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ب�سم الله الرحمن الرحيم

قال اهلل تعاىل :

{ہ   ھ   ھ   ھ      ھ   ے       ےۓ   ۓ    ڭ   ڭ   

ڭڭ   ۇ   ۇ   ۆ}
                   ]�سورة هود: 114[
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل عامل الأ�شرار، مبدع الأنوار، و اأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل، قّدر الأقدار، وقّلب 

،وعلى  بقدرته الليل والنهار. وال�شالة وال�شالم على امل�شطفى املختار نبينا حممد 

اآله الأطهــــار واأ�شحابه الأبرار ما تعاقب الليل والنهار.

وبعد،

فاإن الليل والنهار اآيتان عظيمتان من خلق اهلل تعاىل، بهما الّظلمة والنور واحلركة 

وال�شكون، ولهما بقدرة اهلل تعاىل وحكمته على املخلوقات تاأثري، وبتعاقبهما يحدث 

يف الكون تغيري، ف�شبحان من اأبدعهما وامنت بهما، قال �شبحانه وتعاىل: { ڌ   

ڌ   ڎ   ڎڈ   ڈ      ژ   ژ   ڑ    ڑ   ک   ک   ک   
ک   گ   گ    گ   گ   ڳ   ڳڳ   ڳ   ڱ   ڱ   

.
ڱ }  ]�شورة الإ�شراء: 12[ 

والليل والنهار لالإن�شان ب�شفة عامة وللم�شلم ب�شفة خا�شة اأهمية عظمى، فهما

راأ�س ماله يف عمره وفيهما �شجالت ح�شناته اأو �شيئاته، قال تعاىل:{  ې   ى   

ى   ائ   ائ   ەئ   ەئ    وئ   وئۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   
ۈئ}  ]�شورة فاطر:37[.
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)1( اأخرجه الرتمذي و�شححه الألباين.

)2( اأخرجه البخاري وم�شلم.

ومن هنا تتجلى اأهمية الوقت يف حياة امل�شلم الذي ينبغي اأن ي�شتثمر كل حلظة من 

حلظات حياته يف كل ما هو �شالح لنف�شه واأهله وجمتمعه، ول اأدل على ذلك من قوله 

ْفَناُه، َوَعْن ِعْلِمِه ِفيَم 
َ
َل َعْن ُعُمِرِه ِفيَما اأ

َ
 :»َل َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َيْوَم الِقَياَمِة َحَتّى ُي�ْشاأ

.
)1(

ْباَلُه« 
َ
ْيَن اْكَت�َشَبُه َوِفيَم اأَْنَفَقُه، َوَعْن ِج�ْشِمِه ِفيَم اأ

َ
َفَعَل، َوَعْن َماِلِه ِمْن اأ

الإ�شالم مراعية  العبادية يف  الت�شريعات  الوقت واحرتامه جاءت  وتاأكيًدا لأهمية 

للوقت اإما باعتباره �شرًطا ل�شحتها واإما ظرًفا لوقوعها.

دخول  قبل  ت�شح  ل  ال�شهادتني  بعد  الأركان  اأعظم  هي  التي  اخلم�س  فال�شلوات 

وقتها، ول جتوز بعد خروج وقتها اإل ق�شاًء لعذر وا�شطرار، و�شيام رم�شان هو ركن 

»�شوموا   : قال   ال�شهر؛  ثبوت دخول  بعد  اإل  يجوز �شيامه  الإ�شالم ل  اأركان  من 

ول  ال�شم�س  قبل غروب  يفطر  اأن  لل�شائم  يجوز  ل  بل   ،
)2(

لروؤيته«  واأفطروا  لروؤيته 

ينبغي له تاأخري فطره لغري عذر عن وقت غروب ال�شم�س.

اهلل  حدد  قد  عاملي،  اإ�شالمي  موؤمتر  اأعظم  يعد  الذي  العظيم  الركن  ذلكم  واحلج 

{ ٱ   ٻ    ٻ}                      : تعاىل  قال  غريه،  يف  احلج  اأداء  يجوز  ل  وقًتا  له 

]�شورة البقرة: 197[.
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ونظًرا لأهمية الوقت واملواقيت يف حياة امل�شلمني وارتباط �شعائر الإ�شالم وعباداته 

امل�شلم يف  �شاأنها م�شاعدة  و�شيلة من  بكل  قدمًيا وحديًثا  امل�شلمون  اهتم  فقد  بهما، 

حتديد الوقت بدقة متناهية، ولذلك نرى اهتمام امل�شلمني يف الع�شور الأوىل بعلم 

الفلك واملرا�شد والبحث والت�شنيف يف ذلك، مبا اأثرى واأغنى املكتبة الإ�شالمية يف 

التقاومي  الهتمام، حتى ظهرت  بعد جيل ذلك  امل�شلمون جياًل  وتوارث  الباب.  هذا 

بداية  لل�شلوات، وحتديد  الدقيقة  املواقيت  اإىل  الو�شول  منها  واحد  كل  التي حاول 

دخول الأ�شهر وخروجها، ور�شد ما ميكن ر�شده من الظواهر الفلكية وغريها.

التوقيت  فوارق  وجدت  فقد  بلدانهم،  وتباعد  امل�شلمني  اأقاليم  لختالف  ونظًرا 

ودوائر  الطول  خطوط  من  موقعها  حتديد  ح�شب  والأقاليم  البلدان  بني  الطبيعية 

العر�س، وما يتبع ذلك من تباين الأوقات بني الليل والنهار طوًل وق�شًرا، واختالف 

ذلك بني البلدان.

لذا نرى اهتمام كل بلد من بلدان امل�شلمني باإعداد تقومي خا�س مبحيطه اجلغرايف، 

لل�شلوات،  الدقيقة  املواقيت  اإىل  للو�شول  اأر�شه  على  واملقيمني  مواطنيه  ي�شاعد 

ومعرفة الف�شول املناخية، والظواهر الفلكية، واأطوار القمر ومنازله وغري ذلك.

العلمية  املعايري  وفق  اإ�شالمي  تقومي  اإعداد  على  البحرين  مملكة  حر�شت  ولقد 

بــــن  حمــــد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  من  �شاٍم  بتوجيه  وال�شرعية،  والفلكية 

التقويــــم مرجـــًعا  ليكــــون ذلك  اأيده اهلل،  البحرين  اآل خليفة ملك مملكة  عي�شـــى 

اأ�شا�شًيا للمواطنني واملقيمني على اأر�س مملكة البحرين.
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وبناًء على تلك التوجيهات ال�شامية فقد مت ت�شكيل جلنة متخ�ش�شة ت�شم عدًدا من 

اأ�شحاب اخلربة والتخ�ش�س يف جمالت عدة لها عالقة مبا�شرة باإعداد التقاومي، 

ولقد با�شرت اللجنة عملها وبذلت اأق�شى ما يف و�شعها، لت�شل اإىل الدقة املطلوبة يف 

حتديد املواقيت.

ق�شم  حر�س  بالوزارة،  املخت�شة  الإدارية  واجلهة  اللجنة  بني  التكامل  اإطار  ويف 

البحوث واملعاهد واملراكز الدعوية باإدارة ال�شوؤون الدينية على اإدخال بع�س الإ�شافات 

النافعة كالإ�شارة اإىل بع�س الن�شو�س الدالة على اأهمية الوقت يف حياة امل�شلم، وما 

جاء يف ف�شل ال�شالة على وقتها، و اأق�شام اأوقات ال�شلوات، واأحكام �شالة امل�شافر، 

العبادات  موا�شم  حتديد  من  واحلكمة  امل�شلمني،  حياة  يف  الهجري  التاريخ  واأهمية 

اأذكار ال�شباح وامل�شاء، ونبذة عن كل �شهر هجري.  اإىل  اإ�شافة  بالأ�شهر الهجرية، 

وبع�س  الفلكية  املعلومات  بع�س  البحريني  التقومي  ت�شمني  على  الق�شم  حر�س  كما 

واأئمة  الأطهار  البيت  واآل  الكرام  ال�شحابة  من  ال�شالح  ال�شلف  عن  الواردة  الآثار 

امل�شلمني يف ق�شايا متنوعة.

�شائلني اهلل تعاىل اأن يجعل هذا العمل خال�شًا لوجهه واأن يوفقنا لطاعته ومر�شاته، 

اإنه �شميع جميب.

اللجنة العليا للتقومي البحريني
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قال تعاىل:  

{   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱڱ   
ں   ں   ڻ   ڻڻ   ڻ     ۀ     ۀ   ہ   ہ   ہ             

ہ   }
                                                                            

]�شورة الن�شاء: 103[
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 الأ�سـل فـي ت�سـريع املواقيـت

اأ�شل ت�شريع املواقيت من الكتاب العزيز: 

قال تعاىل:{ ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄڃ   ڃ   

ڃ   ڃ     چ         چ    } ]�شورة الإ�شراء: 78[ .
، قال:»  ، اأن النبي عن نافع بن جبري بن ُمطعم، قال:اأخربين ابن عبا�س 

َراِك،  ْم�ُس، َفَكاَنْت ِبَقْدِر ال�ِشّ ْهَر ِحنَي َزاَلِت ال�َشّ َلّى ِبي الُظّ يُل ِعْنَد اْلَبْيِت، َف�شَ ِني ِجرْبِ َمّ
اأَ

ْفَطَر 
َ
اأ َلّى ِبي اْلـَمْغِرَب ِحنَي  ُثَمّ �شَ ِمْثَلْيِه،  ُكِلّ �َشْيٍء  َر ِحنَي َكاَن ِظُلّ  َلّى ِبي اْلَع�شْ ُثَمّ �شَ

َعاُم  َلّى ِبي اْلَفْجَر ِحنَي َحُرَم الطَّ َفُق، ُثَمّ �شَ َلّى ِبي اْلِع�َشاَء ِحنَي َغاَب ال�َشّ اِئُم، ُثَمّ �شَ ال�شَّ

َلّى  ْهَر ِحنَي َكاَن ِظُلّ ُكِلّ �َشْيٍء ِمْثَلُه، ُثَمّ �شَ َلّى اْلَغَد الُظّ اِئُم، ُثَمّ �شَ َراُب َعَلى ال�شَّ َوال�َشّ

اِئُم، ُثَمّ  ْفَطَر ال�شَّ
َ
َلّى ِبي اْلـَمْغِرَب ِحنَي اأ ٍء ِمْثَلْيِه، ُثَمّ �شَ َر ِحنَي كان ِظُلّ ُكِلّ �َشيْ ِبي اْلَع�شْ

َلَّ َفَقاَل:  َلّى ِبي اْلَفْجَر َفاأَ�ْشَفَر، ُثَمّ اْلَتَفَت اإِ ِل، ُثَمّ �شَ َوّ
ىَل ُثُلِث الَلّْيِل اْلأَ َ اإِ

َلّى ِبي اْلِع�َشاء �شَ

.
)1(

ُد، َهَذا َوْقُت اْلأَْنِبَياِء ِمْن َقْبِلَك، اْلَوْقُت ِفيَما َبنْيَ َهَذْيِن اْلَوْقَتنْيِ « َمّ َيا حُمَ

)1( اأخرجه اأحمد واأبو داود والرتمذي و�شححه الألباين .
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اأهمية الوقت والتوقيت يف حياة امل�سلمني

قال تعاىل: { ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ      ھ   

ے    ے     }  ] �شورة الفرقان:62[. 
حمور  العقالء  باتفاق  فالوقت  الوقت،  باأهمية  امل�شلمني  وغري  امل�شلمون  يوؤمن 

الإلهية  املنحة  فهو  كربى  اأهمية  امل�شلمني  حياة  يف  وللوقت  الب�شرية،  احلياة 

نوعية يف  نقلة  الرباين  الوحي  ولقد حقق  تعاىل،  اهلل  منهج  وفق  الكون  لإعمار 

حياة الب�شرية واأيقظ ح�شها بالزمن لتدرك اأهميته وحت�شن ا�شتثماره يف اخلري 

العاجل والآجل.  

باأتباعه  يتخطى  واأن  للزمن  الإن�شانية  النظرة  يغري  اأن  الإ�شالم  ا�شتطاع  ولقد 

حواجز كثرية لطاملا حالت بني النا�س وبني ا�شتثمار اأعمارهم واأوقاتهم يف اخلري. 

فقد عرف امل�شلم باملنهج الرباين قيمة الوقت والدور املحوري للزمن يف تغيري 

ي�شت�شعر  واأ�شبح  كافة،  املجالت  يف  احل�شارية  الريادة  وحتقيق  التاريخ  خط 

نظرة  يف  القوم  ح�شره  فقد  قيمة،  بال  الإ�شالم  قبل  كان  الذي  الوقت  اأهمية 

دهرية كان لها اأثرها ال�شلبي يف �شتى مناحي احلياة الإن�شانية. 

فقد كان منطق الدهريني معول هدم وهدر لكل الطاقات والإبداعات، وكانت 

العقيدة الدهرية حجر عرثة يف طريق كل طموح اأو تقدم اأو اإبداع.

حياة  يف  الزمن  قيمة  بانعدام  العام  ال�شعور  اإىل  اجلاهلية  النظرة  اأدت  ولقد 

الب�شرية، فاأ�شيبت احلياة العلمية واحل�شارية بال�شلل التام، وتخاذل النا�س عن 

جمرد التفكري يف التغيري، قال تعاىل: {   ڤ   ڤ   ڤ    ڦ       ڦ   ڦ    ڦ   ڄ   ڄ   

ڄ      ڄ   ڃڃ   ڃ   ڃ   چ   چ    چچ   ڇ      ڇ   ڇ    ڇ    } ]�شورة اجلاثية: 24[.
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على  قام  الذي  اله�س  البنيان  هذا  ليهدم  الغراء  بت�شريعاته  الإ�شالم  جاء  ولقد 

اأنقا�س العقيدة الدهرية، وقررت ت�شريعات الإ�شالم اأهمية الزمن و�شرورة ا�شتثماره 

فيما يحقق النفع العام لالأفراد واملجتمعات.

الإميان  اإىل  دعا  حينما  اآخر  بعًدا  للزمن  اأ�شاف  الإ�شالم  فاإنَّ  اأخرى  جهة  ومن 

بالغيب بكل تفا�شيله مما اأدى اإىل حتقيق احل�س بالزمن يف الدنيا وا�شت�شعارامل�شوؤولية 

التفكري يف امل�شتقبل والتخطيط له  اأهمية  اأدرك امل�شلمون  عنه يف الآخرة، وبالتال 

التداعيات والعواقب، وعلى ذلك قامت احل�شارة الإ�شالمية يف  والتفكري اجلاد يف 

وا�شتثمار  الوقت  اغتنام  اإىل  اأتباعه  الإ�شالم  ودعا  الإ�شالمية،  الأمة  جمد  ع�شور 

الزمن ومعرفة القيمة احلقيقية للعمر ووجه اإىل ا�شتثماره يف اخلري.

 
)1(

ُة َوالَفَراُغ « . َحّ ّ ا�ِس: ال�شِ : » ِنْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفيِهَما َكِثرٌي ِمَن الَنّ قال ر�شول اهلل 

َتَك َقْبَل �َشَقِمَك،  َحّ : » اْغَتِنْم َخْم�ًشا َقْبَل َخْم�ٍس: �َشَباَبَك َقْبَل ِهَرِمَك، َو�شِ وقال 

 .
)2(

َوِغَناَءَك َقْبَل َفْقِرَك، َوَفَراَغَك َقْبَل �ُشْغِلَك، َوَحَياَتَك َقْبَل َمْوِتَك« 

واأن  ا�شتثماره  والغفلة عن  الوقت  اإهدار  مغّبة  ذاته من  الوقت  الإ�شالم يف  وحذر 

اإهداره وت�شييعه فيما ل يفيد يوؤول بالإن�شان اإىل ما ل حتمد عقباه، ويرتتب على ذلك 

جحود كثري من الّنعم التي اأنعم اهلل بها على الإن�شان .

)1( اأخرجه البخاري، ومعنى احلديث : اأي : ل يعرف قدر هاتني النعمتني كثري من النا�س.

)2(  اأخرجه احلاكم و البيهقي و�شححه الألباين.
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لقد اأدخل الإ�شالم الّزمن يف ح�شاب امل�شلم من خالل الآيات والّظواهر الكونّية 

دخول  قبل  ت�شح  ل  فال�شالة  العبادات،  باأداء  وربطها  والنهار  الليل  حركة  يف 

احلول  وحولن  انق�شاوؤه،  وكذلك  الهالل  بروؤية  م�شروط  رم�شان  ودخول  وقتها، 

لي�شعر  بالوقت  وعباداته  اأركانه  الإ�شالم  يربط  وهكذا  الّزكاة.  لوجوب  �شرط 

باأهمّيته. عملًيا  امل�شلم 

ومن جانب اآخر ي�شرع الإ�شالم لأتباعه ما يحميهم من اإ�شاعـــة الّزمــــن  واإهــــدار 

الوقت، ويخل�س عقولهم من الإميان بالربوج واخلرافات والتعلق بالّتمائم والأنواء، 

.
)1(

َفَر «  َة، َوَل َهاَمَة َوَل �شَ : » َل َعْدَوى َوَل ِطرَيَ ويتجلى ذلك يف قوله 

 .
)2(

َياِتِه«  َحٍد َوَل حِلَ ْم�َس َوالَقَمَر اآَيَتاِن ِمْن اآَياِت اهلِل، َل َيْخ�ِشَفاِن مِلَْوِت اأَ : »اإَِنّ ال�َشّ وقال 

اإل عن طريق الإميان  اأتباعه اإىل ق�شية اأخرى ل ميكن طرحها  ولقد وجه الإ�شالم 

والمتثال، فلقد لفت اأنظار امل�شلمني اإىل بركة الّزمن وما يرتتب عليه من بركة يف 

العمل والإجناز.

ومن هنا نرى اأهمية الّزمن وقيمة الوقت يف حياة امل�شلمني، وندرك اأهمية العمل 

يف دعوة النا�س اإىل �شرورة اغتنام الأوقات يف العمل اجلاد والنافع لالإن�شانية بكل 

اأطيافها، وحترير امل�شلمني من اأغالل اجلهل والنحراف الفكري والأخالقي.

)1( اأخرجه البخاري وم�شلم.

)2( اأخرجه البخاري وم�شلم.
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ف�سل ال�سالة على الوقت

العبد  بني  العبادية  ال�شلة  وهي  ال�شهادتني،  بعد  الإ�شالم  اأركان  اأعظم  ال�شالة 

وربه، وكان من عظمة �شاأنها اأن فر�شها اهلل تعاىل يف ال�شماوات خالل رحلة الإ�شراء 

واملعراج دون غريها من العبادات.

ليحدد  متتابعة  مرات  الأمني  جربيل  ينزل  اأن  يوم  مداها  ال�شالة  اأهمية  وتبلغ 

. اأوقاتها بدقة تامة وب�شورة عملية اأمام الر�شول 

ولقد جاءت الآيات موجهة مبا ل يدع جماًل لل�شك اإىل احرتام وقت ال�شالة واأدائها 

يف وقتها من دون تقدم اأو تاأخر.

]�سورة  تعاىل:{   ڻ     ۀ     ۀ   ہ   ہ   ہ     ہ}  قال 

الن�شاء: 103[.

�شاأنه: { ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ    وقال جل 

پ   } ]�شورة البقرة: 238[. 
، كما حذر 

)1(

اَلُة َعَلى َوْقِتَها«  حينما �شئل النبي  عن اأحب الأعمال فقال: »ال�شَّ

�شلوات اهلل و�شالمه عليه من تاأخري ال�شالة عن وقتها لغري عذر.

وا�شحة  دللة  ليدل  الزمن  وبني  الإ�شالم  اأركان  اأهم  بني  اجللي  الربط  هذا  اإن 

على اأن الإ�شالم يربي اأتباعه على اأهمية الوقت و اإعطائه قيمته احلقيقية يف احلياة 

لينطلق به اإىل اآفاق احلياة ال�شعيدة عاجاًل و اآجاًل.

)1( اأخرجه البخاري وم�شلم.
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مواقيت ال�سالة

املواقيت:

فال�شلوات  املكان؛  اأو  الزمان  من  للفعل  �شرًعا  املحدد  القدر  وهو  ميقات،  جمع 

ڻ     ۀ     ۀ   ہ     } تعاىل:  لقوله  حمددة  معلومة  مبواقيت  موؤقتة  اخلم�س 

ہ   ہ     ہ} ]�شورة الن�شاء: 103[.
وتنق�شم اأوقات ال�شلوات اإىل:

اأ- وقت الف�شيلة: وهو اأول وقت ال�شالة، اأي يف بداية دخول وقتها.

وقد وردت اأحاديث كثرية يف بيان ف�شيلة اأداء ال�شالة يف اأول وقتها، منها: عن اأبي 

َحُبّ اإِىَل 
َ
ُيّ الَعَمِل اأ

َ
ِبَيّ  اأ َل الَنّ

َ
َنّ َعْبَد اهلِل ْبَن َم�ْشُعوٍد  �َشاأ

َ
عمر ال�شيباين قال اأ

؟  ٌيّ
اأَ ُثَمّ  ِبُرّ الَواِلَدْيِن« َقاَل:  ؟ َقاَل: »ُثَمّ  ٌيّ

َ
اأ ُثَمّ  َوْقِتَها«، َقاَل:  اَلُة َعَلى  اهلِل؟ َقاَل: »ال�شَّ

.
)1(

، َوَلِو ا�ْشَتَزْدُتُه َلَزاَديِن.  َثِني ِبِهَنّ َقاَل: »اجِلَهاُد يِف �َشِبيِل اهلِل« َقاَل: َحَدّ

وورد النهي ال�شديد عن تاأخري ال�شالة عن وقتها - قال تعاىل: {   ہ   ہ   ہ   ہ     

ھ   ھ   ھ   ھ   ےے   ۓ   ۓ   ڭ   }  ]�شورة مرمي: 59[.

: اأ�شاعوها اأي اأخروها عن وقتها. قال ابن عبا�س 

)1( تقدم تخريج احلديث.
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وعن العالء بن عبدالرحمن اأنه دخل علــى اأن�س بــن مالك  يف داره بالب�شرة 

حني ان�شرف من الظهر وداره بجنب امل�شجد، فلما دخلنا عليه قال: اأ�شليتم الع�شر؟ 

فقلنا له: ان�شرفنا ال�شاعة من الظهر، قال: ف�شلوا الع�شر، فقمنا ف�شلينا الع�شر، 

اَلُة امْلَُناِفِق، َيْجِل�ُس َيْرُقُب  ، َيُقوُل: »ِتْلَك �شَ فلما ان�شرفنا قال: �َشِمْعُت َر�ُشوَل اهلل 

ْرَبًعا، َل َيْذُكُر اهلَل ِفيَها اإِلَّ 
َ
ْيَطاِن، َقاَم َفَنَقَرَها اأ َذا َكاَنْت َبنْيَ َقْريَنِ ال�َشّ ْم�َس َحَتّى اإِ ال�َشّ

.
)1(

َقِلياًل« 

لآخر  ال�شالة  اأّخر  قبل خروجه، فمن  ال�شالة  وقت  اآخر  وهو  ال�شرورة:  ب -  وقت 

رها لغري عذر وتكرر منه ذلك  اأخَّ اآثم، ومن  وقتها لعذر و�شرورة �شالها غري 

فاإنه يعر�س نف�شه للخطر وقد ل ي�شلم من اخل�شارة والإثم.

ا بعد خروج وقتها لغري عذر  ا قبل دخول وقت ال�شالة و اإمَّ ج -  وقت التحرمي: وهو اإمَّ

رها حتى  ول �شرورة، اأما ال�شالة قبل دخول وقتها عمًدا فباطلة ل تقبل، ومن اأخَّ

خروج وقتها متعمًدا غري معذور ول مكره ولجاهل فقد ارتكب كبرية من كبائر 

الذنوب.

ل�شحة  �شرط  وهي  خم�شة  اأوقاًتا  اخلم�س  لل�شلوات  اأن  على  امل�شلمون  اتفق  وقد 

ال�شالة.

