
  

المغرب آخر فضيلة أول فضيلة صالة شروق صالة أذان الفجر التأريخ
إفطار الظهر العصر الظهر الشمس الصبح االمساك الميالدي
9:12 4:30 3:34 1:20 5:27 3:15 2:27 2/8 الثالثاء 1
9:11 4:29 3:34 1:20 5:29 3:18 2:32 3/8 األربعاء 2
9:09 4:29 3:34 1:20 5:30 3:21 2:36 4/8 الخميس 3
9:07 4:28 3:33 1:20 5:32 3:24 2:41 5/8 الجمعة 4
9:05 4:28 3:33 1:19 5:34 3:27 2:45 6/8 السبت 5
9:03 4:27 3:33 1:19 5:35 3:30 2:50 7/8 األحـد 6
9:01 4:26 3:32 1:19 5:37 3:33 2:54 8/8 االثنين 7
9:00 4:26 3:32 1:19 5:38 3:36 2:58 9/8 الثالثاء 8
8:58 4:25 3:31 1:19 5:40 3:39 3:02 10/8 األربعاء 9
8:56 4:24 3:31 1:19 5:42 3:42 3:05 11/8 الخميس 10

8:54 4:24 3:30 1:19 5:43 3:45 3:09 12/8 الجمعة 11

8:52 4:23 3:30 1:18 5:45 3:47 3:13 13/8 السبت 12

8:50 4:22 3:29 1:18 5:47 3:50 3:16 14/8 األحـد 13

رمضان:البيعة بوالية العهد لإلمام الرضا عليه السالم 6 8:48 4:21 3:29 1:18 5:48 3:53 3:19 15/8 االثنين 14

رمضان:  ذكرى وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 10 8:46 4:21 3:28 1:18 5:50 3:55 3:23 16/8 الثالثاء 15

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار 12 8:44 4:20 3:28 1:18 5:52 3:58 3:26 17/8 األربعاء 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي عليه السـالم 15 8:41 4:19 3:27 1:17 5:53 4:01 3:29 18/8 الخميس 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 8:39 4:18 3:27 1:17 5:55 4:03 3:32 19/8 الجمعة 18

رمضان:  ليلة القدر وضربة االمام علي عليه السالم  19 8:37 4:17 3:26 1:17 5:57 4:06 3:35 20/8 السبت 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 هجري  20 8:35 4:16 3:25 1:17 5:58 4:08 3:38 21/8 األحـد 20

8:33 4:15 3:25 1:16 6:00 4:11 3:41 22/8 االثنين 21

8:31 اإلمام علي أبن أبي طالب عليه السالم   4:14 3:24 1:16 6:02 4:13 3:44 23/8 الثالثاء 22

23 8:28 4:13 3:23 1:16 6:03 4:16 3:47 24/8 األربعاء 23

رمضان:  ليلة القدر (على رواية)  27 8:26 4:12 3:22 1:16 6:05 4:18 3:50 25/8 الخميس 24

شوال  : عيد الفطر السعيد(غرة شوال) 1 8:24 4:11 3:22 1:15 6:07 4:21 3:53 26/8 الجمعة 25

8:22 4:10 3:21 1:15 6:08 4:23 3:56 27/8 السبت 26

8:20 4:09 3:20 1:15 6:10 4:25 3:58 28/8 األحـد 27

8:17 4:08 3:19 1:15 6:12 4:28 4:01 29/8 االثنين 28

8:15 4:07 3:19 1:14 6:13 4:30 4:04 30/8 الثالثاء 29

8:13 4:06 3:18 1:14 6:15 4:32 4:06 31/8 األربعاء 30

  Mobile : (Kwait) 00965  99645724    (Libanon)  00961 3 092535 (باحث  في علم الهيئة والمواقيت واألهلة)   

الرؤية ممكنة في كل قارات استراليا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وكذلك ممكنة في جنوب (اليونان وإيطاليا وأسبانيا).الرؤية ممكنة في الواليات المتحدة األمريكية .

 امساكية شهررمضان المبارك لعام1432هـ الموافق لعام2011م

هو التقرب الى اهللا تعالى . 

Berlin المواقيت حسب التوقيت المحلي لمدينة

3-يجوز أن ينوي في كل ليلة  من ليالي شهر رمضان

1- الصوم هو ان يمسك عن المفطرات من أذان الفجر

2- ال يجب إمرار نية الصيام على القلب كأن يقول في 

قلبه أصوم غـدا بل  يكفي أن يكون ما يدعوه الى اإلمساك 

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ، الكذب  على اهللا

لصوم اليوم التالي ويجوزأن ينوي في الليلة األولى من  

أصوم شهر رمضان قربة الى اهللا تعالى
4-المفطرات التي يجب االمتناع عنها هي : 

الشهرصوم جميع الشهر كأن يقول :

للرؤية)قبل 18 ساعة من والدة الهالل وتستمر36ساعة

الرؤية متعذرة في آسيا وأوربا واستراليا وكندا والواليات  المتحدة عدا األجزاء الجنوبية منها . الرؤية متعذرة أيضا في أغلب قارة أفريقيا ولكنها محتملة في أبيدجان وهراري.

يولد هالل  شهر رمضان السبت (ليلة األحد )2011/7/30 الساعة 9:39 مساءَ  بتوقيت مكة ( 18:39  توقبت غرينتش ) والرؤية غير ممكنة في القارات الست .

وفي الليلة التالية(ليلة االثنين) الرؤية  ممكنة  فقط في  األجزاء الجنوبية من قارة أفريقيا واألجزاء الحنوبية من أمريكا الشمالية ، وكامل قارة أمريكا  الجنوبية. 

على  الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى مطلع الفجر.

االعياد والمناسبات

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العيد ويمتد وقتها الى 

ليلة 21رمضان: ليلة القدر وليلة شهادة اميرالمؤمنين 

رمضان: نزول القرآن الكريم  ويرجى فيها ليلة القدر

رؤية هالل  شهر رمضان ( ليلة االثنين )متعذرة في كل بلدان العالم اإلسالمي ، وممكنة في جنوب أفريقيا وجنوب أمريكا الشمالية وكل أمريكا الجنوبية .

تبدأ حالة المحاق ( الفترة التي يكون فيها القمرغير قابل

الغليظ الى الحلق ، التقيؤ  العمدي ، االرتماس  في الماء

Email : astro_sayegh@hotmail.com

الحسابات مستلة من سلسلة " تقويم الصائغ" العالمية  وفقا للموقع الجغرافي التالي :

تقويم الصائغ " يشمل على تفاصيل إمكانية رؤية األهلة حول العالم ومواقيت الصلوات ونوافلها  وفضيلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بين 
البروج  ومنازل القمر الحقيقية وكما تشاهد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتميزة والمطعمة بفضائل أهل البيت عليهم السالم .

           إعداد المهندس محمد علي صائغ

  مدينة  Berlin الواقعة على خط طول 13:22 شرقا وخط عرض  52:30 شماال  فرق التوقيت عن غرينتش1 ساعة / التوقيت :الصيفي

الظهر بالنسبة للذي لم يصل صالة  العيد  ويجوز دفعها 

يولد هالل شوال االثنين  2011/8/29 الساعة 6:04 بتوقيت مكة (الساعة 3:04 توقيت غرينتش ) والرؤية (ليلة الثالثاء)غير ممكنة في القارات الست ما عدا األجزاء  

على رأي مشهور ، الحقنة الشرجية  بالمائعات ، والبقاء

رؤية هالل  شهر شوال (ليلة األربعاء) ممكنة في كل بلدان العالم اإلسالمي ومتعذرة في  روسيا واغلب أوربا وكندا.

الجنوبية من قارة أمريكا الجنوبية وفي الليلة التالية (ليلة األربعاء)الرؤية متعذرة شرق ووسط وشمال آسيا (ومنها اليابان والصين ) وروسيا واغلب أوربا وكندا . 

مالحظة :  أضيف لوقت الزوال سبع دقائق للحصول على وقت صالة الظهر و15 دقيقة لوقت الغروب للحصول على وقت صالة المغرب .

يتم االمتناع عن المفطرات عند أذان الفجر (وقت اإلمساك) ويؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)

للمستحق أثناء شهر رمضان بناءً على بعض الفتاوى .

شهر
رمضان

الى المغرب ووقت نية الصوم من اول الليل الى الفجر.

المسائل الشرعية واألعياد والمناسبات

و رسوله او احد  األئمة  عليهم السالم  ،  ايصال  الغبار 



  

المغرب آخر فضيلة أول فضيلة صالة شروق صالة أذان الفجر التأريخ
إفطار الظهر العصر الظهر الشمس الصبح االمساك الميالدي
9:31 4:53 3:57 1:45 5:59 3:58 3:20 2/8 الثالثاء 1
9:29 4:52 3:57 1:45 6:01 4:01 3:23 3/8 األربعاء 2
9:27 4:52 3:57 1:45 6:02 4:03 3:27 4/8 الخميس 3
9:26 4:51 3:57 1:45 6:04 4:06 3:30 5/8 الجمعة 4
9:24 4:51 3:56 1:45 6:05 4:08 3:34 6/8 السبت 5
9:22 4:50 3:56 1:44 6:06 4:11 3:37 7/8 األحـد 6
9:21 4:50 3:56 1:44 6:08 4:13 3:40 8/8 االثنين 7
9:19 4:49 3:55 1:44 6:10 4:16 3:43 9/8 الثالثاء 8
9:17 4:48 3:55 1:44 6:11 4:18 3:46 10/8 األربعاء 9
9:15 4:48 3:54 1:44 6:13 4:21 3:49 11/8 الخميس 10

9:13 4:47 3:54 1:44 6:14 4:23 3:52 12/8 الجمعة 11

9:11 4:47 3:54 1:44 6:16 4:26 3:55 13/8 السبت 12

9:10 4:46 3:53 1:43 6:17 4:28 3:58 14/8 األحـد 13

رمضان:البيعة بوالية العهد لإلمام الرضا عليه السالم 6 9:08 4:45 3:53 1:43 6:19 4:30 4:01 15/8 االثنين 14

رمضان:  ذكرى وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 10 9:06 4:44 3:52 1:43 6:20 4:33 4:04 16/8 الثالثاء 15

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار 12 9:04 4:44 3:52 1:43 6:22 4:35 4:06 17/8 األربعاء 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي عليه السـالم 15 9:02 4:43 3:51 1:43 6:23 4:37 4:09 18/8 الخميس 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 9:00 4:42 3:50 1:42 6:25 4:40 4:12 19/8 الجمعة 18

رمضان:  ليلة القدر وضربة االمام علي عليه السالم  19 8:58 4:41 3:50 1:42 6:26 4:42 4:15 20/8 السبت 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 هجري  20 8:56 4:40 3:49 1:42 6:28 4:44 4:17 21/8 األحـد 20

8:54 4:39 3:49 1:42 6:29 4:46 4:20 22/8 االثنين 21

8:52 اإلمام علي أبن أبي طالب عليه السالم   4:39 3:48 1:41 6:31 4:49 4:22 23/8 الثالثاء 22

23 8:50 4:38 3:47 1:41 6:32 4:51 4:25 24/8 األربعاء 23

رمضان:  ليلة القدر (على رواية)  27 8:48 4:37 3:47 1:41 6:34 4:53 4:27 25/8 الخميس 24

شوال  : عيد الفطر السعيد(غرة شوال) 1 8:45 4:36 3:46 1:41 6:35 4:55 4:30 26/8 الجمعة 25

8:43 4:35 3:45 1:40 6:37 4:57 4:32 27/8 السبت 26

8:41 4:34 3:45 1:40 6:39 4:59 4:35 28/8 األحـد 27

8:39 4:33 3:44 1:40 6:40 5:02 4:37 29/8 االثنين 28

8:37 4:32 3:43 1:39 6:42 5:01 4:39 30/8 الثالثاء 29

8:35 4:31 3:42 1:39 6:43 5:03 4:42 31/8 األربعاء 30

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

يتم االمتناع عن المفطرات عند أذان الفجر (وقت اإلمساك) ويؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)

للمستحق أثناء شهر رمضان بناءً على بعض الفتاوى .

شهر
رمضان

الى المغرب ووقت نية الصوم من اول الليل الى الفجر.

المسائل الشرعية واألعياد والمناسبات

و رسوله او احد  األئمة  عليهم السالم  ،  ايصال  الغبار 

الغليظ الى الحلق ، التقيؤ  العمدي ، االرتماس  في الماء

رؤية هالل  شهر رمضان ( ليلة االثنين )متعذرة في كل بلدان العالم اإلسالمي ، وممكنة في جنوب أفريقيا وجنوب أمريكا الشمالية وكل أمريكا الجنوبية .

تبدأ حالة المحاق ( الفترة التي يكون فيها القمرغير قابل

Email : astro_sayegh@hotmail.com

الحسابات مستلة من سلسلة " تقويم الصائغ" العالمية  وفقا للموقع الجغرافي التالي :

تقويم الصائغ " يشمل على تفاصيل إمكانية رؤية األهلة حول العالم ومواقيت الصلوات ونوافلها  وفضيلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بين 
البروج  ومنازل القمر الحقيقية وكما تشاهد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتميزة والمطعمة بفضائل أهل البيت عليهم السالم .

           إعداد المهندس محمد علي صائغ

  مدينة  Bonn الواقعة على خط طول 7:05 شرقا وخط عرض  50:43 شماال  فرق التوقيت عن غرينتش1 ساعة / التوقيت :الصيفي

الجنوبية من قارة أمريكا الجنوبية وفي الليلة التالية (ليلة األربعاء)الرؤية متعذرة شرق ووسط وشمال آسيا (ومنها اليابان والصين ) وروسيا واغلب أوربا وكندا . 

