
َئة  بياٌن صادٌر   د ين  الشَّْرع يَّة  يف    َعن اهلَي ْ د  الّراش  السَُّوْيد  فيما ََيُصُّ هالَل َشْهر  رََمَضاَن املَُبارك     -َمْسج 
 م2023ه / 1444ل َعام  

 وبعد:والصالُة والسَّالُم على خامِت األنبياِء واملرسلنَي وعلى آلِه وَصْحِبِه أْْجَِعنَي ... احلمُد هلل 

َواذُكروا نِعَمَت اَّللَِّ َعَليُكم ِإذ ُكنُتم أَعداًء فَأَلََّف   ج قال تعاىل: ﴿ َواعَتِصموا ِِبَبِل اَّللَِّ َْجيًعا َوال تَ َفرَّقوا  
    103 َبنَي قُلوِبُكم فََأصَبحُتم بِِنعَمِتِه ِإخواًًن...﴾ سورة آل عمران

َفَمن    ج َل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ل ِلنَّاِس َوبَ يِ َناٍت مِ َن اْْلَُدى َواْلُفْرقَاِن  وقال سبحانه: ﴿ َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنزِ 
 185  َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر فَ ْلَيُصْمُه...﴾ سورة البقرة

َ َرُسوُل هللِا   طريقَة ُشُهوِد الشَّْهِر، ومْعرِفَ َتُه فقال: ) ال تصوموا حىت    -صلى هللا عليه وسلم    -وقْد بنيَّ
، ومسلم 1906تروا اْلالَل، وال تُ ْفِطروا حىت تروُه. فإْن ُغمَّ َعَلْيُكْم فاقدروا َلُه (. صحيح البخاري برقم:  

 ، ِكالُُهَا ِمْن َحِديِث عبدهللِا بِن ُعَمَر. 1080برقم:

  َ . فإن ُغّبِ َ عليكم معىن التقديِر فقال: ) صوموا لرؤيتِه وأفطروا لرؤيتهِ   -َعَلْيِه الصَّالُة والسَّالُم    -وبنيَّ
برقم:   البخاري  برقم:  1909فأْكِمُلوا عدَة شعباَن ثالثني (. صحيح  . كالُها من  1081، ومسلم 

 حديث أيب ُهريرة.

وكاَن احلساُب الفلكيُّ، ووسائلُه معلومًة ِعْنَد بعِض، العرِب وغريِِهْم ِمَن األَُمِم، ومَع َذِلَك مْل يَ ْعَتِبْ رسوُل  
ِة ثالثنَي يوماً إذا تعذََّرْت رؤيُتُه    - َعَلْيِه وسلَم  صلى هللاُ  -هللِا   إالَّ الرؤيَة لُدخول الشَّْهِر، أو إكماَل الِعدَّ

 تيسرياً على العباِد ورفعاً للتََّكُلِف واحلرِج يف َمْعرِفِة وْقِت الِعَبادِة وُخُروجها لَيْستوَي يف ذلَك الَعاملُ والَعاِميُّ 
ُت ََّفِق َعَلْيِه، واألْصُل يف ذلَك ِهَي الرؤيُة املنصوُص     ِف ال َيُكوُن الرجوعُ ْجيعاً، وعنَد االختال

ِإالَّ لألْصِل امل
 عليها شرعاً، َولَْيَس احلساب، والرجوُع لألصِل هو األصُل. -

َعِة يف حتديِد املناِطِق  واحلساُب علٌم خادٌم للوْحي الحاكٌم َعَلْيِه فيُنتفُع ِمْنُه كسائِِر الُعُلوِم اخلَاِدَمِة للشَّرِي
اليت ُُيِْكُن أْن يُرى فيها اْلالُل بعَد ثبوِت توُلِدِه، وُمْكِثِه بعَد ُغُروِب ََشِْس يَ ْوِم التَّاِسِع والعشريِن مبدٍة  

 ُُيِْكُن رؤيتُه فيها بكِل وسيلٍة حديثٍة تُ ْثِبُت أنَُّه هالُل الشَّْهِر.



آنفاً فضاًل عن الظروف اُلمناخيِة      يف دوِل أورواب ابلشروِط املذكورةِ ومبا إنَّه مْل يتيسْر لنا رصُد األهلةِ 
ِم السََّنِة فإنَّ   يؤكد د الراشدين يف َّيفال  مسج احلَرَِجِة اليت حَتُوُل ُدون رؤية ِهالِل أوَِّل الشَّْهِر يف أْكَثِر أَّيَّ

-   ه 1439والذي انعقد يف العام  جَتُمَع َمساجِد وَمراكِز أَْهِل السُّنَِّة يف السَُّويد  قرارات مؤمتر  متسكه ب
بعَد غروِب َشِس يَ ْوِم التاسِع والعشريَن   -شرََّفها هللا    -متابعِة إعالِن أمِ  القرى    والداعي اىل  م  2018

ملتابعة  ورمضان  ِمْن شهِر شعباَن   اعتادُه  من كل عام  ما  املبارِك وخروجِه، على  دخوِل شهِر رمضاَن 
   املسلموَن يف البالِد الغربيِة منُذ سننَي ْجعاً للكلمِة ووحدِة الصِف.

ُع كلُّ املسلمنَي يف العامِل ) أَم القرى ( يف دخوِل شهِر ذي احِلجَِّة سواًء مْن حجَّ منهم وَمْن وكما إنْ ُه يتاب
مل ََيُجَّ ُمتحر ِيَن بذلَك صياَم يوِم عرفَة تبعاً للحجاِج يف مكَة املكرمة قبلَة املسلمني أحياًء وأموااتً فكذلك 

، وكما اجتمعوا معهم يف يَ ْوِم عرفَة، وعيِد األضحى يف  َيُكوُن يف رمضاَن درءاً للخالِف وتيسرياً للعبادِ 
كلِ  عاٍم على مر  الدُُّهوِر والُعُصوِر فليجتمعوا َمَعُهم يف َذِلَك قربًة هلِل تعاىل، ورمحًة ابلعباِد، ومعلوٌم إن  

حاكماً ْجعاً بنَي احلساِب  املرصَد الذي تعتمُد َعَلْيِه أُم القرى اليُ ْهِمُل احلساَب الفلكيَّ َبْل جيعلُه خادماً ال
 الفلكيِ  والرؤيِة حتقيقاً للمعىن الشَّْرِعيِ  الذي قضى ِبِه َرُسوُل هللِا صلى هللاُ َعَلْيِه وآلِه وسلََّم.

هلِل ربِ    واحلمُد  واإلُياِن،  واألمِن،  ابلنِ ْصر،  يُِهلَُّه علينا  وأْن  وقيامِه  ِصياِمِه  يعيننا على  أْن  هللَا  سائلنَي 
 العاملني.

َئة     د ين الشَّْرع يَّة  يف  اهلَي ْ د  الّراش   َمْسج 
 السويد 
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