
 ملدينة بيروت حسب التوقيت املحلي   2021لعام  تشرين األول لشهر مواقيت الصالة اق
 

 

 منتصف الليل العشاء ذهاب احلمرة الغروب العصر الظهر الشروق الفجر اإلمساك امليالدي اهلجري اليوم
 23:46 19:45 18:36 18:23 15:50 12:28 6:31 5:09 4:59 10/1/2021 صفر 24 اجلمعة
 23:46 19:44 18:35 18:22 15:49 12:27 6:32 5:10 5:00 10/2/2021 صفر 25 السبت
 23:46 19:42 18:33 18:20 15:48 12:27 6:33 5:11 5:01 10/3/2021 صفر 26 األحد
 23:45 19:41 18:32 18:19 15:47 12:27 6:34 5:12 5:02 10/4/2021 صفر 27 اإلثنني
 23:45 19:40 18:31 18:18 15:46 12:26 6:34 5:12 5:02 10/5/2021 صفر 28 الثالاثء
 23:45 19:38 18:29 18:16 15:45 12:26 6:35 5:13 5:03 10/6/2021 صفر 29 األربعاء
 23:45 19:37 18:28 18:15 15:44 12:26 6:36 5:14 5:04 10/7/2021 ربيع األول 1 اخلميس
 23:44 19:36 18:27 18:14 15:43 12:25 6:37 5:15 5:05 10/8/2021 ربيع األول 2 اجلمعة
 23:44 19:34 18:25 18:12 15:42 12:25 6:37 5:15 5:05 10/9/2021 ربيع األول 3 السبت
 23:44 19:33 18:24 18:11 15:41 12:25 6:38 5:16 5:06 10/10/2021 ربيع األول 4 األحد
 23:43 19:32 18:23 18:10 15:40 12:25 6:40 5:17 5:07 10/11/2021 ربيع األول 5 اإلثنني
 23:43 19:31 18:22 18:09 15:39 12:24 6:40 5:18 5:08 10/12/2021 ربيع األول 6 الثالاثء
 23:43 19:29 18:20 18:07 15:39 12:24 6:40 5:18 5:08 10/13/2021 ربيع األول 7 األربعاء
 23:42 19:28 18:20 18:06 15:38 12:24 6:41 5:19 5:09 10/14/2021 ربيع األول 8 اخلميس
 23:42 19:27 18:18 18:05 15:37 12:24 6:42 5:20 5:10 10/15/2021 ربيع األول 9 اجلمعة



 23:42 19:26 18:17 18:04 15:36 12:23 6:43 5:21 5:11 10/16/2021 ربيع األول 10 السبت
 23:42 19:25 18:15 18:02 15:35 12:23 6:44 5:21 5:11 10/17/2021 ربيع األول 11 األحد
 23:42 19:24 18:14 18:01 15:34 12:23 6:44 5:22 5:12 10/18/2021 ربيع األول 12 اإلثنني
 23:41 19:22 18:13 18:00 15:33 12:23 6:45 5:23 5:13 10/19/2021 ربيع األول 13 الثالاثء
 23:41 19:21 18:12 17:59 15:32 12:23 6:46 5:24 5:14 10/20/2021 ربيع األول 14 األربعاء
 23:41 19:20 18:11 17:58 15:31 12:23 6:47 5:24 5:14 10/21/2021 ربيع األول 15 اخلميس
 23:41 19:19 18:10 17:57 15:31 12:22 6:48 5:25 5:15 10/22/2021 ربيع األول 16 اجلمعة
 23:41 19:18 18:09 17:56 15:30 12:22 6:49 5:26 5:16 10/23/2021 ربيع األول 17 السبت
 23:41 19:17 18:07 17:54 15:29 12:22 6:49 5:27 5:17 10/24/2021 ربيع األول 18 األحد
 23:40 19:16 18:06 17:53 15:28 12:22 6:50 5:27 5:17 10/25/2021 ربيع األول 19 اإلثنني
 23:40 19:15 18:05 17:52 15:27 12:22 6:51 5:28 5:18 10/26/2021 ربيع األول 20 الثالاثء
 23:40 19:14 18:04 17:51 15:26 12:22 6:52 5:28 5:18 10/27/2021 ربيع األول 21 األربعاء
 23:40 19:13 18:03 17:50 15:26 12:22 5:53 5:30 5:20 10/28/2021 ربيع األول 22 اخلميس
 23:39 19:12 18:02 17:49 15:25 12:22 6:54 5:30 5:20 10/29/2021 ربيع األول 23 اجلمعة
 23:39 19:12 18:01 17:48 15:24 12:22 6:55 5:31 5:21 10/30/2021 ربيع األول 24 السبت
 22:40 18:11 17:00 16:47 14:23 11:22 5:55 4:32 4:22 10/31/2021 ربيع األول 25 األحد

 
 



 فيالتعار 
 وقد اعتمدان األوقات وفقاً لآليت :

قيرراً و ويشررال مررا يشرربأل اخلرريم األبرريأل املمتررد مررع األفررا و ويسررتمر ً اإلأتشررار اررووً وعر رراً   وهرربا هررو املعرررو  : الضرروء الرربي يبرردش رإلأتشررار شف الفجررر - 1    
درجررة و واملقصررود برربلو هررو  ررو   18  وقررد اعتمرردان لت ديررد الفجررر الصررادق ال اويررة  رلفجررر الصررادق و ويسرربقأل الفجررر الارراذب الرربي ينتشررر عررامود ً فرروق األفررا

