
 

 

European Council  
For Fatwa and Research  

 

Tel: +353 (0) 1 2609602, Fax: +353 (0) 1 2609603  
19 Roebuck Road, Clonskeagh, Dublin 14, Republic of Ireland, E-mail: info@e-cfr.org, 

 

 
 

األمانة العامة للمجلس األوروبى لإلفتاء والبحوث  بیان  

ھـ1438لعام  وشوال رمضان ىشھرتحدید بدایة  حول "  - 2017"  

الحمد ; رب العالمین والصالة والسالم على من بعثھ هللا رحمة للعالمین وعلى آلھ      
وصحبھ ومن سار على نھجھ إلى یوم الدین ...... وبعد  

عامة للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث تنتھز ھذه األیام المباركة لتدعو المسلمین قاطبة فإن األمانة ال 
متذكرین قول هللا تعالى: ،الشمل ولمِّ  ،ووحدة الصف ،إلى االعتصام بحبل هللا تعالى  

ِ عَ  "   قُوا َواْذُكُروا نِْعَمَت هللاَّ ِ َجِمیًعا َوَال تَفَرَّ لَْیُكْم إِْذ ُكْنتُْم أَْعَداًء َواْعتَِصُموا بَِحْبِل هللاَّ
. آل عمران 103األیة" ....... فَأَلََّف بَْیَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِھ إِْخَوانًا  

وأن  ،وصالح أعمالھم ،وصالتھم ،كما نسأل هللا تعالى أن یتقبَّل من الجمیع صیامھم 
ده المستضعفین فى األرض." إنھ لعبا ،وبركة ،ونصر ،یجعل ھذا الشھر الكریم شھر فتح

ولّى ذلك والقادر علیھ" .    
وتنتھز األمانة العامة للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث ھذه الفرصة لتعلن بخصوص  

حسب الشروط التي م و2017ھـ 1438شوال للعام الھجري و ،ى رمضانرؤیة ھالل شھر
اتخذه في دورتھ العادیة  تبناھا المجلس األوروبي لالفتاء والبحوث في قراره الذي

-8التاسعة عشرة في الفترة  -حزیران  30ھـ الموافق 1430رجب  12 تموز (یولیو)  4 
لثالث ) في مؤتمره ا18وبناء على ما أكده المجلس الفقھي الدولي في قراره رقم ( .2009

ي الدورة األولى للجنة التقویم الھجري الموحد المنعقدة ف م،  وكذلك مقررات1986لعام 
-26مدینة استانبول في الفترة ما بین ( -27ھـ الموافق لـ ( 1389) ذي الحجة  29 30 (

، وكذلك ما صدر عن المؤتمر العالمي إلثبات الشھور م 1978تشرین الثاني /نوفمبر 
والحساب الفلكي الذي عقده المجمع الفقھي برابطة العالم  ،القمریة بین علماء الشریعة

-19في الفترة من اإلسالمي بمكة المكرمة  -11ھـ الموافق لـ 1433ربیع األول  21 13 
والعلماء الفلكیین ، وكذلك ما  ،وشارك فیھ عدد كبیر من الفقھاء ،2012شباط/فبرایر 
-12التى انعقدت بباریس في الفترة الندوة العلمیة  صدر عن ھـ  1433ربیع األول  13

والتقویم  ،الشھور الھجریة وكان موضوعھا بدایة، 2012فبرایر  5و  4الموافق لـ 
وقدمت فیھا عدة بحوث ودراسات  ،والفلك ،حیث حضرھا ثلة من علماء الفقھ ،الھجري

فقھیة وفلكیة، وما صدر حدیثا عن مؤتمر توحید التقویم الھجري الدولي الذى انعقد فى 
– 21استانبول في الفترة  – 28ه  الموافق 1437شعبان  23  م، وشارك 2016مایو  30 

 ،اإلفتاء ودور ،ارات األوقافزوومسؤولیھا،  فى ممثلة دولة أكثر من سبعین فیھ
ونحوھم باإلضافة إلى ممثلي معظم المجامع والمجالس  ،والفلكیین ،والفقھاء ،والعلماء

أن  والمعاییر األساسیة ومن أھمھا: ،التي أقرت مجموعة من المبادئو الفقھیة في العالم،
سواء تمت بالعین المجردة أو باالستعانة  ،األصل في ثبوت دخول الشھر ھو رؤیة الھالل

وأن الحساب الفلكي العلمي یخبرنا مسبقا عن توقیت  مراصد واألجھزة الفلكیة الحدیثة،بال
لعموم  وأنھ ال عبرة باختالف المطالع الرؤیة الصحیحة وال یمكن أن یعارض تحققھا،

وقولھ صلى هللا علیھ وسلم:  متفق علیھ،لُرؤیَتِھ وأْفِطُروا لُِرؤیَتھ"ا الخطاب: " ُصوُمو
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أخرجھ أبو داود، ». صومكم یوم تصومون وفطركم یوم تفطرون وأضحاكم یوم تضحون«

  .وابن ماجھ، والترمذي وصححھ
التالي: األمانة العامة تعلن على ذلك وبناء    

1- في  یولدھـ  1438لعام  مضانأن ھالل شھر ر أكدت الحسابات الفلكیة الدقیقة 
وم ی) من GMTرینتش جحسب التوقیت العالمي الموحد ( 19:44الساعة 
ما یوافق  ىأھـ 1438شعبان  29الموافق م 2017مایو/أیار) 25( الخمیس
حسب التوقیت المحلي لمكة المكرمة. 22:44الساعة   

 

ؤیة یوم وستكون الر تھ غیر ممكنة فى كل أنحاء العالمالرؤیة فى الیوم ذا -2
ممكنة فى  ه1438شعبان  30الموافق  2017) أیار/ مایو  26(  الجمعة
، والجزیرة العربیة ،إفریقیا ، وستكون تامة الوضوح فينحاء العالممعظم أ
وأسترالیا. ،تینیمریكواأل  

ü ھـ  1438لعام  المبارك سیكون أول شھر رمضان وعلیھ   

م. 2017 مایو/ أیار) 27الموافق ( لسبتا بإذن هللا تعالى یوم  
 

ھـ 1438وبالنسبة لرؤیة ھالل شھر شوال لعام  م2017 -  

في  یولدھـ  1438لعام  شوالأن ھالل شھر  أكدت الحسابات الفلكیة الدقیقة -1
وم ی) من GMTرینتش جحسب التوقیت العالمي الموحد ( 02:31الساعة 
ما یوافق ى أھـ 1438 رمضان 29الموافق م 2017یونیو/حزیران) 24( السبت

حسب التوقیت المحلي لمكة المكرمة. 05:31الساعة   

 

وجنوب  ،الغربیةمن إفریقیا  وجزء ،تینیاألمریك الرؤیة فى الیوم ذاتھ ممكنة في -2
.وسط إفریقیا إذا استعین بتلسكوب وكذلك ممكنة في ،إفریقیا  

 

ü 	الفطر	عید(	شوال	شھر	أول	سیكون	وعلیھ 
.	ھـ	1438	لعام)	المبارك 	

م. 2017 یونیو/ حزیران) 25الموافق ( حدألم ابإذن هللا تعالى یو  
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وعزة  المبارك وھم في خیر وبركة شھر رمضانسائلین هللا تعالى أن یستقبل المسلمون 

.ومنعة، وكل عام وأنتم بخیر  
تقبل هللا منا ومنكم صالح العمل  
والحمد * رب العالمین  

–األمانة العامة  دبلن   


