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   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته4343/ نيسان/ 41هـ( = )4114/ شعبان/ 03) الجمعة

 44:40 7:43 44:34 3:37 0:04 0:44 10  األحد  44:47 7:34 44:34 3:44 0:34 0:14 25  السبت 

 44:40 7:44 44:34 3:31 0:04 0:44 11  االثنين 44:41 7:34 44:34 3:43 0:34 0:14 26  األحد 

 44:40 7:44 44:34 3:33 0:03 0:43 12  الثالثاء 44:41 7:34 44:34 3:43 0:13 0:03 27  االثنين 

 44:40 7:40 44:34 3:31 0:43 0:43 13  األربعاء  44:41 7:30 44:34 3:43 0:13 0:03 28  الثالثاء 

 44:44 7:40 44:34 3:30 0:43 0:43 14  الخميس 44:41 7:31 44:34 3:47 0:17 0:07 29  األربعاء 

 44:44 7:41 44:34 3:30 0:47 0:47 15  الجمعة 44:43 7:33 44:34 3:41 0:11 0:01 30  الخميس

 44:44 7:43 44:34 3:34 0:43 0:43 16  السبت  44:43 7:31 44:34 3:41 0:11 0:01 / أيّار1  الجمعة

 44:44 7:41 44:34 3:34 0:41 0:41 17  األحد  44:43 7:37 44:34 3:40 0:14 0:04 2  السبت

 44:44 7:41 44:34 3:33 0:40 0:40 18  االثنين  44:41 7:37 44:34 3:44 0:14 0:04 3  األحد

 44:44 7:47 44:34 3:33 0:44 0:44 19  الثالثاء 44:41 7:33 44:34 3:44 0:13 0:03 4  اإلثنين

 44:44 7:43 44:34 1:33 0:44 0:44 20  األربعاء 44:41 7:33 44:34 3:43 0:03 0:43 5  الثالثاء

 44:44 7:43 44:34 1:33 0:43 0:43 21  الخميس 44:41 7:33 44:34 3:43 0:07 0:47 6  األربعاء 

 44:44 7:43 44:34 1:33 0:43 0:33 22  الجمعة 44:40 7:33 44:34 3:33 0:01 0:41 7  الخميس

 44:44 7:43 44:34 1:37 0:43 0:33 23  السبت 44:40 7:33 44:34 3:33 0:01 0:41 8  الجمعة

 44:44 7:44 44:34 1:37 0:47 0:37 24  األحد 44:40 7:43 44:34 3:37 0:00 0:40 9  السبت 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( دقيقة40( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق33( درجة و)40فق )( بارتفاع عن األ1:10عند غروب الشمس في الساعة ) سامراءفق مدينة أم( في 4343/نيسان/ 41افق )هـ(المو4114/ شعبان/03) لجمعةيُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا، 

 ى الهالل واضحاً مرتفعاً. %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُر 4.34وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

  ( وفي 3.04) وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ،( دقيقة47ويبقى بعد الغروب ) قيقة،( د44و)( درجات 0فق )( بارتفاع عن األ1:14عند غروب الشمس في الساعة ) سامراءفق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 هذه الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجردة.

( دقيقرة، وتكرون نسربة 03( سراعة و)4ويبقى بعد الغرروب )  ،ائقدق( 1( درجة و)43فق )( بارتفاع عن األ7:37عند غروب الشمس في الساعة ) سامراءق مدينة أفم ( في 4343/أيّار/ 41هـ ( الموافق ) 4114/ رمضان/ 03) حد* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم األ
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 0.77القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وفري هرذه 3,74وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة14ب )وويبقى بعد الغر ،( دقيقة43( درجات و)7)عن األفق ( بارتفاع 7:31الشمس في الساعة )عند غروب  سامراء* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في أفق مدينة 
 الحالة يتوقع بعض الخبراء أن يُرى الهالل بالعين المجردة في حالة صفاء الجو تماماً.

 ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهورتأخير الصالة بهذا 41د تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )ق
 المقدار.

 


