
ا ُط�����رَّ الإ�سالِم  ب���ن���ي  ي����ا  ف���ْج���َراه���ن���ي���ًئ���ا  الأف��������الك  يف  �سقَّ  ب����ي����وٍم 
�������َراوج���������اء م�����ب�����ارًك�����ا ب����ح����ل����وِل ع�����اٍم ج����دي����ٍد ب�����ثَّ يف الآف����������اِق ِب�������سْ
ا وَج��ْه��������������َراف����ك����ون����وا ف���ي���ه ي�����ا ق����وم����ي ُب����ن����اًة ل��ك��لِّ ف�����س��������������ي��ل��ٍة ���ِس�����������رًّ
وا ف���ي���ه ل��������������الإ�سالِم دي���ًن���ا ب��ط��اع��ِة َم����ْن ب��ن��ى ل��ل��ع��دِل ِج�����ْس��َرااأِع��������������زُّ
اأذي����ق����وا امل��ج��رم��ن ل��ظ��ًى وَق���ْه���َراو�س���������ريوا لالأم�������اِم بكلِّ �س������������دٍق
خ�����������رًيا الزرع  اأواَن  َيْب������ُذْر  اَفَم�����ْن  �س�يح�س��د را�س����������ًيا ف���س������اًل وِب����رَّ

د. اأبو عمر الأن�ساري 

تهنئٌة بالعاِم اجلديِد





ملحـوظة مهمــة
رغب��ًة يف توحي��د املواقي��ت، ورفًع��ا للحرج عن �س��كان دول��ة قطر، وبعد 
ال�س��الة  فق��د خل�سن��ا لعتم��اد مواقي��ت  ومتاأني��ة،  ا�س��تق�سائية  درا�س��ة 
ملدين��ة الدوح��ة كمرجع؛ بحيث تنطبق ب�س��كل كامل عل��ى مدن )اخلور - 

�سمي�سمة - الوكرة - م�سيعيد(.
وعلي��ه فاإن��ه باإم��كان قاطني املناطق املذكورة اعتم��اد مواقيت ال�سالة 

مبدينة الدوحة كمرجع يف جميع �سلواتهم.



دعاء ر�ؤيـة الهــالل
ع���ن َطلَح���ة ب���ِن ُعَبْي���ِد اهلِل ، اأن النب���ي  كان اإذا َراأى اله���الَل 
���المِة والإ�س���الِم، ربِّي  ق���ال: »الله���ّم اأِهلَّ���ُه عليَن���ا بالُيمِن والإمي���اِن، وال�سَّ

���َك اهلل«.  )اأخرج���ه اأحمد( وربُّ



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

يــولـــيــــــــو  )7(

2022 م  1444 هـ 

30 1Saturday
الســــــبـت

سهيل : 341 

7 52 6 22 3 07 11 40 5 00 3 34
6+4+- 1+3+3+

كلُّ عاٍم اأنتم بخري
الذراع : 2األســـــد : 8

1 Al Moharram30 July



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

االبت�شام �الب�شا�شة
الب�سا�سُة حبُل املودَّة. ❂
الب�سا�سُة خرٌي من الِقَرى. ❂
الِب�سُر عنواُن الكرم. ❂
كر. ❂ ُح�سُن الِب�سر فيه ثناُء الذِّ

06:1219:45

10:58 12:30 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

يــولـــيــــــــو  )7(

2022 م  1444 هـ 

31 2Sunday
األحــــــــــــــد

سهيل : 342 

7 52 6 22 3 07 11 40 5 00 3 35
5+4+- - 3+3+

ِة ِقياُم الليل« )رواه م�سلم( ُل ال�سالِة بعد الفري�سَ َم، واأف�سَ »اأف�سُل ال�سياِم بعد �َسهِر رم�سان �َسهُر اهلِل الذي َتدُعونُه املُحرَّ
الذراع : 3األســـــد : 9

2 Al Moharram31 July



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

عر ِمن ر�ائع ال�شِّ

��رع��ٍة ���َس��م��ح��ٍة د���س��ت��وُره��ا ال��َق��لَ��ُمُب��ِع��ث��َت ب��ال��ن��وِر ف����ازداَن����ْت ب���َك الأمُم ب�����سِ
اأف����ئ����دًة امل�������وِت  ب���ع���د  ب�����َك اهلُل  ن��ي��ا ل���ه ال��َع��لَ��ُماأح����َي����ا  و����س���اَر َه���دُي���ك يف ال��دُّ
َع���ِب���ًق���ا ���ًن���ا  ل���يِّ ك����رمًي����ا  اإل  ك���ن���َت  الَكَرُمَم�����ا  َطبُعُه  َمن  َكرًما  ا�سَتَقى  ِمنَك 
��لَّ��ى ع��ل��ي��َك ال����ذي اأع�����الَك م��ن��زل��ًة وال��َك��ِل��ُم���سَ الأ����س���ع���اُر  َم���دِح���ك  يف  َوَزاَن 

