
ملحوظة مهمــة
رغب���ًة يف توحي���د املواقي���ت، ورفًع���ا للح���رج ع���ن �س���كان دول���ة قط���ر، وبع���د 
درا�س���ة ا�س���تق�سائية ومتاأني���ة، فق���د خل�سن���ا العتم���اد مواقيت ال�س���اة ملدينة 
الدوحة كمرجع؛ بحيث تنطبق ب�س���كل كامل على مدن )اخلور - �سمي�س���مة - 

الوكرة - م�س���يعيد(.
وعلي���ه فاإن���ه باإمكان قاطني هذه املناطق املذك���ورة اعتماد مواقيت ال�ساة 

مبدينة الدوحة مرجًعا يف جميع �سلواتهم.



دعاء ر�ؤيـة الهــالل
ع���ن َطلَح���ة ب���ِن ُعَبْي���ِد اهلِل ، اأن النب���ي  كان اإذا َراأى اله���اَل ق���ال: 
َك اهلل«. ���ي وربُّ ���امِة واالإ�س���اِم، ربِّ »الله���ّم اأِهلَّ���ُه عليَنا بالُيمِن واالإمياِن، وال�سَّ
 )اأخرجه اأحمد(



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

27 1Tuesday
الثالثــــــاء

سهيل : 35 

6 58 5 28 2 50 11 25 5 24 4 07
4+4+2+1+2+- 

والنا�ُس كاالأ�سجاِر َهِذي ُيجتَنى ... ِمنها الثِّماُر وِذي َوُقوُد النَّاِر )اأ�سامة بن منقذ(
الزبرة : 8الميزان : 5

1 Rabia I27 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر
الهالل الأحمر القطري

يعت���ر اأول منظم���ة خريي���ة تطوعي���ة يف قط���ر، وق���د اأُ�س�س يف م���ار�س ع���ام 1978م،  
���ز اأو متييز، وهو ع�سو  به���دف ُم�ساَعدة ومتك���ن االأفراد واملجتمعات ال�سعيفة دون حتيُّ
فاع���ل يف احلرك���ة االإن�سانية الدولية، و�سبكٍة من اجلمعي���ات الوطنية يف 190 بلًدا حول 
العامل، باالإ�سافة اإىل ع�سويته لعدد من املنظمات االإقليمية واالإ�سامية، مثل: اللجنة 

االإ�سامي���ة للهال الدويل، واملنظمة العربية للهال االأحمر، وال�سليب االأحمر.
ا،  ���ا ودوليًّ ويخت����س بتق���دمي خمتل���ف اخلدمات االإغاثي���ة والتنموية حمليًّ

م���ن خال �سبكة وا�سعة م���ن املوظفن واملتطوعن املتخ�س�سن.

06:3518:29

10:47 12:34 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

28 2Wednesday
األربعـــاء

سهيل : 36 

6 56 5 26 2 49 11 25 5 25 4 08
4+4+1+1+3+1+

عاَدِة عليَك اأن تَتقا�َسمها مع االآَخِرين ِلَكي حتَتِفظ بال�سَّ
الزبرة : 9الميزان : 6

2 Rabia I28 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

 من َهدي امل�صطفى
ها على اليهوديِّ بُعنٍف ُمعاتبُته  لعائ�صة i لردِّ

اُم علَي���ك، قال:  ع���ن عائ����سة i، اأنَّ الَيه���وَد اأَت���وا النب���يَّ  فقال���وا: ال�سَّ
َب علَيُكم. اُم عليكم، ولعَنكم اهلل، وغ����سِ »وعلَيُك���م«. فقال���ت عائ�سُة: ال����سَّ

���اِك والُعنف  ف���ِق، واإيَّ فق���ال ر�سوُل اهلل : »َمه���ًا ي���ا عائ����سة! علَي���ِك بالرِّ
اأو الُفح����س«، قال���ت: اأَومَل َت�سَمع ما قاُلوا؟ ق���ال: »اأَومَل ت�سَمعي ما ُقلُت؟ رَددُت 

«. )متفق عليه( علَيِه���م، فُي�ستج���اُب يِل ِفيهم، وال ُي�ستجاُب له���م ِفيَّ

07:3319:05

10:47 12:34 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

29 3Thursday
الخميس

سهيل : 37 

6 55 5 25 2 49 11 24 5 25 4 08
4+4+2+1+3+1+

ُجُل َكَما اأُِمَر، َذَهَب االإِثُم ِمن �َسمِعِه وَب�َسِرِه وَيَديِه وِرجلَيِه« )رواه اأحمد( �اأَ الرَّ »اإَِذا َتَو�سَّ
الزبرة : 10الميزان : 7

3 Rabia I29 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

جئُتك طالًبا ل ُم�صتفِتًيا
دَخ���َل اأعراب���يٌّ عل���ى املاأم���ون وق���ال ل���ه: ي���ا اأم���ري املوؤمن���ن .. اأنا رُج���ٌل من 