أل أل  درجة وهبا هو املعرو  بني الفلايني املسلمني قردااً وحرديثاً و واخلرال  برني التقراود ً حتديرد الفجرر لريس بسربيف اإلررتال  ً  عريفر 18بر  الشمس حتت األفا
امرل رارجيرة وو سريما ً الال سنة وشيعة متفقو  على ش  األحاام املب ورة مرت بة على الفجرر الصرادق و وحيرت يتعربر مشراهدة ذلرو ومعاينترأل رلعرني اةرردة لعردة عو 

و وهربا يريدي اا التفراوت ً حتديرد وقرت الفجرر املد  صار اإلعتماد على احلساب   ومن مث ارتلفوا ً حتديد ال اويرة الرت  تهربها الشرمس ً وقرت الفجرر الصرادق 
 الصادق والبي قد يصل اا ش ثر من عشرين دقيقة ً بعأل احلاوت  

 واألحاام املرت بة على حتديد الفجر هي  التايل :
فاوعمرال املسرت بة ً ليلرة اجلمعرة يري ى هرا ً هربا    سرتمر مرن الغرروب اا حلظرة بر وج الفجرر -مرثال  -*  اأتهاء الليلة و فمع الفجر  نتهي الليلة و فليلة اجلمعرة     

 الوقت ) شي من الغروب اا الفجر (  وهابا ً غريها من الليايل  
 لإلحتياط  *  اإلمساك يتعني على الصائم اإلمساك من الفجر اا الغروب وهبا هو املفروض والواجيف و وإ   ا  يست يف اإلمساك قيل ذلو بقليل مراعاة     
 *  درول وقت صالة الصبح او صالة الفجر أل  وقتها اتد من الوع الفجر الصادق إا شروق الشمس      
: هررو حلظررة بدايررة ميررل الشررمس نررو الغرررب عررن منتصررف النهررار و شي منتصررف مررا بررني الرروع الشررمس وغروهررا و واملقصررود هررو غررروب الشررمس و  الرر وال - 2    

ترب من الفقهاء ش  الغروب يعر  من رالل ذهاب احلمرة املشرقية و يقول رمتداد وقت الظهرين اا الغروب هربا املعر، و برل إ  حىت ش  من يع ذهاب احلمرة املشرقية
اوحتيراط غررب   ولربلو فالوقت املمتد من الغروب مبع، سقوط القرص والغروب مبع، ذهاب احلمرة املشرقية و يصلى فيأل شي فريضرة مرن الفررائأل و الظهررين وو امل

 ب  دة بضع دقائا على ال وال و مربر لأل من الناحية الشرعية و وهللا العامل  
 واألحاام املرت بة على حتديد ال وال هي  التايل :

 *  درول وقت الظهرين مع  رورة  قدد الظهر على العصر      
 ار قبلأل  *  عدم جواز اإلفطار ً صوم القضاء بعد ال وال و وجيوز  عمد اإلفط    
 *  اأتهاء وقت غسل اجلمعة   فإأأل من الفجر إا ال وال      



 *  ابتداء شعمال عرفة ً موسم احلج و فهي  بدش من ال وال إا الغروب      
دقيقرة بعرد سرقوط قررص  13: ويت قا بسقوط قرص الشمس وغيابأل من األفا وو  رورة لإلأتظار حىت زوال احلمرة املشرقية والت  قردر مبضري  الغروب - 3    

وبرد مرن اوأتظرار  الشمس  واخلال  بني التقاود ً حتديد الغرروب هرو بسربيف اإلررتال  ً  عريفرأل و أل  الربعأل يررغ ش  الغرروب و يت قرا مبجررد سرقوط القررص برل
 حىت ذهاب احلمرة املشرقية  

 واألحاام املرت بة على حتديد الغروب هي  التايل :
 العشائني مع  رورة  قدد املغرب على العشاء  *  درول وقت     
 *  جواز اإلفطار رلنسبة للصائم ً شهر رمضا  وغريه      
  *  اأتهاء وقت شعمال عرفة ً موسم احلج و فال جتوز اإلفا ة من عرفات قبل الغروب     
 *  بداية الليلة و فإهنا  بدش من الغروب إا مطلع الفجر الصادق      
 : وهو منتصف ما بني غروب الشمس إا الوع الفجر الصادق   منتصف الليل – 4    

 هي  التايل : منتصف الليلواألحاام املرت بة على حتديد 
 * اأتهاء وقت العشائني للمهتار و وشما املضطر )  النائم والناسي واحلائأل ( فيمتد وقتهما اا الوع الفجر      
عررد حتققررأل  لنسرربة للمهتررار شيضرراً ق إذ جيرروز  قررداها علررى منتصررف الليررل للمسررافر اذا رررا  فوأتررا ا  اررهررا او صررعيف عليررأل  ديتهررا ً * ابتررداء وقررت صررالة الليررل ب    

لتعجيررل و الليرل بنيررة اوقتهرا و وللشرراب وغرريه إ  رررا  غلبرة النرروم او ارروء اوحررتالم و برل ولاررل ذي عرربر  الشريب ورررائف الرربد و وينبغرري هلرم حين ررب او يرا  بصررالة 
 اوداء   

 وهو على ما قيل إما الثلت األرري من الليل وإما السدس األرري منأل   الس ر : – 5    
 هي  التايل : س رواألحاام املرت بة على حتديد ال

 * است باب او يا  بصالة الليل ً هبا الوقت      
 * است باب اوستيقاظ و ناول الس ور ً ليايل شهر رمضا       
 * است باب الدعاء ً هبا الوقت ويتأ د ً ليايل شهر رمضا       
 : يبدش العمل رلتوقيت الصيفي ً لبنا  آرر شحد من شهر آذار و وينتهي آرر شحد من شهر  شرين الثاين   التوقيت الصيفي – 6    


