  ذي الحّجة ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (
٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار/ ٠:١٤س  إلى ٢٧ لیلة/(   

 ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : محّرم الحرام
   /٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة /شروق إلى ٤:٤٨س  ١٤ لیلة :محرم 

 ٢٠ نھار /٧:٤٦س  ١٣ نھار إلى ٢٠:٣٤س  ١٣ لیلة /٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة: صفر
   /١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة /٢٢ شروق إلى ٤:٥٦س  ٢١ لیلة /١٥:١٥س  إلى ١٣:٠٦س 

 ١١ نھار إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة /٤:٣٢س  ١٠ لیلة إلى ١٧:٥٥س  ٩ نھار: ربیع األّول
 /٢٠ شروق إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار /٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧س  ١٩ لیلة /١٤:٤٠س 
٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة/   

س  ٩ لیلة إلى ١١:٠٩س  ٨ نھار /١٢:١٥س  ٧ نھار إلى ١:٤٠س  ٧ لیلة: ربیع اآلخر
٢١:٤٧/ ١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦ نھار/   

 ٧ نھار إلى ١٩:٢٥س  ٧ لیلة /٢٠:٢٩س  ٦ لیلة إلى ٩:٥٩س  ٥ نھار: جمادى األولى
   /٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة /٦:٣١س 

في  ولكن للبالد التي التقع ھذه االوقات مناسبة  /٤:٢٩س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
   /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى ١٥ منطقة رؤیة الخسوف

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
 ١١ لیلة)/ ١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١س  ٢ نھار /شروق إلى ١:١١س  ١ لیلة : األخرى

   /١٢ شروق إلى ٤:٠٧س  ١١ لیلة/ ٤:٠٦س  إلى ٢٠:٥٢س 

 /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار :شعبان
٢٣:٤٤س  إلى ٢٦ لیلة/ ٩:٤٩س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة/  

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود نقصان
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  :يالجو سفرال

  :)الوقت(كمال  ٤) + سعادة الوقت(شرط  ٥) + الوقت(محذور  ١٦= عالمات  ٢٥: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف

، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال
، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (ر في حد النحسالسیر، القم

) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        
قـوس  بـرج  قمـر در   - اسـت  )مـرك (درجات محترقه باشد بـیم قطـع  در قمر  - احتراق المريخ - .)نحس مطلقا

مـریخ  (مقارنه و تربیـع و مقابلـه شـمس و یـا قمـر بـا نحسـین        -که موجب تعویق کارھا و مھمات مسافر بود
قـرض و حـبس   ) و مسافران را در ان سفر(که ان داللت کند بر دیر ماندن در ان سفر  شمسخصوصا ) زحل

ا سعدی بدان درجـه نرسـد   و خصومت روی نماید و امکان موت بود و از ان سفر او را مراجعت دست ندھد ت
در اوایل ماه متصل بمـریخ باشـد کـه دلیـل افـت اسـت یـا از اعـوان          قمرنشاید که  -که ان نحس بوده باشد

نشاید که قمر در اواخر ماه متصل بود بزحل که ان داللت کنـد بـر موانـع و افـات      -پادشاه یا از اتش حاكم و 
   )نزدیک یونانیان ممازجت قمر با زحل جایز است(

اگر آغاز كار است و رشد و شكوفايي آن مھم است ايام نقصان قمر (قمر زاید الّنور ال: شرائط السعادة
ج وبرال فيقمر ال -) میزانالسرطان الحمل ال( ةمنقلبالج وبرال فيقمر ال-) قمري پرھیز شود نیمه دوم ماه 

  .مريخال ةغیر ساع -عطارد نقیا من النحوسة  -)الدلو میزانال ءلجوزاا( ئیةھواال

المشتري سعودمع الاتصال او  هشرفاو  هبیتفي ( قوي الحالعطارد  -قوي الحال  قمرال: كمال السعادة
، السماكرفة، الص، الثریا(اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة  - عطارد مستقیم السیر  -) والزھرة

  .القمر ساعة المشتری عطارد الزھرة الشمس- سعد مطلقا) السعودسعد 

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

س  ١١ نھار إلى ٨:٥٧س  ٩ نھار /٦:٠٨س  ٧ نھار إلى ٢١:٠٥س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
س  ٢٥ نھار إلى ٢٣:٥٨س  ٢٣ لیلة /٠٠:٤٢س  ١٨ لیلة إلى ١٣:٣٥س  ١٣ نھار /١١:٠٧
  . نھاية الشھرإلى  ٤:١٤س  ٣٠ لیلة /١٢:١٣

س  ١١ لیلة /١٧:٣٨س  ٨ نھار إلى ١٤:٢٩س  ٦ نھار /١١:٣٣س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شوال
 ١٣:١١س  ٢٧ نھار /٢٠:٣٥س  ٢٣ لیلة إلى ٧:٥٦س  ٢٠ نھار /٩:٢١س  ١٥ نھار إلى ٢١:١٨

  .نھاية الشھرإلى 
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 ٩ لیلة /٢٣:٠٠س  ٧ لیلة إلى ٢٠:١٢س  ٥ لیلة /١٨:٢٣س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
س  ٢٦ لیلة /٤:٣٢س  ٢١ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ١٨ نھار /١٦:٥٨س  ١٣ نھار إلى ٣:١٣س 

  /٣:٤٣س  ٣٠ لیلة إلى ٢٣:٠٥

س  ١١ لیلة إلى ٨:٤٣س  ٦ نھار /٥:١٩س  ٤ لیلة إلى ٤:٠٣س  ٢ لیلة: ذى الحّجة
س  ٢٧ نھار إلى ٨:١٧س  ٢٣ نھار /١١:٣٠س  ١٨ نھار إلى ٢٢:٢٧س  ١٦ لیلة /٢٣:١٥
   .نھاية الشھرإلى  ١٤:٢٩س  ٢٩ نھار /١٤:٤٧

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

 لیلة  /٤:٥٦س  ٩ لیلة إلى ١٥:٤٩س  ٤ نھار /١٤:١٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: محّرم الحرام
 ٢٨ لیلة /١:٢٨س  ٢٦ لیلة إلى ١٥:٣٥س  ٢١ نھار /١٧:٤١س  ١٧ لیلة إلى ٤:٤٥س  ١٤

 /١:١٨س  ٣٠ لیلة إلى ١:٥٨س 

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠(.  

 /٢٣:٥٢س  ١٤ لیلة إلى ١١:٠٠س  ١١ نھار /١١:٢٧س  ٦ نھار إلى ١:٣٠س  ٢ لیلة: صفر
 نھار /١٢:٣٢س  ٢٧ نھار إلى ١٢:٠٧س  ٢٥ نھار /٩:٤٩س  ٢٣ نھار إلى ٢١:١٩س  ١٩ لیلة
  .نھاية الشھرإلى  ١٢:٣٩س  ٢٩

 ١٧ لیلة /٦:٤٧س  ١٢ لیلة إلى ١٧:٥٢س  ٩ نھار /١٩:٥١س  ٥ لیلة إلى ١ لیلة: ربیع األّول
س  ٢٨ لیلة /٢١:٣٣س  ٢٦ لیلة إلى ١٩:٢٥س  ٢٤ لیلة /١٥:٤٢س  ٢١ نھار إلى ٣:١١س 

  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٥٥

 ١٤ نھار /١٤:٣١س  ٩ نھار إلى ١:٣٧س  ٧ لیلة /٥:٣٣س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
س  ٢٥ نھار /٣:٥٣س  ٢٣ لیلة إلى ٠:٥٠س  ٢١ لیلة /٢١:١٤س  ١٩ لیلة إلى ١٠:٣٥س 

  /١٥:٠٠س  ٢٩ نھار إلى ٦:٤١

 ١٧ لیلة إلى ١٩:٣٢س  ١٣ لیلة /٢٢:٤٢س  ٨ لیلة إلى ٩:٥٦س  ٥ نھار :جمادى األولى
س  ٢٨ لیلة إلى ١٢:٢٢س  ٢٣ نھار /٩:١٥س  ٢١ نھار إلى ٦:٥٢س  ١٩ نھار /٤:٣٣س 

٢٢:٤٥/   

س  ١٤ نھار إلى ٤:٥٢س  ١٠ لیلة /٦:٣٧س  ٥ نھار إلى ١٨:٠٠س  ٢ نھار :جمادى األخرى
س  ٢٥ لیلة إلى ١٨:٠٠س  ٢٠ نھار /١٥:٥٩س  ١٨ نھار إلى ١٥:٠٩س  ١٦ نھار /١٤:٠٤
٤:٤٦/  

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 /٠٠:٣٤س  ١٣ لیلة إلى ١٣:١٨س  ٨ نھار /١٣:٤٤س  ٣ نھار إلى ١:٠٨س  ١ لیلة: رجب
 ٢٨ نھار /١٠:١٧س  ٢٣ نھار إلى ١:٢٧س  ١٩ لیلة /١:٠٦س  ١٧ لیلة إلى ١:٢٦س  ١٥ لیلة
  . نھاية الشھرإلى  ٧:١٩س 

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: األخرىجمادى  ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

س  ١٢ نھار /١٠:١٨س  ١٠ نھار إلى ٢٠:١٢س  ٦ لیلة /٢٠:٠٣س  إلى ١ لیلة :شعبان
س  ٢٥ نھار /١٦:٤٩س  ٢٠ نھار إلى ١١:٠٣س  ١٦ نھار /١١:٤٥س  ١٤ نھار إلى ١٢:٠٩
  /٢:٠٢س  ٢٨ لیلة إلى ١٣:١٠

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
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  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
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س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 
 .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمر الشمس الزھرةعطارد  ساعة المشتري   

 ١٩ لیلة /شروق إلى ٠:٤٥س  ١٨ لیلة /٢٣:٥٩س  إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
 ٢٢ لیلة إلى ١٨:٤١س  ٢٠ نھار/ ١٨:٤٠س  إلى ١١:١٧س  ٢٠ نھار /٢٣:٢٣س  إلى
   /نھار نھاية إلى ١٢:١٦س  ٢٥ نھار /٢١:٥٤س 

 /١٦ شروق إلى ٩:٢٣س  ١٥ نھار /١٢:٣٣س  ٥ نھار إلى ٢١:٤٧س  ٥ لیلة :شوال
٢١:٥٤س  ١٩ لیلة إلى ١٩:٣٠س  ١٨ لیلة/ س  ٢٦ نھار إلى ١٩:٤٩س  ٢٦ لیلة

١١:٤٦/   

 ١٧ نھار إلى ٣:١٥س  ١٦ لیلة /١:٤٤س  ١٥ لیلة إلى ١٧:٠١س  ١٣ نھار :ذي القعدة
 ٢٤ لیلة /١٠:٣٣س  ٢٢ نھار إلى ٢٢ لیلة /شروق إلى ٤:٣٥س  ٢١ لیلة /٨:٠٠س 
   /٢١:١٦س  ٢٥ لیلة إلى ٥:٠٠س 

 ١١ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة /٥:٢٣س  إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
 ٢٢ لیلة /١١:٣٦س  إلى ١٩ شروق /٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة /شروق إلى ٢٣:١٨س 
 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع / ٢٢:٣٧ س إلى

   /٥:٤٤ س إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة:  ذي الحّجة

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : محّرم الحرام
 /شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة/ ١٢:٢٦س  ٢٠ نھار إلى ١٩:٣٠س  ٢٠ لیلة/   

س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦س  ١٤ لیلة /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار: صفر
١٧:٤٢/ ١٨:٠٧س  ١٨ لیلة إلى ١:١٤س  ١٧ لیلة/   

س  إلى ١٣ شروق /شروق إلى ٦ لیلة /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة: ربیع األّول
١٦:٤١/ ٠:٢٠س  ١٦ لیلة إلى ٧:٣٩س  ١٥ نھار/ ١٤:٥٤س  إلى ١٣:٤٨س  ٢٢ نھار /

٢٢:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١٤:٥٥س  ٢٢ نھار/   

   /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥س  ٩ نھار /شروق إلى ٥:٣٦س  ٢ لیلة: ربیع اآلخر

   /شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة /١١:٠١س  ١ نھار إلى ١ لیلة: جمادى األولى

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد ( /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س  ٢٠ لیلة: جمادى األخرى
 /شروق إلى ٤:٥٠س  ٢٥ لیلة : جمادى األخرى ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف التي التقع 

١٥:٤٠س  ٢٦ نھار إلى ٢٦ لیلة/(   

   /٢٢:٢٠س  إلى ٢٥ لیلة /شروق إلى ٢٤ لیلة :رجب

 لیلة /١٦:٣٦س  إلى ١١:٥٥س  ١١ نھار /١٦:١٢س  إلى ١٥:٣٣س  ٤ نھار :شعبان
   /٤:١٨س  إلى ٢٢ لیلة /٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ١٦:٥٢س  ٢٠ نھار /٢٠:٤٨س  إلى ١٦

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  پرھیز شودنقصان قمر نیمه دوم ماه قمري 
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  نتقاللتحويل و اإلا
  ) للسكن او العمل او اإلقامة( خرآلالتحويل من موضع 

  :)الوقت(كمال  ٥) + سعادة الوقت(شرط  ٣) + الوقت(محذور  ١٣= عالمات  ٢١: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف

، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال
، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (ر في حد النحسالسیر، القم

) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        
     .)نحس مطلقا

 القمرر آغاز كار است و رشد و شكوفايي آن مھم است ايام نقصان گا(القمر زائد النور: شرائط السعادة
الجوزا ( ةمجسدالبروج ال أو فيحوت الدلو السد، االثور، ال فيقمر ال -)رھیز شودپي القمرنیمه دوم ماه 

  .)حوتالقوس الالسنبلة 

 -  النحوسة الشمس نقیة من -)المشتری، الزھرة(اتصال للقمر مع السعود -القمر صاعد: كمال السعادة
ساعة - سعد مطلقا) السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة 

  .المشتری الزھرة الشمس عطارد القمر

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 /١١:٠٧س  ١١ نھار إلى ٦:٠٨س  ٧ نھار /٢١:٠٥س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
 /٢٣:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١١:١٤س  ٢٠ نھار /١٧:٣٨س  ١٥ نھار إلى ١٣:٣٥س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢١:٤٧س  ٢٨ لیلة

 /٢:١٢س  ١٣ لیلة إلى ٢١:١٨س  ١١ لیلة /١٧:٣٨س  ٨ نھار إلى ١١:٣٣س  ٤ نھار :شوال
 لیلة /١٣:١١س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤٣س  ٢٥ نھار /٧:٥٦س  ٢٠ نھار إلى ١٩:٢٧س  ١٨ لیلة
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨

س  ١١ نھار إلى ٣:١٣س  ٩ لیلة /٢٣:٠٠س  ٧ لیلة إلى ١٨:٢٣س  ٣ لیلة :ذي القعدة
س  ٢٦ لیلة إلى ١٥:٣٩س  ٢٣ نھار /١٥:٣٣س  ١٨ نھار إلى ٣:١٢س  ١٦ لیلة /٩:٠٥

  .الشھرنھاية إلى  ٢٨ شروق /٢٣:٠٥

 ١٣ نھار /١٤:٤٣س  ٨ نھار إلى ٨:٤٣س  ٦ نھار /٥:١٩س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
س  ٢٧ نھار /٨:١٧س  ٢٣ نھار إلى ٢٣:٢٤س  ٢١ لیلة /٢٢:٢٧س  ١٦ لیلة إلى ١٠:٠١س 

   .نھاية الشھرإلى  ١٤:٤٧
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   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

 نھار /٢٠:٣٧س  ٧ لیلة إلى ١٥:٤٩س  ٤ نھار /١٤:١٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: محّرم الحرام
 ٢٦ لیلة /١٥:٣٥س  ٢١ نھار إلى ٥:٤٣س  ١٩ لیلة /٤:٤٥س  ١٤ لیلة إلى ١٦:٠٤س  ١١

   .نھاية الشھرإلى  ١:٢٨س 

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

 نھار /١١:٠٠س  ١١ نھار إلى ٢٢:١١س  ٩ لیلة /٤:٢٩س  ٤ لیلة إلى ١:٣٠س  ٢ لیلة: صفر
 ٢٨ لیلة /١٢:٣٢س  ٢٧ نھار إلى ٩:٤٩س  ٢٣ نھار /٢١:١٩س  ١٩ لیلة إلى ١١:٣٠س  ١٦

  .نھاية الشھرإلى 

 ١٥ نھار /١٧:٥٢س  ٩ نھار إلى ٥:٢٣س  ٧ لیلة /١٤:٢٩س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: ربیع األّول
س  ٢٨ لیلة /٢١:٣٣س  ٢٦ لیلة إلى ١٥:٤٢س  ٢١ نھار /٣:١١س  ١٧ لیلة إلى ١٨:٠٥س 

  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٥٥

س  ١٤ نھار إلى ١:٥٨س  ١٢ لیلة /١:٣٧س  ٧ لیلة إلى ١٣:٥٣س  ٤ نھار :ربیع اآلخر
 /٩:٥٩س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤١س  ٢٥ نھار /٣:٥٣س  ٢٣ لیلة إلى ٢١:١٤س  ١٩ لیلة /١٠:٣٥

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة

 ١٣ لیلة إلى ١٠:٣٥س  ١٠ نھار /٩:٥٦س  ٥ نھار إلى ٢٢:٥٣س  ٣ لیلة :جمادى األولى
س  ٢٥ نھار إلى ١٢:٢٢س  ٢٣ نھار /٩:١٥س  ٢١ نھار إلى ٤:٣٣س  ١٧ لیلة /١٩:٣٢س 

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /١٦:٤١

 /٤:٥٢س  ١٠ لیلة إلى ١٩:٠٠س  ٨ لیلة /١٨:٠٠س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 نھار /٢٢:٠٧س  ٢٣ لیلة إلى ١٨:٠٠س  ٢٠ نھار /١٥:٥٩س  ١٨ نھار إلى ١٤:٠٤س  ١٤ نھار
   .نھاية الشھرإلى  ١٣:٥٥س  ٢٧

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ لمنطقة رؤية الخسوف الوقت المحذور(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 ٠٠:٣٤س  ١٣ لیلة /١٣:١٨س  ٨ نھار إلى ٢:٢٤س  ٦ لیلة /١:٠٨س  إلى ١ لیلة: رجب
إلى  ١٩:٣٩س  ٢٦ لیلة /٤:١١س  ٢١ لیلة إلى ١:٢٧س  ١٩ لیلة /١:٠٦س  ١٧ لیلة إلى

 إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف( .نھاية الشھر
  ).٠٠:٢٥س  ٧ لیلة

س  ١٤ نھار إلى ١٠:١٨س  ١٠ نھار /٢٠:١٢س  ٦ لیلة إلى ٨:٤٥س  ٣ نھار : :شعبان
س  ٢٥ نھار إلى ١:٣٠س  ٢٣ لیلة /١٢:١١س  ١٨ نھار إلى ١١:٠٣س  ١٦ نھار /١١:٤٥
 .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:١٠

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
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  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

 .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤

ة
سن

ح
ة 

ول
قب

م
ت 

قا
و
ا

 ١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمرعطارد  الشمس الزھرة مشتريالساعة    

 إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة /١٦:٤٩س  ٣ نھار إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
س  ١٨ لیلة /٥:٥٩س  ١٧ نھار إلى ١٦ لیلة /١٤:٤٤س  ٦ نھار إلى ٦ لیلة /شروق
س  ٢٥ نھار /٢٠:٢٣س  إلى ٢٥ لیلة /٢٣:٢٣س  إلى ١٩ لیلة /شروق إلى ٠:٤٥

   /نھار نھاية إلى ١٢:١٦

 ٩:٢٨س  ١٤ نھار /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة /٢٣:٣٥س  إلى ١ لیلة :شوال
س  ٢٠ نھار /شروق إلى ١٦ لیلة /نھار نھاية إلى ٩:٢٣س  ١٥ نھار /١٤:٤١س  إلى

   /٤:٣٦س  ٢٢ لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١ نھار /١٨:٣٥س  ٢١ لیلة إلى ٨:٠٠
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 /١:٤٤س  ١٥ لیلة إلى ١٧:٠١س  ١٣ نھار /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١٢:٢٣س  ٢٠ نھار إلى ١:٠٩س  ٢٠ لیلة/ ٤:٣٥س  ٢١ لیلة 

   /شروق إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة /١٠:٣٣س  ٢٢ نھار إلى ٢٢ لیلة /شروق إلى

 /شروق إلى ٢٣:١٨س  ١١ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة: ذى الحّجة
٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة/ ٩:٠٦س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س  ١٦ لیلة/ ٨:٠٢س  ١٧ نھار 

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /١١:٣٦س  إلى ١٩ شروق /نھار نھاية إلى
 ٢٧ لیلة /٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف 

  )/٠:١٤س  إلى

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : محّرم الحرام
س  ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

٩:٣١/ شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة/ ھذه االوقات مناسبة ولكن  /٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة
 /شروق إلى ٤:٤٨س  ١٤ لیلة :محرم  ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف للبالد التي التقع 

٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة/   

 /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة/ ٧:٤٦س  ١٣ نھار إلى ٢٠:٣٤س  ١٣ لیلة/ س  ١٤ لیلة

 ٤:٥٦س  ٢١ لیلة /١٥:١٥س  إلى ١٣:٠٦س  ٢٠ نھار /١٧:٤٢س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦
   /١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة /٢٢ شروق إلى

 ٦ لیلة /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
 ١١ نھار إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة /٤:٣٢س  ١٠ لیلة إلى ١٧:٥٥س  ٩ نھار /شروق إلى
 ١٩ لیلة /١٨:٠٤س  إلى ٧:٣٩س  ١٥ نھار /١٦:٤١س  إلى ١٣ شروق /١٤:٤٠س 
س  إلى ٢١ لیلة /٢٠ شروق إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار /٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧س 

٢٣:٥٣/   

س  ٧ لیلة /١٦:٤٨س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة /شروق إلى ٥:٣٦س  ٢ لیلة: ربیع اآلخر
س  ٩ نھار /٢١:٤٧س  ٩ لیلة إلى ١١:٠٩س  ٨ نھار /١٢:١٥س  ٧ نھار إلى ١:٤٠

 ١٠:٠٢س  ٢٧ نھار /١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦ نھار /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥
   /١٠:٣١س  إلى

س  ٦ لیلة إلى ٩:٥٩س  ٥ نھار /١١:٠١س  ١ نھار إلى ١ لیلة: جمادى األولى
٢٠:٢٩/ ٦:٣١س  ٧ نھار إلى ١٩:١٧س  ٧ لیلة/ ٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة/ 

٤:٣٢س  إلى ٤:١٠س  ٢٧ لیلة/ شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة/   

في  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٤:٢٩س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
 ٢٠ لیلة /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى ١٥ منطقة رؤیة الخسوف

في منطقة رؤیة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س 
س  ٢٦ نھار إلى ٢٦ لیلة /شروق إلى ٤:٥٠س  ٢٥ لیلة : األخرىجمادى  ٢٩ الكسوف

١٥:٤٠/(   

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
 ١١ لیلة )/١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١س  ٢ نھار /شروق إلى ١:١١س  ١ لیلة : األخرى

 /شروق إلى ٢٤ لیلة /١٥:٥٤س  إلى ٨:٣٦س  ٢٢ نھار /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س 
٢٢:٢٠س  إلى ٢٥ لیلة/   

 /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار :شعبان
٢٠:٤٨س  إلى ١٦ لیلة/ ٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ١٦:٥٢س  ٢٠ نھار/ س  إلى ٢٢ لیلة

٤:١٨/ ٢٣:٤٤س  إلى ٢٦ لیلة/ ٩:٤٩س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة/  

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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  و الترمیم ةراعمبداية البناء و ال
  :)الوقت(كمال  ١٢) + سعادة الوقت(شرط  ٤) + الوقت(محذور  ١٥= عالمات  ٣١: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسي قديم، فترة (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
، )القمر في العقرب(تحت الشعاع، ھبوط(مناحس القمر العامة  -) الكسوف والخسوف المحذورة

، خالي السیر، بعید االتصال، وحشي )القمر في الطريقة المحترقة(، إحتراقه )القمر في الجدي(وبال
، اقتران )المريخ زحل(، اتصال نحس للقمر مع النحوس)حد المريخ وزحل(ر في حد النحسالسیر، القم

) الدبران، اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح(القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة 
ط في ر ھابالقم -ناقص النور و الحساب القمر -دتین کمتر از سه درجهقمر با عقفاصله  -.)نحس مطلقا