االأع���راب. ق���ال املاأم���ون: ال عَج���َب يف ذلك.
. فقال: الطريُق وا�ِسعة. : اإين اأُريُد احلجَّ قال االأعرابيُّ

قال: لي�س معي نفقة. فقال: �سقط عنك احلج.
لَة. قال: جئُتك طالًبا ال ُم�ستفِتًيا. ف�سِحَك املاأمون، واأَمَر له ب�سِ

08:3519:44

10:47 12:34 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

30 4Friday
الجمعـــــة

سهيل : 38 

6 54 5 24 2 48 11 24 5 25 4 08
5+4+2+1+2+1+

االأذان االأول ل�ساة اجلمعة ال�ساعة 10:44
الزبرة : 11الميزان : 8

4 Rabia I30 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

الدعاُء اإذا اأَكلَت طعاًما اأ� لِب�صَت ثوًبا
ع��ن ُمع��اِذ ب��ن اأََن���ٍس ، اأنَّ ر�سوَل اهلل  ق��ال: »َم��ن اأَكَل َطعاًم��ا، ث��م ق��ال: 
ٍة،  ع��اَم وَرزَقِني��ِه ِم��ن غ��رِي َح��وٍل منِّ��ي وال ق��وَّ احلم��ُد هلل ال��ذي اأَطعَمِن��ي ه��ذا الطَّ
َم ِمن َذنِبه، وَمن َلِب�َس ثوًبا فقال: احلمُد هلل الذي َك�سايِن هذا  ُغِفَر َلُه ما َتقدَّ

َم ِم��ن َذنِب��ه«. ٍة، ُغِف��َر َل��ُه م��ا َتق��دَّ ��وَب وَرزَقِني��ِه ِم��ن غ��رِي َح��وٍل منِّ��ي وال ق��وَّ الثَّ
)رواه اأبو داود(

09:3920:30

10:46 12:34 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

1 5Saturday
الســــــبـت

سهيل : 39 

6 53 5 23 2 48 11 24 5 26 4 09
4+4+2+1+2+1+

كُن اإْن خاَنْتَك اأْرَكاُن )اأبو الَفتح الُب�ْسِتي( ًما ... فاإنَُّه الرُّ وا�ْسُدْد َيَديَك بَحبِل اهلِل ُمعَت�سِ
الزبرة : 12الميزان : 9

5 Rabia I1 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

الإميان
اأبناُء ِدينك اآَن�ُس لك ِمن اأبناِء َن�َسِبك. ❂
خرُي ما اكتَنَز العاقل اإمياًنا مياأ قلبه وطاعة متاأُ وقَته. ❂
ال بد اأن ُت�ساق اإىل ما اأنَت الٍق. ❂
َم��ن ع��ِدَم االإمي��اَن مل ت��ِزده الرواي��ُة ِفقًه��ا، وَم��ن ع��ِدَم العق��َل مل ي��ِزده  ❂

ا. ال�سلط��اُن ِع��زًّ

10:4521:22

10:46 12:34 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

2 6Sunday
األحــــــــــــــد

سهيل : 40 

6 52 5 22 2 47 11 23 5 26 4 09
4+4+2+1+2+1+

ورِة َجماٌل ظاِهٌر، وُح�سُن الَعقِل َجماٌل باِطٌن ُح�سُن ال�سُّ
الزبرة : 13الميزان : 10

6 Rabia I2 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

عر ِمن ر�ائع ال�صِّ

اُء�ِسِن�����ُن اجَل���ه���ِد اإن َط���اَل���ت �َسُت���ط���َوى َل�����ه�����ا اأَم������������ٌد ول��������اأَم��������ِد ان���������������ِق�سَ
َج�������اُءل�������َن�������ا ب�����������اهلل اآم�������������������اٌل و�َسل�������������������َوى ال�������رَّ َخ����������اَب  م�����ا  اهلِل  وِع������ن������َد 
ِف��ي��َن��ا ال������َي������اأ�ِس  ِري��������اُح  ت  ا�سَت����������دَّ َخ����اُءاإذا  ِت�����َه�����ا ال����رَّ ي�������َق �ِسدَّ �َسي���ع���ُق���ُب �سِ
����ل����َم����اِء ُن������وٌر َي�����������اُءف����َب����ع����َد ال����َع����ت����م����ِة ال����ظَّ وُط��������وُل ال����لَّ����ي����ِل َي���ع���ُق���ُب���ُه ال�سِّ
َك������ِري�������������ٌم َربٌّ  َل������ه������ا  ال���َع���َط���اُءاأَم�������اِن�������ي�������َن�������ا  �َسُي��������دِه�ُسَن��������ا  اأع����َط����ى  اإذا 

ابن اجلوزي

11:5022:21

10:46 12:34 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

3 7Monday
اإلثنـــــــين

سهيل : 41 

6 51 5 21 2 46 11 23 5 27 4 10
4+4+1+1+2+1+

وِء اإال ُموؤِمٌن« )رواه اأحمد( اُة، وَلن ُيَحاِفَظ َعلَى الُو�سُ »واعلَُموا اأَنَّ َخرَي اأَعَماِلُكُم ال�سَّ
الصرفة : 1الميزان : 11

