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  معرفة األحيان األرضية بالدالالت السماوية

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

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

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

 ١٤٣٥ شعبانهناية     ١٤٣٤ رمضانبداية  : را   ٧: اد

١٤٣٤-٣٥ اا  =١٣٩٢-٩٣ ا ا =ا ٢٠١٣-١٤د ا 

 آد  ١٢٥٣٨ دا اّ  ١٤٨٧-٨  ا ن  ١١٧٤-٧٥  

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

رف ادار ا  
   اوت اورة وادةاّ و ا ارات 

وا ث اا    یاد �یات اع�ی��  
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   ال
 التتصفح ھذه النشرة اال بعد قراءة ھذه المقدمة بتأمل

��ة  ٤٠م ا�جوم �لتنجيم �شكر اهللا سبحانه � ا�وفيق بإخراج �معهد تقو - ١

 عر�يةبالفارسية و�عضها ة الغل�ابفلكية تصدر يوميا و اسبوعيا و شهر�ا وسنو�ا، 

 جانب سائر شؤون ا�عهد و�سؤو�اته ال� تتقدم هذا ا�. واإل�ل��ة والفر�سية

بعضها � اصدار 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

وهو استخدام ا�الئل الفلكية بقواعد ا�نجيم � ترتيب  ،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  صيال،� األدق تنجيميا واأل�� تفف اإلختيارات ا�اصة، اما العامة

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

 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

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

  .� � شهر �وا�هم ا�همة وا�احهم � الفلكي� بتعي�نها
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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 "و�فضل اهللا ور�يته قام ، الفلكية اإلختيارات) = 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�

  ":�لة اإلختيارت الفلكية" �ة العلمية من م�ات هذه ال� -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

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

  .فارسية وعر�ية؛ وميالدية �سيحية؛ و رومية اسكندر�ة

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  نـاعطيي ؛�ـ� عمـل و �وضـوعأّي و�ت � عنـوان و: ا�رابعة

  .� � شهر ؛وا�وقت األردئ

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

  .�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،

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

   سعيدا تاّما؟

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

   � ا�وقت األ�ع ألد�ها أ�� فأ��؟ وما: ج
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   .فتعطي ا�وقت با�ار�خ وا�ساعة ا�حددة: د

 � ا�فقودة فيـه؟ ذكر ما � األدلة الفلكية ا�وجودة � ا�وقت ا�حدد؟ ومايثم : ه

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

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؛ 

  .وار�خ واألح�م بنظرة ��عةوما ي�تج ا�وصول ا� ا�

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 . ١٤٣١ر�يع ا�ا� اختيارات شهر ب

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

أن نصدر العدد ) ووعدنا ا�ميع(وطلبنا من اهللا ا�وفيق ). ورجب وشعبان

   .ا�الث � حلة سنو�ة

ختيارات الفلكية با�لغة الفارسية؛ رحـب بـه اخواننـا � اإلتقو�م بعد اصدار  -٧

ا�الد العر�ية، بل لفائدته وندرته؛ �ـم يتـأخروا وقـام ا�كثـ�ون باسـتخدامه � 

ألن هنـاك اشـ�اك واسـع بـ� الفـاظ : طوره الفار�، وهذا �ء غـ� معسـور

ــ�  ــة(ا�لغت ــية والعر�ي ــن )الفارس ــ� م ــب و�ث ــماء ا�كواك ــا ان اس ، ا� جنبه

صــطلحات الفلكيــة �إلتصــاالت وغ�هــا متحــدة بــ� ا�لغتــ�، و�ــم يبــق ا�

ا�ختصـة واقـع ا��لمستخدم اال عناو�ن ا�واضيع الـ� �سـهل تر�تهـا بمعونـة 

 تصـلنا دعـوات وطلبـات �لحـة إلصـدارها� جنب ذ�ـك . ال��ة اإل�ك�ونيةب

وقـد وعـدنا . وغـ�هم��ف� � الفلـك من �ان، ا�با�لغة العر�ية من �تلف 

ان شـاء اهللا، . ، � وقـت قر�ـبالعر�يـة ايضـاب ارهواصد �اول تر�ته ا�ميع أن

ر�ضـان (� �سـتهل ا�سـنة ا�اضـية  الفـار� أن اليتأخر من شـقيقته رجوناو

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

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

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

 ٤٠وا�ح�ف� � علوم ا�قو�م والفلك وا�نجيم يعرفون أن استخراج (ا�عهد، 

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

، ا��� الفل� ا�قو�م: ع ذ�ك اصدار ا�عهد تقو�ما جديدا بإسمأضف ا� �ي

� حلتها االح�افية ا�ديدة  ا�قو�م الط�و  سعادت نامه: مثل و ��ات اخرى

توفر الفرصة �لمعهد من اخراج ال�سخة العر�ية �ش� ��ل؛ ف��ك �م تغ�ها، و

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

يبق اال بعض ا�صوص ا�فصلة ��وضيحات � ا�قدمات  و�م ،بالعر�ية

ستقبل � ا� ة ا���لةالعر�يح� نتم�ن من اصدار ال�سخة وا�ؤخرات، 

  .تعا� القر�ب ان شاء اهللا

   :طلب �شار�ة :أخ�او -٩

من  ة وت�ميلها��تعا�قهم و اق�احاتهم القيمة � تطو�ر الب: 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��
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م: �قد�    ا�ف���ة ��یاراتإلا ��و�م �بادئ ا���دا
 ،من قبل )سال�العتيق و اإل( نجيما�جوم ا� قو�ما�: �ن �م يتعرف � هذه العلوم

ئ �تدفا�فضل ان ي ؛�ش� تام) ا راتا( و�ر�د استخدام هذه ال��ة

 ط اء=  راه آسماناألسبوعية  با�واضيع ا�ا�ة ال� �حناها � ال��ة ا�عليمية

  :و�تمعن � ابوابها وفصو�ا

إ  ب :ات اا اا   درةیاد �یات اع�ی :ا��  

ا��ل العام �لتقاو�م الفلكية : راهنماي عمو� تقاو�م �و� ب�ياد حيات ا�=  ٤٩راه آسمان 

  ال� نصدرها

  ا��ل العام �لتقو�م القمري ال�سيط: ف�ده قمري  نماي تقو�مراه=  ٥١راه آسمان 

  ا��ل العام �لتقو�م الفل� ا���: �و� �� راهنماي تقو�م=  ١٩٣راه آسمان 

  ا��ل العام �لتقو�م الفل� العام:  )ب��فته(راهنماي تقو�م �و� هم�� =  ٩٧راه آسمان 

  ا��ل العام �لتقو�م الفل� اإلح�ا�: �ص� و� راهنماي تقو�م �=  ١٤٥راه آسمان 

  )ا�كعبة ا��فة �كة ا�كرمة(ا�وقيت العال� اإلل� :  افق جها�=  ٤٧راه آسمان 

جداول اختالف : جداول تفاوت ساعت �و� بالد جهان با �كه �كرمه =  ٥٢راه آسمان 

  توقيت بالد العا�م مع توقيت �كة ا�كرمة

�صادر ا�حوث : منابع پژوه� تقاو�م و �رسوالت �و� ب�ياد حيات ا�=  ٧راه آسمان 

   .وا�راسات الفلكية ال� من خال�ا �ستخرج ا�قاو�م وال��ات الفلكية ال� نصدرها

  ا و ا ا دئ   : ب

 و ا�نجيم من مدرسة ا�و�معرفة ا�جوم  :در معرفت علم �وم و علم تنجيم=  ٣راه آسمان 

 ايام ا�لو عن ا�نيا وا�فرغ �لعق�  :ايّام فراغت از دنيا و اختصاص به ُعقبا=  ٨راه آسمان 

 ا�حوسة أم عدم ا�ناسب؟ :�وست يا نامناسبت=  ٩راه آسمان 

 ةاتيان ا�وائج ا�نيو�ة � األوقات ا�حذور :ا�ام ا�ور در اوقات �ذوره=  ١٠راه آسمان 
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اهميت علم تنجيم يا �وم اح�� و بيان عل� و واق� بودن علم باليا و =  ١١راه آسمان 

 أهمية علم ا�نجيم او ا�جوم األح��، و بيان �صداقية علم ا�اليا وا�نايا :منايا

 األوقات ا�سنة وا�سعيدة :هن�م نيكو و خجسته=  ١٢راه آسمان 

 معرفة األحيان علم اإلختيارات أو  :هن�م شنا�علم اختيارات يا =  ١٣راه آسمان 

 معرفة األحيان و نور القمر :هن�م شنا� نور قمر=  ١٥راه آسمان 

 مدى أهمية ال�ج ا�شم�  :و�ژگيهاي متو�ين بروج شم�=  ١٦راه آسمان 

 معرفة األحيان و وجوه القمر :هن�م شنا� وجوه قمر =  ١٩راه آسمان 

 ا�نجيم وا�دب� :نجيم و تدب�ت=  ٢٠راه آسمان 

  معرفة األحيان � �وضوع ا�زواج واإلنعقاد : هن�م ازدواج و انعقاد=  ٢٧راه آسمان 

اختيارات القمر � : منظومه خواجه نص� در اختيارات قمر در بروج اثناع�=  ٢٨راه آسمان 

  ال�وج اإلثناع�

 ة األحيان و �وضع القمر � ال�وجمعرف : هن�م شنا� قمر در بروج=  ٣٠راه آسمان 

 صلة ا�وادث األرضية مع األحيان ا�سماو�ة :) ١(مها �ارتباط هن=  ٣٣راه آسمان 

استخدام ا�قاو�م الفلكية � ا�قاصد :تقاو�م �و� و �ر�رد تنجي�=  ٣٥راه آسمان 

 ا�نجيمية

  جوم و ا�نجيم العتيقمعرفة ا�:  آشنا� با علم �وم و تنجيم كهن=  ٣٧راه آسمان 

  استخدام فلك ا�سماء كساعة سماو�ة �أل�ور األرضية: آشنا� با ساعت فلك=  ٣٩راه آسمان 

  د�ل ساعة الفلك: راهنماي ساعت فلك=  ٤١راه آسمان 

 تنجيم ا�سوف وا�كسوف: تنجيم خسوف و كسوف=  ٤٣راه آسمان 

  ا�ختلفة مدير�ة اإلختيارات: مدير�ت اختيارات=  ٤٨راه آسمان 

  �لحصول � هذه ا�روس وال��ات الفلكية � طبعات �لونة و�لفات �صورة راجع 

  :من خالل ا�رابط ا�ا� راه آسمان غرفة

  .laa.netAewww           ب�ياد حيات ا�                                                                   

http://aelaa.net/Ar/1.aspx  
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  ءا   ا   و و یاد �یات اع�ی��  
سال از ان�شار انواع  ششبه اذن ال� و امداد ح�ت وجه ا�ل� تا كنون  - ١

نه ساال) راه آسمان(هفتوانه ) ه شنا��روزنامه (روزانه تقاو�م �رسوالت و 

هن�م ، ا�قو�م الفل� اإلح�ا�، تقو�م �و� ط�، تقو�م �و� �ص�(

، ا�قو�م القمري ال�سيط و �� آن به ز�انهاي تقو�م ف�ده قمري، شنا�

، ا�قو�م الفل� العام، تقو�م �و� ، تقو�م �و� هم�����فرا�سه و ان

ا� � گذرد، حيات ب�ياد ) ، تقو�م اوقات ��امه ماه قمريآ�زن��، 

من�� شده است، در هن�م شنا� شماره از ماهنامه  ٤٦ب�ش از همچن� 

افزون بر مطالب : بنابر اين بوده كه در هر شماره ���هبرنامه ر�زي ان�شار اين 

ن� چهم ؛تقو�م �و� �ص�ن� و �ر�وط به هر ماه از سه سا�امه فوق، 

هن�م شنا� وقايع تار��؛ هن�م شنا� وقايع روز؛ مطالب متنو� در زمينه 

من�� گردد، ا�ته اين �شهاى اخ� تا كنون بطور  و ن� هن�م شنا� �ر�ردي

  . �رتب و تفصي� عم� �شده بود

؛ با �� ح�ت وجه ا�ل�و به بر�ت ايام  ١٤٣٠ حجه مبار�ه ذيدر ماه  - ٢

و ت�ميل ساير �رسوالت �و�، برنامه �قق اين �شها ن� راه اندازي انتظام 

در تقو�م �و� �ص� اضافه گرديد، خالصه وقايع مهم فل� شد، ابتدا �ش 

از آ�ا كه  .طرا� و استخراج شد هن�م شنا� �ر�رديو بعد از آن 

ديديم آنرا مفصل بود، �ا مناسب ) هن�م شنا� �ر�ردي(�وضو�ت اين رشته 

كه  جديد ���هاين  �رآ� خاص�ستق� من�� نمائيم، و با توجه به  �ه��در 

بر حسب (نموده، از اين رو  اختيار� توان وقت مناسب براى هر �ري را 

 امه اختيارات �و�سا�آنرا  )اصطالح متداول آن در تقو�م و تنجيم كهن
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، تا ان شاء اهللا هگذشته من�� شد مانندهن�م شنا� ا�ته ماهنامه . ناميديم

هن�م شنا� وقايع تار��؛ هن�م شنا� (فرصت نمائيم �شهاى باقيمانده آن 

  .را ن� در آينده نزديك ت�ميل نمائيم) وقايع روز

؛ تا كنون ر�يت استاندارد )مانند تقاو�م(در ان�شار اك� ���ات �و� ما  - ٣

ران بوده، و مهم��ن انگ�ه و مقصد اين بوده عل� آن مقدم بر نياز عمو� �ر�

كه تقاو�م به به��ن و استوارتر�ن �و ��ن استخراج و ان�شار يابد، تا از نظر 

هر چه ب�ش� مطلوب و نافع باشد، اما  پژوهشگران علوم تقو�م �وم و تنجيم

ايم، نياز عموم �ر�ران يا سطح �ر�ري �رسوالت را در رتبه بعد دنبال � كرده 

و�ا تا كنون س� داشته ايم تا با �رسوالت آ�وز� يا �ا�س توضي� ا�شان را 

  .با �وه �ر�رد آنها آشنا كنيم

نياز عموم �ر�ران غ� تنها به �اظ  اختيارات �و� امهسا�اما از آ�ا كه  - ٤

ن� � باشد، از اين  استفاده پژوهشگرانتهيه � شود، هر چند �ورد  حرفه اى

رو در درجه اول نيازهاى عمو� �ر�ران و ن� سهولت �ر�ري اين ماهنامه 

ضمن  اختيارات �و�امه سا�براى ا�شان را �الحظه نموده ايم، براى هم� 

، طوري طرا� شده كه براى هر فرد �دي )به اشاره(حاوي بودن مبا� عل� 

امه در نيازهاى عمو� �سان�؛ �ر�رد اين ) ح� با اندك سواد خواندن معمو�(

روز�ره او فراهم بوده، و براى افراد حرفه اى ن�؛ دس�� �ر�ردي به اوقات 

آسان باشد، تا بدينوسيله توا�سته باشيم دا�ش  و دالئل فل� آن اختيارات �و�

را در دس�س هم�ن هن�م شنا� ا�ور زمي� به �شانه هاى آسما� ارزشمند 

  .قرار داده باشيم
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ه آن چقمري  ماههايبيان � كنيم كه در  اختيارات �و�در هر شماره از  - ٥

تار�� مناسب و چه تار�� نامناسب براي ا�ور گوناگون و نيازهاي فردي و 

اجتما� شخص � باشد، و س� � كنيم تا اضافه بر عناو�ن مندرج در منابع 

ره ا�سان ا�روزي در كهن؛ مهم��ن عناو�ن و زمينه هاى اص� نيازهاي روز�

تا . جامعه مدرن را ن� ذكر نموده، و هن�م شنا� آنرا را ن� بيان نمائيم

  . ي را ارائه داده باشيمهن�م شنا� �ر�ردي جامع و به روزبدينوسيله 

ا�ور دين و معنو�ت، روابط �ط� خانواده خاندان دوستان هم�ران و جامعه، (

زفاف، و انعقاد و والدت و طالق، سفر و  خواست�ري عقد ازدواج عرو� و

نقل و انتقاالت، تعم� و احداث بنا، انواع ا�ور شغ� و استخدا� و حرفه اى، 

انواع ا�ور �اري معا�الت اقتصادي بان�ي بيمه، خدمات، ا�ور ارتباطات 

رسانه ها وسايل ارتباط ��، ا�ور عل� حوزوي دا�ش�� اهل قلم، ا�ور 

رف و صنايع، ا�ور كشاورزي، ا�ور اداري دول� �شكري ه�ي، ا�ور ح

از آ�ا كه براى �وضوع �سائل بهداشت و ..). كشوري قضا� تقن�� اجرا�، و

سالم� تن و روان تقو�م �و� �ستق� �رتبا من�� � شود، طبي� است كه 

 تقو�م �و�اختيارات �ر�وط به ا�ور سالمت و بهداشت و اقدامات ط� را در 

من�� نمائيم، و �ر�ران براى اطالع در اين زمينه بايد به اين ماهنامه  ط�

تقاو�م ب�ياد و ن� عموم �ر�ران پژوهشكده �وم اعضاي . �راجعه نمايند

با مطالعه و �ر�رد عناو�ن �وجود فع� در اين �رسوالت؛ در صورت حيات ا� 

ند ما را از آنها مطلع نموده تا در برخورد با �وارد نياز عمو� ذكر �شده؛ � توان

  .شماره هاى آ� به آن بيافزائيم
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و ر�يع و صفر  �رم ���ه �ر�وط به ماههاياين  سه �سخه آزما��ابتدا  - ٦

كه در ارتباط با ( ���هاين  اول� شماره رس�يم، من�� نمودرا  ١٤٣١األّول 

من��  ١٤٣١اه ر�يع األّول را در ايام ا�يض م) اختيارات ماه ر�يع ا�ا� بود

 �شپ�شاپكرديم، با توجه به درخواست �سياري از �ر�ران براى ان�شار 

من��  اختيارات �و�امه اختيارات ماههاي آ�؛ اين ���ه را به صورت سا�

  .نماييم� 

اس � گوئيم �وال صاحب األ�ر را كه پ�د � كنيم خداوند متعال را، و س - ٧

در (تعي� اوقات ��ال �سعود ( سا�امه اختيارات �و� �به استخراج و �

 از تالشهاي �دانه، �وفق فر�ود )�ر�وطه با �يع دالئل فلكيه) طول ي�سال

. �وال توفيق ب�ش� عطا بفرمايد. يمن� �شكر � نمائ �وم پژوهشكدههم�ران 

 .آم� رب العا��

� كنيم در هر شماره به  به لطف ال� و عنايت ح�ت وجه ا�ل�؛ س� - ٨

توسعه و تعدد عناو�ن اختيارات بيافزائيم، هر چند �اطر اجتناب از طوال� 

شدن و �ميل عمليات اضا� استخراج اوقات بر �رشناسان پژوهشكده تقو�م 

عناو�� را كه همه �ردم در هر ماه نياز ندارند؛ در �شاوره بايد  ؛�وم تنجيم

  . اتر پژوهشكده تقو�م �وم تنجيم ارائه دادهاى فردي افراد توسط دف

عدم و  تناسب: در �رسوالت �تل� قبال بطور �كرر توضيح داده ايم كه - ٩

بوده، و براى اختيار وق� كه از �يع جهات مناسب بوده و  �س� تناسب اوقات

وده و با توجه طالع هر شخص و نوع هر �ر و افراد از دالئل نامناسب خا� ب

�الحظه نياز به استفاده نموده و اين  اختيار خاصاز  ديابه آن ب�ر�وط 

خصوصيات هر شخص و �ر �ورد نظر بطور جدا�نه بوده كه مب�� بر 
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سا�امه و فرصت باز براى انتخاب وقت دارد، كه در ب�ش� �اسبات گس�ده 

عمو� قابل درج ن�ست، و�ا همانطور كه در تقاو�م كهن منجم� اسال� 

نموده و ذيل عناو�ن �رهاى  اختيار �موم بوده ما به ذكر اوقات �ر�وط به �رس

ه چ) تقو�م اختيارات �و�(عمو� تر، بيان � كنيم كه در�دوده اين وقت 

اوقا� � نامناسب و �ذور بوده؟ و الزم است پره� نموده يا در �ورت به 

ز �ذور بوده؟ و چه اوقا� راههاى �ر�وطه تدارك شود، و چه وق� �فا خا� ا

�          بعد از خا� �ذور بودن واجد �ايط �وري سعد يا مناسب بودن ن� 

باشد؟ و چه اوقا� افزون بر اينها واجد بر� �وجبات كمال سعات وقت يا 

      واجد �يع جهات كمال سعادت � باشد، كه اين اخ� كم� و ديرتر اتفاق 

برنامه هاى . اى رسيدن به آن بايد انتظار ب�ش�ي ب�شد� افتد، و شخص بر

  .روز�ره كم� م�� است

مطابق هر شخص و  اختيار وقت ��ال �سعود و خا� از �يع �وسبراى  - ١٠

   :ا�ور متعددي الزم است فراهم شود )اختيار خاص(عمل �ر�وطه 

وده از يك ماه بايد ابتدا فرصت باز براى انتخاب داشت، كه اين �د :ن�ته اّول

تا چند ماه يا ي�سال و ب�ش�؛ بر حسب نوع عمل و يا خصوصيات طالع 

   .والدت هر شخص � باشد

س�س أالدت يا شخص يا اشخاص يا تار�خ تاطالع از تار�خ دقيق و :ن�ته دوم

   .يا �وع قب� عمل احيانا، الزم � باشد

باشد، كه عل�غم وجود  نياز به �اسبات �سيار طوال� و پيچيده � :ن�ته سوم

ابزارهاى مدرن �اسبا� �و�؛ استخراج آن نياز به فرصت و مدت قابل 

  . توج� � باشد
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عل�غم �دوديت �ايط، و قلت اعوان و ك�ت نيازها و �راجعات؛ كه  - ١١

همه �ستلزم فراهم نبودن فرصت الزم براى استخراج و �� اين نوع اختيارات 

عالقه شديد به �� معارف و علوم با همه اينها؛ �اطر  ااماست، بطور تفصيل 

، �سيار دوست ان�ياء ال�، و ن� بذل خدمت به بند�ن در�ه ح�ت وجه ا�ل�

دار�م تا در صورت توفيق حق و مدد با �سديد �وال؛ در اين زمينه ن� خدما� را 

نمائيد تا توفيق ما ن�تمان را بازگو � كنيم شما اهل ايمان د� عرضه نمائيم، 

باالتر از اينها به  بلكه ؛، چه اينكه اين ا�ور با همه وسع�ش�قق آن عطا شود

  . عنايت حق م�� است

طبي� است كه در صورت فرصت؛ اين سنخ استخراجات را جهت ا�ور �سيار 

، و ن� ا�ور )به جرا�(ن� جمهمه اى مانند انعقاد نطفه و تعي� تار�خ والدت 

ي كه براى �وع �ر در وقت مناس�؛ آمادگي انتظار با مدت را مهمه افراد

�       داشته باشند، اختصاص دهيم، براى ورود در اين حوزه هر يك از �ر�ران 

�قيق نموده، و ) سال ماه روز ساعت دقيقه(تار�خ دقيق والدت خود را : توانند

ارسال نمايند تا در صورت ورود به استخراج اين  @Aelaa.nettanjimبه آدرس 

  .زمينه و ن� فتح باب �شاوره هاي �ص� �و� �ورد نظر قرار گ�د

در هر صورت هن�مهاى مناسب و نامناسب مندرج در اين ماهنامه را كه  - ١٢

مناسب مقداري تدارك نمود، و  ساعت كو���س� � باشد، � توان با اختيار 

، و بعد از آن توسل به ح�ت وجه اهللاو  تو� � اهللاو  صدقهبل از همه اينها ق

  .شدن �رساز است �سليم اراده و �شيت ال�
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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 :  

د يـا افـراد كه با �الحظه خصوصيات عمل خـاص بـراى فـر :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

نو� است  كه به �الحظه عموم افراد تعي� � شود، و اين همان :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

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

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

�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 

 :دالئل فل� اوقات داشته باشد

واجـد ي�ـي از  اسـت كـه  از اوقـا�عبـارت : اختيار عميقاوقات �ذور  -١

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

 .  پره� � شوداست و �ا در �رهاى مهم از آن اوقات 
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واجد ي�ي از �شـانه عبارت از اوقا� است كه : اوقات �ذور اختيار دقيق -٢

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

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

قمري شم� ( ايام �ذور ماهانهعبارت از : اوقات �ذور اختيار ساده - ٣

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

  .پره� � شودمهم 

 سـعادت �رحلـه اولـ�از همه �ذورات بوده و اين خا� : 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�ت بوده، كه از نظر سعاد

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 

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

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

م
ة
ور

ذ
ح

  

  اوقات مناحس القمر: العمیق محذور في اإلختیار  ١

  نقص السعادة و ضدھا: الدقیق محذور في اإلختیار  ٢

  المحذور من ايام الشھور القمرية والشمسیة: البسیط 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 : عامال سعدال  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 

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

 :ماهنامه جلوگ�ي نموده ايم

 سعادة الوقتلارضیة مع وجود المحذورات  خالي عن :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 دالئـل فلـ� : فل� اختياراتدالئل

فل� دالئل  ذيل هر عنوان؛در اوقات ذكر شده، و ن� آ�وزش دا�شجو�ان تنجيم؛ 

شـنا� آا�ال آورده ايم، براى  طورشده را بذكر در وقت  اختيار �م�ر�وطه براى 

؛ با تفصيل ��ل دالئل فل� �رتبط به �وضو�ت �تلف، و استدال�اى �ر�وطه

. �راجعه نمائيد، كه در آينده من�� � شود راه آسمانهفته نامه آ�وز� بايد به 

 .ن شاء اهللا تعا�إ

 برگرفتـه از پژوهشكده �وم و تنجـيم ب�يـاد حيـات ا�؛  مبناي عل�

احيـاء و معـر� و تـرو�ج �ـوم و تنجـيم ؛ و هـدف آن تعا�م �كتب و� بـوده

�رهـون  در تقـو�م شم�ـ شمسسيار؛ س� � باشد، بنابر پژوهشهاي � اسال�

�ر�ـوط بـوده، امـا از نظـر  بـروج اسـتوا�خط اعتدال ر�ـي� و در ن�يجـه بـه 

�  �ـ� رصـدي بـروجبـر اسـاس  كواكباتصاالت فل� �اسبه �واضع همه 

 .است كه با رصد شخص ناظر مطابقت داشته و قابل دس�� باشد،
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ت ��فه �م و� و قرآن �يد در آيا :�واضع كواكب در بروج �� رصدي

وا�سماء ذات "به اين بروج اشاره شده است، ) در معناي عمو� و سط� آن(

هناي آسمان و دايره فلك كه �س� حر�ت كواكب سبعه � باشد پ، بر "ال�وج

درجه را بر اين  ٣٦٠نه اى  به نظر � رسد كه اين مدار �صورتهاى فل� دوازد

و بدان ناميده اند، س� كواكب در ) درجه ٣٠هر يك (صورت تقسيم نموده  ١٢

سال و  ٣٠را در بروج  ناياين بروج متفاوت است بر� از آنها مانند زحل 

سنجش و ، داينم� در يك ماه � مانند قمر بر� و  ،خورشيد آنرا در ي�سال

�اسبه �واضع بروج حسابهاى �تل� دارد، كه ما روش مطابق رصد را 

�ورد اشاره   م، همان رو� كه در ع� ح�ات معصوم�ز�ده ايگبر

ن �در بروج �� صور فل� و ستار. ا�شان و استفاده عم� عموم بوده است

� از آسمان �، بر خالف بروج استوا� و فل�؛ كه جاياست ور �اسبهآنها �

به غ� از �واضع بروج �� است بطور فر� ) در ع�ما( متغ� بوده و را كه

  .نام بروج اص� ناميده اند

برج  ١٢شا�ل (Tropical) و�روج فل� استوا�) Sidereal(بروج �� رصدي 

در نظام اص� در نقطه �وع آ�ست،  اين دو روشدرجه اي است، تفاوت  ٣٠

نهايت صورت حوت و بدايت صورت اثناع� بروج  آ�ز) رصدي بروج ��(

كه به نقطه اعتدال آ�ز بوده ) استوا� فل�(�ل است، اما در نظام بروج 

و�ا ، تغي� كرده يك درجهبه اندازه سال  ٧٢سبب تقدم نقطه اعتدال در هر 

از �واضع اص� �� آن به ) استوا� يا تروپي��(ه بروج فل� �جايا�روزه 

آ�ز بروج از اول جا�ا شده و ) ب�ش� از يك برج(درجه دقيقه  '25°30 مقدار

مبناي از آ�ا كه . رفته استگدر اوايل صورت �� حوت قرار  � و�ل تغي

تعا�م �كتب ؛ برگرفته از ب�ياد حيات ا� عل� پژوهشكده �وم و تنجيم
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بوده؛ و هدف آن احياء و معر� و ترو�ج �وم و تنجيم اسال� � باشد، از  و�

ج رصدي � اين رو ارائه اوقات س� قمر و بقيه كواكب ن� بر اساس برو

�شابهت  )رصدي(حقي� هرچند با بروج �� هندي باشد، بروج �� 

   .متفاوت استبا آن داشته و� قدري 

  

نقطه آ�ز�ن دائرة ال�وج و �وع بروج �� : آ�ز بروج �� و بداية ال�وج

اسـت، ) نـه�اول� بـرج از بـروج دوازده (رصدي همان آ�ز صورت فل� �ل 

ل با م�ل �طان بوده، و اين م�ل اول دائرة ال�وج؛ بعد از آخـر�ن آ�ز برج �

بنابر پژوهشهاي �سيار ب�يـاد م�ل دايرة ال�وج و صورت فل� حوت واقع است، 

دقيقـه اى  ٥١در فاصـله ( حيات ا�؛ با عبور يا زوال كو�ب از �وم م�ل رشاء

  ق. � ١٤٣٤ سنة �

  ةرصديا� ةجميا��وج ال بداية

  ر�ي�ا�عتدال إلا '30°25
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بـرج  ل �طـان وآخر�ن م�ل صـورت فلـ� حـوت، ورود بـه مـ�) ستاره رشا

       رصدي �ل و نقطـه �وع بـدايت الـ�وج و آ�ز صـور و بـروج �ـ� �قـق

و از اين روست كه منجم� �سـلمان �وع بـرج رصـدي �ـل را از  � گردد،

از آ�ا كـه طلـوع و غـروب سـتار�ن در . بعد آخر�ن ستار�ن حوت گرفته اند

كو�ـب از مقابـل ايـن بالد �تلف متفاوت بـود، صـحيح آن اسـت كـه عبـور 

 ٥٢درجـه و  ٢٥در ) ١٤٣٤سـال (�طان و�ا هر چند طلوع . ستار�ن �اظ شود

ر تعيـ� بـدايت بـروج رصـدي دقيقه بعد از نقطه اعتدال ر�ـي� اسـت، و� د

   .دخال� نداشته و �فا آ�ز سال شم� عر� قديم را �شان � دهد

 

   '25°30   ةيرصدالبروج ال ةبداي
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 مكة المكرمةالبالد مع التوقیت العالمي  اختالف توقیت
  فضلنا ھذا الموقع على غرينتیش بیت اهللا الحرام الكعبه المشرفهمركز الیابسة من األرض ،

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

  .توقیت مّكة المكّرمة ھنا اختالف توقیت سائر البالد في أرجاء المعمورة مع
  مقدار اختالف توقیت البالد مع توقیت مكة مذكور في الجدول و مع اضافة المقدار ان كان مع

  . ساعة الحدث حسب توقیت البلد المطلوبنصل الى ) -(و كسره ان كان مع عالمة (+) عالمة 
  ساعة الحدث حسب توقیت البلد= تفاوت توقیت البلد مع مكة ) - مع(+ساعة الحدث حسب توقیت مكة 

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

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

 .قیت بلدھم المذكور في الجدول مع مكة المكرمةفي بلدھم الى مقدار تفاوت تو

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

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

 )Vladlvostok(شرق روسیا-گوام-میكرونزي -الجديدة اینغ -تاسمانیا -)سیدني(شرق استرالیا +7

 )داروين –آداليد (ترالیا الوسطى اس +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  -مويتنا -كامبوج -الئوس -ندتايال -غرب اندونیسیا  +4

 جزاير كوكوس –) میانمار( ارموب +3.30

 )Omsk(روسیا  -)آستانه( ستانكازاخشرق  - یزستانغقر -بوتان -شيالدغبن +3

 یبالن +2.45

 جزاير نیكويار –سريالنكا  –الھند  +2.30

 )Pern(یاروس،مالديو-)یزجسا(ستانكازاخغرب ،أوزبكستان،اجیكستان،طتركمنستان-اكستانب +2

 افغانستان +1.30

 )Samara(روسیا -)Ishevsk(روسیا-گرجستان-نخجوان-یاارمن-آذربیجان-امارات-عمان +1

 ايران +30.0

KMT  
0 

- سـودان  -ایـ باتیو -جیبوتي -اريتره  -يمن  -قطر  -كويت  -بحرين -العراق -)الحجاز(جزيرة العرب 
 )مسكو(غرب روسیا  -زانیاتان -قمر -اسكارجمادا -اندا جاو -كنیا  ،ومالص

1- 
ــا ــان-اســوري-قبــرص-تركی ــ -مصــر-اردن-فلســطین-لبن ــدا-الیبی ــا-مــاالوي-شــرق كنگــو-روان -زامبی

-رومـاني -يونـان -سـوازيلند -لسـوتو -برونـدي  -ایـ فريقجنـوب أ -بوتسـوانا -قمـر –يزيمبـابو -قموزامبی
 سوئد -فنالند-استونیا-التويا-لیتواني-بالروس-یااوكران-مولداوي-يابلغار

2- 
-نامیبیـا -والغـ آن-زئیـر -ابونغـ -غـرب كنگـو  -كـامرون -الوسطىا یفريقا-بنین-انیجري-نیجر-چاد-مالت-الجزاير-تونس

-انیاباسـ -افرانسـ -الیـا طاي-اسـلونیا -كـوزوو -سـنجق -ابوسـنی -صـربیا -كرواسـي -مقدونیـه -اآلبانی-ةستواياال یاینغ
 الندوھ-چک-اتريش-سوئیس-نروژ-مجارستان-لھستان-ایكجبل-دانمارك-یاآلمان

3- 
-الغسـن -مـالي -موريتـاني -صـحرا -جزايـر قنـاري  -المغرب-ايسلند-اسكاتلند-ايرلند-بريطانیا-رتغالب

 غنا-توگو-چانا-لیبريا-سیارالئون-امبیاغ-بیساو یاینغ-ساحل عاج-یاینغ-بوركینافاسو

 )اسکورسبی(رينلندغشرق  -Azoresجزاير  -Cape Verdجزاير  -4

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

  سورينام -وئهغارو -یاتینجنرا -)برازيلیا(زيلاشرق بر -رينلندغ -6

 7.30-)ونزوئال (-)كبك(شرق كندا-شیليت-دمنیكن-ايوغاراب-فیابولی-)Manaus(الوسطىبرزيل -اويانغ -7

 )پوکادواكره(غرب برزيل-پرو-اكوادور-مبیاولوك-پاناما-ھايتي-جامايكا-كوبا-)نیويورك(آمريكا -8

 ماال،ھندوراس،السالوادور،بلیز،نیكاراغوا،كستاريكا یواتغمكزيك،،)Winnipeg(الوسطى كندا،)داالس(امريكا -9

 )ازبال(غرب مكزيك  -)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  Hawadanجزاير  -الي نزي فرانسبجزاير  -13
  



   ١٤٣٥رقم اإلختیارات الفلكیة 

 21

نر  ١٤٣٤   

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

���یا
 ی ا�فار�  

�
����یا

 ذی ا�����ن 

أ
ع

ا ّ
  

ن ارك 
ر

١٤٣٤
  

ج 
طن

ا
  


 

١٣٩٢
  

ان
)

ن ��� ندر ذوا�� ی اس� ریا� ی � باب�
(

  

ز
 

٢٠١٣
 

يولیو
  

  

أ
ع

ا ّ
  

ن ارك 
ر

١٤٣٤
  

ج 
ا


  

اداد
 

١٣٩٢
  

ز
 

باب� 
ی ا ریا� ی �

ن ��� ندر ذوا�� س�
  

ز
 

٢٠١٣
 

يولیو
  

  لیلة
  نھار

  لیلة
  نھار

 ٢٤ ١١ ٢ ٢  ١٦  ارء ٩ ٢٦ ١٨ ١٨  ١  اء

 ٢٥ ١٢ ٣ ٣  ١٧  ا ١٠ ٢٧ ١٩ ١٩  ٢  ارء

١١ ٢٨ ٢٠ ٢٠  ٣  ا ٢٦ ١٣ ٤ ٤  ١٨  ا 

١٢ ٢٩ ٢١ ٢١  ٤  ا ٢٧ ١٤ ٥ ٥  ١٩  ا 

ا  ١٣ ٣٠ ٢٢ ٢٢  ٥ ٢٨ ١٥ ٦ ٦  ٢٠  ا 

ز ٢٣ ٢٣  ٦  ا ١٤ ٢٩ ١٦ ٧ ٧  ٢١  ا 

ء ١٥ ٢ ٢٤ ٢٤  ٧  ا٣٠ ١٧ ٨ ٨  ٢٢  ا 

 ٣١ ١٨ ٩ ٩  ٢٣  ارء ١٦ ٣ ٢٥ ٢٥  ٨  اء

  ٢٤  ا ١٧ ٤ ٢٦ ٢٦  ٩  ارء
  محذور

١٩ ١٠ ١٠ 



أ 

١٨ ٥ ٢٧ ٢٧  ١٠  ا ٢ ٢٠ ١١ ١١  ٢٥  ا 

١٩ ٦ ٢٨ ٢٨  ١١  ا ٣ ٢١ ١٢ ١٢  ٢٦  ا 

٢٠ ٧ ٢٩ ٢٩  ١٢  ا ٤ ٢٢ ١٣ ١٣  ٢٧  ا 

٢١ ٨ ٣٠ ٣٠  ١٣  ا ٥ ٢٣ ١٤ ١٤  ٢٨  ا 

١٤  ا  
٣١  

ا
18:56 

 ٦ ٢٤ ١٥ ١٥  ٢٩  اء ٢٢ ٩ ٣١

 ا  ١٥  اء

 ٧ ٢٥ ١٦ ١٦  ٣٠  ارء ٢٣ ١٠ اداد



   ١٤٣٥رقم اإلختیارات الفلكیة 

 22

  

  

 الّ ١٤٣٤  
  ���یا� ���ی ا�  :�ع ا��قاو�م ا����ة

�
���یا

 ی ا�فار�  
�
����یا

 ذی ا�����ن 

أ
ع

ا ّ
  

ّ
ال 

١٤٣٤
  

ج 
ا


  

اداد
 

١٣٩٢
  

ز
 

ی ا ریا� ی � باب�
ن ��� ندر ذوا�� س�

  

ب
آ

 
٢٠١٣

 
س

ط
س

غ
ا

  

  

أ
ع

ا ّ
  

ّ
ال 

١٤٣٤
  

ج 
ا


  

اداد
 

١٣٩٢
  

ب
آ

 
ی ا ریا� ی � باب�

ند س�
ن ��� ر ذوا��

 
 

ب
آ

 
٢٠١٣
 

س
ط

س
غ
ا

  

  لیلة
  نھار

  لیلة
  نھار

٨ ٢٦ ١٧ ١٧  ١  ا ١٦  ا  ا 

02:02 
 ٢٣ ١٠ ر

٢  ا  
  محذور

٩ ٢٧ ١٨ ١٨ ٢٤ ١١ ٢ ٢  ١٧  ا 

١٠ ٢٨ ١٩ ١٩  ٣  ا ٢٥ ١٢ ٣ ٣  ١٨  ا 

١١ ٢٩ ٢٠ ٢٠  ٤  ا ٢٦ ١٣ ٤ ٤  ١٩  ا 

ء ١٢ ٣٠ ٢١ ٢١  ٥  ا٢٧ ١٤ ٥ ٥  ٢٠  ا 

 ٢٨ ١٥ ٦ ٦  ٢١  ارء ١٣ ٣١ ٢٢ ٢٢  ٦  اء

بآ ٢٣ ٢٣  ٧  ارء  ١٤ ٢٩ ١٦ ٧ ٧  ٢٢  ا 

١٥ ٢ ٢٤ ٢٤  ٨  ا ٣٠ ١٧ ٨ ٨  ٢٣  ا 

١٦ ٣ ٢٥ ٢٥  ٩  ا ٣١ ١٨ ٩ ٩  ٢٤  ا 

١٧ ٤ ٢٦ ٢٦  ١٠  ا ١٩ ١٠ ١٠  ٢٥  ا 


 

١٨ ٥ ٢٧ ٢٧  ١١  ا ٢ ٢٠ ١١ ١١  ٢٦  ا 

ء ١٩ ٦ ٢٨ ٢٨  ١٢  ا٣ ٢١ ١٢ ١٢  ٢٧  ا 

 ٤ ٢٢ ١٣ ١٣  ٢٨  ارء ٢٠ ٧ ٢٩ ٢٩  ١٣  اء

 ٢١ ٨ ٣٠ ٣٠  ١٤  ارء
٥ ٢٣ ١٤ ١٤  ٢٩  ا 

٢٢ ٩ ٣١ ٣١  ١٥  ا 
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 ه ١٤٣٤ ذي   
  ���یا� ���ی ا�  :���ة�ع ا��قاو�م ا� 

�
���یا

 ی ا�فار�  
�
����یا

 ذی ا�����ن 

أ
ع

ا ّ
  

يذ
 ا


 ة

١٤٣٤
  

ج 


ا
  

ر
 

١٣٩٢
  

ب
آ

 
ی ا ریا� ی � باب�

ن ��� ندر ذوا�� س�
 

 

ال
 

٢٠١٣
 

مبر
سبت

  

  

أ
ع

ا ّ
  

يذ
 ا


 ة

١٤٣٤
  

ج 


ا
  

ر
 

١٣٩٢
  

ال
 

ی  ریا� ی � باب�
 

ن ��� ذوا��
  

ال
 

٢٠١٣
 

مبر
سبت

  

  لیلة
  نھار

  لیلة
  نھار

٦ ٢٤ ١٥ ١٥  ١  ا ٢١ ٨ ٣٠ ٣٠  ١٦  ا 

٧ ٢٥ ١٦ ١٦  ٢  ا ٢٢ ٩ ٣١ ٣١  ١٧  ا 

٨ ٢٦ ١٧ ١٧  ٣  ا ان  ١٨  اا  

23:44  
 ٢٣ ١٠ 

ء ٩ ٢٧ ١٨ ١٨  ٤  ا٢٤ ١١ ٢ ٢  ١٩  ا 

 ٢٥ ١٢ ٣ ٣  ٢٠  ءار ١٠ ٢٨ ١٩ ١٩  ٥  اء

 ٢٦ ١٣ ٤ ٤  ٢١  ا ١١ ٢٩ ٢٠ ٢٠  ٦  ارء

١٢ ٣٠ ٢١ ٢١  ٧  ا ٢٧ ١٤ ٥ ٥  ٢٢  ا 

١٣ ٣١ ٢٢ ٢٢  ٨  ا ٢٨ ١٥ ٦ ٦  ٢٣  ا 

ل ٢٣ ٢٣  ٩  ا١٤ ا ٢٩ ١٦ ٧ ٧  ٢٤  ا 

١٥ ٢ ٢٤ ٢٤  ١٠  ا ٣٠ ١٧ ٨ ٨  ٢٥  ا 

ء ١٦ ٣ ٢٥ ٢٥  ١١  ا١٨ ٩ ٩  ٢٦  ا أ 

 ٢ ١٩ ١٠ ١٠  ٢٧  ارء ١٧ ٤ ٢٦ ٢٦  ١٢  اء

  ٢٨  ا ١٨ ٥ ٢٧ ٢٧  ١٣  ارء
  محذور

٣ ٢٠ ١١ ١١ 

١٩ ٦ ٢٨ ٢٨  ١٤  ا 
٤ ٢١ ١٢ ١٢  ٢٩  ا 

٢٠ ٧ ٢٩ ٢٩  ١٥  ا 
٥ ٢٢ ١٣ ١٣  ٣٠  ا 
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 ّ ١٤٣٤ ذي    
  ���یا� ���ی ا�  :قاو�م ا����ة�ع ا�� 

�
���یا

 ی ا�فار�  
�
����یا

 ذی ا�����ن 

أ
ع

ا ّ
  

يذ
 

ا
ّ

 
١٤٣٤

  

ج 
اان

  


 

١٣٩٢
  

ال
ی ریا� ی � باب�
 

ن ��� ذوا��
  

 اّول


 
٢٠١٣
 

كتوبر
أ

  

  

أ
ع

ا ّ
  

يذ
 

ا
ّ

 
١٤٣٤

  

ج 
اان

  


 

١٣٩٢
  

 


ا
لّو

 
ی  ریا� ی � باب�

 
ن ��� ذوا��

  

 اّول


 
٢٠١٣
 

أكتوبر
  

  لیلة
  نھار

  لیلة
  نھار

٦ ٢٣ ١٤ ١٤  ١  ا ٢١ ٨ ٢٩ ٢٩  ١٦  ا 

ء ٧ ٢٤ ١٥ ١٥  ٢  ا٢٢ ٩ ٣٠ ٣٠  ١٧  ا 

 با  ١٨  ارء ٨ ٢٥ ١٦ ١٦  ٣  اء
09:11 

 ٢٣ ١٠ آن

 ٢٤ ١١ ٢ ٢  ١٩  ا ٩ ٢٦ ١٧ ١٧  ٤  ارء

ا  ١٠ ٢٧ ١٨ ١٨  ٥ ٢٥ ١٢ ٣ ٣  ٢٠  ا 

١١ ٢٨ ١٩ ١٩  ٦  ا ٢٦ ١٣ ٤ ٤  ٢١  ا 

١٢ ٢٩ ٢٠ ٢٠  ٧  ا ٢٧ ١٤ ٥ ٥  ٢٢  ا 

٨  ا  
  محذور

١٣ ٣٠ ٢١ ٢١ ٢٨ ١٥ ٦ ٦  ٢٣  ا 

٢٢ ٢٢  ٩  ا    

ّولا  
 ٢٩ ١٦ ٧ ٧  ٢٤  اء ١٤

 ٣٠ ١٧ ٨ ٨  ٢٥  رءا ١٥ ٢ ٢٣ ٢٣  ١٠  اء

 ٣١ ١٨ ٩ ٩  ٢٦  ا ١٦ ٣ ٢٤ ٢٤  ١١  ارء

١٧ ٤ ٢٥ ٢٥  ١٢  ا ١٩ ١٠ ١٠  ٢٧  ا م 

١٨ ٥ ٢٦ ٢٦  ١٣  ا ٢ ٢٠ ١١ ١١  ٢٨  ا 

١٤  ا  
  ٢٩  ا ١٩ ٦ ٢٧ ٢٧  خسوف

  كسوف
٣ ٢١ ١٢ ١٢ 

٢٠ ٧ ٢٨ ٢٨  ١٥  ا ٤ ٢٢ ١٣ ١٣  ٣٠  ا 
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 اا  ١٤٣٥    
  ���یا� ���ی ا�  :�ع ا��قاو�م ا����ة

�
���یا

 ی ا�فار�  
�
����یا

 ذی ا�����ن 

أ
ع

ا ّ
  

ّ
 اا 

١٤٣٥
  

ج 
ب

ا
  

آ
ن
 

١٣٩٢
  

 


اول
 

ی ریا� ی � باب�
 

ن ��� ذوا��
  

ا 


 
٢٠١٣

مبر
نوف

  

  

أ
ع

ا ّ
  

ّ
 اا 

١٤٣٥
  

ج 
ا

ب


  

آ
ن
 

١٣٩٢
  

 


ا


ی  ریا� ی � باب�
ن ��� ذوا��

  

ا 


 
٢٠١٣

مبر
نوف

  

  لیلة
  نھار

  لیلة
  نھار

 ٢٠ ٧ ٢٩ ٢٩  ١٦  ارء ٥ ٢٣ ١٤ ١٤  ١  اء

 ٢١ ٨ ٣٠ ٣٠  ١٧  ا ٦ ٢٤ ١٥ ١٥  ٢  ارء

٧ ٢٥ ١٦ ١٦  ٣  ا ١٨  ا  سا 
06:49 

 ٢٢ ٩ آذر

٨ ٢٦ ١٧ ١٧  ٤  ا ٢٣ ١٠ ٢ ٢  ١٩  ا 

٩ ٢٧ ١٨ ١٨  ٥  ا ٢٤ ١١ ٣ ٣  ٢٠  ا 

١٠ ٢٨ ١٩ ١٩  ٦  ا ٢٥ ١٢ ٤ ٤  ٢١  ا 

ء ١١ ٢٩ ٢٠ ٢٠  ٧  ا٢٢  ا 
 ٢٦ ١٣ ٥ ٥  محذور

 ٢٧ ١٤ ٦ ٦  ٢٣  ارء ١٢ ٣٠ ٢١ ٢١  ٨  اء

 ٢٨ ١٥ ٧ ٧  ٢٤  ا ١٣ ٣١ ٢٢ ٢٢  ٩  ارء

٢٣ ٢٣  ١٠  ا   

ا  
١٤ ٢٩ ١٦ ٨ ٨  ٢٥  ا 

١٥ ٢ ٢٤ ٢٤  ١١  ا ٣٠ ١٧ ٩ ٩  ٢٦  ا 

١٦ ٣ ٢٥ ٢٥  ١٢  ا ١٨ ١٠ ١٠  ٢٧  ا 


د

 

١٧ ٤ ٢٦ ٢٦  ١٣  ا ٢ ١٩ ١١ ١١  ٢٨  ا 

ء ١٨ ٥ ٢٧ ٢٧  ١٤  ا٣ ٢٠ ١٢ ١٢  ٢٩  ا 

 ٤ ٢١ ١٣ ١٣  ٣٠  ارء ١٩ ٦ ٢٨ ٢٨  ١٥  اء
  



   ١٤٣٥رقم اإلختیارات الفلكیة 

 26

  ١٤٣٥    

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

���یا
 ی ا�فار�  

�
����یا

 ذی ا�����ن 

أ
ع

ا ّ
  

 
١٤٣٥

  

ج 
س

ا
  

آذر
 

١٣٩٢
  

ا 


ی  ریا� ی � باب�
  

من اّول
 

٢٠١٣
مبر

س
دي

  

  

أ
ع

ا ّ
  

 
١٤٣٥

  

ج 
س

ا
  

آذر
 

١٣٩٢
  

من
 

ا
لّو

 
ی ریا� ی � باب�

 
ن ��� ذوا��

  

من اّول
 

٢٠١٣
مبر

س
دي

  

  لیلة
  نھار

  لیلة
  نھار

٥ ٢٢ ١٤ ١٤  ١  ا ٢٠ ٧ ٢٩ ٢٩  ١٦  ا 

٦ ٢٣ ١٥ ١٥  ٢  ا ٢١ ٨ ٣٠ ٣٠  ١٧  ا 

٧ ٢٤ ١٦ ١٦  ٣  ا ي  ١٨  اا  

20:12  
 ٢٢ ٩ دى

٨ ٢٥ ١٧ ١٧  ٤  ا ٢٣ ١٠ ٢ ٢  ١٩  ا 

ء ٩ ٢٦ ١٨ ١٨  ٥  ا٢٤ ١١ ٣ ٣  ٢٠  ا 

 ٢٥ ١٢ ٤ ٤  ٢١  ارء ١٠ ٢٧ ١٩ ١٩  ٦  اء

 ٢٦ ١٣ ٥ ٥  ٢٢  ا ١١ ٢٨ ٢٠ ٢٠  ٧  ارء

١٢ ٢٩ ٢١ ٢١  ٨  ا ٢٧ ١٤ ٦ ٦  ٢٣  ا 

١٣ ٣٠ ٢٢ ٢٢  ٩  ا ٢٨ ١٥ ٧ ٧  ٢٤  ا 

١٠  ا  
  محذور

  من  ٢٣ ٢٣
١٤  ّولا ٢٩ ١٦ ٨  ٨  ٢٥  ا 

١٥ ٢ ٢٤ ٢٤  ١١  ا ٣٠  ١٧ ٩ ٩  ٢٦  ا  

ء ١٦ ٣ ٢٥ ٢٥  ١٢  ا٣١ ١٨  ١٠  ١٠  ٢٧  ا 

  يناير ١٩ ١١ ١١  ٢٨  ارء ١٧ ٤ ٢٦ ٢٦  ١٣  اء
٢٠١٤  

 ١٨ ٥ ٢٧ ٢٧  ١٤  ارء
٢ ٢٠ ١٢ ١٢  ٢٩  ا 

١٩ ٦ ٢٨ ٢٨  ١٥  ا 
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 ّولا ١٤٣٥ ر    
  ���یا� ���ی ا�  :�ع ا��قاو�م ا����ة

�
���یا

 ی ا�فار�  
�
����یا

 ذی ا�����ن 

أ
ع

ا ّ
  

ر اّو
ل 

١٤٣٥
  

ج 
اي

  

دى
 

١٣٩٢
  

من 
اّول
 

ی  ریا� ی � باب�
ن ��� ذوا��

  

ن ام
 

٢٠١٤
 

يناير
  

  

أ
ع

ا ّ
  

ر اّو
ل 

١٤٣٥
  

ج 
اي

  

دى
 

١٣٩٢
  

من 
ا


 

ی  ریا� ی � باب�
 

ن ��� ذوا��
  

ن ام
 

٢٠١٤
 

يناير
  

  لیلة
  نھار

  لیلة
  نھار

٣ ٢١ ١٣ ١٣  ١ ا ١٨ ٥ ٢٨ ٢٨  ١٦ ا 

٤ ٢٢ ١٤ ١٤  ٢ ا ١٩ ٦ ٢٩ ٢٩  ١٧ ا 

٥ ٢٣ ١٥ ١٥  ٣ ا ١٨ ا  ا  
06:52 

٢٠ ٧ ٣٠ 

٤ ا  
 ٢١ ٨  ٢  ١٩ اء ٦ ٢٤ ١٦ ١٦  محذور

 ٢٢ ٩ ٢ ٣  ٢٠ ارء ٧ ٢٥ ١٧ ١٧  ٥ اء

 ٢٣ ١٠ ٣ ٤  ٢١ ا ٨ ٢٦ ١٨ ١٨  ٦ ارء

٩ ٢٧ ١٩ ١٩  ٧ ا ٢٤ ١١ ٤  ٥  ٢٢ ا 

١٠ ٢٨ ٢٠ ٢٠  ٨ ا ٢٥ ١٢ ٥ ٦  ٢٣ ا 

١١ ٢٩ ٢١ ٢١  ٩ ا ٢٦ ١٣ ٦ ٧  ٢٤ ا 

١٢ ٣٠ ٢٢ ٢٢  ١٠ ا ٢٧ ١٤ ٧ ٨  ٢٥ ا 

ء ١٣ ٣١ ٢٣ ٢٣  ١١ ا٢٨ ١٥ ٨ ٩  ٢٦ ا 

من  ٢٤ ٢٤  ١٢ اء
ا  

 ٢٩ ١٦ ٩ ١٠  ٢٧ ارء ١٤

 ٣٠ ١٧ ١٠ ١١  ٢٨ ا ١٥ ٢ ٢٥ ٢٥  ١٣ ارء

١٦ ٣ ٢٦ ٢٦  ١٤ ا ٣١ ١٨ ١١ ١٢  ٢٩ ا 

١٧ ٤ ٢٧ ٢٧  ١٥ ا ١٩ ١٢ ١٣  ٣٠ ا ا 
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 ا ١٤٣٥ ر    

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

���یا
 ی ا�فار�  

�
����یا

 ذی ا�����ن 

أ
ع

ا ّ
  

 
ا ه ر

١٤٣٥
  

ج 
د

  


 

١٣٩٢
  

ر
 

٢٠١٤
  

ن آم
 )

در
كن

س
ا

 (
  

  

أ
ع

ا ّ
  

 
ا ه ر

١٤٣٥
  

ج 
د

  


 

١٣٩٢
  

ر
 

٢٠١٤
  




 )
در

كن
س

ا
 (

  

  لیلة
  نھار

  لیلة
  نھار

٢ ٢٠ ١٣ ١٤  ١  ا   ١٧ ٤ ٢٨ ٢٩  ١٦  ا 

ء ٣ ٢١ ١٤ ١٥  ٢  ا١٨ ٥ ٢٩ ٣٠  ١٧  ا 

  ١٨  ارء ٤ ٢٢ ١٥ ١٦  ٣  اء
١  
تا 

21:00 
١٩ ٦ ٣٠ 

 ٢  ١٩  ا ٥ ٢٣ ١٦ ١٧  ٤  ارء

٢٠ ٧ ا 

٦ ٢٤ ١٧ ١٨  ٥  ا ٢١ ٨ ٢ ٣  ٢٠  ا 

٧ ٢٥ ١٨ ١٩  ٦ ا ٢٢ ٩ ٣ ٤  ٢١  ا 

٨ ٢٦ ١٩ ٢٠  ٧ ا ٢٣ ١٠ ٤ ٥  ٢٢  ا 

٩ ٢٧ ٢٠ ٢١  ٨  ا ٢٤ ١١ ٥ ٦  ٢٣  ا 

ء ١٠ ٢٨ ٢١ ٢٢  ٩  ا٢٥ ١٢ ٦ ٧  ٢٤  ا 

 ٢٦ ١٣ ٧ ٨  ٢٥  ارء ١١ ٢٩ ٢٢ ٢٣  ١٠  اء

 ٢٧ ١٤ ٨ ٩  ٢٦  ا ١٢ ٣٠ ٢٣ ٢۴  ١١  ارء

١٣ ٣١ ٢٤ ٢٥  ١٢  ا ٢٨ ١٥ ٩ ١٠  ٢٧  ا 

٢٥ ٢٦  ١٣ ا  ١٤ ٢٨  ا  
  محذور

 رس ١٦ ١٠ ١١

١٥ ٢ ٢٦ ٢٧  ١٤ ا 
٢ ١٧ ١١ ١٢  ٢٩  ا 

١٦ ٣ ٢٧ ٢٨  ١٥ ا 
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 ودى ا ١٤٣٥    
  ���یا� �ی �� ا�  :�ع ا��قاو�م ا����ة

�
���یا

 ی ا�فار�  
�
����یا

 ذی ا�����ن 

أ
ع

ا ّ
  

 ودى ا
١٤٣٥

  

ج 
ت

ا
  


ا

 
١٣٩٢

  




 
ی ا ریا� ی � باب�

ن ��� ندر ذوا�� س�
  

آذار
 

٢٠١٤
 

س
مار

  

  

أ
ع

ا ّ
  

 ودى ا
١٤٣٥

  

ج 
ت

ا
  


ا

 
١٣٩٢

  

آ
ذار

ی  ریا� ی � باب�
  

ندر اس�
ن ��� ذوا��

  

آذار
 

٢٠١٤
 

س
مار

  

  لیلة
  نھار

  لیلة
  نھار

ء ٣ ١٨ ١٢ ١٣  ١  ا١٨ ٥ ٢٧ ٢٨  ١٦  ا 

 ١٩ ٦ ٢٨ ٢٩  ١٧  ارء ٤ ١٩ ١٣ ١٤  ٢  اء

 ٢٠ ٧ ٢٩ ٣٠  ١٨  ا ٥ ٢٠ ١٤ ١٥  ٣  ارء

٦ ٢١ ١٥ ١٦  ٤  ا ١٩  ا  ا 
19:58  

 فروردين

١٣٩٣  
٢١ ٨ 

٧ ٢٢ ١٦ ١٧  ٥  ا ا  ٢٢ ٩ ٢ ٢  ٢٠ 

٨ ٢٣ ١٧ ١٨  ٦  ا ٢٣ ١٠ ٣ ٣  ٢١  ا 

٩ ٢٤ ١٨ ١٩  ٧  ا ٢٤ ١١ ٤ ٤  ٢٢  ا 

ء ١٠ ٢٥ ١٩ ٢٠  ٨  ا٢٥ ١٢ ٥ ٥  ٢٣  ا 

 ٢٦ ١٣ ٦ ٦  ٢٤  ارء ١١ ٢٦ ٢٠ ٢١  ٩  اء

 ٢٧ ١٤ ٧ ٧  ٢٥  ا ١٢ ٢٧ ٢١ ٢٢  ١٠  ارء

١٣ ٢٨ ٢٢ ٢٣  ١١  ا ٢٨ ١٥ ٨ ٨  ٢٦  ا 

١٤ آذار ٢٣ ٢٤  ١٢  ا ٢٩ ١٦ ٩ ٩  ٢٧  ا 

١٥ ٢ ٢٤ ٢٥  ١٣  ا ٢٨  ا  
  محذور

٣٠ ١٧ ١٠ ١٠ 

١٦ ٣ ٢٥ ٢٦  ١٤  ا ٣١ ١٨ ١١ ١١  ٢٩  ا 

ء ١٧ ٤ ٢٦ ٢٧  ١٥ ا١٩ ١٢ ١٢  ٣٠ ا أ 
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 ىدى ا ١٤٣٥    

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

���یا
 ی ا�فار�  

�
����یا

 ذی ا�����ن 

أ
ع

ا ّ
  

دى اى
 

١٤٣٥
  

ج 
ا

  

ورد
 

١٣٩٣
  

آذار
 

ی ا ریا� ی � باب�
ن ��� ندر ذوا�� س�

  

ن
م

 
٢٠١٤
 

ل
أبري

  

  

أ
ع

ا ّ
  

دى اى
 

١٤٣٥
  

ج 
ا

  

ورد
 

١٣٩٣
  

ن
م

 
ی ا ریا� ی � باب�

ن ��� ندر ذوا�� س�
  

ن
م

 
٢٠١٤
 

ل
أبري

  

  لیلة
  نھار

  لیلة
  نھار

 ١٧ ٤ ٢٨ ٢٨  ١٦  ا   ٢ ٢٠ ١٣ ١٣  ١  ارء

٣ ٢١ ١٤ ١٤  ٢  ا ١٨ ٥ ٢٩ ٢٩  ١٧  ا 

٤ ٢٢ ١٥ ١٥  ٣  ا ١٩ ٦ ٣٠ ٣٠  ١٨  ا 

٥ ٢٣ ١٦ ١٦  ٤  ا ١٩  ا  
٣١ 

را  
06:56 

٢٠ ٧ ٣١ 

٦ ٢٤ ١٧ ١٧  ٥  ا ا  ٢٠  را 



ارد

٢١ ٨ 

ء ٧ ٢٥ ١٨ ١٨  ٦  ا٢٢ ٩ ٢ ٢  ٢١  ا 

 ٢٣ ١٠ ٣ ٣  ٢٢  ارء ٨ ٢٦ ١٩ ١٩  ٧  اء

 ٢٤ ١١ ٤ ٤  ٢٣  ا ٩ ٢٧ ٢٠ ٢٠  ٨  ارء

١٠ ٢٨ ٢١ ٢١  ٩  ا ٢٥ ١٢ ٥ ٥  ٢٤  ا 

١١ ٢٩ ٢٢ ٢٢  ١٠  ا ٢٦ ١٣ ٦ ٦  ٢٥  ا 

١٢ ٣٠ ٢٣ ٢٣  ١١  ا ٢٧ ١٤ ٧ ٧  ٢٦  ا 

١٢  ا  
 ٢٨ ١٥ ٨ ٨  ٢٧  ا ١٣ ٣١ ٢٤ ٢٤  محذور

٢٥ ٢٥  ١٣  ا 

ن
ء ١٤ م٢٨  ا  

  كسوف
٢٩ ١٦ ٩ ٩ 

  ١٤  اء
 ١٥ ٢ ٢٦ ٢٦  خسوف

 ٣٠ ١٧ ١٠ ١٠  ٢٩  ارء
 ١٦ ٣ ٢٧ ٢٧  ١٥ ارء
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 ١٤٣٥ ر    
  ���یا� ���ی ا�  :���ة�ع ا��قاو�م ا� 

�
���یا

 ی ا�فار�  
�
����یا

 ذی ا�����ن 

أ
ع

ا ّ
  

 
ر

١٤٣٥
  

ج 
ار

  

 


ارد
١٣٩٣

  

ن
م

ی ا ریا� ی � باب�
ن ��� ندر ذوا�� س�

  

ار
 

٢٠١٤
 

مايو
  

  

أ
ع

ا ّ
  

 
ر

١٤٣٥
  

ج 
ار

  

 


ارد
١٣٩٣

  

ار
 

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

  

ار
 

٢٠١٤
 

مايو
  

  لیلة
  نھار

  لیلة
  نھار

١٨ ١١ ١١  ١  ا  ١٦ ٣ ٢٦ ٢٦  ١٦ ا 

٢ ١٩ ١٢ ١٢  ٢  ا ١٧ ٤ ٢٧ ٢٧  ١٧  ا 

٣ ٢٠ ١٣ ١٣  ٣  ا ١٨ ٥ ٢٨ ٢٨  ١٨  ا 

٤ ٢١ ١٤ ١٤  ٤  ا ١٩ ٦ ٢٩ ٢٩  ١٩  ا 

ء ٥ ٢٢ ١٥ ١٥  ٥  ا٢٠ ٧ ٣٠ ٣٠  ٢٠  ا 

ءا  ء ٦ ٢٣ ١٦ ١٦  ٦ر٢١  ا  
٣١ 

زاا 
06:00 

٢١ ٨ ٣١ 

 ٢٢ ٩ داد زاا  ٢٢  ا ٧ ٢٤ ١٧ ١٧  ٧  ارء

٨ ٢٥ ١٨ ١٨  ٨  ا ٢٣ ١٠ ٢ ٢  ٢٣ ا 

٩ ٢٦ ١٩ ١٩  ٩  ا ٢٤ ١١ ٣ ٣  ٢٤  ا 

١٠ ٢٧ ٢٠ ٢٠  ١٠  ا ٢٥ ١٢ ٤ ٤  ٢٥  ا 

ا ١١ ٢٨ ٢١ ٢١  ١١  ا  ٢٦ ١٣ ٥ ٥  ٢٦ 

١٢  ا  
 ٢٧ ١٤ ٦ ٦  ٢٧  اء ١٢ ٢٩ ٢٢ ٢٢  محذور

 ٢٨ ١٥ ٧ ٧  ٢٨  ارء ١٣ ٣٠ ٢٣ ٢٣  ١٣  اء

 ٢٩ ١٦ ٨ ٨  ٢٩  ا ١٤ ار ٢٤ ٢٤  ١٤  ارء

١٥ ٢ ٢٥ ٢٥  ١٥ ا ٣٠ ١٧ ٩ ٩  ٣٠ ا 
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 ن ١٤٣٥    

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

���یا
 ی ا�فار�  

�
����یا

 ذی ا�����ن 

أ
ع

ا ّ
  

ن 
١٤٣٥

  

ج
 

ازا
  

داد
 

١٣٩٣
  

ار
 

ی  ریا� ی � باب�
 

ن ��� ذوا��
  

ان
 

٢٠١٤
 

مايو
  

  

أ
ع

ا ّ
  

ن 
١٤٣٥

  

ج
 

ازا
  

داد
 

١٣٩٣
  

ان
ی ا ریا� ی � باب�

ن ��� ندر ذوا�� س�
  

ان
 

٢٠١٤
 

يونیو
  

  لیلة
  نھار

  لیلة
  نھار

٣١ ١٨ ١٠ ١٠  ١  ا   ١٥ ٢ ٢٥ ٢٥  ١٦  ا 

١٩ ١١ ١١  ٢  ا م  ١٦ ٣ ٢٦ ٢٦  ١٧  ا 

ء ٢ ٢٠ ١٢ ١٢  ٣  ا١٧ ٤ ٢٧ ٢٧  ١٨  ا 

 ١٨ ٥ ٢٨ ٢٨  ١٩  ارء ٣ ٢١ ١٣ ١٣  ٤  اء

 ١٩ ٦ ٢٩ ٢٩  ٢٠  ا ٤ ٢٢ ١٤ ١٤  ٥  ارء

٥ ٢٣ ١٥ ١٥  ٦  ا ٢٠ ٧ ٣٠ ٣٠  ٢١  ا 

٦ ٢٤ ١٦ ١٦  ٧  ا ٢٢  ا  
٣١ 

طن
13:52 

٢١ ٨ ٣١ 

٧ ٢٥ ١٧ ١٧  ٨  ا ن  ٢٣  اط  ٢٢ ٩ 

٨ ٢٦ ١٨ ١٨  ٩  ا ٢٣ ١٠ ٢ ٢  ٢٤  ا 

ء ٩ ٢٧ ١٩ ١٩  ١٠  ا٢٤ ١١ ٣ ٣  ٢٥  ا 

  ٢٦  ارء ١٠ ٢٨ ٢٠ ٢٠  ١١  اء
  محذور

٢٥ ١٢ ٤ ٤ 

 ٢٦ ١٣ ٥ ٥  ٢٧  ا ١١ ٢٩ ٢١ ٢١  ١٢  ارء

١٢ ٣٠ ٢٢ ٢٢  ١٣  ا ٢٧ ١٤ ٦ ٦  ٢٨  ا 

١٣ ٣١ ٢٣ ٢٣  ١٤  ا 
٢٨ ١٥ ٧ ٧  ٢٩  ا 

٢٤ ٢٤  ١٥ ا 

ان
 

١٤   
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ّ

  ١٤٣٤ذي ا�جة  ١٤خسوف ظ�

  ١٣٩٢ م�ان ٢٧=  مهر ٢٧=  �٢٠١٣ر واكت ١٩ = ١٤٣٤ جةا� ذي ١٤

  

رؤية  امتناع  رؤية الخسوفامكان 
  خسوفال

 ينیمسايه ا

غروب  عندخسوف ال
 القمر

طلوع عند خسوف ال
  القمر

 غروب ماه

P2  P2  P1  P4  P3  P4  P3  P1  

P2  

P3  
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  ا�سوف � ا�الد ا�قدسة

  بداية الخسوف  ا��
  )P2(الظلي

  ذروة 
 الخسوف

  نھاية الخسوف
  )P3(الظلي

  03:05 02:51    02:37  ةمكرمال ةمك
  03:05 02:51    02:37  ةمنورال ةمدينال
  03:05 02:51    02:37  شرفاالنجف ال

  03:05 02:51    02:37  ىمعلال ءكربال
  03:05 02:51    02:37  المباركة ةكاظمی

  03:35 03:21    03:07  مقدسالمشھد ال
  03:05 02:51    02:37  غريبال ءسامرا

  02:05  01:51    01:37 بیت المقدس

  بالد االسالم �سوف ا�

  بداية الخسوف  ا��
  )P2(الظلي

  ذروة 
 الخسوف

  نھاية الخسوف
  )P3(الظلي

  القمرغروب  06:02 05:51    05:37 )شيالدغبن(دكا 
  05:35 05:21    05:07  ھند ال

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

04:37    04:51 05:05  

  04:35 04:21    04:07 افغانستان
  04:05 03:51    03:37 جورجیا -نخجوان-یارمنأ-ذربايجانأ-امارات-عمان

  03:35 03:21    03:07   ايران
 - قطر  - كويت ال -بحرينال - عراقال - جزيرة العرب

  یمنال
02:37    02:51 03:05  

  02:05  01:51    01:37  یالیب -مصر-ردناأل-فلسطین-لبنان- اسوري-صقبر-اتركی
  01:05 00:51    00:37  الجزاير-تونس

  �سلما��سا�ن  �سوف ا�

  بداية الخسوف  ا��
  )P2(الظلي

  ذروة 
 الخسوف

  لخسوفنھاية ا
  )P3(الظلي

Yumen )قمرالغروب  07:49 -----     07:37 )ینالص 

  08:05 07:51    07:37 )مغولستانغرب ( Chovd -)ینغرب الص(كاشقر، ياركند 
 اروسی-)آستانه(ستان كازاخشرق  -  یزستانغقر -بوتانغرب 

)Omsk( 
05:37    05:51 06:05  

  05:50 05:36    05:22 الیبن
 - اندا جاو -كنیا  ،ومالص- سودان -ایباتیو -جیبوتي -اريتره 

  )مسكو(غرب روسیا  -تانزانیا -قمر -اسكارجمادا
02:37    02:51 03:05  

-قمر–يزيمبابو-قموزامبی-زامبیا-ماالوي -وغشرق كن-رواندا
-يونان-سوازيلند-لسوتو-بروندي -ایفريقجنوب أ-بوتسوانا
-التويا-يلیتوان-بالروس-یااوكران-مولداوي-يابلغار-روماني

 سوئد-فنالند-استونیا

01:37    01:51  02:05  
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  بداية الخسوف  ا��
  )P2(الظلي

  ذروة 
 الخسوف

  لخسوفنھاية ا
  )P3(الظلي

غرب -كامرون-الوسطىا یفريقا- بنین-انیجري-نیجر-چاد- مالت
- مقدونیه-اآلبانی-ةستواياال یاینغ-نامیبیا-والغآن-زئیر-ابونغ-كنگو

-فرانس-ايتالیا-اسلونیا-كوزوو-سنجق-ابوسنی-صربیا-كرواسي
-نروژ-مجارستان-لھستان-ایكجبل-دانمارك-یاآلمان-انیاباس

  الندوھ-چک- اتريش-سوئیس

00:37    00:51 01:05  

-جزاير قناري- مراكش-ايسلند-اسكاتلند-ايرلند-بريطانیا-رتغالب
-ساحل عاج-یاینغ-بوركینافاسو-الغسن-مالي-موريتاني-صحرا

  غنا-توگو-چانا-لیبريا-سیارالئون-امبیاغ-بیساو یاینغ
23:37    23:51 00:05  

  23:05 22:51    22:37 )اسکورسبی(رينلندغشرق  - Azoresزاير ج - Cape Verdجزاير 
ر مارتین واس،آتل داس اي،جز)ريتويكنغ( الجنوبیة جزايرجورجیا

  ،وسط المحیط الھادي)برزيل(روكاس
21:37    21:51 22:05  

  21:05 20:51    20:37 سورينام -وئهغارو -یاتینجنرا -)برازيلیا(شرق برزيل -رينلندغ
-ايوغاراب -تشیلي -بولیوي -اويانغ -)Manaus( الوسطيبرزيل 

  )كبك( شرق كندا -دمنیكن
19:37    19:51 20:05  

  19:35 19:21    19:07  ونزوئال 
 -اكوادور -كلمبیا-اناماب -ھائیتي -جامايكا -كوبا-)نیويورك(آمريكا

 )پوکادواكره( غرب برزيل -پرو
18:37    18:51  19:05  

  18:05 17:51قمرال طلوع  17:43 ) امريكا(داالس 
San Antonio )18:05 ----- قمرالطلوع   17:53  )امريكا  

-بلیز -السالوادور -ھندوراس -واتماالغ -)Winnipeg( مركزكانادا
  كستاريكا -ا وغنیكارا

17:37    17:51 18:05  

Frontera )18:05 17:51قمرالطلوع   17:40  )شرق مكزيك  
  

  لذروة الخسوف ةفلكیال ةھیئال
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  ١٤٣٤ ذي ا�جة ٢٩ ا�كسوف ا�لقوي، ا�� وا�ز� 

  ١٣٩٢ آبان ١٢=  عقرب ١٢=  ٢٠١٣ م�نوف ٣=  ١٤٣٤ ا�جة ذي ٢٩

، يـاز�لابرا�واليـات ا�تحـدة األ�ر��يـة إ� شـمال كندا و �ق  :وقوع��ن ا�

غـرب  ا� اعراق، سـور�ال، جز�رة العرب( ا��ق األوسطا، �رووا، جنوب ايفر�قا

 ).ايران
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 الكسوف في البالد المقدسة

  ا��
  بداية

  الكسوف

  ارتفاع

الشمس

  ذروة

  الکسوف

  ارتفاع

  الشمس

  سمت

  الشمس

  نھاية

  الكسوف

  ارتفاع

  الشمس

  مقدار
  الکسوف 

Mag.  

الحد األعلى 
  للجزء 

  المكسوف

 251 05 17:15 19 16:13  ةمكرممكة ال
17:41 
 41.4% 0.520 00  غروب

 251 05 17:12 18 16:14  المدينة المنورة
17:38 
 32.6% 0.440 00  غروب

 252 00 17:05 10 16:18  النجف االشرف
17:08 
 17.7% 0.288 00  غروب

 251 01 17:04 10 16:18  كربالء المعلى
17:08 
 16.3% 0.272 00  غروب

 252 00 17:03 09  16:18  كاظمیة المباركة
17:06 
 15.4% 0.258 00  غروب

 ---- ---- ---- ---- ----  ---- ---- ---- ----  المشھد المقدس

 251 01 17:01 09 16:18  سامراء الغريب
17:06 
 13.2% 0.235 00  غروب

 13.5% 0.239 00  16:43 246 09 15:59 18 15:12 بیت المقدس

 بالد االسالم فيف الكسو

  ا��
  بداية

  الكسوف

  ارتفاع

الشمس

  ذروة

  الکسوف

  ارتفاع

  الشمس

  سمت

  الشمس

  نھاية

  سوفالك

  ارتفاع

  الشمس

  مقدار
  الکسوف

Mag.  

