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 قال سبحانه وتعالى

 " َشهُر َرَمَضاَن الَّذي أُنِزَل فيه القُرآُن هُدًى للنَّاِس وبَيِّنات  

 ُم الشَّهَر فَليَُصمهُ"من الهُدى والفُرقاِن فمن َشِهَد ِمنكُ  
 

 
 2017يونيو  24السبت  – 2017مايو  27لسبت ا 

 

 مملكة البحرين، ة واألوقافوزارة العدل والشؤون اإلسالميباعتماد قسم البحوث واإلعالم، إدارة الشئون الدينية ، 

 

 األستاذ الدكتور وهيب عيسى الناصر
 رئيس الجمعية الفلكية البحرينية

 أستاذ الفيزياء التطبيقية بجامعة البحرين
 

http://www.barakaonline.com/default.asp
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سمو األمير الملكي  حكومتها  رئيسو ،الملك حمد بن عيسى آل خليفة يرأسهابحرين ملكية دستورية ديموقراطية ال

ن حمد آل ، وولي عهدها و النائب األول لرئيس الحكومة سمو األمير الملكي سلمان ب خليفة بن سلمان آل خليفة

، التي كانت حضارة دلمون عام عندما كانت مركز 5,000إلى أكثر من  مملكة البحرين تاريخ ويعود  خليفة.

البحرين من ومملكة .(السند) وادي اإلندوس وحضارة الحضارة السومرية مسيطرة على الخطوط التجارية بين

عليها العالء الحضرمي في  بدهللا ) صلى هللا عليه وسلم( بن ع أوائل األقاليم التي اعتنقت اإلسالم، وولى النبي محمد

البحرين عبارة عن و  .م )العام السابع للهجرة( وبعثه برسالة سلمها إلى حاكمها المنذر بن ساوى التميمي 926

وكانت تعرف . وسميت المملكة بالبحرين نسبة لمسمى الجزيرة الكبرى ، جزيرة  33أرخبيل من الجزر يتكون من 

ألنها تشتهر بلؤلؤها ” لؤلؤة الخليج”أيضاً تلقب بـو ، )أم المليون نخلة( لكثرة النخيل فيها باسمقاً عند أهل الخليج ساب

 .الجميل و الذي يعتبر من أجود و أحسن أنواع اللؤلؤ في العالم

 

 

 
 جنوب الغرب° 64من اتجاه الشمال الحقيقي أي ° 642اتجاه القبلة: 

 كم 16,1, المكرمة لى مكةالمسافة من المنامة إ
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF
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 م60,7 -هــ 418,إمساكية رمضان 
 

 الثلث األخير
 من الليل
 صباحا

 العشاء
 مساء  

 المغرب
 مساء  

 العصر
 مساء  

 الظهر
 صباحا

 الشروق
 صباحا

 الفجر
 صباحا

 التاريخ
 الهجري

 التاريخ
 الميالدي

 اليوم

 سبتال مايو 67 رمضان 1 3:18 4:47 11:35 15:02 18:24 19:54 0:20

 األحد مايو 68 رمضان 2 3:18 4:46 11:35 15:02 18:24 19:54 0:20

 االثنين مايو 61 رمضان 3 3:17 4:46 11:35 15:02 18:25 19:55 0:20

 الثالثاء مايو 10 رمضان 4 3:17 4:46 11:35 15:02 18:25 19:55 0:20

 عاءاألرب مايو ,1 رمضان 5 3:17 4:46 11:35 15:02 18:26 19:56 0:20

 الخميس يونيو , رمضان 6 3:16 4:45 11:36 15:02 18:26 19:56 0:20

 الجمعة يونيو 6 رمضان 7 3:16 4:45 11:36 15:02 18:27 19:57 0:20

 السبت يونيو 1 رمضان 8 3:16 4:45 11:36 15:02 18:27 19:57 0:20

 األحد يونيو 4 رمضان 9 3:15 4:45 11:36 15:02 18:28 19:58 0:20

 االثنين يونيو 5 رمضان 10 3:15 4:45 11:36 15:02 18:28 19:58 0:20

 الثالثاء يونيو 2 رمضان 11 3:15 4:45 11:36 15:02 18:28 19:58 0:20

 األربعاء يونيو 7 رمضان 12 3:15 4:45 11:37 15:02 18:29 19:59 0:20

 يسالخم يونيو 8 رمضان 13 3:15 4:45 11:37 15:03 18:29 19:59 0:20

 الجمعة يونيو 1 رمضان 14 3:15 4:45 11:37 15:03 18:30 20:00 0:20
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 ،°5 يعادل ذلكو ،من األفقندما يرتفع قرص الشمس قدر رمح صالة عيد الفطر عيحين موعد 
 صباحا   2,:5الساعة  في سيكون (يوليو 62 االثنين)أو  65 األحد عيد الفطر صالة موعد أن أي

 
 
 
 

 الثلث األخير
 من الليل
 صباحا

 العشاء
 مساء  

 المغرب
 مساء  

 العصر
 مساء  

 الظهر
 صباحا

 الشروق
 صباحا

 الفجر
  صباحا

 التاريخ
 الهجري

 التاريخ
 اليوم الميالدي

 السبت يونيو 10 انرمض 15 3:15 4:45 11:37 15:03 18:30 20:00 0:20

 األحد يونيو 11 رمضان 16 3:14 4:45 11:37 15:03 18:30 20:00 0:20

 االثنين يونيو 12 رمضان 17 3:14 4:45 11:38 15:03 18:31 20:01 0:20

 الثالثاء يونيو 13 رمضان 18 3:14 4:45 11:38 15:03 18:31 20:01 0:20

 األربعاء يونيو 14 رمضان 19 3:14 4:45 11:38 15:03 18:31 20:01 0:20

 الخميس يونيو 15 رمضان 20 3:15 4:45 11:38 15:04 18:32 20:02 0:20

 الجمعة يونيو 2, رمضان 21 3:15 4:45 11:38 15:04 18:32 20:02 0:20

 السبت يونيو 17 رمضان 22 3:15 4:45 11:39 15:04 18:32 20:02 0:20

 األحد يونيو 18 رمضان 23 3:15 4:46 11:39 15:04 18:33 20:03 0:21

 االثنين يونيو 19 رمضان 24 3:15 4:46 11:39 15:04 18:33 20:03 0:21

 الثالثاء يونيو 20 رمضان 25 3:15 4:46 11:39 15:05 18:33 20:03 0:21

 األربعاء يونيو 21 رمضان 26 3:15 4:46 11:40 15:05 18:33 20:03 0:21

 الخميس يونيو 22 رمضان 27 3:16 4:46 11:40 15:05 18:34 20:04 0:21

 الجمعة يونيو 23 رمضان 28 3:16 4:47 11:40 15:05 18:34 20:04 0:22

 السبت يونيو 64 رمضان 29 3:16 4:47 11:40 15:05 18:34 20:04 0:22

 األحد يونيو 65 شوال , 3:17 4:47 11:40 15:06 18:34 20:04 0:22
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 م 6050 حتى م 8201رمضان وعيد الفطر في مملكة البحرين 

 * الرطوبة النسبية، متوسط الحرارة القصوى، متوسط الحرارة الظاهرية القصوى؛
 المصدر: أدارة األرصاد الجوية، مملكة البحرين

 السنة اليوم التاريخ اليوم التاريخ الحرارة والرطوبة* الفصل 
 60,7 السبت مايو 67 األحد يونيو  37.6C,34.1C,78% 65 لربيع ا