7 Rabia I3 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

طالع ال�صرفة
ْرفة، وهو الطالع الثال���ث من طوالع ف�سل  3 م���ن اأكتوب���ر، يوافق طال���ع ال�سَّ
اخلري���ف، )ويواف���ق 11م���ن ب���رج املي���زان، و41 م���ن �سهي���ل(؛ و�ُسمي���ت ال�سرف���ة 
بذل���ك الن����سراف احل���ر عن���د طلوعه���ا، وال���رد عن���د �سقوطها، وهو جن���م واحد 
م����سيء، وحول���ه جن���وم �سغ���ار ُطْم����ٌس، وه���ي اأول اأن���واء املط���ر النافع ب���اإذن اهلل، 
وابت���داء دخول اأيام الو�سمي املنبت للَكْماأة، واأنواع االأع�ساب واالأزهار، ويزرع فيها 
ْرفة، احتال كل ذي  الر�سيم، والبقول، واخل�سار ال�ستوية، ويقال:اإذا طلعت ال�سَّ

حرف���ة. وا�سم���ه عند املزارعن:)اآخر جن���وم �ُسَهيل(، وع���دد اأيامه 13 يوًما.

12:5223:26

10:45 12:34 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

4 8Tuesday
الثالثــــــاء

سهيل : 42 

6 50 5 20 2 46 11 23 5 27 4 10
4+4+2+1+2+1+

اإنَّ الِكراَم اإذا ما اأي�َسُروا َذَكُروا ... َمن كان َياأَلُفُهم يف املَنِزِل اخَل�ِسِن )دعبل اخلزاعي(
الصرفة : 2الميزان : 12

8 Rabia I4 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

علم الأنواء
���وُء هو �سقوط اأو غ���روب جنم باجلهة الغربية، وطلوع اأو �سروق جنم مقابل  النَّ
ل���ه يف اجله���ة ال�سرقية، وقدمًيا كان االإن�سان يرِب���ط بن ظهور اأو طلوع جنم معن 
وبن التغريُّ يف درجات احلرارة و�سرعة و�سدة واجتاه الرياح؛ فكان العرب يقولون: 

ال بد لكل جنم من مطر اأو برد اأو َحّر اأو رياح، فين�ِسُبون هذا اإىل النجم.
وق���د برع الع���رب يف هذا املجال الذي ُعِرف عنده���م ب�»علم االأنواء«، وكانوا 

يعَتِمدون يف معرفة دخول النَّوء عن طريق عملية الر�سد.

13:4800:33

10:45 12:33 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

5 9Wednesday
األربعـــاء

سهيل : 43 

6 49 5 19 2 45 11 22 5 28 4 10
5+5+2+1+2+1+

اك( نَيا مل َيحَزن )ابن ال�سمَّ اَبْتُه الدُّ نَيا مل َيفَرح، واإن اأ�سَ اَب الدُّ اِهُد الذي اإن اأ�سَ الزَّ
الصرفة : 3الميزان : 13

9 Rabia I5 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

 من َهدي امل�صطفى
ُمعاتبُته  َمن اأطاَل ال�صالَة بالنا�ِس

ع���ن اأب���ي م�سُع���وٍد االأن����ساريِّ ، اأنَّ رُجًا ق���ال: واهلِل ي���ا ر�سوَل اهلل، اإينِّ 
اِة الَغداِة ِمن اأجِل ُف���اٍن، مما ُيِطيُل بنا! ���ُر ع���ن �سَ الأتاأخَّ

ًب���ا ِمن���ه َيومئ���ٍذ،  يق���وُل: فم���ا راأي���ُت ر�سوَل اهلل  يف موِعظ���ٍة اأ�سدَّ غ�سَ
ز؛ ف���اإنَّ ِفيِهم  ُك���م ما �سلَّ���ى بالن���ا�ِس فلَيتَجوَّ ِري���ن، فاأيُّ ث���م ق���ال: »اإنَّ ِمنُك���م ُمنفِّ

ال�سعي���َف، والكب���رَي، وذا احلاج���ِة«. )متف���ق عليه(

14:3700:33

10:44 12:33 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

6 10Thursday
الخميس

سهيل : 44 

6 48 5 18 2 44 11 22 5 28 4 11
4+4+2+1+2+1+

، وال اإِن�ٍس، وال َطاِئٍر؛ اإال اآَجَرُه اهلل َيوَم الِقَياَمِة« )رواه ابن خزمية( ى ِمن ِجنٍّ »َمن َحَفَر َماًء مَل َي�سَرب ِمنُه َكِبٌد َحرَّ
الصرفة : 4الميزان : 14

10 Rabia I6 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

؟! عبيُّ كما ال�صَّ اأيُّ
عب���يِّ ذات يوٍم، وه���و جاِل�ٌس م���ع امراأِته، فقال:  دَخ���َل رُج���ٌل اأحمق عل���ى ال�سَّ

: ه���ذه. واأ�ساَر اإىل َزوَجِته. عبيُّ ؟ فقال ال�سَّ عبيُّ كم���ا ال�سَّ اأيُّ
فق���ال: م���ا تُقوُل - اأ�سلََحك اهلل - يف رُج���ٍل �سَتَمني اأول يوٍم يف رم�سان، هل 

ُيوؤَجر؟ قال: اإن قال لك: يا اأحَمق، فاإينِّ اأرُجو له.