مالحظة :  أضيف لوقت الزوال سبع دقائق للحصول على وقت صالة الظهر و15 دقيقة لوقت الغروب للحصول على وقت صالة المغرب .

لصوم اليوم التالي ويجوزأن ينوي في الليلة األولى من  

أصوم شهر رمضان قربة الى اهللا تعالى
4-المفطرات التي يجب االمتناع عنها هي : 

الشهرصوم جميع الشهر كأن يقول :

يولد هالل شوال االثنين  2011/8/29 الساعة 6:04 بتوقيت مكة (الساعة 3:04 توقيت غرينتش ) والرؤية (ليلة الثالثاء)غير ممكنة في القارات الست ما عدا األجزاء  

على رأي مشهور ، الحقنة الشرجية  بالمائعات ، والبقاء

على  الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى مطلع الفجر.

االعياد والمناسبات

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العيد ويمتد وقتها الى 

ليلة 21رمضان: ليلة القدر وليلة شهادة اميرالمؤمنين 

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ، الكذب  على اهللا

للرؤية)قبل 18 ساعة من والدة الهالل وتستمر36ساعة

الرؤية متعذرة في آسيا وأوربا واستراليا وكندا والواليات  المتحدة عدا األجزاء الجنوبية منها . الرؤية متعذرة أيضا في أغلب قارة أفريقيا ولكنها محتملة في أبيدجان وهراري.

يولد هالل  شهر رمضان السبت (ليلة األحد )2011/7/30 الساعة 9:39 مساءَ  بتوقيت مكة ( 18:39  توقبت غرينتش ) والرؤية غير ممكنة في القارات الست .

وفي الليلة التالية(ليلة االثنين) الرؤية  ممكنة  فقط في  األجزاء الجنوبية من قارة أفريقيا واألجزاء الحنوبية من أمريكا الشمالية ، وكامل قارة أمريكا  الجنوبية. 

الظهر بالنسبة للذي لم يصل صالة  العيد  ويجوز دفعها 

رمضان: نزول القرآن الكريم  ويرجى فيها ليلة القدر

رؤية هالل  شهر شوال (ليلة األربعاء) ممكنة في كل بلدان العالم اإلسالمي ومتعذرة في  روسيا واغلب أوربا وكندا.

(باحث  في علم الهيئة والمواقيت واألهلة)   

الرؤية ممكنة في كل قارات استراليا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وكذلك ممكنة في جنوب (اليونان وإيطاليا وأسبانيا).الرؤية ممكنة في الواليات المتحدة األمريكية .

 امساكية شهررمضان المبارك لعام1432هـ الموافق لعام2011م

هو التقرب الى اهللا تعالى . 

Bonn المواقيت حسب التوقيت المحلي لمدينة

3-يجوز أن ينوي في كل ليلة  من ليالي شهر رمضان

1- الصوم هو ان يمسك عن المفطرات من أذان الفجر

2- ال يجب إمرار نية الصيام على القلب كأن يقول في 

قلبه أصوم غـدا بل  يكفي أن يكون ما يدعوه الى اإلمساك 



  

المغرب آخر فضيلة أول فضيلة صالة شروق صالة أذان الفجر التأريخ
إفطار الظهر العصر الظهر الشمس الصبح االمساك الميالدي
9:15 4:41 3:46 1:36 5:58 4:07 3:35 2/8 الثالثاء 1
9:13 4:41 3:46 1:36 5:59 4:09 3:38 3/8 األربعاء 2
9:12 4:41 3:46 1:36 6:00 4:11 3:40 4/8 الخميس 3
9:10 4:40 3:45 1:36 6:02 4:13 3:43 5/8 الجمعة 4
9:09 4:40 3:45 1:36 6:03 4:15 3:46 6/8 السبت 5
9:07 4:39 3:45 1:36 6:04 4:18 3:48 7/8 األحـد 6
9:06 4:39 3:45 1:36 6:06 4:20 3:51 8/8 االثنين 7
9:04 4:38 3:44 1:36 6:07 4:22 3:53 9/8 الثالثاء 8
9:02 4:38 3:44 1:35 6:09 4:24 3:56 10/8 األربعاء 9
9:01 4:37 3:44 1:35 6:10 4:26 3:58 11/8 الخميس 10

8:59 4:36 3:43 1:35 6:11 4:28 4:01 12/8 الجمعة 11

8:57 4:36 3:43 1:35 6:13 4:30 4:03 13/8 السبت 12

8:55 4:35 3:42 1:35 6:14 4:32 4:06 14/8 األحـد 13

رمضان:البيعة بوالية العهد لإلمام الرضا عليه السالم 6 8:54 4:35 3:42 1:35 6:16 4:34 4:08 15/8 االثنين 14

رمضان:  ذكرى وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 10 8:52 4:34 3:42 1:34 6:17 4:37 4:10 16/8 الثالثاء 15

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار 12 8:50 4:33 3:41 1:34 6:18 4:39 4:13 17/8 األربعاء 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي عليه السـالم 15 8:48 4:33 3:41 1:34 6:20 4:41 4:15 18/8 الخميس 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 8:46 4:32 3:40 1:34 6:21 4:43 4:17 19/8 الجمعة 18

رمضان:  ليلة القدر وضربة االمام علي عليه السالم  19 8:44 4:31 3:40 1:33 6:22 4:45 4:20 20/8 السبت 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 هجري  20 8:43 4:30 3:39 1:33 6:24 4:47 4:22 21/8 األحـد 20

8:41 4:29 3:39 1:33 6:25 4:49 4:24 22/8 االثنين 21

8:39 اإلمام علي أبن أبي طالب عليه السالم   4:29 3:38 1:33 6:27 4:50 4:26 23/8 الثالثاء 22

23 8:37 4:28 3:37 1:32 6:28 4:52 4:29 24/8 األربعاء 23

رمضان:  ليلة القدر (على رواية)  27 8:35 4:27 3:37 1:32 6:29 4:54 4:31 25/8 الخميس 24

شوال  : عيد الفطر السعيد(غرة شوال) 1 8:33 4:26 3:36 1:32 6:31 4:56 4:33 26/8 الجمعة 25

8:31 4:25 3:36 1:32 6:32 4:58 4:35 27/8 السبت 26

8:29 4:24 3:35 1:31 6:34 5:00 4:37 28/8 األحـد 27

8:27 4:23 3:34 1:31 6:35 5:02 4:39 29/8 االثنين 28

8:25 4:23 3:34 1:31 6:36 5:04 4:41 30/8 الثالثاء 29

8:23 4:22 3:33 1:30 6:38 5:06 4:43 31/8 األربعاء 30

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

يتم االمتناع عن المفطرات عند أذان الفجر (وقت اإلمساك) ويؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)

للمستحق أثناء شهر رمضان بناءً على بعض الفتاوى .

شهر
رمضان

الى المغرب ووقت نية الصوم من اول الليل الى الفجر.

المسائل الشرعية واألعياد والمناسبات

و رسوله او احد  األئمة  عليهم السالم  ،  ايصال  الغبار 

الغليظ الى الحلق ، التقيؤ  العمدي ، االرتماس  في الماء

رؤية هالل  شهر رمضان ( ليلة االثنين )متعذرة في كل بلدان العالم اإلسالمي ، وممكنة في جنوب أفريقيا وجنوب أمريكا الشمالية وكل أمريكا الجنوبية .

تبدأ حالة المحاق ( الفترة التي يكون فيها القمرغير قابل

Email : astro_sayegh@hotmail.com

الحسابات مستلة من سلسلة " تقويم الصائغ" العالمية  وفقا للموقع الجغرافي التالي :

تقويم الصائغ " يشمل على تفاصيل إمكانية رؤية األهلة حول العالم ومواقيت الصلوات ونوافلها  وفضيلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بين 
البروج  ومنازل القمر الحقيقية وكما تشاهد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتميزة والمطعمة بفضائل أهل البيت عليهم السالم .

           إعداد المهندس محمد علي صائغ

  مدينة  Stuttgurt الواقعة على خط طول 9:15 شرقا وخط عرض  48:39 شماال  فرق التوقيت عن غرينتش1 ساعة / التوقيت :الصيفي

الجنوبية من قارة أمريكا الجنوبية وفي الليلة التالية (ليلة األربعاء)الرؤية متعذرة شرق ووسط وشمال آسيا (ومنها اليابان والصين ) وروسيا واغلب أوربا وكندا . 

مالحظة :  أضيف لوقت الزوال سبع دقائق للحصول على وقت صالة الظهر و15 دقيقة لوقت الغروب للحصول على وقت صالة المغرب .

لصوم اليوم التالي ويجوزأن ينوي في الليلة األولى من  

أصوم شهر رمضان قربة الى اهللا تعالى
4-المفطرات التي يجب االمتناع عنها هي : 

الشهرصوم جميع الشهر كأن يقول :

يولد هالل شوال االثنين  2011/8/29 الساعة 6:04 بتوقيت مكة (الساعة 3:04 توقيت غرينتش ) والرؤية (ليلة الثالثاء)غير ممكنة في القارات الست ما عدا األجزاء  

على رأي مشهور ، الحقنة الشرجية  بالمائعات ، والبقاء

على  الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى مطلع الفجر.

االعياد والمناسبات

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العيد ويمتد وقتها الى 

ليلة 21رمضان: ليلة القدر وليلة شهادة اميرالمؤمنين 

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ، الكذب  على اهللا

للرؤية)قبل 18 ساعة من والدة الهالل وتستمر36ساعة

الرؤية متعذرة في آسيا وأوربا واستراليا وكندا والواليات  المتحدة عدا األجزاء الجنوبية منها . الرؤية متعذرة أيضا في أغلب قارة أفريقيا ولكنها محتملة في أبيدجان وهراري.

يولد هالل  شهر رمضان السبت (ليلة األحد )2011/7/30 الساعة 9:39 مساءَ  بتوقيت مكة ( 18:39  توقبت غرينتش ) والرؤية غير ممكنة في القارات الست .

وفي الليلة التالية(ليلة االثنين) الرؤية  ممكنة  فقط في  األجزاء الجنوبية من قارة أفريقيا واألجزاء الحنوبية من أمريكا الشمالية ، وكامل قارة أمريكا  الجنوبية. 

الظهر بالنسبة للذي لم يصل صالة  العيد  ويجوز دفعها 

رمضان: نزول القرآن الكريم  ويرجى فيها ليلة القدر

رؤية هالل  شهر شوال (ليلة األربعاء) ممكنة في كل بلدان العالم اإلسالمي ومتعذرة في  روسيا واغلب أوربا وكندا.

(باحث  في علم الهيئة والمواقيت واألهلة)   

الرؤية ممكنة في كل قارات استراليا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وكذلك ممكنة في جنوب (اليونان وإيطاليا وأسبانيا).الرؤية ممكنة في الواليات المتحدة األمريكية .

 امساكية شهررمضان المبارك لعام1432هـ الموافق لعام2011م

هو التقرب الى اهللا تعالى . 

Stuttgart المواقيت حسب التوقيت المحلي لمدينة

3-يجوز أن ينوي في كل ليلة  من ليالي شهر رمضان

1- الصوم هو ان يمسك عن المفطرات من أذان الفجر

2- ال يجب إمرار نية الصيام على القلب كأن يقول في 

قلبه أصوم غـدا بل  يكفي أن يكون ما يدعوه الى اإلمساك 



  

المغرب آخر فضيلة أول فضيلة صالة شروق صالة أذان الفجر التأريخ
إفطار الظهر العصر الظهر الشمس الصبح االمساك الميالدي
9:33 4:49 3:53 1:38 5:43 3:26 2:32 2/8 الثالثاء 1
9:31 4:48 3:53 1:38 5:44 3:29 2:38 3/8 األربعاء 2
9:29 4:48 3:53 1:38 5:46 3:33 2:43 4/8 الخميس 3
9:27 4:47 3:52 1:38 5:48 3:36 2:49 5/8 الجمعة 4
9:26 4:47 3:52 1:38 5:49 3:39 2:54 6/8 السبت 5
9:24 4:46 3:51 1:37 5:51 3:42 2:59 7/8 األحـد 6
9:22 4:45 3:51 1:37 5:53 3:45 3:03 8/8 االثنين 7
9:20 4:45 3:51 1:37 5:54 3:49 3:08 9/8 الثالثاء 8
9:18 4:44 3:50 1:37 5:56 3:52 3:12 10/8 األربعاء 9
9:16 4:43 3:50 1:37 5:58 3:55 3:16 11/8 الخميس 10

9:14 4:42 3:49 1:37 5:59 3:58 3:20 12/8 الجمعة 11

9:12 4:42 3:49 1:37 6:01 4:00 3:24 13/8 السبت 12

9:10 4:41 3:48 1:36 6:03 4:03 3:28 14/8 األحـد 13

رمضان:البيعة بوالية العهد لإلمام الرضا عليه السالم 6 9:08 4:40 3:48 1:36 6:05 4:06 3:31 15/8 االثنين 14

رمضان:  ذكرى وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 10 9:05 4:39 3:47 1:36 6:06 4:09 3:35 16/8 الثالثاء 15

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار 12 9:03 4:38 3:46 1:36 6:08 4:12 3:38 17/8 األربعاء 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي عليه السـالم 15 9:01 4:37 3:46 1:36 6:10 4:15 3:42 18/8 الخميس 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 8:59 4:37 3:45 1:35 6:11 4:17 3:45 19/8 الجمعة 18

رمضان:  ليلة القدر وضربة االمام علي عليه السالم  19 8:57 4:36 3:44 1:35 6:13 4:20 3:48 20/8 السبت 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 هجري  20 8:55 4:35 3:44 1:35 6:15 4:23 3:52 21/8 األحـد 20

8:52 4:34 3:43 1:35 6:17 4:25 3:55 22/8 االثنين 21

8:50 اإلمام علي أبن أبي طالب عليه السالم   4:33 3:42 1:34 6:18 4:28 3:58 23/8 الثالثاء 22

23 8:48 4:32 3:42 1:34 6:20 4:30 4:01 24/8 األربعاء 23

رمضان:  ليلة القدر (على رواية)  27 8:46 4:31 3:41 1:34 6:22 4:33 4:04 25/8 الخميس 24

شوال  : عيد الفطر السعيد(غرة شوال) 1 8:44 4:30 3:40 1:34 6:23 4:35 4:07 26/8 الجمعة 25

8:41 4:29 3:39 1:33 6:25 4:38 4:10 27/8 السبت 26

8:39 4:28 3:38 1:33 6:27 4:40 4:12 28/8 األحـد 27

8:37 4:26 3:38 1:33 6:29 4:43 4:15 29/8 االثنين 28

8:34 4:25 3:37 1:32 6:30 4:45 4:18 30/8 الثالثاء 29

8:32 4:24 3:36 1:32 6:32 4:48 4:21 31/8 األربعاء 30

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

يتم االمتناع عن المفطرات عند أذان الفجر (وقت اإلمساك) ويؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)

للمستحق أثناء شهر رمضان بناءً على بعض الفتاوى .