 60,8 األربعاء مايو 2, الجمعة يونيو  37.6C,34.1C,78% ,5 الربيع

 60,1 االثنين مايو 2 الثالثاء يونيو  37.6C,34.1C,78% 4 الربيع

 6060 الجمعة أبريل 64 األحد مايو 30.1C,29.1C,81% 64 الربيع

 ,606 الثالثاء ابريل 1, الخميس مايو 30.1C,29.1C,81% ,1 الربيع

 6066 السبت أبريل 6 االثنين مايو 30.1C,29.1C,81% 6 الربيع

 6061 الخميس مارس 61 الجمعة أبريل ,23.1C,24.7C,84% 6 الربيع

 6064 االثنين مارس ,, األربعاء أبريل 23.1C,24.7C,84% ,0 الربيع

 6065 السبت مارس , األحد مارس 23.1C,24.7C,84% 10 الربيع

 6062 األربعاء فبراير 8, الجمعة مارس 21.1C,21.2C,87% 60 الشتاء

 6067 االثنين فبراير 8 الثالثاء مارس 21.1C,21.2C,87% 1 الشتاء

 6068 الجمعة يناير 68 السبت فبراير 19.4C,20C,88% 62 الشتاء

 6061 االثنين يناير 5, األربعاء فبراير 19.4C,20C,88% ,4 الشتاء

 6010 السبت يناير 5 االثنين فبراير 19.4C,20C,88% 4 الشتاء

 ,10/601 الخميس ديسمبر 62 الجمعة يناير 22.3C,22.3C,87% 64 الشتاء

 ,16/601 الثالثاء ديسمبر 2, األربعاء يناير 22.3C,22.3C,87% ,4 الشتاء

 11/6016 السبت سمبردي 4 االثنين يناير 22.3C,22.3C,87% 1 الشتاء

 6011 األربعاء نوفمبر 61 الجمعة ديسمبر 27.8C,27.7C,85% 61 الخريف

 6014 األحد نوفمبر 6, الثالثاء ديسمبر 27.8C,27.7C,85% ,6 الخريف

 6015 الخميس نوفمبر , السبت ديسمبر , 27.8C,27.7C,85% الخريف

 6012 الثالثاء توبرأك ,6 األربعاء نوفمبر 37.7C,33.1C,86% ,1 الخريف

 6017 السبت أكتوبر 0, االثنين نوفمبر 37.7C,33.1C,86% 1 الخريف

 6018 الخميس سبتمبر 10 الجمعة أكتوبر 45.8C,36.5C,85% 61 الخريف

 6011 االثنين سبتمبر 1, األربعاء أكتوبر 45.8C,36.5C,85% ,1 الخريف

 6040 السبت رسبتمب 8 السبت أكتوبر 45.8C,36.5C,85% 7 الخريف

 ,604 األربعاء أغسطس 68 الجمعة سبتمبر 51C,38C, 82% 67 الصيف

 6046 األحد أغسطس 7, الثالثاء سبتمبر 51C,38C, 82% ,2 الصيف

 6041 الخميس أغسطس 2 السبت سبتمبر 51C,38C, 82% 5 الصيف

 6044 الثالثاء   يوليو  62 الخميس  أغسطس  49C,38C,80% 65 الصيف

 6045 األحد  يوليو  2, الثالثاء  أغسطس  49C,38C,80% ,5 الصيف

 6042 الخميس يوليو 5 السبت اغسطس 49C,38C,80% 4 الصيف

 6047 الثالثاء يونيو 65 األربعاء يوليو 44.8C,12.4C,77% 64 الصيف

 6048 السبت يونيو 1, االثنين يوليو 44.8C,12.4C,77% ,1 الصيف

 6041 االربعاء يونيو 6 الجمعة يوليو 44.8C,12.4C,77% 6 الصيف

 6050 األحد مايو 66 الثالثاء يونيو ,17.2C,14.,C,78% 6 الصيف
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 هـ 418, -م 60,7لعام  أوائل الشهور اإلسالمية
 حسب معايير التقويم اإلسالمي الموحد**

 
الذي أقرت توصياته كافة الدول اإلسالمية، وذلك عند انعقاده في  –توصيات التقويم اإلسالمي الموحد  اعتمادتم 

د األهلة والمناسبات الدينية.  وحسب هذه التوصيات فإن ضمن االجتماع السابع للجنة توحي م8991مدينة جدة عام 
 ثبوت دخول الشهر اإلسالمي يكون وفق المعايير التالية:

 
 .األصل هو رؤية الهالل في األفق -8

 928قوسية شرقاً، وخط عرض 932و 949و 939أن تكون الحسابات باتخاذ موقع مكة المكرمة )خط طول -2

 + ساعات من خط جرينتش(.3متراً(، وميقاتها ) 29º، وارتفاع شماالً قوسية  928و 92ºو

أن يكون القمر قد تمت والدته فلكياً )األرض والشمس والقمر على استقامة واحدة( وذلك قبل غروب الشمس  -3

 في مكة المكرمة.

أن يكون كامل جرم القمر )الهالل( فوق األفق بعد غروب الشمس، أي أن يغرب الهالل بعد غروب الشمس  -4

 كرمة بحيث يكون باإلمكان رؤيته وقد تخلق فيه النور.في مكة الم

 
 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري اليوم

 م2182يناير  29 هـ 8431جمادى األول  8 األحد

 م2182فبراير  21 هـ8431جمادي الثاني  8 الثالثاء

 م2182مارس  29 هـ8431رجب  8 األربعاء

 م2182أبريل  22 هـ8431شعبان 8 الخميس

 م2182مايو  22 هـ8431ــــــان رمضــ 8 السبت

 م2182يونيو  2º هـ8431شـــــــــوال  8 األحد

 م2182يوليو  24 هـ8431ذو القعـــدة  8 االثنين

 م2182أغسطس  23 هـ8431ذو الحجــــة  8 األربعاء

 م2182سبتمبر  28 هـ8439محـــــــــرم  8 الخميس

 م2182أكتوبر  28 هـ8439صفــــــــــر  8 السبت

 م2182نوفمبر  89 هـ8439ربيـــع األول  8 األحد

 م2182ديسمبر  89 هـ8439ربيـــع الثاني  8 الثالثاء
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 هـ418, -م 60,7 ظروف رؤية هالل شهر رمضان

 
 

 
 

 يوم الجمعةسماء مملكة البحرين عند استهالل شهر رمضان المبارك لحظة غروب الشمس )جهة الغرب( في 
 هـ .418,شعبان  10م الموافق 60,7مايو  62

 
هـ 8431شعبان  29م الموافق 2182مايو  2ºهـ في يوم الخميس 8431رمضان  يولد، بإذن هللا تعالى، هالل

برج الدلو(،  294مساء في اتجاه  1:22أي بعد غروب الشمس ) مساء )في برج الثور( 81:41في الساعة 
دقيقة.  وحسب معايير  21مساء، أي قبل غروب الشمس بحوالي  º:º1هذا اليوم في الساعة في ويغرب الهالل 

ويم اإلسالمي الموحد يتوجب رد كافة الشهادات من قبل المترائين الستحالة رؤية الهالل وكذلك لكون أن التق
 الوالدة كانت بعد غروب الشمس.

 

مساء في  1:22مايو )كما في الرسم أدناه( فيكون الهالل لحظة غروب الشمس )الساعة  21أما في يوم الجمعة 

، وفي برج الثور، وعمره يوماً واحداً، 211في اتجاه  1اع حوالي وفي برج الثور( على ارتف 294اتجاه 
 كم.3º1,112% ويبعد عنا 8وبنسبة إضاءة 

 

( مما يعني أن زمن مكث هالل رمضان في مملكة البحرين 291مساء )اتجاه  2:1ºويغرب الهالل في الساعة 
مايو  22 هـ هو يوم السبت8431رمضان  ةغرووفق معايير التقويم اإلسالمي الموحد فإن   دقيقة تقريباً. 42هو 

 م.2182
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 هـ 418, - م 60,7 ظروف رؤية هالل شهر شوال
 
 

 
 

 61م الموافق 60,7يونيو  64سماء مملكة البحرين عند استهالل شهر شوال لحظة غروب الشمس ) جهة الغرب( في يوم السبت 
 هـ 417,رمضان 

 
في هـ 8431رمضان  29الموافق م 2182يونيو  24السبت في يوم هـ 8431لد، بإذن هللا تعالى، هالل شوال يو

في برج الجوزاء أو التوأمين(  292مساء في اتجاه  1:33ولحظة غروب الشمس ) صباحاً.  º:33الساعة 

%، 8يوم، وبنسب إضاءة أقل من  1.1وفي برج الجوزاء، وعمره  291باتجاه  3يكون الهالل على ارتفاع 
 كم. 3º1,119ويبعد عنا 

 

( مما يعني أن زمن مكث هالل شوال في مملكة البحرين هو 292مساء )اتجاه  º2:1ويغرب الهالل في الساعة 
 م.2182يونيو  2ºهـ هو يوم األحد 8431ووفق معايير التقويم اإلسالمي الموحد، فإن غر شوال  دقيقة. 89

 

 
 
 

