
ملحـوظة مهمــة
رغب��ًة يف توحي��د املواقي��ت، ورفًع��ا للحرج عن �س��كان دول��ة قطر، وبعد 
ال�س��اة  فق��د خل�سن��ا العتم��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�ساة 

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���اَل 
���امِة واالإ�س���اِم، ربِّي  ق���ال: »الله���ّم اأِهلَّ���ُه عليَن���ا بالُيمِن واالإمي���اِن، وال�سَّ

���َك اهلل«.  )اأخرج���ه اأحمد( وربُّ



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

28 1Sunday
األحــــــــــــــد

سهيل : 5 

7 29 5 59 3 05 11 35 5 13 3 53
5+4+1+1+3+2+

) َمن انقَطَع رجاوؤُُه مما فاَت ا�سَتاَح َبَدُنُه )علي بن اأبي طالب
الطرفة : 5السنبلة : 6

1 Safar28 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

عر ِمن ر�ائع ال�شِّ

ح��اَج��ًة احَل����واِئ����ِج  ِم����َن  َط��لَ��ب��َت  ����ِن االأَع�����َم�����ااَلواإِذا  َف��������ادُع االإَل���������َه واأَح���������سِ
ِب���ُق���������������درٍة اأَراَد  م����ا  ��َك  ِف�����َع�����ااَلَف��ل��ُي��ع��ط�����������َي��نَّ اأَراَد  مِل������ا  ال����لَّ����ط����ي����ُف  ف�����ُه�����َو 
واأُم������وَرُه������م ����اأَن����ُه����م  و�����سَ ال����ِع����ب����اَد  َل��������������ِه ُي�����َق�����لِّ�����ُب االأَح��������������َوااَلاإنَّ  ِب������َي������ِد االإِ
ِب��ِط��اِب��ه��م َت���ُك���ن  ُع ِللِع����������باِد �ُس��������������وؤَااَلَف�������َدِع ال���ِع���ب���اَد وال  ع������سَ َلِهًج����ا َت�سَ

وؤيل اأبو االأ�سود الدُّ

05:5618:52

10:56 12:35 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

29 2Monday
اإلثنـــــــين

سهيل : 6 

7 28 5 58 3 04 11 35 5 13 3 53
5+4+1+1+3+2+

»االأرَواُح ُجُنوٌد ُمنََّدٌة؛ ما تَعاَرَف ِمنها اْئَتلََف، وما تَناَكَر ِمنها اْخَتلََف« )متفق عليه(
الطرفة : 6السنبلة : 7

2 Safar29 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

االإمالء �اال�شتدراج
ۡمِل لَُهۡمۚ إِنَّ َكۡيِدي َمتنٌِي} 

ُ
االإماء هو: االإمهاُل والتاأخري، قال تعاىل: {َوأ

)االأعراف: 183(

د اهلل له النعمة مع كل  اأم���ا اال�ست���دراج فهو: اأن ُيذِنب العبُد ثم ُيذِن���ب، فُيجدِّ
ذن���ب، فُتلِهي���ه تل���ك النِّعُم عن التوب���ة واال�ستغفار، اإىل اأن ياأخ���ذه اهلل قليًا قليًا 
ۡن َحۡيُث َل َيۡعلَُموَن} )االأعراف: 182(. وال ُيباِغَت���ه، ق���ال تع���اىل: {َسنَۡسَتۡدرُِجُهم  ِمّ

فكل ا�ستدراٍج اإماٌء، ولي�س كل اإماٍء ا�ستدراًجا.

06:5119:24

10:56 12:35 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

30 3Tuesday
الثالثــــــاء

سهيل : 7 

7 27 5 57 3 04 11 35 5 14 3 54
5+4+1+1+3+2+

ِم النَّف�َس باالأَخَاِق َت�سَتِقِم )اأحمد �سوقي( اُح اأمِرَك لاأَخَاِق َمرِجُعُه ... فَقوِّ �سَ
الطرفة : 7السنبلة : 8

3 Safar30 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

مركز �شباب الد�حة
مت تاأ�س���ي�س املرك���ز ع���ام 1983م، وه���و تاب���ٌع ل���وزارة الريا�س���ة وال�س���باب، 
وه���و يقوم بتقدمي برام���ج متميزة يف املجال االجتماعي والتبوي والثقاف����ي 
ق من خال اأدائها  والفني، والتي ُت�سِهم يف بناء قيادات ذات دافعية عالية ُتقِّ

اأف�س���ل اخل���رات، وتتمتَّع بِقَيم اأ�سيل���ة وُمواكبة لطبيعة الع�سر.
���ا لبن���اء اجلوانب ال�س���خ�سية لل�س���باب، مبا فيها  كم���ا ُي���ويِل اهتماًما خا�سًّ
�ساحل���ن  مواطن���ن  لُي�سِبح���وا  واالجتماع���ي؛  والعقل���ي  الروح���ي  اجلان���ب 

وفاعلن.