شهر
رمضان

الى المغرب ووقت نية الصوم من اول الليل الى الفجر.

المسائل الشرعية واألعياد والمناسبات

و رسوله او احد  األئمة  عليهم السالم  ،  ايصال  الغبار 

الغليظ الى الحلق ، التقيؤ  العمدي ، االرتماس  في الماء

رؤية هالل  شهر رمضان ( ليلة االثنين )متعذرة في كل بلدان العالم اإلسالمي ، وممكنة في جنوب أفريقيا وجنوب أمريكا الشمالية وكل أمريكا الجنوبية .

تبدأ حالة المحاق ( الفترة التي يكون فيها القمرغير قابل

Email : astro_sayegh@hotmail.com

الحسابات مستلة من سلسلة " تقويم الصائغ" العالمية  وفقا للموقع الجغرافي التالي :

تقويم الصائغ " يشمل على تفاصيل إمكانية رؤية األهلة حول العالم ومواقيت الصلوات ونوافلها  وفضيلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بين 
البروج  ومنازل القمر الحقيقية وكما تشاهد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتميزة والمطعمة بفضائل أهل البيت عليهم السالم .

           إعداد المهندس محمد علي صائغ

  مدينة  Bremen الواقعة على خط طول 8:51 شرقا وخط عرض  53:05 شماال  فرق التوقيت عن غرينتش1 ساعة / التوقيت :الصيفي

الجنوبية من قارة أمريكا الجنوبية وفي الليلة التالية (ليلة األربعاء)الرؤية متعذرة شرق ووسط وشمال آسيا (ومنها اليابان والصين ) وروسيا واغلب أوربا وكندا . 

مالحظة :  أضيف لوقت الزوال سبع دقائق للحصول على وقت صالة الظهر و15 دقيقة لوقت الغروب للحصول على وقت صالة المغرب .

لصوم اليوم التالي ويجوزأن ينوي في الليلة األولى من  

أصوم شهر رمضان قربة الى اهللا تعالى
4-المفطرات التي يجب االمتناع عنها هي : 

الشهرصوم جميع الشهر كأن يقول :

يولد هالل شوال االثنين  2011/8/29 الساعة 6:04 بتوقيت مكة (الساعة 3:04 توقيت غرينتش ) والرؤية (ليلة الثالثاء)غير ممكنة في القارات الست ما عدا األجزاء  

على رأي مشهور ، الحقنة الشرجية  بالمائعات ، والبقاء

على  الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى مطلع الفجر.

االعياد والمناسبات

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العيد ويمتد وقتها الى 

ليلة 21رمضان: ليلة القدر وليلة شهادة اميرالمؤمنين 

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ، الكذب  على اهللا

للرؤية)قبل 18 ساعة من والدة الهالل وتستمر36ساعة

الرؤية متعذرة في آسيا وأوربا واستراليا وكندا والواليات  المتحدة عدا األجزاء الجنوبية منها . الرؤية متعذرة أيضا في أغلب قارة أفريقيا ولكنها محتملة في أبيدجان وهراري.

يولد هالل  شهر رمضان السبت (ليلة األحد )2011/7/30 الساعة 9:39 مساءَ  بتوقيت مكة ( 18:39  توقبت غرينتش ) والرؤية غير ممكنة في القارات الست .

وفي الليلة التالية(ليلة االثنين) الرؤية  ممكنة  فقط في  األجزاء الجنوبية من قارة أفريقيا واألجزاء الحنوبية من أمريكا الشمالية ، وكامل قارة أمريكا  الجنوبية. 

الظهر بالنسبة للذي لم يصل صالة  العيد  ويجوز دفعها 

رمضان: نزول القرآن الكريم  ويرجى فيها ليلة القدر

رؤية هالل  شهر شوال (ليلة األربعاء) ممكنة في كل بلدان العالم اإلسالمي ومتعذرة في  روسيا واغلب أوربا وكندا.

(باحث  في علم الهيئة والمواقيت واألهلة)   

الرؤية ممكنة في كل قارات استراليا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وكذلك ممكنة في جنوب (اليونان وإيطاليا وأسبانيا).الرؤية ممكنة في الواليات المتحدة األمريكية .

 امساكية شهررمضان المبارك لعام1432هـ الموافق لعام2011م

هو التقرب الى اهللا تعالى . 

Bremen المواقيت حسب التوقيت المحلي لمدينة

3-يجوز أن ينوي في كل ليلة  من ليالي شهر رمضان

1- الصوم هو ان يمسك عن المفطرات من أذان الفجر

2- ال يجب إمرار نية الصيام على القلب كأن يقول في 

قلبه أصوم غـدا بل  يكفي أن يكون ما يدعوه الى اإلمساك 



  

المغرب آخر فضيلة أول فضيلة صالة شروق صالة أذان الفجر التأريخ
إفطار الظهر العصر الظهر الشمس الصبح االمساك الميالدي
9:20 4:45 3:50 1:40 6:00 4:07 3:35 2/8 الثالثاء 1
9:18 4:45 3:50 1:40 6:01 4:10 3:38 3/8 األربعاء 2
9:17 4:44 3:50 1:40 6:03 4:12 3:40 4/8 الخميس 3
9:15 4:44 3:49 1:39 6:04 4:14 3:43 5/8 الجمعة 4
9:13 4:44 3:49 1:39 6:05 4:16 3:46 6/8 السبت 5
9:12 4:43 3:49 1:39 6:07 4:19 3:48 7/8 األحـد 6
9:10 4:43 3:49 1:39 6:08 4:21 3:51 8/8 االثنين 7
9:08 4:42 3:48 1:39 6:10 4:23 3:54 9/8 الثالثاء 8
9:07 4:41 3:48 1:39 6:11 4:25 3:56 10/8 األربعاء 9
9:05 4:41 3:48 1:39 6:12 4:27 3:59 11/8 الخميس 10

9:03 4:40 3:47 1:39 6:14 4:29 4:02 12/8 الجمعة 11

9:02 4:40 3:47 1:38 6:15 4:32 4:04 13/8 السبت 12

9:00 4:39 3:46 1:38 6:17 4:34 4:06 14/8 األحـد 13

رمضان:البيعة بوالية العهد لإلمام الرضا عليه السالم 6 8:58 4:38 3:46 1:38 6:18 4:36 4:09 15/8 االثنين 14

رمضان:  ذكرى وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 10 8:56 4:38 3:45 1:38 6:19 4:38 4:11 16/8 الثالثاء 15

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار 12 8:54 4:37 3:45 1:38 6:21 4:40 4:14 17/8 األربعاء 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي عليه السـالم 15 8:52 4:36 3:44 1:37 6:22 4:42 4:16 18/8 الخميس 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 8:51 4:36 3:44 1:37 6:24 4:44 4:19 19/8 الجمعة 18

رمضان:  ليلة القدر وضربة االمام علي عليه السالم  19 8:49 4:35 3:43 1:37 6:25 4:46 4:21 20/8 السبت 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 هجري  20 8:47 4:34 3:43 1:37 6:27 4:48 4:23 21/8 األحـد 20

8:45 4:33 3:42 1:36 6:28 4:50 4:25 22/8 االثنين 21

8:43 اإلمام علي أبن أبي طالب عليه السالم   4:32 3:42 1:36 6:29 4:52 4:28 23/8 الثالثاء 22

23 8:41 4:32 3:41 1:36 6:31 4:54 4:30 24/8 األربعاء 23

رمضان:  ليلة القدر (على رواية)  27 8:39 4:31 3:41 1:36 6:32 4:56 4:32 25/8 الخميس 24

شوال  : عيد الفطر السعيد(غرة شوال) 1 8:37 4:30 3:40 1:35 6:34 4:58 4:34 26/8 الجمعة 25

8:35 4:29 3:39 1:35 6:35 5:00 4:37 27/8 السبت 26

8:33 4:28 3:39 1:35 6:37 5:02 4:39 28/8 األحـد 27

8:31 4:27 3:38 1:34 6:38 5:04 4:41 29/8 االثنين 28

8:29 4:26 3:37 1:34 6:39 5:06 4:43 30/8 الثالثاء 29

8:27 4:25 3:37 1:34 6:41 5:05 4:45 31/8 األربعاء 30

  Mobile : (Kwait) 00965  99645724    (Libanon)  00961 3 092535 (باحث  في علم الهيئة والمواقيت واألهلة)   

الرؤية ممكنة في كل قارات استراليا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وكذلك ممكنة في جنوب (اليونان وإيطاليا وأسبانيا).الرؤية ممكنة في الواليات المتحدة األمريكية .

 امساكية شهررمضان المبارك لعام1432هـ الموافق لعام2011م

هو التقرب الى اهللا تعالى . 

Karlsruhe المواقيت حسب التوقيت المحلي لمدينة

3-يجوز أن ينوي في كل ليلة  من ليالي شهر رمضان

1- الصوم هو ان يمسك عن المفطرات من أذان الفجر

2- ال يجب إمرار نية الصيام على القلب كأن يقول في 

قلبه أصوم غـدا بل  يكفي أن يكون ما يدعوه الى اإلمساك 

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ، الكذب  على اهللا

لصوم اليوم التالي ويجوزأن ينوي في الليلة األولى من  

أصوم شهر رمضان قربة الى اهللا تعالى
4-المفطرات التي يجب االمتناع عنها هي : 

الشهرصوم جميع الشهر كأن يقول :

للرؤية)قبل 18 ساعة من والدة الهالل وتستمر36ساعة

الرؤية متعذرة في آسيا وأوربا واستراليا وكندا والواليات  المتحدة عدا األجزاء الجنوبية منها . الرؤية متعذرة أيضا في أغلب قارة أفريقيا ولكنها محتملة في أبيدجان وهراري.

يولد هالل  شهر رمضان السبت (ليلة األحد )2011/7/30 الساعة 9:39 مساءَ  بتوقيت مكة ( 18:39  توقبت غرينتش ) والرؤية غير ممكنة في القارات الست .

وفي الليلة التالية(ليلة االثنين) الرؤية  ممكنة  فقط في  األجزاء الجنوبية من قارة أفريقيا واألجزاء الحنوبية من أمريكا الشمالية ، وكامل قارة أمريكا  الجنوبية. 

على  الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى مطلع الفجر.

االعياد والمناسبات

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العيد ويمتد وقتها الى 

ليلة 21رمضان: ليلة القدر وليلة شهادة اميرالمؤمنين 

رمضان: نزول القرآن الكريم  ويرجى فيها ليلة القدر

رؤية هالل  شهر رمضان ( ليلة االثنين )متعذرة في كل بلدان العالم اإلسالمي ، وممكنة في جنوب أفريقيا وجنوب أمريكا الشمالية وكل أمريكا الجنوبية .

تبدأ حالة المحاق ( الفترة التي يكون فيها القمرغير قابل

الغليظ الى الحلق ، التقيؤ  العمدي ، االرتماس  في الماء

Email : astro_sayegh@hotmail.com

الحسابات مستلة من سلسلة " تقويم الصائغ" العالمية  وفقا للموقع الجغرافي التالي :

تقويم الصائغ " يشمل على تفاصيل إمكانية رؤية األهلة حول العالم ومواقيت الصلوات ونوافلها  وفضيلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بين 
البروج  ومنازل القمر الحقيقية وكما تشاهد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتميزة والمطعمة بفضائل أهل البيت عليهم السالم .

           إعداد المهندس محمد علي صائغ

  مدينة  Karlsruhe الواقعة على خط طول 8:23 شرقا وخط عرض  49:00 شماال  فرق التوقيت عن غرينتش1 ساعة / التوقيت :الصيفي

الظهر بالنسبة للذي لم يصل صالة  العيد  ويجوز دفعها 

يولد هالل شوال االثنين  2011/8/29 الساعة 6:04 بتوقيت مكة (الساعة 3:04 توقيت غرينتش ) والرؤية (ليلة الثالثاء)غير ممكنة في القارات الست ما عدا األجزاء  

على رأي مشهور ، الحقنة الشرجية  بالمائعات ، والبقاء

رؤية هالل  شهر شوال (ليلة األربعاء) ممكنة في كل بلدان العالم اإلسالمي ومتعذرة في  روسيا واغلب أوربا وكندا.

