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  معرفة األحيان األرضية بالدالالت السماوية

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

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

  )مكّة المكرّمة(توقیت مركز الكعبة المشرّفة  KMTجمیع األوقات حسب التوقیت العالمي اإلسالمي
  

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

رف ادار ا  
  ورة وادة اوت ااّ و ا ارات 

وا ث اا   یاد �یات اع�ی��  

 ١٤٣٢ان هناية شعب  ١٤٣١ رمضان املبارك بداية :ر ١ :اد

  ادي ا ٢٠١٠-١١=اي ا١٣٨٩-٩٠= اى اي ١٤٣٢-١٤٣١
 

١٢٥٣٤-٣٥ آد ي١٤٨٤- ٨٥ّدي ا١١٧١-٧٢ ا نا   
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   ال
 النشرة اال بعد قراءة ھذه المقدمة بتأمل صفح ھذهتالت

 �١٢شـكر اهللا سـبحانه � ا�وفيـق بـإخراج معهد تقوم ا�جوم �لتنجيم  -١

��ة فلكية تصدر يوميا و اسبوعيا و شهر�ا وسنو�ا، بلغت� فارسـية و�عضـها 

اته ال� تتقدم بعضـها � شؤون ا�عهد و�سؤو� هذا ا� جانب سائر. عر�ية

او تتـاخر عليـه  اصدار ال��ات الفلكية ��راسـات وا�حـوث ا�فصـلة،

  .كتدر�س علوم ا�قو�م وا�جوم وا�نجيم ا� طالبها

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

قواعـد ا�نجـيم � وهو اسـتخدام ا�الئـل الفلكيـة ب، اإلختيـارات� علم 

تـدب� : و� �لـة واحـدة �، ترتيب ا�وائج ال��ـ�ة � أفضـل األوقـات

اإلختيـارات  :اإلختيـارات � قسـم�، األ�ور األرضـية باألدلـة ا�سـماو�ة

� األدق تنجيميـا فـ اإلختيـارات ا�اصـةاما ، العامةو اإلختيارات  ا�اصة

ص و هي�ته الفلكيـة و�ـذا و�تم حسابه � حسب � شخ واأل�� تفصيال،

و هذا ما اليم�ـن اخراجـه � ا�قـاو�م الفلكيـة  ،...طالع العمل ا�قصود و

و� ا�قصـد األعظـم �  :اإلختيارات العامـة اّما، مهما �ن طو�ا وتفصيلها

  .�راجعة ا�اس ا� ا�نجم� وتقاو�مهم و أز�اجهم الفلكية

حاب ا�جـوم وا�نجـيم آثـار اصـ إن اطلعـت � �يـع: �ـهمع ذ�ـك  -٣

من ا�تقدم� وا�تأخر�ن، فال�ـدها اال مقت�ـة � ) ا�خطوطة وا�طبوعة(

�مة أو �مات �ت�ات، وذ�ك � عناو�ن معدودة من شـ� حـوائج ا�ـاس 

وهذا اليؤدى اال ا� �� ا�اس او �ثهم هنا وهنـاك عـن األوقـات ، العديدة

هم ا�همـة وا�ـاحهم � الفلكيـ� ا�سعيدة وا�ح�سـة � � شـهر �ـوا�

  .بتعي�نها
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ب�يـاد : "ا�ـابع ل" معهد تقو�م ا�جـوم �لتنجـيم"من فضل اهللا تعا� �  -٤

اخراجـه � ذي ا�جـة (� ا�سـنة ا�اضـية هو توفيقه بما تـّم �  "حيات ا�

 :من إصدار �لة شـهر�ة جديـدة �سـماة ب )��١٤٣٢ه � �رم ا�رام/ ١٤٣١

و�فضـل اهللا ور�يتـه قـام ، اإلختيارات الفلكية) = تع�= ( �و� اختيارات

 هـذا الفـراغ" معهد تقو�م ا�جوم �لتنجيم"
ّ
تـوف�ا � �يـع العبـاد ، �سـد

�وجه اهللا تعـا� � �تلف ا�اجات،  وت�س� وصو�م ا� تفاصيل اإلختيارات

  .�سلم�و�ذ�ك خدمة ل�� هذا العلم ا���ف ب� طالبه و�مة ا، �انا

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

ــ�  اب�نائهــا � اكــ� �موعــة مــن احــ�م اإلختيــارات العامــة؛ :األو� ال

بمخطوطهـا  استخرجناها من امهـات كتـب ا�نجـيم القـدا� وا�عـا��ن؛

  .ومطبوعها؛ عر�ية وفارسية و��ل��ة

س توار�خ قمر�ة وشمسـية؛ هجر�ـة اسـالمية؛ عملها كتقو�م � �: ةانيا�

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

اشتما�ا � أ�� عناو�ن حاجات ا�اس الع��ة، اضافة ا� ما جاء : ةا�ـا�

  .� كتب القدماء من عناو�ن اإلختيارات العامة

األفضـل � � ا�وقـت : تعطـي تـار��: و�ت � عنوان و�وضوع: ةرابعا�

  .شهر وا�وقت األردئ فيه �� عمل

هـذا ا� كون هذه ال��ة سهلة اإلستخدام �ميع اصناف ا�ـاس؛ : ا�ا�سة

  .�لمح�ف� أيضا اائدهوف جنب

و� نفس ا�وقت ت�ون هذه ا�جلة؛ ��ة تعليميـة لطـالب هـذا : ا�سادسة

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

أنه �م �اجة من األدلة الفلكية ح� ت�ون ا�وقـت �ـذا ا�وضـوع : الف

   سعيدا تاّما؟

   وهل هناك وقت أو أوقات �مع فيه ا�الئل ا�سعودة �ذا األ�ر؟: ب
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   وما� ا�وقت األ�ع ألد�ها أ�� فأ��؟: ج

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

ا�وجودة � ا�وقت ا�حدد؟ ومـا� ا�فقـودة  ثم تذكر ما � األدلة الفلكية: ه

و�ذ�ك ا�ـتعلم بتـدر�بها � اصـو�ا  فبذ�ك يفيد ا�ح�ف � تدار�ها، فيه؟

  .واح�مها

تدو�نها فضل و� ب: وا�حذورة ا� األوقات ا�طلو�ة�عة ا�وصول : ا�سابعة

حاجـة ا�ـاس � وتصنيفها � خالل تقسـيمات حسـب  ؛ا�داول ا�لونة� 

  .ا�وصول ا� ا�وار�خ واألح�م بنظرة ��عة �تجوما ي ؛�طبيقا

اخراجـه � ذي ( ألّولالعـدد ا�جـر�� ااصدار وفقنا اهللا تعا� بفضله،  -٦

 ناثم ��، ذ�ك با�لغة الفارسية فقطو) ١٤٣٢ ��ه � �رم ا�رام/  ١٤٣١ا�جة 

 �الـ) � حلـة شـهر�ة(العدد األّول منها : اهللا تعا� � شهر ر�يع األّول عونب

ثم � العـدد ا�ـا� اخرجناهـا . ١٤٣١ر�يع ا�ا� ص باختيارات شهر � ت�ن

 �١٤٣١قيـة ا�شـهور مـن ا�سـنة تقـو�م اإلختيـارات و� ) شهور �٤ حلة (

ووعـدنا (وطلبنـا مـن اهللا ا�وفيـق  )�ادى األو� واألخرى ورجب وشعبان(

  . نو�ة� حلة س أن نصدر العدد ا�الث )ا�ميع

رحـب بهـا اخواننـا �  ؛فارسـيةلغة الا�ب إلختيارات الفلكيةار اصدبعد ا -٧

باسـتخدامها ا�كثـ�ون قام �م يتأخروا و ؛لفائدتها وندرتهابل  ،ا�الد العر�ية

ألن هنـاك اشـ�اك واسـع بـ�  :، وهذا �ء غ� معسـور� طورها الفار�

ان اسماء ا�كواكب و�ثـ� مـن ا� جنبها  ،)الفارسية والعر�ية( الفاظ ا�لغت�

وغ�هـا متحـدة بـ� ا�لغتـ�، و�ـم يبـق ا�صطلحات الفلكية �إلتصاالت 

بمعونـة �واقـع ال��ـة �سهل تر�تهـا ال� واضيع ا�خدم اال عناو�ن ت�لمس

با�لغـة  هاصـدارإل�لحة ذ�ك تصلنا دعوات وطلبات  ا� جنب. اإل�ك�ونية

 وقد وعدنا ا�ميـع أن .� الفلك وغ�هم��ف�  ،العر�ية من �تلف ب�انها

 رجونـاان شاء اهللا، و. ، � وقت قر�بالعر�ية ايضاواصدارها ب�اول تر�تها 
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ر�ضان ا�بـارك (� �ستهل ا�سنة ا�ديدة  أن اليتأخر من شقيقتها الفارسية

١٤٣١(.   

 ا�عهد -٨
ّ
اجـرة؛ خدمـة �ـذا   دونطـوع�ميعمل باعضـاء  ول�ن بما أن

، ، و�ــم �شـاغلهم و�ســؤو�اتهم اإلجتماعيــة وا�شخصــية�فا��ــ العلـم

يتفـادون بـراحتهم � هـذا مـع انهـم  ؛وعملهم � ا�عهد حسب توفر الفرص

وا�ح�فـ� � علـوم ا�قـو�م والفلـك وا�نجـيم (ا�عهد،  �شاطات�شار�ة 

��ات فلكية واصدارها ا�ستمرة كيـف �تـاج ا�  ١٢ يعرفون أن استخراج

 ار ا�عهـد تقو�مـااصـدذ�ـك �يـع ضف ا� أ ،)عمل متواصل جهد عظيم و

مـن  وفر الفرصـة �لمعهـدم يت�ك �، ف�ا��� الفل� ا�قو�م: ا بإسمدجدي

قمنـا ب��ـة  ؛لما رأينا ا�وقـت يتـأخرف ؛اخراج ال�سخة العر�ية �ش� ��ل

بالعر�ية ح� نـتم�ن مـن اصـدارها  العناو�ن ا�رئ�سية واأللفاظ ا�فتاحية

بعض ا�صـوص  �م يبق االو ،)١٤٣١ر�ضان ا�بارك (ر� � ا�شهر الفضيل الع

�  �اقيةاة ��ال��وضيحات � ا�قدمات وا�ؤخرات، نأ�ل اكمال ا�فصلة 

  .وقت قر�ب ان شاء اهللا تعا�

   :طلب �شار�ة :أخ�او -٩

مـن  ة وت�ميلها��تعا�قهم و اق�احاتهم القيمة � تطو�ر الب :الفضالء من

�سـتخدم � �ـال األح�م وا�الئـل الفلكيـة الـ� حيث ا�دو�ن او تتميم 

   .اإلختيارات

� ت�ميل العناو�ن وحـوا�هم ا�وميـة الـ�  :�ستخد� ا�قو�م�مة ومن 

، أدعوا �ا با�وفيق وال�سديد مـن اهللا العـ� القـدير .ر�ما �م تذكر � خال�ا

  .وا�مد هللا رب العا��
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م�ب: �قد�    ا�ف���ة ��یاراتإلا ��و�م ادئ ا���دا
 ،مـن قبـل )سـال�العتيـق و اإل( نجيما�جوم ا� قو�ما�: �ن �م يتعرف � هذه العلوم

ئ با�واضيع �تدي فا�فضل ان �ش� تام ا راتا ال��ة هذه استخدام و�ر�د

و�ـتمعن �  ط اء=  نراه آسما� ال��ة ا�عليمية األسبوعية  ا�ا�ة ال� �حناها

  :ابوابها وفصو�ا

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

  الدلیل العام للتقويم القمري البسیط: ري فشرده قم راھنماي تقويم=  ٥١راه آسمان 
  الدلیل العام للتقويم الفلكي الشرعي: نجومي شرعي راھنماي تقويم=  ١٩٣راه آسمان 
  العام الدلیل العام للتقويم الفلكي:  )بیشرفته(راھنماي تقويم نجومي ھمكاني =  ٩٧راه آسمان 
  العام للتقويم الفلكي اإلحترافيالدلیل : تخصصي راھنماي تقويم نجومي =  ١٤٥راه آسمان 
  )الكعبة المشرفة مكة المكرمة(التوقیت العالمي اإللھي :  افق جھاني=  ٤٧راه آسمان 
جداول اختالف توقیت بالد :  جداول تفاوت ساعت نجومي بالد جھان با مكه مكرمه=  ٥٢راه آسمان 

  العالم مع توقیت مكة المكرمة
ــاد حیــات اعلــيمنــابع پژوھشــي تقــاو=  ٧راه آســمان  مصــادر البحــوث : يم و مرســوالت نجــومي بنی

   .والدراسات الفلكیة التي من خاللھا تستخرج التقاويم والنشرات الفلكیة التي نصدرھا

  ب:  دئ ا و ا ا  
 الوحيمعرفة النجوم و التنجیم من مدرسة  :در معرفت علم نجوم و علم تنجیم=  ٣راه آسمان 
 ايام الخلو عن الدنیا والتفرغ للعقبى  :ايّام فراغت از دنیا و اختصاص به عُقبا=  ٨راه آسمان 
 النحوسة أم عدم التناسب؟ :نحوست يا نامناسبت=  ٩راه آسمان 
 اتیان الحوائج الدنیوية في األوقات المحذورة :هاوقات محذورانجام امور در =  ١٠راه آسمان 
 :میت علم تنجیم يا نجوم احكامى و بیان علمي و واقعي بودن علم باليا و منايااھ=  ١١راه آسمان 

 أھمیة علم التنجیم او النجوم األحكامي، و بیان مصداقیة علم الباليا والمنايا
 األوقات الحسنة والسعیدة :ھنگام نیکو و خجسته=  ١٢راه آسمان 
 معرفة األحیان ختیارات أو علم اإل :علم اختیارات يا ھنگام شناسى=  ١٣راه آسمان 
 معرفة األحیان و نور القمر :ھنگام شناسى نور قمر=  ١٥راه آسمان 
 مدى أھمیة البرج الشمسي  :ويژگیھاي متولدين بروج شمسى=  ١٦راه آسمان 
 معرفة األحیان و وجوه القمر :ھنگام شناسى وجوه قمر =  ١٩راه آسمان 
 یم والتدبیرالتنج :تنجیم و تدبیر=  ٢٠راه آسمان 
  معرفة األحیان في موضوع الزواج واإلنعقاد : ھنگام ازدواج و انعقاد=  ٢٧راه آسمان 
  اختیارات القمر في البروج اإلثناعشر: در اختیارات قمر در بروج اثناعشر نصیرمنظومه خواجه =  ٢٨راه آسمان 

 قمر في البروجمعرفة األحیان و موضع ال : ھنگام شناسي قمر در بروج=  ٣٠راه آسمان 
 صلة الحوادث األرضیة مع األحیان السماوية : )١(امھا گارتباط ھن=  ٣٣راه آسمان 
 استخدام التقاويم الفلكیة في المقاصد التنجیمیة:تقاويم نجومي و كاربرد تنجیمي=  ٣٥راه آسمان 
  قمعرفة النجوم و التنجیم العتی:  آشنايي با علم نجوم و تنجیم كھن=  ٣٧راه آسمان 
  لألمور األرضیةسماوية ساعة ستخدام فلك السماء كا: آشنايي با ساعت فلك=  ٣٩راه آسمان 
  دلیل ساعة الفلك: راھنماي ساعت فلك=  ٤١راه آسمان 
 تنجیم الخسوف والكسوف: تنجیم خسوف و كسوف=  ٤٣راه آسمان 
  مديرية اإلختیارات المختلفة: مديريت اختیارات=  ٤٨راه آسمان 
راه  ى ھذه الدروس والنشرات الفلكیة في طبعات ملونة وملفات مصورة راجع غرفةللحصول عل

  :من خالل الرابط التالي آسمان
http://Aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35 
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  ءا   ا   و و یاد �یات اع�ی��  
تقاويم مرسوالت و سال از انتشار انواع  چھاربه اذن الھي و امداد حضرت وجه اللھي تا كنون  - ١

، التقويم تقويم نجومي تخصصي(ماھانه ) راه آسمان(ھفتوانه ) ه شناسيگاروزنامه (روزانه 
ده قمري، تقويم تقويم فشر(ساالنه ) ھنگام شناسيالفلكي اإلحترافي، تقويم نجومي طبي، 

 ھمچنیناعلى مي گذرد، حیات بنیاد ) آغازنامه ماه قمري، التقويم الفلكي العام، نجومي ھمگاني
در برنامه ريزي انتشار اين منتشر شده است، ھنگام شناسي شماره از ماھنامه  ٢٣بیش از 

و نامه فوق، ه سالافزون بر مطالب مربوط به ھر ماه از س: در ھر شماره ماھنامه بنابر اين بوده كه
ھنگام شناسي وقايع تاريخي؛ در زمینه مطالب متنوعي  نینچھم ؛تقويم نجومي تخصصينیز 

منتشر گردد، البته اين بخشھاى اخیر تا  ؛ و نیز ھنگام شناسي كاربرديروزھنگام شناسي وقايع 
  . كنون بطور مرتب و تفصیلي عملي نشده بود

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

طراحي و  ھنگام شناسي كاربرديدر تقويم نجومي تخصصي اضافه گرديد، و بعد از آن فلكي 
مفصل بود، لذا مناسب ) نگام شناسي كاربرديھ(از آنجا كه موضوعات اين رشته  .استخراج شد

كه  ماھنامه جديداين  كارآيي خاصديديم آنرا در ماھنامه مستقلي منتشر نمائیم، و با توجه به 
بر حسب اصطالح متداول آن در (نموده، از اين رو  اختیارمي توان وقت مناسب براى ھر كاري را 

مانند ھنگام شناسي البته ماھنامه . نامیديم وميماھنامه اختیارات نجآنرا  )تقويم و تنجیم كھن
ھنگام شناسي وقايع (، تا ان شاء هللا فرصت نمائیم بخشھاى باقیمانده آن همنتشر شد گذشته

  .را نیز در آينده نزديك تكمیل نمائیم) وزتاريخي؛ ھنگام شناسي وقايع ر
يت استاندارد علمي آن مقدم بر ؛ تا كنون رعا)مانند تقاويم(در انتشار اكثر نشريات نجومي ما  - ٣

نیاز عمومي كاربران بوده، و مھمترين انگیزه و مقصد اين بوده كه تقاويم به بھترين و استوارترين نحو 
بیشتر  چهھر  پژوھشگران علوم تقويم نجوم و تنجیمممكن استخراج و انتشار يابد، تا از نظر 

كاربري مرسوالت را در رتبه بعد دنبال مي كرده مطلوب و نافع باشد، اما نیاز عموم كاربران يا سطح 
ايم، ولذا تا كنون سعي داشته ايم تا با مرسوالت آموزشي يا مجالس توضیحي ايشان را با نحوه 

  .كاربرد آنھا آشنا كنیم
تھیه مي  نیاز عموم كاربران غیر حرفه اىتنھا به لحاظ  اختیارات نجومي ماھنامهاما از آنجا كه  - ٤

از اين رو در درجه اول نیازھاى عمومي نیز مي باشد،  استفاده پژوھشگرانمورد  چندشود، ھر 
كاربران و نیز سھولت كاربري اين ماھنامه براى ايشان را مالحظه نموده ايم، براى ھمین ماھنامه 

، طوري طراحي شده كه براى ھر فرد )به اشاره(ضمن حاوي بودن مباني علمي  اختیارات نجومي
نیز؛ كاربرد اين ماھنامه در نیازھاى عمومي روزمره او ) اندك سواد خواندن معمولي حتى با(عادي 

فراھم بوده، و براى افراد حرفه اى نیز؛ دسترسي كاربردي به اوقات اختیارات نجومي آسان باشد، 
امور زمیني به نشانه ھاى آسماني ھنگام شناسي تا بدينوسیله توانسته باشیم دانش ارزشمند 

  .ان قرار داده باشیمھمگ ترسدر دسرا 
بیان مي كنیم كه در اين ماه قمري جه تاريخي  اختیارات نجوميماھنامه در ھر شماره از  - ٥

ي فردي و اجتماعي شخص نامناسبترين اوقات براي امور گوناگون و نیازھاتاريخي  چهمناسبترين و 
ن؛ مھمترين عناوين و زمینه مي باشد، و سعي مي كنیم تا اضافه بر عناوين مندرج در منابع كھ

و ھنگام شناسي آنرا  ،در جامعه مدرن را نیز ذكر نمودهامروزي روزمره انسان  نیازھايھاى اصلي 
  . ي را ارائه داده باشیمھنگام شناسي كاربردي جامع و به روزتا بدينوسیله  .را نیز بیان نمائیم

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

امور ، علمي حوزوي دانشگاھي اھل قلم امور، رسانه ھا وسايل ارتباط جمعي ارتباطاتامور 
ھنري، امور حرف و صنايع، امور كشاورزي، امور اداري دولتي لشكري كشوري قضائي تقنیني 

از آنجا كه براى موضوع مسائل بھداشت و سالمتي تن و روان تقويم نجومي ). ..واجرائي، 
ر سالمت و بھداشت و مستقلي مرتبا منتشر مي شود، طبیعي است كه اختیارات مربوط به امو

منتشر نمائیم، و كاربران براى اطالع در اين زمینه بايد به  تقويم نجومي طبياقدامات طبي را در 
با تقاويم بنیاد حیات اعلى و نیز عموم كاربران كده نجوم پژوھشاعضاي . اين ماھنامه مراجعه نمايند

رت برخورد با موارد نیاز عمومي ذكر مطالعه و كاربرد عناوين موجود فعلي در اين مرسوالت؛ در صو
  .نشده؛ مي توانند ما را از آنھا مطلع نموده تا در شماره ھاى آتي به آن بیافزائیم

؛ شماره مربوط به ھر ماه قمري منه السالم و ھمّت دوستانلطف حق و مدد موال امیدواريم به  - ٦
مربوط به  اين ماھنامه زمايشيسه نسخه آابتدا ل آن منتشر نمائیم، را در ايام البیض ماه قب
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كه در (اين ماھنامه  اولین شماره رسمييم، منتشر نمودو ربیع األّول را و صفر  محرم ماھھاي
، با توجه يمدكرمنتشر  ١٤٣١در ايام البیض ماه ربیع األوّل را ) ماه ربیع الثاني بوداختیارات ارتباط با 

ین شماره اختیارات ماھھاي آتي؛ دوم یشپایشپبراى انتشار  از كاربران به درخواست بسیاري
جمادى االولى و جمادى األخرى و رجب و ( هماھ ٤اختیارات را به  اختیارات نجوميرسمي ماھنامه 

  نموديممنتشر  يكجا رااختصاص داده و آن) ١٤٣١شعبان 
 نشر حمد مي كنیم خداوند متعال را، و سباس مي كوئیم موال صاحب األمر را كه به استخراج و - ٧

 با جمیع دالئل فلكیه) در طول يكسال(تعیین اوقات كامال مسعود ( سالنامه اختیارات نجومي
 موال. یمنیز تشكر مي نمائ نجوم پژوھشكدهھمكاران  از تالشھاي مجدانه، موفق فرمود )مربوطه

 .آمین رب العالمین. توفیق بیشتر عطا بفرمايد
عي مي كنیم در ھر شماره به توسعه و تعدد به لطف الھي و عنايت حضرت وجه اللھي؛ س - ٨

عناوين اختیارات بیافزائیم، ھر چند بخاطر اجتناب از طوالني شدن و تحمیل عملیات اضافي 
استخراج اوقات بر كارشناسان پژوھشكده تقويم نجوم تنجیم بايدعناويني را كه ھمه مردم در ھر 

اى سالنامه و يا در مشاوره ھاى فردي افراد ماه نیاز ندارند؛ از ماھنامه حذف نموده و در نسخه ھ
  . توسط دفاتر پژوھشكده تقويم نجوم تنجیم ارائه داد

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

نیاز به استفاده نموده و اين  اختیار خاصاز  دياطالع ھر شخص و نوع ھر كار و افراد مربوط به آن ب
محاسبات گسترده مالحظه خصوصیات ھر شخص و كار مورد نظر بطور جداگانه بوده كه مبتني بر 

ولذا ھمانطور  ماھنامه عمومي قابل درج نیست،و فرصت باز براى انتخاب وقت دارد، كه در بیشتر 
نموده و  اختیار عامكه در تقاويم كھن منجمین اسالمي مرسوم بوده ما به ذكر اوقات مربوط به 

ه چ) تقويم اختیارات نجومي(ذيل عناوين كارھاى عمومي تر، بیان مي كنیم كه درمحدوده اين وقت 
ه راھھاى مربوطه تدارك اوقاتي كال نامناسب و محذور بوده؟ و الزم است پرھیز نموده يا در ضرورت ب

شود، و چه وقتي صرفا خالي از محذور بوده؟ و چه اوقاتي بعد از خالي محذور بودن واجد شرايط 
ضروري سعد يا مناسب بودن نیز مي باشد؟ و چه اوقاتي افزون بر اينھا واجد برخي موجبات كمال 

ر و ديرتر اتفاق مي افتد، سعات وقت يا واجد جمیع جھات كمال سعادت مي باشد، كه اين اخیر كمت
  .برنامه ھاى روزمره كمتر میسر است. و شخص براى رسیدن به آن بايد انتظار بیشتري بكشد

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

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

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

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

علیرغم محدوديت شرايط، و قلت اعوان و كثرت نیازھا و مراجعات؛ كه ھمه مستلزم فراھم  -١١
با ھمه اينھا؛  امااست، بطور تفصیل ن نوع اختیارات نبودن فرصت الزم براى استخراج و نشر اي

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

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

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

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

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

  .ھاي تخصصي نجومي مورد نظر قرار گیرد
در ھر صورت ھنگامھاى مناسب و نامناسب مندرج در اين ماھنامه را كه نسبي مي باشد،  -١٢

توكل و  صدقهمناسب مقداري تدارك نمود، و قبل از ھمه اينھا  يساعت كوكبمي توان با اختیار 
  .شدن كارساز است تسلیم اراده و مشیت الھي، و بعد از آن توسل به حضرت وجه هللاو  على هللا
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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 :  

حظه خصوصيات عمل خاص بـراى فـرد يـا افـراد كه با �ال :اختيار خاص -١

الزم را برر� و تعي� وقت نمايند، و ايـن ا�ـر بطـور  ا�الئل الفلكيةخا� 

ه اينكـه بـر چـفردي و �وردي استخراج � شود و قابل ارائه در تقاو�م نبوده، 

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

راد تعي� � شـود، و ايـن همـان نـو� كه به �الحظه عموم اف :اختيار �م -٢

است كه در تقاو�م �و� كهن ا�اال ارائه � شده و ما در ايـن ماهنامـه آنـرا 

  .تفصيال ارائه � كنيم ان شاء اهللا

  براى هر �وضو� دالئل و �شانه هاي فل� متعـددي بايـد فـراهم

دوده وقت مناسب بر اساس اختيـار �م تعيـ� شـود، از آ�ـا كـه �ـإ�  شود

اختيار و انتخاب ما در طول ي�مـاه � باشـد، �ا هم�شـه همـه داليـل الزم 

نـوع  هفـت�ا مـا اوقـات را بـه براى اختيار وقت مناسب فراهم ن� باشـد، 

كـ� فرصـت شـخص و �ـدوديت انتخـاب؛  صورتدر إ�  تقسيم نموده ايم،

 :اوقات داشته باشد دالئل فل�ا��ن استفاده ب�ش�ي از 

قمـري شم�ـ ( ايام �ـذور ماهانـهعبارت از : سادهاختيار ات �ذور اوق -١

ات بـوده، و در آنهـا از �وع اختيـاربـوده كـه سـاده تـر�ن روش ) اسكندري

  . پره� � شود �رهاى مهم
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واجـد ي�ـي از اسـت كـه  عبـارت از اوقـا�: دقيقاختيار اوقات �ذور  -٢

�م در اختيـارات دقيـق  ولـ�بـوده و ا �شانه هاى نقص يا ضد سعادت وقـت

  . پره� � شود در آن اوقات از ا�ام �رهاى �ر�وطه بوده، و

 واجـد ي�ـي ازاسـت كـه  عبارت از اوقا�: اختيار عميقاوقات �ذور  -٣

مناسـب هـر �ر  مهم��ن �ط در اختيار اوقـاتو  ،بوده حاالت �وست قمر

   .پره� � شوداز آن اوقات  و �ا در �رهاى مهم ستا

 سـعادت �رحله اول�بوده و اين  ات�ذورهمه خا� از : اوقات سعد �سـ� -٤

  .استاوقات 

�ائـط ديگـر از و واجـد بـر�  ات�ـذورهمه خا� از : اوقات سعد �م -٥

  .اختيار است سعادت تقو�ت بوده و اين �شانهسعادت وقت 

 دت وقـتو واجد تمام �ائط سعا ات�ذورهمه خا� از  :تاماوقات سعد  -٦

   .است مطلو� اختيار، كه از نظر سعادت بوده

�ائـط سـعادت تمـام و واجـد  ات�ذورهمه خا� از : خاصاوقات سعد  -٧

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

  توار�خ �ر�وطه به اوقات فوق ا�كر؛ بطور دقيق؛ براى هـر �وضـوع

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

ة
ور

ذ
ح

م
  

  ايام الشھور القمرية والشمسیة المحذور من: محذور اإلختیار البسیط  ١

  ھاو ضد ةسعادالنقص : دقیقال ختیارإلا محذور  ٢

   اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق  ٣

ة
ول

قب
م

  
ة
د
عی

س
  

  ادة الوقتسعلارضیة 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  :تامال سعدال  ٣

  هكماالت بعضو  ةسعادالشرائط لجمیع محذور و واجد ال عنخالي  :السعدالخاص  ٤



  ١٤٣٢ان إلى نھاية شعب ١٤٣١رمضان المبارك  -اإلختیارات الفلكیة 

  بـراى اينكـه ضـمن  سا�امهبه صورت  اختياراتبا توجه به ان�شار

حفــظ وضــوح و ســهولت �ر�ــري از حجــم اضــا� آن نــ� ب�ــاهيم �ا بــا 

 انــواعقــراردادن  پيوســتهو ) س= ســاعت (اختصــاري كــردن بــر� �مــات 

از افـزا�ش حجـم ) به �ـو ز�ـر با عالئم اختصاري(ها، ضمن تمايز آنها سعد

 :سا�امه به اندازه شماره هاى ماهنامه جلوگ�ي نموده ايم

سعادة الوقتلارضیة مع وجود خالي عن المحذورات  :لسعدالنسبيا  

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 �رشناسـان تنجـيم از دالئـل فلـ� : فل� اختياراتدالئل

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

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

بايـد تدال�اى �ر�وطه؛ تفصيل ��ل دالئل فل� �رتبط به �وضو�ت �تلف، و اس

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

 .اهللا تعا�

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

 احياء و معر� و ترو�ج �وم و تنجـيم اسـال�؛ و هدف آن تعا�م �كتب و� بوده

�رهون خط اعتـدال  در تقو�م شم� شمسنابر پژوهشهاي �سيار؛ س� � باشد، ب

�اسـبه فلـ� �ر�وط بوده، اما از نظر اتصـاالت  بروج استوا�ر�ي� و در ن�يجه به 

كه با رصد شخص ناظر  � باشد، �� رصدي بروجبر اساس  كواكب�واضع همه 

 .است مطابقت داشته و قابل دس��
ھما، خريطة مواقـع الخسـوف والكسـوف مناطق رؤيت مقتصرة علىكسوف الو  خسوفالاختیارات  :نبیهت

 :اھن نم راجعه ١٤٣٢العام الفلكيتقويم ال؛ نشرناھا في جداولواوقاتھما في 
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=29  

 
 

 

 



  ١٤٣٢ان إلى نھاية شعب ١٤٣١رمضان المبارك  -اإلختیارات الفلكیة 

  ةمكرمال ةمكي لماالع وقیتتمع البالد ال توقیتاختالف 
  فضلنا ھذا الموقع على ، بیت هللا الحرام مشرفهالكعبه الالیابسة من األرض مركز

غرينتیش او غیرھا ألن يكون كنصف النھار المبدأ والساعة المبدأ للتقاويم الفلكیة المستخرجة من 
و جمیع األوقات نذكرھا حسب توقیت ، فبنیاد حیات أعلي: معھد تقويم النجوم للتنجیم التابعة ل

  .ةمكرّمال ةمكّتوقیت  لمعمورة معانورد ھنا اختالف توقیت سائر البالد في أرجاء و  ةمكرّمال ةمكّ
  كان  نامع اضافة المقدار و  جدولال فيمذكور  ةمك مع توقیتبالد توقیت المقدار اختالف

  . توقیت البلد المطلوب حدث حسبالة الى ساع صلن )-( ةعالمكان مع  نا هكسرو (+)  ةعالممع 
  البلد توقیت حسب ة الحدثساع=  ةمك مع توقیت البلدتفاوت ) - مع(+ ةمك توقیت حسب ة الحدثساع

 خالل الربیع والصیف في بعض البالد يتم تغییر التوقیت الرسمي : التوقیت الصیفي
یر في تلك البالد احیانا، فلذلك في جمیع البلدان بل اليتغ دغیر مطر ذلكدقیقة، فبما ان  ٦٠بزيادة 

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

 .المكرمة مع مكة بلدھم المذكور في الجدول ھم الى مقدار تفاوت توقیتدیت الصیفي في بلقولتا
 

 )Petropavlovsk( اشرق روسی -ساموآ -تونگا -فیجي -كريباتي -جزاير مارشال -نیوزيلند  +9

 )ماگادان( اشرق روسی -وانواتو  -جزاير سلیمان  +8

 )Vladlvostok(اشرق روسی-گوام-میكرونزي -گینه نو -تاسمانیا -)سیدني(شرق استرالیا +7

 )داروين –آداليد ( الوسطى استرالیا +6.30

 )Yakutsk(اشرق روسی -) ديلي(ا ییسشرق اندون -ةجنوبیالو  ةشمالیال ياروك -نالیابا +6

 )بايكال(اروسی-تايوان-امالزي-فیلیپین-برونئي-مغولستان،كنگ ھنگ،ماكائو، ین،الص)پرت(غرب استرالیا +5

 )Novosibirsk( اروسی -ويتنام -بوجكام -الئوس -تايلند -ا ییسغرب اندون +4

 جزاير كوكوس –) میانمار(برمه  +3.30

 )Omsk( اروسی -)آستانه(شرق قزاقستان -بوتان -بنگالدش +3

 نپال +2.45

 جزاير نیكويار –سريالنكا  –ھند ال +2.30

 )Pern(اروسی-مالديو-)ساگیز(غرب قزاقستان-قرقیزستان-تاجیكستان-تركمنستان-پاكستان +2

 افغانستان +1.30

 )Samara(اروسی -)Ishevsk(اروسی-گرجستان-نخجوان-ارمنستان-آذربايجان-امارات-عمان +1

 ايران +30.0

KMT  
0 

 -اتیـوپي -جیبـوتي -اريتـره  -يمـن  -قطـر  -كويـت  -بحـرين -عـراقال -)حجـازال( جزيرة العـرب
 )مسكو( اغرب روسی -تانزانیا -ماداگاسكار -اوگاندا  -سومالي كنیا 

1- 
-مـاالوي-شـرق كنگـو-روانـدا-لیبـي -سودان-مصر-اردن-فلسطین-لبنان-سوريه-صقبر-اتركی

-يونـان-سـوازيلند-لسـوتو-برونـدي -آفريقاي جنـوبي-بوتسوانا-قمر–زيمبابوه-موزامبیك-زامبیا
  سوئد -فنالند-ااستونی-التويا-لیتواني-بالروس-اوكراين-مولداوي-بلغارستان-روماني

2- 
-نامیبیـا-آنگوال-زئیر-گابون-غرب كنگو-كامرون-آفريقاي مركزي-بنین-نیجريه-نیجر-چاد-مالت-رالجزاي-تونس

-اسـپانیا-فرانسـه-ايتالیا-اسلونیا-كوزوو-سنجق-بوسني-یاصرب-كرواسي-مقدونیه-آلباني-گینه استوايي
 ھلند-چک-اتريش-سوئیس-نروژ-مجارستان-لھستان-بلژيك-دانمارك-آلمان

3- 
-مــالي-موريتــاني-صــحرا-جزايــر قنــاري-مــراكش-ايســلند-اســكاتلند-رلنــداي-بريطانیــا-پرتغــال
 غنا-توگو-چانا-لیبريا-سیارالئون-گامبیا-گینه بیسائو-ساحل عاج-گینه-بوركینافاسو-سنگال

 )اسکورسبی(شرق گرينلند -Azoresجزاير  -Cape Verdجزاير  -4

  الھادي لمحیطا ،وسط)برزيل(روكاسآتل داس ،جزاير مارتین واس،)گريتويكن(ةجنوبیالجزايرجورجیا -5

  سورينام -اروگوئه -آرژانتین -)برازيلیا(شرق برزيل -گرينلند -6

  )كبك(شرق كندا -شیلي-دمنیكن-پاراگوئه-بولیوي-)Manaus(الوسطىبرزيل -ونزوئال-گويان -7

 )واكرهپوکاد(غرب برزيل-پرو-اكوادور-كلمبیا-پاناما-ھائیتي-جامايكا-كوبا-)نیويورك(آمريكا -8

 كستاريكا ا،وغنیكارا،بلیز،لسالوادور،اھندوراس،گواتماال،مكزيك،)Winnipeg(الوسطىكندا ،)داالس(امريكا -9

 )الپاز(غرب مكزيك  -)Edmonton(غرب كندا  -)Denver( یةمريكالواليات المتحدة األ -10

 ير پیت كايرنجزا-)Vancouver(غرب كندا  -)لوس آنجلس( یةمريكالواليات المتحدة األ -11

 آالسكا -12

 )آمريكا(ھاوایی  Hawadanجزاير  -جزاير پلي نزي فرانسه -13
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  لیلة
 نھار

  ٢٦  ١٣  ٤  ٤  ١٦  ا  ١١  ٢٩  ٢٠  ٢٠  ١  ارء

١٢  ٣٠  ٢١  ٢١  ٢  ا  ٢٧  ١٤  ٥  ٥  ١٧  ا  

١٣  ٣١  ٢٢  ٢٢  ٣  ا  ٢٨  ١٥  ٦  ٦  ١٨  ا  

١٤  آب  ٢٣  ٢٣  ٤  ا  ٢٩  ١٦  ٧  ٧  ١٩  ا  

١٥  ٢  ٢٤  ٢٤  ٥  ا  ٣٠  ١٧  ٨  ٨  ٢٠  ا  

ء  ١٦  ٣  ٢٥  ٢٥  ٦  ا٣١  ١٨  ٩  ٩  ٢١  ا  

  ١٩  ١٠  ١٠  ٢٢  ارء  ١٧  ٤  ٢٦  ٢٦  ٧  اء


  
  ٢  ٢٠  ١١  ١١  ٢٣  ا  ١٨  ٥  ٢٧  ٢٧  ٨  ارء

  ٢٤  ا  ١٩  ٦  ٢٨  ٢٨  ٩  ا
  محذور

٣  ٢١  ١٢  ١٢  
٢٠  ٧  ٢٩  ٢٩  ١٠  ا  ٤  ٢٢  ١٣  ١٣  ٢٥  ا  

٢١  ٨  ٣٠  ٣٠  ١١  ا  ٥  ٢٣  ١٤  ١٤  ٢٦  ا  

٢٢  ٩  ٣١  ٣١  ١٢  ا  ٦  ٢٤  ١٥  ١٥  ٢٧  ا  

١٣  ا  ا  
8:27  

ر
  

  ٧  ٢٥  ١٦  ١٦  ٢٨  اء  ٢٣  ١٠

  ٨  ٢٦  ١٧  ١٧  ٢٩  ارء  ٢٤  ١١  ٢  ٢  ١٤  اء

  ٩  ٢٧  ١٨  ١٨  ٣٠  ا  ٢٥  ١٢  ٣  ٣  ١٥  ارء
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١٠  ٢٨  ١٩  ١٩  ١  ا  ٢٥  ١٢  ٣  ٣  ١٦  ا  

٢  ا  
  محذور

١١  ٢٩  ٢٠  ٢٠  ٢٦  ١٣  ٤  ٤  ١٧  ا  

١٢  ٣٠  ٢١  ٢١  ٣  ا  ٢٧  ١٤  ٥  ٥  ١٨  ا  

ء  ١٣  ٣١  ٢٢  ٢٢  ٤  ا٢٨  ١٥  ٦  ٦  ١٩  ا  

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

  ٣٠  ١٧  ٨  ٨  ٢١  ا  ١٥  ٢  ٢٤  ٢٤  ٦  ارء

١٦  ٣  ٢٥  ٢٥  ٧  ا  ١٨  ٩  ٩  ٢٢  ا  ا  

١٧  ٤  ٢٦  ٢٦  ٨  ا  ٢  ١٩  ١٠  ١٠  ٢٣  ا  

١٨  ٥  ٢٧  ٢٧  ٩  ا  ٣  ٢٠  ١١  ١١  ٢٤  ا  
١٩  ٦  ٢٨  ٢٨  ١٠  ا  ٤  ٢١  ١٢  ١٢  ٢٥  ا  

ء  ٢٠  ٧  ٢٩  ٢٩  ١١  ا٥  ٢٢  ١٣  ١٣  ٢٦  ا  

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

  ٧  ٢٤  ١٥  ١٥  ٢٨  ا  ٢٢  ٩  ٣١  ٣١  ١٣  ارء

ان  ١٤  ا  
6:09  

  ٢٣  ١٠  
٨  ٢٥  ١٦  ١٦  ٢٩  ا  

  ٢٤  ١١  ٢  ٢  ١٥  ا
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٩  ٢٦  ١٧  ١٧  ١  ا  ٢٤  ١١  ٢  ٢  ١٦  ا  

١٠  ٢٧  ١٨  ١٨  ٢  ا  ٢٥  ١٢  ٣  ٣  ١٧  ا  

ء  ١١  ٢٨  ١٩  ١٩  ٣  ا٢٦  ١٣  ٤  ٤  ١٨  ا  

  ٢٧  ١٤  ٥  ٥  ١٩  ارء  ١٢  ٢٩  ٢٠   ٢٠  ٤  اء

  ٢٨  ١٥  ٦  ٦  ٢٠  ا  ١٣  ٣٠  ٢١  ٢١  ٥  ارء

٢٢  ٢٢  ٦  ا    
ّولا  

١٤  ٢٩  ١٦  ٧  ٧  ٢١  ا  

١٥  ٢  ٢٣  ٢٣  ٧  ا  ٣٠  ١٧  ٨  ٨  ٢٢  ا  

١٦  ٣  ٢٤  ٢٤  ٨  ا  ٣١  ١٨  ٩  ٩  ٢٣  ا  

١٧  ٤  ٢٥  ٢٥  ٩  ا  ١٩  ١٠  ١٠  ٢٤  ا  م  
  ٢  ٢٠  ١١  ١١  ٢٥  اء  ١٨  ٥  ٢٦  ٢٦  ١٠  ا

  ٣  ٢١  ١٢  ١٢  ٢٦  ارء  ١٩  ٦  ٢٧  ٢٧  ١١  اء

  ٤  ٢٢  ١٣  ١٣  ٢٧  ا  ٢٠  ٧  ٢٨  ٢٨  ١٢  ارء

٢١  ٨  ٢٩  ٢٩  ١٣  ا  ٢٨  ا  
  محذور

٥  ٢٣  ١٤  ١٤  

٢٢  ٩  ٣٠  ٣٠  ١٤  ا  ٦  ٢٤  ١٥  ١٥  ٢٩  ا  

ب  ١٥  ا  
15:35  

٢٣  ١٠  نآ  ٧ ٢٥ ١٦ ١٦ ٣٠ ا 



  ١٤٣٢ان إلى نھاية شعب ١٤٣١رمضان المبارك  -اإلختیارات الفلكیة 

 ١٤٣١ ذي ا  

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

  ذی ا�����ن ا

ع
ا ا

 

 ّ
ذى ا

١٤٣١
 

ب
ج ا

 

آن 
١٣٨٩

 

 اّول


 
ن ��� ی ذوا�� ریا� ی � باب�

 

 ا 


٢٠١٠
 

مبر
نوف

 

 
ع

ا ا
 

 ّ
ذى ا

١٤٣١
 

س
 ج

 

آذر 
١٣٨٩

 


ا 


ن ��� ی  ذوا�� ریا� ی � باب�

 

 ا 


٢٠١٠
 

مبر
نوف

 

  لیلة
 نھار

  لیلة
 نھار

ء ٨ ٢٦ ١٧ ١٧ ١ ا٢٣ ١٠ ٢ ٢ ١٦ ا 

 ٢٤ ١١ ٣ ٣ ١٧ ارء ٩ ٢٧ ١٨ ١٨ ٢ اء

 ٢٥ ١٢ ٤ ٤ ١٨ ا ١٠ ٢٨ ١٩ ١٩ ٣ ارء

١١ ٢٩ ٢٠ ٢٠ ٤ ا ٢٦ ١٣ ٥ ٥ ١٩ ا 

١٢ ٣٠ ٢١ ٢١ ٥ ا ٢٧ ١٤ ٦ ٦ ٢٠ ا 

١٣ ٣١ ٢٢ ٢٢ ٦ ا ٢٨ ١٥ ٧ ٧ ٢١ ا 

٢٣ ٢٣ ٧ ا 
  

١٤ ا ٢٩ ١٦ ٨ ٨ ٢٢ ا 

٨ ا  
 محذور

 ٣٠ ١٧ ٩ ٩ ٢٣ اء ١٥ ٢ ٢٤ ٢٤

 ١٨ ١٠ ١٠ ٢٤ ارء ١٦ ٣ ٢٥ ٢٥ ٩ اء


د

 

 ٢ ١٩ ١١ ١١ ٢٥ ا ١٧ ٤ ٢٦ ٢٦ ١٠ ارء

١٨ ٥ ٢٧ ٢٧ ١١ ا ٣ ٢٠ ١٢ ١٢ ٢٦ ا 

١٩ ٦ ٢٨ ٢٨ ١٢ ا ٤ ٢١ ١٣ ١٣ ٢٧ ا 

٢٠ ٧ ٢٩ ٢٩ ١٣ ا ٥ ٢٢ ١٤ ١٤ ٢٨ ا 

٢١ ٨ ٣٠ ٣٠ ١٤ ا ٦ ٢٣ ١٥ ١٥ ٢٩ ا 

س ١٥ ا  
13:15 

  ٣٠ اء ٢٢ ٩ آذر
 كبیسة

٧ ٢٤ ١٦ ١٦ 



  ١٤٣٢ان إلى نھاية شعب ١٤٣١رمضان المبارك  -اإلختیارات الفلكیة 

  ١٤٣٢  

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

  ذی ا�����ن ا

ع
ا ا

 

 اا ّ
١٤٣٢

 

س
ج ا

 

آذر 
١٣٨٩

 


ا 


ن ��� ی ذوا�� ریا� ی � باب�

 

من اول 
٢٠١٠
 

مبر
س

دي
 

 
ع

ا ا
 

ا ّ
 ا

١٤٣٢
 

ج اى
 

دى 
١٣٨٩

 

من اّول
ن ��� ی ذوا�� ریا� ی � باب�

 

من اول
٢٠١٠
 

مبر
س

دي
 

  لیلة
 نھار

  لیلة
 نھار

 ٢٣ ١٠ ٢ ٢ ١٦ ا ٨ ٢٥ ١٧ ١٧ ١ ارء

٩ ٢٦ ١٨ ١٨ ٢ ا ٢٤ ١١ ٣ ٣ ١٧ ا 

١٠ ٢٧ ١٩ ١٩ ٣ ا ٢٥ ١٢ ٤ ٤ ١٨ ا 

١١ ٢٨ ٢٠ ٢٠ ٤ ا ٢٦ ١٣ ٥ ٥ ١٩ ا 

١٢ ٢٩ ٢١ ٢١ ٥ ا ٢٧ ١٤ ٦ ٦ ٢٠ ا 

ء ١٣ ٣٠ ٢٢ ٢٢ ٦ ا٢٨ ١٥ ٧ ٧ ٢١ ا 

  من ٢٣ ٢٣ ٧ اء
 اَول

  ٢٢ ارء ١٤
 محذور

٢٩ ١٦ ٨ ٨ 

 ٣٠ ١٧ ٩ ٩ ٢٣ ا ١٥ ٢ ٢٤ ٢٤ ٨ ارء

١٦ ٣ ٢٥ ٢٥ ٩ ا ا ٣١ ١٨ ١٠ ١٠ ٢٤ 

١٧ ٤ ٢٦ ٢٦ ١٠ ا ١٩ ١١ ١١ ٢٥ ا 
  

٢٠١١ 

١٨ ٥ ٢٧ ٢٧ ١١ ا ٢ ٢٠ ١٢ ١٢ ٢٦ ا 
١٩ ٦ ٢٨ ٢٨ ١٢ ا ٣ ٢١ ١٣ ١٣ ٢٧ ا 

ء ٢٠ ٧ ٢٩ ٢٩ ١٣ ا٢٨ ا  
 ٤ ٢٢ ١٤ ١٤ كسوف

  ١٤ اء
 ٥ ٢٣ ١٥ ١٥ ٢٩ ارء ٢١ ٨ ٣٠ ٣٠ خسوف

  ى ١٥ ارء
 ٦ ٢٤ ١٦ ١٦ ٣٠ ا ٢٢ ٩ دى 2:38



  ١٤٣٢ان إلى نھاية شعب ١٤٣١رمضان المبارك  -اإلختیارات الفلكیة 

  ١٤٣٢  

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

  ذی ا�����ن ا

ع
ا ا

 

 
١٤٣٢

 

ج اى
 

دى 
١٣٨٩

 

من اّول
ن ��� ی ذوا�� ریا� ی � باب�

 

من 


ا
٢٠١١
 

يناير
 

 
ع

ا ا
 

 
١٤٣٢

 

ج ا
 

 
١٣٨٩

 

ن ام
ن ��� ی ذوا�� ریا� ی � باب�

  
 

من 


ا
٢٠١١
 

يناير
 

  لیلة
 نھار

  لیلة
 نھار

٧ ٢٥ ١٧ ١٧ ١ ا ٢٢ ٩ ٢ ٣ ١٦ ا 

٨ ٢٦ ١٨ ١٨ ٢ ا ٢٣ ١٠ ٣ ٤ ١٧ ا 

٩ ٢٧ ١٩ ١٩ ٣ ا ٢٤ ١١ ٤ ٥ ١٨ ا 

ء ١٠ ٢٨ ٢٠ ٢٠ ٤ ا٢٥ ١٢ ٥ ٦ ١٩ ا 

 ٢٦ ١٣ ٦ ٧ ٢٠ ارء ١١ ٢٩ ٢١ ٢١ ٥ اء

 ٢٧ ١٤ ٧ ٨ ٢١ ا ١٢ ٣٠ ٢٢ ٢٢ ٦ ارء

١٣ ٣١ ٢٣ ٢٣ ٧ ا ٢٨ ١٥ ٨ ٩ ٢٢ ا 

٢٤ ٢٤ ٨ ا 
  من
١٤ ا ٢٩ ١٦ ٩ ١٠ ٢٣ ا 

١٥ ٢ ٢٥ ٢٥ ٩ ا ٣٠ ١٧ ١٠ ١١ ٢٤ ا 

١٠ ا  
 محذور

١٦ ٣ ٢٦ ٢٦ ٣١ ١٨ ١١ ١٢ ٢٥ ا 

ء ١٧ ٤ ٢٧ ٢٧ ١١ ا١٩ ١٢ ١٣ ٢٦ ا ا 

 ٢ ٢٠ ١٣ ١٤ ٢٧ ارء ١٨ ٥ ٢٨ ٢٨ ١٢ اء
 ٣ ٢١ ١٤ ١٥ ٢٨ ا ١٩ ٦ ٢٩ ٢٩ ١٣ ارء

١٤ ا د  
13:19 ٢٠ ٧ ٣٠ 

٤ ٢٢ ١٥ ١٦ ٢٩ ا 
ا ٢ ١٥  ٢١ ٨ 



  ١٤٣٢ان إلى نھاية شعب ١٤٣١رمضان المبارك  -اإلختیارات الفلكیة 

  ١٤٣٢ ر اول 

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

 ذی ا�����ن ا

ع
ا ا

 

ر اّول 
١٤٣٢

 

ج ا
 

 
١٣٨٩

 

ن ام
ن ��� ی ذوا�� ریا� ی � باب�

 

 


٢٠١١
 

فبراير
 

 
ع

ا ا
 

ر اّول 
١٤٣٢

 

ج ا
ت

 

 
ا

١٣٨٩
 




 
ن ��� ی  ذوا�� ریا� ی � باب�

 

 


٢٠١١
 

فبراير
 

  لیلة
 نھار

  لیلة
 نھار

٥ ٢٣ ١٦ ١٧ ١ ا ٢ ١٦ ا 


ا

 

٢٠ ٧ 

٦ ٢٤ ١٧ ١٨ ٢ ا ٢١ ٨ ٢ ٣ ١٧ ا 

ء ٧ ٢٥ ١٨ ١٩ ٣ ا٢٢ ٩ ٣ ٤ ١٨ ا 

  ٤ اء
 محذور

٨ ٢٦ ١٩ ٢٠ رءا ٢٣ ١٠ ٤ ٥ ١٩ 

 ٢٤ ١١ ٥ ٦ ٢٠ ا ٩ ٢٧ ٢٠ ٢١ ٥ ارء

١٠ ٢٨ ٢١ ٢٢ ٦ ا ٢٥ ١٢ ٦ ٧ ٢١ ا 

١١ ٢٩ ٢٢ ٢٣ ٧ ا ٢٦ ١٣ ٧ ٨ ٢٢ ا 

١٢ ٣٠ ٢٣ ٢٤ ٨ ا ٢٧ ١٤ ٨ ٩ ٢٣ ا 

١٣ ٣١ ٢٤ ٢٥ ٩ ا ٢٨ ١٥ ٩ ١٠ ٢٤ ا 

٢٥ ٢٦ ١٠ ا 




 

 رس ١٦ ١٠ ١١ ٢٥ اء ١٤

 ٢ ١٧ ١١ ١٢ ٢٦ ارء ١٥ ٢ ٢٦ ٢٧ ١١ اء
 ٣ ١٨ ١٢ ١٣ ٢٧ ا ١٦ ٣ ٢٧ ٢٨ ١٢ ارء

١٧ ٤ ٢٨ ٢٩ ١٣ ا ٤ ١٩ ١٣ ١٤ ٢٨ ا 

١٨ ٥ ٢٩ ٣٠ ١٤ ا ٥ ٢٠ ١٤ ١٥ ٢٩ ا 

ت ١٥ ا  
3:25 ١٩ ٦ ٣٠ ٦ ٢١ ١٥ ١٦ ٣٠ ا 



  ١٤٣٢ان إلى نھاية شعب ١٤٣١رمضان المبارك  -اإلختیارات الفلكیة 

 ا ر ١٤٣٢  

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

 ذی ا�����ن ا

ع
ا ا

 


ا ر

 
١٤٣٢

 

ت
ج ا

 

 
ا

١٣٨٩
 




 
ن ��� ی  ذوا�� ریا� ی � باب�

 

آذار 
٢٠١١

 
س

مار
 

 
ع

ا ا
 


ا ر

 
١٤٣٢

 

ج ا
 

 ورد
١٣٩٠

 

آذار
 

ریا ی � باب�
ن ��� ندر ذوا�� ی اس� �

 

آذار 
٢٠١١

 
س

مار
 

  لیلة
 نھار

  لیلة
 نھار

ء ٧ ٢٢ ١٦ ١٧ ١ ا٢٢ ٩ ٢ ٢ ١٦ ا 

 ٢٣ ١٠ ٣ ٣ ١٧ ارء ٨ ٢٣ ١٧ ١٨ ٢ اء

 ٢٤ ١١ ٤ ٤ ١٨ ا ٩ ٢٤ ١٨ ١٩ ٣ ارء

١٠ ٢٥ ١٩ ٢٠ ٤ ا ٢٥ ١٢ ٥ ٥ ١٩ ا 

١١ ٢٦ ٢٠ ٢١ ٥ ا ٢٦ ١٣ ٦ ٦ ٢٠ ا 

١٢ ٢٧ ٢١ ٢٢ ٦ ا ٢٧ ١٤ ٧ ٧ ٢١ ا 

١٣ ٢٨ ٢٢ ٢٣ ٧ ا ٢٨ ١٥ ٨ ٨ ٢٢ ا 

ء ١٤ آذار ٢٣ ٢٤ ٨ ا٢٩ ١٦ ٩ ٩ ٢٣ ا 

 ٣٠ ١٧ ١٠ ١٠ ٢٤ ارء ١٥ ٢ ٢٤ ٢٥ ٩ اء

 ٣١ ١٨ ١١ ١١ ٢٥ ا ١٦ ٣ ٢٥ ٢٦ ١٠ ارء

١٧ ٤ ٢٦ ٢٧ ١١ ا ١٩ ١٢ ١٢ ٢٦ ا أ 

ا ١٨ ٥ ٢٧ ٢٨ ١٢ ٢ ٢٠ ١٣ ١٣ ٢٧ ا 
١٩ ٦ ٢٨ ٢٩ ١٣ ا ٢٨ ا  

 محذور
٣ ٢١ ١٤ ١٤ 

٢٠ ٧ ٢٩ ٣٠ ١٤ ا 
٤ ٢٢ ١٥ ١٥ ٢٩ ا 

١٥ ا   
2:21 

ورد  

١٣٩٠ 
٢١ ٨ 



  ١٤٣٢ان إلى نھاية شعب ١٤٣١رمضان المبارك  -اإلختیارات الفلكیة 

 ودى ا ١٤٣٢  

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

 ذی ا�����ن ا

ع
ا ا

 

 ودى ا
١٤٣٢

 

ج ا
 

 ورد
١٣٩٠

 

آذار
 

ن ��� ندر ذوا�� ی اس� ریا� ی � باب�
 

ن 
م

٢٠١١
 

ل
أبري

 

 
ع

ا ا
 

 ودى ا
١٤٣٢

 

ج ا
 

 ورد
١٣٩٠

 

ن
م

 
ی  ذوا��  ریا� ی � باب�

ن ���
 

ن 
م

٢٠١١
 

ل
أبري

 

  لیلة
 نھار

  لیلة
 نھار

 ١٦ ارء ٥ ٢٣ ١٦ ١٦ ١ اء
٣١  
  ر

13:17 

٢٠ ٧ ٣١ 

  ١ ١٧ ا ٦ ٢٤ ١٧ ١٧ ٢ ارء
 ر

  اردي
 

٢١ ٨ 

٧ ٢٥ ١٨ ١٨ ٣ ا ٢٢ ٩ ٢ ٢ ١٨ ا 

٨ ٢٦ ١٩ ١٩ ٤ ا ٢٣ ١٠ ٣ ٣ ١٩ ا 

٩ ٢٧ ٢٠ ٢٠ ٥ ا ٢٤ ١١ ٤ ٤ ٢٠ ا 

١٠ ٢٨ ٢١ ٢١ ٦ ا ٢٥ ١٢ ٥ ٥ ٢١ ا 

ء ١١ ٢٩ ٢٢ ٢٢ ٧ ا٢٦ ١٣ ٦ ٦ ٢٢ ا 

 ٢٧ ١٤ ٧ ٧ ٢٣ ارء ١٢ ٣٠ ٢٣ ٢٣ ٨ اء

 ٢٨ ١٥ ٨ ٨ ٢٤ ا ١٣ ٣١ ٢٤ ٢٤ ٩ ارء

٢٥ ٢٥ ١٠ ا 

ن
م

 

١٤ ٢٩ ١٦ ٩ ٩ ٢٥ ا 

١٥ ٢ ٢٦ ٢٦ ١١ ا ٣٠ ١٧ ١٠ ١٠ ٢٦ ا 

١٦ ٣ ٢٧ ٢٧ ١٢ ا ١٨ ١١ ١١ ٢٧ ا  

١٧ ٤ ٢٨ ٢٨ ١٣ ا ٢٨ ا  
 محذور

٢ ١٩ ١٢ ١٢ 
ء ١٨ ٥ ٢٩ ٢٩ ١٤ ا٣ ٢٠ ١٣ ١٣ ٢٩ ا 

 ٤ ٢١ ١٤ ١٤ ٣٠ ارء ١٩ ٦ ٣٠ ٣٠ ١٥ اء
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  ١٤٣٢  دى اى

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

 ذی ا�����ن ا

ع
ا ا

 

دى اى
 

١٤٣٢
 

ج ار
 

 


ارد
١٣٩٠

 

ن
م

 
ن ��� ی  ذوا�� ریا� ی � باب�

 

ار
 

٢٠١١
 

مايو
 

 
ع

ا ا
 

دى اى
 

١٤٣٢
 

ج ار
 

 


ارد
١٣٩٠

 

ار
 

ن ی اس� ریا� ی � باب�
ن ��� در ذوا��

 

ار 
٢٠١١

 
مايو

 

  لیلة
 نھار

  لیلة
 نھار

٥ ٢٢ ١٥ ١٥ ١ ا ٢٠ ٧ ٣٠ ٣٠ ١٦ ا 

٦ ٢٣ ١٦ ١٦ ٢ ا ١٧ ا 
٣١  
  زا
12:21 

٢١ ٨ ٣١ 

٧ ٢٤ ١٧ ١٧ ٣ ا ١ ١٨ ا  
 زا

١  
 ٢٢ ٩ داد

٨ ٢٥ ١٨ ١٨ ٤ ا ٢٣ ١٠ ٢ ٢ ١٩ ا 

ء ٩ ٢٦ ١٩ ١٩ ٥ ا٢٤ ١١ ٣ ٣ ٢٠ ا 

 ٢٥ ١٢ ٤ ٤ ٢١ ارء ١٠ ٢٧ ٢٠ ٢٠ ٦ اء

 ٢٦ ١٣ ٥ ٥ ٢٢ ا ١١ ٢٨ ٢١ ٢١ ٧ ارء

١٢ ٢٩ ٢٢ ٢٢ ٨ ا ٢٧ ١٤ ٦ ٦ ٢٣ ا 

١٣ ٣٠ ٢٣ ٢٣ ٩ ا ٢٨ ١٥ ٧ ٧ ٢٤ ا 

ر ٢٤ ٢٤ ١٠ ا١٤ ا ٢٩ ١٦ ٨ ٨ ٢٥ ا 

١٥ ٢ ٢٥ ٢٥ ١١ ا ٣٠ ١٧ ٩ ٩ ٢٦ ا 

١٢ ا  
 محذور

 ٣١ ١٨ ١٠ ١٠ ٢٧ اء ١٦ ٣ ٢٦ ٢٦

 م ١٩ ١١ ١١ ٢٨ ارء ١٧ ٤ ٢٧ ٢٧ ١٣ اء

 ١٨ ٥ ٢٨ ٢٨ ١٤ ارء
٢٩ ا  

 ٢ ٢٠ ١٢ ١٢ كسوف
١٩ ٦ ٢٩ ٢٩ ١٥ ا 
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 ر ١٤٣٢  
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يونیو
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ا ا
 

 
ر

١٤٣٢
 

ج ازا
 

داد
 

١٣٩٠
 

ان 
ن ��� ی ذو ا�� ریا� ی � باب�

 

ان
 

٢٠١١
 

يونیو
 

  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 ٢٠ ٧ ٣٠ ٣٠ ١٨ ا 

ء ٦ ٢٤ ١٦ ١٦ ٤ ا٢١ ٨ ٣١ ٣١ ١٩ ا 
  طن ٢٠ ارء ٧ ٢٥ ١٧ ١٧ ٥ اء

20:17  ٢٢ ٩ 

 ٢٣ ١٠ ٢ ٢ ٢١ ا ٨ ٢٦ ١٨ ١٨ ٦ ارء

٩ ٢٧ ١٩ ١٩ ٧ ا ٢٤ ١١ ٣ ٣ ٢٢ ا 

١٠ ٢٨ ٢٠ ٢٠ ٨ ا ٢٥ ١٢ ٤ ٤ ٢٣ ا 

١١ ٢٩ ٢١ ٢١ ٩ ا ٢٦ ١٣ ٥ ٥ ٢٤ ا 

١٢ ٣٠ ٢٢ ٢٢ ١٠ ا ٢٧ ١٤ ٦ ٦ ٢٥ ا 

ء ١٣ ٣١ ٢٣ ٢٣ ١١ ا٢٨ ١٥ ٧ ٧ ٢٦ ا 

  ١٢ اء
 محذور

٢٤ ٢٤ 

 ٢٩ ١٦ ٨ ٨ ٢٧ ارء ١٤ان 

 ٣٠ ١٧ ٩ ٩ ٢٨  ١٥ ٢ ٢٥ ٢٥ ١٣ ارء

١٤ ا  
  ٢٩ ا ١٦ ٣ ٢٦ ٢٦ خسوف

  ١٨ ١٠ ١٠ كسوف

١٧ ٤ ٢٧ ٢٧ ١٥ ا ٢ ١٩ ١١ ١١ ٣٠ ا 
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   ١٤٣٢ن 

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

 ذی ا�����ن ا

ع
ا ا

 

ن 
١٤٣٢

 

ج
 

طن
ا

 

 
١٣٩٠

 

ان
 

ن ��� ی  ذوا�� ریا� ی � باب�
 

ز 
٢٠١١

 
يولیو

 

 
ع

ا ا
 

ن 
١٤٣٢

 

ج
 

طن
ا

 

 
١٣٩٠

 

ز
 

ن ��� ندر ذوا�� ی اس� ریا� ی � باب�
 

ز
 

٢٠١١
 

يو
لیو

 

  لیلة
 نھار

  ةلیل
 نھار

٣ ٢٠ ١٢ ١٢ ١ ا ١٨ ٥ ٢٧ ٢٧ ١٦ ا 

ء ٤ ٢١ ١٣ ١٣ ٢ ا١٩ ٦ ٢٨ ٢٨ ١٧ ا 

 ٢٠ ٧ ٢٩ ٢٩ ١٨ ارء ٥ ٢٢ ١٤ ١٤ ٣ اء

 ٢١ ٨ ٣٠ ٣٠ ١٩ا ٦ ٢٣ ١٥ ١٥ ٤ ارء

٧ ٢٤ ١٦ ١٦ ٥ ا ٢٢ ٩ ٣١ ٣١ ٢٠ ا 

٨ ٢٥ ١٧ ١٧ ٦ ا ٢١ ا أ  
 ٢٣ ١٠ أداد 7:12

٩ ٢٦ ١٨ ١٨ ٧ ا ٢٤ ١١ ٢ ٢ ٢٢ ا 

١٠ ٢٧ ١٩ ١٩ ٨ ا ٢٥ ١٢ ٣ ٣ ٢٣ ا 

ء ١١ ٢٨ ٢٠ ٢٠ ٩ ا٢٦ ١٣ ٤ ٤ ٢٤ ا 

 ٢٧ ١٤ ٥ ٥ ٢٥ ارء ١٢ ٢٩ ٢١ ٢١ ١٠ اء

  ٢٦ ا ١٣ ٣٠ ٢٢ ٢٢ ١١ ارء
 محذور

٢٨ ١٥ ٦ ٦ 

ز  ٢٣ ٢٣ ١٢ ا  ١٤ ٢٩ ١٦ ٧ ٧ ٢٧ ا 

١٥ ٢ ٢٤ ٢٤ ١٣ ا ٣٠ ١٧ ٨ ٨ ٢٨ ا 

١٦ ٣ ٢٥ ٢٥ ١٤ ا 
٣١ ١٨ ٩ ٩ ٢٩ ا 

١٧ ٤ ٢٦ ٢٦ ١٥ ا  
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  ا��تاح ا���ة ا������ی  ا��بادة
مـري سـال ق؛ بر اساس �م خازنـان و�  :قبل از اين بيان شد كه -١

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

راه آسـمان، شـماره اّول : براى در�افت تفصيل �وضوع به هفته نامه آ�وز�

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

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

  .� آيدشب اول ماه ر�ضان قبل از روز اول ماه ر�ضان . رددگ� 

 هر سـال را بـا اعمـال �صـو� هدر تعا�م �كتب و�؛ �وع و خاتم -٣

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

  .رددگطاعت و عبادت �سته 

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

قر�ن شده، و به� از لغزشـها و آفـات �صـون ال� ه ب�ش� با توفيقات چهر 

  .ردندگ

، در كتاب افتتاح � نمايندبا آن آ�ز و سال نو قمري را   كهاعما� �ح -٥

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

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

  :ستهاللإلا -١

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

ا�مـد : �س بگو�د. فتهگاك� و سه بار ال ا� اال اهللا  سه بار اهللا :اذ�ر :الف

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

�واند كه امـان از را در وقت ديدن هالل هفت �رتبه سوره �د  :تالوت :ب

 .درد چشم است

د�هاى گونـاگو� در ايـن زمينـه در �م خازنـان و�  :هاللد�ى است: ج

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

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

كره ماه همانند ساير اجرام آسـما�، و د� بـراى نيـل بـه بهـ��ن توفيقـات 

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

 اهللا، ال ا� إال هو رب العا��، 
ّ

اهللا اك� اهللا اك� اهللا اك�، ر�

رك منازل و جعلك آية 
ّ
ا�مد هللا ا�ي خلق� و خلقك، و قد

ا� أهله علينا باألمن و . �لعا��، يبا� اهللا بك ا�الئ�ة

و ا�هجة و   ،�ورو ا�سالمة و اإلسالم، و الغبطة و ا�اإليمان، 
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ا� بارك �ا . ا�بور، و ث�تنا � طاعتك و ا�سارعة فيما يرضيك

� شهرنا هذا، و ارزقنا خ�ه و بر�ته، و يمنه و عونه و قوته، و 

  .ا�ف عنا �ه، و بالءه و فت�ته، بر�تك يا أرحم ا�را�� 

استهالل در شب اول ماه؛ اين عمـل را تـا شـب  در صورت عدم ت�� :تذكر

  .سوم ن� � تواند �اى آورد

   :ةز�ارا� -٢

بـا ) علـي�م ا�سـالم(ز�ارت ح�ات معصـوم� و بـو�ژه امـام حسـ�  *

با سفر به �شـا�د ��ـفه، و در صـورت عـدم . ز�ارات �صوصه و جامعه 

بقاع او�اء �ل  از دور ا�شان را با آداب �ر�وطه ز�ارت نمايد؛ جه در: ت��

يا بر بلندي چون بام خانه يـا ) امام بار�ه(خود؛ يا در اما�ن �تص ز�ارت 

�مه �شا�د ح�ات معصوم� علي�م ا�سالم �مـ� فضـيلت . بيابان خا�

را داشته، و افضل آن�ا در �ر ع�ي غر�ب تر�ن آن�است، كه در قرن اخ� 

 سكر�� و حرم م�ـدويغر�ب تر�ن �شا�د حرم� ��ف� عتا به ا�روز 

�ّمل نگراني�ا و ر��ا و آس�ب�اي احتمـا� . علي�م ا�سالم در سا�راء است 

در راه ز�ارت �شا�د ��فه؛ سبب �ضاعفت چندين برابري اجر؛ و نيل به 

درجه �واسات با ح�ـات علـي�م ا�سـالم؛ و توفيـق �ـاورت و �م�شـ�� 

  .اخروي با ا�شان را دارد

  :ا�صالة -٣

در هر ر�عت �ـد و  در شب اول هر ماه دو ر�عت نماز كند و: اهشب اول م

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



  ١٤٣٢ان إلى نھاية شعب ١٤٣١رمضان المبارك  -اإلختیارات الفلكیة 

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

�د يـك  در ر�عت اول بعد از. در روز اول هر ماه دو ر�عت نماز كند :الف

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

�ـد، �  در ر�عت اول بعـد از. در روز اول هر ماه دو ر�عت نماز كند :ب

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

  :�واندرا روز اول ماه اين د�  بعد از نماز *
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بدهد به آ�ه براى وي ��ـن شـود  صدقه: ول ماها د�ىبعد از نماز و  *

   .تا سالم� آن ماه را براى خود �رد

  : نفاقإلصدقه و اا� -٤

فزون بر تصدق در عمل فوق ا�كر، بطور � دادن صدقه و انفاق نمـودن ا *

، و ن� ايم� )عليه ا�سالم(براى سالم� �والي خود ح�ت صاحب األ�ر 

آفات و عوارض هن�مهـا و فـتح ابـواب بر�ـت و  خود و عز�زان و براى دفع
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  .سعادت شا�سته است

  ):و�ا�خزان �م و� و ا��م ( ةتالو -٥

: در هر ماه قدري تالوت �م و� نمايد؛ خصوصـا سـوره هـاى مبار�ـه *

. انفال و برائت و �ل و يو�س كه وارد شده است كه در هر ماه تـالوت شـود

م ��ل قرآن كـر�م فضـيلت خـاص خـود را ا�ته تالوت ترتيب نزول و خت

داشته و بدي� است كه ا�ام آن به ماه مبارك ر�ضان �ـدود نـ� شـود، از 

آ�ا كه تـدبر و و� �م و� �ط الزم تـالوت بـوده؛ و فهـم �م و� و 

� ) عليهم ا�سالم(قرآن صامت تنها از بيان قرآن ناطق و �م خازنان و� 

ــالو ــن رو ت ــد، از اي ــان و� �ورت باش ــذاكره �م خازن ــدبر و م ت و ت

  . جدا�شد� تالوت �م و� � باشد

   : ا�صوم -٦

كـه آن پنجشـ�به اول مـاه و چهارشـ�به : روزه گرف� سه روز از هـر مـاه *

وسط ماه و پنجش�به آخر ماه است كه �واظبت بر روزه آن؛ وسوسه را از بـ� 

و از سـ� �ؤ�ـده ح�ـت رسـول  � برد و ثوا�ش به اندازه روزه دهر است،

  .است كه بر آن �واظبت داشت تا از دنيا رحلت فر�ود

هر ماه اسـت كـه فضـيلت �سـيار ) ١٥ -١٤ -١٣(روزه گرف� ايام ا�يض  *

  .دارد

كـه   است و براى ك�هر ماه و �عه  چهارش�به و پنجش�بهگرف� روزه  *

  .شده استهدية ا�زائر�ن ذكر  بنحوي كه در. حاج� داشته باشد
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  : ا�ناجاةو  ء�ا� -٧

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

وارد 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 ) عليه ا�سالم(

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

   :حذورا� ا�وم *

در هر مـاه قمـري يـك روز اسـت كـه ) عليه ا�سالم(بنابر فرما�ش معصوم 

دنيوي مناسب نبـوده، و توصـيه  براى �وع �رهاى مهم و پرداخ� به ا�ور

ايـن روزهـا در . شده است كه آنرا به �صـيل معرفـت عبـادت بگذراننـد

  .جداول تقو�م با رنك زمينه زرد �شخص شده اند

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

  
و درھـاى جھـنم در آن  ،است و نسـبت بحـق تعـالى دارد ماھھاماه رمضان بھترين  وندبدانكه نزد خدا

  . بھشت در آن باز و شیاطین در غل و زنجیرند در آن بسته و درھاى رحمت خدا و
نفسـھا در آن ثـواب تسـبیح و خوابھـا ثـواب . را بمھمـانى الھـى خوانـده انـد مآن ماھى است كه مرد
  . مستجاب است عبادت دارد و دعا در آن

بـر فقـرا تصـدق . بايـد نمـود ان را تعظیم كرد و كودكان را ترحم و خويشان را نوازش وصـلهپس بايد پیر
نبايـد گفـت و ديـد و شـنید و مھربـانى  كرد و نگاه بايد داشت زبان و چشم و گوش را از چیزھائى كـه

  . كرد بر يتیمان
رد پشـتھا را از بلنـد كـرد كـه بھتـرين سـاعتھا اسـت و بايـد سـبك كـ در اوقات نمازھـا دسـتھا را بـدعا

داران كه ھر كـه مـؤمنى را ه روزسجده ھا و بايد سعى كرد در افطار دادن به  بارھاى گناه بطول دادن
  . ثواب بنده آزاد كردن دارد افطار دھد،

  . خود را از مردم باز داشت ق را خوب كرد و خدمت غالم و كنیز را سبك كرد و شرخالابايد 
تالوت كـرد زيـرا كـه يـك آيـه از قـرآن ثـواب يـك  ايد بسیار فرستاد و قرآننماز بسیار بجا آورد و صلوات ب

 .ختم در ماه ھاى ديگر دارد
آمرزد پس بايد ھر كس سعى كنـد كـه آمـرزش الھـى  اين ماه بسیارى از گناھكاران را مي خداوند در

  .ھمانا شقى آنكسى است كه محروم گردد از آمرزش خدا در اين ماه عظیم. حال او شود شامل
  

 . اھش قرار دھدگخداوند ھمه ما را از موفقین و مقربین و مقبولین در
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  رمضان المبارك شھر العبادة في

  
شـب و روز معینـى ه كـه اختصـاص بـ اسـت يعنـى اعمـالي ركه ايـن مـاهتدر اعمال مشـ :فصل اول

 :ماه بر چھار قسم است بدانكه اعمال مشتركه اين و .ندارد
  

 .آورده میشود و آنھا چند امر است اين ماه بجا شب و روزھر  كه در اعمالى است :قسم اول
  .الخ ......حج بیتك الحرام اللھم ارزقنى :فريضه دعا بعد از ھر نماز خواندن اين -١
 .الخ ...... ياعلى يا عظیم :دعا نیز بعد از ھر فريضه خواندن اين -٢
 )صـلی هللا علیـه و آلـه( د از رسـول خـدادعائى را كه شـیخ كفعمـى و شـھی آنكه بخواند بعد ھر فريضه -٣

  :روايت كرده اند
اللھـم اكـس كـل . اللھـم اشـبع كـل جـائع. كـل فقیـر السرور اللھم اغـن وربالقاللھم ادخل على اھل 

