
 بســم هللا الرحمن الرحيـم

Verschiedene Morgengebetszeiten im Ramadan der einzelnen Gemeinden 

 

Die Unterschiede bezüglich der Morgengebetszeiten haben damit zu tun, dass sich die 

Gelehrten nicht einig sind, wann der wahre Morgen (الفجر الصادق) zumindest eintrifft. Die 

Frage ist besonders interessant mit Hinblick auf die bevorstehenden langen Fastenzeiten - eine 

ganze Stunde liegt zwischen den beiden am weitest auseinanderliegenden Auffassungen.  

 

Manche Gelehrten sind der Ansicht, dass nicht bereits mit der astronomischen Dämmerung, 

sondern erst mit der nautischen Dämmerung der wahre Morgen eintrifft – hierfür hat sich u.a. 

der Gelehrtenrat Frankreichs entschieden. 

 

Andere Gelehrte wiederum vertreten eine dritte Ansicht und setzen den Gebetsbeginn in die 

Mitte der astronomischen Dämmerung. Für diese Ansicht, quasi ein Mittelweg, hat sich der 

Fiqh Council of North America entschieden und wurde auch vom (bereits verstorbenen) 

ehemaligen Großmufti Saudi Arabiens, Schaikh Bin Baaz (r), gestützt.  

Der Europäische Rat für Fatwa und Forschung (ECFR) hat auf der Konferenz in Istanbul vom 

26. bis 30. Juli 2012 keine der drei erwähnten Ansichten für unbegründet befunden, und 

darüber hinaus festgehalten, dass aufgrund der langen Fastentage es angebracht ist, eine 

Methode zu wählen, welche ein Maß an Erleichterung sicherstellt.1   

 

Der Rat der Imame und Gelehrten in Deutschland (RIGD) folgt in seiner veröffentlichten 

Stellungnahme vom Juli 2013 den Ausarbeitungen des ECFR in dieser Frage.  

 

Im Folgenden eine Tabelle weiterer Organisationen mitsamt deren Berechnungsgrundlagen 

sowie die Region für die sie sprechen.  

Organisation 
Winkel der Sonne unter dem 

Horizont 
(Morgengebetsanfang) 

Winkel der Sonne unter 
dem Horizont 

(Nachtgebetsanfang) 
Region 

Muslim World 
League 

18 Grad 17 Grad 
Europa, Ostaasien, 

Teile der USA 

Egyptian General 
Authority of Survey 

19.5 Grad 17.5 Grad 
Afrika, Levante,  
Irak, , Malaysia, 
Teile der USA 

University Of 
Islamic Sciences, 

Karachi 
18 Grad 18 Grad 

Pakistan, 
Bangladesch, 

Indien, Afghanistan, 
Teile Europa 

Umm Al-Qura 
18.5 Grad (19 Grad vor 

1430/2009) 

90 Minuten nachdem 
Abendgebet/ 

120 Minuten (im Ramadan) 
Arabien 

Islamic Society of 
North America 

15 Grad 15 Grad 
Teile der USA, 

Kanada, Teile GB 

                                                 
1 Vgl. ECFR – Beschluss 22/2 



Organisation 
Winkel der Sonne unter dem 

Horizont 
(Morgengebetsanfang) 

Winkel der Sonne unter 
dem Horizont 

(Nachtgebetsanfang) 
Region 

Union des 
Organisations 
Islamiques de 

France 

12 Grad 12 Grad Frankreich 

Majlis Ugama 
Islam Singapura 

20 Grad 18 Grad Singapore  

 

Und Allah weiß es besser! 

Mit der Bitte um Eurer Bittgebet 

Assalamu alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh 

Mohammed Naved Johari 

 

Nachträge: 

• Die Morgengebetszeiten im Ramadan 1438/2017 für die Stadt Frankfurt nach den 

verschiedenen Ansichten 

• Der Unterschied der Kalkulationsmethoden und seine Folgen in Bezug auf das 

Fastenbrechen und die Zeit des Morgengebetes (auf Arabisch) 

 

• Berechnung der Gebetszeiten auf Grundlage des Tiefenwinkels von 13 Grad (auf 
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Die Morgengebetszeiten im Ramadan 1438/2017 für die Stadt Frankfurt nach den 

verschiedenen Ansichten 

Morgengebetszeiten im Ramadan für die Stadt Frankfurt (Die Stadt vermag auf der 

Internetseite geändert werden) gemäß der Auffassung, dass das Morgengebet mit der 

astronomischen Dämmerung beginnt2: 

May Ramadan Day Fajr 

27 1 Sat 02:56 AM 

28 2 Sun 02:56 AM 

29 3 Mon 02:55 AM 

30 4 Tue 02:55 AM 

31 5 Wed 02:55 AM 

June Ramadan Day  

01 6 Thu 02:55 AM 

02 7 Fri 02:54 AM 

03 8 Sat 02:54 AM 

04 9 Sun 02:54 AM 

05 10 Mon 02:54 AM 

06 11 Tue 02:54 AM 

07 12 Wed 02:54 AM 

08 13 Thu 02:54 AM 

09 14 Fri 02:53 AM 

10 15 Sat 02:53 AM 

11 16 Sun 02:53 AM 

12 17 Mon 02:53 AM 

13 18 Tue 02:53 AM 

14 19 Wed 02:53 AM 

15 20 Thu 02:54 AM 

16 21 Fri 02:54 AM 

17 22 Sat 02:54 AM 

18 23 Sun 02:54 AM 

                                                 
2 https://www.islamicfinder.org/prayer-times/?providedDate=1496239800000&type=Hijri (zuletzt abgerufen am 

