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١٣٨٧شرف شمس   

     م  ع م    آن     رف و     س دال  
ھر كدام از بروج متعلق به كـوكبي ھسـتند و موضـع شـرف و عـزت آن كوكبنـد و كواكـب در         علم تنجیمدر 

بـرج   بـرج حمـل  . اردموضع شرفشان عزت و اقتدار و شرافت دارند بدين معني كه دالالتشان قويتر و غلبـه د 
ھر كوكب در برج شرفش يك درجه مخصوص شرف . است و دالالت شمس در آن قوي است شرف شمس

نیز دارد كه در آن درجه اوج عزت و شرف اوسـت وقتـي كـه در بـرج شـرف اسـت و رو بـه شـرف دارد قـوت          
مـي گـذرد رو بـه بـه      دالالتش رو به تزايد دارد و در درجه شرف اوج شرافت و قوت اوست و از آن درجـه كـه  

و اين شـرف موضـع بزرگـواري و عـز و جـاه و حشـمت و حرمـت و نفـوذ امـر          . نقصان و كاھش قوت مي كند
داللت كوكب و شھرت و افزوني مرتبت و شرف و قدر است و كوكب در شرف خويش ماننـد مردمـي اسـت    

مقابـل شـرف ھسـتند     بروج و درجـاتي كـه در   .كه در مرتبه شرف و بزرگواري و مملكت و سلطنت ھستند
موضع ھبوط كوكب مي نامند و ضد اين خواص را دارند و در آن حالت مانند مردمي ھستند كـه در حـبس و   

درجـه   ١٩ھبوط شمس در برج میـزان و درجـه ھبـوطش در    . قھر و مذلت و خواري و بي حرمتي و مانند آن
شرف شمس مـرتبط بـا قـوت     آثار ذكر. درجه شرف شمس درجه نوزدھم برج حمل مي باشد .میزان است

  :مي باشد چنیندالالت شمس كه در اين برج و درجه قوي حال مي شوند  دالالت شمس است
ش، امـا چـون مـاه    يسعد است در ذات خـو . شتر استیش بیاو از خشک يگرم و خشک است، گرم آفتاب

گفته اند که نحس اسـت   يز نحس گرداند و بعضیع او باشد نحس گردد و ماه را نیدر مقابله و مقارنه و ترب
  . کشنبهيروز و داللت دارد به  يک و سعد است از دور و مذکر است و نھارياز نزد

سـا و مقـدمان و سپھسـاالران و سـرھنگان و     ؤل مردمـان بـزرگ و محتـرم و ر   یـ ل ملوک است دلیچنانکه دل
  .ان و حاکمان و جماعت مردمان استیب و قاضير صایکو و تدبین يخداوندان را
زمـاني كـه مـا    . داللت دارد بر يكپارچه كردن يعني به يكديگر متصل و جمع شدن تا كل بوجود آيـد  خورشید

جماعتھـاي  بنابر اين داللت دارد بـر  . آوريم كنیم ما مردم را تحت نفوذ يك قدرت و مرجع در مي  حکومت مي 
ا بـه يكـديگر پیونـد مـي     كنیم در واقـع چنـدين جـزء مختلـف ر     زماني كه ما چیزي را خلق و ابداع مي . مردم

اظھـار و  اين داللت دارد بر اينكه ما خودمان را در برخي راھھـا  . دھیم تا در كل به يك مجموعه جديد برسیم 
   .كنیم  مي  ابراز

ھـاي غلبـه و حكومـت خورشـید      اين ما را  بـه جنبـه  . قلب و يا مركز چیزھاآفتاب به طور كلي داللت دارد بر 
) بـرج حمـل  (اگر خورشید در شرف خويش باشـد  . اين خورشید داللت بر قدرت داردبنابر. كند راھنمايي مي 

داللـت بـر حاكمـاني دارد    ) بـرج میـزان  (داللت بر حاكماني دارد كه در حال حكومتند و اگر در ھبوطش باشد 
یـز  ن يتندرسـتى و سـالمت  خورشید ھمچنین داللت دارد بر نیرو يا خاصیت حیاتى و بنابراين بر  .كه رفته اند

قـرار   .توان در معني يكپارچـه كـردن نیـز رديـابي كـرد      البته تمامي اين دالالت را نیز مي . راھنمايي مي كند
دھد كه چگونه انسان خـودش را و بالنتیجـه دنیـايش را يكپارچـه كنـد و       گرفتن خورشید در طالع نشان مي 