د- اأوقات النهي: وهي الأوقات التي ينهى عن �شالة النفل فيها وهي:

- من بعد �شالة ال�شبح حتى ارتفاع ال�شم�س قيد رمح.

�شالة  قبل  اأي   [ الظهرية  وقت  )و�شطها(  ال�شماء  كبد  يف  ال�شم�س  تكون  -  حني 

الظهر بربع �شاعة تقريًبا [.

- من بعد �شالة الع�شر حتى غروب ال�شم�س.

)1( اأخرجه م�شلم.
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اأف�سل الذكر
تالوة القراآن الكرمي.   *

ل اإله اإل اهلل.   *
�سبحان اهلل، واحلمد هلل، ول اإله اإل اهلل، واهلل اأكرب.   *

�سبحان اهلل وبحمده، �سبحان اهلل العظيم.   *
�سبحان اهلل وبحمده عدد خلقه، ور�سا نف�سه، وزنة عر�سه، ومداد كلماته.   *

 . - ال�سالة على ر�سول اهلل  *
ل حول ول قوة اإل باهلل.   *

ال�ستغفار.  *
»احلمد هلل عدد ما خلق، احلمد هلل ملء ما خلق، احلمد هلل عدد ما يف ال�سماوات   *
�سيء،  كل  عدد  هلل  واحلمد  كتابه،  اأح�سى  ما  عدد  هلل  احلمد  الأر�س،  يف  وما 

واحلمد هلل ملء كل �سيء«.
»ل اإله اإل اهلل العظيم احلليم، ل اإله اإل اهلل رب العر�س العظيم، ل اإله اإل اهلل رب   *

ال�سماوات ورب الأر�س ورب العر�س الكرمي.
وغري ذلك من الأذكار التي وردت يف الكتاب وال�سنة.  

اأف�سل الذكر

* تالوة القراآن الكرمي.
* ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل �شيء قدير.

* �شبحان اهلل، واحلمد هلل، ول اإله اإل اهلل، واهلل اأكرب.
* �شبحان اهلل وبحمده، �شبحان اهلل العظيم.

* �شبحان اهلل وبحمده عدد خلقه، ور�شا نف�شه، وزنة عر�شه، ومداد كلماته.
* ل اإله اإل اهلل.

. * ال�شالة على ر�شول اهلل 
* لحول ول قوة اإل باهلل.

* ال�شتغفار.
*  » احلمد هلل عدد ما خلق، احلمد هلل ملء ما خلق، احلمد هلل عدد ما يف ال�شماوات 
و الأر�س، احلمد هلل عدد ما اأح�شى كتابه، واحلمد هلل عدد كل �شيء، واحلمد هلل 

ملء كل �شيء« .

*  » ل اإله اإل اهلل العظيم احلليم، ل اإله اإل اهلل رب العر�س العظيم، ل اإله اإل اهلل رب 
ال�شماوات ورب الأر�س ورب العر�س الكرمي «.

وغري ذلك من الأذكار التي وردت يف الكتاب وال�شنة.
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من اأذكار اليوم والليلة 

. 
)1(

1 -  قراءة �شورة الإخال�س واملعوذتني ثالث مرات

َلُه  َل �َشِريَك  َوْحَدُه  اإَِلّ اهلُل،  اإَِلَه  َل  ْمُد هلِلِ  َواحْلَ  ِ
ّ َ

هلِل امْلُلُْك  َبَح  �شْ
َ
َواأ َبْحَنا  �شْ

َ
»اأ 2 -   قول: 

لَُك َخرْيَ َما يِف َهذا اليوم 
َ

�ْشاأ
َ
اأ َرِبّ  له امللك وله احلمد وهو على كل �شيء قدير، 

ُعوُذ ِبَك 
َ
ُعوُذ ِبَك ِمْن �َشِرّ َما يِف َهذا اليوم َو�َشِرّ َما َبْعَده، َرِبّ اأ

َ
َوَخرْيَ َما َبْعَده، َواأ

«، واإذا  اِر َوَعَذاٍب يِف اْلَقرْبِ ُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاٍب يِف الَنّ
َ
، َرِبّ اأ ِمَن اْلَك�َشِل َو�ُشوِء اْلِكرَبِ

.
)2(

ْم�َشى امْلُلُْك هلِلِ ..«
َ
ْم�َشْيَنا َواأ

َ
اأم�شى قال: »اأ

َلْيَك  َواإِ وُت  َنُ َوِبَك  َنْحَيا  َوِبَك  ْم�َشْيَنا، 
َ
اأ َوِبَك  َبْحَنا،  �شْ

َ
اأ ِبَك  »الَلُّهَمّ  �شباًحا:  3 -  قوله 

وُت  َبْحَنا َوِبَك َنْحَيا َوِبَك َنُ �شْ
َ
ْم�َشْيَنا َوِبَك اأ

َ
اْلن�شوُر« واإذا اأم�شى قال: » الَلُّهَمّ ِبَك اأ

.
)3(

َواإَِلْيَك امل�شري«

َوِمَلِّة   ، ٍد  َمّ َنا حُمَ َنِبِيّ ِة  َو�ُشَنّ ْخاَل�ِس،  اْلإِ َوَكِلَمِة  اْلإِ�ْشاَلِم  ِفْطَرِة  َعَلى  َبْحَنا  �شْ
َ
»اأ 4 -  قول: 

.
)4(

ِبيَنا اإِْبَراِهيَم َحِنيًفا ُم�ْشِلًما، َوَما َكاَن ِمَن امْلُ�ْشِرِكنَي«
َ
اأ

ن قالها : »َيْكِفيَك ُكلَّ �َشْيٍء«. اأخرجه اخلم�شة اإل ابن ماجه وح�شنه الألباين. )1( قال  عمَّ

)2( اأخرجه م�شلم.

)3( اأخرجه الرتمذي وابن ماجه، و�شححه الألباين.

)4( اأخرجه اأحمد، و�شححه الألباين.
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َنا َعَلى 
َ
َنا َعْبُدَك، َواأ

َ
ْنَت، َخَلْقَتِني َواأ

َ
َلّ اأ ْنَت َرِبّي َل اإَِلَه اإِ

َ
ُد اِل�ْشِتْغَفاِر: »الَلُّهَمّ اأ 5 -  قول �َشِيّ

 ، بُوُء َلَك ِبِنْعَمِتَك َعَلَيّ
َ
َنْعُت، اأ ُعوُذ ِبَك ِمْن �َشِرّ َما �شَ

َ
َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما ا�ْشَتَطْعُت، اأ

.
)1(

ْنَت«
َ
َلّ اأ ُنوَب اإِ ُه َل َيْغِفُر الُذّ  َلَك ِبَذْنِبي َفاْغِفْر ِل، َفاإَِنّ

ُ
بُوء

َ
َواأ

ّ اأَْنَت، َرَبّ  لَ َلَه اإِ َهاَدِة، َل اإِ ْر�ِس، َعامِلَ اْلَغْيِب َوال�َشّ
َ

َماَواِت َواْلأ 6 -  قول: »اللُهَمّ َفاِطَر ال�َشّ

َف  ْقرَتِ
َ
ْن اأ

َ
ْيَطاِن َو�ِشْرِكِه، َواأ ُعوُذ ِبَك ِمْن �َشِرّ َنْف�ِشي، َوِمْن �َشِرّ ال�َشّ

َ
ُكِلّ �َشْيٍء َوَمِليَكُه، اأ

.
)2(

ىَل ُم�ْشِلٍم« ُه اإِ ُجَرّ
َ
ْو اأ

َ
َعَلى َنْف�ِشي �ُشوًءا، اأ

اْلَعْفَو  ُلَك  �ْشاأَ
َ
اأ يِنّ  اإِ اللُهَمّ  َواْلآِخَرِة،  ْنَيا  الُدّ يِف  اْلَعاِفَيَة  لَُك 

َ
�ْشاأ

َ
اأ يِنّ  اإِ »اللُهَمّ  7 -  قول: 

ْهِلي َوَماِل، اللُهَمّ ا�ْشرُتْ َعْوَراِتي، َواآِمْن َرْوَعاِتي، اللُهَمّ 
َ
َواْلَعاِفَيَة يِف ِديِني َوُدْنَياَي َواأ

ُعوُذ 
َ
يِني، َوَعْن �ِشَماِل، َوِمْن َفْوِقي، َواأ ، َوِمْن َخْلِفي، َوَعْن مَيِ اْحَفْظِني ِمْن َبنْيِ َيَدَيّ

 .
)3(

ِتي « ْن اأُْغَتاَل ِمْن حَتْ
َ
ِبَعَظَمِتَك اأ

َماِء، َوُهَو  ْر�ِس َول يِف ال�َشّ
َ
ُرّ َمَع ا�ْشِمِه �َشْيٌء يِف اْلأ 8 -  قوله ثالًثا: »ِب�ْشِم اهلِل اَلِّذي َل َي�شُ

 .
)4(

ِميُع اْلَعِليُم« ال�َشّ

ِة، َوَمْن  ْهِل اجَلنَّ
َ
�ِشَي، َفُهَو ِمْن اأ ْن مُيْ

َ
َهاِر ُموِقًنا ِبَها، َفَماَت ِمْن َيْوِمِه َقْبَل اأ )1(  قال  »َمْن َقاَلَها ِمَن النَّ

ِة« اأخرجه البخاري. ْهِل اجَلنَّ
َ
ِبَح، َفُهَو ِمْن اأ ْن ُي�شْ

َ
َقاَلَها ِمَن اللَّْيِل َوُهَو ُموِقٌن ِبَها، َفَماَت َقْبَل اأ

)2( اأخرجه اأحمد والرتمذي، و�شححه الألباين.

)3( اأخرجه اأحمد واأبو داود وابن ماجه، و�شححه الألباين.

ُه �َشْيٌء« اأخرجه اخلم�شة اإل الن�شائي و�شححه الألباين. رَّ )4( قال  عمن قالها ثالًثا: » مَلْ َي�شُ
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)1( اأخرجه اأحمد واأبو داود وح�شنه الألباين.

)2( اأخرجه احلاكم والبيهقي وح�شنه الألباين.

ْت َخَطاَياُه، َواإِْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد الَبْحِر« اأخرجه البخاري وم�شلم. )3( قال  فيمن قالها: »ُحطَّ

َئٍة،  ِماَئُة �َشيِّ َعْنُه  َيْت  ِماَئُة َح�َشَنٍة، َوحُمِ َلُه  َوُكِتَبْت  ِرَقاٍب،  َلُه َعْدَل َع�ْشِر  َكاَنْت  )4(  قال  فيمن قالها: » 

َحٌد َعِمَل 
َ
ا َجاَء ِبِه، اإِلَّ اأ َل مِمَّ ْف�شَ

َ
َحٌد ِباأ

َ
�ِشَي، َومَلْ َياأِْت اأ ْيَطاِن َيْوَمُه َذِلَك َحتَّى مُيْ َوَكاَنْت َلُه ِحْرًزا ِمَن ال�شَّ

ْكرَثَ ِمْن َذِلَك« اأخرجه البخاري وم�شلم.
َ
اأ

)5( اأخرجه م�شلم 

يِف  َعاِفِني  اللُهَمّ  �َشْمِعي،  يِف  َعاِفِني  اللُهَمّ  َبَديِن،  يِف  َعاِفِني  »اللُهَمّ  ثالًثا:  9 -  قوله 

ُعوُذ  يِنّ اأَ ُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُكْفِر َواْلَفْقِر، اللُهَم اإِ
َ
يِنّ اأ ْنَت«، »اللُهَمّ اإِ

َ
َلّ اأ َلَه اإِ ِري، َل اإِ َب�شَ

. 
)1(

ْنَت«
َ
ّ اأ ، َل اإَِلَه اإِلَ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ

ىَل  اإِ َتِكْلِني  َوَل  ُكَلُّه،  �َشاأْيِن  ِل  ِلْح  �شْ
َ
اأ �ْشَتِغيُث، 

َ
اأ ِبَرْحَمِتَك  وُم  َقُيّ َيا  َحُيّ  »َيا  10 -  قول: 

.
)2(

» َنْف�ِشي َطَرَفَة َعنْيٍ

.
)3(

11 - قول: »�ُشْبَحاَن اهلِل َوِبَحْمِدِه« مائة مرة

َلّ اهلُل، َوْحَدُه َل �َشِريَك َلُه، َلُه املُْلُك َوَلُه احَلْمُد، َوُهَو َعَلى ُكِلّ �َشْيٍء  َلَه اإِ 12 -  قول: »َل اإِ

.
)4(

َقِديٌر« مائة مرة

ما يقال يف ال�شباح : 

َوِمَداَد  َعْر�ِشِه  َوِزَنَة  َنْف�ِشِه  ا  َوِر�شَ َخْلِقِه  َعَدَد  َوِبَحْمِدِه،  اهلِل  »�ُشْبَحاَن  13 -  قول: 

.
)5(

َكِلَماِتِه«
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ما يقال يف امل�شاء:

.
)1(

اِت ِمْن �َشِرّ َما َخَلَق« ُعوُذ ِبَكِلَماِت اهلِل الَتّاَمّ
َ
14 - قوله ثالًثا: »اأ

. 
)2(

15 - قراءة اآخر اآيتني من �شورة البقرة

اآداب النوم واأذكاره : 

َحُدُكْم اإِىَل ِفَرا�ِشِه، َفْلَياأُْخْذ َداِخَلَة اإَِزاِرِه، َفْلَيْنُف�ْس ِبَها ِفَرا�َشُه، 
َ
َوى اأ

َ
1 -  قال : » اإَِذا اأ

َطِجَع،  َي�شْ ْن 
َ
اأ َراَد 

َ
اأ َفاإَِذا  ِفَرا�ِشِه،  َعَلى  َبْعَدُه  َخَلَفُه  َما  َيْعَلُم  َل  ُه  َفاإَِنّ اهلَل،  َوْلُي�َشِمّ 

َجْنِبي،  ْعُت  َو�شَ ِبَك  َرِبّي  اللُهَمّ  �ُشْبَحاَنَك  َوْلَيُقْل:  ِن،  مْيَ
َ
اْلأ ِه  �ِشِقّ َعَلى  َطِجْع  َفْلَي�شْ

َفُظ ِبِه  ا حَتْ ْر�َشْلَتَها َفاْحَفْظَها مِبَ
َ
ْم�َشْكَت َنْف�ِشي، َفاْغِفْر َلَها، َواإِْن اأ

َ
ْرَفُعُه، اإِْن اأ

َ
َوِبَك اأ

. 
)3(

نَي« احِلِ ِعَباَدَك ال�شَّ

 ِفيِهَما: 
َ
ْيِه، ُثَمّ َنَفَث ِفيِهَما َفَقَراأ َوى اإِىَل ِفَرا�ِشِه ُكَلّ َلْيَلٍة َجَمَع َكَفّ

َ
َذا اأ ِبَيّ        اإِ 2 -  َكاَن الَنّ

ا�ِس}، ُثَمّ  ُعوُذ ِبَرِبّ الَنّ
َ
ُعوُذ ِبَرِبّ الَفَلِق} َو { ُقْل اأ

َ
{ ُقْل ُهَو اهلُل اأََحٌد } َو { ُقْل اأ

ِمْن  ْقَبَل 
َ
اأ َوَما  َوَوْجِهِه  َراأْ�ِشِه  َعَلى  ِبِهَما   

ُ
َيْبَداأ َج�َشِدِه،  ِمْن  ا�ْشَتَطاَع  َما  ِبِهَما  �َشُح  مَيْ

.
)4(

اٍت َج�َشِدِه َيْفَعُل َذِلَك َثاَلَث َمَرّ

)1(  قال عليه ال�شالة وال�شالم عّمن قالهّن اإذا اأم�شى: » مل ت�شرة ّحمة تلك الليلة« ومعنى احّلمة: ال�شم. 

اأخرجه اأحمد، والرتمذي، و�شححه الألباين و اأ�شله يف م�شلم . 

ُهَما يِف َلْيَلٍة َكَفَتاُه« اأخرجه البخاري وم�شلم.
َ
: »َمْن َقَراأ )2( قال 

)3( اأخرجه البخاري وم�شلم.

)4( اأخرجه البخاري.
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ُثَمّ َيُقوُل: »الَلُّهَمّ  ِه،  َت َخِدّ َع َيَدُه حَتْ َجَعُه ِمَن الَلّْيِل، َو�شَ َخَذ َم�شْ
َ
اأ َذا  ِبُيّ  اإِ 3 -  َكاَن الَنّ

.
)1(

ْحَيا« 
َ
ُموُت َواأ

َ
ِبا�ْشِمَك اأ

ْحــَيْيَتَها 
َ
اأ اإِْن  َياَهــا،  َوحَمْ اُتَها  مَمَ َلَك  اَهــــــــا،  َتَوَفّ ْنَت 

َ
َواأ َنْف�ِشي  َخَلْقَت  »اللُهَمّ  4 -  قول: 

.
)2(

ُلَك اْلَعاِفَيَة«
َ

�ْشاأ
َ
يِنّ اأ َمَتَّها َفاْغِفْر َلَها، اللُهَمّ اإِ

َ
َفاْحَفْظَها، َواإِْن اأ

َنا َوَرَبّ ُكِلّ �َشْيٍء،  ْر�ِس َوَرَبّ اْلَعْر�ِس اْلَعِظيِم، َرَبّ
َ

َماَواِت َوَرَبّ اْلأ 5 -  قول: »اللُهَمّ َرَبّ ال�َشّ

ُعوُذ ِبَك ِمْن �َشِرّ ُكِلّ �َشْيٍء 
َ
يِل َواْلُفْرَقاِن، اأ جْنِ ْوَراِة َواْلإِ َوى، َوُمْنِزَل الَتّ ِبّ َوالَنّ َفاِلَق احْلَ

ْنَت اْلآِخُر َفَلْي�َس َبْعَدَك 
َ
ُل َفَلْي�َس َقْبَلَك �َشْيٌء، َواأ َوّ

ْنَت اْلأَ
َ
َيِتِه، اللُهَمّ اأ ْنَت اآِخٌذ ِبَنا�شِ

َ
اأ

َفَلْي�َس ُدوَنَك �َشْيٌء، اْق�ِس  ْنَت اْلَباِطُن 
َ
َواأ َفَلْي�َس َفْوَقَك �َشْيٌء،  اِهُر  ْنَت الظَّ

َ
َواأ �َشْيٌء، 

.
)3(

ْغِنَنا ِمَن اْلَفْقِر«
َ
ْيَن، َواأ ا الَدّ َعَنّ

.
)4(

« 34 مرة ْكرَبُ
َ
 اأ

ُ ّ َ
« 33 مرة، و »اهلل 6 -  قول : »�ُشْبَحاَن اهلِل« 33 مرة ، و »احَلْمُد هلِلِ

.
)5(

7 - قول : » الَلُّهَمّ ِقِني َعَذاَبَك َيْوَم َتْبَعُث، ِعَباَدَك«

)1( اأخرجه البخاري، وم�شلم.

)2( اأخرجه م�شلم.

)3( اأخرجه م�شلم.

)4( اأخرجه البخاري، وم�شلم.

)5(  اأخرجه اخلم�شة اإل الن�شائي، و �شححه الألباين.
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اأذكار اال�شتيقاظ من النوم .

.
)1(

�ُشوُر« َماَتَنا َواإَِلْيِه الُنّ
َ
ْحَياَنا َبْعَد َما اأ

َ
1 - قول: »احَلْمُد هلِلِ الِذي اأ

.
)2(

ِذَن ِل ِبِذْكِرِه«
َ
2 -  قول: احَلْمُد هلِلِ اَلِّذي َعاَفايِن يِف َج�َشِدي، َوَرَدّ َعَلَيّ ُروِحي َواأ

ما يقال عند دخول اخلالء واخلروج منه.

.
)3(

ُعوُذ ِبَك ِمَن اخُلُبِث َواخَلَباِئِث«
َ
يِنّ اأ عند الدخول يقول: »الَلُّهَمّ اإِ

.
)4(

و عند اخلروج يقول: »ُغْفَراَنَك«

دعاء ركوب الدابة ) كال�شيارة ونحوها ( : 

َنا  ا اإِىَل َرِبّ ا َلُه ُمْقِرِننَي، َواإَِنّ َر َلَنا َهَذا َوَما ُكَنّ ، �ُشْبَحاَن اَلِّذي �َشَخّ ْمُد هلِلِ » ِب�ْشِم اهلِل، احْلَ

، �ُشْبَحاَنَك  ْكرَبُ
َ
ْكرَبُ اهلُل اأ

َ
ْكرَبُ اهلُل اأ

َ
ْمُد هلِلِ ، اهلُل اأ ْمُد هلِلِ احْلَ ْمُد هلِلِ احْلَ مَلُْنَقِلُبوَن، احْلَ

.
)5(

ْنَت«
َ
ُنوَب اإَِلّ اأ ُه َل َيْغِفُر الُذّ َنّ يِنّ َقْد َظَلْمُت َنْف�ِشي َفاْغِفْر ِل، َفاإِ اإِ

)1( اأخرجه البخاري، وم�شلم.

)2( اأخرجه الرتمزي وح�شنه الألباين.

)3( اأخرجه البخاري، وم�شلم.

)4( اأخرجه اخلم�شة اإل الن�شائي، و �شححه الألباين.

)5( اأخرجه اأحمد واأبو داود والرتمذي ، و�شححه الألباين.
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دعاء ال�شفر : 

ا  ا َلُه ُمْقِرِننَي، َواإَِنّ َر َلَنا َهَذا، َوَما ُكَنّ ، �ُشْبَحاَن اَلِّذي �َشَخّ ْكرَبُ
َ
ْكرَبُ اهلُل اأ

َ
ْكرَبُ اهلُل اأ

َ
»اهلُل اأ

ى،  ُلَك يِف �َشَفِرَنا َهَذا اْلرِبَّ َوالَتّْقَوى، َوِمَن اْلَعَمِل َما َتْر�شَ
َ

ا َن�ْشاأ َنا مَلُْنَقِلُبوَن، اللُهَمّ اإَِنّ اإِىَل َرِبّ

ِليَفُة  َفِر، َواخْلَ اِحُب يِف ال�َشّ ْنَت ال�شَّ
َ
ا ُبْعَدُه، اللُهَمّ اأ ْن َعَلْيَنا �َشَفَرَنا َهَذا، َواْطِو َعَنّ اللُهَمّ َهِوّ

َفِر، َوَكاآَبِة امْلَْنَظِر، َو�ُشوِء امْلُْنَقَلِب يِف امْلَاِل  ُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعَثاِء ال�َشّ
َ
ْهِل، اللُهَمّ اإِيِنّ اأ

َ
يِف اْلأ

.
)1(

َنا َحاِمُدوَن« : »اآِيُبوَن َتاِئُبوَن َعاِبُدوَن ِلَرِبّ ْهِل«، َواإَِذا َرَجَع َقاَلُهَنّ َوَزاَد ِفيِهَنّ
َ
َواْلأ

دعاء املقيم للم�شافر :

.
)2(

َماَنَتَك َوَخَواِتيَم َعَمِلَك«
َ
�ْشَتْوِدُع اهلَل ِديَنَك َواأ

َ
»اأ

دعاء امل�شافر للمقيم :

.
)3(

»اأ�شتودعك اهلل الذي ل ت�شيع ودائعه«

الدعاء اإذا نزل منزاًل يف �شفر وغريه :

.
)4(

اِت ِمْن �َشِرّ َما َخَلَق« ُعوُذ ِبَكِلَماِت اهلِل الَتّاَمّ
َ
»اأ

دعاء روؤية الهالل : 

.
)5(

الَمِة َواْلإِ�ْشالِم، َرِبّي َوَرُبَّك اهلُل« مَياِن، َوال�َشّ ِهَلُّه َعَلْيَنا ِباْلُيْمِن َواْلإِ
َ
»اللُهَمّ اأ

)1( اأخرجه م�شلم.

)2( اأخرجه اخلم�شة اإل الن�شائي، و �شححه الألباين.

)3( اأخرجه ابن ماجه و�شححه الألباين.

