
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(



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

26 1Wednesday
األربعـــاء

سهيل : 64 

6 30 5 00 2 32 11 18 5 38 4 20
4+4+2+1+2+-

) َدَع )عمرو بن العا�ص َواِء؛ اإن اأَقلَلَت ِمنُه َنَفَع، واإن اأَكَثَت ِمنُه �سَ الَكاُم كالدَّ
ا : 11العقرب : 4 العوَّ

1 Rabia II26 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

 من َهدي امل�صطفى
اأحواُله  يف بيِته

ع���ن االأ�سَوِد ب���ن َيزي���د ق���ال: �ساأَل���ُت عائ����سَة i: م���ا كان النب���يُّ  ي�سَن���ُع يف 
َرِت ال����ساُة خ���رَج اإىل ال����ساِة«. بيت���ِه؟ قال���ت: »كان يك���وُن يف ِمهَن���ِة اأهل���ِه، ف���اإذا ح����سَ
)رواه البخاري(

06:2217:41

10:40 12:33 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

27 2Thursday
الخميس

سهيل : 65 

6 29 4 59 2 32 11 18 5 38 4 20
4+5+3+2+2+-

»َمن اأَ�ساَبتُه فاَقٌة َفاأَنَزَلها ِبالنَّا�ِص، َل ُت�َسدَّ فاَقُتُه، وَمن اأَنَزَلها ِباهلِل b، اأَو�َسَك اهلل َلُه ِبالِغَنى« )رواه اأحمد(
ا : 12العقرب : 5 العوَّ

2 Rabia II27 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

اأبو َعلَقمة �ابُن اأخيه
قِدَم على اأبي علقمة النحوي ابُن اأٍخ له، فقال له: ما فَعَل اأبوك؟

قال: مات. قال: وما ِعلَُّته؟ قال: وِرَمت قَدَميه، قال: ُقل: َقَدماه.
قال: فارتَفَع الَوَرم اإىل ُركَبَتاه. قال: ُقل: ُركبَتيه.

فقال: َدعني يا عم، فما َموُت اأبي باأ�َسدَّ علَيَّ ِمن نحوك هذا.

07:2718:25

10:39 12:33 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

28 3Friday
الجمعـــــة

سهيل : 66 

6 28 4 58 2 31 11 18 5 39 4 21
3+4+2+2+2+-

االأذان االأول ل�ساة اجلمعة ال�ساعة 10:38
ا : 13العقرب : 6 العوَّ

3 Rabia II28 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

ادُع به بعد الو�صوء
اأ فاأ�سَب��َغ  ع��ن اأب��ي �سعي��ٍد اخُل��دِريِّ  ق��ال: ق��ال ر�سوُل اهلل : »َم��ن ت��َو�سَّ
ال��ُو�سوَء، ث��م ق��ال عن��َد َفراِغ��ِه ِم��ن ُو�سوِئ��ِه: �ُسبحان��َك اللُه��م وِبَحم��ِدَك، اأ�سَه��ُد 
اأن ال اإلَه اإال اأنت، اأ�سَتغِفُرَك واأُتوُب اإليَك، ُخِتَمت ِبخاَتٍ ثم ُرِفَعت حتَت العر�ِص 

فلَم ُتك�َسر اإىل يوِم الِقياَمِة«. )رواه ابن اأبي �سيبة(

08:3519:16

10:39 12:33 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

29 4Saturday
الســــــبـت

سهيل : 67 

6 27 4 57 2 31 11 18 5 40 4 21
4+5+3+2+3+1+

اإن ُكنَت تطُلُب ُرتَبَة االأ�سَراِف ... فعلَيَك باالإح�َساِن واالإن�َساِف )اأبو الَفتح الُب�ْسِتي(
السماك : 1العقرب : 7

4 Rabia II29 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

طالع ال�صماك
ماك، وه���و الطالع اخلام�ص من طوالع ف�سل  29 م���ن اأكتوب���ر، يوافق طالع ال�سِّ

اخلريف،)ويواف���ق 7 م���ن ب���رج العق���رب، و67 من �سهيل(، وهو جن���م اأزهر، ينزل به 
ي بذلك الأنه ال �سيء بني يديه من النجوم،  ماك االأعزل(؛ �ُسمِّ القمر، وي�سمى:)ال�سِّ
فهو كاالأعزل، وهو الطالع الثاين من ف�سل الو�سمي، وهو غزير املطر �� اإذا اأراد اهلل 
����ْسر(، واإذا َرَعْته االإب���ل مِر�ست و�َسِهَم���ت، وتبداأ  تع���اىل ���، وُينب���ت نباًت���ا ي�سم���ى: )النَّ
في���ه زراع���ة القمح وال�سع���ر يف و�سط اجلزي���رة العربية، وتزرع البق���ول واخل�سار، 
���د االأ�سجار، وا�سمه عن���د املزارعني:)تويبع الو�سمي(، وع���دد اأيامه 13 يوًما. وُت�سمَّ