  الحد األعلى
   للجزء 

  المكسوف

  02 16:50  تھران
17:04 
  غروب

00 251 
17:04 
  05.4%  0.128 00 غروب

 252 00 17:03 09 16:18  بغداد
17:06 
 15.4% 0.258 00  غروب

 08 16:18  الكويت
16:57 
  غروب

00 253 
16:57 
 23.3% 0.348 00  غروب

 07 16:19  المنامة
16:51 
  غروب

00 253 
16:51 
 24.9% 0.364 00  غروب

 06 16:20  الدوحة
16:49 
  غروب

00 253 
16:49 
 23.8% 0.353 00  غروب

 04 17:20  ابوظبي
17:39 
  غروب

00 253 
17:39 
 13.9% 0.244 00  غروب

 254 01  17:24 16 16:19  عدن
17:30 
 74.6% 0.799 00  غروب

 11 16:18  الرياض
17:09 
  غروب

00 253 
17:09 
 10.9% 0.207 00  غروب

 246 08  15:58 16 15:14  دمشق
16:38 
 36.7% 0.478 00  غروب

 01.9% 0.063 05  17:09 241 09  16:45 14 16:19  آنكارا

 250 00  17:53 05 17:22  شروان ارمنیا
17:54 
 04.6% 0.115 00  غروب

 02 17:22  آذربايجان باكو 
17:32 
  غروب

00 250 
17:32 
 02.2% 0.070 00  غروب

 246 08  16:00 17 15:13  عمان 
16:42 
 13.5% 0.239 00  غروب

 245 08  15:57 16 15:13  بیروت
16:37 
 10.0% 0.194 00  غروب

 03.8% 0.102 30  14:35 205 34  13:55 37 13:14  الجزاير

 15.0% 0.257 04  16:45 244 13  15:58  22 15:07  القاھره

 08.4% 0.172 15  15:24 233 23  14:40 31 13:52  بنغازي

 11.5% 0.213 37  13:30 187 41  12:31 40 11:33  الرباط مراكش
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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

 Porto-Novo76.7% 0.813 35  15:28 233 54  14:28 68 12:46 بنین  

Yaounde, 84.9% 0.879 24  16:15 245 43  14:53 63 13:17  كامرون  

 Bangui85.1% 0.881 15  16:21 249 33  15:06 53 13:37الوسطىا یفريقا  

Brazzaville,84.7% 0.877 21  16:21 254 39  15:04 60 13:34  و غكن 

Moqadisho84.9% 0.881 00  17:41 255 03  17:29 18 16:23 سومالي 

Khartoum, 54.0% 0.630 00  17:17 250 14  16:16 29 15:05 سودان  

Tunis, 02.7% 0.081 25  14:47 217 30  14:13 33 13:38 تونس 

Addis Abeba 253 08  14:24 25 13:14  ااتیوبی 
15:00 
 82.3% 0.860 00  غروب

Madrid, 02.5% 0.077 32  14:10 191 34  13:35 34 13:00  انیاباس 

Lisbon, 06.5% 0.146 35  13:10 181 36  12:23 35 11:35  رتغالب 

Quebec  كندا  
06:33 
 طلوع

00 
06:33 
 35.0% 0.453 06  07:12 112 00 طلوع

New York مريكا ا  
06:32 
 طلوع

00 
06:32 
 45.6% 0.558 06  07:11 110 00 طلوع

Washington مريكا ا  
06:40 
 طلوع

00 
06:40 
 33.2% 0.445 05  07:10 109 00 طلوع

Natal28.5% 0.399 74  10:12 109 57 08:56 41 07:48  یابرزيل 

Caracas  ونزوئال  
06:21 
  طلوع

00 07:05 10 108 08:10  23 0.440 %32.6 

Bogota كلمبیا  
05:43 
  طلوع

00 06:06 05 106 06:43  14 0.196 %10.1 
  

  كسوفال لذروة ةفلكیال ةھیئال
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، ال سوفا�
ّ

  ١٤٣٥ �ادى األخرى �١٤ وا�ز� ا�ظ�

  ١٣٩٣فروردين  ٢٦= �ل  ٢٦=  ٢٠١٤ر�ل أب ١٥ = ١٤٣٥ �ادى االخرى ١٤

P3   

P2   
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  �سلما��سا�ن  �سوف ا�

 ا��
   بداية

  خسوفال
  )P2(يالظّل

  بداية
  خسوف ال

)U1(جزئيال

 بداية
  خسوفال

)U2(الكلي 

ذروة 
 الخسوف

  نھاية
وف خسال

)U3(الكلي

  نھاية
خسوف ال

)U4(جزئيال

   نھاية
  خسوفال

  )P3(الظّلي 

) Cordoba06:37  )اسبانیا  ----- ----- ----- ----- ----- 
  قمرال غروب

6:43 

) Lisbon05:37  )برتغال  ----- ----- ----- ----- ----- 
  قمرال غروب

6:00  

 ----- ----- ----- ----- -----  05:37  )مراكش(الرباط 
  قمرال غروب

5:56  

Gao, Mali )05:37  )مالي  ----- ----- ----- ----- ----- 
  قمرال غروب

5:44  

Tamale, Ghana )05:37 )غنا  ----- ----- ----- ----- ----- 
  قمرال غروب

5:52  

Kankan, Guinea )05:58  05:37  )ینهغ ----- ----- ----- 
 قمرالغروب 

06:27  
----- 

Monrovia, Liberia )05:58  05:37  )یبريال ----- ----- ----- 
 قمرالغروب 

06:36  
----- 

Dakar, Senegal )05:58  05:37  )الغسن ----- ----- ----- 
 قمرالغروب 

06:57  
----- 

 -----  ----- ----- Reykjavik,  05:37  05:58 ايسلند
 قمرالغروب 

05:59  
----- 

Praia, Cape Verde 04:37  04:58 06:07 ----- 
قمرالب غرو

06:22  
----- ----- 

 Rio de Janeiro )05:25 04:47 04:07 02:58  02:37  ) برزيل 
 قمرالغروب 

06:13 ----- 

Paramaribo )06:33 05:25 04:47 04:07 02:58  02:37  )سورينام 
  قمرال غروب

6:39  

 07:16 06:33 05:25 04:47 04:07 02:58  02:37  وئهغارو - یانتینجرا

Georgetown, Guyana  01:37  01:58 03:07 03:47 04:25 05:33 
  قمرال غروب

5:51  

Quebec, Canada  01:37  01:58 03:07 03:47 04:25 05:33 
  قمرال غروب

6:03  

 06:16 05:33 04:25 03:47 03:07 01:58  01:37شیليت-دمنیكن- ايوغاراب-فیابولی

Caracas, Venezuela  01:07  01:28 02:37 03:17 03:55 05:03 
  قمرال وبغر

5:54  

 -كوبا- )نیويورك(مريكاا
-اناماب -ھائیتي -جامايكا
غرب  -روب-اكوادور -كلمبیا

  )پوکادواكره(برزيل

00:37  00:58 02:07 02:47 03:25 04:33 05:16 

 كندا -)داالس(امريكا
)Winnipeg(-ماالیواتغ- مكزيك-

-بلیز - السالوادور- ھندوراس
  كستاريكا-اوغنیكارا

23:37  23:58 01:07 01:47 02:25 03:33 04:16 

غرب كندا  - )Denver(امريكا 
)Edmonton(-  غرب مكزيك

 )الپاز(
22:37  22:58 00:07 00:47 01:25 02:33 03:16 

غرب  -)لوس آنجلس(امريكا 
 Vancouver( 21:37  21:58 23:07 23:47 00:25  01:33 02:16(كندا 

 01:16 00:33 23:25 22:47 22:07 20:58 20:37  آالسكاشرق 

 -الي نزي فرانسبجزاير 
  ھاوایی Hawadanجزاير 

19:37  19:58 21:07 21:47 22:25 23:33 00:16 

Wellington, New Zealand  22:16 21:33 20:25 19:47 19:07 17:58  17:43   طلوع 

 ----  -----  Petropavlovsk اشرق روسی
 قمرالطلوع 

20:22  
 ----- 20:25 21:33 22:16  
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 ا��
   بداية

  خسوفال
  )P2(يالظّل

  بداية
  خسوف ال

)U1(جزئيال

 بداية
  خسوفال

)U2(الكلي 

ذروة 
 الخسوف

  نھاية
خسوف ال

)U3(الكلي

  نھاية
خسوف ال

)U4(جزئيال

   نھاية
  خسوفال

  )P3(الظّلي 

  -----  )ادانغما( اشرق روسی
 قمرالطلوع 

20:12  
----- ----- ----- 20:33 21:16 

 -----  -----   )استرالیا( سیدني
 قمرالطلوع 

17:28  
17:47 18:25 19:33 20:16 

Hobart,Tasmania )تاسمانیا(   -----  ----- 
 قمرالطلوع 

17:33 
17:47 18:25 19:33 20:16 

 Port Moresby)اینغ 
  )الجديدة

 -----  ----- 
 قمرالطلوع 

18:05 
----- 18:25 19:33 20:16 

Adelaide River )استرالیا(  -----  
 قمرالطلوع 

18:39 
----- ----- ----- 19:03 19:46 

  -----   )الیابان(توكیو 
 قمرالطلوع 

18:14 
----- ----- ----- 18:33 19:16 

  )كوريا الشمالیة(سئول 
19:10  

  قمرالطلوع 
----- ----- ----- ----- ----- 19:16 

Hollandia )یسیااندون( -----  
 طلوع قمر

17:37 
----- ----- ----- 18:33 19:16 

 )پرت( سترالیاغرب ا
17:55  

  قمرالطلوع 
----- ----- ----- ----- ----- 18:16 

Butuan )فیلیبین(  
17:49  

  قمرالطلوع 
----- ----- ----- ----- ----- 18:16 

  سوف�روة ا� ةفلكيال ةيئا�
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  �١٤٣٥ادى األخرى  ٢٨ ا�كسوف ا�لقوي وا�ز� 

  ١٣٩٣ ارديبهشت ٩=  ثور ٩ = ٢٠١٤ ر�لأب ٢٩ = ١٤٣٥ �ادى االخرى ٢٨

ــوع�ــ�ن ا� ــا: وق  و اســ�ا�ا ا� جنــوب افر�قي

  .جنوب اندون�سيا
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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(

16:08  13 17:12  01 289 
17:20 
  غروب

00 0.565 %46.1  

Adelaide   
 )استرالیا(

15:25  23 16:36  10 296 
17:33 
  غروب

00 0.608 %51.2 

 Perth  )49.2% 0.590 19 15:59 317 32  14:42 41  13:17  )استرالیا  

  سیدني
 )استرالیا(

16:13  11 
17:14 
  غروب

00 287 
17:14 
  غروب

00 0.522 %41.4  

Southport 

  )استرالیا(
16:30  09 

17:13 
  غروب

00 286 
17:13 
  غروب

00 0.357 %24.1  

Brisbane 

  )استرالیا(
16:31  09 

17:16 
  غروب

00 286 
17:16  
  غروب

00 0.353 %23.7  

Alice Springs26.2% 0.378 05 17:44 295 17 16:47 29 15:44  استرالیا   

Hobart  
  )تاسمانیا(

15:50 13 17:00 02 292 
17:14  
 غروب

00 0.719 %64.4   

Ruteng  
 )اندونیسیا(

14:57 39 15:15 35 295 15:34 31 0.024 %04.0   

  

  خسوفلذروة ال ةفلكیال ةھیئال
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  ١٤٣٤  رن ارك

  ّا أ  ا رأس
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  ا��بادة �ی ا��تاح ا���ة ا�����
؛ سال قمري در نـزد س �م خازنان و� بر اسا: 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 شـعبان و �وع شـب؛ سـال نـو قمـري آ�ز      -٢

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

و خاتمه هر سال را با اعمال �صو� توصـيه در تعا�م �كتب و�؛ �وع  -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 شـده، و بهـ� از 

  .فات �صون گردندلغزشها و آ

�ح اعما� كه سال نو قمري را با آن آ�ز و  -٥

آئ� : افتتاح � نمايند، در كتاب �ستق� به نام

  من�� كرده ايم،  آ�ز و ا�ام سال قمري

اين كتاب را � 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؛  *

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

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

امـان از  �وانـد كـهرا 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 

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

  :از �له اين د�ها. مادي و �فوظ ماندن از ز�انها و آس�بهاست

 ، 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

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

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

. يا بر بلندي چون بام خانه يا بيابان خا�) 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  � عسكر�� و حرم م�دويتر�ن �شا�د حرم� ��ف

�ّمل نگراني�ا و ر��ا و آس�ب�اي احتما� در راه ز�ارت �شا�د . 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
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  :ا�صالة -٣

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

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

  صدقه+ د� + دو ر�عت نماز : روز اول ماه

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

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

�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 *

ِن ا�ر� 
ْ

هـا َو � اهللاِ ا�ر��
ُ
 اهللاِ ِرْزق

َ
�َ 

�
رِْض إِال

َ ْ
ٍة ِ� األ ابـ�

َ
ِحيِم َو مـا ِمـْن د

ِن ا�ـر�ِحيِم 
ْ

 ِ� ِكتاٍب ُمِبٍ� � اهللاِ ا�ر��
� ُ

َعها �
َ
ر�ها َو ُ�ْستَوْد

َ
ُم ُ�ْستَق

َ
ل
ْ
ع

َ
�

ـ
َ
َك ِ�

ْ
 يُرِد

ْ
َو َو إِن

ُ
 ه

�
ُ إِال

َ
� 

َ
ال �ِشف

َ
 اهللاُ بُِ�� ف

َ
ْمَسْسك

َ
� 

ْ
 َو إِن

�
ـال َراد

َ
ْ�ٍ ف

ـوُر ا�ـر�ِحيُم � اهللا
ُ
ف

َ
غ
ْ
ـَو ال

ُ
ِلِه يُِصيُب بِِه َمْن �َشاُء ِمـْن ِعبـاِدهِ َو ه

ْ
ض

َ
 ِلف

 بِـاهللاِ 
�

 إِال
َ
ة ـو�

ُ
 ما شاَء اهللاُ ال ق

ً
ا

ْ
�ُ� ٍ

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

  .سالم� آن ماه را براى خود �رد
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  : 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 

اى دفـع آفـات و عـوارض هن�مهـا و فـتح ابـواب بر�ـت و خود و عز�زان و بـر

  .سعادت شا�سته است

  ):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

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

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

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

و تـالوت و � باشـد، از ايـن ر) 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 : روزه گرف� سه روز از هر ماه *

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

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

  .�واظبت داشت تا از دنيا رحلت فر�ود

  .هر ماه است كه فضيلت �سيار دارد) ١٥ -١٤ -١٣(روزه گرف� ايام ا�يض  *
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كـه   اسـت و بـراى ك�ـهر مـاه و �عه  چهارش�به و پنجش�بهگرف� روزه  *

  .ن ذكر شده استهدية ا�زائر� 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 

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 

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

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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  ةحذورا�وقات ألا�وائج ا�نيو�ة � اتيان ا

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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يِْديِهْم َسد
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 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 
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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
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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   ١٤٣٥ ��بانإ�ی  �ھا�       ١٤٣٤  ا��بارک   انر�ض  ا�ف���ة �دا
  

  ةعنو�ا�و  يةي�ا��ور ألا
    

  ةعباد�ل فرغا�و  ة ا�روحانيةلوا�
 ا�وجه ا� اهللا تعا� وا�رجوع إ�ه بالعبـادة وا��ء والطاعـة  من ا�علوم: ةصاا�وقات ألا

ّ
أن

غ� �رهون بوقت خاص وأن �يع اآلنات وا�سا�ت � ا�ليل وا�هار من � يوم و� اسبوع و 

  . امه � ا�عنو�ات� شهر و� سنة �ستعد إلستخد

و�كنه مع �يع ذ�ك قد ورد � �م ا�و� القرآن ا�كر�م و�م خزنة ا�ـو� اهـل ا�يـت  -١

تعليمات �ث العباد � استغالل اوقات خاصة �لعبادة وا��ء، ففيها تز�د ) عليهم ا�سالم(

ض وا�صـف اوقـات الفـرائ: فضيلتها و�ر� قبو�ا وتؤ�ل إجابتها وجـرب تاث�هـا اكـ�، ك

وا�لث األخ� من ا�ليل واياما من األسبوع ��معة وشهورا من ا�سنة كشهر ر�ضان ا�بارك، 

وصـنفت فيهـا مئـات ) عليهم ا�سـالم(ال� جاءت تفصيلها � �امع �م خزان ا�و� ... و

ا�كتب وآالف ا�رسائل، و�لراغب � ذ�ك ان يرجع خزانـة ا�ـديث والفقـه واآلداب وا��ء؛ 

  .ذخائر علوم آل ا�يت عليهم ا�سالم من

سوى ذ�ك قد ورد � تعا�م مدرسة ا�و� أن �يـع األوقـات الـ� ت�ـون غـ� مناسـبة  -٢

: �أل�ور ا�نيو�ة وتعرف با�حذورة او ا�ح�سة فهذه �ها مناسبة �لتفرغ �لعبـادة والطاعـة ك

و األيـام ا�حـذورة مـن ا�وم ا�حذور من � شهر قمري و ايام ا�كسـوف و �ـا� ا�سـوف 

  .ا�شهور ا�شمسية

اوقات ت�ون �ذورة �إل�ـور ا�نيو�ـة فلكيـا الـ� التناسـب القيـام : أضف ا� ماسبق -٣

القمر خا� ا�س� خاصـة � الـ�وج : وا�دء باي عمل فيها سوى األ�ور العبادية وا�عنو�ة ك

مقابلة القمر مع زحل  -�قة ا�ح�قه القمر � الطر –) ا�دي –القوس  –ا��ان  –ا��و  -ا�ور(

  . القمر بطيء ا�س�  -� برج األسد 
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�ش� ا� أوقـات مناسـبة �لمعنو�ـات  ةقد ذكرنا آنفا أقساما ثالث :ذكر ا�وارد � هذا ا�قو�م

وا�فرغ �لعبادة، فالقسم األّول �وضوحها وشيوع معرفتها ب� اوساط اهل اإليمان �ـم نتعـرض 

واما ا�ا� وا�الث فهما ما نذكرهما � هذا ا�قـو�م . �قو�م وتطبيقها با�ار�خ�كرها � هذا ا

  .فاستخرجنا اوقاتها وعي�نا توار�ها وسا�تها وادرجناها � ا�داول ا�ا�ة

ا
أل

ت 
وقا

ا�
ص

صو
خ

  ة

وان �ن �يع اآلنات وا�سا�ت وقت العبادة وا��ء واإلنابة ا� اهللا  :ةخصوصا�وقات ألا

، ول�ن قد ورد � �م خزنة ا�و� عليهم ا�سالم أوقاتا �ص بذ�ك وقد ذكر تعا�

تفاصيلها � كتب علوم آل ا�يت عليهم ا�سالم، و�وضوحها �م نأ� بها � هذه ا�داول، 

ول�ن ذكر � تعا�م مدرسة ا�و� و كذ�ك من ا�احية الفلكية هناك اوقاتا غ�مناسبة 

  :ة �لعبادة وا�عنو�ات فقط، وقد استخرجناها وهذا �حه�أل�ور ا�نيو�ة و� مناسب

 ١٨:٢٦س  ٥نھار  /٤ نھار نھاية إلى ٤ لیلة/ ١٤:٣٦س  ١إلى نھار  ١لیلة  :رمضان المبارك
/ ٢:٣٤س  ١١إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٨إلى نھاية نھار  ٧لیلة / ١١:٢٥س  ٦إلى نھار 

س  ١٥نھار / ٢١:٤٥إلى س  ٢١:١٦س  ١٥لیلة / ٢٢:١٧س  ١٣إلى لیلة  ١٨:٠٠س  ١٢نھار 
إلى نھار  ٥:٢٠س  ٢٠لیلة / ١٩إلى نھاية نھار  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ١٧إلى نھاية نھار  ١٧:٠١

س  ٢٦إلى نھار  ١٩:٤٩س  ٢٥لیلة / ٢٤إلى نھاية نھار  ١٨:٥٨س  ٢٢نھار / ٨:٢٩س  ٢١
  . رإلى نھاية الشھ ٩:٤٩س  ٢٨نھار / ٢٧إلى نھاية نھار  ٢٧لیلة / ٨:١٧

 ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٢إلى نھاية نھار  ٢لیلة / ٧:٤٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
س  ١٠لیلة / ٩إلى نھاية نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٠:٠٠س  ٦إلى لیلة  ٥لیلة / ١٦:٥٤س 

 ٤:٤٥س  ١٤لیلة / ٧:٤٥س  ١٢إلى نھار  ٢١:٢٦س  ١٢لیلة / ٧:٠٤س  ١٠إلى نھار  ٢٠:٣٢
إلى نھاية نھار  ١٨لیلة / ١٠:٥٤س  ١٦إلى نھار  ٤:٣٩س  ١٦لیلة / ٨:٢٢س  ١٤إلى نھار 

 ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢١س  ٢٣إلى نھار  ٧:٤٥س  ٢٢نھار / ٢١إلى نھاية نھار  ٢٠لیلة / ١٨
  . ٢٨إلى نھاية نھار  ٢٨لیلة / ٣:٤٨س  ٢٦إلى لیلة 

 ٥نھار / ٥:٢٦س إلى  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢إلى نھاية نھار  ١٣:١٠س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ٨إلى نھار  ٢٠:٠٩س  ٨لیلة / ٧إلى نھاية نھار  ٧لیلة / ١٥:٣٠س  ٦إلى نھار  ١٢:٢٢س 

لیلة / ٢٠:٣٨س  ١٥إلى لیلة  ١٤:١٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٨س  ١٢إلى نھار  ١٠لیلة / ١٣:٣٦
 ٢٠لیلة / ١١:٢١س  ١٩إلى نھار  ١٠:١٣س  ١٨نھار / ٢:١٧س  ١٧إلى لیلة  ٤:٢٦س  ١٦

إلى س  ١٠:٣١س  ٢٤نھار /  ٢٢إلى نھاية نھار  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠ية نھار إلى نھا
س  ٢٩لیلة / ٢٨إلى نھاية نھار  ٢٨لیلة / ٢٢:٣٧س  ٢٧إلى لیلة  ٧:٤٩س  ٢٥نھار / ١١:٤٥
  .إلى نھاية الشھر ٣٠لیلة / ٦:٤٣س  ٢٩إلى نھار  ٢١:٥٨

 ٥نھار / ٢١:١١س  ٤لیلة  إلى ٣لیلة / ١٢:١٤س  ١إلى نھار  ١:٢٨س  ١لیلة : ةحّجال يذ
 ٢٣:٢٩س  ١٠لیلة / ٨إلى نھاية نھار  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٧س  ٦إلى لیلة  ١٣:١١س 

لیلة / ١١:١٠س  ١٤إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ١٢إلى نھاية نھار  ١١لیلة / ٠٠:٤٦إلى س 
 ٢٠لیلة / ٧:٢٤س  ١٩إلى نھار  ٣:٣٥س  ١٨لیلة / ٢٠:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ٠:٠٢س  ١٦

 ٢٤إلى نھار  ١٥:٢٦س  ٢٣نھار / ٢٢إلى نھاية نھار  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة / ٢٠لى نھاية نھار إ
س  ٢٩إلى لیلة  ١٥:٤٧س  ٢٨نھار / ١٦:٠٥س  ٢٦إلى نھار  ٥:٤٩س  ٢٦لیلة / ٧:٣١س 

  . إلى نھاية الشھر ٣٠لیلة / ٢١:١٦

 ١٠:٣٩س  ٤ار نھ/ ٣إلى نھاية نھار  ١٩:٤٩س  ٢لیلة / ٤:٥٤إلى س  ١لیلة : محّرم الحرام
/ ١١:٢٢س  ٩إلى نھار  ٨لیلة / ٦:١٨س  ٧إلى لیلة  ٨:٥٨س  ٦نھار / ٣:٠٩س  ٥إلى لیلة 

إلى نھار  ١٩:٠٠س  ١٦لیلة / ٣:٥٣إلى س  ١٨:١٦س  ١٤لیلة / ١٢إلى نھاية نھار  ١٠لیلة 
/ ١٥:٥٧س  ٢١إلى نھار  ٢٠لیلة / ٣:٤٥س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١١س  ١٦

إلى  ١٤:١٤س  ٢٥نھار / ٢٤إلى نھاية نھار  ١٤:٤٤س  ٢٣نھار / ٢٢إلى نھاية نھار  ٢٢لیلة 
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  . إلى نھاية الشھر ٣٠لیلة / ١٥:٠٦س  ٢٨إلى نھار  ١٤:٢٤س  ٢٧نھار / ٧:٤٤س  ٢٦نھار 

إلى  ٩:٤١س  ٦نھار / ١٢:١٥س  ٤إلى نھار  ٣لیلة / ١٠:٣٢إلى س  ٨:٣٢س  ٢نھار : صفر
إلى نھاية  ١٠لیلة / ٠:٢٥إلى س  ١٨:٣٨س  ٩لیلة / ٨نھار  إلى نھاية ٨لیلة / ١٦:٤٨س 
نھار / ١٠:٣٦إلى س  ٧:٣٧س  ١٦نھار / ٢٢:٠٤س  ١٤إلى لیلة  ١٢:٢٩س  ١٣نھار / ١٢نھار 

إلى س  ٢١شروق / ٢٠إلى نھاية نھار  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٦س  ١٩إلى لیلة  ١٦:٢٦س  ١٨
 ١:٠٩س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٠إلى س  ١٤:٠١س  ٢٣نھار / ٢٢إلى نھاية نھار  ٢٢لیلة / ١٠:٠٣

إلى نھاية  ١٤:١٢س  ٢٩نھار / ٢٨إلى نھاية نھار  ١٤:٣٧س  ٢٦نھار / ٢:١٦س  ٢٦إلى لیلة 
  .الشھر

س  ٤نھار / ٢٠:٣٨س  ٣إلى لیلة  ٤:٤٧س  ٢لیلة / ٢٠:٤١إلى س  ١لیلة : ربیع األول
إلى س  ١٣:٥٩س  ٩نھار / ٦:٠٩إلى س  ١٩:٢٢س  ٧لیلة / ٢٣:٢٨س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥
 ١٥لیلة / ١٦:٤٩إلى س  ٧:٥٣س  ١٤نھار / ١٣إلى نھاية نھار  ٠:٣٤س  ١١لیلة / ١٦:١٤

إلى نھار  ٢٣:٥٦س  ١٩لیلة / ٥:١٢س  ١٧إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١٦نھار / ١٥إلى نھاية نھار 
س  ٢٦لیلة / ١٢:٠٤س  ٢٤إلى نھار  ٢٣لیلة / ١:٣٠س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة / ١٦:٣١س  ١٩

 ١٩:٤٥س  ٣٠لیلة / ٨:١١س  ٢٨إلى نھار  ١٩:٤٨س  ٢٨لیلة / ٨:٤٣س  ٢٦ار إلى نھ ١:٠٢
  / ٧:٢٣س  ٣٠إلى نھار 

إلى  ٤لیلة / ٨:٣٦س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة / ١نھاية نھار  إلى ١ لیلة: ربیع اآلخر
س  ١١نھار / ٩إلى نھاية نھار  ٩لیلة / ٢٢:٣١س  ٧إلى لیلة  ٧:٥٠س  ٦نھار / ٤نھاية نھار 

 ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥س  ١٦نھار / ١١:١٣إلى س  ٦:١٤س  ١٤لیلة / ١٣إلى نھاية نھار  ١٣:٥٢
س  ٢٢إلى لیلة  ١٦:٢٨س  ٢٠نھار / ٧:١٨س  ١٩إلى نھار  ٠:٥٣س  ١٩لیلة / ٢٢:١٠س 

س  ٢٧نھار / ١٨:٣٥س  ٢٦إلى لیلة  ١٣:٥٢س  ٢٥نھار / ٢٤إلى نھاية نھار  ٢٣لیلة / ١٩:١٤
  . إلى نھاية الشھر ١٣:٥٥

إلى س  ٢٠:٣١س  ٣لیلة / ٢إلى نھاية نھار  ٢لیلة / ١٩:٢٠إلى س  ١لیلة : مادى األولىج
إلى  ١٠لیلة / ١٧:٢٢إلى س  ١٠:٥٣س  ٧نھار / ٥إلى نھاية نھار  ١٦:٥٥س  ٤نھار / ٢٢:٥٥

س  ١٥لیلة / ١٤إلى نھاية نھار  ١٣لیلة / ١٨:٠٥إلى س  ١٠:٢٤س  ١٢نھار / ١٠نھاية نھار 
إلى  ٢١:٥٤س  ١٩لیلة / ١٢:٥٨س  ١٧إلى نھار  ٤:٠٧س  ١٧لیلة / ٤:٣٢إلى س  ٢٠:٠٩

 ٢٥نھار / ٢:١٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢٣لیلة / ٢٣:٤٤س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة / ٠:٤٣س  ٢٠لیلة 
 ٢٣:٠٧س  ٣٠لیلة / ٢٨إلى نھاية نھار  ١٦:٤٤س  ٢٧نھار / ٣:٥٠س  ٢٦إلى لیلة  ١٦:١٤س 

  / ٩:٠٢س  ٣٠إلى نھار 

إلى نھاية نھار  ٤لیلة / ١٥:٣٣إلى س  ٩:٤٤س  ٢نھار / ١إلى نھار  ١ة لیل :جمادى األخرى
إلى  ١٢لیلة / ١:٥٦س  ١٠إلى لیلة  ٩لیلة / ١٣:٣٩س  ٧إلى نھار  ٢١:١٤س  ٧لیلة / ٥

 ١٧إلى نھار  ٤:٢٢س  ١٦لیلة / ٢٠:٠٤س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٤٣س  ١٤نھار / ١٣نھاية نھار 
لیلة / ٧:٥٩س  ٢١إلى نھار  ٢:٢١س  ٢١لیلة / ٥:٠٩إلى س  ٤:١٧س  ١٩لیلة / ٦:٤٢س 
إلى نھاية نھار  ٢٤لیلة / ١٠:٣٦س  ٢٣إلى نھار  ١٩:١١س  ٢٣لیلة / ٢٢إلى نھاية نھار  ٢٢
  /١٨:٠٧س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٢س  ٢٦نھار / ١٣:٤٢س  ٢٥إلى نھار  ٢٣:٠٣س  ٢٥لیلة / ٢٤

إلى  ١١:٤٦س  ٥نھار / ٣إلى نھاية نھار  ٣لیلة / ٢٣:٥٩إلى س  ١٨:٥٤س  ١لیلة : رجب
س  ١٣إلى لیلة  ١:٠٩س  ١٠لیلة / ١٠:١٣س  ٨إلى نھار  ١٣:٥١س  ٧نھار / ٦نھاية نھار 

س  ١٩نھار / ١١:٥٢س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٤س  ١٦نھار / ١٥إلى نھاية نھار  ١٤لیلة / ٤:٥١
/ ٢٦إلى نھاية نھار  ٢٦لیلة / ٢٤إلى نھاية نھار  ٩:٢٦س  ٢٣نھار / ١٣:٣٨إلى س  ١٠:٠٣

  / ١٨:٠١س  ٣٠إلى نھار  ٢٩لیلة / ٨:٣٣س  ٢٨إلى نھار  ١٢:١٠س  ٢٧نھار 

إلى  ٧لیلة / ١٨:٠٩س  ٥إلى نھار  ٤لیلة / ٥:٣١س  ٣إلى لیلة  ٩:٣٢س  ٢نھار  :شعبان
س  ١٣إلى لیلة  ١٢لیلة / ١٤:٢٢س  ١٠إلى نھار  ٢٢:٤٧س  ١٠لیلة / ٥:٤٨س  ٨نھار 
لیلة / ٢٢:٠٦إلى س  ٢١:٠٨س  ١٩لیلة / ٢١:٠٧س  ١٧إلى لیلة  ٧:١٢س  ١٤نھار / ٠:١١

 ٤:٤٩س  ٢٥لیلة / ٦:٤٧س  ٢٣إلى نھار  ١:٢٤س  ٢٣لیلة / ١:٠٨إلى س  ٢٢:٠٦س  ٢١
  /٢٧نھار  نھايةإلى 
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  ت و�احهااوعا� ةت استجابااوق
كمال  ١٤) + سعادة ا�وقت(�وط  ٣) + ا�وقت(�ذور  ٦= عالمات  ٢٣ :الفلكية ا�الئل

  ):ا�وقت(

مع أن �يع األوقات مناسبة ���ء ، ول�ن تر� استجابة ا�عوات  :ت إستجابة ا��ءأوقا

  : � أوقات خاصة جاء �حها � �م خزنة ا�و� عليهم ا�سالم منها

عند حصول �ائط اإلستجابة منها اإلنقطاع وا�لوص وا��ـع ا� اهللا تعـا� وا�وسـل  -١

  . ��ة شفعائة ا�عصوم� 

ضا اوقات الفرائض وح� ا�زوال وا�صف وا�لث األخ� مـن ا�ليـل واألسـحار وشـهر وأي -٢

عيد الغدير : ر�ضان و�ا� الع� األخ� و�لة القدر ا�بار�ة وعشية عرفة واألعياد ا���فة

األ�� وعيد ال�ائة ا�كب� وعيد الفطر واألض�، وسائر األوقات الـ� ورد �حهـا � كتـب 

  . واآلداب وا��ء من آثار آل �مد  ا�ديث والفقه

أن إلستجابة ا��ء أوقات تعـرف  أضف ا� �يع ذ�ك؛ ماورد من �م خزنة ا�و�  -٣

الفلكية وتعرف بـذات  ا��ءمن صورة (بأوصافها الفلكية كساعة عبور �م كف ا�ضيب 

داول اوقاتهـا وغ�ها من ا�سـا�ت ا�وضـوفة فلكيـا الـ� نـذكر هنـا � هـذه ا�ـ) ا�كر�

  .وتوار�ها

�ا ترشدنا مدرسة تعا�م ا�و� ا���ف ا� أوقات  :� استجابة ا��ء �ذورات األوقات

خاصة إلستجابة ا��ء ف� ترشدنا أيضا � نفس ا�وقت أن ا��ء اليصيب اإلجابة � �يع 

وعلوم األوصياء  األوقات، وقد ورد � علم ا�جوم العتيق ا�ي هو من م�اث األن�ياء 

بل  يمنع اإلستجابةو�عضها  اليصيب فيه ا��ء�وضوفة فلكيا بعضها  أوقاتاهناك أن  

اي ينقلب ا��ء � صاحبه (�سبب العكس و�عضها  يوجب استمرار ا�ش�ةبعضها 

و��ك ) معكوسا و�رى خالف ما تمناه كما يدعو �لغ� في�تج � استمرار الفقر او ز�ادته

   :من ا��ء عندذر ا� أ�دوا �

   فإن ا��ء فيها اليثمر، ،كف ا�ضيب تهما معو مقابلزحل أو ا�زهرة  ةمقارن -١
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فيوجـب كف ا�ضيب  ةدرج � مق�نا مع ا�شمسر�خ ا� أوزحل  ا�ذر من أن ي�ونو  -٢

  ،للا�

ن حسن ا�ال بل � زحلقمر � درجة كف ا�ضيب و �م ي�ن وا�ذر من أن ي�ون ال -۳ 

  .� ن�يجة ا��ءعكس منحوسا والقمر به متصال فهذا يوجب ال

 بـرانا�" اجتماع القمر او اق�ابه مـع مـ��وقت  ا�ذر من: ���ء ةحذورا�قمر المنازل  -٤

  .ا�جمية" ةطرفالو

و  سـعدينا� جـعارتوقـت ا�ذر مـن : هماو اح�اق )ةزهرا�ش�ي و ا�(ا�سعدين  عورج -٥

 ، همااح�اق
ّ

�الفه ي�ون من افضـل اوقـات كه ( مع ا�رأس � مقارنتهحش�ی تراجع ا� إال

  ).ا��ء

مع  ا�سماو�ة جرامألبا �اتصح� اقمر ال : بالعداوة )ر�خ و زحلا�(حوس ا�بمتصل قمر ال -٦

   .ةعداوال ومنحوس ا�

 م� اإلنقطاع وا�لوص وا��ع ا� اهللا تعا� وا�وسل ��ـة شـفعائة ا�عصـو: ت�بيه

  .وا�صدقة قبل ا��ء تدفع من سوء اثر األوقات كث�ا

  :ستجابا� ء��� ةناسبتا� الفلكيةوقات ألا او�ائط ا�

  از آ�ا كه در تعا�م �كتب و� اوقات خا� بـراى اسـتجابت د� معـر� شـده

است، هم� ن�ته � فهماند كه تنها اوقات خا� مناسب براى د�ء بـوده و جـزو �ايـط 

 .ستجابت د�ء وقت مناسب ن� � باشدا

  از طر� �ر�ه هم�� در د�هاى نا�وفق و حاجات برآورده �شده اى كه از جهات

 . ديگر واجد �ايط بوده اند؛ خود شاهد ديگري براى �زوم ر�يت هن�م شنا� د�ء است

 ط�طـو( ١٤٦كتاب ا�حفة ا�سـ�ية صـفحة  �زائري ا�سيد عبد اهللا ا� ةعالمال  (

 و إن من األوقات ال� ال يـرد فيهـا :لوقي وقت كف ا�ضيب"� ��ف ا�حديث �ل هنقل بعد

ثم يذكر �واقع ا��ء ألصناف ا�اجات و ينقل ) ..... (إال ما �ن �الفا �ل��عة(ا��ء ا�تة 

 وهذه أ�ور �سندون بعضـها)..... وصفا فلكيا �وقع استجابة ا��ء ثم يقولمن ا�شهيدين 

 .إ� ا�جر�ة و�عضها إ� األن�ياء ا�سالف� صلوات اهللا عليهم
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  از م�اث ان�ياء و اوصياء ال� (اين اوقات مناسب به بر�ت علم �وم كهن  (

در اينجا ابتدا �ائط �و� كه در �وفقيت اسـتجابت هـر د�� ر�يـ�ش . شناخته � گردد

 :�وري يا نافع است را بيان � نماييم

   :�ائطا�

، )القمـر � العقـرب(�ـت ا�شـعاع، هبـوط(مناحس القمر العامـة ا�ذر من (: القمر قوي ا�ال

، خـا� ا�سـ�، بعيـد االتصـال، وح�ـ )القمر � الطر�قة ا�ح�قة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(و�ال

ر�خ ا�ـ(، اتصال �س �لقمر مـع ا�حـوس)حد ا�ر�خ وزحل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجا�س�، 

ا�بران، اإل�يل، الطرفة، (، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية )زحل

   .ةزهرا�ش�ي و ا�متصل بالقمرو   -) سوفوا�.) �س مطلقا) سعد ا�ابح

  :كماالتا�

سب را�ت تنا�ش�ي كو�ب �شانگر د�ء و معنو�ت است و ساده تر�ن �: ش�ييوم ا� -١

اوقات؛ ر�يت روز آن از هفته است، ف�ا روز پنجش�به كه م�سوب به كو�ب �ش�ي است 

وارد  از بقيه ايام بدين �اظ �تاز است، در اشعار منقول از ح�ت �وال ام�ا�ؤمن� 

  :شده است

  � يوم ا�م�س قضاء حاٍج       ففيه اهللا يأذن باّ��ء

ا�ت تناسب سا�ت نـ� جـزو ايـن ن�ـات بـوده، فـ�ا بر اين اساس �ر: ش�يا� ةساع -٢

� ) كه ساعت م�سوب به كو�ب �ش�ي است(نجش�به پساعت اّول و ساعت هشتم از روز 

  .تواند ترجيح داشته باشد

�ش�ي و زهره كواكب سعادت هس�ند، و زهره كو�ب  :ة قوي ا�الزهرا�ش�ي و ا� -٣

�ب �شانگر د�ء و معنو�ت است، و در ميان �شانگر احوال دين اسالم است، و �ش�ي كو

كواكب اين دو كو�ب اختصاص به د� و معنو�ت دارند، و چون حكماء ال� دا�س�ند كه 

�سعودتر�ن كواكب �ش�ی و زهره اند  �ايط استجابت د� را از احوال اين دو كو�ب 

وس و و از نظر �بر هر تقدير اين دو سعد بايد قوی حال؛ : يافته اند، و�ا فر�وده اند

� ) ش�يا�(اك�األسعد ا�أن ي�ون : ومن �لة قوة حا�ماضعفهای ديگر خا� باشند، 

  .� ا�غر�ب) ةزهرا�(صغر األسعد ا�؛ و ال���ق
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 ءو علمـا ءكمـاقـال ا� :ا�ور أو ا��ان متصل بـه �ا�ش�ی � ب�ته أو � �فه و القمر  -٤

يع� بـرج ( ه�ف وا) وتا� وقوس االيع� برج (ه � ب�تش�ی ذا �ن ا�ا: سال�إلم ايجا�ن

�ث�ا ّمـا �سـتجاب ، وء�ة ا�اجاب�وقع فهو �ان؛ و ا�ور امتصل به من ا�قمر الو  ؛)�طانا�

  .فورا ا�وقت اهذ�  ا��ء

به��ن وقت د� آن است كه : حكما و علماي �وم فر�وده اند :اق�ان ا�ش�ي مع ا�رأس -٥

بود، و �ش�ی راجع بود تا در س� با رأس �وافق بود و اين را ) اق�ان(�ی با رأس �اسده �ش

  . اثر ز�اده باشد در اجابت د�

 ذراع، ن�ه، )در قول جناب هر�س درجه دو�ش( ثر�ا: براى د� منازل :قمرالمنازل سعد  -٦

� كه قمر اق�ان ، سعد �سوب شده و در وقنعام، )در قول جناب هر�س درجه چهار�ش(

  .با اين منازل و درجات داشته باشد؛ د� �وفق خواهد بود

   :ةاجا��ء حسب نوع �جاح ا� الفلكية�ائط ا�

 هر يك از مقاصد و اهداف و حوائج ��ي از معنوي و مادي داراي : بطور خالصه

ارند، و �وه �شانه هاى فل� بوده و ارتباطا� با ي�ي از كواكب سبعه يا بروج اثناع� د

اتصاالت ميان آنها سبب تأثر ابعاد �رتبط با هر يك � گردد، و�ا تناسب احوال قمر و برج 

 .آن و اتصا�ش با كو�ب هر حاجت بايد ر�يت شود

  اما تفصيل �ائط �و� خاص هر يك از اهـداف و حـوائج، كـه در اينجـا بطـور

بر هم� �و از �شـانه ) احيانا ذكر �شده كه(نمونه بر� از �وارد آن بيان شده و ساير حوائج 

  : هاى فل� �ر�وطه استخراج � شود

اگـر د�ی : حكماء و علماي �وم اسال� گفتـه انـد :ةعنو�ا� تاقيوفا�و  ةخر�آل�ء ا� -٧

برای آخرت است و مقصود از د� طلب �عيت خاطر و امان است، �س براى انتخاب وقت 

، و اين صورت ةزهرا�متصل ب) وتا� او قوسال( � بيت ا�ش�يالقمر مناسب د�ء بايد كه 

  .به �ر�ه پيوسته است) ارتباط اين حاجت با �ط مذكور(

سـعد ) ا�اال اينكه(در اين خصوص حال عطارد �الحظه بايد نمود  :علمالطلب ل�ء ا� -٨

وفقيـت در و از ايـن بـاب اسـت د�ء بـراى �(باشد و اتصال مقبو� بـا قمـر داشـته باشـد 

) اما تفصيال(، )تدر�س يا امتحانات در�، �قيق، فعا�تهاى فكري شا�ل آ�وخ� و مطالعه
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دو وقت ) �رهاى اداري(و أشغال ديوا� ) ا�ور دف�(�س در د�ي برای طلب علم و كتابت 

   :مناسب است

 ١٥ و � درجـةأ�طان برج ا�من  ١٥ة درج �قمر الو ةس�بلبرج ا�من  ١٥ة درج� عطارد ال -١ 

   .وربرج ا�من 

   .ه�ف ةدرج �قمر الو  ءوزاا�برج � عطارد ال أو -٢

  .س�سد�ال مععطارد المتصل بسد ا�مل أو برج اال برج � ا�شمسو أ -٣

 )هر نوع تأ�ف قلوب –آشنايان  –خو�شان  –ارحام  –زوج� ( :ةلفاألو  ةموافق�ل�ء ا� -٩

  .�طانا� أوور ا�برج  �قمر الوت و ا�برج  من ٢٨درجه  � ةزهرا�بايد كه 

ة � زهـرا�و  ا�ـوت�ج الـ �قمـر ال :ا��ء مقبول �لغاية خاصة �رفع العزو�ة و ال�و�ج -١٠

  . �طانا�

  . �وا�برج  �قمر ال�ان و ا�برج � زحل ا� :والعقار ةضيعا��ن و سا�طلب ل�ء ا� -١١

برای �رهای دنيـا اسـت، ماننـد طلـب مـال؛ �ـس بـراى  اگر د�ی :الا�طلب ل ء�ا� -١٢

شـ�ی ا�متصـل ب) �انا�ـور و ا�(زهره ا� � ب��قمر الانتخاب وقت مناسب د�ء بايد كه 

  .، و اين مع� ن� �ر�ست )مقبولاتصاال(

رج بـ ٣القمـر � درجـة ؛ و )�فـه(برج ا�مل  ١٩ ةدرج ا�شمس � :ا�ضال لطلبد�ء  -١٣

  .ورا�

  . القمر � ا��طانو  ا�شمس � ا�وت :لطلب ا�رفعةا��ء  -١٤

وهذه األ�ار ا�عنو�ة تعد من مفاتيح ا�جاح عند أ�ابر األو�اء؛ ال� �ستأثرون بها أنفسـهم 

دون غ�هم، و��تمونها عن �مـة ا�ـاس، وقـد حققنـا هـذه األ�ار واسـتخرجنا أوقاتهـا 

ح� �سـتفيد منهـا �مـة أهـل ) اإلختيارات الفلكية(ون��ها ألول �رة خالل هذا ا�قو�م 

  .بإذن اهللا تعا� ا�روحانية ا�ا�صة اإل�يةاإليمان وخاصتهم من اصحاب 

وألهمية �وضوع ا�عنو�ات وحاجـة �يـع العبـاد ا� ا��ء اهللا تعـا�، وطلـب ا�كثـ� مـن 

�ء حسب انواع تقو�م تفصي� �ص �وضوع استجابة ا�ا�روحان�� وا�احهم � اصدار 
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، فبـإذن اهللا تعـا� ا�اجات مع تقو�م ساعة كف ا�ضيب �� يوم و�يف �سب �� ب�

وفضله وعونه؛ �اول ا�از هذا ا��وع ا�كب� واخراج هذا ا�قو�م واصدارها �وجه اهللا تعا� 

توف�ا �اجة عموم اهل اإليمـان واجابـة لطلـب اصـحاب ا�روحانيـات و تصـحيحا �نـاهج 

 ، ان شـاء اهللا�لروحانية ا�ا�صة اإل�يةروحنة ا�شو�ة وتفنيدا �لمسا�ك ا�شبوهة وترو�ا ا�

   .تعا�، ادعوا �ا با�وفيق وال�سديد من اهللا الع� القدير

�ستجاب آورده ايم و ايـن سـا�امه د�ي م شنا� �در سا�امه هن را�ح اوقات و جداول 

تفصي� مبا� و اح�م و قواعد آ�سـت كـه بـراى  دو �سخه دارد ي�ي كه فقط حاوي �ح

ران قابل دس�س خواهد بـود و يـك �سـخه �ر�ـردي حـاوي جـداول اوقـات گهشپژعموم 

ون است كه به همـراه ا�ـ�ن دسـ�� بـه سـامانه مـنجم گوناگحوائج  استجابت د� براى

بـه ) ساعت كف ا�ضـيب( براى رصد �ظه استجابت د� ساعت د�ي �ستجاب اونالين

با تعهد �� بر عدم �ر�رد آن  ؛كه �صوص دا�شجو�ان معارف ال�  باشدافق هر �ل �

  .در ماالير� اهللا و ال�ام به �ر�رد آن در حوائج ��وع � باشد
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  ةي�يا��ور ألو ا ةيإل�عارف اا�علوم و التعليم  بداية
  ):ا�وقت(كمال  ٨) + سعادة ا�وقت(�ط  ٣) + ا�وقت(�ذور  ١٣= عالمات  ٢٤:ا�الئل  الفلكية

القمـر � (، و�ـال)القمر � العقـرب(�ت ا�شعاع، هبوط(مناحس القمر العامة : �ذورات األوقات

القمر � حد ، خا� ا�س�، بعيد االتصال، وح� ا�س�، )القمر � الطر�قة ا�ح�قة(، إح�اقه )ا�دي

، اقـ�ان القمـر )ا�ر�خ زحل(س �لقمر مع ا�حوس، اتصال �)حد ا�ر�خ وزحل( ا�حس آخر ال�وج

�ـس ) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية 

نقصان نور قمر براى �وع تعليم سبب كندي در ارتباط با (القمر ناقص ا�ور  -ا�سوف –.) مطلقا

و تاث� ان براى همه انواع �صيل و همـه  غب� در استمرار آن � شوددرس و ن� عدم دوام آن و � ر

ا�ته تاث� آن بر كود�ن و ن� كسا� كه اول� بار است با رشته اى و يا نظام در� و يـا  س�� هست

  ).يدا � كنند ب�ش� استپاستادي ارتباط 

  ا�شمس و القمر قوي ا�ال  -)وس ا��وا�وزاء العذراء الق(ية القمر � ال�وج اال�س: �ائط ا�سعادة

أو ) القوس ا�وت(القمر � بيت ا�ش�ی -)ةس�بلا� ءا�وزا(عطارد  بيت �قمر ال: كمال ا�سعادة

قوة ا�ش�ی و ان   -قوة عطارد  -عطارد معقمر �ل سعيداتصال  -ش�یمع ا�قمر �ل سعيد اتصال

 )ا�زهرة(ي� يلزم ان ي�ون كو�ب ا�لة وا�ين و� ا�عليم ا� -ي�ون نقيا من ا�حوسة و ا�ضعف 

؛ ح� ي�ون ساعيا � ا�عليم الا� حسن اعطارد �سعود � مطلق ا�علم ي�ونو  -ال ا� حسن

، ال��ا(اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية  - علوم دقيق ا�ظرأن يصبح � ال �لما به و

  لقاسعد مط) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��
  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط
  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه 

 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 ١٣إلى لیلة  ٢١:٣٣س  ١١لیلة / ١١:٢٥س  ٦إلى نھار  ١:٥٨ س ٤ لیلة :رمضان المبارك
  .نھاية الشھر إلى ١٦ لیلة/ ١٥نھار  إلى نھاية ٢١:٤٥س  ١٥لیلة / ٢٢:١٧س 

نھار / ٧:٠٤س  ١٠إلى نھار  ٤:٤٥س  ٨لیلة / ١٦:٥٢س  ٣إلى نھار  ٧:٤٣س  ١نھار  :شوال
 .نھاية الشھر إلى ١٦ لیلة/ ٨:٢٢س  ١٤إلى نھار  ٧:٤٥س  ١٢

نھار / ١٣:٣٦س  ٨إلى نھار  ١٠:١٧س  ٦نھار / ٢٢:٥٦س  ٢إلى لیلة  ١لیلة  :ذي القعدة
  .نھاية الشھر إلى ١٦ لیلة/ ١٧:٣٨س  ١٢إلى نھار  ١٥:٤٥س  ١٠

س  ١٠إلى لیلة  ٢١:٤٠س  ٨لیلة / ١٨:٥٧س  ٦إلى لیلة  ١٦:٠٢س  ٣نھار  :ذى حّجهماه 
  .نھاية الشھر إلى ١٦ لیلة/ ٠٠:٤٦

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ةحّجال يذ ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

  ).نھاية الشھر إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار: الحّجة ذي ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
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  .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :محّرم الحرام

   ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة: ذى حّجه  ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

  .نھاية الشھر ىإل ١٦ لیلة/ ١٢:١٥س  ٤إلى نھار  ١٠:٣٢س  ٢نھار  :صفر

   .نھاية الشھر إلى ١٦ لیلة/ ٢٠:٣٨س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٤١س  ١ لیلة :ربیع األول

  .إلى نھاية الشھر ١١:١٣س  ١٤نھار  :ربیع اآلخر

   .نھاية الشھر إلى ١ لیلة :جمادى األولى

  .نھاية الشھر إلى ١٦ لیلة/ ١٢:١٩س  ١٢إلى نھار  ١:٥٦س  ١٠لیلة  :جمادى األخرى

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ محذور لمنطقة رؤية الخسوفالوقت ال(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

  .إلى نھاية الشھر ٩:٢٥س  ١٥نھار / ٢١:٠٥س  ١١إلى لیلة  ١٠:١٣س  ٨نھار  :رجب

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ قة رؤية الكسوفالوقت المحذور لمنط(
٦:٥٢.(  

س  ١٥إلى لیلة  ١٩:٠٤س  ١٣لیلة / ٥:٤٨س  ٨إلى نھار  ١٨:٠٩س  ٥نھار  :شعبان
  .نھاية الشھر إلى ١٦ لیلة/ ٢٠:٤٤

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :الحّجة ذي
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 
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س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨ س ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠ س ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥لیلة  إلى ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣ إلى نھار

  .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :من ساعة المشتري عطارد الزھرة الشمس القمر  

س  إلى ٢٢:٤٨س  ١٠ لیلة/ ٦:١٨س  ٨ نھار إلى ١١:١٠س  ٧ نھار :المبارك رمضان
١:٢٢ /١٥:٢٦س  ١٤ نھار إلى ١:٣٨س  ١٤ لیلة /  

 نھار/ ٧:٥٨س  إلى ٧:٠٨س  ٧ نھار/ ٥:١٠س  ٤ لیلة إلى ١٦:٥٣س  ٣ نھار :شوال
   /١٥نھار  نھاية إلى ٨:٢٣س  ١٤ نھار/ ١:٠٦س  ١١ لیلة إلى ٧:٠٥س  ١٠

 ١٠ لیلة إلى ١٣:٣٧س  ٨ نھار/ ٢٣:٤٤س  ٤ لیلة إلى ٢٢:٥٧س  ٢ لیلة :لقعدةذي ا
 نھاية إلى ٢٠:٣٨س  ١٥ لیلة/ ١٢:٠٢س  ١٤ نھار إلى ١٧:٣٩س  ١٢ نھار/ ٢:١٦س 
  / ١٥نھار 

 ١٠ لیلة/ ٣:٠٤س  ٧ لیلة إلى ١٨:٥٨س  ٦ لیلة/ ١:٢٦س  إلى ١ لیلة: الحّجة ذي
في منطقة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (/ ٢:٣٦س  ١١لیلة  إلى ٠:٤٧س 

س  ١٢ لیلة/ ١٠:١٤س  ١١ إلى نھار ٢:٣٧س  ١١لیلة : الحّجة ذي ١٤ رؤیة الخسوف
  / )٢:٣٦س  ١٤ لیلة إلى ٤:٥٩

   .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : محّرم الحرام

س  ٧ نھار/ ٧:٥٢س  ٦ نھار إلى ١٢:١٦س  ٤ نھار/ ٤:٠٦س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
س  ١٣ لیلة/ ٢٠:٤٦س  ١٢ لیلة إلى ١٠:٢٧س  ١١ نھار/ ١٨:٣٦س  ٩ لیلة إلى ١٧:٣٢
  / ١٥نھار  نھاية إلى ٨:٥٦س  ١٥ نھار/ ١٢:٢٨س  ١٣ نھار إلى ١٩:٠٦

/ ٢:٤٠س  إلى ٢٣:٢٨س  ٥ لیلة/ ١٢:٤٤س  ٤ نھار إلى ٢٠:٣٩س  ٣ لیلة: ربیع األول
٢:٣٦س  ١٠ لیلة إلى ١٦:١٤س  ٩ نھار /١٣:٥٨س  ١٢ نھار إلى ٤:١٤س  ١٢ لیلة /
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١١:٣٢س  ١٥ نھار إلى ١٦:٤٩س  ١٤ نھار /  

 لیلة/ ٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٨:٣٦س  ٢ نھار/ ١٩:٣٤س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: ربیع اآلخر
 س ٩ نھار/ ٠:٠٨س  ٩ لیلة إلى ٧:١٢س  ٨ نھار/ ٨:٤٨س  ٧ نھار إلى ٢٢:٣١س  ٧

  / ٢٠:٣٤س  ١٣ لیلة إلى ٢٣:٠٥س  ١٢ لیلة/ ١٣:٠٨س  ١٠ نھار إلى ١٠:٢١

   .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : جمادى األولى

 ٢ نھار/ ٣:٠٦س إلى  ١١:٠٠س  ١لیلة / ١٠:٥٩س  إلى ١ لیلة: جمادى األخرى
إلى  ٦:٠٠س  ٥ لیلة/ ٥:٥٩س  إلى ١:٢٧س  ٥ لیلة/ ١:٢٤س  ٣ لیلة إلى ١٥:٣٣س 
ھذه االوقات مناسبة ولكن (/ ٢:٤٦س  ٨ لیلة إلى ١٣:٣٩س  ٧ نھار/ ١٦:١٢س  ٥ نھار

 إلى ١٢:٢٠س  ١٢ نھار: جمادى األخرى  ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  للبالد التي التقع 
  / )١٢:٥٤س  ١٥ نھار إلى ٢٠:٠٤س  ١٥ لیلة/ ٢١:١٠س  ١٣ لیلة

جمادى  ٢٨في منطقة رؤیة الكسوف  لبالد التي التقع ھذه االوقات مناسبة ولكن ل: رجب
  / ١٨:٠٤س  ١٣ نھار إلى ٤:٥١س  ١٣ لیلة/ ٤:١٠س  إلى ١٩:٣٨س  ٣ لیلة: األخرى 

س  ١١ لیلة إلى ١٤:٢٢س  ١٠ نھار/ ١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ٥:٣١س  ٣ لیلة :شعبان
٠:٢٠ /٢٠:٥٨س  إلى ٢٠:٤٥س  ١٥ لیلة /  
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  ةهمواألعمال ا� بدء ا�شار�ع ا�ك�ى
كمال  ٥) + سعادة ا�وقت(�ط  ٢) + ا�وقت(�ذور  ١٤= عالمات ٢١: ا�الئل الفلكية

  ):ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية : �ذورات األوقات

قمـر � ال(�ت ا�شـعاع، هبـوط(مناحس القمر العامة  -)ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل )ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

    ا�شمس مع ا�نب اق�ان -.) �س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

ر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن مهم است ايام گا(القمر زائد ا�ور: �ائط ا�سعادة

 -) ا�ور االسد ا��و(القمر � ال�وج ا�ابتة  -  )ره� شودپنقصان القمر نيمه دوم ماه القمري 

  )تا آن �ر آسان برآيد ا�صيف وا�ر�فبروج (بروج �ستقيمة الطلوع  �قمر ال

اجتمـاع  -ا � ا�شـمالقمر  صـاعدال -مقارنة القمر مع ا�ش�ي -يوم األحد: كمال ا�سعادة

 - سـعد مطلقـا) ا�سـعود، سـعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية 

  قمر عطارد الشمس ة ا�ا�زهرش�ی ا�ساعة 

ة
ور

ذ
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  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨ لیلة/ ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢

إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤ار نھ
 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠

 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨نھار  إلى ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .لشھرإلى نھاية ا ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 
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  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :حّرم الحرامم
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢ر نھا/ ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥لیلة  إلى ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢ س ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥لیلة  إلى ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لة لی/ ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥لى لیلة إ ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

  .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

/ ٢١:٣٣س  ١١إلى لیلة  ١٨:٠٧س  ٨نھار / ١:٥٨س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٤٥س  ١٥لیلة 

س  ١٢نھار / ٤:٤٥س  ٨إلى لیلة  ٠:٠٠س  ٦لیلة / ٧:٤٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
 .إلى نھاية الشھر ٧:٤٥

س  ٢٧إلى لیلة  ١٥:٤٥س  ١٠نھار / ١٠:١٧س  ٦إلى نھار  ٥:٢٦س  ٤لیلة  :ذي القعدة
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  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٧

س  ٢٤إلى نھار  ٢١:٤٠س  ٨لیلة / ١٦:٠٢س  ٣إلى نھار  ١٢:١٤س  ١نھار  :ذي الحّجة
   .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٧:٣١

س  ١٧ لیلة ىإل ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
   ). الشھر

س  ٢٦نھار / ١٥:٥٧س  ٢١إلى نھار  ٣:٠٩س  ٥لیلة / ٢٣:٥٤إلى س  ١لیلة  :محّرم الحرام
  .إلى نھاية الشھر ٧:٤٤

    ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لةلی:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٤٠س  ٢٣نھار / ٢٣:٠٦س  ١٩إلى لیلة  ١٠:٣٢س  ٢نھار  :صفر
   .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ٢١:١٦

س  ٢٤إلى لیلة  ١:٢٨س  ٢٢لیلة / ٥:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٠:٤١س  ١لیلة  :ربیع األول
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٦:٥٤

لیلة / ١٣:٥٥س  ٢١إلى نھار  ٧:١٨س  ١٩نھار / ١١:١٣س  ١٤إلى نھار  ١لیلة  :ربیع اآلخر
   .إلى نھاية الشھر ١٨:٣٥س  ٢٦

س  ٢٠إلى لیلة  ١٢:٥٨س  ١٧نھار / ١٨:٠٥س  ١٢إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األولى
  .إلى نھاية الشھر ٢:١٩س  ٢٤لیلة / ١٩:٢٢

  .إلى نھاية الشھر ٧:٥٩س  ٢١نھار / ١٧:٢٢س  ١٩إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ١٩نھار / ٩:٢٥س  ١٥إلى نھار  ٤:٥١س  ١٣لیلة / ١٠:١٣س  ٨إلى نھار  ١لیلة  :رجب
  .إلى نھاية الشھر ١٣:٣٨

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(    

 ١٧لیلة / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ١٠نھار / ١٨:٠٩س  ٥إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٠٧س 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : سیطمحذور في اإلختیار الب

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى
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   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

  ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥ ،١٢، ٧، ٤ :شعبان
  

نیـــ
ک

  

١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :منساعة المشتري الزھرة الشمس عطارد القمر    

س  ١٤نھار  إلى ١:٣٨س  ١٤ لیلة/ ١١:٤٢س  ٥ نھار إلى ٥ لیلة :رمضان المبارك
١١:٠٠ /١٥:٢٦س إلى  ١١:٠١س  ١٤ نھار   /  

 ١٦:٥٢س  ٣ نھار/ ١:٠٤س  إلى ٣ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٤٣س  ١ نھار :شوال
  / ١:٠٦س  ١١ لیلة إلى ٧:٠٤س  ١٠ نھار /٥:١٠س  ٤ لیلة إلى

س  ٨ نھار/ ٢٣:٤٤س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة/ ١١:٥٠س  ١ نھار إلى ١ لیلة :ذي القعدة
   /   ٢٧ نھار نھاية إلى ٢٢:٣٧س  ٢٧ لیلة/ ٩ نھار نھاية إلى ١٣:٣٦

ھذه / ٣:٠٤س  ٧ لیلة إلى ١٨:٥٧س  ٦ لیلة/ ١:٢٦س  إلى ١ لیلة: ذي الحّجة
 ٢٦ نھار: ذي الحّجة  ٢٩في منطقة رؤیة الكسوف  االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع 

  /  ٢٨ شروق إلى ١٦:٠٥س 

  /  ١٤:١٢س  ٢٥ نھار إلى ٢٥ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٥:٥٧س  ٢١ نھار :محّرم الحرام

س  ١٩ لیلة/ ٤:٠٦س إلى  ٠:٠١س  ٢لیلة / ٠:٠٠س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
س  ٢٣نھار  إلى ١:٢٠س  ٢٣ لیلة/ ٢٢:٣٠س  إلى ٢١ لیلة/ ١٩ نھار نھاية إلى ٢٣:٠٦
٧:٠٠ / ١٤:٠٠س إلى  ٧:٠١س  ٢٣نھار /  

 نھار إلى ١٦:٣١س  ١٩ نھار/ ٢٣:٥٤س  ١٩ لیلة إلى ٥:١٢س  ١٧ لیلة: ربیع األول
  / ٠:٢٨س  ٢٧ لیلة إلى ٨:٤٣س  ٢٦ نھار/ ٧:٢٠س  ٢٠

 لیلة إلى ٢٢:١٠س  ١٧ لیلة/ ٨:٠٤س  ١٦ نھار إلى ١١:١٣س  ١٤ نھار: ربیع اآلخر
  /  ١:٥٦س  ١٨

س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٢س  ١٥ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٨:٠٥س  ١٢ نھار: جمادى األولى
٦:٠٠ /١٧:٣٨س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٤٤س  ٢٢ لیلة  /  

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : جمادى األخرى

  / ١:٣٨س  ٩ لیلة إلى ١٠:١٣س  ٨ نھار: رجب

  / ٥:٥٠س  ٦ نھار إلى ١٨:٠٩س  ٥ نھار :شعبان

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  .رھیز شودپماه القمري نقصان القمر نیمه دوم 
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  ات وا�امعات وا�ؤلف�وزا� :ةعلميال ا�عليم و ا�شؤون
  

 لقاء 
ُ
 األجالء من ا�ك

ّ
  وا�ؤلف� وا�ر�وز العلمية واإلتصال بهم ابت

كمال  ٣) + سعادة ا�وقت(�ط  ٢) + ا�وقت(�ذور  ١٢= عالمات  ١٧: ا�الئل الفلكية

  ):ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ت ا��ية ا�حذورا: �ذورات األوقات

القمـر � (�ت ا�شـعاع، هبـوط(مناحس القمر العامة  -)ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(حس آخر ال�وجالقمر � حد ا�االتصال، وح� ا�س�، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل )ا�ر�خ زحل(ا�حوس�لقمر مع 

  .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

ايام مهم است اگر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن (القمر زائد ا�ور: �ائط ا�سعادة

 برج و) ةس�بلا� ءا�وزا(بيوت عطارد  �قمر ال - )پره� شود قمري نقصان قمر نيمه دوم ماه 

  �انا�

اجتماع القمر او  -عطارد  معقمر �ل �سعوداتصال  أوش�ی ا� معقمر الاتصال : كمال ا�سعادة

ساعة   - عد مطلقاس) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية 

  قمر الشمس عطارد ا�زهرة ا�ش�ی ا�

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢ إلى لیلة ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
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  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣ إلى لیلة ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة  /٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦لى لیلة إ ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠ر إلى نھا ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .الشھرإلى نھاية  ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق



   ١٤٣٥فلكیة رقم اإلختیارات ال

74 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق  :رمضان المبارك

  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة  :شوال

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق  :ذي القعدة

   .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق  :ذي الحّجة

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ). الشھر

   .نھاية الشھر إلى ٢٨ شروق: محّرم الحرام

  ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

  .الشھر نھاية إلى ٢٨ لیلة: صفر

  .نھاية الشھر إلى ٢٨ شروق: ربیع األول

  .نھاية الشھر إلى ٢٨ لیلة :ربیع اآلخر

  .نھاية الشھر إلى ٢٨ شروق :جمادى األولى

   .نھاية الشھر إلى ٢٨ لیلة :جمادى األخرى

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ المحذور لمنطقة رؤية الكسوفالوقت (
  ).الشھر

   .نھاية الشھر إلى ٢٨ شروق: رجب

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

 .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة  :شعبان

  الشھور القمرية والشمسیة يام في ا: محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب
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 ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :من ساعة المشتري عطارد الزھرة الشمس القمر 

/ ١:٢٢س  إلى ٢٢:٤٨س  ١٠ لیلة/ ١١:٤٢س  ٥ نھار إلى ٥ لیلة :رمضان المبارك
١٥:٢٦س  ١٤ نھار إلى ١:٣٨س  ١٤ لیلة /٢١:٤٢س  إلى ١٨ ةلیل /س  ٢٦ نھار

  /  ١١:٢٠س  إلى ٨:١٧

 ١٦:٥٢س  ٣ نھار/ ١:٠٤س  إلى ٣ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٤٣س  ١ نھار :شوال
 ١١ لیلة إلى ٧:٠٤س  ١٠ نھار/ ٧:٥٨س  إلى ٧:٠٨س  ٧ نھار/ ٥:١٠س  ٤ لیلة إلى
س  ١٦ نھار/ ٢:١٨س إلى  ١٦ لیلة/ ١٥نھار  نھاية إلى ٨:٢٢س  ١٤ نھار/ ١:٠٦س 

  / ٣:٠٦س  ٢٥ لیلة إلى ١٥:٢١س  ٢٣ نھار/ ١٣:٥٤س  ١٧ نھار إلى ١٠:٥٤

س  ٨ نھار/ ٢٣:٤٤س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة/ ١١:٥٠س  ١ نھار إلى ١ لیلة :ذي القعدة
س  ١٥ لیلة/ ١٢:٠٢س  ١٤ نھار إلى ١٧:٣٨س  ١٢ نھار/ ٩ نھار نھاية إلى ١٣:٣٦
/ نھار نھاية إلى ١١:٢١س  ١٩ نھار/ ٤:٢٤س إلى  ١٦ لیلة/ ١٥نھار  نھاية إلى ٢٠:٣٨

١٤:٢٠س  ٢١ نھار إلى ٢٠:٠٢س  ٢١ لیلة /٢٣:٤٤س  ٢٤ لیلة إلى ٢٣ لیلة /لیلة 
   /   ٢٧ نھار نھاية إلى ٢٢:٣٧س  ٢٧

 ١٠ لیلة/ ٣:٠٤س  ٧ لیلة إلى ١٨:٥٧س  ٦ لیلة/ ١:٢٦س  إلى ١ لیلة: ذي الحّجة
في منطقة رؤیة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع / ١٠ رنھا نھاية إلى ٠:٤٦س 

 نھاية إلى ٧:٢٤س  ١٩ نھار/ ٢:٣٦س  ١٤ لیلة إلى ١٣ لیلة: ذي الحّجة  ١٤الخسوف 
في منطقة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (/ ٢٣:٣٠س  إلى ٢١ لیلة/ نھار

س  ٢٨لیلة / ٢٢:٥٩س  ٢٨لیلة  إلى ١٦:٠٥س  ٢٦ نھار: ذي الحّجة  ٢٩رؤیة الكسوف 
  /  )إلى شروق ٢٣:٠٠

 نھاية إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار/ ١٠:٢٨س  ٧ نھار إلى ٦:١٨س  ٧ لیلة: محّرم الحرام
س  ١٨ نھار إلى ١٥:١١س  ١٦ نھار/ ١٤:٠٦س  ١٤ نھار إلى ٣:٥٣س  ١٤ لیلة/ نھار

١٠:١٠ /١١:٣٢س  ١٩ نھار إلى ٣:٤٥س  ١٩ لیلة /نھار نھاية إلى ١٥:٥٧س  ٢١ ارنھ /
٨:٥٩س  ٢٥نھار  إلى ٢٥ لیلة / ١٤:١٢س إلى  ٩:٠٠س  ٢٥نھار /٧:٤٤س  ٢٦ نھار 

  / ١٥:٤٨س  إلى

 ٧ نھار/ ٧:٥٢س  ٦ نھار إلى ١٢:١٥س  ٤ نھار/ ٤:٠٦س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
س  ١٣ نھار لىإ ١٩:٠٦س  ١٣ لیلة/ ١٨:٣٦س  إلى ٩ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٧:٣٢س 

١٢:٢٨ /نھاية نھار إلى ٨:٥٦س  ١٥ نھار /٢٢:٣٠س إلى  ١٦ لیلة /س  ١٦ نھار
س  إلى ٢١ لیلة/ ١٩ نھار نھاية إلى ٢٣:٠٦س  ١٩ لیلة/ ٠:٣٢س  ١٧ لیلة إلى ١٠:٣٦
٢٢:٣٠ /١٤:٠٠س  ٢٣ نھار إلى ١:٢٠س  ٢٣ لیلة /س  ٢٤ نھار إلى ١٧:٤٠س  ٢٣ نھار
٧:٠٦ /  

/ ٢:٤٠س  إلى ٢٣:٢٨س  ٥ لیلة/ ٣ نھار نھاية إلى ٢٠:٣٨س  ٣ لیلة: ربیع األول
٢:٣٦س  إلى ١٠ لیلة /نھار نھاية إلى ١٦:٤٩س  ١٤ نھار /إلى ٥:١٢س  ١٧ لیلة 

إلى  ١:٠٠س  ٢٠لیلة / ٠:٥٩س  ٢٠لیلة  إلى ١٦:٣١س  ١٩ نھار/ ٢٣:٥٤س  ١٩ لیلة
 ٢٧ لیلة إلى ٨:٤٣س  ٢٦ نھار/ ٢٢ نھار نھاية إلى ١:٢٨س  ٢٢ لیلة/ ٧:٢٠س  ٢٠ نھار
  / ٠:٢٨س 

 ٧ لیلة/ ٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٨:٣٦س  ٢ نھار/ ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر
 ١٠ نھار إلى ١٠ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:١٢س  ٨ نھار/ ٨:٤٨س  ٧ نھار إلى ٢٢:٣١س 
/ ٨:٠٤س  ١٦ ارإلى نھ ١٦لیلة / ١٥ نھار نھاية إلى ١١:١٣س  ١٤ نھار/ ١٣:٠٨س 
٢٠:٥٩س  ١٨ لیلة إلى ٢٢:١٠س  ١٧ لیلة / ١:٥٦س إلى  ٢١:٠٠س  ١٨لیلة /نھار 
  / ٣:٢٠س  ٢٠ لیلة إلى ٧:١٨س  ١٩

س  ٤ لیلة إلى ٢٢:٥٥س  ٣ لیلة/ ١ نھار نھاية إلى ١٩:٢٠س  ١ لیلة: جمادى األولى
١٨:٣٦ /١٥:١٤س  ٨ نھار إلى ١٧:٢٢س  ٧ نھار /٣:٤٦س  إلى ١١ لیلة /س  ١٢ نھار
/ ٦:٠٠س إلى  ١٦ لیلة/ ١٥نھار  نھاية إلى ٤:٣٢س  ١٥ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٨:٠٥

٨:٣٠س  ١٨ نھار إلى ١٢:٥٨س  ١٧ نھار /١٧:٣٨س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٤٤س  ٢٢ لیلة /
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٢٠:٥٤س  ٢٧ لیلة إلى ٣:٥٠س  ٢٦ لیلة /  

 لیلة إلى ١٣:٣٩س  ٧ ھارن/ ١:٢٤س  ٣ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ٢ نھار: جمادى األخرى
ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / ٢٠:٥٦س  ١١ لیلة إلى ١:٥٦س  ١٠ لیلة/ ٢:٤٦س  ٨

 ١٥ نھار إلى ٢٠:٠٤س  ١٥ لیلة: جمادى األخرى  ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  التي التقع 
د ھذه االوقات مناسبة ولكن للبال(/ ٩:٠٢س  ١٩ نھار إلى ٥:٠٩س  ١٩ لیلة/ ١٢:٥٤س 

 نھاية إلى ١٠:٣٦س  ٢٣ نھار: جمادى األخرى  ٢٨في منطقة رؤیة الكسوف  التي التقع 
  / )نھار نھاية إلى ١٨:٠٧س  ٢٧ نھار/ ١٤:٠٨س  إلى ١٣:٤٢س  ٢٥ نھار/ نھار

س  ١٣ نھار إلى ٤:٥١س  ١٣ لیلة/ ١:٣٨س  ٩ لیلة إلى ١٠:١٣س  ٨ نھار: رجب
١٨:٠٤ /٣:٣٢س  ٢٢ لیلة إلى ١٥:٥٩س  ٢١ نھار /  

س  ٦ نھار إلى ١٨:٠٩س  ٥ نھار/ ١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ٥:٣١س  ٣ لیلة :شعبان
٥:٥٠ /٠:٢٠س  ١١ لیلة إلى ١٤:٢٢س  ١٠ نھار /س  ١٩ نھار إلى ٢٢:٠٦س  ١٩ لیلة
٦:٣٢ /٤:٤٠س  إلى ١:٠٨س  ٢١ لیلة /١٥:٤٤س  إلى ٦:٤٧س  ٢٣ نھار/  

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آوفايي نست و رشد و شكآغاز آر اين كار گا :تذكر
  .رھیز شودپنقصان القمر نیمه دوم ماه القمري 
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  ةعلميا�حوث الو أأ�ف ا� بدء
كمال  ٦) + سعادة ا�وقت(�ط  ٣) + ا�وقت(�ذور  ١٢= عالمات  ٢١: ا�الئل الفلكية

  ):ا�وقت(

بة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، ايام غ�مناس(ا�حذورات ا��ية : �ذورات األوقات

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )ر�خ وزحـلحد ا�(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل )ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

  .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

ايـام اگر آ�ز �ر است و رشد و شـكوفا� آن مهـم اسـت (القمر زائد ا�ور: �ائط ا�سعادة

 ية�سـاإلج و�الـ �قمـر ال -القمر قـوي ا�ـال -)پره� شود قمري ر نيمه دوم ماه نقصان قم

  )�وا�قوس ال العذراء ءا�وزا(

قمر ال - عطارد  معقمر �لاتصال أو  )ةس�بلا� ءا�وزا(بيوت عطارد  �قمر ال: كمال ا�سعادة

اجتماع  - يم ا�س��ستقعطارد  -)ءو ا�وزا ةس�بلا�( ه�ف�  أو هب�ت عطارد � - ��ع ا�س�

 -  سعد مطلقا) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية 

   .ةزهرا� ةساع �ل�شاطات الفنية واإلبداعو  ة،زهرا�ش�ی عطارد ا�ساعة 

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١لیلة إلى  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩ى نھار إل ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
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/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢لة إلى لی ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤ھار إلى ن ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧لیلة إلى  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠ س ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥ى نھار إل ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦ر نھا/ ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

  .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 
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  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١١:٢٤س  ٦إلى نھار  ١:٥٨س  ٤لیلة  :رمضان المبارك

  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ٧:٤٣س  ١ھار ن :شوال

  .إلى نھاية الشھر ٢٢:٣٧س  ٢٧لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١لیلة  :ذي القعدة

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٧:٣١س  ٢٤نھار  :ذي الحّجة

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٥:٥٧س  ٢١نھار  :محّرم الحرام

    ).١٣:٠٤س  ٦ ارنھ إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٠:٠٢س  ٢١إلى نھار  ٢٣:٠٦س  ١٩لیلة  :صفر

    .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٥:١٢س  ١٧لیلة  :ربیع األول

  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ١١:١٣س  ١٤نھار  :ربیع اآلخر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٤:٣١س  ١٥إلى لیلة  ١٨:٠٥ س ١٢نھار  :جمادى األولى

  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ١:٥٦س  ١٠لیلة  :جمادى األخرى

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: ى األخرى جماد ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:٠٤س  ١١إلى لیلة  ١٠:١٣س  ٨نھار  :رجب

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

 .رإلى نھاية الشھ ٢٨لیلة / ٥:٤٧س  ٨إلى نھار  ١٨:٠٩س  ٥نھار  :شعبان

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠ ،١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

  ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :ساعة عطارد المشتری الزھرة و للفن واإلبداع ساعة الزھرة من   
 ١٤ نھار إلى ١:٣٨س  ١٤ لیلة/ ١:٢٢س  إلى ٢٢:٤٨س  ١٠ لیلة :رمضان المبارك

  /  ١١:٢٠س  إلى ٨:١٧س  ٢٦ نھار/ ٢١:٤٢س  إلى ١٨ لیلة/ ١٥:٢٦س 

 نھار/ ٧:٥٨س  إلى ٧:٠٨س  ٧ نھار/ ٥:١٠س  ٤ لیلة إلى ١٦:٥٢س  ٣ نھار :شوال
إلى  ١٦ لیلة/ ١٥نھار  نھاية إلى ٨:٢٢س  ١٤ نھار/ ١:٠٦س  ١١ لیلة إلى ٧:٠٤س  ١٠

 ٢٥ لیلة إلى ١٥:٢١س  ٢٣ نھار/ ١٣:٥٤س  ١٧ نھار إلى ١٠:٥٤س  ١٦ نھار/ ٢:١٨س 
  / ٣:٠٦س 

 نھار/ ٩ نھار نھاية إلى ١٣:٣٦س  ٨ نھار/ ٢٣:٤٤س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة :ذي القعدة
 ١٦ لیلة/ ١٥نھار  نھاية إلى ٢٠:٣٨س  ١٥ لیلة/ ١٢:٠٢س  ١٤ نھار إلى ١٧:٣٨س  ١٢

س  ٢١ نھار إلى ٢٠:٠٢س  ٢١ لیلة/ نھار نھاية إلى ١١:٢١س  ١٩ نھار/ ٤:٢٤س إلى 
١٤:٢٠ /٢٣:٤٤س  ٢٤ لیلة إلى ٢٣ لیلة /٢٧ نھار نھاية إلى ٢٢:٣٧س  ٢٧ لیلة   /   

 ١٠ لیلة/ ٣:٠٤س  ٧ لیلة إلى ١٨:٥٧س  ٦ لیلة/ ١:٢٦س  إلى ١ لیلة: ذي الحّجة
نطقة رؤیة في م ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع / ١٠ نھار نھاية إلى ٠:٤٦س 

 نھاية إلى ٧:٢٤س  ١٩ نھار/ ٢:٣٦س  ١٤ لیلة إلى ١٣ لیلة: ذي الحّجة  ١٤الخسوف 
في منطقة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع / ٢٣:٣٠س  إلى ٢١ لیلة/ نھار

  /  ٢٨ شروق إلى ١٦:٠٥س  ٢٦ نھار: ذي الحّجة  ٢٩رؤیة الكسوف 

 نھاية إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار/ ١٠:٢٨س  ٧ نھار لىإ ٦:١٨س  ٧ لیلة: محّرم الحرام
س  ١٨ نھار إلى ١٥:١١س  ١٦ نھار/ ١٤:٠٦س  ١٤ نھار إلى ٣:٥٣س  ١٤ لیلة/ نھار

١٠:١٠ /١١:٣٢س  ١٩ نھار إلى ٣:٤٥س  ١٩ لیلة /١٤:١٢س  ٢٥ نھار إلى ٢٥ لیلة /
١٥:٤٨س  إلى ٧:٤٤س  ٢٦ نھار /  

 ٧ نھار/ ٧:٥٢س  ٦ نھار إلى ١٢:١٥س  ٤ نھار/ ٤:٠٦س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
س  ١٣ نھار إلى ١٩:٠٦س  ١٣ لیلة/ ١٨:٣٦س  إلى ٩ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٧:٣٢س 

١٢:٢٨ /٢٢:٣٠س إلى  ١٦ لیلة إلى ٨:٥٦س  ١٥ نھار /لیلة إلى ١٠:٣٦س  ١٦ نھار 
 نھار إلى ١٧:٤٠س  ٢٣ نھار/ ١٤:٠٠س  ٢٣ نھار إلى ١:٢٠س  ٢٣ لیلة/ ٠:٣٢س  ١٧
  / ٧:٠٦س  ٢٤

/ ٢:٤٠س  إلى ٢٣:٢٨س  ٥ لیلة/ ٣ نھار نھاية إلى ٢٠:٣٨س  ٣ لیلة: ربیع األول
٢:٣٦س  إلى ١٠ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٦:٤٩س  ١٤ نھار /إلى ١٦:٣١س  ١٩ نھار 

 ٢٧ لیلة إلى ٨:٤٣س  ٢٦ نھار/ ٢٢ نھار نھاية إلى ١:٢٨س  ٢٢ لیلة/ ٧:٢٠س  ٢٠ نھار
  / ٠:٢٨س 

 ٧ لیلة/ ٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٨:٣٦س  ٢ نھار/ ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر
 ١٠ نھار إلى ١٠ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:١٢س  ٨ نھار/ ٨:٤٨س  ٧ نھار إلى ٢٢:٣١س 
 ٢٠ لیلة إلى ٧:١٨س  ١٩ نھار/ ١:٥٦س  ١٨ لیلة إلى ٢٢:١٠س  ١٧ لیلة/ ١٣:٠٨س 
  / ٣:٢٠س 

س  ٤ لیلة إلى ٢٢:٥٥س  ٣ لیلة/ ١ نھار نھاية إلى ١٩:٢٠س  ١ یلةل: جمادى األولى
١٨:٣٦ /١٥:١٤س  ٨ نھار إلى ١٧:٢٢س  ٧ نھار /٣:٤٦س  إلى ١١ لیلة /١٥ لیلة 

 لیلة/ ٨:٣٠س  ١٨ نھار إلى ١٢:٥٨س  ١٧ نھار/ ٦:٠٠س إلى  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٢س 
  / ٢٠:٥٤س  ٢٧ لیلة إلى ٣:٥٠س  ٢٦ لیلة/ ١٧:٣٨س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٤٤س  ٢٢

 لیلة إلى ١٣:٣٩س  ٧ نھار/ ١:٢٤س  ٣ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ٢ نھار: جمادى األخرى
 ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٢:٤٦س  ٨

 إلى ٥:٠٩س  ١٩ لیلة/ ١٢:٥٤س  ١٥ نھار إلى ٢٠:٠٤س  ١٥ لیلة :جمادى األخرى 
في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /٩:٠٢س  ١٩ نھار
س  إلى ١٣:٤٢س  ٢٥ نھار/ نھار نھاية إلى ١٠:٣٦س  ٢٣ نھار : جمادى األخرى  ٢٨

١٤:٠٨ /نھار نھاية إلى ١٨:٠٧س  ٢٧ نھار( /  

س  ٢٢ لیلة إلى ١٥:٥٩س  ٢١ نھار/ ١٨:٠٤س  ١٣ نھار إلى ٤:٥١س  ١٣ لیلة: رجب
٣:٣٢ /  

س  ١١ لیلة إلى ١٤:٢٢س  ١٠ نھار/ ١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ٥:٣١س  ٣ لیلة :شعبان
٠:٢٠ /٦:٣٢س  ١٩ نھار إلى ٢٢:٠٦س  ١٩ لیلة /٤:٤٠س  إلى ١:٠٨س  ٢١ لیلة /

١٥:٤٤س  إلى ٦:٤٧س  ٢٣ نھار/  

در ايام ن مھم است اوقات سعد مذكور آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  .رھیز شودپنقصان القمر نیمه دوم ماه القمري 
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  األ�اديمية وا�ي�ية بداية ا�روس
كمال  ٧) + سعادة ا�وقت(�ط  ١) + ا�وقت(�ذور  ١٣= عالمات  ٢١: ا�الئل الفلكية

  ):ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية : �ذورات األوقات

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل )ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

نقصـان (القمر ناقص ا�ـور -.)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

نور قمر براى �وع تعليم سبب كندي در ارتباط با درس و ن� عدم دوام آن و � رغبـ� در 

ا�تـه تـاث� آن بـر  تاث� ان براى همه انواع �صيل و همه س�� هستو  استمرار آن � شود

يـدا پكود�ن و ن� كسا� كه اول� بار است با رشته اى و يا نظام در� و يا استادي ارتباط 