الغوث حممد

07:0720:18

10:58 12:31 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

1 3Monday
اإلثنـــــــين

سهيل : 343 

7 51 6 21 3 07 11 40 5 01 3 36
5+4+- 1+3+3+

ا ِمن قلِبِه؛ دَخَل اجلنََّة« )رواه اأحمد( »َمن �َسِهَد اأن ل اإَلَه اإل اهلل، واأنَّ حُممًدا ر�سوُل اهلِل ُمِل�سً
الذراع : 4األســـــد : 10

3 Al Moharram1 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

من كليات االأ�شماء
كل ما َعالك فاأظلَّك فهو: �سماء.
عيد. وكل اأر�ض ُم�ستِويٍة فهي: �سَ

يَئن فهو: َموِبق. وكل حاِجٍز بن ال�سَّ
وكل بناٍء ُمربَّع فهو: كعبة.
ْرٌح. وكل بناٍء عاٍل فهو: �سَ

08:0120:50

10:58 12:31 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

2 4Tuesday
الثالثــــــاء

سهيل : 344 

7 51 6 21 3 08 11 40 5 01 3 36
6+4+- - 3+3+

وُم ِفيِه ُم�ساَعٌف َم�سُنوُن �سهُر احلراِم ُمباَرٌك َميُموُن ... وال�سَّ
الذراع : 5األســـــد : 11

4 Al Moharram2 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

هل اأ�شماء النجوم عربية؟
تختل���ُف اأ�س���ماء النج���وم باختالف الفهار����ض التي ت�س���تخدم يف ت�س���ميتها؛ 
فنج���د النجم الواحد له اأ�س���ماء متلفة باختالف اجله���ة والطريقة التي مت 

و�سع الفهر����ض على اأ�سا�سها.
 ونظ���ًرا لظه���ور العدي���د ِم���ن الفهار����ض، ق���ام الحت���اد ال���دويل الفلك���ي يف
ع���ام 2016م بت�س���كيل فري���ق علم���ي لت�س���مية النج���وم، واعتم���د الفري���ق %41 
م���ن اأ�س���ماء النج���وم باأ�س���مائها العربي���ة، وِمن اأ�س���هر النج���وم: جن���م الدَبَران، 

ومنك���ب اجل���وزاء، وفم احلوت، والن�س���ر الطائ���ر، وَذَنب الدجاج���ة ... اإلخ.

08:5521:21

10:58 12:31 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

3 5Wednesday
األربعـــاء

سهيل : 345 

7 50 6 20 3 08 11 40 5 02 3 37
5+4+- 1+3+3+

) وجٌه طِليٌق، وكالٌم لنِّ )عبد اهلل بن ُعمر : الِبُّ �سيٌء هنِّ
الذراع : 6األســـــد : 12

5 Al Moharram3 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

 من َهدي امل�شطفى
 يق دِّ كان اأَحبُّ اخللق اإليه : اأبا َبكر ال�شِّ

ال�ِس���ل،  عن َعمرو بن العا�ِض ، اأنَّ النبيَّ  بَعَثه على َجي����ِض ذاِت ال�سَّ
جال؟  قال: فاأَتيُته، فُقلُت: اأيُّ النا�ِض اأَحبُّ اإَليَك؟ قال: »عائ�سُة«. فُقلُت: ِمن الرِّ

اب«، فعدَّ ِرجاًل. )متفق عليه( فقال: »اأبوها«. ُقلُت: ثم َمن؟ »ثم ُعمُر بن اخلطَّ

09:5021:53

10:58 12:31 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

4 6Thursday
الخميس

سهيل : 346 

7 49 6 19 3 08 11 40 5 02 3 38
5+4+- 1+3+3+

»َمن �َسنَّ يف الإ�سالِم �ُسنًَّة َح�سَنًة، فلَُه اأجُرها واأجُر َمن َعِمَل ِبها َبعَدُه ِمن َغرِي اأَن َينُق�َض ِمن اأُُجوِرِهم �َسيٌء« )رواه م�سلم(
الذراع : 7األســـــد : 13

6 Al Moharram4 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

اأنا اأعلم من الهدهد
دَخَل اأبو الَعْيناء على اإ�س���ماعيل القا�سي، واأخذ يُردُّ عليه اإذا غِلَط يف ا�س���م 

رُجٍل وُكنيِة اآخر.
ه اهلل؟ فقال له بع�ُض َمن ح�سر: اأتُردُّ على القا�سي اأعزَّ

 ق���ال: نع���م، ِلَ ل اأُردُّ عل���ى القا�س���ي وق���د ردَّ الهدهد على �ُس���ليمان، وقال:
َحطُت بَِما لَـــۡم ُتِۡط بِهِۦ}، واأن���ا اأعلَ���ُم م���ن الهده���د، و�ُس���ليماُن اأعلَ���ُم من 

َ
{أ

القا�سي.