است كه ما براي دست يافتن به خورشید نشان دھنده اين . چگونه با مردم بیامیزد و دوست داشته باشد
راھنمـايي مـي   . خورشید ھمچنین داللت دارد بر اراده کردن .اھداف زندگي مان چكار بايستي انجام دھیم

كنـیم ،   شخصیتمان كه گاھي نسبت به يكديگر در تضـادند را پكپارچـه     كند كه چگونه اجزاء تشكیل دھنده
  .بر بزرگي و زود پشیمان شدن از خشم و بردباري داردپس در اين ھنگام ما اراده قوي داريم و داللت 

ذارد گھر برج نیز دالالت مخصوص به خود دارد و خصوصیاتش بر دالالت كوكب تأثیر مي  :دالالت برج حمل
و مصـر   پرانـرژي است و با ورود شمس به برج حمـل داللتھـاي شـمس نیـز      پرانرژي و مصربرج حمل برجي 
پرخاشـگري، انـرژي و    ستقالل طلبي، جديت در عمـل، مـديريت و رھبـرى و   برج حمل بر ا .ظاھر مي شوند

موجود در برج حمل مي تواند مسـتقیمًا بـه نتـايج مثبـت منتھـي شـود يـا         انرژي. توان انجام كار داللت دارد
ھمچنین برج حمل داللت دارد بر تند و سـريع  انجـام دادن   . سبب پديدار شدن خشم و يا پرخاشگري گردد

از روى انگیـزه آنـى و بـدون فکـر قبلـى       كر كردن درباره آن و يا صبر و بردباري در حین انجام آن و عملي تا ف
  .عمل كردن و اغلب با عجله و سراسمیه و اشتیاق به سمت چیزھا رفتن
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بـرج شمسـي حمـل     ١٩حمل مصادف بـا   ١٩درجه  .شرف شمس درجه نوزدھم برج حمل مي باشد

براي تعیین شروع و بايان اين درجه بايـد مـدت زمـان دقیـق سـیر شـمس در بـرج         فروردين است ١٩و 
  . حمل محاسبه شود

مسیر حركت زمین به دور خورشید را دايرة البروج مي نامند و از ديـد نـاظر زمینـي، خورشـید بـر ايـن       
) درجـه  ٣٠ت ھرقسـم ( قسمت مساوي تقسیم كرده انـد   ١٢مسیر حركت مي كند اين مسیر را به 
با ورود خوشـید بـه بـرج حمـل     . مبدأ اين بروج برج حمل مي باشد. و ھريك را يك برج فلكي مي نامند

فصل بھار آغاز مي شود و لحظه تحويل سال، لحظه ورود خورشید به بـرج حمـل   ) از ديد ناظر زمینى(
. تمي باشد و مبـدأ سـال ھجـري شمسـي كـه لحظـه تحويـل سـال اسـت از اينجـا أخـذ شـده اسـ             
 ١٢ابتداي بھار و ابتداي پايیز را نقاط اعتـدال مـي نامنـد كـه در ايـن دو روز طـول شـب و روز مسـاوي         

بـرج را در   ١٢شـمس   .روز مـي باشـد   ٢٤٢١٦٨٧٨/٣٦٥اعتدال بھـاري برابـر    ٢ساعت است و فاصله 
  .اين مدت طي مي كند

مسـیر بیضـي   مسـیر حركـت زمـین بـه دور خورشـید يـك       : محاسبه مدت سیر شمس در ھر برج
شكل است كه خورشید ھمواره در يكي از كانونھاي آن قرار دارد و سرعت سیر زمـین در ايـن مسـیر    

از ديـد نـاظر زمینـي    . يكسان نیست به خاطر ھمین طول زمان سپرى شدن بروج نیـز متفـاوت اسـت   
شمس در اين بروج حركـت كـرده   
ــروج    ــن ب و ســرعت شــمس در اي
ــر بــرج      يكســان نیســت طــول ھ

بـا توحـه بـه ھمـین     شمسي نیز 
ــروج    ــیر شـــمس در بـ ــاوت سـ تفـ

بـراي محاسـبه   . تعیین مي شـود 
تعداد روزھاي ھر برج عدد صحیح 
تعداد روز آن در نظـر گرفتـه شـده    
و اگـر كسـر سـاعت آن بیشــتر از    