07:4519:55

10:56 12:35 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

أغسطس  )8(

2022 م  1444 هـ 

31 4Wednesday
األربعـــاء

سهيل : 8 

7 26 5 56 3 04 11 34 5 14 3 54
5+4+1+1+3+2+

) ِتِه، وَحزَمُه مبَتاِع َبيِتِه )عمر بن اخلطاب ُجِل بحِميَّ وا َعزَم الرَّ اعتِرُ
الطرفة : 8السنبلة : 9

4 Safar31 August



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

 من َهدي امل�شطفى
ه  للكِذِب �اأهِله ُبغ�شُ

ِم���ن    اإىل ر�سوِل اهلل  اأبَغ����َس  ُخُل���ٌق  i قال���ت: م���ا كان  ع���ن عائ����سة 
ُث عند النب���يِّ  بالَكْذَبة، فما َيزاُل يف نف�ِسِه،  الك���ِذِب، ولَق���د كان الرُجُل ُيحدِّ

حت���ى يعلَ���َم اأنَّه قد اأح���َدَث ِمنها َتوب���ًة. )رواه اأحمد(

08:4120:28

10:55 12:35 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

1 5Thursday
الخميس

سهيل : 9 

7 25 5 55 3 03 11 34 5 14 3 55
5+4+1+1+3+2+

ا كُثَ واأَلَهى« )رواه اأبو يعلى( »ما قلَّ وكَفى َخرٌي مِمَّ
الطرفة : 9السنبلة : 10

5 Safar1 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

 اأَح�َشًفا َ��ُشوَء ِكيَلة
ُي���روى اأنَّ رج���ًا ابت���اع ِمن رُجٍل مت���ًرا، فاأعطاه َح�َسًف���ا، واأ�ساَء له يف الَكْيل، 
فق���ال له: اأَح�َسًف���ا و�ُسوَء ِكيلَة؟! فذَهَبت َمَثًا ُي�سَرُب للرجل الذي َيجَمُع بن 

َخ�سلَتن ذميمَتن.
ة رداءت���ه، اأي:  ِديُء، ال���ذي لي����س ل���ه َن���ًوى ل����ِسدَّ واحَل����َسُف: ه���و التَّم���ُر ال���رَّ

اأُتعِطين���ي مت���ًرا رديًئ���ا ال َن���َوى له، وت����سمُّ اإلي���ه �ُسوَء ِكيلَة؟!

09:4021:05

10:55 12:35 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

2 6Friday
الجمعـــــة

سهيل : 10 

7 24 5 54 3 03 11 34 5 15 3 55
5+5+1+1+3+2+

االأذان االأول ل�ساة اجلمعة ال�ساعة 10:54
الطرفة : 10السنبلة : 11

6 Safar2 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

ادُع به يف �شالِتك
��ُه ق��ال للنب��ي : َعلِّمِن��ي ُدع��اًء اأدُع��و ب��ه يف  ي��ِق ، اأنَّ دِّ ع��ن اأب��ي بك��ٍر ال�سِّ
اِت��ي، ق��ال: »ُق��ل: اللُه��م اإين ظلَم��ُت نف���ِسي ُظلًم��ا كث��رًيا، وال َيغِف��ُر الذُن��وَب  �سَ

��ك اأن��ت الَغف��وُر الرِحي��ُم«. اإال اأن��َت، فاغِف��ر يِل مغِف��رًة ِم��ن عن��ِدَك، وارَحمِن��ي اإنَّ
)متفق عليه(

10:4121:45

10:55 12:35 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

3 7Saturday
الســــــبـت

سهيل : 11 

7 23 5 53 3 02 11 33 5 15 3 56
5+4+1+1+3+2+

ِر يف ُكلِّ ُكرَبٍة ... َفا ُع�سَر اإال �سوَف َيعُقُبُه ُي�سُر )جميل الزهاوي( ْك بَحبِل ال�سَّ مت�سَّ
الطرفة : 11السنبلة : 12

7 Safar3 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

اغتنام الوقت �الفر�ص
ت املدة مل تنَفع الُعّدة. ❂ اإذا انق�سَ
اأ�َسدُّ الُغ�َس�س فواُت الُفَر�س. ❂
اإن يُكن العمل َمَهدة يُكن الفراُغ َمف�َسدة. ❂
االإيجاُز و�سيلُة االإجناز. ❂