09:4320:15

10:39 12:33 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

30 5Sunday
األحــــــــــــــد

سهيل : 68 

6 27 4 57 2 30 11 18 5 40 4 22
3+4+2+2+2+-

ما زاَلت التَّقَوى باملُتَّقني حتى تَرُكوا كثًرا ِمن احلاِل خماَفَة احَلراِم )احل�سن الب�سري(
السماك : 2العقرب : 8

5 Rabia II30 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

عر ِمن ر�ائع ال�صِّ
ِم الُغ������������ي����وِب َع�����َج�����ًب�����ا ِل����������َت�سري����������ِف اخُل�������ُط�������وِب�ُس���بح��������������اَن َع�����������������������������اَّ
�������ى َم�������ت�������ى ي��������ا َن������������������ف�ُص َت������ْغ������� ي������َن ب�����������االأََم�����������ِل ال���������َك���������ُذوِبح�������تَّ �������َت�������������رِّ
اأَْن َق�������ب�������َل  ُت���������وِب���������ي  َن�����������������ف�ُص  َت������ُت������وِب������يي�������ا  اأن  َت�سَت��������ِط��������ي��������ِع��������ي  ال 
�����������اَر ال��������ُذُن�����������������وِبوِا�سَت���������غ���������ِف���������ري ِل��������ُذن��������وِب��������ِك ال�����ر َرح�����������َم�����������َن َغ�����������فَّ
ي���������������������������ا َك���ال�����������رِّ احَل���������������������������������������واِدَث  ال������ُه������ُب������وِباإنَّ  داِئ����������َم����������َة  ع�����لَ�����ي�����ِك  ِح 

اأبو نوا�ص

10:4621:19

10:39 12:34 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أكـتوبـــر  )10(

2022 م  1444 هـ 

31 6Monday
اإلثنـــــــين

سهيل : 69 

6 26 4 56 2 30 11 17 5 41 4 22
4+5+3+2+2+-

َدَقِتِه« )رواه الطرباين( ا َي�سَتِظلُّ املُوؤِمُن َيوَم الِقَياَمِة يف ِظلِّ �سَ َ َدَقَة َلُتطِفُئ َعن اأَهِلَها َحرَّ الُقُبوِر، واإِنَّ »اإِنَّ ال�سَّ
السماك : 3العقرب : 9

6 Rabia II31 October



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

يِد يف َرْمي ال�صَّ
َوى، وهي: االأطراُف. ِة ال�سَّ ِميَّ َرَمى فاأ�ْسَوى: اإذا اأ�ساَب من الرَّ

هم. ِميَُّة بال�سَّ ت الرَّ وَرَمى فاأَْنَى: اإذا َم�سَ
َميَت  َم���ى: اإذا اأ�ساَب املَْقَت���َل، ويف اأث���ِر اب���ِن عبا�ٍص : )م���ا اأَ�سْ وَرَم���ى فاأَ�سْ

يَت فا تاأُكل(. فُكل، وم���ا اأَْنَ

11:4522:25

10:39 12:33 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

نوفــمـــــــــبر )11(

2022 م  1444 هـ 

1 7Tuesday
الثالثــــــاء

سهيل : 70 

6 25 4 55 2 29 11 17 5 41 4 23
3+4+2+2+3+1+

َعن املَرِء ال َت�ساأَل َو�َسْل َعن َقِريِنِه ... فُكلُّ َقِريٍن باملَُقاَرِن َيقَتِدي )عدي بن زيد(
السماك : 4العقرب : 10

7 Rabia II1 November



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

اأطــوار القمـر 
ُتع���َرف اأط���وار القم���ر باأنه���ا: املراِح���ل الت���ي مي���ر بها القم���ر اأثن���اء حركته 
د ِم���ن القمر يف كل َطور، وهي  ح���ول االأر�ص، والت���ي ُت���وؤدي اإىل ُروؤية ُجزء ُمدَّ

ناِت���ة َعن تغر م���و�سِع القم���ر بالن�سبة لكلٍّ ِمن ال�سم����ص واالأَر�ص.
واأط���وار القم���ر ه���ي: ه���ال اأول ال�سه���ر، ث���م الرتبي���ع االأول، ث���م االأْحَدب 
االأول، ث���م الب���در )القم���ر الكام���ل(، ث���م االأْحَدب الث���اين، ثم الرتبي���ع الثاين، 
ث���م ه���ال اآخ���ر ال�سهر، ثم املَُح���اق. و�سدق العليُّ القدير حني ق���ال: { َوٱۡلَقَمَر 

ٰ َعَد َكٱۡلُعرُۡجـــوِن ٱۡلَقِديِم } )ي����ص: 39(. ۡرَنٰـــُه َمَنازَِل َحـــىَّ قَدَّ

12:3623:32

10:39 12:34 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

نوفــمـــــــــبر )11(

2022 م  1444 هـ 

2 8Wednesday
األربعـــاء

سهيل : 71 

6 25 4 55 2 29 11 17 5 42 4 23
4+5+3+2+2+-

َق بينهما، اإال بذنٍب ُيحِدُثه اأحُدهما )احل�سن الب�سري( ما حتابَّ اثنان فُفرِّ
السماك : 5العقرب : 11

