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 داللت طبي كواكب و بروج
  ) لوح(=بروج× ) قلم(=کواکب: داللت فلكي

ــوط بــه جســم و روان آدمــي    ھــر کــدام از بــرو ج در زمینــه ھــاي مختلــف از جملــه در زمینــه ھــاي مرب
در داللتھـاى فلكـي   : براي تصور بھتر مطلب اينطور مي توانیم تعبیر کنیم که. داللتھاي متفاوتي دارند

نقش بروج به منزله لوح فرض شده و کواکب به منزله قلم، اراده الھـي بـه قلـم کواکـب در لـوح بـروج       
  . ي امور را رقم مي زند، کواکب قلم وار نقش آفرين لوح بروجندزمینه ھا

كواكــب ھمچــون روان و نفــس؛ در کالبــد بــروج مــي ماننــد، و ھــر يــک از کواکــب   : و بــه تعبیــري ديَكــر
  . خصوصیات و ويژگیھا و تعلقاتي دارند

اعتـدال  ھمچنانکه در فصل بھار که کوکب شمس در برجھاي حمل و ثور و جوزاست، حقتعالى زمینه 
ھوا را رقم زده، و با وجود شمس در بروج تابستاني حرارت ھوا را ايجـاد فرمـوده و در بروجـي بـائیزي     
خشكي و سردي ھوا را مھیا نموده و با قرار گـرفتن در بـروج زمسـتاني بـرودت ھـوا را ايجـاد فرمـوده        

  .است
در بروج ظاھر نمـوده و بـه    ھمچنانکه کواکب نقش روان در کالبد را داشته و خصوصیات و قواي خود را

نیز متأثر مي شوند، ماننـد نفـس   ) بروج(منصه بروز و ظھور مي گذارند، ھمینطور از طبع و مزاج قالب 
و رواني که در کالبدي با مزاج مرطوب يا خشک يا سرد يا گرم قرار گیـرد؛ خصوصـیات بـدن صـاحب آن     

  .و مزاجش را به خود مي گیرد
خود كواكب نیز بر يكديگر تاثیر مـي گذارنـد، كواكـب     ،ت كواكب از طبايع بروجعالوه بر تاثیر گرفتن دالال

با نظـر كـردن بـر يكـديگر و برقـراري اتصـال از انـواع تسـديس، تربیـع، تثلیـث، مقابلـه و مقارنـه دالالت             
يكديگر را تحت تأثیر قرارداده و باعث قوت و ضعف امـور مختلـف از جملـه سـالمتي تـن و روان انسـان       

  .مي شوند
  

  : دو نحوه ھنَكام شناسي وجود دارد )اختیارات (در علم ھنگام شناسي 
بـا وقـوع يـك ارتبـاط فلكـي، دالالت آن بـراي عمـوم موجـودات زمـین           :ھنگام شناسي عمومي -١

جاري و نافذ است و يك حكم كلي و عمومي براي ھمه بیان مـي كنـد ھـر چنـد ممكـن اسـت بـراي        
  .يتر ولي حكم شامل ھمه افراد مي شودبرخي ضعیفتر باشد و براي برخي قو

به نسبت برج و زمان تولد ھر فرد اختیارات انجام امور از جمله : ھنگام شناسي تخصصي - ٢
اختیارات و احواالت طبي متفاوتي وجود دارد كه به نسبت طالع تولد ھر فرد اختیارت ويژه اي براي 

  .ي مي باشدزمانھاي مختلف دارد و اين عالوه بر آن اختیارات عموم
  .سالمت تن و روان مي پردازيم ھنگام شناسي عمومياينجا به 

  

  ھنگام شناسي طبي 
ھمچنانكه حركت خورشید و ماه در دايرة البروج ارتباط روشن و آشكاري با تغییرات آب و ھوا و حیات 

طات و و رويش گیاھان و شكوفايي درختان و ببار نشستن تا خشكیدن و مرگـ آنھا دارد، اين ارتبا
فعل و انفعاالت به محدوده آب و ھوا و نباتات محدود نشده و بقیه موجودات از جمله انسانھا نیز 

  .متأثر مي شوند
ھمانطور كه ابتداي بروج برج حمل بوده و سال با حركت خورشید از برج حمل آغاز شده و تا برج 

ا كف پاھا منتھي مي شود، ت...حوت منتھي مي گردد، كالبد انسان نیز از سر شروع و سپس گردن
با مقارنه مرتب اجزاي دايرة البروج و اعضاي آدمي ارتباط كلي اندامھا با ھر يك از بروج فلكي 

  . البته اين قاعده استثناء ھايي نیز دارد. بدست مي آيد
  

  ھنگام شناسي طبي شمسي
 است سعد .است بیشتر خشکي از او گرمي است، خشک و گرم آفتاب :سشم داللت طبي - ١

 نحس نیز را ماه و گردد نحس باشد او تربیع و مقارنهو  مقابله در ماه چون اما خويش، ذات در
 و نھاري، و مذکر است و دور؛ از است سعد و نزديک از است نحس که اند گفته بعضي و گرداند،
  .يکشنبه و در اين روز داللتش قويتر است روز به دارد داللت

 ھمچنین .آيد بوجود كل تا شدن جمع و متصل يكديگر به يعني كردن رچهيكپا بر دارد داللت خورشید
 البته .كند مي راھنمايي نیز سالمت و تندرستى بر بنابراين و حیاتى خاصیت يا نیرو بر دارد داللت

  .كرد رديابي نیز "كردن يكپارچه "معناي در توان مي نیز را اين دالالت تمامي
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 دھنده تشكیل اجزاء چگونه كه كند مي راھنمايي. کردن ادهار بر دارد داللت ھمچنین خورشید
 قوي اراده ما ھنگام اين در پس ، كنیم پكپارچه را تضادند در يكديگر به نسبت گاھي كه شخصیتمان

  .دارد بردباري نیز داللت و خشم؛ از شدن پشیمان زود و بزرگي بر و داريم
  

بروج مي باشد كه ھر سه برج بر اساس حركت شمس در  :فصول ھنگام شناسي طبي - ٢
ھنكام شناسي . يك فصل را تشكیل مي دھند و ھريك از فصول اختیارات طبي خاص خود را دارد

طبي ماھھاي اسكندري نیز بر اساس مزاج فصول استوار است؛ با اين تفاوت كه در اين تقويم 
  .فصول حدود بنج روز زودتر شروع مي شوند

يعني از حلول آفتاب به اول حمل تا حلول آن به اول سرطان مد ) فصل بھار(در ربع اول از سال 
رطوبات ابدان مي باشد؛ ھمجنانكه در اوقات مّد آب دريا باال بیايد، در فصل بھار نیز رطوبات بدن از 

رطوبات ) فصل تابستان(در ربع دوم سال . عمق باطن ھر عضو يا جزء بدن روي به ظاھر او مي نھد
در اوقات جزر آب دريا فرو رود، در فصل تابستان نیز رطوبات بدن از ظاھر و روي جزر کنند؛ ھمجنانكه 

مانند ) فصل زمستان(مانند ربع اول و ربع چھارم ) فصل بايیز(اعضاء به باطن مي نھد، و ربع سوم 
بھار و (ولذاست كه در اوقات مّد . ربع دوم مي باشد و اين حکم براي معالجات ابدان نافع است

بكار بستن استفراغ و قي و مسھل و فصد و حجامت توصیه مي شود، بخالف موسم جزر ) بايیز
  . مَكر در ضرورت

  
ھمچنین متولدين ھر برج شمسي در اعضاي  :برج شمسي تولد ھنگام شناسي طبي - ٣

منتسب به آن برج شمسي حساسیت بیشتري دارند و در طول زندگیشان احتمال بروز بیماريھاي 
در اعضاي ) فروردين ماه(مثال متولدين برج حمل . بدن مرتبط با آن برج بیشتر استمربوط به اعضاي 

سر و صورت و مغز حساسیت بیشتري دارند و احتمال  بروز بیماريھايي مانند سردرد، درد اعصاب 
، و شرايط بیھوشي، امراض مغزي و ھوشي و خونريزي مغزي، میگرن، )كما(، اغما )پي در پي(

... ، سرماخوردگي سر، خون دماغ، تب)درون حفره ھاى پیشانى و گونه ھا(مشكالت سینوسي 
  .در آنھا بیشتر است

  

  ھنگام شناسي طبي قمري
سیر ماه در آسمان حرکتي دوره اي است و در طي دوره خود از حالت : داللت طبي قمر - ١

دارد بر تغییر کردن  بنابراين داللت. خوشه اي و رنگ پريده به حالت بدر کامل، پیوسته در تغییر است
دوره اي و ھمچنین کنترل کردن نوسان میان ترقي و تنزل و افت و خیزھا در زندگي بشري و در 
احواالت و بدن بشر و بر زندگي انسان ھمانطور که ماه متولد مي شود و رشد مي کند تا به بدر 

دگي انسان دارد که میرسد و بعد افت مي کند تا تحت الشعاع و محو مي شود داللت بر دوره زن
  . تولد و رشد و مرگ را در بردارد

 بسیار خويش طبیعت از و دھنده عفونت . است سرديش از بیشتر او تري و است تر و سرد قمر
 و است لیلي و مؤنث .پذيرد نحوست زود و است سعد .آفتاب دوري و نزديکي حسب به گردد

  .دوشنبه روز به است دلیلي
 نیز ماه ماست، جھان در انرژي و روشنايي منبع خورشید كه ھمانطور :احساسات و نیازھا سیاره

 اين ولي دھند مي انجام را كار ھمین نیز سیارات بقیه گرچه .است روشنايي اين ي كننده منعكس
 داللت احواالت كردن منعكس بر بنابراين ماه .است كمتر ماه از آنھا در خورشید نور كردن بازتابش

 دھنده اين نشان و دارد داللت احساسات و حسھا موافقت، و ھمدردى یجانات،ھ بر ماه پس .دارد
 حیطه در تنھا اساسًا ماه دالالت در بحث مورد احساسات .كنند مي درك را ما ديگران كه است

  .است گذشته به مربوط احساسات يا حتي و ھمفکرى و ھمدردى
 منظور به اغلب ما ارادي غیر واكنشھاي چون تامینى اقدامات و امنیت بر دارد داللت ھمچنین ماه

 داللت مي كند دريافت را خورشید نور ماه ھمچنانكه .است امنیت و ايمني ھمچنین و بقاء حفظ
  .کردن درک و پذيرفتن بر دارد
 تخیل از ي برخوردار و خوب خاطرات دادن گوش به تمايل و روياھا و تصور خاطره، بر دارد داللت ماه

 آروزوھاي و اشتیاق ھمچون روياھايي و منظم روياھاي موجب ھمچنین . ارابتك ي قوه و قوى
 تخیالت و روياھا بر اورانوس داللت كه حالي در اورانوس با مقايسه در .عاطفي و احساسي

 بر بیشتر اساسًا ماه تخیالت و روياھا دارد، بشريت ي آينده كردن بھتر براي روشنفكري و عقالنى
  .دارد مادر بر داللت و است زن جنس به مربوط ماه .باشند مي پايه احساسات

 اصلي داللت .دارد قويتري داللت وضعیت اين در و چھارم آن بیت و باشد، مي سرطان برج ماه خانه
 كه بروجي و بیوت .حوادث ديگر با مرتبط تغییرات بر دارد داللت و است دادن نشان العمل عكس آن
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 ما چه كه ھستند اين دھنده نشان به داللتھاي خاص ھر يكگیردبا توجه  مي قرار آنھا در ماه
 از چكارھايي يا و باشیم داشته مختلف امور به نسبت خوبي احساس تا دھیم انجام بايد كارھايي

 در دھیم؟ انجام فلكي شرايط و زمان آن در است الزم كارھايي چه دھیم؟ و مي انجام عادت روي
 انجام بايد اھدافمان به رسیدن كارھايي براي چه اينكه بر رددا داللت خورشید خورشید، با مقايسه

چه  اجبارا بايد ما كه دارد اين بر داللت زحل زحل، با مقايسه در و دھد مي بیشنھاد و دھیم
  .دھیم انجام كاھايي

 پرورش به تنھا اين و پیشرفت و رشد براي محافظت و نگھداري به ما نیازھاي بر دارد داللت ماه
 خالصه ايشان پیشرفت و رشد منظور به ديگران از محافظت و نگھداري براي ما واناييت و كودك
  .شود نمي

  
  ھنگام شناسي طبي نور قمر - ٢

در ) که نور ماه کامل است(از شب اول ماه که ھالل قمر رؤيت مي شود تا شب چھاردھم  -الف
  .تمام اين پانزده شبانه روز نور ماه در حال افزايش است

، اقدام به كارھايي كه موفقّیتش مرھون رشد )ام خسوفدر غیر اّي(ه قمر زايد الّنور باشد ھنگامي ك
اّما كارھايي كه آشكاري . و افزايش و مطرح شدن و آشكار شدن بیشتر است، مناسب مي باشد

يا افزوني و ازدياد يا شھرت به مصلحت و موفقّیت آن نیست، مانند حجامت و فصد كه در آنھا 
  .وجود دارد؛ نامناسب مي باشدخونريزي 

  
تا قبل از رؤيت بعدي؛ در تمام ) نور قمر رو به نقصان و کاھش است(از شب شانزدھم ماه که  -ب

  .اين دو ھفته نور ماه در حال کاھش و ونقصان يا فقدان است
ت و ، كارھايي كه افزوني و ازدياد به مصلح)در غیر اّيام خسوف(ھنگامي كه قمر ناقص الّنور باشد 

   .موفقّیت آن نیست، مانند حجامت و فصد كه در آنھا خونريزي وجود دارد؛ مناسب مي باشد
  
  :ھنگام شناسي طبي اھله قمر - ٣

بین شمس و قمر است يعني ) جدايي يا بعد زاويه اي(تشكیل اھله قمر وابسته به بعد سواء 
و قمر بر دايرة البروج فاصله شمس و قمر در آسمان از ديد ناظر زمیني و با اتصاالت شمس 

  .تفاوت دارد..) تسديس و تربیع و (

  
  

از وقت تولد ماه نو در محاق و قبل از ( ھنگام اجتماع و اقتران يا مقارنه ماه و خورشید -الف
  .مي باشد) شب ھفتم ماه(تا تربیع اول يا ايمن ) شب اول ماه

مّد آب دريا باال بیايد، در اين وقت نیز اين ھنگام مد رطوبات ابدان مي باشد؛ ھمجنانكه در اوقات * 
  .رطوبات بدن از عمق باطن ھر عضو يا جزء بدن روي به ظاھر او مي نھد

اين ايام براي شروع کارھاي نو و پروژه ھاي جديد، و يا پیاده کردن طرحھا و ايده ھا مناسب * 
  .است

ساز افزايش حالت اعجاب  از نظر ارتباطات اجتماعي و خانوادگي؛ دوران اجتماع قمر، زمینه* 
بوده و بالنتیجه سبب افزوني توقعات آنھا شده، فلذا بھتر است که از توقعات ) مرد يا زن(ھمسران

  .در اين مرحله پرھیز نموده، و براي اجتناب از پیدايش اختالفات کوتاه بیايند
اينگونه ارتباطات در اين وقت تأسیس و ايجاد ارتباطھاي عاطفي نوعا موفقیت آمیز نبوده، چون * 

  .حاصله در اين مرحله، به آرزوھاي واھي منتھي شده که نوعا محقق نمي شود
  
  .و منظور از آن شب ھفتم ماه تا شب چھاردھم مي باشد ھنگام تربیع اول يا ايمن -ب
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اين ھنگام جزر رطوبات است؛ ھمجنانكه در اوقات جـزر آب دريـا فـرو رود، در ايـن وقـت نیـز رطوبـات        * 
ز ظاھر و روي اعضاء؛ به باطن مي نھدبدن ا

چون ماه در اين وقت در حالت تربیع  .پیشه گردد احتیاط و مراقبتدر خالل اين ايام بھتر است که 
نسبت به خورشید بوده، و مشکالت و موانع پیش بیني نشده اى ممکن است اتفاق بیافتد، فلذا 

امکان دارد شخص ذي نفوذ و  اشد، مثًالشخص بايد آمادگي الزم براى مواجھه آنھا را داشته ب
  .سلطه اى؛ در موفقیت کارھايتان اخالل بنمايد

براى ھمین جھت مناسب  .در اين اّيام ممکن است با سنگ اندازيھا و مانع تراشیھايي مواجه شود
 .است که در اين ايام آمادگي تحّمل اين مشاکل بیشتر شده و نیز مشورت بیشتر انجام گیرد

در اين اّيام بدنیا مي آيند، بطور فطري اين استعداد را دارند و زود ھم فرا مي گیرند، که  افرادي که
چطور مشکالتشان را حل کنند، بلکه حّتى براى خودشان مشکالتي درست مي کنند تا حّلش 

  .کنند
آخـرين   در اين اّيام ارتباطات اجتماعي کمتر پیش مـي آيـد، در  : از نظر ارتباطات و فعالیتھاي اجتماعي

ولـى   لحظه ي قبل از تشکیل ديدارھا، بسیاري از اين مالقاتھا بدون دلیل يا با عذرى لغو مـي گردنـد،  
اگر ديدارھا و تماسھايي در اين وقت اّتفاق بیافتد عموما در فضايي منسـجم و ھماھنـگ برگـزار مـي     

  . شود
ازدواج خـتم مـي شـود، ولـى      در اين ھنگام نوعًا به ارتباط مستمر و جـّدي ماننـد   :ارتباطھاى عاطفي

گاھي امکان قطع پیوندھاى ايـن مرحلـه بطـور ناگھـاني وجـود دارد، بـراى ارتباطھـاى در ايـن مرحلـه؛          
نیـز مالحظـه شـود،    ) مانند طالع والدت و اولین ارتبـاط (تناسبھاى ديگر بین طرفین؛ از نظر علم تنجیم 

است اگر طرفین روش مالحظه ي يکـديگر   بطور کّلي ارتباطھاى حاصل شده در اين ھنگام نوعا پايدار
  .را دانسته و محّبت صادقانه و طرفیني در کار باشد

  
، و منظور از آن شب چھاردھم تا تربیع ايسر يا اخیر ھنگام استقبال يا مقابله ماه و خورشید - ج

  .است
د، در اين وقت نیز اين ھنگام مد رطوبات ابدان مي باشد؛ ھمجنانكه در اوقات مّد آب دريا باال بیاي* 

  .رطوبات بدن از عمق باطن ھر عضو يا جزء بدن روي به ظاھر او مي نھد
ــ      رشــــــد و موفقیــــــت وجـود دارد، در ايـن وقـت      ۀ در اين دوره براى ھمـه چیـز و ھمـه کـاري زمینــــ

ود داشـته؛  اگر در دورۀ تربیع ايمن کـار شـما رکـ   است که نتايج کارھايتان را به بار نشسته مي بینید، 
در مقابل اگر رشد و تحـول داشـته، در ايـن دوره مـي بینیـد       در اين دوره نیز نتايج کارتان خوب نیست،

ماه در دورۀ استقبال داللـت بـر موفقیـت بـزرگ يـا      . که نتايج و دستاورد کارھايتان در حال تحقق است
شـته و بـا مراعـات آنھـا بـوده      دارد، اگر برنامه ھايتان موافق شرايط ماه در مرحله ھاى گذ رکود عمیق

  .در اين دوره دستاوردھاى کارتان را بھره مند مي شويد
كارھا تا به نتیجه رسیدن پیگیري شده و موفقیت قرين آنھاست، ھمانطور که اشاره شد، اگـر نقطـة   

موفقیتھاى شغلي مانند روابـط عـاطفي   . شروع خوب بوده و بدانید چگونه موانع را پشت سر بگذاريد
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ولذا صرفا بـا وضـعیت قمـر    یة عناصر ھیئت فلکي شخص و طالع شروع آن کار نیز بستگي دارد، به بق
، ولى به ھـر حـال دورۀ اسـتقبال قمـر     در حال استقبال نمي توان حکم قطعي به موفقیت آن کار کرد

  .ارتباط مھمي با موفقیت امور دارد
ايش مــي يابــد، و خوشــوقتي و روابــط و تماســھاى اجتمــاعي در ايــن مرحلــه افــز  :از نظــر اجتمــاعي

  .پرحرفي فضاى حاکم بر نوع اين ديدارھاست
ارتباطھاى عاطفي در ايـن ھنگـام مواجـه بـا درگیريھـا و نـزاع و اتھامـات اسـت، و ھـر          : از نظر عاطفي

طرف توقع کوتاه آمدن طرف مقابل را داشته، و توقعات طرفین از يکديگر افزايش مي يابـد، ولـى نوعـًا    
  .تھي به جدايي نمي گردداين مشکالت من

  
  .که منظور از آن، شب بیست و دوم تا آخر ماه مي باشد ھنگام تربیع اخیر يا ايسر -د
اين ھنگام جزر رطوبات است؛ ھمجنانكه در اوقات جـزر آب دريـا فـرو رود، در ايـن وقـت نیـز رطوبـات        * 

بدن از ظاھر و روي اعضاء؛ به باطن مي نھد

ت براى تأّمل و تفکر و بازنگري دربارۀ گذشـته و شناسـايي آنچـه نیـاز     اين ھنگام فرصت مناسبي اس
به تحّول يا پیشرفت داشته و نیز شناخت مواردى که نیاز به تصحیح دارد، و اين بازنگري در ايـن وقـت   

موّفق بوده يا نبوده باشد، اين تفکـر ممکـن اسـت گـاھي     ) استقبال(الزم است، چه در ھنگام قبلي 
د ولى چه بسیار منجر به دسـتیابي بـه راه حلھـاى جديـد و بـازبیني گذشـته و       موجب دلسردي بشو

آمادگي براى حرکتـي نـوين بشـود، پیـداگردن ناموفقّیتھـا ھمیشـه مفیـد بـوده و نبايـد آنـرا شکسـت            
  .تلّقي کرد، چون عبرت آموزي از آنھا خود به تنھايي، يک موفقّیت است

بـه موفقّیـت منتھـي مـي شـود و يـا در ھمـان ابتـدا بـا          کارھايي که در اين اّيام شروع مـي شـود، يـا    
شکست مواجه مي شـود، در ايـن اوقـات کسـاني کـه فاقـد نشـانه ھـاى فلکـي بـراى  مراجعـه بـه             
خويشـتن بــوده و ايـن روّيــه را ندارنـد، تالشھايشــان نتیجـه موھــومي پیـدا مــي کنـد، علیــرغم اينکــه       

فلکي در زايچه شـان مسـاعد بـا مراجعـه     ولى اشخاصي که نشانه ھاى فعالّیت بسیاري مي کنند، 
، )مانند واجدين اّتصاالت مسعود میان عطـارد و مشـتري و زحـل بـا سـاير کواکـب      (به خويشتن است 

در گذشـته حکـام ممالـک بـراى صـدور       .اينھا به نتايج رضايت بخشي بـراى تالشھايشـان مـي رسـند    
اسب را وقتي مـي پرسـیدند، آنھـا ايـن     از منّجمین موقع من) که نوعًا مطلوب مردم نبود(قوانین جديد 

وقت را توصیه مي کردند، چون نوع مردم بخاطر گرفتاريھـاى شخصـي مشـغول بـه امـور خـود بـوده و        
  .توّجه چندانى به امور جامعه نداشتند

در ايـن دوره روابـط اجتمـاعي وضـع بسـیار نامناسـبي دارد،        :از نظر ارتباطـات و فعالّیتھـاى اجتمـاعي   
راى بحث روي موضوعات سـخت و مشـکالت و يـا کارھـاى بـديھي اّتفـاق مـي افتـد،         بیشتر ديدارھا ب

پس در ھر چیزي نقد و بررسي و تجديد نظر مي شود، و لذا بھتر است در اين مّدت؛ شـخص تـا مـي    
ارتباطـات واقعـي بسـیار    . تواند در خانه باشد، و خیلي با مردم سر و کـار نداشـته مگـر بـراى ضـرورت     

د، و نوعًا افـراد بـه حـال شخصـي خودشـان مشـغولند، لـذا ايجـاد ارتباطـات در ايـن           نادر اتفاق مي افت
مقطع نوعًا ناکام و ناموفق بوده، بلکه در اين مّدت بسیاري از جدايیھا اّتفاق مي افتد، البّته با تفکـر و  

  .حسابرسي دقیق و اينکه جدايیشان به مصلحتشان است

ات است آنجه از معالجات كه مربوط به خروج رطوبات است در ربع اول و سوم ماه كه ھنَكام مد رطوب
در اين ھنَكام بھره و نتیجه َكیري از استعمال داروي قي و مسھل بیشتر : براي مثال. را فايده است

و ھمینطور حجامت در ربع اول و سوم ماه از اين جھت مناسب است اما از آنجا كه حجامت . است
ست و در نیمه اول ماه بدلیل تزايد نور قمر ايجاد زخم و خونريزي با اخراج خون و خونريزي ھمراه ا

بسنديده نیست، بس نیمه دوم ماه مناسبتر است، و جمع میان ربع اول و سوم ماه و نیمه دوم ماه 
جھت حجامت ھمان ربع سوم ماه است يعني از چھاردھم تا بیست و يكم ماه قمري، كه در كالم 

ماه قمري كه  ٢١و ١٩و ١٧باب اوقات مناسب براي حجامت به ايام  خازنان وحي علیھم السالم در
  .در ربع سوم ماه قرار دارد نیز توصیه شده است

  
  :   ھنگام شناسي طبي بروج قمر - ۴

مورد ھر گونه  ددر وقت عبور قمر در ھر برج نجمي اعضاى و اجزاي منتسب به آن برج  -الف

برداري، يا خون گیري، تزريق، و يا واردن كردن فلز يا  اقدام تھاجمي طبي ھمچون جراحي، نمونه
شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار گیرند، و در صورت اضطرار با رعايت تدابیر ويژه ايمني و 

  . اضطراري مربوطه انجام شود
بود در زمینه ابتال و شدت بیماريھاي مربوط به اعضا آن برج نیز بیشتر خواھد  در اين ھنگام ھمچنین

  .اين ھنگام افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند، آمادگیھاى الزم را بايد داشته باشند
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تأثیرات خوردن دارو در بروج مختلف قمر يكسان نیست و شروع به معالجات دارويي و ھمچنین  -ب
روع به معالجات استفاده از آنھا با حركت قمر در بروج بايد تناسب داشته باشد به عنوان مثال ش

دارويي در برج عقرب و خوردن داروي مسھل در سرطان خوب است و  خوردن دارو در قوس خوب 
  . نیست
مي باشد  ديطبق تأيید شرع احكام حركت کواکب،  مربوط  به سیر قمر در بروج نجمی رص :توجه

  .فلذا احكام بر اساس آن محسوب مي شود
  

  طبع و مزاج بروج
اج مخصوص خود دارد، كه با حركت قمر و ساير كواكب در بروج تحت تأثیر مزاج و ھر برج يك طبع و مز

طبع آن برج قرار مي َكیرند، وقتي قمر در بروج داراى طبع سرد است ارتباطات عاطفي و رواني كه 
شور و حرارت الزم دارد موفق نیست و داللت بر سردي در برخوردھا و احوال بشري دارد فلذا وقت 

رب براي اموري مانند ازدواج مناسب نیست و فصد در ھنَكامي كه قمر در بروج آتشي و قمر در عق
به جز فصد در ناحیه دست كه در ھنَكام عبور قمر در (ھوايي كه طبعشان َكرم است خوب است 

مزاج و طبع بروج بدين صورت مي ) برج جوزا؛ مناسب نیست، زيرا برج جوزا داللت بر دست دارد
  :باشد

  .طبعشان َكرم و خشك و مزاجشان صفرايي است) حمل، أسد، قوس( شيبروج آت
  .طبعشان سرد و خشك و مزاجشان سودايي است) ثور، جدي، سنبله( بروج خاكي

  .طبعشان َكرم و مرطوب و مزاجشان خون است) جوزا، دلو، میزان( بروج ھوايي
  .م استطبعشان سرد و مرطوب و مزاجشان بلغ) سرطان، حوت، عقرب(  بروج آبي

  

  در طبايع بروج
  رنج نادان ھمیشه ضايع دان= برجھا را تو بر طبايع دان 

  خاکي و جدي و خوشه ھمان ثور=    حمل است آتشي و شیر و کمان
  )ماء(آن خرچنگ و حوت و عقرب ما و=  طبِع جوزا و دلو و میزان ھوا

  در معرفِت مزاِج بروج
  ع صفرايىگرم و خشك اند و طب= حمل و شیر و قوس يغمايى 
  ھر سه خشكند و صاحِب سودا= ثور با َجْدى و خوشه َعذرا 
  گرم طبعند و خون از ايشان زاد= برج جوزا و دلو و میزان باد 

  ھر سه مر طبعشان ُپر از بلغم= برِج سرطان و حوت و عقرب ھم 
  طبع اين برجھا چنین افروخت= آنكه اين علم را نكو آموخت 

  خواجه نصیر طوسي
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  ت بروج بر اعضا و بیماريھا بدندالل
از اعضاي باالي بدن به ترتیب بروج نامگذاري  :داللت بروج بر اندامھاى آدمي و بیماريھا - ١

بجز (سر و صورت منتسب به حمل : شده اند البته اين قاعده استثنائھايي نیز دارد به صورت مختصر
معده و  ،به سرطان) شھا و دنده ھاش(، گردن به ثور، دست ھا و شانه ھا به جوزا، سینه )بیني

به جز (به سنبله، بايین كمر و كلیه ھا به میزان، دستَكاه تناسلي ..) روده ھا و (قلب أسد، شكم 
و بیني به عقرب، رانھا به قوس، زانوھا به جدي، ساقھاي پا به دلو، قدمین و بیضه ھا به ) بیضه ھا

را ... اب، استخوانھا، مويرگھا، سیاھرگھا و ھمچنین اعضاي مشترك بدن مانند پوست، اعص. حوت
  .ام را منتسب به برجي کرده اند مانند انتساب استخوانھا به برج جديدنیز ھرک

  دست جوزا و سینه سرطان فور= از حمل سر بگیر و گردن ثور 
  ناف را سنبله قیاس ُشمر= معده را از اسد شناس اثر 
  ، کمان بدان ران استعقرب آلت= از کمر تا ُسرين به میزان است 

  حوت را خصیه دان و ھر دو قدم= جدي زانو و دلو ساق بھم 
  خواجه نصیر طوسي

ھركـدام از بـروج خانـه     :آن كوكـب اسـت  ) بیـت (داللت مربوط به كوكبي كه آن برج؛ خانـه   -٢
برج قوس خانه مشتري است و داللت مشتري را نیـز دارد، مشـتري داللـت     كوكبي مي باشند، مثال

داللـت اصـلي مشـتري، بسـط و گسـترش دادن      . و ھـر معضـل مـرتبط بـا آن    ) جگر سـیاه (بر كبد دارد 
و ديگـر  ) غـده ھـا  (كنند ھمچـون تومورھـا    است پس داللت دارد بر تورم كردن و چیزھاي كه رشد مي

ماننـد غـده ھـاي سـرطاني و چـه از نـوع       ) بدخیم(كنند چه از نوع خطرناك  چیزھاي زايد كه رشد مي
روي در غـذا خـوردن و وجـود     ھمچنین داللت دارد بر شروع ازدياد وزن و زيـاده  ).  ش خیمخو(بي خطر 

و يـا كوكـب زھـره داللـت بـر عواطـف دارد        .زمینه روي آوردن به راھھاي موھوم آرام بخش و اعتیاد آور
مثال براي گرفتن کودک از شیر؛ که بروز احساس و عواطف میان مـادر و فرزنـد مخـل ايـن امـر اسـت،       

نابراين اگر قمر در بیوت زھره باشد اين کار به خوبي انجام نخواھد گرفت حساسیت و عواطـف مـانع   ب
بس براي كرفتن كودك از شیر بايد وقتي را انتخاب كرد كه قمـر  . از انجام آن بصورت مطلوب مي گردد

كـار   مخـل ) جـه مثبـت و جـه منفـي    (در بیوت زھره نباشد و ھمچنین در امور ديگري که قوت عواطـف  
  .است

بدين صورت كه وقتي قمر در  :داللت مربوط به انعكاس بیماريھاي برج مقابل ھر برج - ٣
برجي است، اضافه بر بیماريھاي آن برج؛ بیماريھاي مربوط به برج مقابل نیز؛ احتمال دارد بروز پیدا 

اضافه بر وجود مثال برج دلو داللت بر ساقھاي پا دارد وقتي قمر در برج دلو است ممكن است . كند
زمینه بروز مشكالتي در ساقھاي پا؛ احتمال بروز بیماريھاي مربوط به برج مقابل دلو يعني اسد نیز 

، اضطراب، )واريس(وجود دارد مانند مشكالت در سیستم گردش خون، گشاد شدن سیاھرگھا 
  .مفاصل، تپش قلب) ورم(گرفتگي عضالني، التھاب 

  

  داللت كواكب بر اعضا بدن
از كواكب داللت بر عضوي از اعضاي بدن دارند و احوال كواكب با اين اعضا مرتبط بوده و  ھر يك

ھر يك از اين كواكب بیماريھاي مربوط به عضوي كه ) بیوت(ھمچنین با حركت قمر در خانه ھا 
منسوب به آن كوكب است امكان بروز بیدا مي كند و در اين ھنگام توصیه ھاي ھنگام شناسي 

ايد در مورد آن عضو رعايت شود و بر آن عضو اعمال تھاجمي طبي مانند جراحي و فصد و بروج قمر ب
است بايد مواظب ناراحتیھاي ) برج أسد(مثال ھنگامي كه قمر در خانه شمس . نبايد انجام شود..

