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 المجلس السويدي لألئمة 

بيان بخصوص توحيد مواقيت الصلوات لمحافظة 

 استوكهولم

م وبدعوة كريمة من المجلس السويدي 2372من أبريل  43هـ الموافق 7341من شهر رجب  22إنه في يوم 

الجمعيات والمراكز اإلسالمية وأئمة المساجد بمحافظة استكهولم من أجل توحيد لألئمة اجتمع مسؤولو 

مواقيت الصلوات الخمس لمحافظة استكهولم، وذلك على مدار العام وخاصة في الفترة التي تغيب فيها 

أغسطس حسب هيئة األرصاد  73مايو الى  4العالمات الشرعية لصالتي العشاء والفجر في الفترة من 

ألداء فريضة الصوم في رمضان في هذه الفترة المشار ( أذان الفجر)ية، وكذلك لضبط موعد اإلمساك السويد

 .إليها

وبعد حوارات وزيارات متبادلة بين العديد من المساجد في استوكهولم داخل الرابطة وخارجها تمهيداً لهذا 

 ـ :االجتماع، وبعد استعراض اآلراء في هذا اللقاء، انتهى الحضور والموقعون أدناه إلى التوصيات التالية

ة استوكهولم في جميع الصلوات، وعلى مدار اعتماد توقيت هيئة الشئون الدينية التركية الرسمية لمدين: أولا 

م، والذي يتقارب مع توقيت المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي 2372العام كله ابتداءاً من أول مايو 

 .بمكة المكرمة، والذي أوصى به المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث العام الماضي

م كامالً، ويدعون غيرهم لألخذ به حيث 2372توقيت الرسمي لعام يتسلم الحضور والموقعون أدناه ال: ثانياا 

وليس معنى ذلك أن غيره من التوقيتات خطأ أو . أنهم وجدوا فيه أفضل طريقة لتوحيد المسلمين وجمع كلمتهم

 .وهللا الهادي إلى سواء السبيل. غير صواب فلكل رأيه واجتهاده

واصل مع الجهة الرسمية المعنية بهذا التوقيت لتوفير المواقيت يعمل المجلس السويدي لألئمة على الت: ثالثاا 

لجميع مدن السويد على قدر المستطاع حتى يتاح لمساجد المدن األخرى تطبيقه واعتماده إذا أرادوا ذلك ليعم 

 .النفع وتزداد الفائدة

ؤسسات ولجميع من ساهم يتوجه المجلس السويدي لألئمة بالشكر والتقدير لجميع الحضور أفراداً وم: وختاماا 

في نجاح هذا العمل العظيم آملين في زيادة التواصل والتعاون من أجل مستقبل أفضل لإلسالم والمسلمين، 

 .وفقنا هللا جميعاً لما يحب ويرضى
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