
 ملدينة بيروت حسب التوقيت املحلي   2022لعام  تشرين الثانيلشهر مواقيت الصالة 
 

 

 منتصف الليل العشاء ذهاب احلمرة الغروب العصر الظهر الشروق الفجر اإلمساك امليالدي اهلجري اليوم
 22:38 18:07 17:00 16:47 14:20 11:18 5:49 4:29 4:19 11/1/2022 ربيع الثاين 6 الثالاثء
 22:38 18:06 16:59 16:46 14:19 11:18 5:50 4:30 4:20 11/2/2022 ربيع الثاين 7 األربعاء
 22:38 18:05 16:59 16:46 14:19 11:18 5:51 4:31 4:21 11/3/2022 ربيع الثاين 8 اخلميس
 22:38 18:05 16:58 16:45 14:18 11:18 5:52 4:32 4:22 11/4/2022 ربيع الثاين 9 اجلمعة
 22:38 18:04 16:57 16:44 14:17 11:18 5:53 4:33 4:23 11/5/2022 ربيع الثاين 10 السبت
 22:38 18:03 16:56 16:43 14:17 11:18 5:53 4:33 4:23 11/6/2022 ربيع الثاين 11 األحد
 22:38 18:02 16:55 16:42 14:16 11:18 5:54 4:34 4:24 11/7/2022 ربيع الثاين 12 اإلثنني
 22:38 18:02 16:54 16:41 14:15 11:19 5:55 4:35 4:25 11/8/2022 ربيع الثاين 13 الثالاثء
 22:38 18:01 16:54 16:41 14:15 11:19 5:56 4:36 4:26 11/9/2022 ربيع الثاين 14 األربعاء
 22:38 18:01 16:53 16:40 14:14 11:19 5:57 4:36 4:26 11/10/2022 ربيع الثاين 15 اخلميس
 22:38 18:00 16:52 16:39 14:14 11:19 5:58 4:37 4:27 11/11/2022 ربيع الثاين 16 اجلمعة
 22:38 18:00 16:52 16:39 14:13 11:19 5:59 4:38 4:28 11/12/2022 ربيع الثاين 17 السبت
 22:38 17:59 16:51 16:38 14:13 11:19 6:00 4:39 4:29 11/13/2022 ربيع الثاين 18 األحد
 22:38 17:59 16:50 16:37 14:12 11:19 6:01 4:40 4:30 11/14/2022 ربيع الثاين 19 اإلثنني
 22:38 17:58 16:50 16:37 14:12 11:19 6:02 4:40 4:30 11/15/2022 ربيع الثاين 20 الثالاثء



 22:38 17:58 16:49 16:36 14:11 11:20 6:03 4:41 4:31 11/16/2022 ربيع الثاين 21 األربعاء
 22:39 17:57 16:49 16:36 14:11 11:20 6:03 4:42 4:31 11/17/2022 ربيع الثاين 22 اخلميس
 22:39 17:57 16:48 16:35 14:11 11:20 6:04 4:43 4:33 11/18/2022 ربيع الثاين 23 اجلمعة
 22:39 17:57 16:48 16:35 14:10 11:20 6:05 4:44 4:34 11/19/2022 ربيع الثاين 24 السبت
 22:39 17:56 16:47 16:34 14:10 11:20 6:06 4:44 4:34 11/20/2022 ربيع الثاين 25 األحد
 22:39 17:56 16:47 16:34 14:10 11:21 6:07 4:45 4:35 11/20/2022 ربيع الثاين 26 اإلثنني
 22:40 17:56 16:47 16:34 14:09 11:21 6:08 4:46 4:36 11/22/2022 ربيع الثاين 27 الثالاثء
 22:40 17:55 16:46 16:33 14:09 11:21 6:09 4:47 4:37 11/23/2022 ربيع الثاين 28 األربعاء
 22:40 17:55 16:46 16:33 14:09 11:22 6:10 4:48 4:38 11/24/2022 ربيع الثاين 29 اخلميس
 22:40 17:55 16:46 16:33 14:09 11:22 6:11 4:48 4:38 11/25/2022 مجادى األوىل 1 اجلمعة
 22:40 17:55 16:45 16:32 14:09 11:22 6:12 4:49 4:39 11/26/2022 مجادى األوىل 2 السبت
 22:41 17:55 16:45 16:32 14:08 11:22 6:12 4:50 4:40 11/27/2022 مجادى األوىل 3 األحد
 22:41 17:55 16:45 16:32 14:08 11:23 6:13 4:51 4:41 11/28/2022 مجادى األوىل 4 اإلثنني
 22:41 17:55 16:45 16:32 14:08 11:23 6:14 4:51 4:41 11/29/2022 مجادى األوىل 5 الثالاثء
 22:42 17:55 16:45 16:32 14:08 11:23 6:15 4:52 4:42 11/30/2022 مجادى األوىل 6 األربعاء