غريـب اللھـم فـك كـل اسـیر  كـل ردفرج عن كل مكروب اللھم  اللھم. عريان اللھم اقض دين كل مدين
فقر نـا بغنـاك اللھـم غیـر  ن اللھم اشف كل مريض اللھم سدالمسلمی اللھم اصلح كل فاسد من امور

  .ئ قديریاللھم اقض عنا الدين و اعننا من الفقر انك على كل ش سوء حالنا بحسن حالك
 )علیـه السـالم(بخواند خوب است و بعضى از ائمـه  در اين ماه قرآن بسیار بخواند و اگر روزى يك ختم -٤

روح مقـدس يكـى از بـه میكردنـد و اگـر ھـر ختمـى را ثـوابش را  در اين مـاه چھـل خـتم قـرآن و زيـاده
 .ايشان باشدا كند ثوابش مضاعف گردد و در قیامت ب ھديه) السالم معلیھ(چھارده معصوم 

صلوات و اسـتغفار و ال الـه اال هللا را بسـیار بگويـد و نوافـل شـب و روز را  در شب و روز اين ماه ذكر -٥
نخواند و چشم و گوش و زبان خود را نیـز روزه دارد از محرمـات كـه روزه ) غیر ذكر حق(شعر . بجا آورد

 .از طعام و شراب نیست مجرد امساك
  

 .بجا آورد و آن نیز چند چیز است بايد شبھاى ماه رمضاناعمالى است كه در  :قسم دوم
بعـد يد؛ و روزه را به قلیلي از آب و خرما قبل از نماز مغرب بگشاست كه آنافطار است و مستحب  -١

، كـه بعـد از افطار كند مگر آنكه ضعف بر او غلبه كرده باشـد يـا جمعـى منتظـر او باشـند از نماز شام
 .نماز مغرب و نافله آن انجام مي دھد

كنـد تـا  افطار كند بر چیز پاكیزه اى از حرام و شبھات و بھتر آن است كه بخرماى حالل افطـار آنكه -٢
بـه نبـات و  و به حلوا و) نوعي شیر(و بخرما و آب و به رطب و به لبن  ثواب نمازش چھارصد برابر گردد

 .به آب نیم گرم بھر كدام افطار كند نیز خوب است
اللھـم لـك صـمت و علـى رزقـك  :افطار دعاھاى وارده آنرا بخواند از جمله آنكـه بگويـد آنكه در وقت -٣

در ايـن روز روزه داشـته و اگـر  ا كـهتا خـدا عطـا فرمايـد بـاو ثـواب ھـر كسـى ر، افطرت و علیك توكلت
نیز روايت كـرده بخوانـد كـه فضـیلت  بن طاووسرا كه سید ،الخ....اللھم رب النور العظیم  دعاى بتواند
 .دارد بسیار

 .هللا يا واسع المغفرة اغفرلى بسم  :در لقمه اول بگويد -٤
 .در وقت افطار سوره انا انزلناه را بخواند -٥
 .دانه خرما يا شربتى آب باشد دھد روزه داران را اگر چه بچند ق كند و افطاردر وقت افطار تصد -٦
 .ھزار مرتبه انا انزلناه وارد است در ھر شب خواندن -٧
 .میسر شود در ھر شب خواندن صد مرتبه حم دخان اگر -٨
 .الخ ...اللھم رب شھر رمضان  :اين دعا را در ھر شب بخواند تا گناه چھل ساله او آمرزيده شود -٩

 .الـخ ...اللھم بك و منك اطلـب :اين دعاه حج بتوفیق براى  در ھر شب بعد از نماز مغرب دعا كند -١٠
روايـت كـرده و در اقبـال در آنجـائى كـه ) علیـه السـالم(از حضـرت صـادق  بـن طـاووس و اين دعا را سـید

 .فرموده است دعاھاى بعد از فريضه را ذكر كرده، نقل
 .افتتاح را بخوانددر ھر شب دعاى  -١١
 .الخ .....اللھم انى اسئلك ان تجعل فیما تقضى  :در ھر شب بخواند -١٢
 .الخ .....اللھم برحمتك فى الصالحین فادخلنا  :در ھر شب بخواند -١٣
رمضان بايد بجا آورده شود ھزار ركعت نماز اسـت در مجمـوع  بدانكه از چیزھائیكه در شبھاى ماه -١٤

دھـه اول و دھـه دوم در ھـر شـبى بیسـت ركعـت خوانـده شـود، ھـر دو  یـب كـه دربـاين ترت ،اين ماه
كه ھشت ركعت آنرا بعد از نماز مغرب بخواند و دوازده ركعت آنـرا بعـد از  سالم، باين طريق ركعت بیك
را بعـد از نمـاز مغـرب و  دھه آخر در ھر شب سى ركعت بخواند بـاز ھشـت ركعـت آن و در ،نماز عشا

و مجموع اين نمازھا ھفتصد ركعت میشود و باقى مانـده  ،ديگر را بعد از نماز عشا ركعت بیست و دو
 و شـب بیسـت و ،يعنـى شـب نـوزدھم صـد ركعـت ،كه سیصد ركعت باشد در شبھاى قدر بخوانـد را

نیـز  بترتیـب ديگـر ،پـس مجمـوع ھـزار ركعـت شـود ،و شب بیست و سیم صد ركعت ،ركعت يكم صد
بـاين ھـزار ركعـت از علمـا و اولیـاء بدانكـه سـابقین . د موافق مشھور بـودنقل كرده اند و آنچه ذكر ش

مصـباح و غیـره نقـل  اقبـال و آن دعـاى در كه بعد از ھـر دو ركعـت از نماز خیلى عنايت داشتند بحدي
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 را مختصر كرده و دعاھاى بسیار را ذكر نكـرده امـا ايـن مصباح متھجد كرده اند و شیخ طوسى با آنكه
 ان بـوده كـه ايـنه نكرده و از اين معلوم میشود كه خیلى محل حاجت و ابتالى مـردم بـترك  دعاھا را

شـود كـه ايـن  ان داشته اند ولكن در اين عصرھا گمان ندارم كه در ھزار نفر يكى پیداه ھمه اھتمام ب
را خوانـدن ايـن نمازھـا و او ه بـ ھزار ركعت نماز را با آن دعاھا بجا آورد بھر حال اگر كسى موفـق شـد

دعـاى مختصـر را تـرك نكنـد كـه از حضـرت  مجال خواندن دعاھـاى وارده بعـد از آن نباشـد، الاقـل ايـن
از ھـر دو ركعـت از نوافـل بايـد خوانـده  روايت شده است كه در ماه رمضـان بعـد) علیه السـالم( عسكرى

مـن االمـر  اللھم اجعل فیما تقضى و تقدر مـن االمـر المحتـوم و فیمـا تفـرق :شود و آن دعا اين است
سـعیھم المغفـور  الحكیم فى لیلة القدر ان تجعلنى من حجاج بیتك الحـرام المبـرور حجھـم المشـكور

 .الراحمین ذنوبھم واسئلك ان تطیل عمرى فى طاعتك و توسع لى فى رزقى يا ارحم
  

 :ماه مبارك رمضان است و آن نیز چند چیز است سحرھاى در اعمال :قسم سوم
يـا شـربت آب باشـد و بھتـرين  غیـر مرغـوبسحور را اگر چه بیك دانـه خرمـاى  و ترك نكند :سحور -١

وات لاست و وارد شـده كـه حـق تعـالى و مالئكـه صـ و خرما )خوراكي پختني از آرد( سحورھا سويق
 .سحرھا وسحور میخورند فرستند بر آنھا كه استغفار میكند در مي

ه ايـن سـوره مباركـه را در وقـت افطـار كـردن و وقت سحور بخوانـد كـه ھـر كـ انزلناه را درانا  سوره -٢
 .ما بین اين دو وقت ثواب كسى داشته باشد كه در راه خدا در خون خود بغلطد سحور بخواند در

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

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

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

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

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

كـافى اسـت و حقیـر در ھديـه آنـرا ذكـر كـردم و ديگـر مبسـوطتر  چنانچـه در شده يكى مختصر است
 .نقل فرموده المعاد ادز را در، آن)حمه هللار(عالمه مجلسى  اقبال است و چنانچه در است

 .الخ... سبحان هللا بارى النسم :خواندن اين تسبحات عشر است در ھر روز -٢
 .الخ... على النبى ان هللا و مالئكته يصلون :خواندن اين صلوات است -٣
 .الخ... امرتنى اللھم انى ادعوك كما :ن استأخواندن اين دعاى عظیم الش -٤
 .الخ... دعدتى فى كربتى يا :اقبال است در خواندن اين دعا كه -٥
اللھـم انـى اسـئلك  :ام ھديه نقل كرده روايت كرده اند و حقیر در سید شیخ و دعا كه خواندن اين -٦

 .الخ... من فضلك بافضله
ئ و خلـق كلـى یيا ذا الذى كان قبل كـل شـ :شیخ كفعمى ذكر فرموده دعا است كه خواندن اين -٧

فى االرضـین السـفلى و ال  السموات العلى و ال ئ ياذالذى لیس فىیش كلئ ثم يبقى و يفنى یش
 انـت صـل علـى غیره لك الحمد حمدا ال يقوى على احصـائه اال فوقھن و ال بینھن و ال تحتھن اله يعبد

 .انت على احصائھا اال محمد وال محمد صلوة ال يقوى
سـبحان  :ذكـر فرمـوده خالصـة االذكـار محـدث فـیض در صد مرتبه اين ذكـر را بگويیـد كـه در ھر روز -٨

  .سبحان القاضى بالحق سبحان العلى االعلى سبحانه و بحمده سبحانه و تعالى الضار النافع
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  )فطرالعید (شوال  شھراوّل  العبادة في
  

  :شب اوّل ماه شوال
ايـت و احیاء آن احاديث بسـیار وارد شـده و رو از جمله لیالى شريفه است و در فضیلت و ثواب عبادت

  شده است كه آن شب كمتر از شب قدر نیست 
  
  :از براى اين شب مبارك وظايف چند است كه از فیض آنھا غفلت نبايد نمود و
 
  .است در وقت غروب آفتاب غسل -١
 
میكــرد و  )علیـه السـالم(المــؤمنین  امیـر احیـاء آن شـب بنمـاز و دعــا و سـؤ ال از حـق تعــال چنانچـه -٢

  .میدھند را در اين شبكارگر را مزدش  :میفرمود
 
هللا اكبر هللا اكبر ال الـه  :عید آنكه بخواند در عقب نماز مغرب و عشا و عقب نماز صبح و عقب نماز -٣
  .هللا و هللا اكبر و � الحمد على ماھداينا و له الشكر على ما اولینا اال
 
 :د كند و بگويدخواند، دستھا را بسوى آسمان بلن آنكه چون نماز مغرب و نافله آنرا -٤

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

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

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

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

 
يكمرتبـه  و در دوم توحیـد ھـزار مرتبـه حمـد بجـا آوردن دو ركعـت نمـاز اسـت در ركعـت اول بعـد از -٧

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

 .و حاجات خود را بطلبد ...)
سـر از  دو ركعت را با اين كیفیت بجا مـى آورد، پـس ، اين)علیه السالم(امیر المؤمنین  كه و روايت است

ايـن نمـاز را  درت او است ھـر كـهبحق آن خداوندى كه جانم بدست ق: سجده بر میداشت و میفرمود
گنـاه داشـته باشـد، خـدا  بكند ھر حاجت از خدا بطلبد البته عطـا كنـد و اگـر بـه عـدد ريگھـاى بیابـان

 .بیامرزد
 صد مرتبه وارد شده لكن نماز را بايد بعد از نماز مغـرب نافلـه توحید و در روايت ديگر بجاى ھزار مرتبه

حـق  نمـاز دعـائى نقـل كـرده انـد مشـتمل بـر اسـامى مباركـه آن بجا آورد و شیخ و سید بعـد از ايـن
 .ندارد ھدية ايراد كردم و اگر كسى دعا را نخواند، عیبى دعا را در تعالى و آن

  
اقبـال  ن داشـته باشـد بـهآاقبال ب چھارده ركعت نمازى براى اين شب روايت كرده ھر كس سید و -٨

  رجوع كند
   
مستحب است در ايـن شـب آنكـه غسـل كنـد در اول : ودهو شیخ كفعمى در اعمال اين شب فرم -٩

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

  .الخ ...و مستحب است نیز ده ركعت نماز -١٠
  
 

  
  

  :روز اوّل ماه شوال
اھشـان و براى قبولى اعمال ايشان و آمـرزش گن روز عید فطر است و روز عید و سرور مؤمنین است

   .از براى روزه ماه رمضان آنھا مھیا شده رسیدن ايشان به آن جوائز و عطاھاى سنیه كه
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  :و اعمال اين روز شريف چند چیز است

 .بخوانى بعد از نماز صبح و نماز عید، آن تكبیراتى را كه در شب بعد از نماز میخواندى آنكه - ١
 ...اللھم انى توجھت الیك بمحمـد امـامى: وايت كردهآنكه بخوانى بعد از نماز صبح چنانچه سید ر -٢

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

 .كتب فقھیه است براى ھر سرى، از خود و ھر كه عیال او باشد و تفصیل آن در
اللھـم ايمانـا  :كنى بگـو سل است و روايت است كه در زير سقفى بكن و چون خواستى غسلغ -٤

پس بسم هللا بگـو و غسـل كـن و . )بكتابك و ابتاع سنة نبیك محمد صلى هللا علیه و آله بك و تصديقا
 .دينى اللھم اذھب عنى الدنس طھر اللھم اجعله كفارة لذنوبى و :بگو چون فارغ شدى از غسل

بـراى نمـاز كـردن در زيـر آسـمان  یدن جامه نیكو و بكار بردن بوى خوش و رفتن بسـوى صـحراپوش -٥
 .وارد شده است است چنانچه

بھتر آن است كه بخرمـا يـا بشـیرينى مثـل شـكر و غیـره  اول روز افطار كنى و پیش از نماز عید در -٦
علیـه ( ت سـید الشـھداكه مستحب است تنـاول كـردن مقـدار كمـى از تربـ فرموده شیخ مفید باشد و

 .دردى كه شفا است از براى ھر )السالم
و چـون متوجـه  ...اللھم الیك و جھـت وجھـى :بخوان آنكه چون مھیا شدى از براى رفتن بنماز عید -٧

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

پـس تكبیـر ششـم بگويـد و بركـوع رود و  .را بخوانـد بعد از ھر تكبیرى قنوت معـروف پنج تكبیر بگويد و
را  از ركوع و سـجود برخیـزد بركعـت دوم و بعـد از حمـد، والشـمس بخوانـد و در ايـن ركعـت قنـوت بعد

بفرسـتد و  )السـالم اعلیھـ( تسبیح حضـرت زھـرا چھار مرتبه بخواند پس نماز را تمام كند و بعد از سالم،
كاملـه اسـت و اول  صـحیفه ٤٦بعد از نماز عید دعاھاى بسیار وارد شده است و بھتـرين آنھـا دعـاى 

بعـد از نمـاز صـبح از ناحیـه مقدسـه  شـیخ دعـائى را كـه است و... من يرحم من اليرحم العباد يا: آن
 .عید ذكر كرده وارد شده بعد از نماز

كه نماز عید در زيـر آسـمان و بـر روى زمـین بـدون فـرش و بوريـا واقـع شـود و آنكـه  ب استو مستح
 .مصلى از غیر آن راھى كه رفته بود و دعا كند از براى برادران دينى خود، بقبولى اعمال برگردد از

 .ھديه ذكر كردم حضرت را در اين روز در حضرت امام حسین است و زيارت آن زيارت كردن -٩
  واندن دعاى ندبه است خ -١٠
در اين روز، دلت مضطرب و معلق باشـد مـابین خـوف و رجـا،  و بدانكه سزاوار است از براى تو كه -١١

قبول شده و از عطاھا و جايزه ھاى الھى نصیب تو شده يـا آنكـه عملـت  زيرا كه نمیدانى كه روزه ات
 پس بايد محـزون و .محروم شده اند اشقیا و بد عاقبتھا شده اى كه از رحمت الھى مردود و از جمله

تـرا  مغموم باشى و تضرع و زارى و مسئلت كنى از حق تعالى كه رحمـتش را شـامل حـال تـو كنـد و
در ايـن روز مشـھور اسـت  )علیه السالم(حضرت مجتبى  و حديث .دست خالى از در خانه خود برنگرداند

  ھر عبادتى حالت چنین باشد  عقب و اين مطلب اختصاص به روز عید فطر ندارد، بلكه بايد
و ممنـوع  )علیـه السـالم(امـام زمـان  زون باشـى بجھـت غیبـتحو نیز سزاوار است كه در اين روز م -١٢

بـا آن حضـرت و ھـم تأسـى كـرده  بودن آن حضرت از تصرف در امور رعیت خود وفوت شـدن نمـاز عیـد
بان و عید فطـر مگـر آنكـه تـازه عید قر باشى برايشان زيرا كه نمى شود عیدى از براى مسلمین مثل

بجھـت آنكـه مـى بینـد حـق خـود را در دسـت  )السـالم معلـیھ(میشود انـدوه و غصـه از بـراى آل محمـد 
مـى بینـد و بحسـب ظـاھر ممكـن نیسـت  غیرشـان يعنـى امـت و رعیـت خـود را در حیـرت و ضـاللت

 .ايشان را ھدايت آنھا و تصرف در امورشان
جمع شـدن مـردم در مصـلى و وقـوف ايشـان، متـذكر شـوى روز  شايسته است كه در وقت ونیز -١٣

 .و بیرون آمدن مردگان را از قبور و جمع شدن ايشان را در محشر و وقوف ايشان قیامت را
بـه سـر  چون مردم از نماز عید بمنازل خود برگشتند، متذكر شوى رجـوع مردمـان را در قیامـت و -١٤

  .ذاانجامھا و منازل خويش از جنت و نار و ھك
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  ةقعدالذي  شھر لائفض

  
ده، ذى عـاست كـه حـق تعـالى در قـرآن ذكـر فرمـوده و آنھـا ذى الق بدانكه اين ماه اول ماھھاى حرام

 اسالم معظم و مكرم بـوده انـدقبل از ظھور مجدد در جاھلیت و حتى كه  الحجة، محرم و رجب است
و اگر حاجـت بـزرگ و  .رفنظر نكرده بودنداز احترام اين ماھھا ص ؛و مردم آن دوران با ھمه انحرافاتشان

دفع شرّ ظالمي مي خواستند بكنند منتظر مي شدند تا ماه ذي قعده داخل شود؛ آن وقت دعا مـي 
  .كردند و از خداوند مي خواستند كفايت آن مھمات را؛ و به اجابت مي رسیدند

  
ــى فرمــوده كــه در ماھھــاى حــرام گناھــا ــلّ علــىّ بــن ابــراھیم قمّ و  شــود ن مضــاعف مــىو شــیخ اَجَ

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

  ذي القعدة في شھر دةابعلا

  
روايـت كـرده كـه  )صلى هللا علیـه وآلـه( خدا نمازى با فضلیت بسیار از رسول يكشنبه اين ماهو در روز * 

اش مقبـول و گنـاھش آمرزيـده شـود و خصـماء او در روز  توبهبجا آورد ھر كه آن را كه  مجملش آنست
قیامت از او راضى شوند و بـا ايمـان بمیـرد و ديـنش گرفتـه نشـود و قبـرش گشـاده و نـورانى گـردد و 

او راضى گردند و مغفرت شامل حال والـدين او و ذريّـه او گـردد و توسـعه رزق پیـدا كنـد و  والدينش از
   .جان او بیرون شود  آسانى  به كند و وقت مردن مدارا رالموت با او د  ملك

در ھـر . كند و وضو بگیرد و چھار ركعـت نمـاز بگـذارد آن چنان است كه در روز يكشنبه غسل  و كیفیّت
اسـتغفار ) از نمـاز(پـس  يكمرتبه، معوذتین قُلْ ھُوَ اللَّهُ اَحَدٌ سه مرتبه وسوره  يك مرتبه و حمد ركعت

جنـبش و نیروئـى  :يعنـي( ال حَوْلَ وَال قُوَّةَ اِالَّ بِاللَّهِ الْعَلىِّ الْعَظیمِ :ه و ختم كند استغفار را بهھفتاد مرتب كند

  )نیست جز به خداى واالى بزرگ

 اِالَّ  الـذُّنُوبَيَغْفِرُ ال فَاِنَّـهُ وَالْمُؤمِنـاتِ، المُـؤمِنینَ جَمیعِ وَذُنُوبَ  ذُنُوبى  لى اغْفِرْ غَفَّارُ، يا عَزيزُ يا: بگويد پس
 بـا زنـان و مـؤمن مـردان ھمـه گناھـان و را گناھانم بیامرز ،آمرزنده بسیار اى كَرانقدر اى: يعني( .اَنْتَ

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

  
پنجشـنبه و جمعـه روز متـوالى كـه  ماھھاى حرام سهروايت شده كه ھر كه در يكى از  و بدانكه* 

 .نوشته شود باشد روزه بدارد، ثواب نھصد سال عبادت براى اوو شنبه 
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 ةمباركال ةحجالذي  ائل شھرفض
  

بدانكه اين ماه از ماھھاى شريفه است و چون اين مـاه مـي رسـید، اولیـاي الھـي اھتمـام عظـیم در 
مي كردند و دھه اول آن، ايامش ايام معلومات و در نھايـت فضـیلت و بركـت اسـت و از رسـول  عبادت

مرويسـت كـه عمـل خیـر و عبـادت در ھـیچ ايـامى نـزد حـق تعـالى محبـوب تـر  )صلى هللا علیه وآلـه(خدا 
  . نیست از اين دھه

  
  
  

  ةمباركال ةحجالذي  العبادة في شھر

  

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

  
بدانكه اين ماه از ماھھاى شريفه است و چون اين ماه واصل مي شد، اولیـاي الھـي اھتمـام عظـیم 

در نھايـت فضـیلت و بركـت اسـت و از  و ايـام معلومـاتدر عبادت مي كردند و دھـه اول آن، ايـامش 
ايـامى نـزد حـق تعـالى  وارد شده است كه عمل خیر و عبادت در ھـیچ  )و آلـه صلى هللا علیه(رسول خدا 

 . محبوب تر نیست از اين دھه
  

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

 
يـك  حمـد در ھر ركعـت بعـد ازخواندن دو ركعت نماز مابین مغرب و عشا در تمام شبھاى اين دھه  -٢

كه ھر كـه چنـین كنـد بـا ثـواب حاجیـان شـريك  ...و واعدنا موسى: را بخواند و اين آيه توحید مرتبه
  .بود خواھد

 
بخواند چنانچـه حضـرت صـادق  از روز اول تا روز عرفه در عقب نماز صبح و پیش از مغرب اين دعا را -٣
  . الخ  ...اليام التى فضلتھااللھم ھذه ا :مي خوانده اند )علیه السالم(

 
حضرت عیسى ھديه آورده و آنجنـاب بـراى  جبرئیل براى در ھر روز از دھه بخواند پنج دعائى را كه -٤

  . )...أشھد أن ال إله إالّ هللا(خواندن آنرا شرح داده است  حواريین فضیلت
 
بھتـر اسـت و از بـراى آن فضـیلت مرتبـه بخوانـد  بخواند اين تھلیالت مباركه علويه را و اگر روزى ده -٥

و چون اين ماه داراى ايام شريفه و اعمـال  ...ال اله هللا عدد اللیالى و الدھور  :بسیارى ذكر شده
است، شايسته است كه مردم اھتمام كنند در طلب ھالل آن و اعمـال شـب و روز اول مـاه را  بسیار

  .كه در مقدمه گذشت، بجا آورند
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  ري عامیاناول محرم آغاز سال قم
در آغاز تقويم نجومي ھمگاني و نیز شماره اول ھفته نامه راه آسمان به تفصـیل بیـان شـد كـه آغـاز 

مـاه مبـارك رمضـان ): علـیھم السـالم(سال قمري در آيین حق و فرھنگ الھي و تعالیم خازنان وحي 
ان جاھلیـت قبـل مي باشد، اما سرآغاز قرار دادن ماه محرم بدعتي بوده كه از سوي مشركان در دور

از اسالم ايجاد شده و بعد از آن جريـان امـوي ضـمن سـاير تحريفـات در ديـن اسـالم بـه ايـن نیـز بـدع 
. دامن زده و شروع ماه محرم را آغاز سال نو توأم با جشنھا و تبريكات و عید قرار دادنھـا رواج داده انـد

سـي و تـذكر نكـات مربوطـه مـانعي با ھمه اينھا نظر به تـداول و رواج شـروع سـال میـان عامیـان، برر
 .نداشته بلكه مفید نیز ھست

  
  بجز اعمال عمومي ھر ماه؛

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

بمرتبه شـھادت فـايز گرديـده و در اكثـر  )علیه السالم(سید الشھداء  بدانكه چون در دھم اين ماه، جناب
اھل بیتش محزون و غمگین بوده اند و اخبـار موحشـه بـه ايشـان مـى رسـیده،  ب واين دھه، آن جنا

  .وقت رويت ھالل، محزون و غمگین شوند و به لوازم تغريب آنحضرت قیام نمايند بايد شیعیان از
چـون مـاه محـرم داخـل ) علیـه السـالم(پدرم امـام موسـى : رضويه است كه فرمود روايت معروفه در

ا خندان نمى ديـد و انـدوه و حـزن پیوسـته بـر او غالـب مـى شـد تـا عاشـر كسى آن حضرت ر میشد
امـروز، : و چـون روز عاشـوراء مـى شـد آنـروز، روز مصـیبت و حـزن و گريـه او بـود و مـى فرمـود محرم

  .شھید شده است) علیه السالم(روزيست كه حسین 

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

  باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
 

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

 

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

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

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

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

 

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

صـلی علیـه و (وفات رسـول خـدا  واقع شدنبدانكه اين ماه معروف به نحوست است و شايد سبب آن ، 

كه ايـن مـاه  ھمچنانكه نحوست دوشنبه به اين سبب است و يا بجھت آنست. است در آن باشد )آله
مـاه، شـروع بـه  بعد از سه ماه حرام واقع شده كه در گذشته سه مـاه حـرب و قتـال نبـوده و در ايـن

در وجه تسـمیه آن بـه  و اين ھم يك سببقتال مینمودند و خانه ھا و منازل از اھلش خالى مي شد 
و ادعیـه و اسـتعاذات وارده  به ھر حال از بـراى رفـع نحوسـت ھـیچ چیـز بھتـر از تصـدقات. صفر است

 .نیست
  

ماه در ھر روز ده مرتبه بخوانـد ايـن دعـائى را  و اگر كسى خواھد محفوظ بماند از بالھاى نازله در اين
يا شديد القوى يا شـديد المحـال يـا عزيـز  :ذكر فرموده صة االذكار، در خال)هللا روحه روح(كه محدث فیض 

يا عزيز يا عزيز ذلت بعظمتك جمیع خلقك فاكفنى شر خلقك يا مجمل يا مـنعم يـا مفضـل يـا ال الـه اال 
انى كنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و كذلك ننجى المـؤمنین و صـلى  انت سبحانك

  . الطیبین الطاھرين على محمد و آله هللا
  

   دعائى براى ھالل اين ماه روايت كرده است سید بن طاووس در كتاب اقبال جناب
بنیـاد حیـات در جايگاه اينترنتـي  ٢١براي دريافت تفصیل اين موضوع به ھفته نامه راه آسمان شماره 

                :مراجعه نمائـید اعلى

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

  
  

 جمادى األخرى في شھر العبادة

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

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

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

و ) ســبحان هللا والحمــد � وال الــه إال هللا وهللا اكبــر(ســالم؛ ھفتــاد مرتبــه تســبیحات اربعــه  از و بعـد
  بگويد،  اللھم اغفر للمؤمنین و المؤمنات ھفتاد مرتبه صلوات و سه مرتبه

االكرام يا هللا يا رحمـان يـارحیم  ياحى ياقیوم يا ذا الجالل و :بگويد پس سر بسجده گذارد و سه مرتبه
  سپس حاجت خود را بخواھد، ) ارحم الراحمینيا 

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

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

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

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

كعبــه  در مــاه رجــب و شــبانه روز نمــاز در نــزد علــى بــن الحســین علیــه الســالم معتمــر شــده بــود
پیوسته در سجده بود در شب و روز و اين ذكر از آنحضرت شـنیده میشـد كـه در سـجده  میگذاشت و

  .عندكعظم الذنب من عبدك فلیحسن العفو من  :میگفت
  
و نیـز . گويند عمره خواصرضا علیه السالم در ماه رجب است، كه آنرا  افضل از عمره؛ زيارت امام* 

زيارت حضرت امام حسین علیه السالم بسیار فضـیلت دارد، بلكـه ھمـه مشـاھد حضـرات معصـومین 
ر قـرن علیھم السالم ھمین فضیلت را داشته، و افضل آنھا در ھر عصري غريب تـرين آنھاسـت، كـه د

علـیھم  غريـب تـرين مشـاھد حـرمین شـريفین عسـكريین و حـرم مھـدوياخیر تـا بـه امـروز 
رانیھا و رنجھا و آسیبھاي احتمالي در راه زيارت مشـاھد مشـرفه؛ گتحمّل ن. السالم در سامراء است

سبب مضاعفت جندين برابـري اجـر؛ و نیـل بـه درجـه مواسـات بـا حضـرات علـیھم السـالم؛ و توفیـق 
  .ھمنشیني اخروي با ايشان را دارد مجاورت و

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

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

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

 :رسـیده )علیـه السـالم(مـام عصـر حسین بـن روح نائـب سـوم ا بخواند دعائى را كه از جناب - ششم
 .الخ ...اللھم انى اسئلك بالمولودين فى رجب

 :كه در ماه رجب زيارت كن در ھـر مشـھدى كـه ھسـتى بـاين زيـارت از آن جناب نیز رسیده - ھفتم
 .الخ... الحمد� الذى اشھدنا مشھد اولیائه فى رجب

 .الخ... كل خیريامن ارجوه ل : در عقب نمازھاى شبانه روز بخواند - ھشتم
و  الیـه اسـتغفر هللا الـذى ال الـه اال ھـو وحـده ال شـريك لـه و اتـوب :در اين ماه صد مرتبه بگويد - نھم

ختم فرمايد براى برحمت و مغفرت و اگر چھار صـد مرتبـه بگويـد، ثـواب  ختم كند آنرا بصدقه تا خداوند
 .باشد صد شھید داشته

ال هللا بگويد تا صـد ھـزار حسـنه بـراى نوشـته شـود و صـد شـھر ال اله ا در اين ماه ھزار مرتبه - دھم
  .براى او در بھشت بنا شود

اسـتغفر : در جمیع ماه در وقت صبح ھفتاد مرتبه و در وقت پسین نیـز ھفتـاد مرتبـه بگويـد - يازدھم
ر كـه كـه ھـ و تب علـى، اللھم اغفر لى: و چون تمام كرد، دستھا را بلند كند و بگويد هللا و اتوب الیه،

  . رجب بمیرد خدا از او خوشنود باشد و آتش باو نرسد به بركت اين ماه چنین كند اگر در ماه
 .دارد يا ھزار مرتبه بخوانـد كـه فضـیلت بسـیار قل ھو هللا احد ده ھزار مرتبه در جمیع ماه - دوازدھم

نورى باشد در قیامـت كـه  بخواند تا از براى او قل ھو هللا احد و نیز در يك روز جمعه اين ماه صد مرتبه
 .او را ببھشت كشد

يـك  حمـد روز جمعه اين ماه چھار ركعت نماز كند ما بین ظھر و عصر در ھـر ركعـت در يك - سیزدھم
ال الـه اال  استغفر هللا الـذي: پس ده مرتبه بگويد پنج مرتبه، توحید الكرسى ھفت مرتبه و آية مرتبه و

كیفیـت  نقـل كـرده و سید غیر معین از اين ماه چھار ركعت نمازىيك روز  و از براى ھو واسئله التوبة،
 .اقبال است آن در

بسـیار وارد  و از براى روزه گرفتن در اين ماه، خصوص روز اول و وسـط و آخـر آن، فضـیلت - چھاردھم
 .شده است

الجلیـل،  سـبحان االلـه :بگیرد در ھر روز آن صد مرتبه بگويـد و ھر كه قادر نباشد كه در ماه رجب روزه
لـبس العـز و ھـو لـه اھـل، تـا  سبحان من ال ينبغى التسبیح اال له، سبحان االعز االكرم، سبحان مـن

  .آنروز را در يابد ثواب روزه
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 قـل يـا سـه مرتبـه حمد بعد از نماز در ھر شب از اين ماه دو ركعت نماز كند در ھر ركعت - پانزدھم
ال الـه اال هللا  :و بعـد از سـالم دسـتھا را بلنـد كنـد و بگويـد قل ھو هللا بخواند ايھا الكافرون و يك مرتبه

الحمد، يحیى و يمیت، و ھو حى اليموت، بیده الخیر و ھو علـى كـل  وحده ال شريك له، له الملك وله
و الحول و ال قوة اال با� العلـى العظـیم، اللھـم صـل علـى محمـد النبـى  شیىء قدير، و الیه المصیر،

 .ثواب شصت حج و شصت عمره باو عطا فرمايد دستھا را بصورت بكشد تا خداونداالمّيّ و آله، پس 
قل ھو هللا را در دو ركعت نمـاز بخوانـد كـه ثـواب بسـیار  در يك شب از اين ماه صد مرتبه - شانزدھم

 .دارد
يـك  ايھـا الكـافرون و قـل يـا حمـد در يك شب از اين ماه ده ركعـت نمـاز كنـد در ھـر ركعـت - ھفدھم

 .سه مرتبه كه فضیلت بسیار دارد توحید ومرتبه 
االكـرام مـن جمیـع الـذنوب و  اسـتغفر هللا ذا الجـالل و :ھـزار مرتبـه بگويـد در جمیـع مـاه - ھیجـدھم

 .شده كه خداوند فرموده اگر نیامرزم او را، پس نیستم پروردگار شما و وارد اآلثام،
شـنبه باشـد روزه بـدارد كـه روايـت اسـت روز از اين ماه كه پنجشبنه و جمعـه و  آنكه سه - نوزدھم

 يكى از ماھھاى حرام اين سه روز را روزه بدارد، حـق تعـالى بـراى او ثـواب نصـھد سـال كه ھر كه در
 .عبادت بنويسد

فضـیلت و ثـواب بسـیار نقـل  )علیـه السـالم(امیرالمـؤمنین  مصـباح از شیخ كفعمى در حاشیه - بیستم
 آيـة الكرسـى و فاتحـه و رمضان در ھر روز و شب بخوانـد و كرده براى كسیكه در ماه رجب و شعبان

صـلوات را ھـر كـدام سـه مرتبـه و سـه مرتبـه  الحـول وال قـوة اال بـا� و تسبیحات اربعـه و چھار قل و
 .از ھمه چھار صد مرتبه استغفار كند للمؤمنین و المؤمنات، و بعد از فراغ اللھم اغفر

 

  رجب شھر مناإلولى  ةجمعال لیلةللیلة الرغائب ا

كـه امسـال . (مـي گوينـد لیلـة الرغائـب بدانكه اولین شب جمعه بعد از اولین بنجشنبه مـاه رجـب را
  )شب ششم ماه مي شود

فضـیلت وارد شده با فضیلت بسیار كه از جملـه  )صلى هللا علیه وآله(و از براى آن عملى از حضرت رسول 
ھر كه ايـن نمـاز را بگـذارد چـون شـب اوّل قبـر او  او آنكه گناھان بسیار بسبب او آمرزيده شود و آنكه

شود حقّ تعالى بفرستد ثواب اين نماز را بسـوى او بـه نیكـوتر صـورتى بـا روى گشـاده و درخشـان و 
زبان فصیح پس با وى گويد اى حبیب من بشارت بـاد تـو را كـه نجـات يـافتى از ھـر شـدّت و سـختى 

ز روى تـو نديـدم و كالمـى شـیرينتر از كـالم تــو گويـد تـو كیسـتى بخـدا سـوگند كـه مـن روئـى بھتـر ا
ام و بوئى بھتر از بوى تو نبوئیـدم گويـد مـن ثـواب آن نمـازم كـه در فـالن شـب از فـالن مـاه از  نشنیده

فالن سال بجا آوردى آمدم امشب بنزد تو تا حقّ تو را ادا كنم و مونس تنھائى تـو باشـم و وحشـت را 
سـر تـو خـواھم افكنـد در عرصـه قیامـت پـس  ود مـن سـايه بـراز تو بردارم و چـون در صـور دمیـده شـ

  . خوشحال باش كه خیر از تو معدوم نخواھد شد ھرگز
  

روز پنجشنبه اول ماه را روزه مي گیـرى چـون شـب جمعـه داخـل شـود مـا  و كیفیت آن چنانست كه
  دوازده ركعت نماز مي گذارى ھر دو ركعت بیك سالم  بین نماز مغرب و عشاء

  مي خوانى  قُلْ ھُوَ اللَّهُ اَحَدٌ دوازده مرتبه واِنَّا اَنْزَلْناهُ  و سه مرتبه حمد عت از آن يك مرتبهو در ھر رك
  ،آلِهِ  ُمحَمٍَّد النَّبِىِّ اْألُمِّىِّ وَعَلى  للّھُمَّ َصلِّ عَلىا:مي گوئى و چون فارغ شدى از نماز ھفتاد مرتبه

  سُبُّوٌح قُدُّوسٌ رَبُّ الَْمالئِكَةِ وَالرُّوحِ  :مي گوئى پس بسجده مي روى و ھفتاد مرتبه 
رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وََتجاوَزْ َعمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ َانْتَ الْعَلِىُّ : گوئى سر ازسجده برمیدارى وھفتاد مرتبه مى پس

  ، األَعْظَمُ
  ، الئَِكةِ وَالرُّوحِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَ  :و ھفتاد مرتبه مي گوئى پس باز بسجده مي روى

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

آنكـه معــذور از روزه اسـت، در صــورت توانـايي يــك مـد طعــام بـه فقیــر صـدقه دھــد و در روز  :توضـیح
 سـبحان االلـه الجلیـل، سـبحان مـن ال ينبغـى التسـبیح اال لـه،: بنجشنبه اول مـاه صـد مرتبـه بگويـد

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

 
خبـرى در فضـیلت شـعبان و روز اوّل آن ذكـر شـده  )علیه السالم(حسن عسكري   بدانكه در تفسیر امام

مـوده كه فوائد بسیار در آن مندرجست و شیخ ما ثقةاالسالم نورى نَوَّرَاللَّهُ مَرْقَدَهُ آن خبـر را ترجمـه ن
و در آخر كتاب كلمه طیّبه ذكر فرموده و چون آن خبر طوالنیست و مقـام را گنجـايش تمـام آن نیسـت 

  :كنیم حاصل آن خبر آن است كه ما مختصر آن را در اينجا ذكر مى
  

در روز اوّل شعبانى گذشت به جمـاعتى كـه در مسـجدى نشسـته  )علیه السالم(  حضرت امیرالمؤمنین
كردند و بلند شـده بـود صـداھاى ايشـان و سـخت شـده بـود  رْ و امثال آن گفتگو مىبودند و در امر قَدَ

لجاجت و جدال ايشان پس حضرت ايستاد و بر ايشان سالم كـرد آنھـا جـواب سـالم دادنـد و بـراى آن 
جناب برخاستند و خواھش كردند كه نزد ايشان بنشیند آن حضرت به ايشـان اعتنـايى نكـرد و فرمـود 

رســاند آيــا ندانســتید كــه خــداى تعــالى را  كــه نفــع نمــى گويیــد در چیــزى خن مــىكــه ســ اى گروھــى
بندگانیست كه سـاكت كـرده ايشـان را خـوف بـدون آنكـه عـاجز باشـند از گفـتن يـا الل باشـند بلكـه 

شــود  شــود زبانھايشــان و كنــده مــى ايشـان ھرگــاه بــه خــاطر آرنــد عظمــت خداونــد را شكســته مــى
شوند بـه جھـت اِعْـزاز و اِجـالل و اعظـام خداونـد پـس  و مبھوت مى شان رود عقلھاى دلھايشان و مى

شـمرند نَفْسـھاى  آورند بسوى خدا به كردارھـاى پـاكیزه مـى ھرگاه به خود آمدند از اين حالت رو مى
خود را با ستمكاران و خطاكاران و حال آنكه ايشان منزّھند از تقصیر و تفريط مگـر آنكـه ايشـان راضـى 

شمرند براى او عمل زيـاد را و پیوسـته مشـغولند بـه  ا به كردار اندك و بسیار نمىشوند براى خد نمى
اعمال پس ايشان چنانند كه ھر وقت نظر كنى به ايشان ايسـتادگانند بـه عبـادت ترسـان و ھراسـان 
در بیم و اضطرابند پس كجائید شما از ايشان اى گروه تازه كارھا آيا ندانسـتید كـه دانـاترين مـردم بـه 

ترين ايشانند از آن و اينكه جـاھلترين مـردم بـه قَـدَرْ سـخنگوترين ايشـانند در او، اى گـروه  رْ ساكتقَدَ
تازه كارھا امروز غُرّه شعبان كريم است نامیده است او را پروردگار ما شعبان به جھت پراكنده شـدن 

داده به شـما قصـرھا خیرات به تحقیق كه باز كرده پروردگار شما در او درھاى حسنات خود را و جلوه 
و خیرات او را به قیمت ارزانى و كارھاى آسانى پس بخريد آن را و جلوه داده براى شما ابلـیس لعـین 

ــعَبھاى شــرور و بالھــاى خــود را و شــما پیوســته مــى ــك  شُ ــان و متَمَّسِ كوشــید در گمراھــى و طغی
ده براى شـما درھـاى او و گردانید از شعبھاى خیرات كه باز ش شويد به شعبھاى ابلیس و رُو مى مى

اين غُرّه ماه شعبان است و شعبھاى خیرات او نماز است و روزه و زكـات و امـر بـه معـروف و نھـى از 
منكر و بِرّ والدين و خويشان و ھمسـايگان و اصـالح ذات الْبَـیْنِ و صـدقه بـر فقـراء و مسـاكین بـر خـود 

قضـا و قـدر و چیـزى كـه نھـى كـرده  دھید چیزى را كـه برداشـته شـده از شـما يعنـى امـر كلفت مى
ايد از فرو رفتن در آن از كشف سِرّھاى خدا كـه ھـر كـه تفتـیش كنـد از آنھـا از تبـاه شدگانسـت  شده

كه اگر شما واقف شويد بر آنچه مھیّا فرموده، پروردگـار عزّوجـلّ بـراى مطیعـین  آگاه باشید به درستى
را از آنچـه در او ھسـتید و شـروع خواھیـد كـرد در  از بندگانش در امروز ھر آينه بازخواھید داشت خود

  . آنچه امر كردند شما را به آن
و چیست آنكه آن را خداوند مھیّا فرموده در ايـن روز بـراى مطیعـین  )علیه السالم(  گفتند يا امیرالمؤمنین

  خود؟
فرسـتاده پس حضرت نقل فرمود قصه آن لشكرى را كه رسول خدا صلى هللا علیه وآله به جھاد كفـار 

بود و دشمنان شب بر ايشان شبیخون زدند و آن شبى تاريك و سـخت ظلمـانى بـود و مسـلمانان در 
خواب بودند كسى از ايشان بیدار نبـود جـز زيـد بـن حارثـه و عبداللَّـه بـن رواحـه و قتـادة بـن نعمـان و 

انـدن بودنـد قیس بن عاصم منقرى كه ھر كدام در يك جانب ايشـان بیـدار و مشـغول نمـاز و قـرآن خو
دشمنان مسلمانان را تیرباران كردند و به واسـطه تـاريكى و نديـدن مسـلمانان دشـمنان را تـا از آنھـا 
احتراز كننـد نزديـك بـود كـه ھـالك شـوند كـه ناگـاه از دھـان ايـن چنـد نفـر نورھـايى سـاطع شـد كـه 

و  لشــكرگاه مســلمانان را روشــن كــرد و ســبب قــوّت و دلیــرى ايشــان شــده پــس شمشــیر كشــیده
صـلى هللا  دشمنان را كشته و زخمدار و اسیر نمودند و چـون مراجعـت نمودنـد و بـراى حضـرت رسـول

علیه وآله نقل كردند فرمود اين نورھا به جھت اعمال اين برادران شما است در غرّه ماه شـعبان پـس 
  . يك يك آن اعمال را حضرت نقل كردند

  
ن در جايكَـاه اينترنتـي واليـت و برائـت بنیـاد حیـات براي مطالعه بقیه حديث بـه فضـائل روز اول شـعبا

  .اعلى مراجعه نمايید
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 و) صـلى هللا علیـه وآلـه(بدانكه شعبان ماه بسیار شريفى است و منسوب است به حضـرت رسـول خـدا 
مـاه  بـراى فضیلتش زياده از ماه رجب است و ماھى است كه زياد میشود در آن روزيھـايى بنـدگان از

  رمضان و زينت میكنند در ان بھشتھارا 
  

وارد اسـت، بلكـه روايـت شـده كـه روزه شـعبان بـراى كسـیكه  و در فضـیلت روزه اش روايـات بسـیار
از بـراى روزه ھـر روزه ايـن مـاه، فضـیلتى  مى بخشد او را و سید مرتكب خون حرام شده باشد، نفع

  .روايت كرده است
  

نـدارد  لق به ھمه ماه بـوده و خصوصـیتى بـه روز معـینو اعمال مشتركه اين ماه كه متع
 :چند امر است

  
 .استغفر هللا و اسئله التوبه :مرتبه بگويد در ھر روزى ھفتاد -١
  
ھو الرحمن الـرحیم الحـى القیـوم و اتـوب  استغفرهللا الذى ال اله اال :بگويد در ھر روز، ھفتاد مرتبه -٢

ھـو  استغفر هللا الذى ال الـه اال: است" الرحمن الرحیم"از  شپی" الحى القیوم"الیه، در بعضى روايات 
 الحى القیوم الرحمن الرحیم و اتوب الیه و عمل بھر دو خوب است و از روايات مستفاد مي شود كـه

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

 .الخ م صل على محمد و آل محمد شجرة النبوه،اللھ
  
حضرت امیر و ائمه علیھم السـالم روايـت شـده كـه  مناجات با خدا در اين ماه با اين مناجات كه از -٤

 .الخ اللھم صل على محمد و آل محمد و اسمع دعائى :در ماه شعبان میخوانند
  
تا حق تعالى، بدن او را بـآتش جھـنم حـرام چه به نصف دانه خرما باشد  تصدق كند در اين ماه اگر -٥

 .است كه بھترين اعمال در اين ماه، تصدق كردن و طلب آمرزش نمودن است گرداند و روايت
  
الـه اال هللا و ال نعبـد اال ايـاه مخلصـین لـه الـدين و لـو كـره  ال:مجموع اين ماه، ھزار مرتبه بگويـد در -٦

 .ساله در نامه عملش نوشته شود كه عبادت ھزاركه ثواب بسیار دارد از جمله آن المشركون،
  
آورده شـود از او بیسـت حاجـت دنیـا و بیسـت  روزه بگیرد دوشـنبه و پنجشـنبه ايـن مـاه را كـه بـر -٧

 .حاجت از حاجتھاى آخرت
  
بخوانـد و  توحیـد صـد مرتبـه پنجشنبه اين ماه، دو ركعت نماز گذارد در ھر ركعت بعد از حمـد در ھر -٨

فضـیلت دارد و روايـت اسـت كـه در ھـر روز  صـد مرتبـه صـلوات بفرسـتد و روزه اش نیـزبعـد از سـالم 
مالئكـه عـرض میكننـد، خداونـد بیـامرز روزه داران  پنجشنبه ماه شعبان زينت میكنند آسمانھا را، پس

 .اين روز را دعاى ايشان مستجاب گردان
  
 .در اين ماه، صلوات بسیار بفرستد -٩
  

غفرت لنا فیما مضى من  اللھم ان لم تكن :ماه بسیار بگويد خر ماه تابقیهآنكه از روز جمعه آ -١٠
 شعبان فاغفرلنا فیما بقى منه

  
  

: شرح اعمالي كه سال قمري را با آن خاتمه داده و به انجام مي رسانند، در كتاب مسـتقلي بـه نـام
  :رس زير دريافت كنیدمنتشر كرده ايم، اين كتاب را مي توانید از آد آئین آغاز و انجام سال قمري

http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=174&t=590&p=4535#p4535 



  ة��ذورا� و�ت ألا�ی  ��وا�ج ا�د��و�ا �یان ا
اصطالحات علمـي قـديم و ھمچنـین يـا عقايـد در برخي از توصیه ھاى شرعي و ديني و نیز  :سؤال

متداول میان مردم تعبیر نحس بـودن يـا نامناسـب بـودن برخـي روزھـا يـا اوقـات ماننـد در وقـت تحـت 
الشعاع بودن ماه، يا ھنگام قمر در عقرب، و يا روزھاى خاصي از ماھھا مطـرح اسـت، اگـر مـواردي از 

يا از ھنگام نامناسبي مطلع باشد؛ ولـى اختیـار اين گونه اوقات را كه منفي است؛ انسان نشناسد، 
 ترك يا تغییر آن را ندارد؛ چه بايد بكند؟

ھمچون بودن ماه در برج عقرب كـه بـراى برخـي امـور (در صورت عدم اطالع از اوقات محذوره  :جواب
خازنـان  ، و اضطرار از انجام آن، يا عدم امكـان تشـخیص ايـن مـوارد يـا سـخت بـودن آن؛)محذور است

 :توصیه ھاى بسیار آساني تعلیم فرموده اند )علیھم السالم(حي شريف و

خالصه شـده، و نحوسـت عارضـي ) استعاذه+ دعا + روزه + تصدق + اقبال + پرھیز : (اجماال در -١
اين ايام به آنھا برطرف مي شود، و براى تتمـیم و توضـیح بیشـتر برخـي از تفاصـیل آن را نیـز از كـالم 

 .ممقدس نقل مي نمايی

 ^جناب شیخ طوسـي نقـل نمـوده اسـت كـه سـھل بـن يعقـوب خـدمت حضـرت امـام عسـكري  -٢

رسیده و پس از تلقّي تفاصیل اختیارات ايام و اينكه چه ايامي براى چه اموري مناسـب يـا نامناسـب 
چـه (گاھي ضرورت مرا وا مي دارد كه در اوقات محذوره پیگیري كـاري را بنمـايم؛ : است؛ عرض كرده

از بركت واليت ما؛ براى شـیعیان مـا؛ عصـمت و حفـاظ نگھدارنـده اى قـرار : فرمودند ^ضرت ؟ ح)كنم

اگر با آن اعماق درياھـا و صـحراھا را در میـان درنـدگان و دشـمنان جـنّ و انـس؛ : داده شده است كه
طي كنند، ھر آينه ايمن ھستند از نگرانیھايشان؛ به بركت واليتشان نسبت به مـا، پـس اعتمـاد كـن 

خداى عزّ وجلّ و در واليت امامان طاھرينت اخالص ورزيده؛ و ھر كجـا كـه مـي خـواھي بـرو؛ و ھـر  به
  :كارى را داري پیگیري كن، اگر ھمیشه ھرگاه صبح مي كني سه بار بگويي
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 ١٤٣١  رن ارك

 ّا أ  رأس ا  
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�   ا�ف���ة��یارات إلا   ١٤٣٢ ��بانإ�ی  �ھا�       ١٤٣١    ا��بارک انر�ض  �دا
  

  ةمعنويالو  یةيندالمور ألا
  

   ةعبادلل فرغالتو  ة الروحانیةخلوال

 أنّ التوجه الى هللا تعالى والرجوع إلیه بالعبـادة والـدعاء والطاعـة غیـر من المعلوم: ةصاخالوقات ألا
من كل يوم وكل اسبوع و كـل شـھر  في اللیل والنھاروالساعات مرھون بوقت خاص وأن جمیع اآلنات 

   .المعنوياتمستعد إلستخدامه في  وكل سنة
 علـیھم(قرآن الكريم وكالم خزنة الوحي اھل البیـت ولكنه مع جمیع ذلك قد ورد في كالم الوحي ال -١

رجـى يففیھا تزيد فضیلتھا و ،تعلیمات يحث العباد على استغالل اوقات خاصة للعبادة والدعاء) السالم
واياما مـن اوقات الفرائض والنصف والثلث األخیر من اللیل : تاثیرھا اكثر، كجرب إجابتھا وتؤمل قبولھا و

التـي جـاءت تفصـیلھا فـي مجـامع ... ا من السنة كشھر رمضـان المبـارك، واألسبوع كالجمعة وشھور
صنفت فیھا مئات الكتـب وآالف الرسـائل، وللراغـب فـي ذلـك ان و )علیھم السالم(كالم خزان الوحي 

  .من ذخائر علوم آل البیت علیھم السالم ؛يرجع خزانة الحديث والفقه واآلداب والدعاء
مدرسـة الـوحي أن جمیـع األوقـات التـي تكـون غیـر مناسـبة لألمـور سوى ذلك قد ورد في تعالیم  -٢

 محـذورالم ویـلا: الدنیوية وتعرف بالمحذورة او النحیسة فھذه كلھا مناسبة للتفرغ للعبـادة والطاعـة ك
  .ة من الشھور الشمسیةمحذوراليام ألخسوف و االكسوف و لیالي الو ايام من كل شھر قمري 

ون محـذورة لإلمـور الدنیويـة فلكیـا التـي التناسـب القیـام والبـدء بـاي كت اوقات: ماسبقأضف الى  -٣
 –الـدلو  -الثـور(خاصـة فـي البـروج  قمـر خـالي السـیرال :سوى األمور العبادية والمعنويـة كفیھا عمل 

 -سـد األبـرج فـي  زحـلالقمر مع  ةمقابل -محترقه ال ةطريقالقمر في ال – )الجدي –القوس  –المیزان 
  . سیر بطيء الالقمر 

ثـالث تشـیر الـى أوقـات مناسـبة للمعنويـات  اقسـامقد ذكرنـا آنفـا أ :التقويمھذا ذكر الموارد في 
والتفرغ للعبادة، فالقسم األوّل لوضوحھا وشیوع معرفتھا بین اوساط اھل اإليمـان لـم نتعـرض لـذكرھا 

ھذا التقـويم فاسـتخرجنا  فھما ما نذكرھما فيواما الثاني والثالث . وتطبیقھا بالتاريخ في ھذا التقويم
  .اوقاتھا وعیننا تواريخھا وساعاتھا وادرجناھا في الجداول التالیة

  ):الوقت(كمال  ٢ ) +سعادة الوقت(شروط  ٧= عالمات  ٩ :الدالئل  الفلكیة

  

ص
و
ص

خ
م

ت 
قا

و
ا

 

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

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

  :ة للعبادة والمعنويات فقط، وقد استخرجناھا وھذا شرحهلألمور الدنیوية وھي مناسب

س  ٧ نھار إلى ٣:٤٨س  ٧ لیلة/ ٤:٠٤س  إلى ٢٣:٠٦س  ٥ لیلة/ ٢ /١: رمضان المبارك
 ١٤ نھار/ ١٢ نھاية نھار إلى ٦:٤٥س  ١١ نھار /١٠/ ١٨:٠١س  إلى ١٢:٠٦س  ٩ نھار/ ٩:١٥
س  ١٩ نھار/ ١٨/  ٦:٣٤ س ١٧ نھار إلى ٥:٠٤س  ١٦ لیلة/ ١٧:٥٦س  إلى ١١:٢٩س 

 ٨:١٨س  ٢٦ نھار/ ٢٤ /٢٣ /٤:٠٢س  إلى ٢١:٣٩س  ٢٢ لیلة/ ٢٠ / ١٨:١٩س  إلى ١١:٤٧
  ١٢:٣٦س  ٣٠ نھار إلى ١٣:٣٠س  ٢٩ نھار/ ٢٨/ ١٣:٣٣س  إلى

/ ٠:١٣س  ٧ لیلة إلى ١٧:٠١س  ٦ نھار/ ١٦:٣٢س  إلى ٩:٥٧س  ٤ نھار/ ٧، ٢، ١: شوال
س  ١٤ نھار/ ١٢ نھاية نھار إلى ١٦:٠٩س  ١١ نھار /١٠/ ١١:٢٠س  إلى ٨:٠٤س  ٩ نھار

 إلى ٦:٠٣س  ١٩ لیلة/ ٠:٠١س  ١٧ لیلة إلى ١٦:١٢س  ١٦ نھار/ ١٢:٣٢س  إلى ٨:٥٢
 إلى ١٨:٢٢س  ٢٤ لیلة/ ٢٣ /١٧:٢٦س  إلى ١٣:٣٧س  ٢١ نھار/ ٢٠ / ٩:٥٣س  ١٩ نھار
   ٢٨ /٢٣:٣٦س  ٢٦ لیلة إلى ١٦:٥٢س  ٢٥ نھار/ ٢١:٥٩س 

 ٧ نھار/ ٧:٥٩س  ٥ نھار إلى ٣:٠٨س  ٥ لیلة/ ٣ /٢/ ٢٣:٢٨س  إلى ١ لةلی :ذى القعدة
س  ١٢ نھار /١١ /٦:٣٧س  ١٠ نھار إلى ٢١:٤٩س  ١٠ لیلة/ ٨ نھاية نھار إلى ١٢:٤٩س 

س  إلى ٢١:٤١س  ١٥ لیلة/ ١٥:٣٠س  إلى ١٠:٤٩س  ١٧ نھار /١٣ نھاية نھار إلى ١٣:٢٥
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 /٤:١٨س  إلى ٢٢:٤٨س  ٢٢ لیلة/ ٢١/ ٢٢:٥٥س  ٢٠ لیلة إلى ١٧:١٩س  ١٩ نھار/ ٦:١٣
  /١٢:٠٦س  إلى ٦:٤٤س ٣٠ نھار/ ٢٩ /٢٨ /٨:٥٥س  ٢٦ نھار إلى ٣:٣٦س  ٢٦ لیلة/ ٢٤

/ ٨/ ١٤:١٠إلى س  ٩:٣٣س  ٧نھار / ٢:١٦إلى س  ٢٢:٥٧س  ٥لیلة / ٣/ ٢: ذي الحجة
ة لیل/ ١٣/ ١٣:٤٨إلى س  ٨:٣٣س  ١٢نھار / ١١/ ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ١٣:٥٢س  ٩نھار 

إلى  ٦:٤٤س  ١٩نھار / ٤:٥٤إلى س  ٠٠:٥٦س  ١٧لیلة / ٢٢:٢٧إلى س  ٢٠:٢٧س  ١٥
س  ٢٦إلى لیلة  ١٠:٣٠س ٢٥نھار / ٢٤/ ١٥:٥٣إلى س  ١٤:١٧س  ٢٣نھار / ٢١/ ٩:٤٠

.   ٢:٥٧إلى س  ٠٠:٤٦س  ٣٠لیلة / ٢٩/ ٢١:٣٨س  ٢٨إلى لیلة  ١٠:٢٨س  ٢٧نھار / ١٨:٢٢

س  ٧إلى نھار  ٢٣:١٦س  ٧لیلة / ٢٢:٢٦س  ٥یلة إلى ل ٢٣:٠٢س  ٤لیلة / ٣/ ٢ :محرم
 ١٤نھار / ١٣/ ٧:١٩س  ١٢إلى نھار  ٢١:٢٤س  ١٢لیلة / ١١إلى پايان نھار  ٩لیلة / ١١:٠٠

إلى لیلة  ٤:٥٤س  ١٨لیلة / ١٦:٢٩إلى س  ٨:١١س  ١٦نھار / ١٣:٠١إلى س  ١١:١٣س 
إلى س  ٢٢:١١س  ٢٥لیلة / ٢٤/ ٠٠:٢٨س  ٢٣إلى لیلة  ١٣:٤٩س  ٢٠نھار / ١٨:٥٢س  ١٩

  .  ١٩:٥١س  ٣٠إلى لیلة  ٢٩لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٤:٤٩س  ٢٧لیلة / ٥:٠١

 ٧لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ١٤:١٢س  ٤نھار / ٣إلى نھاية نھار  ١٧:٤٣س  ١نھار  :صفر
س  ١٢لیلة / ١١/ ١٠/ ١٧:٠٥إلى س  ١٥:٤٧س  ٩نھار / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار  ٥:٤٧س 

إلى لیلة  ٥:٢٥س  ١٥لیلة / ١:٥٣إلى س  ٠٠:٢٦س  ١٤لیلة / ١٣/ ٢٣:٠٨إلى س  ٢٠:٥٧
/ ٥:٥٤س  ٢٠إلى لیلة  ١٠:٢٢س  ١٩نھار / ٣:٣٦إلى س  ٣:٢٢س  ١٨لیلة / ٠٠:١٠س  ١٦

  .    نھاية الشھرإلى  ٢٧لیلة / ٢٤/ ١٠:٣٦س  ٢٢إلى نھار  ٢١لیلة 

 ١٠لیلة / ٢:٠٤س  ٨یلة إلى ل ١٠:١٨س  ٧نھار / ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ٤لیلة  :ربیع األول
س  ١٥نھار / ١٤/ ١٢إلى نھاية نھار  ١٤:١١س  ١١نھار / ٩:٢٩س  ١٠إلى نھار  ٢٣:٢٨س 

إلى  ٣:١٠س  ٢٠لیلة / ١٣:٠٦إلى س  ١١:٣٥س  ١٨نھار / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ١٦:٢٧
نھار / ٢٠:٣٢س  ٢٨إلى لیلة  ٢٥لیلة / ٢٣:١٤س  ٢٣إلى لیلة  ٢١لیلة / ١٦:٢٦س  ٢٠نھار 

  .  ٣٠إلى نھاية نھار  ١٥:٥٦س  ٢٩

/ ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ٢:٤٥س  ٧لیلة / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١٦:٢١س  ١نھار  :ربیع اآلخر
لیلة / ٠٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٤:٠٦س  ١١لیلة / ٢٣:١٢س  ١٠إلى لیلة  ١٣:٠٥س  ٩نھار 

إلى  ١٧لیلة / ٢٢:٥٣س  ١٦إلى لیلة  ١٠:٥٤س  ١٥نھار / ٢٣:٣٩إلى س  ٢١:١٠س  ١٤
س  ٢٢إلى نھار  ٦:١٧س  ٢٢لیلة / ٥:٣٩إلى س  ٢:٠٢س  ٢٠لیلة / ١٩/ ٠٠:٢٤س  ١٨لیلة 

إلى نھاية  ١٣:٠٤س  ٢٩نھار / ٢٨/ ٢٧/ ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ١٤:١٦س  ٢٤نھار / ١٤:٤٤
  . الشھر

إلى نھاية  ٥:٢٤س  ٥لیلة / ١٥:٠٦س  ٣إلى نھار  ٢:٠٢س  ٣لیلة / ٢/ ١ :جمادى األولى
س  ١٢إلى نھار  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٠/ ٩/ ٧:١٧س  ٨إلى نھار  ١٥:٠٥س  ٧ نھار/ ٦نھار 

لیلة / ١٨/ ١٠:٢٧إلى س  ٧:٥٣س  ١٦نھار / ٩:٥٥إلى نھار س  ٥:٤٤س  ١٤لیلة / ١٠:٣٥
 ٢٢:٢٥س  ٢٤لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٤:٢٨س  ٢٢نھار / ٢١:٤٣س  ٢١إلى لیلة  ٢٠

إلى نھاية  ٩:٥١س  ٢٩نھار / ٢٨إلى نھاية نھار  ١٨:٢٠س  ٢٧نھار / ٢١:٢٠س  ٢٦إلى لیلة 
  .  الشھر

 ٧نھار / ٦/ ١٣:١٦إلى س  ٩:٥٢س  ٥نھار / ٦:١٤س  ٣إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٥نھار / ٢١:٠٠س  ١٤إلى لیلة  ١٤:٠٩س  ١٣نھار / ١٢/ ١٠/ ٩/ ١٧:٣٨إلى س  ١٧:٢٢س 
/ ٢٥/ ٤:٢٣س  ٢٣إلى لیلة  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ٢٠/ ١٨/ ٢٣:٥٦س  ١٦إلى لیلة  ١٧:١٧س 
  .٢٨إلى نھاية نھار  ١٨:٣٧س  ٢٧نھار 

س  ٥نھار / ١٨:٤٤إلى س  ١٨:٢٦س  ٣نھار / ٢/ ١٢:١٩إلى س  ١١:٠٨س  ١نھار  :رجب
إلى نھاية نھار  ١١:٠٤س  ٩نھار / ٢:٠٩س  ٨إلى لیلة  ٧لیلة / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١٨:٢٧

 ٢٣لیلة / ٢١إلى نھاية نھار  ٥:٥١س  ٢٠نھار  /١٩/ ١٦/ ٩:٣٩إلى س  ٦:٣١س  ١٤نھار / ١٣
س  ٢٨نھار / ١١:٤٠س  ٢٦إلى نھار  ١٩:٢٤س  ٢٦لیلة / ٠٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س 

  .     إلى نھاية الشھر ١٤:٣٧س  ٢٩نھار / ١٩:٥٥س  ٢٩إلى لیلة  ١٠:٣٣

س  ٥ر إلى نھا ٦:٠٧س  ٤نھار / ٤:٥٤س  ٣إلى لیلة  ٢لیلة / ١:٢٣إلى س  ١لیلة  :شعبان
/ ١١/ ١٠/ ١٣:٢٦س  ٩إلى نھار  ١٦:٠٥س  ٨نھار / ٧إلى نھاية نھار  ٩:٢٩س  ٦نھار / ٧:٣٢
نھار / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ١٥:٢٣س  ١٥نھار / ٠٠:١٣س  ١٤إلى لیلة  ٩:٤٠س  ١٣نھار 

لیلة / ٢٦/ ٢٠:١٩س  ٢٤إلى لیلة  ١٦:١٢س  ٢٣نھار / ٢١/ ١٩إلى نھاية نھار  ١٤:١٥س  ١٨
 .٢٩/ ٩:٥٦س  ٢٨ى نھار إل ٢:٠٣س  ٢٧
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  ت ونجاحھااودعال ةت استجابااوق

  ):الوقت(كمال  ٣٠) + سعادة الوقت(شروط  ٦) + الوقت(محذور  ٣ =عالمات  ٣٩ :الفلكیة الدالئل

مع أن جمیع األوقات مناسبة للدعاء ، ولكن ترجـى اسـتجابة الـدعوات فـي  :ءدعاة الستجابإوقات أ
  : زنة الوحي علیھم السالم منھاأوقات خاصة جاء شرحھا في كالم خ

والتضـرع الـى هللا تعـالى والتوسـل بحضـرة  عند حصول شرائط اإلستجابة منھا اإلنقطـاع والخلـوص -١
   .شفعائة المعصومین 

وأيضا اوقات الفرائض وحین الزوال والنصف والثلث األخیر من اللیل واألسحار وشـھر رمضـان ولیـالي  -٢
األكبـر  وعیـد البرائـة الغـدير عیـد  :لمباركة وعشیة عرفة واألعیـاد الشـريفةالعشر األخیر ولیلة القدر ا

وســائر األوقـات التـي ورد شــرحھا فـي كتــب الحـديث والفقــه واآلداب  وعیـد الفطــر واألضـحى،الكبیـر 
  . آثار آل محمد والدعاء من 

عـرف بأوصـافھا أن إلستجابة الدعاء أوقـات ت ماورد من كالم خزنة الوحي  ؛ذلكجمیع أضف الى  -٣

وغیرھا مـن  )وتعرف بذات الكرسي الفلكیة اءالدعصورة  من(كف الخضیب عبور نجم الفلكیة كساعة 
  .اوقاتھا وتواريخھافي ھذه الجداول الساعات الموضوفة فلكیا التي نذكر ھنا 

ا ترشدنا مدرسـة تعـالیم الـوحي الشـريف الـى أوقـات مل :في استجابة الدعاء محذورات األوقات
الـدعاء اليصـیب اإلجابـة فـي جمیـع إلستجابة الدعاء فھـي ترشـدنا أيضـا فـي نفـس الوقـت أن  خاصة

أن  وعلـوم األوصـیاء  األوقات، وقد ورد في علم النجـوم العتیـق الـذي ھـو مـن میـراث األنبیـاء 

يوجـب بـل بعضـھا  يمنع اإلستجابةوبعضھا  اليصیب فیه الدعاءموضوفة فلكیا بعضھا  أوقاتاھناك 
ويـرى خـالف اي ينقلب الدعاء على صـاحبه معكوسـا ( العكس يسببوبعضھا  ر المشكلةاستمرا
   :الدعاء عند منحذر ال ولذلك أكدوا على) كما يدعو للغنى فینتج له استمرار الفقر او زيادتهما تمناه 

   ،يثمرفإن الدعاء فیھا ال ،کف الخضیب معتھما و مقابلأ زحلو أالزھرة  ةمقارن -١
 ،خلـلفیوجـب الکـف الخضـیب  ةدرجـ على شمسمع ال مقترنامریخ ال أوزحل  ن أن يكونالحذر مو  -٢
 امنحوسـ بـل كـانحـال حسن ال زحللم يكن كف الخضیب و  ةدرج علىقمر ن الوكين الحذر من أو -٣

  .في نتیجة الدعاءعکس والقمر به متصال فھذا يوجب ال
والصـدقة  سل بحضرة شفعائة المعصومین اإلنقطاع والخلوص والتضرع الى هللا تعالى والتو: تنبیه

   .كثیرا من سوء اثر األوقات قبل الدعاء تدفع

التـي يسـتأثرون بھـا أنفسـھم دون  ؛مفاتیح النجـاح عنـد أكـابر األولیـاءمن تعد وھذه األسرار المعنوية 
مـرة ھذه األسـرار واسـتخرجنا أوقاتھـا وننشـرھا ألول  حققناوقد ويكتمونھا عن عامة الناس،  ،غیرھم

اصـحاب خاصـتھم مـن أھل اإليمـان وعامة حتى يستفید منھا ) اإلختیارات الفلكیة(خالل ھذا التقويم 
  .بإذن هللا تعالى الروحانیة الخالصة اإللھیة

  

  سعدين الحال و متصل بالقمر قوي ال :شرائط السعادة

نحوســة و ة مــن الو نقیــ ةالحالــ ةقويــ ةزھــرال -مشــرقی قــوی الحــال و مشــتريال :كمــال الســعادة
بکوکـب  قمر متصـالال یکونيالحظ أن  الدعاء لكل شيء عند  -يمشترال ةساع -الخمیس يوم -الضعف

   .مسعود حاجةکوکب ال -امنھو مقبول  لحاجةا

   :لھا شرح طويل يضیق المقام به منھا شرائط خاصة لحتمیة استجابة الدعاءوھناك 
  رأسال معمقترنا المشتری أن يكون 

  ، متصل بهمیزان ال أوثور ال منقمر الو  هشرف فیو أ بیته فیمشتری ال نوكيأو 
   ........أو
  . بفضل هللا تعالى ؛فورافیھا الدعاء  ستجابت كثیرامّاو  ؛ءدعاال ةوقت اجابكله ھذا ف

وألھمیة موضوع المعنويات وحاجة جمیع العباد الى الـدعاء هللا تعـالى، وطلـب الكثیـر مـن الروحـانیین 
 تقويم تفصیلي تخص موضوع استجابة الدعاء حسـب انـواع الحاجـاتدار على اصوالحاحھم 

بـإذن هللا تعـالى وفضـله ف، مع تقويم ساعة كـف الخضـیب لكـل يـوم وكیـف يحسـب لكـل بلـد
لحاجـة تـوفیرا وعونه؛ نحاول انجاز ھذا المشروع الكبیر واخراج ھذا التقويم واصدارھا لوجـه هللا تعـالى 

صـحاب الروحانیـات و تصـحیحا لمنـاھج الروحنـة المشـوبة وتفنیـدا ب اعموم اھل اإليمـان واجابـة لطلـ
، ان شـاء الـه تعـالى، ادعـوا لنـا بـالتوفیق للروحانیة الخالصة اإللھیـةللمسالك المشبوھة وترويجا 

  .والتسديد من هللا العلي القدير
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و
ا

جى استجابة ، ولكن ترع أن جمیع األوقات مناسبة للدعاءم :أوقات إستجابة الدعاء 
عند حصول : الدعوات في أوقات خاصة جاء شرحھا في كالم خزنة الوحي علیھم السالم منھا

شرائط اإلستجابة منھا اإلنقطاع والخلوص والتضرع الى هللا تعالى والتوسل بحضرة شفعائة 
وأيضا اوقات الفرائض وحین الزوال والنصف والثلث األخیر من اللیل واألسحار . المعصومین 

عید : وشھر رمضان ولیالي العشر األخیر ولیلة القدر المباركة وعشیة عرفة واألعیاد الشريفة
الغدير األكبر  وعید البرائة الكبیر وعید الفطر واألضحى، وسائر األوقات التي ورد شرحھا في 

 .كتب الحديث والفقه واآلداب والدعاء من آثار آل محمد 

ة
ور

ذ
ح

م
 

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

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق
/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك

نھار / ١٨:١٩س  ١٩ر إلى نھا ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٢٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
  .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠ س ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

في  ١٢:٣١س  ٤إلى نھار  ٠:٣١س  ٣لیلة / ٠:٣١س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١٢:٣١س  ٤نھار / ھذه الفترة قد اليصیب الدعاء الى ھدفه

س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س 
 ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س  ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧

إلى  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣نھار 

  . الشھر

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢ إلى نھار ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
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إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 
    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩ى لیلة إل ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٦نھار / ٩:٣٠س  ١٦إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
 ١٧لیلة /  في ھذه الفترة قد اليصیب الدعاء الى ھدفه ٥:١٦س  ١٧إلى لیلة  ٩:٣٠س 
س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س  ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٥:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧س  ٢٧نھار  /١٦:٤٨س  ٢٥ھار إلى ن ٢١:١٥

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار  /٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
 .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
  .لھذا العمل اليوجد وقت محذور في ھذه الفترة 
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :ي منساعة المشتر
إلى نھاية  ١٧:٥٦س  ١٤نھار / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك

 ١٩نھار / ١٦:٥٤س  ١٨إلى نھار  ٦:٣٤س  ١٧لیلة / ٥:٠٤إلى س  ١٦لیلة / ١٥نھار 
  )ھذه الفترة لطلب الرفعة مناسبة(٦:٥١س  ٢١إلى نھار  ١٨:١٩س 

لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة / ٢٠:٤٥س  ٢إلى لیلة  ١لیلة  :شوال
س  ١٤نھار / ١٢:٥١إلى س  ٩:٢٤س  ١٣نھار / ١١:٢٠س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩

 ٢٦لیلة / ١٢:٥٠س  ١٨إلى نھار  ٢٠:٠١س  ١٧لیلة / ٢٢:١٤س  ١٦إلى لیلة  ١٠:١٥
 ١:٣٦إلى س  ٢٣:٣٦س 

 ١٤إلى نھار  ١٩:٠٨س  ١٣لیلة / ٥:٠٦س  ١١إلى لیلة  ٦:٣٧س  ١٠نھار  :ذي القعدة
 ١٨إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار / ١٠:٤٢س  ١٥إلى نھار  ٦:١٣س  ١٥لیلة / ١٠:٣٠س 
 ٢٣إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٩:٣٥س  ١٩إلى نھار  ٢٢:٢٠س  ١٩لیلة / ١:٠٩س 
  ٢١:٥٠س  ٢٦إلى لیلة  ١:١٥س  ٢٥لیلة / ٧:٤٧س 

 ٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٤:١٠ س ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
إلى نھاية  ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٦:٣٨س  ٩إلى نھار 

س  ١٦لیلة / ٧:٥٧س  ١٥إلى نھار  ٢٢:٢٧س  ١٥لیلة / ٣:٥١إلى س  ١٤لیلة / نھار
 ٢١:٤٩س  ٢٠لیلة / ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٦
إلى س  ١٩:٤١س  ٢٣لیلة / ٧:٥٢س  ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة / ١٣:١٢س  ٢٠نھار إلى 
٥:٤٨ / إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / ٤:٣١س  ٢٦لیلة 

  . ٩:٠٠س  ٢٧إلى نھار 

إلى نھاية  ٢٢:٣٤س  ١٠لیلة / ١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
 :وقات فقط براي مناطق غیر واقع در محدوده رؤيت خسوف مناسب استاين ا(/ ١٠نھار 
 ٧:٤٧س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة / ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨س  ١٦لیلة / ٤:١٨س  ١٧لیلة 

س  ١٩لیلة / ١٩:١٩س  ١٨إلى لیلة  ١١:١٦س  ١٧نھار )/ ١١:١٦س  ١٧إلى نھار 
 ١١:٢٠س  ٢٧نھار / ھارإلى نھاية ن ١٠:٥٢س  ٢٣نھار : ک/ (*٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢

  ). ٢:٤٨س  ٢٨إلى لیلة 

 ٧نھار / ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩س  ٥لیلة  /٧:٣٠س  ٣إلى نھار  ٦:٤٢س  ٢نھار : صفر
س  ١١لیلة  /٢:٣٨س  ١٠إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٩نھار  /٢٢:١٤س  ٩إلى لیلة  ٧:٢٢س 

 ١٣:٢٤س  ١٤نھار / ٤:١٤إلى س  ٢١:١٤س  ١٣لیلة  /٩:٠٦س  ١١إلى نھار  ٢٣:٢٤
 ٧:٥٨س  ١٧نھار / ٢٠:٣٧س  ١٧إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة / ٤:٠٠س  ١٥إلى لیلة 
إلى لیلة  ١٧:٤٧س  ٢٤نھار / ١١:٣٦س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة  /١٧:٤٦إلى س 
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   .٢:٥٤س  ٢٥

نھار / ١٢:٠٦س  ٣إلى نھار  ٢:٣٢س  ٣لیلة / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
س  ١٤نھار / ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٦:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥

س  ١٩لیلة / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار / ٦:٣٨س  ١٥إلى لیلة  ١٣:١٥
  . ٣:١٠س  ٢٠إلى لیلة  ٢٣:٠٧

/ ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار / ١١:٤٣س  ٤إلى نھار  ٢١:٣٨س  ٣لیلة  :ربیع اآلخر
 ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١ س ٧نھار / ١٠:٠٠س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة /
 ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / ٥:٥٢س  ١٧إلى لیلة  ٨:٣٣س  ١٦نھار / ٢٠لیلة 

س  ٢٧نھار / ١٨:٤٨س  ٢٧إلى لیلة  ٢:٤٢س  ٢٥لیلة / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س 
    .١٨:٠٨إلى س  ١٥:٠٢

س  ١١إلى لیلة  ١٠:١٨س  ١٠نھار / ١٩:٢٥س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ى األولىجماد
٤:١٦ / ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١١نھار / س  ١٥إلى نھار  ١٩:٢٨س  ١٥لیلة

١٦:٢٤ / ١:٠٥س  ٢٥إلى لیلة  ٨:٤٣س  ٢٣نھار .  