 º:81م( يكون في الساعة 2182ونيو ي 2ºهـ الموافق 8431شوال  8)موعد صالة عيد الفطر  مالحظة:

 أقراص من قرص الشمس. 81من األفق أو ارتفاع  ºأي  –صباحاً، وهو موعد ارتفاع الشمس بمقدار رمح 
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 هـ  418,-م7201في عام  مواعيد والدة الهالل فلكيا  

 

 اليوم
 يوما ( * 0.0والدة الهالل )عمر القمر 

 التاريخ الهجري الوقت يالتاريخ الميالد

 هـ8431هالل جمادى األول  13:12 يناير 21 السبت

 هـ8431هالل جمادى الثاني  º1:82 فبراير 21 األحد

 هـ8431هالل رجب  1º:º2 مارس 21 الثالثاء

 هـ8431هالل شعبان  8º:81 أبريل 21 األربعاء

 هـ8431هالل رمضان  22:44 مايو 2º الخميس

 هـ8431هالل شوال  1º:31 يونيو 24 السبت

 هـ8431هالل ذو القعدة  82:4º يوليو 23 األحد

 هـ8431هالل ذو الحجة  28:31 أغسطس 28 االثنين

 هـ8439هالل محرم  11:29 سبتمبر 21 األربعاء

 هـ8439هالل صفر  22:82 أكتوبر 89 الخميس

 هـ8439هالل ربيع األول  84:42 نوفمبر 81 السبت

 هـ8439هالل ربيع الثاني  9:31 مبرديس 81 االثنين

 
 . االقتران ويسميها البعض والدة الهاللاألرض على استقامة واحدة يحدث عندما يكون القمر والشمس و* 

ساعة ليكون قابال للرؤية  82إلى  1من  -في الغالب -ربما االستقامة يتطلب مضي وقتاً بعد حدوث وحقيقة، 
 .بالعين المجردة
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 هـ 418, -م7201مر فلكيا في عام الق أطوار

 

 
 

 التربيع األخير
 يوما ( ,.66)العمر 

 اإلبدار
 يوم( 4.8,)العمر 

 لتربيع األولا

 (يوما   7.4العمر )

 والدة الهالل
 يوم( 0.0)العمر 

 يناير 21 13:12 يناير º 22:41 يناير 82 84:33 يناير 21 18:83

 فبراير º1 21:82 ايرفبر 4 12:81 فبراير 88 3:32 فبراير 81 22:33

81:º1 21 82 مارس:º3 82 84:32 مارس º 1 مارسº:º2 21 مارس 

82:º1 89 8 أبريل 3 28:39 أبريل 88 19:11 أبريلº:81 21 أبريل 

 مايو 2º 22:44 مايو 1º:41 3 مايو 88 11:42 مايو 89 13:32

 يونيو 1º:31 24 يونيو 8º:42 8 يونيو 9 81:19 يونيو 82 84:32

22:2º 81 13 يوليو 9 12:11 يوليو:º8 8 82:4 يوليوº 23 يوليو 

14:84 8º أغسطس ,6 10:,6 يوليو 31 81:23 أغسطس 2 28:81 أغسطس 

 سبتمبر 21 11:29 أغسطس 61 88:82 سبتمبر 1 81:12 سبتمبر 83 19:24

8º:2º 82 28:41 أكتوبر º 1 أكتوبرº:º3 21 أكتوبر 89 22:82 سبتمبر 

 نوفمبر 81 84:42 أكتوبر 21 18:22 نوفمبر 4 11:22 رنوفمب 81 23:31

81:º8 81 ديسمبر 81 9:31 نوفمبر 21 21:12 ديسمبر 3 81:41 ديسمبر 

   ديسمبر 21 82:21    
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 المكرمة مركزا ( )مكة هـ418,-م60,7 أطوار القمر لعام
 

 

 

 مواعيد اقتراب )الحضيض( وابتعاد القمر )األوج( عن األرض فترة شهر رمضان
 

 1:24كم، الساعة 357,209في الحضيض، مسافة )الهالل العمالق( القمر  2017مايو  26
 

 22:22كم، الساعة  406,401القمر في األوج، مسافة  2017يونيو  8
 

 10:50كم، الساعة  357,937في الحضيض، مسافة  القمر 2017يونيو  23
 

 

ساعة من موعد اإلبدار العام من  16بعد مضي  تاماً  يكون القمر بدراً  ،م2017ديسمبر  4ي ف
وهو  –كم  357,495، ويكون على بعد 8:43لحظة اقتراب القمر من األرض في الساعة 

 )القمر العمالق(. كبر حجماً واأل اإلبدار يكون أكثر لمعاناً األقرب في هذا العام، أي 
 

 

 معلومـــــة
 

من األرض فإن المد البحري سيكون أكثر من المعتاد بينما إذا كان القمر  إذا كان القمر قريباً 
 عن األرض فإن المد البحري سيكون أقل عن المعتاد.  بعيداً 

 
الل( أو في موعد قامة )والدة الهمتزامنا مع وضع االستمن األرض و أما إذا كان القمر قريباً 

)ماية الهالل(.  كما سيكون القمر عند اإلبدار حينها أكثر لمعاناً  اإلبدار فإن المد سيكون عالياً 
 %.15% وأكبر حجماً بحوالي 30

 
ساعات من موعد والدة القمر  5يكون القمر هالالً عمالقاً بعد مضي  ،م2017مايو  26في 

 األقرب في هذا العام، أي الهالل يكون أكثر لمعاناً وهو  –كم  357,209الجديد ويكون على بعد 
 واألكبر حجماً الهالل العمالق.

 

 األيام البيض في شهر رمضان
  

 رمضان(  15يونيو ) 10رمضان( والسبت  14يونيو ) 9رمضان( والجمعة  13يونيو ) 8الخميس 
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 الكواكب في شهر رمضان في سماء البحرين
 هـ 418,- 60,7رمضان شروق وغروب الكواكب خالل 

 

 عطارد الزهرة المريخ المشتري زحل

 التاريخ

 شروق غروب شروق غروب شروق غروب شروق غروب شروق غروب

6:11 19:36 2:00 09:14 19:45 5:57 84:º8 2:89 81:34 3:33 21/º 

5:42 19:07 1:32 13:41 19:38 5:49 14:53 2:83 81:º1 3:41 4/1 

5:12 18:37 1:04 13:13 31:19 5:42 14:56 2:07 82:33 3:º2 88/1 

4:42 18:07 0:37 12:46 23:19 5:35 15:01 2:03 81:81 4:2º 81/1 

4:13 17:37 0:10 12:20 15:19 5:29 15:07 2:00 81:º2 º:12 2º/1 
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 هـ 418, – م 60,7الطوالع في شهر رمضان 

 
 

إما نجوم منفردة أو  شروق الشمس، وهي جهة الشرق قبيل الطوالع هي نجوم تظهر في السماء
في السنة  يوما 83ومدة كل طالع  ،ثنائية أو عدة نجوم أو منطقة من دون نجوم مثل طالع البلدة

 يوما في السنة العادية. 84 بينما يكون للجبهة الكبيسة
 

تشير و والطقس. مواسم والزراعة والالسمك كانت هذه الطوالع بمثابة تقويم و دليل لصيد لقد 
أقل حرارة ربما يكون ، هـ 8431 – م 2182 هذا العام رمضان الشعبية في هذا الصدد أن األمثال

 .م2182 يونيو 24حتى  مايو 22السبت ألنه سيكون من يوم  من العام السابق
 
 83و ،يونيو( 1 -مايو 2ºالبطين ) طالعمن أيام  88: طوالع هي ثالثةرمضان هذا العام  يحل فيو

وهي ، يوليو( 2-يونيو 21) الدبران طالعمن  أيام ºو، يونيو( 89-يونيو 2الثريا )الع يوما من ط
 . بأنها حارة رة العربيةشبه الجزيعند عرب رات معروفة فت
 

"إذا طلع البطين  في حار خالل هذه الفترة؛ فقد قالواالعرب تعكس شدة الطقس ال اوساجع وأقوال
تفى العطار والقين"، والقين هو الحداد، وهذا يعني أن الناس البطين اقتضى الدين، وظهر الزين، واق

ما  وإصالحطمأنوا في منازلهم وبدأوا في التجمل عند اللقاء بعد أن قصدوا العطار لشراء الطيب ا
 )القين(.عطل من آالتهم وأدواتهم 

 
على األكم"، "إذا طلع النجم أتقي اللحم، وخيف السقم، وجرى السحاب  لثريا أو النجماوقالوا في 

والحدم هو توقد  إذا طلع النجم فالحر في حدم والعشب في حطم والعاهات في كدم"."لك قالوا وكذ
ومع طلوع الثريا )أو النجم( تزداد عاهات الثمار. وعند العرب فإن القيظ )الحر  الجمر والنار. 