 
 فيالتعار 

 وقات وفقاً لآليت :وقد اعتمدان األ



ملعكرو  ابلفجكر : الضوء الذي يبدأ ابإلنتشار أفقياً ، ويشكلل مكا يشكبخل اخلكيب األبكيت املمتكد مكع األفكم ، ويسكتمر   اإلنتشكار ًكو ً وعرهكاً   وهكذا هكو ا الفجر - 1    
درجة ، واملقصود بذلك هو ككو  الشكمس  كت األفكم  18جر الصادق الزاوية   وقد اعتمدان لتحديد الف الصادق ، ويسبقخل الفجر اللاذب الذي ينتشر عامودايً فوق األفم

  اللكل نكنة وعكيعة متفقكو  درجة وهذا هو املعرو  بني الفلليني املسلمني قدمياً وحديثاً ، واخلال  بكني التقكاويف    ديكد الفجكر لكيس بسكبال اإل كتال    لعريفكخل أل 18بك 
املككد  رككار اإلعتمككاد علككأ الفجككر الصككادق ، وحيككر يتعككذر مشككاهدة ذلككك ومعاينتككخل ابلعككني اخككردة لعككدة عوامككل  ارجيككة و  نككيما   علككأ أ  األحلككام املككذكورة مللبككة علككأ 

ادق والكذي قكد يصككل اىل احلسكاب   ومكمث ا ا تلفكوا    ديكد الزاويكة الككا لتشكذها الشكمس   وقكت الفجكر الصككادق ، وهكذا يكيفدي اىل التفكاوت    ديكد وقككت الفجكر الصك
 أكثر ممث عشريمث دقيقة   بعت احلا ت  

 واألحلام املللبة علأ  ديد الفجر هي كالتايل :
لستمر ممث الغروب اىل حلظة بزوغ الفجر  فا عمال املسكتحبة   ليلكة اجلمعكة يكيفلأ  كا   هكذا الوقكت  -مثال  -*  انتهاء الليلة ، فمع الفجر لنتهي الليلة ، فليلة اجلمعة     

 ) أي ممث الغروب اىل الفجر (  وهلذا   غريها ممث الليايل  
 مث الفجر اىل الغروب وهذا هو املفروض والواجال ، وإ  كا  يستحال اإلمساك قيل ذلك بقليل مراعاة لإلحتياط  *  اإلمساك يتعني علأ الصائم اإلمساك م    
 *  د ول وقت رالة الصبح او رالة الفجر أل  وقتها ميتد ممث ًلوع الفجر الصادق إىل عروق الشمس      
هكار ، أي منتصكف مكا بكني ًلكوع الشكمس وغرو كا ، واملقصكود هكو غكروب الشكمس   ذهكاب : هكو حلظكة بدايكة ميكل الشكمس غكو الغكرب عكمث منتصكف الن الزوال - 2    

