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

ــوط بــه جســم و روان آدمــ ينــه ھــایمختلــف از جملــه در زم ينــه ھــایھــر کــدام از بــروج در زم  يمرب
در داللتھـاى فلكـي : م کهیر کنیم تعبیتوان ينطور ميتصور بھتر مطلب ا يبرا. دارند يمتفاوت يداللتھا
بـه قلـم کواکـب در لـوح بـروج  يده و کواکب به منزله قلم، اراده الھـفرض ش بروج به منزله لوحنقش 

  . ن لوح بروجندينقش آفرقلم وار زند، کواکب  يامور را رقم م ينه ھایزم
ــر يریــو بــه تعب ک از کواکــب يــو ھــر  ،ماننــد يدر کالبــد بــروج مــ ؛ھمچــون روان و نفــسكواكــب : ديكَ

   .دارند يھا و تعلقاتیژگيات و ویخصوص
نه اعتـدال یزمحقتعالى حمل و ثور و جوزاست،  يچنانکه در فصل بھار که کوکب شمس در برجھاھم

در بروجـي بـائیزي فرمـوده و  ايجـادحرارت ھوا را  يھوا را رقم زده، و با وجود شمس در بروج تابستان
مـوده فررا ايجـاد بـرودت ھـوا  يقرار گـرفتن در بـروج زمسـتان با خشكي و سردي ھوا را مھیا نموده و

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

نفـس  ماننـدشوند،  يز متأثر مین) بروج( از طبع و مزاج قالب ھمینطوررند، اگذ يم ظھورمنصه بروز و 
آن صـاحب  بـدنات ی؛ خصوصـردیـا گرم قرار گيا سرد يا خشک يبا مزاج مرطوب  يکه در کالبد يو روان

  .ردیگ يرا به خود م شمزاجو 
كواكـب  ،ذارنـدگر تاثیر مـي گنیز بر يكدي كواكب خود ،رفتن دالالت كواكب از طبايع بروجگعالوه بر تاثیر 

ر و برقـراري اتصـال از انـواع تسـديس، تربیـع، تثلیـث، مقابلـه و مقارنـه دالالت گبا نظـر كـردن بـر يكـدي
انسـان  از جملـه سـالمتي تـن و روانمختلـف قرارداده و باعث قوت و ضعف امـور ر را تحت تأثیر گيكدي

  .مي شوند
  

  : وجود دارد ھنكَام شناسي هدو نحو )تااختیار (ام شناسي گھنعلم در 
بـا وقـوع يـك ارتبـاط فلكـي، دالالت آن بـراي عمـوم موجـودات زمـین  :عمومي ھنگام شناسي -١

نـد ممكـن اسـت بـراي چي براي ھمه بیان مـي كنـد ھـر جاري و نافذ است و يك حكم كلي و عموم
  .مي شودافراد برخي ضعیفتر باشد و براي برخي قويتر ولي حكم شامل ھمه 

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

  .زمانھاي مختلف دارد و اين عالوه بر آن اختیارات عمومي مي باشد
  .ردازيمپسالمت تن و روان مي  ھنگام شناسي عمومياينجا به 

  

  ام شناسي طبي گھن
نانكه حركت خورشید و ماه در دايرة البروج ارتباط روشن و آشكاري با تغییرات آب و ھوا و حیات چھم

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

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

اھا منتھي مي شود، پتا كف ...ردنگس پردد، كالبد انسان نیز از سر شروع و سگحوت منتھي مي 
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
  

  يشمس طبي ام شناسيگھن
 است سعد .است شتریب يخشک از او يگرم است، خشک و گرم آفتاب :سشم طبي تدالل - ١
 نحس زین را ماه و گردد نحس باشد او عیترب و مقارنه و مقابله در ماه چون اما ش،يخو ذات در

 و ،ينھار و است مذکر و ؛دور از است سعد و کينزد از است نحس که اند گفته يبعض و ،گرداند
  .تش قويتر استو در اين روز دالل کشنبهي روز به دارد داللت
 نیھمچن .آيد بوجود كل تا شدن جمع و متصل يكديگر به يعني كردن يكپارچه بر دارد داللت دیخورش
 البته .دكن مي راھنمايي زین سالمت و تندرستى بر بنابراين و اتىیح تیخاص يا روین بر دارد داللت

  .كرد رديابي زین "كردن يكپارچه "يامعن در توان مي زین را دالالت اين تمامي
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 دھنده لیتشك اجزاء چگونه كه كند مي راھنمايي. کردن اراده بر دارد داللت نیھمچن دیخورش
 قوي اراده ما ھنگام اين در پس ، میكن پكپارچه را تضادند در يكديگر به نسبت گاھي كه تمانیشخص
  .دارد داللتنیز  بردباري و ؛مخش از شدن مانیپش زود و بزرگي بر و داريم

  

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

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

از حلول آفتاب به اول حمل تا حلول آن به اول سرطان مد  يعني )فصل بھار( در ربع اول از سال
از  ؛ ھمجنانكه در اوقات مّد آب دريا باال بیايد، در فصل بھار نیز رطوبات بدنباشد يرطوبات ابدان م
رطوبات  )فصل تابستان(سال  در ربع دوم. نھد ياھر او مظبه  يروعضو يا جزء بدن عمق باطن ھر 

 يروو از ظاھر نیز رطوبات بدن  ھمجنانكه در اوقات جزر آب دريا فرو رود، در فصل تابستان ؛جزر کنند
مانند  )فصل زمستان( مانند ربع اول و ربع چھارم )فصل بايیز( و ربع سوم ،نھد يبه باطن ماعضاء 

و بھار (ولذاست كه در اوقات مدّ  .معالجات ابدان نافع است ين حکم براياباشد و  يربع دوم م
بكار بستن استفراغ و قي و مسھل و فصد و حجامت توصیه مي شود، بخالف موسم جزر  )بايیز

   .مكَر در ضرورت
  
اعضاي  درمتولدين ھر برج شمسي نین چھم :برج شمسي تولد ھنگام شناسي طبي - ٣

یشان احتمال بروز بیماريھاي گو در طول زند ساسیت بیشتري دارندحمنتسب به آن برج شمسي 
در اعضاي ) فروردين ماه(مثال متولدين برج حمل . مربوط به اعضاي بدن مرتبط با آن برج بیشتر است

درد اعصاب  ،سردردبروز بیماريھايي مانند  مال سر و صورت و مغز حساسیت بیشتري دارند و احت
میگرن، ، مغزي ھوشي و خونريزيو ، و شرايط بیھوشي، امراض مغزي )كما(، اغما )پي در پي(

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

  

  يطبي قمر ام شناسيگھن
ت دوره خود از حال ياست و در ط يدوره ا ير ماه در آسمان حرکتیس :قمر يت طبدالل - ١

ر کردن یین داللت دارد بر تغيبنابرا. ر استییوسته در تغیپ ،ده به حالت بدر کامليو رنگ پر يخوشه ا
ي بشري و در گدر زندزھا یو افت و خ و تنزل يان ترقین کنترل کردن نوسان میو ھمچن يدوره ا

ا به بدر کند ت يشود و رشد م يانسان ھمانطور که ماه متولد م يبر زندگ احواالت و بدن بشر و
انسان دارد که  يشود داللت بر دوره زندگ يکند تا تحت الشعاع و محو م يرسد و بعد افت میم

   .تولد و رشد و مرگ را در بردارد
 اریبس شيخو عتیطب از و دھنده عفونت . است سرديش از شتریب او يتر و است تر و سرد قمر

 و است يلیل و مؤنث .رديپذ ستنحو زود و است سعد .آفتاب يدور و يکينزد حسب به گردد
  .دوشنبه روز به است يلیدل
 زین ماه ماست، جھان در انرژي و روشنايي منبع دیخورش كه ھمانطور :احساسات و ازھاین ارهیس

 اين ولي دھند مي انجام را كار نیھم زین اراتیس هیبق گرچه .است روشنايي اين ي كننده منعكس
 داللت احواالت كردن منعكس بر ماه بنابراين .است كمتر ماه از آنھا در دیخورش نور كردن بازتابش

 اين دھنده نشان و دارد داللت احساسات و حسھا موافقت، و ھمدردى جانات،یھ بر ماه سپ .دارد
 طهیح در تنھا اساساً  ماه دالالت در بحث مورد احساسات .كنند مي درك را ما ديگران كه است

  .است گذشته به مربوط ساتاحسا حتي يا و ھمفکرى و ھمدردى
 منظور به اغلب ما ارادي ریغ واكنشھاي چون نىیتام اقدامات و تیامن بر دارد داللت نیھمچن ماه

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

 آروزوھاي و اقیاشت ھمچون روياھايي و منظم روياھاي موجب نیھمچن . ابتكار ي قوه و قوى
 التیتخ و روياھا بر داللت اورانوس كه حالي در اورانوس با مقايسه در .عاطفي و احساسي

 بر شتریب اساساً  ماه التیتخ و روياھا دارد، بشريت ي ندهآي كردن بھتر براي روشنفكري و عقالنى
  .دارد مادر بر داللت و است زن جنس به مربوط ماه .باشند مي احساسات پايه

 اصلي داللت .دارد قويتري داللت تیوضع اين در و چھارم آن تیب و باشد، مي سرطان برج ماه خانه
 كه بروجي و وتیب .حوادث ديگر با مرتبط راتییتغ بر دارد داللت و است دادن نشان العمل عكس آن
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 چه ما كه ھستند اين دھنده نشان با توجه به داللتھاي خاص ھر يكردیگ مي قرار آنھا در ماه
 از چكارھايي يا و میباش داشته مختلف امور به نسبت خوبي احساس تا میدھ انجام بايد كارھايي

 در م؟یدھ انجام فلكي شرايط و زمان آن در ستا الزم كارھايي چه و م؟یدھ مي انجام عادت روي
 انجام بايد اھدافمان به دنیرس براي كارھايي چه اينكه بر دارد داللت دیخورش د،یخورش با مقايسه

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

 پرورش به تنھا اين و شرفتیپ و رشد براي محافظت و نگھداري به ما ازھايین بر دارد داللت ماه
 خالصه ايشان شرفتیپ و رشد منظور به ديگران از محافظت و نگھداري براي ما توانايي و كودك
  .شود نمي

  
  نور قمر طبي يھنگام شناس - ٢

در ) کامل است که نور ماه(شود تا شب چھاردھم  يت مياز شب اول ماه که ھالل قمر رؤ -الف
  .ش استين پانزده شبانه روز نور ماه در حال افزايتمام ا
، اقدام به كارھايي كه موفقیّتش مرھون رشد )ام خسوفدر غیر ايّ(كه قمر زايد النّور باشد  يھنگام

اّما كارھايي كه آشكاري . و افزايش و مطرح شدن و آشكار شدن بیشتر است، مناسب مي باشد
د يا شھرت به مصلحت و موفقیّت آن نیست، مانند حجامت و فصد كه در آنھا يا افزوني و ازديا

  .خونريزي وجود دارد؛ نامناسب مي باشد
  
؛ در تمام يت بعديتا قبل از رؤ) نور قمر رو به نقصان و کاھش است(از شب شانزدھم ماه که  -ب
  .ا فقدان استين دو ھفته نور ماه در حال کاھش و ونقصان يا

، كارھايي كه افزوني و ازدياد به مصلحت و )ام خسوفدر غیر ايّ(ور باشد مر ناقص النّھنگامي كه ق
   .ت آن نیست، مانند حجامت و فصد كه در آنھا خونريزي وجود دارد؛ مناسب مي باشدموفقیّ

  
  :قمر اھله طبي يھنگام شناس - ٣

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

  .تفاوت دارد..) تسديس و تربیع و (

  
  

از وقت تولد ماه نو در محاق و قبل از ( دیا مقارنه ماه و خورشيھنگام اجتماع و اقتران  -الف
  .باشد يم )ھفتم ماه شب(من يا ايع اول یتا ترب) شب اول ماه

باشد؛ ھمجنانكه در اوقات مدّ آب دريا باال بیايد، در اين وقت نیز  ين ھنگام مد رطوبات ابدان ميا* 
  .نھد يبه ظاھر او م يرطوبات بدن از عمق باطن ھر عضو يا جزء بدن رو

ھا مناسب ده ياده کردن طرحھا و ایا پيد، و يدج ينو و پروژه ھا يشروع کارھا يام براين ايا *
  .است

ش حالت اعجاب ينه ساز افزای؛ دوران اجتماع قمر، زميو خانوادگ ياز نظر ارتباطات اجتماع *
توقعات آنھا شده، فلذا بھتر است که از توقعات  يجه سبب افزونیبوده و بالنت) ا زنيمرد (ھمسران

  .نديایش اختالفات کوتاه بيدایاجتناب از پ يز نموده، و براین مرحله پرھيدر ا
نگونه ارتباطات يز نبوده، چون ایت آمینوعا موفق يعاطف يجاد ارتباطھايس و این وقت تأسيدر ا *

  .شود يشده که نوعا محقق نم يمنتھ يواھ ين مرحله، به آرزوھايحاصله در ا
  
  .باشد يو منظور از آن شب ھفتم ماه تا شب چھاردھم م منيا ايع اول یھنگام ترب -ب
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بات است؛ ھمجنانكه در اوقات جـزر آب دريـا فـرو رود، در ايـن وقـت نیـز رطوبـات ن ھنگام جزر رطويا* 
نھد ياعضاء؛ به باطن م يبدن از ظاھر و رو

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

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

براى ھمین جھت مناسب  .در اين ايّام ممکن است با سنگ اندازيھا و مانع تراشیھايي مواجه شود
 .ام آمادگي تحمّل اين مشاکل بیشتر شده و نیز مشورت بیشتر انجام گیرداست که در اين اي

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

  .کنند
اين ايّام ارتباطات اجتماعي کمتر پیش مـي آيـد، در آخـرين  در: اجتماعي اطات و فعالیتھايارتب از نظر
ولـى  قبل از تشکیل ديدارھا، بسیاري از اين مالقاتھا بدون دلیل يا با عذرى لغو مـي گردنـد، يلحظه 

ر مـي اگر ديدارھا و تماسھايي در اين وقت اتّفاق بیافتد عموما در فضايي منسـجم و ھماھنـگ برگـزا
   .شود

در اين ھنگام نوعاً به ارتباط مستمر و جـدّي ماننـد ازدواج خـتم مـي شـود، ولـى  :ارتباطھاى عاطفي
گاھي امکان قطع پیوندھاى ايـن مرحلـه بطـور ناگھـاني وجـود دارد، بـراى ارتباطھـاى در ايـن مرحلـه؛ 

نیـز مالحظـه شـود، ) تبـاطمانند طالع والدت و اولین ار(تناسبھاى ديگر بین طرفین؛ از نظر علم تنجیم 
يکـديگر  يارتباطھاى حاصل شده در اين ھنگام نوعا پايدار است اگر طرفین روش مالحظه  يبطور کلّ

  .را دانسته و محبّت صادقانه و طرفیني در کار باشد

  
 ریا اخيسر يع ای، و منظور از آن شب چھاردھم تا تربدیا مقابله ماه و خورشيھنگام استقبال  - ج

  .است
باشد؛ ھمجنانكه در اوقات مدّ آب دريا باال بیايد، در اين وقت نیز  ين ھنگام مد رطوبات ابدان ميا *

  .نھد يبه ظاھر او م يرطوبات بدن از عمق باطن ھر عضو يا جزء بدن رو
رشــــــد و موفقیــــــت وجـود دارد، در ايـن وقـت  ۀو ھمـه کـاري زمینــــــ زیـچدر اين دوره براى ھمـه 

ود داشـته؛ کـار شـما رکـتربیع ايمن  ۀر در دورگاارھايتان را به بار نشسته مي بینید، کنتايج ه کاست 
ر رشد و تحـول داشـته، در ايـن دوره مـي بینیـد گدر مقابل ا ارتان خوب نیست،کدر اين دوره نیز نتايج 

يـا  گت بـزراستقبال داللـت بـر موفقیـ ۀماه در دور. ارھايتان در حال تحقق استکه نتايج و دستاورد ک
ذشـته و بـا مراعـات آنھـا بـوده گر برنامه ھايتان موافق شرايط ماه در مرحله ھاى گ، ادارد ود عمیقکر

  .ارتان را بھره مند مي شويدکدر اين دوره دستاوردھاى 
ر نقطـة گـه اشاره شد، اکشده و موفقیت قرين آنھاست، ھمانطور  يریگیپارھا تا به نتیجه رسیدن ك

ھاى شغلي مانند روابـط عـاطفي موفقیت. ذاريدگشت سر بپموانع را  چگونهدانید شروع خوب بوده و ب
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ولذا صرفا بـا وضـعیت قمـر ي دارد، گار نیز بستکي شخص و طالع شروع آن کفل ئتیھعناصر بقیة به 
اسـتقبال قمـر  ۀ، ولى به ھـر حـال دورردکار کم قطعي به موفقیت آن کدر حال استقبال نمي توان ح

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

  .م بر نوع اين ديدارھاستکحرفي فضاى حاپر
یريھـا و نـزاع و اتھامـات اسـت، و ھـر گام مواجـه بـا درگـارتباطھاى عاطفي در ايـن ھن :از نظر عاطفي

 ر افزايش مي يابـد، ولـى نوعـاًگديکرا داشته، و توقعات طرفین از ي وتاه آمدن طرف مقابلکطرف توقع 
  .رددگالت منتھي به جدايي نمي کاين مش

  
  .باشد يست و دوم تا آخر ماه میشب ب ،که منظور از آن سريا اير یع اخیھنگام ترب -د
یـز رطوبـات ن ھنگام جزر رطوبات است؛ ھمجنانكه در اوقات جـزر آب دريـا فـرو رود، در ايـن وقـت نيا* 

نھد ياعضاء؛ به باطن م يبدن از ظاھر و رو

ه نیـاز چـذشـته و شناسـايي آنگ ۀري دربارگر و بازنکل و تفام فرصت مناسبي است براى تأمّگاين ھن
ري در ايـن وقـت گه نیاز به تصحیح دارد، و اين بازنکیشرفت داشته و نیز شناخت مواردى پل يا به تحوّ

اھي گـن اسـت کـر ممکـق بوده يا نبوده باشد، اين تفموفّ) استقبال( ام قبليگه در ھنچالزم است، 
ذشـته و گه بسیار منجر به دسـتیابي بـه راه حلھـاى جديـد و بـازبیني چموجب دلسردي بشود ولى 

سـت کتھـا ھمیشـه مفیـد بـوده و نبايـد آنـرا شدن ناموفقیّاگردیـپتـي نـوين بشـود، کي براى حرگآماد
  .ت استموفقیّ کنھا خود به تنھايي، يون عبرت آموزي از آچرد، کي تلقّ

ت منتھـي مـي شـود و يـا در ھمـان ابتـدا بـا ام شروع مـي شـود، يـا بـه موفقیّـه در اين ايّکارھايي ک
بـه  هي بـراى  مراجعـکـه فاقـد نشـانه ھـاى فلکـسـاني کست مواجه مي شـود، در ايـن اوقـات کش

ه کــنـد، علیــرغم اينکیـدا مــي پ موھــومي هخويشـتن بــوده و ايـن رويّــه را ندارنـد، تالشھايشــان نتیجـ
ه ه شـان مسـاعد بـا مراجعـچي در زايکه نشانه ھاى فلکولى اشخاصي  نند،کت بسیاري مي فعالیّ

، )بکـواکت مسعود میان عطـارد و مشـتري و زحـل بـا سـاير اتّصاالمانند واجدين (به خويشتن است 
بـراى صـدور  کم ممالـاکـذشـته حگدر  .اينھا به نتايج رضايت بخشي بـراى تالشھايشـان مـي رسـند

رسـیدند، آنھـا ايـن پمین موقع مناسب را وقتي مـي از منجّ) مطلوب مردم نبود ه نوعاًک(قوانین جديد 
رفتاريھـاى شخصـي مشـغول بـه امـور خـود بـوده و گون نوع مردم بخاطر چردند، کوقت را توصیه مي 

  .ندانى به امور جامعه نداشتندچه توجّ
در ايـن دوره روابـط اجتمـاعي وضـع بسـیار نامناسـبي دارد،  :اجتمـاعيتھـاى از نظر ارتباطـات و فعالیّ
فـاق مـي افتـد، ارھـاى بـديھي اتّکالت و يـا کروي موضوعات سـخت و مشـ ثبیشتر ديدارھا براى بح

ت؛ شـخص تـا مـي لذا بھتر است در اين مدّ یزي نقد و بررسي و تجديد نظر مي شود، وچس در ھر پ
ارتباطـات واقعـي بسـیار . ر بـراى ضـرورتگـار نداشـته مکـ و مردم سرتواند در خانه باشد، و خیلي با 

افـراد بـه حـال شخصـي خودشـان مشـغولند، لـذا ايجـاد ارتباطـات در ايـن  نادر اتفاق مي افتد، و نوعاً
ر و کـه با تففاق مي افتد، البتّت بسیاري از جدايیھا اتّه در اين مدّکام و ناموفق بوده، بلکنا مقطع نوعاً

  .ه جدايیشان به مصلحتشان استکیق و اينحسابرسي دق

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

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

و نیمه دوم ماه  ماه و جمع میان ربع اول و سوم ،است تربس نیمه دوم ماه مناسب ،نیست هبسنديد
كالم ، كه در قمري ھاردھم تا بیست و يكم ماهچني از م ماه است يعوجھت حجامت ھمان ربع س
كه ماه قمري  ٢١و ١٩و ١٧در باب اوقات مناسب براي حجامت به ايام  خازنان وحي علیھم السالم

  .است شده توصیهدر ربع سوم ماه قرار دارد نیز 
  
     :قمر بروج يطب يھنگام شناس - ۴

مورد ھر گونه  دمنتسب به آن برج جزاي اعضاى و ا برج نجميوقت عبور قمر در ھر در  -الف

ون جراحي، نمونه برداري، يا خون گیري، تزريق، و يا واردن كردن فلز يا چاقدام تھاجمي طبي ھم
ه ايمني و ژشیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار گیرند، و در صورت اضطرار با رعايت تدابیر وي

  . اضطراري مربوطه انجام شود
در  بیشتر خواھد بود نیزآن برج مربوط به اعضا ھاي یماريمینه ابتال و شدت بز امگاين ھندر  نیھمچن
  .داشته باشندبايد یھاى الزم را گافرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند، آماد امگاين ھن
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و شروع به معالجات دارويي تأثیرات خوردن دارو در بروج مختلف قمر يكسان نیست و ن یھمچن -ب
بايد تناسب داشته باشد به عنوان مثال شروع به معالجات با حركت قمر در بروج استفاده از آنھا 

و خوردن داروي مسھل در سرطان خوب است و  خوردن دارو در قوس خوب دارويي در برج عقرب 
   .نیست
اشد مي ب ديبروج نجمی رصدر قمر سیر مربوط  به  ، کواکبحركت  احكامطبق تأيید شرع  :توجه
  .شودمحسوب مي احكام بر اساس آن فلذا 

  

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

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

قمر در عقرب براي اموري مانند ازدواج مناسب نیست و فصد در ھنكَامي كه قمر در بروج آتشي و 
قمر در عبور  دست كه در ھنكَامناحیه به جز فصد در (ھوايي كه طبعشان كَرم است خوب است 

مزاج و طبع بروج بدين صورت مي ) ت بر دست داردزيرا برج جوزا دالل؛ مناسب نیست، برج جوزا
  :باشد

  .طبعشان كَرم و خشك و مزاجشان صفرايي است) حمل، أسد، قوس( بروج آتشي
  .زاجشان سودايي استمطبعشان سرد و خشك و ) ثور، جدي، سنبله( بروج خاكي

  .جشان خون استطبعشان كَرم و مرطوب و مزا) جوزا، دلو، میزان( بروج ھوايي
  .طبعشان سرد و مرطوب و مزاجشان بلغم است) سرطان، حوت، عقرب(  بروج آبي

  

  ع بروجيدر طبا
  ع دانيشه ضایرنج نادان ھم=  ع دانيبرجھا را تو بر طبا

  و خوشه ھمان يو جد يخاک ثور=    ر و کمانیو ش يحمل است آتش
  )ماء(رب ماآن خرچنگ و حوت و عق و=  ھوامیزان جوزا و دلو و  طبعِ

  در معرفتِ مزاجِ بروج
  بع صفرايىطگرم و خشك اند و =  حمل و شیر و قوس يغمايى
  ھر سه خشكند و صاحِب سودا=  ثور با جَدْى و خوشه عَذرا
  گرم طبعند و خون از ايشان زاد=  برج جوزا و دلو و میزان باد

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

  خواجه نصیر طوسي
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  ت بروج بر اعضا و بیماريھا بدندالل
ذاري گنام از اعضاي باالي بدن به ترتیب بروج :و بیماريھا ندامھاى آدميج بر اوت بردالل - ١

جز ب( رت منتسب به حملسر و صو :به صورت مختصر ھايي نیز داردئشده اند البته اين قاعده استثنا
معده و  ،به سرطان) ششھا و دنده ھا( ، سینهجوزابه ثور، دست ھا و شانه ھا به ردن گ، )بیني

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

را ... رگھا و سیاھ ،رگھايوست، اعصاب، استخوانھا، موپنین اعضاي مشترك بدن مانند چھم .حوت
  .مانند انتساب استخوانھا به برج جدي کرده اند يام را منتسب به برجدنیز ھرک

  نه سرطان فوریدست جوزا و س= ر و گردن ثور یاز حمل سر بگ
  اس شُمریناف را سنبله ق= شناس اثر  معده را از اسد

  عقرب آلت، کمان بدان ران است= زان است ین به مياز کمر تا سُر
  ه دان و ھر دو قدمیحوت را خص= زانو و دلو ساق بھم  يجد

  خواجه نصیر طوسي
ھركـدام از بـروج خانـه  :آن كوكـب اسـت )بیـت(خانـه ت مربوط به كوكبي كه آن برج؛ دالل -٢

مشـتري داللـت  ،ت مشتري را نیـز داردبرج قوس خانه مشتري است و دالل مثال ،كوكبي مي باشند
داللـت اصـلي مشـتري، بسـط و گسـترش دادن . و ھـر معضـل مـرتبط بـا آن )جگر سـیاه(كبد دارد بر 

و ديگـر ) ھـا غـده(كنند ھمچـون تومورھـا  است پس داللت دارد بر تورم كردن و چیزھاي كه رشد مي
و چـه از نـوع ماننـد غـده ھـاي سـرطاني ) خیمبد(كنند چه از نوع خطرناك  شد ميچیزھاي زايد كه ر

و وجـود روي در غـذا خـوردن   يـادهزھمچنین داللت دارد بر شروع ازدياد وزن و ).  خوش خیم(بي خطر 
زھـره داللـت بـر عواطـف دارد كوكـب و يـا  .اد آوریموھوم آرام بخش و اعت يآوردن به راھھا ينه رویزم

 ،ن امـر اسـتيـان مـادر و فرزنـد مخـل ایکه بروز احساس و عواطف م ؛ریتن کودک از شگرف يمثال برا
ت و عواطـف مـانع یانجام نخواھد گرفت حساس ين کار به خوبياگر قمر در بیوت زھره باشد ابنابراين 

بس براي كرفتن كودك از شیر بايد وقتي را انتخاب كرد كه قمـر . گردد ياز انجام آن بصورت مطلوب م
مخـل كـار ) جـه مثبـت و جـه منفـي(که قوت عواطـف  يگرين در امور دییوت زھره نباشد و ھمچندر ب

  .است

بدين صورت كه وقتي قمر در  :ت مربوط به انعكاس بیماريھاي برج مقابل ھر برجدالل - ٣
یدا پ احتمال دارد بروز ؛برج مقابل نیزمربوط به بیماريھاي  ؛برج آنبیماريھاي اضافه بر  ي است،برج

اضافه بر وجود  برج دلو داللت بر ساقھاي پا دارد وقتي قمر در برج دلو است ممكن است مثال. ندك
نیز  اسددلو يعني برج مقابل  مربوط به بیماريھاي ؛ احتمال بروزساقھاي پازمینه بروز مشكالتي در 

 ، اضطراب،)سيوار(ر سیستم گردش خون، گشاد شدن سیاھرگھا دمشكالت مانند  وجود دارد
  .قلب مفاصل، تپش) ورم(گرفتگي عضالني، التھاب 

  

  ت كواكب بر اعضا بدندالل
بدن دارند و احوال كواكب با اين اعضا مرتبط بوده و  يھر يك از كواكب داللت بر عضوي از اعضا

مربوط به عضوي كه  بیماريھاي ھر يك از اين كواكب )بیوت(خانه ھا با حركت قمر در نین چھم
ام شناسي گام توصیه ھاي ھنگاين ھناست امكان بروز بیدا مي كند و در منسوب به آن كوكب 

بروج قمر بايد در مورد آن عضو رعايت شود و بر آن عضو اعمال تھاجمي طبي مانند جراحي و فصد و 
بايد مواظب ناراحتیھاي  است )أسدبرج ( شمس خانهامي كه قمر در گمثال ھن .شودنبايد انجام ..