  .مربوط به قلب باشیم
  

 زحل مشتري مريخ شمس زھره عطارد قمر

 )طحال(سپرز  )جگر(كبد  )صفرا(َزھره  قلب گرده گاه زبان معده

  

  راھنماي طبي احوال کواکب
كواكب در مسیر حركتشان با قرار َكرفتن در بروج مختلف دالالتشان مختلف مي شود، ھمانند احوال 

حال قوت و ضعف و سعادت و نحوست كواكب به اختالف بروج و . كواكب قوي و يا ضعیف مي شود
ه چون كواكب در آن درجات باشند قوي و يا ضعیف قربشان با خورشید اختصاص و مناسبت دارد ك

  .دالالت طبي كواكب نیز با قوت و ضعف حال آنھا شدت و ضعف بیدا مي كند. ھستند
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  وبال،يا  بیت: براي احواالت كواكب حاالت اصلي و فرعي بسیاري وجود دارد مھمترين احوال كواكب
  .باشد مي.. و  تراجعيا  استقامت حضیض،يا  اوج، ھبوطيا  شرف

وبال و قوي بوده، و دالالت كواكب در حاالت  بیت و شرف و اوج و استقامتدالالت كواكب در حاالت 
  .ضعیف مي باشد ھبوط و حضیض و تراجع
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  ١٢:٠٥ساعت ١٤٣٢ شوالماه  ٢٤دال خریفی در و وقوع اعت آغاز فصل پاییز
  ٠٨:٣٠ساعت ١٤٣٢ محرمماه  ٢٦و وقوع انقالب زمستانی در  فصل پاییزپایان 
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  ائیزپفصل  ام شناسىگھن
ائیز آفتاب در برج فلكي میزان و عقرب و قوس باشد، و اين وقـت زمـان حركـت سوداسـت و     پدر فصل 

رانـي و شـدت فكـر و خیـال و عفونـت      گي جھـره و ھـزال و الغـري بـدن و خـوف و ن     گت سودا تیرعالم
  . دھان و خستكي بدن باشد

ائیز كه بخاطر برودت ھوا بلغم كمي در بدن بـاقي مانـده؛ و صـفرا نیـز از طغیـان افتـاده؛       پدر اول فصل 
صـفراي باقیمانـده از   شـبھا و افـزايش   ھـوا و خصوصـا   لذا سودا غالب مي شود و بـه واسـطه خنكـي    

تابستان؛ اين صفرا وارد خون مي شود، در اين فصل امالح وارد شده به بدن به صـورت رسـوب سـودا    
قلیائي كه شور و تلخ است در مي آيد و ترشي خون كم مي شود، فلـذا مصـرف مسـھل بـراى دفـع      

ود ترشـي خـون؛   یدا مـي كنـد؛ از ايـن رو بـه جھـت تعـادل خـون و جبـران كمبـ         پمواد زائد خون ضرورت 
كه در تجمـع صـفرا مؤثرنـد     بالزم است، مصرف شیر و تركیبات ويتامین ) طبیعي(خوردن شیرنیجات 

بـدن در ايـن فصـل بسـته اسـت؛ اشـعه مـاوراء بـنفش         ) منافـذ (ون مسامات چبیشتر مناسب است، 
نبـر و خربـزه ھـاى    چكمتر به بدن مـي رسـد و بـدن مسـتعد تـب و لـرز مـي شـود فلـذا خـوردن خیـار            

ائیز پـ وشت مفید است، نیمه گشھري و طالبي مناسب نیست، ولى بالعكس مصرف غذاي لطیف و 
رب آنـرا از  چـ ربي و تحريك بـدن بـا غـذاھاى    چیاھان در حال آرامش ھستند خوردن گكه اعصاب بدن و 

یري مـي كنـد،   گرمي بدن  شده و از تاثیر برودت ھوا تـا حـدي جلـو   گمصونیت برخوردار كرده و موجب 
كلي خوردن میوه ھاي ترش قبل از غذا و میوه ھاى شیرين بعد از غذا مفید اسـت، خـوردن آب   بطور 

زياد در اين فصل اعصاب را سست مي كند و مصرف مواد خواب آور مثل تره تیـزك و كـرفس بـر ضـعف     
آنرا زيـاد كـرده و اعصـاب را     كنديرم در صبح؛ مانع افت ضربان قلب شده و گمي افزايد، آشامیدن آب 

قويت مي نمايد و شدت جريان خون را كم كرده و احشاء و روده ھا را نرم و اشتھا را زيـاد و ھضـم را   ت
  .ائیز تجويز مي شودپآسان مي نمايد، اين عمل در آخر 

  
ه خشـكي فزايـد   چرم سازد بخورد، از مجففات و ھر گیزھائیكه مزاج را مختصري تر و چدر فصل خزان 

رمـاى ظھـر و   گفـراط در آمیـزش و خوابیـدن در مكانھـاى سـرد و      وشت صید و اگوشت خشك و گون چ
اه داشت و اندر آب سرد نبايد نشست و شـبھا بـر   گرھیز كرده و خود را بايد نپسردي صبحھا و شبھا 

تـا تـن از اخالطـي كـه     . امتالء معده نبايد خفت، و در آخر خزان استفراغي به داروي مسھل بايـد كـرد  
  . قي نیز بايد كرد اك شود، وپلد كرده و جمعشده تو) ائیزيپ(میوه ھاي خريفي 

رفـتن و خـوردن دوا و مسـھل    ) رمگـ (در فصل بائیز سزاوار است كثرت آمیزش و فصد كردن و به حمام 
رھیز كردن از ھر طعام يـابس و  پو اقسام حلويات و بوئیدن رياحین حاره و خوردن میوه بعد از طعام، و 

  .ور شیرين و امثال آنگوشت بره و انگوجه و رم و تر مثل جگخوردن غذا و دواي 
  

  آ   :  ار 
  

كـه اول  (ايـن مـاه سـي روز مـي باشـد، در آن بـاران درشـت موسـمي         ) آخر بـائیز (: آخرتشرين  ماه
قطع مي كردد، از نوشیدن آب در شـب نھـي شـده، و وارد شـدن حمـام      ) فصل بائیز شروع مي شود

و آمیزش را كمتر نمايد، و ھـر صـبح جرعـه اى آب كـرم بنوشـد، و از خـوردن       ) سونا= كرم و طوالني (
  .ببرھیزد) تره تیزك(سبزيجات كرم مانند كرفس و نعنا و شاھي 

  
  

  .شروع كارھاى مھم در اين روز با موفقیت ھمراه نیست: آخرتشرين  ١٥
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  زمستانفصل شناسى  امگھن
در اين ايام بلغم تـر و سـرد بـه حركـت     . كي جدي و دلو و حوت باشددر فصل زمستان آفتاب در برج فل

  .مي آيد و عالمت آن بسیاري خواب و شوري دھان است
و زكـام و امـراض    شـده؛  در آغاز فصل زمستان كه بادھاى شديد مي وزد عصبیت و فشار خـون كمتـر  

مفیـد   بويتامینھـاي  رم و خوردنیھـاى حـاوي   گـ حاصل از سودا بیشتر مي شود؛ فلذا غذاھاى بالقوه 
وفیز و اعصاب تمام بدن را مشغول مي سازد، و با ھـر آمیزشـي؛   پاست، تحريك جنسي يا تحريك ھی

زيني گر جـاي گـ جزئى از بدن از نظر مادي و الكتريكي تغییر و تحول مي يابد، و در صورت افزايش بلغم ا
اخـر و نیمـه زمسـتان و    مناسـب باشـد، از سسـتي او   ) اھي با شیر و تخـم مـرغ  گبا مصرف خرما (آن 

یري مي كند و اين خود دافع بلغم است، مصرف مواد امالح دار مثل كرفس و محتـوي  گاوايل بھار جلو
فسفر و يود مثل شـاھي و انـواع تـره از خشـكي و سـردي كاسـته و ايجـاد تعـرق و سـبب و تحريـك           

ردن احشـاء  ترشح غدد شده، و افزايش حرارت سبب نرم شـدن حركـت اسـتخوانھا و ضـد عفـوني كـ      
در حال استراحت شكم و اسـتخوانھا بـا روغـن شـب بـو يـا زيتـون و         ژمي شود، مالیدن روغن و ماسا

شـبھاى  (ل سرخ به تقويت ھاضـمه و اسـتخوان كمـك مـي كنـد، مصـرف سـیر نیـز ھفتـه اى يكبـار           گ
ام فشار خون تجويز مي شود، مصـرف مـواد   گمستحب است، ولذا در فصل افزايش بلغم و ھن) شنبه

  .د در اواخر سال و زمستان نافع استسر
ر زمستان طبع زمستاني ندارد غـذا بـه انـدازه    گدر فصل زمستان رياضت بسیارتر و غذا تمامتر بايد و ا

و قلیـه خشـك و كبـاب و    ) شـورباي سـاده بـا ماسـت    (بايد و رياضت به تمام، ھمجنین غـذا اسـفیدبا   
بايد خورد و ھر كـه در زمسـتان   ) رمگادويه (نند آن و ما) زيره رومي(یني و كرويا چمانند آن ھمه با دار

بیمار شود زود تـدبیر اسـتفراغ بايـد كـرد از بھـر آنكـه تـا سـبب قـوي نبـود عـالج بايـد شـود، و در انـدر               
سرماي زمستان مادتھا حركت نكند و استفراغ اندر زمستان بـه اسـھال صـوابتر از قـي باشـد ولـذا از       

  . و در موارد حاجت اسھال روا دارد و غذا را افزون كندو قي دوري جويد، ) رفتنگخون (فصد 
ائیزي پـ و انجیر و صیفیجات و سبزيجات ) ردوگ(ردكان گنجشك و بزغاله و گدر زمستان خوردن كبوتر و 

ر بــه گـ و حلويـات، امـا اجتنــاب كـردن از خــوردن طعامھـاى ســرد بعـد از خــواب و اسـھال و اســتفراغ م      
  .نوع استضرورت و بسیاري آمیزش و حركت مم

  
 را    :ن اولم  

  
  

اين ماه سي و يكروز مـي باشـد، در آن بادھـاي تنـد شـدت كرفتـه و       ) اول زمستان(: كانون اولماه 
زياد مي شود، و سرما شدت بیدا مي كند، آنجه در ماه قبل ذكر شد انجـامش در ايـن مـاه نیـز مفیـد      

و آمیـزش را  ) سـونا = كـرم و طـوالني   (وارد شدن حمـام   از نوشیدن آب در شب نھي شده، و(است 
كمتر نمايد، و ھر صبح جرعه اى آب كرم بنوشـد، و از خـوردن سـبزيجات كـرم ماننـد كـرفس و نعنـا و        

، از خوردن خوراكیھاي با طبع سرد ببرھیزد، و از فصـد و حجامـت اجتنـاب    )ببرھیزد) تره تیزك(شاھي 
  . بردكند، و غذاھاي كرم و نیروافزا بكار

  
  
  تشروع كارھاى مھم در اين روز با موفقیت ھمراه نیس: كانون اول٣
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  ند نكته مھمچ
ھر چند طبايع فصول چھارگانه و ماھھاى آنھا از نظر فلكي ھمانست كه نـزد ھمـه معـروف اسـت،      *

كـه   ولى از نظر حكما و اطباء قاعده اصلي فلكي و طبع و مزاج فصول و ماھھـا اجمـالي و كلـي بـوده    
  :برحسب خصوصیات مكاني و زماني و فردي و حالي استثنا خورده و تشديد يا تخفیف پیدا مي كند

خصوصیات مكاني؛ يعني كـه سـرزمینھاى مختلـف شـروع فصـلھا در آنھـا مختلـف اسـت، و مـالك           -١
وقتي در نیمكره شمالي تابستان اسـت ھمانوقـت   : تغییر ھواست بر طبق طبیعت فصل، مثال واضح

جنوبي زمستان است، ھمچنـین مختصـات جغرافیـائي كـه موجـب مـي شـود فصـلھا در آنھـا           نیمكره
ــر اســاس فصــلھاى       ــذا نقــاطي كــه فاقــد برخــي فصــول اربعــه ھســتند، ب ــد؛ ل ــا منعــدم گردن ــاه ي كوت
موجودشـان عمــل مــي شـود، و يــا اينكــه نـواحي مختلــف زمــین يكسـان نبــوده و از نظــر آب و ھــوا و      

مي متفاوتند، استوايي يا خشك يا مرطوب يا معتـدل يـا سردسـیر و    خشكي و رطوبت يا سردي و گر
منجمد مي باشند، كه اين تفاوتھاى منطقه اى و مكاني آن احكـام كلـي را مقیـد مـي كنـد، خالصـه       

  .اينكه مالك واقعیت آب و ھواست نه صرف تقويم و حساب فلكي
  
وزي بسیار گـرم شـود و بـالعكس؛    اتفاقات زماني؛ گاھي اتفاق مي افتد كه در میان فصل سرما ر -٢

  .در اين موارد مالحظه طبیعت ھوا بكنند نه فصل ھر چند مدتش كوتاه باشد
  
تفاوتھاى مزاجي اشخاص از دموي و صفراوي و سوداوي و بلغمي نیز موجب تشـديد يـا تـرخیص      -٣

  .احكام و توصیه ھاى طبي ذكر شده مي گردد
  
غیـر آن كـه ممكـن اسـت بطـور موقـت شـرايط مزاجـي         شرايط موقـت عارضـي از قبیـل بیمـاري و      -٤

  .مختلفي را ايجاد كند و توصیه ھاى مزبور را تقويت يا تخفیف دھد
از اين رو توصیه ھاي مزبور بطور اجمالي و كلي بوده و برحسب موارد استثنا تشديد يـا تخفیـف يـا     *

  .كند تغییر پیدا مي
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  افزايش نور =نور قمر = شب اول تا جھاردھم و بانزدھم 

اقدام به كارھايي كه ، )ام خسوفدر غیر اّي(كه قمر زايد الّنور باشد  يھنگام
مــوفقّیتش مرھــون رشــد و افــزايش و مطــرح شــدن و آشــكار شــدن بیشــتر  

اّما كارھـايي كـه آشـكاري يـا افزونـي و ازديـاد يـا        . است، مناسب مي باشد
شھرت به مصلحت و موفقّیت آن نیست، ماننـد حجامـت و فصـد كـه در آنھـا      

  .خونريزي وجود دارد؛ نامناسب مي باشد

  شب
  روز

ه
شنب

ك
ي

  

١٤  ٦  ٦  ١  
  س
06:41

  ي
06:04

  قوس برج نجميدر قمر                        
و برج فلكي قوس با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط  برج نجمي

، ران، استخوان ران، استخوان )مفصل ران(تھیگاه  قسمت میان ران و: است
مھره ھا، لگن  جیر، ناحیه خا)دنبالچه اى(، عصعصى )تھیگاه(حرقفى 
سرخرگھا و سیاھرگھا مرتبط با استخوان لگن خاصره، رشته ھاي  خاصره و

و برج فلكي  برج نجمي ،)سرخرگ(سیستم شرياني  ،کبد، عصبي سیاتیك
 قسمت میان ران و: قوس با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط است

، )ھیگاهت(، ران، استخوان ران، استخوان حرقفى )مفصل ران(تھیگاه 
سرخرگھا و  جی مھره ھا،لگن خاصره ور، ناحیه خا)دنبالچه اى(عصعصى 

 ،کبد، سیاھرگھا مرتبط با استخوان لگن خاصره، رشته ھاي عصبي سیاتیك
 مورد اين وقت اعضاى و اجزاي مذكور نبايددر  ،)سرخرگ(سیستم شرياني 

، گیري خون يانمونه برداري،  ھر گونه اقدام تھاجمي طبي ھمچون جراحي،
گیرند،  تزريق، و يا واردن كردن فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار

و در صورت اضطرار با رعايت تدابیر ویژه ايمني و اضطراري مربوطه انجام 
زمینه ابتال و شدت  :و برج فلكي قوس برج نجميوقت عبور قمر در در  .شود

ي حركتي در اعضاى حرکتى، ناھماھنگ :بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريب
 برھر برج تأثیرات بعالوه از آنجايیكه .سیاتیك، رماتیسم و امراض مرتبط با ران

ناخوشیھا در برج قوس ممكن نیز منعكس مي شود بس برج مقابل خود 
ھمچنین قابل . شود مربوط به برج جوزا است شامل بروز مشكالت ريوي

برج قوس  .آيند  ج نیز پديد ميتوجه است كه شكستگي استخوانھا در اين بر
داللت دارد بر جگر  مشتريخانه مشتري است و دالالت مشتري را نیز دارد 

داللت اصلي مشتري ، بسط و گسترش دادن . سیاه و ھر معضل مرتبط با آن
كنند ھمچون  است پس داللت دارد بر تورم كردن و چیزھاي كه رشد مي

كنند چه از نوع خطرناك  كه رشد ميو ديگر چیزھاي زايد ) ھا غده(تومورھا 
ھمچنین داللت دارد بر شروع ). خوش خیم(و چه از نوع بي خطر ) بد خیم(

و وجود زمینه روی آوردن به راھھای  روي در غذا خوردن  يادهزازدياد وزن و 
   . موھوم آرام بخش و اعتیاد آور

  :خواجه نصیر طوسي
   ماه چون در قوس باشد نیك باشد چار كار

  اولین تزويج و تعلیم آخرين فصد و شكار                   

  جدي برج نجميقمر در                         
برج نجمي و برج فلكي جدي با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط 

اين وقت اعضاى و در  ،دندانھا ، مفاصل،استخوانھاپوست و زانوھا،  :است
نمونه  ه اقدام تھاجمي طبي ھمچون جراحي،ھر گون مورد اجزاي مذكور نبايد

تزريق، و يا واردن كردن فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن ، گیري خون يابرداري، 
گیرند، و در صورت اضطرار با رعايت تدابیر ویژه ايمني و  حرارت يا لیزر قرار

وقت عبور قمر در برج نجمي و برج فلكي در  .اضطراري مربوطه انجام شود
و ) سودا( اگزما :بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريابتال و شدت ب زمینه :جدي

، )حمره(بادسرخ ، ديگر امراض پوستي، مشكالت دندان، التھاب مفاصل
معده كه مشكالت اين برج ھمچنین داللت دارد بر  .جذام، اختالالت گوارشي

برج  .در اين برج منعكس مي شود كه ي برج مقابل خود سرطان  بوسیله
زحل داللت دارد بر ه زحل است و دالالت زحل را نیز تاثیر مي بذيرد جدي خان

بطور  ي طبیعتش كه محدود كننده است و  پوست و استخوانھا و به وسیله
داللت دارد بر ممانعت  شود  كلي به آھستگي سبب عقب افتادن چیزھا مي

و داللت دارد بر ھر چیزي كه  و ھمچنین رشد ضعیف) انسداد كردن(كردن 
  .فاسد شدن شودو بب انحطاط س

افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند، آمادگیھای الزم را 
 شرب است كاربرد داروي قي آور و استعمال غرغره خوب .داشته باشند

  :خواجه نصیر طوسي.نیست خوب مسھل و دوا
   جادوي و ساحري را با خدا بردن پناه

  ار شاھان خاصه فصد و عقد رابد بود ديد                        
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  افزايش نور= نور قمر =  شب اول تا جھاردھم و بانزدھم  

، اقدام به كارھايي كـه  )ام خسوفدر غیر اّي(كه قمر زايد الّنور باشد  يھنگام
قّیتش مرھون رشد و افزايش و مطرح شدن و آشكار شدن بیشتر است، موف

اّما كارھايي كه آشكاري يا افزوني و ازدياد يـا شـھرت بـه    . مناسب مي باشد
مصلحت و موفقّیت آن نیست، مانند حجامت و فصد كه در آنھا خونريزي وجود 

.دارد؛ نامناسب مي باشد
  نع حاكم استدر صورت تعارض احكام؛ حكم منفي و م: تذكر

  شب
  روز

ه
شنب

  

٢٠  ١٢  ١٢  ٧  ت د  

  دلو برج نجميقمر در                           
 :برج نجمي و برج فلكي دلو با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط است

 ،تنفس، بینايي شنه آشیل، ساق پا،اپ وزك پا، مچ پا،ققوزك پا، اندامھا از زانو تا 
ھر گونه اقدام تھاجمي طبي  مورد اعضاى و اجزاي مذكور نبايداين وقت در 

تزريق، و يا واردن كردن فلز يا ، گیري خون يا، بردارينمونه  ھمچون جراحي،
گیرند،و در صورت اضطرار با رعايت  شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار

مر در برج وقت عبور قدر  .تدابیر ویژه ايمني و اضطراري مربوطه انجام شود
 :بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريزمینه ابتال و شدت ب: نجمي و برج فلكي دلو

اين برج  .)ادم(مچ پا، اختالالت در عمكرد قلب و ورم كردن آن  پیچ خوردن
در اين برج  ي برج مقابل خود اسد  كه بوسیلهبیمريھايي ھمچنین داللت دارد بر 

گردش خون، گشاد شدن  ر سیستمدمشكالت  منعكس مي شود مانند 
 مفاصل، تپش) ورم(گرفتگي عضالني، التھاب  ، اضطراب،)واریس(سیاھرگھا 

افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند، آمادگیھای الزم را  .قلب
خوب  دلواز موضع قمر در برج ) ساقھای پادر غیر (فصدھر چند. داشته باشند

  :واجه نصیر طوسيخ .اما در نیمه اول ماه خوب نیست است
   قلعه ھا و حصنھا شايد در او كردن بنا

  و فصد و  تزويج؛ زن و دوشیزه) نقش×(نیك نقل                  

  حوت برج نجميقمر در                      
 :و برج فلكي حوت با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط است برج نجمي

اين وقت اعضاى و در  )قول خواجه نصیر(ا ، بیضه ھو انگشتان پا )قدمین( پاھا
نمونه  ھر گونه اقدام تھاجمي طبي ھمچون جراحي، مورد اجزاي مذكور نبايد

تزريق، و يا واردن كردن فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن ، گیري خون يابرداري، 
تدابیرویژه ايمني و  گیرند، و در صورت اضطرار با رعايت حرارت يا لیزر قرار

و برج فلكي  برج نجميوقت عبور قمر در در  .ربوطه انجام شوداضطراري م
مشكالت و تغییر  :بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريزمینه ابتال و شدت ب :حوت

ي   مرض سل نیز برخي اوقات به عنوان دومین نتیجه بیضه ھا، شكل در پاھا،
اين برج  .شود  سرما خوردگي پاھا با ديگر امراض برج حوت پديدار مي

ي برج مقابل خود   ناحیه شکم كه بوسیلهامراض ھمچنین داللت دارد بر 
برج حوت  .اي و تورمھا امراض رودهدر اين برج منعكس مي شود مانند سنبله 

بروز بس در حوت اعتیادھا انواع داللت دارد بر از بیوت نبتون است و نبتون 
ن گويى د كه ممكن است سبب وقوع ھذيارموااين امراض ناشي از مصرف 

بیماریھای تحلیل برنده و بیحالی  وقفه در كارھاي معمول، .رخ مي دھد شود
يج رعمومی، ھر چیزي كه به كارھاي عادي در حال انجام آسیب برساند يا بتد

در سیستم ايمني مشكالتي بوجود . تحلیل كارھا شودو سبب فرسايش 
ني بدن، عدم توازن و ھماھنگي سیستم ھورمو. احتباس مایعات. آيد مي

افرادي كه وضعیت طبي خاصي در  .اخالل در كاركرد غددھا و سرمازدگي ھا
  :خواجه نصیر طوسي .اين موارد دارند، آمادگیھای الزم را داشته باشند

  ماه چون در حوت آيد نیك نبود بي شگفت
  فصد كردن دست را؛  پاي را ناخن گرفت                      

  حمل برج نجميقمر در                           
برج نجمي و برج فلكي حمل با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط 

ارگانھاي ، ھا، غده صنوبرى  هي مغز، صورت، ماھیچ  دو نیمكره :است
اين وقت اعضاى و اجزاي مذكور در  ،و چشمھا ردر ارتباط با س مختلف

، نمونه برداري، يا خون نبايد مورد ھر گونه اقدام تھاجمي طبي ھمچون جراحي
گیري، تزريق، و يا واردن كردن فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار 
گیرند، و در صورت اضطرار با رعايت تدابیر ویژه ايمني و اضطراري مربوطه انجام 

زمینه ابتال و شدت  :ملوقت عبور قمر در برج نجمي و برج فلكي حدر  .شود
، )كما(، اغما )پي در پي(درد اعصاب  ،سردرد :تر خواھد بودبیش ھاي زيریماريب

میگرن، مشكالت  ،مغزي ھوشي و خونريزيو و شرايط بیھوشي، امراض مغزي 
، سرماخوردگي سر، خون )گونه ھا درون حفره ھاى پیشانى و(سینوسي 
خونریزی، فشار خون باال، جوشھا، سوختگي، تاول زدن،  التھاب، دماغ، تب،

افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند،  ا نیش حشراتگزيدگي و ي
از موضع قمر ) در غیر سر و صورت(فصدھر چند .آمادگیھای الزم را داشته باشند

كاربرد داروي قي آور ..اما در نیمه اول ماه خوب نیست خوب است حملدر برج 
  .نیست خوبشرب دوا و مسھل  و استعمال غرغره خوب است
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  افزايش نور  =نور قمر =  شب اول تا جھاردھم و بانزدھم  

كارھايي كه آشكاري يا افزوني و ازدياد كه قمر زايد الّنور باشد  يھنگام
فصـد كـه در   يا شھرت به مصلحت و موفقّیت آن نیست، مانند حجامت و 

.آنھا خونريزي وجود دارد؛ نامناسب مي باشد
  كاھش نور =نور قمر =  شب شانزدھم تا آخرماه

، كارھـايي كـه   )ام خسـوف در غیـر ايّـ  (ور باشـد  ھنگامي كه قمر ناقص النّـ 
ت آن نیست، مانند حجامت و فصد كـه  افزوني و ازدياد به مصلحت و موفقّی

  .باشد در آنھا خونريزي وجود دارد؛ مناسب مي

  شب
  روز

ه
مع

ج
  

٢٦  ١٨  ١٨ ١٣  
 ر

06:36 

 شرف

  زا

05:52

  ثور برج نجميقمر در                         
برج نجمي و برج فلكي ثور با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط 

پايیني، ) آرواره(ھا، فك   گردن، گلو، سقف دھان، حنجره، لوزه :است
. ي پس سري، غده تیروئید تارھاي صوتي، و ناحیه چانه، گوشھا، زبان، 

  ھاي گردن، مخچه ھم تحت تأثیر ثور است ھمچنین مھره اطلس و مھره 
ژوگوالر، ) سیاھرگھای(کاروتید، وریدھای ) سرخرگ(شریانھای 

اين وقت ر د ،)رگھاي خوني كوچك(زير گلويي و مويرگھا  سیاھرگ
اقدام تھاجمي طبي ھمچون  ھر گونه مورد اعضاى و اجزاي مذكور نبايد

تزريق، و يا واردن كردن فلز يا ، گیري خون يانمونه برداري،  جراحي،
گیرند، و در صورت اضطرار با  شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار

وقت عبور در  .رعايت تدابیر ویژه ايمني و اضطراري مربوطه انجام شود
 ھاي زيریماريابتال و شدت بزمینه  :قمر در برج نجمي و برج فلكي ثور

درد، گلو . ھر چیزي كه مرتبط با گلو يا گردن باشد :بیشتر خواھد بود
 غمباد(گواتر  ،فشار، اضافي وزن، فعالیت كم غده تیروئید خشكي گردن،

 ،)گلو درد به اغشاء کاذب(، ديفتري )بزرگ شدن غده تیروئیديا 
بیماريھاي برج  لباز آنجايي كه ھر برجي اغ .ي ناقص  سكته خروسک،

برج ثور ممكن است  بنابراين در را نیز منعكس مي كندمقابل خود 
آمیزشي، يبوست  برج عقرب نیز بروز كند و سبب بیماريھاي بیماريھاي

افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد  يا قاعدگي نامنظم شود
استعمال  كاربرد داروي قي آور و .شندبادارند، آمادگیھای الزم را داشته 

 خوب مسھل و دوا شربو ي از بدن گیرخون .است غرغره خوب
  :واجه نصیر طوسيخ.نیست

   گرچه شايد شركت و بیع سمن رويان چین
  فصد كردن خوب نیست گرمابه رفتن ھمچنین                   

  جوزا برج نجميقمر در                         
 جزاي زير از بدن انسان مرتبطبرج نجمي و برج فلكي جوزا با اعضاى و ا

ھاي   ھا، غده تیموس، دنده  انگشتان و شانه ،بازوھا و دستھا :است
 ناي، اعصاب و سیستم و تنفسي، راھھای ھوایی، بااليي، ريه

ھر گونه اقدام  مورد اين وقت اعضا و اجزاي مذكور نبايددر  ،اعصاب
تزريق، و ، گیري خون يا نمونه برداري،تھاجمي طبي ھمچون جراحي،

و در گیرند، يا واردن كردن فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار
صورت اضطرار با رعايت تدابیر ویژه ايمني و اضطراري مربوطه انجام 

زمینه ابتال و  :وقت عبور قمر در برج نجمي و برج فلكي جوزادر  .شود
 ي سینه  سهقف و امراض ريوي :بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريشدت ب

، )اماس شامه ريه ذات الجنب،(، برسام )التھاب ريه(، ذات الريه 
و التھاب اطراف قلب ) آسم(، تنگي نفس ) اماس نايژه(برنشیت 

ي ذھني و سیستم   بیماريھاي مرتبط با قوه، )غشاء خارجى قلب(
 قراري مخصوصًا از منشا اعصاب، بي  اعصاب، ناراحتي اعصاب، بي

فرادي ا .)فراموشى(فظه بعلت ضعف يا بیمارى مغزى خوابي، ضعف حا 
كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند، آمادگیھای الزم را داشته 

  .خوب است جوزااز موضع قمر در برج ) در غیر دست(فصد .باشند

  :خواجه نصیر طوسي
  جامه پوشیدن سزا باشد سفر كردن رواست

  جامت را خطاستلیك ناخن چیدن و فصد ح                  
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  كاھش نور =نور قمر =  شب شانزدھم تا آخرماه

، كارھـايي  )ام خسـوف در غیـر ايّـ  (ور باشـد  ھنگامي كه قمر ناقص الّن
ت آن نیست، مانند حجامت و دياد به مصلحت و موفقّیكه افزوني و از

  فصد كه در آنھا خونريزي وجود دارد؛ مناسب مي باشد

در صورت تعارض احكام؛ حكم منفي و منع حاكم است: تذكر
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  طن  ٢  ٢٤  ٢٤  ١٩
  أ بیت

  سرطان برج نجميقمر در                       
كي سرطان با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط برج نجمي و برج فل

لبھای  شیرى، ،، پستان ،عروق لنفاویلوزالمعدهمري، معده، ديافراگم،  :است
اين وقت اعضاى و در ،ھاي پايیني، رحم  استخوان سینه، دنده فوقانی کبد،

نمونه  ھمچون جراحي، ھر گونه اقدام تھاجمي طبي مورد اجزاي مذكور نبايد
تزريق، و يا واردن كردن فلزيا شیئ ديگر و بكاربردن ، گیري خون ياري، بردا

گیرند، و در صورت اضطرار با رعايتتدابیر ویژه ايمني و  حرارت يا لیزر قرار
وقت عبور قمر در برج نجمي و برج فلكي در  .اضطراري مربوطه انجام شود

 ،سوء ھاضمه :بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريزمینه ابتال و شدت ب :سرطان
، سرفه كردن، )ترش كردن معده(گاز در معده  ،مشكالت معده و گوارشي

سودا،  حالت افسردگى،( مالیخولي  ، دلتنگ بودن،استسقا سكسكه كردن،
 و )غش يا بیھوشى(، تشنج )اضطراب وانديشه بیھوده راجع بسالمتى خود

زردى  ،سنگھاي صفرا، حمله عصبى ھیسترى،، حمله در زنان،ھیجان زياد
  .،  اختالل در دستگاه لنفاوى، مرض چاقيپستانیماریھای مربوط به ب ،)يرقان(

افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند، آمادگیھای الزم را داشته 
  : خواجه نصیر طوسي.باشند

  داروي مسھل در او خوردن عجب در خور بود                           
  نامه بنوشتن چه گويم از ھمه بھتر بود                              

   مي سزد گرمابه رفت موي سر بسترد و لیك             
  فصد و تزويج و بناي نو نھادن نیست نیك                             

  اسد برج نجميقمر در 

برج نجمي و برج فلكي اسد با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط 
  هی، ناح)قلبشريان بزرگ ( قلب، آئورت؛ )قول خواجه نصیر( معده :است

در  ،خون طحال، مسیر گردش ،ي پشتي ستون فقرات، نخاع، باالي كمر
ھر گونه اقدام تھاجمي طبي  مورد اين وقت اعضاى و اجزاي مذكور نبايد

تزريق، و يا واردن كردن ، گیري خون يا نمونه برداري، ھمچون جراحي،
و در صورت اضطرار  .گیرند ر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرارفلز يا شیئ ديگ

وقت عبور در  .با رعايت تدابیر ویژه ايمني و اضطراري مربوطه انجام شود
 ھاي زيریماريزمینه ابتال و شدت ب :قمر در برج نجمي و برج فلكي اسد

برگشت خون  ؛)قول خواجه نصیر(مشكالت معده  :بیشتر خواھد بود
، مشكالت كمر و )ضعف کردن(، تپش قلب، غش )استفراع ،قى(

تساع ا(مننژيت نخاعي، خمیدگي ستون فقرات، انوريسما ، نخاعي
آنژین صدری،  سخت شدن سرخرگھا، و ، تصلب شرائین)شريان

مشكالت  ، كم خوني و)غلیظ بودن خون(پر خوني  ،مشكالت خوني
در اين افرادي كه وضعیت طبي خاصي  .قلبي، فشارخون باال يا پايین

  .موارد دارند، آمادگیھای الزم را داشته باشند

  سنبله برج نجميقمر در                   

برج نجمي و برج فلكي سنبله با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان 
ي بزرگ و كوچك، لبھای تحتانی  روده ،ناف ي شكم،  ناحیه :مرتبط است
  سیستم عصبي، روده، معده، کبد، طحال،

اين وقت اعضاى و اجزاي مذكور در  ،ناخن حتانی اعصاب پشتی،ناحیه ت
نمونه برداري،  ھر گونه اقدام تھاجمي طبي ھمچون جراحي، مورد نبايد

تزريق، و يا واردن كردن فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن حرارت  ،گیري خون يا
گیرند، و در صورت اضطرار با رعايت تدابیر ویژه ايمني و  يا لیزر قرار

وقت عبور قمر در برج نجمي و برج در  .راري مربوطه انجام شوداضط
 :بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريزمینه ابتال و شدت ب فلكي سنبله

تداخل در جذب  ، كرم كدو، سوء تغذيه،)التھاب صفاق(پريتونیت 
تشويش و اضطراب، ، ، وبا، آپانديسیت)مطبقه(کیلوس،تب تیفوئید 

اي،بیماریھای روده   یستم گوارشي و رودهفشارھای عصبی، اختالالت س
  .شکمی بیماریھای ،اختالل در وريدھاي شكمي ای،
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، كارھـايي  )ام خسـوف در غیـر ايّـ  (ور باشـد  ناقص الّن ھنگامي كه قمر
ت آن نیست، مانند حجامت و كه افزوني و ازدياد به مصلحت و موفقّی

  فصد كه در آنھا خونريزي وجود دارد؛ مناسب مي باشد

در صورت تعارض احكام؛ حكم منفي و منع حاكم است: تذكر
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  ب ان  ٨  ٣٠  ٣٠  ٢٥

فرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند، آمادگیھای الزم را ا
  :خواجه نصیر طوسي .داشته باشند

  خوش بود خوش بیع تركان سمن سیما به نقد

  بد بود بد زرگري خاصه عالج فصد و عقد                   

  میزان برج نجميقمر در                    

اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط برج نجمي و برج فلكي میزان با  
، سیستم اعصاب تنگ کننده و ىوغده ھاى فوق کلیھا،   كلیه :است

 ناحیه،ستون فقرات كمريھاي   مھره، پوست ا،رگھ و كنترل گشاد کننده
رگھاي  ،)باسن( ي پايیني كمر، رشته ھاي عصبي واقع در كمر،كفل 