  ).� كنند ب�ش� است

 راءعذال ءا�وزا( ة�سي� ال�وج اإل وأ) ا�وت�طان ا�( ا�ا��ج ال �قمر ال: �ائط ا�سعادة

  )�وا�قوس ال

قوي  قمرال - عطارد  معقمر الاتصال أو  )ةس�بلا�ا�وزا (عطارد  بيت �قمر ال: كمال ا�سعادة

 ة�سياإل�وج ال عطارد � -قمر ��ع ا�س�ال -ش�یا� �لقمر معاتصال �سد�س  - ا�ال

 �ستقيم ا�س�طارد ع - )ةس�بلا�( ه�ف أو) و ا�وزا ةس�بلا�( ب�ته � أو) �وا� العذراء ءا�وزا(

سعد ) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية  -

  .ا�زهرة  ةساع �ل�شاطات الفنية واإلبداعو  ،شمسا� ةزهرا�ش�ی عطارد ا�ساعة -  مطلقا
  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . ية الشھرإلى نھا ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 
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 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠ نھار/ ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦یلة ل/ ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩نھار إلى  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .اية الشھرإلى نھ ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لة لی/ ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤یلة ل/ ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦ة إلى لیل

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان



   ١٤٣٥فلكیة رقم اإلختیارات ال

83 

س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢
 ٤:٤١س  ٢١لیلة  /١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠

إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 
 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 ١٥لى لیلة إ ٢٢:١٧س  ١٣لیلة / ١١:٢٤س  ٦إلى نھار  ١:٥٨س  ٤لیلة  :رمضان المبارك
  .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة / ٢١:٤٤س 

/ ٧:٤٤س  ١٢إلى نھار  ٧:٠٤س  ١٠نھار / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ٧:٤٣س  ١نھار  :شوال
 .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة 

لیلة / ١٥:٤٤س  ١٠إلى نھار  ١٣:٣٦س  ٨نھار / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١لیلة  :ذي القعدة
.إلى نھاية الشھر ١٦

  .إلى نھاية الشھر ١١:١٠س  ١٤نھار / ٢١:٣٩س  ٨إلى لیلة  ١٨:٥٧س  ٦یلة ل :ذي الحّجة

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

  .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ١٨:٣٣س  ١٢لیلة  :محّرم الحرام

  ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ٠٠:٢٥س  ٩لیلة / ٣:٠٨س  ٥إلى لیلة  ١:٢٢س  ٣لیلة  :صفر
  .إلى نھاية الشھر ١٦

 ١٦لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٦:٠٩س  ٧لیلة / ١٠:٣١س  ٢ى نھار إل ١لیلة  :ربیع األول
  .إلى نھاية الشھر

س  ١٤نھار / ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ١٣:٣١س  ٤نھار / ٢٠:٤٠إلى س  ١لیلة  :ربیع اآلخر
  .إلى نھاية الشھر ١١:١٣

 ١٥إلى لیلة  ١٨:٠٥س  ١٢نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ٢٢:٥٥س  ٣لیلة  :جمادى األولى
  .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة / ٤:٣١س 

/ ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ١:٥٦س  ١٠لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
  .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة 

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

إلى نھاية  ١٦لیلة / ٢١:٠٤س  ١١إلى لیلة  ١٠:١٣س  ٨نھار / ٠٠:٣٩إلى س  ١لیلة  :رجب
  .الشھر

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

 .إلى نھاية الشھر ٢٠:٤٤س  ١٥لیلة / ٥:٤٧س  ٨إلى نھار  ١٨:٠٩س  ٥نھار  :شعبان

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك



   ١٤٣٥فلكیة رقم اإلختیارات ال

84 

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

  ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

 ةساع للنشاطات الفنیة واإلبداعو  ،شمسال ةزھرالمشتری عطارد الساعة 
  :الزھرة من

  /  ١:٢٢س  إلى ٢٢:٤٨س  ١٠ لیلة :كرمضان المبار

 نھار/ ٧:٥٨س  إلى ٧:٠٨س  ٧ نھار/ ٥:١٠س  ٤ لیلة إلى ١٦:٥٢س  ٣ نھار :شوال
  /  ١٥نھار  نھاية إلى ٨:٢٢س  ١٤

/ ١٢:٠٢س  ١٤ نھار إلى ١٧:٣٨س  ١٢ نھار/ ٢٣:٤٤س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة :ذي القعدة
١٥نھار  نھاية إلى ٢٠:٣٨س  ١٥ لیلة   /   

ھذه االوقات / ١٠ نھار نھاية إلى ٠:٤٦س  ١٠ لیلة/ ١:٢٦س  إلى ١ لیلة: ذي الحّجة
 إلى ١٣ لیلة: ذي الحّجة  ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  مناسبة ولكن للبالد التي التقع 

  /   ٢:٣٦س  ١٤ لیلة

 نھاية إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار/ ١٠:٢٨س  ٧ نھار إلى ٦:١٨س  ٧ لیلة: محّرم الحرام
  / ١٤:٠٦س  ١٤ نھار إلى ٣:٥٣س  ١٤ لیلة/ نھار

س  ٧ نھار/ ٧:٥٢س  ٦ نھار إلى ٣:٠٩س  ٥ لیلة/ ٤:٠٦س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
س  ١٣ نھار إلى ١٩:٠٦س  ١٣ لیلة/ ١٨:٣٦س  إلى ٩ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٧:٣٢
١٢:٢٨ /نھار نھاية إلى ٨:٥٦س  ١٥ نھار  /  

/ ٢:٤٠س  إلى ٢٣:٢٨س  ٥ لیلة/ ٣ نھار نھاية إلى ٢٠:٣٨س  ٣ لیلة: ربیع األول
٢:٣٦س  إلى ١٠ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٦:٤٩س  ١٤ نھار /  

س  ٧ لیلة/ ٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٨:٣٦س  ٢ نھار/ ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر
س  ١٠ نھار إلى ١٠ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:١٢س  ٨ نھار/ ٨:٤٨س  ٧ نھار إلى ٢٢:٣١
١٣:٠٨  /  

س  ٨ نھار إلى ١٧:٢٢س  ٧ نھار/ ١ نھار نھاية إلى ١٩:٢٠س  ١ لیلة: جمادى األولى
١٥:١٤ /٣:٤٦س  إلى ١١ لیلة /١٥نھار  نھاية إلى ٤:٣٢س  ١٥ لیلة /  

 لیلة إلى ١٣:٣٩س  ٧ نھار/ ١:٢٤س  ٣ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ٢ نھار: جمادى األخرى
 ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  ولكن للبالد التي التقع  ھذه االوقات مناسبة /٢:٤٦س  ٨

  / ١٢:٥٤س  ١٥ نھار إلى ٢٠:٠٤س  ١٥ لیلة :جمادى األخرى 

  / ١٨:٠٤س  ١٣ نھار إلى ٤:٥١س  ١٣ لیلة: رجب
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س  ١١ لیلة إلى ١٤:٢٢س  ١٠ نھار/ ١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ٥:٣١س  ٣ لیلة :شعبان
٠:٢٠ /  

ر��ر و  � ا�مال ��ب،ال  اصدا   ج ا�حا�وبب �ا� � �� � و اإلذا� وا���وات اإل�بار� ، ��فأ�حاب ا�تأ�دا
كمال  ٥) + سعادة ا�وقت(�ط  ٢) + ا�وقت(�ذور  ١٢= عالمات  ١٩: ا�الئل الفلكية

  ):ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية : �ذورات األوقات

القمر � (�ت ا�شعاع، هبوط(مناحس القمر العامة  -) حذورةف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�

، خا� ا�س�، بعيد )القمر � الطر�قة ا�ح�قة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصال �س )حد ا�ر�خ وزحل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

قمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ، اق�ان ال)ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

  .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

ايام اگر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن مهم است (القمر زائد ا�ور: �ائط ا�سعادة

  دمع عطارقمر ال مقبول اتصال - )پره� شود قمري نقصان قمر نيمه دوم ماه 

اتصال سعيد ب�  - عطارد قوي ا�ال  – )ةس�بلا�ا�وزا (عطارد  بيت �قمر ال: كمال ا�سعادة

، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية  -ا�شمس و عطارد 

   .قمرالشمس ا� ةزهرعطارد ا�ش�ی ا�ساعة -  سعد مطلقا) ا�سعود
  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: العمیق محذور اإلختیار

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
 س ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣ س ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
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/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣ة لیل/ ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
 س ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .الشھر إلى نھاية ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩ إلى لیلة ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩لة إلى لی ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

س  ١٤إلى نھار  ٣:٠٠س  ١٣لیلة / ٢١:٢٢س  ١٣إلى لیلة  ١لة لی :رمضان المبارك
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:١٠س  ٢١إلى لیلة  ١٣:٥٥س  ١٩نھار / ١٠:٤٧

/ ٧:١٦س  ٢٤إلى نھار  ٦:٠٣س  ١٢نھار / ٨:٠٦س  ٧إلى نھار  ٠:٠٠س  ٦لیلة  :شوال
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  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة 

س  ١٧إلى لیلة  ٨:٣٠س  ١٥نھار / ١٦:٤٢س  ٩ر إلى نھا ١٣:٣٦س  ٨نھار  :ذي القعدة
/ ٤:٢١إلى س  ٢٢:٢٦س  ٢٥لیلة / ١١:٤٥س  ٢٤إلى نھار  ١٦:٢٨س  ٢٣نھار / ٠:٥١

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

   .إلى نھاية الشھر ١:٤٨س  ١٥لیلة / ١٣:١٩س  ٩إلى نھار  ٨:٣٥س  ٨نھار : ذي الحّجة

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  الحّجةذي  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

/ ٢٢:٥٣س  ١٣إلى لیلة  ١٨:٣٣س  ١٢لیلة / ٠:١١س  ٧لیلة  إلى ١ لیلة: محّرم الحرام
  .ية الشھرنھا إلى ٢٨ شروق/ ١:٠٩س  ٢١إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٩نھار 

  ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

/ ٢٠:١٤س  ١٤إلى لیلة  ٢٢:٣١س  ١٢لیلة / ١٢:٤٣س  ٥إلى نھار  ١٢:١٥س  ٤نھار : صفر
  .إلى نھاية الشھر ١٦:٠٢س  ١٤نھار 

لیلة / ٩:٤٠س  ١٦إلى نھار  ١٦:٤٩س  ١٤نھار / ٦:٣٨س  ١٠إلى لیلة  ١لیلة : ربیع األول
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٦:٥٤س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٠س  ٢٣

  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٧:٠٠س  ٢٧إلى نھار  ٠:٤٤س  ٦لیلة  :ربیع اآلخر

 ١٢إلى نھار  ١١:٤٣س  ١١نھار / ٢:٠٤س  ٥إلى لیلة  ١٨:٥٣س  ٤لیلة  :جمادى األولى
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٩:٠١س  ٢١ى لیلة إل ١٩:٢٢س  ٢٠لیلة / ١٨:٠٥س 

إلى نھاية  ٠:٣٢س  ٧لیلة / ١:٢٧س  ٥إلى لیلة  ٢٣:٥٢س  ٤لیلة  :جمادى األخرى
   .الشھر

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: ألخرى جمادى ا ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ٨نھار / ٢٣:٠٧س  ٨إلى لیلة  ١٧:١٣س  ٧نھار / ٩:٠٨س  ١إلى نھار  ١لیلة : رجب
 ١٨:٢١س  ٢٢نھار / ٥:٢٣س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٤٥س  ١٥نھار / ٧:٢٠س  ٩إلى نھار  ١٠:١٣

   .نھاية الشھر إلى ٢٨ شروق/ ١٩:٤٤س  ٢٤إلى لیلة 

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ منطقة رؤية الكسوفالوقت المحذور ل(
٦:٥٢.(  

 .إلى نھاية الشھر ٥:٤٨س  ٨نھار  :شعبان

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :دةذي القع

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر



   ١٤٣٥فلكیة رقم اإلختیارات ال

88 

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

 ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان

ة
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ت 
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :منالزھرة الشمس القمر ساعة المشتري عطارد 

 نھار/ ٢١:٤٢س  إلى ١٨ لیلة/ ١٥:٢٦س  إلى ١٠:٤٨س  ١٤ نھار :رمضان المبارك
  /  ١١:٢٠س  إلى ٨:١٧س  ٢٦

 إلى ١٦:٥٢س  ٣ نھار/ ١:٠٤س  إلى ٣ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٤٣س  ١ نھار :شوال
 لیلة إلى ٧:١٧س  ٢٤ نھار/ ١:٠٦س  ١١ لیلة إلى ٧:٠٤س  ١٠ نھار/ ٥:١٠س  ٤ لیلة
  / ٣:٠٦س  ٢٥

س  ٣نھار / ٦:١٥س  ٣نھار  إلى ٣ لیلة/ ١١:٥٠س  ١ نھار إلى ١ لیلة :ذي القعدة
 إلى ١٧:٣٨س  ١٢ نھار/ نھار نھاية إلى ١٦:٤٣س  ٩ نھار/ ٢٣:٤٤س  ٤ إلى لیلة ٦:١٦
 لىإ ١١:٢١س  ١٩ نھار/ ٨:٢٩س  ١٥ نھار إلى ٢٠:٣٨س  ١٥ لیلة/ ١٢:٠٢س  ١٤ نھار

س  ٢٣ نھار إلى ٢٣ لیلة/ ١٤:٢٠س  ٢١ نھار إلى ٢٠:٠٢س  ٢١ لیلة/ نھار نھاية
١٦:٢٧ /٢٧ نھار نھاية إلى ٢٢:٣٧س  ٢٧ لیلة   /   

 ١٠ لیلة/ ٣:٠٤س  ٧ لیلة إلى ١٨:٥٧س  ٦ لیلة/ ١:٢٦س  إلى ١ لیلة: ذي الحّجة
في منطقة رؤیة  لتي التقع ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد ا /١٠ نھار نھاية إلى ٠:٤٦س 

  / ٢:٣٦س  ١٤ لیلة إلى ١٣ لیلة: ذي الحّجة  ١٤الخسوف 

 نھاية إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار/ ١٠:٢٨س  ٧ نھار إلى ٦:١٨س  ٧ لیلة: محّرم الحرام
س  ١٨ نھار إلى ١٥:١١س  ١٦ نھار/ ١٤:٠٦س  ١٤ نھار إلى ٣:٥٣س  ١٤ لیلة/ نھار

١٠:١٠ /١١:٣٢س  ١٩ رنھا إلى ٣:٤٥س  ١٩ لیلة /نھار نھاية إلى ١٥:٥٧س  ٢١ نھار /
٨:٥٩س  ٢٥ نھار إلى ٢٥ لیلة / ١٤:١٢س إلى  ٩:٠٠س  ٢٥نھار /٧:٤٤س  ٢٦ نھار 

  / ١٥:٤٨س  إلى

 ٧ نھار/ ٧:٥٢س  ٦ نھار إلى ١٢:٤٤س  ٥ نھار/ ٤:٠٦س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
  /  ١٨:٣٦س  إلى ٩ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٧:٣٢س 

 ٢٠ نھار إلى ١٦:٣١س  ١٩ نھار/ ٢٣:٥٤س  ١٩ لیلة إلى ٥:١٢س  ١٧ لیلة: ربیع األول
س  ٢٧ لیلة إلى ٨:٤٣س  ٢٦ نھار/ ٢٢ نھار نھاية إلى ١:٢٨س  ٢٢ لیلة/ ٧:٢٠س 

٠:٢٨ /  

  /  ٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٨:٣٦س  ٢ نھار/ ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر

س  ٤ لیلة إلى ٢٢:٥٥س  ٣ لیلة/ ١ نھار نھاية إلى ١٩:٢٠س  ١ لیلة: جمادى األولى
١٨:٣٦ /١٥:١٤س  ٨ نھار إلى ١٧:٢٢س  ٧ نھار /٣:٤٦س  إلى ١١ لیلة /س  ١٢ نھار
/ ٦:٠٠س إلى  ١٦ لیلة/ ١٥نھار  نھاية إلى ٤:٣٢س  ١٥ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٨:٠٦

٨:٣٠س  ١٨ نھار إلى ١٢:٥٨س  ١٧ نھار /١٧:٣٨س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٤٤س  ٢٢ لیلة /
٢٠:٥٤س  ٢٧ لیلة إلى ٣:٥٠س  ٢٦ لیلة /  

  /  ١:٢٤س  ٣ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ٢ نھار: جمادى األخرى

س  ٢٢ لیلة إلى ١٥:٥٩س  ٢١ نھار/ ١٨:٠٤س  ١٣ نھار إلى ٤:٥١س  ١٣ لیلة: رجب
٣:٣٢ /  

س  ٦ نھار إلى ١٨:٠٩س  ٥ نھار/ ١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ٥:٣١س  ٣ لیلة :شعبان
٥:٥٠ /  
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  تعلم ا�هن ومهارات ا�شاغل

كمال  ٣) + سعادة ا�وقت(�ط  ٢) + ا�وقت(�ذور  ١٣= عالمات  ١٨: ا�الئل الفلكية

  ):ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية : األوقات �ذورات

القمر � (�ت ا�شعاع، هبوط(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خا� ا�س�، بعيد )القمر � الطر�قة ا�ح�قة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصال �س )حد ا�ر�خ وزحل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجس�، وح� ا�االتصال، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل )ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

نقصان (القمر ناقص ا�ور  - .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

سبب كندي در ارتباط با درس و ن� عدم دوام آن و � رغب� در نور قمر براى �وع تعليم 

ا�ته تاث� آن بر  و تاث� ان براى همه انواع �صيل و همه س�� هست استمرار آن � شود

يدا پكود�ن و ن� كسا� كه اول� بار است با رشته اى و يا نظام در� و يا استادي ارتباط 

بيت زحل و ) �طانا�(قمر بيت الو ) سداأل(شمس بيت ا� �قمر ال -).� كنند ب�ش� است

فمن �م �ذر ذ�ك  ،قوسمن ال �خاأل ا�صف اصةخ القوسعقرب و بر� الو ) �وا�دی ا�(

  .يز�د احتمال عدم �احه � هذا ا�عليم

  القمر زائد ا�ور: �ائط ا�سعادة

 أو بروج) �انا�ور ا�( ةزهرا� و بيت) ةس�بلا�ا�وزا (عطارد بيت  �قمر ال: كمال ا�سعادة

، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية  - وت ا�مل و ا�

  .قمرعطارد الشمس ا� ةزهرا�ش�ی ا�ساعة -  سعد مطلقا) ا�سعود
  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤ة إلى لیل ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . رإلى نھاية الشھ ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
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س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .ھرإلى نھاية الش ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥
  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣نھار إلى 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 
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  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 ١٩ة إلى لیل ٢١:٣٣س  ١١لیلة / ١١:٢٤س  ٦إلى نھار  ١٤:٣٦س  ١نھار  :رمضان المبارك
   .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١:١٠س 

س  ٢٦لیلة / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٥س  ٨لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١لیلة  :شوال
  .إلى نھاية الشھر ٣:٤٨

نھار / ٢٠:٣٧س  ١٥إلى لیلة  ١٠:١٧س  ٦نھار / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١لیلة  :ذي القعدة
  .إلى نھاية الشھر ١١:٤٥س  ٢٤

س  ٢٦إلى نھار  ١٩:٥٩س  ٢٢لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٦:٠٢س  ٣نھار  :ذي الحّجة
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٦:٠٤

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

ية نھا إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ٢٤إلى لیلة  ٣:٤٥س  ١٩لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ٢٣:٥٤س  ١لیلة  :محّرم الحرام
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:٣٨س  ٢٨إلى لیلة  ٢١:١٦س  ٢٦لیلة / ١:٤٣

   ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

 ٢٤لیلة / ١٠:٠٢س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣٦س  ١٦نھار / ١٦:٤٧س  ٦نھار إلى  ١لیلة  :صفر
   .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ٦:٥٤س 

نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ١٦:٤٩س  ١٤نھار / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
  .إلى نھاية الشھر ٨:٤٣س  ٢٦

نھار / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:٠٥س  ١٢لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :ربیع اآلخر
   .إلى نھاية الشھر ١٣:٥٥س  ٢١

 ٢٠لیلة / ٤:٣١س  ١٥إلى لیلة  ٥:٥٨س  ١٠لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣س  ٢٨إلى لیلة  ١٩:٢٢س 

 ٢٥إلى نھار  ١:٢٦س  ١٧یلة ل/ ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ١٣:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
   .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٣:٤١س 

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ٢٤إلى لیلة  ٩:٢٥س  ١٥نھار / ٢١:٠٤س  ١١ى لیلة إل ٢١:٤٥س  ٦لیلة  :رجب
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٩:٤٣

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

/ ١:٠٧س  ٢١ لیلة إلى ١٩:٠٤س  ١٣ لیلة/ ٥:٤٧س  ٨ نھار إلى ٥:٣١س  ٣ لیلة :شعبان
 .الشھر نھاية إلى ٢٨ لیلة

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام
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  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

  ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان

ة
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ا

 

١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :ساعة المشتري الزھرة الشمس عطارد القمر از

س  إلى ٨:١٧س  ٢٦ نھار/ ١:٢٢س  إلى ٢٢:٤٨س  ١٠ لیلة :رمضان المبارك
١١:٢٠  /  

 نھار/ ٧:٥٨س  إلى ٧:٠٨س  ٧ نھار/ ٥:١٠س  ٤ لیلة إلى ١٦:٥٢س  ٣ نھار :شوال
  / ٣:٠٦س  ٢٥ لیلة إلى ١٥:٢١س  ٢٣ نھار/ ١٣:٥٤س  ١٧ نھار إلى ١٠:٥٤س  ١٦

 ١٥ لیلة/ ٢٣:٤٤س  ٤ إلى لیلة ٦:٠٠س  ٣لیلة / ٥:٥٩س  إلى ٣ لیلة :ذي القعدة
س  ٢١ لیلة/ نھار نھاية إلى ١١:٢١س  ١٩ نھار/ ٤:٢٤س  ١٦ لیلة إلى ٢٠:٣٨س 

   /    ٢٣:٤٤س  ٢٤ لیلة إلى ٢٣ لیلة/ ١٤:٢٠س  ٢١ نھار إلى ٢٠:٠٢

في  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /١:٢٦س  إلى ١ لیلة: ذي الحّجة
س  ١٣نھار / ١٣:٠٠س  ١٣نھار  إلى ١٣ لیلة :ذي الحّجة  ١٤منطقة رؤیة الخسوف 

س  إلى ٢١ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٢٤س  ١٩ نھار/ )٢:٣٦س  ١٤ إلى لیلة ١٣:٠١
ذي  ٢٩في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع / ٢٣:٣٠
  /  ٢٨ شروق إلى ١٦:٠٥س  ٢٦ نھار: الحّجة 

س  ١٤ نھار إلى ٣:٥٣س  ١٤ لیلة/ نھار نھاية إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار: محّرم الحرام
١٤:٠٦ /١٠:١٠س  ١٨ نھار إلى ١٥:١١س  ١٦ نھار /٨:٥٩س  ٢٥نھار  إلى ٢٥ لیلة /

١٤:١٢س إلى  ٩:٠٠س  ٢٥ نھار  /  

 ١٩:٠٦س  ١٣ لیلة/ ١٨:٣٦س  إلى ٩ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٧:٣٢س  ٧ نھار: صفر
 ١:٢٠س  ٢٣ لیلة/ ٢٢:٣٠س  ١٦ لیلة إلى ٨:٥٦س  ١٥ نھار/ ١٢:٢٨س  ١٣ نھار إلى
  / ٦:٥٣س  ٢٤ لیلة إلى ١٧:٤٠س  ٢٣ نھار/ ١٤:٠٠س  ٢٣ نھار إلى

س  ١٩ نھار /٢:٣٦س  إلى ١٠ لیلة/ ٢:٤٠س  إلى ٢٣:٢٨س  ٥ لیلة: ربیع األول
  /  ٢٢ نھار نھاية إلى ١:٢٨س  ٢٢ لیلة/ ٧:٢٠س  ٢٠ نھار إلى ١٦:٣١

س  ٧ نھار إلى ٢٢:٣١س  ٧ لیلة/ ٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٨:٣٦س  ٢ نھار: ربیع اآلخر
٨:٤٨ /نھار نھاية إلى ٧:١٢س  ٨ نھار /١٣:٠٨س  ١٠ نھار إلى ١٠ لیلة /س  ١٧ لیلة

  / ٣:٢٠س  ٢٠ لیلة إلى ٧:١٨س  ١٩ نھار/ ١:٥٦س  ١٨ لیلة إلى ٢٢:١٠

س  ٤ لیلة إلى ٢٢:٥٥س  ٣ لیلة/ ١ نھار نھاية إلى ١٩:٢٠س  ١ لیلة: جمادى األولى
١٨:٣٦ /١٥:١٤س  ٨ نھار إلى ١٧:٢٢س  ٧ نھار /س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٢س  ١٥ لیلة
٦:٠٠ / ٨:٣٠س  ١٨إلى نھار  ١٢:٥٨س  ١٧نھار/   

ھذه االوقات مناسبة ولكن  /١:٢٤س  ٣ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ٢ نھار: جمادى األخرى
 إلى ٢٠:٠٤س  ١٥ لیلة :جمادى األخرى  ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  للبالد التي التقع 

في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /١٢:٥٤س  ١٥ نھار
 نھاية إلى ١٨:٠٧س  ٢٧ نھار/ ١٤:٠٨س  إلى ١٣:٤٢س  ٢٥ نھار :جمادى األخرى  ٢٨

  / )نھار

  /  ١٨:٠٤س  ١٣ نھار إلى ٤:٥١س  ١٣ لیلة: رجب

/ ٤:٤٠س  إلى ١:٠٨س  ٢١ لیلة/ ٠:٢٠س  ١١ لیلة إلى ١٤:٢٢س  ١٠ نھار :شعبان
١٥:٤٤س  إلى ٦:٤٧س  ٢٣ نھار/  
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  ا�دنية تاهارا�و تعلم ا�ر�اضات ا�فيدة 

كمال  ٦) + سعادة ا�وقت(�ط  ٢) + ا�وقت(�ذور  ١٤= عالمات  ٢٢: ا�الئل الفلكية

  ):ا�وقت(

ديم، ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� ق(ا�حذورات ا��ية : �ذورات األوقات

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل )ا�ر�خ زحل(حوس�لقمر مع ا�

 - عقدت�ال معقمر ال ةمقارن -.) �س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

نقصان نور قمر براى �وع تعليم سبب كندي در ارتباط بـا درس و نـ� (القمر ناقص ا�ور 

و تاث� ان براى همـه انـواع �صـيل و همـه  و � رغب� در استمرار آن � شودعدم دوام آن 

ا�ته تاث� آن بر كود�ن و ن� كسا� كه اول� بار است با رشـته اى و يـا نظـام  س�� هست

  ).يدا � كنند ب�ش� استپدر� و يا استادي ارتباط 

و  ةحوسـمـن ا� نقيـاعطـارد  -ة �بل� برج ا�س أو ةنقلبا�ج و�ال �قمر ال: �ائط ا�سعادة

  ضعف ا�

اتصال سعد �لقمر مع  -) ا�ش�ي وا�زهرة( سعودب�و�ب ا� متصلقمر ال: كمال ا�سعادة

اجتماع القمر او اق�ابه  -ر�خا� مع ةزهر�لاتصال سعد  -ر�خمع ا�قمر �لاتصال سعد  - عطارد

ا�زهرة ش�ی ا�ساعة - سعد مطلقا )ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(مع ا�نازل ا�جمية 

   .قمر �ر�خالشمس عطارد ا�
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  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤ نھار/ ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠نھار إلى  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢لى لیلة إ ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
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س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧لیلة  إلى ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩ر نھا/ ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣لى لیلة إ ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢ إلى لیلة ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤ س ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لة لی/ ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢نھار  إلى ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة  /١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .نھاية الشھر إلى ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 
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  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

س  ١٩إلى لیلة  ٢٢:٠١س  ١٧لیلة / ٢٢:١٧س  ١٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٨:١٧س  ٢٦إلى نھار  ١٩:٣٠س  ٢٤لیلة / ١:١١

/ ١٦:٢٢س  ٧إلى نھار  ٠٠:٠٠س  ٦لیلة / ١٦:٥٢س  ٣إلى نھار  ٧:٤٣س  ١نھار  :شوال
 ٢٨لیلة / ٧:١٦س  ٢٤إلى نھار  ٦:٠٣س  ١٢نھار / ٧:٠٤س  ١٠إلى نھار  ٤:٤٥س  ٨لیلة 

  .إلى نھاية الشھر

 ٦نھار / ١٧:٣٨س  ٥إلى نھار  ٥:٢٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٦س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة
س  ١٩نھار / ٢٠:٣٨س  ١٥إلى لیلة  ١٧:٣٨س  ١٢نھار / ١٣:٣٦س  ٨إلى نھار  ١٠:١٧س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٢:٣٧س  ٢٧لیلة / ٢٣:١٣س  ٢٢إلى لیلة  ١١:٢١

س  ٦إلى لیلة  ١٦:٠٢س  ٣نھار / ٢١:٥٣س  ٣إلى لیلة  ١٢:١٤س  ١نھار  :ذي الحّجة
   .إلى نھاية الشھر ١٣:٢٩س  ١٦نھار / ٤:٥٩س  ١٢إلى لیلة  ٠٠:٤٦س  ١٠لیلة / ١٨:٥٧

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ وفالوقت المحذور لمنطقة رؤية الخس(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ٦:١٨س  ٧لیلة / ٠:١١س  ٧إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
 ٢٦نھار / ٠١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٥:٥٧ س ٢١نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ٣:٥٣س  ١٤

   .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٦:١١س  ٢٧إلى نھار  ٧:٤٤س 

  ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

/ ٢٢:٠٣س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٢٧س  ١١نھار / ١٦:٤٧س  ٦إلى نھار  ١٢:١٥س  ٤نھار  :صفر
   .إلى نھاية الشھر ١٦:٠٢س  ١٤نھار 

لیلة / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٥:١٢س  ١٧لیلة / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
 ٢٨شروق / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ٦:٥٤س  ٢٤لیلة / ٣:٣٨س  ٢٣إلى لیلة  ١:٢٨س  ٢٢

   .إلى نھاية الشھر

 ٢٨لیلة / ١٧:٠٠س  ٢٧ار إلى نھ ٠:٤٤س  ٦لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :ربیع اآلخر
   .إلى نھاية الشھر

 ١٢نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ٦:٢٣س  ٥لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
س  ٢٠لیلة / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ١١:١٠س  ١٦نھار / ٤:٣١س  ١٥إلى لیلة  ١٨:٠٥س 

إلى  ٢٨وق شر/ ٥:٣٣س  ٢٨إلى لیلة  ٣:٥٠س  ٢٦لیلة / ٢٣:٤٣س  ٢٢إلى لیلة  ١٩:٢٢
  .نھاية الشھر

إلى نھاية  ٠:٣٢س  ٧لیلة / ١:٢٦س  ٥إلى لیلة  ١٥:٣٣س  ٢نھار  :جمادى األخرى
   .الشھر

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ١٢لیلة / ٢١:٠٤س  ١١إلى لیلة  ١٠:١٣س  ٨نھار / ٩:٥٩س  ٣إلى نھار  ١لیلة  :رجب
 ١٥:٥٩س  ٢١نھار / ١١:٥١س  ١٧إلى نھار  ٩:٢٥س  ١٥نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ٣:٠٧

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٩:٤٣س  ٢٤إلى لیلة 

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

  .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٨نھار / ٥:٤٧س  ٨إلى نھار  ١٨:٠٩س  ٥نھار  :شعبان
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  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

  ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :مريخ مناعة المشتري الزھرة الشمس عطارد القمر س   

 إلى ٨:١٧س  ٢٦ نھار/ ١٥:٢٦س  ١٤ نھار إلى ١:٣٨س  ١٤ لیلة :رمضان المبارك
  /  ١١:٢٠س 

/ ١٦:٠٠س  إلى ٧:٠٥س  ١٠ نھار/ ٥:١٠س  ٤ لیلة إلى ١٦:٥٢س  ٣ نھار :شوال
 ١:٠٦س  ١١ إلى لیلة ١٦:٠١س  ١٠نھار /٣:٠٦س  ٢٥ لیلة إلى ٧:١٧س  ٢٤ نھار /  

 لیلة/ ٩ نھار نھاية إلى ١٣:٣٦س  ٨ نھار/ ٢٣:٤٤س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة :ذي القعدة
   /   ٢٣:٤٤س  ٢٤ لیلة إلى ٢٣ لیلة/ ٤:٢٤س  ١٦ لیلة إلى ٢٠:٣٨س  ١٥

ھذه  /٣:٠٤س  ٧ لیلة إلى ١٨:٥٨س  ٦ لیلة/ ١:٢٦س  إلى ١ لیلة: ذي الحّجة
 ١٣لیلة : ذي الحّجة  ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  د التي التقع االوقات مناسبة ولكن للبال

   /٢:٣٦س  ١٤إلى لیلة 

س  ١٨ نھار إلى ١٥:١١س  ١٦ نھار/ نھار نھاية إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار: محّرم الحرام
١٠:١٠ /١١:٣٢س  ١٩ نھار إلى ٣:٤٥س  ١٩ لیلة /١٤:١٢س  ٢٥ نھار إلى ٢٥ لیلة /  

س  إلى ٩ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٧:٣٢س  ٧ نھار/ ٤:٠٦س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
١٨:٣٦  /  

س  ٢٠ نھار إلى ١٦:٣١س  ١٩ نھار/ نھار نھاية إلى ١٦:٤٩س  ١٤ نھار: ربیع األول
٧:٢٠ /٠:٢٨س  ٢٧ لیلة إلى ٨:٤٣س  ٢٦ نھار /  

  /  ٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٨:٣٦س  ٢ نھار: ربیع اآلخر

س  ٤ لیلة إلى ٢٢:٥٥س  ٣ لیلة/ ١ نھار نھاية إلى ١٩:٢٠س  ١ لیلة: جمادى األولى
١٨:٣٦ /١٥:١٤س  ٨ نھار إلى ١٧:٢٢س  ٧ نھار /٣:٤٦س  إلى ١١ لیلة /س  ١٥ لیلة
س  ٢٢ لیلة/ ٨:٣٠س  ١٨ نھار إلى ١٢:٥٨س  ١٧ نھار/ ٦:٠٠س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٢

  /  ١٧:٣٨س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٤٤

   .الفترة وجد وقت مقبول في ھذه لھذا العمل الي: جمادى األخرى

  /  ١٨:٠٤س  ١٣ نھار إلى ٤:٥١س  ١٣ لیلة: رجب

   / ١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ٥:٣١س  ٣ لیلة :شعبان
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  بداية تعليم األطفال

كمال  ٦) + سعادة ا�وقت(�ط  ٤)+ ا�وقت(�ذور  ١٦= عالمات  ٢٦: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (�ية ا�حذورات ا�: �ذورات األوقات

القمر � (�ت ا�شعاع، هبوط(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خا� ا�س�، بعيد )القمر � الطر�قة ا�ح�قة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصال �س )حد ا�ر�خ وزحل(آخر ال�وج القمر � حد ا�حساالتصال، وح� ا�س�، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل )ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

واجتنب ( -القمر � العقرب  .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

فيهما يوجب ان قمر فإن ال شمس�امع  ةقمر تر�يع و مقابل�ل �ذا ا�وضوع من ان ي�ون

القمر  -) ي�ون الطفل معرضا عن ا�عليم وا�راسة فارا منها وان الي�ون ناجحا فيها

فذ�ك يوجب �لطفل صعو�ة ا�علم وأن ي�ون الطفل معرضا عن ا�عليم (ناقص ا�ور 

درس و ن� نقصان نور قمر براى �وع تعليم سبب كندي در ارتباط با وا�راسة فارا منها، 

و تاث� ان براى همه انواع �صيل و همه  عدم دوام آن و � رغب� در استمرار آن � شود

ا�ته تاث� آن بر كود�ن و ن� كسا� كه اول� بار است با رشته اى و يا نظام  س�� هست

عاع  -) يدا � كنند ب�ش� استپدر� و يا استادي ارتباط 
ّ
ز كه فرزند ا (عطارد �ت ا�ش

فعطارد فيهما يهيئ الظروف ألن ي�ون (بوط ا� �و أعطارد راجع  - )ور بودفراه �كتب ن

  ).الطفل معرضا عن ا�عليم وا�راسة فارا منها

ايام اگر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن مهم است (القمر زايد ا�ّور : �ائط ا�سعادة

 ة�سياإل�وج ال �قمر ال - )�ى آ�وزدزود چ تا پره� شود قمري نقصان قمر نيمه دوم ماه 

 منعطارد ساقط  -) ةس�بلا�ا�وزا (بيوت عطارد خاصة) �وا�قوس ال ةس�بلا�ا�وزا (

  حوسا�

اگر عطارد ناظر ا� ا�سعود  - )ا�ش�ي وا�زهرة( سعودناظر ا� كو�ب ا� قمرال: كمال ا�سعادة

تب آرام گ�د و همت بر آ�وخ� در �ك سعدين بد�شان ناظر باشد �سيار بيا�وزد و فرزند

 -عطاردوقمر ب� القبول ا�تصال اال - صاعدا�و ��ا� ا�س�، �ستقيمعطارد  - ��وف دارد
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سعد ) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية 

  .قمرالشمس عطارد ا�ش�ی ا�ساعة -  مطلقا
  

ة
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  اوقات مناحس القمر: ار العمیقمحذور اإلختی

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢ إلى نھار ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣یلة ل/ ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .رإلى نھاية الشھ ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
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س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 
  .ية الشھرإلى نھا ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩لة إلى لی ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩لیلة إلى  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

   .نھاية الشھر إلى ١ لیلة :رمضان المبارك

  .نھاية الشھر إلى ١ لیلة :شوال

لیلة / ٢٠:٣٧س  ١٥إلى لیلة  ١٧:٣٨س  ١٢نھار / ٨:١٠س  ١٢إلى نھار  ١لیلة  :ذي القعدة
  .إلى نھاية الشھر ٠:٠٨س  ١٥

لیلة / ١٧:١٧س  ١١إلى نھار  ١٥:٥٧س  ٤نھار / ١٦:٠٢س  ٣إلى نھار  ١لیلة  :ذي الحّجة
  .نھاية الشھر إلى ٢١:١٦س  ١٣

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 لیلة /٣:٥٣س  ١٤ لیلة إلى ٠:٠٨س  ١٢ لیلة/ ٨:١٨س  ٩ نھار إلى ١ لیلة :محّرم الحرام
   .نھاية الشھر إلى ١٨:١١س  ١٥

  ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

   .نھاية الشھر إلى ١ لیلة :صفر

   .نھاية الشھر إلى ١ لیلة :ربیع األول

   .نھاية الشھر إلى ٢٣:٤٩س  ١ لیلة :ربیع اآلخر

 ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:٢٠إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢٢س  ٧إلى نھار  ٨:٣٨س  ٥نھار / ٦:٢٣س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة / ٤:٣٢س  ١٥إلى لیلة  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٨س  ١٠إلى لیلة 

س  ٥إلى لیلة  ٧:١٧س  ٣ر نھا/ ١٥:٣٣س  ٢نھار  إلى ٣:٠٨س  ١ لیلة :جمادى األخرى
   .إلى نھاية الشھر ٢:٥٢س  ٥لیلة / ١:٢٧

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر
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   .إلى نھاية الشھر ١٨:٠٢س  ١٣نھار / ١٠:٠٤س  ١٣إلى نھار  ١لیلة  :رجب

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

س  ٥ نھار/ ١٧:٤٩س  ٥ نھار إلى ٥:٣٥س  ٣ لیلة/ ٥:٣٠س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :شعبان
  .نھاية الشھر إلى ١٨:١٢

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام  :محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

  ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦ ،١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
  

ة
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :منساعة المشتري الشمس عطارد القمر 

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه  :رمضان المبارك

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه  :شوال

  / ٠:٠٧س  ١٥ لیلة إلى ٢٠:٣٨س  ١٥ لیلة :عدةذي الق

ذي  ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  :ذي الحّجة
  / ٢١:١٥س  إلى ١٣ لیلة :الحّجة 

س  ١٤ نھار إلى ٣:٥٤س  ١٤ لیلة/ نھار نھاية إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار: محّرم الحرام
١٤:٠٦ /  

  .الفترة اليوجد وقت مقبول في ھذه لھذا العمل : صفر

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : ربیع األول

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : ربیع اآلخر

س  ٤ لیلة إلى ٢٢:٥٦س  ٣ لیلة/ ١ نھار نھاية إلى ١٩:٢١س  ١ لیلة: جمادى األولى
١٨:٣٧ /١٥:١٤س  ٨ نھار إلى ١٧:٢٣س  ٧ نھار /٣:٤٧س  إلى ١١ لیلة /١٥ لیلة 

  / ١٥نھاية نھار  إلى ٤:٣٣س 

  / ١:٢٤س  ٣ لیلة إلى ١٥:٣٤س  ٢ نھار: جمادى األخرى

  / ١٨:٠١س  إلى ١٠:٠٥س  ١٣ نھار: رجب

  / ١٨:١١س  إلى ١٨:٠٩س  ٥ نھار/ ٥:٣٥س  إلى ٥:٣١س  ٣ لیلة :شعبان
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  دماتوا� رفاصحاب ا�و �وظيف و اا�هنية �ور ألا
  

  توظيف ا�وظف� � ا�و�الت واإلدارات

كمال  ٣) + سعادة ا�وقت(�ط  ٤) + ا�وقت(�ذور  ١٢= عالمات  ١٩ :ا�الئل  الفلكية

  ):ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية : �ذورات األوقات

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(القمر العامة مناحس  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

تماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل ، اق�ان القمر مع ا�نب، اج)ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

  ..)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

ايـام اگر آ�ز �ر است و رشد و شـكوفا� آن مهـم اسـت (القمر زائد ا�ور: �ائط ا�سعادة

ن مـ و عطـارد نقيـان ةزهـرا� -�انا� �قمر ال - )پره� شود قمري نقصان قمر نيمه دوم ماه 

  .ضعفا�و ةحوسا�

اجتماع القمر او  .تونبب� ةزهرا�سعد ا�اتصال  - ةزهرا� معقمر �لد ياتصال سع: كمال ا�سعادة

   سعد مطلقا) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية 

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤ إلى لیلة ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦ س ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
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/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١ س ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .رإلى نھاية الشھ ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥
  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣ھار إلى ن

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣یلة ل/ ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
 س ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:٢٢س  ١٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
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  .إلى نھاية الشھر ٣:٠٤س  ١٠لیلة  :شوال

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٧:٥٥س  ٦إلى نھار  ١لیلة  :ذي القعدة

  .إلى نھاية الشھر ٦:٠٠س  ٣ لیلة: ذي الحّجة

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

  .نھاية الشھر إلى ٢٨ شروق/ ٠:١١س  ٧إلى لیلة  ١ لیلة: محّرم الحرام

  ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

  .إلى نھاية الشھر ١٦:٠٢س  ١٤نھار : صفر

  .نھاية الشھر إلى ١لیلة : ربیع األول

  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٧:٠٠س  ٢٧إلى نھار  ٠:٤٤س  ٦لیلة  :ربیع اآلخر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق  :جمادى األولى

  .إلى نھاية الشھر ٠:٣٢س  ٧لیلة  :جمادى األخرى

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  .)٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
   ).الشھر

   .نھاية الشھر إلى ٢٨ شروق/ ٩:٠٨س  ١نھار  إلى ١ لیلة: رجب

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

 .رإلى نھاية الشھ ١لیلة  :شعبان

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠ ،١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

  ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :منالشمس القمر المشتري ساعة عطارد الزھرة    

/ ٢١:٤٢س  إلى ١٨ لیلة/ ١٥:٢٦س  ١٤ نھار إلى ١:٣٨س  ١٤ لیلة :رمضان المبارك
١١:٢٠س  إلى ٨:١٧س  ٢٦ ھارن  /  

 ١٦:٥٢س  ٣ نھار/ ١:٠٤س  إلى ٣ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٤٣س  ١ نھار :شوال
  /  ٧:٥٨س  إلى ٧:٠٨س  ٧ نھار/ ٥:١٠س  ٤ لیلة إلى

س  ١٤ نھار إلى ١٧:٣٨س  ١٢ نھار/ ٩ نھار نھاية إلى ١٣:٣٦س  ٨ نھار :ذي القعدة
١٢:٠٢ /١٥نھار  ايةنھ إلى ٢٠:٣٨س  ١٥ لیلة /٤:٢٤س إلى  ١٦ لیلة /س  ١٩ نھار
 لیلة إلى ٢٣ لیلة/ ١٤:٢٠س  ٢١ نھار إلى ٢٠:٠٢س  ٢١ لیلة/ نھار نھاية إلى ١١:٢١

   /   ٢٧ نھار نھاية إلى ٢٢:٣٧س  ٢٧ لیلة/ ٢٣:٤٤س  ٢٤

  /  ١:٢٦س  إلى ١ لیلة: ذي الحّجة

 نھاية إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار /١٠:٢٨س  ٧ نھار إلى ٦:١٨س  ٧ لیلة: محّرم الحرام
س  ١٨ نھار إلى ١٥:١١س  ١٦ نھار/ ١٤:٠٦س  ١٤ نھار إلى ٣:٥٣س  ١٤ لیلة/ نھار

١٠:١٠ /١١:٣٢س  ١٩ نھار إلى ٣:٤٥س  ١٩ لیلة /نھار نھاية إلى ١٥:٥٧س  ٢١ نھار /
١٤:١٢س  ٢٥ نھار إلى ٢٥ لیلة /١٥:٤٨س  إلى ٧:٤٤س  ٢٦ نھار /  

 ٧ نھار/ ٧:٥٢س  ٦ نھار إلى ١٢:١٥س  ٤ نھار/ ٤:٠٦س  ٢ یلةل إلى ١ لیلة: صفر
س  ١٣ نھار إلى ١٩:٠٦س  ١٣ لیلة/ ١٨:٣٦س  إلى ٩ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٧:٣٢س 

١٢:٢٨  /  

   .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : ربیع األول

  /  ٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٨:٣٦س  ٢ نھار/ ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر

س  ٤ لیلة إلى ٢٢:٥٥س  ٣ لیلة/ ١ نھار نھاية إلى ١٩:٢٠س  ١ لیلة: جمادى األولى
١٨:٣٦ /١٥:١٤س  ٨ نھار إلى ١٧:٢٢س  ٧ نھار /٣:٤٦س  إلى ١١ لیلة /١٢ نھار 

/ ٦:٠٠س إلى  ١٦ لیلة/ ١٥نھار  نھاية إلى ٤:٣٢س  ١٥ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٨:٠٥س 
٨:٣٠س  ١٨ نھار إلى ١٢:٥٨س  ١٧ نھار /١٧:٣٨س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٤٤س  ٢٢ لیلة /
٢٠:٥٤س  ٢٧ لیلة إلى ٣:٥٠س  ٢٦ لیلة /  

  /  ١:٢٤س  ٣ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ٢ نھار: جمادى األخرى

س  ١٣ نھار إلى ٤:٥١س  ١٣ لیلة/ ١:٣٨س  ٩ لیلة إلى ١٠:١٣س  ٨ نھار: رجب
١٨:٠٤ /٣:٣٢س  ٢٢ لیلة إلى ١٥:٥٩س  ٢١ نھار /  

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه  :شعبان
  

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :ذكرت
 .رھیز شودپنقصان القمر نیمه دوم ماه القمري 
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   االقتصادية و�ؤسساتها األ�شطة توظيف ا�وظف� �

كمال  ٣) + سعادة ا�وقت(�ط  ٤) + ا�وقت(�ذور  ١٢= عالمات  ١٩: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية : �ذورات األوقات

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )يالقمر � ا�د(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل )ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

  ..)�س مطلقا) سعد ا�ابح ا�بران، اإل�يل، الطرفة،(ا�جمية 

اگر آ�ز �ر است و رشد و شـكوفا� آن مهـم اسـت ايـام (القمر زائد ا�ور: �ائط ا�سعادة

و  ةحوسـمـن ا� نقيـة ةزهـرا� -�انا� �قمر ال -)قمري پره� شود نقصان قمر نيمه دوم ماه 

  .حوس�با ةزهرا�عدم اتصال  -ضعف ا�

 - وبلوطب ةزهر�لاتصال سعد  -)ا�ش�ي وا�زهرة( سعودا�بقمر �لاتصال سعد : كمال ا�سعادة

سعد ) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية 

   قمرالشمس عطارد ا� ا�زهرة ش�یا�ساعة -  مطلقا

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

نھار / ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤لیلة إلى  ١لیلة  :رمضان المبارك
س  ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨

س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧
  . لشھرإلى نھاية ا ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

 ٥:١٢س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
 ١٤إلى نھار  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار 

س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س 
س  ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

/ ٠:٤٥س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
 ٢١لیلة / ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار 
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 ٢٨شروق / ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س 
  .إلى نھاية الشھر

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩ إلى نھار ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .الشھرإلى نھاية  ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

 ٩لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
س  ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س 

 ٠:٣٣س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩
إلى  ١٤:٠١س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩س 

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
 ١٤:٠٠ س ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

إلى  ٢٣:٥٦س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار 
 ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س 

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣لى نھار إ

س  ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
إلى  ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨

 ١٥إلى لیلة  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠لیلة 
س  ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س 

س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى نھاية  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
 ٢١:٠٠س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

إلى نھار  ٤:٤١س  ٢١ة لیل/ ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة 
س  ٢٧إلى لیلة  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:٢٢س  ١٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك



   ١٤٣٥فلكیة رقم اإلختیارات ال

107 

  .إلى نھاية الشھر ٣:٠٤س  ١٠لیلة  :الشو

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٧:٥٥س  ٦إلى نھار  ١لیلة  :ذي القعدة

  .إلى نھاية الشھر ٦:٠٠س  ٣ لیلة: ذي الحّجة

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

  ).نھاية الشھر إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ سوفالوقت المحذور لمنطقة رؤية الك(

  .نھاية الشھر إلى ٢٨ شروق/ ٠:١١س  ٧إلى لیلة  ١ لیلة: محّرم الحرام

  ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

  .إلى نھاية الشھر ١٦:٠٢س  ١٤نھار : صفر

  .إلى نھاية الشھر ١لیلة : ربیع األول

  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٧:٠٠س  ٢٧إلى نھار  ٠:٤٤س  ٦لیلة  :ربیع اآلخر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق  :جمادى األولى

  .إلى نھاية الشھر ٠:٣٢س  ٧لیلة  :جمادى األخرى

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
   ).الشھر

   .نھاية الشھر إلى ٢٨ شروق/ ٩:٠٨س  ١نھار  إلى ١ لیلة: رجب

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

  .الشھرإلى نھاية  ١لیلة  :شعبان

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢ ،١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى
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   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

  ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :منساعة المشتري الزھرة الشمس عطارد القمر    

/ ٢١:٤٢س  إلى ١٨ لیلة/ ١٥:٢٦س  ١٤ نھار إلى ١:٣٨س  ١٤ لیلة :رمضان المبارك
١١:٢٠س  إلى ٨:١٧س  ٢٦ نھار  /  

 إلى ١٦:٥٢س  ٣ نھار/ ١:٠٤س  إلى ٣ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٤٣س  ١ نھار :شوال
  /  ٧:٥٨س  إلى ٧:٠٨س  ٧ نھار/ ٥:١٠س  ٤ لیلة

/ نھار إلى نھاية ١٤س  ٩نھار / ١٣:٠٠س  ٩نھار  إلى ١٣:٣٦س  ٨ نھار :ذي القعدة
١٢:٠٢س  ١٤ نھار إلى ١٧:٣٨س  ١٢ نھار /١٥نھار  نھاية إلى ٢٠:٣٨س  ١٥ لیلة /
٤:٢٤س إلى  ١٦ لیلة /نھار نھاية إلى ١١:٢١س  ١٩ نھار /نھار إلى ٢٠:٠٢س  ٢١ لیلة 
 /   ٢٧ نھار نھاية إلى ٢٢:٣٧س  ٢٧ لیلة/ ٢٣:٤٤س  ٢٤ لیلة إلى ٢٣ لیلة/ ١٤:٢٠س  ٢١

  /  ١:٢٦س  إلى ١ لیلة: ذي الحّجة

 نھاية إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار/ ١٠:٢٨س  ٧ نھار إلى ٦:١٨س  ٧ لیلة: محّرم الحرام
س  ١٨ نھار إلى ١٥:١١س  ١٦ نھار/ ١٤:٠٦س  ١٤ نھار إلى ٣:٥٣س  ١٤ لیلة/ نھار

١٠:١٠ /١١:٣٢س  ١٩ نھار إلى ٣:٤٥س  ١٩ لیلة /نھار نھاية إلى ١٥:٥٧س  ٢١ نھار /
١٤:١٢س  ٢٥ نھار إلى ٢٥ لیلة /١٥:٤٨س  إلى ٧:٤٤س  ٢٦ نھار /  

س  ٤ نھار/ ٤:٠٦س  ٢ إلى لیلة ٩:٠١س  ١نھار / ٩:٠٠س  ١نھار  إلى ١ لیلة: صفر
/ ١٨:٣٦س  إلى ٩ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٧:٣٢س  ٧ نھار/ ٧:٥٢س  ٦ نھار إلى ١٢:١٥

 ١٢:٢٨س  ١٣إلى نھار  ١٩:٠٦س  ١٣لیلة/   

   .الفترة ه لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذ: ربیع األول

  /  ٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٨:٣٦س  ٢ نھار/ ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر

س  ٤ لیلة إلى ٢٢:٥٥س  ٣ لیلة/ ١ نھار نھاية إلى ١٩:٢٠س  ١ لیلة: جمادى األولى
١٨:٣٦ /١٥:١٤س  ٨ نھار إلى ١٧:٢٢س  ٧ نھار /٣:٤٦س  إلى ١١ لیلة /س  ١٢ نھار
/ ٦:٠٠س إلى  ١٦ لیلة/ ١٥نھار  نھاية إلى ٤:٣٢س  ١٥ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٨:٠٥

٨:٣٠س  ١٨ نھار إلى ١٢:٥٨س  ١٧ نھار /١٧:٣٨س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٤٤س  ٢٢ لیلة /
٢٠:٥٤س  ٢٧ لیلة إلى ٣:٥٠س  ٢٦ لیلة /  

  /  ١:٢٤س  ٣ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ٢ نھار: جمادى األخرى

س  ١٣ نھار إلى ٤:٥١س  ١٣ لیلة/ ١:٣٨س  ٩ لیلة إلى ١٠:١٣س  ٨ نھار: رجب
١٨:٠٤ /٣:٣٢س  ٢٢ لیلة إلى ١٥:٥٩س  ٢١ نھار/  

 .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه  :شعبان

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
 .رھیز شودپنقصان القمر نیمه دوم ماه القمري 

  

  



   ١٤٣٥فلكیة رقم اإلختیارات ال

109 

  وظيف � ا�رف وا�صنا�ت ا�

كمال  ٥) + سعادة ا�وقت(�ط  ٤) + ا�وقت(�ذور  ١٢= عالمات  ٢١ :ا�الئل الفلكية

  ):ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية : �ذورات األوقات

القمـر � (اع، هبـوط�ت ا�شع(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

مع ا�نـازل ، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه )ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

  ..)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

اگر آ�ز �ر است و رشد و شـكوفا� آن مهـم اسـت ايـام (القمر زائد ا�ور: �ائط ا�سعادة

 مـن ولاالصـف وا� ةسـ�بلا� ءا�وزا( �قمر ال -)قمري پره� شود نقصان قمر نيمه دوم ماه 

   ضعفا�و ةحوسمن ا� رد نقيانو عطا ةزهرا� -) قوسال

 -ر�خ�قمر با�لاتصال سعد  -) ا�ش�ي وا�زهرة(قمر با�سعود �لاتصال سعد : كمال ا�سعادة

فة، ا��، ال��ا(اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية  -ر�خ�با�لزهرة اتصال سعد 

   قمرالطارد شمس عا� ا�زهرة ش�یا�ساعة  - سعد مطلقا) ا�سعود، سعد ا�سماك

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

  .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 حذور لمنطقة رؤية الكسوفالوقت الم(

   .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 :ربیع اآلخر

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨ شروق :جمادى األولى

   .نھاية الشھرإلى  ٢٨ لیلة :جمادى األخرى

 ١٨ لیلة إلى ٢٢:٢٤س  ١٢ لةلی: 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.(  

  .اية الشھرنھإلى  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 ارنھ

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
 لةلی /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 ارنھ /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 /١٠:٢٠ س 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 ىإل 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 

  .ھرنھاية الشإلى  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 رنھا 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
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 /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 ةلیل/   

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 كسوففي منطقة رؤیة ال 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  لىإ 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  الوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ھذه ا( /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 لةلی /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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  وا��ل توظيف العمال �لخدمة � �ل العمل

كمال  ٣) + سعادة ا�وقت(�ط  ٣) + ا�وقت(�ذور  ١٦= عالمات  ٢٢: ا�الئل الفلكية

  ):ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية : �ذورات األوقات

القمر � (�ت ا�شعاع، هبوط(لعامة مناحس القمر ا -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خا� ا�س�، بعيد )القمر � الطر�قة ا�ح�قة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصال �س )حد ا�ر�خ وزحل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

قمر او اق�ابه مع ا�نازل ، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع ال)ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

واجتنب �ذا ا�وضوع من  - .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

فاسدا أو و أ انئخايهيئ ان ي�ون ا�دم (� ا�ملقمر ان ي�ون القمر � هذه ال�وج فإن ال

و  )ن ا�دم�سبب ا�كذب وا�شتم م(دیا�و ) يوجب عصيان ا�دم(�طانو ا�) سارقا

داللة � سوء ظن (وتا�و  )ة � ا�دمانيا�و القلب و ضعف عالمة ا�مامة (عقربال

 -ها وآثارها�وست فيقلل من�وج ال � هذه) ةزهرا�ش�ي ا�(سعدين حد ا�ا �ن �نو )ا�دم

قمر از ��  -قمر با �� باشد �ت  االرض و در بروج منقلب كه غالم گر�ز�ای بود

   .گر�زد و � ثبات بود و اگر بنح� متصل باشد بدتر باشد خدمت�رباشد كه من�ف 

اگر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن مهم است ايام (القمر زائد ا�ور: �ائط ا�سعادة

صف وا��و ا��ان ا�ا�س�بلة  ءا�وزا(القمر �  - )قمري پره� شود نقصان قمر نيمه دوم ماه 

أو  )باشده و �ر كنندن مهر�ا(س�بلهأو ا�وزا نصف اآلخر من ا� �قمر ال .)قوسال من ولاال

ول االصف ا� أو )�ر�ننده و باصالح باشد(�و أو ا� )باشد ام� و راستگو� و دانا(�انا�

نصيحت �م و ام� و فرمان (أو ا�ور ) ج� و قوی باشد اما گردن كش بود(قوسمن ال

خود شخص استخدام خدمت  ته� خدمت�راگر  -)ه بودبردار و رنج كش و �وافق خواج

  بايد كه قمر مقبول بود از عطارد � شود

، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية : كمال ا�سعادة

   قمرالشمس عطارد ا� ا�زهرة ش�یا�ساعة -عطارد  منالقمر مقبول  -سعد مطلقا  )ا�سعود
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  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك

 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣لیلة إلى  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧لى لیلة إ ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق  /٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
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س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 
إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩

  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥ لیلة/ ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 ١٧إلى لیلة  ٢١:٤٥س  ١٥لیلة / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١٤:٣٦س  ١نھار  :رمضان المبارك
س  ٢٧إلى نھار  ٨:١٧س  ٢٦نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:١١س  ١٩لیلة / ٢٢:٠٠س 

   .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٦:٤٣

س  ١٦ نھار/ ٨:٢١س  ١٤إلى نھار  ٧:٤٥س  ١٢نھار / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
س  ٢٦لیلة / ٢٣:٤٧س  ٢٥إلى لیلة  ١٥:٢١س  ٢٣نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٠:٥٤
  .إلى نھاية الشھر ٣:٤٨

 ١٩إلى نھار  ٢٠:٣٨س  ١٥لیلة / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ١٥:٤٥س  ١٠نھار  :ذي القعدة
س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٥س  ٢٤نھار / ٧:٣٧س  ٢٣إلى نھار  ٢٣:١٣س  ٢٢لیلة / ١١:٢٠س 

   .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٧إلى لیلة  ٤:٥٩س  ١٢لیلة / ٠٠:٤٥س  ١٠إلى لیلة  ٢١:٤٠س  ٨لیلة  :ذي الحّجة
س  ٢٤إلى نھار  ١٩:٥٩س  ٢٢لیلة / ١٥:٤٦س  ٢٠إلى نھار  ٧:٢٤س  ١٩نھار / ١٩:٥٩
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٧:٣٠

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ١٤إلى لیلة  ١١:٢٢س  ٩نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٣:٠٩س  ٥لیلة  :محّرم الحرام
س  ٢١إلى نھار  ٣:٤٥س  ١٩لیلة / ٢٣:٢٧س  ١٨إلى لیلة  ١٥:١١س  ١٦نھار / ٣:٥٢

   .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٥:٥٦

  ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

/ ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٦:٤٨س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ١٠:٣٢س  ٢نھار  :صفر
لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ١٠:٣٦س  ١٦نھار / ٦:٢٠س  ١٥إلى لیلة  ٢٢:٠٤س  ١٤لیلة 

   .إلى نھاية الشھر ٢٨

س  ٩إلى نھار  ٢٣:٢٨س  ٥لیلة / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٤١س  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٧إلى لیلة  ١٦:٤٩س  ١٤نھار / ١٢:٣٥س  ١٣إلى نھار  ٤:١٤س  ١٢لیلة / ١٦:١٣
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:١١

س  ١١إلى لیلة  ١٠:٢١س  ٩نھار / ٢٢:٣٠س  ٧لیلة  إلى ٨:٣٦س  ٢نھار  :ربیع اآلخر
س  ٢٨إلى لیلة  ١٨:٣٥س  ٢٦لیلة / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٣:٠٥س  ١٢لیلة / ١٨:٤٧
   .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٨:٣٠

س  ٩إلى لیلة  ١٧:٢٢س  ٧نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٩:٢٠س  ١لیلة  :جمادى األولى
/ ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ٢:١٩س  ٢٤لیلة / ١٨:٠٤س  ١٢ار إلى نھ ٥:٥٨س  ١٠لیلة / ١:٤٠
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   .إلى نھاية الشھر ٥:٣٤س  ٢٨لیلة 

نھار / ٩:٢٨س  ٦إلى نھار  ١:٢٧س  ٥لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
س  ٢٥نھار / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٧:٥٩س  ٢١نھار / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ١٣:٣٩س  ٧

   .شھرإلى نھاية ال ١٣:٤٢

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 ٢١:٤٥س  ٦لیلة / ١٧:٤١س  ٤إلى نھار  ١٠:٠٠س  ٣نھار / ٠٠:٣٩إلى س  ١لیلة  :رجب
إلى  ١٩:٤٤س  ٢٤لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٣:٣٨س  ١٩نھار / ١٠:١٢س  ٨ى نھار إل

  .نھاية الشھر

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

س  ١٧لیلة / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ٥:٣١س  ٣لیلة / ١:٣٥س  ٢إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
إلى  ٢٨لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١:٠٨س  ٢١لیلة / ٢٢:٠٥س  ١٩ى لیلة إل ٢١:٠٧

 .نھاية الشھر

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨ ،٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

 ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان

ة
د
عی

س
ة 

سن
ح

ة 
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قب
م

ت 
قا

و
ا

 ١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :منساعة المشتري الزھرة الشمس عطارد القمر    

/ ١:٢٢س  إلى ٢٢:٤٨س  ١٠ لیلة/ ١١:٤٢س  ٥ نھار إلى ٥ لیلة :رمضان المبارك
١٥:٢٦س  ١٤ نھار إلى ١:٣٨س  ١٤ لیلة /٢١:٤٢س  إلى ١٨ لیلة   /  

 ١٦:٥٢س  ٣ نھار/ ١:٠٤س  إلى ٣ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٤٣س  ١ نھار :شوال
 ١١ لیلة إلى ٧:٠٤س  ١٠ ھارن/ ٧:٥٨س  إلى ٧:٠٨س  ٧ نھار/ ٥:١٠س  ٤ لیلة إلى
  / ٣:٠٦س  إلى ٢٣:٤٨س  ٢٥ لیلة/ ٢:١٨س  ١٦ لیلة إلى ٨:٢٢س  ١٤ نھار/ ١:٠٦س 

س  ٨ نھار/ ٢٣:٤٤س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة/ ١١:٥٠س  ١ نھار إلى ١ لیلة :ذي القعدة
س  ١٩ نھار/ ١٢:٠٢س  ١٤ نھار إلى ١٧:٣٨س  ١٢ نھار/ ٩ نھار نھاية إلى ١٣:٣٦
 ٧:٣٨س  ٢٣ نھار/ ١٤:٢٠س  ٢١ نھار إلى ٢٠:٠٢س  ٢١ لیلة/ نھار نھاية إلى ١١:٢١

   /   ٢٧ نھار نھاية إلى ٢٢:٣٧س  ٢٧ لیلة/ ٢٣:٤٤س  ٢٤ لیلة إلى
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 ١٠ لیلة/ ٣:٠٤س  ٧ لیلة إلى ١٨:٥٧س  ٦ لیلة/ ١:٢٦س  إلى ١ لیلة: ذي الحّجة
س  إلى ٢١ لیلة/ نھار ةنھاي إلى ٧:٢٤س  ١٩ نھار/ ١٠ نھار نھاية إلى ٠:٤٦س 

ذي  ٢٩في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٢٣:٣٠
  /  ٢٨ شروق إلى ١٦:٠٥س  ٢٦ نھار :الحّجة 

 ١٤ نھار إلى ٣:٥٣س  ١٤ لیلة/ ١٠:٢٨س  ٧ نھار إلى ٦:١٨س  ٧ لیلة: محّرم الحرام
 نھاية إلى ١٥:٥٧س  ٢١ نھار/ ١٠:١٠س  ١٨ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٨ لیلة/ ١٤:٠٦س 
  / ١٥:٤٨س  إلى ٧:٤٤س  ٢٦ نھار/ ١٤:١٢س  ٢٥ نھار إلى ٢٥ لیلة/ نھار

 ١٣ لیلة/ ٧:٥٢س  ٦ نھار إلى ١٢:١٥س  ٤ نھار/ ٤:٠٦س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
 ١٩ لیلة/ ٢٢:٣٠س  ١٦ لیلة إلى ٨:٥٦س  ١٥ نھار/ ١٢:٢٨س  ١٣ نھار إلى ١٩:٠٦س 
 ٢٣ نھار إلى ١:٢٠س  ٢٣ لیلة/ ٢٢:٣٠س  إلى ٢١ لیلة/ ١٩ نھار نھاية إلى ٢٣:٠٦س 
  / ٧:٠٦س  ٢٤ نھار إلى ١٧:٤٠س  ٢٣ نھار/ ١٤:٠٠س 

س  ١٧ لیلة /٢:٣٦س  إلى ١٠ لیلة/ ٣ نھار نھاية إلى ٢٠:٣٨س  ٣ لیلة: ربیع األول
س  ٢٢ لیلة/ ٧:٢٠س  ٢٠ نھار إلى ١٦:٣١س  ١٩ نھار/ ٢٣:٥٤س  ١٩ لیلة إلى ٥:١٢
  / ٠:٢٨س  ٢٧ لیلة إلى ٨:٤٣س  ٢٦ نھار/ ٢٢ نھار نھاية إلى ١:٢٨

 ٨ نھار/ ٨:٤٨س  ٧ نھار إلى ٢٢:٣١س  ٧ لیلة/ ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر
 ١٦ إلى نھار ١٦لیلة / ١٥نھار  نھاية إلى ١١:١٣س  ١٤ نھار/ نھار نھاية إلى ٧:١٢س 
 ٢٠ لیلة إلى ٧:١٨س  ١٩ نھار/ ١:٥٦س  ١٨ لیلة إلى ٢٢:١٠س  ١٧ لیلة/ ٨:٠٤س 
  / ٣:٢٠س 

س  ١٦ لیلة إلى ٤:٣٢س  ١٥ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٨:٠٥س  ١٢ نھار: جمادى األولى
٦:٠٠ /٨:٣٠س  ١٨ نھار إلى ١٢:٥٨س  ١٧ نھار /س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٤٤س  ٢٢ لیلة

١٧:٣٨ /٢٠:٥٤س  ٢٧ لیلة إلى ٣:٥٠س  ٢٦ لیلة /  

 لیلة إلى ١:٥٦س  ١٠ لیلة/ ١:٢٤س  ٣ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ٢ نھار: جمادى األخرى
 ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٢٠:٥٦س  ١١

 إلى ٥:٠٩س  ١٩ لیلة/ ١٢:٥٤س  ١٥ نھار إلى ٢٠:٠٤س  ١٥ لیلة :جمادى األخرى 
 ٢٨في منطقة رؤیة الكسوف  اسبة ولكن للبالد التي التقع ھذه االوقات من /٩:٠٢س  ١٩ نھار

  / نھار نھاية إلى ١٠:٣٦س  ٢٣ نھار :جمادى األخرى 

س  ١٣ نھار إلى ٤:٥١س  ١٣ لیلة/ ١:٣٨س  ٩ لیلة إلى ١٠:١٣س  ٨ نھار: رجب
١٨:٠٤ /٣:٣٢س  ٢٢ لیلة إلى ١٥:٥٩س  ٢١ نھار/  

س  ١١ لیلة إلى ١٤:٢٢س  ١٠ نھار/ ٥:٥٠س  ٦ نھار إلى ١٨:٠٩س  ٥ نھار :شعبان
٠:٢٠ /٦:٣٢س  ١٩ نھار إلى ٢٢:٠٦س  ١٩ لیلة /  

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
 .رھیز شودپنقصان القمر نیمه دوم ماه القمري 
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  ت��وا�أم� وا� ة وا�نكيةقتصاديإلعا�الت اة وا�جارا�
  

  )ا�ضائع وا�متل�ت ا�نقولة(ا��اء 

كمال  ٦) + سعادة ا�وقت(�ط  ٣) + ا�وقت(�ذور  ١٥= عالمات  ٢٤: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية : �ذورات األوقات

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(العامة مناحس القمر  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

لقمر او اق�ابه مع ا�نـازل ، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع ا)ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

القمـر � بـروج معوجـة  - .)�ـس مطلقـا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

متّصل بنحـوس القمر ناقص ا�ّور و العدد  -كه خرنده ز�ان � كند) ا�شتاء وا�ر�يع(الطلوع 

ل خصومت و تعـب �ر�خ در بيع و �ى د�(اتصال القمر مع ا�ر�خ  -كه خ�ان عظيم افتد

  .)باشد و �قبت ب�اع ا�امد

در اين باب � اال�ال ببايد دا�ست كه ماه از آن (القمر زائد ا�ور و العدد : �ائط ا�سعادة

وقت كه از اجتماع باز گردد تا تر�يع اّول د�ل بود بعدل و انصاف در معـا�الت و از تر�يـع 

كند بـر نيكـو�  ع و از مقابله تا تر�يع دّوم د�لاّول تا مقابله د�ل برد بر حصول مقصود باي

اگر آ�ز �ر است و ( )حال �ش�ى از تر�يع دّوم تا مقارنه نيك باشد خر�دن چ�ها به پنها�

 � قمـرال - )قمـري پـره� شـود رشد و شكوفا� آن مهم است ايام نقصان قمر نيمه دوم ماه 

قمـر  -)را فايده �سـيار رسـد �داره خرك( )ا�ر�فو ا�صيفبروج (ة الطلوعج �ستقيموبر

ف شده باشد و كو�� كه قمر بدو �است و كو�� كه قمر از وى من) د�ل بايع(د�ل مبيع 

كـه آن دو كو�ب و آن دو را متصل به سعود و �ز�ن به سعود سازد و  متّصل بود د�ل �ش�ى

ن بـايع و �شـ�ى از ي�ى من�ف است و بديگرى متّصل بدوس� بهم پيوندد تـا ميـاقمر 

  .�وافقت افتد و رضاء جان�� حاصل آيد

 -)ا��طان ا��ان فقط(القمر � ال�وج ا�نقلبة  -ر�خا� ساقط من عطارد: كمال ا�سعادة

، ال��ا(اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية  -)ا�ش�ي ا�زهرة(ا�سعود باتصال القمر 

   .قمرالشمس عطارد ا� ةزهرا�ش�ی ا�ساعة  - مطلقا سعد) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��
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  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣ س ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣یلة ل/ ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦لیلة  إلى ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
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س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 
إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩

  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢ س ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .شھرإلى نھاية ال ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 ١٣إلى لیلة  ١٨:٠٧س  ٨نھار / ١١:٢٥س  ٦إلى نھار  ١٤:٣٦س  ١نھار  :رمضان المبارك
  .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة / ١٥إلى نھاية نھار  ٢١:٤٥س  ١٥لیلة / ٢٢:١٧س 

س  ١٢نھار / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٠٠:٠٠س  ٦لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١لیلة  :شوال
  .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤إلى نھار  ٧:٤٥

 ١٠نھار / ١٣:٣٥س  ٨إلى نھار  ٥:٢٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢لیلة  إلى ١ لیلة :ذي القعدة
إلى  ١٦لیلة / ١٥إلى نھاية نھار  ٢٠:٣٨س  ١٥لیلة / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ١٥:٤٥س 

  .نھاية الشھر

س  ١٠إلى لیلة  ٢١:٤٠س  ٨لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١٢:١٤س  ١ نھار :ذي الحّجة
  .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة / ١٥نھاية نھار إلى  ٤:٥٩س  ١٢لیلة / ٠٠:٤٥

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ةذي الحّج ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 ٩نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٣:٠٩س  ٥لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
   .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة / ١٥إلى نھاية نھار  ١١:٢٢س 

  ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

/ ٢٢:٠٣س  ١٤إلى لیلة  ١٦:٤٨س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ١٠:٣٢س  ٢نھار  :صفر
  .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة 

س  ١٢إلى لیلة  ٢٣:٢٨س  ٥لیلة / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٤١س  ١لیلة  :ربیع األول
   .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة / ١٥إلى نھاية نھار  ١٦:٤٩س  ١٤نھار / ٤:١٣

/ ١٥إلى نھاية نھار  ٢٣:٠٥س  ١٢لیلة / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٨:٣٦س  ٢ر نھا :ربیع اآلخر
  .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة 

 ١٥إلى لیلة  ٥:٥٨س  ١٠لیلة / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٩:٢٠س  ١لیلة  :جمادى األولى
  .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة / ٤:٣١س 

/ ١٢:١٨س  ١٢لى نھار إ ١٣:٣٩س  ٧نھار / ١:٢٦س  ٥إلى لیلة  ١لیلة  :جمادى األخرى
  .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة / ١٥إلى نھاية نھار  ٢٠:٠٤س  ١٥لیلة 

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
   ).الشھر

س  ١٣لیلة / ٢١:٠٤س  ١١إلى لیلة  ٢١:٤٥س  ٦لیلة / ٩:٥٩س  ٣إلى نھار  ١لیلة  :برج
  .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة / ١٥إلى نھاية نھار  ٤:٥١

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
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٦:٥٢.(  

/ ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ١٤:٢٢ س ١٠نھار / ٥:٤٧س  ٨إلى نھار  ٥:٣١س  ٣لیلة  :شعبان
 . إلى نھاية الشھر ١٦لیلة 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

  ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :منساعة المشتري الزھرة الشمس عطارد القمر 

  /   ١٥:٢٦س  ١٤ نھار إلى ١:٣٨س  ١٤ لیلة :رمضان المبارك

س  ١١ لیلة إلى ٧:٠٤س  ١٠ نھار/ ٥:١٠س  ٤ لیلة إلى ١٦:٥٢س  ٣ نھار :شوال
١:٠٦ /١٥نھار  نھاية إلى ٨:٢٢س  ١٤ نھار /  

 نھار/ ٩ نھار نھاية إلى ١٣:٣٦س  ٨ نھار/ ٢٣:٤٤س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة :ذي القعدة
   / ١٢:٠٢س  ١٤ نھار إلى ١٧:٣٨س  ١٢

 نھار نھاية إلى ٠:٤٦س  ١٠ لیلة/ ٣:٠٤س  ٧ لیلة إلى ١٨:٥٧س  ٦ لیلة: الحّجةذي 
١٠   /  

  /  ١٠:٢٨س  ٧ نھار إلى ٦:١٨س  ٧ لیلة: محّرم الحرام

 ١٥ نھار/ ٧:٥٢س  ٦ نھار إلى ١٢:١٥س  ٤ نھار/ ٤:٠٦س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
  /  نھار نھاية إلى ٨:٥٦س 

  /  ٣ نھار نھاية إلى ٢٠:٣٨س  ٣ لیلة: ربیع األول

س  ١٤ نھار/ ١٣:٠٨س  ١٠ نھار إلى ١٠ لیلة/ ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر
  /  ١٥نھار  نھاية إلى ١١:١٣

 إلى نھاية ٤:٣٢س  ١٥لیلة / ١٥:١٤س  ٨ نھار إلى ١٧:٢٢س  ٧ نھار: جمادى األولى
  / ١٥نھار 

  .الفترة ھذه  لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في: جمادى األخرى

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : رجب

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه  :شعبان

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
 .رھیز شودپنقصان القمر نیمه دوم ماه القمري 



   ١٤٣٥فلكیة رقم اإلختیارات ال

122 

  )متل�ت ا�نقولةا�ضائع وا�(ا�يع 

كمال  ٧) + سعادة ا�وقت(�ط  ٤) + ا�وقت(�ذور  ١٢= عالمات  ٢٣: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية : �ذورات األوقات

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

ل ، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـاز)ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

القمـر � بـروج �سـتقيمة  - .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

  .نحسالقمر من�فا عن سعد و متصال ب -فروشنده ز�ان � كند) ا�صيف وا�ر�ف(الطلوع 

ا�ر�يع و (القمر � بروج �ستقيمة الطلوع  - ور و العدد القمر ناقص ا�ّ : �ائط ا�سعادة

است و ) د�ل بايع(قمر د�ل مبيع  - بطيء ا�س�ال �ت ا�شعاع و غ� ارد عط -)ا�شتاء

و آن  ف شده باشد و كو�� كه قمر بدو متّصل بود د�ل �ش�ى�كو�� كه قمر از وى من

از ي�ى من�ف است و كه قمر آن دو كو�ب دو را متصل به سعود و �ز�ن به سعود سازد و 

ميان بايع و �ش�ى �وافقت افتد و رضاء جان��  تابديگرى متّصل بدوس� بهم پيوندد 

  حاصل آيد

، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية : كمال ا�سعادة

 -عطارد معالقمر  ةمقارن -)ا�ش�ي ا�زهرة(سعودالقمر مع ا� اتصال -سعد مطلقا )ا�سعود

 أو )ا�ور(ه �ف �القمر  - و متصال �سعد آخرالقمر من�فا عن سعد  -عطارد �سعود

، ا�سماكفة، ا��، ال��ا(اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية  -)ا�ور، ا�س�بله(ته مثلث

   القمر ،عطارد ،ا�شمس ،ا�زهرة ،ساعة ا�ش�ی-  سعد مطلقا) ا�سعودسعد 

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :المبارك رمضان
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
 إلى نھار ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 
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 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥یلة إلى ل ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧ار نھ/ ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢ إلى لیلة ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢نھار إلى  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨ س ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣ھار إلى ن ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠
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  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١ى لیلة إل ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

  .إلى نھاية الشھر ١٤:٢٤س  ٢٥نھار / ٢:٢٤س  ١٧إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك

  .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :شوال

  .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :ذي القعدة

إلى نھاية  ١٢:٢٦س  ١٨نھار / ١٥، ١٤، ١٣/ ٢١:٤٠س  ٨إلى لیلة  ١لیلة  :ذي الحّجة
  .الشھر

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

إلى نھاية  ٣:٢٥س  ١٧لیلة / ١٥، ١٤، ١٣/ ٧:٥٠س  ٩إلى نھار  ١لیلة  :محّرم الحرام
  .الشھر

  

  ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

  .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :رصف

  / ٨:١١س  ٢٨إلى نھار  ١لیلة   :ربیع األول

   / ١٨:٣٥س  ٢٦إلى لیلة  ٢٢:٠١س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر

  .إلى نھاية الشھر ٥:٥٨س  ١٠لیلة  :جمادى األولى

  .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :جمادى األخرى

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ ارنھ: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

  /١٤:٠١س  ٢١إلى نھار  ١لیلة  :رجب

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(   

 .إلى نھاية الشھر ٥:٣١س  ٣لیلة  :شعبان

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨ ،٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر
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   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

  ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :منساعة المشتري الزھرة الشمس عطارد القمر 

  /   ٢١:٤٢س  إلى ١٨ لیلة :رمضان المبارك

   .الفترة وقت مقبول في ھذه  لھذا العمل اليوجد :شوال

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه  :ذي القعدة

  / ١٠ نھار نھاية إلى ٠:٤٦س  ١٠ لیلة: ذي الحّجة

س  ١٧لیلة  إلى ١٥:١١س  ١٦ نھار/ نھار نھاية إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار: محّرم الحرام
٣:٢٤/    

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : صفر

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : ربیع األول

  /  ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر

س  ٤ لیلة إلى ٢٢:٥٥س  ٣ لیلة/ ١ نھار نھاية إلى ١٩:٢٠س  ١ لیلة: جمادى األولى
١٨:٣٦ /١٥:١٤س  ٨ نھار إلى ١٧:٢٢س  ٧ نھار  /  

  .الفترة مقبول في ھذه  لھذا العمل اليوجد وقت: جمادى األخرى

  /٣:٣٢س  ٢٢ لیلة إلى ١٥:٥٩س  ٢١ نھار: رجب

 .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه  :شعبان
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  : ةزراعيارا� و �زرعة  ارض، حديقة، :�اء العقارات

كمال  ٩)+ سعادة ا�وقت(�ط  ٤) + ا�وقت(�ذور  ١٢= عالمات  ٢٥: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية : ذورات األوقات�

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجح� ا�س�، االتصال، و

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل )ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

   .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

ر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن مهم گا(القمر زائد ا�ور و ا�ساب: �ائط ا�سعادة

