
المغرب آخر فضٌلة أول فضٌلة صالة شروق صالة أذان الفجر التأرٌخ

إفطار الظهر العصر الظهر الشمس الصبح االمساك المٌالدي

7:49 3:28 2:33 12:48 5:48 4:31 4:14 2/8 الثالثاء 1

7:48 3:28 2:33 12:48 5:48 4:32 4:15 3/8 األربعاء 2

7:47 3:28 2:33 12:48 5:49 4:33 4:16 4/8 الخمٌس 3

7:47 3:28 2:34 12:48 5:50 4:34 4:17 5/8 الجمعة 4

7:46 3:28 2:34 12:48 5:50 4:35 4:18 6/8 السبت 5

7:45 3:28 2:34 12:48 5:51 4:36 4:19 7/8 األحـد 6

7:44 3:28 2:34 12:48 5:52 4:37 4:20 8/8 االثنٌن 7

7:43 3:28 2:34 12:47 5:53 4:38 4:21 9/8 الثالثاء 8

7:42 3:28 2:34 12:47 5:53 4:39 4:22 10/8 األربعاء 9

7:41 3:28 2:34 12:47 5:54 4:40 4:23 11/8 الخمٌس 10

7:40 3:28 2:34 12:47 5:55 4:41 4:24 12/8 الجمعة 11

7:39 3:28 2:35 12:47 5:55 4:42 4:25 13/8 السبت 12

7:38 3:28 2:35 12:47 5:56 4:43 4:26 14/8 األحـد 13

البٌعة بوالٌة العهد لإلمام الرضا علٌه السالم:رمضان 6 7:36 3:28 2:35 12:46 5:57 4:44 4:27 15/8 االثنٌن 14

ذكرى وفاة أم المؤمنٌن خدٌجة بنت خوٌلد:  رمضان 10 7:35 3:28 2:35 12:46 5:58 4:45 4:28 16/8 الثالثاء 15

المؤاخاة بٌن المهاجرٌن واألنصار (عقد األخوة): رمضان  12 7:34 3:27 2:35 12:46 5:58 4:45 4:29 17/8 األربعاء 16

والدة االمام الحسن بن علً علٌه السـالم:  رمضان 15 7:33 3:27 2:35 12:46 5:59 4:46 4:30 18/8 الخمٌس 17

معركة بدر الكبرى:  رمضان 17 7:32 3:27 2:35 12:46 6:00 4:47 4:31 19/8 الجمعة 18

لٌلة القدر وضربة االمام علً علٌه السالم :  رمضان 19 7:31 3:27 2:35 12:45 6:00 4:48 4:32 20/8 السبت 19

20 هجري 8فتح مكة المكرمة عام  :  رمضان 7:30 3:27 2:35 12:45 6:01 4:49 4:33 21/8 األحـد 20

7:28 3:26 2:35 12:45 6:02 4:50 4:34 22/8 االثنٌن 21

7:27 اإلمام علً أبن أبً طالب علٌه السالم   3:26 2:34 12:45 6:02 4:51 4:35 23/8 الثالثاء 22

23 7:26 3:26 2:34 12:44 6:03 4:52 4:36 24/8 األربعاء 23

 ( على رواٌة)لٌلة القدر :  رمضان 27 7:25 3:26 2:34 12:44 6:04 4:53 4:37 25/8 الخمٌس 24

(غرة شوال)عٌد الفطر السعٌد: شوال   1 7:24 3:25 2:34 12:44 6:04 4:53 4:37 26/8 الجمعة 25

7:22 3:25 2:34 12:43 6:05 4:54 4:38 27/8 السبت 26

7:21 3:25 2:34 12:43 6:06 4:55 4:39 28/8 األحـد 27

7:20 3:24 2:34 12:43 6:06 4:56 4:40 29/8 االثنٌن 28

7:19 3:24 2:33 12:43 6:07 4:57 4:41 30/8 الثالثاء 29

  Mobile : (Kwait) 00965  99645724    (Libanon)  00961 3 092535

(وقت الصبح)وٌؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق  (وقت اإلمساك)ٌتم االمتناع عن المفطرات عند أذان الفجر  - www.yahosein.com/net/orgتم تحمٌل هذه اإلمساكٌة من موقع ٌا حسٌن 

.للمستحق أثناء شهر رمضان بناًء على بعض الفتاوى 

شهر
رمضان

.الى المغرب ووقت نٌة الصوم من اول اللٌل الى الفجر

المسائل الشرعٌة واألعٌاد والمناسبات

و رسوله او احد  األئمة  علٌهم السالم  ،  اٌصال  الغبار 

الغلٌظ الى الحلق ، التقٌؤ  العمدي ، االرتماس  فً الماء

.متعذرة فً كل بلدان العالم اإلسالمً ، وممكنة فً جنوب أفرٌقٌا وجنوب أمرٌكا الشمالٌة وكل أمرٌكا الجنوبٌة (لٌلة االثنٌن  )رؤٌة هالل  شهر رمضان 

الفترة التً ٌكون فٌها القمرغٌر قابل )تبدأ حالة المحاق 

Email : astro_sayegh@hotmail.com

:العالمٌة  وفقا للموقع الجغرافً التالً " تقوٌم الصائغ" الحسابات مستلة من سلسلة 

ٌشمل على تفاصٌل إمكانٌة رؤٌة األهلة حول العالم ومواقٌت الصلوات ونوافلها  وفضٌلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بٌن " تقوٌم الصائغ 

.البروج  ومنازل القمر الحقٌقٌة وكما تشاهد فً السماء باإلضافة الى المقاالت المتمٌزة والمطعمة بفضائل أهل البٌت علٌهم السالم 

           إعداد المهندس محمد علً صائغ

الصٌفً:التوقٌت /  ساعة 2 شماال  فرق التوقٌت عن غرٌنتش33:30 شرقا وخط عرض  36:17  مدٌنة  دمشـق الواقعة على خط طول 

 .وروسٌا واغلب أوربا وكندا  (ومنها الٌابان والصٌن )الرؤٌة متعذرة شرق ووسط وشمال آسٌا (لٌلة األربعاء)الجنوبٌة من قارة أمرٌكا الجنوبٌة وفً اللٌلة التالٌة 

. دقٌقة لوقت الغروب للحصول على وقت صالة المغرب 15أضٌف لوقت الزوال سبع دقائق للحصول على وقت صالة الظهر و:  مالحظة 

لصوم الٌوم التالً وٌجوزأن ٌنوي فً اللٌلة األولى من  

أصوم شهر رمضان قربة الى هللا تعالى

: المفطرات التً ٌجب االمتناع عنها هً -4

:الشهرصوم جمٌع الشهر كأن ٌقول 

 غٌر ممكنة فً القارات الست ما عدا األجزاء (لٌلة الثالثاء)والرؤٌة  ( توقٌت غرٌنتش 3:04الساعة ) بتوقٌت مكة 6:04 الساعة 2011/8/29ٌولد هالل شوال االثنٌن  

على رأي مشهور ، الحقنة الشرجٌة  بالمائعات ، والبقاء

.على  الجنابة أو الحٌض أو النفاس حتى مطلع الفجر

االعٌاد والمناسبات

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العٌد وٌمتد وقتها الى 

لٌلة القدر ولٌلة شهادة امٌرالمؤمنٌن : رمضان21لٌلة 

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ، الكذب  على هللا

ساعة36 ساعة من والدة الهالل وتستمر18قبل (للرؤٌة

.الرؤٌة متعذرة أٌضا فً أغلب قارة أفرٌقٌا ولكنها محتملة فً أبٌدجان وهراري. الرؤٌة متعذرة فً آسٌا وأوربا واسترالٌا وكندا والوالٌات  المتحدة عدا األجزاء الجنوبٌة منها 

.والرؤٌة غٌر ممكنة فً القارات الست  (  توقبت غرٌنتش 18:39 ) مساَء  بتوقٌت مكة 9:39 الساعة 2011/7/30(لٌلة األحد )ٌولد هالل  شهر رمضان السبت 

. الرؤٌة  ممكنة  فقط فً  األجزاء الجنوبٌة من قارة أفرٌقٌا واألجزاء الحنوبٌة من أمرٌكا الشمالٌة ، وكامل قارة أمرٌكا  الجنوبٌة (لٌلة االثنٌن)وفً اللٌلة التالٌة

الظهر بالنسبة للذي لم ٌصل صالة  العٌد  وٌجوز دفعها 

نزول القرآن الكرٌم  وٌرجى فٌها لٌلة القدر: رمضان

.ممكنة فً كل بلدان العالم اإلسالمً ومتعذرة فً  روسٌا واغلب أوربا وكندا (لٌلة األربعاء)رؤٌة هالل  شهر شوال 

(باحث  فً علم الهٌئة والمواقٌت واألهلة)   

.الرؤٌة ممكنة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .(الٌونان وإٌطالٌا وأسبانٌا)الرؤٌة ممكنة فً كل قارات استرالٌا وأمرٌكا الجنوبٌة وأفرٌقٌا وكذلك ممكنة فً جنوب 

م2011هـ الموافق لعام1432 امساكٌة شهررمضان المبارك لعام

. هو التقرب الى هللا تعالى 

المواقٌت حسب التوقٌت المحلً لمدٌنة دمشـق

ٌجوز أن ٌنوي فً كل لٌلة  من لٌالً شهر رمضان-3

الصوم هو ان ٌمسك عن المفطرات من أذان الفجر- 1

ال ٌجب إمرار نٌة الصٌام على القلب كأن ٌقول فً - 2

قلبه أصوم غـدا بل  ٌكفً أن ٌكون ما ٌدعوه الى اإلمساك 

  