  الجنوب

ر آغاز كار است و رشد و شكوفايي آن مھم است گا(القمر زائد النور أو زائد الحساب : شرائط السعادة
 ةثابتالو ) ثور السنبلةال( في البروج الترابیةقمر ال -)رھیز شودپي القمرنیمه دوم ماه  القمرايام نقصان 

  المریخ بدحال و ضعیف نباشدزحل و  -الزھرة غیر متصل بزحل -  )سداالثور ال(

قمر ال –) ھاو حدأ تھامثلث أو ھابیتأو في  ھاشرف في(حالالالزھرة قوی  وثور القمر في ال: كمال السعادة
القمر  -)مشتري الزھرة ال(د وسعمع كوكب المقارنه ال أوتثلیث او التسدیس في القمر ال -سریع السیر

زحل صاعد في فلک االوج و کثیر العرض   -)شھر القمري ١٤إلى  ٧(ول االایام تربیع  -شمالفي الصاعد 
آن خانه بزرگ و بلند و با شكوه آيد و اگر در برج دراز  تاو المشترى  الشمسإلى ناظر في الشمال و 

 و  فوق االرض في النھار القمر تحت االرض -باشد ھم بلند آيد  )قوسالسرطان إلى آخر الاول ( مطالع
كه آن داللت كند بر  باشدقمر در برجھاى زايد المطالع  -بشرف نھاده باشد از ھبوطروى ر مق -في اللیل

اگر خواھد كه بنا  -استبنا بر خداوندش مبارك حال الزھرة قوى الثور و في القمر ال -نیكوئى بنا و اتمام آن
نزديكتر بود و بايد بلند بود كه اّتصال دلیل بكوكب فوق االرض اختیار كند و غايت آن بود كه بسمت رأس 

كه آن كوكب صاعد بود دور افالك و در عرض و شمال و دلیل ھم صاعد بود و مسعود بايد و اگر بنا پست 
   ھابط در جنوب خواھند اّتصال قمر بكوكب تحت االرض اختیار كنند ھابط بايد و دلیل

  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : الدقیقمحذور اإلختیار 

 نھار /٨:٥٧س  ٩ نھار إلى ٦:٠٨س  ٧ نھار /٢١:٠٥س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
 ٢٥ نھار /٢٣:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١١:١٤س  ٢٠ نھار /٠٠:٤٢س  ١٨ لیلة إلى ١٣:٣٥س  ١٣

  . نھاية الشھرإلى  ١٢:١٣س 

 /٩:٢١س  ١٥ نھار إلى ٢١:١٨س  ١١ لیلة /١٤:٢٩س  ٦ نھار إلى ١١:٣٣س  ٤ نھار :شوال
 لیلة /١٣:١١س  ٢٧ نھار إلى ٢٠:٣٥س  ٢٣ لیلة /٧:٥٦س  ٢٠ نھار إلى ١٩:٢٧س  ١٨ لیلة
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  . نھاية الشھرإلى  ٢٨

س  ١٣ نھار إلى ٣:١٣س  ٩ لیلة /٢٠:١٢س  ٥ لیلة إلى ١٨:٢٣س  ٣ لیلة :ذي القعدة
س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٢١ لیلة /١٥:٣٣س  ١٨ نھار إلى ٣:١٢س  ١٦ لیلة /١٦:٥٨
  . نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٣:٠٥

 ١٣ نھار /٢٣:١٥س  ١١ لیلة إلى ٨:٤٣س  ٦ نھار /٤:٠٣س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
س  ٢٧ نھار /٨:١٧س  ٢٣ نھار إلى ١١:٣٠س  ١٨ نھار /٢٢:٢٧س  ١٦ لیلة إلى ١٠:٠١س 

  . نھاية الشھرإلى  ١٤:٤٧

  ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ لمنطقة رؤية الكسوفالوقت المحذور (

س  ١٤ لیلة إلى ١٦:٠٤س  ١١ نھار /٤:٥٦س  ٩ لیلة إلى ١٥:٤٩س  ٤ نھار: محّرم الحرام
 /١:٥٨س  ٢٨ لیلة إلى ١:٢٨س  ٢٦ لیلة /١٥:٣٥س  ٢١ نھار إلى ١٧:٤١س  ١٧ لیلة /٤:٤٥

  . نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ المحذور لمنطقة رؤية الكسوفالوقت (

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠(.  

 /١١:٠٠س  ١١ نھار إلى ٢٢:١١س  ٩ لیلة /١١:٢٧س  ٦ نھار إلى ١:٣٠س  ٢ لیلة: صفر
 لیلة /١٢:٠٧س  ٢٥ نھار إلى ٩:٤٩س  ٢٣ نھار /٢١:١٩س  ١٩ لیلة إلى ٢٣:٥٢س  ١٤ لیلة
  . نھاية الشھرإلى  ٢٨

 ١٢ لیلة /١٧:٥٢س  ٩ نھار إلى ٥:٢٣س  ٧ لیلة /١٩:٥١س  ٥ لیلة إلى ١ لیلة: ربیع األّول
س  ٢٨ لیلة /١٩:٢٥س  ٢٤ لیلة إلى ١٥:٤٢س  ٢١ نھار /٣:١١س  ١٧ لیلة إلى ٦:٤٧س 

  . نھاية الشھرإلى  ٢٢:٥٥

س  ٩ نھار /١:٣٧س  ٧ لیلة إلى ١٣:٥٣س  ٤ نھار /٥:٣٣س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
س  ٢٥ نھار /٠٠:٥٠س  ٢١ لیلة إلى ٢١:١٤س  ١٩ لیلة /١٠:٣٥س  ١٤ نھار إلى ١٤:٣١
  . نھاية الشھرإلى  ٦:٤١

س  ١٣ لیلة إلى ٢٢:٤٢س  ٨ لیلة /٩:٥٦س  ٥ نھار إلى ٢٢:٥٣س  ٣ لیلة :جمادى األولى
س  ٢٨ لیلة إلى ١٢:٢٢س  ٢٣ نھار /٦:٥٢س  ١٩ نھار إلى ٤:٣٣س  ١٧ لیلة /١٩:٣٢
  . نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٥

 /٤:٥٢س  ١٠ لیلة إلى ٦:٣٧س  ٥ نھار /١٨:٠٠س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 نھار /٤:٤٦س  ٢٥ لیلة إلى ١٨:٠٠س  ٢٠ نھار /١٥:٠٩س  ١٦ نھار إلى ١٤:٠٤س  ١٤ نھار
   .نھاية الشھرإلى  ١٣:٥٥س  ٢٧

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف( 
  ).الشھر

 ٠٠:٣٤س  ١٣ لیلة /١٣:١٨س  ٨ نھار إلى ١٣:٤٤س  ٣ نھار /١:٠٨س  إلى ١ لیلة: رجب
إلى  ١٩:٣٩س  ٢٦ لیلة /١٠:١٧س  ٢٣ نھار إلى ١:٢٧س  ١٩ لیلة /١:٢٦س  ١٥ لیلة إلى

  . نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

س  ١٢ نھار إلى ١٠:١٨س  ١٠ نھار /٢٠:١٢س  ٦ لیلة إلى ٢٠:٠٣س  ١ لیلة :شعبان
س  ٢٥ نھار إلى ١:٣٠س  ٢٣ لیلة /١٦:٤٩س  ٢٠ نھار إلى ١١:٠٣س  ١٦ نھار /١٢:٠٩
 . نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:١٠

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
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  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 
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 .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤

 
ة
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ت 
قا

و
ا

 
١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري   

 إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة /١٦:٤٩س  ٣ نھار إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
 إلى ١٩ لیلة /شروق إلى ٠:٤٥س  ١٨ لیلة /١٤:٤٤س  ٦ نھار إلى ٦ لیلة /شروق

   /٢٠:٢٣س  إلى ٢٥ لیلة /٢٣:٢٣س 

 ٩:٢٣س  ١٥ نھار /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة /٢٣:٣٥س  إلى ١ لیلة :شوال
 نھار /١٨:٣٥س  ٢١ لیلة إلى ٨:٠٠س  ٢٠ نھار /شروق إلى ١٦ لیلة /نھار نھاية إلى
   /٤:٣٦س  ٢٢ لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١

 /١:٤٤س  ١٥ لیلة إلى ١٧:٠١س  ١٣ نھار /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١٢:٢٣س  ٢٠ نھار إلى ١:٠٩س  ٢٠ لیلة/ ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة 

   /شروق إلى

 /شروق إلى ٢٣:١٨س  ١١ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة: ذى الحّجة
٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة/ ٩:٠٦س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س  ١٦ لیلة/ ٨:٠٢س  ١٧ نھار 

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ولكن للبالد التي التقع ھذه االوقات مناسبة ( /نھار نھاية إلى
  )/٠:١٤س  إلى ٢٧ لیلة /٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار:  ذي الحّجة

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : محّرم الحرام
 /شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

في منطقة رؤیة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة
 ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة /شروق إلى ٤:٤٨س  ١٤ لیلة :محرم  ١٤ الخسوف

   /٣:٣٦س 

س  ١٣ لیلة /٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار: صفر
 ٤:٥٥س  ٢١ لیلة /١٥:١٥س  إلى ١٣:٠٦س  ٢٠ نھار /٧:٤٦س  ١٣ نھار إلى ٢٠:٣٤

   /١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة /٢٢ شروق إلى

 ١٧:٥٥س  ٩ نھار /شروق إلى ٦ لیلة /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة: ربیع األّول
 ٢١:١٧س  ١٩ لیلة /١٤:٤٠س  ١١ نھار إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة /٤:٣٢س  ١٠ لیلة إلى
   /٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة /٢٠ شروق إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار /٢٣:٢٧س  إلى

   /١٠:٣١س  إلى ١٠:٠٢س  ٢٧ نھار /١١:٣٦س  إلى ١٧ نھار: ربیع اآلخر

س  ٦ لیلة إلى ٩:٥٩س  ٥ نھار /١١:٠١س  ١ نھار إلى ١ لیلة: جمادى األولى
٢٠:٢٩/ ٦:٣١س  ٧ نھار إلى ١٩:١٧س  ٧ لیلة/ ٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة/ 

شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة/   

في  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٤:٢٩س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
 ٢٠ لیلة /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى ١٥ منطقة رؤیة الخسوف

رؤیة في منطقة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س 
س  ٢٦ نھار إلى ٢٦ لیلة /شروق إلى ٤:٥٠س  ٢٥ لیلة : جمادى األخرى ٢٩ الكسوف

١٥:٤٠/(  

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
 ١١ لیلة)/ ١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١س  ٢ نھار /شروق إلى ١:١١س  ١ لیلة : األخرى

   /٢٢:٢٠س  إلى ٢٥ لیلة /شروق إلى ٢٤ لیلة /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س 

 /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار :شعبان
٢٠:٤٨س  إلى ١٦ لیلة/ ٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ١٦:٥٢س  ٢٠ نھار/ س  إلى ٢٢ لیلة

٤:١٨/ ٢٣:٤٤س  إلى ٢٦ لیلة/ ٩:٤٩س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة/  

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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  إلعالموسايل اوت إلتصاالاشؤون 

  :)الوقت(كمال  ٦) + سعادة الوقت(شرط  ٢) + الوقت(محذور  ١٢= عالمات  ٢٠: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة : محذورات األوقات
ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف

، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال
، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (في حد النحس السیر، القمر

) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        
    .)نحس مطلقا

مھـم اسـت ايـام نقصـان قمـر      اگر آغاز كار است و رشد و شكوفايي آن (القمر زائد النور: شرائط السعادة
  ).الجوزا، السنبلة، القوس و الدلو(ةنسیاالبروج ال فيقمر ال -)قمري پرھیز شود نیمه دوم ماه 

) ءالسنبلة و الجوزا(عطارد  بیوت فيقمر ال -عطارد مستقیم السیر  - الحالقوی القمر : كمال السعادة
رفة، الص، الثریا(القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة اجتماع  - قوي الحال عطارد - عطاردمع قمر للاتصال  أو

  .قمرالشمس المشتری الزھرة الساعة عطارد - سعد مطلقا) السعود، سعد السماك

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 /١١:٠٧س  ١١ نھار إلى ٦:٠٨س  ٧ نھار /٢:١٩س  ٥ لیلة إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٢:١٣س  ٢٥ نھار إلى ٠٠:٤٢س  ١٨ لیلة /١٧:٣٨س  ١٥ نھار إلى ١٣:٣٥س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٤:١٤س  ٣٠ لیلة إلى ٢١:٤٧س  ٢٨ لیلة

س  ١١ لیلة /١٧:٣٨س  ٨ نھار إلى ١١:٣٣س  ٤ نھار /٨:٢٤س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :شوال
 ٦:٤٣س  ٢٥ نھار /٢٠:٣٥س  ٢٣ لیلة إلى ٩:٢١س  ١٥ نھار /٢:١٢س  ١٣ لیلة إلى ٢١:١٨

  .نھاية الشھرإلى 

س  ١١ نھار إلى ٣:١٣س  ٩ لیلة /٢٣:٠٠س  ٧ لیلة إلى ١٨:٢٣س  ٣ لیلة :ذي القعدة
 /٢:٤٠س  ٢٨ لیلة إلى ١٥:٣٩س  ٢٣ نھار /٤:٣٢س  ٢١ لیلة إلى ١٦:٥٨س  ١٣ نھار /٩:٠٥

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق

 ١١ لیلة /١٤:٤٣س  ٨ نھار إلى ٨:٤٣س  ٦ نھار /٥:١٩س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
س  ٢٧ نھار /١٣:١٤س  ٢٥ نھار إلى ٢٣:٢٤س  ٢١ لیلة /١١:٣٠س  ١٨ نھار إلى ٢٣:١٥س 



   ١٤٣٤اإلختیارات الفلكیة رقم 

225 

   .نھاية الشھرإلى  ١٤:٤٧

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

 لیلة /٢٠:٣٧س  ٧ لیلة إلى ١٥:٤٩س  ٤ نھار /١٤:١٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: محّرم الحرام
س  ٢٦ لیلة /٢٢:١٥س  ٢٤ لیلة إلى ٥:٤٣س  ١٩ لیلة /١٧:٤١س  ١٧ لیلة إلى ٤:٥٦س  ٩

   .نھاية الشھرإلى  ١:٢٨

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: الحّجةذي  ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

 نھار /٢٣:٥٢س  ١٤ لیلة إلى ١١:٢٧س  ٦ نھار /٤:٢٩س  ٤ لیلة إلى ١:٣٠س  ٢ لیلة: صفر
 ٢٨ لیلة /١٢:٣٢س  ٢٧ نھار إلى ٩:٤٩س  ٢٣ نھار /٤:٥٣س  ٢١ لیلة إلى ١١:٣٠س  ١٦

  .نھاية الشھرإلى 

 ١٥ نھار /٦:٤٧س  ١٢ لیلة إلى ١٩:٥١س  ٥ لیلة /١٤:٢٩س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: ربیع األّول
س  ٢٨ لیلة /٢١:٣٣س  ٢٦ لیلة إلى ١٥:٤٢س  ٢١ نھار /١٠:١٨س  ١٩ نھار إلى ١٨:٠٥س 

  .نھاية الشھر ٢٢:٥٥

س  ١٦ نھار إلى ١:٥٨س  ١٢ لیلة /١٤:٣١س  ٩ نھار إلى ٥:٣٣س  ٢ لیلة :ربیع اآلخر
 /٩:٥٩س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤١س  ٢٥ نھار /٣:٥٣س  ٢٣ لیلة إلى ٢١:١٤س  ١٩ لیلة /١٦:٤٤

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة

 /١:١٣س  ١٥ لیلةا  إلى ١٠:٣٥س  ١٠ نھار /٢٢:٤٢س  ٨ لیلة إلى ١ لیلة :جمادى األولى
 لیلة /١٦:٤١س  ٢٥ نھار إلى ١٢:٢٢س  ٢٣ نھار /٩:١٥س  ٢١ نھار إلى ٤:٣٣س  ١٧ لیلة
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٤٥س  ٢٨

 /١١:٠٥س  ١٢ نھار إلى ١٩:٠٠س  ٨ لیلة /٦:٣٧س  ٥ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 /٢٢:٠٧س  ٢٣ لیلة إلى ١٨:٠٠س  ٢٠ نھار /١٥:٥٩س  ١٨ نھار إلى ١٤:٠٤س  ١٤ نھار
   .نھاية الشھرإلى  ٤:٤٦س  ٢٥ لیلة

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
   ).الشھر

س  ١٣ لیلة /٢٠:٤٨س  ١١ لیلة إلى ٢:٢٤س  ٦ لیلة /١٣:٤٤س  ٣ نھار إلى ١ لیلة: رجب
 ١٠:١٧س  ٢٣ نھار /٤:١١س  ٢١ لیلة إلى ١:٢٧س  ١٩ لیلة /١:٠٦س  ١٧ لیلة إلى ٠٠:٣٤

  . نھاية الشھرإلى 

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

 ١٠:١٨س  ١٠ نھار /٥:٠٢س  ٨ لیلة إلى ٨:٤٥س  ٣ نھار /٢٠:٠٣س  إلى ١ لیلة :شعبان
إلى  ١٦:٤٩س  ٢٠ نھار /١٢:١١س  ١٨ نھار إلى ١١:٠٣س  ١٦ نھار /١١:٤٥س  ١٤ نھار إلى

 .نھاية الشھر

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
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 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

 .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤



   ١٤٣٤اإلختیارات الفلكیة رقم 

227 

ة
د
عی

س
ة 

سن
ح

ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 

١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمر الشمس الزھرةمشتری العطارد  ساعة   

 لیلة /١٤:٤٤س  ٦ نھار إلى ٦ لیلة /شروق إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة :رمضان المبارك
   /نھار نھاية إلى ١٢:١٦س  ٢٥ نھار /٥:٥٩س  ١٧ نھار إلى ١٦

   /١٤:٤١س  إلى ٩:٢٨س  ١٤ نھار /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة :شوال

 ٢٢ لیلة /شروق إلى ٤:٣٥س  ٢١ لیلة /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
   /شروق إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة /١٠:٣٣س  ٢٢ نھار إلى

   /١١:٣٦س  إلى ١٩ شروق /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة: ذى الحّجة

:  ذي الحّجة ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (
٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار/ ٠:١٤س  إلى ٢٧ لیلة/(   

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : محّرم الحرام
س  ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار : ذي الحّجة

٩:٣٣/ ٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة/   

س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦س  ١٤ لیلة /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
١٧:٤٢/ ٢٢ شروق إلى ٤:٥٦س  ٢١ لیلة/ ١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة/   

 /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٩:٣٠س  ٣ نھار/ ٩:٢٩س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
١٦:٤١س  إلى ١٣ شروق/ ١٨:٠٤س  إلى ٧:٣٩س  ١٥ نھار/ ١٠:٢١س  ١٩ نھار 

   /٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة /٢٠ شروق إلى

س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦ نھار /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥س  ٩ نھار: ربیع اآلخر
١١:٣٦/ ١٠:٣١س  إلى ١٠:٠٢س  ٢٧ نھار/   

   /٤:٣٢س  إلى ٤:١٠س  ٢٧ لیلة /٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة: جمادى األولى

  ١٥ في منطقة رؤیة الخسوف مناسبة ولكن للبالد التي التقع ھذه االوقات : جمادى األخرى
   /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س  ٢٠ لیلة /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى

   /١٥:٥٤س  إلى ٨:٣٦س  ٢٢ نھار /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س  ١١ لیلة :رجب

  /٢٠:٤٨س  إلى ١٦ لیلة /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة :شعبان

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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  ةشخصیال الشؤون
  

  :ةوصیكتابة ال

  :)الوقت(كمال  ٤) + سعادة الوقت(شرط  ٢) + الوقت(محذور  ٤= عالمات  ١٠: الدالئل الفلكیة
ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، (المحذورات الكلیة  .ايام القمر تحت الشعاع :األوقاتمحذورات 

يھیئ اسباب (القمر في البروج المنقلبة  – ) رومي، فارسي قديم، فترة الكسوف والخسوف المحذورة
  .تحت الشعاع بود ي كهکوکببا مر قاتصال  -)فشل الوصیة ويوجب تبدله بعد وفاة الموصي

ر آغاز كار است و رشد و شكوفايي آن مھم است گا(زاید الّنور و ناقص الحساب القمر: السعادةشرائط 
) دلوالعقرب السد االثور ال( في البروج الثابتةقمر ال -)رھیز شودپي القمرنیمه دوم ماه  القمرايام نقصان 

  )حتى تتم الوصیة والتتبدل بعده(

 ءالسیر و متصل بکوکب بطی ءقمر بطیال -المشتري ساعة -في الشمالقمر صاعد ال: كمال السعادة
، الثریا(اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة  - )ھاعدم تغییر ويدل ايضا على تنفیذ الوصیة و(السیر 

   سعد مطلقا) السعود، سعد السماكرفة، الص

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : الدقیقمحذور اإلختیار 

 نھار /٨:٥٧س  ٩ نھار إلى ٦:٠٨س  ٧ نھار /٢١:٠٥س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
 ٢٨ لیلة /٢٣:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١١:١٤س  ٢٠ نھار /١٧:٣٨س  ١٥ نھار إلى ١٣:٣٥س  ١٣

  .نھاية الشھرإلى  ٢١:٤٧س 

 /٢:١٢س  ١٣ لیلة إلى ٢١:١٨س  ١١ لیلة /١٤:٢٩س  ٦ نھار إلى ١١:٣٣س  ٤ نھار :شوال
 لیلة /١٣:١١س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤٣س  ٢٥ نھار /٧:٥٦س  ٢٠ نھار إلى ١٩:٢٧س  ١٨ لیلة
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨

س  ١١ نھار إلى ٣:١٣س  ٩ لیلة /٢٠:١٢س  ٥ لیلة إلى ١٨:٢٣س  ٣ لیلة :ذي القعدة
س  ٢٦ لیلة إلى ١٥:٣٩س  ٢٣ نھار /١٥:٣٣س  ١٨ نھار إلى ٣:١٢س  ١٦ لیلة /٩:٠٥

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٣:٠٥

 ١٣ نھار /١٤:٤٣س  ٨ نھار إلى ٨:٤٣س  ٦ نھار /٤:٠٣س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
س  ٢٧ نھار /٨:١٧س  ٢٣ نھار إلى ٢٣:٢٤س  ٢١ لیلة /٢٢:٢٧س  ١٦ لیلة إلى ١٠:٠١س 

   .نھاية الشھرإلى  ١٤:٤٧
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   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ لمنطقة رؤية الكسوفالوقت المحذور (

 ١٤ لیلة إلى ١٦:٠٤س  ١١ نھار /٢٠:٣٧س  ٧ لیلة إلى ١٥:٤٩س  ٤ نھار: محّرم الحرام
س  ٢٨ لیلة إلى ١:٢٨س  ٢٦ لیلة /١٥:٣٥س  ٢١ نھار إلى ٥:٤٣س  ١٩ لیلة /٤:٤٥س 

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /١:٥٨

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ المحذور لمنطقة رؤية الكسوف الوقت(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

 نھار /١١:٠٠س  ١١ نھار إلى ٢٢:١١س  ٩ لیلة /٤:٢٩س  ٤ لیلة إلى ١:٣٠س  ٢ لیلة: صفر
 ٢٨ لیلة /١٢:٠٧س  ٢٥ نھار إلى ٩:٤٩س  ٢٣ نھار /٢١:١٩س  ١٩ لیلة إلى ١١:٣٠س  ١٦

  .نھاية الشھرإلى 

 ١٥ نھار /١٧:٥٢س  ٩ نھار إلى ٥:٢٣س  ٧ لیلة /١٤:٢٩س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: ربیع األّول
س  ٢٨ لیلة /١٩:٢٥س  ٢٤ لیلة إلى ١٥:٤٢س  ٢١ نھار /٣:١١س  ١٧ لیلة إلى ١٨:٠٥س 

  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٥٥

س  ١٤ نھار إلى ١:٥٨س  ١٢ لیلة /١:٣٧س  ٧ لیلة إلى ١٣:٥٣س  ٤ نھار :ربیع اآلخر
س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤١س  ٢٥ نھار /٠٠:٥٠س  ٢١ لیلة إلى ٢١:١٤س  ١٩ لیلة /١٠:٣٥
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /٩:٥٩