   .الشديد( أوله طلوع الثريا وآخره طلوع سهيل
 

إذا طلع الدبران، يبست القدران، وتوقدت الخّزان، وكرهت النيران، "ران الدبوقالوا في طالع 
 واستعرت الذبان، وعطش العربان"، والخّزان، هي األراضي الصلبة التي تتوقد من الحر. 

 
بعد انتهاء  تهب على البحرينرياح جنوبية غربية( )أو الخوصاء أن رياح السموم  تجدر اإلشارة هنا

  .(يوليو 81 –يونيو  8والي من ح) البارح رياحهبوب 
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 يونيو( 2 – مايو 65طالع البطين )

 
 

 
 

وهما ثالث نجوم متواضعة اللمعان تشبه األثافي في برج الحمل، وموعد شروقها قبل  :طالع البطين

 .دقيقة 50شروق الشمس بحوالي 

 

م، °3ºمى حوالي والعظ ،م°22تبلغ الحرارة الصغرى حوالي هو بداية الصيف تقريباً، و :لطقسا

 %.75إلى % 40والرطوبة النسبية من 

 

 .بوادر بسر النخيل، ويتم حصد الخضراوات المحلية، ويجب رعاية النبات :الزراعة

 

 .يكثر سمك المصلغ أم الحبل :السمك

 

"إذا طلع البطين اقتضى الدين، وظهر الزين، واقتفى العطار قال ساجع العرب:  : المثل الشعبي
 طمأنوا في منازلهم وبدأوا في التجمل عند اللقاءقين هو الحداد، وهذا يعني أن الناس اوالقين"، وال

 بعد أن قصدوا العطار لشراء الطيب وإصالح ما عطل من آالتهم وأدواتهم )القين(.
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 يو(نيو 1, –يونيو  7) طالع الثريا

 

 
 

تشبه قطرة الحليب على سطح  هو لطخة في السماء بالقرب من برج الثور )أو النجم(:طالع الثريا 
ولقد استعمل العرب نجوم الثريا  . الشاي، وتشرق قبل شروق الشمس بحوالي ساعة ونصف

 !كمقياس لقوة اإلبصار؛ فمن يرى سبعة منها فهو ذو بصر حديد
 

)رياح الشمال( في االشتداد ترتفع الحرارة نهاراً، ويعتدل الجو ليالً، وتستمر رياح البارح  :الطقس
م، والرطوبة النسبية °21م، والصغرى حوالي °32طف الجو. وتصل الحرارة العظمى حوالي لتل

 . %2º % إلى41من 
 

)بالعامية( على لسان يتم حصد الخضراوات الورقية المحلية، وقال المزارع البحريني  :الزراعة
 !"النخلة : "عطني ثريا أعطيك لون

 
األحمر، والنيسر، كما ينتهي سمك المصلغ مع نهاية  يتوفر سمك المصلغ أم الحبل، والحامر :السمك
 .الثريا

 

: "إذا طلع النجم أتقي اللحم، وخيف السقم، وجرى السحاب على قال ساجع العرب  :المثل الشعبي
والحدم  ،" إذا طلع النجم فالحر في حدم والعشب في حطم والعاهات في كدم"لك قالوا وكذ األكم". 

وعند العرب فإن القيظ  مع طلوع الثريا )أو النجم( تزداد عاهات الثمار. و هو توقد الجمر والنار. 
 .)الحر الشديد( أوله طلوع الثريا وآخره طلوع سهيل
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 يوليو( 6 –يونيو  60طالع الدبران )

 

 
 

هو ألمع نجم في برج الثور، وهو أحمر اللون،  طالع الدبران )أو المجدح أو التابع أو البارح الثاني(:
ثل عين الثور، وهو يتلو الثريا ويتبعها أي يستدبرها ومن هنا سمي الدبران، ويشرق في يومه ويم

األول قبل شروق الشمس بحوالي ساعة واحدة.  للعلم بالقرب من الدبران نجوم كثيرة سماها العرب 
 القالقة أو القالئص.

 
رطوبة النسبية من م، وال°29م، والصغرى حوالي °39تبلغ الحرارة العظمى حوالي  الطقس:

3º ( وهو نهاية طول النهار أو الهبوب %، وفيه تهب رياح الشمال ويكثر الغبار )الطوز11% إلى
 تقريباً.

 
 يجود الرطب، ويتم حصد البربير، والباميا، والرويد. الزراعة:

 
الدرز بعد أن رمى بيضه ليبدأ في  يتوفر الحامر األحمر، والنيسر، ويبدأ السمك في الهزال السمك:

 .النمو ليكبر حجمه، كما يبدأ سمك النيسر في )التكوين(
 

قال ساجع العرب: "إذا طلع الدبران، يبست القدران، وتوقدت الخّزان، وكرهت  المثل الشعبي:
 النيران، واستعرت الذبان، وعطش العربان"، والخّزان، هي األراضي الصلبة التي تتوقد من الحر.
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 هـ418, –م 60,7الظواهر الفلكية في رمضان 

 

 مايو  65
دقيقة بينما يمكث يوم  61مساء، ويغرب الهالل قبل غروب الشمس بحوالي  0:42,في الساعة  -هـ 418,هال رمضان  موعد والدة
 دقيقة. ,4غد حوالي 

 مايو 62
صباحا ، وعلى بعد  04:64في هذا العام، في الساعة لألرض األقرب  المسافة القمر في الحضيض )قريب من األرض(، وهي

 خالل هذا العام ) الهالل العمالق(. األهلة حجما  بالنسب للراصدين أكبرساعات، و سيكون  2مر بعد كم. وسيولد الق 1571662

 صباحا . 6,:02%( في برج الثور في الساعة 0( خلف القمر )طور 0.87استتار نجم الدبران )القدر  مايو  62

 صباحا . 04:56شماال  في الساعة  2º( بمقدار 22.,%( بكوكب المريخ )قدر 6اقتران القمر )إضاءة  مايو  67

 مايو  68
مساء، وهو موعد تحديد اتجاه القبلة عن طريق موقع  8,:6,تتعامد أشعة الشمس على مكة المكرمة في كل عام في الساعة 

 يوليو. 2,الشمس في أي رقعة من العالم في هذا الوقت بتوقيت مكة المكرمة، ويتكرر في 

 صباحا . 02:05شماال  في الساعة  6.4º%( في برج السرطان، والبعد بينهما 64( مقترن بالقمر )طور 1.10در طالع النثرة )الق مايو  10

 مساء. 07:08في الساعة  0.1ºنجم قلب األسد في برج األسد مقترن بالقمر ببعد زاوي قدره  مايو  ,1

 مساء   6:01,الشمس في اتجاه الكعبة في الساعة  يونيو ,

 يونيو   6
 02:45شماال ، في الساعة  8.,( في برج الحوت، والبعد بينهما 4.60-( يقترن بكوكب الزهرة )القدر5.88كب أورانوس)القدر كو

 مساء.