المغرب آخر فضٌلة أول فضٌلة صالة شروق صالة أذان الفجر التأرٌخ

إفطار الظهر العصر الظهر الشمس الصبح االمساك المٌالدي

8:00 3:39 2:44 12:53 5:46 4:25 4:06 2/8 الثالثاء 1

7:59 3:39 2:44 12:53 5:46 4:26 4:07 3/8 األربعاء 2

7:58 3:39 2:44 12:52 5:47 4:27 4:08 4/8 الخمٌس 3

7:57 3:39 2:44 12:52 5:48 4:28 4:09 5/8 الجمعة 4

7:56 3:39 2:44 12:52 5:49 4:29 4:11 6/8 السبت 5

7:55 3:39 2:44 12:52 5:50 4:30 4:12 7/8 األحـد 6

7:54 3:38 2:44 12:52 5:51 4:32 4:13 8/8 االثنٌن 7

7:53 3:38 2:44 12:52 5:51 4:33 4:14 9/8 الثالثاء 8

7:52 3:38 2:44 12:52 5:52 4:34 4:15 10/8 األربعاء 9

7:51 3:38 2:44 12:52 5:53 4:35 4:17 11/8 الخمٌس 10

7:50 3:38 2:44 12:51 5:54 4:36 4:18 12/8 الجمعة 11

7:48 3:38 2:44 12:51 5:55 4:37 4:19 13/8 السبت 12

7:47 3:37 2:44 12:51 5:55 4:38 4:20 14/8 األحـد 13

البٌعة بوالٌة العهد لإلمام الرضا علٌه السالم:رمضان 6 7:46 3:37 2:44 12:51 5:56 4:39 4:21 15/8 االثنٌن 14

ذكرى وفاة أم المؤمنٌن خدٌجة بنت خوٌلد:  رمضان 10 7:45 3:37 2:44 12:51 5:57 4:40 4:23 16/8 الثالثاء 15

المؤاخاة بٌن المهاجرٌن واألنصار (عقد األخوة): رمضان  12 7:44 3:37 2:44 12:50 5:58 4:41 4:24 17/8 األربعاء 16

والدة االمام الحسن بن علً علٌه السـالم:  رمضان 15 7:42 3:36 2:44 12:50 5:59 4:42 4:25 18/8 الخمٌس 17

معركة بدر الكبرى:  رمضان 17 7:41 3:36 2:44 12:50 5:59 4:44 4:26 19/8 الجمعة 18

لٌلة القدر وضربة االمام علً علٌه السالم :  رمضان 19 7:40 3:36 2:44 12:50 6:00 4:45 4:27 20/8 السبت 19

20 هجري 8فتح مكة المكرمة عام  :  رمضان 7:38 3:35 2:44 12:50 6:01 4:46 4:28 21/8 األحـد 20

7:37 3:35 2:43 12:49 6:02 4:47 4:29 22/8 االثنٌن 21

7:36 اإلمام علً أبن أبً طالب علٌه السالم   3:35 2:43 12:49 6:03 4:48 4:31 23/8 الثالثاء 22

23 7:34 3:34 2:43 12:49 6:04 4:49 4:32 24/8 األربعاء 23

 ( على رواٌة)لٌلة القدر :  رمضان 27 7:33 3:34 2:43 12:49 6:04 4:50 4:33 25/8 الخمٌس 24

(غرة شوال)عٌد الفطر السعٌد: شوال   1 7:32 3:33 2:43 12:48 6:05 4:51 4:34 26/8 الجمعة 25

7:30 3:33 2:42 12:48 6:06 4:52 4:35 27/8 السبت 26

7:29 3:33 2:42 12:48 6:07 4:53 4:36 28/8 األحـد 27

7:28 3:32 2:42 12:47 6:08 4:54 4:37 29/8 االثنٌن 28

7:26 3:32 2:42 12:47 6:08 4:55 4:38 30/8 الثالثاء 29

  Mobile : (Kwait) 00965  99645724    (Libanon)  00961 3 092535 (باحث  فً علم الهٌئة والمواقٌت واألهلة)   

.الرؤٌة ممكنة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .(الٌونان وإٌطالٌا وأسبانٌا)الرؤٌة ممكنة فً كل قارات استرالٌا وأمرٌكا الجنوبٌة وأفرٌقٌا وكذلك ممكنة فً جنوب 

م2011هـ الموافق لعام1432 امساكٌة شهررمضان المبارك لعام

. هو التقرب الى هللا تعالى 

المواقٌت حسب التوقٌت المحلً لمدٌنة حمـــاة

ٌجوز أن ٌنوي فً كل لٌلة  من لٌالً شهر رمضان-3

الصوم هو ان ٌمسك عن المفطرات من أذان الفجر- 1

ال ٌجب إمرار نٌة الصٌام على القلب كأن ٌقول فً - 2

قلبه أصوم غـدا بل  ٌكفً أن ٌكون ما ٌدعوه الى اإلمساك 

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ، الكذب  على هللا

لصوم الٌوم التالً وٌجوزأن ٌنوي فً اللٌلة األولى من  

أصوم شهر رمضان قربة الى هللا تعالى

: المفطرات التً ٌجب االمتناع عنها هً -4

:الشهرصوم جمٌع الشهر كأن ٌقول 

ساعة36 ساعة من والدة الهالل وتستمر18قبل (للرؤٌة

.الرؤٌة متعذرة أٌضا فً أغلب قارة أفرٌقٌا ولكنها محتملة فً أبٌدجان وهراري. الرؤٌة متعذرة فً آسٌا وأوربا واسترالٌا وكندا والوالٌات  المتحدة عدا األجزاء الجنوبٌة منها 

.والرؤٌة غٌر ممكنة فً القارات الست  (  توقبت غرٌنتش 18:39 ) مساَء  بتوقٌت مكة 9:39 الساعة 2011/7/30(لٌلة األحد )ٌولد هالل  شهر رمضان السبت 

. الرؤٌة  ممكنة  فقط فً  األجزاء الجنوبٌة من قارة أفرٌقٌا واألجزاء الحنوبٌة من أمرٌكا الشمالٌة ، وكامل قارة أمرٌكا  الجنوبٌة (لٌلة االثنٌن)وفً اللٌلة التالٌة

.على  الجنابة أو الحٌض أو النفاس حتى مطلع الفجر

االعٌاد والمناسبات

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العٌد وٌمتد وقتها الى 

لٌلة القدر ولٌلة شهادة امٌرالمؤمنٌن : رمضان21لٌلة 

نزول القرآن الكرٌم  وٌرجى فٌها لٌلة القدر: رمضان

.متعذرة فً كل بلدان العالم اإلسالمً ، وممكنة فً جنوب أفرٌقٌا وجنوب أمرٌكا الشمالٌة وكل أمرٌكا الجنوبٌة (لٌلة االثنٌن  )رؤٌة هالل  شهر رمضان 

الفترة التً ٌكون فٌها القمرغٌر قابل )تبدأ حالة المحاق 

الغلٌظ الى الحلق ، التقٌؤ  العمدي ، االرتماس  فً الماء

Email : astro_sayegh@hotmail.com

:العالمٌة  وفقا للموقع الجغرافً التالً " تقوٌم الصائغ" الحسابات مستلة من سلسلة 

ٌشمل على تفاصٌل إمكانٌة رؤٌة األهلة حول العالم ومواقٌت الصلوات ونوافلها  وفضٌلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بٌن " تقوٌم الصائغ 

.البروج  ومنازل القمر الحقٌقٌة وكما تشاهد فً السماء باإلضافة الى المقاالت المتمٌزة والمطعمة بفضائل أهل البٌت علٌهم السالم 

           إعداد المهندس محمد علً صائغ

الصٌفً:التوقٌت /  ساعة 2 شماال  فرق التوقٌت عن غرٌنتش36:42 شرقا وخط عرض  35:10  مدٌنة  حمـــاة الواقعة على خط طول 

الظهر بالنسبة للذي لم ٌصل صالة  العٌد  وٌجوز دفعها 

 غٌر ممكنة فً القارات الست ما عدا األجزاء (لٌلة الثالثاء)والرؤٌة  ( توقٌت غرٌنتش 3:04الساعة ) بتوقٌت مكة 6:04 الساعة 2011/8/29ٌولد هالل شوال االثنٌن  

على رأي مشهور ، الحقنة الشرجٌة  بالمائعات ، والبقاء

.ممكنة فً كل بلدان العالم اإلسالمً ومتعذرة فً  روسٌا واغلب أوربا وكندا (لٌلة األربعاء)رؤٌة هالل  شهر شوال 

 .وروسٌا واغلب أوربا وكندا  (ومنها الٌابان والصٌن )الرؤٌة متعذرة شرق ووسط وشمال آسٌا (لٌلة األربعاء)الجنوبٌة من قارة أمرٌكا الجنوبٌة وفً اللٌلة التالٌة 

. دقٌقة لوقت الغروب للحصول على وقت صالة المغرب 15أضٌف لوقت الزوال سبع دقائق للحصول على وقت صالة الظهر و:  مالحظة 

(وقت الصبح)وٌؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق  (وقت اإلمساك)ٌتم االمتناع عن المفطرات عند أذان الفجر  - www.yahosein.com/net/orgتم تحمٌل هذه اإلمساكٌة من موقع ٌا حسٌن 

.للمستحق أثناء شهر رمضان بناًء على بعض الفتاوى 

شهر
رمضان

.الى المغرب ووقت نٌة الصوم من اول اللٌل الى الفجر

المسائل الشرعٌة واألعٌاد والمناسبات

و رسوله او احد  األئمة  علٌهم السالم  ،  اٌصال  الغبار 

  