سد االور ا�( تةابا��وج ال �قمر ال  -)ره� شودپاست ايام نقصان قمر نيمه دوم ماه قمري 

است و كو�� كه قمر از وى ) د�ل بايع(قمر د�ل مبيع  .ر�خا� ساقط منزحل  - )�وا�

و آن دو را متصل به سعود و  �ىف شده باشد و كو�� كه قمر بدو متّصل بود د�ل �ش�من

از ي�ى من�ف است و بديگرى متّصل كه قمر آن دو كو�ب �ز�ن به سعود سازد و 

  بدوس� بهم پيوندد تا ميان بايع و �ش�ى �وافقت افتد و رضاء جان�� حاصل آيد

ا� قمر ناظر ال - ها�فالقمر �  –)ور ا�س�بلةا�( ةرضياال�وج ال �قمر ال: كمال ا�سعادة

 - شمالا � ا�قمر صاعدال - ) وجها�د ا� ةثلثا��ف ا�يت ا�(� حظوظه زحل  –ش�يا�

اتصال  - )تثليث أو�سد�س اتصال (بزحل متصل قمر ال - ة الطلوعبروج �ستقيم �قمر ال

فة، ا��، ال��ا(اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية  -ش�ی و زحلا�د ب� يسع

  .قمرالشمس عطارد ة ا�زهرا�ش�ی ا�ساعة - سعد مطلقا) ا�سعودد ، سعا�سماك

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤ار نھ/ ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠ى نھار إل ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
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 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧لى لیلة إ ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦ إلى نھار ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩ھار ن/ ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢لة إلى لی ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢لى نھار إ ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .لى نھاية الشھرإ ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 
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  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

س  ٢٧إلى لیلة  ٧:٠٧س  ٦نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١٤:٣٦س  ١نھار  :رمضان المبارك
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٢٧

س  ١٢نھار / ٤:٤٤س  ٨إلى لیلة  ٠٠:٠٠س  ٦لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
 ٢٠:٤٤س  ٢٢لیلة / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٦:٥٨س  ١٨نھار / ٨:٢١س  ١٤نھار  إلى ٧:٤٥

  .إلى نھاية الشھر
/ ٢٢:٣٦س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٥س  ٢٤نھار / ١٦:٥٤س  ٢١إلى نھار  ١لیلة  :ذي القعدة

   .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

س  ١٠لة إلى لی ٢١:٤٠س  ٨لیلة / ١٦:٠١س  ٣إلى نھار  ١٢:١٤س  ١نھار  :ذي الحّجة
  .نھاية الشھرإلى  ١١:١٠س  ١٤نھار / ٠٠:٤٥

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

    .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :محّرم الحرام

  ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

/ ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ٠٠:٢٥س  ٩لیلة / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ١٠:٣٢س  ٢نھار  :صفر
/ ٢١:١٥س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٤٠س  ٢٣نھار / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ١٠:٣٦س  ١٦نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة 

س  ٩إلى نھار  ٦:٠٩س  ٧لیلة / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٤١س  ١لیلة  :ربیع األول
/ ٦:٥٣س  ٢٤إلى لیلة  ١:٢٨س  ٢٢لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١٦:٤٩س  ١٤نھار / ١٦:١٣

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

س  ١٤إلى نھار  ٢٣:٠٥س  ١٢لیلة / ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ١٣:٣١س  ٤نھار  :ربیع اآلخر
   .إلى نھاية الشھر ١٨:٣٥س  ٢٦لیلة / ١٣:٥٤س  ٢١إلى نھار  ٧:١٨س  ١٩نھار / ١١:١٢

س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٨س  ١٠لیلة / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ٢٢:٥٥س  ٣لیلة  :جمادى األولى
س  ٢٦إلى لیلة  ٢:١٩س  ٢٤نھار / ١٩:٢١س  ٢٠إلى لیلة  ١٢:٥٨س  ١٧نھار / ١٨:٠٥
   .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٣:٤٩

/ ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ١٣:٣٩س  ٧نھار / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
نھار / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٧:٥٩س  ٢١نھار / ١:٢٥س  ١٧إلى لیلة  ٢٠:٠٤س  ١٥لیلة 

   .إلى نھاية الشھر ١٨:٠٧س  ٢٧

 ١٧ ھارن إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 ٤:٥١س  ١٣لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٢١:٤٥س  ٦لیلة / ٠٠:٣٩إلى س  ١لیلة  :رجب
إلى  ١:١١س  ٢٦لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٣:٣٨س  ١٩نھار / ٩:٢٤س  ١٥إلى نھار 

  .ة الشھرنھاي

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

س  ١٣إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ١٠نھار / ١٨:٠٩س  ٥إلى نھار  ٥:٣١س  ٣لیلة  :شعبان
س  ٢٥إلى نھار  ٦:٤٧س  ٢٣نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٧س  ١٧لیلة / ١٩:٠٣
 .ھاية الشھرإلى ن ٢٨لیلة / ١٤:٥٠

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال
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   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

 ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان

ة
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :منساعة المشتري الزھرة الشمس عطارد القمر    

  /   ١١:٤٢س  ٥ نھار إلى ٥ لیلة :رمضان المبارك

 ١٦:٥٢س  ٣ نھار/ ١:٠٤س  إلى ٣ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٤٣س  ١ نھار :شوال
 إلى ٨:٢٢س  ١٤ نھار/ ١:٠٦س  ١١ لیلة إلى ٧:٠٤س  ١٠ نھار/ ٥:١٠س  ٤ لیلة إلى
  /  ١٣:٥٤س  ١٧ نھار إلى ١٠:٥٤س  ١٦ نھار/ ٢:١٨س  ١٦ لیلة

   /   ٢٧ نھار نھاية إلى ٢٢:٣٧س  ٢٧ لیلة/ ٢٣:٤٤س  ٢٤ لیلة إلى ٢٣ لیلة :ذي القعدة

 ١٠ لیلة/ ٣:٠٤س  ٧ لیلة إلى ١٨:٥٧س  ٦ لیلة/ ١:٢٦س  إلى ١ لیلة: ذي الحّجة
في منطقة رؤیة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /١٠ نھار نھاية إلى ٠:٤٦س 

  /  ٢:٣٦س  ١٤ لیلة إلى ١٣ لیلة :ذي الحّجة  ١٤الخسوف 

   .الفترة قبول في ھذه لھذا العمل اليوجد وقت م: محّرم الحرام

 ٧ نھار/ ٧:٥٢س  ٦ نھار إلى ١٢:١٥س  ٤ نھار/ ٤:٠٦س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
س  ١٣ نھار إلى ١٩:٠٦س  ١٣ لیلة/ ١٨:٣٦س  إلى ٩ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٧:٣٢س 

١٢:٢٨ /نھار نھاية إلى ٨:٥٦س  ١٥ نھار /٢٢:٣٠س  إلى ١٦ لیلة /س  ١٩ لیلة
س  ٢٣ نھار إلى ١:٢٠س  ٢٣ لیلة/ ٢٢:٣٠س  إلى ٢١ لیلة/ ١٩ نھار ھايةن إلى ٢٣:٠٦
١٤:٠٠ /  

/ ٢:٤٠س  إلى ٢٣:٢٨س  ٥ لیلة/ ٣ نھار نھاية إلى ٢٠:٣٨س  ٣ لیلة: ربیع األول
٢:٣٦س  إلى ١٠ لیلة/ ٢٣:٥٤س  ١٩ لیلة إلى ٥:١٢س  ١٧ لیلة /س  ١٩ نھار

  / ٠:٢٨س  ٢٧ لیلة إلى ٨:٤٣س  ٢٦ نھار/ ٧:٢٠س  ٢٠ نھار إلى ١٦:٣١

 ٧ لیلة/ ٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٨:٣٦س  ٢ نھار/ ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر
 ١٠ نھار إلى ١٠ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:١٢س  ٨ نھار/ ٨:٤٨س  ٧ نھار إلى ٢٢:٣١س 
/ ٨:٠٤س  ١٦ إلى نھار ١٦لیلة / ١٥نھار  نھاية إلى ١١:١٣س  ١٤ نھار/ ١٣:٠٨س 
١:٥٦س  ١٨ لیلة إلى ٢٢:١٠س  ١٧ ةلیل /  

س  ٨ نھار إلى ١٧:٢٢س  ٧ نھار/ ١ نھار نھاية إلى ١٩:٢٠س  ١ لیلة: جمادى األولى
١٥:١٤ /نھار نھاية إلى ١٨:٠٥س  ١٢ نھار / ١٥نھار  إلى نھاية ٤:٣٢س  ١٥لیلة /

 ٦:٠٠إلى س  ١٦لیلة/ ١٧:٣٨س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٤٤س  ٢٢ لیلة /س  ٢٦ لیلة
  / ٢٠:٥٤س  ٢٧ لیلة إلى ٣:٥٠

 لیلة إلى ١:٥٦س  ١٠ لیلة/ ١:٢٤س  ٣ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ٢ نھار: جمادى األخرى
ھذه االوقات مناسبة ولكن ( /٩:٠٢س  ١٩ نھار إلى ٥:٠٩س  ١٩ لیلة/ ٢٠:٥٦س  ١١

 إلى ١٠:٣٦س  ٢٣ نھار :جمادى األخرى  ٢٨في منطقة رؤیة الكسوف  للبالد التي التقع 
  /  )١٤:٠٨س  إلى ١٣:٤٢س  ٢٥ نھار/ نھار يةنھا

س  ٢٢ لیلة إلى ١٥:٥٩س  ٢١ نھار/ ١:٣٨س  ٩ لیلة إلى ١٠:١٣س  ٨ نھار: رجب
٣:٣٢/  

س  ١٩ نھار إلى ٢٢:٠٦س  ١٩ لیلة/ ٥:٥٠س  ٦ نھار إلى ١٨:٠٩س  ٥ نھار :شعبان
٦:٣٢ /٤:٤٠س  إلى ١:٠٨س  ٢١ لیلة /  

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آرشد و شكوفايي  نست وآغاز آر اين كار گا :تذكر
  .رھیز شودپنقصان القمر نیمه دوم ماه القمري 
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  �اء ا�س�ن

كمال  ٦) + سعادة ا�وقت(�ط  ٣) + ا�وقت(�ذور  ١٢= عالمات ٢١: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

رو�، فار� قديم، ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، (ا�حذورات ا��ية : �ذورات األوقات

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

س ، اتصـال �ـ)حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل )ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

  .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

ر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن مهم گا(القمر زائد ا�ور و ا�ساب: �ائط ا�سعادة

ور ا�( ةابتا��وج ال �قمر ال - )ره� شودپوم ماه القمري است ايام نقصان القمر نيمه د

ف �است و كو�� كه قمر از وى من) د�ل بايع(قمر د�ل مبيع  -ها �ف أو �) �وا�سد اال

و آن دو را متصل به سعود و �ز�ن به  شده باشد و كو�� كه قمر بدو متّصل بود د�ل �ش�ى

ي�ى من�ف است و بديگرى متّصل بدوس� بهم  ازكه قمر آن دو كو�ب سعود سازد و 

  .ميان بايع و �ش�ى �وافقت افتد و رضاء جان�� حاصل آيد تاپيوندد 

ش�ي ا� -شمال� ا�قمر صاعد ال - )ةزهرا�ش�ي ا�(سعود ا� ا�قمر ناظر ال: كمال ا�سعادة

به مع ا�نازل اجتماع القمر او اق�ا -قمرالشمس و ا�ب� اتصال سعيد  -شمالا� � صاعد

شمس ا� ةزهرا�ش�ی ا�ساعة  - سعد مطلقا) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(ا�جمية 

   .قمرالعطارد 
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م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠ة إلى لیل ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
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س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١ر نھا/ ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦ر إلى نھا ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار  /١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١ لیلة :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨ة لیل/ ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لة لی/ ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

  .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 
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  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 ١١إلى لیلة  ١٨:٠٧س  ٨نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١٤:٣٦س  ١نھار  :رمضان المبارك
س  ٢٤لیلة  إلى ٨:٢٩س  ٢١نھار / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ٢١:٤٥س  ١٥لیلة / ٢١:٣٢س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٩:٢٩

س  ١٢نھار / ٤:٤٤س  ٨إلى لیلة  ٠٠:٠٠س  ٦لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
 ٣:٤٨س  ٢٦لیلة / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٦:٥٨س  ١٨نھار / ٨:٢١س  ١٤إلى نھار  ٧:٤٥

  .إلى نھاية الشھر

س  ١٢إلى نھار  ١٥:٤٥س  ١٠نھار / ١٠:١٦س  ٦إلى نھار  ٥:٢٦س  ٤لیلة  :ذي القعدة
س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٥س  ٢٤نھار / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٢:١٧س  ١٧لیلة / ١٧:٣٧
   .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٢١:٤٠س  ٨لیلة / ١٦:٠١س  ٣إلى نھار  ١٢:١٤س  ١نھار  :ذي الحّجة
س  ٢٤إلى نھار  ١٩:٥٩س  ٢٢لیلة  /١٩:٥٩س  ١٧إلى لیلة  ١١:١٠س  ١٤نھار / ٠٠:٤٥
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٧:٣٠

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ١٢لیلة / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٣:٠٩س  ٥لیلة / ٢٣:٥٣ إلى س ١لیلة  :محّرم الحرام
 ٧:٤٤س  ٢٦نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ٣:٤٥س  ١٩لیلة / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ١٨:٣٣

   .إلى نھاية الشھر

  ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

/ ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ٠٠:٢٥س  ٩لیلة / ١٢:١٤س  ٤ إلى نھار ١٠:٣٢س  ٢نھار  :صفر
/ ٢١:١٥س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٤٠س  ٢٣نھار / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ١٠:٣٦س  ١٦نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة 

س  ٩إلى نھار  ٦:٠٩س  ٧لیلة / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٤١س  ١لیلة  :ربیع األول
/ ٦:٥٣س  ٢٤إلى لیلة  ١:٢٨س  ٢٢لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١٦:٤٩س  ١٤نھار / ١٦:١٣

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

س  ١٤إلى نھار  ٢٣:٠٥س  ١٢لیلة / ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ١٣:٣١س  ٤نھار  :ربیع اآلخر
   .إلى نھاية الشھر ١٨:٣٥س  ٢٦لیلة / ١٣:٥٤س  ٢١إلى نھار  ٧:١٨س  ١٩نھار / ١١:١٢

س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٨س  ١٠لیلة / ٦:٢٢س  ٥یلة إلى ل ٢٢:٥٥س  ٣لیلة  :جمادى األولى
س  ٢٦إلى لیلة  ٢:١٩س  ٢٤لیلة / ١٩:٢١س  ٢٠إلى لیلة  ١٢:٥٨س  ١٧نھار / ١٨:٠٤
   .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٣:٤٩

/ ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ١٣:٣٩س  ٧نھار / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
نھار / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٧:٥٩س  ٢١نھار / ١:٢٥س  ١٧إلى لیلة  ٢٠:٠٤س  ١٥لیلة 

   .إلى نھاية الشھر ١٨:٠٧س  ٢٧

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 ٤:٥١س  ١٣لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٢١:٤٥س  ٦لیلة / ٠٠:٣٩إلى س  ١ لیلة :رجب
إلى  ١:١١س  ٢٦لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٣:٣٨س  ١٩نھار / ٩:٢٤س  ١٥إلى نھار 

  .نھاية الشھر

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  
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س  ١٣إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ١٠نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ٥:٣١س  ٣لیلة  :شعبان
س  ٢٥إلى نھار  ٦:٤٧س  ٢٣نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٧س  ١٧لیلة / ١٩:٠٣
 .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٤:٥٠

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :خرربیع اآل

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

 ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان

ة
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 
  : منساعة المشتري الزھرة الشمس عطارد القمر    

س  ١٤ نھار إلى ١:٣٨س  ١٤ لیلة/ ١١:٤٢س  ٥ نھار إلى ٥ لیلة :رمضان المبارك
١٥:٢٦ /٢١:٤٢س  إلى ١٨ لیلة /١١:٢٠س  إلى ٨:١٧س  ٢٦ نھار  /  

 ١٦:٥٢س  ٣ نھار/ ١:٠٤س  إلى ٣ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٤٣س  ١ نھار :شوال
 إلى ٨:٢٢س  ١٤ نھار/ ١:٠٦س  ١١ لیلة إلى ٧:٠٤س  ١٠ نھار/ ٥:١٠س  ٤ لیلة إلى
 إلى ١٥:٢١س  ٢٣ نھار/ ١٣:٥٤س  ١٧ نھار إلى ١٠:٥٤س  ١٦ نھار/ ٢:١٨س  ١٦ لیلة
  / ٣:٠٦س  ٢٥ لیلة

س  ٨ نھار/ ٢٣:٤٤ س ٤ لیلة إلى ٣ لیلة/ ١١:٥٠س  ١ نھار إلى ١ لیلة :ذي القعدة
س  ١٥ لیلة/ ١٢:٠٢س  ١٤ نھار إلى ١٧:٣٨س  ١٢ نھار/ ٩ نھار نھاية إلى ١٣:٣٦
/ نھار نھاية إلى ١١:٢١س  ١٩ نھار/ ٤:٢٤س إلى  ١٦ لیلة/ ١٥نھار  نھاية إلى ٢٠:٣٨

١٤:٢٠س  ٢١ نھار إلى ٢٠:٠٢س  ٢١ لیلة /٢٣:٤٤س  ٢٤ لیلة إلى ٢٣ لیلة /٢٧ لیلة 
   /   ٢٧ نھار نھاية لىإ ٢٢:٣٧س 

 ١٠ لیلة/ ٣:٠٤س  ٧ لیلة إلى ١٨:٥٧س  ٦ لیلة/ ١:٢٦س  إلى ١ لیلة: ذي الحّجة
في منطقة رؤیة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /١٠ نھار نھاية إلى ٠:٤٦س 

 نھاية إلى ٧:٢٤س  ١٩ نھار/ ٢:٣٦س  ١٤ لیلة إلى ١٣ لیلة :ذي الحّجة  ١٤الخسوف 
في منطقة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٢٣:٣٠س  إلى ٢١ لیلة/ نھار

  /  ٢٨ شروق إلى ١٦:٠٥س  ٢٦ نھار: ذي الحّجة  ٢٩رؤیة الكسوف 

 نھاية إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار/ ١٠:٢٨س  ٧ نھار إلى ٦:١٨س  ٧ لیلة: محّرم الحرام
س  ١٨ نھار إلى ١٥:١١س  ١٦ نھار/ ١٤:٠٦س  ١٤ نھار إلى ٣:٥٣س  ١٤ لیلة/ نھار

١٠:١٠ /نھار نھاية إلى ١٥:٥٧س  ٢١ نھار /١٤:١٢س  ٢٥ نھار إلى ٢٥ لیلة  /  

 ٧ نھار/ ٧:٥٢س  ٦ نھار إلى ١٢:١٥س  ٤ نھار/ ٤:٠٦س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
س  ١٣ نھار إلى ١٩:٠٦س  ١٣ لیلة/ ١٨:٣٦س  إلى ٩ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٧:٣٢س 

١٢:٢٨ /نھار نھاية إلى ٨:٥٦س  ١٥ نھار /٢٢:٣٠س إلى  ١٦ لیلة /س  ١٩ لیلة
س  ٢٣إلى نھار  ١:٢٠س  ٢٣لیلة / ٢٢:٣٠س  إلى ٢١ لیلة/ ١٩ نھار نھاية إلى ٢٣:٠٦
١٤:٠٠/   
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/ ٢:٤٠س  إلى ٢٣:٢٨س  ٥ لیلة/ ٣ نھار نھاية إلى ٢٠:٣٨س  ٣ لیلة: ربیع األول
٢:٣٦س  إلى ١٠ لیلة/ ٢٣:٥٤س  ١٩ لیلة إلى ٥:١٢س  ١٧ ةلیل /س  ١٩ نھار

  / ٠:٢٨س  ٢٧ لیلة إلى ٨:٤٣س  ٢٦ نھار/ ٧:٢٠س  ٢٠ نھار إلى ١٦:٣١

 ٧ لیلة/ ٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٨:٣٦س  ٢ نھار/ ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر
 ١٠ رنھا إلى ١٠ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:١٢س  ٨ نھار/ ٨:٤٨س  ٧ نھار إلى ٢٢:٣١س 
/ ٨:٠٤س  ١٦ إلى نھار ١٦لیلة / ١٥نھار  نھاية إلى ١١:١٣س  ١٤ نھار/ ١٣:٠٨س 
١:٥٦س  ١٨ لیلة إلى ٢٢:١٠س  ١٧ لیلة  /  

س  ٨لیلة  إلى ١٧:٢٢س  ٧ نھار/ ١ نھار نھاية إلى ١٩:٢٠س  ١ لیلة: جمادى األولى
٥:٥٩ / ١٥:١٤س  ٨ إلى نھار ٥:٠٠س  ٨لیلة /نھار نھاية إلى ١٨:٠٥س  ١٢ نھار /
١٥نھار  نھاية إلى ٤:٣٢س  ١٥ لیلة /٦:٠٠س إلى  ١٦ لیلة /إلى ٢٣:٤٤س  ٢٢ لیلة 

س  ٢٧ لیلة إلى ٣:٥٠س  ٢٦ لیلة/ ١٧:٣٨س  إلى ٩:٠٠س  ٢٢نھار / ٨:٥٩س  ٢٢نھار 
٢٠:٥٤ /  

 لیلة إلى ١:٥٦س  ١٠ لیلة/ ١:٢٤س  ٣ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ٢ نھار: جمادى األخرى
ھذه االوقات مناسبة ولكن ( /٩:٠٢س  ١٩ نھار إلى ٥:٠٩س  ١٩ لیلة/ ٢٠:٥٦س  ١١

 إلى ١٠:٣٦س  ٢٣ نھار: جمادى األخرى  ٢٨في منطقة رؤیة الكسوف  للبالد التي التقع 
  / )١٤:٠٨س  إلى ١٣:٤٢س  ٢٥ نھار/ نھار نھاية

س  ٢٢ لیلة إلى ١٥:٥٩س  ٢١ نھار/ ١:٣٨س  ٩ لیلة إلى ١٠:١٣س  ٨ نھار: رجب
٣:٣٢/  

س  ١٩ نھار إلى ٢٢:٠٦س  ١٩ لیلة/ ٥:٥٠س  ٦ نھار إلى ١٨:٠٩س  ٥ نھار :شعبان
٦:٣٢ /٤:٤٠س  إلى ١:٠٨س  ٢١ لیلة /  

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  .رھیز شودپنقصان القمر نیمه دوم ماه القمري 
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  )دراجة نار�ة، سيارة، دراجة، ... �غلة،ا لفرس،ا( �ا�س بو�ر��اء 

كمال  ٤) + سعادة ا�وقت(�ط  ٤) + ا�وقت(�ذور  ١٤= عالمات  ٢٢: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية : �ذورات األوقات

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(حس القمر العامة منا -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل  ، اق�ان القمر مع ا�نب،)ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

قمر اتصال ال -ايام ا�كسوف   .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

القمـر � بـروج  -ر�خ�ابـ ةمقابلـخاصة  ،ر�خا�ابط و زحل و ا�راجع و ا�قيم و ا�كو�ب با�

  ). ا�ر�يع وا�شتاء(معوجة الطلوع 

اگر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن مهـم اسـت ايـام ( مر زائد ا�ورالق: �ائط ا�سعادة

 �انا��طان ا�مل ا�( ةنقلبا�ج و� ال�قمر ال -)قمري پره� شود نقصان قمر نيمه دوم ماه 

را فايـده �سـيار  �ـداركه خر )ا�صيف وا�ر�ف(ة الطلوعج �ستقيموبر � القمر - )ديا�

ف شده باشـد و كـو�� �است و كو�� كه قمر از وى من) بايعد�ل (قمر د�ل مبيع  -رسد

آن دو و آن دو را متصل به سعود و �ز�ن به سعود سازد و  كه قمر بدو متّصل بود د�ل �ش�ى

از ي�ى من�ف است و بديگرى متّصل بدوس� بهم پيوندد تا ميـان بـايع و كه قمر كو�ب 

  .�ش�ى �وافقت افتد و رضاء جان�� حاصل آيد

�لقمر اتصال مع و  ،ب�و�ب �ستقيم ا�س�، ��� صاعد متصلقمر ال: كمال ا�سعادة

اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل  -ةزهرمع ا��سد�س   أونظر تثليث �لقمر  -ا�ش�ي 

شمس ا� ةزهرا�ش�ی ا�ساعة  - سعد مطلقا) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(ا�جمية 

   .قمرالعطارد 

ح
م

ة
ور

ذ
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 
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  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩ س ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣لیلة  إلى ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
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  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥ة لیل/ ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  انقصانھ ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:٢٢س  ١٣لیلة  إلى ١ لیلة :رمضان المبارك

  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة  :شوال

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق  :ذي القعدة

   .إلى نھاية الشھر ١٣:٢٩س  ١٦نھار  :ذي الحّجة

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٠:١١س  ٧إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام

    ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

   .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة  :صفر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق  :ربیع األول

   .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٧:٠٠س  ٢٧إلى نھار  ٠:٤٤س  ٦لیلة  :ربیع اآلخر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق  :جمادى األولى

  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة  :جمادى األخرى

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار:  جمادى األخرى ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق  :رجب

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

  .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٨نھار  :شعبان
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  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

 ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :منساعة المشتري الزھرة الشمس عطارد القمر 

/ ٢١:٤٢س  إلى ١٨ لیلة/ ١٥:٢٦س  ١٤ نھار إلى ١:٣٨س  ١٤ لیلة :رمضان المبارك
١١:٢٠س  إلى ٨:١٧س  ٢٦ نھار  /  

 ١٦:٥٢س  ٣ نھار/ ١:٠٤س  إلى ٣ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٤٣س  ١ نھار :شوال
 ١١ لیلة إلى ٧:٠٤س  ١٠ نھار/ ٧:٥٨س  إلى ٧:٠٨س  ٧ نھار/ ٥:١٠س  ٤ لیلة إلى
س  ١٦ نھار/ ٢:١٨س إلى  ١٦ لیلة/ ١٥نھار  نھاية إلى ٨:٢٢س  ١٤ نھار/ ١:٠٦س 

  / ٣:٠٦س  ٢٥ لیلة إلى ١٥:٢١س  ٢٣ نھار/ ١٣:٥٤س  ١٧ نھار إلى ١٠:٥٤

 ٨ نھار/ ٢٣:٤٤س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة/ ١١:٥٠س  ١ نھار إلى ١ لیلة :ذي القعدة
س  ١٥ لیلة/ ١٢:٠٢س  ١٤ نھار إلى ١٧:٣٨س  ١٢ نھار/ ٩ نھار نھاية إلى ١٣:٣٦س 

/ نھار نھاية إلى ١١:٢١س  ١٩ نھار/ ٤:٢٤س إلى  ١٦ لیلة/ ١٥نھار  نھاية إلى ٢٠:٣٨
١٤:٢٠س  ٢١ نھار إلى ٢٠:٠٢س  ٢١ لیلة /٢٣:٤٤س  ٢٤ لیلة إلى ٢٣ لیلة /لیلة 
   /   ٢٧ نھار نھاية إلى ٢٢:٣٧س  ٢٧

 ١٠ لیلة/ ٣:٠٤س  ٧ لیلة إلى ١٨:٥٧س  ٦ لیلة/ ١:٢٦س  إلى ١ لیلة: ذي الحّجة
في منطقة رؤیة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /١٠ نھار نھاية إلى ٠:٤٦س 

  /  ٢:٣٦س  ١٤ لیلة إلى ١٣ لیلة :ذي الحّجة  ١٤الخسوف 

 نھاية إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار/ ١٠:٢٨س  ٧ نھار إلى ٦:١٨س  ٧ لیلة: محّرم الحرام
س  ١٨ نھار إلى ١٥:١١س  ١٦ نھار/ ١٤:٠٦س  ١٤ نھار إلى ٣:٥٣س  ١٤ لیلة/ نھار

١٠:١٠ /١١:٣٢س  ١٩ نھار إلى ٣:٤٥س  ١٩ لیلة /نھار نھاية إلى ١٥:٥٧س  ٢١ نھار /
١٤:١٢س  ٢٥ نھار إلى ٢٥ لیلة /١٥:٤٨س  إلى ٧:٤٤س  ٢٦ نھار /  

 ٧ نھار/ ٧:٥٢س  ٦ نھار إلى ١٢:١٥س  ٤ نھار/ ٤:٠٦س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
س  ١٣ نھار إلى ١٩:٠٦س  ١٣ لیلة/ ١٨:٣٦س  إلى ٩ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٧:٣٢س 

١٢:٢٨ /نھار نھاية إلى ٨:٥٦س  ١٥ نھار /٢٢:٣٠س إلى  ١٦ لیلة /س  ١٦ نھار
س  إلى ٢١ لیلة/ ١٩ نھار نھاية إلى ٢٣:٠٦س  ١٩ لیلة/ ٠:٣٢س  ١٧ لیلة إلى ١٠:٣٦
٢٢:٣٠ /١٤:٠٠س  ٢٣ نھار إلى ١:٢٠س  ٢٣ لیلة /س  ٢٤ نھار إلى ١٧:٤٠س  ٢٣ نھار
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٧:٠٦ /  

/ ٢:٤٠س  إلى ٢٣:٢٨س  ٥ لیلة/ ٣ نھار نھاية إلى ٢٠:٣٨س  ٣ لیلة: ربیع األول
٢:٣٦س  إلى ١٠ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٦:٤٩س  ١٤ نھار /إلى ٥:١٢س  ١٧ لیلة 

 إلى ١:٢٨س  ٢٢ لیلة/ ٧:٢٠س  ٢٠ نھار إلى ١٦:٣١س  ١٩ نھار/ ٢٣:٥٤س  ١٩ لیلة
  / ٠:٢٨س  ٢٧ لیلة إلى ٨:٤٣س  ٢٦ نھار/ ٢٢ نھار نھاية

  /  ٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٨:٣٦س  ٢ نھار/ ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر

 ٤ لیلة إلى ٢٢:٥٥س  ٣ لیلة/ ١ نھار نھاية إلى ١٩:٢٠س  ١ لیلة: جمادى األولى
 نھار/ ٣:٤٦س  إلى ١١ لیلة/ ١٥:١٤س  ٨ نھار إلى ١٧:٢٢س  ٧ نھار/ ١٨:٣٦س 
س إلى  ١٦ لیلة/ ١٥نھار  نھاية إلى ٤:٣٢س  ١٥ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٨:٠٥س  ١٢

٦:٠٠ /٨:٣٠س  ١٨ نھار إلى ١٢:٥٨س  ١٧ نھار /س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٤٤س  ٢٢ لیلة
١٧:٣٨ /٢٠:٥٤س  ٢٧ لیلة إلى ٣:٥٠س  ٢٦ لیلة /  

 لةلی إلى ١٣:٣٩س  ٧ نھار/ ١:٢٤س  ٣ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ٢ نھار: جمادى األخرى
ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد  /٢٠:٥٦س  ١١ لیلة إلى ١:٥٦س  ١٠ لیلة/ ٢:٤٦س  ٨

 نھار إلى ٢٠:٠٤س  ١٥ لیلة :جمادى األخرى  ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  التي التقع 
ھذه االوقات مناسبة ولكن ( /٩:٠٢س  ١٩ نھار إلى ٥:٠٩س  ١٩ لیلة/ ١٢:٥٤س  ١٥

 إلى ١٠:٣٦س  ٢٣ نھار: جمادى األخرى  ٢٨قة رؤیة الكسوف في منط للبالد التي التقع 
  / )نھار نھاية إلى ١٨:٠٧س  ٢٧ نھار/ ١٤:٠٨س  إلى ١٣:٤٢س  ٢٥ نھار/ نھار نھاية

س  ١٣ نھار إلى ٤:٥١س  ١٣ لیلة/ ١:٣٨س  ٩ لیلة إلى ١٠:١٣س  ٨ نھار: رجب
١٨:٠٤ /٣:٣٢س  ٢٢ لیلة إلى ١٥:٥٩س  ٢١ نھار/  

س  ٦إلى نھار  ١٨:٠٩س  ٥نھار / ١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ٥:٣١س  ٣ ةلیل :شعبان
٥:٥٠/  

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
 .رھیز شودپنقصان القمر نیمه دوم ماه القمري 
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  ارإل�و ا ة�اكا�عقد 

كمال  ٢) + سعادة ا�وقت(�ط  ٣) + قتا�و(�ذور  ١٤= عالمات  ١٩: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية  :�ذورات األوقات

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )لطر�قة ا�ح�قـةالقمر � ا(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل )ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

واجتنب �ذا  -ايام ا�كسوف   ).�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

، )يوجـب انف�كـه(مـلا� �قمـر ا�وضوع مـن ان ي�ـون القمـر � هـذه الـ�وج فـإن ال

يوجـب (�انا�ـ، )يوجب الغدر و ا�يانـة(�طانا�، )�قبته س�ئة و ال�صل فايدة منه(ورا�

ة مـع يوجـب ا�نفعـ(قـوسال، )يوجب عدم ا�راحة بـل الـ�اع(عقربال، )خسارة طر� العقد

در داليل � بيفزايد و از داليل  )�ر�خ زحل( و نظر �وس). يوجب ا��ر(�وا�و  )ا�صومة

  .خ� نقصان كند

ر آ�ز �ر است و گا( تا هر دو ��ك را فايده رسدالقمر زائد ا�ور و العدد : �ائط ا�سعادة

 �قمر ال -)دره� شوپرشد و شكوفا� آن مهم است ايام نقصان قمر نيمه دوم ماه قمري 

چه آن د�ل بود بر امانت و اعتماد و ثبات و ��ت  .)وتا� ا�وزا ا�س�بلة(ة جسدا� ج�وال

سود �سيار رسد ( ةس�بلا�) زمينه درس� و امانت(وزا ا�: سد را روا داشته انداالو بع� 

 و زمينه نيكو�( سداال -)زمينه راس� طرف�( وتا� )برضاى ي�ديگر از هم جدا شوند

 بيفزايد و از داليل � نقصان كند و نظر �وس در �و نظر �سعود در داليل خ )منفعت

  .داليل � بيفزايد و از داليل خ� نقصان كند

اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل  - )ةزهرا�ش�ي ا�(سعود �امع قمر �لاتصال : كمال ا�سعادة

   سعد مطلقا) دا�سعو، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(ا�جمية 
  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 
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  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :لحراممحّرم ا
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣ س ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨لى لیلة إ ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

 س ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 
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س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥ة إلى لیل ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  نقصانھا لسعادة أو ضد ا: محذور اإلختیار الدقیق

 ١٥إلى لیلة  ١٨:٠٧س  ٨نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١٤:٣٦س  ١نھار  :رمضان المبارك
س  ٢٦إلى نھار  ٨:٢٩س  ٢١نھار / ١:١٠س  ١٩إلى لیلة  ٢٢:٠١س  ١٧لیلة / ٢١:٤٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٨:١٦

س  ١٤نھار / ٧:٤٤س  ١٢إلى نھار  ٠٠:٠٠س  ٦لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
 ٣:٤٨س  ٢٦لیلة / ١٥:٢٠س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٥٨س  ١٨نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٨:٢٢

  .إلى نھاية الشھر

س  ١٥إلى لیلة  ١٧:٣٨س  ١٢نھار / ١٥:٤٤س  ١٠إلى نھار  ٥:٢٦س  ٤لیلة  :ذي القعدة
س  ٢٧لیلة إلى  ١١:٤٥س  ٢٤نھار / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ٢:١٧س  ١٧لیلة / ٢٠:٣٧
   .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٢إلى لیلة  ٠٠:٤٦س  ١٠لیلة / ٢١:٣٩س  ٨إلى لیلة  ١٢:١٤س  ١نھار  :ذي الحّجة
/ ٧:٣٠س  ٢٤إلى نھار  ١٩:٥٩س  ٢٢لیلة / ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ١١:١٠س  ١٤نھار / ٤:٥٨

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ٦:١٨س  ٧لیلة / ٣:٠٨س  ٥إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
 ٢٦نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ٣:٤٥س  ١٩لیلة / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٨:٣٣س  ١٢

  .إلى نھاية الشھر ٧:٤٤س 

  ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ٩لیلة / ١٦:٤٧س  ٦إلى نھار  ١٢:١٥س  ٤نھار / ١٠:٣١س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
س  ٢٣نھار / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ١٠:٣٦س  ١٦نھار / ٢٢:٠٣س  ١٤إلى لیلة  ٠٠:٢٥
   .إلى نھاية الشھر ١٧:٤٠

س  ٧لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ٢٠:٣٨س  ٣لیلة / ٢٠:٤٠إلى س  ١لیلة  :ربیع األول
 ١:٢٨س  ٢٢لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١٦:٤٩س  ١٤نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٦:٠٩

  .إلى نھاية الشھر

 ١٢لیلة / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ١٣:٣١س  ٤نھار / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :ربیع اآلخر
إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٣٤س  ٢٦إلى لیلة  ٧:١٨س  ١٩نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٣:٠٥س 

   .نھاية الشھر

 ١٠لیلة / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ٢٢:٥٥س  ٣لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
س  ٢٦لیلة / ٢:١٨س  ٢٤إلى لیلة  ١٢:٥٨ س ١٧نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٨س 

   .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣س  ٢٨إلى لیلة  ٣:٥٠

/ ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ١٣:٣٩س  ٧نھار / ١:٢٦س  ٥إلى لیلة  ١لیلة  :جمادى األخرى
نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١٠:٣٦س  ٢٣نھار / ٧:٥٨س  ٢١إلى نھار  ٢٠:٠٤س  ١٥لیلة 

   .نھاية الشھرإلى  ١٨:٠٧س  ٢٧

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 
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نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 ٤:٥١س  ١٣لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٢١:٤٥س  ٦لیلة / ٩:٥٩س  ٣نھار  ١لیلة  :رجب
إلى  ١:١١س  ٢٦لیلة / ١٩:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٥:٥٩س  ٢١نھار / ١٣:٣٧س  ١٩إلى نھار 

   .نھاية الشھر

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

س  ١٧إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ١٠نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ٥:٣١س  ٣لیلة  :شعبان
 .إلى نھاية الشھر ٦:٤٧س  ٢٣نھار / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٢٢:٠٦س  ١٩لیلة / ٢١:٠٦

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :ادى األخرىجم

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

 ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان

ة
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :منعطارد القمر الزھرة الشمس ساعة المشتري    

/ ١١:٤٢س  ٥ إلى نھار ٢٣:٠٠س  ٥لیلة / ٢٢:٥٩س  إلى ٥ لیلة :لمباركرمضان ا
١١:٢٠س  إلى ٨:١٧س  ٢٦ نھار  /  

 ١٦:٥٢س  ٣ نھار/ ١:٠٤س  إلى ٣ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٤٣س  ١ نھار :شوال
 ١٥:٢١س  ٢٣ نھار/ ١٣:٥٤س  ١٧ نھار إلى ١٠:٥٤س  ١٦ نھار/ ٥:١٠س  ٤ لیلة إلى
  / ٣:٠٦ س ٢٥ لیلة إلى

 ٣ لیلة/ ١١:٥٠س  ١ إلى نھار ٢:٠١س  ١لیلة / ٢:٠٠س  إلى ١ لیلة :ذي القعدة
/ ٤:٢٤س إلى  ١٦ لیلة/ ١٥نھار  نھاية إلى ٢٠:٣٨س  ١٥ لیلة/ ٢٣:٤٤س  ٤ لیلة إلى
٢٣:٤٤س  ٢٤ لیلة إلى ٢٣ لیلة /٢٧ نھار نھاية إلى ٢٢:٣٧س  ٢٧ لیلة   /   

في  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /١:٢٦س  إلى ١ لیلة: ذي الحّجة
س  ١٩ نھار/ ٢:٣٦س  ١٤ لیلة إلى ١٣ لیلة :ذي الحّجة  ١٤منطقة رؤیة الخسوف 

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي  /٢٣:٣٠س  إلى ٢١ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٢٤
  /  ٢٨ شروق إلى ١٦:٠٥س  ٢٦ نھار :ذي الحّجة  ٢٩في منطقة رؤیة الكسوف  التقع 

/ نھار إلى نھاية ١٦:٠١س  ٩نھار / ١٦:٠٠س  إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار: محّرم الحرام
١٠:١٠س  ١٨ نھار إلى ١٥:١١س  ١٦ نھار /نھار نھاية إلى ١٥:٥٧س  ٢١ نھار /لیلة 
  / ١٤:١٢س  ٢٥ نھار إلى ٢٥
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 ٨:٥٦س  ١٥ نھار/ ١٨:٣٦س  إلى ٩ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٧:٣٢س  ٧ نھار: صفر
 لیلة/ ١٩ نھار نھاية إلى ٢٣:٠٦س  ١٩ لیلة/ ٢٢:٣٠س إلى  ١٦ لیلة/ نھار نھاية إلى
 ٢٣ إلى نھار ٦:٠١س  ٢٣لیلة / ٦:٠٠س  إلى ١:٢٠س  ٢٣ لیلة/ ٢٢:٣٠س  إلى ٢١

  /  ١٤:٠٠س 

س  ١٩ لیلة إلى ٥:١٢س  ١٧ لیلة/ ٢:٤٠س  إلى ٢٣:٢٨س  ٥ لیلة: ربیع األول
٢٣:٥٤ /٧:٢٠س  ٢٠ نھار إلى ١٦:٣١س  ١٩ نھار  /  

/ ١٣:٠٨س  ١٠ نھار إلى ١٠ لیلة/ ٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٨:٣٦س  ٢ نھار: ربیع اآلخر
١٥نھار  نھاية إلى ١١:١٣س  ١٤ نھار / ٨:٠٤س  ١٦ إلى نھار ١٦لیلة /س  ١٧ لیلة

  /  ١:٥٦س  ١٨ إلى لیلة ٠:٠١س  ١٧لیلة / ٠:٠٠س  إلى ٢٢:١٠

 إلى نھاية ١٠:٠٠س  ١نھار / ٩:٥٩س  ١نھار  إلى ١٩:٢٠س  ١ لیلة: ولىجمادى األ
س  ٨ إلى نھار ١٢:٠٠س  ٨نھار / ١١:٥٩س  ٨نھار  إلى ١٧:٢٢س  ٧ نھار/ ١ نھار

١٥:١٤ /نھار نھاية إلى ١٨:٠٥س  ١٢ نھار /١٥نھار  نھاية إلى ٤:٣٢س  ١٥ لیلة /
٦:٠٠س إلى  ١٦ لیلة  /  

ھذه االوقات مناسبة ولكن  /٢٠:٥٦س  ١١ لیلة إلى ١:٥٦س  ١٠ لیلة: جمادى األخرى
 إلى ١٣:٤٢س  ٢٥ نھار :جمادى األخرى  ٢٨في منطقة رؤیة الكسوف  للبالد التي التقع 

  /  ١٤:٠٨س 

  / ١:٣٨س  ٩ لیلة إلى ١٠:١٣س  ٨ نھار: رجب

   /٤:٤٠س  إلى ١:٠٨س  ٢١ لیلة/ ٥:٥٠س  ٦ نھار إلى ١٨:٠٩س  ٥ نھار :شعبان

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  .رھیز شودپنقصان القمر نیمه دوم ماه القمري 
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  اإلق�اض وا�شؤون ا��فية

كمال  ٧) + سعادة ا�وقت(�ط  ٤)+ ا�وقت(�ذور  ١٨= عالمات  ٢٨: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية  :وقات�ذورات األ

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وج االتصال، وح� ا�س�،

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل )ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

 ةصار�خ خا�بقمر الاتصال  - .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

 - و اين از همه بدتر استزحل  معالقمر  مقارنة -شمس و زحل �امع قمر ال ةمقابل -��يع ال

و در (اسـتآش�را شدن وام و كه آن د�ل خصومت (ر�خ ا�بمتصالقمر از �اق ب�ون آيد و 

  ساعة زحل و ا�شمس - ))ن �ردمتادز�ان اف

 ا�ال قوي عطارد -وتا��و، ا�سد، االقوس، الالقمر �  -القمر ناقص ا�ور: �ائط ا�سعادة

  )ر�خ و زحلا�(حوس با� متصل غ�و 
ّ
و ان �م يرا� هـذا ا��ـط فيوجـب ا�ـأخ� � سـد

   ا�ين و�سبب ا�صومة �س�به

 ينسعدمع ا�اتصال عطارد  -)ا�زهرة ش�يا�(سعود �امع كو�ب قمر �لاتصال : كمال ا�سعادة

إن  -قمـرال�زهرة عطـارد ش�ی اا�ساعة  - عطاردمع  قمر�لاتصال سعد  -) ش�ي ا�زهرة ا�(

و  من�فا من ا�شمس�ت ا�شعاع �ن ا�رغوب � اإلستدانة ا�فاء، فعليه أن ي�ون القمر 

، ا�سماكفة، ا��، ال��ا(اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية  -سعد�و�ب بمتصال 

آن وام بـزودى (خ ر�بعيد من ا�عطارد و عطارد  معقمر اق�ان ال – سعد مطلقا) ا�سعودسعد 

  ) گذارده شود

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 
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 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .نھاية الشھر إلى ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .الشھرإلى نھاية  ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار  /١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦لى نھار إ ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤ھار إلى ن ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧ة لیل/ ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠



   ١٤٣٥فلكیة رقم اإلختیارات ال

147 

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  نقصانھا ضد السعادة أو : ر الدقیقمحذور اإلختیا

س  ٢٨إلى نھار  ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٢١:١٣س  ٢٦إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
١٤:٣٥ /  

 /١٢:٣٢س  ٢٥إلى نھار  ١:٠٨س  ١١لیلة / ١٥:٢٧س  ٩إلى نھار  ١٧:١٩س  ١نھار :شوال
  / ١٠:٣٣س  ٢٧إلى نھار  ٣:٤٨س  ٢٦لیلة 

س  ٢٢إلى لیلة  ٥:٢٦س  ٤لیلة / ٩:٠٨س  ٣نھار  إلى ٢٢:٥٦س  ٢لیلة  :ذي القعدة
  .نھاية الشھرإلى  ٤:١٤س  ٢٥لیلة / ٥:٢٨

  .نھاية الشھر إلى ١ لیلة:ذي الحّجة

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
   ). الشھر

لیلة / ٨:١٨س  ٩إلى نھار  ١١:٥٨س  ٧نھار / ٠:١١س  ٧إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
  .نھاية الشھر ٠:٠٨س  ١٢

   ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ٩نھار / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ١٩:٢٠س  ٥لیلة / ١٠:٣١س  ٢إلى نھار  ١لیلة : صفر
  . نھاية الشھرإلى  ١٢:٠٥

  / ٧:٢٢س  ٣٠إلى نھار  ١٣لیلة / ١٦:٥١س  ١٢إلى نھار  ١لیلة  :ربیع األول

   .نھاية الشھرإلى  ٨:٥٢س  ٥نھار / ١٣:٣٠س  ٤إلى نھار  ٤:٣١س  ٣لیلة  :ربیع اآلخر

/ ١٩:٢١س  ٢٠إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٨س  ١٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األولى
لیلة / ٢:١٨س  ٢٤إلى لیلة  ١٩:٤٩س  ٢٣لیلة / ٢٣:٤٣س  ٢٢إلى لیلة  ١٧:١٣س  ٢٠نھار 

  .نھاية الشھرإلى  ١٣:٠٢س  ٢٦نھار / ٣:٥٠س  ٢٦إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢٥

   .نھاية الشھرإلى  ١لیلة  :جمادى األخرى

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: رى جمادى األخ ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ١٩نھار / ٢٢:٠٤س  ١٩إلى لیلة  ١٧:٠٧س  ٨نھار / ١٧:٢٥س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :رجب
س  ٢٦نھار / ٨:٣٥س  ٢٥إلى نھار  ١٩:٤٤س  ٢٤لیلة / ٠:٠٨س  ٢١إلى لیلة  ١٣:٣٨
  . نھاية الشھرإلى  ١٨:٠٤س  ٣٠نھار / ٠:٥٨س  ٣٠إلى لیلة  ١٢:٥٧

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

 .نھاية الشھرإلى  ٥:٣١س  ٣لیلة / ١٢:٣٥س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
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  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

  ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان

ة
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :منساعة المشتري الزھرة عطارد القمر و غیر ساعة الشمس و زحل 

  /  ١١:٢٠س  إلى ٨:١٧س  ٢٦ نھار :رمضان المبارك

  /  ١:٠٦س  ١١ لیلة إلى ٧:٠٤س  ١٠ نھار/ ١٧:١٨س  إلى ٧:٤٣س  ١ نھار :شوال

/ ٢٣:٤٤س  ٤ لیلة إلى ٩:٠٩س  ٣ نھار/ ١١:٥٠س  ١ نھار إلى ١ لیلة :ذي القعدة
٢٣:٤٤س  ٢٤ لیلة إلى ٢٣ لیلة /   

    .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : ذي الحّجة

/ ١٠:٢٨ س ٧ إلى نھار ٦:٠١س  ٧لیلة / ٦:٠٠س  إلى ٦:١٨س  ٧ لیلة: محّرم الحرام
نھار نھاية إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار /  

/ نھار نھاية إلى ١٧:٣٢س  ٧ نھار/ ١٩:١٩س  ٥ لیلة إلى ١٢:١٥س  ٤ نھار: صفر
١٨:٣٦س  إلى ٩ لیلة  /  

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : ربیع األول

  /  ٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٨:٣٦س  ٢ نھار/ ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر

 إلى ٢٣:٤٤س  ٢٢ لیلة/ ٨:٣٠س  ١٨ نھار إلى ١٢:٥٨س  ١٧ نھار: جمادى األولى
  / ١٣:٠١س  ٢٦ نھار إلى ٣:٥٠س  ٢٦ لیلة/ ١٧:٣٨س  ٢٢ نھار

   .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : جمادى األخرى

  /٣:٣٢ س ٢٢ لیلة إلى ١٥:٥٩س  ٢١ نھار/ ١٧:٠٦س  إلى ١٠:١٣س  ٨ نھار: رجب

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه  :شعبان
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  :ا�يون واإلقراض

كمـال  ٤) + سـعادة ا�وقـت(�ط  ٤)+ ا�وقـت(�ـذور  ١٨= عالمـات  ٢٦: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية : �ذورات األوقات

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(مناحس القمر العامة  -) ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورةف�

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل )ر�خ زحلا�(�لقمر مع ا�حوس

 - � ا�نـوبالقمر هـابط  –  .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

وزا و ا�ـج واّول بـر � قمـرال -) �ت االرض( عديم العرضالقمر  -ساعة ا�شمس و ا�ر�خ

 –باشـد  )مطـل(كه د�ـل تعو�ـق بزحل ما اتصا�قمر و عطارد و ال ة�وس  -قوس السد و اال

  .ّر�خ كه آن د�ل خصومت بودا�عطارد باتصال و  اتصال القمر با�ر�خ

حكما گفته اند اصل ا�اب در اين اختيـار آ�سـت  -باشدشما� صاعد  قمر: �ائط ا�سعادة

صال  ندو قمر و عطارد د�ل نفس وام كه قمر را �سعود نظرى باشد
ّ
�س چون قمر را �سعود ات

  .بود در آن وام سهول� باشد

اتصـال  - كه آن د�ل شـادى و زود يـاف� وام اسـتش�ي ا� ا�ظر امر نالق: كمال ا�سعادة

اجتماع القمر او اق�ابـه مـع  - تا آن وام �وشدل باز رسد )ا�ش�ي وا�زهرة(ا�سعود بعطارد 

شـ�ی ا�زهـرة ا�سـاعة - سعد مطلقا) ا�سعود، سعد سماكا�فة، ا��، ال��ا(ا�نازل ا�جمية 

   .قمرالعطارد 

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار  /١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
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س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦ھار إلى ن ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لة لی/ ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١ة لیل :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢لیلة  إلى ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢ إلى لیلة ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 
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  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

س  ٢٨إلى نھار  ٨:١٧س  ٢٦نھار / ٢١:١٣س  ٢٦إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
  / ٦:٣٩س  ٣٠إلى نھار  ٢٠:٤٥س  ٢٩لیلة / ١٤:٣٥

/ ١٢:٣٢س  ٢٥إلى نھار  ٦:٣٩س  ١٧نھار / ١٠:٥٤س  ١٦إلى نھار  ٧:٤٣س  ١نھار  :شوال
 .إلى نھاية الشھر ١٤:٢٩س  ٢٨نھار / ١٧:٠٩س  ٢٧إلى نھار  ٣:٤٨س  ٢٦لیلة 

 ٥:٢٦س  ٤لیلة / ٩:٠٨س  ٣إلى نھار  ٢٢:٥٦س  ٢لیلة / ٢:٤٨إلى س  ١لیلة  :ذي القعدة
  .إلى نھاية الشھر ١١:٤٥س  ٢٤نھار / ١٨:٢٣س  ٢٤إلى لیلة 

  .نھاية الشھرإلى  ١لیلة  :ذي الحّجة

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ منطقة رؤية الخسوفالوقت المحذور ل(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

لیلة / ٨:١٨س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س  ٧نھار / ٦:١٨س  ٧إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
   .إلى نھاية الشھر ٠:٠٨س  ١٢

  ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ٩نھار / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ١٩:٢٠س  ٥لیلة / ١٢:١٥س  ٤إلى نھار  ١لیلة  :صفر
  .إلى نھاية الشھر ١٢:٠٥

  / ٧:٢٣س  ٣٠إلى نھار  ٤:٣٧س  ١٥لیلة / ١٦:٤٩س  ١٤إلى نھار  ١لیلة  :ربیع األول

/ ١٣:٣١س  ٤إلى نھار  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٦س  ٢إلى نھار  ٢٣:٤٩س  ١لیلة  :ربیع اآلخر
  .إلى نھاية الشھر ٨:٥٢س  ٥نھار 

/ ٣:٥٠س  ٢٦إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٨س  ١٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األولى
  .إلى نھاية الشھر ١٣:٠٢س  ٢٦نھار 

س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٦س  ٢٣إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
  .إلى نھاية الشھر ٢:١٨س  ٢٨لیلة / ٧:٠٣س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤٢

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ ھارن: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ٢٦نھار / ٨:٣٥س  ٢٥إلى نھار  ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٩س  ٢١إلى نھار  ١لیلة  :رجب
  .إلى نھاية الشھر ١٨:٠١س  ٣٠نھار / ٠:٥٨س  ٣٠إلى لیلة  ١٢:٥٧

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

 .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :نشعبا

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :لحراممحّرم ا

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر
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   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

  ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان

ة
د
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س
ة 

سن
ح
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ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 

١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :من) مريخو الشمس (ساعة المشتري الزھرة عطارد القمر و در غیر ساعة    

  .الفترة وجد وقت مقبول في ھذه لھذا العمل الي :رمضان المبارك

  / ٦:٣٨س  ١٧ نھار إلى ١٠:٥٥س  ١٦ نھار :شوال

/ ١٦:٠٠س  إلى ٩:٠٩س  ٣ نھار/ ١١:٥٠س  ١ نھار إلى ٢:٤٩س  ١ لیلة :ذي القعدة
 ٢٣:٤٤س  ٤ إلى لیلة ١٦:٠١س  ٣نھار /٢٣:٤٤س  ٢٤ لیلة إلى ١٨:٢٤س  ٢٤ لیلة /  

  .الفترة مقبول في ھذه لھذا العمل اليوجد وقت : ذي الحّجة

س  إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار/ ١٠:٢٩س  ٧ نھار إلى ٦:١٩س  ٧ لیلة: محّرم الحرام
١٦:٠٠ / نھار إلى نھاية ١٦:٠١س  ٩نھار /  

/ نھار نھاية إلى ١٧:٣١س  ٧ نھار/ ١٩:١٩س  ٥ لیلة إلى ١٢:١٦س  ٤ نھار: صفر
١٨:٣٦س  إلى ٩ لیلة /  

  / نھار نھاية إلى ١٦:٥٠س  ١٤ نھار: ربیع األول

  / ٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٨:٣٧س  ٢ نھار: ربیع اآلخر

 إلى ٣:٥١س  ٢٦ لیلة/ ٨:٣١س  ١٨ نھار إلى ١٢:٥٩س  ١٧ نھار: جمادى األولى
  / ١٣:٠١س  ٢٦ نھار

في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :جمادى األخرى
س  إلى ١٣:٤٣س  ٢٥ نھار/ نھار نھاية إلى ١٠:٣٧س  ٢٣ نھار :جمادى األخرى  ٢٨

١٤:٠٨ /نھار نھاية إلى ١٨:٠٧س  ٢٧ نھار( /  

  /٣:٣٢س  ٢٢ لیلة إلى ١٦:٠٠س  ٢١ نھار: رجب

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه  :شعبان

در ايام  ن مھم است اوقات سعد مذكورآنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
 .رھیز شودپنقصان القمر نیمه دوم ماه القمري 
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  :)األخذ باإلمانة وايداع األمانة(اإلئتمان 

  :) ا�وقت(كمال  ٤) + سعادة ا�وقت(�ط  ٢) + ا�وقت( ١٢= عالمات  ١٨: ا�الئل الفلكية

قديم،  ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار�(ا�حذورات ا��ية  :�ذورات األوقات

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل )ا�ر�خ زحل(ا�حوس�لقمر مع 

   .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

ا�ش�ي قوي  -)�انا��طان ا�مل ا�( ةنقلبا�وج � ا��و أو � ال�قمر ال: �ائط ا�سعادة

ا��ف، ( .در آن باب قصورى واقع شود نباشدچون نيك حال كه او د�ل امانت است و ا�ال 

  ...) ا�يت، ا�د ا�ثلثة، ا�وجه، �ستقيم ا�س�، ��ع ا�س�، ا���، الفرح، � األوتاد

 - عطارد مع قمر �سعود �لاتصال  - )ا�ش�ي وا�زهرة(سعود �امع  اتصال �لقمر: كمال ا�سعادة

، ا�سماكفة، ا��، ال��ا(اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية  اجتماع القمر او -قوي ا�ال ش�یا�

   .ساعة ا�ش�ی -  سعد مطلقا) ا�سعودسعد 
  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠ لیلة/ ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧ى نھار إل ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .الشھر إلى نھاية ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢یلة إلى ل ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 
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 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨ نھار/ ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨ س ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .ى نھاية الشھرإل ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لة لی/ ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠لیلة إلى  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .ھرنھاية الش

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧یلة ل

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

   .إلى نھاية الشھر ١:٥٨س  ٤لیلة  :رمضان المبارك

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٢٩س  ٢٨نھار / ١٥:٢١س  ٢٣إلى نھار  ١لیلة  :شوال

نھار / ١٣:٣٦س  ٨إلى نھار  ١٠:١٧س  ٦نھار / ٢٢:٥٦س  ٢إلى لیلة  ١لیلة  :ذي القعدة
  / ٦:٤٣س  ٢٩إلى نھار  ٢٢:٣٧س  ٢٧لیلة / ٢٣:١٣س  ٢٢إلى لیلة  ١١:٢١س  ١٩

س  ١٩إلى نھار  ٢٠:٠٠س  ١٧لیلة / ١٨:٥٧س  ٦إلى لیلة  ١٦:٠٢س  ٣نھار  :ذي الحّجة
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  / ١٦:٠٥س  ٢٦إلى نھار  ٧:٣١س  ٢٤نھار / ٧:٢٤

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ١٦إلى نھار  ٣:٥٣س  ١٤لیلة / ١:٢٢س  ٣إلى لیلة  ٢٣:٥٤س  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ٣٠إلى نھار  ١٠:١٠س  ٢٨ر نھا/ ١:٤٤س  ٢٤إلى لیلة  ١٥:٥٧س  ٢١نھار / ١٥:١١
١٠:٢٧ /  

   ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

  .إلى نھاية الشھر ١٩:٢٠س  ٥لیلة  :صفر

  .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :ربیع األول

  .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :ربیع اآلخر

  .ة الشھرإلى نھاي ١لیلة  :جمادى األولى

  .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :جمادى األخرى

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

  .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :رجب

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ المحذور لمنطقة رؤية الكسوفالوقت (
٦:٥٢.(  

 .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :شعبان

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :قعدةذي ال

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :لىجمادى األو

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

  ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :من ساعة المشتري   

    .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه  :رمضان المبارك

  / ٣:٠٦س  ٢٥ لیلة إلى ١٥:٢١س  ٢٣ نھار :شوال

 نھار/ ٢٣:٤٤س إلى  ١٩:٠٠س  ٤لیلة / ١٨:٥٩س  ٤لیلة  إلى ٣ لیلة :ذي القعدة
س  ١٤نھار / ٨:٠٠س  ١٤نھار  إلى ١٧:٣٨س  ١٢ نھار/ ٩ نھار نھاية إلى ١٣:٣٦س  ٨

 ٢٤ لیلة إلى ٢٣ لیلة/ ٤:٢٤س  ١٦ لیلة إلى ٢٠:٣٨س  ١٥ لیلة/ ١٢:٠٢س إلى  ٨:٠١
   /   ٢٣:٤٤س 

 ١٠ لیلة/ ٣:٠٤س  ٧ لیلة إلى ١٨:٥٧س  ٦ لیلة/ ١:٢٦س  إلى ١ لیلة: ذي الحّجة
في منطقة رؤیة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /١٠ نھار نھاية إلى ٠:٤٦س 

 نھاية إلى ٧:٢٤س  ١٩ نھار/ ٢:٣٦س  ١٤ لیلة إلى ١٣ لیلة :ذي الحّجة  ١٤ الخسوف
في منطقة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٢٣:٣٠س  إلى ٢١ لیلة/ نھار

  /  ٢٨ شروق إلى ١٦:٠٦س  ٢٦ نھار :ذي الحّجة  ٢٩رؤیة الكسوف 

 نھاية إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار/ ١٠:٢٨س  ٧ نھار إلى ٦:١٨س  ٧ لیلة: محّرم الحرام
س  ١٩ نھار إلى ٣:٤٥س  ١٩ لیلة/ ١٠:١٠س  ١٨ نھار إلى ١٥:١١س  ١٦ نھار/ نھار

١١:٣٢ /١٤:١٢س  ٢٥ نھار إلى ٢٥ لیلة /١٥:٤٨س  إلى ٧:٤٤س  ٢٦ نھار /  

  /  ١٩:١٩س  ٥ لیلة إلى ١٢:١٥س  ٤ نھار/ ٤:٠٦س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر

    .الفترة العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه  لھذا: ربیع األول

    .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : ربیع اآلخر

     .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : جمادى األولى

    .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : جمادى األخرى

    .الفترة ھذه  لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في: رجب

   .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه  :شعبان
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  :س� ا�ال و�ز�نها حفظا عن ا�سارق

  :)ا�وقت(كمال  ٢) + سعادة ا�وقت(�ط  ٢) + ا�وقت(�ذور  ٢= عالمات  ٦: ا�الئل الفلكية

ري، رو�، فار� قديم، ايام غ�مناسبة من � شهر قم(ا�حذورات ا��ية  :�ذورات األوقات

القمر � (�ت ا�شعاع، هبوط(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خا� ا�س�، بعيد )القمر � الطر�قة ا�ح�قة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

ل �س ، اتصا)حد ا�ر�خ وزحل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل )ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

 ١٥ -١٤- ١٣( ستقبالاإلايام  -  .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

  القمر � العقرب أو القوس - ) شهر القمريا�

 ةنقلبا��وج أو � ال �وا� �قمر ال -قمر �ت ا�شعاعال -القمر ناقص ا�ور : �ائط ا�سعادة

  ).ا�مل ا��طان ا��ان ا�دی(

، ال��ا(اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية  - عطارد �ت ا�شعاع : كمال ا�سعادة

  .شمسا� ةغ� ساع� - سعد مطلقا) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��

  

ة
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  اوقات مناحس القمر: یقمحذور اإلختیار العم

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤ة لیل/ ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 
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س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩ة إلى لیل ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :األول ربیع
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣لة إلى لی ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
ة لیل/ ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣لیلة  إلى ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧ر نھا/ ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

إلى نھاية نھار  ٢١:٣٣س  ١١لیلة / ١١:٢٤س  ٦إلى نھار  ١:٥٨س  ٤لیلة  :رمضان المبارك
  /٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ١٩:٣٠س  ٢٤لیلة / ١:١٠س  ١٩إلى لیلة  ٢٢:٠١س  ١٧لیلة / ١٥

/ ٧:٤٤س  ١٢إلى نھار  ٤:٤٥س  ٨لیلة / ١٦:٥١س  ٣ى نھار إل ٧:٤٣س  ١نھار  :شوال
س  ٢٨نھار  /١٥:٢٠س  ٢٣إلى نھار  ٢:٥٥س  ٢١لیلة / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ١٣لیلة 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٢٩

نھار / ١٥:٤٤س  ١٠إلى نھار  ١٠:١٧س  ٦نھار / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١لیلة  :ذي القعدة
س  ٢٧لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١١:٢١س  ١٩نھار / ١٥إلى نھاية نھار  ١٧:٣٨س  ١٢

   /٦:٤٢س  ٢٩إلى نھار  ٢٢:٣٧
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س  ١٢إلى لیلة  ٠٠:٤٦س  ١٠لیلة / ٢١:٣٩س  ٨إلى لیلة  ١٦:٠٢س  ٣نھار  :ذي الحّجة
إلى نھار  ٧:٣١س  ٢٤نھار  /٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢٠:٠٠س  ١٧لیلة / ١٥، ١٤، ١٣/ ٤:٥٨

  /١٦:٠٤س  ٢٦

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ ر لمنطقة رؤية الخسوفالوقت المحذو(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ٩إلى نھار  ٦:١٨س  ٧لیلة / ٣:٠٨س  ٥إلى لیلة  ٢٣:٥٤س  ١لیلة  :محّرم الحرام
 ٢٨نھار  /١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٥:٥٧س  ٢١نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٣لیلة / ١١:٢١

   .إلى نھاية الشھر ١٠:١٠س 

  ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١١نھار / ١٦:٤٧س  ٦إلى نھار  ١٢:١٥س  ٤نھار / ١٠:٣١س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
 ٢١:١٦س  ٢٦لیلة / ١٠:٠٢س  ٢١إلى نھار  ٢٣:٠٦س  ١٩لیلة / ١٥ھار إلى نھاية ن ١٠:٢٧

  .إلى نھاية الشھر

س  ٩نھار / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ٢٠:٣٨س  ٣لیلة / ٢٠:٤٠إلى س  ١لیلة  :ربیع األول
لیلة / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٥:١٢س  ١٧لیلة / ١٥، ١٤، ١٣/ ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ١٦:١٤

  .إلى نھاية الشھر ٧:٢٣س  ٣٠نھار  /٨:١٠ س ٢٨إلى نھار  ٦:٥٤س  ٢٤

 ١٣لیلة / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٢٢:٣١س  ٧لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :ربیع اآلخر
 ١٨:٣١س  ٢٨لیلة / ١٨:٣٤س  ٢٦إلى لیلة  ١٣:٥٥س  ٢١نھار / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة 

   .إلى نھاية الشھر

 ١٢نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ٦:٢٣س  ٥لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ٣:٥٠س  ٢٦لیلة / ٢:١٨س  ٢٤إلى لیلة  ١٩:٢٢س  ٢٠لیلة  /١٥إلى نھاية نھار  ١٨:٠٥س 

  /٥:٣٣س  ٢٨إلى لیلة 

 ١٢إلى نھار  ١:٥٦س  ١٠لیلة / ١:٢٦س  ٥إلى لیلة  ١٥:٣٣س  ٢نھار  :جمادى األخرى
إلى  ١٠:٣٦س  ٢٣نھار / ٧:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١:٢٦س  ١٧لیلة / ١٥، ١٤، ١٣/ ١٢:١٨س 
  /١٣:٤١س  ٢٥نھار 

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 /٢١:٠٤س  ١١إلى لیلة  ١٠:١٣س  ٨ار نھ/ ٩:٥٩س  ٣إلى نھار  ٠٠:٤٠س  ١لیلة  :رجب
س  ٢٨نھار / ١٩:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٥:٥٩س  ٢١نھار / ١٣:٣٧س  ١٩إلى نھار  ١٣لیلة 
  /١٨:٠٠س  ٣٠إلى نھار  ٨:٣٣

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

 ١٩لیلة / ٢١:٠٦س  ١٧إلى لیلة  ١٣لیلة / ٥:٤٧س  ٨إلى نھار  ١٨:٠٩س  ٥نھار  :شعبان
 /٠:٥٢س  ٢٨إلى لیلة  ١٤:٥١س  ٢٥نھار / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٢٢:٠٦س 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :دةذي القع
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   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

 ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :نغیر ساعة الشمس م   

س  إلى ٨:١٧س  ٢٦ نھار/ ١:٢٢س  إلى ٢٢:٤٨س  ١٠ لیلة :رمضان المبارك
١١:٢٠  /  

 نھار/ ٧:٥٨س  إلى ٧:٠٨س  ٧ نھار/ ٥:١٠س  ٤ لیلة إلى ١٦:٥٢س  ٣ نھار :شوال
  / ٣:٠٦س  ٢٥ لیلة إلى ١٥:٢١س  ٢٣ نھار/ ١٣:٥٤س  ١٧ نھار إلى ١٠:٥٤س  ١٦

 لیلة/ ٢٣:٤٤س إلى  ١٩:٠٠س  ٤لیلة / ١٨:٥٩س  ٤لیلة  إلى ٣ لیلة :ذي القعدة
   /    ٢٣:٤٤س  ٢٤ لیلة إلى ٢٣ لیلة/ ٤:٢٤س إلى  ١٦

 إلى ٢١ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٢٤س  ١٩ نھار/ ١:٢٦س  إلى ١ لیلة: ذي الحّجة
ذي  ٢٩في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٢٣:٣٠س 

  /  ٢٨ شروق إلى ١٦:٠٥س  ٢٦ ھارن: الحّجة 

س  ١٨ نھار إلى ١٥:١١س  ١٦ نھار/ نھار نھاية إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار: محّرم الحرام
١٠:١٠ /١١:٣٢س  ١٩ نھار إلى ٣:٤٥س  ١٩ لیلة /١٤:١٢س  ٢٥ نھار إلى ٢٥ لیلة /

١٥:٤٨س  إلى ٧:٤٤س  ٢٦ نھار /  

س إلى  ١٦ لیلة/ ١٨:٣٦س  إلى ٩ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٧:٣٢س  ٧ نھار: صفر
٢٢:٣٠ /٠:٣٢س  ١٧ لیلة إلى ١٠:٣٦س  ١٦ نھار /س  ٢٣نھار  إلى ١:٢٠س  ٢٣ لیلة
٦:٥٩ / ١٤:٠٠س إلى  ٧:٠٠س  ٢٣نھار /٧:٠٦س  ٢٤ نھار إلى ١٧:٤٠س  ٢٣ نھار /  

س  ٢٠ نھار إلى ١٦:٣١س  ١٩ نھار/ ٢:٤٠س  إلى ٢٣:٢٨س  ٥ لیلة: ربیع األول
٧:٢٠ /٢٢ نھار نھاية إلى ١:٢٨س  ٢٢ ةلیل  /  

/ ١٣:٠٨س  ١٠ نھار إلى ١٠ لیلة/ ٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٨:٣٦س  ٢ نھار: ربیع اآلخر
١:٥٦س  ١٨ لیلة إلى ٢٢:١٠س  ١٧ لیلة /٣:٢٠س  ٢٠ لیلة إلى ٧:١٨س  ١٩ نھار /  

س  ٤ لیلة إلى ٢٢:٥٥س  ٣ لیلة/ ١ نھار نھاية إلى ١٩:٢٠س  ١ لیلة: جمادى األولى
١٨:٣٦ /١٥:١٤س  ٨ نھار إلى ١٧:٢٢س  ٧ نھار /٣:٤٦س  إلى ١١ لیلة / ١٦ لیلة 

  / ٨:٣٠س  ١٨ نھار إلى ١٢:٥٨س  ١٧ نھار/ ٦:٠٠س إلى 

ھذه االوقات مناسبة ولكن  /٢:٤٦س  ٨ لیلة إلى ١٣:٣٩س  ٧ نھار: جمادى األخرى
 إلى ١٣:٤٢س  ٢٥ نھار:  جمادى األخرى ٢٨في منطقة رؤیة الكسوف  للبالد التي التقع 

  / )نھار نھاية إلى ١٨:٠٧س  ٢٧ نھار/ ١٤:٠٨س 

   .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : رجب

س  ١١ لیلة إلى ١٤:٢٢س  ١٠ نھار/ ١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ٥:٣١س  ٣ لیلة :شعبان
٠:٢٠ /٤:٤٠س  إلى ١:٠٨س  ٢١ لیلة /١٥:٤٤س  إلى ٦:٤٧س  ٢٣ نھار/  
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  ة�وو ا� ةجتماعيإلا العالقات
  

  إرسال ا�مثل� وا�سفراء 

كمال  ٨) + سعادة ا�وقت(�ط  ٤) + ا�وقت(�ذور  ١٣= عالمات  ٢٥: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية  :�ذورات األوقات

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل ، اق�ان القمر مع ا)ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

   القمر � ا�وت - .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

ر آ�ز �ر است و رشـد و شـكوفا� آن مهـم گا(و ا�ساب ورالقمر زايد ا�ّ : �ائط ا�سعادة

سـد، اال�ـطان، ا� ور،ا�مر � الق -)ره� شودپاست ايام نقصان القمر نيمه دوم ماه القمري 

 -اسـت�سـيار �سـنديده ة سـ�بلا��ـطان، � ا�مل ا�وزا، ا�القمر (قوسال�ان، ا�ا�س�بلة، 

  .ةحوسنقيا من ا� عطارد -)ميانه است، ا��و قوسال�ان، ا� سد،األ ور،القمر � ا�

ط ئـ�ا -عطـاردمع ر قم�لاتصال  -)ا�ش�ي وا�زهرة(سعودا� ا�ظر اقمر نال: كمال ا�سعادة

) ا�سـعود، سـعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية  -سفرا�

بايد كه قمر متّصل باشد ب�و�� كه �رسـل ا�ـه بـا او مناسـ�� دارد چـون  - سعد مطلقا

بدان كو�ب  �ش�ى وزرا و علما را و زحل �شايخ و دهاق� را و با� بر اين قياس و نظر قمر

قمـر و آن كو�ـب كـه تعلـق بمرسـل ا�ـه دارد هـر دو  -بمودت بايد از خانه يا �ف خـود 

   .ساعة ا�ش�ی عطارد ا�زهرة ا�شمس القمر-سعود باشند و از �وس سا�م )متصل(�ازج

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥ار نھ/ ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١ لیلة :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
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 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 
س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة

س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩ر إلى نھا ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢ لیلة :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥ر إلى نھا ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣ھار إلى ن
 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 
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  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

/ ٨:٢٨س  ٢١إلى نھار  ١:١١س  ١٩لیلة / ٢١:٢٢س  ١٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
   .لى نھاية الشھرإ ٢٨شروق 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ٧:١٦س  ٢٤إلى نھار  ٦:٠٣س  ١٢نھار  :شوال

    .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢:١٦س  ١٧إلى لیلة  ٢٠:٣٨س  ١٥لیلة  :ذي القعدة

إلى نھاية  ١٣:٢٩س  ١٦نھار / ١١:٠٩س  ١٤إلى نھار  ٤:٥٩س  ١٢لیلة  :ذي الحّجة
  .الشھر

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ طقة رؤية الخسوفالوقت المحذور لمن(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
    ). الشھر

/ ١٨:٣٢س  ١٢إلى لیلة  ١١:٢٢س  ٩نھار / ٠:١١س  ٧إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

   ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ لوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوفا(

  .إلى نھاية الشھر ١٦:٠٢س  ١٤نھار / ٠٠:٢٤س  ٩إلى لیلة  ١٦:٤٨س  ٦نھار  :صفر

    .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٦:٣٨س  ١٠إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول

س  ٢٧إلى نھار  ٠:٤٤س  ٦لیلة / ١٣:٣٠س  ٤ إلى نھار ٨:٣٦س  ٢نھار  :ربیع اآلخر
   .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٧:٠٠

إلى نھاية  ٥:٣٤س  ٢٨لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ١٩:٢٠س  ١لیلة  :جمادى األولى
    .الشھر

  .إلى نھاية الشھر ٠:٣٢س  ٧لیلة  :جمادى األخرى

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ رنھا: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
   ).الشھر

 ٢٨شروق / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة  ١٩:٤٤س  ٢٤لیلة / ٩:٠٨س  ١إلى نھار  ١لیلة  :رجب
   .إلى نھاية الشھر

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: ألخرى جمادى ا ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(   

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٨نھار  :شعبان

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر
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   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

 ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان

ة
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :منالقمر  الشمس الزھرةعطارد  ساعة المشتري  

/ ٢١:٤٢س  إلى ١٨ لیلة/ ١٥:٢٦س  ١٤ نھار إلى ١:٣٨س  ١٤ لیلة :مضان المباركر
١١:٢٠س  إلى ٨:١٧س  ٢٦ نھار  /  

 ١٦:٥٢س  ٣ نھار/ ١:٠٤س  إلى ٣ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٤٣س  ١ نھار :شوال
 ١١ لیلة إلى ٧:٠٤س  ١٠ نھار/ ٧:٥٨س  إلى ٧:٠٨س  ٧ نھار/ ٥:١٠س  ٤ لیلة إلى
  / ٣:٠٦س  ٢٥ لیلة إلى ٧:١٧س  ٢٤ نھار/ ١:٠٦س 

س  ٣نھار / ١٨:٠٠س  ٣نھار  إلى ٣ لیلة/ ١١:٥٠س  ١ نھار إلى ١ لیلة :ذي القعدة
 ١٧:٣٨س  ١٢ نھار/ ٩ نھار نھاية إلى ١٣:٣٦س  ٨ نھار/ ٢٣:٤٤س  ٤ إلى لیلة ١٨:٠١

 نھار إلى ٢٠:٠٢س  ٢١ لیلة/ نھار نھاية إلى ١١:٢١س  ١٩ نھار/ ١٢:٠٢س  ١٤ نھار إلى
/   ٢٧ نھار نھاية إلى ٢٢:٣٧س  ٢٧ لیلة/ ٢٣:٤٤س  ٢٤ لیلة إلى ٢٣ لیلة/ ١٤:٢٠س  ٢١

 ١٠ لیلة/ ٣:٠٤س  ٧ لیلة إلى ١٨:٥٧س  ٦ لیلة/ ١:٢٦س  إلى ١ لیلة: ذي الحّجة
  /   ١٠ نھار نھاية إلى ٠:٤٦س 

 ١٤ نھار إلى ٣:٥٣س  ١٤ لةلی/ ١٠:٢٨س  ٧ نھار إلى ٦:١٨س  ٧ لیلة: محّرم الحرام
 ١٩ نھار إلى ٣:٤٥س  ١٩ لیلة/ ١٠:١٠س  ١٨ نھار إلى ١٥:١١س  ١٦ نھار/ ١٤:٠٦س 
 نھار/ ١٤:١٢س  ٢٥ نھار إلى ٢٥ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٥:٥٧س  ٢١ نھار/ ١١:٣٢س 
  / ١٥:٤٨س  إلى ٧:٤٤س  ٢٦

 ١٣ لیلة/ ٧:٥٢س  ٦ ارنھ إلى ١٢:١٥س  ٤ نھار/ ٤:٠٦س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
  / ١٢:٢٨س  ١٣ نھار إلى ١٩:٠٦س 

س  ١٩ لیلة إلى ٥:١٢س  ١٧ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٦:٤٩س  ١٤ نھار: ربیع األول
٢٣:٥٤ /٧:٢٠س  ٢٠ نھار إلى ١٦:٣١س  ١٩ نھار /نھار نھاية إلى ١:٢٨س  ٢٢ لیلة 

٢٢ /٠:٢٨س  ٢٧ لیلة إلى ٨:٤٣س  ٢٦ نھار /  

  /  ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر

 نھار إلى ١٧:٢٢س  ٧ نھار/ ١٨:٣٦س  ٤ لیلة إلى ٢٢:٥٥س  ٣ لیلة: جمادى األولى
 ١٥ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٨:٠٥س  ١٢ نھار/ ٣:٤٦س  إلى ١١ لیلة/ ١٥:١٤س  ٨

 ١٨ نھار إلى ١٢:٥٨س  ١٧ نھار/ ٦:٠٠س إلى  ١٦ لیلة/ ١٥نھار  نھاية إلى ٤:٣٢س 
 ٢٧ لیلة إلى ٣:٥٠س  ٢٦ لیلة/ ١٧:٣٨س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٤٤س  ٢٢ لیلة/ ٨:٣٠س 
  / ٢٠:٥٤س 

  /  ١:٢٤س  ٣ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ٢ نھار: جمادى األخرى

س  ١٣ نھار إلى ٤:٥١س  ١٣ لیلة/ ١:٣٨س  ٩ لیلة إلى ١٠:١٣س  ٨ نھار: رجب
١٨:٠٤ /٣:٣٢س  ٢٢ لیلة إلى ١٥:٥٩س  ٢١ نھار/  

س  ٦إلى نھار  ١٨:٠٩س  ٥نھار / ١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ٥:٣١ س ٣ لیلة :شعبان
٥:٥٠/  

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  .رھیز شودپنقصان القمر نیمه دوم ماه القمري 
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  ةسياسيوا� ةقتصاديإلاو ةفكر�الات وضافاإلتصاالت وا�
  

  )حلقات حوار و �ؤتمرات وندوات عقد( ةناظرا�و  ا�وار

كمال  ٦) + سعادة ا�وقت(�ط  ٢) + ا�وقت(�ذور  ١٤= عالمات  ٢٣: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية  :�ذورات األوقات

القمـر � (ت ا�شعاع، هبـوط�(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

ق�ابه مع ا�نـازل ، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او ا)ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

القمـر  – القمـر � القـوس - .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

  قويالكو�ب ا�ضعيف و متصال با�كو�ب ا�من�فا عن 

ر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن مهم است ايام گا(القمر زايد ا�ور: �ائط ا�سعادة

ا�س�بلة  ءا�وزا: ا�جسدةج و�ال �قمر ال -  )ره� شودپقمري نقصان القمر نيمه دوم ماه ال