سـاعت باشــد يكـروز حســاب    ١٢
ســاعت  ١٢شــده و اگــر كمتــر از  

باشـــد فقــــط عــــدد صــــحیح روز  
بـرج حمـل را   (حساب مـي شـود   

سـاعت آن بسـیار   ھم كـه كسـر   
ــك  ــروز    ١٢نزدي ســاعت اســت يك

در جـدول زيـر   ) حساب مي كنـیم 
از ديـد  (مدت دقیق سیر خورشید 

در ھــر يــك از بــروج ) نــاظر زمینــي
سـازمان  طبق رصـد و محاسـبات   

ــیالدي ٢٠٠٨ســال ( ناســا ــا ) م ب
ــب  ــا آورده شــده   تقري ــه ھ در ثانی
   :است

  

 حوت دلو جدى قوس عقرب میزان سنبله أسد سرطان جوزا ثور حمل بروج شمسي

مدت 
سیر 

خورشید 
 در بروج

 ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٣٠ ٣٠ ٣١   ٣١ ٣١ ٣٠ ٣٠ روز

 ٢٢ ١٤ ١٠ ١٣ ٢١ ٩ ٢١ ٧ ١٠ ٧ ٢٣ ١١ ساعت
 ٥٨ ٨ ٣٩ ٢٠ ٣٦ ٢٣ ٤٠ ٥ ٥٢ ٥٤ ١٠ ٢ دقیقه
تعداد روز بروج 

طبق طول 
 حقیقى بروج 

٣٠ ٣٠ ٢٩ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ 
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ــین طــول متو  ــراي تعی ــر  ب ســط ھ

درجـه بــرج حمــل، طــول كــل بــرج  
سـاعت   ١١روز و  ٣٠حمل يعني 

درجــه  ٣٠دقیقــه تقســیم بــر  ٢و 
مي شـود و مـدت زمـان متوسـط     
يــك درجــه بــه دســت مــي آيــد و   
شــروع آن بــه انــدازه مــدت زمــان  

ــه ورود   ١٨ ــد از لحظــ ــه بعــ درجــ
شمس به برج حمـل مـي باشـد    

ھــر درجــه ) لحظــه تحويــل ســال(
 ٢٤ برج حمل بطور متوسـط برابـر  

. دقیقـه مـي باشـد    ٢٢سـاعت و  
ــیر    بـــه صـــورت دقیـــق مـــدت سـ
ــك     ــف ي ــات مختل شــمس در درج
ــر نیســتندو     ــا ھــم براب ــز ب ــرج نی ب
مــدت ســیر شــمس در درجـــات    

ابتدايي برج و انتھايي متفاوت است به ھمان دلیل كه اينھا قسمتي از مسیر ظاھري بیضوي شـكل  
  . یر بروج تغییر مي كندخورشید ھستند و خورشید به تدريج سرعتش در طول اين مس

  

سـاعت شـروع   ) ١٣٨٧فـروردين  (امسال  :شمسي ١٣٨٧محدوده زماني درجه شرف شمس 
ربیـع   ٣٠روز دوشـنبه   ١٣:٣٣: ٤٣سـاعت درجه شرف شمس به افق مكه مكرمه و كعبـه مشـرفه از   

ربیــع  ١روز سـه شـنبه    ١٣:٥٧:٥٨فـروردين تـا سـاعت     ١٩= بـرج شمسـي حمـل     ١٩=  ١٤٢٩االول 
بــراي بدســت آوردن ســاعت در بــالد ديَكــر، اخــتالف  . مــي باشــد حمــل ٢٠= فــروردين  ٢٠= الثــاني 

  .ساعت شھرھا و بالد ديَكر با افق كعبه مشرفه به ساعات مذكور اضافه يا كم مي شود
ام شروع فصل بھار يك ساعت عقربه ھاي ساعت را جلـو مـي   گدر برخي كشورھا در ھن: تذكر مھم

بدلیل قرار دادھـاي مختلـف در كشـورھاي    (ين مورد لحاظ نشده است كشند در محاسبه وقت فوق ا
ويند برخي كشورھا اين تغییر ساعت را اعمـال نمـي كننـد    گمختلف، كه به آن ساعن نابستاني مي 

سـاعت و زمـان اعمـال آن ھـم در كشـورھا       ٢و برخي يك ساعت اعمال مي كنند در برخي كشورھا 
ر لذا در تقويم جھـاني سـاعت تابسـتاني لحـاظ     گدر فصل ديمتفاوت است برخي در تابستان و برخي 