َل ِمْن َمْنِزِلِه َذِلَك« اأخرجه م�شلم ٌء، َحتَّى َيْرحَتِ ُه �َشيْ رَّ )4( قال  فيمن قالها: » مَلْ َي�شُ

)5( اأخرجه اأحمد والرتمذي و�شححه الألباين.
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)1( اأخرجه البخاري وم�شلم.

)2( اأخرجه البخاري وم�شلم.

)3( اأخرجه م�شلم.

)4( اأخرجه م�شلم.

)5( اأخرجه اأحمد، والرتمذي، و�شححه الألباين.

)6( اأخرجه الرتمذي، وح�شنه الألباين.

من الدعاء النبوي : 

.
)1(

اِر« ْنَيا َح�َشَنًة، َويِف الآِخَرِة َح�َشَنًة، َوِقَنا َعَذاَب الَنّ َنا اآِتَنا يِف الُدّ • »الَلُّهَمّ َرَبّ
ْنَت، َفاْغِفْر ِل َمْغِفَرًة ِمْن 

َ
ُنوَب اإَِلّ اأ •  »الَلُّهَمّ اإِيِنّ َظَلْمُت َنْف�ِشي ُظْلًما َكِثرًيا، َوَل َيْغِفُر الُذّ

.
)2(

ِحيُم« ْنَت الَغُفوُر الَرّ
َ
َك اأ ِعْنِدَك، َواْرَحْمِني اإَِنّ

ِلْح ِل ُدْنَياَي اَلِّتي ِفيَها َمَعا�ِشي،  �شْ
َ
ْمِري، َواأ

َ
َمُة اأ ِلْح ِل ِديِني اَلِّذي ُهَو ِع�شْ �شْ

َ
•  »اللُهَمّ اأ

، َواْجَعِل  ُكِلّ َخرْيٍ ِزَياَدًة ِل يِف  َياَة  اَلِّتي ِفيَها َمَعاِدي، َواْجَعِل احْلَ اآِخَرِتي  ِلْح ِل  �شْ
َ
َواأ

.
)3(

» امْلَْوَت َراَحًة ِل ِمْن ُكِلّ �َشٍرّ

.
)4(

• »اللُهَمّ اْغِفْر ِل، َواْرَحْمِني، َواْهِديِن، َوَعاِفِني َواْرُزْقِني«
.

)5(

ْت َقْلِبي َعَلى ِديِنَك« • »َيا ُمَقِلَّب اْلُقُلوِب، َثِبّ
َما  َطاَعِتَك  َوِمْن  يَك،  َمَعا�شِ َوَبنْيَ  َبْيَنَنا  َيُحوُل  َما  َخ�ْشَيِتَك  ِمْن  َلَنا  اْق�ِشْم  •  »اللُهَمّ 
�ْشَماِعَنا 

َ
ْعَنا ِباأ ْنَيا، َوَمِتّ يَباِت الُدّ ُن ِبِه َعَلْيَنا ُم�شِ َتَك، َوِمَن الَيِقنِي َما ُتَهِوّ ُتَبِلُّغَنا ِبِه َجَنّ

َظَلَمَنا،  َمْن  َعَلى  َثاأَْرَنا  َواْجَعْل  ا،  ِمَنّ الَواِرَث  َواْجَعْلُه  ْحَيْيَتَنا، 
َ
اأ َما  ِتَنا  َوُقَوّ اِرَنا  ْب�شَ

َ
َواأ

َنا  ْكرَبَ َهِمّ
َ
ْنَيا اأ َعِل الُدّ يَبَتَنا يِف ِديِنَنا، َوَل جَتْ َعْل ُم�شِ ْرَنا َعَلى َمْن َعاَداَنا، َوَل جَتْ َواْن�شُ

.
)6(

َوَل َمْبَلَغ ِعْلِمَنا، َوَل ُت�َشِلّْط َعَلْيَنا َمْن َل َيْرَحُمَنا«
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)1( اأخرجه البخاري وم�شلم.

�سهر املحرم

�شهر املحرم : �ُشّمي بذلك لأنهم كانوا يحّرمون فيه القتال.

واملحرم  احِلجة  وذو  الَقعدة  ذي  اأربعة:  وهي  احُلُرم،  الأ�شهر  من  واملحرم 

ورجب، لقوله تعاىل:{   ۀ   ۀ   ہ     ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   

ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   
ڭ }]�شورة التوبة: 36[.

َماَن َقِد ا�ْشَتَداَر َكَهْيَئِتِه َيْوَم َخَلَق  ، عن النبي  قال: »اإَِنّ الَزّ وعن اأبي بكر 

ْرَبَعٌة ُحُرٌم، َثاَلٌث ُمَتَواِلَياٌت: 
َ
َنُة اْثَنا َع�َشَر �َشْهًرا، ِمْنَها اأ ْر�َس، ال�َشّ

َ
َمَواِت َوالأ اهلُل ال�َشّ

.
)1(

َر اَلِّذي َبنْيَ ُجَماَدى، َو�َشْعَباَن «  ُم، َوَرَجُب ُم�شَ ِة، َواملَُحَرّ ُذو الَقْعَدِة، َوُذو احِلَجّ

باقًيا،  وا�شتمر ذلك   ، اإبراهيم  احُلُرم، معّظَمة يف �شريعة  الأ�شهر  وكانت 

لهذه  بقيت  وقد  فيها،  القتال  ويحرمون  يعظمونها،  الإ�شالم  قبل  العرب  فكان 

الأ�شهر حرمتها يف الإ�شالم، فُنهي امل�شلمون عن انتهاكها بارتكاب ما حرم اهلل من 

املعا�شي والآثـــــام، لقولــــه تعالــــى : {  ۈ   ٴۇ   ۋ    ۋ}]�سورة 

التوبة :36[.

حدث يف �شهر املحرم:

1 -  يف العا�شر منه جناة مو�شى   ومن معه من املوؤمنني من فرعون.

2 -  فيه زواجه   من �شفية بنت حيي بن اأخطب  �شنة  )6هـ(.
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عند  بها  وعد  قد  وكان  هـ(،   7( �شنة  خيرب  اإىل  الر�شول   خرج  3 -  فيه 
قولـه  عليـه  اأنزل  حني  واملدينة،  مكة  بني  فيما  احلديبية،  من  ان�شرافه 

{ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ    تعاىل: 

 .]20 

ڭ...} ]�سورة الفتح:
من  رجوعه  بعد  كتب   فقد  والزعماء،  امللوك  اإىل  الر�شائل  اإر�شال  4 -  فيه 
احلديبية �شنة )7 هـ( اإىل ملوك الأر�س يف ذلك الوقت، فبعث �شتة نفر يف 

يوم واحد اإىل: جنا�شي احلب�شة وقي�شر الروم، وك�شرى اأنو�شروان، واملقوق�س 

عظيم القبط، واحلارث بن اأبي �شمر الغ�شاين ملك البلقاء، وهوذة بن علي 

احلنفي �شاحب اليمامة.

العراق، بني  اأر�س  اأيام على  التي ا�شتمرت ثالثة  القاد�شية،  5 -  فيه بدء معركة 
بقيادة  الفر�س  وجيــو�س   ، وقـــا�س  اأبــي  بن  �شعد  بقيادة  امل�شلمني  جي�س 

ر�شتم واجلالينو�س وغريهما، وانتهت بانت�شار امل�شلمني �شنة )14 هـ(.

6 -  فيه اعتمد �شهر املحرم بداية لل�شنة الهجرية، باإ�شارة من عثمان بن عفان ، 
�شنة )16 هـ (. لأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب 

، باخلالفة �شنة )24 هـ(. 7 -  فيه مبايعة اأمري املوؤمنني عثمان بن عفان 



التقويم البحريني لعام 1442 هـ30

الظهر ال�شروق الفجر التاريخ الهجري التاريخ اليولياين اليوم

11:41  5:13  3:52 1442 حمرم     1 2020 اأغ�شط�س 20 اخلمي�س

11:41  5:13  3:52 1442 حمرم     2 2020 اأغ�شط�س 21 اجلمعة

11:41  5:14  3:53 1442 حمرم     3 2020 اأغ�شط�س 22 ال�شبت

11:40  5:14  3:54 1442 حمرم     4 2020 اأغ�شط�س 23 الأحد

11:40  5:15  3:54 1442 حمرم     5 2020 اأغ�شط�س 24 الثنني

11:40  5:15  3:55 1442 حمرم     6 2020 اأغ�شط�س 25 الثالثاء

11:39  5:15  3:55 1442 حمرم     7 2020 اأغ�شط�س 26 الأربعاء

11:39  5:16  3:56 1442 حمرم     8 2020 اأغ�شط�س 27 اخلمي�س

11:39  5:16  3:57 1442 حمرم     9 2020 اأغ�شط�س 28 اجلمعة

11:39  5:17  3:57 1442 حمرم     10 2020 اأغ�شط�س 29 ال�شبت

11:38  5:17  3:58 1442 حمرم     11 2020 اأغ�شط�س 30 الأحد

11:38  5:17  3:58 1442 حمرم     12 2020 اأغ�شط�س 31 الثنني

11:38  5:18  3:59 1442 حمرم     13 2020 �شبتمرب 1 الثالثاء

11:37  5:18  4:00 1442 حمرم     14 2020 �شبتمرب 2 الأربعاء

11:37  5:19  4:00 1442 حمرم     15 2020 �شبتمرب 3 اخلمي�س

�شهر المحرم 1442هـ يوافقه اأغ�شط�س/�شبتمبر 2020م
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ح�شب التوقيت المحلي لمملكة البحرين

املنزلة الطالع الربج �شهيل الثلث الأخري الع�شاء املغرب الع�شر

الأ�شد 10 النرثة 10 الأ�شد 363  12:38 7:40 6:10 3:12

العذراء 11 النرثة 11 الأ�شد 364  12:38 7:39 6:09 3:11

العذراء 12 النرثة 12 الأ�شد 365  12:38 7:38 6:08 3:11

العذراء 13 النرثة 13 الأ�شد 366  12:38 7:37 6:07 3:11

امليزان 1 الطرفة 14 الأ�شد 1  12:38 7:36 6:06 3:11

امليزان 2 الطرفة 15 الأ�شد 2  12:38 7:35 6:05 3:10

احلواء 3 الطرفة 16 الأ�شد 3  12:38 7:34 6:04 3:10

القو�س 4 الطرفة 17 الأ�شد 4  12:38 7:33 6:03 3:10

القو�س 5 الطرفة 18 الأ�شد 5  12:38 7:32 6:02 3:09

القو�س 6 الطرفة 19 الأ�شد 6  12:38 7:31 6:01 3:09

اجلدي 7 الطرفة 20 الأ�شد 7  12:39 7:30 6:00 3:09

اجلدي 8 الطرفة 21 الأ�شد 8  12:39 7:29 5:59 3:08

الدلو 9 الطرفة 22 الأ�شد 9  12:39 7:28 5:58 3:08

الدلو 10 الطرفة 23 الأ�شد 10  12:39 7:27 5:57 3:07

احلوت 11 الطرفة 24 الأ�شد 11  12:39 7:26 5:56 3:07



التقويم البحريني لعام 1442 هـ32

الظهر ال�شروق الفجر التاريخ الهجري التاريخ اليولياين اليوم

11:37  5:19  4:01 1442 حمرم     16 2020 �شبتمرب 4 اجلمعة

11:36  5:20  4:01 1442 حمرم     17 2020 �شبتمرب 5 ال�شبت

11:36  5:20  4:02 1442 حمرم     18 2020 �شبتمرب 6 الأحد

11:36  5:20  4:02 1442 حمرم     19 2020 �شبتمرب 7 الثنني

11:35  5:21  4:03 1442 حمرم     20 2020 �شبتمرب 8 الثالثاء

11:35  5:21  4:03 1442 حمرم     21 2020 �شبتمرب 9 الأربعاء

11:35  5:22  4:04 1442 حمرم     22 2020 �شبتمرب 10 اخلمي�س

11:34  5:22  4:04 1442 حمرم     23 2020 �شبتمرب 11 اجلمعة

11:34  5:22  4:05 1442 حمرم     24 2020 �شبتمرب 12 ال�شبت

11:34  5:23  4:05 1442 حمرم     25 2020 �شبتمرب 13 الأحد

11:33  5:23  4:06 1442 حمرم     26 2020 �شبتمرب 14 الثنني

11:33  5:24  4:06 1442 حمرم     27 2020 �شبتمرب 15 الثالثاء

11:32  5:24  4:07 1442 حمرم     28 2020 �شبتمرب 16 الأربعاء

11:32  5:24  4:07 1442 حمرم     29 2020 �شبتمرب 17 اخلمي�س

�شهر المحرم 1442هـ يوافقه اأغ�شط�س/�شبتمبر 2020م
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ح�شب التوقيت المحلي لمملكة البحرين

املنزلة الطالع الربج �شهيل الثلث الأخري الع�شاء املغرب الع�شر

�شبع 

البحر
12 الطرفة 25 الأ�شد 12  12:39 7:25 5:55 3:07

احلوت 13 الطرفة 26 الأ�شد 13  12:39 7:24 5:54 3:06

�شبع 

البحر
1 اجلبهة 27 الأ�شد 14  12:39 7:22 5:52 3:06

احلمل 2 اجلبهة 28 الأ�شد 15  12:39 7:21 5:51 3:05

الثور 3 اجلبهة 29 الأ�شد 16  12:39 7:20 5:50 3:05

الثور 4 اجلبهة 30 الأ�شد 17  12:39 7:19 5:49 3:04

الثور 5 اجلبهة 31 الأ�شد 18  12:39 7:18 5:48 3:04

اجلوزاء 6 اجلبهة 32 الأ�شد 19  12:39 7:17 5:47 3:03

اجلوزاء 7 اجلبهة 33 الأ�شد 20  12:38 7:16 5:46 3:03

ال�شرطان 8 اجلبهة 34 الأ�شد 21  12:38 7:15 5:45 3:02

ال�شرطان 9 اجلبهة 35 الأ�شد 22  12:38 7:14 5:44 3:02

الأ�شد 10 اجلبهة 36 الأ�شد 23  12:38 7:13 5:43 3:01

الأ�شد 11 اجلبهة 37 الأ�شد 24  12:38 7:11 5:41 3:01

العذراء 12 اجلبهة 1 العذراء 25  12:38 7:10 5:40 3:00
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قيم و�سواهد

منــــاجـــــاة

ائ   ەئ   ەئ   وئ   وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ   ېئېئ   ېئ    ىئ     }

ىئ} ] �شورة اآل عمران :8[.
]�سورة  {   گ    گ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  } 

.]10: الكهف 

{   ۀ     ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   
ے     ے} ]�سورة الفرقان:74[. 

*******

التوا�شع واحللم

تعاىل:{ۓ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ    ۇ  ۇ  ۆ    قال 

ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ}  ]�سورة الفرقان :63[.
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ي بذلك لأنهم كانوا َيْغُزوَن فيه الَقبائَل فَيرْتكون َمْن َلُقوا �شفًرا من امَلتاِع، ثم اإن  ُ�شِمّ

العرب كانوا يت�شاءمون بهذا ال�شهر فُنهوا عن ذلك، فعن اأبي هريرة        ، اأن ر�شول اهلل        

.
)1(

َفَر « َة، َوَل َهاَمَة َوَل �شَ  قال : » َل َعْدَوى َوَل ِطرَيَ

حدث يف �شهر َ�شفَر:

1 - فيه زواجه       من اأم املوؤمنني خديجة بنت خويلد           .
2 -  فيه خروجه  من مكة نحو املدينة: قال يزيد بن اأبي حبيب: »خرج ر�شول  من مكة 

يف �شفر، وقدم املدينة يف ربيع الأول«

»واأما  كثري:  ابن  قال   ، فاطمة  بال�شيدة  اأبي طالب   بن  علي  زواج   3 -  فيه 

اثنتني،  �شنة  يف �شفر  اأبي طالب  ابن  ابن عمها علي  فاطمة  فتزوجها 

      . فولـــدت له احل�شن واحل�شني، ويقال: وحم�شن، وولدت له اأم كلثوم وزينب « 

4 - فيه فتح خيرب يف ال�شنة ال�شابعة من الهجرة.
5 -  فيه اجتاح التتار بغداد، واغتالوا اخلليفة املعت�شم باهلل، واأفراد اأ�شرته، واأكابر دولته، 

ومئات الألوف من امل�شلمني، واأنهوا بذلك الدولة العبا�شية �شنة )656 هـ(.

    

33 لعام 1440 هـ

�سهر �َسَفر
كون َمْن َلُقوا �سفًرا من امَلتاِع،  ي بذلك لأنهم كانوا َيْغُزوَن فيه الَقبائَل فَيرْتُ �ُسمِّ
ثم اإن العرب كانوا يت�ساءمون بهذا ال�سهر فُنهوا عن ذلك،  فعن اأبي هريرة ر�سي 
اهلل عنه، اأن ر�سول اهلل -  - قال : » ل عدوى، ول طرية، ول هامة، ول �سفر 

)1(.»
َفر:  حدث يف �صهر �صَ

فيه زواجه -  - من اأم املوؤمنني خديجة بنت خويلد ر�سي اهلل عنها.  -1
فيه الإذن بالقتال، فقد دلت الأحاديث والآثار، اأن بدء م�سروعية القتال اإنا   -2
كان بعد الهجرة، وو�سع مو�سع التنفيذ يف �سفر، على راأ�س اثني ع�سر �سهًرا 
الأبواء،  وهي غزوة  بنف�سه،   -  - اأول غزوة غزاها  وكانت  الهجرة،  من 

ويقال لها ) وّدان (.
فيه فتح خيرب يف ال�سنة ال�سابعة من الهجرة.  -3

فيه موقعة َمْرج راهط، بنواحي دم�سق ) 13هـ(.   -4
فيه وفاة �سالح الدين الأيوبي رحمه اهلل، عن عمر يناهز ال�ساد�سة واخلم�سني   -5

)�سنة 589هـ(.
فيه اجتاح التتار بغداد، واغتالوا اخلليفة املعت�سم باهلل، واأفراد اأ�سرته، واأكابر   -6

دولته، ومئات الألوف من امل�سلمني، واأنهوا بذلك الدولة العبا�سية ) 656 هـ(.
وفاة ال�سلطان العثماين �سليمان القانوين يف الع�سرين منه �سنة 974هـ.  -7

اأخرجه البخاري وم�سلم.  )1(
)1( اأخرجه البخاري وم�شلم.



التقويم البحريني لعام 1442 هـ36

الظهر ال�شروق الفجر التاريخ الهجري التاريخ اليولياين اليوم

11:32  5:25  4:08 1442 �شفر 1 2020 �شبتمرب 18 اجلمعة

11:31  5:25  4:08 1442 �شفر 2 2020 �شبتمرب 19 ال�شبت

11:31  5:26  4:09 1442 �شفر 3 2020 �شبتمرب 20 الأحد

11:31  5:26  4:09 1442 �شفر 4 2020 �شبتمرب 21 الثنني

11:30  5:26  4:10 1442 �شفر 5 2020 �شبتمرب 22 الثالثاء

11:30  5:27  4:10 1442 �شفر 6 2020 �شبتمرب 23 الأربعاء

11:30  5:27  4:11 1442 �شفر 7 2020 �شبتمرب 24 اخلمي�س

11:29  5:28  4:11 1442 �شفر 8 2020 �شبتمرب 25 اجلمعة

11:29  5:28  4:11 1442 �شفر 9 2020 �شبتمرب 26 ال�شبت

11:29  5:29  4:12 1442 �شفر 10 2020 �شبتمرب 27 الأحد

11:28  5:29  4:12 1442 �شفر 11 2020 �شبتمرب 28 الثنني

11:28  5:29  4:13 1442 �شفر 12 2020 �شبتمرب 29 الثالثاء

11:28  5:30  4:13 1442 �شفر 13 2020 �شبتمرب 30 الأربعاء

11:27  5:30  4:14 1442 �شفر 14 2020 اأكتوبر 1 اخلمي�س

11:27  5:31  4:14 1442 �شفر 15 2020 اأكتوبر 2 اجلمعة

�شهر �شفر 1442هـ يوافقه �شبتمبر/ اأكتوبر  2020م



37 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

ح�شب التوقيت المحلي لمملكة البحرين

املنزلة الطالع الربج �شهيل الثلث الأخري الع�شاء املغرب الع�شر

العذراء 13 اجلبهة 2 العذراء 26  12:38 7:09 5:39 2:59

العذراء 14 اجلبهة 3 العذراء 27  12:38 7:08 5:38 2:59

امليزان 1 الزبرة 4 العذراء 28  12:38 7:07 5:37 2:58

امليزان 2 الزبرة 5 العذراء 29  12:38 7:06 5:36 2:58

احلواء 3 الزبرة 6 العذراء 30  12:38 7:05 5:35 2:57

احلواء 4 الزبرة 7 العذراء 31  12:38 7:04 5:34 2:56

القو�س 5 الزبرة 8 العذراء 32  12:38 7:03 5:33 2:56

القو�س 6 الزبرة 9 العذراء 33  12:38 7:01 5:31 2:55

اجلدي 7 الزبرة 10 العذراء 34  12:38 7:00 5:30 2:54

اجلدي 8 الزبرة 11 العذراء 35  12:38 6:59 5:29 2:54

الدلو 9 الزبرة 12 العذراء 36  12:38 6:58 5:28 2:53

الدلو 10 الزبرة 13 العذراء 37  12:38 6:57 5:27 2:52

الدلو 11 الزبرة 14 العذراء 38  12:37 6:56 5:26 2:52

�شبع 

البحر
12 الزبرة 15 العذراء 39  12:37 6:55 5:25 2:51

احلوت 13 الزبرة 16 العذراء 40  12:37 6:54 5:24 2:50



التقويم البحريني لعام 1442 هـ38

الظهر ال�شروق الفجر التاريخ الهجري التاريخ اليولياين اليوم

11:27  5:31  4:15 1442 �شفر 16 2020 اأكتوبر 3 ال�شبت

11:26  5:32  4:15 1442 �شفر 17 2020 اأكتوبر 4 الأحد

11:26  5:32  4:16 1442 �شفر 18 2020 اأكتوبر 5 الثنني

11:26  5:33  4:16 1442 �شفر 19 2020 اأكتوبر 6 الثالثاء

11:25  5:33  4:16 1442 �شفر 20 2020 اأكتوبر 7 الأربعاء

11:25  5:33  4:17 1442 �شفر 21 2020 اأكتوبر 8 اخلمي�س

11:25  5:34  4:17 1442 �شفر 22 2020 اأكتوبر 9 اجلمعة

11:25  5:34  4:18 1442 �شفر 23 2020 اأكتوبر 10 ال�شبت

11:24  5:35  4:18 1442 �شفر 24 2020 اأكتوبر 11 الأحد

11:24  5:35  4:19 1442 �شفر 25 2020 اأكتوبر 12 الثنني

11:24  5:36  4:19 1442 �شفر 26 2020 اأكتوبر 13 الثالثاء

11:24  5:36  4:20 1442 �شفر 27 2020 اأكتوبر 14 الأربعاء

11:23  5:37  4:20 1442 �شفر 28 2020 اأكتوبر 15 اخلمي�س

11:23  5:38  4:21 1442 �شفر 29 2020 اأكتوبر 16 اجلمعة

11:23  5:38  4:21 1442 �شفر 30 2020 اأكتوبر 17 ال�شبت

�شهر �شفر 1442هـ يوافقه �شبتمبر/ اأكتوبر  2020م



39 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

ح�شب التوقيت المحلي لمملكة البحرين

املنزلة الطالع الربج �شهيل الثلث الأخري الع�شاء املغرب الع�شر

احلوت 1 ال�شرفة 17 العذراء 41  12:37 6:53 5:23 2:50

احلمل 2 ال�شرفة 18 العذراء 42  12:37 6:52 5:22 2:49

الثور 3 ال�شرفة 19 العذراء 43  12:37 6:51 5:21 2:49

الثور 4 ال�شرفة 20 العذراء 44  12:37 6:49 5:19 2:48

الثور 5 ال�شرفة 21 العذراء 45  12:37 6:48 5:18 2:47

اجلوزاء 6 ال�شرفة 22 العذراء 46  12:37 6:47 5:17 2:47

اجلوزاء 7 ال�شرفة 23 العذراء 47  12:37 6:46 5:16 2:46

اجلوزاء 8 ال�شرفة 24 العذراء 48  12:37 6:45 5:15 2:45

ال�شرطان 9 ال�شرفة 25 العذراء 49  12:37 6:44 5:14 2:45

الأ�شد 10 ال�شرفة 26 العذراء 50  12:37 6:43 5:13 2:44

الأ�شد 11 ال�شرفة 27 العذراء 51  12:37 6:42 5:12 2:43

الأ�شد 12 ال�شرفة 28 العذراء 52  12:37 6:41 5:11 2:43

العذراء 13 ال�شرفة 29 العذراء 53  12:37 6:40 5:10 2:42

العذراء 1 العواء 30 العذراء 54  12:37 6:39 5:09 2:41

العذراء 2 العواء 31 العذراء 55  12:37 6:39 5:09 2:41



التقويم البحريني لعام 1442 هـ40

قيم و�سواهد

املال واإدراك الف�شائل

قال اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب  )من اآتاه اهلل ماًل فلي�شل به القرابة، 

والغارم،  الفقري  منه  وليعط  والعاين،  الأ�شري  به  وليفك  ال�شيافة،  منه  وليح�شن 

�شرف  اخل�شال  بهذه  فوًزا  فاإن  الثواب،  ابتغاء  والنوائب  احلقوق  على  ولي�شرب 

مكارم الدنيا، ودرك ف�شائل الآخرة اإن �شاء اهلل(.