10:4622:27

10:59 12:32 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

5 7Friday
الجمعـــــة

سهيل : 347 

7 49 6 19 3 08 11 40 5 03 3 38
6+4+- - 3+2+

الأذان الأول ل�سالة اجلمعة ال�ساعة 11:00
الذراع : 8األســـــد : 14

7 Al Moharram5 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

من اآداب الدعاء

اَل��َة ب��ِن ُعَبي��ٍد  ق��ال: �َس��ِمَع ر�س��وُل اهلِل  َرُج���اًل َيدُع��و يف  ع��ن َف�سَ
 : فقال ر�سوُل اهلِل ، ِّوَل ُي�َسلِّ على النبي ،b ال�سالِة، وَل َيذُكِر اهلَل
»َعِج��َل ه��ذا«، ث��م َدع��اُه فق��ال ل��ُه وِلغ��رِيِه: »اإذا �سلَّ��ى اأَحُدُكم فلَيب��َداأ ِبَتحِميِد ربِّه 

، ث��م ِلَي��ْدُع بع��ُد مِب��ا �س��اَء«. )رواه اأحم��د( والثَّن��اِء علي��ِه، ث��م ِلُي�َس��لِّ عل��ى النب��يِّ

11:4623:05

10:58 12:32 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

6 8Saturday
الســــــبـت

سهيل : 348 

7 48 6 18 3 08 11 40 5 03 3 39
5+4+- 1+3+3+

وَمنَّ التَّا�ِسَع« )رواه م�سلم( »َلِئن َبِقيُت اإَِل َقاِبٍل لأَ�سُ
الذراع : 9األســـــد : 15

8 Al Moharram6 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

االختالف
اإذا اأُخِل�َسِت ال�سمائُر ما اختلََفت الظواهر. ❂
اأ�سدق النا�ض يف النية اأقَدُرهم على ا�ست�سالح البّية. ❂
اخلالف يهِدم الراأي. ❂
كونوا جميًعا؛ فاإن اجلمَع غاِلٌب. ❂

12:4823:49

10:58 12:32 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

7 9Sunday
األحــــــــــــــد

سهيل : 349 

7 47 6 17 3 08 11 40 5 04 3 40
5+4+- 1+3+3+

َر ال�سنَة التي قبلُه« )رواه م�سلم( ياُم يوِم عا�ُسوراَء اأحت�ِسُب على اهلل اأن ُيكفِّ »�سِ
الذراع : 10األســـــد : 16

9 Al Moharram7 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

عر ِمن ر�ائع ال�شِّ

داٍء ُك����������لَّ  �����ِب  ب�����ال�����ت�����َط�����بُّ وَل����ي���������َض ِل���������داِء ذن�����ِب�����َك ِم�����ن ِع�����الِجُت������ع������اِل������ُج 
�����ٍض ���َرٍع اإل ال��رح��َم��ِن حَمْ ��َوى ����سَ َراِج���سِ وَي��������ق��������ِن  خ��������اِئ��������ٍف  �������ِة  ِب�������ِن�������يَّ
�����ٍد ب������ِط������الِب َع����ف����ٍو َداِجوُط������������وِل َت�����َه�����جُّ ������������������������رِت  ال�سِّ ُم��دَل���ِه�����������������مِّ  ِبلَي���ٍل 
�������داَم�������ِة ُك���������لَّ وق�����ٍت ع���ل���ى م����ا ُك����ن����َت ف���ي���ِه ِم������ِن اع����ِوج����اِجواإِظ���������ه���������اِر ال�������نَّ

 ٍّاحل�سن بن علي

13:5500:40

10:5912:33 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

8 10Monday
اإلثنـــــــين

سهيل : 350 

7 47 6 17 3 08 11 40 5 04 3 40
6+4+1+- 2+2+

ى اهلُل فيِه مو�َسى واأغَرَق اآَل ِفرَعوَن، ف�ساَم مو�َسى �ُسكًرا هلِل« )رواه البخاري( »هذا يوٌم عظيٌم، وهو يوٌم جنَّ
الذراع : 11األســـــد : 17

10 Al Moharram8 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

من املتقابالت يف اللغة
اللَّْفُح ِمن احلرِّ .. كالنَّْفِح ِمن الَبِد.

اَرة لل�سم�ض. الهالُة للقمر .. كالدَّ
الَغلَُت يف احل�ساب .. كالَغلَط يف الكالم.