ھر گونه اقدام  مورد يداين وقت اعضاى و اجزاي مذكور نبادر  خوني
تزريق، و يا ، گیري خون يانمونه برداري،  تھاجمي طبي ھمچون جراحي،

گیرند، و در  واردن كردن فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار
صورت اضطرار با رعايت تدابیر ویژه ايمني و اضطراري مربوطه انجام 

زمینه ابتال و  :لكي میزانوقت عبور قمر در برج نجمي و برج فدر . شود
 رو ھ ھا كلیهھر بیماري مرتبط با  بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريشدت ب

اين شرايط  با زياده روي و تفريط . چیزي كه سبب اخالل در كار آنھا شود
و ادرار زياد، حبس پیشاب، تورم  ،آيد بیش از حد مرض چاقي پديد مي

نه ارتباط مي دھند، برخی از ھا را با مثا التھاب حالبھايي كه كلیه
آن وجود آلبومین در ادرار است، كمر درد،  صهبیماريھاي کلیوی که مشخ

ھمچنین داللت دارد بر بیماريھاى  و ديگر بیماريھاي پوستي)اگزما( سودا
افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند، آمادگیھای  .میزشىآ

   .الزم را داشته باشند

  عقرب برج نجميقمر در                        
برج نجمي و برج فلكي عقرب با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط 

مثانه، مجراى ؛ )قول خواجه نصیر(آلت تناسلي به جز بیضه ھا  :است
 تناسلى يا جھاز) بیرونى( الت تناسلى، آپیشاب، اندامھای تناسلی

 ،دھانه رحم، مقعد ،تناسلی -دستگاه ادراری ،)خارجى مجراھاي(
 بیني و پروستات،  کولون نزولی، خم سیگموئید، غده راست روده،

ھر  مورد اين وقت اعضاى و اجزاي مذكور نبايددر  ،استخوانھاي بیني
، گیري خون يابرداري،  گونه اقدام تھاجمي طبي ھمچون جراحي، نمونه

ا لیزر قرار تزريق، و يا واردن كردن فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن حرارت ي
برج عقرب  نھمچو نپلوتواست دالالت  نپلوتوبرج عقرب خانه  .گیرند
كه ارتباط دارد بر بیماريھاي دستگاه تناسلي و سیستم مربوط به  است

اين فرصتي است براي تغییرات عمقي در ھر آنچه سبب . دفع فضوالت
شود ھمچون فوران كوھاي آتشفشان از زير سطح  دگرگوني شرايط 

دالالت بلوتون در بیماريھا بر ھر بیماري  .كه از دالالت بلوتون است زمین
افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين  .پنھان يا عمیق باشداست كه 

كاربرد داروي قي آور و  .موارد دارند، آمادگیھای الزم را داشته باشند
  :خواجه نصیر طوسي .نیست خوبغرغره  استعمال

  شد يكسرهماه چون در عقرب آيد نیك با
  خوردن دارو در كردن طعام و غرغره 

  ھم جراحت بست شايد ھم معاجین ساختن                   
  

  قوس برج نجميدر قمر                        

  .ذكر شد محرم الحرامماه در ھفته اول 
  

  جدي برج نجميقمر در                         

  .ذكر شدماه محرم الحرام در ھفته اول 
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   ّني سقیمقال إفنظرة في الّنجوم  فنظر: كتابه العلّي الحكیم قال اهللا العلّي العظیم في

و ) آسمان(اھي به گحضرت ابراھیم خلیل اهللا ن: در كالم مقدس وحي قرآن كريم آمده است كه
  .از نظر جسمي بیمار است) در آن تاريخ(خبر داد كه ) وضعیت آنھا(از و  انداختان گستار
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  لاستمرار وقايع فلكي از ماه قب

  جدي ١ ادامه  تـــــــــــــا مانده ٢٥رفته  ٦٦ زپاییفصل ادامه 

 قوس  ٢٢ ه  تـــــــــــــاادام مانده١٦رفته  ١٣ ماه تشرين آخر اسكندرى دامها

  در از ماه قبل بروج نجميادامه سیر كواكب، سیاركھا و نقاط كیھاني 

 06:41 –قوس  ٦  ادامه تــــــــــــا مانده ٠رفته  ٢  در برج نجمي عقرب: ھبوط قمر

 17:48 –جدي  ٢  ادامه تــــــــــــا ماه مانده ١رفته  ٤ عقربشمس در برج نجمي

 15:40 –جدي  ١٨  ادامه تــــــــــــا مانده ٤٢رفته  ٢٤ د در برج نجمي عقربعطار

  : زھره مثلثه+وبال
عقربدر برج نجمي

 22:43 –قوس  ٦  ادامه تــــــــــــا مانده ٠ماه رفته  ١ 

  ادامه تــــــــــــا ماه مانده ٧رفته  ١٥  أسد مريخ در برج نجمي
 08:17 –سرطان  ١٤

 ش. ھـ ١٣٩١

  : مثلثه مشتري
حملدر برج نجمي

  ماه رفته  ٥  

 ماه مانده ٧
  ادامه تــــــــــــا

 11:09 –جوزا  ٢٤

 ش. ھـ ١٣٩١

  ماه رفته ١٦ سنبله زحل در برج نجمي

 ماه مانده ١٠
  ادامه تــــــــــــا

 02:15 –میزان  ١٨
 ش. ھـ ١٣٩١

  ماه رفته ٨ اورانوس در برج نجمي حوت

 ه ماندهما ٦سال و  ٦
  ادامه تــــــــــــا

 15:31 –جوزا  ١
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ماه رفته ٤ جدينپتون در برج نجمي
 ماه مانده ٣ 

 18:17 –دلو  ٢٦  ادامه تــــــــــــا

  سال رفته ٣ قوسپلوتون در برج نجمي
 ماه مانده ٢سال و ١٢ 

  ادامه تــــــــــــا
 08:35 –دلو  ١٣

  ش. ھـ ١٤٠٢

  ماه رفته ٩ عقربج نجميرأس در بر
 ماه مانده ٩ 

  ادامه تــــــــــــا
 17:23 –سنبله  ٦

 ش. ھـ ١٣٩١

  ماه رفته ٩ ثورذنب در برج نجمي
 ماه مانده ٩ 

  ادامه تــــــــــــا
 17:23 –سنبله  ٦

 ش. ھـ ١٣٩١

 04:13 –قوس  ٢٩  ادامه تــــــــــــا مانده ٢٣ماه رفته  ٨ حوتقمر أسود در برج نجمي

  دلو شیرون در برج نجمي
  ماه رفته ٩ 

 ماه مانده ٥سال و  ٦
  ادامه تــــــــــــا

 05:46 –ثور  ٤
 ش. ھـ ١٣٩٧

  از ماه قبل بروج فلكيادامه سیر كواكب، سیاركھا و نقاط كیھاني در 

 06:04 –قوس  ٦  ادامه تــــــــــــا مانده ٠رفته  ٢  قوس قمر در برج فلكي

 08:30 –جدي  ١  ادامه تــــــــــــا ماه مانده ١رفته  ٤  قوس برج فلكي شمس در

 09:34 –جدي  ١٨  ادامه تــــــــــــا ماه مانده ١ماه رفته  ١  قوس عطارد در برج فلكي

 21:26 –قوس  ٣٠  ادامه تــــــــــــا مانده ٢٤رفته  ١ جدي زھره در برج فلكي

  رفته ١٦ سنبله مريخ در برج فلكي
 ماه مانده ٧ 

  ادامه تــــــــــــا
 15:31 –سرطان  ١٣

 ش. ھـ ١٣٩١

  ماه رفته ٦ ثور مشتري در برج فلكي
 ماه مانده ٧  

  ادامه تــــــــــــا
 20:22 –جوزا  ٢٣

 ش. ھـ ١٣٩١

  ماه رفته ١٦  میزان زحل در برج فلكي

 ماه مانده ١٠ 
  ادامه تــــــــــــا

 23:34 –میزان  ١٥
 ش. ھـ ١٣٩١

   اورانوس در برج فلكي
حمل

  ماه رفته ٨ 

 ماه مانده ٦سال و  ٦ 
  ادامه تــــــــــــا

 18:17 –ثور  ٢٥
 ش. ھـ ١٣٩٧

 22:03 –دلو  ١٦  ادامه تــــــــــــا ماه مانده٢ماه رفته ٤ دلو نپتون در برج فلكي

١
  

  سال رفته٣جدي فلكي برجپلوتون در 
 ماه مانده ٢سال و ١٢ 

  ادامه تــــــــــــا
 03:50 –دلو  ٢

 ش. ھـ ١٤٠٢

  ماه رفته ٩  قوس رأس در برج فلكي

 ماه مانده ٩ 
  ادامه تــــــــــــا

 06:06 –سنبله  ٩
 ش. ھـ ١٣٩١



 طبي تقويم نجومي

21 

خ
ري

تا
  

ط  شروع اتصال  و  

  تاريخ ساعت

  یقلحظه دق

  اتصال 

  نھايت انصراف

  تاريخ ساعت

  ماه رفته ٩  جوزا ذنب در برج فلكي

 مانده ماه ٩ 
  ادامه تــــــــــــا

 06:06 –سنبله  ٩
 ش. ھـ ١٣٩١

 20:56 –قوس  ٢٦  ادامه تــــــــــــا مانده ٢٠ماه رفته ٨  حمل قمر أسود در برج فلكي

   شیرون در برج فلكي
حوت

  ماه رفته ١٠ 
 ماه مانده ٥سال و  ٦ 

  ادامه تــــــــــــا
 11:10 –حمل  ٢٨

 ش. ھـ ١٣٩٧

  از ماه قبل حدودكواكب سبعه در ادامه سیر 

 42:20 - قوس ٦  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٠رفته  ١   حد مشترى قمردر برج نجمي عقرب 

   02:28-قوس  ٩   ادامه  تـــــــــــــا مانده ٣رفته  ٤   حد مريخ عقرب شمس در برج نجمي

  عطارد در برج نجمي عقرب

  حد مشترى 
   08:35-قوس  ٦   تـــــــــــــا  ادامه مانده ٠رفته  ٦ 

  زھره در برج نجمي عقرب 

  حد زحل 
 22:43 –قوس  ٦  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٠رفته  ٥ 

   00:19-قوس  ١٥   ادامه  تـــــــــــــا مانده ٩رفته  ٣ حد زھرهمريخ در برج نجمي أسد 

حد مشتري در برج نجمي حمل 
  مشتري

   21:23-جدي  ١   ادامه  تـــــــــــــا هماه ماند١رفته  ٣٧ 

   20:16-جدي  ١٣   ادامه  تـــــــــــــا ماه مانده١رفته  ٣٤ زحل در برج نجمي سنبله حد مريخ 

   اورانوس در برج نجمي حوت
  )تراجع(حد زھره 

  ماه رفته ٨

 ماه مانده ١٩ 
  ادامه  تـــــــــــــا

 14:22 - سرطان ١٠

 ش. ھـ ١٣٩٢

  ن در برج نجمي جدي نبتو
  )در تراجع(حد مريخ 

  ماه رفته  ٤

  ماه مانده ٣
  12:34 -دلو ٢٦  ادامه  تـــــــــــــا

   بلوتون در برج نجمي قوس
  )در تراجع(حد مشتري 

  ماه رفته ٣٦

  ماه مانده ٢٦ 
  ادامه  تـــــــــــــا

 18:27 -دلو ١٧

  ش. ھـ ١٣٩٢

  رأس در برج نجمي عقرب 

  )تراجعدر (حد عطارد 

  ماه رفته ٣

  ماه مانده ٣ 
  08:29 -دلو ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا

  ذنب در برج نجمي ثور 

  )در تراجع(حد عطارد 

  ماه رفته ١

  ماه مانده ٤ 
  06:01 -حوت ٢١  ادامه  تـــــــــــــا

قمر أسود در برج نجمي حوت حد 
  مريخ 

  10:57 - قوس ١١  ادامه  تـــــــــــــا  مانده ٥رفته  ٧٧

  از ماه قبل وجوهادامه سیر كواكب سبعه در 
   قمر در وجه سوم برج نجمي عقرب

  دريجان قمر وجه زھره و
  06:43 -قوس  ٦  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٠رفته  ١ 

  شمس در وجه اول برج نجمي 
  وجه و دريجان مريخعقرب 

  01:30 - قوس  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا  مانده ٦رفته  ٤

عطارد در وجه دوم برج نجمي عقرب
  وجه شمس و دريجان مشتري  

  )در تراجع(
 13:15 –قوس  ١٤  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٨رفته  ١٦

  زھره در وجه سوم برج نجمي

 22:43 –قوس  ٦  ادامه  تـــــــــــــا  مانده ٠رفته  ٨  وجه زھره و دريجان قمر عقرب 

  يمريخ در وجه اول برج نجم
  وجه زحل و دريجان شمسأسد  

 14:35 - قوس ١٢  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٦رفته  ١٥

  مشتري در وجه اول برج نجمي 
)در تراجع( وجه و دريجان مريخحمل 

  ماه رفته ٦

 ماه مانده ١ 
  21:09 -جدي ١  ادامه  تـــــــــــــا

  

  زحل در وجه سوم برج نجمي سنبله
  )در تراجع(وجه عطارد و دريجان زھره

  رفته  ٤٤

  ماه مانده ١١
  ادامه  تـــــــــــــا

 02:15 –میزان  ١٨

 ش. ھـ ١٣٩١

 قمر ساير احوالقمر از ماه قبل و  اتصاالتاستمرار 

 0:42 -قوس  ٦ 5:04 -قوس  ٥ مانده ٠رفته  ٢  ذنب مقابله قمر

 0:42 -قوس  ٦ 5:04 -قوس  ٥ مانده ٠رفته  ٢  رأس مقارنه قمر

 8:24 -قوس  ٦ 13:03 -قوس  ٥ مانده ٠رفته  ١  عطارد مقارنه قمر
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ان کـ ي شخص فـراھم بـوده؛ ام  گي خیال؛ بخصوص در وضعیت خستگاين ھنگام زمینه آشفت
فتـار و حافظـه وجـود دارد،    گيت افکـار و  ، زمینـه نـاتواني مـدير   مواجھه با حوادث وجود داشـته 

و ابتالي بـه سـوء تفـاھم و    ) وره در رفتنکاز (یخته شدن گعصبي بودن و براننین زمینه چھم
  .ند، لذا بايد مراقب نحوه حرف زدن و نوع سخن بودکبرداشت غیر صحیح را فراھم مي 

  

 18:30 -قوس  ٧ 22:12 -قوس  ٦ مانده ١رفته  ١  زحل تسدیس قمر

  

یري و لجاجـت و میـل   گدر اين ھنگام زمینه ضعف اراده و دمدمي مزاجي و نارضايتي و بھانه 
ي روانـي، زيـادي حّساسـّیت؛ تغییـر حـال بـي       گزمینـه آشـفت   ي افزايش مي بابدگبه افسرد

دلیل از خوشرفتاري به بدبیني، از شـور و شـوق بـه سسـتي ھّمـت وجـود داشـته، گريـه و         
نداشته و تنھا شرايط را سختتر مـي کنـد، امکـان بـروز بـه ھـم       ناراحتى از قسمت فايده اى 

یـري  گیھاى در سالمتي و بخصوص در رابطه با معده و روده ھا وجود داشته، از گوشـه  گربخت
  .رم کنيگبپرھیز و سعي کن با افراد خوش برخورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سر

  

 22:48 -قوس  ٧ 2:23 -قوس  ٦ مانده ١رفته  ١  قمر أسود تثلیث قمر

 3:36 -قوس  ٧ 7:16 -قوس  ٦ مانده ١رفته  ١  اورانوس تربیع قمر

اين ھنگام زمینه ساز روحّیـه سـرعت انفعـال و لجاجـت و بـدرفتاري و رفتارھـاى نامتعـارف و        
ذرا و نیـز فـراق و   گـ ھـاني در افکـار و احساسـات و واداشـتن بـه ارتباطـات       گوني ھـاى نا گرگد

نمـايي حـوادث و   گدمدمي مزاجـي و رغبـت بـه بزر   : ین داللت دارد برنچجدايي مي باشد ھم
  .ي روزمره و به آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادنگمشکالت زند

  

 5:18 -قوس  ٧ 9:01 -قوس  ٦ مانده ١رفته  ١  مشتری تثلیث قمر

وينـد  گه مـي  چـ در اين ھنگام زمینه بشاشـّیت و سـاده لـوحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر        
نین برنامه ھايت را بیشتر از حجم حقیقیشان مي بیني و به وعده ھـاى  چاھم است، ھمفر

از افــراط در ! نــامعلوم دل مــي بنــدي و يــا پیشــنھادھاى غیــر منطقــي در کــار را مــي پــذيري  
  .خوراک بپرھیز که زمینه سوء ھاضمه و عوارض پرخوري فراھم است

  

  قوس ٩ شب ـــــــــاادامه تــــ مانده ٣رفته  ٩   سريع الّسیرقمر 

 04:06–قوس  ١٥ ادامه تـــــــــــــا مانده ٩رفته  ٣  صاعد در فلك اوجقمر 

 44:6 -قوس  ٦  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٠رفته  ١   قمر خالي الّسیر

 04:19 –قوس ٦  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٠رفته  ١  منزل شولة+ قمر 

 10:12  -  قوس ١٨  ادامه  تـــــــــــــا مانده ١٢رفته  ١   رأساز  شمالي صاعدقمر 

 ساير كواكب از ماه قبل اتصاالت استمرار

 22:00 -قوس  ٩ 13:58 -عقرب  ٢١ مانده ٣ماه رفته ١  شیرون مقابله مریخ

 15:00 -ثور  ٢٦  ادامه تــــــــــــا ماه مانده ٦رفته  ٥١  نپتون تثلیث زحل  
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 بینـي  پیش موانعي و پیچیده ھايي گره بروز و عمومي وضعیت در نقصان و رکود بر دارد داللت ھنگام اين
 اجتمـاعي  جديـد  مسـؤولیتھاى  پذيرفتن بپرھیز، خیالپردازي از. گردد می ظاھر سخت اوقات در که نشده

 برسـاني،  آخـر  بـه  را آنھـا  تـواني  نمـي  چـون  بـوده،  ريسـک  وقت اين در ي؛گخانواد يا اى حرفه يا ماّدي يا
 تفـاھمي  سـوء  چنـین  و بشـود،  تـو  محـیط  بـا  یريھـايي گدر سـبب  توانـد  مي تو سیاسي يا ديني باورھاى

 سـردگي اف برابـر  در بايـد  لـذا  رانـي، گن و خوابي بي از بردن رنج امکان. آورد مي ببار ناامیدي و افسردگي
 بـوده  افسرده و ناتوان مشکالت برابر در که ذرانگخوش و اإلراده ضعیف افراد معاشرت از و نموده مقاومت

 مـادي  امور ديدن آسیب زمینه: بر دارد داللت ھمچنین ھنگام اين. بپرھیزي برند مي پناه واھي امور به و
ــا مســؤولیتھايت شافــزاي: ماننــد) نیســتي تــو عــاملش کــه( خــارجي حــوادث بوســیله اموالــت و  کــار از ي

 زمینـه  وجـود  :بـر  دارد داللت نینچھم.دارد وجود دشمنان يا ھمکاران حسادت به ابتالء امکان بیکارشدن،
 شـروع  ھنگام اين در که را اى برنامه ھر عمر و بوده ابتکار و ابداع مانع مالي، درآمدھاي نقصان و کاھش

 عاليـق  در پیشـرفت  و تحـّول  ايجـاد  جھـت  زمینـه  جـود و عـدم  بـر  دارد داللت ھمچنین.کند مي کوتاه شود
  .دستيگتن و خطیر بیماريھاى پیشامد و بیماري؛ و مالي مشکالت بروز امکان مدت، بلند روابط و عاطفي

 15:00 -حوت  ٣٠  ادامه تــــــــــــا ماه مانده ٤رفته  ٤٦  نپتون تسدیس مشتری

 دارد، وجود پیچیدگیھا به آشفته معامالت و عاطفي ارتباطات و ھا برنامه ابتالي و اوقات، شدن تلخ زمینه
 از و احساسـات  بـر  منفـي  تـاثیر  زمینه وقت اين در نشو، وارد ضوابط از بیرون و قانوني غیر ھاى برنامه در

 کـه  امـوري  بـه  شـدن  کشـیده  و شديد نگراني يا آنھا شدن دار جريحه سبب که عواطف؛ اختیار دادن کف
 توّکـل  و تـدبیر  و تـالش  بجاي العاده خارق راھھاى از موفقیت پیگیری مانند شود، مي منتھي ناُامیدي به
 يـا  غیرقـانوني  اعمـال  يـا  رشـوه  يا فساد يا استفاده سوء براى شدن واقع تعّرض مورد امکان حقتعالى، بر

 ھنگـام  ايـن  ھمچنـین . دارد وجـود  نیـز  مرمـوز؛  و پیچیـده  شـرايط  و عجیـب  وضـعیت  از ناشي آبرويي لطمه
 دعاوي به شدن دچار نیز و ھا؛ برنامه و طرحھا در تحّول و پیشرفت در زيان و آسیب امکان: بر دارد داللت

 در بسـا  نکـن؛  دیگـری  به اعتماد آنھا در و بنما؛ مراقبت ھايت ھزينه و مخارج نحوه از لذا پرھزينه؛ قضايي
  .بشود برايت زيانھايي سبب وقت اين
 دادن دسـت  از بسـیار  و مالي فرصتھاي مسیر در اشکاالت و موانع بروز  بر دارد داللت فلکي وضعیت اين
 پیچیده را روابط و عاليق ھنگام اين چه روابط، برقراري جھت زمینه وجود عدم بر دارد داللت نینچھم.آنھا

   .کند مي مواجه مشکل با آنرا ثبات و استقرار و نموده

 15:00 - دلو  ٩ 7:54 - قوس  ١٠ ماه مانده٢رفته  ٤١  قمر أسود تسدیس نپتون

 15:00 -حمل  ٣  ادامه تــــــــــــا ماه مانده ٤رفته  ٣٢  شیرون تثلیث زحل

 6:00 - قوس  ١٢ 1:08 -عقرب  ٢٦ مانده ٦ماه رفته  ١  مشتری تثلیث مریخ

ا و اقـدامات  اين ھنگام داللت دارد بر بروز تکبر و رفتار عجوالنه و نشاط و شادابي مفـرط، و انجـام ريسـکھ   
بیخردانه که سبب زيانھاى مالي و درگیريھا در محیط کار يا خانه مي گردد، سعي کن کـه بـه حـد و مـرز     

ھمچنـین فـراھم   . خودت ملتزم بوده و از افراط در جانبداري و تصمیمھا و اتخاذ مواضع عجوالنه اجتناب کن
غـه آمیـز بکـار مـي گیـرد، بطوريکـه تـاب        بودن انرژي فراوان براى شخص که آنرا در کارھـاى افراطـي و مبال  

ماندن در يک محل را نداشته، اقدام به جابجايیھا و سفرھا مي نمايد، رغبت به گذران اوقات به تفريحـات  
و سرگرمي و خوشگذراني و آنچه بدان مربوط است نیز از ديگر زمینه ھاى اين ھنگام اسـت، امکـان بـروز    

ــر خواســته ھــا  ــار انفعــالي و    ســنگدلي و خودخــواھي در براب ــا تنگدســتي و گرفتاريھــاى ديگــران، و رفت ي
عجوالنه و بي توجھي به وضعیت آنھا که نتايج ناراحـت کننـده در وضـعیت مـادي شـخص دارد، ھمـراه بـا        
اينھا؛ امکان  افشاي اسرار و خیانتھايي در محیط کار، و دستورھاى عجوالنـه و متھّورانـه و زيـاده روي در    

نه موجب دشمنیھا و درگیريھايي گرديده که زندگي روزمـره شـغلي را مختـل مـي     رفتار انفعالي و عجوال
. سازد، و داللت بر تأثیر منفي روي خون و سیستم گـردش خـوني مغـز و التھابـاتي در غـدد لنفـاوي دارد      

  .وجود کمبود در زمینه خوش بیني، ارتباطھا و ازدواجھاى اين ھنگام نوعا از بدبیني مفرط رنج مي برد

 ماه مانده٦رفته  ٢٢  قمر أسود مقارنهتری مش
  14:39 - قوس  ٢٩
  10:02 -حوت  ٢٨

 3:00 -جوزا  ١٢

 ماه مانده ١رفته  ٢١  رأس مقارنه عطارد
  17:45 -عقرب  ٢٥
  11:59 -قوس  ١١
 22:42 -جدی  ٦

 17:00 -جدی  ١٤

  ذنب مقابله عطارد
 

 ماه مانده ١رفته  ٢١ 
  17:45 -عقرب  ٢٥
  11:59 -قوس  ١١
  22:42 -جدی  ٦

 17:00 -جدی  ١٤

  

  نپتون تربیع شمس
 

 22:00 - قوس  ١٥ 23:42 -عقرب  ٣٠ مانده ٩رفته  ٢١ 
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اجـه  میل به دنبال کـردن آرزوھـا و برنامـه ھـاى خیـالي؛ مو     : اين ھنگام زماين ھنگام داللت دارد بر
شدن زندگي با قدري پیچیدگي و جنجال و اضطراب، در حلِّ مشـکالت امکـان تمايـل بـه داروھـاى      
ُمَسکْن و آرام بخش و راھھـاى واھـي بـراى فراموشـي مشـکالت وجـود دارد، احتمـال ابـتالي بـه          

دن بیماريھاى ناشناخته و مرموز، و دچارشدن به سر در گمي ديوانه کننده و انکار واقعّیت و پناه بر
به عالم موھـوم، وجـود زمینـه ارتکـاب اشـتباھاتي در تشـخیص و تصـمیمھا کـه سـبب مشـکالت           
بزرگي در زندگي عاطفي يا شغلي مي گردد، و نیز زمینه جذب به يـک شـخص يـا وضـعیت؛ تنھـا      
بخاطر اينکه پناھي باشد براى نجات از غّصـه ھـا و مـأوايي بـراى دور کردنـت از سـختي زنـدگي،        

تمرکز ذھنـي و فراموشـکاري و تحّیـر و تـرّدد و نـاتواني از ادامـه يـک گفتگـو يـا           ھمچنین بروز عدم
گرفتن يک تصمیم، و نیز تسلیم شدن به محیط اطراف يا نیرنگ آنھا، امتنـاع از شـنیدن نصـیحت و    
راھنمايي و ھشدارھاى نزديکان؛ حّتى در وقتي که به تو ثابـت مـي کننـد در اشـتباھي، بھانـه و      

توجیه موضع خود؛ از ديگر عوارض اين ھنگـام مـي توانـد باشـد، در ايـن ھنگـام         دلیل تراشي براى
الزم است که از پناه بردن به داروھاى مسکن و آرام بخش يا راھھاى واھي؛ يا ارتباط بـا اشـخاص   

و داللت دارد بر زمینه بروز . و گروھھاى افراطي و يا برقراري روابط بي فايده و بي نتیجه؛ بپرھیزي
ناشي از سوء تفاھم و تبديل مشکالت ساده به اختالفات شديد، از دست رفـتن نشـاط    اصطکاک

عدم وجود زمینه مناسب جھت ازدواج، آرزوھـاي واھـي   . و شادابي در اين ھنگام شروع مي شود
و وعده ھاى دروغیني براى ازدواج و آينده عالي مطرح مي شود، ولى توّھم و خیالي بیش نبوده 

  . و التزامي به اين وعده ھا نیستو ھیچگونه تعّھد 

 12:00 - قوس  ٢٣ 17:06 -قوس  ٢ مانده ١٧رفته  ٢١  پلوتون تثلیث مریخ

اين ھنگام داللت دارد بر بروز حالت خجالت و كمرويي، و واكـنش خشـن نسـبت بـه كسـي كـه تـو را بـه         
. مورد نیاز در موفقیت امور استفراھم بودن توان و انرزي و شتاب در كار كه داللت دارد بر  و .ھیجان آورد

ممكن است مشكلي از ناحیـه نـاتواني يـا سـردي بـا      مباشرت زوجیت،  جھتبسیار مناسب وجود زمینه 
 و .بي اعتنايي يكي از طرفین بیش بیايد، فريفتكي در اين ھنگـام ممكـن اسـت بـه فاجعـه منتھـي شـود       

  .زوجیتافزايش توانايي مردان در امور مباشرت  جھتقوي وجود زمینه 

 15:00 - حمل  ٢٤ 8:02 -جدی  ١٤ ماه مانده ٥رفته  ١٩  شیرون تسدیس قمر أسود

 14:00 - قوس  ١٧ 12:13 -قوس  ٢ مانده ١١رفته  ١٩  شیرون تربیع شمس

 5:00 - قوس  ١٧ 13:14 -قوس  ٢ مانده ٩رفته  ١٧  اورانوس تثلیث شمس

سرسختي و رفتار عجوالنه، و استقالل طلبي شـديد و   افزايش حالت لجاجت و: اين ھنگام داللت دارد بر
یريھا شده، و با تحّوالت سخت و خشـن  گرفتار نامتعارف؛ سبب اشتباه در تشخیصھا و قضاوتھا و تصمیم 

ار شدن سـوانح قلبـي يـا تشـنج     چردد، میل به مبالغه در ارزيابي توان و نیروي خود؛ سبب دگمواجه مي 
ي و شغلي احساس سختي کرده، بجـاي اينکـه وضـعیت    گظايف خانوادبراى پذيرش و انجام و. مي شود

اين ھنگام خطیري اسـت بـراى   . یز مي گیريچجديد را پذيرفته و به آن راضي شوي؛ تصمیم به تغییر ھر 
شم يا افت قند خون وجـود  چار شدن به نوسانات مھّمي در محدوده قلب يا چسالمتي، بطوريکه زمینه د

یريھاى دردناک با محیط اطـراف  گي و تنظیم آن وا مي دارد، و درگنظر در امور زند دارد، اين وقت به تجديد
ي شديد در روابط و عاليق شده، بطوريکه تفـاھم را سـخت مـي کنـد، بايـد      گفراھم کرده، و موجب آشفت

ون ھنـوز بـا شخصـّیت تـو و     چـ شم بوشي کني چبرخي از تصّورات و بايسته ھايت را تغییر دھي و از آنھا 
اري بـا آن و نیـز   گیت انسجام نپذيرفته، شرايط تو را به تعديل عـادات و رفتـارت در برابـر محـیط و سـاز     گزند

نوگرايي و ايجاد اصالحات در برنامه ھا واداشته، در اين وقت امکان تغییر مکان و يا رفـتن از وطـن و محـلِّ    
ي و مشـکالت  گـ ھـم ريخت  بسـیار منفـي کـه موجـب بـه     داللـت دارد بـر وجـود زمینـه      و. اقامت وجود دارد

احسـاس زن و شـوھر بـه از دسـت دادن اسـتقالل و آزادي       بر وجـود زمینـه جھـت    و. رددگمستمري مي 
شخصي اشان، دراين ھنگام ممکن اسـت رابطـه زوجّیـت بـه سـبب مشـکالت جنجـالي رو بـه سـردي و          

ولـى يـک    ران،گـ و فـراھم بـودن جلـب شـھرت و قدرشناسـي دي     داللت دارد بر وجود زمینـه   و. آسیب برود
بسیار منفي ھم دارد، ھنگام توّجه و ايجاد رابطه نبوده اين وقـت میـل بـه يـک نـوع غیـر متعـارف از         جھت

ذرا و غیـر دائمـي، و نیـز    گـ روابط را فراھم کرده روابطي کـه بـا تغییـر ھمـراه بـوده، ايـن وقـت بـراى روابـط          
ن مناسب مي باشد، ايجاد ارتباط در رمي، و نیز معاشرت و روابط زناشويي زوجیگارتباطات بر اساس سر

یزنده و جـّذاب بـوده دوامـي نداشـته و بـه روابـط پايـدار ماننـد ازدواج منتھـي نمـي           گاين ھنگام بسیار بران
  .ي و تندي پايان مي يابدگیدچشود، روابط برقرارشده در اين ھنگام بدون پی
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 17:00 -قوس  ٩  ادامه تــــــــــــا مانده ٣رفته  ١٢  زحل تسدیس عطارد

اين وضعیت فلکي داللت دارد بر کمک به تنظیم توانايیھاى عقلي؛ ولذا توانايي الزم بر اسـتدالل و  
، و بـه تفکـر و   قانع کردن دیگران و نیز رغبت به برنامه ھا و ترغیب روابط با ديگـران را افـزايش داده  

تجديد نظر در تصورات و افکار شخصي و تحقـق ايـده ھـا و موفقیـت در برخـي تالشـھاى دقیـق و        
ظريف کمک مي کنـد، ايـن ھنگـام بـراى کارھـاى فکـري و آنچـه نیـاز بـه تحمـل جسـمي داشـته             
مناسب است، اين وقت داللت بر زمینه رفتار حکیمانه و جديت در کارھـا و برنامـه ھـا و طرحھـا را     
دارد، براى انجام کارھـاى فکـري نیازمنـد بـه تمرکـز؛ يـا انجـام داد و سـتدھاى ملکـي ايـن ھنگـام            

  .مناسب است

 15:00 -حوت  ١٦  ادامه تــــــــــــا ماه مانده ٣رفته  ١٢  زحل مقابلهمشتری 

سبب  دراين ھنگام زمینه بروز حوادث و دگرگونیھا و آشفتگیھا و محدوديتھا وجود داشته؛ بطوريکه
ینتر شدن مسؤولیتھا و زحمت آنھا می گردد، الزم است که ھزينه و مخارجـت را مشـخص و   گسن

ه چـ محدود کرده، و در برخي از اھداف و برنامه ھايت تجديد نظر کني، و ايـن کـار آسـاني نبـوده،     
 از. رانیھاى بي اساس شـدن وجـود دارد  گیزه؛ و دچار نگاينکه در اين ھنگام زمینه ضعف شوق و ان

اين رو افکار سیاه و خیـاالت منفـي را بايـد از خـودت دور کـرده، ممکـن اسـت احسـاس کنـي کـه           
شانس و موفقیت در شغل و حرفه ات تو را رھا کرده، ممکن است از موقعیتـت تنـّزل يافتـه يـا بـه      
جاي دوري منتقل شده يا درخواست وامت رد شود، بسیار مواظب بازتاب رفتارت باش، ايـن وقـت   

ع دعاوي قضايي مناسب نبوده که اگر اقدام کني به زودي به ضرر تو شـده و شکسـت   براى شرو

  .از نظر سالمتي بر تغذيه خود و کبد و پانکراس مواظبت کن. خورده يا موفق نمي شوي 

مناسـب بـراى ھـر کـار يـا شخصـي، اقـدامات نوعـًا بـا          داللـت دارد بـر عـدم وجـود زمینـه       نینچھم

