
بســــــــــــــم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا فقدره منازل لنعلم عدد السنني والحساب

والصالة والسالم عىل املبعوث رحمة للعاملني سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني ومن اهتدى بهديه إىل يوم الدين

بعد :و

الدينية من بعض األمئة والخطباء واملفتني بخصوص  التي  وصلت اىل املجلس األعىل للشؤون   استجابة للدعوة 

:بيان موعد أول شهر شوال )عيد الفطر املبارك( لعام 1440هـ استحسن املجلس األعىل للشؤون الدينية إصدار البيان اآلىت

 

يجعل هذا  وأن  أعاملهم،  املسلمني صيامهم وصالتهم وصدقاتهم وصالح  يتقبَّل من جميع  أن  تعاىل  الله   نسأل 

عز وجل الله  -إن  عاجال  فرجا  لهم  يرزق  وأن  ومغاربها  األرض  مشارق  للمستضعفني يف  ونرص  فتح،  عيد  املبارك   العيد 

الجميل بالصرب  لذويهم  و  واملغفرة،  بالرحمة  شهداء  وقعوا  الذين  إلخواننا  وعال  وندعوه جل  عليه-  والقادر  ذلك  .وىّل 

بحبل  االعتصام  إىل  قاطبة  املسلمني  ليدعو  املباركة  األيام  هذه  ينتهز  الدينية  للشؤون  األعىل  املجلس   إن 

َواْذكُُروا تََفرَّقُوا  َواَل  َجِميًعا  للَِّه  ا ِبَحبِْل  “َواْعتَِصُموا  تعاىل:   الله  قول  متذكرين  الشمل  وملِّ  الصف  ووحدة  تعاىل   الله 

103 عمران  )آل  األية   ”.... نًا ْخَوا إِ ِبِنْعَمِتِه  فَأَْصبَْحتُْم  ِبُكْم  قُلُو بنَْيَ  لََّف  فَأَ ًء  أَْعَدا كُْنتُْم  ْذ  إِ َعلَيُْكْم  للَِّه  ا .)نِْعَمَت 

 

تبناه  الذي  باملنهج  القمرية  الشهور  بدايات  مواعيد  يف  يعملوا  أن  للمسلمني  األعىل  املجلس   ينصح 

الشهور بدايات  حول  الرتكية  الدينية  الشؤون  رئاسة  قبل  من  تنظيمه  تم  الذي  املوحد  الهجرى  التقويم   مؤمتر 

2016م مايو   30  –  28 املوافق  1437هـ   شعبان   23  –  21 الفرتة  يف  إستانبول  يف  املوحد  الهجري  والتقويم   القمرية 

ممثلة دولة  سبعني  من  أكرث  فيه  وشارك  الدويل  الفلك  مركز  و  والبحوث  لإلفتاء  األوريب  املجلس  مع   بالتعاون 

ممثيل إىل  باإلضافة  والفلكيني،  والفقهاء،  والعلامء،  اإلفتاء،  ودور  األوقاف،  وزارات  من  عدد  و  مندوبيها،   يف 

يف األصل  أن  أهمها:  ومن   . وفلكية  رشعية  مبادئ  عىل  يعتمد  والذي  العامل  يف  الفقهية  واملجالس  املجامع   معظم 

ســواء األرض،  ســطح  من  ما  مكان  من  قطعية  بوسيلة  وإثباتها  الهالل  رؤية  إمكانية  القمرية  الشهور   بدايات 

العلمي الفليك  الحساب  وأن  الحديثـة،  الفلكيـة  واألجهــزة  باملراصــد  باالســتعانة  أو  املجـردة  بالعيـن   متـت 

باختالف عربة  ال  وأنه  تحققها،  يعارض  أن  ميكن  وال  الصحيحة،  الرؤية  توقيت  عن  قطعي  وبشكل  مسبقا   يخربنا 

يَْوَم َوالِْفطُْر  تَُصوُموَن  يَْوَم  ْوُم  “الصَّ و  عليه(  متفق  لُِرؤيَته”)  وأفِْطُروا  لُرؤيَِته  “ُصوُموا  الخطاب  لعموم   املطالع؛ 

الذي الهالل  رؤية  مؤمتر  يف  مؤكدة  املبادئ  هذه  وكانت  الرتمذي(.   أخرجه   ( وَن”  تَُضحُّ يَْوَم  َواألَْضَحى   تُْفِطُروَن 