َدَرج���ات،  للجن���ة  اإنَّ  قي���ل:  ومن���ه  اأ�س���َفل،  اإل  َرك  كال���دَّ  .. ف���وق  اإل  َرُج  ال���دَّ
وللن���ار َدَركات.

15:0300:40

10:58 12:32 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

9 11Tuesday
الثالثــــــاء

سهيل : 351 

7 46 6 16 3 08 11 39 5 05 3 41
5+4+- - 3+2+

َمُه �سيٌء ِمن املََطِل )ابن املُقرئ( ُل الِبِّ ما ل َمنَّ َيتَبُعُه ... ول َتَقدَّ واأف�سَ
الذراع : 12األســـــد : 18

11 Al Moharram9 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر
موؤ�ش�شة التعليم فوق اجلميع

الكرمي���ة الرعاي���ة  حت���ت  2012م  ع���ام  �س���ت  تاأ�سَّ عاملي���ة  مب���ادرة   ه���ي 
ل�سمو ال�سيخة موزا بنت نا�سر.

وته���ِدُف املوؤ�س�س���ة اإل �سم���ان فر�سة التعلي���م النوعي واملن�سف وال�س���امل 
�س���ة، ل �س���يما يف ال���دول النامي���ة باعتب���اره عام���اًل  للفئ���ات امل�س���ت�سعفة واملهمَّ

���ا للتنمية الب�س���رية. متكينيًّ
���ي حاج���ات الأطفال والن�س���اء، وُت�س���اِعدهم على اأن يكون���وا اأع�ساء  كم���ا ُتلبِّ
ن�سيطن يف ُمتمعاتهم، من خالل تزويدهم بالأدوات التي ُت�ساِعد على َدعم 

���لم والأمن، والعدالة والزدهار. التنمية امل�س���تدامة، وخلق بيئٍة ِمن ال�سِّ

16:1001:40

10:58 12:33 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

10 12Wednesday
األربعـــاء

سهيل : 352 

7 45 6 15 3 08 11 39 5 05 3 42
5+4+- 1+3+3+

ل الأيام الِبي�ض، و�سوُمها �ُسنَّة غًدا اأوَّ
الذراع : 13األســـــد : 19

12 Al Moharram10 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

 من َهدي امل�شطفى
 اأ�شماُء ر�شوِل اهلل

ع���ن ُجَب���رْي ب���ن ُمطِعٍم  قال: ق���ال ر�س���وُل اهلل : »اإنَّ يِل اأ�س���ماًء: اأنا 
حُمم���ٌد، واأن���ا اأحمُد، واأنا املَاِحي الذي مَيُحو اهلُل ِبي الُكفَر، واأنا احلا�ِس���ُر الذي 

.» ُيح�َس���ُر النا����ُض على َقَدِمي، واأنا العاِقُب، والعاِقُب الذي َلي����َض بعَدُه نبيٌّ
)متفق عليه(

17:1102:46

10:59 12:33 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

11 13Thursday
الخميس

سهيل : 353 

7 44 6 14 3 08 11 39 5 06 3 42
6+4+1+1+3+3+

»َف�سُل الِعلِم اأََحبُّ اإِيَلَّ ِمن َف�سِل الِعَباَدِة، وَخرُي ِديِنُكُم الَوَرُع« )رواه احلاكم(
النثرة : 1األســـــد : 20

13 Al Moharram11 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

طالع النَّْثة
11 من اأغ�سط����ض، يوافق طالع النَّْثة، وهو الطالع ال�ساد����ض من طوالع ف�سل ال�سيف، 
)ويواف���ق 20 م���ن ب���رج الأ�س���د، و353 من �س���هيل(، وهو جنم���ان بينهما مقدار �س���ب، وفيهما 
لط���خ بيا�ٍض، وقيل:ثالث���ة جن���وم متقارب���ة، وقي���ل يف نوئها كل ي���وم تظهر فيه اآف���ة. ويعتدل 
اجلو قلياًل بالليل، ويزداد هبوب الرياح، وفيه َجني النخيل، وتبداأ الزراعة اخلريفية املبكرة، 
كالطماط���م والباذجن���ان، والب�س���ل وال�سم�س���م، وال���ذرة ال�س���امية. ويقول �س���اجع الع���رب:اإذا 
طلع���ت النثة، ن�س���اأت الب�س���رة)اأي داخل حمرتها �س���واد(، وُجِنَي النخل بك���رة. ويكث الرطب 

يف الأح�س���اء، وجن���د، وي�س���مى عن���د الع���رب واملزارعن:)بالُكليب���ن(، وعدد اأيام���ه 13 يوًما.