11:4522:33

10:55 12:35 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

4 8Sunday
األحــــــــــــــد

سهيل : 12 

7 22 5 52 3 02 11 33 5 16 3 56
5+5+1+1+3+2+

َمن عَرَف ف�سَل َمن فوَقُه عَرَف ف�سلَُه َمن ُدوَنُه )اأبو عمرو بن العاء(
الطرفة : 12السنبلة : 13

8 Safar4 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

عر ِمن ر�ائع ال�شِّ

�ِسَواَك ال��َع��ِظ��ي��َم  ن���َب  ال���ذَّ ي��غ��ِف��ُر  َكَم���ن  اإالَّ َخ����ِط����ي����َئ����ِت����ي  ُي�����ِق�����ي�����ُل  ����������ن  اأمَّ
��ِن��ي �����اأُت اإىل ِح���َم���اَك ف��َن��جِّ ����َم����اَكاأَن����ا َق���د جَلَ م����ا َخ�������اَب َع����ب����ٌد َق�����د اأََت��������ى حِلِ
���ي���َك ُم��َن��اِج��ًي��ا �����َواَكَق��ل��ِب��ي َي���َخ���اُف وَي���رَتِ جَنْ يف  ال��َق��ل��ِب  اأُْن�َس  ف����َوَج����دُت 
يِن واأََن���������ا ال����َف����ِق����رُي ِب���َب���اِب���ُك���ْم َح����������ا�َساَك َت����خ����ُذُل َت���اِئ���ًب���ا َح��������ا�َساَكاأَت������������ُردُّ

هلي حممد الذُّ

12:5123:27

10:54 12:35 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

5 9Monday
اإلثنـــــــين

سهيل : 13 

7 21 5 51 3 02 11 33 5 16 3 57
5+4+1+1+3+2+

»املرُء على ِديِن َخِليِلِه؛ فلَينُظْر اأَحُدُكم َمن ُيخاِلُل« )رواه اأبو داود(
الطرفة : 13السنبلة : 14

9 Safar5 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

من كليات االأمكنة
كل مدين���ٍة جامع���ٍة فه���ي ُف�سط���اط، ومنه قي���ل للمدينة الت���ي بناها عمُرو 

بن العا�س  مب����سر: الُف�سطاُط.
كل مق���اٍم قاَم���ُه االإن����ساُن الأم���ٍر م���ا فه���و َموِط���ن، كقوِل���َك: اإذا اأَتي���َت مك���ة 

فوَقف���َت يف تل���ك املَواِط���ِن، ف���اْدُع اهلَل يل.
وُيقاُل: املَوِطُن ملَ�ساِهِد احلرِب، ومنه قوُل َطَرَفة:

ك فيِه الف���راِئ�ُس ُترَع����ِد َدى       متى َتع����َتِ على َموطٍن َيخ�َسى الَفَتى ِعنَدُه الرَّ

13:5700:30

10:54 12:35 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

6 10Tuesday
الثالثــــــاء

سهيل : 14 

7 20 5 50 3 01 11 32 5 16 3 58
4+4+1+1+2+2+

ُموُّ اإىل َحقٍّ مَبكُروِه )عبد الرحمن �سكري( ُموُح اإىل املجُهوِل ِمن �َسَفٍه ... وال ال�سُّ لي�َس الطُّ
الجبهة : 1السنبلة : 15

10 Safar6 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

طالع اجَلْبهة
6 م���ن �سبتمر، يواف���ق طالع اجَلْبهة، وهو الطالع االأول من طوالع ف�سل 
نُبل���ة، و 14 من �سهيل(، ويق���ال له:جبهة  اخلري���ف، )ويواف���ق 15م���ن ب���رج ال�سُّ
رفة، وَنْوُءه نادٌر ونافٌع، وقد قيل:ما اْمَتَاأَ  االأ�سد، وه���و اأربعة جنوم َخل���ف الطَّ
واٍد من اجلبهة اإال امتاأ ُع�سًبا. وُينهى فيه عن النوم تت اأدمي ال�سماء بدون 
ا يف النه���ار، ومطره نافع  �سق���ف؛ وبطلوع���ه يعتدل اجلو يف اللي���ل، ويبقى حارًّ
ب���اإذن اهلل، ويب���داأ في���ه �سرام النخيل، وغ���ر�س ف�سائله، و�ست���ل االأ�سجار، وتزرع 

في���ه اخل����سار، وي�سم���ى عن���د املزارع���ن: )االأ�ْسَرط(، وع���دد اأيام���ه 14 يوًم���ا.