8 Rabia II2 November



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

 من َهدي امل�صطفى
رحمُته  باحليوان

اِد ب���ن اأَو�ٍص ، اأنَّ ر�سوَل اهلل  ق���ال: »اإنَّ اهلَل كَت���َب االإح����ساَن  ع���ن �سدَّ
بَح، ولُيِحدَّ  على ُكلِّ �َسيٍء، فاإذا قَتلُتم فاأح�ِسُنوا الِقْتلَة، واإذا َذَبحُتم فاأح�ِسُنوا الذَّ

ح َذِبيَحَته«. )رواه اأبو داود( اأحُدُكم �َسفرَته، ولُرِ

13:2000:36

10:39 12:34 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

نوفــمـــــــــبر )11(

2022 م  1444 هـ 

3 9Thursday
الخميس

سهيل : 72 

6 24 4 54 2 28 11 17 5 43 4 24
3+4+3+2+2+-

�َص اهلل َعنُه ُكرَبًة ِمن ُكَرِب َيوِم الِقَياَمِة« )رواه م�سلم( نَيا؛ َنفَّ �َص َعن ُموؤِمٍن ُكرَبًة ِمن ُكَرِب الدُّ »َمن َنفَّ
السماك : 6العقرب : 12

9 Rabia II3 November



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

ئب الذي مل ياأُكل ُيو�صف الذِّ
ئب  ق����صَّ اأب���و َكع���ٍب الق���ا�صُّ يوًما عل���ى اأه���ل امل�سِج���د، فق���ال: كان ا�سُم الذِّ

ال���ذي اأَكَل ُي���و�سف  كذا وكذا.
ئب! فقالوا له: اإنَّ ُيو�سف  ل ياأُكله الذِّ

. ئب الذي ل ياأُكل ُيو�سف قال: فهو ا�سُم الذِّ

13:5900:36

10:39 12:34 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

نوفــمـــــــــبر )11(

2022 م  1444 هـ 

4 10Friday
الجمعـــــة

سهيل : 73 

6 23 4 53 2 28 11 17 5 43 4 24
4+5+3+2+3+1+

االأذان االأول ل�ساة اجلمعة ال�ساعة 10:37
السماك : 7العقرب : 13

10 Rabia II4 November



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

ادُع به حال ذهاِبك اإىل امل�صِجد
َن، فَخ��َرَج ر�سوُل اهلل  اإىل  َن اأذَّ ع��ن عب��ِد اهلل ب��ن عب��ا�ٍص ، اأنَّ املُ��وؤذِّ
ال���ساِة وه��و يق��وُل: »اللُه��م اجع��ل يف َقلِب��ي ُن��وًرا، ويف ِل���سايِن ُن��وًرا، واجع��ل يف 
�َسمِع��ي ُن��وًرا، واجع��ل يف ب���َسِري ُن��وًرا، واجع��ل ِمن َخلف��ي ُنوًرا، وِمن اأَماِمي ُنوًرا، 

واجع��ل ِم��ن َفوِق��ي ُن��وًرا، وِم��ن حَتِت��ي ُن��وًرا، اللُه��م اأَعِطِن��ي ُن��وًرا«. )رواه م�س��لم(

14:3401:38

10:39 12:34 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

نوفــمـــــــــبر )11(

2022 م  1444 هـ 

5 11Saturday
الســــــبـت

سهيل : 74 

6 23 4 53 2 28 11 17 5 44 4 25
3+4+3+2+2+-

ُق )خليل مطران( ُق َمن ُتواِتيِه املَُنى ... لِكنَّ َمن ُرِزَق الثََّباَت ُموفَّ لي�َص املُوفَّ
السماك : 8العقرب : 14

11 Rabia II5 November



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

التوفيق
َمن �سِحَبه التوفيق فاَرَقه اخلذالن. ❂
ِرف عنه الهوى كان التوفيُق له قائًدا، والعقل له ُمر�ِسًدا. ❂ َمن �سُ
َرح ذوي االأح�ساب واملروءات ا�ستَحقَّ اخلذالن. ❂ فلََة، واطَّ َب ال�سِّ َمن قرَّ
َق للخر حاَرت ال�سياطني يف اأمره. ❂ َمن ُوفِّ

15:0702:37

10:39 12:34 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

نوفــمـــــــــبر )11(

2022 م  1444 هـ 

6 12Sunday
األحــــــــــــــد

سهيل : 75 

6 22 4 52 2 27 11 17 5 45 4 25
4+5+3+2+3+-

ل االأيام الِبي�ص، و�سوُمها �ُسنَّة غًدا اأوَّ
السماك : 9العقرب : 15

12 Rabia II6 November



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

عر ِمن ر�ائع ال�صِّ

النَّاِهي االآِم���ُر  َفْهَو  املُلِك  ماِلَك  هلِل�َسْل  ف����احُل����ك����ُم  ع������اِدًي������ا  َت������َخ������ْف  وال 
اإن عِلَقْت امل��ظ��ُل��وَم  ُي��ن��ِع�ُص  ال���ذي  ����اِهُه���َو  زاَي�������ا وَي������ج������ِزي ك������لَّ َت����يَّ ب������ِه ال�������رَّ
َتب��ُلغ بطاَع���ِتِه ْب  هِر ِمن ِعزٍّ وِمن َجاِهفا�ْس�ُج�ْد لُه واق������رَتِ اإن �ِسئ��َت يف الدَّ

