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اإلصدار الثامن عشر 
1439هـ  2018/2017 م

إصدار

نادي تراث اإلمارات

إشراف

إبراهيم الجروان

مراجعة سماحة المستشار

السيد علي السيد آل هاشم
مستشار الشؤون الدينية والقضائية بوزارة شؤون الرئاسة

اإلخراج الفني: مأمون السعيد
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املغفور له باإذن اهلل تعاىل

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
موؤ�س�س دولة الإمارات العربية املتحدة



8

8



9

899

�ساحب ال�سمو ال�سيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
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�سمو ال�سيخ

سلطان بن زايد آل نهيان
ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة

 رئي�س نادي تراث الإمارات
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الفريق اأول �ساحب ال�سمو ال�سيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ويل عهد اأبوظبي - نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة



14

المقدمة

التقويم الهجري للعام 1439 هـ الذي بين يديك عزيزي القاريء هو اإلصدار الثامن 
عشر لرابطة هواة الفلك في نادي تراث اإلمارات، بإشراف نخبة من المتخصصين 
ليشمل  المتواضع  العمل  هذا  اعداد  على  حرصوا  والفيزياء  الفلك  علوم  في 
تقويما هجريا ميالديا للعام 1439 هـ - 2018/2017 م، اعتمادا على حركة القمر 
الشهورالهجرية  أوائل  الواحد. وقد تم تحديد  الشهر اإلقتراني  حول األرض في 

اعتمادا على اآلية الكريمة:

تفطروا  وال  الهالل،  تروا  حتى  تصوموا  »ال  الشريف  النبوي  الحديث  وكذلك 
حتى تروه. فإن غم عليكم فاقدروا له« )متفق عليه( وباستخدام الحسابات الفلكية 
لمعرفة بعد القمر الزاوي عن الشمس ولحظة والدته، ومن ثم تقدير رؤية الهالل 
بعد حساب عمره ، ومن ثم تثبيت اول يوم في الشهر الهجري باليوم التالي لليوم 
الذي ال يقل فيه عمر الهالل عن 15 ساعة، ومدة مكثه في السماء الغربية بعد 
 6 الزاوي عن الشمس ال يقل عن  30 دقيقة وبعده  غروب الشمس ال تقل عن 

درجات طولية. 
الى   باإلضافة  حديثة مختلفة،  فيزيائية  فلكية  التقويم موضوعات  كما تضمن 
وكذلك  الهجري  العام  لهذا  الفلكية  والظواهر  الحوادث  بعض  تضمنت  جداول 
موضوعات تراثية محلية فضال عن مواقيت الصالة لمدينة أبوظبي وتصحيحاتها 
للمدن األخرى في الدولة .و قد وضعت المواقيت بالتوقيت الزوالي ومعها األعياد 
الدينية والمناسبات الرسمية. كما اضفنا خرائط السماء لدولة اإلمارات كما تبدو 
اوقات معينة خدمة لطالب  المرئية في  األبراج والكواكب  لياًل وتظهر فيها أهم 
العلم والراصدين من هواة الفلك. هذا باإلضافة الى األبواب الثابتة في المالحق 
كملحق الزراعة ومنازل القمر وأسماء النجوم العربية المثبتة عالميا والتعريف بالنجم 

سهيل وعالقته بحسابات الدرور. 
ومن منطلق إحياء التراث الشعبي المحلي وتعريفه ألبناء الجيل ومن لم يسمع 
به من قبل  أضفنا جداول حسابات الدرور، وهي الحسابات التي أستخدمت قديما 
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ولمعرفة  واإلقتصادية  واإلجتماعية  العملية  لحياتهم  كتقويم  الخليج  دول  في 
احوال الطقس، وقد عرضت بطريقة شيقة وجميلة .

آملين أن نكون قد قدمنا ترجمة عملية لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد 
آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث اإلمارات )حفظه الله( 
الذي يحرص دائمًا على ترسيخ التراث العلمي العربي في صدور وعقول وقلوب 
أبناء الدولة خاصة واألمة العربية واإلسالمية عامة . وأن يكون هذا الجهد ذا فائدة 

للمجتمع ويبقى مصداقًا لقوله تعالى:

والله من وراء القصد ،،،
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تنبيه إلى مواقيت الصالة

رجاء موجه إلى كل من يأخذ بمواقيت الصالة في هذا التقويم أن يراعي مايلي :-

اوال : تم إعداد هذه الجداول وفق خط مدينة أبوظبي وماجاورها طواًل مع مراعاة 
فروق التوقيت في المدن التالية :

• دبي والشارقة وعجمان : تسبق أبوظبي بأربع دقائق .
• أم القيوين : تسبق أبوظبي بخمس دقائق .
• رأس الخيمة : تسبق أبوظبي بثمان دقائق .

• الفجيرة : تسبق أبوظبي بتسع دقائق .
• مناطق عصب : متأخرة عن أبوظبي بدقيقتين .

• حبشان ومدينة زايد : متأخرة عن أبوظبي بثالث دقائق .
• بوحصا : متأخرة عن أبوظبي بخمس دقائق .

• السلع : متأخرة عن أبوظبي بأثنتي عشرة دقيقة .

وعلى العموم فإن مواقيت الصالة تتغير بتغير خطوط الطول ، فنقوم بإضافة 
المنطقة تسبق  أو  المدينة  كانت  فإذا   . درجة طولية  كل  دقائق عن  أربع  أو طرح 
أبوظبي، أي في جهة الشرق منها نقوم بطرح اربع دقائق على مواقيت الصالة 
درجة  لكل  الصالة  مواقيت  على  دقائق  اربع  بإضافة  ونقوم   . طولية  درجة  لكل 

طولية للمناطق الواقعة غرب أبوظبي.
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م�سجد املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان  - اأبوظبي

ثانيًا : مواعيد اقامة الصلوات في المساجد :
• صالة الفجر : بعد األذان بخمسة وعشرين دقيقة .

• صالة الظهر : بعد األذان بعشرين دقيقة .
• صالة العصر : بعد األذان بعشرين دقيقة .
• صالة المغرب : بعد األذان بخمس دقائق .

• صالة العشاء : بعد األذان بعشرين دقيقة .

مالحظة هامة : 
في هذا التقويم تم إعتماد بداية األشهر الهجرية على الحسابات الفلكية مع األخذ 
بعين  اإلعتبار تقدير رؤية الهالل وذلك بإضافة 15 ساعة من والدته و غروبه تاليًا 

لغروب الشمس.
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أسماء البروج السماوية
 ومواعيد دخول الشمس وخروجها منها

اسم
 البرج

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

الحوت

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

الحواء

القوس

الجدي

الدلو

أسم
 البرج

تاريخ دخول 
الشمس في

 البرج

تاريخ دخول 
الشمس في

 البرج

تاريخ خروج 
الشمس من

 البرج

تاريخ خروج 
الشمس من

 البرج

البروج االصطالحية

»األوقات المعتمدة في التقاويم التقليدية«

البروج الحقيقية

»األوقات حسب الحسابات الفلكية الحالية«

3/12
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12/22
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3/20

3/12

4/19
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9/17

10/31

11/24

11/30

12/18

1/21
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8/10

9/16

10/30

11/23

11/29

12/17

1/20

2/17

3/11
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األعياد و العطل الرسمية

مدة العطلةالتاريخالمناسبة

الخميس غرة محرم 1439 هـرأس السنة الهجرية
يوم واحدالموافق 21 سبتمبر 2017 م

الخميس 11 ربيع األول 1439 هـيوم الشهيد
يوم واحدالموافق 30 نوفمبر 2017 م

اإلثنين 12 ربيع األول 1439 هـالمولد النبوي الشريف
يوم واحدالموافق 1 ديسمبر 2017 م

اليوم الوطني الـخامس 
واألربعون لدولة 

اإلمارات

السبت 13 ربيع األول 1439 هـ
يومانالموافق  2 و 3 ديسمبر 2017 م

اإلثنين 14 ربيع اآلخر 1439 هـرأس السنة الميالدية
يوم واحدالموافق 1 يناير 2018 م

الثالثاء 27 رجب 1439 هـاإلسراء والمعراج
يوم واحدالموافق 14 أبريل 2018 م

عيد الفطر السعيد
الثالثاء - الخميس 1 إلى 3 

شّوال 1439هـ، الموافق 15 إلى 
17 يونيو 2018 م

3 أيام

الجمعة 9 ذو الحجة 1439 هـالوقوف بعرفة
يوم واحدالموافق 21 أغسطس 2018 م

عيد األضحى المبارك
السبت واألحد واإلثنين 10 و 11 
و 12 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 
22 و 23 و 24 ـأغسطس 2018م

3 أيام
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الخميس 21 سبتمبر 2017

السبت 21 أكتوبر 2017

اإلثنين 20 نوفمبر 2017

الثالثاء 19 ديسمبر 2017

الخميس 18 يناير 2018

السبت 17 فبراير 2018

اإلثنين 19 مارس 2018

الثالثاء 17 أبريل 2017

الخميس 17 مايو 2018

الجمعة 15 يونيو 2018

السبت 14 يوليو 2018

اإلثنين 13 أغسطس 2018

محرم

صفر

ربيع األول

ربيع اآلخر

جمادى األولى

جمادى اآلخرة

رجب

شعبان

رمضان

شوال

ذو القعدة

ذو الحجة

عدد

غـرة ال�شـهـر الأيام ال�شهر

30

30

29

30

30

30

29

30

29

29

30

29

22
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Credit: NASA/JPL-Caltech/S. Stolovy (SSC/Caltech)
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األبراج 
التقويم ومواقيت الصالة

وحسابات الدرور
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الحالة العامة لألجواء السائدة  خالل فترة برج الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر )
معدل 

درجةالحرارة الدنيا 
)درجة مئوية(

معدل درجة 
الحرارة العليا 
)درجة مئوية(

معدل الرطوبة 
النسبية 

المتوسطة )%(

معدل الضغط 
الجوي المتوسط 

)mb(

معدل سرعة 
الرياح القصوى 

)كم/س (

معدل األمطار  
)مم (

233952100826--

أهم  األحداث  الفلكية  لشهر )محرم( 1439 هجري

) 20 سبتمبر - 20 أكتوبر( 2017 

والدة القمر الجديد  05:30  20 سبتمبر 
اعتدال سبتمبر الخريفي21 سبتمبر 

متوسط طول النهار في اإلمارات 11.8 ساعة1 أكتوبر 
تمام البدر5 اكتوبر 
اقتران القمر مع نجم الدبران من برج الثور 9 اكتوبر

اقتران القمر بكوكب الزهرة 18 اكتوبر
والدة القمر الجديد   GMT 19:12 19 اكتوبر 

Planet Visbility during September 2017الكواكب المرئية خالل سبتمبر 2017

Mercuryعطارد

Venusالزهرة

Marsالمريخ

Jupiterالمشتري

Saturnزحل

09:00 pm 00:00 03:00 am
SunriseSunset
شروق الشمس

منتصف الليل
midnight

غروب الشمس
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برج الميزان )23 سبتمبر – 22 اكتوبر (

بفصل   تراثيًا  والمعروف  القديم  التقويم  حسب  الخريف  فصل  بروج  أول  هو 
االصفري وفيه يتساوى الليل والنهار في أوله يبدأ النهار في التناقص ويطول 
 8 وله  اسبوعيا،  دقائق   10 الليل  في  الزيادة  مقدار  يكون  البرج  آخر  وعند  الليل 
أيام لمنزلة الزبرة و 13 يومًا للصرفة وتسعة أيام من منزلة العوى ويكون بذلك 
المجموع 30 يومًا ظل الزوال 4 أقدام في أوله ويتزايد حتى يصل إلى 6 أقدام 

في آخره. 
وكوكبة  العذراء  كوكبة  بين  الصورة  من  ثمانية  وكواكبه  الصوفي:  عنه  يقول 

العقرب وتسعة خارج الصورة.
وبرج الميزان إلى الشرق تمامًا من برج العذراء ونجومه عمومًا خافتة ويصعب 
رؤيتها في األجواء العادية بكاملها سوى أربعة نجوم على شكل معين وقد اعتبرها 
العرب قديمًا جزءًا من برج العقرب، وفي الفلك الحديث هو البرج الثامن من حيث 

الترتيب هو يرى بوضوح في فصل الصيف.
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• الزراعة في برج الميزان
فيه  ويزرع  للمزروعات  الماء  اإلكثار من  وينبغي  الرمان  ويحلو  النخيل  جراد  يكثر 

البرسيم والجزر والحنطة والزنجبيل والسفرجل والكمون والهندباء والكزبرة.

• حالة الجو والرياح والبحر:
تنكسر شدة الحر قلياًل وتستمر الرياح الشمالية امتدادًا للبرج السابق في أوله 
ثم تخف وتهب رياح اإلكيذب بشكل عواصف صغيرة، وتبدأ بعض الطيور المهاجرة 
للوصول إلى منطقة الخليج العربي وابتداء دخول الوسمي المنبت للكمأة وإن 

كان ال يتوقع سقوط األمطار فيه وإذا سقطت تكون كمياتها قليلة.

• الطوالع في البرج

12  -  طالع الصرفة ( 2 أكتوبر )
نجم واحد على إثر الزبرة وهو مضيء عنده كواكب صغار من النجوم الشامية، 
وسميت بالصرفة النصراف الحر عند طلوعها غدوة، وانصراف البرد عند سقوطها. 
الصفري،  نجوم  واألخير من  الرابع  النجم  الصرفة هو  فنجم  الدهر  ناب  وتسمى 
هي بدايات دخول أمطار الوسم أفضل أوقات المطر على الجزيرة العربية، وأيام 

العجوز في نوئها.
ويقول ساجع العرب: إذا طلعت الصرفة احتال كل ذي حرفة، وجفر كل ذي نطفة 

وامتيز عن المياه زلفة. وهي المنزلة الثانية عشرة من منازل القمر.

13 -  طالع العوى أو العواء  (16 أكتوبر)
وهو أربعة نجوم على إثر الصرفة، وقيل هي وركا األسد، نجم العواء أول نجوم 
الوسم بدايته 16 أكتوبر، موسم الوسم أو الوسمي أفضل أوقات المطر على 
الجزيرة العربية، فمطرها يكون في أول وقت اعتدال الجو ويمّكن األعشاب من 
إكمال دورة حياتها كاملة  قبل اشتداد الحر، و طرح بذورها للعام المقبل، و هو أنفع 
أوقات المطر، و مطره ينبت العشب و الكالء و الفقع. هي وركا األسد وسميت 
العوى أو العواء ألن البعض يعتبر هذه النجوم تعوي خلف األسد وبعضهم قال: 
إن هذه النجوم لها شكل منحن معوي فكلمة تعني ثني ولوي، وقيل له العواء 
ألنه يبدو يعوي كما الذيب والبعض يجعل هذه النجوم كالبًا تتبع األسد ويعرف 

عند أهل الحرث والزراعة بثريا الوسم. ومعه يكون ازدياد برودة آخر الليل.
موسم الوسم الذي تبدأ مع طالع العواء وهو نجم من النجوم الشامية الرابع 
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من نجوم الخريف واألول من نجوم الوسم األربعة )العواء، والسماك، والغفر، 
والزبانا( وكل نجم مدته )13( يومًا وفي هذا النجم )العواء( يعتدل الجو نهارًا ويبرد 
النازل في تلك األيام يسم األرض  لياًل ومطره محمود وغزيز إن أمطر، والمطر 
باإلخضرار فينتج عنه بفضل الله سبحانه وتعالى أن ينبت الفقع حيث يبدأ البحث 
عنه لجمعه وحصاده خالل مربعانية الشتاء، لذلك قالوا عنه وسم أي يترك عالمة 
أو سمة، وأول أمطار الوسم يسمى )عهاد( عندما ينزل والوقت مازال حارًا فيعجل 
بظهور النباتات، والذي يظهر مع دخوله يقال له )المرابيع( واحدها مرباع كمرابيع 
اإلبل وهي التي تنتج في أول الزمان ويقال للمكان السريع النبات )مرباع(، قال 
ساجع العرب: إذا طلعت العواء، ضرب الخباء، وطاب الهواء وكره العراء، وشنن 
السقاء. أي أنه عند طلوع العواء يبرد الليل فيضرب الخباء ويكره النوم في الصحاري 
وتجف قرب الماء ألنهم ال يستقون منها في ذلك الوقت، وهي المنزلة الثالثة 

عشرة من منازل القمر.
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محرم الحرام )لسيسة( 1438 هـ - سبتمبر 2017 ميالدية

رم
أيام األسبوعمح

بر
تم

مواقيت الصالة بالتوقيت الزواليسب

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

214541061512463226527الخميس1

224541161512463206507الجمعة2

234641161512453186487السبت3

244641261512453176477األحد4

254741261412443166467اإلثنين5

264741261412443156457الثالثاء6

274741361312433146447األربعاء7

284841361312433136437الخميس8

294841361312423126427الجمعة9

304941361212423116417السبت10

1األحد11
4941461212413106407أكتوبر

2504156121240396397اإلثنين12

3504156121240386387الثالثاء13

4514166111239376377األربعاء14

5524176111239366367الخميس15

 رأس السنة الهجرية 1438 هـ  انتهاء موسم سهيل     يوم عاشوراء

ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة
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جـــــدول الــــــدرور

أحوال الطقسالطوالعالبروجحسابات الدرور

فترة فترة المئات
الزبرةالعذراءسهيلالعشرات

يتساوى الليل بالنهار في 25-28 سبتمبر
 مع االعتدال الخريفي.

المــائــة 
األولى

األربعين

33302

34313

351
برج الميزان4الميزان

3625

3736

3847

3958

اقدام  ستة  فيه  الزوال  ظل  يكون 
آخره.  في  اقدام  سبعة  الى  ويصل 
شدة  انكسار  ومع  كثيرا،  الجو  يعتدل 
عواصف  تهب  اوسطه،  في  الحرارة 
صغيرة ورياح متغيرة االتجاه على مدار 

اليوم.

4069

الخمسين

41710

42811

43912

441013

45111
الصرفة

46122

47133
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محرم الحرام )لسيسة( 1439 هـ - أكتوبر 2017 ميالدية

رم
أيام األسبوعمح

وبر
كت

مواقيت الصالة بالتوقيت الزواليأ

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

6534176111238356357الجمعة16

7534186101238346347السبت17

8534186101238336337األحد18

9544196101238326327اإلثنين19

10544196101236316317الثالثاء20

1155420691236316317األربعاء21

1255420691235306307الخميس22

13564216912353595297الجمعة23

14574226912353585287السبت24

15574226812343575277األحد25

16584236812333565267اإلثنين26

17584236712323555257الثالثاء27

18594246712323545247األربعاء28

19594246712313535237الخميس29

2005256712313525227الجمعة30

ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة
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جـــــدول الــــــدرور

أحوال الطقسالطوالعالبروجحسابات الدرور

فترة 
المئات

فترة 
الصرفةالميزانسهيلالعشرات

وتكون  البحر  جهة  من  غيوم  تظهر 
وتنكسر  عام  بشكل  معتدلة  الرياح 
الشمالية  الرياح  وتستمر   الحر  شدة 
استمرارًا للبرج السابق في اوله ثم 
على  »األكيذب«  رياح  وتهب   تخف 

شكل عواصف  صغيرة.
مطر  بداية  أكتوبر   15 من  ابتداء 
الخمسين  در  نهاية  في  الوسمي 
وينتهي  الستين،  در  ودخول 

الوسمي بدخول عشر الشتاء.

تتميز هذه الفترة باعتدال الجو وقلة 
الرياح.