المغرب آخر فضٌلة أول فضٌلة صالة شروق صالة أذان الفجر التأرٌخ

إفطار الظهر العصر الظهر الشمس الصبح االمساك المٌالدي

7:51 3:30 2:35 12:44 5:37 4:17 3:58 2/8 الثالثاء 1

7:50 3:30 2:35 12:44 5:38 4:18 3:59 3/8 األربعاء 2

7:49 3:30 2:35 12:44 5:39 4:19 4:00 4/8 الخمٌس 3

7:48 3:30 2:35 12:44 5:40 4:20 4:01 5/8 الجمعة 4

7:47 3:29 2:35 12:43 5:40 4:21 4:03 6/8 السبت 5

7:46 3:29 2:35 12:43 5:41 4:22 4:04 7/8 األحـد 6

7:45 3:29 2:35 12:43 5:42 4:23 4:05 8/8 االثنٌن 7

7:44 3:29 2:35 12:43 5:43 4:25 4:06 9/8 الثالثاء 8

7:43 3:29 2:35 12:43 5:44 4:26 4:07 10/8 األربعاء 9

7:42 3:29 2:35 12:43 5:45 4:27 4:09 11/8 الخمٌس 10

7:40 3:29 2:35 12:43 5:45 4:28 4:10 12/8 الجمعة 11

7:39 3:28 2:35 12:42 5:46 4:29 4:11 13/8 السبت 12

7:38 3:28 2:35 12:42 5:47 4:30 4:12 14/8 األحـد 13

البٌعة بوالٌة العهد لإلمام الرضا علٌه السالم:رمضان 6 7:37 3:28 2:35 12:42 5:48 4:31 4:13 15/8 االثنٌن 14

ذكرى وفاة أم المؤمنٌن خدٌجة بنت خوٌلد:  رمضان 10 7:36 3:28 2:35 12:42 5:49 4:32 4:14 16/8 الثالثاء 15

المؤاخاة بٌن المهاجرٌن واألنصار (عقد األخوة): رمضان  12 7:34 3:28 2:35 12:42 5:49 4:33 4:16 17/8 األربعاء 16

والدة االمام الحسن بن علً علٌه السـالم:  رمضان 15 7:33 3:27 2:35 12:41 5:50 4:34 4:17 18/8 الخمٌس 17

معركة بدر الكبرى:  رمضان 17 7:32 3:27 2:35 12:41 5:51 4:35 4:18 19/8 الجمعة 18

لٌلة القدر وضربة االمام علً علٌه السالم :  رمضان 19 7:31 3:27 2:35 12:41 5:52 4:36 4:19 20/8 السبت 19

20 هجري 8فتح مكة المكرمة عام  :  رمضان 7:29 3:26 2:34 12:41 5:53 4:37 4:20 21/8 األحـد 20

7:28 3:26 2:34 12:41 5:53 4:38 4:21 22/8 االثنٌن 21

7:27 اإلمام علً أبن أبً طالب علٌه السالم   3:26 2:34 12:40 5:54 4:39 4:22 23/8 الثالثاء 22

23 7:25 3:25 2:34 12:40 5:55 4:40 4:23 24/8 األربعاء 23

 ( على رواٌة)لٌلة القدر :  رمضان 27 7:24 3:25 2:34 12:40 5:56 4:41 4:25 25/8 الخمٌس 24

(غرة شوال)عٌد الفطر السعٌد: شوال   1 7:23 3:24 2:34 12:39 5:57 4:43 4:26 26/8 الجمعة 25

7:21 3:24 2:33 12:39 5:57 4:44 4:27 27/8 السبت 26

7:20 3:24 2:33 12:39 5:58 4:45 4:28 28/8 األحـد 27

7:19 3:23 2:33 12:39 5:59 4:46 4:29 29/8 االثنٌن 28

7:17 3:23 2:33 12:38 6:00 4:47 4:30 30/8 الثالثاء 29

  Mobile : (Kwait) 00965  99645724    (Libanon)  00961 3 092535 (باحث  فً علم الهٌئة والمواقٌت واألهلة)   

.الرؤٌة ممكنة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .(الٌونان وإٌطالٌا وأسبانٌا)الرؤٌة ممكنة فً كل قارات استرالٌا وأمرٌكا الجنوبٌة وأفرٌقٌا وكذلك ممكنة فً جنوب 

م2011هـ الموافق لعام1432 امساكٌة شهررمضان المبارك لعام

. هو التقرب الى هللا تعالى 

المواقٌت حسب التوقٌت المحلً لمدٌنة حلب

ٌجوز أن ٌنوي فً كل لٌلة  من لٌالً شهر رمضان-3

الصوم هو ان ٌمسك عن المفطرات من أذان الفجر- 1

ال ٌجب إمرار نٌة الصٌام على القلب كأن ٌقول فً - 2

قلبه أصوم غـدا بل  ٌكفً أن ٌكون ما ٌدعوه الى اإلمساك 

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ، الكذب  على هللا

لصوم الٌوم التالً وٌجوزأن ٌنوي فً اللٌلة األولى من  

أصوم شهر رمضان قربة الى هللا تعالى

: المفطرات التً ٌجب االمتناع عنها هً -4

:الشهرصوم جمٌع الشهر كأن ٌقول 

ساعة36 ساعة من والدة الهالل وتستمر18قبل (للرؤٌة

.الرؤٌة متعذرة أٌضا فً أغلب قارة أفرٌقٌا ولكنها محتملة فً أبٌدجان وهراري. الرؤٌة متعذرة فً آسٌا وأوربا واسترالٌا وكندا والوالٌات  المتحدة عدا األجزاء الجنوبٌة منها 

.والرؤٌة غٌر ممكنة فً القارات الست  (  توقبت غرٌنتش 18:39 ) مساَء  بتوقٌت مكة 9:39 الساعة 2011/7/30(لٌلة األحد )ٌولد هالل  شهر رمضان السبت 

. الرؤٌة  ممكنة  فقط فً  األجزاء الجنوبٌة من قارة أفرٌقٌا واألجزاء الحنوبٌة من أمرٌكا الشمالٌة ، وكامل قارة أمرٌكا  الجنوبٌة (لٌلة االثنٌن)وفً اللٌلة التالٌة

.على  الجنابة أو الحٌض أو النفاس حتى مطلع الفجر

االعٌاد والمناسبات

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العٌد وٌمتد وقتها الى 

لٌلة القدر ولٌلة شهادة امٌرالمؤمنٌن : رمضان21لٌلة 

نزول القرآن الكرٌم  وٌرجى فٌها لٌلة القدر: رمضان

.متعذرة فً كل بلدان العالم اإلسالمً ، وممكنة فً جنوب أفرٌقٌا وجنوب أمرٌكا الشمالٌة وكل أمرٌكا الجنوبٌة (لٌلة االثنٌن  )رؤٌة هالل  شهر رمضان 

الفترة التً ٌكون فٌها القمرغٌر قابل )تبدأ حالة المحاق 

الغلٌظ الى الحلق ، التقٌؤ  العمدي ، االرتماس  فً الماء

Email : astro_sayegh@hotmail.com

:العالمٌة  وفقا للموقع الجغرافً التالً " تقوٌم الصائغ" الحسابات مستلة من سلسلة 

ٌشمل على تفاصٌل إمكانٌة رؤٌة األهلة حول العالم ومواقٌت الصلوات ونوافلها  وفضٌلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بٌن " تقوٌم الصائغ 

.البروج  ومنازل القمر الحقٌقٌة وكما تشاهد فً السماء باإلضافة الى المقاالت المتمٌزة والمطعمة بفضائل أهل البٌت علٌهم السالم 

           إعداد المهندس محمد علً صائغ

الصٌفً:التوقٌت /  ساعة 2 شماال  فرق التوقٌت عن غرٌنتش36:30 شرقا وخط عرض  37:21  مدٌنة  حلب الواقعة على خط طول 

الظهر بالنسبة للذي لم ٌصل صالة  العٌد  وٌجوز دفعها 

 غٌر ممكنة فً القارات الست ما عدا األجزاء (لٌلة الثالثاء)والرؤٌة  ( توقٌت غرٌنتش 3:04الساعة ) بتوقٌت مكة 6:04 الساعة 2011/8/29ٌولد هالل شوال االثنٌن  

على رأي مشهور ، الحقنة الشرجٌة  بالمائعات ، والبقاء

.ممكنة فً كل بلدان العالم اإلسالمً ومتعذرة فً  روسٌا واغلب أوربا وكندا (لٌلة األربعاء)رؤٌة هالل  شهر شوال 

 .وروسٌا واغلب أوربا وكندا  (ومنها الٌابان والصٌن )الرؤٌة متعذرة شرق ووسط وشمال آسٌا (لٌلة األربعاء)الجنوبٌة من قارة أمرٌكا الجنوبٌة وفً اللٌلة التالٌة 

. دقٌقة لوقت الغروب للحصول على وقت صالة المغرب 15أضٌف لوقت الزوال سبع دقائق للحصول على وقت صالة الظهر و:  مالحظة 

(وقت الصبح)وٌؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق  (وقت اإلمساك)ٌتم االمتناع عن المفطرات عند أذان الفجر  - www.yahosein.com/net/orgتم تحمٌل هذه اإلمساكٌة من موقع ٌا حسٌن 

.للمستحق أثناء شهر رمضان بناًء على بعض الفتاوى 

شهر
رمضان

.الى المغرب ووقت نٌة الصوم من اول اللٌل الى الفجر

المسائل الشرعٌة واألعٌاد والمناسبات

و رسوله او احد  األئمة  علٌهم السالم  ،  اٌصال  الغبار 

  