ممود �سامي البارودي

15:4003:35

10:38 12:34 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

نوفــمـــــــــبر )11(

2022 م  1444 هـ 

7 13Monday
اإلثنـــــــين

سهيل : 76 

6 22 4 52 2 27 11 18 5 45 4 26
4+4+3+2+2+-

ماِء واالأَر�ِص« )رواه الرتمذي( »َمن �ساَم َيوًما يف �َسِبيِل اهلِل، َجَعَل اهلل َبيَنُه َوَبنَي النَّاِر َخنَدًقا َكما َبنَي ال�سَّ
السماك : 10العقرب : 16

13 Rabia II7 November



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

َتِلَفٍة يف �ِصياقِة اأَ�صواٍت ُمْ
عِد. يِح، وَهِزمُي الرَّ يقال: َهِزيُر الرِّ

َجر. وَحِفيُف ال�سَّ
َحى. وَجْعَجَعُة الرَّ

ِريُر الباب والقلَِم. و�سَ
وُم�كاُء النَّاِف�ِخ يف َي�ِدِه، ق�ال اهلل تع�اىل: {َوَمـا َكَن َصَلُتُهـۡم ِعنَد ٱۡلَۡيِت إِلَّ 

ُمـَكآٗء َوتَۡصِديَٗةۚ } )التوب�ة: 35(.

16:1304:32

10:39 12:35 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

نوفــمـــــــــبر )11(

2022 م  1444 هـ 

8 14Tuesday
الثالثــــــاء

سهيل : 77 

6 21 4 51 2 26 11 18 5 46 4 26
4+5+3+2+3+-

َهِب )عبد العزيز االأبر�ص( ا�سَتكِثنَّ ِمَن االإخَواِن اإنَُّهُم ... َخٌر لَكاِنِزِهم َكنًزا ِمَن الذَّ
السماك : 11العقرب : 17

14 Rabia II8 November



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

اجلمعية القطرية للتوحد
وُتع���د  2013 م،  ع���ام  تاأ�سي�س���ها  وت  ربحي���ة،  غ���ر  قطري���ة  جمعي���ة  ه���ي 
اأول جمعي���ة تعن���ى باالأطفال امل�سابني مبر�ص التوح���د، وتوفر لهم كافة �سبل 

الرعاي���ة والتعلي���م وعمل العدي���د من االأن�سط���ة والفعاليات.
وتهت���م اجلمعي���ة بالتع���اون والت���وا�سل م���ع كاف���ة قطاع���ات الدول���ة، مب���ا 
يت�سم���ن حت�سني وتطوير م�ستوى اخلدم���ات املقدمة لذوي التوحد يف جميع 
املجاالت، والعمل على ن�سر الوعي با�سطراب التوحد، وخلق ثقافة جمتمعية 

ت���وؤدي اإىل تفهم ودمج واحت����سان ذوي التوحد.

16:4905:30

10:38 12:34 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

نوفــمـــــــــبر )11(

2022 م  1444 هـ 

9 15Wednesday
األربعـــاء

سهيل : 78 

6 20 4 50 2 26 11 18 5 47 4 27
4+4+3+3+3+1+

) ال �َسَرَف كالِعلِم، وال ِعزَّ كاحِللِم )علي بن اأبي طالب
السماك : 12العقرب : 18

15 Rabia II9 November



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

 من َهدي امل�صطفى
ه  لأ�صحاِبه �ِدفاُعه عنهم ُحبُّ

اأَ�سَحاِب���ي،  ���وا  َت�ُسبُّ :»ال  ق���ال ر�سوُل اهلل  ق���ال:    ُهَري���رة  اأب���ي  ع���ن 
���وا اأَ�سَحاِب���ي، فَوال���ِذي َنف����ِسي بَي���ِده، ل���و اأنَّ اأَحَدُك���م اأنَف���َق ِمث���َل اأُُح���ٍد َذَهًب���ا،  ال َت�ُسبُّ

يَف���ُه«. )رواه م�س���لم( َم���ا اأَْدَرَك ُم���دَّ اأَحِده���م، وال َن�سِ

17:2806:28

10:39 12:35 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

نوفــمـــــــــبر )11(

2022 م  1444 هـ 

10 16Thursday
الخميس

سهيل : 79 

6 20 4 50 2 26 11 18 5 47 4 28
3+4+2+2+3+-

َيُتُه« )رواه اأحمد( ُه، َكما َيكَرُه اأَن ُتوؤَتى َمع�سِ »اإِنَّ اهلل ُيِحبُّ اأَن ُتوؤَتى ُرَخ�سُ
السماك : 13العقرب : 19