*******

و�شية العبا�س البنه عبداهلل 

قال العبا�س بن عبد املطلب لبنه عبداهلل   : اإنـــــــــي اأرى هــــذا الرجــــل 

مك علـــــى الأ�شياخ فاحفظ عني خم�ًشا : »ل  يعني : عمر بن اخلطاب  ُيَقِدّ

ا، ول تغتابّن عنده اأحًدا، ول يجريّن عليك كذًبا، ول تع�شنّي له اأمًرا،  تف�شنّي له �شًرّ

ول يطلعّن منك على خيانة«.



41 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

�سهر ربيع الأول

ي بذلك لأنهم يح�شلون فيه ما اأ�شابوه يف �شفر، والربيع يف اللغة  �شهر ربيع : ُ�شِمّ

اخل�شب.

حدث يف �شهر ربيع الأول:

1 - فيه ولد ر�شول اهلل  على اأ�شهر الأقوال.

2 - قدوم النبي  اإىل املدينة.

3 - فيه تويف ر�شول اهلل  يف الثاين ع�شر منه.

4 -  فيه متت مبايعة اأمري املوؤمنني اأبي بكر ال�شديق  يف �شقيفة بني �شاعدة، 
خليفة للم�شلمني.

5 -   فيه اإنفاذ اأبي بكر ال�شديق جي�س اأ�شامة  ، ملواجهـــة الـــروم يف اأر�س 
ال�شــــام، وكان ر�شول اهلل  قد عقد لــواءه لأ�شـــــامة، اإل اأنـــــه تويف  قبـل 

اإنفاذه، فاأنفذه ال�شديق �شنة)11 هـ(.

6 - فيه فتح احلرية يف العراق �شلًحا، على يد خالد بن الوليد  �شنة )12 هـ(.

. 7 - فيه زواج عثمان بن عفان  باأم كلثوم 

اأن�س رحمه اهلل، يف العا�شر منه �شنة  اإمام دار الهجرة مالك بن  8 -  فيه تويف 
179هـ .

ع�شر  الثاين  بغداد، يف  اهلل يف  رحمه  بن حنبل  اأحمد  الإمام  توفى  9 -  فيه 
منه �شنة 241 هـ .



التقويم البحريني لعام 1442 هـ42

الظهر ال�شروق الفجر التاريخ الهجري التاريخ اليولياين اليوم

11:23  5:39  4:22 1442 ربيع الأول 1 2020 اأكتوبر 18 الأحد

11:23  5:39  4:22 1442 ربيع الأول 2 2020 اأكتوبر 19 الثنني

11:23  5:40  4:23 1442 ربيع الأول 3 2020 اأكتوبر 20 الثالثاء

11:22  5:40  4:23 1442 ربيع الأول 4 2020 اأكتوبر 21 الأربعاء

11:22  5:41  4:23 1442 ربيع الأول 5 2020 اأكتوبر 22 اخلمي�س

11:22  5:41  4:24 1442 ربيع الأول 6 2020 اأكتوبر 23 اجلمعة

11:22  5:42  4:24 1442 ربيع الأول 7 2020 اأكتوبر 24 ال�شبت

11:22  5:43  4:25 1442 ربيع الأول 8 2020 اأكتوبر 25 الأحد

11:22  5:43  4:26 1442 ربيع الأول 9 2020 اأكتوبر 26 الثنني

11:22  5:44  4:26 1442 ربيع الأول 10 2020 اأكتوبر 27 الثالثاء

11:22  5:44  4:27 1442 ربيع الأول 11 2020 اأكتوبر 28 الأربعاء

11:21  5:45  4:27 1442 ربيع الأول 12 2020 اأكتوبر 29 اخلمي�س

11:21  5:46  4:28 1442 ربيع الأول 13 2020 اأكتوبر 30 اجلمعة

11:21  5:46  4:28 1442 ربيع الأول 14 2020 اأكتوبر 31 ال�شبت

11:21  5:47  4:29 1442 ربيع الأول 15 2020 نوفمرب 1 الأحد

�شهر ربيع االأول 1442هـ يوافقه اأكتوبر / نوفمبر  2020م



43 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

ح�شب التوقيت المحلي لمملكة البحرين

املنزلة الطالع الربج �شهيل الثلث الأخري الع�شاء املغرب الع�شر

امليزان 3 العواء 32 العذراء 56  12:37 6:38 5:08 2:40

العقرب 4 العواء 33 العذراء 57  12:37 6:37 5:07 2:39

احلواء 5 العواء 34 العذراء 58  12:37 6:36 5:06 2:39

القو�س 6 العواء 35 العذراء 59  12:37 6:35 5:05 2:38

القو�س 7 العواء 36 العذراء 60  12:37 6:34 5:04 2:38

اجلدي 8 العواء 37 العذراء 61  12:37 6:33 5:03 2:37

اجلدي 9 العواء 38 العذراء 62  12:37 6:32 5:02 2:36

الدلو 10 العواء 39 العذراء 63  12:37 6:32 5:02 2:36

الدلو 11 العواء 40 العذراء 64  12:37 6:31 5:01 2:35

الدلو 12 العواء 41 العذراء 65  12:37 6:30 5:00 2:35

احلوت 13 العواء 42 العذراء 66  12:37 6:29 4:59 2:34

�شبع 

البحر
1 ال�شماك 43 العذراء 67  12:38 6:28 4:58 2:34

احلوت 2 ال�شماك 44 العذراء 68  12:38 6:28 4:58 2:33

احلمل 3 ال�شماك 1 امليزان 69  12:38 6:27 4:57 2:33

احلمل 4 ال�شماك 2 امليزان 70  12:38 6:26 4:56 2:32



التقويم البحريني لعام 1442 هـ44

الظهر ال�شروق الفجر التاريخ الهجري التاريخ اليولياين اليوم

11:21  5:48  4:29 1442 ربيع الأول 16 2020 نوفمرب 2 الثنني

11:21  5:48  4:30 1442 ربيع الأول 17 2020 نوفمرب 3 الثالثاء

11:21  5:49  4:30 1442 ربيع الأول 18 2020 نوفمرب 4 الأربعاء

11:21  5:50  4:31 1442 ربيع الأول 19 2020 نوفمرب 5 اخلمي�س

11:21  5:50  4:31 1442 ربيع الأول 20 2020 نوفمرب 6 اجلمعة

11:21  5:51  4:32 1442 ربيع الأول 21 2020 نوفمرب 7 ال�شبت

11:22  5:52  4:33 1442 ربيع الأول 22 2020 نوفمرب 8 الأحد

11:22  5:52  4:33 1442 ربيع الأول 23 2020 نوفمرب 9 الثنني

11:22  5:53  4:34 1442 ربيع الأول 24 2020 نوفمرب 10 الثالثاء

11:22  5:54  4:34 1442 ربيع الأول 25 2020 نوفمرب 11 الأربعاء

11:22  5:54  4:35 1442 ربيع الأول 26 2020 نوفمرب 12 اخلمي�س

11:22  5:55  4:36 1442 ربيع الأول 27 2020 نوفمرب 13 اجلمعة

11:22  5:56  4:36 1442 ربيع الأول 28 2020 نوفمرب 14 ال�شبت

11:22  5:57  4:37 1442 ربيع الأول 29 2020 نوفمرب 15 الأحد

�شهر ربيع االأول 1442هـ يوافقه اأكتوبر / نوفمبر  2020م



45 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

ح�شب التوقيت المحلي لمملكة البحرين

املنزلة الطالع الربج �شهيل الثلث الأخري الع�شاء املغرب الع�شر

الثور 5 ال�شماك 3 امليزان 71  12:38 6:26 4:56 2:32

الثور 6 ال�شماك 4 امليزان 72  12:38 6:25 4:55 2:31

الثور 7 ال�شماك 5 امليزان 73  12:38 6:24 4:54 2:31

اجلوزاء 8 ال�شماك 6 امليزان 74  12:38 6:24 4:54 2:30

اجلوزاء 9 ال�شماك 7 امليزان 75  12:39 6:23 4:53 2:30

الأ�شد 10 ال�شماك 8 امليزان 76  12:39 6:23 4:53 2:29

الأ�شد 11 ال�شماك 9 امليزان 77  12:39 6:22 4:52 2:29

الأ�شد 12 ال�شماك 10 امليزان 78  12:39 6:21 4:51 2:29

الأ�شد 13 ال�شماك 11 امليزان 79  12:39 6:21 4:51 2:28

العذراء 1 الغفر 12 امليزان 80  12:40 6:20 4:50 2:28

العذراء 2 الغفر 13 امليزان 81  12:40 6:20 4:50 2:28

العذراء 3 الغفر 14 امليزان 82  12:40 6:20 4:50 2:27

امليزان 4 الغفر 15 امليزان 83  12:40 6:19 4:49 2:27

امليزان 5 الغفر 16 امليزان 84  12:41 6:19 4:49 2:27



التقويم البحريني لعام 1442 هـ46

قيم و�سواهد

*  كان عامة دعاء اإبراهيم بن اأدهم الزاهد : اللهم انقلني من ذل مع�شيتك 
اإىل عز طاعتك. يا عظيم العفو، يا وا�شع املغفرة، يا قريب الرحمة، يا ذا 

اجلالل والإكرام، هب ل العافية يف الدنيا والآخرة.

*  قال معروف الكرخي: اللهم اجعلنا ممن يوؤمن بلقائك، وير�شى بق�شائك، 
ويقنع بعطاياك، ويخ�شاك حق خ�شيتك، اللهم اجعل رزقي رغدا، ول ت�شمت 

بي اأحًدا.

وغارت  �شدوله،  الليل  اأرخى  وقد  عليا   راأيت  �شمرة:  بن  �شرار  *  قال 
ال�شليم،  متلمل  يتململ  حليته،  على  ا  قاب�شً حمرابه،  يف  َمُثل  وقد  جنومه 

ويبكي بكاء احلزين، وكاأين اأ�شمعه وهو يقول: يا دنيا يا دنيا، اإلَّ تعر�شت، 

بتتك ثالثا ل رجعة ل  قد  ت�شوفت؟ هيهات هيهات، غّري غريي،  اإلَّ  اأم 

فيك، فعمرك ق�شري، وعي�شك حقري، وخطرك كبري، اآه من قلة الزاد، وُبعد 

ال�شفر، ووح�شة الطريق.



47 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

�سهر ربيع الآخر

حدث يف �شهر ربيع االآخر: 

1 -  فيه يف ال�شنة الأوىل للهجرة املباركة خرج ر�شـــوُل اهلل  يف مائتـــني من 
اأ�شحابه الكرام يريُد قري�ًشا حتى بلَغ ُبواَط من ناحية َر�شوى، ور�شوى جبٌل 

على  لقري�ٍس  قافلٌة  وكانت  املنورة،  املدينة  من  مراحَل  �شبِع  ُبعد  على  وهو 

األفنِي وخم�شمائٍة  مّيُة بُن خلف اجُلمحّي، ومعه مائُة رجٍل يحمون 
ُ
اأ راأ�شها 

من البعري فهربوا عندما علموا بر�شول اهلِل  واأ�شحاِبه، ومل يلَق النبّي  

كيًدا، وكان يحمل لواَء ر�شوِل اهلل  �شعُد بن اأبــــي وقا�س ، وا�شتخلــَف 

. على املدينــِة �شعَد بَن معاذ

2 - فيه اإجالء بني الن�شري �شنة )4 هـ(. 

3 -  فيـــــه ح�شار دم�شـق �شنة ) 14هـ( وا�شتمـر احل�شار بقيــــادة اأبـــي عبيـــدة 
، نحًوا من �شبعني ليلة.        وخالد 

4 - فيه فتح حم�س، يف احلادي والع�شرين من هذا ال�شهر �شنة )15هـ(.

5 -  فيه توفى الإمام اأبي حامد الغزال رحمه اهلل، �شاحب كتاب )اإحياء علوم 
الدين( وغريه من الكتب امل�شهورة، يف الرابع ع�شر �شنة )505هـ(.



التقويم البحريني لعام 1442 هـ48

الظهر ال�شروق الفجر التاريخ الهجري التاريخ اليولياين اليوم

11:23  5:57  4:37 1442 ربيع الآخر 1 2020 نوفمرب 16 الثنني

11:23  5:58  4:38 1442 ربيع الآخر 2 2020 نوفمرب 17 الثالثاء

11:23  5:59  4:39 1442 ربيع الآخر 3 2020 نوفمرب 18 الأربعاء

11:23  5:59  4:39 1442 ربيع الآخر 4 2020 نوفمرب 19 اخلمي�س

11:23  6:00  4:40 1442 ربيع الآخر 5 2020 نوفمرب 20 اجلمعة

11:24  6:01  4:41 1442 ربيع الآخر 6 2020 نوفمرب 21 ال�شبت

11:24  6:02  4:41 1442 ربيع الآخر 7 2020 نوفمرب 22 الأحد

11:24  6:02  4:42 1442 ربيع الآخر 8 2020 نوفمرب 23 الثنني

11:25  6:03  4:42 1442 ربيع الآخر 9 2020 نوفمرب 24 الثالثاء

11:25  6:04  4:43 1442 ربيع الآخر 10 2020 نوفمرب 25 الأربعاء

11:25  6:05  4:44 1442 ربيع الآخر 11 2020 نوفمرب 26 اخلمي�س

11:25  6:05  4:44 1442 ربيع الآخر 12 2020 نوفمرب 27 اجلمعة

11:26  6:06  4:45 1442 ربيع الآخر 13 2020 نوفمرب 28 ال�شبت

11:26  6:07  4:46 1442 ربيع الآخر 14 2020 نوفمرب 29 الأحد

11:27  6:08  4:46 1442 ربيع الآخر 15 2020 نوفمرب 30 الثنني

�شهر ربيع االآخر 1442هـ يوافقه نوفمبر / دي�شمبر  2020م



49 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

ح�شب التوقيت المحلي لمملكة البحرين

املنزلة الطالع الربج �شهيل الثلث الأخري الع�شاء املغرب الع�شر

احلواء 6 الغفر 17 امليزان 85  12:41 6:18 4:48 2:27

القو�س 7 الغفر 18 امليزان 86  12:41 6:18 4:48 2:26

القو�س 8 الغفر 19 امليزان 87  12:42 6:18 4:48 2:26

القو�س 9 الغفر 20 امليزان 88  12:42 6:17 4:47 2:26

اجلدي 10 الغفر 21 امليزان 89  12:42 6:17 4:47 2:26

اجلدي 11 الغفر 22 امليزان 90  12:43 6:17 4:47 2:26

الدلو 12 الغفر 23 امليزان 91  12:43 6:17 4:47 2:26

الدلو 13 الغفر 1 العقرب 92  12:43 6:17 4:47 2:26

احلوت 1 الزبانا 2 العقرب 93  12:44 6:16 4:46 2:25

�شبع 

البحر
2 الزبانا 3 العقرب 94  12:44 6:16 4:46 2:25

احلوت 3 الزبانا 4 العقرب 95  12:45 6:16 4:46 2:25

�شبع 

البحر
4 الزبانا 5 العقرب 96  12:45 6:16 4:46 2:25

احلمل 5 الزبانا 6 العقرب 97  12:45 6:16 4:46 2:25

الثور 6 الزبانا 7 العقرب 98  12:46 6:16 4:46 2:25

الثور 7 الزبانا 1 احلواء 99  12:46 6:16 4:46 2:25



التقويم البحريني لعام 1442 هـ50

الظهر ال�شروق الفجر التاريخ الهجري التاريخ اليولياين اليوم

11:27  6:08  4:47 1442 ربيع الآخر 16 2020 دي�شمرب 1 الثالثاء

11:27  6:09  4:47 1442 ربيع الآخر 17 2020 دي�شمرب 2 الأربعاء

11:28  6:10  4:48 1442 ربيع الآخر 18 2020 دي�شمرب 3 اخلمي�س

11:28  6:10  4:49 1442 ربيع الآخر 19 2020 دي�شمرب 4 اجلمعة

11:28  6:11  4:49 1442 ربيع الآخر 20 2020 دي�شمرب 5 ال�شبت

11:29  6:12  4:50 1442 ربيع الآخر 21 2020 دي�شمرب 6 الأحد

11:29  6:13  4:51 1442 ربيع الآخر 22 2020 دي�شمرب 7 الثنني

11:30  6:13  4:51 1442 ربيع الآخر 23 2020 دي�شمرب 8 الثالثاء

11:30  6:14  4:52 1442 ربيع الآخر 24 2020 دي�شمرب 9 الأربعاء

11:31  6:15  4:52 1442 ربيع الآخر 25 2020 دي�شمرب 10 اخلمي�س

11:31  6:15  4:53 1442 ربيع الآخر 26 2020 دي�شمرب 11 اجلمعة

11:32  6:16  4:54 1442 ربيع الآخر 27 2020 دي�شمرب 12 ال�شبت

11:32  6:16  4:54 1442 ربيع الآخر 28 2020 دي�شمرب 13 الأحد

11:33  6:17  4:55 1442 ربيع الآخر 29 2020 دي�شمرب 14 الثنني

11:33  6:18  4:55 1442 ربيع الآخر 30 2020 دي�شمرب 15 الثالثاء

�شهر ربيع االآخر 1442هـ يوافقه نوفمبر / دي�شمبر  2020م



51 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

ح�شب التوقيت المحلي لمملكة البحرين

املنزلة الطالع الربج �شهيل الثلث الأخري الع�شاء املغرب الع�شر

الثور 8 الزبانا 2 احلواء 100  12:47 6:16 4:46 2:26

اجلوزاء 9 الزبانا 3 احلواء 101  12:47 6:16 4:46 2:26

اجلوزاء 10 الزبانا 4 احلواء 102  12:47 6:16 4:46 2:26

ال�شرطان 11 الزبانا 5 احلواء 103  12:48 6:16 4:46 2:26

ال�شرطان 12 الزبانا 6 احلواء 104  12:48 6:16 4:46 2:26

الأ�شد 13 الزبانا 7 احلواء 105  12:49 6:16 4:46 2:26

الأ�شد 1 الإكليل 8 احلواء 106  12:49 6:17 4:47 2:26

العذراء 2 الإكليل 9 احلواء 107  12:50 6:17 4:47 2:27

العذراء 3 الإكليل 10 احلواء 108  12:50 6:17 4:47 2:27

العذراء 4 الإكليل 11 احلواء 109  12:51 6:17 4:47 2:27

امليزان 5 الإكليل 12 احلواء 110  12:51 6:18 4:48 2:28

امليزان 6 الإكليل 13 احلواء 111  12:52 6:18 4:48 2:28

احلواء 7 الإكليل 14 احلواء 112  12:52 6:18 4:48 2:28

احلواء 8 الإكليل 15 احلواء 113  12:53 6:19 4:49 2:29

القو�س 9 الإكليل 16 احلواء 114  12:53 6:19 4:49 2:29



التقويم البحريني لعام 1442 هـ52

قيم و�سواهد

ترك  موؤدب  حكيم  فاأم�س   : ثالثة  الأيام  يقال  :كان  عيينة  بن  �شفيان  *  قال 
حكمته واأبقاها عليك، واليوم �شديق مودع كان عنك طويل الغيبة حتى اأتاك 

ومل تاأته وهو عنك �شريع الظعن، وغًدا ل تدري اأتكون من اأهله اأم ل تكون.

*  قال القا�شم بن حممد بن اأبي بكر ال�شديق : غدوت يوًما وكنت اإذا غدوت 
بداأت بعائ�شة  اأ�شلم عليها، فغدوت يوما اإليها فاإذا هي ت�شلي �شالة 

{ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې}  تقراأ  وهي  ال�شحى، 

]�شورة الطور:27[                                                                                       

      وتبكي وتدعو وتردد الآية، فقمت حتى مللت وهي كما هي، فلما راأيت ذلك 

ذهبت اإىل ال�شوق، فقلت : اأفرغ من حاجتي ثم اأرجع، ففرغت من حاجتي 

ثم رجعت وهي كما هي تردد الآية وتبكي وتدعو.

*  قيل لوهيب بن الورد : اأيجد طعم العبادة من يع�شي اهلل ؟ قال : ل، ول من 
يهم باملع�شية.



53 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

�سهر ُجمادى الأوىل

ي بذلك جلمود املاء فيه، لأن الوقت الذي �شمي فيه  �شهرُجمادى : - بال�شم - �ُشِمّ

بذلك كان املاء فيه جامًدا ل�شدة الربد. 

حدث يف �شهر جمادى الأوىل: 

�شالح  وفيها   .. الهجرة  من  �شهًرا  ع�شر  �شتة  راأ�س  على  الُع�شرية،  غزوة  1 -  فيه 
مرة، ورجع ومل يلق كيًدا.  ر�شول اهلل  بني ُمدلج وحلفاءهم بني �شَ

2 -  فيه غزوة ذات الّرقاع �شنة )3هـ( فقد خرج ر�شول اهلل  باجتاه جند، يريد 
بني حمارب وبني ثعلبة من غطفان، ومل يكن فيها حرب، و�شميت بذلك لأن 

ال�شحابة كانوا يربطون على اأرجلهم اخلرق من �شدة احلر.

3 -  فيه موقعة موؤَتة �شنة ) 8 هـ (، وموؤتة باأدنى البلقاء، من اأر�س ال�شام، وقد بعث 
الر�شول  جي�ًشا، وا�شتعمل عليه زيد بن حارثة، وقال : اإن اأ�شيب، فجعفر بن 

. اأبي طالب، فاإن اأ�شيب، فعبداهلل بن رواحة، وقد ا�شت�شهدوا جميًعا 

العا�س،  بن  بقيادة عمرو  امل�شلمني  هـ ( بني   15  ( �شنة  اأجنادين  4 -  فيه موقعة 
، والروم بقيادة الُقُبَقالر ) اأو وردان (، حيث انهزم  واأبي عبيدة، و�شرحبيل 

الروم، وقتل قائدهم، و)اأجنادين( موقع على اأر�س فل�شطني، بني الرملة وبني 

جربين. 

5 -  فيه فتح الق�شطنطينية عا�شمة الدولة الرومانية ال�شرقية يف الع�شرين من هذا 
ال�شهر �شنة ) 857 هـ (، على يد ال�شلطان حممد الفاحت - رحمه اهلل-. 

6 -  فيه موقعة الق�شر، اأو وادي املخازن، باملغرب �شنة ) 986هـ( التي انت�شر فيها 
امل�شلمون على القوات الربتغالية، بقيادة ملكهم �شب�شتيان، الذي مات غرًقا يف 

املعركة.