 ١٣ لیلة إلى ١٠:٣٥س  ١٠ نھار /٩:٥٦س  ٥ نھار إلى ٢٢:٥٣س  ٣ لیلة :جمادى األولى
س  ٢٥ نھار إلى ١٢:٢٢س  ٢٣ نھار /٦:٥٢س  ١٩ نھار إلى ٤:٣٣س  ١٧ لیلة /١٩:٣٢س 

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /١٦:٤١

 /٤:٥٢س  ١٠ لیلة إلى ١٩:٠٠س  ٨ لیلة /١٨:٠٠س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 نھار /٢٢:٠٧س  ٢٣ لیلة إلى ١٨:٠٠س  ٢٠ نھار /١٥:٠٩س  ١٦ نھار إلى ١٤:٠٤س  ١٤ نھار
   .نھاية الشھرإلى  ١٣:٥٥س  ٢٧

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 ٠٠:٣٤س  ١٣ لیلة /١٣:١٨س  ٨ نھار إلى ٢:٢٤س  ٦ لیلة /١:٠٨س  إلى ١ لیلة: رجب
إلى  ١٩:٣٩س  ٢٦ لیلة /٤:١١س  ٢١ لیلة إلى ١:٢٧س  ١٩ لیلة /١:٢٦س  ١٥ لیلة إلى

   .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

س  ١٢ نھار إلى ١٠:١٨س  ١٠ نھار /٢٠:١٢س  ٦ لیلة إلى ٨:٤٥س  ٣ نھار : :شعبان
س  ٢٥ نھار إلى ١:٣٠س  ٢٣ لیلة /١٢:١١س  ١٨ نھار إلى ١١:٠٣س  ١٦ نھار /١٢:٠٩
 .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:١٠

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه 

  

  

  

  

 



   ١٤٣٤اإلختیارات الفلكیة رقم 

230 

ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

ة
د
عی

س
ة 

سن
ح

 

١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من ساعة المشتري   

 ٩ نھار/ ٧ شروق إلى ٦ لیلة/ ٥ شروق إلى ٢١:٠٦س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
 ١٦ لیلة/ ١٣:٣٤س  ١٣ نھار إلى ١١:٠٧س  ١١ نھار/ ١١:٠٦س  ١١ نھار إلى ٨:٥٨س 
/ شروق إلى ٢٣:٥٩س  ٢٣ لیلة/ ١١:١٣س  ٢٠ نھار إلى ١٩ لیلة/ ١٨ شروق إلى
شروق إلى ٢٤ لیلة /١٢:١٢س  ٢٥ نھار إلى ٢٥ لیلة /إلى ١٢:١٣س  ٢٥ نھار 

  /٢١:٤٦س  إلى ٢٨ لیلة/ شروق إلى ٢٧ لیلة/ ٢٦ شروق

/ ٨ شروق إلى ٧ لیلة/ ١١:٣٢س  ٤ نھار إلى ٣ لیلة/ ٢ شروق إلى ١ لیلة :شوال
١٠ شروق إلى ٩ لیلة /٢١:١٧س  إلى ١١ لیلة /س  ١٥ نھار إلى ٢:١٣س  ١٣ لیلة

٩:٢٠ /نھار نھاية إلى ٩:٢١س  ١٥ نھار /شروق إلى ١٦ لیلة /١٨ لیلة إلى ١٧ لیلة 
  /٦:٤٢س  ٢٥ نھار إلى ٢٥ لیلة/ ٢٤ شروق إلى ٧:٥٧س  ٢٠ نھار/ ١٩:٢٦س 

/ ٢٢:٥٩س  ٧ لیلة إلى ٢٠:١٣س  ٥ لیلة/ ١٨:٢٢س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
٨ شروق إلى ٢٣:٠٠س  ٧ لیلة /٣:١٢س  إلى ٩ لیلة /نھار إلى ٩:٠٦س  ١١ نھار 
 ١٩ لیلة/ ٣:١١س  إلى ١٦ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٦:٥٨س  ١٣ نھار/ ١٦:٥٧س  ١٣

/ شروق إلى ٢٣:٠٦س  ٢٦ لیلة/ ١٥:٣٨س  ٢٣ نھار إلى ٢٢ لیلة/ ٢١ شروق إلى
٢:٣٩س  ٢٨ لیلة إلى ٢٧ لیلة /٢٨ شروق إلى ٢:٤٠س  ٢٨ لیلة/  

س  ٦ نھار إلى ٥:١٩س  ٤ لیلة/ ٥:١٨س  ٤ لیلة إلى ٤:٠٤س  ٢ لیلة: ذى الحّجة
٨:٤٢ /١٠ شروق إلى ٩ لیلة /٢٣:١٤س  إلى ١١ لیلة /نھار إلى ٢٣:١٥س  ١١ لیلة 

 /٢٣:٢٣س  ٢١ لیلة إلى ١٩ لیلة/ ١٨ شروق إلى ٢٢:٢٨س  ١٦ لیلة/ ١٠:٠٠س  ١٣
:  ذي الحّجة ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (

١٣:١٣س  ٢٥ نھار إلى ٨:١٨س  ٢٣ نھار /٢٦ شروق إلى ١٣:١٤س  ٢٥ نھار /لیلة 
   /)١٤:٤٦س  ٢٧ نھار إلى ٢٧

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع(: محّرم الحرام
 ١٤:١٢س  ٢ نھار/ ١٤:١١س  ٢ نھار إلى ٢ لیلة/ شروق إلى ١ لیلة:  ذي الحّجة

 لیلة إلى ٢٢:٣٩س  ٧ لیلة)/ ٢٢:٣٨س  إلى ٢٠:٣٨س  ٧ لیلة/ ١٥:٤٨س  ٤ نھار إلى
 إلى ١١ لیلة/ شروق إلى ١٠ لیلة/ شروق إلى ٤:٥٦س  ٩ لیلة/ ٤:٥٥س  ٩

 :محرم  ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ھذه (/ شروق
شروق إلى ٤:٤٦س  ١٤ لیلة /١٥ نھار نھاية إلى ١٥ لیلة /س  ١٧ لیلة إلى ١٦ لیلة

١٧:٤٠ /١٧:٠٠س  ١٧ نھار إلى ١٧:٤١س  ١٧ لیلة /(١٩ لیلة إلى ١٧:٠١س  ١٧ نھار 
 لیلة/ ٢٢:١٤س  ٢٤ لیلة إلى ٢٣ لیلة/ ٢٢ شروق إلى ١٥:٣٦س  ٢١ نھار/ ٥:٤٢س 
  / شروق إلى ١:٥٩س  ٢٨ لیلة/ ١:٢٧س  ٢٦ لیلة إلى ٢٢:١٥س  ٢٤

س  ٦ نھار إلى ٤:٣٠س  ٤ لیلة/ ١:٢٩س  إلى ٢ لیلة/ شروق إلى ١ لیلة: صفر
١١:٢٦ /٢٢:١٠س  ٩ لیلة إلى ١١:٢٧س  ٦ نھار /٢٣:٥١س  ١٤ لیلة إلى ١٢ لیلة /

١٥ نھار نھاية إلى ٢٣:٥٢س  ١٤ لیلة /١١:٢٩س  ١٦ نھار إلى ١٦ لیلة /س  ١٩ لیلة
/ ٢٢ شروق إلى ٤:٥٣س  ٢١ لیلة/ ٤:٥٢س  ٢١ لیلة إلى ٢٠ لیلة/ شروق إلى ٢١:٢٠

٩:٤٨س  ٢٣ نھار إلى ٢٣ لیلة /٢٦ شروق إلى ١٢:٠٨س  ٢٥ نھار /إلى ٢٧ لیلة 
  /شروق

 إلى ١٩:٥١س  ٥ لیلة/ ١٩:٥٠س  إلى ٥ لیلة/ ٤ شروق إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
 ١١ لیلة/ ١٠ شروق إلى ١٧:٥٣س  ٩ نھار/ ٥:٢٢س  ٧ لیلة إلى ٦ لیلة/ شروق

س  ١٥ نھار إلى ١٣ لیلة/ شروق إلى ٦:٤٧س  ١٢ لیلة/ ٦:٤٦س  ١٢ لیلة إلى
١٨:٠٤ /١٠:١٧س  ١٩ نھار إلى ٣:١٢س  ١٧ لیلة /٢٠ شروق إلى ١٠:١٨س  ١٩ نھار /

١٥:٤١س  ٢١ نھار إلى ٢١ لیلة /٢١:٣٢س  ٢٦ لیلة إلى ١٩:٢٦س  ٢٤ لیلة /لیلة 
  ٢٢:٥٤س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:٣٣س  ٢٦

/ شروق إلى ٥:٣٣س  ٢ لیلة/ ٥:٣٢س  إلى ٢ لیلة/ شروق إلى ١ لیلة: ربیع اآلخر
١٣:٥٢س  ٤ نھار إلى ٣ لیلة /١٤:٣٠س  ٩ نھار إلى ١:٣٨س  ٧ لیلة /س  ٩ نھار

/ ١٥ نھار نھاية إلى ١٥ لیلة/ ١:٥٧س  ١٢ لیلة إلى ١١ لیلة/ ١٠ شروق إلى ١٤:٣١
٢١:١٣س  ١٩ لیلة إلى ١٦ لیلة /٣:٥٢س  ٢٣ لیلة إلى ٠:٥١س  ٢١ لیلة /٢٣ لیلة 

 نھاية إلى ١٠:٠٠س  ٢٧ نھار/ ٦:٤٠س  ٢٥ نھار إلى ٢٤ لیلة/ ٢٣ شروق إلى ٣:٥٣س 
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  /نھار

 إلى ٩:٥٧س  ٥ نھار/ ٢٢:٥٢س  إلى ٣ لیلة/ ٢ شروق إلى ١ لیلة: جمادى األولى
 إلى ١٩:٣٣س  ١٣ لیلة/ ١٠:٣٤س  ١٠ نھار إلى ٢٢:٤٢س  ٨ لیلة/ ٢٢:٤١س  ٨ لیلة

 لیلة/ ١٥ نھار نھاية إلى ١:١٣س  ١٥ لیلة/ ١:١٢س  ١٥ لیلة إلى ١٤ لیلة/ شروق
س  ٢٣ نھار إلى ٢٢ لیلة/ ٢١ شروق إلى ٦:٥٣س  ١٩ نھار/ ٤:٣٢س  ١٧ لیلة إلى ١٦

١٢:٢١ /٢٢:٤٤س  ٢٨ لیلة إلى ٢٦ لیلة /٢٨ شروق إلى ٢٢:٤٥س  ٢٨ لیلة/  

 ٦:٣٧س  ٥ نھار/ ٦:٣٦س  ٥ نھار إلى ٤ لیلة/ شروق إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
ھذه االوقات مناسبة / (٢٢:٢٣س  ١٢ لیلة إلى ٤:٥٣س  ١٠ لیلة/ ١٨:٥٩س  ٨ لیلة إلى

 ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة : جمادى األخرى ١٥ في منطقة رؤیة الخسوف للبالد التي التقع ولكن 
)/ ٢٢:٢٤س  ١٨ لیلة إلى ١٥:١٠س  ١٦ نھار/ ١٤ شروق إلى ١٣ لیلة/ شروق إلى
١٥:٥٨س  ١٨ نھار إلى ٢٢:٢٥س  ١٨ لیلة /س  ٢٠ نھار إلى ١٥:٥٩س  ١٨ نھار

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف التي التقع ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد (/ ١٧:٥٩
/ شروق إلى ٤:٤٦س  ٢٥ لیلة/ ٤:٤٥س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:٠٨س  ٢٣ لیلة : األخرى

١٣:٥٤س  ٢٧ نھار إلى ٢٦ لیلة( /  

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
س  ٣ نھار/ ١٣:٤٣س  ٣ نھار إلى ٢ لیلة/ شروق إلى ١:٠٩س  ١ لیلة : األخرى
 ١٣:١٩س  ٨ نھار/ )٢:٢٣س  إلى ٦ لیلة/ شروق إلى ٥ لیلة/ ٤ شروق إلى ١٣:٤٤

/ ٠٠:٣٣س  إلى ١٣ لیلة/ ١٢ شروق إلى ٢٠:٤٨س  ١١ لیلة/ ٢٠:٤٧س  ١١ لیلة إلى
١٢:٣٥س  ١٥ نھار إلى ١:٢٧س  ١٥ لیلة /١٥ نھار نھاية إلى ١٢:٣٦س  ١٥ نھار /
شروق إلى ١٦ لیلة /١:٠٥س  إلى ١٧ لیلة /س  ١٩ لیلة إلى ١:٠٦س  ١٧ لیلة

١:٢٦ /١٠:١٦س  ٢٣ نھار إلى ٤:١٢س  ٢١ لیلة /٢٤ شروق إلى ١٠:١٧س  ٢٣ نھار /
١٩:٣٨س  ٢٦ لیلة إلى ٢٥ لیلة /  

 ٣ نھار إلى ٣ لیلة/ ٢ شروق إلى ٢٠:٠٣س  ١ لیلة/ ٢٠:٠٢س  إلى ١ لیلة :شعبان
س  ٨ لیلة/ ٥:٠١س  ٨ لیلة إلى ٧ لیلة/ شروق إلى ٢٠:١٣س  ٦ لیلة/ ٨:٤٤س 

س  ١٤ نھار/ ١١:٤٤س  ١٤ نھار إلى ١٢:١٠س  ١٢ نھار/ ١٠:١٨س  ١٠ نھار إلى ٥:٠٢
 نھار إلى ١٢:١٢س  ١٨ نھار/ ١١:٠٢س  ١٦ نھار إلى ١٦ لیلة/ ١٥ شروق إلى ١١:٤٥

 لیلة/ شروق إلى ٢٦ لیلة/ ١:٢٩س  ٢٣ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٢٠ نھار/ ١٦:٤٨س  ٢٠
  /٢٧ نھار نھاية إلى ٢٧

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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  :قطع القماش لخیاطة المالبس

  :)الوقت(كمال  ٤) + سعادة الوقت(شرط  ٢) + الوقت(محذور  ١٧= عالمات  ٢٣: الدالئل الفلكیة
ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات

ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف
، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال

، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (السیر، القمر في حد النحس
) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        

كـه آن دلیـل نـا     مقارنـة أو مقابلـة أو تربیـع القمـر مـع النحـوس       -القمر فـي البـروج الثابتـة    -  ).نحس مطلقا
 -باشـد قمـر در بـرج ثابـت    مقتضاى طبیعت آن نحس خصوصًا كـه  مرادى باشد در وقت استعمال آن جامه از 

مـرادى بـود از    جامه با رنج ومالل كھنه شود و نـا است كه آن  زمینهكه  لقمر مع الشمسل ةو مقارن ةمقابل
سـاعة   -اسـت غمگـین و دژم   باشـد آن جامـه  در  تـا جامـه زود چـركین شـود    كـه  ساعة زحـل   -جھت ملوك

  .و از سباع بدان خلل رسد جامه زود دريده گرددكه  المریخ
ر آغاز كار اسـت و رشـد و شـكوفايي آن مھـم اسـت ايـام       گا(و الحساب القمر زائد النور: شرائط السعادة

الحمـل السـرطان المیـزان    ( المنقلبـة ج وبـر ال فـي قمـر  ال -)رھیـز شـود  پي قمـر النیمه دوم ماه  القمرنقصان 
  .)الجدي

 مع للقمراتصال  -) السیر ةمستقیم ةمثلثالحد ال ھا،شرفاو  ھابیتفي (قوي الحال الزھرة : كمال السعادة
جامه پاك مشترى بود  تمسعود اتفاق افتد و اگر آن ساع تبايد كه بريدن و پوشیدن در ساع -الزھرة

و در ساعة عطارد مسعود نیز نیكو باشد اما اگر آن ساعة  بماند و در ساعة الزھرة بشادى و خّرمى کند
موجب شرف و بزرگى گردد و اگر ساعة القمر بود بايد كه  تاالشمس بود بايد كه سعدى در طالع بود 

رفة، الص، الثریا(اقترابه مع المنازل النجمیة اجتماع القمر او  -بخّرمى و شادى تابسعدى متصل بود 
   سعد مطلقا) السعود، سعد السماك

  

ة
ور
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ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

س  ١١ نھار إلى ٨:٥٧س  ٩ نھار /٢:١٩س  ٥ لیلة إلى ٢١:٠٥س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
س  ٢٥ نھار إلى ٢٣:٥٨س  ٢٣ لیلة /٠٠:٤٢س  ١٨ لیلة إلى ١٧:٣٨س  ١٥ نھار /١١:٠٧
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /١٢:١٣

س  ١٣ لیلة /١٧:٣٨س  ٨ نھار إلى ١٤:٢٩س  ٦ نھار /٨:٢٤س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :شوال
 ١٣:١١س  ٢٧ نھار /٢٠:٣٥س  ٢٣ لیلة إلى ٧:٥٦س  ٢٠ نھار /٩:٢١س  ١٥ نھار إلى ٢:١٢
  .نھاية الشھرإلى 
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س  ١٣ نھار إلى ٩:٠٥س  ١١ نھار /٢٣:٠٠س  ٧ لیلة إلى ٢٠:١٢س  ٥ لیلة :ذي القعدة
س  ٢٨ لیلة إلى ٢٣:٠٥س  ٢٦ لیلة /٤:٣٢س  ٢١ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ١٨ نھار /١٦:٥٨
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٠

س  ١١ لیلة إلى ١٤:٤٣س  ٨ نھار /٥:١٩س  ٤ لیلة إلى ٤:٠٣س  ٢ لیلة: ذى الحّجة
س  ٢٥ نھار إلى ٨:١٧س  ٢٣ نھار /١١:٣٠س  ١٨ نھار إلى ٢٢:٢٧س  ١٦ لیلة /٢٣:١٥
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:١٤

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

 لیلة  /٤:٥٦س  ٩ لیلة إلى ٢٠:٣٧س  ٧ لیلة /١٤:١٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: محّرم الحرام
 ٢٨ لیلة /٢٢:١٥س  ٢٤ لیلة إلى ١٥:٣٥س  ٢١ نھار /١٧:٤١س  ١٧ لیلة إلى ٤:٤٥س  ١٤

   .نھاية الشھرإلى  ١:٥٨س 

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

 /٢٣:٥٢س  ١٤ لیلة إلى ١١:٠٠س  ١١ نھار /١١:٢٧س  ٦ نھار إلى ٤:٢٩س  ٤ لیلة: صفر
 لیلة /١٢:٣٢س  ٢٧ نھار إلى ١٢:٠٧س  ٢٥ نھار /٤:٥٣س  ٢١ لیلة إلى ٢١:١٩س  ١٩ لیلة
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨

س  ١٢ لیلة إلى ١٧:٥٢س  ٩ نھار /١٩:٥١س  ٥ لیلة إلى ١٤:٢٩س  ٢ نھار: ربیع األّول
س  ٢٦ لیلة إلى ١٩:٢٥س  ٢٤ لیلة /١٠:١٨س  ١٩ نھار إلى ٣:١١س  ١٧ لیلة /٦:٤٧

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢١:٣٣

 ١٤ نھار /١٤:٣١س  ٩ نھار إلى ١:٣٧س  ٧ لیلة /٥:٣٣س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
س  ٢٧ نھار /٣:٥٣س  ٢٣ لیلة إلى ٠:٥٠س  ٢١ لیلة /١٦:٤٤س  ١٦ نھار إلى ١٠:٣٥س 

  .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٩

 ١٥ لیلة إلى ١٩:٣٢س  ١٣ لیلة /٢٢:٤٢س  ٨ لیلة إلى ٩:٥٦س  ٥ نھار :جمادى األولى
س  ٢٨ لیلة إلى ١٦:٤١س  ٢٥ نھار /٩:١٥س  ٢١ نھار إلى ٦:٥٢س  ١٩ نھار /١:١٣س 

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٥

س  ١٢ نھار إلى ٤:٥٢س  ١٠ لیلة /٦:٣٧س  ٥ نھار إلى ١٨:٠٠س  ٢ نھار :األخرىجمادى 
س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:٠٧س  ٢٣ لیلة /١٥:٥٩س  ١٨ نھار إلى ١٥:٠٩س  ١٦ نھار /١١:٠٥
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /٤:٤٦

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 /٢٠:٤٨س  ١١ لیلة إلى ١٣:١٨س  ٨ نھار /١٣:٤٤س  ٣ نھار إلى ١:٠٨س  ١ لیلة: رجب
 شروق /١٠:١٧س  ٢٣ نھار إلى ٤:١١س  ٢١ لیلة /١:٠٦س  ١٧ لیلة إلى ١:٢٦س  ١٥ لیلة
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

 ١٢:٠٩س  ١٢ نھار /٥:٠٢س  ٨ لیلة إلى ٢٠:١٢س  ٦ لیلة /٢٠:٠٣س  إلى ١ لیلة :شعبان
إلى  ١٣:١٠س  ٢٥ نھار /١٦:٤٩س  ٢٠ نھار إلى ١٢:١١س  ١٨ نھار /١١:٤٥س  ١٤ نھار إلى

 .نھاية الشھر

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
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نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩
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 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

 .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤
ة
د
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س
ة 

سن
ح

ة 
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ت 
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و
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري   

 إلى ٦ لیلة /شروق إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة /٢٣:٥٩س  إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
 ٢٠ نھار /٢٣:٢٣س  إلى ١٩ لیلة /شروق إلى ٠:٤٥س  ١٨ لیلة /١٤:٤٤س  ٦ نھار
   /نھار نھاية إلى ١٢:١٦س  ٢٥ نھار /٢١:٥٤س  ٢٢ لیلة إلى ١١:١٧س 

 /١٢:٣٣س  ٥ نھار إلى ٢١:٤٧س  ٥ لیلة /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة :شوال
نھار نھاية إلى ٩:٢٣س  ١٥ نھار/ شروق إلى ١٦ لیلة/ لیلة إلى ١٩:٣٠س  ١٨ لیلة 
   /١١:٤٦س  ٢٦ نھار إلى ١٩:٤٩س  ٢٦ لیلة /٢١:٥٤س  ١٩

 /١:٤٤س  ١٥ لیلة إلى ١٧:٠١س  ١٣ نھار /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
٨:٠٠س  ١٧ نھار إلى ٣:١٥س  ١٦ لیلة/ شروق إلى ٤:٣٥س  ٢١ لیلة/ إلى ٢٢ لیلة 

 إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة /٢١:١٦س  ٢٥ لیلة إلى ٥:٠٠س  ٢٤ لیلة /١٠:٣٣س  ٢٢ نھار
   /شروق

 ١١ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة /٥:٢٣س  إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
 ٢٢ لیلة /١١:٣٦س  إلى ١٩ شروق /٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة /شروق إلى ٢٣:١٨س 
 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف التقع ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي (/ ٢٢:٣٧ س إلى

 لیلة /شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار /٥:٤٤ س إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة:  ذي الحّجة
   )/٠:١٤س  إلى ٢٧

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : محّرم الحرام
 /شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة/ ١٢:٢٦س  ٢٠ نھار إلى ١٩:٣٠س  ٢٠ لیلة/ س  ٢٤ لیلة
   /٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩

س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦س  ١٤ لیلة /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار: صفر
١٧:٤٢/ ١٨:٠٧س  ١٨ لیلة إلى ١:١٤س  ١٧ لیلة/ ٢٢ شروق إلى ٤:٥٦س  ٢١ لیلة/ 

١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة/   

س  إلى ١٣ شروق /شروق إلى ٦ لیلة /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة: ربیع األّول
١٦:٤١/ ٠:٢٠س  ١٦ لیلة إلى ٧:٣٩س  ١٥ نھار/ ٢٠ شروق إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار/ 

٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة/ ٢٢:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١٣:٤٨س  ٢٢ نھار/   

س  ٩ نھار /١٦:٤٨س   ٣ نھار إلى ٣ لیلة /شروق إلى ٥:٣٦س  ٢ لیلة: ربیع اآلخر
   /١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦ نھار /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥

   /شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة /٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة: جمادى األولى

  ١٥ رؤیة الخسوففي منطقة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : جمادى األخرى
ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي  /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى

س  ٢٥ نھار إلى ٤:٥٠س  ٢٥ لیلة : جمادى األخرى ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف التقع 
١٦:٤٠/   

س  إلى ٢٥ لیلة /شروق إلى ٢٤ لیلة /شروق إلى ٢٠:٥٢س  ١١ لیلة :رجب
٢٢:٢٠/   

 /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة /١٦:١٢س  إلى ١٥:٣٣س  ٤ نھار :شعبان
١٦:٣٦س  إلى ١١:٥٥س  ١١ نھار/ ٢٠:٤٨س  إلى ١٦ لیلة/ إلى ١٦:٥٢س  ٢٠ نھار 
  /٤:١٨س  إلى ٢٢ لیلة /٨:٢٩س  ٢١ نھار

