
 

 االمساك نيسان رمضان األيام
صالة 

 الفجر
 اذان الظهر الشروق

اذان 

 المغرب

منتصف 

 ليلال
 رمضان األيام

 نيسان 

 أيار
 االمساك

صالة 

 الفجر
 اذان الظهر الشروق

اذان 

 المغرب
 منتصف الليل

   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته1312/ نيسان /20هـ( = )2441/ شعبان/ 03) الثالثاء

 22:29 7:23 21:33 3:28 0:41 0:01 29  الخميس 22:17 6:37 21:38 3:03 4:36 0:36 14  األربعاء 

 22:28 7:22 21:33 3:27 0:42 0:02 30  الجمعة 22:16 6:38 21:37 3:04 4:34 0:34 15  الخميس

 22:27 7:21 21:33 3:23 0:09 0:19 / أيّار1  السبت  22:16 6:39 21:37 3:00 4:31 0:31 16  الجمعة

 22:27 7:20 21:33 3:24 0:07 0:17 2  األحد  22:13 6:39 21:37 3:02 4:32 0:32 17  السبت

 22:26 7:20 21:33 3:20 0:06 0:16 3  االثنين  22:13 7:33 21:37 3:03 0:39 0:49 18  األحد

 22:26 7:24 21:34 3:21 0:03 0:13 4  الثالثاء 22:14 7:32 21:37 3:19 0:38 0:48 19  اإلثنين

 22:26 7:23 21:34 3:22 0:00 0:10 5  األربعاء 22:14 7:31 21:36 3:18 0:36 0:46 20  الثالثاء

 22:26 7:26 21:34 3:23 0:02 0:12 6  الخميس 22:10 7:30 21:36 3:16 0:33 0:43 21  األربعاء 

 22:23 7:26 21:34 3:39 0:03 0:13 7  الجمعة 22:11 7:34 21:36 3:13 0:30 0:40 22  الخميس

 22:23 7:27 21:34 3:38 0:19 0:29 8  لسبتا 22:12 7:33 21:36 3:14 0:31 0:41 23  الجمعة

 22:23 7:28 21:34 3:37 0:18 0:28 9  األحد 22:12 7:36 21:36 3:10 0:33 0:43 24  السبت 

 22:23 7:28 21:34 3:36 0:16 0:26 10  االثنين  22:13 7:36 21:36 3:11 0:48 0:08 25  األحد 

 22:23 7:29 21:34 3:33 0:13 0:23 11  الثالثاء 22:29 7:37 21:33 3:12 0:46 0:06 26  االثنين

 22:23 7:13 21:34 3:33 0:14 0:24 12  األربعاء 22:29 7:38 21:33 3:13 0:44 0:04 27  الثالثاء

 22:23 7:12 21:34 3:34 0:10 0:20 13  الخميس 22:29 7:39 21:33 3:29 0:40 0:00 28  األربعاء 
 

 مين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.ينبغي للصائ  -مالحظات:  
 ( دقيقة 24( ساعة و)2قى بعد الغروب )ويب ،يقة( دق30( درجة و)20فق )( بارتفاع عن األ6:09عند غروب الشمس في الساعة ) الموصلفق مدينة أفي م( 1312/نيسان/ 20الموافق ) هـ(2441/ شعبان/03) ثالثاءليُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  2.72وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

  ( وفي 3.18( دقيقة وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )28ويبقى بعد الغروب )، يقة( دق12و)( درجات 0فق )فاع عن األ( بارت6:08عند غروب الشمس في الساعة )الموصل فق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 .المسلحةبالعين ولو الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل هذه 

( دقيقنة، وتكنون 03( سناعة و)2ويبقنى بعند الغنروب )  ،( دقيقنة2( درجنة و)27فنق )( بارتفاع عنن األ7:33عند غروب الشمس في الساعة ) الموصلفق مدينة أفي  م (1312/ أيّار/ 20هـ ( الموافق ) 2441/ رمضان/ 03)خميس لا * يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 1.42نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وفي هنذه 3,30ر من القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغه القرص )وتكون نسبة القسم المنا ،( دقيقة08ب )وويبقى بعد الغر ،يقةق( د43( درجات و)6)عن األفق ( بارتفاع 7:34عند غروب الشمس في الساعة ) الموصلفق مدينة أ* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في 
 ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجّردة.الحالة 

 ( دقيقة، فمقتضى26قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار ) تأخير الصالة بهذا  االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهور
 المقدار.

 
 