أكتوبر  من  الثاني  النصف  خالل 
السدر  عسل  جني  موعد  يبدأ 
العسل في  أنواع  أجود  وهو من 

المنطقة.

المــائــة 
األولى

الخمسين

48144

49155

50166

51177

الستين

52188

53199

542010

552111

562212

572313

58241
العوى

59252

60263

61274

62285السبعين
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الحالة العامة لألجواء السائدة خالل فترة برج العقرب (23 أكتوبر 21- نوفمبر )
معدل درجة 
الحرارة الدنيا 
)درجة مئوية(

معدل درجة 
الحرارة العليا 
)درجة مئوية(

معدل الرطوبة 
النسبية 

المتوسطة )%(

معدل الضغط 
الجوي المتوسط 

)mb(

معدل سرعة 
الرياح القصوى 

)كم/س (

معدل األمطار  
)مم (

1935571015264

أهم  األحداث  الفلكية  لشهر )صفر( 1439 هجري

) 21 أكتوبر - 19 نوفمبر( 2017 

ذروة زخات شهب الصياديات20 - 21  اكتوبر 
القمر بموضع األوج بالنسبة لألرض 25 أكتوبر 
متوسط طول النهار في اإلمارات 11 ساعة1 نوفمبر 
أقصى تقدم لوقت زوال الشمس 2 نوفمبر 
تمام البدر4 نوفمبر 
القمر بموضع الحضيض بالنسبة لألرض6 نوفمبر  
اقتران القمر بنجم المليك  من برج األسد  11 نوفمبر 

ذروة زخات شهب األسديات  17- 18 نوفمبر 
والدة القمر الجديد GMT 11:42  18 نوفمبر 

Planet Visbility during October 2017الكواكب المرئية خالل أكتوبر 2017

Mercuryعطارد

Venusالزهرة

Marsالمريخ

Jupiterالمشتري

Saturnزحل

09:00 pm 00:00 03:00 am غروب الشمسشروق الشمس
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برج العقرب )23 أكتوبر – 21 نوفمبر( 
الليل  زيادة  الخريف وتستمر فيه  بروج فصل  ثاني  القديم هو  التقويم  حسب 
ونقص النهار بمعدل 7 دقائق إسبوعيًا، وله 4 أيام من منزلة العوى و13 يومًا من 
منزلتي السماك والغفر ويكون المجموع بذلك 30 يومًا وظل الزوال فيه 6 أقدام  

في أوله ثم يصبح سبعة أقدام في آخره.

 من أجمل كوكبات السماء وأكثر البروج السماوية تألقًا، شكله قريب من شكل 
الشرقية،  الجنوبية  الجهة  من  يطلع  السماء،  من  كبيرة  مساحة  ويحتل  العقرب، 
األفق،  الليل فوق  يونيو حيث يظل طوال  الليل صيفا خالل شهر  ويزين سماء 
تحتل ثالثة نجوم على شكل قوس تقع شرق الميزان موضع الرأس من العقرب،  
وسمتها العرب بالجبهة واإلكليل، وإلى الشرق من اإلكليل يقع أسطع نجم في 
المجموع كلها وهو نجم قلب العقرب العمالق أحمر اللون وقطره أكبر من قطر 
 60-70 بحوالي  الشمس  حجم  يفوق  حجمه  أن  أي  مرة(   400 بحوالي  الشمس 
مليون ضعف( وينتهي العقرب بنجم نير سمته العرب الشولة، وهو في طرف 

ذيل العقرب كما رأها األقدمون .
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وفي الفلك الحديث هو تاسع البروج السماوية تحل الشمس فيه خالل الفترة 
من 23 – 30 نوفمبر أي أن الشمس تمكث فيه نحو  سبعة أيام  فقط وليس شهرًا 
كاماًل وسبب ذلك يعود لترنح االعتدالين الذي جعل دائرة البروج تنحرف قلياًل عن 
العقرب وتدخل في مجموعة نجوم الحواء وهي مجموعة جديدة دخلت دائرة البروج 

وتقع شمال العقرب مباشرة.

• الزراعة في برج العقرب

زراعة  ويستحسن  السوس،  تصيبه  ال  كي  والنخيل  كاألثل  الشجر  فيه  يقطع 
فيه  وتزرع  لرطوبته  نظرًا  السابق  البرج  أقل من  فيه  والسقي  أوله  الحبوب في 

الخضار والبقول وتطعيم األشجار.

• حالة الجو والرياح والبحر

يعتدل الجو كثيرًا وتنكسر شدة الحر وفي أوسطه تهب رياح قوية وعواصف غير 
األحيمر  العربي تسمى ضربة  الخليج  يهيج معها  االتجاه،  وغير منتظمة  متوقعة 
تكون  األحيمر،  ضربة  غيابه  وقت  مع  ويتزامن  العقرب(  قلب  نجم  هو  )األحيمر: 

أيامها من بداية در التسعين وتبطل مع هبوب شمال المئة.

الطوالع  في البرج 

14 - طالع السماك  (29 أكتوبر )

ويسمى السماك باألعزل ألنه ال يوجد نجم بين يديه، وهونجم أزهرنير، وهو 
يكون  فما  السماوي،  البروج  خط  من  لقربه  واليمانية  الشمالية  النجوم  بين  الحد 
من النجوم مطلعه من فوق السماك فهو شمالي وما يكون تحته فهو جنوبي، 
وهو نير كوكبة العذراء أو برج العذراء وهو السنبلة. أما السماك الرامح وهو ثاني 

السماكين فال ينزل به القمر.

وهو النجم الخامس من نجوم الخريف والثاني من نجوم الوسمي وآخر النجوم 
الشامية تزداد فيه برودة الجو لياًل وتهب فيه االرياح الجنوبية ويكون الهواء فيه 
رطبًا وتكون الرياح فيه متقلبة اإلتجاه وخفيفة السرعة وتهب فيه الرياح مثيرة الغبار 
الجو وتهيج فيه  برودة  الماء الزدياد  الرغبة لشرب  تقل  النجم  واألتربة وفي هذا 
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أمراض الحساسية بأنواعها المختلفة )كالربو( بسبب التقلبات الجوية .

البرودة لياًل، ويتحسن الجو نهارًا، واحتمال نزول المطر فيه وارد،  تلتمس فيه 
مطره غزير بإذنه تعالى، يقول ساجع »إذا طلع السماك ذهب العكاك أي الحر وقل 
على الماء اللكاك أي اإلزدحام عليه لقلة شرب اإلبل للماء في ذلك الوقت« وهي 

المنزلة الرابعة عشرة من منازل القمر.

15 - طالع الغفر (11  نوفمبر ) 

وهي ثالثة نجوم خفية من برج العذراء، بين السماك األعزل وزباني العقرب،  
وسماها العرب بالغفر لنقص ضوء هذه النجوم فكأن الغفر يسترها، وبعضهم 
المنازل  أول  وهي  طلوعها،  عند  تستتر  األرض  نضارة  ألن  بالغفر  سّميت  قال 
اليمانية، فيه سقوط الشرطين بالغداة  وفيه يسكن بحر الهند ويبرد النهار، ويهيج 

الخليج العربي .

وتبدأ فيه المظاهر الشتوية، تزداد برودة الجو لياًل أكثر من ذي قبل مع اعتدال 
المضر  البرد  بأنه  يعرف  والذي  الخريف  ببرد  الفترة  هذه  برد  ويعرف  النهار  في 
الذي يتسبب باألمراض المعروفة بأمراض البرد مثل اإلنفلونزا والسعال والرشح 
والزكام وفي هذا النجم تهب رياح الجنوب ويبدأ البحر فيه بالهيجان مما يدل على 
أو  العقرب  قلب  نجم  يختفي  معها  الخريف  فصل  ونهاية  الشتاء  فصل  قرب 
»األحيمر« النجم النير األحمر من برج العقرب، يختفي بحدود 10 فبراير لمدة 40-
45 يومًا ليظهر مع فجر 25 ديسمبر نجم األحيمر وسمي بذلك نسبة لنجم األحيمر 
ذلك النجم األحمر اللون وهو نجم كبير وواضح في السماء، هذه الفترة تسمى 
غيوب األحيمر  أو خفوق األحيمر، و معها تكون »ضربة األحيمر« وهي رياح قوية 
ومفاجئة وسريعة تضرب الخليج العربي وتعمل اضطرابا كبيرا و هيجانا في البحر 
قد تغرق معها السفن الصغيرة، و تضرب عادة خالل فترات العصر أو المغرب، 

وقد تكون على أكثر من دفعة.

في  وحسن  النظر،  وذيل  السفر  اقشعر  الغفر،  طلع  »إذا  العرب:  ساجع  قال 
العين الجمر. وهي المنزلة الخامسة عشرة من منازل القمر«.



38

صفر الخير 1439 هـ - أكتوبر 2017 ميالدية

فر
أيام األسبوعص

وبر
كت

مواقيت الصالة بالتوقيت الزواليأ

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

2105256712303525227السبت1

2215266712303515217األحد2

2315276712293505207اإلثنين3

2425276712283505207الثالثاء4

2525276712283495197األربعاء5

2635286712273485187الخميس6

2735286712273475177الجمعة7

2845296612263465167السبت8

2945296612263465167األحد9

3045296612253455157اإلثنين10

3145296612243445147الثالثاء11

155296612243445147األربعاء12

265296612243435137الخميس13

365296612243425127الجمعة14

475316612233425127السبت15

ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة
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جـــــدول الــــــدرور

أحوال الطقسحسابات الدرور

فترة 
المئات

فترة 
سهيلالعشرات

الطوالعالبروج

العوىالميزان

المــائــة 
األولى

السبعين

63296

64307

651
8العقرب

6629

67310

68411

69512

70613

الثمانين

717 1
السماك

7282

7393

74104

75115

76126

77137

كثيرا  الجو  يعتدل  العقرب  برج  في 
وتنكسر شدة الحر وفي اوسطه تهب 
غير متوقعة  ورياح  عواصف شديدة  
ضربة  تسمى  اإلتجاه  منتظمة  وغير 

األحيمر .
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صفر الخير 1439 هـ - نوفمبر 2017 ميالدية

فر
أيام األسبوعص

مبر
وف

مواقيت الصالة بالتوقيت الزوالين

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

575326612223415117األحد16

685336612223415117اإلثنين17

785336612223405107الثالثاء18

895346612223405107األربعاء19

99535661221339597الخميس20

1010536671221339597الجمعة21

1110536671221339597السبت22

1211537671220338587األحد23

1311537671220338587اإلثنين24

1412538671220338587الثالثاء25

1513539671219337577األربعاء26

1614540671219337577الخميس27

1715541681219336567الجمعة28

1815541681219336567السبت29

1916542681219336567األحد30

 يوم الشهيد

ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة
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جـــــدول الــــــدرور

أحوال الطقسالطوالعالبروجحسابات الدرور

فترة 
المئات

فترة 
السماكالعقربسهيلالعشرات

المــائــة 
األولى

الثمانين

78148

79159

801610

التسعين

811711

821812

831913

84201
الغفر

85212

86223

87234

88245

89256

90267

المائة
91278

92289

في طالع الغفر تمطر السماء  بإذنه 
ويسكن  الفقع  ينبت  ومطره  تعالى 

بحر الهند ويبرد النهار .

الثمانين قد تهطل فيها أمطار وتكثر 
في  خصوصًا  الحبارى  طائر  هجرة 
الرياح  هبوب  ومع  المقمرة  الليالي 

الشمالية الغربية.

التسعين مطرها محمود قد تصحبه 
عواصف رعدية غير متوقعة.

مع  أوجها  في  الحبارى  هجرة  تكون 
انقضاء در التسعين ودخول در المائة 

بالتزامن مع اكتمال القمر.
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الحالة العامة لألجواء السائدة خالل فترة برج القوس (22 نوفمبر - 21 ديسمبر)

معدل 
درجةالحرارة الدنيا 

)درجة مئوية(

معدل درجة 
الحرارة العليا 
)درجة مئوية(

معدل الرطوبة 
النسبية 

المتوسطة )%(

معدل الضغط 
الجوي المتوسط 

)mb(

معدل سرعة 
الرياح القصوى 

)كم/س (

معدل األمطار  
)مم (

15295910172413

أهم  األحداث  الفلكية  لشهر  )ربيع األول( 1439  هجري
) 20 نوفمبر -  18 ديسمبر ( 2017 

القمر بموضع األوج بالنسبة لألرض21 نوفمبر  
عطارد بموضع االستطالة الشرقية العظمى عن الشمس24 نوفمبر 
عبور القمر العقدة الهابطة 25 نوفمبر
أبكر موعد لوقت غروب الشمس29 نوفمبر 
القمر بموضع األوج بالنسبة لألرض21 نوفمبر  
عطارد بموضع االستطالة الشرقية العظمى عن الشمس24 نوفمبر 
متوسط طول النهار في اإلمارات 10.6 ساعة1 ديسمبر 
تمام البدر3 ديسمبر  
القمر بموضع الحضيض بالنسبة لألرض3 ديسمبر   
اقتران القمر مع نجم الدبران من برج الثور 3 ديسمبر  
اقتران القمر بنجم المليك  من برج األسد  وعبور القمر 8  ديسمبر 

العقدة الصاعدة 
ذروة زخات شهب التوأميات  13- 14 ديسمبر  

والدة القمر الجديد GMT 06:31  18 ديسمبر   

Planet Visbility during November 2017الكواكب المرئية خالل نوفمبر 2017
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برج القوس ) 22 نوفمبر – 21 ديسمبر ( 
حسب التقويم القديم هو آخر بروج فصل الخريف وتستمر فيه زيادة الليل على 
الزبانا واإلكليل  13 يومًا من منزلتي  له  4 دقائق اسبوعيًا،  النهار بمقدار  حساب 

و3 أيام من منزلة القلب فيكون مجموع أيامه 29 يومًا، ظل الزوال فيه 7 أقدام.

على  األولى  المجموعة  القوس من مجموعتين،  يتكون  الصوفي:  عنه  يقول 
شكل رباعي تقع شرق نهر المجرة سمته العرب النعام الوارد حيث جاء النعام ليشرب 
الماء من نهر المجرة، وأما المجموعة الثانية فهو الشكل الرباعي الغربي وسمته 
ويذكر   أتى،  حيث  من  عائدًا  عنه  ثم صدر  الماء  حيث شرب  الصادر  النعام  العرب 
أيضا: إن عدد كواكبه 31 كوكبًا وهي متخذة صورة رجل رامي يضرب بالقوس وهو 
جسم رجل إلى وسط الجسم وأسفله جسم فرس )على هيئة قنطورس( ويقع 

برج القوس إلى الشرق من برج العقرب ويعرف أيضًا بالرامي.
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برج القوس يزين سماء الليل صيفا خالل شهر يوليو حيث يظل طوال الليل فوق 
األفق، وبالرغم من أن نجوم البرج متوسطة السطوع إال أن منطقته مليئة بالسدم 
والعناقيد وحشود النجوم الهائلة، و ذلك ألن مركز مجرة درب التبانة أو مجرتنا يقع 
البرج  الحديث:  الفلك  بالمرقاب، وفي  باتجاه برج القوس وهو من أجمل ما يرى 
العاشر حيث تحل بها خالل الفترة من 18 ديسمبر إلى 20 يناير، أي تمكث فيه أكثر 

من شهر.

• الزراعة في برج القوس

فيه تزرع الحبوب زراعة مؤخرة إلى منتصف الجدي ويتم فيه تقليم األشجار أي 
قطع الزوائد من الرمان والحماط وآثار تقشير النخيل والشجر.

• حالة الجو والرياح والبحر

تزداد برودة الجو خاصة ليال، و تزداد الرطوبة، و يكثر تكون الضباب، و تتحسن 
قد  أنها  إال  خفيفة  بعمومها  كانت  وإن  الفصل  األمطار في هذا  فرص سقوط 

تصل إلى متوسطة.

الطوالع  في البرج

16 -  طالع  الزبانا  (24 نوفمبر )

زبانيا العقرب، وهما نجمان مفترقان بينهما في رأي العين مقدار خمسة أذرع، 
فإن  الوقت  نفس  الميزان وفي  برج  الميزان في  كفتي  يمثالن  والنجمان  وفيه 
النجمين هما قرنا العقرب الذي تدفع بهما، وفيه طلوع النسر الواقع )األعزل(، فيه 

سقوط البطين ويكون سعد السعود قبلة ثلث الليل.

وتبدأ فيه المظاهر الشتوية حيث زيادة الليل ونقص النهار وتزداد برودة الجو لياًل 
أكثر من ذي قبل مع اعتدال في النهار ويشتد فيه هبوب الرياح الباردة وتكثر فيه 
هبوب العواصف غالبًا ويكثر فيه سقوط األمطار، والزبانا هو النجم السابع من 
نجوم الخريف وآخرها والرابع من نجوم الوسم الماطر الذي تعظم من مطره الكمأة 

وآخرها والثاني من النجوم اليمانية.
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 قال ساجع العرب: »إذا طلعت الزبانا أحدثت لكل ذي عيال شأنا ولكل ذي ماشية 
قد هجم فشغل  البرد  أن  أي  توانا«،  وال  أهلك  فأجمع  وكانا،  كان  وقالوا  هوانا 
أصحاب العيال وأصاب أصحاب الماشية بالهوان لتدبر شؤونها ويطلب من الجميع 
البوارح  بهبوب  الزبانا  نوء  القدماء  العرب  يتوانى، ويصف  وال  الحطب  يجمع  أن 
وهي الرياح الشمالية الشديدة وتكون في الصيف حارة، وسميت بوارح لهبوبها 

من الشمال وهي المنزلة السادسة عشر من منازل القمر.

17 -  طالع  اإلكليل  (7 ديسمبر )

بمنزلة  العقرب،  برج  أعلى  نجوم في  ثالثة  العقرب،  رأس  العقرب هو  إكليل   
رأسها وهي ثالثة نجوم مصطفة معترضة،  فيه سقوط الثريا وفيه تكثر األمطار 

والغيوم ويشتد البرد بإذن تعالى ويظهر فيه الفقع.

تقارب  البرد مدتها  الشتاء وشدة  بداية فصل  التي هي  المربعانية  نجوم  أول 
40 يوما ولذا سميت بالمربعانية و نجومها )اإلكليل والقلب والشولة( فاإلكليل 
ثالثة نجوم مصطفة معترضة من النجوم اليمانية وهو إكليل العقرب أي رأسها 
الفترة  وهي  الشتاء  مربعانية  أو  والمربعانية  الشتاء  فصل  منازل  أول  واإلكليل 
إمارات  الصحراوي، ولدخولها  الطابع  ذات  العربية  الجزيرة  بمقاييس  برودة  األشد 
يستدل على دخولها منها هبوب الرياح الشمالية أو الشمالية الغربية وهي رياح 
باردة و تكون الندى. أول نتاج البادية، يقول ساجع العرب: »إذا طلع اإلكليل هاجت 
الفحول، وشمرت الذيول، وتخوفت السيول«، ويبدأ هنا هطول األمطار الغزيرة 

فيخشى من السيول في األودية،

وقيل: إذا سقط االكليل غارت مياه األرض، أي أن المياه في أواخر فصل الخريف 
تخف في الغدران والبرك وينخفض مستوى المياه الجوفية إلى أدنى حد قبل بدء 
موسم األمطار، وتشتد فيه أمواج الخليج العربي، وهي المنزلة السابعة عشرة 

من منازل القمر.
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ربيع األول )أول المرابيع( 1439 هـ - نوفمبر 2017 ميالدية

ول
أل

ع ا
ربي

أيام األسبوع

مبر
وف

مواقيت الصالة بالتوقيت الزوالين

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

2017543691219336567اإلثنين1

2118544691219335557الثالثاء2

2219545691219335557األربعاء3

2320545691219335557الخميس4

24215466101219335557الجمعة5

25225476101219334547السبت6

26235476101219334547األحد7

27245486101219334547اإلثنين8

28255496111219334547الثالثاء9

29255496111219334547األربعاء10

30255506111219334547الخميس11

1255506121219334547الجمعة12

2265516131220334547السبت13

3265516131220335557األحد14

4275526131220335557اإلثنين15

 المولد النبوي الشريف   اليوم الوطني لدولة اإلمارات

ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة
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جـــــدول الــــــدرور

أحوال الطقسالطوالعالبروجحسابات الدرور

فترة 
المئات

فترة 
الغفرالعقربسهيلالعشرات

المائة 
المائةاألولى

932910

943011

951
12القوس

96213

9731
الزبانا

9842

9953

10064

المائة 
العشرةالثانية

10175

10286

10397

104108

105119

1061210

1071311

تتكاثر أسماك )الشعم( و)السبيطي( 
و)القابط( في عشور الشتاء. وتكون 
طائر  تكاثر  مواسم  أحد  العشور 

)اللوه(.