  .مربوط به قلب باشیم
  

  زحل  مشتري  مريخ  شمس  زھره  عطارد  قمر

  )طحال( سپرز  )رگج(كبد   )صفرا(ھره زَ  قلب  اهگرده گ  زبان  معده

  

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

و ادت و نحوست كواكب به اختالف بروج حال قوت و ضعف و سع. قوي و يا ضعیف مي شودكواكب 
و يا ضعیف ون كواكب در آن درجات باشند قوي چكه  دارداختصاص و مناسبت قربشان با خورشید 

  .دالالت طبي كواكب نیز با قوت و ضعف حال آنھا شدت و ضعف بیدا مي كند .ھستند
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  ،وبال يا بیت :ال كواكببراي احواالت كواكب حاالت اصلي و فرعي بسیاري وجود دارد مھمترين احو
  .مي باشد.. و  تراجع يا استقامت ،حضیض يا اوج ،ھبوط يا شرف

وبال و در حاالت دالالت كواكب و بوده، قوي  بیت و شرف و اوج و استقامتدالالت كواكب در حاالت 
  .ضعیف مي باشد ھبوط و حضیض و تراجع
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  ٦:٠٩ساعت ١٤٣١ شوالماه  ١٤و وقوع اعتدال پاییزي در  فصل پاییز شروع
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  ھنگام شناسى فصل پائیز
  
فصل پائیز آفتاب در برج فلكي میزان و عقرب و قوس باشد، و اين وقـت زمـان حركـت سوداسـت و  در

عالمت سودا تیرگي جھـره و ھـزال و الغـري بـدن و خـوف و نگرانـي و شـدت فكـر و خیـال و عفونـت 
  . دھان و خستكي بدن باشد

ه؛ و صـفرا نیـز از در اول فصل پائیز كـه بخـاطر بـرودت و خشـكي ھـوا بلغـم كمـي در بـدن بـاقي مانـد
طغیان افتاده؛ لذا سودا غالب مي شود و به واسطه خنكي ھـوا و خصوصـا شـبھا و افـزايش صـفراي 
باقیمانده از تابستان؛ اين صفرا وارد خون مي شود، در اين فصل امـالح وارد شـده بـه بـدن بـه صـورت 

لـذا مصـرف رسوب سودا قلیائي كه شـور و تلـخ اسـت در مـي آيـد و ترشـي خـون كـم مـي شـود، ف
مسھل براى دفع مواد زائد خون ضرورت پیدا مي كند؛ از اين رو به جھت تعـادل خـون و جبـران كمبـود 

كه در تجمـع  بالزم است، مصرف شیر و تركیبات ويتامین ) طبیعي(ترشي خون؛ خوردن شیرنیجات 
ه بـدن در ايـن فصـل بسـته اسـت؛ اشـع) منافـذ(صفرا مؤثرند بیشتر مناسب اسـت، چـون مسـامات 

ماوراء بنفش كمتر به بدن مي رسد و بدن مستعد تب و لرز مي شود فلذا خوردن خیار چنبر و خربـزه 
ھاى شھري و طالبي مناسب نیسـت، ولـى بـالعكس مصـرف غـذاي لطیـف و گوشـت مفیـد اسـت، 
نیمه پائیز كه اعصاب بدن و گیاھان در حال آرامش ھسـتند خـوردن چربـي و تحريـك بـدن بـا غـذاھاى 

از مصونیت برخوردار كرده و موجب گرمي بدن  شده و از تاثیر برودت ھوا تا حـدي جلـوگیري چرب آنرا 
مي كند، بطور كلي خوردن میوه ھاي ترش قبل از غذا و میوه ھاى شیرين بعـد از غـذا مفیـد اسـت، 
خوردن آب زيـاد در ايـن فصـل اعصـاب را سسـت مـي كنـد و مصـرف مـواد خـواب آور مثـل تـره تیـزك و 

عف مي افزايد، آشامیدن آب گرم در صبح؛ مانع افت ضربان قلـب شـده و كنـدي آنـرا زيـاد كرفس بر ض
كرده و اعصـاب را تقويـت مـي نمايـد و شـدت جريـان خـون را كـم كـرده و احشـاء و روده ھـا را نـرم و 

  .اشتھا را زياد و ھضم را آسان مي نمايد، اين عمل در آخر پائیز تجويز مي شود
مزاج را مختصري تر و گرم سازد بخورد، از مجففات و ھر چه خشـكي فزايـد  در فصل خزان چیزھائیكه

چون گوشت خشك و گوشت صید و افـراط در آمیـزش و خوابیـدن در مكانھـاى سـرد و گرمـاى ظھـر و 
سردي صبحھا و شبھا پرھیز كرده و خود را بايد نگاه داشت و اندر آب سرد نبايد نشست و شـبھا بـر 

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

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

  .خوردن غذا و دواي گرم و تر مثل جوجه و گوشت بره و انگور شیرين و امثال آن

  ال:    ار 
ايـن مـاه سـي روز مـي باشـد، در آن ھـوا پـاكیزه و نیكـو مـي شـود، و سـودا ) اوّل پـائیز(: ماه ايلول

قوت مي گیرد، و لذا خـوردن شـربت مسـھل مناسـب و بـه ) راه يافته و(به مزاج ) ردي و خشكيس(
بزغالـه نـر ) سـال دوّم(مصلحت است، خوردن شیريني جات و انواع گوشتھاى معتدل مانند گوسفند 

) سـونا= گـرم و طـوالني (يكساله مفید است، از گوشت گاو  و زياده روي در گوشـت بريـان و حمـام 
برگرفتـه از رسـاله (. رھیزد، و عطرھاى معتدل المزاج بكار برد، و از خوردن خیار و خربزه پرھیـز كنـدرفتن بپ

  ).مرقوم فرموده اند ذھبیه كه حضرت امام رضا 

  
  .شروع كارھاى مھم در اين روز با موفقیت ھمراه نیست: ايلول ٣
  

   اول:    ار 
اين ماه سـي روز مـي باشـد، در آن بادھـاى مختلـف مـي وزد، و بـاد ) یزوسط بائ(: ماه تشرين اول

و مصـرف دوا برھیـز كنـد، آمیـزش خـوب اسـت، ) كـرفتن خـون از رك(صبا به جريان مي افتد، از فصـد 
بعـد از غـذا ) ھضم كننـده(و میوه جات ) ترش و شیرين(خوردن كوشتھاى برواري و جاق و انار ملس 

كمتـر بخـورد، و آب كمتـر بنوشـد ، ورزش در ايـن مـاه ) خشـك(ادويـه  مفید است، و كوشت ھمراه با
  .خوب است

  .شروع كارھاى مھم در اين روز با موفقیت ھمراه نیست :تشرين اول ٣
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  ند نكته مھمچ
ھر چند طبايع فصول چھارگانه و ماھھاى آنھا از نظر فلكي ھمانست كه نـزد ھمـه معـروف اسـت،  *

ه اصلي فلكي و طبع و مزاج فصول و ماھھـا اجمـالي و كلـي بـوده كـه ولى از نظر حكما و اطباء قاعد
  :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 : ل واضحتغییر ھواست بر طبق طبیعت فصل، مثا

نیمكره جنوبي زمستان است، ھمچنـین مختصـات جغرافیـائي كـه موجـب مـي شـود فصـلھا در آنھـا 
ــر اســاس فصــلھاى  ــذا نقــاطي كــه فاقــد برخــي فصــول اربعــه ھســتند، ب ــد؛ ل ــا منعــدم گردن ــاه ي كوت

سـان نبــوده و از نظــر آب و ھــوا و موجودشـان عمــل مــي شـود، و يــا اينكــه نـواحي مختلــف زمــین يك
خشكي و رطوبت يا سردي و گرمي متفاوتند، استوايي يا خشك يا مرطوب يا معتـدل يـا سردسـیر و 
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
  
اتفاقات زماني؛ گاھي اتفاق مي افتد كه در میان فصل سرما روزي بسیار گـرم شـود و بـالعكس؛  -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

  .ذكر شده مي گردداحكام و توصیه ھاى طبي 
  
شرايط موقـت عارضـي از قبیـل بیمـاري و غیـر آن كـه ممكـن اسـت بطـور موقـت شـرايط مزاجـي  -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 دا ميتغییر پی
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  افزايش نور =نور قمر = شب اول تا جھاردھم و بانزدھم 

، اقدام به كارھايي كه )ام خسوفدر غیر ايّ(زايد النّور باشد  ھنگامي كه قمر
مــوفقیّتش مرھــون رشــد و افــزايش و مطــرح شــدن و آشــكار شــدن بیشــتر 

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

 .دارد؛ نامناسب مي باشدخونريزي وجود 

  شب
 روز

ه
شنب

 

٢٦ ١٧ ١٧ ١ 
  ان
23:28 

  ب
22:52 

  قمر در برج نجمي میزان
برج نجمي و برج فلكي میزان با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط 

، سیستم اعصاب تنگ کننده و گشاد ىوغده ھاى فوق کلیھا،  كلیه  :است
ي  ستون فقرات، ناحیه  كمريھاي  ھره کننده و كنترل رگھا، پوست، م

در  رگھاي خوني ،)باسن(ھاي عصبي واقع در كمر، كفل   پايیني كمر، رشته
اين وقت اعضاى و اجزاي مذكور نبايد مورد ھر گونه اقدام تھاجمي طبي 

تزريق، و يا واردن كردن فلز ، يا خون گیرينمونه برداري،  ھمچون جراحي،
رارت يا لیزر قرار گیرند، و در صورت اضطرار با يا شیئ ديگر و بكاربردن ح

در وقت عبور قمر . رعايت تدابیر ویژه ايمني و اضطراري مربوطه انجام شود
زمینه ابتال و شدت بیماريھاي زير بیشتر : در برج نجمي و برج فلكي میزان

و ھر چیزي كه سبب اخالل در كار  ھا كلیهھر بیماري مرتبط با  :خواھد بود

اين شرايط  با زياده روي و تفريط بیش از حد مرض چاقي پديد . دآنھا شو
ھا را با  ادرار زياد، حبس پیشاب، تورم و التھاب حالبھايي كه كلیه آيد، مي

مثانه ارتباط مي دھند، برخی از بیماريھاي کلیوی که مشخصه آن وجود 
ستي و ديگر بیماريھاي پو) اگزما(آلبومین در ادرار است، كمر درد، سودا 

افرادي كه وضعیت طبي خاصي  .ھمچنین داللت دارد بر بیماريھاى آمیزشى
فصد از موضع قمر در  .در اين موارد دارند، آمادگیھای الزم را داشته باشند

  .برج میزان مناسب است

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

؛ مثانه، )قول خواجه نصیر(اسلي به جز بیضه ھا آلت تن :مرتبط است
يا جھاز ) بیرونى(مجراى پیشاب، اندامھای تناسلی، آالت تناسلى 

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

اى و اجزاي مذكور نبايد در اين وقت اعض بیني و استخوانھاي بیني،
يا برداري،  نمونه مورد ھر گونه اقدام تھاجمي طبي ھمچون جراحي،

تزريق، و يا واردن كردن فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن ، خون گیري
برج عقرب خانه پلوتون است دالالت پلوتون  حرارت يا لیزر قرار گیرند

گاه تناسلي و ھمچو برج عقرب است كه ارتباط دارد بر بیماريھاي دست
اين فرصتي است براي تغییرات . سیستم مربوط به دفع فضوالت

شود ھمچون فوران كوھاي  عمقي در ھر آنچه سبب دگرگوني شرايط 
دالالت بلوتون . آتشفشان از زير سطح زمین كه از دالالت بلوتون است

افرادي كه  .در بیماريھا بر ھر بیماري است كه پنھان يا عمیق باشد
بي خاصي در اين موارد دارند، آمادگیھای الزم را داشته وضعیت ط

خواجه  .خوب نیستغرغره  استعمالكاربرد داروي قي آور و  .باشند
  :نصیر طوسي

  ماه چون در عقرب آيد نیك باشد يكسره
  خوردن دارو در كردن طعام و غرغره 

  ھم جراحت بست شايد ھم معاجین ساختن                   

  وسدر برج نجمي ق
برج نجمي و برج فلكي قوس با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط 

، ران، استخوان ران، )مفصل ران(قسمت میان ران و تھیگاه : است
، ناحیه خارجی مھره ھا، )دنبالچه اى(، عصعصى )تھیگاه(استخوان حرقفى 

لگن خاصره و سرخرگھا و سیاھرگھا مرتبط با استخوان لگن خاصره، رشته 
در اين وقت  ،)سرخرگ(ي عصبي سیاتیك، کبد، سیستم شرياني ھا

اعضاى و اجزاي مذكور نبايد مورد ھر گونه اقدام تھاجمي طبي ھمچون 
تزريق، و يا واردن كردن فلز يا شیئ ، يا خون گیرينمونه برداري،  جراحي،

ر و در صورت اضطرار با رعايت تدابی ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار گیرند،
در وقت عبور قمر در برج نجمي  .ویژه ايمني و اضطراري مربوطه انجام شود

 :زمینه ابتال و شدت بیماريھاي زير بیشتر خواھد بود: و برج فلكي قوس

ه
شنب

ك
ي

 

 ب ان ٢٧ ١٨ ١٨ ٢

ه
شنب

دو 
 

١٩ ١٩ ٣ 
٢
٨ 

  ب
01:48  
 ھبوط

س
1:09 

ه
شنب

ه 
س

 

  ب ٢٩ ٢٠ ٢٠ ٤
 ھبوط

 س

ه
شنب

ھار 
چ

 

٣٠ ٢١ ٢١ ٥ 
س
7:5
9 

  ى
7:17 

ه
شنب

ج
پن

 

٢٢ ٢٢ ٦   
 اّول 

 ى س



 طبي تقويم نجومي

14 

 ا
 

ه ذى ه 
١٤٣١

 

ج ان
 

 
١٣٨٩

 
 اّول


 

ن ��� ی  ذوا�� ریا� ی � باب�
 

 راھنماى طب نجومي ماه جايگاه

ج 
برو

ى
م
ج

ن
  

S
id

ereal
ت 

ع
سا

ل
حوي

ت
 

ج 
برو

ى
ك
فل

  
T

rop
ical

ت ت
ع
سا

ل
حوي

 

  افزايش نور= نور قمر =  ا جھاردھم و بانزدھمشب اول ت

، اقدام به كارھايي كـه )ام خسوفدر غیر ايّ(ھنگامي كه قمر زايد النّور باشد 
موفقیّتش مرھون رشد و افزايش و مطرح شدن و آشكار شدن بیشتر است، 

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

.دارد؛ نامناسب مي باشد
 در صورت تعارض احكام؛ حكم منفي و منع حاكم است: تذكر

  شب
 روز

ه
مع

ج
 

  د س ٢ ٢٣ ٢٣ ٧
17:24 

ناھماھنگي حركتي در اعضاى حرکتى، سیاتیك، رماتیسم و امراض مرتبط با 
نجايیكه تأثیرات ھر برج بر برج مقابل خود نیز منعكس مي شود بعالوه از آ. ران

بس ناخوشیھا در برج قوس ممكن است شامل بروز مشكالت ريوي مربوط به 
ھمچنین قابل توجه است كه شكستگي استخوانھا در اين برج . برج جوزا شود
برج قوس خانه مشتري است و دالالت مشتري را نیز دارد . آيند نیز پديد مي 

داللت اصلي . داللت دارد بر جگر سیاه و ھر معضل مرتبط با آن شتريم
مشتري ، بسط و گسترش دادن است پس داللت دارد بر تورم كردن و 

و ديگر چیزھاي زايد كه ) غده ھا(كنند ھمچون تومورھا  چیزھاي كه رشد مي
).  خوش خیم(و چه از نوع بي خطر ) بد خیم(كنند چه از نوع خطرناك  رشد مي

روي در غذا خوردن و وجود  ھمچنین داللت دارد بر شروع ازدياد وزن و زياده 
خواجه نصیر . زمینه روی آوردن به راھھای موھوم آرام بخش و اعتیاد آور

  :طوسي
   ماه چون در قوس باشد نیك باشد چار كار
  اولین تزويج و تعلیم آخرين فصد و شكار

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

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

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

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

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

برج  .در اين برج منعكس مي شود كهي برج مقابل خود سرطان  بوسیله 
جدي خانه زحل است و دالالت زحل را نیز تاثیر مي بذيرد زحل داللت دارد بر 

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

و ھمچنین رشد ضعیف و داللت دارد بر ھر چیزي كه ) انسداد كردن(كردن 
افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين  .سبب انحطاط و فاسد شدن شود

آور و استعمال  كاربرد داروي قي.موارد دارند، آمادگیھای الزم را داشته باشند
  :خواجه نصیر طوسي.شرب دوا و مسھل خوب نیست است غرغره خوب

   جادوي و ساحري را با خدا بردن پناه
  بد بود ديدار شاھان خاصه فصد و عقد را

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

تا قوزك پا، مچ پا، پاشنه آشیل، ساق پا، تنفس، بینايي، قوزك پا، اندامھا از زانو 
در اين وقت اعضاى و اجزاي مذكور نبايد مورد ھر گونه اقدام تھاجمي طبي 

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

در وقت عبور قمر در برج  .تدابیر ویژه ايمني و اضطراري مربوطه انجام شود
 :زمینه ابتال و شدت بیماريھاي زير بیشتر خواھد بود: نجمي و برج فلكي دلو

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

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

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

  .اما چون نور ماه در ازدیاد است در این وقت فصد مناسب نیست .است
  :خواجه نصیر طوسي

  قلعه ھا و حصنھا شايد در او كردن بنا 
  و فصد و  تزويج؛ زن و دوشیزه) نقش×(نیك نقل    
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  افزايش نور  =نور قمر =  شب اول تا جھاردھم و بانزدھم 

كارھايي كه آشكاري يا افزوني و ازدياد ھنگامي كه قمر زايد النّور باشد 
يا شھرت به مصلحت و موفقیّت آن نیست، مانند حجامت و فصـد كـه در 

.آنھا خونريزي وجود دارد؛ نامناسب مي باشد
  كاھش نور =نور قمر =  دھم تا آخرماهشب شانز

، كارھـايي كـه )در غیـر ايّـام خسـوف(ھنگامي كه قمر ناقص النّـور باشـد 
افزوني و ازدياد به مصلحت و موفقیّت آن نیست، مانند حجامت و فصد كه 

 .در آنھا خونريزي وجود دارد؛ مناسب مي باشد
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  قمر در برج نجمي حوت
 :برج نجمي و برج فلكي حوت با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط است

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

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

در وقت عبور قمر در برج نجمي و برج فلكي  .اضطراري مربوطه انجام شود
مشكالت و تغییر  :زمینه ابتال و شدت بیماريھاي زير بیشتر خواھد بود: حوت

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

ي برج مقابل خود سنبله در اين  داللت دارد بر امراض ناحیه شکم كه بوسیله 
حوت از بیوت نبتون برج . اي و تورمھا مانند امراض روده برج منعكس مي شود

است و نبتون داللت دارد بر انواع اعتیادھا بس در حوت بروز امراض ناشي از 
 .مصرف اين موارد كه ممكن است سبب وقوع ھذيان گويى شود رخ مي دھد

وقفه در كارھاي معمول، بیماریھای تحلیل برنده و بیحالی عمومی، ھر چیزي 
ساند يا بتدريج سبب فرسايش و كه به كارھاي عادي در حال انجام آسیب بر

احتباس . آيد در سیستم ايمني مشكالتي بوجود مي. تحلیل كارھا شود
عدم توازن و ھماھنگي سیستم ھورموني بدن، سرمازدگي ھا و . مایعات

افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند،  .اخالل در كاركرد غددھا
   : صیر طوسيخواجه ن. آمادگیھای الزم را داشته باشند

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

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

ھا، غده صنوبرى، ارگانھاي   ي مغز، صورت، ماھیچه  دو نیمكره :است
در اين وقت اعضاى و اجزاي مذكور ختلف در ارتباط با سر و چشمھا، م

نمونه برداري،  نبايد مورد ھر گونه اقدام تھاجمي طبي ھمچون جراحي،
تزريق، و يا واردن كردن فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن ، يا خون گیري

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

 :زمینه ابتال و شدت بیماريھاي زير بیشتر خواھد بود: فلكي حمل
، و شرايط بیھوشي، امراض )كما(، اغما )پي در پي(سردرد، درد اعصاب 

درون (مغزي و ھوشي و خونريزي مغزي، میگرن، مشكالت سینوسي 
، سرماخوردگي سر، خون دماغ، تب، )و گونه ھاحفره ھاى پیشانى 

التھاب، خونریزی، فشار خون باال، جوشھا، سوختگي، تاول زدن، 
  .گزيدگي و يا نیش حشرات

افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند، آمادگیھای الزم را 
از موضع قمر در برج دلو ) در غیر سر و صورت(ھر چند فصد. داشته باشند

مناسب  اما چون نور ماه در ازدیاد است در این وقت فصد. خوب است

شرب دوا و  است كاربرد داروي قي آور و استعمال غرغره خوب .نیست
  .مسھل خوب نیست

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

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

ھاي گردن، شریانھای  تحت تأثیر ثور است ھمچنین مھره اطلس و مھره 
ژوگوالر، سیاھرگ زير گلويي و ) سیاھرگھای(کاروتید، وریدھای ) سرخرگ(

اعضاى و اجزاي مذكور نبايد در اين وقت  ،)رگھاي خوني كوچك(مويرگھا 
يا نمونه برداري،  مورد ھر گونه اقدام تھاجمي طبي ھمچون جراحي،

تزريق، و يا واردن كردن فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا ، خون گیري
  لیزر قرار گیرند،
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  كاھش نور =نور قمر =  شب شانزدھم تا آخرماه

، كارھايي كـه افزونـي و )ام خسوفدر غیر ايّ(ور باشد ھنگامي كه قمر ناقص النّ
ــ ــه مصــلحت و موفقیّ ــاد ب ــه در آنھــا ازدي ــد حجامــت و فصــد ك ت آن نیســت، مانن

  خونريزي وجود دارد؛ مناسب مي باشد

حكم منفي و منع حاكم استدر صورت تعارض احكام؛ : تذكر

ھار
چ

 
ه
شنب

  

١٤  ٥  ٥  ١٩  
  ر

 شرف
  زا

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

. اشدھر چیزي كه مرتبط با گلو يا گردن ب :بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريب
گواتر  ،فشار، اضافي وزن، فعالیت كم غده تیروئید درد، خشكي گردن،گلو 

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

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

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

  .نیست خوب مسھل و دوا شربو ي از بدن گیرخون .است غرغره خوب
  :یر طوسيواجه نصخ

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

  جوزا برج نجميقمر در 

 برج نجمي و برج فلكي جوزا با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط

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

ھر گونه اقدام تھاجمي طبي  مورد اين وقت اعضا و اجزاي مذكور نبايددر 
تزريق، و يا واردن كردن فلز ، گیري خون يانمونه برداري،  ھمچون جراحي،

گیرند، و در صورت اضطرار با  يا شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار
وقت عبور قمر در  .يمني و اضطراري مربوطه انجام شودرعايت تدابیر ویژه ا

بیشتر  ھاي زيریماريزمینه ابتال و شدت ب :در برج نجمي و برج فلكي جوزا
، )التھاب ريه(، ذات الريه  ي سینه  قفسه و امراض ريوي :خواھد بود

، تنگي ) اماس نايژه(، برنشیت )اماس شامه ريه ذات الجنب،(برسام 
بیماريھاي مرتبط ، )غشاء خارجى قلب(اب اطراف قلب و التھ) آسم(نفس 
قراري مخصوصًا   ي ذھني و سیستم اعصاب، ناراحتي اعصاب، بي  با قوه

خوابي، ضعف حافظه بعلت ضعف يا بیمارى مغزى   از منشا اعصاب، بي
فرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين موارد دارند، ا .)فراموشى(

از موضع ) دستدر غیر (ھر چند فصد .آمادگیھای الزم را داشته باشند
اما چون نور ماه در ازدیاد است در این وقت . قمر در برج دلو خوب است

  :خواجه نصیر طوسي.مناسب نیست فصد
   جامه پوشیدن سزا باشد سفر كردن رواست

  لیك ناخن چیدن و فصد حجامت را خطاست                        

  سرطان برج نجميقمر در 

و برج فلكي سرطان با اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان برج نجمي 
 ،مري، معده، ديافراگم، لوزالمعده، پستان ،عروق لنفاوی :مرتبط است

در ، ھاي پايیني، رحم  استخوان سینه، دنده لبھای فوقانی کبد، شیرى،
ھر گونه اقدام تھاجمي طبي  مورد اين وقت اعضاى و اجزاي مذكور نبايد

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

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

ج
پن

ه
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، كارھايي كـه افزونـي و )ام خسوفدر غیر ايّ(ور باشد ھنگامي كه قمر ناقص النّ
ــ ــه مصــلحت و موفقیّ ــاد ب ــه در آنھــا ازدي ــد حجامــت و فصــد ك ت آن نیســت، مانن

  خونريزي وجود دارد؛ مناسب مي باشد

حكم منفي و منع حاكم استدر صورت تعارض احكام؛ : تذكر

ه
شنب

دو 
  

١٩  ١٠  ١٠  ٢٤  
أ  
7:29  

  
6:51  

گاز در معده  ،مشكالت معده و گوارشي ،سوء ھاضمه :تر خواھد بودبیش
، دلتنگ بودن، استسقا ، سرفه كردن، سكسكه كردن،)ترش كردن معده(

سودا، اضطراب وانديشه بیھوده راجع  حالت افسردگى،( مالیخولي
، ھیجان زياد حمله در زنان، و )غش يا بیھوشى(، تشنج )بسالمتى خود