16 Rabia II10 November



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

ل يف الِعري �ل يف النَِّفري
  ه���ذا املث���ل من اأكث االأمثال العربية �سيوًعا، وقد اأُطِلق يف زمان النبي
عل���ى بن���ي ُزهرة، حينم���ا رف����سوا اال�سرتاك يف احلرب �سد النب���ي ؛ الأنهم 

هرية. اأِنُف���وا ُمارَبَته، وهو ابُن ابنتهم اآمنة بنت وهب الزُّ
واملق�سود اأنه لي�ص لكم بعر يف القافلة، اأي: يف التجارة التي حتملها االإبل، 

ُبوا للحرب وتنِفُروا للدفاع عن ُقري�ٍص وِعرها. وال يف النَِّفر، اأي: ل تتاأهَّ
وُي����سَرُب هذا املث���ل يف الرجل القليل النفع الذي لي�ص له دوٌر يف االأحداث، 

كما ُي�سَرب للداللة على قلة �ساأنه، واال�سِتهانة باأمره.

18:1007:26

10:39 12:35 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

نوفــمـــــــــبر )11(

2022 م  1444 هـ 

11 17Friday
الجمعـــــة

سهيل : 80 

6 20 4 50 2 25 11 18 5 48 4 28
4+5+3+2+2+-

االأذان االأول ل�ساة اجلمعة ال�ساعة 10:38/ اليوم يوافق اأول طالع الغفر
الغفر : 1العقرب : 20

17 Rabia II11 November



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

عند النوم �ال�صتيقاظ
»ِبا�سِم��َك  ق��ال:  َين��اَم  اأن  اأراَد  اإذا    النب��يُّ  كان  ق��ال:    ُحَذيف��َة  ع��ن 
اللُه��م اأُم��وُت واأَحَي��ا«، واإذا ا�ستيَق��َظ ِم��ن َمناِم��ِه ق��ال: »احلم��ُد هلِل ال��ذي اأَحياَن��ا 

���سوُر«. )رواه البخ��اري( بع��د ما اأَماَتن��ا واإلي��ِه النُّ

18:5708:23

10:39 12:35 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

نوفــمـــــــــبر )11(

2022 م  1444 هـ 

12 18Saturday
الســــــبـت

سهيل : 81 

6 19 4 49 2 25 11 18 5 49 4 29
3+4+3+2+3+-

ُر )ممود االأيوبي( ُل يف الَوَرى وُيوقَّ واملَرُء باالأخَاِق َي�ْسُمو ِذكُرُه ... وبها ُيف�سَّ
الغفر : 2العقرب : 21

18 Rabia II12 November



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

التوكل
الثقُة باهلل اأزَكى اأمل، والتوكُل عليه اأوَفى عمل. ❂
ًا. ❂ ليُكن اإقداُمك توكًا، واإحجاُمك تاأمُّ
َمن اتَّكل على الكافي كفاه، وَمن اتَّكل على غره َجفاه. ❂
��كل عل��ى زاِد غ��ِره ط��اَل  ❂ ��كل عل��ى زاِد غ��ِره، وَم��ن اتَّ َم��ن عَج��َز ع��ن زاِده اتَّ

ُجوُع��ه.

19:4709:18

10:39 12:36 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

نوفــمـــــــــبر )11(

2022 م  1444 هـ 

13 19Sunday
األحــــــــــــــد

سهيل : 82 

6 19 4 49 2 25 11 18 5 49 4 29
4+5+3+2+2+-

اإذا اأَردَت اأن تعِرَف َقدَرَك عند املِلك، فانُظر ِفيَما َي�ستخِدُمك، وباأيِّ االأعمال َي�سغُلك )ابن اجلوزي(
الغفر : 3العقرب : 22

19 Rabia II13 November



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

عر ِمن ر�ائع ال�صِّ

َع��ي��ٍب َكليلٌَة ُك���لِّ  َع���ن  �سا  خ���ِط ُت��ب��ِدي املَ�ساِوَي����اوَع����نُي ال�����رِّ وَل��ِك��نَّ َع��نَي ال�سُّ
َي���ه���اُب���ن���ي ال  مِلَ�������ن  �����اٍب  ِب�����َه�����يَّ ِلَياوَل�سُت  َي���َرى  ال  م��ا  ِل��ل��َم��رِء  اأََرى  وَل�سُت 
ت��ي ��ي َت����دُن ِم��ن��َك َم��َودَّ ن��اِئ��َي��اف����اإِن َت����دُن ِم��نِّ َع���ن���َك  َت��ل��َق��ِن��ي  ��ي  ع��نِّ َت���ْن���اأَ  واإِن 
َت���غ���اِن���َي���اِك����ان����ا َغ����ن����يٌّ َع�����ن اأَِخ������ي������ِه َح���ي���اَت���ُه اأَ�َسدُّ  ِم���ت���ن���ا  اإِذا  وَن�����ح�����ُن 

ال�سافعي

20:4010:09

10:39 12:36 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

نوفــمـــــــــبر )11(

2022 م  1444 هـ 

14 20Monday
اإلثنـــــــين

سهيل : 83 

6 18 4 48 2 25 11 18 5 50 4 30
3+4+3+3+3+1+

اعَتِ بكلِّ �ساٍة ُت�سلِّيها، فاإحداهنَّ �ستكوُن االأخرة
الغفر : 4العقرب : 23

20 Rabia II14 November



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

الإنذار �الو�صية
االإنذاُر ال يكون اإال ِمنَك لغِرك.