ايام اوقات سعد مذكور در ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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  الزراعیة الشؤون
  

  :)یةفوق أرض(الثمار الظاھرة حبوبات و زراعة ال

  :)الوقت(كمال  ٣) + سعادة الوقت(شرط  ٣) + الوقت(محذور  ٥= عالمات  ١١: الدالئل الفلكیة
ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسي قديم، فترة (المحذورات الكلیة : محذورات األوقات

اتصال  -آن تخم تباه شودكه ناقص النور  القمر - ايام القمر تحت الشعاع -) الكسوف والخسوف المحذورة
بھر نظر كه   المریخإلى  القمرنظر  -كه دير برويد و نشو و نما اندك پذيرد )ةعداوالنظر ( لقمر مع زحلل

  .كه آن كشت از بى آبى تباه شود باشد

سرطان الحمل ال(ة منقلبالبروج الثور و السنبلة و ال في القمر: الثور، البذار فيقمر ال: شرائط السعادة
  .)جديالمیزان ال

ن كل م ١٤>١٢أفضل األوقات ، والحبوب والفواكهصیفیات كال: لذوي الثمار فوق األرضیة: كمال السعادة
  قمرالشمس عطارد المشتری الزھرة الساعة  -قمري رھش

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

س  ١١ نھار إلى ٨:٥٧س  ٩ نھار /٢:١٩س  ٥ لیلة إلى ٢١:٠٥س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٠٠:٤٢س  ١٨ لیلة إلى ١٧:٣٨س  ١٥ نھار /١١:٠٧

س  ١٣ لیلة /١٧:٣٨س  ٨ نھار إلى ١٤:٢٩س  ٦ نھار /٨:٢٤س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :شوال
   .نھاية الشھرإلى  ١٣:١١س  ٢٧ نھار /٩:٢١س  ١٥ نھار إلى ٢:١٢

س  ١٣ نھار إلى ٩:٠٥س  ١١ نھار /٢٣:٠٠س  ٧ لیلة إلى ٢٠:١٢س  ٥ لیلة :ذي القعدة
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٠س  ٢٨ لیلة إلى ٢٣:٠٥س  ٢٦ لیلة /١٦:٥٨

س  ١١ لیلة إلى ١٤:٤٣س  ٨ نھار /٥:١٩س  ٤ لیلة إلى ٤:٠٣س  ٢ لیلة: ذى الحّجة
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:١٤س  ٢٥ نھار إلى ٨:١٧س  ٢٣ نھار /٢٣:١٥

  ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

  

 نھار /٤:٥٦س  ٩ لیلة إلى ٢٠:٣٧س  ٧ لیلة /١٤:١٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: محّرم الحرام
  .نھاية الشھرإلى  ١:٥٨س  ٢٨ لیلة /٢٢:١٥س  ٢٤ لیلة إلى ١٥:٣٥س  ٢١
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  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

 /٤:٥٣س  ٢١ لیلة إلى ٢١:١٩س  ١٩ لیلة /١١:٢٧س  ٦ نھار إلى ٤:٢٩س  ٤ لیلة: صفر
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٢:٣٢س  ٢٧ نھار إلى ١٢:٠٧س  ٢٥ نھار

س  ١٩ نھار إلى ٣:١١س  ١٧ لیلة /١٩:٥١س  ٥ لیلة إلى ١٤:٢٩س  ٢ نھار: ربیع األّول
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢١:٣٣س  ٢٦ لیلة إلى ١٩:٢٥س  ٢٤ لیلة /١٠:١٨

 لیلة /١٦:٤٤س  ١٦ نھار إلى ١٠:٣٥س  ١٤ نھار /٥:٣٣س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
   .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٩س  ٢٧ نھار /٣:٥٣س  ٢٣ لیلة إلى ٠:٥٠س  ٢١

 ٢١ نھار إلى ٦:٥٢س  ١٩ نھار /١:١٣س  ١٥ لیلة إلى ١٩:٣٢س  ١٣ لیلة :جمادى األولى
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٥س  ٢٨ لیلة إلى ١٦:٤١س  ٢٥ نھار /٩:١٥س 

 نھار إلى ١٥:٠٩س  ١٦ نھار /١١:٠٥س  ١٢ نھار إلى ٤:٥٢س  ١٠ لیلة :جمادى األخرى
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /٤:٤٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:٠٧س  ٢٣ لیلة /١٥:٥٩س  ١٨

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 /١:٠٦س  ١٧ لیلة إلى ١:٢٦س  ١٥ لیلة /٢٠:٤٨س  ١١ لیلة إلى ١٣:١٨س  ٨ نھار: رجب
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /١٠:١٧س  ٢٣ نھار إلى ٤:١١س  ٢١ لیلة

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

س  ١٤ نھار إلى ١٢:٠٩س  ١٢ نھار /٥:٠٢س  ٨ لیلة إلى ٢٠:١٢س  ٦ لیلة :شعبان
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٦:٤٩س  ٢٠ نھار إلى ١٢:١١س  ١٨ نھار /١١:٤٥

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

 .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه 
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري   

  /  ٨:٥٦س  ٩ نھار إلى ٨ لیلة :رمضان المبارك

 ٩:٢٢س  ١٥ نھار/ ٦ شروق إلى ٦:٤٣س  ٥ نھار/ ٢٠:١١س  إلى ٣ لیلة :شوال
  / نھار نھاية إلى

  / ١٥:٣٥س  ١٤ نھار إلى ٥:٤٣س  ١٤ لیلة/ ٩:٢٩س  ١ نھار إلى ١ لیلة :ذي القعدة

/ ١٤:٢٩س  ٥ نھار إلى ٤:٠١س  ٥ لیلة/ ٢٠:١٧س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: الحّجةذى 
٢:٥٩س  إلى ٢٣:١٦س  ١١ لیلة /نھار نھاية إلى ١٥:١٣س  ١٤ نھار /إلى ١٥ لیلة 

   / ١٥ نھار نھاية

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (: محّرم الحرام
/ )٢:١٧س  إلى ٢٣:٤٣س  ٦ لیلة/ ٣:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣١س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

 نھار :محرم  ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (
  / ١٥ نھار نھاية إلى ١٥ لیلة/ ١٤ شروق إلى ٦:٥٥س  ١٣

س  ٧ نھار إلى ٢:٠٧س  ٧ لیلة/ ٢١:٢٣س  ٤ لیلة إلى ١٠:٥٥س   ٣ نھار: صفر
١٤:٣٥ /   
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/ ٧:٥٦س  ٩ نھار إلى ٢:٢٥س  ٩ لیلة/ ٥:٠٥س  إلى ١٩:٥٢س  ٥ لیلة: ربیع األّول
٢٣:٢٥س  ١٠ لیلة إلى ٧:٥٧س  ٩ نھار /١٥:٣٥س  ١٤ نھار إلى ٣:٤٣س  ١٤ لیلة /  

 ١٥:١٣س  ٣ نھار/ ٤:٢٣س  إلى ٣ لیلة/ شروق إلى ٥:٣٤س  ٢ لیلة: ربیع اآلخر
 ٧ لیلة إلى ١٥:٤٦س  ٦ نھار/ ١٥:٤٥س  إلى ١٢:٥٥س  ٦ نھار/ ٤:٤١س  ٤ لیلة إلى
/ ٠:١٧س  إلى ٢١:٥٥س  ١٢ لیلة/ ١٢:٤٧س  ٩ نھار إلى ٦:٠٧س  ٩ لیلة/ ١:٥٩س 
شروق إلى ٢١:٤٩س  ١٤ لیلة  

س  ٧ نھار إلى ١٩:٢٥س  ٧ لیلة/ ٢ شروق إلى ١٣:٥٥س  ١ نھار: جمادى األولى
٨:٣٥ /٠٠:٥٩س  إلى ١٩:٣١س  ١٠ لیلة /١٦:١٧س  ١٢ نھار إلى ٥:٠١س  ١٢ لیلة /  

س  ٣ لیلة/ ٤:٢٥س  إلى ٣ لیلة/ ٢ شروق إلى ٠:٠١س  ٢ لیلة: جمادى األخرى
ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (/ ٢٠:٤٧س  إلى ٤ لیلة/ شروق إلى ٤:٢٦

   / ٢٢:٤٧س  ١٤ لیلة إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى ١٥ في منطقة رؤیة الخسوف 

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
 إلى ٤:٠٧س  ١١ لیلة/ )٣:٠٥س  ٣ لیلة إلى ٢ لیلة/ شروق إلى ١ لیلة : األخرى
  /١٢ شروق

 ١٢ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٤:١٩س  ١١ نھار/ شروق إلى ٢:٥٥س  ٥ لیلة :شعبان
  / ١٢:٠٨س  ١٢ نھار إلى
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  ... ووالشوندر والبطاطا والزنجبیل م جشلالجذريات وال :الكامنة تحت االرض زراعة الثمار

  :)الوقت(كمال  ٢) + سعادة الوقت(شرط  ٢) + الوقت(محذور  ٤= عالمات  ٨: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسي قديم، فترة (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
كه دير برويد و نشو  )ةعداوالنظر ( زحل مع للقمراتصال  - ايام االستقبال -) الكسوف والخسوف المحذورة

  .كه آن كشت از بى آبى تباه شود باشدنظر كه  بھر المریخإلى  القمرنظر  -و نما اندك پذيرد

سرطان الحمل ال(ة منقلبالبروج الثور و السنبلة و ال فيقمر ال - القمر ناقص النور: شرائط السعادة
  .)جديالمیزان ال

سعد ) السماك، الثریا(اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة  - تحت الشعاعالقمر : كمال السعادة
  مطلقا

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

س  ١١ نھار إلى ٨:٥٧س  ٩ نھار /٢:١٩س  ٥ لیلة إلى ٢١:٠٥س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
 لیلة /١٢:١٣س  ٢٥ نھار إلى ٢٣:٥٨س  ٢٣ لیلة /٠٠:٤٢س  ١٨ لیلة إلى ١٣ لیلة /١١:٠٧

   .نھاية الشھرإلى  ٤:١٤س  ٣٠

 إلى ١٣ لیلة /١٧:٣٨س  ٨ نھار إلى ١٤:٢٩س  ٦ نھار /٨:٢٤س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :شوال
 ٢٩ نھار إلى ١٣:١١س  ٢٧ نھار /٢٠:٣٥س  ٢٣ لیلة إلى ٧:٥٦س  ٢٠ نھار /١٥ نھار نھاية
   /١٦:٣٤س 

 /١٥ نھار نھاية إلى ٩:٠٥س  ١١ نھار /٢٣:٠٠س  ٧ لیلة إلى ٢٠:١٢س  ٥ لیلة :ذي القعدة
   /٢:٤٠س  ٢٨ لیلة إلى ٢٣:٠٥س  ٢٦ لیلة /٤:٣٢س  ٢١ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ١٨ نھار

س  ١١ لیلة إلى ١٤:٤٣س  ٨ نھار /٥:١٩س  ٤ لیلة إلى ٤:٠٣س  ٢ لیلة: ذى الحّجة
 إلى ٨:١٧س  ٢٣ نھار /١١:٣٠س  ١٨ نھار إلى ٢٢:٢٧س  ١٦ لیلة /١٥، ١٤، ١٣ /٢٣:١٥

  . نھاية الشھرإلى  ١٤:٢٩س  ٢٩ نھار /١٣:١٤س  ٢٥ نھار

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ المحذور لمنطقة رؤية الكسوفالوقت (

 لیلة /٤:٥٦س  ٩ لیلة إلى ٢٠:٣٧س  ٧ لیلة /١٤:١٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: محّرم الحرام
 ١:٥٨س  ٢٨ لیلة /٢٢:١٥س  ٢٤ لیلة إلى ١٥:٣٥س  ٢١ نھار /١٧:٤١س  ١٧ لیلة إلى ١٣

   /١:١٨س  ٣٠ لیلة إلى
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  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

 لیلة /١٥ نھار نھاية إلى ١١:٠٠س  ١١ نھار /١١:٢٧س  ٦ نھار إلى ٤:٢٩س  ٤ لیلة: صفر
   /١٢:٣٢س  ٢٧ نھار إلى ١٢:٠٧س  ٢٥ نھار /٤:٥٣س  ٢١ لیلة إلى ٢١:١٩س  ١٩

س  ١٢ لیلة إلى ١٧:٥٢س  ٩ نھار /١٩:٥١س  ٥ لیلة إلى ١٤:٢٩س  ٢ نھار: ربیع األّول
 لیلة إلى ١٩:٢٥س  ٢٤ لیلة /١٠:١٨س  ١٩ نھار إلى ٣:١١س  ١٧ لیلة /١٥، ١٤، ١٣ /٦:٤٧

   . نھاية الشھرإلى  ٠٠:٥٩س  ٣٠ لیلة /٢١:٣٣س  ٢٦

 ١٣ لیلة /١٤:٣١س  ٩ نھار إلى ١:٣٧س  ٧ لیلة /٥:٣٣س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 إلى ٩:٥٩س  ٢٧ نھار /٣:٥٣س  ٢٣ لیلة إلى ٠:٥٠س  ٢١ لیلة /١٦:٤٤س  ١٦ نھار إلى
   /١٥:٠٠س  ٢٩ نھار

 نھار /١٥ نھار نھاية إلى ١٣ لیلة /٢٢:٤٢س  ٨ لیلة إلى ٩:٥٦س  ٥ نھار :جمادى األولى
   /٢٢:٤٥س  ٢٨ لیلة إلى ١٦:٤١س  ٢٥ نھار /٩:١٥س  ٢١ نھار إلى ٦:٥٢س  ١٩

س  ١٢ نھار إلى ٤:٥٢س  ١٠ لیلة /٦:٣٧س  ٥ نھار إلى ١٨:٠٠س  ٢ نھار :جمادى األخرى
 إلى ٢٢:٠٧س  ٢٣ لیلة /١٥:٥٩س  ١٨ نھار إلى ١٥:٠٩س  ١٦ نھار /١٥، ١٤، ١٣ /١١:٠٥

   /٤:٤٦س  ٢٥ لیلة

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ لمنطقة رؤية الخسوفالوقت المحذور (
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 /٢٠:٤٨س  ١١ لیلة إلى ١٣:١٨س  ٨ نھار /١٣:٤٤س  ٣ نھار إلى ١:٠٨س  ١ لیلة: رجب
 ٧:١٩س  ٢٨ نھار /١٠:١٧س  ٢٣ نھار إلى ٤:١١س  ٢١ لیلة /١:٠٦س  ١٧ لیلة إلى ١٣ لیلة
  . نھاية الشھرإلى 

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

 ١٢:٠٩س  ١٢ نھار /٥:٠٢س  ٨ لیلة إلى ٢٠:١٢س  ٦ لیلة /٢٠:٠٣س  إلى ١ لیلة :شعبان
 لیلة إلى ١٣:١٠س  ٢٥ نھار /١٦:٤٩س  ٢٠ نھار إلى ١٢:١١س  ١٨ نھار /١٥ نھار نھاية إلى
  /٢:٠٢س  ٢٨

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه 

ة
د
عی

س
ة 

سن
ح

ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 

١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري   

س  ٢٣ لیلة إلى ٢٣:٠٧س  ٢١ لیلة/ شروق إلى ٠:٤٣س  ١٨ لیلة :رمضان المبارك
٢٣:٥٧ /٢٦ شروق إلى ٠:٣٧س  ٢٦ لیلة /٢٠:٥٣س  ٢٩ لیلة إلى ١٠:٤٣س  ٢٨ نھار /  

  / ٧:٥٥س  ٢٠ نھار إلى ٢٠ لیلة/ ١:١٧س  إلى ١٦ لیلة :شوال

 ٢٢ نھار إلى ٤:١٣س  ٢٢ لیلة/ ٨:٥٩س  ١٧ نھار إلى ١:٣٧س  ١٧ لیلة :القعدةذي 
  /شروق إلى ٣٠ لیلة/ ١٦:١٧س 

 ٢٢ لیلة/ ٦:١١س  إلى ١٨:٠٧س  ٢٠ لیلة/ ٢٢:٢٦س  إلى ١٦ لیلة: ذى الحّجة
 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (/ ١٨:٢٣س  إلى
  / )٢٩ شروق إلى ١٦:٤٣س  ٢٨ نھار/ شروق إلى ٠:٥٥س  ٢٦ لیلة:  الحّجةذي 

س  إلى ١٧:٥٥س  ٢١ لیلة/ ١٨:٤١س  ١٩ لیلة إلى ١٦:٣٧س  ١٨ نھار: محّرم الحرام
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٥:٣٥ /٤:٤١س  إلى ٢٢:١٦س  ٢٤ لیلة /   

 ٢٩ لیلة/ ٢١:٣٥س  إلى ٢٣ لیلة/ ١٦:٠٥س  ١٨ نھار إلى ٤:٢٥س  ١٨ لیلة: صفر
  / ٩:٢٣س  ٢٩ نھار إلى ٣:٠١س 

س  ٢٣ لیلة إلى ١٣:٤٣س  ٢٢ نھار/ ٢٠ شروق إلى ١٠:١٩س  ١٩ نھار :ربیع األّول
٠:٤٧ /٢١:٢٣س  ٢٨ لیلة إلى ١١:٢٥س  ٢٧ نھار /١٥:١٧س  إلى ١٣:١٣س  ٢٩ نھار /  

 نھار إلى ٢١:٣٧س  ٢٧ لیلة/ ١٣:١١س  ١٨ نھار إلى ٢:٤٣س  ١٧ لیلة: ربیع اآلخر
  / ٧:٥٩س  ٢٧

 إلى ٢٢:٤٦س  ٢٨ لیلة/ ٦:٥١س  ١٩ نھار إلى ١٧:١٣س  ١٨ نھار: جمادى األولى
  / شروق

 ١٥ في منطقة رؤیة الخسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : جمادى األخرى
 إلى ٠:٢٥س  ٢٠ لیلة/ ١٥:٠٨س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٤٩س  ١٦ لیلة : جمادى األخرى

 في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (/ ١٠:٣٥س  ٢٠ نھار
نھاية إلى  ١٨:١٣س  ٢٩ نھار/ شروق إلى ٤:٤٧س  ٢٥ لیلة : جمادى األخرى ٢٩

  . )الشھر

  / ٢٣:١٧س  إلى ٢٥ لیلة :رجب

 ٢٤ نھار/ ٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ٢٠:٤٣س  ٢١ لیلة/ ٢٣:١٧س  إلى ١٦ لیلة :شعبان
  .نھاية الشھرإلى  ١١:١٣س  ٢٩ نھار/ ٢٥ شروق إلى ٩:٥٥س 
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  :فعالزراعة األ

  :) الوقت(كمال  ٢) + سعادة الوقت(شرط  ١) + الوقت(محذور  ٤=عالمات  ٧: الدالئل الفلكیة
ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسي قديم، فترة (المحذورات الكلیة : محذورات األوقات

لقمر لاتصال  -آن تخم تباه شودكه ناقص النور  القمر .ايام تحت الشعاع - ) الكسوف والخسوف المحذورة
كه  باشدبھر نظر كه   المریخإلى  القمرنظر  -كه دير برويد و نشو و نما اندك پذيرد )ةعداوالنظر ( مع زحل

  .آن كشت از بى آبى تباه شود

  .القمر في الجدي: شرائط السعادة

 ،ساعة المشتري -)السعود، سعد سماكرفة، ص، ثریا(سعدبا منازل مطلقا  القمرھم آيي  :کماالت
   .القمر ،عطارد ،الشمس ،الزھرة

  

ة
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  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :المباركرمضان 

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا السعادة أو ضد : محذور اإلختیار الدقیق

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق :رمضان المبارك

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :شوال

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق :ذي القعدة

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة: ذى الحّجة

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق: الحراممحّرم 

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة: صفر

  .الشھر نھايةإلى  ٢٨ شروق: ربیع األّول
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  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :ربیع اآلخر

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق :جمادى األولى

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :جمادى األخرى

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  .)٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: األخرىجمادى  ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق: رجب

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

 .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :شعبان

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

  .الفترة مقبول في ھذه لھذا العمل اليوجد وقت 
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري   

 ١٣ نھار إلى ٨ لیلة/ ٧ شروق إلى ٦ لیلة/ ٥ شروق إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
 إلى ١٩:٣٥س  ١٥ لیلة/ ١٩:٣٤س  ١٥ لیلة إلى ١٣:٣٥س  ١٣ نھار/ ١٣:٣٤س 

  / ١٥ شروق

 ٩ لیلة/ ٨ شروق إلى ٧ لیلة/ ٦ شروق إلى ٣ لیلة/ ٢ شروق إلى ١ لیلة :شوال
/ ٣:٥٢س  ١٢ لیلة إلى ٢١:١٨س  ١١ لیلة/ ٢١:١٧س  إلى ١١ لیلة/ ١٠ شروق إلى
٢:١١س  ١٣ لیلة إلى ٣:٥٣س  ١٢ لیلة /١٥ نھار نھاية إلى ٢:١٢س  ١٣ لیلة /  

 إلى ٣:١٣س  ٩ لیلة/ ٣:١٢س  إلى ٩ لیلة/ ٨ شروق إلى ١ لیلة :ذي القعدة
  / ١٥ نھار نھاية إلى ٩:٠٥س  ١١ نھار/ ٩:٠٤س  ١١ نھار إلى ١١ لیلة/ ١٠ شروق

/ ١٥:٤٨س  ٧ نھار إلى ٨:٤٣س  ٦ نھار/ ٨:٤٢س  ٦ نھار إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
٨ شروق إلى ١٥:٤٩س  ٧ نھار /١٠ شروق إلى ٩ لیلة /١٥ نھار نھاية إلى ١١ لیلة /  

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (: محّرم الحرام
 إلى ١٥:٤٩س  ٤ نھار/ ١٥:٤٨س  ٤ نھار إلى ٢ لیلة/ شروق إلى ١ لیلة:  ذي الحّجة

س  إلى ٢٠:٣٧س  ٧ لیلة/ ٢٠:٣٦س  ٧ لیلة إلى ٢٢:٠٧س  ٦ لیلة/ ٢٢:٠٦س  ٦ لیلة
٢٢:٣٨ /(٩ شروق إلى ٢٢:٣٩س  ٧ لیلة /شروق إلى ١٠ لیلة /إلى ١١ لیلة 
 :محرم  ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (/ شروق

١٤ شروق إلى ١٢ لیلة /١٥ نھار نھاية إلى ١٥ لیلة /  

 لیلة/ شروق إلى ١:٣٠س  ٢ لیلة/ ١:٢٩س  إلى ٢ لیلة/ شروق إلى ١ لیلة: صفر
 شروق إلى ٤:٢٩س  ٤ لیلة/ ٤:٢٨س  ٤ لیلة إلى ٦:٤٤س  ٣ لیلة/ ٦:٤٣س  إلى ٣
٩ /شروق إلى ١٠ لیلة /شروق إلى ١١ لیلة /١٥ نھار نھاية إلى ١٢ لیلة /  

 ٥ لیلة/ ٤ شروق إلى ٣ لیلة/ شروق إلى ٢ لیلة/ شروق إلى ١ لیلة: ربیع األّول
 نھار نھاية إلى ١٣ لیلة/ ١٢ شروق إلى ١١ لیلة/ ١٠ شروق إلى ٦ لیلة/ شروق إلى
١٥ /  

 لیلة /١٠ شروق إلى ٣ لیلة/ شروق إلى ٢ لیلة/ شروق إلى ١ لیلة: ربیع اآلخر
  / ١٥ نھار نھاية إلى ١٥ لیلة/ ١٤ شروق إلى ١٣ لیلة/ ١٢ شروق إلى ١١

/ ١١ شروق إلى ٤ لیلة/ شروق إلى ٣ لیلة/ ٢ شروق إلى ١ لیلة: جمادى األولى
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١٣ شروق إلى ١٢ لیلة /١٥ نھار نھاية إلى ١٤ لیلة /  

س  ١٢ لیلة إلى ٤ لیلة/ شروق إلى ٣ لیلة/ ٢ شروق إلى ١ لیلة: جمادى األخرى
جمادى  ١٥ في منطقة رؤیة الخسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع / (٢٢:٢٣
 إلى ١٥ لیلة/ ١٤ شروق إلى ١٣ لیلة/ ١٢ شروق إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة : األخرى