  عطارد نقيا من ا�حوسة -  وتا�

اتصال  -قوي ا�ال عطارد -عطاردمع  أو اتصال �لقمرعطارد بيوت  �قمر ال: كمال ا�سعادة

، ا�سماكفة، ا��، ال��ا(اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية  - يش��امع عطارد ل

   .ي و عطاردساعة ا�ش�-  سعد مطلقا) ا�سعودسعد 

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
 س ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
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  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
 /١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣لى لیلة إ ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لة لی/ ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦لیلة إلى  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨ س ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

  .ھرإلى نھاية الش ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 
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  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢:٢٤س  ١٧إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك

  .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :شوال

    .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٠:٤٩س  ١٢إلى لیلة  ١لیلة  :ذي القعدة

  .نھاية الشھرإلى  ١٣:٢٩س  ١٦نھار / ٢١:٤٠س  ٨إلى لیلة  ١٨:٥٧س  ٦لیلة  :ذي الحّجة

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

  .إلى نھاية الشھر ١٥:٢١ س ٢٠نھار / ٧:٥٠س  ٩إلى نھار  ١لیلة  :محّرم الحرام

    ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

   .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :صفر

  .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :ربیع األول

  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٧:٠٠س  ٢٧إلى نھار  ٢٢:٠١س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢:١٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢٣:٤٤س  ٢٢لیلة  :ولىجمادى األ

   .إلى نھاية الشھر ٩:٥٧س  ٦نھار  :جمادى األخرى

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

شروق / ١٣:٣٨س  ١٩إلى نھار  ١١:٥٢س  ١٧نھار / ١٠:٠٤س  ١٣إلى نھار  ١لیلة  :رجب
   .إلى نھاية الشھر ٢٨

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(   

 .إلى نھاية الشھر ٢٢:٣٤س  ٧لیلة  :شعبان

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : في اإلختیار البسیطمحذور 

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى
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   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

 ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :عبانش
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :منعطارد  ساعة المشتري

  /  ١١:٢٠س  إلى ٨:١٧س  ٢٦ نھار/ ٢١:٤٢س  إلى ١٨ لیلة :رمضان المبارك

    .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه  :شوال

 نھاية إلى ٢٠:٣٨س  ١٥ لیلة/ ١٢:٠٢س  ١٤ نھار إلى ١٧:٣٨س  ١٢ نھار :ذي القعدة
س  ٢١ لیلة/ نھار نھاية إلى ١١:٢١س  ١٩ نھار/ ٤:٢٤س إلى  ١٦ لیلة/ ١٥نھار 

 ٢٢:٣٧س  ٢٧ لیلة/ ٢٣:٤٤س  ٢٤ لیلة إلى ٢٣ لیلة/ ١٤:٢٠س  ٢١ نھار إلى ٢٠:٠٢
   /   ٢٧ نھار نھاية إلى

ھذه االوقات ( /١٠ نھار نھاية إلى ٠:٤٦س  ١٠ لیلة/ ١:٢٦س  إلى ١ لیلة: ذي الحّجة
 إلى ١٣ لیلة :ذي الحّجة  ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  مناسبة ولكن للبالد التي التقع 

  /  )٢:٣٦س إلى  ٢٢:٠١س  ١٤لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٤لیلة 

س  ١٤ نھار إلى ٣:٥٣س  ١٤ لیلة/ نھار نھاية إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار :محّرم الحرام
١٤:٠٦ /١٠:١٠س  ١٨ نھار إلى ١٥:١١س  ١٦ نھار /س  ١٩ نھار إلى ٣:٤٥س  ١٩ لیلة
١١:٣٢  /  

    .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : صفر

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : ربیع األول

  / ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر

س  ٤ لیلة إلى ٢٢:٥٥س  ٣ لیلة/ ١ نھار نھاية إلى ١٩:٢٠س  ١ لیلة: مادى األولىج
١٨:٣٦ /١٥:١٤س  ٨ نھار إلى ١٧:٢٢س  ٧ نھار /٣:٤٦س  إلى ١١ لیلة /١٢ نھار 

س إلى  ١٦ لیلة/ ١٥نھار  نھاية إلى ٤:٣٢س  ١٥ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٨:٠٥س 
٦:٠٠ /٨:٣٠س  ١٨ نھار إلى ١٢:٥٨س  ١٧ نھار /س  ٢٧ لیلة إلى ٣:٥٠س  ٢٦ لیلة

٢٠:٥٤ /  

  /  ١:٢٤س  ٣ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ٢ نھار: جمادى األخرى

  /٣:٣٢س  ٢٢ لیلة إلى ١٥:٥٩س  ٢١ نھار/ ١٨:٠٤س  إلى ١٠:٠٥س  ١٣ نھار: رجب

س  ٦ نھار إلى ١٨:٠٩س  ٥ نھار/ ١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ٥:٣١س  ٣ لیلة :شعبان
٥:٥٠ /  

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  .رھیز شودپنقصان القمر نیمه دوم ماه القمري 
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  العالقات العائلية والعاطفية وا�زواج والطالق
  

  ا�هاب ا� ا�جا�س ا�ودية وا�والئم

كمال  ٨) + عادة ا�وقتس(�ط  ٤) + ا�وقت(�ذور  ١٢= عالمات  ٢٤: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية  :�ذورات األوقات

القمر � (�ت ا�شعاع، هبوط(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خا� ا�س�، بعيد )ةالقمر � الطر�قة ا�ح�ق(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصال �س )حد ا�ر�خ وزحل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل )ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

ر مع ا�ر�خ و لقماتصال � – .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

در آن �لس جنگ جو�ان و �الفان كه  ةعداوالنظر خاصة ا�ر�خ  مععطارد لاتصال  -زحل

كه در آن �مع با قو� دون  عطارد مع زحللاتصال  - پديد آيند طعامهاى ناساز�ر پ�ش آرند

  .حق� �القات كند و سخنان دلگ� و �وحش شنو�د

است و رشد و شكوفا� آن مهم است ايام  يآ�ز �رر گا(القمر زائد ا�ور: �ائط ا�سعادة

ا�وزا ا�س�بلة ( ا�جسدةج و�ال �قمر ال  - )ره� شودپنقصان القمر نيمه دوم ماه القمري 

  )وتا�قوس ال

اتصال مقبول  -) ش�يا�ب أو متصل هاب�تأو  ها�فا�زهرة � (ا�زهرة  ةقو: كمال ا�سعادة

قمر النظر  – )�شاط و خّر� باشد و هيچ �يله پديد نيايددر آن ضيافت ( عطاردمع لزهرة �

در �لس سخن از آداب و شعر و لطايف گذرد و خوردنيها از هر نوع پ�ش  تا( عطاردا� 

روی و �وناك  زهتادر آن �لس با قو� دانا و (عطارد مع اتصا� بزهرة ا�بمتصل قمر ال - )آيد

در آن (عطارد مع اتصا� ب ش�يا�بمتصل قمر ال - )و �ود گوى و �شاط انگ� �القات كند

 قوي ا�ال عطارد - )�فل با فقها و ادبا و اصحاب ديانت و ار�اب ورع �صاحبت نمايد

، ال��ا(اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية  -)هب�ت أو ه�ف أو ��ستقيم ا�س� (

زهرة ا�ش�ی ا�شمس عطارد القمر ساعة ا� - سعد مطلقا) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��

  .وخاصة ساعة ا�زهرة
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  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦ى لیلة إل ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 
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إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠ إلى نھار ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .لشھرإلى نھاية ا ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:١٣س  ٢٦إلى لیلة  ١٠:٢٨س  ٩نھار  :رمضان المبارك

/ ١٢:٣٢س  ٢٥إلى نھار  ٦:٣٩س  ١٧نھار / ١٥:٢٧س  ٩إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢لیلة  :شوال
  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٧:٥٢س  ٢٥نھار / ٥:٢٨س  ٢٢إلى لیلة  ١٦:٠٨س  ٤نھار  :ذي القعدة

  .إلى نھاية الشھر ١لیلة : ذي الحّجة

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٥س  ١٤نھار / ٥:٣٩س  ٢لیلة  إلى ١ لیلة: محّرم الحرام

   ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ٢١لیلة / ١٥:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٩:٢٠س  ٥لیلة / ١٢:١٨س  ١نھار  إلى ١ لیلة: صفر
  .إلى نھاية الشھر ١٩:٣٧

  .إلى نھاية الشھر ٩:٥٥س  ١٦نھار / ٤:٤٥س  ١٠لیلة  إلى ١ لیلة: ربیع األول

  .نھاية الشھرإلى  ١٩:٥٦س  ١٢لیلة  :ربیع اآلخر

  .نھاية الشھرإلى  ١٣:٠٢س  ٢٦نھار / ١٠:١٢س  ١٦إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األولى

/ ٠:٢٢س  ١٩إلى لیلة  ١:٢٩س  ١٢لیلة / ٠:٣١س  ٧إلى لیلة  ١لیلة  :جمادى األخرى
   .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة 

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 ٢٨ شروق/ ١٤:٢٥س  ١٧لى نھار إ ١٧:٠٧س  ٨نھار / ٩:١٤ س ٧ نھار إلى ١ لیلة: رجب
   .نھاية الشھر إلى

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

 .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ٢:١٦س  ٩إلى لیلة  ٦:٤٤س  ٣نھار  :شعبان

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :مضان المباركر

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال
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   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

 ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :ةعاطفیالمور لألساعة الزھرة  ةصاساعة المشتري الشمس عطارد القمر خ    

  /  ١١:٢٠س  إلى ٨:١٧س  ٢٦ نھار/ ١١:٤٢س  ٥ نھار إلى ٥ لیلة :رمضان المبارك

/ ١:٠٦س  ١١ لیلة إلى ٧:٠٤س  ١٠ نھار/ نھار نھاية إلى ٧:٤٣س  ١ نھار :شوال
١٥نھار  نھاية إلى ٨:٢٢س  ١٤ نھار /٢:١٨س إلى  ١٦ لیلة /إلى ١٠:٥٤س  ١٦ نھار 

  /  ٦:٣٨س  ١٧ إلى نھار ١٧لیلة / نھار نھاية

 ٢٣ لیلة/ ٢٣:٤٤س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة/ ١١:٥٠س  ١ نھار إلى ١ لیلة :ذي القعدة
   / ٢٣:٤٤س  ٢٤ لیلة إلى

    .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : ةذي الحّج

س  إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار/ ١٠:٢٨س  ٧ نھار إلى ٦:١٨س  ٧ لیلة: محّرم الحرام
  /  ٧:٠٤س  ١٤ نھار إلى ٣:٥٣س  ١٤ لیلة/ نھار إلى نھاية ١٥:٠١س  ٩نھار / ١٥:٠٠

/ ٤:٠٦س ى إل ٢٢:٠١س  ٢لیلة / ٢٢:٠٠س  ٢لیلة  إلى ١٢:١٩س  ١ نھار: صفر
١٩:١٩س  ٥ لیلة إلى ١٢:١٥س  ٤ نھار /نھار نھاية إلى ١٧:٣٢س  ٧ نھار /٩ لیلة 

 إلى ٨:٥٦س  ١٥ نھار/ ١٢:٢٨س  ١٣ نھار إلى ١٩:٠٦س  ١٣ لیلة/ ١٨:٣٦س  إلى
 لیلة/ ٠:٣٢س  ١٧ لیلة إلى ١٠:٣٦س  ١٦ نھار/ ٢٢:٣٠س إلى  ١٦ لیلة/ نھار نھاية

  /١٩:٣٦س  إلى ٢١ لیلة/ ١٩ ھارن نھاية إلى ٢٣:٠٦س  ١٩

  / نھار نھاية إلى ١٦:٤٩س  ١٤ نھار: ربیع األول

 ٧ لیلة/ ٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٨:٣٦س  ٢ نھار/ ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر
 ١٠ نھار إلى ١٠ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:١٢س  ٨ نھار/ ٨:٤٨س  ٧ نھار إلى ٢٢:٣١س 
  /  ١٣:٠٨س 

 إلى ٢٣:٤٤س  ٢٢ لیلة/ ٨:٣٠س  ١٨ نھار إلى ١٢:٥٨س  ١٧ نھار: جمادى األولى
  / ١٣:٠١س  ٢٦ نھار إلى ٣:٥٠س  ٢٦ لیلة/ ١٧:٣٨س  ٢٢ نھار

 لیلة إلى ١:٥٦س  ١٠ لیلة/ ٢:٤٦س  ٨ لیلة إلى ١٣:٣٩س  ٧ نھار: جمادى األخرى
كن ھذه االوقات مناسبة ول( /٩:٠٢س  ١٩ نھار إلى ٥:٠٩س  ١٩ لیلة/ ٢٠:٥٦س  ١١

 إلى ١٠:٣٦س  ٢٣ نھار :جمادى األخرى  ٢٨في منطقة رؤیة الكسوف  للبالد التي التقع 
  / )نھار نھاية إلى ١٨:٠٧س  ٢٧ نھار/ ١٤:٠٨س  إلى ١٣:٤٢س  ٢٥ نھار/ نھار نھاية

  /٣:٣٢س  ٢٢ لیلة إلى ١٥:٥٩س  ٢١ نھار/ ١٧:٠٦س  إلى ١٠:١٣س  ٨ نھار: رجب

س  ١١ لیلة إلى ١٤:٢٢س  ١٠ نھار/ ٦:٤٣س  ٣ نھار إلى ٥:٣١س  ٣ لیلة :شعبان
٠:٢٠ /٦:٣٢س  ١٩ نھار إلى ٢٢:٠٦س  ١٩ لیلة /٤:٤٠س  إلى ١:٠٨س  ٢١ لیلة /

١٥:٤٤س  إلى ٦:٤٧س  ٢٣ نھار/  
ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر

  .رھیز شودپ نقصان القمر نیمه دوم ماه القمري
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  العالقات العائلية والعاطفية

كمال  ٤) + سعادة ا�وقت(�ط  ٢) + ا�وقت(�ذور  ١٣= عالمات  ١٩: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية  :�ذورات األوقات

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(لعامة مناحس القمر ا -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قة(، إح�اقه )القمر � ا�دي( ، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

لقمر او اق�ابه مع ا�نـازل ، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع ا)ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

  .ايام االستقبال - .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

است و رشد و شكوفا� آن مهم است ايام  ير آ�ز �رگا(القمر زايد ا�ور : �ائط ا�سعادة

عدم  - )ور ا��انا�(بيوت ا�زهرة  �قمر ال - )ره� شودپنقصان القمر نيمه دوم ماه القمري 

  .ر�خ�امع لزهرة � ا�ح�س اتصال

اجتماع  - اتصال مقبول ب� ا�زهرة و عطارد -ا�زهرة مع قمر �لد ياتصال سع: كمال ا�سعادة

ساعة - سعد مطلقا) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية 

   .ا�زهرة ا�ش�ي عطارد ا�شمس القمر

ح
م

ة
ور

ذ
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩ س ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 
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  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣لیلة  إلى ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥ة لیل/ ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  انقصانھ ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٥، ١٤، ١٣ :رمضان المبارك

  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٥، ١٤، ١٣ :شوال

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٥، ١٤، ١٣ :ذي القعدة
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  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٥، ١٤، ١٣: ذي الحّجة

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٥، ١٤، ١٣: محّرم الحرام

 ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
   

  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة  /١٥، ١٤، ١٣ :صفر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:١٠س  ٢٦إلى لیلة  ١٩:٠٨س  ٧لیلة  :ربیع األول

  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٥، ١٤، ١٣ :ربیع اآلخر

إلى نھاية  ٢٠:٢٥س  ٢٢لیلة / ١٥، ١٤، ١٣/ ١٢:١٢س  ٤نھار  إلى ١ لیلة :جمادى األولى
  . الشھر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٥، ١٤، ١٣/ ١٥:٣٣س  ٣إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٥، ١٤، ١٣/ ١:٣٢س  ١٨ة إلى لیل ٨:٣١س  ٥نھار  :رجب

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

 .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٥، ١٤، ١٣ :شعبان

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

  ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ بيالسعدالنس     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :من القمر الشمسعطارد  المشتري ساعة الزھرة   

/ ١:٢٢س  إلى ٢٢:٤٨س  ١٠ لیلة/ ١١:٤٢س  ٥ نھار إلى ٥ لیلة :رمضان المبارك
٢١:٤٢س  إلى ١٨ لیلة /١١:٢٠س  إلى ٨:١٧س  ٢٦ نھار  /  

 ١٦:٥٢س  ٣ نھار/ ١:٠٤س  إلى ٣ لیلة/ ھارن نھاية إلى ٧:٤٣س  ١ نھار :شوال
 ١١ لیلة إلى ٧:٠٤س  ١٠ نھار/ ٧:٥٨س  إلى ٧:٠٨س  ٧ نھار/ ٥:١٠س  ٤ لیلة إلى
 نھار/ ١٣:٥٤س  ١٧ نھار إلى ١٠:٥٤س  ١٦ نھار/ ٢:١٨س إلى  ١٦ لیلة/ ١:٠٦س 
  / ٣:٠٦س  ٢٥ لیلة إلى ١٥:٢١س  ٢٣

س  ٨ نھار/ ٢٣:٤٤س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة/ ١١:٥٠س  ١ نھار إلى ١ لیلة :ذي القعدة
/ ٤:٢٤س إلى  ١٦ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٧:٣٨س  ١٢ نھار/ ٩ نھار نھاية إلى ١٣:٣٦

نھار نھاية إلى ١١:٢١س  ١٩ نھار /١٤:٢٠س  ٢١ نھار إلى ٢٠:٠٢س  ٢١ لیلة /لیلة 
     / ٢٧ نھار نھاية إلى ٢٢:٣٧س  ٢٧ لیلة/ ٢٣:٤٤س  ٢٤ لیلة إلى ٢٣

 ١٠ لیلة/ ٣:٠٤س  ٧ لیلة إلى ١٨:٥٧س  ٦ لیلة/ ١:٢٦س  إلى ١ لیلة: ذي الحّجة
 /٢٣:٣٠س  إلى ٢١ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٢٤س  ١٩ نھار/ ١٠ نھار نھاية إلى ٠:٤٦س 

 :ذي الحّجة  ٢٩في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع 
٢٨ شروق لىإ ١٦:٠٥س  ٢٦ نھار  /  

 نھاية إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار/ ١٠:٢٨س  ٧ نھار إلى ٦:١٨س  ٧ لیلة: محّرم الحرام
س  ١٩ نھار إلى ٣:٤٥س  ١٩ لیلة/ ١٠:١٠س  ١٨ نھار إلى ١٥:١١س  ١٦ نھار/ نھار

١١:٣٢ /نھار نھاية إلى ١٥:٥٧س  ٢١ نھار /١٤:١٢س  ٢٥ نھار إلى ٢٥ لیلة /٢٦ نھار 
  / ١٥:٤٨س  إلى ٧:٤٤س 

 ٧ نھار/ ٧:٥٢س  ٦ نھار إلى ١٢:١٥س  ٤ نھار/ ٤:٠٦س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
 ١٦ نھار/ ٢٢:٣٠س إلى  ١٦ لیلة/ ١٨:٣٦س  إلى ٩ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٧:٣٢س 
 إلى ٢١ لیلة/ ١٩ نھار نھاية إلى ٢٣:٠٦س  ١٩ لیلة/ ٠:٣٢س  ١٧ لیلة إلى ١٠:٣٦س 
 ٢٤ نھار إلى ١٧:٤٠س  ٢٣ نھار/ ١٤:٠٠س  ٢٣ نھار إلى ١:٢٠س  ٢٣ لیلة/ ٢٢:٣٠س 
  / ٧:٠٦س 

/ ٢:٤٠س  إلى ٢٣:٢٨س  ٥ لیلة/ ٣ نھار نھاية إلى ٢٠:٣٨س  ٣ لیلة: ربیع األول
٠:٢٨س  ٢٧ لیلة إلى ٨:٤٣س  ٢٦ نھار /  

 ٧ لیلة/ ٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٨:٣٦س  ٢ نھار/ ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر
 ١٠ نھار إلى ١٠ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:١٢س  ٨ نھار/ ٨:٤٨س  ٧ نھار إلى ٢٢:٣١س 
/ ١:٥٦س  ١٨ لیلة إلى ٢٢:١٠س  ١٧ لیلة/ ٨:٠٤س  ١٦ نھار إلى ١٦ لیلة/ ١٣:٠٨س 
٣:٢٠س  ٢٠ لیلة إلى ٧:١٨س  ١٩ نھار /  

/ ٣:٤٦س  إلى ١١ لیلة/ ١٥:١٤س  ٨ نھار إلى ١٧:٢٢س  ٧ نھار: جمادى األولى
نھار نھاية إلى ١٨:٠٥س  ١٢ نھار / ٦:٠٠س إلى  ١٦ لیلة /إلى ١٢:٥٨س  ١٧ نھار 

  /  ٨:٣٠س  ١٨ نھار

 لیلة إلى ١:٥٦س  ١٠ لیلة/ ٢:٤٦س  ٨ لیلة إلى ١٣:٣٩س  ٧ نھار: جمادى األخرى
ھذه االوقات مناسبة ولكن ( /٩:٠٢س  ١٩ نھار إلى ٥:٠٩س  ١٩ لیلة/ ٢٠:٥٦س  ١١

 إلى ١٠:٣٦س  ٢٣ نھار :جمادى األخرى  ٢٨في منطقة رؤیة الكسوف  ع للبالد التي التق
  / )نھار نھاية إلى ١٨:٠٧س  ٢٧ نھار/ ١٤:٠٨س  إلى ١٣:٤٢س  ٢٥ نھار/ نھار نھاية

  /٣:٣٢س  ٢٢ لیلة إلى ١٥:٥٩س  ٢١ نھار: رجب

س  ٦ نھار إلى ١٨:٠٩س  ٥ نھار/ ١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ٥:٣١س  ٣ لیلة :شعبان
٥:٥٠ /٠:٢٠س  ١١ لیلة إلى ١٤:٢٢س  ١٠ نھار /س  ١٩ نھار إلى ٢٢:٠٦س  ١٩ لیلة
٦:٣٢ /٤:٤٠س  إلى ١:٠٨س  ٢١ لیلة /١٥:٤٤س  إلى ٦:٤٧س  ٢٣ نھار/  

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
 .رھیز شودپنقصان القمر نیمه دوم ماه القمري 
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  ا�طو�ة

كمال  ٤) + سعادة ا�وقت(�ط  ٣) + ا�وقت(�ذور  ١٢= عالمات  ١٩: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية  :�ذورات األوقات

 القمـر �(�ت ا�شعاع، هبـوط(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل )ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

    .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ية ا�جم

اگر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن مهم است ايام ( القمر زائد ا�ور: �ائط ا�سعادة

�طان ا�مل ا�( ةنقلبا�ج و�ال �قمر ال - )قمري پره� شود نقصان قمر نيمه دوم ماه 

  .)ر�خا�حل ز(حس� ا� من ساقطةا�زهرة  - )�انا�

� ال�وج قمر ال - ا�زهرة  وخاصة) ش�ي ا�زهرةا�(سعدين �قمر باالاتصال : كمال ا�سعادة

فة، ا��، ال��ا(اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية  - )قوسالسد االمل ا�(ا�ار�ة 

  .ساعة ا�زهرة ا�ش�ي عطارد ا�شمس القمر- سعد مطلقا) ا�سعود، سعد ا�سماك
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  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 
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 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣ى لیلة إل ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥ س ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١ س ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥ نھار/ ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لة لی/ ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  ھانقصان ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 ١١لیلة / ١١:٢٤س  ٦إلى نھار  ١:٥٨س  ٤لیلة / ٥:٤٢س  إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
  .إلى نھاية الشھر ٠:٠٠س  ١٥لیلة / ٢٢:١٦س  ١٣إلى لیلة  ٢١:٣٣س 

 ٢١لیلة / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٨:٢٢س  ١٤نھار / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ١لیلة  :شوال
  .نھاية الشھر إلى ٢٨لیلة / ١٥:٢٠س  ٢٣إلى نھار  ٢:٥٥س 

  .إلى نھاية الشھر ١٠:١٧س  ٦نھار  /٢٢:٥٥س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة

 ١٠لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة   ١٦:٠٢س  ٣نھار / ٥:٥٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ذي الحّجة
س  ٢٤نھار / ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢٠:٠٠س  ١٧لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ٠٠:٤٦س 
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  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٧:٣١

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

   .إلى نھاية الشھر ٦:١٨س  ٧لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ٢٣:٥٤س  ١لیلة  :محّرم الحرام

   ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ١٩لیلة / ٢٢:٠٣س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٢٧س  ١١نھار / ٤:٢٧س  ٩إلى لیلة  ١لیلة  :صفر
   .إلى نھاية الشھر ١٢:٠٣س  ٢١نھار / ١٠:٠٢س  ٢١إلى نھار  ٢٣:٠٦

  .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :ولربیع األ

   .إلى نھاية الشھر ١٣:٠٥س  ٢نھار / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :ربیع اآلخر

نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ٦:٢٣س  ٥لیلة / ١٢:١٢س  ٤إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األولى
  .إلى نھاية الشھر ٩:٠٥س  ١٩نھار / ٤:٣١س  ١٥إلى لیلة  ١٨:٠٥س  ١٢

/ ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ١:٥٦س  ١٠لیلة / ٩:٠٦س  ٥إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
   .إلى نھاية الشھر ١٦:٥٦س  ١٦نھار 

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ٢١نھار / ١:٣٢س  ١٨إلى لیلة  ٨:٣١س  ٥نھار / ٩:٥٩س  ٣إلى نھار  ١لیلة  :رجب
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٩:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٥:٥٩

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥١س  ٢٥نھار / ١٤:٠٩س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٩س  ٥نھار  :شعبان

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

  ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :من القمر الشمسعطارد  المشتري ساعة الزھرة   

 ١٤ نھار إلى ١:٣٨س  ١٤ لیلة/ ١:٢٢س  ىإل ٢٢:٤٨س  ١٠ لیلة :رمضان المبارك
  /   ١٥:٢٦س 

س  ١٧ نھار إلى ١٠:٥٤س  ١٦ نھار/ ١:٠٦س  ١١ لیلة إلى ٧:٠٤س  ١٠ نھار :شوال
١٣:٥٤ /٣:٠٦س  ٢٥ لیلة إلى ١٥:٢١س  ٢٣ نھار /  

  /   ٢٣:٤٤س  إلى ١٩:٠٠س  ٤لیلة / ١٨:٥٩س  ٤لیلة  إلى ٣ لیلة :ذي القعدة

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد  /٣:٠٤س  ٧ لیلة إلى ١٨:٥٧س  ٦ لیلة: ذي الحّجة
/ ٢:٣٦س  ١٤ لیلة إلى ١٣ لیلة :ذي الحّجة  ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  التي التقع 

نھار نھاية إلى ٧:٢٤س  ١٩ نھار /ھذه االوقات مناسبة ولكن  /٢٣:٣٠س  إلى ٢١ لیلة
 إلى ١٦:٠٥س  ٢٦ نھار :ذي الحّجة  ٢٩في منطقة رؤیة الكسوف  للبالد التي التقع 

  /  ٢٨ شروق

    .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : محّرم الحرام

 ١٠:٣٦س  ١٦ نھار/ ٢٢:٣٠س إلى  ١٦ لیلة/ نھار نھاية إلى ٨:٥٦س  ١٥ نھار :صفر
  /  ٠:٣٢س  ١٧ لیلة إلى

    .رةالفت لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : ربیع األول

  /  ١٣:٠٤س  ٢ نھار إلى ٨:٣٦س  ٢ نھار: ربیع اآلخر

/ ٣:٤٦س  إلى ١١ لیلة/ ١٥:١٤س  ٨ نھار إلى ١٧:٢٢س  ٧ نھار: جمادى األولى
١٥نھار  نھاية إلى ٤:٣٢س  ١٥ لیلة /٦:٠٠س إلى  ١٦ لیلة /إلى ١٢:٥٨س  ١٧ نھار 

  /  ٨:٣٠س  ١٨ نھار

س  ٨ إلى لیلة ١٦:٠٠س  ٧نھار / ١٥:٥٩ س إلى ١٣:٣٩س  ٧ نھار: جمادى األخرى
جمادى  ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٢:٤٦

  /  ١٢:٥٤س  ١٥ نھار إلى ٢٠:٠٤س  ١٥ لیلة :األخرى 

   .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : رجب

  /١٥:٤٤س  إلى ٦:٤٧س  ٢٣ نھار /١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ٥:٣١س  ٣ لیلة :شعبان

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  .رھیز شودپنقصان القمر نیمه دوم ماه القمري 
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  زواج�عقد ا

�ل و احتياط در  و بهيچ وجه فرو نگذارد چه هرخلل تااين باب از �له مهما�ست بايد كه 

 ن ابدی ا�هر باآ ين اختيار افتد همه عمر خداوند اختيار را معذب دارد و اثركه در  ا

عقارب و اوالد او رسد �س � بايد كه در اين باب اهتمام تمام ر�يت نمايد و بعد از �افظت 

  .�ايط �يه ا�ه از جزئيات �الحظه بايد نمود

كمال  ٨) + سعادة ا�وقت( �ط ٣) + ا�وقت(�ذور  ١٥= عالمات  ٢٦: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية  :�ذورات األوقات

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )�قـةالقمر � الطر�قة ا�ح(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل )ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

زحـل و مـع قمـر المقارنة  - .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

 - )كه ميان زوج� نزاع بـود (ة عداوالنظر  خاصةحوس ا�ا�  شمسنظر ا� – خاصة نبا�

   ).هالكت �رد بود و زن دوش�ه را امان( ا�كر القمر � ا�س�بلة يصلح �لثيب دون

اگر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن مهم است ايام (القمر زائد ا�ور: �ائط ا�سعادة

به��ن ثور  .)�وا�ور ا�(ةابتا�ج و�� القمر ال -)قمري پره� شود قمر نيمه دوم ماه  نقصان

اال  بود خاصه از ده درجه إ� ب�ست درجه اگر قمر در اسد باشد همه چ� را نيكو باشد

ان�ه شوهر بر حال زن �شفق نبود و زن را بر مال شوهر  شفقت نباشد و هر يک در اتالف 

ا�زهرة نقية من  -  را �شايد را نيكست اما زفاف و م�ان ن�اح -  ندمال ديگری كوش

  ا�حوسة

اجتماع  - القمر زايد ا�ساب - )ش�ي ا�زهرة ا�(سعود �امع قمر الاتصال : كمال ا�سعادة

لقمر �اتصال  -مطلقا  سعد) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(القمر او اق�ابه مع ا�نازل 

بايد كه زهرة كه كو�ب غرض است در خانهای �سعود باشد  -)ا�زهرة ،�يا�ش(سعود ا� مع

ن آيا در حدود ا�شان و اگر زهرة در بروج مذكر بود و �ش�ی در بروج �ونث �رد را در 
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 و �ش�ی و زهرة هر سه در يک مثلثه باشد و به� قمر -تزو�ج به� از زن باشد و بالعكس

لقمر مع �مقارنة أو اتصال  –� ب�تها  أو�ف ا�زهرة  � القمر -  � بودآن�ه در مثلثه آ

) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية  - عطارد

   .لاا� يقو رب ا�ساعةو  )ساعة ا�ش�ي و ا�زهرة( سعدا�ساعة -  سعد مطلقا
  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
ى نھار إل ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠لیلة  إلى ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار  /٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لة لی/ ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢ى لیلة إل ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 
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 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١ة لیل/ ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١ لیلة :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة  /١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 ١١إلى لیلة  ١٨:٠٧س  ٨نھار / ١:٥٨س  ٤إلى لیلة  ١٤:٣٦س  ١نھار  :رمضان المبارك
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٤٥س  ١٥لیلة / ٢١:٣٣س 

س  ١٠لیلة / ٤:٤٥س  ٨إلى لیلة  ٠:٠٠س  ٦لیلة / ٧:٤٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
  .إلى نھاية الشھر ٣:٠٤

لیلة / ١٧:٣٨س  ١٢إلى نھار  ١٥:٤٥س  ١٠نھار / ١٧:٥٥س  ٦إلى نھار  ١لیلة  :ذي القعدة
شروق / ٢٢:٣٧س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٥س  ٢٤نھار / ١١:٢١س  ١٩إلى نھار  ٢:١٧س  ١٧
  .إلى نھاية الشھر ٢٨

  .إلى نھاية الشھر ١٢:١٤س  ١نھار  :ذي الحّجة

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ي الحّجةذ ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

/ ١٥:٥٧س  ٢١إلى نھار  ٣:٤٥س  ١٩لیلة / ٣:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
   .إلى نھاية الشھر ٧:٤٤س  ٢٦نھار 

    ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

/ ١٠:٢٧س  ١١إلى نھار  ٠:٢٥س  ٩لیلة / ١٢:١٥س  ٤إلى نھار  ١٠:٣٢س  ٢نھار  :صفر
  .إلى نھاية الشھر ١٠:٣٦س  ١٦نھار 

    .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :ربیع األول

لیلة / ١٣:٥٥س  ٢١إلى نھار  ٧:١٨س  ١٩نھار / ٧:٠٤س  ١٨إلى نھار  ١لیلة  :ربیع اآلخر
   .إلى نھاية الشھر ١٨:٣٥س  ٢٦

 ٢٦إلى لیلة  ٢:١٩س  ٢٤لیلة / ١٩:٢٢س  ٢٠إلى لیلة  ٢:٤٦س  ٢ لیلة :جمادى األولى
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    .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٣:٥٠س 

/ ١٠:٣٦س  ٢٣إلى نھار  ٧:٥٩س  ٢١نھار / ١:٢٦س  ١٧إلى لیلة  ١لیلة  :جمادى األخرى
  .إلى نھاية الشھر ٢٠:٥٨س  ٢٧لیلة 

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ ھارن: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

   .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :رجب

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(   

 .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٤:٥١س  ٢٥ إلى نھار ١لیلة  :شعبان

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

 ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان

ة
د
عی

س
ة 

سن
ح

ة 
ول
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ت 
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و
ا

 

١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :منساعة الزھرة المشتري عطارد الشمس القمر   

س  ١٤ نھار إلى ١:٣٨س  ١٤ لیلة /١١:٤٢س  ٥ نھار إلى ٥ لیلة :رمضان المبارك
١٥:٢٦   /  

 ١٦:٥٢س  ٣ نھار/ ١:٠٤س  إلى ٣ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٤٣س  ١ نھار :شوال
    )/ در صورتیكه زن دوشیزه باشد( ٥:١٠س  ٤ لیلة إلى

س  ١٤ نھار إلى ١٧:٣٨س  ١٢ نھار/ ٩ نھار نھاية إلى ١٣:٣٦س  ٨ نھار :ذي القعدة
١٢:٠٢ /١٥إلى نھاية نھار  ٢٠:٣٨س  ١٥ لیلة/ ٤:٢٤س إلى  ١٦ لیلة /س  ١٩ نھار
 ٩:٠١س  ٢١نھار / ٩:٠٠س  ٢١نھار  إلى ٢٠:٠٢س  ٢١ لیلة/ نھار نھاية إلى ١١:٢٢

 نھار نھاية إلى ٢٢:٣٨س  ٢٧ لیلة/ ٢٣:٤٤س  ٢٤ لیلة إلى ٢٣ لیلة/ ١٤:٢٠س إلى 
٢٧   /   

   /١:٢٦إلى س  ١لیلة : ذي الحّجة

 إلى ١٥:٥٧س  ٢١ نھار/ ١٠:١٠س  ١٨ نھار إلى ١٥:١١س  ١٦ نھار: لحراممحّرم ا
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  /  )در صورتیكه زن دوشیزه باشد(١٤:١٢س  ٢٥ نھار إلى ٢٥ لیلة/ نھار نھاية

 ٥لیلة / ١٩:٥٩س  ٥لیلة  إلى ١٢:١٥س  ٤ نھار/ ٤:٠٦س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
س  إلى ٩ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٧:٣٢س  ٧ نھار/ ٧:٥٢س  ٦ إلى نھار ٢٠:٠٠س 

١٨:٣٦ /١٢:٢٨س  ١٣ نھار إلى ١٩:٠٦س  ١٣ لیلة /نھار نھاية إلى ٨:٥٦س  ١٥ نھار /
٢٢:٣٠س إلى  ١٦ لیلة  /  

    .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : ربیع األول

    .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : ربیع اآلخر

 ٢٢ نھار إلى ٢٣:٤٤س  ٢٢ لیلة/ ١ نھار نھاية إلى ١٩:٢٠س  ١ لیلة: ولىجمادى األ
  / ٢٠:٥٤س  ٢٧ لیلة إلى ٣:٥١س  ٢٦ لیلة/ ١٧:٣٨س 

ھذه االوقات مناسبة ولكن ( /٩:٠٢س  ١٩ نھار إلى ٥:٠٩س  ١٩ لیلة: جمادى األخرى
 إلى ١٠:٣٧س  ٢٣ نھار :جمادى األخرى  ٢٨في منطقة رؤیة الكسوف  للبالد التي التقع 

  / )١٤:٠٨س  إلى ١٣:٤٢س  ٢٥ نھار/ نھار نھاية

   .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : رجب

   .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه  :شعبان

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  رھیز شودپوم ماه القمري نقصان القمر نیمه د
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   زفافا�خلة وا�

كمال  ٦) + سعادة ا�وقت(�ط  ٣) + ا�وقت(�ذور  ٢٣= عالمات  ٣٢: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ا�ليلة األو� من  -ب� الطلوع� و ب� العشائ� -ب� األذان و االقامة: �ذورات األوقات

�ت  -و �لة ا�صف و األخ�ة من � شهر قمري) غ� شهر ر�ضان ا�بارك(ا�شهر القمري 

ا�وم  -ا�صف من شهر شعبان -�لة عيد الفطر -�لة عيد االض� - �لة األر�عاء –ا�شعاع 

 - ا�سماو�ة وا�زالزل وا�ر�اح ا�صفراء وا�مراء وا�سوداءاو ا�ليلة ال� تقع فيها اآليات 

ري، رو�، فار� قديم، ف�ة ا�كسوف ايام غ�مناسبة من � شهر قم(ا�حذورات ا��ية 

، )القمر � العقرب(�ت ا�شعاع، هبوط(مناحس القمر العامة ( – وا�سوف ا�حذورة

، خا� ا�س�، بعيد االتصال، )القمر � الطر�قة ا�ح�قة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(و�ال

ل �س �لقمر مع ، اتصا)حد ا�ر�خ وزحل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجوح� ا�س�، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية )ا�ر�خ زحل(ا�حوس

اصفرار ا�شمس عند وقت  � - .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(

ا�وزا (رد بيت عطاالقمر �  - ة نقلبا��وج ال �قمر ال –القمر � ا��و  -  هاو غرو� هاطلوع

  .ستقبالاإلو أجتماع اإل ةدرج �قمر ال - �كرا يصلح �لثيب دون )ا�س�بلة

قمري  ايام نقصان قمر نيمه دوم ماه  استآ�ز �ر  چون( القمر زايد ا�ور: �ائط ا�سعادة

ال�وج  �قمر ال - ) سداالور ا�(= عقرب ال�و و غ� ا� ةابتا�ج و�ال �قمر ال  -)پره� شود

   )وا�وزا ا�س�بلة( �لثيب دون ا�كرو  )وتا� -قوس ال( جسدةا�

�لة  -)يش�ا�ب أو متصل ها�ف أو هاب�تو�  ،ا�س� ة�ستقيم(ا�زهرة  ةقو: كمال ا�سعادة

 -ع� ا�معة إ� الغروب -�لة ا�معة بعد العشاء –�لة ا�م�س  - �لة ا�الثاء - اإلث��

سعد ) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(�نازل ا�جمية اجتماع القمر او اق�ابه مع ا

   .ساعة ا�زهرة و ا�ش�ي -  مطلقا

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤ س ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
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إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧ر إلى نھا ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .رإلى نھاية الشھ ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢ س ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .ية الشھرإلى نھا ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار  /١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢لى لیلة إ ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :جبر
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠
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  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥نھار إلى  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 ١١إلى لیلة  ١٨:٠٧س  ٨نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١٤:٣٦س  ١نھار  :رمضان المبارك
س  ١٧إلى لیلة  ١٤لیلة / ١٥، ١٤/ ٢٢:١٦س  ١٣إلى لیلة  ٢١:٣٣س  ١١لیلة / ٢١:٣٢س 

س  ٢٧إلى نھار  ٨:١٧س  ٢٦نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٨:٢٩س  ٢١نھار / ٢٢:٠٠
    .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٦:٤٣

س  ٨لیلة / ٤:٤٤س  ٨إلى لیلة  ٠٠:٠٠س  ٦لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١٦:٥٨س  ١٨نھار / ١٥إلى نھاية نھار  ٧:٤٥س  ١٢نھار / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٤:٤٥
إلى نھاية  ٣:٤٨س  ٢٦لیلة / ٢٣:٤٧س  ٢٥إلى لیلة  ١٥:٢١س  ٢٣نھار / ٢:٥٤س  ٢١لیلة 

  .الشھر

س  ٨إلى نھار  ١٠:١٧س  ٦نھار / ١٠:١٦س  ٦إلى نھار  ٥:٢٦س  ٤لیلة  :ذي القعدة
 ١٩إلى نھار  ٢:١٧س  ١٧لیلة / ١٥، ١٤/ ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ١٥:٤٥س  ١٠نھار / ١٣:٣٥

س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٥س  ٢٤نھار / ٧:٣٧س  ٢٣لى نھار إ ٢٣:١٣س  ٢٢لیلة / ١١:٢٠س 
    .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ٦إلى لیلة  ١٦:٠٢س  ٣نھار / ١٦:٠١س  ٣إلى نھار  ١٢:١٤س  ١نھار  :ذي الحّجة
 ١٧إلى لیلة  ١١:١٠س  ١٤نھار / ١٥، ١٤/ ٠٠:٤٥س  ١٠إلى لیلة  ٢١:٤٠س  ٨لیلة / ١٨:٥٦

س  ٢٤إلى نھار  ١٩:٥٩س  ٢٢لیلة / ١٥:٤٦س  ٢٠إلى نھار  ٧:٢٤س  ١٩نھار / ١٩:٥٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٧:٣٠

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ٥لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ٢٣:٥٤س  ١لیلة / ٢٣:٥٣إلى س  ١لیلة  :ّرم الحراممح
إلى  ١٥:١١س  ١٦نھار / ١٥إلى نھاية نھار  ١٨:٣٣س  ١٢لیلة / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٣:٠٩
إلى نھاية  ٧:٤٤س  ٢٦نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ٣:٤٥س  ١٩لیلة / ٢٣:٢٧س  ١٨لیلة 

  .الشھر

   ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ نطقة رؤية الكسوفالوقت المحذور لم(

 /١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ٠٠:٢٥س  ٩لیلة / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ١٠:٣٢س  ٢نھار  :صفر
س  ٢٣نھار / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ١٠:٣٦س  ١٦نھار / ٦:٢٠س  ١٥إلى لیلة  ١٤لیلة 

إلى  ٢٨لیلة /٢١:٣٨س  ٢٨إلى لیلة  ٢١:١٦س  ٢٦لیلة / ٢١:١٥س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٤٠
  .نھاية الشھر

س  ٩إلى نھار  ٦:٠٩س  ٧لیلة / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٤١س  ١لیلة  :ربیع األول
 ١٧إلى لیلة  ١٦:٤٩س  ١٤نھار / ١٢:٣٥س  ١٣إلى نھار  ٤:١٤س  ١٢لیلة / ١٥، ١٤/ ١٦:١٣

س  ٢٦إلى نھار  ٦:٥٤س  ٢٤لیلة / ٦:٥٣س  ٢٤إلى لیلة  ١:٢٨س  ٢٢لیلة / ٥:١١س 
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٨:٤٢

س  ١١إلى لیلة  ١٠:٢١س  ٩نھار / ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ١٣:٣١س  ٤نھار  :ربیع اآلخر
/ ١٣:٥٤س  ٢١إلى نھار  ٧:١٨س  ١٩نھار / ١٥إلى نھاية نھار  ٢٣:٠٥س  ١٢لیلة / ١٨:٤٧

/ ١٨:٣٠س  ٢٨إلى لیلة  ١٨:٣٥س  ٢٦لیلة / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار  ١٣:٥٥س  ٢١نھار 
   .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة 

س  ٩إلى لیلة  ١٧:٢٢س  ٧نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ٢٢:٥٥س  ٣لیلة  :جمادى األولى
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 ٢٠إلى لیلة  ١٢:٥٨س  ١٧نھار / ١٥، ١٤/ ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٨س  ١٠لیلة / ١:٤٠
س  ٢٦إلى لیلة  ٢:١٩ س ٢٤لیلة / ٢٣:٤٣س  ٢٢إلى لیلة  ١٩:٢٢س  ٢٠لیلة / ١٩:٢١س 

    .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٣:٤٩

نھار / ٩:٢٨س  ٦إلى نھار  ١:٢٧س  ٥لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
إلى  ١:٢٦س  ١٧لیلة / ١:٢٥س  ١٧إلى لیلة  ١٤لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ١٣:٣٩س  ٧

إلى نھاية  ١٨:٠٧س  ٢٧نھار / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٧:٥٩س  ٢١نھار / ٥:٠٨س  ١٩لیلة 
   .الشھر

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 ٢١:٤٥س  ٦لیلة / ١٧:٤١س  ٤نھار إلى  ١٠:٠٠س  ٣نھار / ٠٠:٣٩إلى س  ١لیلة  :رجب
إلى  ١٣:٣٨س  ١٩نھار / ١١:٥١س  ١٧إلى نھار  ٤:٥١س  ١٣لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار 

  .إلى نھاية الشھر ١:١١س  ٢٦لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١نھار 

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

س  ١٠نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ٥:٣١س  ٣لیلة / ١:٣٥س  ٢لیلة  إلى ١لیلة  :شعبان
 ٦:٤٧س  ٢٣نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٧س  ١٧لیلة / ١٥إلى نھاية نھار  ١٤:٢٢

 .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :كرمضان المبار

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال
   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣ ،١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

 ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان

ة
د
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ة 
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ا

 

١ دالنسبيالسع     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

اصفرار  –ئین بین العشا -بین الطلوعین : اوقات سوىالزھرة المشتري ساعة    
  :من بین األذان و اإلقامه -غروبالو في الشروق  الشمس

  /  ٢١:٤٢س  إلى ١٨ لیلة/ ١١:٤٢س  ٥ نھار إلى ٥ لیلة :رمضان المبارك

 إلى ١٦:٥٢س  ٣ نھار/ ١:٠٤س  إلى ٣ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٤٣س  ١ ھارن :شوال
 ١٦ لیلة/ ١:٠٦س  ١١ لیلة إلى ٧:٠٤س  ١٠ نھار )/للثیب دون البكر( ٥:١٠س  ٤ لیلة

س  ١٧ نھار إلى ١٠:٥٤س  ١٦ نھار/ ٢:١٨س إلى  ٠:٠٠س  ١٦لیلة / ٢٣:٥٩إلى س 
١٣:٥٤ /لثیب دون البكرل( ٣:٠٦س  إلى ٢٣:٤٨س  ٢٥ لیلة/(   

للثیب دون ( ٢٣:٤٤س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة/ ١١:٥٠س  ١ نھار إلى ١ لیلة :ذي القعدة
/ ١٣ نھار نھاية إلى ١٧:٣٨س  ١٢ نھار/ ٩ نھار نھاية إلى ١٣:٣٦س  ٨ نھار/ )البكر
٤:٢٤س إلى  ١٦ لیلة /نھار نھاية إلى ١١:٢١س  ١٩ نھار /إلى ٢٠:٠٢س  ٢١ لیلة 
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 ٢٤ لیلة إلى ٧:٣٨س  ٢٣ نھار/ ١٤:٢٠س إلى  ١١:٠١س  ٢١نھار / ١١:٠٠س  ٢١ نھار
   /   ٢٧ نھار نھاية إلى ٢٢:٣٧س  ٢٧ لیلة/ )للثیب دون البكر( ٢٣:٤٤س 

 ١٠ لیلة/ ٣:٠٤س  ٧ لیلة إلى ١٨:٥٧س  ٦ لیلة/ ١:٢٦س  إلى ١ لیلة: ذي الحّجة
في منطقة رؤیة  كن للبالد التي التقع ھذه االوقات مناسبة ول /١٠ نھار نھاية إلى ٠:٤٦س 

للثیب ( ٢٣:٣٠س  إلى ٢١ لیلة/ ١٣نھاية نھار  إلى ١٣ لیلة :ذي الحّجة  ١٤الخسوف 
ذي  ٢٩في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  )/دون البكر

  /  )للثیب دون البكر( ٢٨ شروق إلى ١٦:٠٥س  ٢٦ نھار :الحّجة 

س  إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار/ ١٠:٢٨س  ٧ نھار إلى ٦:١٨س  ٧ لیلة: حّرم الحرامم
١٥:٠٠ / نھار إلى نھاية ١٥:٠١س  ٩نھار /١٠:١٠س  ١٨ نھار إلى ٢٣:٢٧س  ١٨ لیلة 

 ١٤:١٢س  ٢٥ نھار إلى ٢٥ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٥:٥٧س  ٢١ نھار )/للثیب دون البكر(
  /  )للثیب دون البكر(

 ٧ نھار/ ٧:٥٢س  ٦ نھار إلى ١٢:١٥س  ٤ نھار/ ٤:٠٦س  ٢ لیلة إلى ١ لةلی: صفر
س  ١٣ نھار إلى ١٩:٠٦س  ١٣ لیلة/ ١٨:٣٦س  إلى ٩ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٧:٣٢س 

١٢:٢٨ / للثیب دون البكر( ٢٢:٣٠س إلى  ١٦ لیلة/( نھار نھاية إلى ٢٣:٠٦س  ١٩ لیلة 
١٩ /٢٢:٣٠س  إلى ٢١ لیلة /للثیب دون ( ١٤:٠٠س  ٢٣ نھار إلى ١:٢٠س  ٢٣ لیلة

    )/البكر

/ ٢:٤٠س  إلى ٢٣:٢٨س  ٥ لیلة/ ٣ نھار نھاية إلى ٢٠:٣٨س  ٣ لیلة: ربیع األول
٢:٣٦س  إلى ١٠ لیلة/ ٢٣:٥٤س  ١٩ لیلة إلى ٥:١٢س  ١٧ لیلة /س  ١٩ نھار

س  ٢٧ لیلة إلى ٨:٤٣س  ٢٦ نھار )/للثیب دون البكر( ٧:٢٠س  ٢٠ نھار إلى ١٦:٣١
٠:٢٨ /  

س  ٧ لیلة/ ٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٨:٣٦س  ٢ نھار/ ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر
س  ١٠نھار  إلى ١٠ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:١٢س  ٨ نھار/ ٨:٤٨س  ٧ نھار إلى ٢٢:٣١
 ١٦لیلة / )للثیب دون البكر( ١٣:٠٨س إلى  ٨:٠٠س  ١٠نھار  )/للثیب دون البكر( ٧:٥٩

    )/للثیب دون البكر( ١:٥٦س  ١٨ لیلة إلى ٢٢:١٠س  ١٧ لیلة/ ٨:٠٤س  ١٦ نھار ىإل

 نھاية إلى ١٨:٠٥س  ١٢ نھار/ ١ نھار نھاية إلى ١٩:٢٠س  ١ لیلة: جمادى األولى
س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٤٤س  ٢٢ لیلة )/للثیب دون البكر( ٦:٠٠س إلى  ١٦ لیلة/ نھار

١٧:٣٨ /٢٠:٥٤س  ٢٧ ةلیل إلى ٣:٥٠س  ٢٦ لیلة /  

 لیلة إلى ١:٥٦س  ١٠ لیلة/ ١:٢٤س  ٣ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ٢ نھار: جمادى األخرى
ھذه االوقات مناسبة ولكن ( /٩:٠٢س  ١٩ نھار إلى ٥:٠٩س  ١٩ لیلة/ ٢٠:٥٦س  ١١

 إلى ١٠:٣٦س  ٢٣ نھار :جمادى األخرى  ٢٨في منطقة رؤیة الكسوف  للبالد التي التقع 
  / )١٤:٠٨س  إلى ١٣:٤٢س  ٢٥ ارنھ/ نھار نھاية

س  ٢٢ لیلة إلى ١٥:٥٩س  ٢١ نھار/ ١:٣٨س  ٩ لیلة إلى ١٠:١٣س  ٨ نھار: رجب
٣:٣٢/  

س  ١٩ نھار إلى ٢٢:٠٦س  ١٩ لیلة/ ٥:٥٠س  ٦ نھار إلى ١٨:٠٩س  ٥ نھار :شعبان
٦:٣٢ /٤:٤٠س  إلى ١:٠٨س  ٢١ لیلة /  

رھیز پايام نقصان قمر نیمه دوم ماه قمري اوقات سعد مذكور در  به جھت آغاز بودن :تذكر
  شود
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  حفلة ا�زواج

كمال  ٣) + سعادة ا�وقت(�ط  ٤) + ا�وقت(�ذور  ١٦= عالمات  ٢٣: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية  :�ذورات األوقات

القمر � (�ت ا�شعاع، هبوط(مناحس القمر العامة  -) ةف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذور

، خا� ا�س�، بعيد )القمر � الطر�قة ا�ح�قة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصال �س )حد ا�ر�خ وزحل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

ع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ، اق�ان القمر م)ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

ا�صف  –القمر � ا��و  - .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

خاصة ا�ر�خ  مععطارد اتصال ل - ستقبالاالجتماع و اال ةدرج� قمر ال -االول من ا�وزاء

ن پديد آيند طعامهاى ناساز�ر پ�ش در آن �لس جنگ جو�ان و �الفاكه ( ةعداوالنظر 

كه در آن �مع با قو� دون حق� �القات كند و سخنان ( اتصال لعطارد مع زحل - )آرند

  ةنقلبا��وج ال �قمر ال -) .دلگ� و �وحش شنو�د

اگر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن مهـم اسـت ايـام (القمر زايد ا�ور : �ائط ا�سعادة

(= عقـرب ال�و و غ� ا� ةابتا�ج و�ال �قمر ال - )قمري پره� شود دوم ماه نقصان قمر نيمه 

 -قـوس ال-ا�سـ�بلة  - ا�صف األخ� مـن ا�ـوزا(ال�وج ا�جسدة  �قمر ال -) سداالور ا�

  .)وتا�

 -)يش�ا�ب أو متصل ها�ف أو هاب�تا�زهرة �  ،ا�س� ة�ستقيم(ا�زهرة  ةقو: كمال ا�سعادة

سعد ) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(لقمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية اجتماع ا

   .ساعة ا�زهرة و ا�ش�ي-  مطلقا

ة
ور

ذ
ح

م
  

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لة لی/ ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
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 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤ر نھا/ ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩لى س إ ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨ لیلة/ ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢
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 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 ٢٦إلى لیلة  ١٨:٠٧س  ٨نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١٤:٣٦س  ١نھار  :رمضان المبارك
    .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٦:٤٣س  ٢٧إلى نھار  ٨:١٧س  ٢٦نھار / ٢١:١٣س 

س  ١٢نھار / ١٥:٢٧س  ٩إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
 ٣:٤٨س  ٢٦لیلة / ١٢:٣٢س  ٢٥إلى نھار  ٦:٣٩س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٧:٤٥

  .إلى نھاية الشھر

س  ٢٣إلى نھار  ٢٣:١٣س  ٢٢لیلة / ٥:٢٨س  ٢٢إلى لیلة  ٥:٢٦س  ٤لیلة  :ذي القعدة
    .إلى نھاية الشھر ١١:٤٥س  ٢٤نھار / ٧:٣٧

   .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :ذي الحّجة

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
   ). الشھر

لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ٣:٠٩س  ٥لیلة / ٥:٣٩س  ٢إلى لیلة  ١یلة ل :محّرم الحرام
  .إلى نھاية الشھر ١٨:٣٣س  ١٢

    ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ٩لیلة / ١٥:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٠:٣٢س  ٢نھار / ١٢:١٨س  ١إلى نھار  ١لیلة  :صفر
 ١٩إلى لیلة  ١٠:٣٦س  ١٦نھار / ١٥إلى نھاية نھار  ١٤لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ٠٠:٢٥

  .إلى نھاية الشھر ١٩:٣٧س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س 

لیلة / ١٢:٣٥س  ١٣إلى نھار  ٤:١٤س  ١٢لیلة / ٤:٤٥س  ١٠إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
    .إلى نھاية الشھر ١٤

 ٩نھار / ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ١٣:٣١س  ٤نھار / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :ربیع اآلخر
   .إلى نھاية الشھر ١٩:٥٦س  ١٢لیلة / ١٨:٤٧س  ١١إلى لیلة  ١٠:٢١س 

س  ٢٠إلى لیلة  ١٢:٥٨س  ١٧نھار / ١٠:١٢س  ١٦إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األولى
    .إلى نھاية الشھر ٢:١٩س  ٢٤لیلة / ١٩:٢١

/ ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ١٣:٣٩س  ٧نھار / ٠:٣١س  ٧إلى لیلة  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ٢٨لیلة / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ٧:٥٩س  ٢١نھار / ٠:٢٢س  ١٩إلى لیلة  ١:٢٩س  ١٢لیلة 

   .إلى نھاية الشھر

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ سوفالوقت المحذور لمنطقة رؤية الك(
  ).الشھر

س  ١٩نھار / ١٤:٢٥س  ١٧إلى نھار  ١٧:٠٧س  ٨نھار / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ١لیلة  :رجب
  .إلى نھاية الشھر ١:١١س  ٢٦لیلة / ١٩:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٣:٣٨

س  ٦ نھار لىإرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(    

س  ١٠نھار / ٢:١٦س  ٩إلى لیلة  ٥:٣١س  ٣لیلة / ١:٣٥س  ٢إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
 ٢٣نھار / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٠٧س  ١٧لیلة / ١٥، ١٤/ ١٩:٠٣س  ١٣إلى لیلة  ١٤:٢٢

 .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ٦:٤٧س 
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  الشھور القمرية والشمسیة في ايام  :محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

 ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦ ،١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :ساعة الزھرة المشتري از   

  /  ١١:٢٠س  إلى ٨:١٧س  ٢٦ نھار/ ١١:٤٢س  ٥ نھار إلى ٥ لیلة :رمضان المبارك

 ١٠ نھار/ نھار إلى نھاية ٠٩:٠١س  ١نھار / ٠٩:٠٠س  إلى ٧:٤٣س  ١ نھار :شوال
 إلى نھار ١٧لیلة / نھار نھاية إلى ١٠:٥٤س  ١٦ نھار/ ١:٠٦س  ١١ لیلة إلى ٧:٠٤س 
  / ٦:٣٨س  ١٧

س  ٣نھار / ١٧:٠٠س  ٣نھار  إلى ٣ لیلة/ ١١:٥٠س  ١ نھار إلى ١ لیلة :ذي القعدة
  / ٢٣:٤٤س  ٢٤ لیلة إلى ٧:٣٨س  ٢٣ نھار/ ٢٣:٤٤س  ٤ إلى لیلة ١٧:٠١

     .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : ذي الحّجة

  / نھار إلى نھاية ١٥:٠١س  ٩نھار / ١٥:٠٠س  إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار: محّرم الحرام

/ ٤:٠٦س إلى  ٢٢:٠١س  ٢ لیلة/ ٢٢:٠٠س  ٢لیلة  إلى ١٢:١٩س  ١ نھار: صفر
نھار نھاية إلى ١٧:٣٢س  ٧ نھار /١٨:٣٦س  إلى ٩ لیلة /إلى ١٩:٠٦س  ١٣ لیلة 

س  ١٩نھار  إلى ٢٣:٠٦س  ١٩ لیلة/ ٢٢:٣٠س إلى  ١٦ لیلة/ ١٢:٢٨س  ١٣ نھار
١٥:٠٠ / نھار إلى نھاية ١٥:٠١س  ١٩نھار /١٩:٣٦س  إلى ٢١ لیلة /  

  . الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : ربیع األول

س  ٧ نھار إلى ٢٢:٣١س  ٧ لیلة /٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٨:٣٦س  ٢ نھار: ربیع اآلخر
٨:٤٨ /نھار نھاية إلى ٧:١٢س  ٨ نھار /  

  / ١٧:٣٨س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٤٤س  ٢٢ لیلة: جمادى األولى

 إلى ٥:٠٩س  ١٩ لیلة/ ٢٠:٥٦س  ١١ لیلة إلى ١:٥٦س  ١٠ لیلة: جمادى األخرى
 ٢٨طقة رؤیة الكسوف في من ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٩:٠٢س  ١٩ نھار

  / نھار نھاية إلى ١٨:٠٧س  ٢٧ نھار :جمادى األخرى 

  / ١٧:٠٦س  إلى ١٠:١٣س  ٨ نھار: رجب

 / ٤:٤٠س  إلى ١:٠٨س  ٢١ لیلة :شعبان

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
 .شودرھیز پنقصان القمر نیمه دوم ماه القمري 
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 ة ا�زوجيةا�عا�

كمال  ١٠) + سعادة ا�وقت(�ط  ٥) + ا�وقت(�ذور  ٢٢= عالمات  ٣٧: ا�الئل الفلكية

  ):ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية : �ذورات األوقات

القمـر � (، هبـوط�ت ا�شعاع(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

ا�نـازل  ، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع)ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

بـ�   -ب� األذان و االقامة  - .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

و �لة ) غ� شهر ر�ضان ا�بارك(ا�ليلة األو� من ا�شهر القمري  -الطلوع� و ب� العشائ�

�لـة  -ض��لة عيد اال -�لة األر�عاء –�ت ا�شعاع  -ا�صف و األخ�ة من � شهر قمري

ا�وم او ا�ليلة ال� تقع فيها اآليات ا�سماو�ة وا�زالزل  -ا�صف من شهر شعبان -عيد الفطر

كه داللت بر سسـ� و انقطـاع (زحل مع قمر �لاتصال  –وا�ر�اح ا�صفراء وا�مراء وا�سوداء 

  )دارد

� قمر ال - )ودبكه د�ل ز�اد� �شاط و بقاء قوت (�ان ا�و ملا�القمر � : �ائط ا�سعادة

ت ز�اده بود (وت ا�
ّ
القمر � ال�وج  وو ا�ش�ي قوي ا�ال ش�ى ا�نظر  مع خاصة )�

ت و  زنان( )قوسالسد االمل ا�(ا�ار�ة �وج و ال )ن� هم� خاصيت دهد( ا�وائية
ّ
را �

� كه آن د�ل است بر خّر� و ز�اد(مع ا�زهرة قمر اتصال �ل – )خر� و �شاط بيفزايد

و القمر  )ا�س�بلة -سداال - وراا�(ة عقيمال�وج ال ن �نا يمتنعان من ال�سل ف�ا -   )شهوت

  .سعدينمن ا� ساقط

عن  اقمر من�فال -)كه آن د�ل بود بر قوت تمام( نظر القمر ا� ا�ر�خ با�ودة: كمال ا�سعادة

بر ديگر باره لت بر كه دال( شمسا�اتصال �لقمر مع  -  العكسب أو ةزهرا�بمتصال ر�خ وا�

ت
ّ
�لة  –�لة ا�م�س  -�لة ا�الثاء -�لة اإلث�� - )رغبت كردن و ازدياد �بّت و ك�ت �

اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية  -ع� ا�معة إ� الغروب - ا�معة بعد العشاء

   .ساعة ا�زهرة-  سعد مطلقا) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(
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  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠ لیلة/ ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١ لیلة :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣لى لیلة إ ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤ إلى لیلة ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥ لیلة/ ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦
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 ١٥ر نھا/ ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥یلة ل/ ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  نھانقصا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

/ ٢٢:٤٩س  ١٠لیلة إلى  ٧لیلة / ٢٣:٠٠س  ٣لیلة إلى  ١٤:٣٦س  ١نھار  :رمضان المبارك
س  ٢٤لیلة / ١٩نھار إلى نھاية  ١:١١س  ١٩لیلة / ٠:٠٠س  ١٨ لیلةإلى  ٢٢:٠١س  ١٧لیلة 

 .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٨:٥٧س  ٢٥إلى لیلة  ١٩:٣٠

نھار /  ٥نھار  إلى نھاية ١٨:٥٢س  ٤ ھارن/ ١٨:٥٨س  ٣ لیلةإلى  ١٨:٥١ س ١ نھار :شوال
س  ٢٦ لیلة/ ٢١نھار نھاية إلى  ١٨:٤١س  ١٧نھار / ٧:٠٨س  ١٠إلى نھار  ١٨:٤١س  ٧

   / ١٧:٠٩س  ٢٧نھار إلى  ٣:٥١
 نھارإلى  ١٠:١٧س  ٦نھار / ٦لیلة / ٢نھار إلى نھاية  ٢٢:٥٦س  ٢لیلة / ١لیلة  :ذي القعدة

س  ٢١إلى لیلة  ١٨:١١س  ١٩نھار / ٨:١٠س  ١٢نھار إلى  ١٥:٤٥س  ١٠نھار / ١٣:٠٣س  ٨
 / ٦:٢٩س  ٢٦إلى نھار  ١١:٤١س  ٢٤نھار / ١٨:١٩

س  ١١إلى نھار  ٢١:٤٠س  ٨لیلة / ١٨:٣٥س  ٦ لیلةإلى  ١٢:١١س  ١ نھار :ذي الحّجة
 ١٩نھار / شروقإلى  ٢٠:٠٠س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٣ لیلةإلى  ٤:٥٩س  ١٢لیلة / ١٧:١٧

  / ٢١:٠٤س  ٢٤ لیلةإلى  ١٩:٥٩س  ٢٢لیلة / ٢٠نھار اية إلى نھ ١٧:٤١س 

  ).شروق إلى ٢:٣٧س  ١٤ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(

  ).نھار نھاية إلى ١٣:٠٤س  ٢٩ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

 ٧لیلة / ٠:٠٠س  ٧إلى لیلة  ٦:٤٨س  ٥نھار / ٢٠:٣٨س  ٥إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
إلى  ١١:٣١س  ١٩نھار / ٢٢:١٠س  ١٤إلى لیلة  ١٧:٣٢س  ٩نھار / إلى شروق ٦:١٨س 
  / ١٧:٤٠س  ٢٥إلى لیلة  ١٥:٢٣س  ٢٤نھار / ١٢:١٤س  ٢١نھار 
 ٩نھار / ٨نھار  نھايةإلى  ١٧:٣١س  ٧نھار / ١١:٣٠س  ٤إلى نھار  ١٩:١٧س  ٣لیلة  :صفر
إلى  ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ٢١إلى شروق  ١٧:٤١س  ١٩نھار / ١٢نھار  يةنھاإلى  ١٧:٣٢س 
  / ١٧:٣٩س  ٢٥لیلة 

/ ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢٢:٤٤س  ٨لیلة / ٢٣:٠٠س  ٥إلى لیلة  ٤لیلة / ١لیلة  :ربیع األول
/ ٢١نھار  نھايةإلى  ٢١لیلة / ١٣نھار  نھايةإلى  ١٤:٠٠س  ١٢نھار / ١:٢٩إلى س  ١٢لیلة 
    .إلى نھاية الشھر ٨:١١س  ٢٨نھار 

/ ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٩لیلة / ٤نھار  نھايةإلى  ٤لیلة / ١نھار  نھايةإلى  ١لیلة  :ربیع اآلخر
   / ٢٥إلى شروق  ٣:٢٢س  ٢٠لیلة 

س  ٨نھار / ٦نھار  نھايةإلى  ١٨:٣٨س  ٤لیلة / ٣إلى شروق  ٢لیلة  :جمادى األولى
لیلة / ٢٤إلى شروق  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ١٤إلى شروق  ١٣لیلة / ١٠نھار  نھايةإلى  ١٥:١٥

  .إلى نھاية الشھر ٢٠:٥٥س  ٢٧

نھار / ١:٢٦س  ٥إلى لیلة  ٧:١٧س  ٤نھار / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
س  ٢١إلى نھار  ٢٠:٣٤س  ٢٠لیلة / ١٣نھار  نھايةإلى  ١٣لیلة / نھار نھايةإلى  ٩:٠٧س  ٥

س  ٢٥إلى نھار  ٠:٥٢س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٠س  ٢٣ر إلى نھا ١٠:٣٨س  ٢١نھار / ٧:٥٨
  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٢:٠٦

نھاية  إلى ٨:٣٧س  ١٤ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
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  ).نھار

 نھاية إلى ٦:٥٢س  ٢٨ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).نھار

إلى نھار  ١٨:٠٢س   ١٣نھار / ١٢نھار  نھايةإلى  ١:٤٠س  ٩لیلة / لى شروقإ ١لیلة  :رجب
إلى نھاية  ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٤إلى لیلة  ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١١:٥٨س  ١٧

   .الشھر
 ١٧:١٩س  ١٠نھار / ١٧:٢٧س  ٥إلى نھار  ١٧:٣١س  ٣نھار / إلى شروق ١لیلة  :شعبان

س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ١٩:٠٦س  ١٧لیلة  إلى ١٣لیلة / ١٦:٠٥س  ١٠إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ١٤:٥١س  ٢٥نھار / ١٢:٣٣س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٢٣:٢٥

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

 ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان

ة
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ت 
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

 اصفرار الشمس –ئین بین العشا - بین الطلوعین : اوقات سوىساعة الزھرة    
  :من بین األذان و اإلقامه -غروبالو في الشروق 

س  ٣إلى نھار  ٢٣:٢٠س  ٣لیلة / ١٤:٣٠س  ١إلى نھار  ١لیلة  :رمضان المبارك 
١٩:٠٠ / ٦نھار  نھايةإلى  ١٩:١٠س  ٥لیلة / س  ١١إلى لیلة  ٢٢:٥٠س  ١٠لیلة
٢١:٣٠ / ١٤نھار  نھايةإلى  ٢٢:٢٠س  ١٣لیلة / ٠:٠٠إلى س  ١٨لیلة / س  ١٨لیلة
إلى  ١٧:٢٠س  ٢٢نھار / ٨:٣٠س  ٢١إلى نھار  ٢٠لیلة / ١٨:٥٠س  ١٨إلى نھار  ٠:٠١
 ٢٦إلى نھار  ١٩:٠٠س  ٢٥لیلة / ١٨:٥٠س  ٢٣إلى نھار  ٣:٠١س  ٢٣لیلة / نھار نھاية
  /  إلى شروق ١٩:٠٠س  ٢٨لیلة / ١٨:٥٠س 

 ٣نھار / ١٦:٠٠س  ٣إلى نھار  ١٩:٠٠س  ٣لیلة / ١٨:٥٠ س إلى ١شروق  :شوال
إلى س  ٧:١٠س  ٧نھار / ٠:٠٠إلى س  ٦لیلة  / ١٨:٥٠س  ٤إلى نھار  ١٦:٠١س 

١٨:٤٠ / ٧:٤٠س  ١٢إلى نھار  ٧:١٠س  ١٠نھار / نھار نھايةإلى  ٨:٣٠س  ١٤نھار /
 ١٨:٤٠س  ١٧إلى نھار  ١٥شروق / ٠:٥٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢٢لیلة / س  ٢٤لیلة

س  ٢٧نھار / ٣:٥٠س  ٢٦إلى لیلة  ١٥:٠١س  ٢٥نھار / ١٥:٠٠س  ٢٥إلى نھار  ١:٠٠
   / ١٨:٣٠إلى س  ١٧:١٠

س  ٥نھار / ٥:٢٠س  ٤إلى لیلة  ٣لیلة / ١٨:٢٠إلى س  ١شروق  :ذي القعدة
س  ٩إلى لیلة  ١٣:٤٠س  ٨ نھار/ ١٠:١٠إلى س  ٦شروق / نھار نھايةإلى  ١٦:١٠
٠:٥٩ / ١٥:٠٠س  ٩إلى نھار  ١:٠٠س  ٩لیلة / س  ٩إلى نھار  ١٥:٠١س  ٩نھار

١٨:٢٠ / نھار نھايةإلى  ١٧:٤٠س  ١٢نھار / ١٠:٥٩إلى س  ١٣شروق / س  ١٣نھار
إلى  ١٥شروق / ١٤نھار  نھايةإلى  ٤:٠١س  ١٤لیلة / ٤:٠٠س  ١٤إلى لیلة  ١١:٠٠

إلى  ١٨:٢٠س  ٢١لیلة / ١٨:١٠س  ١٩إلى نھار  ١٧:٤٠س  ١٨نھار  /٢:١٠س  ١٧لیلة 
 ٢٤إلى نھار  ١٥:٠١س  ٢٣نھار / ١٥:٠٠س  ٢٣إلى نھار  ٢٣لیلة / ١٨:٠٠س  ٢١نھار 
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  / ١٨:٠٠إلى س  ٢٧شروق / نھار نھايةإلى  ٦:٣٠س  ٢٦نھار / ١١:٤٠س 

/ ١٧:٥٠س  ٧ر إلى نھا ١٩:٠٠س  ٦لیلة / ١٢:١٠ إلى س  ١شروق  :ذي الحّجة
 ٢١:٥٩إلى س  ١٣لیلة / ھذه االوقات / ٢٣:٠٠س  ١٤إلى لیلة  ٢٢:٠٠س  ١٣لیلة

س  ١٤لیلة : ذي الحّجة  ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  مناسبة ولكن للبالد التي التقع 
إلى  ١٨شروق / ١٧نھار  نھايةإلى  ٨:٢٠س  ١٦نھار / ١١:١٠س  ١٤إلى نھار  ٢٣:٠١

 ٢٥إلى لیلة  ٢١:٣٠س  ٢٤لیلة / ١٧:٤٠س  ٢١إلى  نھار  ٢١لیلة / ١٧:٤٠س  ١٩نھار 
  / ٢٨إلى شروق  ٧:١٠س  ٢٦نھار / ١٩:٤٠س  ٢٦إلى لیلة  ٢٥شروق / ٦:٠٠س 

إلى  ٩شروق / ١٠:٢٠إلى س  ٧شروق / ٣:٠٨إلى  ٢٠:٤٠س  ٥لیلة  :محّرم الحرام
شروق / نھار نھايةى إل ١٥شروق / ١٤نھار  نھايةإلى  ٢٢:٣٠س  ١٤لیلة / ١٧:٣٠س 
س  ١٩لیلة / ٢١:٠٠س  ١٩إلى لیلة  ٩:٠٠س  ١٧نھار / ٨:٥٩س  ١٧إلى نھار  ١٦

إلى  ٢٣شروق / ١٧:٣٠إلى س  ١٢:٢٠س  ٢١نھار / ١١:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢١:٠١
  / ١٥:٤٠س  ٢٦إلى نھار  ١٧:٤٠س  ٢٥لیلة / نھار نھاية

س  ٤نھار / ١٠:٣٠س  ٢ى نھار إل ١٣:٠٠س  ١نھار / ١٢:٥٩إلى س  ١شروق : صفر
س  ٦نھار / ١٦:٠٠س  ٦إلى نھار  ١٢:٠٠س  ٥نھار / ١١:٥٩س  ٥إلى نھار  ١٢:٢٠
 ٩لیلة / ٠:٠٠إلى س  ٩لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧شروق / نھار نھايةإلى  ١٦:٠١

/ نھار نھايةإلى  ١٤شروق / ١٣نھار  نھايةإلى  ١٣لیلة / ١٢:٠٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠١س 
 ٠:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥شروق / ١٧:٤٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:١٠س  ١٩لیلة /
 نھار نھايةإلى  ٢١شروق / ٧:٠٠س  ٢٤إلى نھار  ٢٣لیلة /  

س  ٥لیلة / ٢٣:٠٠إلى س  ٥لیلة / ٣نھار  نھايةإلى  ٢٠:٤٠س  ٣لیلة : ربیع األول
إلى  ٦:٠١س  ٧یلة ل/ ٦:٠٠س  ٧إلى لیلة  ٦شروق / ١٩:٥٩س  ٦إلى لیلة  ٢٣:٠١

 ١٧لیلة / ١٤نھار  نھايةإلى  ١٤لیلة / ١١نھار  نھايةإلى ١٠لیلة / ٢٢:٤٠س  ٨لیلة 
 ١٩نھار / ٨:٠٠س  ١٩إلى نھار  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ١٠:٥٩س  ١٨إلى نھار  ٥:٢٠س 
شروق / إلى شروق ٢٢لیلة / نھار نھايةإلى  ٢٠شروق / نھار نھايةإلى  ٨:٠١س 
  / ٨:١٠س  ٢٨إلى نھار  ٢٧شروق / نھار نھايةإلى  ٨:٥٠س  ٢٦نھار / ٢٢ار نھ نھايةإلى 

لیلة / ٣نھار  نھايةإلى  ١١:٠٠س  ٢نھار / ١٠:٥٩س  ٢إلى نھار  ٢لیلة : ربیع اآلخر
/ ١٠نھار  نھايةإلى  ١٠لیلة / ٨نھار  نھايةإلى  ٢٢:٤٠س  ٧لیلة / ٨:٥٠س  ٥إلى نھار  ٥
 نھار نھايةإلى  ١١شروق/  نھار نھايةإلى  ١١:٢٠س  ١٤نھار / إلى لیلة  ١٥شروق
س  ٢٠إلى لیلة  ١٨شروق / ١٧نھار  نھايةإلى  ٢٢:٠١س  ١٧لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧

٣:٢٠ / نھار نھايةإلى  ٢٥شروق /  

إلى نھار  ٦لیلة / نھار نھايةإلى  ٣شروق / نھار نھايةإلى  ١شروق : جمادى األولى
 ١٥شروق / نھار نھايةإلى  ١٨:١٠س  ١٢نھار / ٣:٤٠ى س إل ١١لیلة / ١٥:١٠س  ٨

س  ١٨إلى نھار  ١٤:٠٠س  ١٧نھار / ١٣:٥٩إلى س  ١٧شروق / ١٦نھار  نھايةإلى 
٨:٣٠ / ١٧:٣٠س  ٢٢إلى نھار  ٢٣:٥٠س  ٢٢لیلة / س  ٢٧إلى لیلة  ٤:٠٠س  ٢٦لیلة

٢٠:٥٠ /  

 ٧نھار / ٢١:١٠إلى س  ٦یلة ل/ ٣نھار  نھايةإلى  ١٥:٤٠س  ٢نھار : جمادى األخرى
س  ١١إلى لیلة  ٢:٠٠س  ١٠لیلة / ٩:٢٠إلى س  ٨شروق / نھار نھايةإلى  ١٣:٥٠س 

جمادى  ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع / ٢٠:٥٠
 ٥:٢٠س  ١٩لیلة / ١٢:٥٠إلى س  ١٥شروق / ١٤نھار  نھايةإلى  ١٤لیلة : األخرى 

س  ٢٣نھار / ٢٠:٣٠س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٩نھار / ١٠:٥٩س  ١٩إلى نھار 
  / ٢٧نھار  نھايةإلى  ١٣:٥٠س  ٢٥نھار / نھار نھايةإلى  ١٠:٤٠

إلى لیلة  ١٠:٢٠س  ٨نھار / ١:٥٠إلى س  ٤لیلة / ٢نھار  نھايةإلى  ١شروق : رجب
س  ١٨إلى لیلة  ١٢:٠٠س  ١٧نھار / ١٨:٠٠س  ١٣إلى نھار  ١٣لیلة / ١:٣٠س  ٩

١٩:٥٩ / ٢٣:٣٠س  ١٨إلى لیلة  ٢٠:٠٠س  ١٨لیلة / ٢٢إلى لیلة  ١٦:١٠س  ٢١نھار 
  / ٢٥نھار  نھايةإلى  ٢٥لیلة / ٣:٣٠س 

إلى  ١٧:٥٠س  ٥نھار / ١٧:٣٠إلى س  ٣شروق / ٦:٠٠إلى س  ١شروق  :شعبان
 ١١إلى لیلة  ١٧:٠٠س  ١٠نھار / ١٦:٥٩س  ١٠إلى نھار  ٥:٢٠س  ٨لیلة / ٦شروق 

س  ٢١لیلة / ٦:٣٠إلى س  ١٩شروق / ٢١:٠٠إلى س  ١٩:٥٠س  ١٧لیلة / ٠:٢٠س 
  /١٥:٤٠س  ٢٣إلى نھار  ٢٣:٣٠
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  طلب ال�سل وانعقاد ا�طفة و�داية ا�مل

كمال  ١٢) + سعادة ا�وقت(�ط  ٧) + ا�وقت(�ذور  ٢٦= عالمات ٤٥: ا�الئل الفلكية

  ):ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية  :�ذورات األوقات

 -ب� الطلـوع� و بـ� العشـائ� -ب� األذان و االقامة-) ا�حذورةف�ة ا�كسوف وا�سوف 

و �لة ا�صف و األخـ�ة مـن � ) غ� شهر ر�ضان ا�بارك(ا�ليلة األو� من ا�شهر القمري 

ا�صف من  -�لة عيد الفطر -�لة عيد االض� -�لة األر�عاء –�ت ا�شعاع  -شهر قمري

ا�وم او ا�ليلة ال� تقع فيها اآليات ا�سماو�ة وا�زالزل وا�ر�اح ا�صفراء وا�مراء  -شهر شعبان

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(مناحس القمر العامة  - وا�سوف ايام ا�كسوف –وا�سوداء 

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل )ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

كه د�ل تبا�  �وسة ا�زهرة - .)�س مطلقا) عد ا�ابحا�بران، اإل�يل، الطرفة، س(ا�جمية 

  ...)حوس و ا� ا� ةعداوالنظر  –بوط ا� –و�ال ا� – ا�رجعة –ح�اق اال(حال فرزند باشد

آ�ز �ر و رشد و شكوفا� آن ايام نقصـان قمـر  به جهت(القمر زائد ا�ور : �ائط ا�سعادة

  )وتا��طان و ا�(ج كث� ا�و� وبر �القمر  - )قمري پره� شود نيمه دوم ماه 

خواهد بايد كه قمر در بر� مذكر بود و در  مذكراگر فرزند  :طلب فرزند مذكر يا �ؤنث

مثلثه شمس و خداوند طالع و صاحب بيت قمر و خداوند خا�س در بروج مذكر إ� ار�اع 

بايد كه در  - ايد ار�اع �ؤنث ب تا �ؤنث مذكر بود و اگر ان� خواهد اين داليل در بروج

