
 

 

 الَرِحيمِ  الَرْْحَن اّللَِ  ِبْسم
 

                                          

  :وبعد ... أْْجَِعيَ  وَصْحِبهِ  آلهِ  وعلى واملرسليَ  األنبياءِ  خاتِ  على والَسالم   والصالة  
 رََمَضانَ  َشْهرِ  هاللَ  ََي صُّ  يماف السَُّوْيدِ  يف الَشْرِعَيةِ  ِِبَيَئاِِتَا اإلْسالِمَيةِ  املراكزِ  ِمنَ  صادر   بيان   هذا

 م2018 /هـ1439 ِلَعامِ  امل َباركِ 
 فََأصَبحت م ق لوِبك م َبيَ  فَأََلفَ  عداءً أَ  ك نت م  ِإذ َعَليك م اّللَِ  نِعَمتَ  َواذك روا ج تـََفَرقوا َوال َْجيًعا اّللَِ  ِبَبلِ  َواعَتِصموا ﴿ :تعاىل قال 

   103 :يةآ عمران/ لآ سورة ﴾...ِإخوانً  بِِنعَمِتهِ 
 فـَْلَيص ْمه   الَشْهرَ  ِمنك م   َشِهدَ  َفَمن ج َواْلف ْرقَانِ  اْْل َدى مِ نَ  َوبـَيِ َنات   لِ لَناسِ  ه ًدى اْلق ْرآن   ِفيهِ  أ نِزلَ  اَلِذي رََمَضانَ  َشْهر   ﴿ :سبحانه وقال...﴾ 

 185 ية:آ البقرة/ سورة

 .ه  ترو  حىت تـ ْفِطروا وال اْلالَل، تروا حىت تصوموا ال ) فقال: ومْعرِفـََته   الَشْهِر، ش ه ودِ  طريقةَ  - وسلم عليه للا صلى - للاِ  َرس ول   بَيَ  وقدْ 
 ع َمَر. بنِ  عبدللاِ  َحِديثِ  ِمنْ  ِكالُه َا  ،1080برقم: ومسلم ،1906 برقم: البخاري صحيح .( َله   فاقدروا َعَلْيك مْ  غ مَ  فإنْ 
َ  فإن .لرؤيتهِ  وأفطروا لرؤيتهِ  صوموا ) فقال: التقديرِ  معىن - والَسالم   الَصالة   َعَلْيهِ  - وبَيَ   .( الثيث شعبانَ  عدةَ  فأْكِمل وا عليكم غ ب ِ

 ه ريرة. أيب حديث من كالُها  .1081 برقم: ومسلم ،1909 برقم: البخاري صحيح

 إاَل  - وسلمَ  َعَلْيهِ  للا   صلى - للاِ  رسول   يـَْعَتِبْ  لْ  َذِلكَ  ومعَ  األ َمِم، ِمنَ  وغريِِهمْ  العربِ  بعِض، ِعْندَ  معلومةً  ووسائله   ،الفلكيُّ  احلساب   وكانَ 
 الِعَبادةِ  وْقتِ  َمْعرِفةِ  يف احلرجِ و  للَتَكل فِ  ورفعاً  العبادِ  على اً ري تيس رؤيت ه   تعَذَرتْ  إذا يوماً  ثالثيَ  الِعَدةِ  إكمالَ  أو الَشْهِر، لد خول الرؤيةَ 

 الرؤية   ِهيَ  ذلكَ  يف واألْصل   َلْيِه،عَ  امل تـََفقِ  لألْصلِ  ِإاَل   الرجوع   َيك ون   ال ختالفِ اال وعندَ  ْجيعاً، والَعاِميُّ  الَعال   ذلكَ  يف لَيْستويَ  وخ ر وجها
 .األصل   هو لألصلِ  والرجوع   ساب،احل َولَْيسَ  شرعاً، عليها - املنصوص  

 بعدَ  اْلالل   فيها ي رى أنْ  ُي ِْكن   اليت اِطقِ املن حتديدِ  يف للَشرِيَعةِ  اخلَاِدَمةِ  الع ل ومِ  كسائِرِ   ِمْنه   في نتفع   َعَلْيهِ  الحاكم   للوْحي خادم   علم   واحلساب  
 .الَشْهرِ  هالل   أنَه   تـ ْثِبت   ديثة  ح وسيلة   بكلِ  فيها رؤيته   ُي ِْكن   مبدة   والعشرينِ  الَتاِسعِ  يـَْومِ  ََشْسِ  غ ر وبِ  بعدَ  وم ْكِثهِ  تول ِدِه، ثبوتِ 

 أَولِ  ِهاللِ  رؤية د ون حَت ول   ليتا رَِجةِ احلَ  ال مناخيةِ  الظروف عن فضاًل  نفاً آ  املذكورةِ  ابلشروطِ  ابو أور  دولِ  يف األهلةِ  رصد   لنا يتيسرْ  لْ  إنَه ومبا
 - القرى أم ِ  إعالنِ  ملتابعةِ  َيْدع وه مو  عامةً  للمسلميَ  يـ ْعِلن   السَُّويد يف السَُّنةِ  َأْهلِ  وَمراكزِ  َمساجدِ  جَتم عَ  فإنَ  الَسَنةِ  أََّيمِ  أْكثَرِ  يف الَشْهرِ 
 ما على وخروجِه، املباركِ  رمضانَ  شهرِ  دخولِ  يف هـ 1439 لعام: شعبانَ  شهرِ  ِمنْ  والعشرينَ  سعِ التا يـَْومِ  َشسِ  غروبِ  بعدَ  - للا شَرَفها
 .الصفِ  ووحدةِ  للكلمةِ  ْجعاً  سنيَ  منذ   الغربيةِ  البالدِ  يف املسلمونَ  اعتاده  

 يومِ  صيامَ  بذلكَ  م تحر ِينَ  ََي جَ  ل وَمنْ  منهم حجَ  منْ  سواءً  احِلَجةِ  ذي شهرِ  دخولِ  يف ( القرى أمَ  ) العالِ  يف املسلميَ  كلُّ   يتابع   إنْ ه   وكما
 اجتمعوا وكما للعباِد، اً وتيسري  للخالفِ  درءاً  رمضانَ  يف َيك ون   فكذلك وأمواتً  أحياءً  املسلمي قبلةَ  املكرمة مكةَ  يف للحجاجِ  تبعاً  عرفةَ 
 ومعلوم   ابلعباِد، ورْحةً  تعاىل، للِ  قربةً  َذِلكَ  يف َمَعه م فليجتمعوا والع ص ورِ  الدُّه ورِ  مر   على عام   كل ِ   يف األضحى وعيدِ  عرفَة، يـَْومِ  يف معهم

 ىنللمع حتقيقاً  والرؤيةِ  لفلكي ِ ا احلسابِ  بيَ  ْجعاً  الحاكماً  خادماً  عله  جي بَلْ  الفلكيَ  احلسابَ  اليـ ْهِمل   القرى أم   َعَلْيهِ  تعتمد   الذي املرصدَ  إن  
 وسَلَم. وآلهِ  َعَلْيهِ  للا   صلى للاِ  َرس ول   بِهِ  قضى الذي الَشْرِعي ِ 

 املي.الع رب ِ  للِ  واحلمد   واإلُياِن، واألمِن، ابلنِ ْصر، علينا ي ِهَله   وأنْ  وقيامهِ  ِصياِمهِ  على يعيننا أنْ  للاَ  سائليَ 
 السُّويد يف الس َنة َأْهلِ  ومراكزِ  مساجدِ  جتمع  
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