المغرب آخر فضٌلة أول فضٌلة صالة شروق صالة أذان الفجر التأرٌخ

إفطار الظهر العصر الظهر الشمس الصبح االمساك المٌالدي

7:50 3:29 2:34 12:46 5:44 4:26 4:07 2/8 الثالثاء 1

7:49 3:29 2:34 12:46 5:44 4:27 4:08 3/8 األربعاء 2

7:48 3:29 2:34 12:46 5:45 4:28 4:10 4/8 الخمٌس 3

7:47 3:29 2:34 12:46 5:46 4:29 4:11 5/8 الجمعة 4

7:46 3:29 2:34 12:46 5:47 4:30 4:12 6/8 السبت 5

7:45 3:29 2:35 12:46 5:47 4:31 4:13 7/8 األحـد 6

7:44 3:29 2:35 12:46 5:48 4:32 4:14 8/8 االثنٌن 7

7:43 3:29 2:35 12:46 5:49 4:33 4:15 9/8 الثالثاء 8

7:42 3:29 2:35 12:46 5:49 4:34 4:16 10/8 األربعاء 9

7:41 3:29 2:35 12:45 5:50 4:35 4:17 11/8 الخمٌس 10

7:40 3:28 2:35 12:45 5:51 4:36 4:18 12/8 الجمعة 11

7:39 3:28 2:35 12:45 5:52 4:37 4:19 13/8 السبت 12

7:38 3:28 2:35 12:45 5:52 4:38 4:20 14/8 األحـد 13

البٌعة بوالٌة العهد لإلمام الرضا علٌه السالم:رمضان 6 7:37 3:28 2:35 12:45 5:53 4:39 4:21 15/8 االثنٌن 14

ذكرى وفاة أم المؤمنٌن خدٌجة بنت خوٌلد:  رمضان 10 7:36 3:28 2:35 12:45 5:54 4:40 4:23 16/8 الثالثاء 15

المؤاخاة بٌن المهاجرٌن واألنصار (عقد األخوة): رمضان  12 7:34 3:28 2:35 12:44 5:55 4:41 4:24 17/8 األربعاء 16

والدة االمام الحسن بن علً علٌه السـالم:  رمضان 15 7:33 3:27 2:35 12:44 5:55 4:42 4:25 18/8 الخمٌس 17

معركة بدر الكبرى:  رمضان 17 7:32 3:27 2:35 12:44 5:56 4:43 4:26 19/8 الجمعة 18

لٌلة القدر وضربة االمام علً علٌه السالم :  رمضان 19 7:31 3:27 2:35 12:44 5:57 4:43 4:27 20/8 السبت 19

20 هجري 8فتح مكة المكرمة عام  :  رمضان 7:30 3:27 2:35 12:43 5:58 4:44 4:28 21/8 األحـد 20

7:28 3:26 2:35 12:43 5:58 4:45 4:29 22/8 االثنٌن 21

7:27 اإلمام علً أبن أبً طالب علٌه السالم   3:26 2:34 12:43 5:59 4:46 4:30 23/8 الثالثاء 22

23 7:26 3:26 2:34 12:43 6:00 4:47 4:31 24/8 األربعاء 23

 ( على رواٌة)لٌلة القدر :  رمضان 27 7:25 3:25 2:34 12:42 6:01 4:48 4:32 25/8 الخمٌس 24

(غرة شوال)عٌد الفطر السعٌد: شوال   1 7:23 3:25 2:34 12:42 6:01 4:49 4:33 26/8 الجمعة 25

7:22 3:25 2:34 12:42 6:02 4:50 4:34 27/8 السبت 26

7:21 3:24 2:34 12:41 6:03 4:51 4:35 28/8 األحـد 27

7:19 3:24 2:33 12:41 6:03 4:52 4:36 29/8 االثنٌن 28

7:18 3:24 2:33 12:41 6:04 4:53 4:37 30/8 الثالثاء 29

  Mobile : (Kwait) 00965  99645724    (Libanon)  00961 3 092535

(وقت الصبح)وٌؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق  (وقت اإلمساك)ٌتم االمتناع عن المفطرات عند أذان الفجر  - www.yahosein.com/net/orgتم تحمٌل هذه اإلمساكٌة من موقع ٌا حسٌن 

.للمستحق أثناء شهر رمضان بناًء على بعض الفتاوى 

شهر
رمضان

.الى المغرب ووقت نٌة الصوم من اول اللٌل الى الفجر

المسائل الشرعٌة واألعٌاد والمناسبات

و رسوله او احد  األئمة  علٌهم السالم  ،  اٌصال  الغبار 

الغلٌظ الى الحلق ، التقٌؤ  العمدي ، االرتماس  فً الماء

.متعذرة فً كل بلدان العالم اإلسالمً ، وممكنة فً جنوب أفرٌقٌا وجنوب أمرٌكا الشمالٌة وكل أمرٌكا الجنوبٌة (لٌلة االثنٌن  )رؤٌة هالل  شهر رمضان 

الفترة التً ٌكون فٌها القمرغٌر قابل )تبدأ حالة المحاق 

Email : astro_sayegh@hotmail.com

:العالمٌة  وفقا للموقع الجغرافً التالً " تقوٌم الصائغ" الحسابات مستلة من سلسلة 

ٌشمل على تفاصٌل إمكانٌة رؤٌة األهلة حول العالم ومواقٌت الصلوات ونوافلها  وفضٌلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بٌن " تقوٌم الصائغ 

.البروج  ومنازل القمر الحقٌقٌة وكما تشاهد فً السماء باإلضافة الى المقاالت المتمٌزة والمطعمة بفضائل أهل البٌت علٌهم السالم 

           إعداد المهندس محمد علً صائغ

الصٌفً:التوقٌت /  ساعة 2 شماال  فرق التوقٌت عن غرٌنتش34:44 شرقا وخط عرض  36:43  مدٌنة  حمـص الواقعة على خط طول 

 .وروسٌا واغلب أوربا وكندا  (ومنها الٌابان والصٌن )الرؤٌة متعذرة شرق ووسط وشمال آسٌا (لٌلة األربعاء)الجنوبٌة من قارة أمرٌكا الجنوبٌة وفً اللٌلة التالٌة 

. دقٌقة لوقت الغروب للحصول على وقت صالة المغرب 15أضٌف لوقت الزوال سبع دقائق للحصول على وقت صالة الظهر و:  مالحظة 

لصوم الٌوم التالً وٌجوزأن ٌنوي فً اللٌلة األولى من  

أصوم شهر رمضان قربة الى هللا تعالى

: المفطرات التً ٌجب االمتناع عنها هً -4

:الشهرصوم جمٌع الشهر كأن ٌقول 

 غٌر ممكنة فً القارات الست ما عدا األجزاء (لٌلة الثالثاء)والرؤٌة  ( توقٌت غرٌنتش 3:04الساعة ) بتوقٌت مكة 6:04 الساعة 2011/8/29ٌولد هالل شوال االثنٌن  

على رأي مشهور ، الحقنة الشرجٌة  بالمائعات ، والبقاء

.على  الجنابة أو الحٌض أو النفاس حتى مطلع الفجر

االعٌاد والمناسبات

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العٌد وٌمتد وقتها الى 

لٌلة القدر ولٌلة شهادة امٌرالمؤمنٌن : رمضان21لٌلة 

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ، الكذب  على هللا

ساعة36 ساعة من والدة الهالل وتستمر18قبل (للرؤٌة

.الرؤٌة متعذرة أٌضا فً أغلب قارة أفرٌقٌا ولكنها محتملة فً أبٌدجان وهراري. الرؤٌة متعذرة فً آسٌا وأوربا واسترالٌا وكندا والوالٌات  المتحدة عدا األجزاء الجنوبٌة منها 

.والرؤٌة غٌر ممكنة فً القارات الست  (  توقبت غرٌنتش 18:39 ) مساَء  بتوقٌت مكة 9:39 الساعة 2011/7/30(لٌلة األحد )ٌولد هالل  شهر رمضان السبت 

. الرؤٌة  ممكنة  فقط فً  األجزاء الجنوبٌة من قارة أفرٌقٌا واألجزاء الحنوبٌة من أمرٌكا الشمالٌة ، وكامل قارة أمرٌكا  الجنوبٌة (لٌلة االثنٌن)وفً اللٌلة التالٌة

الظهر بالنسبة للذي لم ٌصل صالة  العٌد  وٌجوز دفعها 

نزول القرآن الكرٌم  وٌرجى فٌها لٌلة القدر: رمضان

.ممكنة فً كل بلدان العالم اإلسالمً ومتعذرة فً  روسٌا واغلب أوربا وكندا (لٌلة األربعاء)رؤٌة هالل  شهر شوال 

(باحث  فً علم الهٌئة والمواقٌت واألهلة)   

.الرؤٌة ممكنة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .(الٌونان وإٌطالٌا وأسبانٌا)الرؤٌة ممكنة فً كل قارات استرالٌا وأمرٌكا الجنوبٌة وأفرٌقٌا وكذلك ممكنة فً جنوب 

م2011هـ الموافق لعام1432 امساكٌة شهررمضان المبارك لعام

. هو التقرب الى هللا تعالى 

المواقٌت حسب التوقٌت المحلً لمدٌنة حمـص

ٌجوز أن ٌنوي فً كل لٌلة  من لٌالً شهر رمضان-3

الصوم هو ان ٌمسك عن المفطرات من أذان الفجر- 1

ال ٌجب إمرار نٌة الصٌام على القلب كأن ٌقول فً - 2

قلبه أصوم غـدا بل  ٌكفً أن ٌكون ما ٌدعوه الى اإلمساك 

  