املجال هذا  يف  الفقهية   واملؤمترات  املجامع  قــرارات  يف  مبدئيا  ومؤكدة  ميالديا   1978 عام  إستانبول  يف  . أقيم 
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1440هـ  لعام  شوال  شهر  لهالل  بالنسبة  الدقيقة  الفلكية  الحسابات  أن  القرارات  لهذه   وفقا 

)جرينتش املوحد  العاملي  التوقيت  حسب   10:02 الساعة  عىل  سيكون  اإلقرتان  أن   من )GMT تؤكد 

بعد ذاته  اليوم  يف  الهالل  رؤية  ميكن  و  1440هـ.  رمضان   29 املوافق  2019م  حزيران/يونيو  03 اإلثنني   يوم 

شوال شهر  أول  سيكون  ذلك  عىل  بناء  الشاملية.  أمريكا  وجنوب  الجنوبية،  أمريكا  يف  الشمس   غروب 

م  2019 حزيران  يونيو/   04 املوافق  الثالثاء  يوم  تعاىل  الله  .بإذن  1440هـ  لعام  املبارك(  الفطر  .)عيد 

 

 

واالختالف  التفرقة  مخاطـر  وتجنيبهم  ملصالحهم  وخدمة  لوحدتهم  وتحقيقا  املسـلمني  كلمة  لتوحيد   ســعيا 

الدينية للشؤون  األعىل  املجلس  يويص  القمرية  األشــهر  بداية  ضمنها  ومن  املهمة  اإلســالمية  القضايـا  يف   وبخاصة 

املجلس اعالن  عىل  االعتامد  خالل  مــن  ســواء  كلمة  علــى  يتحــدوا  بأن  املهجر  دول  ىف  يعيشــون  الذين   املســلمني 

بلد أهل  اختـالف  شــرعا  يجــوز  ال  حيـث  وفلكيا  علميا  محققة  رشعية  اسس  عىل  املعتمد  الدينية  للشؤون   األعىل 

لإلفتاء األورويب  كاملجلس  الشــرعية  يصدر عن مرجعيتهم  مبا  االلتزام  عليهم  يجـب  بل  وأعيادهم   واحد حـول صيامهم 

تركيا يف  الرتكية  الدينيــة  الشــؤون  ورئاسة  أمريـكا  لشــامل  اإلســالمي  الفقــه  ومجلس  املهجر  دول  يف  .والبحوث 

 

عيد  موعد  بيان  بخصوص  املجلس  اىل  دعوة  املوجهني   - والخطباء  ولالمئة  للمفتني  املجلس  ينصح  هذا   وعىل 

رئاسة بإعالن  1440هـ  لعام  املبارك(  الفطر  )عيد  شوال  شهر  أول  تحديد  يف  يعملوا  أن    - هــ   1440 املبارك   الفطر 

قد الرئاسة  إعالن  بأن  علام   . عرصالفضاء  يف  عام  كل  املسلمني  بني  اململة  الخالفات  عىل  قضاء  الرتكية  الدينية   الشؤون 

املطالع باختالف  االعتـبار  دون  الرصد  بأجهزة  أم  املجردة  بالعني  كانت  ســواء  العامل  يف  الرؤية  إمكانية  عىل   اعتمد 

ال بحيث  الفقهية  والضوابـط  الفلكية  املعاييـر  وعىل  الفقهية  املجامع  ومعظم  الفقهاء  جمهور  لدى  الراجح  هـو   كام 

 يتعارض مع أي نص شــرعي أو قاعدة فلكية قطعية . وينصح أيضا إلخواننا الخروج من عامل الجدل والتنظيـر والتأطيـر

الضوابط فيــه  تتحقـق   - وفلكيا  فقهيا  متخصصة  مرجعية  عن  صادر   - رشعي  إعالن  خالل  من  والعمل  الواقع   إىل 

الدخــول إلــى  االعالن  يــؤدي  ال  أن  وهام:   األساســيان  الشــرطان  فيـه  ويتوافـر  الشــرعية  الرؤية  من   الشــرعية 

العامل نقطة من  أي  للعيـان يف  الهالل وضوحا  رؤيـة  تأجيله مع  بعد،  وعدم  يولد  والهــالل مل  القمــري  الشــهر  .فــي 

العاملني رب  لله  والحمد  وبركة.  خري  يف  وهم  املبارك  الفطر  عيد  املسلمون  يستقبل  أن  تعاىل  الله  .سائلني 

د. أكرم كلش

الدينية للشؤون  االعىل  املجلس  رئيس 
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