مع نهاية المئة األولى تنتهي أمطار 
دفء  على  تعتمد  التي  الوسمي 

باطن األرض.
نهاية فصل   تكون  المئة  نهاية  وفي 
ونهاية  الشتاء  فصل  وبداية  الخريف 

أمطار الوسمي.
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ربيع األول )أول المرابيع( 1439 هـ - ديسمبر 2017 ميالدية

ول
أل

ع ا
ربي

أيام األسبوع

مبر
س

مواقيت الصالة بالتوقيت الزواليدي

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

5275526131220335557الثالثاء16

6285536141220335557األربعاء17

7285546151220335557الخميس18

8285556151220335557الجمعة19

9285556151220335557السبت20

10285566161221336567األحد21

11285576161221336567اإلثنين22

12295576161221336567الثالثاء23

13295586161222336567األربعاء24

14305596171222337577الخميس25

15305596171222337577الجمعة26

1631507181223338587السبت27

1732507191223338587األحد28

1832507191223339597اإلثنين29

   ابتداء موسم المربعانية

ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة
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جـــــدول الــــــدرور

أحوال الطقسالطوالعالبروجحسابات الدرور

فترة 
المئات

فترة 
الزباناالقوسسهيلالعشرات

المــائــة 
الثانية

العشرة

1081412

1091513

110161
اإلكليل

العشرين

111172

112183

113194

114205

115216

116227

117238

118249

1192510

1202611

1212712الثالثين

المربعانية

من 7 ديسمبر لمدة 40 يومًا
تكون الرياح بعمومها هادئة 

)قليلة األهوية(.

 تستمر زيادة البرد في اإلكليل وفي 
الغالب يكون البرد رطبًا وتكون فرصة 

األمطار ضئيلة في الثالثين.

ال  التي  الثالثين  شمال  رياح  وتهب 
تكون قوية.

أمطار  ناتج  وهي  المربعانية  بداية 
الوسمي حيث تخضر األرض ويجنى 

الفقع وتنتشر النباتات الموسمية.
تتميز باستقرار الرياح 

فيها  وتهب  باردة  تكون  العشرين 
رياح شمالية متوسطة باردة.
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الحالة العامة لألجواء السائدة  خالل فترة برج الجدي (22 ديسمبر - 20 يناير )
معدل 

درجةالحرارة الدنيا 
)درجة مئوية(

معدل درجة 
الحرارة العليا 
)درجة مئوية(

معدل الرطوبة 
النسبية 

المتوسطة )%(

معدل الضغط 
الجوي المتوسط 

)mb(

معدل سرعة 
الرياح القصوى 

)كم/س (

معدل األمطار  
)مم (

12246710192418

أهم  األحداث  الفلكية  لشهر )ربيع الثاني ( 1439 هجري

) 19 ديسمبر 2017 - 18 يناير 2018(   

انقالب ديسمبر الشتوي 21 ديسمبر  
اقتران القمر مع نجم الدبران من برج الثور31 ديسمبر

متوسط طول النهار في اإلمارات 10.5  ساعة1 يناير 
عطارد بموضع االستطالة الغربية  العظمى عن الشمس1 يناير  
القمر بموضع الحضيض بالنسبة لألرض1 يناير  
األرض في موضع الحضيض بالنسبة إلى الشمس 3 يناير 

ذروة زخات شهب الكواردنيتد  3 – 4  يناير 
كوكب الزهرة بموضع االقتران الخارجي مع  الشمس 9 يناير 

أقصى تأخير لوقت طلوع الشمس14 يناير 
القمر بموضع األوج بالنسبة لألرض15 يناير  
والدة القمر الجديد 17GMT 02:17 يناير   

Planet Visbility during December 2017الكواكب المرئية خالل ديسمبر 2017
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برج الجدي ) 22 ديسمبر – 20 يناير (

ويبدأ  الليل  طول  ينتهي  وفيه  الشتاء،  بروج  أول  هو  القديم  التقويم  حسب 
بمعدل نصف  أي  الفصل  16 دقيقة طوال  بمقدار  النهار  بالتناقص حيث يطول 
منزلة  يومًا من   13 و  القلب  منزلة  يومًا من   11 األيام  له من  يوم،  لكل  دقيقة 

الشولة وخمسة أيام من منزلة النعايم وذلك 29 يومًا ظل الزوال فيه 8 أقدام.
ويقع برج الجدي إلى الشرق من برج القوس، ويظهر ضمن السماء الجنوبية في 

فصل الخريف ونجومه خافتة يصعب تحديدها لغير المتمرس. 

الزراعة في برج الجدي
لشدة  فيه شيء  يغرس  الليمون وال  والزهر في  النخيل  الطلع في  يبدأ  فيه 
الخضراوات  بعض  زراعة  ويمكن  متأخرة  زراعة  وهي  الحبوب  بعض  إال  برودته 

كالباذنجان والكزبرة والبطيخ.



52

• حالة الجو والرياح والبحر:
أربعون  فيه  تكون  الدرور  حسابات  وفي  األمطار  هطول  موسم  فيه  يستمر 
المريعي وهو ذروة موسم األمطار ويكون الجو فيه باردًا وتكون الرياح بعمومها 

شمالية غربية متوسطة السرعة.

• الطوالع في البرج

18 -  طالع  القلب »قلب العقرب« ( 20 ديسمبر )
نجم قلب العقرب، ثاني نجوم المربعانية، نجم أحمر نير في منزلة القلب من 
العقرب، ويقع بين نجمين يقال لهما النياط، ويطلع القلب مع طلوع النسر الواقع، 
عند  الشتاء  لهرير  »الهراران«  البرد، ويسميان  حلول  عند  يطلعان  النجمان  وهذان 
طلوعها، وعند المزارعين يقال له األحيمر فيه أطول ليلة في السنة أي ليلة 21 
ديسمبر، وأيضًا أقصر نهار في السنة وفيه يبدأ النهار في الزيادة من الليل وهو 
من النجوم اليمانية )وسمي باألحيمر نسبة إلى لونه وهو نجم كبير واضح في 
السماء(. تكون ضربة األحيمر في الفترة من غيوب )خفوق( األحيمر في 10 نوفمبر 
إلى طلوع األحيمر في 20 ديسمبر حيث تهب رياح شديدة ويحدث هيجان في البحر 
وعواصف رعدية قد تغرق السفن حيث كان في الماضي أصحاب السفن الشراعية 
يقول  يكون  طلوعها  ومع  وقتها.  الخروج  ويتجنبون  النحم  هذا  حساب  يحسبون 
ساجع العرب: »إذا طلع القلب، جاء الشتاء كالكلب، وصار أهل البوادي في كرب« 

وحادي النجم هو الدبران. وهو المنزلة الثامنة عشرة من منازل القمر.

19 - طالع الشولة (2 يناير)
وهما نجمان متقاربان يكادان يقعان في ذنب العقرب، أحدهما نير واآلخر كأنه 
لطخة غيم وهو إبرة العقرب، وسميت الشولة ألنها مأخوذة من )شال بذنبه( إذا 
رفعه، ولقد جمع العرب القدماء جميع أعضاء العقرب )الزباني واإلكليل والقلب 
العرب:  الشتاء وتقول  نجوم مربعانية  ثالث  للعقرب، وهي  والشولة( ونسبوها 
»إذا طلعت الشولة طال الليل طولة وأعجلت الشيخ البوله وأشتدت على العائل 
الذي  الفقير  المحتاج  الحاجة والعائل هو  العولة وقيل شتوة زوله« والعولة هي 
يعيل أهله ففي هذه األيام الباردة يعجز الشيخ أن يذهب خارج البيت وتشتد الحاجة 
على صاحب العيال ليوفر لهم األكل واللباس والدفء ألن الشتاء قاس على أهل 
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البادية.
 يقول ساجع العرب: »إذا طلعت العقرب جمس المذنب، وقرب األشيب، ومات 
الجندب ولم يصر األخطب«. وجمس تعني جمد الماء في األودية، واألشيب هو 
الثلج، والجندب هو الجرادة الصغيرة، واألخطب هو طائر الشرقرق، يعيش قرب 

الحرم. وهي المنزلة التاسعة عشرة من منازل القمر.

20 - طالع النعايم (15 يناير) 
 وهي ثمانية نجوم على إثر الشولة، أربعة منها في المجرة وأربعة خارجة عنها 
ويكون الجو على أشده في البرد وتسقط األمطار فيه بإذن الله تعالى. من النجوم 
اليمانية الجنوبية وصفتها تسع نجمات أربع في وسط المجرة ويقال لها الواردة 
وأربع وسط المجرة تسمى الصادرة والتاسع مرتفع عنها قلياًل وعمومًا فالنعايم 
بقعة من السماء خالية من النجوم تقع ما بين أربعة نجوم من برج القوس تسمى 
أربعة نجوم من القوس أيضًا تسمى »النعام الصادر« إذ  الوارد« وبين  »النعام 
تصور العرب أن األربعة نجوم األولى نعائم وردت المجرة لتشرب، واألربعة األخرى 
نعائم شربت من المجرة وصدرت عنها، وفوق هذه النجوم الثمانية نجم آخر تاسع 

إذا تأملته معها تصبح التشكيلة النجمية شبيهة بالناقة فسميت »الناقة«.
أول نجوم الشبط التي تسمى في الخليج العربي برد البطين ألنهم يعتبرون 
قارس  وبردها  البرد،  نهاية  والعقارب  البرد  شدة  والبطين  البرد  بداية  المربعانية 
وشديد ويتميز بالصقيع ألنه يتسم بالجفاف إذ يشتد البرد وال سيما في الصباح 
الباكر ويظهر فيه الضباب وتكثر هبوب الرياح المفاجئة أما في منتصفها فتتكاثر 
السحب الممطرة وفيها أيضًا برد األزيرق وسمي بهذا ألن األجسام تزرق من شدة 
أبيضت  النعايم  »إذا طلعت  فيه:  العرب  وتقول  النخيل  طلع  يظهر  فيه  و  البرد. 
البهائم من الصقيع الدائم وقصر النهار للصائم وخلص البرد إلى كل نائم وتالقت 
الرعاة بالنمائم«، ألنهم حينئذ يفرغون اليشغلهم رعي فيتالقون ويدس بعضهم 

إلى بعض أخبار الناس ويقال: »بالنعايم تعجز البولة العجوز النايم«.
يقول ساجع العرب: »إذا طلعت النعائم، أيقظ البرد كل نائم وتوصفت التهائم، 
تعني  البهائم« وكلمة توصفت  العمائم وماتت  بالنمائم، وكبرت  الرعاة  وتالقت 

تشققت، والتهائم جمع تهامة. وهي المنزلة العشرون من منازل القمر.
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ربيع ااآلخر ) ثاني المرابيع ( 1439 هجرية
ديسمبر 2017 ويناير 2018 ميالدية

خر
آل

ع ا
ربي

أيام األسبوع

مبر
س

مواقيت الصالة بالتوقيت الزواليدي

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

1933517201224339597الثالثاء1

20345272112253405107األربعاء2

21345272112253405107الخميس3

22345272112253405107الجمعة4

23355372212263415117السبت5

24355372212263415117األحد6

25365472312273425127اإلثنين7

26365572412283435137الثالثاء8

27365572412283435137األربعاء9

28375672512293445147الخميس10

29375672512293445147الجمعة11

30385772612303455157السبت12

31385772612303455157األحد13

1 اإلثنين14
385772612313465167يناير

2385772612323465167الثالثاء15

 االنقالب الشتوي  رأس السنة الميالدية 

ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة
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جـــــدول الــــــدرور

أحوال الطقسالطوالعالبروجحسابات الدرور

فترة 
المئات

فترة 
اإلكليلالقوسسهيلالعشرات

المــائــة 
الثانية

الثالثين

1222813

123291
القلب

124302

1251
3الجدي

12624

12735

12846

12957

13068

األربعين

13179

132810

133911

1341012

1351113

136121
الشوله

اإلنقالب  يبدأ  ديسمبر   21 في 
الشمس  تتعامد  عندما  الشتوي 
جنوبية  عرض  دائرة  أقصى  على 
لها  ميل  أكبر  ويكون  الجدي(  )مدار 
األرض  من  الشمالي  النصف  في 

وأقصى طول لظل الزوال.

يكون  الشتوي  االنقالب  يوم  في 
أقصر نهار وأطول ليل في العام في 

النصف الشمالي من األرض.

  بداية موسم أربعين المريعي
األربعين وهي قوة البرد وشدته حيث 
البرودة  عالية  برطوبة  مصحوبًا  يكون 
حيث  العراء  النوم في  عدم  ويفضل 

يشتد البرد.

قوية  غربية  شمالية  رياح  فيها  تهب 
وباردة ويحذر من ركوب البحر.
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ربيع ااآلخر ) ثاني المرابيع ( 1439 هجرية
يناير 2018 ميالدية

خر
آل

ع ا
ربي

ايرأيام األسبوع
ين

مواقيت الصالة بالتوقيت الزوالي

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

3385772712333475177األربعاء16

4395872712343485187الخميس17

5395872812343495197الجمعة18

6395872812343495197السبت19

7395872912353505207األحد20

8405872912363515217اإلثنين21

9415873012373525227الثالثاء22

10415873012373525227األربعاء23

11415873012383535237الخميس24

12425873112393545247الجمعة25

13425873112393555257السبت26

14435973212403555257األحد27

15435973212413565267اإلثنين28

16435973212413565267الثالثاء29

17435873312423585287األربعاء30

 انتهاء موسم المربعانية

ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة
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جـــــدول الــــــدرور

أحوال الطقسالطوالعالبروجحسابات الدرور

فترة 
المئات

فترة 
الشولهالجديسهيلالعشرات

المــائــة 
الثانية

األربعين

137132

138143

139154

140165

الخمسين

141176

142187

143198

144209

1452110

1462211

1472312

1482413

149251
النعائم

150262

151273الستين
على  البرد  يكون  النعايم  نوء  في 

اشده.

تهب في الخمسين رياح السهيلي 
تكون  وقد  أيام  لعدة  الجنوب  من 
غربية  لشمالية  تتحول  ثم  دافئة 
ركوب  من  ويحذر  وباردة  متوسطة 

البحر

)الينم(  أسماك  الخمسين  في  تتكاثر 
و)الهاللي( و)العبيسي( و)الحاقول(.

سمك الهاللي
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الحالة العامة لألجواء السائدة  خالل فترة برج الدلو (21 يناير - 20 فبراير )
معدل 

درجةالحرارة الدنيا 
)درجة مئوية(

معدل درجة 
الحرارة العليا 
)درجة مئوية(

معدل الرطوبة 
النسبية 

المتوسطة )%(

معدل الضغط 
الجوي المتوسط 

)mb(

معدل سرعة 
الرياح القصوى 

)كم/س (

معدل األمطار  
)مم (

13256310172623

أهم  األحداث  الفلكية  لشهر  )جمادى األول( 1439  هجري

)19 يناير - 16 فبراير ( 2018    

اقتران القمر مع نجم الدبران من برج الثور27 يناير   
القمر بموضع الحضيض بالنسبة لألرض30 يناير

متوسط طول النهار في اإلمارات 10.9 ساعة1 فبراير 
القمر بموضع األوج بالنسبة لألرض11 فبراير   
أقصى تأخير لوقت زوال الشمس 12 فبراير 

كسوف جزئي للشمس ) لن يشاهد في الجزيرة العربية(15 فبراير  
والدة القمر الجديد   GMT   21:05  15 فبراير  

Planet Visbility during January 2018الكواكب المرئية خالل يناير 2018

Mercuryعطارد

Venusالزهرة

Marsالمريخ

Jupiterالمشتري

Saturnزحل

09:00 pm 00:00 03:00 am
SunriseSunset
شروق الشمس

منتصف الليل
midnight

غروب الشمس
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برج الدلو  ) 21 يناير – 20 فبراير (
ثاني  بروج الشتاء حسب التقويم القديم وفيه تستمر زيادة النهار ونقصان الليل 
وطوال مدة البرج بمقدار 6 دقائق اسبوعيا. له ثمانية أيام من منزلة النعايم و 13 
يومًا من منزلة البلدة وتسعة أيام من منزلة الذابح فيكون المجموع بذلك 30 يومًا، 
ظل الزوال 7 أقدام ويسمى أيضًا ساكب الماء ويقع جنوب الفرس األعظم وإلى 
الشمال الشرقي من الجدي، ومعظم نجومه خافتة برغم ضخامة المجموعة، وال 
يوجد فيها من النجوم الالمعة سوى نجم سعد السعود، وقد اشتهرت المجموعة 

باألسماء العربية إذ يوجد كذلك سعد بلع وسعد األخبية وسعد الملك.
 ويقع الدلو جنوب الفرس األعظم وإلى الشمال الشرقي من الجدي.

• الزراعة في برج الدلو
أال  بشرط  والشجر  النخيل  فراخ  تغرس  كما  والشجر  النخل  عروق  تمشي  وفيه 
ينشف ثراها، وفي األسبوع األخير منه يجري تقليم العنب وفيه تبذر البامية والجح 
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والملوخية والجوز واللوز والرمان وفيه يبدأ جريان الماء في العود.

• حالة الجو والرياح والبحر:
متوسطة  غربية  شمالية  رياح  مع  الجو  برودة  وتستمر  الشتاء  فصل  استمرار 

السرعة

الطوالع  في البرج

21 - طالع  البلدة ( 28 يناير )
شكل  على  نجوم  ستة  بها  يحيط  النجوم  من  السماء  في  خالية  رقعة  وهي 

قوس، وحيال القوس يظهر نجم يسمى سهم الرامي.
نجم البلدة ثاني نجوم الشبط، وهي رقعة في السماء النجوم بها ظاهرة بين 
والمنزلة  الشتاء  منازل فصل  الخامسة من  المنزلة  الذابح، وهي  النعايم وسعد 
الثانية من منازل )الشبط( وقيل عن البلدة أنها فرجة في السماء مستديرة شبه 
الخامس،   القدر  يرى من  يكاد  نجم واحدًا ال  النجوم سوى  ليس فيها من  الرقعة 

والبلدة في كالم العرب )الفرجة من األرض( ويقال لصدر اإلنسان  ) البلدة( 
يقول ساجع العرب: »إذا طلعت البلدة حممت الجعدة )أي طلعت نبتة الجعدة( 
وأكلت القشدة )أي يكثر الزبد(، وقيل للبرد إهده )أي اهدأ(«. وهي المنزلة الواحدة 

والعشرين من منازل القمر.