  /١٥ نھار نھاية

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
 ٦ لیلة/ شروق إلى ٥ لیلة/ ٤ شروق إلى ٢ لیلة/ شروق إلى ١ لیلة : األخرى

/ ١٤ شروق إلى ١٣ لیلة/ ١٢ شروق إلى ٠٠:٢٦س  ٧ لیلة)/ ٠٠:٢٥س  ٧ لیلة إلى
١٥ نھار نھاية إلى ١٥ لیلة /  

 ٧ لیلة/ شروق إلى ٦ لیلة/ ٥ شروق إلى ٣ لیلة/ ٢ شروق إلى ١ لیلة :شعبان
  / ١١:٠٢س  ١٦ نھار إلى ١٦ لیلة/ ١٥ شروق إلى

  
  
  
  
  
  
  
  
 



   ١٤٣٤اإلختیارات الفلكیة رقم 

245 

  

  األنھار والقنوات الزراعیةحفر 

  :)الوقت(كمال  ٣) + سعادة الوقت(شرط  ٢) + الوقت(محذور  ٣= عالمات  ٨: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسي قديم، فترة (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
  تباھي استنظر القمر إلى المريخ كه دلیل  -)الكسوف والخسوف المحذورة

آب ه زودتر ب تازايد الّنور  القمر -) السرطان العقرب الحوت(القمر في البروج المائیة : شرائط السعادة
قمري پرھیز  اگر آغاز كار است و رشد و شكوفايي آن مھم است ايام نقصان قمر نیمه دوم ماه (رسد
  )شود

مع  للقمرتربیع  -شرقي و مستقیم السیرزحل  -اتصال تثلیث أو تسديس للقمر مع زحل: كمال السعادة
   سعودالإلى ناظر القمر و  الشمس

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠ ،٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 ١٣ نھار إلى ١١:٠٧س  ١١ نھار /٢:١٩س  ٥ لیلة إلى ٢١:٠٥س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
  .نھاية الشھرإلى  ٤:١٤س  ٣٠ لیلة /٢٣:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١١:١٤س  ٢٠ نھار /١٣:٣٥س 

س  ١٨ لیلة /٢١:١٨س  ١١ لیلة إلى ١٧:٣٨س  ٨ نھار /٨:٢٤س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :شوال
   /١٦:٣٤س  ٢٩ نھار إلى ١٣:١١س  ٢٧ نھار /٧:٥٦س  ٢٠ نھار إلى ١٩:٢٧

س  ١٨ نھار إلى ٣:١٢س  ١٦ لیلة /٣:١٣س  ٩ لیلة إلى ٢٣:٠٠س  ٧ لیلة :ذي القعدة
   /٢:٤٠س  ٢٨ لیلة إلى ٢٣:٠٥س  ٢٦ لیلة /١٥:٣٣

س  ١٦ لیلة إلى ١٠:٠١س  ١٣ نھار /٨:٤٣س  ٦ نھار إلى ٥:١٩س  ٤ لیلة: ذى الحّجة
   /١٣:١٤س  ٢٥ نھار إلى ٨:١٧س  ٢٣ نھار /٢٢:٢٧

  ). نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

 ١٤ لیلة إلى ١٦:٠٤س  ١١ نھار /١٥:٤٩س  ٤ نھار إلى ١٤:١٢س  ٢ نھار: محّرم الحرام
  .نھاية الشھرإلى  ١:١٨س  ٣٠ لیلة /٢٢:١٥س  ٢٤ لیلة إلى ١٥:٣٥س  ٢١ نھار /٤:٤٥س 

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ المحذور لمنطقة رؤية الخسوف الوقت(
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١٧:٠٠.(  

س  ١٩ لیلة /١١:٠٠س  ١١ نھار إلى ٢٢:١١س  ٩ لیلة /١:٣٠س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
  /١٢:٣٩س  ٢٩ نھار إلى ١٢:٣٢س  ٢٧ نھار /٤:٥٣س  ٢١ لیلة إلى ٢١:١٩

س  ١٩ نھار إلى ٣:١١س  ١٧ لیلة /١٧:٥٢س  ٩ نھار إلى ٥:٢٣س  ٧ لیلة: ربیع األّول
   /٢٢:٥٥س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:٣٣س  ٢٦ لیلة /١٠:١٨

س  ١٦ نھار إلى ١٠:٣٥س  ١٤ نھار /١:٣٧س  ٧ لیلة إلى ١٣:٥٣س  ٤ نھار :ربیع اآلخر
   /٦:٤١س  ٢٥ نھار إلى ٣:٥٣س  ٢٣ لیلة /١٦:٤٤

 ١٥ لیلة إلى ١٩:٣٢س  ١٣ لیلة /٩:٥٦س  ٥ نھار إلى ٢٢:٥٣س  ٣ لیلة :جمادى األولى
   .نھاية الشھرإلى  ٧:٠٧س  ٣٠ نھار /١٢:٢٢س  ٢٣ نھار إلى ٩:١٥س  ٢١ نھار /١:١٣س 

 /١١:٠٥س  ١٢ نھار إلى ٤:٥٢س  ١٠ لیلة /١٨:٠٠س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
  .نھاية الشھرإلى  ١٣:٥٥س  ٢٧ نھار /١٨:٠٠س  ٢٠ نھار إلى ١٥:٥٩س  ١٨ نھار

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  .)٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
   ).الشھر

 ١:٠٦س  ١٧ لیلة /٢٠:٤٨س  ١١ لیلة إلى ١٣:١٨س  ٨ نھار /١:٠٨س  إلى ١ لیلة: رجب
  /٧:١٩س  ٢٨ نھار إلى ١٩:٣٩س  ٢٦ لیلة /١:٢٧س  ١٩ لیلة إلى

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

س  ١٦ نھار إلى ١١:٤٥س  ١٤ نھار /٥:٠٢س  ٨ لیلة إلى ٢٠:١٢س  ٦ لیلة :شعبان
  /١٣:١٠س  ٢٥ نھار إلى ١:٣٠س  ٢٣ لیلة /١١:٠٣

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

 .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه 
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري   

 لیلة/ شروق إلى ١٩:٤٣س  ٧ لیلة/ ٢١:٠٤س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
 ١٣:٣٦س  ١٣ نھار/ ١١:٠٦س  ١١ نھار إلى ٨:٥٧س  ٩ نھار/ ٨:٥٦س  ٩ نھار إلى ٨

س  ١٨ لیلة/ ٠٠:٤١س  ١٨ لیلة إلى ٢٠:٢٥س  ١٦ لیلة/ ٢٠:٣٥س  ١٤ لیلة إلى
 ٢٥ لیلة/ ٢٠:٣٥س  إلى ٢٤ لیلة/ شروق إلى ٢٣:٥٩س  ٢٣ لیلة/ شروق إلى ٠٠:٤٢

  /٢٢:١٧س  ٢٩ لیلة إلى ١٠:٤٣س  ٢٨ نھار/ شروق إلى ٢٧ لیلة/ ٢٦ شروق إلى

 إلى ٧ لیلة/ ٦ شروق إلى ٦:٤٣س  ٥ نھار/ ١٢:٠٥س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة :شوال
 إلى ٩:٢٥س  ١٤ نھار/ ١١:٥٣س  ١٢ نھار إلى ٠:٣٧س  ١٢ لیلة/ ٢٢:٥٣س  ٨ لیلة
 ١٧ لیلة/ شروق إلى ١٦ لیلة/ نھار نھاية إلى ٩:٢١س  ١٥ نھار/ ٩:٢٠س  ١٥ نھار
 ٥:٣٧س  ٢٧ لیلة/ ١٧:٥٩س  ٢٢ نھار إلى ٧:٥٧س  ٢٠ نھار/ ٩:٥٣س  ١٧ نھار إلى
  /شروق إلى

/ ٢٢:٥٩س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣١س  ٥ لیلة/ ٢:٤١س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
٢٠:٢٣س  ١٠ لیلة إلى ٩:٠١س  ٩ نھار /٥:٥٣س  ١٢ لیلة إلى ١٨:٠٧س  ١١ نھار /
١٥ نھار نھاية إلى ٥:٤٣س  ١٤ لیلة /٣:١١س  إلى ١٦ لیلة /٢٢ نھار إلى ٢٢ لیلة 

  /شروق إلى ٣٠ لیلة/ ٥:٥٣س  إلى ١٨:٠٧س  ٢٥ لیلة/ ١٧:٤١س 

/ ٥:١٨س  ٤ لیلة إلى ١٣:١٩س  ٣ نھار/ ٢٠:١٧س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
شروق إلى ٣:٠٧س  ٨ لیلة /٢٣:١٤ س إلى ١١ لیلة /س إلى ٢٣:١٥س  ١١ لیلة 

٢:٥٩ /٤:٥٥س  إلى ١٣ لیلة /١٠:١٧س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٢٨س  ١٦ لیلة /١٩ لیلة 
/ ١٨:٢٣س  إلى ٢٢ لیلة/ شروق إلى ٢٣:٢٤س  ٢١ لیلة/ ٢٣:٢٣س  ٢١ لیلة إلى

:  ذي الحّجة ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (
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٢٦ شروق إلى ٠:٥٥س  ٢٦ لیلة /٢٩ شروق إلى ٤:٣١س  ٢٨ لیلة( /  

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (: محّرم الحرام
س  ٨ لیلة/ )٢:١٧س  ٦ لیلة إلى ١٥:٥٠س  ٤ نھار/ شروق إلى ١ لیلة:  ذي الحّجة

ھذه (/ ٣:٢٣س  إلى ١١ لیلة/ شروق إلى ١٠ لیلة/ ١٢:٥٣س  ٨ نھار إلى ٠:٤٩
س  ١٤ لیلة :محرم  ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع 

 ١٩ لیلة إلى ١٦:٣٧س  ١٨ نھار/ )١٣:١١س  ١٦ نھار إلى ١٥ لیلة/ شروق إلى ٤:٤٦
 ٢٤ لیلة/ ١٥:٣٤س  ٢١ نھار إلى ٢٠ لیلة/ شروق إلى ٥:٤٣س  ١٩ لیلة/ ٥:٤٢س 
س  ٢٨ لیلة/ ١٠:٢٣س  ٢٦ نھار إلى ٢٣:٤٩س  ٢٦ لیلة/ ٤:٤١س  إلى ٢٢:١٦س 

  / ١:١٧س  ٣٠ لیلة إلى ٣:٠١

 ١٤ نھار/ ١٤:٣٥س  ٧ نھار إلى ٢:٠٧س  ٧ لیلة/ ٢:١١س  ٥ لیلة إلى ٣ لیلة: صفر
 لیلة/ ٢١:١٨س  ١٩ لیلة إلى ١٨:٣٧س  ١٨ لیلة/ ١٦:٣٥س  ١٥ نھار إلى ١٣:٥٥س 
  / ١٤:٥٣س  إلى ١٢:٤٠س  ٢٩ نھار/ شروق إلى ١:٤٩س  ٢٧ لیلة/ ٣:٢٣س  إلى ٢٣

س  إلى ١٩:٥١س  ٥ لیلة/ ١٩:٥٠س  إلى ٥ لیلة/ ٤ شروق إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
٥:٠٥ /شروق إلى ٢٣:٢٥س  ١٠ لیلة /٢٠:٥٣س  ١٥ لیلة إلى ١٣ لیلة /س  ١٥ نھار

/ ١٩:٤٧س  إلى ١٦ لیلة /نھار نھاية إلى ١٨:٠٥س  ١٥ نھار/ ١٨:٠٤س  إلى ١٢:٤٣
٢٠ شروق إلى ١٠:١٩س  ١٩ نھار /٠:٤٧س  ٢٣ لیلة إلى ١٣:٤٣س  ٢٢ نھار/ لیلة 
س  ٢٩ نھار/ ١:٢٩س  ٢٩ لیلة إلى ٢٢:٥٦س  ٢٨ لیلة/ ٦:٢٣س  إلى ١٩:٤٣س  ٢٥

  /١٥:١٧س  إلى ١٣:٠١

س  إلى ٣ لیلة/ شروق إلى ٥:٣٣س  ٢ لیلة/ ٥:٣٢س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر
٤:٢٣ /١٠:٠٥س  ٤ نھار إلى ١٥:١٣س  ٣ نھار /١:٥٩س  إلى ١:٣٨س  ٧ لیلة /لیلة 

س  ١٢ لیلة/ ١:٥٧س  إلى ٢١:٥٥س  ١٢ لیلة/ ١٩:١١س  ١٠ لیلة إلى ٦:٠٧س  ٩
 نھار/ ١٩ شروق إلى ٢:٤٣س  ١٧ لیلة/ ١٤ شروق إلى ١٣ لیلة/ شروق إلى ١:٥٨

  / ٢٨ شروق إلى ٢١:٤٣س  ٢٦ لیلة/ ٢٠:٥٣س  ٢٢ لیلة إلى ١٠:٠١س  ٢١

 ١٩:٢٥س  ٧ لیلة/ ٢٢:٥٢س  إلى ٣ لیلة/ ٢ شروق إلى ١ لیلة: جمادى األولى
 إلى ٢:٠٧س  ١٢ لیلة/ ٠٠:٥٩س  ١٠ لیلة إلى ١٢:١٣س  ٩ نھار/ ٨:٣٥س  ٧ نھار إلى

س  إلى ٦:٥٢س  ١٩ نھار/ ٦:٥١س  ١٩ نھار إلى ١٨:٤٩س  ١٧ لیلة/ ١٢ نھار نھاية
١٠:٤٧ /٢١ شروق إلى ٥:١٩س  ٢١ لیلة /٢٢:١٧س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٣س  ٢٣ نھار/ 

٢٢:٤٤س  ٢٨ لیلة إلى ١٨:٥٥س  ٢٦ لیلة /شروق إلى ٢٢:٤٥س  ٢٨ لیلة /  

 إلى ٠:٣٧س  ٦ لیلة/ ٢٠:٤٧س  إلى ٤ لیلة/ شروق إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
ھذه االوقات مناسبة ولكن (/ ٤:٤٧س  ٩ لیلة إلى ١٦:٢٥س  ٨ نھار/ ١٣:٤١س  ٦ نھار

س  ١٤ لیلة إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى ١٥ في منطقة رؤیة الخسوف للبالد التي التقع 
٢٢:٤٧ /١٥:٠٨س  ١٦ نھار إلى ١٦:٣٧س  ١٥ نھار /س  ١٨ لیلة إلى ١٥:٠٩س  ١٦ نھار
٢٢:٢٤ /(ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي / ٦:١٧س  ١٨ نھار إلى ٢٢:٢٥س  ١٨ لیلة
   /١٥:٥٣س  إلى ١٣:٥٤س  ٢٧ نھار : جمادى األخرى ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف التقع 

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
س  ٦ لیلة/ ٢٣:٤٧س  ٤ لیلة إلى ٢ لیلة/ شروق إلى ١:٠٩س  ١ لیلة : األخرى

 ١٤ لیلة إلى ١٣ لیلة/ ١٢ شروق إلى ٤:٠٧س  ١١ لیلة/ )١٦:١١س  ٦ نھار إلى ٣:١٩
 لیلة/ ١٢:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ١:١٩س  ٢٢ لیلة/ ٥:١٧س  إلى ٢٠ لیلة/ ٢٠:٢٩س 
  . نھاية الشھر إلى ١٨:٣١س  ٢٩ نھار/ ١٩:٣٨س  ٢٦ لیلة إلى ٢٥

/ شروق إلى ٢:٥٥س  ٥ لیلة/ ٠:١١س  إلى ٣ لیلة/ ٢ شروق إلى ١ لیلة :شعبان
١٦:١١س  ١٢ نھار إلى ١:٠٧س  ١٠ لیلة /١١:٤٤س  إلى ٨:٠١ س ١٤ نھار /١٦ نھار 

 لیلة/ ٢٣:٥٩س  ١٩ لیلة إلى ١٣:٠٧س  ١٨ نھار/ ١٩:٤١س  ١٧ لیلة إلى ١١:٠٤س 
  .نھاية الشھر إلى ٢٩ لیلة/ شروق إلى ٢٦ لیلة/ ٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ٢٠:٤٣س  ٢١

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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  دفع الھوام والحشرات

  :)الوقت(كمال  ١) + سعادة الوقت(شرط  ٢= عالمات  ٣ :الدالئل الفلكیة

  .قمر منحوسالو  -جدي القوس العقرب السرطان ال فيقمر ال :شرائط السعادة

   .مريخال ةساع: كمال السعادة

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

 .الفترة في ھذه وقت محذور لھذا العمل اليوجد 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

س  ٦ نھار إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة /١٦:٤٩س  ٣ نھار إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
 /٥:٥٩س  ١٧ نھار إلى ١٧:٤٢س  ١٥ نھار /١٨:٣٨س  ٧ نھار إلى ١٦:٢٥س  ٧ نھار /١٤:٤٤

 إلى ١١:١٧س  ٢٠ نھار /٢٣:٢٣س  إلى ١٩ لیلة /١٣:٥٣س  ١٨ نھار إلى ٠:٤٥س  ١٨ لیلة
 نھاية إلى ١٢:١٦س  ٢٥ نھار /٢٠:٢٣س  ٢٥ لیلة إلى ٩:١٩س  ٢٤ نھار /٢١:٥٤س  ٢٢ لیلة
   /١١:٠٩س  إلى ٢٦ شروق /نھار

 ٢١:٤٧س  ٥ لیلة /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٨:٢٧س  ٢ نھار /٢٣:٣٥س  إلى ١ لیلة :شوال
س  ١٦ نھار إلى ٩:٢٣س  ١٥ نھار /١٤:٤٢س  إلى ٩:٢٨س  ١٤ نھار /١٢:٣٣س  ٥ نھار إلى

س  ٢١ لیلة إلى ٨:٠٠س  ٢٠ نھار /٢١:٥٤س  ١٩ لیلة إلى ١٩:٣٠س  ١٨ لیلة /١٢:١٦
   /١٦:٤٤س  إلى ١٣:١٤س  ٢٧ نھار /٤:٣٦س  ٢٢ لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١ نھار /١٨:٣٦

 لیلة /١:٤٤س  ١٥ لیلة إلى ١٧:٠١س  ١٣ نھار /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
س  ٢٠ لیلة /٢:١٣س  ١٩ لیلة إلى ١٥:٣٧س  ١٨ نھار /٨:٠٠س  ١٧ نھار إلى ٣:١٥س  ١٦

 ٢:٤٢س  ٢٨ لیلة /١٠:٣٣س  ٢٢ نھار إلى ٤:٣٥س  ٢١ لیلة /١٢:٢٣س  ٢٠ نھار إلى ١:٠٩
   /شروق إلى

 /٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة /شروق إلى ٢٣:١٨س  ١١ لیلة /٥:٢٣س  إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
س  ١٨ نھار /نھار نھاية إلى ٨:٠٢س  ١٧ نھار /٩:٠٦س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س  ١٦ لیلة

  /٠:١٤س  ٢٧ لیلة إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار/١١:٣٦س  إلى ١٩ شروق /نھار نھاية إلى ١١:٣٣

 ١٠ لیلة /شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة /٩:٣١س  ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة: محّرم الحرام
 ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة /١٥:٢٤س  ١٤ نھار إلى ٤:٤٨س  ١٤ لیلة /٤:٣٤س  إلى
   /٣:٣٦س 

 نھار /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
 ١٤ لیلة /٧:٤٦س  ١٣ نھار إلى ٢٠:٣٤س  ١٣ لیلة /٢١:٤١س  ١٢ لیلة إلى ١١:٠٤س  ١١

س  ٢١ لیلة /١٥:١٥س  ٢٠ نھار إلى ١٣:٠٦س  ٢٠ نھار /١٧:٤٢س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦س 
   /١٨:١٥س  ٢٣ لیلة إلى ٤:٥٦

 ٦ لیلة /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ١٤:٣٢س  ٢ نھار: ربیع األّول
س  ١١ نھار إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة /٤:٣٢س  ١٠ لیلة إلى ١٧:٥٥س  ٩ نھار /شروق إلى

س  إلى ٧:٣٩س  ١٥ نھار /١٦:٤١س  إلى ١٣ شروق /نھار نھاية إلى ١٢ شروق /١٤:٤٠
 /٢٣:٥٣س  ٢١ لیلة إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار /٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧س  ١٩ لیلة /١٨:٠٤

   /٢٢:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١٣:٤٦س  ٢٢ نھار

 /١٢:١٥س  ٧ نھار إلى ١:٤٠س  ٧ لیلة /١٦:٤٨س  ٣ نھار إلى ٥:٣٦س  ٢ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٦ نھار /١٥:٤٨س  ٩ نھار إلى ١٤:٣٥س  ٩ نھار /٢١:٤٧س  ٩ لیلة إلى ١١:٠٩س  ٨ نھار
   /١٠:٣١س  إلى ١٠:٠٢س  ٢٧ نھار /١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س 

 لیلة /٢٠:٢٩س  ٦ لیلة إلى ٩:٥٩س  ٥ نھار /١١:٠١س  ١ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األولى
س  ٢٧ لیلة /٢:٥٧س  ١٥ لیلة إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة /٦:٣١س  ٧ نھار إلى ١٩:١٧س  ٧

   /شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة /٤:٣٢س  إلى ٤:١٠

 ١٣ نھار إلى ١١:٠٨س  ١٢ نھار /٤:٢٩س  ٣ لیلة إلى ١٨:٠٣س  ٢ نھار :األخرىجمادى 
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  /١٥:٤٠س  ٢٦ نھار إلى ٤:٥٠س  ٢٥ لیلة /١٥:١١س 

 ١١ لیلة /١٦:٣٣س  إلى ١٠:٢١س  ٢ نھار /١١:٣٨س  ١ نھار إلى ١:١١س  ١ لیلة: رجب
 /شروق إلى ٢٤ لیلة /١٥:٥٤س  إلى ٨:٣٦س  ٢٢ نھار /٩:٢٦س  ١٢ نھار إلى ٢٠:٥٢س 
   /٢٢:٢٠س  ٢٥ لیلة إلى ١٢:٠٨س  ٢٤ نھار

 ١١ نھار /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار :شعبان
س  إلى ٢٢ لیلة /٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ١٦:٥١س  ٢٠ نھار /١٦:٣٦س  إلى ١١:٥٥س 

س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة /٢٣:٤٤س  ٢٦ لیلة إلى ١٣:١٢س  ٢٥ نھار /٤:١٨
٩:٤٩/  

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

 .الفترة في ھذه وقت محذور لھذا العمل اليوجد 

ة
د
عی

س
ة 
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ت 
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ا

 

١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من مریخ ساعة   

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار/ ٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
٢:٢٠ /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٨:٥٦س  ٩ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /

١١:٠٦س  ١١ نھار إلى ٨:٥٧س  ٩ نھار /١٣:٣٤س  ١٣ نھار إلى ١١:٠٧س  ١١ نھار /
١٧:٣٧س  ١٥ نھار إلى ١٣:٣٥س  ١٣ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار /
نھار نھاية إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /١١:١٣س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤س  ١٩ لیلة /لیلة 
 لیلة/ ١٢:١٢س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤س  ٢٥ لیلة/ ٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢
 إلى ٢١:٤٧س  ٢٨ لیلة/ ٢١:٤٦س  ٢٨ لیلة إلى ١١:١٠س  ٢٦ نھار/ شروق إلى ٢٦

  .نھاية الشھرإلى  ٤:١٤س  ٣٠ لیلة/ ٤:١٣س  ٣٠ لیلة

س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة/ ٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
٢١:٤٦ /١٤:٢٨س  ٦ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار /س  ٨ نھار إلى ١٤:٢٩س  ٦ نھار
١٧:٣٧ /٢١:١٧س  ١١ لیلة إلى ١٧:٣٨س  ٨ نھار /س  ١٣ لیلة إلى ٢١:١٨س  ١١ لیلة
٢:١١ /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ٢:١٢س  ١٣ لیلة /س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٣س  ١٤ نھار
٩:٢٠ /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٧س  ١٦ نھار /س ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة
٧:٥٩ /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٧س  ٢١ لیلة /س  ٢٥ نھار إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة
٦:٤٢ /١٣:١٠س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤٣س  ٢٥ نھار /ماه  نھاية إلى ١٦:٤٥س  ٢٧ نھار.  