یماریھای مربوط ب ،)يرقان(زردى  سنگھاي صفرا، ،حمله عصبى ھیسترى،
افرادي كه وضعیت  .،  اختالل در دستگاه لنفاوى، مرض چاقيپستانبه 

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

  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                    

ه
شنب

ه 
س

  

٢٠  ١١  ١١  ٢٥  أ   

  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 گردش طحال، مسیر ،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 يانمونه برداري،  ھمچون جراحي،
و در صورت اضطرار  .گیرند فلز يا شیئ ديگر و بكاربردن حرارت يا لیزر قرار

وقت عبور در  .نجام شودبا رعايت تدابیر ویژه ايمني و اضطراري مربوطه ا
 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
افرادي كه وضعیت طبي خاصي در اين  .قلبي، فشارخون باال يا پايین

   .موارد دارند، آمادگیھای الزم را داشته باشند

  سنبله برج نجميقمر در 

ا اعضاى و اجزاي زير از بدن انسان مرتبط برج نجمي و برج فلكي سنبله ب
ي بزرگ و كوچك، لبھای تحتانی کبد،  روده ،ناف ي شكم،  ناحیه :است

 سیستم عصبي، روده، معده، ناحیه تحتانی اعصاب پشتی، طحال،
ھر گونه اقدام  مورد اين وقت اعضاى و اجزاي مذكور نبايددر  ،ناخن

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 شود
زمینه ابتال و شدت  وقت عبور قمر در برج نجمي و برج فلكي سنبلهدر 

، كرم كدو، سوء )التھاب صفاق(ريتونیت پ :بیشتر خواھد بود ھاي زيریماريب
، وبا، آپانديسیت ،)مطبقه(تداخل در جذب کیلوس،تب تیفوئید  تغذيه،

تشويش و اضطراب، فشارھای عصبی، اختالالت سیستم گوارشي و 
بیماریھای  ،اختالل در وريدھاي شكمي بیماریھای روده ای، اي،  روده

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

  خوش بود خوش بیع تركان سمن سیما به نقد

  بد بود بد زرگري خاصه عالج فصد و عقد                 
  

ھار
چ
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، كارھايي كـه افزونـي و )ام خسوفدر غیر ايّ(ور باشد ھنگامي كه قمر ناقص النّ
ــ ــه مصــلحت و موفقیّ ــاد ب ــه در آنھــا ازدي ــد حجامــت و فصــد ك ت آن نیســت، مانن

  خونريزي وجود دارد؛ مناسب مي باشد

حكم منفي و منع حاكم استدر صورت تعارض احكام؛ : تذكر

ه
مع

ج
  

  ب ان  ٢٤  ١٥  ١٥  ٢٩

  میزان برج نجميقمر در 
   .ذكر شدماه ذی القعده در ھفته اول 

  عقرب برج نجميقمر در 

  .ر شدذكماه ذی القعده در ھفته اول 

  قوس برج نجميدر 

  .ذكر شدماه ذی القعده در ھفته اول 

  
  

ه
شنب

  

٢٥  ١٦  ١٦  ٣٠  
  ب
12:06 
 ھبوط

س
11:27  
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   قال إنّي سقیم نظرة في الّنجوم و فنظر: كتابه العليّ الحكیم قال هللا العلّي العظیم في

و ) آسمان(اھي به گحضرت ابراھیم خلیل هللا 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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 ي نجومي سالمت تن و روانراھنما
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ط  و 
  شروع اتصال

 تاريخ ساعت

  لحظه دقیق

 اتصال 

  نھايت انصراف

 تاريخ ساعت
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 استمرار وقايع فلكي از ماه قبل

 02:38 -  جدي ١ تـــــــــــــا  ادامه مانده ٧٣رفته  ١٧ زپاییادامه فصل 

 میزان ٢١ ادامه  تـــــــــــــا مانده ٢٢رفته  ٧ ماه ایلول تقويم اسكندري

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

   مشتري 
 در برج فلكي حوت

    - 16:56  دلو ٣   ادامه  تـــــــــــــا مانده ٣ماه رفته ٢

    - 03:49  حوت ٢٢   ادامه  تـــــــــــــا مانده ٥ماه رفته ٢ اورانوس در برج فلكي حوت

  : نپتون

 كي دلودر برج فل

  سال رفته ١١

 ماه مانده ٦ 
 ادامه  تـــــــــــــا

   - 16:28  حمل ١٥
  ش.ھـ١٣٩٠

 كي جديپلوتون در برج فل
  سال رفته ٢

 سال مانده ١٣ 
١٤٠٢        - 09:02  دلو ٢ ـــــــاادامه  تــــــ

 رأس در برج فلكي جدي
  ماه رفته ١٣

 ماه مانده ٥ 
 ادامه  تـــــــــــــا

 ١٣٨٩   - 15:00 حوت ١٣
 ش .ھـ

 ذنب در برج فلكي سرطان
  ماه رفته ١٣

 ماه مانده ٥ 
 ادامه  تـــــــــــــا

١٣٨٩   - 15:00  حوت ١٣
 ش .ھـ

  شمس 

 زاندر برج فلكي می

  رفته ١٧

 مانده ١٣
    - 06:09  عقرب ١   ادامه  تـــــــــــــا

 9:47 –عقرب ٦ ادامه  تـــــــــــــا دهمان ٢٣رفته  ٢٣ مریخ در برج فلکي عقرب

 در برج فلكي حوت قمر أسود
  روز رفته  ٧٦

 ماه مانده ٧
 ادامه  تـــــــــــــا

  13:02 -حمل  ٣

 ش .ھـ١٣٩٠

 فلكي دلودر برج  شیرون
  رفته ٨١

 مانده ١١١ 
 ادامه  تـــــــــــــا

  22:56 -دلو  ٢١

 ش .ھـ ١٣٨٩

  : زھره

 در برج فلكي عقرب

  ماه رفته ١

 ماه مانده٢
    - 06:05  عقرب ١٧   ادامه  تـــــــــــــا

 22:52 –میزان  ١٧ ادامه  تـــــــــــــا مانده ٠رفته  ٢    قمر در برج فلكي میزان

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

 20:48 - دلو  ٦ ادامه  تـــــــــــــا ماه مانده ٣  برج نجمي دلو: مشتري در

 ي سنبلهزحل در برج نجم
  روز رفته ٩٩ 

 ماه مانده ٣ 
 ادامه  تـــــــــــــا

  15:57 -جدي  ١٩

 ش .ھـ١٣٩٠

 08:48 - سنبله  ٢٧ ادامه  تـــــــــــــا مانده ٧ماه رفته ٥ حوتي اورانوس در برج نجم

 ي جدينپتون در برج نجم
  سال رفته ١٣

 ماه مانده ٥ 
 ادامه  تـــــــــــــا

  14:35 - حوت  ٩

 ش .ھـ ١٣٨٩

 ي قوسپلوتون در برج نجم
  سال رفته ٢

 سال مانده ١٢ 
 ادامه  تـــــــــــــا

  13:25 -دلو  ٢١

 ش.ھـ١٤٠١

  : رأس ھبوط

 ي قوسدر برج نجم

  ماه رفته ١٣

 ماه مانده ٥ 
 ادامه  تـــــــــــــا

  14:24 -حوت  ١٩

 ش .ھـ ١٣٨٩

  : ذنب ھبوط

 ي جوزادر برج نجم

  ماه رفته ١٣

 ماه مانده ٥ 
 ادامه  تـــــــــــــا

  14:24 -حوت  ١٩

 ش .ھـ ١٣٨٩

 12:12 -حوت  ٢٢ دامه  تـــــــــــــاا ماه مانده ٥رفته  ١٠٩ ي دلوقمر أسود در برج نجم
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 00:33 –عقرب٢ ادامه  تـــــــــــــا مانده ١٣رفته  ١٧ شمس در برج نجمي سنبلة

 9:51 -عقرب  ١٦ ــاادامه تـــــــــــ ماه مانده ٣رفته  ٠ در برج نجمي میزان: زھره بیت

 23:28 –میزان  ١٧ ادامه  تـــــــــــــا مانده ٠رفته  ٢ در برج نجمي سنبله: قمر مثلثه

  قمر در برج نجمي سنبله

 حد مريخ
 20:14 –میزان  ١٧ ادامه  تـــــــــــــا مانده ٠رفته  ١

 قمر ساير احوالقمر از ماه قبل و  اتصاالتاستمرار 

 21:35 –میزان  ١٧ ادامه  تـــــــــــــا مانده ٠رفته  ١ ماكمنزل س+ قمر 

 23:28 -میزان  ١٧ 16:37 -میزان  ١٦ مانده ٠رفته  ١ نپتون تثلیث قمر

اين ھنگام زمینه ساز افسردگي و واداشتن به سستي و بـي تـوجّھي و نداشـتن رفتـار راسـت و پاکــیزه در ارتباطـات و 
 .بزرگنمايي مشکالت واداشته؛ و نگرانیھاى بي اساس فراھم مي کندبرخوردھا بوده، و تو را به 

 23:28 -میزان  ١٧ 17:08 -میزان  ١٦ مانده ٠رفته  ١ شیرون تثلیث قمر

 ساير كواكب از ماه قبل اتصاالت استمرار

 مانده ١٨رفته  ٢٨ قمر أسود تثلیثزھره راجع 
  11:39 - میزان  ٢
 14:52 -میزان  ٢٣

 11:00 -  عقرب ٥

 3:00 -عقرب  ٢٠ 11:48 -میزان  ١٩ مانده ٣٣رفته  ٢٧ اورانوس توازيزحل 

 12:00 -میزان  ١٩ 3:25 - میزان  ٤ 15:15 - میزان  ١ پلوتون تربیعشمس 

ايجاد مـوانعي در مسـیر موفقیتھـا، و نیـز ايجـاد دشـمنھاي بنھـان، و فزونـي و : اين ھنگام داللت دارد بر
ش، كه به سالمت تو آسیب رسانده و موجـب ابـتال بـه بیماريھـاى خطیـر مـي كـرددو تشديد غريزه آمیز

داللت دارد بر ناتواني در رقابت؛ ھمراه با تخريب خـود بطـور ناخواسـته؛ در ھـیج شـرايطي نبايـد در ايـن 
و داللـت دارد بــر  عـدم وجـود زمینـه جھــت  .ھنگـام فعالیـت بـراى ھـیج كــار و برنامـه اى را شـروع كنـي

ي روابط و طرحھا و فعالیتھا ، ازدواج در اين وقت نوعا بزودي به جدايي منتھي شده بلكـه بـیش از برقرار
اين فراھم كننده سیلي از بحرانھا و مشكالت بايان نابذير است، روابط اين ھنگام كـذرا و بـي دوام بـوده 

 .و ديري نمي بايد ، و داللت بر جاذابیت سريع ولي كذراست

 11:00 -میزان  ٢٦ 3:42 - میزان  ٩ مانده ٩رفته  ١٦ زحل مقارنهشمس 

اين ھنگام داللـت دارد بـر کمبـود نشـاط و شـادابي و زيـادي مسـؤولیتھا، احسـاس اظھـار سـوء نیّـت از 
سوي برخي اطرافیان و عدم تفاھم بـا ايشـان و سـردي عواطـف، و احسـاس ظلـم رؤسـا و سـختگیري 

بسـیاري بکـارگیري تـا مـورد سـوء اسـتفاده ديگـران واقـع دوستان در رفتار بـا تـو، الزم اسـت کـه تـالش 
نشوي، زمینه احساس گناه و اندوه عمیق وجـود دارد، بھتـر اسـت کـه بـه سـالمتیت اھتمـام داشـته و 
مواظبت بھداشـت چشـم و قلـب خـود نمـوده و بـراى دچارنشـدن بـه سـوانح، محتـاط و برحـذر باشـي، 

فتـار وجـود دارد، مواجـه شـدن بـا مشـکالت در ھمچنین زمینه خودخواھي و خشونت و سرسختي در ر
تحقّق برنامه ھا، و به ھم ريختگي و واژگون شدن اوضاع و آشفتگي امور؛ از نشـانه ھـاى ايـن وضـعیت 

 .فلکي است، از سالمتیت که احتماالً مورد تھديد خستگي شديد بوده، بايد مواظبت کني

 0:00 -میزان  ٢٨ 17:17 -میزان  ١٦ مانده ١١رفته  ١١ قمر أسود توازيمشتري 

 23:00 -میزان  ٢٥ ادامه  تـــــــــــــا مانده ٨رفته  ٥ رأس توازيزھره 

 2:00 -میزان  ٢٢ 14:35 -میزان  ١٦ مانده ٥رفته  ٥ زحل مقارنهعطارد 

اين ھنگام داللت بر فراھم بودن خستكي و اضطراب و نكرانـي و احتیـاط و افسـردكي و تشـديد تـوھم و 
داشته، و زمینه براكندكي ذھني و تلون مزاج نیز بوده، برخي در معرض خسـتكي مفـرط و آسـیب  خیال

سـريع اإلنفعـال و زيـادي شـك و بـدبیني از عـوارض ايـن وقـت اسـت، رفتارھـاي . به سالمتي قرار دارند
در شخص تاثیر منفي بر روابط شغلي و دوستانه كذاشته، كمتر انتقاد ديكران كن، بسیار مواظـب بـاش 

عـدم وجـود زمینـه . ھمه مراسالت و صحبتھايت؛ جـه بسـا سـخنت موجـب سـوء تفـاھم ديكـران بشـود
مناسب جھت برقراري ارتباط و تبادل افكـار، جـه ايـن وقـت مـانع تبـادل ديـدكاھھا بـه آسـاني و روانـي و 

يي و و داللت دارد بر منـع روابـط عـاطفي از شـكوفا .آزادي مي كردد، كه منجر به عدم تفاھم مي شود
 .تحول كه منجر به سردي و سستي روابط مي كردد

 8:00 -میزان  ١٧ 9:08 -میزان  ١٣ مانده ٠رفته  ٥ پلوتون تربیععطارد 

اين ھنگام داللت بر بروز افسردگي و احساس گناه و افزايش سرسختي دارد، و بروز درگیريھـاى شـديد 
 .ه يا حوادثي بوسیله آتش اتفاق مي افتدداشت با محیط و اطرافیان، و حوادث قلبي که علل عصبي
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 5:40 -میزان  ٢٩ 4:05 -میزان  ٢٥ مانده ١٢رفته  ٥ عطارد مقارنهشمس 

زمینه افـزايش . ي باشداين ھنگام زمینه ساز منازعه و دركیري در زندكي روزمره، و نیز اختالفات كذرا م
به ھم ريختكي اعصاب و كشیده شدن به ارتكاب اشتباھاتي در رفتارھا و كارھاى روزانـه، و مواجھـه بـا 

 .مشكالت در تنظیم ايده ھا و رساندنش به ديكران دارد

 0:33 - عقرب  ٢ 15:18 -میزان  ٢٧ مانده ١٥رفته  ٥ نپتون تثلیثشمس 

میـل بـه دنبـال کـردن آرزوھـا و برنامـه ھـاى خیـالي؛ : دارد بر اين ھنگام زماين ھنگام داللت
مواجه شدن زندگي با قدري پیچیدگي و جنجال و اضطراب، در حلِّ مشـکالت امکـان تمايـل 
به داروھاى مُسَـکنْ و آرام بخـش و راھھـاى واھـي بـراى فراموشـي مشـکالت وجـود دارد، 

ارشدن به سـر در گمـي ديوانـه کننـده احتمال ابتالي به بیماريھاى ناشناخته و مرموز، و دچ
و انکار واقعیّت و پناه بردن به عالم موھوم، وجـود زمینـه ارتکـاب اشـتباھاتي در تشـخیص و 
تصمیمھا که سبب مشکالت بزرگي در زندگي عـاطفي يـا شـغلي مـي گـردد، و نیـز زمینـه 

ھـا و جذب به يک شخص يا وضعیت؛ تنھـا بخـاطر اينکـه پنـاھي باشـد بـراى نجـات از غصّـه 
مأوايي براى دور کردنت از سختي زندگي، ھمچنین بروز عدم تمرکز ذھني و فراموشـکاري 
و تحیّر و تردّد و ناتواني از ادامه يـک گفتگـو يـا گـرفتن يـک تصـمیم، و نیـز تسـلیم شـدن بـه 
محیط اطراف يا نیرنگ آنھا، امتناع از شـنیدن نصـیحت و راھنمـايي و ھشـدارھاى نزديکـان؛ 

که به تو ثابـت مـي کننـد در اشـتباھي، بھانـه و دلیـل تراشـي بـراى توجیـه حتّى در وقتي 
موضع خود؛ از ديگر عوارض اين ھنگام مي تواند باشد، در اين ھنگام  الزم است کـه از پنـاه 
بردن به داروھاى مسکن و آرام بخش يا راھھاى واھـي؛ يـا ارتبـاط بـا اشـخاص و گروھھـاى 

و داللـت دارد بـر زمینـه بـروز . ده و بـي نتیجـه؛ بپرھیـزيافراطي و يا برقراري روابـط بـي فايـ
اصطکاک ناشي از سوء تفاھم و تبديل مشکالت ساده به اختالفات شـديد، از دسـت رفـتن 

عـدم وجـود زمینـه مناسـب جھـت ازدواج، . نشاط و شادابي در اين ھنگام شروع مي شـود
مطـرح مـي شـود، ولـى آرزوھاي واھي و وعده ھـاى دروغینـي بـراى ازدواج و آينـده عـالي 

 . توھّم و خیالي بیش نبوده و ھیچگونه تعھّد و التزامي به اين وعده ھا نیست

 23:00 -میزان  ٢٥ ادامه  تـــــــــــــا مانده ٨رفته  ٥ رأس توازيزھره 

 0:33 - عقرب  ٢ 20:16 -میزان  ٢٨ مانده ١٥رفته  ٤ شیرون تثلیثشمس 

 7:00 -میزان  ١٧ 22:08 -میزان  ١٦ دهمان ٠رفته  ٢ زحل توازيعطارد 

 10:00 -میزان  ١٧ 1:55 -میزان  ١٦ مانده ٠رفته  ١ اورانوس توازيعطارد 

 15:00 -میزان  ٢١ 20:49 -میزان  ١٩ مانده ٤رفته  ١ شیرون توازيشمس 

 10:00 -میزان  ١٩ 1:23 -میزان  ١٨ مانده ٢رفته  ١ مشتري توازيعطارد 

 3:00 -میزان  ١٩ 21:41 -میزان  ١٨ مانده ٢رفته  ١ مر أسودق توازيعطارد 

 از ماه قبل وقايع فلكي ادامه ساير

  تراجع نبتون 
 در برج نجمي جدي

 21:05 -عقرب  ١٤ ادامه تـــــــــــــا مانده ٢٧رفته  ١٢٨

ن گرايي، اعتقادات، از آنجا که کوکب نپتون به طور کلي داللت دارد بر آرما:داللت اجمالي
، و اعتیاد، فرار از واقعیات، واقع بین )در زمینه ھاى مثبت(دين، ايمان، اخالص، معنويت؛ 

، لذا در حالت )در زمینه ھاي منفي(نبودن، ساده لوحي، سرخوردگي، بیشرفي و تقلب 
تراجع اثرات نپتون و خواص و موارد مربوط به داللتھاي نپتون طي اين ايام کاھش 

ھنگام تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا است نه . یري پیدا مي کندچشمگ
  .شروع ھر کاري، و براى شروع کارھاي مربوط به کوکب متراجع نامناسب است

) وھم(تراجع نپتون به طور کلي در اين زمان مرز بین حقیقت و خیال:داللت تفصیلي
بنابراين رؤياھا در . ندگي حقیقي استو انرژي زندگي خیالي بیشتر از ز. مشخص نیست

  .اين زمان بر شما غلبه بیشتري دارند
به شّم و فراست خود اعتماد کنید و به انديشه ھا و تفکر خود احترام بگذاريد تا :توصیه

 .مرزھاي حقیقت و وھم و خیال را دريابید
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  شیرونتراجع 
 در برج نجمي دلو 

 9:40 -عقرب  ١٣ ادامه تـــــــــــــا مانده ٢٦رفته  ١٢٣

  تراجع مشتري
 در برج نجمي حوت 

 2:23 -عقرب  ٢٦ ادامه تـــــــــــــا مانده ٣٩رفته  ٧٦

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

ھنگام . و خواص و موارد مربوط به داللتھاي مشتري طي اين ايام کاھش چشمگیري پیدا مي کند
روع کارھاي مربوط تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھا است نه شروع ھر کاري، و براى ش

  .به کوکب متراجع نامناسب است
افراد در انجام کارھا و طي کردن روند پیشرفت در اين : تراجع مشتري به طور کلي :داللت تفصیلي

زمان تأمل بیشتري مي کنند تا آنجايي که احساس بدي به آنھا دست مي دھد که روند پیشرفتشان 
ممکن است افراد در تأمّل . نھا روند کار کند شده استمتوقف شده است امّا اين طور نیست بلکه ت

امّا نتیجه . شود در بدست آوردن حاصل کارھا تأخیر ايجاد شود کردن در کارھا افراط کنند که سبب مي
نھايی سودمند است پس اين تراجع چندان نحس نیست مگر در مورد بیماري که ممکن است تامل، 

امّا در مسائلي چون تحصیل . حالت رشد آن افزايش مي يابدسبب پیشرفت بیماري شود که در اين 
در اين زمان درک و مشاھده، و قوه ادراک افراد تغییر . تأمل در مسائل سبب درک بھتر آن مي شود

. مي کند که سبب مي شود افراد بیشتر در عمق و ژرف خود به منظور شناخت بیشتر خود نظر کنند
درآمدھا کاھش مي يابند و يا ھزينه ھاي زندگي . ما کاھش مي يابد در اين زمان حمايتھاي ديگران از

  .افزايش زيادي مي يابند
با تامل و مراقبت . زمان آن است که معرفت دروني خود و دانش دروني خود را گسترش دھیم :توصیه

ديگران را  تنھا. کنید که نیاز داريد که بیشتر و سخت تر کار کنید در کارھا و پروژه ھايتان مشاھده مي
بلکه ضوابط اخالقي خود را بررسي کنید و اھداف و نیازھايتان را تشخیص . مورد انتقاد قرار ندھید

 .دھید

مكث قبل از تراجع زھره در برج 

 نجمي میزان
 10:05 -میزان  ١٨ ادامه تـــــــــــــا مانده ١رفته  ٤

ف و احساسات، زيبايیھا، ذوق و سلیقه، عواط: از آنجا که کوکب زھره به طور کلي داللت دارد بر
شکلھاي مطلوب پول و سالمتي و روابط زنانه و تعامل اجتماعي در ھر سطحي و حاکم بر مسائل 

لذا در حالت مکث . ازدواج و ديگر مشارکتھا، عیش و عشرت، خالقیت و نماينده زيبايي و محبت است
اللتھاي زھره طي ايام مکث با رکود مواجه مي اثرات زھره راکد مي گردد و خواص و موارد مربوط به د

 . شوند

 22:23 برج نجمي سنبله ساعت١٦شب اوّل ماه ذی القعده تحويل شمس به درجه 

 13:14برج فلكي میزان ساعت  ١٧روز اوّل ماه ذی القعده تحويل شمس به درجه 

 شب پانزدھم ماه ادامه تـــــــــــــا شب اوّل ماه افزيش نور قمر

 شب ھفتم ماه ادامه تـــــــــــــا شب اوّل ماه ھنگام اجتماع

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

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

قمر، زمینـه سـاز افـزايش حالـت  اجتماعدوران  :از نظر ارتباطات اجتماعي و خانوادگی
ر آنھـا شـده، فلـذا بھتـ توقّعـاتبوده و بالنّتیجـه سـبب افزونـي ) مرد يا زن(اعجاب ھمسران 

است كه از توقّعات در اين مرحله پرھیز نمـوده، و بـراى اجتنـاب از پیـدایش اختالفـات كوتـاه 
در اين وقت تأسیس و ايجاد ارتباطھاى عاطفي نوعاً موفقیّـت آمیـز نبـوده، چـون ايـن . بیايند

گونه ارتباطات حاصله در اين مرحله، به آرزوھاي غیر واقعي منتھي شـده كـه نوعـاً محقـق 
 .نمي شود

 21:18 -میزان  ١٨ ادامه  تـــــــــــــا 21:35 -میزان  ١٧ جنوب منزل غفر+ قمر 

 01:48 –میزان  ١٩ ادامه  تـــــــــــــا 23:28 –میزان  ١٧ قمر در برج نجمي میزان   

 01:09 –میزان  ١٩ ادامه  تـــــــــــــا 22:52 –میزان  ١٧ عقرب  قمر در برج فلكي

 23:28 –میزان  ١٧ ادامه  تـــــــــــــا 21:44 –میزان  ١٧ خالي السّیرقمر 
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  قمر در برج نجمي سنبله

 حد زحل 
 23:29 –میزان  ١٧ ادامه  تـــــــــــــا 20:14 –میزان  ١٧

  قمر در برج نجمي میزان

 حد زحل 
 9:18 – میزان ١٧ ادامه  تـــــــــــــا 23:29 –میزان  ١٧

 11:36 -میزان  ١٧ 5:46 -میزان  ١٧ 0:18-میزان  ١٧ مريخ توازي قمر

 20:42 -میزان  ١٨ 14:34 -میزان  ١٧ 8:54-میزان  ١٧ پلوتون توازي قمر

 16:42 -میزان  ١٨ 20:35 -میزان  ١٨ 0:54-میزان  ١٧ زھرهمقارنه  قمر

ت و خـوش بینـي ھمـراه بـوده؛ و امکـان اين ھنگام با افزايش نیـروي تخیّـل و محبّـت و مـودّ
گذران اوقات بسیار خوش و لذّت بخش را فراھم مي کند ھمچنین صـلح و آرامـش در روابـط 

 .عاطفي را ببار مي آورد
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 21:33  -میزان  ١٩ ادامه  تـــــــــــــا 21:18 – میزان ١٨ جنوب منزل زبانا+ قمر 

 9:30 -میزان  ١٩ 20:58 -میزان  ١٩ 11:36 -ان میز ١٨ زھره توازي قمر

 22:30 -میزان  ٢٠ 3:53 -میزان  ١٩ 17:00 -میزان  ١٨ رأس توازي قمر

 1:47 -میزان  ١٩ 18:09 -میزان  ١٩ 22:06-میزان  ١٨ مشتري تثلیث قمر

در اين ھنگام زمینه بشاشیّت و سـاده لـوحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر چـه مـي گوينـد 
م است، ھمچنین برنامه ھايـت را بیشـتر از حجـم حقیقیشـان مـي بینـي و بـه وعـده فراھ

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

 1:47 -میزان  ١٩ 18:27 -میزان  ١٩ 22:12-میزان  ١٨ نپتون تربیع قمر

اين ھنگام زمینه سـاز افسـردگي و واداشـتن بـه سسـتي و بـي تـوجّھي و نداشـتن رفتـار 
راست و پاکـیزه در ارتباطات و برخوردھا بـوده، و تـو را بـه بزرگنمـايي مشـکالت واداشـته؛ و 

 .نگرانیھاى بي اساس فراھم مي کند

 1:47 -میزان  ١٩ 18:27 -میزان  ١٩ 22:42-میزان  ١٨ شیرون تربیع قمر

 1:47 -میزان  ١٩ 21:27 -میزان  ١٩ 1:06 -میزان  ١٨ اورانوس تثلیث قمر

اين ھنگام زمینه ساز روحیّه سـرعت انفعـال و لجاجـت و بـدرفتاري و رفتارھـاى نامتعـارف و 
دگرگوني ھاى ناگھاني در افکـار و احساسـات و واداشـتن بـه ارتباطـات گـذرا و نیـز فـراق و 