14:5800:30

10:54 12:35 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

7 11Wednesday
األربعـــاء

سهيل : 15 

7 19 5 49 3 01 11 32 5 17 3 58
5+4+1+1+2+2+

َمن مل َير�َس بالَق�ساِء فلَي�َس حُلمِقِه َدَواء )ميمون بن مهران(
الجبهة : 2السنبلة : 16

11 Safar7 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

 من َهدي امل�شطفى
كراهُته  للنوم قبل الِع�شاء، �احلديث بعَدها

���وَم قب���ل  ع���ن اأب���ي َب���ْرَزة االأ�سلَم���يِّ ، اأنَّ ر�سوَل اهلل  كان َيك���َرُه النَّ
الِع����ساء، واحلدي���َث بعَده���ا. )متف���ق عليه(

والِعلَّ���ُة ِم���ن الَكراَه���ة: اأنَّ الن���وَم قبلَها ق���د ُي���وؤدِّي اإىل اإخراِجها ع���ن َوقِتها 
بح،  َمر بعَدها قد ُيوؤدِّي اإىل النوِم عن ال�سُّ ُمطلًَق���ا، اأو عن الوقِت املُخت���ار، وال�سَّ

اأو ع���ن وقِتها املُختار، اأو عن ِقيام اللَّيل.

15:5401:37

10:54 12:35 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

8 12Thursday
الخميس

سهيل : 16 

7 18 5 48 3 00 11 32 5 17 3 59
4+4+1+1+2+1+

ل االأيام الِبي�س، و�سوُمها �ُسنَّة غًدا اأوَّ
الجبهة : 3السنبلة : 17

12 Safar8 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

َتي�ٌص ِفداء رُجل
ان ب���ن ثاب���ٍت ، وقال���وا: ال ناأُخ���ُذ  اأ�َسَرت قبيل���ُة ُمَزين���ة ثابًت���ا واِل���َد ح����سَّ

َب قوُمه، وقال���وا: ال نفَعل هذا. ِف���داَءه اإال َتي����ًسا! فغ����سِ
ف���اأر�َسَل اإليه���م: اأعُطوهم م���ا طلَُبوا. فلما ج���اوؤوا بالتَّي�س، ق���ال: اأعُطوهم 

اأخاُكم. اأخاهم، وُخُذوا 
وا ُمَزينة التَّي�س، و�ساَر لهم لقًبا وَعيًبا. ف�ُسمُّ

16:4202:46

10:53 12:35 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

9 13Friday
الجمعـــــة

سهيل : 17 

7 17 5 47 3 00 11 31 5 17 3 59
5+4+1+1+2+1+

االأذان االأول ل�ساة اجلمعة ال�ساعة 10:51
الجبهة : 4السنبلة : 18

13 Safar9 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

اإذا اأَخذَت م�شَجَعك ...
اأَحُدن��ا  اأَخ��َذ  اإذا  ياأُمُرن��ا    ر�سوُل اهلل  كان  ق��ال:    اأب��ي هري��رة  ع��ن 
َن، وَربَّن��ا وَربَّ ُكلِّ �سيٍء،  َم�سَجَع��ُه اأن يُق��وَل: »اللُه��م َربَّ ال�سم��اواِت وَربَّ االأَر�سِ
��وراِة واالإِجني��ِل والُق��راآِن، اأُع��وُذ ِب��َك ِم��ن �َسرِّ ُكلِّ  ��َوى، وُمن��ِزَل التَّ فاِل��َق احَل��بِّ والنَّ
َيِت��ِه، اأن��َت االأوُل فلَي���َس َقبلَ��َك �سيٌء، واأن��َت االآِخ��ُر فلَي���َس  ِذي �َسرٍّ اأن��َت اآِخ��ٌذ بَنا�سِ
اِه��ُر فلَي���َس َفوَق��َك �سيٌء، والباِط��ُن فلَي���َس ُدوَن��َك �سيٌء، اق���ِس  َبع��َدَك �سيٌء، والظَّ

ي��َن، واأَغِنِن��ي ِم��ن الَفق��ِر«. )رواه التم��ذي( عنِّ��ي الدَّ

17:2503:54

10:53 12:35 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

10 14Saturday
الســــــبـت

سهيل : 18 

7 16 5 46 2 59 11 31 5 18 3 59
5+5+2+1+2+1+

ِعيُد )احلطيئة( عادَة َجمَع ماٍل ... ولكنَّ التَِّقيَّ ُهَو ال�سَّ وَل�سُت اأَرى ال�سَّ
الجبهة : 5السنبلة : 19

14 Safar10 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

 االأمانة
زق. ❂ اأداُء االأمانة ِمفتاُح الرِّ
ين. ❂ ين ِمن الدِّ اأداُء الدَّ
َقدُر االأِمن َثِمن. ❂
كَفى باملرء ِخيانًة اأن يكون اأميًنا للَخَونة. ❂