22 -  طالع سعد الذابح  (10 فبراير )
الشمال  مرتفع في  أحدهما  ذراع  العين قدر  رأي  بينهما في  نيران  غير  كوكبان 
واآلخر هابط في الجنوب، وبقرب النجم الشمالي منها نجم صغير يكاد يلتصق به 
هو شاته الذي ذبحها، نجم سعد الذابح سادس منزلة من منازل الشتاء ويعرف عند 

عامة أهل الحرث بالعقرب األولى، العقرب األولى عقرب السم.
تقول العامة )إذا دخلت العقارب ترى الخير قارب( وعدد أيامها )39( يومًا والعقارب 
التي سميت بهذا اإلسم ألن بردها يلسع كما تلسع العقرب إذا دخلت كان دخولها 
إشارة إلى قرب إنتهاء فصل الشتاء ببرده وجفافه وشح المرعى فيه وقرب حلول 
فصل الربيع بدفئه وعشبه ويرجع البعض إسم العقارب نظرا لبداية ظهور صغار 
العقارب في هذا الفصل بعد بيات شتوي، والعقارب لها من النجوم ثالثة الذابح 
والدم  السم  العوام فيسمونها عقرب  أما  الجزيرة  أهل  عند  والسعود هذا  وبلع 
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والدسم وعند أهل البحر تعرف العقارب بالتسعين فالسم داللة على البرد الشديد 
إذ أن بردها يقتل كما يقتل السم والدم داللة على البرد الخفيف إذ أن بردها يدمي 
وال يقتل أما الدسم فداللة على الربيع. فالذابح هو أول نجوم العقارب فيقوى 
متباعدة  فترات  على  المباغتة  البرد  بهجمات  العقارب  ويتصف موسم  البرد  فيه 

حيث تهب فيه رياح باردة .
سمي ذابح ألن برده قوي ويقتل كما يقتل السم فأكثر المواشي تموت فيه 
من قوة البرد لكنه أخف من األيام السابقة فعندما يكون اإلنسان داخل بنيان أو 
المطر  احتمال سقوط  أو الشبط، يستمر  المربعانية  بالبرد مثل  خيمة فال يشـعر 

فيه بإذنه تعالى. 
وينعقد فيه أوائل الثمار ويبدأ جريان الماء في فروع األشجار وينضر عود التين 

ويطلع فيه اإلترنج ويكثر فيه طلع النخيل والعشب والكمأة.
وتقول القصة أن شخصًا إسمه سعد عزم على السفر وقد حاول والداه منعه 
من ذلك خوفًا عليه فأبى إال أن يسافر ولما الحظ والده إصراره نصحه بأن يتزود 
بالفراء والحطب اتقاء البرد المحتمل والمطر فلم يسمع نصيحة والده وكان يظن 
أن الطقس لن يتغير بحكم أن الجو في ذلك الوقت كان دافئًا فركب ناقته وسافر 
وبعد يومين من السفر نظرت والدته شمااًل فرأت الغيوم الشمالية فخافت على 
منتصف  بلغ  أن  ما  ذبح سعد سلم( وفعاًل  )إن  وتردد  تقول  فأخذت  إبنها سعد 
الطريق إلى حيث يقصد حتى اكفهرت السماء وتلبدت بالغيوم وهبت ريح باردة 
وهطل مطر وبرد غزير فلم يكن أمامه سوى ذبح ناقته وهي كل ما يملك حتى 
يحتمي بأحشائها من البرد القارس وجرد لحمها ليقتات به وجعل من جلدها خيمة 
تحميه من المطر والبرد ويقال أنه بقي داخلها مدة أثني عشر يومًا ونصف اليوم 
ال يستطيع الخروج وبعد ظهر اليوم الثالث عشر تحسن الطقس نسبيًا فخرج منها 
»إذاطلع  الذابح:  طلوع سعد  في  العرب  ساجع  يقول  الذابح(  )سعد  فترة  وهي 
سعد الذابح حمى أهله النابح ونفع أهله الرائح، وتصبح السارح وظهر في األرض 
األنافح، وانحجرت الضوابح ولم تهر النوابح من الشتاء البارح«، فالكلب يلزم أهله 
)أي  السارح  يبكر  ولم  بالحطب  فيأتيهم  أهله  الرائح  وينفع  البرد  لشدة  فيحميهم 
الراعي( بماشيته لشدة البرد، واألنافح األزهار والنوابح الكالب والضوابح الخيل. 

وهي المنزلة الثانية والعشرون من منازل القمر.
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 جمادى األولى )ثالث المرابيع(  1439 هجري
يناير / فبراير 2018 ميالدية

ى
ول

أل
ى ا

اد
جم

ايرأيام األسبوع
ين

مواقيت الصالة بالتوقيت الزوالي

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

18425873312423595297الخميس1

19425873312423595297الجمعة2

2042587341244306307السبت3

2142587341245306307األحد4

2242587341245316317اإلثنين5

2342587351246326327الثالثاء6

2441577351246336337األربعاء7

2541577351247346347الخميس8

2641567351247356357الجمعة9

2741567351248366367السبت10

2841567361249366367األحد11

2940557361249376377اإلثنين12

3040557361250376377الثالثاء13

3140557361251376377األربعاء14

1الخميس15
40557361251386387فبراير

ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة
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جـــــدول الــــــدرور

أحوال الطقسالطوالعالبروجحسابات الدرور

فترة 
المئات

فترة 
النعائمالجديسهيلالعشرات

المــائــة 
الثانية

الستين

152284

153295

154306

1551
7الدلو

15628

15739

158410

159511

160612

السبعين

161713

16281
البلده

16392

164103

165114

166125

بروج  من  الثاني  هو  الدلو  برج 
النهار  زيادة  تستمر  وفيه  الشتاء 
اي  32دقيقة  الليل  ونقصان 
بمعدل عام دقيقة لليوم الواحد.

الطيور  السبعين  في  تجتمع 
الدولة،  سواحل  إلى  المهاجرة 
وغالبية  البحر  وكراوين  كالنوارس 
استعدادًا  المهاجرة  الطيور 
الرياح  العكسية بمساعدة  للهجرة 
أيام  لعدة  تهب  التي  الجنوبية 

)سهيلي(.

رياح  مع  الجو  برودة  تستمر  
شمالية غربية متوسطة السرعة.

ال  الفترة  هذه  عن  تراثيا  يقال 
وفي  محلة  وال  مطر  حصبة 
الشتاء.  جلة  أو  كلة   السبعين 
وأغلب الرياح في السبعين تكون 
فيها  الجو  ويكون  ليال.  شمالية 
توقع  استمرار  مع  مستقر.  غير 

هطول األمطار.

التي  الشتاء  ستين  رياح  تضرب 
يضطرب معها الخليج العربي ويحذر 
ركوب البحر فيها وهي أقوى وأبرد 

رياح الشمال.
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 جمادى األولى )ثالث المرابيع(  1439 هجري
فبراير 2019 ميالدية

ى
ول

أل
ى ا

اد
جم

أيام األسبوع

اير
فبر

مواقيت الصالة بالتوقيت الزوالي

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

239547361251386387الجمعة16

339547361252396397السبت17

438537361253396397األحد18

5375373612543106407اإلثنين19

6365273612543116417الثالثاء20

7365273612553126427األربعاء21

8365173612553136437الخميس22

9355173612553136437الجمعة23

10355073712563146447السبت24

11355073712563146447األحد25

123455963712573156457اإلثنين26

133355863712573166467الثالثاء27

143355763712573176477األربعاء28

153255763712573186487الخميس29

163255663712573196497الجمعة30

 كسوف جزئي للشمس )ال يشاهد في اإلمارات(

ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة
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جـــــدول الــــــدرور

أحوال الطقسالطوالعالبروجحسابات الدرور

فترة 
المئات

فترة 
البلدهالدلوسهيلالعشرات

المــائــة 
الثانية

السبعين

167136

168147

169158

170169

الثمانين

1711710

1721811

1731912

1742013

1 سعد 17521
الذابح

176222

177233

178244

179255

180266

181277التسعين

التسعين ويبدأ  البرودة في  تنكسر 
استمرار  مع  االعتدال  في  الجو 
يمنع  ال  األمطار.  هطول  فرصة 
ذلك  من دخول البحر من أجل صيد 
السمك والتجارة عند هدوء األمواج 

بعد در الثمانين.

السهيلي  يهب  الثمانين  بداية 
شمال  تضرب  ثم  أيام  لعدة 
وتكون  البرد  تعيد  التي  الثمانين 

أقوى شمال.

تكاثر  موسم  الثمانين  في  يبدأ 
أسماك الصافي والشعري
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أهم  األحداث  الفلكية  لشهر )جمادى الثاني( 1439 هجري

)17 فبراير - 18 مارس( 2018 

كوكب عطارد  بموضع االقتران الخارجي مع  الشمس17 فبراير  
القمر بموضع الحضيض بالنسبة لألرض27 فبراير   

متوسط طول النهار في اإلمارات 11.6 ساعة1 مارس 
تمام البدر2 مارس  
اقتران كوكبي  الزهرة  مع عطارد 4 مارس 

اقتران القمر مع كوكب زحل 11 مارس    
القمر بموضع األوج بالنسبة لألرض11 مارس  
عبور القمر العقدة الهابطة في دائرة البروج .14 مارس   
والدة القمر الجديد GMT 13:12  17 مارس   
اقتران القمر مع كوكب الزهرة18 مارس  

الحالة العامة لألجواء السائدة  خالل فترة برج الحوت (21 فبراير - 20 مارس )
معدل 

درجةالحرارة الدنيا 
)درجة مئوية(

معدل درجة 
الحرارة العليا 
)درجة مئوية(

معدل الرطوبة 
النسبية 

المتوسطة )%(

معدل الضغط 
الجوي المتوسط 

)mb(

معدل سرعة 
الرياح القصوى 

)كم/س (

معدل األمطار  
)مم (

14295510152621

Planet Visbility during February 2018الكواكب المرئية خالل فبراير 2018

Mercuryعطارد

Venusالزهرة

Marsالمريخ

Jupiterالمشتري

Saturnزحل

09:00 pm 00:00 03:00 am
SunriseSunset
شروق الشمس

منتصف الليل
midnight

غروب الشمس
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برج الحوت )21 فبراير – 20 مارس ( 
الليل  وينقص  النهار  فيه  ويزيد  الشتاء  فصل  آخر  هو  القديم  التقويم  حسب 
بمعدل 11 دقيقة  اسبوعيًا، ظل الزوال 6 أقدام في أوله، ويصل 4 أقدام في 
آخره. وله 4 أيام من منزلة الذابح و13 يومًا من منزلة سعد بلع و13 يومًا من منزلة 

سعد السعود ويكون بذلك عدد أيامه 30 يومًا.
يقول عنه ابن الصوفي: وكواكبها 34 كوكبًا من الصورة، وأربعة خارج الصورة، 
وهما سمكتان إحداهما تسمى السمكة المتقدمة وهي على ظهر الفرس األعظم 
في الجنوب واألخرى على جنوب كوكبة المرأة المسلسلة وبينهما خيط من كواكب 

يتصل بينهما على تعريج.
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والحوت من األبراج التي تشاهد في فصل الخريف وهي مجموعة خافتة بل 
من أخفت البروج السماوية على االطالق وتقع ناحية الجنوب الشرقي من مربع 

الفرس األعظم وإلى الشمال الغربي من مجموعة قيطس.

• الزراعة في برج الحوت
واللوبيا  والفاصوليا  والباذنجان  البامية  تزرع  وفيه  واألشجار  النخيل  يغرس  فيه 

والنعناع والزهور وفي آخره تقطع العيدان الرفيعة.

• حالة الجو والرياح والبحر
بين  قد تسقط  التي  األمطار  بعض  هناك  كان  وإن  الشتاء  فيه فصل  ينتهي 
الحين واآلخر يبدأ الجو بالدفء وتهب رياح النعايات وتسمى أيضًا نعايات الشتاء، 

وهي رياح شمالية قوية

الطوالع  في البرج

23 - طالع  سعد بلع  ( 23 فبراير )
سعد بلع النجم الثاني من العقارب ويعرف بالعقرب الثانية والنجم السابع من 
واآلخر  خفي  أحدهما  المجرة  في  مستويان  نجمان  وهما  وآخرها،  الشتاء  نجوم 
البلع  الخفي وأخذ ضوءه، وقيل  بلع قرينه  بلع وكأنه قد  الظاهر  ظاهر، وسمي 
ليتقي  ذبحها  التي  ناقته  لحم  أكل  استمر في  أنه  أي  بنهم  األكل  به  المراد  هنا 
بلحمها من البرد القارس وقيل سمي بذلك البتالع األرض ما وقع عليها من الماء 
وهو العقرب الثانية والنجم السابع من نجوم الشتاء وآخرها، يكثر فيه المطر بإذنه 
تعالى وفي بلع تبتدي أيام العجوز وتسمى )الحسوم( وكثيرًا مايكون فيها البرد 

شديدًا والرياح قوية ويكون البرد فيه قارسًا جدًا. 
المرع،  لمع وصيد  األرض  بلع، صار في  »إذا طلع سعد  العرب:  يقول ساجع 
واقتحم الربع، ولحق الهبع« أي أن األرض تلمع من العشب والكأل والمرع وهو طير 
المريعي، والربع هو صغير اإلبل ال يقوى على مشيته فيسرع فال يضبط حركته 
والهبع هو أول نتاج اإلبل يكون ضعيفًا ال يقوى على المشي فيهبع خلف أمه. 

وهي المنزلة الثالثة والعشرون من منازل القمر.

24 - نوء سعد السعود (8 مارس)
سعد السعود ويعرف بالعقرب الثالثة وتسمى عقرب الدسم داللة على الربيع 
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فهي أول نجومه، ثالثة نجوم أحدها نير واآلخران دونه، يكثر فيه العشب ويبدأ 
الثالثة من نجوم  العقرب  بنوء  الحرث  الورد ويعرف عند أهل  الربيع ويزهر  فصل 

الراعي تكثر في العواصف وتسمى نعايات الشتاء.
أن  إلى  القصص واألساطير  يذكر في  كما  بهذا اإلسم  وتعود قصة تسميته 
العرب كانت تسعد برؤيته وألن بزوغه في نظرهم مؤشر خير وذلك ألن الروح تعود 
في جذوع الشجر وأغصانه وقيل سمي بسعد السعود نسبة لسعد الذي مر بنا 
في قصتي )الذابح وبلع ( وأنه فرح واستبشر بالخير عند خروج هذا النجم فخرج من 
مخبئه بعد أن كان محاصرًا فيه لعدة أيام من شدة برودة الطقس التي كادت أن 

تودي بحياته.
وفي هذا النجم يعتدل الجو خاصة في النهار وتكثر فيه العواصف ويكثر فيه 
العشب متى ما أنزل الله المطر، وتخضر األرض وتسمن المواشي، وهو وقت 
البر، ويكثر فيه أصوات تغريدها حيث  بكثرة في  المهاجرة وتشاهد  الطيور  هجرة 

موسم التزاوج والتفريخ .
والرع،  النبت  كمال  ابتداء  هو  السعود  سعد  طلوع  أن  يعتبرون  العرب  وكان 
يقول ساجع العرب: »إذا طلع سعد السعود، نضر العود، والنت الجلود، وذاب 
كل مجمود، وكره الناس في الشمس القعود«، أي أن المياه أصبحت تجري في 
عيدان األشجار فأصبحت نضرة غضة،  تلين الجلود بعد أن جفت في فصل الشتاء 

وتنهصر المجمودات وهي المنزلة الرابعة والعشرون من منازل القمر.
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 جمادى اآلخرة )رابع  المرابيع(  1439 هجري
فبراير / مارس 2018 ميالدية

رة
آلخ

ى ا
اد

جم

أيام األسبوع

اير
فبر

مواقيت الصالة بالتوقيت الزوالي

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

173155563712583196497السبت1

183155463712583196497األحد2

193155463712593196497اإلثنين3

203155363612593206507الثالثاء4

213055263612593206507األربعاء5

22295516361204216517الخميس6

23285506361204216517الجمعة7

24275496361214226527السبت8

25265486361214236537األحد9

26255476351214246547اإلثنين10

27245466351214256557الثالثاء11

28235456351214266567األربعاء12

1الخميس13
235456351214266567مارس

2225446351214266567الجمعة14

3225446351214266567السبت15

ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة
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جـــــدول الــــــدرور

أحوال الطقسالطوالعالبروجحسابات الدرور

فترة 
المئات

فترة 
سعد الدلوسهيلالعشرات

الذابح

المائة 
الثانية

التسعين

182288

183299

1843010

1851
11الحوت

186212

187313

18841
سعد بلع

18952

19063

المائة

19174

19285

19396

194107

195118

196129

والفترة  المئة  في  اخرى  مرة 
وعودة شدة  )العشر(.  تليها  التي 
في  للبرد  شدة  آخر  وهي  البرد  
برد  عليها  ويطلق  السنة.  هذه 
العقارب ألن بردها يلسع. ويليها 
)برد العجوز( في العشرة وهو برد 
بحيث يظن  دافئة  فترة  بعد  يأتي 
بعض الناس أن موسم الشتاء قد 
انتهى. حيث يروى أن عجوزًا أبقت 
على الصوف على ماشيتها بينما 
ظنًا  ماشيتهم  الناس  باقي  جز 
وعندما  الشتاء  بانصراف  منهم 
ونجت  ماشيتهم  هلكت  البرد  عاد 
بعودة  لعلمها  العجوز  ماشية 

البرد.

تكون  التسعين  شمال  رياح 
بقوة   ويشعر  القوة  متوسطة 
وقد  المئة  شمال  مع  الشمس 

يعود البرد ولكن باعتدال.
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 جمادى اآلخرة )رابع  المرابيع(  1439 هجري
مارس 2018 ميالدية

رة
آلخ

ى ا
اد

جم

أيام األسبوع

س
مار

مواقيت الصالة بالتوقيت الزوالي

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

4225436351214266567األحد16

5205426341214276577اإلثنين17

6195416341214286587الثالثاء18

7185406341214286587األربعاء19

8175396341214296597الخميس20

916538634121430608الجمعة21

1015537633121430608السبت22

1114536633121431618األحد23

1213535633121431618اإلثنين24

1312535633121432628الثالثاء25

1411533632121432628األربعاء26

1510532632121433638الخميس27

169531632121433638الجمعة28

178530632121434648السبت29

187529631121435658األحد30

ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة
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جـــــدول الــــــدرور

أحوال الطقسالطوالعالبروجحسابات الدرور

فترة 
المئات

فترة 
سعد بلعالحوتسهيلالعشرات

المــائــة 
المائةالثانية

1971310

1981411

1991512

2001613

المــائــة 
الثالثة

العشرة

1 سعد 20117
السعود

202182

203193

204204

205215

206226

207237

208248

209259

2102610

2112711العشرون

)البياح(  أسماك  تتكاثر  العشور  في 
العربي وهي بداية خروج السالحف 
مع  بالتزامن  الدولة  جزر  للتكاثر في 

اكتمال القمر.

يتساوى الليل مع النهار في الفترة 
االعتدال  مع  مارس   18-15 من 

الربيعي.

