
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 ٢٠٢٠بيان بخصوص شهر رمضان المبارك 
 احلمدهلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 
َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر  ۚ  َواْلُفْرقَاِن  َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوبَ ي َِّناٍت مَِّن اْْلَُدى  »يقول اهلل تعاىل: 

َة َولُِتَكب ُِّروا  ۚ  َوَمن َكاَن َمرِيًضا أَْو َعَلى  َسَفٍر َفِعدٌَّة مِّْن أَيَّاٍم أَُخَر  ۚ  فَ ْلَيُصْمُه  يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َوََل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم »(، وقال صلى اهلل عليه وسلم: 185)البقرة « ى  َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ اللََّه َعلَ 

 رواه الرتمذي.« الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون»رواه مسلم، وقال صلى اهلل عليه وسلم « فأكملوا العدة ثالثني
 واتفقت على البيان التايل: ٢٠٢٠/٤/١٨د اجتماعاً اليوم وقد عقدت إدارات املساج

جتماعات ما يزيد عن عشرة أشخاص الصادرة عن احلكومة الفنلندية ومسؤويل سيستمر أغالق املساجد اتباعاً لتعليمات احلظر إل
 اإلدارة احمللية والصحة، وحىت اشعار آخر حبسب ما تستعديه الظروف احلالية.

 معات لألعياد واجلنازات واإلفطار.وعليه جيب جتنب التج
ْلذا نوصي بإقامة صالة الرتاويح مجاعة بني القاطنني يف منزل واحد وننوه أن صالة الرتاويح سنة رمضان ولكن يف وضع إغالق 

 املساجد لن يكون من املمكن إقامتها مجاعة يف املساجد.
 من اتباع التعليمات أثناء الرتتيب للجنازة. بالنسبة للجنائز نوصي بتواصل كل مع رابطته اإلسالمية للتأكد

فيما خيص شهر رمضان املبارك ومبا أن الغالبية قد اتفقت مسبقاً على العمل بفتوى الصيام على الرؤية واعتبار رؤية مكة املكرمة 
ْلالل يف مكة للهجرة وفق إعالن ا ١٤٤١وإعالهنا لبدء شهر رمضان وانتهائه فسيكون إعالن دخول شهر رمضان هذا العام 

املكرمة والذي يغلب على الظن إمكانية رؤيته اخلميس القادم مساًء أي ليلة اجلمعة الرابع والعشرين من شهر ابريل نيسان 
. وعليه فعلى اجلميع اَلنتباه إلعالن رمضان يف مكة املكرمة من خالل وسائل اإلعالم املختلفة ومواقع املساجد على ٢٠٢٠

 اإلنرتنت.
مني بالشهر الكرمي سائلني اهلل تعاىل أن يزيل الكرب ويفرج الغمة وحيفظ مجيع اخللق من هذه اجلائحة وأن يوفق اجلميع هننئ املسل

 للصيام والقيام وتقبل اهلل منا ومنكم صاحل األعمال.
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