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 بيان حول

 م2021مواقيت الصيام والصالة لعام 

  

يَاُم َكَما ُكتَِب } شرعها هللا بأصلها فقال تعالى: صيام رمضان فريضة يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الصِّ

 [.183{ ]البقرة:  ِمْن قَْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ َعلَى الَِّذيَن 

  

َوُكلُوا َواْشَربُوا َحتَّى يَتَبَيََّن لَُكُم اْلَخْيطُ األَْبيَُض ِمَن اْلَخْيِط األَْسَوِد ِمَن  فقال تعالى: ) وحدد كيفية الصيام 

يَاَم إِلَى اللَّْيِل ( البقرة/ وا الصِّ       .187اْلفَْجِر ثُمَّ أَتِمُّ

                            

م، سيكون الجزء األول من الشهر الكريم في وجود 13/04/2021في:  شهررمضان هذا العام سيبدأ

 العالمة الشرعية للفجر، والجزء الثاني من الشهر، ستغيب العالمة الشرعية للفجر.

  

غروب الشمس عمداً ولو بقليل، كما ال أن يفطر قبل  في حالة وجود العالمات الشرعية ال يجوز للمسلم

 يجوز أن يأكل أو يشرب بعد الفجر عمداً ولو بقليل، وإال فسد صومه.

  

نلجأ إلى التقديرلوقت الفجر بالطرق الصحيحة التي يعتمدها  وفي حالة اختفاء العالمة الشرعية للفجر

ته، عمالً بقول الرسول علماء الشرع والفلك، ويمسك المسلم على هذا الوقت ويصح به صومه وصال

 أخرجه ابن ماجة.الحديث. قاَل: فاقُدروا لَهُ قدَرهُ،..() صلى هللا عليه وسلم في حديث الدجال:

  

كان رمضان يأتي في غياب العالمة الشرعية للفجر فلم يوجد مشكلة في االمساك  في األعوام الماضية

 م.والصالة على الوقت التقديري الذي تصح به الصالة والصو

  

المكونة من علماء الشريعة والفلك والمنعقدة منذ فترة لحل  نحن ملتزمون بما ستقوم به لجنة المواقيت

 هذه المشكلة على أمل الوصول لمواقيت موحدة ألوروبا عموماً في العام القادم إن شاء هللا.

  

ة والصيام إال وهي في أمر دينهم فال يحسن أن يستصدر آحاد الناس مواقيت للصال واحتياطاً للناس

ْكِر إِْن ُكْنتُْم اَل تَْعلَُمونَ   ) صادرة من مختصين في الشريعة والفلك، قال تعالى: النحل: ] فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ

43. 

  

 للحصول على المواقيت من هذا الرابط:

/https://www.islamiskaforbundet.se/bonetider 

  

 جعلنا هللا وإياكم ممن وفقهم لخدمة دينه واتباع سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم.

  

 المجلس السويدي لألئمة

 2021مارس  16
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