European Council
For Fatwa and Research
بيان األمانة العامة لممجمس األوروبى لإلفتاء والبحوث
" حول تحديد بداية شير شوال لعام 6341ىـ"

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى من بعثو اهلل رحمة لمعالمين وعمى آلو وصحبو ومن سار
عمى نيجو إلى يوم الدين  ......وبعد

فإن األمانة العامة لممجمس األوروبي لإلفتاء والبحوث تنتيز ىذه األيام المباركة لتدعو المسممين قاطبة إلى االعتصام

بحبل اهلل تعالى ووحدة الصف ولم الشمل متذكرين قول اهلل تعالى:

ِ ِ
" وْ ِ
ف َب ْي َن قُمُوِب ُك ْم
اء فَأَلَّ َ
يعا َوَال تَفََّرقُوا َوا ْذ ُك ُروا ِن ْع َم َت المَّ ِو َعمَ ْي ُك ْم إِ ْذ ُك ْنتُ ْم أ ْ
َع َد ً
اعتَص ُموا ِب َح ْب ِل المَّو َجم ً
َ
َص َب ْحتُ ْم ِب ِن ْع َم ِت ِو إِ ْخ َوا ًنا .......األية"  604آل عمران .
فَأ ْ
كما نسأل اهلل تعالى أن َّ
يتقبل من الجميع صياميم وصالتيم وصالح أعماليم وأن يجعل ىذا الشير

ولى ذلك والقادر عميو" .
الكريم شير فتح ونصر وبركة لعباده المستضعفين فى األرض ".إنو ّ
وتنتيز األمانة العامة لممجمس األوروبي لإلفتاء والبحوث ىذه الفرصة بخصوص رؤية ىالل شير
شوال لمعام اليجري 4136ىـ

1045م وحسب الشروط التي تبناىا المجمس األوروبي لالفتاء

والبحوث في قراره الذي اتخذه في دورتو العادية التاسعة عشرة المنعقدة في استانبول في الفترة -8

 41رجب 4130ىـ الموافق  30حزيران  1 -تموز (يوليو)  .1009وبناء عمى ما أكده المجمس

الفقيي الدولي في قراره رقم ( )48في مؤتمره الثالث لعام 4986م ،وكذلك مقررات الدورة األولى
لمجنة التقويم اليجري الموحد المنعقدة في مدينة استانبول في الفترة ما بين ( ) 19-16ذي الحجة

 4389ىـ الموافق لـ ( )30-17تشرين الثاني /نوفمبر  4978م  ،وكذلك ما صدر عن المؤتمر
العالمي إلثبات الشيور القمرية بين عمماء الشريعة والحساب الفمكي الذي عقده المجمع الفقيي
برابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة في الفترة من  14-49ربيع األول 4133ىـ الموافق لـ 43-44

-4

شباط/فبراير  1041وشارك فيو عدد كبير من الفقياء والعمماء الفمكيين  ،أنو ال عبرة باختالف
ِ ِ
المطالع واألخذ بالرؤية العالمية ال المحمية لعموم الخطاب " :صوموا لر ِ
ؤيتو"،
ؤيتو وأفْط ُروا ل ُر َ
ُ ُ ُ َ
تعمن التالي:
أكدت الحسابات الفمكية الدقيقة أن ىالل شير شوال لعام  4136ىـ يولد في الساعة

 04:11حسب التوقيت العالمي الموحد (جرينتش  )GMTمن يوم الخميس الموافق
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( )46يوليو/تموز 1045م أى ما يوافق الساعة  01:11حسب التوقيت المحمي لمكة
المكرمة.
وبناء عميو فإن رؤية اليالل ممكنة قبل غروب شمس ليمة الخميس الموافق ()46
يوليو/تموز 1045م بالعين المجردة في أمريكا الجنوبية و باألجيزة في المناطق الجنوبية
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من افريقيا.



وعميو سيكون أول شير شوال المبارك لعام  4136ىـ

بإذن اهلل تعالى يوم الجمعة الموافق ( )47يوليو/تموز 1045م
سائمين اهلل تعالى أن يستقبل المسممون ىذا الشير المبارك وىم في خير وبركة وعزة ومنعة ،وكل عام وأنتم
بخير .
تقبل اهلل منا ومنكم صالح العمل
والحمد هلل رب العالمين
األمانة العامة – دبمن
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