15:2001:40

10:44 12:33 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

7 11Friday
الجمعـــــة

سهيل : 45 

6 47 5 17 2 44 11 22 5 28 4 11
4+4+2+1+2+1+

االأذان االأول ل�ساة اجلمعة ال�ساعة 10:42
الصرفة : 5الميزان : 15

11 Rabia I7 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

يطان ى عنَك ال�صَّ لَكي ُتكَفى �ُتوَقى �يتنحَّ
ع��ن اأن���ِس ب��ن ماِل��ٍك  ق��ال: ق��ال ر�سوُل اهلل : »َم��ن ق��ال اإذا خ��َرَج ِم��ن 
َة اإِال ب��اهلل، ُيق��اُل َل��ُه: ُكِفي��َت،  ل��ُت عل��ى اهلل، ال َح��وَل وال ق��وَّ َبيِت��ِه: ِب���سِم اهلل، َتَوكَّ

يط��اُن«. )رواه الرتم��ذي( ��ى عن��ُه ال�سَّ وُوِقي��َت، وَتَنحَّ

15:5902:45

10:44 12:33 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

8 12Saturday
الســــــبـت

سهيل : 46 

6 46 5 16 2 43 11 21 5 29 4 12
4+4+2+1+2+1+

ل االأيام الِبي�س، و�سوُمها �ُسنَّة غًدا اأوَّ
الصرفة : 6الميزان : 16

12 Rabia I8 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

التقوى
ة الباقية، واجُلنَّة الواقية. ❂ التقوى هي الُعدَّ
�سادُة النا�س يف الدنيا االأ�سخياء، ويف االآخرة االأتقياء. ❂
ة االآخرة. ❂ �َسَرُف الدنيا يف ظاهر التقوى، ويف باطنها عزَّ
ٌة مع تقوى خرٌي من �سروٍر مع ُفُجور. ❂ عفَّ

16:3403:47

10:44 12:33 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

9 13Sunday
األحــــــــــــــد

سهيل : 47 

6 45 5 15 2 42 11 21 5 29 4 12
4+4+2+1+2+1+

) ِبَع )ابن م�سعوٍد َخرُي العَمِل ما نَفَع، وَخرُي الُهَدى ما اتُّ
الصرفة : 7الميزان : 17

13 Rabia I9 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

عر ِمن ر�ائع ال�صِّ

ن��ي��ا ف�����اإينِّ َط��ِع��م��ُت��َه��ا و�ِسي����������َق اإَل����ي����َن����ا َع����ْذُب����ه����ا وَع����ذاُب����َه����اوَم����ن َي�����ُذِق ال��دُّ
وب����������اِط���ًا ُغ����������ُروًرا  اإال  اأَرَه���������ا  �َسَراُب����َه����اف���لَ���م  ال���َف���اِة  َظ��ه��ِر  اَلَح يف  ك��َم��ا 
ُم�سَت����ِح����ي����ل����ٌة ِج����ي����َف����ٌة  اإال  ِه������َي  ���ُه���نَّ اج���ِت���ذاُب���َه���اوم�����ا  ع���لَ���ي���َه���ا ِك�������اٌب ه���مُّ
ه��ِل��َه��ا ِك���اُب���َه���اف����اإِن جَت��َت��ِن��ب��َه��ا ُك��ن��َت �ِسْل���ًم���ا الأَ َن����اَزَع����ْت����َك  جَت���َت���ِذب���َه���ا  واإن 

ال�سافعي

17:0804:47

10:43 12:33 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

10 14Monday
اإلثنـــــــين

سهيل : 48 

6 44 5 14 2 42 11 21 5 30 4 13
4+4+2+1+2+1+

لَّى َقبَل الَع�سِر اأَرَبًعا« )رواه اأحمد( »َرِحَم اهلل امَراأً �سَ
الصرفة : 8الميزان : 18

14 Rabia I10 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

تف�صيُل �َصَعِر الإن�صان
َعُر الذي ُيولُد به االإن�سان. الَعقيقُة: ال�سَّ

الَفْروُة: �َسَعُر ُمعَظم الراأ�س.
م الراأ�س. يُة: �َسَعُر ُمقدَّ النَّا�سِ
ر الراأ�س. وؤابُة: �َسَعُر ُموؤخَّ الذُّ

الَفْرُع: �َسَعُر راأ�س املراأة.