على  يطلق  مصطلح  وهو  العشور 
من  والثالثين  والعشرين  العشر 
المتقلبة  الرياح  فيها  وتكثر  الصيف 
»يوالت  وتسمى  والعواصف 
العشور« وقد تمطر ويكون مطرها 

غزيرَا.
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الحالة العامة لألجواء السائدة  خالل فترة برج الحمل (21 مارس 19- أبريل )
معدل 

درجةالحرارة الدنيا 
)درجة مئوية(

معدل درجة 
الحرارة العليا 
)درجة مئوية(

معدل الرطوبة 
النسبية 

المتوسطة )%(

معدل الضغط 
الجوي المتوسط 

)mb(

معدل سرعة 
الرياح القصوى 

)كم/س (

معدل األمطار  
)مم (

1734461012318

أهم  األحداث  الفلكية  لشهر  )رجب( 1439 هجري

)19 مارس   -  16 ابريل( 2018    

اعتدال مارس الربيعي 20 مارس
اقتران القمر مع العنقود النجمي M44 “النثرة Beehive 27 مارس   

Cluster “ من برج السرطان، عبور القمر العقدة الصاعدة

متوسط طول النهار في اإلمارات 12:3 ساعة ا ابريل 
اقتران القمر مع كوكب زحل 3 ابريل  
اقتران القمر مع كوكبي زحل و المريخ  7 ابريل   
القمر بموضع األوج بالنسبة لألرض8 ابريل  

والدة القمر الجديد GMT 01:57  16 ابريل  

Planet Visbility during March 2018الكواكب المرئية خالل مارس 2018

Mercuryعطارد

Venusالزهرة

Marsالمريخ

Jupiterالمشتري

Saturnزحل

09:00 pm 00:00 03:00 am
SunriseSunset
شروق الشمس

منتصف الليل
midnight

غروب الشمس
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برج الحمل ) 21 مارس – 19 أبريل ( 
أول بروج السنة الشمسية بحسب التقويم القديم ويبدأ تاريخ دخول الشمس 
فيه من يوم أول بروج فصل الربيع وكما هو مبين بالجدول فإن له منزلتي سعد 
األخبية والمقدم 13 يومًا لكل منهما وخمسة أيام من المؤخر. قال عنه الصوفي: 
جهة  إلى  ومقدمه  الصورة  خارج  وخمسة  الصورة  من  كوكبًا  عشر  ثالثة  وكواكبه 
الغرب ومؤخره إلى جهة الشرق وهو ملتفت إلى مؤخره ووجه إلى ظهره. والنجوم 
فيه من النوع الخافت والصغير التي تظهر في فصل الخريف وتقع إلى الشرق 
مجموعة الفرس األعظم ومجموعة المرأة المسلسلة وفي برج الحمل يبدأ الليل 
بالتناقص ويطول النهار ويأخذ من الليل 11 دقيقة اسبوعيًا، ظل الزوال 4 أقدام.

الزراعة في أيام الحمل:
صالحة لزراعة البرسيم والذرة في النصف األول منه تغرس فيه أشجار الفاكهة 

والنخيل والخضراوات وفيه يكون حصاد الحنطة والحبوب األخرى.
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حالة الجو والرياح والبحر:
تراثيًا يسمى فصل الربيع بالصيف وفي أوائله تهب رياح )السرايات( وهي رياح 

شمالية غربية متوسطة السرعة وإذا اشتدت ال تشكل إال عواصف صغيرة.

الطوالع  في البرج

25  -  طالع  سعد األخبية ( 21 مارس )
بطلوع  بطة،  برجل  تمثل  وهي  وسطها،  في  منها  واحد  متقاربة  نجوم  أربعة 

سعد األخبية تبدأ درجات الحرارة باالرتفاع ويصبح الجو حارا نهارًا. 
ويعرف عند أهل الحرث بالحميم األول ويزداد فيه الدفء وتكثر فيه الرياح المثيرة 
لألتربة والمسببة لتطاير الغبار خصوصًا مع بداية وقت المساء وتكون هذه الرياح 

متغيرة االتجاهات حيث تتسبب بالتقلبات الجوية.
مختبئًأ  كان  ما  الهوام  من  فيخرج  الدفء  وقت  في  يطلع  ألنه  بذلك  سمي 
الثمار والحشرات حيث تبدأ  المخبآت فيه من  وسمي أيضًا بسعد األخبية لخروج 
الزواحف التي أختبأت طوال فترة الشتاء بالخروج من جحورها إلى السطح وتنتشر 
وذلك ألن البيئة أصبحت مالئمة لخروجها وأصبحت األجواء دافئة. إذا أخلف فيه 
المطر بإذنه تعالى كان البرد شديدًا، وتكثر الورود والزهور وتزرع البقول وتكثر الرياح 

وتنعقد أكثر الثمار.
ويوجد ستة نجوم أخرى تسمى بالسعود متصلة بالسعود األربعة لكنها ليست 
من منازل القمر وهي: سعد ناشرة، وسعد ملك وسعد البهام، وقيل سعد البهائم 
وسعد همام وسعد البارع وسعد مطر وكل سعد منها يمثله نجمان بين كل نجمين 
قدر ذراع في رأي العين، وتقع إلى الجنوب من السعود نجوم بيض تسمى العانة 
تشبه  متتابعة  خفيفة  نجوم  وتوجد  السلم  يقع  يمينها  وعن  العانة  من  وأسفل 

السفينة تسمى السفينة ونجم سهيل يمثل طرف مجداف السفينة .
ويقول ساجع العرب: »إذا طلع سعد األخبية دهنت األسقية، ونزلت األحوية، 
وتجاورت األبنية«، وقال أيضًا: »إذا طلع سعد األخبية خلت من الناس األبنية«، 
فنوء سعد األخبية يعلن عن الدفء وقدوم الربيع. ويقال: »سعد الخبايا تطلع فيه 

الحيايا«، ظل الزوال 3 أقدام وهي المنزلة الخامسة والعشرين من منازل القمر.

26 -  طالع  المقدم (3 ابريل )
نجوم  من  المؤخر،  هما  واآلخران  مربعة  واسعة  نجوم،  أربعة  من  نجمان  وهو 
الثاني،   بالحميم  والمزارعين  العامة  عند  يسمى  ما  أو  المقدم  نجم  الدلو،  برج 
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وهو من نجوم الراعي، فيه ترتفع درجة الحرارة وتهب فيه الرياح الشمالية الغربية 
الباردة وتحدث تغيرات للطقس مما تسبب انخفاضًا في درجات الحرارة ومقدمات 
للسرايات ومراويح الصيف والتي تنشأ عنها السحب والعواصف الرعدية السريعة 
النجم موسم  العاصف وفي هذا  والهبوب  السكون  بين  الرياح  اتجاهات  وتتغير 
نيسان  شهر  نهاية  حتى  تستمر  التي  الغزيرة  الربيع  بأمطار  المعروفة  السرايات 
)إبريل ( وسميت بهذا اإلسم ألنها تسري في الليل والناس نيام، والسرايات اسم 
محلي يطلق على المنخفضات الجوية الحرارية المعروفة بالسحب الصيفية التي 
تتكون بفعل التسخين في نهاية فصل الربيع المعتدل وبداية فصل الصيف الحار 
فيتغير الطقس بشكل مفاجئ وذلك بسبب مرور منخفض ومرتفع جوي بسرعة 
التمازج بين فصل وآخر حيث نالحظ فارقا حراريًا كبيرًا  أنها تتخلق نتيجة  فائقة أي 
بين الليل والنهار فهذه الفترة تتسم باالضطرابات الجوية، ووقت تكون السرايات 
يكون في فترة الزوال أي زوال الشمس وتبدأ غالبًا من بعد العصر وتتميز فترة 
السرايات بالتكونات السريعة للغيوم الركامية خالل فترة تتراوح بين نصف ساعة 
إلى ساعة وتهطل بعدها األمطار الرعدية الغزيرة جدًا خالل فترة قصيرة وتصاحبها 
رياح عنيفة ال تستقر في اتجاه معين مع تقلبات مفاجئة وتعرف السرايات كذلك 

عند أهل البادية  بالمراويح.
الزيتون  ينعقد  النجم  الله وفي هذا  بإذن  المطر  فيه  ينزل   ونوؤه محمود قد 
واللوز والتفاح و الكرز والمشمش و الخوخ. وتقول العرب: )إذا طلع الدلو، هيب 
الجزو، وانسل العفو، وطلب اللهو(، وهذا يشمل )المقدم والمؤخر(. هيب الجزو  

يعني االجتزاء بالرطب من الماء لقدوم الحر والعطش .

27 -  طالع المؤخر ( 16 أبريل )
نجم المؤخر، النجمان المتأخران في مربع الفرس األعظم، القريب من برج الدلو  
ولقد اختير برج الفرس األعظم موقعًا لهذه المنزلة ألن الموقع على دائرة البروج 
دائرة   يدخل ضمن  أنه ال  األعظم مع  الفرس  مربع  اختيار  النجوم، فتم  خالية من 
الراعي  وهو رابع  البروج يعرف عند أهل الحرث والعامة بالذراع األول من نجوم 
الظهيرة.  للحرارة في  ويميل  لياًل  الجو  يعتدل  فيه  الربيع  منازل فصل  منزلة من 
بالغبار  محملة  جافة  غربية  شمالية  رياح  وهي  البوارح  موسم  يدخل  آخره  وفي 
واألتربة وهي رياح تمتاز بأنها غير مستقرة بل مستمرة يتقلب فيها الجو والبوارح 

يمتد موسمها من أواخر شهر نيسان ) إبريل ( حتى منتصف تموز ) يوليو(.
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 رجب  1439 هجري -  مارس / أبريل 2018 ميالدية

ب
أيام األسبوعرج

س
مار

مواقيت الصالة بالتوقيت الزوالي

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

196528631121435658اإلثنين1

205527631121435658الثالثاء2

215527631121436668األربعاء 3

224526630121436668الخميس4

233525630120436668الجمعة5

242522630120437678السبت6

250522629120437678األحد7

2659421629120437678اإلثنين8

2758420629120438688الثالثاء9

2856418628120438688األربعاء10

2956418628120438688الخميس11

30554176281259339698الجمعة12

31544166271259339698السبت13

1األحد14
5341562712593406108أبريل

25241462612593416118اإلثنين15

 االعتدال الربيعي

ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة
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جـــــدول الــــــدرور

أحوال الطقسالطوالعالبروجحسابات الدرور

فترة 
المئات

فترة 
سعد الحوتسهيلالعشرات

السعود

المــائــة 
الثالثة

الثالثين

2122812

2132913

2141
الحمل

1 سعد 
األخبية

21522

21633

21744

21855

21966

22077

22188

األربعين

22299

2231010

2241111

2251212

2261313

ثمار  معظم  الثالثين  في  تعقد 
الفسائل  وتنقل  الصيفية  الفواكه 

وتقلم األشجار في هذه الفترة.

رياح النعايات شمالية قوية
)نعايات  النعايات  رياح  تهب 
الشتاء(  وهي رياح شمالية قوية. 
تأتي  بهذا االسم ألنها  وسميت 
فصل  وتنعى  البرد  نهاية  في 
الشتاء. وسمتها أن تكون معتدلة 

إلى دافئة فتطرد البرد.

هبوب السرايات وهي رياح شمالية 
بعد  هبوبها  وقت  ويكون  قوية 
في  تسري  أنها  ويقال  الزوال 
بصورة  وتهب  الليل  منتصف 
البحر.  معها  يضطرب  حيث  مفاجئة 

ويكون الجو دافئًا.
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 رجب  1439 هجري - أبريل 2018 ميالدية

ب
يلأيام األسبوعرج
أبر

مواقيت الصالة بالتوقيت الزوالي

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

35041362612593426128الثالثاء16

44941162612593426128األربعاء17

54841062612583436138الخميس18

64841062612583436138الجمعة19

7464962512583446148السبت20

8444862512583446148األحد21

9434762412583456158اإلثنين22

10424662412583456158الثالثاء23

11414562412573466168األربعاء24

12404462412573466168الخميس25

13394362412573476178الجمعة26

14384162312573476178السبت27

15374162312563486188األحد28

16364062312563486188اإلثنين29

 اإلسراء والمعراج

ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة
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جـــــدول الــــــدرور

أحوال الطقسالطوالعالبروجحسابات الدرور

فترة 
المئات

فترة 
المقدمالحملسهيلالعشرات

المــائــة 
الثالثة

الثالثين

227141

228152

229163

230174

األربعين

231185

232196

233207

234218

235229

2362310

2372411

2382512

2392613

240271
المؤخر

استمرار هبوب السرايات وهي ال 
تشكل إال عواصف صغيرة. يعرف 
الحرث  اهل  عند  المقدم  طالع 
نجوم  من  وهو  الثاني  بالحميم 
الراعي .وفي األربعين يصبح الجو 
آخر  تكون  األربعين  آخر  جافًا وفي 

نسمات الربيع.

الربيع  فصل  يسمى  تراثيا 
الحرارة  درجات  تبدأ  حيث  بالصيف 

باإلرتفاع.

غوص الخانجية
يبتعد اهل الغوص عن البحر نظرا 

إلرتفاع الموج واشتداد الرياح.



82

الحالة العامة لألجواء السائدة  خالل فترة برج الثور  ( 20 ابريل – 20 مايو )
معدل 

درجةالحرارة الدنيا 
)درجة مئوية(

معدل درجة 
الحرارة العليا 
)درجة مئوية(

معدل الرطوبة 
النسبية 

المتوسطة )%(

معدل الضغط 
الجوي المتوسط 

)mb(

معدل سرعة 
الرياح القصوى 

)كم/س (

معدل األمطار  
)مم (

2139391008321

أهم األحداث الفلكية لشهر )شعبان( 1439 هجري

)17 أبريل - 16 مايو ( 2018    

اقتران القمر مع نجم الدبران19 ابريل  
القمر بموضع الحضيض بالنسبة لألرض20 ابريل    

ذروة زخات شهب اللوريات  أو القيثاريات   21- 22 ابريل   
دخول منطقة تعامد الشمس الجزيرة العربية24 ابريل 
اقتران كوكب الزهرة مع العنقود النجمي M45 “ الثريا 24 ابريل  

Pleiades “ من برج الثور

تمام البدر30 ابريل
متوسط طول النهار في اإلمارات 13 ساعة1 مايو 
اقتران القمر مع كوكب زحل4 مايو

ذروة زخات شهب إيتا الدلويات5 – 6 مايو     
القمر بموضع األوج بالنسبة لألرض6 مايو   
كوكب المشتري في موضع التقابل مع الشمس »أطول 9 مايو   

مدة مكث خالل الليل«

والدة القمر الجديد   GMT 11:48  15 مايو   

Planet Visbility during April 2018الكواكب المرئية خالل أبريل 2018

Mercuryعطارد

Venusالزهرة

Marsالمريخ

Jupiterالمشتري

Saturnزحل

09:00 pm 00:00 03:00 am
SunriseSunset
شروق الشمس

منتصف الليل
midnight

غروب الشمس
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برج الثور )20 ابريل – 20 مايو ( 
حسب التقويم القديم هو ثاني بروج فصل الربيع ويستمر فيه زيادة طول النهار 
على الليل بمعدل 6 دقائق اسبوعيا، ظل الزوال فيه قدمان في أوله وقدم واحد 
المؤخر  منزلة  أيام من  ثمانية  بالجدول،  كما هو مبين  المنازل،  له من  آخره.  في 
وثالثة عشر يومًا من منزلة الرشا وعشرة أيام من منزلة الشرطين، وبذلك يكون 

مجموع أيامه 31 يومًا.
يقول عنه الصوفي: وصورته صورة ثور مؤخره إلى الغرب والجنوب ومقدمه 
إلى ناحية المشرق وليس له كفل وال رجالن ملتفت راسه على جنبه وقرناه ناحية 
المشرف. وكوكبه اثنان وثالثون كوكبًا من الصورة سوى النير الذي على طرف قرنه 
الشمالي فإنه على الرجل اليمنى من ممسك االعنة مشترك بينهما، وأحد عشر 
كوكبًا خارج الصورة. ومن أوضح نجومه لمعانًا الدبران وسموه كذلك ألنه يدبر الثريا 
التي تقع جهة الشمال منه عند شروقها وعند غروبها بعد 45 دقيقة، والدبران نجم 
عمالق أحمر اللون يكبر الشمس بماليين المرات. وحول الدبران توجد مجموعة من 
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النجوم اسمها القالئص والتي تعني صغار النوق وهي عبارة عن عنقود مفتوح 
من النجوم. أما مجموعة الثريا فهي تبدو على شكل مجموعة متقاربة من النجوم 
عنقود  كذلك  والثريا  يرى سبعًا،  أن  يمكن  البصر  ولحاد  منها  رؤية ستة  باإلمكان 
مفتوح لنجوم حديثة العهد بالوالدة، وكلمة الثريا تصغير كلمة ثروى وقد صغرها 

العرب لتقارب نجومها.
من  الغربي  الشمال  جهة  ويقع  الشتاء  تظهر في فصل  التي  البروج  من  هو 

مجموعة نجوم الجبار.

• الزراعة في برج الثور
تغرس فيه جميع األشجار والنخيل، ويجب االعتناء بالسقي أكثر من برج الحمل،
ويجب أن يراعى أال تجف األرض للغرس الحديث، فإذا غطست الثريا فال يرمى

بذور وال يغرس شجر أو نخل مطلقا.

• حالة الجو والرياح والبحر:
في بدايات أيام البرج تهب رياح عاصفة قوية وغير متوقعة وغير منتظمة االتجاه.

الطوالع في البرج:

28 - طالع  الرشا ( 29 ابريل ) 
وهو  السمكة،  أو  الحوت  قلب  يسمى  وقد  اليمانية،  النجوم  آخر  الرشاء  نجم 
وهو  بالرشاء  تشبيهًا  بذلك  وسمي  الربيع،  فصل  منازل  من  الخامسة  المنزلة 
فيه  السمكة،  بطن  سمي  ولذلك  السمكة  بطن  مثل  في  كثيرة  كواكب  الحبل، 
سقوط السماك األعزل، وبطلوعه تغيب الثريا، وبداية الكّنه أو كنة الثريا، والكنة 
هي وقت إختفاء الثريا )الخفوق( حيث تختفي نهائيًا من السماء لمدة تقارب 40 
يوما وتسمى مدة اإلختفاء هذه بـ )الكنة( والذي ال تشاهد فيه الثريا إال بعد بداية 
الثريا وطلوعها: »ال خفقت  العامة حول كنة   )7( يونيو، ويقول  القيظ في فجر 
الثريا ثم وايقت كل خضراء ودعت بسالم ( يعني معنى ذلك أن الثريا إذا خفقت 
ثم وايقت فإن كل عشبة خضراء قد ودعت بسالم حيث أنها يبست وانحمست 

بفعل حرارة شمس الصيف الالهبة.

وفي أوله يبدأ دخول موسم البوارح وهي الرياح الغربية المحملة بالغبار واألتربة 
إذ يمتد موسمها من أواخر شهر نيسان )إبريل( حتى منتصف شهر تموز )يوليو( 
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الثاني،  بالذراع  الحرث  أهل  العامة وخاصة  عند  ويعرف  النخيل  يحمد غرس  وفيه 
وتهب في الغالب ريح عاتية يقال لها بارح المشمش.

إذا طلعت السمكة، نصبت الشبكة، وأمكنت  الرشا:  العرب في   يقول ساجع 
الحركة وتعلقت بالثوب الحسكة، وطاب الزمان للنسكة. ففي هذا الوقت يشتد 
ويقوى النبت بحيث يعلق الشوك بالثوب وتنصب الشباك لصيد الطير ويطيب 
الربيع  فصل  قوة  فيه  برد  وال  حر  فال  باألرض  يحلون  الذين  للنساك  الزمان 
باكورة  وفيه  وفيه،  الربيع  فصل  منازل  من  الخامسة  المنزلة  وهو  واستحكامه 
اليقطين )القرع(، وتنصب الشباك لصيد الطيور، ويطيب الزمان للنساك فال حر 

وال برد، وهو المنزلة األخيرة من منازل القمر في دائرة البروج . 