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:١٢س  ٥ لیلة/ ٢٠:١١س  ٥ لیلة إلى ١٨:٣٠ س ٢ لیلة :ذي القعدة
٢٢:٥٩ /٣:١٢س  ٩ لیلة إلى ٢٣:٠٠س  ٧ لیلة /س  ١١ نھار إلى ٣:١٣س  ٩ لیلة
٩:٠٤ /١٦:٥٧س  ١٣ نھار إلى ٩:٠٥س  ١١ نھار /س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة
٣:١٤ /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة
١:٠٨ /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار /س  ٢٣ نھار إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار

١٥:٣٨ /٢٣:٠٤س  ٢٦ لیلة إلى ١٥:٣٩س  ٢٣ نھار /٢٨ لیلة إلى ٢٣:٠٥س  ٢٦ لیلة 
   .ماه  نھاية إلى ٢٨ شروق/ ٢:٣٩س 

س  ٤ لیلة إلى ٤:٠٣س  ٢ لیلة/ ٤:٠٢س  ٢ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة: ذى الحّجة
٥:١٨ /٨:٤٢س  ٦ نھار إلى ٥:١٩س  ٤ لیلة /١٤:٤٢س  ٨ نھار إلى ٨:٤٣س  ٦ نھار /

٢٣:١٧س  ١١ لیلة إلى ١٤:٤٣س  ٨ نھار /نھار نھاية إلى ١١ شروق /س  ١٢ لیلة
 إلى ١٨ لیلة/ ٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧س  ١٦ نھار/ ٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٢
/ ٢٣:٢٣س  ٢١ لیلة إلى ١١:٣٧س  ١٩ نھار/ شروق إلى ١٩ لیلة/ ١١:٣٢س  ١٨ نھار
٨:١٦س  ٢٣ نھار إلى ٢٣:٢٤س  ٢١ لیلة /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٨:١٧س  ٢٣ نھار /
١٤:٢٨س  ٢٩ نھار إلى ٠:١٥س  ٢٧ لیلة /نھاية الشھرإلى  ١٤:٢٩س  ٢٩ نھار.  

/ ١٥:٤٨س  ٤ نھار إلى ١٤:١٢س  ٢ نھار/ ١٤:١١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: محّرم الحرام
٢٠:٣٦س  ٧ لیلة إلى ١٥:٤٩س  ٤ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٢٠:٣٧س  ٧ لیلة /نھار 
 لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة/ نھار نھاية إلى ٩ شروق/ ٤:٥٥س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س  ٨

 ٢١ نھار إلى ٥:٤٣س  ١٩ لیلة/ ٥:٤٢س  ١٩ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار/ ٤:٤٧س  ١٤
 ٢٨ لیلة إلى ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة/ ٢٢:١٨س  ٢٤ لیلة إلى ١٥:٣٥س  ٢١ نھار/ ١٥:٣٤س 
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  .ماه  نھاية إلى ١:١٨س  ٣٠ لیلة/ ١:١٧س  ٣٠ لیلة إلى ١:٥٨س  ٢٨ لیلة/ ١:٥٧س 

س  ٥ لیلة/ ٤:٢٨س  ٤ لیلة إلى ١:٣٠س  ٢ لیلة/ ١:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
س  ١٢ لیلة/ ١١:٠٣س  ١١ نھار إلى ٠:٢١س  ٨ لیلة/ ١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨

س  ١٤ نھار/ ٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار/ ٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢
 ١٩ لیلة/ ٢١:١٨س  ١٩ لیلة إلى ١١:٣٠س  ١٦ نھار/ ١١:٢٩س  ١٦ نھار إلى ١٧:٤٣

 ٢٣ لیلة/ ٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار/ ١٣:٠٥س  ٢٠ نھار إلى ٢١:١٩س 
 نھار/ ١٢:٣١س  ٢٧ نھار إلى ١٢:٠٧س  ٢٥ نھار/ ١٢:٠٦س  ٢٥ نھار إلى ١٨:١٦س 
  .نھاية الشھرإلى  ١٢:٣٩س  ٢٩ نھار/ ١٢:٣٨س  ٢٩ نھار إلى ١٢:٣٢س  ٢٧

/ ١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة/ ١٤:٢٨س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: ربیع األّول
نھار نھاية إلى ٥ شروق /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة 
س  ١٣ نھار/ شروق إلى ١٣ لیلة/ ١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار/ ٣:٢٧س  ١١

س  ١٧ لیلة/ ٣:١٠س  ١٧ لیلة إلى ١٨:٠٥س  ١٥ نھار/ ٧:٣٨س  ١٥ نھار إلى ١٦:٤٢
س  ٢١ لیلة/ ١٠:٢٠س  ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة/ ٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٣:١١

 ٢٤ لیلة/ ١٩:٢٤س  ٢٤ لیلة إلى ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة/ ١٣:٤٥س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤
 لیلة/ ٢٢:٥٤س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:٣٣س  ٢٦ لیلة/ ٢١:٣٢س  ٢٦ لیلة إلى ١٩:٢٥س 
  .ماه  نھاية إلى ٠٠:٥٩س  ٣٠ لیلة/ ٠٠:٥٨س  ٣٠ لیلة إلى ٢٢:٥٥س  ٢٨

 نھار/ ١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار/ ٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: ربیع اآلخر
 ٩ نھار/ ١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة/ ١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦س  ٧

 ١٤ نھار/ ١٠:٣٤س  ١٤ نھار إلى ١:٥٨س  ١٢ لیلة/ ١:٥٧س  ١٢ لیلة إلى ١٥:٤٨س 
 لیلة/ ٠٠:٤٩س  ٢١ لیلة إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار/ ١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى ١٠:٣٥س 
 ٢٥ نھار/ ٦:٤٠س  ٢٥ نھار إلى ٣:٥٣س  ٢٣ لیلة/ ٣:٥٢س  ٢٣ لیلة إلى ٠٠:٥٠س  ٢١

  .ماه  نھاية إلى ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار/ ٩:٥٨س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤١س 

 ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة/ ٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار: جمادى األولى
 ١٣ لیلة إلى ١٠:٣٥س  ١٠ نھار/ ١٠:٣٤س  ١٠ نھار إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار/ ١٩:١٦س 
 ١٩ نھار إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة/ ١:١٢س  ١٥ لیلة إلى ١٩:٣٢س  ١٣ لیلة/ ١٩:٣١س 
س  ٢٣ نھار إلى ٩:١٥س  ٢١ نھار/ ٩:١٤س  ٢١ نھار إلى ٦:٥٢س  ١٩ نھار/ ٦:٥١س 

١٢:٢١ /١٦:٤٠س  ٢٥ نھار إلى ١٢:٢٢س  ٢٣ نھار /س  ٢٧ لیلة إلى ١٦:٤١س  ٢٥ نھار
٤:٠٩ /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة /ماه  نھاية إلى ٢٨ شروق.  

س  ٨ لیلة إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة/ ١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: جمادى األخرى
١٨:٥٩ /٤:٥١س  ١٠ لیلة إلى ١٩:٠٠س  ٨ لیلة /س  ١٢ نھار إلى ٤:٥٢س  ١٠ لیلة
١١:٠٤ /١٥:٠٨س  ١٦ نھار إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار /س  ١٨ نھار إلى ١٥:٠٩س  ١٦ نھار
١٥:٥٨ /١٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ١٥:٥٩س  ١٨ نھار /٢٣ لیلة إلى ١٨:٠٠س  ٢٠ نھار 

نھاية إلى  ١٥:٤١س  ٢٦ نھار/ ٤:٤٥س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:٠٧س  ٢٣ لیلة/ ٢٢:٠٦س 
  .الشھر

س  ٢ نھار/ ١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار/ ١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 ١٣:١٨س  ٨ نھار/ ١٣:١٧س  ٨ نھار إلى ٢:٢٤س  ٦ لیلة/ ٢:٢٣س  ٦ لیلة إلى ١٦:٣٤

 ١:٢٦س  ١٥ لیلة/ ١:٢٥س  ١٥ لیلة إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار/ ٢٠:٤٧س  ١١ لیلة إلى
 إلى ١:٢٧س  ١٩ لیلة/ ١:٢٦س  ١٩ لیلة إلى ١:٠٦س  ١٧ لیلة/ ١:٠٥س  ١٧ لیلة إلى
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار/ ٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٤:١١س  ٢١ لیلة/ ٤:١٠س  ٢١ لیلة

  .ماه  نھاية إلى ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة/ ١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق/ ٢٣ نھار نھاية

 ٦ لیلة/ ٢٠:١١س  ٦ لیلة إلى ٨:٤٥س  ٣ نھار/ ٨:٤٤س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
س  ٩ نھار/ ٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩س  ٧ نھار/ ١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ٢٠:١٢س 

س  ١٢ نھار/ ١٢:٠٨س  ١٢ نھار إلى ١٦:٣٧س  ١١ نھار/ ١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦
 ١٦ نھار/ ١١:٠٢س  ١٦ نھار إلى ١١:٤٥س  ١٤ نھار/ ١١:٤٤س  ١٤ نھار إلى ١٢:٠٩

 ٢١ نھار/ ١٦:٤٨س  ٢٠ نھار إلى ١٢:١١س  ١٨ نھار/ ١٢:١٠س  ١٨ نھار إلى ١١:٠٣س 
 ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة/ ١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة/ نھار نھاية إلى ٨:٣٠س 
  .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار/ ٢٢:٣٤س  ٢٧ لیلة إلى
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  اتصناعالحرف و شؤون ال
  الصناعاتايجاد الحرف و 

  :)الوقت(كمال  ٦) + سعادة الوقت(شرط  ٣) + الوقت(محذور  ١٢= عالمات  ٢١: الدالئل الفلكیة
ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات

ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط (من ــي (تحــت الشــعاع، ھب ، )العقــرب القمــر ف
، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال، وحشـي      )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال

، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (السیر، القمر في حد النحس
) اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     الـدبران، (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        

  لذنب مع الشمس و القمر لمقارنة  -  .)نحس مطلقا
اگر آغاز كار است و رشد و شكوفايي آن مھـم اسـت ايـام نقصـان قمـر      (القمر زائد النور :شرائط السعادة

  .ةنحوسال مننقیا مریخ ال - )الثور االسد الدلو(القمر في البروج الثابتة  -)قمري پرھیز شود نیمه دوم ماه 

الصیف (بروج مستقیمة الطلوع  فيقمر ال -لقمر مع المشتریلمقارنة  - يوم االحد :كمال السعادة
رفة، الص، الثریا(اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة  -صاعد في الشمالقمر ال -  )والخريف
  قمر الشمس عطارد المشتری الزھرة الساعة - سعد مطلقا) السعود، سعد السماك

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 نھار /٨:٥٧س  ٩ نھار إلى ٦:٠٨س  ٧ نھار /٢١:٠٥س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
 ٢٨ لیلة /٢٣:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١١:١٤س  ٢٠ نھار /١٧:٣٨س  ١٥ نھار إلى ١٣:٣٥س  ١٣

  .نھاية الشھرإلى  ٢١:٤٧س 

 /٢:١٢س  ١٣ لیلة إلى ٢١:١٨س  ١١ لیلة /١٤:٢٩س  ٦ نھار إلى ١١:٣٣س  ٤ نھار :شوال
 لیلة /١٣:١١س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤٣س  ٢٥ نھار /٧:٥٦س  ٢٠ نھار إلى ١٩:٢٧س  ١٨ لیلة
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨

س  ١١ نھار إلى ٣:١٣س  ٩ لیلة /٢٠:١٢س  ٥ لیلة إلى ١٨:٢٣س  ٣ لیلة :ذي القعدة
س  ٢٦ لیلة إلى ١٥:٣٩س  ٢٣ نھار /١٥:٣٣س  ١٨ نھار إلى ٣:١٢س  ١٦ لیلة /٩:٠٥

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٣:٠٥

 ١٣ نھار /١٤:٤٣س  ٨ نھار إلى ٨:٤٣س  ٦ نھار /٤:٠٣س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
س  ٢٧ نھار /٨:١٧س  ٢٣ نھار إلى ٢٣:٢٤س  ٢١ لیلة /٢٢:٢٧س  ١٦ لیلة إلى ١٠:٠١س 

س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف( .نھاية الشھرإلى  ١٤:٤٧
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   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨

 ١٤ لیلة إلى ١٦:٠٤س  ١١ نھار /٢٠:٣٧س  ٧ لیلة إلى ١٥:٤٩س  ٤ نھار: محّرم الحرام
س  ٢٨ لیلة إلى ١:٢٨س  ٢٦ لیلة /١٥:٣٥س  ٢١ نھار إلى ٥:٤٣س  ١٩ لیلة /٤:٤٥س 

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /١:٥٨

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

 نھار /١١:٠٠س  ١١ نھار إلى ٢٢:١١س  ٩ لیلة /٤:٢٩س  ٤ لیلة إلى ١:٣٠س  ٢ لیلة: صفر
 ٢٨ لیلة /١٢:٠٧س  ٢٥ نھار إلى ٩:٤٩س  ٢٣ نھار /٢١:١٩س  ١٩ لیلة إلى ١١:٣٠س  ١٦

  .نھاية الشھرإلى 

 ١٥ نھار /١٧:٥٢س  ٩ نھار إلى ٥:٢٣س  ٧ لیلة /١٤:٢٩س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: ربیع األّول
س  ٢٨ لیلة /١٩:٢٥س  ٢٤ لیلة إلى ١٥:٤٢س  ٢١ نھار /٣:١١س  ١٧ لیلة إلى ١٨:٠٥س 

  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٥٥

س  ١٤ نھار إلى ١:٥٨س  ١٢ لیلة /١:٣٧س  ٧ لیلة إلى ١٣:٥٣س  ٤ نھار :ربیع اآلخر
س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤١س  ٢٥ نھار /٠٠:٥٠س  ٢١ لیلة إلى ٢١:١٤س  ١٩ لیلة /١٠:٣٥
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /٩:٥٩

 ١٣ لیلة إلى ١٠:٣٥س  ١٠ نھار /٩:٥٦س  ٥ نھار إلى ٢٢:٥٣س  ٣ لیلة :األولىجمادى 
س  ٢٥ نھار إلى ١٢:٢٢س  ٢٣ نھار /٦:٥٢س  ١٩ نھار إلى ٤:٣٣س  ١٧ لیلة /١٩:٣٢س 

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /١٦:٤١

 /٤:٥٢س  ١٠ لیلة إلى ١٩:٠٠س  ٨ لیلة /١٨:٠٠س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 نھار /٢٢:٠٧س  ٢٣ لیلة إلى ١٨:٠٠س  ٢٠ نھار /١٥:٠٩س  ١٦ نھار إلى ١٤:٠٤س  ١٤ نھار
   .نھاية الشھرإلى  ١٣:٥٥س  ٢٧

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 ٠٠:٣٤س  ١٣ لیلة /١٣:١٨س  ٨ نھار إلى ٢:٢٤س  ٦ لیلة /١:٠٨س  إلى ١ لیلة: رجب
إلى  ١٩:٣٩س  ٢٦ لیلة /٤:١١س  ٢١ لیلة إلى ١:٢٧س  ١٩ لیلة /١:٢٦س  ١٥ لیلة إلى

 إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف( .نھاية الشھر
  ).٠٠:٢٥س  ٧ لیلة

س  ١٢ نھار إلى ١٠:١٨س  ١٠ نھار /٢٠:١٢س  ٦ لیلة إلى ٨:٤٥س  ٣ نھار : :شعبان
س  ٢٥ نھار إلى ١:٣٠س  ٢٣ لیلة /١٢:١١س  ١٨ نھار إلى ١١:٠٣س  ١٦ نھار /١٢:٠٩
 .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:١٠

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧



   ١٤٣٤اإلختیارات الفلكیة رقم 

253 

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .الشھرنھاية إلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

  .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤

ة
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 ١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :من القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري   

 إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة /١٦:٤٩س  ٣ نھار إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
 إلى ١٩ لیلة /شروق إلى ٠:٤٥س  ١٨ لیلة /٥:٥٩س  ١٧ نھار إلى ١٦ لیلة /شروق

   /نھار نھاية إلى ١٢:١٦س  ٢٥ نھار /٢٠:٢٣س  إلى ٢٥ لیلة /٢٣:٢٣س 

 ٩:٢٨س  ١٤ نھار /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة /٢٣:٣٥س  إلى ١ لیلة :شوال
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س  ٢٠ نھار /شروق إلى ١٦ لیلة /نھار نھاية إلى ٩:٢٣س  ١٥ نھار /١٤:٤١س  إلى
   /٤:٣٦س  ٢٢ لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١ نھار /١٨:٣٥س  ٢١ لیلة إلى ٨:٠٠

 /١:٤٤س  ١٥ لیلة إلى ١٧:٠١س  ١٣ نھار /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١٢:٢٣س  ٢٠ نھار إلى ١:٠٩س  ٢٠ لیلة/ ٤:٣٥س  ٢١ لیلة 

   /شروق إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة /١٠:٣٣س  ٢٢ نھار إلى ٢٢ لیلة /شروق إلى

 /شروق إلى ٢٣:١٨س  ١١ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة: ذى الحّجة
٤:٣٢س  إلى ١٢ لیلة/ ٩:٠٦س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س  ١٦ لیلة/ ٨:٠٢س  ١٧ نھار 

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /١١:٣٦س  إلى ١٩ شروق /نھار نھاية إلى
 ٢٧ لیلة /٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف 

   )/٠:١٤س  إلى

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : محّرم الحرام
س  ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

٩:٣١/ شروق إلى ٤:٥٩س  ٩ لیلة/ ھذه االوقات مناسبة ولكن  /٤:٣٤س  إلى ١٠ لیلة
 /شروق إلى ٤:٤٨س  ١٤ لیلة :محرم  ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف للبالد التي التقع 

٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة/   

 /٠:٢٠س  ٨ لیلة إلى ١١:٣٠س  ٦ نھار /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة/ ٧:٤٦س  ١٣ نھار إلى ٢٠:٣٤س  ١٣ لیلة/ س  ١٤ لیلة

 ٤:٥٦س  ٢١ لیلة /١٥:١٥س  إلى ١٣:٠٦س  ٢٠ نھار /١٧:٤٢س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦
   /١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة /٢٢ شروق إلى

 إلى ٦ لیلة /شروق إلى ١٩:٥٣س  ٥ لیلة /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
س  ١١ نھار إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة /٤:٣٢س  ١٠ لیلة إلى ١٧:٥٥س  ٩ نھار /شروق
١٤:٤٠/ ١٦:٤١س  إلى ١٣ شروق/ نھار نھاية إلى ٧:٣٩س  ١٥ نھار/ إلى ١٦ لیلة 

 /٢٠ شروق إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار /٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧س  ١٩ لیلة /٠:٢٠س 
٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة/   

س  ٧ لیلة /١٦:٤٨س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة /شروق إلى ٥:٣٦س  ٢ لیلة: ربیع اآلخر
س  ٩ نھار /٢١:٤٧س  ٩ لیلة إلى ١١:٠٩س  ٨ نھار /١٢:١٥س  ٧ نھار إلى ١:٤٠

 ١٠:٠٢س  ٢٧ نھار /١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س  ١٦ نھار /١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥
   /١٠:٣١س  إلى

س  ٦ لیلة إلى ٩:٥٩س  ٥ نھار /١١:٠١س  ١ نھار إلى ١ لیلة: جمادى األولى
٢٠:٢٩/ ٦:٣١س  ٧ نھار إلى ١٩:١٧س  ٧ لیلة/ ٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة/ 

٤:٣٢س  إلى ٤:١٠س  ٢٧ لیلة/ شروق إلى ٢٢:٤٨س  ٢٨ لیلة/   

في  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٤:٢٩س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
 ٢٠ لیلة /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى ١٥ منطقة رؤیة الخسوف

في منطقة رؤیة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س 
س  ٢٦ نھار إلى ٢٦ لیلة /شروق إلى ٤:٥٠س  ٢٥ لیلة : جمادى األخرى ٢٩ الكسوف

١٥:٤٠/(   

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
 ١١ لیلة )/١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١س  ٢ نھار /شروق إلى ١:١١س  ١ لیلة : األخرى

 /شروق إلى ٢٤ لیلة /١٥:٥٤س  إلى ٨:٣٦س  ٢٢ نھار /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س 
٢٢:٢٠س  إلى ٢٥ لیلة/   

 /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار :شعبان
٢٠:٤٨س  إلى ١٦ لیلة/ ٨:٢٩س  ٢١ نھار إلى ١٦:٥٢س  ٢٠ نھار/ س  إلى ٢٢ لیلة

٤:١٨/ ٢٣:٤٤س  إلى ٢٦ لیلة/ ٩:٤٩س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة/  

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود

  



   ١٤٣٤اإلختیارات الفلكیة رقم 

255 

  لتنفیذيةاوالسلطة  ءقضاوال كرعسلبالحكومة وااإلتصال 
  

ن ورؤساء ا�دول وذوی ا��نا�ب ا�عا��ة ا�ح�و��ة وا��ح��ة واإل�صال ��م و ر�ع ا��وا�ج ا���م   �قاء ا�م�وک وا�سال��ن و�دة ا�ب�دا
  :)الوقت(كمال  ٥) + سعادة الوقت(شرط  ٢) + الوقت(محذور  ١٢= عالمات  ١٩: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف

وحشـي  ، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال،     )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال
، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (السیر، القمر في حد النحس

) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        
  القمر ناقص النور – .)نحس مطلقا

ر آغاز كـار اسـت و رشـد و شـكوفايي آن مھـم اسـت       گا(کار بمراد رود تاور زاید الّنالقمر  :شرائط السعادة
و ) قـوس السـد  االحمـل  ال( ةناریـ البـروج  القمـر فـي ال   -)رھیز شـود پي القمرنیمه دوم ماه  القمرايام نقصان 

  .شمسللقمر مع ال سعیداتصال عند  ةقوس خاصمن ال ولصف االنال
 المریخإلى  ناظر القمر -سعوداتصال للقمر مع الو  هشرف في القمر -قوي الحال  عطارد :كمال السعادة

إن كان اإلتصال بمن ھو قمر و الالزھرة عطارد الشمس مشتری ال ةساع - از جایگاه موافق )ةمودنظر ال(
، الثریا(اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة  -مشتری و عطاردال ةساعفیكون في علم الھل من أ
   سعد مطلقا) السعود، سعد السماكرفة، الص

  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 /١١:٠٧س  ١١ نھار إلى ٨:٥٧س  ٩ نھار /٢١:٠٥س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
   .نھاية الشھرإلى  ٢١:٤٧س  ٢٨ لیلة /١١:١٤س  ٢٠ نھار إلى ٠٠:٤٢س  ١٨ لیلة

 /١٩:٢٧س  ١٨ لیلة إلى ٩:٢١س  ١٥ نھار /١٧:٣٨س  ٨ نھار إلى ١٤:٢٩س  ٦ نھار :شوال
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:١١س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤٣س  ٢٥ نھار

س  ١٦ لیلة إلى ١٦:٥٨س  ١٣ نھار /٢٣:٠٠س  ٧ لیلة إلى ٢٠:١٢س  ٥ لیلة :ذي القعدة
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٣:٠٥س  ٢٦ لیلة إلى ١٥:٣٩س  ٢٣ نھار /٣:١٢

س  ١٣ نھار إلى ٢٣:١٥س  ١١ لیلة /٥:١٩س  ٤ لیلة إلى ٤:٠٣س  ٢ لیلة: ذى الحّجة
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /٨:١٧س  ٢٣ نھار إلى ٢٣:٢٤س  ٢١ لیلة /١٠:٠١

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
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 لیلة /١٦:٠٤س  ١١ نھار إلى ٤:٥٦س  ٩ لیلة /١٤:١٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: محّرم الحرام
   .نھاية الشھرإلى  ١:٥٨س  ٢٨ لیلة /١٥:٣٥س  ٢١ نھار إلى ٥:٤٣س  ١٩

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ لمنطقة رؤية الخسوفالوقت المحذور (
١٧:٠٠.(  

 /٢١:١٩س  ١٩ لیلة إلى ١١:٣٠س  ١٦ نھار /٢٢:١١س  ٩ لیلة إلى ١١:٢٧س  ٦ نھار: صفر
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٢:٣٢س  ٢٧ نھار إلى ١٢:٠٧س  ٢٥ نھار

س  ١٧ لیلة إلى ١٨:٠٥س  ١٥ نھار /٥:٢٣س  ٧ لیلة إلى ١٩:٥١س  ٥ لیلة: ربیع األّول
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢١:٣٣س  ٢٦ لیلة إلى ١٩:٢٥س  ٢٤ لیلة /٣:١١