التقويم البحريني لعام 1442 هـ54

الظهر ال�شروق الفجر التاريخ الهجري التاريخ اليولياين اليوم

11:34  6:18  4:56 1442 جمادى 

الأوىل
1 2020 دي�شمرب 16 الأربعاء

11:34  6:19  4:56 1442 جمادى 

الأوىل
2 2020 دي�شمرب 17 اخلمي�س

11:34  6:19  4:57 1442 جمادى 

الأوىل
3 2020 دي�شمرب 18 اجلمعة

11:35  6:20  4:58 1442 جمادى 

الأوىل
4 2020 دي�شمرب 19 ال�شبت

11:35  6:20  4:58 1442 جمادى 

الأوىل
5 2020 دي�شمرب 20 الأحد

11:36  6:21  4:59 1442 جمادى 

الأوىل
6 2020 دي�شمرب 21 الثنني

11:36  6:21  4:59 1442 جمادى 

الأوىل
7 2020 دي�شمرب 22 الثالثاء

11:37  6:22  5:00 1442 جمادى 

الأوىل
8 2020 دي�شمرب 23 الأربعاء

11:37  6:22  5:00 1442 جمادى 

الأوىل
9 2020 دي�شمرب 24 اخلمي�س

11:38  6:23  5:00 1442 جمادى 

الأوىل
10 2020 دي�شمرب 25 اجلمعة

11:38  6:23  5:01 1442 جمادى 

الأوىل
11 2020 دي�شمرب 26 ال�شبت

11:39  6:24  5:01 1442 جمادى 

الأوىل
12 2020 دي�شمرب 27 الأحد

11:39  6:24  5:02 1442 جمادى 

الأوىل
13 2020 دي�شمرب 28 الثنني

11:40  6:24  5:02 1442 جمادى 

الأوىل
14 2020 دي�شمرب 29 الثالثاء

11:40  6:25  5:02 1442 جمادى 

الأوىل
15 2020 دي�شمرب 30 الأربعاء

�شهر جمادى االأولى 1442هـ يوافقه دي�شمبر 2020م / يناير 2021م  



55 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

ح�شب التوقيت المحلي لمملكة البحرين

املنزلة الطالع الربج �شهيل الثلث الأخري الع�شاء املغرب الع�شر

القو�س 10 الإكليل 17 احلواء 115  12:54 6:19 4:49 2:29

اجلدي 11 الإكليل 18 احلواء 116  12:54 6:20 4:50 2:30

اجلدي 12 الإكليل 1 القو�س 117  12:55 6:20 4:50 2:30

الدلو 13 الإكليل 2 القو�س 118  12:55 6:21 4:51 2:31

الدلو 1 القلب 3 القو�س 119  12:56 6:21 4:51 2:31

الدلو 2 القلب 4 القو�س 120  12:56 6:21 4:51 2:32

�شبع 

البحر
3 القلب 5 القو�س 121  12:57 6:22 4:52 2:32

احلوت 4 القلب 6 القو�س 122  12:57 6:23 4:53 2:33

�شبع 

البحر
5 القلب 7 القو�س 123  12:58 6:23 4:53 2:33

احلمل 6 القلب 8 القو�س 124  12:58 6:24 4:54 2:34

الثور 7 القلب 9 القو�س 125  12:59 6:24 4:54 2:34

الثور 8 القلب 10 القو�س 126  12:59 6:25 4:55 2:35

الثور 9 القلب 11 القو�س 127  1:00 6:25 4:55 2:35

اجلوزاء 10 القلب 12 القو�س 128  1:00 6:26 4:56 2:36

اجلوزاء 11 القلب 13 القو�س 129  1:01 6:27 4:57 2:37



التقويم البحريني لعام 1442 هـ56

الظهر ال�شروق الفجر التاريخ الهجري التاريخ اليولياين اليوم

11:41  6:25  5:03 1442 جمادى 

الأوىل
16 2020 دي�شمرب 31 اخلمي�س

11:41  6:25  5:03 1442 جمادى 

الأوىل
17 2021 يناير 1 اجلمعة

11:42  6:25  5:03 1442 جمادى 

الأوىل
18 2021 يناير 2 ال�شبت

11:42  6:26  5:04 1442 جمادى 

الأوىل
19 2021 يناير 3 الأحد

11:43  6:26  5:04 1442 جمادى 

الأوىل
20 2021 يناير 4 الثنني

11:43  6:26  5:04 1442 جمادى 

الأوىل
21 2021 يناير 5 الثالثاء

11:44  6:26  5:05 1442 جمادى 

الأوىل
22 2021 يناير 6 الأربعاء

11:44  6:26  5:05 1442 جمادى 

الأوىل
23 2021 يناير 7 اخلمي�س

11:44  6:27  5:05 1442 جمادى 

الأوىل
24 2021 يناير 8 اجلمعة

11:45  6:27  5:05 1442 جمادى 

الأوىل
25 2021 يناير 9 ال�شبت

11:45  6:27  5:05 1442 جمادى 

الأوىل
26 2021 يناير 10 الأحد

11:46  6:27  5:05 1442 جمادى 

الأوىل
27 2021 يناير 11 الثنني

11:46  6:27  5:05 1442 جمادى 

الأوىل
28 2021 يناير 12 الثالثاء

11:46  6:27  5:06 1442 جمادى 

الأوىل
29 2021 يناير 13 الأربعاء

�شهر جمادى االأولى 1442هـ يوافقه دي�شمبر 2020م / يناير 2021م  



57 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

املنزلة الطالع الربج �شهيل الثلث الأخري الع�شاء املغرب الع�شر

ال�شرطان 12 القلب 14 القو�س 130  1:01 6:27 4:57 2:37

ال�شرطان 13 القلب 15 القو�س 131  1:01 6:28 4:58 2:38

الأ�شد 1 ال�شولة 16 القو�س 132  1:02 6:29 4:59 2:39

الأ�شد 2 ال�شولة 17 القو�س 133  1:02 6:29 4:59 2:39

العذراء 3 ال�شولة 18 القو�س 134  1:03 6:30 5:00 2:40

العذراء 4 ال�شولة 19 القو�س 135  1:03 6:31 5:01 2:41

العذراء 5 ال�شولة 20 القو�س 136  1:03 6:31 5:01 2:41

العذراء 6 ال�شولة 21 القو�س 137  1:04 6:32 5:02 2:42

امليزان 7 ال�شولة 22 القو�س 138  1:04 6:33 5:03 2:43

العقرب 8 ال�شولة 23 القو�س 139  1:05 6:34 5:04 2:43

احلواء 9 ال�شولة 24 القو�س 140  1:05 6:34 5:04 2:44

القو�س 10 ال�شولة 25 القو�س 141  1:05 6:35 5:05 2:45

القو�س 11 ال�شولة 26 القو�س 142  1:06 6:36 5:06 2:45

اجلدي 12 ال�شولة 27 القو�س 143  1:06 6:37 5:07 2:46

ح�شب التوقيت المحلي لمملكة البحرين



التقويم البحريني لعام 1442 هـ58

قيم و�سواهد

*  عن مالك بن اأن�س  قال : قال جعفر بن حممد ل�شفيان الثوري : يا 

من  فاأكرث  ودوامها  بقاءها  فاأحببت  بنعمة  عليك  اهلل  اأنعم  اإذا  �شفيان، 

احلمد وال�شكر عليها، فاإن اهلل عز وجل قال يف كتابه {ڦ   ڦ   

مــن  فاأكرث  الرزق  ا�شتبطاأت  واإذا  اإبراهيم:7[  ]�شورة  ڄ} 
ال�شتغفــــار فــــاإن اهلل تــعالــى قــال يف كتابــه {ی   ی    ی   

ی        جئ   حئ   ٱ     ٻ   ٻ   ٻپ   پ   پ...} 
]�شورة نوح:  10-12[ يعني يف الدنيا، ويجعل لكم جنات يف الآخرة. 

يا �شفيان، اإذا حزبك اأمر من �شلطان اأو غريه فاأكرث من قول )ل حول ول 

قوة اإل باهلل( فاإنها مفتاح الفرج، وكنز من كنوز اجلنة.

*  وقال الف�شيل بن عيا�س : احذروا ال�شغائر، فاإن النقط ال�شغار اآثار يف 

الثوب النقي.

*  �شاأل رجل حامت الأ�شم فقال : ما بنيت اأمرك هذا يف التوكل على اهلل؟ 

قال: على خ�شال اأربع : 

1 - علمت اأن رزقي ل ياأكله غريي، فاطماأنت به نف�شي.

2 - وعلمت اأن عملي ليعمله غريي فاأنا م�شغول به. 

3 - وعلمت اأن املوت ياأتيني بغتة فاأنا اأبادره. 

4 - وعلمت اأين ل اأخلو من عني اهلل حيث كنت فاأنا م�شتح منه.



59 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

�سهر جمادى الآخرة

حدث يف �شهر جمادى االآخرة: 

حدث يف �شهر جمادى الآخرة: 

الثنــني،  يـــــوم  ، يف  ال�شديق  بكـــر  اأبي  اهلل    ر�شول  خليفة  وفاة  1 -  فيه 
ع�شر  خم�شة  دام  مر�س  بعد  هـ،   13 �شنة  الآخرة  جمادى  مــــن  بقني  لثمان 

يومًا، وهو ابن ثالث و�شتني �شنة، وكانت خالفته �شنتني وثالثة اأ�شهر وع�شر 

ليال.

باخلالفة �شنة ) 13 هـ (.   2 - فيه مبايعة اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب 

3 -  فيه موقعة الريموك بني امل�شلمني والروم بقيادة خالد بن الوليد، واأبي عبيدة 
، وقد كتب اهلل الن�شر جلنده امل�شلمــــني وكانت �شنة ) 13 هـ (، وقيل 

كانت يف رجب �شنة ) 15 هـ (.

4 -  فيه �شقوط مدينة عكا يف يد ال�شليبيني بقيادة ريت�شارد قلب الأ�شد يف 16 من 
هذا ال�شهر �شنة ) 587هـ (، وظلت يف اأيدي ال�شليبيني حتى حررها ال�شلطان 

الأ�شرف قالوون يف ال�شابع ع�شر من ربيع الأول �شنة ) 690هـ (.

ه املعروف بال�شاطبي، �شاحب املنظومة  5 -  فيه وفاة الإمام الكبري القا�شم بن فريُّ
ال�شهرية يف القراءات ال�شبع امل�شماة ) حرز الأماين ووجه التهاين ( يف الثامن 

والع�شرين من هذا ال�شهر �شنة ) 590هـ (.



التقويم البحريني لعام 1442 هـ60

الظهر ال�شروق الفجر التاريخ الهجري التاريخ اليولياين اليوم

11:47  6:27  5:06 1442  جمادى

الآخرة
1 2021 يناير 14 اخلمي�س

11:47  6:27  5:06 1442  جمادى

الآخرة
2 2021 يناير 15 اجلمعة

11:48  6:27  5:06 1442  جمادى

الآخرة
3 2021 يناير 16 ال�شبت

11:48  6:26  5:06 1442  جمادى

الآخرة
4 2021 يناير 17 الأحد

11:48  6:26  5:06 1442  جمادى

الآخرة
5 2021 يناير 18 الثنني

11:48  6:26  5:06 1442  جمادى

الآخرة
6 2021 يناير 19 الثالثاء

11:49  6:26  5:06 1442  جمادى

الآخرة
7 2021 يناير 20 الأربعاء

11:49  6:26  5:05 1442  جمادى

الآخرة
8 2021 يناير 21 اخلمي�س

11:49  6:26  5:05 1442  جمادى

الآخرة
9 2021 يناير 22 اجلمعة

11:50  6:25  5:05 1442  جمادى

الآخرة
10 2021 يناير 23 ال�شبت

11:50  6:25  5:05 1442  جمادى

الآخرة
11 2021 يناير 24 الأحد

11:50  6:25  5:05 1442  جمادى

الآخرة
12 2021 يناير 25 الثنني

11:50  6:24  5:05 1442  جمادى

الآخرة
13 2021 يناير 26 الثالثاء

11:50  6:24  5:04 1442  جمادى

الآخرة
14 2021 يناير 27 الأربعاء

11:51  6:24  5:04 1442  جمادى

الآخرة
15 2021 يناير 28 اخلمي�س

�شهر جمادى االآخرة 1442هـ يوافقه يناير / فبراير  2021م



61 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

املنزلة الطالع الربج �شهيل الثلث الأخري الع�شاء املغرب الع�شر

اجلدي 13 ال�شولة 28 القو�س 144  1:06 6:37 5:07 2:47

الدلو 1 النعامي 29 القو�س 145  1:07 6:38 5:08 2:47

الدلو 2 النعامي 30 القو�س 146  1:07 6:39 5:09 2:48

الدلو 3 النعامي 31 القو�س 147  1:07 6:40 5:10 2:49

احلوت 4 النعامي 32 القو�س 148  1:07 6:40 5:10 2:49

�شبع 

البحر
5 النعامي 33 القو�س 149  1:07 6:41 5:11 2:50

احلوت 6 النعامي 1 اجلدي 150  1:08 6:42 5:12 2:51

احلمل 7 النعامي 2 اجلدي 151  1:08 6:43 5:13 2:51

احلمل 8 النعامي 3 اجلدي 152  1:08 6:44 5:14 2:52

الثور 9 النعامي 4 اجلدي 153  1:08 6:44 5:14 2:53

الثور 10 النعامي 5 اجلدي 154  1:08 6:45 5:15 2:53

الثور 11 النعامي 6 اجلدي 155  1:08 6:46 5:16 2:54

اجلوزاء 12 النعامي 7 اجلدي 156  1:09 6:47 5:17 2:55

اجلوزاء 13 النعامي 8 اجلدي 157  1:09 6:47 5:17 2:55

ال�شرطان 1 البلدة 9 اجلدي 158  1:09 6:48 5:18 2:56

ح�شب التوقيت المحلي لمملكة البحرين



التقويم البحريني لعام 1442 هـ62

الظهر ال�شروق الفجر التاريخ الهجري التاريخ اليولياين اليوم

11:51  6:23  5:04 1442  جمادى

الآخرة
16 2021 يناير 29 اجلمعة

11:51  6:23  5:03 1442  جمادى

الآخرة
17 2021 يناير 30 ال�شبت

11:51  6:22  5:03 1442  جمادى

الآخرة
18 2021 يناير 31 الأحد

11:51  6:22  5:03 1442  جمادى

الآخرة
19 2021 فرباير 1 الثنني

11:51  6:21  5:02 1442  جمادى

الآخرة
20 2021 فرباير 2 الثالثاء

11:51  6:21  5:02 1442  جمادى

الآخرة
21 2021 فرباير 3 الأربعاء

11:52  6:20  5:02 1442  جمادى

الآخرة
22 2021 فرباير 4 اخلمي�س

11:52  6:20  5:01 1442  جمادى

الآخرة
23 2021 فرباير 5 اجلمعة

11:52  6:19  5:01 1442  جمادى

الآخرة
24 2021 فرباير 6 ال�شبت

11:52  6:19  5:00 1442  جمادى

الآخرة
25 2021 فرباير 7 الأحد

11:52  6:18  5:00 1442  جمادى

الآخرة
26 2021 فرباير 8 الثنني

11:52  6:17  4:59 1442  جمادى

الآخرة
27 2021 فرباير 9 الثالثاء

11:52  6:17  4:59 1442  جمادى

الآخرة
28 2021 فرباير 10 الأربعاء

11:52  6:16  4:58 1442  جمادى

الآخرة
29 2021 فرباير 11 اخلمي�س

11:52  6:15  4:57 1442  جمادى

الآخرة
30 2021 فرباير 12 اجلمعة

�شهر جمادى االآخرة 1442هـ يوافقه يناير / فبراير  2021م



63 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

املنزلة الطالع الربج �شهيل الثلث الأخري الع�شاء املغرب الع�شر

الأ�شد 2 البلدة 10 اجلدي 159  1:09 6:49 5:19 2:57

الأ�شد 3 البلدة 11 اجلدي 160  1:09 6:50 5:20 2:57

الأ�شد 4 البلدة 12 اجلدي 161  1:09 6:50 5:20 2:58

العذراء 5 البلدة 13 اجلدي 162  1:09 6:51 5:21 2:58

العذراء 6 البلدة 14 اجلدي 163  1:09 6:52 5:22 2:59

العذراء 7 البلدة 15 اجلدي 164  1:09 6:53 5:23 3:00

امليزان 8 البلدة 16 اجلدي 165  1:09 6:53 5:23 3:00

امليزان 9 البلدة 17 اجلدي 166  1:09 6:54 5:24 3:01

احلواء 10 البلدة 18 اجلدي 167  1:09 6:55 5:25 3:01

القو�س 11 البلدة 19 اجلدي 168  1:09 6:56 5:26 3:02

القو�س 12 البلدة 20 اجلدي 169  1:09 6:56 5:26 3:02

القو�س 13 البلدة 21 اجلدي 170  1:08 6:57 5:27 3:03

اجلدي 1  �شعد

الذابح
22 اجلدي 171  1:08 6:58 5:28 3:03

اجلدي 2  �شعد

الذابح
23 اجلدي 172  1:08 6:58 5:28 3:04

الدلو 3  �شعد

الذابح
24 اجلدي 173  1:08 6:59 5:29 3:04

ح�شب التوقيت المحلي لمملكة البحرين



التقويم البحريني لعام 1442 هـ64

قيم و�سواهد

بالقراآن،  الإ�شالم زلة عامل، وجدال منافق  : يهدم  *  قال عمر بن اخلطاب 
وحكم امل�شلني.

* قال حممود الوراق :
قبـل املمات وقبـل حب�س الأل�شـن ة  م لنف�شــك توبـًـة مـرجَوّ قـــِدّ

ذخـٌر وغنـٌم للمنيــــب املح�شـــــن بادر بها َغْلـق النفـو�س فاإنهـا 

*  قال احلجاج لعجوز: واهلل لأقتلن ابنك، قالت العجوز: لو مل تقتله مات.. وهذا 
من ذكاء العجوز قال تعاىل : {ۉ   ۉ      ې   ې   ې   ې   ى   

ى} ]�شورة اجلمعة: 8[.



65 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

�سهر رجب

ي بذلك لتعظيمهم له، اأخًذا من الرتجيب وهو التعظيم.  �شهر رجب : �ُشِمّ

حدث يف �شهر رجب: 

1 -  فيه الهجرة الأوىل اإىل احلب�شة : فحني ا�شتد البالء بامل�شلمني، اأذن اهلل لهم 
بالهجرة اىل احلب�شة، وكان عثمان بن عفان  اأول من هاجر.

2 -  فيه غزوة َتُبوك: يف غرة ال�شهر �شنة ) 9 هـ (، وت�شمى غزوة الُع�شرة، وفيها جاء 
اأبو بكر  مباله كله، وجاء عمر  بن�شف ماله، وكان عثمان  الأكرث نفقة، 

وفيه قال النبي  »ما �شر عثمان ماعمل بعد اليوم« مرتني )رواه الرتمذي(. 

ا ب�شدَقاِتهّن لتجهيز اجلي�س. وفيها اأتت الن�شاء اأي�شً

3 -  فيه نعى ر�شول اهلل  النجــــا�شي للم�شـــلمني و�شلى عليه مبن معه، يف اليوم 
الذي مات فيه، على ُبعد ما بني احلجاز واأر�س احلب�شة، فكان ذلك علًما من 

اأعالم النبوة وكان ذلك �شنة ) 9 هـ (.

قد   ، وخالد   عبيدة  اأبو  وكان  لًحا،  �شُ هـ(   14  ( �شنة  دم�شق  فتح  4 -  فيه 
حا�شرا املدينة منذ ربيع الآخر �شنة ) 14 هـ (، و�شاحلا اأهلها على اأن�شاف 

كنائ�شهم، ومنازلهم، واأل مينعوا من اأعيادهم. 

5 -  فيه ا�شرتداد بيت املقد�س، ودخول امل�شلمني بقيادة �شالح الدين الأيوبي رحمه 
اهلل، القد�س ال�شريف �شنة ) يوم اجلمعة 27 رجب 583 هـ(.

6 -  فيه كانت معركة الزلقة بالأندل�س �شنة 479هـ وانت�شر فيها امل�شلمون بقيادة 
يو�شف بن تا�شفني املرابطي على جي�س الن�شارى.

ليلة من  اآخر  ال�شافعي - رحمه اهلل - يف  اإدري�س  7 -  فيه تويف الإمام حممد بن 
رجب �شنة ) 204هـ( .



التقويم البحريني لعام 1442 هـ66

الظهر ال�شروق الفجر التاريخ الهجري التاريخ اليولياين اليوم

11:52  6:15  4:57 1442 رجب 1 2021 فرباير 13 ال�شبت

11:52  6:14  4:56 1442 رجب 2 2021 فرباير 14 الأحد

11:52  6:13  4:55 1442 رجب 3 2021 فرباير 15 الثنني

11:52  6:12  4:55 1442 رجب 4 2021 فرباير 16 الثالثاء

11:52  6:11  4:54 1442 رجب 5 2021 فرباير 17 الأربعاء

11:52  6:11  4:53 1442 رجب 6 2021 فرباير 18 اخلمي�س

11:51  6:10  4:53 1442 رجب 7 2021 فرباير 19 اجلمعة

11:51  6:09  4:52 1442 رجب 8 2021 فرباير 20 ال�شبت

11:51  6:08  4:51 1442 رجب 9 2021 فرباير 21 الأحد

11:51  6:07  4:50 1442 رجب 10 2021 فرباير 22 الثنني

11:51  6:06  4:49 1442 رجب 11 2021 فرباير 23 الثالثاء

11:51  6:06  4:49 1442 رجب 12 2021 فرباير 24 الأربعاء

11:51  6:05  4:48 1442 رجب 13 2021 فرباير 25 اخلمي�س

11:51  6:04  4:47 1442 رجب 14 2021 فرباير 26 اجلمعة

11:50  6:03  4:46 1442 رجب 15 2021 فرباير 27 ال�شبت

�شهر رجب 1442هـ يوافقه فبراير / مار�س  2021م



67 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

املنزلة الطالع الربج �شهيل الثلث الأخري الع�شاء املغرب الع�شر

الدلو 4 �شعد 

الذابح
25 اجلدي 174  1:08 7:00 5:30 3:05

احلوت 5 �شعد 

الذابح
26 اجلدي 175  1:08 7:00 5:30 3:05

�شبع 

البحر
6 �شعد 

الذابح
27 اجلدي 176  1:07 7:01 5:31 3:06

احلوت 7 �شعد 

الذابح
1 احلمل 177  1:07 7:02 5:32 3:06

�شبع 

البحر
8 �شعد 

الذابح
2 احلمل 178  1:07 7:02 5:32 3:06

احلمل 9 �شعد 

الذابح
3 احلمل 179  1:07 7:03 5:33 3:07

الثور 10 �شعد 

الذابح
4 احلمل 180  1:06 7:04 5:34 3:07

الثور 11 �شعد 

الذابح
5 احلمل 181  1:06 7:04 5:34 3:07

الثور 12 �شعد 

الذابح
6 احلمل 182  1:06 7:05 5:35 3:08

اجلوزاء 13 �شعد 

الذابح
7 احلمل 183  1:05 7:05 5:35 3:08

اجلوزاء 1 �شعد 

بلع
8 احلمل 184  1:05 7:06 5:36 3:08

ال�شرطان 2 �شعد 

بلع
9 احلمل 185  1:05 7:07 5:37 3:09

ال�شرطان 3 �شعد 

بلع
10 احلمل 186  1:04 7:07 5:37 3:09

الأ�شد 4 �شعد 

بلع
11 احلمل 187  1:04 7:08 5:38 3:09

الأ�شد 5 �شعد 

بلع
12 احلمل 188  1:03 7:08 5:38 3:09

ح�شب التوقيت المحلي لمملكة البحرين



التقويم البحريني لعام 1442 هـ68

الظهر ال�شروق الفجر التاريخ الهجري التاريخ اليولياين اليوم

11:50  6:02  4:45 1442 رجب 16 2021 فرباير 28 الأحد

11:50  6:01  4:44 1442 رجب 17 2021 مار�س 1 الثنني

11:50  6:00  4:43 1442 رجب 18 2021 مار�س 2 الثالثاء

11:50  5:59  4:42 1442 رجب 19 2021 مار�س 3 الأربعاء

11:49  5:58  4:41 1442 رجب 20 2021 مار�س 4 اخلمي�س

11:49  5:57  4:40 1442 رجب 21 2021 مار�س 5 اجلمعة

11:49  5:56  4:39 1442 رجب 22 2021 مار�س 6 ال�شبت

11:49  5:55  4:38 1442 رجب 23 2021 مار�س 7 الأحد

11:48  5:54  4:37 1442 رجب 24 2021 مار�س 8 الثنني

11:48  5:53  4:36 1442 رجب 25 2021 مار�س 9 الثالثاء

11:48  5:52  4:35 1442 رجب 26 2021 مار�س 10 الأربعاء

11:48  5:51  4:34 1442 رجب 27 2021 مار�س 11 اخلمي�س

11:47  5:50  4:33 1442 رجب 28 2021 مار�س 12 اجلمعة

11:47  5:49  4:32 1442 رجب 29 2021 مار�س 13 ال�شبت

�شهر رجب 1442هـ يوافقه فبراير / مار�س  2021م



69 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

املنزلة الطالع الربج �شهيل الثلث الأخري الع�شاء املغرب الع�شر

العذراء 6 �شعد 

بلع
13 احلمل 189  1:03 7:09 5:39 3:10

العذراء 7 �شعد 

بلع
14 احلمل 190  1:03 7:10 5:40 3:10

العذراء 8 �شعد 

بلع
15 احلمل 191  1:02 7:10 5:40 3:10

امليزان 9 �شعد 

بلع
16 احلمل 192  1:02 7:11 5:41 3:10

امليزان 10 �شعد 

بلع
17 احلمل 193  1:01 7:11 5:41 3:11

احلواء 11 �شعد 

بلع
18 احلمل 194  1:01 7:12 5:42 3:11

احلواء 12 �شعد 

بلع
19 احلمل 195  1:00 7:12 5:42 3:11

القو�س 13 �شعد 

بلع
20 احلمل 196  1:00 7:13 5:43 3:11

القو�س 1 �شعد 

ال�شعود
21 احلمل 197  12:59 7:13 5:43 3:11

اجلدي 2 �شعد 

ال�شعود
22 احلمل 198  12:59 7:14 5:44 3:11

اجلدي 3 �شعد 

ال�شعود
23 احلمل 199  12:58 7:14 5:44 3:11

الدلو 4 �شعد 

ال�شعود
24 احلمل 200  12:58 7:15 5:45 3:11

الدلو 5 �شعد 

ال�شعود
1 احلوت 201  12:57 7:15 5:45 3:11

الدلو 6 �شعد 

ال�شعود
2 احلوت 202  12:57 7:16 5:46 3:12

ح�شب التوقيت المحلي لمملكة البحرين



التقويم البحريني لعام 1442 هـ70

قيم و�سواهد

ْث مبع�شيتك، ول  ِدّ حُتَ – رحمه اهلل: ثالثة من ال�شرب: ل  *  قال �شفيان الثوري 
بوجعك، ول تزِكّ نف�شك.