18:0503:57

10:58 12:33 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

12 14Friday
الجمعـــــة

سهيل : 354 

7 44 6 14 3 08 11 39 5 06 3 43
5+4+- - 2+2+

الأذان الأول ل�سالة اجلمعة ال�ساعة 10:59
النثرة : 2األســـــد : 21

14 Al Moharram12 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

كيف تك�ِشُب األف ح�شنٍة؟

��ا عند َر�ُس��وِل اهلل  فقال: »اأَيعِجُز  ا���ٍض  ق��ال: ُكنَّ ع��ن �س��عِد ب��ن اأب��ي وقَّ
اأحُدكم اأن يك�ِسَب كلَّ يوٍم األَف ح�سنٍة؟«. ف�ساأََله �ساِئٌل ِمن ُجل�ساِئِه: كيف يك�ِسُب 
اأحُدنا األَف ح�سنٍة؟ قال: »ُي�سبُِّح مائَة ت�سبيحٍة فُيكَتُب له األُف ح�سنٍة، اأو ُيَحطُّ 

عنه األُف خطيئٍة«. )رواه م�سلم(

18:5105:07

10:58 12:33 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

13 15Saturday
الســــــبـت

سهيل : 355 

7 43 6 13 3 08 11 39 5 06 3 44
5+4+- - 3+2+

يٍح اأو ن�سيَحِة حاِزِم )ب�سار بن ُبرد( اأُي امل�ُسورَة فا�سَتِعن .. بَراأِي َن�سِ اإذا بلََغ الرَّ
النثرة : 3األســـــد : 22

15 Al Moharram13 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

االإخال�ص
❂ . الإخال�ض األ تفَرح ملدح واأل حتزَن لَذمٍّ
الإخال�ض ح�سن العبادة. ❂
الإخال�ض �سر النجاح. ❂
اإذا ا�سطَنعَت املعروف فا�سرُته، واإذا ا�سُطِنع اإليك فان�ُسره. ❂

19:3206:15

10:58 12:34 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

14 16Sunday
األحــــــــــــــد

سهيل : 356 

7 42 6 12 3 07 11 39 5 07 3 44
5+4+1+1+3+2+

) كفاك اأدًبا لنف�ِسك اجتناب ما تكرهُه من غرِيَك )علي بن اأبي طالب
النثرة : 4األســـــد : 23

16 Al Moharram14 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

عر ِمن ر�ائع ال�شِّ

ِف��ي��ِه��ُم اأََر  ف���لَ���م  ن���ي���ا  ال���دُّ َب���ن���ي  ���ِس��َوى َم��ن َغ��َدا َوال��ُب��خ��ُل ِم��لُء اإِه��اِب��ِهَب����لَ����وُت 
�ساِرًما ال��َق��ن��اَع��ِة  ِم��ن غمِد  دُت  َق����َط����ع����ُت َرج�����ائ�����ي ِم����ن����ُه����ُم ِب����ُذب����اِب����ِهَف��َج��رَّ
َط���ري���ِق���ِه واِق����ًف����ا يف  َي�������َراين  ذا  ب���اِب���ِهف���ال  ِع����ن����َد  ق�����اِع�����ًدا  َي��������َراين  ذا  ول 
��يِء ل ِب��ِهَغ���ن���يٌّ ِب����ال م�����اٍل َع�����ِن ال���ن���ا����ِض ُك��لِّ��ِه��م وَل��ي�����َض ال��ِغ��ن��ى اإل َع���ِن ال�����سَّ

ال�سافعي

20:0907:20

10:58 12:33 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

15 17Monday
اإلثنـــــــين

سهيل : 357 

7 41 6 11 3 07 11 38 5 07 3 45
5+4+- 1+3+3+

»ُتعَر�ُض الأَعماُل َيوَم الإِثَنِن واخَلِمي�ِض، فاأُِحبُّ اأن ُيعَر�َض َعَمِلي واأنا �ساِئٌم« )رواه الرتمذي(
النثرة : 5األســـــد : 24

17 Al Moharram15 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

من كليات االأ�شياء
: الكثرُي ِمن كل �سيٍء. اجَلمُّ

والِعلُق: النفي�ُض ِمن كل �سيٍء.
ريُح: اخلاِل�ُض من كل �سيٍء. وال�سَّ

ْحُب: الوا�ِسُع من كل �سيٍء. والرَّ
اَل: ال�سغرُي ِمن وَلِد كل �سيٍء. والطَّ

20:4308:20

10:58 12:34 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

16 18Tuesday
الثالثــــــاء

سهيل : 358 

7 40 6 10 3 07 11 38 5 08 3 46
5+4+- 1+3+3+

ن ُتفاِرُقه ... واْن�َسْب فاإنَّ لِذيَذ العي�ض يف النَّ�َسِب )ال�سافعي( ا عمَّ �ساِفر جِتد ِعَو�سً
النثرة : 6األســـــد : 25