 طالع  الشرطين ( 12 مايو ) 
طلوعه  عند  عالمة  لكونه  بذلك  العالمة،ه سمي  وهو  تثنية شرط  الشرطان، 
وقت الفجر، وهو أول المنازل الشامية أو الشمالية للقمر، ويسمى كذلك  )النطح( 
قدر  مسافة  وبينهما  الحمل  برج  في  نيران  كوكبان  )الشرطان(  وهما  )الناطح(  و 
ذراع عندما يصبحان في كبد السماء، أحدهما في الشمال وهو نجم الحمل وهو 
أهم نجوم هذا البرج وهو يشكل أحد قرني الحمل وهو من القدر الثاني واآلخر 
في الجنوب وهو من القدر الثالث ويقع أسفل منهما نجم صغير من القدر الرابع 
يعد معه أحيانًا، فإذا حلت الشمس بهما فقد حلت برأس الحمل، و اعتدل الزمان 
طلع  »إذا  العرب:  ساجع  يقول  الربيعي،  االعتدال  وكان  بالنهار  الليل  وتساوى 
الشرطان، استوى الزمان، وحضرت االوطان وتهادى الجيران«. ويقصد بذلك أن 
الناس في تلك الفترة يرجعون إلى أوطانهم من البوادي. ألن الغدران تجف في 
الوادي مع اقبال  الحر، ومع  رجوعهم يتهادى الجيران  حيث يكونون متفرقين قبل 

ذلك في البحث عن الكأل والمرعى .
وهو عند أهل الحرث بداية موسم الثريا أو )ثريا القيظ(  الذي مدته )39( يومًا 
حيث تظهر فيه نجوم )الشرطين( و )البطين( و )الثريا(، فالشرطين هما قرنا الحمل 
والبطين وهو بطن الحمل والثريا وهي إلية الحملفيه سقوط الغفر أو نوء الغفر 
لغياصة  البحر  ركوب  الشمال ويكون  رياح  تقوى  الغربية.  الجهة  حيث يسقط في 

اللؤلؤ مناسبًا.
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 شعبان )لقصير( 1439 هجري - أبريل / مايو 2019 ميالدية

ان
عب

ش

يلأيام األسبوع
أبر

مواقيت الصالة بالتوقيت الزوالي

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

173545952312563496198الثالثاء1

183445852212553496198األربعاء2

193345752212553506208الخميس3

203245652212543506208الجمعة4

213145552112543516218السبت5

223045452112543516218األحد6

232945252112533516218اإلثنين7

242845152112533526228الثالثاء8

252745052112533526228األربعاء9

262644952012533536238الخميس10

272644852012533536238الجمعة11

282544852012523536238السبت12

292444752012523546248األحد13

302344652012523546248اإلثنين14

1الثالثاء15
2244552012513556258مايو

  ابتداء غيوب الثريا     ليلة المنتصف من شعبان

ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة
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جـــــدول الــــــدرور

أحوال الطقسالطوالعالبروجحسابات الدرور

فترة 
المئات

فترة 
المؤخرالحملسهيلالعشرات

المــائــة 
الثالثة

الخمسين

241282

242293

243304

2441
5الثور

24526

24637

24748

24859

249610

الستين

250711

251812

252913

253101
الرشا

254112

255123

غيوب الثريا

من 28 أبريل إلى 7 يونيو
عدد األيام: 40 يومًا

ومعه  الثريا  نجم  الى  وينسب 
التي  الجافة  البوارح  رياح  تهب 
ويترسب  النهار  في  الغبار  تحمل 

في هدأة الليل.

موسم تكاثر أسماك )الكنعد( و)الجد( 
و)البدح( و)القرش( وتعج الجزر بالطيور 
)الغواي(  مثل  فيها  تتكاثر  التي 
أنوع  من  و)الخشاش( وهي  و)الصر( 

طيور الخرشنة.

يعرف نوء المؤخر عند العامة بالذراع 
الثاني وهو ايضا  من نجوم الراعي .
اذا نزل المطر به يكون  غزيرا بإذن الله
 وقد تكون هناك  ريح عاصف ونوؤه 

اربع ليال.



88

 شعبان )لقصير( 1439 هجري - مايو 2018 ميالدية

ان
عب

ش

يوأيام األسبوع
ما

مواقيت الصالة بالتوقيت الزوالي

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

22244552012513556258األربعاء16

32144452012513556258الخميس17

42144451912513566268الجمعة18

52044351912503566268السبت19

61944251912503576278األحد20

71944251912503576278اإلثنين21

81844151912503576278الثالثاء22

91744051912503586288األربعاء23

101744051912503586288الخميس24

111643951912493596298الجمعة25

121643951912493596298السبت26

131543851912493596298األحد27

14154385191249307308اإلثنين28

15144375191248307308الثالثاء29

16144375191248317318األربعاء30

ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة
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جـــــدول الــــــدرور

أحوال الطقسالطوالعالبروجحسابات الدرور

فترة 
المئات

فترة 
الرشاالثورسهيلالعشرات

الستين

256134

المائة
الثالثة

257145

258156

259167

260178

السبعين

261189

2621910

2632011

2642112

2652213

266231
الشرطان

267242

268253

269264

270275

رياح  تقوى  الشرطين  طالع  في 
في  البحر   ركوب  ويكون  الشمال، 
مناسبًا،  للغوص  العربي  الخليج 

ويهيج بحر العرب.

عاتية  رياح  تهب  الثريا  غيوب  مع 
مفاجئة  جوية  واضطرابات 
مصحوبة  تكون  قد  وسريعة. 
وتسمى  وأمطار  رعدية  بعواصف 

)يوالت الثريا( ويحذرها أهل البحر.

بطن  تشبه  نجوم  به  الرشا  طالع 
السمكة.

تبدأ درجات  الحرارة باإلرتفاع

وفي الستين يظهر الورل من األرض 
) من الزواحف وأكبرها في الخليج (
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الحالة العامة لألجواء السائدة خالل فترة برج الجوزاء (21 مايو – 21 يونيو )
معدل 

درجةالحرارة الدنيا 
)درجة مئوية(

معدل درجة 
الحرارة العليا 
)درجة مئوية(

معدل الرطوبة 
النسبية 

المتوسطة )%(

معدل الضغط 
الجوي المتوسط 

)mb(

معدل سرعة 
الرياح القصوى 

)كم/س (

معدل األمطار  
)مم (

244239100231--

أهم  األحداث الفلكية لشهر )رمضان( 1439 هجري

)17 مايو - 14 يونيو( 2018    

اقتران القمر مع كوكب الزهرة 17  مايو     
تعامد الشمس على دائرة عرض مكة المكرمة و انعدام ظل 28 مايو 

الكعبة المشرفة   وقت الظهر 

تمام البدر29  مايو  
متوسط طول النهار في اإلمارات 13.4 ساعة1 يونيو 

اقتران القمر مع كوكب زحل1 يونيو   
القمر بموضع األوج بالنسبة لألرض2 يونيو     

أبكر وقت لطلوع الشمس7 يونيو 
كوكب الزهرة يقترن بنجم رأس التوأم المؤخر  Pollux من برج 8 يونيو   

التوأمين

والدة القمر الجديد GMT 19:43  13  يونيو    
القمر بموضع الحضيض بالنسبة لألرض14 يونيو    

Planet Visbility during May 2018الكواكب المرئية خالل مايو 2018

Mercuryعطارد

Venusالزهرة

Marsالمريخ

Jupiterالمشتري

Saturnزحل

09:00 pm 00:00 03:00 am
SunriseSunset
غروب الشمسشروق الشمس
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برج الجوزاء “التوأمان“ ) 21 مايو – 21 يونيو ( 
حسب التقويم القديم هو آخر بروج فصل الربيع وتستمر فيه زيادة طول النهار 
منازل  من  له  واحد  قدم  فيه  الزوال  ظل  اسبوعيا،  دقائق   4 بمقدار  الليل  على 
الشرطين أربعة أيام و 13 يومًا من  منزلة البطين و 13 يومًا من منزلة الثريا فيكون 
مجموعه 32 يومًا وبرج الجوزاء المقصود به هنا هو برج التوأم ولكن في حقيقة 
تمثل  نجومه  ومجموعة  الصياد،  برج  على  يطلق  إنما  الجوزاء  تسمية  فإن  األمر 

بأخوين توأمين متعانقين.
الصورة،  خارج  وسبعة  الصورة  من  عشر  ثمانية  وكواكبهما  الصوفي:  يقول 
وهي صورة إنسانين رأسهما وسائر كواكبهما من الشمال والمشرق عن المجرة، 
التبانة( وهما   درب  مجرة  )أي  المجرة  نفس  والمغرب في  الجنوب  إلى  وأرجلهما 
كالمتعانقين قد اختلط كواكب أحدهم بكواكب اآلخر. ومن ألمع نجومه رأس التوأم 

المقدم ورأس التوأم  المؤخر والهنعة.
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• الزراعة:
ال  حتى  تزهيرها  وقت  األزهار  عن  الماء  ويحبس  للسقي  األشجار  حاجة  تزداد 
تسقط الثمر وال تسقى إال عند الضرورة وفيه بوادر البسر من بواكير النخل في 

الخليج.

• حالة الرياح والجو:
الرياح الشمالية وال يتوقع  الحر والسموم وتقوى فيه  القيظ ويشتد فيه  يبدأ 

نزول المطر ويكون الجو صالحًا ألهل الغوص أن يركبوا البحر الستخراج اللؤلؤ.

الطوالع  في البرج:

٫2  طالع  البطين ( 25 مايو )
أول  وهو  الحمل،  بطن  موضع  في  وهي  أثافي،  كأنها  خفية  كواكب  ثالثة 
إزدياد  حيث  شديدة  فيه  الشمالية  الرياح  ماتكون  غالبا  النجم  هذا  وفي  القيظ 
من  وهو  العربية،  الجزيرة  ووسط  العربي  الخليج  منطقة  في  والسموم  الحرارة 
وفيه  الصغير(  )البارح  بـ  األمطار وهناك من يسميه  والخالية من  الجافة  الفترات 
يجف العشب وتستمر فيه موسم )البوارح( وهي الرياح الشمالية الغربية المحملة 
بالغبار واألتربة التي تمتاز بأنها رياح مستمرة غير مستقرة لذلك فإن فرص تقلب 
الرياح  تهب  زال حدوثها متوافر حيث  العالق ال  للغبار  المثيرة  الرياح  الجو وهبوب 
مع طلوع الشمس ويشتد عصفها بالتدريج مع اشتداد الحرارة ثم تهدأ مع غياب 
الشمس ويترسب الغبار على األشياء ،وهبوب البوارح تمتد من أواخر شهر نيسان 
)إبريل( حتى منتصف شهر تموز )يوليو(، ومع طلوعه يهيج بحر العرب و شمال 
المحيط الهندي، وفيه سقوط منزلة  الزبانا، يقول ساجع العرب: »إذا طلع البطين، 
اقتضى الدين وظهر الزين واقتفى العطار والقين«، ففي هذه الفترة يقتضي 
ويتبعون  بالنبات  األرض  وتتزين  البوادي  من  أوطانهم  إلى  رجوعهم  بعد  الدين 
العطار لشراء الطيب وإصالح القين وهو ما رث من األمتعة، وهو أول نجوم البارح 
ويشتهر ببارح الحفار وهو أول أربعينية الصيف أو مربعانية الصيف، وهو المنزلة 

الثانية من منازل القمر.

3 -  طالع  الثريا (7 يونيو) 
نجوم  نجوم ظاهرة من خاللها  ذكرا، سبعة  أكثرها  و  العرب  منازل  أيمن  الثريا، 



93

كثيرة خفيفة، و هي إلية كوكبة أو برج الحمل وهي أشهر منازل القمر،وعند العرب 
لها عدة أسماء منها النجم، وأصلها من الثروة، والثريا تصغير ثروى )المرأة الثرية(  

لتدل على كثرة العدد.
والثريا )النجم( أشهر العناقيد النجمية، معروفة منذ أقدم األزمنة ومعروفة عند 
العرب من أيام الجاهلية وترد في أشعارهم من غير تكلف وقد استعملوها كمقياس 
لقوة اإلبصار, ويهتم الناس برؤيتها عند الفجر، فهي أول نجوم التي تطلع وقت 
شدة حر الصيف )القيظ(، ومع نضج الرطب، و تجود سائر فاكهة الصيف في وقت 
طلوعها، ويبدأ فيها تلون البلح في طلع بواكير النخل وبداية نضج الثمار ويطيب 
بتاريخ  غيابها  يبدأ  والثريا  اللؤلؤ،  للغواصين إلستخراج  العربي  الخليج  ركوب  فيها 
4/28 إبريل ) نيسان ( و تضطرب وقت غيابها األجواء و تعرف هذه اإلضطرابات أو 
»اليوالت« بـ »يوالت الثريا«، وتختفي ولمدة )40( يومًا وقيل )39( يومًا والتي 
)حزيران(  يونيو   6/7 بتاريخ  أخرى  مرة  لتظهر  الثريا  غيوب  أو  الثريا  خفوق  تسمى 
تسبق  شديدة  ورياح  زوابع  بظهور  الثريا  طلوع  قرب  على  البادية  أهل  ويستدل 
طلوعها ويطلق البدو في جزيرة العرب على هذه الزوابع والرياح اسم زوبعة طلوع 
الثريا وبعضهم يسميها )بوارح الثريا( وهي رياح السرايات الشهيرة بمنطقة الخليج 
العربي، وبظهورها يبدأ وقت شدة الحر و السموم  )القيظ( فهي أولى منازله 
وهي النجم الثاني من نجوم مربعانية القيظ وتعرف بالبارح األول  ويستمر فيها 

موسم )البوارح( وهي الرياح الشمالية المحملة بالغبار واألتربة.
الرياح  هبوب  فيها  وتكثر  األمطار  نزول  ويندر  والسموم  الحر  يشتد  وفيها 
والعواصف وتغور المياه وترتفع عاهات الثمر ويرتج البحر وييبس العشب وتقول 
العرب: »إذا طلع النجم فالحر في حدم والعشب في حطم والعاهات في كدم«.
ساجع  يقول  القرية  أي  شكيه«،  الراعي  ابتغى  غديه  النجم  طلع  »إذا  وقولهم: 
العرب: »إذا طلع النجم )الثريا( عشاء، ابتغى الراعي كساء« أي بسبب إقبال البرد، 
فهي تكون في شدة البرد في كبد السماء عشاءًا في امسيات شهر يناير. كما 
المنزلة  وهو  اإلكليل،  وفيها سقوط  ديسمبر  مع خالل شهر  البدر  بالقمر  تقترن 

الثالثة من منازل القمر.
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 رمضان )المعظم( 1439 هجري - مايو / يونيو 2018 ميالدية

ان
ض

رم

يوأيام األسبوع
ما

مواقيت الصالة بالتوقيت الزوالي

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

17134365191248327328الخميس1

18134365191248327328الجمعة2

19134365191248327328السبت3

20124355191248337338األحد4

21114345191247347348اإلثنين5

22114345191247347348الثالثاء6

23114345191247347348األربعاء7

24104335191247357358الخميس8

25104335191247367368الجمعة9

26104335191247367368السبت10

2794325191247367368األحد11

2894325191247367368اإلثنين12

2994325201247377378الثالثاء13

3094325201247377378األربعاء14

3194325201246377378الخميس15

ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة
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جـــــدول الــــــدرور

أحوال الطقسالطوالعالبروجحسابات الدرور

فترة 
المئات

فترة 
الشرطانالثورسهيلالعشرات

المــائــة 
الثالثة

الثمانين

271286

272297

273308

274319

275 1
10التوأمين

276211

277312

288413

27951
البطين

28062

التسعين

28173

28284

28395

284106

285117

التويبع  نجم  يغيب  التسعين  وفي 
)نجم الدبران  وسمي بالتويبع ألنه 
الغياب(  وفي  فلكه  الثريا في  يتبع 
يوما   عشر  بخمسة  الثريا  نجم  بعد 
أول أيام القيظ )اي فصل الصيف(.  
متواصلة    أو  متتالية  الرياح  وتكون 

شمالية. 

نجم الدبران

موسم  يبدأ  مايو  منتصف  مع 
إلى  ويستمر  الكبير  الغوص 
منتصف سبتمبر في الخليج العربي 
للبحث  الهيرات  نحو  المراكب  وتتجه 

عن اللؤلؤ.

المدارية  االضطرابات  موسم  بداية 
وبحر  الهندي  المحيط  شمال  في 
العرب. من 15 مايو إلى 20 يونيو. 
وقد تنشأ عواصف أو أعاصير مدارية 

في تلك الفترة ويهيج بحر العرب.

بداية الجو الحار
والسحب الخفيفة المرتفعة

وبداية  الثمانين  نهاية  وفي 
من  )الحليب(  اللبن  يخف  التسعين 
من  الماء  ويخف  واألبقار  الجمال 
مستوى  وينخفض  الطوي  أو  البير 
المياه الجوفية بسبب قلة األمطار، 
وهي آخر الصيف ) المقصود به هنا 
فصل  الربيع كما هو معروف تراثيًا( 
وابريل  )مارس  اشهر  ثالث  وهي 
لتبدأ  الصيف  انتهي  وهنا  ومايو(، 

فترة القيظ. 

موسم الغوص  الكبير
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 رمضان )المعظم( 1439 هجري -  يونيو 2018 ميالدية

ان
ض

رم

يوأيام األسبوع
ون

مواقيت الصالة بالتوقيت الزواليي

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

1الجمعة16
84315201246387388يونيو

284315201246387388السبت17

384315201246387388األحد18

484315211246397398اإلثنين19

5843152112463107408الثالثاء20

6843152112463107408األربعاء21

7843152112463107408الخميس22

8843152112463117418الجمعة23

9843152112463117418السبت24

10843152112463127428األحد25

11843152212473127428اإلثنين26

12843152212473127428الثالثاء27

13843152212473127428األربعاء28

14843152212473137438الخميس29

 ظهور الثريا

ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة
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جـــــدول الــــــدرور

أحوال الطقسالطوالعالبروجحسابات الدرور

فترة 
المئات

فترة 
البطينالتوأمينسهيلالعشرات

المائة 
الثالثة

التسعين

286128

287139

2881410

2891511

2901612

المائة

2911713

الفترة 
الرابعة

292181
الثريا

293192

294203

295214

296225

297236

298247

299258

والسموم  الحر  ويشتد  القيظ  يبدأ 
وتقوى فيه الرياح الشمالية )الكوس( 

وال يتوقع فيه سقوط المطر.

رياح شمالية غربية  متوسطة السرعة
الخفيفة  والسحب  القيظ  بداية 
المرتفعة. قد يهب )الغربي( مع آخر 
برج الجوزاء. ويسمى )بارح الجوزاء(.

وتنشط  يونيو   7 فجر  الثريا  تظهر 
معها البوارح وهي رياح جافة وحارة 

وتثير الغبار واألتربة.