و در  )كه ساعة مذكر است( طلب مذكر عدد ساعة معوجه ماضيه از نهار يا �لة فرد باشد

طلب ذكور بايد كه در ر�ع  -) كه ساعة �ؤنث است( طلب �ؤنث عدد آن ساعة زوج بود

 شباّول نهار بود كه شمس زايد است و در�ن وقت نطفه به� كرد و طلب اناث در ر�ع آخر 

   برعكس دخ�كو�ب مذكر بايد و در طلب  تطلب مذكر خداوند ساعدر  -

 -القمر ناظر إ� ا�ر�خ با�ودة -ا�زهرةمع قمر اتصال �ل - ولاال��يع القمر � ال: كمال ا�سعادة

 -�لة اإلث�� -  مر من�فا عن سعد و متصال �سعد آخرالق - طانا�� أووزا ا� � ا�شمس
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ع� ا�معة  - )فرزند از ابدال � شود(�لة ا�معة بعد العشاء  – �لة ا�م�س - �لة ا�الثاء

، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية  - إ� الغروب

  .ش�يوا�ا�زهرة  ةساع-  سعد مطلقا) ا�سعود
  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١ لیلة :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . نھاية الشھرإلى  ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠ھار ن/ ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١ر نھا/ ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩لى نھار إ ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .نھاية الشھر إلى ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩ة إلى لیل ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢ار نھ/ ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة  /٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢ س ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 
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إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢ إلى نھار ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠
  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦لیلة إلى 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

/ ١٨:٠٦س  ٨ر إلى نھا ٢:٣٠س  ٤لیلة / ١٤:٣٥س  ١إلى نھار  ١لیلة  :رمضان المبارك
  / ٢٠:٤٤س  ٢٩إلى لیلة  ٨:١٧س  ٢٦نھار 

 .نھاية الشھرإلى  ٣:٣٠س  ١٠لیلة / ٠:٠٠س  ٦إلى لیلة  ٧:٤٤س  ١نھار  :شوال

  .نھاية الشھرإلى  ٧:٠٠س  ٨نھار / ١٧:٣٠س  ٦إلى نھار  ١لیلة  :ذي القعدة

  .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :ذي الحّجة

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ وفالوقت المحذور لمنطقة رؤية الخس(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

/ ٣:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٦نھار / ٢٢:٠٠س  ٢إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
  / ٧:٣٠س  ٢٦إلى نھار  ١٦:٣٠س  ٢١نھار 

    ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ ت المحذور لمنطقة رؤية الكسوفالوق(

س  ٢٣إلى نھار  ٢٣:٣٠س  ١٩لیلة / ١٠:٣٠س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣٠س  ١٤لیلة  :صفر
١٧:٣٠ /  

  / ٢١:٠٠س  ٢٦إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ٧لیلة  :ربیع األول

نھاية إلى  ١١:٣٠س  ١٤نھار / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ٩نھار  :ربیع اآلخر
  .الشھر

/ ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة  ١٧:٣٠س  ٧نھار / ١٢:٠٠س  ٤إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األولى
  .نھاية الشھرإلى  ٩:٣٠س  ١٩نھار / ١٣:٠٠س  ١٧إلى نھار  ١٨:٣٠س  ١٣لیلة 

  / ٢٠:٠٠س  ١٥إلى لیلة  ٢:٠٠س  ١٠لیلة  :جمادى األخرى

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الخسوفالوقت المحذور لمنطقة رؤية (
  ).٨:٣٧س 
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نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

  .نھاية الشھرإلى  ١٤:٠٠س  ٢٩نھار / ١:٣٠س  ١٨إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ٣نھار  :رجب

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(   

 .نھاية الشھرإلى  ١:٠٠س  ٢٨لیلة / ٠:٠٠س  ٢٥إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :ى األولىجماد

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

 ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان

ة
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ا

 

١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

اصفرار  –ئین بین العشا -بین الطلوعین : اوقات سوىالمشتري  الزھرةساعة 
  :من بین األذان و اإلقامه -غروبالو في الشروق  الشمس

 ١٤ نھار إلى ١:٣٨س  ١٤ لیلة/ ١:٢٢س  إلى ٢٢:٤٨س  ١٠ لیلة :رمضان المبارك
  / ٢١:٤٢س  إلى ١٨ لیلة/ ١٥:٢٦س 

  / ٧:٥٨س  إلى ٧:٠٨س  ٧ نھار :شوال

  .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه  :ذي القعدة

   .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه  :ذي الحّجة

 نھاية إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار/ ١٠:٢٨س  ٧ نھار إلى ٦:١٨س  ٧ لیلة: محّرم الحرام
س  ١٩ نھار إلى ٣:٤٥س  ١٩ لیلة/ ١٤:٠٦س  ١٤ نھار إلى ٣:٥٣س  ١٤ لیلة/ نھار

١١:٣٢ /١٥:٤٨س  إلى ٧:٤٤س  ٢٦ نھار /  

 نھار/ ٧:٥٢س  ٦ نھار إلى ١٢:١٥س  ٤ نھار/ ٤:٠٦س  ٢ لیلة إلى ١شروق : صفر
 ١٣ نھار إلى ١٩:٠٦س  ١٣ لیلة/ ١٨:٣٦س  إلى ٩ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٧:٣٢س  ٧

  / ٠:٣٢س  ١٧ لیلة إلى ١٠:٣٦س  ١٦ نھار/ ١٢:٢٨س 

  .الفترة وقت مقبول في ھذه لھذا العمل اليوجد : ربیع األول

س  ٢ نھار/ ١٠:٥٩س  إلى ٨:٣٦س  ٢ نھار/ ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر
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 ٧:١٢س  ٨ نھار/ ٨:٤٨س  ٧ نھار إلى ٢٢:٣١س  ٧ لیلة/ ٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ١١:٠٠
   /نھار نھاية إلى

 ١٧ نھار /نھار نھاية إلى ١٨:٠٥س  ١٢ نھار/ ٣:٤٦س  إلى ١١ لیلة: جمادى األولى
  / ٨:٣٠س  ١٨ نھار إلى ١٣:٠١س 

 نھاية إلى ١٣:٣٩س  ٧ نھار/ ١:٢٤س  ٣ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ٢ نھار: جمادى األخرى
جمادى  ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /نھار

ھذه ( / ٩:٠٢س  ١٩ نھار إلى ٥:٠٩س  ١٩ لیلة/ ١٢:٥٤س  إلى ١٥شروق  :األخرى 
 نھار: جمادى األخرى  ٢٨في منطقة رؤیة الكسوف  االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع 

 ١٨:٠٧س  ٢٧ نھار/ ١٤:٠٨س  إلى ١٣:٤٢س  ٢٥ نھار/ نھار نھاية إلى ١٠:٣٦س  ٢٣
  / )نھار نھاية إلى

  / ٣:٣٢س  ٢٢ لیلة إلى ١٥:٥٩س  ٢١ نھار: رجب

  .الفترة ت مقبول في ھذه لھذا العمل اليوجد وق :شعبان

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آرشد و شكوفايي اينكه و  بودنغاز آ به جھت :تذكر
  رھیز شودپنقصان القمر نیمه دوم ماه القمري 
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  طالقال

  :)ا�وقت(كمال  ٣) + سعادة ا�وقت(�ط  ٢) + ا�وقت(�ذور  ٤= عالمات  ٩: ا�الئل الفلكية

 - د ا�ورالقمر زائ- )�انا�ور و ا�(بيوت ا�زهرة  �قمر ال - ايام االستقبال :قات�ذورات األو

  ةمعيوم ا�

  ايام �ت ا�شعاع   -ا�زهرة مع  غ� متصل: �ائط ا�سعادة

   )الفراقزحل د�ل (زحل قوي ا�ال -ساعة زحل -يوم ا�سبت : كمال ا�سعادة

ة
ور

ذ
ح

م
 

  لقمراوقات مناحس ا: محذور اإلختیار العمیق

 .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 نھار/ ٠:١٢س  ١٨ لیلة إلى ٢٢:٠١س  ١٧ لیلة/ ١٥ نھار نھاية إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
/ ٨:١٦س  ٢٦ نھار إلى ١٩:٣٠س  ٢٤ لیلة/ ٣:٠١س  ٢٣ لیلة إلى ٨:٢٩س  ٢١ نھار/ ١٨
  /  ١٧:٤٢س  ٢٨ نھار إلى ١١:٥٨س  ٢٦ ارنھ

 إلى ٢:٥٥س  ٢١ لیلة/ ٠:٥٨س  ١٨ لیلة إلى ١٦ شروق/ ١٥ نھار نھاية إلى ١ لیلة :شوال
س  ٢٨ نھار إلى ١٨:٥٤س  ٢٧ لیلة/ ٣:٤٧س  ٢٦ لیلة إلى ٠:١٢س  ٢٤ لیلة/ ٢٣ نھار نھاية

١٤:٢٨ / 
 ١٩ نھار/ ٤:٠٢س  ١٩ لیلة إلى ٢:١٧س  ١٧ لیلة/ ١٥ نھار نھاية إلى ١ لیلة :ذي القعدة

 ٥:٥٤س  ٢٥ لیلة/ ١١:٤٤س  ٢٤ نھار إلى ٢٢ شروق/ ٢٣:١٢س  ٢٢ لیلة إلى ١١:٢١س 
  / ٢٩ نھار نھاية إلى ٢١:٣٤س  ٢٨ لیلة/ ٢٢:٣٦س  ٢٧ لیلة إلى

/ ٢٠ نھار/ ٧:٢٣س  ١٩ نھار إلى ٢٠:٠٠س  ١٧ لیلة/ ١٥ نھار نھاية إلى ١ لیلة :ذي الحّجة
/ ١٦:٠٤س  ٢٦ نھار إلى ٥:٢٣س  ٢٥ لیلة/ ٧:٣٠س  ٢٤ نھار إلى ١٣:٢٤س  ٢٢ نھار

  .نھاية الشھر إلى ٢٧ شروق

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

/ ٢١:٥٥س  ١٩ لیلة إلى ١٧:٥٨س  ١٦ نھار/ ١٥:١٠س  ١٦ نھار إلى ١ لیلة :لحراممحّرم ا
  / ١٠:٠٩س  ٢٨ نھار إلى ١٥:٢٣س  ٢٤ نھار/ ١:٤٣س  ٢٤ لیلة إلى ٢:٥٧س  ٢٢ لیلة

  ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ٢٢ نھار/ ١٠:٠٢س  ٢١ نھار إلى ٧:٤٨س  ٢٠ نھار/ ١٦ نھار نھاية إلى ١ لیلة :صفر
  .نھاية الشھر إلى ١٩:٥٧س  ٢٩ لیلة/ ٢١:١٥س  ٢٦ لیلة إلى ١٦:٢٨

 ٢٠ لیلة/ ١١:٢٧س  ١٩ نھار إلى ١٣:٤٥س  ١٧ نھار/ ١٥ نھار نھاية إلى ١ لیلة :ربیع األول
س  ٢٦ ھارن/ ٦:٥٣س  ٢٤ لیلة إلى ١:٢٨س  ٢٢ لیلة/ ١٩:٠٣س  ٢٢ لیلة إلى ٢٢:٤٦س 

  .نھاية الشھر إلى ٩:١٤س  ٣٠ نھار/ ٢٩ نھار/ ٠:٤٢س  ٢٨ لیلة إلى ١١:٠٠

/ ١٣:٥٤س  ٢١ نھار إلى ١٠:٤٤س  ١٧ نھار/ ٢٢:٠٩س  ١٧ لیلة إلى ١ لیلة :ربیع اآلخر
  .نھاية الشھر إلى ١٧:١٩س  ٢٨ نھار/ ٢٧ نھار/ ١٨:٣٤س  ٢٦ لیلة إلى ١١:٤٥س  ٢٤ نھار

/ ١٩:٢١س  ٢٠ لیلة إلى ١٢:٥٨س  ١٧ نھار/ ٠:٣٧س  ١٧ لیلة إلى ١ لیلة :جمادى األولى
 نھار/ ٣:٤٩س  ٢٦ لیلة إلى ١٣:٣٥س  ٢٤ نھار/ ٢٠:٢٥س  ٢٢ لیلة إلى ٢٣:١٨س  ٢٠ لیلة
  / ٩:٠١س  ٣٠ نھار إلى ٠:٤٧س  ٢٩ لیلة/ ٢٦

/ ٢٣:٤١س  ١٩ لیلة إلى ٢:٤٣س  ١٧ لیلة/ ١:٢٥س  ١٧ لیلة إلى ١ لیلة :جمادى األخرى
 لیلة/ ١٣:٤١س  ٢٥ نھار إلى ٠:٥٢س  ٢٤ لیلة/ ٦:٥٢س  ٢١ نھار إلى ١٠:٤٨س  ١٩ نھار
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  .نھاية الشھر إلى ١٨:٤٩س  ٢٩

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 ٢٠ لیلة/ ١٣:٣٧س  ١٩ نھار إلى ١٩:٠٥س  ١٨ لیلة/ ٨:١٤س  ١٧ نھار إلى ١ لیلة :رجب
 نھار/ ١:١٠س  ٢٦ لیلة إلى ١٧:٣٦س  ٢٤ نھار/ ٢٣ نھار/ ١٥:٥٨س  ٢١ نھار إلى ١:١٣س 
  .نھاية الشھر إلى ٨:٣٣س  ٢٨

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

 نھار/ ٢٢:٠٥س  ١٩ لیلة إلى ١١:٥١س  ١٧ نھار/ ٢١:٠٦س  ١٧ لیلة إلى ١ لیلة :شعبان
/ ٠:١١س  ٢٥ لیلة إلى ١٥:٢٥س  ٢٤ نھار/ ٢١ نھار/ ١:٠٧س  ٢١ لیلة إلى ١٧:٥٠س  ١٩

 /٢٨ نھار/ ٠٠:٥٢س  ٢٨ لیلة إلى ١٤:٥١س  ٢٥ نھار

  الشھور القمرية والشمسیة ام في اي: محذور في اإلختیار البسیط

 .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     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :ساعة زحل از   

س  ١٧إلى لیلة  ١٠:٠١س  ١٦نھار / ١٠:٠٠س  ١٦إلى نھار  ١٦لیلة  :رمضان المبارك
٢٢:٠٠ / إلى شروق ٠:١٣س  ١٨لیلة / ١٩:٥٩س  ٢٠إلى لیلة  ١٩لیلة / س  ٢٠لیلة
س  ٢٣لیلة / ٨:٢٨س  ٢١إلى نھار  ٢٠:٠١س  ٢١لیلة / ٢٠:٠٠س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٠٠
س  ٢٦نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٧:٠١س  ٢٣نھار / ٧:٠٠س  ٢٣إلى نھار  ٣:٠٢
 ٢٣:٠٠س  ٢٩لیلة / ٢٢:٥٩س  ٢٩ى لیلة إل ١٧:٤٣س  ٢٨نھار / ١١:٥٧إلى س  ٨:١٧

  .إلى نھاية الشھر

 ٠:٥٩س  ١٨لیلة / إلى شروق ٢٢:٠١س  ١٦لیلة / ٢٢:٠٠إلى س  ١٦لیلة  :شوال
س  ٢٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ٢٦لیلة / ٠:١١إلى س  ٢٤لیلة / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة 

٦:٠٥ / ١٨:٥٣س  ٢٧إلى لیلة  ٦:٠٦س  ٢٦نھار / نھار لى نھايةإ ١٤:٢٩س  ٢٨نھار /
 إلى نھاية الشھر ٢٩لیلة.  

س  ١٧إلى لیلة  ١٤:٠١س  ١٦نھار / ١٤:٠٠س  ١٦إلى نھار  ١٦لیلة  :ذي القعدة
٢:١٦ / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٠٣س  ١٩لیلة / ٢٢إلى شروق  ٢٣:١٣س  ٢٢لیلة /

 ١٧:٠٠إلى س  ١١:٤٥س  ٢٤نھار / ٥:٥٣س  ٢٥إلى لیلة  ١٧:٠١س  ٢٤نھار /لة لی
لیلة / ٢١:٣٣س  ٢٨إلى لیلة  ٩:٠١س  ٢٧نھار / ٩:٠٠س  ٢٧إلى نھار  ٢٢:٣٧س  ٢٧
  .إلى نھاية الشھر ٣٠

ذي  ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :ذي الحّجة
)/ ١٩:٥٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠١س  ١٦نھار / ٨:٠٠س  ١٦إلى نھار  ١٦لیلة  :الحّجة 

 ١٦:٠٠إلى س  ٧:٢٤س  ١٩نھار / ٢٠إلى شروق  ١٦:٠١س  ١٩نھار / إلى  ٢١لیلة
ھذه االوقات مناسبة / (١٣:٠٣س  ٢٢إلى نھار  ١٦:٠١س  ٢١نھار / ١٦:٠٠س  ٢١نھار 

إلى  ١٣:٠٤س  ٢٢نھار : ذي الحّجة  ٢٩في منطقة رؤیة الكسوف  ولكن للبالد التي التقع 
س  ٢٥إلى لیلة  ١٧:٠١س  ٢٤نھار / ١٧:٠٠س إلى  ٧:٣١س  ٢٤نھار / ١٣:٢٣س 

٥:٢٢ / ٢٧إلى شروق  ١٦:٠٥س  ٢٦نھار  /(  

س  ١٩إلى نھار  ٢١:٥٦س  ١٩لیلة / ١٧:٥٧إلى س  ١٥:١١س  ١٦نھار : محّرم الحرام
١٥:٠٠ / ٢:٥٦س  ٢٢إلى لیلة  ١٥:٠١س  ١٩نھار / س  ٢٤إلى نھار  ١:٤٤س  ٢٤لیلة
١٥:٢٢ / ١٥:٠٠س  ٢٩نھار إلى  ١٠:١٠س  ٢٨نھار / إلى نھاية  ١٥:٠١س  ٢٩نھار
  .الشھر

/ ٧:٤٧س  ٢٠إلى نھار  ١٥:٠١س  ١٩نھار / ١٥:٠٠س  ١٩إلى نھار  ١٧لیلة : صفر
 ٤:٠٠س  ٢٢إلى لیلة  ١٠:٠٣س  ٢١نھار / ١٦:٢٧س  ٢٢إلى نھار  ٤:٠١س  ٢٢لیلة /
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 ٢٧إلى نھاية نھار  ٢١:١٦س  ٢٦لیلة / ٧:٠٠س  ٢٨إلى نھار  ٢٨لیلة / س  ٢٨نھار
  / ١٩:٥٦س  ٢٩إلى لیلة  ٧:٠١

/ ١٣:٤٤س  ١٧إلى نھار  ١:٠١س  ١٧لیلة / ١:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٦لیلة : ربیع األول
 ٢٢:٤٥س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٢٨س  ١٩نھار / ١:٢٧إلى س  ١٩:٠٤س  ٢٢لیلة / لیلة
لیلة / ١٠:٥٩ س ٢٦إلى نھار  ٢٢:٠١س  ٢٦لیلة / ٢٢:٠٠س  ٢٦إلى لیلة  ٦:٥٤س  ٢٤
لیلة / ٢١:٠٠إلى س  ٣٠لیلة / ٢٩إلى شروق  ٢٨شروق / إلى شروق ٠:٤٣س  ٢٨
  / ٩:١٣س  ٣٠إلى نھار  ٢١:٠١س  ٣٠

إلى لیلة  ١٣:٥٥س  ٢١نھار / ١٠:٤٣س  ١٧إلى نھار  ٢٢:١٠س  ١٧لیلة : ربیع اآلخر
إلى  ١٨:٣٥س  ٢٦لیلة / ١١:٤٤س  ٢٤إلى نھار  ٢٣:٠١س  ٢٤لیلة / ٢٣:٠٠س  ٢٤

  /  ١٧:١٨س  ٢٨إلى نھار  ٥:٠١س  ٢٨لیلة / ٥:٠٠إلى س  ٢٨لیلة / ٢٧شروق 

إلى  ١٩:٢٢س  ٢٠لیلة / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٠:٣٨س  ١٧لیلة : جمادى األولى
 ٢٤إلى نھار  ١:٠١س  ٢٤لیلة / ١:٠٠س  ٢٤إلى لیلة  ٢٠:٢٦س  ٢٢لیلة / ٢٣:١٧س 
إلى  ٢٨شروق / ٢٨إلى شروق  ٢٧لیلة  /إلى شروق ٣:٥٠س  ٢٦لیلة / ١٣:٣٤س 
إلى نھاية  ٩:٠٢س  ٣٠نھار / ٠:٤٦س  ٢٩إلى لیلة  ١٢:٠١س  ٢٨نھار / ١٢:٠٠س 

  .الشھر

 ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  :جمادى األخرى
س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٤٢س  ١٩لیلة / ٢:٤٢إلى س  ١:٢٦س  ١٧لیلة  :جمادى األخرى 

جمادى  ٢٨في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع / (١٠:٤٧
س  ٢٤إلى لیلة  ١٢:٠١س  ٢٣نھار / ١٢:٠٠س  ٢٣إلى نھار  ٦:٥٣س  ٢١نھار : األخرى 

٠:٥١ / ٢٧إلى نھاية نھار  ١٣:٤٢س  ٢٥نھار / ٧:٠٠س  ٢٨إلى نھار  ٢٨لیلة / نھار
  )/ ١٨:٤٨س  ٢٩إلى لیلة  ٧:٠١س  ٢٨

س  ٢٠إلى لیلة  ١٣:٣٨س  ١٩نھار / ١٩:٠٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:١٥س  ١٧نھار : رجب
١:١٢ / ٢٣إلى شروق  ١٥:٥٩س  ٢١نھار / ٥:٠٠إلى س  ٢٤لیلة / ٥:٠١س  ٢٤لیلة 

 ٢١:٠١س  ٢٨لیلة / ٢١:٠٠س  ٢٨إلى لیلة  ١:١١س  ٢٦لیلة / ١٧:٣٥س  ٢٤إلى نھار 
  / ٨:٣٢إلى س  ٢٨شروق  /إلى شروق

/ ١١:٥٠س  ١٧إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧لیلة / ٠:٠٠إلى س  ٢١:٠٧س  ١٧لیلة  :شعبان
 ٥:٠٠إلى س  ٢٢:٠٦س  ١٩لیلة / ١٧:٤٩س  ١٩إلى نھار  ٥:٠١س  ١٩لیلة / لیلة
إلى نھار  ٤:٠١س  ٢٤لیلة / ٤:٠٠س  ٢٤إلى لیلة  ٢٢لیلة / إلى شروق ١:٠٨س  ٢١
إلى  ٠:٥٣س  ٢٨لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ٠:١٢س  ٢٥یلة ل/ ١٥:٢٤س  ٢٤

  .إلى نھاية الشھر ٢٩لیلة / شروق
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  سفر ا�

اين باب ن� مهم تر�ن ابوا�ست در اختيارات و حاجت بدين �سيار بـود �ـس در ايـن اختيـار 

�ر كه بر� �ايط داللت به فوت و  س� بليغ كردن و اهتمام تمام �ای اوردن او� باشد

  .و در باب اختيار سفر احتياط نمودن واجب و الزم است جا� و ما� دارد

    :ال�ي سفرا�

كمال  ١٣) + سعادة ا�وقت(�ط  ٥) +ا�وقت(�ذور  ٢٠= عالمات  ٣٨: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية  :�ذورات األوقات

القمر � (�ت ا�شعاع، هبوط(مناحس القمر العامة  -) �ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورةف

، خا� ا�س�، بعيد )القمر � الطر�قة ا�ح�قة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصال �س )حد ا�ر�خ وزحل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل )�ر�خ زحلا(�لقمر مع ا�حوس

 ا�ائيةج و�ال �قمر ال -  .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

 - است )�رك(بيم قطع ةح�قا�درجات  �قمر ال  -  عقربال خاصة) وتا�عقرب ال�طان ا�(

 قابلةا���يع والو  ا�قارنة -ه �وجب تعو�ق �رها و مهمات �سافر بودكقوس البرج  �قمر ال

كه ان داللت كند بر دير ماندن در ( شمسا� خاصة) ر�خ زحلا�(حس��قمر باال أوشمس ا�

قرض و ح�س و خصومت روی نمايد و ا��ن �وت بود و ) و �سافران را در ان سفر(ان سفر 

 -)تا سعدی بدان درجه نرسد كه ان �س بوده باشد از ان سفر او را �راجعت دست ندهد

حا�م و در اوايل ماه متصل بمر�خ باشد كه د�ل افت است يا از اعوان  قمر�شايد كه 

�شايد كه قمر در اواخر ماه متصل بود بزحل كه ان داللت كند بر �وانع و  - پادشاه يا از ا�ش 

  اح�اق ا�ر�خ - ) نزديک يونانيان �ازجت قمر با زحل جايز است(افات 

و زحـل د�ـل  و �ر�خ د�ل قطع طر�ق در سـفر خشـ�سفر عطارد كو�ب : �ائط ا�سعادة

�سعود باشد و همان حال در سفر در�ا �س در حال اين داليل تأ�ل بايد كرد و ا�ه قوی حال 

 اگـر آ�ز �ر اسـت و رشـد و(القمر زائـد ا�ـور - چنان كرد تا �ر بمراد رودو بايد ساخت 

القمـر � الـ�وج  -)قمري پـره� شـود شكوفا� آن مهم است ايام نقصان قمر نيمه دوم ماه 
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و متصـل  هفرحـقوي ا�ـال أو � ر�خ ا� -) ور ا�س�بلةا�(ال�ابيةج و�ال �قمر ال -ا�نقلبة 

  غ� ساعة ا�ر�خ - ح� يقل ا��ر)ا�ش�ي وا�زهرة( سعودا�ب

 -مع ا�شمس سعيداتصال  أوش�ي ناظر ا� ا�قمر ال -قمرلا مععطارد  ةمقارن: كمال ا�سعادة

نظر  -) قوسالور ا��ان و ا�(سعود ا�بيوت  � أو) ش�ي ا�زهرةا�(سعود ا� ناظر ا� قمرال

يدل � ا�رجوع من ا�سفر ��عا ش�ی اذا �ن القمر � تر�يع مع ا� ،ش�یإ� ا�عطارد  �ودة

مع قمر ، اتصال ال)ا�ش�ي وا�زهرة(سعود ة مع ا�مقابل اويع تر�وهكذا اذا �ن ا�شمس � 

كه باشد متصل �سعدی  ياكو�ب سفر است در حد خود كه عطارد - قوم �سافر ا�هم  كو�ب

داللت بر زود رسيدن بمقصود و در راحت و د العدد كه القمر زائ -استان د�ل اسا� سفر 

ندد �سعود باشد يا مقارن �سعود بهره تمام كو�� كه قمر بدو � پيو -شاد�� گذرانيدن 

روز ش�به و دوش�به به : ر�يت �ذورات از ايام هفته برای سفر به چهار سوی ��م - بايد

 -سه ش�به و چهارش�به به سمت شمال -�عه و ي�ش�به به سمت مغرب - سمت ��ق

فة، ا��، ل��اا(اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية  -پنجش�به به سمت جنوب

   .ساعة ا�ش�ی عطارد ا�زهرة ا�شمس القمر- سعد مطلقا) ا�سعود، سعد ا�سماك

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
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   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .الشھر إلى نھاية ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠ھار ن/ ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢لیلة  إلى ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥ار إلى نھ ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

  .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :رمضان المبارك

س  ٦لیلة / ١٩:٤٦س  ٦إلى لیلة  ١٣:٠٠س  ٤نھار / ٧:٤٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
  .إلى نھاية الشھر ٠:٠٠

  .الشھرإلى نھاية  ١لیلة  :ذي القعدة

نھار / ٤:٢٠س  ١٦إلى لیلة  ١٤:١٩س  ١٤نھار / ١١:١٠س  ١٤إلى نھار  ١لیلة  :ذي الحّجة
  .نھاية الشھرإلى  ١٣:٢٩س  ١٦

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  
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نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

/ ١٥:٥٧س  ٢١إلى نھار  ١٥:١١س  ١٦نھار / ١١:٤٢س  ١٦إلى نھار  ١لیلة  :محّرم الحرام
   .إلى نھاية الشھر ٧:٤٤س  ٢٦نھار / ١:٤٤س  ٢٤إلى لیلة  ١٨:٤٥س  ٢٣لیلة 

  ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ٤نھار / ٤:٤٠س  ٤إلى لیلة  ١:٥٣س  ٣لیلة / ١٠:٣٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
 ٢٢:٠٤س  ١٤لیلة / ٧:٠٧س  ١١إلى نھار  ١٥:٥٧س  ٩نھار / ٠:٢٥س  ٩إلى لیلة  ١٢:١٥

  .إلى نھاية الشھر

  .إلى نھاية الشھر ١١:١٩س  ٢٠نھار / ٧:٤٤س  ١٧إلى نھار  ١لیلة  :ربیع األول

  .إلى نھاية الشھر ١ لیلة :ربیع اآلخر

  .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :جمادى األولى

  .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :جمادى األخرى

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

ھاية ن إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 ٢٨شروق / ٥:٢٦س  ٢٨إلى لیلة  ١٦:٣٦س  ٢٦نھار / ١:١١س  ٢٦إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
  . إلى نھاية الشھر

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

  .إلى نھاية الشھر ٦:٥٧س  ٨نھار / ١٨:٠٩س  ٥إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 
 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

  ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :منساعة المشتري عطارد الزھرة الشمس القمر    

     .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه  :رمضان المبارك

 ١٦:٥٢س  ٣ نھار/ ١:٠٤س  إلى ٣ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٤٤ س ١ نھار :شوال
  / ٥:١٠س  ٤ لیلة إلى

       .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه  :ذي القعدة

  . الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : ذي الحّجة

  / ١٤:١٢س  ٢٥ ارنھ إلى ٢٥ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٥:٥٨س  ٢١ نھار: محّرم الحرام

  / ١٢:٢٨س  ١٣ نھار إلى ١٩:٠٦س  ١٣ لیلة: صفر

 ٢٠لیلة  إلى ١٦:٣١س  ١٩ نھار/ ٢٣:٥٤س  ١٩ لیلة إلى ٧:٤٥س  ١٧ نھار: ربیع األول
  / ٧:٢٠س  ٢٠ إلى نھار ٢٠:٠١س  ٢٠لیلة / ٢٠:٠٠س 

       .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : ربیع اآلخر

       .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : لىجمادى األو

       .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : جمادى األخرى

       .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : رجب

  / ٥:٥٠س  ٦ نھار إلى ١٨:١٠س  ٥ نھار :شعبان

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آ نست و رشد و شكوفاييآغاز آر اين كار گا :تذكر
  رھیز شودپنقصان القمر نیمه دوم ماه القمري 
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  :يا�و سفرا�

كمال  ١٣) + سعادة ا�وقت(�ط  ٥) +ا�وقت(�ذور  ٢٠= عالمات  ٣٨: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ر� قديم، ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فا(ا�حذورات ا��ية  :�ذورات األوقات

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(مناحس القمر العامة  -) وا�سوف ا�حذورة ف�ة ا�كسوف

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل )ا�ر�خ زحل(مع ا�حوس�لقمر 

 ةح�قـا�درجـات � قمر ال - .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

 -كه �وجب تعو�ق �رها و مهمـات �سـافر بـودقوس برج ال �قمر ال - است )�رك(بيم قطع

كـه ان ( ا�شـمس خاصة) ا�ر�خ زحل(��يع وا�قابلة ا�شمس أو القمر با�حس�ا�قارنة و ال

قرض و ح�س و خصـومت ) و �سافران را در ان سفر(داللت كند بر دير ماندن در ان سفر 

روی نمايد و ا��ن �وت بود و از ان سفر او را �راجعت دست ندهد تا سعدی بـدان درجـه 

در اوايل ماه متصل بمر�خ باشد كه د�ل افـت  قمركه  �شايد -)نرسد كه ان �س بوده باشد

�شايد كه قمر در اواخر ماه متصل بـود بزحـل  -پادشاه يا از ا�ش حا�م و است يا از اعوان 

 -) نزديک يونانيان �ازجت قمـر بـا زحـل جـايز اسـت(كه ان داللت كند بر �وانع و افات 

  اح�اق ا�ر�خ

اگر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن مهـم اسـت ايـام (قمر زايد ا�ّور ال: �ائط ا�سعادة

) �انا��طان ا�مل ا�( ةنقلبا�ج و�ال �قمر ال-) قمري پره� شود نقصان قمر نيمه دوم ماه 

  .ر�خا� ةغ� ساع -عطارد نقيا من ا�حوسة  -)ا��و �انا� ء�وزاا( ئيةواا�ج و�ال �قمر ال -

 -مع ا�شمس سعيداتصال  أوش�ي ناظر ا� ا�قمر ال -قمرلامع ارد عط ةمقارن: كمال ا�سعادة

نظر  -) قوسالور ا��ان و ا�(سعود ا�بيوت  � أو) ش�ي ا�زهرةا�(سعود ا� ناظر ا� قمرال

يدل � ا�رجوع من ا�سفر ��عا ش�ی اذا �ن القمر � تر�يع مع ا� ،ش�یإ� ا�عطارد  �ودة

مع قمر ، اتصال ال)ا�ش�ي وا�زهرة(سعود ة مع ا�مقابل اوتر�يع � وهكذا اذا �ن ا�شمس 
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كه باشد متصل �سعدی  ياكو�ب سفر است در حد خود كه عطارد - قوم �سافر ا�هم  كو�ب

داللت بر زود رسيدن بمقصود و در راحت و د العدد كه القمر زائ -استان د�ل اسا� سفر 

� پيوندد �سعود باشد يا مقارن �سعود بهره تمام كو�� كه قمر بدو  -شاد�� گذرانيدن 

روز ش�به و دوش�به به : ر�يت �ذورات از ايام هفته برای سفر به چهار سوی ��م - بايد

 -سه ش�به و چهارش�به به سمت شمال -�عه و ي�ش�به به سمت مغرب - سمت ��ق

فة، ا��، ال��ا(جمية اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�  -پنجش�به به سمت جنوب

  .ساعة ا�ش�ی عطارد ا�زهرة ا�شمس القمر- سعد مطلقا) ا�سعود، سعد ا�سماك

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧نھار  إلى ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .الشھرإلى نھاية  ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢لة إلى لی ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨ س ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .نھاية الشھر إلى ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
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  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢ة لیل/ ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠یلة إلى ل ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .رنھاية الشھ

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لة لی

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

    .إلى نھاية الشھر ٢١:٤٥س  ١٥لیلة / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك

س  ١١لیلة / ٧:٠٤س  ١٠إلى نھار  ٤:٤٥س  ٨لیلة / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى نھاية  ٢٨لیلة / ١٧:٠٩س  ٢٧إلى نھار  ٣:٤٨س  ٢٦لیلة / ٧:١٦س  ٢٤ى نھار إل ١:٠٨

 .الشھر
نھار / ١٣:٣٦س  ٨إلى نھار  ١٠:١٧س  ٦نھار / ١٧:٠٩س  ٥إلى نھار  ١لیلة  :ذي القعدة

 ١٩نھار / ٨:٤٨س  ١٩إلى نھار  ٢:١٧س  ١٧لیلة / ٢٠:٣٨س  ١٥إلى لیلة  ١٥:٤٥س  ١٠
    .إلى نھاية الشھر ١١:٤٥س  ٢٤نھار / ٢٣:١٣س  ٢٢إلى لیلة  ١١:٢١س 

نھار / ٤:٥٩س  ١٢إلى لیلة  ٢١:٤٠س  ٨لیلة / ١٨:٥٧س  ٦إلى لیلة  ١لیلة  :ذي الحّجة
    .إلى نھاية الشھر ١٣:٢٩س  ١٦نھار / ٨:١٣س  ١٦إلى نھار  ١١:١٠س  ١٤

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

/ ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣س  ١٩نھار / ١٦:٤٦س  ١٨إلى نھار  ١لیلة  :محّرم الحرام
    .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٤س  ٢٦إلى نھار  ١٥:٥٧س  ٢١نھار 

   ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ حذور لمنطقة رؤية الكسوفالوقت الم(

   .إلى نھاية الشھر ١٢:٠٥س  ٩نھار / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٣:٤٨س  ٢لیلة  :صفر
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  .إلى نھاية الشھر ١٩:١٧س  ٢٣لیلة / ١:٢٨س  ٢٢إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول

   .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :ربیع اآلخر

 ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:٢٠إلى س  ١لیلة  :ادى األولىجم
س  ١١لیلة / ٥:٥٨س  ١٠إلى لیلة  ٢٢:٤٨س  ٩لیلة / ١٧:٢٢س  ٧إلى نھار  ١٨:٣٨س 

س  ٢٣لیلة / ٢٣:٤٤س  ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٨س  ١٧إلى نھار  ٣:٤٨
    .إلى نھاية الشھر ١٩:٤٩

  .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :جمادى األخرى

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

  .الشھر إلى نھاية ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ٨:٣٥س  ٢٥إلى نھار  ١لیلة  :رجب

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

 .إلى نھاية الشھر ١٧:٣٤س  ٣نھار / ١٢:٣٥س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :شعبان

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال
   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :رربیع اآلخ

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

 ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :ساعة المشتري عطارد الزھرة الشمس القمر از   

  /  ١٥:٢٦س  ١٤ نھار إلى ١:٣٧س  ١٤ لیلة :رمضان المبارك

/ ١:٠٧س  ١١ لیلة إلى ٧:٠٥س  ١٠ نھار/ ٧:٥٨س  إلى ٧:٠٧س  ٧ نھار :شوال
٣:٠٦س  ٢٥ لیلة إلى ٧:١٧س  ٢٤ نھار /  

نھار  نھاية إلى ٢٠:٣٩س  ١٥ لیلة/ ٩ نھار نھاية إلى ١٣:٣٧س  ٨ نھار :ذي القعدة
١٥ /٤:٢٤س إلى  ١٦ لیلة /٢٣:٤٤س  ٢٤ لیلة إلى ٢٣ لیلة /  

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد  /٣:٠٤س  ٧ لیلة إلى ١٨:٥٨س  ٦ لیلة: ذي الحّجة
  / ٢:٣٦س  ١٤ ةلیل إلى ١٣ لیلة :ذي الحّجة  ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  التي التقع 

س  إلى ٧:٤٥س  ٢٦ نھار/ ١١:٣٢س  ١٩ نھار إلى ٣:٤٥س  ١٩ لیلة: محّرم الحرام
١٥:٤٨ /  

س  إلى ٩ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٧:٣١س  ٧ نھار/ ٣:٤٧س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
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١٨:٣٦ /  

  / ٢٢ نھار نھاية إلى ١:٢٩س  ٢٢ لیلة: ربیع األول

    .الفترة جد وقت مقبول في ھذه لھذا العمل اليو: ربیع اآلخر

س  ٤ لیلة إلى ٢٢:٥٦س  ٣ لیلة/ ١ نھار نھاية إلى ١٩:٢١س  ١ لیلة: جمادى األولى
١٨:٣٧ /١٥:١٤س  ٨ نھار إلى ١٧:٢٣س  ٧ نھار /٣:٤٧س  إلى ١١ لیلة /١٧ نھار 

  / ١٧:٣٨س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٤٥س  ٢٢ لیلة/ ٨:٣١س  ١٨ نھار إلى ١٢:٥٩س 

    .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : خرىجمادى األ

    .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : رجب

  / ١٧:٣٣س  ٣ نھار إلى ٥:٣١س  ٣ لیلة :شعبان

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  .رھیز شودپ نقصان القمر نیمه دوم ماه القمري
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  نتقال�حو�ل و اإلا

  ) �لس�ن او العمل او اإلقامة(خر ا�حو�ل من �وضع آل

كمال  ٥) + سعادة ا�وقت(�ط  ٣) + ا�وقت(�ذور  ١٣= عالمات  ٢١: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية  :�ذورات األوقات

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل )ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

     .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

ر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن مهم است ايام گا(القمر زائد ا�ور: �ائط ا�سعادة

 أو �وت ا��و ا�سد، االور، ا� �قمر ال -)ره� شودپنقصان القمر نيمه دوم ماه القمري 

  .)وتا�قوس الا�وزا ا�س�بلة ( ةجسدا��وج ال

ا�شمس نقية من  -)ا�ش�ی، ا�زهرة(اتصال �لقمر مع ا�سعود -القمر صاعد: كمال ا�سعادة

) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية  -ا�حوسة 

  .ساعة ا�ش�ی ا�زهرة ا�شمس عطارد القمر-  سعد مطلقا

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢ة إلى لیل ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
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/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

 س ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣ة إلى لیل ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨ س

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠ار إلى نھ ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .الشھر إلى نھاية ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 ١٣إلى لیلة  ١٨:٠٧س  ٨نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١٤:٣٦س  ١نھار  :رمضان المبارك
س  ٢٤إلى لیلة  ٨:٢٩س  ٢١نھار / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ٢١:٤٥س  ١٥لیلة / ٢٢:١٦س 

    .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٩:٢٩
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س  ١٢نھار / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٠٠:٠٠س  ٦لیلة / ٧:٤٢س  ١ى نھار إل ١لیلة  :شوال
 ٣:٤٨س  ٢٦لیلة / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٦:٥٨س  ١٨نھار / ٨:٢١س  ١٤إلى نھار  ٧:٤٥

 .إلى نھاية الشھر

س  ١٢إلى نھار  ١٥:٤٥س  ١٠نھار / ١٣:٣٥س  ٨إلى نھار  ٥:٢٦س  ٤لیلة  :ذي القعدة
س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٥س  ٢٤نھار / ١١:٢٠س  ١٩نھار إلى  ٢:١٧س  ١٧لیلة / ١٧:٣٧
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٢١:٤٠س  ٨لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١٢:١٤س  ١نھار  :ذي الحّجة
س  ٢٤إلى نھار  ١٩:٥٩س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٩س  ١٧إلى لیلة  ١١:١٠س  ١٤نھار / ٠٠:٤٥
  .رإلى نھاية الشھ ٢٨شروق / ٧:٣٠

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 ١٢لیلة / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٣:٠٩س  ٥لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ٢٦نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ٣:٤٥س  ١٩لیلة / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ١٨:٣٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٧:٤٤

    ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

/ ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ٠٠:٢٥س  ٩لیلة / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ١٠:٣٢س  ٢نھار  :صفر
  .إلى نھاية الشھر ١٧:٤٠س  ٢٣نھار / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ١٠:٣٦س  ١٦ نھار

س  ٩إلى نھار  ٦:٠٩س  ٧لیلة / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٤١س  ١لیلة  :ربیع األول
/ ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١:٢٨س  ٢٢لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١٦:٤٩س  ١٤نھار / ١٦:١٣

    .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

س  ١٤إلى نھار  ٢٣:٠٥س  ١٢لیلة / ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ١٣:٣١س  ٤نھار  :ربیع اآلخر
   .إلى نھاية الشھر ١٨:٣٥س  ٢٦لیلة / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار  ٧:١٨س  ١٩نھار / ١١:١٢

س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٨س  ١٠لیلة / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ٢٢:٥٥س  ٣لیلة  :جمادى األولى
س  ٢٦إلى لیلة  ٢:١٩س  ٢٤لیلة / ٢٣:٤٣ س ٢٢إلى لیلة  ١٢:٥٨س  ١٧نھار / ١٨:٠٤
    .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٣:٤٩

/ ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ١٣:٣٩س  ٧نھار / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
نھار / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٧:٥٩س  ٢١نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ٢٠:٠٤س  ١٥لیلة 

   .إلى نھاية الشھر ١٨:٠٧س  ٢٧

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ قت المحذور لمنطقة رؤية الخسوفالو(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 ٤:٥١س  ١٣لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٢١:٤٥س  ٦لیلة / ٠٠:٣٩إلى س  ١لیلة  :رجب
إلى  ١:١١س  ٢٦لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٣:٣٨س  ١٩نھار / ١١:٥١س  ١٧إلى نھار 

  .نھاية الشھر

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(    

س  ١٥إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ١٠نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ٥:٣١س  ٣لیلة  :شعبان
س  ٢٥إلى نھار  ٦:٤٧س  ٢٣نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٧س  ١٧لیلة / ٢٠:٤٣
 .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٤:٥٠
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  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

 ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :منساعة المشتري الزھرة الشمس عطارد القمر    

س  ١٤ نھار إلى ١:٣٨س  ١٤ لیلة/ ١١:٤٢س  ٥ نھار إلى ٥ لیلة :رمضان المبارك
١٥:٢٦ /٢١:٤٢س  إلى ١٨ لیلة /١١:٢٠س  إلى ٨:١٧س  ٢٦ نھار  /  

 ١٦:٥٢س  ٣ نھار/ ١:٠٤س  إلى ٣ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٤٣س  ١ نھار :شوال
 إلى ٨:٢٢س  ١٤ نھار/ ١:٠٦س  ١١ لیلة إلى ٧:٠٤س  ١٠ نھار/ ٥:١٠س  ٤ لیلة إلى

/ ١٣:٥٤س  ١٧ نھار إلى ١٠:٥٤س  ١٦ نھار/ ٢:١٨س إلى  ١٦ لیلة/ ١٥نھار  نھاية
٣:٠٦س  ٢٥ لیلة إلى ١٥:٢١س  ٢٣ نھار /  

 ٨ نھار/ ٢٣:٤٤س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة/ ١١:٥٠س  ١ نھار إلى ١ لیلة :ذي القعدة
س  ١٥ لیلة/ ١٢:٠٢س  ١٤ نھار إلى ١٧:٣٨س  ١٢ نھار/ ٩ نھار نھاية إلى ١٣:٣٦س 

/ نھار نھاية إلى ١١:٢١س  ١٩ نھار/ ٤:٢٤س إلى  ١٦ لیلة/ ١٥نھار  نھاية إلى ٢٠:٣٨
١٤:٢٠س  ٢١ نھار إلى ٢٠:٠٢س  ٢١ لیلة /٢٣:٤٤س  ٢٤ لیلة إلى ٢٣ لیلة /لیلة 
   /   ٢٧ نھار نھاية إلى ٢٢:٣٧س  ٢٧

 ١٠ لیلة/ ٣:٠٤س  ٧ لیلة إلى ١٨:٥٧س  ٦ لةلی/ ١:٢٦س  إلى ١ لیلة: ذي الحّجة
في منطقة رؤیة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /١٠ نھار نھاية إلى ٠:٤٦س 

 نھاية إلى ٧:٢٤س  ١٩ نھار/ ٢:٣٦س  ١٤ لیلة إلى ١٣ لیلة :ذي الحّجة  ١٤الخسوف 
في منطقة  الد التي التقع ھذه االوقات مناسبة ولكن للب /٢٣:٣٠س  إلى ٢١ لیلة/ نھار

  /  ٢٨ شروق إلى ١٦:٠٥س  ٢٦ نھار :ذي الحّجة  ٢٩رؤیة الكسوف 

/ ١٠:٢٨س  إلى ٧:٠٠س  ٧نھار / ٦:٥٩س  ٧نھار  إلى ٦:١٨س  ٧ لیلة: محّرم الحرام
نھار نھاية إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار /١٤:٠٦س  ١٤ نھار إلى ٣:٥٣س  ١٤ لیلة /١٦ نھار 

س  ٢١ نھار/ ١٠:١٠س  ١٨ إلى نھار ١٨:٠٠س  ١٦نھار / ١٧:٥٩س  إلى ١٥:١١س 
  / ١٤:١٢س  ٢٥ نھار إلى ٢٥ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٥:٥٧

 ٧ نھار/ ٧:٥٢س  ٦ نھار إلى ١٢:١٥س  ٤ نھار/ ٤:٠٦س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
س  ١٣ نھار إلى ١٩:٠٦س  ١٣ لیلة/ ١٨:٣٦س  إلى ٩ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٧:٣٢س 

١٢:٢٨ /نھار نھاية إلى ٨:٥٦س  ١٥ نھار /٢٢:٣٠س إلى  ١٦ لیلة /س  ١٩ لیلة
س  ٢٣ نھار إلى ١:٢٠س  ٢٣ لیلة/ ٢٢:٣٠س  إلى ٢١ لیلة/ ١٩ نھار نھاية إلى ٢٣:٠٦
١٤:٠٠ /  

/ ٢:٤٠س  إلى ٢٣:٢٨س  ٥ لیلة/ ٣ نھار نھاية إلى ٢٠:٣٨س  ٣ لیلة: ربیع األول
٢:٣٦س  إلى ١٠ لیلة /٢٣:٥٤س  ١٩ لیلة إلى ٥:١٢س  ١٧ ةلیل /س  ١٩ نھار
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  / ٠:٢٨س  ٢٧ لیلة إلى ٨:٤٣س  ٢٦ نھار/ ٧:٢٠س  ٢٠ نھار إلى ١٦:٣١

 ٧ لیلة/ ٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٨:٣٦س  ٢ نھار/ ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر
 ١٠ رنھا إلى ١٠ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:١٢س  ٨ نھار/ ٨:٤٨س  ٧ نھار إلى ٢٢:٣١س 
/ ٨:٠٤س  ١٦ إلى نھار ١٦لیلة / ١٥نھار  نھاية إلى ١١:١٣س  ١٤ نھار/ ١٣:٠٨س 
١:٥٦س  ١٨ لیلة إلى ٢٢:١٠س  ١٧ لیلة /  

س  ٨ نھار إلى ١٧:٢٢س  ٧ نھار/ ١ نھار نھاية إلى ١٩:٢٠س  ١ لیلة: جمادى األولى
١٥:١٤ /نھار نھاية إلى ١٨:٠٥س  ١٢ نھار /١٥نھار  ايةنھ إلى ٤:٣٢س  ١٥ لیلة /

٦:٠٠س  إلى ١٦ لیلة /١٧:٣٨س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٤٤س  ٢٢ لیلة /س  ٢٦ لیلة
  / ٢٠:٥٤س  ٢٧ لیلة إلى ٣:٥٠

 لیلة إلى ١:٥٦س  ١٠ لیلة/ ١:٢٤س  ٣ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ٢ نھار: جمادى األخرى
 ھذه االوقات مناسبة ولكن( /٩:٠٢س  ١٩ نھار إلى ٥:٠٩س  ١٩ لیلة/ ٢٠:٥٦س  ١١

 إلى ١٠:٣٦س  ٢٣ نھار :جمادى األخرى  ٢٨في منطقة رؤیة الكسوف  للبالد التي التقع 
  / )١٤:٠٨س  إلى ١٣:٤٢س  ٢٥ نھار/ نھار نھاية

س  ٢٢ لیلة إلى ١٥:٥٩س  ٢١ نھار/ ١:٣٨س  ٩ لیلة إلى ١٠:١٣س  ٨ نھار: رجب
٣:٣٢ /  

س  ١٩ نھار إلى ٢٢:٠٦س  ١٩ لیلة/ ٥:٥٠س  ٦ نھار إلى ١٨:٠٩س  ٥ نھار :شعبان
٦:٣٢ /٤:٤٠س  إلى ١:٠٨س  ٢١ لیلة /  

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  رھیز شودپنقصان القمر نیمه دوم ماه القمري 
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  و ال�ميم ةراعمبداية ا�ناء و ال

كمال  ١٢) + سعادة ا�وقت(�ط  ٤) + �وقتا(�ذور  ١٥= عالمات  ٣١: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية  :�ذورات األوقات

القمر � (�ت ا�شعاع، هبوط(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خا� ا�س�، بعيد ) الطر�قة ا�ح�قةالقمر �(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصال �س )حد ا�ر�خ وزحل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل )ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

من  قلبأ عقدت�ال من قر�با - .)قا�س مطل) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

  ا�زهرة متصل بزحل -  ط � ا�نوبابالقمر ه - القمر ناقص ا�ور و ا�ساب - اتثالثة درج

ر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن گا(القمر زائد ا�ور أو زائد ا�ساب : �ائط ا�سعادة

ور ا�( � ال�وج ال�ابيةقمر ال -)ره� شودپمهم است ايام نقصان القمر نيمه دوم ماه القمري 

  زحل و ا�ر�خ بدحال و ضعيف نباشد - )سداالور ا�( ةابتا�و ) ا�س�بلة

 –) هاو حدأ تهامثلث أو هاب�تأو �  ها�ف �(الا�ا�زهرة قوی  وور القمر � ا�: كمال ا�سعادة

ش�ي ا�(د وسعمع كو�ب ا�قارنه ا� أوثليث او ا��سد�س � القمر ال -قمر ��ع ا�س�ال

زحل صاعد �   -)شهر القمري ١٤إ�  ٧(ول االايام تر�يع  -القمر صاعد � ا�شمال - )ا�زهرة 

آن خانه بزرگ و بلند  تاو ا�ش�ى  إ� ا�شمسناظر فلک االوج و كث� العرض � ا�شمال و 

 - بلند آيد باشد هم  )قوسال�طان إ� آخر ا�اول ( و با شكوه آيد و اگر در برج دراز مطالع

 -روى ��ف نهاده باشد از هبوطقمر  -� ا�ليل و  فوق االرض � ا�هار القمر �ت االرض

ور و � ا�قمر ال -)كه آن داللت كند بر نيكو� بنا و اتمام آن(ج زايد ا�طالع وبر �قمر ال

  -استبنا بر خداوندش مبارك ال ا�زهرة قوى ا�
ّ
صال د�ل اگر خواهد كه بنا بلند بود كه ات

ب�و�ب فوق االرض اختيار كند و �يت آن بود كه �سمت رأس نزدي�� بود و بايد كه آن 

كو�ب صاعد بود دور افالك و در عرض و شمال و د�ل هم صاعد بود و �سعود بايد و اگر 

صال قمر ب�و�ب �ت االرض اختيار كنند هابط بايد و د�ل
ّ
هابط در  بنا �ست خواهند ات

   . جنوب
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  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩ س ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣لیلة  إلى ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

  



   ١٤٣٥فلكیة رقم اإلختیارات ال

225 

  
س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى

لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦
 ١٥ر نھا/ ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١

س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 
إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩

  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥یلة ل/ ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  نھانقصا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

/ ٨:٢٨س  ٢١إلى نھار  ١:١١س  ١٩لیلة / ٢١:٢٢س  ١٣إلى لیلة  ١ لیلة :رمضان المبارك
  .إلى نھاية الشھر ٨:٣٤س  ٢٣نھار 

 .إلى نھاية الشھر ٦:٠٣س  ١٢ نھار /٠:٠٣س  ٦ لیلة إلى ١ لیلة :شوال

  .نھاية الشھر إلى ٢٠:٣٨س  ١٥ لیلة /٥:٢٩س  ٤ لیلة إلى ١ لیلة :ذي القعدة

لیلة / ١١:٠٩س  ١٤إلى نھار  ٤:٥٩س  ١٢لیلة / ١٢:١٤س  ١إلى نھار  ١لیلة  :ةذي الحّج
  .نھاية الشھرإلى  ٢٣:٢٦س  ١٦

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

ية نھا إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

نھار / ١٨:٣٢س  ١٢إلى لیلة  ١١:٢٢س  ٩نھار / ٠:١١س  ٧إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٧:٤٧س  ٢٦إلى نھار  ٧:٢١س  ١٣

   ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

   .إلى نھاية الشھر ١٢:١٧س  ١٠نھار / ٠٠:٢٤س  ٩لیلة إلى  ١٦:٤٨س  ٦نھار  :صفر

شروق / ١:٢٨س  ٢٢إلى لیلة  ١٣:٢٨س  ٨نھار / ٦:٠٨س  ٧إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
  .إلى نھاية الشھر ٢٨

س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٦س  ٥نھار / ١٣:٣٠س  ٤إلى نھار  ٨:٣٦س  ٢نھار  :ربیع اآلخر
   .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٧:٠٠

إلى نھاية  ٥:٣٤س  ٢٨لیلة / ١١:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٩:٢٠س  ١لیلة  :جمادى األولى
    .الشھر

   .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :جمادى األخرى

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: خرى جمادى األ ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر



   ١٤٣٥فلكیة رقم اإلختیارات ال

226 

  .إلى نھاية الشھر ١٩:٤٤س  ٢٤لیلة / ٣:٠٧س  ١٢إلى لیلة  ١لیلة  :رجب

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

 .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :شعبان

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠ ،١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

 ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :منساعة المشتري الزھرة الشمس عطارد القمر    

  / ٢١:٤٢س  إلى ١٨ لیلة/ ١٥:٢٦س  ١٤ نھار إلى ١:٣٨س  ١٤ لیلة :رمضان المبارك

  / ١:٠٦س  ١١ لیلة إلى ٧:٠٤س  ١٠ نھار/ ٧:٥٨س  إلى ٧:٠٨س  ٧ نھار :شوال

س  ١٤ نھار إلى ١٧:٣٨س  ١٢ نھار/ ٩ نھار نھاية إلى ١٣:٣٦س  ٨ نھار :ذي القعدة
١٢:٠٢    /   

 نھار نھاية إلى ٠:٤٦س  ١٠ لیلة/ ٣:٠٤س  ٧ لیلة إلى ١٨:٥٧س  ٦ لیلة: ذي الحّجة
١٠ /  

س  إلى ٧:٤٨س  ٢٦ نھار/ ١٠:٢٨س  ٧ نھار إلى ٦:١٨س  ٧ لیلة: محّرم الحرام
١٥:٤٨ /  

  / ٧:٥٢س  ٦ نھار إلى ١٢:١٥س  ٤ نھار/ ٤:٠٦س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر

س  ٢٧ لیلة إلى ٨:٤٣س  ٢٦ نھار/ ٢٢ نھار نھاية إلى ١:٢٩س  ٢٢ لیلة: ربیع األول
٠:٢٨ /  

  / ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر

 إلى ٢٣:٤٤س  ٢٢ لیلة/ ٨:٣٠س  ١٨ نھار إلى ١٢:٥٨س  ١٧ نھار: جمادى األولى
  / ٢٠:٥٤س  ٢٧ لیلة إلى ٣:٥٠س  ٢٦ لیلة/ ١٧:٣٨س  ٢٢ نھار

   .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : جمادى األخرى

س  ٢٢ لیلة إلى ١٥:٥٩س  ٢١ نھار/ ١٨:٠٤س  ١٣ نھار إلى ٤:٥١س  ١٣ لیلة: رجب
٣:٣٢ /  

  .الفترة ھذه  لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في :شعبان

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  رھیز شودپنقصان القمر نیمه دوم ماه القمري 
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  إلعالموسايل اوت إلتصاالاشؤون 

كمال  ٦) + سعادة ا�وقت(�ط  ٢) + ا�وقت(�ذور  ١٢= عالمات  ٢٠: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية : رات األوقات�ذو

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجا�س�،  االتصال، وح�

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل )ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

    .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

است و رشد و شـكوفا� آن مهـم اسـت ايـام  اگر آ�ز �ر(القمر زائد ا�ور: �ائط ا�سعادة

ا�وزا، ا�س�بلة، القوس (ة�سياال�وج ال �قمر ال -)قمري پره� شود نقصان قمر نيمه دوم ماه 

  ).و ا��و

ا�س�بلة و (عطارد  بيوت �قمر ال -عطارد �ستقيم ا�س�  - ا�القوی القمر : كمال ا�سعادة

اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل  -قوي ا�ال ردعطا -عطاردمع قمر �لاتصال  أو) ءا�وزا

ش�ی ا�زهرة ا�ساعة عطارد - سعد مطلقا) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(ا�جمية 

   .قمرالشمس ا�

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧ر إلى نھا ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢ س ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
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/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤ س ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .لى نھاية الشھرإ ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥ھار ن/ ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .شھرإلى نھاية ال ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١١:٢٤س  ٦إلى نھار  ١:٥٨س  ٤لیلة  :رمضان المبارك

 .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ٧:٤٣س  ١نھار  :شوال
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  .إلى نھاية الشھر ٢٢:٣٧س  ٢٧لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١لیلة  :ذي القعدة

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٧:٣١س  ٢٤نھار  :ذي الحّجة

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

   .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٥:٥٧س  ٢١نھار  :محّرم الحرام

   ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٠:٠٢س  ٢١إلى نھار  ٢٣:٠٦س  ١٩لیلة  :صفر

    .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٥:١٢س  ١٧لیلة  :ربیع األول

  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ١١:١٣س  ١٤نھار  :ربیع اآلخر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٤:٣١س  ١٥إلى لیلة  ١٨:٠٥س  ١٢نھار  :جمادى األولى

  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ١:٥٦س  ١٠لیلة  :جمادى األخرى

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  لىإ ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:٠٤س  ١١إلى لیلة  ١٠:١٣س  ٨نھار  :رجب

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

 .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ٥:٤٧س  ٨إلى نھار  ١٨:٠٩س  ٥نھار  :شعبان

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : یطمحذور في اإلختیار البس

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

  ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :از القمرساعة عطارد المشتري الزھرة الشمس    
 ١٤ نھار إلى ١:٣٨س  ١٤ لیلة/ ١:٢٢س  إلى ٢٢:٤٨س  ١٠ لیلة :رمضان المبارك

  /  ١١:٢٠س  إلى ٨:١٧س  ٢٦ نھار /٢١:٤٢س  إلى ١٨ لیلة/ ١٥:٢٦س 
/ ٧:٥٨س  إلى ٧:٠٨س  ٧ نھار/ ٥:١٠س  ٤ لیلة إلى ١٦:٥٢س  ٣ نھار :شوال

١:٠٦س  ١١ لیلة إلى ٧:٠٤س  ١٠ نھار /١٥نھار  نھاية إلى ٨:٢٢س  ١٤ نھار /لیلة 
 إلى ١٥:٢١س  ٢٣ نھار/ ١٣:٥٤س  ١٧ نھار إلى ١٠:٥٤س  ١٦ نھار/ ٢:١٨س إلى  ١٦

  / ٣:٠٦س  ٢٥ لیلة
/ ٩ نھار نھاية إلى ١٣:٣٦س  ٨ نھار/ ٢٣:٤٤س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة :ذي القعدة

١٢:٠٢س  ١٤ نھار إلى ١٧:٣٨س  ١٢ نھار /١٥نھار  نھاية إلى ٢٠:٣٨س  ١٥ لیلة /
٤:٢٤س إلى  ١٦ لیلة /نھار نھاية إلى ١١:٢١س  ١٩ نھار /إلى ٢٠:٠٢س  ٢١ لیلة 

   /   ٢٣:٤٤س  ٢٤ لیلة إلى ٢٣ لیلة/ ١٤:٢٠س  ٢١ نھار
 ١٠ لیلة/ ٣:٠٤س  ٧ لیلة إلى ١٨:٥٧س  ٦ لیلة/ ١:٢٦س  إلى ١ لیلة: ذي الحّجة

في منطقة رؤیة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /١٠ نھار نھاية إلى ٠:٤٦س 
 نھاية ىإل ٧:٢٤س  ١٩ نھار/ ٢:٣٦س  ١٤ لیلة إلى ١٣ لیلة :ذي الحّجة  ١٤الخسوف 

في منطقة  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٢٣:٣٠س  إلى ٢١ لیلة/ نھار
  /  ٢٨ شروق إلى ١٦:٠٥س  ٢٦ نھار :ذي الحّجة  ٢٩رؤیة الكسوف 
س إلى  ٧:٠٠س  ٧ نھار/ ٦:٥٩س  ٧نھار  إلى ٦:١٨س  ٧ لیلة: محّرم الحرام

١٠:٢٨ /نھار نھاية إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار /١٤:٠٦س  ١٤ نھار إلى ٣:٥٣س  ١٤ لیلة /
١٠:١٠س  ١٨ نھار إلى ١٥:١١س  ١٦ نھار /١١:٣٢س  ١٩ نھار إلى ٣:٤٥س  ١٩ لیلة /
١٤:١٢س  ٢٥ نھار إلى ٢٥ لیلة /١٥:٤٨س  إلى ٧:٤٤س  ٢٦ نھار /  

 ٧ نھار/ ٧:٥٢س  ٦ نھار إلى ١٢:١٥س  ٤ نھار/ ٤:٠٦س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
س  ١٣ نھار إلى ١٩:٠٦س  ١٣ لیلة/ ١٨:٣٦س  إلى ٩ لیلة/ نھار نھاية ىإل ١٧:٣٢س 

١٢:٢٨ /نھار نھاية إلى ٨:٥٦س  ١٥ نھار /٢٢:٣٠س إلى  ١٦ لیلة /س  ١٦ نھار
س  ٢٣ نھار/ ١٤:٠٠س  ٢٣ نھار إلى ١:٢٠س  ٢٣ لیلة/ ٠:٣٢س  ١٧ لیلة إلى ١٠:٣٦
  / ٧:٠٦س  ٢٤ نھار إلى ١٧:٤٠

/ ٢:٤٠س  إلى ٢٣:٢٨س  ٥ لیلة/ ٣ نھار نھاية إلى ٢٠:٣٨س  ٣ لیلة: ربیع األول
٢:٣٦س  إلى ١٠ لیلة /نھار نھاية إلى ١٦:٤٩س  ١٤ نھار /إلى ١٦:٣١س  ١٩ نھار 

 ٢٧ لیلة إلى ٨:٤٣س  ٢٦ نھار/ ٢٢ نھار نھاية إلى ١:٢٨س  ٢٢ لیلة/ ٧:٢٠س  ٢٠ نھار
  / ٠:٢٨س 

 ٧ لیلة/ ٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٨:٣٦س  ٢ ارنھ/ ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر
 ١٠ نھار إلى ١٠ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:١٢س  ٨ نھار/ ٨:٤٨س  ٧ نھار إلى ٢٢:٣١س 
 ٢٠ لیلة إلى ٧:١٨س  ١٩ نھار/ ١:٥٦س  ١٨ لیلة إلى ٢٢:١٠س  ١٧ لیلة/ ١٣:٠٨س 
  / ٣:٢٠س 

س  ٤ لیلة إلى ٢٢:٥٥س  ٣ لیلة/ ١ نھار نھاية إلى ١٩:٢٠س  ١ لیلة: جمادى األولى
١٨:٣٦ /١٥:١٤س  ٨ نھار إلى ١٧:٢٢س  ٧ نھار /٣:٤٦س  إلى ١١ لیلة /١٥ لیلة 

 ١٨ نھار إلى ١٢:٥٨س  ١٧ نھار/ ٦:٠٠س إلى  ١٦ لیلة/ ١٥نھار  نھاية إلى ٤:٣٢س 
 ٢٧ لیلة إلى ٣:٥٠س  ٢٦ لیلة/ ١٧:٣٨س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٤٤س  ٢٢ لیلة/ ٨:٣٠س 
  / ٢٠:٥٤س 

 لیلة إلى ١٣:٣٩س  ٧ نھار/ ١:٢٤س  ٣ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ٢ نھار: مادى األخرىج
 ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٢:٤٦س  ٨

 إلى ٥:٠٩س  ١٩ لیلة/ ١٢:٥٤س  ١٥ نھار إلى ٢٠:٠٤س  ١٥ لیلة :جمادى األخرى 
في منطقة رؤیة الكسوف  بة ولكن للبالد التي التقع ھذه االوقات مناس( /٩:٠٢س  ١٩ نھار
س  إلى ١٣:٤٢س  ٢٥ نھار/ نھار نھاية إلى ١٠:٣٦س  ٢٣ نھار :جمادى األخرى  ٢٨

١٤:٠٨ /نھار نھاية إلى ١٨:٠٧س  ٢٧ نھار( /  
س  ٢٢ لیلة إلى ١٥:٥٩س  ٢١ نھار/ ١٨:٠٤س  ١٣ نھار إلى ٤:٥١س  ١٣ لیلة: رجب
٣:٣٢ /  

س  ١١ لیلة إلى ١٤:٢٢س  ١٠ نھار/ ١٧:٣٢س  ٣ نھار إلى ٥:٣١س  ٣ لیلة :شعبان
٠:٢٠ /٦:٣٢س  ١٩ نھار إلى ٢٢:٠٦س  ١٩ لیلة /٤:٤٠س  إلى ١:٠٨س  ٢١ لیلة /

١٥:٤٤س  إلى ٦:٤٧س  ٢٣ نھار/  
ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر

  رھیز شودپدوم ماه القمري  نقصان القمر نیمه
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  ةشخصيا� ا�شؤون
  

  :ةوصيكتابة ا�

كمال  ٤) + سعادة ا�وقت(�ط  ٢) + ا�وقت(�ذور  ٤= عالمات  ١٠: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر (ا�حذورات ا��ية  .ايام القمر �ت ا�شعاع :�ذورات األوقات

القمر � ال�وج ا�نقلبة  – ) �كسوف وا�سوف ا�حذورةقمري، رو�، فار� قديم، ف�ة ا

�ت  �و�ببمتصل مر قال -)يهيئ اسباب فشل ا�وصية و�وجب تبد� بعد وفاة ا�و�(

  ا�شعاع

ر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن گا(القمر زايد ا�ّور و ناقص ا�ساب: �ائط ا�سعادة

ور ا�( � ال�وج ا�ابتةقمر ال -)ره� شودپقمري مهم است ايام نقصان القمر نيمه دوم ماه ال

  ح� تتم ا�وصية والت�بدل بعده )�وا�عقرب السد اال

ا�س� و متصل  ءقمر بطىال -ساعة ا�ش�ي -� ا�شمالقمر صاعد ال: كمال ا�سعادة

اجتماع القمر او  - )هاعدم تغي� و�دل ايضا � تنفيذ ا�وصية و(ا�س�  ءب�و�ب بطى

   سعد مطلقا) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(مع ا�نازل ا�جمية  اق�ابه
  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

 .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت محذور في ھذه 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

س  ١٧إلى لیلة  ٢١:٠٠س  ١٢ لیلة/ ٢١:٣٢س  ١١لیلة  إلى ١ لیلة :رمضان المبارك
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٨:٢٩س  ٢١نھار / ٢:٢٤

  .إلى نھاية الشھر ١٥:٢١س  ٢٣نھار / ١٠:٤١س  ٢٣إلى نھار  ١لیلة  :شوال

نھار / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٢:١٧س  ١٧لیلة / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ١لیلة  :ذي القعدة
    .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦س  ٢٧لیلة إلى  ١١:٤٥س  ٢٤

س  ١٠إلى لیلة  ٢١:٤٠س  ٨لیلة / ١٦:٠١س  ٣إلى نھار  ١٢:١٤س  ١نھار  :ذي الحّجة
/ ١٦:١٤س  ٢١إلى نھار  ٧:٢٤س  ١٩نھار / ٥:٥٠س  ١٩إلى لیلة  ٤:٥٩س  ١٢لیلة / ٠:٤٥
   .ية الشھرإلى نھا ١٧:٠٦س  ٢٧نھار / ١٦:٠٥س  ٢٦إلى نھار  ١٩:٥٩س  ٢٢لیلة 

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
   ). الشھر

لیلة / ٠:٥٢س  ١١إلى لیلة  ١:٢٢س  ٣لیلة / ١٦:٢٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :محّرم الحرام
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  .إلى نھاية الشھر ١٨:١١س  ١٥لیلة / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ١٨:٣٣س  ١٢

   ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

   .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٠:٢٧س  ٢٧إلى نھار  ١٨:٤١س  ١لیلة  :صفر

 ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ١:٢٧س  ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٧نھار / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١٤:٠٠س  ١٢نھار / ١:٢٩س  ١٢إلى لیلة  ٢٣:٤٩س 

إلى  ٢٨شروق / ٢٠:٣٣س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٠٠س  ٢٦نھار / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٣:٤٥
    .نھاية الشھر

س  ١٧إلى لیلة  ٢١:٢٧س  ١٥لیلة / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٢:٠١س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
   .إلى نھاية الشھر ١٨:٣٥س  ٢٦لیلة / ١٣:٢٤س  ٢٤إلى نھار  ١٠:٤٤س  ١٧نھار / ٢٢:٠٩

س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٨س  ١٠لیلة / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ٢٢:٥٥س  ٣لیلة  :جمادى األولى
س  ٢٦إلى لیلة  ٢:١٩س  ٢٤لیلة / ١٩:٢١س  ٢٠إلى لیلة  ١٢:٥٨س  ١٧نھار / ١٨:٠٤
    .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٣:٤٩

/ ١:٢٥س  ١٧إلى لیلة  ٩:٥٧س  ٦نھار / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ٢:٤٣س  ١٧لیلة 
   .إلى نھاية الشھر ١٨:٠٧س  ٢٧نھار / ٧:٠٣س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س 

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ وقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوفال(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ١٩نھار / ٩:٢٤س  ١٥إلى نھار  ٤:٥١س  ١٣لیلة / ١٥:٠٠س  ١٢إلى نھار  ١لیلة  :رجب
  .إلى نھاية الشھر ١:١١س  ٢٦لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١ى نھار إل ١٣:٣٨

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(    

/ ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢٢:٣٤س  ٧لیلة / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ٥:٣١س  ٣لیلة  :شعبان
 .إلى نھاية الشھر ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :اممحّرم الحر

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

  ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :من المشتري ساعة   

 نھار نھاية إلى ١٨ لیلة/ ٢٠:٥٩س  ١٢ لیلة إلى ٢١:٣٣س  ١١ لیلة :رمضان المبارك
١٨ /٨:٢٨س  ٢١ نھار إلى ٢٠ لیلة /٢٦ نھار  نھاية إلى ٢٥ لیلة /شروق إلى ٢٨ لیلة /  

  /  ١٥:٢٠س  إلى ١٠:٤٢س  ٢٣ نھار :شوال

 نھاية إلى ١١:٢١س  ١٩ نھار/ ٢:١٦س  ١٧ لیلة إلى ١٧:٣٨س  ١٢ نھار :ذي القعدة
 ٢٢:٣٧س  ٢٧ لیلة /١١:٤٤س  ٢٤ نھار إلى ٢٣ لیلة/ ٢١ نھار نھاية إلى ٢١ لیلة/ نھار
   /٢٧ نھار نھاية إلى

 ٠:٤٦س  ١٠ لیلة/ ٧ نھار نھاية إلى ٤ لیلة/ ١٢:١٣س  ١ نھار إلى ١ لیلة: ذي الحّجة
 إلى ١٦:١٤س  ٢١ نھار/ ٧:٢٣س  ١٩ نھار إلى ٥:٥١س  ١٩ لیلة/ ١٠ نھار نھاية إلى

ذي  ٢٩ قة رؤیة الكسوففي منط ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع / نھار نھاية
  / ١٧:٠٥س  ٢٧ نھار إلى ١٦:٠٦س  ٢٦ نھار:  الحّجة

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  :محّرم الحرام
س  ١٥ لیلة إلى ٣:٥٣س  ١٤ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٦:٢٣س  ٢ نھار : ذي الحّجة

١٨:١٠ /  

  / نھار نھاية إلى ١٠:٢٨س  ٢٧ نھار/ ١٨:٤٠س  إلى ١ لیلة: صفر

س  ١٧ لیلة/ ٢٣:٤٨س  إلى ١٠ لیلة/ ١:٢٦س  إلى ٢٣:٢٨ س ٥ لیلة: ربیع األول
 ٢٠:٣٤س  ٢٧ لیلة/ ١٠:٥٩س  إلى ٨:٤٣س  ٢٦ نھار/ ١٣:٤٤س  ١٧ نھار إلى ٥:١٢
  /٢٨ شروق إلى

 لیلة/ ٢١:٢٦س  ١٥ لیلة إلى ١١:١٣س  ١٤ نھار/ ٢٢:٠٠س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر
  / ١٨:٣٤س  ٢٦ لیلة إلى ٢٥ لیلة/ ١٠:٤٣س  ١٧ نھار إلى ٢٢:١٠س  ١٧

 نھاية إلى ٦ لیلة/ ٢٢:٥٤س  إلى ٣ لیلة/ ١ نھار نھاية إلى ١ لیلة: جمادى األولى
 ٢٠ لیلة/ ١٢:٥٧س  ١٧ نھار إلى ١٥ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٨:٠٥س  ١٢ نھار/ ٩ نھار
/ ٢:١٨س  إلى ٢٤ لیلة/ ٢٢ نھار نھاية إلى ٢٢ لیلة/ ٢٠ ھارن نھاية إلى ١٩:٢٢س 
٢٧ نھار نھاية إلى ٣:٥٠س  ٢٦ لیلة /  

ھذه / ٩:٥٦س  ٦ نھار إلى ٦ لیلة/ ٣ نھار نھاية إلى ١٥:٣٣س  ٢ نھار: جمادى األخرى
: جمادى األخرى  ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع 

٢:٤٢س  إلى ١:٢٦س  ١٧ لیلة /ھذه االوقات / (٩:٠٢س  ١٩ نھار إلى ٥:٠٩س  ١٩ لیلة
س  ٢٥ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ في منطقة رؤیة الكسوف مناسبة ولكن للبالد التي التقع 

  )/ ١٨:٠٦س  إلى ٧:٠٤س  ٢٧ نھار/ ١٤:٠٨س  إلى ١٣:٤٢

 ١٥:٥٩س  ٢١ نھار/ ١٣:٣٧س  ١٩ نھار إلى ١٦ لیلة/ ٤:٥٠س  إلى ١٣ لیلة: رجب
  / ٢٥ نھار نھاية إلى ٢٥ لیلة/ ٢٣ نھار  نھاية إلى

 ١٩ لیلة/ ٦ نھار نھاية إلى ١٨:٠٩س  ٥ نھار/ ٥:٣٠س  ٣ لیلة إلى ١ لیلة :شعبان
  / ٤:٤٠س  إلى ١:٠٨س  ٢١ لیلة/ ٦:٣٣س  ١٩ نھار إلى ٢٢:٠٦س 

اوقات سعد مذكور در ايام  ن مھم استآنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  رھیز شودپنقصان القمر نیمه دوم ماه القمري 

  

  



   ١٤٣٥فلكیة رقم اإلختیارات ال

234 

  :قطع القماش �ياطة ا�ال�س

كمال  ٤) + سعادة ا�وقت(�ط  ٢) + ا�وقت(�ذور  ١٧= عالمات  ٢٣: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ار� قديم، ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، ف(ا�حذورات ا��ية  :�ذورات األوقات

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل )ا�ر�خ زحل(مع ا�حوس �لقمر

 -القمر � الـ�وج ا�ابتـة -  .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

كه آن د�ل نا �رادى باشد در وقـت اسـتعمال ( مقارنة أو مقابلة أو تر�يع القمر مع ا�حوس

 كـه قمـر در بـرج ثابـت آن ج
ً
و  ةمقابلـ -)باشـدامه از مقتضاى طبيعت آن �س خصوصا

جامه با رنج و�الل كهنه شود و نا �رادى بود است كه آن  زمينهكه  �لقمر مع ا�شمس ةمقارن

غمگـ� و دژم  باشـدآن جامـه در  تـاجامه زود چر�� شود كه ساعة زحل  -از جهت �لوك

  .و از سباع بدان خلل رسد در�ده گرددجامه زود كه  ا�ر�خساعة  -است

ر آ�ز �ر است و رشـد و شـكوفا� آن مهـم گا(القمر زائد ا�ور و ا�ساب: �ائط ا�سعادة

ا�مـل (ا�نقلبـة ج و�ال �قمر ال -)ره� شودپقمري الاست ايام نقصان القمر نيمه دوم ماه 

  .)ا��طان ا��ان ا�دي

اتصال  -) ا�س� ة�ستقيم ةثلثا�د ا� ها،�فاو  هاب�ت� (قوي ا�ال ا�زهرة : كمال ا�سعادة

 ت�سعود اتفاق افتد و اگر آن ساع تبايد كه بر�دن و پوشيدن در ساع - �لقمر مع ا�زهرة

و در ساعة عطارد �سعود  جامه پاك بماند و در ساعة ا�زهرة �شادى و خّر� كند�ش�ى بود 

�وجب �ف و  تابايد كه سعدى در طالع بود  ن� نيكو باشد اما اگر آن ساعة ا�شمس بود

اجتماع القمر  -�ّر� و شادى تابزر� گردد و اگر ساعة القمر بود بايد كه �سعدى متصل بود 

   سعد مطلقا) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية 
  

ة
ور

ذ
ح
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  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :ان المباركرمض
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦ نھار/ ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
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إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
ار إلى نھ ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥لیلة  إلى ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠ة إلى لیل ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦ر نھا/ ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢لة إلى لی ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢ى نھار إل ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧ س ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨ س ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣نھار  إلى ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢ة لیل/ ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
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س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢
 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠

إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 
 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١١:٢٤س  ٦إلى نھار  ١:٥٨س  ٤لیلة  :رمضان المبارك

 .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ٧:٤٣س  ١نھار  :شوال

  .إلى نھاية الشھر ٢٢:٣٧س  ٢٧لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١لیلة  :ذي القعدة

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٧:٣١س  ٢٤نھار  :ذي الحّجة

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ رؤية الخسوف الوقت المحذور لمنطقة(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

   .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٥:٥٧س  ٢١نھار  :محّرم الحرام
   ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٠:٠٢س  ٢١إلى نھار  ٢٣:٠٦س  ١٩لیلة  :صفر

    .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٥:١٢س  ١٧لیلة  :ربیع األول

  .ية الشھرإلى نھا ٢٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ١١:١٣س  ١٤نھار  :ربیع اآلخر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٤:٣١س  ١٥إلى لیلة  ١٨:٠٥س  ١٢نھار  :جمادى األولى

  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ١:٥٦س  ١٠لیلة  :جمادى األخرى

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ لمحذور لمنطقة رؤية الكسوفالوقت ا(
  ).الشھر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:٠٤س  ١١إلى لیلة  ١٠:١٣س  ٨نھار  :رجب

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

 .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ٥:٤٧س  ٨ إلى نھار ١٨:٠٩س  ٥نھار  :شعبان

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال
   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى
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   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

 ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
ة
د
عی

س
ة 

سن
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ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 

١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :من القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري   

س  إلى ٨:١٨س  ٢٦ نھار /١:٢٢س  إلى ٢٢:٤٨س  ١٠ لیلة :رمضان المبارك
١١:٢١  /  

 نھار/ ٧:٥٨س  إلى ٧:٠٧س  ٧ نھار/ ٥:١١س  ٤ لیلة إلى ١٦:٥٣س  ٣ نھار :شوال
 نھار/ ١٣:٥٤س  ١٧ نھار إلى ١٠:٥٥س  ١٦ نھار/ ١:٠٧س  ١١ لیلة إلى ٧:٠٥س  ١٠
  / ٣:٠٦س  ٢٥ لیلة إلى ١٥:٢٢س  ٢٣