*  قال بالل بن �شعد: اإن اخلطيئة اإذا اأخفيت مل ت�شر اإل اأهلها، واإذا اأظهرت فلم 
تغرّي �شرت الأمة.

*  قال خر�شة بن احلر : �شهد رجل عند عمر بن اخلطاب  ب�شهـــادة، فقال له : 
ل�شت اأعرفك، ول ي�شرك األ اأعرفك، ائت مبن يعرفك.

فقال رجل من القوم : اأنا اأعرفه.

قال : فباأي �شيء تعرفه ؟ قال : بالأمانة والعدل.

قال : فهو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله وخمرجه،قال: ل.

قال : فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين بهما ي�شتدل على الورع، قال : ل.

قال : فرفيقك يف ال�شفر الذي ي�شتدل به على مكارم الأخالق، قال : ل. 

قال : ل اأرى لك به علما، اأظنك واهلل راأيته يف امل�شجد يخف�س راأ�شه ويرفعه.

ثم قال للرجل: ائت مبن يعرفك.



71 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

�سهر �سعبان

ي بذلك لت�شعبهم فيه ولكرثة الغارات عقب رجب.  �شهر�شعبان: �ُشِمّ

حدث يف �شهر �شعبان : 

1 - فيه فر�س �شوم رم�شان �شنة ) 2 هـ (. 
2 -  فيه حتويل القبلة من بيت املقد�س اإىل الكعبة، على راأ�س 16 �شهًرا، وقيل 17 �شهًرا، من 
الهجرة، فكان اأول �شيء ن�شخ من ال�شريعة: القبلة، ويقال حولت القبلة يف يوم الثنني، 

يف الن�شف من رجب، بعد زوال ال�شم�س، قبل قتال بدر ب�شهرين، ور�شول اهلل  يف 

م�شجد بني �شلمة، وقد �شلى باأ�شحابه من �شالة الظهر ركعتني، فتحول يف �شالته.

اأم املوؤمنني حف�شة بنت عمر بن اخلطاب  يف ال�شنة  3 -  فيه تزوج ر�شول اهلل  
الرابعة.

4 -  فيه كانت غزوة بني امل�شطلق )وهي املري�شيع( وقعت يف ال�شنة اخلام�شة على قول بع�س 
املوؤرخني، ويف هذه الغزوة قال اأهل الإفك يف اأم املوؤمنني عائ�شة  ما قالوا، فرباأها 

اهلل مما قالوا، واأنزل براءتها من فوق �شبع �شماوات.

5 -  فيه وقعة ) الّنهروان ( بني اأمري املوؤمنني علي بن اأبــــــــــي طالب  وبني مـــن خـــرج 
اأمري  م احلكمني يف �شفني، وقد هزمهم  اأنكروا عليه كونه حَكّ اأتباعه، ممن  عليه من 

، اثنا ع�شر  املوؤمنني، وقتل اأكرثهم، وك�شر جموعهم، و�شوكتهم، وُقتل من اأ�شحابه 

رجاًل )�شنة 38 هـ (.

6 - فيه ا�شتيالء ال�شليبيني على بيت املقد�س �شنة ) 492هـ (. 
7 -  فيه خروج ُقُطز، من م�شر، على راأ�س قواته باجتاه ال�شاحلية، ملالقاة التتار يف عني 

جالوت ) 658 هـ(.

8 -  فيه دخول القرامطة مدينة الكوفة وبقوا فيها 25 يومًا فنهبوا وقتلوا الكثري من اأهلها 
�شنة 219 هـ

، يف ال�شنة الثالثة. 9 -  فيه ولد احل�شن بن علي بن اأبي طالب 



التقويم البحريني لعام 1442 هـ72

الظهر ال�شروق الفجر التاريخ الهجري التاريخ اليولياين اليوم

11:47  5:48  4:31 1442 �شعبان 1 2021 مار�س 14 الأحد

11:47  5:47  4:30 1442 �شعبان 2 2021 مار�س 15 الثنني

11:46  5:46  4:29 1442 �شعبان 3 2021 مار�س 16 الثالثاء

11:46  5:45  4:28 1442 �شعبان 4 2021 مار�س 17 الأربعاء

11:46  5:44  4:27 1442 �شعبان 5 2021 مار�س 18 اخلمي�س

11:45  5:43  4:26 1442 �شعبان 6 2021 مار�س 19 اجلمعة

11:45  5:41  4:25 1442 �شعبان 7 2021 مار�س 20 ال�شبت

11:45  5:40  4:23 1442 �شعبان 8 2021 مار�س 21 الأحد

11:45  5:39  4:22 1442 �شعبان 9 2021 مار�س 22 الثنني

11:44  5:38  4:21 1442 �شعبان 10 2021 مار�س 23 الثالثاء

11:44  5:37  4:20 1442 �شعبان 11 2021 مار�س 24 الأربعاء

11:44  5:36  4:19 1442 �شعبان 12 2021 مار�س 25 اخلمي�س

11:43  5:35  4:18 1442 �شعبان 13 2021 مار�س 26 اجلمعة

11:43  5:34  4:17 1442 �شعبان 14 2021 مار�س 27 ال�شبت

11:43  5:33  4:15 1442 �شعبان 15 2021 مار�س 28 الأحد

�شهر �شعبان 1442هـ يوافقه مار�س / اإبريل  2021م
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املنزلة الطالع الربج �شهيل الثلث الأخري الع�شاء املغرب الع�شر

�شبع 

البحر
7 �شعد 

ال�شعود
3 احلوت 203  12:56 7:16 5:46 3:12

احلوت 8 �شعد 

ال�شعود
4 احلوت 204  12:56 7:17 5:47 3:12

احلوت 9 �شعد 

ال�شعود
5 احلوت 205  12:55 7:17 5:47 3:12

احلمل 10 �شعد 

ال�شعود
6 احلوت 206  12:55 7:18 5:48 3:12

الثور 11 �شعد 

ال�شعود
7 احلوت 207  12:54 7:18 5:48 3:12

الثور 12 �شعد 

ال�شعود
8 احلوت 208  12:53 7:19 5:49 3:12

الثور 13 �شعد 

ال�شعود
9 احلوت 209  12:53 7:19 5:49 3:12

اجلوزاء 1 �شعد 

الأخبية
10 احلوت 210  12:52 7:20 5:50 3:12

اجلوزاء 2 �شعد 

الأخبية
11 احلوت 211  12:52 7:20 5:50 3:12

اجلوزاء 3 �شعد 

الأخبية
12 احلوت 212  12:51 7:21 5:51 3:12

ال�شرطان 4 �شعد 

الأخبية
13 احلوت 213  12:50 7:21 5:51 3:12

الأ�شد 5 �شعد 

الأخبية
14 احلوت 214  12:50 7:22 5:52 3:11

الأ�شد 6 �شعد 

الأخبية
15 احلوت 215  12:49 7:22 5:52 3:11

العذراء 7 �شعد 

الأخبية
16 احلوت 216  12:49 7:23 5:53 3:11

العذراء 8 �شعد 

الأخبية
17 احلوت 217  12:48 7:23 5:53 3:11

ح�شب التوقيت المحلي لمملكة البحرين
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الظهر ال�شروق الفجر التاريخ الهجري التاريخ اليولياين اليوم

11:42  5:32  4:14 1442 �شعبان 16 2021 مار�س 29 الثنني

11:42  5:31  4:13 1442 �شعبان 17 2021 مار�س 30 الثالثاء

11:42  5:30  4:12 1442 �شعبان 18 2021 مار�س 31 الأربعاء

11:42  5:29  4:11 1442 �شعبان 19 2021 اإبريل 1 اخلمي�س

11:41  5:28  4:10 1442 �شعبان 20 2021 اإبريل 2 اجلمعة

11:41  5:26  4:08 1442 �شعبان 21 2021 اإبريل 3 ال�شبت

11:41  5:25  4:07 1442 �شعبان 22 2021 اإبريل 4 الأحد

11:40  5:24  4:06 1442 �شعبان 23 2021 اإبريل 5 الثنني

11:40  5:23  4:05 1442 �شعبان 24 2021 اإبريل 6 الثالثاء

11:40  5:22  4:04 1442 �شعبان 25 2021 اإبريل 7 الأربعاء

11:40  5:21  4:03 1442 �شعبان 26 2021 اإبريل 8 اخلمي�س

11:39  5:20  4:01 1442 �شعبان 27 2021 اإبريل 9 اجلمعة

11:39  5:19  4:00 1442 �شعبان 28 2021 اإبريل 10 ال�شبت

11:39  5:18  3:59 1442 �شعبان 29 2021 اإبريل 11 الأحد

11:38  5:17  3:58 1442 �شعبان 30 2021 اإبريل 12 الثنني

�شهر �شعبان 1442هـ يوافقه مار�س / اإبريل  2021م
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املنزلة الطالع الربج �شهيل الثلث الأخري الع�شاء املغرب الع�شر

العذراء 9 �شعد 

الأخبية
18 احلوت 218  12:47 7:24 5:54 3:11

امليزان 10 �شعد 

الأخبية
19 احلوت 219  12:47 7:24 5:54 3:11

امليزان 11 �شعد 

الأخبية
20 احلوت 220  12:46 7:25 5:55 3:11

العقرب 12 �شعد 

الأخبية
21 احلوت 221  12:46 7:25 5:55 3:11

احلواء 13 �شعد 

الأخبية
22 احلوت 222  12:45 7:25 5:55 3:11

القو�س 1 املقدم 23 احلوت 223  12:44 7:26 5:56 3:10

القو�س 2 املقدم 24 احلوت 224  12:44 7:26 5:56 3:10

اجلدي 3 املقدم 25 احلوت 225  12:43 7:27 5:57 3:10

اجلدي 4 املقدم 26 احلوت 226  12:42 7:27 5:57 3:10

احلمل 5 املقدم 27 احلوت 227  12:42 7:28 5:58 3:10

احلمل 6 املقدم 28 احلوت 228  12:41 7:28 5:58 3:10

احلمل 7 املقدم 29 احلوت 229  12:41 7:29 5:59 3:09

احلوت 8 املقدم 30 احلوت 230  12:40 7:29 5:59 3:09

�شبع 

البحر
9 املقدم 31 احلوت 231  12:39 7:30 6:00 3:09

احلوت 10 املقدم 32 احلوت 232  12:39 7:30 6:00 3:09

ح�شب التوقيت المحلي لمملكة البحرين
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قيم و�سواهد

*  قال اأبوجعفر حممد بن علي الباقر : اأو�شاين اأبي قال : ل ت�شحنب خم�شة، ول 
حتادثهم، ول ترافقهم يف طريق. 

قلت : جعلت فداءك يا اأبت، من هوؤلء اخلم�شة ؟ 

قـال : ل ت�شحنب فا�شقا، فاإنه يبيعك باأكلة فما دونها.

          ول ت�شحنب البخيل، فاإنه يقطع بك يف ماله اأحوج ما كنت اإليه.

القريب، ويقرب ال�شراب، يبعـد مــنك         ول ت�شحنب كذابا، فاإنه مبنزلة 

        منك البعيد.

          ول ت�شحنب اأحمق، فاإنه يريد اأن ينفعك في�شرك.

          ول ت�شحنب قاطع رحم، فاإين وجدته ملعونا يف كتاب اهلل يف ثالثة موا�شع.

*  قال عكرمة موىل ابن عبا�س : لكل �شيء اأ�شا�س، واأ�شا�س الإ�شالم اخللق احل�شن.
* قال حممود بن احل�شن الوراق :

    توكل على الرحمن يف كل حاجــة       ول توؤثـرن العجز يومــا علـى الطلـــب

    األـم تـــر اأن اهلل قــــــال  ملــريــــــــم       فهـزي اإليك اجلذع ي�شاقط الرطب؟

    ولو �شاء اأن جتنيه من غري هزها      جنتـــه ، ولكـن لكـل �شــيء لــه �شـــبـب

* قال زهري بن اأبي �شلمى :
واإن خالها تخفى على النــــــا�س تعلـُم           ومهما تكن عند امرئ من خليقة 

*  قال �شعيد بن امل�شيب : لي�س من �شريف ول عامل ول ذي �شلطان اإل وفيه عيب، 
لبد، ولكن من النا�س من ل تذكر عيوبه، من كان ف�شله اأكرث من نق�شه، وهب 

نق�شه لف�شله.
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�سهر رم�سان

ي بذلك اأخذا من الرم�شاء لأنه وافق وقت ت�شميته زمن احلر. �شهررم�شان: �ُشِمّ

حدث يف �شهر رم�شان : 

1 -  فيه نزول القراآن قال تعاىل: {ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   

ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻۀ   ۀ   ہ   ہ   
ہ   ہ...} ]�سورة البقرة:185[.

، وفيه كانت وفاتها.   2 - فيه اإ�شالم خديجة  وهي اأول من اآمن به 

3 -  فيه غزوة بدر الكربى )يوم اجلمعة 17 رم�شان، من ال�شنة الثانية للهجرة(، التي 
�شماها القراآن:  )يوم الفرقان(.

4 - فيه فر�شت زكاة الفطر، والزكاة ذات الأن�شبة، و�شرعت �شالة العيد �شنة )2 هـ(.

ا فتح  5 -  فيه الفتح الأعظم ) فتح مكة (، يف العا�شر من رم�شان �شنة ) 8 هـ (، وي�شمى اأي�شً
الفتوح، اإذ حيث دخل النا�س على اإثره اأفواًجا يف دين اهلل. 

6 - فيه اإ�شالم وفد ثقيف �شنة ) 9 هـ (.

7 - فيه وفاة فاطمة  بنت ر�شول اهلل  �شنة ) 11 هـ (.

8 -  فيه ا�شت�شهاد اأمري املوؤمنني علي بن اأبـــي طالب  ،بالكوفــــة، فجر 17 رم�شان 
�شنة ) 40 هـ (.
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9 - فيه وفاة اأم املوؤمنني عائ�شة  �شنة ) 58 هـ (. 

10 -  فيه معركة عني جالوت �شنة ) 658 هـ( التي انت�شر فيها امل�شلمون بقيادة 
املظفر ُقطز رحمه اهلل، على التتار.



79 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

�شوم رم�شان: )حكمه ومرتبته(

�شوم رم�شان واجب بالكتاب وال�شنــة والإجمــــاع، وهو رابــــع اأركان الإ�شالم 

العظيمة. 

 قال تعاىل: {ٿ   ٿ   ٿ   ٹ       ٹ   ٹ   ٹ     ڤ 

ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ } ]�سورة البقرة:182[.

وقال �شبحانه: {ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   

ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   
ہ ...} ]�سورة البقرة:185[.

: »ُبني الإ�شالم على خم�شة،  وعن عبداهلل بن عمر  قال: قال ر�شول اهلل 

.
)1(

على اأن يوحد اهلل، واإقام ال�شالة، واإيتاء الزكاة، و�شيام رم�شان، واحلج«

ف�شل �شهر رم�شان:

اُن،  عن اأبي هريرة  قال ملا ح�شر رم�شان قال ر�شول اهلل  »َقْد َجاَءُكْم َرَم�شَ

ْبَواُب 
َ
اأ ِفيِه  ْوُتْغَلُق  ِة،  َنّ اجْلَ ْبَواُب 

َ
اأ ِفيِه  ُتْفَتُح  َياُمُه،  �شِ َعَلْيُكْم  �َس  اْفرُتِ ُمَباَرٌك،  �َشْهٌر 

َها  ْلِف �َشْهٍر َمْن ُحِرَم َخرْيَ
َ
َياِطنُي، ِفيِه َلْيَلُة اْلَقْدِر َخرْيٌ ِمْن اأ ِحيِم، َوُتَغُلّ ِفيِه ال�َشّ اجْلَ

 
)2(

َفَقْد ُحِرَم«.

)1( اأخرجه البخاري وم�شلم واللفظ مل�شلم.

)2( اأخرجه اأحمد و�شححه الألباين .
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)1( اأخرجه اأحمد والرتمذي و�شححه الألباين.

)2( اأخرجه البخاري وم�شلم.

اَن، َقاَل:  ُث َعْن َرَم�شَ ُيَحِدّ َوُهَو  َفْرَقٍد  ْبِن  ُعْتَبَة  ُكْنُت ِعْنَد  وَعْن َعْرَفَجَة َقاَل: 

ا َراآُه ُعْتَبُة َهاَبُه َف�َشَكَت.  ٍد  ، َقاَل: َفَلَمّ َمّ َحاِب حُمَ �شْ
َ
َفَدَخَل َعَلْيَنا َرُجٌل، ِمْن اأ

اَن  َرَم�شَ »يِف  َيُقوُل:    ِ اهلل  َر�ُشوَل  �َشِمْعُت  َقاَل:  اَن  َرَم�شَ َعْن  َث  َفَحَدّ َقاَل: 

َقاَل:                      َياِطنُي«  ال�َشّ ِفيِه  ُد  َفّ َوُت�شَ ِة،  َنّ اجْلَ ْبَواُب 
َ
اأ ِفيِه  َوُتَفَتُّح  اِر،  الَنّ ْبَواُب 

َ
اأ ِفيِه  ُتَغَلُّق 

َي  ْر، َحَتّى َيْنَق�شِ ْق�شِ
َ
ِرّ اأ ْب�ِشْر، َيا َباِغَي ال�َشّ

َ
رْيِ اأ "َوُيَناِدي ِفيِه َمَلٌك: َيا َباِغَي اخْلَ

  
اُن ")1( َرَم�شَ

مَياًنا َواْحِت�َشاًبا  اَن اإِ اَم َرَم�شَ : "َمْن �شَ   ِ
ّ َ

َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اهلل ِبي ُهَرْيَرَة 
َ
وَعْن اأ

)2(

َم ِمْن َذْنِبِه."  ُغِفَر َلُه َما َتَقَدّ
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احلكمة من ال�شيام بال�شهر القمري:

ملاذا �شرع اهلل ال�شيام بال�شهر القمري، ومل يكن بال�شهر ال�شم�شي؟  

لو اأن اهلل فر�س ال�شيام يف �شهر من ال�شهور ال�شم�شية، ملا كان امل�شلمون يف حاجة 

ول�شام  روؤيته،  وعدم  الهالل،  روؤية  كان هناك خالف حول  وملا  الهالل،  روؤية  اإىل 

امل�شلمون يف جميع اأقطار العامل يف يوم واحد، ولأفطروا يف يوم واحد! ونحن نعلم 

اأن اهلل تعاىل يدعو اإىل وحدة الكلمة، وعدم الختالف والفرقة هذا من ناحية، ومن 

ناحية اأخرى لو اأن ال�شارع اختار �شهًرا من ال�شهور ال�شم�شية املعتدلة بحيث ل يكون 

لكان ذلك  الربيع مثاًل،  كاأيام  فيها حر �شديد، ول برد �شديد، ول طول ول ق�شر 

اأدعى لالإقبال على ال�شيام، واأ�شلم من اخلالف! هذه بع�س ال�شبه يف هذا املو�شوع.

اأنه  اإل  والكمال،  العلم،  ادعى  مهما  الإن�شان  اإن  املجتهد:  بداية  حمقق  قال 

اأمامه  وما  الأمور  لظواهر  ينظر  لأنه  للغاية،  وحمدود  النظر،  وقا�شر  �شعيف 

فح�شب، ول يعلم ما وراء ذلك من احلكم، والأ�شرار ل�شرع اهلل احلكيم بخلقه، 

وما هم عليه، واليك اأيها الأخ  امل�شلم ما يلي: 

النا�س  القمرية �شيء معروف لكل واحد من  بالأ�شهر  التوقيت لل�شيام  اأواًل:  اإن 

ومن  وح�شر،  بدو،  من  الجتماعية  واأو�شاعهم  طبقاتهم،  خمتلف  على 

متعلم، وجاهل، ومن �شغري، وكبري، وذكر واأنثى، فالهالل والقمر مرئي لكل 

اأي مكان  اإن�شان، ويف  اأو ح�شاب وميكن لكل  اإن�شان، ول يحتاج اإىل تفكري، 

من الرب والبحر اإذا راأى القمر اأن يقدر اأيام ال�شهر، ويتعرفه ب�شهولة، وي�شر 

من دون م�شقة، اأو �شوؤال اأي اأحد كاليوم الأول مثاًل، اأو الثالث اأو اخلام�س، 

ف على اأيامه �شهل ومي�شور وعالماته ظاهرة، ووا�شحة  اأو العا�شر... فالتعُرّ

لكل اإن�شان.
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الذين  اأولئك  وخا�شة  النا�س،  من  واحد  كل  يعلمه  فال  ال�شم�شي  ال�شهر  اأما 

فر�س  اهلل  اأن  نعلم  ونحن  املدن،  عن  والبعيدين  والبحار،  الرباري،  يف  يعي�شون 

اأو جن�س  اأو قوم،  �شيامه على النا�س كافة من املكلفني، ولي�س قا�شرًا على فئة، 

من  النا�س.