شمسـي يـك سـاعت سـاعتھا بـه جلـو        ١٣٨٨بس بـراي بـالدي ماننـد ايـران كـه در بھـار       ) نمي شود
است بعد از اضافه كردن اختالف افق با كعبه مشرفه، بـه مقـدار سـاعت بدسـت آمـده      كشیده شده 

مـثال بـراي   . رسـمي كشـور ايـران بدسـت آيـد      يك ساعت نیز بايد اضـافه نماينـد تـا سـاعتھا بـه وقـت      
ثانیه است اگر بـه سـاعت    ١٠دقیقه و  ١٩ساعت و  ١مشھد مقدس اختالف افقش با کعبه مشرفه 

ثانیـه اضـافه شـود سـاعت بـه وقـت رسـمي ايـران بـراي مشـھد            ١٠دقیقـه و   ١٩سـاعت و   ٢مذكور 
 .مقدس بدست مي آيد

  

براي شھرھاي مقدس اختالف (ه آورده شده است در جداول زير اختالف افق بالد با كعبه مشرف
افق مركز كعبه مشرفه با حرم امام معصوم علیه السالم حساب شده است و براي باقي شھرھا 

  )اختالف افق كعبه مشرفه با مركز شھر حساب شده است
 

كعبه مشرفه  با افق ھشت بھشتاختالف افق   
مكه 
 مكرمه

مدينه 
 منوره

كربالي 
 معال

نجف 
 اشرف

ظمین كا
 شريفین

سامرا 
 غريب

مشھد 
 مقدس

بیت 
 المقدس

00:00:00 - 00:00:51 +00:16:50 +00:17:57 +00:17:27 +00:16:12 +01:19:10 - 00:32:11 

 اختالف افق  برخي شھرھاي ايران با افق كعبه مشرفه 
 زاھدان سنندج تبريز كرمانشاه اھواز يزد شیراز اصفھان قم تھران

+0:46:22+0:44:10 +00:47:22 +0:50:50 +0:58:06 +0:35:26 +00:28:54 +0:25:50 +0:28:38+1:51:10 

 اختالف افق  برخي شھرھاي مھم جھان با افق كعبه مشرفه 
 تورنتو لندن پاريس نیويورك پكن كواالالمپور دھلي نواسالم آباد دوشنبه كابل

+1:57:30+01:55:46+02:13:22+2:29:30 +3:07:30 +5:06:22 +07:35:20 -2:29:58 -2:38:50 +07:56:50 
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خا م س  ما ییا   رف   س   ش و  ر ن ساعات  ای 
و طريقه محاسبه آن . نوشته شود روز و ساعات شمسبھتر است كه در  نقش شرف شمس

  .مي باشد چنین
كب ھر روز ھفته متعلق به يک کوکب است و ساعت أول آن روز به نام آن كو: کواکب ایام ھفته
روز چھارشنبه ، روز سه شنبه مريخ، روز دوشنبه قمر، روز يكشنبه خورشید: نامگذاري شده است

؛ نامھاي ھفته را كه غربیھا بر شنبه زحل روز، روز جمعه زھره، روز پنجشنبه مشتري، عطارد
روزھاي ھفته خود گذاشته اند نیز برگرفته از ھمین تعلق روزھا به كواكب است كه برخي از 

به معني روز خورشید، روز دوشنبه  Sundayروز يكشنبه (اي يوناني اقتباس شده است نامھ
Monday  به معني روز ماه و (...  

  ارباب الّنھار    
  وآن دوشنبه است روز قمر = روز یکشنبه است نسبت َخور
  آنکه مریخ مر ورا نام است = روز سه شنبه آِن بھرام است
  پنجشنبه آمد تیرسعد را  = چارشنبه گرفت کوکب تیر
  داد شنبه خدای عّزوجّل = زھره را داد جمعه، و به زحل

  خواجه نصیر الدين طوسي
  

ه ھمین ترتیب ھر يك از شبھاي ھفته نیز به نام كوكبي منسوب است و آن كوكب رب ب :ارباب لیل
و ساعت اول ھر شب نیز به نام آن كوكب . آن شب مي شود و داللتش در آن شب قويتر است

شب ، شب يكشنبه عطارد :ترتیب كواكب شبھاي ھفته چنین مي باشد. گذاري شده استنام
شب ، شب پنجشنبه شمس، شب چھارشنبه زحل، شب سه شنبه زھره، دوشنبه مشتري