المغرب آخر فضٌلة أول فضٌلة صالة شروق صالة أذان الفجر التأرٌخ

إفطار الظهر العصر الظهر الشمس الصبح االمساك المٌالدي

7:48 3:27 2:32 12:49 5:50 4:35 4:17 2/8 الثالثاء 1

7:47 3:27 2:32 12:49 5:51 4:36 4:18 3/8 األربعاء 2

7:47 3:27 2:32 12:49 5:52 4:37 4:19 4/8 الخمٌس 3

7:46 3:27 2:33 12:49 5:52 4:38 4:20 5/8 الجمعة 4

7:45 3:27 2:33 12:49 5:53 4:39 4:21 6/8 السبت 5

7:44 3:27 2:33 12:48 5:54 4:39 4:22 7/8 األحـد 6

7:43 3:27 2:33 12:48 5:54 4:40 4:23 8/8 االثنٌن 7

7:42 3:27 2:33 12:48 5:55 4:41 4:24 9/8 الثالثاء 8

7:41 3:27 2:33 12:48 5:56 4:42 4:25 10/8 األربعاء 9

7:40 3:27 2:34 12:48 5:56 4:43 4:26 11/8 الخمٌس 10

7:39 3:27 2:34 12:48 5:57 4:44 4:27 12/8 الجمعة 11

7:38 3:27 2:34 12:48 5:58 4:45 4:28 13/8 السبت 12

7:37 3:27 2:34 12:47 5:58 4:46 4:29 14/8 األحـد 13

البٌعة بوالٌة العهد لإلمام الرضا علٌه السالم:رمضان 6 7:36 3:27 2:34 12:47 5:59 4:47 4:30 15/8 االثنٌن 14

ذكرى وفاة أم المؤمنٌن خدٌجة بنت خوٌلد:  رمضان 10 7:35 3:27 2:34 12:47 6:00 4:48 4:31 16/8 الثالثاء 15

المؤاخاة بٌن المهاجرٌن واألنصار (عقد األخوة): رمضان  12 7:34 3:27 2:34 12:47 6:00 4:48 4:32 17/8 األربعاء 16

والدة االمام الحسن بن علً علٌه السـالم:  رمضان 15 7:33 3:27 2:34 12:47 6:01 4:49 4:33 18/8 الخمٌس 17

معركة بدر الكبرى:  رمضان 17 7:32 3:27 2:34 12:46 6:02 4:50 4:34 19/8 الجمعة 18

لٌلة القدر وضربة االمام علً علٌه السالم :  رمضان 19 7:30 3:26 2:34 12:46 6:02 4:51 4:35 20/8 السبت 19

20 هجري 8فتح مكة المكرمة عام  :  رمضان 7:29 3:26 2:34 12:46 6:03 4:52 4:36 21/8 األحـد 20

7:28 3:26 2:34 12:46 6:04 4:53 4:37 22/8 االثنٌن 21

7:27 اإلمام علً أبن أبً طالب علٌه السالم   3:26 2:34 12:45 6:04 4:54 4:38 23/8 الثالثاء 22

23 7:26 3:25 2:34 12:45 6:05 4:54 4:39 24/8 األربعاء 23

 ( على رواٌة)لٌلة القدر :  رمضان 27 7:25 3:25 2:34 12:45 6:06 4:55 4:39 25/8 الخمٌس 24

(غرة شوال)عٌد الفطر السعٌد: شوال   1 7:23 3:25 2:34 12:45 6:06 4:56 4:40 26/8 الجمعة 25

7:22 3:25 2:34 12:44 6:07 4:57 4:41 27/8 السبت 26

7:21 3:24 2:33 12:44 6:08 4:58 4:42 28/8 األحـد 27

7:20 3:24 2:33 12:44 6:08 4:59 4:43 29/8 االثنٌن 28

7:18 3:24 2:33 12:43 6:09 4:59 4:44 30/8 الثالثاء 29

  Mobile : (Kwait) 00965  99645724    (Libanon)  00961 3 092535

(وقت الصبح)وٌؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق  (وقت اإلمساك)ٌتم االمتناع عن المفطرات عند أذان الفجر  - www.yahosein.com/net/orgتم تحمٌل هذه اإلمساكٌة من موقع ٌا حسٌن 

.للمستحق أثناء شهر رمضان بناًء على بعض الفتاوى 

شهر
رمضان

.الى المغرب ووقت نٌة الصوم من اول اللٌل الى الفجر

المسائل الشرعٌة واألعٌاد والمناسبات

و رسوله او احد  األئمة  علٌهم السالم  ،  اٌصال  الغبار 

الغلٌظ الى الحلق ، التقٌؤ  العمدي ، االرتماس  فً الماء

.متعذرة فً كل بلدان العالم اإلسالمً ، وممكنة فً جنوب أفرٌقٌا وجنوب أمرٌكا الشمالٌة وكل أمرٌكا الجنوبٌة (لٌلة االثنٌن  )رؤٌة هالل  شهر رمضان 

الفترة التً ٌكون فٌها القمرغٌر قابل )تبدأ حالة المحاق 

Email : astro_sayegh@hotmail.com

:العالمٌة  وفقا للموقع الجغرافً التالً " تقوٌم الصائغ" الحسابات مستلة من سلسلة 

ٌشمل على تفاصٌل إمكانٌة رؤٌة األهلة حول العالم ومواقٌت الصلوات ونوافلها  وفضٌلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بٌن " تقوٌم الصائغ 

.البروج  ومنازل القمر الحقٌقٌة وكما تشاهد فً السماء باإلضافة الى المقاالت المتمٌزة والمطعمة بفضائل أهل البٌت علٌهم السالم 

           إعداد المهندس محمد علً صائغ

الصٌفً:التوقٌت /  ساعة 2 شماال  فرق التوقٌت عن غرٌنتش32:36 شرقا وخط عرض  36:05  مدٌنة  درعـا الواقعة على خط طول 

 .وروسٌا واغلب أوربا وكندا  (ومنها الٌابان والصٌن )الرؤٌة متعذرة شرق ووسط وشمال آسٌا (لٌلة األربعاء)الجنوبٌة من قارة أمرٌكا الجنوبٌة وفً اللٌلة التالٌة 

. دقٌقة لوقت الغروب للحصول على وقت صالة المغرب 15أضٌف لوقت الزوال سبع دقائق للحصول على وقت صالة الظهر و:  مالحظة 

لصوم الٌوم التالً وٌجوزأن ٌنوي فً اللٌلة األولى من  

أصوم شهر رمضان قربة الى هللا تعالى

: المفطرات التً ٌجب االمتناع عنها هً -4

:الشهرصوم جمٌع الشهر كأن ٌقول 

 غٌر ممكنة فً القارات الست ما عدا األجزاء (لٌلة الثالثاء)والرؤٌة  ( توقٌت غرٌنتش 3:04الساعة ) بتوقٌت مكة 6:04 الساعة 2011/8/29ٌولد هالل شوال االثنٌن  

على رأي مشهور ، الحقنة الشرجٌة  بالمائعات ، والبقاء

.على  الجنابة أو الحٌض أو النفاس حتى مطلع الفجر

االعٌاد والمناسبات

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العٌد وٌمتد وقتها الى 

لٌلة القدر ولٌلة شهادة امٌرالمؤمنٌن : رمضان21لٌلة 

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ، الكذب  على هللا

ساعة36 ساعة من والدة الهالل وتستمر18قبل (للرؤٌة

.الرؤٌة متعذرة أٌضا فً أغلب قارة أفرٌقٌا ولكنها محتملة فً أبٌدجان وهراري. الرؤٌة متعذرة فً آسٌا وأوربا واسترالٌا وكندا والوالٌات  المتحدة عدا األجزاء الجنوبٌة منها 

.والرؤٌة غٌر ممكنة فً القارات الست  (  توقبت غرٌنتش 18:39 ) مساَء  بتوقٌت مكة 9:39 الساعة 2011/7/30(لٌلة األحد )ٌولد هالل  شهر رمضان السبت 

. الرؤٌة  ممكنة  فقط فً  األجزاء الجنوبٌة من قارة أفرٌقٌا واألجزاء الحنوبٌة من أمرٌكا الشمالٌة ، وكامل قارة أمرٌكا  الجنوبٌة (لٌلة االثنٌن)وفً اللٌلة التالٌة

الظهر بالنسبة للذي لم ٌصل صالة  العٌد  وٌجوز دفعها 

نزول القرآن الكرٌم  وٌرجى فٌها لٌلة القدر: رمضان

.ممكنة فً كل بلدان العالم اإلسالمً ومتعذرة فً  روسٌا واغلب أوربا وكندا (لٌلة األربعاء)رؤٌة هالل  شهر شوال 

(باحث  فً علم الهٌئة والمواقٌت واألهلة)   

.الرؤٌة ممكنة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .(الٌونان وإٌطالٌا وأسبانٌا)الرؤٌة ممكنة فً كل قارات استرالٌا وأمرٌكا الجنوبٌة وأفرٌقٌا وكذلك ممكنة فً جنوب 

م2011هـ الموافق لعام1432 امساكٌة شهررمضان المبارك لعام

. هو التقرب الى هللا تعالى 

المواقٌت حسب التوقٌت المحلً لمدٌنة درعـا

ٌجوز أن ٌنوي فً كل لٌلة  من لٌالً شهر رمضان-3

الصوم هو ان ٌمسك عن المفطرات من أذان الفجر- 1

ال ٌجب إمرار نٌة الصٌام على القلب كأن ٌقول فً - 2

قلبه أصوم غـدا بل  ٌكفً أن ٌكون ما ٌدعوه الى اإلمساك 

  