 شکست مواجه مي شود

 9:00 -قوس  ٩ 11:19 -قوس  ١ مانده ٣رفته  ١٠  زحل سدیست زھره

اين ھنگام داللت بر رنج و محنت در میدان روابـط عـاطفي داشـته، چـه بسـا از کمبـود گرمـي عواطـف يـا          
ي رنج ببري، يا تصمیم بر پايان دادن رابطـه اى کـه ارزش اولیـه اش را از دسـت داده؛     گاھتمام شريک زند

ي عاطفیـت را بـا   گه باشد، زندچواجھه با دوراني از سردي عاطفي، شرايط ھر داشته باشي، احتمال م
ر حـوادث تـو را دلسـرد مـي کنـد، بـي       گـ یده نکـن؛ ا چرفتار سختگیرانه يا بسیار محتاط يا سلطه جويانه پی

توجھي به خودت مکن، بلکه بر عکس ارزش خودت را حفظ کرده، به زودي شادابي و جذابیت تـو بـر مـي    
ي؛ که مـي توانـد عامـل نوسـانات     گالمتیت بي توجھي نکن، به خصوص حالت اندوه و افسردبه س. رددگ

یريھـايي بـا   گي و درگرواني و بدني شود، افزايش غیرت و حسادت و عالقـه بـه تملـک و میـل بـه افسـرد      
مناسـب بـراى جلـب توجـه يـا جـذب و تحـت        بر عدم وجود زمینـه   و. محیط اطرافت در اين مدت وجود دارد

اري، احتمال ناکامي و مواجه شدن بـا پاسـخ سـرد يـا منفـي و دنـدان شـکن،        گذاشتن و يا خواستگتأثیر 
بسـیار منفـي   وجـود زمینـه   . نین اين وقت براى ازدواج و عروسي و مباشرت زوجیت مناسب نیسـت چھم

ض براى ھر ارتباط يا ازدواج، مانع از شکوفايي و رشد رابطه شده و سردي و سستي از طرفین بر آن عار
  .رددگمي 

 16:00 - قوس  ١٣ 7:37 -قوس  ٥ مانده ٧رفته  ٩  مشتری توازي مریخ

 20:00 - قوس  ١٠ 15:43 -قوس  ٣ مانده ٤رفته  ٩  قمر أسود تثلیث زھره

 5:00 -قوس  ٧ 1:25 -قوس  ٤ مانده ١رفته  ٧  زھره توازي عطارد

 19:00 -  قوس ١٤ 0:23 -قوس  ٧ مانده ٨رفته  ٦  مشتری تثلیث زھره

 در ســختي و اخــالق تنــدي نیــز و عــاطفي، زنــدگی در مشــکالتي بــروز بــر دارد داللــت ھنگــام ايــن
 بـروز  بـراى  زمینـه  وجـود  ھمچنین گرديده، اوھام و خیاالت به شدن کشیده و اسرافکاري و معاشرت

 و میـال، ا تحقـق  بـراى  ھـا  ھزينـه  در افـراط  دوستیھا، و عاطفي روابط در تنشھايي و نامتعارف امیال
 ھنگـام  چنـد  ھـر . گـردد  مـی  وزن افزايش يا سالمتي در اختالالتي به منجر که خوراک در روي زياده

 موانع از عبور به میل نیست، مشکالت بروز بودن حتمي معناى به ولى فعالیتھاست براى مناسبي
 بـا  بخـل  هبـ  میل و دلبازي و دست عدم زمینه اھداف، به رسیدن و آن بهتوفیق  زمینه و مشکالت و

 عمـل  رحـم  بـي  بسـا  چـه  مبند قرارداد ھست تأسیسش در فلکي وضعیت اين که اى بیمه شرکت
 نباشد تعھداتش پاسخگوي و کند
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 19:00 - قوس  ١٢ 5:27 -قوس  ٦ مانده ٦رفته  ٦  اورانوس تربیع زھره

ــر وجــود زمینــه بــراى رفتارھــاي منفعالنــه وعجوالنــه و اختالفــات و    ا يــن ھنگــام داللــت دارد ب
جدائیھا، و يا ايجاد روابط عاطفي که چه بسـا عواقـب نـامطلوب يـا وخیمـي داشـته و سـبب        
بــروز رفتارھــاى عجوالنــه اي شــده کــه موجــب پشــیماني و جــدايیھاى دردنــاک مــي شــود،   

و بر وجود زمینه بسیار منفي در ايجاد ارتبـاط يـا   . ايدار وجود دارداحتمال ايجاد روابط گذرا و ناپ
و بر زمینه مثبت جھت میل بـه تغییـر و    .مباشرت زوجیت، يکي از طرفین تغییر نظر مي دھد

برانگیختن توجه ديگران، اين وقت تنھا براى ارتباطھاى سـريع و گـذرا و بـي نیـاز از تعھـدات و      
گونه ارتباطي که در ھنگام اين اّتصـال فلکـي رخ دھـد؛ ھـر     پايبنديھا مناسب است، چون ھر 

چند جالب به نظر برسد اما دوامـي نـدارد،  ھمچنـین زمینـه بـروز حالـت دلزدگـي از وضـعیت         
فعلي و عالقه به آشنايي و گذراندن بـا اشـخاص تـازه و اراده پیوسـته بـراى تغییـر و شـھرت        

ي پذيرش جـّدي نبـوده؛ بلکـه از روي عالقـه بـه      وجود دارد، لذا ازدواج در اين ھنگام نوعًا از رو
شھرت و میل به تغییر وضعیت بوده، و لذا نوعَا ناموفق و سرانجامھايي ناپسند ماننـد طـالق   

  .فضیحت بار داشته، يا اينکه صرفًا موجب شھرت و نامداري شخص مي شود

 0:00 - قوس  ١٢ 6:35 -قوس  ٦ مانده ٦رفته  ٦  شیرون تسدیس زھره

 22:00 - قوس  ٣٠ 22:15 - قوس  ١٦ مانده ٢٤رفته  ٤  رأس مقارنه شمس

 22:00 - قوس  ٣٠ 22:15 - قوس  ١٦ مانده ٢٤رفته  ٤  ذنب مقابله شمس

 4:00 - قوس  ٢٤ 18:06 - قوس  ١٥ مانده ١٨رفته  ١  مریخ تثلیث زھره

ه رويھـا، ايـن   اين ھنگام داللت دارد بر وجود زمینه براى کشیده شدن به سبک عقلي و زيـاد 
داللت دارد بر عـدم وجـود    و. ھنگام براى برقراري روابط عاطفي و محبت آمیز مناسب نیست

بـر وجـود    و .شـروع ھـر کـاري، تقريبـًا بـراى ھـر کـاري نامناسـب اسـت          جھتمناسب زمینه 
  .گاحساس از دست رفتن تالشھا و ناامیدي بزر زمینه جھت

 از ماه قبل وقايع فلكي ادامه ساير

  راجع مشتريت
  حمل و حوتدر برج نجمي 

  ماه رفته ٣
 ماه مانده ١ 

 07:38 –جدى  ٣  ادامه  تـــــــــــــا

گسترش، شروع، : به طور کلي داللت دارد بر مشترياز آنجا که کوکب  :داللت اجمالي
لذا در حالت . گشايش، سیرت و اخالقیات و قضاوت، عدالت، ايمان و اعتقاد به خود و زندگي

ايام کاھش اين طي  مشتريو خواص و موارد مربوط به داللتھاي  مشترياثرات  اجعتر
ھنگام تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا است نه شروع  .چشمگیري پیدا مي کند

  .راجع نامناسب استمتھر کاري، و براى شروع کارھاي مربوط به کوکب 
افراد در انجام کارھا و طي کردن روند پیشرفت در : به طور کلي مشتريتراجع  :داللت تفصیلي

اين زمان تأمل بیشتري مي کنند تا آنجايي که احساس بدي به آنھا دست مي دھد که روند 
ممکن  .پیشرفتشان متوقف شده است اّما اين طور نیست بلکه تنھا روند کار کند شده است

شود در بدست آوردن حاصل کارھا  کنند که سبب مياست افراد در تأّمل کردن در کارھا افراط 
نیست مگر در  سسودمند است پس اين تراجع چندان نح یاّما نتیجه نھاي. تأخیر ايجاد شود

مورد بیماري که ممکن است تامل، سبب پیشرفت بیماري شود که در اين حالت رشد آن افزايش 
در اين زمان  .درک بھتر آن مي شود اّما در مسائلي چون تحصیل تأمل در مسائل سبب. مي يابد

مي شود افراد بیشتر در عمق و ژرف  بدرک و مشاھده، و قوه ادراک افراد تغییر مي کند که سب
. يابدي در اين زمان حمايتھاي ديگران از ما کاھش م .دنور شناخت بیشتر خود نظر کنظخود به من

  .يابند ادي ميھاي زندگي افزايش زي يابند و يا ھزينه درآمدھا کاھش مي
  

با تامل و  .که معرفت دروني خود و دانش دروني خود را گسترش دھیم زمان آن است :توصیه
 .کار کنید تر کنید که نیاز داريد که بیشتر و سخت ھايتان مشاھده مي مراقبت در کارھا و پروژه

د و اھداف و بلکه ضوابط اخالقي خود را بررسي کنی. تنھا ديگران را مورد انتقاد قرار ندھید
  .نیازھايتان را تشخیص دھید
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  10:05 - قوس  ١٧  ادامه تـــــــــــــا مانده ١١رفته ١٣٩  تراجع اورانوس در برج نجمي حوت

درک مستقیم، تغییرات  :دارد بربه طور کلي داللت  اورانوساز آنجا که کوکب  :داللت اجمالي
و خواص و موارد مربوط  اورانوساثرات  تراجعلذا در حالت  ،ناگھاني و جذبه، افکار فردي و مستقل

ھنگام تراجع بطور کلي زمان  .ايام کاھش چشمگیري پیدا مي کنداين طي  اورانوسبه داللتھاي 
راجع متوع کارھاي مربوط به کوکب تأمل و بازنگري در کارھا است نه شروع ھر کاري، و براى شر

  .نامناسب است
رويدادھاي غیر قابل پیش بیني يا غیر منتظره : تراجع اورانوس به طور کلي :داللت تفصیلي

که گاه به صورت آشفتگي ھوا، . زھايي دچار دگرگوني مي شوندیدر طبیعت چ. اتفاق مي افتد
که نتیجه ي آن اخالل در ارتباطات و . دطوفانھاي شديد، زلزله و يا آتشفشان نمود پیدا مي کن

دگرگونیھاي به وجود  .اي ارتباطي و يا خطوط انتقال مي باشدھ وسايل ارتباطي نظیر ماھواره
آمده ممکن است در روابط اجتماعي و کار نیز پديد بیايد که گاه بصورت استقالل طلبي و يا 

با  .وضعیت نمود پیدا مي کند خواست عمومي به عدم بازگشت به عقب و يا ساکن شدن در يک
ري و یاپديد آمدن اين رفتارھاي غريب چه در طبیعت و چه در مسائل ديگر سبب افزايش ھوش

  .روشن فکري مردم نسبت به مسائل و محیط اطرافشان مي شود
بدلیل وضعیت ھوا و اختالل در ( .تا حد ممکن از سفرھاي ھوايي خودداري شود :وصیهت

کنید تغییري در خود به وجود آوريد و براي شروع  يدر اين زمان سع )يارتباطھاي ماھواره ا
  .ور ايجاد استقالل شخصي خود برنامه ريزي کنیدظطرحي به من

 18:43 –قوس  ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا مانده ١٩رفته  ٢  تراجع عطارد در برج نجمي عقرب

تفکـر و ادراک، پـردازش کارھـا و     :کوکـب عطـارد داللـت اساسـي بـر     از آنجـا کـه    :داللت اجمالي
لـذا  . انتشار اطالعات را دارد و ھر چیز وابسته به ارتباطات، مانند تجارت، تحصیل و حواس پنجگانـه 

ھنگام تراجع بطور کلي زمـان تأمـل و   . کندمي در طي تراجع اثرات عطارد کاھش چشمگیري پیدا 
راجـع  متارھـاي مربـوط بـه کوکـب     بازنگري در کارھـا اسـت نـه شـروع ھـر کـاري، و بـراى شـروع ک        

  .نامناسب است
اخـتالل در فرسـتادن پیامھـاي ارتبـاطي، سـفرھا، قـرار       در ھنگام تراجع عطارد؛  :داللت تفصیلي
به ھمـراه  ) پريشاني ذھني(نترنتي، اشتباھات و گیجي ذھن و فکر يپايگاھاي ا ،مالقاتھا، ايمیلھا

ه سوء تفاھمات شخصي، به ھـم خـوردن يـا    با تراجع عطارد افزايش زمین. فراموشي رخ مي دھد
تأخیر در ارتباطات، مذاگرات، مبادالت و تجارت، مشکالت در انتقال اطالعات، از کارافتـادگي تلفنھـا   
و موبايلھا، رايانه ھا، ماشینھا، اتوبوسھا و قطارھا و ھرچیزي که احتیاج به اطالعات داشته باشـد  

ين عاقالنه نیست که در اين موقعیت فلکـي تصـمیمات   بنابرا. دچار انحراف يا سرگرداني مي شود
ي دارد پـس در ايـن شـرايط    نمھم اخذ شود از آنجا که عطارد تأثیر بسیار در فعالیتھاي فکري و ذھ

میـزان اثـرات آن در تـک تـک افـراد       ولـي مسـلماً  .  خصوصیات ذھني و عقالنـي کـاھش مـي يابـد    
ارتباطي تحت تأثیر قرار مي گیرند به خصـوص   کلیه محیطھايدر تراجع عطارد . متفاوت خواھد بود

در ارتباط با خانواده، شغل بويژه شغلھاي خانگي، سفرھا، روابط زناشويي، خريد و فـروش ملـک،   
  .اخبار نادرست

  
بھتر است در اين زمان از انعقاد ھرگونه قرارداد و يا شروع ھر نوع پروژه يا خريدھاي  :توصیه

در اين موقعیت در انجام محاسبات دقت شود و چندين بار . دھیز گرديده و انجام نشوپرمھم 
در انجام کارھا و قرار . وسايل الکتريکي و ارتباطي پیوسته چک شوند. محاسبات چک شوند

اين ھنگام براى  ھمچنین .مالقاتھا احتمال ھر گونه فراموشي و يا تأخیر در کارھا لحاظ شود
قبل از تراجع عطارد از فايلھاي  .ل مسکن نامناسب استتبديل يا تغییر و جابجايي و نقل و انتقا

 ھا به دفعات دچار مشکل مي ک کپي پشتیباني بگیريد چون در اين زمان رايانهيھارد رايانه خود 
اين موقعیت براي ھر کاري که مجددًا انجام شود مانند دوباره نوشتن، دوباره فکر ولي  .شوند

   .مناسب است... کردن و 
  
  
 

  09:20 - قوس  ١١  ادامه  تـــــــــــــا مانده ٥رفته  ٩  ر كسوف ايام محذو

  ١٨:٠٣ ساعت قوس برج فلكي ٥تحويل شمس به درجه  محرماّول ماه  شب

  ٣:٢٣ساعت  میزانبرج نجمي  ٥تحويل شمس به درجه  محرماّول ماه  شب
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  ماه پانزدھمشب   ــاادامه تـــــــــــ  شب اّول ماه  افزيش نور قمر

، اقـدام بـه کارھـايي کـه مـوفقّیتش      )ام خسـوف در غیـر ايّـ  (ھنگامی که قمر زايد الّنور باشد 
اّمـا  . مرھون رشد و افزايش و مطرح شدن و آشکار شدن بیشتر اسـت، مناسـب مـي باشـد    

کارھايي که آشکاري يا افزوني و ازدياد يا شـھرت بـه مصـلحت و موفقّیـت آن نیسـت، ماننـد       
  .امت و فصد که در آنھا خونريزي وجود دارد؛ نامناسب مي باشدحج

  

  شب ھفتم ماه  ادامه تـــــــــــــا  شب اّول ماه  ھنگام اجتماع

این ھنگام مد رطوبات ابدان میباش؛ ھمچنانکه در اوقات مد آب دریا باال بیایـد، در ایـن وقـت    *
  . ه ظاھر او می نھدنیز رطوبات بدن از عمق باطن ھر عضو یا جز بدن روی ب

كارھايي كه در اين اوقات شروع مي گـردد، بـا تحـول و دگرگونیھـای مثبـت بـه سـمت آينـدۀ         
   .بھتر مواجه مي گردد، به شرط اينكه تكیه بر دیگران نداشته باشید

  

قمـر، زمینـه سـاز افـزايش حالـت       اجتماعدوران  :اجتماعي و خانوادگیاز نظر ارتباطات 
آنھـا شـده، فلـذا بھتـر      توّقعـات بـوده و بالّنتیجـه سـبب افزونـي     ) زن مرد يا(اعجاب ھمسران 

است كه از توّقعات در اين مرحلـه پرھیـز نمـوده، و بـراى اجتنـاب از پیـدایش اختالفـات كوتـاه         
در اين وقت تأسیس و ايجاد ارتباطھاى عاطفي نوعـًا موفقّیـت آمیـز نبـوده، چـون ايـن        .بیايند

حله، به آرزوھاي غیر واقعـي منتھـي شـده كـه نوعـًا محقـق       گونه ارتباطات حاصله در اين مر
  .نمي شود

 44:6 -قوس  ٦ ادامه  تـــــــــــــا 12:22 -قوس  ٦  قمر خالي الّسیر

 10:41 –قوس  ٨  ادامه تــــــــــــا 06:41 –قوس  ٦ قوسقمر در برج نجمي

 10:02 –قوس  ٨  ادامه تــــــــــــا 06:04 –قوس  ٦جدي قمر در برج فلكي

 06:18  -قوس  ٧  ادامه  تـــــــــــــا 04:19 –قوس  ٦ منزل نعام+ قمر 

  قمر در وجه اول برج نجمي قوس
  وجه عطارد و دريجان مشتري 

  23:40 -قوس  ٧  ادامه  تـــــــــــــا  06:43 -قوس  ٦

 43:6 - قوس ٦  اادامه  تـــــــــــــ 42:20 - قوس ٦حد زحل قمر در برج نجمي عقرب 

 06:3 - قوس ٧  ادامه  تـــــــــــــا 43:6 - قوس ٦  حد مشترىقمر در برج نجمي قوس 

  04:17 –قوس  ٦  03:27 –قوس  ٦  02:36 –قوس  ٦  مقارنه قمر با النصل

 16:42 -قوس  ٧ 19:23 -قوس  ٧ 22:36 -قوس  ٦ مریخ تثلیث قمر

رفي؛ دشمني با زنان؛ يعني رفتارھايي را ببینـي  اين ھنگام زمینه ساز ستیزه جويي؛ کم ح
که تو را بـه دورتـرين احتمـاالت    (که به اين مواضع کشیده بشوي، و به افزايش خیال و توّھم 

و خصومت با زنان منتھي شـود مـي باشـد، بھتـر اسـت کـه در ايـن ھنگـام بـه          ) مي کشاند
براى سـالمتي بـويژه روان    کار مھّمي دست نیازيده و به استراحت پردازي، اين وضعیت چھی

تو را به حالت بـي قیـدي و بـي تفـاوتي و اسـراف و تنـدي در رفتـار و        . بسیار مضّر مي باشد
  .زيربارنرفتن مي کشاند، اين وقت از نظر انسجام خانواده نامناسب است

  

 4:36 -قوس  ٧ 18:44 -قوس  ٧ 5:24 -قوس  ٦ قمر توازي شمس

 20:00 - قوس  ٢١ 11:52 - قوس  ١٣ 6:00 -قوس  ٦ عطارد مقارنه شمس

 04:36 –قوس  ٣٠  ادامه تــــــــــــا 22:43 –قوس  ٦ قوسزھره در برج نجمي

   19:42-قوس  ١٤   ادامه  تـــــــــــــا   08:35-قوس  ٦   حد عطاردعطارد در برج نجمي عقرب 

   15:33-قوس  ١٥   ــــاادامه  تـــــــــ 22:43 –قوس  ٦  حد مشترىزھره در برج نجمي قوس 

  زھره در وجه اول برج نجمي
وجه عطارد و دريجان مشتريقوس  

  00:48 - قوس ١٤  ادامه  تـــــــــــــا 22:43 –قوس  ٦

٢ 
م

حّر
م

  

  قوس ٨  ادامه تـــــــــــــا  قوس ٧  درياسکنآخر روز محذور  تشرين 

  01:51 –قوس  ٧  00:58 –قوس  ٧  00:07 –قوس  ٧  مقارنه قمر با عین الرامي

  02:06 –قوس  ٧  01:15 –قوس  ٧  00:23 –قوس  ٧  مقارنه قمر با الفكة الجنوبیة
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  04:08 –قوس  ٧  03:15 –قوس  ٧  02:24 –قوس  ٧  مقارنه قمر با النسر الواقع

  14:33 –قوس  ٧  13:39 –قوس  ٧  12:47 –قوس  ٧  مقارنه قمر با بلدة

  ج نجمي قوس قمر در وجه دوم بر

  و دريجان مريخوجه قمر 
  16:59 -قوس  ٧  ادامه  تـــــــــــــا  23:40 -قوس  ٧

   قمر در وجه سوم برج نجمي قوس

  وجه زحل و دريجان شمس
  10:43 -قوس  ٨  ادامه  تـــــــــــــا  16:59 -قوس  ٧

 45:11 - قوس ٧  ادامه  تـــــــــــــا 06:3 - قوس ٧حد زھرهقمر در برج نجمي قوس 

 44:18 - قوس ٨  ادامه  تـــــــــــــا 45:11 - قوس ٧حد عطارد قوس  نجميقمر در برج 

 10:34 –قوس  ٨  ادامه  تـــــــــــــا 06:18  -قوس  ٧ منزل بلدة+ قمر 

 20:42 -قوس  ٨ 12:48 -قوس  ٧ 3:48 -قوس  ٧ پلوتون توازي قمر

 23:42 -قوس  ٩ 2:01 -قوس  ٨ 4:54 -قوس  ٧ زحل تربیع قمر

یري و لجاجـت و میـل   گدر اين ھنگام زمینه ضعف اراده و دمدمي مزاجي و نارضايتي و بھانه 
ي روانـي، زيـادي حّساسـّیت؛ تغییـر حـال بـي       گزمینـه آشـفت   ي افزايش مي بابدگبه افسرد

 دلیل از خوشرفتاري به بدبیني، از شـور و شـوق بـه سسـتي ھّمـت وجـود داشـته، گريـه و        
ناراحتى از قسمت فايده اى نداشته و تنھا شرايط را سختتر مـي کنـد، امکـان بـروز بـه ھـم       

یـري  گیھاى در سالمتي و بخصوص در رابطه با معده و روده ھا وجود داشته، از گوشـه  گربخت
  .رم کنيگبپرھیز و سعي کن با افراد خوش برخورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سر

 4:24 -قوس  ٩ 6:31 -قوس  ٨ 9:18 -وس ق ٧ قمر أسود تربیع قمر

 9:06 -قوس  ٩ 11:16 -قوس  ٨ 14:06 -قوس  ٧ اورانوس تسدیس قمر

اين ھنگام زمینه ساز روحّیـه سـرعت انفعـال و لجاجـت و بـدرفتاري و رفتارھـاى نامتعـارف و        
و ذرا و نیـز فـراق   گـ ھـاني در افکـار و احساسـات و واداشـتن بـه ارتباطـات       گوني ھـاى نا گرگد

نمـايي حـوادث و   گدمدمي مزاجـي و رغبـت بـه بزر   : نین داللت دارد برچجدايي مي باشد ھم
  .ي روزمره و به آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادنگمشکالت زند

 10:30 -قوس  ٩ 12:49 -قوس  ٨ 15:42 -قوس  ٧ مشتری تربیع قمر

وينـد  گه مـي  چـ ش ھـر  در اين ھنگام زمینه بشاشـّیت و سـاده لـوحي و سـاده دلـي و پـذير      
نین برنامه ھايت را بیشتر از حجم حقیقیشان مي بیني و به وعده ھـاى  چفراھم است، ھم

از افــراط در ! نــامعلوم دل مــي بنــدي و يــا پیشــنھادھاى غیــر منطقــي در کــار را مــي پــذيري  
  .خوراک بپرھیز که زمینه سوء ھاضمه و عوارض پرخوري فراھم است
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 44:10 -قوس  ٨  ادامه  تـــــــــــــا 01:2 -قوس  ٨  خالي الّسیر قمر

  : قمر مثلثه+ وبال 
 در برج نجمي جدي

 18:28 –قوس  ١١  ادامه تــــــــــــا 10:41 –قوس  ٨

 17:45 –قوس  ١١  ادامه تــــــــــــا 10:02 –قوس  ٨ دلو قمر در برج فلكي

 23:40 -قوس  ٩  ادامه  تـــــــــــــا 10:34 –قوس  ٨ منزل سعد ذابح+ قمر 

  قمر در وجه اول برج نجمي جدي
  وجه مشتري و دريجان زحل 

  04:52 -قوس  ٩  ادامه  تـــــــــــــا  10:43 -قوس  ٨

 34:3 - قوس ٨  ادامه  تـــــــــــــا 44:18 - قوس ٨حد زحل قمر در برج نجمي قوس 

 43:10 - قوس ٨  ادامه  تـــــــــــــا 34:3 - قوس ٨  حد مريخ قمر در برج نجمي قوس 

 23:23 - قوس ٩  ادامه  تـــــــــــــا 43:10 - قوس ٨  حد عطاردقمر در برج نجمي جدي 

  09:03 –قوس  ٨  08:08 –قوس  ٨  07:14 –قوس  ٨  مقارنه قمر با النسر الطائر

 5:24 -قوس  ٩ 23:33 -قوس  ٩ 17:30 -قوس  ٨ قمر أسود ضد توازي قمر

 7:00 - قوس  ١٢ 5:04 - قوس  ١٠ 19:00 -قوس  ٨ ذنب ضد توازي عطارد

 7:00 - قوس  ١٢ 5:09 - قوس  ١٠ 19:00 -قوس  ٨ رأس توازي عطارد

٤
  

  قوس ٢٤ شب ادامه تـــــــــــــا  قوس ٩ شب  بطيء الّسیرقمر 

  19:51 –قوس  ٩  18:57 –قوس  ٩  18:02 – قوس ٩  مقارنه قمر با سعد ذابح



 طبي تقويم نجومي

30 

خ
ري

تا
  

ط  شروع اتصال  و  

  تاريخ ساعت

  یقلحظه دق

  اتصال 

  نھايت انصراف

  تاريخ ساعت

  03:04 –قوس  ٩  02:09 –قوس  ٩  01:13 –قوس  ٩  مقارنه قمر با سعد بلع

  10:47 –قوس  ٩  09:50 –قوس  ٩  08:55 –قوس  ٩  مقارنه قمر با النیر

  منازل سعد بلع + قمر 
 و سعد السعود

 23:40 –قوس  ٩
 16:59 -سعد السعود

 17:23 –قوس  ١٠  اادامه  تـــــــــــــ

  قمر در وجه دوم برج نجمي جدي 

  وجه مريخ و دريجان زھره
  23:28 - قوس  ١٠  ادامه  تـــــــــــــا  04:52 -قوس  ٩

 16:12 - قوس ٩  ادامه  تـــــــــــــا 23:23 - قوس ٩  حد مشترى قمر در برج نجمي جدي 

 15:3 -  قوس ١٠  تـــــــــــــا ادامه  16:12 - قوس ٩حد زھرهقمر در برج نجمي جدي 

 13:18 - قوس  ١٠ 16:36 -قوس  ٩ 20:06 -قوس  ٩ عطارد تسدیس قمر

ان کـ ي شخص فـراھم بـوده؛ ام  گي خیال؛ بخصوص در وضعیت خستگاين ھنگام زمینه آشفت
فتـار و حافظـه وجـود دارد،    گ، زمینـه نـاتواني مـديريت افکـار و     مواجھه با حوادث وجود داشـته 

و ابتالي بـه سـوء تفـاھم و    ) وره در رفتنکاز (یخته شدن گعصبي بودن و برانمینه نین زچھم
  .ند، لذا بايد مراقب نحوه حرف زدن و نوع سخن بودکبرداشت غیر صحیح را فراھم مي 

  

 15:12 -قوس  ٩ 9:32 -قوس  ٩ 3:48 -قوس  ٩ نپتون توازي قمر

 8:54 - وس ق ١١ 9:37 - قوس  ١٠ 10:54 -قوس  ٩ زحل تثلیث قمر

ھنگام مناسبي براى تسّلط بر خود و بدست آوردن ثبات و نیـز احتیـاط و پرھیـز بـوده، زمینـه      
احساس رشد و سـن و  . جدّيت و حسن تدبیر و اداره امور ھمراه با متانت و تعادل وجود دارد

ي بیشتري در خود کرده، اين وقت براى انسجام بخشـیدن بـه رابطـه بـا مـادر مناسـب       گپخت
ي را سـخت  گرانـي کـه زنـد   گ، تمام اين وقت تضمین کننده ثبات و صلح بوده، و تـو را از ن بوده

مي کند؛ نجات مي دھد، ھنگـام مناسـبي اسـت کـه نظـام و برنامـه مخصـوص خـود را پايـه          
  .ذاري کنيگ

  

 1:42 - قوس  ١٠ 20:17 - قوس  ١٠ 14:48 -قوس  ٩ مشتری ضد توازي قمر

 13:54 - قوس  ١١ 14:30 - قوس  ١٠ 15:42 -قوس  ٩ قمر أسود تسدیس قمر

 17:00 - قوس  ٢٩ 22:00 - قوس  ١٦ 5:00 -قوس  ٩ رأس توازي شمس

 19:00 - قوس  ٣٠ 22:17 - قوس  ١٦ 5:00 -قوس  ٩ ذنب ضد توازي شمس

 9:00 - قوس  ١٩ 2:19 - قوس  ١٤ 10:00 -قوس  ٩ مریخ تربیع عطارد

عقلـي و انتقـام؛ و افـزايش     کیـري و سـب  گمیـل بـه در   دارد بر بروز زمینـه و  اين ھنگام داللت
ودن ت مـزاج و ھیجـاني و سـريع اإلنفعـال بـ     و افزايش عصبّی. ويي و لجاجت و سرسختيگزور

ي دوسـتانه و حرفـه اى مـي    گیھا و خصـومتھايي در زنـد  گیدچداشته، که منجر به نزاعھا و پی
تھـاى روزانـه   در فعالّی ي و جراحـت گي ناشـي از سـوخت  گنانکه احتمال آسیب ديدچردد، ھمگ

 .رانگـ ي ارتبـاط بـا دي  فراھم بـودن دشـمني مفـرط در برقـرار    داللت دارد بر  و .افزايش مي يابد
 و فـوراً گفتگو  رفتن، سخن وره درکي و ھیجان و از گبروز حالت زود برآشفت وجود زمینه جھت

  .به جدال و مشاجره تبديل مي شود

   01:10-قوس  ١٣   ادامه  تـــــــــــــا   02:28- قوس ٩   حد زھرهشمس در برج نجمي عقرب 
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 30:18 - قوس  ١١  ادامه  تـــــــــــــا 37:9 - قوس  ١٠  قمر خالي الّسیر

  21:57 –قوس  ١٠  21:02 –قوس  ١٠  20:05 –قوس  ١٠  مقارنه قمر با سعد ناشرة

  00:46 –قوس  ١٠  23:49 –قوس  ١٠  22:53 –قوس  ١٠  مقارنه قمر با سعد السعود

 22:21 –قوس  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا 17:23 –قوس  ١٠ منزل سعد األخبیة+ قمر 
   قمر در وجه سوم برج نجمي جدي

  وجه شمس و دريجان عطارد
  18:29 - قوس  ١١  ادامه  تـــــــــــــا  23:28 - قوس  ١٠

 50:10 -  قوس ١٠  ادامه  تـــــــــــــا 15:3 -  قوس ١٠حد زحل قمر در برج نجمي جدى 

 29:18 -  قوس ١١  ادامه  تـــــــــــــا 50:10 -  قوس ١٠  حد مريخقمر در برج نجمي جدى 

 4:54 - قوس  ١٠ 23:22 - قوس  ١٠ 17:42 - قوس  ١٠ مریخ ضد توازي قمر

 19:30 - قوس  ١٢ 20:23 - قوس  ١١ 21:48 - قوس  ١٠ مشتری تسدیس قمر
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وينـد  گه مـي  چـ ن ھنگام زمینه بشاشـّیت و سـاده لـوحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر        در اي
نین برنامه ھايت را بیشتر از حجم حقیقیشان مي بیني و به وعده ھـاى  چفراھم است، ھم

از افــراط در ! نــامعلوم دل مــي بنــدي و يــا پیشــنھادھاى غیــر منطقــي در کــار را مــي پــذيري  
  .عوارض پرخوري فراھم استخوراک بپرھیز که زمینه سوء ھاضمه و 

  

 17:00 - قوس  ١٠ 11:49 - قوس  ١٠ 6:36 - قوس  ١٠ زحل توازي قمر

 13:30 - قوس  ١٢ 13:02 - قوس  ١١ 13:00 - قوس  ١٠ مریخ مقابله قمر

اين ھنگام زمینه ساز ستیزه جويي؛ کم حرفي؛ دشمني با زنان؛ يعني رفتارھايي را ببینـي  
که تو را بـه دورتـرين احتمـاالت    (، و به افزايش خیال و توّھم که به اين مواضع کشیده بشوي

و خصومت با زنان منتھي شـود مـي باشـد، بھتـر اسـت کـه در ايـن ھنگـام بـه          ) مي کشاند
کار مھّمي دست نیازيده و به استراحت پردازي، اين وضعیت براى سـالمتي بـويژه روان    چھی

تفـاوتي و اسـراف و تنـدي در رفتـار و      تو را به حالت بـي قیـدي و بـي   . بسیار مضّر مي باشد
  .زيربارنرفتن مي کشاند، اين وقت از نظر انسجام خانواده نامناسب است

 3:06 - قوس  ١١ 21:58 - قوس  ١١ 16:48 - قوس  ١٠ شیرون توازي قمر

 21:12 - قوس  ١٣ 12:52 - قوس  ١١ 5:30 - قوس  ١٠ قمر تربیع شمس

 2:00 - قوس  ١٣ 12:48 - قوس  ١١ 23:00 - قوس  ١٠ عطارد توازي شمس
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 05:35 –قوس  ١٣  ادامه تــــــــــــا 18:28 –قوس  ١١ قمر در برج نجمي دلو

 04:51 –قوس  ١٣  ادامه تــــــــــــا 17:45 –قوس  ١١ حوت قمر در برج فلكي
  قمر در وجه اول برج نجمي دلو 

  زھره و دريجان زحل وجه
  13:54 - قوس  ١١  ادامه  تـــــــــــــا  18:29 - قوس  ١١

  قمر در وجه دوم برج نجمي دلو 

  وجه و دريجان عطارد
  09:38 - قوس  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا  13:54 - قوس  ١١

 02:8 -  قوس ١١  ادامه  تـــــــــــــا 29:18 -  قوس ١١حد عطارد قمر در برج نجمي دلو 