  شب شنبه مریخ، جمعه قمر
  ّلیللارباب ا
  زأین ِقَبل فّرخیش تیر آمد = شب یکشنبه آن تیر آمد
  ن قولھا چه تلبیس استاندر ای = شب دوشنبه آن برجیس است
  چارشنبه شب زحل به قیاس = شب سه شنبه آن زھره شناس
  شب آدینه خود شِب قمر است= پس شب پنجشنبه آن َخور است 

  نجم مریخ زان اوست مدام= شب شنبه است ای گزین انام 
  خواجه نصیر الدين طوسي

  
ست واقع شود دالالت در يكشنبه كه روز خورشید ا) درجه برج حمل ١٩(ر درجه شرف شمس گا

شمس قويتر مي شود جون يكشنبه موضع قوت دالالت شمس است و نوشتن ذكر شرف شمس 
ولي امسال شرف شمس در روز يكشنبه واقع نیست لذا . نیز در اين روز آثارش قويتر مي شود

  .اكتفا به مراعات ساعت شمس مي شود
در وجه خود نیز مي باشد و اين  شمس؛ شب پنجشنبهو  روز چھارشنبهو  شب چھارشنبهولي در 

در مثلثه خود نیز مي باشد و اين  شب پنجشنبهو  روز چھارشنبه .باعث تزايد در قوت اوست
  .براي ذكر شرف شمس اين ساعات ذكر شده دالالت قوي دارند امسال ساعات قويتر مي شود در

ان ساعات ھر روز در می. ھر كوكب در روز و یا شب متعلق به خودش قويتر است :شمس اتساع
دالالت شمس نیز در ساعات . نیز ھر كوكب در ساعتھاي متعلق به آن كوكب دالالتش قويتر است

در طول مدت زمان درجه شرف شمس نوشتن ذكر در ساعات شمس اثرات . شمس قويتر است
اولین ساعت ھر روز . بیشتري دارد ساعات شمس در ھر شبانه روز سه یا چھار ساعت مي باشد

  .ا شب به نام كوكب ھمان روز و يا شب مي باشدو ي
  ارباب الّساعات

  دان که باشد از آِن آن کوکب= ساعت اولین ز روز و ز شب 
  کرده باشد حکیم از حکمت= که آن شب و روز را بدو نسبت 

  دوّیمین ساعت است ساعت او= و آن دگر کوکبی کأز اوست فرو 
  ه جمله قیاسبر ھمین کن ب= مرسوم را ھمین شناس اساس 

  خواجه نصیر الدين طوسي
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  ايام

  
  ساعات






















  زحل  زھره  مشتري  عطارد  مريخ  قمر  شمس  اول

  مشتري  عطارد  مريخ  قمر  شمس  زحل   زھره  دوم

  مريخ  قمر  شمس  زحل  زھره  مشتري  عطارد  سوم

  شمس  زحل  زھره  مشتري  عطارد  مريخ  قمر  چھارم

  زھره  مشتري  عطارد  مريخ  قمر  شمس  زحل  پنجم

  عطارد  مريخ  قمر  شمس  زحل  زھره  مشتري  ششم

  قمر  شمس  زحل  زھره  مشتري  عطارد  مريخ  ھفتم

  زحل  زھره  مشتري  عطارد  مريخ  قمر  شمس  ھشتم

  مشتري  عطارد  مريخ   قمر  شمس  زحل  زھره  نھم

  مريخ  قمر  شمس  زحل  زھره  مشتري  عطارد  دھم

  شمس  زحل  زھره  مشتري  عطارد  مريخ  قمر  يازدھم

  زھره  مشتري  عطارد  مريخ  قمر  شمس  زحل  دوازدھم

  
ادي و رسمي كه استفاده مي ساعات كواكب با ساعت قرار د :نحوه محاسبه ساعات كواكب

 ١٢از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب را محاسبه كرده اين مقدار زمان را تقسیم بر . كنیم متفاوت است
كرده و مقدار ھر ساعت به دست مي آيد و به اندازه آن كه از طلوع آفتاب بگذرد ساعت اول است 

ساب مي شود مقدار زمان از و وارد ساعت دوم مي شويم ساعات كواكب در شب نیز ھمینطور ح
تقسیم كرده و طول ھر ساعت به  ١٢غروب آفتاب تا طلوع آفتاب را حساب كرده و اين مقدار را بر 