18:0205:00

10:52 12:35 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

11 15Sunday
األحــــــــــــــد

سهيل : 19 

7 15 5 45 2 59 11 31 5 18 4 00
5+4+1+1+2+1+

) اإنَّ الطَمَع فقٌر، واإنَّ الَياأ�َس ِغًنى، واإنَّ املرَء اإذا َيِئ�َس ِمن �َسيٍء ا�سَتغَنى عنُه )عمر بن اخلطاب
الجبهة : 6السنبلة : 20

15 Safar11 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

عر ِمن ر�ائع ال�شِّ

���ا َ َح����ي����اوؤُُهَح�����ي�����اَءَك ف���اح���َف���ظ���ُه ع���لَ���ي���َك ف���اإنَّ ال����َك����ِرمِي  َف�سِل  ع��ل��ى  ي�����ُدلُّ 
��ا�ِس ُبخُلُه �َسخ��������اوؤُُهوُي��ظ��ِه��ُر َع��ي��َب املَ���رِء يف ال��نَّ َج��م��ي��ًع��ا  َع��ن��ُه��م  ُه  وَي�سُتُ
���ِن���ي خ������������اِء ف���اإنَّ ُهت����َغ����طَّ ِب�������اأَث�������واِب ال�سَّ ِغ���ط���اوؤُ خ��������اُء  وال�سَّ َع���ي���ٍب  ُك����لَّ  اأَرى 

�سالح بن عبد القدو�س

18:3806:02

10:52 12:35 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

12 16Monday
اإلثنـــــــين

سهيل : 20 

7 14 5 44 2 58 11 30 5 19 4 00
5+5+2+1+2+1+

»ال ُيوؤِمُن اأحُدُكم حتى ُيِحبَّ الأِخيِه ما ُيِحبُّ لَنف�ِسِه« )متفق عليه(
الجبهة : 7السنبلة : 21

16 Safar12 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

بع�ص االأ�شماء املتقابلة
الَوْهُن يف العظِم واالأمر .. كالَوْهِي يف الثَّوِب واحَلْبِل.

دِر. َحَا يف الَفِم .. مثل َحِلَي يف ال�سَّ
الَب�َسُر يف الَعن .. كالَب�سرَية يف الَقلِب.

ْمِل. الُوعوَرُة يف اجلَبِل .. كالُوُعوثِة يف الرَّ
اأي. الَعَمى يف الَعِن .. مثل الَعَمِه يف الرَّ

19:1207:03

10:52 12:35 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

13 17Tuesday
الثالثــــــاء

سهيل : 21 

7 13 5 43 2 58 11 30 5 19 4 01
4+4+1+-2+1+

َتوا�َسْع اإذا ما ِنْلَت يف النَّا�ِس ِرفَعًة ... فاإنَّ َرِفيَع الَقوِم َمن يَتوا�َسُع
الجبهة : 8السنبلة : 22

17 Safar13 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

�ِشن�ِشنٌة اأعِرُفها من اأَخَزم
يف احلدي���ث اأن عم���ر ب���ن اخلطاب قال الب���ن عبا�س  مل���ا اأُعِجب براأيه: 

�ِسن�ِسنٌة اأعِرُفها من اأخَزم!
َه���ه باأبي���ه يف ج���ودة ال���راأي؛ الأن���ه مل يك���ن اأح���د م���ن قري����س ُي�سِب���ه  ف�سبَّ

وجودت���ه! ال���راأي  يف    العب���ا�س
َب���ه يف االأخ���اق والع���ادات والطب���اع الت���ي  ُي����سرب ه���ذا املث���ل يف ُق���رب ال�سَّ

يِرثه���ا ال�سخ����س عن �سلف���ه اأو ي�سابه���ه فيها.
ْن�ِسنة بالك�سر: الطبيعة واخُلُلق، واأخَزم: رُجٌل من طيِّئ. وال�سِّ

19:4608:01

10:52 12:35 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

14 18Wednesday
األربعـــاء

سهيل : 22 

7 12 5 42 2 57 11 29 5 19 4 01
5+4+2+-2+1+

اخَلُلوُق َمن اإذا مَدحَتُه خِجَل، واإذا هَجوَتُه �َسَكَت )املنفلوطي(
الجبهة : 9السنبلة : 23

18 Safar14 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

 من َهدي امل�شطفى
كيف كان �شِحُكه ؟

ع���ن عائ����سة i قال���ت: ما راأيُت النب���يَّ  ُم�سَتجِمًعا ق���طُّ �ساِحًكا، حتى 
م. )متفق عليه( ا كان َيتب�سَّ اأَرى لَهَواِت���ه، اإنَّ

  قال: ما كان �سِحُك ر�سوِل اهلل  ع���ن عب���د اهلل بن احلاِرِث بن َجزٍء
ًما. )رواه التمذي( اإال تَب�سُّ

20:2108:59

10:51 12:35 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

15 19Thursday
الخميس

سهيل : 23 

7 11 5 41 2 57 11 29 5 20 4 02
4+4+1+-2+1+

»احَل�َسُب: املاُل، والَكَرُم: التَّْقَوى« )رواه اأحمد(
الجبهة : 10السنبلة : 24

19 Safar15 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

جحا ��شقف الدار
�سك���ن ُجح���ا يف داٍر، وكان خ����َسُب ال�سق���ف ُيَقرِق���ُع كثرًيا، فلما ج���اء �ساحُب 

ال���دار ُيطاِلُبه باالأُجرة.
قال له: اأ�سِلح هذا ال�سقَف فاإنه ُيَقرِقع.