 47:19 -  قوس ١٢  ادامه  تـــــــــــــا 02:8 -  قوس ١١  د زھره حقمر در برج نجمي دلو 

  23:31 –قوس  ١١  22:35 –قوس  ١١  21:36 –قوس  ١١  مقارنه قمر با ذنب الدجاجة

  11:12 –قوس  ١١  10:12 –قوس  ١١  09:15 –قوس  ١١  مقارنه قمر با سعد األخبیة

 18:30 - قوس  ١٣ 21:06 - قوس  ١٢ 23:54 - قوس  ١١ عطارد تربیع قمر

ان کـ ي شخص فـراھم بـوده؛ ام  گي خیال؛ بخصوص در وضعیت خستگاين ھنگام زمینه آشفت
فتـار و حافظـه وجـود دارد،    گ، زمینـه نـاتواني مـديريت افکـار و     مواجھه با حوادث وجود داشـته 

و ابتالي بـه سـوء تفـاھم و    ) وره در رفتنکاز (یخته شدن گعصبي بودن و براننین زمینه چھم
  .ند، لذا بايد مراقب نحوه حرف زدن و نوع سخن بودکغیر صحیح را فراھم مي  برداشت
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  21:28 –قوس  ١٦  ادامه  تـــــــــــــا  12:55 –قوس  ١١  تراجع رأس در برج نجمي عقرب

  21:28 –قوس  ١٦  ادامه  تـــــــــــــا  12:55 –قوس  ١١ تراجع ذنب در برج نجمي ثور
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 شب چھاردھم ماه ادامه تـــــــــــــا شب ھفتم ماه تربیع اّول يا ايمن

این ھنگام جزر رطوبات است؛ ھمچنانکه در اوقات جزر آب دریـا فـرو رود در ایـن وقـت نیـز رطوبـات بـدن از        
  .ظاھر و روی اعضا؛ به باطن می نھد

ن ماه در اين وقت در حالت تربیع نسبت چو .در خالل اين ايام بھتر است كه احتیاط و مراقبت پیشه گردد
به خورشید بوده، و مشكالت و موانع پیش بیني نشده اى ممكن است اتفاق بیافتد، فلذا شخص بايد 

امكان دارد شخص ذي نفوذ و سلطه اى؛ در  آمادگي الزم براى مواجھه آنھا را داشته باشد، مثًال
 .ن است با سنگ اندازيھا و مانع تراشیھايي مواجه شوددر اين اّيام ممك.موفقیت كارھايتان اخالل بنمايد

براى ھمین جھت مناسب است كه در اين ايام آمادگي تحّمل اين مشاكل بیشتر شده و نیز مشورت 
افرادي كه در اين اّيام بدنیا مي آيند، بطور فطري اين استعداد را دارند و زود ھم فرا  .بیشتر انجام گیرد

تشان را حل كنند، بلكه حّتى براى خودشان مشكالتي درست مي كنند تا مي گیرند، كه چطور مشكال
  .حّلش كنند

در اين اّيام ارتباطات اجتماعي كمتر پیش مي آيد، در آخرين : اجتماعي ارتباطات و فعالیتھاي از نظر
لى اگر و لحظه ی قبل از تشكیل ديدارھا، بسیاري از اين مالقاتھا بدون دلیل يا با عذرى لغو مي گردند،

 .ديدارھا و تماسھايي در اين وقت اّتفاق بیافتد عموما در فضايي منسجم و ھماھنگ برگزار مي شود
ارتباطھاى عاطفي در اين ھنگام نوعًا به ارتباط مستمر و جّدي مانند ازدواج ختم مي شود، ولى گاھي 

در اين مرحله؛ تناسبھاى ديگر امكان قطع پیوندھاى اين مرحله بطور ناگھاني وجود دارد، براى ارتباطھاى 
نیز مالحظه شود، بطور كّلی ارتباطھاى ) مانند طالع والدت و اولین ارتباط(بین طرفین؛ از نظر علم تنجیم 

حاصل شده در اين ھنگام نوعا پايدار است اگر طرفین روش مالحظه ی يكديگر را دانسته و محّبت 
  .صادقانه و طرفیني در كار باشد

 38:5 - قوس  ١٣  ادامه  تـــــــــــــا 06:21 - قوس  ١٢  یرقمر خالي الّس

 08:31 –قوس  ١٣  ادامه  تـــــــــــــا 22:21 –قوس  ١٢ منزل فرغ اول+ قمر 

  قمر در وجه سوم برج نجمي دلو 

  و دريجان زھرهوجه قمر 
  05:37 - قوس  ١٣  ادامه  تـــــــــــــا  09:38 - قوس  ١٢

 38:9 - قوس  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا 47:19 -  قوس ١٢حد مشتري و قمر در برج نجمي دل

 36:17 - قوس  ١٢  ادامه  تـــــــــــــا 38:9 - قوس  ١٢  حد مريخ قمر در برج نجمي دلو 

 37:5 - قوس  ١٣  ادامه  تـــــــــــــا 36:17 - قوس  ١٢  حد زحل قمر در برج نجمي دلو 

 7:12 - قوس  ١٢ 2:07 - قوس  ١٢ 21:00 - قوس  ١٢ اورانوس توازي قمر

 6:18 - قوس  ١٤ 6:10 - قوس  ١٣ 6:18 - قوس  ١٢ اورانوس مقارنه قمر

وني ھـاى  گـ رگاين ھنگام زمینه ساز روحّیه سرعت انفعال و لجاجت و بدرفتاري و رفتارھاى نامتعـارف و د 
نـین  چق و جـدايي مـي باشـد ھم   ذرا و نیـز فـرا  گـ ھاني در افکار و احساسات و واداشـتن بـه ارتباطـات    گنا

ي روزمره و بـه آن جلـوه اى   گنمايي حوادث و مشکالت زندگدمدمي مزاجي و رغبت به بزر: داللت دارد بر
  .بیش از حجم واقعیش دادن

 18:00 - قوس  ١٥ 17:40 - قوس  ١٤ 17:30 - قوس  ١٢ پلوتون تربیع قمر

و پنھان؛ و نیز افزايش غريـزه آمیزشـي    در اين ھنگام زمینه اھتمام به امور و علوم اسرارآمیز
  .وجود دارد

 14:00 -جدی  ١٤ 19:24 - قوس  ٢٩ 15:00 - قوس  ١٢ زحل تسدیس شمس

اين ھنگام داللت دارد بر کمبود نشاط و شادابي و زيادي مسؤولیتھا، احساس اظھار سوء نّیـت از سـوي   
یري دوسـتان در  گس ظلم رؤسا و سختبرخي اطرافیان و عدم تفاھم با ايشان و سردي عواطف، و احسا

ران واقـع نشـوي، زمینـه    گـ رفتار با تو، الزم است که تالش بسـیاري بکـارگیري تـا مـورد سـوء اسـتفاده دي      
احساس گناه و اندوه عمیق وجود دارد، بھتر است که به سالمتیت اھتمام داشـته و مواظبـت بھداشـت    

ــراى د  چ ــه ســوانح، مح چشــم و قلــب خــود نمــوده و ب ــاط و برحــذر باشــي، ھم ارنشــدن ب ــه  چت ــین زمین ن
خودخواھي و خشونت و سرسختي در رفتار وجود دارد، مواجه شدن با مشکالت در تحّقق برنامه ھـا، و  

ي امـور؛ از نشـانه ھـاى ايـن وضـعیت فلکـي اسـت، از        گي و واژگـون شـدن اوضـاع و آشـفت    گـ به ھم ريخت
  .واظبت کنيي شديد بوده، بايد مگسالمتیت که احتماًال مورد تھديد خست
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  شمس در وجه دوم برج نجمي 
وجه شمس و دريجان مشتريعقرب 

  21:57 - قوس  ٢٢  ادامه  تـــــــــــــا  01:30 - قوس  ١٢

  مريخ در وجه دوم برج نجمي
  وجه و دريجان مشتريأسد  

  07:53 -جدي ١٢  ادامه  تـــــــــــــا 14:35 - قوس ١٢
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 18:19 –قوس  ١٦  ادامه تــــــــــــا 05:35 –قوس  ١٣ مر در برج نجمي حوتق

 17:34 –قوس  ١٥  ادامه تــــــــــــا 04:51 –قوس  ١٣حمل قمر در برج فلكي

 15:31 –قوس  ١٤  ادامه  تـــــــــــــا 08:31 –قوس  ١٣ منزل فرغ آخر+ قمر 

  قمر در وجه اول برج نجمي حوت 

  و دريجان مشتريوجه زحل 
  01:48 - قوس  ١٤  ادامه  تـــــــــــــا  05:37 - قوس  ١٣

 51:5 - قوس  ١٤  ادامه  تـــــــــــــا 37:5 - قوس  ١٣حد زھره قمر در برج نجمي حوت 

  22:57 –قوس  ١٣  21:56 –قوس  ١٣  20:56 –قوس  ١٣  مقارنه قمر با منكب الفرس

  18:38 –قوس  ١٤  17:37 –قوس  ١٣  16:36 –قوس  ١٣  مقارنه قمر با جناح الفرس

 5:06 - قوس  ١٥ 1:56 - قوس  ١٤ 23:00 - قوس  ١٣ زھره تربیع قمر

اين ھنگام بـا افـزايش نیـروي تخّیـل و محّبـت و مـوّدت و خـوش بینـي ھمـراه بـوده؛ و امکـان            
نـین صـلح و آرامـش در روابـط     چذران اوقات بسیار خوش و لّذت بخش را فراھم مي کند ھمگ

  .عاطفي را ببار مي آورد

 0:48 - قوس  ١٥ 3:00 - قوس  ١٤ 5:24 - قوس  ١٣ عطارد تثلیث قمر

ان کـ ي شخص فـراھم بـوده؛ ام  گي خیال؛ بخصوص در وضعیت خستگاين ھنگام زمینه آشفت
فتـار و حافظـه وجـود دارد،    گ، زمینـه نـاتواني مـديريت افکـار و     مواجھه با حوادث وجود داشـته 

و ابتالي بـه سـوء تفـاھم و    ) وره در رفتنکاز (یخته شدن گبودن و بران عصبينین زمینه چھم
  .ند، لذا بايد مراقب نحوه حرف زدن و نوع سخن بودکبرداشت غیر صحیح را فراھم مي 

 16:36 - قوس  ١٣ 11:13 - قوس  ١٣ 5:54 - قوس  ١٣ شیرون ضد توازي قمر

 4:12 - قوس  ١٤ 22:32 - قوس  ١٤ 17:00 - قوس  ١٣ زحل ضد توازي قمر

  شمس در برج نجمي عقرب 
  حد عطارد 

   22:20-قوس  ٢١   ادامه  تـــــــــــــا   01:10-قوس  ١٣ 
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  05:04 –قوس  ١٤  04:02 –قوس  ١٤  03:03 –قوس  ١٤  مقارنه قمر با سرة الفرس

 18:19 –قوس ١٦  ادامه  تـــــــــــــا 15:31 –قوس  ١٤ منزل بطن الحوت+ قمر 

  قمر در وجه دوم برج نجمي حوت 

  دريجان قمر وجه مشتري و
  22:04 - قوس  ١٥  ادامه  تـــــــــــــا  01:48 - قوس  ١٤

 59:15 - قوس  ١٤  ادامه  تـــــــــــــا 51:5 - قوس  ١٤مشتريحد قمر در برج نجمي حوت 

 02:20 - قوس  ١٥  تـــــــــــــا  ادامه 59:15 - قوس  ١٤  حد عطاردقمر در برج نجمي حوت 

 13:18 - قوس  ١٤ 7:39 - قوس  ١٤ 2:06 - قوس  ١٤ مریخ توازي قمر

 19:48 - قوس  ١٥ 13:54 - قوس  ١٤ 8:06 - قوس  ١٤ مشتری توازي قمر

 10:24 - قوس  ١٦ 9:56 - قوس  ١٥ 9:24 - قوس  ١٤ زحل مقابله قمر

یري و لجاجـت و میـل   گاجي و نارضايتي و بھانه در اين ھنگام زمینه ضعف اراده و دمدمي مز
ي روانـي، زيـادي حّساسـّیت؛ تغییـر حـال بـي       گزمینـه آشـفت   ي افزايش مي بابدگبه افسرد

دلیل از خوشرفتاري به بدبیني، از شـور و شـوق بـه سسـتي ھّمـت وجـود داشـته، گريـه و         
ان بـروز بـه ھـم    ناراحتى از قسمت فايده اى نداشته و تنھا شرايط را سختتر مـي کنـد، امکـ   

یـري  گیھاى در سالمتي و بخصوص در رابطه با معده و روده ھا وجود داشته، از گوشـه  گربخت
  .رم کنيگبپرھیز و سعي کن با افراد خوش برخورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سر

 14:30 - قوس  ١٦ 14:12 - قوس  ١٥ 13:54 - قوس  ١٤ نپتون تسدیس قمر

حکم و تشخیص صائب و استعدادھاى معنوي وجود داشته و تـو  در اين ھنگام زمینه داشتن 
  .را به ابداع و ابتکار وا مي دارد
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 15:42 - قوس  ١٦ 15:16 - قوس  ١٥ 14:42 - قوس  ١٤ قمر أسود مقارنه قمر 

   22:46-قوس  ١٧   ادامه  تـــــــــــــا   19:42-قوس  ١٤ حد زھره عطارد در برج نجمي عقرب 

عطارد در وجه دوم برج نجمي عقرب
  وجه شمس و دريجان مشتري  

  )در تراجع(
 13:02 –جدي  ١١  ادامه  تـــــــــــــا 13:15 –قوس  ١٤

  زھره در وجه دوم برج نجمي
  وجه قمر و دريجان مريخقوس  

  02:44 - قوس ٢٢  ادامه  تـــــــــــــا  00:48 - قوس ١٤
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 22:18 - قوس  ١٦  ادامه  تـــــــــــــا 56:9 - قوس  ١٥  ر خالي الّسیرقم

 05:50–جدی  ١ تـــــــــــــاادامه 04:06–قوس  ١٥ ھابط در فلك اوجقمر 

 05:52 –قوس  ١٨  ادامه تــــــــــــا 17:34 –قوس  ١٥ثور قمر در برج فلكي

  11:38 –قوس  ١٥  10:36 – قوس ١٥  09:35 –قوس  ١٥  مقارنه قمر با الرشاء

  قمر در وجه سوم برج نجمي 

  وجه و دريجان مريخحوت 
  18:21 - قوس  ١٦  ادامه  تـــــــــــــا  22:04 - قوس  ١٥

  18:14 - قوس  ١٥  ادامه  تـــــــــــــا 02:20 - قوس  ١٥  حد مريخقمر در برج نجمي حوت 

  21:18 - قوس  ١٦  مه  تـــــــــــــاادا  18:14 - قوس  ١٥  حد زحلقمر در برج نجمي حوت 

 19:42 - قوس  ١٧ 19:36 - قوس  ١٦ 19:24 - قوس  ١٥ مشتری مقارنه قمر

وينـد  گه مـي  چـ در اين ھنگام زمینه بشاشـّیت و سـاده لـوحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر        
نین برنامه ھايت را بیشتر از حجم حقیقیشان مي بیني و به وعده ھـاى  چفراھم است، ھم

از افــراط در ! وم دل مــي بنــدي و يــا پیشــنھادھاى غیــر منطقــي در کــار را مــي پــذيري نــامعل
  .خوراک بپرھیز که زمینه سوء ھاضمه و عوارض پرخوري فراھم است

  

 8:24 - قوس  ١٥ 2:03 - قوس  ١٥ 19:54 - قوس  ١٥ نپتون ضد توازي قمر

 6:48 - قوس  ١٧ 6:38 - قوس  ١٦ 6:18 - قوس  ١٥ پلوتون تثلیث قمر

در اين ھنگام زمینه داشتن حکم و تشخیص صائب و استعدادھاى معنوي وجود داشته و تـو  
  .را به ابداع و ابتکار وا مي دارد

 21:30 - قوس  ١٦ 14:36 - قوس  ١٥ 8:00 - قوس  ١٥ قمر أسود توازي قمر

 18:54 - قوس  ١٨ 18:02 - قوس  ١٧ 17:00 - قوس  ١٥ مریخ تثلیث قمر

ینه افزايش شجاعت و دلیري و مقاومـت و روحّیـه مبـارزه بـا سـختیھا وجـود       در اين ھنگام زم
داشته، وقت مناسبي براى دفاع از انديشه ھا و حقوق تو و نیز برداشتن گامھاى مھّم مـي  

ولي بھتر اسـت کـه از ھـر اقـدام و يـا      امور عاطفي،  داللت دارد بر وجود زمینه جھت و .باشد
ه اينکـه جنبـه احساسـاتي آن بـر آن     چـ اشـتغال پرھیـز کـرد،     فعالّیت مھّمي ماننـد ازدواج يـا  

  .غالب خواھد بود

 18:00 - قوس  ٢١ 1:51 - قوس  ١٧ 19:00 - قوس  ١٥ پلوتون توازي عطارد

 13:00 -جدی  ١٨ 0:39 -جدی  ٢ 12:00 - قوس  ١٥ قمر أسود تثلیث شمس

   16:31-قوس  ١٩   ــــــــاادامه  تـــــ   15:33-قوس  ١٥ حد زھرهقوس زھره در برج نجمي 

   16:50-جدي  ٤   ادامه  تـــــــــــــا   00:19-قوس  ١٥ حد زحلمريخ در برج نجمي أسد 
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 06:36 –قوس  ١٨  ادامه تــــــــــــا 18:19 –قوس  ١٦حملقمر در برج نجمي

 18:19 - قوس  ١٦ منازل شرطان و بطین+ قمر 
 14:21 –بطین 

 19:16 –قوس  ١٨  امه  تـــــــــــــااد

  قمر در وجه اول برج نجمي حمل 

  وجه و دريجان مريخ
  14:35 - قوس  ١٦  ادامه  تـــــــــــــا  18:21 - قوس  ١٦

  قمر در وجه دوم برج نجمي حمل 

  وجه و دريجان شمس
  10:41 - قوس  ١٧  ادامه  تـــــــــــــا  14:35 - قوس  ١٦

 30:6 - قوس  ١٦  ادامه  تـــــــــــــا 21:18 - قوس  ١٦مشتريحد قمر در برج نجمي حمل 

 36:16 - قوس  ١٦  ادامه  تـــــــــــــا 30:6 - قوس  ١٦حد زھرهقمر در برج نجمي حمل 

 41:10 - قوس  ١٧  ادامه  تـــــــــــــا 36:16 - قوس  ١٦  حد عطاردقمر در برج نجمي حمل 

  20:55 –قوس  ١٦  19:54 –قوس  ١٦  18:54 –قوس  ١٦  قمر با شرطان مقارنه
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  05:18 –قوس  ١٦  04:17 –قوس  ١٦  03:16 –قوس  ١٦  قمر مقارنه كف الخضیب

 36:16 - قوس  ١٦  ادامه  تـــــــــــــا 30:6 - قوس  ١٦ زھره تثلیث قمر

ھمـراه بـوده؛ و امکـان     اين ھنگام بـا افـزايش نیـروي تخّیـل و محّبـت و مـوّدت و خـوش بینـي        
نـین صـلح و آرامـش در روابـط     چذران اوقات بسیار خوش و لّذت بخش را فراھم مي کند ھمگ

  .عاطفي را ببار مي آورد

 13:00 -جدی  ١  ادامه تــــــــــــا 11:00 - قوس  ١٦ شیرون تربیع عطارد
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 39:6 - قوس  ١٨  ـــــــــــــاادامه  ت 47:21 - قوس  ١٧  قمر خالي الّسیر

  22:24 –قوس  ١٧  21:25 –قوس  ١٧  20:24 –قوس  ١٧  مقارنه قمر با المنقار

  06:59 –قوس  ١٧  05:58 –قوس  ١٧  04:58 –قوس  ١٧  مقارنه قمر با بطین

  17:38 –قوس  ١٧  16:38 –قوس  ١٧  15:37 –قوس  ١٧  مقارنه قمر با الغول 

  ي قمر در وجه سوم برج نجم

  وجه زھره و دريجان مشتريحمل 
  06:38 - قوس  ١٨  ادامه  تـــــــــــــا  10:41 - قوس  ١٧

 41:20 - قوس  ١٨  ادامه  تـــــــــــــا 41:10 - قوس  ١٧حد مريخقمر در برج نجمي حمل 

  قوس ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا  قوس ١٧  ايام محذور خسوف

 15:06 - قوس  ١٧ 4:39 - قوس  ١٧ 19:30 - قوس  ١٧ پلوتون ضد توازي قمر

 13:06 - قوس  ١٧ 4:17 - قوس  ١٧ 20:18 - قوس  ١٧ عطارد ضد توازي قمر

 2:18 - قوس  ١٩ 2:39 - قوس  ١٨ 2:42 - قوس  ١٧ نپتون تربیع قمر

ي و واداشتن به سستي و بـي تـوّجھي و نداشـتن رفتـار راسـت و      گاين ھنگام زمینه ساز افسرد
رانیھـاى بـي   گنمـايي مشـکالت واداشـته؛ و ن   گات و برخوردھا بوده، و تـو را بـه بزر  پاکـیزه در ارتباط

  .اساس فراھم مي کند

 6:42 - قوس  ١٩ 7:09 - قوس  ١٨ 7:18 - قوس  ١٧ اورانوس تسدیس قمر

رمیھاي پیش بینـي نشـده و افـزايش    گدر اين ھنگام زمینه فراھم شدن افکار بکر و ابتکاري؛ و سر
و میل به ھـر چـه فـوق العـاده و عجیـب اسـت؛ وجـود        .. وز و تلويزيون و سینما واھتمام به علوم ر

یزنده تخّیل و بوجود آورنـده ايـده ھـا و طرحھـاى متھّورانـه کـه       گبران: اين ھنگام داللت دارد بر. دارد

  .ردد، نیاز به خويشتن داري و عدم فرار از مسؤولّیتگندرتًا محّقق مي 

 6:00 -جدی  ١٨ 20:48 -جدی  ٣ 15:00 - قوس  ١٧ شیرون تسدیس شمس

 17:00 - قوس  ٣٠  ادامه تــــــــــــا 18:00 - قوس  ١٧ اورانوس تثلیث عطارد

ران، گـ اين وقت ممکن است براى تحمل عصبي تو مضر بوده و زمینه بروز مشکالتي در روابط با دي
ار شدن به سوانح و چد رديده، احتمالگو اشتباھاتي در محیط کار ناشي از غفلت و حواس پرتي 

زمینـه نیـز عصـبیت مـزاج و ارتکـاب اشـتباھات و بـروز        . حوادث در رفت و آمدھاى روزانه وجـود دارد 
  .روحیه متھّورانه وجود دارد

   08:53-قوس  ٣٠   ادامه  تـــــــــــــا   22:46-قوس  ١٧ حد مريخعقرب عطارد در برج نجمي 

  مكث بعد از تراجع اورانوس
  نجمي حوت در برج 

  10:05 - قوس  ٢١  ادامه تـــــــــــــا  10:05 - قوس  ١٧

تغییرات ،مســتقیم کدر: داللـت اساســي دارد بــر  ور كلــيطــاورانـوس بــه  کوکــب از آنجـا کــه  
اثرات اورانوس راکـد مـی    کثحالت ملذا در  .افکار فردی ومستقل می باشد،ناگھانی وجذبه

 .شوندمکث با رکود مواجه مي ورانوس طی ایام مربوط به داللت ھای ا گردد وخواص وموارد

١
٣

 
م
را

ح
ال
  
م
حّر

م
 

 =
١
٨

 
  

ذر
آ

  : شرف قمر
  درجه سوم برج نجمي ثور

 12:37 – قوس ١٨ ادامه  تـــــــــــــا 10:38 –قوس  ١٨

 17:08 –قوس  ٢٠  ادامه تــــــــــــا 06:36 –قوس  ١٨ثورقمر در برج نجمي

 16:26 –قوس  ٢٠  ادامه تــــــــــــا 05:52 –وس ق ١٨ جوزا قمر در برج فلكي

 19:16 –قوس  ١٨ منازل ثریا و دبران+ قمر 
 15:00 –دبران 

 13:25 –قوس  ١٩  ادامه  تـــــــــــــا

  قمر در وجه اول برج نجمي ثور 

  وجه عطارد و دريجان زھره
  02:22 - قوس  ١٩  ادامه  تـــــــــــــا  06:38 - قوس  ١٨

 38:6 - قوس  ١٨  ادامه  تـــــــــــــا 41:20 - قوس  ١٨  حد زحل ر برج نجمي حملقمر د
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 27:22 - قوس  ١٩  ادامه  تـــــــــــــا 38:6 - قوس  ١٨  حد زھره قمر در برج نجمي ثور

  06:21 –قوس  ١٨  05:21 –قوس  ١٨  04:21 –قوس  ١٨  مقارنه قمر با سديم الثريا

 15:18 - قوس  ١٩ 17:07 - قوس  ١٨ 19:00 - قوس  ١٨ عطارد مقابله قمر

ان کـ ي شخص فـراھم بـوده؛ ام  گي خیال؛ بخصوص در وضعیت خستگاين ھنگام زمینه آشفت
فتـار و حافظـه وجـود دارد،    گ، زمینـه نـاتواني مـديريت افکـار و     مواجھه با حوادث وجود داشـته 

ي بـه سـوء تفـاھم و    و ابتال) وره در رفتنکاز (یخته شدن گعصبي بودن و براننین زمینه چھم
  .ند، لذا بايد مراقب نحوه حرف زدن و نوع سخن بودکبرداشت غیر صحیح را فراھم مي 

 7:00 - قوس  ١٨ رأس ضد توازي قمر
  8:32 -قوس  ١٩
 0:53 -قوس  ٢٠

 1:42 - قوس  ٢١

 7:06 - قوس  ١٨ ذنب توازي قمر
  8:38 -قوس  ١٩
 0:47 -قوس  ٢٠

 1:42 - قوس  ٢١

 8:48 - قوس  ٢٠ 9:43 - قوس  ١٩ 10:12 - قوس  ١٨ سرأ مقابله قمر

 16:30 - قوس  ٢٠  ادامه  تـــــــــــــا 12:12 - قوس  ١٨ شمس ضد توازي قمر

 20:00 -جدی  ٢ 9:20 - قوس  ٢٤ 22:00 - قوس  ١٨ زحل ضد توازي مریخ
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 شب بیست و دّوم ـاادامه تــــــــــــ شب چھاردھم ماه  ھنگام استقبال

در اوقات مد آب دریا باال بیایـد، در ایـن وقـت     ھمچنانکهاین ھنگام مد رطوبات ابدان میباش؛ *
  .نیز رطوبات بدن از عمق باطن ھر عضو یا جز بدن روی به ظاھر او می نھد

ايـن   و ھمه كاري زمینــــــة رشــــــد و موفقیــــــت وجـود دارد، در     چیزدر اين دوره براى ھمه 
ر در دورة تربیع ايمـن كـار شـما    گاوقت است كه نتايج كارھايتان را به بار نشسته مي بینید، 

ر رشـد و تحـول داشـته،    گـ در مقابـل ا  ركود داشته؛ در اين دوره نیز نتايج كارتان خوب نیست،
مــاه در دورة . در ايــن دوره مــي بینیــد كــه نتــايج و دســتاورد كارھايتــان در حــال تحقــق اســت 

ر برنامه ھايتـان موافـق شـرايط مـاه     گاست، ا ركود عمیقيا  گل داللت بر موفقیت بزراستقبا
ذشته و با مراعات آنھا بـوده در ايـن دوره دسـتاوردھاى كارتـان را بھـره منـد       گدر مرحله ھاى 

  .مي شويد
شده و موفقیت قرين آنھاست، ھمـانطور كـه اشـاره شـد،      پیگیریكارھا تا به نتیجه رسیدن 

موفقیتھـاى شـغلي   . ذاريـد گشـت سـر ب  پموانع را  چگونهوع خوب بوده و بدانید ر نقطة شرگا
ي گفلكي شـخص و طـالع شـروع آن كـار نیـز بسـت       ھیئتمانند روابط عاطفي به بقیة عناصر 

ولذا صرفا با وضعیت قمر در حال استقبال نمي تـوان حكـم قطعـي بـه موفقیـت آن كـار       دارد، 
  .ارتباط مھمي با موفقیت امور دارد ، ولى به ھر حال دورة استقبال قمركرد

ــاعي  ــر اجتم ــد، و       :از نظ ــي ياب ــزايش م ــه اف ــن مرحل ــاعي در اي ــھاى اجتم ــط و تماس رواب
  .حرفي فضاى حاكم بر نوع اين ديدارھاستپرخوشوقتي و 

یريھـا و نـزاع و اتھامــات   گام مواجـه بــا در گـ ارتباطھـاى عــاطفي در ايـن ھن   :از نظـر عـاطفي  
ر افـزايش  گآمدن طرف مقابل را داشته، و توقعات طرفین از يكدي است، و ھر طرف توقع كوتاه

  .رددگمي يابد، ولى نوعا اين مشكالت منتھي به جدايي نمي 
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 13:12  - جدی ٢  ادامه  تـــــــــــــا 9:43  -  قوس ١٩  از ذنبجنوبي ھابط قمر 

  20:38 –قوس  ١٩  19:39 –وس ق ١٩  18:40 –قوس  ١٩  مقارنه قمر با دبران

  18:29 –قوس  ٢٠  17:30 –قوس  ١٩  16:33 –قوس  ١٩  مقارنه قمر با الناجذ

 15:44 –قوس  ٢٠  ادامه  تـــــــــــــا 13:25 –قوس  ١٩ منزل  ھقعة+ قمر 

  قمر در وجه دوم برج نجمي ثور 

  و دريجان عطاردوجه قمر 
  21:53 - قوس  ٢٠  اادامه  تـــــــــــــ  02:22 - قوس  ١٩

 13:10 - قوس  ١٩  ادامه  تـــــــــــــا 27:22 - قوس  ١٩  حد عطاردقمر در برج نجمي ثور 

 46:1 - قوس  ٢٠  ادامه  تـــــــــــــا 13:10 - قوس  ١٩  حد مشترى قمر در برج نجمي ثور

 9:06 - قوس  ٢١ 10:05 - قوس  ٢٠ 10:42 - قوس  ١٩ زحل تثلیث قمر
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بي براى تسّلط بر خود و بدست آوردن ثبات و نیـز احتیـاط و پرھیـز بـوده، زمینـه      ھنگام مناس
احساس رشد و سـن و  . جدّيت و حسن تدبیر و اداره امور ھمراه با متانت و تعادل وجود دارد

ي بیشتري در خود کرده، اين وقت براى انسجام بخشـیدن بـه رابطـه بـا مـادر مناسـب       گپخت
ي را سـخت  گرانـي کـه زنـد   گننده ثبات و صلح بوده، و تـو را از ن بوده، تمام اين وقت تضمین ک

مي کند؛ نجات مي دھد، ھنگـام مناسـبي اسـت کـه نظـام و برنامـه مخصـوص خـود را پايـه          
  .ذاري کنيگ

 12:12 - قوس  ٢١ 13:24 - قوس  ٢٠ 14:12 - قوس  ١٩ نپتون تثلیث قمر

ھاى معنوي وجود داشته و تـو  در اين ھنگام زمینه داشتن حکم و تشخیص صائب و استعداد
  .را به ابداع و ابتکار وا مي دارد

 14:18 - قوس  ٢١ 15:19 - قوس  ٢٠ 16:00 - قوس  ١٩ قمر أسود تسدیس قمر

 0:00 - قوس  ٢٨  ادامه تــــــــــــا 2:00 - قوس  ١٩ نپتون تربیععطارد 

   22:09-قوس  ٢٣   ــــــــاادامه  تـــــ   16:31-قوس  ١٩ حد عطارد زھره در برج نجمي قوس 

  تراجع رأس 
  در برج نجمي عقرب

  03:55 –قوس  ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا  10:35 –قوس  ١٩

  تراجع ذنب 
 در برج نجمي ثور

  03:55 –قوس  ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا  10:35 –قوس  ١٩
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 11:17 - قوس  ٢٠  ادامه  تـــــــــــــا 05:10 - قوس  ٢٠  قمر خالي الّسیر

 01:29 –قوس  ٢٣  ادامه تــــــــــــا 17:08 –قوس  ٢٠ جوزاقمر در برج نجمي

 00:48 –وس ق ٢٣  ادامه تــــــــــــا 16:26 –قوس  ٢٠سرطان قمر در برج فلكي

 21:55 –قوس  ٢٢  ادامه  تـــــــــــــا 15:44 –قوس  ٢٠ منزل ھنعة+ قمر 

  قمر در وجه سوم برج نجمي ثور 

  وجه و دريجان زحل
  17:10 - قوس  ٢٠  ادامه  تـــــــــــــا  21:53 - قوس  ٢٠

  قمر در وجه اول برج نجمي جوزا 

  وجه مشتري و دريجان عطارد
  12:12 - قوس  ٢١  دامه  تـــــــــــــاا  17:10 - قوس  ٢٠

 24:11 - قوس  ٢٠  ادامه  تـــــــــــــا 46:1 - قوس  ٢٠  حد زحلقمر در برج نجمي ثور 

 10:17 - قوس  ٢٠  ادامه  تـــــــــــــا 24:11 - قوس  ٢٠  حد مريخقمر در برج نجمي ثور 

 37:4 - قوس  ٢١  ـــــــــــــاادامه  ت 10:17 - قوس  ٢٠  حد عطاردقمر در برج نجمي جوزا 

  20:15 –قوس  ٢٠  19:16 –قوس  ٢٠  18:18 –قوس  ٢٠  مقارنه قمر با العیوق

  03:01 –قوس  ٢٠  02:04 –قوس  ٢٠  01:05 –قوس  ٢٠  مقارنه قمر با المنطقة

  07:51 –قوس  ٢٠  06:54 –قوس  ٢٠  05:55 –قوس  ٢٠  مقارنه قمر با السیف

  07:53 –قوس  ٢٠  06:55 –قوس  ٢٠  05:57 –قوس  ٢٠  مقارنه قمر با ھقعة

  09:37 –قوس  ٢٠  08:39 –قوس  ٢٠  07:40 –قوس  ٢٠  مقارنه قمر با ابط الجوزا

 16:30 - قوس  ٢١ 17:48 - قوس  ٢١ 18:48 - قوس  ٢٠ مشتری تسدیس قمر

وينـد  گه مـي  چـ در اين ھنگام زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و ساده دلي و پـذيرش ھـر   
نین برنامه ھايت را بیشتر از حجم حقیقیشان مـي بینـي و بـه وعـده     چھم است، ھمفرا

از افـراط  ! ھاى نامعلوم دل مي بندي و يا پیشنھادھاى غیر منطقي در کار را مـي پـذيري  
  .در خوراک بپرھیز که زمینه سوء ھاضمه و عوارض پرخوري فراھم است