18 Al Moharram16 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

اال�شطرالب
ال�س���طرلب ه���و اأداة فلكي���ة ت�س���تخدم ملعرف���ة مواق���ع الأجرام ال�س���ماوية، 
وحتدي���د الجتاه���ات الأربعة، وحتدي���د بداية الليل والنهار عن طريق قيا����ض 

ارتفاع ال�سم����ض، وحتديد اأ�س���هر ال�سنة.
وم���ن اأه���م الأمور الدينية التي ميكن ا�س���تخدام ال�س���طرلب فيها حتديد 
اجت���اه القبل���ة، وحتديد مواقيت ال�سلوات، وكان لال�س���طرلب دور اأ�سا�س���ي يف 
املالح���ة البحري���ة؛ اإذ ظلَّ ُي�س���تخدم يف املالح���ة البحرية حتى الق���رن الثامن 

ع�سر للميالد.

21:1609:19

10:58 12:34 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

17 19Wednesday
األربعـــاء

سهيل : 359 

7 39 6 09 3 07 11 38 5 08 3 46
5+4+1+1+3+3+

َمن فعَل اخلرَي فبنف�ِسِه بَدا، وَمن فعَل ال�سرَّ فعلى نف�ِسه َجَنى
النثرة : 7األســـــد : 26

19 Al Moharram17 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

 من َهدي امل�شطفى
ْيب ها : الطِّ ِمن االأ�شياء التي كان ُيحبُّ

نيا: النِّ�س���اء،  ���َب اإيَلَّ ِمن الدُّ ع���ن اأن����ٍض  قال: قال ر�س���وُل اهلل : »ُحبِّ
الة«. )رواه اأحمد( ة عيني يف ال�سَّ ي���ب، وُجِعلَت ُقرَّ والطِّ

21:5010:15

10:58 12:34 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

18 20Thursday
الخميس

سهيل : 360 

7 39 6 09 3 07 11 38 5 09 3 47
5+4+- - 2+2+

»َمن َدلَّ َعلَى َخرٍي، َفلَُه ِمثُل اأَجِر َفاِعِلِه« )رواه اأحمد(
النثرة : 8األســـــد : 27

20 Al Moharram18 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

عبيِّ ُدعابُة ال�شَّ
ج���ُت ام���راأًة ووَجدُته���ا َعرجاء،  ���عبيِّ فق���ال ل���ه: اإينِّ تزوَّ ج���اء رُج���ٌل اإل ال�سَّ

فه���ل يِل اأن اأُردَّها؟
فقال: اإن ُكنَت ُتريُد اأن ُت�ساِبَق بها فُردَّها!

22:2511:12

10:58 12:34 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

19 21Friday
الجمعـــــة

سهيل : 361 

7 38 6 08 3 07 11 38 5 09 3 47
6+4+1+- 2+2+

الأذان الأول ل�سالة اجلمعة ال�ساعة 10:58
النثرة : 9األســـــد : 28

21 Al Moharram19 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

كِلمتان خفيفتان

ع��ن اأب��ي هري��رة ، ع��ن النب��يِّ  ق��ال: »كِلمت��ان َخفيفت��ان على اللِّ�س��اِن، 
َثقيلَت��ان يف املِي��زاِن، َحِبيبت��ان اإل الرحم��ن: �ُس��بحاَن اهلل وِبَحم��ِده، �ُس��بحاَن اهلل 

الَعظي��ِم«. )متفق عليه(

23:0412:08

10:57 12:34 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

20 22Saturday
الســــــبـت

سهيل : 362 

7 37 6 07 3 07 11 37 5 09 3 48
5+4+1+- 2+2+

َجُر )املوؤّمل الكويف( ِغرُي على ما كاَن َواِلُدُه ... اإنَّ الُعُروَق علَيها َينُبُت ال�سَّ َين�َسا ال�سَّ
النثرة : 10األســـــد : 29

22 Al Moharram20 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

االأدب �االأخالق
اأح�سُن الآداب ما كفَّك عن احلراِم، واأح�سُن الأخالق ما َحثَّك على املكارِم. ❂
اأح�سُن ال�سمائل التخلِّي عن الرذائل، والتحلِّي بالف�سائل.  ❂
الأخالُق كالزهور لها رائحٌة ل ُبدَّ اأن َتُفوَح. ❂
الأدُب حياُة القلب. ❂

23:4613:03

10:57 12:34 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

21 23Sunday
األحــــــــــــــد

سهيل : 363 

7 36 6 06 3 06 11 37 5 10 3 49
6+4+1+1+3+2+

الجِتهاُد يف العمِل اأ�سَوُب ِمن التِّكاِل على الأمايِنِّ
النثرة : 11األســـــد : 30