17:4105:46

10:43 12:33 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

11 15Tuesday
الثالثــــــاء

سهيل : 49 

6 43 5 13 2 41 11 21 5 30 4 13
4+4+2+1+2+1+

واُب الأنَّه ال َيظَهُر )حممود �سامي البارودي( ا ... خفي ال�سَّ اإنَّ اجَلماَل لفي الُفوؤاِد واإنَّ
الصرفة : 9الميزان : 19

15 Rabia I11 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

مركز ال�صت�صارات العائلية “�فاق” 
�س يف   م���وؤ�س�سة قطري���ة خ���ا�سة ذات نف���ٍع ع���ام، تتمتع ب�سخ�سي���ة معنوية. ت���اأ�سَّ
13 نوفم���ر 2002م، مُبوَج���ب قرار من �ساحبة ال�س���مو ال�سيخ���ة موزا بنت نا�سر.

وق���د انطل���ق املرك���ز يف تقدمي خدمات���ه املجاني���ة املتع���ددة يف 24 اأغ�سط�س 
2003م، متوجًه���ا اإىل كاف���ة االأ�سر واالأف���راد يف املجتم���ع مبختل���ف االأطي���اف 

الثقافي���ة واالأدي���ان واللغات وال�سرائ���ح العمرية، م���ن مواطنن ومقيمن.
ويعت���ر املرك���ز ه���و االأول م���ن نوع���ه يف دول���ة قط���ر؛ حي���ث ي���وؤدي ر�سالته 
االجتماعي���ة م���ن خ���ال جمموع���ة موؤهل���ة م���ن اال�ست�ساري���ن واملر�سدي���ن 

املتخ����س�سن م���ن ذوي اخل���رة والكف���اءة.    

18:1606:44

10:43 12:33 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

12 16Wednesday
األربعـــاء

سهيل : 50 

6 42 5 12 2 41 11 20 5 31 4 13
4+5+2+1+2+1+

َمن َن�َسَحَك فَقْد اأح�َسَن اإليَك )ِق�ّس بن �ساِعدة(
الصرفة : 10الميزان : 20

16 Rabia I12 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

�صوؤاُله  عن اأعظم اآيٍة يف كتاِب اهلل
ع���ن اأَُب���يِّ ب���ن كع���ٍب  قال: ق���ال ر�س���وُل اهلل : »يا اأب���ا املُن���ِذر! اأَتدِري 
اأيَّ اآيٍة ِمن كتاِب اهلل معك اأعظم؟«، قال: ُقلُت: اهلل ور�سوُله اأعلم، قال: »يا اأبا 
ُ َل إَِلَٰه إِلَّ  املُن���ِذر! اأَت���دِري اأيَّ اآيٍة ِمن كتاِب اهلل معك اأعظم؟«، قال: ُقلُت: {ٱللَّ
���دِري، وق���ال: »واهلِل  ���َرَب يف �سَ ُهَو ٱۡلَحُّ ٱۡلَقيُّـــوُمۚ } )البق���رة: 255(، ق���ال: ف�سَ

لَيهِنَك العلُم اأبا املُنِذر«. )رواه م�س���لم(

18:5307:42

10:42 12:33 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

13 17Thursday
الخميس

سهيل : 51 

6 41 5 11 2 40 11 20 5 31 4 14
4+4+2+1+2+1+

لَّى اثَنَتي َع�سَرَة َركَعًة يف َيوٍم َوَليلٍَة، ُبِنَي َلُه ِبِهنَّ َبيٌت يف اجَلنَِّة« )رواه م�سلم( »َمن �سَ
الصرفة : 11الميزان : 21

17 Rabia I13 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

على اأهلها َجَنت براِق�س
باح. كان لبيت من بيوتات العرب كلبة ا�سُمها » براِق�ُس « ، وكانت كثريَة النُّ

ُدون اأحد املخاِبئ خوًفا من  ٍة ت���َرَك اأهُلها مناِزَلهم وخَرُجوا يق����سِ وذات م���رَّ
َبط����ِس بع����س االأعداء الذين هاَجُم���وا مديَنَتهم، لكن » براِق����س « التي خَرَجت 
���ون على مكان  ب���اح؛ مما جَع���َل االأع���داء ي�ستِدلُّ م���ع قومه���ا، مل تتوق���ف عن النُّ
قومها بنباحها، فلِحُقوا بهم وقتلوهم جميًعا �سرَّ ِقتلة، وقَتُلوا براِق�س معهم.
فاتخ���ذ الع���رب من ِفعلَتها هذه  مثًا ُي����سَرب فيَمن يت�سبَّب باإحلاِق االأذى 

بنف�سه اأو اأهله، ويقولون: على اأهلها - اأو نف�ِسها - َجَنت براِق�س.