ھذه الفترة لطلب الرفعة ( ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
س  ١٣إلى لیلة  ٥:٥١ س ١٢نھار / ٥:٥٢س  ٩إلى نھار  ٢٣:٥٠س  ٩ة لیل/ )مناسبة

٢:٥٤ / ١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة  ١٦:٠٩س  ٢٠نھار /
 ٨:١٧س  ٢٧إلى نھار  ١٦:٤٨س  ٢٥نھار .  

نھار / ١١:١٣إلى س  ٥:٥٦س  ٧نھار / ١٨:٠٤س  ٦إلى نھار  ٢٣:١٣س  ٦لیلة : رجب
نھار / ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٩لیلة / ١١:٥٠س  ١١إلى نھار  ١٤:١١س  ١٠
نھار / ١٦:١٨س  ٢٥إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ١:٠٧س  ٢٣إلى لیلة  ١٢:١٠س  ٢١
  . ٢١:٣٢س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦

س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار / ١٩:٢٦س  ٢إلى لیلة  ١٣:٣٣س  ١نھار  :شعبان
٩:٢٩ / ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٧:٥٤س  ١١نھار / س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦نھار
٠:١٤ / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠:١٢س  ١٩لیلة / س  ٢٣إلى لیلة  ٨:٤٥س  ٢١نھار
٠:٤٣ / ٦:١٧س  ٢٤إلى نھار  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / س  ٢٧إلى لیلة  ٤:٥٤س  ٢٦لیلة
٢:٠٣.  
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   ةدینیالمور ألاو  ةھیإللمعارف االعلوم و التعلیم  بداية

  :)الوقت(كمال  ٧+ ) سعادة الوقت(شرط  ٣+ ) الوقت(محذور  ٢=  عالمات ١٢:الفلكیة الدالئل 

القمـر فـي (، وبال)القمر في العقرب(، ھبوطتحت الشعاع(مناحس القمر العامة  :محذورات األوقات
ر، القمـر ، خالي السیر، بعید االتصـال، وحشـي السـی)القمر في الطريقة المحترقة(إحتراقه ، )الجدي

، اقتـران القمـر مـع )المـريخ زحـل(اتصال نحس للقمر مـع النحـوس، )حد المريخ وزحل(في حد النحس
نحـس ) الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد الـذابح(الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة 

  ايام خسوف – ).مطلقا

 -)دلوالــقــوس ال عــذراءال ءالجــوزا( ةینســاالبــروج ال فــير قمــال -د النــورالقمــر زائــ :شــرائط الســعادة
   حالالقمر قوي الشمس و ال

) حـوتالقـوس ال(مشتریالت بی فيقمر ال -)ةسنبلال ءالجوزا(عطارد  تبی فيقمر ال: كمال السعادة
ان مشـتری و ال ةقـو  - عطارد ةقو -عطارد معقمر لل سعیداتصال  -مشتریالمع قمر لل سعید اتصال أو

 )الزھـرة(وفي التعلیم الديني يلـزم ان يكـون كوكـب الملـة والـدين  -ضعف الو  ةمن النحوس نقیا يكون
؛ حتـى يكـون سـاعیا فـي حـالال حسـن اعطـارد مسـعود يكـونفـي مطلـق الـتعلم و  -حـال ال حسن

 علوم دقیق النظرأن يصبح في ال التعلیم ملما به و
  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  قمرية والشمسیةفي ايام الشھور ال: محذور اإلختیار البسیط
  .لھذا العمل اليوجد وقت محذور في ھذه الفترة 
 

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق
لیلة / ١٧:١٧س  ٩إلى نھار  ٩:١٥س  ٧نھار / ٢:١٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : رمضان المبارك

س  ٢٦ار نھ/ ١٠:٣٠س  ٢٤إلى نھار  ٦:٣٤س  ١٧لیلة / ١٧:١١س  ١٤إلى نھار  ٤:٣٨س  ١٢
  . إلى نھاية الشھر ١٣:٢٢
/ ٠:٠٠س  ١٢إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٩نھار / ٠:١٣س  ٧إلى لیلة  ١٦:٣٢س  ٤نھار : شوال

/ ٢٣:٢٧س  ٢٨إلى لیلة  ٢١:٥٩س  ٢٤لیلة / ١٧:٢٦س  ٢١إلى نھار  ١٢:٣٢س  ١٤نھار 
٢٩، ٢٨  ، 

س  ١٠ار إلى نھ ١٨:٠٨س  ٨لیلة / ٧:٥٩س  ٥إلى نھار  ١:٤٨س  ٣لیلة : ذى القعدة
/ ٨:٥٥س  ٢٦إلى نھار  ٤:١٨س  ٢٢لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢٠إلى لیلة  ١٩:٠٨س  ١٣لیلة / ٦:٣٧

٣٠، ٢٩، ٢٨  

 ١٠لیلة / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٢:١٦س  ٥لیلة / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ٢٦لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣إلى نھار  ٩:٤٠س  ١٩نھار / ٤:٥٤س  ١٧إلى لیلة  ٢:٤٤س 

  .نھاية الشھرلى إ ١٨:٢٢

س  ١٤إلى نھار  ١١:٠٠س  ٧نھار / ٢٢:٢٦س  ٥لیلة  إلى ١١:١٤س  ٢نھار : محرم الحرام
س  ٢٧إلى نھار  ٠:٢٨س  ٢٣لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ١٦:٢٩س  ١٦نھار / ١٣:٠١
س  ١١نھار : )لمنطقة رؤية الخسوف محذورالوقت لا(/ الشھرإلى نھاية  ٢٨شروق / ١١:٢٠
    .)١١:١٦س  ١٧ار إلى نھ ١١:١٦

س  ١٤لیلة / ٢٣:٠٨س  ١٢إلى لیلة  ١٩:٠٩س  ٥لیلة / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة : صفر
 ٣:٠٥س  ٢٧لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ٥:٥٤س  ٢٠لیلة / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١:٥٣

  . إلى نھاية الشھر

س  ١٦ھار إلى ن ١٢:٥٢س  ١٢نھار / ٩:٢٩س  ١٠إلى نھار  ٢:٣٢س  ٣لیلة : ولربیع األ
س  ٢٨إلى لیلة  ٨:٥٩س  ٢٥نھار / ٢٣:١٤س  ٢٣إلى لیلة  ١٣:٠٦س  ١٨نھار / ١٢:٣٧
  . إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٠:٣٢

لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١٠لیلة / ١٨:١١س  ٧نھار إلى  ١لیلة  :ربیع اآلخر
 ٢٧نھار / ٢:٢٤اعة س ٢٥إلى لیلة  ١٤:٤٤س  ٢٢نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة  ٢٢:٥٣س  ١٦

    .   إلى نھاية الشھر ١٥:٠٢س 

نھار / ١٠:٣٥س  ١٢إلى نھار  ٧:١٧س  ٨نھار / ٠:٤٥س  ٦لیلة إلى  ١لیلة  :ى األولىجماد
 ٢٦لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ٢١:٤٣س  ٢١لیلة / ١٤:٠٥س  ١٨إلى نھار  ٩:٥٥س  ١٤

  . إلى نھاية الشھر ٢١:٢٠س 
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/ ١٩:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٣:١٦س  ٥نھار / ٦:١٤س  ٣ار إلى نھ ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ٦:١٤س  ١٨نھار / ٢٣:٥٦س  ١٦إلى لیلة  ٢٠:٠٨س  ١٢لیلة 

   .إلى نھاية الشھر ٤:٢٣س  ٢٣

س  ١٠لیلة / ٢:٠٩س  ٨إلى لیلة  ١٨:٤٤س  ٣نھار / ١٢:١٩س  ١إلى نھار  ١لیلة  :رجب
 ١٢:١٠س  ٢١نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٦نھار / ٩:٣٩س  ١٤إلى نھار  ٤:١١
 ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة  :)لمنطقة رؤية الخسوف محذورالوقت لا(/ الشھرنھاية إلى 
   ).٢٣:١٢س 

/ ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ١٠:١١س  ٧نھار / ٧:٣٢س ٥إلى نھار  ١:٢٣س  ١لیلة  :شعبان
، ٢٨/ ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٢٠:١٢س  ١٩لة لی/ ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٠:١٣س  ١٤لیلة 

٢٩. 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 

نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 
  .ية الشھرإلى نھا ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٢٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
 .الشھرإلى نھاية  ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
س  ١٧نھار / ٧:٥٨س  ١٧إلى نھار  ١٤:٠٩٫٠:٣٧س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧
س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
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س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢لى لیلة إ ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 
 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠

إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 
    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢ى س إل ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

 س ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥ى نھار إل ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :قمر منالساعات المشتري عطارد الزھرة الشمس 

نھاية إلى  ١٧:٥٦س  ١٤نھار / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك
   ٥:٠٤إلى س  ١٦لیلة  / ١٥ نھار

لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة / ٢٠:٤٥س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : شوال
  ١٢:٥٤إلى س  ٩:٢٤س  ١٣نھار / ١١:٢٠س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩

  ٥:٠٦س  ١١إلى لیلة  ٦:٣٧س  ١٠نھار : ذي القعدة

س  ٩إلى نھار  ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ١٧:١٨س  ٢نھار : ذي الحجة
٦:٣٨ / ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ٣:١٢س  ٢٥إلى لیلة  ١٥:٥٣س  ٢٣نھار .  

مناسبة ولكن للبالد وقات الاھذه / (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
س  ٢١لیلة )/ ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨س  ١٦لیلة : )خسوفال ةرؤی التي التقع في منطقة

  . ٢:٤٨س  ٢٨لیلة  إلى ١١:٢٠س  ٢٧نھار / ٦:١١س  ٢٢إلى لیلة  ٢١:١٦

/ ١١:٣٦س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة  /٧:٣٠س  ٣إلى نھار  ٦:٤٢س  ٢نھار : صفر
 ٢:٥٤س  ٢٥إلى لیلة  ١٧:٤٧س  ٢٤نھار.  

  . ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ

إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة  /٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار  :ربیع اآلخر
٣:٤٨ / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة / س  ٢٧إلى لیلة  ٢:٤٢س  ٢٥لیلة

١٨:٤٨.    

إلى  ٨:٤٣س  ٢٣نھار / ١٦:٢٤س  ١٥إلى نھار  ١٩:٢٨س  ١٥لیلة  :ى األولىجماد
  . ١:٠٥س  ٢٥لیلة 

 ٢٢ى لیلة إل ١٦:٠٩س  ٢٠نھار / ١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار  :جمادى األخرى
  . ٢١:١٥س 

  . ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٩لیلة : رجب

س  ١٣إلى نھار  ١٧:٥٤س  ١١نھار / ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار  :شعبان
٧:٤١ / ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦نھار / س  ٢٧إلى لیلة  ٤:٥٤س  ٢٦لیلة
٢:٠٣.  
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  ةمھمواألعمال ال بدء المشاريع الكبرى

  :)الوقت(كمال  ٥+ ) سعادة الوقت(شرط  ٢+ ) الوقت(محذور  ٣=  عالمات١٠ :الفلكیة ل الدالئ

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
، )القمر في العقـرب(، ھبوطتحت الشعاع(مناحس القمر العامة  -)فترة الكسوف والخسوف المحذورة

، خالي السیر، بعید االتصال، وحشـي )القمر في الطريقة المحترقة(إحتراقه ، )جديالقمر في ال(وبال
، )المـريخ زحـل(اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس، )حـد المـريخ وزحـل(السیر، القمر في حد الـنحس

الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد (ب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة اقتران القمر مع الذن
   قمر الشمس و ال معذنب ال ةعدم مقارن - ).نحس مطلقا) الذابح

  )دلوالسد االثور ال( ةثابتالبروج ال فيقمر ال -د النورئقمر زاال :شرائط السعادة

الصیف (بروج مستقیمة الطلوع  فيقمر ال -يمشترال معقمر ال ةمقارن -يوم األحد: كمال السعادة
  قمر ال عطاردشمس ال الزھرةشتری مال ساعة -قمر شمالي صاعدال - )والخريف

 

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨، ٢٤، ٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك 

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

  ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

س  ١٢لیلة / ٩:١٥س  ٧إلى نھار  ٤:٠٤س  ٥لیلة / ٠:٠٢إلى س  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ١٣:٢٢س  ٢٦نھار / ٤:٠٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٨:١٩س  ١٩نھار / ١٧:١١س  ١٤إلى نھار  ٤:٣٨

  .٣٠، ٢٩، ٢٨/ ١٣:٢٨س  ٢٨إلى نھار 
/ ٠:٠٠س  ١٢إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٩نھار / ١٦:٣٢س  ٤إلى نھار  ١٢:٥٨س  ٢نھار : شوال

، ٢٨/ ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ٢١:٥٩س  ٢٤لیلة / ٩:٥٣س  ١٩إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧لیلة 
٢٩  

 ١٥لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١٨:٠٨س  ٨لیلة / ١:٤٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : ذى القعدة
  ٣٠، ٢٩، ٢٨/ ٧:٢٩س  ٢٤إلى نھار  ٤:١٨س  ٢٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ٦:١٣س 

س  ١٥إلى لیلة  ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٢:١٦س  ٥لیلة : ذي الحجة
س  ٢٨إلى لیلة  ١٨:٢٢س  ٢٦لیلة / ١٣:١٢س  ٢١إلى نھار  ٩:٤٠س  ١٩نھار / ٢٢:٢٧
  . إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:٣٨

 ١٢إلى نھار  ٢٢:٣٣س  ١٠لیلة / ٢٢:٢٦س  ٥إلى لیلة  ١١:١٤س  ٢نھار : محرم الحرام
س  ٢٥إلى لیلة  ٠:٢٨س  ٢٣لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٦:٢٩س  ١٦نھار / ٧:١٩س 

س  ١١نھار : لخسوفالوقت المحذور لمنطقة رؤية ا(/ إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٠١
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 ١١:٤٣س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف()/ ١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦
  ).إلى نھاية الشھر

س  ١٤لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٧:٢٢س  ٧نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة : صفر
 ٣:٠٥س  ٢٧لیلة / ١٠:٣٦س  ٢٢إلى نھار  ٥:٥٤س  ٢٠لیلة / ٠:١٠س  ١٦إلى لیلة  ١:٥٣

  ).١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر

س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٢س  ١٢نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار : ولربیع األ
س  ٢٨إلى لیلة  ٨:٥٩س  ٢٥نھار / ١٦:٢٦س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٠٦س  ١٨نھار / ١٣:١٥
  .نھاية الشھر إلى ٢٨شروق / ٢٠:٣٢

س  ١٢إلـى لیلــة  ٢٣:١٢س  ١٠لیلـة / ٩:١٦س  ٥إلـى نھـار  ٢١:٣٨س  ٣لیلـة  :ربیـع اآلخـر
/ ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلـة  ١٤:٤٤س  ٢٢نھار / ٠:٢٤س  ١٨إلى لیلة  ٢٢:٥٣س  ١٦لیلة / ٠:٣٠

٢٩، ٢٨.  

س  ١٠إلى نھار  ٧:١٧س  ٨نھار / ١٥:٠٦س  ٣إلى نھار  ٣:٣٢س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ٢٣إلى نھار  ٢١:٤٣س  ٢١لیلة / ١٠:٢٧س  ١٦إلى نھار  ٩:٥٥س  ١٤نھار / ١٠:١٨
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٨:٤٣

 ١٤إلى لیلة  ٢٠:٠٨س  ١٢لیلة / ١٧:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٣:١٦س  ٥نھار  :جمادى األخرى
/ إلى نھاية الشھر ١٦:٤٨س  ٢٥نھار / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ٦:١٤س  ١٨نھار / ٢١:٠٠س 

  ).إلى نھاية الشھر ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

 ٢٨شروق / ١١:٤٠س  ٢٦إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ٦:٠٢س  ٢٠إلى نھار  ١لیلة : رجب
)/ ٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر

  ).٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة  :الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(

/ ١٣:٢٦س  ٩إلى نھار  ١٠:١١س  ٧نھار / ٤:٥٤س  ٣إلى لیلة  ١:٢٣س  ١لیلة  :شعبان
، ٢٨/ ٢٠:١٩س  ٢٤إلى لیلة  ٨:٤٥س  ٢١نھار / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٠:١٣س  ١٤لیلة 

٢٩. 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١ لیلة :رمضان المبارك 

نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣ھار إلى ن ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
  .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢ار نھ/ ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
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  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢ى نھار إل ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
س  ١٧نھار / ٧:٥٨س  ١٧إلى نھار  ١٤:٠٩٫٠:٣٧س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧
س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥ إلى لیلة ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩
إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩لیلة إلى 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

 .الشھر
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :الزھرة الشمس عطارد قمر من ساعات المشتري
نھاية إلى  ١٧:٥٦س  ١٤نھار / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك

س  ١٩نھار / ١٧إلى نھاية نھار  ٦:٣٤س  ١٧لیلة / ٥:٠٤إلى س  ١٦لیلة / ١٥نھار 
  ١٥:٠٤إلى س  ١٨:١٩

س  ٩ى نھار إل ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠ / ١٢:٥٤إلى س  ٩:٢٤س  ١٣نھار / ١٥إلى نھاية نھار  ١٠:١٥س  ١٤نھار /

 ١:٣٦إلى س  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة  

نھار / ١٠:٣٠س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة / إلى نھاية نھار ٦:٣٧س  ١٠نھار : ذي القعدة
لیلة / ٩:٣٥س  ١٩إلى نھار  ٢٢:٣٠س  ١٩لیلة / ١:٠٩س  ١٨إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧
  ٢١:٥٠س  ٢٦إلى لیلة  ١:١٥س  ٢٥

  
 ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة / إلى نھاية نھار ١٧:١٨س  ٢نھار : ذي الحجة
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إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٦:٣٨س  ٩إلى نھار  ٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٤:١٠س 
٤:٣٠ / ٧:٥٧س  ١٥إلى نھار  ٢٢:٢٧س  ١٥لیلة / س  ١٦ إلى نھار ٤:٤٦س  ١٦لیلة

١٤:٣٤ / ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ٧:٥٢س  ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة / ٢٣لیلة 
  . ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ٥:٤٨إلى س  ١٩:٤١س 

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
 ٤:٤٨س  ١٦لیلة / ٧:٤٧س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة : ؤیة الخسوفالتي التقع في منطقة ر

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة )/ ٦:١٩إلى س 
  ). ٢:٤٨س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٢٧نھار : التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف

س  ٥لیلة : نطقة رؤیة الكسوفھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في م(: صفر
إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة / إلى نھاية نھار ١٧:٠٥س  ٩نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ١٧:٤٦إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / ٢٠:٣٧س  ١٧
١١:٣٦ / ٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة.   

/ ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
 ٦:٣٨إلى س  ١٥لیلة / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار .  

/ ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
 ١٠:٠٠س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / لیلة
    .٢٦إلى نھاية نھار  ٢:٤٢س  ٢٥لیلة / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠

/ ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لیلة  :ى األولىجماد
 ١:٠٥س  ٢٥إلى لیلة  ٨:٤٣س  ٢٣نھار .  

إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
١٣:٣٤ / ٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة .  

  . ٢١:٣٢س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ١:٠٧س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة : رجب

نھار / ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار  :شعبان
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة / ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦

  .٢:٠٣إلى س  ٢٧ لیلة/ ٦:١٧س  ٢٤إلى نھار  ٢٠:١٩
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  ات والجامعات والمؤلفینحوزال :ةعلمیال الشؤون التعلیم و
  

  والشخصیات العلمیة واإلتصال بھموالمؤلفین  تاباألجالء من الكُ لقاء 

  :)الوقت(كمال  ٢+ ) سعادة الوقت(شرط  ٢+ ) الوقت(محذور  ٢=  عالمات ٦ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (یة المحذورات الكل :محذورات األوقات
، )القمر في العقـرب(، ھبوطتحت الشعاع(مناحس القمر العامة  -)فترة الكسوف والخسوف المحذورة

، خالي السیر، بعید االتصال، وحشـي )القمر في الطريقة المحترقة(إحتراقه ، )القمر في الجدي(وبال
، )المـريخ زحـل(اتصـال نحـس للقمـر مـع النحـوس، )حـد المـريخ وزحـل(السیر، القمر في حد الـنحس

الـدبران، اإلکلیـل، الطرفـة، سـعد (اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة 
  ).نحس مطلقا) الذابح

  میزانال برج و) ةسنبلال ءالجوزا( عطاردبیوت  فيقمر ال -د النورئقمر زاال :شرائط السعادة

مشتری ال ساعة - عطارد  معقمر لل مسعوداتصال  أومشتری ال معقمر الاتصال : سعادةكمال ال
 قمر الشمس ال الزھرة عطارد

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

    ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ألولىى اجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

   ،٣٠ ،٢٩، ٢٨: رمضان المبارك

  ،٢٩، ٢٨: شوال

  ،٣٠ ،٢٩، ٢٨: دةذى القع

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : ذي الحجة

نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف/ (إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : محرم الحرام
س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦س  ١١

  ).إلى نھاية الشھر ١١:٤٣

  ).١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١لیلة : ور لمنطقة رؤية الكسوفالوقت المحذ/ (٢٩، ٢٨: صفر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : ولربیع األ
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  .٢٩، ٢٨ :ربیع اآلخر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : ى األولىجماد

إلى  ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ ٢٩، ٢٨: جمادى األخرى
  .)نھاية الشھر

إلى لیلة  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ اية الشھرإلى نھ ٢٨شروق : رجب
س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف)/ (٠:١٦س  ٧

٢٣:١٢.(  

 .٢٩، ٢٨: شعبان

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 
نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤لى نھار إ ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
  .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧ھار إلى ن ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦ لیلة/ ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥لى لیلة إ ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
س  ١٧نھار / ٧:٥٨س  ١٧إلى نھار  ١٤:٠٩٫٠:٣٧س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧
س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولاأل ربیع
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :آلخرربیع ا
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س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 
 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠

إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 
    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣نھار  إلى ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥ر نھا/ ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

 .الشھر
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :قمر منالساعات المشتري عطارد الزھرة الشمس 

نھاية إلى  ١٧:٥٦س  ١٤نھار / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :ضان المباركرم
س  ١٩نھار / ١٧إلى نھاية نھار  ٦:٣٤س  ١٧لیلة  / ٥:٠٤إلى س  ١٦لیلة / ١٥نھار 

  ٦:٥١س  ٢١إلى نھار  ٢١لیلة / إلى نھاية نھار ١٨:١٩
 

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠ / ١٢:٥٤إلى س  ٩:٢٤س  ١٣نھار / ١٥إلى نھاية نھار  ١٠:١٥س  ١٤نھار/ 

 ١٢:٥٠س  ١٨إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧لیلة / ١:٣٦إلى س  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة  
  

لیلة / ١٠:٣٠س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة / إلى نھاية نھار ٦:٣٧س  ١٠نھار : ذي القعدة
لیلة  /١:٠٩س  ١٨إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار / ١٠:٤٢س  ١٥إلى نھار  ٦:١٣س  ١٥
لیلة / ٧:٤٧س  ٢٣إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٩:٣٥س  ١٩إلى نھار  ٢٢:٣٠س  ١٩
  ٢١:٥٠س  ٢٦إلى لیلة  ١:١٥س  ٢٥

 ٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
إلى نھاية  ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٦:٣٨س  ٩إلى نھار 

س  ١٦لیلة / ٧:٥٧س  ١٥إلى نھار  ٢٢:٢٧س  ١٥لیلة / ٣:٥١إلى س  ١٤لیلة / نھار
 ٢١:٤٩س  ٢٠لیلة / ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٦

إلى س  ١٩:٤١ س ٢٣لیلة / ٧:٥٢س  ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة / ١٣:١٢س  ٢٠إلى نھار 
٥:٤٨ / إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / ٤:٣١س  ٢٦لیلة 

  . ٩:٠٠س  ٢٧إلى نھار 

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
س  ١٦ة لیل/ ٧:٤٧س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة : التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف

 ١١:١٦س  ١٧نھار )/ ١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ٤:١٨س  ١٧لیلة / ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨
ھذه االوقات مناسبة ولكن / (٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة / ١٩:١٩س  ١٨إلى لیلة 

 ٢٧نھار / إلى نھاية نھار ١٠:٥٢س  ٢٣نھار : للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف
  ). ٢:٤٨س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠س 
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س  ٥لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف( :صفر
إلى  ١٧:٠٥س  ٩نھار / ٢٢:١٤س  ٩إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٧نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

 ١٧إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة / ٤:٠٠س  ١٥إلى لیلة  ١٣:٢٤س  ١٤نھار / نھاية نھار
س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ١٧:٤٦إلى س  ٧:٥٨س  ١٧ نھار/ ٢٠:٣٧س 

١١:٣٦ / ٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة.   

/ ٦:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
 ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٦:٣٨إلى س  ١٥لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦نھار 

  . ٣:١٠س  ٢٠إلى لیلة  ٢٣:٠٧س  ١٩ لیلة/ ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة 

/ ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
 ١٠:٠٠س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / نھار
س  ٢٥لیلة / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة / إلى نھاية نھار ٨:٣٣س  ١٦

    .٢٦إلى نھاية نھار  ٢:٤٢

 ١٥:٣٠س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لیلة / ١٩:٢٥إلى س  ٣لیلة  :ى األولىجماد
 ٨:٤٣س  ٢٣نھار / ١٦:٢٤س  ١٥إلى نھار  ١٩:٢٨س  ١٥لیلة / ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة 
  . ١:٠٥س  ٢٥إلى لیلة 

/ ٢:٥٤س إلى  ١٣لیلة / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
 ١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ھذه االوقات / (٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة

  ). ٨:١٧س  ٢٧إلى نھار  ٢٦لیلة : مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف

س  ٦لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: رجب
س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة )/ ١٨:٠٤س  ٦ر إلى نھا ٢٣:١٣
١:٠٧ / ١٦:١٨س  ٢٥إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦نھار

٢١:٣٢ .  

/ ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار / إلى نھاية نھار ١٣:٣٣س  ١نھار  :شعبان
 ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦نھار / ٢٠لیلة 

إلى نھار  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / ٠:٤٣س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار 
  .٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة / ٦:١٧س  ٢٤
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  ةعلمیالبحوث الو أتألیف ال بدء

  :)الوقت(كمال  ٥+ ) سعادة الوقت(شرط  ٣+ ) الوقت(محذور  ٢=  عالمات ١٠ :الفلكیة الدالئل 

رسـي قـديم، فاايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحس االتصــال، وحشــي الســیر، ــي حــد ال ــع اتصــال ن، )حــد المــريخ وزحــل(القمــر ف حــس للقمــر م

الـدبران، (، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة )المريخ زحل(النحوس
  ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

 عـذراءال ءالجـوزا( ةینسـاإلج وبـرال فـيقمـر لا -القمـر قـوي الحـال -د النـورئقمر زاال :شرائط السعادة
  )دلوالقوس ال

قمـر سـریع ال - عطـارد مـعقمـر للاتصال  أو )ةسنبلال ءالجوزا( عطاردبیوت  فيقمر ال: كمال السعادة
 عطـارد سـاعة -مسـتقیم السـیر عطـارد -)ءالجـوزاو  ةسـنبلال(هشـرففـي  أو هبیتـ في عطارد -السیر

  .ةزھرال ةساع اإلبداعیة وللنشاطات الفنو  ،ةزھرالمشتری ال
 

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط
   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك 

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

  ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: حرم الحرامم

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥ ،٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

لیلة / ١٧:١٧س  ٩إلى نھار  ٩:١٥س  ٧نھار / ٢:١٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : رمضان المبارك
س  ٢٦نھار / ١٠:٣٠س  ٢٤إلى نھار  ٦:٣٤س  ١٧لیلة / ١٧:١١س  ١٤إلى نھار  ٤:٣٨س  ١٢

  . إلى نھاية الشھر ١٣:٢٢

/ ٠:٠٠س  ١٢إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٩نھار / ٠:١٣س  ٧إلى لیلة  ١٦:٣٢س  ٤نھار : شوال
/ ٢٣:٢٧س  ٢٨إلى لیلة  ٢١:٥٩س  ٢٤لیلة / ١٧:٢٦س  ٢١إلى نھار  ١٢:٣٢س  ١٤نھار 

٢٩، ٢٨    

س  ١٠إلى نھار  ١٨:٠٨س  ٨لیلة / ٧:٥٩س  ٥إلى نھار  ١:٤٨س  ٣لیلة : ذى القعدة
/ ٨:٥٥س  ٢٦إلى نھار  ٤:١٨س  ٢٢لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢٠إلى لیلة  ١٩:٠٨س  ١٣لیلة / ٦:٣٧

٣٠، ٢٩، ٢٨.  

 ١٠لیلة / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٢:١٦س  ٥لیلة / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ٢٦لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣إلى نھار  ٩:٤٠س  ١٩نھار / ٤:٥٤س  ١٧إلى لیلة  ٢:٤٤س 

  .نھاية الشھرإلى  ١٨:٢٢
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س  ١٤إلى نھار  ١١:٠٠س  ٧نھار / ٢٢:٢٦س  ٥لیلة  إلى ١١:١٤س  ٢نھار : محرم الحرام
س  ٢٧إلى نھار  ٠:٢٨س  ٢٣لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ١٦:٢٩س  ١٦نھار / ١٣:٠١
س  ١١نھار  :الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(/ إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١١:٢٠
 ١١:٤٣س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦

  .  )إلى نھاية الشھر

س  ١٤لیلة / ٢٣:٠٨س  ١٢إلى لیلة  ١٩:٠٩س  ٥لیلة / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة : صفر
 ٣:٠٥س  ٢٧لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ٥:٥٤س  ٢٠لیلة / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١:٥٣

  ). ١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر

س  ١٦إلى نھار  ١٢:٥٢س  ١٢نھار / ٩:٢٩س  ١٠إلى نھار  ٢:٣٢س  ٣لیلة : ولربیع األ
س  ٢٨إلى لیلة  ٨:٥٩س  ٢٥نھار / ٢٣:١٤س  ٢٣إلى لیلة  ١٣:٠٦س  ١٨نھار / ١٢:٣٧
  . نھاية الشھرإلى  ٢٨شروق / ٢٠:٣٢

لیلـة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلـة  ٢٣:١٢س  ١٠لیلة / ١٨:١١س  ٧نھار إلى  ١لیلة  :ربیع اآلخر
 ٢٧نھـار / ٢:٢٤سـاعة  ٢٥إلى لیلة  ١٤:٤٤س  ٢٢نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة  ٢٢:٥٣س  ١٦

    .   إلى نھاية الشھر ١٥:٠٢س 

نھار / ١٠:٣٥س  ١٢إلى نھار  ٧:١٧س  ٨نھار / ٠:٤٥س  ٦لیلة إلى  ١لیلة  :ى األولىجماد
 ٢٦لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ٢١:٤٣س  ٢١لیلة / ١٤:٠٥س  ١٨إلى نھار  ٩:٥٥س  ١٤

  . إلى نھاية الشھر ٢١:٢٠س 

/ ١٩:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٣:١٦س  ٥نھار / ٦:١٤س  ٣إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ٦:١٤س  ١٨نھار / ٢٣:٥٦س  ١٦إلى لیلة  ٢٠:٠٨س  ١٢لیلة 

 ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر ٤:٢٣س  ٢٣
   ).إلى نھاية الشھر

س  ١٠لیلة / ٢:٠٩س  ٨إلى لیلة  ١٨:٤٤س  ٣نھار / ١٢:١٩س  ١إلى نھار  ١لیلة  :رجب
 ١٢:١٠س  ٢١نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٦نھار / ٩:٣٩س  ١٤إلى نھار  ٤:١١
)/ ٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (نھاية الشھرإلى 

   ).٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(

/ ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ١٠:١١س  ٧نھار / ٧:٣٢س ٥إلى نھار  ١:٢٣س  ١لیلة  :شعبان
، ٢٨/ ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٢٠:١٢س  ١٩لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٠:١٣ س ١٤لیلة 

٢٩. 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 
نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
  .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣ر نھا/ ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
نھاية  إلى ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣
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  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١ة إلى لیل ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠ لیلة/ ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
س  ١٧نھار / ٧:٥٨س  ١٧إلى نھار  ١٤:٠٩٫٠:٣٧س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧
س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨لى لیلة إ ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨ھار ن/ ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة  /٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

  .الشھر
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :ساعة عطارد المشتری الزھرة و للفن واإلبداع ساعة الزھرة من

ھاية إلى ن ١٧:٥٦س  ١٤نھار / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة : رمضان المبارك
  / ٥:٠٤إلى س  ١٦لیلة / ١٥/ نھار

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠ / ١٢:٥٤إلى س  ٩:٢٤س  ١٣نھار  

  إلى نھاية نھار ٦:٣٧س  ١٠نھار : ذي القعدة

 ٩لة لی/ إلى نھاية نھار ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
إلى نھاية  ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ٦:٣٨س  ٩إلى نھار 

  . ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / نھار

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
الوقات ھذه ا)/ (٦:١٩إلى س  ٤:٤٨س  ١٦لیلة : التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف

إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٢٧نھار : مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف
  ). ٢:٤٨س  ٢٨

   .٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة / ١١:٣٦س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة : صفر

  . ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ

إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧ر نھا :ربیع اآلخر
٣:٤٨ / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة / ٢٦إلى نھاية نھار  ٢:٤٢س  ٢٥لیلة.    

  . ١:٠٥س  ٢٥إلى لیلة  ٨:٤٣س  ٢٣نھار  :ى األولىجماد

  . ٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة / ١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار  :جمادى األخرى

  . ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة : رجب

نھار / ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار  :شعبان
 .٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة / ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦
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  ةیدينوال ةاألكاديمی دروسبداية ال

  :)الوقت(كمال  ٦+ ) عادة الوقتس(شرط  ٣+ ) الوقت(محذور  ٢=  عالمات ١١ :الفلكیة الدالئل 

رسـي قـديم، فاايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

 ، خــالي الســیر، بعیــد)القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

بران، الـد(، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة )المريخ زحل(النحوس
  ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

 ةنسـیبـروج اإلالفي  وأ) حوتالسرطان ال( المائيبرج ال فيقمر ال -رد النوئقمر زاال :شرائط السعادة
  )دلوالقوس ال عذراءال ءالجوزا(

قوي  قمرال -عطارد  معقمر الاتصال  أو )ةسنبلال الجوزا( عطارد بیت فيقمر ال: كمال السعادة
 ءالجوزا( ةنسیاإلبروج ال في عطارد -قمر سریع السیرال -)مشتریال لقمر معلاتصال تسدیس  - الحال

 ساعة - مستقیم السیر عطارد - )ةسنبلال( هشرف أو) الجوزاو  ةسنبلال( بیته في أو) دلوال عذراءال
  .الزھرة  ةعسا للنشاطات الفنیة واإلبداعو  ،شمسال ةزھرالمشتری ال عطارد

   

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

  ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  د السعادة أو نقصانھاض: محذور اإلختیار الدقیق

/ ١٧:١١س  ١٤إلى نھار  ٩:١٥س  ٧نھار / ٢:١٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : رمضان المبارك
  . إلى نھاية الشھر ١٣:٢٢س  ٢٦نھار / ١٠:٣٠س  ٢٤إلى نھار  ٦:٣٤س  ١٧لیلة 

س  ٢١إلى نھار  ١٢:٣٢س  ١٤نھار / ٠:٠٠س  ١٢إلى لیلة  ١٦:٣٢س  ٤نھار : شوال
  ،  ٢٩، ٢٨/ ٢٣:٢٧س  ٢٨إلى لیلة  ٢١:٥٩س  ٢٤لیلة / ١٧:٢٦

س  ٢٠إلى لیلة  ١٩:٠٨س  ١٣لیلة / ٦:٣٧س  ١٠نھار إلى  ١:٤٨س  ٣لیلة : ذى القعدة
  ،٣٠، ٢٩، ٢٨/ ٨:٥٥س  ٢٦إلى نھار  ٤:١٨س  ٢٢لیلة / ٢٢:٥٥

 ١٢نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٢:١٦س  ٥لیلة / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ٢٦لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣إلى نھار  ١٣:١٢س  ٢١نھار / ٤:٥٤س  ١٧لیلة إلى  ١٣:٤٨س 

  .نھاية الشھرإلى  ١٨:٢٢

 ١٤إلى نھار  ٢٢:٣٣س  ١٠لیلة / ٢٢:٢٦س  ٥لیلة  إلى ١١:١٤س  ٢نھار : محرم الحرام
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س  ٢٧إلى نھار  ٠:٢٨س  ٢٣لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة / ١٣:٠١س 
س  ١١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(/ نھاية الشھرإلى  ٢٨شروق / ١١:٢٠
 ١١:٤٣س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦

  .  )إلى نھاية الشھر

س  ١٦لیلة / ٢٣:٠٨س  ١٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٧نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة : صفر
 ٣:٠٥س  ٢٧لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ٥:٥٤س  ٢٠لیلة / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ٠:١٠

  ). ١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر

س  ١٦إلى نھار  ١٣:١٥س  ١٤نھار / ٩:٢٩س  ١٠إلى نھار  ١٥:٠٨س  ٥نھار : ولربیع األ
س  ٢٨إلى لیلة  ٨:٥٩س  ٢٥ھار ن/ ٢٣:١٤س  ٢٣إلى لیلة  ١٣:٠٦س  ١٨نھار / ١٢:٣٧
  . إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٠:٣٢

س  ١٤إلـى لیلــة  ٠:٣٠س  ١٢لیلـة / ١٨:١١س  ٧نھـار إلـى  ٢١:٣٨س  ٣لیلـة  :ربیـع اآلخـر
سـاعة  ٢٥إلـى لیلـة  ١٤:٤٤س  ٢٢نھـار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلـة  ٢٢:٥٣س  ١٦لیلة / ٢٣:٣٩
٢٩، ٢٨/ ٢:٢٤   .    

س  ١٢إلى نھار  ١٠:١٨س  ١٠نھار / ٠:٤٥س  ٦إلى لیلة  ٣:٣٢س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ٢٣إلى نھار  ٢١:٤٣س  ٢١لیلة / ١٤:٠٥س  ١٨إلى نھار  ٩:٥٥س  ١٤نھار / ١٠:٣٥
  . إلى نھاية الشھر ٩:٤٤س  ٢٨نھار / ٨:٤٣

/ ١٩:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٧:٣٨س  ٧نھار / ٦:١٤س  ٣إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
نھار / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ٦:١٤س  ١٨نھار / ٢٣:٥٦س  ١٦إلى لیلة  ٢٠:٠٨س  ١٢لیلة 

 ٠:١٦س  ٢٢لیلة  :الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر ٦:٤٨س  ٢٥
   ).إلى نھاية الشھر

س  ١٠لیلة / ٢:٠٩س  ٨إلى لیلة  ٢٣:١٣س  ٦لیلة / ١٢:١٩س  ١إلى نھار  ١لیلة  :رجب
 ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٦نھار / ٩:٣٩س  ١٤إلى نھار  ٤:١١
)/ ٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (نھاية الشھرإلى 

   ).٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(

/ ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ١٠:١١س  ٧نھار / ٧:٣٢س ٥إلى نھار  ٤:٥٤س  ٣لیلة  :شعبان
 .٢٩، ٢٨/ ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٨:٤٥س  ٢١نھار / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٠:١٣س  ١٤لیلة 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 

نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
  .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩ نھار/ ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦لیلة  إلى ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
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 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١
س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 

س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩ لیلة/ ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
س  ١٧نھار / ٧:٥٨س  ١٧إلى نھار  ١٤:٠٩٫٠:٣٧س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧
س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥ إلى نھار ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :ألخرىجمادى ا
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .اية الشھرإلى نھ ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار  /٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

  .الشھر
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :ساعات عطارد المشتري الزھرة الشمس و للفن واإلبداع ساعة الزھرة من
إلى نھاية  ١٧:٥٦س  ١٤نھار / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة : رمضان المبارك

  ٥:٠٤إلى س  ١٦لیلة / ١٥نھار 

   ١٢:٥٤إلى س  ٩:٢٤س  ١٣نھار  :شوال

   إلى نھاية نھار ٦:٣٧س  ١٠نھار : ذي القعدة

 ٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٦:٣٨س  ٩إلى نھار 

١١:٠٠ / ١٣:١٢س  ٢٠إلى نھار  ٢١:٤٩س  ٢٠لیلة / إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣نھار /
 ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة .  

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
س  ١٧لیلة / ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨س  ١٦لیلة : التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف

ھذه االوقات / (١٩:١٩س  ١٨إلى لیلة  ١١:١٦س  ١٧نھار )/ ١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ٤:١٨
إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٢٧نھار : مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف

  ). ٢:٤٨س  ٢٨

س  ٥لیلة : في منطقة رؤیة الكسوفھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع (: صفر
 ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ٤:٠٠س  ١٥إلى لیلة  ١٣:٢٤س  ١٤نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

   .٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة / ١١:٣٦س  ١٨إلى نھار 

  . ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ

إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / ٢٢:٤٢س  ٨لیلة  إلى ١٨:١١س  ٧نھار  :ربیع اآلخر
٣:٤٨ / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة / ٢٦إلى نھاية نھار  ٢:٤٢س  ٢٥لیلة.    

  . ١:٠٥س  ٢٥إلى لیلة  ٨:٤٣س  ٢٣نھار  :ى األولىجماد

  . ٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة / ١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار  :جمادى األخرى

  . ١:٠٧س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة : رجب

/ ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار / إلى نھاية نھار ١٣:٣٣س  ١نھار  :شعبان
 ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦نھار / ٢٠لیلة 

  .٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار 
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راص��ر و  � ا�مال ا�حاب ا�تا��ف��ب،ال  دا   ج ا�حا�وب�ا�  ب� �� � و اإل�بار�  اإلذا� وا���وات، �دا

  :)الوقت(كمال  ٤+ ) سعادة الوقت(شرط  ١+ ) الوقت(محذور  ٢=  عالمات ٧ :الفلكیة الدالئل 

فارسي قديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمر في (، ھبوطتحت الشعاع(مناحس القمر العامة  -) فترة الكسوف والخسوف المحذورة

، خالي السیر، بعید )القمر في الطريقة المحترقة(إحتراقه ، )القمر في الجدي(، وبال)العقرب
اتصال نحس للقمر مع ، )حد المريخ وزحل(االتصال، وحشي السیر، القمر في حد النحس

الدبران، (، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة )المريخ زحل(النحوس
  ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

  د النورالقمر زائ :شرائط السعادة

قوي عطارد  – عطاردمع قمر الاتصال  - )ةسنبلال الجوزا(عطارد  تیب فيقمر ال: كمال السعادة
  .قمرالشمس ال ةزھرالعطارد مشتری ال ساعة -عطارد و  شمسالد بین یاتصال سع - الحال

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال
  

    ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

   ،٣٠ ،٢٩، ٢٨: رمضان المبارك
  

  ،٢٩، ٢٨: شوال
  

  ،٣٠ ،٢٩، ٢٨: ذى القعدة

  .رإلى نھاية الشھ ٢٨شروق : ذي الحجة

نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف/ (إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : محرم الحرام
س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦س  ١١

  ).إلى نھاية الشھر ١١:٤٣

  ).١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (٢٩، ٢٨: صفر
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  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : ولربیع األ

  .٢٩، ٢٨ :ربیع اآلخر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : ى األولىجماد

إلى  ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ ٢٩، ٢٨: جمادى األخرى
  .)نھاية الشھر

إلى لیلة  ١لة لی: الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : رجب
س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف)/ (٠:١٦س  ٧

٢٣:١٢.(  

 .٢٩، ٢٨: شعبان

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 
نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧ إلى لیلة ٥:٠٤س  ١٦لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
  .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩لى لیلة إ ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨ار نھ/ ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
س  ١٧نھار / ٧:٥٨س  ١٧إلى نھار  ١٤:٠٩٫٠:٣٧س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧
س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠
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 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة  :رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

  .الشھر
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ة 
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م

ت 
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و
ا

 

١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :قمر منالساعات المشتري عطارد الزھرة الشمس 

نھاية إلى  ١٧:٥٦س  ١٤نھار / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك
س  ١٩نھار / ١٧إلى نھاية نھار  ٦:٣٤س  ١٧لیلة  / ٥:٠٤إلى س  ١٦لیلة / ١٥/ نھار

  ٦:٥١س  ٢١إلى نھار  ٢١لیلة / إلى نھاية نھار ١٨:١٩
  

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠ / ١٢:٥٤إلى س  ٩:٢٤س  ١٣نھار / إلى نھاية نھار  ١٠:١٥س  ١٤نھار

١٥/ ١٢:٥٠س  ١٨إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧لیلة / ١:٣٦إلى س  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة  
  

لیلة / ١٠:٣٠س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة / إلى نھاية نھار ٦:٣٧س  ١٠نھار : ذي القعدة
لة لی/ ١:٠٩س  ١٨إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار / ١٠:٤٢س  ١٥إلى نھار  ٦:١٣س  ١٥
لیلة / ٧:٤٧س  ٢٣إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٩:٣٥س  ١٩إلى نھار  ٢٢:٣٠س  ١٩
  ٢١:٥٠س  ٢٦إلى لیلة  ١:١٥س  ٢٥

 ٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
ة إلى نھاي ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٦:٣٨س  ٩إلى نھار 

س  ١٦لیلة / ٧:٥٧س  ١٥إلى نھار  ٢٢:٢٧س  ١٥لیلة / ٣:٥١إلى س  ١٤لیلة / نھار
 ٢١:٤٩س  ٢٠لیلة / ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٦

إلى س  ١٩:٤١س  ٢٣لیلة / ٧:٥٢س  ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة / ١٣:١٢س  ٢٠إلى نھار 
٥:٤٨/ ارإلى نھاية نھ ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / ٤:٣١س  ٢٦لیلة 

  . ٩:٠٠س  ٢٧إلى نھار 

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
 ٤:٤٨س  ١٦لیلة / ٧:٤٧س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة : التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف

إلى لیلة  ١١:١٦س  ١٧نھار )/ ١١:١٦س  ١٧ إلى نھار ٤:١٨س  ١٧لیلة / ٦:١٩إلى س 
ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة / ١٩:١٩س  ١٨

س  ٢٧نھار / إلى نھاية نھار ١٠:٥٢س  ٢٣نھار : التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف
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  ). ٢:٤٨س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠

س  ٥لیلة : التي التقع في منطقة رؤیة الكسوفھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد (: صفر
إلى  ١٧:٠٥س  ٩نھار / ٢٢:١٤س  ٩إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٧نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

 ١٧إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة / ٤:٠٠س  ١٥إلى لیلة  ١٣:٢٤س  ١٤نھار / نھاية نھار
س  ١٨ إلى نھار ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ١٧:٤٦إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / ٢٠:٣٧س 

١١:٣٦ / ٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة.   

/ ٦:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
 ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٦:٣٨إلى س  ١٥لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦نھار 

  . ٣:١٠س  ٢٠إلى لیلة  ٢٣:٠٧س  ١٩لیلة / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة 

س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥ار نھ :ربیع اآلخر
٢٢:٤٢ / ١٠:٠٠س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة /

 إلى نھاية نھار ٨:٣٣س  ١٦نھار / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة / ٢٥لیلة 
    .٢٦إلى نھاية نھار  ٢:٤٢س 

 ١٥:٣٠س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لیلة / ١٩:٢٥ى س إل ٣لیلة  :ى األولىجماد
 ٨:٤٣س  ٢٣نھار / ١٦:٢٤س  ١٥إلى نھار  ١٩:٢٨س  ١٥لیلة / ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة 
  . ١:٠٥س  ٢٥إلى لیلة 

/ ٢:٥٤إلى س  ١٣لیلة / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
 ١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ھذه االوقات / (٢١:١٥س  ٢٢ى لیلة إل ٢١لیلة

  ). ٨:١٧س  ٢٧إلى نھار  ٢٦لیلة : مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف

س  ٦لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: رجب
س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢ لیلة/ ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة )/ ١٨:٠٤س  ٦إلى نھار  ٢٣:١٣
١:٠٧ / ١٦:١٨س  ٢٥إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦نھار

٢١:٣٢ .  

/ ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار / إلى نھاية نھار ١٣:٣٣س  ١نھار  :شعبان
 ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦نھار / ٢٠لیلة 

إلى نھار  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / ٠:٤٣س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار 
  .٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة / ٦:١٧س  ٢٤
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  تعلم المھن ومھارات المشاغل

  :)الوقت(كمال  ٢+ ) سعادة الوقت(شرط  ١+ ) الوقت(محذور  ٣=  عالمات ٦ :الفلكیة الدالئل 

فارسي قديم، م غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، ايا(المحذورات الكلیة : محذورات األوقات
القمر في (، ھبوطتحت الشعاع(مناحس القمر العامة  -) فترة الكسوف والخسوف المحذورة

، خالي السیر، بعید )القمر في الطريقة المحترقة(إحتراقه ، )القمر في الجدي(، وبال)العقرب
اتصال نحس للقمر مع ، )حد المريخ وزحل(االتصال، وحشي السیر، القمر في حد النحس

الدبران، (ذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة ، اقتران القمر مع ال)المريخ زحل(النحوس
قمر البیت و ) سداأل(شمس بیت ال فيقمر ال -).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

 ،قوسمن الر یخاأل النصف صةاخ القوسعقرب و البرجي و ) دلوالجدی ال(زحل بیت و ) سرطانال(
  .فمن لم يحذر ذلك يزيد احتمال عدم نجاحه في ھذا التعلیم

  القمر زائد النور: شرائط السعادة

حمل ال أو بروج) میزانالثور ال( ةزھرالو بیت ) ةسنبلالالجوزا (عطارد ت بی فيقمر ال: كمال السعادة
  .قمرعطارد الشمس ال ةزھرالمشتری ال ساعة - حوت الو 

م
ة
ور

ذ
ح

 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢ ،١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٩:١٥س  ٧نھار / ٢:١٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : رمضان المبارك
  .إلى نھاية الشھر ١٣:٢٢س  ٢٦

  

س  ٢٨إلى لیلة  ٢١:٥٩س  ٢٤یلة ل/ ١٢:٣٢س  ١٤إلى نھار  ١٦:٣٢س  ٤نھار : شوال
٢٩، ٢٨/ ٢٣:٢٧  

  

س  ٢٦إلى نھار  ٤:١٨س  ٢٢لیلة / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ١:٤٨س  ٣لیلة : ذى القعدة
٣٠، ٢٩، ٢٨/ ٨:٥٥  

لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣إلى نھار  ٩:٤٠س  ١٩نھار / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ١لیلة : ذي الحجة
  .نھاية الشھر إلى ٢١:٣٨س  ٢٨

/ ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ١٦:٢٩س  ١٦نھار / ١١:٠٠س  ٧إلى نھار  ١یلة ل: محرم الحرام
س  ١١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(/ إلى نھاية الشھر ٥:٠١س  ٢٥لیلة 

 ١١:٤٣س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦
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  ).إلى نھاية الشھر

س  ٢٢نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١:٥٣س  ١٤لیلة / ١٩:٠٩س  ٥ة إلى لیل ١لیلة : صفر
س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر ١٠:٣٦
١١:٤٣.(  

نھار / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ١٢:٥٢س  ١٢نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
  .إلى نھاية الشھر ١٦:٢٦س  ٢٠

س  ٢٧نھار إلى  ٠:٢٤س  ١٨لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١٠لیلة  :اآلخر ربیع
٢٩، ٢٨/ ١٥:٠٢.  

 ٢٦إلى لیلة  ١٠:٢٧س  ١٦نھار / ١٠:٣٥س  ١٢إلى نھار  ٧:١٧س  ٨نھار  :ى األولىجماد
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:٢٠س 

إلى لیلة  ٢١:٠٠س  ١٤لیلة / ١٩:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٣:١٦س  ٥نھار  :جمادى األخرى
إلى نھاية  ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف( /٢٩، ٢٨/ ٤:٢٣س  ٢٣

  .)الشھر

/ ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار  ٦:١٧س  ١٢نھار / ٢:٠٩س  ٨إلى لیلة  ١٨:٤٤س  ٣نھار : رجب
س  ٧ إلى لیلة ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

  ).٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف)/ (٠:١٦

/ ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة  ١٣:٢٦س  ٩نھار / ٧:٣٢س ٥إلى نھار  ١:٢٣س  ١لیلة  :شعبان
٢٩، ٢٨. 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤ر نھا/ ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 

نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
  .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠ إلى لیلة ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠ س ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧نھار  إلى ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 
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س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
س  ١٧نھار / ٧:٥٨س  ١٧إلى نھار  ١٤:٠٩٫٠:٣٧س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧
س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥ى نھار إل ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

 .الشھر
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :من قمرالساعات المشتري الزھرة الشمس عطارد 
إلى نھاية  ٦:٣٤س  ١٧لیلة  / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك

  ٦:٥١س  ٢١إلى نھار  ٢١لیلة / إلى نھاية نھار ١٨:١٩س  ١٩نھار / ١٧نھار 
  

س  ١٨إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧لیلة  /١٥إلى نھاية نھار  ١٠:١٥س  ١٤نھار : شوال
١٢:٥٠  

  
س  ١٥إلى نھار  ٦:١٣س  ١٥لیلة / ١٠:٣٠س  ١٤ھار إلى ن ١٤لیلة : ذي القعدة

١٠:٤٢ / ١:٠٩س  ١٨إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار / س  ١٩إلى نھار  ٢٢:٣٠س  ١٩لیلة
٩:٣٥  

/ إلى نھاية نھار ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة : ذي الحجة
 ٣:٥١إلى س  ١٤لیلة / ٧:٥٧س  ١٥إلى نھار  ٢٢:٢٧س  ١٥لیلة / ٤:٤٦س  ١٦لیلة 

إلى  ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار 
  . ٩:٠٠س  ٢٧إلى نھار  ٤:٣١س  ٢٦لیلة / ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / نھاية نھار

: ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف(: محرم الحرام
 ٧:٤٧ س ١٤إلى نھار  ١٤لیلة / ھذه االوقات )/ (٦:١٩إلى س  ٤:٤٨س  ١٦لیلة

إلى نھاية  ١٠:٥٢س  ٢٣نھار : مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف
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  ). نھار

س  ٥لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
إلى  ١٧:٠٥س  ٩نھار / ٢٢:١٤س  ٩لة إلى لی ٧:٢٢س  ٧نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

   .١١:٣٦س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / نھاية نھار

س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٦:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار : ولربیع األ
١٢:٥٤ / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار / ٢٠إلى لیلة  ٢٣:٠٧س  ١٩لیلة 

  . ٣:١٠س 

س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥ھار ن :ربیع اآلخر
٢٢:٤٢ / ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / إلى نھاية نھار ٨:٣٣س  ١٦نھار.    

  . ١٦:٢٤س  ١٥إلى نھار  ١٩:٢٨س  ١٥لیلة / ١٩:٢٥إلى س  ٣لیلة  :ى األولىجماد

كن للبالد التي التقع ھذه االوقات مناسبة ول/ (٢:٥٤إلى س  ١٣لیلة  :جمادى األخرى
  ). ٨:١٧س  ٢٧إلى نھار  ٢٦لیلة : في منطقة رؤیة الكسوف

/ ١٦:١٨س  ٢٥إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ١:٠٧س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة : رجب
 ٢١:٣٢س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦نھار .  

/ ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة / ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار  :شعبان
 ٠:٤٣س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٦:١٧س  ٢٤إلى نھار  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / ٢٧لیلة 

 .٢:٠٣إلى س 
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  البدنیة تامھارالو تعلم الرياضات المفیدة 

  :)الوقت(كمال  ٣+ ) سعادة الوقت(شرط  ٣+ ) الوقت(محذور  ٣=  عالمات ٩ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، رمناسبة من كل شھر قمري، رومي، ايام غی(المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة )المريخ زحل(النحوس
  .عقدتینال معقمر ال ةمقارن - ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

مـن  نقیـاعطارد  -ة بلنالسفي البرج  أو ةمنقلبالج وبرال فيقمر ال -د النورالقمر زائ :شرائط السعادة
  ضعف الو  ةنحوسال

 -عطاردمع لقمر سعد ل اتصال -) المشتري والزھرة( سعودالكوكب ب متصلقمر ال: كمال السعادة
شمس ال الزھرةمشتری ال ساعة -مريخال مع ةزھرللاتصال سعد  - )مریخالمع قمر للاتصال سعد 

  .قمر مریخالعطارد 

ة
ور

ذ
ح

م
 

  يام الشھور القمرية والشمسیةفي ا: محذور اإلختیار البسیط
   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك 

  
   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

  
   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

 

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣ ،٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

نھار / ١٧:١٧س  ٩إلى نھار  ٩:١٥س  ٧نھار / ٢:١٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : رمضان المبارك
، ٢٩، ٢٨/ ١٠:٣٠س  ٢٤إلى نھار  ٤:٠٢س  ٢٢لیلة / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ١٧:١١س  ١٤
٣٠  

/ ١٢:٣٢س  ١٤إلى نھار  ٠:٠٠س  ١٢لیلة / ٠:١٣س  ٧ى لیلة إل ١٦:٣٢س  ٤نھار : شوال
، ٢٨/ ٢٣:٢٧س  ٢٨إلى لیلة  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة / ١٧:٢٦س  ٢١إلى نھار  ٩:٥٣س  ١٩نھار 

٢٩  

س  ١٣إلى لیلة  ٤:٠٤س  ٦لیلة / ٧:٥٩س  ٥إلى نھار  ١:٤٨س  ٣لیلة : ذى القعدة
س  ٢٦إلى نھار  ٧:٢٩س  ٢٤نھار / ٢٢:٥٥س  ٢٠إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار / ١٩:٠٨
٣٠، ٢٩، ٢٨/ ٨:٥٥  

 ١٥لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:١٠س  ٧نھار / ٠:٢٤س  ٤إلى لیلة  ١لیلة : ذي الحجة
س  ٢٨لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣إلى نھار  ١٣:١٢س  ٢١نھار / ٤:٥٤س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:٢٧س 
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  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٨

س  ١٤إلى نھار  ٧:١٩س  ١٢نھار / ١١:٠٠ س ٧إلى نھار  ٢٢:٢٦س  ٥لیلة : محرم الحرام
/ نھاية الشھرإلى  ٥:٠١س  ٢٥لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة / ١٣:٠١

الوقت )/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦س  ١١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).إلى نھاية الشھر ١١:٤٣س  ٢١نھار : المحذور لمنطقة رؤية الكسوف

/ ٢٣:٠٨س  ١٢إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٩نھار / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٦:٤٢س  ٢نھار : فرص
، ٢٨/ ١٧:٠٠س  ٢٥إلى نھار  ١٠:٣٦س  ٢٢نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ٠:١٠س  ١٦لیلة 

  ).١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف( /٢٩

 ١٤نھار / ٩:٢٩س  ١٠إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨یلة ل/ ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
س  ٢٨لیلة / ١٩:٤٨س  ٢٤إلى لیلة  ١٦:٢٦س  ٢٠نھار / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ١٣:١٥س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٠:٣٢

س  ١٤إلــى لیلــة  ٠:٣٠س  ١٢لیلــة / ١٨:١١س  ٧إلــى نھــار  ٩:١٦س  ٥نھــار  :ربیــع اآلخــر
/ ١٥:٠٢س  ٢٧إلى نھـار  ٢:٢٤س  ٢٥لیلة  /٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة  ٠:٢٤س  ١٨لیلة / ٢٣:٣٩

٢٩، ٢٨  

 ١٢إلى نھار  ١٠:١٨س  ١٠نھار / ٠:٤٥س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٦س  ٣نھار  :ى األولىجماد
س  ٢٦إلى لیلة  ٨:٤٣س  ٢٣نھار / ١٤:٠٥س  ١٨إلى نھار  ١٠:٢٧س  ١٦نھار / ١٠:٣٥س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:٢٠

 ١٠إلى لیلة  ١٧:٣٨س  ٧نھار / ٦:١٤س  ٣إلى نھار  ٢٠:٥٤س  ١لیلة  :جمادى األخرى
س  ٢٣إلى لیلة  ١٦:٠٩س  ٢٠نھار / ٢٣:٥٦س  ١٦إلى لیلة  ٢١:٠٠س  ١٤لیلة / ١٩:٣٤س 

  ).إلى نھاية الشھر ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف( /٢٩، ٢٨/ ٤:٢٣

 ٦:١٧س  ١٢نھار / ٢:٠٩ س ٨إلى لیلة  ٢٣:١٣س  ٦لیلة / ١٢:١٩إلى س  ١نھار : رجب
إلى  ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٩لیلة / ٩:٣٩س  ١٤إلى نھار 

الوقت )/ (٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ نھاية الشھر
  .)٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : المحذور لمنطقة رؤية الخسوف

/ ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ١٣:٢٦س  ٩نھار / ٧:٣٢س ٥إلى نھار  ٤:٥٤س  ٣ة لیل :شعبان
، ٢٨/ ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦نھار 

٢٩. 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 

نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
  .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣
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  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧یلة إلى ل ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
س  ١٧نھار / ٧:٥٨س  ١٧إلى نھار  ١٤:٠٩٫٠:٣٧س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧
س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩ س ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣لیلة  إلى ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤ س ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة  /٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧ نھار/ ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

 إلى ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

  .الشھر
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :قمر المريخ منالساعات المشتري الزھرة الشمس عطارد 

  / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :المباركرمضان 

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠ / ١٥إلى نھاية نھار  ١٠:١٥س  ١٤نھار/  س  ١٨إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧لیلة
١٢:٥٠  

س  ١٥ر إلى نھا ٦:١٣س  ١٥لیلة / ١٠:٣٠س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة : ذي القعدة
١٠:٤٢ / ٧:٤٧س  ٢٣إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار  

/ ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٠:٢٤س  ٤لیلة : ذي الحجة
 إلى نھاية نھار ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ٣:٥١إلى س  ١٤لیلة / إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار

١١:٠٠ / ١٣:١٢س  ٢٠إلى نھار  ٢١:٤٩س  ٢٠لیلة / إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣نھار /
 ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / ٩:٠٠س  ٢٧إلى نھار  ٤:٣١س  ٢٦لیلة .  

: ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف(: محرم الحرام
 ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨س  ١٦لیلة / ١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ٤:١٨س  ١٧لیلة /( ١٧نھار 

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة / (١٩:١٩س  ١٨إلى لیلة  ١١:١٦س 
  ). إلى نھاية نھار ١٠:٥٢س  ٢٣نھار : رؤیة الكسوف

س  ٥لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
لى إ ١٣:٢٤س  ١٤نھار / ٢٢:١٤س  ٩إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٧نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

   .١١:٣٦س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ٤:٠٠س  ١٥لیلة 

 ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار / ٦:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار : ولربیع األ
  . ٣:١٠س  ٢٠إلى لیلة  ٢٣:٠٧س  ١٩لیلة / ١٩:٣٠س 

إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار  :ربیع اآلخر
٣:٤٨/  إلى نھاية نھار ٨:٣٣س  ١٦نھار / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة.    

  . ١٦:٢٤س  ١٥إلى نھار  ١٩:٢٨س  ١٥لیلة / ١٩:٢٥إلى س  ٣لیلة  :ى األولىجماد

ھذه / (١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ٢:٥٤إلى س  ١٣لیلة  :جمادى األخرى
 ٢٧إلى نھار  ٢٦لیلة : نطقة رؤیة الكسوفاالوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في م

  ). ٨:١٧س 

  . ١٦:١٨س  ٢٥إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ١:٠٧س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة : رجب

/ ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار / إلى نھاية نھار ١٣:٣٣س  ١نھار  :شعبان
 ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة /إلى لیلة  ٢٢لة لی
 .٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة / ٠:٤٣س  ٢٣
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  بداية تعلیم األطفال

  :)الوقت(كمال  ٥+ ) سعادة الوقت(شرط  ٤+ )الوقت(محذور  ٤=  عالمات ١٣ :الفلكیة الدالئل 

فارسي قديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمر في (، ھبوطتحت الشعاع(مناحس القمر العامة  -) فترة الكسوف والخسوف المحذورة

، خالي السیر، بعید )القمر في الطريقة المحترقة(إحتراقه ، )القمر في الجدي(، وبال)العقرب
نحس للقمر مع  اتصال، )حد المريخ وزحل(االتصال، وحشي السیر، القمر في حد النحس

الدبران، (، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة )المريخ زحل(النحوس
واجتنب لھذا الموضوع من ان ( -  القمر في العقرب ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

التعلیم يوجب ان يكون الطفل معرضا عن  ھمافیقمر فإن ال شمسلامع  ةقمر تربیع و مقابللل يكون
وأن فذلك يوجب للطفل صعوبة التعلم ( قمر ناقص النورال - )ناجحا فیھا والدراسة فارا منھا وان اليكون

   )يكون الطفل معرضا عن التعلیم والدراسة فارا منھا

بیوت  خاصة) دلوالقوس ال ةسنبلال الجوزا( ةنسیاإلبروج ال فيقمر ال :شرائط السعادة
فعطارد فیھما (ھبوط ال ال فيو  راجعغیر عطارد  -نحوسال منساقط عطارد  -) ةسنبلال الجوزا(عطارد

  .)يھیئ الظروف ألن يكون الطفل معرضا عن التعلیم والدراسة فارا منھا

 - السعود الى  عطارد ناظر -)المشتري والزھرة( سعودالكوكب الى ناظر  قمرال: كمال السعادة
مشتری ال ساعة -عطاردوقمر بین المقبول التصال اال -وصاعد يمشرق السیر، مستقیمعطارد 

  .قمرالشمس عطارد ال

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

    ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: حراممحرم ال

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

لیلة / ١٧:١٧س  ٩إلى نھار  ٩:١٥س  ٧نھار / ٢:١٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : رمضان المبارك
  . شھرإلى نھاية ال ١٦لیلة / ١٧:١١س  ١٤إلى نھار  ٤:٣٨س  ١٢

/ ٠:٠٠س  ١٢إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٩نھار / ٠:١٣س  ٧إلى لیلة  ١٦:٣٢س  ٤نھار : شوال
    .نھاية الشھرإلى  ١٢:٣٢س  ١٤نھار 

إلى نھاية  ١٩:٠٨س  ١٣لیلة / ٦:٣٧س  ١٠نھار إلى  ١:٤٨س  ٣لیلة لیلة : ذى القعدة
  .الشھر

 ١٠لیلة / ١٤:١٠س  ٧ار إلى نھ ٢:١٦س  ٥لیلة / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
  .نھاية الشھرإلى  ٢:٤٤س 
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س  ١٤إلى نھار  ٧:٥٤س  ٥نھار / ٢٢:٢٦س  ٥لیلة  إلى ١١:١٤س  ٢نھار : محرم الحرام
س  ١١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(/ إلى نھاية الشھر ١٦لیلة / ١٣:٠١
 ١١:٤٣س  ٢١نھار : كسوفالوقت المحذور لمنطقة رؤية ال)/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦

  .  )إلى نھاية الشھر

س  ١٣لیلة / ٢٣:٠٨س  ١٢إلى لیلة  ١٩:٠٩س  ٥لیلة / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة : صفر
س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر ٢١:٢٤
١١:٤٣ .(  

  . إلى نھاية الشھر ١٢:٥٢س  ١٢ نھار/ ٩:٢٩س  ١٠إلى نھار  ٢:٣٢س  ٣لیلة : ولربیع األ

لیلـة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلـة  ٢٣:١٢س  ١٠لیلة / ١٨:١١س  ٧نھار إلى  ١لیلة  :ربیع اآلخر
    .   إلى نھاية الشھر ١٦

نھار / ١٠:٣٥س  ١٢إلى نھار  ٩:٣٠س  ٦نھار / ٠:٤٥س  ٦لیلة إلى  ١لیلة  :ى األولىجماد
  . إلى نھاية الشھر ٩:٥٥س  ١٤

/ ١٩:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٣:١٦س  ٥نھار / ٦:١٤س  ٣إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر ٢٠:٠٨س  ١٢لیلة 
   ).إلى نھاية الشھر ٠:١٦

س  ١٠لیلة / ٢:٠٩س  ٨إلى لیلة  ١٨:٤٤س  ٣نھار / ١٢:١٩س  ١إلى نھار  ١لیلة  :رجب
الوقت المحذور لمنطقة رؤية / (نھاية الشھرإلى  ١٦لیلة / ٩:٣٩س  ١٤إلى نھار  ٤:١١

س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف)/ (٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : الكسوف
   ).٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢

 .إلى نھاية الشھر ٤:٣٠س  ١٢لیلة / ١٧:٥٤س  ١١نھار إلى  ١:٢٣س  ١لیلة  :شعبان

  اوقات مناحس القمر: ختیار العمیقمحذور اإل
/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 

نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨ھار ن/ ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
  .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠ة إلى لیل ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
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إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 
 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١

س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 
س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨

س  ١٧نھار / ٧:٥٨س  ١٧إلى نھار  ١٤:٠٩٫٠:٣٧س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧
س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣ھار ن/ ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

  .الشھر
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١ السعدالنسبي   ٢عدالعام الس   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :قمر منالساعات المشتري الشمس عطارد 
  / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠ / ١٢:٥٤إلى س  ٩:٢٤س  ١٣نھار  

 .في ھذه الفترةوقت مقبول وجد لھذا العمل الي: ذي القعدة

 ٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
  . ٦:٣٨س  ٩إلى نھار 

  .في ھذه الفترة لھذا العمل اليوجد :محرم الحرام

  / ١١:٣٦س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة : صفر

  . ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
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إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار  :بیع اآلخرر
٣:٤٨.    

  .لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه الفترة  :ى األولىجماد

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

  .لھذا العمل اليوجد وقت مقبول في ھذه الفترة : رجب

 .٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار  :شعبان
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  خدماتوال حرفاصحاب الو لتوظیف و ا ھنیةالممور ألا
  

  وكاالت واإلداراتالموظفین في التوظیف 

  :)الوقت(كمال  ٢+ ) سعادة الوقت(شرط  ٤+ ) الوقت(محذور  ٢=  عالمات ٨ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (ت الكلیة المحذورا :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )لطريقــة المحترقــةالقمــر فــي ا(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

لـدبران، ا(، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة )المريخ زحل(النحوس
  .).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

  .ضعفالو ةنحوسمن ال نانقیو عطارد  ةزھرال -میزانال فيقمر ال -د النورئقمر زاال :شرائط السعادة

  .تونببن ةزھرالسعد الاتصال  -ةزھرال معقمر للد یاتصال سع: كمال السعادة

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط
   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال
  

  ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠ ،١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

   ،٣٠ ،٢٩، ٢٨: رمضان المبارك

  ،٢٩، ٢٨: شوال

  . ٣٠، ٢٩، ٢٨/ ٤:٠٤س  ١٢ إلى لیلة ٤:٠٤س  ٦لیلة : ذى القعدة

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : ذي الحجة

نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف/ (إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : محرم الحرام
س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦س  ١١

  ).إلى نھاية الشھر ١١:٤٣

  ).١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١لیلة : وقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوفال/ (٢٩، ٢٨: صفر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : ولربیع األ

  .٢٩، ٢٨ :ربیع اآلخر
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  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : ى األولىجماد

إلى  ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ ٢٩، ٢٨: جمادى األخرى
  .)نھاية الشھر

إلى لیلة  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : رجب
س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف)/ (٠:١٦س  ٧

٢٣:١٢.(  

 .٢٩، ٢٨: شعبان

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤ھار ن/ ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 
نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
  .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠لة إلى لی ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧لى نھار إ ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
س  ١٧نھار / ٧:٥٨س  ١٧إلى نھار  ١٤:٠٩٫٠:٣٧س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧
س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .رإلى نھاية الشھ ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
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إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠ر نھا/ ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 
    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :مر منقالساعات عطارد الزھرة المشتري الشمس 
  / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك

  
س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠ / ١٢:٥٤إلى س  ٩:٢٤س  ١٣نھار / ١٥إلى نھاية نھار  ١٠:١٥س  ١٤نھار/ 

 ١٢:٥٠س  ١٨إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧لیلة / ١:٣٦س  إلى ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة  
  

س  ١٥إلى نھار  ٦:١٣س  ١٥لیلة / ١٠:٣٠س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة : ذي القعدة
١٠:٤٢ / ١:٠٩س  ١٨إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار / س  ١٩إلى نھار  ٢٢:٣٠س  ١٩لیلة
٩:٣٥ / ٧:٤٧س  ٢٣إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / س  ٢٦إلى لیلة  ١:١٥س  ٢٥لیلة

٢١:٥٠  

 ٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤نھار إلى  ٤لیلة : ذي الحجة
إلى نھاية  ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٦:٣٨س  ٩إلى نھار 

س  ١٦لیلة / ٧:٥٧س  ١٥إلى نھار  ٢٢:٢٧س  ١٥لیلة / ٣:٥١إلى س  ١٤لیلة / نھار
 ٢١:٤٩س  ٢٠لیلة / ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٦

إلى س  ١٩:٤١س  ٢٣لیلة / ٧:٥٢س  ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة / ١٣:١٢س  ٢٠إلى نھار 
٥:٤٨ / إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / ٤:٣١س  ٢٦لیلة 

  . ٩:٠٠س  ٢٧إلى نھار 

ة ولكن للبالد ھذه االوقات مناسب/ (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
 ٤:٤٨س  ١٦لیلة / ٧:٤٧س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة : التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف

إلى لیلة  ١١:١٦س  ١٧نھار )/ ١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ٤:١٨س  ١٧لیلة / ٦:١٩إلى س 
ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة / ١٩:١٩س  ١٨

س  ٢٧نھار / إلى نھاية نھار ١٠:٥٢س  ٢٣نھار : منطقة رؤیة الكسوفالتي التقع في 
  ). ٢:٤٨س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠

س  ٥لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
إلى  ١٧:٠٥س  ٩نھار / ٢٢:١٤س  ٩إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٧نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

 ١٧إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة / ٤:٠٠س  ١٥إلى لیلة  ١٣:٢٤س  ١٤نھار  /نھاية نھار
س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ١٧:٤٦إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / ٢٠:٣٧س 
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١١:٣٦ / ٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة.   

/ ٦:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
 ١٢:٥٤س  ٨نھار إلى  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٦:٣٨إلى س  ١٥لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦نھار 

  . ٣:١٠س  ٢٠إلى لیلة  ٢٣:٠٧س  ١٩لیلة / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة 

/ ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
 ١٠:٠٠س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / نھار
س  ٢٥لیلة / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة / إلى نھاية نھار ٨:٣٣س  ١٦

    .٢٦إلى نھاية نھار  ٢:٤٢

 ١٥:٣٠س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لیلة / ١٩:٢٥إلى س  ٣لیلة  :ى األولىجماد
 ٨:٤٣س  ٢٣نھار / ١٦:٢٤س  ١٥إلى نھار  ١٩:٢٨س  ١٥لیلة / ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة 

  . ١:٠٥س  ٢٥لیلة إلى 

/ ٢:٥٤إلى س  ١٣لیلة / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
 ١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ھذه االوقات / (٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة

  ). ٨:١٧س  ٢٧إلى نھار  ٢٦لیلة : مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف

س  ٦لیلة : وقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوفھذه اال(: رجب
س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة )/ ١٨:٠٤س  ٦إلى نھار  ٢٣:١٣
١:٠٧ / ١٦:١٨س  ٢٥إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦نھار

٢١:٣٢ .  

/ ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار / ھاية نھارإلى ن ١٣:٣٣س  ١نھار  :شعبان
 ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦نھار / ٢٠لیلة 

إلى نھار  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / ٠:٤٣س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار 
 .٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة / ٦:١٧س  ٢٤
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   االقتصادية ومؤسساتھا نشطةاأل توظیف الموظفین في

  :)الوقت(كمال  ٢+ ) سعادة الوقت(شرط  ٤+ ) الوقت(محذور  ٢=  عالمات ٨ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة )المريخ زحل(النحوس
  .).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

عـدم  -ضـعف الو  ةحوسـمـن الن نقیـة ةزھـرال -میـزانال فيقمر ال -د النورالقمر زائ :شرائط السعادة
  .نحوسلبا ةزھرالاتصال 

 وطـلوبب ةزھـرللاتصال سعد  -)المشتري والزھرة( سعودبكوكب القمر للاتصال سعد : ةكمال السعاد
  قمرالشمس عطارد ال ةزھرال مشتریال ساعة -
 

ة
ور

ذ
ح
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  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك 

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤ ،٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

   ،٣٠ ،٢٩، ٢٨: رمضان المبارك

 ،٢٩، ٢٨: شوال

  . ٣٠، ٢٩، ٢٨/ ٤:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ٤:٠٤س  ٦لیلة : ذى القعدة

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : ذي الحجة

نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف/ (إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : محرم الحرام
س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦س  ١١

  ).إلى نھاية الشھر ١١:٤٣

  ).١١:٤٣س  ٥لى نھار إ ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (٢٩، ٢٨: صفر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : ولربیع األ
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  .٢٩، ٢٨ :ربیع اآلخر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : ى األولىجماد

إلى  ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ ٢٩، ٢٨: جمادى األخرى
  .)نھاية الشھر

إلى لیلة  ١لیلة : ة رؤية الكسوفالوقت المحذور لمنطق(/ إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : رجب
س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف)/ (٠:١٦س  ٧

٢٣:١٢.(  

 .٢٩، ٢٨: شعبان

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 
نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
 .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨یلة إلى ل ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
س  ١٧نھار / ٧:٥٨س  ١٧إلى نھار  ١٤:٠٩٫٠:٣٧س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧
س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
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س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 
 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠

إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 
    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .نھاية الشھرإلى  ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

 .الشھر
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :قمر منالساعات المشتري الزھرة الشمس عطارد 

 ٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
إلى نھاية  ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٦:٣٨س  ٩إلى نھار 

س  ١٦لیلة / ٧:٥٧س  ١٥إلى نھار  ٢٢:٢٧س  ١٥لیلة / ٣:٥١إلى س  ١٤لیلة / نھار
 ٢١:٤٩س  ٢٠لیلة / ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٦

إلى س  ١٩:٤١س  ٢٣لیلة / ٧:٥٢س  ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة / ١٣:١٢س  ٢٠إلى نھار 
٥:٤٨ / إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / ٤:٣١س  ٢٦لیلة 

  . ٩:٠٠س  ٢٧إلى نھار 

د ھذه االوقات مناسبة ولكن للبال/ (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
 ٤:٤٨س  ١٦لیلة / ٧:٤٧س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة : التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف

إلى لیلة  ١١:١٦س  ١٧نھار )/ ١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ٤:١٨س  ١٧لیلة / ٦:١٩إلى س 
ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة / ١٩:١٩س  ١٨

س  ٢٧نھار / إلى نھاية نھار ١٠:٥٢س  ٢٣نھار : الكسوفالتي التقع في منطقة رؤیة 
  ). ٢:٤٨س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠

س  ٥لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
إلى  ١٧:٠٥س  ٩نھار / ٢٢:١٤س  ٩إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٧نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

 ١٧إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة / ٤:٠٠س  ١٥إلى لیلة  ١٣:٢٤ س ١٤نھار / نھاية نھار
س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ١٧:٤٦إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / ٢٠:٣٧س 

١١:٣٦ / ٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة.   

/ ٦:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
 ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٦:٣٨إلى س  ١٥لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦نھار 

  . ٣:١٠س  ٢٠إلى لیلة  ٢٣:٠٧س  ١٩لیلة / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة 

/ ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
 ١٠:٠٠س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / نھار
س  ٢٥لیلة / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة / إلى نھاية نھار ٨:٣٣س  ١٦
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    .٢٦إلى نھاية نھار  ٢:٤٢

 ١٥:٣٠س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لیلة / ١٩:٢٥إلى س  ٣لیلة  :ى األولىجماد
 ٨:٤٣س  ٢٣نھار / ١٦:٢٤س  ١٥إلى نھار  ١٩:٢٨س  ١٥لیلة / ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة 
  . ١:٠٥س  ٢٥إلى لیلة 

/ ٢:٥٤إلى س  ١٣لیلة / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
 ١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ھذه االوقات / (٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة

  ). ٨:١٧س  ٢٧إلى نھار  ٢٦لیلة : مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف

س  ٦لیلة : ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة(: رجب
س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة )/ ١٨:٠٤س  ٦إلى نھار  ٢٣:١٣
١:٠٧ / ١٦:١٨س  ٢٥إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦نھار

٢١:٣٢ .  

/ ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار / إلى نھاية نھار ١٣:٣٣س  ١نھار  :شعبان
 ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦نھار / ٢٠لیلة 

إلى نھار  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / ٠:٤٣س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار 
  .٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة / ٦:١٧س  ٢٤
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  التوظیف في الحرف والصناعات 

  :)الوقت(كمال  ٤+ ) سعادة الوقت(شرط  ٤+ ) الوقت(محذور  ٢=  عالمات ٩ :الفلكیة دالئل ال

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة : محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )فــي الجــديالقمــر (، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة ، اقتران القمر مع )المريخ زحل(النحوس
  .).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

و  ةزھـرال -) قوسال من ولاالنصف الو ةسنبلال ءالجوزا( فيقمر ال -القمر زائد النور :شرائط السعادة
   ضعفالو ةنحوسمن ال نعطارد نقیا

قمر للاتصال سعد  - )المشتري والزھرة(كوكب السعود قمر بللاتصال سعد : كمال السعادة
  قمرالشمس عطارد ال ةزھرال مشتریال ساعة .مريخلبا لزھرةلاتصال سعد  -مريخلبا

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة 

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا :محذور اإلختیار الدقیق
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : ذي الحجة

نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف/ (إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : محرم الحرام
س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦س  ١١

  ).إلى نھاية الشھر ١١:٤٣

  ).١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١لیلة : ت المحذور لمنطقة رؤية الكسوفالوق/ (٢٩، ٢٨: صفر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : ولربیع األ

  .٢٩، ٢٨ :ربیع اآلخر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : ى األولىجماد

إلى  ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ ٢٩، ٢٨: جمادى األخرى
  .)نھاية الشھر

إلى لیلة  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : رجب
س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف)/ (٠:١٦س  ٧

٢٣:١٢.(  

  .٢٩، ٢٨: شعبان
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  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة 

س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 
 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١

إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 
إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 

إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣
  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣نھار إلى  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . ة الشھرإلى نھاي ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
س  ١٧نھار / ٧:٥٨س  ١٧إلى نھار  ١٤:٠٩٫٠:٣٧س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧
س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤ھار إلى ن ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩لیلة  إلى ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١نھار  إلى
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

  .الشھر
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام ٤عدالخاص الس 

  :قمر منالساعات المشتري الزھرة الشمس عطارد 
نھاية إلى  ١٧:٥٦س  ١٤نھار / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك

  ٥:٠٤إلى س  ١٦لیلة /  ١٥/ نھار

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠ / ١٢:٥٤لى س إ ٩:٢٤س  ١٣نھار / ١:٣٦إلى س  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة 

س  ١٨إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار / إلى نھاية نھار ٦:٣٧س  ١٠نھار : ذي القعدة
١:٠٩ / ٩:٣٥س  ١٩إلى نھار  ٢٢:٣٠س  ١٩لیلة / س  ٢٦إلى لیلة  ١:١٥س  ٢٥لیلة

٢١:٥٠  

 ٩لیلة / نھارإلى نھاية  ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
إلى نھاية  ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٦:٣٨س  ٩إلى نھار 

س  ١٦لیلة / ٧:٥٧س  ١٥إلى نھار  ٢٢:٢٧س  ١٥لیلة / ٣:٥١إلى س  ١٤لیلة / نھار
 ٢١:٤٩س  ٢٠لیلة / ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٦

إلى س  ١٩:٤١س  ٢٣لیلة / ٧:٥٢س  ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة / ١٣:١٢س  ٢٠إلى نھار 
٥:٤٨ / إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / ٤:٣١س  ٢٦لیلة 

  . ٩:٠٠س  ٢٧إلى نھار 

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
س  ١٦لیلة / ٧:٤٧س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة : خسوفالتي التقع في منطقة رؤیة ال

 ١١:١٦س  ١٧نھار )/ ١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ٤:١٨س  ١٧لیلة / ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨
ھذه االوقات مناسبة ولكن / (٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة / ١٩:١٩س  ١٨إلى لیلة 

 ٢٧نھار / ھاية نھارإلى ن ١٠:٥٢س  ٢٣نھار : للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف
  ). ٢:٤٨س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠س 

س  ٥لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
إلى  ١٧:٠٥س  ٩نھار / ٢٢:١٤س  ٩إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٧نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

 ١٧إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لة لی/ ٤:٠٠س  ١٥إلى لیلة  ١٣:٢٤س  ١٤نھار / نھاية نھار
س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ١٧:٤٦إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / ٢٠:٣٧س 

١١:٣٦ / ٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة.   

/ ٦:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
 ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٦:٣٨إلى س  ١٥لیلة /١٢:٣٧س  ١٦ر نھا 

  . ٣:١٠س  ٢٠إلى لیلة  ٢٣:٠٧س  ١٩لیلة / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة 

/ ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
 ١٠:٠٠س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / ١٦نھار 

 ٢:٤٢س  ٢٥لیلة / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩ س ٢٠لیلة / إلى نھاية نھار ٨:٣٣س 
    .٢٦إلى نھاية نھار 

 ١٥:٣٠س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لیلة / ١٩:٢٥إلى س  ٣لیلة  :ى األولىجماد
 ٨:٤٣س  ٢٣نھار / ١٦:٢٤س  ١٥إلى نھار  ١٩:٢٨س  ١٥لیلة / ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة 
  . ١:٠٥س  ٢٥إلى لیلة 

/ ٢:٥٤إلى س  ١٣لیلة / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
 ١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ھذه االوقات / (٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة

  ). ٨:١٧س  ٢٧إلى نھار  ٢٦لیلة : مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف

س  ٦لیلة : قة رؤیة الكسوفھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منط(: رجب
س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة )/ ١٨:٠٤س  ٦إلى نھار  ٢٣:١٣
١:٠٧ / ١٦:١٨س  ٢٥إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦نھار

٢١:٣٢ .  

/ ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار / إلى نھاية نھار ١٣:٣٣س  ١نھار  :شعبان
 ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦نھار / ٢٠لیلة 

إلى نھار  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / ٠:٤٣س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار 
 ٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة / ٦:١٧س  ٢٤
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  والمنزل العملمحل لخدمة في العمال لتوظیف 

  :)سعادة الوقت(شرط  ٢+ ) الوقت(محذور  ٣=  عالمات ٥ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة : محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

ســیر، بعیــد ، خــالي ال)القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة )المريخ زحل(النحوس
مـن ان يكـون القمـر فـي ھـذه  واجتنب لھـذا الموضـوع - ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

يوجـب (سـرطانالو ) فاسـدا أو سـارقاو أ انـئخا يھیـئ ان يكـون الخـدم(حمـلالفـي قمـر البروج فـإن ال
و القلـب ضـعف  والنمامة  عالمة(عقربالو  )خدمال يسبب الكذب والشتم من(جدیالو ) عصیان الخدم

) ةزھـرالمشـتري ال(سـعدین د الحا إن كانو )خدمال سوء ظن داللة على(حوتالو  )خدمة في الانیخال
  .ھا وآثارھانحوست فیقلل منبروج ال في ھذه

 مـن ولاالنصـف الودلو الـمیـزان ال السـنبلة ءالجـوزا(القمـر فـي  -القمـر زائـد النـور :شرائط السعادة
  قمرالشمس عطارد ال ةزھرال مشتریال ساعة .)قوسال
 

ة
ور

ذ
ح

م
 

  والشمسیةفي ايام الشھور القمرية : محذور اإلختیار البسیط
   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧ ،٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

 ١٤إلى نھار  ٤:٣٨س  ١٢لیلة / ١٧:١٧س  ٩إلى نھار  ٩:١٥س  ٧نھار : رمضان المبارك م
  . إلى نھاية الشھر ١٣:٢٢س  ٢٦نھار / ٤:٠٢س  ٢٢إلى لیلة  ٦:٣٤س  ١٧لیلة / ١٧:١١س 

 
/ ٠:٠٠س  ١٢إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٩نھار / ٠:١٣س  ٧إلى لیلة  ١٦:٣٢س  ٤نھار : شوال

، ٢٨/ ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ٢١:٥٩س  ٢٤لیلة / ٩:٥٣س  ١٩إلى نھار  ١٢:٣٢س  ١٤نھار 
٢٩  ،  
  

س  ١٠إلى نھار  ١٨:٠٨س  ٨لیلة / ٧:٥٩س  ٥إلى نھار  ١:٤٨س  ٣لیلة : ذى القعدة
/ ٧:٢٩ س ٢٤إلى نھار  ٤:١٨س  ٢٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٩:٠٨س  ١٣لیلة / ٦:٣٧

٣٠، ٢٩، ٢٨ ،  

لیلة / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٢:١٦س  ٥لیلة / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : اه ذي الحجة
 ٢٨لیلة / ١٣:١٢س  ٢١إلى نھار  ٩:٤٠س  ١٩نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٢:٤٤س  ١٠

  .نھاية الشھرإلى  ٢١:٣٨س 

س  ١٢إلى نھار  ١١:٠٠س  ٧نھار / ٢٢:٢٦س  ٥لیلة  إلى ١١:١٤س  ٢نھار : محرم الحرام
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س  ٢٧إلى نھار  ٥:٠١س  ٢٥لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٦:٢٩س  ١٦نھار / ٧:١٩
س  ١١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(/ نھاية الشھرإلى  ٢٨شروق / ١١:٢٠
 ١١:٤٣س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦

   .)ة الشھرإلى نھاي

س  ١٤لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ١٩:٠٩س  ٥لیلة / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة : صفر
 ٣:٠٥س  ٢٧لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١٠:٣٦س  ٢٢نھار / ٠:١٠س  ١٦إلى لیلة  ١:٥٣

  ). ١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر

س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٢س  ١٢نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٢:٣٢س  ٣لیلة  :ولربیع األ
س  ٢٨إلى لیلة  ٨:٥٩س  ٢٥نھار / ٢٣:١٤س  ٢٣إلى لیلة  ١٦:٢٦س  ٢٠نھار / ١٣:١٥
  . نھاية الشھرإلى  ٢٨شروق / ٢٠:٣٢

 ١٨لیلـة / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١٠لیلة / ٩:١٦س  ٥نھار إلى  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ٢٧نھـار / ٢:٢٤سـاعة  ٢٥إلـى لیلـة  ١٤:٤٤س  ٢٢نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة  ٠:٢٤س 

    .   إلى نھاية الشھر ١٥:٠٢

/ ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ٧:١٧س  ٨نھار / ١٥:٠٦س  ٣نھار إلى  ١لیلة  :ى األولىجماد
لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ٢١:٤٣س  ٢١لیلة / ١٤:٠٥س  ١٨إلى نھار  ١٠:٢٧س  ١٦نھار 

  . إلى نھاية الشھر ٢١:٢٠س  ٢٦

 ١٦إلى لیلة  ٢١:٠٠س  ١٤نھار / ١٧:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٣:١٦س  ٥نھار  :جمادى األخرى
/ إلى نھاية الشھر ٤:٢٣س  ٢٣لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ٦:١٤س  ١٨نھار / ٢٣:٥٦س 

   ). إلى نھاية الشھر ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

/ ٩:٣٩س  ١٤إلى نھار  ٦:١٧س  ١٢نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١٨:٤٤س  ٣نھار  :رجب
/ ١١:٤٠س  ٢٦إلى نھار  ١٢:١٠س  ٢١نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٦نھار 

س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ نھاية الشھرإلى  ٢٨شروق 
  .)٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الخسوف الوقت المحذور لمنطقة رؤية)/ (٠:١٦

/ ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ١٣:٢٦س  ٩نھار / ٤:٥٤س  ٣إلى لیلة  ١:٢٣س  ١لیلة  :شعبان
، ٢٨/ ٢٠:١٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢٠:١٢س  ١٩لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٠:١٣س  ١٤لیلة 

٢٩. 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :باركرمضان الم 
نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١
/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال

لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 
 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦

 .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 
نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة

 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤
س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 

  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧ر إلى نھا ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢ س ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
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 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١
س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 

س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦لیلة إلى  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
س  ١٧نھار / ٧:٥٨س  ١٧إلى نھار  ١٤:٠٩٫٠:٣٧س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧
س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠نھار إلى  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤ س ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

  .الشھر
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :قمر منالساعات المشتري الزھرة الشمس عطارد 
نھاية إلى  ١٧:٥٦س  ١٤نھار / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك

  ٥:٠٤إلى س  ١٦لیلة /  ١٥/ نھار

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠ / ١٢:٥٤إلى س  ٩:٢٤س  ١٣نھار / ١:٣٦إلى س  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة 

س  ١٨إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار / إلى نھاية نھار ٦:٣٧س  ١٠نھار : ذي القعدة
١:٠٩ / ٩:٣٥س  ١٩إلى نھار  ٢٢:٣٠س  ١٩لیلة / س  ٢٦إلى لیلة  ١:١٥س  ٢٥لیلة

٢١:٥٠  

 ٩ة لیل/ إلى نھاية نھار ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
إلى  ٤:٤٦س  ١٦لیلة / ٧:٥٧س  ١٥إلى نھار  ٢٢:٢٧س  ١٥لیلة / ٦:٣٨س  ٩إلى نھار 

/ ٧:٥٢س  ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة / ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ١٤:٣٤س  ١٦نھار 
 ٥:٤٨إلى س  ١٩:٤١س  ٢٣لیلة / إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / إلى  ٢٥لیلة

  . ٩:٠٠س  ٢٧ى نھار إل ٤:٣١س  ٢٦لیلة / ٣:١٢س 

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
س  ١٦لیلة / ٧:٤٧س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة : التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف

ھذه االوقات مناسبة ولكن / (٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة )/ ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨
 ٢٧نھار / إلى نھاية نھار ١٠:٥٢س  ٢٣نھار : التقع في منطقة رؤیة الكسوف للبالد التي

  ). ٢:٤٨س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠س 

/ ٢٠:٣٧س  ١٧إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة / إلى نھاية نھار ١٧:٠٥س  ٩نھار : صفر
 ١٧:٤٦إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / ١١:٣٦س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / لیلة
   .٢:٥٤إلى س  ٢٥

/ ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
 ٦:٣٨إلى س  ١٥لیلة / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار / س  ١٩لیلة

  . ٣:١٠س  ٢٠إلى لیلة  ٢٣:٠٧

/ ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
١٠:٠٠س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢یلة ل / ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / نھار
س  ٢٥لیلة / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة / إلى نھاية نھار ٨:٣٣س  ١٦

    .٢٦إلى نھاية نھار  ٢:٤٢

/ ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لیلة  :ى األولىجماد
 ١٦:٢٤س  ١٥إلى نھار  ١٩:٢٨س  ١٥لیلة / ١:٠٥س  ٢٥إلى لیلة  ٨:٤٣س  ٢٣نھار .  

/ ٢:٥٤إلى س  ١٣لیلة / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
 ١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة.  

س  ٦لیلة : سوفھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الك(: رجب
إلى  ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة )/ ١٨:٠٤س  ٦إلى نھار  ٢٣:١٣

  . ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة 

نھار / ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار  :شعبان
لة لی/ ٦:١٧س  ٢٤إلى نھار  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦
  .٢:٠٣إلى س  ٢٧
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  تاشركالوالتأمین و ة والبنكیةقتصاديإلمعامالت اة والتجارال
  

  )ةمنقولوالممتلكات ال البضائع( الشراء

  :)الوقت(كمال  ٤+ ) سعادة الوقت(شرط  ٢+ ) الوقت(محذور  ٣=  عالمات ٩ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، ھر قمري، رومي، ايام غیرمناسبة من كل ش(المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (جتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة ، اقتران القمر مع الذنب، ا)المريخ زحل(النحوس
  )الشتاء والربیع(الطلوع  ةبروج معوج فيقمر ال - ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

  .و العدد  القمر زائد النور :شرائط السعادة

 -)فقـط میـزانالسـرطان ال( ةمنقلبـالبـروج ال فـيقمـر ال -مـريخلا سـاقط مـن عطارد: كمال السعادة
  .قمرالشمس عطارد ال ةزھرالمشتری ال ساعة -)ةزھرالمشتري ال( سعودلامع  القمر اتصال

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧ ،٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

  .نھاية الشھرإلى  ١٨:٠١س  ٩ار نھ :رمضان المبارك

 .نھاية الشھرإلى  ١١:٢٠س  ٩نھار : : شوال

  .نھاية الشھرإلى  ١٨:٠٧س  ٨لیلة : ذى القعدة

  .نھاية الشھرإلى  ٢٨شروق / ٩:٤٠س  ١٩إلى نھار  ٢:١٦س  ٥لیلة : ذي الحجة

/ نھاية الشھرإلى  ٢٨شروق / ١٦:٢٩س  ١٦نھار  إلى ١١:١٤س  ٢نھار : محرم الحرام
الوقت )/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦س  ١١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(

   .)إلى نھاية الشھر ١١:٤٣س  ٢١نھار : المحذور لمنطقة رؤية الكسوف

الوقت المحذور / (إلى نھاية الشھر ٣:٠٥س  ٢٧لیلة / ١:٥٣س  ١٤إلى لیلة  ١لیلة : صفر
  ). ١١:٤٣س  ٥ر إلى نھا ١لیلة : لمنطقة رؤية الكسوف

  . نھاية الشھرإلى  ٨:٥٩س  ٢٥نھار / ١٢:٥٢س  ١٢إلى نھار  ١لیلة : ولربیع األ

    .   إلى نھاية الشھر ١٤:٤٤س  ٢٢نھار / ٢٣:١٢س  ١٠إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر

  . إلى نھاية الشھر ٢١:٤٣س  ٢١لیلة / ٧:١٧س  ٨نھار إلى  ١لیلة  :ى األولىجماد
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الوقت / (إلى نھاية الشھر ٦:١٤س  ١٨نھار / ١٣:١٦س  ٥إلى نھار  ١لة لی :جمادى األخرى
   ). إلى نھاية الشھر ٠:١٦س  ٢٢لیلة : المحذور لمنطقة رؤية الكسوف

الوقت المحذور (/ نھاية الشھرإلى  ١٥:٣٠س  ١٦نھار / ١٨:٤٤س  ٣إلى نھار  ١لیلة  :رجب
لوقت المحذور لمنطقة رؤية ا)/ (٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : لمنطقة رؤية الكسوف

  .)٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الخسوف

  .إلى نھاية الشھر ٠:١٣س  ١٤لیلة / ١:٢٣إلى س  ١لیلة  :شعبان

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 
نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى نھار  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
 .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩لى لیلة إ ١:٠٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨یلة ل/ ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨لة إلى لی ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
س  ١٧نھار / ٧:٥٨س  ١٧إلى نھار  ١٤:٠٩٫٠:٣٧س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧
س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار  /٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨ س ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 
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    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .ھاية الشھرإلى ن ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

  .الشھر
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 
  :قمر منالساعات المشتري الزھرة الشمس عطارد 

  / ٨:٢٥س  ٤نھار إلى  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك

  ١١:٢٠س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال

/ ١٣:١٢س  ٢٠إلى نھار  ٢١:٤٩س  ٢٠لیلة / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
 ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ٥:٤٨إلى س  ١٩:٤١س  ٢٣لیلة / ٧:٥٢س  ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة 

  . ٩:٠٠س  ٢٧إلى نھار  ٤:٣١س  ٢٦لیلة / ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / إلى نھاية نھار

: ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف(: محرم الحرام
 ١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ٤:١٨س  ١٧لیلة /( س  ١٨إلى لیلة  ١١:١٦س  ١٧نھار

١٩:١٩ / ناسبة ولكن للبالد التي التقع ھذه االوقات م/ (٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة
إلى  ١١:٢٠س  ٢٧نھار / إلى نھاية نھار ١٠:٥٢س  ٢٣نھار : في منطقة رؤیة الكسوف

  ). ٢:٤٨س  ٢٨لیلة 

س  ١٧إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة / ٤:٠٠س  ١٥إلى لیلة  ١٣:٢٤س  ١٤نھار : صفر
٢٠:٣٧ / ١٧:٤٦إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / ١١:٣٦س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة /

 ٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة.   

لیلة / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار / ٦:٣٨إلى س  ١٥لیلة : ولربیع األ
  . ٣:١٠س  ٢٠إلى لیلة  ٢٣:٠٧س  ١٩

إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / ١٠:٠٠س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة  :ربیع اآلخر
٣:٤٨ / إلى نھاية نھار ٨:٣٣س  ١٦نھار /٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لة لی.    

/ ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لیلة  :ى األولىجماد
 ١٦:٢٤س  ١٥إلى نھار  ١٩:٢٨س  ١٥لیلة .  

/ ٢:٥٤إلى س  ١٣لیلة / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
 ١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار .  

س  ٦لیلة : ه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوفھذ(: رجب
  ).١٨:٠٤س  ٦إلى نھار  ٢٣:١٣

/ ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار / إلى نھاية نھار ١٣:٣٣س  ١نھار  :شعبان
 ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة  
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  )البضائع والممتلكات المنقولة(البیع 

  :)الوقت(كمال ٤+ ) سعادة الوقت(شرط  ٣+ ) الوقت(محذور  ٣= عالمات ١٠ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة )المريخ زحل(النحوس
 -)الصـیف والخريـف(بروج مسـتقیمة الطلـوع  فيقمر ال -).نحس مطلقا) سعد الذابحاإلکلیل، الطرفة، 

   .بنحسمتصل سعد و منصرف من قمر ال

  تحت الشعاعغیر  عطارد -سريع السیر عطارد  -قمر ناقص النور و العدد ال :شرائط السعادة

 -عطـارد مسـعود -عطارد مع قمرال ةمقارن -)ةزھرالمشتري ال( سعودلبا القمر اتصال: كمال السعادة
  .قمرالشمس عطارد ال ةزھرالمشتری ال اعةس
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  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

  .إلى نھاية الشھر ١٣:٢٢س  ٢٦نھار / ١٦إلى  ١ :رمضان المبارك

  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٩س  ٢٤لیلة  /١٦إلى  ١: : شوال

  .إلى نھاية الشھر ٤:١٨س   ٢٢لیلة  /١٦إلى  ١: القعدةذى 

  .نھاية الشھرإلى  ٩:٤٠س  ١٩نھار / ١٥، ١٤، ١٣/ ٢:١٦س  ٥إلى لیلة  ١لیلة : ذي الحجة

 ٣٠إلى لیلة  ١٦:٢٩س  ١٦نھار / ١٥، ١٤، ١٣/ ١١:١٤س  ٢إلى نھار  ١لیلة : محرم الحرام
س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦س  ١١ھار ن: الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(/ ١٩:٥١س 

   .)إلى نھاية الشھر ١١:٤٣س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦

إلى  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (٣:٠٥س  ٢٧إلى لیلة  ١٣لیلة : صفر
  ). ١١:٤٣س  ٥نھار 

  . ٨:٥٩س  ٢٥إلى نھار  ١٢:٥٢س  ١٢نھار : ولربیع األ
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    .   ١٤:٤٤س  ٢٢إلى نھار  ٢٣:١٢س  ١٠لیلة  :ع اآلخرربی

  . ٢١:٤٣س  ٢١إلى لیلة  ٧:١٧س  ٨نھار  :ى األولىجماد

الوقت المحذور لمنطقة رؤية / (٦:١٤س  ١٨إلى نھار  ١٣:١٦س  ٥نھار  :جمادى األخرى
   ). إلى نھاية الشھر ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الكسوف

: الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ ١٥:٣٠س  ١٦إلى نھار  ١٨:٤٤س  ٣نھار  :رجب
 ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف)/ (٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لیلة 

  .)٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة 

 .إلى نھاية الشھر ٩:٥٦س  ٢٨نھار / ١٥إلى نھاية نھار  ١:٢٣س  ١لیلة  :شعبان

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 

نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى نھار  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩ھار ن

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
  .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . ھرإلى نھاية الش ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة : صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .اية الشھرإلى نھ ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 
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 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩ س ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١لى نھار إ ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

 .الشھر
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :قمر منالساعات المشتري الزھرة الشمس عطارد 
  ٦:٥١س  ٢١إلى نھار  ٢١لیلة / إلى نھاية نھار ١٢:٣٣س  ١٩نھار  :رمضان المبارك

  / ١٢:٥٠س  ١٨إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧یلة ل: شوال

إلى نھار  ٢٢:٣٠س  ١٩لیلة / ١:٠٩س  ١٨إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار : ذي القعدة
  ٩:٣٥س  ١٩

 ١٠لیلة / ٦:٣٨س  ٩إلى نھار  ٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٤:١٠س  ٧نھار : ذي الحجة
إلى نھار  ٤:٤٦س  ١٦لیلة / إلى نھاية نھار ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س 
  . ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ١٤:٣٤س  ١٦

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
  ). ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨س  ١٦لیلة : التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف

س  ٥لیلة  :نطقة رؤیة الكسوفھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في م(: صفر
إلى  ١٧:٠٥س  ٩نھار  /٢٢:١٤س  ٩إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٧نھار / ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

   .نھاية نھار

/ ٦:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
 ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة .  

/ ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار / ١٥:٣٦ إلى س ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
 ٢٦إلى نھاية نھار  ٢:٤٢س  ٢٥لیلة.    

  . ١:٠٥س  ٢٥إلى لیلة  ٨:٤٣س  ٢٣نھار / ١٩:٢٥إلى س  ٣لیلة  :ى األولىجماد

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة  :جمادى األخرى
  ). ٨:١٧س  ٢٧إلى نھار  ٢٦لیلة : كسوفالتي التقع في منطقة رؤیة ال

س  ٢٤لیلة / ١:٠٧س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة : رجب
  . ٢١:٣٢س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ١٦:١٨س  ٢٥إلى نھار  ٠:٣٩

/ ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة / ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦نھار  :شعبان
 ٠:٤٣س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٦:١٧س  ٢٤إلى نھار  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / ٢٧لیلة 

  .٢:٠٣إلى س 
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  : ةزراعیاراضي و مزرعة  ،حديقة ،ارض :شراء العقارات

  :)الوقت(كمال  ٩+ )سعادة الوقت(شرط  ٣+ ) الوقت(محذور  ٢=  عالمات ١٤ :الفلكیة الدالئل 

ي قـديم، فارسـغیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي،  ايام(المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة )المريخ زحل(النحوس
   ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

 سـاقط مـنزحـل  -)دلوالـسـد االثـور ال( تـةثابالبـروج ال فـيقمر ال -القمر زائد النور :شرائط السعادة
  .مريخال

الى قمر ناظر ال - ھاشرفالقمر في  –)السنبلةثور ال( ةرضیاالبروج ال فيقمر ال: كمال السعادة
 فيقمر ال -قمر صاعد شماليال -) وجهالحد ال ةمثلثالشرف البیت ال(في حظوظه زحل  –مشتريال

 - مشتری و زحلالد بین یاتصال سع -)تثلیث أوتسديس اتصال (زحل بمتصل قمر ال - ةبروج مستقیم
  .قمرالشمس عطارد ال ةزھرالمشتری ال اعةس
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  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

س  ١٤إلى نھار  ٤:٣٨س  ١٢لیلة / ٩:١٥س  ٧إلى نھار  ٤:٠٤س  ٥لیلة  :رمضان المبارك
  .نھاية الشھرإلى  ١٧/ ١٧:١١

/ ٠:٠٠س  ١٢إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٩نھار / ١٦:٣٢س  ٤إلى نھار  ١٢:٥٨س  ٢ار نھ: شوال
 .نھاية الشھرإلى  ١٧

 ١٥لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١٨:٠٨س  ٨لیلة / ١:٤٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : ذى القعدة
  ..نھاية الشھرإلى  ١٧/ ١٦إلى نھاية نھار  ٦:١٣س 

س  ١٥إلى لیلة  ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٢:١٦س  ٥لیلة : ذي الحجة
س  ٢٨إلى لیلة  ١٨:٢٢س  ٢٦لیلة / ١٣:١٢س  ٢١إلى نھار  ٩:٤٠س  ١٩نھار / ٢٢:٢٧
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:٣٨

 ١٢إلى نھار  ٢٢:٣٣س  ١٠لیلة / ٢٢:٢٦س  ٥إلى لیلة  ١١:١٤س  ٢نھار : محرم الحرام
س  ٢٥إلى لیلة  ٠:٢٨س  ٢٣لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٦:٢٩س  ١٦نھار / ٧:١٩س 
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س  ١١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف/ (إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٠١
 ١١:٤٣س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦

  ).إلى نھاية الشھر

س  ١٤لیلة / ١٧:٠٥س  ٩ار إلى نھ ٧:٢٢س  ٧نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة : صفر
 ٣:٠٥س  ٢٧لیلة / ١٠:٣٦س  ٢٢إلى نھار  ٥:٥٤س  ٢٠لیلة / ٠:١٠س  ١٦إلى لیلة  ١:٥٣

س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (٢٩، ٢٨/ ٢٧إلى پايان نھار  
١١:٤٣.(  

س  ١٤نھار  إلى ١٢:٥٢س  ١٢نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار : ولربیع األ
س  ٢٨إلى لیلة  ٨:٥٩س  ٢٥نھار / ١٦:٢٦س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٠٦س  ١٨نھار / ١٣:١٥
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٠:٣٢

س  ١٢إلـى لیلــة  ٢٣:١٢س  ١٠لیلـة / ٩:١٦س  ٥إلـى نھـار  ٢١:٣٨س  ٣لیلـة  :ربیـع اآلخـر
/ ٢:٢٤س  ٢٥لـة إلى لی ١٤:٤٤س  ٢٢نھار / ٠:٢٤س  ١٨إلى لیلة  ٢٢:٥٣س  ١٦لیلة / ٠:٣٠

٢٩، ٢٨.  

س  ١٠إلى نھار  ٧:١٧س  ٨نھار / ١٥:٠٦س  ٣إلى نھار  ٣:٣٢س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ٢٣إلى نھار  ٢١:٤٣س  ٢١لیلة / ١٠:٢٧س  ١٦إلى نھار  ٩:٥٥س  ١٤نھار / ١٠:١٨
   .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٨:٤٣

 ١٢لیلة / ١٧:٣٨س  ٧نھار إلى  ١٣:١٦س  ٥نھار / ٢٠:٥٤إلى س  ١لیلة  :جمادى األخرى
س  ٢٥نھار / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ٦:١٤س  ١٨نھار / ٢١:٠٠س  ١٤إلى لیلة  ٢٠:٠٨س 

إلى  ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر ١٦:٤٨
  ).نھاية الشھر

/ ٦:١٧س  ١٢إلى نھار  ٤:١١س  ١٠لیلة / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١٨:٤٤س  ٣نھار : رجب
/ ١١:٤٠س  ٢٦إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٦نھار 

س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 
   ).٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف)/ (٠:١٦

/ ١٣:٢٦س  ٩إلى نھار  ١٠:١١س  ٧نھار / ٤:٥٤س  ٣إلى لیلة  ١:٢٣س  ١لیلة  :شعبان
، ٢٨/ ٢٠:١٩س  ٢٤إلى لیلة  ٨:٤٥س  ٢١نھار / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٠:١٣س  ١٤لیلة 

٢٩. 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 
نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى نھار  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
یلة ل/ ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
 .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢لى نھار إ ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

نھار إلى  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣
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  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لة لی/ ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
س  ١٧نھار / ٧:٥٨س  ١٧إلى نھار  ١٤:٠٩٫٠:٣٧س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧
س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣ إلى لیلة ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥ لیلة/ ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
 س ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦ نھار

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

  .الشھر
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :ساعات المشتري الزھرة الشمس عطارد قمر من

نھاية إلى  ١٧:٥٦س  ١٤نھار / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣ لیلة :رمضان المبارك
  .٥:٠٤إلى س  ١٦لیلة  /١٥ /نھار

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠ / ١٢:٥٤إلى س  ٩:٢٤س  ١٣نھار / ١٥إلى نھاية نھار  ١٠:١٥س  ١٤نھار  

  ١٠:٣٠س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة / لى نھاية نھارإ ٦:٣٧س  ١٠نھار : ذي القعدة

 ٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
إلى نھار  ٢٢:٢٧س  ١٥لیلة / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٦:٣٨س  ٩إلى نھار 

إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٦س  ١٦لیلة / ٧:٥٧س  ١٥
١١:٠٠ / ٧:٥٢س  ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة / ٥:٤٨إلى س  ١٩:٤١س  ٢٣لیلة / ٢٣نھار 

  . ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س 

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
س  ١٦لیلة / ٧:٤٧س  ١٤ار إلى نھ ١٤لیلة : التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف

ھذه االوقات مناسبة ولكن / (٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة )/ ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨
  ). ٢:٤٨س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٢٧نھار : للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف

 س ٥لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة / إلى نھاية نھار ١٧:٠٥س  ٩نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ١٧:٤٦إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / ٢٠:٣٧س  ١٧
١١:٣٦ / ٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة.   

/ ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
٦:٣٨إلى س  ١٥ لیلة / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار .  

/ ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
 ١٠:٠٠س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / لیلة
    .٢٦ية نھار إلى نھا ٢:٤٢س  ٢٥لیلة / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠

س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لیلة / ١٩:٢٥إلى س  ٣لیلة  :ى األولىجماد
  . ١:٠٥س  ٢٥إلى لیلة  ٨:٤٣س  ٢٣نھار / ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة  ١٥:٣٠

إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
١٣:٣٤ / ٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة .  

س  ٦لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: جبر
 ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة )/ ١٨:٠٤س  ٦إلى نھار  ٢٣:١٣

  . ٢١:٣٢س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ١:٠٧س 

نھار / ٧:٤١س  ١٣نھار  إلى ١٢لیلة / ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار  :شعبان
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة / ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦

 .٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة / ٦:١٧س  ٢٤إلى نھار  ٢٠:١٩
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  شراء السكن

  :)الوقت(كمال  ٥+ ) سعادة الوقت(شرط  ٢+ ) الوقت(محذور  ٢= عالمات ٩ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :وقاتمحذورات األ
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )د المــريخ وزحــلحــ(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة  ،)المريخ زحل(النحوس
  ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

  .ھاشرف أو في) دلولاسد االثور ال( ةثابتالبروج ال فيقمر ال -القمر زائد النور :شرائط السعادة
 مشتري صاعدال -قمر صاعد شماليال -)ةزھرالمشتري ال(سعود الالى قمر ناظر ال: كمال السعادة

  .قمرالشمس عطارد ال ةزھرالمشتری ال ساعة -قمرالشمس و البین اتصال سعید  -شمالال في

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: باركرمضان الم

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولاألربیع 

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: یار الدقیقمحذور اإلخت

س  ١٤إلى نھار  ٤:٣٨س  ١٢لیلة / ٩:١٥س  ٧إلى نھار  ٤:٠٤س  ٥لیلة  :رمضان المبارك
  ..نھاية الشھرإلى  ١٧/ ١٧:١١

/ ٠:٠٠س  ١٢إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٩نھار / ١٦:٣٢س  ٤إلى نھار  ١٢:٥٨س  ٢نھار : شوال
  .نھاية الشھرإلى  ١٧

 ١٥لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١٨:٠٨س  ٨لیلة / ١:٤٨س  ٣لیلة  إلى ١لیلة : ذى القعدة
  .إلى نھاية الشھر ٦:١٣س 

س  ١٥إلى لیلة  ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٢:١٦س  ٥لیلة : ذي الحجة
س  ٢٨إلى لیلة  ١٨:٢٢س  ٢٦لیلة / ١٣:١٢س  ٢١إلى نھار  ٩:٤٠س  ١٩نھار / ٢٢:٢٧
  .لشھرإلى نھاية ا ٢٨شروق / ٢١:٣٨

 ١٢إلى نھار  ٢٢:٣٣س  ١٠لیلة / ٢٢:٢٦س  ٥إلى لیلة  ١١:١٤س  ٢نھار : محرم الحرام
س  ٢٥إلى لیلة  ٠:٢٨س  ٢٣لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٦:٢٩س  ١٦نھار / ٧:١٩س 

س  ١١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف/ (إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٠١
 ١١:٤٣س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦
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  ).إلى نھاية الشھر

س  ١٤لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٧:٢٢س  ٧نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة : صفر
 ٣:٠٥س  ٢٧لیلة / ١٠:٣٦س  ٢٢إلى نھار  ٥:٥٤س  ٢٠لیلة / ٠:١٠س  ١٦إلى لیلة  ١:٥٣

س  ٥إلى نھار  ١لیلة : قت المحذور لمنطقة رؤية الكسوفالو/ (٢٩، ٢٨/ ٢٧إلى پايان نھار  
١١:٤٣.(  

س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٢س  ١٢نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار : ولربیع األ
س  ٢٨إلى لیلة  ٨:٥٩س  ٢٥نھار / ١٦:٢٦س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٠٦س  ١٨نھار / ١٣:١٥
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٠:٣٢

س  ١٢إلـى لیلــة  ٢٣:١٢س  ١٠لیلـة / ٩:١٦س  ٥إلـى نھـار  ٢١:٣٨س  ٣ لیلـة :ربیـع اآلخـر
/ ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلـة  ١٤:٤٤س  ٢٢نھار / ٠:٢٤س  ١٨إلى لیلة  ٢٢:٥٣س  ١٦لیلة / ٠:٣٠

٢٩، ٢٨.  

س  ١٠إلى نھار  ٧:١٧س  ٨نھار / ١٥:٠٦س  ٣إلى نھار  ٣:٣٢س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ٢٣إلى نھار  ٢١:٤٣س  ٢١لیلة / ١٠:٢٧س  ١٦إلى نھار  ٩:٥٥س  ١٤نھار / ١٠:١٨
   .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٨:٤٣

 ١٢لیلة / ١٧:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٣:١٦س  ٥نھار / ٢٠:٥٤إلى س  ١لیلة  :جمادى األخرى
س  ٢٥نھار / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ٦:١٤س  ١٨نھار / ٢١:٠٠س  ١٤إلى لیلة  ٢٠:٠٨س 

إلى  ٠:١٦س  ٢٢لیلة : حذور لمنطقة رؤية الكسوفالوقت الم/ (إلى نھاية الشھر ١٦:٤٨
  ).نھاية الشھر

/ ٦:١٧س  ١٢إلى نھار  ٤:١١س  ١٠لیلة / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١٨:٤٤س  ٣نھار : رجب
/ ١١:٤٠س  ٢٦إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٦نھار 

س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : الكسوف الوقت المحذور لمنطقة رؤية/ (إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 
   ).٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف)/ (٠:١٦

/ ١٣:٢٦س  ٩إلى نھار  ١٠:١١س  ٧نھار / ٤:٥٤س  ٣إلى لیلة  ١:٢٣س  ١لیلة  :شعبان
، ٢٨/ ٢٠:١٩س  ٢٤إلى لیلة  ٨:٤٥س  ٢١نھار / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٠:١٣س  ١٤لیلة 

٢٩. 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 
نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى نھار  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨ى لیلة إل ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
  .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 
  .رإلى نھاية الشھ ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
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 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١
س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 

س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
س  ١٧نھار / ٧:٥٨س  ١٧إلى نھار  ١٤:٠٩٫٠:٣٧س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧
س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١نھار إلى  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

  .الشھر
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :قمر منالساعات المشتري الزھرة الشمس عطارد 

نھاية إلى  ١٧:٥٦س  ١٤نھار / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك
  .٥:٠٤إلى س  ١٦لیلة  /١٥ /نھار

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠ / ١٢:٥٤إلى س  ٩:٢٤س  ١٣نھار / ١٥إلى نھاية نھار  ١٠:١٥س  ١٤نھار 

  ١٠:٣٠س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة / إلى نھاية نھار ٦:٣٧س  ١٠نھار : ذي القعدة

 ٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
 ١٥إلى نھار  ٢٢:٢٧س  ١٥لیلة / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٦:٣٨س  ٩ إلى نھار

إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٦س  ١٦لیلة / ٧:٥٧س 
١١:٠٠ / ٧:٥٢س  ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة / ٥:٤٨إلى س  ١٩:٤١س  ٢٣لیلة / ٢٣نھار 

  . ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س 

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : حرم الحرامم
س  ١٦لیلة / ٧:٤٧س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة : التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف

ھذه االوقات مناسبة ولكن / (٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة )/ ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨
  ). ٢:٤٨س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٢٧نھار : الكسوف للبالد التي التقع في منطقة رؤیة

س  ٥لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة / إلى نھاية نھار ١٧:٠٥س  ٩نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ١٧:٤٦إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / ٢٠:٣٧س  ١٧
١١:٣٦ / ٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة.   

/ ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
 ٦:٣٨إلى س  ١٥لیلة / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار .  

/ ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
 ١٠:٠٠س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / لیلة
    .٢٦إلى نھاية نھار  ٢:٤٢س  ٢٥لیلة / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠

 ١٥:٣٠س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لیلة / ١٩:٢٥إلى س  ٣لیلة  :ى األولىجماد
  . ١:٠٥س  ٢٥یلة إلى ل ٨:٤٣س  ٢٣نھار / ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة 

إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
١٣:٣٤ / ٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة .  

س  ٦لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: رجب
 ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة )/ ١٨:٠٤س  ٦إلى نھار  ٢٣:١٣

  . ٢١:٣٢س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ١:٠٧س 

نھار / ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار  :شعبان
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة / ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦

 .٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة / ٦:١٧س  ٢٤إلى نھار  ٢٠:١٩
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  )دراجة نارية، سیارة، دراجة، ... لبغلة،ا لفرس،ا( السیر بومرکشراء 

  :)الوقت(كمال  ٣+ ) سعادة الوقت(شرط  ٢+  )الوقت(محذور  ٤=  عالمات ٩ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة )المريخ زحل(النحوس
راجـع المقـیم و الکوکـب لباقمـر الاتصال  - ايام الكسوف  ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

حمـل ال( ةمنقلبـالج ورفـي البـقمـر ال -مـریخلامـع قمـر لل ةنظـر مقابلـ خاصة ،مریخالھابط و زحل و الو 
  . )سداأل(يسبعالو  )جديال یزانمالان سرطال

  ثور ال فيقمر ال -القمر زائد النور :شرائط السعادة
للقمر اتصال مع المشتري و  ،کوکب مستقیم السیر، مشرقی صاعدب متصلقمر ال: كمال السعادة

  .قمرالشمس عطارد ال ةزھرالمشتری ال ساعة -ةزھرال معتسدیس   أونظر تثلیث  لقمرل -

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: ور اإلختیار البسیطمحذ

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢ ،٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

لیلة / ٩:١٥س  ٧إلى نھار  ٤:٠٤س  ٥لیلة / ٢:١٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
  .نھاية الشھرإلى  ١٧/ ١٧:١١س  ١٤إلى نھار  ٤:٣٨س  ١٢

/ ٢٠:٤٨س  ٨إلى لیلة  ٠:١٣س  ٧لیلة / ١٢:١٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٥٨س  ٢نھار : شوال
إلى  ١٧/ ١٢:٣٢س  ١٤إلى نھار  ٨:١٣س  ١٣نھار / ٠:٠٠س  ١٢إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 .نھاية الشھر

  .إلى نھاية الشھر ٦:١٣س  ١٥لیلة / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ١لیلة : ذى القعدة

س  ٧إلى نھار  ١٤:١٢س  ٣نھار / ١٧:١٧س  ٢إلى نھار  ٧:٤٨س  ١نھار : ذي الحجة
/ ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٩:١٢س  ١١نھار / ٢:٤٣س  ١٠إلى لیلة  ١٢:٤٨س  ٨نھار / ١٤:١٠

/ ٢١:٣٨س  ٢٨إلى لیلة  ١٨:٢٢س  ٢٦لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣إلى نھار  ٩:٤٠س  ١٩نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 

س  ٨إلى نھار  ١١:٠٠س  ٧نھار / ٨:٢٤س  ٦إلى نھار  ١١:١٤س  ٢نھار : محرم الحرام
س  ١٤إلى نھار  ١١:٠٦س  ١٣نھار / ٧:١٩س  ١٢إلى نھار  ٢٢:٣٣س  ١٠لیلة / ١٧:١٨
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س  ٢٥إلى لیلة  ١٠:٠٦س  ٢١نھار / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ١٦:٢٩س  ١٦نھار / ١٣:٠١
س  ١١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف/ (إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٠١

 ١١:٤٣س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦
  ).إلى نھاية الشھر

س  ١٤لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٧:٢٢س  ٧نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة : صفر
 ٣:٠٥س  ٢٧لیلة / ١٠:٣٦س  ٢٢إلى نھار  ٥:٥٤س  ٢٠لیلة / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١:٥٣

س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (٢٩، ٢٨/ ٢٧إلى پايان نھار  
١١:٤٣.(  

س  ١٦إلى نھار  ١٢:٥٢س  ١٢نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار : ولربیع األ
س  ٢٨إلى لیلة  ٨:٥٩س  ٢٥نھار / ١٦:٢٦س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٠٦س  ١٨نھار / ١٢:٣٧
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٠:٣٢

س  ١٤إلـى لیلــة  ٢٣:١٢س  ١٠لیلـة / ٩:١٦س  ٥إلـى نھـار  ٢١:٣٨س  ٣لیلـة  :خـرربیـع اآل
ــة / ٢٣:٣٩ ــة  ٢٢:٥٣س  ١٦لیل ــى لیل ــار / ٠:٢٤س  ١٨إل ــة  ١٤:٤٤س  ٢٢نھ ــى لیل س  ٢٥إل
٢٩، ٢٨/ ٢:٢٤.  

س  ٦إلى لیلة  ٧:٣٦س  ٤نھار / ١٥:٠٦س  ٣إلى نھار  ٣:٣٢س  ١لیلة  :ى األولىجماد
نھار / ١٠:٣٥س  ١٢إلى نھار  ٧:١٧س  ٨نھار / ٦:١٢س  ٨یلة إلى ل ١٣:٢٤س  ٦ نھار/ ٠:٤٥

س  ١٦نھار / ١٠:٢٧س  ١٦إلى نھار  ٩:٥٥س  ١٤نھار / ٣:٠٦س  ١٤إلى لیلة  ١٤:٣٦س  ١٢
إلى  ٢٨شروق / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ٢١:٤٣س  ٢١لیلة / ٤:٢٤س  ١٨إلى لیلة  ١٢:٠٠

   .نھاية الشھر

لیلة / ١٩:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٣:١٦س  ٥ر نھا/ ٢٠:٥٤إلى س  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ٢٥نھار / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ٦:١٤س  ١٨نھار / ٢١:٠٠س  ١٤إلى لیلة  ٢٠:٠٨س  ١٢

إلى  ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر ١٦:٤٨س 
  ).نھاية الشھر

/ ٦:١٧س  ١٢إلى نھار  ٤:١١س  ١٠لیلة / ٢:٠٩س  ٨إلى لیلة  ١٨:٤٤س  ٣نھار : رجب
/ ١١:٤٠س  ٢٦إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٦نھار 

س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 
   ).٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف)/ (٠:١٦

/ ١٣:٢٦س  ٩إلى نھار  ١٠:١١س  ٧نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١:٢٣س  ١لیلة  :شعبان
، ٢٨/ ٢٠:١٩س  ٢٤إلى لیلة  ٨:٤٥س  ٢١نھار / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٠:١٣س  ١٤لیلة 

٢٩. 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١٧:٥٦س  ١٤لى نھار إ ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 
نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى نھار  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤ار إلى نھ ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
 .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 
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إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣ة لیل/ ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١
س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩ س

س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥لة إلى لی ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
س  ١٧نھار / ٧:٥٨س  ١٧إلى نھار  ١٤:٠٩٫٠:٣٧س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧
س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : لوربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥ى لیلة إل ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣ إلى نھار ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١نھار إلى  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

  .الشھر

  

  

  
  

  



   ١٤٣٢إلى نھاية شعبان  ١٤٣١رمضان المبارك  -اإلختیارات الفلكیة 

120 

ة
د
عی

س
ة 

سن
ح

ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 
١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :قمر منالساعات المشتري الزھرة الشمس عطارد 

نھاية إلى  ١٧:٥٦س  ١٤نھار / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :ان المباركرمض
  ٥:٠٤إلى س  ١٦لیلة  /١٥نھار 

  ١١:٢٠س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال

  ١٠:٣٠س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة : ذي القعدة

لیلة / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / رإلى نھاية نھا ١٤:١٠س  ٧نھار : ذي الحجة
نھار / ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٦س  ١٦لیلة / ٧:٥٧س  ١٥إلى نھار  ٢٢:٢٧س  ١٥
إلى  ١٩:٤١س  ٢٣لیلة / ٧:٥٢س  ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة / ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨

  . ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ٥:٤٨س 

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : اممحرم الحر
س  ١٦لیلة / ٧:٤٧س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة : التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف

ھذه االوقات مناسبة ولكن / (٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة )/ ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨
  ). ٢:٤٨س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٢٧نھار  :للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف

س  ٥لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
 ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / إلى نھاية نھار ١٧:٠٥س  ٩نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

   .٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة / ١١:٣٦س 

/ ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٦:١٩س  ٢لة إلى لی ١لیلة : ولربیع األ
 ٦:٣٨إلى س  ١٥لیلة / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار .  

/ ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
 ١٠:٠٠س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / لیلة
    .٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠

  . ١:٠٥س  ٢٥إلى لیلة  ٨:٤٣س  ٢٣نھار  :ى األولىجماد

إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
١٣:٣٤ / ٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة .  

س  ٦لیلة : لكسوفھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة ا(: رجب
س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة )/ ١٨:٠٤س  ٦إلى نھار  ٢٣:١٣
١:٠٧ / ٢١:٣٢س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦نھار .  

نھار / ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار  :شعبان
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة / ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦

  .٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة / ٦:١٧س  ٢٤إلى نھار  ٢٠:١٩
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  جارإليو ا ةشراكالعقد 

  :)الوقت(كمال  ١+ ) سعادة الوقت(شرط  ٢+ ) الوقت(محذور  ٣=  عالمات ٦ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، قمري، رومي، ايام غیرمناسبة من كل شھر (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
ــاحس  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(القمــر العامــة من

، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (رابه مع المنـازل النجمیـة ، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقت)المريخ زحل(النحوس
واجتنـب لھـذا الموضـوع مـن ان يكـون  - ايـام الكسـوف  ).نحس مطلقـا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

ة فايـدالتحصـل و  تـه سـیئةعاقب(ثـورال، )يوجـب انفكاكـه(حمـلال فـيقمر الالقمر في ھذه البروج فإن 
يوجـب عـدم (عقـربال، )العقـد طرفـييوجب خسـارة (میزانال، )ةخیانالغدر و يوجب ال(سرطانال، )منه

   .را فراھم مي كند )يوجب الضرر(دلوالو  )ةخصومة مع المنفعيوجب ال(قوسال، )الراحة بل النزاع

  .)حوتال لةالسنب الجوزا( ةمجسدال جبروال فيقمر ال -القمر زائد النور :شرائط السعادة
  .)ةزھرالمشتري ال(سعود لامع قمر للاتصال : كمال السعادة

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

  ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ي الحجةذ

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ادى األخرىجم

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق
 ١٧إلى لیلة  ١٧:١١س  ١٤نھار / ٤:٣٨س  ١٢إلى لیلة  ٤:٠٤س  ٥لیلة : رمضان المبارك

  . إلى نھاية الشھر ١٣:٢٢س  ٢٦نھار / ١٠:٣٠س  ٢٤إلى نھار  ١٨:١٩س  ١٩ھار ن/ ٦:٣٤س 

/ ١٢:٣٢س  ١٤إلى نھار  ٠:٠٠س  ١٢لیلة / ١١:٢٠س  ٩إلى نھار  ١٢:٥٨س  ٢نھار : شوال
، ٢٨/ ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ٢١:٥٩س  ٢٤لیلة / ١٧:٢٦س  ٢١إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧لیلة 

٢٩. 

لیلة / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٦:٣٧س  ١٠نھار / ١٨:٠٨س  ٨لیلة إلى  ١لیلة : ذى القعدة
، ٢٩، ٢٨/ ٧:٢٩س  ٢٤إلى نھار  ٤:١٨س  ٢٢لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢٠إلى لیلة  ٦:١٣س  ١٥
٣٠ .  

 ١٢نھار / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:١٠س  ٧نھار / ٢:١٦س  ٥لیلة إلى  ١لیلة : ذي الحجة
س  ٢٦لیلة / ١٣:١٢س  ٢١نھار إلى  ٩:٤٠س  ١٩نھار / ٤:٥٤س  ١٧إلى لیلة  ١٣:٤٨س 

  .نھاية الشھرإلى  ١٨:٢٢

لیلة / ١١:٠٠س  ٧إلى نھار  ٢٢:٢٦س  ٥لیلة / ١١:١٤س  ٢نھار  إلى ١لیلة : محرم الحرام
 ٢٣لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٦:٢٩س  ١٦نھار / ١٣:٠١س  ١٤نھار إلى  ٢٢:٣٣س  ١٠
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إلى  ١١:١٦س  ١١نھار : ة الخسوفالوقت المحذور لمنطقة رؤي(/ نھاية الشھرإلى  ٠:٢٨س 
إلى نھاية  ١١:٤٣س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧نھار 

   ).الشھر

لیلة / ٢٣:٠٨س  ١٢إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٧نھار / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٦:٤٢س  ٢نھار : صفر
/ ٢٩، ٢٨/ ٣:٠٥س  ٢٧إلى لیلة  ٥:٥٤س  ٢٠لیلة / ٠:١٠س  ١٦إلى لیلة  ١:٥٣س  ١٤

  )١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

إلى نھاية  ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف: (جمادی االخری
  ). الشھر

 ١٢نھار / ٩:٢٩س  ١٠إلى نھار  ١٥:٠٨س  ٥نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
س  ٢٨لیلة / ٨:٥٩س  ٢٥إلى نھار  ١٣:٠٦س  ١٨نھار / ١٣:١٥س  ١٤ إلى نھار ١٢:٥٢س 

  . إلى نھاية الشھر ٢٠:٣٢

س  ١٢إلـى لیلـة  ٢٣:١٢س  ١٠لیلـة / ١٨:١١س  ٧نھـار إلـى  ٢١:٣٨س  ٣لیلة  :ربیع اآلخر
س  ٢٧إلـــى نھـــار  ٢:٢٤س  ٢٥لیلـــة / ١٤:٤٤س  ٢٢إلـــى نھـــار  ٢٢:٥٣س  ١٦لیلـــة / ٠:٣٠

٢٩، ٢٨/ ١٥:٠٢   .    

س  ١٠إلى نھار  ٧:١٧س  ٨نھار / ٠:٤٥س  ٦لیلة إلى  ٣:٣٢س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ٢٦إلى لیلة  ٨:٤٣س  ٢٣نھار / ٢١:٤٣س  ٢١إلى لیلة  ٩:٥٥س  ١٤نھار / ١٠:١٨
  . إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:٢٠

/ ١٧:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٣:١٦س  ٥نھار / ٦:١٤س  ٣إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
نھار / ٤:٢٣س  ٢٤إلى لیلة  ١٦:٠٩س  ٢٠نھار / ٦:١٤س  ١٨إلى نھار  ٢٠:٠٨س  ١٢لیلة 

   . إلى نھاية الشھر ١٦:٤٨س  ٢٥

س  ١٠لیلة / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١٨:٤٤س  ٣نھار / ١٢:١٩س  ١إلى نھار  ١لیلة  :رجب
 ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٩لیلة / ١٥:٣٠س  ١٦إلى نھار  ٤:١١
)/ ٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (نھاية الشھرإلى 

   ).٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(

/ ٠:١٣س  ١٤إلى لیلة  ١٠:١١س  ٧نھار / ٤:٥٤س  ٣إلى لیلة  ١:٢٣س  ١لیلة  :شعبان
، ٢٨/ ٤:٥٤س  ٢٦لیلة إلى  ٨:٤٥س  ٢١نھار / ٢٠:١٢ س ١٩إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦نھار 

٢٩. 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك

نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى نھار  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
 .نھاية الشھر إلى ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥ إلى لیلة ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار  /٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣
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  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : لحراممحرم ا
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
س  ١٧نھار / ٧:٥٨س  ١٧إلى نھار  ١٤:٠٩٫٠:٣٧ س ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧
س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨ار نھ/ ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لة لی :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩لة إلى لی ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧ھار ن/ ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
نھاية إلى  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

  .الشھر
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :قمر منالساعات المشتري الزھرة الشمس عطارد 

إلى نھاية  ٦:٣٤س  ١٧لیلة / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك
  نھار

 ١:٣٦إلى س  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة  /١٥نھاية نھار إلى  ١٠:١٥س  ١٤نھار : شوال

س  ٢٦إلى لیلة  ١:١٥س  ٢٥لیلة / ١٠:٣٠س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة : ذي القعدة
٢١:٥٠  

لیلة / ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة : ذي الحجة
إلى  ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ٥:٤٨إلى س  ١٩:٤١س  ٢٣لیلة / ٧:٥٢س  ٢٢إلى نھار  ٢٢

  . ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / نھاية نھار

: ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف(: محرم الحرام
 ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨س  ١٦لیلة /( ٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة .  

س  ٥ لیلة: ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
 ٧:٥٨س  ١٧نھار / ٢٠:٣٧س  ١٧إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

   .١١:٣٦س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ١٧:٤٦إلى س 

  . ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار / ٦:٣٨إلى س  ١٥لیلة  :ولربیع األ

 ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار  :ربیع اآلخر
    .٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / ١٠:٠٠س 

  . ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لیلة  :ى األولىجماد

  . ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى

س  ٦لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: رجب
  ). ١:٠٧س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة )/ ١٨:٠٤س  ٦إلى نھار  ٢٣:١٣

/ ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة / ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار  :شعبان
 ٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة 
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  :اإلقتراض والشؤون المصرفیة

  :)الوقت(كمال  ٤+ ) سعادة الوقت(شرط  ٤+ )الوقت(محذور  ٤=  عالمات ١٢ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحساالتصــال، وحشــي  ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة )المريخ زحل(النحوس
مـع مـر قال ةمقابلـ -تربیـع  ةصامريخ خ معقمر الاتصال  - ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

  شمس و زحل لا

و  قـوي الحـال عطـارد -حـوتالدلو، الـسد، االقوس، الالقمر في  -قمر ناقص النورال :شرائط السعادة
و ان لـم يراعـى ھـذا الشـرط فیوجـب التـأخیر فـي سـدّ الـدين  )مـريخ و زحـلال(نحوس بـال متصل غیر

  .و زحل الشمس ساعةغیر  - وتسبب الخصومة بسببه

 ينسعدالمع اتصال عطارد  -)الزھرة مشتريال(سعود لاكوكب مع قمر للاتصال : كمال السعادة
 -قمرالشمس عطارد الالزھرة مشتری ال ساعة - عطاردمع  قمرللاتصال سعد  -) الزھرة مشتري ال(

و  منصرفا من الشمستحت الشعاع إن كان المرغوب في اإلستدانة الخفاء، فعلیه أن يكون القمر 
  .سعدكوكب بمتصال 

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك 

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١ ،١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

  ،١٥، ١٤، ١٣: رمضان المبارك

  ،١٥، ١٤، ١٣: شوال

  .١٥، ١٤، ١٣ /٤:٠٤س  ١٢إلى لیلة  ٤:٠٤س  ٦لیلة : ذى القعدة

  .١٥، ١٤، ١٣: ذي الحجة

 ١١:١٦س  ١١نھار : لمحذور لمنطقة رؤية الخسوفالوقت ا(/ ١٥، ١٤، ١٣: محرم الحرام
إلى  ١١:٤٣س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار 

  ).نھاية الشھر
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  ).١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (١٥، ١٤، ١٣: صفر

  .١٥، ١٤، ١٣: ولربیع األ

  .١٥، ١٤، ١٣ :ربیع اآلخر

  .١٥، ١٤، ١٣ :ى األولىجماد

الوقت المحذور لمنطقة رؤية / (١٥نھاية نھار إلى  ١٢:٠٠س  ١٢نھار  :جمادى األخرى
  ).إلى نھاية الشھر ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الكسوف

)/ ٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ ١٥، ١٤، ١٣: رجب
  ).٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : لخسوفالوقت المحذور لمنطقة رؤية ا(

 . ١٥نھاية نھار إلى  ٤:٣٠س  ١٢لیلة  :شعبان

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 

نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦ى لیلة إل ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
  .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢ر إلى نھا ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧ھار ن/ ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩ر إلى نھا ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
س  ١٧نھار / ٧:٥٨س  ١٧إلى نھار  ١٤:٠٩٫٠:٣٧س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧
س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 
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  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧نھار إلى  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦ى لیلة إل ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

 .الشھر
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :الشمس و زحل من ةغیر ساعفی قمر و الساعات المشتري الزھرة عطارد    
  ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة  :شوال
١١:٢٠ / ١٢:٥٠س  ١٨إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧لیلة / ١:٣٦إلى س  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة  

إلى نھار  ٢٢:٣٠س  ١٩لیلة / ١:٠٩س  ١٨إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار : ذي القعدة
إلى لیلة  ١:١٥س  ٢٥لیلة / ٧:٤٧س  ٢٣إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٩:٣٥س  ١٩
  ٢١:٥٠س  ٢٦

 ٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
إلى نھاية  ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٦:٣٨س  ٩إلى نھار 

/ ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٦س  ١٦لیلة / نھار
 ١٣:١٢س  ٢٠إلى نھار  ٢١:٤٩س  ٢٠لیلة / ٧:٥٢س  ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة / ٢٣لیلة 

/ ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ٥:٤٨إلى س  ١٩:٤١س 
 ٩:٠٠س  ٢٧إلى نھار  ٤:٣١س  ٢٦لیلة .  

بة ولكن للبالد ھذه االوقات مناس/ (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة :محرم الحرام
س  ١٧لیلة / ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨س  ١٦لیلة : التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف

 ١٩لیلة / ١٩:١٩س  ١٨إلى لیلة  ١١:١٦س  ١٧نھار )/ ١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ٤:١٨
ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة / (٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢س 

س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٢٧نھار / إلى نھاية نھار ١٠:٥٢س  ٢٣نھار : الكسوف
٢:٤٨ .(  

س  ٥لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
إلى  ١٧:٠٥س  ٩نھار / ٢٢:١٤س  ٩إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٧نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / ٢٠:٣٧س  ١٧إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة / نھاية نھار
١٧:٤٦ / ١١:٣٦س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة.   
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/ ٦:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة  :ولربیع األ
 ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار /
 ٣:١٠س  ٢٠إلى لیلة  ٢٣:٠٧س  ١٩لیلة .  

/ ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
 ١٠:٠٠س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / إلى نھاية نھار ٨:٣٣س  ١٦نھار / ٢٠لیلة 

    .٢٦إلى نھاية نھار  ٢:٤٢س  ٢٥لیلة / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س 

 ١٥:٣٠س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لیلة / ١٩:٢٥إلى س  ٣لیلة  :ىى األولجماد
  . ١:٠٥س  ٢٥إلى لیلة  ٨:٤٣س  ٢٣نھار / ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة 

/ ٢:٥٤إلى س  ١٣لیلة / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
 ١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / الوقات ھذه ا/ (٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة

س  ٢٧إلى نھار  ٢٦لیلة : مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف
٨:١٧ .(  

س  ٦لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: رجب
 ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة )/ ١٨:٠٤س  ٦إلى نھار  ٢٣:١٣

 ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ١٦:١٨س  ٢٥إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ١:٠٧س 
  . ٢١:٣٢س 

/ ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار / إلى نھاية نھار ١٣:٣٣س  ١نھار  :شعبان
 ٤:٣٠إلى س  ١٢لیلة / ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦نھار / إلى نھار  ٢٠لیلة
س  ٢٤إلى نھار  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / ٠:٤٣س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠

٦:١٧ / ٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة. 
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  :قرضاإلقراض وتقديم ال 

  :)الوقت(كمال  ٣+ ) سعادة الوقت(شرط  ٤+ )الوقت(محذور  ٣=  عالمات ١١ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )قمــر فــي الطريقــة المحترقــةال(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة )المريخ زحل(النحوس
   جنوبيھابط قمر ال –  ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

  مریخالو  الشمس ساعةغیر  -غیر متصل بزحلو  غیر منحوس عطارد :شرائط السعادة

 - )المشتري والزھرة(كوكب السعود مع طارد اتصال ع -مشتريالالى ظر انمر الق: کمال السعادة
 . قمرالعطارد  الزھرةمشتری ال ساعة

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك 

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨ ،٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

  ٦:٥١س  ٢٩إلى نھار  ٠:٤٩س  ٢٥لیلة : رمضان المبارك

  ١٦:٣١س  ٢٧ار إلى نھ ٥:٣٧س  ٢٢لیلة : شوال

س  ٢٧إلى لیلة  ٦:١٥س  ٢٠لیلة  /١٢:٢٩س  ١٧إلى نھار  ٤:٠٤س  ٦لیلة : ذى القعدة
٢٠:١٧  

  . ٢١:٤٧س  ٢٤إلى لیلة  ٩:٢٦س  ١٧نھار : ذي الحجة

الوقت المحذور لمنطقة رؤية (/ ١٥:٢٤س  ١٨إلى نھار  ١٧:٠٨س  ١٤نھار : محرم الحرام
الوقت المحذور لمنطقة رؤية )/ (١١:١٦ س ١٧إلى نھار  ١١:١٦س  ١١نھار : الخسوف
   ).إلى نھاية الشھر ١١:٤٣س  ٢١نھار : الكسوف

لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ ٣:١٦س  ١٦إلى لیلة  ٣:٠٦س  ١٢لیلة : صفر
  . )١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١

  .١٠:٣٠س  ١٥إلى نھار  ١١:١٣س  ١٠نھار : ولربیع األ
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    .٢٢:١٤س  ١٤إلى لیلة  ١٤:٥٤س  ٧نھار  :ربیع اآلخر

  . ٩:٠٦س  ١٣إلى نھار  ١٥:٤٧س  ٥نھار  :ى األولىجماد

الوقت المحذور لمنطقة رؤية (/ ١٤:٣١س  ١١إلى نھار  ١٧:٥٣س  ٢نھار  :جمادى األخرى
  .)إلى نھاية الشھر ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الكسوف

الوقت / (ية الشھرإلى نھا ٧:١٣س  ٢٩نھار / ٤:٤٩س  ١٠إلى لیلة  ٢٣:٢٠س  ١لیلة : رجب
الوقت المحذور لمنطقة رؤية )/ (٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : المحذور لمنطقة رؤية الكسوف

   ).٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الخسوف

 . نھاية الشھرإلى  ١٥:٠٣س  ٢٥نھار / ١٦:٤٩س  ٥إلى نھار  ١لیلة  :شعبان

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 
نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى نھار  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١
 /١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال

لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 
 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦

 .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 
 نھار/ ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة

 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤
س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 

  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
ى إل ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣ر إلى نھا ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . لشھرإلى نھاية ا ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
س  ١٧نھار / ٧:٥٨س  ١٧إلى نھار  ١٤:٠٩٫٠:٣٧س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧
س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤ إلى نھار ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩لة إلى لی ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 
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 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢ة لیل/ ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 

س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤ س
  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣
إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١ار إلى نھ

  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

 .الشھر

ة
د
عی

س
ة 

سن
ح

ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 

١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام ٤خاص السعدال 

  :المريخساعة  و الشمس ةغیر ساع فيقمر و الساعات المشتري الزھرة عطارد 

نھاية إلى  ١٧:٥٦س  ١٤نھار / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك
  إلى نھاية نھار ١٢:٣٣س  ١٩نھار / ٥:٠٤إلى س  ١٦لیلة / ١٥/ نھار

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال 
١١:٢٠ / ١٢:٥٤إلى س  ٩:٢٤س  ١٣نھار / ١٥إلى نھاية نھار  ١٠:١٥س  ١٤نھار/ 

 ١٢:٥٠س  ١٨إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧لیلة  

إلى نھار  ٢٢:٣٠س  ١٩لیلة / ١:٠٩س  ١٨إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار : ذي القعدة
  ٩:٣٥س  ١٩

 ٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
إلى نھاية  ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٦:٣٨س  ٩إلى نھار 

س  ١٦لیلة / ٧:٥٧س  ١٥إلى نھار  ٢٢:٢٧س  ١٥لیلة / ٣:٥١إلى س  ١٤لیلة / نھار
 ٢٧لى نھار إ ٤:٣١س  ٢٦لیلة / ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٦
  . ٩:٠٠س 

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
س  ١٩لیلة )/ ٧:٤٧س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة : التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة / (٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢
س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٢٧نھار / إلى نھاية نھار ١٠:٥٢س  ٢٣نھار : الكسوف

٢:٤٨ .(  

س  ٥لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
إلى  ١٧:٠٥س  ٩نھار / ٢٢:١٤س  ٩إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٧نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / ٢٠:٣٧س  ١٧إلى لیلة  ٣:١٦س  ١٦لیلة / نھاية نھار
١٧:٤٦ / ١١:٣٦س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة.   

/ ٦:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
 ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار /
 ٣:١٠س  ٢٠إلى لیلة  ٢٣:٠٧س  ١٩لیلة .  
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نھار / ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
س  ٢٥لیلة / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة / إلى نھاية نھار ٨:٣٣س  ١٦

    .٢٦إلى نھاية نھار  ٢:٤٢

/ ١٦:٢٤س  ١٥إلى نھار  ١٩:٢٨س  ١٥لیلة / ١٩:٢٥إلى س  ٣لیلة  :ى األولىجماد
 ١:٠٥س  ٢٥إلى لیلة  ٨:٤٣س  ٢٣نھار .  

 ٢١لیلة / ١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ٢:٥٤إلى س  ١٣لیلة  :جمادى األخرى
ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة / (٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة 

  ). ٨:١٧س  ٢٧إلى نھار  ٢٦لیلة : الكسوف

س  ٢٤لیلة / ١:٠٧س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة : رجب
  . ٢١:٣٢س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ١٦:١٨س  ٢٥إلى نھار  ٠:٣٩

/ ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ١٦:٤٩س  ٥نھار  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦نھار / ١٠:٣١س  ٢٠لى نھار إ ٢٠لیلة / ٢٢لیلة 

 .٦:١٧س  ٢٤إلى نھار  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / ٠:٤٣س  ٢٣إلى لیلة 
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  :)األخذ باإلمانة وايداع األمانة( ماناإلئت

  :) الوقت(كمال  ٣+ ) سعادة الوقت(شرط  ١+ ) الوقت( ٢=  عالمات ٦ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، اسبة من كل شھر قمري، رومي، ايام غیرمن(المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) ســوف والخســوف المحــذورةفتــرة الك
، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب

ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م
الـدبران، (اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة ، اقتران القمر مع الذنب، )المريخ زحل(النحوس

   ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

  .)میزانالسرطان الحمل ال( ةمنقلبالروج البالدلو أو في في قمر ال :شرائط السعادة

 -عطارد مع قمر للمسعود اتصال  -)المشتري والزھرة(عود سلاع م لقمراتصال ل: كمال السعادة
  .مشتریال ةساع - قوي الحال شتریالم

ة
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  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١ ،٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

لیلة / ١٧:١٧س  ٩ھار إلى ن ٩:١٥س  ٧نھار / ٢:١٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : رمضان المبارك
  ١٢:٣٦س  ٣٠إلى نھار  ١٣:٢٨س  ٢٨نھار / ١٠:٣٠س  ٢٤إلى نھار  ٤:٠٢س  ٢٢

/ ١٧:٢٦س  ٢١إلى نھار  ٩:٥٣س  ١٩نھار / ٠:١٣س  ٧إلى لیلة  ١٦:٣٢س  ٤نھار : شوال
  ٢٣:٢٧س  ٢٨إلى لیلة  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة 

س  ٢٠إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار / ٧:٥٩س  ٥إلى نھار  ١:٤٨س  ٣لیلة : ذى القعدة
  .إلى نھاية الشھر ١٢:٠٦س  ٣٠نھار / ٨:٥٥س  ٢٦إلى نھار  ٧:٢٩س  ٢٤نھار / ٢٢:٥٥

نھار / ٤:٥٤س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:٢٧س  ١٥لیلة / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
  .٢:٥٧س  ٣٠إلى لیلة  ٢١:٣٨س  ٢٨لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣إلى نھار  ١٣:١٢س  ٢١

 ٢١إلى لیلة  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة / ١٣:٠١س  ١٤إلى نھار  ٧:١٩س  ١٢نھار : محرم الحرام
الوقت المحذور لمنطقة رؤية (/ ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٥:٠١س  ٢٥لیلة / ٢١:١٦س 

الوقت المحذور لمنطقة رؤية )/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦س  ١١نھار : الخسوف
  ).إلى نھاية الشھر ١١:٤٣س  ٢١نھار : الكسوف

/ ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ٠:١٠س  ١٦لیلة / ٢٣:٠٨س  ١٢إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٩نھار : صفر
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 ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١٠:٣٦س  ٢٢نھار 
  ).١١:٤٣س  ٥إلى نھار 

س  ١٦إلى نھار  ١٣:١٥س  ١٤نھار / ٩:٢٩س  ١٠إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة : ولربیع األ
س  ٣٠إلى نھار  ٢٠:٣٢س  ٢٨لیلة / ٢٣:١٤س  ٢٣إلى لیلة  ١٦:٢٦س  ٢٠نھار / ١٢:٣٧
٩:٠٠.  