المغرب آخر فضٌلة أول فضٌلة صالة شروق صالة أذان الفجر التأرٌخ

إفطار الظهر العصر الظهر الشمس الصبح االمساك المٌالدي

7:55 3:34 2:39 12:50 5:46 4:27 4:08 2/8 الثالثاء 1

7:54 3:34 2:39 12:50 5:47 4:28 4:09 3/8 األربعاء 2

7:53 3:34 2:40 12:50 5:47 4:29 4:11 4/8 الخمٌس 3

7:53 3:34 2:40 12:50 5:48 4:30 4:12 5/8 الجمعة 4

7:52 3:34 2:40 12:50 5:49 4:31 4:13 6/8 السبت 5

7:51 3:34 2:40 12:50 5:50 4:32 4:14 7/8 األحـد 6

7:50 3:34 2:40 12:50 5:50 4:33 4:15 8/8 االثنٌن 7

7:48 3:34 2:40 12:50 5:51 4:34 4:16 9/8 الثالثاء 8

7:47 3:34 2:40 12:49 5:52 4:35 4:17 10/8 األربعاء 9

7:46 3:34 2:40 12:49 5:53 4:36 4:18 11/8 الخمٌس 10

7:45 3:34 2:40 12:49 5:54 4:37 4:20 12/8 الجمعة 11

7:44 3:33 2:40 12:49 5:54 4:38 4:21 13/8 السبت 12

7:43 3:33 2:40 12:49 5:55 4:39 4:22 14/8 األحـد 13

البٌعة بوالٌة العهد لإلمام الرضا علٌه السالم:رمضان 6 7:42 3:33 2:40 12:49 5:56 4:40 4:23 15/8 االثنٌن 14

ذكرى وفاة أم المؤمنٌن خدٌجة بنت خوٌلد:  رمضان 10 7:41 3:33 2:40 12:48 5:57 4:41 4:24 16/8 الثالثاء 15

المؤاخاة بٌن المهاجرٌن واألنصار (عقد األخوة): رمضان  12 7:39 3:33 2:40 12:48 5:57 4:42 4:25 17/8 األربعاء 16

والدة االمام الحسن بن علً علٌه السـالم:  رمضان 15 7:38 3:32 2:40 12:48 5:58 4:43 4:26 18/8 الخمٌس 17

معركة بدر الكبرى:  رمضان 17 7:37 3:32 2:40 12:48 5:59 4:44 4:27 19/8 الجمعة 18

لٌلة القدر وضربة االمام علً علٌه السالم :  رمضان 19 7:36 3:32 2:40 12:47 6:00 4:45 4:28 20/8 السبت 19

20 هجري 8فتح مكة المكرمة عام  :  رمضان 7:35 3:32 2:40 12:47 6:00 4:46 4:29 21/8 األحـد 20

7:33 3:31 2:40 12:47 6:01 4:47 4:30 22/8 االثنٌن 21

7:32 اإلمام علً أبن أبً طالب علٌه السالم   3:31 2:39 12:47 6:02 4:48 4:32 23/8 الثالثاء 22

23 7:31 3:31 2:39 12:46 6:03 4:49 4:33 24/8 األربعاء 23

 ( على رواٌة)لٌلة القدر :  رمضان 27 7:29 3:30 2:39 12:46 6:04 4:50 4:34 25/8 الخمٌس 24

(غرة شوال)عٌد الفطر السعٌد: شوال   1 7:28 3:30 2:39 12:46 6:04 4:51 4:35 26/8 الجمعة 25

7:27 3:29 2:39 12:46 6:05 4:52 4:36 27/8 السبت 26

7:25 3:29 2:38 12:45 6:06 4:53 4:37 28/8 األحـد 27

7:24 3:29 2:38 12:45 6:07 4:54 4:38 29/8 االثنٌن 28

7:23 3:28 2:38 12:45 6:07 4:55 4:39 30/8 الثالثاء 29

  Mobile : (Kwait) 00965  99645724    (Libanon)  00961 3 092535 (باحث  فً علم الهٌئة والمواقٌت واألهلة)   

.الرؤٌة ممكنة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .(الٌونان وإٌطالٌا وأسبانٌا)الرؤٌة ممكنة فً كل قارات استرالٌا وأمرٌكا الجنوبٌة وأفرٌقٌا وكذلك ممكنة فً جنوب 

م2011هـ الموافق لعام1432 امساكٌة شهررمضان المبارك لعام

. هو التقرب الى هللا تعالى 

المواقٌت حسب التوقٌت المحلً لمدٌنة الالذقٌة

ٌجوز أن ٌنوي فً كل لٌلة  من لٌالً شهر رمضان-3

الصوم هو ان ٌمسك عن المفطرات من أذان الفجر- 1

ال ٌجب إمرار نٌة الصٌام على القلب كأن ٌقول فً - 2

قلبه أصوم غـدا بل  ٌكفً أن ٌكون ما ٌدعوه الى اإلمساك 

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ، الكذب  على هللا

لصوم الٌوم التالً وٌجوزأن ٌنوي فً اللٌلة األولى من  

أصوم شهر رمضان قربة الى هللا تعالى

: المفطرات التً ٌجب االمتناع عنها هً -4

:الشهرصوم جمٌع الشهر كأن ٌقول 

ساعة36 ساعة من والدة الهالل وتستمر18قبل (للرؤٌة

.الرؤٌة متعذرة أٌضا فً أغلب قارة أفرٌقٌا ولكنها محتملة فً أبٌدجان وهراري. الرؤٌة متعذرة فً آسٌا وأوربا واسترالٌا وكندا والوالٌات  المتحدة عدا األجزاء الجنوبٌة منها 

.والرؤٌة غٌر ممكنة فً القارات الست  (  توقبت غرٌنتش 18:39 ) مساَء  بتوقٌت مكة 9:39 الساعة 2011/7/30(لٌلة األحد )ٌولد هالل  شهر رمضان السبت 

. الرؤٌة  ممكنة  فقط فً  األجزاء الجنوبٌة من قارة أفرٌقٌا واألجزاء الحنوبٌة من أمرٌكا الشمالٌة ، وكامل قارة أمرٌكا  الجنوبٌة (لٌلة االثنٌن)وفً اللٌلة التالٌة

.على  الجنابة أو الحٌض أو النفاس حتى مطلع الفجر

االعٌاد والمناسبات

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العٌد وٌمتد وقتها الى 

لٌلة القدر ولٌلة شهادة امٌرالمؤمنٌن : رمضان21لٌلة 

نزول القرآن الكرٌم  وٌرجى فٌها لٌلة القدر: رمضان

.متعذرة فً كل بلدان العالم اإلسالمً ، وممكنة فً جنوب أفرٌقٌا وجنوب أمرٌكا الشمالٌة وكل أمرٌكا الجنوبٌة (لٌلة االثنٌن  )رؤٌة هالل  شهر رمضان 

الفترة التً ٌكون فٌها القمرغٌر قابل )تبدأ حالة المحاق 

الغلٌظ الى الحلق ، التقٌؤ  العمدي ، االرتماس  فً الماء

Email : astro_sayegh@hotmail.com

:العالمٌة  وفقا للموقع الجغرافً التالً " تقوٌم الصائغ" الحسابات مستلة من سلسلة 

ٌشمل على تفاصٌل إمكانٌة رؤٌة األهلة حول العالم ومواقٌت الصلوات ونوافلها  وفضٌلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بٌن " تقوٌم الصائغ 

.البروج  ومنازل القمر الحقٌقٌة وكما تشاهد فً السماء باإلضافة الى المقاالت المتمٌزة والمطعمة بفضائل أهل البٌت علٌهم السالم 

           إعداد المهندس محمد علً صائغ

الصٌفً:التوقٌت /  ساعة 2 شماال  فرق التوقٌت عن غرٌنتش35:30 شرقا وخط عرض  35:45  مدٌنة  الالذقٌة الواقعة على خط طول 

الظهر بالنسبة للذي لم ٌصل صالة  العٌد  وٌجوز دفعها 

 غٌر ممكنة فً القارات الست ما عدا األجزاء (لٌلة الثالثاء)والرؤٌة  ( توقٌت غرٌنتش 3:04الساعة ) بتوقٌت مكة 6:04 الساعة 2011/8/29ٌولد هالل شوال االثنٌن  

على رأي مشهور ، الحقنة الشرجٌة  بالمائعات ، والبقاء

.ممكنة فً كل بلدان العالم اإلسالمً ومتعذرة فً  روسٌا واغلب أوربا وكندا (لٌلة األربعاء)رؤٌة هالل  شهر شوال 

 .وروسٌا واغلب أوربا وكندا  (ومنها الٌابان والصٌن )الرؤٌة متعذرة شرق ووسط وشمال آسٌا (لٌلة األربعاء)الجنوبٌة من قارة أمرٌكا الجنوبٌة وفً اللٌلة التالٌة 

. دقٌقة لوقت الغروب للحصول على وقت صالة المغرب 15أضٌف لوقت الزوال سبع دقائق للحصول على وقت صالة الظهر و:  مالحظة 

(وقت الصبح)وٌؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق  (وقت اإلمساك)ٌتم االمتناع عن المفطرات عند أذان الفجر  - www.yahosein.com/net/orgتم تحمٌل هذه اإلمساكٌة من موقع ٌا حسٌن 

.للمستحق أثناء شهر رمضان بناًء على بعض الفتاوى 

شهر
رمضان

.الى المغرب ووقت نٌة الصوم من اول اللٌل الى الفجر

المسائل الشرعٌة واألعٌاد والمناسبات

و رسوله او احد  األئمة  علٌهم السالم  ،  اٌصال  الغبار 

  