 مساء، ويشاهد نجم صباحي جهة الشرق. 04:62غربا( في الساعة  45( في أقصى استطالة )-4.60كوكب الزهرة )القدر  يونيو  1

 صباحا . 7,:05جنوبا في الساعة  7.,%( في برج العذراء، والبعد بينهما 74( يقترن بالقمر )طور -6.08در كوكب المشتري)الق يونيو  4

 يونيو 1,دخول طالع الثريا بلع حتى  يونيو 7

 .مساء في برج الدلو 04:18درجة مع الشمس للراصد من األرض في الساعة  10(  يشكل زاوية 7.81كوكب نيبتون ) القدر  يونيو  7

 مساء.  01:65%( في برج الميزان في الساعة 12( مقترن بالقمر )طور ,1.1نجم الزبانا )القدر  يونيو 7

 صباحا . 0,:02جنوبا في الساعة  5.1ºكوكب عطارد مقرن بنجوم الثريا، والبعد بينهما  يونيو  7

 كم. ,402117على مسافة صباحا ، و 66:,0القمر في األوج )أبعد نقطة من األرض( في الساعة  يونيو 8

 يونيو  8
% لكونه في األوج )أبعد نقطة من األرض( في الساعة 10%، وأقل إضاءة 60القمر القزم، ويبدو البدر أقل من المعتاد بنسبة 

 ساعة سيكون بدرا  تاما . 4,كم.  وبعد  ,402117صباحا ، وعلى مسافة  66:,0

 مساء. 0,:05تاما في الساعة  القمر بدرا   يونيو  1

 صباحا . 02:46جنوبا  في الساعة  6.2%( في برج الحواء، والبعد بينهما 11( يقترن بالقمر )طور 0.01كوكب زحل )القدر  يونيو  0,

 صباحا . 07:14جنوبا  في الساعة  1.,%( في برج القوس، والبعد بينهما 11( يقترن بالقمر )طور 4.6,كوكب بلوتو )القدر  يونيو  6,

 صباحا . 01:00كوكب الزهرة في أبعد نقطة له من الشمس في الساعة  نيو يو 1,

. 6:06,الشمس في اتجاه الكعبة في الساعة  يونيو 4,  مساء 

 . صباحا   05:40القمر في العقدة الهابطة في الساعة  يونيو  5,

 مساء؛  فيرى طوال الليل. 06:04لشمس في الساعة ( في وضع المقابلة أي تكون األرض بين الكوكب وا0.07كوكب زحل )القدر يونيو  5,

 مساء.  05:01شماال  في الساعة  0.,%( في برج الدلو، والبعد بينهما 51( يقترن بالقمر )طور 7.88كوكب نيبتون )القدر  يونيو  2,

 مساء. 01:15القمر في التربيع األخير في الساعة  يونيو 7,

 مساء. 07:50شماال  في الساعة  4.2%( في برج الحوت، والبعد بينهما 62( يقترن بالقمر )طور 5.81كوكب أورانوس )القدر  يونيو 1,

 مساء. 04:00كوكب عطارد في أبعد نقطة له من الشمس في الساعة  يونيو  1,

 يونيو  60
 00:08اال ، في الساعة شم ,.1%( في برج سبع البحر، والبعد بينهما 5,( يقترن بالقمر )طور -4.08كوكب الزهرة )القدر 

 صباحا . 

 يوليو. 6دخول طالع الدبران حتى  يونيو 60

 يونيو ,6

يوما ، وفيه يكون عدد ساعات النهار  94وطول فصل الصيف  مساء، 7:66الصيفي( في الساعة  االنقالب)موعد دخول فصل الصيف 
، °(26ق الشمس في أقصى جهة من الشمال الشرقي )(، ويكون شروساعة 10.3( وساعات الليل أقلها )ساعة 13.7)في أكثرها 

كم، والقطر الزاوي للشمس 56101,1064,وبعد األرض عن الشمس   .°(26وغروبها في أقصى درجة جهة من الشمال الغربي )
  دقيقة قوسية. 5.,1

 مساء. 05:00كوكب عطارد خلف الشمس في الساعة  يونيو  ,6

 كم . 1571155مساء، وعلى بعد  50:,0قطة من األرض( في الساعة القمر في الحضيض )أقرب ن يونيو  61

 مساء. ,6:1,شماال  في الساعة  5.4%( في برج الجوزاء، والبعد بينهما 0( يقترن بالقمر )طور -84.,كوكب عطارد )القدر  يونيو  64

 صباحا. 8,:00شماال  في الساعة  ,.5اء، والبعد بينهما %( في برج العذر0( يقترن بالقمر )طور 7.,كوكب المريخ )القدر  يونيو  64

 دقيقة.  60ويمكث الهالل في األفق حوالي صباحا ،  5:16هـ ـ في الساعة 418,موعد والدة هالل شوال  يونيو   64
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 آيات في الصوم

 
قُوَن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُكتَِب َعلَ  َيامُ َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمن َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَّ أَيَّاًما ( 183)ْيُكمُ الصِّ

ْن أَيَّاٍم أَُخَر َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه فِ  ةٌ مِّ ِريًضا أَْو َعلَى َسَفٍر َفِعدَّ ْعُدوَداٍت َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ ْدَيٌة َطَعامُ مَّ
َع َخْيًرا َفُهَو َخْيٌر لَُّه َوأَن َتُصوُموْا َخْيٌر لَُّكْم إِن ُكنُتْم َتْعلَُموَن ِمْسِكيٍن َفمَ  َشْهُر ( 184)ن َتَطوَّ

َن اْلُهَدى َواْلفُْرَقاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم  الشَّْهَر َرَمَضاَن الَِّذَي أُنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوَبيَِّناٍت مِّ
ْن أَيَّاٍم أَُخَر ُيِريُد هللّاُ بُِكُم اْلُيْسَر َوالَ ُيِريُد بُِكمُ  َفْلَيُصْمهُ  ةٌ مِّ َوَمن َكاَن َمِريًضا أَْو َعلَى َسَفٍر َفِعدَّ

َة َولُِتَكبُِّرواْ هللّاَ َعلَى َما َهَداُكْم َولََعلَُّكْم َتْشُكُروَن   البقرة -(185)اْلُعْسَر َولُِتْكِملُوْا اْلِعدَّ
 

َياَم إِلَى  َواْشَرُبوْا َحتَّى َيَتَبيََّن لَُكُم اْلَخْيُط األَْبَيُض ِمَن اْلَخْيطِ  َوُكلُواْ  وْا الصِّ األَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ أَتِمُّ
 البقرة -( 187الَّلْيِل )

 
 

 آيات في ليلة القدر

 

ا2( َواْلِكَتاِب اْلُمبِيِن )1حم ) بَ  ( إِنَّ ُكلُّ أَْمٍر  ( فِيَها ُيْفَرقُ 3إِنَّا ُكنَّا ُمنِذِريَن ) اَرَكةٍ أَنَزْلَناهُ فِي لَْيلٍَة مُّ
ْن ِعنِدَنا4َحِكيٍم )  الدخان -)5إِنَّا ُكنَّا ُمْرِسلِيَن ) ( أَْمراً مِّ

 
 

( 3ِمْن أَْلِف َشْهٍر ) ( لَْيلَُة اْلَقْدِر َخْيرٌ 2( َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَُة اْلَقْدِر )1إِنَّا أَْنَزْلَناهُ فِي لَْيلَِة اْلَقْدِر )
وُح فِيَها بِإِْذِن َربِِّهْم ِمْن ُكلِّ أَْمٍر ) ُل اْلَماَلئَِكُة َوالرُّ  الفجر  –( 5( َساَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطلَِع اْلَفْجِر )4َتَنزَّ
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 رمضان حاديث نبوية حول شهرأ

 
َحْت أَْبَوابُ  َياِطيُن  اْلَجنَِّة َوُغلَِّقتْ  إَِذا َدَخلَ َرَمَضاُن فُتِّ َم َوُسْلِسلَِت الشَّ  رواه -أَْبَواُب َجَهنَّ

 البخاري ومسلم.
 
 

ِ صلى َّللا عليه وسلم أَْجَوَد النَّاِس، َوَكاَن أَْجَوُد َما َيُكوُن فِي َرَمَضاَن ِحيَن  َكاَن َرُسولُ َّللاَّ
ِ صلى َّللا  ُيَداِرُسهُ ِجْبِريلُ، َوَكاَن َيْلَقاهُ فِي ُكلِّ لَْيلٍَة ِمْن َرَمَضاَن فَ  َيْلَقاهُ  اْلقُْرآَن، َفلََرُسولُ َّللاَّ

يِح اْلُمْرَسلَِة  عليه وسلم أَْجَوُد بِاْلَخْيِر ِمنَ   رواه البخاري -الرِّ
 
 

لُ لَْيلٍَة  َعْن أَبِي ُهَرْيَرَة رضي َّللا عنه َقالَ: َقالَ  ِ صلى َّللا عليه وسلم: إَِذا َكاَن أَوَّ َرُسولُ َّللاَّ
، َوُغلَِّقْت أَْبَوابُ رَ  ِمْن َشْهرِ  َياِطيُن َوَمَرَدةُ الِْجنِّ اِر، َفلَْم يُْفَتْح ِمْنَها  َمَضاَن ُصفَِّدِت الشَّ النَّ