 لیلة/ ٩ نھار نھاية إلى ١٣:٣٧س  ٨ نھار/ ٢٣:٤٤س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة :ذي القعدة
س  ٢٤ لیلة إلى ٢٣ لیلة/ ٤:٢٤س إلى  ١٦ لیلة/ ١٥نھار  نھاية إلى ٢٠:٣٩س  ١٥

٢٣:٤٤  /   

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد  /٣:٠٤س  ٧ لیلة إلى ١٨:٥٨س  ٦ لیلة: ذي الحّجة
 ١٩ نھار/ ٢١:١٥س  إلى ١٣ لیلة :ذي الحّجة  ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  التي التقع 

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي  /٢٣:٣٠س  إلى ٢١ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٢٥س 
  /  ٢٨ شروق إلى ١٦:٠٦س  ٢٦ نھار :ذي الحّجة  ٢٩في منطقة رؤیة الكسوف  التقع 

س  ١٨ نھار إلى ١٥:١٢س  ١٦ نھار/ نھار نھاية إلى ١١:٢٣س  ٩ نھار: محّرم الحرام
١٠:١٠ /١١:٣٢س  ١٩ نھار إلى ٣:٤٥س  ١٩ لیلة /١٤:١٢س  ٢٥ نھار إلى ٢٥ لیلة /

١٥:٤٩س  إلى ٧:٤٤س  ٢٦ نھار /  

س  إلى ٩ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٧:٣١س  ٧ نھار/ ٤:٠٦س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
١٨:٣٦ /نھار نھاية إلى ٨:٥٦س  ١٥ نھار /٢٢:٣٠س إلى  ١٦ لیلة /س  ١٦ نھار
 ١:١٩س  ٢٣ لیلة/ ٠:٣٢س  ١٧ إلى لیلة ١٤:٠١س  ١٦نھار / ١٤:٠٠س  إلى ١٠:٣٦

 ١٧:٤٠س  ٢٣ نھار/ ١٤:٠٠س  ٢٣ إلى نھار ٨:٠٠س  ٢٣نھار / ٧:٥٩س  ٢٣نھار  إلى
  / ٧:٠٧س  ٢٤ نھار إلى

 نھار/ نھار نھاية إلى ١٦:٥٠س  ١٤ نھار/ ٢:٤٠س  إلى ٢٣:٢٩س  ٥ لیلة: ربیع األول
 ٢٢نھار / ٩:٠٠س  ٢٢نھار  إلى ١:٢٩س  ٢٢ لیلة/ ٧:٢١س  ٢٠ ھارن إلى ١٦:٣٢س  ١٩

  / ٠:٢٨س  ٢٧ لیلة إلى ٨:٤٤س  ٢٦ نھار/ نھار إلى نھاية ٩:٠١س 

/ ١٣:٠٩س  ١٠ نھار إلى ١٠ لیلة/ ٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٨:٣٧س  ٢ نھار: ربیع اآلخر
١:٥٧س  ١٨ لیلة إلى ٢٢:١١س  ١٧ لیلة /١٧:٠٠س  إلى ٧:١٩س  ١٩ نھار / ١٩نھار 

  / ٣:٢١س  ٢٠ إلى لیلة ١٧:٠١س 

س  ٣نھار  إلى ٢٢:٥٦س  ٣ لیلة/ ١ نھار نھاية إلى ١٩:٢١س  ١ لیلة: جمادى األولى
٨:٠٠ / ١٨:٣٧س  ٤ إلى لیلة ٨:٠١س  ٣نھار /س  ٨ نھار إلى ١٧:٢٣س  ٧ نھار

١٥:١٤ /٣:٤٧س  إلى ١١ لیلة /١٥نھار  نھاية إلى ٤:٣٣س  ١٥ لیلة /إلى  ١٦ یلةل
 ١٨ إلى نھار ٢٢:٠١س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٨لیلة  إلى ١٢:٥٩س  ١٧ نھار/ ٦:٠١س 
  / ١٧:٣٨س  ٢٢ نھار إلى ٢٣:٤٥س  ٢٢ لیلة/ ٨:٣١س 

س  إلى ٢٣:٠١س  ٨لیلة / ٢٣:٠٠س  ٨لیلة  إلى ١٣:٤٠س  ٧ نھار: جمادى األخرى
٢:٤٦ /اسبة ولكن للبالد التي التقع ھذه االوقات من/ (٢:٠٠س   إلى ٢٠:٠٥س  ١٥ لیلة

/ ١٢:٥٥س  ١٥ إلى نھار ٢:٠١س  ١٥لیلة : جمادى األخرى  ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  
٩:٠٢س  ١٩ نھار إلى ٥:١٠س  ١٩ لیلة /١٤:٠٨س  إلى ١٣:٤٣س  ٢٥ نھار( /  

س  ١٣ إلى نھار ٨:٠١س  ١٣نھار / ٨:٠٠س  ١٣نھار  إلى ٤:٥١س  ١٣ لیلة: رجب
١٨:٠٣ /  

/ ١٧:٣٣س  إلى  ٧:٠١س  ٣نھار / ٧:٠٠س  ٣نھار  إلى ٥:٣١س  ٣ لیلة :نشعبا
٠:٢١س  ١١ لیلة إلى ١٤:٢٢س  ١٠ نھار /٤:٤٠س  إلى ١:٠٩س  ٢١ لیلة /٢٣ نھار 

  /١٥:٤٤س  إلى ٦:٤٧س 

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  رھیز شودپدوم ماه القمري نقصان القمر نیمه 
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  ا�زراعية ا�شؤون
  

  :)فوق أرضية(ا�مار الظاهرة بو�ات و زراعة ا�

كمال  ٣) + سعادة ا�وقت(�ط  ٣) + ا�وقت(�ذور  ٥= عالمات  ١١: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

 ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم،(ا�حذورات ا��ية : �ذورات األوقات

آن �م كه (القمر ناقص ا�ور  - ايام القمر �ت ا�شعاع -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

نظر  -كه دير برو�د و �شو و نما اندك پذيرد )ةعداوالنظر ( اتصال �لقمر مع زحل -)تباه شود

  .كه آن كشت از � آ� تباه شود باشدبهر نظر كه ا�ر�خ  إ� القمر 

مل ا�(ة نقلبا��وج الور و ا�س�بلة و ا� � القمر: ا�ور، ا�ذار �قمر ال: �ائط ا�سعادة

  .)ديا��ان ا��طان ا�

أفضل األوقات ، وا�بوب والفواكهصيفيات ��: �وي ا�مار فوق األرضية: كمال ا�سعادة

  قمرالشمس عطارد ا�ش�ی ا�زهرة ا� ساعة -قمري رهن � شم ١٤>١٢

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: میقمحذور اإلختیار الع

 .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 ٤إلى لیلة  ١٠:٢٧س  ٣نھار / ١٥:٢٢س  ٢إلى نھار  ١٤:٣٦س  ١نھار  :رمضان المبارك
/ ٣:٢٣س  ٧ إلى لیلة ١١:٢٥س  ٦نھار / ٧:٠٦س  ٦إلى نھار  ١٩:٤٦س  ٦لیلة / ١:٥٨س 
لیلة / ٢٢:١٧س  ١٤إلى لیلة  ٢٢:١٧س  ١٣لیلة / ١١:٥٥س  ٩إلى نھار  ١٨:٠٧س  ٨نھار 

    .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة / ١٧:٤٩س  ١٥إلى نھار  ٢١:٤٥س  ١٥

/ ١٩:٤٦س  ٦إلى لیلة  ١٣:٠٠س  ٤نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ٥:٢٨س  ٢لیلة  :شوال
 ١٥نھار / ٦:٠٨س  ١٣إلى نھار  ٤:٣٢س  ١١یلة ل/ ٣:١٨س  ٨إلى لیلة  ٢٢:٠٤س  ٧لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ١٤:٢٠س 

س  ٥إلى نھار  ٥:٢٦س  ٤لیلة / ٢١:٤٢س  ٣إلى لیلة  ٢٢:٥٦س  ٢لیلة  :ذي القعدة
/ ٤:٤١س  ١٢إلى لیلة  ١٥:٤٥س  ١٠نھار / ١٦:١٤س  ٧إلى نھار  ١١:٢٦س  ٦نھار / ٩:٤٨
    .إلى نھاية الشھر ٧:٢٧س  ١٥نھار 

 ٥لیلة / ١٦:٠٢س  ٣إلى نھار  ١٧:٣٢س  ٢نھار / ١٢:١٤س  ١إلى نھار  ١لیلة  :لحّجةذي ا
س  ١٤نھار / ٠:٤٦س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٠س  ٨لیلة / ١٨:٥٧س  ٦إلى لیلة  ٢٣:٠٢س 

   .إلى نھاية الشھر ١١:١٠

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
   ). الشھر
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س  ٤إلى نھار  ٩:٣٢س  ٣نھار / ٩:٣١س  ٢إلى نھار  ٦:٠٣س  ١لیلة  :محّرم الحرام
/ ٤:٣٣س  ٩إلى لیلة  ١٥:٣٧س  ٧نھار / ١٧:٠٣س  ٦إلى نھار  ١٣:٣٥س  ٥نھار / ١٣:٠٦

   .إلى نھاية الشھر ٢:٢٥س  ١٥لیلة / ٢١:٤٥س  ١٤یلة إلى ل ٣:٥٧س  ١٢لیلة 
    ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

نھار / ٤:٤٠س  ٤إلى لیلة  ١:٥٣س  ٣لیلة / ١٠:٣٢س  ٢إلى نھار  ١٩:١٠س  ٢لیلة  :صفر
س  ١١نھار / ٧:٠٧س  ١١إلى نھار  ١٥:٥٧س  ٩نھار / ١٣:٣٩س  ٧إلى نھار  ١٦:٤٨س  ٦

إلى نھاية  ١٦لیلة / ٠:٣٠س  ١٥إلى لیلة  ٢٢:٠٤س  ١٤لیلة / ٩:٥١س  ١٢إلى نھار  ١٠:٢٧
   .الشھر

/ ١٩:٥٥س  ٧إلى لیلة  ٦:٢١س  ٥لیلة / ١٧:٤٨س  ٢إلى نھار  ٣:١١س  ١لیلة  :ربیع األول
 ١٣لیلة / ١٧:٠٩س  ١١إلى نھار  ٨:٠٢س  ١٠نھار / ١٦:١٤س  ٩إلى نھار  ٢:٣٦س  ٨لیلة 
    .إلى نھاية الشھر ١٧:٠٦س  ١٥نھار / ٧:٤٤س  ١٤إلى نھار  ٢٢:٢١س 

س  ٧إلى لیلة  ١٢:٣٩س  ٥نھار / ١٣:٣١س  ٤إلى نھار  ٨:٠٦س  ٣نھار  :ربیع اآلخر
/ ٢٣:٠٥س  ١٢إلى لیلة  ٢١:٢٤س  ١١لیلة / ١٠:٢١س  ٩إلى نھار  ٧:٤٨س  ٨نھار / ٢٢:٣١

  .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة / ١١:١٣س  ١٤ار إلى نھ ٤:٣٨س  ١٣لیلة 

س  ٥إلى لیلة  ٢٢:١٨س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٣إلى لیلة  ٠:١٨س  ٢لیلة  :جمادى األولى
نھار / ٥:٥٨س  ١٠إلى لیلة  ٦:٤٩س  ٩نھار / ١٧:٢٢س  ٧إلى نھار  ١٩:٠٥س  ٧لیلة / ٦:٢٣

    .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة / ١٨:٠٥س  ١٢إلى نھار  ١١:٥٠س  ١١

س  ٥إلى لیلة  ١٤:٤٤س  ٣نھار / ١٥:٣٣س  ٢إلى نھار  ٦:٤٤س  ١نھار  :مادى األخرىج
/ ١:١٨س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٣١س  ٨نھار / ٧:١٢س  ٧إلى نھار  ٢٣:٥٩س  ٦لیلة / ٢٠:٥٨

  .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة / ١٢:٥٢س  ١٤إلى نھار  ٠:٥١س  ١٣لیلة 

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: ألخرى جمادى ا ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
   ).الشھر

إلى  ١٤:٤٦س  ٣نھار / ١٢:٠٢س  ٢إلى نھار  ٦:١٥س  ١نھار / ٠:٤٠إلى س  ١لیلة  :رجب
 ١٢إلى نھار  ٢١:٠٥س  ١١لیلة / ٥:٤٩س  ٨إلى نھار  ٥:٣٧س  ٦لیلة / ٢١:٥٦س  ٥لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ١٤:٠٨س  ١٥نھار / ٨:٤٩س 

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

/ ٩:٤٧س  ٥إلى نھار  ١٣:٠١س  ٣نھار / ٤:٣١س  ٢إلى لیلة  ٢٠:٣٦س  ١لیلة  :شعبان
 ١٥لیلة / ١:٠١س  ١٤إلى لیلة  ٤:٤٤س  ١٣لیلة / ٢١:٤٠س  ١٠إلى لیلة  ٦:٥٧س  ٨نھار 
 . إلى نھاية الشھر ٣:٣٦س 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

 ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :من القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري   

س  ٣إلى نھار  ١٥:٢٣س  ٢نھار / ١٤:٣٥س  ١إلى نھار  ١لیلة  :المبارك رمضان
١٠:٢٦ / ١٩:٤٥س  ٦إلى لیلة  ٥لیلة / ١١:٢٤إلى س  ٧:٠٧س  ٦نھار / س  ٩نھار
 ١٥نھار / ٢١:٤٤س  ١٥إلى لیلة  ٢٢:١٨س  ١٤لیلة / ٢٢:١٦س  ١٣إلى لیلة  ١١:٥٦

  / إلى نھاية نھار ١٧:٥٠س 

س  ٦لیلة / ١٢:٥٩س  ٤إلى نھار  ٥:٣١س  ٣لیلة / ١نھاية نھار  إلى ١لیلة  :شوال
إلى  ٦:٠٩س  ١٣نھار / ٤:٣١س  ١١إلى لیلة  ١٠لیلة / ٢٢:٠٣س  ٧إلى لیلة  ١٩:٤٧

  / ١٤:١٩س  ١٥نھار 

نھار / ٥:٢٥س  ٤إلى لیلة  ٢١:٤٣س  ٣لیلة / ١إلى نھاية نھار  ١لیلة  :ذي القعدة
إلى نھار  ٤:٤٢س  ١٢لیلة / ٩إلى نھاية نھار  ٨لیلة / ١١:٢٥س  ٦إلى نھار  ٩:٤٩س  ٥

  / ٧:٢٦س  ١٥

/ ٢٣:٠١س  ٥إلى لیلة  ٤لیلة / ١٧:٣١س  ٢ نھار إلى ١٢:١٥س  ١ نھار :ذي الحّجة
 ٧إلى نھاية نھار  ١٨:٥٨س  ٦لیلة / ھذه االوقات / ١٠إلى نھاية نھار  ٠:٤٧س  ١٠لیلة

إلى  ١٣لیلة : ذي الحّجة  ١٤منطقة رؤیة الخسوف  في مناسبة ولكن للبالد التي التقع 
  / ١١:٠٩س  ١٤نھار 

 ٢٩في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :محّرم الحرام
 ١٣:٠٧س  ٤نھار / إلى نھاية نھار ٩:٣٢س  ٢نھار / ٦:٠٢إلى س  ١لیلة  :ذي الحّجة 

إلى  ٤:٣٤س  ٩لیلة / ١٥:٣٦س  ٧إلى نھار  ١٧:٠٤ س ٦نھار )/ ١٣:٣٤س  ٥إلى نھار 
 ١٥إلى لیلة  ٨:٠١س  ١٤نھار / ٨:٠٠س  ١٤إلى نھار  ٢١:٤٦س  ١٤لیلة / ٩نھاية نھار 

  / ٢:٢٤س 

س  ٤لیلة / إلى نھاية نھار ١٠:٣٣س  ٢نھار / ١٩:٠٩س  ٢لیلة  إلى ١ لیلة: صفر
س  ٩إلى نھار  ٩لیلة / اية نھارإلى نھ ١٣:٤٠س  ٧نھار / ١٦:٤٧س  ٦إلى نھار  ٤:٤١

١٥:٥٦ / ١٢:٠٠س  ١٣إلى نھار  ١٣لیلة / ٢٢:٠٣س  ١٤إلى لیلة  ١٢:٠١س  ١٣نھار /
 ١٥ نھار إلى نھاية ٠:٣١س  ١٥لیلة/   

س  ٧لیلة / ٦:٢٠إلى س  ٥لیلة / ٣إلى نھاية نھار  ١٧:٤٩س  ٢نھار : ربیع األول
إلى  ١٧:١٠س  ١١نھار / ٨:٠١س  ١٠نھار إلى  ١٠لیلة / ٢:٣٥س  ٨إلى لیلة  ١٩:٥٦

  / إلى نھاية نھار ٧:٤٥س  ١٤نھار / نھاية نھار

س  ٧لیلة / ١٢:٣٨س  ٥إلى نھار  ٥لیلة / ٨:٠٥س  ٣نھار  إلى ٢لیلة : ربیع اآلخر
إلى  ١١:١٤س  ١٤نھار / ٢١:٢٣س  ١١إلى لیلة  ١٠لیلة / ٧:٤٧س  ٨إلى نھار  ٢٢:٣٢

  / ١٥نھاية نھار 

/ ٢٢:١٧س  ٤إلى لیلة  ٢٢:٥٦س  ٣لیلة / ١إلى نھاية نھار  ١لیلة : األولى جمادى
 ١:٠٠إلى س  ٦لیلة / ١٩:٠٤س  ٧إلى لیلة  ١:٠١س  ٦لیلة / إلى  ١٧:٢٣س  ٧نھار

/ نھار إلى نھاية ١٨:٠٦س  ١٢نھار / ١١:٤٩س  ١١إلى نھار  ١١لیلة / ٦:٤٨س  ٩نھار 
 ١٥إلى نھاية نھار  ١٥لیلة /  

إلى نھار  ٢١:٠١س  ٣لیلة / ٢١:٠٠س  ٣إلى لیلة  ١٥:٣٤س  ٢نھار : دى األخرىجما
لیلة / ١٤:٣٠س  ٨إلى نھار  ٧:١٣س  ٧نھار / ٢٣:٥٨إلى س  ٦لیلة / ١٤:٤٣س  ٣

في  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع / (٨:٣٦س  ١١إلى نھار  ١:١٩س  ١٠
 ١٤نھار / إلى نھاية نھار ٨:٣٧س  ١١نھار : جمادى األخرى  ١٤منطقة رؤیة الخسوف 

  )/ ١٥إلى نھاية نھار  ١٢:٥٣س 

جمادى  ٢٨في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
/ إلى نھاية نھار ١٢:٠٣س  ٢نھار / ٦:١٤س  ١إلى نھار  ٠:٤١س  ١لیلة : األخرى 

 ٥ إلى نھاية نھار ٢١:٥٧س  ٥لیلة /( ١٠إلى نھاية نھار  ٥:٥٠س  ٨نھار / ١٣لیلة 
  / ١٣إلى نھاية نھار 

س  ٥نھار / ١٣:٠٠س  ٣إلى نھار  ٤:٣٢س  ٢لیلة / ٢٠:٣٥إلى س  ١لیلة  :شعبان
إلى نھاية نھار  ٢١:٤١س  ١٠لیلة / ٦:٥٦س  ٨إلى نھار  ٨لیلة / ٦إلى نھاية نھار  ٩:٤٨

١١ / ٤:٤٣إلى س  ١٣لیلة / ١٤إلى نھاية نھار  ١:٠٢س  ١٤لیلة /  
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  ... ووا�شوندر وا�طاطا وا�ز�بيل م جشلا�ذر�ات وا� :ا��منة �ت االرض زراعة ا�مار

  :)ا�وقت(كمال  ٢) + سعادة ا�وقت(�ط  ٢) + ا�وقت(�ذور  ٤= عالمات  ٨: ا�الئل الفلكية

قمري، رو�، فار� قديم،  ايام غ�مناسبة من � شهر(ا�حذورات ا��ية  :�ذورات األوقات

 )ةعداوالنظر ( اتصال �لقمر مع زحل -االستقبال ايام  - ) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

كه آن كشت از  باشدبهر نظر كه ا�ر�خ إ� القمر نظر  - كه دير برو�د و �شو و نما اندك پذيرد

  .� آ� تباه شود

مل ا�(ة نقلبا��وج الور و ا�س�بلة و ا� �قمر ال -القمر ناقص ا�ور: �ائط ا�سعادة

  .)ديا��ان ا��طان ا�

، ال��ا(اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية  - �ت ا�شعاعالقمر : كمال ا�سعادة

  سعد مطلقا) ا�سماك
  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

 .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت محذور في ھذه 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 ١٠إلى لیلة  ١٨:٠٧س  ٨نھار / ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١٤:٣٦س  ١نھار  :رمضان المبارك
س  ٢٠إلى نھار  ٢٢:٠١س  ١٧لیلة / ٠:١٥س  ١٦إلى لیلة  ٢١:٣٣س  ١١لیلة / ١٩:١٠س 

س  ٢٨إلى نھار  ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٦:١٤س  ٢٣إلى نھار  ٨:٢٩س  ٢١نھار / ١٦:٤٢
  / ٦:٣٩س  ٣٠إلى نھار  ٢٠:٤٥س  ٢٩لیلة / ١٤:٣٥

نھار / ٠:٠٠س  ٦إلى لیلة  ٥:١٢س  ٤لیلة / ١٦:٥٢س  ٣إلى نھار  ٧:٤٣س  ١نھار  :شوال
س  ١٧نھار / ١٠:٥٤س  ١٦إلى نھار  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٤س  ١٠إلى نھار  ١٤:٣٧س  ٦

إلى نھار  ٣:٤٨س  ٢٦لیلة / ٣:١٩إلى س  ٢٠:٤٤س  ٢٢لیلة / ٢:٥٥س  ٢١إلى لیلة  ١٣:٥٥
 .إلى نھاية الشھر ١٤:٢٩س  ٢٨نھار / ١٧:٠٩س  ٢٧

 ٦نھار / ١٧:٠٩س  ٥إلى نھار  ٥:٢٦س  ٤لیلة / ٩:٠٨س  ٣إلى نھار  ١لیلة  :ذي القعدة
س  ١٢نھار / ٨:١٠س  ١٢إلى نھار  ١٥:٤٥س  ١٠نھار / ١٣:٣٦س  ٨إلى نھار  ١٠:١٧س 

س  ٢٠لیلة / ٨:٤٨س  ١٩إلى نھار  ٢:١٧س  ١٧لیلة / ٢١:٠٣س  ١٧إلى لیلة  ١٧:٣٨
س  ٣٠لیلة / ٦:٤٣س  ٢٩إلى نھار  ١١:٤٥س  ٢٤نھار / ٢٣:١٣س  ٢٢إلى لیلة  ٢١:١٣
  .إلى نھاية الشھر ٣:٠٩

 ٨لیلة / ١٨:٥٧س  ٦إلى لیلة  ١٠:١٩س  ٢نھار / ١٢:١٤س  ١إلى نھار  ١لیلة  :ذي الحّجة
إلى  ٢٠:٠٠س  ١٧لیلة / ٨:١٣س  ١٦إلى نھار  ١٣لة لی/ ٤:٥٩س  ١٢إلى لیلة  ٢١:٤٠س 

إلى لیلة  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٠١س  ٢١إلى لیلة  ٧:٢٤س  ١٩نھار / ٣:٣٥س  ١٨لیلة 
 ٣٠إلى نھار  ٢١:١٦س  ٢٩لیلة / ١٦:٠٥س  ٢٦إلى نھار  ٧:٣١س  ٢٤نھار / ٢١:٢١س  ٢٤

  / ١٢:٤٤س 

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ٥إلى لیلة  ٢:٤٠س  ٣لیلة / ١:٢٢س  ٣إلى لیلة  ٢٣:٥٤س  ١لیلة  :محّرم الحرام
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لیلة / ١١:٢٢س  ٩ار إلى نھ ٦:١٨س  ٧لیلة / ٠:٠٠س  ٧إلى لیلة  ٦:٤٨س  ٥نھار / ٢٠:٠٣
س  ١٩نھار / ٣:٤٥س  ١٩إلى لیلة  ٨:٤٦س  ١٧نھار / ١٥:١١س  ١٦إلى نھار  ٠:٠٨س  ١٢

 ٧:٥٢س  ٢٧نھار / ١:٤٤س  ٢٤إلى لیلة  ١٥:٥٧س  ٢١نھار / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
  / ١٠:٢٧س  ٣٠إلى نھار 

  ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

/ ١١:٣٠س  ٤إلى نھار  ١٩:١٧س  ٣لیلة / ١٠:٣٢س  ٢إلى نھار  ١٢:٣٢س  ١نھار  :صفر
س  ١٦نھار / ١٥إلى نھاية نھار  ١٢:٠٥س  ٩نھار / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ١٢:١٥س  ٤نھار 

  / ١١:٠٠س  ٢٩إلى نھار  ٢١:١٦س  ٢٦لیلة / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ١٠:٣٦

س  ٧إلى لیلة  ٢:٤٢س  ٥لیلة / ٢٣:٢٨س  ٥إلى لیلة  ٢٠:٤١س  ١لیلة  :ربیع األول
/ ١:٢٩س  ١٢إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٠لیلة / ١٦:١٤س  ٩إلى نھار  ٢٢:٤٤س  ٨لیلة / ٢٣:٤٧

لیلة / ١:٢٨س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣١س  ١٩إلى نھار  ١٤:٠٠س  ١٢نھار 
س  ٢٩لیلة / ٨:١١س  ٢٨إلى نھار  ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ٦:٥٤س  ٢٤

   .إلى نھاية الشھر ٠:٠١

س  ٥نھار / ١٣:٣١س  ٤إلى نھار  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٦س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :ربیع اآلخر
 ١٣:١٠س  ١٠نھار / ١٠:٢١س  ٩إلى نھار  ٢٣:٤٠س  ٨لیلة / ٢٢:٣١س  ٧إلى لیلة  ٨:٥٢

س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:١٠س  ١٧إلى لیلة  ١٣لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٢إلى لیلة 
س  ٢٦إلى لیلة  ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣١س  ٢٣إلى نھار  ١٣:٥٥س  ٢١نھار / ٧:١٨

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٠٣س  ٢٦نھار / ١٨:٣٥

 ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:٢٠إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ٢٢:٤٨س  ٩لیلة / ١٧:٢٢س  ٧إلى نھار  ١١:١٥س  ٦نھار / ٦:٢٣س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

 ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ١٥إلى نھاية نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٨س  ١٠إلى لیلة 
س  ٢٤إلى لیلة  ١٩:٤٩س  ٢٣لیلة / ٢٣:٤٤س  ٢٢إلى لیلة  ١٩:٢٢س  ٢٠لیلة / ١٢:٥٨س 

  / ٩:٠٢س  ٣٠إلى نھار  ٢٢:١٥س  ٢٩لیلة / ٥:٣٤س  ٢٨إلى لیلة  ١٩:٣٧س  ٢٥لیلة / ٢:١٩

س  ٥إلى لیلة  ٧:١٧س  ٣نھار / ١٥:٣٣س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
/ ١٢:١٩س  ١٢إلى نھار  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٩س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٧
إلى  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٩س  ١٩إلى لیلة  ١:٢٦س  ١٧لیلة / ١٥إلى نھاية نھار  ١٣لیلة 
إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤٢س  ٢٥إلى نھار  ١٠:٣٨س  ٢١نھار / ٠:٤٤س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٩:١٦س  ٢٨نھار / ٧:٠٣س  ٢٧

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: رى جمادى األخ ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 ٢١:٤٥س  ٦لیلة / ٥إلى شروق  ١٠:٠٣س  ٣نھار / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٢٥إلى نھار  ١٣:٣٨س  ١٩نھار / ٢٢:٠٤س  ١٩إلى لیلة  ١٣لیلة / ١٢:٢٨س  ١٢إلى نھار 

  .اية الشھرإلى نھ ١٨:٠١س  ٣٠نھار / ٠:٥٨س  ٣٠إلى لیلة  ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ٨:٣٥س 

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

س  ٥نھار / ١٧:٤٩س  ٥إلى نھار  ٥:٣١س  ٣لیلة / ١٢:٣٥س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
س  ١٧لیلة / ١٢:٢٥س  ١٦إلى نھار  ١٩:٠٤س  ١٣لیلة / ١:٢٧س  ١٠إلى لیلة  ١٨:٠٩
س  ٢١لیلة / ١:٠٨س  ٢١إلى لیلة  ٢٢:٠٦س  ١٩لیلة / ٢٠:٣٥س  ١٩لة إلى لی ٢٢:١٧
س  ٢٦لیلة / ١٢:٣٣س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٠:٣٧س  ٢٣إلى لیلة  ٤:٤١

  .إلى نھاية الشھر ٩:٤٧س  ٢٨نھار / ٢١:٣٧س  ٢٨إلى لیلة  ٢١:٤٦
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  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :مضان المباركر

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

  ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :من القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري   

س  ١٠إلى نھار  ١٩:١١س  ١٠لیلة / ١٤:٣٥س  ١إلى نھار  ١لیلة  :رمضان المبارك
١١:٠٠ / ٢١:٣٢س  ١١إلى لیلة  ١١:٠١س  ١٠نھار / س  ١٦ار إلى نھ ٠:١٦س  ١٦لیلة
١٢:٠٠ / ١٦إلى  ١٢:٠١س  ١٦نھار / ٨:٢٨س  ٢١إلى نھار  ١٦:٤٣س  ٢٠نھار / نھار

س  ٢٦إلى نھار  ٢٥لیلة / نھار نھاية إلى ٩:٠١س  ٢٣نھار / ٩:٠٠إلى س  ٦:١٥س  ٢٣
١١:٢١ / نھار إلى نھاية ١٤:٣٦س  ٢٨نھار /  

س  ٣نھار / ١٨:٠٠إلى س  ١٦:٥٣س  ٣نھار / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى نھار  ٤:٠١س  ٦لیلة / ٤:٠٠إلى س  ٠:٠١س  ٦لیلة / ٥:١١س  ٤إلى لیلة  ١٨:٠١

 ١٧إلى نھار  ١٠:٥٥س  ١٦نھار / ١:٠٧س  ١١إلى لیلة  ٧:٠٥س  ١٠نھار / ١٤:٣٦س  ٦
نھار / ٣:٤٧س  ٢٦إلى لیلة  ٣:٢٠س  ٢٢لیلة / ٢٠:٤٣إلى س  ٢٢لیلة / ١٣:٥٤س 
  / نھاية نھار إلى ١٧:١٠س  ٢٧

/ ٥:٢٥إلى س  ١٩:٠١س  ٤لیلة / ١٩:٠٠س  ٤إلى لیلة  ٩:٠٩ س ٣ نھار :ذي القعدة
 ٠:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٧:١٠س  ٥نھار / ١٠:١٦س  ٦إلى نھار  ٠:٠١س  ٦لیلة / نھار
 ٢١:٠٤س  ١٧لیلة / ١٧:٣٧إلى س  ٨:١١س  ١٢نھار / ٩إلى نھاية نھار  ١٣:٣٧س  ٨

/ ١١:٤٤س  ٢٤إلى نھار  ٢٣لیلة / إلى نھاية نھار ٨:٤٩س  ١٩نھار / ٢:١٦إلى س 
 إلى نھاية نھار ٦:٤٤س  ٢٩نھار /  

س  ٢إلى نھار  ٠:٠١س  ٢لیلة / ٠:٠٠س  ٢إلى لیلة  ١٢:١٥س  ١نھار : ذي الحّجة
١٠:١٨ / ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع / ٧إلى نھاية نھار  ١٨:٥٨س  ٦لیلة

/ ١٩:٥٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:١٤س  ١٦نھار : ذي الحّجة  ١٤رؤیة الخسوف في منطقة  
 ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ھذه / (٢١ابان نھار پإلى  ١٩:٠٢س  ٢١لیلة

 ٢٤لیلة : ذي الحّجة  ٢٩في منطقة رؤیة الكسوف  االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع 
 ٢٨لیلة / ٢٣:٥٩س  ٢٨إلى لیلة  ١٦:٠٦س  ٢٦ار نھ/ ٧:٣٠س  ٢٤إلى نھار  ٢١:٢٢س 
  )/ ٢١:١٥س  ٢٩إلى لیلة  ١١:٠١س  ٢٨نھار / ١١:٠٠س  ٢٨إلى نھار  ٠:٠٠س 

 ٢٩في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :محّرم الحرام
 ٧لیلة )/ ٦:٤٧س  ٥إلى نھار  ٢٠:٠٤س  ٥لیلة / ٢٣:٥٣إلى س  ١لیلة  :ذي الحّجة 

إلى نھار  ١٥:١٢س  ١٦نھار / إلى نھاية نھار ١١:٢٣س  ٩نھار / ٦:١٧إلى س  ٠:٠١س 
إلى س  ١٢:١١س  ٢١نھار / ١١:٣٢س  ١٩إلى نھار  ٣:٤٦س  ١٩لیلة / ٨:٤٥س  ١٧

١٥:٥٦ / ١٠:٥٩س  ٢٥إلى نھار  ٢٥لیلة / ٩:٠٠س  ٢٦إلى نھار  ١١:٠٠س  ٢٥نھار /
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 ٢١:٠٠س  ٢٧لیلة  إلى ٩:٠١س  ٢٦نھار / ٧:٥١س  ٢٧إلى نھار  ٢١:٠١س  ٢٧لیلة /  

س  ٤نھار / إلى نھاية نھار ١٠:٣٣س  ٢نھار / ١٢:٣١س  ١ نھار إلى ١ لیلة: صفر
لیلة / ٢:٠٠إلى س  ٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٧:٣١س  ٧نھار / ١٢:١٤إلى س  ١١:٣١

 ١:١٩س  ٢٣لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ١٦لیلة / ١٢:٠٤س  ٩إلى نھار  ٢:٠١س  ٩
س  ٢٥نھار / ١١:٠٠س  ٢٥إلى نھار  ١٧:٤٦س  ٢٣نھار / ١٧:٤٥س  ٢٣إلى نھار 

  .نھاية الشھر إلى ١١:٠١س  ٢٩نھار / ٢١:١٥س  ٢٦إلى لیلة  ١١:٠١

/ ١٢:٠٠س  ٧إلى نھار  ٢٣:٤٨س  ٧لیلة / ٢:٤١إلى س  ٢٣:٢٩س  ٥لیلة : ربیع األول
 ٢٢:٤٣س  ٨لة إلى لی ١٢:٠١س  ٧نھار / ٢٣:٤٨إلى س  ١٠لیلة / ١٦:٣٢س  ١٩نھار 

 ١:٢٩س  ٢٢لیلة / ٧:٢١س  ٢٠إلى نھار  ٢١:٠١س  ٢٠لیلة / ٢١:٠٠س  ٢٠إلى لیلة 
/ ٠:٢٨س  ٢٧إلى لیلة  ٨:٤٤س  ٢٦نھار / ٦:٥٣إلى س  ٢٤لیلة / ٢٢إلى نھاية نھار 

 ٠:٠٠س  ٢٩إلى لیلة  ٨:١٢س  ٢٨نھار /  

لیلة / ٨:٥١س  ٥إلى نھار  ٥لیلة / ٤:٣٠س  ٣إلى لیلة  ٨:٣٧س  ٢ر نھا: ربیع اآلخر
س  ١٧لیلة / ١٣:٠٩س  ١٠إلى نھار  ١٠لیلة / ٢٣:٣٩س  ٨إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٧

س  ١٩نھار / ١:٥٧س  ١٨إلى لیلة  ١٥:٠١س  ١٧نھار / ١٥:٠٠س  ١٧إلى نھار  ٢٢:١١
إلى نھار  ٢:٠١س  ٢٦لیلة / ٢:٠٠إلى س  ١٨:٣٦س  ٢٦لیلة / ٢٠إلى نھاية نھار  ٧:١٩

  / ١٢:٠٢س  ٢٦

س  ٣إلى نھار  ٢٢:٥٦س  ٣لیلة / ١إلى نھاية نھار  ١٩:٢١س  ١لیلة : جمادى األولى
٨:٠٠ / ١٨:٣٧س  ٤إلى لیلة  ٨:٠١س  ٣نھار / ١١:١٤س  ٦إلى نھار  ٦لیلة / ٧نھار 
/ ٦:٠١إلى س  ١٦لیلة / ٣:٤٧إلى س  ١١لیلة / ٢٢:٤٧س  ٩إلى لیلة  ١٧:٢٣س 
 ٩:٠٠س  ١٩إلى نھار  ١٢:٥٩س  ١٧نھار / ١٩:٢١س  ٢٠إلى لیلة  ٩:٠١س  ١٩نھار /
 ٢٢إلى نھاية نھار  ٢٣:٤٥س  ٢٢لیلة / ٩:٠٠س  ٢٤إلى نھار  ٢:٢٠س  ٢٤لیلة / نھار
إلى  ٩:٠٣س  ٣٠نھار / ٢٢:١٤إلى س  ٢٩لیلة / ١٩:٣٦س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٠١س  ٢٤

  .نھاية الشھر

 ٨إلى لیلة  ١٣:٤٠س  ٧نھار / ٧:١٦س  ٣إلى نھار  ١٥:٣٤س  ٢نھار : األخرىجمادى 
جمادى  ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع /(٢:٤٧س 

)/ ١:٢٥س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٠١س  ١٦نھار / ١٥:٠٠س  ١٦إلى نھار  ١٦لیلة : األخرى 
 ٩:٠٢س  ١٩إلى نھار  ٥:١٠س  ١٩لیلة / ٦:٥١س  ٢١إلى نھار  ٠:٤٥س  ٢١لیلة /

: جمادى األخرى  ٢٨في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (
 ١٠:٣٧إلى س  ٦:٥٢س  ٢١نھار / ١٤:٠٨إلى س  ١٣:٤٣س  ٢٥نھار / س  ٢٧نھار

  )/٩:١٥س  ٢٨إلى نھار  ٢٣:٠١س  ٢٨لیلة / ٢٣:٠٠س  ٢٨إلى لیلة  ٧:٠٤

جمادى  ٢٨في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  :رجب
نھار / ١٣:٣٧س  ١٩إلى نھار  ٢٢:٠٥س  ١٩لیلة / إلى نھاية نھار ٥شروق  :األخرى 

إلى  ٠:٥٩س  ٣٠لیلة / إلى نھاية نھار ١٦:٠١س  ٢٥نھار / ١٦:٠٠إلى س  ٨:٣٦س  ٢٥
  / ١٨:٠٠س  ٣٠نھار 

/ ١٨:٠٨إلى س  ١٧:٥٠س  ٥نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٢نھار  :بانشع
 ١١إلى نھاية نھار  ١:٢٨س  ١٠لیلة / ١٩:٠٣إلى س  ١٣لیلة / إلى س  ١٧لیلة

٢٢:١٦ / ٢٢:٠٥إلى س  ٢٠:٣٦س  ١٩لیلة / ٤:٤٠إلى س  ١:٠٩س  ٢١لیلة / لیلة
س  ٢٨لیلة / ١٥:٤٤س  ٢٣ار إلى نھ ٥:٠١س  ٢٣لیلة / ٥:٠٠إلى س  ٠:٣٨س  ٢٣

 / ٩:٤٦س  ٢٨إلى نھار  ٢١:٣٨
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  :فعالزراعة األ

  :) ا�وقت(كمال  ٢) + سعادة ا�وقت(�ط  ١) + ا�وقت(�ذور  ٤=عالمات  ٧: ا�الئل الفلكية

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية : �ذورات األوقات

آن �م تباه كه القمر ناقص ا�ور  -ايام �ت ا�شعاع - ) سوف ا�حذورةف�ة ا�كسوف وا�

القمر نظر  -كه دير برو�د و �شو و نما اندك پذيرد )ةعداوالنظر ( اتصال �لقمر مع زحل -شود

  .كه آن كشت از � آ� تباه شود باشدبهر نظر كه ا�ر�خ  إ� 

  .القمر � ا�دي: �ائط ا�سعادة

ساعة  -)ا�سعود، سعد سماكفة، �، ثر�ا(سعدبا منازل مطلقا  قمرالهم آ�  :كماالت

   .القمر ،عطارد ،ا�شمس ،ا�زهرة ،ا�ش�ي

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

 .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت محذور في ھذه 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 ٤إلى لیلة  ١٠:٢٧س  ٣نھار / ١٥:٢٢س  ٢إلى نھار  ١٤:٣٦س  ١ر نھا :رمضان المبارك
/ ٣:٢٣س  ٧إلى لیلة  ١١:٢٥س  ٦نھار / ٧:٠٦س  ٦إلى نھار  ١٩:٤٦س  ٦لیلة / ١:٥٨س 
لیلة / ٢٢:١٧س  ١٤إلى لیلة  ٢٢:١٧س  ١٣لیلة / ١١:٥٥س  ٩إلى نھار  ١٨:٠٧س  ٨نھار 

  .ھاية الشھرإلى ن ١٦لیلة / ١٧:٤٩س  ١٥إلى نھار  ٢١:٤٥س  ١٥

/ ١٩:٤٦س  ٦إلى لیلة  ١٣:٠٠س  ٤نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ٥:٢٨س  ٢لیلة  :شوال
 ١٥نھار / ٦:٠٨س  ١٣إلى نھار  ٤:٣٢س  ١١لیلة / ٣:١٨س  ٨إلى لیلة  ٢٢:٠٤س  ٧لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ١٤:٢٠س 

س  ٥ إلى نھار ٥:٢٦س  ٤لیلة / ٢١:٤٢س  ٣إلى لیلة  ٢٢:٥٦س  ٢لیلة  :ذي القعدة
/ ٤:٤١س  ١٢إلى لیلة  ١٥:٤٥س  ١٠نھار / ١٦:١٤س  ٧إلى نھار  ١١:٢٦س  ٦نھار / ٩:٤٨
  .إلى نھاية الشھر ٧:٢٧س  ١٥نھار 

 ٥لیلة / ١٦:٠٢س  ٣إلى نھار  ١٧:٣٢س  ٢نھار / ١٢:١٤س  ١نھار  إلى ١ لیلة: ذي الحّجة
س  ١٤نھار / ٠:٤٦س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٠س  ٨لیلة / ١٨:٥٧س  ٦إلى لیلة  ٢٣:٠٢س 

  .إلى نھاية الشھر ١١:١٠
س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(

٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ٤إلى نھار  ٩:٣٢ س ٣نھار / ٩:٣١س  ٢إلى نھار  ٦:٠٣س  ١ لیلة: محّرم الحرام
/ ٤:٣٣س  ٩إلى لیلة  ١٥:٣٧س  ٧نھار / ١٧:٠٣س  ٦إلى نھار  ١٣:٣٥س  ٥نھار / ١٣:٠٦

   .إلى نھاية الشھر ٢:٢٥س  ١٥لیلة / ٢١:٤٥س  ١٤إلى لیلة  ٣:٥٧س  ١٢لیلة 

  ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

نھار / ٤:٤٠س  ٤إلى لیلة  ١:٥٣س  ٣لیلة / ١٠:٣٢س  ٢إلى نھار  ١٩:١٠س  ٢لیلة : صفر
س  ١١نھار / ٧:٠٧س  ١١إلى نھار  ١٥:٥٧س  ٩نھار / ١٣:٣٩س  ٧إلى نھار  ١٦:٤٨س  ٦

إلى نھاية  ١٦لیلة / ٠:٣٠س  ١٥إلى لیلة  ٢٢:٠٤س  ١٤لیلة / ٩:٥١س  ١٢إلى نھار  ١٠:٢٧
  .الشھر
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/ ١٩:٥٥س  ٧إلى لیلة  ٦:٢١س  ٥لیلة / ١٧:٤٨س  ٢إلى نھار  ٣:١١س  ١لیلة : ربیع األول
 ١٣لیلة / ١٧:٠٩س  ١١إلى نھار  ٨:٠٢س  ١٠نھار / ١٦:١٤س  ٩إلى نھار  ٢:٣٦س  ٨لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ١٧:٠٦س  ١٥نھار / ٧:٤٤س  ١٤إلى نھار  ٢٢:٢١س 

س  ٧ى لیلة إل ١٢:٣٩س  ٥نھار / ١٣:٣١س  ٤إلى نھار  ٨:٠٦س  ٣نھار  :ربیع اآلخر
/ ٢٣:٠٥س  ١٢إلى لیلة  ٢١:٢٤س  ١١لیلة / ١٠:٢١س  ٩إلى نھار  ٧:٤٨س  ٨نھار / ٢٢:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة / ١١:١٣س  ١٤إلى نھار  ٤:٣٨س  ١٣لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة  :جمادى األولى

  .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة  :جمادى األخرى

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ لخسوفالوقت المحذور لمنطقة رؤية ا(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

  .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة : رجب

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢(.  

 .إلى نھاية الشھر ١٦لیلة  :شعبان

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

  ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان

ة
د
عی

س
ة 

سن
ح

ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 

١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :از القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري   

س  ٣إلى نھار  ١٥:٢٣س  ٢ھار ن/ ١٤:٣٥س  ١إلى نھار  ١لیلة  :رمضان المبارك
١٠:٢٦ / ١٩:٤٥س  ٦إلى لیلة  ٥لیلة / ١١:٢٤إلى س  ٧:٠٧س  ٦نھار / س  ٩نھار
 ١٥نھار / ٢١:٤٤س  ١٥إلى لیلة  ٢٢:١٨س  ١٤لیلة / ٢٢:١٦س  ١٣إلى لیلة  ١١:٥٦

  / إلى نھاية نھار ١٧:٥٠س 

س  ٦لیلة / ١٢:٥٩س  ٤إلى نھار  ٥:٣١س  ٣لیلة / ١إلى نھاية نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ٦:٠٩س  ١٣نھار / ٤:٣١س  ١١إلى لیلة  ١٠لیلة / ٢٢:٠٣س  ٧إلى لیلة  ١٩:٤٧

  / ١٤:١٩س  ١٥إلى نھار  ٢٢:٠١س  ١٤لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٤لیلة 

نھار / ٥:٢٥س  ٤إلى لیلة  ٢١:٤٣س  ٣لیلة / ١إلى نھاية نھار  ١لیلة  :ذي القعدة
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إلى نھار  ٤:٤٢س  ١٢لیلة / ٩إلى نھاية نھار  ٨لیلة / ١١:٢٥س  ٦إلى نھار  ٩:٤٩س  ٥
  / ٧:٢٦س  ١٥إلى نھار  ٧:٠١س  ١٢نھار / ٧:٠٠س  ١٢

/ ٢٣:٠١س  ٥إلى لیلة  ٤لیلة / ١٧:٣١س  ٢إلى نھار  ١٢:١٥ س ١ نھار: ذي الحّجة
 في  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع / ٧إلى نھاية نھار  ١٨:٥٨س  ٦لیلة

  / ١١:٠٩س  ١٤إلى نھار  ١٣لیلة : ذي الحّجة  ١٤منطقة رؤیة الخسوف 

 ٢٩في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :محّرم الحرام
 ١٣:٠٧س  ٤نھار / إلى نھاية نھار ٩:٣٢س  ٢نھار / ٦:٠٢إلى س  ١لیلة : ذي الحّجة 
 ٢٠:٠١س  ٧لیلة / ٢٠:٠٠س  ٧إلى لیلة  ١٧:٠٤س  ٦نھار )/ ١٣:٣٤س  ٥إلى نھار 
إلى لیلة  ٢١:٤٦س  ١٤لیلة / ٩إلى نھاية نھار  ٤:٣٤س  ٩لیلة / ١٥:٣٦س  ٧إلى نھار 

  / ٢:٢٤س  ١٥

س  ٤لیلة / إلى نھاية نھار ١٠:٣٣س  ٢نھار / ١٩:٠٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : صفر
س  ٩إلى نھار  ٩لیلة / ية نھارإلى نھا ١٣:٤٠س  ٧نھار / ١٦:٤٧س  ٦إلى نھار  ٤:٤١

١٥:٥٦ / ٢٢:٠٣س  ١٤إلى لیلة  ١٣لیلة / ١٥إلى نھاية نھار  ٠:٣١س  ١٥لیلة /  

س  ٧لیلة / ٦:٢٠إلى س  ٥لیلة / ٣إلى نھاية نھار  ١٧:٤٩س  ٢نھار : ربیع األول
إلى  ١٧:١٠س  ١١نھار / ٨:٠١س  ١٠إلى نھار  ١٠لیلة / ٢:٣٥س  ٨إلى لیلة  ١٩:٥٦

  / إلى نھاية نھار ٧:٤٥س  ١٤نھار / اية نھارنھ

س  ٧لیلة / ١٢:٣٨س  ٥إلى نھار   ٥لیلة / ٨:٠٥س  ٣إلى نھار  ٢لیلة : ربیع اآلخر
إلى  ١١:١٤س  ١٤نھار / ٢١:٢٣س  ١١إلى لیلة  ١٠لیلة / ٧:٤٧س  ٨إلى نھار  ٢٢:٣٤

  / ١٥نھاية نھار 

 إلى نھاية ٦لیلة / ٤نھار  إلى نھاية ٣لة لی/ ١نھار  إلى نھاية ١لیلة : جمادى األولى
  / ١٥إلى نھاية نھار  ١٥لیلة / ١٢نھار  إلى نھاية ١١لیلة / ٩نھار 

إلى  ١٠لیلة / ٨نھار  إلى نھاية ٦لیلة / ٣نھار  إلى نھاية ٢لیلة : جمادى األخرى
 ١٤الخسوف  في منطقة رؤیة ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع / ١١نھار  نھاية

  /١٥إلى نھاية نھار  ١٤لیلة : جمادى األخرى 

جمادى  ٢٨في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :رجب
نھار  إلى نھاية ٧لیلة )/ ٥نھار  إلى نھاية ٤لیلة / ٢نھار  إلى نھاية ١لیلة  : األخرى 

١٠ / ١٣نھار  إلى نھاية ١٣لیلة /  

نھار  إلى نھاية ٨لیلة / ٦نھار  إلى نھاية ٥لیلة / ٣نھار  إلى نھاية ١لیلة  :نشعبا
١١ / ١٤نھار  إلى نھاية ١٣لیلة /  

  

  
  



   ١٤٣٥فلكیة رقم اإلختیارات ال

248 

  غرس األشجار

كمال  ٣) + سعادة ا�وقت(�ط  ٣) + ا�وقت(�ذور  ٥= عالمات  ١١: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، ايام غ�(ا�حذورات ا��ية : �ذورات األوقات

آن �م كه القمر ناقص ا�ور  - ايام القمر �ت ا�شعاع - ) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

 اتصال - كه دير برو�د و �شو و نما اندك پذيرد )ةعداوالنظر ( اتصال �لقمر مع زحل -تباه شود

  .ألنه د�ل جفافها من العطش ةأو با�شمس خاصة من ال�وج ا�ار�ا�ر�خ  بالقمر 

و � برج   -شمسا�شعاع  بعيدا منو  و العدد و ا�ساب ورد ا�ّ ئقمر زاال: �ائط ا�سعادة

 منقلب ���طان و ا�دي أو �سدا ��س�بلة و ا�وت فإن �نت األشجار 

  .من ا�كث�ة ا�قاء فلي�ن القمر � برج ثابت سيما ا�ور و ا��و 

أفضل األوقات ، وا�بوب والفواكهصيفيات ��: �وي ا�مار فوق األرضية: كمال ا�سعادة

ش�ی ا�ساعة  - ش�ي ا�متصل ب ة،�ستقيم و � ال���قزهرة ا� -قمري رهن � شم ١٤>١٢

  .قمرالشمس عطارد ا�ا�زهرة 

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

 .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت محذور في ھذه 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 ٤ لیلة إلى ١٠:٢٧س  ٣ نھار/ ١٥:٢٢س  ٢ نھار إلى ١٤:٣٦س  ١ نھار :رمضان المبارك
/ ٣:٢٣س  ٧ لیلة إلى ١١:٢٥س  ٦ نھار/ ٧:٠٦س  ٦ نھار إلى ١٩:٤٦س  ٦ لیلة/ ١:٥٨س 
 لیلة/ ٢٢:١٧س  ١٤ لیلة إلى ٢٢:١٧س  ١٣ لیلة/ ١١:٥٥س  ٩ نھار إلى ١٨:٠٧س  ٨ نھار
    .نھاية الشھر إلى ١٦ لیلة/ ١٧:٤٩س  ١٥ نھار إلى ٢١:٤٥س  ١٥

/ ١٩:٤٦س  ٦ لیلة إلى ١٣:٠٠س  ٤ نھار/ ٥:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٥:٢٨س  ٢ لیلة :شوال
 ١٥ نھار/ ٦:٠٨س  ١٣ نھار إلى ٤:٣٢س  ١١ لیلة/ ٣:١٨س  ٨ لیلة إلى ٢٢:٠٤س  ٧ لیلة
  .الشھر نھاية إلى ١٤:٢٠س 

س  ٥ نھار إلى ٥:٢٦س  ٤ لیلة/ ٢١:٤٢س  ٣ لیلة إلى ٢٢:٥٦س  ٢ لیلة :ذي القعدة
/ ٤:٤١س  ١٢ لیلة إلى ١٥:٤٥س  ١٠ نھار/ ١٦:١٤س  ٧ نھار إلى ١١:٢٦س  ٦ نھار/ ٩:٤٨
    .نھاية الشھر إلى ٧:٢٧س  ١٥ نھار

 ٥ لیلة/ ١٦:٠٢س  ٣ نھار إلى ١٧:٣٢س  ٢ نھار/ ١٢:١٤س  ١ نھار إلى ١ لیلة :ذي الحّجة
س  ١٤ نھار/ ٠:٤٦س  ١٠ لیلة إلى ٢:٤٠س  ٨ لیلة/ ١٨:٥٧س  ٦ لیلة إلى ٢٣:٠٢س 

   .نھاية الشھر إلى ١١:١٠

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤ س ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).  الشھر
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س  ٤ نھار إلى ٩:٣٢س  ٣ نھار/ ٩:٣١س  ٢ نھار إلى ٦:٠٣س  ١ لیلة :محّرم الحرام
/ ٤:٣٣س  ٩ لیلة إلى ١٥:٣٧س  ٧ نھار/ ١٧:٠٣س  ٦ نھار إلى ١٣:٣٥س  ٥ نھار/ ١٣:٠٦

   .نھاية الشھر إلى ٢:٢٥س  ١٥ لیلة/ ٢١:٤٥س  ١٤ لیلة إلى ٣:٥٧س  ١٢ لیلة
    ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ حذور لمنطقة رؤية الكسوفالوقت الم(

 نھار/ ٤:٤٠س  ٤ لیلة إلى ١:٥٣س  ٣ لیلة/ ١٠:٣٢س  ٢ نھار إلى ١٩:١٠س  ٢ لیلة :صفر
س  ١١ نھار/ ٧:٠٧س  ١١ نھار إلى ١٥:٥٧س  ٩ نھار/ ١٣:٣٩س  ٧ نھار إلى ١٦:٤٨س  ٦

نھاية  إلى ١٦ لیلة/ ٠:٣٠س  ١٥ لیلة إلى ٢٢:٠٤س  ١٤ ةلیل/ ٩:٥١س  ١٢ نھار إلى ١٠:٢٧
  . الشھر

/ ١٩:٥٥س  ٧ لیلة إلى ٦:٢١س  ٥ لیلة/ ١٧:٤٨س  ٢ نھار إلى ٣:١١س  ١ لیلة :ربیع األول
 ١٣ لیلة/ ١٧:٠٩س  ١١ نھار إلى ٨:٠٢س  ١٠ نھار/ ١٦:١٤س  ٩ نھار إلى ٢:٣٦س  ٨ لیلة
    .نھاية الشھر إلى ١٧:٠٦س  ١٥ نھار/ ٧:٤٤س  ١٤ نھار إلى ٢٢:٢١س 

س  ٧ لیلة إلى ١٢:٣٩س  ٥ نھار/ ١٣:٣١س  ٤ نھار إلى ٨:٠٦س  ٣ نھار :ربیع اآلخر
/ ٢٣:٠٥س  ١٢ لیلة إلى ٢١:٢٤س  ١١ لیلة/ ١٠:٢١س  ٩ نھار إلى ٧:٤٨س  ٨ نھار/ ٢٢:٣١

  .نھاية الشھر إلى ١٦ لیلة/ ١١:١٣س  ١٤ نھار إلى ٤:٣٨س  ١٣ لیلة

س  ٥ لیلة إلى ٢٢:١٨س  ٤ لیلة/ ٢٢:٥٥س  ٣ لیلة إلى ٠:١٨س  ٢ لیلة :جمادى األولى
 نھار/ ٥:٥٨س  ١٠ لیلة إلى ٦:٤٩س  ٩ نھار/ ١٧:٢٢س  ٧ نھار إلى ١٩:٠٥س  ٧ لیلة/ ٦:٢٣

    .نھاية الشھر إلى ١٦ لیلة/ ١٨:٠٥س  ١٢ نھار إلى ١١:٥٠س  ١١

س  ٥ لیلة إلى ١٤:٤٤س  ٣ نھار/ ١٥:٣٣س  ٢ نھار إلى ٦:٤٤س  ١ نھار :جمادى األخرى
/ ١:١٨س  ١٠ لیلة إلى ١٤:٣١س  ٨ نھار/ ٧:١٢س  ٧ نھار إلى ٢٣:٥٩س  ٦ لیلة/ ٢٠:٥٨

  .نھاية الشھر إلى ١٦ لیلة/ ١٢:٥٢س  ١٤ نھار إلى ٠:٥١س  ١٣ لیلة

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ لمنطقة رؤية الكسوفالوقت المحذور (
   ).الشھر

 إلى ١٤:٤٦س  ٣ نھار/ ١٢:٠٢س  ٢ نھار إلى ٦:١٥س  ١ نھار/ ٠:٤٠س  إلى ١ لیلة :رجب
 ١٢ نھار إلى ٢١:٠٥س  ١١ لیلة/ ٥:٤٩س  ٨ نھار إلى ٥:٣٧س  ٦ لیلة/ ٢١:٥٦س  ٥ لیلة
  .ية الشھرنھا إلى ١٤:٠٨س  ١٥ نھار/ ٨:٤٩س 

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

/ ٩:٤٧س  ٥ نھار إلى ١٣:٠١س  ٣ نھار/ ٤:٣١س  ٢ لیلة إلى ٢٠:٣٦س  ١ لیلة :شعبان
 ١٥ لیلة/ ١:٠١س  ١٤ لیلة إلى ٤:٤٤س  ١٣ لیلة/ ٢١:٤٠س  ١٠ لیلة إلى ٦:٥٧س  ٨ نھار
  .نھاية الشھر إلى ٣:٣٦س 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال
   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى
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   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

 ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
ة
د
عی

س
ة 

سن
ح

ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 

١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :من القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري   

س  إلى ٧:٠٧س  ٦ نھار/ ١٠:٢٦س  ٣ نھار إلى ١٥:٢٣س  ٢ نھار :رمضان المبارك
١١:٢٤ /٢٢:١٦س  ١٣ لیلة إلى ٢١:٣٦س  ١١ لیلة /  

/ ٢٢:٢١س  ٤ لیلة إلى ٥:٣١س  ٣ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٤٥س  ١ نھار :شوال
٩:٢٨س  ٦ نھار إلى ٠:٠٣س  ٦ لیلة /٤:٣١س  ١١ لیلة إلى ٧:٠٧س  ١٠ نھار /نھار 
   /١٤:١٩س  ١٥ نھار إلى ٨:٢٤س  ١٤

س إلى  ١٠:١٩س  ٦ نھار/ ٥:٢٥س  ٤ لیلة إلى ٢١:٤٣س  ٣ لیلة :ذي القعدة
١١:٢٥ /٢٣:٢٢س  ٩إلى لیلة  ١٣:٣٨س  ٨ نھار /س  ١٣نھار  إلى ٤:٤٢س  ١٢ لیلة
١٠:٤٢ / ٧:٢٦س  ١٥ إلى نھار ٢٠:٤٢س  ١٥لیلة /  

س  إلى ١٨:٥٨س  ٦ لیلة/ ١٧:٣١س  ٢ نھار إلى ١٢:١٥س  ١ نھار :ذي الحّجة
٢٢:٤٧ /ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع / ١٠ نھار نھاية إلى ٠:٤٧س  ١٠ لیلة

  / ٢١:١٥س  إلى ١٣ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف 

 ٢٩ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :محّرم الحرام
 ٣:١٢س  ٥ لیلة/ نھار ايةنھ إلى ٩:٣٢س  ٢ نھار/ ٦:٠٢س  إلى ١ لیلة : ذي الحّجة

 نھاية إلى ١١:٢٥س  ٩نھار / ١٢:٥١س  ٧ نھار إلى ٦:٢٠س  ٧ لیلة)/ ٥:٣٦س  إلى
س  ١٥ لیلة إلى ٨:٠١س  ١٤ نھار/ ٨:٠٠س  ١٤ نھار إلى ٣:٥٦س  ١٤ لیلة/ نھار

٢:٢٤ /  

س  ٩ لیلة/ ١٤:٠٩س  إلى ١٢:١٨س  ٤ نھار/ ١٩:٠٩س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
   /١٥ نھار نھاية إلى ٠:٣١س  ١٥ لیلة/ ١٥:٥٦س  ٩ نھار لىإ ٠:٢٩

/ ١:٢٦س  إلى ٢٣:٣٠س  ٥ لیلة/ ٢٠:٣٩س  ٣لیلة  إلى ١٧:٤٩س  ٢ نھار: ربیع األول
١٣:٠٥س  ٧ نھار إلى ٦:١٢س  ٧ لیلة /٨:٠١س  ١٠ نھار إلى ١٠ لیلة /س  ١١ نھار

  / ھارن نھاية إلى ١٦:٥٢س  ١٤ نھار/ نھار نھاية إلى ١٧:١٠

 ١٠ لیلة/ ٦:٠٦س  إلى ٢٢:٣٤س  ٧ لیلة/ ٨:٣٧س  ٢ نھار إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر
  / ١٥ نھار نھاية إلى ١١:١٤س  ١٤ نھار/ ٢١:٢٣س  ١١ لیلة إلى

 ١٧:٢٥س  ٧ نھار/ ١:٠٠س  إلى ٦ لیلة/ ١ نھار نھاية إلى ١ لیلة: جمادى األولى
 نھاية إلى ١٨:٠٦س  ١٢ نھار/ ١١:٤٩س  ١١ نھار إلى ١١ لیلة/ ١:٠٥س  ٨ لیلة إلى
  / ١٥ نھار نھاية إلى ٤:٣٥س  ١٥ لیلة/ نھار

 نھار إلى ١:٥٨س  ١٠ لیلة/ ٢٠:٣١س  ٨ لیلة إلى ١٣:٤٢س  ٧ نھار: جمادى األخرى
 ١٤ في منطقة رؤیة الخسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع / (٨:٣٦س  ١١

 نھار نھاية إلى ٢٠:٠٧س  ١٥ لیلة/ نھار نھاية إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى 
١٥ /(  

جمادى  ٢٨ في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (: رجب
)/ إلى نھاية نھار ١٢:٠٣س  ٢نھار / ٦:١٤س  ١ نھار إلى ٠:٤١س  ١ لیلة: األخرى 

١٥:٠٣س  إلى ١٠:١٦س  ٨ نھار /١٨:٠١س  ١٣ نھار ىإل ١٣ لیلة /  

س  ٥ نھار/ ٥:٣٤س  ٣ لیلة إلى ٤:٣٢س  ٢ لیلة/ ٢٠:٣٥س  إلى ١ لیلة :شعبان
 إلى ١٤:٢٥س  ١٠ نھار/ ٦:٥٦س  ٨ نھار إلى ٥:٥١س  ٨ لیلة/ ١٨:١١س  إلى ٩:٤٨
  / ٤:٣٤س  إلى ١٣ لیلة/ ١١ نھار نھاية
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  حفر األنهار والقنوات ا�زراعية

كمال  ٣) + سعادة ا�وقت(�ط  ٢) + ا�وقت(�ذور  ٣= ات عالم ٨: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية  :�ذورات األوقات

  )كه د�ل تبا� است(نظر القمر إ� ا�ر�خ  -)ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

زودتر  تاد ا�ّور ئزا القمر - ) ا��طان العقرب ا�وت(القمر � ال�وج ا�ائية : �ائط ا�سعادة

اگر آ�ز �ر است و رشد و شكوفا� آن مهم است ايام نقصان قمر نيمه دوم ماه ( آب رسده ب

  )قمري پره� شود 

 -و �ستقيم ا�س� � ال���قزحل  -اتصال تثليث أو �سد�س �لقمر مع زحل: كمال ا�سعادة

  سعود ا�إ� ناظر لقمر او  مع ا�شمس �لقمرتر�يع 
  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

 .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت محذور في ھذه 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 ١٠إلى لیلة  ١٨:٠٧س  ٨نھار / ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ٢١:٥٥س  ٣لیلة  :رمضان المبارك
س  ١٨إلى نھار  ٢٢:٠١س  ١٧لیلة / ٢١:٤٥س  ١٥إلى لیلة  ٢٢:١٧س  ١٣لیلة / ١٩:١٠س 

/ ١٩:٣٠س  ٢٤إلى لیلة  ٨:٢٩س  ٢١نھار / ١٦:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ١:١١س  ١٩لیلة / ٧:٥٣
   .إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار 

نھار / ٠:٠٠س  ٦إلى لیلة  ٥:١٢س  ٤لیلة / ١٦:٥٢س  ٣إلى نھار  ٧:٤٣س  ١نھار  :شوال
س  ١٥نھار / ٧:٤٥س  ١٢إلى نھار  ٧:٠٤س  ١٠نھار / ٤:٤٥س  ٨إلى لیلة  ١٤:٣٧س  ٦

س  ٢٢لیلة / ٢:٥٥س  ٢١إلى لیلة  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٤س  ١٦إلى نھار  ٧:١٧
   .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٠:٣٣س  ٢٧إلى نھار  ٣:٤٨س  ٢٦لیلة / ٣:١٩إلى س  ٢٠:٤٤

 ٦نھار / ١٧:٠٩س  ٥إلى نھار  ٥:٢٦س  ٤لیلة / ٩:٠٨س  ٣نھار  إلى ١لیلة  :ذي القعدة
س  ١٥لیلة / ٨:١٠س  ١٢إلى نھار  ١٣:٣٦س  ٨نھار / ٢٣:٢٢س  ٨إلى لیلة  ١٠:١٧س 

س  ٢٠لیلة / ١١:٢١س  ١٩إلى نھار  ٢:١٧س  ١٧لیلة / ٢١:٠٣س  ١٧إلى لیلة  ٠:٠٨
  .إلى نھاية الشھر ٤:١٤س  ٢٥لیلة / ٢٣:١٣س  ٢٢إلى لیلة  ٢١:١٣

 ٤نھار / ١٦:٠٢س  ٣إلى نھار  ١٠:١٩س  ٢نھار / ١٢:١٤س  ١إلى نھار  ١لیلة  :ذي الحّجة
س  ١٤نھار / ٠:٤٦س  ١٠إلى لیلة  ٢:٠٣س  ٩لیلة / ٢١:٤٠س  ٨إلى لیلة  ١٥:٥٧س 

 ٧:٣١س  ٢٤نھار / ١٩:٠١س  ٢١إلى لیلة  ٧:٢٤س  ١٩نھار / ٣:٣٥س  ١٨إلى لیلة  ١١:١٠
  .ية الشھرإلى نھا ٢٨شروق / ١٦:٠٥س  ٢٦إلى نھار 

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٢س  ٣لیلة / ١٦:٢٢س  ٢إلى نھار  ٢٣:٥٤س  ١لیلة  :محّرم الحرام
/ ٣:٥٣س  ١٤إلى لیلة  ١٨:٣٣س  ١٢لیلة / ٨:١٨س  ٩إلى نھار  ١١:٥٨س  ٧نھار / ٣:٠٩
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نھار / ٣:٤٥س  ١٩إلى لیلة  ٨:٤٦س  ١٧نھار / ١٥:١١س  ١٦إلى نھار  ١٨:١١س  ١٥لیلة 
   .إلى نھاية الشھر ٧:٥٢س  ٢٧نھار / ١:٤٤س  ٢٤إلى لیلة  ١٥:٥٧س  ٢١

   ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  لحّجةذي ا ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ٩لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ١٦:٤٨س  ٦نھار / ١٠:٣٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
س  ١٦نھار / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ٢٢:٠٤س  ١٤لیلة / ١٨:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٠٠:٢٥
س  ٢٦ة لیل/ ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٣:٠٦س  ١٩لیلة / ٠:٠٨س  ١٨إلى لیلة  ١٠:٣٦
  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة  /١٠:٢٧س  ٢٧إلى نھار  ٢١:١٦

 ٧لیلة / ٢٣:٤٧س  ٧إلى لیلة  ٢:٤٢س  ٥لیلة / ١٢:٠١س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ١:٢٩س  ١٢إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٠لیلة / ١٦:١٤س  ٩إلى نھار  ٦:٠٩س 

 ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣١س  ١٩ى نھار إل ٤:٣٧س  ١٥لیلة / ١٦:٠٥س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٢:٣٣س  ٢٥لیلة / ١:٢٨س  ٢٢إلى لیلة 

س  ٩إلى نھار  ٢٣:٤٠س  ٨لیلة / ٢٢:٣١س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٧إلى لیلة  ٢:٤٢س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠س  ١٠نھار / ١٠:٢١
س  ٢٦إلى لیلة  ١٥:٥٥س  ٢٢نھار / ٧:١٨س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:١٠
   .إلى نھاية الشھر ١٨:٤٥س  ٢٧لیلة / ١٨:٣٥

س  ٧إلى نھار  ١١:١٥س  ٦نھار / ٦:٢٣س  ٥إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة  :جمادى األولى
/ ٤:٣٢س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٤٤س  ١١نھار / ٥:٥٨س  ١٠إلى لیلة  ٢٢:٤٨س  ٩لیلة / ١٧:٢٢

لیلة / ٢:١٩س  ٢٤إلى لیلة  ١٧:١٣س  ٢٠نھار / ١٢:٥٨س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٣:٥٠س  ٢٦إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢٥

نھار / ١:٢٧س  ٥إلى لیلة  ٧:١٧س  ٣نھار / ١٥:٣٣س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
س  ١٠لیلة / ١:٢٦س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٩س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥

 ٦:٤٤س  ١٧نھار / ١٦:٢٥س  ١٤إلى نھار  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٩س  ١٢إلى نھار  ١:٥٦
إلى  ١٠:٣٨س  ٢١نھار / ٧:٥٩س  ٢١إلى نھار  ٥:٠٩س  ١٩لیلة / ٢٣:٠٣س  ١٩إلى لیلة 

إلى نھاية  ١٨:٠٧س  ٢٧نھار / ٧:٠٣س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ٢:١١س  ٢٣لیلة 
  .الشھر

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ٦لیلة / ٥:٤٩س  ٥إلى لیلة  ١٠:٠٠س  ٣نھار / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٩:٢٥س  ١٥نھار / ١٢:٢٨س  ١٢إلى نھار  ١٠:١٣س  ٨نھار / ١٧:٢٥س  ٧إلى نھار  ٢١:٤٥

إلى  ١٩:٤٤س  ٢٤لیلة / ٠:٠٨س  ٢١إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١٧نھار / ٢٠:٢١س  ١٧إلى لیلة 
   .إلى نھاية الشھر ١:١١س  ٢٦لیلة / ٨:٣٥س  ٢٥نھار 

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(   

س  ٥نھار / ١:٥٤س  ٥إلى لیلة  ٥:٣١س  ٣لیلة / ١٢:٣٥س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ١١:٠٢س  ١٤إلى نھار  ١٩:٠٤س  ١٣لیلة / ١:٢٧س  ١٠إلى لیلة  ١٨:٠٩
س  ٢١لیلة / ١٤:١٠س  ١٨إلى نھار  ٢٢:١٧س  ١٧لیلة / ٢١:٠٧س  ١٧إلى لیلة  ٢٠:٤٤
 ٢١:٤٦س  ٢٦لیلة / ١٤:٥١س  ٢٥إلى نھار  ٦:٤٧س  ٢٣نھار / ٠:٣٧س  ٢٣لیلة  إلى ٤:٤١

 .إلى نھاية الشھر

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة
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   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١ ،١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

 ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان

ة
د
عی

س
ة 

سن
ح

ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 

١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :من مرالقعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري   

س  ٣إلى لیلة  ١٥:٠٠س  ١نھار / ١٤:٥٩س  ١إلى نھار  ١لیلة  :رمضان المبارك
٢١:٥٤ / ٢١:٥٩س  ١١إلى لیلة  ١٩:١١س  ١٠لیلة / ١٣إلى لیلة  ٢٢:٠٠س  ١١لیلة 

نھار / ١٦نھار  نھايةإلى  ١٦لیلة / ١٥نھار  نھايةإلى  ٢١:٤٦س  ١٥لیلة / ٢٢:١٦س 
إلى  ٢٥لیلة / ٨:٢٨س  ٢١إلى نھار  ١٦:٤٣س  ٢٠نھار / نھار نھايةإلى  ٧:٥٤س  ١٨

   / ١١:٢١س  ٢٦نھار 

 ٦لیلة / ٥:١١س  ٤إلى لیلة  ١٦:٥٣س  ٣نھار / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ٧:٤٦س  ١٢نھار / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ١٠لیلة / ١٤:٣٦س  ٦إلى نھار  ٠:٠١س 

إلى س  ٢٢لیلة / ١٣:٥٤س  ١٧إلى نھار  ١٠:٥٥س  ١٦نھار / ٧:١٦س  ١٥نھار 
٢٠:٤٣ / ٢١:٠٠س  ٢٣إلى لیلة  ٣:٢٠س  ٢٢لیلة / س  ٢٦إلى لیلة  ٢١:٠١س  ٢٣لیلة
٣:٤٧ / نھار نھاية إلى ١٠:٣٤س  ٢٧نھار /  

س  ٦إلى نھار  ١٧:١٠س  ٥نھار / ٥:٢٥س  ٤إلى لیلة  ٩:٠٩س  ٣ نھار :ذي القعدة
١٠:١٦ / ١٣:٣٥س  ٨ إلى نھار ٢٣:٢٣س  ٨لیلة / س  ١٥إلى لیلة  ٨:١١س  ١٢نھار
٢٠:٥٩ / ٠:٠٧إلى س  ٢١:٠٠س  ١٥لیلة / ٢:١٦إلى س  ٢١:٠٤س  ١٧لیلة / نھار

  / ٤:١٣س  ٢٥إلى لیلة  ٢٣لیلة / نھار نھايةإلى  ١١:٢٢س  ١٩

/ ١٥:٥٦س  ٤إلى نھار  ٤لیلة / ١٠:١٨س  ٢إلى نھار  ١٢:١٥س  ١نھار : ذي الحّجة
 ٢:٠٢س  إلى ٩لیلة / ھذه االوقات مناسبة ولكن / ١٠نھار  نھايةإلى  ٠:٤٧س  ١٠لیلة

س  ١٤إلى نھار  ١٣لیلة : ذي الحّجة  ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  للبالد التي التقع 
١١:٠٩ / ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / نھار  نھايةإلى  ١٩:٠٢س  ٢١لیلة

: ذي الحّجة  ٢٩في منطقة رؤیة الكسوف  التي التقع  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد/ (٢١
 ٧:٣٠س  ٢٤إلى نھار  ٢٣لیلة / ٢٨إلى شروق  ١٦:٠٦س  ٢٦نھار /(  

 ٢٩في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :محّرم الحرام
س  ٥لیلة  /نھار نھايةإلى  ١٦:٢٣س  ٢نھار / ٢٣:٥٣إلى س  ١لیلة  :ذي الحّجة 

س  ٩نھار / ١١:٥٧س  ٧إلى نھار  ١٣:٠٥س  ٦نھار )/ ١٣:٠٤س  ٦إلى نھار  ٣:١٠
 ١٥إلى لیلة  ٣:٥٤س  ١٤لیلة / نھار نھايةإلى  ١٢:٠٠س  ٩نھار / ١١:٥٩إلى س  ٨:١٩
نھار  نھايةإلى  ٣:٤٦س  ١٩لیلة / ٨:٤٥س  ١٧إلى نھار  ١٥:١٢س  ١٦نھار / ١٨:١٠س 
١٩ / ١٥:٥٦س  ٢١ھار إلى ن ٢١لیلة / ٧:٥١س  ٢٧إلى نھار  ٢٥لیلة /  

س  ٥نھار / ١١:٥٩س  ٥إلى نھار  ٤لیلة / نھار نھايةإلى  ١٠:٣٣س  ٢نھار : صفر
/ ٠:٢٤إلى س  ٩لیلة / نھار نھايةإلى  ١٧:٣١س  ٧نھار / ١٦:٤٧س  ٦إلى نھار  ١٢:٠٠

 ٢٢:٠٣س  ١٤إلى لیلة  ١٨:٠٩س  ١٣لیلة / نھار نھاية إلى ٨:٥٦س  ١٥نھار / لیلة
س  ٢٣لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٠٩س  ١٨لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ١٦

   /نھار نھايةإلى  ١٠:٢٨س  ٢٧نھار / ٢١:١٥س  ٢٦إلى لیلة  ١:١٩

س  ٥لیلة / ٢٣:٥٩إلى س  ٥لیلة / ٣نھار  نھايةإلى  ١٢:٠٢س  ٢نھار : ربیع األول
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نھار / ٢٣:٤٨إلى س  ١٠لیلة / ٦:٠٨إلى س  ٢٣:٤٨س  ٧لیلة / ٢:٤١إلى س  ٠:٠٠
س  ٢٢لیلة / ٧:٢١س  ٢٠إلى نھار  ١٦:٣٢س  ١٩نھار / نھار نھايةإلى  ١٦:٠٦س  ١٤

س  ٢٥إلى لیلة  ٢٤لیلة / ٢٢نھار  نھايةإلى  ٦:٠٠س  ٢٢لیلة / ٥:٥٩إلى س  ١:٢٩
٢٢:٣٢ /  

/ ٤:٣٠س  ٣إلى لیلة  ٩:٠٠س  ٢نھار / ٨:٥٩س  ٢إلى نھار  ٢لیلة : ربیع اآلخر
 ٢٣:٣٩س  ٨إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٧لیلة / ١٣:٠٩س  ١٠إلى نھار  ١٠لیلة / ١٧لیلة 

إلى  ٢٢لیلة / ٢٠نھار  نھايةإلى  ٧:١٩س  ١٩نھار / ١:٥٧س  ١٨إلى لیلة  ٢٢:١١س 
  / ١٨:٤٤س  ٢٧إلى لیلة  ١٨:٣٦س  ٢٦لیلة / ١٥:٥٤س  ٢٢نھار 

س  ٧نھار / ١١:١٤س  ٦إلى نھار  ٦لیلة / ١نھار  يةنھاإلى  ١لیلة : جمادى األولى
إلى  ٤:٣٣س  ١٥لیلة / ١٠:٤٣س  ١١إلى نھار  ١١لیلة / ٢٢:٤٧س  ٩إلى لیلة  ١٧:٢٣

/ ١٧:١٢س  ٢٠إلى نھار  ١٢:٥٩س  ١٧نھار / ٦:٠١إلى س  ١٦لیلة / ١٥نھار  نھاية
 ٢٠:٥١س  ٢٥إلى لیلة  ٢:٢٠س  ٢٤لیلة / ٢٧نھار  نھايةإلى  ٣:٥١س  ٢٦لیلة/  

 ٨إلى لیلة  ١٣:٤٠س  ٧نھار / ٧:١٦س  ٣إلى نھار  ١٥:٣٤س  ٢نھار : جمادى األخرى
ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع / (١:٥٥إلى س  ١:٢٧س  ١٠لیلة / ٢:٤٧س 

/ ١٥نھار  نھايةإلى  ١٦:٢٦س  ١٤نھار : جمادى األخرى  ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  
 ٦:٤٣س  ١٧لى نھار إ ١٦لیلة /( ٥:٠٨إلى س  ٢٣:٠٤س  ١٩لیلة) / ھذه االوقات

س  ٢١نھار : جمادى األخرى  ٢٨في منطقة رؤیة الكسوف  مناسبة ولكن للبالد التي التقع 
س  ٢٥إلى نھار  ٢٥لیلة / ٢٣نھار  نھايةإلى  ٢:١٢س  ٢٣لیلة / ١٠:٣٧إلى س  ٨:٠٠

١٤:٠٨ / ١٨:٠٦إلى س  ٧:٠٤س  ٢٧نھار /(  

جمادى  ٢٨في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  :رجب
/ ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ١٧:٢٦س  ٧نھار / ٥نھار  نھايةإلى  ٥:٥٠س  ٥لیلة  :األخرى 

 ١٣نھار  نھايةإلى  ١٣لیلة / ١١:٥١س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٢٢س  ١٧لیلة / س  ٢١لیلة
 ٨:٣٦س  ٢٥نھار / ٢٣نھار  نھايةإلى  ١٥:٠١س  ٢١نھار / ١٥:٠٠س  ٢١إلى نھار  ٠:٠٩
  / نھار نھايةإلى 

س  ٥إلى نھار  ١:٥٥س  ٥لیلة / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٢نھار  :شعبان
١٨:٠٨ / ١١نھار  نھايةإلى  ١:٢٨س  ١٠لیلة / ١٩:٠٣إلى س  ١٣لیلة / س  ١٤نھار
إلى نھار  ١٤:١١س  ١٨نھار / ٢٢:١٦إلى س  ٢١:٠٨س  ١٧لیلة / نھار نھايةإلى  ١١:٠٣

إلى لیلة  ١:٠١س  ٢١لیلة / ١:٠٠س  ٢١إلى لیلة  ١٩:٠٠س  ١٩نھار / ١٨:٥٩س  ١٩
  / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار  ٠:٣٨س  ٢٣لیلة / ٤:٤٠س  ٢١

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  رھیز شودپه دوم ماه القمري نقصان القمر نیم
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  دفع ا�وام وا��ات

  :)ا�وقت(كمال  ١) + سعادة ا�وقت(�ط  ٢ ) + ا�وقت(�ذور  ١ =عالمات  ٤ :ا�الئل الفلكية