ل إ  الوقكت حك  أ  مكمث يعتكن مكمث الفقهكاء أ  الغكروب يعكر  مكمث  كالل ذهكاب احلمكرة املشكرقية   يقكول ابمتكداد وقكت الظهكريمث اىل الغكروب  كذا املعك  ، بك احلمكرة املشكرقية
قرص والغروب مبع  ذهاب احلمرة املشرقية   يصلأ فيخل أي فريضكة مكمث الفكرائت   الظهكريمث و  املغكرب   ولكذلك فا حتيكاط بكزايدة بضكع املمتد ممث الغروب مبع  نقوط ال

 دقائم علأ الزوال   منر لخل ممث الناحية الشرعية ، وهللا العامل  
 واألحلام املللبة علأ  ديد الزوال هي كالتايل :

 مث مع هرورة لقديف الظهر علأ العصر  *  د ول وقت الظهري    
 *  عدم جواز اإلفطار   روم القضاء بعد الزوال ، وجيوز لعمد اإلفطار قبلخل      
 *  انتهاء وقت غسل اجلمعة   فإنخل ممث الفجر إىل الزوال      
 *  ابتداء أعمال عرفة   مونم احلج ، فهي لبدأ ممث الزوال إىل الغروب      



دقيقككة بعككد نككقوط قككرص  13: ويتحقككم بسككقوط قككرص الشككمس وغيابككخل مككمث األفككم و  هككرورة لإلنتظككار حكك  زوال احلمككرة املشككرقية والككا لقككدر مبضككي  الغككروب - 3    
مث ا نتظكار حك   بكد مك الشمس  واخلال  بني التقاويف    ديد الغكروب هكو بسكبال اإل كتال    لعريفكخل ، أل  الكبعت يكرى أ  الغكروب   يتحقكم مبجكرد نكقوط القكرص بكل

 ذهاب احلمرة املشرقية  
 واألحلام املللبة علأ  ديد الغروب هي كالتايل :

 *  د ول وقت العشائني مع هرورة لقديف املغرب علأ العشاء      
 *  جواز اإلفطار ابلنسبة للصائم   عهر رمضا  وغريه      
  إلفاهة ممث عرفات قبل الغروب *  انتهاء وقت أعمال عرفة   مونم احلج ، فال جتوز ا    
 *  بداية الليلة ، فإهنا لبدأ ممث الغروب إىل مطلع الفجر الصادق      
 : وهو منتصف ما بني غروب الشمس إىل ًلوع الفجر الصادق   منتصف الليل – 4    

 هي كالتايل : منتصف الليلواألحلام املللبة علأ  ديد 
 ، وأما املضطر ) كالنائم والناني واحلائت ( فيمتد وقتهما اىل ًلوع الفجر   * انتهاء وقت العشائني للمشتار    
عال عليكخل دديتهكا   وقتهكا ، * ابتداء وقت رالة الليل بعد  ققخل ايلنسبة للمشتار أيضكاً   إذ جيكوز لقكدميها علكأ منتصكف الليكل للمسكافر اذا  كا  فوركا ا  ا رهكا او رك    

 نوم او ًروء ا حتالم ، بل وللل ذي عذر كالشيخ و ائف الند ، وينبغي هلم حينئذ ا ليا  بصالة الليل بنية التعجيل   ا داء   وللشاب وغريه إ   ا  غلبة ال
 وهو علأ ما قيل إما الثلر األ ري ممث الليل وإما السدس األ ري منخل   السحر : – 5    

 هي كالتايل : سحرواألحلام املللبة علأ  ديد ال
 انتحباب ا ليا  بصالة الليل   هذا الوقت  *     
 * انتحباب ا نتيقاظ ولناول السحور   ليايل عهر رمضا       
 * انتحباب الدعاء   هذا الوقت ويتأكد   ليايل عهر رمضا       
 ر أحد ممث عهر لشريمث الثاين  : يبدأ العمل ابلتوقيت الصيفي   لبنا  آ ر أحد ممث عهر آذار ، وينتهي آ  التوقيت الصيفي – 6    