19:3408:40

10:42 12:33 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

14 18Friday
الجمعـــــة

سهيل : 52 

6 40 5 10 2 39 11 20 5 32 4 14
4+5+2+2+2+1+

االأذان االأول ل�ساة اجلمعة ال�ساعة 10:40
الصرفة : 12الميزان : 22

18 Rabia I14 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

الباقيات ال�صاحلات
ع��ن اأب��ي �سعي��ٍد اخُل��دريِّ ، ع��ن ر�سوِل اهلل  ق��ال: »ا�سَتك��ِروا ِم��ن 
الباِقي��اِت ال�ساحِل��اِت«، قي��ل: وم��ا ه��ي ي��ا ر�سوَل اهلل؟ ق��ال: »التَّكِب��رُي، والتَّهِلي��ُل، 

َة اإال ب��اهلل«. )رواه اأحم��د( والتَّ�سِبي��ُح، والتَّحِمي��ُد، وال ح��وَل وال ُق��وَّ

20:1709:38

10:42 12:33 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

15 19Saturday
الســــــبـت

سهيل : 53 

6 39 5 09 2 39 11 20 5 32 4 15
4+4+2+2+2+1+

يلَِة اإنَّها ... يف املَوِقَفْنِ لُهنَّ َخرُي ِوَثاِق )حافظ اإبراهيم( وا الَبَناِت على الَف�سِ َربُّ
الصرفة : 13الميزان : 23

19 Rabia I15 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

التوا�صع �التكرب
اأبغ�ُس النا�ِس ذو فقر يتَبخرَت يف رداء ِكٍر. ❂
اأجهُل النا�س َمن َقلَّ �سوابه وكُر اإعجاُبه. ❂
اإياك واالأنا؛ فاإن فيها الَفَنا. ❂
تاُج املروءة التوا�سع. ❂

21:0510:34

10:42 12:33 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

16 20Sunday
األحــــــــــــــد

سهيل : 54 

6 38 5 08 2 38 11 19 5 33 4 15
4+4+2+2+2+1+

ا اليوم يوافق اأول طالع العوَّ
ا : 1الميزان : 24 العوَّ

20 Rabia I16 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

مو�صم الو�صمي
يف 16 اأكتوبر يبداأ مو�س���م الو�س���مي، ومدته 52 يوًما، وهو اأف�سل املوا�س���م 
لدى �سكان اجلزيرة العربية؛ حيث يعتدل اجلو نهاًرا ويرد ليًا، وتكُر فيه 
الطيور املهاجرة يف �سماء اجلزيرة العربية، كما تن�َسط حركة ال�سحب، وتزداد 
ُفر����سُ نزول االأمطار، واإذا تتاب���ع فيه املطر فالغالب اأن يتَبع ذلك ربيٌع ُمزِهٌر 
ي الو�س���مي الأنه َي�ِسُم االأر�َس  باإذن اهلل، وفيه يبداأ اإنباُت الَكْماأة )الفقع(؛ و�ُس���مِّ

رة والنبات، وله من املنازل: العوا، وال�س���ماك، والغفر، والزبانا. باخُل�سْ

21:5711:27

10:42 12:33 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

17 21Monday
اإلثنـــــــين

سهيل : 55 

6 37 5 07 2 38 11 19 5 33 4 16
3+4+2+2+3+1+

ِل النَّهاِر اأَكِفَك اآِخَرُه« )رواه اأحمد( »َقاَل اهلل b: َيا ابَن اآَدَم! ال َتعِجز َعن اأَرَبِع َرَكَعاٍت ِمن اأَوَّ
ا : 2الميزان : 25 العوَّ

21 Rabia I17 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

كيفيُة النظِر �َهيئاُتُه يف اخِتالِف اأحوالِه
اإذا نَظَر االإن�ساُن اإىل ال�سيِء مَبجاِمِع عيِنِه قيل: َرَمَقُه.

َظُه. فاإن نَظَر اإليه ِمن جاِنِب اأُُذنِه قيل: حَلَ
فاإن نَظَر اإليه بَعَجلٍة قيل: مَلََحُه.

ِة نَظٍر قيل: َحَدَجُه بَطْرفِه. فاإن َرماُه بَب�َسرِه مع ِحدَّ

22:5012:16

10:42 12:33 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

18 22Tuesday
الثالثــــــاء

سهيل : 56 

6 36 5 06 2 37 11 19 5 34 4 16
4+4+2+2+3+1+

َلِل )م�سطفى الغاييني( ِديَقَك اإن َزلَّْت بِه َقَدٌم ... فلَي�َس َي�سلَُم اإن�َساٌن ِمَن الزَّ �َساِمْح �سَ
ا : 3الميزان : 26 العوَّ

22 Rabia I18 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

ملاذا ق�صم الإن�صاُن النجوم؟
���ى من حياته؛  دَع���ت حاج���ُة االإن�سان قدمًي���ا اإىل االعتماد عل���ى النجوم يف مناِحَي �ستَّ
مث���ل: الزراع���ة، وال�سف���ر، وحتدي���د االجتاه���ات، وال�سي���د، ومعرف���ة التغ���ريات املناخي���ة، 
وموع���د الفي����سان ... اإل���خ؛ لهذا قام بتق�سي���م النجوم يف ال�سم���اء اإىل جمموعات جنمية 
لك���ي ي�سهل عليه التعرف عليه���ا، وتدريب االأجيال النا�سئة على حتديد مواقعها، واأطلق 
عل���ى ه���ذه النجوم ا�سم »كوكبة« اأو »جمموعة جنمية«، و�سماه���ا باأ�سياء ياأَلُفها يف حياته.