س  ١٤إلــى لیلــة  ٠:٣٠س  ١٢لیلــة / ١٨:١١س  ٧إلــى نھــار  ٩:١٦س  ٥نھــار  :ربیــع اآلخــر
  .٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة  ٠:٢٤س  ١٨لیلة / ٢٣:٣٩

 ١٢إلى نھار  ١٠:١٨س  ١٠نھار / ٠:٤٥س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٦س  ٣نھار  :ى األولىجماد
  .١٤:٠٥س  ١٨إلى نھار  ١٠:٢٧س  ١٦نھار / ١٠:٣٥س 

 ١٠إلى لیلة  ١٧:٣٨س  ٧نھار / ٦:١٤س  ٣إلى نھار  ٢٠:٥٤س  ١لیلة  :جمادى األخرى
نھاية إلى  ٣:٤٠س  ٢٨لیلة / ٢٣:٥٦س  ١٦إلى لیلة  ٢١:٠٠س  ١٤لیلة / ١٩:٣٤س 

  ).نھاية الشھرإلى  ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف( /الشھر

 ٦:١٧س  ١٢نھار / ٢:٠٩س  ٨إلى لیلة  ٢٣:١٣س  ٦لیلة / ١٢:١٩إلى س  ١نھار : رجب
الوقت المحذور لمنطقة (/ ١٩:٥٥س  ٢٩إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ٩:٣٩س  ١٤إلى نھار 

لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف)/ (٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : رؤية الكسوف
  .)٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١

/ ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ١٣:٢٦س  ٩نھار / ٧:٣٢س ٥إلى نھار  ٤:٥٤س  ٣لیلة  :شعبان
 .٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 
نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦یلة ل

  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
  .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢ار إلى نھ ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
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س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 
س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨

س  ١٧نھار / ٧:٥٨س  ١٧إلى نھار  ١٤:٠٩٫٠:٣٧س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧
س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣لیلة إلى  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧ة لیل/ ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥ س ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠ س ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :ساعة المشتري من
نھاية إلى  ١٧:٥٦س  ١٤ نھار/ ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك

س  ١٩نھار / ١٧إلى نھاية نھار  ٦:٣٤س  ١٧لیلة  / ٥:٠٤إلى س  ١٦لیلة / ١٥نھار 
  ٦:٥١س  ٢١إلى نھار  ٢١لیلة / إلى نھاية نھار ١٨:١٩

/ ١١:٢٠س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
 ١٢:٥٤إلى س  ٩:٢٤س  ١٣نھار /١٥إلى نھاية نھار  ١٠:١٥س  ١٤ھار ن/  س  ١٧لیلة

  ١٢:٥٠س  ١٨إلى نھار  ٠:٠١

لیلة / ١٠:٣٠س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة / إلى نھاية نھار ٦:٣٧س  ١٠نھار : ذي القعدة
  / ٧:٤٧س  ٢٣إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ١٠:٤٢س  ١٥إلى نھار  ٦:١٣س  ١٥

 ٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
إلى نھاية  ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٦:٣٨س  ٩إلى نھار 

 ٢١:٤٩س  ٢٠لیلة / ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ٣:٥١إلى س  ١٤لیلة / نھار
/ ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ١٣:١٢س  ٢٠إلى نھار 

 ٩:٠٠س  ٢٧إلى نھار  ٤:٣١س  ٢٦لیلة .  

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
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س  ١٧لیلة / ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨س  ١٦لیلة : التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف
ھذه االوقات / (١٩:١٩س  ١٨إلى لیلة  ١١:١٦س  ١٧نھار )/ ١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ٤:١٨

إلى نھاية  ١٠:٥٢س  ٢٣نھار : مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف
  ). ٢:٤٨س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٢٧نھار / نھار

س  ٥لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
إلى  ١٣:٢٤س  ١٤نھار / ٢٢:١٤س  ٩ى لیلة إل ٧:٢٢س  ٧نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

   .٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة / ١١:٣٦س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ٤:٠٠س  ١٥لیلة 

/ ٦:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
 ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار / ٣:١٠ س ٢٠إلى لیلة  ٢٣:٠٧س  ١٩لیلة .  

إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار  :ربیع اآلخر
٣:٤٨ / إلى نھاية نھار ٨:٣٣س  ١٦نھار / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة /

 ٢٦إلى نھاية نھار  ٢:٤٢س  ٢٥لیلة.    

/ ١٦:٢٤س  ١٥إلى نھار  ١٩:٢٨س  ١٥لیلة / ١٩:٢٥إلى س  ٣لیلة  :ى األولىجماد
 ١:٠٥س  ٢٥إلى لیلة  ٨:٤٣س  ٢٣نھار .  

 ٢١لیلة / ١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ٢:٥٤إلى س  ١٣لیلة  :جمادى األخرى
ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة / (٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة 

  ). ٨:١٧س  ٢٧إلى نھار  ٢٦لیلة : الكسوف

س  ٢٤لیلة / ١:٠٧س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٥:٥١س  ٢٠ إلى نھار ٢٠لیلة : رجب
  . ١٦:١٨س  ٢٥إلى نھار  ٠:٣٩

/ ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار / إلى نھاية نھار ١٣:٣٣س  ١نھار  :شعبان
 ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦نھار / ٢٠لیلة 

 .٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة / ٠:٤٣س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار 
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  :ستر المال وتخزينھا حفظا عن السارق

  :)الوقت(كمال  ٢+ ) سعادة الوقت(شرط  ٢+ ) الوقت(محذور  ٢=  عالمات ٦ :الفلكیة الدالئل 

فارسي قديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمر في (، ھبوطتحت الشعاع(مناحس القمر العامة  -) فترة الكسوف والخسوف المحذورة

، خالي السیر، بعید )القمر في الطريقة المحترقة(إحتراقه ، )القمر في الجدي(، وبال)العقرب
اتصال نحس للقمر مع ، )حد المريخ وزحل(االتصال، وحشي السیر، القمر في حد النحس

الدبران، (، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة )المريخ زحل(النحوس
  ستقبالاالایام  - ).نحس مطلقا )اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

سرطان الحمل ال(ةمنقلبالبروج الأو في  دلوال فيقمر ال -قمر تحت الشعاعال :شرائط السعادة
  ).جدیالمیزان ال

  .شمسال ةغیر ساعفي  - عطارد تحت الشعاع : كمال السعادة

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك 

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

  ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: لحراممحرم ا

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

 ١٣:٢٨س  ٢٨نھار / ١٠:٣٠س  ٢٤إلى نھار  ٤:٠٢س  ٢٢لیلة / ١٦إلى  ١: رمضان المبارك
  ١٢:٣٦س  ٣٠إلى نھار 

إلـى لیلـة  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلـة / ١٧:٢٦س  ٢١ى نھـار إل ٩:٥٣س  ١٩نھار / ١٦ إلى ١: شوال
  ٢٣:٢٧س  ٢٨

إلى  ٧:٢٩س  ٢٤نھار / ٢٢:٥٥س  ٢٠إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار / ١٦إلى  ١: ذى القعدة
  .إلى نھاية الشھر ١٢:٠٦س  ٣٠نھار / ٨:٥٥س  ٢٦نھار 

س  ٢١نھار / ٤:٥٤س  ١٧إلى لیلة  ١٣لیلة / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
  .٢:٥٧س  ٣٠إلى لیلة  ٢١:٣٨س  ٢٨لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣إلى نھار  ١٣:١٢

س  ٢١إلى لیلة  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة / ١٥إلى نھاية نھار  ٧:١٩س  ١٢نھار : محرم الحرام
: الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(/ ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٥:٠١س  ٢٥لیلة / ٢١:١٦

 ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف()/ ١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦س  ١١نھار 
  ).إلى نھاية الشھر ١١:٤٣س 

إلى لیلة  ٠:١٠س  ١٦لیلة  /١٥، ١٤، ١٣/ ٢٣:٠٨س  ١٢إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٩نھار : صفر
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الوقت المحذور لمنطقة رؤية / (١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١٠:٣٦س  ٢٢نھار / ٣:٣٦س  ١٨
  ).١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الكسوف

نھار / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ١٣لیلة / ٩:٢٩س  ١٠إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة : ولربیع األ
  .٩:٠٠س  ٣٠إلى نھار  ٢٠:٣٢س  ٢٨لیلة / ٢٣:١٤س  ٢٣إلى لیلة  ١٦:٢٦س  ٢٠

/ ١٥إلـى نھايـة نھـار  ٠:٣٠س  ١٢لیلـة / ١٨:١١س  ٧إلـى نھـار  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
  .٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة  ٠:٢٤س  ١٨لیلة 

 ١٢إلى نھار  ١٠:١٨س  ١٠نھار / ٠:٤٥س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٦س  ٣نھار  :ى األولىجماد
  .١٤:٠٥س  ١٨إلى نھار  ١٠:٢٧س  ١٦نھار  /١٥، ١٤، ١٣/  ١٠:٣٥س 

 ١٠إلى لیلة  ١٧:٣٨س  ٧نھار / ٦:١٤س  ٣إلى نھار  ٢٠:٥٤س  ١لیلة  :جمادى األخرى
الوقت ( /نھاية الشھرإلى  ٣:٤٠س  ٢٨لیلة / ٢٣:٥٦س  ١٦إلى لیلة  ١٣لیلة / ١٩:٣٤س 

  ).إلى نھاية الشھر ٠:١٦س  ٢٢لیلة : المحذور لمنطقة رؤية الكسوف

 ٦:١٧س  ١٢نھار / ٢:٠٩س  ٨إلى لیلة  ٢٣:١٣س  ٦لیلة / ١٢:١٩إلى س  ١نھار : رجب
 الوقت المحذور لمنطقة رؤية(/ ١٩:٥٥س  ٢٩إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ١٥إلى نھاية نھار 

س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف)/ (٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : الكسوف
  .)٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢

/  ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ١٣:٢٦س  ٩نھار / ٧:٣٢س ٥إلى نھار  ٤:٥٤س  ٣لیلة  :شعبان
 .٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة  /١٥، ١٤، ١٣

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة 

س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 
 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١

إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨ر إلى نھا
إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 

إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣
  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . ١٩:٥١س  ٣٠إلى لیلة  ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

 ١٦:١٢س  ٣٠نھار / ٩:٠٠س  ٣٠إلى نھار  ١٦:٣٦س  ٢٥نھار / ٨:٥٩س  ٢٥إلى نھار  ٣:١٠
  .إلى نھاية الشھر

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦نھار  إلى ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .١٨:١٨س  ٢٩إلى نھار  ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 
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 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

 ٩:٥١س  ٢٩نھار / ٩:٤٥س  ٢٨إلى نھار  ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤
  .إلى نھاية الشھر

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
إلى  ٢:٣٢س  ٣٠لیلة / ١٩:٥٥س  ٢٩إلى لیلة  ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

  .نھاية الشھر
س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥لى نھار إ ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان

 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩
إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 

 ٢٩إلى لیلة  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ١٢:٥٧س  ٢٩نھار / ٢١:٥٢س 
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :غیر ساعة الشمس من
س  ١٩إلى نھار  ٦:٣٤س  ١٧نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى نھار  ١٧لیلة  :رمضان المبارك

١٨:١٩ / ٤:٠٢س  ٢٢ة إلى لیل ١٨:١٩س  ١٩نھار / س  ٢٦إلى نھار  ١٠:٣٠س  ٢٤نھار
١٣:٢٢ / ٢٧إلى نھاية نھار  ١٣:٢٢س  ٢٦نھار / إلى نھاية الشھر ١٢:٣٦س  ٣٠نھار.  

س  ٢١نھار / ٩:٥٣س  ١٩إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧لیلة / ٠:٠١إلى س  ١٧لیلة : شوال
 ٢٨لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ٢١:٥٩س  ٢٤لیلة / ٢١:٥٩س  ٢٤إلى لیلة  ١٧:٢٦

 .إلى نھاية الشھر ٢٣:٢٧س 

س  ٢٢إلى لیلة  ٢٢:٥٥س  ٢٠لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٧لیلة  :ذي القعدة
٤:١٨ / ٧:٢٩س  ٢٤إلى نھار  ٤:١٨س  ٢٢لیلة / س  ٢٨إلى نھار  ٨:٥٥س  ٢٦نھار
٩:٥٢ / ١٢:٠٦س  ٣٠إلى نھار  ٩:٥٢س  ٢٨نھار  

 ٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
إلى نھاية  ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٦:٣٨س  ٩إلى نھار 

/ ١٣:١٢س  ٢٠إلى نھار  ٢١:٤٩س  ٢٠لیلة / ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / نھار
 إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / إلى نھار  ٤:٣١س  ٢٦لیلة
  . ٩:٠٠س  ٢٧

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
س  ١٧لیلة / ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨س  ١٦لیلة : التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف

ھذه االوقات / (١٩:١٩س  ١٨إلى لیلة  ١١:١٦س  ١٧نھار )/ ١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ٤:١٨
إلى نھاية  ١٠:٥٢س  ٢٣نھار : مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف

  . إلى نھاية الشھر ١٩:٥١س  ٣٠لیلة / )٢:٤٨س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٢٧نھار / نھار

س  ٥لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
إلى  ١٣:٢٤س  ١٤نھار / ٢٢:١٤س  ٩إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٧نھار  )/٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

/ ٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة / ١١:٣٦س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ٤:٠٠س  ١٥لیلة 
 نھاية الشھرإلى  ١٤:٠٩س  ٢٩نھار.   

/ ٦:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
 ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار / ٣:١٠س  ٢٠إلى لیلة  ٢٣:٠٧س  ١٩لیلة .  

/ إلى نھاية نھار ٨:٣٣س  ١٦نھار / ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار  :ربیع اآلخر
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 ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة / ٢٦إلى نھاية نھار  ٢:٤٢س  ٢٥لیلة / نھار
    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٩

/ ١:٠٥س  ٢٥إلى لیلة  ٨:٤٣س  ٢٣نھار / ١٩:٢٥إلى س  ٣لیلة  :ولىى األجماد
 نھاية نھارإلى  ٩:٤٥س  ٢٧نھار / ٩:٥١س  ٢٩نھار إلى  ٢٩لیلة .  

/ ٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة / ١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار  :جمادى األخرى
إلى نھار  ٢٦لیلة : كسوفھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة ال(

  ). ٨:١٧س  ٢٧

س  ٢٤لیلة / ١:٠٧س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة : رجب
  . ٢:٣٢س  ٣٠إلى لیلة  ١٩:٥٥س  ٢٩لیلة / ١٦:١٨س  ٢٥إلى نھار  ٠:٣٩

/ ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار / إلى نھاية نھار ١٣:٣٣س  ١نھار  :شعبان
١٢ /٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦ار نھ / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة /
 ٠:٤٣س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة.  
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  ةلیدوو ال ةجتماعیإلا العالقات
  

  ارسال الممثلین والسفراء 

  :)تالوق(كمال  ٤+ ) سعادة الوقت(شرط  ٣+ ) الوقت(محذور  ٣=  عالمات ٩ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحساالتصــال، وحشــي الســیر، القمــ ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(ر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة )المريخ زحل(النحوس
   حوتالدلو الجدی القرب الع ءالجوزاحمل الالقمر في  - ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

 -قـوسالمیـزان، ال، السـنبلةسـد، االسـرطان، ال ثـور،الالقمر في  -القمر زائد النور :السعادة شرائط
  .ةنحوسنقیا من ال عطارد

ط ئشرا -عطاردمع قمر للاتصال  -)المشتري والزھرة(سعودالالى ظر انقمر ال: كمال السعادة
  .قمرالشمس ال الزھرةمشتری عطارد ال ساعة - سفرال
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  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: ار البسیطمحذور اإلختی

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

 ٢٢إلى لیلة  ٤:٣٨س  ١٢لیلة / ١٧:١٧س  ٩إلى نھار  ٩:١٥س  ٧نھار : رمضان المبارك
  .٣٠، ٢٩، ٢٨/ ١٣:٢٢س  ٢٦إلى نھار  ١٠:٣٠س  ٢٤نھار / ٤:٠٢س 

/ ٩:٥٣س  ١٩إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار / ٠:١٣س  ٧إلى لیلة  ١٦:٣٢س  ٤نھار : شوال
 .٢٩، ٢٨/ ٢١:٥٩س  ٢٤إلى لیلة  ١٧:٢٦س  ٢١نھار 

س  ١٧إلى نھار  ٤:٠٤س  ٦لیلة / ٧:٥٩س  ٥إلى نھار  ١:٤٨س  ٣لیلة : ذى القعدة
  ،٣٠، ٢٩، ٢٨/ ٤:١٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٢:٥٥س  ٢٠لیلة / ١٥:٣٠

لیلة / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٢:١٦س  ٥لیلة / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٨س  ٢٨لیلة / ٩:٤٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٥٤س  ١٧

س  ١٦إلى نھار  ١٣:٠١س  ١٤نھار / ٧:١٩س  ١٢إلى نھار  ١١:١٤س  ٢نھار : محرم الحرام
الوقت (/ نھاية الشھرإلى  ٢٨شروق / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٥:٠١س  ٢٥لیلة / ١٦:٢٩

الوقت )/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦س  ١١نھار : منطقة رؤية الخسوفالمحذور ل
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  .)إلى نھاية الشھر ١١:٤٣س  ٢١نھار : المحذور لمنطقة رؤية الكسوف

س  ٢٢نھار / ١:٥٣س  ١٤إلى لیلة  ٢٣:٠٨س  ١٢لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ١لیلة : صفر
الوقت المحذور / (الشھرإلى نھاية  ٣:٠٥س  ٢٧لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١٠:٣٦

  ).١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١لیلة : لمنطقة رؤية الكسوف

 ٢٠نھار / ١٢:٥٢س  ١٢إلى نھار  ٩:٢٩س  ١٠نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
  .إلى نھاية الشھر ٨:٥٩س  ٢٥نھار / ٢٣:١٤س  ٢٣إلى لیلة  ١٦:٢٦س 

 ١٨لیلة / ٢٣:١٢س  ١٠إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١لیلة  :ربیع اآلخر
  .إلى نھاية الشھر ١٤:٤٤س  ٢٢نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة  ٠:٢٤س 

نھار / ٧:١٧س  ٨إلى نھار  ٠:٤٥س  ٦لیلة / ١٥:٠٦س  ٣إلى نھار  ١لیلة  :ى األولىجماد
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٤٣س  ٢١لیلة / ١٤:٠٥س  ١٨إلى نھار  ١٠:٢٧س  ١٦

 ١٤لیلة / ١٣:١٦س  ٥إلى نھار  ٦:١٤س  ٣نھار  /٢٠:٥٤إلى س  ١لیلة  :جمادى األخرى
الوقت المحذور / (إلى نھاية الشھر ٦:١٤س  ١٨نھار / ٢٣:٥٦س  ١٦إلى لیلة  ٢١:٠٠س 

  ).إلى نھاية الشھر ٠:١٦س  ٢٢لیلة : لمنطقة رؤية الكسوف

/ ٩:٣٩س  ١٤إلى نھار  ٦:١٧س  ١٢نھار / ١٨:٤٤س  ٣إلى نھار  ١٢:١٩س  ١نھار : رجب
الوقت المحذور / (نھاية الشھرإلى  ٢٨شروق / ١١:٤٠س  ٢٦إلى نھار  ١٥:٣٠س  ١٦نھار 

الوقت المحذور لمنطقة رؤية )/ (٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : لمنطقة رؤية الكسوف
  ).٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الخسوف

 ٠:١٣س  ١٤لیلة / ١٧:٥٤س  ١١ر إلى نھا ١٣:٢٦س  ٩نھار  /١:٢٣إلى س  ١لیلة  :شعبان
 . إلى نھاية الشھر ٤:٥٤س  ٢٦لیلة / ٢٠:١٩س  ٢٤إلى لیلة 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 

نھار / ١٨:١٩س  ١٩ى نھار إل ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦لة إلى لی ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
  .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥ھار ن/ ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 
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 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لة لی/ ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠لى نھار إ ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

 .الشھر
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :قمر منالساعات المشتري عطارد الزھرة الشمس 

  ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠ / ١٢:٥٤إلى س  ٩:٢٤س  ١٣نھار / ١:٣٦إلى س  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة  

إلى نھار  ٢٢:٣٠س  ١٩لیلة / ١:٠٩س  ١٨لیلة إلى  ١٥:٣٠س  ١٧نھار : ذي القعدة
إلى لیلة  ١:١٥س  ٢٥لیلة / ٧:٤٧س  ٢٣إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٩:٣٥س  ١٩
  ٢١:٥٠س  ٢٦

/ ٧:٥٧س  ١٥إلى نھار  ٢٢:٢٧س  ١٥لیلة / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
 ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٦س  ١٦لیلة / ١٣:١٢س  ٢٠ى نھار إل ٢١:٤٩س  ٢٠لیلة /
 ٧:٥٢س  ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة / ٥:٤٨إلى س  ١٩:٤١س  ٢٣لیلة / س  ٢٣نھار

س  ٢٧إلى نھار  ٤:٣١س  ٢٦لیلة / ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / إلى نھاية نھار ١٥:٥٣
٩:٠٠ .  

: ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف(: محرم الحرام
 ٧:٤٧س  ١٤لى نھار إ ١٤لیلة / ١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ٤:١٨س  ١٧لیلة /( ١٧نھار 

ھذه االوقات / (٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة / ١٩:١٩س  ١٨إلى لیلة  ١١:١٦س 
إلى نھاية  ١٠:٥٢س  ٢٣نھار : مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف
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  ). ٢:٤٨س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٢٧نھار / نھار

/ ٤:٠٠س  ١٥إلى لیلة  ١٣:٢٤س  ١٤نھار / إلى نھاية نھار ١٧:٠٥س  ٩نھار : صفر
 ٢٠:٣٧س  ١٧إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة / ١٧:٤٦إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / لیلة
   .٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة / ١١:٣٦س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨

 ١٦نھار / ٦:٣٨إلى س  ١٥ة لیل/ ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة : ولربیع األ
  . ٣:١٠س  ٢٠إلى لیلة  ٢٣:٠٧س  ١٩لیلة / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س 

س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
١٠:٠٠ / ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / إلى نھاية نھار ٨:٣٣س  ١٦نھار / ٢٠لیلة 

    .٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س 

/ ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لیلة  :ى األولىجماد
 ١٦:٢٤س  ١٥إلى نھار  ١٩:٢٨س  ١٥لیلة .  

/ ٢:٥٤إلى س  ١٣لیلة / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
 ١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار .  

س  ٦لیلة : للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوفھذه االوقات مناسبة ولكن (: رجب
  . ٢١:٣٢س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦نھار )/ ١٨:٠٤س  ٦إلى نھار  ٢٣:١٣

/ ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار / إلى نھاية نھار ١٣:٣٣س  ١نھار  :شعبان
 ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٦:١٧س  ٢٤إلى نھار  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة. 
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  ةسیاسیوال ةقتصاديإلاو ةفكريالات وضافمالاإلتصاالت و
  

  )وندواتحلقات حوار و مؤتمرات  عقد( ةمناظرالو  الحوار

  :)الوقت(كمال  ٤+ ) سعادة الوقت(شرط  ١+ ) الوقت(محذور  ٢=  عالمات ٧ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، ري، رومي، ايام غیرمناسبة من كل شھر قم(المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة )خ زحلالمري(النحوس
   ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

  .)حوتالقوس ال السنبلة ءالجوزا( المجسدةج وبرال فيقمر ال :شرائط السعادة
اتصال عطارد  -قوي الحال عطارد -عطارد مع لقمرلأو اتصال عطارد بیوت  فيقمر ال: كمال السعادة

  .ري و عطاردمشتال ساعة -يمشترلبا

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

  .لھذا العمل اليوجد وقت محذور في ھذه الفترة: ذي الحجة

س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦س  ١١نھار : لمنطقة رؤية الخسوفالوقت المحذور (: محرم الحرام
  ).إلى نھاية الشھر ١١:٤٣س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦

  ).١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(: صفر

  .لھذا العمل اليوجد وقت محذور في ھذه الفترة: ولربیع األ

  .لھذا العمل اليوجد وقت محذور في ھذه الفترة :آلخرربیع ا

  .لھذا العمل اليوجد وقت محذور في ھذه الفترة :ى األولىجماد

إلى نھاية  ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف( :جمادى األخرى
  ).الشھر

الوقت المحذور )/ (٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(: رجب
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  ).٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : لمنطقة رؤية الخسوف

 ). ١١:٣٨س  ٦إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف( :شعبان

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 
نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
 .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لة لی/ ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

لى نھار إ ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧ة إلى لیل ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة  /١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠ إلى نھار ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
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س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 
  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١ى نھار إل ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

 .الشھر
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١ لسعدالنسبيا    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :ساعات المشتري عطارد من
نھاية إلى  ١٧:٥٦س  ١٤نھار / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك

س  ١٩نھار / ١٧إلى نھاية نھار  ٦:٣٤س  ١٧لیلة / ٥:٠٤إلى س  ١٦لیلة / ١٥نھار 
  ٦:٥١س  ٢١إلى نھار  ٢١لیلة / إلى نھاية نھار ١٨:١٩

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠ / ١٢:٥٤إلى س  ٩:٢٤س  ١٣نھار / ١٥إلى نھاية نھار  ١٠:١٥س  ١٤نھار /

 ١٢:٥٠س  ١٨إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧لیلة / ١:٣٦إلى س  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة 

لیلة / ١٠:٣٠س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة / إلى نھاية نھار ٦:٣٧س  ١٠نھار : ذي القعدة
لیلة / ١:٠٩س  ١٨إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار / ١٠:٤٢س  ١٥إلى نھار  ٦:١٣س  ١٥
لیلة / ٧:٤٧س  ٢٣إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٩:٣٥س  ١٩إلى نھار  ٢٢:٣٠س  ١٩
  ٢١:٥٠س  ٢٦إلى لیلة  ١:١٥س  ٢٥

 ٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤لى نھار إ ٤لیلة : ذي الحجة
إلى نھاية  ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٦:٣٨س  ٩إلى نھار 

س  ١٦لیلة / ٧:٥٧س  ١٥إلى نھار  ٢٢:٢٧س  ١٥لیلة / ٣:٥١إلى س  ١٤لیلة / نھار
 ٢١:٤٩س  ٢٠لیلة / ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٦

إلى س  ١٩:٤١س  ٢٣لیلة / ٧:٥٢س  ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة / ١٣:١٢س  ٢٠إلى نھار 
٥:٤٨ / إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / ٤:٣١س  ٢٦لیلة 

  . ٩:٠٠س  ٢٧إلى نھار 

اسبة ولكن للبالد ھذه االوقات من/ (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
س  ١٦لیلة / ٧:٤٧س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة : التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف

 ١١:١٦س  ١٧نھار )/ ١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ٤:١٨س  ١٧لیلة / ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨
ھذه االوقات مناسبة ولكن / (٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة / ١٩:١٩س  ١٨إلى لیلة 

 ٢٧نھار / إلى نھاية نھار ١٠:٥٢س  ٢٣نھار : في منطقة رؤیة الكسوفللبالد التي التقع 
  ). ٢:٤٨س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠س 

س  ٥لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
إلى  ١٧:٠٥س  ٩نھار / ٢٢:١٤س  ٩إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٧نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

 ١٧إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة / ٤:٠٠س  ١٥إلى لیلة  ١٣:٢٤س  ١٤نھار / ارنھاية نھ
س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ١٧:٤٦إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / ٢٠:٣٧س 

١١:٣٦ / ٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة.   

/ ٦:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
 ١٢:٥٤س  ٨لى نھار إ ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٦:٣٨إلى س  ١٥لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦نھار 

  . ٣:١٠س  ٢٠إلى لیلة  ٢٣:٠٧س  ١٩لیلة / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة 

/ ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
 ١٠:٠٠س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / نھار
س  ٢٥لیلة / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة / إلى نھاية نھار ٨:٣٣س  ١٦
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    .٢٦إلى نھاية نھار  ٢:٤٢

 ١٥:٣٠س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لیلة / ١٩:٢٥إلى س  ٣لیلة  :ى األولىجماد
 ٨:٤٣س  ٢٣نھار / ١٦:٢٤س  ١٥إلى نھار  ١٩:٢٨س  ١٥لیلة / ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة 

  . ١:٠٥س  ٢٥لى لیلة إ

/ ٢:٥٤إلى س  ١٣لیلة / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
 ١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ھذه االوقات / (٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة

  ). ٨:١٧س  ٢٧إلى نھار  ٢٦لیلة : مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف

س  ٦لیلة : الوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوفھذه ا(: رجب
 ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة )/ ١٨:٠٤س  ٦إلى نھار  ٢٣:١٣

 ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ١٦:١٨س  ٢٥إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ١:٠٧س 
  . ٢١:٣٢س 

/ ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار / نھاية نھار إلى ١٣:٣٣س  ١نھار  :شعبان
 ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦نھار / إلى  ٢٠لیلة

س  ٢٤إلى نھار  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / ٠:٤٣س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠نھار 
٦:١٧ / ٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة. 
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  والطالقالزواج وعاطفیة العالقات العائلیة وال
  

  الذھاب الى المجالس الودية والوالئم

  :)الوقت(كمال  ٥+ ) سعادة الوقت(شرط  ٢+ ) الوقت(محذور  ٢=  عالمات ٩ :الفلكیة الدالئل 

فارسي قديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمر في (، ھبوطتحت الشعاع(القمر العامة  مناحس -) فترة الكسوف والخسوف المحذورة

، خالي السیر، بعید )القمر في الطريقة المحترقة(إحتراقه ، )القمر في الجدي(، وبال)العقرب
اتصال نحس للقمر مع ، )حد المريخ وزحل(االتصال، وحشي السیر، القمر في حد النحس

ن، الدبرا(، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنازل النجمیة )المريخ زحل(النحوس
  مريخ و زحللامع قمر لااتصال  – ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

 - )حوتالقوس ال السنبلة الجوزا( المجسدةج وبرال فيقمر ال -القمر زائد النور :شرائط السعادة
  مريخ لباغیر متصل عطارد 

لزھرة لاتصال مقبول  -) مشتريالب أو متصل ھابیتأو  ھاشرفة في الزھر(الزھرة  ةقو: كمال السعادة
مشتری الالزھرة  ساعة -)هبیت أو هشرف أو فيمستقیم السیر ( قوي الحال عطارد -عطاردمع 

   .الزھرة ساعة خاصةو قمرالشمس عطارد ال

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

  ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة 

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: قیقمحذور اإلختیار الد

   ،٣٠، ٢٩، ٢٨ /٢١:٠٠س  ١٢إلى لیلة  ١٨:٠١س  ٩نھار : رمضان المبارك

 .٢٩، ٢٨/ ٠:٠٠س  ١٢إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٩نھار : شوال

س  ٩إلى نھار  ٤:٥٥س  ٥لیلة / ١٤:٤٨س  ٤إلى نھار  ٢٣:٢٨س  ١لیلة : ذى القعدة
٣٠، ٢٩، ٢٨/ ١٦:٠٦.  

  .اية الشھرنھإلى  ٢٨شروق : ذي الحجة

س  ٩إلى لیلة  ١١:٠٠س  ٧نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ٢٢:٢٦س  ٥لیلة : محرم الحرام
س  ٢٠إلى نھار  ٢٠:٥٤س  ١٩لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ١٣:٠١س  ١٤نھار / ٢٢:٠٠
 ١١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف/ (نھاية الشھرإلى  ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١٥:٢٤

س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧ر إلى نھا ١١:١٦س 
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  ).إلى نھاية الشھر ١١:٤٣

/ ٠:٤٢س  ٢٧إلى لیلة  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٥:٣٠س  ٢٤إلى نھار  ١٩:٢٤س  ٢٣لیلة : صفر
إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر ٥:١٢س  ٢٧لیلة 

  ).١١:٤٣س  ٥

/ ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة / ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار : ولربیع األ
لیلة / ١٠:١٨س  ١٢إلى نھار  ١٧:٣٠س  ١٠نھار / ٦:٤٨س  ١٠إلى لیلة  ١٢:٥٤س  ٨نھار 

 ٢١لیلة / ١٠:٠٦س  ١٨إلى نھار  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٠:٣٦س  ١٤إلى نھار  ٢٠:١٢س  ١٣
س  ٢٥نھار / ٤:٤٨ ٢٥إلى لیلة  ٢٣:١٤س  ٢٣لیلة / ١٩:٢٤س  ٢٣إلى لیلة  ٢٣:٤٢س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٠:٣٢س  ٢٨لیلة / ١٥:٥٤س  ٢٧إلى نھار  ١٦:٣٦

 ٨لیلة / ١٢:٤٨س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س  ٥نھار / ١٦:٢٤س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار  /١٩:٠٨س  ١٢إلى لیلة  ٤:١٢س  ١٠لیلة / ١٩:٣٦س  ١٠إلى لیلة  ٢٢:٤٢س 

س  ١٨لیلة / ١٧:١٨س  ١٥إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
س  ٢٣لیلة / ١٤:٤٤س  ٢٢إلى نھار  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٢٢:٣٦س  ٢٠إلى لیلة  ٤:٣٠

  .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٨:٠٠س  ٢٤إلى نھار  ١٨:٤٢

س  ٨إلى لیلة  ٢:٤٢س  ٦لیلة / ١٥:٢٤س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٠س  ٣نھار  :ى األولىجماد
/ ١:٠٦س  ١٤إلى لیلة  ١١:٣٠س  ١٢نھار / ١:٣٠س  ١٠إلى لیلة  ٨:٤٨س  ٨نھار / ٢٢:١٢

لیلة / ١٠:١٢س  ٢٠إلى نھار  ١٤:١٨س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٠:٥٤س  ١٦نھار 
شروق / ٢٠:٣٦س  ٢٨إلى لیلة  ٢١:٢٠س  ٢٦لیلة / ٢٠:١٨س  ٢٣إلى لیلة  ٢١:٤٣س  ٢١
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨

س  ٥إلى لیلة  ٦:١٤س  ٣نھار / ١٧:٢٤س  ٢إلى نھار  ٢٠:٥٤س  ١لیلة  :جمادى األخرى
/ ٨:٢٤س  ١١إلى نھار  ١٩:٣٤س  ١٠لیلة / ٥:٣٠س  ٧إلى لیلة  ١٣:١٦س  ٥نھار / ٠:٤٢
/ ١٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢٣:٥٦س  ١٦لیلة / ١١:٠٠س  ١٥إلى نھار  ٢١:٠٠س  ١٤لیلة 

 ٢٨لیلة / ١:١٢س  ٢٥إلى لیلة  ٤:٢٣س  ٢٣لیلة / ١:٠٦س  ٢٠إلى لیلة  ٦:١٤س  ١٨ھار ن
إلى  ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر ٣:٤٠س 

  ).نھاية الشھر

لیلة / ٩:٣٠س  ٥إلى نھار  ١٨:٤٤س  ٣نھار / ٤:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١٢:١٩س  ١نھار : رجب
الوقت / (١٩:٤٨س  ١٤إلى لیلة  ٦:١٧س  ١٢نھار / ١٤:٥٤س  ٩إلى نھار  ٢:٠٩س  ٨

الوقت المحذور لمنطقة رؤية )/ (٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : المحذور لمنطقة رؤية الكسوف
  ).٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الخسوف

 ). ١١:٣٨س  ٦إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف( :شعبان

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
  .لھذا العمل اليوجد وقت محذور في ھذه الفترة 
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :منزھرة ة ساعت الصاخقمر الساعات الزھرة المشتري الشمس عطارد    

/ ٤:٠٤س  ٥إلى لیلة  ٢:١٨س  ٣لیلة / ٢:١٨إلى س  ٣لیلة  :ركرمضان المبا 
 ٩:١٥س  ٧إلى نھار  ٤:٠٤س  ٥لیلة / إلى نھاية نھار ٩:١٥س  ٧نھار / س  ٨لیلة

إلى  ١٧:٥٦س  ١٤نھار / ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة / ١٨:٠١س  ٩إلى نھار  ١:٠٠
/ ١٧نھاية نھار  ١٣:١٧س  ١٧لة لی/ ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ١٦لیلة / ١٥ نھاية نھار

 ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٩لیلة / نھاية نھارإلى  ١٨:١٩س  ١٩نھار / لیلة إلى  ٢١لیلة
/ ١٣:٢٢س  ٢٦إلى نھار  ٢٥لیلة / ٢٢إلى نھاية نھار  ٤:٠٢س  ٢٢لیلة / ٤:٠٢س  ٢٢
 ٢٧إلى نھاية نھار  ١٣:٢٢س  ٢٦نھار  

 ١١:٢٠س  ٩نھار / ١١:٢٠س  ٩إلى نھار  ٨لة لی/ ٦نھاية نھار إلى  ٣لیلة : شوال
إلى نھاية نھار  ١٢:٣٢س  ١٤نھار / ١٢:٣٢س  ١٤إلى نھار  ١٣لیلة / ١٤:٥١إلى س 

١٥ / ٠:٠١س  ١٧لیلة   إلى ١٦لیلة / ١٩نھاية نھار إلى  ٠:٠١س  ١٧لیلة / ٢١لیلة 
إلى س  ٢٤ لیلة/ ٢٢نھاية نھار إلى  ١٧:٢٦س  ٢١نھار / ١٧:٢٦س  ٢١نھار إلى 
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٢١:٥٩ / ٢٧إلى نھاية نھار  ٢١:٥٩س  ٢٤لیلة 

إلى نھاية نھار  ١٦:٠٦س  ٩نھار / ٤:٥٥س  ٥إلى لیلة  ١٤:٤٨س  ٤نھار : ذي القعدة
١٠ / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ١٢لیلة / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٩:٠٨س  ١٣لیلة /
 ٢٢:٥٥س  ٢٠إلى لیلة  ٦:١٣س  ١٥لیلة / ٢٠ى نھاية نھار إل ٢٢:٥٥س  ٢٠لیلة /
 ٤:١٨إلى س  ٢٢لیلة / ٢٣إلى نھاية نھار  ٤:١٨س  ٢٢لیلة / ٢٦إلى نھار  ٢٥لیلة 

  ٢٧إلى نھاية نھار  ٨:٥٥س  ٢٦نھار / ٨:٥٥س 

/ ٧إلى نھاية نھار  ٢:١٦س  ٥لیلة / ٢:١٦س  ٥إلى لیلة  ٤لیلة / ١: ذي الحجة
 ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٩لیلة / ١٠ى نھاية نھار إل ٢:٤٤س  ١٠لیلة / إلى نھار  ١٢لیلة
لیلة / ١٥إلى نھاية نھار  ١٤لیلة / إلى نھاية نھار ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ١٣:٤٨س  ١٢
 ٩:٤٠س  ١٩نھار / ٩:٤٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٥٤س  ١٧لیلة / ٤:٥٤س  ١٧إلى لیلة  ١٦

/ لى نھاية نھارإ ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ١٥:٥٣س  ٢٣إلى نھار  ٢٢لیلة / ٢٠إلى نھاية نھار 
 ١٨:٢٢س  ٢٦إلى لیلة  ٢٥لیلة / ٢٧إلى شروق  ١٨:٢٢س  ٢٦لیلة.  

س  ٧إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة / ٢٢:٢٦س  ٥إلى لیلة  ٤لیلة / ١ :محرم الحرام
/ ١٢: ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف/ (١١:٠٠

 ١٣:٠١س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة / ١٦:٢٩س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٨س  ١٦لیلة / ١٦نھار 
نھار / ٢٠:٥٤س  ١٩إلى لیلة  ١١:١٦س  ١٧نھار )/ ١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١٦:٢٩س 
ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة / (إلى نھاية نھار ١٥:٢٤س  ٢٠

إلى  ٢٥لیلة / ٢٣ة نھار إلى نھاي ٠:٢٨س  ٢٣لیلة / ٠:٢٨إلى س  ٢٣لیلة : الكسوف
  .٢٨إلى شروق  ١١:٢٠س  ٢٧نھار / ١١:٢٠س  ٢٧نھار 

س  ٥لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
إلى  ١٧:٠٥س  ٩نھار / ٢٢:١٤س  ٩إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٧نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

 ١٧إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة / ٤:٠٠س  ١٥ى لیلة إل ١٣:٢٤س  ١٤نھار / نھاية نھار
س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ١٧:٤٦إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / ٢٠:٣٧س 

١١:٣٦ / ٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة.   

إلى  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٦:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار / ٢/ ١: ولربیع األ
إلى س  ٩:٢٩س  ١٠نھار / ٩:٢٩س  ١٠ر إلى نھا ٦:٤٨س  ١٠لیلة / ١٢:٥٤س  ٨نھار 

١٧:٣٠ / ٢٠:١٢إلى س  ١٣لیلة /١٥ / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ١٦لیلة / ١٦نھار 
س  ١٨نھار / ١٣:٠٦إلى س  ١٠:٠٦س  ١٨نھار / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س 

إلى  ١٥:٥٤س  ٢٧نھار / ٢٣:١٤إلى س  ١٩:٢٤س  ٢٣لیلة / ٢٠إلى نھاية نھار  ١٣:٠٦
  . اية نھارنھ

 ٧نھار / ١٥:٣٦س  ٥إلى نھار  ٥لیلة / إلى نھاية نھار ١٦:٢٤س  ٢نھار : ربیع اآلخر
س  ١٠لیلة / ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار / ١٨:١١إلى س  ١٢:٤٨س 

إلى نھار  ١٩:٠٨س  ١٢لیلة / ٤:١٢إلى س  ٢٣:١٢س  ١٠لیلة / ٢٣:١٢إلى س  ١٩:٣٦
/ إلى نھاية نھار ١٧:١٨س  ١٥نھار / ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / ١٠:٠٠س  ١٢
 ٢٢:٥٣إلى س  ١٦لیلة / ١٦إلى نھاية نھار  ٢٢:٥٣س  ١٦لیلة / إلى س  ١٨لیلة

٤:٣٠ / ٥:٣٩إلى س  ٢٢:٣٦س  ٢٠لیلة / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة /
 ١٨:٤٢س  ٢٣إلى لیلة  ١٤:٤٤س  ٢٢نھار / ٢٦اية نھار إلى نھ ١٨:٠٠س  ٢٤نھار  .  

/ إلى نھاية نھار ١٥:٢٤س  ٥نھار / ١٧:٣٠س  ٣إلى نھار  ٣لیلة  :ى األولىجماد
 ٧:١٧س  ٨إلى نھار  ٢٢:١٢س  ٨لیلة / ٨:٤٨إلى س  ٧:١٧س  ٨نھار / إلى  ١١لیلة

 ١٤إلى نھار  ١:٠٦س  ١٤لیلة / ١١:٣٠إلى س  ١٠:٣٥س  ١٢نھار / ١٠:٣٥س  ١٢نھار 
/ ١٠:٥٤س  ١٦إلى نھار  ١٦لیلة / ١٥إلى نھاية نھار  ٩:٥٥س  ١٤نھار / ٩:٥٥س 
 ٢١:٤٣إلى س  ٢١لیلة / ٢١:٢٠س  ٢٦إلى لیلة  ٢٠:١٨س  ٢٣لیلة.  

/ ١٣:١٦س  ٥إلى نھار  ٠:٤٢س  ٥لیلة / ٦:١٤س  ٣إلى نھار  ٣لیلة  :جمادى األخرى
 ٨إلى نھاية نھار  ٥:٣٠س  ٧لیلة / إلى نھاية نھار ٨:٢٤س  ١١نھار/  إلى  ١٣لیلة

نھار / ٢٣:٥٦إلى س  ١٦لیلة / إلى نھاية نھار ١١:٠٠س  ١٥نھار / ٢١:٠٠س  ١٤لیلة 
ھذه االوقات مناسبة ولكن / (٠:١٦س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة / إلى نھاية نھار ١٦:١٢س  ١٧

/ ٤:٢٣س  ٢٣لیلة إلى  ٠:١٦س  ٢٢ لیلة: للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف
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٢٦ /٢٧.(  

 ١لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: رجب
إلى  ٩:٣٠س  ٥نھار / ١٨:٤٤س  ٣إلى نھار  ٤:٣٦س  ٣لیلة / ١٢:١٩س  ١إلى نھار 

ھذه االوقات / (إلى نھاية نھار ١٤:٥٤س  ٩نھار / ٢:٠٩إلى س  ٨لیلة )/ ٦نھاية نھار 
إلى نھار  ١٩:٤٨س  ١٤لیلة : لتي التقع في منطقة رؤیة الخسوفمناسبة ولكن للبالد ا

لیلة )/ ٢٣:١٢إلى س  ١٧لیلة / ١٥إلى نھاية نھار  ٩:٣٩س  ١٤نھار / ٩:٣٩س  ١٤
س  ٢٤لیلة / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٢٠/ ١٨إلى نھاية نھار  ٢٣:١٢س  ١٧

  . ٢٨إلى شروق  ٠:٣٩

 ٥إلى نھار  ٣لیلة / ١إلى نھاية نھار  ١:٢٣س  ١یلة ل/ ١:٢٣إلى س  ١لیلة  :شعبان
/ ٠:١٣س  ١٤إلى لیلة  ١٢لیلة / ٩/ ٨/ ٦إلى نھاية نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار / ٧:٣٢س 
 ١٥إلى نھاية نھار  ٠:١٣س  ١٤لیلة / ١٨إلى نھاية نھار  ١٦لیلة /٢٠ /٢٢ /٢٣ /
٢٤ /٢٥ /٢٧. 
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  العالقات العائلیة والعاطفیة

  :)الوقت(كمال  ٣+ ) سعادة الوقت(شرط  ٢+ ) الوقت(محذور  ٣=  عالمات ٨ :الفلكیة  الدالئل

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )جــديالقمــر فــي ال(، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة )المريخ زحل(النحوس
  .ستقبالالايام ا - ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

  .مريخلباالزھرة عدم اتصال  -)میزانالثور ال(الزھرة بیوت  فيقمر ال :شرائط السعادة

الزھرة  ساعة - و عطاردالزھرة اتصال مقبول بین  - الزھرة مع قمر للد یاتصال سع: كمال السعادة
   .قمرالشمس المشتري عطارد ال

 

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: سیطمحذور اإلختیار الب

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك 

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: فرص

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :بانشع

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

  ١٥، ١٤، ١٣: رمضان المبارك

 ١٥، ١٤، ١٣: شوال

  ١٥، ١٤، ١٣: ذى القعدة

  .١٥، ١٤، ١٣: ذي الحجة

 ١١:١٦س  ١١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(/ ١٥، ١٤، ١٣: محرم الحرام
إلى  ١١:٤٣س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار 

  ).نھاية الشھر

  ).١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (١٥، ١٤، ١٣: صفر

  .١٥، ١٤، ١٣: ولربیع األ

  .١٥، ١٤، ١٣ :ربیع اآلخر



   ١٤٣٢إلى نھاية شعبان  ١٤٣١رمضان المبارك  -اإلختیارات الفلكیة 

154 

  .١٥، ١٤، ١٣ :ى األولىجماد

 ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (١٥، ١٤، ١٣ :جمادى األخرى
  ).إلى نھاية الشھر

)/ ٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ ١٥، ١٤، ١٣: رجب
  ).٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(

 . ١٥، ١٤، ١٣ :شعبان

  اوقات مناحس القمر: یار العمیقمحذور اإلخت

/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى نھار  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
 .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢لى نھار إ ١لیلة : ذي الحجة 
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥نھار  إلى ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 
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 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :ادى األخرىجم
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لة لی: رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .لى نھاية الشھرإ ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

 .الشھر

ة
د
عی

س
ة 

سن
ح

ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 

١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :قمر منالساعات الزھرة مشتري عطارد الشمس 
/ ٥:٠٤إلى س  ١٦لیلة  /٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك

 ٣:١٤إلى س  ١٧لیلة / ١٧إلى نھاية نھار  ۶:٣۴س  ١٧نھار / إلى  ١٨:١٩س  ١٩نھار
  ٦:٥١س  ٢١إلى نھار  ٢١لیلة / نھاية نھار

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠ / ٢٢:١٤إلى س  ١٦لیلة / ١٢:٥٠س  ١٨إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧لیلة / ٢٦لیلة 

  ١:٣٦إلى س  ٢٣:٣٦س 

س  ١٨إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار / إلى نھاية نھار ٦:٣٧س  ١٠نھار : ذي القعدة
١:٠٩ / ٩:٣٥س  ١٩إلى نھار  ٢٢:٣٠س  ١٩لیلة / س  ٢٣إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار
٧:٤٧ / ٢١:٥٠س  ٢٦إلى لیلة  ١:١٥س  ٢٥لیلة  

 ٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
إلى نھاية  ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٦:٣٨س  ٩إلى نھار 

/ ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٦س  ١٦لیلة / نھار
 ١٣:١٢س  ٢٠إلى نھار  ٢١:٤٩س  ٢٠لیلة / ٧:٥٢ س ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة / ٢٣لیلة 

/ ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ٥:٤٨إلى س  ١٩:٤١س 
 ٩:٠٠س  ٢٧إلى نھار  ٤:٣١س  ٢٦لیلة .  

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
س  ١٧لیلة / ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨س  ١٦لیلة : التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف

س  ١٩لیلة / ١٩:١٩س  ١٨إلى لیلة  ١١:١٦س  ١٧نھار )/ ١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ٤:١٨
ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة / (٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢

س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٢٧نھار / إلى نھاية نھار ١٠:٥٢س  ٢٣نھار : الكسوف
٢:٤٨ .(  

س  ٥لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: فرص
إلى  ١٧:٠٥س  ٩نھار / ٢٢:١٤س  ٩إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٧نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / ٢٠:٣٧س  ١٧إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة / نھاية نھار
١٧:٤٦ / ١١:٣٦س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة.   

/ ٦:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
 ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار /
 ٣:١٠س  ٢٠إلى لیلة  ٢٣:٠٧س  ١٩لیلة .  
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/ ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
 ١٠:٠٠س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / إلى نھاية نھار ٨:٣٣س  ١٦نھار / ٢٠لیلة 

    .٢٦إلى نھاية نھار  ٢:٤٢س  ٢٥لیلة / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س 

 ١٥:٣٠س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لیلة / ١٩:٢٥إلى س  ٣لیلة  :ى األولىجماد
  . ١:٠٥س  ٢٥إلى لیلة  ٨:٤٣س  ٢٣نھار / ٢٣:٤٩س  ١٢ى لیلة إل

إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
١٣:٣٤ / ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع / (٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة

  ). ٨:١٧س  ٢٧إلى نھار  ٢٦لیلة : في منطقة رؤیة الكسوف

س  ٦لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: رجب
س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة )/ ١٨:٠٤س  ٦إلى نھار  ٢٣:١٣
١:٠٧ / ١٦:١٨س  ٢٥إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦نھار

٢١:٣٢ .  

لیلة / ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار / إلى نھاية نھار ١٣:٣٣س  ١ار نھ :شعبان
إلى نھار  ٢٠لیلة / ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦نھار / ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢
س  ٢٤إلى نھار  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / ٠:٤٣س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠

٦:١٧ / ٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة. 
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  ةالخطوب

  :)الوقت(كمال  ٣+ ) سعادة الوقت(شرط  ٣+ ) الوقت(محذور  ٢=  عالمات ٨ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) ذورةفتــرة الكســوف والخســوف المحــ

، خــالي الســیر، بعیــد )يقــة المحترقــةالقمــر فــي الطر(إحتراقــه ، )قمــر فــي الجــديال(، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع اتصــ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف ال نحــس للقمــر م

الـدبران، (، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة )المريخ زحل(النحوس
    ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

الزھـرة  -)میـزانالسـرطان الحمـل ال( ةمنقلبـالج وبـرال فـيقمر ال -القمر زائد النور :شرائط السعادة
  .)مريخالزحل (نحسین ال من ساقطة

 ةفي البروج الناريقمر ال -الزھرة  خاصةو) الزھرةمشتري ال(سعدین لقمر باالاتصال : كمال السعادة
  .قمرالشمس المشتري عطارد ال الزھرة ساعة -)قوسالسد االحمل ال(

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك 

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

نھار / ١٧:١٧س  ٩إلى نھار  ٩:١٥س  ٧نھار / ٢:١٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : رمضان المبارك
، ٢٩، ٢٨/ ١٠:٣٠س  ٢٤إلى نھار  ٤:٠٢س  ٢٢لیلة / ٦:٣٤ س ١٧إلى لیلة  ١٧:١١س  ١٤
٣٠  

/ ١٢:٣٢س  ١٤إلى نھار  ٠:٠٠س  ١٢لیلة / ٠:١٣س  ٧إلى لیلة  ١٦:٣٢س  ٤نھار : شوال
، ٢٨/ ٢٣:٢٧س  ٢٨إلى لیلة  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة / ١٧:٢٦س  ٢١إلى نھار  ٩:٥٣س  ١٩نھار 

٢٩  
س  ١٣إلى لیلة  ٦:٣٧س  ١٠ار نھ/ ٧:٥٩س  ٥إلى نھار  ١:٤٨س  ٣لیلة : ذى القعدة

س  ٢٦إلى نھار  ٧:٢٩س  ٢٤نھار / ٢٢:٥٥س  ٢٠إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار / ١٩:٠٨
٣٠، ٢٩، ٢٨/ ٨:٥٥  

لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:١٠س  ٧نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
 ٢٨لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣إلى نھار  ١٣:١٢س  ٢١نھار / ٤:٥٤س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:٢٧س  ١٥

  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٨س 

س  ١٤إلى نھار  ٧:١٩س  ١٢نھار / ١١:٠٠س  ٧إلى نھار  ٢٢:٢٦س  ٥لیلة : محرم الحرام
س  ٢٧إلى نھار  ٥:٠١س  ٢٥لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة / ١٣:٠١
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س  ١١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(/ نھاية الشھرإلى  ٢٨شروق / ١١:٢٠
 ١١:٤٣س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦

  ).إلى نھاية الشھر

/ ٢٣:٠٨س  ١٢إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٩نھار / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٦:٤٢س  ٢نھار : صفر
، ٢٨/ ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١٠:٣٦س  ٢٢نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ٠:١٠س  ١٦لیلة 

  ).١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف( /٢٩

 ١٤نھار / ٩:٢٩س  ١٠إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
س  ٢٨لیلة / ٢٣:١٤س  ٢٣إلى لیلة  ١٦:٢٦س  ٢٠نھار / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ١٣:١٥س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٠:٣٢

س  ١٤إلــى لیلــة  ٠:٣٠س  ١٢لیلــة / ١٨:١١س  ٧إلــى نھــار  ٩:١٦س  ٥نھــار  :خــرربیــع اآل
/ ١٥:٠٢س  ٢٧إلى نھـار  ٢:٢٤س  ٢٥لیلة / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة  ٠:٢٤س  ١٨لیلة / ٢٣:٣٩

٢٩، ٢٨  

 ١٢إلى نھار  ١٠:١٨س  ١٠نھار / ٠:٤٥س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٦س  ٣نھار  :ى األولىجماد
س  ٢٦إلى لیلة  ٨:٤٣س  ٢٣نھار / ١٤:٠٥س  ١٨نھار  إلى ١٠:٢٧س  ١٦نھار / ١٠:٣٥س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:٢٠

 ١٠إلى لیلة  ١٧:٣٨س  ٧نھار / ٦:١٤س  ٣إلى نھار  ٢٠:٥٤س  ١لیلة  :جمادى األخرى
س  ٢٣إلى لیلة  ١٦:٠٩س  ٢٠نھار / ٢٣:٥٦س  ١٦إلى لیلة  ٢١:٠٠س  ١٤لیلة / ١٩:٣٤س 

  ).إلى نھاية الشھر ٠:١٦س  ٢٢لیلة : ور لمنطقة رؤية الكسوفالوقت المحذ( /٢٩، ٢٨/ ٤:٢٣

 ٦:١٧س  ١٢نھار / ٢:٠٩س  ٨إلى لیلة  ٢٣:١٣س  ٦لیلة / ١٢:١٩إلى س  ١نھار : رجب
إلى  ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٩لیلة / ٩:٣٩س  ١٤إلى نھار 

الوقت )/ (٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لة لی: الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ نھاية الشھر
  .)٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : المحذور لمنطقة رؤية الخسوف

/ ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ١٣:٢٦س  ٩نھار / ٧:٣٢س ٥إلى نھار  ٤:٥٤س  ٣لیلة  :شعبان
، ٢٨/ ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦نھار 

٢٩. 

  اوقات مناحس القمر: حذور اإلختیار العمیقم
/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 

نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
  .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١یلة ل/ ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠یلة إلى ل ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١
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س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧ إلى نھار ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣ س ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
ى إل ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .الشھر إلى نھاية ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .رإلى نھاية الشھ ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤یلة ل

 .الشھر

ة
د
عی

س
ة 

سن
ح

ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 ١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :قمر منالساعات الزھرة مشتري عطارد الشمس 
نھاية إلى  ٦:٣٤س  ١٧لیلة  /٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك

  ٦:٥١س  ٢١إلى نھار  ٢١لیلة / إلى نھاية نھار ١٨:١٩س  ١٩نھار / ١٧نھار 

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠ / ١٥إلى نھاية نھار  ١٠:١٥س  ١٤نھار/  ٢٢:١٤إلى س  ١٦لیلة / س  ١٧لیلة
  ١٢:٥٠س  ١٨ار إلى نھ ٠:٠١

س  ١٥إلى نھار  ٦:١٣س  ١٥لیلة / ١٠:٣٠س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة : ذي القعدة
١٠:٤٢ / ٧:٤٧س  ٢٣إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار  

 ١٢نھار / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
/ ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ٣:٥١إلى س  ١٤لیلة / إلى نھاية نھار ١٣:٤٨س 
 ١٣:١٢س  ٢٠إلى نھار  ٢١:٤٩س  ٢٠لیلة / إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / لیلة
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  . ٩:٠٠س  ٢٧إلى نھار  ٤:٣١س  ٢٦لیلة / ٣:١٢إلى س  ٢٥

: ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف( :محرم الحرام
 ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨س  ١٦لیلة / ١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ٤:١٨س  ١٧لیلة /( ١٧نھار 

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة / (١٩:١٩س  ١٨إلى لیلة  ١١:١٦س 
س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٢٧نھار / إلى نھاية نھار ١٠:٥٢س  ٢٣نھار : رؤیة الكسوف

٢:٤٨ .(  

س  ٥لیلة : تقع في منطقة رؤیة الكسوفھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي ال(: صفر
 ١٣:٢٤س  ١٤نھار / ٢٢:١٤س  ٩إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٧نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

إلى س  ٢٥لیلة / ١١:٣٦س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ٤:٠٠س  ١٥إلى لیلة 
٢:٥٤.   

 ١٧لة إلى لی ١٢:٣٧س  ١٦نھار / ٦:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار : ولربیع األ
  . ٣:١٠س  ٢٠إلى لیلة  ٢٣:٠٧س  ١٩لیلة / ١٩:٣٠س 

إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار  :ربیع اآلخر
٣:٤٨ / إلى نھاية نھار ٨:٣٣س  ١٦نھار / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة.    

  . ١٦:٢٤س  ١٥نھار إلى  ١٩:٢٨س  ١٥لیلة / ١٩:٢٥إلى س  ٣لیلة  :ى األولىجماد

ھذه / (١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ٢:٥٤إلى س  ١٣لیلة  :جمادى األخرى
 ٢٧إلى نھار  ٢٦لیلة : االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف

  ). ٨:١٧س 

  . ١٦:١٨س  ٢٥إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ١:٠٧س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة : رجب

/ ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار / إلى نھاية نھار ١٣:٣٣س  ١نھار  :شعبان
 ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة / إلى لیلة  ٢٢لیلة
 .٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة / ٠:٤٣س  ٢٣
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  زواجلعقد ا

  :)الوقت(كمال  ١+  )سعادة الوقت(شرط  ٢+ ) الوقت(محذور  ٣=  عالمات ٦ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحساالتصــال، و ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(حشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (ه مع المنـازل النجمیـة ، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقتراب)المريخ زحل(النحوس
  .ذنب الزحل و قمر بال ةمقارن - ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

  .)دلوالسد االثور ال(ةثابتالج وبرفي القمر ال -القمر زائد النور :دةشرائط السعا

  .)الزھرة مشتري ال(سعود لامع قمر للاتصال : كمال السعادة

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك 

   ٢٨، ٢٣، ٢٠ ،١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩ ،١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

س  ١٤إلى نھار  ٤:٣٨س  ١٢لیلة / ٩:١٥س  ٧إلى نھار  ٤:٠٤س  ٥لیلة  :رمضان المبارك
  .نھاية الشھرإلى  ١٣:٢٢س  ٢٦نھار / ٤:٠٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٨:١٩س  ١٩نھار / ١٧:١١

/ ٠:٠٠س  ١٢إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٩نھار / ١٦:٣٢س  ٤إلى نھار  ١٢:٥٨س  ٢نھار : شوال
، ٢٨/ ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة إلى  ٢١:٥٩س  ٢٤لیلة / ٩:٥٣س  ١٩إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧لیلة 

٢٩  

 ١٥لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١٨:٠٨س  ٨لیلة / ١:٤٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : ذى القعدة
  ٣٠، ٢٩، ٢٨/ ٧:٢٩س  ٢٤إلى نھار  ٤:١٨س  ٢٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ٦:١٣س 

س  ١٥إلى لیلة  ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٢:١٦س  ٥لیلة : ذي الحجة
س  ٢٨إلى لیلة  ١٨:٢٢س  ٢٦لیلة / ١٣:١٢س  ٢١إلى نھار  ٩:٤٠س  ١٩نھار / ٢٢:٢٧
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:٣٨

 ١٢إلى نھار  ٢٢:٣٣س  ١٠لیلة / ٢٢:٢٦س  ٥إلى لیلة  ١١:١٤س  ٢نھار : محرم الحرام
س  ٢٥إلى لیلة  ٠:٢٨س  ٢٣لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٦:٢٩س  ١٦نھار / ٧:١٩س 

س  ١١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف/ (إلى نھاية الشھر ٢٨شروق  /٥:٠١
 ١١:٤٣س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦
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  ).إلى نھاية الشھر

س  ١٤لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٧:٢٢س  ٧نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة : صفر
 ٣:٠٥س  ٢٧لیلة / ١٠:٣٦س  ٢٢إلى نھار  ٥:٥٤س  ٢٠لیلة / ٠:١٠س  ١٦ إلى لیلة ١:٥٣

س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (٢٩، ٢٨/ ٢٧إلى پايان نھار  
١١:٤٣.(  

س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٢س  ١٢نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار : ولربیع األ
س  ٢٨إلى لیلة  ٨:٥٩س  ٢٥نھار / ١٦:٢٦س  ٢٠نھار  إلى ١٣:٠٦س  ١٨نھار / ١٣:١٥
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٠:٣٢

س  ١٢إلـى لیلــة  ٢٣:١٢س  ١٠لیلـة / ٩:١٦س  ٥إلـى نھـار  ٢١:٣٨س  ٣لیلـة  :ربیـع اآلخـر
/ ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلـة  ١٤:٤٤س  ٢٢نھار / ٠:٢٤س  ١٨إلى لیلة  ٢٢:٥٣س  ١٦لیلة / ٠:٣٠

٢٩، ٢٨.  

س  ١٠إلى نھار  ٧:١٧س  ٨نھار / ١٥:٠٦س  ٣إلى نھار  ٣:٣٢س  ١یلة ل :ى األولىجماد
س  ٢٣إلى نھار  ٢١:٤٣س  ٢١لیلة / ١٠:٢٧س  ١٦إلى نھار  ٩:٥٥س  ١٤نھار / ١٠:١٨
   .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٨:٤٣

 ١٢لیلة / ١٧:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٣:١٦س  ٥نھار / ٢٠:٥٤إلى س  ١لیلة  :جمادى األخرى
س  ٢٥نھار / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ٦:١٤س  ١٨نھار / ٢١:٠٠س  ١٤یلة إلى ل ٢٠:٠٨س 

إلى  ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر ١٦:٤٨
  ).نھاية الشھر

/ ٦:١٧س  ١٢إلى نھار  ٤:١١س  ١٠لیلة / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١٨:٤٤س  ٣نھار : رجب
/ ١١:٤٠س  ٢٦إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٦نھار 

س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 
   ).٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف)/ (٠:١٦

/ ١٣:٢٦س  ٩إلى نھار  ١٠:١١س  ٧نھار / ٤:٥٤س  ٣إلى لیلة  ١:٢٣س  ١لیلة  :شعبان
، ٢٨/ ٢٠:١٩س  ٢٤إلى لیلة  ٨:٤٥س  ٢١نھار / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٠:١٣س  ١٤لیلة 

٢٩. 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 

نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨ار نھ/ ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
  .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

نھار / ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤

س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥ى لیلة إل ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦یلة إلى ل ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١
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س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦ى نھار إل ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١ س ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦ار إلى نھ ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

  .الشھر
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 ١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام  ٣ام السعدالت  ٤السعدالخاص 

  :قمر منالساعات الزھرة المشتري عطارد الشمس 
نھاية إلى  ١٧:٥٦س  ١٤نھار / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك

  .٥:٠٤إلى س  ١٦لیلة  / ١٥ /نھار

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠ / ١٢:٥٤إلى س  ٩:٢٤س  ١٣نھار / ١٥إلى نھاية نھار  ١٠:١٥س  ١٤نھار /

 ١:٣٦إلى س  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة  

نھار / ١٠:٣٠س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة / إلى نھاية نھار ٦:٣٧س  ١٠نھار : ذي القعدة
لیلة / ٩:٣٥س  ١٩إلى نھار  ٢٢:٣٠س  ١٩لیلة / ١:٠٩س  ١٨إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧
  ٢١:٥٠س  ٢٦ة إلى لیل ١:١٥س  ٢٥

 ٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
 ١٥إلى نھار  ٢٢:٢٧س  ١٥لیلة / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٦:٣٨س  ٩إلى نھار 
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إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٦س  ١٦لیلة / ٧:٥٧س 
١١:٠٠ / ٧:٥٢س  ٢٢ر إلى نھا ٢٢لیلة / ٥:٤٨إلى س  ١٩:٤١س  ٢٣لیلة / ٢٣نھار 

  . ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س 

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
س  ١٦لیلة / ٧:٤٧س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة : التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف

ھذه االوقات مناسبة ولكن / (٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة )/ ٦:١٩لى س إ ٤:٤٨
  ). ٢:٤٨س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٢٧نھار : للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف

س  ٥لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة / إلى نھاية نھار ١٧:٠٥س  ٩نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ١٧:٤٦إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / ٢٠:٣٧س  ١٧
١١:٣٦ / ٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة.   

/ ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
 ٦:٣٨إلى س  ١٥لیلة / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار .  

/ ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
 ١٠:٠٠س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / لیلة
    .٢٦إلى نھاية نھار  ٢:٤٢س  ٢٥لیلة / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠

/ ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لة لی :ى األولىجماد
 ١:٠٥س  ٢٥إلى لیلة  ٨:٤٣س  ٢٣نھار .  

إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
١٣:٣٤ / ٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة .  

س  ٦لیلة : طقة رؤیة الكسوفھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في من(: رجب
 ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة )/ ١٨:٠٤س  ٦إلى نھار  ٢٣:١٣

  . ٢١:٣٢س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ١:٠٧س 

نھار / ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار  :شعبان
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة  /٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦

 .٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة / ٦:١٧س  ٢٤إلى نھار  ٢٠:١٩
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   زفافالالدخلة و

  :)الوقت(كمال  ٢+ ) سعادة الوقت(شرط  ٣+ ) الوقت(محذور  ١٢=  عالمات ١٧ :الفلكیة الدالئل 

اللیلة األولى من الشھر  -ن العشائینبین الطلوعین و بی -بین األذان و االقامة: محذورات األوقات
لیلة  –تحت الشعاع  -و لیلة النصف و األخیرة من كل شھر قمري) غیر شھر رمضان المبارك(القمري 
الیوم او اللیلة التي تقع فیھا  -النصف من شھر شعبان -لیلة عید الفطر -لیلة عید االضحى - األربعاء

ايام غیرمناسبة من (المحذورات الكلیة  - والحمراء والسوداء اآليات السماوية والزالزل والرياح الصفراء
مناحس القمر العامة (فارسي قديم، فترة الكسوف والخسوف المحذورةكل شھر قمري، رومي، 

القمر في الطريقة (إحتراقه ، )القمر في الجدي(، وبال)القمر في العقرب(، ھبوطتحت الشعاع(
، )حد المريخ وزحل(ي حد النحس، خالي السیر، بعید االتصال، وحشي السیر، القمر ف)المحترقة

، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع )المريخ زحل(اتصال نحس للقمر مع النحوس
 - ايام الكسوف والخسوف ).نحس مطلقا) الدبران، اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح(المنازل النجمیة 

من ول ف االالقمر في النص –دلو في القمر ال - اھو غروب ھاطلوععند  وقت اصفرار الشمس في
  .ستقبالاإلو أجتماع اإل ةدرج فيقمر ال -ء الجوزا

(= عقرب الدلو و غیر ال ةثابتالج وبرال فيقمر ال -ةمنقلبالبروج الغیر  فيقمر ال :شرائط السعادة
  .)حوتال -قوس ال- السنبلة - النصف األخیر من الجوزا(البروج المجسدة فيقمر ال -) سداالثور ال

لیلة  -)يمشترالب أو متصل ھاشرف أو ھابیتفي و ،السیر ةمستقیم( الزھرة ةقو: كمال السعادة
 ساعة -غروبالإلى  ةجمعالعصر  - عشاءالبعد  ةجمعاللیلة  – میسخاللیلة  -الثالثاءلیلة  -اإلثنین
  .مشتريالو الزھرة 

ة
ور

ذ
ح

م
 

  قمرية والشمسیةفي ايام الشھور ال: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

إلى  ٤:٣٨س  ١٢لیلة / ١٧:١٧س  ٩إلى نھار  ٤:٠٤س  ٥لیلة / ١لیلة  :رمضان المبارك
 ٢٥إلى نھار  ١٠:٣٠س  ٢٤نھار / ٢٢إلى نھاية لیلة  ١٨:١٩س  ١٩نھار / ٦:٣٤س  ١٧نھار 
  .نھاية الشھرإلى  ١٣:٢٢س  ٢٦نھار / ١٠:٠٠س 

لیلة / ١٥إلى نھاية نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار / ٠:١٣س  ٧إلى لیلة  ١٢:٥٨س  ٢نھار : والش
/ ١٧:٥٠س  ٢٢إلى نھار  ١٧:٢٦س  ٢١نھار / ٢٠لیلة / ٩:٥٣س  ١٩إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧

  ٢٩، ٢٨/ ٢٧لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ٢١:٥٩س  ٢٤لیلة 

س  ١٣إلى لیلة  ١٨:٠٨س  ٨ لیلة/ ٧:٥٩س  ٥إلى نھار  ٢٣:٣٨س  ١لیلة : ذى القعدة
س  ٢١إلى لیلة  ٢٢:٥٥س  ٢٠لیلة / ١٩لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٥لیلة / ١٩:٠٨
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  ٣٠، ٢٩، ٢٨/ ٢٦لیلة / ٧:٢٩س  ٢٤إلى نھار  ٤:١٨س  ٢٢لیلة / ٢٣:٥٥

إلى لیلة  ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ١٠شروق إلى  ٢:١٦س  ٥لیلة / ٣لیلة / ١لیلة : ذي الحجة
لیلة / ٢٤لیلة / ١٣:١٢س  ٢١إلى نھار  ٩:٤٠س  ١٩نھار / ٧:٢٨س  ١٨نھار إلى  ١٧لیلة / ١٥
  . إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:٣٨س  ٢٨إلى لیلة  ١٨:٢٢س  ٢٦

 ٢٢:٣٣س  ١٠لیلة / ٨لیلة / ١١:٠٠س  ٧إلى نھار  ١١:١٤س  ٢نھار / ١لیلة : محرم الحرام
إلى  ١٦:٢٩س  ١٦نھار / ١٤:٥٨س  ١٥إلى نھار  ١٣:٠١س  ١٤نھار / ٧:١٩س  ١٢إلى نھار 

الوقت (/ ٣٠، ٢٩/ ٥:٠١س  ٢٥إلى لیلة  ٠:٢٨س  ٢٣لیلة / ٢٢لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩لیلة 
الوقت )/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦س  ١١نھار : المحذور لمنطقة رؤية الخسوف

  ).إلى نھاية الشھر ١١:٤٣س  ٢١نھار : المحذور لمنطقة رؤية الكسوف

لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٧:٢٢س  ٧نھار / ٦لیلة / ١٩:٠٩س  ٥ إلى لیلة ١لیلة : صفر
إلى نھار  ٢٠لیلة / ٠:١٠س  ١٦إلى لیلة  ١:٥٣س  ١٤لیلة / ١٣إلى شروق  ٢٣:٠٨س  ١٢
 ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر ٢٧لیلة / ١٠:٣٦س  ٢٢

  ).١١:٤٣س  ٥إلى نھار 

/ ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار / ٥لیلة / ٢:٣٢س  ٣ى لیلة إل ١لیلة : ولربیع األ
س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٢س  ١٢نھار / ١٢لیلة / ١١:٣٩س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩س  ١٠نھار 

  .إلى نھاية الشھر ٨:٥٩س  ٢٥نھار / ١٦:٢٦س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٠٦س  ١٨نھار / ١٣:١٥

/ ٢١:١٢س  ٩إلـى لیلـة  ١٨:١١س  ٧ھـار ن/ ٩:١٦س  ٥إلـى نھـار  ٣لیلـة / ١لیلة :ربیع اآلخر
 ٢٢نھـار / ٠:٢٤س  ١٨إلى لیلـة  ٢٢:٥٣س  ١٦لیلة / ١٥لیلة / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ١٠لیلة 
  .٢٩، ٢٨/ ١٥:٠٢س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٤٤س 

نھار / ٤:٢٨س  ٧إلى لیلة  ٠:٤٥س  ٦لیلة / ١٥:٠٦س  ٣إلى نھار  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ٢١لیلة / ١٠:٢٧س  ١٦إلى نھار  ٩:٥٥س  ١٤نھار / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ٧:١٧س  ٨

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:٢٠س  ٢٦إلى لیلة  ٢١:٤٣

إلى  ١٣:١٦س  ٥نھار / ١٠:٠٥س  ٤إلى نھار  ٦:١٤س  ٣نھار / ١لیلة  :جمادى األخرى
إلى لیلة  ٦:١٤س  ١٨نھار / ١٥لیلة / ١٤إلى شروق  ٢٠:٠٨س  ١٢لیلة / ١٧:٣٨س  ٧نھار 

: الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر ١٦:٤٨س  ٢٥نھار / ٤:٢٣س  ٢٣
  ).إلى نھاية الشھر ٠:١٦س  ٢٢لیلة 

/ ٦إلى شروق  ١٨:٤٤س  ٣نھار  /١٥:٤٥س  ٢إلى نھار  ١٢:١٩س  ١نھار / ١لیلة : رجب
 ٢١نھار إلى  ١٥:٣٠س  ١٦نھار / ١٥لیلة / ١٣لیلة / ٦:١٧س  ١٢إلى نھار  ٤:١١س  ١٠لیلة 
إلى نھاية  ٢٨شروق / ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ١٢:١٠س 

الوقت )/ (٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (الشھر
  ).٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : المحذور لمنطقة رؤية الخسوف

لیلة / ١٣:٢٦س  ٩إلى نھار  ١٠:١١س  ٧نھار / ٤لیلة / ٤:٥٤س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
/ ٢٠:١٩س  ٢٤إلى لیلة  ٨:٤٥س  ٢١نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة  ٠:١٣س  ١٤لیلة / ١١

 . ٢٩، ٢٨/ ٧:٤٨س  ٢٧إلى نھار  ٤:٥٤س  ٢٦لیلة / ٢٥لیلة 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
 ١٦لیلة / ١٤إلى نھاية نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 

س  ٢١نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى نھار  ٥:٠٤س 
  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١

س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة / ١لیلة  :شوال
لیلة / ١٤إلى نھاية نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار / ١:٥٠

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
  .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

 لیلة/ ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١:٠٩س  ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٤

إلى  ٧:٤٧س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة 
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  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥لیلة 

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣لیلة إلى  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢لى لیلة إ ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢ى س إل ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

 س ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥ى نھار إل ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

  .لشھرا
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

ئین و ساعة الزھرة او المشتري ما لم تقع في بین الطلوعین أو بین العشا في
 :منطلوعھا و غروبھا عند  في وقت اصفرار الشمس

   )/در صورتیكه زن دوشیزه نباشد( ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك
س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠  / ١:٣٦إلى س  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة  

شروق إلى س  ١٩نھار  / ١:٠٩س  ١٨إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار : ذي القعدة
٩:٣٥ / ٢٥نھاية نھار إلى  ١:١٥س  ٢٥لیلة  

س  ١٦لیلة / ٧:٥٧إلى س  ١٥شروق / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
س  ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة / ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار  ١٦شروق / ١٦إلى شروق  ٤:٤٦
٧:٥٢ / ٥:٤٨إلى س  ١٩:٤١س  ٢٣لیلة / در (إلى نھاية نھار  ١٥:٥٣س  ٢٣نھار

  ). كه زن دوشیزه نباشددر صورتی( ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة )/ صورتیكه زن دوشیزه نباشد

: ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف(: محرم الحرام
 ٧:٤٧س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة / ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨س  ١٦لیلة /( س  ١٩لیلة

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة / (٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢
  ). ٢:٤٨س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٢٧ار نھ: الكسوف

س  ٥لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة / إلى نھاية نھار ١٧:٠٥س  ٩نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

س  ١٨ر إلى نھا ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ١٧:٤٦إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / ٢٠:٣٧س  ١٧
   .٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة )/ در صورتیكه زن دوشیزه نباشد( ١١:٣٦

 ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار / ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة : ولربیع األ
  ). در صورتیكه زن دوشیزه نباشد( ١٩:٣٠س 

س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
١٠:٠٠/  در صورتیكه زن دوشیزه نباشد( ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة /( س  ٢٠لیلة
    .٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩

  . ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لیلة  :ى األولىجماد

إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
١٣:٣٤ .  