يُت نف����سي، كما  اأم���ا الو�سي���ُة فتكون ِمن���َك لنف����ِسك ولغِرك، تق���ول: اأو�سَ
يُت غري، وال تق���ول: اأنَذرُت نف�سي. تق���ول: اأو�سَ

ُقبَح���ه،  املُن���ِذر  الَقبي���ح، وم���ا يعَتِق���ُد  ج���ر ع���ن  اإال بالزَّ واالإن���ذاُر ال يك���ون 
والو�سي���ُة تك���ون باحُل����سن.

21:3510:55

10:39 12:36 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

نوفــمـــــــــبر )11(

2022 م  1444 هـ 

15 21Tuesday
الثالثــــــاء

سهيل : 84 

6 18 4 48 2 24 11 18 5 51 4 30
4+5+3+2+3+-

ُنوَب مِلَن ي�َساُء وَيغِفُر )البحرتي( فا�ْسلَْم مَبغِفرِة االإَلِه فلَْم َيَزْل ... َيَهُب الذُّ
الغفر : 5العقرب : 24

21 Rabia II15 November



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

املجــرات
املج���رة عب���ارة ع���ن تمع���ات هائلة احلج���م حتتوي عل���ى ملي���ارات النجوم 
والكواكب واالأقمار والكويكبات والنيازك، وترتبط االأجرام داخل املجرات مًعا 

بقوى اجلذب املتب���ادل، وتدور حول مركز املجرة.
ويوجد يف الكون املنظور قرابة 170 مليار جمرة.

وتتكون املجرات ب�سكل رئي�سي من: القر�ص، والهالة، والنواة، واالأذرع.
وتنق�سم املجرات ح�سب �سكلها اإىل: اإهليجية، وحلزونية، وغر منتظمة ال�سكل.

22:3011:37

10:39 12:36 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

نوفــمـــــــــبر )11(

2022 م  1444 هـ 

16 22Wednesday
األربعـــاء

سهيل : 85 

6 18 4 48 2 24 11 19 5 51 4 31
4+5+3+2+2+-

) لو طُهَرت قلوُبُكم ما �سِبعُتم ِمن كاِم ربُِّكم )عثمان بن عفان
الغفر : 6العقرب : 25

22 Rabia II16 November



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

 من َهدي امل�صطفى
ه على ذلك ه  لالأن�صار �حثُّ ُحبُّ

»االأَن����َساُر  ق���ال:    النب���يَّ  �سِمع���ُت  ق���ال:    ع���اِزٍب  ب���ن  ال���رَباء  ع���ن 
���ه اهلل، وَم���ن  ُه���م اأَحبَّ ُه���م اإال ُمناِف���ٌق، فَم���ن اأَحبَّ ُه���م اإال ُموؤِم���ٌن، وال ُيبِغ�سُ ال ُيِحبُّ

ه اهلل«. )متف���ق علي���ه( ُه���م اأبَغ����سَ اأبَغ�سَ

23:2412:14

10:39 12:37 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

نوفــمـــــــــبر )11(

2022 م  1444 هـ 

17 23Thursday
الخميس

سهيل : 86 

6 17 4 47 2 24 11 19 5 52 4 32
3+4+3+3+3+1+

»الُغ�سُل َيوَم اجُلُمَعِة َواِجٌب َعلَى ُكلِّ ُمَتِلٍم« )متفق عليه(
الغفر : 7العقرب : 26

23 Rabia II17 November



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

يف اأي �ُصورٍة اأنت؟
قال رُجٌل البِنه وهو يف الُكتَّاب: يف اأي �ُسورٍة اأنت؟
قال: يف )ال اأق�سم بهذا البلد ووالدي با ولد(.
فقال اأُبوه: لَعْمِري، َمن ُكنَت ابَنه، فهو با َوَلد.