23 Al Moharram21 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

عر ِمن ر�ائع ال�شِّ

َيتَّقي كيَف  الَفتى  َي��دري  ما  ه���ِر اأم ك��ي��َف َي��ح��َذُرَلَعمُرَك  ن���واِئ���َب ه���ذا ال���دَّ
��ِق��ي ف��َي��خ��اُف��ُه ���يَء ِم���ا َي��تَّ اأك��َب�����ُرَي����رى ال�������سَّ َي���ِق���ي اهلُل  َي�����َرى ِم����ا  وم����ا ل 
َب�����دًءا وَع�����وَدًة كُرف��َي��ا َربِّ ق��د اأَح�����َس��ن��َت  ال�سُّ ِب��اإِح�����س��اِن��َك  َينَه�ض  ف��لَ��م  اإيَلَّ 
���ٍة ُع��ذُرف��َم��ن ك����اَن ذا ُع�����ذٍر َل����َدي����َك وُح���جَّ ِب���اأَن َلي�َض يِل  ق����راِري  اإِ ف��ُع��ذِرَي 

حممود الوراق

00:3213:58

10:57 12:35 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

22 24Monday
اإلثنـــــــين

سهيل : 364 

7 35 6 05 3 06 11 37 5 10 3 49
5+4+1+1+3+2+

ُع ِبِه اآَخِريَن« )رواه م�سلم( »اإنَّ اهلل َيرَفُع بهذا الِكَتاِب اأقَواًما، وَي�سَ
النثرة : 12األســـــد : 31

24 Al Moharram22 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

االإعطاء �الهبة
م���ا يختل���ف ب���ه الإعط���اُء عن الهب���ة: اأن الإعط���اء هو م���رُد اإي�سال ال�س���يء 
اإل الآِخ���ِذ ل���ه؛ كاأن تقول: اأعَطيُت زيًدا املال ل���ريّده اإل عمرو، واأعَطيُته ماًل 

في���ه. يل  ليتَِّج���ر 
اأما الهبة فتقت�سي التمليك، فاإذا وَهبَت له ماًل فقد ملَّكَته اإياه.

فالهبة متليٌك، اأما الإعطاء فقد يكون متليًكا، وقد يكون غري ذلك.

00:3214:51

10:57 12:34 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

23 25Tuesday
الثالثــــــاء

سهيل : 365 

7 34 6 04 3 06 11 37 5 11 3 50
5+4+- 1+3+2+

األ تَر اأنَّ الَعقَل َزيٌن ِلأهِلِه ... واأنَّ َكماَل الَعقِل ُطوُل التََّجاِرِب )املنت�سر(
النثرة : 13السنبلة : 1

25 Al Moharram23 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر
ْنُبَلة برج ال�شُّ

���ْنُبلَة، وه���و ال���بج ال�ساد����ض م���ن ب���روج ال�س���نة،   23 م���ن اأغ�سط����ض يدخ���ل ب���رج ال�سُّ
ي بذلك لأنَّه يبدو ف����ي و�سط ال�سماء على �سكل �ُسنُبلة  واآخر بروج ف�سل ال�سيف؛ و�ُسمِّ
���مال مبي���ٍل اإل الغ���رب، وِرجاله���ا يف اجلن���وب، وهي ُم�س���تقِبلة  اأو َع���ذراء راأ�ُس���ها يف ال�سَّ
 امل�س���رق، وظهُره���ا اإل املغ���رب، وِظ���ل ال���زوال قَدم���ان يف اأول���ه، ويتزاي���د حت���ى ي�س���ل
4 اأق���دام يف اآخره، وي�س���تمر في���ه نق�ض النهار وزيادة الليل، وي���ُبد الليل، ويتمُّ فيه َجذُّ 
د، وُيزرع  َرث فيه الأر�ض وُت�َس���مَّ النخ���ل، ويج���ب الإكثار فيه من �َس���ْقي الزراعة، كما حُتْ
���ْلُق، وله من املنازل: )يوٌم من النَّْثة، وطالع  فيه الب�سل والقطن واللوبيا واملَوز وال�سِّ