 ٦شروق : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: رجب
نھاية إلى  ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ١:٠٧س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة )/ ١٨:٠٤س  ٦إلى نھار 

  . نھار

لیلة / )در صورتیكه زن دوشیزه نباشد( ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار  :شعبان
إلى  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة / ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢

 .٦:١٧س  ٢٤نھار 

  



   ١٤٣٢إلى نھاية شعبان  ١٤٣١رمضان المبارك  -اإلختیارات الفلكیة 

169 

  حفلة الزواج

  :)الوقت(كمال  ٢+ ) سعادة الوقت(شرط  ٣+ ) الوقت(محذور  ٦=  عالمات ١١ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة )المريخ زحل(النحوس
النصـف االول  –دلو فـي الـقمـر ال - القمـر فـي العقـرب - ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

  .ستقبالاالجتماع و اال ةدرجفي قمر ال -ءالجوزامن 

(= عقـرب الدلو و غیـر الـ ةثابتـالج وبـرال يفـقمـر ال -ةمنقلبالبروج الغیر  فيقمر ال :شرائط السعادة
  .)حوتال -قوس ال-السنبلة  - النصف األخیر من الجوزا( البروج المجسدة فيقمر ال -) سداالثور ال

 - )يمشترالب أو متصل ھاشرف أو ھابیتالزھرة في  ،السیر ةمستقیم( الزھرة ةقو: كمال السعادة
  .مشتريالو  الزھرة ةساع

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: یار البسیطمحذور اإلخت

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩ ،٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

 ١٧إلى نھار  ٤:٣٨س  ١٢لیلة / ١٧:١٧س  ٩إلى نھار  ٤:٠٤س  ٥لیلة  :رمضان المبارك
س  ٢٥إلى نھار  ١٠:٣٠س  ٢٤نھار / ٤:٠٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٨:١٩س  ١٩نھار / ٦:٣٤س 

  .نھاية الشھرإلى  ١٣:٢٢س  ٢٦نھار / ١٠:٠٠
لیلة / ١٥إلى نھاية نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار / ٠:١٣س  ٧إلى لیلة  ١٢:٥٨س  ٢نھار : شوال

س  ٢٤لیلة / ١٧:٥٠س  ٢٢إلى نھار  ١٧:٢٦س  ٢١نھار / ٩:٥٣س  ١٩إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧
 ٢٩، ٢٨/ ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ٢١:٥٩

س  ١٣إلى لیلة  ١٨:٠٨س  ٨لیلة / ٧:٥٩س  ٥إلى نھار  ٢٣:٣٨س  ١لیلة : ذى القعدة
لیلة / ٢٣:٥٥س  ٢١إلى لیلة  ٢٢:٥٥س  ٢٠لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٥لیلة / ١٩:٠٨

  ٣٠، ٢٩، ٢٨/ ٧:٢٩س  ٢٤إلى نھار  ٤:١٨س  ٢٢

س  ١٥إلى لیلة  ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ٢:٤٤س  ١٠لیلة إلى  ٢:١٦س  ٥لیلة : ذي الحجة
/ ١٣:١٢س  ٢١إلى نھار  ٩:٤٠س  ١٩نھار / ٧:٢٨س  ١٨إلى نھار  ٤:٥٤س  ١٧لیلة / ٢٢:٢٧

  . ٢١:٣٨س  ٢٨إلى لیلة  ١٨:٢٢س  ٢٦لیلة 

 ١٢إلى نھار  ٢٢:٣٣س  ١٠لیلة / ١١:٠٠س  ٧إلى نھار  ١١:١٤س  ٢نھار : محرم الحرام
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س  ١٩إلى لیلة  ١٦:٢٩س  ١٦نھار / ١٤:٥٨س  ١٥إلى نھار  ١٣:٠١س  ١٤نھار / ٧:١٩س 
/ إلى نھاية الشھر ١٩:٥١س  ٣٠لیلة / ٥:٠١س  ٢٥لى لیلة إ ٠:٢٨س  ٢٣لیلة / ١٨:٥٢

الوقت )/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦س  ١١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(
  ).إلى نھاية الشھر ١١:٤٣س  ٢١نھار : المحذور لمنطقة رؤية الكسوف

س  ١٢لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٧:٢٢س  ٧نھار / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ١لیلة : صفر
 ٥:٥٤س  ٢٠لیلة / ٠:١٠س  ١٦إلى لیلة  ١:٥٣س  ١٤لیلة / ٠:٥٢س  ١٣إلى لیلة  ٢٣:٠٨

الوقت المحذور لمنطقة رؤية / (إلى نھاية الشھر ٣:٠٥س  ٢٧لیلة / ١٠:٣٦س  ٢٢إلى نھار 
  ).١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الكسوف

 ١٠نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
س  ١٨نھار / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٢س  ١٢نھار / ١١:٣٩س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:٥٩س  ٢٥نھار / ١٦:٢٦س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٠٦

ــر ــع اآلخ ــة  :ربی ــار  ٢١:٣٨س  ٣لیل ــى نھ ــار / ٩:١٦س  ٥إل ــة  ١٨:١١س  ٧نھ ــى لیل س  ٩إل
ــة / ٢١:١٢ ــة  ٢٣:١٢س  ١٠لیل ــى لیل ــة / ٠:٣٠س  ١٢إل ــة  ٢٢:٥٣س  ١٦لیل ــى لیل س  ١٨إل
  .١٥:٠٢س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٤٤س  ٢٢نھار / ٠:٢٤

س  ٧إلى لیلة  ٠:٤٥س  ٦لیلة / ١٥:٠٦س  ٣إلى نھار  ٣:٣٢س  ١لیلة  :ى األولىجماد
/ ١٠:٢٧س  ١٦إلى نھار  ٩:٥٥س  ١٤نھار / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ٧:١٧س  ٨نھار / ٤:٢٨
  .إلى نھاية الشھر ٩:٤٤س  ٢٨نھار / ٢١:٢٠س  ٢٦إلى لیلة  ٢١:٤٣س  ٢١لیلة 

س  ٧إلى نھار  ١٣:١٦س  ٥نھار / ١٠:٠٥س  ٤إلى نھار  ٦:١٤س  ٣نھار  :جمادى األخرى
س  ٢٣إلى لیلة  ٦:١٤س  ١٨نھار / ٢١:٠٠س  ١٤إلى لیلة  ٢٠:٠٨س  ١٢لیلة / ١٧:٣٨
: لوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوفا/ (٣:٤٠س  ٢٨إلى لیلة  ١٦:٤٨س  ٢٥نھار / ٤:٢٣
  ).إلى نھاية الشھر ٠:١٦س  ٢٢لیلة 

/ ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١٨:٤٤س  ٣نھار / ١٥:٤٥س  ٢إلى نھار  ١٢:١٩س  ١نھار : رجب
لیلة / ١٢:١٠س  ٢١نھار إلى  ١٥:٣٠س  ١٦نھار / ٦:١٧س  ١٢إلى نھار  ٤:١١س  ١٠لیلة 

الوقت المحذور / (إلى نھاية الشھر ١٩:٥٥س  ٢٩لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤
الوقت المحذور لمنطقة رؤية )/ (٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : لمنطقة رؤية الكسوف

  ).٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الخسوف

/ ١٣:٢٦س  ٩إلى نھار  ١٠:١١س  ٧نھار / ٤:٥٤س  ٣إلى لیلة  ١:٢٣س  ١لیلة  :شعبان
لیلة / ٢٠:١٩س  ٢٤إلى لیلة  ٨:٤٥س  ٢١نھار / ٢٠:١٢س  ١٩یلة إلى ل ٠:١٣س  ١٤لیلة 

الوقت المحذور (إلى نھاية الشھر ٩:٥٦س  ٢٨نھار / ٧:٤٨س  ٢٧إلى نھار  ٤:٥٤س  ٢٦
 ). ١١:٣٨س  ٦إلى نھار  ١لیلة : لمنطقة رؤية الكسوف

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
 ١٦لیلة / ١٤إلى نھاية نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك

س  ٢١نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى نھار  ٥:٠٤س 
  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
س  ١٦لیلة / ١٤إلى نھاية نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

س  ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤
 .إلى نھاية الشھر ١:٣٦

 لیلة/ ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١:٠٩س  ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٤

إلى  ٧:٤٧س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥لیلة 

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة 
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠ة إلى لیل ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
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إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣
  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧ى نھار إل ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤لى نھار إ ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢ إلى لیلة ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

  .الشھر
  
  
  
  
  
  
  
  
 ةل  

١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 
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  :مشتري منالالزھرة  ةساع
   )/در صورتیكه زن دوشیزه نباشد( ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك

س  ٩ى نھار إل ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠  / ١:٣٦إلى س  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة 

إلى نھار  ٢٢:٣٠س  ١٩لیلة / ١:٠٩س  ١٨إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار : ذي القعدة
  ٢١:٥٠س  ٢٦إلى لیلة  ١:١٥س  ٢٥لیلة / ٩:٣٥س  ١٩

 ١٥لیلة / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
 ٢٢لیلة / ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٦س  ١٦لیلة / ٧:٥٧س  ١٥ار إلى نھ ٢٢:٢٧س 

إلى نھاية  ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ٥:٤٨إلى س  ١٩:٤١س  ٢٣لیلة / ٧:٥٢س  ٢٢إلى نھار 
  . ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / نھار

: ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف(: محرم الحرام
 ٧:٤٧س  ١٤ھار إلى ن ١٤لیلة / ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨س  ١٦لیلة /( س  ١٩لیلة

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة / (٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢
  ). ٢:٤٨س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٢٧نھار : الكسوف

س  ٥لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة / إلى نھاية نھار ١٧:٠٥س  ٩نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ١٧:٤٦إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / ٢٠:٣٧س  ١٧
    .٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة )/ در صورتیكه زن دوشیزه نباشد( ١١:٣٦

 ١٦نھار / ٦:٣٨إلى س  ١٥لیلة / ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة : ولربیع األ
  . ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س 

س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
١٠:٠٠ / ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة.    

  . ٢٣:٤٩س  ١٢لى لیلة إ ١٥:٣٠س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لیلة  :ى األولىجماد

إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
١٣:٣٤ .  

س  ٦لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: رجب
 ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ١:٠٧س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة )/ ١٨:٠٤س  ٦إلى نھار  ٢٣:١٣

  . ٢١:٣٢س  ٢٧ى لیلة إل

لیلة / ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار  :شعبان
 .٦:١٧س  ٢٤إلى نھار  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠
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 ة الزوجیةاشرعمال

  :)وقتال(كمال  ٥+ ) سعادة الوقت(شرط  ٢+ ) الوقت(محذور  ٨=  عالمات ١٥ :الفلكیة الدالئل 

مـن الشـھر  ىلیلة األولال -بین الطلوعین و بین العشائین  - بین األذان و االقامة :محذورات األوقات
لیلـة  – تحت الشـعاع -شھر قمريكل من  ةریخاألنصف و الو لیلة ) غیر شھر رمضان المبارك(القمري 
تقـع فیھـا  ياللیلـة التـاو الیـوم  -شعبانشھر النصف من  -لیلة عید الفطر -ضحىلیلة عید اال -األربعاء

   قمر بزحلالاتصال  – الرياح الصفراء والحمراء والسوداءالزالزل ووالسماويةيات آلا

ن كانا ، ا)قوسالسد االحمل ال(الناريةبروج الجدی و المیزان الحمل الالقمر في  :شرائط السعادة
  ).السنبلة -سداال -جوراال( ةعقیمالبروج ال فيف ن من النسلايمتنع

و  الناريةبروج الحوت و ال أو فيالزھرة قمر متصل بال –مریخالب ة القمرودالمنظر : ل السعادةكما
لیلة الجمعة  –لیلة الخمیس  - لیلة الثالثاء -لیلة اإلثنین -شمسالقمر متصل بال -مشتریالمتصل ب

  .ساعة الزھرة -عصر الجمعة إلى الغروب - بعد العشاء

ة
ور

ذ
ح

م
 

  ي ايام الشھور القمرية والشمسیةف: محذور اإلختیار البسیط
   اليوجد وقت بھذا الوصف في ھذه الفترة

 

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

 ١٢لیلة / ٢٢:٢٤س  ١١إلى لیلة  ٩:١٥س  ٧نھار  /٢:٣٦إلى س  ١لیلة : رمضان المبارك
نھار / ١١:٠٥س  ٢٣إلى نھار  ٠٤:٠٢س  ٢٢لیلة / ١٥لیلة / ١١:٠٦س  ١٣إلى نھار  ٥:٢٢س 
  .نھاية الشھرإلى  ١٣:٢٢س  ٢٦

إلى لیلة  ٩:٥٣س  ١٩نھار / ١٥لیلة / ٠:١٣س  ٧إلى لیلة  ١٦:٣٢س  ٤نھار / ١لیلة : شوال
 ٢٦إلى لیلة  ٢١:٥٩س  ٢٤لیلة / ٣:٤٥س  ٢٣إلى لیلة  ١٧:٢٦س  ٢١نھار / ٢١:٤٢س  ٢١

 . ٢٩، ٢٨/ ٢٣:٣٦س 

 ٤:١٨س  ٢٢لیلة / ١٥لیلة / ٧:٥٩س  ٥نھار  إلى ٢٢:٥٥س  ٣لیلة / ١لیلة : ذى القعدة
  .إلى نھاية الشھر ٢٨نھار / ٧:٢٩س  ٢٤إلى نھار 

إلى نھاية  ٢٨شروق / ٢٤لیلة / ١٧لیلة / ١٥لیلة / ١٠لیلة / ٣لیلة / ١لیلة : ذي الحجة
  .الشھر

إلى لیلة  ١١:٠٠س  ٧نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ٢٢:٢٦س  ٥لیلة / ١لیلة : محرم الحرام
 ٢٠إلى نھار  ٢٠:٥٤س  ١٩لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ١٣:٠١س  ١٤نھار / ٢٢:٠٠س  ٩

الوقت )/ (١٤: الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف/ (٣٠، ٢٩، ٢٨/ ٢٢لیلة / ١٥:٢٤س 
  ).٢٨: المحذور لمنطقة رؤية الكسوف

یلة ل/ ٠:١٠س  ١٦إلى لیلة  ١:٥٣س  ١٤لیلة / ١٣لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار  ٥لیلة  :صفر
س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١٠:٣٦س  ٢٢نھار / ٢٠إلى شروق  ٢٣:١٠س  ١٩

  .إلى نھاية الشھر ١٢:٣٠س  ٢٧نھار / ٠:٤٢س  ٢٧إلى لیلة  ٢:٥٤

 ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة / ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ١لیلة : ولربیع األ
س  ١٢إلى نھار  ١٧:٣٠س  ١٠نھار / ٦:٤٨س  ١٠إلى لیلة  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س 

إلى نھار  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ٢٠:١٢س  ١٣لیلة / ١٠:١٨
 ٢٣:١٤س  ٢٣لیلة / ١٩:٢٤س  ٢٣إلى لیلة  ٢٣:٤٢س  ٢١لیلة / ١٩لیلة / ١٠:٠٦س  ١٨

 إلى ٢٠:٣٢س  ٢٨لیلة / ١٥:٥٤س  ٢٧إلى نھار  ١٦:٣٦س  ٢٥نھار / ٤:٤٨ ٢٥إلى لیلة 
  .نھاية الشھر

/ ١٢:٤٨س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س  ٥نھار / ٣لیلة / ١٦:٢٤س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :ربیع اآلخر
لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠س  ١٢نھار / ١٩:٠٨س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة 

/ ٢٢:٣٦س  ٢٠إلى لیلة  ٤:٣٠س  ١٨لیلة / ١٧لیلة / ١٧:١٨س  ١٥إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤
نھار / ١٨:٠٠س  ٢٤إلى نھار  ١٨:٤٢س  ٢٣لیلة / ١٤:٤٤س  ٢٢إلى نھار  ٩:٤٢س  ٢٠نھار 

  .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧

 ٢:٤٢س  ٦لیلة / ١٥:٢٤س  ٥إلى نھار  ١٧:٣٠س  ٣نھار / ٢لیلة / ١لیلة  :ى األولىجماد
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ة إلى لیل ١١:٣٠س  ١٢نھار / ١:٣٠س  ١٠إلى لیلة  ٨:٤٨س  ٨نھار / ٢٢:١٢س  ٨إلى لیلة 
س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٠:٥٤س  ١٦نھار / ١٦لیلة / ١٥لیلة / ١:٠٦س  ١٤

إلى  ٢١:٢٠س  ٢٦لیلة / ٢٣إلى شروق  ٢١:٤٣س  ٢١لیلة / ١٠:١٢س  ٢٠إلى نھار  ١٤:١٨
  .نھاية الشھرإلى  ٢٨شروق / ٢٠:٣٦س  ٢٨لیلة 

نھار / ٠:٤٢س  ٥لة إلى لی ٦:١٤س  ٣نھار / ١٧:٢٤س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٥إلى نھار  ١٤لیلة / ٨:٢٤س  ١١إلى نھار  ١٩:٣٤س  ١٠لیلة / ٧إلى شروق  ١٣:١٦س  ٥

س  ٢٠إلى لیلة  ٦:١٤س  ١٨نھار / ١٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢٣:٥٦س  ١٦لیلة / ١١:٠٠س 
إلى نھاية  ٣:٤٠س  ٢٨لیلة / ١:١٢س  ٢٥إلى لیلة  ٤:٢٣س  ٢٣لیلة / ٢٢لیلة / ١:٠٦

  ).٢٩: وقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوفال/ (الشھر

س  ٥إلى نھار  ١٨:٤٤س  ٣نھار / ٤:٣٦س  ٣إلى لیلة  ١٢:١٩س  ١نھار  /١لیلة : رجب
س  ١٤إلى لیلة  ٦:١٧س  ١٢نھار / ١٤:٥٤س  ٩إلى نھار  ٢:٠٩س  ٨لیلة / ٦لیلة / ٩:٣٠

لمحذور لمنطقة الوقت ا/ (إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٧لیلة / ٢٠لیلة / ١٥لیلة / ١٩:٤٨
  ).١٤: رؤية الخسوف

 . إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٦لیلة / ١٩لیلة / ١٥لیلة / ١١لیلة / ٤لیلة / ١لیلة  :شعبان

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

 اليوجد وقت بھذا الوصف في ھذه الفترة 

ة
د
عی

س
ة 

سن
ح

ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 

١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام  ٣لسعدالتام ا  ٤السعدالخاص 

 و في وقت اصفرار الشمس -ئین بین العشا -ساعة الزھرة غیر بین الطلوعین 
 :منطلوعھا و غروبھا عند 

 ٣لیلة )/ ان اليريدون الحمل( ٢:١٨س  ٣إلى لیلة  ٢:٣٦س  ١لیلة  :رمضان المبارك
 ٧إلى نھار  ٤:٠٤س  ٥لیلة / اذا يكون عدم الحمل مرغوبا  ٤:٠٤س  ٥إلى لیلة  ٢:١٨س 
/ ١٧:١١س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة / ٥:٢٢س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٢٤س  ١١لیلة / ٦:١٦س 
 نھاية النھار إلى  ١٧:١١س  ١٤نھار /  ٤:٠٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٦لیلة / إلى  ٢٤لیلة

  اذا يكون عدم الحمل مرغوبا ١٠:٣٨س  ٢٦نھار 

 ١٢:٥٨س  ٢نھار / ن عدم الحمل مرغوبا اذا يكو ١٢:٥٨س  ٢إلى نھار  ١نھار : شوال
إلى  ٠:٠٠س  ١٢لیلة / ٠:٠٠س  ١٢إلى لیلة  ٠:١٣س  ٧لیلة / ١٦:٣٢س  ٤إلى نھار 

طلوع شمس إلى نھار  ١٥نھار / إلى نھاية النھار  ١٢:٣٢س  ١٤نھار / ١٢:٣٢س  ١٤نھار 
إلى لیلة  ٣:٤٥س  ٢٣لیلة / ١٧:٢٦س  ٢١إلى نھار  ٢١:٤٢س  ٢١لیلة / ٩:٥٣س  ١٩
ان ( ٢٧إلى نھاية نھار  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة / اذا يكون عدم الحمل مرغوبا  ٢١:٥٩س  ٢٤

  )اليريدون الحمل

/ ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ٧:٥٩س  ٥نھار / ٢٢:٥٥س  ٣إلى لیلة  ١نھار : ذي القعدة
 ١٣إلى نھاية نھار  ٦:٣٧س  ١٠نھار /  ١٥:٣٠س  ١٧طلوع شمس إلى نھار  ١٥نھار /
٢٢:٥٥س  ٢٠إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧ر نھا / ٤:١٨س  ٢٢إلى لیلة  ٢٢:٥٥س  ٢٠لیلة 

اذا يكون عدم الحمل  ٢٨إلى نھاية لیلة  ٧:٢٩س  ٢٤نھار / اذا يكون عدم الحمل مرغوبا 
  مرغوبا

/ ٢:١٦س  ٥إلى لیلة  ٣شروق / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ٢لیلة / ١نھار : ذي الحجة
 ١٤:١٠س  ٧نھار  إلى نھاية ٢:١٦س  ٥لیلة / ٩نھاية نھار إلى  ١٤:١٠س  ٧نھار /
 ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ١٠شروق / ١٤إلى نھاية نھار  ١٣:٤٨س  ١٢نھار / شروق
)/ اذا يكون عدم الحمل مرغوبا( ٩:٤٠س  ١٩إلى نھار  ١٧شروق / ١٦نھاية نھار إلى  ١٥
 ١٣:١٢س  ٢١إلى نھار  ٩:٤٠س  ١٩نھار / ١٥:٥٣س  ٢٣إلى نھار  ١٣:١٢س  ٢١نھار 
اذا يكون عدم الحمل (إلى نھاية نھار  ١٥:٥٣س  ٢٣نھار )/ اذا يكون عدم الحمل مرغوبا (

س  ٢٦لیلة )/ اذا يكون عدم الحمل مرغوبا( ١٨:٢٢س  ٢٦إلى لیلة  ٢٤شروق )/ مرغوبا
  .٢٧نھاية نھار إلى  ١٨:٢٢

 ٧إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة / ٢٢:٢٦س  ٥إلى لیلة  ٢نھار / ١نھار  :محرم الحرام
نھار / ٧:١٩س  ١٢إلى نھار  ١١لیلة / ٩إلى نھاية نھار  ٢٢:٠٠س  ٩لیلة / ١١:٠٠س 
ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة / (١٣نھاية نھار إلى  ٧:١٩س  ١٢

س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٨س  ١٦لیلة )/ ١٣:٠١س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة : رؤیة الخسوف
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نھار / ٢٠:٥٤س  ١٩إلى لیلة  ١٦:٢٩س  ١٦نھار )/ اذا يكون عدم الحمل مرغوبا ( ١٦:٢٩
اذا يكون عدم ( ٢٢نھار )/ اذا يكون عدم الحمل مرغوبا ( ٢١إلى نھاية نھار  ١٥:٢٤س  ٢٠

س  ٢٣لیلة )/ اذا يكون عدم الحمل مرغوبا ( ٠:٢٨إلى س  ٢٣لیلة / )الحمل مرغوبا 
س  ٢٧نھار / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٥:٠١س  ٢٥لیلة / ٥:٠١س  ٢٥إلى لیلة  ٠:٢٨

  .إلى نھاية نھار ١١:٢٠

 ١٢لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٧:٢٢س  ٧نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة : صفر
س  ١٤إلى لیلة  ١٣شروق / )اذا يكون عدم الحمل مرغوبا ( ١٢إلى نھاية نھار ٢٣:٠٨س 

اذا يكون ( ٢٣:١٠س  ١٩إلى لیلة  ٠:١٠س  ١٦لیلة / )مل مرغوبا اذا يكون عدم الح( ١:٥٣
 ٢٥إلى لیلة  ١٧:٤٧س  ٢٤نھار / ١٠:٣٦س  ٢٢إلى نھار  ٢١لیلة / )عدم الحمل مرغوبا 

  .١٢:٣٠س  ٢٧إلى نھار  ٠:٤٢س  ٢٧لیلة / ٢:٥٤س 

/ ٦:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار / ١٢:٠٦س  ٣إلى نھار  ١شروق : ولربیع األ
 ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٩:٢٩س  ١٠إلى نھار  ٦:٤٨س  ١٠لیلة / نھار
إلى س  ١٠:١٨س  ١٢نھار )/ اذا يكون عدم الحمل مرغوبا ( ١٧:٣٠إلى س  ٩:٢٩س  ١٠

نھار / ٢٠:١٢س  ١٣إلى لیلة  ١٢:٥٣س  ١٢نھار )/ اذا يكون عدم الحمل مرغوبا ( ١٢:٥٢
س  ١٦إلى نھار  ١٥شروق )/ اذا يكون عدم الحمل مرغوبا (ھار إلى نھاية ن ١٣:١٥س  ١٤

اذا ( ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار )/ اذا يكون عدم الحمل مرغوبا ( ١٢:٣٧
اذا يكون عدم الحمل ( ١٣:٠٦إلى س  ١٠:٠٦س  ١٨نھار )/ يكون عدم الحمل مرغوبا 

نھار / ١٦:٢٦س  ٢٠إلى نھار  ١٩ق شرو/ إلى نھاية نھار ١٣:٠٦س  ١٨نھار )/ مرغوبا 
 ٢٥لیلة / ٢٣:١٤إلى س  ١٩:٢٤س  ٢٣لیلة / ٢٣:٤٢س  ٢١إلى لیلة  ١٦:٢٦س  ٢٠

  . إلى نھاية نھار ١٥:٥٤س  ٢٧نھار / ١٦:٣٦س  ٢٥إلى نھار  ٤:٤٨

نھار / ١٥:٣٦س  ٥إلى نھار  ٣شروق / إلى نھاية نھار ١٦:٢٤س  ٢نھار : ربیع اآلخر
اذا يكون عدم ( ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار / ١٨:١١ إلى س ١٢:٤٨س  ٧

س  ١٢نھار إلى  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ٠:٣٠إلى س  ١٩:٠٨س  ١٢لیلة )/ الحمل مرغوبا 
اذا يكون عدم ( ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة )/ اذا يكون عدم الحمل مرغوبا ( ١٠:٠٠

اذا يكون عدم الحمل مرغوبا ( ٢٢:٥٣ س ١٦إلى لیلة  ١٧:١٨س  ١٥نھار )/ الحمل مرغوبا 
 /( ١٦إلى نھاية نھار  ٢٢:٥٣س  ١٦لیلة / ٠:٢٤س  ١٨إلى لیلة  ١٧شروق / ١٨لیلة 

إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة / ٥:٣٩إلى س  ٢٢:٣٦س  ٢٠لیلة / ٤:٣٠إلى س  ٠:٢٤س 
لة إلى لی ١٨:٠٠س  ٢٤نھار / ١٨:٤٢س  ٢٣إلى لیلة  ١٤:٤٤س  ٢٢نھار / ٩:٤٢س  ٢٠
  .  ١٨:١٨س  ٢٧إلى نھار  ٢:٢٤س  ٢٥لیلة  /٢:٢٤س  ٢٥

إلى  ١٥:٢٤س  ٥نھار / ١٧:٣٠س  ٣إلى نھار  ٢شروق / ١نھار  :ى األولىجماد
)/ اذا يكون عدم الحمل مرغوبا ( ٧:١٧س  ٨إلى نھار  ٢٢:١٢س  ٨لیلة / ٢:٤٢س  ٦لیلة 

 ٨:٤٨إلى س  ٧:١٧س  ٨نھار / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١:٣٠س  ١٠لیلة / ١٠نھار 
إلى  ١٠:٣٥س  ١٢نھار )/ اذا يكون عدم الحمل مرغوبا ( ١٠:٣٥س  ١٢نھار إلى  ١٠:١٨س 
اذا ( ٩:٥٥س  ١٤إلى نھار  ١:٠٦س  ١٤لیلة )/ اذا يكون عدم الحمل مرغوبا ( ١١:٣٠س 

 إلى ١٦شروق  /١٥نھار  /إلى نھاية نھار ٩:٥٥س  ١٤نھار )/ يكون عدم الحمل مرغوبا 
إلى  لیلة  ١٠:١٢س  ٢٠نھار / ١٤:١٨س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ١٠:٢٧س 
  .٢١:٢٠س  ٢٦إلى لیلة  ٢٣شروق / ٢١:٤٣س  ٢١

 ٥إلى نھار  ٠:٤٢س  ٥لیلة / ٦:١٤س  ٣إلى نھار  ١٧:٢٤س  ٢نھار  :جمادى األخرى
 ١٧:٣٨س  ٧نھار / ١٧:٣٨إلى س  ٧شروق )/ اذا يكون عدم الحمل مرغوبا ( ١٣:١٦س 

س  ١٢إلى لیلة  ٨:٢٤س  ١١نھار )/ اذا يكون عدم الحمل مرغوبا ( ١٩:٣٤س  ١٠إلى لیلة 
 ١٥نھار / ١٣نھاية نھار إلى  ٢٠:٠٨س  ١٢لیلة / )اذا يكون عدم الحمل مرغوبا ( ٢٠:٠٨

 ٢٠لیلة / ٦:١٤س  ١٨إلى نھار  ١٦:١٢س  ١٧نھار / ٢٣:٥٦س  ١٦إلى لیلة  ١١:٠٠س 
 ٢٢شروق / ٢١إلى نھاية نھار  ١٦:٠٩س  ٢٠نھار / ١٦:٠٩س  ٢٠نھار  إلى ١:٠٦س 
 ١٦:٤٨س  ٢٥نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥نھار إلى  ١:١٢س  ٢٥لیلة / ٤:٢٣س  ٢٣لیلة إلى 

  .٢٧إلى نھاية نھار 

اذا ( ١٨:٤٤س  ٣إلى نھار  ٤:٣٦س  ٣لیلة / ١٢:١٩س  ١إلى نھار  ١شروق : رجب
س  ٨إلى لیلة  ٦شروق  /إلى نھاية نھار ٩:٣٠س  ٥ار نھ)/ يكون عدم الحمل مرغوبا 

اذا يكون ( ٤:١١س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٥٤س  ٩نھار )/ اذا يكون عدم الحمل مرغوبا ( ٢:٠٩
ھذه االوقات مناسبة / (٦:١٧س  ١٢إلى نھار  ٤:١١س  ١٠لیلة / )عدم الحمل مرغوبا 
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س  ١٤إلى نھار  ١٩:٤٨س  ١٤لیلة : ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف
٩:٣٩ / إلى نھاية نھار ٩:٣٩س  ١٤نھار /( ١٥:٣٠س  ١٦إلى لیلة  ١٥شروق / لیلة

 ٢٠شروق / ١٩إلى نھاية نھار  ٠:٣٠س  ١٩لیلة / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٦
 ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١٢:١٠س  ٢١نھار / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 

  . ٢٧نھار / إلى نھاية نھار ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ١١:٤٠س  ٢٦ر إلى نھا

اذا يكون ( ٣نھاية نھار إلى  ٤:٥٤س  ٣لیلة / ٤:٥٤س  ٣إلى لیلة  ١شروق  :شعبان
)/ اذا يكون عدم الحمل مرغوبا ( ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ٤شروق / )عدم الحمل مرغوبا 

 م الحمل مرغوبا اذا يكون عد( ١٠:١١س  ٧إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار /( س  ٧نھار
إلى نھار  ١١شروق / ١٠إلى نھاية نھار  ١٣:٢٦س  ٩نھار / ١٣:٢٦س  ٩إلى نھار  ١٠:١١

إلى نھاية  ٠:١٣س  ١٤لیلة / ٠:١٣س  ١٤إلى لیلة  ١٧:٥٤س  ١١نھار / ١٧:٥٤س  ١١
/ ١٧إلى نھاية نھار  ٨:٥٧س  ١٦نھار / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ١٥شروق / ١٤نھار 

 ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة  ١٧شروق / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ٢٠:١٢س  ١٩لیلة / نھار
 ٢٥شروق / ٢٤إلى نھاية نھار  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / ٢٠:١٩س  ٢٤إلى لیلة  ٨:٤٥س  ٢١

اذا يكون عدم الحمل مرغوبا ( ٢٧إلى نھاية نھار  ٤:٥٤س  ٢٦لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة 
.( 
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  لنطفة وبداية الحملطلب النسل وانعقاد ا

  :)الوقت(كمال  ٤+ ) سعادة الوقت(شرط  ٢+ ) الوقت(محذور  ١٤= عالمات ٢٠ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة : محذورات األوقات
اللیلـة  -ائینبـین الطلـوعین و بـین العشـ -بـین األذان و االقامـة-) فترة الكسوف والخسـوف المحـذورة

 -و لیلة النصف و األخیـرة مـن كـل شـھر قمـري) غیر شھر رمضان المبارك(األولى من الشھر القمري 
 الیـوم او -النصـف مـن شـھر شـعبان -لیلة عید الفطر -لیلة عید االضحى -لیلة األربعاء –تحت الشعاع 

 ايـام الكسـوف –راء والسـوداء الـزالزل والريـاح الصـفراء والحمـو لتي تقع فیھـا اآليـات السـماويةااللیلة 
، )القمر في الجـدي(، وبال)القمر في العقرب(، ھبوطتحت الشعاع(القمر العامة  مناحس - والخسوف

، خالي السیر، بعید االتصـال، وحشـي السـیر، القمـر فـي حـد )القمر في الطريقة المحترقة(إحتراقه 
، اقتـران القمـر مـع الـذنب، )المـريخ زحـل(اتصال نحس للقمر مـع النحـوس، )حد المريخ وزحل(النحس

 - ).نحـس مطلقـا) الدبران، اإلکلیل، الطرفة، سعد الـذابح(نازل النجمیة اجتماع القمر او اقترابه مع الم
 ةمقارنـ - زحـلمـع  قمـرللاتصـال  – دلوالـو  نصـف الجـديعقـرب، الالجـوزا،  من ولاال النصف فيقمر ال
  جتماعاإل وأستقبال اإل ةدرج فيقمر ال -برج لمن  خراآلنحس الحد  فيقمر ال -ذنب المع قمر ال

  .العداوةنظر  خاصة الشمس غیر ناظر بالنحوس -القمر زائد النور :شرائط السعادة

لیلة  -ةنحوسال نقیة من الزھرة -الزھرةمع قمر متصل ال -ولاالتربیع الالقمر في : كمال السعادة
 ةساع - عصر الجمعة إلى الغروب -جمعة بعد العشاءلیلة ال –لیلة الخمیس  -لیلة الثالثاء -اإلثنین
  .مشتريالو الزھرة

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: الحجة ذي

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :دى األخرىجما

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

إلى  ٤:٣٨س  ١٢لیلة / ١٧:١٧س  ٩إلى نھار  ٩:١٥س  ٧لیلة / ١لیلة  :رمضان المبارك
إلى نھاية  ٢٨نھار / ١٣:٢٢س  ٢٦إلى نھار  ١٠:٣٠س  ٢٤نھار / ٢٢لیلة / ٦:٣٤س  ١٧نھار 

  .الشھر
/ ١٢:٣٢س  ١٤إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار / ٠:١٣س  ٧إلى لیلة  ١٦:٣٢س  ٤نھار : شوال

 .٢٩، ٢٨/ ٢٧لیلة / ٢٠لیلة / ١٥لیلة 
س  ١٣إلى لیلة  ١٨:٠٨س  ٨لیلة / ٥لیلة / ١:٤٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : ذى القعدة

 ٢١إلى لیلة  ٢٢:٥٥س  ٢٠لیلة / ١٩لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ٦:١٣س  ١٥لیلة / ١٩:٠٨
  .إلى نھاية الشھر ٢٨نھار / ٢٦لیلة / ٧:٢٩س  ٢٤إلى نھار  ٤:١٨س  ٢٢لیلة / ٢٣:٥٥س 

 ١٨إلى نھار  ١٧لیلة / ١٥لیلة / ١٠شروق إلى  ٢:١٦س  ٥لیلة / ٣لیلة / ١لیلة : ذي الحجة
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  . إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٤ة لیل/ ٧:٢٨س 

 ١٣:٠١س  ١٤نھار / ٨لیلة / ١١:٠٠س  ٧إلى نھار  ١١:١٤س  ٢نھار / ١لیلة : محرم الحرام
 ١١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(/ ٣٠، ٢٩/ ٢٢لیلة / ١٤:٥٨س  ١٥إلى نھار 

س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦س 
  ).إلى نھاية الشھر ١١:٤٣

/ ١٥لیلة / ١٣إلى شروق  ٢٣:٠٨س  ١٢لیلة / ٦لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ١لیلة : صفر
إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر ٢٧لیلة / ٢٠لیلة 

  ).١١:٤٣س  ٥

/ ١١:٣٩س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩س  ١٠نھار  /٥لیلة / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
  .إلى نھاية الشھر ٨:٥٩س  ٢٥نھار / ١٩لیلة / ١٢لیلة 

لیلـة / ١٥لیلـة / ١٠لیلة / ٢١:١٢س  ٩إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار / ٣لیلة / ١لیلة :ربیع اآلخر
  .٢٩، ٢٨/ ١٥:٠٢س  ٢٧إلى نھار  ١٤:٤٤س  ٢٢نھار / ١٧

/ ١٥لیلة / ٩لیلة / ٤:٢٨س  ٧إلى لیلة  ٠:٤٥س  ٦لیلة / ٢لیلة / ١لیلة  :ى األولىجماد
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:٢٠س  ٢٦إلى لیلة  ٢١:٤٣س  ٢١لیلة / ١٦لیلة 

/ ١٥لیلة / ١٤لیلة / ٧لیلة / ١٠:٠٥س  ٤إلى نھار  ٦:١٤س  ٣نھار / ١لیلة  :جمادى األخرى
: لمنطقة رؤية الكسوفالوقت المحذور / (٢٩، ٢٨/ ٤:٢٣س  ٢٣إلى لیلة  ٦:١٤س  ١٨نھار 
  ).إلى نھاية الشھر ٠:١٦س  ٢٢لیلة 

 ١٦نھار / ١٥لیلة / ١٣لیلة / ٦لیلة  /١٥:٤٥س  ٢إلى نھار  ١٢:١٩س  ١نھار / ١لیلة : رجب
الوقت المحذور / (إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٧لیلة / ١٢:١٠س  ٢١نھار إلى  ١٥:٣٠س 

الوقت المحذور لمنطقة رؤية )/ (٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : لمنطقة رؤية الكسوف
  ).٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الخسوف

لیلة / ٢٥لیلة / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة  ٠:١٣س  ١٤لیلة / ١١لیلة / ٤لیلة / ١لیلة  :شعبان
 . ٢٩، ٢٨/ ٧:٤٨س  ٢٧إلى نھار  ٤:٥٤س  ٢٦

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 
نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى نھار  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١
/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال

لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 
 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦

 .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 
 لیلة/ ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة

 ١:٠٩س  ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٤
إلى  ٧:٤٧س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥لیلة 

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
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  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢ھار إلى ن ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لة لی/ ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ولىى األجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢ة لیل/ ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

ئین و ساعة الزھرة او المشتري ما لم تقع في بین الطلوعین أو بین العشا في
 :منطلوعھا و غروبھا عند  في وقت اصفرار الشمس

إلى نھاية  ١٨:١٩س  ١٩نھار / ٨:٢٥س  ٤ھار إلى ن ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك
  ٦:٥١س  ٢١إلى نھار  ٢١لیلة / النھار 

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠  

طلوع شمس إلى س  ١٩نھار  / ١:٠٩س  ١٨إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار : ذي القعدة
٩:٣٥ / ذي الحجة٢٥ة نھار نھايإلى  ١:١٥س  ٢٥لیلة : ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة /
 إلى نھاية نھار ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ٣:٥١إلى س  ١٤لیلة / ١٥إلى نھار  ١٥شروق 

إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٦س  ١٦لیلة / ٧:٥٧س 
١١:٠٠ / ١٣:١٢س  ٢٠إلى نھار  ٢١:٤٩س  ٢٠لیلة / ٧:٥٢س  ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة /

 ٥:٤٨إلى س  ١٩:٤١س  ٢٣لیلة / إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / إلى  ٢٥لیلة
  . ٩:٠٠س  ٢٧إلى نھار  ٤:٣١س  ٢٦لیلة / ٣:١٢س 
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: ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف(: محرم الحرام
 ٧:٤٧س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة / ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨س  ١٦لیلة / ٤:١٨س  ١٧لیلة 

س  ١٩لیلة / ١٩:١٩س  ١٨إلى لیلة  ١١:١٦س  ١٧نھار )/ ١١:١٦س  ١٧إلى نھار 
ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة / (٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢

س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٢٧نھار / إلى نھاية نھار ١٠:٥٢س  ٢٣نھار : الكسوف
٢:٤٨ .(  

س  ٥لیلة : ه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوفھذ(: صفر
إلى  ١٧:٠٥س  ٩نھار / ٢٢:١٤س  ٩إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٧نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / ٢٠:٣٧س  ١٧إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة / نھاية نھار
١٧:٤٦ / ١١:٣٦س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة.   

س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٦:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار : ولربیع األ
١٢:٥٤ / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار / ٣:١٠س  ٢٠إلى لیلة  ١٩شروق .  

س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
١٠:٠٠ /٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤یلة ل / إلى نھاية نھار ٨:٣٣س  ١٦نھار / ٢٠لیلة 

    .٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س 

س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لیلة / ١٩:٢٥إلى س  ٣لیلة  :ى األولىجماد
  . ١٦:٢٤س  ١٥إلى نھار  ١٥شروق / ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة  ١٥:٣٠

/ ٢:٥٤إلى س  ١٣لیلة / ١٢:١١س  ٨نھار إلى  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
 ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في / (١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار

  ). ٨:١٧س  ٢٧إلى نھار  ٢٦لیلة : منطقة رؤیة الكسوف

 ٦شروق : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: رجب
 ٢٥إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ١:٠٧س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة )/ ١٨:٠٤س  ٦إلى نھار 

  . ٢١:٣٢س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ١٦:١٨س 

/ ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار / إلى نھاية نھار ١٣:٣٣س  ١نھار  :شعبان
 ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة / یلة إلى ل ٢٢لیلة
نھاية إلى  ٧:٤٨س  ٢٧نھار / ٦:١٧س  ٢٤إلى نھار  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / ٠:٤٣س  ٢٣

 .نھار
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  طالقال

  :)الوقت(كمال  ٢+ ) سعادة الوقت(شرط  ٥+ ) الوقت(محذور  ٢=  عالمات ٩ :الفلكیة الدالئل 

  )میزانالثور و ال( بیوت الزھرة فيقمر ال -ستقبالاالايام  :محذورات األوقات

تحت ايام  - ةجمعاليوم غیر في  -الزھرة مع  غیر متصل -قمر ناقص النورال :السعادةشرائط 
  الشعاع 

  .زحل ساعة - السبت يوم: كمال السعادة

ة
ور

ذ
ح

م
 

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

 

  السعادة أو نقصانھاضد : محذور اإلختیار الدقیق

س  ٢٢لیلة  /١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ٢٢:٠٦س  ١٨لیلة / ١٧/ ١٥إلى  ١: رمضان المبارك
 ١٥:١٢س  ٢٧نھار / ١٣:٢٢س  ٢٦إلى نھار  ١١:٠٦س  ٢٥نھار / ٢٤إلى نھاية نھار  ٤:٠٢

    ،/٤:٠٠س  ٢٨إلى لیلة 

 ، ٢٩/ ٢٢/ ١٧:٢٦س  ٢١إلى نھار  ٩:٥٣س  ١٩نھار / ١٥إلى  ١: شوال

  ،٢٨/ ٢١/ ٢٢:٥٥س  ٢٠إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار / ١٥إلى  ١: ذى القعدة

س  ٢٠نھار / ١٩إلى نھاية نھار  ٩:٢٤س  ١٨نھار / ٤:٥٤س  ١٧إلى لیلة  ١لیلة : ذي الحجة
س  ٢٩نھار / ٢١:٣٨س  ٢٨إلى لیلة  ٢:٥٤س  ٢٤لیلة / ١٣:١٢س  ٢١إلى نھار  ١٤:٣٠
  .٢:٥٧س  ٣٠إلى لیلة  ١٠:١٢

 ٢١إلى لیلة  ٤:٢٦س  ١٩لیلة / ١٧:٣٠س  ١٨إلى نھار  ١٧لیلة / ١٥إلى  ١: ممحرم الحرا
س  ٣٠إلى لیلة  ١٤:٣٦س  ٢٨نھار / ٥:٠١س  ٢٥إلى لیلة  ٠:٢٨س  ٢٣لیلة / ٢١:١٦س 

١٩:٥١ .  

إلى نھاية  ١٢:٤٢س  ١٨نھار / ١:٥٤س  ١٨إلى لیلة  ٧:٤٨س  ١٦نھار / ١٥إلى  ١: صفر
  .إلى نھاية الشھر ١١:٣٦س  ٢٨نھار / ١٧:٤٧س  ٢٤ھار إلى ن ٦:٠٦س  ٢٣لیلة / ٢٢نھار 

إلى  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ١٥إلى  ١: ولربیع األ
إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨لیلة 

/ ٨:٥٩س  ٢٥إلى نھار  ٤:١٢س  ٢٤لیلة / ٢١/ ١٦:٢٦س  ٢٠إلى نھار  ١٤:٠٩٫٣:٢٤س  ٢٩
  .٩:٠٠س  ٣٠إلى نھار  ١٦:١٢س  ٢٩نھار / ٢٨

س  ٢٠إلى لیلة  ١٩لیلة / ٠:٢٤س  ١٨إلى لیلة  ٢٢:٥٣س  ١٦لیلة / ١٥إلى  ١ :ربیع اآلخر
   . ٢٦إلى نھاية نھار  ٢:٢٤س  ٢٥لیلة / ٥:٣٩

س  ١٩إلى نھار  ١٧:١٢س  ١٧نھار  /١٠:٢٧س  ١٦إلى نھار  ١لیلة  :ى األولىجماد
  .٢٢:٤٢س  ٢٨إلى لیلة  ٢٥لیلة / ٨:١٢س  ٢٢إلى نھار  ٢١:٤٣س  ٢١لیلة / ١٦:٢٤

 ١٦:٠٩س  ٢٠نھار / ٢٢:٤٨س  ٢٠إلى لیلة  ٦:١٤س  ١٨نھار / ١٦إلى  ١ :جمادى األخرى
  .إلى نھاية الشھر ٢:٠٦س  ٢٦لیلة / ٢٣/ ١٧:٢٤س  ٢٢إلى نھار 

إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٩لیلة / ١٤:٣٠س  ١٨إلى نھار  ١٥:٣٠س  ١٦نھار / ١٥إلى  ١: رجب
  .٢٩إلى نھاية نھار  ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٨:٣٦س  ٢١

إلى نھار  ١٣:٥٤س  ١٩نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦نھار  /١٥إلى  ١ :شعبان
 .إلى نھاية الشھر ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٩:٢٤س  ٢٢نھار / ٨:٤٥س  ٢١

  اوقات مناحس القمر: ر اإلختیار العمیقمحذو

  .لھذا العمل اليوجد وقت محذور في ھذه الفترة 

 



   ١٤٣٢إلى نھاية شعبان  ١٤٣١رمضان المبارك  -اإلختیارات الفلكیة 

182 

ة
د
عی

س
ة 

سن
ح

ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 
١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :زحل من ةساع

 ٢٢إلى لیلة  ١٨:١٩س  ١٩نھار / ٢٢:٠٦إلى س   ١٨لیلة / ١٦ :رمضان المبارك
س  ٢٧إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢٦نھار / ١١:٠٦س  ٢٥إلى نھار  ٢٥لیلة / ٤:٠٢س 

١٥:١٢ / إلى نھاية الشھر ١٥:٠٠س  ٢٨نھار.  

/ إلى نھاية نھار ١٧:٢٦س  ٢١نھار  /٩:٥٣س  ١٩إلى نھار  ١٧لیلة  /١٦: شوال
٢٣/ ٢٧إلى  ٢٤ /٢٨ 

/ ٢٠إلى نھاية نھار  ٢٢:٥٥س  ٢٠لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٦لیلة : ذي القعدة
٢٧إلى  ٢٢ / إلى نھاية الشھر ١٢:٠٦س  ٣٠نھار.  

س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة / ٩:٢٤س  ١٨إلى نھار  ٤:٥٤س  ١٧لیلة  :ذي الحجة
١٤:٣٠ / ٢:٥٤س  ٢٤إلى لیلة  ١٣:١٢س  ٢١نھار / س  ٢٩إلى نھار  ٢١:٣٨س  ٢٨لیلة
١٠:١٢ / إلى نھاية الشھر ٢:٥٧س  ٣٠لیلة .  

 ٢١:١٦س  ٢١لیلة / ٤:٢٦س  ١٩إلى لیلة  ١٧:٣٠س  ١٨نھار / ١٦ :رم الحراممح
س  ٢٨نھار إلى  ٢٨لیلة / ٢٧نھاية نھار إلى  ٥:٠١س  ٢٥لیلة  /٠:٢٨س  ٢٣إلى لیلة 

١٤:٣٦ / إلى نھاية الشھر ١٩:٥١س  ٣٠لیلة .  

/ ١٢:٤٢س  ١٨إلى نھار  ١:٥٤س  ١٨لیلة / ٧:٤٨س  ١٦إلى نھار  ١٦لیلة : صفر
 ٦:٠٦إلى س  ٢٣لیلة / ٢٧نھاية نھار إلى  ١٧:٤٧س  ٢٤نھار / ٢٨إلى نھار  ٢٨لیلة 

  .١١:٣٦س 

/ إلى نھاية نھار ١٦:٢٦س  ٢٠نھار / ٢٣:٢٤س  ١٧إلى لیلة  ١٦لیلة  :ولربیع األ
 ٤:١٢س  ٢٤إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٢٧إلى نھاية نھار  ٨:٥٩س  ٢٥نھار / إلى  ٢٩لیلة

  . إلى نھاية نھار ٩:٠٠س  ٣٠نھار / ١٦:١٢س  ٢٩نھار 

 ٢٠لیلة / ١٨إلى نھاية نھار  ٠:٢٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٥٣إلى س  ١٦لیلة  :ربیع اآلخر
    .إلى نھاية الشھر ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٥:٣٩س 

إلى  ١٦:٢٤س  ١٩نھار / ١٧:١٢س  ١٧إلى نھار  ١٠:٢٧س  ١٦نھار  :ى األولىجماد
إلى نھاية  ٢٢:٤٢س  ٢٨لیلة / ٢٤إلى نھاية نھار  ٨:١٢س  ٢٢نھار / ٢١:٤٣س  ٢١لیلة 

  .الشھر

س  ٢٠إلى نھار  ٢٢:٤٨س  ٢٠لیلة / ٦:١٤س  ١٨إلى نھار  ١٦لیلة  :جمادى األخرى
١٦:٠٩ / إلى نھاية نھار ١٧:٢٤س  ٢٢نھار / ٢:٠٦س  ٢٦إلى لیلة  ٢٤لیلة.  

/ ٣:٣٦س  ١٩إلى لیلة  ١٤:٣٠س  ١٨ر نھا/ ١٥:٣٠س  ١٦إلى نھار  ١٦لیلة : رجب
 إلى نھاية نھار ٨:٣٦س  ٢١نھار / ١١:٤٠س  ٢٦إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة /٣٠.  

/ ١٣:٥٤س  ١٩إلى نھار  ٢٠:١٢س  ١٩لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ١٦لیلة  :شعبان
 ٩:٢٤س  ٢٢إلى نھار  ٨:٤٥س  ٢١نھار / ٢٦إلى پاین نھار  ٤:٥٤س  ٢٦لیلة.  
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  سفر ال
  

  :البري سفرال

  :)الوقت(كمال  ٨+ ) سعادة الوقت(شرط  ٥+) الوقت(محذور  ٣=  عالمات ١٦ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
ر فــي القمــ(، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة )المريخ زحل(النحوس
) حـوتالعقـرب السـرطان ال( ةالمائیـج وبـرال فـيقمر ال - ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

   عقربال خاصة

القمـر  -عـدم احتـراق المـريخ( سـفرالط ئشـرا -القمر زائـد النـور - العددد ئقمر زاال :شرائط السعادة
قـوي الحـال أو فـي مـریخ ال -)الجـدي السـنبلةثـور ال(الترابیـةج وبـرال فيقمر ال - )في البروج المنقلبة

  غیر ساعة المريخ - حتى يقل الضرر)المشتري والزھرة( سعودالب و متصل هفرح
قمر ال -قمرلامع عطارد  ةمقارن -) جديالمیزان الحمل ال(ةمنقلبفي البروج القمر ال: كمال السعادة

 في أو) الزھرةمشتري ال(سعود ال ناظر الى قمرال -الشمسمع  سعیداتصال  أومشتري ال ناظر الى
اذا كان القمر في تربیع مع  ،مشتریالإلى عطارد  مودةظر ن -) قوسالثور المیزان و ال(سعود البیوت 

ة مع مقابل اوتربیع يدل على الرجوع من السفر سريعا وھكذا اذا كان الشمس في مشتری ال
مشتری عطارد ال ساعة -قوم يسافر الیھم  کوکبمع قمر ، اتصال ال)المشتري والزھرة(سعود ال

  .قمرالشمس ال الزھرة

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: ار البسیطمحذور اإلختی

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

 ١٩إلى نھار  ١٧:١١س  ١٤نھار / ١٧:١٧س  ٩إلى نھار  ٤:٠٤س  ٥لیلة : رمضان المبارك
  .إلى نھاية الشھر ٢٨نھار / ٢٧ايان نھار إلى پ ١٠:٣٠س  ٢٤نھار / ١٨:١٩س 

/ ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٠:٠٠س  ١٢لیلة / ٠:١٣س  ٧لیلة  إلى ١٢:٥٨س  ٢نھار : شوال
  ٢٨،٢٩/ ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٢٦س  ٢١نھار 

 ٢٠لیلة / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ٦:٣٧س  ١٠نھار / ٧:٥٩س  ٥إلى نھار  ١لیلة : ذى القعدة
  إلى نھاية  ٢٨نھار / ٨:٥٥س  ٢٦إلى نھار  ٢٢:٥٥س 

لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ١٤:١٠س  ٧نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
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  .نھاية الشھرإلى  ٢١:٣٨س  ٢٨لیلة / ١٣:١٢س  ٢١إلى نھار  ٤:٥٤س  ١٧

 ١٩إلى لیلة  ١٣:٠١س  ١٤نھار / ٢٢:٣٣س  ١٠إلى لیلة  ٢٢:٢٦س  ٥لیلة : محرم الحرام
الوقت (/ نھاية الشھرإلى  ٢٨شروق / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٥:٠١س  ٢٥لیلة / ١٨:٥٢س 

الوقت )/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦س  ١١نھار : المحذور لمنطقة رؤية الخسوف
  ).إلى نھاية الشھر ١١:٤٣س  ٢١نھار : المحذور لمنطقة رؤية الكسوف

نھار / ٠:١٠س  ١٦إلى لیلة  ٢٣:٠٨س  ١٢لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار  ٦:٤٢س  ٢نھار : صفر
 ٥إلى نھار  ١لیلة : لمحذور لمنطقة رؤية الكسوفالوقت ا/ (إلى نھاية الشھر ١٠:٣٦س  ٢٢

  ).١١:٤٣س 

نھار / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ٩:٢٩س  ١٠نھار / ١٩:٤٠س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
  .إلى نھاية الشھر ٢٠:٣٢س  ٢٨لیلة / ٢٣:١٤س  ٢٣إلى لیلة  ١٦:٢٦س  ٢٠

 ١٨لیلة / ٠:٣٠س  ١٢ى لیلة إل ١٨:١١س  ٧نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
  .إلى نھاية الشھر ٢:٢٤س  ٢٥لیلة / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة  ٠:٢٤س 

 ١٦نھار / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ٠:٤٥س  ٦لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
  .إلى نھاية الشھر ٨:٤٣س  ٢٣نھار / ١٤:٠٥س  ١٨إلى نھار  ١٠:٢٧س 

 ١٦إلى لیلة  ٢١:٠٠س  ١٤لیلة / ١٧:٣٨س  ٧ار إلى نھ ٦:١٤س  ٣نھار  :جمادى األخرى
الوقت المحذور لمنطقة / (٢٩، ٢٨ /١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ١٦:٠٩س  ٢٠نھار / ٢٣:٥٦س 

  ).إلى نھاية الشھر ٠:١٦س  ٢٢لیلة : رؤية الكسوف

/ ٩:٣٩س  ١٤إلى نھار  ٦:١٧س  ١٢نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١٢:١٩س  ١نھار : رجب
الوقت المحذور (/ نھاية الشھرإلى  ٢٨شروق / ٠:٣٩س  ٢٤ى لیلة إل ٠:٣٠س  ١٩لیلة 

الوقت المحذور لمنطقة رؤية )/ (٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : لمنطقة رؤية الكسوف
  ).٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الخسوف

 ١٦نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ١٣:٢٦س  ٩نھار / ٤:٥٤س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
 .نھاية الشھر إلى ٤:٥٤س  ٢٦لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ٨:٥٧ س

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 
نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١
/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال

لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 
 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦

 .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 
 لیلة/ ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة

 ١:٠٩س  ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٤
إلى  ٧:٤٧س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥ لیلة

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار  /٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : لحراممحرم ا
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
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  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
  .١٤:٠٩ س ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .لشھرإلى نھاية ا ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠ر نھا/ ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

 .الشھر
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :من و غیر ساعة المريخ قمرالساعات المشتري عطارد الزھرة الشمس 

إلى نھاية  ١٨:١٩س  ١٩نھار / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك
  ٦:٥١س  ٢١إلى نھار  ٢١لیلة / نھار

 ١١:٢٠س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار / ١٠:٤٢س  ١٥إلى نھار  ٦:١٣س  ١٥لیلة : ذي القعدة

  ٩:٣٥س  ١٩إلى نھار  ٢٢:٣٠س  ١٩لیلة / ١:٠٩س  ١٨

لیلة / إلى نھاية نھار ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
إلى  ٤:٤٦س  ١٦لیلة / ٧:٥٧س  ١٥إلى نھار  ٢٢:٢٧س  ١٥لیلة / ٣:٥١إلى س  ١٤

/ ٥:٤٨إلى س  ١٩:٤١س  ٢٣یلة ل/ ٧:٥٢س  ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة / ١٤:٣٤س  ١٦نھار 
 إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / إلى  ٤:٣١س  ٢٦لیلة

  . ٩:٠٠س  ٢٧نھار 

: ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف( :محرم الحرام
 ٧:٤٧س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة /( ٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة /) ھذه االوقات



   ١٤٣٢إلى نھاية شعبان  ١٤٣١رمضان المبارك  -اإلختیارات الفلكیة 

186 

إلى نھاية  ١٠:٥٢س  ٢٣نھار : مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف
  ). ٢:٤٨س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٢٧نھار / نھار

لیلة / إلى نھاية نھار ١٧:٠٥س  ٩نھار / ٢٢:١٤س  ٩إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٧نھار : صفر
س  ١٨لیلة / ١٧:٤٦إلى س  ٧:٥٨ س ١٧نھار / ٢٠:٣٧س  ١٧إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦

   .١١:٣٦س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦

/ ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٦:٠٠إلى س  ١٩:٤٠س  ٦لیلة : ولربیع األ
 ٦:٣٨إلى س  ١٥لیلة / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار / س  ١٩لیلة

  . ٣:١٠س  ٢٠إلى لیلة  ٢٣:٠٧

س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
١٠:٠٠ / ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / إلى نھاية نھار ٨:٣٣س  ١٦نھار / ٢٠لیلة 

    .٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س 

 ١٥:٣٠س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لیلة / ١٩:٢٥إلى س  ٣لیلة  :ى األولىجماد
  . ١٦:٢٤س  ١٥إلى نھار  ١٩:٢٨س  ١٥لیلة / ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة 

/ ٢:٥٤إلى س  ١٣لیلة / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
 ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في / (١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار

  ). ٨:١٧س  ٢٧إلى نھار  ٢٦لیلة : منطقة رؤیة الكسوف

س  ٦لیلة : د التي التقع في منطقة رؤیة الكسوفھذه االوقات مناسبة ولكن للبال(: رجب
س  ٢٦نھار / ١٦:١٨س  ٢٥إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة )/ ١٨:٠٤س  ٦إلى نھار  ٢٣:١٣
  . ٢١:٣٢س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠

لیلة / ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار  :شعبان
 .٦:١٧س  ٢٤إلى نھار  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / ٠:٤٣س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢
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  :يالجو سفرال

  :)الوقت(كمال  ٣+ ) سعادة الوقت(شرط  ٣+ ) الوقت(محذور  ٢=  عالمات ٨ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(ة منــاحس القمــر العامــ -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (قتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة ، ا)المريخ زحل(النحوس
  القمر في العقرب - ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

 - ) میزانالسرطان الحمل ال( ةمنقلبالج وبرال في قمرال -عدم احتراق المريخ :شرائط السعادة
  .مريخال ةغیر ساع -)الدلو میزانال ءلجوزاا( ةئیھواالج وبرال فيقمر ال

سعودالمع اتصال او  هشرفو ا هبیتفي ( قوي الحالعطارد  -قوي الحال  قمرال: كمال السعادة
  .قمرالشمس الالزھرة مشتری عطارد ال ساعة -عطارد مستقیم السیر  -  )المشتري والزھرة

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

لیلة / ١٧:١٧س  ٩إلى نھار  ٩:١٥س  ٧نھار / ٤:٠٤س  ٥إلى لیلة  ١لیلة : مضان المباركر
  .١٠:٣٠س  ٢٤إلى نھار  ٤:٠٢س  ٢٢لیلة / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٤:٣٨س  ١٢

س  ٩نھار / ٠:١٣س  ٧إلى لیلة  ١٦:٣٢س  ٤نھار / ١٢:٥٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : شوال
س  ٢٦لیلة / ١٧:٢٦س  ٢١إلى نھار  ٩:٥٣ س ١٩نھار / ٠:٠٠س  ١٢إلى لیلة  ١١:٢٠
 .إلى نھاية الشھر ٢٣:٣٦

/ ٦:٣٧ ١٠إلى نھار  ١٨:٠٨س  ٨لیلة / ٧:٥٩س  ٥إلى نھار  ١:٤٨س  ٣لیلة : ذى القعدة
  .نھاية الشھرإلى  ٧:٢٩س  ٢٤نھار / ٢٢:٥٥س  ٢٠إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار 

 ١٥لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٢:١٦س  ٥لیلة / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
  .١٨:٢٢س  ٢٦إلى لیلة  ١٣:١٢س  ٢١نھار / ٤:٥٤س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:٢٧س 

س  ١٤إلى نھار  ٧:١٩س  ١٢نھار / ١١:٠٠س  ٧إلى نھار  ١١:١٤س  ٢نھار : محرم الحرام
س  ٢٧إلى نھار  ٥:٠١س  ٢٥لیلة / ٠:٢٨س  ٢٣إلى لیلة  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة / ١٣:٠١
س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦س  ١١نھار : المحذور لمنطقة رؤية الخسوف الوقت(/ ١١:٢٠
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  ).إلى نھاية الشھر ١١:٤٣س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦

س  ١٦لیلة / ٢٣:٠٨س  ١٢إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٩نھار / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ١لیلة : صفر
س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤لى نھار إ ١٠:٣٦س  ٢٢نھار / ٥:٥٤س  ٢٠لیلة إلى  ٠:١٠

س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر ١٩:٤٠
١١:٤٣.(  

 ١٤نھار / ٩:٢٩س  ١٠إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ١٩:٤٠س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
س  ٢٥نھار / ٢٣:١٤س  ٢٣إلى لیلة  ١٣:٠٦س  ١٨نھار / ١٣:٠٦س  ١٨إلى نھار  ١٣:١٥س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:٥٩

س  ١٦إلــى لیلــة  ٠:٣٠س  ١٢لیلــة / ١٨:١١س  ٧إلــى نھــار  ٩:١٦س  ٥نھــار  :ربیــع اآلخــر
س  ٢٧إلـــى نھـــار  ١٤:٤٤س  ٢٢نھـــار / ٥:٣٩س  ٢٠إلـــى لیلـــة  ٠:٢٤س  ١٨لیلـــة / ٢٢:٥٣
١٥:٠٢.  

 ١٤إلى نھار  ١٠:١٨س  ١٠نھار / ٠:٤٥س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٦س  ٣نھار  :ى األولىجماد
س  ٢٦إلى لیلة  ٢١:٤٣س  ٢١لیلة / ١٤:٠٥س  ١٨إلى نھار  ١٠:٢٧س  ١٦نھار / ٩:٥٥س 

٢١:٢٠.  

 ١٢إلى لیلة  ١٧:٣٨س  ٧نھار / ٦:١٤س  ٣إلى نھار  ٢٠:٥٤س  ١لیلة  :جمادى األخرى
س  ٢٣إلى لیلة  ٦:١٤س  ١٨نھار / ٢٣:٥٦س  ١٦إلى لیلة  ٢١:٠٠س  ١٤لیلة / ٢٠:٠٨س 

 ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف( /إلى نھاية الشھر ٣:٤٠س  ٢٨لیلة / ٤:٢٣
  ).إلى نھاية الشھر ٠:١٦س 

 ٦:١٧س  ١٢نھار / ٤:١١س  ١٠إلى لیلة  ٢٣:١٣س  ٦لیلة / ١٢:١٩إلى س  ١نھار : رجب
إلى  ١١:٤٠ س ٢٦نھار / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار  ١٥:٣٠س  ١٦نھار / ٩:٣٩س  ١٤إلى نھار 

)/ ٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ ١٩:٥٥ س ٢٩لیلة 
  .)٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(

/ ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ١٣:٢٦س  ٩نھار / ١٠:١١س  ٧إلى نھار  ٤:٥٤س  ٣لیلة  :شعبان
 . ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة  ٠:١٣س  ١٤لیلة 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 
نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 

  .شھرإلى نھاية ال ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
 .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

 لیلة/ ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١:٠٩س  ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٤

إلى  ٧:٤٧س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠ س ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥لیلة 

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨نھار إلى 
إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 

إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣
  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦ة إلى لیل ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١
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س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦ س ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢یلة ل: ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١ة لیل :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥لة إلى لی ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١ إلى نھار ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

 .الشھر

ة
د
عی

س
ة 

سن
ح

ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 

١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :لمريخ مناساعة غیر  في و قمرالساعات المشتري عطارد الزھرة الشمس 
إلى نھاية  ١٨:١٩س  ١٩نھار / ١٧ نھاية نھارإلى  ٦:٣٤س  ١٧لیلة  :رمضان المبارك

  ٦:٥١س  ٢١إلى نھار  ٢١لیلة / نھار

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠ / ١٥إلى نھاية نھار  ١٠:١٥س  ١٤نھار / س  ١٨ر إلى نھا ٠:٠١س  ١٧لیلة
١٢:٥٠ 

لیلة / ١٠:٣٠س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة / إلى نھاية نھار ٦:٣٧س  ١٠نھار : ذي القعدة
  ٧:٤٧س  ٢٣إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ١٠:٤٢س  ١٥إلى نھار  ٦:١٣س  ١٥

 ١٢نھار / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
/ ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ٣:٥١إلى س  ١٤لیلة  /إلى نھاية نھار ١٣:٤٨س 
 ١٣:١٢س  ٢٠إلى نھار  ٢١:٤٩س  ٢٠لیلة / ٩:٠٠س  ٢٧إلى نھار  ٤:٣١س  ٢٦لیلة .  
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: ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف(: محرم الحرام
 ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨س  ١٦لیلة / ١١:١٦س  ١٧ إلى نھار ٤:١٨س  ١٧لیلة /( نھار
ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في / (١٩:١٩س  ١٨إلى لیلة  ١١:١٦س  ١٧

إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٢٧نھار / إلى نھاية نھار ١٠:٥٢س  ٢٣نھار : منطقة رؤیة الكسوف
  ). ٢:٤٨س  ٢٨

س  ٥لیلة : فھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسو(: صفر
 ١٣:٢٤س  ١٤نھار / ٢٢:١٤س  ٩إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٧نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

   .٤:٠٠س  ١٥إلى لیلة 

س  ٢٠إلى لیلة  ٢٣:٠٧س  ١٩لیلة / ٦:٠٠إلى س  ١٩:٤٠س  ٦لیلة : ولربیع األ
٣:١٠ .  

 ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة / ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار  :ربیع اآلخر
    .٩:٤٢س 

  . ١٦:٢٤س  ١٥إلى نھار  ١٩:٢٨س  ١٥لیلة / ١٩:٢٥إلى س  ٣لیلة  :ى األولىجماد

ھذه / (١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ٢:٥٤إلى س  ١٣لیلة  :جمادى األخرى
 ٢٧إلى نھار  ٢٦لیلة : االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف

  ). ٨:١٧س 

  . ١٦:١٨س  ٢٥إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ١:٠٧س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢ة لیل: رجب

 ٢٠لیلة / ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة )/ إلى نھاية نھار ١٣:٣٣س  ١نھار  :شعبان
 .٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة / ٠:٤٣س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار 
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  نتقاللتحويل و اإلا
   )و اإلقامةا العمل او سكنلل(الخر  التحويل من موضع

  :)الوقت(كمال  ٢+ ) سعادة الوقت(شرط  ٣+ ) الوقت(محذور  ٢=  عالمات ٧ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطعتحــت الشــعا(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )ةالقمــر فــي الطريقــة المحترقــ(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة )المريخ زحل(النحوس
     ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

 ةمجسدالبروج ال أو فيحوت الدلو السد، االثور، ال فيقمر ال - القمر زائد النور :شرائط السعادة
  .)حوتالقوس ال السنبلة الجوزا(

  .قمرالشمس عطارد ال الزھرةمشتری ال ساعة -قمر صاعدال :كمال السعادة

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: حذور اإلختیار البسیطم

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك 

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

   ،٣٠ ،٢٩، ٢٨: رمضان المبارك
 ،٢٩، ٢٨: شوال

  ،٣٠ ،٢٩، ٢٨: ذى القعدة

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : ذي الحجة

نھار : ة رؤية الخسوفالوقت المحذور لمنطق/ (إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : محرم الحرام
س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦س  ١١

  ).إلى نھاية الشھر ١١:٤٣

  ).١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (٢٩، ٢٨: صفر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : ولربیع األ

  .٢٩، ٢٨ :ربیع اآلخر
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  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : ى األولىمادج

إلى  ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ ٢٩، ٢٨: جمادى األخرى
  .)نھاية الشھر

إلى لیلة  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : رجب
س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١یلة ل: الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف)/ (٠:١٦س  ٧

٢٣:١٢.(  

 .٢٩، ٢٨: شعبان

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 
نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
 .لى نھاية الشھرإ ١:٣٦س 

 لیلة/ ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١:٠٩س  ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٤

إلى  ٧:٤٧س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥لیلة 

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة  :محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 
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    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥نھار  إلى ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١ س ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

 .الشھر

ة
د
عی

س
ة 

سن
ح
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قب
م

ت 
قا

و
ا

 

١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :منقمر الساعات المشتري الزھرة الشمس عطارد 

نھاية إلى  ١٧:٥٦س  ١٤نھار /  ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك
س  ١٩نھار / ١٧ نھاية نھارإلى  ٦:٣٤س  ١٧لیلة / ٥:٠٤إلى س  ١٦لیلة / ١٥/ نھار

  ٦:٥١س  ٢١إلى نھار  ٢١لیلة / إلى نھاية نھار ١٨:١٩

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠ / ١٢:٥٤إلى س  ٩:٢٤س  ١٣نھار / ١٥إلى نھاية نھار  ١٠:١٥س  ١٤نھار /

 ١٢:٥٠س  ١٨إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧لیلة / ١:٣٦إلى س  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة 

لیلة / ١٠:٣٠س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة / إلى نھاية نھار ٦:٣٧س  ١٠نھار : ذي القعدة
لیلة / ١:٠٩س  ١٨إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار / ١٠:٤٢س  ١٥ إلى نھار ٦:١٣س  ١٥
لیلة / ٧:٤٧س  ٢٣إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٩:٣٥س  ١٩إلى نھار  ٢٢:٣٠س  ١٩
  ٢١:٥٠س  ٢٦إلى لیلة  ١:١٥س  ٢٥

 ٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
إلى نھاية  ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٦:٣٨س  ٩إلى نھار 

س  ١٦لیلة / ٧:٥٧س  ١٥إلى نھار  ٢٢:٢٧س  ١٥لیلة / ٣:٥١إلى س  ١٤لیلة / نھار
 ٢١:٤٩س  ٢٠لیلة / ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٦

إلى س  ١٩:٤١س  ٢٣ة لیل/ ٧:٥٢س  ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة / ١٣:١٢س  ٢٠إلى نھار 
٥:٤٨ / إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / ٤:٣١س  ٢٦لیلة 

  . ٩:٠٠س  ٢٧إلى نھار 

إلى نھاية  ٢٢:٣٤س  ١٠لیلة / ١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
 ١٤لیلة : الخسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة/ (١٠نھار 

 ١٧إلى نھار  ٤:١٨س  ١٧لیلة / ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨س  ١٦لیلة / ٧:٤٧س  ١٤إلى نھار 
إلى س  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة / ١٩:١٩س  ١٨إلى لیلة  ١١:١٦س  ١٧نھار )/ ١١:١٦س 

 ٢٣نھار : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف/ (٢٠:٥٤
  ). ٢:٤٨س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٢٧نھار / ى نھاية نھارإل ١٠:٥٢س 

س  ٥لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
إلى  ١٧:٠٥س  ٩نھار / ٢٢:١٤س  ٩إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٧نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

 ١٧إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة / ٤:٠٠س  ١٥إلى لیلة  ١٣:٢٤س  ١٤نھار / نھاية نھار
س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ١٧:٤٦إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / ٢٠:٣٧س 
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١١:٣٦ / ٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة.   

/ ٦:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
 ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٦:٣٨إلى س  ١٥لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦نھار 

  . ٣:١٠س  ٢٠إلى لیلة  ٢٣:٠٧س  ١٩لیلة / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة 

/ ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
 ١٠:٠٠س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / ١٦نھار 

 ٢:٤٢س  ٢٥لیلة / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة / إلى نھاية نھار ٨:٣٣س 
    .٢٦إلى نھاية نھار 

 ١٥:٣٠س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لیلة / ١٩:٢٥إلى س  ٣لیلة  :ى األولىجماد
 ٨:٤٣س  ٢٣نھار / ١٦:٢٤س  ١٥إلى نھار  ١٩:٢٨س  ١٥لیلة / ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة 
  . ١:٠٥س  ٢٥إلى لیلة 

/ ٢:٥٤إلى س  ١٣لیلة / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
 ١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ھذه االوقات / (٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة

  ). ٨:١٧س  ٢٧إلى نھار  ٢٦لیلة : مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف

س  ٦لیلة : منطقة رؤیة الكسوفھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في (: رجب
 ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة )/ ١٨:٠٤س  ٦إلى نھار  ٢٣:١٣

 ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ١٦:١٨س  ٢٥إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ١:٠٧س 
  . ٢١:٣٢س 

/ ٩:٢٩ س ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار / إلى نھاية نھار ١٣:٣٣س  ١نھار  :شعبان
 ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦نھار / ٢٠لیلة 

إلى نھار  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / ٠:٤٣س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار 
 .٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة / ٦:١٧س  ٢٤
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  و الترمیم ةراعمالالبناء و بداية 

  :)الوقت(كمال  ٥+ ) سعادة الوقت(شرط  ٢+ ) الوقت(محذور  ٢=  تعالما ٩ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة )المريخ زحل(النحوس
    ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

و ) السنبلةثور ال( في البروج الترابیةقمر ال -د الحساب ئزا أو القمر زائد النور :شرائط السعادة
  .)سداالثور ال( ةثابتال

 أو ھابیتأو في  ھاشرف في(حالالقوی  الزھرة وثور القمر في ال – ولاالتربیع الایام : كمال السعادة
د وسعالمع كوكب مقارنه ال أوتثلیث الاو  تسدیسالفي قمر ال -قمر سریع السیرال –) ھاو حدأ تھامثلث

  .يقمر صاعد شمالال -)الزھرة مشتري ال(

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

  ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

س  ١٧یلة إلى ل ٤:٣٨س  ١٢لیلة / ٩:١٥س  ٧إلى نھار  ٤:٠٤س  ٥لیلة  :رمضان المبارك
س  ٢٨إلى نھار  ١٠:٣٠س  ٢٤نھار / ٤:٠٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٨:١٩س  ١٩نھار / ٦:٣٤

٣٠، ٢٩، ٢٨/ ١٣:٢٨  
/ ١٢:٣٢س  ١٤إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار / ١٦:٣٢س  ٤إلى نھار  ١٢:٥٨س  ٢نھار : شوال

، ٢٨/ ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٧:٢٦س  ٢١نھار / ٩:٥٣س  ١٩إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧لیلة 
٢٩ 

 ١٥لیلة / ٥:٤٩س  ١٢إلى نھار  ١٨:٠٨س  ٨لیلة / ١:٤٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : ى القعدةذ
  ٣٠، ٢٩، ٢٨/ ٧:٢٩س  ٢٤إلى نھار  ٢٢:٥٥س  ٢٠لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ٦:١٣س 

س  ١٥إلى لیلة  ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٢:١٦س  ٥لیلة : ذي الحجة
س  ٢٨إلى لیلة  ١٨:٢٢س  ٢٦لیلة / ١٣:١٢س  ٢١ار إلى نھ ٤:٥٤س  ١٧لیلة / ٢٢:٢٧
  . إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:٣٨

س  ١٢إلى نھار  ٢٢:٣٣س  ١٠لیلة / ١١:٠٠س  ٧إلى نھار  ١١:١٤س  ٢نھار : محرم الحرام



   ١٤٣٢إلى نھاية شعبان  ١٤٣١رمضان المبارك  -اإلختیارات الفلكیة 

196 

/ ٥:٠١س  ٢٥إلى لیلة  ٠:٢٨س  ٢٣لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٣:٠١س  ١٤نھار / ٧:١٩
إلى  ١١:١٦س  ١١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف/ (رإلى نھاية الشھ ٢٨شروق 

إلى نھاية  ١١:٤٣س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧نھار 
  ).الشھر

س  ١٢لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٧:٢٢س  ٧نھار / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ١لیلة : صفر
 ٣:٠٥س  ٢٧لیلة / ١٠:٣٦س  ٢٢إلى نھار  ٥:٥٤ س ٢٠لیلة / ٠:١٠س  ١٦إلى لیلة  ٢٣:٠٨

  ).١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر

 ١٠نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
س  ٢٥نھار / ١٦:٢٦س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٠٦س  ١٨نھار / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ٩:٢٩س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:٥٩

س  ١٢إلــى لیلــة  ١٨:١١س  ٧نھــار / ٩:١٦س  ٥إلــى نھــار  ٢١:٣٨س  ٣لیلــة  :ربیــع اآلخــر
س  ٢٧إلـــى نھـــار  ١٤:٤٤س  ٢٢نھـــار / ٠:٢٤س  ١٨إلـــى لیلـــة  ٢٢:٥٣س  ١٦لیلـــة / ٠:٣٠

٢٩، ٢٨/ ١٥:٠٢.  