الجنوبية من قارة أمريكا الجنوبية وفي الليلة التالية (ليلة األربعاء)الرؤية متعذرة شرق ووسط وشمال آسيا (ومنها اليابان والصين ) وروسيا واغلب أوربا وكندا . 

مالحظة :  أضيف لوقت الزوال سبع دقائق للحصول على وقت صالة الظهر و15 دقيقة لوقت الغروب للحصول على وقت صالة المغرب .

يتم االمتناع عن المفطرات عند أذان الفجر (وقت اإلمساك) ويؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)

للمستحق أثناء شهر رمضان بناءً على بعض الفتاوى .

شهر
رمضان

الى المغرب ووقت نية الصوم من اول الليل الى الفجر.

المسائل الشرعية واألعياد والمناسبات

و رسوله او احد  األئمة  عليهم السالم  ،  ايصال  الغبار 



  

المغرب آخر فضيلة أول فضيلة صالة شروق صالة أذان الفجر التأريخ
إفطار الظهر العصر الظهر الشمس الصبح االمساك الميالدي
9:22 4:46 3:50 1:39 5:55 3:58 3:22 2/8 الثالثاء 1
9:20 4:45 3:50 1:38 5:56 4:00 3:25 3/8 األربعاء 2
9:19 4:45 3:50 1:38 5:58 4:02 3:28 4/8 الخميس 3
9:17 4:44 3:49 1:38 5:59 4:05 3:31 5/8 الجمعة 4
9:16 4:44 3:49 1:38 6:01 4:07 3:34 6/8 السبت 5
9:14 4:43 3:49 1:38 6:02 4:10 3:37 7/8 األحـد 6
9:12 4:43 3:49 1:38 6:04 4:12 3:40 8/8 االثنين 7
9:10 4:42 3:48 1:38 6:05 4:14 3:43 9/8 الثالثاء 8
9:09 4:41 3:48 1:38 6:07 4:17 3:46 10/8 األربعاء 9
9:07 4:41 3:47 1:37 6:08 4:19 3:49 11/8 الخميس 10

9:05 4:40 3:47 1:37 6:10 4:21 3:52 12/8 الجمعة 11

9:03 4:40 3:47 1:37 6:11 4:24 3:54 13/8 السبت 12

9:01 4:39 3:46 1:37 6:13 4:26 3:57 14/8 األحـد 13

رمضان:البيعة بوالية العهد لإلمام الرضا عليه السالم 6 9:00 4:38 3:46 1:37 6:14 4:28 4:00 15/8 االثنين 14

رمضان:  ذكرى وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 10 8:58 4:37 3:45 1:37 6:15 4:30 4:02 16/8 الثالثاء 15

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار 12 8:56 4:37 3:45 1:36 6:17 4:33 4:05 17/8 األربعاء 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي عليه السـالم 15 8:54 4:36 3:44 1:36 6:18 4:35 4:08 18/8 الخميس 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 8:52 4:35 3:44 1:36 6:20 4:37 4:10 19/8 الجمعة 18

رمضان:  ليلة القدر وضربة االمام علي عليه السالم  19 8:50 4:34 3:43 1:36 6:21 4:39 4:13 20/8 السبت 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 هجري  20 8:48 4:34 3:42 1:35 6:23 4:41 4:15 21/8 األحـد 20

8:46 4:33 3:42 1:35 6:24 4:44 4:18 22/8 االثنين 21

8:44 اإلمام علي أبن أبي طالب عليه السالم   4:32 3:41 1:35 6:26 4:46 4:20 23/8 الثالثاء 22

23 8:42 4:31 3:41 1:35 6:27 4:48 4:22 24/8 األربعاء 23

رمضان:  ليلة القدر (على رواية)  27 8:40 4:30 3:40 1:34 6:29 4:50 4:25 25/8 الخميس 24

شوال  : عيد الفطر السعيد(غرة شوال) 1 8:38 4:29 3:39 1:34 6:30 4:52 4:27 26/8 الجمعة 25

8:36 4:28 3:39 1:34 6:32 4:54 4:30 27/8 السبت 26

8:34 4:27 3:38 1:34 6:33 4:56 4:32 28/8 األحـد 27

8:32 4:26 3:37 1:33 6:35 4:58 4:34 29/8 االثنين 28

8:29 4:25 3:36 1:33 6:36 5:00 4:36 30/8 الثالثاء 29

8:27 4:24 3:36 1:33 6:38 5:02 4:39 31/8 األربعاء 30

  Mobile : (Kwait) 00965  99645724    (Libanon)  00961 3 092535 (باحث  في علم الهيئة والمواقيت واألهلة)   

الرؤية ممكنة في كل قارات استراليا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وكذلك ممكنة في جنوب (اليونان وإيطاليا وأسبانيا).الرؤية ممكنة في الواليات المتحدة األمريكية .

 امساكية شهررمضان المبارك لعام1432هـ الموافق لعام2011م

هو التقرب الى اهللا تعالى . 

Frankfurt المواقيت حسب التوقيت المحلي لمدينة

3-يجوز أن ينوي في كل ليلة  من ليالي شهر رمضان

1- الصوم هو ان يمسك عن المفطرات من أذان الفجر

2- ال يجب إمرار نية الصيام على القلب كأن يقول في 

قلبه أصوم غـدا بل  يكفي أن يكون ما يدعوه الى اإلمساك 

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ، الكذب  على اهللا

لصوم اليوم التالي ويجوزأن ينوي في الليلة األولى من  

أصوم شهر رمضان قربة الى اهللا تعالى
4-المفطرات التي يجب االمتناع عنها هي : 

الشهرصوم جميع الشهر كأن يقول :

للرؤية)قبل 18 ساعة من والدة الهالل وتستمر36ساعة

الرؤية متعذرة في آسيا وأوربا واستراليا وكندا والواليات  المتحدة عدا األجزاء الجنوبية منها . الرؤية متعذرة أيضا في أغلب قارة أفريقيا ولكنها محتملة في أبيدجان وهراري.

يولد هالل  شهر رمضان السبت (ليلة األحد )2011/7/30 الساعة 9:39 مساءَ  بتوقيت مكة ( 18:39  توقبت غرينتش ) والرؤية غير ممكنة في القارات الست .

وفي الليلة التالية(ليلة االثنين) الرؤية  ممكنة  فقط في  األجزاء الجنوبية من قارة أفريقيا واألجزاء الحنوبية من أمريكا الشمالية ، وكامل قارة أمريكا  الجنوبية. 

على  الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى مطلع الفجر.

االعياد والمناسبات

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العيد ويمتد وقتها الى 

ليلة 21رمضان: ليلة القدر وليلة شهادة اميرالمؤمنين 

رمضان: نزول القرآن الكريم  ويرجى فيها ليلة القدر

رؤية هالل  شهر رمضان ( ليلة االثنين )متعذرة في كل بلدان العالم اإلسالمي ، وممكنة في جنوب أفريقيا وجنوب أمريكا الشمالية وكل أمريكا الجنوبية .

تبدأ حالة المحاق ( الفترة التي يكون فيها القمرغير قابل

الغليظ الى الحلق ، التقيؤ  العمدي ، االرتماس  في الماء

Email : astro_sayegh@hotmail.com

الحسابات مستلة من سلسلة " تقويم الصائغ" العالمية  وفقا للموقع الجغرافي التالي :

تقويم الصائغ " يشمل على تفاصيل إمكانية رؤية األهلة حول العالم ومواقيت الصلوات ونوافلها  وفضيلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بين 
البروج  ومنازل القمر الحقيقية وكما تشاهد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتميزة والمطعمة بفضائل أهل البيت عليهم السالم .

           إعداد المهندس محمد علي صائغ

  مدينة  Frankfurt الواقعة على خط طول 8:41 شرقا وخط عرض  50:04 شماال  فرق التوقيت عن غرينتش1 ساعة / التوقيت :الصيفي

الظهر بالنسبة للذي لم يصل صالة  العيد  ويجوز دفعها 

يولد هالل شوال االثنين  2011/8/29 الساعة 6:04 بتوقيت مكة (الساعة 3:04 توقيت غرينتش ) والرؤية (ليلة الثالثاء)غير ممكنة في القارات الست ما عدا األجزاء  

على رأي مشهور ، الحقنة الشرجية  بالمائعات ، والبقاء

رؤية هالل  شهر شوال (ليلة األربعاء) ممكنة في كل بلدان العالم اإلسالمي ومتعذرة في  روسيا واغلب أوربا وكندا.

الجنوبية من قارة أمريكا الجنوبية وفي الليلة التالية (ليلة األربعاء)الرؤية متعذرة شرق ووسط وشمال آسيا (ومنها اليابان والصين ) وروسيا واغلب أوربا وكندا . 

مالحظة :  أضيف لوقت الزوال سبع دقائق للحصول على وقت صالة الظهر و15 دقيقة لوقت الغروب للحصول على وقت صالة المغرب .

يتم االمتناع عن المفطرات عند أذان الفجر (وقت اإلمساك) ويؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)

للمستحق أثناء شهر رمضان بناءً على بعض الفتاوى .

شهر
رمضان

الى المغرب ووقت نية الصوم من اول الليل الى الفجر.

المسائل الشرعية واألعياد والمناسبات

و رسوله او احد  األئمة  عليهم السالم  ،  ايصال  الغبار 



  

المغرب آخر فضيلة أول فضيلة صالة شروق صالة أذان الفجر التأريخ
إفطار الظهر العصر الظهر الشمس الصبح االمساك الميالدي
9:33 4:45 3:50 1:33 5:33 3:05 1:34 2/8 الثالثاء 1
9:31 4:45 3:49 1:33 5:35 3:09 1:56 3/8 األربعاء 2
9:29 4:44 3:49 1:33 5:36 3:13 2:07 4/8 الخميس 3
9:27 4:44 3:49 1:33 5:38 3:17 2:16 5/8 الجمعة 4
9:25 4:43 3:48 1:33 5:40 3:21 2:24 6/8 السبت 5
9:23 4:42 3:48 1:33 5:42 3:24 2:31 7/8 األحـد 6
9:21 4:42 3:47 1:32 5:43 3:28 2:37 8/8 االثنين 7
9:19 4:41 3:47 1:32 5:45 3:31 2:43 9/8 الثالثاء 8
9:17 4:40 3:46 1:32 5:47 3:35 2:49 10/8 األربعاء 9
9:15 4:39 3:46 1:32 5:49 3:38 2:54 11/8 الخميس 10

9:13 4:39 3:45 1:32 5:50 3:41 2:59 12/8 الجمعة 11

9:11 4:38 3:45 1:32 5:52 3:45 3:03 13/8 السبت 12

9:09 4:37 3:44 1:31 5:54 3:48 3:08 14/8 األحـد 13

رمضان:البيعة بوالية العهد لإلمام الرضا عليه السالم 6 9:07 4:36 3:44 1:31 5:56 3:51 3:12 15/8 االثنين 14

رمضان:  ذكرى وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 10 9:04 4:35 3:43 1:31 5:58 3:54 3:16 16/8 الثالثاء 15

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار 12 9:02 4:34 3:42 1:31 5:59 3:57 3:20 17/8 األربعاء 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي عليه السـالم 15 9:00 4:33 3:42 1:31 6:01 4:00 3:24 18/8 الخميس 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 8:58 4:32 3:41 1:30 6:03 4:03 3:28 19/8 الجمعة 18

رمضان:  ليلة القدر وضربة االمام علي عليه السالم  19 8:55 4:31 3:40 1:30 6:05 4:06 3:32 20/8 السبت 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 هجري  20 8:53 4:30 3:40 1:30 6:07 4:09 3:35 21/8 األحـد 20

8:51 4:29 3:39 1:30 6:08 4:12 3:39 22/8 االثنين 21

8:48 اإلمام علي أبن أبي طالب عليه السالم   4:28 3:38 1:29 6:10 4:15 3:43 23/8 الثالثاء 22

23 8:46 4:27 3:37 1:29 6:12 4:18 3:46 24/8 األربعاء 23

رمضان:  ليلة القدر (على رواية)  27 8:44 4:26 3:36 1:29 6:14 4:20 3:49 25/8 الخميس 24

شوال  : عيد الفطر السعيد(غرة شوال) 1 8:41 4:25 3:36 1:29 6:16 4:23 3:52 26/8 الجمعة 25

8:39 4:24 3:35 1:28 6:18 4:26 3:56 27/8 السبت 26

8:37 4:23 3:34 1:28 6:19 4:28 3:59 28/8 األحـد 27

8:34 4:22 3:33 1:28 6:21 4:31 4:02 29/8 االثنين 28

8:32 4:21 3:32 1:27 6:23 4:34 4:05 30/8 الثالثاء 29

8:29 4:19 3:31 1:27 6:25 4:36 4:08 31/8 األربعاء 30

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

 امساكية شهررمضان المبارك لعام1432هـ الموافق لعام2011م

هو التقرب الى اهللا تعالى . 

Kiel المواقيت حسب التوقيت المحلي لمدينة

3-يجوز أن ينوي في كل ليلة  من ليالي شهر رمضان

1- الصوم هو ان يمسك عن المفطرات من أذان الفجر

2- ال يجب إمرار نية الصيام على القلب كأن يقول في 

قلبه أصوم غـدا بل  يكفي أن يكون ما يدعوه الى اإلمساك 

يولد هالل  شهر رمضان السبت (ليلة األحد )2011/7/30 الساعة 9:39 مساءَ  بتوقيت مكة ( 18:39  توقبت غرينتش ) والرؤية غير ممكنة في القارات الست .