 3:42 - قوس  ٢٢ 5:03 - قوس  ٢١ 6:06 - قوس  ٢٠ پلوتون مقابله قمر

در ايـن ھنگــام زمینـه اھتمــام بـه امــور و علـوم اســرارآمیز و پنھـان؛ و نیــز افـزايش غريــزه       
  .آمیزشي وجود دارد

 12:00 -جدی  ٥ 17:18 - قوس  ٢٧ 22:00 - قوس  ٢٠ زحل تربیع زھره

 0:00 - قوس  ٢٨ 2:24 - قوس  ٢٤ 23:00 - قوس  ٢٠ زھره توازي شمس
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 آخر ماه ادامه تـــــــــــــا شب شانزدھم ماه  كاھش نور قمر

؛ اقدام به کارھـايي کـه آشـکاري    )ام خسوفدر غیر اّي(ور باشد امي که قمر ناقص الّنگھن
ت آن نیسـت، ماننـد حجامـت و فصـد کـه      يا افزوني و ازدياد يا شھرت به مصلحت و موفقّی

تش مرھـون رشـد   ا کارھايي که مـوفقیّ اّم .باشد در آنھا خونريزي وجود دارد؛ مناسب مي
  .و افزايش و مطرح شدن و آشکار شدن بیشتر است، نامناسب مي باشد

  21:08 –قوس  ٢١  20:09 –قوس  ٢١  19:13 –قوس  ٢١  مقارنه قمر با منكب ذي العنان

  23:19 –قوس  ٢١  22:21 –قوس  ٢١  21:24 –قوس  ٢١  تحیاة مقارنه قمر با

  05:22 –قوس  ٢١  04:25 –قوس  ٢١  03:29 –قوس  ٢١  ر با ھنعةمقارنه قم

  14:48 –قوس  ٢١  13:52 –قوس  ٢١  12:55 –قوس  ٢١  مقارنه قمر با شعري يمانیة

  قمر در وجه دوم برج نجمي جوزا

  وجه مريخ و دريجان زھره 
  06:58 - قوس  ٢٢  ادامه  تـــــــــــــا  12:12 - قوس  ٢١

 58:15 - قوس  ٢١  ادامه  تـــــــــــــا 37:4 - قوس  ٢١  حد مشتريزا قمر در برج نجمي جو

 22:1 - قوس  ٢٢  ادامه  تـــــــــــــا 58:15 - قوس  ٢١  حد زھرهقمر در برج نجمي جوزا 

 18:06 - قوس  ٢٣ 19:08 - قوس  ٢٢ 19:42 - قوس  ٢١ مریخ تسدیس قمر

ي با زنـان؛ يعنـي رفتارھـايي را ببینـي     اين ھنگام زمینه ساز ستیزه جويي؛ کم حرفي؛ دشمن
کـه تـو را بـه دورتـرين احتمـاالت      (که به اين مواضع کشیده بشوي، و به افزايش خیال و تـوّھم  

 چو خصومت با زنان منتھي شود مي باشد، بھتر است که در ايـن ھنگـام بـه ھـی    ) مي کشاند
متي بـويژه روان بسـیار   کار مھّمي دست نیازيده و به استراحت پردازي، اين وضعیت براى سال

تو را به حالت بي قیدي و بي تفاوتي و اسراف و تندي در رفتـار و زيربـارنرفتن   . مضّر مي باشد

  .مي کشاند، اين وقت از نظر انسجام خانواده نامناسب است
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 22:1 - قوس  ٢٢  ادامه  تـــــــــــــا 58:15 - قوس  ٢١ زھره مقابله قمر 

ام با افزايش نیروي تخّیل و محّبت و موّدت و خـوش بینـي ھمـراه بـوده؛ و امکـان      اين ھنگ
نـین صـلح و آرامـش در    چذران اوقات بسیار خـوش و لـّذت بخـش را فـراھم مـي کنـد ھم      گ

  .روابط عاطفي را ببار مي آورد

 10:54 - قوس  ٢٢ 2:25 - قوس  ٢٢ 16:36 - قوس  ٢١ پلوتون ضد توازي قمر

   20:21-قوس  ٢٦   ادامه  تـــــــــــــا   22:20-قوس  ٢١ حد مشترى عقرب شمس در برج نجمي 
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  02:05 –قوس  ٢٢  01:08 –قوس  ٢٢  00:12 –قوس  ٢٢  مقارنه قمر با ذراع مقبوضة

  02:23 –قوس  ٢٢  01:27 –قوس  ٢٢  00:31 –قوس  ٢٢  مقارنه قمر با كاستور توأم المقدم

  12:43 –قوس  ٢٢  11:48 –قوس  ٢٢  10:51 –قوس  ٢٢  قمر با شعري غمیصاءمقارنه 

 22:27 –قوس  ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا 21:55 –قوس  ٢٢ منزل ذراع+ قمر 

  قمر در وجه سوم برج نجمي 

  وجه شمس و دريجان زحلجوزا 
  01:30 - قوس  ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا  06:58 - قوس  ٢٢

 25:14 - قوس  ٢٢  ادامه  تـــــــــــــا 22:1 - قوس  ٢٢  حد مريخمي جوزا قمر در برج نج

 30:1 - قوس  ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا 25:14 - قوس  ٢٢  حد زحلقمر در برج نجمي جوزا 

 22:18 - قوس  ٢٤ 0:13 - قوس  ٢٣ 1:48 - قوس  ٢٢ قمر أسود تربیع قمر

 19:48 - قوس  ٢٣ 12:16 - قوس  ٢٢ 3:48 - قوس  ٢٢ عطارد ضد توازي قمر

 23:42 - قوس  ٢٤ 1:56 - قوس  ٢٣ 3:48 - قوس  ٢٢ مشتری تربیع قمر

وينـد  گه مـي  چـ در اين ھنگام زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و ساده دلي و پـذيرش ھـر   
نین برنامه ھايت را بیشتر از حجم حقیقیشان مـي بینـي و بـه وعـده     چفراھم است، ھم

از افـراط  ! يا پیشنھادھاى غیر منطقي در کار را مـي پـذيري   ھاى نامعلوم دل مي بندي و
  .در خوراک بپرھیز که زمینه سوء ھاضمه و عوارض پرخوري فراھم است

 23:54 - قوس  ٢٤ 1:59 - قوس  ٢٣ 3:48 - قوس  ٢٢ اورانوس تثلیث قمر

و رمیھاي پیش بینـي نشـده   گدر اين ھنگام زمینه فراھم شدن افکار بکر و ابتکاري؛ و سر
و میل به ھر چه فوق العاده و عجیـب  .. افزايش اھتمام به علوم روز و تلويزيون و سینما و

یزنـده تخّیـل و بوجـود آورنـده ايـده ھـا و       گبران: اين ھنگام داللـت دارد بـر  . است؛ وجود دارد
ردد، نیــاز بــه خويشــتن داري و عــدم فــرار از گــطرحھــاى متھّورانــه کــه نــدرتًا محّقــق مــي 

  .مسؤولّیت

 5:48 - قوس  ٢٤ 7:53 - قوس  ٢٣ 9:54 - قوس  ٢٢ عطارد تثلیث مرق

ي شـخص فـراھم بـوده؛ امکـان     گي خیال؛ بخصوص در وضـعیت خسـت  گاين ھنگام زمینه آشفت
فتـار و حافظـه وجـود دارد،    گمواجھه با حـوادث وجـود داشـته، زمینـه نـاتواني مـديريت افکـار و        

و ابـتالي بـه سـوء تفـاھم و     ) کـوره در رفـتن  از (یخته شدن گنین زمینه عصبي بودن و برانچھم
  .برداشت غیر صحیح را فراھم مي کند، لذا بايد مراقب نحوه حرف زدن و نوع سخن بود

 شمس در وجه سوم برج نجمي 

  دريجان قمر وجه زھره و عقرب
  17:48 -جدي  ٢  ادامه  تـــــــــــــا  21:57 - قوس  ٢٢

  زھره در وجه سوم برج نجمي

  زحل و دريجان شمسوجه  قوس 
 04:36 –قوس  ٣٠  ادامه  تـــــــــــــا  02:44 - قوس ٢٢
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 جدى  ٢٣ ادامه  تـــــــــــــا قوس ٢٣ شروع ماه كانون اّول اسكندرى

 31:1 - قوس  ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا 05:19 - قوس  ٢٣  قمر خالي الّسیر

 07:38 –قوس  ٢٥  ادامه تــــــــــــا 01:29 –قوس  ٢٣ طاندر برج نجمي سر: بیت قمر

 06:58 –قوس  ٢٥  ادامه تــــــــــــا 00:48 –قوس  ٢٣ أسد قمر در برج فلكي

 04:53 - قوس  ٢٤  ادامه  تـــــــــــــا 22:27 –قوس  ٢٣ منزل نثرة+ قمر 
   قمر در وجه اول برج نجمي سرطان

  دريجان قمر وجه زھره و
  19:48 - قوس  ٢٤  ادامه  تـــــــــــــا  01:30 - قوس  ٢٣

 20:14 - قوس  ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا 30:1 - قوس  ٢٣  حد مريخ قمر در برج نجمي سرطان

 14:1 - قوس  ٢٤  ادامه  تـــــــــــــا 20:14 - قوس  ٢٣  حد زھره قمر در برج نجمي سرطان

  14:38 –قوس  ٢٣  13:43 –قوس  ٢٣  12:49 –قوس  ٢٣  مقارنه قمر با سديم نثرة

 17:48 - قوس  ٢٤ 11:51 - قوس  ٢٣ 5:36 - قوس  ٢٣ قمر أسود توازي قمر



 طبي تقويم نجومي

40 

خ
ري

تا
  

 و شروع اتصال  ط  
  تاريخ ساعت

  لحظه دقیق
  اتصال

  ھايت انصرافن
  تاريخ ساعت

١
٨

 
م
را

ح
ال
  
م
حّر

م
 =

٢
٣

 
ذر

آ
  

 23:42 - قوس  ٢٦ 19:06 - قوس  ٢٥ 13:48 - قوس  ٢٣ قمر تثلیث شمس

وابـط  اين ھنگام كمك مي كند به متانت و تعادل شخصیت و اعتماد به نفـس و موفقیـت ر  
اين وضعیت فلكـي داللـت دارد بـر وجـود زمینـه بـراى نشـاط و بويـايي و بیـدايش          .عاطفي

اگـر اقـدام و   ولـى   انگیزه و خودجوشي در اين ھنگام ، بطور كلي شرايط مناسبي است،
  .تصمیم در اين وقت دقیق نباشد، بايداري و قوت آن معلوم نیست

 19:00 -جدی  ٢ 19:28 - قوس  ٢٨ 20:00 - قوس  ٢٣ ذنب ضد توازي زھره

 12:00 -جدی  ٧ 5:19 - قوس  ٣٠ 3:00 - قوس  ٢٣ مشتری تربیع زھره

 در سـختي  و اخـالق  تنـدي  نیـز  و عـاطفي،  زنـدگی  در مشـکالتي  بـروز  بر دارد داللت ھنگام اين
 بـراى  زمینـه  وجـود  ھمچنـین  گرديـده،  اوھام و خیاالت به شدن کشیده و اسرافکاري و معاشرت

 تحقـق  بـراى  ھـا  ھزينـه  در افـراط  دوسـتیھا،  و عـاطفي  روابط در تنشھايي و متعارفنا امیال بروز
 ھـر . گـردد  مـی  وزن افـزايش  يـا  سالمتي در اختالالتي به منجر که خوراک در روي زياده و امیال،

 میـل  نیسـت،  مشکالت بروز بودن حتمي معناى به ولى فعالیتھاست براى مناسبي ھنگام چند
 و دسـت  عـدم  زمینـه  اھـداف،  بـه  رسـیدن  و آن بـه توفیـق   زمینـه  و التمشـک  و موانع از عبور به

 قـرارداد  ھسـت  تأسیسـش  در فلکـي  وضـعیت  ايـن  که اى بیمه شرکت با بخل به میل و دلبازي
 نباشد تعھداتش پاسخگوي و کند عمل رحم بي بسا چه مبند

 20:00 -جدی  ٢ 19:37 - قوس  ٢٨ 20:00 - قوس  ٢٣ رأس توازي زھره

 16:00 -جدی  ٢٣ 10:42 -جدی  ٨ 5:00 - قوس  ٢٣ پلوتون نهمقار شمس

ايجاد موانعي در مسـیر موفقیتھـا، و نیـز ايجـاد دشـمنھاي بنھـان، و       : اين ھنگام داللت دارد بر
فزوني و تشديد غريزه آمیزش، كه به سالمت تو آسیب رسانده و موجـب ابـتال بـه بیماريھـاى     

در رقابت؛ ھمراه با تخريب خود بطور ناخواسته؛ در ھیج خطیر مي كرددو داللت دارد بر ناتواني 
و داللت دارد بـر    .شرايطي نبايد در اين ھنگام فعالیت براى ھیج كار و برنامه اى را شروع كني

عدم وجود زمینه جھت برقراري روابط و طرحھا و فعالیتھا ، ازدواج در اين وقـت نوعـا بـزودي بـه     
فراھم كننده سیلي از بحرانھـا و مشـكالت بايـان نابـذير      جدايي منتھي شده بلكه بیش از اين

است، روابط اين ھنگام كذرا و بي دوام بوده و ديـري نمـي بايـد ، و داللـت بـر جاذابیـت سـريع        

 .ولي كذراست

   23:18-قوس  ٢٧   ادامه  تـــــــــــــا   22:09-قوس  ٢٣   حد زحل قوس زھره در برج نجمي 

  در برج  مکث بعد از تراجع عطارد
  نجمي عقرب

  14:43 –قوس  ٢٣  ادامه  تـــــــــــــا 18:43 –قوس  ٢٣

کوکب عطـارد داللـت اساسـي دارد بـر تفکـر و ادراک، پـردازش کارھـا و انتشـار         از آنجا که 
، لـذا در  اطالعات و ھر چیز وابسته به ارتباطات، ماننـد تجـارت، تحصـیل و حـواس پنجگانـه     

 .د مواجه مي گرددھنگام مکث اين امور با رکو
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  جدي ٧ شب ادامه تـــــــــــــا  قوس ٢٤ شب  سريع الّسیرقمر 

 01:49 –قوس  ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا 04:53 - قوس  ٢٤ منزل طرفة+ قمر 
   قمر در وجه دوم برج نجمي سرطان

  وجه عطارد و دريجان مريخ
  13:50 - قوس  ٢٤  ــــــــــاادامه  تـــ  19:48 - قوس  ٢٤

   قمر در وجه سوم برج نجمي سرطان

  و دريجان مشتريوجه قمر 
  07:39 - قوس  ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا  13:50 - قوس  ٢٤

 03:12 - قوس  ٢٤  ادامه  تـــــــــــــا 14:1 - قوس  ٢٤  حد عطاردقمر در برج نجمي سرطان 

 33:0 - قوس  ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا 03:12 - قوس  ٢٤  حد مشتري قمر در برج نجمي سرطان

 6:18 - قوس  ٢٤ 0:52 - قوس  ٢٤ 19:12 - قوس  ٢٤ نپتون ضد توازي قمر

 23:06 - قوس  ٢٦ 1:50 - قوس  ٢٥ 4:12 - قوس  ٢٤ زحل تسدیس قمر

ھنگام مناسبي بـراى تسـّلط بـر خـود و بدسـت آوردن ثبـات و نیـز احتیـاط و پرھیـز بـوده،           
احسـاس  . جدّيت و حسـن تـدبیر و اداره امـور ھمـراه بـا متانـت و تعـادل وجـود دارد         زمینه

ي بیشتري در خود کرده، اين وقت براى انسجام بخشـیدن بـه رابطـه    گرشد و سن و پخت
رانـي کـه   گبا مادر مناسب بوده، تمام اين وقت تضمین کننده ثبات و صلح بوده، و تو را از ن

دھـد، ھنگـام مناسـبي اسـت کـه نظـام و برنامـه         ي را سخت مي کنـد؛ نجـات مـي   گزند
  .ذاري کنيگمخصوص خود را پايه 
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 17:12 - قوس  ٢٤ 12:06 - قوس  ٢٤ 6:48 - قوس  ٢٤ مشتری توازي قمر

 4:06 - قوس  ٢٦ 6:51 - قوس  ٢٥ 9:18 - قوس  ٢٤ قمر أسود تثلیث قمر

 4:54 - قوس  ٢٦ 7:55 - س قو ٢٥ 10:36 - قوس  ٢٤ مشتری تثلیث قمر

وينـد  گه مـي  چـ در اين ھنگام زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و ساده دلي و پـذيرش ھـر   
نین برنامه ھايت را بیشتر از حجم حقیقیشان مـي بینـي و بـه وعـده     چفراھم است، ھم

از افـراط  ! ھاى نامعلوم دل مي بندي و يا پیشنھادھاى غیر منطقي در کار را مـي پـذيري  
  .ک بپرھیز که زمینه سوء ھاضمه و عوارض پرخوري فراھم استدر خورا

  

 6:18 - قوس  ٢٦ 9:12 - قوس  ٢٥ 11:48 - قوس  ٢٤ شیرون مقابله قمر

 12:12 - قوس  ٢٦ 14:36 - قوس  ٢٥ 16:54 - قوس  ٢٤ عطارد تربیع قمر

ي شـخص فـراھم بـوده؛    گي خیـال؛ بخصـوص در وضـعیت خسـت    گاين ھنگام زمینه آشـفت 
فتار و حافظه وجـود  گ، زمینه ناتواني مديريت افکار و اجھه با حوادث وجود داشتهان موکام

و ابـتالي بـه سـوء    ) وره در رفـتن کاز (یخته شدن گعصبي بودن و براننین زمینه چدارد، ھم
نـد، لـذا بايـد مراقـب نحـوه حـرف زدن و نـوع        کتفاھم و برداشت غیر صحیح را فراھم مـي  

  .سخن بود

 12:00 -جدی  ٦ 7:01 - قوس  ٣٠ 2:00 - قوس  ٢٤ ودقمر أس تربیع زھره
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  قوس ٢٦  ادامه تـــــــــــــا  قوس ٢٥  دريروز محذور كانون اول اسکن

 40:7 - قوس  ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا 50:1 - قوس  ٢٥  قمر خالي الّسیر

 11:44 –قوس  ٢٧  ــــاادامه تــــــــ 07:38 –قوس  ٢٥ أسد قمر در برج نجمي

 11:06 –قوس  ٢٧  ادامه تــــــــــــا 06:58 –قوس  ٢٥سنبله قمر در برج فلكي

 01:49 - قوس  ٢٥ منزل جبھة و زبرة+ قمر 
 16:55 –زبرة 

 10:13 –قوس  ٢٦  ادامه  تـــــــــــــا

  قمر در وجه اول برج نجمي أسد 

  وجه زحل و دريجان شمس
  01:14 - قوس  ٢٦  امه  تـــــــــــــااد  07:39 - قوس  ٢٥

 39:7 - قوس  ٢٥  ادامه  تـــــــــــــا 33:0 - قوس  ٢٥  حد زحلقمر در برج نجمي سرطان 

 14:18 - قوس  ٢٦  ادامه  تـــــــــــــا 39:7 - قوس  ٢٥  مشتري حدقمر در برج نجمي أسد 

  23:08 –وس ق ٢٥  22:14 –قوس  ٢٥  21:21 –قوس  ٢٥  مقارنه قمر با جبھة

 4:12 - قوس  ٢٥ 23:20 - قوس  ٢٥ 18:24 - قوس  ٢٥ زحل ضد توازي قمر

 4:42 - قوس  ٢٥ 23:45 - قوس  ٢٥ 18:42 - قوس  ٢٥ مریخ توازي قمر

 15:48 - قوس  ٢٦ 18:55 - قوس  ٢٦ 21:42 - قوس  ٢٥ پلوتون تثلیث قمر

معنـوي وجـود داشـته    در اين ھنگام زمینه داشتن حکم و تشخیص صائب و استعدادھاى 
  .و تو را به ابداع و ابتکار وا مي دارد

 15:48 - قوس  ٢٥ 11:09 - قوس  ٢٥ 6:24 - قوس  ٢٥ شیرون ضد توازي قمر

 7:42 - قوس  ٢٧ 10:34 - قوس  ٢٦ 13:06 - قوس  ٢٥ مریخ مقارنه قمر
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  22:49 –قوس  ٢٦  21:56 –قوس  ٢٦  21:04 –قوس  ٢٦  مقارنه قمر با ظھر األسد

  16:43 –قوس  ٢٦  15:51 –قوس  ٢٦  15:01 –قوس  ٢٦  مقارنه قمر با صرفة

 02:42 –قوس  ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا 10:31 –قوس  ٢٦ منزل صرفة+ قمر 

 59:2 - قوس  ٢٦  ادامه  تـــــــــــــا 14:18 - قوس  ٢٦  حد زھرهقمر در برج نجمي أسد 

 09:15 - قوس  ٢٦  ادامه  تـــــــــــــا 59:2 - قوس  ٢٦  حد زحلي أسد قمر در برج نجم

 29:1 - قوس  ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا 09:15 - قوس  ٢٦  حد عطاردقمر در برج نجمي أسد 

 11:12 - قوس  ٢٦  ادامه تــــــــــــا 7:36 - قوس  ٢٦ اورانوس ضد توازي قمر

 20:18 - قوس  ٢٧ 15:49 - قوس  ٢٦ 11:18 - قوس  ٢٦ اورانوس توازي قمر

 9:00 -جدی  ٤ 17:38 - قوس  ٣٠ 21:00 - قوس  ٢٦ پلوتون توازي عطارد

   17:48-جدي  ٢   ادامه  تـــــــــــــا   20:21-قوس  ٢٦   حد زحل  شمس در برج نجمي عقرب

ثور قمر أسود در برج فلكي
  ادامه تــــــــــــا 20:56 –قوس  ٢٦

 05:20 –سنبله  ٢٢
  ش. ھـ ١٣٩١
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 ماه ٢٨شب  ادامه تـــــــــــــا شب بیست و دّوم تربیع اخیر

این ھنگام جزر رطوبات است؛ ھمچنانکه در اوقات جـزر آب دریـا فـرو رود در ایـن وقـت نیـز       
  .رطوبات بدن از ظاھر و روی اعضا؛ به باطن می نھد

ــن ھن ــاي ــراى  گ ــت ب ــبي اس ــت مناس ــ ام فرص ــازن تأّم ــر و ب ــارگل و تفك ــته و گ ۀري درب ذش
یشرفت داشته و نیز شناخت مواردى كه نیاز به تصـحیح  پل يا ه نیاز به تحّوچشناسايي آن

ق بـوده يـا   موّف) استقبال(ام قبلي گه در ھنچري در اين وقت الزم است، گدارد، و اين بازن
ه بسـیار منجـر   چـ  اھي موجب دلسردي بشـود ولـى  گر ممكن است نبوده باشد، اين تفّك

ي بـراى حركتـي نـوين بشـود،     گذشته و آمادگبه دستیابي به راه حلھاى جديد و بازبیني 
ون عبـرت  چـ ي كـرد،  تھا ھمیشـه مفیـد بـوده و نبايـد آنـرا شكسـت تلقّـ       داكردن ناموفقّیپی

  .ت استآموزي از آنھا خود به تنھايي، يك موفقّی
ت منتھي مـي شـود و يـا در ھمـان     فقّیام شروع مي شود، يا به موكارھايي كه در اين اّي

ابتدا با شكست مواجه مي شـود، در ايـن اوقـات كسـاني كـه فاقـد نشـانه ھـاى فلكـي          
موھـومي   ه یبه خويشتن بوده و اين روّيه را ندارند، تالشھايشـان نتیجـ   ه یبراى  مراجع

ولى اشخاصـي كـه نشـانه ھـاى     ت بسیاري مي كنند، یدا مي كند، علیرغم اينكه فعالّیپ
صـاالت  ماننـد واجـدين اتّ  (بـه خويشـتن اسـت     ه یه شان مساعد بـا مراجعـ  چلكي در زايف

، اينھـا بـه نتـايج رضـايت بخشـي      )مسعود میان عطارد و مشتري و زحل بـا سـاير كواكـب   
 كـه نوعـاً  (ذشته حكام ممالك براى صدور قوانین جديد گدر  .براى تالشھايشان مي رسند

رسـیدند، آنھـا ايـن وقـت را     پناسـب را وقتـي مـي    مـین موقـع م  از منّج) مطلوب مردم نبود
رفتاريھاى شخصي مشغول به امـور خـود بـوده    گون نوع مردم بخاطر چتوصیه مي كردند، 

  .ندانى به امور جامعه نداشتندچه و توّج

در ايـن دوره روابـط اجتمـاعي وضـع بسـیار       :تھـاى اجتمـاعي  از نظر ارتباطـات و فعالیّ 
ــدارھا   ــراى بحــ نامناســبي دارد، بیشــتر دي ــا    ثب ــوعات ســخت و مشــكالت و ي روي موض

یزي نقد و بررسي و تجديد نظـر مـي شـود،    چس در ھر پفاق مي افتد، كارھاى بديھي اّت
 و ت؛ شخص تا مي تواند در خانه باشـد، و خیلـي بـا مـردم سـر     ولذا بھتر است در اين مّد

افراد بـه   د، و نوعًاارتباطات واقعي بسیار نادر اتفاق مي افت. ر براى ضرورتگكار نداشته م
ناكـام و نـاموفق    حال شخصي خودشان مشغولند، لذا ايجاد ارتباطات در ايـن مقطـع نوعـاً   

ر و حسابرسـي  ه بـا تفكّـ  فاق مي افتـد، البتّـ  ت بسیاري از جدايیھا اّتبوده، بلكه در اين مّد
  .دقیق و اينكه جدايیشان به مصلحتشان است

  بیست وسومشب   امه  تـــــــــــــااد  بیست و دومشب   روز محذور ماه محرم

 46:11 - قوس  ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا 29:5 - قوس  ٢٧  قمر خالي الّسیر

 14:09 –قوس  ٢٩  ادامه تــــــــــــا 11:44 –قوس  ٢٧ در برج نجمي سنبله: قمر مثلثه

 13:33 –قوس  ٢٩  ادامه تــــــــــــا 11:06 –قوس  ٢٧میزان قمر در برج فلكي

 13:08 –قوس  ٢٨  ادامه  تـــــــــــــا 02:42 –قوس  ٢٧ منزل عواء+ قمر 

  قمر در وجه سوم برج نجمي أسد 

  وجه و دريجان مريخ
  11:46 - قوس  ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا  18:36 - قوس  ٢٧

   قمر در وجه اول برج نجمي سنبله
  وجه شمس و دريجان عطارد

  04:44 - قوس  ٢٨  تـــــــــــــاادامه    11:46 - قوس  ٢٧

 46:11 - قوس  ٢٧  ادامه  تـــــــــــــا 29:1 - قوس  ٢٧  حد مريخقمر در برج نجمي أسد 

 39:23 - قوس  ٢٨  ادامه  تـــــــــــــا 46:11 - قوس  ٢٧  حد عطاردقمر در برج نجمي سنبله 

 17:36 - قوس  ٢٨ 20:24 - قوس  ٢٨ 23:00 - قوس  ٢٧ عطارد تسدیس قمر

در اين ھنگام قدرت تخّیل و ابداع افزايش يافته و نیروي حافظـه و توانـايي اسـتدالل قـّوت مـي      
نین فراھم کننده کفايتھاى ممتازي در زمینـه تجـارت اسـت، پیـدايش شـدن حالـت       چیرد؛ ھمگ

اعتماد به نفس؛ و قدرت و سھولت تعبیر از مقاصد و ايده ھا موجب درخشـش شخصـّیت مـي    
ت فلکي مناسبي است که به توازن عقلـي و فکـري و روشـني افکـار کمـک مـي       وضعی. رددگ

  .کند، زمینه مالقاتھاى موّفق و جابجايیھاي پیش بیني نشده وجود دارد

 20:48 - قوس  ٢٨ 16:14 - قوس  ٢٧ 11:42 - قوس  ٢٧ شیرون توازي قمر

 04:36 –قوس  ٣٠  ــــاادامه  تـــــــــ   23:18-قوس  ٢٧   حد مريخ قوس زھره در برج نجمي 
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  02:37 –قوس  ٢٨  01:46 –قوس  ٢٨  00:56 –قوس  ٢٨  مقارنه قمر با عواء

  قمر در وجه دوم برج نجمي سنبله
  وجه زھره و دريجان زحل 

  21:31 - قوس  ٢٩  ادامه  تـــــــــــــا  04:44 - قوس  ٢٨

 30:16 - قوس  ٢٨  ادامه  تـــــــــــــا 39:23 - وس ق ٢٨  حد زھره قمر در برج نجمي سنبله 

 12:23 -  قوس ٢٩  ادامه  تـــــــــــــا 30:16 - قوس  ٢٨  حد مشتري قمر در برج نجمي سنبله 

 10:42 – قوس ٢٩  ادامه  تـــــــــــــا 13:08 –قوس  ٢٨ منزل سماک + قمر 

 6:06 - قوس  ٢٨ 1:34 - قوس  ٢٨ 21:06 - قوس  ٢٨ مریخ ضد توازي قمر

 8:42 - قوس  ٢٨ 3:59 - قوس  ٢٨ 23:18 - قوس  ٢٨ زحل توازي قمر

 12:54 - قوس  ٣٠ 10:17 - قوس  ٢٩ 7:18 - قوس  ٢٨ شمس تسدیس قمر

اين ھنگام كمك مي كند به متانت و تعادل شخصیت و اعتماد به نفـس و موفقیـت روابـط    
بـراى نشـاط و بويـايي و بیـدايش      اين وضعیت فلكـي داللـت دارد بـر وجـود زمینـه     .عاطفي

اگـر اقـدام و   ولـى   انگیزه و خودجوشي در اين ھنگام ، بطور كلي شرايط مناسبي است،
  .تصمیم در اين وقت دقیق نباشد، بايداري و قوت آن معلوم نیست

 18:54 - قوس  ٢٩ 14:03 - قوس  ٢٨ 9:18 - قوس  ٢٨ مشتری ضد توازي قمر

 10:30 - قوس  ٣٠ 12:48 - قوس  ٢٩ 15:00 - قوس  ٢٨ زھره تربیع قمر

اين ھنگام با افزايش نیروي تخّیل و محّبت و موّدت و خـوش بینـي ھمـراه بـوده؛ و امکـان      
نـین صـلح و آرامـش در    چذران اوقات بسیار خـوش و لـّذت بخـش را فـراھم مـي کنـد ھم      گ

  .روابط عاطفي را ببار مي آورد

 7:06 - قوس  ٣٠ 11:13 - قوس  ٢٩ 15:12 - قوس  ٢٨ نپتون تثلیث قمر

در اين ھنگام زمینه داشتن حکم و تشخیص صائب و استعدادھاى معنـوي وجـود داشـته    
  .و تو را به ابداع و ابتکار وا مي دارد
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 12:14 - قوس  ٢٩  ادامه  تـــــــــــــا 49:12 - قوس  ٢٩  قمر خالي الّسیر

 15:39 –جدي  ١  ادامه تــــــــــــا 14:09 –س قو ٢٩میزانقمر در برج نجمي

 15:03 –جدي  ١  ادامه تــــــــــــا 13:33 –قوس  ٢٩عقرب قمر در برج فلكي

 10:34 –قوس  ٣٠  ادامه  تـــــــــــــا 10:42 – قوس ٢٩ منزل غفر+ قمر 
   قمر در وجه سوم برج نجمي سنبله

  وجه عطارد و دريجان زھره
  14:11 - قوس  ٢٩  ادامه  تـــــــــــــا  21:31 - قوس  ٢٩

  قمر در وجه اول برج نجمي میزان 

  دريجان زھره ووجه قمر 
  06:44 - قوس  ٣٠  ادامه  تـــــــــــــا  14:11 - قوس  ٢٩

 52:10 -  قوس ٢٩  ادامه  تـــــــــــــا 12:23 -  قوس ٢٩  قمر در برج نجمي سنبله حد مريخ 

 11:14 -  قوس ٢٩  ادامه  تـــــــــــــا 52:10 -  قوس ٢٩  بله حد زحل قمر در برج نجمي سن

 07:0 -  قوس ٣٠  ادامه  تـــــــــــــا 11:14 -  قوس ٢٩  قمر در برج نجمي میزان حد زحل 

  23:25 –قوس  ٢٩  22:35 –قوس  ٢٩  21:44 –قوس  ٢٩  مقارنه قمر با سماك األعزل

  00:03 –قوس  ٢٩  23:13 –قوس  ٢٩  22:23 – قوس ٢٩  مقارنه قمر با سماك الرامح

 10:12 - قوس  ٣٠ 14:14 - قوس  ٢٩ 18:06 - قوس  ٢٩ قمر أسود مقابله قمر

 10:00 - قوس  ٣٠ 14:14 - قوس  ٢٩ 18:18 - قوس  ٢٩ مشتری مقابله قمر

وينـد  گه مـي  چـ در اين ھنگام زمینه بشاشّیت و ساده لوحي و ساده دلي و پـذيرش ھـر   
نین برنامه ھايت را بیشتر از حجم حقیقیشان مـي بینـي و بـه وعـده     چھمفراھم است، 

از افـراط  ! ھاى نامعلوم دل مي بندي و يا پیشنھادھاى غیر منطقي در کار را مـي پـذيري  
  .در خوراک بپرھیز که زمینه سوء ھاضمه و عوارض پرخوري فراھم است

 5:36 - قوس  ٢٩ 0:24 - قوس  ٢٩ 19:24 - قوس  ٢٩ نپتون توازي قمر

 19:18 - قوس  ٣٠ 13:30 - قوس  ٢٩ 8:00 - قوس  ٢٩ قمر أسود ضد توازي قمر

  :شرف قمر أسود
  حمل در برج نجمي 

  ادامه تــــــــــــا 04:13 –قوس  ٢٩
 13:02 –سنبله  ٢٥

 ش. ھـ ١٣٩١
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  10:40 –قوس  ٣٠  09:50 –قوس  ٣٠  09:01 –قوس  ٣٠  مقارنه قمر با زبانا جنوبي

  17:44 –جدي  ١  16:54 –قوس  ٣٠  16:05 –قوس  ٣٠  مقارنه قمر با زبانا شمالي

 10:07 –جدی  ١  ادامه  تـــــــــــــا 10:34 –قوس  ٣٠ منزل زبانا+ قمر 

  قمر در وجه دوم برج نجمي میزان 

  وجه و دريجان زحل
  23:13 -جدى  ١  ادامه  تـــــــــــــا  06:44 - قوس  ٣٠

 20:13 -  قوس ٣٠  ادامه  تـــــــــــــا 07:0 -  قوس ٣٠قمر در برج نجمي میزان حد عطارد 

 52:0 - جدی ١  ادامه  تـــــــــــــا 20:13 -  قوس ٣٠قمر در برج نجمي میزان حد مشتري

