
  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي

10:13 9:58 13:54 5:50 3:26 ## ## 29.6 األحد 1

10:13 9:58 13:54 5:50 3:27 ## ## 30.6 اإلثنین 2

10:13 9:58 13:54 5:51 3:28 ## ## 1.7 الثالثاء 3

10:12 9:57 13:55 5:51 3:29 2:08 2:00 2.7 األربعاء 4

10:12 9:57 13:55 5:52 3:31 2:15 2:07 3.7 الخمیس 5

10:12 9:57 13:55 5:53 3:32 2:21 2:13 4.7 الجمعة 6

10:11 9:56 13:55 5:53 3:34 2:26 2:18 5.7 السبت 7

10:11 9:56 13:55 5:54 3:35 2:31 2:23 6.7 األحد 8

10:10 9:55 13:55 5:55 3:37 2:35 2:27 7.7 اإلثنین 9

10:10 9:55 13:56 5:56 3:39 2:39 2:31 8.7 الثالثاء 10

10:09 9:54 13:56 5:57 3:41 2:43 2:35 9.7 األربعاء 11

10:09 9:54 13:56 5:58 3:43 2:47 2:39 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 10:08 9:53 13:56 5:59 3:44 2:51 2:43 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 10:07 9:52 13:56 6:00 3:46 2:54 2:46 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 10:06 9:51 13:56 6:01 3:48 2:58 2:50 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن 13 10:06 9:51 13:56 6:02 3:50 3:01 2:53 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 10:05 9:50 13:56 6:03 3:52 3:04 2:56 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 10:04 9:49 13:57 6:04 3:55 3:07 2:59 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 10:03 9:48 13:57 6:05 3:57 3:11 3:03 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 10:02 9:47 13:57 6:06 3:59 3:14 3:06 18.7 الجمعة 20

10:01 9:46 13:57 6:07 4:01 3:18 3:10 19.7 السبت 21

10:00 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   9:45 13:57 6:08 4:03 3:21 3:13 20.7 األحد 22

23 9:59 9:44 13:57 6:09 4:05 3:24 3:16 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 9:58 9:43 13:57 6:11 4:08 3:27 3:19 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    9:56 9:41 13:57 6:12 4:10 3:30 3:22 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 9:55 9:40 13:57 6:13 4:12 3:33 3:25 24.7 الخمیس 26

9:54 9:39 13:57 6:14 4:14 3:37 3:29 25.7 الجمعة 27

9:53 9:38 13:57 6:16 4:17 3:40 3:32 26.7 السبت 28

9:51 9:36 13:57 6:17 4:19 3:43 3:35 27.7 األحد 29

9:50 9:35 13:57 6:18 4:21 3:46 3:38 28.7 اإلثنین 30

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

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  Paris الواقعة على خط طول 2:15 شرقا وخط عرض  48:57 شماال فرق التوقیت عن غرینتش2 ساعة / التوقیت :الصیفي

تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.

وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .
الرؤیة ممكنة في شبھ الجزیرة العربیة و اندنوسیا والھند . الرؤیة محتملة  في العراق وایران  وبالد الشام والكویت   .

رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ
 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 
والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.
وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

ھو التقرب الى هللا تعالى . 
2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح
من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة 

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .
3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م

1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر Paris المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان



  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي

10:12 9:57 13:28 4:59 ## ## ## 29.6 األحد 1

10:11 9:56 13:28 5:00 ## ## ## 30.6 اإلثنین 2

10:11 9:56 13:28 5:00 ## ## ## 1.7 الثالثاء 3

10:11 9:56 13:29 5:01 ## ## ## 2.7 األربعاء 4

10:10 9:55 13:29 5:02 ## ## ## 3.7 الخمیس 5

10:10 9:55 13:29 5:03 ## ## ## 4.7 الجمعة 6

10:09 9:54 13:29 5:04 ## ## ## 5.7 السبت 7

10:08 9:53 13:29 5:05 ## ## ## 6.7 األحد 8

10:08 9:53 13:29 5:06 ## ## ## 7.7 اإلثنین 9

10:07 9:52 13:30 5:07 ## ## ## 8.7 الثالثاء 10

10:06 9:51 13:30 5:08 ## ## ## 9.7 األربعاء 11

10:05 9:50 13:30 5:09 ## ## ## 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 10:04 9:49 13:30 5:10 ## ## ## 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 10:03 9:48 13:30 5:11 ## ## ## 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 10:02 9:47 13:30 5:12 ## ## ## 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن 13 10:01 9:46 13:30 5:14 ## ## ## 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 10:00 9:45 13:30 5:15 1:53 ## ## 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 9:59 9:44 13:31 5:16 2:02 ## ## 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 9:58 9:43 13:31 5:17 2:10 ## ## 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 9:57 9:42 13:31 5:19 2:17 ## ## 18.7 الجمعة 20

9:56 9:41 13:31 5:20 2:23 ## ## 19.7 السبت 21

9:54 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   9:39 13:31 5:22 2:28 ## ## 20.7 األحد 22

23 9:53 9:38 13:31 5:23 2:33 ## ## 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 9:51 9:36 13:31 5:25 2:38 ## ## 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    9:50 9:35 13:31 5:26 2:43 ## ## 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 9:49 9:34 13:31 5:28 2:48 ## ## 24.7 الخمیس 26

9:47 9:32 13:31 5:29 2:52 ## ## 25.7 الجمعة 27

9:45 9:30 13:31 5:31 2:56 ## ## 26.7 السبت 28

9:44 9:29 13:31 5:32 3:00 ## ## 27.7 األحد 29

9:42 9:27 13:31 5:34 3:03 ## ## 28.7 اإلثنین 30

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

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  Dublin الواقعة على خط طول 6:15 غربا وخط عرض  53:26 شماال فرق التوقیت عن غرینتش1 ساعة / التوقیت :الصیفي

تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.

وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .
دیوانیو

رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ
 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 
والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.
وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

ھو التقرب الى هللا تعالى . 
2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح
من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة 

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .
3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م

1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر Dublin المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان



  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي
9:03 8:48 13:18 5:47 4:09 3:43 3:35 29.6 األحد 1

9:03 8:48 13:18 5:47 4:09 3:43 3:35 30.6 اإلثنین 2

9:03 8:48 13:18 5:48 4:10 3:44 3:36 1.7 الثالثاء 3

9:03 8:48 13:18 5:48 4:11 3:45 3:37 2.7 األربعاء 4

9:03 8:48 13:18 5:49 4:11 3:46 3:38 3.7 الخمیس 5

9:03 8:48 13:19 5:49 4:12 3:47 3:39 4.7 الجمعة 6

9:02 8:47 13:19 5:50 4:13 3:48 3:40 5.7 السبت 7

9:02 8:47 13:19 5:51 4:14 3:48 3:40 6.7 األحد 8

9:02 8:47 13:19 5:51 4:15 3:49 3:41 7.7 اإلثنین 9

9:02 8:47 13:19 5:52 4:15 3:51 3:43 8.7 الثالثاء 10

9:01 8:46 13:19 5:53 4:16 3:52 3:44 9.7 األربعاء 11

9:01 8:46 13:20 5:53 4:17 3:53 3:45 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 9:00 8:45 13:20 5:54 4:18 3:54 3:46 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 9:00 8:45 13:20 5:55 4:19 3:55 3:47 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 8:59 8:44 13:20 5:55 4:20 3:56 3:48 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن 13 8:59 8:44 13:20 5:56 4:22 3:57 3:49 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 8:58 8:43 13:20 5:57 4:23 3:59 3:51 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 8:58 8:43 13:20 5:58 4:24 4:00 3:52 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 8:57 8:42 13:20 5:58 4:25 4:01 3:53 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 8:56 8:41 13:20 5:59 4:26 4:03 3:55 18.7 الجمعة 20

8:56 8:41 13:21 6:00 4:27 4:04 3:56 19.7 السبت 21

8:55 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   8:40 13:21 6:01 4:28 4:05 3:57 20.7 األحد 22

23 8:54 8:39 13:21 6:02 4:30 4:07 3:59 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 8:53 8:38 13:21 6:03 4:31 4:08 4:00 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    8:53 8:38 13:21 6:03 4:32 4:09 4:01 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 8:52 8:37 13:21 6:04 4:33 4:11 4:03 24.7 الخمیس 26

8:51 8:36 13:21 6:05 4:35 4:12 4:04 25.7 الجمعة 27

8:50 8:35 13:21 6:06 4:36 4:14 4:06 26.7 السبت 28

8:49 8:34 13:21 6:07 4:37 4:15 4:07 27.7 األحد 29

8:48 8:33 13:21 6:08 4:39 4:17 4:09 28.7 اإلثنین 30

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

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  Madrid الواقعة على خط طول 3:41 غربا وخط عرض  40:25 شماال فرق التوقیت عن غرینتش1 ساعة / التوقیت :الصیفي

تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.

وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .
الرؤیة ممكنة في شبھ الجزیرة العربیة و اندنوسیا والھند . الرؤیة محتملة  في العراق وایران  وبالد الشام والكویت   .

رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ
 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 
والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.
وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

ھو التقرب الى هللا تعالى . 
2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح
من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة 

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .
3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م

1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر Madrid المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان



  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي
9:36 9:21 13:03 4:46 1:34 ## ## 29.6 األحد 1

9:35 9:20 13:04 4:46 1:38 ## ## 30.6 اإلثنین 2

9:35 9:20 13:04 4:47 1:41 ## ## 1.7 الثالثاء 3

9:35 9:20 13:04 4:48 1:44 ## ## 2.7 األربعاء 4

9:34 9:19 13:04 4:48 1:47 ## ## 3.7 الخمیس 5

9:34 9:19 13:04 4:49 1:50 ## ## 4.7 الجمعة 6

9:33 9:18 13:04 4:50 1:54 ## ## 5.7 السبت 7

9:33 9:18 13:05 4:51 1:57 ## ## 6.7 األحد 8

9:32 9:17 13:05 4:52 2:00 ## ## 7.7 اإلثنین 9

9:32 9:17 13:05 4:53 2:03 ## ## 8.7 الثالثاء 10

9:31 9:16 13:05 4:54 2:07 ## ## 9.7 األربعاء 11

9:30 9:15 13:05 4:55 2:10 ## ## 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 9:29 9:14 13:05 4:56 2:13 ## ## 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 9:28 9:13 13:05 4:57 2:16 ## ## 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 9:28 9:13 13:06 4:58 2:19 ## ## 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن 13 9:27 9:12 13:06 4:59 2:23 ## ## 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 9:26 9:11 13:06 5:00 2:26 ## ## 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 9:25 9:10 13:06 5:01 2:29 ## ## 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 9:24 9:09 13:06 5:03 2:32 ## ## 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 9:22 9:07 13:06 5:04 2:35 ## ## 18.7 الجمعة 20

9:21 9:06 13:06 5:05 2:38 ## ## 19.7 السبت 21

9:20 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   9:05 13:06 5:06 2:41 ## ## 20.7 األحد 22

23 9:19 9:04 13:06 5:08 2:44 1:28 1:20 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 9:18 9:03 13:06 5:09 2:47 1:39 1:31 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    9:16 9:01 13:06 5:10 2:50 1:48 1:40 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 9:15 9:00 13:06 5:12 2:53 1:55 1:47 24.7 الخمیس 26

9:14 8:59 13:06 5:13 2:56 2:01 1:53 25.7 الجمعة 27

9:12 8:57 13:06 5:15 2:59 2:07 1:59 26.7 السبت 28

9:11 8:56 13:06 5:16 3:02 2:12 2:04 27.7 األحد 29

9:09 8:54 13:06 5:18 3:05 2:16 2:08 28.7 اإلثنین 30

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

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  London الواقعة على خط طول 0:05 غربا وخط عرض  51:30 شماال فرق التوقیت عن غرینتش1 ساعة / التوقیت :الصیفي

تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.

وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .
الرؤیة ممكنة في شبھ الجزیرة العربیة و اندنوسیا والھند . الرؤیة محتملة  في العراق وایران  وبالد الشام والكویت   .

رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ
 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 
والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.
وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

ھو التقرب الى هللا تعالى . 
2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح
من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة 

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .
3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م

1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر London المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان



  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي

10:14 9:59 13:46 5:32 2:40 ## ## 29.6 األحد 1

10:14 9:59 13:46 5:32 2:42 ## ## 30.6 اإلثنین 2

10:14 9:59 13:46 5:33 2:44 ## ## 1.7 الثالثاء 3

10:14 9:59 13:46 5:33 2:46 ## ## 2.7 األربعاء 4

10:13 9:58 13:46 5:34 2:48 ## ## 3.7 الخمیس 5

10:13 9:58 13:47 5:35 2:50 ## ## 4.7 الجمعة 6

10:12 9:57 13:47 5:36 2:53 ## ## 5.7 السبت 7

10:12 9:57 13:47 5:37 2:55 ## ## 6.7 األحد 8

10:11 9:56 13:47 5:37 2:58 ## ## 7.7 اإلثنین 9

10:11 9:56 13:47 5:38 3:00 ## ## 8.7 الثالثاء 10

10:10 9:55 13:47 5:39 3:03 ## ## 9.7 األربعاء 11

10:09 9:54 13:47 5:40 3:06 ## ## 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 10:08 9:53 13:48 5:41 3:08 ## ## 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 10:08 9:53 13:48 5:42 3:11 ## ## 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 10:07 9:52 13:48 5:43 3:14 ## ## 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن 13 10:06 9:51 13:48 5:45 3:16 ## ## 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 10:05 9:50 13:48 5:46 3:18 ## ## 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 10:04 9:49 13:48 5:47 3:21 ## ## 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 10:03 9:48 13:48 5:48 3:24 2:02 1:54 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 10:02 9:47 13:48 5:49 3:27 2:15 2:07 18.7 الجمعة 20

10:01 9:46 13:48 5:50 3:30 2:24 2:16 19.7 السبت 21

9:59 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   9:44 13:48 5:52 3:32 2:31 2:23 20.7 األحد 22

23 9:58 9:43 13:49 5:53 3:35 2:37 2:29 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 9:57 9:42 13:49 5:54 3:38 2:43 2:35 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    9:56 9:41 13:49 5:56 3:41 2:48 2:40 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 9:55 9:40 13:49 5:57 3:43 2:53 2:45 24.7 الخمیس 26

9:53 9:38 13:49 5:58 3:46 2:57 2:49 25.7 الجمعة 27

9:52 9:37 13:49 6:00 3:49 3:02 2:54 26.7 السبت 28

9:50 9:35 13:49 6:01 3:52 3:06 2:58 27.7 األحد 29

9:49 9:34 13:49 6:02 3:54 3:10 3:02 28.7 اإلثنین 30

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

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  Brussels الواقعة على خط طول 4:21 شرقا وخط عرض  50:51 شماال فرق التوقیت عن غرینتش2 ساعة / التوقیت :الصیفي

تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.

وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .
الرؤیة ممكنة في شبھ الجزیرة العربیة و اندنوسیا والھند . الرؤیة محتملة  في العراق وایران  وبالد الشام والكویت   .

رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ
 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 
والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.
وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

ھو التقرب الى هللا تعالى . 
2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح
من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة 

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .
3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م

1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر Brussels المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان



  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي
8:46 8:31 12:49 5:07 3:18 2:46 2:38 29.6 األحد 1

8:46 8:31 12:49 5:08 3:18 2:47 2:39 30.6 اإلثنین 2

8:46 8:31 12:50 5:08 3:19 2:48 2:40 1.7 الثالثاء 3

8:46 8:31 12:50 5:09 3:20 2:49 2:41 2.7 األربعاء 4

8:45 8:30 12:50 5:09 3:21 2:50 2:42 3.7 الخمیس 5

8:45 8:30 12:50 5:10 3:22 2:51 2:43 4.7 الجمعة 6

8:45 8:30 12:50 5:11 3:23 2:52 2:44 5.7 السبت 7

8:44 8:29 12:50 5:11 3:24 2:53 2:45 6.7 األحد 8

8:44 8:29 12:51 5:12 3:25 2:55 2:47 7.7 اإلثنین 9

8:44 8:29 12:51 5:13 3:26 2:56 2:48 8.7 الثالثاء 10

8:43 8:28 12:51 5:13 3:27 2:57 2:49 9.7 األربعاء 11

8:43 8:28 12:51 5:14 3:28 2:59 2:51 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 8:42 8:27 12:51 5:15 3:29 3:00 2:52 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 8:42 8:27 12:51 5:16 3:31 3:01 2:53 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 8:41 8:26 12:51 5:16 3:32 3:03 2:55 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن 13 8:40 8:25 12:52 5:17 3:33 3:04 2:56 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 8:40 8:25 12:52 5:18 3:34 3:06 2:58 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 8:39 8:24 12:52 5:19 3:36 3:08 3:00 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 8:38 8:23 12:52 5:20 3:37 3:09 3:01 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 8:38 8:23 12:52 5:21 3:38 3:11 3:03 18.7 الجمعة 20

8:37 8:22 12:52 5:22 3:40 3:13 3:05 19.7 السبت 21

8:36 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   8:21 12:52 5:23 3:41 3:14 3:06 20.7 األحد 22

23 8:35 8:20 12:52 5:24 3:43 3:16 3:08 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 8:34 8:19 12:52 5:24 3:44 3:18 3:10 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    8:33 8:18 12:52 5:25 3:46 3:19 3:11 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 8:32 8:17 12:52 5:26 3:47 3:21 3:13 24.7 الخمیس 26

8:31 8:16 12:52 5:27 3:49 3:23 3:15 25.7 الجمعة 27

8:30 8:15 12:52 5:28 3:50 3:25 3:17 26.7 السبت 28

8:29 8:14 12:52 5:29 3:52 3:27 3:19 27.7 األحد 29

8:28 8:13 12:52 5:31 3:53 3:28 3:20 28.7 اإلثنین 30

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

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  Sarajevo الواقعة على خط طول 18:27 شرقا وخط عرض  43:37 شماال فرق التوقیت عن غرینتش2 ساعة / التوقیت :الصیفي

تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.

وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .
الرؤیة ممكنة في شبھ الجزیرة العربیة و اندنوسیا والھند . الرؤیة محتملة  في العراق وایران  وبالد الشام والكویت   .

رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ
 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 
والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.
وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

ھو التقرب الى هللا تعالى . 
2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح
من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة 

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .
3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م

1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر Sarajevo المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان



  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي

10:21 10:06 13:43 5:21 ## ## ## 29.6 األحد 1

10:20 10:05 13:44 5:22 ## ## ## 30.6 اإلثنین 2

10:20 10:05 13:44 5:22 ## ## ## 1.7 الثالثاء 3

10:20 10:05 13:44 5:23 ## ## ## 2.7 األربعاء 4

10:19 10:04 13:44 5:24 ## ## ## 3.7 الخمیس 5

10:19 10:04 13:44 5:24 ## ## ## 4.7 الجمعة 6

10:18 10:03 13:45 5:25 ## ## ## 5.7 السبت 7

10:18 10:03 13:45 5:26 ## ## ## 6.7 األحد 8

10:17 10:02 13:45 5:27 2:03 ## ## 7.7 اإلثنین 9

10:16 10:01 13:45 5:28 2:11 ## ## 8.7 الثالثاء 10

10:16 10:01 13:45 5:29 2:18 ## ## 9.7 األربعاء 11

10:15 10:00 13:45 5:30 2:24 ## ## 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 10:14 9:59 13:45 5:31 2:29 ## ## 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 10:13 9:58 13:46 5:32 2:34 ## ## 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 10:12 9:57 13:46 5:33 2:38 ## ## 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن 13 10:11 9:56 13:46 5:35 2:43 ## ## 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 10:10 9:55 13:46 5:36 2:47 ## ## 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 10:09 9:54 13:46 5:37 2:51 ## ## 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 10:08 9:53 13:46 5:38 2:55 ## ## 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 10:07 9:52 13:46 5:40 2:59 ## ## 18.7 الجمعة 20

10:06 9:51 13:46 5:41 3:03 ## ## 19.7 السبت 21

10:04 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   9:49 13:46 5:42 3:07 ## ## 20.7 األحد 22

23 10:03 9:48 13:46 5:44 3:11 ## ## 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 10:02 9:47 13:46 5:45 3:14 ## ## 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    10:00 9:45 13:46 5:47 3:18 ## ## 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 9:59 9:44 13:46 5:48 3:20 ## ## 24.7 الخمیس 26

9:58 9:43 13:47 5:49 3:24 2:05 1:57 25.7 الجمعة 27

9:56 9:41 13:47 5:51 3:27 2:18 2:10 26.7 السبت 28

9:55 9:40 13:47 5:52 3:31 2:28 2:20 27.7 األحد 29

9:53 9:38 13:47 5:54 3:34 2:35 2:27 28.7 اإلثنین 30

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

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م

1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر Amsterdam المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان

ھو التقرب الى هللا تعالى . 
2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح
من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة 

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .
3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 
االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ
 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 
والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.
وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.

وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .
الرؤیة ممكنة في شبھ الجزیرة العربیة و اندنوسیا والھند . الرؤیة محتملة  في العراق وایران  وبالد الشام والكویت   .

رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  Amsterdam الواقعة على خط طول 4:53 شرقا وخط عرض  52:23 شماال فرق التوقیت عن غرینتش2 ساعة / التوقیت :الصیفي

تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 



  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي
9:47 9:32 13:09 4:46 ## ## ## 29.6 األحد 1

9:47 9:32 13:10 4:47 ## ## ## 30.6 اإلثنین 2

9:47 9:32 13:10 4:47 ## ## ## 1.7 الثالثاء 3

9:46 9:31 13:10 4:48 ## ## ## 2.7 األربعاء 4

9:46 9:31 13:10 4:49 ## ## ## 3.7 الخمیس 5

9:46 9:31 13:10 4:50 ## ## ## 4.7 الجمعة 6

9:45 9:30 13:11 4:50 ## ## ## 5.7 السبت 7

9:44 9:29 13:11 4:51 ## ## ## 6.7 األحد 8

9:44 9:29 13:11 4:52 ## ## ## 7.7 اإلثنین 9

9:43 9:28 13:11 4:53 1:27 ## ## 8.7 الثالثاء 10

9:42 9:27 13:11 4:54 1:36 ## ## 9.7 األربعاء 11

9:42 9:27 13:11 4:55 1:44 ## ## 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 9:41 9:26 13:11 4:56 1:50 ## ## 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 9:40 9:25 13:12 4:58 1:55 ## ## 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 9:39 9:24 13:12 4:59 2:00 ## ## 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن 13 9:38 9:23 13:12 5:00 2:05 ## ## 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 9:37 9:22 13:12 5:01 2:10 ## ## 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 9:36 9:21 13:12 5:02 2:14 ## ## 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 9:35 9:20 13:12 5:04 2:18 ## ## 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 9:34 9:19 13:12 5:05 2:22 ## ## 18.7 الجمعة 20

9:32 9:17 13:12 5:06 2:26 ## ## 19.7 السبت 21

9:31 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   9:16 13:12 5:08 2:30 ## ## 20.7 األحد 22

23 9:30 9:15 13:12 5:09 2:34 ## ## 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 9:28 9:13 13:12 5:10 2:38 ## ## 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    9:27 9:12 13:12 5:12 2:41 ## ## 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 9:26 9:11 13:12 5:13 2:44 ## ## 24.7 الخمیس 26

9:24 9:09 13:12 5:15 2:48 ## ## 25.7 الجمعة 27

9:23 9:08 13:12 5:16 2:51 1:37 1:29 26.7 السبت 28

9:21 9:06 13:12 5:18 2:55 1:48 1:40 27.7 األحد 29

9:20 9:05 13:12 5:19 2:58 1:57 1:49 28.7 اإلثنین 30

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

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  Bern الواقعة على خط طول 13:24 شرقا وخط عرض  52:31 شماال فرق التوقیت عن غرینتش2 ساعة / التوقیت :الصیفي

تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.

وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .
الرؤیة ممكنة في شبھ الجزیرة العربیة و اندنوسیا والھند . الرؤیة محتملة  في العراق وایران  وبالد الشام والكویت   .

رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ
 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 
والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.
وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

ھو التقرب الى هللا تعالى . 
2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح
من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة 

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .
3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م

1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر Bern المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان



  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي
9:13 8:58 12:58 4:57 2:40 1:39 1:31 29.6 األحد 1

9:13 8:58 12:58 4:57 2:41 1:41 1:33 30.6 اإلثنین 2

9:13 8:58 12:58 4:58 2:42 1:44 1:36 1.7 الثالثاء 3

9:13 8:58 12:58 4:58 2:43 1:46 1:38 2.7 األربعاء 4

9:12 8:57 12:58 4:59 2:44 1:49 1:41 3.7 الخمیس 5

9:12 8:57 12:58 5:00 2:46 1:51 1:43 4.7 الجمعة 6

9:12 8:57 12:59 5:00 2:47 1:54 1:46 5.7 السبت 7

9:11 8:56 12:59 5:01 2:49 1:57 1:49 6.7 األحد 8

9:11 8:56 12:59 5:02 2:50 1:59 1:51 7.7 اإلثنین 9

9:10 8:55 12:59 5:03 2:52 2:02 1:54 8.7 الثالثاء 10

9:09 8:54 12:59 5:04 2:53 2:05 1:57 9.7 األربعاء 11

9:09 8:54 12:59 5:04 2:55 2:07 1:59 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 9:08 8:53 13:00 5:05 2:57 2:10 2:02 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 9:07 8:52 13:00 5:06 2:59 2:13 2:05 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 9:07 8:52 13:00 5:07 3:00 2:16 2:08 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن 13 9:06 8:51 13:00 5:08 3:02 2:18 2:10 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 9:05 8:50 13:00 5:09 3:04 2:21 2:13 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 9:04 8:49 13:00 5:10 3:06 2:24 2:16 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 9:03 8:48 13:00 5:11 3:08 2:27 2:19 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 9:02 8:47 13:00 5:12 3:10 2:30 2:22 18.7 الجمعة 20

9:01 8:46 13:00 5:14 3:12 2:33 2:25 19.7 السبت 21

9:00 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   8:45 13:00 5:15 3:14 2:35 2:27 20.7 األحد 22

23 8:59 8:44 13:00 5:16 3:16 2:38 2:30 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 8:58 8:43 13:01 5:17 3:18 2:41 2:33 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    8:57 8:42 13:01 5:18 3:20 2:44 2:36 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 8:56 8:41 13:01 5:19 3:22 2:47 2:39 24.7 الخمیس 26

8:55 8:40 13:01 5:21 3:24 2:49 2:41 25.7 الجمعة 27

8:54 8:39 13:01 5:22 3:27 2:52 2:44 26.7 السبت 28

8:52 8:37 13:01 5:23 3:29 2:55 2:47 27.7 األحد 29

8:51 8:36 13:01 5:24 3:31 2:58 2:50 28.7 اإلثنین 30

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

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م

1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر Vienna المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان

ھو التقرب الى هللا تعالى . 
2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح
من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة 

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .
3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 
االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ
 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 
والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.
وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.

وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .
الرؤیة ممكنة في شبھ الجزیرة العربیة و اندنوسیا والھند . الرؤیة محتملة  في العراق وایران  وبالد الشام والكویت   .

رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  Vienna الواقعة على خط طول 16:22 شرقا وخط عرض  48:12 شماال فرق التوقیت عن غرینتش2 ساعة / التوقیت :الصیفي

تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 



  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي

11:04 10:49 13:23 3:57 ## ## ## 29.6 األحد 1

11:03 10:48 13:24 3:58 ## ## ## 30.6 اإلثنین 2

11:02 10:47 13:24 3:59 ## ## ## 1.7 الثالثاء 3

11:01 10:46 13:24 4:01 ## ## ## 2.7 األربعاء 4

11:01 10:46 13:24 4:02 ## ## ## 3.7 الخمیس 5

11:00 10:45 13:24 4:03 ## ## ## 4.7 الجمعة 6

10:59 10:44 13:24 4:04 ## ## ## 5.7 السبت 7

10:57 10:42 13:25 4:06 ## ## ## 6.7 األحد 8

10:56 10:41 13:25 4:07 ## ## ## 7.7 اإلثنین 9

10:55 10:40 13:25 4:09 ## ## ## 8.7 الثالثاء 10

10:54 10:39 13:25 4:10 ## ## ## 9.7 األربعاء 11

10:52 10:37 13:25 4:12 ## ## ## 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 10:51 10:36 13:25 4:14 ## ## ## 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 10:49 10:34 13:25 4:15 ## ## ## 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 10:48 10:33 13:26 4:17 ## ## ## 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن 13 10:46 10:31 13:26 4:19 ## ## ## 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 10:44 10:29 13:26 4:21 ## ## ## 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 10:42 10:27 13:26 4:23 ## ## ## 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 10:41 10:26 13:26 4:25 ## ## ## 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 10:39 10:24 13:26 4:27 ## ## ## 18.7 الجمعة 20

10:37 10:22 13:26 4:29 ## ## ## 19.7 السبت 21

10:35 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   10:20 13:26 4:31 ## ## ## 20.7 األحد 22

23 10:33 10:18 13:26 4:33 ## ## ## 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 10:30 10:15 13:26 4:36 ## ## ## 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    10:28 10:13 13:26 4:38 ## ## ## 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 10:26 10:11 13:26 4:40 ## ## ## 24.7 الخمیس 26

10:24 10:09 13:26 4:42 ## ## ## 25.7 الجمعة 27

10:22 10:07 13:26 4:45 ## ## ## 26.7 السبت 28

10:19 10:04 13:26 4:47 ## ## ## 27.7 األحد 29

10:17 10:02 13:26 4:49 ## ## ## 28.7 اإلثنین 30

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

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  Helsinki الواقعة على خط طول 24:55 شرقا وخط عرض  60:13 شماال فرق التوقیت عن غرینتش3 ساعة / التوقیت :الصیفي

تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.

وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .
الرؤیة ممكنة في شبھ الجزیرة العربیة و اندنوسیا والھند . الرؤیة محتملة  في العراق وایران  وبالد الشام والكویت   .

رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ
 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 
والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.
وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

ھو التقرب الى هللا تعالى . 
2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح
من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة 

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .
3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م

1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر Helsinki المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان



  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي

10:56 10:41 13:20 3:57 ## ## ## 29.6 األحد 1

10:56 10:41 13:20 3:58 ## ## ## 30.6 اإلثنین 2

10:55 10:40 13:20 3:59 ## ## ## 1.7 الثالثاء 3

10:54 10:39 13:20 4:00 ## ## ## 2.7 األربعاء 4

10:53 10:38 13:20 4:02 ## ## ## 3.7 الخمیس 5

10:53 10:38 13:21 4:03 ## ## ## 4.7 الجمعة 6

10:52 10:37 13:21 4:04 ## ## ## 5.7 السبت 7

10:50 10:35 13:21 4:06 ## ## ## 6.7 األحد 8

10:49 10:34 13:21 4:07 ## ## ## 7.7 اإلثنین 9

10:48 10:33 13:21 4:08 ## ## ## 8.7 الثالثاء 10

10:47 10:32 13:21 4:10 ## ## ## 9.7 األربعاء 11

10:45 10:30 13:22 4:12 ## ## ## 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 10:44 10:29 13:22 4:13 ## ## ## 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 10:42 10:27 13:22 4:15 ## ## ## 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 10:41 10:26 13:22 4:17 ## ## ## 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن 13 10:39 10:24 13:22 4:19 ## ## ## 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 10:37 10:22 13:22 4:20 ## ## ## 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 10:36 10:21 13:22 4:22 ## ## ## 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 10:34 10:19 13:22 4:24 ## ## ## 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 10:32 10:17 13:22 4:26 ## ## ## 18.7 الجمعة 20

10:30 10:15 13:22 4:28 ## ## ## 19.7 السبت 21

10:28 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   10:13 13:23 4:30 ## ## ## 20.7 األحد 22

23 10:26 10:11 13:23 4:33 ## ## ## 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 10:24 10:09 13:23 4:35 ## ## ## 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    10:22 10:07 13:23 4:37 ## ## ## 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 10:20 10:05 13:23 4:39 ## ## ## 24.7 الخمیس 26

10:18 10:03 13:23 4:41 ## ## ## 25.7 الجمعة 27

10:15 10:00 13:23 4:43 ## ## ## 26.7 السبت 28

10:13 9:58 13:23 4:46 ## ## ## 27.7 األحد 29

10:11 9:56 13:23 4:48 ## ## ## 28.7 اإلثنین 30

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

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  Oslo الواقعة على خط طول 10:50 شرقا وخط عرض  59:54 شماال فرق التوقیت عن غرینتش2 ساعة / التوقیت :الصیفي

تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.

وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .
الرؤیة ممكنة في شبھ الجزیرة العربیة و اندنوسیا والھند . الرؤیة محتملة  في العراق وایران  وبالد الشام والكویت   .

رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ
 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 
والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.
وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

ھو التقرب الى هللا تعالى . 
2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح
من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة 

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .
3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م

1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر Oslo المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان



  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي

10:22 10:07 12:51 3:34 ## ## ## 29.6 األحد 1

10:21 10:06 12:51 3:35 ## ## ## 30.6 اإلثنین 2

10:20 10:05 12:51 3:36 ## ## ## 1.7 الثالثاء 3

10:20 10:05 12:51 3:37 ## ## ## 2.7 األربعاء 4

10:19 10:04 12:52 3:38 ## ## ## 3.7 الخمیس 5

10:18 10:03 12:52 3:40 ## ## ## 4.7 الجمعة 6

10:17 10:02 12:52 3:41 ## ## ## 5.7 السبت 7

10:16 10:01 12:52 3:42 ## ## ## 6.7 األحد 8

10:15 10:00 12:52 3:44 ## ## ## 7.7 اإلثنین 9

10:14 9:59 12:52 3:45 ## ## ## 8.7 الثالثاء 10

10:13 9:58 12:53 3:46 ## ## ## 9.7 األربعاء 11

10:11 9:56 12:53 3:48 ## ## ## 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 10:10 9:55 12:53 3:50 ## ## ## 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 10:08 9:53 12:53 3:51 ## ## ## 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 10:07 9:52 12:53 3:53 ## ## ## 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن 13 10:05 9:50 12:53 3:55 ## ## ## 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 10:04 9:49 12:53 3:57 ## ## ## 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 10:02 9:47 12:53 3:58 ## ## ## 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 10:00 9:45 12:53 4:00 ## ## ## 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 9:59 9:44 12:54 4:02 ## ## ## 18.7 الجمعة 20

9:57 9:42 12:54 4:04 ## ## ## 19.7 السبت 21

9:55 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   9:40 12:54 4:06 ## ## ## 20.7 األحد 22

23 9:53 9:38 12:54 4:08 ## ## ## 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 9:51 9:36 12:54 4:10 ## ## ## 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    9:49 9:34 12:54 4:12 ## ## ## 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 9:47 9:32 12:54 4:14 ## ## ## 24.7 الخمیس 26

9:45 9:30 12:54 4:16 ## ## ## 25.7 الجمعة 27

9:43 9:28 12:54 4:19 ## ## ## 26.7 السبت 28

9:40 9:25 12:54 4:21 ## ## ## 27.7 األحد 29

9:38 9:23 12:54 4:23 ## ## ## 28.7 اإلثنین 30

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

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  Stockholm الواقعة على خط طول 18:03 شرقا وخط عرض  59:21 شماال فرق التوقیت عن غرینتش2 ساعة / التوقیت :الصیفي

تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.

وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .
الرؤیة ممكنة في شبھ الجزیرة العربیة و اندنوسیا والھند . الرؤیة محتملة  في العراق وایران  وبالد الشام والكویت   .

رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ
 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 
والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.
وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

ھو التقرب الى هللا تعالى . 
2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح
من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة 

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .
3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م

1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر Stockholm المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان



  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي
9:28 9:13 13:01 4:49 2:06 ## ## 29.6 األحد 1

9:27 9:12 13:01 4:50 2:07 ## ## 30.6 اإلثنین 2

9:27 9:12 13:01 4:50 2:09 ## ## 1.7 الثالثاء 3

9:27 9:12 13:02 4:51 2:11 ## ## 2.7 األربعاء 4

9:26 9:11 13:02 4:52 2:13 ## ## 3.7 الخمیس 5

9:26 9:11 13:02 4:52 2:15 ## ## 4.7 الجمعة 6

9:26 9:11 13:02 4:53 2:17 ## ## 5.7 السبت 7

9:25 9:10 13:02 4:54 2:19 ## ## 6.7 األحد 8

9:24 9:09 13:02 4:55 2:21 ## ## 7.7 اإلثنین 9

9:24 9:09 13:03 4:56 2:23 ## ## 8.7 الثالثاء 10

9:23 9:08 13:03 4:57 2:26 ## ## 9.7 األربعاء 11

9:23 9:08 13:03 4:58 2:28 ## ## 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 9:22 9:07 13:03 4:59 2:30 ## ## 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 9:21 9:06 13:03 5:00 2:32 ## ## 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 9:20 9:05 13:03 5:01 2:35 ## ## 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن 13 9:19 9:04 13:03 5:02 2:38 ## ## 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 9:18 9:03 13:03 5:03 2:40 1:24 1:16 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 9:17 9:02 13:04 5:04 2:43 1:33 1:25 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 9:16 9:01 13:04 5:05 2:45 1:41 1:33 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 9:15 9:00 13:04 5:06 2:48 1:47 1:39 18.7 الجمعة 20

9:14 8:59 13:04 5:08 2:50 1:53 1:45 19.7 السبت 21

9:13 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   8:58 13:04 5:09 2:53 1:59 1:51 20.7 األحد 22

23 9:12 8:57 13:04 5:10 2:56 2:04 1:56 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 9:11 8:56 13:04 5:11 2:58 2:08 2:00 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    9:10 8:55 13:04 5:13 3:01 2:12 2:04 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 9:08 8:53 13:04 5:14 3:04 2:16 2:08 24.7 الخمیس 26

9:07 8:52 13:04 5:15 3:06 2:20 2:12 25.7 الجمعة 27

9:06 8:51 13:04 5:17 3:09 2:24 2:16 26.7 السبت 28

9:04 8:49 13:04 5:18 3:11 2:28 2:20 27.7 األحد 29

9:03 8:48 13:04 5:19 3:14 2:32 2:24 28.7 اإلثنین 30

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

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  Keiv(Ukrane) الواقعة على خط طول 30:30 شرقا وخط عرض  50:26 شماال فرق التوقیت عن غرینتش3 ساعة / التوقیت :القیاسي 

تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.

وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .
الرؤیة ممكنة في شبھ الجزیرة العربیة و اندنوسیا والھند . الرؤیة محتملة  في العراق وایران  وبالد الشام والكویت   .

رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ
 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 
والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.
وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

ھو التقرب الى هللا تعالى . 
2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح
من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة 

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .
3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م

1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر (Ukrane)Keiv المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان



  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي
7:56 7:41 12:00 4:19 2:31 2:00 1:52 29.6 األحد 1

7:56 7:41 12:00 4:20 2:32 2:01 1:53 30.6 اإلثنین 2

7:56 7:41 12:01 4:20 2:32 2:02 1:54 1.7 الثالثاء 3

7:56 7:41 12:01 4:21 2:33 2:03 1:55 2.7 األربعاء 4

7:55 7:40 12:01 4:21 2:34 2:04 1:56 3.7 الخمیس 5

7:55 7:40 12:01 4:22 2:35 2:05 1:57 4.7 الجمعة 6

7:55 7:40 12:01 4:23 2:36 2:06 1:58 5.7 السبت 7

7:54 7:39 12:01 4:23 2:37 2:07 1:59 6.7 األحد 8

7:54 7:39 12:02 4:24 2:38 2:08 2:00 7.7 اإلثنین 9

7:54 7:39 12:02 4:24 2:39 2:09 2:01 8.7 الثالثاء 10

7:53 7:38 12:02 4:25 2:40 2:11 2:03 9.7 األربعاء 11

7:53 7:38 12:02 4:26 2:41 2:12 2:04 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 7:52 7:37 12:02 4:27 2:42 2:13 2:05 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 7:52 7:37 12:02 4:28 2:43 2:15 2:07 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 7:51 7:36 12:02 4:28 2:45 2:16 2:08 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن 13 7:51 7:36 12:03 4:29 2:46 2:18 2:10 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 7:50 7:35 12:03 4:30 2:47 2:19 2:11 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 7:49 7:34 12:03 4:31 2:49 2:21 2:13 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 7:49 7:34 12:03 4:32 2:50 2:22 2:14 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 7:48 7:33 12:03 4:33 2:51 2:24 2:16 18.7 الجمعة 20

7:47 7:32 12:03 4:33 2:53 2:26 2:18 19.7 السبت 21

7:46 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   7:31 12:03 4:34 2:54 2:27 2:19 20.7 األحد 22

23 7:45 7:30 12:03 4:35 2:55 2:29 2:21 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 7:44 7:29 12:03 4:36 2:57 2:31 2:23 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    7:44 7:29 12:03 4:37 2:58 2:32 2:24 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 7:43 7:28 12:03 4:38 3:00 2:34 2:26 24.7 الخمیس 26

7:42 7:27 12:03 4:39 3:01 2:36 2:28 25.7 الجمعة 27

7:41 7:26 12:03 4:40 3:03 2:38 2:30 26.7 السبت 28

7:40 7:25 12:03 4:41 3:04 2:39 2:31 27.7 األحد 29

7:39 7:24 12:03 4:42 3:06 2:41 2:33 28.7 اإلثنین 30

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

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م

1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر Grozny المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان

ھو التقرب الى هللا تعالى . 
2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح
من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة 

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .
3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 
االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ
 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 
والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.
وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.

وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .
الرؤیة ممكنة في شبھ الجزیرة العربیة و اندنوسیا والھند . الرؤیة محتملة  في العراق وایران  وبالد الشام والكویت   .

رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  Grozny الواقعة على خط طول 45:42 شرقا وخط عرض  43:20 شماال فرق التوقیت عن غرینتش3 ساعة / التوقیت :القیاسي 

تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 



  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي
9:48 9:33 13:44 5:53 3:54 3:16 3:08 29.6 األحد 1

9:48 9:33 13:44 5:54 3:55 3:17 3:09 30.6 اإلثنین 2

9:48 9:33 13:44 5:55 3:56 3:18 3:10 1.7 الثالثاء 3

9:48 9:33 13:44 5:55 3:57 3:19 3:11 2.7 األربعاء 4

9:48 9:33 13:44 5:56 3:58 3:20 3:12 3.7 الخمیس 5

9:47 9:32 13:44 5:56 3:59 3:22 3:14 4.7 الجمعة 6

9:47 9:32 13:45 5:57 4:00 3:23 3:15 5.7 السبت 7

9:47 9:32 13:45 5:58 4:01 3:25 3:17 6.7 األحد 8

9:46 9:31 13:45 5:58 4:02 3:26 3:18 7.7 اإلثنین 9

9:46 9:31 13:45 5:59 4:04 3:28 3:20 8.7 الثالثاء 10

9:45 9:30 13:45 6:00 4:05 3:30 3:22 9.7 األربعاء 11

9:45 9:30 13:45 6:01 4:06 3:31 3:23 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 9:44 9:29 13:46 6:02 4:08 3:33 3:25 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 9:43 9:28 13:46 6:02 4:09 3:35 3:27 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 9:43 9:28 13:46 6:03 4:10 3:37 3:29 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن 13 9:42 9:27 13:46 6:04 4:12 3:39 3:31 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 9:41 9:26 13:46 6:05 4:13 3:41 3:33 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 9:41 9:26 13:46 6:06 4:15 3:43 3:35 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 9:40 9:25 13:46 6:07 4:17 3:45 3:37 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 9:39 9:24 13:46 6:08 4:18 3:47 3:39 18.7 الجمعة 20

9:38 9:23 13:46 6:09 4:20 3:49 3:41 19.7 السبت 21

9:37 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   9:22 13:46 6:10 4:21 3:51 3:43 20.7 األحد 22

23 9:36 9:21 13:46 6:11 4:23 3:53 3:45 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 9:35 9:20 13:47 6:12 4:25 3:55 3:47 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    9:34 9:19 13:47 6:13 4:26 3:57 3:49 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 9:33 9:18 13:47 6:14 4:28 3:59 3:51 24.7 الخمیس 26

9:32 9:17 13:47 6:15 4:30 4:01 3:53 25.7 الجمعة 27

9:31 9:16 13:47 6:16 4:32 4:03 3:55 26.7 السبت 28

9:30 9:15 13:47 6:18 4:33 4:05 3:57 27.7 األحد 29

9:29 9:14 13:47 6:19 4:35 4:07 3:59 28.7 اإلثنین 30

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

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  Venissieux الواقعة على خط طول 4:52 شرقا وخط عرض  45:41 شماال فرق التوقیت عن غرینتش2 ساعة / التوقیت :الصیفي

تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.

وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .
الرؤیة ممكنة في شبھ الجزیرة العربیة و اندنوسیا والھند . الرؤیة محتملة  في العراق وایران  وبالد الشام والكویت   .

رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ
 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 
والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.
وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

ھو التقرب الى هللا تعالى . 
2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح
من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة 

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .
3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م

1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر Venissieux المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان



  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي
9:49 9:34 13:44 5:53 3:53 3:14 3:06 29.6 األحد 1

9:49 9:34 13:44 5:54 3:54 3:15 3:07 30.6 اإلثنین 2

9:49 9:34 13:44 5:54 3:55 3:17 3:09 1.7 الثالثاء 3

9:48 9:33 13:44 5:55 3:56 3:18 3:10 2.7 األربعاء 4

9:48 9:33 13:44 5:55 3:57 3:19 3:11 3.7 الخمیس 5

9:48 9:33 13:45 5:56 3:58 3:21 3:13 4.7 الجمعة 6

9:47 9:32 13:45 5:57 3:59 3:22 3:14 5.7 السبت 7

9:47 9:32 13:45 5:57 4:00 3:24 3:16 6.7 األحد 8

9:47 9:32 13:45 5:58 4:01 3:25 3:17 7.7 اإلثنین 9

9:46 9:31 13:45 5:59 4:03 3:27 3:19 8.7 الثالثاء 10

9:46 9:31 13:45 6:00 4:04 3:29 3:21 9.7 األربعاء 11

9:45 9:30 13:46 6:01 4:05 3:30 3:22 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 9:45 9:30 13:46 6:01 4:07 3:32 3:24 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 9:44 9:29 13:46 6:02 4:08 3:34 3:26 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 9:43 9:28 13:46 6:03 4:10 3:36 3:28 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن 13 9:43 9:28 13:46 6:04 4:11 3:38 3:30 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 9:42 9:27 13:46 6:05 4:13 3:40 3:32 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 9:41 9:26 13:46 6:06 4:14 3:42 3:34 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 9:40 9:25 13:46 6:07 4:16 3:44 3:36 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 9:39 9:24 13:46 6:08 4:17 3:46 3:38 18.7 الجمعة 20

9:39 9:24 13:46 6:09 4:19 3:48 3:40 19.7 السبت 21

9:38 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   9:23 13:47 6:10 4:21 3:50 3:42 20.7 األحد 22

23 9:37 9:22 13:47 6:11 4:22 3:52 3:44 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 9:36 9:21 13:47 6:12 4:24 3:54 3:46 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    9:35 9:20 13:47 6:13 4:26 3:56 3:48 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 9:34 9:19 13:47 6:14 4:28 3:58 3:50 24.7 الخمیس 26

9:33 9:18 13:47 6:15 4:29 4:00 3:52 25.7 الجمعة 27

9:32 9:17 13:47 6:16 4:31 4:02 3:54 26.7 السبت 28

9:30 9:15 13:47 6:17 4:33 4:04 3:56 27.7 األحد 29

9:29 9:14 13:47 6:18 4:35 4:07 3:59 28.7 اإلثنین 30

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

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م

1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر Lyons المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان

ھو التقرب الى هللا تعالى . 
2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح
من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة 

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .
3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 
االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ
 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 
والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.
وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.

وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .
الرؤیة ممكنة في شبھ الجزیرة العربیة و اندنوسیا والھند . الرؤیة محتملة  في العراق وایران  وبالد الشام والكویت   .

رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  Lyons الواقعة على خط طول 4:50 شرقا وخط عرض  45:47 شماال فرق التوقیت عن غرینتش2 ساعة / التوقیت :الصیفي

تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 



  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي

10:07 9:52 13:10 4:26 ## ## ## 29.6 األحد 1

10:07 9:52 13:10 4:27 ## ## ## 30.6 اإلثنین 2

10:07 9:52 13:10 4:28 ## ## ## 1.7 الثالثاء 3

10:06 9:51 13:10 4:29 ## ## ## 2.7 األربعاء 4

10:06 9:51 13:10 4:29 ## ## ## 3.7 الخمیس 5

10:05 9:50 13:10 4:30 ## ## ## 4.7 الجمعة 6

10:04 9:49 13:11 4:31 ## ## ## 5.7 السبت 7

10:04 9:49 13:11 4:32 ## ## ## 6.7 األحد 8

10:03 9:48 13:11 4:33 ## ## ## 7.7 اإلثنین 9

10:02 9:47 13:11 4:35 ## ## ## 8.7 الثالثاء 10

10:01 9:46 13:11 4:36 ## ## ## 9.7 األربعاء 11

10:00 9:45 13:11 4:37 ## ## ## 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 9:59 9:44 13:12 4:38 ## ## ## 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 9:58 9:43 13:12 4:40 ## ## ## 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 9:57 9:42 13:12 4:41 ## ## ## 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن 13 9:56 9:41 13:12 4:42 ## ## ## 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 9:54 9:39 13:12 4:44 ## ## ## 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 9:53 9:38 13:12 4:45 ## ## ## 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 9:52 9:37 13:12 4:47 ## ## ## 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 9:50 9:35 13:12 4:48 ## ## ## 18.7 الجمعة 20

9:49 9:34 13:12 4:50 ## ## ## 19.7 السبت 21

9:47 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   9:32 13:12 4:51 ## ## ## 20.7 األحد 22

23 9:46 9:31 13:12 4:53 ## ## ## 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 9:44 9:29 13:13 4:54 ## ## ## 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    9:43 9:28 13:13 4:56 ## ## ## 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 9:41 9:26 13:13 4:58 ## ## ## 24.7 الخمیس 26

9:39 9:24 13:13 5:00 ## ## ## 25.7 الجمعة 27

9:38 9:23 13:13 5:01 1:35 ## ## 26.7 السبت 28

9:36 9:21 13:13 5:03 1:48 ## ## 27.7 األحد 29

9:34 9:19 13:13 5:05 1:58 ## ## 28.7 اإلثنین 30

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

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  Malmo الواقعة على خط طول 13:22 شرقا وخط عرض  55:33 شماال فرق التوقیت عن غرینتش2 ساعة / التوقیت :الصیفي

تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.

وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .
الرؤیة ممكنة في شبھ الجزیرة العربیة و اندنوسیا والھند . الرؤیة محتملة  في العراق وایران  وبالد الشام والكویت   .

رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ
 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 
والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.
وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

ھو التقرب الى هللا تعالى . 
2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح
من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة 

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .
3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م

1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر Malmo المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان



  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي

10:20 #### 13:20 4:35 ## ## ## 29.6 األحد 1

10:20 #### 13:20 4:35 ## ## ## 30.6 اإلثنین 2

10:19 #### 13:20 4:36 ## ## ## 1.7 الثالثاء 3

10:19 #### 13:21 4:37 ## ## ## 2.7 األربعاء 4

10:18 #### 13:21 4:38 ## ## ## 3.7 الخمیس 5

10:18 #### 13:21 4:39 ## ## ## 4.7 الجمعة 6

10:17 #### 13:21 4:40 ## ## ## 5.7 السبت 7

10:16 #### 13:21 4:41 ## ## ## 6.7 األحد 8

10:15 #### 13:22 4:42 ## ## ## 7.7 اإلثنین 9

10:15 #### 13:22 4:43 ## ## ## 8.7 الثالثاء 10

10:14 9:59 13:22 4:44 ## ## ## 9.7 األربعاء 11

10:13 9:58 13:22 4:46 ## ## ## 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 10:12 9:57 13:22 4:47 ## ## ## 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 10:10 9:55 13:22 4:48 ## ## ## 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 10:09 9:54 13:22 4:50 ## ## ## 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن 13 10:08 9:53 13:22 4:51 ## ## ## 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 10:07 9:52 13:23 4:52 ## ## ## 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 10:05 9:50 13:23 4:54 ## ## ## 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 10:04 9:49 13:23 4:55 ## ## ## 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 10:03 9:48 13:23 4:57 ## ## ## 18.7 الجمعة 20

10:01 9:46 13:23 4:58 ## ## ## 19.7 السبت 21

10:00 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   9:45 13:23 5:00 ## ## ## 20.7 األحد 22

23 9:58 9:43 13:23 5:02 ## ## ## 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 9:57 9:42 13:23 5:03 ## ## ## 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    9:55 9:40 13:23 5:05 ## ## ## 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 9:53 9:38 13:23 5:07 ## ## ## 24.7 الخمیس 26

9:52 9:37 13:23 5:08 ## ## ## 25.7 الجمعة 27

9:50 9:35 13:23 5:10 ## ## ## 26.7 السبت 28

9:48 9:33 13:23 5:12 1:41 ## ## 27.7 األحد 29

9:46 9:31 13:23 5:14 1:56 ## ## 28.7 اإلثنین 30

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

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م

1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر Clascow المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان

ھو التقرب الى هللا تعالى . 
2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح
من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة 

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .
3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 
االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ
 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 
والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.
وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.

وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .
الرؤیة ممكنة في شبھ الجزیرة العربیة و اندنوسیا والھند . الرؤیة محتملة  في العراق وایران  وبالد الشام والكویت   .

رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  Clascow الواقعة على خط طول 4:16 غربا وخط عرض  55:51 شماال فرق التوقیت عن غرینتش1 ساعة / التوقیت :الصیفي

تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 



  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي
9:31 9:16 13:35 5:53 4:03 3:32 3:24 29.6 األحد 1

9:31 9:16 13:35 5:53 4:04 3:33 3:25 30.6 اإلثنین 2

9:31 9:16 13:35 5:54 4:05 3:33 3:25 1.7 الثالثاء 3

9:31 9:16 13:35 5:54 4:06 3:34 3:26 2.7 األربعاء 4

9:31 9:16 13:35 5:55 4:06 3:35 3:27 3.7 الخمیس 5

9:30 9:15 13:35 5:55 4:07 3:37 3:29 4.7 الجمعة 6

9:30 9:15 13:36 5:56 4:08 3:38 3:30 5.7 السبت 7

9:30 9:15 13:36 5:57 4:09 3:39 3:31 6.7 األحد 8

9:29 9:14 13:36 5:57 4:10 3:40 3:32 7.7 اإلثنین 9

9:29 9:14 13:36 5:58 4:11 3:41 3:33 8.7 الثالثاء 10

9:28 9:13 13:36 5:59 4:13 3:43 3:35 9.7 األربعاء 11

9:28 9:13 13:36 5:59 4:14 3:44 3:36 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 9:27 9:12 13:37 6:00 4:15 3:46 3:38 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 9:27 9:12 13:37 6:01 4:16 3:47 3:39 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 9:26 9:11 13:37 6:02 4:17 3:49 3:41 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن 13 9:26 9:11 13:37 6:03 4:19 3:50 3:42 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 9:25 9:10 13:37 6:04 4:20 3:52 3:44 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 9:24 9:09 13:37 6:04 4:21 3:53 3:45 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 9:24 9:09 13:37 6:05 4:23 3:55 3:47 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 9:23 9:08 13:37 6:06 4:24 3:57 3:49 18.7 الجمعة 20

9:22 9:07 13:37 6:07 4:25 3:58 3:50 19.7 السبت 21

9:21 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   9:06 13:37 6:08 4:27 4:00 3:52 20.7 األحد 22

23 9:20 9:05 13:37 6:09 4:28 4:02 3:54 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 9:19 9:04 13:38 6:10 4:30 4:03 3:55 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    9:19 9:04 13:38 6:11 4:31 4:05 3:57 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 9:18 9:03 13:38 6:12 4:33 4:07 3:59 24.7 الخمیس 26

9:17 9:02 13:38 6:13 4:34 4:09 4:01 25.7 الجمعة 27

9:16 9:01 13:38 6:14 4:36 4:10 4:02 26.7 السبت 28

9:15 9:00 13:38 6:15 4:37 4:12 4:04 27.7 األحد 29

9:14 8:59 13:38 6:16 4:39 4:14 4:06 28.7 اإلثنین 30

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

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م

1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر Antibes المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان

ھو التقرب الى هللا تعالى . 
2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح
من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة 

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .
3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 
االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ
 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 
والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.
وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.

وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .
الرؤیة ممكنة في شبھ الجزیرة العربیة و اندنوسیا والھند . الرؤیة محتملة  في العراق وایران  وبالد الشام والكویت   .

رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  Antibes الواقعة على خط طول 7:06 شرقا وخط عرض  43:35 شماال فرق التوقیت عن غرینتش2 ساعة / التوقیت :الصیفي

تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 



  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي
9:46 9:31 13:11 4:52 ## ## ## 29.6 األحد 1

9:45 9:30 13:11 4:52 ## ## ## 30.6 اإلثنین 2

9:45 9:30 13:12 4:53 1:25 ## ## 1.7 الثالثاء 3

9:45 9:30 13:12 4:54 1:32 ## ## 2.7 األربعاء 4

9:44 9:29 13:12 4:54 1:38 ## ## 3.7 الخمیس 5

9:44 9:29 13:12 4:55 1:43 ## ## 4.7 الجمعة 6

9:43 9:28 13:12 4:56 1:48 ## ## 5.7 السبت 7

9:43 9:28 13:13 4:57 1:52 ## ## 6.7 األحد 8

9:42 9:27 13:13 4:58 1:56 ## ## 7.7 اإلثنین 9

9:42 9:27 13:13 4:59 2:00 ## ## 8.7 الثالثاء 10

9:41 9:26 13:13 5:00 2:04 ## ## 9.7 األربعاء 11

9:40 9:25 13:13 5:01 2:08 ## ## 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 9:39 9:24 13:13 5:02 2:12 ## ## 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 9:38 9:23 13:13 5:03 2:16 ## ## 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 9:37 9:22 13:14 5:04 2:19 ## ## 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن 13 9:36 9:21 13:14 5:05 2:23 ## ## 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 9:36 9:21 13:14 5:06 2:26 ## ## 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 9:34 9:19 13:14 5:07 2:30 ## ## 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 9:33 9:18 13:14 5:09 2:33 ## ## 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 9:32 9:17 13:14 5:10 2:37 ## ## 18.7 الجمعة 20

9:31 9:16 13:14 5:11 2:40 ## ## 19.7 السبت 21

9:30 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   9:15 13:14 5:13 2:43 ## ## 20.7 األحد 22

23 9:29 9:14 13:14 5:14 2:46 ## ## 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 9:27 9:12 13:14 5:15 2:49 ## ## 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    9:26 9:11 13:14 5:17 2:52 1:38 1:30 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 9:25 9:10 13:14 5:18 2:56 1:49 1:41 24.7 الخمیس 26

9:23 9:08 13:14 5:20 2:59 1:57 1:49 25.7 الجمعة 27

9:22 9:07 13:14 5:21 3:02 2:04 1:56 26.7 السبت 28

9:20 9:05 13:14 5:22 3:05 2:11 2:03 27.7 األحد 29

9:19 9:04 13:14 5:24 3:08 2:17 2:09 28.7 اإلثنین 30

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

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م

1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر Cheltenham المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان

ھو التقرب الى هللا تعالى . 
2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح
من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة 

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .
3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 
االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ
 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 
والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.
وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.

وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .
الرؤیة ممكنة في شبھ الجزیرة العربیة و اندنوسیا والھند . الرؤیة محتملة  في العراق وایران  وبالد الشام والكویت   .

رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  Cheltenham الواقعة على خط طول 2:04 غربا وخط عرض  51:53 شماال فرق التوقیت عن غرینتش1 ساعة / التوقیت :الصیفي

تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 



  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي
9:20 9:05 13:40 6:14 4:41 4:17 4:09 29.6 األحد 1

9:20 9:05 13:40 6:15 4:41 4:17 4:09 30.6 اإلثنین 2

9:20 9:05 13:40 6:15 4:42 4:18 4:10 1.7 الثالثاء 3

9:20 9:05 13:40 6:16 4:42 4:19 4:11 2.7 األربعاء 4

9:19 9:04 13:40 6:16 4:43 4:19 4:11 3.7 الخمیس 5

9:19 9:04 13:41 6:17 4:44 4:20 4:12 4.7 الجمعة 6

9:19 9:04 13:41 6:17 4:45 4:21 4:13 5.7 السبت 7

9:19 9:04 13:41 6:18 4:45 4:22 4:14 6.7 األحد 8

9:19 9:04 13:41 6:18 4:46 4:23 4:15 7.7 اإلثنین 9

9:18 9:03 13:41 6:19 4:47 4:24 4:16 8.7 الثالثاء 10

9:18 9:03 13:41 6:20 4:48 4:25 4:17 9.7 األربعاء 11

9:18 9:03 13:42 6:20 4:49 4:26 4:18 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 9:17 9:02 13:42 6:21 4:50 4:27 4:19 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 9:17 9:02 13:42 6:22 4:51 4:28 4:20 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 9:16 9:01 13:42 6:22 4:52 4:29 4:21 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن 13 9:16 9:01 13:42 6:23 4:53 4:30 4:22 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 9:15 9:00 13:42 6:24 4:54 4:31 4:23 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 9:15 9:00 13:42 6:24 4:55 4:32 4:24 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 9:14 8:59 13:42 6:25 4:56 4:34 4:26 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 9:13 8:58 13:42 6:26 4:57 4:35 4:27 18.7 الجمعة 20

9:13 8:58 13:42 6:27 4:58 4:36 4:28 19.7 السبت 21

9:12 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   8:57 13:43 6:28 4:59 4:37 4:29 20.7 األحد 22

23 9:11 8:56 13:43 6:28 5:00 4:38 4:30 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 9:11 8:56 13:43 6:29 5:01 4:40 4:32 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    9:10 8:55 13:43 6:30 5:02 4:41 4:33 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 9:09 8:54 13:43 6:31 5:04 4:42 4:34 24.7 الخمیس 26

9:08 8:53 13:43 6:32 5:05 4:44 4:36 25.7 الجمعة 27

9:08 8:53 13:43 6:32 5:06 4:45 4:37 26.7 السبت 28

9:07 8:52 13:43 6:33 5:07 4:46 4:38 27.7 األحد 29

9:06 8:51 13:43 6:34 5:08 4:48 4:40 28.7 اإلثنین 30

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

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م

1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر Lisbon المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان

ھو التقرب الى هللا تعالى . 
2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح
من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة 

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .
3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 
االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ
 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 
والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.
وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.
وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .

الرؤیة ممكنة في شبھ الجزیرة العربیة و اندنوسیا والھند . الرؤیة محتملة  في العراق وایران  وبالد الشام والكویت   .
رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  Lisbon الواقعة على خط طول 9:10 غربا وخط عرض  38:43 شماال فرق التوقیت عن غرینتش1 ساعة / التوقیت :الصیفي

تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 



  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي
8:49 8:34 12:47 5:00 3:04 2:28 2:20 29.6 األحد 1

8:49 8:34 12:47 5:00 3:05 2:29 2:21 30.6 اإلثنین 2

8:49 8:34 12:47 5:01 3:06 2:30 2:22 1.7 الثالثاء 3

8:48 8:33 12:47 5:01 3:07 2:32 2:24 2.7 األربعاء 4

8:48 8:33 12:48 5:02 3:07 2:33 2:25 3.7 الخمیس 5

8:48 8:33 12:48 5:02 3:08 2:34 2:26 4.7 الجمعة 6

8:47 8:32 12:48 5:03 3:09 2:35 2:27 5.7 السبت 7

8:47 8:32 12:48 5:04 3:11 2:37 2:29 6.7 األحد 8

8:47 8:32 12:48 5:05 3:12 2:38 2:30 7.7 اإلثنین 9

8:46 8:31 12:48 5:05 3:13 2:40 2:32 8.7 الثالثاء 10

8:46 8:31 12:49 5:06 3:14 2:41 2:33 9.7 األربعاء 11

8:45 8:30 12:49 5:07 3:15 2:43 2:35 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 8:45 8:30 12:49 5:08 3:17 2:44 2:36 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 8:44 8:29 12:49 5:08 3:18 2:46 2:38 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 8:44 8:29 12:49 5:09 3:19 2:48 2:40 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن 13 8:43 8:28 12:49 5:10 3:21 2:49 2:41 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 8:42 8:27 12:49 5:11 3:22 2:51 2:43 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 8:41 8:26 12:49 5:12 3:24 2:53 2:45 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 8:41 8:26 12:50 5:13 3:25 2:55 2:47 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 8:40 8:25 12:50 5:14 3:27 2:57 2:49 18.7 الجمعة 20

8:39 8:24 12:50 5:15 3:28 2:59 2:51 19.7 السبت 21

8:38 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   8:23 12:50 5:16 3:30 3:00 2:52 20.7 األحد 22

23 8:37 8:22 12:50 5:17 3:31 3:02 2:54 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 8:36 8:21 12:50 5:18 3:33 3:04 2:56 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    8:35 8:20 12:50 5:19 3:35 3:06 2:58 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 8:34 8:19 12:50 5:20 3:36 3:08 3:00 24.7 الخمیس 26

8:33 8:18 12:50 5:21 3:38 3:10 3:02 25.7 الجمعة 27

8:32 8:17 12:50 5:22 3:40 3:12 3:04 26.7 السبت 28

8:31 8:16 12:50 5:23 3:41 3:14 3:06 27.7 األحد 29

8:30 8:15 12:50 5:24 3:43 3:16 3:08 28.7 اإلثنین 30

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

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م

1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر Simferopol المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان

ھو التقرب الى هللا تعالى . 
2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح
من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة 

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .
3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 
االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ
 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 
والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.
وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.
وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .

الرؤیة ممكنة في شبھ الجزیرة العربیة و اندنوسیا والھند . الرؤیة محتملة  في العراق وایران  وبالد الشام والكویت   .
رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  Simferopol الواقعة على خط طول 34:02 شرقا وخط عرض  44:58 شماال فرق التوقیت عن غرینتش3 ساعة / التوقیت :الصیفي

تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 



  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي

10:11 9:56 13:13 4:29 ## ## ## 29.6 األحد 1

10:11 9:56 13:13 4:29 ## ## ## 30.6 اإلثنین 2

10:11 9:56 13:13 4:30 ## ## ## 1.7 الثالثاء 3

10:10 9:55 13:13 4:31 ## ## ## 2.7 األربعاء 4

10:10 9:55 13:13 4:32 ## ## ## 3.7 الخمیس 5

10:09 9:54 13:14 4:33 ## ## ## 4.7 الجمعة 6

10:08 9:53 13:14 4:34 ## ## ## 5.7 السبت 7

10:08 9:53 13:14 4:35 ## ## ## 6.7 األحد 8

10:07 9:52 13:14 4:36 ## ## ## 7.7 اإلثنین 9

10:06 9:51 13:14 4:37 ## ## ## 8.7 الثالثاء 10

10:05 9:50 13:14 4:38 ## ## ## 9.7 األربعاء 11

10:04 9:49 13:15 4:39 ## ## ## 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 10:03 9:48 13:15 4:41 ## ## ## 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 10:02 9:47 13:15 4:42 ## ## ## 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 10:01 9:46 13:15 4:43 ## ## ## 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن 13 10:00 9:45 13:15 4:45 ## ## ## 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 9:58 9:43 13:15 4:46 ## ## ## 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 9:57 9:42 13:15 4:48 ## ## ## 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 9:56 9:41 13:15 4:49 ## ## ## 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 9:54 9:39 13:15 4:51 ## ## ## 18.7 الجمعة 20

9:53 9:38 13:15 4:52 ## ## ## 19.7 السبت 21

9:51 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   9:36 13:16 4:54 ## ## ## 20.7 األحد 22

23 9:50 9:35 13:16 4:55 ## ## ## 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 9:48 9:33 13:16 4:57 ## ## ## 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    9:47 9:32 13:16 4:59 ## ## ## 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 9:45 9:30 13:16 5:00 ## ## ## 24.7 الخمیس 26

9:43 9:28 13:16 5:02 ## ## ## 25.7 الجمعة 27

9:41 9:26 13:16 5:04 1:27 ## ## 26.7 السبت 28

9:40 9:25 13:16 5:05 1:45 ## ## 27.7 األحد 29

9:38 9:23 13:16 5:07 1:56 ## ## 28.7 اإلثنین 30

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

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م

1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر Copenhagen المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان

ھو التقرب الى هللا تعالى . 
2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح
من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة 

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .
3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 
االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ
 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 
والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.
وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.
وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .

الرؤیة ممكنة في شبھ الجزیرة العربیة و اندنوسیا والھند . الرؤیة محتملة  في العراق وایران  وبالد الشام والكویت   .
رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  Copenhagen الواقعة على خط طول 12:35 شرقا وخط عرض  55:40 شماال فرق التوقیت عن غرینتش2 ساعة / التوقیت :الصیفي

تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 



  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي

10:31 10:16 13:32 4:47 ## ## ## 29.6 األحد 1

10:31 10:16 13:32 4:48 ## ## ## 30.6 اإلثنین 2

10:30 10:15 13:32 4:49 ## ## ## 1.7 الثالثاء 3

10:30 10:15 13:32 4:49 ## ## ## 2.7 األربعاء 4

10:29 10:14 13:33 4:50 ## ## ## 3.7 الخمیس 5

10:29 10:14 13:33 4:51 ## ## ## 4.7 الجمعة 6

10:28 10:13 13:33 4:52 ## ## ## 5.7 السبت 7

10:27 10:12 13:33 4:53 ## ## ## 6.7 األحد 8

10:27 10:12 13:33 4:54 ## ## ## 7.7 اإلثنین 9

10:26 10:11 13:33 4:55 ## ## ## 8.7 الثالثاء 10

10:25 10:10 13:34 4:57 ## ## ## 9.7 األربعاء 11

10:24 10:09 13:34 4:58 ## ## ## 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 10:23 10:08 13:34 4:59 ## ## ## 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 10:22 10:07 13:34 5:00 ## ## ## 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 10:21 10:06 13:34 5:02 ## ## ## 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن 13 10:19 10:04 13:34 5:03 ## ## ## 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 10:18 10:03 13:34 5:05 ## ## ## 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 10:17 10:02 13:34 5:06 ## ## ## 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 10:15 10:00 13:35 5:08 ## ## ## 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 10:14 9:59 13:35 5:09 ## ## ## 18.7 الجمعة 20

10:13 9:58 13:35 5:11 ## ## ## 19.7 السبت 21

10:11 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   9:56 13:35 5:12 ## ## ## 20.7 األحد 22

23 10:10 9:55 13:35 5:14 ## ## ## 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 10:08 9:53 13:35 5:16 ## ## ## 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    10:06 9:51 13:35 5:17 ## ## ## 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 10:05 9:50 13:35 5:19 ## ## ## 24.7 الخمیس 26

10:03 9:48 13:35 5:21 ## ## ## 25.7 الجمعة 27

10:01 9:46 13:35 5:22 ## ## ## 26.7 السبت 28

9:59 9:44 13:35 5:24 1:59 ## ## 27.7 األحد 29

9:58 9:43 13:35 5:26 2:11 ## ## 28.7 اإلثنین 30

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

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م

1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر Moscow المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان

ھو التقرب الى هللا تعالى . 
2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح
من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة 

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .
3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 
االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ
 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 
والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.
وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.
وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .

الرؤیة ممكنة في شبھ الجزیرة العربیة و اندنوسیا والھند . الرؤیة محتملة  في العراق وایران  وبالد الشام والكویت   .
رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  Moscow الواقعة على خط طول 37:47 شرقا وخط عرض  55:45 شماال فرق التوقیت عن غرینتش4 ساعة / التوقیت :الصیفي

تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 



  

المغرب غروب أذان شروق صالة أذان التأریخ
إفطار الشمس الظھر الشمس الصبح الفجر المیالدي

10:50 10:35 13:57 5:17 ## ## ## 29.6 األحد 1

10:50 10:35 13:57 5:18 ## ## ## 30.6 اإلثنین 2

10:50 10:35 13:57 5:19 ## ## ## 1.7 الثالثاء 3

10:49 10:34 13:57 5:20 ## ## ## 2.7 األربعاء 4

10:49 10:34 13:57 5:21 ## ## ## 3.7 الخمیس 5

10:48 10:33 13:57 5:21 ## ## ## 4.7 الجمعة 6

10:47 10:32 13:58 5:22 ## ## ## 5.7 السبت 7

10:47 10:32 13:58 5:23 ## ## ## 6.7 األحد 8

10:46 10:31 13:58 5:24 ## ## ## 7.7 اإلثنین 9

10:45 10:30 13:58 5:26 ## ## ## 8.7 الثالثاء 10

10:44 10:29 13:58 5:27 ## ## ## 9.7 األربعاء 11

10:43 10:28 13:58 5:28 ## ## ## 10.7 الخمیس 12

رمضان:البیعة بوالیة العھد لإلمام الرضا علیھ السالم 6 10:42 10:27 13:59 5:29 ## ## ## 11.7 الجمعة 13

رمضان:  وفاة أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد علیھا السالم 10 10:41 10:26 13:59 5:30 ## ## ## 12.7 السبت 14

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار 12 10:40 10:25 13:59 5:32 ## ## ## 13.7 األحد 15

رمضان : وفاة أبو طالب عم النبي(ص) وكافلھ (عام الحزن). 13 10:39 10:24 13:59 5:33 ## ## ## 14.7 اإلثنین 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي علیھ السـالم 15 10:38 10:23 13:59 5:34 ## ## ## 15.7 الثالثاء 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 10:37 10:22 13:59 5:36 ## ## ## 16.7 األربعاء 18

رمضان:  لیلة القدر وضربة االمام علي علیھ السالم  19 10:35 10:20 13:59 5:37 ## ## ## 17.7 الخمیس 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 ھجري  20 10:34 10:19 13:59 5:39 ## ## ## 18.7 الجمعة 20

10:33 10:18 13:59 5:40 ## ## ## 19.7 السبت 21

10:31 اإلمام علي أبن أبي طالب علیھ السالم   10:16 13:59 5:42 ## ## ## 20.7 األحد 22

23 10:30 10:15 13:59 5:43 ## ## ## 21.7 اإلثنین 23

رمضان:  لیلة القدر (على روایة)  27 10:28 10:13 14:00 5:45 ## ## ## 22.7 الثالثاء 24

29 رمضان: صالة النبي (ص) لإلستسقاء    10:27 10:12 14:00 5:46 2:17 ## ## 23.7 األربعاء 25

شوال  : عید الفطر السعید(غرة شوال) 1 10:25 10:10 14:00 5:48 2:31 ## ## 24.7 الخمیس 26

10:23 10:08 14:00 5:50 2:41 ## ## 25.7 الجمعة 27

10:22 10:07 14:00 5:51 2:49 ## ## 26.7 السبت 28

10:20 10:05 14:00 5:53 2:56 ## ## 27.7 األحد 29

10:18 10:03 14:00 5:55 3:02 ## ## 28.7 اإلثنین 30

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

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل ویؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)
المسائل الشرعیة واألعیاد والمناسبات  امساكیة شھررمضان المبارك لعام1435ھـ الموافق لعام2014م
1- الصوم ھو ان یمسك عن المفطرات  اآلتي ذكرھا من  الفجر Newcastle المواقیت حسب التوقیت المحلي لمدینة
الى المغرب ، و ال یجب إمرار نیة الصیام على القلب كأن یقول 

االمساك شھر
في قلبھ أصوم غـدا بل  یكفي أن یكون ما یدعوه الى اإلمساك  رمضان

ھو التقرب الى هللا تعالى . 

2- ال یصح الصوم في السفر الموجب لقصر الصالة ، وال یصح

من الحائض والنفساء ویصح من المستحاضة وإن كانت  كثیرة ،

 وال یصح من المریض إذا كان یضره .

3-  یجوز اإلفطار لكبار السن إذا كان  الصوم  موجبا للمشقة .

4-المفطرات التي یجب االمتناع عنھا ھي : 

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ،   ایصال  الغبار الغلیظ

 الى الحلق ، التقیؤ  العمدي  ، الحقنة الشرجیة  بالمائعات ، 

والبقاء على  الجنابة أو الحیض أو النفاس حتى مطلع الفجر.

وكذا االرتماس  في الماء و الكذب على هللا و رسولھ او احد 

 األئمة علیھم السالم  على رأي مشھور

االعیاد والمناسبات

لیلة 21رمضان: لیلة القدر ولیلة شھادة امیرالمؤمنین 

رمضان: نزول القرآن الكریم  ویرجى فیھا لیلة القدر

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العید ویمتد وقتھا الى 
الظھر بالنسبة للذي لم یصل صالة  العید  ویجوز دفعھا 

للمستحق أثناء شھر رمضان واألحوط وجوبا عدم إخراجھا  من
 البلد مع وجود المستحق فیھ.

یتم االمتناع عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل مراعاة لالحتیاط كما أن تناول المفطرعند األذان یوجب القضاء.
رصد ھالل شھر شھر رمضان 1435 ھـ 

یولد الھالل یوم الجمعة 2014/6/27 الساعة 8:10 غرینتش (الساعة  11:10  بتوقیت مكة المكرمة) والرؤیة متعذرة في القارات الست.
وفي اللیلة التالیة الرؤیة متعذرة  في قارة اوربا واغلب قارة اسیا  .

الرؤیة ممكنة في شبھ الجزیرة العربیة و اندنوسیا والھند . الرؤیة محتملة  في العراق وایران  وبالد الشام والكویت   .
رصد ھالل شھر شھر شوال 1435 ھـ  حول العالم

البروج  ومنازل القمر الحقیقیة وكما تشاھد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتمیزة والمطعمة بفضائل أھل البیت علیھم السالم .
Email : astro_sayegh@hotmail.com            إعداد المھندس محمد علي صائغ

(باحث  في علم الھیئة والمواقیت واألھلة)   

یولد الھالل یوم السبت 2014/7/27  الساعة 22:43 بتوقیت غرینتش ( یوم األحد 2014/7/27  الساعة  2:43 بتوقیت مكة المكرمة)
والرؤیة  یوم السبت لیلة األحد متعذرة في القارات الست.

 كما ان الرؤیة  في اللیلة التالیة ( یوم األحد لیلة االثنین)متعذرة في القارات الست عدا االجزاء الوسطى والجنوبیة من قارة امریكا الجنوبیة .

الحسابات مستلة من سلسلة " تقویم الصائغ" العالمیة  وفقا للموقع الجغرافي التالي :
  مدینة  Newcastle الواقعة على خط طول 1:36 شرقا وخط عرض  54:58 شماال فرق التوقیت عن غرینتش2 ساعة / التوقیت :الصیفي
تقویم الصائغ " یشمل على تفاصیل إمكانیة رؤیة األھلة حول العالم ومواقیت الصلوات ونوافلھا  وفضیلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بین 
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