وفي الليلة التالية(ليلة االثنين) الرؤية  ممكنة  فقط في  األجزاء الجنوبية من قارة أفريقيا واألجزاء الحنوبية من أمريكا الشمالية ، وكامل قارة أمريكا  الجنوبية. 

الظهر بالنسبة للذي لم يصل صالة  العيد  ويجوز دفعها 

رؤية هالل  شهر شوال (ليلة األربعاء) ممكنة في كل بلدان العالم اإلسالمي ومتعذرة في  روسيا واغلب أوربا وكندا.

(باحث  في علم الهيئة والمواقيت واألهلة)   

الرؤية ممكنة في كل قارات استراليا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وكذلك ممكنة في جنوب (اليونان وإيطاليا وأسبانيا).الرؤية ممكنة في الواليات المتحدة األمريكية .

لصوم اليوم التالي ويجوزأن ينوي في الليلة األولى من  

أصوم شهر رمضان قربة الى اهللا تعالى
4-المفطرات التي يجب االمتناع عنها هي : 

الشهرصوم جميع الشهر كأن يقول :

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ، الكذب  على اهللا

للرؤية)قبل 18 ساعة من والدة الهالل وتستمر36ساعة

يولد هالل شوال االثنين  2011/8/29 الساعة 6:04 بتوقيت مكة (الساعة 3:04 توقيت غرينتش ) والرؤية (ليلة الثالثاء)غير ممكنة في القارات الست ما عدا األجزاء  

على رأي مشهور ، الحقنة الشرجية  بالمائعات ، والبقاء

على  الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى مطلع الفجر.

االعياد والمناسبات

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العيد ويمتد وقتها الى 

ليلة 21رمضان: ليلة القدر وليلة شهادة اميرالمؤمنين 

رمضان: نزول القرآن الكريم  ويرجى فيها ليلة القدر

رؤية هالل  شهر رمضان ( ليلة االثنين )متعذرة في كل بلدان العالم اإلسالمي ، وممكنة في جنوب أفريقيا وجنوب أمريكا الشمالية وكل أمريكا الجنوبية .

تبدأ حالة المحاق ( الفترة التي يكون فيها القمرغير قابل

الرؤية متعذرة في آسيا وأوربا واستراليا وكندا والواليات  المتحدة عدا األجزاء الجنوبية منها . الرؤية متعذرة أيضا في أغلب قارة أفريقيا ولكنها محتملة في أبيدجان وهراري.

Email : astro_sayegh@hotmail.com

الحسابات مستلة من سلسلة " تقويم الصائغ" العالمية  وفقا للموقع الجغرافي التالي :

تقويم الصائغ " يشمل على تفاصيل إمكانية رؤية األهلة حول العالم ومواقيت الصلوات ونوافلها  وفضيلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بين 
البروج  ومنازل القمر الحقيقية وكما تشاهد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتميزة والمطعمة بفضائل أهل البيت عليهم السالم .

           إعداد المهندس محمد علي صائغ

  مدينة  Keil الواقعة على خط طول 10:03 شرقا وخط عرض  54:16 شماال  فرق التوقيت عن غرينتش1 ساعة / التوقيت :الصيفي

الجنوبية من قارة أمريكا الجنوبية وفي الليلة التالية (ليلة األربعاء)الرؤية متعذرة شرق ووسط وشمال آسيا (ومنها اليابان والصين ) وروسيا واغلب أوربا وكندا . 

مالحظة :  أضيف لوقت الزوال سبع دقائق للحصول على وقت صالة الظهر و15 دقيقة لوقت الغروب للحصول على وقت صالة المغرب .

يتم االمتناع عن المفطرات عند أذان الفجر (وقت اإلمساك) ويؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)

للمستحق أثناء شهر رمضان بناءً على بعض الفتاوى .

شهر
رمضان

الى المغرب ووقت نية الصوم من اول الليل الى الفجر.

المسائل الشرعية واألعياد والمناسبات

و رسوله او احد  األئمة  عليهم السالم  ،  ايصال  الغبار 

الغليظ الى الحلق ، التقيؤ  العمدي ، االرتماس  في الماء



  

المغرب آخر فضيلة أول فضيلة صالة شروق صالة أذان الفجر التأريخ
إفطار الظهر العصر الظهر الشمس الصبح االمساك الميالدي
9:27 4:52 3:57 1:46 6:06 4:12 3:38 2/8 الثالثاء 1
9:26 4:52 3:57 1:46 6:07 4:14 3:41 3/8 األربعاء 2
9:24 4:52 3:57 1:46 6:08 4:16 3:44 4/8 الخميس 3
9:23 4:51 3:56 1:46 6:10 4:18 3:47 5/8 الجمعة 4
9:21 4:51 3:56 1:46 6:11 4:21 3:49 6/8 السبت 5
9:19 4:50 3:56 1:46 6:12 4:23 3:52 7/8 األحـد 6
9:18 4:50 3:56 1:46 6:14 4:25 3:55 8/8 االثنين 7
9:16 4:49 3:55 1:46 6:15 4:27 3:58 9/8 الثالثاء 8
9:14 4:48 3:55 1:46 6:17 4:30 4:00 10/8 األربعاء 9
9:13 4:48 3:55 1:45 6:18 4:32 4:03 11/8 الخميس 10

9:11 4:47 3:54 1:45 6:20 4:34 4:06 12/8 الجمعة 11

9:09 4:47 3:54 1:45 6:21 4:36 4:08 13/8 السبت 12

9:07 4:46 3:53 1:45 6:22 4:38 4:11 14/8 األحـد 13

رمضان:البيعة بوالية العهد لإلمام الرضا عليه السالم 6 9:05 4:45 3:53 1:45 6:24 4:41 4:13 15/8 االثنين 14

رمضان:  ذكرى وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 10 9:04 4:45 3:52 1:44 6:25 4:43 4:16 16/8 الثالثاء 15

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار 12 9:02 4:44 3:52 1:44 6:27 4:45 4:18 17/8 األربعاء 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي عليه السـالم 15 9:00 4:43 3:51 1:44 6:28 4:47 4:21 18/8 الخميس 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 8:58 4:42 3:51 1:44 6:30 4:49 4:23 19/8 الجمعة 18

رمضان:  ليلة القدر وضربة االمام علي عليه السالم  19 8:56 4:42 3:50 1:44 6:31 4:51 4:25 20/8 السبت 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 هجري  20 8:54 4:41 3:50 1:43 6:32 4:53 4:28 21/8 األحـد 20

8:52 4:40 3:49 1:43 6:34 4:55 4:30 22/8 االثنين 21

8:50 اإلمام علي أبن أبي طالب عليه السالم   4:39 3:49 1:43 6:35 4:57 4:32 23/8 الثالثاء 22

23 8:48 4:38 3:48 1:43 6:37 4:59 4:35 24/8 األربعاء 23

رمضان:  ليلة القدر (على رواية)  27 8:46 4:38 3:47 1:42 6:38 5:01 4:37 25/8 الخميس 24

شوال  : عيد الفطر السعيد(غرة شوال) 1 8:44 4:37 3:47 1:42 6:40 5:03 4:39 26/8 الجمعة 25

8:42 4:36 3:46 1:42 6:41 5:05 4:41 27/8 السبت 26

8:40 4:35 3:45 1:41 6:43 5:07 4:44 28/8 األحـد 27

8:38 4:34 3:45 1:41 6:44 5:07 4:46 29/8 االثنين 28

8:36 4:33 3:44 1:41 6:45 5:09 4:48 30/8 الثالثاء 29

8:34 4:32 3:43 1:41 6:47 5:11 4:50 31/8 األربعاء 30

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

يتم االمتناع عن المفطرات عند أذان الفجر (وقت اإلمساك) ويؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)

للمستحق أثناء شهر رمضان بناءً على بعض الفتاوى .

شهر
رمضان

الى المغرب ووقت نية الصوم من اول الليل الى الفجر.

المسائل الشرعية واألعياد والمناسبات

و رسوله او احد  األئمة  عليهم السالم  ،  ايصال  الغبار 

الغليظ الى الحلق ، التقيؤ  العمدي ، االرتماس  في الماء

رؤية هالل  شهر رمضان ( ليلة االثنين )متعذرة في كل بلدان العالم اإلسالمي ، وممكنة في جنوب أفريقيا وجنوب أمريكا الشمالية وكل أمريكا الجنوبية .

تبدأ حالة المحاق ( الفترة التي يكون فيها القمرغير قابل

Email : astro_sayegh@hotmail.com

الحسابات مستلة من سلسلة " تقويم الصائغ" العالمية  وفقا للموقع الجغرافي التالي :

تقويم الصائغ " يشمل على تفاصيل إمكانية رؤية األهلة حول العالم ومواقيت الصلوات ونوافلها  وفضيلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بين 
البروج  ومنازل القمر الحقيقية وكما تشاهد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتميزة والمطعمة بفضائل أهل البيت عليهم السالم .

           إعداد المهندس محمد علي صائغ

  مدينة  Dillingen الواقعة على خط طول 6:43 شرقا وخط عرض  49:20 شماال  فرق التوقيت عن غرينتش1 ساعة / التوقيت :الصيفي

الجنوبية من قارة أمريكا الجنوبية وفي الليلة التالية (ليلة األربعاء)الرؤية متعذرة شرق ووسط وشمال آسيا (ومنها اليابان والصين ) وروسيا واغلب أوربا وكندا . 

مالحظة :  أضيف لوقت الزوال سبع دقائق للحصول على وقت صالة الظهر و15 دقيقة لوقت الغروب للحصول على وقت صالة المغرب .

لصوم اليوم التالي ويجوزأن ينوي في الليلة األولى من  

أصوم شهر رمضان قربة الى اهللا تعالى
4-المفطرات التي يجب االمتناع عنها هي : 

الشهرصوم جميع الشهر كأن يقول :

يولد هالل شوال االثنين  2011/8/29 الساعة 6:04 بتوقيت مكة (الساعة 3:04 توقيت غرينتش ) والرؤية (ليلة الثالثاء)غير ممكنة في القارات الست ما عدا األجزاء  

على رأي مشهور ، الحقنة الشرجية  بالمائعات ، والبقاء

على  الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى مطلع الفجر.

االعياد والمناسبات

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العيد ويمتد وقتها الى 

ليلة 21رمضان: ليلة القدر وليلة شهادة اميرالمؤمنين 

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ، الكذب  على اهللا

للرؤية)قبل 18 ساعة من والدة الهالل وتستمر36ساعة

الرؤية متعذرة في آسيا وأوربا واستراليا وكندا والواليات  المتحدة عدا األجزاء الجنوبية منها . الرؤية متعذرة أيضا في أغلب قارة أفريقيا ولكنها محتملة في أبيدجان وهراري.

يولد هالل  شهر رمضان السبت (ليلة األحد )2011/7/30 الساعة 9:39 مساءَ  بتوقيت مكة ( 18:39  توقبت غرينتش ) والرؤية غير ممكنة في القارات الست .

وفي الليلة التالية(ليلة االثنين) الرؤية  ممكنة  فقط في  األجزاء الجنوبية من قارة أفريقيا واألجزاء الحنوبية من أمريكا الشمالية ، وكامل قارة أمريكا  الجنوبية. 

الظهر بالنسبة للذي لم يصل صالة  العيد  ويجوز دفعها 

رمضان: نزول القرآن الكريم  ويرجى فيها ليلة القدر

رؤية هالل  شهر شوال (ليلة األربعاء) ممكنة في كل بلدان العالم اإلسالمي ومتعذرة في  روسيا واغلب أوربا وكندا.

(باحث  في علم الهيئة والمواقيت واألهلة)   

الرؤية ممكنة في كل قارات استراليا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وكذلك ممكنة في جنوب (اليونان وإيطاليا وأسبانيا).الرؤية ممكنة في الواليات المتحدة األمريكية .

 امساكية شهررمضان المبارك لعام1432هـ الموافق لعام2011م

هو التقرب الى اهللا تعالى . 