ظهور الثريا
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الحالة العامة لألجواء السائدة  خالل فترة برج السرطان ( 22 يونيو – 22 يوليو )
معدل 

درجةالحرارة الدنيا 
)درجة مئوية(

معدل درجة 
الحرارة العليا 
)درجة مئوية(

معدل الرطوبة 
النسبية 

المتوسطة )%(

معدل الضغط 
الجوي المتوسط 

)mb(

معدل سرعة 
الرياح القصوى 

)كم/س (

معدل األمطار  
)مم (

27434199830--

أهم  األحداث الفلكية لشهر )شوال( 1439 هجري

)15 يونيو - 13 يوليو( 2018    

انقالب يونيو الصيفي 21 يونيو 
أطول نهار في النصف الشمالي من األرض22 يونيو 

كوكب زحل في موضع التقابل مع الشمس »أطول مدة 27 يونيو    
مكث خالل الليل«

تمام البدر28 يونيو 
القمر بموضع األوج بالنسبة لألرض30 يونيو 

متوسط طول النهار في اإلمارات 13.5 ساعة1 يوليو 
 أقصى تأخير لوقت غروب الشمس 2 يوليو 

األرض في موضع األوج بالنسبة للشمس 6 يوليو   
اقتران كوكب الزهرة  بنجم المليك من برج األسد 9 يوليو    
اقتران القمر بنجم الدبران من برج الثور 10 يوليو  
والدة القمر الجديد GMT 02:48  13 يوليو   

Planet Visbility during June 2018الكواكب المرئية خالل يونيو 2018

Mercuryعطارد

Venusالزهرة

Marsالمريخ

Jupiterالمشتري

Saturnزحل

09:00 pm 00:00 03:00 am
SunriseSunset
شروق الشمس

منتصف الليل
midnight

غروب الشمس
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برج السرطان )22 يونيو – 22 يوليو( 

بحسب التقويم القديم هو أول بروج الصيف وهنا في أول هذا البرج ينتهي 
تزايد النهار وقصر الليل حيث يبدأ ثالث دقائق اسبوعيًا، ظل الزوال فيه غير موجود 
له من الدبران عشرة أيام والهقعة 13 يومًا و 8 أيام من منزلة الهنعة والمجموع 

على ذلك 31 يومًا.
وقد عرف هذا البرج من القم حيث ذكره بطليموس في كتابه المجسطي وقال  
عنه الصوفي وكواكبه تسعة كواكب من الصورة وأربعة خارجه عن الصورة مقدمه 
إلى المشرق والشمال ومؤخره إلى المغرب والجنوب على إثر التوأمين. وليس 
خافتة  تسمى  نجوم  باستثناء مجموعة  السرطان  برج  نجوم ساطعة في  هناك 

)النثرة( عند العرب.

• الزراعة في برج السرطان
العشب   وينضج  المرتبعة  األرض  في  خاصة  السقي  كثرة  إلى  الشجر  تحتاج 
ويطيب أكله، وأول انتاج الرطب من العين وليوا ويستحب تناول ما طبعه البرودة 
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فيه  يزرع  بعمومها، ال  والخضراوات  واأللبان  والقرع  والقثاء  والخيار  الكوسا  مثل 
شيء سوى الذرة والملوخية والقثاء، وتعتبر زراعة متأخرة.

• حالة الجو والرياح والبحر:
تكون الرياح فيه شمالية قوية وهو من بروج الصيف حين تشتد الحرارة وترتفع 
الرطوبة إلى ما فوق 80٪ وال يتوقع فيه سقوط األمطار إال في أحوال  نسبة 
نادرة في مناطق معينة كمنطقة العين وبشكل زخات خفيفة وتنقطع فجأة، وفي 
القديم يكون الغياصة الباحثون عن اللؤلؤ في وسط البحار حيث إن فصل الصيف 

هو فصل البحث عن اللؤلؤ.

الطوالع  في البرج

4 -  الدبران  (20  يونيو )
وله  الثريا،  يدبر  ألنه  الدبران  وسمي  الثريا،  يتلو  منير  أحمر  نجم  وهو  الدبران 
يعرف  ما  أو  الدبران  نجم  والمجدح،  النجم،  تابع  النجم،  تالي  منها:  أخرى  أسماء 
بالتويبع أوالبارح الثاني، وهو آخر نجوم مربعانية القيظ حيث يبدأ في 6/20 يونيو 
)حزيران( والتويبع تصغير لفظة )تابع( والتابع أو تابع النجم هو اسم نجم الدبران 
وقد وصف بذلك تفاؤاًل من لفظه حيث أنه يتبع الثريا ويمشي خلفها ويأتي في 
دبرها يغيب أو يطلع بعدها ومن هنا أيضا جاء اشتقاق اسم الدبران ومن أسماء 
الثور  النجم والمجدح وعين  الثريا وحادي  النجم لكونه يطلع تلو  تالي  الدبران  نجم 
وتابع النجم وقد يطلق فيقال )التابع( وسموا الدبران نسبة إليها حيث أنه َيدبرها 

)أي يتبعها( أثناء الدورة الظاهرية .
القطر  الله حبس  أن  الكريم: »لو  الرسول  روي عن  الذي  الحديث  ذكر في  وقد 
عن الناس سبع سنين، ثم أرسله، أصبحت طائفة به كافرين، يقولون مطرنا بنوء 
المجدح« وحسب ماتناقلته األساطير العربية كان الدبران شخصًا فقيرًا معدمًا في 
حين أن الثريا كانت فتاة جميلة وشابة وقد أبهرت الدبران فعزم على خطبتها لكنه 
كان يريد ألحد أن يرافقه إلى الخطبة ولم يجد أحدًا فذهب إلى القمر وطلب منه 
أن يحاول بقدر استطاعته تزويجه منها فاستجاب القمر وذهب إليها لكنها رفضت 
وبعد أن ألّح عليها قالت: )ما أصنع بهذا السبروت الذي ال مال له ؟( فرجع القمر 
وأخبر الدبران بما حدث لكن الدبران أصّر على الزواج منها ولم يكن يملك إال غنمًا 
فأخذه كله إلى الثريا لكي تقبل بالزواج منه والعشرون غنمه التي ساقها الدبران 
إلى الثريا هي ما أصبح يسمى بالقالص أوالقالئص والذي أصبح اسمًا لعنقود 
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نجمي يظهر قريبًا من الدبران في السماء والنجمان القريبان من الدبران هما كلباه 
أيام ثم  الليل ويتوقف ثالثة  أثنائه ينتهي قصر  والذين اصطحبهما معه، وفي 
الجو وتسود  حرارة  السموم والغبار وتشتد فيه  يكثر فيه  الزيادة  الليل في  يأخذ 
فيه الرياح الشمالية الجافة والحارة والشمس فيه تنصرف إلى الجنوب تجاه خط 
االستواء ويسود فيه موسم الرياح الشمالية المحملة بالغبار واألتربة التي تمتاز 
ذروتها وسط  وتبلغ  فترات  على  تنشط  غير مستقرة  حارة  جافة الفحة  رياح  بأنها 
الثريا في السماء إلى األبد ومعه  النهار ألغنام وهكذا أصبح الدبران يدبر )يتبع( 
أغنامه يدبرها أينما ذهبت وبهذا أصبح الدبران رمزًا للوفاء في حين أن الثريا أصبح 
)الدبران( وأغدر  رمزًا للغدر وقد جاء في بعض األمثال العربية أوفى من الحادي 
من الثريا فيه سقوط القلب، قال ساجع العرب: )إذا طلع الدبران توقدت الحزان 
شاءت  حيث  بأنفسها  ورمت  الغدران،  يبست  الذبان  واستمرت  النيران  وكرهت 

الصبيان وهان الزمان وعطشت العربان( وهو المنزلة الرابعة من منازل القمر.

5 - طالع الهقعة  (الجوزاء األولى) ( 3 يوليو )
رأس الجوزاء، وهو ثالثة نجوم صغيرة تشبه األثافي، )األثافي ( هي الحجارة 
التي توضع تحت القدر من ثالث جهات، والهقعة هي رأس الجبار في برج الجوزاء 
الهقعة،  لها  يقال  الفرس  دوائر  بدائرة من  لها  بالهقعة تشبيهًا  )الجبار( وسميت 
وهي بداية الجوزاء األولى من نجوم الراعي وتسميه بعض العامة محلف الشعرى 
وتقول العرب: »إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء وعرقت العلباء 
وطاب الخباء« ويعنون بطلوع الجوزاء الهقعة والهنعة معًا والمعزاء هي األرض 
الصلبة تتوقد من شدة حر الشمس وقولهم كنست الظباء أي أنها تدخل الكنس 
»إذا  ويقال:  فيه  فتصاد  المخبأ  وهو  )كناس(  وواحدها  والكنس  الحر  شدة  من 
طلعت الهقعة تقوص الناس للقلعة ورجعوا عن النجعة وأردفتها الهنعة«، ومن 
أبرز المالمح الطبيعية لطلوع )الجوزاء( سيطرة منخفض الهند على معظم أجواء 
الجزيرة العربية التي يتبع الظواهر التالية كاشتداد الحر )جمرة القيظ ( وكثرة السموم 
والعواصف وكثرة الغيوم المتجهة من الشرق إلى الغرب وارتفاع الرطوبة النسبية 

وحدوث بعض فترات السكون للرياح .
عن  ورجعوا  للقلعة،  لناس  ا  تقوض  الهقعة  طلعت  »إذا  العرب:  ساجع  قال   
النجعة، أي بطلوعها يرجع العربان إلى مياههم وهو المنزلة الخامسة من منازل 

القمر. فيه سقوط الشولة«.
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 شوال )الفطر األول( 1439 هجري - يونيو 2018 ميالدية

ال
يوأيام األسبوعشو
ون

مواقيت الصالة بالتوقيت الزواليي

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

15843152312473137438الجمعة1

16843252312473147448السبت2

17843252412483147448األحد3

18843252412483157458اإلثنين4

19843252412483157458الثالثاء5

20843252412483157458األربعاء6

21843252412493167468الخميس7

22843252412493167468الجمعة8

23843252412493167468السبت9

24943352412493167468األحد10

25943352412493167468اإلثنين11

261644252912553147448الثالثاء12

271744352912553147448األربعاء13

281844452912553137438الخميس14

291844452912553137438الجمعة15

 عيد الفطر السعيد    االنقالب الصيفي  

ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة
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جـــــدول الــــــدرور

أحوال الطقسالطوالعالبروجحسابات الدرور

فترة 
المئات

فترة 
الثرياالتوأمينسهيلالعشرات

الفتـرة
الرابعة

300269المائة

العشرة

3012710

3022011

3032912

3043013

305311
الدبران

3061
2السرطان

30723

30834

30945

31056

العشرين

31167

31278

31389

314910

بداية موسم رياح )الغرابي( وارتفاع 
الحر  فيه  يشتد  البحر.  مياه  حرارة 
البوارح وهي رياح  وتنشط فيه رياح 
جافة  غريبة  شمالية  إلى  شمالية 
الغبار  وتحمل  التراب  تثير  وساخنة 
معها. تؤثر على عموم شبه الجزيرة 
الثريا  طلوع  من  وتستمر  العربية 

حتى طلوع سهيل.

اإلنقالب الصيفي
النهار  يبلغ  وفيه  يونيو،   21 في   

أطول  ساعاته خالل العام.

وفي برج السرطان يستمر الجو الحار
درجة  الى  الرطوبة  نسبة  وترتفع   
إال  المطر  سقوط  واليتوقع  عالية 

في احوال نادرة.
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 شوال )الفطر األول( 1439 هجري - يونيو / يوليو 2018 ميالدية

ال
يوأيام األسبوعشو
ون

مواقيت الصالة بالتوقيت الزواليي

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

301944552912553137438السبت16

1األحد17
1944552912553127428يوليو

22044652912563127428اإلثنين18

32044652912563117418الثالثاء19

42144752912563117418األربعاء20

52144752912563107408الخميس21

62244852912563107408الجمعة22

7224485291256397398السبت23

8234495291257397398األحد24

9234495291257387388اإلثنين25

10234495291258387388الثالثاء26

111243852812533167468األربعاء27

121343952812533157458الخميس28

131343952812543157458الجمعة29

ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة
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جـــــدول الــــــدرور

أحوال الطقسالطوالعالبروجحسابات الدرور

فترة 
المئات

فترة 
الدبرانالسرطانسهيلالعشرات

الفترة 
الرابعة

العشرين

3151011

3161112

3171213

318131
الهقعة

319142

320153

الثالثين

321164

322175

323186

324197

325208

326219

3272210

3282311

)نهر  التبانة  درب  مجرة  تتوسط 
وسط  العرب(  سماها  كما  المجرة 
السماء عند منتصف الليل ويكون 
ظاهرًا خالل سائر الليل في شهر 

يوليو.

في  القيظ(  )جمرة  فترة  تكون 
حيث  والهنعة  الهقعة  طالعي 
في  وتكون  الحرارة  درجة  تشتد 
أقصاها. وتحتفظ اليابسة بالحرارة 

حتى أثناء الليل.
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الحالة العامة لألجواء السائدة  خالل فترة برج األسد ( 23 يوليو - 22 أغسطس )
معدل 

درجةالحرارة الدنيا 
)درجة مئوية(

معدل درجة 
الحرارة العليا 
)درجة مئوية(

معدل الرطوبة 
النسبية 

المتوسطة )%(

معدل الضغط 
الجوي المتوسط 

)mb(

معدل سرعة 
الرياح القصوى 

)كم/س (

معدل األمطار  
)مم (

284343999261

أهم  األحداث الفلكية لشهر )ذو القعدة( 1439 هجري

)14 يوليو - 12 أغسطس( 2018    

تعامد الشمس على دائرة عرض مكة المكرمة و انعدام ظل 15 يوليو 
الكعبة المشرفة   وقت الظهر

اقتران القمر بكوكب الزهرة 16 يوليو   
اقتران القمر بكوكب زحل25 يوليو     
كوكب المريخ في موضع التقابل مع الشمس »أطول مدة 27 يوليو    

مكث خالل الليل«
تمام البدر – خسوف كلي للقمر »سيشاهد في الجزيرة 27 يوليو   

العربية«
ذروة زخات شهب دلتا  الدلويات29 – 30  يوليو 

متوسط طول النهار في اإلمارات 13.2 ساعة1 أغسطس
اقتران القمر مع نجم الدبران من برج الثور6 أغسطس 

القمر بموضع الحضيض بالنسبة لألرض10 أغسطس    
كسوف جزئي للشمس ) لن يشاهد في الجزيرة العربية(11 أغسطس 

والدة القمر الجديد   GMT 09:58  11 أغسطس   
ذروة زخات شهب البرشاويات12- 13 أغسطس    

Planet Visbility during July 2018الكواكب المرئية خالل يوليو 2018

Mercuryعطارد

Venusالزهرة

Marsالمريخ

Jupiterالمشتري

Saturnزحل

09:00 pm 00:00 03:00 am
SunriseSunset
شروق الشمس
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midnight
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برج األسد )23 يوليو – 22 أغسطس (

حسب التقويم القديم هو ثاني بروج فصل الصيف  له 5 أيام من منزلة الهنعة 
13 يومًا لكل من منزلتي الذراع والنثرة ويكون بذلك مجموعه 31 يومًا، ويستمر 
فيه تزايد الليل على حساب النهار وبمعدل 7 دقائق اسبوعيًا، ظل الزوال فيه قدم 

واحدة في أوله وقدمان في آخره. 
خارج  وثمانية  الصورة  من  كوكبًا  وعشرون  سبعة  وكواكبه  الصوفي:  عنه  قال 
الصورة. وهو أكبر ما يميز السماء وقت الربيع وهو يشكل توزيع النجوم فيه يشبه 

شكل األسد، ويمكن تقسيم مجموعة نجومه إلى قسمين:
القسم األول: وهو مكون من ستة نجوم على شكل عالمة استفهام )؟( وأشهر 

نجم في البرج هو قلب األسد أو رجل األسد.
والقسم الثاني: مكون من ثالثة نجوم على شكل مثلث وأشهرها نجم الصرفة 
البرد عند غروبه،  الحر عند طلوعه من الشرق وانصراف  وسمي كذلك النصراف 

والصرفة هي المنزل الثاني عشر من منازل القمر.
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الزراعة في برج األسد:
األحمر  الباذنجان  بذر  ويرمي  الربيعية  لها  يقال  التي  الثانية  الزراعة  تزرع  فيه 

واألسود والبصل والجح والخس وفي آخره يكثر الرطب.

حالة الرياح والجو والبحر:
يشتد فيه الحر وتستمر الرطوبة عند معدالتها العالية ويسمى فصل الصيف 
الزوال فيه قدم واحد في أوله وقدمان  بالقيظ. وتهب فيه عواصف بحرية ظل 

في آخره.

الطوالع  في البرج

7 - طالع الذراع (29 يوليو )
والذراع وهو المرزم، وهي ذراع األسد المقبوضة، فلألسد ذراعان المقبوضة 
شمالية  و المبسوطة جنوبية، و القمر ينزل بالذراع المقبوضة, ويقابل المقبوضة 
نجوم يقال لها األظفار، وأحد الكواكب المبسوطة والنير منها هو الشعري الشامية 
)الغميصاء( والنجم األحمر الصغير  هو المرزم، و يقال له مرزم الذراع، وهو متحاذي 
مع مرزم العبور القريب من الشعرى العبور أو الشعرى اليمانية  ألمع نجوم السماء، 

فالشعريان متحاذيان و المرزمان متحاذيان .
 وبطلوعها تتوسط المجرة السماء مع منتصف الليل، وهو أوان استخراج اللؤلؤ 
في الخليج، قال ساجع العرب: »إذا طلع الذراع، حسرت الشمس القناع، وأشعلت 
منازل  السابعة من  المنزلة  وهو  قاع«.  بكل  السراب  وترقرق  األفق شعاع،  في 

القمر.