دمدمي مزاجي و رغبت بـه بزرگنمـايي حـوادث و : مي باشد ھمچنین داللت دارد برجدايي 
 .مشکالت زندگي روزمره و به آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادن

 22:10 - عقرب  ٧ 4:42 -میزان  ٢٩ 2:00 -میزان  ١٨ مشتري تثلیثمريخ 

ھـر چـه مـي گوينـد در اين ھنگام زمینه بشاشیّت و سـاده لـوحي و سـاده دلـي و پـذيرش 
فراھم است، ھمچنین برنامه ھايـت را بیشـتر از حجـم حقیقیشـان مـي بینـي و بـه وعـده 

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

  شروع تراجع زھره 

 ي میزاندر برج نجم
 0:18 -عقرب  ٢٦ ادامه تـــــــــــــا 10:05 -میزان  ١٨

عواطـف و احساسـات، : از آنجا که کوکب زھره به طور کلي داللت دارد بر :داللت اجمالي
زيبايیھا، ذوق و سلیقه، شکلھاي مطلوب سالمتي و روابط زنانه و تعامـل اجتمـاعي در ھـر 

مشـارکتھا، عـیش و عشـرت، خالقیـت و نماينـده سطحي و حاکم بر مسائل ازدواج و ديگـر 
ھنگـام . لذا طي تراجع اثرات زھره کاھش چشمگیري پیدا مـي کنـد. زيبايي و محبت است

تراجع بطور کلي زمان تأمل و بازنگري در کارھـا اسـت نـه شـروع ھـر کـاري، و بـراى شـروع 
  .کارھاي مربوط به کوکب متراجع نامناسب است

راجع زھـره؛ ديـدارھا کـاھش پیـدا مـي کنـد، کنـد شـدن رونـد در ھنگام ت :داللت تفصیلي
از آنجا که کوکب زھره نماينده عواطـف و زيبـايي اسـت بنـابراين . مذاکرات در تمام زمینه ھا
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روابـط عـاطفي گذشـته . اين در حوزه در زندگي در ھنگام تراجع تحت تـأثیر قـرار مـي گیرنـد
عـادات غـذايي مناسـب در رژيـم کنـار  تمرينھـا و. ممکن اسـت ناگھـان دوبـاره نمايـان شـود

ضـمناً در . اساساً رژيمھاي بھداشتي و زيبايي زياد مھم بنظر نمـي رسـند. گذاشته میشود
احساسـات عـاطفي در ايـن زمـان . اين زمان عملھاي پالستیک در زيبايي نبايد انجـام گیـرد

اجع زھـره چون تر. در اين ھنگام زمان مناسبي براي خواستگاري نیست. آشکار نمي شود
ايـن وضـعیت . به تدريج انجام مي گیرد؛ به تدريج رغبت به روابط آمیزشي نیز کم مي شـود

به نطر مـي رسـد کـه اثـرات زھـره در . فلکي براي برقراري يک ازدواج موفق مناسب نیست
. کلیه بروج شبیه و يکسان باشد ولي مسلماً میزان اثـرات آن در افـراد متفـاوت خواھـد بـود

ور عاطفي خواستگاري، عقد، ازدواج، زفاف، انعقاد، آمیزش؛ ھـر گونـه اقـدام يـا در زمینه ام
ــت ــد و ازدواج نامناســب اس ــراي عق ــه اى ب ــا توافقنام ــه ي ــا معامل ــرارداد ي ــان . ق ــن زم در اي

زمینـه  .خريدھايي کـه در آنھـا ذوق و سـلیقه و زيبـايي شناسـي مھـم اسـت انجـام نگیـرد
در اين زمـان مراقبتھـاي  . ي طي تراجع زھره وجود داردرخداد تأثیرات منفي در روابط زناشوي

پروژه ھاي ھنري ممکن اسـت نیـاز . ويژه اي در ارتباطھاي اجتماعي، خانوادگي انجام گیرد
ھرچیزي که سرکار با خالقیت داشته باشـد ماننـد نقاشـي، . به انجام دوباره داشته باشند

ت زمـاني انجـام شـود کـه زھـره در يـا عملھـاي جراحـي زيبـايي بھتـر اسـ) نوآرايي(تزئینات
روابط دوستانه آغـاز شـده . تراجع نباشد چون ممکن است نیاز به انجام دوباره داشته باشد

 . در اين زمان بايد دوباره مورد بررسي قرار گیرد
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  : قمرمثلثه + ھبوط 

 در برج نجمي عقرب
 07:59 –میزان  ٢١ ادامه  تـــــــــــــا 01:48 –میزان  ١٩

 07:17 –میزان  ٢١ ادامه  تـــــــــــــا 01:09 –میزان  ١٩ قمر در برج فلكي قوس 

 01:48 –میزان  ١٩ ادامه  تـــــــــــــا 18:09 –میزان  ١٩ قمر خالي السّیر

قلب  21:33 –میزان  ١٩ منازل اكلیل و قلب+ قمر 
14:28 

 ادامه  تـــــــــــــا
 04:36 -میزان  ٢٠

  قمر در برج نجمي میزان

 حد مريخ
 1:48 –میزان  ١٩ ادامه  تـــــــــــــا 22:21 –میزان  ١٩

  قمر در برج نجمي عقرب

 حد مريخ
 14:04 –میزان  ١٩ ادامه  تـــــــــــــا 1:48 –میزان  ١٩

 14:48 -میزان  ٢٠ 17:01 -میزان  ١٩ 1:47-میزان  ١٩ زحل تسديس قمر

اسبي براى تسلّط بر خود و بدست آوردن ثبات و نیز احتیـاط و پرھیـز بـوده، زمینـه ھنگام من
احسـاس رشـد و سـن . جديّت و حسن تدبیر و اداره امور ھمراه با متانت و تعادل وجود دارد

و پختگي بیشتري در خود کرده، اين وقت براى انسجام بخشیدن به رابطه با مـادر مناسـب 
کننده ثبات و صلح بوده، و تو را از نگراني کـه زنـدگي را سـخت  بوده، تمام اين وقت تضمین

مي کند؛ نجات مي دھد، ھنگام مناسبي اسـت کـه نظـام و برنامـه مخصـوص خـود را پايـه 
 .گذاري کني

 19:54 -میزان  ٢١ 21:54 -میزان  ٢٠ 1:47-میزان  ١٩ قمر أسود تربیع قمر

 4:54 -میزان  ٢١ 3:31 -میزان  ٢٠ 3:06 -میزان  ١٩ عطارد تسديس قمر

در اين ھنگام قدرت تخیّل و ابـداع افـزايش يافتـه و نیـروي حافظـه و توانـايي اسـتدالل قـوّت 
مي گیرد؛ ھمچنین فراھم کننده کفايتھاى ممتازي در زمینه تجـارت اسـت، پیـدايش شـدن 
حالـت اعتمـاد بـه نفــس؛ و قـدرت و سـھولت تعبیـر از مقاصــد و ايـده ھـا موجـب درخشــش 

وضعیت فلکي مناسبي است که به تـوازن عقلـي و فکـري و روشـني . ت مي گرددشخصیّ
  .افکار کمک مي کند، زمینه مالقاتھاى موفّق و جابجايیھاي پیش بیني نشده وجود دارد
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 7:58 -میزان  ٢١ 10:43 -میزان  ٢٠ 5:54 -میزان  ١٩ شمس تسديس قمر

تانت و تعـادل شخصـیت و اعتمـاد بـه نفـس و موفقیـت روابـط اين ھنگام كمك مي كند به م
اين وضعیت فلكي داللت دارد بر وجود زمینه براى نشاط و بويايي و بیـدايش انگیـزه .عاطفي

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

 22:10 - عقرب  ٧ 18:35 - عقرب  ١ 15:00 -میزان  ١٩ نپتون تربیعمريخ 

خطیـر بـودن آن؛ بخـاطر وجـود زمینـه غلبـه امیـال و تسـلط نقـاط : اين ھنگام داللـت دارد بـر
ھمچنـین داللـت دارد بـر ضـعیف . ضعف شخصي و عادتھا، و افزايش غريزه و عدم کنتـرل آن

کار، و برانگیختـه شـدن امیـال و غرائـز نفسـاني؛ و وجـود شدن اراده و توان براى تالش و ابت
ــه فراموشــي مشــکالت و ناکامیھــا و  ــا محــیط خــود؛ رغبــت ب  مصــرفزمینــه درگیريھــايي ب

 .داروھاى آرامبخش، و بروز حوادث مرتبط با آب و گاز و مه
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 07:59 -یزان م ٢١ ادامه  تـــــــــــــا  04:36 –میزان  ٢٠ منزل شولة+ قمر 

 7:58 -میزان  ٢١ 23:15 -میزان  ٢١ 1:36 -میزان  ٢٠ مشتري تربیع قمر

در اين ھنگام زمینه بشاشیّت و سـاده لـوحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر چـه مـي گوينـد 
فراھم است، ھمچنین برنامه ھايـت را بیشـتر از حجـم حقیقیشـان مـي بینـي و بـه وعـده 

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

 7:58 -میزان  ٢١ 23:59 -میزان  ٢١ 2:06 -میزان  ٢٠ نپتون تسديس قمر

اين ھنگام زمینه سـاز افسـردگي و واداشـتن بـه سسـتي و بـي تـوجّھي و نداشـتن رفتـار 
ت و پاکـیزه در ارتباطات و برخوردھا بـوده، و تـو را بـه بزرگنمـايي مشـکالت واداشـته؛ و راس

 .نگرانیھاى بي اساس فراھم مي کند

 7:58 -میزان  ٢١ 0:29 -میزان  ٢١ 2:36 -میزان  ٢٠ شیرون تسديس قمر

 7:58 -میزان  ٢١ 3:08 -میزان  ٢١ 5:12 -میزان  ٢٠ اورانوس تربیع قمر

م زمینه ساز روحیّه سـرعت انفعـال و لجاجـت و بـدرفتاري و رفتارھـاى نامتعـارف و اين ھنگا
دگرگوني ھاى ناگھاني در افکـار و احساسـات و واداشـتن بـه ارتباطـات گـذرا و نیـز فـراق و 

دمدمي مزاجي و رغبت بـه بزرگنمـايي حـوادث و : جدايي مي باشد ھمچنین داللت دارد بر
 .لوه اى بیش از حجم واقعیش دادنمشکالت زندگي روزمره و به آن ج

 15:00 -میزان  ٣٠ 3:24 -میزان  ٢٥ 0:00 -میزان  ٢٠ پلوتون توازيمريخ 

 22:10 - عقرب  ٧ 0:50 - عقرب  ١ 0:00 -میزان  ٢٠ شیرون تربیعمريخ 
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 18:08 –میزان  ٢٤ ادامه  تـــــــــــــا 07:59 –میزان  ٢١ قوس  قمر در برج نجمي

 17:24 –میزان  ٢٣ ادامه  تـــــــــــــا 07:17 –میزان  ٢١ جدي  قمر در برج فلكي

  قمر در برج نجمي عقرب

 حد زحل
 8:00 –میزان  ٢١ ادامه  تـــــــــــــا 20:48 –میزان  ٢١

 07:59 –میزان  ٢١ ادامه  تـــــــــــــا 23:15 –میزان  ٢١ قمر خالي السّیر

 12:13 -میزان  ٢٢ ادامه  تـــــــــــــا 07:59 –میزان  ٢١ نزل نعامم+ قمر 

 7:00 -میزان  ٢٢ 18:57 -میزان  ٢٢ 23:12 -میزان  ٢١ رأس توازي قمر

 14:24 -میزان  ٢٢ 3:52 -میزان  ٢٢ 14:00 -میزان  ٢١ زھره توازي قمر

 11:54 -یزان م ٢٢ 12:57 -میزان  ٢١ 7:58 -میزان  ٢١ پلوتونمقارنه  قمر
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 18:36 -میزان  ٢٣ 19:35 -میزان  ٢٢ 7:58 -میزان  ٢١ رأسمقارنه  قمر

 5:48 -میزان  ٢٣ 6:12 -میزان  ٢٢ 7:58 -میزان  ٢١ قمر أسود تسديس قمر

 6:06 -میزان  ٢٣ 7:09 -میزان  ٢٢ 8:42 -میزان  ٢١ زھره تسديس قمر

ايش نـاتواني و تمايـل بـه آشـوب و دگرگـوني، و پیـدايش رغبتھـا و در اين ھنگـام زمینـه افـز
میلھايي که به ناکـامي و نـا امیـديھاى عـاطفي منتھـي مـي شـود وجـود داشـته، مواظـب 
گفتار و رفتارت باش ممکن است ديگران را بدون اينکه خودت متوجّه شـوي ناراحـت و اذيّـت 

ر حسّاس و فـوق العـاده احساسـي کني، ھمچنین وجود زمینه براى پیداشدن روحیّه بسیا
و عاطفي، تو را به بزرگنمايي امور و فاجعه آمیـز قـراردادن آنھـا مـي کشـد، در ايـن وقـت از 

 .نزاع دروني میان غرايز و عواطف رنج مي بري

 18:08 -میزان  ٢٤ 0:27 -میزان  ٢٣ 17:00 -میزان  ٢١ شمس تربیع قمر

و دمدمي مزاجي و افزايش سختي و مشكالت بـا اين ھنگام زمینه ساز اضطراب و بدبیني 
اين وضعیت فلكي داللت دارد بر ناخجسـتگي ايـن ھنگـام، زمینـه . جنس مخالف مي باشد

 .ايجاد مشكالت براى شخص توسط خودش وجود دارد
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 عقرب ٢٢ ادامه  تـــــــــــــا میزان ٢٢شروع ماه تشرين اول اسكندري

 17:00 -میزان  ٢٣ ادامه  تـــــــــــــا 12:13 –میزان  ٢٢ بلدة منزل+ قمر 

 18:08 -میزان  ٢٤ 8:21 -میزان  ٢٣ 9:06 -میزان  ٢٢ مشتري تسديس قمر

در اين ھنگام زمینه بشاشیّت و سـاده لـوحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر چـه مـي گوينـد 
شـان مـي بینـي و بـه وعـده فراھم است، ھمچنین برنامه ھايـت را بیشـتر از حجـم حقیقی

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

 18:08 -میزان  ٢٤ 12:49 -میزان  ٢٣ 13:24 -میزان  ٢٢ اورانوس تسديس قمر

حیّه سـرعت انفعـال و لجاجـت و بـدرفتاري و رفتارھـاى نامتعـارف و اين ھنگام زمینه ساز رو
دگرگوني ھاى ناگھاني در افکـار و احساسـات و واداشـتن بـه ارتباطـات گـذرا و نیـز فـراق و 

دمدمي مزاجي و رغبت بـه بزرگنمـايي حـوادث و : جدايي مي باشد ھمچنین داللت دارد بر
 .حجم واقعیش دادنمشکالت زندگي روزمره و به آن جلوه اى بیش از 

 22:00 -عقرب  ١٤ 22:13 - عقرب  ٣ 6:00 -میزان  ٢٢ قمر أسود توازيزحل 

 13:00 -میزان  ٢٤ 3:40 -میزان  ٢٣ 19:00 -میزان  ٢٢ شیرون توازيعطارد 

 22:10 - عقرب  ٧ 17:56 - عقرب  ٣ 23:00 -میزان  ٢٢ اورانوس تثلیثمريخ 

ینـه رفتارھـاى اغـراق آمیـز و عجیـب و خشـن، کـه سـبب اين ھنگام داللت دارد بر وجود زم
ھمچنـین وجـود . آسیب ديـدن روابـط دوسـتانه و اختالفـات و جـدايیھاى عـاطفي مـي گـردد

زمینه افزايش سبک سري و عصبیت مزاج و رفتارھاى غیر متعارف کـه موجـب زيانھـايي در 
: جود زمینـه جھـتاين وضعیت فلکي داللت دارد بر و .وضعیت اجتماعي و شغلي می گردد

پیشآمد تغییرات ھیجان برانگیـز و تحـوالت ناگھـانی و پـیش بینـي نشـده، و نیـز سرکشـي 
برخي از مستخدمین در بیشتر اوقات، و عـدم وجـود زمینـه جھـت برقـراري روابـط عـاطفي؛ 
چه اينکه محکوم به اضطراب و نگراني مفرط بوده و سبب انتشـار نامناسـب عنـوان آن مـی 

دارد بر بروز رغبت فراوان به تغییر و تحوّل که سـبب ايجـاد تکانھـاى شـديد در و داللت  .گردد
روابط عاطفي مي شود، وقت نامناسبي است براى شروع روابط چه اينکه روابط ايـن وقـت 

  .نوعاً کوتاه و گذرا بوده و بايد به زودي و بدون پیچیدگي پایان يابد
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 5:40 -میزان  ٢٩ 15:03 -میزان  ٢٦ 14:00 -میزان  ٢٢ نپتون تثلیثعطارد 

و اضـطراب و نگرانـي و خسـتگي عصـبي  کبروز حالت ترديد و شـ: اين ھنگام داللت دارد بر
بزرگ که به حافظـه آسـیب رسـانده يـا سـبب افسـردگي مـي شـود، از ارتکـاب اشـتباھات 

ت در احکـام و تصـمیم گیريھـا؛ بزرگ در اداره مصالح و منافعت بپرھیز، زمینه ارتکاب اشتباھا
و دچار شدن به ناامیدي وجود داشته، سعي در بـازبیني و رسـیدگي بـه امـور خـود در ايـن 

 .ھنگام نداشته باش که موفق نمي شوي

 5:40 -میزان  ٢٩ 18:07 -میزان  ٢٧ 17:00 -میزان  ٢٢ شیرون تثلیثعطارد 
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 شب چھاردھم ماه ادامه تـــــــــــــا اهشب ھفتم م تربیع اوّل يا ايمن

این ھنگام جزر رطوبـات اسـت؛ ھمچنانکـه در اوقـات جـزر آب دریـا فـرو رود در ایـن وقـت نیـز 
  .رطوبات بدن از ظاھر و روی اعضا؛ به باطن می نھد

چون ماه در اين وقت در  .در خالل اين ايام بھتر است كه احتیاط و مراقبت پیشه گردد
نسبت به خورشید بوده، و مشكالت و موانع پیش بیني نشده اى ممكن  حالت تربیع

 است اتفاق بیافتد، فلذا شخص بايد آمادگي الزم براى مواجھه آنھا را داشته باشد، مثالً 
در اين ايّام .امكان دارد شخص ذي نفوذ و سلطه اى؛ در موفقیت كارھايتان اخالل بنمايد

براى ھمین جھت مناسب  .راشیھايي مواجه شودممكن است با سنگ اندازيھا و مانع ت
است كه در اين ايام آمادگي تحمّل اين مشاكل بیشتر شده و نیز مشورت بیشتر انجام 

افرادي كه در اين ايّام بدنیا مي آيند، بطور فطري اين استعداد را دارند و زود ھم فرا  .گیرد
اى خودشان مشكالتي مي گیرند، كه چطور مشكالتشان را حل كنند، بلكه حتّى بر

  .درست مي كنند تا حلّش كنند
  

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

اين وقت اتّفاق بیافتد عموما در فضايي ولى اگر ديدارھا و تماسھايي در  لغو مي گردند،
ارتباطھاى عاطفي در اين ھنگام نوعاً به ارتباط . منسجم و ھماھنگ برگزار مي شود

مستمر و جدّي مانند ازدواج ختم مي شود، ولى گاھي امكان قطع پیوندھاى اين مرحله 
ین طرفین؛ از بطور ناگھاني وجود دارد، براى ارتباطھاى در اين مرحله؛ تناسبھاى ديگر ب

نیز مالحظه شود، بطور كّلی ارتباطھاى ) مانند طالع والدت و اولین ارتباط(نظر علم تنجیم 
حاصل شده در اين ھنگام نوعا پايدار است اگر طرفین روش مالحظه ی يكديگر را دانسته 

 .و محبّت صادقانه و طرفیني در كار باشد

 05:52 –میزان  ٢٦ ه  تـــــــــــــاادام 17:24 –میزان  ٢٣ قمر در برج فلكي دلو

  قمر در برج نجمي قوس

 حد زحل
 10:14 –میزان  ٢٣ ادامه  تـــــــــــــا 0:22 –میزان  ٢٣

  قمر در برج نجمي قوس

 حد مريخ
 18:08 –میزان  ٢٤ ادامه  تـــــــــــــا 10:14 –میزان  ٢٣

 18:08 –میزان  ٢٤ ــــــــاادامه  تـــــ 08:21 –میزان  ٢٣ قمر خالي السّیر

 19:20 -میزان  ٢٤ ادامه  تـــــــــــــا 17:00 –میزان  ٢٣ )قالدة( منزل بلدة + قمر 

 20:30 -میزان  ٢٤ 13:35 -میزان  ٢٣ 6:12 -میزان  ٢٣ پلوتون توازي قمر

 22:00 -میزان  ٢٤ 15:35 -میزان  ٢٣ 8:48 -میزان  ٢٣ مريخ توازي قمر
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ه 
 

 میزان ٢٥ ادامه تـــــــــــــا میزان ٢٤ تشرين اول  محذورروز 

  : قمر مثلثه+ وبال 

 در برج نجمي جدي
 06:37 –میزان  ٢٦ ادامه  تـــــــــــــا 18:08 –میزان  ٢٤

منازل سعد ذابح و + قمر 
 سعد بلع

  19:20 –میزان  ٢٤

 10:18سعد بلع 
 05:13 -میزان  ٢٥ ادامه  تـــــــــــــا

 5:00 -میزان  ٢٥ 23:25 -میزان  ٢٥ 17:42 -میزان  ٢٤ نپتون توازي قمر
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 13:06 -میزان  ٢٥ 12:40 -میزان  ٢٤ 18:08 -میزان  ٢٤ زحل تثلیث قمر

ھنگام مناسبي براى تسلّط بر خود و بدست آوردن ثبات و نیز احتیـاط و پرھیـز بـوده، زمینـه 
احسـاس رشـد و سـن . دبیر و اداره امور ھمراه با متانت و تعادل وجود داردجديّت و حسن ت

و پختگي بیشتري در خود کرده، اين وقت براى انسجام بخشیدن به رابطه با مـادر مناسـب 
بوده، تمام اين وقت تضمین کننده ثبات و صلح بوده، و تو را از نگراني کـه زنـدگي را سـخت 

اسبي اسـت کـه نظـام و برنامـه مخصـوص خـود را پايـه مي کند؛ نجات مي دھد، ھنگام من
 .گذاري کني

 16:42 -میزان  ٢٥ 17:09 -میزان  ٢٤ 18:08 -میزان  ٢٤ زھره تربیع قمر

در اين ھنگـام زمینـه افـزايش نـاتواني و تمايـل بـه آشـوب و دگرگـوني، و پیـدايش رغبتھـا و 
د وجـود داشـته، مواظـب میلھايي که به ناکـامي و نـا امیـديھاى عـاطفي منتھـي مـي شـو

گفتار و رفتارت باش ممکن است ديگران را بدون اينکه خودت متوجّه شـوي ناراحـت و اذيّـت 
کني، ھمچنین وجود زمینه براى پیداشدن روحیّه بسیار حسّاس و فـوق العـاده احساسـي 
 و عاطفي، تو را به بزرگنمايي امور و فاجعه آمیـز قـراردادن آنھـا مـي کشـد، در ايـن وقـت از

 .نزاع دروني میان غرايز و عواطف رنج مي بري

 6:37 -میزان  ٢٦ 17:58 -میزان  ٢٥ 9:00 -میزان  ٢٤ شمس تثلیث قمر

اين ھنگام كمك مي كند به متانت و تعـادل شخصـیت و اعتمـاد بـه نفـس و موفقیـت روابـط 
يش انگیـزه اين وضعیت فلكي داللت دارد بر وجود زمینه براى نشاط و بويايي و بیـدا.عاطفي

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

 12:00 -عقرب  ٢٨ 10:00 -عقرب  ١٠ 18:00 -میزان  ٢٤ قمر أسود توازياورانوس 

 14:00 -میزان  ٣٠ 12:35 -میزان  ٢٧ 16:00 -میزان  ٢٤ عطارد توازيشمس 

٩ 
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  قمر در برج نجمي جدى

 حد زحل
 22:31 –میزان  ٢٦ ادامه  تـــــــــــــا 14:25 –میزان  ٢٥

  07:20 -میزان  ٢٦ ادامه  تـــــــــــــا 05:13 –میزان  ٢٥ منزل سعد السعود+ قمر 

 1:30 -ان میز ٢٦ 20:41 -میزان  ٢٦ 15:48 -میزان  ٢٥ شمس توازي قمر

 6:37 -میزان  ٢٦ 21:48 -میزان  ٢٦ 21:36 -میزان  ٢٥ نپتونمقارنه  قمر

اين ھنگام زمینه سـاز افسـردگي و واداشـتن بـه سسـتي و بـي تـوجّھي و نداشـتن رفتـار 
راست و پاکـیزه در ارتباطات و برخوردھا بـوده، و تـو را بـه بزرگنمـايي مشـکالت واداشـته؛ و 

 .راھم مي کندنگرانیھاى بي اساس ف

 6:37 -میزان  ٢٦ 22:15 -میزان  ٢٦ 22:06 -میزان  ٢٥ شیرونمقارنه  قمر
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 19:08 –میزان  ٢٩ ادامه  تـــــــــــــا 06:37 –میزان  ٢٦ قمر در برج نجمي دلو

 18:23 –میزان  ٢٩ ادامه  تـــــــــــــا 05:52 –میزان  ٢٦ قمر در برج فلكي حوت 

  قمر در برج نجمي جدى

 حد مريخ
 6:38 –میزان  ٢٦ ادامه  تـــــــــــــا 22:31 –میزان  ٢٦

 06:37 –میزان  ٢٦ ادامه  تـــــــــــــا 18:56 –میزان  ٢٦ قمر خالي السّیر

  13:28 -میزان  ٢٧ ادامه  تـــــــــــــا 07:20 –میزان  ٢٦ منزل سعد األخبیة+ قمر 

 3:42 -میزان  ٢٦ 23:17 -میزان  ٢٦ 18:48 -میزان  ٢٦ عطارد ازيتو قمر

 14:36 -میزان  ٢٦ 9:38 -میزان  ٢٦ 4:36 -میزان  ٢٦ شیرون توازي قمر

 12:24 -میزان  ٢٧ 12:08 -میزان  ٢٦ 6:37 -میزان  ٢٦ پلوتون تسديس قمر

ــه امــور و علــوم اســرارآمیز و پنھــان ــزه در ايــن ھنگــام زمینــه اھتمــام ب ــز افــزايش غري ؛ و نی
  .آمیزشي وجود دارد
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 3:18 -میزان  ٢٨ 4:02 -میزان  ٢٧ 6:37 -میزان  ٢٦ زھره تثلیث قمر

در اين ھنگـام زمینـه افـزايش نـاتواني و تمايـل بـه آشـوب و دگرگـوني، و پیـدايش رغبتھـا و 
داشـته، مواظـب میلھايي که به ناکـامي و نـا امیـديھاى عـاطفي منتھـي مـي شـود وجـود 