Dillingen المواقيت حسب التوقيت المحلي لمدينة

3-يجوز أن ينوي في كل ليلة  من ليالي شهر رمضان

1- الصوم هو ان يمسك عن المفطرات من أذان الفجر

2- ال يجب إمرار نية الصيام على القلب كأن يقول في 

قلبه أصوم غـدا بل  يكفي أن يكون ما يدعوه الى اإلمساك 



  

المغرب آخر فضيلة أول فضيلة صالة شروق صالة أذان الفجر التأريخ
إفطار الظهر العصر الظهر الشمس الصبح االمساك الميالدي
9:33 4:53 3:58 1:44 5:56 3:51 3:09 2/8 الثالثاء 1
9:31 4:53 3:58 1:44 5:57 3:53 3:13 3/8 األربعاء 2
9:30 4:52 3:57 1:44 5:59 3:56 3:17 4/8 الخميس 3
9:28 4:52 3:57 1:44 6:00 3:59 3:21 5/8 الجمعة 4
9:26 4:51 3:57 1:44 6:02 4:02 3:24 6/8 السبت 5
9:24 4:51 3:56 1:44 6:03 4:04 3:28 7/8 األحـد 6
9:23 4:50 3:56 1:44 6:05 4:07 3:31 8/8 االثنين 7
9:21 4:49 3:56 1:44 6:07 4:10 3:35 9/8 الثالثاء 8
9:19 4:49 3:55 1:44 6:08 4:12 3:38 10/8 األربعاء 9
9:17 4:48 3:55 1:43 6:10 4:15 3:41 11/8 الخميس 10

9:15 4:47 3:54 1:43 6:11 4:17 3:45 12/8 الجمعة 11

9:13 4:47 3:54 1:43 6:13 4:20 3:48 13/8 السبت 12

9:11 4:46 3:53 1:43 6:14 4:22 3:51 14/8 األحـد 13

رمضان:البيعة بوالية العهد لإلمام الرضا عليه السالم 6 9:09 4:45 3:53 1:43 6:16 4:25 3:54 15/8 االثنين 14

رمضان:  ذكرى وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 10 9:07 4:44 3:52 1:43 6:18 4:27 3:57 16/8 الثالثاء 15

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار 12 9:05 4:44 3:52 1:42 6:19 4:30 4:00 17/8 األربعاء 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي عليه السـالم 15 9:03 4:43 3:51 1:42 6:21 4:32 4:03 18/8 الخميس 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 9:01 4:42 3:51 1:42 6:22 4:35 4:06 19/8 الجمعة 18

رمضان:  ليلة القدر وضربة االمام علي عليه السالم  19 8:59 4:41 3:50 1:42 6:24 4:37 4:08 20/8 السبت 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 هجري  20 8:57 4:40 3:49 1:41 6:26 4:39 4:11 21/8 األحـد 20

8:55 4:39 3:49 1:41 6:27 4:42 4:14 22/8 االثنين 21

8:53 اإلمام علي أبن أبي طالب عليه السالم   4:38 3:48 1:41 6:29 4:44 4:17 23/8 الثالثاء 22

23 8:51 4:38 3:47 1:41 6:30 4:46 4:19 24/8 األربعاء 23

رمضان:  ليلة القدر (على رواية)  27 8:49 4:37 3:47 1:40 6:32 4:49 4:22 25/8 الخميس 24

شوال  : عيد الفطر السعيد(غرة شوال) 1 8:47 4:36 3:46 1:40 6:33 4:51 4:25 26/8 الجمعة 25

8:44 4:35 3:45 1:40 6:35 4:53 4:27 27/8 السبت 26

8:42 4:34 3:44 1:39 6:37 4:55 4:30 28/8 األحـد 27

8:40 4:33 3:44 1:39 6:38 4:58 4:32 29/8 االثنين 28

8:38 4:32 3:43 1:39 6:40 5:00 4:35 30/8 الثالثاء 29

8:36 4:30 3:42 1:39 6:41 4:59 4:37 31/8 األربعاء 30

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

يتم االمتناع عن المفطرات عند أذان الفجر (وقت اإلمساك) ويؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)

للمستحق أثناء شهر رمضان بناءً على بعض الفتاوى .

شهر
رمضان

الى المغرب ووقت نية الصوم من اول الليل الى الفجر.

المسائل الشرعية واألعياد والمناسبات

و رسوله او احد  األئمة  عليهم السالم  ،  ايصال  الغبار 

الغليظ الى الحلق ، التقيؤ  العمدي ، االرتماس  في الماء

رؤية هالل  شهر رمضان ( ليلة االثنين )متعذرة في كل بلدان العالم اإلسالمي ، وممكنة في جنوب أفريقيا وجنوب أمريكا الشمالية وكل أمريكا الجنوبية .

تبدأ حالة المحاق ( الفترة التي يكون فيها القمرغير قابل

Email : astro_sayegh@hotmail.com

الحسابات مستلة من سلسلة " تقويم الصائغ" العالمية  وفقا للموقع الجغرافي التالي :

تقويم الصائغ " يشمل على تفاصيل إمكانية رؤية األهلة حول العالم ومواقيت الصلوات ونوافلها  وفضيلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بين 
البروج  ومنازل القمر الحقيقية وكما تشاهد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتميزة والمطعمة بفضائل أهل البيت عليهم السالم .

           إعداد المهندس محمد علي صائغ

  مدينة  Bochum الواقعة على خط طول 7:12 شرقا وخط عرض  51:28 شماال  فرق التوقيت عن غرينتش1 ساعة / التوقيت :الصيفي

الجنوبية من قارة أمريكا الجنوبية وفي الليلة التالية (ليلة األربعاء)الرؤية متعذرة شرق ووسط وشمال آسيا (ومنها اليابان والصين ) وروسيا واغلب أوربا وكندا . 

مالحظة :  أضيف لوقت الزوال سبع دقائق للحصول على وقت صالة الظهر و15 دقيقة لوقت الغروب للحصول على وقت صالة المغرب .

لصوم اليوم التالي ويجوزأن ينوي في الليلة األولى من  

أصوم شهر رمضان قربة الى اهللا تعالى
4-المفطرات التي يجب االمتناع عنها هي : 

الشهرصوم جميع الشهر كأن يقول :

يولد هالل شوال االثنين  2011/8/29 الساعة 6:04 بتوقيت مكة (الساعة 3:04 توقيت غرينتش ) والرؤية (ليلة الثالثاء)غير ممكنة في القارات الست ما عدا األجزاء  

على رأي مشهور ، الحقنة الشرجية  بالمائعات ، والبقاء

على  الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى مطلع الفجر.

االعياد والمناسبات

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العيد ويمتد وقتها الى 

ليلة 21رمضان: ليلة القدر وليلة شهادة اميرالمؤمنين 

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ، الكذب  على اهللا

للرؤية)قبل 18 ساعة من والدة الهالل وتستمر36ساعة

الرؤية متعذرة في آسيا وأوربا واستراليا وكندا والواليات  المتحدة عدا األجزاء الجنوبية منها . الرؤية متعذرة أيضا في أغلب قارة أفريقيا ولكنها محتملة في أبيدجان وهراري.

يولد هالل  شهر رمضان السبت (ليلة األحد )2011/7/30 الساعة 9:39 مساءَ  بتوقيت مكة ( 18:39  توقبت غرينتش ) والرؤية غير ممكنة في القارات الست .

وفي الليلة التالية(ليلة االثنين) الرؤية  ممكنة  فقط في  األجزاء الجنوبية من قارة أفريقيا واألجزاء الحنوبية من أمريكا الشمالية ، وكامل قارة أمريكا  الجنوبية. 

الظهر بالنسبة للذي لم يصل صالة  العيد  ويجوز دفعها 

رمضان: نزول القرآن الكريم  ويرجى فيها ليلة القدر

رؤية هالل  شهر شوال (ليلة األربعاء) ممكنة في كل بلدان العالم اإلسالمي ومتعذرة في  روسيا واغلب أوربا وكندا.

(باحث  في علم الهيئة والمواقيت واألهلة)   

الرؤية ممكنة في كل قارات استراليا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وكذلك ممكنة في جنوب (اليونان وإيطاليا وأسبانيا).الرؤية ممكنة في الواليات المتحدة األمريكية .

 امساكية شهررمضان المبارك لعام1432هـ الموافق لعام2011م

هو التقرب الى اهللا تعالى . 

Bochum المواقيت حسب التوقيت المحلي لمدينة

3-يجوز أن ينوي في كل ليلة  من ليالي شهر رمضان

1- الصوم هو ان يمسك عن المفطرات من أذان الفجر

2- ال يجب إمرار نية الصيام على القلب كأن يقول في 

قلبه أصوم غـدا بل  يكفي أن يكون ما يدعوه الى اإلمساك 



  

المغرب آخر فضيلة أول فضيلة صالة شروق صالة أذان الفجر التأريخ
إفطار الظهر العصر الظهر الشمس الصبح االمساك الميالدي
9:34 4:50 3:54 1:39 5:44 3:28 2:35 2/8 الثالثاء 1
9:32 4:49 3:54 1:39 5:46 3:31 2:41 3/8 األربعاء 2
9:30 4:49 3:54 1:39 5:48 3:35 2:46 4/8 الخميس 3
9:28 4:48 3:53 1:39 5:49 3:38 2:51 5/8 الجمعة 4
9:27 4:48 3:53 1:39 5:51 3:41 2:56 6/8 السبت 5
9:25 4:47 3:53 1:39 5:53 3:44 3:01 7/8 األحـد 6
9:23 4:46 3:52 1:39 5:54 3:47 3:05 8/8 االثنين 7
9:21 4:46 3:52 1:38 5:56 3:50 3:10 9/8 الثالثاء 8
9:19 4:45 3:51 1:38 5:58 3:53 3:14 10/8 األربعاء 9
9:17 4:44 3:51 1:38 5:59 3:56 3:18 11/8 الخميس 10

9:15 4:44 3:50 1:38 6:01 3:59 3:22 12/8 الجمعة 11

9:13 4:43 3:50 1:38 6:03 4:02 3:26 13/8 السبت 12

9:11 4:42 3:49 1:38 6:04 4:05 3:30 14/8 األحـد 13

رمضان:البيعة بوالية العهد لإلمام الرضا عليه السالم 6 9:09 4:41 3:49 1:37 6:06 4:08 3:33 15/8 االثنين 14

رمضان:  ذكرى وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 10 9:07 4:40 3:48 1:37 6:08 4:11 3:37 16/8 الثالثاء 15

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار 12 9:04 4:40 3:48 1:37 6:09 4:14 3:40 17/8 األربعاء 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي عليه السـالم 15 9:02 4:39 3:47 1:37 6:11 4:16 3:44 18/8 الخميس 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 9:00 4:38 3:46 1:37 6:13 4:19 3:47 19/8 الجمعة 18

رمضان:  ليلة القدر وضربة االمام علي عليه السالم  19 8:58 4:37 3:46 1:36 6:15 4:22 3:50 20/8 السبت 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 هجري  20 8:56 4:36 3:45 1:36 6:16 4:24 3:53 21/8 األحـد 20

8:54 4:35 3:44 1:36 6:18 4:27 3:57 22/8 االثنين 21

8:51 اإلمام علي أبن أبي طالب عليه السالم   4:35 3:44 1:36 6:20 4:29 4:00 23/8 الثالثاء 22

23 8:49 4:33 3:43 1:35 6:21 4:32 4:03 24/8 األربعاء 23

رمضان:  ليلة القدر (على رواية)  27 8:47 4:32 3:42 1:35 6:23 4:35 4:06 25/8 الخميس 24

شوال  : عيد الفطر السعيد(غرة شوال) 1 8:45 4:31 3:41 1:35 6:25 4:37 4:08 26/8 الجمعة 25

8:42 4:30 3:41 1:34 6:26 4:39 4:11 27/8 السبت 26

8:40 4:29 3:40 1:34 6:28 4:42 4:14 28/8 األحـد 27

8:38 4:28 3:39 1:34 6:30 4:44 4:17 29/8 االثنين 28

8:35 4:27 3:38 1:34 6:32 4:47 4:20 30/8 الثالثاء 29

8:33 4:25 3:37 1:33 6:33 4:49 4:22 31/8 األربعاء 30

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

 امساكية شهررمضان المبارك لعام1432هـ الموافق لعام2011م

هو التقرب الى اهللا تعالى . 

Ganderkesee المواقيت حسب التوقيت المحلي لمدينة

3-يجوز أن ينوي في كل ليلة  من ليالي شهر رمضان

1- الصوم هو ان يمسك عن المفطرات من أذان الفجر

2- ال يجب إمرار نية الصيام على القلب كأن يقول في 

قلبه أصوم غـدا بل  يكفي أن يكون ما يدعوه الى اإلمساك 

يولد هالل  شهر رمضان السبت (ليلة األحد )2011/7/30 الساعة 9:39 مساءَ  بتوقيت مكة ( 18:39  توقبت غرينتش ) والرؤية غير ممكنة في القارات الست .

وفي الليلة التالية(ليلة االثنين) الرؤية  ممكنة  فقط في  األجزاء الجنوبية من قارة أفريقيا واألجزاء الحنوبية من أمريكا الشمالية ، وكامل قارة أمريكا  الجنوبية. 

الظهر بالنسبة للذي لم يصل صالة  العيد  ويجوز دفعها 

رؤية هالل  شهر شوال (ليلة األربعاء) ممكنة في كل بلدان العالم اإلسالمي ومتعذرة في  روسيا واغلب أوربا وكندا.

(باحث  في علم الهيئة والمواقيت واألهلة)   

الرؤية ممكنة في كل قارات استراليا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وكذلك ممكنة في جنوب (اليونان وإيطاليا وأسبانيا).الرؤية ممكنة في الواليات المتحدة األمريكية .

لصوم اليوم التالي ويجوزأن ينوي في الليلة األولى من  

أصوم شهر رمضان قربة الى اهللا تعالى
4-المفطرات التي يجب االمتناع عنها هي : 

الشهرصوم جميع الشهر كأن يقول :

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ، الكذب  على اهللا

للرؤية)قبل 18 ساعة من والدة الهالل وتستمر36ساعة

يولد هالل شوال االثنين  2011/8/29 الساعة 6:04 بتوقيت مكة (الساعة 3:04 توقيت غرينتش ) والرؤية (ليلة الثالثاء)غير ممكنة في القارات الست ما عدا األجزاء  

على رأي مشهور ، الحقنة الشرجية  بالمائعات ، والبقاء

على  الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى مطلع الفجر.

االعياد والمناسبات

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العيد ويمتد وقتها الى 

ليلة 21رمضان: ليلة القدر وليلة شهادة اميرالمؤمنين 

رمضان: نزول القرآن الكريم  ويرجى فيها ليلة القدر

رؤية هالل  شهر رمضان ( ليلة االثنين )متعذرة في كل بلدان العالم اإلسالمي ، وممكنة في جنوب أفريقيا وجنوب أمريكا الشمالية وكل أمريكا الجنوبية .

تبدأ حالة المحاق ( الفترة التي يكون فيها القمرغير قابل

الرؤية متعذرة في آسيا وأوربا واستراليا وكندا والواليات  المتحدة عدا األجزاء الجنوبية منها . الرؤية متعذرة أيضا في أغلب قارة أفريقيا ولكنها محتملة في أبيدجان وهراري.