المغرب آخر فضٌلة أول فضٌلة صالة شروق صالة أذان الفجر التأرٌخ

إفطار الظهر العصر الظهر الشمس الصبح االمساك المٌالدي

7:37 3:16 2:21 12:32 5:28 4:09 3:51 2/8 الثالثاء 1

7:36 3:16 2:21 12:32 5:29 4:11 3:52 3/8 األربعاء 2

7:35 3:16 2:21 12:32 5:30 4:12 3:53 4/8 الخمٌس 3

7:34 3:16 2:21 12:32 5:31 4:13 3:54 5/8 الجمعة 4

7:33 3:16 2:21 12:32 5:31 4:14 3:55 6/8 السبت 5

7:32 3:16 2:21 12:32 5:32 4:15 3:57 7/8 األحـد 6

7:31 3:16 2:22 12:32 5:33 4:16 3:58 8/8 االثنٌن 7

7:30 3:16 2:22 12:32 5:34 4:17 3:59 9/8 الثالثاء 8

7:29 3:16 2:22 12:31 5:34 4:18 4:00 10/8 األربعاء 9

7:28 3:15 2:22 12:31 5:35 4:19 4:01 11/8 الخمٌس 10

7:27 3:15 2:22 12:31 5:36 4:20 4:02 12/8 الجمعة 11

7:26 3:15 2:22 12:31 5:37 4:21 4:03 13/8 السبت 12

7:25 3:15 2:22 12:31 5:37 4:22 4:04 14/8 األحـد 13

البٌعة بوالٌة العهد لإلمام الرضا علٌه السالم:رمضان 6 7:23 3:15 2:22 12:31 5:38 4:23 4:06 15/8 االثنٌن 14

ذكرى وفاة أم المؤمنٌن خدٌجة بنت خوٌلد:  رمضان 10 7:22 3:15 2:22 12:30 5:39 4:24 4:07 16/8 الثالثاء 15

المؤاخاة بٌن المهاجرٌن واألنصار (عقد األخوة): رمضان  12 7:21 3:14 2:22 12:30 5:40 4:25 4:08 17/8 األربعاء 16

والدة االمام الحسن بن علً علٌه السـالم:  رمضان 15 7:20 3:14 2:22 12:30 5:40 4:26 4:09 18/8 الخمٌس 17

معركة بدر الكبرى:  رمضان 17 7:19 3:14 2:22 12:30 5:41 4:27 4:10 19/8 الجمعة 18

لٌلة القدر وضربة االمام علً علٌه السالم :  رمضان 19 7:17 3:14 2:21 12:29 5:42 4:28 4:11 20/8 السبت 19

20 هجري 8فتح مكة المكرمة عام  :  رمضان 7:16 3:13 2:21 12:29 5:43 4:29 4:12 21/8 األحـد 20

7:15 3:13 2:21 12:29 5:43 4:30 4:13 22/8 االثنٌن 21

7:14 اإلمام علً أبن أبً طالب علٌه السالم   3:13 2:21 12:29 5:44 4:31 4:14 23/8 الثالثاء 22

23 7:12 3:12 2:21 12:28 5:45 4:32 4:15 24/8 األربعاء 23

 ( على رواٌة)لٌلة القدر :  رمضان 27 7:11 3:12 2:21 12:28 5:46 4:33 4:16 25/8 الخمٌس 24

(غرة شوال)عٌد الفطر السعٌد: شوال   1 7:10 3:12 2:21 12:28 5:46 4:34 4:17 26/8 الجمعة 25

7:09 3:11 2:20 12:28 5:47 4:35 4:18 27/8 السبت 26

7:07 3:11 2:20 12:27 5:48 4:36 4:19 28/8 األحـد 27

7:06 3:10 2:20 12:27 5:49 4:37 4:20 29/8 االثنٌن 28

7:05 3:10 2:20 12:27 5:49 4:37 4:21 30/8 الثالثاء 29

  Mobile : (Kwait) 00965  99645724    (Libanon)  00961 3 092535 (باحث  فً علم الهٌئة والمواقٌت واألهلة)   

.الرؤٌة ممكنة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .(الٌونان وإٌطالٌا وأسبانٌا)الرؤٌة ممكنة فً كل قارات استرالٌا وأمرٌكا الجنوبٌة وأفرٌقٌا وكذلك ممكنة فً جنوب 

م2011هـ الموافق لعام1432 امساكٌة شهررمضان المبارك لعام

. هو التقرب الى هللا تعالى 

المواقٌت حسب التوقٌت المحلً لمدٌنة دٌر الزور

ٌجوز أن ٌنوي فً كل لٌلة  من لٌالً شهر رمضان-3

الصوم هو ان ٌمسك عن المفطرات من أذان الفجر- 1

ال ٌجب إمرار نٌة الصٌام على القلب كأن ٌقول فً - 2

قلبه أصوم غـدا بل  ٌكفً أن ٌكون ما ٌدعوه الى اإلمساك 

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ، الكذب  على هللا

لصوم الٌوم التالً وٌجوزأن ٌنوي فً اللٌلة األولى من  

أصوم شهر رمضان قربة الى هللا تعالى

: المفطرات التً ٌجب االمتناع عنها هً -4

:الشهرصوم جمٌع الشهر كأن ٌقول 

ساعة36 ساعة من والدة الهالل وتستمر18قبل (للرؤٌة

.الرؤٌة متعذرة أٌضا فً أغلب قارة أفرٌقٌا ولكنها محتملة فً أبٌدجان وهراري. الرؤٌة متعذرة فً آسٌا وأوربا واسترالٌا وكندا والوالٌات  المتحدة عدا األجزاء الجنوبٌة منها 

.والرؤٌة غٌر ممكنة فً القارات الست  (  توقبت غرٌنتش 18:39 ) مساَء  بتوقٌت مكة 9:39 الساعة 2011/7/30(لٌلة األحد )ٌولد هالل  شهر رمضان السبت 

. الرؤٌة  ممكنة  فقط فً  األجزاء الجنوبٌة من قارة أفرٌقٌا واألجزاء الحنوبٌة من أمرٌكا الشمالٌة ، وكامل قارة أمرٌكا  الجنوبٌة (لٌلة االثنٌن)وفً اللٌلة التالٌة

.على  الجنابة أو الحٌض أو النفاس حتى مطلع الفجر

االعٌاد والمناسبات

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العٌد وٌمتد وقتها الى 

لٌلة القدر ولٌلة شهادة امٌرالمؤمنٌن : رمضان21لٌلة 

نزول القرآن الكرٌم  وٌرجى فٌها لٌلة القدر: رمضان

.متعذرة فً كل بلدان العالم اإلسالمً ، وممكنة فً جنوب أفرٌقٌا وجنوب أمرٌكا الشمالٌة وكل أمرٌكا الجنوبٌة (لٌلة االثنٌن  )رؤٌة هالل  شهر رمضان 

الفترة التً ٌكون فٌها القمرغٌر قابل )تبدأ حالة المحاق 

الغلٌظ الى الحلق ، التقٌؤ  العمدي ، االرتماس  فً الماء

Email : astro_sayegh@hotmail.com

:العالمٌة  وفقا للموقع الجغرافً التالً " تقوٌم الصائغ" الحسابات مستلة من سلسلة 

ٌشمل على تفاصٌل إمكانٌة رؤٌة األهلة حول العالم ومواقٌت الصلوات ونوافلها  وفضٌلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بٌن " تقوٌم الصائغ 

.البروج  ومنازل القمر الحقٌقٌة وكما تشاهد فً السماء باإلضافة الى المقاالت المتمٌزة والمطعمة بفضائل أهل البٌت علٌهم السالم 

           إعداد المهندس محمد علً صائغ

الصٌفً:التوقٌت /  ساعة 2 شماال  فرق التوقٌت عن غرٌنتش35:18 شرقا وخط عرض  40:15  مدٌنة  دٌر الزور الواقعة على خط طول 

الظهر بالنسبة للذي لم ٌصل صالة  العٌد  وٌجوز دفعها 

 غٌر ممكنة فً القارات الست ما عدا األجزاء (لٌلة الثالثاء)والرؤٌة  ( توقٌت غرٌنتش 3:04الساعة ) بتوقٌت مكة 6:04 الساعة 2011/8/29ٌولد هالل شوال االثنٌن  

على رأي مشهور ، الحقنة الشرجٌة  بالمائعات ، والبقاء

.ممكنة فً كل بلدان العالم اإلسالمً ومتعذرة فً  روسٌا واغلب أوربا وكندا (لٌلة األربعاء)رؤٌة هالل  شهر شوال 

 .وروسٌا واغلب أوربا وكندا  (ومنها الٌابان والصٌن )الرؤٌة متعذرة شرق ووسط وشمال آسٌا (لٌلة األربعاء)الجنوبٌة من قارة أمرٌكا الجنوبٌة وفً اللٌلة التالٌة 

. دقٌقة لوقت الغروب للحصول على وقت صالة المغرب 15أضٌف لوقت الزوال سبع دقائق للحصول على وقت صالة الظهر و:  مالحظة 

(وقت الصبح)وٌؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق  (وقت اإلمساك)ٌتم االمتناع عن المفطرات عند أذان الفجر  - www.yahosein.com/net/orgتم تحمٌل هذه اإلمساكٌة من موقع ٌا حسٌن 

.للمستحق أثناء شهر رمضان بناًء على بعض الفتاوى 

شهر
رمضان

.الى المغرب ووقت نٌة الصوم من اول اللٌل الى الفجر

المسائل الشرعٌة واألعٌاد والمناسبات

و رسوله او احد  األئمة  علٌهم السالم  ،  اٌصال  الغبار 

  