س  ١٠إلى نھار  ٠:٤٥س  ٦ة لیل/ ١٥:٠٦س  ٣إلى نھار  ٣:٣٢س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ٢٦إلى لیلة  ٢١:٤٣س  ٢١لیلة / ١٠:٢٧س  ١٦إلى نھار  ٩:٥٥س  ١٤نھار / ١٠:١٨
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:٢٠

 ١٤إلى لیلة  ٢٠:٠٨س  ١٢لیلة / ١٧:٣٨س  ٧إلى نھار  ٦:١٤س  ٣نھار  :جمادى األخرى
/ إلى نھاية الشھر ١٦:٤٨س  ٢٥نھار / ٤:٢٣س  ٢٣إلى لیلة  ٦:١٤س  ١٨نھار / ٢١:٠٠س 

  .)إلى نھاية الشھر ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

/ ٦:١٧س  ١٢إلى نھار  ٤:١١س  ١٠لیلة / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١٢:١٩س  ١نھار : رجب
/ ١١:٤٠س  ٢٦إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار  ١٥:٣٠س  ١٦نھار 

س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (ھاية الشھرإلى ن ٢٨شروق 
  ).٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف)/ (٠:١٦

س  ١٤لیلة / ١٣:٢٦س  ٩إلى نھار  ١٠:١١س  ٧نھار / ٤:٥٤س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :شعبان
 ٤:٥٤س  ٢٦لیلة / ٢٠:١٩س  ٢٤إلى لیلة  ٨:٤٥س  ٢١نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة  ٠:١٣

 .إلى نھاية الشھر

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 

ھار ن/ ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
 .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

 لیلة/ ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١:٠٩س  ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٤

 إلى ٧:٤٧س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥لیلة 

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : حرم الحرامم
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 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١
س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 

س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢یلة ل/ ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
لیلة إلى  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
  .١٤:٠٩س  ٢٩ إلى نھار ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .اية الشھرإلى نھ ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥ار نھ/ ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤لة إلى لی ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

  .الشھر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ةل  

١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 
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  :قمر منالھرة الشمس عطارد ساعات المشتري الز
إلى نھاية  ٦:٣٤س  ١٧لیلة / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك

  ١٧نھار 

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠ / ١٥إلى نھاية نھار  ١٠:١٥س  ١٤نھار/  ١:٣٦إلى س  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة 

س  ١٨إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار / ١٠:٣٠س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة : دةذي القع
١:٠٩ / ٩:٣٥س  ١٩إلى نھار  ٢٢:٣٠س  ١٩لیلة / س  ٢٦إلى لیلة  ١:١٥س  ٢٥لیلة

٢١:٥٠  

 ١٥لیلة / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
 ٢٢لیلة / ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٦ س ١٦لیلة / ٧:٥٧س  ١٥إلى نھار  ٢٢:٢٧س 

إلى  ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ٥:٤٨إلى س  ١٩:٤١س  ٢٣لیلة / ٧:٥٢س  ٢٢إلى نھار 
  . ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / نھاية نھار

: ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف(: محرم الحرام
 ٧:٤٧س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة /( ٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة) / ھذه االوقات

 ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٢٧نھار : مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف
  ). ٢:٤٨س 

س  ٥لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة  /إلى نھاية نھار ١٧:٠٥س  ٩نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ١٧:٤٦إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / ٢٠:٣٧س  ١٧
١١:٣٦ / ٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة.   

 ١٦نھار / ٦:٣٨إلى س  ١٥لیلة / ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة : ولربیع األ
  . ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س 

س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
١٠:٠٠ / ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة.    

  . ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لیلة  :ى األولىجماد

إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
١٣:٣٤ .  

س  ٦لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: رجب
إلى  ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ١:٠٧س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة )/ ١٨:٠٤س  ٦إلى نھار  ٢٣:١٣

  . ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة 

لیلة / ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار  :شعبان
 .٦:١٧س  ٢٤إلى نھار  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠
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  إلعالموسايل اوت إلتصاالاشؤون 

  :)الوقت(كمال  ٥+ ) سعادة الوقت(شرط  ٢+ ) الوقت(محذور  ٢=  عالمات ٩ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، ري، رومي، ايام غیرمناسبة من كل شھر قم(المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (لمنـازل النجمیـة ، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع ا)المريخ زحل(النحوس
    ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

  ).دلوالقوس و ال، السنبلة، الجوزا(ةنسیاالبروج ال فيقمر ال -القمر زائد النور :شرائط السعادة

و  السـنبلة(عطـارد  بیـوت فـيقمـر ال -عطـارد مسـتقیم السـیر  - الحـالقوی القمر : كمال السعادة
  .قمرالشمس ال الزھرةمشتری العطارد  ساعة -عطارد ةقو -عطاردمع قمر للاتصال  أو) ءالجوزا

  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك 

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ع اآلخرربی

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

لیلة / ١٧:١٧س  ٩إلى نھار  ٩:١٥س  ٧نھار / ٢:١٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : اركرمضان المب
س  ٢٦نھار / ١٠:٣٠س  ٢٤إلى نھار  ٦:٣٤س  ١٧لیلة / ١٧:١١س  ١٤إلى نھار  ٤:٣٨س  ١٢

  . إلى نھاية الشھر ١٣:٢٢
/ ٠:٠٠س  ١٢إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٩نھار / ٠:١٣س  ٧إلى لیلة  ١٦:٣٢س  ٤نھار : شوال

/ ٢٣:٢٧س  ٢٨إلى لیلة  ٢١:٥٩س  ٢٤لیلة / ١٧:٢٦س  ٢١إلى نھار  ١٢:٣٢س  ١٤نھار 
٢٩، ٢٨  . 

س  ١٠إلى نھار  ١٨:٠٨س  ٨لیلة / ٧:٥٩س  ٥إلى نھار  ١:٤٨س  ٣لیلة : ذى القعدة
/ ٨:٥٥س  ٢٦إلى نھار  ٤:١٨س  ٢٢لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢٠إلى لیلة  ١٩:٠٨س  ١٣لیلة / ٦:٣٧

٣٠، ٢٩، ٢٨ .  

 ١٠لیلة / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٢:١٦س  ٥لیلة / ١٧:١٨س  ٢لى نھار إ ١لیلة : ذي الحجة
س  ٢٦لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣إلى نھار  ٩:٤٠س  ١٩نھار / ٤:٥٤س  ١٧إلى لیلة  ٢:٤٤س 

  .نھاية الشھرإلى  ١٨:٢٢

س  ١٤إلى نھار  ١١:٠٠س  ٧نھار / ٢٢:٢٦س  ٥لیلة  إلى ١١:١٤س  ٢نھار : محرم الحرام
س  ٢٧إلى نھار  ٠:٢٨س  ٢٣لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ١٦:٢٩س  ١٦نھار / ١٣:٠١
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س  ١١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(/ إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ١١:٢٠
  .  )١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦

س  ١٤لیلة / ٢٣:٠٨س  ١٢إلى لیلة  ١٩:٠٩س  ٥لیلة / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة : صفر
 ٣:٠٥س  ٢٧لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ٥:٥٤س  ٢٠لیلة / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١:٥٣

  . إلى نھاية الشھر

س  ١٦إلى نھار  ١٢:٥٢س  ١٢نھار / ٩:٢٩س  ١٠إلى نھار  ٢:٣٢س  ٣لیلة : ولربیع األ
س  ٢٨إلى لیلة  ٨:٥٩س  ٢٥نھار / ٢٣:١٤س  ٢٣إلى لیلة  ١٣:٠٦س  ١٨نھار / ١٢:٣٧
  . إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٠:٣٢

لیلـة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلـة  ٢٣:١٢س  ١٠لیلة / ١٨:١١س  ٧نھار إلى  ١لیلة  :بیع اآلخرر
 ٢٧نھـار / ٢:٢٤سـاعة  ٢٥إلى لیلة  ١٤:٤٤س  ٢٢نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة  ٢٢:٥٣س  ١٦

    .   إلى نھاية الشھر ١٥:٠٢س 

نھار / ١٠:٣٥س  ١٢إلى نھار  ٧:١٧س  ٨نھار / ٠:٤٥س  ٦لیلة إلى  ١لیلة  :ى األولىجماد
 ٢٦لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ٢١:٤٣س  ٢١لیلة / ١٤:٠٥س  ١٨إلى نھار  ٩:٥٥س  ١٤

  . إلى نھاية الشھر ٢١:٢٠س 

/ ١٩:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٣:١٦س  ٥نھار / ٦:١٤س  ٣إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ٦:١٤س  ١٨نھار / ٢٣:٥٦س  ١٦إلى لیلة  ٢٠:٠٨س  ١٢لیلة 

   .إلى نھاية الشھر ٤:٢٣س  ٢٣

س  ١٠لیلة / ٢:٠٩س  ٨إلى لیلة  ١٨:٤٤س  ٣نھار / ١٢:١٩س  ١إلى نھار  ١لیلة  :رجب
 ١٢:١٠س  ٢١نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٦نھار / ٩:٣٩س  ١٤إلى نھار  ٤:١١
 ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف/ (نھاية الشھرإلى 
   ).٢٣:١٢س 

/ ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ١٠:١١س  ٧نھار / ٧:٣٢س ٥إلى نھار  ١:٢٣س  ١لیلة  :شعبان
، ٢٨/ ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٢٠:١٢س  ١٩لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٠:١٣س  ١٤لیلة 

٢٩. 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 

نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
 .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

 لیلة/ ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١:٠٩س  ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢ س ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٤

إلى  ٧:٤٧س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥لیلة 

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠لیلة  إلى ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣ة إلى لیل ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
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س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣ر نھا/ ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢لیلة إلى  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢ إلى س ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥ھار إلى ن ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :ساعات عطارد المشتري الزھرة الشمس قمر من
نھاية إلى  ١٧:٥٦س  ١٤نھار / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك

  ٥:٠٤إلى س  ١٦لیلة / ١٥/ نھار

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠ / ١٢:٥٤إلى س  ٩:٢٤س  ١٣نھار 

  إلى نھاية نھار ٦:٣٧س  ١٠نھار : ذي القعدة

 ٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
إلى نھاية  ١٥:٥٣س  ٢٣ار نھ/ ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ٦:٣٨س  ٩إلى نھار 

  . ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / نھار

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
ھذه االوقات )/ (٦:١٩إلى س  ٤:٤٨س  ١٦لیلة : التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف

إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٢٧نھار : فمناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسو
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  ). ٢:٤٨س  ٢٨

   .٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة / ١١:٣٦س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة : صفر

  . ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ

إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار  :ربیع اآلخر
٣:٤٨ / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة / ٢٦إلى نھاية نھار  ٢:٤٢س  ٢٥لیلة.    

  . ١:٠٥س  ٢٥إلى لیلة  ٨:٤٣س  ٢٣نھار  :ى األولىجماد

  . ٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة / ١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار  :جمادى األخرى

  . ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة : رجب

نھار / ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار  :شعبان
 .٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة / ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦
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  ةشخصیال الشؤون
  

  :ةوصیكتابة ال

  :)الوقت(كمال  ٣+ ) سعادة الوقت(شرط  ١+ ) الوقت(محذور  ٣=  عالمات ٧ :الفلكیة الدالئل 

ايام غیرمناسبة من كل شھر (الكلیة المحذورات  .تحت الشعاعالقمر ايام  :محذورات األوقات
 القمر في البروج المنقلبة – ) فارسي قديم، فترة الكسوف والخسوف المحذورةقمري، رومي، 

  )يھیئ اسباب فشل الوصیة ويوجب تبدله بعد وفاة الموصي(

لوصیة والتتبدل حتى تتم ا( )دلوالعقرب السد االثور ال( في البروج الثابتةقمر ال :شرائط السعادة
  )بعده

 ءالسیر و متصل بکوکب بطی ءقمر بطیال .مشتريال ةساع -يقمر صاعد شمالال: كمال السعادة
 )ھاعدم تغییر ويدل ايضا على تنفیذ الوصیة و(السیر 

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

س  ١٤إلى نھار  ٤:٣٨س  ١٢لیلة / ٩:١٥س  ٧إلى نھار  ٤:٠٤س  ٥لیلة  :رمضان المبارك
  .نھاية الشھرإلى  ١٣:٢٢س  ٢٦نھار / ٤:٠٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٨:١٩س  ١٩نھار / ١٧:١١

/ ٠:٠٠س  ١٢إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٩نھار / ١٦:٣٢س  ٤إلى نھار  ١٢:٥٨س  ٢نھار : شوال
، ٢٨/ ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ٢١:٥٩س  ٢٤لیلة / ٩:٥٣س  ١٩إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧لیلة 

٢٩ 

 ١٥لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١٨:٠٨س  ٨لیلة / ١:٤٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : ذى القعدة
  ٣٠، ٢٩، ٢٨/ ٧:٢٩س  ٢٤إلى نھار  ٤:١٨س  ٢٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ٦:١٣س 

س  ١٥إلى لیلة  ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٢:١٦س  ٥لیلة : ذي الحجة
س  ٢٨إلى لیلة  ١٨:٢٢س  ٢٦لیلة / ١٣:١٢س  ٢١إلى نھار  ٩:٤٠س  ١٩نھار / ٢٢:٢٧
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:٣٨

 ١٢إلى نھار  ٢٢:٣٣س  ١٠لیلة / ٢٢:٢٦س  ٥إلى لیلة  ١١:١٤س  ٢نھار : محرم الحرام
س  ٢٥إلى لیلة  ٠:٢٨س  ٢٣لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٦:٢٩س  ١٦نھار / ٧:١٩س 

س  ١١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف/ (إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٥:٠١
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 ١١:٤٣س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦
  ).إلى نھاية الشھر

س  ١٤لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٧:٢٢س  ٧نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة : صفر
 ٣:٠٥س  ٢٧لیلة / ١٠:٣٦س  ٢٢إلى نھار  ٥:٥٤س  ٢٠لیلة / ٠:١٠س  ١٦إلى لیلة  ١:٥٣

س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (٢٩، ٢٨/ ٢٧إلى پايان نھار  
١١:٤٣.(  

س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٢س  ١٢نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار : ولربیع األ
س  ٢٨إلى لیلة  ٨:٥٩س  ٢٥نھار / ١٦:٢٦س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٠٦س  ١٨نھار / ١٣:١٥
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٠:٣٢

س  ١٢إلـى لیلــة  ٢٣:١٢س  ١٠لیلـة / ٩:١٦س  ٥إلـى نھـار  ٢١:٣٨س  ٣لیلـة  :ربیـع اآلخـر
/ ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلـة  ١٤:٤٤س  ٢٢نھار / ٠:٢٤س  ١٨إلى لیلة  ٢٢:٥٣س  ١٦لیلة / ٠:٣٠

٢٩، ٢٨.  

س  ١٠إلى نھار  ٧:١٧س  ٨نھار / ١٥:٠٦س  ٣إلى نھار  ٣:٣٢س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ٢٣إلى نھار  ٢١:٤٣س  ٢١لیلة / ١٠:٢٧س  ١٦إلى نھار  ٩:٥٥س  ١٤نھار / ١٠:١٨
   .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٨:٤٣

 ١٢لیلة / ١٧:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٣:١٦س  ٥نھار / ٢٠:٥٤إلى س  ١لیلة  :جمادى األخرى
س  ٢٥نھار / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ٦:١٤س  ١٨نھار / ٢١:٠٠س  ١٤إلى لیلة  ٢٠:٠٨س 

إلى  ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر ١٦:٤٨
  ).نھاية الشھر

/ ٦:١٧س  ١٢إلى نھار  ٤:١١س  ١٠لیلة / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١٨:٤٤س  ٣نھار : رجب
/ ١١:٤٠س  ٢٦إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٦نھار 

س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 
   ).٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف)/ (٠:١٦

/ ١٣:٢٦س  ٩إلى نھار  ١٠:١١س  ٧نھار / ٤:٥٤س  ٣ى لیلة إل ١:٢٣س  ١لیلة  :شعبان
، ٢٨/ ٢٠:١٩س  ٢٤إلى لیلة  ٨:٤٥س  ٢١نھار / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٠:١٣س  ١٤لیلة 

٢٩. 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

 .لھذا العمل اليوجد وقت محذور في ھذه الفترة 
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :المشتري من ةساع
نھار / ٤:٠٤س  ٥إلى لیلة  ٢:١٨س  ٣لیلة /  ٢:١٨إلى س  ٣لیلة : رمضان المبارك

 ١٧:١٧س  ٩نھار / ١٧:١٧س  ٩إلى  نھار  ١:٠٠س  ٨لیلة / إلى نھاية نھار ٩:١٥س  ٧
إلى  ۶:٣۴س  ١٧لیلة / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ١٧:١١س  ١٤نھار / ١١/ إلى نھاية نھار

  ٢٢إلى نھاية نھار  ٤:٠٢س  ٢٢لیلة / ١٨:١٩س  ١٩نھار إلى  ١٩لیلة / نھاية نھار

 ١٣لیلة / ١١:٢٠س  ٩إلى نھار  ٨لیلة / ٦إلى نھاية نھار  ١٦:٣٢س  ٤نھار : شوال
 ٩:٥٣س  ١٩ر نھا/ ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٢س  ١٤نھار / ١٢:٣٢س  ١٤إلى نھار 

/ ٢٢إلى نھاية نھار  ١٧:٢٦س  ٢١نھار / ١٧:٢٦س  ٢١إلى نھار  ٢١لیلة / إلى نھاية نھار
 ٢١:٥٩إلى  ٢٤لیلة / ٢٧إلى نھاية نھار  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة 

 ١٠نھار / ٧إلى نھاية نھار  ٧:٥٩س  ٥نھار / ٧:٥٩س  ٥إلى نھار  ٤لیلة : ذي القعدة
إلى  ١٥:٣٠س  ١٧نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٤لیلة  /١٢/ إلى نھاية نھار ٦:٣٧س 

/ ٤:١٨إلى س  ٢٢لیلة / ٢٠إلى نھاية نھار  ٢٢:٥٥س  ٢٠لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢٠لیلة 
 ٨:٥٥س  ٢٦إلى نھار  ٢٥لیلة / ٢٧إلى نھاية نھار  ٨:٥٥س  ٢٦نھار.    

/ ة نھارإلى نھاي ١٤:١٠س  ٧نھار / ٢:١٦س  ٥إلى لیلة  ٤لیلة / ١ :ذي الحجة
 ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٩لیلة / ١٠إلى نھاية نھار  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / إلى نھار  ١٢لیلة
إلى نھار  ٤:٥٤س  ١٧لیلة / ٤:٥٤س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:٢٧س  ١٥لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢
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/ إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ١٥:٥٣س  ٢٣إلى نھار  ٢٢لیلة / ٩:٤٠س  ١٩
 ١٨:٢٢س  ٢٦إلى لیلة  ٢٥لیلة .  

إلى نھاية  ١١:٠٠س  ٧نھار / ١١:٠٠س  ٧إلى نھار  ٢٢:٢٦س  ٥لیلة  :محرم الحرام
 ١٢نھار : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف/ (٨نھار 
إلى نھار  ١٣:٠١س  ١٤نھار / ١٣:٠١س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة / إلى نھاية نھار ٧:١٩س 
ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (٢٠إلى نھاية نھار  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة )/ ١٦:٢٩س  ١٦

إلى  ٥:٠١س  ٢٥لیلة / ٠:٢٨إلى س  ٢٣لیلة  :التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف
  ). ٢٨إلى شروق  ١١:٢٠س  ٢٧نھار / ١١:٢٠س  ٢٧نھار 

إلى  ٤لیلة  :ة الكسوفھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤی(: صفر
إلى  ١١:٤٣س  ٥نھار / )١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١٩:٠٩س  ٥لیلة / ١٩:٠٩إلى س  ٥لیلة 
 ١٢لیلة / ٢٣:٠٨إلى س  ١٢لیلة / إلى نھاية نھار ١٧:٠٥س  ٩نھار / ٧:٢٢س  ٧نھار 
 ١٨إلى لیلة  ٠:١٠س  ١٦لیلة / ١:٥٣إلى س  ١٤لیلة / ١٣إلى نھاية نھار  ٢٣:٠٨س 
إلى نھاية نھار  ١٠:٣٦س  ٢٢نھار / ٥:٥٤س  ٢٠إلى لیلة  ٢:٤٧س  ١٨لیلة / ٢:٤٧س 
٢٣ / ٣:٠٥س  ٢٧إلى لیلة  ٢٥لیلة.  

 ٢:٠٤س  ٨لیلة / ١٥:٠٨س  ٥نھار إلى  ٥لیلة / ٢إلى نھاية نھار  ١لیلة  :ولربیع األ
س  ١٦ھار إلى ن ١٥لیلة / ١١نھاية نھار إلى  ٩:٢٩س  ١٠نھار / ٩:٢٩س  ١٠إلى نھار 

١٢:٣٧ / ١٣:٠٦س  ١٨إلى نھار  ١٢:٣٧س  ١٦نھار / إلى نھاية نھار ١٦:٢٦س  ٢٠نھار /
 ٢٤إلى نھاية نھار  ٢٣:١٤س  ٢٣لیلة / ٢٣:١٤إلى س  ٢٣لیلة .  

 ٧نھار / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ٩:١٦س  ٥نھار / ٢إلى نھاية نھار  ١لیلة  :ربیع اآلخر
 ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ٢٣:١٢س  ١٠إلى لیلة  ١٨:١١س 
إلى  ٢٠لیلة / ١٨نھاية نھار إلى  ٠:٢٤س  ١٨لیلة / ٢٢:٥٣س  ١٦إلى لیلة  ٢٣:٣٩س 
إلى نھاية نھار  ٢:٤٢س  ٢٥لیلة / ١٤:٤٤س  ٢٢إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة / ٥:٣٩س 
٢٦.    

/ ٧:١٧س  ٨إلى نھار  ٧ة لیل/ ٥إلى نھاية نھار  ١٥:٠٦س  ٣نھار  :ى األولىجماد
 ١٠:٣٥س  ١٢إلى نھار  ١١لیلة / ٩:٥٥س  ١٤إلى نھار  ١٠:٣٥س  ١٢نھار / ١٦نھار 

إلى  ٨:٤٣س  ٢٣نھار / ٢١:٤٣إلى س  ٢١لیلة / ١٩/ ١٧نھاية نھار إلى  ١٠:٢٧س 
  . ٢٨إلى شروق  ٢١:٢٠س  ٢٦لیلة / ٢١:٢٠س  ٢٦لیلة 

/ ١٣:١٦س  ٥إلى رور  ٦:١٤س  ٣نھار / ٦:١٤س  ٣إلى نھار  ٣لیلة  :جمادى األخرى
 ٨إلى نھاية نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار /١١ / ٢٣:٥٦س  ١٦إلى لیلة  ٢١:٠٠س  ١٤لیلة /
 ١٧إلى نھاية نھار  ٢٣:٥٦س  ١٦لیلة / ھذه االوقات / (٠:١٦س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة

 ٢٣إلى لیلة  ٠:١٦س  ٢٢لیلة : مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف
  ). ٢٤إلى نھاية نھار  ٤:٢٣س  ٢٣لیلة / ٤:٢٣س 

إلى  ١لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: رجب
/ ١٨:٤٤س  ٣إلى نھار  ٣لیلة / إلى نھاية نھار ١٢:١٩س  ١نھار / ١٢:١٩س  ١نھار 

 ٦إلى نھاية نھار  ٢٣:١٣س  ٦لیلة/(  ٢:٠٩إلى س  ٨لیلة / إلى نھاية  ٢:٠٩س  ٨لیلة
 ١٤لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف/ (٩نھار 

إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٢٠)/ ١٥إلى نھاية نھار  ٩:٣٩س  ١٤نھار / ٩:٣٩س  ١٤إلى نھار 
  . ٢٨إلى شروق  ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ٠:٣٩س  ٢٤

س  ٥نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ٤:٥٤س  ٣لیلة / ١:٢٣إلى س  ١لیلة  :شعبان
س  ١٤إلى لیلة  ١٢لیلة / إلى نھاية نھار ١٣:٢٦س  ٩نھار / ٦إلى نھاية نھار  ٧:٣٢
٠:٣٧ / ١٨إلى نھاية نھار  ٨:٥٧س  ١٦نھار /٢٠ / إلى نھاية نھار  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة

٢٥ /٢٧. 
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  :البسقطع القماش لخیاطة الم

  :)الوقت(كمال  ٢+ ) سعادة الوقت(شرط  ٢+ ) الوقت(محذور  ٣=  عالمات ٧ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(ل، وبــا)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة )المريخ زحل(النحوس
  .ةثابتالبروج ال فيقمر ال -  ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

  .)يجدالمیزان السرطان الحمل ال(ةمنقلبالج وبرال فيقمر ال -القمر زائد النور :شرائط السعادة
 ساعة -) السیر ةمستقیم ةمثلثالحد ال ھا،شرفو ا ھابیتفي (قوي الحال الزھرة  :كمال السعادة

  .قمرالارد شمس عطالمشتری ال الزھرة

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة 

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢ :رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

نھار / ١٧:١٧س  ٩إلى نھار  ٩:١٥س  ٧نھار / ٢:١٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : رمضان المبارك
، ٢٩، ٢٨/ ١٠:٣٠س  ٢٤إلى نھار  ٤:٠٢س  ٢٢لیلة / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ١٧:١١س  ١٤
٣٠  

/ ١٢:٣٢س  ١٤إلى نھار  ٠:٠٠س  ١٢لیلة / ٠:١٣س  ٧إلى لیلة  ١٦:٣٢س  ٤نھار : شوال
، ٢٨/ ٢٣:٢٧س  ٢٨إلى لیلة  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة / ١٧:٢٦س  ٢١إلى نھار  ٩:٥٣س  ١٩نھار 

٢٩  

س  ١٣إلى لیلة  ٦:٣٧س  ١٠نھار / ٧:٥٩س  ٥إلى نھار  ١:٤٨س  ٣لیلة : ذى القعدة
س  ٢٦إلى نھار  ٧:٢٩س  ٢٤نھار / ٢٢:٥٥س  ٢٠إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار / ١٩:٠٨
٣٠، ٢٩، ٢٨/ ٨:٥٥  

لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:١٠س  ٧نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
 ٢٨لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣إلى نھار  ١٣:١٢س  ٢١نھار / ٤:٥٤س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:٢٧س  ١٥

  .شھرإلى نھاية ال ٢١:٣٨س 

س  ١٤إلى نھار  ٧:١٩س  ١٢نھار / ١١:٠٠س  ٧إلى نھار  ٢٢:٢٦س  ٥لیلة : محرم الحرام
س  ٢٧إلى نھار  ٥:٠١س  ٢٥لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة / ١٣:٠١
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س  ١١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف(/ نھاية الشھرإلى  ٢٨شروق / ١١:٢٠
 ١١:٤٣س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦

  ).إلى نھاية الشھر

/ ٢٣:٠٨س  ١٢إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٩نھار / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٦:٤٢س  ٢نھار : صفر
، ٢٨/ ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١٠:٣٦س  ٢٢نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ٠:١٠س  ١٦لیلة 

  ).١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١لیلة : لكسوفالوقت المحذور لمنطقة رؤية ا( /٢٩

 ١٤نھار / ٩:٢٩س  ١٠إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
س  ٢٨لیلة / ٢٣:١٤س  ٢٣إلى لیلة  ١٦:٢٦س  ٢٠نھار / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ١٣:١٥س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٠:٣٢

س  ١٤إلــى لیلــة  ٠:٣٠س  ١٢لیلــة / ١٨:١١س  ٧إلــى نھــار  ٩:١٦س  ٥نھــار  :ربیــع اآلخــر
/ ١٥:٠٢س  ٢٧إلى نھـار  ٢:٢٤س  ٢٥لیلة / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة  ٠:٢٤س  ١٨لیلة / ٢٣:٣٩

٢٩، ٢٨  

 ١٢إلى نھار  ١٠:١٨س  ١٠نھار / ٠:٤٥س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٦س  ٣نھار  :ى األولىجماد
س  ٢٦لى لیلة إ ٨:٤٣س  ٢٣نھار / ١٤:٠٥س  ١٨إلى نھار  ١٠:٢٧س  ١٦نھار / ١٠:٣٥س 

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:٢٠

 ١٠إلى لیلة  ١٧:٣٨س  ٧نھار / ٦:١٤س  ٣إلى نھار  ٢٠:٥٤س  ١لیلة  :جمادى األخرى
س  ٢٣إلى لیلة  ١٦:٠٩س  ٢٠نھار / ٢٣:٥٦س  ١٦إلى لیلة  ٢١:٠٠س  ١٤لیلة / ١٩:٣٤س 

  ).إلى نھاية الشھر ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف( /٢٩، ٢٨/ ٤:٢٣

 ٦:١٧س  ١٢نھار / ٢:٠٩س  ٨إلى لیلة  ٢٣:١٣س  ٦لیلة / ١٢:١٩إلى س  ١نھار : رجب
إلى  ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٩لیلة / ٩:٣٩س  ١٤إلى نھار 

الوقت )/ (٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ نھاية الشھر
  .)٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : محذور لمنطقة رؤية الخسوفال

/ ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ١٣:٢٦س  ٩نھار / ٧:٣٢س ٥إلى نھار  ٤:٥٤س  ٣لیلة  :شعبان
، ٢٨/ ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦نھار 

٢٩. 

  القمراوقات مناحس : محذور اإلختیار العمیق
/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك

نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
 .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

 لیلة/ ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١:٠٩س  ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٤

إلى  ٧:٤٧س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥لیلة 

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة 
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١ھار ن
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١
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س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . رإلى نھاية الشھ ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧لى نھار إ ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .ية الشھرإلى نھا ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١ى نھار إل ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

 .الشھر

ة
د
عی

س
ة 

سن
ح

ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 ١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :قمر منالساعات الزھرة المشتري الشمس عطارد 
نھاية إلى  ٦:٣٤س  ١٧لیلة / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك

  ٦:٥١س  ٢١إلى نھار  ٢١لیلة / إلى نھاية نھار ١٨:١٩س  ١٩نھار / ١٧نھار 

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠ / ١٥إلى نھاية نھار  ١٠:١٥س  ١٤نھار/  س  ١٨إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧لیلة
١٢:٥٠ 

س  ١٥إلى نھار  ٦:١٣س  ١٥لیلة / ١٠:٣٠س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة : ذي القعدة
١٠:٤٢ / ٧:٤٧س  ٢٣إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار  

 ١٢نھار / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
/ ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ٣:٥١إلى س  ١٤لیلة / إلى نھاية نھار ١٣:٤٨س 
 ١٣:١٢س  ٢٠إلى نھار  ٢١:٤٩س  ٢٠لیلة /إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣ر نھا / لیلة
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  . ٩:٠٠س  ٢٧إلى نھار  ٤:٣١س  ٢٦لیلة / ٣:١٢إلى س  ٢٥

: ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف( :محرم الحرام
 ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨س  ١٦لیلة / ١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ٤:١٨س  ١٧لیلة /( ١٧نھار 

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة / (١٩:١٩س  ١٨ إلى لیلة ١١:١٦س 
س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٢٧نھار / إلى نھاية نھار ١٠:٥٢س  ٢٣نھار : رؤیة الكسوف

٢:٤٨ .(  

س  ٥لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
 ١٣:٢٤س  ١٤نھار / ٢٢:١٤س  ٩إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٧نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

إلى س  ٢٥لیلة / ١١:٣٦س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ٤:٠٠س  ١٥إلى لیلة 
٢:٥٤.   

 ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار / ٦:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار : ولربیع األ
  . ٣:١٠س  ٢٠إلى لیلة  ٢٣:٠٧س  ١٩لیلة / ١٩:٣٠س 

إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار  :رربیع اآلخ
٣:٤٨ / إلى نھاية نھار ٨:٣٣س  ١٦نھار / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة.    

  . ١٦:٢٤س  ١٥إلى نھار  ١٩:٢٨س  ١٥لیلة / ١٩:٢٥إلى س  ٣لیلة  :ى األولىجماد

ھذه / (١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ٢:٥٤إلى س  ١٣لیلة  :جمادى األخرى
 ٢٧إلى نھار  ٢٦لیلة : االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف

  ). ٨:١٧س 

  . ١٦:١٨س  ٢٥إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ١:٠٧س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة : رجب

/ ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار / إلى نھاية نھار ١٣:٣٣س  ١نھار  :شعبان
 ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة / إلى لیلة  ٢٢لیلة
 .٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة / ٠:٤٣س  ٢٣
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  الزراعیة الشؤون
  

  :)فوق األرض(ثمار الظاھرة الحبوبات و زراعة الو األشجار  غرس

  :)الوقت(كمال  ٢+ ) سعادة الوقت(شرط  ٢+ ) الوقت(محذور  ٢=  عالمات ٦ :الفلكیة الدالئل 

فارسي قديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
   تحت الشعاعالقمر ايام  -) فترة الكسوف والخسوف المحذورة

بروج الو  السنبلةثور و ال في القمر: البذار ،ثورال فيقمر ال -القمر زائد النور :شرائط السعادة
  .)جديالمیزان السرطان ال حملال( ةمنقلبال

ن م ١٤>١٢أفضل األوقات ، والحبوب والفواكهصیفیات كال: لذوي الثمار فوق األرضیة: كمال السعادة
  .قمرالشمس عطارد ال الزھرةمشتری ال ساعة -قمري رھكل ش

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط
   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  عادة أو نقصانھاضد الس: محذور اإلختیار الدقیق
نھار / ١٧:١٧س  ٩إلى نھار  ٩:١٥س  ٧نھار / ٢:١٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : رمضان المبارك

  ٣٠، ٢٩، ٢٨/ ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ١٧:١١س  ١٤

/ ١٢:٣٢س  ١٤إلى نھار  ٠:٠٠س  ١٢لیلة / ٠:١٣س  ٧إلى لیلة  ١٦:٣٢س  ٤نھار : شوال
 ٢٩، ٢٨/ ٢٣:٢٧س  ٢٨إلى لیلة  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة 

س  ١٣إلى لیلة  ٦:٣٧س  ١٠نھار / ٧:٥٩س  ٥إلى نھار  ١:٤٨س  ٣لیلة : ذى القعدة
  ٣٠، ٢٩، ٢٨/ ٨:٥٥س  ٢٦إلى نھار  ٧:٢٩س  ٢٤نھار / ١٩:٠٨

 ٢١نھار / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:١٠س  ٧نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
  .نھاية الشھر إلى ٢١:٣٨س  ٢٨لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣إلى نھار  ١٣:١٢س 

 ٢١إلى لیلة  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة / ١١:٠٠س  ٧إلى نھار  ٢٢:٢٦س  ٥لیلة : محرم الحرام
الوقت (/ نھاية الشھرإلى  ٢٨شروق / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٥:٠١س  ٢٥لیلة / ٢١:١٦س 

الوقت )/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦س  ١١نھار : المحذور لمنطقة رؤية الخسوف
  ).إلى نھاية الشھر ١١:٤٣س  ٢١نھار : ؤية الكسوفالمحذور لمنطقة ر

نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ٠:١٠س  ١٦لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٦:٤٢س  ٢نھار : صفر
لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف( /٢٩، ٢٨/ ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١٠:٣٦س  ٢٢
  ).١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١
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نھار / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ١٣:١٥س  ١٤نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
  .إلى نھاية الشھر ٢٠:٣٢س  ٢٨لیلة / ٢٣:١٤س  ٢٣إلى لیلة  ١٦:٢٦س  ٢٠

س  ٢٠إلـى لیلـة  ٠:٢٤س  ١٨لیلـة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلـى لیلـة  ٠:٣٠س  ١٢لیلة  :ربیع اآلخر
  ٢٩، ٢٨/ ١٥:٠٢س  ٢٧إلى نھار  ٢:٢٤س  ٢٥لیلة / ٥:٣٩

إلى نھار  ١٠:٢٧س  ١٦نھار / ١٠:٣٥س  ١٢إلى نھار  ١٠:١٨س  ١٠نھار  :ى األولىجماد
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:٢٠س  ٢٦إلى لیلة  ٨:٤٣س  ٢٣نھار / ١٤:٠٥س  ١٨

إلى لیلة  ٢١:٠٠س  ١٤لیلة / ١٩:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٧:٣٨س  ٧نھار  :جمادى األخرى
الوقت المحذور لمنطقة ( /٢٩، ٢٨/ ٤:٢٣س  ٢٣إلى لیلة  ١٦:٠٩س  ٢٠نھار / ٢٣:٥٦س  ١٦

  ).إلى نھاية الشھر ٠:١٦س  ٢٢لیلة : رؤية الكسوف

 ٦:١٧س  ١٢نھار / ٢:٠٩س  ٨إلى لیلة  ٢٣:١٣س  ٦لیلة / ١٢:١٩إلى س  ١نھار : رجب
إلى نھاية  ٢٨شروق / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٩لیلة / ٩:٣٩س  ١٤إلى نھار 

الوقت )/ (٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : رؤية الكسوفالوقت المحذور لمنطقة (/ الشھر
  .)٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : المحذور لمنطقة رؤية الخسوف

/ ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ١٣:٢٦س  ٩نھار / ٧:٣٢س ٥إلى نھار  ٤:٥٤س  ٣لیلة  :شعبان
  .٢٩، ٢٨/ ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦نھار 

 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
  .لھذا العمل اليوجد وقت محذور في ھذه الفترة 
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :قمر منالساعات المشتري الزھرة الشمس عطارد 
 ٧إلى نھار  ٤:٠٤س  ٥لیلة / ٤:٠٤س  ٥إلى لیلة  ٢:١٨س  ٣لیلة  :رمضان المبارك

/ ١٧:١١س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة / ١١/ إلى نھاية نھار ١٧:١٧س  ٩نھار / ٩:١٥س 
 إلى نھاية نھار ٦:٣٤س  ١٧لیلة / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٩لیلة / س  ١٩نھار

إلى نھاية  ٤:٠٢س  ٢٢لیلة / ٤:٠٢س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة / إلى نھاية نھار ١٨:١٩
  ٢٧إلى نھاية نھار  ١٣:٢٢س  ٢٦نھار / ١٣:٢٢س  ٢٦إلى نھار  ٢٥لیلة / ٢٢نھار 

س  ٩نھار / ١١:٢٠س  ٩إلى نھار  ٨لیلة / ١٦:٣٢س  ٤إلى نھار  ٣لیلة : شوال
إلى لیلة  ١٦لیلة / ١٥إلى نھاية نھار  ١٢:٣٢س  ١٤نھار / ١١/ إلى نھاية نھار ١١:٢٠

/ ١٧:٢٦س  ٢١إلى نھار  ٢١لیلة / ١٩إلى نھاية نھار  ٠:٠١س  ١٧لیلة / ٠:٠١س  ١٧
 ٢٢إلى نھاية نھار  ١٧:٢٦س  ٢١نھار / ٢١:٥٩إلى س  ٢٤لیلة / ٢١:٥٩س  ٢٤لیلة 

    ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة 

/ ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ٩لیلة / ٧إلى نھاية نھار  ٧:٥٩س  ٥نھار / ١: ذي القعدة
 ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٤لیلة / ١٥ية نھار إلى نھا ٦:١٣س  ١٥لیلة / إلى  ١٦لیلة

/ ٤:١٨إلى س  ٢٢لیلة / ٢٠إلى نھاية نھار  ٢٢:٥٥س  ٢٠لیلة / ٢٢:٥٥س  ٢٠لیلة 
 ٢٣إلى نھاية نھار  ٤:١٨س  ٢٢لیلة / ٢٧إلى نھاية نھار  ٢٦نھار.  

 / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٢:١٦س  ٥لیلة / ٢:١٦س  ٥إلى لیلة  ٤لیلة : ذي الحجة
 ١٠ھاية نھار إلى ن ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ١٢لیلة/  س  ١٢نھار

/ ٤:٥٤س  ١٧إلى لیلة  ١٦لیلة / ١٥إلى نھاية نھار  ١٤لیلة / إلى نھاية نھار ١٣:٤٨
 ٩:٤٠س  ١٩إلى نھار  ٤:٥٤س  ١٧لیلة / ٢٠إلى نھاية نھار  ٠٩:٤٠س  ١٩نھار / نھار
 ١٨:٢٢س  ٢٦لیلة / ١٨:٢٢س  ٢٦ إلى لیلة ٢٥لیلة / إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣

  . ٢٧إلى نھاية نھار 

/ ٨إلى نھاية نھار  ١١:٠٠س  ٧نھار / ٢٢:٢٦س  ٥إلى لیلة  ٤لیلة / ١: محرم الحرام
ھذه االوقات مناسبة / (١٠إلى نھاية نھار  ٢٢:٣٤س  ١٠لیلة  /٢٢:٣٤إلى س  ١٠لیلة 

س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة / ١٢: ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف
١٣:٠١ / ١٥إلى نھاية نھار  ١٣:٠١س  ١٤نھار / ١٦:٢٩س  ١٦إلى نھار  ١٦لیلة / نھار

/ ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١١:١٦س  ١٧نھار )/ ١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ١٦
إلى  ٢٣لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(
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  ). إلى نھاية نھار ١١:٢٠س  ٢٧نھار / ٥:٠١إلى س  ٢٥لیلة / ٢٣ نھار نھاية

لیلة / ١: ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
 ٧نھار / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار )/ ١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١٩:٠٩س  ٥

إلى نھاية نھار  ٢٣:٠٨س  ١٢لیلة / ٢٣:٠٨ى س إل ١٢لیلة / ٩إلى نھاية نھار  ٧:٢٢س 
١٢ / ١:٥٣إلى س  ١٤لیلة / ١٥إلى نھاية نھار  ١:٥٣س  ١٤لیلة / إلى س  ١٦لیلة

٠:١٠ / ٢٠إلى نھاية نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ١٠:٣٦س  ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة / لیلة
  .٢٧إلى نھاية نھار  ٣:٠٥س  ٢٧لیلة / ٣:٠٥س  ٢٧إلى لیلة  ٢٥

/ ٩:٢٩س  ١٠إلى نھار  ١٥:٠٨س  ٥نھار  /١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ٥لیلة : ولع األربی
 ١١إلى نھاية نھار  ٩:٢٩س  ١٠نھار /١٣ / س  ٢٠إلى نھار  ١٢:٣٧س  ١٦نھار

١٦:٢٦ / ٢٤إلى نھاية نھار  ٢٣:١٤س  ٢٣لیلة /٢٧ .  

س  ٧نھار / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ٥لیلة / ٢إلى نھاية نھار  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٤لیلة / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١٠لیلة / ٢٣:١٢س  ١٠إلى لیلة  ١٨:١١
إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة / ٠:٢٤إلى س  ١٨لیلة / ١٦/ ١٥إلى نھاية نھار  ٢٣:٣٩

    .٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ١٤:٤٤س  ٢٢نھار / ١٤:٤٤س  ٢٢

س  ٨نھار / ٧:١٧س  ٨إلى نھار  ٧لیلة / ٥إلى نھاية نھار  ٣لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٦إلى نھار  ١٦لیلة / ١٥إلى نھاية نھار  ١٠:٣٥س  ١٢نھار / إلى نھاية نھار ٧:١٧

١٠:٢٧ /١٩ / ٢١:٤٣إلى س  ٢١لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ٢١:٤٣س  ٢١لیلة /
 ٢٧إلى نھاية نھار  ٢١:٢٠س  ٢٦لیلة .  

/ ١٣:١٦س  ٥إلى نھار  ٦:١٤س  ٣نھار / ٦:١٤س  ٣إلى نھار  ٣لیلة  :جمادى األخرى
 إلى نھاية نھار ١٣:١٦س  ٥نھار / ١٧:٣٨س  ٧إلى نھار  ٧لیلة /١١ / إلى  ١٣لیلة

ھذه االوقات مناسبة / (١٩/ ١٧إلى نھاية نھار  ٢٣:٥٦س  ١٦لیلة / ٢١:٠٠س  ١٤لیلة 
/ ٢٤إلى نھاية نھار  ٤:٢٣س  ٢٣لیلة : ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف

 ٢٧إلى نھاية نھار  ٢٦لیلة .(  

س  ١نھار : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: رجب
س  ٦إلى لیلة  ١٨:٤٤س  ٣نھار / ١٨:٤٤س  ٣إلى نھار  ٣لیلة / إلى نھاية نھار ١٢:١٩
٢٣:١٣ /( ٩إلى نھاية نھار  ٢:٠٩س   ٨لیلة) / ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع

إلى س  ١٧لیلة / ١٥إلى نھاية نھار  ٩:٣٩س  ١٤نھار : في منطقة رؤیة الخسوف
٢٣:١٢ /( ١٨إلى نھاية نھار  ٢٣:١٢س  ١٧لیلة / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢٢لیلة / لیلة

  . ٢٧إلى نھاية نھار  ٠:٣٩س  ٢٤

إلى س  ٣لیلة / ٢١إلى نھاية نھار  ١:٢٣س  ١لیلة / ١:٢٣إلى س  ١لیلة  :شعبان
٤:٥٤ / ١١:٣٨س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار /( إلى نھاية نھار ١١:٣٨س  ٦نھار / لیلة

إلى نھاية  ٠:١٣س  ١٤لیلة / ٠:١٣س  ١٤إلى لیلة  ١٢لیلة / ١٣:٢٦س  ٩إلى نھار  ٨
 .٢٧/ ٢٥ھاية نھار إلى ن ٢٢لیلة / ٢٠/ ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ١٦لیلة / ١٥نھار 
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  ... ووالشوندر والبطاطا والزنجبیل م جشلالجذريات وال :الكامنة تحت االرض الثمارزراعة 

  :)الوقت(كمال  ١+ ) سعادة الوقت(شرط  ٢+ ) الوقت(محذور  ٢=  عالمات ٥ :الفلكیة الدالئل 

فارسي قديم، قمري، رومي، ايام غیرمناسبة من كل شھر (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
  .ستقبالاالايام  -) سوف المحذورةفترة الكسوف والخ

سرطان الحمل ال( ةمنقلبالبروج الو  السنبلةثور و ال فيقمر ال -قمر ناقص النورال :شرائط السعادة
  .)جديالمیزان ال

  تحت الشعاعالقمر : كمال السعادة

ة
ور

ذ
ح

م
 

  الشمسیةفي ايام الشھور القمرية و: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك 

   ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧ ،٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

لیلة / ١٧:١٧س  ٩إلى نھار  ٩:١٥س  ٧نھار / ٢:١٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : رمضان المبارك
  ١٢:٣٦س  ٣٠إلى نھار  ١٣:٢٨س  ٢٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ١٣

لیلة / ١٥نھار نھاية إلى  ٠:٠٠س  ١٢لیلة / ٠:١٣س  ٧إلى لیلة  ١٦:٣٢س  ٤نھار : شوال
 ٢٣:٢٧س  ٢٨إلى لیلة  ٢٣:٣٦س  ٢٦

/ ١٥إلى نھاية نھار  ٦:٣٧س  ١٠نھار / ٧:٥٩س  ٥إلى نھار  ١:٤٨س  ٣لیلة : ذى القعدة
  .إلى نھاية الشھر ١٢:٠٦س  ٣٠نھار / ٨:٥٥س  ٢٦إلى نھار  ٧:٢٩س  ٢٤نھار 

، ١٣/ ٢:٤٤ س ١٠إلى لیلة  ١٤:١٠س  ٧نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ٣٠إلى لیلة  ٢١:٣٨س  ٢٨لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣إلى نھار  ١٣:١٢س  ٢١نھار / ١٥، ١٤

٢:٥٧.  

 ١٨:٥٢س  ١٩لیلة  /١٥، ١٤، ١٣/ ١١:٠٠س  ٧إلى نھار  ٢٢:٢٦س  ٥لیلة : محرم الحرام
الوقت المحذور لمنطقة (/ ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٥:٠١س  ٢٥لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة 

الوقت المحذور لمنطقة رؤية )/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦س  ١١نھار : وفرؤية الخس
  ).إلى نھاية الشھر ١١:٤٣س  ٢١نھار : الكسوف

 ١٨إلى لیلة  ٠:١٠س  ١٦لیلة / ١٥، ١٤، ١٣/ ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٦:٤٢س  ٢نھار : صفر
 /اية الشھرنھإلى  ١٤:٠٩س  ٢٩نھار / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١٠:٣٦س  ٢٢نھار / ٣:٣٦س 

  ).١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(

س  ٢٠نھار / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ١٣لیلة / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
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  .٩:٠٠س  ٣٠إلى نھار  ٢٠:٣٢س  ٢٨لیلة / ٢٣:١٤س  ٢٣إلى لیلة  ١٦:٢٦

/ ٥:٣٩س  ٢٠إلـى لیلـة  ٠:٢٤س  ١٨لیلـة / ١٥إلى نھاية نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة  :ربیع اآلخر
  .١٥:٠٢س  ٢٧إلى نھار  ٢:٢٤س  ٢٥لیلة 

س  ١٦نھار / ١٥، ١٤، ١٣/ ١٠:٣٥س  ١٢إلى نھار  ١٠:١٨س  ١٠نھار  :ى األولىجماد
  .٢١:٢٠س  ٢٦إلى لیلة  ٨:٤٣س  ٢٣نھار / ١٤:٠٥س  ١٨إلى نھار  ١٠:٢٧

س  ١٦إلى لیلة  ١٣لیلة / ١٩:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٧:٣٨س  ٧نھار  :جمادى األخرى
: الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (٤:٢٣س  ٢٣إلى لیلة  ١٦:٠٩س  ٢٠نھار / ٢٣:٥٦

  ).إلى نھاية الشھر ٠:١٦س  ٢٢لیلة 

 ٦:١٧س  ١٢نھار / ٢:٠٩س  ٨إلى لیلة  ٢٣:١٣س  ٦لیلة / ١٢:١٩إلى س  ١نھار : رجب
الوقت المحذور لمنطقة رؤية (/ ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٩لیلة / ١٥إلى نھاية نھار 

س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف)/ (٠:١٦س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : الكسوف
  .)٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢

/ ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ١٣:٢٦س  ٩نھار / ٧:٣٢س ٥إلى نھار  ٤:٥٤س  ٣لیلة  :شعبان
 .٢٠:١٢س  ١٩ إلى لیلة ٨:٥٧س  ١٦نھار / ١٥، ١٤، ١٣

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
  .لھذا العمل اليوجد وقت محذور في ھذه الفترة 
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :قمر منالساعات المشتري الزھرة الشمس عطارد 
 ٧إلى نھار  ٤:٠٤س  ٥لیلة / ٤:٠٤س  ٥إلى لیلة  ٢:١٨س  ٣لیلة  :رمضان المبارك

/ إلى نھاية نھار ٦:٣٤س  ١٧لیلة / ١١/ إلى نھاية نھار ١٧:١٧س  ٩نھار / ٩:١٥س 
 ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٨:١٩س  ١٩نھار / إلى لیلة  ٢١لیلة
/ ١٣:٢٢س  ٢٦إلى نھار  ٢٥یلة ل/ ٢٢إلى نھاية نھار  ٤:٠٢س  ٢٢لیلة / ٤:٠٢س  ٢٢
 ٢٧إلى نھاية نھار  ١٣:٢٢س  ٢٦نھار/  إلى نھاية  ٩:٥٩س  ٢٩نھار  

س  ٩نھار / ١١:٢٠س  ٩إلى نھار  ٨لیلة / ١٦:٣٢س  ٤إلى نھار  ٣لیلة : شوال
إلى  ٠:٠١س  ١٧لیلة / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ١٦لیلة / ١١/ إلى نھاية نھار ١١:٢٠

/ ٢٢إلى نھاية نھار  ١٧:٢٦س  ٢١نھار / ١٧:٢٦س  ٢١إلى نھار  ٢١یلة ل/ ١٩نھاية نھار 
 ٢١:٥٩إلى س  ٢٤لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ٢١:٥٩س  ٢٤لیلة / س  ٢٨لیلة

 إلى نھاية الشھر ٢٣:٢٧

/ ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ٩لیلة / ٧إلى نھاية نھار  ٧:٥٩س  ٥نھار / ١: ذي القعدة
 ٢٢:٥٥س  ٢٠إلى لیلة  ١٦لیلة / ٢٠إلى نھاية نھار  ٢٢:٥٥س  ٢٠لیلة / إلى  ٢٢لیلة

/ ٢٧نھاية نھار إلى  ٨:٥٥س  ٢٦نھار / ٢٣إلى نھاية نھار  ٤:١٨س  ٢٢لیلة / ٤:١٨س 
 ١٢:٠٦س  ٣٠نھار إلى  ٢٨لیلة.  

 / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٢:١٦س  ٥لیلة / ٢:١٦س  ٥إلى لیلة  ٤لیلة : ذي الحجة
 ١٠نھاية نھار  إلى ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ١٢لیلة/  س  ١٢نھار

 ١٩إلى نھار  ٤:٥٤س  ١٧لیلة / ٤:٥٤س  ١٧إلى لیلة  ١٦لیلة / إلى نھاية نھار ١٣:٤٨
/ إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ٢٠إلى نھاية نھار  ٠٩:٤٠س  ١٩نھار / ٩:٤٠س 
 ١٨:٢٢س  ٢٦إلى لیلة  ٢٥لیلة / ٢٧إلى نھاية نھار  ١٨:٢٢س  ٢٦لیلة / إلى  ٢٨لیلة

  . إلى نھاية الشھر ٢:٥٧س  ٣٠لیلة / ٢١:٣٨س 

/  ٨إلى نھاية نھار  ١١:٠٠س  ٧نھار / ٢٢:٢٦س  ٥إلى لیلة  ٤لیلة / ١: محرم الحرام
 ١٦لیلة  /١٢: ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف(

س  ١٧نھار )/ ١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ١٦نھار / ١٦:٢٩س  ١٦إلى نھار 
ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة / (١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١١:١٦

 ١١:٢٠س  ٢٧نھار / ٥:٠١إلى س  ٢٥لیلة / ٢٣ إلى نھاية نھار ٢٣لیلة : رؤیة الكسوف
  ). ٣٠/ ٢٨إلى نھاية نھار 

لیلة / ١: ناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوفھذه االوقات م(: صفر
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س  ٧نھار / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار )/ ١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١٩:٠٩س  ٥
/ ١٢إلى نھاية نھار  ٢٣:٠٨س  ١٢لیلة / ٢٣:٠٨إلى س  ١٢لیلة / ٩إلى نھاية نھار  ٧:٢٢

 ٠:١٠إلى س  ١٦لیلة / ٢٠لى نھاية نھار إ ٣:٣٦س  ١٨لیلة / س  ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة
١٠:٣٦ / ٣:٠٥س  ٢٧إلى لیلة  ٢٥لیلة / ٢٨إلى نھاية نھار  ٣:٠٥س  ٢٧لیلة.  

/ ٩:٢٩س  ١٠إلى نھار  ١٥:٠٨س  ٥نھار  /١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ٥لیلة : ولربیع األ
 ١١إلى نھاية نھار  ٩:٢٩س  ١٠نھار / ١٦:٢٦س  ٢٠إلى نھار  ١٢:٣٧س  ١٦نھار /
 ٢٤إلى نھاية نھار  ٢٣:١٤س  ٢٣لیلة / ٢٠:٣٢س  ٢٨إلى لیلة  ٢٧لیلة .  

 ١٨:١١س  ٧نھار / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ٥لیلة / ٢إلى نھاية نھار  ١لیلة  :ربیع اآلخر
إلى  ١٨لیلة / ١٦/ ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١٠لیلة / ٢٣:١٢س  ١٠إلى لیلة 

 ٢٥إلى لیلة  ١٤:٤٤س  ٢٢نھار / ١٤:٤٤س  ٢٢ى نھار إل ٥:٣٩س  ٢٠لیلة / ٠:٢٤س 
    .إلى نھاية الشھر ٢٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٥:٠٢س  ٢٧نھار / ٢:٢٤س 

س  ٨نھار / ٧:١٧س  ٨إلى نھار  ٧لیلة / ٥إلى نھاية نھار  ٣لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٦إلى نھار  ١٦لیلة / إلى نھاية نھار ١٠:٣٥س  ١٢نھار / إلى نھاية نھار ٧:١٧

١٠:٢٧ /١٩ / ٢١:٤٣إلى س  ٢١لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ٢١:٤٣س  ٢١لیلة /
 ٢٧إلى نھاية نھار  ٢١:٢٠س  ٢٦لیلة / إلى نھاية الشھر ٢٩لیلة .  

/ ١٣:١٦س  ٥إلى نھار  ٦:١٤س  ٣نھار / ٦:١٤س  ٣إلى نھار  ٣لیلة  :جمادى األخرى
 إلى نھاية نھار ١٣:١٦س  ٥نھار/  ١٧:٣٨س  ٧إلى نھار  ٧لیلة /١١ / س  ١٦لیلة

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة / (١٩/ ١٧إلى نھاية نھار  ٢٣:٥٦
/ ٢٧إلى نھاية نھار  ٢٦لیلة / ٢٤إلى نھاية نھار  ٤:٢٣س  ٢٣لیلة : رؤیة الكسوف

٢٩ .(  

س  ١نھار : ع في منطقة رؤیة الكسوفھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التق(: رجب
س  ٦إلى لیلة  ١٨:٤٤س  ٣نھار / ١٨:٤٤س  ٣إلى نھار  ٣لیلة / إلى نھاية نھار ١٢:١٩
٢٣:١٣ /( ٩إلى نھاية نھار  ٢:٠٩س   ٨لیلة) / ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع

إلى نھاية نھار  ٢٣:١٢س  ١٧لیلة )/ ٢٣:١٢إلى س  ١٧لیلة : في منطقة رؤیة الخسوف
١٨ / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٢٧إلى نھاية نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ٢٨لیلة 

  . إلى نھاية الشھر ١٩:٥٥س  ٢٩لیلة / ١٩:٥٥س  ٢٩إلى لیلة 

إلى س  ٣لیلة / ٢١إلى نھاية نھار  ١:٢٣س  ١لیلة / ١:٢٣إلى س  ١لیلة  :شعبان
٤:٥٤ / ١١:٣٨س  ٦ إلى نھار ٧:٣٢س  ٥نھار / إلى نھاية نھار ١١:٣٨س  ٦نھار /
 ١٣:٢٦س  ٩إلى نھار  ٨لیلة /١٢ / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ١٦لیلة /٢٠ / ٢٢لیلة 

 .نھاية نھار إلى ٩:٥٦س  ٢٨نھار / ٩:٥٦س  ٢٨إلى نھار  ٢٧لیلة / ٢٥إلى نھاية نھار 
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  :فعالزراعة األ

  :) الوقت(كمال  ١+ ) سعادة الوقت(شرط  ٢+ ) الوقت(ر محذو ٢= عالمات ٥ :الفلكیة الدالئل 

فارسي قديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
   .ايام تحت الشعاع -) فترة الكسوف والخسوف المحذورة

  .يجدال فيقمر ال -القمر زائد النور :شرائط السعادة

  .قمرالشمس عطارد ال رةالزھمشتری ال ساعة: ةلسعادا کمال

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة 

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: م الحراممحر

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

   ،٣٠ ،٢٩، ٢٨: رمضان المبارك

 ،٢٩، ٢٨: شوال

  ،٣٠ ،٢٩، ٢٨: ذى القعدة

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : ذي الحجة

نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف/ (اية الشھرإلى نھ ٢٨شروق : محرم الحرام
س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦س  ١١

  ).إلى نھاية الشھر ١١:٤٣

  ).١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (٢٩، ٢٨: صفر

  .ية الشھرإلى نھا ٢٨شروق : ولربیع األ

  .٢٩، ٢٨ :ربیع اآلخر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : ى األولىجماد

إلى  ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ ٢٩، ٢٨: جمادى األخرى
  .)نھاية الشھر

إلى لیلة  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : رجب
س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : ت المحذور لمنطقة رؤية الخسوفالوق)/ (٠:١٦س  ٧
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٢٣:١٢.(  

 .٢٩، ٢٨: شعبان

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

 .لھذا العمل اليوجد وقت محذور في ھذه الفترة 
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :ساعات المشتري الزھرة الشمس عطارد قمر من
إلى  ١٤لیلة / ١١/ ٩إلى نھاية نھار  ١:٠٠س  ٨لیلة / ٧إلى  ٣ :رمضان المبارك

/ ٢٢، ٢١/ ١٩إلى  ١٦/ ١٥إلى نھاية نھار  ١٧:١١س  ١٤نھار / ١٧:١١س  ١٤نھار 
٢٧إلى  ٢٥  

/ ١١/ إلى نھاية نھار ١١:٢٠س  ٩نھار / ١١:٢٠س  ٩إلى نھار  ٨/ ٦إلى  ٣: شوال
١٥إلى  ١٣ /١٩إلى  ١٦ /٢٢، ٢١ /٢٧إلى  ٢٤ 

 ١٠نھار / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ٩لیلة / ٧إلى نھاية نھار  ٤لیلة / ١: ذي القعدة
   ٢٧إلى  ٢٥/ ٢٣، ٢٢/ ٢٠إلى  ١٦/ ١٥، ١٤/ ١٢/ إلى نھاية نھار ٦:٣٧س 

س  ٧إلى نھار  ٢:١٦س  ٥لیلة / ٢:١٦س  ٥إلى لیلة  ٤لیلة / ١ :ذي الحجة
١٤:١٠ / إلى نھاية نھار ١٤:١٠س  ٧نھار / ١٠إلى نھاية نھار  ٩لیلة /١٢ / ١٤لیلة 

  . ٢٧نھاية نھار إلى  ٢٥لیلة / ٢٣/ ٢٢/ ٢٠إلى نھاية نھار  ١٦لیلة / ١٥إلى نھاية نھار 

لى نھاية نھار إ ٢٢:٢٦س  ٥لیلة / ٢٢:٢٦س  ٥إلى لیلة  ٤لیلة / ١: محرم الحرام
/ ١٤/ ١٢: ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف/ (٨

١٥ / ١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١٦لیلة /( ٢٠إلى نھاية نھار  ١١:١٦س  ١٧نھار)  / ھذه
إلى  ٢٥لیلة / ٢٣: االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف

  . )٢٨شروق 

لیلة / ١: ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
/ ١٥/ ١٤/ ١٢/ ٩إلى نھاية نھار  ١١:٤٣س  ٥نھار )/ ١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ٤
 ٢٠نھاية نھار إلى  ١٦لیلة /٢٢ /٢٣ / ٣:٠٥س  ٢٧إلى لیلة  ٢٥لیلة / س  ٢٧لیلة

  .٢٧إلى نھاية نھار  ٣:٠٥

إلى نھاية  ١٦لیلة / ١٥/ ١٣/ ١١إلى نھاية نھار  ٥لیلة / ٢/ ١: ولربیع األ
  .٢٠:٣٢س  ٢٨إلى لیلة  ٢٧لیلة / ٢٤/ ٢٣/ ٢٠نھار 

 ٢٢إلى نھار  ٢٠لیلة / ١٨/ ١٦/ ١٥إلى نھاية نھار  ٥لیلة / ٢/ ١ :ربیع اآلخر
إلى نھاية نھار  ٢:٢٤س  ٢٥لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ١٤:٤٤س  ٢٢نھار / ١٤:٤٤س 
٢٦.    

/ ١٥إلى نھاية نھار  ١١لیلة / ٨/ ٧/ ٥إلى نھاية نھار  ٣لیلة  :ى األولىجماد
١٦ /١٧ /١٩ / ٢١:٤٣إلى س  ٢١لیلة / س  ٢٣إلى نھار  ٢١:٤٣س  ٢١لیلة

٨:٤٣ / ٢٧إلى نھاية نھار  ٨:٤٣س  ٢٣نھار .  

إلى نھاية نھار  ١٣لیلة / ١١/ ٨/ ٧ /٥إلى نھاية نھار  ٣لیلة  :جمادى األخرى
١٥ /١٦ /١٧ /ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة / (١٩

  ). ٢٧/ ٢٦/ ٢٤إلى نھاية نھار  ٢١لیلة : الكسوف

لیلة / ١: ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: رجب
ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة ( /٩/ ٨)/ ٦ار إلى نھاية نھ ٣

إلى نھاية  ٢٣:١٢س  ١٧لیلة )/ ٢٣:١٢إلى س  ١٧لیلة / ١٥/ ١٤: رؤیة الخسوف
  . ٢٨إلى شروق  ٢٢نھار / ٢٠/ ١٨نھار 

/ ٠:١٣س ١٤إلى لیلة  ١٢لیلة / ٩/ ٨/ ٦إلى نھاية نھار  ٣لیلة / ١ :شعبان
 ١٥إلى نھاية نھار  ٠:١٣س  ١٤لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ١٦لیلة / س  ١٦نھار

 .٢٧/ ٢٥إلى نھاية نھار  ٢٢لیلة / ٢٠/ ١٨إلى نھاية نھار  ٨:٥٧
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   غرس درختان 

  :)الوقت(كمال  ٣+ ) سعادة الوقت(شرط  ٢+ ) الوقت( محذور ١=  عالمات ٦ :الفلكیة الدالئل 

فارسي قديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (الكلیة  المحذورات :محذورات األوقات
  تحت الشعاع -) فترة الكسوف والخسوف المحذورة

  .ثورال فيقمر ال :شرائط السعادة

  .مسعودة مشتريالب ةو متصل السیر ةو مستقیم ةشرقی الزھرة: كمال السعادة

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط
   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: مضان المباركر 

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: ور اإلختیار الدقیقمحذ
   ،٣٠، ٢٩، ٢٨: رمضان المبارك

 ،٢٩، ٢٨: شوال

  ،٣٠ ،٢٩، ٢٨: ذى القعدة

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : ذي الحجة

نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف/ (إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : محرم الحرام
س  ٢١نھار : وقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوفال)/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦س  ١١

  ).إلى نھاية الشھر ١١:٤٣

  ).١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (٢٩، ٢٨: صفر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : ولربیع األ

  .٢٩، ٢٨ :ربیع اآلخر

  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : ى األولىجماد

إلى  ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ ٢٩، ٢٨: جمادى األخرى
  .)نھاية الشھر

إلى لیلة  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ إلى نھاية الشھر ٢٨شروق : رجب
س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف)/ (٠:١٦س  ٧

٢٣:١٢.(  

 .٢٩، ٢٨: شعبان

  اوقات مناحس القمر: ذور اإلختیار العمیقمح

  .لھذا العمل اليوجد وقت محذور في ھذه الفترة 
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :قمر منالساعات المشتري الزھرة الشمس عطارد 
/ ١١/ ٩إلى نھاية نھار  ١:٠٠س  ٨لیلة / ٧إلى نھاية نھار  ٣لیلة  :رمضان المبارك

 ١٥إلى نھاية نھار  ١٤لیلة / ١٩إلى نھاية نھار  ١٦لیلة / س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة
٤:٠٢ / ٢٢نھاية نھار إلى  ۴:٠٢س  ٢٢لیلة /٢٧إلى  ٢٥  

إلى  ٩:٥٣س  ١٩نھار / ٩:٥٣س  ١٩إلى نھار  ١٣/ ١١/  ٩، ٨/ ٦إلى  ٣: شوال
/ ٢٢نھاية نھار إلى  ١٧:٢۶س  ٢١نھار / ١٧:٢۶س  ٢١إلى نھار  ٢١لة لی/ نھاية نھار

٢٧إلى  ٢٤ 

/ ١٥، ١٤/ ١٢/ ١٠إلى نھاية نھار  ٩لیلة / ٧إلى نھاية نھار  ٤لیلة / ١: ذي القعدة
١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٦ / ٢٢:٥٥س  ٢٠إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار / س  ٢٠لیلة

  ٢٧إلى  ٢٥/ ٢٣، ٢٢/ ٢٠ إلى نھاية نھار ٢٢:٥٥

لیلة / ١٢/ ١٠إلى نھاية نھار  ٩لیلة / ٧إلى نھاية نھار  ٤لیلة / ١ :ذي الحجة
إلى لیلة  ١٦لیلة / ١٥إلى نھاية نھار  ٢٢:٢٧س  ١٥لیلة / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ١٤
  . ٢٧نھاية نھار إلى  ٢٥لیلة / ٢٣/ ٢٢/ ٢٠إلى نھاية نھار  ٤:٥٤ ١٧لیلة / ٤:٥٤س  ١٧

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي / (٨إلى نھاية نھار  ٤لیلة / ١: محرم الحرام
إلى  ٧:١٩س  ١٢نھار / ٧:١٩س  ١٢إلى نھار  ١٢لیلة : التقع في منطقة رؤیة الخسوف

)/ ١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١٦لیلة / ١٥إلى نھاية نھار  ١٣:٠١س  ١٤نھار / نھاية نھار
 ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في /  (٢٠ى نھاية نھار إل ١١:١٦س  ١٧نھار

  ). ٢٨إلى شروق  ٢٥لیلة / ٢٣: منطقة رؤیة الكسوف

لیلة / ١: ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
 ١٧:٠٥ س ٩نھار / ١٧:٠٥س  ٩إلى وز  ١١:٤٣س  ٥نھار )/ ١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ٤

 ٢٥لیلة / ٢٣/ ٢٢/ ٢٠نھاية نھار إلى  ١٦لیلة / ١٥/ ١٤/ ١٢/ إلى نھاية نھار
  .٢٧إلى نھاية نھار 

س  ١٠إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٥لیلة / ٢/ ١: ولربیع األ
٩:٢٩ / ١١نھاية نھار إلى  ٩:٢٩س  ١٠نھار /١٣ /١٥ / ٢٠ إلى نھاية نھار ١٦لیلة /

٢٣ /٢٤ / ٢٨إلى شروق  ٢٧لیلة.  

س  ٧إلى نھار  ٩:١٦س  ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ٥لیلة / ٢/ ١ :ربیع اآلخر
١٨:١١ / ١٥إلى نھاية نھار  ١٨:١١س  ٧نھار /١٦ /١٨ / س  ٢٥إلى لیلة  ٢٠لیلة
٢:٢٤ / ٢٦إلى نھاية نھار  ٢:٢٤س  ٢٥لیلة.    

/ ٥نھاية نھار  إلى ١٥:٠٦ س ٣نھار / ١٥:٠٦س  ٣نھار إلى  ٣لیلة  :ى األولىجماد
٧ /٨ / ١٥إلى نھاية نھار  ١١لیلة /١٦ /١٧ /١٩ / ٢٧إلى نھاية نھار  ٢١لیلة .  

/ ٧/ ٥إلى نھاية نھار  ٦:١٤س  ٣نھار / ٦:١٤س  ٣إلى نھار  ٣لیلة  :جمادى األخرى
٨ /١١ / ١٥إلى نھاية نھار  ١٣لیلة /١٦ /١٧ /ھذه االوقات مناسبة ولكن / (١٩

  ). ٢٧/ ٢٦/ ٢٤إلى نھاية نھار  ٢١لیلة : للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف

إلى  ١لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: رجب
/ ٨)/ ٦نھار  إلى نھاية ٣لیلة / إلى نھاية نھار ١٢:١٩س  ١نھار / ١٢:١٩س  ١نھار 
ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف( /٩ :١٤ /١٥ /
 ٢٣:١٢إلى س  ١٧لیلة /( ١٨إلى نھاية نھار  ٢٣:١٢س  ١٧لیلة /٢٠ / إلى  ٢٢نھار

  . ٢٨شروق 

لة لی/ ١٥إلى نھاية نھار  ١٢لیلة / ٩/ ٨/ ٦إلى نھاية نھار  ٣لیلة / ١ :شعبان
إلى  ٢٢لیلة / ٢٠/ ١٨إلى نھاية نھار  ٨:٥٧س  ١٦نھار / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ١٦

 .٢٧/ ٢٥إلى نھاية نھار  ٢٠:١٩س  ٢٤ لیلة/ ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 
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  األنھار والقنوات الزراعیةحفر 

  :)الوقت(كمال  ٣+ ) سعادة الوقت(شرط  ٢+ ) الوقت(محذور  ١=  عالمات ٦ :الفلكیة الدالئل 

فارسي قديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
  )فترة الكسوف والخسوف المحذورة

  ) .حوتالعقرب السرطان ال(ة مائیالبروج ال فيقمر ال :شرائط السعادة

  .زحل شرقي و مستقیم السیر -زحلمع قمر للتسديس  أواتصال تثلیث : كمال السعادة

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: اإلختیار البسیط محذور

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك 

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

/ ٤:٣٨س  ١٢إلى لیلة  ١٧:١٧س  ٩نھار / ٢:١٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : رمضان المبارك
  ١٢:٣٦س  ٣٠إلى نھار  ١٣:٢٨س  ٢٨نھار / ٤:٠٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٨:١٩س  ١٩نھار 

/ ٩:٥٣س  ١٩إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧لیلة / ١١:٢٠س  ٩إلى نھار  ٠:١٣ س ٧لیلة : شوال
 .٢٣:٢٧س  ٢٨إلى لیلة  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة 

س  ١٧إلى نھار  ٦:١٣س  ١٥لیلة / ١٨:٠٨س  ٨إلى لیلة  ٧:٥٩س  ٥نھار : ذى القعدة
  ٨:٥٥س  ٢٦إلى نھار  ٧:٢٩س  ٢٤نھار / ١٥:٣٠

س  ١٥إلى لیلة  ١٣:٤٨س  ١٢نھار  /٢:١٦س  ٥إلى لیلة  ١٧:١٨س  ٢نھار : ذي الحجة
  .إلى نھاية الشھر ٢:٥٧س  ٣٠لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣إلى نھار  ١٣:١٢س  ٢١نھار / ٢٢:٢٧

/ ٧:١٩س  ١٢إلى نھار  ٢٢:٣٣س  ١٠لیلة / ١١:١٤س  ٢إلى نھار  ١لیلة : محرم الحرام
  .١٩:٥١س  ٣٠لیلة إلى  ١١:٢٠س  ٢٧نھار / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة 

نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ٠:١٠س  ١٦لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٧:٢٢س  ٧نھار : صفر
  .٣:٠٥س  ٢٧إلى لیلة  ١٧:٤٧س  ٢٤

س  ١٦إلى نھار  ١٣:١٥س  ١٤نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار : ولربیع األ
  .٨:٥٩س  ٢٥إلى نھار  ٢٣:١٤س  ٢٣لیلة / ١٢:٣٧

س  ١٤إلى لیلة  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ٢١:٣٨س  ٣لیلة  :ربیع اآلخر
  .١٤:٤٤س  ٢٢إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة / ٢٣:٣٩
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 ١٢إلى نھار  ١٠:١٨س  ١٠نھار / ١٥:٠٦س  ٣إلى نھار  ٣:٣٢س  ١لیلة  :ى األولىجماد
  .نھاية الشھرإلى  ٩:٤٤س  ٢٨نھار / ٢١:٤٣س  ٢١إلى لیلة  ١٤:٠٥س  ١٨نھار / ١٠:٣٥س 

إلى لیلة  ٢٣:٥٦س  ١٦لیلة / ١٩:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٧:٣٨س  ٧نھار  :رىجمادى األخ
  .٣:٤٠س  ٢٨إلى لیلة  ١٦:٤٨س  ٢٥نھار / ٦:١٤س  ١٨

/ ١٥:٣٠س  ١٦إلى نھار  ٩:٣٩س  ١٤نھار / ٢:٠٩س  ٨إلى لیلة  ٢٣:١٣س  ٦لیلة : رجب
  .١١:٤٠س  ٢٦إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة 

/ ٠:١٣س  ١٤إلى لیلة  ١٧:٥٤س  ١١نھار / ٧:٣٢س ٥إلى نھار  ٤:٥٤س  ٣لیلة  :شعبان
 .٢٠:١٩س  ٢٤إلى لیلة  ٨:٤٥س  ٢١نھار 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

 .لھذا العمل اليوجد وقت محذور في ھذه الفترة 

ة
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قب
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ت 
قا

و
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :قمر منالت المشتري الزھرة الشمس عطارد ساعا
 ٩إلى نھار  ٩:١٥س  ٧نھار / ٩:١٥س  ٧إلى نھار  ٢:١٨س  ٣لیلة  :رمضان المبارك

/ ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ١٣لیلة / ١١/ إلى نھاية نھار ١٧:١٧س  ٩نھار / ١٧:١٧س 
 ١٧إلى نھاية نھار  ٦:٣٤س  ١٧لیلة / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٩لیلة /س  ١٩ھار ن

 ١٣:٢٢س  ٢٦نھار / ١٣:٢٢س  ٢٦إلى نھار  ٢٥لیلة / ٢٢، ٢١/ إلى نھاية نھار ١٨:١٩
  إلى نھاية الشھر ٢٨لیلة / ٢٧إلى نھاية نھار 

س  ٩نھار / ٦إلى نھاية نھار  ١٦:٣٢س  ٤نھار / ١٦:٣٢س  ٤إلى نھار  ٣لیلة : شوال
إلى  ١٢:٣٢س  ١٤نھار / ١٢:٣٢س  ١٤إلى نھار  ١٣لیلة / ١١/ إلى نھاية نھار ١١:٢٠
إلى س  ٢٤لیلة / ٢٢، ٢١/ إلى نھاية نھار ٩:٥٣س  ١٩نھار / ٠:٠١س  ١٧لیلة 

٢١:٥٩ / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ٢١:٥٩س  ٢٤لیلة 

/ ١٢/ ١٠إلى نھاية نھار  ٩لیلة  /٧:٥٩س  ٥إلى نھار  ٤لیلة / ١: ذي القعدة
 ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٤لیلة / ٢٠إلى نھاية نھار  ١٥:٣٠س  ١٧نھار / إلى  ٢٢لیلة

س  ٣٠إلى نھار  ٨:٥٥س  ٢٦نھار / ٢٣إلى نھاية نھار  ٤:١٨س  ٢٢لیلة / ٤:١٨س 
١٢:٠٦ / إلى نھاية الشھر ١٢:٠٦س  ٣٠نھار  

س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٩لیلة / ٧إلى نھاية نھار  ٤لیلة / ١ :ذي الحجة
إلى نھار  ٢٢:٢٧س  ١٥لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ١٢لیلة / ١٠إلى نھاية نھار  ٢:٤٤

/ إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ٢٠إلى نھاية نھار  ٩:٤٠س  ١٩نھار / ٩:٤٠س  ١٩
 ٢١:٣٨س  ٢٨لیلة إلى  ٢٥لیلة / ٢:٥٧س  ٣٠إلى لیلة  ٢١:٣٨س  ٢٨لیلة .  