گفتار و رفتارت باش ممکن است ديگران را بدون اينکه خودت متوجّه شـوي ناراحـت و اذيّـت 
کني، ھمچنین وجود زمینه براى پیداشدن روحیّه بسیار حسّاس و فـوق العـاده احساسـي 
و عاطفي، تو را به بزرگنمايي امور و فاجعه آمیـز قـراردادن آنھـا مـي کشـد، در ايـن وقـت از 

 .روني میان غرايز و عواطف رنج مي برينزاع د

 7:48 -میزان  ٢٨ 7:25 -میزان  ٢٧ 6:54 -میزان  ٢٦ قمر أسودمقارنه  قمر
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منازل فرغ اول و +  قمر 
 سعد الھمام

  13:28 –میزان  ٢٧

 17:00سعد الھمام 

 ادامه  تـــــــــــــا
 23:51 -میزان  ٢٩

 8:00 -میزان  ٢٧ 3:11 -میزان  ٢٧ 22:18 -میزان  ٢٧ مشتري توازي قمر

 12:42 -میزان  ٢٧ 7:47 -میزان  ٢٧ 2:54 -میزان  ٢٧ قمر أسود توازي قمر

 15:06 -میزان  ٢٧ 10:20 -میزان  ٢٧ 5:30 -میزان  ٢٧ زحل توازي قمر

 16:24 -میزان  ٢٧ 11:36 -میزان  ٢٧ 6:48 -میزان  ٢٧ اورانوس توازي قمر

 19:07 -میزان  ٢٩ 8:15 -میزان  ٢٨ 8:18 -میزان  ٢٧ مشتريمقارنه  رقم

در اين ھنگام زمینه بشاشیّت و ساده لوحي و ساده دلي و پذيرش ھـر چـه مـي گوينـد فـراھم اسـت، 
ھمچنین برنامه ھايت را بیشتر از حجم حقیقیشان مي بیني و به وعده ھاى نـامعلوم دل مـي بنـدي و 

از افراط در خـوراک بپرھیـز کـه زمینـه سـوء ھاضـمه و ! نطقي در کار را مي پذيرييا پیشنھادھاى غیر م
 .عوارض پرخوري فراھم است

 19:07 -میزان  ٢٩ 13:25 -میزان  ٢٨ 13:24 -میزان  ٢٧ اورانوسمقارنه  قمر

ھـاى  اين ھنگام زمینه ساز روحیّه سرعت انفعال و لجاجت و بدرفتاري و رفتارھاى نامتعارف و دگرگوني
ناگھاني در افکار و احساسات و واداشتن به ارتباطـات گـذرا و نیـز فـراق و جـدايي مـي باشـد ھمچنـین 

دمدمي مزاجي و رغبت به بزرگنمايي حوادث و مشکالت زندگي روزمره و به آن جلوه اى : داللت دارد بر
 .بیش از حجم واقعیش دادن

 19:07 -میزان  ٢٩ 6:48 -میزان  ٢٨ 5:06 -میزان  ٢٧ مريخ تثلیث قمر

اين ھنگام زمینه سـاز سـتیزه جـويي؛ کـم حرفـي؛ دشـمني بـا زنـان؛ يعنـي رفتارھـايي را 
کـه تـو را بـه دورتـرين (ببیني که به اين مواضع کشیده بشوي، و به افـزايش خیـال و تـوھّم 

و خصومت با زنان منتھـي شـود مـي باشـد، بھتـر اسـت کـه در ايـن ) احتماالت مي کشاند
ھیچ کار مھمّي دست نیازيده و به استراحت پردازي، اين وضعیت براى سـالمتي ھنگام به 

تو را به حالت بي قیـدي و بـي تفـاوتي و اسـراف و تنـدي . بويژه روان بسیار مضرّ مي باشد
 .در رفتار و زيربارنرفتن مي کشاند، اين وقت از نظر انسجام خانواده نامناسب است
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 19:08 –میزان  ٢٩ ادامه  تـــــــــــــا 08:15 –میزان  ٢٨ لسّیرقمر خالي ا

  قمر در برج نجمي دلو

 حد مريخ
 9:08 –میزان  ٢٨ ادامه  تـــــــــــــا 23:06 –میزان  ٢٨

  قمر در برج نجمي دلو

 حد زحل
 19:08 –میزان  ٢٩ ادامه  تـــــــــــــا 9:08 –میزان  ٢٨

 9:00 -میزان  ٢٨ 4:10 -میزان  ٢٨ 23:18 -میزان  ٢٨ اورانوس ضدتوازي قمر

 10:30 -میزان  ٢٨ 5:35 -میزان  ٢٨ 0:42 -میزان  ٢٨ زحل ضدتوازي قمر

 12:30 -میزان  ٢٨ 7:42 -میزان  ٢٨ 2:54 -میزان  ٢٨ قمر أسود ضدتوازي قمر

 17:42 -میزان  ٢٨ 12:45 -میزان  ٢٨ 7:54 -میزان  ٢٨ مشتري ضدتوازي قمر
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 06:13 –عقرب  ١ ادامه  تـــــــــــــا 19:08 –میزان  ٢٩در برج نجمي حوت : قمر مثلثه

 05:30 –عقرب  ١ ادامه  تـــــــــــــا 18:23 –میزان  ٢٩ قمر در برج فلكي حمل

 06:12 -میزان  ٣٠ ادامه  تـــــــــــــا 23:51 –میزان  ٢٩ منزل فرغ آخر+ قمر 

 11:00 -میزان  ٢٩ 6:01 -میزان  ٢٩ 1:06 -میزان  ٢٩ شیرون ضدتوازي قمر

 0:24 -میزان  ٣٠ 0:39 -میزان  ٢٩ 19:07 -میزان  ٢٩ پلوتون تربیع قمر

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

 8:00 - عقرب  ٥ 22:38 - عقرب  ١ 5:40 -میزان  ٢٩ لوتونپ تسديسعطارد 

ايـن ھنگـام داللـت بـر بـروز افسـردگي و احسـاس گنـاه و افـزايش سرسـختي دارد، و بــروز 
داشـته يـا حـوادثي  درگیريھاى شديد با محیط و اطرافیان، و حوادث قلبـي کـه علـل عصـبي

 .بوسیله آتش اتفاق مي افتد

 9:51 -عقرب  ١٦ 16:37 -عقرب  ١٠ 0:00 -ن میزا ٢٩ پلوتون تسديسزھره 

اين ھنگام داللت دارد بر وجود زمینـه بـراى بـروز رفتـار خشـونت آمیـز و بیـدايش روحیـه سـتیزه جـويي و 
علیـرغم اوج توانـايي جسـمي و انـرزي . بدخلقي و اوقات تلخي، و بـروز اختالفـات در زنـدكي زناشـويي

بط عاطفي فضاي مناسـبي بـراى تحكـیم رابطـه زوجیـت نمـي مباشرت زوجیت؛ اما متاسفانه از نظر روا
باشد، از اين رو سبب كاھش توانايي مباشرت و میل به آن كَرديده، و يكي از بدترين اوقات براى زفـاف و 

 .عروسي است
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 شب بیست و دوّم ادامه تـــــــــــــا شب چھاردھم ماه ھنگام استقبال

در اوقات مد آب دریا باال بیاید، در این وقـت نیـز رطوبـات  ھمچنانکهرطوبات ابدان میباش؛  این ھنگام مد*
  .بدن از عمق باطن ھر عضو یا جز بدن روی به ظاھر او می نھد

در اين دوره براى ھمه چیز و ھمه كاري زمینـــــة رشـــــد و موفقیـــــت وجـود دارد، در ايـن وقـت اسـت 
اگر در دورة تربیع ايمـن كـار شـما ركـود داشـته؛ در ايـن ا به بار نشسته مي بینید، كه نتايج كارھايتان ر

در مقابل اگر رشد و تحول داشته، در اين دوره مي بینیـد كـه نتـايج و  دوره نیز نتايج كارتان خوب نیست،
 یـقركـود عمماه در دورة استقبال داللت بـر موفقیـت بـزرگ يـا . دستاورد كارھايتان در حال تحقق است

است، اگر برنامه ھايتان موافق شرايط ماه در مرحله ھـاى گذشـته و بـا مراعـات آنھـا بـوده در ايـن دوره 
  .دستاوردھاى كارتان را بھره مند مي شويد

كارھا تا به نتیجه رسیدن پیگیری شده و موفقیت قرين آنھاسـت، ھمـانطور كـه اشـاره شـد، اگـر نقطـة 
موفقیتھاى شغلي مانند روابط عـاطفي بـه . را پشت سر بگذاريدشروع خوب بوده و بدانید چگونه موانع 

ولـذا صـرفا بـا وضـعیت قمـر در بقیة عناصر ھیئت فلكي شخص و طالع شروع آن كـار نیـز بسـتگي دارد، 
، ولى به ھر حال دورة اسـتقبال قمـر ارتبـاط حال استقبال نمي توان حكم قطعي به موفقیت آن كار كرد

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

  .پرحرفي فضاى حاكم بر نوع اين ديدارھاست
ارتباطھاى عاطفي در اين ھنگام مواجه با درگیريھا و نزاع و اتھامات است، و ھر طرف  :از نظر عاطفي

ت طـرفین از يكـديگر افـزايش مـي يابـد، ولـى نوعـا ايـن توقع كوتاه آمدن طرف مقابـل را داشـته، و توقعـا
 .مشكالت منتھي به جدايي نمي گردد

  قمر در برج نجمي حوت

 حد مريخ
 2:21 –عقرب  ١ ادامه  تـــــــــــــا 8:46 –میزان  ٣٠

 06:13 - عقرب  ١ ادامه  تـــــــــــــا 06:12 –عقرب  ٣٠ منزل بطن الحوت+ قمر 

 14:18 -میزان  ٣٠ 7:51 -میزان  ٣٠ 1:36 -میزان  ٣٠ ردعطا ضدتوازي قمر

 21:06 - عقرب  ١ 15:29 -میزان  ٣٠ 10:00 -میزان  ٣٠ نپتون ضدتوازي قمر

 8:18 -میزان  ٣٠ 2:32 -میزان  ٣٠ 20:54 -میزان  ٣٠ شمس ضدتوازي قمر

 6:12 - عقرب  ١ 21:41 - عقرب  ١ 22:12 -میزان  ٣٠ نپتون تسديس قمر

ن ھنگام زمینه ساز افسردگي و واداشتن به سستي و بي توجّھي و نداشتن رفتـار راسـت و پاکــیزه اي
در ارتباطات و برخوردھا بوده، و تو را به بزرگنمايي مشـکالت واداشـته؛ و نگرانیھـاى بـي اسـاس فـراھم 

  .مي کند
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 6:12 - عقرب  ١ 22:02 - عقرب  ١ 22:36 -میزان  ٣٠ شیرون تسديس قمر

 20:00 - عقرب  ٧ 16:17 - عقرب  ٣ 12:00 -میزان  ٣٠ زھره مقارنهعطارد 

اين ھنگام بر فراھم بودن روحیّه انفعال و تأثر فـوري و حسّاسـیّت شـديد داللـت دارد؛ کـه موجـب ايجـاد 
ار خسـتگي سوء تفاھم با نزديکان و خويشان و اختالفات و درگیريھايي در روابط عاطفي شده و نیـز دچـ

ھمچنین داللت دارد بر وجود زمینه عصبیّت مزاج کـه روابطـت را آشـفته و بـه آن آسـیب مـي . مي گردد
زند، نزديکانت تو را درک نکرده و قدرشناسي ندارند، از آشکار کردن رازھا بپرھیز، اين ھنگام بـراى سـفر 

 .وجود زمینه سوء تفاھم و داللت دارد بر سختي شروع توافّق بر ھر امري، و .کردن مناسب نیست
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 15:30 –عقرب  ٣ ادامه  تـــــــــــــا 06:13 –عقرب  ١ قمر در برج نجمي حمل

 14:47 –عقرب  ٣ ادامه  تـــــــــــــا 05:30 –عقرب  ١ قمر در برج فلكي ثور

 06:13 –عقرب  ١ ادامه  تـــــــــــــا 04:37 –عقرب  ١ قمر خالي السّیر

 03:05 - عقرب  ٢ ادامه  تـــــــــــــا 06:13 –عقرب  ١ منزل شرطان+ قمر 

  قمر در برج نجمي حوت

 حد زحل
 6:14 –عقرب  ١ ادامه  تـــــــــــــا 2:21 –عقرب  ١

 7:54 - عقرب  ٢ 0:40 - عقرب  ٢ 17:54 - عقرب  ١ پلوتون ضدتوازي قمر

 20:00 - عقرب  ٣ 22:07 - عقرب  ٢ 6:12 - عقرب  ١ زھره مقابله قمر

در اين ھنگـام زمینـه افـزايش نـاتواني و تمايـل بـه آشـوب و دگرگـوني، و پیـدايش رغبتھـا و 
میلھايي که به ناکـامي و نـا امیـديھاى عـاطفي منتھـي مـي شـود وجـود داشـته، مواظـب 

حـت و اذيّـت گفتار و رفتارت باش ممکن است ديگران را بدون اينکه خودت متوجّه شـوي نارا
کني، ھمچنین وجود زمینه براى پیداشدن روحیّه بسیار حسّاس و فـوق العـاده احساسـي 
و عاطفي، تو را به بزرگنمايي امور و فاجعه آمیـز قـراردادن آنھـا مـي کشـد، در ايـن وقـت از 

 .نزاع دروني میان غرايز و عواطف رنج مي بري

 5:48 - عقرب  ٣ 6:52 - عقرب  ٢ 7:36 - عقرب  ١ قمر أسود تسديس قمر

 0:00 - عقرب  ٤ 10:51 - عقرب  ٢ 22:00 - عقرب  ١ نپتون توازيعطارد 

 15:00 - عقرب  ٥ 17:00 - عقرب  ٣ 16:00 - عقرب  ١ مريخ توازيزھره 
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 آخر ماه ادامه تـــــــــــــا شب شانزدھم ماه  كاھش نور قمر

؛ اقدام به کارھايي کـه آشـکاري يـا )در غیر ايّام خسوف( امي که قمر ناقص النّور باشدگھن
افزوني و ازدياد يا شھرت بـه مصـلحت و موفقیّـت آن نیسـت، ماننـد حجامـت و فصـد کـه در 

امّـا کارھـايي کـه مـوفقیّتش مرھـون رشـد و  .آنھا خونريزي وجود دارد؛ مناسـب مـي باشـد
 .باشدافزايش و مطرح شدن و آشکار شدن بیشتر است، نامناسب مي 

 06:29 - عقرب  ٣ ادامه  تـــــــــــــا 03:05 –عقرب  ٢ منزل بطین+ قمر 

 19:00 - عقرب  ٣ 10:18 - عقرب  ٢ 2:30 - عقرب  ٢ مريخ ضدتوازي قمر

 22:42 - عقرب  ٣ 14:51 - عقرب  ٢ 7:42 - عقرب  ٢ زھره ضدتوازي قمر

 15:29 - عقرب  ٣ 4:27 - عقرب  ٣ 5:48 - عقرب  ٢ مشتري تسديس قمر

در اين ھنگام زمینه بشاشیّت و سـاده لـوحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر چـه مـي گوينـد 
فراھم است، ھمچنین برنامه ھايـت را بیشـتر از حجـم حقیقیشـان مـي بینـي و بـه وعـده 

از افـراط در ! ھاى نامعلوم دل مي بندي و يا پیشنھادھاى غیر منطقي در کار را مي پـذيري
 .نه سوء ھاضمه و عوارض پرخوري فراھم استخوراک بپرھیز که زمی

 15:29 - عقرب  ٣ 7:11 - عقرب  ٣ 8:24 - عقرب  ٢ نپتون تربیع قمر

اين ھنگام زمینه سـاز افسـردگي و واداشـتن بـه سسـتي و بـي تـوجّھي و نداشـتن رفتـار 
و راست و پاکـیزه در ارتباطات و برخوردھا بـوده، و تـو را بـه بزرگنمـايي مشـکالت واداشـته؛ 

  .نگرانیھاى بي اساس فراھم مي کند

  



 طبي تقويم نجومي

33 

خ
ري

تا
 

ط  و 
  شروع اتصال

 تاريخ ساعت

  لحظه دقیق

 اتصال 

  نھايت انصراف

 تاريخ ساعت

١
٦

 
ه 

د
قع

ى 
ذ

 =
٢ 

ن
با
آ

 

 15:29 - عقرب  ٣ 7:31 - عقرب  ٣ 8:48 - عقرب  ٢ شیرون تربیع قمر

 15:29 - عقرب  ٣ 9:50 - عقرب  ٣ 11:12 - عقرب  ٢ اورانوس تسديس قمر

رف و اين ھنگام زمینه ساز روحیّه سـرعت انفعـال و لجاجـت و بـدرفتاري و رفتارھـاى نامتعـا
دگرگوني ھاى ناگھاني در افکـار و احساسـات و واداشـتن بـه ارتباطـات گـذرا و نیـز فـراق و 

دمدمي مزاجي و رغبت بـه بزرگنمـايي حـوادث و : جدايي مي باشد ھمچنین داللت دارد بر
 .مشکالت زندگي روزمره و به آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادن

 6:00 -عقرب  ٢٠ 22:00 - قرب ع ٥ 0:33 - عقرب  ٢ پلوتون تسديسشمس 

ايجاد موانعي در مسیر موفقیتھا، و نیز ايجاد دشـمنھاي بنھـان، و : اين ھنگام داللت دارد بر
ــه  ــتال ب ــو آســیب رســانده و موجــب اب ــزه آمیــزش، كــه بــه ســالمت ت فزونــي و تشــديد غري

ود بطـور بیماريھاى خطیر مي كـرددو داللـت دارد بـر نـاتواني در رقابـت؛ ھمـراه بـا تخريـب خـ
ناخواســته؛ در ھــیج شــرايطي نبايــد در ايــن ھنگــام فعالیــت بــراى ھــیج كــار و برنامــه اى را 

و داللت دارد بر  عدم وجود زمینـه جھـت برقـراري روابـط و طرحھـا و فعالیتھـا ،  .شروع كني
ازدواج در اين وقت نوعـا بـزودي بـه جـدايي منتھـي شـده بلكـه بـیش از ايـن فـراھم كننـده 

ھا و مشكالت بايان نابـذير اسـت، روابـط ايـن ھنگـام كـذرا و بـي دوام بـوده و سیلي از بحران
 .ديري نمي بايد ، و داللت بر جاذابیت سريع ولي كذراست

 9:51 -عقرب  ١٦ 4:10 - عقرب  ٧ 0:33 - عقرب  ٢ زھره مقارنهشمس 

بنـد و  در اين ھنگام زمینه رغبت بـه افـراط در لذائـذ و پـوچي و تنبلـي و بـي تـوجّھي و بـي
باري وجـود داشـته؛ ھمچنانکـه رغبـت بـه بزرگنمـايي مشـکالت و نگرانیھـا بیشـتر از حجـم 

ھمچنین زمینه براى آسیب به روابط عـاطفي و بـروز مشـکالت عروقـي . واقعیش وجود دارد
 و قلبي وجود دارد
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  : مثلثه قمر+ شرف  

 در برج نجمي ثور
 22:55 –عقرب  ٦ ـــــــــــاادامه  تــ 15:30 –عقرب  ٣

 22:14 –عقرب  ٥ ادامه  تـــــــــــــا 14:47 –عقرب  ٣ قمر در برج فلكي جوزا

  قمر در برج نجمي حمل

 حد مريخ
 6:05 –عقرب  ٣ ادامه  تـــــــــــــا 20:37 –عقرب  ٣

  قمر در برج نجمي حمل

 حد زحل
 15:30 –رب عق ٣ ادامه  تـــــــــــــا 6:05 –عقرب  ٣

 15:30 –عقرب  ٣ ادامه  تـــــــــــــا 10:49 –عقرب  ٣ قمر خالي السّیر

 01:09 - عقرب  ٤ ادامه  تـــــــــــــا 06:29 –عقرب  ٣ منزل ثريا+ قمر 

 21:00 - عقرب  ٥ 19:37 - عقرب  ٤ 7:06 - عقرب  ٣ ذنب توازي قمر

 9:18 - عقرب  ٥ 11:00 - عقرب  ٤ 15:29 - عقرب  ٣ زحل تثلیث قمر

ھنگام مناسبي براى تسـلّط بـر خـود و بدسـت آوردن ثبـات و نیـز احتیـاط و پرھیـز بـوده، زمینـه جـديّت و 
احساس رشد و سن و پختگي بیشـتري در . حسن تدبیر و اداره امور ھمراه با متانت و تعادل وجود دارد

سب بوده، تمام اين وقت تضمین کننـده خود کرده، اين وقت براى انسجام بخشیدن به رابطه با مادر منا
ثبات و صلح بوده، و تو را از نگراني کـه زنـدگي را سـخت مـي کنـد؛ نجـات مـي دھـد، ھنگـام مناسـبي 

 .است که نظام و برنامه مخصوص خود را پايه گذاري کني

 9:00 -عقرب  ١٢ 12:59 - عقرب  ٧ 20:00 - عقرب  ٣ قمر أسود تثلیثعطارد 
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 22:20 - عقرب   ٥ ادامه  تـــــــــــــا 01:09 –عقرب  ٤ شمال منزل دبران+ قمر 

 22:55 - عقرب  ٦ 11:55 - عقرب  ٥ 14:00 - عقرب  ٤ مشتري تربیع قمر

در اين ھنگام زمینه بشاشیّت و سـاده لـوحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر چـه مـي گوينـد 
یقیشـان مـي بینـي و بـه وعـده فراھم است، ھمچنین برنامه ھايـت را بیشـتر از حجـم حق

از افـراط در ! ھاى نامعلوم دل مي بندي و يا پیشنھادھاى غیر منطقي در کار را مي پـذيري
 .خوراک بپرھیز که زمینه سوء ھاضمه و عوارض پرخوري فراھم است
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 22:55 - عقرب  ٦ 14:52 - عقرب  ٥ 16:54 - عقرب  ٤ نپتون تثلیث قمر

سـاز افسـردگي و واداشـتن بـه سسـتي و بـي تـوجّھي و نداشـتن رفتـار اين ھنگام زمینه 
راست و پاکـیزه در ارتباطـات و برخوردھـا بـوده، و تـو را بـه بزرگنمـايي مشـکالت واداشـته و 

 .نگرانیھاى بي اساس فراھم مي کند

 22:55 - عقرب  ٦ 15:10 - عقرب  ٥ 17:12 - عقرب  ٤ شیرون تثلیث قمر

 3:00 -عقرب  ١٠ 2:18 - عقرب  ٧ 3:00 - رب عق ٤ نپتون توازيشمس 
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 03:39 –عقرب  ٨ ادامه  تـــــــــــــا 22:14 –عقرب  ٥ قمر در برج فلكي سرطان

  قمر در برج نجمي ثور

 حد زحل
 17:29 –عقرب  ٥ ادامه  تـــــــــــــا 8:20 –عقرب  ٥

  قمر در برج نجمي ثور

 حد مريخ
 22:56 –عقرب  ٦ ادامه  تـــــــــــــا 17:29 –عقرب  ٥

 22:55 –عقرب  ٦ ادامه  تـــــــــــــا 11:56 –عقرب  ٥ قمر خالي السّیر

 23:15 - عقرب  ٦ ادامه  تـــــــــــــا 22:20 –عقرب  ٥ منزل ھقعة+ قمر 

 18:54 - عقرب  ٧ 6:59 - عقرب  ٦ 6:12 - عقرب  ٥ ذنب توازي قمر

 22:55 - عقرب  ٦ 17:19 - عقرب  ٥ 19:24 - عقرب  ٥ اورانوس تربیع قمر

اين ھنگام زمینه ساز روحیّه سـرعت انفعـال و لجاجـت و بـدرفتاري و رفتارھـاى نامتعـارف و 
دگرگوني ھاى ناگھاني در افکـار و احساسـات و واداشـتن بـه ارتباطـات گـذرا و نیـز فـراق و 

مزاجي و رغبت بـه بزرگنمـايي حـوادث و  دمدمي: جدايي مي باشد ھمچنین داللت دارد بر
 .مشکالت زندگي روزمره و به آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادن

 7:00 -عقرب  ١٠ 20:26 - عقرب  ٨ 5:00 - عقرب  ٥ پلوتون توازيزھره 
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 04:18 –عقرب  ٨ ادامه  تـــــــــــــا 22:55 –عقرب  ٦ قمر در برج نجمي جوزا

 03:49 - عقرب   ٧ اادامه  تـــــــــــــ 23:15 –عقرب  ٦ منزل ھنعة+ قمر 

 1:42 - عقرب  ٧ 4:11 - عقرب  ٦ 22:55 - عقرب  ٦ پلوتون مقابله قمر

ــزه  ــز افــزايش غري ــه امــور و علــوم اســرارآمیز و پنھــان؛ و نی در ايــن ھنگــام زمینــه اھتمــام ب
 .آمیزشي وجود دارد

 5:54 - عقرب  ٧ 8:37 - عقرب  ٦ 22:55 - عقرب  ٦ ذنبمقارنه  قمر

 5:36 - عقرب  ٧ 9:05 - عقرب  ٦ 22:55 - عقرب  ٦ زھره تثلیث قمر

در اين ھنگـام زمینـه افـزايش نـاتواني و تمايـل بـه آشـوب و دگرگـوني، و پیـدايش رغبتھـا و 
میلھايي که به ناکـامي و نـا امیـديھاى عـاطفي منتھـي مـي شـود وجـود داشـته، مواظـب 

رفتارت باش ممکن است ديگران را بدون اينکه خودت متوجّه شـوي ناراحـت و اذيّـت  گفتار و
کني، ھمچنین وجود زمینه براى پیداشدن روحیّه بسیار حسّاس و فـوق العـاده احساسـي 
و عاطفي، تو را به بزرگنمايي امور و فاجعه آمیـز قـراردادن آنھـا مـي کشـد، در ايـن وقـت از 

 .اطف رنج مي برينزاع دروني میان غرايز و عو

 21:06 - عقرب  ٨ 21:08 - عقرب  ٧ 22:55 - عقرب  ٦ عطارد تثلیث قمر

در اين ھنگام قدرت تخیّل و ابـداع افـزايش يافتـه و نیـروي حافظـه و توانـايي اسـتدالل قـوّت 
مي گیرد؛ ھمچنین فراھم کننده کفايتھاى ممتازي در زمینه تجـارت اسـت، پیـدايش شـدن 

؛ و قـدرت و سـھولت تعبیـر از مقاصــد و ايـده ھـا موجـب درخشــش حالـت اعتمـاد بـه نفــس
وضعیت فلکي مناسبي است که به تـوازن عقلـي و فکـري و روشـني . شخصیّت مي گردد

  .افکار کمک مي کند، زمینه مالقاتھاى موفّق و جابجايیھاي پیش بیني نشده وجود دارد
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  قمر در برج نجمي جوزا

 حد مريخ
 17:49 –عقرب  ٨ ادامه  تـــــــــــــا 5:26 –قرب ع ٧

 04:18 –عقرب  ٨ ادامه  تـــــــــــــا 17:28 –عقرب  ٧ قمر خالي السّیر

 03:00 -عقرب ٨ ادامه  تـــــــــــــا 03:49 –عقرب  ٧ جنوب منزل ذراع+ قمر 

 15:18 - عقرب  ٧ 8:16 - عقرب  ٧ 0:18 - عقرب  ٧ مريخ ضدتوازي قمر

 6:06 - عقرب  ٨ 23:24 - عقرب  ٨ 15:54 - عقرب  ٧ زھره ضدتوازي قمر

 5:12 - عقرب  ٨ 23:05 - عقرب  ٨ 16:30 - عقرب  ٧ پلوتون ضدتوازي قمر

 4:17 - عقرب  ٨ 17:27 - عقرب  ٧ 20:18 - عقرب  ٧ مشتري تثلیث قمر

مـي گوينـد  در اين ھنگام زمینه بشاشیّت و سـاده لـوحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر چـه
فراھم است، ھمچنین برنامه ھايـت را بیشـتر از حجـم حقیقیشـان مـي بینـي و بـه وعـده 

