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نستعين وبه الرحيم الرحٰمن هللا بسم [1]

وسلّم آلٖه3 وعلى محّمد سّيدنا2 على هللا وصلّى سّدد1 هللامّ [2]
يستحّق لمن يظهره أن عمل أو علم في نفع عنده كان من على4 يلزم فٕانّه بعد أّما [3]
لا حّيا العلم وترك به العاملين المستفيدين ونفع جميلا6 ذكرا لنفسه أبقا يكون5 قد فٕانّه
ثمرها اجتباء يكون أن الكتب مصنّفي وسبيل لنا العابرين9 فعله8 كما يستأنف لمن يندرس7 5

اسمها ولهم بعدهم لمن
وثلاثمائة وسبعين سبع سنة في عصرنا أهل من أناس سألني فيما اجتهدت فقد [4]

ما اظهار من الناريية المثلّثة في العاشر القران سنة وهي وسلّم10 عليه هللا صلّى النبّي لهجرة
القوس برج في الّذي القران ٰهذا في الممونة الجديدة الدولة11 ظهور من به أعرض سمعوني
أفضل آله12 وعلى صاحبها على النبوية للهجرة وثلاثمائة وتسعين اثنن لتمام ظهورها ويكون 10

فيكون الننة تلك في باتتمام العتيقة الدولة16 بزوال15 و و13اتتسليم14 اتتكريم وأتّم الصلوات
فيما الأحكام لاعتبار النابقة18 اتتاريخات من مضى ما فيه أبّين أن على ظهوره لقرب17 ٰذلك
يتبّدى20 وما النار مثلّثة قرانات من يبقى لما19 وأحكم بعد فيما يأتي ما على دليلا مضى
تباعد21 من يكون وما الهوائّية القرانات وابتداء الأرضيات المثلّثات في القرانات أحكام من
أن على الزهرة دور انقضاء بعد الكبرى عطارد سني تصّرم بعد عطارد دور تدبير عن الزهرة 15

لصصواب والموفّق الٕارشاد ولي وهللا ببراهينه شكّه لكثرة منه فيحكم كالأصل22 ذلك يكون
وأمور والملك والدول والأحداث الأزمان في النجوم أحكام علم لطالب23 فينبغي [5]
اتتسيير24 في الدرجات تلك به تتّصل ما على دليلة تكون الّتي الدرجات يسّير أن الملوك
طبع من الشّر على والنحوس الخر على يدّل والنعود25 شعاعاتها و والنعود النحوس بأجساد
يتولّاه وما الطالع من وبيوتها الكواكب تلك طبائع26 ومن الطالع من ومكانه البرج ٰذلك 20

يتفّقد أن ينبغي وكٰذلك29 أخرى إلى مثلّثة من القران28 انتقال27 طالع أو الدور طالع من
تخّص32 و النواحي من كثيرا تعّم31 الكسوف أحدث فٕان سنة كّل في30 نّير لكّل الكسوفات
وموضوع وأوتادها والبلدان الأقاليم من النّير34 فيه انكسف الّذي البرج33 ٰذلك بلدان أهل

الأصل في نّيرها35
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[1] In the name of God
[2] Oh God, help and assist us, oh you, the merciful,
[3] It is necessary for those who have some advantage in knowledge1 or

practice (?) to show it to those who merit it. He may make permanent by
this the benefit of thankful commemoration and the profit of those who use
it and by leaving it alive with no obliteration for those who learn it anew like
our antecessors. And the manner of those who write books is to make vivid
its fruit for those who come after us, and their name is for them.

[4] I made some effort in what some people from our time asked me in
the year 3772 of the Hijra of the Prophet - and this is the year of the tenth
conjunction in the fiery triplicity – about the coming of the propitious new
(turn / rule) in this conjunction which is in the sign of Sagittarius. Its coming
will be exactly in the year 392 of the hijra of the prophet – best blessings on
our lord – and the end of the foregoing rule will be at exactly this time. It is
because of the closeness of its appearance that I will explain in it earlier dates
which have already passed to look at the rules in foregone events as a proof
for what will come in the future. I will give “rules” for the remaining fiery
triplicities and the beginning of the rules of the conjunctions in the earthy
triplicities and the beginning of the airy conjunctions, and Venus’ removal
from holding sway over the cycles of Mercury after the termination of the
Great Years of Mercury after the end of the cycle of Venus to serve as a base.
Because of its multiple doubts, one can rule on the base of its proofs. God
dominates all leadership and brings forth the right.