  . دست مي آيد ساعت اول شب به اندازه يك ساعت كواكب از ھنكام غروب است
  

غروب كند عصر  ٦:٠٠طلوع كند و ساعت  ٧:٠٠اگر در يك روز دوشنبه آفتاب ساعت  به عنوان مثال
تقسیم مي كنیم  ١٢ساعت اين مقدار را بر  ١١مقدار طول روز از طلوع آفتاب تا غروب مي شود 

دقیقه بس ساعت اول اين روز كه  ٥٥طول ھر ساعت كواكب روز به دست مي آيد كه مي شود 
دقیقه تا  ٧:٥٥از ساعت . دقیقه ٧:٥٥تا  ٧دوشنبه است و ساعت قمر است مي شود از ساعت 

دقیقه ساعت دوم يعني ساعت زحل است به ھمین ترتیب براي ساعات شب از  ٨:٥٠ساعت 
  .ھنگام غروب آفتاب حساب مي شود

  
ھـارم و  چاشـت ابتـداي سـاعت    چبدين ترتیب در ھر روز طلوع آفتاب ابتداي ساعت اول است و وقـت  

مـاز مغـرب   اذان ظھر دقیقا ابتداي ساعت ھفـتم ھـر روز اسـت و نمـاز عصـر ابتـداي سـاعت دھـم و ن        
   .ابتداي ساعت اول شب است و نیمه شب شرعي ابتداي ساعت ھفتم شب مي باشد

  
شـمس، زھـره، عطـارد، قمـر، زحـل،      : ساعات كواكب از ساعت اول روز يكشنبه بدين ترتیب ھستند

و بعد از آن دوباره اين ترتیب تكرار مي شـود و ايـن سـاعات بـه دنبـال ھـم ھسـتند تـا          مشتري، مريخ
ه بعد كه آخرين ساعت شب يكشنبه مريخ مي شود و ساعت بعد آن كـه طلـوع آفتـاب    يكشنبه ھفت

  . يكشنبه صبح مي شود ساعت شمس است

  
  



١٣٨٧شرف شمس   
جـون شـروع درجـه     ):١٤٢٩ربیـع األول   ٣٠(ساعات شمس در درجه شرف شـمس امسـال   

واقـع در ايـن محـدوده     اولین سـاعت شـمس  شرف شمس از بعد از ظھر روز دوشنبه مي باشد  بس 
دقیقـه قبـل غـروب آفتـاب روز      ٣براي ايـران حـدودا يـك سـاعت و     (دوازدھم روز دوشنبه است  ساعت

از (سـاعت ھفـتم شـب سـه شـنبه اسـت        دومـین سـاعت شـمس   و ) دوشنبه تا لحظه غروب آفتاب
دقیقـه بعـد از نیمـه     ٥٧نیمه شب شرعي كه میانه بین غروب آفتاب تا طلوع آفتـاب اسـت تـا حـدودا     

، روز سـومین سـاعت شـمس   ، )دقیقه مي شـوند  ٥٧اكب شب حدودا شب شرعي جون ساعت كو
دقیقه بعد از طلوع آفتـاب سـه شـنبه تـا      ٣يعني از حدود يك ساعت و (سه شنبه ساعت دوم است 

  ). ھمین مقدار بعد از آن
كواكـب را بـه روزي و شـبي تقسـیم كـرده انـد و        علـم تنجـیم  در  :قویترین ساعت شرف شمس

مـي باشـد و شـب كـه تحـت االرض ھسـتند       ) بـاالي سـطح افـق   (االرض  كوكب روزي در روز كه فوق
شـمس كوكـب نھـاري اسـت و در سـاعات روز قــوتش      . خواننــد خیـر دالالتشـان قـويتر اسـت و ايـن را     

بـس در ايـن سـاعاتي    و کواکب نھاری در ساعات شب فعلشان نیز پوشیده مـي شـود   افزونتر است 
ساعت دوازدھـم روز  قويتري ھستند كه مي شود شمس ساعت فعل كه در روز واقع شده اند براي 

و در سه شنبه صبح نـور خورشـید رو بـه تزايـد اسـت و در       دوشنبه و ساعت دوم روز سه شنبه صبح
سـاعت دوم روز سـه شـنبه    دوشنبه قبل غروب خورشید در كـاھش نـور و رو بـه نقصـان اسـت بـس       