ْبرة( وعدد اأيامه 31 يوًما. رف���ة، وطالع اجَلْبَه���ة، و3 اأيام من الزُّ الطَّ

01:2215:41

10:57 12:35 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

24 26Wednesday
األربعـــاء

سهيل : 1 

7 33 6 03 3 06 11 36 5 11 3 50
5+4+1+1+3+2+

َمن ل يُكن ِفكُره اعِتباًرا فهو َلهٌو )احل�سن الب�سري(
الطرفة : 1السنبلة : 2

26 Al Moharram24 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

طلوع �شهيل 
يف 24 اأغ�سط����ض يب���داأ طل���وع جنم �س���هيل، وه���و جنٌم اأبي����ض لمٌع، َيظهر باجت���اه الأفق 
���عرى  اجلنوب���ي، ويع���ود لالختفاء يف نهاية �س���هر اأبريل، وهو ثاين اأملع النجوم بعد جنم ال�سِّ
اليمانية، وَي�ستب�ِسر به �سكاُن اجلزيرة العربية؛ حيث يعتب بدايَة اعتدال املناخ يف املنطقة.
كم���ا يعتب مو�س���م �س���هيل بداي���ة التغ���ري الف�سلي، وانتهاء رياح ال�س���موم، وانك�س���ار 
���ُر النهار، وتك���ون فر�سُة  ة احل���رارة؛ حي���ث يُبد امل���اُء م�س���اًء، ويطوُل اللي���ُل ويق�سُ ِح���دَّ
�س���قوط الأمط���ار مواتي���ة، ول���ه من املن���ازل اأربعة ه���ي: )الطرف���ة، واجلبه���ة، والزبرة، 

وال�سرف���ة(، وعدد اأيام���ه 53 يوًما.

02:1516:26

10:57 12:35 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

25 27Thursday
الخميس

سهيل : 2 

7 32 6 02 3 05 11 36 5 12 3 51
5+4+1+1+3+2+

»َمن كاَن يف َحاَجِة النَّا�ِض كاَن اهلُل يف َحاَجِتِه« )متفق عليه(
الطرفة : 2السنبلة : 3
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الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

�الدة هالل �شهر �شفر 1444هـ
مب�س���يئة اهلل تعال �س���وف يولد هالل �سهر �سفر لعام 1444ه� يوم ال�سبت 
املوافق )27( من �س���هر اأغ�سط����ض 2022م )يوم التحري(، وذلك عند ال�س���اعة 

)11:18( �سباًح���ا بتوقي���ت الدوحة املحلي.
و�س���يغرب الهالل بعد غروب �س���م�ض ذلك اليوم يف �س���ماء دولة قطر مبدة 

قدره���ا 22 دقيق���ة، وم���ن ال�سعب روؤية اله���الل تلك الليلة.
وعلي���ه ف���اإن ي���وم الأح���د املواف���ق )28( م���ن �س���هر اأغ�س���ط�ض 2022م ه���و 

الغ���رة الفلكي���ة ل�س���هر �سفر لع���ام 1444ه�.

03:1117:08

10:57 12:35 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

26 28Friday
الجمعـــــة

سهيل : 3 

7 31 6 01 3 05 11 36 5 12 3 52
6+4+1+1+3+2+

الأذان الأول ل�سالة اجلمعة ال�ساعة 10:56
الطرفة : 3السنبلة : 4

28 Al Moharram26 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

ِقي فجاأَة الَبالِء؟ ِبَ َتتَّ

��ه ق��ال: �س��ِمعُت ر�س��وَل اهلل  يق��ول: »َم��ن  ��ان ، اأنَّ ع��ن ُعثم��ان ب��ن عفَّ
��رُّ م��ع ا�س��ِمِه �س��يٌء يف الأر���ِض ول يف ال�س��ماِء، وه��و  ق��ال: ِب�س��ِم اهلِل ال��ِذي ل َي�سُ
ب��ه َفج��اأُة َب��الٍء حت��ى ُي�سِب��ح، وَم��ن قاَله��ا  اٍت؛ ل ُت�سِ ال�س��ِميُع العِلي��ُم، َث��الَث م��رَّ

ب��ه َفج��اأُة َب��الٍء حت��ى مُي�ِس��ي«. )رواه اأب��و داود( اٍت؛ ل ُت�سِ ح��ن ُي�سِب��ح َث��الَث م��رَّ

04:0617:45

10:57 12:35 



المحــــرم  )1(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

27 29Saturday
الســــــبـت

سهيل : 4 

7 30 6 00 3 05 11 35 5 12 3 52
5+4+1+1+3+2+

دٍّ وَلْو ... َح��اَوَل الُعزل���َة يف راأ�ِض َج���َبْل )ابن الوردي( لي�َض َيخُلو املرُء ِمن �سِ
الطرفة : 4السنبلة : 5

29 Al Moharram27 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

❂

اال�شتقامة
نة. ❂ اأح�سُن اجُلنَّة لزوم ال�سُّ
ال�ستقامُة عن الكرامة. ❂
يِن وُمداومُة ِذكر ربِّ العاملن. ❂ اللتزاُم اعت�ساٌم بالدِّ
اأَوَل الأمور بالنجاح املواظبة والإحلاح. ❂

05:0118:20

10:5612:35