ثانًيا:  اإن ال�شيام يف ال�شهر القمري يعني اإتيان ال�شوم يف جميع ف�شول ال�شنة 

يف  ياأتي  تارة  الكرمي  رم�شان  �شهر  نرى  لذلك  واعتدال،  وحر،  برد،  من 

ال�شيف، وتكون اأيامه طويلة �شديدة احلرارة، وتارة ياأتي يف ف�شل ال�شتاء 

املعتدلة  الف�شول  يف  ياأتي  وتارة  ق�شرية،  اأيامه  وتكون  ال�شديد  الربد  يف 

كاأيام الربيع واخلريف.   

وهنا تكمن احلكمة يف اأن ال�شائم يجرب كل اأيام ال�شنة، فينتقل من حال اإىل 

حال، ومن زمن ق�شري اإىل زمن طويل اإىل زمن بني ذلك، فيمر بتجربة ال�شيام 

وال�شرب  الإرادة  وتقوية  النف�شية  الفائدة  نعلم ما مقدار  الف�شول، ونحن  يف كل 

بالن�شبة اإىل ال�شائم، وخا�شة اإذا كانت يف اأوقات خمتلفة من الطول، والق�شر، 

واحلرارة، والربودة.

اأما لو كان ال�شيام يف �شهر من ال�شهور ال�شم�شية، لعتاد الإن�شان حالة واحدة 

من الربد، اأو احلر اأو الق�شر اأو الطول لالأيام، فحينئذ يالزم حالة واحدة طول 

حياته من تعّود جٍو واحد، وزمن واحد ل يتغري على مدار العام، فال يكون له ذلك 

خمتلف  وتعويدها  وتروي�شها،  الب�شرية،  النف�س  لرتبية  واملطلوب  الفعال،  الأثر 

الأجواء والأزمنة.
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اإىل حال،  التنقل من حال  اأنها حتب  الب�شرية  النف�س  املعلوم من طبيعة  ومن 

وحتب التجديد يف املكان واملعا�س والزمان، وهذا �شيء م�شاهد عند كل النا�س، 

نراآه  راأ�شه ولكنه مع ذلك نحن  اأنه يحب وطنه وم�شقط  الإن�شان  فاملعروف عن 

اأف�شل عي�شًا واأح�شن مناًخا  اإجازته، ولو كان وطنه  اآخر لق�شاء  اإىل بلد  ي�شافر 

ومنظًرا.

ا يحب اأن يغري ما ياأكله من حني لآخر، فرتاه ل يداوم على �شنف  وتراه اأي�شً

واحد من الطعام، وال�شراب، واإل كره ذلك النوع بعينه.

ثالًثا:  لو كان التوقيت بالأ�شهر ال�شم�شية، ملا كان له مثل هذه الأهمية، واملكانة 

ومغاربها،  الأر�س  م�شارق  يف  امل�شلمني  �شفوف  يف  وال�شرور  البهجة  من 

املبارك،  ال�شهر  بقدوم  وال�شتب�شار  الهالل،  لروؤية  املنتظرة  والتوقعات 

وانتقال اخلرب من �شخ�س لآخر، اأو من قوم لقوم، ومن مكان اإىل مكان 

يريد  كل  واجلماعات،  الأفراد  بني  ح�شي  حافز  هناك  كان  وملا  اآخر... 

اأن يكون له ف�شل روؤية الهالل واإعالنه، والفرحة التي تعم جميع الفئات 

والأفراد واجلماعات والدول.

حيث اإن ال�شهور ال�شم�شية ثابتة يف عددها، ولي�س لها حافز ح�شي بني الأفراد 

بال�شهر  يكون  حيث  احلج،  اأيام  على  تنطبق  كذلك  احلكمة  وهذه  واجلماعات. 

القمري. 
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�شوم  وعدم  الأقطار،  بع�س  �شوم  من  امل�شلمني  بني  الختالف  هذا  رابًعا: 

اآخرين، اأو اإفطار بع�س، و�شوم اآخرين ل يوؤثر يف وحدة امل�شلمني يف م�شارق الأر�س 

ومغاربها، حيث اإن ذلك يعتمد على الجتهاد، والجتهاد واإعمال العقل من الأمور 

اأقر عليه  ال�شرعية، وقد  الن�شو�س  اإليها ديننا احلنيف، ون�شت عليها  التي دعا 

ال�شالة وال�شالم اختالف ال�شحابة، والجتهاد بالراأي.

اأر�شلهــم اإىل بني قريظة ) َل  اأن الر�شول الكــرمي  قــــال للذين  فمن ذلك: 

يف  وهم  الع�شر،  �شالة  اأدركتهم  وقد   ) ُقَرْيَظَة  َبِني  يِف  َلّ  اإِ َر  الَع�شْ َحٌد 
َ
اأ  ّ ِلّنَيَ ُي�شَ

الطريق اإىل بني قريظة، فقال قوم نحن ن�شلي الع�شر، لأننا نخ�شى اإذا اأخرناها 

اأمرنا  كما  قريظة  بني  يف  ون�شليها  نوؤخرها،  بل  اآخرون  وقال  وقتها،  يفوت  اأن 

الر�شول عليه ال�شالة وال�شالم. 

ـــف  واحــــــدًا  لهــــــــــم، فمـــا عَنّ النبي  مبا حدث  اأخربوا  وعندما رجعوا 

 
)1(

مـــن الفريقني.

اإًذا الجتهاد، والختالف  يف الفروع لي�شا هما وليدي اليوم بني امل�شلمني، وقد 

َعَلْيُكْم  ُغَمّ  َفاإِْن  َتَرْوُه،  َحَتّى  ُتْفِطُروا  َوَل  اْلِهاَلَل،  َتَرُوا  َحَتّى  وُموا  َت�شُ َل   « قال  

ومغاربها  الأر�س  م�شارق  يف  امل�شلمني  جلميع  خطاب  فهذا   
)2(

.» َلُه  َفاْقُدُروا 

{   ے   ے    تعــالـى:  قال  معينني،  قوم  اأو  خم�شو�شـني،  لنـا�س  ولي�س 

وقال  البقرة:189[،  ]�سورة  ۓۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ...} 
�شبحانه: {    گ   گ   ڳ   ڳ...} ]�سورة الإ�شراء:12[.

)1( اأخرجه البخاري، واللفظ للبخاري، وعند م�شلم "الظهر".

)2( اأخرجه البخاري وم�شلم.
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من  غريه  دون  بال�شيام  املبارك  رم�شان  �شهر  تعاىل  اهلل  خ�سَّ  ملاذا  اأما 

لل�شيام،  املبارك  ال�شهر  هذا  اختار  اهلل  اإن  نقول  فاإننا  القمرية؟  ال�شهور 

الليال، حيث �شرفها  القدر - �شيدة  ليلة  ليلته -  اأن  ال�شهور، كما  ليكون �شيد 

اهلل بنزول كتابه املحكم فيها بقوله تعاىل: {ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  پ   

القدر:  ]�سورة   {    ٍ پ   پ   ڀ   ڀ        ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ
عاله:{پ   پ   پ   پ ڀ...}  يف  جل  ويقول    .]3-1

ويقول �شبحانه: {ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   
]�سورة الدخان:3[ 

املدبر  العظيم،  اخلالق  ف�شبحان   ]185 البقرة:  ڱ...}]�سورة 
احلكيم، العامل باأحوال عباده!
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الظهر ال�شروق الفجر التاريخ الهجري التاريخ اليولياين اليوم

11:38  5:16  3:57 1442 رم�شان 1 2021 اإبريل 13 الثالثاء

11:38  5:15  3:56 1442 رم�شان 2 2021 اإبريل 14 الأربعاء

11:38  5:14  3:55 1442 رم�شان 3 2021 اإبريل 15 اخلمي�س

11:38  5:13  3:53 1442 رم�شان 4 2021 اإبريل 16 اجلمعة

11:37  5:12  3:52 1442 رم�شان 5 2021 اإبريل 17 ال�شبت

11:37  5:11  3:51 1442 رم�شان 6 2021 اإبريل 18 الأحد

11:37  5:10  3:50 1442 رم�شان 7 2021 اإبريل 19 الثنني

11:37  5:10  3:49 1442 رم�شان 8 2021 اإبريل 20 الثالثاء

11:36  5:09  3:48 1442 رم�شان 9 2021 اإبريل 21 الأربعاء

11:36  5:08  3:47 1442 رم�شان 10 2021 اإبريل 22 اخلمي�س

11:36  5:07  3:46 1442 رم�شان 11 2021 اإبريل 23 اجلمعة

11:36  5:06  3:45 1442 رم�شان 12 2021 اإبريل 24 ال�شبت

11:36  5:05  3:44 1442 رم�شان 13 2021 اإبريل 25 الأحد

11:36  5:04  3:42 1442 رم�شان 14 2021 اإبريل 26 الثنني

11:35  5:03  3:41 1442 رم�شان 15 2021 اإبريل 27 الثالثاء

�شهر رم�شان 1442هـ يوافقه اإبريل / مايو  2021م
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املنزلة الطالع الربج �شهيل الثلث الأخري الع�شاء املغرب الع�شر

احلمل 11 املقدم 33 احلوت 233  12:38 7:31 6:01 3:09

احلمل 12 املقدم 34 احلوت 234  12:38 7:31 6:01 3:09

الثور 13 املقدم 35 احلوت 235  12:37 7:32 6:02 3:08

الثور 1 املوؤخر 36 احلوت 236  12:36 7:32 6:02 3:08

الثور 2 املوؤخر 37 احلوت 237  12:36 7:33 6:03 3:08

اجلوزاء 3 املوؤخر 38 احلوت 238  12:35 7:33 6:03 3:08

اجلوزاء 4 املوؤخر 1 احلمل 239  12:35 7:34 6:04 3:08

ال�شرطان 5 املوؤخر 2 احلمل 240  12:34 7:34 6:04 3:07

الأ�شد 6 املوؤخر 3 احلمل 241  12:33 7:35 6:05 3:07

الأ�شد 7 املوؤخر 4 احلمل 242  12:33 7:35 6:05 3:07

الأ�شد 8 املوؤخر 5 احلمل 243  12:32 7:36 6:06 3:07

العذراء 9 املوؤخر 6 احلمل 244  12:32 7:36 6:06 3:07

العذراء 10 املوؤخر 7 احلمل 245  12:31 7:37 6:07 3:06

العذراء 11 املوؤخر 8 احلمل 246  12:31 7:37 6:07 3:06

امليزان 12 املوؤخر 9 احلمل 247  12:30 7:38 6:08 3:06

ح�شب التوقيت المحلي لمملكة البحرين
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الظهر ال�شروق الفجر التاريخ الهجري التاريخ اليولياين اليوم

11:35  5:03  3:40 1442 رم�شان 16 2021 اإبريل 28 الأربعاء

11:35  5:02  3:39 1442 رم�شان 17 2021 اإبريل 29 اخلمي�س

11:35  5:01  3:38 1442 رم�شان 18 2021 اإبريل 30 اجلمعة

11:35  5:00  3:37 1442 رم�شان 19 2021 مايو 1 ال�شبت

11:35  5:00  3:36 1442 رم�شان 20 2021 مايو 2 الأحد

11:35  4:59  3:35 1442 رم�شان 21 2021 مايو 3 الثنني

11:35  4:58  3:35 1442 رم�شان 22 2021 مايو 4 الثالثاء

11:34  4:57  3:34 1442 رم�شان 23 2021 مايو 5 الأربعاء

11:34  4:57  3:33 1442 رم�شان 24 2021 مايو 6 اخلمي�س

11:34  4:56  3:32 1442 رم�شان 25 2021 مايو 7 اجلمعة

11:34  4:55  3:31 1442 رم�شان 26 2021 مايو 8 ال�شبت

11:34  4:55  3:30 1442 رم�شان 27 2021 مايو 9 الأحد

11:34  4:54  3:29 1442 رم�شان 28 2021 مايو 10 الثنني

11:34  4:53  3:28 1442 رم�شان 29 2021 مايو 11 الثالثاء

11:34  4:53  3:28 1442 رم�شان 30 2021 مايو 12 الأربعاء

�شهر رم�شان 1442هـ يوافقه اإبريل / مايو  2021م
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املنزلة الطالع الربج �شهيل الثلث الأخري الع�شاء املغرب الع�شر

امليزان 13 املوؤخر 10 احلمل 248  12:30 7:38 6:08 3:06

احلواء 1 الر�شا 11 احلمل 249  12:29 7:39 6:09 3:05

القو�س 2 الر�شا 12 احلمل 250  12:29 7:39 6:09 3:05

القو�س 3 الر�شا 13 احلمل 251  12:28 7:40 6:10 3:05

اجلدي 4 الر�شا 14 احلمل 252  12:28 7:40 6:10 3:05

اجلدي 5 الر�شا 15 احلمل 253  12:27 7:41 6:11 3:05

اجلدي 6 الر�شا 16 احلمل 254  12:27 7:41 6:11 3:05

الدلو 7 الر�شا 17 احلمل 255  12:26 7:42 6:12 3:04

الدلو 8 الر�شا 18 احلمل 256  12:26 7:43 6:13 3:04

احلوت 9 الر�شا 19 احلمل 257  12:26 7:43 6:13 3:04

�شبع 

البحر
10 الر�شا 20 احلمل 258  12:25 7:44 6:14 3:04

احلوت 11 الر�شا 21 احلمل 259  12:25 7:44 6:14 3:04

احلمل 12 الر�شا 22 احلمل 260  12:24 7:45 6:15 3:03

احلمل 13 الر�شا 23 احلمل 261  12:24 7:45 6:15 3:03

الثور 1 ال�شرطني 24 احلمل 262  12:24 7:46 6:16 3:03

ح�شب التوقيت المحلي لمملكة البحرين
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قيم و�سواهد

* من و�شية االإمام جعفر ال�شادق  لولده:

   يا بنّي : من ر�شي مبا ق�شم له ا�شتغنى، ومن مد عينيه اإىل ما يف يد غريه مات 

فقرًيا، ومن مل ير�س مبا ق�شمه اهلل له اتَّهم اهلل يف ق�شائه.

   يا بنّي : من ك�شف حجاب غريه انك�شفت عورات بيته، ومن �شّل �شيف البغي 

قتل به، ومن احتفر لأخيه بئًرا �شقط فيها.

   يا بنّي : كن لكتاب اهلل تالًيا، ولل�شالم فا�شًيا، وباملعروف اآمًرا، وعن املنكر 

ناهًيا، وملن قطعك وا�شاًل، وملن �شاألك معطًيا.

   يا بنّي : قل احلق لك اأو عليك.

   يا بنّي : اإذا زرت فزر الأخيار، ول تزر الفجار، فاإنهم �شخرة ل يتفجر ماوؤها، 

و�شجرة ل يخ�شر ورقها، واأر�ٌس ل يظهر ع�شبها.

* قال ابن املعتز:

جل   ميوت الفتى من عرثة بل�شانه   ولي�س ميوت املرء من عرثة الرِّ
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�سهر �سوال

اأول  لكونه  اإذا حملت  باأذنابها  الإبل  �شالت  من  اأخًذا  بذلك  ي  �ُشِمّ  : ال  �شَوّ �شهر 

�شهور احلج.

ف�شل �شيام �شتة اأيام من �شهر �شوال؟

، اأن النبي  قـــــال : )من �شام رم�شان ثم اأتبعه  عن اأبي اأيــــوب الأن�شاري 

  .
)1(

�شًتا من �شوال كان ك�شيام الدهر(

حدث يف �شهر �شوال: 

1 -  فيه زواج ر�شول اهلل  باأم املوؤمنني عائ�شة بنت اأبي بكر ال�شديــق  
يف ال�شنة الثانية.

2 -  فيه ولدة ال�شحابي اجلليل عبداهلل بن الزبري بن العوام  يف ال�شنة 
الأوىل، وهو اأول مولود للمهاجرين يف املدينة.

3 -  فيه غزوة بني �ُشليم بالُكدر ) 2 هـ ( وذلك بعد فراغه من �شاأن بدر والأ�شرى 
ب�شبعة اأيام. 

4 -  فيه غزوة بني قينقاع �شنة ) 2 هـ (، وبنو قينقاع هم اأول من حارب الر�شول    
       من يهود املدينة. 

5 -  فيه غزوة اأحد : كانت يف الن�شف من �شوال ) 3 هـ (، وفيها هزم امل�شلمون 
، يف �شبعني  ، وا�شت�شهد حمزة  حني مل يلتزم الرماة باأمر ر�شول اهلل 

�شهيًدا.

6 - فيه غزوة حمراء الأ�شد ) بعد اأحد مبا�شرة (. 
7 -  فيه غزوة اخلندق، الأحزاب ) 5 هـ (، وفيها اأ�شار �شلمان الفار�شي  بحفر 

اخلندق.

8 - فيه غزوة حنني �شنة ) 8 هـ ( بعد فتح مكة.
9 - فيه غزوة الطائف )8 هـ(.

الن�شف من �شوال  النعمان - رحمه اهلل- يف  اأبي حنيفة  الإمام  10 -  فيه وفاة 
ل�شنة )١٥٠ هـ(.

11 - فيه مولد الإمام البخاري �شنة )194هـ( ووفاته اأي�شًا �شنة)256هـ(.

)1( اأخرجه م�شلم.
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الظهر ال�شروق الفجر التاريخ الهجري التاريخ اليولياين اليوم

11:34  4:52  3:27 1442 �شوال 1 2021 مايو 13 اخلمي�س

11:34  4:52  3:26 1442 �شوال 2 2021 مايو 14 اجلمعة

11:34  4:51  3:25 1442 �شوال 3 2021 مايو 15 ال�شبت

11:34  4:51  3:25 1442 �شوال 4 2021 مايو 16 الأحد

11:34  4:50  3:24 1442 �شوال 5 2021 مايو 17 الثنني

11:34  4:50  3:23 1442 �شوال 6 2021 مايو 18 الثالثاء

11:34  4:49  3:23 1442 �شوال 7 2021 مايو 19 الأربعاء

11:34  4:49  3:22 1442 �شوال 8 2021 مايو 20 اخلمي�س

11:34  4:49  3:21 1442 �شوال 9 2021 مايو 21 اجلمعة

11:34  4:48  3:21 1442 �شوال 10 2021 مايو 22 ال�شبت

11:35  4:48  3:20 1442 �شوال 11 2021 مايو 23 الأحد

11:35  4:47  3:20 1442 �شوال 12 2021 مايو 24 الثنني

11:35  4:47  3:19 1442 �شوال 13 2021 مايو 25 الثالثاء

11:35  4:47  3:19 1442 �شوال 14 2021 مايو 26 الأربعاء

11:35  4:47  3:18 1442 �شوال 15 2021 مايو 27 اخلمي�س

�شهر �شوال 1442هـ يوافقه مايو / يونيو  2021م
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املنزلة الطالع الربج �شهيل الثلث الأخري الع�شاء املغرب الع�شر

الثور 2 ال�شرطني 25 احلمل 263  12:23 7:46 6:16 3:03

الثور 3 ال�شرطني 1 الثور 264  12:23 7:47 6:17 3:03

اجلوزاء 4 ال�شرطني 2 الثور 265  12:23 7:47 6:17 3:03

اجلوزاء 5 ال�شرطني 3 الثور 266  12:22 7:48 6:18 3:03

ال�شرطان 6 ال�شرطني 4 الثور 267  12:22 7:49 6:19 3:03

ال�شرطان 7 ال�شرطني 5 الثور 268  12:22 7:49 6:19 3:02

الأ�شد 8 ال�شرطني 6 الثور 269  12:22 7:50 6:20 3:02

الأ�شد 9 ال�شرطني 7 الثور 270  12:21 7:50 6:20 3:02

العذراء 10 ال�شرطني 8 الثور 271  12:21 7:51 6:21 3:02

العذراء 11 ال�شرطني 9 الثور 272  12:21 7:51 6:21 3:02

العذراء 12 ال�شرطني 10 الثور 273  12:21 7:52 6:22 3:02

امليزان 13 ال�شرطني 11 الثور 274  12:21 7:52 6:22 3:02

امليزان 1 البطني 12 الثور 275  12:20 7:53 6:23 3:02

احلواء 2 البطني 13 الثور 276  12:20 7:53 6:23 3:02

احلواء 3 البطني 14 الثور 277  12:20 7:54 6:24 3:02

ح�شب التوقيت المحلي لمملكة البحرين



التقويم البحريني لعام 1442 هـ94

الظهر ال�شروق الفجر التاريخ الهجري التاريخ اليولياين اليوم

11:35  4:46  3:18 1442 �شوال 16 2021 مايو 28 اجلمعة

11:35  4:46  3:17 1442 �شوال 17 2021 مايو 29 ال�شبت

11:35  4:46  3:17 1442 �شوال 18 2021 مايو 30 الأحد

11:35  4:46  3:17 1442 �شوال 19 2021 مايو 31 الثنني

11:36  4:45  3:16 1442 �شوال 20 2021 يونيو 1 الثالثاء

11:36  4:45  3:16 1442 �شوال 21 2021 يونيو 2 الأربعاء

11:36  4:45  3:16 1442 �شوال 22 2021 يونيو 3 اخلمي�س

11:36  4:45  3:15 1442 �شوال 23 2021 يونيو 4 اجلمعة

11:36  4:45  3:15 1442 �شوال 24 2021 يونيو 5 ال�شبت

11:36  4:45  3:15 1442 �شوال 25 2021 يونيو 6 الأحد

11:37  4:45  3:15 1442 �شوال 26 2021 يونيو 7 الثنني

11:37  4:45  3:15 1442 �شوال 27 2021 يونيو 8 الثالثاء

11:37  4:45  3:15 1442 �شوال 28 2021 يونيو 9 الأربعاء

11:37  4:45  3:15 1442 �شوال 29 2021 يونيو 10 اخلمي�س

�شهر �شوال 1442هـ يوافقه مايو / يونيو  2021م



95 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

املنزلة الطالع الربج �شهيل الثلث الأخري الع�شاء املغرب الع�شر

القو�س 4 البطني 15 الثور 278  12:20 7:54 6:24 3:02

القو�س 5 البطني 16 الثور 279  12:20 7:55 6:25 3:02

اجلدي 6 البطني 17 الثور 280  12:20 7:55 6:25 3:02

اجلدي 7 البطني 18 الثور 281  12:20 7:56 6:26 3:02

الدلو 8 البطني 19 الثور 282  12:20 7:56 6:26 3:02

الدلو 9 البطني 20 الثور 283  12:20 7:57 6:27 3:02

احلوت 10 البطني 21 الثور 284  12:20 7:57 6:27 3:02

�شبع 

البحر
11 البطني 22 الثور 285  12:20 7:58 6:28 3:02

احلوت 12 البطني 23 الثور 286  12:20 7:58 6:28 3:02

�شبع 

البحر
13 البطني 24 الثور 287  12:20 7:58 6:28 3:02

احلمل 1 الرثيا 25 الثور 288  12:20 7:59 6:29 3:02

الثور 2 الرثيا 26 الثور 289  12:20 7:59 6:29 3:03

الثور 3 الرثيا 27 الثور 290  12:20 8:00 6:30 3:03

الثور 4 الرثيا 28 الثور 291  12:20 8:00 6:30 3:03

ح�شب التوقيت المحلي لمملكة البحرين



التقويم البحريني لعام 1442 هـ96

قيم و�سواهد

* قال كثري عزة :
ومن مل يغم�س عينه عن �شديقه         وعن بع�س ما فيــه ميت وهــو عاتب

ومــــن يتتبـْع جــــاهًدا ُكَلّ عثــــــرٍة         يجْدها و ل ي�شلم له الدهر �شاحـب

* قال اآخر :
وكم من فتى مي�شي وي�شبح لهيا         وقد ن�شجت اأكفانـــــه وهـــو ل يـدري

* قال اآخر :
اإنـا لنفـرح بالأيــــــام نقطعهـــــــــــا         وكل يوم م�شى يدنــــي مـــــن الأجــل

* وقال عبداهلل بن املبارك:
عود ل�شانك قول اخليــر حتظ به         اإن الل�شـــــان ملــــــــا عـــــــودت مـــعتـاد



97 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

�سهر ذي القعدة

ي بذلك لأنهم كانوا يقعدون فيه عن  عدة: ويقال بالفتح والك�شر - �ُشِمّ �شهر ذو الَقِ

القتال لكونه من الأ�شهر احلرم.