8 -  طالع  النثرة (11 أغسطس )
الراعي  نجوم  أول  األسد،  أنف  النثرة  وتسمى  متقاربة،  كواكب  ثالثة  النثرة، 
والطرفة( وسميا  )النثرة  القاليد وهما  مرخيات  األول من  النجم  الكليبين،  وهي 
بذلك ألن أصحاب اإلبل يشدون القاليد )الشمالة التي توضع على أثداء اإلبل( 
يشدونها على بطونها في أول النهار ثم ترتخي بعد ذلك حيث يصغر بطن الناقة 
من شدة الحر. وفيه كذلك )كنة سهيل( وتقول البادية إن الجمل ال يحن للماء إال 
في طلوع الكليبين ويقولون عنه )محننات الجمل( فموارد الماء تفقد نصفها عند 
ظهوره ويغور ماء اآلبار بسبب حرارة القيظ حيث ترتفع درجة الحرارة، ويقول البدو 
فترة ظهورهما من  متسارعا خالل  رشفا  الضحلة  اآلبار  ماء  يرشفان  الكليبين  إن 
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بداية الطلوع إلى آخر الظهور فتنضب المياه من اآلبار قليلة العمق القريبة من 
السطح أما اآلبار العميقة جمة المياه فإنها ال تنضب مهما ارتشف منها الكليبان .
وسميت نثرة ألنه يقع إلى جانب اللطخة )قطعة السحاب( وقيل سميت النثرة 
العرب على منخري  ألنها تظهر كقطعة سحاب منثورة. نجمان صغيران هما عند 
األسد وتسميهما )الحمارين( وقيل إنها لما كانت أمام جبهة األسد شبهت بشيء 

نثره من أنفه ويقال إنها فم األسد ومنخراه.
آخر  الجو قلياًل  الرطبة، كبداية لموسم سهيل حيث يعتدل  الجنوب  رياح  تنشط 
الليل وتنكسر حدة الحرارة ويبدأ باطن األرض بالبرودة ويتلطف الجو قلياًل خصوصًا 
أيضًا  ويستحب  الباردة  واألشربة  األطعمة  تناول  فيه  ويستحب  المساء  في 
اإلستحمام عند كل غداة بالماء البارد وشرب المخيض من األلبان وينهى فيها عن 
أكل اليابس والحار ويقال إن كل يوم من نوء النثرة تظهر آفة إلفساد الثمر ويكثر 
في آخرها خراف التمر وتبدأ فيها الزراعات الخريفية المبكرة والعروات المبكرة. فيه 

فراق النجم سهيل.
يقول  ساجع العرب: »إذا طلعت النثرة  فتأت البسرة وجني النخل بكثرة، وآوت 
)البلح( اشتدت  المواشي حجره، ولم تترك في ذات در قطرة« أي فتات البسرة 
ويدخلون  الحر،  اشتاد  قبل  الصباح  في  النخل  ويجنون  تسود  تكاد  حتى  حمرتها 
واحدة في  يتركون قطرة  فيحلبونها وال  ألبانها  أجل  جحورها من  إلى  المواشي 

ضروعها )درتها(، المنزلة الثامنة من منازل القمر.
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 ذو القعدة )الفطر الثاني( 1439 هجري
يوليو 2018 ميالدية

دة
قع

 ال
ذو

يوأيام األسبوع
ول

مواقيت الصالة بالتوقيت الزواليي

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

141444052812543157458السبت1

151444152912543157458األحد2

161544152912543147448اإلثنين3

171644252912553147448الثالثاء4

181644252912553147448األربعاء5

191744352912553147448الخميس6

201844452912553137438الجمعة7

211844452912553137438السبت8

221944552912553137438األحد9

231944552912553127428اإلثنين10

242044652912563127428الثالثاء11

252044652912563117418األربعاء12

262144752912563117418الخميس13

272144752912563107408الجمعة14

282244852912563107408السبت15

ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة
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جـــــدول الــــــدرور

أحوال الطقسالطوالعالبروجحسابات الدرور

فترة 
المئات

فترة 
الهقعةالسرطانسهيلالعشرات

المائة
الرابعة

الثالثين
3292412

3302513

األربعين

331261
الهنعة

332272

333283

334294

335305

3361
6األسد

33727

33838

33949

340510

الخمسين

341611

342712

343813

نشاط  مع  تنشط  رياح  الكوس: 
الهند  بحر  في  الموسمية  الرياح 
في  تأثيرها  ويظهر  )المانسون( 
تهب  رياح  وهي  أغسطس  مطلع 
الهند  من  قادمة  السواحل  على 
على  التأثير  وشديدة  الشرق  جهة 
يصحبها  وعادة  الشرقية،  السواحل 
على  تعمل  وقد  عالية  أمواج 
تشكل السحب المنخفضة التي قد 

يصاحبها رذاذ.

وترتفع  القيظ  يشتد  )الهنعة(  في 
)السموم(  رياح  وتزيد  الحرارة  درجات 

في المناطق الصحراوية.

 استمرار موسم الغوص الكبير
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 ذو القعدة )الفطر الثاني( 1439 هجري
 يوليو / أغسطس 2018 ميالدية

دة
قع

 ال
ذو

يوأيام األسبوع
ول

مواقيت الصالة بالتوقيت الزواليي

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

29224485291256397398األحد16

30234495291257397398اإلثنين17

31234495291257387388الثالثاء18

1األربعاء19
234495291258387388أغسطس

2244505291258377378الخميس20

3244505291258377378الجمعة21

4244505291258377378السبت22

5244505291258367368األحد23

6254515281258367368اإلثنين24

7254515281258357358الثالثاء25

8254515281258347348األربعاء26

9254525281258327328الخميس27

10264525281259327328الجمعة28

11274535271259317318السبت29

12274535271259307308األحد30

 كسوف جزئي للشمس )ال يشاهد في اإلمارات(

ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة
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جـــــدول الــــــدرور

أحوال الطقسالطوالعالبروجحسابات الدرور

فترة 
المئات

فترة 
الذراعاألسدسهيلالعشرات

الفترة 
الرابعة

الخمسين

34491

345102

346113

347124

348135

349146

350157

الستين

351168

352179

3531810

3541911

3552012

3562113

357221
النثرة

358232

يستمر فيه الحر والسموم, وتستمر 
الرطوبة عند معدالتها العالية.

وتقول  )بالكليبين(  تعرف  النثرة 
العرب »إذا طلعت النثرة جني النخل 

بكثرة«.

طالع الذراع )المرزم( يكثر فيه الرطب 
طلع  »إذا  شعبية:  مقولة  وتوجد 
المرزم يا خّريف ارزم« كناية عن زيادة 

الرطب.

الروايح )الرايحة(
هي رياح صيفية تعمل عل» تشكل 
السحب الركامية الممطرة على جبال 
اإلمارات وعمان تصحبها  الحجر في 

أمطار رعدية ورياح هابطة قوية.
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الحالة العامة لألجواء السائدة خالل فترة برج العذراء (23 أغسطس 22- سبتمبر)
معدل 

درجةالحرارة الدنيا 
)درجة مئوية(

معدل درجة 
الحرارة العليا 
)درجة مئوية(

معدل الرطوبة 
النسبية 

المتوسطة )%(

معدل الضغط 
الجوي المتوسط 

)mb(

معدل سرعة 
الرياح القصوى 

)كم/س (

معدل األمطار  
)مم (

2641511003292

أهم  األحداث الفلكية لشهر )ذو الحجة( 1439 هجري

)13 أغسطس - 10 سبتمبر( 2018    

 13 -12
أغسطس    

ذروة زخات شهب البرشاويات

الزهرة  بموضع االستطالة الشرقية العظمى عن الشمس17 أغسطس     
خروج منطقة تعامد الشمس عن الجزيرة العربية20 أغسطس 

القمر بموضع األوج بالنسبة لألرض23 أغسطس   
تمام البدر26 أغسطس 

متوسط طول النهار في اإلمارات 12.5 ساعة1 سبتمبر 
اقتران كوكب الزهرة مع نجم السماك األعزل Spica من برج 1 سبتمبر 

العذراء

اقتران القمر مع نجم الدبران من برج الثور3 سبتمبر 
القمر بموضع الحضيض بالنسبة لألرض8 سبتمبر 
والدة القمر الجديد GMT 18:01  9 سبتمبر

Planet Visbility during August 2018الكواكب المرئية خالل أغسطس 2018

Mercuryعطارد

Venusالزهرة

Marsالمريخ

Jupiterالمشتري

Saturnزحل

09:00 pm 00:00 03:00 am
SunriseSunset
شروق الشمس

منتصف الليل
midnight

غروب الشمس
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برج العذراء “السنبلة” )23 أغسطس – 22 
سبتمبر(

،له  بروج الصيف  آخر  القديم  التقويم  السنبلة، وهو حسب  ببرج  أيضًا  ويعرف 
الزبرة فيكون  13 يومًا لكل من منزلتي الطرف والجبهة وخمسة أيام من  منزلة 
المجموع بذلك 31 يومًا، وتستمر فيه زيادة الليل ويقل النهار بمقدار 48 دقيقة أي 

حوالي دقيقة ونصف لكل يوم ظل الزوال فيه قدمان.
خارج  وستة  الصورة  من  كوكبًا  وعشرون  ستة  وكواكبهما  الصوفي  عنه  يقول 
الصورة وهي صورة امرأة رأسها على جنوب الصرفة وهو النير الذي على ذنب 
األسد وقدماها قدم الزبانين الذين على كفتي الميزان. وأهم ما يميز برج العذراء 
هو نجم السماك األعزل وسمي السماك لعلوه في السماء نسبة إلى السماك 
الرامح، وسمي باألعزل ألنه خال من السالح بعكس السماك الرامح الذي يحمل 

رمحًا.
الشهيرة  األبراج  وهومن  الربيع  فصل  أمسيات  في  واضح  بشكل  البرج  يتألق 
لكثرة المجرات الموجودة فيه، وتسمي بمجموعة المجرات المحلية وعددها يقارب 
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الثالثين مجرة وعلى مسافات تقدر ما بين 50 - 70 مليون سنة ضوئية.

• الزراعة في برج السنبلة:
البصل  ويزرع  األرض  تحرث  وفيه  الجو  حرارة  لشدة  السقي  من  اإلكثار  يجب 

واللوبيا والموز، وفيه تحرث األرض وتسمد.

• حالة الجو والرياح والبحر:
يستمر جو القيظ وزيادة نسبة الرطوبة وفي آخر أيام البرج تعود الرياح الشمالية 

القوية في الهبوب لتستمر إلى أوائل برج الميزان وهو البرج التالي.

• الطوالع  في البرج

9  -  طالع الطرف أو الطرفة  (24 أغسطس)
نجوم  من  الطرف  وهو  الجبهة،  يدي  بين  كوكبا  وهما  األسد  أوطرف  الطرفة 
الراعي وهو النجم السابع من نجوم الصيف التي كان بدايتها طلوع الثريا، والنجم 
العرب  أن  بالصفري قيل  الصفري وأو األصفري سبب تسميته  األول من نجوم 
أوراق  وقيل الصفرار  أول طلوع سهيل،  حيث هو  أو يصفر،  اصفر  لألول  تقال 
األشجار فيه وذبولها وسقوطها والطرفة هي النجم الثاني من مرخيات القاليد. 

وأمام الطرفة نجوم  كثيرة خافتة يقال لها األشعار.
وهي بداية نجم سهيل، وحيث بطلوعه يشاهد نجم سهيل في وسط الجزيرة 
العربية و منطقة الخليج العربي، ومع بداية سهيل يبدأ منخفض الهند الموسمي 
بالتراجع جنوبًا وتبدأ الرياح القوية هبوبها حيث يطلق عليها »هبايب سهيل« حيث 
تعمل على تلطيف الجو ويبدأ الغزو النسبي الحاد للرطوبة المرتفعة من منتصف 
أغسطس وتتزامن ذروتها مع طلوع نجم سهيل وتستمر الى نهاية سبتمبر ويطلق 
عليه )وعكة سهيل( وفيه يطول الليل ويقصر النهار و تنشط هبوب الرياح الجنوبية 
سهيل  نجم  يسمى  الصحراء  في  يعيش  من  بعض  وكان  الكوس(  )رياح  الرطبة 
بسفينة الصحراء حيث كانوا يسترشدون به وهم يتوجهون صوب الجنوب ونجم 
)الثريا( نحو الشمال كما يدل على القبلة في بالد الشام وهو من النجوم المهمة 
القطب  كنجم  المالحين  بعض  يعتبره  حيث  قديمًا  المالحة  في  تستخدم  التي 
الجنوبي  وفيه تبكر خرفة التمر، قال ساجع العرب: »إذا طلعت الطرفة بكرت الخرفة 
وكثرت الطرفة وهانت للضيف الكلفة«، أي أن جني الثمر يبكر خوفًا من الحر وتكثر 
يتوفر  الذي  الحليب  وكثرة  الثمرة  لكثرة  الضيف  كلفة  وتهون  بينهم  فيما  الطرفة 
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بعد فطام الصغار من اإلبل. وفيه صرام التمر وقطع العذوق المحملة بالتمر من 
النخل. وهو المنزلة التاسعة من منازل  القمر.

10 - طالع الجبهة (6 سبتمبر)
هي جبهة األسد، أربعة كواكب خلف الطرفة، وفيها اختالف بين كل كوكبين قيد 
سوط، وهي معترضة من الجنوب إلى الشمال، والنجم الجنوبي منها هو نجم 
قلب األسد، وهو أول الخريف وسميا خريفا ألن فيه خراف النخل، إبتداء صرام 
النخيل ونضج الليمون ويستمر فيه غرس النخيل وشتل األشجار وزراعة الخضروات، 
وتقلع وتنقل فيه فسائل النخيل وتستمر فيه الزراعات الخريفية، ويلتمس تحسن 
األجواء بوضوح عند الفجر و في الماء الراكد و في باطن األرض وبدء هجرة الطيور 

وعبورها ألجواء الجزيرة العربية.

11 -  طالع الزبرة  (20 سبتمبر)
زبرة األسد هي الشعر حول عنق األسد و هو  الذي يزئبر عند الغضب )أي يرتفع(، 
و هما نجمان بينهما مقدار سوط وهما من القدرين الثاني والثالث أحدهما أكبر 
من اآلخر يمسيان الخراتان، وينسب الزبرة لألسد. يرى فيه نجم سهيل بسهولة 
من معظم أنحاء الجزيرة العربية فجرًا، وهو النجم الثاني من نجوم الخريف والنجم 
ريح  بالنهار وتهب  الليل مع وجود السموم  يبرد  الثالث من نجوم الصفري، فيها 
الشمال ويكثر فيه صرام النخيل،و موسم »تكريب النخل« وإزالة الليف و العذوق 
اليابسة و السعف اليابس منه، ا وفي آخره يتساوى الليل والنهار وبالتحديد في 

27 سبتمبر. ويأخذ فيها  الليل في الزيادة بعد ذلك.
وفيه يستعد البحارة لختام موسم الغوص إلستخراج اللؤلؤ “القفال“ حيث كانت 
بداية موسمهم للغوص والبحث عن اللؤلؤ في منتصف إبريل )نيسان( وينتهي 

في النصف الثاني من سبتمبر )أيلول(.
بالقفال  ويقصد  )القفال(  موسم  هو  الذي  الكبير  الغوص  موسم  نهاية  فيها 
تلك  والرجوع من  اللؤلؤ  الكبير على  الغوص  أو  الرسمي  الغوص  إنتهاء موسم 
التي تقارب األربعة أشهر وقد تزيد وقد تنقص  الرحلة بعد قضاء رحلة الغوص 
ويحدد هذا اليوم )السردال( أي كبير النواخذة إذ يطلق إشارة العودة برفع النشرة 
على  الموجود  الخاص  مدفعه  من  طلقتين  يطلق  ثم  بالقفال  الخاص  العلم  أي 
سفينته لتبدأ على أثر ذلك السفن برفع مراسيها على أصوات النهامين للتوجه 
نحو شواطيء الخليج في موكب بهيج يتغنى فيه الغواصون بقصائد السعادة 
والفرح ويكون موعده في آخر سبتمبر وتقول العرب )إذا طلعت الزبرة طاب الزمان 
وجني البسر في كل مكان( ويعرف عند أهل الحرث بـ )الدلو( من نجوم الراعي هو 

المنزلة الحادية عشرة من منازل القمر.
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 ذو الحجة )األضحى( 1439 هجري
 أغسطس / سبتمبر 2018 ميالدية

جة
لح

و ا
ذ

أيام األسبوع

س
ط

س
مواقيت الصالة بالتوقيت الزواليأغ

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

13274535271259307308اإلثنين1

142845452712593596298الثالثاء2

152945552712593576278األربعاء3

162945552712593576278الخميس4

172945552712593566268الجمعة5

183045652712593556258السبت6

193045652612583546248األحد7

203145752612583536238اإلثنين8

213145752612583536238الثالثاء9

223245852512583526228األربعاء10

233245852512573516218الخميس11

243345952512573506208الجمعة12

253345952512573496198السبت13

263345952512573496198األحد14

27344062412573486188اإلثنين15

 بداية موسم سهيل.   الوقوف بعرفة.  عيد األضحى.

ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة ساعةدقيقةساعةدقيقةساعةدقيقة
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جـــــدول الــــــدرور

أحوال الطقسالطوالعالبروجحسابات الدرور

فترة 
المئات

فترة 
النثرةاألسدسهيلالعشرات

الفترة 
الرابعة

الستين
359243

360254

ق
اري

س
لم

م ا
أليا

ا

361265

362276

363287

364298

365309

المائة 
األولى

العشرة

13110

21
11السنبلة

3212

4313

541
الطرف

652

763

874

طلوع سهيل
بداية حساب الدرور 

ابتداء  األفق  فوق  سهيل  يكون 
من 16 أغسطس ويغيب في 13 
مايو من العام التالي أي في مدة 
تسعة شهور تقريبًا، ومع طلوعه 
يبدأ حساب أو تقويم خاص بأهل 
الدرور.  بحساب  يعرف  المنطقة 
القريبة  المناطق  في  ويشاهد 
في  بالدولة  الخالي  الربع  من 
حدود 8/18 وفي شمال اإلمارات 
في 8/24 ويرى حينها في جميع 
أنحاء الدولة قبل الشروق بنصف 
من  الجنوبية  الجهة  في  ساعة 

السماء.
العام،  في  رطوبة  األيام  أكثر 
الحرارة  درجة  معدالت  وتكون 

مرتفعة.

السنة  بداية  سهيل  النجم  فراق 
حسابات  تبدأ  وعندها  الشمسية، 

الدرور.

البرج  في  الحر  شدة  انكسار  ومع 
تستمر الرياح الشمالية امتدادا للبرج 
رياح  تهب  ثم  اوله.  في  السابق 
صغيرة.  عواصف  بشكل  األكيذب 
سقوط  فيه  يتوقع  ال  كان  وإن 
كمياتها  تكون  واذا سقطت  المطر، 

قليلة.
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 ذو الحجة )األضحى( 1439 هجري
 أغسطس / سبتمبر 2018 ميالدية

جة
لح

و ا
ذ

أيام األسبوع

مبر
سبت

مواقيت الصالة بالتوقيت الزوالي

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

28344062412573476178الثالثاء16

29354162412563456158األربعاء17

30364162312553446148الخميس18

31374262312553436138الجمعة19

1السبت20
374262212553426128سبتمبر

2374262212553416118األحد21

3384362112543406108اإلثنين22

438436211254339698الثالثاء23

538436211253338688األربعاء24

639446211253337678الخميس25

739446201253336668الجمعة26

840456201252335658السبت27

940456201252334648األحد28

1041466191251333638اإلثنين29
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جـــــدول الــــــدرور

أحوال الطقسالطوالعالبروجحسابات الدرور

فترة 
المئات

فترة 
الطرفالسنبلةسهيلالعشرات

المائة 
األولى

العشرة
985

1096

العشرين

11107

12118

13129

141310

151411

161512

171613

18171
الجبهة

19182

20193

الثالثين
21204

22215

الغوص  من  الغّواصون  يقّفل 
)الداعي(  رياح  وتهب  )العود( 
وسميت بذلك كناية عن دعوة الهواء 

للقفال من الغوص.

يقول الشاعر:
لــك خيره بــريــح  يــا  لــه  قلت 

داعـــي هـــوا  وداور  دّوق 
قــــال بـــامـــر الـــــرب تــدبــيــره

مطواعي المخلوق  الزم 

قويه   رياح  تأتي  سهيل  ظهور  مع 
»هبايب  عليها  يطلق   الجو  تنعش 
ذروتها  الرطوبة  وتصل  سهيل« 

ويرقرق السراب بكل قاع.

نسبة  وزيادة  القيظ  جو  يستمر 
تعود  البرج  ايام  آخر  وفي  الرطوبة 

الرياح الشمالية القوية.

)الخريف(  االصفري  فصل  بداية 
ويكون موعد )البذار( أي بذر األرض 
وموسم  الخريفية،  الزراعية  للعروة 
كرب النخل )أي تنظيفه من العذوق 
موسم  يكون  كما  والخالية(  الجافة 

إنتاج دبس التمر.
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إصدار
نادي تراث اإلمارات

اإلصدار الثامن عشر 
1439هـ -  2018/2017 م

المحتويات:

12 المقدمة       
16 تنبيه إلى مواقيت الصالة      
18 أسماء البروج السماوية     
19 األعياد والعطل الرسمية     
 20 غرة الشهور الهجرية     
23 األبراج التقويم ومواقيت الصالة وحسابات الدرور  
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