رفـي ديَكـر روز سـه شـنبه روز     از ط .داللتش قويتر است صبح از بقیه ساعات اين مدت شرف شمس
مريخ است و برج حمل كه شـرف شـمس اسـت خانـه مـريخ نیـز مـي باشـد در تنجـیم كھـن در بـاب            
دوستي و دشمني كواكب و سازَكاري آنھا با ھم آمده كه شمس از مريخ ياري مي خواھـد و ايـن دو   

به كـه روز مـريخ   با ھم سازَكاري دارند جون طبع ھردو َكرم و خشـك اسـت بـدين ترتیـب روز سـه شـن      
است و در اين روز داللت مريخ قويتر است و شمس نیز كه از مريخ ياري مي خواھد سـاعت شـمس   

قويتر مـي باشـد، يعنـي بـراى     ) كه روز قمر است(صبح روز سه شنبه از ساعت شمس روز دوشنبه 
امـور مربـوط بـه شـمس؛ بعـد از روز يكشـنبه كــه روز شـمس اسـت روز سـه شـنبه قـويتر اســت، در            

  .ساعت دوم صبح سه شنبه قويترين و بھترين ساعت شرف شمس مي باشد: نتیجه
جـدول   بـر اسـاس   )سـاعت اسـت   ٢٤كـه  ( شرف شمسدرجه دوده حند براي تشخیص مچھر :ذكرت

بـر   در ايـن محـدوده نبايـد   سـاعات كواكـب   وقـت بھتـر    اختالف آفاق عمل مي شود ولـي در تشـخیص  
است لـذا ايـن    ھر محل ر اساس طلوع خورشیدون ساعات بچ اساس جدول اختالف آفاق عمل شود

  .به افق ھرجا دوم روز سه شنبهساعت مثل امسال  تفاوت بايد لحاظ شود
  ١٣٨٧در سال  ھیئت فلكي و طالع قویترین ساعت شرف شمس

  ١٣٨٧فروردين  ١٩=  ١٤٢٩ّولربیع األ ٣٠ شنبهسه م روز دوساعت 



  یا خا م س  ما ی   ش  رف   س
منه السالم مي  ضرت أمیر المؤمنینحاز نقوش محترمه است كه منقول از  شرف شمسنقش شريف 

حضرتش آن را منقوش بر صخره اي ديدند و فرمودند كه اين اسم اعظم الھي است و نحوه نوشتن . باشد
كه در اشعار عربي از ايشان نقل شده است اين نقش حاوي اسراري است و آثار . و خواص آن را فرمودند

حرف  ١٣نقش شرف شمس . آن شرحھايي نیز آورده اند فوق العاده و مجربي دارد و علما و بزرگان براي
آيات الھي به شكل نشانه و رموز به صورت . حرف از قرآن كريم ٥حرف از انجیل و  ٤حرف از تورات و  ٤دارد 

  معروف است خاتم سلیمانيدر میان مردم عرب به  شرف شمسنقش شريف . نقش نوشته شده اند
محفوظ ماندن از خطرات زمین و آسمان و آفات جسمي و  جبمو به ھمراه داشتن آن: آثار و بركات

و ..) شیر و(، حفظ از حیوانات درنده )انگزندگمار و عقرب و (و ھوام  زند حیوانات موذيگروحي، حفظ از 
، جلب رزق، دوام رزق، توفیق يافتن بر نماز تھجد ..)ملوك، حكام، جن و (ران و دشمنان گحفظ از ستم

نوشته شود،  يق بر عبادت در اسحار باشد بھتر آن است که در کاغذ زردیجھت توف، ھرگاه ب)نوافل شب(
  .بقصد كفايت آن امر مھم مطلوب ھمه وقت آنرا ھمراه داشته باشد

 
 

 
 

 
 

  :م از متن اصلي اشعار كه به زبان عربي استترجمه اي فارسي و منظو
  شاه مردان و بحر علم و کرم= ھست منقول از امام امم 

  صورت اسم اكبر اعظم= خبر معتبر كه ھست در او 
  ه نموده رقمیک بر حاشیل= كفعمي ذکر کرده در مصباح 
  د عالمیآن پسر عّم س= ابن عّباس نظم کرده ورا 

  مه کردمش بلفظ عجمترج= ات یبود لفظ آن اب يعرب
  که بود پنج گوشه آن خاتم= د يبا يھم يخاتم) ياول(نیاّول
  که نراند بر آن دوباره قلم= ک شرط نوشتنش آنست یل

  برابر ھم يکه بود جملگ= ب آن سه الف یسد عقيبنو
  )بکشد آنجنان كه نبود خم=  يبر سر ھر سه چون سنان مّد( 