00:1812:48

10:39 12:37 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

نوفــمـــــــــبر )11(

2022 م  1444 هـ 

18 24Friday
الجمعـــــة

سهيل : 87 

6 17 4 47 2 24 11 19 5 53 4 32
4+5+3+2+3+-

االأذان االأول ل�ساة اجلمعة ال�ساعة 10:39
الغفر : 8العقرب : 27

24 Rabia II18 November



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

األ ُتبُّ اأْن َتوَت على الفطرة؟
ع��ن ال��رَباء ب��ن ع��اِزٍب  ق��ال: ق��ال النب��يُّ : »اللُه��م اأَ�سلَم��ُت َوجِه��ي 
�سُت اأمِري اإليَك، واأجَلاأُت ظهِري اإليَك، َرغَبًة وَرهَبًة اإليَك، ال َملَجاأَ  اإَليَك، وَفوَّ
��َك ال��ذي  وال َمنَج��ا ِمن��َك اإال اإلي��َك، اللُه��م اآَمن��ُت ِبِكتاِب��َك ال��ِذي اأنَزل��َت، وبَنِبيِّ
ب��َت اأجًرا«.  ��َك اإن ُم��تَّ يف َليلِت��َك ُم��تَّ عل��ى الِفط��َرِة، واإِن اأ�سَبح��َت اأ�سَ اأَر�َسل��َت. فاإنَّ
)متفق عليه(

00:1813:20

10:39 12:37 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

نوفــمـــــــــبر )11(

2022 م  1444 هـ 

19 25Saturday
الســــــبـت

سهيل : 88 

6 17 4 47 2 24 11 19 5 53 4 33
3+4+3+2+2+-

) ُنَنا ... اإنَّ اجَلماَل َجماُل الِعلِم واالأَدِب )علي بن اأبي طالب لي�َص اجَلماُل باأَثَواٍب ُتَزيِّ
الغفر : 9العقرب : 28

25 Rabia II19 November



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

جهاد النف�س �الهوى
اآفُة الراأي الهوى. ❂
اأف�سُل النا�ص َمن ع�سى هواه. ❂
هوُة ديَنه، ول ُتِزل ال�سبهُة يقيَنه. ❂ اأف�سُل النا�ص َمن ل ُتف�ِسد ال�سَّ
اأكُث ال�سواب يف خُمالفة الهوى. ❂

01:1213:51

10:40 12:38 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

نوفــمـــــــــبر )11(

2022 م  1444 هـ 

20 26Sunday
األحــــــــــــــد

سهيل : 89 

6 16 4 46 2 23 11 19 5 54 4 33
4+5+4+3+3+1+

ُح�سُن اخُلُلق اأحُد مراِكِب النََّجاِة )جعفر ال�سادق(
الغفر : 10العقرب : 29

26 Rabia II20 November



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

عر ِمن ر�ائع ال�صِّ

ن������وُب َت���زي���ُد ي ع��لَ��ي��َك �َسه���ي���ُداأَف����َن����ي����َت ُع����م����َرَك َوال������ذُّ وال���ك���اِت���ُب املُ��������ح�سِ
�َسواأٍَة يف  ب���ع���اِئ���ٍد  َل�سُت  ُق����ل����َت  َت����ع����وُدَك�����م  رَت  �سِ ُث�������مَّ  ف���ي���ه���ا  وَن������������َذرَت 
ٍة ����ى م���ت���ى ال َت������رَع������ِوي ع����ن َل������ذَّ �َسدي�������ُدَح����تَّ احِل�ساِب  ي������وَم  وِح�ساُب������ه������ا 
����ٌة �����ن�����ي ب������َك ق�����د اأَت������ت������َك َم����ِن����يَّ َم�����������وروُدوك�����اأَنَّ �َسب�����ي�����لَ�����ه�����ا  اأنَّ  �سكَّ  ال 

 اأبو نوا�ص

02:0714:23

10:39 12:37 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

نوفــمـــــــــبر )11(

2022 م  1444 هـ 

21 27Monday
اإلثنـــــــين

سهيل : 90 

6 16 4 46 2 23 11 20 5 55 4 34
4+5+3+3+3+-

َهَواِت، َوُحِجَبِت اجَلنَُّة ِباملََكاِرِه« )رواه البخاري( »ُحِجَبِت النَّاُر ِبال�سَّ
الغفر : 11العقرب : 30

27 Rabia II21 November



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

�لدة هالل �صهر جمادى الأ�ىل 1444هـ
مب�س���يئة اهلل تع���اىل �س���وف يولد هال �س���هر جمادى االأوىل لع���ام 1444ه� 
ي���وم اخلمي����ص املواف���ق )24( م���ن �س���هر نوفم���رب 2022م )الي���وم الت���ايل ليوم 

التح���ري(، وذلك عند ال�س���اعة )1:58( �سباًحا بتوقيت الدوحة املحلي.
ومن الم�س���تحيل روؤية هال �س���هر )جمادى االأولى( م�س���اء يوم التحري في 

�سماء دولة قطر ؛ الأن الهال لن يكون قد ولد عند غروب �سم�ص ذلك اليوم.
وعلي���ه ف���اإن يوم اجلمعة املوافق )25( من �س���هر نوفم���رب 2022م هو الغرة 

الفلكية ل�سهر جمادى االأوىل لعام 1444ه�.