ِة َفلَمْ  َحْت أَْبَواُب اْلَجنَّ َوَيا  ُيْغلَْق ِمْنَها َباٌب، َوُيَناِدي ُمَناٍد: َيا َباِغَي اْلَخْيِر أَْقبِلْ، َباٌب، َوفُتِّ
رِّ  اِر، َوَذلكَ َباِغَي الشَّ ِ ُعَتَقاُء ِمَن النَّ  ُكلُّ لَْيلٍَة. أَْقِصْر . َوّلِِلَّ

 
 

ِة َثَمانَِيُة  َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد رضي َّللا عنه َعنِ  بِيِّ صلى َّللا عليه وسلم َقالَ: فِي اْلَجنَّ النَّ
ائِمُ  أَْبَواٍب، اَن، الَ َيْدُخلُُه إاِلَّ الصَّ يَّ  البخاري. رواه -وَن فِيَها َباٌب ُيَسمَّى الرَّ

 
 
ِ: َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَمان ا َواْحتَِساب ا  فَعْن أَبِي ُهَرْيَرَة رضي َّللا عنه َقالَ: َقالَ َرُسولُ َّللاَّ

ِ صلى َّللا عليه وسلم ُغفَِر لَُه َما َم ِمْن َذْنبِِه وعنه أيضا  أَنَّ َرُسولَ َّللاَّ َقالَ َمْن َقاَم  َتَقدَّ
مَ َرَمَضاَن إِيمَ  ِ  ان ا َواْحتَِساب ا ُغفَِر لَُه َما َتَقدَّ ِمْن َذْنبِِه وأخيرا  عنه أيضا  َقالَ: َقالَ َرُسولُ َّللاَّ

َم ِمْن َذْنبِِه. َمْن َيقُْم لَْيلََة اْلَقْدِر إِيَمان ا َواْحتَِساب ا، ُغفَِر لَُه َما : صلى َّللا عليه وسلم  َتَقدَّ
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 المعذورون باإلفطار في رمضان

 

المريض الذي يرجى برؤه من مرضه ويخاف من أن الصوم قد يزيد من مرضه، -1
 ومرجع هذا الخوف إلى طبيب أو بسبب غلبة الظن أو التجربة.

 
كيلومتر،  80 المسافر ممن يبيح لهم قصر الصالة، كأن يكون السفر لمسافة تصل إلى-2

 السفر قبل طلوع الفجر. وبشرط أن يشرع المسافر في هذا 

 الشيخ الكبير، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا وال قضاء عليه.-3

 
المرأة الحامل والمرأة المرضع فإنهما أن خافتا من الصيام على أنفسهما وولدهما -4

 معا، أو على أنفسهما فقط، أو على ولدهما فقط.
 

 المرأة الحائض والنفساء، وال يجوز لهما الصيام.-5

 

 من أحكام الصيام
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 صحة الصوم شروط

 النية .1

 اإلمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس..2

 من آداب الصوم:و

 غض البصر عما حرم َّللا.-1

 حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب.-2

 زكـــــاة الفطر

 
بة الفطر من رمضان، وتسمى أيضا صدقة الفطر، وورد في هي زكاة فرضها اإلسالم بمناس

وهي تطهر الصائم مما قد يكون اقترفه أثناء  اآلثار تسميتها بزكاة الصوم وصدقة رمضان. 
صومه من لغو أو رفث مع زوجته أو غيرها، كما أن من حكمتها أنها مواساة للفقراء 

أو زبيب أو  تمر أو شعير أو أقط ومقدار زكاة الفطر هو صاع من طعام )إما  والمساكين.
كيلو جرامات من القمح  3قمح( عن كل مسلم أو مسلمة.  والصاع يعادل باألوزان الحالية 

الجيد، ويمكن معايرة باقي األقوات به، ألن الصاع في األصل مكيال وليس وزنا لكنهم لما 

 .تقريبا   وزنوه وجدوه هكذا

 أنواع صوم التطوع
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 نصائح طبية للصوم في رمضان

 
عاما  يهل شهر رمضان في  33يوما، وعلى هذا األساس فإنه كل  11فلكيا، يتأخر شهر رمضان في كلّ عام 

مايو ) فصل  27علينا، بإذن َّللا ، شهر رمضان في هذه السنة في يحل  وا وشهرا(.  نفس الوقت تقريبا )يوم
يوليو  21) 2012، كما في حدث عام  الربيع( ، وهو سيكون بإذن َّللا أقل حرارة من األعوام األربعة الماضية

لشمسية المركزة قد بدأ عليها تأثير امتصاصها لإلشعاع ا حيث كانت  األرض في ذلك الوقت أغسطس(  19حتى 
يونيو،  باإلضافة إلى انعدام رياح الشمال ) رياح البارح( مع زيادة الرطوبة النسبية، خصوصا  21في شهر 

مايو( ونهايته  16في فصل الربيع ) يوم األربعاء  2018علما بأن السنة القادمة سيكون أول رمضان ، مساء
 يونيو(. 15في فصل الربيع فلكيا  )الجمعة  

 
 15هـ و 1438دقائق في أول أيام شهر رمضان  6ساعة و  15ا العام سيصوم أهل البحرين مدة  وفي هذ

م،  34.1دقيقة في آخر يوم من هذا الشهر الفضيل.  وتصل الحرارة العظمى خالل هذه الفترة إلى  17ساعة و

التأثر من ضيق  %. وعلميا، يبدأ الجسم في78م، ومتوسط الرطوبة النسبية  37.6والحرارة الظاهرية 

م حيث تسبب له إنهاكا حراريا، خصوصا إذا  35% وحرارة 70الرطوبة عندما تصل الرطوبة النسبية إلى 

 2017م.  إن الحرارة الظاهرية في رمضان هذا العام   58انعدمت الرياح حيث تصل الحرارة الظاهرية حوالي 
رياح الشمال ) البارح( ،وقبيل ذروة اإلشعاع الشمسي من المتوقع أن تكون أقل من السنة الماضية لوجود هبوب 

وات لكل متر مربع عند الظهيرة، ومتوسط يومي لإلشعاع  1,000يونيو من كل عام )حوالي  22التي تكون في 
وات على كل متر مربع !.  100مصابيح بقدرة  7أي ما يعادل وضع حوالي   -وات لكل متر مربع 650قدره 

هذا اإلشعاع الشمسي العالي، من دون مظلة،  يسبب التعرض إلى ضربة الشمس.  لذا، لهذا، فإن المشي تحت 
  على الصائم أن ينتبه إلى تلك اإلرشادات الطبية:

ليترات من السوائل موزعة على فترات ساعات اإلفطار والسحور وما بينهما  لتجنب  4إلى  3شرب -1

يجة التغيير السريع الذي يحصل في العادات الغذائية الصداع وآالم الرأس في األيام األولى  من الصوم نت

والتخفيف من استهالك السوائل مما يؤدي إلى ألم الرأس التوتري. كما أن انخفاض استهالك السوائل 

يؤدي إلى آالم في العضالت واإلرهاق والتعب ما يزيد من مخاطر حدوث آالم الرأس ، ولكن بحكم عادة 

مع مرور الوقت. وال بد من االعتدال في ساعات النوم وفي كمية الطعام  الصوم ستنحسر حدة ألم الرأس

 المستهلكة من اإلفطار إلى السحور.
 

ضرورة تناول السوائل بكميات كافية خالل فترات اإلفطار إذ أن التعرض ألشعة الشمس و عدم اتقائها -2

ي )أي الشمسية( والبلل من خالل حماية الرأس واستخدام المظالت عند المش -نهارا أثناء الصوم 

 سيؤدي إلى نتائج عكسية.  -إلى حين موعد اإلفطار –واالغتسال بالماء البارد إن أمكن 
 

للعلم، يصاب المرء بضربة الشمس عند التعرض ألشعة الشمس بينما اإلنهاك الحراري يكون بسبب -3

ارة من جسمه، وبقاؤها الرطوبة و الحرارة المرتفعة، حيث يكون المتعرض غير قادر على إخراج الحر

في الداخل يسبب ضررا لألعضاء الحيوية في حاالت قليلة؛ وفي حاالت أخرى تؤدي إلى آالم حادة في 

الرأس وفقدان الجسم السوائل ما يسبب آالما  عضلية وإرهاقا ونرفزة شديدة علما بأنه إذا  كان تأثير 

ب ذلك في حدوث اضطرابات عقلية ودوخة  و  البقاء  في الشمس لفترة طويلة كبيرا  جدا فإنه قد يتسب

 فقدان للوعي. 