فقال �ساحُب الدار: ال باأ�َس عليك؛ فاإنه ُي�سبُِّح اهلل.
قال ُجحا: اأخاُف اأن ُتدِرَكه اخل�سيُة في�سُجد.

20:5909:56

10:51 12:35 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

16 20Friday
الجمعـــــة

سهيل : 24 

7 10 5 40 2 56 11 29 5 20 4 02
5+4+2+-2+1+

االأذان االأول ل�ساة اجلمعة ال�ساعة 10:49
الجبهة : 11السنبلة : 25

20 Safar16 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

اإذا ن�شيَت الب�شملة يف اأ�ل االأكل
َطعاًم��ا  اأَحُدُك��م  اأََكَل  »اإذا   : اهلِل  ر�سوُل  ق��ال  قال��ت:   i َعاِئ���َسَة  ع��ن 

ِل��ِه َواآِخ��ِرِه«. ِل��ِه فلَيُق��ل: ِب���سِم اهلِل يف اأوَّ فلَيُق��ل: ِب���سِم اهلِل، ف��اإِن َن���ِسَي يف اأوَّ
)رواه اأحمد(

21:4010:53

10:51 12:35 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

17 21Saturday
الســــــبـت

سهيل : 25 

7 08 5 38 2 56 11 28 5 20 4 03
4+4+1+1+3+1+

كُر اأكَرُم ما َحَوْتُه َيَداِن )اإ�سحاق املو�سلي( الِرُّ اأكَرُم ما َحَوْتُه حِقيَبٌة ... وال�سُّ
الجبهة : 12السنبلة : 26

21 Safar17 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

االأماين �طول االأمل
اأ�سَرُف الِغنى َترُك املَُنى. ❂
احلازُم يعَمل والعاِجُز يتمّنى. ❂
َمن اأَِلَف ُم�ساَمرَة االأماين، بِقي يف َمدَرجة التواين. ❂
َمن ارَتَقب املوَت �ساَرَع اإىل اخلريات. ❂

22:2511:50

10:51 12:35 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

18 22Sunday
األحــــــــــــــد

سهيل : 26 

7 07 5 37 2 55 11 28 5 21 4 03
5+4+2+1+2+1+

) َهِب )علي بن اأبي طالب طلَُب االأدِب اأَوىَل ِمن طلَِب الذَّ
الجبهة : 13السنبلة : 27

22 Safar18 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

عر ِمن ر�ائع ال�شِّ

����ِة ِح���������َن َت�����غ�����ُدو ��������ب ِل����ل����َم����ِن����يَّ واِحَت��������اأَهَّ ال�����������رَّ اإىل  َت������ع������ي�ُس  ال  �������َك  ك�������اأَنَّ
ِح������ي������ٍح ب��������������اِحف����َك����م ِم������ن راِئ�����������ٍح ِف���ي���ن���ا �سَ َن�����َع�����ْت�����ُه ُن�����ع�����اُت�����ُه َق�����ب�����َل ال�سَّ
ع��ل��ى م���ا ِف���ي���َك ِم����ن ِع����َظ����ِم اجُل���ن���اِحوب�������������اِدر ب�������االإن�������اَب�������ِة َق������ب������َل َم��������وٍت
زاَن����ِة َم���ن َت��اَف��ى ������������������َر ِل�����ل�����َف�����اِحوَل��ي�����������َس اأُخ����و ال����رَّ وَل��������ِك��������ْن َم��������ن َت�َسمَّ

 ٍّاحل�سن بن علي

23:1412:44

10:50 12:35 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

19 23Monday
اإلثنـــــــين

سهيل : 27 

7 06 5 36 2 55 11 28 5 21 4 04
4+4+1+1+2+1+

»َلي�َس الِغَنى َعن َكَثِة الَعَر�ِس وَلِكنَّ الِغَنى ِغَنى النَّف�ِس« )متفق عليه(
الجبهة : 14السنبلة : 28

23 Safar19 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

االإ�شهاب �االإطناب
االإطناب هو: َب�سُط الكام لتكثري الفائدة.