 3:00 -جدی  ١٧  ادامه تــــــــــــا 21:00 - قوس  ٣٠ زھره تسدیس عطارد

رفتن و راحتي در برخـورد دارد، ايـن   گت بر رغبت فراوان به كذشت و آسان اين ھنگام دالل
وقــت بــراى زنــدكي اجتمــاعي و عــاطفي و بیونــد و ارتبــاط بــا ديكــران مناســب اســت، از   

.. آسايشـي كــه در ايــن ھنگـام فــراھم مــي شـود و نیــز دعوتھــاى بـراى ســفر و تفــريح و     
راى اينكه بـا ھمسـايكان و خويشـانت    ھمجنین داللت دارد بر وجود زمینه ب. استفاده كنید

روابـط خـوبي برقــرار كنـي، و روابـط قــديمي را تجديـد و ارتباطـات جديــدي را ايجـاد كنــي،        
  .ديدارھاى موفق و دلبذير را ممكن نموده، و تالشھا و بررسیھا را برايت آسان مي كند

 14:06 -جدی  ١ 17:57 -جدی  ١ 21:42 - قوس  ٣٠ مریخ تسدیس قمر

گام زمینه ساز ستیزه جويي؛ کـم حرفـي؛ دشـمني بـا زنـان؛ يعنـي رفتارھـايي را        اين ھن
که تـو را بـه دورتـرين    (ببیني که به اين مواضع کشیده بشوي، و به افزايش خیال و توّھم 

و خصومت با زنان منتھي شود مي باشد، بھتـر اسـت کـه در ايـن     ) احتماالت مي کشاند
و بــه اســتراحت پـردازي، ايــن وضــعیت بــراى  کـار مھّمــي دســت نیازيـده    چھنگـام بــه ھــی 

تـو را بـه حالـت بـي قیـدي و بـي تفـاوتي و        . سالمتي بويژه روان بسیار مضـّر مـي باشـد   
اسـراف و تنــدي در رفتــار و زيربــارنرفتن مــي کشــاند، ايــن وقــت از نظــر انســجام خــانواده   

  .نامناسب است

 4:06 -جدی  ١ 18:27 -جدی  ١ 10:18 - قوس  ٣٠ عطارد توازي قمر

 3:00 -جدی  ١ 18:23 -جدی  ١ 10:54 - قوس  ٣٠ پلوتون توازي قمر

 8:36 -جدی  ٢ 12:49 -جدی  ١ 17:06 - قوس  ٣٠ نپتون تربیع قمر

ي و واداشتن به سسـتي و بـي تـوّجھي و نداشـتن رفتـار      گاين ھنگام زمینه ساز افسرد
نمايي مشـکالت واداشـته؛ و   گرراست و پاکـیزه در ارتباطات و برخوردھا بوده، و تو را به بز

  .رانیھاى بي اساس فراھم مي کندگن

 16:04 –جدي  ٢٤  ادامه تــــــــــــا 04:36 –قوس  ٣٠جديزھره در برج نجمي

 08:47 –جدي  ٢٤  ادامه تــــــــــــا 21:26 –قوس  ٣٠ دلو زھره در برج فلكي

  زھره در وجه اول برج نجمي

  زحل وجه مشتري و دريجانجدي  
  08:01 -جدي ٨  ادامه  تـــــــــــــا 04:36 –قوس  ٣٠

   08:06-جدي  ٤    ادامه  تـــــــــــــا   08:53-قوس  ٣٠   حد زھره عطارد در برج نجمي عقرب 

   21:29-جدي  ٦   ادامه  تـــــــــــــا 04:36 –قوس  ٣٠  حد عطاردزھره در برج نجمي جدي 
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  غاز فصل زمستان و آ 
 شروع انقالب شتوى

  20:12 –حمل  ١ ادامه  تـــــــــــــا 08:30 –جدي  ١

 41:15 -جدی  ١  ادامه  تـــــــــــــا 57:17 -جدی  ١  قمر خالي الّسیر

 20:38 –جدي  ٢  ادامه تــــــــــــا  19:56 -جدى  ١  طريقه محترقهقمر در 

 17:24 –جدي  ٣  ادامه تــــــــــــا 15:39 –جدي  ١ در برج نجمي عقرب: ھبوط قمر

 16:47 –جدي  ٣  ادامه تــــــــــــا 15:03 –جدي  ١ قوس قمر در برج فلكي

 02:04 –جدی ٢  ادامه  تـــــــــــــا 10:07 –جدی  ١ منزل اکلیل+ قمر 
   قمر در وجه سوم برج نجمي میزان

  وجه مشتري و دريجان عطارد
  15:40 -جدى  ١  ادامه  تـــــــــــــا  23:13 -جدى  ١

  قمر در وجه اول برج نجمي عقرب 

  وجه و دريجان مريخ
  08:10 -جدى  ٢  ادامه  تـــــــــــــا  15:40 -جدى  ١

 23:12 - جدی ١  ادامه  تـــــــــــــا 52:0 - جدی ١  حد زھرهقمر در برج نجمي میزان 

 40:15 - جدی ١  ادامه  تـــــــــــــا 23:12 - جدی ١  حد مريخقمر در برج نجمي میزان 
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 12:3 - جدی ٢  ادامه  تـــــــــــــا 40:15 - جدی ١  حد مريخقمر در برج نجمي عقرب 

 23:16–جدی  ١٣ ادامه تـــــــــــــا 05:50–جدی  ١ صاعد در فلك اوجقمر 

  16:29 –جدي  ١  15:38 –جدي  ١  14:50 –جدي  ١  مقارنه قمر با اكلیل

 15:00 -جدی  ١٦ 17:32 -جدی  ١ 21:28 –جدى  ١  مشتری تثلیثشمس 

رغبت به زندكي و معیشتي بايینتر از سطح خود، زمینـه رغبـت   : اين ھنگام داللت دارد بر
 و داللت دارد بـر وجـود زمینـه جھـت بـروز     ،به اسراف اموال و صرف آن در بیھوده وجود دارد

  .سوء تفاھم و تعصب ورزيھا

 12:00 -جدی  ٢ 16:12 -جدی  ١ 20:30 -جدی  ١ اورانوس تثلیث قمر

رمیھاي پیش بینـي نشـده و   گدر اين ھنگام زمینه فراھم شدن افکار بکر و ابتکاري؛ و سر
و میل به ھر چه فوق العاده و عجیـب  .. افزايش اھتمام به علوم روز و تلويزيون و سینما و

یزنـده تخّیـل و بوجـود آورنـده ايـده ھـا و       گبران: اين ھنگام داللـت دارد بـر  . جود دارداست؛ و
ردد، نیــاز بــه خويشــتن داري و عــدم فــرار از گــطرحھــاى متھّورانــه کــه نــدرتًا محّقــق مــي 

  .مسؤولّیت

 16:30 -جدی  ٢ 18:53 -جدی  ٢ 21:24 -جدی  ١ زھره تسدیس قمر

و محّبت و موّدت و خـوش بینـي ھمـراه بـوده؛ و امکـان      اين ھنگام با افزايش نیروي تخّیل 
نـین صـلح و آرامـش در    چذران اوقات بسیار خـوش و لـّذت بخـش را فـراھم مـي کنـد ھم      گ

  .روابط عاطفي را ببار مي آورد

 13:18 -جدی  ٢ 17:30 -جدی  ١ 21:42 -جدی  ١ شیرون تربیع قمر

 6:12 - جدی ٢ 15:35 -جدی  ١ 5:30 -جدی  ١ زھره توازي قمر

 3:30 -جدی  ٣ 6:10 -جدی  ٢ 9:00 -جدی  ١ عطارد مقارنه قمر

ي شـخص فـراھم بـوده؛    گي خیـال؛ بخصـوص در وضـعیت خسـت    گاين ھنگام زمینه آشـفت 
فتار و حافظه وجـود  گ، زمینه ناتواني مديريت افکار و ان مواجھه با حوادث وجود داشتهکام

و ابـتالي بـه سـوء    ) وره در رفـتن کاز (شدن  یختهگعصبي بودن و براننین زمینه چدارد، ھم
نـد، لـذا بايـد مراقـب نحـوه حـرف زدن و نـوع        کتفاھم و برداشت غیر صحیح را فراھم مـي  

  .سخن بود

 15:00 -جدی  ١ ذنب ضد توازي قمر
  9:53 -جدی  ٢
 6:56 -جدی  ٣

 2:12 -جدی  ٤

 15:00 -جدی  ١ رأس توازي قمر
  9:50 -جدی  ٢
 7:00 -جدی  ٣

 2:12 - جدی ٤

 9:00 -جدی  ٣ 13:12 -جدی  ٢ 17:30 -جدی  ١ رأس مقارنه قمر

 19:10 –دلو  ٢  ادامه تــــــــــــا 08:30 –جدي  ١جدي شمس در برج فلكي

 05:45 –جدى  ٩  ادامه تــــــــــــا 21:28 –جدى  ١حوتدر برج نجمي: بیت مشتري

   05:45-جدي  ٩   ادامه  تـــــــــــــا   21:23-جدي  ١   حد زحلمشتري در برج نجمي حوت 

  مشتري در وجه سوم برج نجمي 

  )در تراجع(وجه و دريجان مريخ حوت 
  45 :05 -جدي ٩  ادامه  تـــــــــــــا  21:09 -جدي ١
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  : ھبوط قمر
  درجه سوم برج نجمي عقرب

 20:38 –جدي  ٢ ادامه  تـــــــــــــا 18:59 – جدي ٢

 14:45  – جدی ١٦  ادامه  تـــــــــــــا 13:12  - جدی ٢  از رأس شمالي صاعدقمر 

  03:17 –جدي  ٢  02:28 –جدي  ٢  01:38 –جدي  ٢  مقارنه قمر با قلب العقرب

 02:04 –جدی  ٢ منازل قلب و شوله+ قمر 
 15:07 –شولة 

 15:02 –جدی  ٣  ادامه  تـــــــــــــا

  دوم برج نجمي عقرب قمر در وجه

  وجه شمس و دريجان مشتري 
  00:43 -جدى  ٣  ادامه  تـــــــــــــا  08:10 -جدى  ٢

 49:9 - جدی ٢  ادامه  تـــــــــــــا 12:3 - جدی ٢  حد زھرهقمر در برج نجمي عقرب 

  حدقمر در برج نجمي عقرب 
  عطارد  

 04:23 - جدی ٣  ادامه  تـــــــــــــا 49:9 - جدی ٢
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 9:18 -جدی  ٤ 13:03 -جدی  ٣ 17:00 -جدی  ٢ زحل تسدیس قمر

یـري و لجاجـت و   گدر اين ھنگام زمینه ضعف اراده و دمدمي مزاجـي و نارضـايتي و بھانـه    
ي رواني، زيادي حّساسّیت؛ تغییر حـال  گزمینه آشفت ي افزايش مي بابدگمیل به افسرد

به بـدبیني، از شـور و شـوق بـه سسـتي ھّمـت وجـود داشـته،          بي دلیل از خوشرفتاري
گريه و ناراحتى از قسمت فايده اى نداشته و تنھا شرايط را سختتر مي کند، امکان بـروز  

یھاى در سالمتي و بخصوص در رابطـه بـا معـده و روده ھـا وجـود داشـته، از       گبه ھم ربخت
نشــاط و شــاداب؛ خــود را یــري بپرھیــز و ســعي کـن بــا افــراد خــوش برخـورد و با  گگوشـه  

  .رم کنيگسر

  :مثلثه شمس
 04:30 –دلو  ٢  ادامه تــــــــــــا 17:48 –جدي  ٢ قوسدر برج نجمي 

  شمس در برج نجمي قوس 
  حد مشترى

   12:23-جدي  ١٣   ادامه  تـــــــــــــا   17:48-جدي  ٢ 

  شمس در وجه اول برج نجمي 

  وجه عطارد و قوس 
  دريجان مشتري

  13:17 -جدي  ١١  ادامه  تـــــــــــــا  17:48 -جدي  ٢

  09:04 –جدى  ١١  ادامه  تـــــــــــــا  14:45 –جدى  ٢  تراجع رأس در برج نجمي عقرب

  09:04 –جدى  ١١  ادامه  تـــــــــــــا  14:45 –جدى  ٢ تراجع ذنب در برج نجمي ثور
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  آخر ماه  ادامه تـــــــــــــا ماه ٢٨شب  تحت الشعاع

این ھنگام جزر رطوبات است؛ ھمچنانکه در اوقات جـزر آب دریـا فـرو رود در ایـن وقـت نیـز       
  .رطوبات بدن از ظاھر و روی اعضا؛ به باطن می نھد
ــ      ــراى تأّم ــت ب ــبي اس ــت مناس ــام فرص ــن ھنگ ــار  اي ــازنگری درب ــر و ب ــته و  ۀل و تفك گذش

پیشرفت داشته و نیز شناخت مواردى كه نیاز به تصـحیح   ل ياشناسايي آنچه نیاز به تحّو
ق بـوده يـا   موّف) استقبال(دارد، و اين بازنگری در اين وقت الزم است، چه در ھنگام قبلي 

ر ممكن است گاھی موجب دلسردي بشـود ولـى چـه بسـیار منجـر      نبوده باشد، اين تفّك
نـوين بشـود،    یبـراى حركتـ   به دستیابي به راه حلھاى جديد و بازبیني گذشته و آمادگی

تھا ھمیشـه مفیـد بـوده و نبايـد آنـرا شكسـت تلقـي كـرد، چـون عبـرت           پیداکردن ناموفقّی
  .ت استآموزي از آنھا خود به تنھايي، يك موفقّی

ت منتھي مـي شـود و يـا در ھمـان     ام شروع مي شود، يا به موفقّیكارھايي كه در اين اّي
قـات كسـاني كـه فاقـد نشـانه ھـاى فلكـي        ابتدا با شكست مواجه مي شـود، در ايـن او  

موھـومي   ه یبه خويشتن بوده و اين روّيه را ندارند، تالشھايشـان نتیجـ   ه یبراى  مراجع
ولى اشخاصـي كـه نشـانه ھـاى     ت بسیاري مي كنند، یدا مي كند، علیرغم اينكه فعالّیپ

ت صـاال ماننـد واجـدين اتّ  (بـه خويشـتن اسـت     ه یه شان مساعد بـا مراجعـ  چفلكي در زاي
، اينھـا بـه نتـايج رضـايت بخشـي      )مسعود میان عطارد و مشتري و زحل بـا سـاير كواكـب   

 كـه نوعـاً  (ذشته حكام ممالك براى صدور قوانین جديد گدر  .براى تالشھايشان مي رسند
رسـیدند، آنھـا ايـن وقـت را     پمـین موقـع مناسـب را وقتـي مـي      از منّج) مطلوب مردم نبود

رفتاريھاى شخصي مشغول به امـور خـود بـوده    گبخاطر  ون نوع مردمچتوصیه مي كردند، 
  .ندانى به امور جامعه نداشتندچه و توّج

در ايـن دوره روابـط اجتمـاعي وضـع بسـیار       :تھـاى اجتمـاعي  از نظر ارتباطـات و فعالیّ 
ــراى بحــ    ــدارھا ب ــا    ثنامناســبي دارد، بیشــتر دي ــوعات ســخت و مشــكالت و ي روي موض

یزي نقد و بررسي و تجديد نظـر مـي شـود،    چس در ھر پفاق مي افتد، كارھاى بديھي اّت
 و ت؛ شخص تا مي تواند در خانه باشـد، و خیلـي بـا مـردم سـر     ولذا بھتر است در اين مّد

افراد بـه   ارتباطات واقعي بسیار نادر اتفاق مي افتد، و نوعًا. ر براى ضرورتگكار نداشته م
ناكـام و نـاموفق    ن مقطـع نوعـاً  حال شخصي خودشان مشغولند، لذا ايجاد ارتباطات در ايـ 

ر و حسابرسـي  ه بـا تفكّـ  فاق مي افتـد، البتّـ  ت بسیاري از جدايیھا اّتبوده، بلكه در اين مّد
  .دقیق و اينكه جدايیشان به مصلحتشان است

 26:17 -جدی  ٣  ادامه  تـــــــــــــا 24:17 -جدی  ٣  قمر خالي الّسیر

 20:53 –جدي  ٦  دامه تــــــــــــاا 17:24 –جدي  ٣ قوسقمر در برج نجمي
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 20:14 –جدي  ٦  ادامه تــــــــــــا 16:47 –جدي  ٣جدي قمر در برج فلكي

 16:54 –جدی  ٤  ادامه  تـــــــــــــا 15:02 –جدی  ٣ منزل نعام + قمر 
   قمر در وجه سوم برج نجمي عقرب

  دريجان قمر وجه زھره و
  17:26 -جدى  ٣  ادامه  تـــــــــــــا  00:43 - جدى ٣

  قمر در وجه اول برج نجمي قوس

  وجه عطارد و دريجان مشتري 
  10:19 -جدى  ٤  ادامه  تـــــــــــــا  17:26 -جدى  ٣

 23:7 - جدی ٣  ادامه  تـــــــــــــا 04:23 - جدی ٣  حد مشترى قمر در برج نجمي عقرب 

 26:17 - جدی ٣  ادامه  تـــــــــــــا 23:7 - جدی ٣  حد زحل رب قمر در برج نجمي عق

  حد قمر در برج نجمي قوس 
  مشترى

 44:13 - جدی ٤  ادامه  تـــــــــــــا 26:17 - جدی ٣

  02:54 –جدي  ٣  02:03 –جدي  ٣  01:13 –جدي  ٣  مقارنه قمر با لسعة العقرب

  03:52 –جدي  ٣  03:02 –جدي  ٣  02:11 –جدي  ٣  مقارنه قمر با شولة

  15:00 –جدي  ٣  14:09 –جدي  ٣  13:19 –جدي  ٣  مقارنه قمر با النصل

 14:18 -جدی  ٤ 18:00 -جدی  ٤ 22:00 -جدی  ٣ اورانوس تربیع قمر

اين ھنگام زمینه ساز روحّیه سرعت انفعال و لجاجت و بدرفتاري و رفتارھـاى نامتعـارف و   
ذرا و نیـز فـراق و   گـ ر و احساسات و واداشتن به ارتباطـات  ھاني در افکاگوني ھاى ناگرگد

نمـايي حـوادث   گدمدمي مزاجي و رغبت به بزر: نین داللت دارد برچجدايي مي باشد ھم
  .ي روزمره و به آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادنگو مشکالت زند

 14:42 -جدی  ٤ 18:15 -جدی  ٤ 22:06 -جدی  ٣ قمر أسود تثلیث قمر

 15:48 -جدی  ٤ 19:26 -جدی  ٤ 23:24 -جدی  ٣ شیرون تسدیس قمر

 1:12 -جدی  ٥ 4:42 -جدی  ٤ 8:30 -جدی  ٣ پلوتون مقارنه قمر

در ايـن ھنگــام زمینـه اھتمــام بـه امــور و علـوم اســرارآمیز و پنھـان؛ و نیــز افـزايش غريــزه       
  .آمیزشي وجود دارد

 15:00 -جدی  ٦ 23:31 -جدی  ٥ 7:00 -جدی  ٣ زھره توازي عطارد

  مکث بعد از تراجع مشتري 
  در برج نجمي حوت

 18:38 –جدی  ٧  ادامه  تـــــــــــــا 07:38 –جدى  ٣

ســیرت ،گشـایش  ،شروع،گسترش: داللـت دارد بــر  ور كلـي طــمشـتري بـه   کوکــب از آنجـا کـه   
مشـتری   لـذا در حالـت مکـث اثـرات    .ایمان واعتقاد به خود و زنـدگی ،عدالت،واخالقیات وقضاوت

راکد می گردد وخواص وموارد مربوط به داللت ھای مشتری طی ایام مکث با رکود مواجه مي 

 .شوند
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  12:27 –جدي  ٤  11:36 –جدي  ٤  10:44 –جدي  ٤  مقارنه قمر با عین الرامي

  12:46 –جدي  ٤  11:54 –جدي  ٤  11:03 –جدي  ٤  مقارنه قمر با الفكة الجنوبیة

  14:46 –جدي  ٤  13:54 –جدي  ٤  13:03 –جدي  ٤  مقارنه قمر با النسر الواقع

  20:55 – جدى ٦  ادامه  تـــــــــــــا 16:54 –جدی  ٤ منزل بلدة+ قمر 

  قمر در وجه دوم برج نجمي قوس

  و دريجان مريخوجه قمر  
  03:28 -جدى  ٥  ادامه  تـــــــــــــا  10:19 -جدى  ٤

 18:22 - جدی ٥  ادامه  تـــــــــــــا 44:13 - جدی ٤  حد زھرهج نجمي قوس قمر در بر

 21:42 -جدی  ٥ 10:59 -جدی  ٤ 19:42 -جدی  ٤ زھره توازي قمر

 21:30 -جدی  ٦ 0:11 -جدی  ٥ 3:18 -جدی  ٤ مریخ تثلیث قمر

يي را اين ھنگام زمینه ساز ستیزه جويي؛ کـم حرفـي؛ دشـمني بـا زنـان؛ يعنـي رفتارھـا       
که تـو را بـه دورتـرين    (ببیني که به اين مواضع کشیده بشوي، و به افزايش خیال و توّھم 

و خصومت با زنان منتھي شود مي باشد، بھتـر اسـت کـه در ايـن     ) احتماالت مي کشاند
کـار مھّمــي دســت نیازيـده و بــه اســتراحت پـردازي، ايــن وضــعیت بــراى     چھنگـام بــه ھــی 

تـو را بـه حالـت بـي قیـدي و بـي تفـاوتي و        . ّر مـي باشـد  سالمتي بويژه روان بسیار مضـ 
اسـراف و تنــدي در رفتــار و زيربــارنرفتن مــي کشــاند، ايــن وقــت از نظــر انســجام خــانواده   

  .نامناسب است
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 22:00 -جدی  ٥ 13:47 -جدی  ٤ 4:00 -جدی  ٤ عطارد توازي قمر

 7:12 -جدی  ٥ 23:21 - جدی ٥ 14:24 -جدی  ٤ پلوتون توازي قمر

 4:00 -جدی  ٢٥ 10:25 -جدی  ١٨ 14:00 -جدی  ٤ ذنب ضد توازي شمس

 4:00 -جدی  ٢٥ 10:43 -جدی  ١٨ 15:00 -جدی  ٤ رأس توازي شمس

 15:00 - دلو  ٩ 7:46 -جدی  ٢٣ 17:00 -جدی  ٤ مریخ تثلیث شمس

 سـختیھا  بـا  مبـارزه  وحیـه ر و مقاومـت  و دلیـري  و شـجاعت  افـزايش  زمینـه  ھنگـام  اين در
 امھـاى گ برداشـتن  نیـز  و تو حقوق و ھا انديشه از دفاع براى مناسبي وقت داشته، وجود
 پرھیـز  اشـتغال  يـا  ازدواج ماننـد  مھـم  لیتفعا ونهگ ھر انجام از است بھتر .باشد مي مھم

 وجـود  بـر  دارد داللـت  و .دارد غلبـه  وقـت  ايـن  یريھاىگ تصمیم در احساسات هکونچ شود،
 ماننـد  مھمـي  یـت فعال يـا  و اقـدام  ھـر  از هکـ  اسـت  بھتـر  ولـي  عـاطفي،  امور جھت ینهزم

  .بود خواھد غالب آن بر آن احساساتي جنبه هکاين هچ کرد، زرھیپ اشتغال يا ازدواج
   19:06-جدي  ١١   ادامه  تـــــــــــــا   08:06-جدي  ٤  حد عطارد  عطارد در برج نجمي عقرب

   06:39-حوت  ٢   ادامه  تـــــــــــــا   16:50-جدي  ٤   حد عطاردأسد مريخ در برج نجمي 
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  01:02 –جدي  ٥  00:11 –جدي  ٥  23:20 –جدي  ٥  مقارنه قمر با بلدة

  19:16 –جدي  ٦  18:23 –جدي  ٦  17:31 –جدي  ٥  مقارنه قمر با النسر الطائر
  قمر در وجه سوم برج نجمي قوس

  زحل و دريجان شمس وجه 
  20:55 -جدى  ٦  ادامه  تـــــــــــــا  03:28 -جدى  ٥

 12:5 - جدی ٥  ادامه  تـــــــــــــا 18:22 - جدی ٥  حد عطارد قوس  نجميقمر در برج 

 54:13 - جدی ٥  ادامه  تـــــــــــــا 12:5 - جدی ٥  حد زحل قمر در برج نجمي قوس 

 55:20 - جدی ٦  ادامه  تـــــــــــــا 54:13 - جدی ٥  مريخ حد قمر در برج نجمي قوس 

 13:54 -جدی  ٦ 16:36 -جدی  ٥ 19:42 -جدی  ٥ زحل تربیع قمر

یـري و لجاجـت و   گدر اين ھنگام زمینه ضعف اراده و دمدمي مزاجـي و نارضـايتي و بھانـه    
ت؛ تغییر حـال  ي رواني، زيادي حّساسّیگزمینه آشفت ي افزايش مي بابدگمیل به افسرد

بي دلیل از خوشرفتاري به بـدبیني، از شـور و شـوق بـه سسـتي ھّمـت وجـود داشـته،         
گريه و ناراحتى از قسمت فايده اى نداشته و تنھا شرايط را سختتر مي کند، امکان بـروز  

یھاى در سالمتي و بخصوص در رابطـه بـا معـده و روده ھـا وجـود داشـته، از       گبه ھم ربخت
و ســعي کـن بــا افــراد خــوش برخـورد و بانشــاط و شــاداب؛ خــود را    یــري بپرھیــزگگوشـه  

  .رم کنيگسر

 18:12 -جدی  ٧ 20:53 -جدی  ٦ 0:00 -جدی  ٥ مشتری تربیع قمر

در اين ھنگام زمینـه فـراھم شـدن عطوفـت و مـوّدت و موقعیـت و محبوبّیـت اجتمـاعي و         
آشـنايي بـا اشـخاص     سالمتي و بھره مندي نزد جنس مخالف، وجود دارد و اين وقـت بـه  

. نیـز ھسـت   فـوق رفتن از مسـؤوالن مـا   گـ ذي نفوذ کمک کرده، و زمینـه مـورد تقـدير قـرار     
نین داللت بر بروز رفتـار خوشـبینانه و کريمانـه، و ترغیـب بـه مسـافرتھا و ديـدارھاى        چھم

  .مفید براى وضعیت خود؛ دارد

 19:00 -جدی  ٧ 21:34 -جدی  ٦ 0:42 -جدی  ٥ اورانوس تسدیس قمر

رمیھاي پیش بینـي نشـده و   گدر اين ھنگام زمینه فراھم شدن افکار بکر و ابتکاري؛ و سر
و میل به ھر چه فوق العاده و عجیـب  .. افزايش اھتمام به علوم روز و تلويزيون و سینما و

یزنـده تخّیـل و بوجـود آورنـده ايـده ھـا و       گبران: اين ھنگام داللـت دارد بـر  . است؛ وجود دارد
ردد، نیــاز بــه خويشــتن داري و عــدم فــرار از گــتھّورانــه کــه نــدرتًا محّقــق مــي طرحھــاى م
  .مسؤولّیت

 19:48 -جدی  ٧ 22:12 -جدی  ٦ 1:12 -جدی  ٥ قمر أسود تربیع قمر

 10:00 -جدی  ١١ 14:02 -جدی  ٨ 13:00 -جدی  ٥ پلوتون توازي زھره
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  سالمت و بھداشت و اقدامات طبي

  از شیر مادر كودكشروع گرفتن 

  :دارد) وقت(كمال  ١) + سعادت وقت(شرط  ٢) + وقت(محذور  ٣= نشانه دارد  ٦ :دالئل فلكي

، احتراق، )جدی قمر در( ، وبال)قمر در عقرب( ھبوطتحت الشعاع، (مناحس عمومی قمر : محذورات
، اتصـال نحـس   )حـدود مـریخ و زحـل   ( خالي السیر، بعید االتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس

اقتـران يـا اقتـراب    (، مقارنه با ذنب، رصد قمر در منازل رصدي مطلقا نحس )زحل ،مریخ( قمر با نحوس
مر در بیوت زھـره و شـرف آن   ق - اتصال قمر با زھره - ))دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح:با نجوم منازل

   )ثور و میزان و حوت(

  ).دلو ،اسد( قمر در بروج ثابت -ور قمر ناقص الّن: شرائط

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق

 روز تا پايان  ٥:٣٥س  ٨شب / ٩:٣٦س  ٧ روزتا  ١٠:٤١س  ٣روز / ٥:٤٨س  ٢تا شب  ١شب 
 ٢٣روز / ١١:٤٤س  ٢٢تا روز  ٦:٤٨س  ٢١شب / ٧:٣٨س  ٢٠تا روز  ٦:٣٠س  ١٦شب / ١٥

  . تا پايان ماه ٢٨طلوع شمس / ١٥:٣٩س  ٢٦تا روز  ١٥:٠٠س 

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق

تا  ٢٠:٠٢س  ١٠شب / ٥:٣٨س  ٨ا شب ت ١٨:٤٤س  ٣شب / ١٦:٤٢س  ٢تا روز  ١شب 
 ١٥تا روز  ١٠:١٢س  ١٣روز / ٦:٣٩س  ١٣تا شب  ٢١:٤٧س  ١٢شب / ١٨:٢٢س  ١١شب 
س  ٢٠تا روز  ٤:٥٣س  ١٩شب / ١٤:٢٠س  ١٨تا روز  ١٩:٤٢س  ١٦شب / ١٧:١١س 

  .تا پایان ماه ٢٣:١٢س  ٢٤شب / ١١:٤٦س  ٢٢تا روز  ١٣:٠٦س  ٢٠روز / ٧:٤٠

نیــــــ
ک

  ١ي نسبسعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

 ١٨:٤٤س  ٣تا شب  ١٦:٤٢س  ٢روز / ١٩:٤٢تا س  ١٦شب / تا س  ٧:٤٠س  ٢٠روز
١٣:٠٦ / ١٥:٠٠س  ٢٣تا روز  ١١:٤٦س  ٢٢روز.  

  
  

  زشكيپدندان و دندان ندیشك

  تعمیرات دندان

  :دارد) وقت(كمال  ١) + سعادت وقت(شرط  ١) + وقت(محذور  ٢= نشانه دارد  ٤ :دالئل فلكي

، احتراق، )قمر در جدی( ، وبال)قمر در عقرب( تحت الشعاع، ھبوط(مناحس عمومی قمر  :محذورات
، اتصـال نحـس   )حـدود مـریخ و زحـل   ( خالي السیر، بعید االتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس

اقتـران يـا اقتـراب    (رصدي مطلقا نحس  ، مقارنه با ذنب، رصد قمر در منازل)زحل ،مریخ( قمر با نحوس
  قمر در بروج ثور و جدي - ))دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح:با نجوم منازل

  .ورقمر ناقص الّن: شرائط

  .شمس ،زھره ،ساعات مشتری: كماالت
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بــــــــــــــــــــ

  

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

  نقص و ضد سعادت :اختیار دقیق محذور

  / ١٥تا پايان روز  ١٣شب / ١٨:٢٨س  ٦تا شب  ١٠:٤١س  ٣روز 

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق

تا  ٢٠:٠٢س  ١٠شب / ٥:٣٨س  ٨تا شب  ١٨:٤٤س  ٣شب / ١٦:٤٢س  ٢تا روز  ١شب 
 ١٥تا روز  ١٠:١٢س  ١٣روز / ٦:٣٩س  ١٣تا شب  ٢١:٤٧س  ١٢شب / ١٨:٢٢س  ١١شب 
س  ٢٠تا روز  ٤:٥٣س  ١٩شب / ١٤:٢٠س  ١٨تا روز  ١٩:٤٢س  ١٦شب / ١٧:١١س 

  .تا پایان ماه ٢٣:١٢س  ٢٤شب / ١١:٤٦س  ٢٢تا روز  ١٣:٠٦س  ٢٠روز / ٧:٤٠

نیــــــ
ک

  ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  :از ساعات مشتری زھره شمس
 ١٨:٤٤س  ٣تا شب  ١٦:٤٢س  ٢روز / ٢٠:٠٢س  ١٠تا شب  ٥:٣٨س  ٨شب / شب
تا شب  ١٤:٢٠س  ١٨روز / ١٩:٤٢تا س  ١٦شب / ٢١:٤٧س  ١٢تا شب  ١٨:٢٢س  ١١
  /٢٣:١٢س  ٢٤تا شب  ١١:٤٦س  ٢٢روز / ١٣:٠٦تا س  ٧:٤٠س  ٢٠روز / ٤:٥٣س  ١٩

  
  

  )تزريقات عضوي و ھر گونه اقدام تھاجمي بزشكي جراحي( آھن به اندام بردن

  :دارد) وقت(كمال  ٢) + سعادت وقت(شرط  ١) + وقت(محذور  ٣= انه دارد نش ٦ :دالئل فلكي

، احتراق، )قمر در جدی( ، وبال)قمر در عقرب( تحت الشعاع، ھبوط(مناحس عمومی قمر : محذورات
، اتصـال نحـس   )حـدود مـریخ و زحـل   ( خالي السیر، بعید االتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس

اقتـران يـا اقتـراب    (، مقارنه با ذنب، رصد قمر در منازل رصدي مطلقا نحس )زحل ،مریخ( قمر با نحوس
  قمر در برج منسوب به عضو مورد تھاجم - ))دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح:با نجوم منازل

اگر مقصود از معالجه نقصان باشد مانند کاھش وزن و یا استفراغ خلطی باشد قمر ناقص : شرائط
  .ور باشدی فربھی باشد زاید الّنور باشد و اگر براالّن

  .شمس ،زھره ،ساعات مشتری -قمر مسعود و قوی حال باشد: كماالت

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

  نحوس قمر :حذور اختیار عمیقم

تا  ٢٠:٠٢س  ١٠شب / ٥:٣٨س  ٨تا شب  ١٨:٤٤س  ٣شب / ١٦:٤٢س  ٢تا روز  ١شب 
 ١٥تا روز  ١٠:١٢س  ١٣روز / ٦:٣٩س  ١٣تا شب  ٢١:٤٧س  ١٢شب / ١٨:٢٢س  ١١شب 
س  ٢٠تا روز  ٤:٥٣س  ١٩شب / ١٤:٢٠س  ١٨تا روز  ١٩:٤٢س  ١٦شب / ١٧:١١س 

  .تا پایان ماه ٢٣:١٢س  ٢٤شب / ١١:٤٦س  ٢٢ا روز ت ١٣:٠٦س  ٢٠روز / ٧:٤٠

نیــــــ
ک

  ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  :از ساعات مشتری زھره شمس

منسوب به آن عضو نباشد در برج در ساعاتي كه قمر  ور باشداگر برای فربھی باشد زاید الّن
/ ٢٠:٠٢س  ١٠تا شب  ٥:٣٨س  ٨شب / ١٨:٤٤س  ٣تا شب  ١٦:٤٢س  ٢روز  :از
 ٢١:٤٧س  ١٢تا شب  ١٨:٢٢س  ١١شب / ١٠:١٢س  ١٣تا روز  ٦:٣٩س  ١٣شب /
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 ١٩:٤٢س  ١٦تا شب  ١٧:١١س  ١٥روز.  