المغرب آخر فضٌلة أول فضٌلة صالة شروق صالة أذان الفجر التأرٌخ

إفطار الظهر العصر الظهر الشمس الصبح االمساك المٌالدي

7:53 3:32 2:37 12:47 5:42 4:22 4:03 2/8 الثالثاء 1

7:52 3:32 2:37 12:47 5:42 4:23 4:04 3/8 األربعاء 2

7:51 3:32 2:37 12:47 5:43 4:24 4:05 4/8 الخمٌس 3

7:50 3:32 2:37 12:47 5:44 4:25 4:07 5/8 الجمعة 4

7:49 3:31 2:37 12:46 5:45 4:26 4:08 6/8 السبت 5

7:48 3:31 2:37 12:46 5:45 4:27 4:09 7/8 األحـد 6

7:47 3:31 2:37 12:46 5:46 4:28 4:10 8/8 االثنٌن 7

7:46 3:31 2:37 12:46 5:47 4:29 4:11 9/8 الثالثاء 8

7:45 3:31 2:37 12:46 5:48 4:30 4:12 10/8 األربعاء 9

7:44 3:31 2:37 12:46 5:49 4:32 4:14 11/8 الخمٌس 10

7:42 3:31 2:37 12:46 5:49 4:33 4:15 12/8 الجمعة 11

7:41 3:31 2:37 12:45 5:50 4:34 4:16 13/8 السبت 12

7:40 3:30 2:37 12:45 5:51 4:35 4:17 14/8 األحـد 13

البٌعة بوالٌة العهد لإلمام الرضا علٌه السالم:رمضان 6 7:39 3:30 2:37 12:45 5:52 4:36 4:18 15/8 االثنٌن 14

ذكرى وفاة أم المؤمنٌن خدٌجة بنت خوٌلد:  رمضان 10 7:38 3:30 2:37 12:45 5:53 4:37 4:19 16/8 الثالثاء 15

المؤاخاة بٌن المهاجرٌن واألنصار (عقد األخوة): رمضان  12 7:37 3:30 2:37 12:45 5:53 4:38 4:20 17/8 األربعاء 16

والدة االمام الحسن بن علً علٌه السـالم:  رمضان 15 7:35 3:29 2:37 12:44 5:54 4:39 4:22 18/8 الخمٌس 17

معركة بدر الكبرى:  رمضان 17 7:34 3:29 2:37 12:44 5:55 4:40 4:23 19/8 الجمعة 18

لٌلة القدر وضربة االمام علً علٌه السالم :  رمضان 19 7:33 3:29 2:37 12:44 5:56 4:41 4:24 20/8 السبت 19

20 هجري 8فتح مكة المكرمة عام  :  رمضان 7:32 3:29 2:37 12:44 5:56 4:42 4:25 21/8 األحـد 20

7:30 3:28 2:37 12:44 5:57 4:43 4:26 22/8 االثنٌن 21

7:29 اإلمام علً أبن أبً طالب علٌه السالم   3:28 2:36 12:43 5:58 4:44 4:27 23/8 الثالثاء 22

23 7:28 3:28 2:36 12:43 5:59 4:45 4:28 24/8 األربعاء 23

 ( على رواٌة)لٌلة القدر :  رمضان 27 7:26 3:27 2:36 12:43 6:00 4:46 4:29 25/8 الخمٌس 24

(غرة شوال)عٌد الفطر السعٌد: شوال   1 7:25 3:27 2:36 12:42 6:00 4:47 4:30 26/8 الجمعة 25

7:24 3:26 2:36 12:42 6:01 4:48 4:31 27/8 السبت 26

7:22 3:26 2:35 12:42 6:02 4:49 4:32 28/8 األحـد 27

7:21 3:26 2:35 12:42 6:03 4:50 4:33 29/8 االثنٌن 28

7:20 3:25 2:35 12:41 6:03 4:51 4:34 30/8 الثالثاء 29

  Mobile : (Kwait) 00965  99645724    (Libanon)  00961 3 092535 (باحث  فً علم الهٌئة والمواقٌت واألهلة)   

.الرؤٌة ممكنة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .(الٌونان وإٌطالٌا وأسبانٌا)الرؤٌة ممكنة فً كل قارات استرالٌا وأمرٌكا الجنوبٌة وأفرٌقٌا وكذلك ممكنة فً جنوب 

م2011هـ الموافق لعام1432 امساكٌة شهررمضان المبارك لعام

. هو التقرب الى هللا تعالى 

المواقٌت حسب التوقٌت المحلً لمدٌنة إدلب

ٌجوز أن ٌنوي فً كل لٌلة  من لٌالً شهر رمضان-3

الصوم هو ان ٌمسك عن المفطرات من أذان الفجر- 1

ال ٌجب إمرار نٌة الصٌام على القلب كأن ٌقول فً - 2

قلبه أصوم غـدا بل  ٌكفً أن ٌكون ما ٌدعوه الى اإلمساك 

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ، الكذب  على هللا

لصوم الٌوم التالً وٌجوزأن ٌنوي فً اللٌلة األولى من  

أصوم شهر رمضان قربة الى هللا تعالى

: المفطرات التً ٌجب االمتناع عنها هً -4

:الشهرصوم جمٌع الشهر كأن ٌقول 

ساعة36 ساعة من والدة الهالل وتستمر18قبل (للرؤٌة

.الرؤٌة متعذرة أٌضا فً أغلب قارة أفرٌقٌا ولكنها محتملة فً أبٌدجان وهراري. الرؤٌة متعذرة فً آسٌا وأوربا واسترالٌا وكندا والوالٌات  المتحدة عدا األجزاء الجنوبٌة منها 

.والرؤٌة غٌر ممكنة فً القارات الست  (  توقبت غرٌنتش 18:39 ) مساَء  بتوقٌت مكة 9:39 الساعة 2011/7/30(لٌلة األحد )ٌولد هالل  شهر رمضان السبت 

. الرؤٌة  ممكنة  فقط فً  األجزاء الجنوبٌة من قارة أفرٌقٌا واألجزاء الحنوبٌة من أمرٌكا الشمالٌة ، وكامل قارة أمرٌكا  الجنوبٌة (لٌلة االثنٌن)وفً اللٌلة التالٌة

.على  الجنابة أو الحٌض أو النفاس حتى مطلع الفجر

االعٌاد والمناسبات

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العٌد وٌمتد وقتها الى 

لٌلة القدر ولٌلة شهادة امٌرالمؤمنٌن : رمضان21لٌلة 

نزول القرآن الكرٌم  وٌرجى فٌها لٌلة القدر: رمضان

.متعذرة فً كل بلدان العالم اإلسالمً ، وممكنة فً جنوب أفرٌقٌا وجنوب أمرٌكا الشمالٌة وكل أمرٌكا الجنوبٌة (لٌلة االثنٌن  )رؤٌة هالل  شهر رمضان 

الفترة التً ٌكون فٌها القمرغٌر قابل )تبدأ حالة المحاق 

الغلٌظ الى الحلق ، التقٌؤ  العمدي ، االرتماس  فً الماء

Email : astro_sayegh@hotmail.com

:العالمٌة  وفقا للموقع الجغرافً التالً " تقوٌم الصائغ" الحسابات مستلة من سلسلة 

ٌشمل على تفاصٌل إمكانٌة رؤٌة األهلة حول العالم ومواقٌت الصلوات ونوافلها  وفضٌلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بٌن " تقوٌم الصائغ 

.البروج  ومنازل القمر الحقٌقٌة وكما تشاهد فً السماء باإلضافة الى المقاالت المتمٌزة والمطعمة بفضائل أهل البٌت علٌهم السالم 

           إعداد المهندس محمد علً صائغ

الصٌفً:التوقٌت /  ساعة 2 شماال  فرق التوقٌت عن غرٌنتش35:55 شرقا وخط عرض  36:36  مدٌنة  إدلب الواقعة على خط طول 

الظهر بالنسبة للذي لم ٌصل صالة  العٌد  وٌجوز دفعها 

 غٌر ممكنة فً القارات الست ما عدا األجزاء (لٌلة الثالثاء)والرؤٌة  ( توقٌت غرٌنتش 3:04الساعة ) بتوقٌت مكة 6:04 الساعة 2011/8/29ٌولد هالل شوال االثنٌن  

على رأي مشهور ، الحقنة الشرجٌة  بالمائعات ، والبقاء

.ممكنة فً كل بلدان العالم اإلسالمً ومتعذرة فً  روسٌا واغلب أوربا وكندا (لٌلة األربعاء)رؤٌة هالل  شهر شوال 

 .وروسٌا واغلب أوربا وكندا  (ومنها الٌابان والصٌن )الرؤٌة متعذرة شرق ووسط وشمال آسٌا (لٌلة األربعاء)الجنوبٌة من قارة أمرٌكا الجنوبٌة وفً اللٌلة التالٌة 

. دقٌقة لوقت الغروب للحصول على وقت صالة المغرب 15أضٌف لوقت الزوال سبع دقائق للحصول على وقت صالة الظهر و:  مالحظة 

(وقت الصبح)وٌؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق  (وقت اإلمساك)ٌتم االمتناع عن المفطرات عند أذان الفجر  - www.yahosein.com/net/orgتم تحمٌل هذه اإلمساكٌة من موقع ٌا حسٌن 

.للمستحق أثناء شهر رمضان بناًء على بعض الفتاوى 

شهر
رمضان

.الى المغرب ووقت نٌة الصوم من اول اللٌل الى الفجر

المسائل الشرعٌة واألعٌاد والمناسبات

و رسوله او احد  األئمة  علٌهم السالم  ،  اٌصال  الغبار 

  