[5] It is necessary for those who strive for the rules of the stars regarding
the time, the events, the reigns, the kingdoms and the affairs of the kings to
prorogate the degrees which serve as his indications for what is wanted. He
shall then rule in accordance with the bodies of misfortune and fortune and
their rays to which these degrees will reach. The fortunate (bodies) point
to the good and the unfortunate (bodies) to the evil in the nature of this
zodiacal sign and his position from the ascendant and the nature of these
planets and their houses from the ascendant and what governs him from the
ascendant of the cycle or the ascendant of the transit from one triplicity to
the next. In the same way, it is necessary to investigate the eclipses of sun
and moon in every year. The events caused by an eclipse come upon many
regions and especially concern the inhabitants of the countries belonging to
that zodiacal sign in which the eclipse happened from the climates and the
countries and their poles and the original place of their light.

1Test 1
2Test 2
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العامّ والأمراض والطواعين الوباء من يكون ما وكٰذلك الحدث عظم يكون ٰذلك فبحسب 25

وتغيير36 الأزمنة في وقصرها الملوك أعمار وطول الهواء وأعراض الجّو وأحداث والخاّص
والعادلة الجائرة والننن والشرائع الملك وتجديد37 قم إلى قم من أو بت إلى بيت من الملك
عش38 وخفض وزيادتها والعقول الأحكام ونقص الآثار بعد في والنقص الزيادة من يكون وما
بالقرانات يستدّل وكف الأوقات بعض في ونقصها الأعوام وامتداد وتنغيصهم الدول أهل
القرانات من ٰذلك بن وما غرها مثلّثات إلى المثلّثات39 من تحويلها من كلّه ٰذلك على 30

وأرباعها الأدوار من يكون وما ٰذلك جميع ومبلغ الننين بمواليد40 تعرف الّتي الس.غار

ومضعه بابه في إلّا الشرح به يطول مّما ٰذلك وسوى وأرباعها الكبار والقرانات

ما القدماء أقاويل من استخرجت ما بعد أصولا43 كلّه ٰذلك في42 أّصلت41 وقد [6]

النظر من الفراغ بعد يكون ٰذلك في النظر أن على بها عمل لمن كافية44 تكون أن رجوت
تعالى اللٰه شاء إن وأرباعها والس.غرى الكبرى والقرانات الكبار الأدوار أمر في 35

والقسمة الغر من45 الدولة في يعرض ما ثّم [7]

وأحكامها القرانات بأصناف أتبعها ثّم الأحكام صغائر فروع من نفا أقّدم أن ورأت [8]

ٰذلك بعد وأردف يتوقّع49 مّما بقي48 لما و47 بها لتغيير46 سلف لما والنحسن العلوين بن
الأحكام عظام بأصول

لبعضها51 أو الأقاليم50 لكّل العالم في الواقعة الأحداث من ذكرت كنت ما فمنها [9] 40

والبرج الكواكب تولّى الّذين القوم ٰذلك وخصوص عاّمتهم أو الناس ولبعض الٕاقليم52 ولبعض
الطواعين العظام الأحداث53 ٰهذه يحدث ما وأكثر الزمان ٰذلك دور في الدولة لهم الّذي
والقسي والشهب والنيران والغرق الهواء54 في والعلامات والزلازل والخسف والوباء والأمراض

وعمومه ٰذلك وخصوص الءزمنة بعض في والعجائب الجّو في والألوان
جسد أو شعاعاتهما أو جسداهما اتّفق إذا وعطارد المريخ طبع فمن الطواعين أّما [10] 45

من شئا تولّيا والقسمة58 إلها التسيير يبلغ57 الّتي الدرجة في الآخر شعاع56 و55 أحدهما
الزمان أمر من شئا متولّيا و59 الدور صاحب أحدهما وكان يتولّيا لم أو الدرجات تلك دلائل
في وقع أو عطارد بت في كان أو شركة معه60 لعطارد وكانت المريخ الدور ولي فٕان والننة
وكان الطواعين على ٰذلك دّل الدور صاحب مع يلي الّذي البرج في الدور وولي غره ولاية
ٰذلك في ولهما عطارد حّد أو المريخ حّد61 إلى والتسيير القسمة انتهت إذا ٰذلك في الوقت 50
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أو مقابلة من والشعاع والقسمة التسيير إله وانتهى شعاعهما اجتمع ما62 وحث شعاع الحّد
المشتري حدود في64 أيضا ٰذلك كان وإن الطواعين ءحدث63 تربيع أو مقارنة

62R حثما 63LR; M حدث أو 64L; MR بصلح