حدث يف �شهر ذي القعدة : 

1 -  فيه وفاة اأبي طالب عم النبي  يف اأول ال�شهر، عقب خروجه  ومن معه 
عب. من ال�ِشّ

2 -  فيه بيعة العقبة الأوىل ) 12 من البعثة ( حيث وافى الر�شول  يف املو�شم 
اثني ع�شر رجاًل من الأن�شار ) 9 من اخلزرج، و3 من الأو�س( فبايعوه عند 

العقبة على الإ�شالم.

الُعمرة،  يريد  الر�شول   خرج  حينما   ) هـ   6  ( �شنة  احلديبية  �شلح  3 -  فيه 
واأجمعت قري�س على �شده عن امل�شجد احلرام.

4 - فيه خروج النبي  حلجة الوداع.

لًحا، على يدي اأبي عبيدة  �شنة )14 هـ (.  5 - فيه فتح حم�س وبعلبك �شُ

6 -  فيه معركة مالذ ُكرد �شنة )463 هـ( التي انت�شر فيها امل�شلمون ال�شالجقة 
بقيادة ال�شلطان األب اأر�شالن، على الروم بقيادة قي�شرهم رومانو�س، وكان 

من اأعظم ما نزل بالدولة الرومانية ال�شرقية، واأّثر كثرًيا يف تفكيك اأو�شالها، 

ومهد لقيام مملكة اإ�شالمية يف قلب اآ�شيا ال�شغرى.

716هـ، وكان هذا الجتياح  7 -  فيه اجتياح التتار لبالد ما وراء النهر يف �شنة 
تلك  يف  الواقعة  الإ�شالمية  واملمالك  بالأقاليم  حلت  التي  النكبة  مبثابة 

الناحية، حيث قتلوا ما ل يح�شى عدده، ودمروا املكتبات، واملراكز العلمية.



التقويم البحريني لعام 1442 هـ98

الظهر ال�شروق الفجر التاريخ الهجري التاريخ اليولياين اليوم

11:37  4:45  3:15 1442 ذو القعدة 1 2021 يونيو 11 اجلمعة

11:38  4:45  3:14 1442 ذو القعدة 2 2021 يونيو 12 ال�شبت

11:38  4:45  3:14 1442 ذو القعدة 3 2021 يونيو 13 الأحد

11:38  4:45  3:15 1442 ذو القعدة 4 2021 يونيو 14 الثنني

11:38  4:45  3:15 1442 ذو القعدة 5 2021 يونيو 15 الثالثاء

11:38  4:45  3:15 1442 ذو القعدة 6 2021 يونيو 16 الأربعاء

11:39  4:45  3:15 1442 ذو القعدة 7 2021 يونيو 17 اخلمي�س

11:39  4:46  3:15 1442 ذو القعدة 8 2021 يونيو 18 اجلمعة

11:39  4:46  3:15 1442 ذو القعدة 9 2021 يونيو 19 ال�شبت

11:39  4:46  3:15 1442 ذو القعدة 10 2021 يونيو 20 الأحد

11:40  4:46  3:15 1442 ذو القعدة 11 2021 يونيو 21 الثنني

11:40  4:46  3:16 1442 ذو القعدة 12 2021 يونيو 22 الثالثاء

11:40  4:47  3:16 1442 ذو القعدة 13 2021 يونيو 23 الأربعاء

11:40  4:47  3:16 1442 ذو القعدة 14 2021 يونيو 24 اخلمي�س

11:40  4:47  3:17 1442 ذو القعدة 15 2021 يونيو 25 اجلمعة

�شهر ذو القعدة 1442هـ يوافقه يونيو / يوليو  2021م



99 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

املنزلة الطالع الربج �شهيل الثلث الأخري الع�شاء املغرب الع�شر

اجلوزاء 5 الرثيا 29 الثور 292  12:20 8:00 6:30 3:03

اجلوزاء 6 الرثيا 30 الثور 293  12:20 8:01 6:31 3:03

ال�شرطان 7 الرثيا 31 الثور 294  12:20 8:01 6:31 3:03

ال�شرطان 8 الرثيا 32 الثور 295  12:20 8:01 6:31 3:03

الأ�شد 9 الرثيا 33 الثور 296  12:20 8:02 6:32 3:04

الأ�شد 10 الرثيا 34 الثور 297  12:20 8:02 6:32 3:04

الأ�شد 11 الرثيا 35 الثور 298  12:21 8:02 6:32 3:04

العذراء 12 الرثيا 36 الثور 299  12:21 8:03 6:33 3:04

العذراء 13 الرثيا 37 الثور 300  12:21 8:03 6:33 3:04

العذراء 1 الدبران 38 الثور 301  12:21 8:03 6:33 3:05

امليزان 2 الدبران 39 الثور 302  12:21 8:03 6:33 3:05

العقرب 3 الدبران 1 اجلوزاء 303  12:22 8:04 6:34 3:05

احلواء 4 الدبران 2 اجلوزاء 304  12:22 8:04 6:34 3:05

القو�س 5 الدبران 3 اجلوزاء 305  12:22 8:04 6:34 3:05

القو�س 6 الدبران 4 اجلوزاء 306  12:22 8:04 6:34 3:06

ح�شب التوقيت المحلي لمملكة البحرين



التقويم البحريني لعام 1442 هـ100

الظهر ال�شروق الفجر التاريخ الهجري التاريخ اليولياين اليوم

11:41  4:48  3:17 1442 ذو القعدة 16 2021 يونيو 26 ال�شبت

11:41  4:48  3:17 1442 ذو القعدة 17 2021 يونيو 27 الأحد

11:41  4:48  3:18 1442 ذو القعدة 18 2021 يونيو 28 الثنني

11:41  4:48  3:18 1442 ذو القعدة 19 2021 يونيو 29 الثالثاء

11:41  4:49  3:18 1442 ذو القعدة 20 2021 يونيو 30 الأربعاء

11:42  4:49  3:19 1442 ذو القعدة 21 2021 يوليو 1 اخلمي�س

11:42  4:50  3:19 1442 ذو القعدة 22 2021 يوليو 2 اجلمعة

11:42  4:50  3:20 1442 ذو القعدة 23 2021 يوليو 3 ال�شبت

11:42  4:50  3:20 1442 ذو القعدة 24 2021 يوليو 4 الأحد

11:42  4:51  3:21 1442 ذو القعدة 25 2021 يوليو 5 الثنني

11:43  4:51  3:21 1442 ذو القعدة 26 2021 يوليو 6 الثالثاء

11:43  4:52  3:22 1442 ذو القعدة 27 2021 يوليو 7 الأربعاء

11:43  4:52  3:22 1442 ذو القعدة 28 2021 يوليو 8 اخلمي�س

11:43  4:52  3:23 1442 ذو القعدة 29 2021 يوليو 9 اجلمعة

11:43  4:53  3:24 1442 ذو القعدة 30 2021 يوليو 10 ال�شبت

�شهر ذو القعدة 1442هـ يوافقه يونيو / يوليو  2021م



101 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

املنزلة الطالع الربج �شهيل الثلث الأخري الع�شاء املغرب الع�شر

اجلدي 7 الدبران 5 اجلوزاء 307  12:23 8:04 6:34 3:06

اجلدي 8 الدبران 6 اجلوزاء 308  12:23 8:04 6:34 3:06

الدلو 9 الدبران 7 اجلوزاء 309  12:23 8:04 6:34 3:06

الدلو 10 الدبران 8 اجلوزاء 310  12:23 8:04 6:34 3:07

الدلو 11 الدبران 9 اجلوزاء 311  12:24 8:05 6:35 3:07

�شبع 

البحر
12 الدبران 10 اجلوزاء 312  12:24 8:05 6:35 3:07

احلوت 13 الدبران 11 اجلوزاء 313  12:24 8:05 6:35 3:07

احلوت 1 الهقعة 12 اجلوزاء 314  12:25 8:05 6:35 3:08

احلمل 2 الهقعة 13 اجلوزاء 315  12:25 8:05 6:35 3:08

الثور 3 الهقعة 14 اجلوزاء 316  12:25 8:05 6:35 3:08

الثور 4 الهقعة 15 اجلوزاء 317  12:26 8:04 6:34 3:08

الثور 5 الهقعة 16 اجلوزاء 318  12:26 8:04 6:34 3:09

اجلوزاء 6 الهقعة 17 اجلوزاء 319  12:26 8:04 6:34 3:09

اجلوزاء 7 الهقعة 18 اجلوزاء 320  12:27 8:04 6:34 3:09

اجلوزاء 8 الهقعة 19 اجلوزاء 321  12:27 8:04 6:34 3:10

ح�شب التوقيت المحلي لمملكة البحرين



التقويم البحريني لعام 1442 هـ102

قيم و�سواهد

*  قال اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب  : اإين لأكره اأن اأرى اأحدكم �شبهلال، ل 
يف عمل الدنيا، ول يف عمل الآخرة.

: »من كان منكم متاأ�شيا فليتاأ�س باأ�شحاب ر�شول  *  قال عبداهلل بن م�شعود 
اهلل  فاإنهم كانوا اأبر هذه الأمة قلوًبا، واأعمقها علًما، واأقلها تكلًفا، واأقومها 

دينه،  واإقامة   ، نبيه  ل�شحبة  اهلل  اختارهم  قوم  حًال،  واأح�شنها  هدًيا، 

فاعرفوا لهم ف�شلهم، واتبعوهم يف اآثارهم، فاإنهم كانوا على الهدى امل�شتقيم«.

*  قال ذو النون امل�شري الزاهد - رحمه اهلل - : من اأح�شن �شريرته اأح�شن اهلل 
عالنيته، ومن اأ�شلح ما بينه وبني اهلل، اأ�شلح اهلل ما بينه وبني النا�س، ومن 

اأ�شلح اأمر اآخرته، اأ�شلح اهلل اأمر دنياه.

* قال اأبو العتاهية - رحمه اهلل - 
اإلـهــــــي ل تـعــذبـنــي فـــاإنـــــي      مقــــر بالـذي قـــد كـــــــان منـي

فمـا لـي حيــــلـة اإل  رجـــائـــي      لعفوك اإن عفوت وح�شن  ظني

وكم من زلة ل يف اخلطـايـــا      واأنــــت علــي ذو ف�شـــــل و مـــٍنّ

اإذا فكـرت يف ندمـــي عليـــهــا     ع�ش�شت اأناملي وقرعت �شــني

اأجن بزهرة الدنيـــا جنـونــــــا      واأقـنــع طــــول عمــري بالتمنـي

ولو اأين �شدقت الزهــد فيها      قلبـــت لأهلهــــــا ظهــــر املجـــن

يظن النا�س بــي خيـرا واإنــــي      ل�شـــر النـا�س اإن مل تعف  عنـي



103 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

�سهر ذي احلجة

ي بذلك لأن احلج فيه. �شهر ذي احلجة: �ُشِمّ

حدث يف �شهر ذي احلجة: 

1 - فيه بيعة العقبة الثانية )�شنة 13 من البعثة (.

2 - فيه غزوة ال�ّشويق )�شنة 2 هـ (.

3 - فيه خروج الر�شول  اإىل بني قريظة ) 5 هـ (.

4 - فيه ولدة اإبراهيم بن ر�شول اهلل  من ماريا القبطية )8 هـ(.

5 - فيه حجة الوداع.

6 - فيه حج اخلليفة اأبي بكر  بالنا�س �شنة ) 12 هـ (.

، خليفة للم�شلمني، اختاره جمل�س ال�شورى  7 -  فيه اختيار عثمان بن عفان 
الذي األفه اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب  قبل وفاته، من كبار ال�شحابة 

 ) اأواخر ذي احلجة �شنة 23 هـ (.



التقويم البحريني لعام 1442 هـ104

)1( اأخرجه البخاري وم�شلم.

8 -  فيه مبايعة اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب  باخلالفة يف )25 ذي احلجة 

�شنة 35هـ(.

اأبو جعفر املن�شور املوؤ�ش�س احلقيقي للدولة العبا�شية، يف  9 -  فيه تويف اخلليفة 

ال�شاد�س من هذا ال�شهر، �شنة )158هـ( مبكة.



105 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

)1( اأخرجه البخاري وم�شلم.)1( اأخرجه البخاري وم�شلم.

احلـــــج

تعاىل:{    ھ   ھ   ے    ے   ۓ    ۓ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۇ    قال 

ۇ          ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ     } ]�سورة اآل عمران:97[.
ُيعرف احلج باأنه: ق�شد مكة، ا�شتجابة لأمر اهلل وابتغاء مر�شاته؛ لأن الطواف 

وال�شعي والوقوف بعرفة و�شائر املنا�شك عبادة، واملختار لدى العلماء اأن فر�شه 

احلج  لوجوب  ي�شرتط  اأنه  على  الفقهاء  اتفق  وقد  الهجرة،  بعد  �شٍت  �شنة  كان 

 : �شروط خم�شة: الإ�شالم والبلوغ والعقل واحلرية وال�شتطاعة. ويف ف�شله قال 

 .
)1(

ُه( ُمّ
ُ
)َمْن َحَجّ هلِلِ َفَلْم َيْرُفْث، َومَلْ َيْف�ُشْق، َرَجَع َكَيْوِم َوَلَدْتُه اأ

*******



التقويم البحريني لعام 1442 هـ106

الظهر ال�شروق الفجر التاريخ الهجري التاريخ اليولياين اليوم

11:43  4:53  3:24 1442 ذو احلجة 1 2021 يوليو 11 الأحد

11:43  4:54  3:25 1442 ذو احلجة 2 2021 يوليو 12 الثنني

11:44  4:54  3:25 1442 ذو احلجة 3 2021 يوليو 13 الثالثاء

11:44  4:55  3:26 1442 ذو احلجة 4 2021 يوليو 14 الأربعاء

11:44  4:55  3:27 1442 ذو احلجة 5 2021 يوليو 15 اخلمي�س

11:44  4:56  3:27 1442 ذو احلجة 6 2021 يوليو 16 اجلمعة

11:44  4:56  3:28 1442 ذو احلجة 7 2021 يوليو 17 ال�شبت

11:44  4:57  3:29 1442 ذو احلجة 8 2021 يوليو 18 الأحد

11:44  4:57  3:29 1442 ذو احلجة 9 2021 يوليو 19 الثنني

11:44  4:58  3:30 1442 ذو احلجة 10 2021 يوليو 20 الثالثاء

11:44  4:58  3:31 1442 ذو احلجة 11 2021 يوليو 21 الأربعاء

11:44  4:59  3:31 1442 ذو احلجة 12 2021 يوليو 22 اخلمي�س

11:44  4:59  3:32 1442 ذو احلجة 13 2021 يوليو 23 اجلمعة

11:44  5:00  3:33 1442 ذو احلجة 14 2021 يوليو 24 ال�شبت

11:44  5:00  3:34 1442 ذو احلجة 15 2021 يوليو 25 الأحد

�شهر ذو الحجة 1442هـ يوافقه يوليو / اأغ�شط�س  2021م



107 التقويم البحريني لعام 1442 هــ

املنزلة الطالع الربج �شهيل الثلث الأخري الع�شاء املغرب الع�شر

ال�شرطان 9 الهقعة 20 اجلوزاء 322  12:27 8:04 6:34 3:10

الأ�شد 10 الهقعة 21 اجلوزاء 323  12:28 8:04 6:34 3:10

الأ�شد 11 الهقعة 22 اجلوزاء 324  12:28 8:03 6:33 3:10

الأ�شد 12 الهقعة 23 اجلوزاء 325  12:28 8:03 6:33 3:10

العذراء 13 الهقعة 24 اجلوزاء 326  12:29 8:03 6:33 3:11

العذراء 1 الهنعة 25 اجلوزاء 327  12:29 8:03 6:33 3:11

العذراء 2 الهنعة 26 اجلوزاء 328  12:29 8:02 6:32 3:11

امليزان 3 الهنعة 27 اجلوزاء 329  12:30 8:02 6:32 3:11

امليزان 4 الهنعة 28 اجلوزاء 330  12:30 8:02 6:32 3:12

احلواء 5 الهنعة 29 اجلوزاء 331  12:30 8:01 6:31 3:12

القو�س 6 الهنعة 1 ال�شرطان 332  12:31 8:01 6:31 3:12

القو�س 7 الهنعة 2 ال�شرطان 333  12:31 8:00 6:30 3:12

القو�س 8 الهنعة 3 ال�شرطان 334  12:31 8:00 6:30 3:12

اجلدي 9 الهنعة 4 ال�شرطان 335  12:32 7:59 6:29 3:12

اجلدي 10 الهنعة 5 ال�شرطان 336  12:32 7:59 6:29 3:13

ح�شب التوقيت المحلي لمملكة البحرين
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الظهر ال�شروق الفجر التاريخ الهجري التاريخ اليولياين اليوم

11:44  5:01  3:34 1442 ذو احلجة 16 2021 يوليو 26 الثنني

11:44  5:01  3:35 1442 ذو احلجة 17 2021 يوليو 27 الثالثاء

11:44  5:02  3:36 1442 ذو احلجة 18 2021 يوليو 28 الأربعاء

11:44  5:02  3:36 1442 ذو احلجة 19 2021 يوليو 29 اخلمي�س

11:44  5:03  3:37 1442 ذو احلجة 20 2021 يوليو 30 اجلمعة

11:44  5:03  3:38 1442 ذو احلجة 21 2021 يوليو 31 ال�شبت

11:44  5:04  3:39 1442 ذو احلجة 22 2021 اأغ�شط�س 1 الأحد

11:44  5:04  3:39 1442 ذو احلجة 23 2021 اأغ�شط�س 2 الثنني

11:44  5:05  3:40 1442 ذو احلجة 24 2021 اأغ�شط�س 3 الثالثاء

11:44  5:05  3:41 1442 ذو احلجة 25 2021 اأغ�شط�س 4 الأربعاء

11:44  5:06  3:41 1442 ذو احلجة 26 2021 اأغ�شط�س 5 اخلمي�س

11:44  5:06  3:42 1442 ذو احلجة 27 2021 اأغ�شط�س 6 اجلمعة

11:43  5:07  3:43 1442 ذو احلجة 28 2021 اأغ�شط�س 7 ال�شبت

11:43  5:07  3:44 1442 ذو احلجة 29 2021 اأغ�شط�س 8 الأحد

�شهر ذو الحجة 1442هـ يوافقه يوليو / اأغ�شط�س  2021م
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املنزلة الطالع الربج �شهيل الثلث الأخري الع�شاء املغرب الع�شر

الدلو 11 الهنعة 6 ال�شرطان 337  12:32 7:58 6:28 3:13

الدلو 12 الهنعة 7 ال�شرطان 338  12:33 7:58 6:28 3:13

احلوت 13 الهنعة 8 ال�شرطان 339  12:33 7:57 6:27 3:13

�شبع 

البحر
1 الذراع 9 ال�شرطان 340  12:33 7:57 6:27 3:13

احلوت 2 الذراع 10 ال�شرطان 341  12:33 7:56 6:26 3:13

احلمل 3 الذراع 11 ال�شرطان 342  12:34 7:56 6:26 3:13

احلمل 4 الذراع 12 ال�شرطان 343  12:34 7:55 6:25 3:13

الثور 5 الذراع 13 ال�شرطان 344  12:34 7:54 6:24 3:13

الثور 6 الذراع 14 ال�شرطان 345  12:35 7:54 6:24 3:13

الثور 7 الذراع 15 ال�شرطان 346  12:35 7:53 6:23 3:13

اجلوزاء 8 الذراع 16 ال�شرطان 347  12:35 7:52 6:22 3:13

اجلوزاء 9 الذراع 17 ال�شرطان 348  12:35 7:52 6:22 3:13

ال�شرطان 10 الذراع 18 ال�شرطان 349  12:36 7:51 6:21 3:13

الأ�شد 11 الذراع 19 ال�شرطان 350  12:36 7:50 6:20 3:13

ح�شب التوقيت المحلي لمملكة البحرين
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تق�شيم ف�شول ال�شنة بح�شب الربوج

لو، واحُلوت. اأوًل : )ال�شتاء( وبروجه ثالثة، وهي : اجَلْدي، والدَّ

ثانًيا : )الربيع( وبروجه ثالثة، وهي : احَلَمل، والثَّْور، واجَلْوَزاء.

ْنُبَلة. َرَطان، والأ�َشد، وال�شُّ ثالًثا : )ال�شيف( وبروجه ثالثة، وهي : ال�شَّ

رابًعا: )اخلريف( وبروجه ثالثة، وهي : امِليَزان، والَعْقَرب، والَقْو�س.

حتويل درجات احلرارة

5
9 اأوًل : من الفهرنهايت )ف( اإىل املئوية = ) ف - 32 (  

  32 + 5
9

ثانًيا : من املئوية )م( اإىل الفهرنهايت = م   

حتويل ال�شنة الهجرية اإىل ميالدية

 

ال�شنة الهجرية

33 ال�شنة امليالدية )م( = ال�شنة الهجرية )هـ( + 622    

 = 1400 + 662 - 42 = 1980م
1400

33 مثال:  م = 1400 + 622 - 

حتويل ال�شنة امليالدية اإىل هجرية

 
م - 622

33 ال�شنة الهجرية)هـ( = ال�شنة امليالدية )م( - 622 + 

  = 1366 + 42 = 1408هـ

622-1988
33 مثال:  هـ = 1988 - 622 + 
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حتويل التوقيت الغروبي اإىل زوايل والعك�س

1 - حتويل ال�شاعة العربية اإىل اإفرجنية )الغروبي اإىل زوال(.

على  حت�شل  املعلومة،  العربية  ال�شاعة  اإىل  بالإفرجني،  الغروب  وقت  اجمع 

ال�شاعة الإفرجنية املطلوبة.

مثال ذلك:

 6 الـ  الآن :  وال�شاعة   ،25 الـ  والدقيقة :   5 الـ  ال�شاعة  اليوم :  ال�شم�س  غروب 

والدقيقة الـ 15 عربي، واملطلوب ال�شاعة الإفرجنية؟ فنجري العمل هكذا :

الوقتال�شاعةالدقيقة

املغرب بالإفرجني اليوم255

ال�شاعـة العربيـة الآن156

ال�شاعة بالإفرجنـي الآن4011

ال�شاعة بالزمن الإفرجني ال�شاعة بالزمن العربي  
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التقويم البحريني لعام 1442 هـ112

2 - حتويل ال�شاعة الإفرجنية اإىل عربية )الزوال اإىل غروبي(.

املعلومة،  الإفرجنية  ال�شاعة  من  بالإفرجني،  الغروب  وقت  �شاعات  اطرح 

حت�شل على ال�شاعة العربية املطلوبة.

مثال ذلك:

غروب ال�شم�س اليوم : ال�شاعة الـ 7 والدقيقة : الـ 55، وال�شاعة الآن : الـ 

11 متاًما بالإفرجني، واملطلوب ال�شاعة العربية؟ فنجري العمل هكذا :

الوقتال�شاعةالدقيقة

ال�شاعة بالإفرجني الآن0011

املغرب بالإفرجنـي اليوم5507

ال�شاعة بالعربي الآن0503

ال�شاعة بالزمن العربي ال�شاعة بالزمن الإفرجني 

 مالحظة: اإذا تعذر الطرح، فاأ�شف 12 �شاعة اإىل املطروح منه. وكذلك 

حتذف 12 �شاعة، اإذا زاد املجموع على ذلك.
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الفهر�س

5مقدمة

10الأ�شل يف ت�شريع املواقيت

11اأهمية الوقت والتوقيت يف حياة امل�شلمني

14ف�شل ال�شالة على الوقت

15مواقيت ال�شالة

17اأف�شل الذكر

18من اأذكار اليوم والليلة

21اأذكار النوم

23من الدعاء

26�شهر املحرم

33�شهر �شفر

39�شهر ربيع الأول

45�شهر ربيع الآخر

51�شهر جمادى الأوىل

57�شهر جمادى الآخرة

63�شهر رجب

69�شهر �شعبان

75�شهر رم�شان

89�شهر �شوال

95�شهر ذي القعدة

101�شهر ذي احلجة

108تق�شيم ف�شول ال�شنة ومعادلت حتويل ال�شنوات واملواقيت  