عدم االنكباب على أنواع الطعام الدسمة من دون التركيز على نوعية الطعام التي تحتوي سوائل وأمالحا -4

مثل الخضار والفاكهة لكي ال  تتباطأ عملية الهضم وتصيب الصائم بكسل ونعاس شديدين يعطالن تناوله 

 جاته ألنواع الطعام األخرى التي تساعد في تسهيل عملية الهضم.السوائل وتحرمه حا
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 لتجنب العطش في فترة الصوم في األيام الحارة فإنه ينصح بالتالي:-5

 تجنب االنفعال و الغضب و العمل الجسماني الشاق-أ

 .التوابل والبهارات خصوصا عند وجبة السحور تجنب األطعمة التي تحتوى على نسبة كبيرة من-ب

إلى الماء،  تناول األكالت واألغذية المالحة والمخلالت عند اإلفطار ألنها تزيد من حاجة الجسمتجنب -ج

تناول اللحوم إما مسلوقة أو مشوية لسهولة  ويفضل استبدالها بالخضراوات المطبوخة.  كما يفضل

 .هضمها

 . فترات متقطعة بعد اإلفطار تناول كميات قليلة من الماء على-د

وعند وجبة السحور، ألنها تحتوى على كميات كبيرة من  وات والفواكه الطازجة في الليلتناول الخضرا-ه

 .األمعاء فترة طويلة األمر الذي يقلل اإلحساس بالجوع والعطش الماء واأللياف التي تظل وقتا في

عادن عناصر غذائية مرطبة ومفيدة وغنية باأللياف والم اإلكثار من تناول السلطة، ألنها تحتوى على-و

بالحيوية والنشاط والماء الالزم له على أن تحتوي السلطة "المثالية"  والفيتامينات التي تمد الجسم

 على البقدونس، والكرفس والخيار والطماطم والبصل وقرنبيط وغيرها.

عشرات األصناف  أكل البطيخ والجح فهما من الفواكه الصيفية المفيدة في أيام الصيام، حيث يغنى عن-ز

غناها  بالعديد من العناصر التي  خضراوات واللحوم، لما له من أثر ملطف على المعدة، إضافة إلىمن ال

 .طوال اليوم خاصة في أيام الصيف الحارة تكفى حاجة اإلنسان من الماء والفيتامينات والمعادن

 انتبه جيدا:

 
ناء الصيام في اليوم الماء عند السحور ال يقضى على الشعور بالعطش أث إن شرب كميات كبيرة من.1

 معظم هذه المياه تكون زائدة على حاجة الجسم، لذا تفرزها الكلية بعد ساعات قليلة من التالي، ألن
 .تناولها

 
يؤثر بشدة على المعدة ويقلل  إن اإلكثار من السوائل في رمضان مثل العصائر المختلفة والمياه الغازية،.2

 .ميةكفاءة الهضم، ويسبب بعض االضطرابات الهض
 

السكر  العصائر المحتوية على مواد مصنعة وملونة صناعيا والتي تحتوى على كميات كبيرة من شرب.3
خطر على الصحة، حيث أكد أطباء التغذية أنها تسبب أضرارا صحية وحساسية لدى األطفال، وينصح 

 .باستبدالها بالعصائر الطازجة والفواكه
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 ممارسة بيئية )خضراء(  30

نحن المسلمون أن نقتصد في الكهرباء والماء في دور العبادة؛ فالرسول صلى َّللا كان يتوضأ  يتوجب علينا

كجم من الماء( بينما ما  2ليتر أو  2نصف كجم من الماء(، وكان يغتسل في صاع ) –في مد )نصف ليتر 
تتنافى مع تعاليم وهي كمية هائلة  –ليتر ليتوضأ  10إلى  5نشهده  حاليا غير ذلك، إذ يستهلك المصلي من 

كجم(  من الماء يكلف الدولة حوالي   1,000اإلسالم في الوسطية وعدم اإلسراف، علما بأن كل متر مكعب )
كيلووات ساعة  بينما  4فلسا تقريبا، وإن إنتاج متر مكعب من الماء يحتاج إلى طاقة قدرها حوالي  720

سا .   وفيما يلي  بعض الممارسات التي يتوجب علينا فل 28يكلف الدولة  لتوليد كيلووات ساعة من الكهرباء 
 مملكة البحرين وجعلها صديقة للبيئة بمثل صداقتها لالقتصاد. إتباعها للمحافظة على بيئة

 
 قطع التيار الكهربائي عن األجهزة المنزلية في حال عدم استخدامها، كالمصابيح والتلفاز وأجهزة التكييف. .1

 م.  23يف وتثبيته على وسط المعدل )إن كان ليعمل لفترة طويلة( أو حرارة التقليل من ثرموستات المك.2

 غلق المكيف قبل الخروج من الغرفة نهائيا قبل نصف ساعة ألن الحجرة ستكون باردة نسبيا..3

عدم فتح النوافذ إذا الجو رطبا جدا، وكذلك عدم فتح الستائر عن النوافذ في جهة الغرب من بعد صالة الظهر .4
 ف النهار(.)منتص

 دقيقة للتهوية ومن ثم تشغيل المكيفات.  15إذا كان الجو جافا وحارا ، فإنه يفضل فتح النوافذ لمدة .5

 تنظف مرشح )الفلتر( المكيفات مرتين أو مرة على األقل كل أسبوع أو مباشرة بعد انتهاء العاصفة الترابية..6

 ققات في المنزل.غلق األبواب ومنع التسريبات من النوافذ واألبواب والتش.7

 م لالستخدام المنزلي. 70عدم وضع ثرموستات السخان الكهربائي على أكثر من .8

عند أخذ األطعمة أو اإلغراض من الثالجة ال تفتح باب الثالجة بأكثر ما تحتاج إليه من فتحة لتحافظ على برودة .9
 الثالجة.

إن لم  –ية ليذوب بدال من استخدام المايكروويف لغرض إذابة طعام مثلجة الطعام )الفريزر( أخرجه قبل فترة كاف.10
 تكن مستعجال.

إن المراوح ال تبرد الغرف أو القاعات وإنما تحرك الهواء على الجسم مما يساعد على تبريد الجسم بفعل تبخير .11
 العرق، لذا فإن ترك المراوح تعمل في المساجد أو الغرف من دون تواجد أحد فيها يعتبر هدرا للكهرباء. 

 صق أفالم التظليل على النوافذ، خصوصا تلك التي في جهة الغرب.ل.12

إطفاء كافة األجهزة االلكترونية من مصدر الكهرباء إذا كنت ال تستخدمها، خصوصا الهاتف النقال والحاسوب؛ .13
 فطالما أن القابس )البالك( حرارته دافئة فهذا يعني أن يستهلك كهرباء.

 وات يمنح إضاءة مصباح اعتيادي.  15(؛ فمصباح يستهلك   CFLط )استخدام مصابيح الفلورسنت المضغو.14

 تنظيف المرشح في مجفف المالبس بعد كل استخدام، وهذا يقلل من استهالك الكهرباء..15

 استخدم بطاريات قابلة للشحن لألجهزة التي تعمل بالبطاريات العادية والتي تستخدمها بشكل متكرر..16

-25ند إدخال أو سحب طعام الطهو، فإن ذلك يقلل من درجة حرارة الفرن من قلل من القيام بفتح باب الفرن ع.17

30 .م في كل مرة تفتح فيها الباب 
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فاتورتك ويقلل ٪ من 25توفر  ) تقليل التبريد( درجات 10في الثالجة بنسبة الثرموستات  رفع درجة الحرارةإن .18

 .من استهالك الكهرباء

 الملفات ودبابيس الورق.إعادة استخدام المواد كالمظاريف و.19

 .استخدام قدح من السيراميك لشرب القهوة أو الشاي بدال  من األكواب الورقية .20

غير المهمة في بريدك اإللكتروني ألن حفظ هذه المسجات يستهلك  (المسجاتالرسائل ) كافة المسجات إلغاء.21

 10دل الطاقة التي يحرقها الجسم في طاقة كهربائية للخزن. كما أن البحث عبر المحرك غوغل يستهلك طاقة تعا