 :منسوب به آن عضو نباشد ازدر برج در ساعاتي كه قمر  اگر مقصود از معالجه نقصان باشد
 ٤:٥٣س  ١٩تا شب  ١٤:٢٠س  ١٨روز / ١٣:٠٦تا س  ٧:٤٠س  ٢٠روز / س  ٢٢روز

  .٢٣:١٢س  ٢٤تا شب  ١١:٤٦

  
  

  زشكيپھر گونه اقدام ابزاري چشم 

  :دارد) وقت(كمال  ٣) + سعادت وقت(شرط  ٢) + وقت(حذور م ٣= نشانه دارد  ٨ :دالئل فلكي

، احتراق، )قمر در جدی( ، وبال)قمر در عقرب( تحت الشعاع، ھبوط(مناحس عمومی قمر : محذورات
، اتصـال نحـس   )حـدود مـریخ و زحـل   ( خالي السیر، بعید االتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس

اقتـران يـا اقتـراب    (، رصد قمر در منازل رصدي مطلقا نحس نب، مقارنه با ذ)زحل ،مریخ( قمر با نحوس
قمـر در   - قمر در اجتماع - خصوصا اتصال قمر با مريخ ))دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح:با نجوم منازل

  برج حمل

  .مشتری از نحوس ساقط باشد -ورقمر زاید الّن: شرائط

 - قمر ناظر به شمس و مقبول باشد - یقمر اتصال با سعدین داشته باشد خصوصا با مشتر :كماالت
  .زھره ،مشتریساعات 

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق

تا  ٧:١٨س  ١٣روز  /٦:٣٦س  ١٣تا شب  ١٨:١٩س  ١١شب / ١٣:٣٠س  ٧تا روز  ١شب 
 ٢٢تا روز  ١٣:٠٦س  ٢٠روز / ١٨:٠٦س  ١٨تا شب  ١٩:٤٢س  ١٦شب / ٧:٤٢س  ١٥روز 
   . تا پايان ماه ٢١:٤٢س  ٢٥شب / ٧:٤٢س 

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق

تا  ٢٠:٠٢س  ١٠شب / ٥:٣٨س  ٨تا شب  ١٨:٤٤س  ٣شب / ١٦:٤٢س  ٢تا روز  ١شب 
 ١٥تا روز  ١٠:١٢س  ١٣روز / ٦:٣٩س  ١٣تا شب  ٢١:٤٧س  ١٢شب / ١٨:٢٢س  ١١شب 
س  ٢٠تا روز  ٤:٥٣س  ١٩شب / ١٤:٢٠س  ١٨تا روز  ١٩:٤٢س  ١٦شب / ١٧:١١س 

  .تا پایان ماه ٢٣:١٢س  ٢٤شب / ١١:٤٦س  ٢٢تا روز  ١٣:٠٦س  ٢٠روز / ٧:٤٠

نیــــــ
ک

  

١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  :ازساعات مشتری زھره 

 ٢٠:٠٢س  ١٠تا شب  ٥:٣٨س  ٨شب / ٧:١٨س  ١٣تا روز  ٦:٣٩س  ١٣شب / روز
 ٢٠روز / ٤:٥٣س  ١٩تا شب  ١٤:٢٠س  ١٨روز / ١٩:٤٢س  ١٦تا شب  ١٧:١١س  ١٥

  /٢٣:١٢س  ٢٤تا شب  ١١:٤٦س  ٢٢روز / ١٣:٠٦تا س  ٧:٤٠س 
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  شروع درمان

  :دارد) وقت(كمال  ٢ ) +سعادت وقت(شرط  ٢) + وقت(محذور  ١= نشانه دارد  ٥ :دالئل فلكي
، احتراق، )قمر در جدی( ، وبال)قمر در عقرب( تحت الشعاع، ھبوط(مناحس عمومی قمر : محذورات

، اتصـال نحـس   )حـدود مـریخ و زحـل   ( خالي السیر، بعید االتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس
اقتـران يـا اقتـراب    (نحس ، مقارنه با ذنب، رصد قمر در منازل رصدي مطلقا )زحل ،مریخ( قمر با نحوس
  ))دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح:با نجوم منازل

  ).میزان ،سرطان ،حمل( قمر در بروج منقلب -ورقمر زاید الّن: شرائط

  .و قمر زھره ،مشتریساعات  - قمر از سعدی منصرف و به سعد دیگر بپیوندد: كماالت

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ايام قمري شمسي اسكندري :دهمحذور اختیار سا

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق

تا روز  ٦:٣٦س  ١٣شب / ٥:٣٥س  ٨تا شب  ١٨:٢٨س  ٦شب / ٦:٤١س  ١تا روز  ١شب 
  . تا پايان ماه ١٥:٣٩س  ٢٦روز / ١١:٤٤س  ٢٢تا روز  ٧:٣٨س  ٢٠روز / ١٧:٠٨س  ١٥

  حوس قمرن :محذور اختیار عمیق

تا  ٢٠:٠٢س  ١٠شب / ٥:٣٨س  ٨تا شب  ١٨:٤٤س  ٣شب / ١٦:٤٢س  ٢تا روز  ١شب 
 ١٥تا روز  ١٠:١٢س  ١٣روز / ٦:٣٩س  ١٣تا شب  ٢١:٤٧س  ١٢شب / ١٨:٢٢س  ١١شب 
س  ٢٠تا روز  ٤:٥٣س  ١٩شب / ١٤:٢٠س  ١٨تا روز  ١٩:٤٢س  ١٦شب / ١٧:١١س 

  .تا پایان ماه ٢٣:١٢س  ٢٤ب ش/ ١١:٤٦س  ٢٢تا روز  ١٣:٠٦س  ٢٠روز / ٧:٤٠

نیــــــ
ک

  ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  :از قمر ساعات مشتری زھره
 ١٨:٤٤س  ٣تا شب  ١٦:٤٢س  ٢روز / ٢٠:٠٢س  ١٠تا شب  ٥:٣٨س  ٨شب / شب
 ١٨روز / ١٩:٤٢س  ١٦تا شب  ١٧:١١س  ١٥روز / ٢١:٤٧س  ١٢تا شب  ١٨:٢٢س  ١١

  .٢٣:١٢س  ٢٤تا شب  ١١:٤٦س  ٢٢روز / ٤:٥٣س  ١٩ا شب ت ١٤:٢٠س 

  
  

  دارو در بینى و گوش چكانیدن

  :دارد) وقت(كمال  ١) + سعادت وقت(شرط  ١) + وقت(محذور  ١= نشانه دارد  ٤ :دالئل فلكي

  نظر قمر به كوكب راجع: محذورات

  سنبله ،اسد ،قمر در بروج سرطان: شرائط

  .شمس ،زھره ،ساعات مشتری: كماالت

بــــــــــ
د

ــــــــــــــــــ
  

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق

تا شب  ١٨:٣٠س  ٦شب / ١٣:١٨س  ٥تا روز  ١٠:٤٣س  ٣روز / ٥:١٨س  ٢تا شب  ١شب 
س  ١٢تا شب  ١٨:٢٢س  ١١شب / ٠٠:٤٨س  ١٠تا شب  ٥:٣٨س  ٨شب / ١٨:٣٠س  ٨

شب / ١٦:٣٠س  ١٦تا روز  ١٧:١٠س  ١٥روز / ١٥:١٨س  ١٤تا روز  ٦:٣٩س  ١٣روز / ١٩:٤٢
س  ٢٤روز / ٤:٥٤س  ٢١تا شب  ٧:٤٠س  ٢٠روز / ٢٣:٤٢س  ١٩تا شب  ١:٣١س  ١٨

 ٠٠:٠٠س  ٣٠شب / ١٧:٢٦س  ٢٨تا روز  ٢١:٢٤س  ٢٨شب / ١٠:٠٠س  ٢٥تا روز  ١٤:١١
  . تا پايان ماه
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  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

نیــــــ
ک

  

١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  :از شمس ساعات مشتری زھره

 ١٠:٤٣س  ٣تا روز  ٥:١٨س  ٢شب / ١٨:٣٠س  ٦تا شب  ١٣:١٨س  ٥روز / ٨شب 
 ١٩:٤٢س  ١٢شب / ١٨:٢٢س  ١١تا شب  ٠٠:٤٨س  ١٠شب / ٥:٣٨تا س  ١٨:٣٠س 

تا شب  ١٦:٣٠س  ١٦روز / ١٧:١٠س  ١٥تا روز  ١٥:١٨س  ١٤روز / ١٦:٣٩س  ١٣تا روز 
س  ٢٤تا روز  ٤:٥٤س  ٢١شب / ٧:٤٠س  ٢٠تا روز  ٢٣:٤٢س  ١٩شب / ١:٣١س  ١٨

١٤:١١ / ٢١:٢٤س  ٢٨تا شب  ١٠:٠٠س  ٢٥روز / س  ٣٠تا شب  ١٧:٢٦س  ٢٨روز
٠٠:٠٠.  

  
  

  چشم عالج سفیدى و ورم

  :دارد) وقت(كمال  ٤) + سعادت وقت(شرط  ٢) + وقت(محذور  ٢= نشانه دارد  ٨ :دالئل فلكي

  اتصال قمر با مريخ و زحل: محذورات

  ).دلو ،عقرب ،اسد ،ثور( قمر در بروج ثابت -ور باشدقمر زاید الّن: شرائط

در صورتیکه قمر  -  شمس و قمر قوی حال باشند -قمر ناظر به آفتاب باشد بنظر دوستی: كماالت
  .ساعات مشتری زھره شمس - نظر به سعدین داشته باشد نظر دوستی با زحل جایز است

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق

تا  ١٨:١٩س  ١١شب / ١٨:٢٢س  ١٠تا شب  ٩:٢٤س  ٩ روز/ ١٣:٣٠س  ٧تا روز  ١شب 
س  ٢٠تا روز  ١٩:٤٢س  ١٦شب / ١٧:١٠س  ١٥تا روز  ٧:١٨س  ١٣روز / ٦:٣٦س  ١٣شب 
شب / ١٥:٣٩س  ٢٦تا روز  ١٣:١٢س  ٢٣روز / ٧:٤٢س  ٢٢تا روز  ١٣:٠٦س  ٢٠روز / ٧:٤٠

  . تا پايان ماه ٠٠:١٨س  ٢٧

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق

  .ين عمل وجود نداردا ىبرا

نیــــــ
ک

  

١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  :از شمس ساعات مشتری زھره

 ٩:٢٤س  ٩تا روز  ١٣:٣٠س  ٧روز / ١٨:١٩س  ١١تا شب  ١٨:٢٢س  ١٠شب / شب
س  ٢٠روز / ١٩:٤٢س  ١٦تا شب  ١٧:١٠س  ١٥روز / ٧:١٨س  ١٣تا روز  ٦:٣٦س  ١٣

تا شب  ١٥:٣٩س  ٢٦روز / ١٣:١٢س  ٢٣تا روز  ٧:٤٢س  ٢٢روز / ١٣:٠٦تا س  ٧:٤٠
  .٠٠:١٨س  ٢٧
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  فصد

  :دارد) وقت(كمال  ٥) + سعادت وقت(شرط  ٤) + وقت(محذور  ٨= نشانه دارد  ١٧ :دالئل فلكي

قمـر در بـرج منقلـب و ذوجسـدین خصوصـا       - قمـر خـالی السـیر    -نظر قمر به مریخ و زحل :محذورات
زمـان   - ساعت پس از اجتماع قمـر  ١٢تا  - برجی که منسوب به عضو مورد فصد است جوزا و حوت و

  استقبال

قمر  - قمر زاید النور و اگر بخواھند خون اندک بردارند قمر ناقص النور و بطیء السیر باشد :شرائط
  ).دلو ،عقرب ،اسد ،ثور( در بروج ثابت

  .ساعت زھره - سد به راحتی خارج گرددقمر متصل بسعود خصوصا زھره باشد تا خون فا :كماالت

بــــــــــــ
د

ـــــــــ
  

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق

تا روز  ٧:١٨س  ١٣روز / ٦:٣٦س  ١٣تا شب  ٥:٣٥س  ٨شب / ١٣:٣٠س  ٧تا روز  ١شب 
/ ١٥:٣٩س  ٢٦تا روز  ١١:٤٤س  ٢٢روز / ٧:٤٢س  ٢٢تا روز  ١٣:٠٦س  ٢٠روز / ٧:٤٠س  ٢٠

  . تا پايان ماه ٠٠:١٨س  ٢٧شب 

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

نیــــــ
ک

  

١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  :از ساعت زھره

 ٨تا شب  ١٣:٣٠س  ٧روز : منسوب به آن عضو نباشد از نجمي در ساعاتي كه قمر در برج
  .٧:١٨س  ١٣ا روز ت ٦:٣٦س  ١٣شب / ٥:٣٥س 

منسوب به آن عضو نباشد  نجمي در ساعاتي كه قمر در برج داگر بخواھند خون اندک بردارن
تا شب  ١٥:٣٩س  ٢٦روز / ١١:٤٤تا س  ٧:٤٢س  ٢٢روز / ١٣:٠٦تا س  ٧:٤٠س  ٢٠روز : از

   .٠٠:١٨س  ٢٧
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  حجامت

  :دارد) وقت(كمال  ٢) + سعادت وقت(شرط  ١) + وقت(محذور  ٥= نشانه دارد  ٨ :دالئل فلكي

بخصـوص  ) جـدی  ،سـنبله  ،ثـور ( قمر در بروج خـاکی  - مر به عطاردنظر ق - نظر قمر به زحل: محذورات
قمر در برج منسـوب   - كه موجب فلج و لقوه مي شود )حوت ،عقرب ،سرطان( قمر در بروج آبی - ثور

  قمر در تحت الشعاع - به موضع حجامت

  .گرددتا خون فاسد خارج ) دلو ،میزان ،جوزا( قمر در برج ھوايي -ورقمر ناقص الّن: شرائط

  .نظر قمر به مشتری - ماه ٢١، ١٩، ١٧ھفته سوم ماه قمری بخصوص : كماالت

بـــــــــ
ـــ

د
ــــــــــــــ

  

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق

تا شب  ٢٣:٥٤س  ٦شب / ١٨:٣٠س  ٦تا شب  ٤:٥٤س  ٢شب / ٦:٤٣س  ١تا روز  ١شب 
 ١٧شب / ١٥روز پايان تا  ١٣شب / ١٨:١٩س  ١١تا شب  ٥:٣٥س  ٨شب / ١٨:٣٠س  ٨

 ١٥:٣٩س  ٢٦روز / ١٤:١١س  ٢٤تا روز  ١١:٤٤س  ٢٢روز / ١٢:١٢س  ٢١تا روز  ٢٠:٣٦س 
  . تا پايان ماه

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

نیــــــ
ک

  

١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

 ٤:٥٤س  ٢تا شب  ٦:٤٣س  ١روز / ٢٣:٥٤تا س  ١٨:٣٠س  ٦شب / س  ٨شب
س  ١٧تا شب  ١٦شب / ١٢تا پايان روز  ١٨:١٩س  ١١شب / ٥:٣٥تا س  ١٨:٣٠
٢٠:٣٦ / ١١:٤٤س  ٢٢تا روز  ١٢:١٢س  ٢١روز / س  ٢٦تا روز  ١٤:١١س  ٢٤روز
١٥:٣٩.  
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  اخالط اربعهزوائد دن و مصرف داروی دفع كننده مسھل خور

  :دارد) وقت(كمال  ٧) + سعادت وقت(شرط  ٣) + وقت(محذور  ٧= نشانه دارد  ١٧ :دالئل فلكي

در اسـد بغایـت تبـاه و در سـنبله و جـدی نیـز نیکــو       ( قمـر در بـرج اسـد، سـنبله و جـدی       :محـذورات 
و از تثلیـث و تسـدیس جـایز     یـدن روده پدیـده آیـد   درد ناف و پیچنظر عداوت قمر به مريخ که  - )نیست

و نظـر عـداوت بـه     -است تا دارو نیک کار گراید و ھر چند ماه بمریخ نزدیکتر بود عمل دارو بیشـتر بـود   
که دارو کـارگر نیایـد و شـاید کـه علتھـای دیگـر       (اتصال قمر به زحل - )آردحرارت و یبوست كه (شمس

کنـد و بـه قـی    ) یعنی اعضای باالیی بـدن ( که دارو فصد اعالی( عاتصال قمر به كوكب راج - )تولد کند
برای آنکـه قمـر ینبـوع قـوت طبعـی اسـت و       (مقارنه قمر با مشتري اثر دارو را ضعیف مي كند  -)برآید

میان قمـر و   -)چون با مشتری باشد طبیعت قوت تمام گیرد پس از موثر غریب بسھولت منفعل نگردد
   -درجه باشد ٣ذنب كمتر از 

قمـر در   خاصه عقـرب ) حوت ،عقرب ،سرطان(قمر در بروج آبی  - ور و الحسابقمر ناقص الّن :شرائط
را عـوارض  برج آبی اقتضائی حصول رطوبات گنده  در ابدان حیوانات و یا حصول رطوبات داروی مسـھل  

یـا کثیـر   قمـر کثیـر السـعاده    : ابومعشـر  - میسر گـردد  باسانیزیادت نتواند بود و سیالن اخالط منفی 
قـوی بـود مسـھل کـار نکنـد و اگـر        طبیعتاست و اگر  طبیعتبجھت آنکه قمر دلیل  .النحوسه نباشد

  .ضعیف بود زیان دارد

اتصال قمر با کوکب  - قمر منصرف از سعدی و متصل بسعد دیگر باشد -  قمر بطیء السیر :كماالت
اگر مسھل جھت عالج  - ستسفلی مانند زھره و عطارد و ان کوکب اگر تحت االرض باشد بھتر ا

 -  بھتر است که قمر در حد زھره باشد -  اندامی باشد باید سعدی در برج منسوب به آن اندام باشد
  .ماه ھابط باشد در جنوب -  عرض ماه جنوبی باشد

د
بــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق

 ١٨:١٩س  ١١شب / ٠٠:٤٨س  ١٠تا شب  ٥:٣٨س  ٨شب / ٢١:١٢س  ٨تا شب  ١شب 
تا روز  ٤:١٢س  ١٩شب / ٢٣:٤٢س  ١٩تا شب  ٢٠:٣٦س  ١٧شب / ١٦:٣٠س  ١٦تا روز 

  . تا پايان ماه ٠٠:١٨س  ٢٧شب / ١٠:٠٠س  ٢٥

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق

  .وجود ندارداين عمل  ىبرا

نیــــــ
ک

  ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

 ٥:٣٨تا س  ٢١:١٢س  ٨شب / ١٨:١٩س  ١١تا شب  ٠٠:٤٨س  ١٠شب / ١٦روز 
 ١٠:٠٠س  ٢٥روز / ٤:١٢تا س  ٢٣:٤٢س  ١٩شب / ٢٠:٣٦س  ١٧تا شب  ١٦:٣٠س 

  .٠٠:١٨س  ٢٧شب تا  ١٥:٣٩س  ٢٦روز   / ١٥:٣٩س  ٢٦روز تا 

  
  

  آوردبیرون که سودا مسھلی داروی مصرف 

  :دارد) وقت(كمال  ١) + سعادت وقت(شرط  ١) + وقت(محذور  ٢= نشانه دارد  ٤ :دالئل فلكي

 -که خاک بر طبیعت سوداست و قـوه دارو بـاز دارد   )جدي ،سنبله ،ثور( قمر دربروج خاکی  :محذورات
  نظر قمر به زحل

  ).حوت ،عقرب ،سرطان(قمر در بروج آبی  - ورقمر ناقص الّن: شرائط

  .)اولی مشتری(نظر قمر به کوکب سعد : كماالت: تكماال
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بـــــــ
د

ـــــــــــــــــــــ
  

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق

تا  ١٨:١٩س  ١١شب / ١٨:٢٢س  ١٠تا شب  ٩:٢٤س  ٩روز / ١٨:٣٠س  ٦تا شب  ١شب  
س  ٢٤تا روز  ٤:١٢س  ١٩شب / ١:٣١س  ١٨تا شب  ٢٠:٣٦س  ١٧شب / ١٥روز پايان 

  . تا پايان ماه ١٧:٠٠س  ٢٧روز / ١٤:١١

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

نیــــــ
ک

  ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

 ٩:٢٤س  ٩تا روز  ١٨:٣٠س  ٦شب / ١٨:١٩س  ١١تا شب  ١٨:٢٢س  ١٠شب /
 ٢٠:٣٦س  ١٧تا شب  ١٦شب / ٤:١٢س  ١٩تا شب  ١:٣١س  ١٨شب / س  ٢٤روز

  .١٧:٠٠س  ٢٧تا روز  ١٤:١١

  
  

  آوردبیرون که صفرا  یمسھلمصرف داروی 

  :دارد) وقت(كمال  ٠) + سعادت وقت(شرط  ١) + وقت(محذور  ٣= نشانه دارد  ٤ :دالئل فلكي

  - اتصال قمر با مریخ و شمس - )قوس ،اسد ،حمل( تشیقمر در بروج آ: محذورات

  .تر استباید که قمر در سعدی نگرد و زھره نیکو - )دلو ،میزان ،جوزا( قمر در بروج ھوایی: شرائط

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

  نقص و ضد سعادت :دقیقمحذور اختیار 

س  ١١شب / ١٥:٣٦س  ١٠تا روز  ٥:٣٥س  ٨شب / ٢١:١٢س  ٨ شبتا  ٦:٤١س  ١روز 
 ١٣:٤٨س  ١٨روز / ١٨:٠٦س  ١٨تا شب  ١٩:٤٢س  ١٦شب / ١٧:٠٨س  ١٥تا روز  ١٨:١٩
تا روز  ٠٠:١٨س  ٢٧شب / ١٤:٠٦س  ٢٦تا روز  ٢١:٤٢س  ٢٥شب / ١٤:٠٩س  ٢٤تا روز 

  .تا پايان ماه ١٧:٢٤س  ٢٨روز / ١٦:٥٤س  ٢٨

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

نیــــــ
ک

  

١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

 ٦:٤١س  ١تا روز  ١شب / ٥:٣٥تا س  ٢١:١٢س  ٨شب / تا شب  ١٥:٣٦س  ١٠روز
 ١٨تا روز  ١٨:٠٦ س ١٨شب / ١٩:٤٢س  ١٦تا شب  ١٧:٠٨س  ١٥روز / ١٨:١٩س  ١١

س  ٢٧تا شب  ١٤:٠٦س  ٢٦روز / ٢١:٤٢س  ٢٥تا شب  ١٤:٠٩س  ٢٤روز / ١٣:٤٨س 
٠٠:١٨ / ١٧:٢٤تا س  ١٦:٥٤س  ٢٨روز.  
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  مصرف داروی مسھلی که  بلغم بیرون آورد

  :دارد) وقت(كمال  ٥) + سعادت وقت(شرط  ٤) + وقت(محذور  ٣= نشانه دارد  ١٢ :دالئل فلكي

  .كه زيان مند بود نظر به زھره - )حوت ،عقرب ،سرطان( قمر در بروج آبی: محذورات

  ).قوس ،اسد ،حمل( مر در بروج آتشیق -ورقمر ناقص الّن: شرائط

  .اتصال قمر با آفتاب به نظر دوستی: كماالت

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده

  .وجود ندارداين عمل  ىبرا

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق

تا شب  ٥:٣٥س  ٨شب / ٩:٣٦س  ٧تا روز  ١٨:٢٨س  ٦شب / ٥:٤٨س  ٢ شبتا  ١شب 
 /٧:٣٨س  ٢٠تا روز  ٦:٣٠س  ١٦شب / ١٥تا پايان روز  ١٨:٤٨س  ١١شب / ١٨:١٩س  ١١

 ٢٦شب  /١٤:٠٩س  ٢٤تا روز  ١٥:٠٠س  ٢٣روز / ١١:٤٤س  ٢٢تا روز  ٦:٤٨س  ٢١شب 
  . تا پايان ماه ١١:١٨س  ٣٠روز  /١٧:٢٤س  ٢٨تا روز  ٢١:٢٤س 

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

نیــــــ
ک

  

١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

 ١٨:٢٨س  ٦تا شب  ٥:٤٨س  ٢شب / ٥:٣٥س  ٨تا شب  ٩:٣٦س  ٧روز / ١١شب 
/ ٦:٤٨س  ٢١تا شب  ٧:٣٨س  ٢٠روز / ٦:٣٠تا س  ١٦شب / ١٨:٤٨تا س  ١٨:١٩س 
 ١٥:٠٠س  ٢٣تا روز  ١١:٤٤س  ٢٢روز / ٢١:٢٤س  ٢٦تا شب  ١٤:٠٩س  ٢٤روز /
 ١١:١٨س  ٣٠تا روز  ١٧:٢٤س  ٢٨روز.  

  
  

  )سونا(حمام 

  :رددا) وقت(كمال  ٢) + سعادت وقت(شرط  ٤) + وقت(محذور  ٤= نشانه دارد  ١٠ :دالئل فلكي

قمـر در   - )دلو ،میزان ،جوزا( قمر در بروج ھوایی  - )جدي ،سنبله ،ثور( قمر در بروج خاکی: محذورات
اتصـال   - اتصـال قمـر بـا زحـل     - مقارنه قمر با عطارد) دلو ،جدي( و زحل) میزان ،ثور(  زھره خانه ھای

  قمر با شمس خصوصا در برج قوس

قمر در خانه  - باشد) قوس ،اسد ،حمل( و آتشی) تحو ،عقرب ،سرطان( قمر در بروج آبی: شرائط
  .باشد به شرطیکه به زحل متصل نباشد) حوت ،قوس( و مشتری) عقرب ،حمل( ھای مریخ

  .اگر قمر در حوت باشد متصل به زھره باشد -قمر در سرطان باشد و متصل به سعود باشد: كماالت

بـــــــــــ
د

ـــــــــــ
  ايام قمري شمسي اسكندري :دهمحذور اختیار سا  

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق

تا  ٦:٣٦س  ١٣شب / ١٥:٣٦س  ١٠ روزتا  ٤:٥٤س  ٢شب / ٦:٤٣س  ١تا روز  ١شب 
  . تا پايان ماه ٢٣:٤٨س  ٢١شب / ٧:٤٠س  ٢٠تا روز  ١٣:٤٨س  ١٨روز / ١:٣١س  ١٨شب 

  وس قمرنح :محذور اختیار عمیق
  اين عمل وجود ندارد ىبرا

نیــ
ك

  ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

 ٤:٥٤س  ٢تا شب  ٦:٤٣س  ١روز / ٦:٣٦س  ١٣تا شب  ١٥:٣٦س  ١٠روز / شب
  .٢٣:٤٨س  ٢١تا شب  ٧:٤٠س  ٢٠روز / ١٣:٤٨س  ١٨تا روز  ١:٣١س  ١٨
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  اصالح موي سر

  :دارد) وقت(كمال  ٢) + سعادت وقت(شرط  ٢) + وقت(محذور  ٤= دارد نشانه  ٨ :دالئل فلكي

 ،اسـد  ،ثور( بخصوص جدی و بروج ثابت) جدی ،میزان ،سرطان ،حمل( قمر در بروج منقلب: محذورات
  اتصال قمر با زحل و مریخ - )دلو ،عقرب

 ،قوس ،سنبله ،وزاج( قمر در بروج مجسده - ور باشد بخصوص در ایام استقبالقمر زاید الّن: شرائط
  .باشد) حوت( به جز سنبله و در برج آبی) حوت

  .ساعات زھره و مشتری - اتصال قمر با مشتری و زھره: كماالت

بـ
ـــــــــــــــــــــــــــــ

د
  

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق

تا  ١٨:١٩س  ١١شب / ١٨:٢٢س  ١٠تا شب  ٩:٢٤س  ٩روز / ٥:٣٥س  ٨تا شب  ١شب 
  . تا پايان ماه ١٩:٤٢س  ١٦شب / ١٧:١٠س  ١٥روز 

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

نیــــــ
ک

  ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  :ازمشتری  ساعات زھره

 ٩:٢٤س  ٩ا روز ت ٥:٣٥س  ٨شب / ١٨:١٩س  ١١تا شب  ١٨:٢٢س  ١٠شب / روز
   .١٩:٤٢س  ١٦تا شب  ١٧:١٠س  ١٥

  

  تنظیف و تنوير و ستردن موي بدن

  :دارد) وقت(كمال  ٤) + سعادت وقت(شرط  ٢) + وقت(محذور  ٣= نشانه دارد  ٩ :دالئل فلكي

جـوزا  ( و عطـارد ) قـوس حـوت  ( شتریقمر در بیوت م - قمر در بروج حمل، ثور، اسد و جدی: محذورات
  ) سنبله

  )عقرب ،سرطان( قمر در بروج آبی - ورقمر ناقص الّن: شرائط

بھتر است که قمر در برج  - قمر در تحت الشعاع و منصرف از آفتاب - سعودا قمر ب اتصال: كماالت
ق یا راجع باید قمر متصل به ستارگان ھابط یا محتر - عقرب و ناظر بمریخ و ساقط از زحل باشد

  .باشد تا مو دیر برآید

د
بــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق

س  ٢٠روز / ١:٢٩س  ١٨تا شب  ٥:٣٥س  ٨شب / ١٨:٢٨س  ٦تا شب  ٦:٤١س  ١روز 
  . تا پايان ماه ١٧:٢٤س  ٢٨روز / ١٤:٠٩س  ٢٤تا روز  ٧:٣٨

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا
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نیــــــ
ک

  ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

 ٦:٤١س  ١تا روز  ١شب / ٥:٣٥س  ٨تا شب  ١٨:٢٨س  ٦شب / ١:٢٩س  ١٨شب 
  .١٧:٢٤س  ٢٨تا روز  ١٤:٠٩س  ٢٤روز / ٧:٣٨س  ٢٠تا روز 

  
  

  اخراج طفل مرده از رحم

  :دارد) وقت(كمال  ٢) + سعادت وقت(شرط  ١) + وقت(محذور  ١= نشانه دارد  ٤ :دالئل فلكي

  )عقرب( قمر در بروج منسوب به اندام مورد تھاجم در این رابطه نباشد: محذورات

  .ورقمر ناقص الّن: شرائط

  .ر باشد بنظر مودت و تربیعقمر به سعدین ناظ - قمر جنوبی ھابط: كماالت

د
بــــــــــــــــــــــــــــــ

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده  

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق

  / ١٧:٢٤س  ٢٨تا روز  ١٥:٣٩س  ٢٦روز / ١٥تا پايان روز  ١٣شب / ٦:٤١س  ١تا روز  ١شب 

  نحوس قمر :عمیق محذور اختیار

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

نیــــــ
ک

  ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

 ١٢تا پايان روز  ٦:٤١س  ١روز / ١٥:٣٩س  ٢٦تا روز  ١٦شب / تا  ١٧:٢٤س  ٢٨روز
  . پايان ماه

  
  

  عالج دردھاي مفاصل

  :دارد) وقت(كمال  ١) + سعادت وقت(رط ش ١) + وقت(محذور  ٢= نشانه دارد  ٤ :دالئل فلكي

، احتراق، )قمر در جدی( ، وبال)قمر در عقرب( تحت الشعاع، ھبوط(مناحس عمومی قمر : محذورات
، اتصـال نحـس   )حـدود مـریخ و زحـل   ( خالي السیر، بعید االتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس

اقتـران يـا اقتـراب    (نازل رصدي مطلقا نحس ، مقارنه با ذنب، رصد قمر در م)زحل ،مریخ( قمر با نحوس
اگـر عـالج بـا    ( بایـد نحـوس از قمـر سـاقط باشـد      - ))دبـران، اکلیـل، طرفـة، سـعد ذابـح     :با نجوم منازل

  )مسھل است باید قمر بدوستی به مریخ نگرد

  .قمر در بروج جدی دلو یا حوت: شرائط

  سعودا قمر ب اتصال: كماالت

بــــــــــــــــــــــــــــــ
د

ـــ
  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده  

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق

تا  ٢٠:٠٢س  ١٠شب / ٥:٣٨س  ٨تا شب  ١٨:٤٤س  ٣شب / ١٦:٤٢س  ٢تا روز  ١شب 
 ١٥تا روز  ١٠:١٢س  ١٣روز / ٦:٣٩س  ١٣تا شب  ٢١:٤٧س  ١٢شب / ١٨:٢٢س  ١١شب 
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س  ٢٠تا روز  ٤:٥٣س  ١٩شب / ١٤:٢٠س  ١٨تا روز  ١٩:٤٢س  ١٦شب / ١٧:١١س 
  .تا پایان ماه ٢٣:١٢س  ٢٤شب / ١١:٤٦س  ٢٢تا روز  ١٣:٠٦س  ٢٠روز / ٧:٤٠

نیــــــ
ک

  ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

 ١٨:٤٤س  ٣شب  تا ١٦:٤٢س  ٢روز / ٢٠:٠٢س  ١٠تا شب  ٥:٣٨س  ٨شب / شب
 ١٥روز / ١٠:١٢س  ١٣تا روز  ٦:٣٩س  ١٣شب / ٢١:٤٧س  ١٢تا شب  ١٨:٢٢س  ١١

س  ٢٠روز / ٤:٥٣س  ١٩تا شب  ١٤:٢٠س  ١٨روز / ١٩:٤٢س  ١٦تا شب  ١٧:١١س 
  .٢٣:١٢س  ٢٤تا شب  ١١:٤٦س  ٢٢روز / ١٣:٠٦تا س  ٧:٤٠

  
  

  ص داروشروع مصرف قر

  :دارد) وقت(كمال  ٥) + سعادت وقت(شرط  ٤) + وقت(محذور  ٣= نشانه دارد  ١٢ :دالئل فلكي

  قمر در برج قوس: محذورات

  .قمر در برج عقرب - قمر زاید النور: شرائط

  .قمر در تسدیس با عطارد باشد: كماالت

د
بــــــــــــــــــــــــــــــ

  ي اسكندريايام قمري شمس :محذور اختیار ساده  

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق

  . تا پايان ماه ٢٨طلوع شمس / ١٠:٤١س  ٣تا روز  ٦:٤١س  ١روز 

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق

  .اين عمل وجود ندارد ىبرا

نیــــــ
ک

  ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

 ١٢تا پايان روز  ١٠:٤١س  ٣روز / ٦:٤١س  ١تا روز  ١شب /١٥، ١٤، ١٣/  تا  ١٦شب
  .٢٨طلوع شمس تا  ١٥:٣٩س  ٢٦روز / ١٥:٣٩س  ٢٦روز 
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 �و���ده  � و آ�وزش�ده  �ی ��یاد �یات اع�ی

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

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

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

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

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

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

ّرف ادار ا  
١٤٣٣  

http://Aelaa.net
taqwim@aelaa.net         nojum@aelaa.net          tanjim@aelaa.net  

 

  و احلمد رب العاملني