واالإ�سهاب هو: َب�سُطه مع قلَّة الفائدة.
فاالإطن���اب مبنزل���ة �ُسل���وِك طريٍق بعيدة تت���وي على زيادة فائ���دة، بعك�س 

االإ�سهاب.
. فاالإطناب باغٌة، واالإ�سهاب ِعيٌّ

00:0713:35

10:50 12:35 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

20 24Tuesday
الثالثــــــاء

سهيل : 28 

7 05 5 35 2 54 11 27 5 22 4 04
4+4+1+1+2+1+

اليوم يوافق اأول طالع الزبرة
الزبرة : 1السنبلة : 29

24 Safar20 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

مو�شم ال�شفري

يف 20 �سبتم���ر يب���داأ م���و�سم ال�سف���ري، ومدت���ه 26 يوًم���ا، وه���و الن����سف 
الث���اين من م���و�سم �سهيل، وتنك�سر فيه حدة احلرارة نهاًرا وتعتدل اآخر الليل، 
وفي���ه يت����ساوى اللي���ل والنه���ار، وتك���ُث في���ه م�ساه���دة الطي���ور املهاج���رة نحو 
فرة ال�سم���اء اأو ال�سِفرار  ي به���ذا اال�سم ن�سب���ًة اإىل �سُ اجلزي���رة العربي���ة؛ و�ُسمِّ

االأج����سام نتيج���ة اإ�سابتها باأم���را�س اخلريف.

00:0714:22

10:49 12:34 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

21 25Wednesday
األربعـــاء

سهيل : 29 

7 04 5 34 2 54 11 27 5 22 4 05
4+4+1+1+2+1+

) تعلَُّموا العلَم، فاإذا عِلمُتم فاعَمُلوا )عبد اهلل بن م�سعود
الزبرة : 2السنبلة : 30

25 Safar21 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

 من َهدي امل�شطفى
ُمه  ُم�شاركًة الأ�شحاِبه يف انِب�شاِطهم تب�شُّ

ع���ن �ِسم���اِك ب���ن َح���رٍب ق���ال: ُقل���ُت جلاِب���ِر ب���ن �َسُم���رة : اأكن���َت ُتاِل�ُس 
ه ال���ذي ُي�سلِّ���ي  ر�سوَل اهلل ؟ ق���ال: »نع���م، كث���رًيا، كان ال يق���وُم ِم���ن ُم����ساَّ
ُثون  في���ه ال�سب���َح حتى تطُلَع ال�سم����ُس، فاإذا طلََع���ت ال�سم�ُس قام، وكان���وا يتحدَّ

م«. )رواه م�سلم( فياأُخ���ُذون يف اأم���ِر اجلاهلي���ة، فَي�سَحك���ون، ويتب����سَّ

01:0115:05

10:49 12:34 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

22 26Thursday
الخميس

سهيل : 30 

7 03 5 33 2 53 11 27 5 22 4 05
5+4+1+1+2+1+

»َمن �سلَّى علَيَّ �ساًة واِحدًة �سلَّى اهلل عليِه بها َع�سًرا« )متفق عليه(
الزبرة : 3السنبلة : 31

26 Safar22 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

غًدا االعتدال اخلريفي

بع���د ي���وم االنقاب ال�سيفي تع���ود ال�سم�س اإىل حركته���ا الظاهرية باتاه 
اجلنوب مرة اأخرى حتى تتعامد ثانيًة على خط اال�ستواء يوم 23 من �سبتمر 
م���ن كل ع���ام، وهو يوم االعت���دال اخلريفي، وفيه يت�ساوى ط���ول الليل والنهار 

تقريًب���ا على جميع االأماكن على الكرة االأر�سية.
وُيذك���ر اأن االعت���دال اخلريف���ي يح���دث على ن����سف الكرة ال�سم���ايل، بينما 

يح���دث االعت���دال الربيعي على ن�سف الك���رة اجلنوبي يف ذات اليوم.

01:5615:44

10:49 12:34 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

23 27Friday
الجمعـــــة

سهيل : 31 

7 02 5 32 2 52 11 26 5 23 4 05
5+4+2+1+2+1+

االأذان االأول ل�ساة اجلمعة ال�ساعة 10:46/ اليوم يوافق اأول برج امليزان
الزبرة : 4الميزان : 1

27 Safar23 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

�الدة هالل �شهر ربيع االأ�ل 1444هـ
مب�س���يئة اهلل تع���اىل �س���وف يول���د ه���ال �س���هر ربي���ع االأول لع���ام 1444ه���� 
ي���وم االإثن���ن املواف���ق )26( م���ن �س���هر �س���بتمر 2022م )الي���وم الت���ايل لي���وم 

التح���ري(، وذل���ك عن���د ال�س���اعة )12:55( �سباًح���ا بتوقي���ت الدوح���ة املحلي.
وم���ن امل�س���تحيل روؤي���ة اله���ال م�س���اء ي���وم التحري يف �س���ماء دول���ة قطر ؛ 

الأن���ه ل���ن يكون قد ول���د عند غروب �سم����س ذلك اليوم.
وعليه فاإن يوم الثاثاء املوافق )27( من �س���هر �س���بتمر 2022م هو الغرة 

الفلكية ل�س���هر ربي���ع االأول لعام 1444ه�.