  ور و چشم او بر ھمكه بود ك= بعد از آن میم بي دمي باشد 
  اد و نه کمين زيکه نباشد از ا= ه يبعد از آن نردبان دو پا

  جون انامل ستاده بھلوي ھم= بعد از آن چار الف باشد ھم 
  كه بود كج به ھیئت ُمحجم= ھست آنگاه ھاء بس واوي 

  )که بود کج سرش چو شاخ َحجم=  يبعد از آن چار الف بود و پس واو(
  در صفا چو باغ ارم يکيھر = صورت ن يزده حرف باشد ایس

  ميمر يسیل عیچار از انج= است از تورات  يچار حرف و
  ن بود فافھمیاسم اعظم ھم= پنج حرف دگر ز قرآن است 

  از ھمه بال و سقم يمنيا=  ين اسمیکه تو حامل چنيا
  وز تب و درد و غّصه ھا و ألم=  ياز وباء و علل تو آزاد

  ن و دژمیغم يتا بو يشون= نگزد مار و عقربت ھرگز 
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  خاتم سلیمانييا  نقش شرف شمس
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  خا م س  ما ییا   رف   س آداب و   وه   ش  ر ف
  )طھارت و توجه(ي اذكار آداب عموم -١
و  برج حمل و بھتر در ساعات شمس است ١٩درجه (در وقت شرف شمس نوشته شود  -٢
  )ر در علم تنجیمگرفتن شرايط فلكي ديگنین در نظر چھم
  .اين حروف از سمت راست نوشته شود -٣
دوباره روي آن ھر حرف با يكبار حركت قلم نوشته شود و با قلم بر روي نوشته برنگردد و نخواھد  -٤

  .بكشد
با مشك يا زعفران بر كاغذ نوشته شود كه بھتر كاغذ زرد است يا در اين ساعت بر نگین زرد يا  -٥

  .بر طال حك شود
  .بھتر است با قلم نی نوشته شود -٦
  .اعتبار و اثر اين نقش مدت زمان محدودي ندارد و دائمي است -٧
  .نرا ھمراه داشته باشدبقصد كفايت امر مھم و مطلوب، ھمه وقت آ -٨
  .اين ذكر حاوي اسرار است و آن را از دشمنان مخفي بدارد -٩

  

  خا م س  ما ییا   رف   س   ش  و  ف و   ر ح
از آنجا كه در نقل كتب از نحوه اين نقش نقايص و اشتباھات فراواني وجود دارد؛ كه بعضا : تذكر

الھي به شیطاني مي كردد لذا تفصیال  موجب الغاء خاصیت نقش و برخي موجب انحراف نقش از
  به توضیح و توصیف صورت اين نقش مي بردازيم  

يك ستاره پنج پر كه يك سر ستاره بايد رو به باال باشد و دو سر به سمت راست و چب و دو  اول
ر دوسر باال باشد نمادي شیطاني گاكر يكسرش باال باشد نمادي الھي است و ا(ر بايین گسر دي
  )است
  . سه الف كه بر سر اين سه الف يك مد صاف است بعد
  ) پر باشد و چشم نداشته باشد(يك میم بي دم  بعد
  و نردبان را قطع كرده باشند  باشند له صافپ پله كه مشبك باشد و دو يك نردبان دو بعد
الف به شكل انگشتان دست كه مانند بزرگي و كوتاھي انگشتان نوشته شود و اين نشان  ٤ بعد
  و روزي است  رزق
يك ھاء بعد يك واو كه دمش بر سر واو كشیده شده تا مرز حرف واو مانند انبوب حجام كه در  بعد

و نباید دم واو كشیده بر كل نقش شود و ( اوي خمیده بوده براي حجامتگشعر آمده است و شاخ 
   )آنطور ديگر مانند انبوب حجام نیست بلكه مانند شمشیر می شود

   .ك ستاره پنج پر مانند ستاره ابتداييھم ي و در آخر
انتھايي را ندارد فلذا مانند تصوير ھردو صورت ) ستاره(در يک نقل  اشعار عربي فوق الذکر، خاتم 

  . نقش شود ھم با يك خاتم و ھم با دو خاتم تا ھر دو نقل انجام شده باشد
  



١٣٨٧شرف شمس   
 

 

   واإل راف ا ع  ی  ط ا  شار  وإدارة ا   وث      

 
 

  

  

  ï  یاد  یات اع ی    
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