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

 4:17 - عقرب  ٨ 22:48 - عقرب  ٨ 1:42 - عقرب  ٧ اورانوس تثلیث قمر

اين ھنگام زمینه ساز روحیّه سـرعت انفعـال و لجاجـت و بـدرفتاري و رفتارھـاى نامتعـارف و 
دگرگوني ھاى ناگھاني در افکـار و احساسـات و واداشـتن بـه ارتباطـات گـذرا و نیـز فـراق و 

ي حـوادث و دمدمي مزاجي و رغبت بـه بزرگنمـاي: جدايي مي باشد ھمچنین داللت دارد بر
 .مشکالت زندگي روزمره و به آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادن
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 ماه ٢٨شب  ادامه تـــــــــــــا شب بیست و دوّم تربیع اخیر

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

اين ھنگام فرصت مناسبي است براى تأمّل و تفكر و بازنگري دربارۀ گذشته و شناسـايي آنچـه نیـاز بـه 
تحوّل يا پیشرفت داشته و نیز شناخت مواردى كه نیاز به تصحیح دارد، و اين بـازنگري در ايـن وقـت الزم 

نبوده باشد، ايـن تفكّـر ممكـن اسـت گـاھي موجـب  موفّق بوده يا) استقبال(است، چه در ھنگام قبلي 
دلسردي بشود ولى چه بسیار منجر بـه دسـتیابي بـه راه حلھـاى جديـد و بـازبیني گذشـته و آمـادگي 
براى حركتي نوين بشود، پیداكردن ناموفقیّتھا ھمیشه مفید بوده و نبايد آنرا شكست تلقّـي كـرد، چـون 

  .وفقیّت استعبرت آموزي از آنھا خود به تنھايي، يك م
كارھايي كه در اين ايّام شروع مي شود، يا به موفقیّت منتھي مي شود و يا در ھمان ابتدا با شكسـت 
مواجه مي شود، در اين اوقات كساني كه فاقد نشانه ھاى فلكي براى  مراجعه ی به خويشتن بـوده و 

م اينكـه فعالیّـت بسـیاري مـي اين رويّه را ندارند، تالشھايشان نتیجه ی موھومي پیدا مي كنـد، علیـرغ
ولى اشخاصي كه نشانه ھاى فلكي در زايچـه شـان مسـاعد بـا مراجعـه ی بـه خويشـتن اسـت كنند، 

، اينھـا بـه نتـايج رضـايت )مانند واجدين اتّصاالت مسعود میان عطارد و مشتري و زحـل بـا سـاير كواكـب(
كـه نوعـاً (قـوانین جديـد  در گذشـته حكـام ممالـك بـراى صـدور .بخشي براى تالشھايشـان مـي رسـند

از منجّمین موقع مناسب را وقتي مي پرسیدند، آنھا اين وقت را توصـیه مـي كردنـد، ) مطلوب مردم نبود
چون نوع مردم بخاطر گرفتاريھاى شخصي مشغول به امور خـود بـوده و توجّـه چنـدانى بـه امـور جامعـه 

  .نداشتند

وره روابط اجتمـاعي وضـع بسـیار نامناسـبي دارد، در اين د :از نظر ارتباطات و فعالیّتھاى اجتماعي
بیشتر ديدارھا براى بحث روي موضوعات سخت و مشكالت و يا كارھاى بـديھي اتّفـاق مـي افتـد، پـس 
در ھر چیزي نقد و بررسي و تجديد نظر مي شود، ولذا بھتر است در اين مدّت؛ شخص تـا مـي توانـد در 

ارتباطات واقعي بسیار نادر اتفاق مـي . ته مگر براى ضرورتخانه باشد، و خیلي با مردم سر و كار نداش
افتد، و نوعاً افراد به حال شخصي خودشان مشـغولند، لـذا ايجـاد ارتباطـات در ايـن مقطـع نوعـاً ناكـام و 
ناموفق بوده، بلكه در اين مدّت بسیاري از جدايیھا اتّفاق مي افتد، البتّه با تفكّـر و حسابرسـي دقیـق و 

 .ان به مصلحتشان استاينكه جدايیش

  : مثلثه قمر+ بیت 

 در برج نجمي سرطان
 07:29 –عقرب  ١٠ ادامه  تـــــــــــــا 04:18 –عقرب  ٨

 06:51 –عقرب  ١٠ ادامه  تـــــــــــــا 03:39 –عقرب  ٨ قمر در برج فلكي أسد

  قمر در برج نجمي جوزا

 حد زحل
 4:18 –عقرب  ٨ ادامه  تـــــــــــــا 17:49 –عقرب  ٨
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  قمر در برج نجمي سرطان

 حد مريخ
 16:26 –عقرب  ٨ ادامه  تـــــــــــــا 4:18 –عقرب  ٨

 07:47 - عقرب  ٩ ادامه  تـــــــــــــا 03:00 –عقرب  ٨ نثرة جنوب منزل+ قمر 

 14:42 - عقرب  ٨ 9:50 - عقرب  ٨ 4:48 - عقرب  ٨ عطارد ضدتوازي قمر

 3:42 - عقرب  ٩ 5:56 - عقرب  ٨ 4:17 - عقرب  ٨ مريخ تثلیث قمر

در اين ھنگام زمینه افزايش شجاعت و دلیري و مقاومت و روحیّه مبارزه با سختیھا وجـود داشـته، وقـت 
و داللـت دارد بـر  .مناسبي براى دفاع از انديشه ھا و حقوق تو و نیز برداشتن گامھاى مھـمّ مـي باشـد

ولـي بھتـر اسـت کـه از ھـر اقـدام و يـا فعالیّـت مھمّـي ماننـد ازدواج يـا مینه جھت امور عاطفي، وجود ز
 .اشتغال پرھیز کرد، چه اينکه جنبه احساساتي آن بر آن غالب خواھد بود

 7:30 - عقرب  ٩ 11:49 - عقرب  ٨ 4:17 - عقرب  ٨ زھره تربیع قمر

آشوب و دگرگوني، و پیـدايش رغبتھـا و میلھـايي کـه بـه  در اين ھنگام زمینه افزايش ناتواني و تمايل به
ناکامي و نا امیديھاى عاطفي منتھي مي شود وجود داشته، مواظب گفتار و رفتارت باش ممکن اسـت 
ديگران را بدون اينکه خودت متوجّه شوي ناراحـت و اذيّـت کنـي، ھمچنـین وجـود زمینـه بـراى پیداشـدن 

حساســي و عــاطفي، تــو را بــه بزرگنمــايي امــور و فاجعــه آمیــز روحیّـه بســیار حسّــاس و فــوق العــاده ا
 .قراردادن آنھا مي کشد، در اين وقت از نزاع دروني میان غرايز و عواطف رنج مي بري

 19:48 -عقرب  ١٠ 23:15 - عقرب  ٩ 4:17 - عقرب  ٨ زحل تسديس قمر

پرھیـز بـوده، زمینـه جـديّت و  ھنگام مناسبي براى تسـلّط بـر خـود و بدسـت آوردن ثبـات و نیـز احتیـاط و
احساس رشد و سن و پختگي بیشـتري در . حسن تدبیر و اداره امور ھمراه با متانت و تعادل وجود دارد

خود کرده، اين وقت براى انسجام بخشیدن به رابطه با مادر مناسب بوده، تمام اين وقت تضمین کننـده 
خت مـي کنـد؛ نجـات مـي دھـد، ھنگـام مناسـبي ثبات و صلح بوده، و تو را از نگراني کـه زنـدگي را سـ

 .است که نظام و برنامه مخصوص خود را پايه گذاري کني

 8:38 -عقرب  ١٨ 0:46 -عقرب  ١٤ 11:00 - عقرب  ٨ مشتري تثلیثعطارد 

ھمچنین افزايش اشتباھات ناشـي از . اين ھنگام داللت بر وجود نگرانیھا و اضطرابات رواني
شغلي می گردد، به اطرافیان خودت کارھا را وامگـذار و خـودت  فراموشکاري موجب آسیب

ھنگام بسیار خجسته براى رسیدن بـه تفـاھم بھتـر بـا : و داللت دارد بر.شخصاً مطمئن شو
نقـص ايـن ھنگـام وجـود احتمـال بـروز سـوء  افراد مورد عالقـه از راه گفتگـو و تبـادل نظـرات،

ــد گفتگوھــا بخــوب ــديريت شــودتفــاھم و جــدل در کــالم، لــذا باي ــت م ــع و . ي و دق ــروز موان ب
مشکالت در زمینه ھاى تعاطف و ھمدلي و تبادل تفـاھم، کـه رسـیدن بـه نتـايج و توافـق را 

 .پیچیده مي سازد
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 07:29 –عقرب  ١٠ ادامه  تـــــــــــــا 08:13 –عقرب  ٩ قمر خالي السّیر

 03:31 -عقرب  ١٠ تـــــــــــــا  ادامه 07:47 –عقرب  ٩ منزل طرفة+ قمر 

 6:00 - عقرب  ٩ 1:29 - عقرب  ٩ 20:48 - عقرب  ٩ شمس ضدتوازي قمر

 9:24 - عقرب  ٩ 4:39 - عقرب  ٩ 23:42 - عقرب  ٩ نپتون ضدتوازي قمر

 7:28 -عقرب  ١٠ 0:01 -عقرب  ١٠ 3:42 - عقرب  ٩ نپتون مقابله قمر

اشـتن بـه سسـتي و بـي تـوجّھي و نداشـتن رفتـار اين ھنگام زمینه سـاز افسـردگي و واد
راست و پاکـیزه در ارتباطات و برخوردھا بـوده، و تـو را بـه بزرگنمـايي مشـکالت واداشـته؛ و 

 .نگرانیھاى بي اساس فراھم مي کند

 7:28 -عقرب  ١٠ 0:17 -عقرب  ١٠ 4:00 - عقرب  ٩ شیرون مقابله قمر

 2:00 -عقرب  ١١ 1:14 -رب عق ١٠ 1:00 - عقرب  ٩ زھره توازيعطارد 
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 08:55 –عقرب  ١٢ ادامه  تـــــــــــــا 07:29 –عقرب  ١٠ قمر در برج نجمي أسد

 08:19 –عقرب  ١٢ ادامه  تـــــــــــــا 06:51 –عقرب  ١٠ سنبله فلكيقمر در برج 

  قمر در برج نجمي سرطان

 حد زحل
 7:29 –عقرب  ١٠ ــاادامه  تـــــــــــ 0:48 –عقرب  ١٠

منزل جبھة و جنوب + قمر 
 منزل زبرة

  03:31 –عقرب  ١٠

 17:47زبرة 

 ادامه  تـــــــــــــا
 10:08 -عقرب  ١١
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 13:00 -عقرب  ١٠ 8:53 -عقرب  ١٠ 4:42 -عقرب  ١٠ شیرون ضدتوازي قمر

 8:18 -عقرب  ١١ 12:30 -عقرب  ١٠ 7:28 -عقرب  ١٠ پلوتون تثلیث قمر

در اين ھنگام زمینه داشتن حکم و تشخیص صائب و استعدادھاى معنوي وجود داشته و تو را بـه ابـداع 
 .و ابتکار وا مي دارد

 7:42 -عقرب  ١١ 12:40 -عقرب  ١٠ 7:28 -عقرب  ١٠ زھره تسديس قمر

یـدايش رغبتھـا و میلھـايي کـه بـه در اين ھنگام زمینه افزايش ناتواني و تمايل به آشوب و دگرگوني، و پ
ناکامي و نا امیديھاى عاطفي منتھي مي شود وجود داشته، مواظب گفتار و رفتارت باش ممکن اسـت 
ديگران را بدون اينکه خودت متوجّه شوي ناراحـت و اذيّـت کنـي، ھمچنـین وجـود زمینـه بـراى پیداشـدن 

بــه بزرگنمــايي امــور و فاجعــه آمیــز  روحیّـه بســیار حسّــاس و فــوق العــاده احساســي و عــاطفي، تــو را
 .قراردادن آنھا مي کشد، در اين وقت از نزاع دروني میان غرايز و عواطف رنج مي بري

 0:42 -عقرب  ١٢ 22:16 -عقرب  ١١ 7:28 -عقرب  ١٠ شمس تسديس قمر

يـن ا.اين ھنگام كمك مي كند به متانت و تعادل شخصیت و اعتمـاد بـه نفـس و موفقیـت روابـط عـاطفي
وضعیت فلكي داللت دارد بر وجود زمینـه بـراى نشـاط و بويـايي و بیـدايش انگیـزه و خودجوشـي در ايـن 

اگر اقدام و تصمیم در اين وقت دقیق نباشـد، بايـداري و ولى  ھنگام ، بطور كلي شرايط مناسبي است،
 .قوت آن معلوم نیست

 2:12 -عقرب  ١٢ 6:23 -عقرب  ١١ 10:24 -عقرب  ١٠ قمر أسود مقابله قمر

 17:00 -عقرب  ١٣ 17:42 -عقرب  ١١ 21:00 -عقرب  ١٠ پلوتون توازيعطارد 

 8:00 -قوس  ٨ 8:57 -عقرب  ٢٤ 20:00 -عقرب  ١٠ زحل تسديسمريخ 

از آنجا که مريخ کوکب کار و تالش است؛ لذا ارتباط روشـن و محسوسـي بـا اقـدامات و ابتکـار عملھـاى 
در تالشـھا مـي تـواني بـه ھـدفي کـه مشـتاقانه آرزويـش را داشـته اى  شخصي داشته، لذا بـا جـديت

برسي، از اين رو بايد به شجاعت مسلح شده چه اينکه ھیج چیـزی را بـه آسـاني بدسـت نمـي آوري، 
بايد خودت را ملزم بـه کـاربرد ثمـره تالشـھاى شخصـي و نتیجـه عـرق جبینـت کنـي و سـختیھاى راه را 

ايـن ھنگـام . ردد، ولي به ھر حـال موفقیـت در پایـان مسـیر وجـود داردھموار کرده تا وضعیتت مطمئن گ
داللت دارد بر فراھم بودن تشخیص روشن و وضوح برنامه ھا و اقدامات؛ که امکان مي دھـد تـا غلبـه بـر 

 .مشکالت نموده و از موانع در محیط کار و برنامه ھاى شخصي عبور کند

 22:07 -قوس  ٢ 2:44 -ب عقر ٢٥ 17:00 -عقرب  ١٠ مشتري تثلیثشمس 

رغبت به زنـدگی و معیشـتي پـايینتر از سـطح خـود، زمینـه رغبـت بـه اسـراف : اين ھنگام داللت دارد بر
اموال و صرف آن در بیھوده، و شرط بنديھا يا ريسکھاي مالي وجود دارد، احتمال مواجھـه بـا مشـکالتي 

اً بـا زيـاده روي در مخـارج و ھزينـه ھـا و از سوي حکومت و دستگاه قضايي وجـود دارد، ايـن ھنگـام نوعـ
 .زيانھاى مالي و شکست طرحھا و برنامه ھا توأم است

ھمچنین داللت دارد بر وجود زمینه اسراف و میل به توسعه که در نھايت منجر به يک فاجعه مالي مـی 
 .داللت دارد بر وجود زمینه جھت بروز سوء تفاھم و تعصب ورزيھا وگردد
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  قمر در برج نجمي أسد

 حد زحل
 13:18 –عقرب  ١١ ادامه  تـــــــــــــا 1:46 –عقرب  ١١

 01:48 -عقرب  ١٢ ادامه  تـــــــــــــا 10:08 –عقرب  ١١ منزل صرفة+ قمر 

 2:24 -عقرب  ١١ 22:23 -عقرب  ١١ 18:24 -عقرب  ١١ مشتري ضدتوازي قمر

 7:18 -عقرب  ١١ 3:21 -عقرب  ١١ 23:24 -عقرب  ١١ زحل ضدتوازي قمر

 10:24 -عقرب  ١١ 6:24 -عقرب  ١١ 2:24 -عقرب  ١١ قمر أسود ضدتوازي قمر

 1:00 -عقرب  ١٢ 21:02 -عقرب  ١٢ 17:06 -عقرب  ١١ اورانوس توازي قمر

 0:36 -عقرب  ١٢ 20:42 -عقرب  ١٢ 16:48 -عقرب  ١١ قمر أسود توازي قمر

 10:12 -عقرب  ١١ 6:13 -عقرب  ١١ 2:12 -عقرب  ١١ رانوساو ضدتوازي قمر

 8:55 -عقرب  ١٢ 22:23 -عقرب  ١٢ 2:48 -عقرب  ١١ مشتري مقابله قمر

در اين ھنگام زمینه بشاشیّت و ساده لوحي و ساده دلي و پذيرش ھـر چـه مـي گوينـد فـراھم اسـت، 
به وعده ھاى نـامعلوم دل مـي بنـدي و  ھمچنین برنامه ھايت را بیشتر از حجم حقیقیشان مي بیني و

از افراط در خـوراک بپرھیـز کـه زمینـه سـوء ھاضـمه و ! يا پیشنھادھاى غیر منطقي در کار را مي پذيري
 .عوارض پرخوري فراھم است
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 8:55 -عقرب  ١٢ 3:36 -عقرب  ١٢ 8:00 -عقرب  ١١ اورانوس مقابله قمر

روحیّه سـرعت انفعـال و لجاجـت و بـدرفتاري و رفتارھـاى نامتعـارف و اين ھنگام زمینه ساز 
دگرگوني ھاى ناگھاني در افکـار و احساسـات و واداشـتن بـه ارتباطـات گـذرا و نیـز فـراق و 

دمدمي مزاجي و رغبت بـه بزرگنمـايي حـوادث و : جدايي مي باشد ھمچنین داللت دارد بر
 .ز حجم واقعیش دادنمشکالت زندگي روزمره و به آن جلوه اى بیش ا

 8:38 -عقرب  ١٨ 9:44 -عقرب  ١٥ 21:00 -عقرب  ١١ نپتون تربیععطارد 

و اضـطراب و نگرانـي و خسـتگي عصـبي  کبروز حالت ترديد و شـ: اين ھنگام داللت دارد بر
بزرگ که به حافظـه آسـیب رسـانده يـا سـبب افسـردگي مـي شـود، از ارتکـاب اشـتباھات 

صالح و منافعت بپرھیز، زمینه ارتکاب اشتباھات در احکـام و تصـمیم گیريھـا؛ بزرگ در اداره م
و دچار شدن به ناامیدي وجود داشته، سعي در بـازبیني و رسـیدگي بـه امـور خـود در ايـن 

  .ھنگام نداشته باش که موفق نمي شوي

 8:38 -عقرب  ١٨ 12:11 -عقرب  ١٥ 23:00 -عقرب  ١١ شیرون تربیععطارد 

 8:38 -عقرب  ١٨ 3:14 -عقرب  ١٦ 16:00 -عقرب  ١١ اورانوس تثلیثعطارد 

اين وقت ممکن است براى تحمل عصبي تو مضر بوده و زمینـه بـروز مشـکالتي در روابـط بـا 
ديگران، و اشتباھاتي در محیط کار ناشـي از غفلـت و حـواس پرتـي گرديـده، احتمـال دچـار 

زمینـه نیـز عصـبیت مـزاج و . انـه وجـود داردشدن به سوانح و حوادث در رفـت و آمـدھاى روز
 .ارتکاب اشتباھات و بروز روحیه متھوّرانه وجود دارد

 0:55 - قوس  ١٠ ادامه  تـــــــــــــا 6:00 -عقرب  ١١ شیرون تثلیثزھره 
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 09:52 – عقرب ١٤ ادامه  تـــــــــــــا 08:55 –عقرب  ١٢ در برج نجمي سنبله: قمر مثلثه

 09:16 –عقرب  ١٤ ادامه  تـــــــــــــا 08:19 –عقرب  ١٢    قمر در برج فلكي میزان

 08:55 –عقرب  ١٢ ادامه  تـــــــــــــا 22:24 –عقرب  ١٢ قمر خالي السّیر

 10:51 -عقرب  ١٣ ادامه  تـــــــــــــا 01:48 –عقرب  ١٢ منزل عواء+ قمر 

  سدقمر در برج نجمي أ

 حد مريخ
 8:55 –عقرب  ١٢ ادامه  تـــــــــــــا 23:08 –عقرب  ١٢

 4:00 -عقرب  ١٢ 23:59 -عقرب  ١٢ 20:00 -عقرب  ١٢ زحل توازي قمر

 22:12 -عقرب  ١٣ 18:06 -عقرب  ١٣ 14:00 -عقرب  ١٢ شیرون توازي قمر

 8:54 -عقرب  ١٢ 4:52 -عقرب  ١٢ 0:54 -عقرب  ١٢ مشتري توازي قمر

 12:06 -عقرب  ١٣ 15:38 -عقرب  ١٢ 8:55 -عقرب  ١٢ مريخ تسديس قمر

در اين ھنگام زمینه افزايش شجاعت و دلیري و مقاومت و روحیّه مبـارزه بـا سـختیھا وجـود 
داشته، وقت مناسبي براى دفاع از انديشه ھـا و حقـوق تـو و نیـز برداشـتن گامھـاى مھـمّ 

  .ینه جھت امور عاطفيو داللت دارد بر وجود زم .مي باشد

ولي بھتر است که از ھر اقدام و يا فعالیّت مھمّي مانند ازدواج يا اشـتغال پرھیـز کـرد، چـه  
 .اينکه جنبه احساساتي آن بر آن غالب خواھد بود

 9:24 -عقرب  ١٣ 13:54 -عقرب  ١٢ 8:55 -عقرب  ١٢ پلوتون تربیع قمر

ئب و اسـتعدادھاى معنـوي وجـود داشـته و در اين ھنگام زمینه داشتن حکم و تشخیص صا
 .تو را به ابداع و ابتکار وا مي دارد

 22:07 -قوس  ٢ 12:54 -عقرب  ٢٧ 15:00 -عقرب  ١٢ نپتون تربیعشمس 

میل به دنبال کردن آرزوھا و برنامه ھاى خیالي؛ مواجه شدن زندگی بـا قـدري : اين ھنگام داللت دارد بر
در حل مشکالت امکان تمايل به داروھاى مسـکن و آرامـبخش و راھھـاى  پیچیدگي و جنجال و اضطراب،

ــوز، و  ــاى ناشــناخته و مرم ــه بیماريھ ــتالي ب ــال اب ــود دارد، احتم ــي مشــکالت وج ــراى فراموش واھــي ب
دچارشدن به سردرگمي ديوانه کننده و انکار واقعیت و پناه بردن بـه عـالم موھـوم، وجـود زمینـه ارتکـاب 

تصمیمھا که سبب مشکالت بزرگي در زندگی عاطفي يا شغلي مـی گـردد،  اشتباھاتي در تشخیص و
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و نیز زمینه جذب به يک شخص يـا وضـعیت؛ تنھـا بخـاطر اينکـه پنـاھي باشـد بـراى نجـات از غصّـه ھـا و 
مأوايي براى دور کردنت از سختي زندگی، ھمچنـین بـروز عـدم تمرکـز ذھنـي و فراموشـکاري و تحیّـر و 

مه يک گفتگو يا گرفتن يک تصـمیم، و نیـز تسـلیم شـدن بـه محـیط اطـراف يـا نیرنـگ تردد و ناتواني از ادا
آنھا، امتناع از شنیدن نصیحت و راھنمايي و ھشدارھاى نزديکان؛ حتـى در وقتـي کـه بـه تـو ثابـت مـي 
کنند در اشتباھي، بھانه و دلیل تراشي براى توجیه موضع خود؛ از ديگـر عـوارض ايـن ھنگـام مـي توانـد 

اين ھنگام  الزم است که از پناه بردن به داروھاى مسکن و آرام بخـش يـا راھھـاى واھـي؛ يـا  باشد، در
ھمچنـین .ارتباط با اشخاص و گروھھـاى افراطـي و يـا برقـراري روابـط بـي فايـده و بـي نتیجـه؛ بپرھیـزي

ه در ايـن داللت دارد بر زمینه بوجود آمدن مشکالت نگران کننده در ھر پروژه و برنامه و شـغل و کـاري کـ
وقت شروع گردد، بروز اصطکاک ناشي از سوء تفاھم و تبـديل مشـکالت سـاده بـه اختالفـات شـديد، از 
دست رفتن نشاط و شادابي در اين ھنگـام شـروع مـي شـود، ممکـن اسـت شخصـي پـس از دريافـت 

  .اوّلین حقوقش از شغلش محروم شود
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 2:06 -عقرب  ١٤ 21:26 -عقرب  ١٤ 16:54 -عقرب  ١٣ نپتون توازي قمر

 09:52 –عقرب  ١٤ ادامه  تـــــــــــــا 03:34 –عقرب  ١٣ قمر خالي السّیر

 07:57 -عقرب  ١٤ ادامه  تـــــــــــــا 10:51 –عقرب  ١٣ منزل سماك+ قمر 

 9:52 -عقرب  ١٤ 2:34 -عقرب  ١٤ 7:00 -عقرب  ١٣ نپتون تثلیث قمر

سردگي و واداشتن به سستي و بي توجّھي و نداشتن رفتـار راسـت و پاکــیزه اين ھنگام زمینه ساز اف
در ارتباطات و برخوردھا بوده، و تو را به بزرگنمايي مشـکالت واداشـته؛ و نگرانیھـاى بـي اسـاس فـراھم 

 .مي کند

 9:52 -عقرب  ١٤ 2:49 -عقرب  ١٤ 7:18 -عقرب  ١٣ شیرون تثلیث قمر

برج  در شیرونمكث بعد از تراجع 

 نجمي جدي
 9:40 -عقرب  ١٦ ادامه تـــــــــــــا 9:40 -عقرب  ١٣

 9:00 -عقرب  ١٦ 22:46 -عقرب  ١٥ 14:00 -عقرب  ١٣ زھره توازيشمس 

 22:07 -قوس  ٢ 17:46 -عقرب  ٢٨ 18:00-عقرب  ١٣ شیرون تربیعشمس 
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 آخر ماه اادامه تـــــــــــــ ماه ٢٨شب  تحت الشعاع

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

اين ھنگام فرصت مناسبي است براى تأمّل و تفكر و بازنگری دربارۀ گذشته و شناسـايي آنچـه نیـاز بـه 
شناخت مواردى كه نیاز به تصحیح دارد، و اين بـازنگری در ايـن وقـت الزم تحوّل يا پیشرفت داشته و نیز 

موفّق بوده يا نبوده باشد، ايـن تفكّـر ممكـن اسـت گـاھی موجـب ) استقبال(است، چه در ھنگام قبلي 
دلسردي بشود ولى چه بسیار منجر بـه دسـتیابي بـه راه حلھـاى جديـد و بـازبیني گذشـته و آمـادگی 