ھذه / (٨إلى نھاية نھار  ١١:٠٠ س ٧نھار / ١١:٠٠س  ٧إلى نھار  ٤لیلة : محرم الحرام
إلى  ٧:١٩س  ١٢نھار : االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف

س  ١٧إلى نھار  ١٦:٢٩س  ١٦نھار / ١٦:٢٩س  ١٦إلى نھار  ١٤لیلة / نھاية نھار
١١:١٦ /( ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١١:١٦س  ١٧نھار)  /لبالد ھذه االوقات مناسبة ولكن ل

 ٥:٠١س  ٢٥لیلة / ٥:٠١إلى س  ٢٥لیلة / ٢٣: التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف
  . ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار 

لیلة / ١: ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
 ١١:٤٣س  ٥نھار )/ ١١:٤٣س  ٥إلى نھار  ١٩:٠٩س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٤

/ ١:٥٣إلى س  ١٤لیلة / ١٢/ إلى نھاية نھار ١٧:٠٥ س ٩نھار / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 
 ٠:١٠س  ١٦إلى لیلة  ١:٥٣س  ١٤لیلة / ٢٠ إلى نھاية نھار ٣:٣٦س  ١٨لیلة / لیلة
  .٢٣إلى نھاية نھار  ١٠:٣٦س  ٢٢نھار / ١٠:٣٦س  ٢٢إلى نھار  ٢٢

إلى نھاية نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ١٥:٠٨ س ٥إلى نھار  ٥لیلة / ٢/ ١: ولربیع األ
١١ /١٣ / ١٦:٢٦س  ٢٠إلى نھار  ١٢:٣٧س  ١٦نھار / إلى نھاية  ١٦:٢٦س  ٢٠نھار

  .٢٩إلى نھاية نھار  ٢٧لیلة / ٢٣:١٤إلى س  ٢٣لیلة / نھار

 ٢٣:١٢س  ١٠لیلة / ٢٣:١٢س  ١٠إلى لیلة  ٩:١٦س  ٥نھار / ٢/ ١ :ربیع اآلخر
/ ٠:٢٤إلى س  ١٨لیلة / ١٦إلى نھاية نھار  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة 
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 ١٨إلى نھاية نھار  ٠:٢٤س  ١٨لیلة / ٥:٣٩إلى س  ٢٠لیلة / إلى  ١٤:٤٤س  ٢٢نھار
  .٢٦نھاية نھار 

/ ٧:١٧س  ٨إلى نھار  ٧لیلة / ٥إلى نھاية نھار  ١٥:٠٦س  ٣نھار  :ى األولىجماد
 رإلى نھاية نھا ٧:١٧س  ٨نھار / ١٠:٢٧س  ١٦إلى نھار  ١٠:٣٥س  ١٢نھار / ١٦نھار 

س  ٢٦لیلة / ٢١:٢٠س  ٢٦إلى لیلة  ٢١:٤٣س  ٢١لیلة / ١٧إلى نھاية نھار  ١٠:٢٧س 
  .٢٧إلى نھاية نھار  ٢١:٢٠

/ إلى نھاية نھار ١٣:١٦س  ٥نھار / ١٣:١٦س  ٥إلى نھار  ٣لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧:٣٨س  ٧إلى نھار  ٧لیلة /١١ / ٢١:٠٠س  ١٤إلى لیلة  ١٣لیلة / س  ١٤لیلة

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في / (١٩/ ٢٣:٥٦س  ١٦إلى لیلة  ٢١:٠٠
إلى نھاية نھار  ٤:٢٣س  ٢٣لیلة / ٤:٢٣س  ٢٣إلى لیلة  ٢١لیلة : منطقة رؤیة الكسوف

٢٤ .(  

لیلة / ١: منطقة رؤیة الكسوف ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في(: رجب
 ٢:٠٩س  ٨لیلة )/ ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١٨:٤٤س  ٣نھار / ١٨:٤٤س  ٣إلى نھار  ٣

: ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف/ (٩إلى نھاية نھار 
 ٩:٣٩س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة / ٢٣:١٢إلى س  ١٧لیلة /( إلى  ٢٣:١٢س  ١٧لیلة

إلى نھاية  ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٢٠/ ١٨نھاية نھار 
  . الشھر

إلى س  ٣لیلة / ١إلى نھاية نھار  ١:٢٣س  ١لیلة / ١:٢٣إلى س  ١لیلة  :شعبان
٤:٥٤ / ٦إلى نھاية نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار /٨ / ١٣:٢٦س  ٩إلى نھار  ٩لیلة / ٩نھار 
 ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة / ٢٠/ ١٨إلى نھاية نھار  ٠:١٣س  ١٤لیلة / ية نھارإلى نھا ١٣:٢٦س 

 .٢٨/ ٢٧/ ٢٥إلى نھاية نھار 
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  والحشرات دفع الھوام

  :) الوقت(كمال  ١+ ) سعادة الوقت(شرط  ٢=  عالمات ٣ :الفلكیةالدالئل 

  .قمر منحوسالو  -جدي القوس العقرب السرطان ال فيقمر ال :شرائط السعادة

  .مريخال ةساع: السعادةكمال 

ة
ور

ذ
ح

م
 

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

 

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق
/ نھايـة نھـارإلى  ١٧:٥٦س  ١٤نھار / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك

س  ٢١إلـى نھـار  ٢١لیلة / إلى نھاية نھار ١٨:١٩س  ١٩نھار / ١٧/ ٥:٠٤إلى س  ١٦لیلة / ١٥
٦:٥١  

س  ٩لیلـة / ١٢:٣٦س  ٨إلـى نھـار  ١:٢٤س  ٨لیلـة / ٢٠:٤٥س  ٢إلـى لیلـة  ١لیلـة  :شوال
ــار  ١:٥٠ ــى نھ ــار / ١١:٢٠س  ٩إل ــى س  ٩:٢٤س  ١٣نھ ــار / ١٢:٥٤إل ــى  ١٠:١٥س  ١٤نھ إل

 ٢٥نھـار / ١٢:٥٠س  ١٨إلـى نھـار  ٠:٠١س  ١٧لیلـة / ٢٢:١٤إلـى س  ١٦لیلة / ١٥نھاية نھار 
 ١:٣٦إلى س  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة / ١٥:٤٣إلى س  ٦:٥٤س 

س  ١٥لیلة / ١٠:٣٠س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة / إلى نھاية نھار ٦:٣٧س  ١٠نھار : ذي القعدة
س  ١٩لیلة / ١:٠٩س  ١٨إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار / ١٠:٤٢س  ١٥إلى نھار  ٦:١٣

 ١:١٥س  ٢٥لیلة / ٧:٤٧س  ٢٣إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٢٢نھار / ٩:٣٥س  ١٩إلى نھار  ٢٢:٣٠
  ٢١:٥٠س  ٢٦إلى لیلة 

/ ٦:٣٨س  ٩إلى نھار  ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ١٧:١٨س  ٢نھار : ذي الحجة
س  ١٥لیلة / ٣:٥١س  ١٤إلى لیلة  ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة 

 ٩:٠٠س  ١٨نھار / ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٦س  ١٦لیلة / ٧:٥٧س  ١٥إلى نھار  ٢٢:٢٧
 ٢٢إلى نھار  ١٣:١٢س  ٢١نھار / ١٣:١٢س  ٢٠إلى نھار  ٢١:٤٩س  ٢٠لیلة / ١١:٠٠إلى س 

لیلة / ٣:١٢س  ٢٥إلى لیلة  ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ٥:٤٨إلى س  ١٩:٤١س  ٢٣لیلة / ٧:٥٢س 
  . ٩:٠٠س  ٢٧إلى نھار  ٤:٣١س  ٢٦

س  ١١إلى نھار  ٢٢:٣٤س  ١٠لیلة / ١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
 ١٧لیلة / ٦:١٩إلى س  ٤:٤٨س  ١٦لیلة / ٧:٤٧س  ١٤إلى نھار  ١٣:١٩س  ١٣نھار / ١٢:٤٦

 ٢١:١٦س  ٢١لیلة / ٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة / ١٩:١٩س  ١٨إلى لیلة  ٤:١٨س 
إلى  ١١:٢٠س  ٢٧نھار / ٧:٥٠س  ٢٤إلى نھار  ١٠:٥٢س  ٢٣نھار / ٦:١١س  ٢٢إلى لیلة 

  . ٢:٤٨س  ٢٨لیلة 

س  ٧نھار / ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩س  ٥لیلة / ٧:٣٠س  ٣إلى نھار  ٦:٤٢س  ٢نھار : صفر
 ٢٣:٢٤س  ١١لیلة / ٢:٣٨س  ١٠إلى لیلة  ١٧:٠٥س  ٩نھار / ٢٢:١٤س  ٩إلى لیلة  ٧:٢٢

 ١٥إلى لیلة  ١٣:٢٤س  ١٤نھار / ٤:١٤ى س إل ٢١:١٤س  ١٣لیلة / ٩:٠٦س  ١١إلى نھار 
لیلة / ١٧:٤٦إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / ٢٠:٣٧س  ١٧إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة / ٤:٠٠س 
  .٢:٥٤س  ٢٥إلى لیلة  ١٧:٤٧س  ٢٤نھار / ١١:٣٦س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨

س  ٥ار نھ/ ١٢:٠٦س  ٣إلى نھار  ٢:٣٢س  ٣لیلة / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
 ١٣:١٥س  ١٤نھار / ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٦:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٨

إلى  ٢٣:٠٧س  ١٩لیلة / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار / ٦:٣٨س  ١٥إلى لیلة 
  . ١٦:٣٦إلى س  ٨:٥٩س  ٢٥نھار / ٣:١٠س  ٢٠لیلة 

نھار / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار / ١١:٤٣س  ٤إلى نھار  ٢١:٣٨س  ٣لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٤لیلة / ١٠:٠٠س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧

إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة / ٥:٥٢س  ١٧إلى لیلة  ٨:٣٣س  ١٦نھار / ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩
إلى س  ١٥:٠٢س  ٢٧نھار / ١٨:٤٨س  ٢٧إلى لیلة  ٢:٤٢س  ٢٥لیلة / ٩:٤٢س  ٢٠

١٨:٠٨.    

/ ٤:١٦س  ١١إلى لیلة  ١٠:١٨س  ١٠نھار / ١٩:٢٥س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ى األولىجماد
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/ ١٦:٢٤س  ١٥إلى نھار  ١٩:٢٨س  ١٥لیلة / ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١١نھار 
  . ١:٠٥س  ٢٥إلى لیلة  ٨:٤٣س  ٢٣نھار 

س  ٩نھار  إلى ٢٣:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
 ٢٠نھار / ١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ٢:٥٤س  ١٣إلى لیلة  ٥:٥١س  ١٢نھار / ٥:٥٢
  . ٨:١٧س  ٢٧إلى نھار  ١٦:٤٨س  ٢٥نھار / ٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة  ١٦:٠٩س 

 ١٠نھار / ١١:١٣إلى س  ٥:٥٦س  ٧نھار / ١٨:٠٤س  ٦إلى نھار  ٢٣:١٣س  ٦لیلة : رجب
س  ٢١نھار / ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٩لیلة  /١١:٥٠س  ١١إلى نھار  ١٤:١١س 

س  ٢٦نھار / ١٦:١٨س  ٢٥إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ١:٠٧س  ٢٣إلى لیلة  ١٢:١٠
  . ٢١:٣٢س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠

/ ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار / ١٩:٢٦س  ٢إلى لیلة  ١٣:٣٣س  ١نھار  :شعبان
 ١٩لیلة / ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦نھار  /٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٧:٥٤س  ١١نھار 
س  ٢٤لیلة / ٠:٤٣س  ٢٣إلى لیلة  ٨:٤٥س  ٢١نھار / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠:١٢س 

 .٢:٠٣س  ٢٧إلى لیلة  ٤:٥٤س  ٢٦لیلة / ٦:١٧س  ٢٤إلى نھار  ٢٠:١٩

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

 .ه الفترةلھذا العمل اليوجد وقت محذور في ھذ 

ة
د
عی

س
ة 

سن
ح

ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 

١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

  :ساعات المريخ من
س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك

١٧:٥٦ / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة / س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار
١٨:١٩ / إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١نھار  

س  ٨إلى لیلة  ١٦:٣٢س  ٤نھار / ١٦:٣٢س  ٤إلى نھار  ٢٠:٤٥س  ٢لیلة : شوال
١:٢٤ / ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ٠:٠٠س  ١٢إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٩نھار /

 ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ٠:٠٠س  ١٢لیلة / ١٠:١٥ س ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ١٣نھار /
 ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦لیلة / ٢١:٥٩س  ٢٤إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار /
 ٦:٥٤س  ٢٥إلى نھار  ٢١:٥٩س  ٢٤لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٥:٤٣س  ٢٥نھار /
 إلى نھاية الشھر ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة. 

/  ٦:٣٧س  ١٠نھار إلى  ١:٤٨س  ٣لیلة / ١:٤٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ذي القعدة
 ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٠:٣٠س  ١٤نھار /
 ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة  ١:٠٩س  ١٨لیلة /
 ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ١:١٥س  ٢٥إلى لیلة  ٧:٤٧س  ٢٣نھار /
 ١٢:٠٦س  ٣٠ر إلى نھا ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / إلى نھاية الشھر ١٢:٠٦س  ٣٠نھار.  

/ ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
 ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س  ٩نھار / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة /
 ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١س  ١٤لیلة / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار /
 ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار  ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار /
 ١٣:١٢س  ٢١إلى نھار  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار /
 ١٥:٥٣س  ٢٣إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة /
 ية الشھرإلى نھا ٩:٠٠س  ٢٧نھار.  

نھار / ٩ نھاية نھارإلى  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١
لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س  ١٦
نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١ة إلى لیل ٢٠:٥٤س  ١٩
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠س  ٢٤

 ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار  ٤:٣٦س 

س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١إلى لیلة  ٢:٣٨
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س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س  ١٤إلى نھار  ٤:١٤
س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧
  .٢٧ نھاية نھارإلى  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦

س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
١٥:٠٨ / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة / س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار
١٣:١٥ / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س  ١٥لیلة / س  ١٩ إلى لیلة ١٩:٣٠س  ١٧لیلة
٢٣:٠٧ / ٨:٥٩س  ٢٥إلى نھار  ٣:١٠س  ٢٠لیلة / إلى نھاية الشھر ١٦:٣٦س  ٢٥نھار.  

/ ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
 ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س  ٥نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة /
 ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠س  ١٢نھار / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة /
 ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة  ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار /
 ١٥:٠٢س  ٢٧إلى نھار  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار.    

/ ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
 ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س  ١١لیلة / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة /
 ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤س  ١٥نھار / إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة.  

س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
٢٣:٥٠ / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار / س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة
٦:١٢ / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س  ١٧نھار / س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة

١٦:٤٨ / إلى نھاية الشھر ٨:١٧س  ٢٧نھار.  

 ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣س 
 ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار  ٥:٥١س 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦إلى نھار  ١٦:١٨س 

نھار  /٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩س  ٦

 ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة  ٠:١٤س 
 ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤إلى لیلة  ٠:٤٣س 
 .إلى نھاية الشھر ٢:٠٣س 
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  اتصناعالحرف و ال شؤون
  اتعالصناحرف و الايجاد 

  :)الوقت(كمال  ٥+ ) سعادة الوقت(شرط  ٣+ ) الوقت(محذور  ٤=  عالمات١٢ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع( منــاحس القمــر العامــة -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة  ،)المريخ زحل(النحوس
  قمر الشمس و لامع ذنب ال ةمقارن -  ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

 نقیـا مـنمـریخ ال - )دلوالـسـد االثـور ال( ةثابتـالبـروج ال فـيقمر ال -القمر زائد النور :شرائط السعادة
  .ةنحوسال

الصیف (بروج مستقیمة الطلوع  فيقمر ال -مشتریمع القمر ال ةمقارن -يوم االحد :كمال السعادة
 قمر الشمس عطارد ال الزھرةمشتری ال ساعة -صاعدالقمر شمالي ال - )والخريف

ة
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  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك 

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ى القعدةذ

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

س  ١٤إلى نھار  ٤:٣٨س  ١٢لیلة / ٩:١٥س  ٧إلى نھار  ٤:٠٤س  ٥لیلة  :رمضان المبارك
  .نھاية الشھرإلى  ١٣:٢٢س  ٢٦نھار / ٤:٠٢س  ٢٢إلى لیلة  ١٨:١٩س  ١٩نھار / ١٧:١١

/ ٠:٠٠س  ١٢إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٩نھار / ١٦:٣٢س  ٤إلى نھار  ١٢:٥٨س  ٢نھار : شوال
، ٢٨/ ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ٢١:٥٩س  ٢٤لیلة / ٩:٥٣س  ١٩إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧لیلة 

٢٩ 

 ١٥لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١٨:٠٨س  ٨لیلة / ١:٤٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة : ذى القعدة
  ٣٠، ٢٩، ٢٨/ ٧:٢٩س  ٢٤إلى نھار  ٤:١٨س  ٢٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ٦:١٣س 

س  ١٥إلى لیلة  ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٢:١٦س  ٥لیلة : ذي الحجة
س  ٢٨إلى لیلة  ١٨:٢٢س  ٢٦لیلة / ١٣:١٢س  ٢١إلى نھار  ٩:٤٠س  ١٩نھار / ٢٢:٢٧
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢١:٣٨

 ١٢إلى نھار  ٢٢:٣٣س  ١٠لیلة / ٢٢:٢٦س  ٥إلى لیلة  ١١:١٤س  ٢نھار : محرم الحرام
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س  ٢٥إلى لیلة  ٠:٢٨س  ٢٣لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٦:٢٩س  ١٦نھار / ٧:١٩س 
س  ١١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف/ (ھاية الشھرإلى ن ٢٨شروق / ٥:٠١

 ١١:٤٣س  ٢١نھار : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف)/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦
  ).إلى نھاية الشھر

س  ١٤لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٧:٢٢س  ٧نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة : صفر
 ٣:٠٥س  ٢٧لیلة / ١٠:٣٦س  ٢٢إلى نھار  ٥:٥٤س  ٢٠لة لی/ ٠:١٠س  ١٦إلى لیلة  ١:٥٣

س  ٥إلى نھار  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (٢٩، ٢٨/ ٢٧إلى پايان نھار  
١١:٤٣.(  

س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٢س  ١٢نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار : ولربیع األ
س  ٢٨إلى لیلة  ٨:٥٩س  ٢٥نھار / ١٦:٢٦س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٠٦س  ١٨نھار / ١٣:١٥
  .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٢٠:٣٢

س  ١٢إلـى لیلــة  ٢٣:١٢س  ١٠لیلـة / ٩:١٦س  ٥إلـى نھـار  ٢١:٣٨س  ٣لیلـة  :ربیـع اآلخـر
/ ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلـة  ١٤:٤٤س  ٢٢نھار / ٠:٢٤س  ١٨إلى لیلة  ٢٢:٥٣س  ١٦لیلة / ٠:٣٠

٢٩، ٢٨.  

س  ١٠إلى نھار  ٧:١٧س  ٨نھار / ١٥:٠٦س  ٣لى نھار إ ٣:٣٢س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ٢٣إلى نھار  ٢١:٤٣س  ٢١لیلة / ١٠:٢٧س  ١٦إلى نھار  ٩:٥٥س  ١٤نھار / ١٠:١٨
   .إلى نھاية الشھر ٢٨شروق / ٨:٤٣

 ١٢لیلة / ١٧:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٣:١٦س  ٥نھار / ٢٠:٥٤إلى س  ١لیلة  :جمادى األخرى
س  ٢٥نھار / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ٦:١٤س  ١٨نھار / ٢١:٠٠س  ١٤إلى لیلة  ٢٠:٠٨س 

إلى  ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر ١٦:٤٨
  ).نھاية الشھر

/ ٦:١٧س  ١٢إلى نھار  ٤:١١س  ١٠لیلة / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١٨:٤٤س  ٣نھار : رجب
/ ١١:٤٠س  ٢٦إلى نھار  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٦نھار 

س  ٧إلى لیلة  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف/ (إلى نھاية الشھر ٢٨شروق 
   ).٢٣:١٢س  ١٧إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف)/ (٠:١٦

/ ١٣:٢٦س  ٩إلى نھار  ١٠:١١س  ٧نھار / ٤:٥٤س  ٣إلى لیلة  ١:٢٣س  ١لیلة  :شعبان
، ٢٨/ ٢٠:١٩س  ٢٤إلى لیلة  ٨:٤٥س  ٢١نھار / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٠:١٣س  ١٤لیلة 

٢٩. 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق

/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك
نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١
/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال

لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 
 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦لى لیلة إ ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦

 .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 
 لیلة/ ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة

 ١:٠٩س  ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٤
إلى  ٧:٤٧س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة 

  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥لیلة 

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة 
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥ر نھا/ ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣
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  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 

 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧ لیلة/ ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠نھار  إلى ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

  .الشھر
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام ٤ السعدالخاص 

  :قمر منالساعات المشتري الزھرة الشمس عطارد 

نھاية إلى  ١٧:٥٦س  ١٤نھار / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك
  ٥:٠٤إلى س  ١٦لیلة / ١٥/ نھار

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠ / ١٢:٥٤إلى س  ٩:٢٤س  ١٣نھار / ١٥إلى نھاية نھار  ١٠:١٥س  ١٤نھار /

 ١:٣٦إلى س  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة 

نھار / ١٠:٣٠س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة / إلى نھاية نھار ٦:٣٧س  ١٠نھار : ذي القعدة
لیلة / ٩:٣٥س  ١٩إلى نھار  ٢٢:٣٠س  ١٩لیلة / ١:٠٩س  ١٨إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧
  ٢١:٥٠س  ٢٦إلى لیلة  ١:١٥س  ٢٥

 ٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : حجةذي ال
 ١٥إلى نھار  ٢٢:٢٧س  ١٥لیلة / ٤:٣٠إلى س  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ٦:٣٨س  ٩إلى نھار 

إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٦س  ١٦لیلة / ٧:٥٧س 
١١:٠٠ / ٧:٥٢س  ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة /٥:٤٨إلى س  ١٩:٤١س  ٢٣ لیلة / ٢٣نھار 

  . ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س 

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
 ٤:٤٨س  ١٦لیلة / ٧:٤٧س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة : التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة )/ ٦:١٩إلى س 
  ). ٢:٤٨س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠س  ٢٧نھار : التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف

س  ٥لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: صفر
إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة / رإلى نھاية نھا ١٧:٠٥س  ٩نھار )/ ٤:٣٦إلى س  ١٩:٠٩

س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨لیلة / ١٧:٤٦إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / ٢٠:٣٧س  ١٧
١١:٣٦ / ٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة.   

/ ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
 ٦:٣٨إلى س  ١٥لیلة / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٧س  ١٦نھار .  

/ ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
 ١٠:٠٠س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / لیلة
    .٢٦إلى نھاية نھار  ٢:٤٢س  ٢٥لیلة / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠

/ ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لیلة  :ى األولىجماد
 ١:٠٥س  ٢٥إلى لیلة  ٨:٤٣س  ٢٣نھار .  

إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
١٣:٣٤ / ٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة .  

س  ٦لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: رجب
س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة )/ ١٨:٠٤س  ٦إلى نھار  ٢٣:١٣
١:٠٧ / ٢١:٣٢س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦نھار .  

نھار / ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار  :شعبان
س  ٢٤لیلة / ١٠:٣١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة / ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦

 .٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة / ٦:١٧س  ٢٤إلى نھار  ٢٠:١٩
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  لتنفیذيةاوالسلطة  ءقضاوال كرعسلاالحكومة وباإلتصال 
  

ن ورؤساء ا�دول وذوی ا��نا�ب ا�عا��ة ا�ح�و��ة وا��ح��ة واإل�صال ��م و ر�ع ا��وا�ج ا���م   �قاء ا�م�وک وا�سال��ن و�دة ا�ب�دا

  :)الوقت(كمال  ٢+ ) سعادة الوقت(شرط  ١+ ) الوقت(محذور  ٢=  عالمات ٥ :فلكیةال الدالئل 

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة )المريخ زحل(النحوس
   ).نحس مطلقا) بحاإلکلیل، الطرفة، سعد الذا

 ةقـوس خاصـمـن ال ولصف االنالو ) قوسالسد االحمل ال( ةناریالبروج القمر في ال :شرائط السعادة
  .شمسلمع القمر ل دیسعاتصال عند 

إن كان قمر و العطارد  الزھرةشمس المشتری ال ةساع - قوي الحال عطارد :كمال السعادة
  .مشتری و عطاردال ةساعفي یكون فعلم الھل أھو من من اإلتصال ب

  

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧، ٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: ممحرم الحرا

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

س  ١٩إلى نھار  ٦:٣٤س  ١٧لیلة / ١٧:١٧س  ٩إلى نھار  ٩:١٥س  ٧نھار : رمضان المبارك
   ١٣:٢٨س  ٢٨إلى نھار  ١٣:٢٢س  ٢٦نھار / ١٨:١٩

/ ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٢س  ١٤نھار / ٠:١٣س  ٧إلى لیلة  ١٦:٣٢س  ٤نھار : شوال
 ، ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ٢١:٥٩س  ٢٤لیلة 

س  ١٥إلى لیلة  ١٩:٠٨س  ١٣لیلة / ٧:٥٩س  ٥إلى نھار  ١:٤٨س  ٣لیلة : ذى القعدة
  . إلى نھاية الشھر ١٢:٠٦س  ٣٠نھار / ٧:٢٩س  ٢٤إلى نھار  ٤:١٨س  ٢٢لیلة / ٦:١٣

نھار / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : حجةذي ال
  . ٢:٥٧س  ٣٠إلى لیلة  ٢١:٣٨س  ٢٨لیلة / ١٣:١٢س  ٢١إلى نھار  ٩:٤٠س  ١٩

 ١٩إلى لیلة  ١٦:٢٩س  ١٦نھار / ٢٢:٣٣س  ١٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ٧نھار : محرم الحرام
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الوقت المحذور لمنطقة رؤية (/ ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٥:٠١س  ٢٥لیلة / ١٨:٥٢س 
الوقت المحذور لمنطقة رؤية )/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦س  ١١نھار : الخسوف
   ).إلى نھاية الشھر ١١:٤٣س  ٢١نھار : الكسوف

نھار / ٠:١٠س  ١٦إلى لیلة  ١:٥٣س  ١٤لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار  ١٩:٠٩س  ٥لیلة : صفر
إلى  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١٠:٣٦س  ٢٢

  ، )١١:٤٣س  ٥نھار 

س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٢س  ١٢نھار / ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ٢:٣٢س  ٣لیلة : ولربیع األ
  ، ٢٣:١٤س  ٢٣إلى لیلة  ١٦:٢٦س  ٢٠نھار / ١٣:١٥

لیلة / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١٠لیلة / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
  . ايان نھار ماهإلى پ ١٥:٠٢س  ٢٧نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة  ٠:٢٤س  ١٨

 ١٨إلى نھار  ١٠:٢٧س  ١٦نھار / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ٧:١٧س  ٨نھار  :ى األولىجماد
  . ٩:٤٤س  ٢٨ايان نھار إلى پ ٢١:٢٠س  ٢٦لیلة / ١٤:٠٥س 

 ١٦إلى لیلة  ٢١:٠٠س  ١٤لیلة / ١٧:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٣:١٦س  ٥نھار  :جمادى األخرى
الوقت المحذور لمنطقة رؤية (/ ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٤:٢٣س  ٢٣لیلة / ٢٣:٥٦س 

  ).إلى نھاية الشھر ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الكسوف

/ ٩:٣٩س  ١٤إلى نھار  ٦:١٧س  ١٢نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١٨:٤٤س  ٣نھار : رجب
 ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١٢:١٠س  ٢١نھار 

إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف)/ (٠:١٦س  ٧إلى لیلة 
  . )٢٣:١٢س  ١٧

/ ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ١٣:٢٦س  ٩نھار / ٤:٥٤س  ٣إلى لیلة  ١:٢٣س  ١لیلة  :شعبان
 .إلى نھاية الشھر ٩:٥٦ س ٢٨نھار / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ٢٠:١٢س  ١٩لیلة 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 

نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢ة لیل :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ٢٢:١٤س  ١٦
 .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

 لیلة/ ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لة لی: ذي القعدة
 ١:٠٩س  ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٤

إلى  ٧:٤٧س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة 
  .ية الشھرإلى نھا ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥لیلة 

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦ار نھ/ ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩إلى لیلة  ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
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إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 
 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣ إلى لیلة ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١

س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 
س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨نھار / ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨

  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣لى لیلة إ ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١إلى نھار  ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧إلى نھار  ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار / ٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لة لی/ ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 
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١ السعدالنسبي    ٢السعدالعام   ٣السعدالتام  ٤السعدالخاص 

 ساعة المشتری الشمس الزھرة عطارد القمر 
  :ساعة المشتری و عطارد من ل العلم ففيو إن كان اإلتصال بمن ھو من أھ

نھاية إلى  ١٧:٥٦س  ١٤نھار / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك
إلى  ٢١لیلة / إلى نھاية نھار ١٨:١٩س  ١٩نھار  /٥:٠٤إلى س  ١٦لیلة / ١٥/ نھار
  ٦:٥١س  ٢١نھار 

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠ س ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠ / ١٢:٥٤إلى س  ٩:٢٤س  ١٣نھار / ١٢:٥٠س  ١٨إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧لیلة /

 ١:٣٦إلى س  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة 

س  ١٥إلى نھار  ٦:١٣س  ١٥لیلة / إلى نھاية نھار ٦:٣٧س  ١٠نھار : ذي القعدة
١٠:٤٢ / ١:٠٩س  ١٨إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار / س  ١٩ى نھار إل ٢٢:٣٠س  ١٩لیلة
٩:٣٥ / ٢١:٥٠س  ٢٦إلى لیلة  ١:١٥س  ٢٥لیلة  

 ٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
/ ٣:٥١إلى س  ١٤لیلة / إلى نھاية نھار ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ٦:٣٨س  ٩إلى نھار 

 ٧:٥٧س  ١٥إلى نھار  ٢٢:٢٧س  ١٥لیلة / ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٦س  ١٦لیلة /
 ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ٧:٥٢س  ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة / س  ٢٣لیلة

لیلة / ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / إلى نھاية نھار ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ٥:٤٨إلى س  ١٩:٤١
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  . ٩:٠٠س  ٢٧إلى نھار  ٤:٣١س  ٢٦

وقات مناسبة ولكن للبالد ھذه اال/ (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
 ٤:٤٨س  ١٦لیلة / ٧:٤٧س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة : التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (٢٠:٥٤إلى س  ١٨:٥٢س  ١٩لیلة )/ ٦:١٩إلى س 
س  ٢٧نھار / إلى نھاية نھار ١٠:٥٢س  ٢٣نھار : التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف

  ). ٢:٤٨س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠

لیلة / إلى نھاية نھار ١٧:٠٥س  ٩نھار / ٢٢:١٤س  ٩إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٧نھار : صفر
س  ١٨لیلة / ١٧:٤٦إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / ٢٠:٣٧س  ١٧إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦

   .٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة / ١١:٣٦س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦

/ ٦:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
 ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٦:٣٨إلى س  ١٥لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦نھار 

  . ٣:١٠س  ٢٠إلى لیلة  ٢٣:٠٧س  ١٩لیلة / ١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة 

/ ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
 ١٠:٠٠س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / ١٦نھار 

 ٢:٤٢س  ٢٥لیلة / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة / إلى نھاية نھار ٨:٣٣س 
    .٢٦إلى نھاية نھار 

 ١٥:٣٠س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لیلة / ١٩:٢٥إلى س  ٣لیلة  :ى األولىجماد
 ٨:٤٣س  ٢٣نھار / ١٦:٢٤س  ١٥إلى نھار  ١٩:٢٨س  ١٥لیلة / ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة 
  . ١:٠٥س  ٢٥إلى لیلة 

/ ٢:٥٤إلى س  ١٣لیلة / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
 ١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ھذه االوقات / (٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة

  ). ٨:١٧س  ٢٧إلى نھار  ٢٦لیلة : قة رؤیة الكسوفمناسبة ولكن للبالد التي التقع في منط

س  ٦لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: رجب
إلى  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة )/ ١٨:٠٤س  ٦إلى نھار  ٢٣:١٣

  . ٢١:٣٢س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ١٦:١٨س  ٢٥نھار 

نھار / ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار  :شعبان
س  ٢٤لیلة / ٠:٤٣س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦

 .٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة / ٦:١٧س  ٢٤إلى نھار  ٢٠:١٩
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کا��  ا��ضاة  وا��حا��ن ا�حاب ا�دوا� ا�ح�و��ة و ا�وزراء و و �قاء ا����یات ا�د���ة    تا�رکا� و وا�س�طات ا�قا�و��ة  ورؤساء ا��

  :)الوقت(كمال  ٣+ ) سعادة الوقت(شرط  ٢+ ) الوقت(محذور  ٢=  عالمات ٧ :الفلكیة الدالئل 

فارسـي قـديم، ايام غیرمناسبة من كل شھر قمري، رومي، (المحذورات الكلیة  :محذورات األوقات
القمــر فــي (، ھبــوطتحــت الشــعاع(منــاحس القمــر العامــة  -) فتــرة الكســوف والخســوف المحــذورة

، خــالي الســیر، بعیــد )القمــر فــي الطريقــة المحترقــة(إحتراقــه ، )القمــر فــي الجــدي(، وبــال)العقــرب
ــنحس ــي حــد ال ــع ، )حــد المــريخ وزحــل(االتصــال، وحشــي الســیر، القمــر ف اتصــال نحــس للقمــر م

الـدبران، (، اقتران القمر مع الذنب، اجتماع القمر او اقترابه مع المنـازل النجمیـة )المريخ زحل(النحوس
    ).نحس مطلقا) اإلکلیل، الطرفة، سعد الذابح

ول اال نصـفالسـد و االحمـل ال ةناریـالبـروج الو  ءالجـوزا القمر فـي -القمر زائد النور :شرائط السعادة
  .محذورالغیر  فيشمس لامع د یسعاتصال عند  ةقوس خاصمن ال

عطارد  الزھرةشمس المشتری ال ساعة -قوي الحال مشتري - قوي الحال دعطار: كمال السعادة
  .مشتری و عطاردال ساعة ففيعلم الھل أإن كان اإلتصال بمن ھو من و  -قمر ال

ة
ور

ذ
ح

م
 

  في ايام الشھور القمرية والشمسیة: محذور اإلختیار البسیط

   ٢٨ ،٢٤ ،٢٣، ٢٠، ١٨، ١٢، ١٠، ٢، ١: رمضان المبارك

  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٢، ١٠، ٧ ،٢، ١: شوال

   ٢٩، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ٨، ٣، ٢: ذى القعدة

   ٢٩، ٢٤، ٢١ ،١٣، ١١ ،٨ ،٣، ٢: ذي الحجة

   ٢٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢: محرم الحرام

   ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٣، ٢: صفر

   ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٢، ٤، ٣: ولربیع األ

    ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٧، ٤، ٣ :ربیع اآلخر

   ٢٨، ٢٠، ١٨، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :ى األولىجماد

   ٢٨، ٢٥، ٢٠، ١٨ ،١٢، ١٠، ٩، ٦، ٢، ١ :جمادى األخرى

   ٢١، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٢: رجب

 ٢٩ ،٢٦، ٢١، ١٩، ١١، ١٠، ٧، ٢ :شعبان

  ضد السعادة أو نقصانھا: محذور اإلختیار الدقیق

س  ١٩إلى نھار  ٦:٣٤س  ١٧لیلة / ١٧:١٧س  ٩إلى نھار  ٩:١٥س  ٧ار نھ: رمضان المبارك
  .إلى نھاية الشھر ١٣:٢٢س  ٢٦نھار / ١٨:١٩

/ ٠:٠١س  ١٧إلى لیلة  ١٢:٣٢س  ١٤نھار / ٠:١٣س  ٧إلى لیلة  ١٦:٣٢س  ٤نھار : شوال
 ،٢٩، ٢٨/ ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ٢١:٥٩س  ٢٤لیلة 

س  ١٥إلى لیلة  ١٩:٠٨س  ١٣لیلة / ٧:٥٩س  ٥إلى نھار  ١:٤٨س  ٣لیلة : ذى القعدة
  ،٣٠، ٢٩، ٢٨/ ٧:٢٩س  ٢٤إلى نھار  ٤:١٨س  ٢٢لیلة / ٦:١٣

نھار / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٢:٤٤س  ١٠لیلة / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
  . ٢:٥٧س  ٣٠إلى لیلة  ٢١:٣٨س  ٢٨لیلة / ١٣:١٢س  ٢١إلى نھار  ٩:٤٠س  ١٩

 ١٩إلى لیلة  ١٦:٢٩س  ١٦نھار / ٢٢:٣٣س  ١٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ٧ نھار: محرم الحرام
الوقت المحذور لمنطقة رؤية (/ ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٥:٠١س  ٢٥لیلة / ١٨:٥٢س 

الوقت المحذور لمنطقة رؤية )/ (١١:١٦س  ١٧إلى نھار  ١١:١٦س  ١١نھار : الخسوف
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   ).إلى نھاية الشھر ١١:٤٣س  ٢١نھار : الكسوف

نھار / ٠:١٠س  ١٦إلى لیلة  ١:٥٣س  ١٤لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار  ١٩:٠٩س  ٥ة لیل: صفر
إلى  ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ ١٧:٤٧س  ٢٤إلى نھار  ١٠:٣٦س  ٢٢

  ، )١١:٤٣س  ٥نھار 

س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٢س  ١٢نھار / ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ٢:٣٢س  ٣لیلة : ولربیع األ
  ، ٢٣:١٤س  ٢٣إلى لیلة  ١٦:٢٦س  ٢٠نھار / ١٣:١٥

لیلة / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١٠لیلة / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
  . ايان نھار ماهإلى پ ١٥:٠٢س  ٢٧نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة  ٠:٢٤س  ١٨

 ١٨إلى نھار  ١٠:٢٧س  ١٦نھار / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ٧:١٧س  ٨نھار  :ى األولىجماد
  . ٩:٤٤س  ٢٨ايان نھار إلى پ ٢١:٢٠س  ٢٦لیلة / ١٤:٠٥س 

 ١٦إلى لیلة  ٢١:٠٠س  ١٤لیلة / ١٧:٣٨س  ٧إلى نھار  ١٣:١٦س  ٥نھار  :جمادى األخرى
الوقت المحذور لمنطقة رؤية (/ ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٤:٢٣س  ٢٣لیلة / ٢٣:٥٦س 

  ).إلى نھاية الشھر ٠:١٦س  ٢٢لیلة : الكسوف

/ ٩:٣٩س  ١٤إلى نھار  ٦:١٧س  ١٢نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١٨:٤٤س  ٣نھار : رجب
 ١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الكسوف(/ ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١٢:١٠س  ٢١نھار 

إلى لیلة  ٢٣:١٢س  ١١لیلة : الوقت المحذور لمنطقة رؤية الخسوف)/ (٠:١٦س  ٧إلى لیلة 
  . )٢٣:١٢س  ١٧

/ ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ١٣:٢٦س  ٩نھار / ٤:٥٤س  ٣ى لیلة إل ١:٢٣س  ١لیلة  :شعبان
 .إلى نھاية الشھر ٩:٥٦س  ٢٨نھار / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ٢٠:١٢س  ١٩لیلة 

  اوقات مناحس القمر: محذور اإلختیار العمیق
/ ١٧:٥٦س  ١٤إلى نھار  ٨:٢٥س  ٤نھار / ٠:١٩س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :رمضان المبارك 

نھار / ١٨:١٩س  ١٩إلى نھار  ١٦:٥٤س  ١٨نھار / ٦:٣٤س  ١٧إلى لیلة  ٥:٠٤س  ١٦لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٦:٥١س  ٢١

/ ١:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:٣٦س  ٨نھار / ١:٢٤س  ٨إلى لیلة  ٢٠:٤٥س   ٢لیلة  :شوال
لیلة / ١٠:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥١س  ١٣نھار / ٩:٢٤س  ١٣إلى نھار  ١١:٢٠س  ٩نھار 

 ٢٦لیلة / ٢٣:٣٦س  ٢٦إلى لیلة  ١٢:٥٠س  ١٨نھار / ٠:٠١س  ١٧لیلة إلى  ٢٢:١٤س  ١٦
 .إلى نھاية الشھر ١:٣٦س 

 لیلة/ ١٩:٠٨س  ١٣إلى لیلة  ٥:٠٦س  ١١لیلة / ٦:٣٧س  ١٠إلى نھار  ١لیلة : ذي القعدة
 ١:٠٩س  ١٨لیلة / ١٥:٣٠س  ١٧إلى نھار  ١٠:٤٢س  ١٥نھار / ٦:١٣س  ١٥إلى لیلة  ١٤

إلى  ٧:٤٧س  ٢٣نھار / ١٧:٣٩س  ٢٢إلى نھار  ٩:٣٥س  ١٩نھار / ٢٢:٢٠س  ١٩إلى لیلة 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٥٠س  ٢٦لیلة / ١:١٥س  ٢٥لیلة 

 ٩نھار / ١٤:١٠س  ٧إلى نھار  ٨:٤٧س  ٤نھار / ١٧:١٨س  ٢إلى نھار  ١لیلة : ذي الحجة
س  ١٤لیلة / ١٣:٤٨س  ١٢إلى نھار  ٤:٣٠س  ١٠لیلة / ٢:٤٤س  ١٠إلى لیلة  ٦:٣٨س 

 ١٤:٣٤س  ١٦نھار / ٤:٤٦س  ١٦إلى لیلة  ٧:٥٧س  ١٥نھار / ٢٢:٢٧س  ١٥إلى لیلة  ٣:٥١
إلى  ١٣:١٢س  ٢٠نھار / ٢١:٤٩س  ٢٠إلى لیلة  ١١:٠٠س  ١٨نھار / ٩:٠٠س  ١٨إلى نھار 

إلى نھار  ٥:٤٨س  ٢٣لیلة / ١٩:٤١س  ٢٣إلى لیلة  ٧:٥٢س  ٢٢نھار / ١٣:١٢س  ٢١نھار 
إلى نھاية  ٩:٠٠س  ٢٧نھار / ٤:٣١س  ٢٦إلى لیلة  ٣:١٢س  ٢٥لیلة / ١٥:٥٣س  ٢٣

  .الشھر

نھار / ٢٢:٣٤س  ١٠إلى لیلة  ١٤:٤٩س  ٦نھار / ٥:٤٢س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : محرم الحرام
 ١٦لیلة / ٤:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٧:٤٧س  ١٤نھار / ١٣:١٩س  ١٣إلى نھار  ١٢:٤٦س  ١١

س  ١٩لیلة / ١٨:٥٢س  ١٩لى لیلة إ ١٩:١٩س  ١٨لیلة / ٤:١٨س  ١٧إلى لیلة  ٦:١٩س 
س  ٢٤نھار / ١٠:٥٢س  ٢٣إلى نھار  ٦:١١س  ٢٢لیلة / ٢١:١٦س  ٢١إلى لیلة  ٢٠:٥٤
  . إلى نھاية الشھر ٢:٤٨س  ٢٨لیلة / ١١:٢٠س  ٢٧إلى نھار  ٧:٥٠

 ٤:٣٦س  ٥لیلة / ١٩:٠٩س  ٥إلى لیلة  ٧:٣٠س  ٣نھار / ٦:٤٢س  ٢إلى نھار  ١لیلة  :صفر
إلى لیلة  ٢:٣٨س  ١٠لیلة / ١٧:٠٥س  ٩إلى نھار  ٢٢:١٤س  ٩لیلة / ٧:٢٢س  ٧إلى نھار 
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 ١٤إلى نھار  ٤:١٤س  ١٣لیلة / ٢١:١٤س  ١٣إلى لیلة  ٩:٠٦س  ١١نھار / ٢٣:٢٤س  ١١
س  ١٧إلى نھار  ٢٠:٣٧س  ١٧لیلة / ٢:٤٨س  ١٦إلى لیلة  ٤:٠٠س  ١٥لیلة / ١٣:٢٤س 

س  ٢٤إلى نھار  ١١:٣٦س  ١٨ار نھ/ ٣:٣٦س  ١٨إلى لیلة  ١٧:٤٦س  ١٧نھار / ٧:٥٨
  .١٤:٠٩س  ٢٩إلى نھار  ٢:٥٤س  ٢٥لیلة / ١٧:٤٧

/ ١٥:٠٨س  ٥إلى نھار  ١٢:٠٦س  ٣نھار / ٢:٣٢س  ٣إلى لیلة  ٦:١٩س  ٢لیلة : ولربیع األ
 ١٥لیلة / ١٣:١٥س  ١٤إلى نھار  ١٢:٥٤س  ٨نھار / ٢:٠٤س  ٨إلى لیلة  ٦:٠٠س  ٦لیلة 
س  ٢٠لیلة / ٢٣:٠٧س  ١٩إلى لیلة  ١٩:٣٠س  ١٧لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦إلى نھار  ٦:٣٨س 

  .إلى نھاية الشھر ٣:١٠

 ٥نھار / ٩:١٦س  ٥إلى نھار  ١١:٤٣س  ٤نھار / ٢١:٣٨س  ٣إلى لیلة  ١لیلة  :ربیع اآلخر
س  ١٢نھار / ٠:٣٠س  ١٢إلى لیلة  ٢٢:٤٢س  ٨لیلة / ١٨:١١س  ٧إلى نھار  ١٥:٣٦س 

 ٥:٥٢س  ١٧لیلة / ٨:٣٣س  ١٦إلى نھار  ٣:٤٨س  ١٤لیلة / ٢٣:٣٩س  ١٤إلى لیلة  ١٠:٠٠
إلى  ١٨:٤٨س  ٢٧لیلة / ٢:٢٤س  ٢٥إلى لیلة  ٩:٤٢س  ٢٠نھار / ٥:٣٩س  ٢٠إلى لیلة 

    .إلى نھاية الشھر ١٨:١٨س  ٢٧نھار / ١٥:٠٢س  ٢٧نھار 

 ١١لیلة / ١٠:١٨س  ١٠إلى نھار  ١٩:٢٥س  ٣لیلة / ٣:٣٢إلى س  ١لیلة  :ى األولىجماد
س  ١٥نھار / ١٩:٢٨س  ١٥إلى لیلة  ٢٣:٤٩س  ١٢لیلة / ١٥:٣٠س  ١١ى نھار إل ٤:١٦س 

  .إلى نھاية الشھر ١:٠٥س  ٢٥لیلة / ٨:٤٣س  ٢٣إلى نھار  ١٦:٢٤

/ ٢٣:٥٠س  ٩إلى لیلة  ١٢:١١س  ٨نھار / ١٧:٣٩س  ٧إلى نھار  ١لیلة  :جمادى األخرى
 ١٧نھار / ٦:١٢س  ١٧ر إلى نھا ٢:٥٤س  ١٣لیلة / ٥:٥١س  ١٢إلى نھار  ٥:٥٢س  ٩نھار 
س  ٢٧نھار / ١٦:٤٨س  ٢٥إلى نھار  ٢١:١٥س  ٢٢لیلة / ١٦:٠٩س  ٢٠إلى نھار  ١٣:٣٤س 

  .إلى نھاية الشھر ٨:١٧

س  ٧نھار / ٥:٥٦س  ٧إلى نھار  ١٨:٠٤س  ٦نھار / ٢٣:١٣س  ٦إلى لیلة  ١لیلة : رجب
 ٥:٥١س  ٢٠نھار  /٠:٣٠س  ١٩إلى لیلة  ١١:٥٠س  ١١نھار / ١٤:١١س  ١٠إلى نھار  ١١:١٣

إلى  ١٦:١٨س  ٢٥نھار / ٠:٣٩س  ٢٤إلى لیلة  ١:٠٧س  ٢٣لیلة / ١٢:١٠س  ٢١إلى نھار 
  .إلى نھاية الشھر ٢١:٣٢س  ٢٧لیلة / ١١:٤٠س  ٢٦نھار 

س  ٦نھار / ٧:٣٢س  ٥إلى نھار  ١٩:٢٦س  ٢لیلة / ١٣:٣٣س  ١إلى نھار  ١لیلة  :شعبان
 ٠:١٤س  ١٨لیلة / ٨:٥٧س  ١٦إلى نھار  ٧:٤١س  ١٣نھار / ١٧:٥٤س  ١١إلى نھار  ٩:٢٩

إلى  ٠:٤٣س  ٢٣لیلة / ٨:٤٥س  ٢١إلى نھار  ١٠:٣١س  ٢٠نھار / ٢٠:١٢س  ١٩إلى لیلة 
إلى نھاية  ٢:٠٣س  ٢٧لیلة / ٤:٥٤س  ٢٦إلى لیلة  ٦:١٧س  ٢٤نھار / ٢٠:١٩س  ٢٤لیلة 

 .الشھر

ة
د
عی

س
ة 

سن
ح

ة 
ول

قب
م

ت 
قا

و
ا

 

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

نھاية إلى  ١٧:٥٦س  ١٤نھار / ٨:٢٥س  ٤إلى نھار  ٠:١٩س  ٣لیلة  :رمضان المبارك
إلى  ١٨:١٩س  ١٩نھار / ٣:١٤لى س إ ١٧لیلة / ٥:٠٤إلى س  ١٦لیلة / ١٥/ نھار

  ٦:٥١س  ٢١إلى نھار  ٢١لیلة / نھاية نھار

س  ٩إلى نھار  ١:٥٠س  ٩لیلة / ١٢:٣٦س  ٨إلى نھار  ١:٢٤س  ٨لیلة : شوال
١١:٢٠ / ١٢:٥٤إلى س  ٩:٢٤س  ١٣نھار / ١٢:٥٠س  ١٨إلى نھار  ٠:٠١س  ١٧لیلة /

 ١:٣٦إلى س  ٢٣:٣٦س  ٢٦لیلة 

س  ١٥إلى نھار  ٦:١٣س  ١٥لیلة / إلى نھاية نھار ٦:٣٧س  ١٠ار نھ: ذي القعدة
١٠:٤٢ / ١:٠٩س  ١٨إلى لیلة  ١٥:٣٠س  ١٧نھار / س  ١٩إلى نھار  ٢٢:٣٠س  ١٩لیلة
٩:٣٥ / ٢١:٥٠س  ٢٦إلى لیلة  ١:١٥س  ٢٥لیلة  

 ٩لیلة / إلى نھاية نھار ١٤:١٠س  ٧نھار / ٨:٤٧س  ٤إلى نھار  ٤لیلة : ذي الحجة
/ ٣:٥١إلى س  ١٤لیلة / إلى نھاية نھار ١٣:٤٨س  ١٢نھار / ٦:٣٨س  ٩نھار  إلى
 ٧:٥٧س  ١٥إلى نھار  ٢٢:٢٧س  ١٥لیلة / ١٤:٣٤س  ١٦إلى نھار  ٤:٤٦س  ١٦لیلة /
 ١١:٠٠إلى س  ٩:٠٠س  ١٨نھار / ٧:٥٢س  ٢٢إلى نھار  ٢٢لیلة / س  ٢٣لیلة

لیلة / ٣:١٢إلى س  ٢٥لیلة / ة نھارإلى نھاي ١٥:٥٣س  ٢٣نھار / ٥:٤٨إلى س  ١٩:٤١
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  . ٩:٠٠س  ٢٧إلى نھار  ٤:٣١س  ٢٦

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (١٤:٤٩س  ٦إلى نھار  ٥:٤٢س  ٦لیلة : محرم الحرام
 ٤:٤٨س  ١٦لیلة / ٧:٤٧س  ١٤إلى نھار  ١٤لیلة : التي التقع في منطقة رؤیة الخسوف

ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد / (٢٠:٥٤ى س إل ١٨:٥٢س  ١٩لیلة )/ ٦:١٩إلى س 
س  ٢٧نھار / إلى نھاية نھار ١٠:٥٢س  ٢٣نھار : التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف

  ). ٢:٤٨س  ٢٨إلى لیلة  ١١:٢٠

/ إلى نھاية نھار ١٧:٠٥س  ٩نھار / ٢٢:١٤س  ٩إلى لیلة  ٧:٢٢س  ٧نھار : صفر
 ٢٠:٣٧س  ١٧إلى لیلة  ٢:٤٨س  ١٦لیلة/  ١٧:٤٦إلى س  ٧:٥٨س  ١٧نھار / لیلة
   .٢:٥٤إلى س  ٢٥لیلة / ١١:٣٦س  ١٨إلى نھار  ٣:٣٦س  ١٨

/ ٦:٠٠س  ٦إلى لیلة  ١٥:٠٨س  ٥نھار / ٦:١٩س  ٢إلى لیلة  ١لیلة : ولربیع األ
 ١٢:٥٤س  ٨إلى نھار  ٢:٠٤س  ٨لیلة / ٦:٣٨إلى س  ١٥لیلة / ١٢:٣٧س  ١٦نھار 

  . ٣:١٠س  ٢٠إلى لیلة  ٢٣:٠٧س  ١٩لیلة  /١٩:٣٠س  ١٧إلى لیلة 

/ ٢٢:٤٢س  ٨إلى لیلة  ١٨:١١س  ٧نھار / ١٥:٣٦إلى س  ٩:١٦س  ٥نھار  :ربیع اآلخر
 ١٠:٠٠س  ١٢إلى نھار  ٠:٣٠س  ١٢لیلة / ٣:٤٨إلى س  ٢٣:٣٩س  ١٤لیلة / ١٦نھار 

 ٢:٤٢س  ٢٥لیلة / ٩:٤٢س  ٢٠إلى نھار  ٥:٣٩س  ٢٠لیلة / إلى نھاية نھار ٨:٣٣س 
    .٢٦إلى نھاية نھار 

 ١٥:٣٠س  ١١نھار / ٤:١٦إلى س  ١١لیلة / ١٩:٢٥إلى س  ٣لیلة  :ى األولىجماد
 ٨:٤٣س  ٢٣نھار / ١٦:٢٤س  ١٥إلى نھار  ١٩:٢٨س  ١٥لیلة / ٢٣:٤٩س  ١٢إلى لیلة 
  . ١:٠٥س  ٢٥إلى لیلة 

/ ٢:٥٤إلى س  ١٣لیلة / ١٢:١١س  ٨إلى نھار  ١٧:٣٩س  ٧نھار  :جمادى األخرى
 ١٣:٣٤إلى س  ٦:١٢س  ١٧نھار / ھذه االوقات / (٢١:١٥س  ٢٢إلى لیلة  ٢١لیلة

س  ٢٧إلى نھار  ٢٦لیلة : مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف
٨:١٧ .(  

س  ٦لیلة : ھذه االوقات مناسبة ولكن للبالد التي التقع في منطقة رؤیة الكسوف(: رجب
إلى  ٠:٣٩س  ٢٤لیلة / ٥:٥١س  ٢٠إلى نھار  ٢٠لیلة )/ ١٨:٠٤س  ٦لى نھار إ ٢٣:١٣

  . ٢١:٣٢س  ٢٧إلى لیلة  ١١:٤٠س  ٢٦نھار / ١٦:١٨س  ٢٥نھار 

نھار / ٧:٤١س  ١٣إلى نھار  ١٢لیلة / ٩:٢٩س  ٦إلى نھار  ٧:٣٢س  ٥نھار  :شعبان
س  ٢٤لیلة / ٠:٤٣س  ٢٣إلى لیلة  ٢٢لیلة / ٠:١٤س  ١٨إلى لیلة  ٨:٥٧س  ١٦

 .٢:٠٣إلى س  ٢٧لیلة / ٦:١٧س  ٢٤إلى نھار  ٢٠:١٩
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  لتدابیر الطبیةشؤون الصحة وا
كالعملیة ( استخدام الحديد في عالج األعضاء -سنان وعالجاتھا قلع األ -الرضاعة  فصل الطفل من

العیون والعالج طب  -بتثقیبه في العالج الطبي حقن األعضاء وكل مايستعمل فیه الحديد و یةجراحال
 -فصدال - ورم العین وبیاضهعالج بدء  -تقطیر الدواء في االنف واألذن  – بداية العالج -ة الت الطبیباآل

تناول  - من البدنبعه ألرخالط األا تناول األدوية التي تزيل زوائد -مسھل تناول الدواء ال  -ةحجامال
من الشعر تنوير التنظیف و ال -قص الشعر -)ناسو(حمام دخول ال -ربعه األدوية المولدة لألخالط األ

  ...بدء تناول الدواء - مفاصل آالم العالج بدء  - المیت من الرحمطفل الاخراج  - الزائد
تقويم في ننشرھا  ةطبیالتي تتعلق بشؤون الصحة والتدابیر الختیارات إلاھذه األقسام من  عیجم

   :الى ھذا التقويم الذي يصدر شھريا ھنا ونحیل الجمیع )التقويم الفلكي الطبي( نجومي طبي
http://Aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=26 
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  يهاو ليالاألسبوع ايام من ساعات كواكب تعيني 
  عكسال بال تاتي قبل نھارھاھي التي لیلة الجمعة المقصود من 

  
  يوم

  
  ةساعال

  نهار األحد

  ا�م�س �لة 

  اإلث�� نهار

  معها� �لة 

 ا�الثاءنهار

  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  ل زح  ةزھرال  ٢

  مريخال  قمرال  شمسال  زحل  ةزھرال  مشتريال  عطارد  ٣

  شمسال  زحل  ةزھرال  مشتريال  عطارد  مريخال  قمرال  ٤

  ةزھرال  مشتريال  عطارد  مريخال  قمرال  شمسال  زحل  ٥

  عطارد  مريخال  قمرال  شمسال  زحل  ةزھرال  مشتريال  ٦

  قمرال  شمسال  حلز  ةزھرال  مشتريال  عطارد  مريخال  ٧

  زحل  ةزھرال  مشتريال  عطارد  مريخال  قمرال  شمسال  ٨

  مشتريال  عطارد  مريخال  قمرال  شمسال  زحل  ةزھرال  ٩

  مريخال  قمرال  شمسال  زحل  ةزھرال  مشتريال  عطارد  ١٠

  شمسال  زحل  ةزھرال  مشتريال  عطارد  مريخال  قمرال  ١١

  ةزھرال  مشتريال  عطارد  مريخال  قمرال  شمسال  زحل  ١٢

در ھر روز بسته به نوع امري كه مورد نیاز است ساعات كواكب جھت آن :ربرد ساعات كواكبكا
امر اختیار مي گردد كه در اختیارات ذكر شده در اين مجله ياد شد و تأثیر فوق العاده اي در موفقیت 

   .و رعايت آن جبران برخي نقائص در اختیارات را مي كندامور دارد 
ند تعدادش چبوده كه ھر  ساعات معوجهدر موضوع ساعات كواكب  ساعات مصطلح: مھم تذكر

عدد مي باشد، ولي مقدارش از نظر دقیقه بر حسب فصل و موقعیت  ١٢در ھر يك از شب و از روز 
كه اندازه اش ھمواره يكسان بوده و  ساعات مستويهجغرافیائي كم و زياد مي شود، و نبايد با 

دقت شود كه اصطالح فلكي مثال ساعت  نینچھم، تباه بشودمورد استفاده امور روزمره است اش
دوم با اصطالح عامیانه ساعت دو؛ متفاوت است، ھر ساعت بعد از كامل شدن ساعت قبلي 

  .ساعت اول شروع مي شودنبوده و بعد از  ٢ساعت شروع مي شود، فلذا ساعت دوم بعد از 
اب را محاسبه كرده اين مقدار زمان را از طلوع آفتاب تا غروب آفت :نحوه محاسبه ساعات كواكب

كرده و مقدار ھر ساعت به دست مي آيد و به اندازه آن كه از طلوع آفتاب بگذرد  ١٢تقسیم بر 
ساعت اول است و وارد ساعت دوم مي شويم ساعات كواكب در شب نیز ھمینطور حساب مي 

تقسیم كرده و  ١٢ن مقدار را بر شود مقدار زمان از غروب آفتاب تا طلوع آفتاب را حساب كرده و اي
  . غروب است بعدطول ھر ساعت به دست مي آيد ساعت اول شب به اندازه يك ساعت كواكب 

عصر غروب كند مقدار  ٦:٠٠طلوع كند و ساعت  ٧:٠٠اگر در يك روز دوشنبه آفتاب ساعت  :مثال
سیم مي كنیم طول ھر تق ١٢ساعت اين مقدار را بر  ١١طول روز از طلوع آفتاب تا غروب مي شود 

س ساعت اول اين روز كه دوشنبه پدقیقه  ٥٥ساعت كواكب روز به دست مي آيد كه مي شود 
 ٨:٥٠دقیقه تا ساعت  ٧:٥٥از ساعت . دقیقه ٧:٥٥تا  ٧مي شود از ساعت  )ساعت قمر( است

  .غروب آفتاب حساب مي شود براي ساعات شب از و دقیقه ساعت دوم يعني ساعت زحل است
ھـارم و چاشـت ابتـداي سـاعت چترتیب در ھر روز طلوع آفتاب ابتداي ساعت اول است و وقـت  بدين

اذان ظھر دقیقا ابتداي ساعت ھفـتم ھـر روز اسـت و نمـاز عصـر ابتـداي سـاعت دھـم و نمـاز مغـرب 
   .ابتداي ساعت اول شب است و نیمه شب شرعي ابتداي ساعت ھفتم شب مي باشد

شـمس، زھـره، عطـارد، قمـر، زحـل، : يكشنبه بدين ترتیب ھستند ساعات كواكب از ساعت اول روز
و بعد از آن دوباره اين ترتیب تكرار مي شـود و ايـن سـاعات بـه دنبـال ھـم ھسـتند تـا  مشتري، مريخ

يكشنبه ھفته بعد كه آخرين ساعت شب يكشنبه مريخ مي شود و ساعت بعد آن كـه طلـوع آفتـاب 
  . يكشنبه صبح مي شود ساعت شمس است
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دراو  ا ات ا  ت  
  ساعة الشمس] ١[

تتطلـب النجاح والشھرة ؛ اإلضاءة الروحیة؛ الفصل، الحیوية؛ النشاطات التـي ساعة  :ساعة الشمس
القرارات الكبیرة، جدولة إالجتماعات للوصول لقرارات، للخطابـات، للبـدأ   -شجاعة أو االعتداد بالنفس 

ــدة؛ للطلــب  ــزوج او االدارة او الســلطة الحكومیــة بالمشــاريع الجدي : شــمسالســاعة  .مــن االب او ال
سعیدة في الشؤون والنشاطات الھادفه لزيادة القوة او التأثیر في المجتمـع  ، الثقـة بـالنفس، تقويـة 

وھــي ســاعه مناســبة لتطبیـق االشــیاء التــي يــراد ابرازھـا، ومناســبة ايضــا الوالئــك الــذين . السـلطه
إن سـاعة   .و لالعالن، تقديم العروض، االشھار، اظھار النفس ، عرض االبـداع . أثیريمتلكون القوة والت

الشمس مناسبة لتوضیح الحالة، للذھاب إلى إجتماع رسـمي، لإلجتمـاع مـع شـخص مھـم أو مـؤثر؛ 
للسؤال عن الحماية أو المساعدة أو الـدعم؛ للحصـول علـى الترقیـة أو زيـادة أالجـور، لتنفیـذ الصـفقة 

  .للبیع أو الشراء أو لتأجیر الملكیة، وللتشخیص المالیة،

  ساعة الزھرة] ٢[
الحب؛ الصداقة؛ النجاح الفنـي واإلجتمـاعي؛ النشـاطات الجمالیـة واإلجتماعیـة ساعة  :ساعة الزھرة

المتعة ، التجمع إالجتماعي،المعارض، حفالت الزفاف، الزيـارات، التـأريخ وإالرادة الرومانسـیة؛ ؛ شـراء 
ســاعة الزھــرة مناســبة لكــل األشــیاء  .مالبــس ، الرفاھیــات؛ التجمیــل؛ المواضــیع  النســاءالھــدايا، ال

ھـي مناسـبة أيضـا . الخاصه باللذه والنشوة ، للراحة، مـع األطفـال، واالھتمـام بـالمظھر والشخصـیة 
ــدة، الحــداث  ــدة، الشــغال الوقــت فــي الشــركة الجی ــارة مصــفف الشــعر، لشــراء المالبــس الجدي لزي

ــیه أو ــاء رومانس ــى أو عش ــرة .ملتق ــاعة الزھ ــات : س ــا للعالق ــدقاء وخصوص ــع أالص ــاء م ــبة للق مناس
ھـذا وقـت طیـب لالسـتمتاع  وإالحتفـاالت، الـذاھب إلـى المسـارح . الرومانسیة  ومھمـة جـدا للـزواج

والحـب والعطـف المتبـادل يزيـد . والمعارض والمعارض الفنیـة، إنفـاق مـال فـي المجمعـات التسـوقیة 
الن الزھرة تزيد االلھام لذا فھي مھمـه لـدى . يم التنازالت، الصالح العالقات الفاشلةوھناك فرصة لتقد

  .الفنانین  والموسیقین والممثلین والناس المبدعون في جمیع المجاالت 

  :ساعة عطارد] ٣[
نجاح في الدراسات و إالتصـاالت؛ األطفـال؛ إالنطبـاع الجیـد؛ النشـاطات الروتینیـة ساعة  ساعة عطارد

تحتاج إتصاالت واضحة؛التعلیم والتعلم؛ رسـائل العمـل المھمـة  المكالمـات الھاتفیـة؛ اجتماعـات  التي
ــل و  ــات العم ــفر؛ طلب ــات، الس ــي، المھم ــوق الروتین ــع؛ التس ــراء البی ــار؛ الش ــالغ األفك ــوير أو إب التط

بــة ســاعة عطـارد مناســبة لإلتصـاالت، لكتا .المقـابالت؛ طلــب الحسـنات مــن الجیـران و زمــالء العمـل
رسالة، إرسال رسالة أو خطـاب؛ لنشـر الكتـب او المواضـیع ، للبـدأ بـالبحوث، لتوقیـع العقـود أو تنفیـذ 

الوقـت مناسـب  ألي  سـاعة عطـاردفـي  .الصفقات التجارية، وللدخول في المنافسـات أو الفحوصـات
معالجـة نشاط ثقافي كمثل الدراسة والبحث والتعلیم أو والتحقیق ومناسبه أيضا لكل شـيء خـاص  ب

ھـذا . يزيد عطارد الدھاء والمھارة والبحث والفضول لھذا ھو مناسب للتجار وأيضا اللصـوص . المعلومات
  .ساعة جیدة لبدء سفرة، ولكتابة رسالة أو تقرير ولإلتصال وإلرسال أي الكتب والوثائق 

  :ساعة القمر] ٤[
وقـت تــرك البیــت أو (العطــل   ؛ الــرحالت)شـراء بیــت، إالنتقـال(الصــحة؛ البیــت سـاعة  :سـاعة القمــر

الزراعــة المحاصــیل  التأمـل ، إيجــاد األجســام أو النـاس؛  -؛ النشــاطات البعیـد بمــرور الوقــت  )السـفر
ســاعة القمــر مناســبة  .الغذائیـة؛ إســتئجار المســتخدمین؛ الطلــب مــن األم والزوجـة والمســتخدمون

ل إلھامه ، للبـدأ فـي العالقـات أو الصـداقات لتنفیذ التغییر المفید، لتعھد المبادرات، للصفقات أو األعما
وقـت مناسـب  قمـرالسـاعة  .الجديدة، لإلستمرار بالرحالت القصیرة، وللبـدأ فـي المعالجـات الوقائیـة 

وسـاعه مناسـبة ايضـا للتعامـل مـع . للطبخ، تناول وجبـة طعـام، الغسـل، التنظیـف، التـدبیر المنزلـي
ة و كـل شــيء متغیـر ومعتمـد علــى العواطـف ، لـذا ھــذه  النسـاء وأالطفـال الصـغار وللعالقــات العائلیـ

  .ركز فیھا على االشیاء الروتینیة الیومیة . الساعة غیر مناسبة للبدىء بشيء مھم

  :ساعة زحل] ٥[
اإلنضباط والصبر؛ إالستسالم للعادات السیئة؛ التغلب على العقبات؛ النجاح بالمھام الصـعبة أو ساعة 

أالرض الصــعبة، المؤسســات؛ زراعــة النباتــات المعمــرة؛   -ة الطويلــة النــاس الصــعبین؛ مشــاريع المــد
 أو اناس جـادين) غیر أالقرباء(من الناس األكبر سنا "معالجة المرض المزمن؛ عمل التصلیحات؛ الطلب 

ساعة زحل مناسبة للبدء بمشـاريع بعیـده المـدى ، لعـرض القاعـدة أو المؤسسـة لمغـامرة طموحـة 
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عـن النصـیحة الخاصـة، للبـدأ فـي االلتزمـات الطويلـة ، لتكـريس الـنفس فـي ولبناء وتبنـي؛ للسـؤال 
سـاعة  .الدراسات الجدية أو دراسة  المواضیع المعقدة ، وللشروع في المعالجات الشافیة األساسـیة

ھذا الوقت مناسب لتلك النشـاطات التـي تتطلـب تركیـز كبیـر وصـبر ونظـرة منظّمـة، ومناسـب : زحل
ال تقترض مال أو تبدأ بالسفر ففـي الحـالتین ھنـاك احتمـال ان يحصـل . العقاراتللتعامل مع األرض أو 

ھـذا الوقـت مناسـب للسـؤال والنصـیحة الجـادة مـن شـخص مجـرب ولتسـكین  ايضاو.تأخیر او تعويق 
  .العواطف ولرؤية األشیاء بعمق اكبر ، وللتخلص من العادات السیئة

  ساعة المشتري] ٦[
؛ )كسـب/ دخـل / إسـتثمار / إقـراض / إقتـراض (، التفـاؤل؛ المـال الحكمـةسـاعة  :سـاعة المشـتري

إالستشـارة؛ إسـتقرار / النشاطات التي تسـتلزم الحمـاس؛ شـراء تـذاكر الیانصـیب؛ طلـب  النصـیحة 
أالطبــاء، المحـامون، المحاســبون، (النزاعـات؛ الطلــب مـن األجــداد والعمـات وأالعمــام والمستشـارين 

ب ألي صـفقة أو مبـادرة أو عمـل أو مغـامرة تھـدف علـى التوسـع ساعة المشتري مناس ).المنجمون
فـي  .والزيادة، راحة أكثر، وتعطي ارتیاح اكبـر بـاي؛ سـعادة، لحضـور اجتمـاع، وإلختیـار اوإعطـاء ھديـة

ــروة والنجــاح : ســاعة المشــتري الوقــت مناســب  للشــؤون والنشــاطات التــي تســتھدف كســب الث
فـاق، وللوصـول لمسـتوى جديـد مـن التجـارب المھمـة ، يساعد المشـتري فـي توسـیع اال. واإلزدھار

ايضا ھذا الوقت جید  للحشود العامة، ولسـؤال المسـاعدة والنصـیحة مـن النـاس . وللتحديث والتطوير
  .األغنیاء والحكماء، ولبدىء الرحالت وللمناقشات الفلسفیة والطقوس الدينیة

  :ساعة المريخ] ٧[
الـدعاوي، النزاعـات، (رة؛ فرض ارادتك؛ النجاح بالعمـل الصـارم الشجاعة، المغامساعة  ساعة المريخ 

؛ األلعـاب الرياضـیة، التمـارين؛ المخـاطرة؛ الشـكاوى؛ اسـتخدام إطـالق النـار؛ )دخول الحرب، الجراحـة
ساعة المريخ مناسب إلنجازھـدف خـاص، لكـل المسـاعي التـي تتضـمن  .الطلب من الزوج أو الخلیل

ا لتوضیح حالة ما، إلنھاء فترة صعبة في حیاتـه، ولتنفیـذ العملیـات  خطر وتتطلب شجاعة؛ محظوظ أيض
وقت مناسب لزيادة الطاقة ، وھي  مناسبة  للنشاطات التي تتطلـب القـوة : ساعة المريخ .الجراحیه

وھي جیـد لأللعـاب الرياضـیة، وانـواع العمـل التـي تتعامـل مـع النـار أو . والشجاعة، والجھود العضلیة 
والجـنس المبـالغ بـه ، وتجنـب حـاالت النـزاع . لكن يجب اإلحتراس من الجروح والحروق االالت الحادة،
  .ھذا ساعة جیدة لمھاجمة أعدائك أو لكي تشترك في منافسة. المحتملة أيضا
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  با��بادة  �������ة ا� ا ا��تام
سـال قمـري ؛ بر اساس �م خازنـان و�  :قبل از اين بيان شد كه -١

  .اه مبارك ر�ضان آ�ز و با ماه شعبان پايان � پذيردبا مدر نزد اهل حق؛ 

راه آسـمان، شـماره اّول : براى در�افت تفصيل �وضوع به هفته نامه آ�وز�

  :دينكدر�افت  يد�راجعه نمائيد، اين مطلب را از اين آدرس � توان
/www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35#p1084http:/  

شب . دسپايان � ربه سال قمري  ؛با غروب آفتاب آخر�ن روز ماه شعبان -٢

  .� آيدان شعبماه  آخران قبل از روز شعبماه  آخر

هـر سـال را بـا اعمـال �صـو� توصـيه  هدر تعا�م �كتب و�؛ خاتم -٣

توفيقـات  گشـته و بـااعت و عبادت �سته سال با طآن فر�وده اند، تا اينكه 

  .دمعنو�ه به ا�ام رس

زمينـه را را بـه �اسـبه نفـس تـذكر داده و اهل ايمان  ؛اين ا�ام معنوي -٤

قـر�ن شـده، و الـ� ه ب�ش� با توفيقـات چفراهم � نمايد تا در سال نو هر 

  .ردندگبه� از لغزشها و آفات �صون 

، در ندنارس�  ا آن خاتمه داده و به ا�امبسال قمري را   كهاعما� �ح -٥

من�� كرده ايم، اين  آئ� آ�ز و ا�ام سال قمري: كتاب �ستق� به نام

  :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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رس ا��ع��م األ�صا�ی و �عا�د ا���وث وا�دراسات   ��یاد �یات اع�ی:لا�تا��ة  �دا

ّا ا   ا  

ا     وا  ة  

 م  اا ا    

ما با ا  ا   

 ا ا وا ا  ا ا

 ة اا ا  اریات اع�ی رسا�ا� 

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

ّرف ادار ا  
١٤٣٢  

http://Aelaa.net 
taqwim@aelaa.net  nojum@aelaa.net  tanjim@aelaa.net  

  

  

و احلمد رب العاملني
  