  ساعة ا�زهرة و ا�ش�ي :األوقات �ذورات

  .قمر منحوسالو  -دي ا�قوس العقرب ال�طان ا� �قمر ال :�ائط ا�سعادة

   .ر�خا� ةساع :كمال ا�سعادة

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

 .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت محذور في ھذه 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

س  ٦إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٨س  ٤إلى لیلة  ١٤:٣٦س  ١نھار  :رمضان المبارك
/ ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ٢١:٠٠س  ١٢لیلة / ٢١:٣٣س  ١١لیلة  إلى ١١:٢٥س  ٦نھار / ٧:٠٦
نھار / ١٦:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ١:١١س  ١٩لیلة / ٧:٥٣س  ١٨إلى نھار  ٢٢:٠١س  ١٧لیلة 

س  ٢٦نھار / ٨:١٧س  ٢٦إلى نھار  ١٩:٣٠س  ٢٤لیلة / ٦:١٤س  ٢٣إلى نھار  ٨:٢٩س  ٢١
 . اية الشھرإلى نھ ٢٠:٤٥س  ٢٩لیلة / ١٧:٤٢س  ٢٨إلى نھار  ١١:٢٢

س  ٤لیلة / ١٦:٥٢س  ٣إلى نھار  ١٧:١٩س  ١نھار / ٧:٤٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ٩:٥٠س  ٩نھار / ٤:٤٥س  ٨إلى لیلة  ١٤:٣٧س  ٦نھار / ٠:٠٠س  ٦إلى لیلة  ٥:١٢
 ١٨إلى نھار  ٧:١٧س  ١٥نھار / ٩:٢٢س  ١٣إلى نھار  ٧:٠٤س  ١٠نھار / ٣:٠٣س  ١٠لیلة 
س  ٢٨إلى نھار  ٠:١٢س  ٢٤لیلة / ١٥:٢١س  ٢٣إلى نھار  ١:٠٦س  ٢٠لیلة / ١٦:٥٨س 

١٤:٢٩ /  

س  ٨إلى لیلة  ١٠:١٧س  ٦نھار / ١٧:٠٩س  ٥إلى نھار  ٢٢:٥٦س  ٢لیلة  :ذي القعدة
/ ٨:١٠س  ١٢إلى نھار  ١٥:٤٥س  ١٠نھار / ١٥:٢٢س  ٩إلى نھار  ١٣:٣٦س  ٨نھار / ٢٣:٢٢

لیلة / ٢١:٠٣س  ١٧إلى لیلة  ٠:٠٨س  ١٥لیلة / ٤:٢٣س  ١٤إلى لیلة  ١٧:٣٨س  ١٢نھار 
س  ٢٢نھار / ٢٣:١٣س  ٢٢إلى لیلة  ١١:٢١س  ١٩نھار / ٨:٤٨س  ١٩إلى نھار  ٢:١٧س  ١٧

س  ٣٠لیلة / ٦:٤٣س  ٢٩إلى نھار  ٢١:٣٤س  ٢٨لیلة / ٢٢:٣٧س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٩

 ٤نھار / ١٥:٠٤س  ٤إلى نھار  ١٠:١٩س  ٢نھار / ١٢:١٤س  ١إلى نھار  ١لیلة  :ذي الحّجة
س  ١٢لیلة / ١٣:١٧س  ١١إلى نھار  ٢١:٤٠س  ٨لیلة / ١٨:٥٧س  ٦إلى لیلة  ١٥:٥٧س 

س  ١٧لیلة / ١٤:٢٧س  ١٥إلى نھار  ١١:١٠س  ١٤نھار / ٢٣:٣٢س  ١٤إلى لیلة  ٥:٠٢
س  ٢٧نھار / ١٦:٠٥س  ٢٦إلى نھار  ١٩:٥٩س  ٢٢لیلة / ١٩:٠١س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٠٠
  / ١٢:٤٤س  ٣٠إلى نھار  ١٧:٠٦

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٢س  ٣لیلة / ١٦:٢٢س  ٢إلى نھار  ٢٣:٥٤س  ١لیلة  :محّرم الحرام
لیلة / ٠:٥٢س  ١١إلى لیلة  ١١:٢٢س  ٩نھار / ٨:١٨س  ٩إلى نھار  ٦:١٨س  ٧لیلة / ٢٠:٠٣

 ٢٢لیلة / ١٥:٥٧س  ٢١إلى نھار  ١٧:٥٨س  ١٧لیلة / ١٥:١١س  ١٦إلى نھار  ١٨:٣٣س  ١٢
س  ٢٧لیلة / ٧:٤٤س  ٢٦إلى نھار  ١٥:٢٣س  ٢٤نھار / ١:٤٤س  ٢٤إلى لیلة  ٢:٥٧س 

  / ١٠:٢٧س  ٣٠إلى نھار  ١٠:٥٢س  ٢٩نھار / ١٠:١٠س  ٢٨ى نھار إل ٢٣:٠٦

    ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ١١:٤٦س  ٥نھار / ١٠:٣٢س  ٢إلى نھار  ٤:٤٨س  ١لیلة  :صفر
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س  ٢٠نھار / ٢٣:٠٦س  ١٩إلى لیلة  ٥:٥٩س  ١٠لیلة / ٠:٢٥س  ٩إلى لیلة  ١٩:٣١س  ٨
س  ٢٨لیلة / ١٠:٢٧س  ٢٧إلى نھار  ٢١:٠٢س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٠س  ٢٣إلى نھار  ٧:٤٨

  .نھاية الشھرإلى  ٢١:٣٩

 ٥لیلة / ٢٣:٢٨س  ٥إلى لیلة  ١٧:٠٣س  ٣نھار / ١٢:٠١س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :ربیع األول
 ١٤:٠٠س  ١٢نھار / ٤:١٤س  ١٢إلى لیلة  ٠:٤٨س  ٨لیلة / ٦:٠٩س  ٧إلى لیلة  ٢:٤٢س 

إلى  ١٣:٤٥س  ١٧نھار / ٥:١٢س  ١٧إلى لیلة  ١٦:٤٩س  ١٤نھار / ١٦:٢٤س  ١٤إلى نھار 
إلى لیلة  ٥:٥٢س  ٢٢لیلة / ١:٢٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٢:٤٦س  ٢٠لیلة / ١١:٢٧س  ١٩نھار 

 ٢٨ى نھار إل ١١:٠٠س  ٢٦نھار / ٨:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ٢٢:٣٣س  ٢٥لیلة / ٢٣:٤٨س  ٢٤
  .نھاية الشھرإلى  ٩:١٤س  ٣٠نھار / ٧:٢٣س  ٣٠إلى نھار  ٠:٣١س  ٢٩لیلة / ٨:١١س 

 ٤نھار / ١٣:٣١س  ٤إلى نھار  ١٠:٤٦س  ٢نھار / ٠:٣٣س  ٢إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ٩نھار / ١٠:٢١س  ٩إلى نھار  ٢٢:٣١س  ٧لیلة / ١٤:٤٢س  ٦إلى نھار  ١٦:٢٦س 

س  ١٧نھار / ٢٢:١٠س  ١٧إلى لیلة  ٢١:٢٧س  ١٥لیلة / ١١:١٣ س ١٤إلى نھار  ١٦:١٦
س  ٢٢نھار / ١٣:٥٥س  ٢١إلى نھار  ٢٢:٠٥س  ٢٠لیلة / ٧:١٨س  ١٩إلى نھار  ١٠:٤٤
س  ٢٧لیلة / ١٨:٣٥س  ٢٦إلى لیلة  ١١:٤٥س  ٢٤نھار / ١٧:٣١س  ٢٣إلى نھار  ١٥:٥٥
  . لشھرنھاية اإلى  ١٧:١٩س  ٢٨نھار / ١٨:٣١س  ٢٨إلى لیلة  ١٨:٤٥

 ٤نھار / ٢٢:٥٥س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:٢٠إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
إلى  ٢٢:٤٨س  ٩لیلة / ١٧:٢٢س  ٧إلى نھار  ٦:٢٣س  ٥لیلة / ١٢:١٢إلى س  ٧:٢٨س 
إلى لیلة  ٢٣:١٨س  ٢٠لیلة / ١١:٤٥س  ١٩إلى نھار  ٤:٣٢س  ١٥لیلة / ١٨:٠٥س  ١٢نھار 

 ٢٦إلى لیلة  ١٣:٣٥س  ٢٤نھار / ٢:١٩س  ٢٤إلى لیلة  ١٩:٤٩س  ٢٣لیلة / ٢٣:٤٤س  ٢٢
  / ٩:٠٢س  ٣٠إلى نھار  ٢٢:١٥س  ٢٩لیلة / ٣:٥٠س 

س  ١١إلى نھار  ٩:٠٧س  ٥نھار / ١:٢٧س  ٥إلى لیلة  ٩:٤٥س  ١نھار  :جمادى األخرى
س  ١٦إلى نھار  ٢٠:٠٤س  ١٥لیلة / ١٦:٢٥س  ١٤إلى نھار  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٤:٣٨
/ ٦:٥٢س  ٢١إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٢٣:٤١س  ١٩إلى لیلة  ٢:٤٣س  ١٧یلة ل/ ١٥:١٦

نھار / ١٣:٤٢س  ٢٥إلى نھار  ٠:٥٢س  ٢٤لیلة / ٢:١١س  ٢٣إلى لیلة  ١٠:٣٨س  ٢١نھار 
  .نھاية الشھرإلى  ١٨:٤٩س  ٢٩لیلة / ٧:٠٣س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: خرى جمادى األ ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 ٢١:٠٥س  ١١لیلة / ١٠:١٣س  ٨إلى نھار  ٢١:٤٥س  ٦لیلة / ٥إلى شروق  ١لیلة  :رجب
إلى  ١١:٥٢س  ١٧نھار / ٨:١٤س  ١٧إلى نھار  ٩:٢٥س  ١٥نھار / ١٥:٠٠س  ١٢إلى نھار 

نھاية إلى  ٨:٣٣س  ٢٨نھار / ١:١١س  ٢٦إلى لیلة  ١٩:٤٤س  ٢٤لیلة / ١٥:٥٩س  ٢١نھار 
  .الشھر

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

س  ٨نھار / ١٢:٥٢س  ٧إلى نھار  ٥:٣١س  ٣لیلة / ١٢:٣٥س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
س  ١٣لیلة / ١٤:٣٢س  ١٢إلى نھار  ١٦:١٩س  ١٠نھار / ١:٢٧س  ١٠إلى لیلة  ٥:٤٨

س  ١٧لیلة / ٢١:٠٧س  ١٧إلى لیلة  ٢١:٠٠س  ١٥لیلة / ١١:٠٢س  ١٤إلى نھار  ١٩:٠٧
س  ٢١لیلة / ١:٠٨س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٥٠س  ١٩نھار / ٢٢:٠٦س  ١٩إلى لیلة  ٢٢:١٧
 ١٤:٥١س  ٢٥نھار / ٠:١١س  ٢٥إلى لیلة  ١٥:٢٥س  ٢٤نھار / ٠:٣٧س  ٢٣إلى لیلة  ٤:٤١

  .نھاية الشھرإلى  ٩:٤٧س  ٢٨نھار / ٠٠:٥٣س  ٢٨إلى لیلة 

 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

 .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت محذور في ھذه 
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١ السعدالنسبي    ٢لسعدالعام ا    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :من المريخساعة    

س  ٥إلى نھار  ١:٥٩س  ٤لیلة / ١٤:٣٥س  ١إلى نھار  ١لیلة  :رمضان المبارك
١١:٤٢ / ١١:٢٤إلى س  ٧:٠٧س  ٦نھار / ٢٠:٥٩س  ١٢إلى لیلة  ٢١:٣٤س  ١١لیلة /

 ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١:٣٧س  ١٤لیلة / ١:١٠س  ١٩إلى لیلة  ٧:٥٤س  ١٨نھار /
 ٨:٢٨س  ٢١إلى نھار  ١٦:٤٣س  ٢٠نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٦:١٥س  ٢٣نھار /
 ١١:٢١إلى س  ٨:١٨س  ٢٦نھار / ٢٠:٤٤س  ٢٩إلى لیلة  ١٧:٤٣س  ٢٨نھار /  

لیلة / ٥:١١س  ٤إلى لیلة  ١٦:٥٣س  ٣نھار / ١٧:١٨س  إلى ٧:٤٤س  ١ نھار :شوال
س  ١٠لیلة / ٩:٤٩س  ٩إلى نھار  ٤:٤٦س  ٨لیلة / ١٤:٣٦س  ٦ار إلى نھ ٠:٠١س  ٦

س  ١٨نھار / ٧:١٦س  ١٥إلى نھار  ٩:٢٣س  ١٣نھار / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٣:٠٤
س  ٢٨نھار / ٠:١١س  ٢٤إلى لیلة  ١٥:٢٢س  ٢٣نھار / ١:٠٥س  ٢٠إلى لیلة  ١٦:٥٩
  .نھاية الشھرإلى  ١٤:٣٠

/ ١٠:١٦س  ٦إلى نھار  ١٧:١٠س  ٥نھار / ٢٢:٥٥س  ٢لیلة  إلى ١ لیلة :ذي القعدة
 ١٣:٣٥س  ٨إلى نھار  ٢٣:٢٣س  ٨لیلة / ١٥:٤٥س  ١٠إلى نھار  ١٥:٢٣س  ٩نھار /
 ١٧:٣٧إلى س  ٨:١١س  ١٢نھار / ٠:٠٧س  ١٥إلى لیلة  ٤:٢٤س  ١٤لیلة / ١٧لیلة 

إلى  ٢٣:١٣س  ٢٢لیلة / ١١:٢٠إلى س  ٨:٤٩س  ١٩نھار / ٢:١٦إلى س  ٢١:٠٤س 
إلى  ٦:٤٣س  ٢٩نھار / ٢١:٣٣س  ٢٨إلى لیلة  ٢٢:٣٨س  ٢٧لیلة / ١١:١٩س  ٢٢نھار 
  / ٣:٠٨س  ٣٠لیلة 

إلى س  ١٥:٠٥س  ٤نھار / ١٠:١٨س  ٢إلى نھار  ١٢:١٥س  ١نھار : ذي الحّجة
١٥:٥٦ / ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي / (٢١:٣٩س  ٨إلى لیلة  ١٨:٥٨س  ٦لیلة
س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٨س  ١١نھار : ذي الحّجة  ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  التقع 
٥:٠١ / ١١:٠٩س  ١٤إلى نھار  ٢٣:٣٣س  ١٤لیلة / س  ١٧إلى لیلة  ١٤:٢٨س  ١٥نھار

١٩:٥٩ /( ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ١٩:٠٢س  ٢١لیلة) / ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد
س  ٢٧إلى نھار  ١٦:٠٦س  ٢٦نھار : ذي الحّجة  ٢٩في منطقة رؤیة الكسوف  التي التقع 

١٧:٠٥ / نھاية الشھرإلى  ١٢:٤٥س  ٣٠نھار.(  

 ٢٩في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( :محّرم الحرام
 ٥لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١٦:٢٣س  ٢نھار / ٢٣:٥٣إلى س  ١لیلة  :ذي الحّجة 

س  ٩نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ١٣:٠٥س  ٦نھار )/ ١٣:٠٤س  ٦ھار إلى ن ٢٠:٠٤س 
 ١٥:١٢س  ١٦نھار / ١٨:٣٢س  ١٢إلى لیلة  ٠:٥٣س  ١١لیلة / ١١:٢١إلى س  ٨:١٩

 ١:٤٥س  ٢٤لیلة / ٢:٥٦س  ٢٢إلى لیلة  ١٥:٥٨س  ٢١نھار / ١٧:٥٧س  ١٧إلى لیلة 
 ١٠:١١س  ٢٨نھار / ٢٣:٠٥س  ٢٧إلى لیلة  ٧:٤٥س  ٢٦نھار / ١٥:٢٢س  ٢٤إلى نھار 
  .نھاية الشھرإلى  ١٠:٢٨س  ٣٠نھار / ١٠:٥١س  ٢٩إلى نھار 

س  ٧نھار / ١١:٤٥س  ٥إلى نھار  ١٠:٣٣س  ٢نھار / ٤:٤٧إلى س  ١لیلة : صفر
س  ١٩لیلة / ٥:٥٨س  ١٠إلى لیلة  ٠:٢٦س  ٩لیلة / ١٩:٣٠س  ٨إلى لیلة  ١٧:٣١
س  ٢٧نھار / ٢١:٠١س  ٢٥إلى لیلة  ١٧:٤١س  ٢٣نھار / ٧:٤٧س  ٢٠إلى نھار  ٢٣:٠٧
  / ٢١:٣٨س  ٢٨إلى لیلة  ١٠:٢٨

/ ٢:٤١إلى س  ٢٣:٢٩س  ٥لیلة / ١٧:٠٢س  ٣إلى نھار  ١٢:٠٢س  ٢نھار : ربیع األول
 ٠:٤٧س  ٨إلى لیلة  ٦:١٠س  ٧لیلة / ١٣:٥٩س  ١٢إلى نھار  ٤:١٥س  ١٢لیلة / نھار
س  ١٩نھار / ١٣:٤٤س  ١٧إلى نھار  ٥:١٣س  ١٧لیلة / ١٦:٤٨إلى س  ١٦:٢٥س  ١٤

 ٢٣:٤٩س  ٢٤لیلة / ٥:٥١إلى س  ١:٢٩س  ٢٢لیلة / ٢٢:٤٥س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٢٨
إلى لیلة  ٨:١٢س  ٢٨نھار / ١٠:٥٩إلى س  ٨:٤٤س  ٢٦نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٥إلى لیلة 

  /  ٩:١٣إلى س  ٧:٢٤س  ٣٠نھار / ٠:٣٠س  ٢٩

/ ١٦:٢٥إلى س  ١٣:٣٢س  ٤نھار / ١٠:٤٥س  ٢لى نھار إ ٠:٣٤س  ٢لیلة : ربیع اآلخر
 ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٦نھار / ١٦:١٥إلى س  ١٠:٢٢س  ٩نھار / ١٤نھار 

نھار / ١٠:٤٣س  ١٧إلى نھار  ٢٢:١١س  ١٧لیلة / ٢١:٢٦س  ١٥إلى لیلة  ١١:١٤س 
نھار / ١٥:٥٤ س ٢٢إلى نھار  ١٣:٥٦س  ٢١نھار / ٢٢:٠٤س  ٢٠إلى لیلة  ٧:١٩س  ١٩
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/ ١٨:٤٤س  ٢٧إلى لیلة  ١٨:٣٦س  ٢٦لیلة / ١١:٤٤س  ٢٤إلى نھار  ١٧:٣٢س  ٢٣
 ١٧:١٨س  ٢٨إلى نھار  ١٨:٣٢س  ٢٨لیلة /  

إلى نھار  ٢٢:٥٦س  ٣لیلة / ٢٠:٥١س  ٢إلى لیلة  ١٩:٢١س  ١لیلة : جمادى األولى
س  ٩إلى لیلة  ١٧:٢٣س  ٧نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٢:١٣س  ٤نھار / ٧:٢٧س  ٤

٢٢:٤٧ / ٤:٣١س  ١٥إلى لیلة  ١٨:٠٦س  ١٢نھار / س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٤٦س  ١٩نھار
٢٣:١٧ / ١٩:٤٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٣:٤٤س  ٢٢لیلة / س  ٢٤إلى نھار  ٢:٢٠س  ٢٤لیلة
١٣:٣٤ / ٢٢:١٤س  ٢٩إلى لیلة  ٣:٥١س  ٢٦لیلة / نھاية الشھرإلى  ٩:٠٣س  ٣٠نھار .  

/  ٩:٠٦س  ٥إلى نھار  ١:٢٨س  ٥لیلة / ٩:٤٤س  ١ نھار إلى ١ لیلة: جمادى األخرى
: جمادى األخرى  ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (

 ٢١:١١س  ١٣إلى لیلة  ١٤:٣٩س  ١١نھار / س  ١٥إلى لیلة  ١٦:٢٦س  ١٤نھار
٢٠:٠٣ / ٢:٤٢س  ١٧إلى لیلة  ١٥:١٧س  ١٦نھار /( ١٩إلى نھار  ٢٣:٤٢س  ١٩لیلة 

 ٢٨في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع / (٩:٠٢س 
س  ٢٤إلى لیلة  ٢:١٢س  ٢٣لیلة / ١٠:٣٧إلى س  ٦:٥٣س  ٢١نھار : جمادى األخرى 

٠:٥١ / ١٤:٠٨إلى س  ١٣:٤٣س  ٢٥نھار / ١٨:٤٨س  ٢٩إلى لیلة  ٧:٠٤س  ٢٧نھار( /  

جمادى  ٢٨في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  :رجب
/ ٢١:٠٤س  ١١إلى لیلة  ١٠:١٤س  ٨نھار / ٢١:٤٤س  ٦إلى لیلة  ٥شروق  :األخرى 

 ٩:٢٤س  ١٥إلى نھار  ١٥:٠١س  ١٢نھار / ١١:٥١إلى س  ٨:١٥س  ١٧نھار / ٢١نھار 
  / ٨:٣٢س  ٢٨إلى نھار  ١:١٢س  ٢٦لیلة / ١٩:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٦:٠٠س 

س  ٨إلى نھار  ١٢:٥٣س  ٧نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٢نھار  :شعبان
٥:٤٧ / ١٦:١٨س  ١٠إلى نھار  ١:٢٨س  ١٠لیلة / س  ١٣إلى لیلة  ١٤:٣٣س  ١٢نھار

١٩:٠٦ / ٢٠:٥٩س  ١٥إلى لیلة  ١١:٠٣س  ١٤نھار / إلى س  ٢١:٠٨س  ١٧لیلة
٢٢:١٦ / ١٧:٤٩س  ١٩إلى نھار  ٢٢:٠٧س  ١٩لیلة / ٤:٤٠إلى س  ١:٠٩س  ٢١لیلة /

 ١٥:٢٤س  ٢٤إلى نھار  ٠:٣٨س  ٢٣لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ٠:١٢س  ٢٥لیلة /
 ٩:٤٦س  ٢٨إلى نھار  ٠:٥٤س  ٢٨لیلة  /  
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  تصنا�ا�رف و شؤون ا�

  ا�اد ا�رف و ا�صنا�ت

كمال  ٦) + سعادة ا�وقت(�ط  ٣) + ا�وقت(�ذور  ١٢= ت عالما ٢١: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية  :�ذورات األوقات

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(�اقه ، إح)القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل )ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

  مقارنة ��نب مع ا�شمس  -  .)�س مطلقا) �ابحا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا(ا�جمية 

اگر آ�ز �ر است و رشد و شـكوفا� آن مهـم اسـت ايـام (القمر زائد ا�ور :�ائط ا�سعادة

 - )ا�ـور االسـد ا��ـو(القمر � ال�وج ا�ابتة  -)قمري پره� شود نقصان قمر نيمه دوم ماه 

  .ةحوسا� نقيا منر�خ ا�

بروج �ستقيمة الطلوع  �قمر ال - مقارنة �لقمر مع ا�ش�ی -الحديوم ا :كمال ا�سعادة

اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية  -صاعد � ا�شمالقمر ال - )ا�صيف وا�ر�ف(

شمس عطارد ا�ش�ی ا�زهرة ا�ساعة - سعد مطلقا) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(

   قمرال

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: یقمحذور اإلختیار العم

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
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  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢ س ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦ى نھار إل ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :اآلخر ربیع
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨ة لیل/ ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠ى لیلة إل
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .رإلى نھاية الشھ ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨ س ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

  .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 
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  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

/ ٢١:٣٣س  ١١إلى لیلة  ١٨:٠٧س  ٨نھار / ٧:٠٦س  ٦إلى نھار  ١لیلة  :رمضان المبارك
/ ١٩:٣٠س  ٢٤إلى لیلة  ٨:٢٩س  ٢١نھار / ٢٢:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢١:٤٥س  ١٥لیلة 

     .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

س  ١٢نھار / ٤:٤٥س  ٨إلى لیلة  ٠:٠٠س  ٦لیلة / ٧:٤٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
 ٢٠:٤٤س  ٢٢لیلة / ٢:٥٥س  ٢١إلى لیلة  ١٦:٥٨س  ١٨نھار  /٨:٢٢س  ١٤إلى نھار  ٧:٤٥

 .إلى نھاية الشھر

    .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :ذي القعدة

لیلة / ٢٠:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١١:١٠س  ١٤نھار / ٦:٥٤س  ١١إلى نھار  ١لیلة  :ذي الحّجة
   .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٧:٣١س  ٢٤إلى نھار  ١٩:٥٩س  ٢٢

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ ور لمنطقة رؤية الخسوفالوقت المحذ(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
   ). الشھر

س  ١٢لیلة / ٦:١٩س  ٧إلى لیلة  ٣:٠٩س  ٥لیلة / ٢٣:٥٤إلى س  ١لیلة  :محّرم الحرام
 ٧:٤٤س  ٢٦نھار / ١٥:٥٧س  ٢١إلى نھار  ٣:٤٥س  ١٩لیلة / ٣:٥٣س  ١٤إلى لیلة  ١٨:٣٣

   .إلى نھاية الشھر

   ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

/ ١٠:٢٧س  ١١إلى نھار  ٠٠:٢٥س  ٩لیلة / ١٢:١٥س  ٤إلى نھار  ١٠:٣٢س  ٢نھار  :صفر
/ ٢١:١٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٤٠س  ٢٣نھار / ٢٣:٠٦س  ١٩ة إلى لیل ١٠:٣٦س  ١٦نھار 
   .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة 

س  ٩إلى نھار  ٦:٠٩س  ٧لیلة / ٢٠:٣٨س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٤١س  ١لیلة  :ربیع األول
/ ٦:٥٤س  ٢٤إلى لیلة  ١:٢٨س  ٢٢لیلة / ٥:١٢س  ١٧إلى لیلة  ١٦:٤٩س  ١٤نھار / ١٦:١٤

    .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

س  ١٤إلى نھار  ٢٣:٠٥س  ١٢لیلة / ٢٢:٣١س  ٧إلى لیلة  ١٣:٣١س  ٤نھار  :ربیع اآلخر
  .إلى نھاية الشھر ١٨:٣٥س  ٢٦لیلة / ١٣:٥٥س  ٢١إلى نھار  ٧:١٨س  ١٩نھار / ١١:١٣

    .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :جمادى األولى

  .إلى نھاية الشھر ١لیلة  :جمادى األخرى

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ ة الخسوفالوقت المحذور لمنطقة رؤي(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

  .إلى نھاية الشھر ١:١١س  ٢٦لیلة / ١٥:٥٩س  ٢١إلى نھار  ١لیلة  :رجب

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: األخرى جمادى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(    

س  ١٣إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ١٠نھار / ١٨:٠٩س  ٥إلى نھار  ٥:٣١س  ٣لیلة  :شعبان
س  ٢٥إلى نھار  ٦:٤٧س  ٢٣نھار / ٢٢:٠٦س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٧س  ١٧لیلة / ١٩:٠٤
  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٤:٥١
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  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال
   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

  ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان

ة
د
عی

س
ة 

سن
ح

ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 

١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :من القمرعطارد  الشمس الزھرة ساعة المشتري   
/ ٢١:٤٢س  إلى ١٨ لیلة/ ١٥:٢٦س  ١٤ نھار إلى ١:٣٨س  ١٤ لیلة :رمضان المبارك

١١:٢٠س  إلى ٨:١٧س  ٢٦ نھار  /  

 ١٦:٥٢س  ٣ نھار/ ١:٠٤س  إلى ٣ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٤٤س  ١ رنھا :شوال
 إلى ٨:٢٣س  ١٤ نھار/ ١:٠٦س  ١١ لیلة إلى ٧:٠٤س  ١٠ نھار/ ٥:١٠س  ٤ لیلة إلى

  / ١٣:٥٤س  ١٧ نھار إلى ١٠:٥٤س  ١٦ نھار/ ٢:١٨س إلى  ١٦ لیلة/ ١٥نھار  نھاية

       .الفترة ذه لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھ :ذي القعدة

ذي  ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  :ذي الحّجة
 ٢١ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٢٤س  ١٩ نھار/ ٢:٣٦س  ١٤ لیلة إلى ١٣ لیلة :الحّجة 

 ٢٩في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٢٣:٣٠س  إلى
  /  ٢٨ شروق إلى ١٦:٠٥س  ٢٦ نھار :ذي الحّجة 

 نھاية إلى ١١:٢٢س  ٩ نھار/ ١٠:٢٨س  ٧ نھار إلى ٦:٢٠س  ٧ لیلة: محّرم الحرام
س  ١٨ نھار إلى ١٥:١١س  ١٦ نھار/ ١٤:٠٦س  ١٤ نھار إلى ٣:٥٤س  ١٤ لیلة/ نھار

١٠:١٠ /نھار نھاية إلى ١٥:٥٨س  ٢١ نھار /١٤:١٢ س ٢٥ نھار إلى ٢٥ لیلة /  

 ٧ نھار/ ٧:٥٢س  ٦ نھار إلى ١٢:١٦س  ٤ نھار/ ٤:٠٦س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
س  ١٣ نھار إلى ١٩:٠٦س  ١٣ لیلة/ ١٨:٣٦س  إلى ٩ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٧:٣٢س 

١٢:٢٨ /نھار نھاية إلى ٨:٥٦س  ١٥ نھار /٢٢:٣٠س إلى  ١٦ لیلة /س  ١٩ لیلة
س  ٢٣ نھار إلى ١:٢٠س  ٢٣ لیلة/ ٢٢:٣٠س  إلى ٢١ لیلة /١٩ نھار نھاية إلى ٢٣:٠٧
١٤:٠٠ /  

/ ٢:٤٠س  إلى ٢٣:٢٨س  ٥ لیلة/ ٣ نھار نھاية إلى ٢٠:٣٩س  ٣ لیلة: ربیع األول
٢:٣٦س  إلى ١٠ لیلة /٢٣:٥٤س  ١٩ لیلة إلى ٥:١٣س  ١٧ لیلة /س  ١٩ نھار

  / ٠:٢٨س  ٢٧ لیلة إلى ٨:٤٣س  ٢٦ نھار/ ٧:٢٠س  ٢٠ نھار إلى ١٦:٣١

 ٧ لیلة/ ٤:٣٠س  ٣ لیلة إلى ٨:٣٦س  ٢ نھار/ ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر
 ١٠ نھار إلى ١٠ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:١٢س  ٨ نھار/ ٨:٤٨س  ٧ نھار إلى ٢٢:٣٢س 
/ ٨:٠٤س  ١٦ إلى نھار ١٦لیلة / ١٥نھار  نھاية إلى ١١:١٤س  ١٤ نھار/ ١٣:٠٨س 
١:٥٦س  ١٨ لیلة إلى ٢٢:١٠س  ١٧ لیلة /  

   .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : جمادى األولى

   .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : جمادى األخرى

  / ٣:٣٢س  ٢٢ لیلة إلى ١٦:٠٠س  ٢١ نھار: رجب

س  ١٩ نھار إلى ٢٢:٠٧س  ١٩ لیلة/ ٥:٥٠س  ٦ نھار إلى ١٨:١٠س  ٥ نھار :شعبان
٦:٣٢ /٤:٤٠س  إلى ١:٠٨س  ٢١ لیلة /  

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  .رھیز شودپنقصان القمر نیمه دوم ماه القمري 
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  �نفيذيةاوا�سلطة  ءقضاوال كرعسلاإلتصال با�كومة وا
  

ن ورؤساء ا�دو   ل 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

كمال  ٥) + سعادة ا�وقت(�ط  ٢) + ا�وقت(�ذور  ١٢= عالمات  ١٩: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية  :�ذورات األوقات

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(مناحس القمر العامة  -) وا�سوف ا�حذورةف�ة ا�كسوف 

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجاالتصال، وح� ا�س�، 

اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل  ،)ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

  القمر ناقص ا�ور – .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

ر آ�ز �ر است و رشـد و شـكوفا� آن گا( بمراد رود�ر  تاور زايد ا�ّ القمر  :�ائط ا�سعادة

 ةار�ـا��وج القمـر � الـ -)ره� شـودپـم ماه القمـري مهم است ايام نقصان القمر نيمه دو

�لقمـر مـع  سـعيداتصـال عنـد  ةقـوس خاصـمن ال ولصف االا�و ) قوسالسد االمل ا�(

  .شمسا�

إ�  ناظر القمر -سعوداتصال �لقمر مع ا�و  ه�ف �القمر  - قوي ا�ال  عطارد :كمال ا�سعادة

إن �ن قمر و الا�زهرة عطارد ا�شمس ش�ی ا� ةساع - از جاي�ه �وافق )ةودنظر ا�(ا�ر�خ 

اجتماع القمر او اق�ابه  -ش�ی و عطاردا� ةساعفيكون � علم الهل اإلتصال بمن هو من أ

   سعد مطلقا) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(مع ا�نازل ا�جمية 

ة
ور

ذ
ح

م
 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك

 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢س  ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥إلى لیلة  ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
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س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩ى لیلة إل ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢إلى نھار  ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠ لیلة/ ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢نھار  إلى ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢ھار إلى ن ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣إلى نھار  ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 

  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 ١٣إلى لیلة  ٢١:٣٣ س ١١لیلة / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١٤:٣٦س  ١نھار  :رمضان المبارك
    .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٨:٢٨س  ٢١إلى نھار  ١:١١س  ١٩لیلة / ٢٢:١٦س 

س  ١٦نھار / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٤:٤٥س  ٨لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
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 .إلى نھاية الشھر ٣:٤٨س  ٢٦لیلة / ١٦:٥٧س  ١٨إلى نھار  ١٠:٥٤
س  ١٧إلى لیلة  ٢٠:٣٨س  ١٥لیلة / ١٣:٣٥س  ٨ھار إلى ن ١٠:١٧س  ٦نھار  :ذي القعدة

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٥س  ٢٤نھار / ٢:١٦

س  ١٤إلى نھار  ٤:٥٩س  ١٢لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١٦:٠٢س  ٣نھار  :ذي الحّجة
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٧:٣٠س  ٢٤إلى نھار  ١٩:٥٩س  ٢٢لیلة / ١١:٠٩

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ١٢إلى لیلة  ١١:٢٢س  ٩نھار / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ٢٣:٥٤س  ١لیلة  :محّرم الحرام
   .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ٣:٤٥س  ١٩ لیلة/ ١٨:٣٢

   ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

/ ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ١٠:٣٦س  ١٦نھار / ٠٠:٢٤س  ٩إلى لیلة  ١٦:٤٨س  ٦نھار  :صفر
  .إلى نھاية الشھر ٢١:١٦س  ٢٦لیلة 

س  ١٧إلى لیلة  ١٦:٤٩س  ١٤نھار / ٦:٠٨س  ٧إلى لیلة  ٢٣:٢٨س  ٥لیلة  :األولربیع 
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ٦:٥٤س  ٢٤لیلة / ٥:١١

س  ١٤إلى نھار  ٢٣:٠٥س  ١٢لیلة / ١٣:٣٠س  ٤إلى نھار  ٨:٣٦س  ٢نھار  :ربیع اآلخر
   .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة  /١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار  ١٣:٥٥س  ٢١نھار / ١١:١٢

 ١٢إلى نھار  ٥:٥٨س  ١٠لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ١٩:٢٠س  ١لیلة  :جمادى األولى
  .إلى نھاية الشھر ٥:٣٤س  ٢٨لیلة / ٢٣:٤٣س  ٢٢إلى لیلة  ١٩:٢٢س  ٢٠لیلة / ١٨:٠٤س 

 ١٩إلى لیلة  ١:٢٦س  ١٧لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ١٣:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
  .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٣:٤٢س  ٢٥نھار / ٥:٠٨س 

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

/ ١١:٥١س  ١٧إلى نھار  ٩:٢٥س  ١٥نھار / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٢١:٤٥س  ٦لیلة  :رجب
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة  ١٩:٤٤س  ٢٤لیلة 

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

س  ١٥إلى لیلة  ١٩:٠٤س  ١٣لیلة / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ٥:٣١س  ٣لیلة  :شعبان
 .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار  ١:٠٨س  ٢١لیلة / ٢٠:٤٣

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : محذور في اإلختیار البسیط
   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال
   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة
   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة

    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام
  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول
   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤ ،١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى
   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب
  ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 
 القمر  ساعة المشتری الشمس الزھرة عطارد   

  :ساعة المشتری و عطارد من و إن كان اإلتصال بمن ھو من أھل العلم ففي
/ ١:٢٢س  إلى ٢٢:٤٨س  ١٠ لیلة/ ١١:٤٢س  ٥ نھار إلى ٥ لیلة :رمضان المبارك

١٥:٢٦س  ١٤ نھار إلى ١:٣٨س  ١٤ لیلة /٢١:٤٢س  إلى ١٨ لیلة /٨:١٧س  ٢٦ نھار 
  /  ١١:٢٠س  إلى

 إلى ١٦:٥٢س  ٣ نھار/ ١:٠٤س  إلى ٣ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٤٣س  ١ نھار :شوال
س  ١١ لیلة إلى ٧:٠٤س  ١٠ نھار/ ٧:٥٨س  إلى ٧:٠٨س  ٧ نھار/ ٥:١٠س  ٤ لیلة

١:٠٦ /١٥نھار  نھاية إلى ٨:٢٢س  ١٤ نھار /٢:١٨س إلى  ١٦ لیلة /س  ٢٣ نھار
  / ٣:٠٦س  ٢٥ لیلة إلى ١٥:٢١

س  ٨ نھار/ ٢٣:٤٤س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة/ ١١:٥٠س  ١ نھار إلى ١ لیلة :ذي القعدة
س  ١٩ نھار/ ١٢:٠٢س  ١٤ نھار إلى ١٧:٣٨س  ١٢ نھار/ ٩ نھار نھاية إلى ١٣:٣٦
 لیلة إلى ٢٣ لیلة/ ١٤:٢٠س  ٢١ نھار إلى ٢٠:٠٢س  ٢١ لیلة/ نھار نھاية إلى ١١:٢١

   /   ٢٧ نھار نھاية إلى ٢٢:٣٧س  ٢٧ لیلة/ ٢٣:٤٤س  ٢٤

 ١٠ لیلة/ ٣:٠٤س  ٧ لیلة إلى ١٨:٥٧س  ٦ لیلة/ ١:٢٦س  إلى ١ لیلة: الحّجةذي 
 /٢٣:٣٠س  إلى ٢١ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٢٤س  ١٩ نھار/ ١٠ نھار نھاية إلى ٠:٤٦س 

 :ذي الحّجة  ٢٩في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع 
٢٨ شروق إلى ١٦:٠٥س  ٢٦ نھار  /  

 ١٤ نھار إلى ٣:٥٣س  ١٤ لیلة/ ١٠:٢٨س  ٧ نھار إلى ٦:١٨س  ٧ لیلة: محّرم الحرام
 نھاية إلى ١٥:٥٧س  ٢١ نھار/ ١٠:١٠س  ١٨ نھار إلى ١٥:١١س  ١٦ نھار/ ١٤:٠٦س 
  / ١٥:٤٨س  إلى ٧:٤٤س  ٢٦ نھار/ ١٤:١٢س  ٢٥ نھار إلى ٢٥ لیلة/ نھار

 ١٣ لیلة/ ٧:٥٢س  ٦ نھار إلى ١٢:١٥س  ٤ نھار/ ٤:٠٦س  ٢ لیلة إلى ١ لیلة: صفر
س إلى  ١٦ لیلة/ نھار نھاية إلى ٨:٥٦س  ١٥ نھار/ ١٢:٢٨س  ١٣ نھار إلى ١٩:٠٦س 

٢٢:٣٠ /١٩ نھار نھاية إلى ٢٣:٠٦س  ١٩ لیلة /٢٢:٣٠س  إلى ٢١ لیلة /س  ٢٣ لیلة
  / ٧:٠٦س  ٢٤ نھار إلى ١٧:٤٠س  ٢٣ نھار/ ١٤:٠٠س  ٢٣ نھار إلى ١:٢٠

س  ١٤ نھار/ ٢:٣٦س  إلى ١٠ لیلة/ ٣ نھار نھاية إلى ٢٠:٣٨س  ٣ لیلة: ربیع األول
 ١٦:٣١س  ١٩ نھار/ ٢٣:٥٤س  ١٩ لیلة إلى ٥:١٢س  ١٧ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٦:٤٩

 لیلة إلى ٨:٤٣س  ٢٦ نھار/ ٢٢ نھار نھاية إلى ١:٢٨س  ٢٢ لیلة/ ٧:٢٠س  ٢٠ نھار إلى
  / ٠:٢٨س  ٢٧

 ٨ نھار/ ٨:٤٨س  ٧ نھار إلى ٢٢:٣١س  ٧ لیلة/ ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: آلخرربیع ا
 إلى ١١:١٣س  ١٤ نھار/ ١٣:٠٨س  ١٠ نھار إلى ١٠ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:١٢س 

س  ١٨ لیلة إلى ٢٢:١٠س  ١٧ لیلة/ ٨:٠٤س  ١٦ إلى نھار ١٦لیلة / ١٥نھار  نھاية
١:٥٦ /٣:٢٠س  ٢٠ لیلة إلى ٧:١٨س  ١٩ نھار /  

 نھار إلى ١٧:٢٢س  ٧ نھار/ ١٨:٣٦س  ٤ لیلة إلى ٢٢:٥٥س  ٣ لیلة: جمادى األولى
/ ١٥نھار  نھاية إلى ٤:٣٢س  ١٥ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٨:٠٥س  ١٢ نھار/ ١٥:١٤س  ٨
٦:٠٠س إلى  ١٦ لیلة /٨:٣٠س  ١٨ نھار إلى ١٢:٥٨س  ١٧ نھار /٢٣:٤٤س  ٢٢ لیلة 

  / ٢٠:٥٤س  ٢٧ لیلة إلى ٣:٥٠س  ٢٦ لیلة/ ١٧:٣٨س  ٢٢ نھار إلى

 لیلة إلى ١:٥٦س  ١٠ لیلة/ ١:٢٤س  ٣ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ٢ نھار: جمادى األخرى
 ١٤في منطقة رؤیة الخسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع  /٢٠:٥٦س  ١١

 إلى ٥:٠٩س  ١٩ لیلة/ ١٢:٥٤س  ١٥ نھار إلى ٢٠:٠٤س  ١٥ لیلة :جمادى األخرى 
في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /٩:٠٢س  ١٩ نھار
 نھاية إلى ١٨:٠٧س  ٢٧ نھار/ نھار نھاية إلى ١٠:٣٦س  ٢٣ نھار :جمادى األخرى  ٢٨

  / )نھار

س  ١٣ نھار إلى ٤:٥١س  ١٣ لیلة/ ١:٣٨س  ٩ لیلة إلى ١٠:١٣س  ٨ نھار: رجب
١٨:٠٤ /٣:٣٢س  ٢٢ لیلة إلى ١٥:٥٩س  ٢١ رنھا /  

س  ١١ لیلة إلى ١٤:٢٢س  ١٠ نھار/ ٥:٥٠س  ٦ نھار إلى ١٨:٠٩س  ٥ نھار :شعبان
٠:٢٠ /٦:٣٢س  ١٩ نھار إلى ٢٢:٠٦س  ١٩ لیلة /١٥:٤٤س  إلى ٦:٤٧س  ٢٣ نھار/  

م ن مھم است اوقات سعد مذكور در اياآنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  رھیز شودپنقصان القمر نیمه دوم ماه القمري 
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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��

كمال  ٤) + سعادة ا�وقت(�ط  ٣) + ا�وقت(�ذور  ١٢= عالمات  ١٩: ا�الئل الفلكية

  :)ا�وقت(

ايام غ�مناسبة من � شهر قمري، رو�، فار� قديم، (ا�حذورات ا��ية : �ذورات األوقات

القمـر � (�ت ا�شعاع، هبـوط(مناحس القمر العامة  -) ف�ة ا�كسوف وا�سوف ا�حذورة

، خـا� ا�سـ�، بعيـد )القمر � الطر�قة ا�ح�قـة(، إح�اقه )القمر � ا�دي(، و�ال)العقرب

، اتصـال �ـس )حد ا�ر�خ وزحـل(القمر � حد ا�حس آخر ال�وجوح� ا�س�، االتصال، 

، اق�ان القمر مع ا�نب، اجتماع القمر او اق�ابه مع ا�نـازل )ا�ر�خ زحل(�لقمر مع ا�حوس

    .)�س مطلقا) ا�بران، اإل�يل، الطرفة، سعد ا�ابح(ا�جمية 

�ر است و رشد و شـكوفا� آن مهـم اسـت ايـام  ر آ�زگا(القمر زائد ا�ور :�ائط ا�سعادة

مـل ا� ةار�ـالـ�وج ا�و  ءا�ـوزا القمر �  -)ره� شودپنقصان القمر نيمه دوم ماه القمري 

 - حـذورا�غـ�  �شـمس �اسعيد مـع اتصال عند  ةقوس خاصمن الول اال ا�صفسد و اال

  القمر صاعد

شمس ا�زهرة عطارد ا�ش�ی ا�ساعة  -القوي ا� �ش�ي -قوي ا�ال عطارد: كمال ا�سعادة

اجتماع القمر  -ش�ی و عطاردا�ساعة  ف�علم الهل إن �ن اإلتصال بمن هو من أو  - قمر ال

    سعد مطلقا) ا�سعود، سعد ا�سماكفة، ا��، ال��ا(او اق�ابه مع ا�نازل ا�جمية 
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  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١١:٠٩س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار / ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١لیلة  :مباركرمضان ال
 ١٤نھار / ١:٣٦س  ١٤إلى لیلة  ١:٢٤س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٧س  ١٠إلى لیلة  ٦:١٩س  ٨نھار 
س  ٢٤نھار / ١٩:٢٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢١:٤٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٠س  ١٧إلى لیلة  ١٥:٢٧س 

  . إلى نھاية الشھر ١١:٢٢ س ٢٦نھار / ٨:١٦س  ٢٦إلى نھار  ٦:٠٣

س  ٤لیلة / ١٦:٥١س  ٣إلى نھار  ١:٠٥س  ٣لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
إلى  ١:٠٨س  ١١لیلة / ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٨:٠٠س  ٧نھار / ٧:٠٦س  ٧إلى نھار  ٥:١٢
إلى نھار  ١٣:٥٥س  ١٧نھار / ١٠:٥٣س  ١٦إلى نھار  ٢:١٩س  ١٦لیلة / ٨:٢١س  ١٤نھار 

 ٢٣إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢١نھار / ٢:٥٤س  ٢١إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٢٠نھار / ١٠:٣٢س  ٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٣:٠٧س  ٢٥لیلة / ١٥:٢٠س 

س  ٨إلى نھار  ٢٣:٤٦س  ٤لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢إلى لیلة  ١١:٥٢س  ١نھار  :ذي القعدة
س  ١٥ إلى لیلة ١٢:٠٣س  ١٤نھار / ١٧:٣٧س  ١٢إلى نھار  ٢:١٧س  ١٠لیلة / ١٣:٣٥
س  ٢١إلى لیلة  ٢١:٣٩س  ٢٠لیلة / ١١:٢٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٢٦س  ١٦لیلة / ٢٠:٣٧
س  ٢٧إلى لیلة  ٢٣:٤٦س  ٢٤لیلة / ٢٣:١٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٤:٢٢س  ٢١نھار / ٢٠:٠٠
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  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦

س  ١٠إلى لیلة  ٣:٠٥س  ٧لیلة / ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١:٢٨س  ١لیلة  :ذي الحّجة
/ ٧:٢٣س  ١٩إلى نھار  ٢:٣٨س  ١٤لیلة / ٤:٥٨س  ١٢إلى لیلة  ١٠:١٥س  ١١نھار / ٠:٤٥
/ ١٦:٠٤س  ٢٦إلى نھار  ٢١:٠٧س  ٢٢لیلة / ١٩:٥٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٣:٣١س  ٢١لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

 ٧نھار / ٦:١٧س  ٧إلى لیلة  ٤:٣٢س  ٣لیلة / ١:٢١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :محّرم الحرام
س  ١٤نھار / ٣:٥٢س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٥٨س  ١١لیلة / ١١:٢١س  ٩إلى نھار  ١٠:٣٠س 

س  ١٩نھار / ٣:٤٤س  ١٩إلى لیلة  ١٠:١٢س  ١٨نھار / ١٥:١٠س  ١٦إلى نھار  ١٤:٠٧
س  ٢٥نھار / ١:٤٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٤:٤٣س  ٢٢نھار / ١٥:٥٦س  ٢١إلى نھار  ١١:٣٣
   .إلى نھاية الشھر ١٥:٥٠س  ٢٦نھار / ٧:٤٣س  ٢٦إلى نھار  ١٤:١٤

لیلة / ١٧:٣٠س  ٧إلى نھار  ٧:٥٣س  ٦نھار / ١٢:١٤س  ٤إلى نھار  ٤:٠٧س  ٢لیلة  :صفر
 ١٣نھار / ١٩:٠٤س  ١٣إلى لیلة  ٢٠:٤٧س  ١٢لیلة / ١٠:٢٦س  ١١إلى نھار  ١٨:٣٨س  ٩

س  ١٧لیلة / ١٠:٣٥س  ١٦إلى نھار  ٢٢:٣١س  ١٦لیلة / ٨:٥٥س  ١٥إلى نھار  ١٢:٢٩س 
س  ٢٣نھار / ١:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢:٣٢س  ٢١لیلة / ٢٣:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٠:٣٣

  .إلى نھاية الشھر ٧:٠٨س  ٢٤نھار / ١٧:٣٩إلى س  ١٤:٠١

 ٥لیلة / ٢٣:٢٧س  ٥إلى لیلة  ١٢:٤٥س  ٤نھار / ٢٠:٣٧س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع األول
س  ١٢نھار / ٤:١٣س  ١٢إلى لیلة  ٢:٣٧س  ١٠لیلة / ١٦:١٣س  ٩إلى نھار  ٢:٤٢س 

س  ١٩لیلة / ٥:١١س  ١٧إلى لیلة  ١١:٣٤س  ١٥نھار / ١٦:٤٨س  ١٤إلى نھار  ١٤:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١:٢٧س  ٢٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٢٠نھار / ١٦:٣٠س  ١٩إلى نھار  ٢٣:٥٦
  .إلى نھاية الشھر ٠:٢٩س  ٢٧لیلة / ٨:٤٢س  ٢٦إلى نھار  ١٩:١٧

/ ٢٢:٣٠س  ٧إلى لیلة  ٤:٣١س  ٣لیلة / ٨:٣٥س  ٢ر إلى نھا ١٩:٣٥س  ٢لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٠نھار / ١٠:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:٠٩س  ٩لیلة / ٧:١٠س  ٨إلى نھار  ٨:٤٩س  ٧نھار 

س  ١٦نھار / ١١:١٢س  ١٤إلى نھار  ٢٠:٣٥س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ١٣:١٠
 ٣:٢٢س  ٢٠لیلة / ٧:١٧س  ١٩إلى نھار  ١:٥٨س  ١٨لیلة / ٢٢:٠٩س  ١٧إلى لیلة  ٨:٠٥

  .إلى نھاية الشھر ١٨:٢١س  ٢٤نھار / ١٧:٣٠س  ٢٣إلى نھار 

 ٤لیلة / ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢٠:٥٢س  ٢لیلة / ١٩:١٩إلى س  ١لیلة  :جمادى األولى
 ١٥:١٥س  ٨نھار / ١٧:٢١س  ٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ٥نھار / ٦:٢٢س  ٥إلى لیلة  ١٨:٣٨س 

إلى  ١٥:١٩س  ١٣نھار / ١٨:٠٤س  ١٢إلى نھار  ٣:٤٨س  ١١لیلة / ٥:٥٧س  ١٠إلى لیلة 
 ٢٢إلى لیلة  ٨:٣٢س  ١٨نھار / ١٢:٥٧س  ١٧إلى نھار  ٦:٠٢س  ١٦لیلة / ٤:٣١س  ١٥لیلة 
س  ٢٨إلى لیلة  ٢٠:٥٥س  ٢٧لیلة / ٣:٤٩س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٢٣:٤٣س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٣٣

س  ٥إلى لیلة  ١:٢٦س  ٣لیلة / ١٥:٣٢س  ٢إلى نھار  ٣:٠٨س  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١:٥٥س  ١٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٨لیلة / ١٣:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٦:١٤س  ٥نھار / ١:٢٦

 ١٥نھار / ٢٠:٠٣س  ١٥إلى لیلة  ٢١:١٢س  ١٣لیلة / ١٢:١٨س  ١٢إلى نھار  ٢٠:٥٨س  ١١
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣٥س  ٢٣ إلى نھار ٩:٠٣س  ١٩نھار / ٥:٠٨س  ١٩إلى لیلة  ١٢:٥٦س 

إلى  ٢٨لیلة / ١٨:٠٦س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٠٩س  ٢٥نھار / ١٣:٤١س  ٢٥إلى نھار  ١:٢٩
  .نھاية الشھر

س  ٩لیلة / ١٠:١٢س  ٨إلى نھار  ٤:١٢س  ٣لیلة / ١٩:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٣:٣٣س  ٢٢لیلة / ١٥:٥٨س  ٢١إلى نھار  ١٨:٠٥س  ١٣نھار / ٤:٥٠س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٠

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٦نھار / ١:١٠س  ٢٦إلى لیلة 

س  ٦نھار / ١٨:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٤س  ٣نھار / ٥:٣٠س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
س  ١٥لیلة / ٢٠:٤٣س  ١٥إلى لیلة  ٠:٢٢س  ١١لیلة / ١٤:٢١س  ١٠إلى نھار  ٥:٥٢

 ٤:٤١س  ٢١لیلة / ١:٠٧س  ٢١یلة إلى ل ٦:٣٤س  ١٩نھار / ٢٢:٠٥س  ١٩إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى  ٠:٥٢س  ٢٦لیلة / ١٤:٥٠س  ٢٥إلى نھار  ١٥:٤٥س  ٢٣نھار / ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار 

 .إلى نھاية الشھر ١٤:٥٧س  ٢٧نھار / ٢٢:٣٢س  ٢٧لیلة 
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  نقصانھا ضد السعادة أو : محذور اإلختیار الدقیق

 ١٣إلى لیلة  ٢١:٣٣س  ١١ة لیل/ ١:٥٧س  ٤إلى لیلة  ١٤:٣٦س  ١نھار  :رمضان المبارك
    .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق  /١٢:٠١س  ٢٦ نھار إلى ٢٣:٢٨س  ١٤ لیلة/ ٢٢:١٦س 

س  ١٢ لیلة/ ٧:٠٣س  ١٠إلى نھار  ٤:٤٥س  ٨لیلة / ٧:٤٢س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شوال
 .نھاية الشھر إلى ٣:٤٨س  ٢٦ لیلة/ ٢:٤٩س  ٢٤ لیلة إلى ٤:٣٢

س  ٢٣ لیلة إلى ١٩:٣٨س  ١١ لیلة/ ١٣:٣٥س  ٨إلى نھار  ١٠:١٧س  ٦نھار  :ذي القعدة
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٢:٣٦س  ٢٧ لیلة إلى ١١:٤٥س  ٢٤ نھار/ ٢١:١٦

س  ٢٠ نھار إلى ٢:٠٧س  ٦ لیلة/ ١٨:٥٦س  ٦إلى لیلة  ١٦:٠٢س  ٣نھار  :ذي الحّجة
  .لشھرإلى نھاية ا ٢٨شروق / ٧:٣٠س  ٢٤ نھار إلى ١٩:٥٩س  ٢٢ لیلة/ ١٧:٢١

س  ١٧ لیلة إلى ٢:٣٧س  ١١ لیلة:  ذي الحّجة ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
٢:٣٧.(  

نھاية  إلى ١٣:٠٤س  ٢٢ نھار:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

 ٢١ نھار إلى ٣:٤٥س  ١٩ لیلة/ ١٢:٤٢س  ١٨ نھار إلى ٢٣:٥٤س  ١ لیلة :محّرم الحرام
   .نھاية الشھر إلى ٢٨ شروق/ ١٥:٥٦س 

   ).١٣:٠٤س  ٦ نھار إلىمحرم  ١ لیلة:  ذي الحّجة ٢٩ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

   .نھاية الشھر إلى ١ لیلة :صفر

   .نھاية الشھر إلى ٤:٣٤س  ١٤ لیلة/ ٦:٠٨س  ٧ لیلة إلى ٢٣:٢٨س  ٥ لیلة :ربیع األول

س  ٢٧ لیلة إلى ٧:٥٧س  ١١ نھار/ ١٣:٣٠س  ٤ إلى نھار ٨:٣٦س  ٢نھار  :ربیع اآلخر
   .نھاية الشھر إلى ٢٨ لیلة/ ٢٢:٤٣

 ٢٦ لیلة إلى ٢٢:٤٠س  ١٠ لیلة/ ٢٢:٥٤س  ٣إلى لیلة  ١٩:٢٠س  ١لیلة  :جمادى األولى
  .نھاية الشھر إلى ٥:٣٤س  ٢٨ لیلة/ ٢١:٢٥س 

 ٢٧ نھار إلى ١٣:٤٢س  ٢٥ نھار/ ٣:١٨س  ٢٢ لیلة إلى ١٧:٤٩س  ٧ نھار :جمادى األخرى
  .نھاية الشھر إلى ٢٨ لیلة/ ١٨:٠٦س 

 ١٧ نھار إلى ٨:٣٧س  ١١ نھار: جمادى األخرى  ١٤ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).٨:٣٧س 

نھاية  إلى ٦:٥٢س  ٢١ نھار: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
  ).الشھر

س  ٢٦ لیلة إلى ١٩:٤٤س  ٢٤ لیلة/ ١٥:٠٤س  ١٨ نھار إلى ٢١:٤٥س  ٦ لیلة :رجب
  .نھاية الشھر إلى ٢٨ شروق/ ١:١٠

س  ٦ نھار إلىرجب  ١ لیلة: جمادى األخرى  ٢٨ الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(
٦:٥٢.(  

/ ٦:٤٦س  ٢٣إلى نھار  ١:٠٨س  ٢١لیلة  /٦:٣٥س  ١٦ نھار إلى ٥:٣١س  ٣لیلة  :شعبان
 .إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة 

  الشھور القمرية والشمسیة في ايام : ر في اإلختیار البسیطمحذو

   ٣٠، ٢٩ ،٢٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ٨، ٧، ٤ :رمضان المبارك

   ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٨، ٩، ٨، ٥، ٢ :شوال

   ٣٠، ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١١، ١٠، ٧، ٢ :ذي القعدة

   ٣٠، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ٨ ،٣ :ذي الحّجة
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    ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٣ :محّرم الحرام

  ٢٨، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١، ١٠ ،٨، ٣ :صفر

   ٢٣، ٢١، ١٥ ،١٣، ١٢، ٩، ٤ ،١ :ربیع األول

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٩، ٤، ١ :ربیع اآلخر

  ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٥، ٢ :جمادى األولى

   ٢٤، ٢٢، ١٣، ١٢، ٩، ٥، ٤، ١ :جمادى األخرى

   ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٥، ١٤، ١٢ ،١١، ٦، ٣ :رجب

 ٢٧، ٢٦ ،٢٥، ١٦، ١٥، ١٢، ٧، ٤ :شعبان
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١ السعدالنسبي     ٢السعدالعام    ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 
 ساعة المشتری الشمس الزھرة عطارد القمر    

  :ساعة المشتری و عطارد من و إن كان اإلتصال بمن ھو من أھل العلم ففي

  / ١:٢٢س  إلى ٢٢:٤٨س  ١٠ لیلة/ ١١:٤٢س  ٥ نھار إلى ٥ لیلة :رمضان المبارك

 ١٦:٥٢س  ٣ نھار/ ١:٠٤س  إلى ٣ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:٤٣س  ١ نھار :شوال
 ١١ لیلة إلى ٧:٠٤س  ١٠ نھار/ ٧:٥٨س  إلى ٧:٠٨س  ٧ نھار/ ٥:١٠س  ٤ لیلة إلى
   /٣:٠٦س  ٢٥ لیلة إلى ٢:٥٠س  ٢٤ لیلة/ ١:٠٦س 

 ٨ نھار/ ٢٣:٤٤س  ٤ لیلة إلى ٣ لیلة/ ١١:٥٠س  ١ نھار إلى ١ یلةل :ذي القعدة
س  ٢٧ لیلة/ ٢٣:٤٤س  ٢٤ لیلة إلى ٢١:١٧س  ٢٣ لیلة/ ٩ نھار نھاية إلى ١٣:٣٦س 

   /   ٢٧ نھار نھاية إلى ٢٢:٣٧

 إلى ٢١ لیلة/ ٢:٠٧س  إلى ١٨:٥٧س  ٦ لیلة/ ١:٢٦س  إلى ١ لیلة: ذي الحّجة
ذي  ٢٩في منطقة رؤیة الكسوف  ات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ھذه االوق /٢٣:٣٠س 

  /  ٢٨ شروق إلى ١٦:٠٥س  ٢٦ نھار :الحّجة 

/ ١٤:١٢س  ٢٥ نھار إلى ٢٥ لیلة/ نھار نھاية إلى ١٥:٥٧س  ٢١ نھار: محّرم الحرام
١٥:٤٨س  إلى ٧:٤٤س  ٢٦ نھار /  

    .الفترة لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه : صفر

  / ٢:٣٦س  إلى ١٠ لیلة/ ٣ نھار نھاية إلى ٢٠:٣٨س  ٣ لیلة: ربیع األول

 ٨ نھار/ ٨:٤٨س  ٧ نھار إلى ٢٢:٣١س  ٧ لیلة/ ١٩:٣٤س  إلى ٢ لیلة: ربیع اآلخر
  / ١٣:٠٨س  ١٠ نھار إلى ١٠ لیلة/ نھار نھاية إلى ٧:١٢س 

 نھار إلى ١٧:٢٢س  ٧ رنھا/ ١٨:٣٦س  ٤ لیلة إلى ٢٢:٥٥س  ٣ لیلة: جمادى األولى
  / ٢٠:٥٤س  ٢٧ لیلة إلى ٣:٥٠س  ٢٦ لیلة/ ١٥:١٤س  ٨

س  إلى ١٣:٣٩س  ٧ نھار/ ١:٢٤س  ٣ لیلة إلى ١٥:٣٣س  ٢ نھار: جمادى األخرى
جمادى  ٢٨في منطقة رؤیة الكسوف  ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع ( /١٧:٤٨

  / )نھار نھاية إلى ١٨:٠٧س  ٢٧ نھار/ نھار ةنھاي إلى ١٠:٣٦س  ٢٣ نھار :األخرى 

  / ٣:٣٢س  ٢٢ لیلة إلى ١٥:٥٩س  ٢١ نھار: رجب

  /١٥:٤٤س  إلى ٦:٤٧س  ٢٣ نھار/ ٦:٣٢س  ١٩ نھار إلى ٢٢:٠٦س  ١٩ لیلة :شعبان

ن مھم است اوقات سعد مذكور در ايام آنست و رشد و شكوفايي آغاز آر اين كار گا :تذكر
  .رھیز شودپوم ماه القمري نقصان القمر نیمه د
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  شؤون ا�صحة وا�داب� الطبية
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  – لعالجبداية ا -باآلالت الطبیة 

تناول األدوية  -من البدنبعه ألرخالط األاتناول األدوية التي تزيل زوائد  -مسھل تناول الدواء ال  -ةحجامال
اخراج  - عر الزائدمن الشتنوير التنظیف و ال -قص الشعر -)سونا(حمام دخول ال -ربعه المولدة لألخالط األ

  ...بدء تناول الدواء -مفاصل آالم العالج بدء  - المیت من الرحمطفل ال
تقويم نجومي ننشرھا في  ةطبیالتي تتعلق بشؤون الصحة والتدابیر الختیارات إلاھذه األقسام من  عیجم

   :ھنا يصدر سنويةونحیل الجمیع الى ھذا التقويم الذي  )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

 انا��

القلب 

ا�عدة 

 األسد

ا�كتف� 

  وا�دين

 ا�وزاء

  العنق 

 ا�ور

  القدم�

 ا�وت
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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  ردعطا  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

ي كه �ورد نياز است سا�ت در هر روز �سته به نوع ا�ر:�ر�رد سا�ت كواكب

كواكب جهت آن ا�ر اختيار � گردد كه در اختيارات ذكر شده در اين �له ياد 

شد و تأث� فوق العاده اي در �وفقيت ا�ور دارد و ر�يت آن ج�ان بر� 

   .نقائص در اختيارات را � كند

هر بوده كه  سا�ت معوجهسا�ت �صطلح در �وضوع سا�ت كواكب : مهم تذكر

عدد � باشد، و� مقدارش از نظر دقيقه  ١٢ند تعدادش در هر يك از شب و از روز چ

 سا�ت �ستو�هبر حسب فصل و �وقعيت جغرافيا� �م و ز�اد � شود، و نبايد با 

كه اندازه اش همواره ي�سان بوده و �ورد استفاده ا�ور روز�ره است اش�باه �شود، 

ثال ساعت دوم با اصطالح �ميانه ساعت دقت شود كه اصطالح فل� م ن�چهم

دو؛ متفاوت است، هر ساعت بعد از ��ل شدن ساعت قب� �وع � شود، ف�ا 

  .ساعت اول �وع � شودنبوده و بعد از  ٢ساعت ساعت دوم بعد از 
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از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب را �اسبه كرده : �وه �اسبه سا�ت كواكب

كرده و مقدار هر ساعت به دست � آيد و به  ١٢بر اين مقدار زمان را تقسيم 

اندازه آن كه از طلوع آفتاب بگذرد ساعت اول است و وارد ساعت دوم � 

شو�م سا�ت كواكب در شب ن� همينطور حساب � شود مقدار زمان از 

تقسيم كرده  ١٢غروب آفتاب تا طلوع آفتاب را حساب كرده و اين مقدار را بر 

به دست � آيد ساعت اول شب به اندازه يك ساعت كواكب و طول هر ساعت 

  . غروب است بعد

ع�  ٦:٠٠طلوع كند و ساعت  ٧:٠٠اگر در يك روز دوش�به آفتاب ساعت  :مثال

ساعت اين مقدار را  ١١غروب كند مقدار طول روز از طلوع آفتاب تا غروب � شود 

 ٥٥ آيد كه � شود تقسيم � كنيم طول هر ساعت كواكب روز به دست � ١٢بر 

تا  �٧ شود از ساعت  )ساعت قمر( س ساعت اول اين روز كه دوش�به است�دقيقه 

دقيقه ساعت دوم يع� ساعت زحل  ٨:٥٠دقيقه تا ساعت  ٧:٥٥از ساعت . دقيقه ٧:٥٥

  .غروب آفتاب حساب � شود براي سا�ت شب از و است

ل اسـت و وقـت چاشـت بدين ترتيب در هر روز طلوع آفتاب ابتداي ساعت او

ابتداي ساعت چهارم و اذان ظهر دقيقا ابتداي سـاعت هفـتم هـر روز اسـت و 

نماز ع� ابتداي ساعت دهم و نماز مغرب ابتـداي سـاعت اول شـب اسـت و 

   .نيمه شب �� ابتداي ساعت هفتم شب � باشد

شمس، زهره، : سا�ت كواكب از ساعت اول روز ي�ش�به بدين ترتيب هس�ند

و بعد از آن دو�اره اين ترتيب ت�رار � شـود  ، قمر، زحل، �ش�ي، �ر�خعطارد

و اين سا�ت به دنبال هم هس�ند تا ي�ش�به هفته بعد كه آخر�ن ساعت شـب 

ي�ش�به �ر�خ و ساعت بعـد آن كـه طلـوع آفتـاب ي�شـ�به صـبح � شـود 

  . ساعت شمس است
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راو  ا ات ا  تد  

  ساعة ا�شمس] ١[

ا�جـاح وا�شـهرة ؛ اإلضـاءة ا�روحيـة؛ الفصـل، ا�يو�ـة؛ ساعة  :ساعة ا�شمس

القـرارات ا�كبـ�ة،   -ال�شاطات الـ� تتطلـب شـجاعة أو االعتـداد بـا�فس 

جدولة إالجتما�ت �لوصول لقـرارات، �لخطابـات، �لبـدأ با�شـار�ع ا�ديـدة؛ 

: شـمسا�سـاعة  .�لطلب مـن االب او ا�ـزوج او االدارة او ا�سـلطة ا�كوميـة 

سعيدة � ا�شؤون وال�شاطات ا�ادفه �ز�ادة القوة او ا�ـأث� � ا�جتمـع  ، ا�قـة 

و� ساعه مناسبة �طبيـق االشـياء الـ� يـراد ابرازهـا، . با�فس، تقو�ة ا�سلطه

و �العـالن، تقــديم . ومناسـبة ايضـا الوالئــك ا�يـن يمتلكـون القــوة وا�ـأث�

إن سـاعة ا�شـمس مناسـبة   .فس ، عرض االبـداع العروض، االشهار، اظهار ا�

�وضيح ا�الة، ��هاب إ� إجتماع رس�، �إلجتماع مع شـخص مهـم أو �ـؤثر؛ 

�لسؤال عن ا�ماية أو ا�ساعدة أو ا�عم؛ �لحصول � ال�قية أو ز�ادة أالجـور، 

  .�نفيذ ا�صفقة ا�ا�ة، �لبيع أو ا��اء أو �أج� ا�لكية، و�ل�شخيص

  ساعة ا�زهرة ]٢[

ا�ـب؛ ا�صـداقة؛ ا�جـاح الفـ� واإلجتمـا�؛ ال�شـاطات ساعة  :ساعة ا�زهرة

ا�ما�ة واإلجتماعيـة ا�تعـة ، ا�جمـع إالجتما�،ا�عـارض، حفـالت ا�زفـاف، 

ا�ز�ـارات، ا�ــأر�خ و�الرادة ا�روما�ســية؛ ؛ �اء ا�ـدايا، ا�ال�ــس ، ا�رفاهيــات؛ 

ة ا�زهـرة مناسـبة �ـ� األشـياء ا�اصـه بـا��ه ساع .ا�جميل؛ ا�واضيع  ال�ساء

� مناسـبة أيضـا . وال�شوة ، �لراحة، مع األطفال، واالهتمام با�ظهر وا�شخصية 

�ز�ارة �صفف ا�شعر، ��اء ا�ال�س ا�ديدة، الشغال ا�وقت � ا��ـ�ة ا�يـدة، 
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دقاء مناسبة �لقاء مـع أالصـ: ساعة ا�زهرة .الحداث روما�سيه أو �لت� أو عشاء

هذا وقت طيب �السـتمتاع  . وخصوصا �لعالقات ا�روما�سية  ومهمة جدا �لزواج

و�الحتفاالت، ا�اهب إ� ا�سارح وا�عـارض وا�عـارض الفنيـة، إنفـاق مـال � 

وا�ـب والعطـف ا�تبـادل يز�ـد وهنـاك فرصـة �قـديم . ا�جمعات ال�سـوقية 

تز�ـد اال�ـام �ا فـ� مهمـه  الن ا�زهرة. ا�نازالت، الصالح العالقات الفاشلة

  .�ى الفنان�  وا�وسيق� وا�مثل� وا�اس ا�بدعون � �يع ا�جاالت 

  :ساعة عطارد] ٣[

�اح � ا�راسات و إالتصاالت؛ األطفال؛ إالنطبـاع ا�يـد؛ ساعة  ساعة عطارد

 ال�شاطات ا�روت�نية ال� �تاج إتصاالت واضحة؛ا�عليم وا�علم؛ رسائل العمـل

ا�همة  ا���ات ا�اتفية؛ اجتمـا�ت ا�طـو�ر أو إبـالغ األفـ�ر؛ ا��ـاء ا�يـع؛ 

ال�سوق ا�روت��، ا�همات، ا�سفر؛ طلبات العمل و ا�قـابالت؛ طلـب ا�سـنات 

ساعة عطـارد مناسـبة �إلتصـاالت، �كتابـة رسـالة،  .من ا��ان و ز�الء العمل

اضيع ، �لبدأ با�حوث، �وقيع العقـود إرسال رسالة أو خطاب؛ ل�� ا�كتب او ا�و

سـاعة �  .أو تنفيذ ا�صفقات ا�جار�ة، و��خـول � ا�نافسـات أو الفحوصـات

ا�وقت مناسب  ألي �شـاط ثقـا� كمثـل ا�راسـة وا�حـث وا�علـيم أو  عطارد

يز�د عطارد ا�هاء . وا�حقيق ومناسبه أيضا �� �ء خاص  بمعا�ة ا�علومات

هـذا سـاعة . حث والفضول �ذا هو مناسب �لتجار وأيضا ا�لصوص وا�هارة وا�

جيدة �ـدء سـفرة، و�كتابـة رسـالة أو تقر�ـر و�إلتصـال وإلرسـال أي ا�كتـب 

  .وا�وثائق 
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  :ساعة القمر] ٤[

؛ ا�ـرحالت  العطـل )�اء بيـت، إالنتقـال(ا�صحة؛ ا�يـت ساعة  :ساعة القمر

ا�أ�ـل ، إ�ـاد   -يد بمرور ا�وقـت  ؛ ال�شاطات ا�ع)وقت ترك ا�يت أو ا�سفر(

ا�زراعة ا�حاصيل الغذائية؛ إس�ئجار ا�سـتخدم�؛ الطلـب  األجسام أو ا�اس؛

ساعة القمر مناسبة �نفيذ ا�غي� ا�فيد، �عهد  .من األم وا�زوجة وا�ستخد�ون

ــات أو ا�صــداقات  ا�بــادرات، �لصــفقات أو األعمــال إ�امــه ، �لبــدأ � العالق

سـاعة  .ة، �إلستمرار با�رحالت القصـ�ة، و�لبـدأ � ا�عا�ـات ا�وقائيـة ا�ديد

. وقت مناسب �لطبخ، تناول وجبة طعام، الغسل، ا�نظيف، ا�ـدب� ا�ـ�� قمرال

وساعه مناسبة ايضا �لتعا�ل مع ال�ساء وأالطفال ا�صغار و�لعالقـات العائليـة و 

ا�سـاعة غـ� مناسـبة �لبـدىء � �ء متغ� ومعتمد � العواطف ، �ا هـذه  

  .ر�ز فيها � االشياء ا�روت�نية ا�ومية . ��ء مهم

  :ساعة زحل] ٥[

اإلنضباط وا�ص�؛ إالس�سـالم �لعـادات ا�سـ�ئة؛ ا�غلـب � العقبـات؛ ساعة 

أالرض   -ا�جاح با�هام ا�صـعبة أو ا�ـاس ا�صـعب�؛ �شـار�ع ا�ـدة الطو�لـة 

اتــات ا�عمــرة؛ معا�ــة ا�ــرض ا�ــزمن؛ عمــل ا�صــعبة، ا�ؤسســات؛ زراعــة ا�ب

 أو انـاس جـادين) غـ� أالقر�ـاء(من ا�اس األ�ـ� سـنا "ا�صليحات؛ الطلب 

ساعة زحل مناسبة �لبدء بمشار�ع بعيـده ا�ـدى ، لعـرض القاعـدة أو ا�ؤسسـة 

�غا�رة طموحة و�ناء وت��؛ �لسؤال عن ا�صيحة ا�اصة، �لبـدأ � االل�مـات 

�كر�س ا�فـس � ا�راسـات ا�ديـة أو دراسـة  ا�واضـيع ا�عقـدة ،  الطو�لة ،

هذا ا�وقت مناسـب �لـك : ساعة زحل .و�ل�وع � ا�عا�ات ا�شافية األساسية

مـة، ومناسـب �لتعا�ـل مـع 
ّ

ال�شاطات ال� تتطلب تر�� كب� وص� ونظرة منظ
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� هناك احتمـال ان ال تق�ض مال أو تبدأ با�سفر ف� ا�ا�. األرض أو العقارات

هذا ا�وقت مناسب �لسؤال وا�صيحة ا�ـادة مـن  ايضاو.�صل تأخ� او تعو�ق 

شخص �رب ول�سك� العواطف و�رؤ�ة األشياء بعمـق اكـ� ، و�لـتخلص مـن 

  .العادات ا�س�ئة

  ساعة ا�ش�ي] ٦[

ل دخ/ إس�ثمار / إقراض / إق�اض (ا�كمة، ا�فاؤل؛ ا�ال ساعة  :ساعة ا�ش�ي

؛ ال�شـاطات الـ� �سـتلزم ا�مـاس؛ �اء تـذاكر ا�انصـيب؛ طلـب  )كسب/ 

إالس�شارة؛ إستقرار ال�ا�ت؛ الطلب من األجداد والعمات وأالعمام / ا�صيحة 

ساعة ا�ش�ي مناسب  ).أالطباء، ا�حا�ون، ا�حاسبون، ا�نجمون(وا�س�شار�ن 

ا�وسع وا�ز�ادة، راحـة أ�ـ�، ألي صفقة أو مبادرة أو عمل أو مغا�رة تهدف � 

�  .وتعطي ارتياح اك� باي؛ سعادة، �ضور اجتمـاع، وإلختيـار او�عطـاء هديـة

ا�وقت مناسب  �لشؤون وال�شاطات ال� �ستهدف كسب الـ�وة : ساعة ا�ش�ي

�ساعد ا�ش�ي � توسيع االفاق، و�لوصـول �سـتوى جديـد . وا�جاح واإلزدهار

ايضـا هـذا ا�وقـت جيـد  �لحشـود . �لتحـديث وا�طـو�رمن ا�جارب ا�همة ، و

العامة، و�سؤال ا�ساعدة وا�صـيحة مـن ا�ـاس األغنيـاء وا�كمـاء، و�ـدىء 

  .ا�رحالت و�لمناقشات الفلسفية والطقوس ا�ي�ية

  :ساعة ا�ر�خ] ٧[

ا�شجاعة، ا�غا�رة؛ فرض ارادتـك؛ ا�جـاح بالعمـل ا�صـارم ساعة  ساعة ا�ر�خ 

؛ األلعـاب ا�ر�اضـية، ا�مـار�ن؛ )ل�ا�ت، دخـول ا�ـرب، ا�راحـةا��وي، ا(

سـاعة  .ا�خاطرة؛ ا�ش�وى؛ استخدام إطالق ا�ار؛ الطلب من ا�ـزوج أو ا�ليـل

ا�ر�خ مناسب إل�ازهدف خاص، �ـ� ا�سـا� الـ� تتضـمن خطـر وتتطلـب 
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نفيـذ شجاعة؛ �ظوظ أيضا �وضيح حالة ما، إلنهـاء فـ�ة صـعبة � حياتـه، و�

وقـت مناسـب �ز�ـادة الطاقـة ، و�  مناسـبة  : ساعة ا�ر�خ .العمليات  ا�راحيه

و� جيـد �أللعـاب . �ل�شاطات ال� تتطلب القوة وا�شجاعة، وا�هود العضلية 

ا�ر�اضية، وانواع العمل ال� تتعا�ـل مـع ا�ـار أو االالت ا�ـادة، ل�ـن �ـب 

الغ بـه ، و�نـب حـاالت الـ�اع وا�ـ�س ا�بـ. اإلح�اس من ا�روح وا�ـروق

  .هذا ساعة جيدة �ها�ة أعدائك أو �� �ش�ك � منافسة. ا�حتملة أيضا
  

  ى رة

�ساعة ا�كواكب حسب توقيت اّي ب�  ّي ا�قو�م ا�ّسنو( :منجم ساعة ا�كواكب

  )من ا�كرة األرضية

و�ن �ن �اسبة سا�ت ا�كواكب ��ن حسـب ا�ـدول و با�سـاب ا�ـدوي 

ألفق � ب� وذ�ك بمالحظة �وق و غروب ا�� يوميا، ول�ن هذا ال�لـو مـن 

  . عناء، و ر�ما اخطاء

وقد طلب منا ا�كث�ون سد هذا الفراغ بـاخراج تقـو�م سـنوي م�سـق �سـاعة 

ا�كواكب، ول�ن هذا اليم�ن اخراجه �ميـع ا�ـالد ألن شـأنه شـأن تقـو�م 

بـ�، ف��ـك اجابـة �رغبـة ا�ميـع األوقات ا��عية فتتغ� اوقاتهـا حسـب � 

افتتحنا �وقعا ا�ك�ونيا �سب آ�ّا اوقات سـا�ت ا�كواكـب �ـ� بـ� حسـب 

اختيار ا�ستخدم و�قدم ا�ه خالل ثوا� تقو�ما سنو�ا �سا�ت ا�كواكب خاصـة 

  .� حسب اوقات ب�ه، و��ك عنوان هذا ا�وقع

Kawaakeb.htm-http://aelaa.net/Fa/Saaeat
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    با��بادة����ا��تام ا���ة ا� 
؛ سال قمري در نـزد 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  

شب آخـر . ري به پايان � رسدبا غروب آفتاب آخر�ن روز ماه شعبان؛ سال قم -٢

  .ماه شعبان قبل از روز آخر ماه شعبان � آيد

در تعا�م �كتب و�؛ خاتمه هر سال را با اعمال �صـو� توصـيه فر�ـوده  -٣

اند، تا اينكه آن سال با طاعت و عبادت �سته گشته و بـا توفيقـات معنو�ـه بـه 

  .ا�ام رسد

�اسبه نفس تـذكر داده و زمينـه را فـراهم اين ا�ام معنوي؛ اهل ايمان را به  -٤

� نمايد تا در سال نو هر چـه ب�شـ� بـا توفيقـات 

ال� قر�ن شده، و به� از لغزشـها و آفـات �صـون 

  .گردند

�ح اعما� كه سال قمري را با آن خاتمه داده و  -٥

آئ� : به ا�ام � رسانند، در كتاب �ستق� به نام

اين كتاب را   كرده ايم،من�� آ�ز و ا�ام سال قمري

  :كنيد � توانيد از آدرس ز�ر در�افت

http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=174&t=590&p=4535#p4535 



   ١٤٣٥فلكیة رقم اإلختیارات ال

280 

رس ا��ع��م األ�صا�ی و �عا�د ا���وث وا�دراسات   ��یاد �یات اع�ی:ا�تا��ة ل �دا

ّا ا   ا  

ا     وا  ة  

 م  ا ا ا    

ا ا  ا وا امب 

ا      ا ا  

 ة اا  رة اا   

ا ا ا  اریات اع�ی رسا� ا� 

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

ّرف ادار ا  
١٤٣٥  
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