ويوج���د يف الك���ون املنظ���ور 88 كوكب���ة جنمي���ة معتم���دة م���ن قب���ل االحت���اد 
ال���دويل الفلك���ي، ق���ال تع���اىل: {وََعَلَٰمٰٖتۚ َوبِٱنلَّۡجِم ُهۡم َيۡهَتُدوَن} )النحل: 16(.

23:4513:00

10:41 12:33 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

19 23Wednesday
األربعـــاء

سهيل : 57 

6 35 5 05 2 36 11 19 5 34 4 17
3+4+2+2+3+1+

) كان اأبَعَد مِلَا َرَجا، واأقَرَب ملِجيِء ما اتََّقى )علي بن اأبي طالب b َيِة اهلل َمن حاَوَل اأمًرا مبع�سِ
ا : 4الميزان : 27 العوَّ

23 Rabia I19 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر
 من َهدي امل�صطفى

�صُكوُته  عن اجلواِب عند عدم الوحي اإليه
ع���ن اب���ن م�سُع���وٍد  ق���ال: َبينما اأنا اأم����ِسي مع النب���يِّ  يف حرٍث، وهو 
هم لبع����ٍس: �َسُلوه عن  ِك���ٌئ عل���ى َع�سي���ٍب، اإذ مرَّ بَنَفٍر ِم���ن اليهود، فقال بع�سُ ُمتَّ
وح، فقاُل���وا: ما راَبكم اإلي���ه؟ ال ي�ستقِبُلكم ب�سيٍء َتكرهوَن���ه. فقالوا: �َسُلوه،  ال���رُّ
وح. قال: ف�سَكَت النب���يُّ ، فلم يُردَّ عليه  هم، ف�ساأَله ع���ن الرُّ فق���ام اإلي���ه بع�سُ

�سيًئ���ا، فعِلمُت اأنَّه ُيوَحى اإليه.
وِحۖ  ـ َٔلُونََك َعِن ٱلرُّ ق���ال: فُقم���ُت م���كايِن، فلم���ا ن���زَل الوحُي، قال: {َويَۡســ

} )االإ�س���راء: 85(. )متف���ق عليه( ۡمـــرِ َرِبّ
َ
وُح ِمـــۡن أ قُِل ٱلرُّ

00:4113:41

10:41 12:33 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

20 24Thursday
الخميس

سهيل : 58 

6 34 5 04 2 36 11 19 5 35 4 17
4+4+2+2+3+1+

»َمن َتَرَك اجُلُمَعَة َثاَث ِمَراٍر ِمن َغرِي ُعذٍر، َطَبَع اهلُل َعلَى َقلِبِه« )رواه اأحمد(
ا : 5الميزان : 28 العوَّ

24 Rabia I20 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

خلَّتان ل جتتمعان
ِقيل الأ�سَعب: جاَل�سَت النا�َس وطلَبَت العلم، فلو جل�سَت لنا.

  ثنا! فقال: �سِمعُت ِعكرمة يقول: �سِمعُت ابَن عبا�ٍس فجلَ�َس، فقالوا: حدِّ
يقول: قال ر�سوُل اهلل : » َخلَّتان ال جَتَتِمعان يف ُموؤِمن «، ثم �سكت.

فقالوا: ما اخَللَّتان؟ قال: ن�ِسَي ِعكرمُة واحدة، ون�ِسيُت اأنا االأخرى.

00:4114:17

10:41 12:33 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

21 25Friday
الجمعـــــة

سهيل : 59 

6 34 5 04 2 35 11 19 5 35 4 17
4+5+3+1+2+- 

االأذان االأول ل�ساة اجلمعة ال�ساعة 10:39
ا : 6الميزان : 29 العوَّ

25 Rabia I21 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

اإذا اأردَت اأن ُتفَتح لك اأبواُب اجلنَّة
اأَ فاأَح���َسَن  ع��ن ُعم��ر ب��ن اخَلط��اِب  ق��ال: ق��ال ر�سوُل اهلل : »َم��ن َت��و�سَّ
الُو�سوَء ثم قال: اأ�سَهُد اأن ال اإلَه اإال اهلُل َوحَدُه ال �َسِريَك لُه، واأ�سَهُد اأنَّ حُممًدا 
ِري��َن، ُفِتَح��ت  َعب��ُدُه وَر�ُسوُل��ُه، اللُه��م اجَعلِن��ي ِم��ن التَّواِب��َن، واجَعلِن��ي ِم��ن املُتطهِّ

لُه ثماِنَيُة اأبواِب اجلنَِّة َيدخُل ِمن اأيِّها �ساَء«. )رواه م�سلم(

01:3614:51

10:40 12:33 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

22 26Saturday
الســــــبـت

سهيل : 60 

6 33 5 03 2 35 11 18 5 36 4 18
4+4+2+2+2+- 

رُي االأَمْل )ابُن الوردي( ْنَيا َتُفْز ... فَدِليُل الَعقِل َتق�سِ ِر االآَماَل يف الدُّ َق�سِّ
ا : 7الميزان : 30 العوَّ