د، پیداکردن ناموفقیّتھا ھمیشه مفید بوده و نبايد آنرا شكست تلقـي كـرد، چـون براى حركتی نوين بشو
كارھايي كه در اين ايّام شـروع مـي شـود، يـا بـه .عبرت آموزي از آنھا خود به تنھايي، يك موفقیّت است

موفقیّت منتھي مي شود و يا در ھمان ابتدا با شكست مواجـه مـي شـود، در ايـن اوقـات كسـاني كـه 
نه ھاى فلكي براى  مراجعه ی به خويشتن بوده و اين رويّه را ندارنـد، تالشھايشـان نتیجـه ی فاقد نشا

ولى اشخاصي كه نشانه ھـاى فلكـي موھومي پیدا مي كند، علیرغم اينكه فعالیّت بسیاري مي كنند، 
 ماننـد واجـدين اتّصـاالت مسـعود میـان عطـارد و(در زايچه شان مساعد با مراجعه ی به خويشتن است 

در  .، اينھـا بـه نتـايج رضـايت بخشـي بـراى تالشھايشـان مـي رسـند)مشـتري و زحـل بـا سـاير كواكـب
از منجّمـین موقـع مناسـب را ) كه نوعاً مطلوب مردم نبـود(گذشته حكام ممالك براى صدور قوانین جديد 

ي وقتي مي پرسیدند، آنھا اين وقـت را توصـیه مـي كردنـد، چـون نـوع مـردم بخـاطر گرفتاريھـاى شخصـ
  .مشغول به امور خود بوده و توجّه چندانى به امور جامعه نداشتند

در اين دوره روابط اجتمـاعي وضـع بسـیار نامناسـبي دارد،  :از نظر ارتباطات و فعالیّتھاى اجتماعي
بیشتر ديدارھا براى بحث روي موضوعات سخت و مشكالت و يا كارھاى بـديھي اتّفـاق مـي افتـد، پـس 

رسي و تجديد نظر مي شود، ولذا بھتر است در اين مدّت؛ شخص تـا مـي توانـد در در ھر چیزي نقد و بر
ارتباطات واقعي بسیار نادر اتفاق مـي . خانه باشد، و خیلي با مردم سر و كار نداشته مگر براى ضرورت

افتد، و نوعاً افراد به حال شخصي خودشان مشـغولند، لـذا ايجـاد ارتباطـات در ايـن مقطـع نوعـاً ناكـام و 
ناموفق بوده، بلكه در اين مدّت بسیاري از جدايیھا اتّفاق مي افتد، البتّه با تفكّـر و حسابرسـي دقیـق و 

 .اينكه جدايیشان به مصلحتشان است
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 بیست ونھمشب  ادامه  تـــــــــــــا بیست وھشتمشب  روز محذور ماه ذی قعده

 12:06 –عقرب  ١٦ ادامه  تـــــــــــــا 09:52 –عقرب  ١٤ قمر در برج نجمي میزان   
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 11:27 –عقرب  ١٦ ادامه  تـــــــــــــا 09:16 –عقرب  ١٤ عقرب  قمر در برج فلكي

  قمر در برج نجمي سنبله
 حد مريخ

 6:36 –عقرب  ١٤ ادامه  تـــــــــــــا 19:09 –عقرب  ١٤

  قمر در برج نجمي سنبله
 حد زحل

 9:53 –عقرب  ١٤ ادامه  تـــــــــــــا 6:36 –عقرب  ١٤

  قمر در برج نجمي میزان
 حد زحل

 19:46 –عقرب  ١٥ ادامه  تـــــــــــــا 9:53 –عقرب  ١٤

 07:47 -عقرب  ١٥ ادامه  تـــــــــــــا 07:57 –عقرب  ١٤ منزل غفر+ قمر 

 14:12 -عقرب  ١٤ 8:42 -عقرب  ١٤ 3:24 -عقرب  ١٤ شمس توازي قمر

 15:30 -عقرب  ١٤ 10:40 -عقرب  ١٤ 6:00 -عقرب  ١٤ زھره توازي قمر

 6:30 -عقرب  ١٥ 11:24 -عقرب  ١٤ 9:52 -عقرب  ١٤ زھرهمقارنه  قمر

در اين ھنگام زمینه افزايش ناتواني و تمايل به آشوب و دگرگوني، و پیـدايش رغبتھـا و میلھـايي کـه بـه 
ى عاطفي منتھي مي شود وجود داشته، مواظب گفتار و رفتارت باش ممکن اسـت ناکامي و نا امیديھا

ديگران را بدون اينکه خودت متوجّه شوي ناراحـت و اذيّـت کنـي، ھمچنـین وجـود زمینـه بـراى پیداشـدن 
روحیّـه بســیار حسّــاس و فــوق العــاده احساســي و عــاطفي، تــو را بــه بزرگنمــايي امــور و فاجعــه آمیــز 

 .کشد، در اين وقت از نزاع دروني میان غرايز و عواطف رنج مي بري قراردادن آنھا مي

 11:06 -عقرب  ١٦ 7:52 -عقرب  ١٥ 9:52 -عقرب  ١٤ شمس مقارنه قمر

اين ھنگـام زمینـه سـاز اضـطراب و بـدبیني و دمـدمي مزاجـي و افـزايش سـختي و مشـكالت بـا جـنس 
ناخجستگي اين ھنگام، زمینه ايجاد مشكالت بـراى  اين وضعیت فلكي داللت دارد بر. مخالف مي باشد

 .شخص توسط خودش وجود دارد

 22:07 -قوس  ٢ 8:57 -عقرب  ٢٨ 18:00-عقرب  ١٤ اورانوس تثلیثشمس 

افزايش حالت لجاجت و سرسختي و رفتار عجوالنه، و استقالل طلبـي شـديد : اين ھنگام داللت دارد بر
باه در تشخیصـھا و قضـاوتھا و تصـمیم گیريھـا شـده، و بـا تحـوّالت سـخت و و رفتار نامتعارف؛ سبب اشت

خشن مواجه مي گردد، میل به مبالغه در ارزيابي توان و نیروي خود؛ سبب دچار شدن سوانح قلبـي يـا 
براى پذيرش و انجام وظايف خانوادگي و شغلي احساس سـختي کـرده، بجـاي اينکـه . تشنج مي شود

ايـن ھنگـام خطیـري . و به آن راضي شوي؛ تصمیم به تغییر ھر چیـز مـي گیـري وضعیت جديد را پذيرفته
است براى سالمتي، بطوريکه زمینه دچار شدن به نوسانات مھمّي در محدوده قلـب يـا چشـم يـا افـت 
قند خون وجود دارد، اين وقت به تجديد نظر در امور زندگي و تنظیم آن وا مي دارد، و درگیريھاى دردناک 

طراف فراھم کرده، و موجب آشفتگي شديد در روابط و عاليق شده، بطوريکه تفاھم را سـخت با محیط ا
مي کند، بايد برخي از تصوّرات و بايسته ھايت را تغییر دھي و از آنھا چشم بوشي کنـي چـون ھنـوز بـا 

و شخصــیّت تــو و زنــدگیت انســجام نپذيرفتــه، شــرايط تــو را بــه تعــديل عــادات و رفتــارت در برابــر محــیط 
سازگاري با آن و نیز نوگرايي و ايجاد اصالحات در برنامه ھا واداشته، در اين وقت امکان تغییر مکـان و يـا 

و داللـت دارد بـر وجـود زمینـه بسـیار منفـي کـه موجـب بـه ھـم . رفتن از وطن و محلِّ اقامت وجود دارد
ر به از دسـت دادن و بر وجود زمینه جھت احساس زن و شوھ. ريختگي و مشکالت مستمري مي گردد

استقالل و آزادي شخصي اشان، دراين ھنگام ممکن است رابطه زوجیّت به سـبب مشـکالت جنجـالي 
و داللـت دارد بـر وجـود زمینـه و فـراھم بـودن جلـب شـھرت و قدرشناسـي . رو به سردي و آسـیب بـرود

ن وقت میل به يک نـوع ولى يک جھت بسیار منفي ھم دارد، ھنگام توجّه و ايجاد رابطه نبوده اي ديگران،
غیر متعارف از روابط را فراھم کرده روابطي که بـا تغییـر ھمـراه بـوده، ايـن وقـت بـراى روابـط گـذرا و غیـر 
دائمي، و نیز ارتباطات بر اساس سرگرمي، و نیز معاشرت و روابط زناشويي زوجین مناسب مي باشـد، 

ده دوامي نداشـته و بـه روابـط پايـدار ماننـد ازدواج ايجاد ارتباط در اين ھنگام بسیار برانگیزنده و جذّاب بو
 .منتھي نمي شود، روابط برقرارشده در اين ھنگام بدون پیچیدگي و تندي پايان مي يابد

مكث بعد از تراجع نبتون در برج 

 نجمي جدي
 21:05 -عقرب  ١٩ ادامه تـــــــــــــا 21:05 -عقرب  ١٤

آرمان گرايي، اعتقادات، دين، ايمان، : داللت دارد براز آنجا که کوکب نپتون به طور کلي 
، و اعتیاد، فرار از واقعیات، واقع بین نبودن، ساده )در زمینه ھاى مثبت(اخالص، معنويت؛ 

، لذا در حالت مکث اثرات )در زمینه ھاي منفي(لوحي، سرخوردگي، بیشرفي و تقلب 
اي نپتون طي ايام مکث با رکود نپتون راکد می گردد و خواص و موارد مربوط به داللتھ

 . مواجه مي شوند
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 07:54 -عقرب  ١٦ ادامه  تـــــــــــــا 07:47 –عقرب  ١٥ منزل زبانا+ قمر 

 23:48 -عقرب  ١٦ 14:21 -عقرب  ١٥ 6:24 -عقرب  ١٥ عطارد توازي قمر

 14:12 -قرب ع ١٦ 2:36 -عقرب  ١٦ 17:42 -عقرب  ١٥ مريخ توازي قمر

 8:12 -عقرب  ١٥ 1:53 -عقرب  ١٥ 20:00 -عقرب  ١٥ پلوتون توازي قمر

 12:05 -عقرب  ١٦ 0:47 -عقرب  ١٦ 4:42 -عقرب  ١٥ مشتري تثلیث قمر

در اين ھنگام زمینه بشاشیّت و سـاده لـوحي و سـاده دلـي و پـذيرش ھـر چـه مـي گوينـد 
ز حجـم حقیقیشـان مـي بینـي و بـه وعـده فراھم است، ھمچنین برنامه ھايـت را بیشـتر ا

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

 12:05 -عقرب  ١٦ 4:29 -عقرب  ١٦ 8:18 -عقرب  ١٥ نپتون تربیع قمر

ینه سـاز افسـردگي و واداشـتن بـه سسـتي و بـي تـوجّھي و نداشـتن رفتـار اين ھنگام زم
راست و پاکـیزه در ارتباطات و برخوردھا بـوده، و تـو را بـه بزرگنمـايي مشـکالت واداشـته؛ و 

 .نگرانیھاى بي اساس فراھم مي کند

 12:05 -عقرب  ١٦ 4:45 -عقرب  ١٦ 8:36 -عقرب  ١٥ شیرون تربیع قمر

 12:05 -عقرب  ١٦ 6:21 -عقرب  ١٦ 10:12 -عقرب  ١٥ نوساورا تثلیث قمر

اين ھنگام زمینه ساز روحیّه سـرعت انفعـال و لجاجـت و بـدرفتاري و رفتارھـاى نامتعـارف و 
دگرگوني ھاى ناگھاني در افکـار و احساسـات و واداشـتن بـه ارتباطـات گـذرا و نیـز فـراق و 

دمي مزاجي و رغبت بـه بزرگنمـايي حـوادث و دم: جدايي مي باشد ھمچنین داللت دارد بر
 .مشکالت زندگي روزمره و به آن جلوه اى بیش از حجم واقعیش دادن
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  : قمرمثلثه + ھبوط 

 در برج نجمي عقرب
 17:18 –عقرب  ١٨ ادامه  تـــــــــــــا 12:06 –عقرب  ١٦

 16:36 –عقرب  ١٨ تـــــــــــــا ادامه  11:27 –عقرب  ١٦ قمر در برج فلكي قوس 

  قمر در برج نجمي میزان

 حد مريخ
 12:06 –عقرب  ١٦ ادامه  تـــــــــــــا 8:41 –عقرب  ١٦

 12:06 –عقرب  ١٦ ادامه  تـــــــــــــا 06:44 –عقرب  ١٦ قمر خالي السّیر

 00:36 –ب عقر ١٧ ادامه  تـــــــــــــا 07:54 –عقرب  ١٦ منزل اكلیل+ قمر 

 5:00 -عقرب  ١٦ رأس توازي قمر
  16:44 -عقرب  ١٦

 0:00 -عقرب  ١٩
 12:42 -عقرب  ١٩

 6:18 -عقرب  ١٨ 8:48 -عقرب  ١٧ 12:05 -عقرب  ١٦ زحل تسديس قمر

ھنگام مناسبي براى تسلّط بر خود و بدست آوردن ثبات و نیز احتیـاط و پرھیـز بـوده، زمینـه 
احسـاس رشـد و سـن . اره امور ھمراه با متانت و تعادل وجود داردجديّت و حسن تدبیر و اد

و پختگي بیشتري در خود کرده، اين وقت براى انسجام بخشیدن به رابطه با مـادر مناسـب 
بوده، تمام اين وقت تضمین کننده ثبات و صلح بوده، و تو را از نگراني کـه زنـدگي را سـخت 

کـه نظـام و برنامـه مخصـوص خـود را پايـه مي کند؛ نجات مي دھد، ھنگام مناسبي اسـت 
 .گذاري کني
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مكث بعد از تراجع نبتون در برج 

 نجمي جدي

  9:54 -عقرب  ١٦

 ش.ھـ  ١٣٩٠
 9:54 -عقرب  ٢١ ادامه تـــــــــــــا

آرمان گرايي، اعتقادات، دين، ايمان، : از آنجا که کوکب نپتون به طور کلي داللت دارد بر
، و اعتیاد، فرار از واقعیات، واقع بین نبودن، ساده )در زمینه ھاى مثبت(خالص، معنويت؛ ا

، لذا در حالت مکث اثرات )در زمینه ھاي منفي(لوحي، سرخوردگي، بیشرفي و تقلب 
نپتون راکد می گردد و خواص و موارد مربوط به داللتھاي نپتون طي ايام مکث با رکود 

 . مواجه مي شوند

 20:48 - دلو  ٦ ادامه  تـــــــــــــا 15:00-عقرب  ١٦ قمر أسود مقارنهي مشتر
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 0:55 - قوس  ١٠ ادامه  تـــــــــــــا 9:51 -عقرب  ١٦ نپتون تثلیثزھره 

بـروز تـوھم سسـت و ناپايـدار؛ ابـراز عالقـه بـه کسـي کـه بـه تـو : اين ھنگام داللت دارد بـر
بگیري و بجـاي اينکـه واکنشـھايي عنـادآمیز و لجوجانـه  رغبتي ندارد، بايد واقعیت را در نظر

وجـود زمینـه بـراى نگرانـي و ناامیـدي در زنـدگي . داشته باشي؛ پاسخھاى مناسب بدھي
عاطفي، که به مصرف بي رويه داروھاى آرامـبخش و نشـاط آور و روي آوردن بـه فراموشـي 

ــر و .وجــود دارد .ناکامیھــا  ھنگــامگاري و ازدواج در ايــن ايجــاد رابطــه و خواســت: داللــت دارد ب
مناسب نبوده، چـه اينکـه مـدتش کوتـاه بـوده و دوامـي نداشـته و بـه طـرفین از نظـر مـالي 

 .ھزينه بسیار سنگیني تحمیل مي کند
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 سالمت و بھداشت و اقدامات طبي

  شروع گرفتن كودك از شیر مادر

  :دارد) وقت(كمال  ١) + تسعادت وق(شرط  ٢) + وقت(محذور  ٣= نشانه دارد  ٦ :دالئل فلكي
 -اتصـال قمـر بـا زھـره -..)قمر در عقرب تحت الشعاع و وبال و احتـراق و خـالي السـیر و( گانه عمومی قمر  ١١مناحس : محذورات

   )ثور و میزان و حوت(قمر در بیوت زھره و شرف آن 
  ).اسد دلو(قمر در بروج ثابت –قمر ناقص النور : شرائط

  

بــــــــــــــــــــ
د

ـــــــــــــ
 

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده
  براي اين عمل وجود ندارد

 

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
س  ٨شب / ٦:٠٦س  ٧تا شب  ٨:٤٢س  ٥روز / ١:٤٨س  ٣تا شب  ٢٣:٢٨س  ١شب 

 ٢٤تا روز  ٤:١٨س  ٢٢شب / ٢٢:٥٥س  ٢٠تا شب  ١٣شب / ٣:١٨س  ١٢تا شب  ١٨:٠٨
 .١٢:٠٦س  ٣٠تا روز  ٩:٥٢س  ٢٨روز / ٧:٢٩س 

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
تا  ١٠:٣٠س  ١٤روز / ١٩:٠٨س  ١٣تا شب  ٥:٠٦س  ١١شب / ٦:٣٧س  ١٠تا روز  ١شب 
 ١٩تا شب  ١:٠٩س  ١٨شب / ١٥:٣٠س  ١٧تا روز  ١٠:٤٢س  ١٥روز / ٦:١٣س  ١٥شب 

/ ١:١٥س  ٢٥تا شب  ٧:٤٧س  ٢٣روز / ١٧:٣٩س  ٢٢تا روز  ٩:٣٥س  ١٩روز / ٢٢:٢٠س 
 .تا پایان ماه ٢١:٥٠س  ٢٦شب 

نیــــــ
ک

 ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

 ٢١:٥٠س  ٢٦تا شب  ١:١٥س  ٢٥شب. 

  

  كشیدن دندان و دندانپزشكي
  تعمیرات دندان

  :دارد) وقت(كمال  ١) + سعادت وقت(شرط  ١) + وقت(محذور  ٢= نشانه دارد  ٤ :دالئل فلكي
قمـر در بـروج ثـور و  -..)قمر در عقـرب تحـت الشـعاع و وبـال و احتـراق و خـالي السـیر و( گانه عمومی قمر  ١١مناحس : محذورات

  جدي
  .قمر ناقص النور: شرائط
  .ساعات مشتری زھره شمس: كماالت

  

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  يايام قمري شمسي اسكندر :محذور اختیار ساده
  براي اين عمل وجود ندارد در این ماه

 

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
س  ٢٠تا شب  ١٥:٣٠س  ١٧روز / ١٥، ١٤، ١٣/ ٦:٣٧س  ١٠تا روز  ١٨:٠٨س  ٨شب 
٢٢:٥٥ .  

 

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
تا  ١٠:٣٠س  ١٤روز / ١٩:٠٨س  ١٣تا شب  ٥:٠٦س  ١١شب / ٦:٣٧س  ١٠تا روز  ١شب 
 ١٩تا شب  ١:٠٩س  ١٨شب / ١٥:٣٠س  ١٧تا روز  ١٠:٤٢س  ١٥روز / ٦:١٣س  ١٥ شب
/ ١:١٥س  ٢٥تا شب  ٧:٤٧س  ٢٣روز / ١٧:٣٩س  ٢٢تا روز  ٩:٣٥س  ١٩روز / ٢٢:٢٠س 

 .تا پایان ماه ٢١:٥٠س  ٢٦شب 

نیـــ
ك

 ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  :ساعات مشتری زھره شمس از
 ٥:٠٦س  ١١تا شب  ٦:٣٧س  ١٠روز / ٧:٤٧س  ٢٣تا روز  ١٧:٣٩س  ٢٢روز / شب
 .٢١:٥٠س  ٢٦تا شب  ١:١٥س  ٢٥
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  )جراحي تزريقات عضوي و ھر گونه اقدام تھاجمي بزشكي(آھن به اندام بردن 

  :دارد) وقت(كمال  ٢) + سعادت وقت(شرط  ١) + وقت(محذور  ٣= نشانه دارد  ٦ :دالئل فلكي
قمـر در بـرج منسـوب بـه عضـو مـورد  -..)قمر در عقرب تحت الشعاع و وبال و احتراق و خالي السیر و( عمومی قمر گانه  ١١مناحس 

  تھاجم
اگر مقصود از معالجه نقصان باشد مانند کاھش وزن و یا استفراغ خلطی باشد قمر ناقص النور باشد و اگر برای فربھی : شرائط

  .باشد زاید النور باشد
  .ساعات مشتری زھره شمس -د و قوی حال باشدقمر مسعو: كماالت

  

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده
  براي اين عمل وجود ندارد

 

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
  براي اين عمل وجود ندارد

 

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
تا  ١٠:٣٠س  ١٤روز / ١٩:٠٨س  ١٣تا شب  ٥:٠٦س  ١١شب / ٦:٣٧س  ١٠تا روز  ١شب 
 ١٩تا شب  ١:٠٩س  ١٨شب / ١٥:٣٠س  ١٧تا روز  ١٠:٤٢س  ١٥روز / ٦:١٣س  ١٥شب 

/ ١:١٥س  ٢٥تا شب  ٧:٤٧س  ٢٣روز / ١٧:٣٩س  ٢٢تا روز  ٩:٣٥س  ١٩روز / ٢٢:٢٠س 
  .تا پایان ماه ٢١:٥٠س  ٢٦شب 

 

نیــــــ
ک

 

١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  :ساعات مشتری زھره شمس از
در ( ٥:٠٦س  ١١تا شب  ٦:٣٧س  ١٠روز  :اگر مقصود از معالجه برای فربھی باشد

صورتیكه موضع مورد تھاجم قوزك پا، اندامھا از زانو تا قوزك پا، مچ پا، پاشنه آشیل، ساق پا، 
در صورتیكه موضع مورد ( ١٠:٣٠ س ١٤تا روز  ١٩:٠٨س  ١٣شب / )تنفس، بینايي نباشد

 ٦:١٣س  ١٥شب / )نباشد) قول خواجه نصیر(و انگشتان پا، بیضه ھا ) قدمین(تھاجم پاھا 
ھا،   ي مغز، صورت، ماھیچه  در صورتیكه موضع مورد تھاجم دو نیمكره( ١٠:٤٢س  ١٥تا روز 

  )/ غده صنوبرى، ارگانھاي مختلف در ارتباط با سر و چشمھا نباشد
 ١٧روز  :قصود از معالجه نقصان باشد مانند کاھش وزن و یا استفراغ خلطی باشداگر م
در صورتیكه موضع مورد تھاجم گردن، گلو، سقف دھان، ( ١:٠٩س  ١٨تا شب  ١٥:٣٠س 

ي پس  پايیني، چانه، گوشھا، زبان، تارھاي صوتي، و ناحیه ) آرواره(ھا، فك   حنجره، لوزه
ھاي گردن،  حت تأثیر ثور است ھمچنین مھره اطلس و مھره مخچه ھم ت. سري، غده تیروئید

ژوگوالر، سیاھرگ زير گلويي و مويرگھا ) سیاھرگھای(کاروتید، وریدھای) سرخرگ(شریانھای 
در صورتیكه ( ٩:٣٥س  ١٩تا روز  ٢٢:٢٠س  ١٩شب / )نباشد) رگھاي خوني كوچك(

پايیني، چانه، ) آرواره(فك  ھا،  موضع مورد تھاجم گردن، گلو، سقف دھان، حنجره، لوزه
مخچه ھم تحت تأثیر ثور . ي پس سري، غده تیروئید گوشھا، زبان، تارھاي صوتي، و ناحیه 

کاروتید، ) سرخرگ(ھاي گردن، شریانھای  است ھمچنین مھره اطلس و مھره 
) رگھاي خوني كوچك(ژوگوالر، سیاھرگ زير گلويي و مويرگھا ) سیاھرگھای(وریدھای

در صورتیكه موضع مورد تھاجم مري، ( ٧:٤٧س  ٢٣تا روز  ١٧:٣٩س  ٢٢ز رو)/ نباشد
معده، ديافراگم، لوزالمعده، پستان ،عروق لنفاوی، شیرى، لبھای فوقانی کبد، استخوان 

در ( ٢١:٥٠س  ٢٦تا شب  ١:١٥س  ٢٥شب / )ھاي پايیني، رحم نباشد سینه، دنده 
  ، ناحیه)شريان بزرگ قلب(؛ قلب، آئورت )رقول خواجه نصی(صورتیكه موضع مورد تھاجم معده 

  .)ي پشتي ستون فقرات، نخاع، باالي كمر، طحال، مسیر گردش خون نباشد
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  ھر گونه اقدام ابزاري چشم بزشكي

  :دارد) وقت(كمال  ٣) + سعادت وقت(شرط  ٢) + وقت(محذور  ٣= نشانه دارد  ٨ :دالئل فلكي
خصوصـا اتصـال قمـر بـا ..) قمر در عقرب تحت الشعاع و وبال و احتراق و خـالي السـیر و( قمر  گانه عمومی ١١مناحس : محذورات

  قمر در برج حمل -قمر در اجتماع -مريخ

  .مشتری از نحوس ساقط باشد -قمر زاید النور: شرائط
  .مشتری زھره ساعات -قمر ناظر به شمس و مقبول باشد -قمر اتصال با سعدین داشته باشد خصوصا با مشتری :كماالت

  

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده 
  براي اين عمل وجود ندارد

 

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
  ٣٠، ٢٩، ٢٨/ ١٥:٣٠س  ١٧تا روز  ٦:١٣س  ١٥شب 

 

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
تا  ١٠:٣٠س  ١٤روز / ١٩:٠٨س  ١٣تا شب  ٥:٠٦س  ١١شب / ٦:٣٧س  ١٠تا روز  ١شب 
 ١٩تا شب  ١:٠٩س  ١٨شب / ١٥:٣٠س  ١٧تا روز  ١٠:٤٢س  ١٥روز / ٦:١٣س  ١٥شب 

/ ١:١٥س  ٢٥تا شب  ٧:٤٧س  ٢٣روز / ١٧:٣٩س  ٢٢تا روز  ٩:٣٥س  ١٩روز / ٢٢:٢٠س 
 .تا پایان ماه ٢١:٥٠س  ٢٦شب 

نیــــــ
ک

 ١نسبي سعد    ٢سعدعام  ٣ سعدتام  ٤سعدخاص 

  :ساعات مشتری زھره از
 ٥:٠٦س  ١١تا شب  ٦:٣٧س  ١٠روز / ١٠:٣٠س  ١٤تا روز  ١٩:٠٨س  ١٣شب / روز
 ٢٢روز / ٩:٣٥س  ١٩تا روز  ٢٢:٢٠س  ١٩شب / ١:٠٩س  ١٨تا شب  ١٥:٣٠س  ١٧

 .٢١:٥٠س  ٢٦تا شب  ١:١٥س  ٢٥شب / ٧:٤٧س  ٢٣تا روز  ١٧:٣٩س 

  
  

  شروع درمان

  :دارد) وقت(كمال  ٢) + سعادت وقت(شرط  ٢) + وقت(محذور  ١= نشانه دارد  ٥ :كيدالئل فل
  ..)قمر در عقرب تحت الشعاع و وبال و احتراق و خالي السیر و( گانه عمومی قمر  ١١مناحس : محذورات

  ).حمل سرطان میزان(قمر در بروج منقلب -قمر زاید النور: شرائط
  .ساعات مشتری زھره و قمر -سعد دیگر بپیونددقمر از سعدی منصرف و به : كماالت

  

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده
  براي اين عمل وجود ندارد

 

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
س  ١٧روز / ١٩:٠٨س  ١٣تا شب  ٦:٣٧س  ١٠روز / ٧:٥٩س  ٥تا روز  ١:٤٨س  ٣شب 

   ٣٠، ٢٩، ٢٨ /٨:٥٥س  ٢٦تا روز  ٧:٢٩س  ٢٤روز / ٢٢:٥٥س  ٢٠تا شب  ١٥:٣٠
 

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
تا  ١٠:٣٠س  ١٤روز / ١٩:٠٨س  ١٣تا شب  ٥:٠٦س  ١١شب / ٦:٣٧س  ١٠تا روز  ١شب 
 ١٩تا شب  ١:٠٩س  ١٨شب / ١٥:٣٠س  ١٧تا روز  ١٠:٤٢س  ١٥روز / ٦:١٣س  ١٥شب 

/ ١:١٥س  ٢٥تا شب  ٧:٤٧س  ٢٣روز / ١٧:٣٩س  ٢٢تا روز  ٩:٣٥س  ١٩روز / ٢٢:٢٠س 
 .تا پایان ماه ٢١:٥٠س  ٢٦شب 

نیــــــ
ک

 ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  :ساعات مشتری زھره قمر از
 ١٠:٣٠س  ١٤تا روز  ١٩:٠٨س  ١٣شب / ١٠:٤٢س  ١٥تا روز  ٦:١٣س  ١٥شب /
 ٧:٤٧س  ٢٣تا روز  ١٧:٣٩س  ٢٢روز. 
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  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

  قمر در بروج سرطان اسد سنبله: شرائط
  .ساعات مشتری زھره شمس: كماالت

  

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ايام قمري شمسي اسكندري :ذور اختیار سادهمح 
  براي اين عمل وجود ندارد

 

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
س  ٨شب / ٦:٠٦س  ٧تا شب  ١:٣٦س  ٤شب / ١:٤٧س  ٣تا شب  ٠:٥٤س  ١شب 

تا  ٦:١٢س  ١٥شب / ٣:١٨س  ١٢تا شب  ٦:٣٧س  ١٠روز / ١٦:٤٢س  ٩تا روز  ١٨:٠٨
س  ٢٦تا روز  ٧:٢٨س  ٢٤روز / ٧:٣٠س  ٢٣تا روز  ١٤:٠٠س  ١٨روز / ٢٠:٠٠س  ١٧شب 
  ١٢:٠٥س  ٣٠تا روز  ٩:٥٢س  ٢٨روز / ٨:٥٥

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
  براي اين عمل وجود ندارد در این ماه

 

نیــــــ
ک

 ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  :ساعات مشتری زھره شمس از
 ٠:٥٤تا س  ١شب/  ١:٣٦س  ٤تا شب  ١:٤٧س  ٣شب / تا شب  ٦:٠٦س  ٧شب
س  ١٥تا شب  ٣:١٨س  ١٢شب / ٦:٣٧س  ١٠تا روز  ١٦:٤٢س  ٩روز / ١٨:٠٨س  ٨

٦:١٢ / ١٤:٠٠س  ١٨تا روز  ٢٠:٠٠س  ١٧شب / ٧:٢٨س  ٢٤تا روز  ٧:٣٠س  ٢٣روز /
 ٩:٥٢س  ٢٨تا روز  ٨:٥٥س  ٢٦روز / تا پایان ماه ١٢:٠٥س  ٣٠روز. 