Email : astro_sayegh@hotmail.com

الحسابات مستلة من سلسلة " تقويم الصائغ" العالمية  وفقا للموقع الجغرافي التالي :

تقويم الصائغ " يشمل على تفاصيل إمكانية رؤية األهلة حول العالم ومواقيت الصلوات ونوافلها  وفضيلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بين 
البروج  ومنازل القمر الحقيقية وكما تشاهد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتميزة والمطعمة بفضائل أهل البيت عليهم السالم .

           إعداد المهندس محمد علي صائغ

  مدينة  Ganderkesee الواقعة على خط طول 8:31 شرقا وخط عرض  53:01 شماال  فرق التوقيت عن غرينتش1 ساعة / التوقيت :الصيفي

الجنوبية من قارة أمريكا الجنوبية وفي الليلة التالية (ليلة األربعاء)الرؤية متعذرة شرق ووسط وشمال آسيا (ومنها اليابان والصين ) وروسيا واغلب أوربا وكندا . 

مالحظة :  أضيف لوقت الزوال سبع دقائق للحصول على وقت صالة الظهر و15 دقيقة لوقت الغروب للحصول على وقت صالة المغرب .

يتم االمتناع عن المفطرات عند أذان الفجر (وقت اإلمساك) ويؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)

للمستحق أثناء شهر رمضان بناءً على بعض الفتاوى .

شهر
رمضان

الى المغرب ووقت نية الصوم من اول الليل الى الفجر.

المسائل الشرعية واألعياد والمناسبات

و رسوله او احد  األئمة  عليهم السالم  ،  ايصال  الغبار 

الغليظ الى الحلق ، التقيؤ  العمدي ، االرتماس  في الماء



  

المغرب آخر فضيلة أول فضيلة صالة شروق صالة أذان الفجر التأريخ
إفطار الظهر العصر الظهر الشمس الصبح االمساك الميالدي
9:23 4:47 3:52 1:40 5:57 4:00 3:24 2/8 الثالثاء 1
9:22 4:47 3:52 1:40 5:59 4:02 3:28 3/8 األربعاء 2
9:20 4:46 3:51 1:40 6:00 4:05 3:31 4/8 الخميس 3
9:19 4:46 3:51 1:40 6:01 4:07 3:34 5/8 الجمعة 4
9:17 4:45 3:51 1:40 6:03 4:10 3:37 6/8 السبت 5
9:15 4:45 3:50 1:40 6:04 4:12 3:40 7/8 األحـد 6
9:14 4:44 3:50 1:40 6:06 4:14 3:43 8/8 االثنين 7
9:12 4:44 3:50 1:39 6:07 4:17 3:46 9/8 الثالثاء 8
9:10 4:43 3:49 1:39 6:09 4:19 3:48 10/8 األربعاء 9
9:08 4:42 3:49 1:39 6:10 4:21 3:51 11/8 الخميس 10

9:07 4:42 3:49 1:39 6:12 4:24 3:54 12/8 الجمعة 11

9:05 4:41 3:48 1:39 6:13 4:26 3:57 13/8 السبت 12

9:03 4:40 3:48 1:39 6:14 4:28 3:59 14/8 األحـد 13

رمضان:البيعة بوالية العهد لإلمام الرضا عليه السالم 6 9:01 4:40 3:47 1:38 6:16 4:30 4:02 15/8 االثنين 14

رمضان:  ذكرى وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 10 8:59 4:39 3:47 1:38 6:17 4:33 4:05 16/8 الثالثاء 15

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار 12 8:57 4:38 3:46 1:38 6:19 4:35 4:07 17/8 األربعاء 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي عليه السـالم 15 8:55 4:38 3:46 1:38 6:20 4:37 4:10 18/8 الخميس 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 8:53 4:37 3:45 1:38 6:22 4:39 4:12 19/8 الجمعة 18

رمضان:  ليلة القدر وضربة االمام علي عليه السالم  19 8:51 4:36 3:45 1:37 6:23 4:41 4:15 20/8 السبت 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 هجري  20 8:49 4:35 3:44 1:37 6:25 4:44 4:17 21/8 األحـد 20

8:47 4:34 3:44 1:37 6:26 4:46 4:20 22/8 االثنين 21

8:45 اإلمام علي أبن أبي طالب عليه السالم   4:33 3:43 1:37 6:28 4:48 4:22 23/8 الثالثاء 22

23 8:43 4:33 3:42 1:36 6:29 4:50 4:25 24/8 األربعاء 23

رمضان:  ليلة القدر (على رواية)  27 8:41 4:32 3:42 1:36 6:31 4:52 4:27 25/8 الخميس 24

شوال  : عيد الفطر السعيد(غرة شوال) 1 8:39 4:31 3:41 1:36 6:32 4:54 4:29 26/8 الجمعة 25

8:37 4:30 3:40 1:36 6:34 4:56 4:32 27/8 السبت 26

8:35 4:29 3:40 1:35 6:35 4:58 4:34 28/8 األحـد 27

8:33 4:28 3:39 1:35 6:37 5:00 4:36 29/8 االثنين 28

8:31 4:27 3:38 1:35 6:38 5:02 4:38 30/8 الثالثاء 29

8:29 4:26 3:37 1:34 6:40 5:02 4:41 31/8 األربعاء 30

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

 امساكية شهررمضان المبارك لعام1432هـ الموافق لعام2011م

هو التقرب الى اهللا تعالى . 

Mainz المواقيت حسب التوقيت المحلي لمدينة

3-يجوز أن ينوي في كل ليلة  من ليالي شهر رمضان

1- الصوم هو ان يمسك عن المفطرات من أذان الفجر

2- ال يجب إمرار نية الصيام على القلب كأن يقول في 

قلبه أصوم غـدا بل  يكفي أن يكون ما يدعوه الى اإلمساك 

يولد هالل  شهر رمضان السبت (ليلة األحد )2011/7/30 الساعة 9:39 مساءَ  بتوقيت مكة ( 18:39  توقبت غرينتش ) والرؤية غير ممكنة في القارات الست .

وفي الليلة التالية(ليلة االثنين) الرؤية  ممكنة  فقط في  األجزاء الجنوبية من قارة أفريقيا واألجزاء الحنوبية من أمريكا الشمالية ، وكامل قارة أمريكا  الجنوبية. 

الظهر بالنسبة للذي لم يصل صالة  العيد  ويجوز دفعها 

رؤية هالل  شهر شوال (ليلة األربعاء) ممكنة في كل بلدان العالم اإلسالمي ومتعذرة في  روسيا واغلب أوربا وكندا.

(باحث  في علم الهيئة والمواقيت واألهلة)   

الرؤية ممكنة في كل قارات استراليا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وكذلك ممكنة في جنوب (اليونان وإيطاليا وأسبانيا).الرؤية ممكنة في الواليات المتحدة األمريكية .

لصوم اليوم التالي ويجوزأن ينوي في الليلة األولى من  

أصوم شهر رمضان قربة الى اهللا تعالى
4-المفطرات التي يجب االمتناع عنها هي : 

الشهرصوم جميع الشهر كأن يقول :

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ، الكذب  على اهللا

للرؤية)قبل 18 ساعة من والدة الهالل وتستمر36ساعة

يولد هالل شوال االثنين  2011/8/29 الساعة 6:04 بتوقيت مكة (الساعة 3:04 توقيت غرينتش ) والرؤية (ليلة الثالثاء)غير ممكنة في القارات الست ما عدا األجزاء  

على رأي مشهور ، الحقنة الشرجية  بالمائعات ، والبقاء

على  الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى مطلع الفجر.

االعياد والمناسبات

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العيد ويمتد وقتها الى 

ليلة 21رمضان: ليلة القدر وليلة شهادة اميرالمؤمنين 

رمضان: نزول القرآن الكريم  ويرجى فيها ليلة القدر

رؤية هالل  شهر رمضان ( ليلة االثنين )متعذرة في كل بلدان العالم اإلسالمي ، وممكنة في جنوب أفريقيا وجنوب أمريكا الشمالية وكل أمريكا الجنوبية .

تبدأ حالة المحاق ( الفترة التي يكون فيها القمرغير قابل

الرؤية متعذرة في آسيا وأوربا واستراليا وكندا والواليات  المتحدة عدا األجزاء الجنوبية منها . الرؤية متعذرة أيضا في أغلب قارة أفريقيا ولكنها محتملة في أبيدجان وهراري.

Email : astro_sayegh@hotmail.com

الحسابات مستلة من سلسلة " تقويم الصائغ" العالمية  وفقا للموقع الجغرافي التالي :

تقويم الصائغ " يشمل على تفاصيل إمكانية رؤية األهلة حول العالم ومواقيت الصلوات ونوافلها  وفضيلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بين 
البروج  ومنازل القمر الحقيقية وكما تشاهد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتميزة والمطعمة بفضائل أهل البيت عليهم السالم .

           إعداد المهندس محمد علي صائغ

  مدينة  Mainz الواقعة على خط طول 8:16 شرقا وخط عرض  50:00 شماال  فرق التوقيت عن غرينتش1 ساعة / التوقيت :الصيفي

الجنوبية من قارة أمريكا الجنوبية وفي الليلة التالية (ليلة األربعاء)الرؤية متعذرة شرق ووسط وشمال آسيا (ومنها اليابان والصين ) وروسيا واغلب أوربا وكندا . 

مالحظة :  أضيف لوقت الزوال سبع دقائق للحصول على وقت صالة الظهر و15 دقيقة لوقت الغروب للحصول على وقت صالة المغرب .

يتم االمتناع عن المفطرات عند أذان الفجر (وقت اإلمساك) ويؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)

للمستحق أثناء شهر رمضان بناءً على بعض الفتاوى .

شهر
رمضان

الى المغرب ووقت نية الصوم من اول الليل الى الفجر.

المسائل الشرعية واألعياد والمناسبات

و رسوله او احد  األئمة  عليهم السالم  ،  ايصال  الغبار 

الغليظ الى الحلق ، التقيؤ  العمدي ، االرتماس  في الماء



  

المغرب آخر فضيلة أول فضيلة صالة شروق صالة أذان الفجر التأريخ
إفطار الظهر العصر الظهر الشمس الصبح االمساك الميالدي
9:29 4:47 3:52 1:38 5:46 3:35 2:48 2/8 الثالثاء 1
9:28 4:47 3:52 1:37 5:47 3:38 2:53 3/8 األربعاء 2
9:26 4:46 3:51 1:37 5:49 3:41 2:58 4/8 الخميس 3
9:24 4:46 3:51 1:37 5:50 3:44 3:02 5/8 الجمعة 4
9:22 4:45 3:51 1:37 5:52 3:47 3:06 6/8 السبت 5
9:20 4:45 3:50 1:37 5:54 3:50 3:10 7/8 األحـد 6
9:18 4:44 3:50 1:37 5:55 3:53 3:14 8/8 االثنين 7
9:17 4:43 3:49 1:37 5:57 3:56 3:18 9/8 الثالثاء 8
9:15 4:43 3:49 1:37 5:59 3:58 3:22 10/8 األربعاء 9
9:13 4:42 3:49 1:36 6:00 4:01 3:25 11/8 الخميس 10

9:11 4:41 3:48 1:36 6:02 4:04 3:29 12/8 الجمعة 11

9:09 4:41 3:48 1:36 6:03 4:07 3:32 13/8 السبت 12

9:07 4:40 3:47 1:36 6:05 4:09 3:36 14/8 األحـد 13

رمضان:البيعة بوالية العهد لإلمام الرضا عليه السالم 6 9:05 4:39 3:46 1:36 6:07 4:12 3:39 15/8 االثنين 14

رمضان:  ذكرى وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 10 9:03 4:38 3:46 1:36 6:08 4:15 3:42 16/8 الثالثاء 15

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار 12 9:01 4:37 3:45 1:35 6:10 4:17 3:46 17/8 األربعاء 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي عليه السـالم 15 8:59 4:37 3:45 1:35 6:12 4:20 3:49 18/8 الخميس 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 8:56 4:36 3:44 1:35 6:13 4:22 3:52 19/8 الجمعة 18

رمضان:  ليلة القدر وضربة االمام علي عليه السالم  19 8:54 4:35 3:44 1:35 6:15 4:25 3:55 20/8 السبت 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 هجري  20 8:52 4:34 3:43 1:34 6:17 4:27 3:58 21/8 األحـد 20

8:50 4:33 3:42 1:34 6:18 4:30 4:01 22/8 االثنين 21

8:48 اإلمام علي أبن أبي طالب عليه السالم   4:32 3:42 1:34 6:20 4:32 4:04 23/8 الثالثاء 22

23 8:46 4:31 3:41 1:34 6:21 4:35 4:07 24/8 األربعاء 23

رمضان:  ليلة القدر (على رواية)  27 8:44 4:30 3:40 1:33 6:23 4:37 4:09 25/8 الخميس 24

شوال  : عيد الفطر السعيد(غرة شوال) 1 8:41 4:29 3:39 1:33 6:25 4:40 4:12 26/8 الجمعة 25

8:39 4:28 3:39 1:33 6:26 4:42 4:15 27/8 السبت 26

8:37 4:27 3:38 1:33 6:28 4:44 4:17 28/8 األحـد 27

8:35 4:26 3:37 1:32 6:30 4:47 4:20 29/8 االثنين 28

8:32 4:25 3:36 1:32 6:31 4:49 4:23 30/8 الثالثاء 29

8:30 4:24 3:35 1:32 6:33 4:51 4:25 31/8 األربعاء 30

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

يتم االمتناع عن المفطرات عند أذان الفجر (وقت اإلمساك) ويؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)

للمستحق أثناء شهر رمضان بناءً على بعض الفتاوى .