س  ١٤ نھار إلى ١:٥٨س  ١٢ لیلة /١٣:٥٣س  ٤ نھار إلى ٥:٣٣س  ٢ لیلة :ربیع اآلخر
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /٣:٥٣س  ٢٣ لیلة إلى ٠:٥٠س  ٢١ لیلة /١٠:٣٥

 /١٩:٣٢س  ١٣ لیلة إلى ١٠:٣٥س  ١٠ نھار /٢٢:٥٣س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :جمادى األولى
   .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٤٥س  ٢٨ لیلة /٩:١٥س  ٢١ نھار إلى ٦:٥٢س  ١٩ نھار

 ١٨ نھار إلى ١٥:٠٩س  ١٦ نھار /٤:٥٢س  ١٠ لیلة إلى ١٩:٠٠س  ٨ لیلة :جمادى األخرى
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:٥٥س  ٢٧ نھار إلى ٤:٤٦س  ٢٥ لیلة /١٥:٥٩س 

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 /١:٠٦س  ١٧ لیلة إلى ١:٢٦س  ١٥ لیلة /١٣:١٨س  ٨ نھار إلى ٢:٢٤س  ٦ لیلة: رجب
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /١٩:٣٩س  ٢٦ لیلة إلى ١٠:١٧س  ٢٣ نھار

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(  

س  ١٤ نھار إلى ١٢:٠٩س  ١٢ نھار /٢٠:١٢س  ٦ لیلة إلى ٨:٤٥س  ٣ نھار :شعبان
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١:٣٠س  ٢٣ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٢٠ نھار /١١:٤٥

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :ذي القعدة
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
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 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

 .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤
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١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 
 ساعة المشتری الشمس الزھرة عطارد القمر 

  :ساعة المشتری و عطارد من و إن كان اإلتصال بمن ھو من أھل العلم ففي

 إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة /١٦:٤٩س  ٣ نھار إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
س  ٢٠ نھار /٥:٥٩س  ١٧ نھار إلى ١٦ لیلة /١٤:٤٤س  ٦ نھار إلى ٦ لیلة /شروق
 نھاية إلى ١٢:١٦س  ٢٥ نھار /٢٠:٢٣س  إلى ٢٥ لیلة /٢١:٥٤س  ٢٢ لیلة إلى ١١:١٧

   /نھار

 إلى ٢١:٤٧س  ٥ لیلة /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة /٢٣:٣٥س  إلى ١ لیلة :شوال
 ١٩ لیلة إلى ١٩:٣٠س  ١٨ لیلة /١٤:٤١س  إلى ٩:٢٨س  ١٤ نھار /١٢:٣٣س  ٥ نھار
 ٢٢ لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١ نھار /١٨:٣٥س  ٢١ لیلة إلى ٨:٠٠س  ٢٠ نھار /٢١:٥٤س 
   /٤:٣٦س 

 /٨:٠٠س  ١٧ نھار إلى ٣:١٥س  ١٦ لیلة /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١٢:٢٣س  ٢٠ نھار إلى ١:٠٩س  ٢٠ لیلة/ ٤:٣٥س  ٢١ لیلة 
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   /شروق إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة /١٠:٣٣س  ٢٢ نھار إلى ٢٢ لیلة /شروق إلى

 ١٦ لیلة /١٧:٠٤س  ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة /٥:٢٣س  إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
س  إلى ١٩ شروق /نھار نھاية إلى ٨:٠٢س  ١٧ نھار /٩:٠٦س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س 

ذي  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /١١:٣٦
   )/٠:١٤س  إلى ٢٧ لیلة /٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار:  الحّجة

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ھذه : محّرم الحرام
س  ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

 :محرم  ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٩:٣١
شروق إلى ٤:٤٨س  ١٤ لیلة/ ٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة/   

س  ١٣ لیلة /٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
س  ٢٠ نھار /١٧:٤٢س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦س  ١٤ لیلة /٧:٤٦س  ١٣ نھار إلى ٢٠:٣٤
   /١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة /٢٢ شروق إلى ٤:٥٦س  ٢١ لیلة /١٥:١٥س  إلى ١٣:٠٦

 /٤:٣٢س  ١٠ لیلة إلى ١٧:٥٥س  ٩ نھار /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة: األّولربیع 
١٤:٤٠س  ١١ نھار إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة/ ١٦:٤١س  إلى ١٣ شروق/ س  ١٥ نھار

 إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار /٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧س  ١٩ لیلة /١٨:٠٤س  إلى ٧:٣٩
   /٢٢:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١٣:٤٨س  ٢٢ نھار /٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة /٢٠ شروق

 /١٢:١٥س  ٧ نھار إلى ١:٤٠س  ٧ لیلة /١٦:٤٨س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة: ربیع اآلخر
٢١:٤٧س  ٩ لیلة إلى ١١:٠٩س  ٨ نھار/ ١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥س  ٩ نھار/ ١٦ نھار 

   /١٠:٣١س  إلى ١٠:٠٢س  ٢٧ نھار /١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س 

 ٧ نھار إلى ١٩:١٧س  ٧ لیلة /٢٠:٢٩س  ٦ لیلة إلى ٩:٥٩س  ٥ نھار: جمادى األولى
   /٤:٣٢س  إلى ٤:١٠س  ٢٧ لیلة /٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة /٦:٣١س 

في  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٤:٢٩س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
 ٢٠ لیلة /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى ١٥ منطقة رؤیة الخسوف

   /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س 

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
 ١١ لیلة )/١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١س  ٢ نھار /شروق إلى ١:١١س  ١ لیلة : األخرى

   /١٥:٥٤س  إلى ٨:٣٦س  ٢٢ نھار /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س 

 /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار :شعبان
١٦:٣٦س  إلى ١١:٥٥س  ١١ نھار/ ٢٠:٤٨س  إلى ١٦ لیلة/ س  إلى ٢٦ لیلة

٢٣:٤٤/ ٩:٤٩س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة/  

ايام اوقات سعد مذكور در ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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کا��    تا�رکا� و �قاء ا����یات ا�د���ة وا�وزراء وا�حاب ا�دوا� ا�ح�و��ة وا��ضاة  وا��حا��ن  وا�س�طات ا�قا�و��ة  ورؤساء ا��
  :)الوقت(كمال  ٤) + سعادة الوقت(شرط  ٣) + الوقت(محذور  ١٢= عالمات  ١٩: الدالئل الفلكیة

ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، فارسـي قـديم، فتـرة    (المحذورات الكلیة : محذورات األوقات
ــر العامــة   -) الكســوف والخســوف المحــذورة  ــاحس القم ــوط (من ــي العقــرب (تحــت الشــعاع، ھب ، )القمــر ف

وحشـي  ، خـالي السـیر، بعیـد االتصـال،     )القمـر فـي الطريقـة المحترقـة    (، إحتراقـه  )القمر في الجدي(وبال
، اقتـران  )المـريخ زحـل  (، اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس     )حد المريخ وزحـل (السیر، القمر في حد النحس

) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح     (القمر مع الـذنب، اجتمـاع القمـر او اقترابـه مـع المنـازل النجمیـة        
    .)نحس مطلقا

 القمـر رشد و شكوفايي آن مھم است ايـام نقصـان   ر آغاز كار است و گا(القمر زائد النور :شرائط السعادة
مـن  ول اال النصـف سـد و  االحمـل  ال ةناریـ البـروج ال و  ءالجـوزا  القمر فـي   -)رھیز شودپي القمرنیمه دوم ماه 

  صاعد القمر - محذورالغیر  فيشمس لاسعید مع اتصال عند  ةقوس خاصال

 - قمر الشمس الزھرة عطارد المشتری الساعة  -قوي الحال مشتري -قوي الحال عطارد: كمال السعادة
اجتماع القمر او اقترابه مع  -مشتری و عطاردالساعة  ففيعلم الھل إن كان اإلتصال بمن ھو من أو 

    سعد مطلقا) السعود، سعد السماكرفة، الص، الثریا(المنازل النجمیة 
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  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٥، ٧، ٥ :رمضان المبارك

  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٠، ٨، ٦، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨ :ذي القعدة

  ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٠، ٨: ذى الحّجة

  ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ١: محّرم الحرام

  ٢٧، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١١، ١٠، ٩، ٢، ١: صفر

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٥، ٤، ٢، ١: ربیع األّول

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٢، ١٠، ٢، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٩ ،٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٣، ٢ :جمادى األولى

  ٢٥، ٢٢، ١٤، ١٢، ٣، ٢ :جمادى األخرى

  ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٥، ٤، ١: رجب

 ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٢ :شعبان

  نقصانھا ضد السعادة أو : الدقیقمحذور اإلختیار 

 /١١:٠٧س  ١١ نھار إلى ٨:٥٧س  ٩ نھار /٢١:٠٥س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
  .نھاية الشھرإلى  ٢١:٤٧س  ٢٨ لیلة /١١:١٤س  ٢٠ نھار إلى ٠٠:٤٢س  ١٨ لیلة

 /١٩:٢٧س  ١٨ لیلة إلى ٩:٢١س  ١٥ نھار /١٧:٣٨س  ٨ نھار إلى ١٤:٢٩س  ٦ نھار :شوال
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:١١س  ٢٧ نھار إلى ٦:٤٣س  ٢٥ نھار

س  ١٦ لیلة إلى ١٦:٥٨س  ١٣ نھار /٢٣:٠٠س  ٧ لیلة إلى ٢٠:١٢س  ٥ لیلة :ذي القعدة
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢٣:٠٥س  ٢٦ لیلة إلى ١٥:٣٩س  ٢٣ نھار /٣:١٢

س  ١٣ نھار إلى ٢٣:١٥س  ١١ لیلة /٥:١٩س  ٤ لیلة إلى ٤:٠٣س  ٢ لیلة: ذى الحّجة
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /٨:١٧س  ٢٣ نھار إلى ٢٣:٢٤س  ٢١ لیلة /١٠:٠١

   ).نھاية الشھر إلى ٢٢:٣٨س  ٢٢ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
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 لیلة /١٦:٠٤س  ١١ نھار إلى ٤:٥٦س  ٩ لیلة /١٤:١٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة: محّرم الحرام
   .نھاية الشھرإلى  ١:٥٨س  ٢٨ لیلة /١٥:٣٥س  ٢١ نھار إلى ٥:٤٣س  ١٩

  ).٢٢:٣٨س  ٧ لیلة إلىمحرم  ١ لیلة: ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٧ نھار إلى ١٧:٠٠س  ١١ نھار: محرم ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
١٧:٠٠.(  

 /٢١:١٩س  ١٩ لیلة إلى ١١:٣٠س  ١٦ نھار /٢٢:١١س  ٩ لیلة إلى ١١:٢٧س  ٦ نھار: صفر
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٢:٣٢س  ٢٧ نھار إلى ١٢:٠٧س  ٢٥ نھار

س  ١٧ لیلة إلى ١٨:٠٥س  ١٥ نھار /٥:٢٣س  ٧ لیلة إلى ١٩:٥١س  ٥ لیلة: ربیع األّول
  .الشھرنھاية إلى  ٢٨ شروق /٢١:٣٣س  ٢٦ لیلة إلى ١٩:٢٥س  ٢٤ لیلة /٣:١١

س  ١٤ نھار إلى ١:٥٨س  ١٢ لیلة /١٣:٥٣س  ٤ نھار إلى ٥:٣٣س  ٢ لیلة :ربیع اآلخر
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /٣:٥٣س  ٢٣ لیلة إلى ٠:٥٠س  ٢١ لیلة /١٠:٣٥

 /١٩:٣٢س  ١٣ لیلة إلى ١٠:٣٥س  ١٠ نھار /٢٢:٥٣س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :جمادى األولى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٤٥س  ٢٨ لیلة /٩:١٥س  ٢١ نھار إلى ٦:٥٢س  ١٩ نھار

 ١٨ نھار إلى ١٥:٠٩س  ١٦ نھار /٤:٥٢س  ١٠ لیلة إلى ١٩:٠٠س  ٨ لیلة :جمادى األخرى
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١٣:٥٥س  ٢٧ نھار إلى ٤:٤٦س  ٢٥ لیلة /١٥:٥٩ س

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لیلة: جمادى األخرى ١٥ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٢٢:٢٤س 

نھاية  إلى ٠٠:٢٥س  ٢٢ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
   ).الشھر

 /١:٠٦س  ١٧ لیلة إلى ١:٢٦س  ١٥ لیلة /١٣:١٨س  ٨ نھار إلى ٢:٢٤س  ٦ لیلة: رجب
   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /١٩:٣٩س  ٢٦ لیلة إلى ١٠:١٧س  ٢٣ نھار

س  ٧ لیلة إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٠٠:٢٥.(   

س  ١٤ نھار إلى ١٢:٠٩س  ١٢ نھار /٢٠:١٢س  ٦ لیلة إلى ٨:٤٥س  ٣ نھار :شعبان
 .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة /١:٣٠س  ٢٣ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٢٠ نھار /١١:٤٥

  مناحس القمراوقات : محذور اإلختیار العمیق

س  ٥ لیلة إلى ١٦:٥٠س  ٣ نھار /٢١:٠٧س  ٣ لیلة إلى ٠:٠٠س  ١ لیلة :رمضان المبارك
 /١٧:٤١س  ١٥ نھار إلى ١٨:٣٩س  ٧ نھار /١٦:٢٤س  ٧ نھار إلى ١٤:٤٥س  ٦ نھار /٢:٢٠
س  ١٩ لیلة /١٨:٥٦س  إلى ١٣:٥٤س  ١٨ نھار /٠:٤٤س  ١٨ لیلة إلى ٦:٠٠س  ١٧ نھار

س  ٢٥ لیلة /٩:١٨س  ٢٤ نھار إلى ٢١:٥٥س  ٢٢ لیلة /١١:١٦س  ٢٠ نھار إلى ٢٣:٢٤
نھاية إلى  ١١:١٠س  ٢٦ نھار /٥:٥٨س  إلى ٢٦غروب  /١٢:١٥س  ٢٥ نھار إلى ٢٠:٢٤
  .الشھر

 /٢١:٤٦س  ٥ لیلة إلى ٢٠:١٨س  ٤ لیلة /٨:٢٦س  ٢ نھار إلى ٢٣:٣٦س  ١ لیلة :شوال
 ١٦ نھار /٩:٢٢س  ١٥ نھار إلى ١٤:٤٢س  ١٤ نھار /٩:٢٧س  ١٤ نھار إلى ١٢:٣٤س  ٥ نھار
س  ٢١ لیلة /٧:٥٩س  ٢٠ نھار إلى ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة /١٩:٢٩س  ١٨ لیلة إلى ١٢:١٦س 

س  ٢٦ نھار /١٩:٤٨س  ٢٦ لیلة إلى ٤:٣٧س  ٢٢ لیلة /١٧:٢٦س  ٢١ نھار إلى ١٨:٣٦
  .نھاية الشھرإلى  ١٦:٤٤س  ٢٧ نھار /١٣:١٣س  ٢٧ نھار إلى ١١:٤٧

س  ١٦ لیلة إلى ١:٤٥س  ١٥ لیلة /١٧:٠٠س  ١٣ نھار إلى ١٨:٣٠س  ٢ لیلة :القعدةذي 
 /١:٠٨س  ٢٠ لیلة إلى ٢:١٤س  ١٩ لیلة /١٥:٣٦س  ١٨ نھار إلى ٨:٠١س  ١٧ نھار /٣:١٤
 لیلة /٤:٥٩س  ٢٤ لیلة إلى ١٠:٣٤س  ٢٢ نھار /٤:٣٤س  ٢١ لیلة إلى ١٢:٢٤س  ٢٠ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق /٢:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٥

س  ١١ لیلة إلى ١٧:٠٥س  ٥ نھار /٤:٠١س  ٥ لیلة إلى ٥:٢٤س  ١ لیلة :ذى الحّجة
س  ١٦ نھار /٢٢:٢٩س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٢ لیلة /١٧:٤٦س  إلى ١١ شروق /٢٣:١٧
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 /٦:٢٥س  إلى ١٩غروب  /١١:٣٢س  ١٨ نھار إلى ١٨غروب  /٨:٠١س  ١٧ نھار إلى ٩:٠٧
 /١٣:١٦س  ٢٥ نھار إلى ٥:٤٥س  ٢٢ لیلة /١٣:٠٢س  ٢١ نھار  إلى ١١:٣٧س   ١٩ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ٠:١٥س  ٢٧ لیلة

 ٨ نھار /٠:٤٩س  ٨ لیلة إلى ٠:٤٢س  ٤ لیلة /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
س  ١٤ لیلة إلى ٤:٣٥س  ١٠ لیلة /١٧:٣٦س  إلى ٩ شروق /٤:٥٨س  ٩ لیلة إلى ٩:٣٢س 

س  ٢٤ لیلة إلى ١٢:٢٧س  ٢٠ نھار /١٩:٢٩س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ١٤ نھار /٤:٤٧
    .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٧س  ٢٥ لیلة /٢٢:١٨

 ٠:٢١س  ٨ لیلة /١١:٢٩س  ٦ نھار إلى ٢:٠٨س  ٥ لیلة /٤:٣١س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :صفر
 إلى ٧:٤٧س  ١٣ نھار /٢٠:٣٣س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٤٢س  ١٢ لیلة /١١:٠٣س  ١١ نھار إلى
 نھار إلى ١٨:٠٨س  ١٨ لیلة /١:١٣س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٤٣س  ١٤ نھار /٢٣:٥٥س  ١٤ لیلة
نھاية إلى  ١٨:١٦س  ٢٣ لیلة /٤:٥٥س  ٢١ لیلة إلى ١٥:١٦س  ٢٠ نھار /١٣:٠٥س  ٢٠

  .الشھر

 ٥ شروق /١٩:٥٢س  ٥ لیلة إلى ١:٣٨س  ٤ لیلة /١٤:٣١س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :ربیع األّول
 /٣:٢٧س  ١١ لیلة إلى ٤:٣٣س  ١٠ لیلة /١٧:٥٤س  ٩ نھار إلى ٦ شروق /١٨:٠٠س  إلى
 نھار إلى ١٦:٤٢س  ١٣ نھار /٧:٠٠س  إلى ١٣غروب  /١٢ شروق إلى ١٤:٤١س  ١١ نھار
 ١٩ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٩ لیلة /٢١:١٦س  ١٩ لیلة إلى ٠:٢١س  ١٦ لیلة /٧:٣٨س  ١٥

نھاية إلى  ٢٢:٥٩س  ٢٣ لیلة /١٣:٤٧س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ٢١ لیلة /١٠:٢٠س 
  .الشھر

س  ٧ نھار /١:٣٩س  ٧ لیلة إلى ١٦:٤٩س  ٣ نھار /٥:٣٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
 ١٥:٤٩س  ٩ نھار /١٤:٣٤س  ٩ نھار إلى ٢١:٤٨س  ٩ لیلة /١١:٠٨س  ٨ نھار إلى ١٢:١٦

إلى  ١٠:٣٢س  ٢٧ نھار /١٠:٠١س  ٢٧ نھار إلى ١١:٣٧س  ١٧ نھار /١٦:٤٥س  ١٦ نھار إلى
  .نھاية الشھر

س  ٧ لیلة إلى ٢٠:٣٠س  ٦ لیلة /٩:٥٨س  ٥ نھار إلى ١١:٠٢س  ١ نھار :جمادى األولى
 /٤:٠٩س  ٢٧ لیلة إلى ٢:٥٨س  ١٥ لیلة /١:١٤س  ١٥ لیلة إلى ٦:٣٢س  ٧ نھار /١٩:١٦

  .الشھرنھاية إلى  ٢٨ شروق /٢٢:٤٧س  ٢٨ لیلة إلى ٤:٣٣س  ٢٧ لیلة

 /١١:٠٧س  ١٢ نھار إلى ٤:٣٠س  ٣ لیلة /١٨:٠٢س  ٢ نھار إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 ٢٦ نھار /٤:٤٩س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥١س  ٢٠ لیلة /٠:٣٠س  ٢٠ لیلة إلى ١٥:١٢س  ١٣ نھار
  .نھاية الشھرإلى  ١٥:٤١س 

 ١٦:٣٣س  ٢ نھار /١٠:٢٠س  ٢ نھار إلى ١١:٣٩س  ١ نھار /١:١٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 إلى ١٥:٥٥س  ٢٢ نھار /٨:٣٥س  ٢٢ نھار إلى ٩:٢٧س  ١٢ نھار /٢٠:٥١س  ١١ لیلة إلى
  .نھاية الشھرإلى  ٢٢:٢١س  ٢٥ لیلة /١٢:٠٧س  إلى ٢٤ شروق /١٨:٥٨س  ٢٣ نھار

س  ٧ نھار /١٦:٠٣س  ٧ نھار إلى ١٦:١٣س  ٤ نھار /١٥:٣٢س  ٤ نھار إلى ١ لیلة :شعبان
 ١٦:٣٧س  ١١ نھار /١١:٥٤س  ١١ نھار إلى ١٨:٤٦س  ٩ نھار /٥:٠٤س  ٨ لیلة إلى ١٧:٥٩

 إلى ٨:٣٠س  ٢١ نھار /١٦:٥١س  ٢٠ نھار إلى ٢٠:٤٩س  ١٦ لیلة /١٣:٤٨س  ١٥ نھار إلى
س  ٢٧ لیلة إلى ٢٣:٤٥س  ٢٦ لیلة /١٣:١١س  ٢٥ نھار إلى ٤:١٩س  ٢٢ لیلة /١٩:٠٦س 

 .نھاية الشھرإلى  ٩:٥٠س  ٢٧ نھار /٢٢:٣٤

ة
د
عی

س
ة 

سن
ح

ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 ١ السعدالنسبي    ٢ السعدالعام   ٣ السعدالتام ٤ السعدالخاص 
 ساعة المشتری الشمس الزھرة عطارد القمر 

  :ساعة المشتری و عطارد من و إن كان اإلتصال بمن ھو من أھل العلم ففي

 إلى ٢:٢١س  ٥ لیلة /١٦:٤٩س  ٣ نھار إلى ٢١:٠٨س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
س  ٢٠ نھار /٥:٥٩س  ١٧ نھار إلى ١٦ لیلة /١٤:٤٤س  ٦ نھار إلى ٦ لیلة /شروق
 نھاية إلى ١٢:١٦س  ٢٥ نھار /٢٠:٢٣س  إلى ٢٥ لیلة /٢١:٥٤س  ٢٢ لیلة إلى ١١:١٧

   /نھار

 ٢١:٤٧س  ٥ لیلة /٢٠:١٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة /٢٣:٣٥س  إلى ١ لیلة :شوال
 لیلة إلى ١٩:٣٠س  ١٨ لیلة /١٤:٤١س  إلى ٩:٢٨س  ١٤ نھار /١٢:٣٣س  ٥ نھار إلى
 لیلة إلى ١٧:٢٧س  ٢١ نھار /١٨:٣٥س  ٢١ لیلة إلى ٨:٠٠س  ٢٠ نھار /٢١:٥٤س  ١٩
   /٤:٣٦س  ٢٢
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 /٨:٠٠س  ١٧ نھار إلى ٣:١٥س  ١٦ لیلة /١٨:٢٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
٢:١٣س  إلى ١٩ لیلة/ ١٢:٢٣س  ٢٠ نھار إلى ١:٠٩س  ٢٠ لیلة/ ٤:٣٥س  ٢١ لیلة 

   /شروق إلى ٢:٤٣س  ٢٨ لیلة /١٠:٣٣س  ٢٢ نھار إلى ٢٢ لیلة /شروق إلى

س  ٥ نھار/ ٨:٢٧ س ٥ نھار إلى ٤:٠٢س  ٥ لیلة /٥:٢٣س  إلى ١ لیلة: ذى الحّجة
 إلى ٨:٠٢س  ١٧ نھار /٩:٠٦س  ١٦ نھار إلى ٢٢:٣٠س  ١٦ لیلة /١٧:٠٤ س إلى ٨:٢٨
في  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /١١:٣٦س  إلى ١٩ شروق /نھار نھاية

 إلى ٢٧ لیلة /٢٦ شروق إلى ١٣:١٧س  ٢٥ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ منطقة رؤیة الكسوف
  )/٠:١٤س 

 ٢٩ الكسوففي منطقة رؤیة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع : محّرم الحرام
س  ٨ نھار إلى ٠:٥٠س  ٨ لیلة /٠:٤١س  ٤ لیلة إلى ١٧:٣٣س  ٣ نھار:  ذي الحّجة

  :محرم  ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٩:٣١
شروق إلى ٤:٤٨س  ١٤ لیلة/ ٣:٣٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢٢:١٩س  ٢٤ لیلة/   