  
  

  عالج سفیدى و ورم چشم

  :دارد) وقت(كمال  ٤) + سعادت وقت(شرط  ٢) + وقت(محذور  ٢= نشانه دارد  ٨ :دالئل فلكي
  اتصال قمر با مريخ و زحل: محذورات

  ).ثور اسد عقرب دلو(قمر در بروج ثابت -قمر زاید النور باشد: شرائط
در صورتیکه قمر نظر به سعدین داشته باشد نظر  -ی حال باشندشمس و قمر قو - قمر ناظر به آفتاب باشد بنظر دوستی: كماالت

  .ساعات مشتری زھره شمس -دوستی با زحل جایز است
  

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده 
  براي اين عمل وجود ندارد در این ماه

 

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
س  ١١شب / ٦:٣٧س  ١٠تا روز  ٧:٥٨س  ٥روز / ١٤:٤٨س  ٤تا روز  ٢٣:٢٨س  ١شب 
تا روز  ٢٢:٥٥س  ٢٠شب / ٩:١٨س  ١٩تا روز  ٦:١٣س  ١٥شب / ١٤:٣٦س  ١٤تا روز  ٥:٠٦

  .پایان ماهتا  ٨:٥٥س  ٢٦روز / ٨:٣٦س  ٢٥تا روز  ٤:١٨س  ٢٢شب / ١٥:٤٢س  ٢١
 

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
  راي اين عمل وجود نداردب در این ماه

. 

نیــــــ
ک

 

١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  :ساعات مشتری زھره شمس از
 ٢٣:٢٨تا س  ١شب / ٧:٥٩س  ٥تا روز  ١٤:٤٨س  ٤روز / تا شب  ٦:٣٧س  ١٠روز
س  ٢٠تا شب  ٩:١٨س  ١٩روز / ٦:١٣س  ١٥تا شب  ١٤:٣٦س  ١٤روز / ٥:٠٦س  ١١

٢٢:٥٥ / ٤:١٨س  ٢٢تا شب  ١٥:٤٢س  ٢١روز / ٨:٥٥س  ٢٦تا روز  ٨:٣٦س  ٢٥روز.  
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  فصد

  :دارد) وقت(كمال  ٥) + سعادت وقت(شرط  ٤) + وقت(محذور  ٨= نشانه دارد  ١٧ :دالئل فلكي
منسـوب قمر در برج منقلب و ذوجسدین خصوصا جـوزا و حـوت و برجـی کـه  -قمر خالی السیر -نظر قمر به مریخ و زحل: محذورات

  زمان استقبال -ساعت پس از اجتماع قمر ١٢تا  -به عضو مورد فصد است
ثور اسد عقرب (قمر در بروج ثابت -قمر زاید النور و اگر بخواھند خون اندک بردارند قمر ناقص النور و بطیء السیر باشد: شرائط

  ).دلو
  .ساعت زھره -گردد قمر متصل بسعود خصوصا زھره باشد تا خون فاسد به راحتی خارج: كماالت

د
بــــــــــــــــــــــــــ

 

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده
  براي اين عمل وجود ندارد در این ماه

 

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
تا روز  ٥:٠٦س  ١١شب / ٦:٣٧س  ١٠تا روز  ٢٣:١٥س  ٥شب / ١٤:٤٨س  ٤تا روز  ١شب 

 . تا پایان ماه ٢٢:٢٤س  ٢٦شب / ٨:٣٦س  ٢٥تا روز  ١١:٥٦س  ١٩روز / ٩:١٨س  ١٩

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
 براي اين عمل وجود ندارد در این ماه

نیــــــ
ک

 

١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  :ساعت زھره از
 ه جز در صورتیكه عضو مورد فصد آلت تناسلي ب( ٢٣:١٥س  ٥تا شب  ١٤:٤٨س  ٤روز

س  ١١تا شب  ٦:٣٧س  ١٠روز / )؛ دھانه رحم، بیني نباشد)قول خواجه نصیر(بیضه ھا 
در صورتیكه عضو مورد فصد قوزك پا، اندامھا از زانو تا قوزك پا، مچ پا، پاشنه آشیل، ( ٥:٠٦

در ( ١١:٥٦تا س  ٩:١٥س  ١٩روز : اگر میخواھند خون اندک بردارند/ )ساق پا نباشد

تا شب  ٨:٣٦س  ٢٥روز / )ورد فصد گردن، گلو، چانه، گوشھا، زبان نباشدصورتیكه عضو م
ي پشتي ستون فقرات، باالي كمر   در صورتیكه موضع مورد فصد ناحیه( ٢٢:٢٤س  ٢٦

 .)نباشد
  

  حجامت

  :دارد) وقت(كمال  ٢) + سعادت وقت(شرط  ١) + وقت(محذور  ٥= نشانه دارد  ٨ :دالئل فلكي
سـرطان (قمـر در بـروج آبـی -بخصـوص ثـور) ثـور سـنبله جـدی(قمر در بروج خـاکی -نظر قمر به عطارد -زحل نظر قمر به: محذورات

  قمر در برج منسوب به موضع حجامت -)عقرب حوت
  .قمر ناقص النور: شرائط
  .نظر قمر به مشتری -ماه ٢١، ١٩، ١٧ھفته سوم ماه قمری بخصوص : كماالت

  

د
بــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ايام قمري شمسي اسكندري :ذور اختیار سادهمح
  براي اين عمل وجود ندارد در این ماه

 

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
 ١٥:٣٠س  ١٧روز / ١٥، ١٤، ١٣/ ٦:٣٧س  ١٠تا روز  ١:٤٨س  ٣شب / ٢٣:٢٨تا س  ١شب 

ن تا پایا ١٨:١٢س  ٢٥شب / ٧:٢٩س  ٢٤تا روز  ٤:١٨س  ٢٢شب / ٢١:٠٦س  ٢٢تا شب 
 .ماه

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
 براي اين عمل وجود ندارد در این ماه

نیــــــ
ک

 

١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

 ھا، ناحیه  در صورتیكه اعضاي مورد حجامت كلیه ( ١:٤٨س  ٣تا شب  ٢٣:٢٨س  ١شب
تا  ٦:٣٧س  ١٠روز )/ نباشد )باسن(ھاي عصبي واقع در كمر، كفل   ي پايیني كمر، رشته 

در صورتیكه عضو مورد حجامت قوزك پا، اندامھا از زانو تا قوزك پا، مچ پا، پاشنه ( ١٢پایان روز 
در صورتیكه موضع مورد حجامت ( ١٥:٣٠س  ١٧تا روز  ١٦شب / )آشیل، ساق پا نباشد

تا س  ٢١:٠٦س  ٢٢شب / )صورت، ارگانھاي مختلف در ارتباط با سر و چشمھا نباشد
روز )/ ھا نباشد  در صورتیكه موضع مورد حجامت بازوھا و دستھا، انگشتان و شانه( ٤:١٨

ي پشتي ستون   در صورتیكه موضع مورد حجامت ناحیه( ١٨:١٢س  ٢٥تا شب  ٧:٢٩س  ٢٤
 ).فقرات، باالي كمر نباشد
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  مسھل خوردن و مصرف داروی دفع كننده زوائد اخالط اربعه

  :دارد) وقت(كمال  ٧) + سعادت وقت(شرط  ٣) + وقت(محذور  ٧= نشانه دارد  ١٧ :دالئل فلكي
 -اتصـال قمـر بـه كوكـب راجـع -اتصال قمر به زحـل -نظر عداوت قمر به مريخ و شمس -قمر در برج اسد، سنبله و جدی  :محذورات

   -شددرجه با ١٣میان قمر و ذنب كمتر از  -مقارنه قمر با مشتري اثر دارو را ضعیف میكند

قمـر کثیـر السـعاده یـا کثیـر  :ابومعشـر -خاصـه عقـرب) سرطان عقـرب حـوت(قمر در بروج آبی  -قمر ناقص النور و الحساب: شرائط

  .النحوسه نباشد
اتصال قمر با کوکب سفلی مانند زھره و عطارد و ان  -قمر منصرف از سعدی و متصل بسعد دیگر باشد -قمر بطیء السیر: كماالت

بھتر  -اگر مسھل جھت عالج اندامی باشد باید سعدی در برج منسوب به آن اندام باشد -الرض باشد بھتر استکوکب اگر تحت ا
  .ماه ھابط باشد در جنوب -عرض ماه جنوبی باشد - است که قمر در حد زھره باشد

  

د
بــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده
  وجود نداردبراي اين عمل 

 

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
  ١٢:٠٦س  ٣٠تا روز  ٧:٢٨س  ٢٤روز / ١٩:٤٨س  ٢٤تا شب  ١شب 

 

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
  .براي اين عمل وجود ندارد

 

نیــــــ
ک

 ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  
 ٧:٢٨س  ٢٤تا روز  ١٩:٤٨س  ٢٤شب / ن ماهتا پایا ١٢:٠٦س  ٣٠روز. 

  
  

  مصرف داروى مولد اخالط اربعه
  

  مصرف داروی مولد سودا

  :دارد) وقت(كمال  ١) + سعادت وقت(شرط  ١) + وقت(محذور  ٢= نشانه دارد  ٤ :دالئل فلكي
  نظر قمر به زحل -)ثور سنبله جدي(قمر دربروج خاکی  :محذورات

  ).سرطان عقرب حوت(قمر در بروج آبی : شرائط 
  .نظر قمر به کوکب سعد خصوصا مشتری: كماالت

  

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده 
  براي اين عمل وجود ندارد

 

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
س  ١٠تا روز  ٧:٥٩س  ٥روز / ١٤:٤٨س  ٤تا روز  ١:٤٨س  ٣شب / ٢٣:٢٨تا س  ١شب 
/ ١٥:٤٢س  ٢١تا روز  ٦:١٣س  ١٥شب / ١٤:٣٦س  ١٤تا روز  ١٩:٠٧س  ١٣شب / ٦:٣٧
س  ٣٠روز / ٩:٥٢س  ٢٨تا روز  ٨:٥٥س  ٢٦روز / ١٩:٤٨س  ٢٤تا شب  ٤:١٧س  ٢٢شب 

 .تا پایان ماه ١٢:٠٦

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
   براي اين عمل وجود ندارد

 

نیــــــ
ک

 ١نسبي سعد    ٢سعدعام  ٣عدتام س  ٤سعدخاص 

  
 ١:٤٨س  ٣تا شب  ٢٣:٢٨س  ١شب / ٧:٥٩س  ٥تا روز  ١٤:٤٨س  ٤روز / ١٠روز 

س  ٢١روز / ٦:١٣س  ١٥تا شب  ١٤:٣٦س  ١٤روز / ١٩:٠٧س  ١٣تا شب  ٦:٣٧س 
 ٩:٥٢س  ٢٨روز / ٨:٥٥س  ٢٦تا روز  ١٩:٤٨س  ٢٤شب / ٤:١٧س  ٢٢تا شب  ١٥:٤٢
 .١٢:٠٦س  ٣٠تا روز 
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  مسھل مولد صفرامصرف 

  :دارد) وقت(كمال  ٠) + سعادت وقت(شرط  ١) + وقت(محذور  ٣= نشانه دارد  ٤ :دالئل فلكي
  -اتصال قمر با مریخ و شمس -)حمل اسد قوس(قمر در بروج آتشی: محذورات

  ).جوزا میزان دلو(قمر در بروج ھوایی :شرائط
  

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ايام قمري شمسي اسكندري :دهمحذور اختیار سا 
  براي اين عمل وجود ندارد

 

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
س  ١٠تا روز  ٧:٥٩س  ٥روز / ٠:٣٦س  ٣تا شب  ٦:١٢س  ١شب / ٢٣:٢٧تا س  ١شب 
/ ١١:٣٠س  ٢١تا روز  ٢٠:٥٤س  ١٤شب / ١٩:٠٧س  ١٣تا شب  ٥:٠٦س  ١١شب / ٦:٣٧
  .تا پایان ماه ٧:٢٨س  ٢٤روز / ١٩:١٨س  ٢٤تا شب  ٤:١٧س  ٢٢شب 

 

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
  براي اين عمل وجود ندارد

 

نیــــــ
ک

 ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  
 ٦:١٢تا س  ٢٣:٢٧س  ١شب / ٧:٥٩س  ٥تا روز  ٠:٣٦س  ٣شب / ٦:٣٧س  ١٠روز 

تا  ١١:٣٠س  ٢١روز / ٢٠:٥٤س  ١٤تا شب  ١٩:٠٧س  ١٣شب / ٥:٠٦س  ١١تا شب 
   .٧:٢٨س  ٢٤تا روز  ١٩:١٨س  ٢٤شب / ٤:١٧س  ٢٢شب 

 
  
  
  
  

  مصرف مسھل مولد بلغم

  :دارد) وقت(كمال  ٥) + سعادت وقت(شرط  ٤) + وقت(محذور  ٣= نشانه دارد  ١٢ :دالئل فلكي
  نظر به زھره -)سرطان عقرب حوت(قمر در بروج آبی: محذورات

  ).حمل اسد قوس(ج آتشیقمر در برو: شرائط
  .اتصال قمر با آفتاب به نظر دوستی :كماالت

  

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده
  براي اين عمل وجود ندارد

 

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
تا  ٨:٤٢س  ٥روز / ٧:٥٩س  ٥تا روز  ١:٤٨س  ٣شب / ١٦:٤٢س  ٢تا روز  ٠:٥٤س  ١شب 
س  ١٢تا شب  ٦:٣٧س  ١٠روز / ١٦:٤٢س  ٩تا روز  ١٨:٠٨س  ٨شب / ٦:٠٦س  ٧شب 
س  ٢١تا شب  ٢٢:٥٥س  ٢٠شب / ٢٠:٠٠س  ١٧تا شب  ١٩:٠٨س  ١٣شب / ٣:١٨
 ٣٠روز / ٦:٣٠س  ٢٩تا روز  ٩:٥٢س  ٢٨روز / ٧:٤٢س  ٢٥تا روز  ٤:١٨س  ٢٢شب / ٥:٣٦
  . تا پایان ماه ١٢:٠٦س 

  

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
  براي اين عمل وجود ندارد

 

نیــــــ
ک

 ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

 ٠:٥٤تا س  ١شب / ١:٤٨س  ٣تا شب  ١٦:٤٢س  ٢روز / تا س  ٧:٥٩س  ٥روز
٨:٤٣ / ١٨:٠٨س  ٨تا شب  ٦:٠٦س  ٧شب / ٦:٣٧س  ١٠تا زوز  ١٦:٤٢س  ٩روز /

 ١٩:٠٨س  ١٣تا شب  ٣:١٨س  ١٢شب / ١٥:٣٠س  ١٧تا روز  ٢٠:٠٠س  ١٧شب /
 ٢٢:٥٥س  ٢٠تا شب  ١٥:٣٠س  ١٧روز / ٤:١٨س  ٢٢تا شب  ٥:٣٦س  ٢١شب /
 ٩:٥٢س  ٢٨تا روز  ٧:٤٢س  ٢٥روز. 
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  )سونا(حمام 

  :دارد) وقت(كمال  ٢) + سعادت وقت(شرط  ٤) + وقت(محذور  ٤= نشانه دارد  ١٠ :دالئل فلكي
و ) ثـور میـزان( زھـره قمـر در خانـه ھـای -)جـوزا میـزان دلـو(قمر در بروج ھـوایی  -)ثور سنبله جدي(قمر در بروج خاکی: راتمحذو

  اتصال قمر با شمس خصوصا در برج قوس -اتصال قمر با زحل -مقارنه قمر با عطارد) جدي دلو(زحل

و ) حمل عقرب(قمر در خانه ھای مریخ -شدبا) حمل اسد قوس(و آتشی) سرطان عقرب حوت(قمر در بروج آبی: شرائط

  .باشد به شرطیکه به زحل متصل نباشد) قوس حوت(مشتری
  .اگر قمر در حوت باشد متصل به زھره باشد -قمر در سرطان باشد و متصل به سعود باشد: كماالت

  

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده
  اين عمل وجود نداردبراي 

 

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
تا  ٧:٢٨س  ٢٤روز / ١٩:٤٨س  ٢٤تا شب  ١٥:٣٠س  ١٧روز / ٦:١٢س  ١٥تا شب  ١شب 
  .تا پایان ماه ٨:٥٥س  ٢٦روز / ٠:٤٢س  ٢٦شب 

 

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
  براي اين عمل وجود ندارد

 

نیــــــ
ک

 ١نسبي سعد   ٢م سعدعا   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  
 ١٥:٣٠س  ١٧تا روز  ٦:١٢س  ١٥شب / ٧:٢٨س  ٢٤تا روز  ١٩:٤٨س  ٢٤شب /
 ٨:٥٥س  ٢٦تا روز  ٠:٤٢س  ٢٦شب. 

  
  
  
  

  اصالح موي سر

  :دارد) وقت(كمال  ٢) + سعادت وقت(شرط  ٢) + وقت(محذور  ٤= نشانه دارد  ٨ :دالئل فلكي
اتصـال قمـر بـا زحـل و  -)ثور اسد عقـرب دلـو(بخصوص جدی و بروج ثابت) سرطان میزان جدی حمل(قمر در بروج منقلب: محذورات

  مریخ

به جز سنبله و در برج ) جوزا سنبله قوس حوت(قمر در بروج مجسده -قمر زاید النور باشد بخصوص در ایام استقبال: شرائط

  .باشد) حوت(آبی
  .شتریساعات زھره و م -اتصال قمر با مشتری و زھره :كماالت

  

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده
   براي اين عمل وجود ندارد

 

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
تا  ٦:١٣س  ١٥روز / ١٤:٣٦س  ١٤تا روز  ١٨:٠٨س  ٨شب / ٠:٢٤س  ٧س تا شب  ١شب 

  .ماه تا پایان ٤:١٨س  ٢٢شب / ١٥:٤٢س  ٢١روز 
 

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
  براي اين عمل وجود ندارد

 

نیــــــ
ک

 ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  :ساعات زھره مشتری از
 ١٨:٠٨س  ٨تا شب  ٠:٢٤س  ٧شب / ٦:١٣س ١٥تا روز  ١٤:٣٦س  ١٤روز / ٢١روز 

 .٤:١٨س  ٢٢تا شب  ١٥:٤٢س 
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  ردن موي بدنتنظیف و تنوير و ست

  :دارد) وقت(كمال  ٤) + سعادت وقت(شرط  ٢) + وقت(محذور  ٣= نشانه دارد  ٩ :دالئل فلكي
  ) جوزا سنبله(و عطارد) قوس حوت(قمر در بیوت مشتری -قمر در بروج حمل، ثور، اسد و جدی: محذورات

  . -)سرطان عقرب(قمر در بروج آبی -قمر ناقص النور: شرائط
بھتر است که قمر در برج عقرب و ناظر بمریخ و ساقط از  -قمر در تحت الشعاع و منصرف از آفتاب - با سعوداتصال قمر : كماالت

  .باید قمر متصل به ستارگان ھابط یا محترق یا راجع باشد تا مو دیر برآید -زحل باشد
  

د
بــــــــــــــــــــــــــــــ

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده 
  اين عمل وجود ندارد براي 
 

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
روز / ٤:١٨س  ٢٢تا شب  ١٣شب / ٦:٣٧س  ١٠تا روز  ٧:٥٩س  ٥روز / ٢٣:٢٧تا س  ١شب 

  .  ٩:٥٢س  ٢٨تا روز  ٧:٢٩س  ٢٤
 

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
  .براي اين عمل وجود ندارد

 

نیــــــ
ک

 ١نسبي سعد    ٢سعدعام  ٣عدتام س  ٤سعدخاص 

  
 ١:٤٨س  ٣تا شب  ٢٣:٢٧س  ١شب / ٧:٥٩س  ٥تا روز  ١:٤٨س  ٣شب / ١٠روز 

تا  ٩:٥٢س  ٢٨روز / ٧:٢٩س  ٢٤تا روز  ٤:١٨س  ٢٢شب / ١٢تا پایان روز  ٦:٣٧س 
 .پایان ماه

  
  
  
  

  اخراج طفل مرده از رحم

  :دارد) وقت(كمال  ٢) + وقت سعادت(شرط  ١) + وقت(محذور  ١= نشانه دارد  ٤ :دالئل فلكي
  )عقرب(قمر در بروج منسوب به اندام مورد تھاجم در این رابطه نباشد: محذورات

  .قمر ناقص النور: شرائط
  .قمر به سعدین ناظر باشد بنظر مودت و تربیع -قمر جنوبی ھابط: كماالت

  

د
بــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  اسكندريايام قمري شمسي  :محذور اختیار ساده
  براي اين عمل وجود ندارد

 

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
  .تا پایان ماه ١٢:٠٦س  ٣٠روز / ١٥تا پایان روز  ١شب 

 

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
  .براي اين عمل وجود ندارد

 

نیــــــ
ک

 ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  
 ١٢:٠٦س  ٣٠تا روز  ١٦شب. 
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  عالج دردھاي مفاصل

  :دارد) وقت(كمال  ١) + سعادت وقت(شرط  ١) + وقت(محذور  ٢= نشانه دارد  ٤ :دالئل فلكي
بایـد نحـوس از قمـر  -..)قمر در عقرب تحـت الشـعاع و وبـال و احتـراق و خـالي السـیر و( گانه عمومی قمر  ١٠مناحس : محذورات

  )ید قمر بدوستی به مریخ نگرداگر عالج با مسھل است با(ساقط باشد
  .قمر در بروج جدی دلو یا حوت: شرائط
  اتصال قمر با سعود: كماالت

  

د
بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده
  براي اين عمل وجود ندارد

 

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
  براي اين عمل وجود ندارد 
 

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
تا  ١٠:٣٠س  ١٤روز / ١٩:٠٨س  ١٣تا شب  ٥:٠٦س  ١١شب / ٦:٣٧س  ١٠تا روز  ١شب 
 ١٩تا شب  ١:٠٩س  ١٨شب / ١٥:٣٠س  ١٧تا روز  ١٠:٤٢س  ١٥روز / ٦:١٣س  ١٥شب 

/ ١:١٥س  ٢٥تا شب  ٧:٤٧س  ٢٣روز / ١٧:٣٩س  ٢٢تا روز  ٩:٣٥س  ١٩روز / ٢٢:٢٠س 
  .تا پایان ماه ٢١:٥٠س  ٢٦شب 

 

نیــــــ
ک

 ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  
 ٥:٠٦س  ١١تا شب  ٦:٣٧س  ١٠روز / ١٠:٣٠س  ١٤تا روز  ١٩:٠٨س  ١٣شب /
 ١٠:٤٢س  ١٥تا روز  ٦:١٣س  ١٥شب / ١:٠٩س  ١٨تا شب  ١٥:٣٠س  ١٧روز /
 ٩:٣٥س  ١٩تا روز  ٢٢:٢٠س  ١٩شب / ٧:٤٧س  ٢٣تا روز  ١٧:٣٩س  ٢٢روز / شب
 .٢١:٥٠س  ٢٦تا شب  ١:١٥س  ٢٥

  
  

  شروع مصرف قرص دارو

  :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

 

  ايام قمري شمسي اسكندري :محذور اختیار ساده
  براي اين عمل وجود ندارد

 

  نقص و ضد سعادت :محذور اختیار دقیق
  ٣٠، ٢٩، ٢٨/ ١٨:٠٨س  ٨تا شب  ٧:٥٩س  ٥روز 
 

  نحوس قمر :محذور اختیار عمیق
   براي اين عمل وجود ندارد

 

نیــــــ
ک

 ١نسبي سعد    ٢سعدعام   ٣سعدتام  ٤سعدخاص 

  
 ١:٤٧س  ٣تا شب  ١شب / ٧:٥٩س  ٥تا روز  ١:٤٧س  ٣شب / ١٨:٠٨س  ٨شب 

 .٢٧تا پایان روز  ١٦شب / ١٥تا پایان روز 
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  �و���ده  � و آ�وزش�ده  �ی ��یاد �یات اع�ی

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

  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  -ع�وم ا�ساب و �بار�نا�ی   

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

ّرف ادار ا  
١٤٣١  

http://Aelaa.net
taqwim@aelaa.net         nojum@aelaa.net          tanjim@aelaa.net 

  

  و احلمد رب العاملني
  