03:0414:56

10:40 12:38 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

نوفــمـــــــــبر )11(

2022 م  1444 هـ 

22 28Tuesday
الثالثــــــاء

سهيل : 91 

6 16 4 46 2 23 11 20 5 56 4 35
3+4+3+3+3+-

ق كلَّ ما اأرُجو رِّ ال َتخفاَك خاِفيٌة ... اأنَت املُِجيُب فَحقِّ يا عاِلَ ال�سِّ
الغفر : 12القوس : 1

28 Rabia II22 November



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

برج القو�س
يف 22 م���ن نوفم���رب يدخل برج الَقْو�ص، وهو الربج التا�سع من بروج ال�سنة، واآخر 
ي بذلك الأنَّ جنوَمه ُت�سِبُه َقو�ًسا موؤخرُته اإىل جهة الغرب،  بروج ف�سل اخلريف؛ و�ُسمِّ
مال،  �َص م���ن جه���ة ال����سرق، وراأ�ُسه يف ال�سَّ ون�سُف���ه االآخ���ر عل���ى �سكل وجه اإن����سان تقوَّ
ج���ر، واإذا  ���ز با�ستداد ال���ربد وت�ساُق���ط اأوراق ال�سَّ وي�ستم���ر في���ه نق����سان النه���ار، ويتميَّ
ُل االأ�سجار  ن���زل املطُر ب���اإذن اهلل تعاىل فاإنه ينبت الَكْماأَة )الَفْق���ع(، وُتْقطع فيه فوا�سِ
و�َسَع���ُف النخي���ل، وُتزرع فيه كل اأنواع احلب���وب، وِظلُّ الزوال 7 اأقدام يف اأوله، ويتزايد 
ِل اجَلْدي، وله من املن���ازل: )يومان من الَغْفر،  ل اإىل 8 اأق���دام يف اآخ���ره كاأوَّ حت���ى ي����سِ

بان���ا، وطال���ع االإكليل، ويومان م���ن الَقلب( وعدد اأيام���ه 30 يوًما. وطال���ع الزُّ

04:0415:33

10:40 12:39 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

نوفــمـــــــــبر )11(

2022 م  1444 هـ 

23 29Wednesday
األربعـــاء

سهيل : 92 

6 16 4 46 2 23 11 20 5 56 4 35
4+5+3+2+2+-

َط فيها ِعنَد اإمكاِنَها اإيَّاَك والعَجلََة باالأُُموِر قبَل اأواِنَها، اأو التَّثبُّ
الغفر : 13القوس : 2

29 Rabia II23 November



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

 من َهدي امل�صطفى
رِب الأمثلة لتقريِب املعنى ِفطنُته  ب�صَ

���ا َمَثِل���ي وَمَث���ُل  ���ه �سِم���َع ر�سوَل اهلل  يُق���ول: »اإنَّ ع���ن اأب���ي ُهَري���رة ، اأنَّ
���ا اأ�ساَءت م���ا حوَل���ُه، جَع���َل الَف���را�ُص وه���ذه  الن���ا�ِص كَمَث���ِل رُج���ٍل ا�سَتوَق���َد ن���اًرا، فلمَّ
، وَيغِلبَن���ه فَيقَتِحم���َن  ال���دوابُّ الت���ي تَق���ُع يف الن���اِر، يَقع���َن ِفيه���ا، فجَع���َل ينِزُعه���نَّ

ِفيه���ا، فاأن���ا اآُخ���ُذ بُحَجِزك���م ع���ن الن���اِر، وه���م يقَتِحُم���ون ِفيه���ا«. )متف���ق علي���ه(

05:0816:15

10:40 12:39 



ربـيــع اآلخـــر  )4(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

نوفــمـــــــــبر )11(

2022 م  1444 هـ 

24 30Thursday
الخميس

سهيل : 93 

6 16 4 46 2 23 11 20 5 57 4 36
3+4+3+2+2+-

نَيا َوما ِفيها« )متفق عليه( »َغدَوٌة اأَو َروَحٌة يف �َسِبيِل اهلِل َخٌر ِمَن الدُّ
الزبانا : 1القوس : 3

30 Rabia II24 November



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

بانا طالع الزُّ
بان���ا، وه���و اآخ���ر طوال���ع اخلري���ف، وث���اين  24 م���ن نوفم���رب، يواف���ق طال���ع الزُّ
النج���وم اليماني���ة، )ويواف���ق 3 م���ن ب���رج الَقو����ص، و93 م���ن �س���هيل(، وه���و جنم���ان 
َت���ي املي���زان، وبينهم���ا يف راأي الع���ني ق���دُر قام���ة الرجل،وزبان���ا  ���ان كفَّ ان مُيثِّ ن���رِّ
العقرب:قرناه���ا، وه���و الراب���ع واالأخر من الو�س���مي، ويكث فيه �س���قوط االأمطار 
ب���اإذن اهلل تع���اىل، وال ي�ستح�س���ن فيه �س���رب املاء لي���ًا، وتكث في���ه العوا�سف غالًبا، 
وَينَك�ِس���ر فيه �س���لطان ال�س���وداء، وَنْوُءه جدير باإيج���اد الَكْماأة )الفقع(، وا�س���مه عند 

املزارع���ني: )ج���وزاء الو�س���مي الث���اين(، وع���دد اأيام���ه 13 يوًم���ا.

06:1617:05

10:4112:39


