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 م2022هـ املوافق 1443بيان بداية شهر رمضان لعام 
 

  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خامت االنبياء واملرسلني وبعد. 
 

اهيم أبو حممد  بعد االجتماع ابلسادة األئمة والعلماء أعضاء جملس اإلفتاء األسرتايل يف الوال�ت األسرتالية يعلن مساحة مفيت اسرتاليا الدكتور إبر 
 جلميع املسلمني يف كل الوال�ت األسرتالية ما �يت:  

 

مساء.    )7.01(ساء بينما يغيب القمر نفس اليوم يف متام الساعة  ) م6.50إبريل يف متام الساعة (  1املوافق    اجلمعةأوال: تغرب مشس يوم  
  )6.12( الساعة  اجلمعة دقيقة بتوقيت مدينة سدين. ويف مدينة بريث أبسرتاليا تغرب مشس يوم  11ويستمر القمر يف السماء بعد الغروب ملدة  

دقيقة بعد غروب   14) مساء وبذلك يظل يف السماء ملدة  6.26بتوقيت بريث، وأن القمر يغيب يف نفس املدينة عند الساعة (   مساء
 يكون:  الشمس، وهذا وقت يكفي إلمكانية الرؤية يف الظروف العادية إذا انتفت موانع الرؤية، وبناء على ذلك

 

 م2022ه املوافق 1443للعام  شهر رمضانبداية هو  2022 إبريل 2 يوم السبت املوافق

 بعد غروب الشمس هو أول ليايل رمضان وإقامة صالة الرتاويح  2022إبريل  1املوافق  اجلمعةويوم 
 

اسرتاليا الدكتور إبراهيم أبو حممد ومعه السادة األئمة والعلماء أعضاء جملس اإلفتاء األسرتايل، على ضرورة احرتامنا   اثنيا: يؤكد مساحة مفىت 
إىل احرتام اخلالف يف    املسلمنيمجيع   ندعواو   .لكل األئمة والعلماء من اتفقوا معنا ومن خالفو� ونقدر وحنرتم وجهة نظرهم ونتفهم أسباهبا جيدا 

 . اظ على وحدة صف اإلسالم واملسلمنيواحلف هذه املسألة 
 

اسرتاليا الدكتور إبراهيم أبو حممد والسادة األئمة والعلماء يف جملس األئمة الفدرايل االسرتايل وجملس اإلفتاء األسرتايل   كما يتمىن مساحة مفىت 
اد والبالد  لكل املسلمني يف اسرتاليا أن حيافظوا عل صحة وسالمة صومهم، وأن جيتهدوا يف الدعاء والضراعة إىل هللا لريفع البالء والوابء عن العب

 يعم السالم واألمن قارتنا اسرتاليا وكل بالد العامل.     وأن
   

 عام وأنتم خبري.  وكلرمضان مبارك وطاعة مقبولة 
 

 مفيت عام القارة األسرتالية ورئيس جملس اإلفتاء األسرتايل 
 إبراهيم أبو حممد  .د
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