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 44310 0346 41346 4314 1340 1360 7  الجمعة 443:4 03:7 41341 0367 1314 13:4 23  الخمٌس

 44314 0344 41369 4311 1344 1364 8  السبت  443:4 03:8 41341 0360 1316 13:6 24  الجمعة

 44314 0341 41369 4311 :134 :136 9  األحد  443:6 03:9 41341 0361 13:8 1318 25  السبت 

 44314 0341 41369 4314 1344 1364 10  االثنٌن 443:6 0316 :4134 :036 13:0 1310 26  األحد 

 44311 :034 41368 43:9 1346 1366 11  الثالثاء 443:6 0314 :4134 0361 13:1 1311 27  االثنٌن 

 44311 0341 41368 43:8 1368 348: 12  األربعاء 443:6 0311 :4134 0366 ::13 :131 28  الثالثاء

 :4431 0344 41368 43:7 1360 340: 13  الخمٌس 44319 0311 41341 4348 13:1 1311 29  عاءاألرب

 :4431 0340 41368 43:4 1364 344: 14  الجمعة 44319 :031 41341 4340 13:6 1316 30  الخمٌس

 44311 0347 41367 43:1 1361 341: 15  السبت 44319 0311 41341 4344 1319 1349 31  الجمعة

 44311 0348 41367 ::43 1361 341: 16  األحد 44318 0314 41341 4341 1317 1347 نٌسان /1  السبت

 44311 0348 41367 43:4 1366 346: 17  االثنٌن  44318 0310 41344 :434 1314 1344 2  األحد

 44311 0349 41367 43:6 348: 318: 18  الثالثاء 44318 0317 41346 4344 :131 :134 3  االثنٌن 

 44311 7366 41367 4319 347: 317: 19  األربعاء 44317 0317 41346 4319 1314 1344 4  الثالثاء

 44311 7364 41360 4317 344: 314: 20  الخمٌس 44317 0318 41346 4318 1349 1369 5  األربعاء

 44316 7361 41360 4310 341: 311: 21  الجمعة 44310 0319 41346 4310 1348 1368 6  الخمٌس
 

 ٌنبغً للصائمٌن الكرام مراعاة االحتٌاط باإلمسان فً الولت المحدد له.  -3مالحظات  
  ( 44و) ات( درج46فك )( بارتفاع عن األ0314عند غروب الشمس فً الساعة ) الموصلفك مدٌنة أم( فً :161/آذار/ 11الموافك ) هـ(4111/ شعبان/19) ربعاءاألٌُتولع أن ٌكون هالل شهر رمضان المبارن فً مساء ٌوم

 . بالعٌن المجردة%( وفً هذه الحالة ٌُتولع أن ٌُرى الهالل  4.68وتكون نسبة المسم المنار من الممر بالمٌاس الى اكبر لطر ٌبلغه المرص ) ،( دلٌمة44وٌبمى بعد الغروب ) ٌمة،دل
 ،( دلٌمةة1:( درجةة و)40فك )( بارتفاع عن األ0317عند غروب الشمس فً الساعة ) الموصلفك مدٌنة أم ( فً :161/ نٌسان/ 14هـ ( الموافك ) 4111رمضان/  /6:) الجمعة* ٌُتولع ان ٌكون هالل شهر شوال فً مساء ٌوم 

 .مرتفعاً واضحاً جّداً ذه الحالة ٌُتولع ان ٌُرى الهالل %( وفً ه1.19( دلٌمة، وتكون نسبة المسم المنار من الممر بالمٌاس الى اكبر لطر ٌبلغه المرص )4:( ساعة و)4وٌبمى بعد الغروب )
( دلٌمةة، وتكةون نسةبة المسةم المنةار مةن الممةر 11( دلٌمةة، وٌبمةى بعةد الغةروب ):1( درجات و)1( بارتفاع عن األفك )0310عند غروب الشمس فً الساعة ) الموصل* كما ٌُتولّع أن ٌكون الهالل فً اللٌلة الماضٌة فً أفك مدٌنة 

 %( وفً هذه الحالة ال ٌُتولع التمكن من رؤٌة الهالل.6,14المٌاس الى أكبر لطر ٌبلغه المرص )ب

 تأخٌر الصالة بهذا  ي المشهور( دلٌمة، فممتضى االحتٌاط لمن لم ٌطمئن بالرأ17فً هذا الولت من السنة بممدار ) لد تم ّ تحدٌد ولت صالة الفجر فً هذا الجدول وفك رأي المشهور، وٌمول عدد من الخبراء أنّه ٌتأخر
 الممدار.

 
 