االستفادة من الخدمات وكذلك  استخدام البريد اإللكتروني بدال من المراسالت الورقيةكما عليك   ثواني.
بذلك تحفظ الكثير من قلع األشجار التي هي رئة كوكب و اإللكترونية في دفع فواتير الكهرباء وإنهاء المعامالت

 السيارات.وتقلل من انبعاثات  األرض

 .استخدام كمية أقل من أوراق الكتابة، وكذلك الكتابة على وجهتي الورقة.22

 .%60 -50% بينما كفاءة الطريقة العادية 90استخدم الري بالتنقيط؛ فهو أكثر كفاءة إذ يصل إلى .23

الذقن  عدم فتح حنفية الماء مفتوحة طوال فترة حالقة" والشاور"دقائق ألخذ  10عدم استغراق وقت أكثر من .24
 االستحمام.أو 

يعادل وزنها بأربع مرات سنويا، لذا فشراء السيارات الصغيرة هو  الكربون ماثاني أكسيد  تنفث غازكل سيارة .25

 1أي  –جرام من ثاني اكسيد الكربون في كل كم سياقة  140فالسيارات الصغيرة تنفث في الجو  األفضل بيئيا.
 5كجم في كل  1كم سياقة ) 1جرام في كل  200الكبيرة تنفث حوالي  بينما السيارات –كم سياقة  7كجم في كل 
 كم سياقة(.

قلل يمن الوزن ( رطل 100كجم ) 160ضرورية في السيارة، فإن كل الغير األحمال أو األمتعة قم بالتخلص من .26

 %.1من اقتصاد استهالك الوقود بنسبة 

مياه كثيرة أو التي ال تتالءم مع بيئة البحرين الطبيعية؛  ال تزرع النباتات )المثمرة أو تلك للزينة( التي تستهلك.27

كجم من الرز، علما  1كجم( إلنتاج  1,000( من الماء )3متر مكعب )م 1.2على سبيل المثال فإننا نحتاج إلى 

كجم( يستهلك طاقة قدرها  1,000طن أو  1متر مكعب من الماء ) 1فلس، وإن كل  360يكلف  3بأن إنتاج م

 طن(. 1كجم من ثاني أكسيد الكربون عند إنتاج  4لووات ساعة )أي نفث حوالي كي 4حوالي 

% من 10المحافظة على ضغط إطار السيارة التي تنصح به الشركة، فالسياقة بإطار ضغط هوائه منخفض يهدر .28
 وقود السيارات.

 .السيارة% من وقود 30-20تجنب السياقة التي بها تسارع وتباطؤ سريع و فجائي لكونها تستهلك .29

 من المواصالت الجماعية قدر اإلمكان. االستفادةحاول .30
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 سالمتك في رمضان 
تجنب السرعة عند السياقة، فهي مهلكة حقا.  يكفي أن نعرف أن عدد المتوفين من حوادث المرور -1

ية والحمد ّلِل أنه في انخفاض بسبب الحمالت اإلعالم حالة وفاة، 84كان  2008في البحرين في عام 
كان  2013حالة وفاة،  وفي عام  76كان  2009و جهود أدارة المرور، وتحسين الطرق؛  ففي عام 

 .حالة وفاة  47كانت هناك  2016، وفي عام  حالة وفاة 61كان  2014وفي عام   حالة وفاة،  77
 

ياقة تفادي أن تكون في وضع تتأخر فيه عن الوصول لإلفطار مع األهل فتضطر إلى السرعة في الس-2
ساعة تقريبا في جو حار ورطب، وهي عناصر  14وأنت في حال إنهاك، بسبب الصيام لفترة حوالي 

 وكلها عوامل تتسبب في الحادث المروري الخطير. ،واإلرباك ، والغضب السريع، تخلق عدم التركيز 
 

الواردة أو مشاهدة تجنب استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة واستخدامه في كتابة أو قراءة الرسائل -3
مقاطع الفيديو عبر البالك بري؛ فهذه سلوكيات تتسبب في منعك من التحكم بمقود السيارة بكلتا 
اليدين، كما أنها تسبب تشتيت انتباهك  وتمنعك عن التركيز في السياقة؛ يقول َّللا تعالى: )ما جعل َّللا 

 .4لرجل من قلبين في جوفه( سورة األحزاب، اآلية 
 

مرات إذا كان السائق يتحدث عبر الهاتف  4احتماالت وقوع حادث سير تزيد  دراسات أنتشير ال-4
أثبتت بعض الدراسات أن  لقد  .النقال حتى في ظل وجود أجهزة تغني عن مسك الهاتف النقال باليد

السياقة أثناء استخدام الهاتف النقال تعادل السياقة تحت تأثير الخمور والمسكرات وكذلك وجدت 
راسات أن زمن استجابة السائق تكون أبطأ بحوالي ثالث مرات عند الحديث في الهاتف مقارنة الد

 بالسياقة من دون الحديث بالهاتف.
 

 هناك سلوك يشترك فيه معظم السائقين الذين يستخدمون الهاتف النقال أثناء السياقة، من أبرزها:-5
 .عدم السير بسرعة منتظمة ومناسبة-
 .بين المركبة التي أمامهم بسبب غياب التركيز وتشتت االنتباهنسيان ترك مسافة ما -
 .انخفاض انتباه السائق لما يدور حوله في بيئة الطريق واالستجابة البطيئة لمفاجآت الطريق-
 .تجاوز اإلشارة الضوئية الحمراء أحيانا بسبب عدم االنتباه-
 ل عشوائي.صعوبة البقاء داخل المسار الواحد والتأرجح بين المسارات بشك-
 انحراف مركبات البعض .-

 
ال تتصل حتى تصل؛ فهناك وفيات كثيرة قد حدثت بسبب االتصال بواسطة الهاتف الجوال أثناء -6

 السياقة بسرعة عالية على الطريق السريع.
 
 تعمل لفترة طويلة من و تركها تعمل دون تواجدك.في المنزل  عدم ترك مروحة شفط الهواء-7

 
كهرباء للعديد من األجهزة ذات استهالك الكهربائي العالي، واألفضل استخدام عدم استعمال موزع ال-8

 موزع به أربع قاباست ولكل قابس مفتاح وصاهر )فيوز(.
 

 تجنب المجهود الجسماني الشاق أثناء فترة الصيام ألنه يؤدي إلى اإلنهاك الحراري .-9
 

أو الشمسية خصوصا في أيام  عدم السير تحت أشعة الشمس المباشرة من دون استخدام المظلة-10
 .الصيف في البحرين وعندما تكون صائما فهذا يؤدي إلى اإلصابة بضربة الشمس
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 هـ  418,-م  60,7للعام  مواعيد المناسبات الدينية واإلجازات الرسمية

 المناسبة اليوم التاريخ

 رأس السنة الميالديـــة األحد م2017ينايــــر  1 هـ1438 ربيع الثاني 3

 إلسـراء والمعــراجليلة ا األحد م2017 أبريـــل 61 هـ1438رجـــــــب  62

 يــــــــوم العمــــــال االثنين م2017مايـــــو  1 هـ1438 شعبـــــان 5

 غــــــــرة رمضـــــــان السبت م2017 مايــو 27 هـ1438رمضـــــان  1

 ليـلــــــة القـــــــــدر األربعاء م2017 يونيــو 21 هـ1438رمضـــــان  26

 عيد الفطـــر المبــارك األحد  م2017 يونيـــو 25 هـ1438 شـــــــوال 1

 الوقــــــوف بعرفـــــة الخميس م2017أغسطس  31 هـ1438ذو الحجــة  9

 عيد األضحى المبـــارك الجمعة م2017سبتمبـر 1  هـ1438ذو الحجـة  10

 رأس السنة الهجريـــــة الخميس  م2017سبتمبر  21 هـ1439 محـــــــرم 1

 يـــــوم عاشـــــــــوراء السبت م2017 سبتمبر 30 هـ1439 ـــــــرممح 10

 المولد النبوي الشريف الخميس  م2017 نوفمبر 30 هـ1439 ربيع األول 12

 اليوم الوطني المجيـــد السبت م2017ديسـمبر 16  هـ1439ربيــع األول  28

 ـد الجلـــــــــوسعيـــــ األحد م2017ديسـمبر  17 هـ1439 ربيــع األول 29
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 ،  مملكة البحرينوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافباعتماد قسم البحوث واإلعالم، إدارة الشئون الدينية ، 