02:5216:19

10:48 12:34 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

24 28Saturday
الســــــبـت

سهيل : 32 

7 01 5 31 2 52 11 26 5 23 4 06
4+4+1+1+2+1+

ام( احِة الُكَرى فلَم َتَرَها ... ُتناُل اإال علَى ِج�سٍر ِمن التََّعِب )اأبو متَّ رَت بالرَّ َب�سُ
الزبرة : 5الميزان : 2

28 Safar24 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

االأمر باملعر�ف �النهي عن املنكر
اإذا اأَمرَت اأو نَهيَت فُكن ح�سًنا ال خ�ِسًنا. ❂
َمن اأَمر مبعروف فليُكن اأمُره باملعروف. ❂
ُمْر باملعروف تُكن ِمن اأهله. ❂
ًا، ومل��ن حَرَم��ك  ❂ ُك��ن باملع��روِف اآم��ًرا وع��ن املُنَك��ِر ناِهًي��ا، ومل��ن قَطَع��ك م��وا�سِ

ُمعِطًي��ا، وباخل��رِي عاِمًا ولل���سر ماِنًع��ا.

03:4716:52

10:48 12:34 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

25 29Sunday
األحــــــــــــــد

سهيل : 33 

7 00 5 30 2 51 11 26 5 23 4 06
4+4+2+1+2+1+

) اعلَم اأنَّه ال عزَّ ملَن ال يتذلَّل هلل، وال َرفعَة ملَن ال يتوا�َسع هلل )علي بن اأبي طالب
الزبرة : 6الميزان : 3

29 Safar25 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

عر ِمن ر�ائع ال�شِّ

ف��������َوُة ال����َب����اِري وَرح���م���ُت���ُه َن�َسِمحُم���م���ٌد �سَ وِم�����ن  َخ���ل���ٍق  ِم����ن  اهلِل  وُب���غ���ي���ُة 
�َسَرٍف ويف  ُح�سٍن  يف  ُدوَن������َك  َك����َرِمال���َب���دُر  َخ����رٍي ويف  ُدوَن�������َك يف  وال���َب���ح���ُر 
���وؤل���وؤِ املَ���ك���ُن���وِن يف ال��َي��َت��ِمُذِك������رَت ِب��ال��ُي��ت��ِم يف ال����ُق����راآِن َت��ك��ِرم��ًة وِق��ي��م��ُة ال���لُّ

اأحمد �سوقي

04:4317:24

10:48 12:34 



صــــفــــــر  )2(

الشمال دخـــــــان	 أبو	سمرة		 المغرب	 الشمال	 دخـــــــان	 أبو	سمرة		 الفجر	

سـبـتـمــــبـر  )9(

2022 م  1444 هـ 

26 30Monday
اإلثنـــــــين

سهيل : 34 

6 59 5 29 2 51 11 25 5 24 4 07
4+4+1+1+2+-

»َما �َسلَّ َقوٌم َبعَد ُهًدى َكاُنوا َعلَيِه اإال اأُوُتوا اجَلَدَل« )رواه اأحمد(
الزبرة : 7الميزان : 4

30 Safar26 September



الثلث األخير منتصف الليل

غــروب القمرشـروق القمر

اأ�شماء تدل على االأ�لية
ــا لََمـــۡرُدوُدوَن ِف  ءِنَـّ

َ
احلاِف���َرُة اأول االأم���ِر، وه���ي ِم���ن ق���ول اهلل b: {أ

اأمِرن���ا. ل  اأوَّ اأي: يف   )10 ٱۡلَافِـــَرةِ} )النازع���ات: 
اد، ويف احلديِث: »اأنا فَرُطُكم عل���ى احَلو�ِس« )متفق عليه(؛  الَف���َرُط اأول ال���ُورَّ

ُلُكم وُروًدا. اأي: اأوَّ
لَٰوةَ  قِِم ٱلصَّ

َ
َل���ُف اأول �ساع���اِت اللَّي���ِل، واِحَدُتها ُزْلف���ة، قال اهلل تع���اىل: {َوأ الزُّ

.)114 ِۡلۚ} )ه���ود:  ٱلَّ َن  ِمّ َوُزلَٗفـــا  َطَرَفِ ٱنلََّهارِ 

05:3817:56

10:4812:34