س  ١٣ لیلة /٢١:٤١س  إلى ١٢ لیلة /٢:٠٧س  ٥ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٤ لیلة: صفر
س  ٢٠ نھار /١٧:٤٢س  ١٤ نھار إلى ٢٣:٥٦س  ١٤ لیلة /٧:٤٦س  ١٣ نھار إلى ٢٠:٣٤
   /١٨:١٥س  إلى ٢٣ لیلة /٢٢ شروق إلى ٤:٥٦س  ٢١ لیلة /١٥:١٥س  إلى ١٣:٠٦

 /٤:٣٢س  ١٠ لیلة إلى ١٧:٥٥س  ٩ نھار /١:٣٧س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة: ربیع األّول
١٤:٤٠س  ١١ نھار إلى ٣:٢٨س  ١١ لیلة/ ١٦:٤١س  إلى ١٣ شروق/ س  ١٥ نھار

 إلى ١٠:٢١س  ١٩ نھار /٢٣:٢٧س  إلى ٢١:١٧س  ١٩ لیلة /١٨:٠٤س  إلى ٧:٣٩
   /٢٢:٥٨س  ٢٣ لیلة إلى ١٣:٤٨س  ٢٢ نھار /٢٣:٥٣س  إلى ٢١ لیلة /٢٠ شروق

 /١٢:١٥س  ٧ نھار إلى ١:٤٠س  ٧ لیلة /١٦:٤٨س  ٣ نھار إلى ٣ لیلة: ربیع اآلخر
٢١:٤٧س  ٩ لیلة إلى ١١:٠٩س  ٨ نھار/ ١٥:٤٨س  إلى ١٤:٣٥س  ٩ نھار/ ١٦ نھار 

   /١٠:٣١س  إلى ١٠:٠٢س  ٢٧ نھار /١١:٣٦س  ١٧ نھار إلى ١٦:٤٦س 

 ٧ نھار إلى ١٩:١٧س  ٧ لیلة /٢٠:٢٩س  ٦ لیلة إلى ٩:٥٩س  ٥ نھار: جمادى األولى
   /٤:٣٢س  إلى ٤:١٠س  ٢٧ لیلة /٢:٥٧س  إلى ١:١٥س  ١٥ لیلة /٦:٣١س 

في  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع / ٤:٢٩س  إلى ٣ لیلة: جمادى األخرى
 ٢٠ لیلة /١٥:١١س  ١٣ نھار إلى ١٣ لیلة : جمادى األخرى ١٥ منطقة رؤیة الخسوف

   /٢:٥٠س  إلى ٠:٣١س 

جمادى  ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ھذه ( :رجب
 ١١ لیلة)/ ١٦:٣٢س  إلى ١٠:٢١س  ٢ نھار /شروق إلى ١:١١س  ١ لیلة : األخرى

   /١٥:٥٤س  إلى ٨:٣٦س  ٢٢ نھار /١٢ شروق إلى ٢٠:٥٢س 

 /١٨:٤٥س  ٩ نھار إلى ٥:٠٥س  ٨ لیلة /١٧:٥٨س  إلى ١٦:٠٤س  ٧ نھار :شعبان
١٦:٣٦س  إلى ١١:٥٥س  ١١ نھار/ ٢٠:٤٨س  إلى ١٦ لیلة/ س  إلى ٢٦ لیلة

٢٣:٤٤/ ٩:٤٩س  ٢٧ نھار إلى ٢٢:٣٥س  ٢٧ لیلة/  

اوقات سعد مذكور در ايام ن مھم است آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري پرھیز شود
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  والتدابیر الطبیةشؤون الصحة 
كالعملیة ( استخدام الحديد في عالج األعضاء - قلع األسنان وعالجاتھا  -فصل الطفل من الرضاعة 

طب العیون والعالج  -وحقن األعضاء وكل مايستعمل فیه الحديد بتثقیبه في العالج الطبي  یةجراحال
 - فصدال - ورم العین وبیاضهعالج بدء  -تقطیر الدواء في االنف واألذن  – بداية العالج -باآلالت الطبیة 

تناول األدوية  -من البدنبعه ألرخالط األاتناول األدوية التي تزيل زوائد  -مسھل تناول الدواء ال  -ةحجامال
اخراج  - من الشعر الزائدتنوير التنظیف و ال -قص الشعر -)سونا(حمام دخول ال -ربعه المولدة لألخالط األ

  ...بدء تناول الدواء -مفاصل آالم العالج بدء  - مالمیت من الرحطفل ال
تقويم نجومي ننشرھا في  ةطبیالتي تتعلق بشؤون الصحة والتدابیر الختیارات إلاھذه األقسام من  عیجم

   :ھنا سنويةونحیل الجمیع الى ھذا التقويم الذي يصدر  )التقويم الفلكي الطبي( طبي
http://Aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=26 

  

 اإل�نا��ر ا��ماو��روج عال� أ�ضاء اإل�سان �ع ا� 
 برج ا�مل= ا�رأس و ا�وجه 

  ا�ساق�

 ا��و
ا�ر�ب�� 

 ا�دي

جهاز 

  ا�ناسل

 العقرب

  ا�طن

 ا�س�بلة

الفخذين 

 القوس

  ا�صدر

 ا��طان

  ا��ي��

اسفل الظهر 

  األرداف

 ا��ان

القلب 

ا�عدة 

 األسد

ا�كتف� 

  وا�دين

 ا�وزاء

  العنق 

 ا�ور

  القدم�

 ا�وت
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    با��بادة����ا��تام ا���ة ا� 
در نـزد سال قمري ؛ بر اساس �م خازنان و�  :قبل از اين بيان شد كه -١

  .با ماه مبارك ر�ضان آ�ز و با ماه شعبان پايان � پذيرداهل حق؛ 

راه آسـمان، شـماره اّول : براى در�افت تفصيل �وضوع بـه هفتـه نامـه آ�ـوز�

  :دينكدر�افت  يد�راجعه نمائيد، اين مطلب را از اين آدرس � توان
http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35#p1084  

 آخرشب . دسپايان � ربه سال قمري  ؛با غروب آفتاب آخر�ن روز ماه شعبان -٢

  .� آيدان شعبماه  آخران قبل از روز شعبماه 

هر سال را با اعمال �صو� توصيه فر�وده  هو�؛ خاتم در تعا�م �كتب - ٣

توفيقات معنو�ه به  گشته و باسال با طاعت و عبادت �سته آن اند، تا اينكه 

  .دا�ام رس

زمينه را فراهم را به �اسبه نفس تذكر داده و اهل ايمان  ؛اين ا�ام معنوي -٤

قر�ن شده، و به� از لغزشها ال� ه ب�ش� با توفيقات چ� نمايد تا در سال نو هر 

  .ردندگو آفات �صون 

، در ندنارس�  با آن خاتمه داده و به ا�امسال قمري را   كهاعما� �ح -٥

من�� كرده ايم، اين كتاب را  آئ� آ�ز و ا�ام سال قمري: كتاب �ستق� به نام

  :� توانيد از آدرس ز�ر در�افت كنيد
http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=174&t=590&p=4535#p4535  
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  يهاو ليالاألسبوع ايام من ساعات كواكب تعيني 
  ال بالعكس تاتي قبل نھارھاھي التي لیلة الجمعة المقصود من 

  
  يوم

  

  ةساعال

  نهار األحد

  ا�م�س �لة 

  اإلث�� نهار

  معها� �لة 

 نهارا�الثاء

  ا�سبت �لة

 األر�عاء نهار

  األحد �لة

  ا�م�س نهار

  اإلث�� �لة 

  ةمعا� نهار

  ا�الثاء �لة 

  ا�سبت نهار

  األر�عاء �لة 

  زحل  ةزھرال  مشتريال  عطارد  مريخال  قمرال  شمسال  ١

  مشتريال  عطارد  مريخال  قمرال  شمسال  زحل   ةزھرال  ٢

  مريخال  قمرال  شمسال  زحل  ةزھرال  مشتريال  عطارد  ٣

  شمسال  زحل  ةزھرال  مشتريال  عطارد  مريخال  قمرال  ٤

  ةزھرال  مشتريال  عطارد  مريخال  قمرال  شمسال  زحل  ٥

  عطارد  مريخال  قمرال  شمسال  زحل  ةزھرال  مشتريال  ٦

  قمرال  شمسال  زحل  ةزھرال  مشتريال  عطارد  مريخال  ٧

  زحل  ةزھرال  مشتريال  عطارد  مريخال  قمرال  شمسال  ٨

  مشتريال  عطارد  مريخال  قمرال  شمسال  زحل  ةزھرال  ٩

  مريخال  قمرال  شمسال  زحل  ةزھرال  مشتريال  عطارد  ١٠

  شمسال  زحل  ةزھرال  مشتريال  عطارد  مريخال  قمرال  ١١

  ةزھرال  مشتريال  عطارد  مريخال  قمرال  شمسال  زحل  ١٢

در ھر روز بسته به نوع امري كه مورد نیاز است ساعات كواكب جھت آن امر :كواكبكاربرد ساعات 
اختیار مي گردد كه در اختیارات ذكر شده در اين مجله ياد شد و تأثیر فوق العاده اي در موفقیت امور دارد 

   .و رعايت آن جبران برخي نقائص در اختیارات را مي كند
ند تعدادش در ھر چبوده كه ھر  ساعات معوجهساعات مصطلح در موضوع ساعات كواكب : مھم تذكر

عدد مي باشد، ولي مقدارش از نظر دقیقه بر حسب فصل و موقعیت جغرافیائي  ١٢يك از شب و از روز 
كه اندازه اش ھمواره يكسان بوده و مورد استفاده امور  ساعات مستويهكم و زياد مي شود، و نبايد با 

دقت شود كه اصطالح فلكي مثال ساعت دوم با اصطالح عامیانه  نینچھمزمره است اشتباه بشود، رو
ساعت دو؛ متفاوت است، ھر ساعت بعد از كامل شدن ساعت قبلي شروع مي شود، فلذا ساعت دوم 

  .ساعت اول شروع مي شودنبوده و بعد از  ٢ساعت بعد از 
تا غروب آفتاب را محاسبه كرده اين مقدار زمان را از طلوع آفتاب : نحوه محاسبه ساعات كواكب

كرده و مقدار ھر ساعت به دست مي آيد و به اندازه آن كه از طلوع آفتاب بگذرد ساعت  ١٢تقسیم بر 
اول است و وارد ساعت دوم مي شويم ساعات كواكب در شب نیز ھمینطور حساب مي شود مقدار 

تقسیم كرده و طول ھر ساعت به  ١٢ب كرده و اين مقدار را بر زمان از غروب آفتاب تا طلوع آفتاب را حسا
  . غروب است بعددست مي آيد ساعت اول شب به اندازه يك ساعت كواكب 

عصر غروب كند مقدار طول روز  ٦:٠٠طلوع كند و ساعت  ٧:٠٠اگر در يك روز دوشنبه آفتاب ساعت  :مثال
تقسیم مي كنیم طول ھر ساعت كواكب  ١٢ساعت اين مقدار را بر  ١١از طلوع آفتاب تا غروب مي شود 

 )ساعت قمر( س ساعت اول اين روز كه دوشنبه استپدقیقه  ٥٥روز به دست مي آيد كه مي شود 
دقیقه ساعت دوم يعني  ٨:٥٠دقیقه تا ساعت  ٧:٥٥از ساعت . دقیقه ٧:٥٥تا  ٧مي شود از ساعت 

  .غروب آفتاب حساب مي شود براي ساعات شب از و ساعت زحل است
بدين ترتیب در ھر روز طلوع آفتاب ابتداي ساعت اول اسـت و وقـت چاشـت ابتـداي سـاعت چھـارم و اذان       

ھر روز است و نماز عصر ابتداي ساعت دھم و نماز مغرب ابتـداي سـاعت   ظھر دقیقا ابتداي ساعت ھفتم 
   .اول شب است و نیمه شب شرعي ابتداي ساعت ھفتم شب مي باشد

شــمس، زھــره، عطــارد، قمــر، زحــل،  : ســاعات كواكــب از ســاعت اول روز يكشــنبه بــدين ترتیــب ھســتند 
ين ساعات به دنبال ھم ھستند تـا يكشـنبه   و بعد از آن دوباره اين ترتیب تكرار مي شود و ا مشتري، مريخ

ھفته بعد كه آخرين ساعت شب يكشنبه مريخ مي شود و ساعت بعد آن كه طلوع آفتـاب يكشـنبه صـبح    
  . مي شود ساعت شمس است
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راو  ا ات ا  تد  
  ساعة الشمس] ١[

الحیويـة؛ النشـاطات التـي تتطلـب     النجـاح والشـھرة ؛ اإلضـاءة الروحیـة؛ الفصـل،      سـاعة   :ساعة الشـمس 
القــرارات الكبیـرة، جدولــة إالجتماعـات للوصــول لقـرارات، للخطابــات، للبــدأ      -شـجاعة أو االعتــداد بـالنفس   

سـعیدة  : شـمس السـاعة   .بالمشاريع الجديدة؛ للطلـب مـن االب او الـزوج او االدارة او السـلطة الحكومیـة      
. او التـأثیر فـي المجتمـع  ، الثقـة بـالنفس، تقويـة السـلطه        في الشؤون والنشـاطات الھادفـه لزيـادة القـوة    

وھـي سـاعه مناســبة لتطبیـق االشــیاء التـي يــراد ابرازھـا، ومناسـبة ايضــا الوالئـك الــذين يمتلكـون القــوة         
إن سـاعة الشـمس مناسـبة      .و لالعالن، تقديم العروض، االشھار، اظھار الـنفس ، عـرض االبـداع    . والتأثیر

ذھاب إلى إجتماع رسمي، لإلجتماع مع شـخص مھـم أو مـؤثر؛ للسـؤال عـن الحمايـة أو       لتوضیح الحالة، لل
المسـاعدة أو الـدعم؛ للحصـول علـى الترقیـة أو زيـادة أالجـور، لتنفیـذ الصـفقة المالیـة، للبیـع أو الشــراء أو            

  .لتأجیر الملكیة، وللتشخیص

  ساعة الزھرة] ٢[
واإلجتماعي؛ النشاطات الجمالیة واإلجتماعیـة المتعـة    الحب؛ الصداقة؛ النجاح الفنيساعة  :ساعة الزھرة

ــأريخ وإالرادة الرومانســیة؛ ؛ شــراء الھــدايا،     ــارات، الت ، التجمــع إالجتماعي،المعــارض، حفــالت الزفــاف، الزي
سـاعة الزھـرة مناسـبة لكـل األشـیاء الخاصـه باللـذه         .المالبس ، الرفاھیـات؛ التجمیـل؛ المواضـیع  النسـاء    

ھي مناسـبة أيضـا لزيـارة مصـفف الشـعر،      . ، مع األطفال، واالھتمام بالمظھر والشخصیة والنشوة ، للراحة
 .لشراء المالبـس الجديـدة، الشـغال الوقـت فـي الشـركة الجیـدة، الحـداث رومانسـیه أو ملتقـى أو عشـاء           

 ھـذا وقـت  . مناسبة للقاء مع أالصدقاء وخصوصـا للعالقـات الرومانسـیة  ومھمـة جـدا للـزواج      : ساعة الزھرة
ــاق مــال فــي       ــة، إنف ــارض الفنی ــذاھب إلــى المســارح والمعــارض والمع طیــب لالســتمتاع  وإالحتفــاالت، ال

والحــب والعطــف المتبــادل يزيــد وھنــاك فرصــة لتقــديم التنــازالت، الصــالح العالقــات  . المجمعــات التســوقیة 
لـین والنـاس المبـدعون    الن الزھرة تزيد االلھام لذا فھي مھمه لدى الفنانین  والموسیقین والممث. الفاشلة

  .في جمیع المجاالت 

  :ساعة عطارد] ٣[
نجاح في الدراسات و إالتصاالت؛ األطفال؛ إالنطبـاع الجیـد؛ النشـاطات الروتینیـة التـي      ساعة  ساعة عطارد

تحتاج إتصاالت واضحة؛التعلیم والتعلم؛ رسـائل العمـل المھمـة  المكالمـات الھاتفیـة؛ اجتماعـات التطـوير أو        
ــب     إبــالغ  ــات العمــل و المقــابالت؛ طل األفكــار؛ الشــراء البیــع؛ التســوق الروتینــي، المھمــات، الســفر؛ طلب

سـاعة عطـارد مناسـبة لإلتصـاالت، لكتابـة رسـالة، إرسـال رسـالة أو          .الحسنات من الجیران و زمالء العمل
تجاريـة، وللـدخول فـي    خطاب؛ لنشر الكتب او المواضیع ، للبدأ بالبحوث، لتوقیع العقود أو تنفیـذ الصـفقات ال  

الوقـت مناسـب  ألي نشـاط ثقـافي كمثـل الدراسـة والبحـث         سـاعة عطـارد  في  .المنافسات أو الفحوصات
يزيـد عطـارد الـدھاء والمھـارة     . والتعلیم أو والتحقیق ومناسبه أيضا لكل شـيء خـاص  بمعالجـة المعلومـات    

جیـدة لبـدء سـفرة، ولكتابـة رسـالة أو       ھذا ساعة. والبحث والفضول لھذا ھو مناسب للتجار وأيضا اللصوص 
  .تقرير ولإلتصال وإلرسال أي الكتب والوثائق 

  :ساعة القمر] ٤[
؛ )وقـت تـرك البیـت أو السـفر    (؛ الـرحالت  العطـل   )شراء بیـت، إالنتقـال  (الصحة؛ البیت ساعة  :ساعة القمر

الزراعـة المحاصـیل الغذائیـة؛ إسـتئجار      التأمل ، إيجاد األجسام أو النـاس؛   -النشاطات البعید بمرور الوقت  
ساعة القمر مناسبة لتنفیذ التغییـر المفیـد، لتعھـد     .المستخدمین؛ الطلب من األم والزوجة والمستخدمون

المبـادرات، للصـفقات أو األعمـال إلھامـه ، للبـدأ فــي العالقـات أو الصـداقات الجديـدة، لإلسـتمرار بــالرحالت          
وقـت مناسـب للطـبخ، تنـاول وجبـة طعـام، الغسـل،         قمـر الساعة  .لوقائیة القصیرة، وللبدأ في المعالجات ا

وساعه مناسبة ايضا للتعامل مـع النسـاء وأالطفـال الصـغار وللعالقـات العائلیـة و       . التنظیف، التدبیر المنزلي
ركـز فیھـا   . كل شيء متغیر ومعتمد على العواطف ، لذا ھذه  السـاعة غیـر مناسـبة للبـدىء بشـيء مھـم      

  .یاء الروتینیة الیومیة على االش

  :ساعة زحل] ٥[
اإلنضباط والصـبر؛ إالستسـالم للعـادات السـیئة؛ التغلـب علـى العقبـات؛ النجـاح بالمھـام الصـعبة أو           ساعة 

أالرض الصـعبة، المؤسسـات؛ زراعـة النباتـات المعمـرة؛ معالجـة         -الناس الصعبین؛ مشاريع المدة الطويلـة  
سـاعة زحـل    أو اناس جـادين ) غیر أالقرباء(من الناس األكبر سنا "طلب المرض المزمن؛ عمل التصلیحات؛ ال

مناســبة للبــدء بمشــاريع بعیــده المــدى ، لعــرض القاعــدة أو المؤسســة لمغــامرة طموحــة ولبنــاء وتبنــي؛    
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للسؤال عن النصـیحة الخاصـة، للبـدأ فـي االلتزمـات الطويلـة ، لتكـريس الـنفس فـي الدراسـات الجديـة أو            
ھــذا الوقــت : ســاعة زحــل .المعقــدة ، وللشــروع فــي المعالجــات الشــافیة األساســیة دراســة  المواضــیع 

مناسب لتلك النشـاطات التـي تتطلـب تركیـز كبیـر وصـبر ونظـرة منّظمـة، ومناسـب للتعامـل مـع األرض أو            
ھـذا   ايضـا و.ال تقترض مال أو تبدأ بالسفر ففي الحالتین ھناك احتمـال ان يحصـل تـأخیر او تعويـق     . العقارات

الوقت مناسب للسؤال والنصیحة الجادة من شخص مجرب ولتسكین العواطف ولرؤية األشیاء بعمـق اكبـر ،   
  .وللتخلص من العادات السیئة

  ساعة المشتري] ٦[
؛ النشـاطات  )كسب/ دخل / إستثمار / إقراض / إقتراض (الحكمة، التفاؤل؛ المال ساعة  :ساعة المشتري

إالستشارة؛ إستقرار النزاعات؛ الطلـب مـن   / ذاكر الیانصیب؛ طلب  النصیحة التي تستلزم الحماس؛ شراء ت
سـاعة المشـتري    ).أالطباء، المحـامون، المحاسـبون، المنجمـون   (األجداد والعمات وأالعمام والمستشارين 

 مناسب ألي صفقة أو مبادرة أو عمل أو مغامرة تھدف على التوسع والزيادة، راحة أكثر، وتعطي ارتیاح اكبـر 
الوقـت مناسـب  للشـؤون    : سـاعة المشـتري  فـي   .باي؛ سعادة، لحضور اجتمـاع، وإلختیـار اوإعطـاء ھديـة    

يساعد المشتري في توسیع االفاق، وللوصـول  . والنشاطات التي تستھدف كسب الثروة والنجاح واإلزدھار
العامـة، ولسـؤال   ايضا ھذا الوقت جیـد  للحشـود   . لمستوى جديد من التجارب المھمة ، وللتحديث والتطوير

المساعدة والنصیحة مـن النـاس األغنیـاء والحكمـاء، ولبـدىء الـرحالت وللمناقشـات الفلسـفیة والطقـوس          
  .الدينیة

  :ساعة المريخ] ٧[
الـدعاوي، النزاعـات، دخـول    (الشجاعة، المغامرة؛ فرض ارادتك؛ النجاح بالعمل الصارم ساعة  ساعة المريخ 

الرياضـیة، التمـارين؛ المخـاطرة؛ الشـكاوى؛ اسـتخدام إطـالق النـار؛ الطلـب مـن          ؛ األلعـاب  )الحرب، الجراحة
سـاعة المـريخ مناسـب إلنجازھـدف خـاص، لكـل المسـاعي التـي تتضـمن خطـر وتتطلـب             .الزوج أو الخلیل

سـاعة   .شجاعة؛ محظوظ أيضا لتوضیح حالة ما، إلنھاء فترة صعبة في حیاتـه، ولتنفیـذ العملیـات  الجراحیـه    
قت مناسب لزيادة الطاقة ، وھي  مناسبة  للنشاطات التـي تتطلـب القـوة والشـجاعة، والجھـود      و: المريخ

وھي جیـد لأللعـاب الرياضـیة، وانـواع العمـل التـي تتعامـل مـع النـار أو االالت الحـادة، لكـن يجـب             . العضلیة 
 ھذا سـاعة جیـدة  . ضاوالجنس المبالغ به ، وتجنب حاالت النزاع المحتملة أي. اإلحتراس من الجروح والحروق

  .لمھاجمة أعدائك أو لكي تشترك في منافسة

  ى رة
  )لساعة الکواکب حسب توقیت اّي بلد من الكرة األرضیة ّيالتقویم الّسنو( :منجم ساعة الكواكب

وإن كان محاسبة ساعات الكواكب ممكن حسب الجدول و بالحساب الیدوي ألفق كل بلـد وذلـك بمالحظـة    
  . شروق و غروب البلد يومیا، ولكن ھذا اليخلو من عناء، و ربما اخطاء

 وقد طلب منا الكثیرون سد ھذا الفراغ باخراج تقويم سـنوي منسـق لسـاعة الكواكـب، ولكـن ھـذا اليمكـن       
ن تقويم األوقات الشرعیة فتتغیر اوقاتھـا حسـب كـل بلـد، فلـذلك اجابـة       بالد ألن شأنه شأاخراجه لجمیع ال

لرغبة الجمیع افتتحنا موقعا الكترونیا يحسب آلّیا اوقات ساعات الكواكب لكل بلد حسب اختیار المسـتخدم  
نـوان ھـذا   ويقدم الیه خالل ثواني تقويما سنويا لساعات الكواكـب خاصـة لـه حسـب اوقـات بلـده، وإلیـك ع       

  .الموقع
Kawaakeb.htm-http://aelaa.net/Fa/Saaeat 
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رس ا��ع��م األ�صا�ی و �عا�د ا���وث وا�دراسات   ��یاد �یات اع�ی:ا�تا��ة ل �دا
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