المجلس

المجلس الوروبي للتفتاء والبحوث
European Council for Fatwa and
اللعلى للمسلمين تفي ألمانيا
Research

اللجنة اللمانية اللسليمية العلمية لللهلة

البربعاء  05شـــعبان  1432لهـ
و  06تموز /يوليو

 2011م

هل ل رمضان لعام

 1432هـ
-1

-2

-3

أكدت الحسابات الفلكية الدقيقة أن لهل ل شهر بريمضــان
لعام 1432لهـ يلد في الساعة ) (18و) (40دقائق حسب
التــوقيت العــالمي الموحــد )غرينتــش  (GMTيمــن يــوم
الســبت الواقــع فــي ) (30تمــوز /يوليــو  2011م أو يمــا
يوافــق الســاعة ) (21و) (40دقــائق حســب التــوقيت
المحلي لمكة المكريمة.
وتــد ل الدبرالســات الفلكيــة ليمكانيــة برؤيــة الهل ل حســب
الشروط التي تبنالها المجلس الوبروبي للفتــاء والبحــوث
في قرابره الذي اتخذه في دوبرته العادية التالسعة عشــرة
المنعقدة في الستانبو ل في الفترة  12-8برجب 1430لهـ
الموافــق  30حزيــران  4 -تمــوز )يوليــو(  2009م أن
الرؤية غير يممكنة في يمساء يوم  7 / 30في أي يموقع ،
بينما تصبح يممكنة في يمســاء  31/7بالســتعما ل الراصــدة
فـي قسـم كـبيريمن أفريقيـا الشـمالية وشـما ل الجزيـرة
العربيــة ويمنــاطق يمتعــددة يمــن أيمريكــا الشــمالية ،ولهــي
يممكنة بالرؤية المباشرة في جميع دو ل أيمريكا اللتينيــة،
إضافة إلى يمنطقة والسعة يمن جنوب القابرة الفريقية.
وعلـى لسـبيل المثـا ل فـي يمدينـة يمكـة المكريمـة تغـرب
الشــمس فــي يمســاء  31/7يمثل ً فــي الســاعة )(19:01
ويغرب القمر في الساعة ) (19:26أي أن القمــر يتــأخر
في غروبه عن الشــمس بـــ ) (25دقيقة  .وفــي يمدينــة

كيب تاون فــي جنــوب أفريقيــا تغــرب الشــمس فــي
الساعة ) (18و) (05دقــائق بينمــا يغــرب القمــر فــي
الساعة ) (19و) (07دقائق أي أن القمر يتأخر بــأكثر
يمن لساعة في غروبه عن الشمس.
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وبناء على لهذه الشروط وعلى يما أكده المجلس الفقهي
الدولي في قرابره برقـم ) (18فـي يمـؤتمره الثـالث لعـام
1

1986م ،أنه ل عبرة باختل ف المطالع لعموم الخطــاب:
يموا لُرؤي َت ِــه وأفْط ِـُروا ل ُِرؤَيتــه" ،لذا ســيكون أو ل
صو ُ
" ُ
شهر رمضان لعام 1432هـ بإذن الله تعالى تفي
يــوم النثنيــن المواتفــق لـ ـ ) ( 01آب /أغســطس
 2011م .
لسائلين الله تعالى أن يستقبل المسلمون لهذا الشـهر المبـابرك
ولهم في خير وبركة وعزة ويمنعة .
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