شهر
رمضان

الى المغرب ووقت نية الصوم من اول الليل الى الفجر.

المسائل الشرعية واألعياد والمناسبات

و رسوله او احد  األئمة  عليهم السالم  ،  ايصال  الغبار 

الغليظ الى الحلق ، التقيؤ  العمدي ، االرتماس  في الماء

رؤية هالل  شهر رمضان ( ليلة االثنين )متعذرة في كل بلدان العالم اإلسالمي ، وممكنة في جنوب أفريقيا وجنوب أمريكا الشمالية وكل أمريكا الجنوبية .

تبدأ حالة المحاق ( الفترة التي يكون فيها القمرغير قابل

Email : astro_sayegh@hotmail.com

الحسابات مستلة من سلسلة " تقويم الصائغ" العالمية  وفقا للموقع الجغرافي التالي :

تقويم الصائغ " يشمل على تفاصيل إمكانية رؤية األهلة حول العالم ومواقيت الصلوات ونوافلها  وفضيلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بين 
البروج  ومنازل القمر الحقيقية وكما تشاهد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتميزة والمطعمة بفضائل أهل البيت عليهم السالم .

           إعداد المهندس محمد علي صائغ

  مدينة  Minden الواقعة على خط طول 8:56 شرقا وخط عرض  52:17 شماال  فرق التوقيت عن غرينتش1 ساعة / التوقيت :الصيفي

الجنوبية من قارة أمريكا الجنوبية وفي الليلة التالية (ليلة األربعاء)الرؤية متعذرة شرق ووسط وشمال آسيا (ومنها اليابان والصين ) وروسيا واغلب أوربا وكندا . 

مالحظة :  أضيف لوقت الزوال سبع دقائق للحصول على وقت صالة الظهر و15 دقيقة لوقت الغروب للحصول على وقت صالة المغرب .

لصوم اليوم التالي ويجوزأن ينوي في الليلة األولى من  

أصوم شهر رمضان قربة الى اهللا تعالى
4-المفطرات التي يجب االمتناع عنها هي : 

الشهرصوم جميع الشهر كأن يقول :

يولد هالل شوال االثنين  2011/8/29 الساعة 6:04 بتوقيت مكة (الساعة 3:04 توقيت غرينتش ) والرؤية (ليلة الثالثاء)غير ممكنة في القارات الست ما عدا األجزاء  

على رأي مشهور ، الحقنة الشرجية  بالمائعات ، والبقاء

على  الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى مطلع الفجر.

االعياد والمناسبات

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العيد ويمتد وقتها الى 

ليلة 21رمضان: ليلة القدر وليلة شهادة اميرالمؤمنين 

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ، الكذب  على اهللا

للرؤية)قبل 18 ساعة من والدة الهالل وتستمر36ساعة

الرؤية متعذرة في آسيا وأوربا واستراليا وكندا والواليات  المتحدة عدا األجزاء الجنوبية منها . الرؤية متعذرة أيضا في أغلب قارة أفريقيا ولكنها محتملة في أبيدجان وهراري.

يولد هالل  شهر رمضان السبت (ليلة األحد )2011/7/30 الساعة 9:39 مساءَ  بتوقيت مكة ( 18:39  توقبت غرينتش ) والرؤية غير ممكنة في القارات الست .

وفي الليلة التالية(ليلة االثنين) الرؤية  ممكنة  فقط في  األجزاء الجنوبية من قارة أفريقيا واألجزاء الحنوبية من أمريكا الشمالية ، وكامل قارة أمريكا  الجنوبية. 

الظهر بالنسبة للذي لم يصل صالة  العيد  ويجوز دفعها 

رمضان: نزول القرآن الكريم  ويرجى فيها ليلة القدر

رؤية هالل  شهر شوال (ليلة األربعاء) ممكنة في كل بلدان العالم اإلسالمي ومتعذرة في  روسيا واغلب أوربا وكندا.

(باحث  في علم الهيئة والمواقيت واألهلة)   

الرؤية ممكنة في كل قارات استراليا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وكذلك ممكنة في جنوب (اليونان وإيطاليا وأسبانيا).الرؤية ممكنة في الواليات المتحدة األمريكية .

 امساكية شهررمضان المبارك لعام1432هـ الموافق لعام2011م

هو التقرب الى اهللا تعالى . 

Minden المواقيت حسب التوقيت المحلي لمدينة

3-يجوز أن ينوي في كل ليلة  من ليالي شهر رمضان

1- الصوم هو ان يمسك عن المفطرات من أذان الفجر

2- ال يجب إمرار نية الصيام على القلب كأن يقول في 

قلبه أصوم غـدا بل  يكفي أن يكون ما يدعوه الى اإلمساك 



  

المغرب آخر فضيلة أول فضيلة صالة شروق صالة أذان الفجر التأريخ
إفطار الظهر العصر الظهر الشمس الصبح االمساك الميالدي
9:27 4:44 3:49 1:34 5:42 3:30 2:43 2/8 الثالثاء 1
9:25 4:44 3:49 1:34 5:44 3:34 2:48 3/8 األربعاء 2
9:23 4:43 3:48 1:34 5:45 3:37 2:52 4/8 الخميس 3
9:21 4:43 3:48 1:34 5:47 3:40 2:57 5/8 الجمعة 4
9:19 4:42 3:48 1:34 5:48 3:43 3:01 6/8 السبت 5
9:18 4:42 3:47 1:34 5:50 3:46 3:05 7/8 األحـد 6
9:16 4:41 3:47 1:34 5:52 3:48 3:09 8/8 االثنين 7
9:14 4:40 3:46 1:34 5:53 3:51 3:13 9/8 الثالثاء 8
9:12 4:40 3:46 1:33 5:55 3:54 3:17 10/8 األربعاء 9
9:10 4:39 3:45 1:33 5:56 3:57 3:21 11/8 الخميس 10

9:08 4:38 3:45 1:33 5:58 4:00 3:24 12/8 الجمعة 11

9:06 4:37 3:44 1:33 6:00 4:03 3:28 13/8 السبت 12

9:04 4:37 3:44 1:33 6:01 4:05 3:31 14/8 األحـد 13

رمضان:البيعة بوالية العهد لإلمام الرضا عليه السالم 6 9:02 4:36 3:43 1:33 6:03 4:08 3:35 15/8 االثنين 14

رمضان:  ذكرى وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 10 9:00 4:35 3:43 1:32 6:05 4:11 3:38 16/8 الثالثاء 15

رمضان : (عقد األخوة) المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار 12 8:58 4:34 3:42 1:32 6:06 4:13 3:41 17/8 األربعاء 16

رمضان:  والدة االمام الحسن بن علي عليه السـالم 15 8:56 4:33 3:42 1:32 6:08 4:16 3:45 18/8 الخميس 17

رمضان:  معركة بدر الكبرى 17 8:54 4:33 3:41 1:32 6:10 4:18 3:48 19/8 الجمعة 18

رمضان:  ليلة القدر وضربة االمام علي عليه السالم  19 8:51 4:32 3:40 1:31 6:11 4:21 3:51 20/8 السبت 19

رمضان:  فتح مكة المكرمة عام  8 هجري  20 8:49 4:31 3:40 1:31 6:13 4:23 3:54 21/8 األحـد 20

8:47 4:30 3:39 1:31 6:15 4:26 3:57 22/8 االثنين 21

8:45 اإلمام علي أبن أبي طالب عليه السالم   4:29 3:38 1:31 6:16 4:28 4:00 23/8 الثالثاء 22

23 8:43 4:28 3:38 1:30 6:18 4:31 4:02 24/8 األربعاء 23

رمضان:  ليلة القدر (على رواية)  27 8:41 4:27 3:37 1:30 6:20 4:33 4:05 25/8 الخميس 24

شوال  : عيد الفطر السعيد(غرة شوال) 1 8:38 4:26 3:36 1:30 6:21 4:36 4:08 26/8 الجمعة 25

8:36 4:25 3:35 1:30 6:23 4:38 4:11 27/8 السبت 26

8:34 4:24 3:35 1:29 6:25 4:40 4:14 28/8 األحـد 27

8:32 4:23 3:34 1:29 6:26 4:43 4:16 29/8 االثنين 28

8:29 4:22 3:33 1:29 6:28 4:45 4:19 30/8 الثالثاء 29

8:27 4:21 3:32 1:28 6:30 4:47 4:21 31/8 األربعاء 30

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

 امساكية شهررمضان المبارك لعام1432هـ الموافق لعام2011م

هو التقرب الى اهللا تعالى . 

Hannover المواقيت حسب التوقيت المحلي لمدينة

3-يجوز أن ينوي في كل ليلة  من ليالي شهر رمضان

1- الصوم هو ان يمسك عن المفطرات من أذان الفجر

2- ال يجب إمرار نية الصيام على القلب كأن يقول في 

قلبه أصوم غـدا بل  يكفي أن يكون ما يدعوه الى اإلمساك 

يولد هالل  شهر رمضان السبت (ليلة األحد )2011/7/30 الساعة 9:39 مساءَ  بتوقيت مكة ( 18:39  توقبت غرينتش ) والرؤية غير ممكنة في القارات الست .

وفي الليلة التالية(ليلة االثنين) الرؤية  ممكنة  فقط في  األجزاء الجنوبية من قارة أفريقيا واألجزاء الحنوبية من أمريكا الشمالية ، وكامل قارة أمريكا  الجنوبية. 

الظهر بالنسبة للذي لم يصل صالة  العيد  ويجوز دفعها 

رؤية هالل  شهر شوال (ليلة األربعاء) ممكنة في كل بلدان العالم اإلسالمي ومتعذرة في  روسيا واغلب أوربا وكندا.

(باحث  في علم الهيئة والمواقيت واألهلة)   

الرؤية ممكنة في كل قارات استراليا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وكذلك ممكنة في جنوب (اليونان وإيطاليا وأسبانيا).الرؤية ممكنة في الواليات المتحدة األمريكية .

لصوم اليوم التالي ويجوزأن ينوي في الليلة األولى من  

أصوم شهر رمضان قربة الى اهللا تعالى
4-المفطرات التي يجب االمتناع عنها هي : 

الشهرصوم جميع الشهر كأن يقول :

االكل ،  الشرب ،  الجماع ، االستمناء ، الكذب  على اهللا

للرؤية)قبل 18 ساعة من والدة الهالل وتستمر36ساعة

يولد هالل شوال االثنين  2011/8/29 الساعة 6:04 بتوقيت مكة (الساعة 3:04 توقيت غرينتش ) والرؤية (ليلة الثالثاء)غير ممكنة في القارات الست ما عدا األجزاء  

على رأي مشهور ، الحقنة الشرجية  بالمائعات ، والبقاء

على  الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى مطلع الفجر.

االعياد والمناسبات

وقت أداء زكاة الفطرة  قبل صالة العيد ويمتد وقتها الى 

ليلة 21رمضان: ليلة القدر وليلة شهادة اميرالمؤمنين 

رمضان: نزول القرآن الكريم  ويرجى فيها ليلة القدر

رؤية هالل  شهر رمضان ( ليلة االثنين )متعذرة في كل بلدان العالم اإلسالمي ، وممكنة في جنوب أفريقيا وجنوب أمريكا الشمالية وكل أمريكا الجنوبية .

تبدأ حالة المحاق ( الفترة التي يكون فيها القمرغير قابل

الرؤية متعذرة في آسيا وأوربا واستراليا وكندا والواليات  المتحدة عدا األجزاء الجنوبية منها . الرؤية متعذرة أيضا في أغلب قارة أفريقيا ولكنها محتملة في أبيدجان وهراري.

Email : astro_sayegh@hotmail.com

الحسابات مستلة من سلسلة " تقويم الصائغ" العالمية  وفقا للموقع الجغرافي التالي :

تقويم الصائغ " يشمل على تفاصيل إمكانية رؤية األهلة حول العالم ومواقيت الصلوات ونوافلها  وفضيلة الوقت ووقت السحر وحركة القمر بين 
البروج  ومنازل القمر الحقيقية وكما تشاهد في السماء باإلضافة الى المقاالت المتميزة والمطعمة بفضائل أهل البيت عليهم السالم .

           إعداد المهندس محمد علي صائغ

  مدينة  Hanover الواقعة على خط طول 9:45 شرقا وخط عرض  52:25 شماال  فرق التوقيت عن غرينتش1 ساعة / التوقيت :الصيفي

الجنوبية من قارة أمريكا الجنوبية وفي الليلة التالية (ليلة األربعاء)الرؤية متعذرة شرق ووسط وشمال آسيا (ومنها اليابان والصين ) وروسيا واغلب أوربا وكندا . 

مالحظة :  أضيف لوقت الزوال سبع دقائق للحصول على وقت صالة الظهر و15 دقيقة لوقت الغروب للحصول على وقت صالة المغرب .

يتم االمتناع عن المفطرات عند أذان الفجر (وقت اإلمساك) ويؤتى بالصالة بعد التأكد من طلوع الفجرالصادق (وقت الصبح)

للمستحق أثناء شهر رمضان بناءً على بعض الفتاوى .

شهر
رمضان

الى المغرب ووقت نية الصوم من اول الليل الى الفجر.

المسائل الشرعية واألعياد والمناسبات

و رسوله او احد  األئمة  عليهم السالم  ،  ايصال  الغبار 

الغليظ الى الحلق ، التقيؤ  العمدي ، االرتماس  في الماء
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