26 Rabia I22 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

التوبة
اإذا اأ�َساأَت فانَدم، واإذا نِدمَت فاأقِلع. ❂
االعرتاُف يهِدُم االقرتاف. ❂
تاأخرُي التوبة ُيكِرُ احَلوَبة وُيبِعد االأَوَبة. ❂
توبُة املذِنب اعتذاُره. ❂

02:3115:23

10:40 12:33 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

23 27Sunday
األحــــــــــــــد

سهيل : 61 

6 32 5 02 2 34 11 18 5 36 4 18
4+5+3+2+2+- 

ع( / اليوم يوافق اأول برج العقرب َمن داَم ك�َسُلُه خاَب عَمُلُه )ابن املُقفَّ
ا : 8العقرب : 1 العوَّ

27 Rabia I23 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

�لدة هالل �صهر ربيع الآخر 1444هـ
مب�س���يئة اهلل تعاىل �س���وف يولد هال �س���هر ربيع االآخر لعام 1444ه� يوم 
الثاث���اء املوف���ق )25( م���ن �س���هر اأكتوب���ر 2022م )ي���وم التح���ري(، وذلك عند 

ال�س���اعة )1:49( ظهًرا بتوقيت الدوحة املحلي.
و�س���يغرب اله���ال بع���د غ���روب �سم����س ي���وم التح���ري يف �س���ماء دول���ة قطر 

مب���دة قدره���ا 4 دقائ���ق، وم���ن ال�سع���ب روؤي���ة اله���ال م�س���اء ذل���ك اليوم. 
وعلي���ه ف���اإن ي���وم االأربع���اء املواف���ق )26( م���ن �س���هر اأكتوب���ر 2022م ه���و 

الغ���رة الفلكي���ة ل�س���هر ربي���ع االآخ���ر لع���ام 1444ه����.

03:2615:54

10:40 12:33 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

24 28Monday
اإلثنـــــــين

سهيل : 62 

6 31 5 01 2 33 11 18 5 37 4 19
4+4+2+2+3+1+

نَيا« )رواه الرتمذي( ا ِحيَزت َلُه الدُّ َ نَّ »َمن اأَ�سَبَح ِمنُكم اآِمًنا يف �ِسرِبِه، ُمَعاًفى يف َج�َسِدِه، ِعنَدُه ُقوُت َيوِمِه، َفَكاأَ
ا : 9العقرب : 2 العوَّ

28 Rabia I24 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

العجمي �الأعجمي
ُح بها. : هو الذي ميَتِنُع ِل�ساُنه ِمن العربية، وال ُيف�سِ االأعجميُّ

يًحا. : هو َمن ُين�َسُب اإىل الَعَجم، واإن كان َف�سِ والعجميُّ

ۡعَجِمنَي} )ال�س���عراء: 198( 
َ
ٰ َبۡعـــِض ٱۡل ۡلَنُٰه َعَ ق���ال اهلل تع���اىل: {َولَـــۡو نَزَّ

ح. جم���ع اأَعَج���م، وهو ال���ذي ال ُيف����سِ

04:2216:27

10:40 12:33 



ربيع األول  )3(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

25 29Tuesday
الثالثــــــاء

سهيل : 63 

6 30 5 00 2 33 11 18 5 37 4 19
4+5+3+2+3+1+

ِبَقدِر الَكدِّ ُتكت�َسُب املَعايِل ... وَمن طلََب الُعَا �َسِهَر اللََّيايِل )ال�سافعي(
ا : 10العقرب : 3 العوَّ

29 Rabia I25 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر
جمعية قطر اخلريية

جمعية غري حكومية دولية تعمل يف جمال امل�ساعدات التنموية واالإن�سانية منذ عام 1992م.
اأُن�سئ���ت قط���ر اخلريي���ة كتعب���ري م���وؤ�س�سي الإرادة اأهلية، ت�ستم���د مقوماتها من القي���م واملبادئ 
وامل���وروث الثقاف���ي واحل����ساري للمجتم���ع القط���ري م���ن اأج���ل عمل اخل���ري؛ حي���ث كان يف مقدمة 
هذه االأولويات م�ساعدة االأطفال �سحايا االأزمات والكوارث، قبل اأن تتو�سع جماالُت عملها لت�سمل 

قطاع���ات اإن�سانية وتنموية متنوعة.
���ع اجلمعي���ة بالع�سوي���ة اال�ست�ساري���ة يف املجل����س االقت����سادي واالجتماع���ي ل���اأمم  كم���ا تتمتَّ
االإن�ساني���ة  املعاي���ري  وحتال���ف   ،)IOM( الدولي���ة  الهج���رة  ومنظم���ة   ،)ECOSOC( املتح���دة 

.)STARTNETWORK( �ست���ارت  و�سبك���ة   ،)CHS Alliance(

05:2117:02

10:4012:33