30.05.2017) 

https://www.islamicfinder.org/prayer-times/?providedDate=1496239800000&type=Hijri


19 24 Mon 02:54 AM 

20 25 Tue 02:54 AM 

21 26 Wed 02:54 AM 

22 27 Thu 02:55 AM 

23 28 Fri 02:55 AM 

24 29 Sat 02:55 AM 

 

֍ 

 

Morgengebetszeiten im Ramadan für die Stadt Frankfurt gemäß der Auffassung, dass das 

Morgengebet mit der Mitte der astronomischen Dämmerung beginnt3:  

May Ramadan Day Fajr 

27 1 Sat 03:31 AM 

28 2 Sun 03:31 AM 

29 3 Mon 03:30 AM 

30 4 Tue 03:30 AM 

31 5 Wed 03:29 AM 

June Ramadan Day  

01 6 Thu 03:29 AM 

02 7 Fri 03:29 AM 

03 8 Sat 03:28 AM 

04 9 Sun 03:28 AM 

05 10 Mon 03:28 AM 

06 11 Tue 03:28 AM 

07 12 Wed 03:27 AM 

08 13 Thu 03:27 AM 

09 14 Fri 03:27 AM 

10 15 Sat 03:27 AM 

11 16 Sun 03:27 AM 

12 17 Mon 03:27 AM 

13 18 Tue 03:27 AM 

14 19 Wed 03:27 AM 

15 20 Thu 03:27 AM 

16 21 Fri 03:27 AM 

17 22 Sat 03:27 AM 

                                                 
3 https://www.islamicfinder.org/prayer-times/?providedDate=1495929600000&type=Hijri 



18 23 Sun 03:27 AM 

19 24 Mon 03:27 AM 

20 25 Tue 03:27 AM 

21 26 Wed 03:28 AM 

22 27 Thu 03:28 AM 

23 28 Fri 03:28 AM 

24 29 Sat 03:28 AM 

 

֍ 

Morgengebetszeiten im Ramadan für die Stadt Frankfurt gemäß der Auffassung, dass das 

Morgengebet erst mit der nautischen Dämmerung beginnt4: 

May Ramadan Day Fajr 

27 1 Sat 04:00 AM 

28 2 Sun 03:59 AM 

29 3 Mon 03:59 AM 

30 4 Tue 03:58 AM 

31 5 Wed 03:58 AM 

June Ramadan Day  

01 6 Thu 03:57 AM 

02 7 Fri 03:57 AM 

03 8 Sat 03:56 AM 

04 9 Sun 03:56 AM 

05 10 Mon 03:56 AM 

06 11 Tue 03:55 AM 

07 12 Wed 03:55 AM 

08 13 Thu 03:55 AM 

09 14 Fri 03:55 AM 

10 15 Sat 03:54 AM 

11 16 Sun 03:54 AM 

12 17 Mon 03:54 AM 

13 18 Tue 03:54 AM 

14 19 Wed 03:54 AM 

15 20 Thu 03:54 AM 

                                                 
4 https://www.islamicfinder.org/prayer-times/?providedDate=1495929600000&type=Hijri  

https://www.islamicfinder.org/prayer-times/?providedDate=1495929600000&type=Hijri


16 21 Fri 03:54 AM 

17 22 Sat 03:54 AM 

18 23 Sun 03:54 AM 

19 24 Mon 03:54 AM 

20 25 Tue 03:54 AM 

21 26 Wed 03:54 AM 

22 27 Thu 03:55 AM 

23 28 Fri 03:55 AM 

24 29 Sat 03:55 AM 

 

֍ 

 

Der Fiqh-Rat des Deutsch-Islamischer Vereinsverbandes e.V. (DIV)5 hat sich dazu 

entschieden, 13 Grad als Winkel anzuwenden und hat daher folgende Gebetszeiten erstellt:  

May Ramadan Day Fajr 

27 1 Sat 03:51 AM 

28 2 Sun 03:50 AM 

29 3 Mon 03:50 AM 

30 4 Tue 03:49 AM 

31 5 Wed 03:49 AM 

June Ramadan Day  

01 6 Thu 03:48 AM 

02 7 Fri 03:48 AM 

03 8 Sat 03:48 AM 

04 9 Sun 03:47 AM 

05 10 Mon 03:47 AM 

06 11 Tue 03:47 AM 

07 12 Wed 03:46 AM 

08 13 Thu 03:46 AM 

09 14 Fri 03:46 AM 

10 15 Sat 03:46 AM 

11 16 Sun 03:46 AM 

12 17 Mon 03:45 AM 

13 18 Tue 03:45 AM 

14 19 Wed 03:45 AM 

                                                 
5 https://www.islamicfinder.org/prayer-times/?providedDate=1495929600000&type=Hijri 



15 20 Thu 03:45 AM 

16 21 Fri 03:45 AM 

17 22 Sat 03:45 AM 

18 23 Sun 03:46 AM 

19 24 Mon 03:46 AM 

20 25 Tue 03:46 AM 

21 26 Wed 03:46 AM 

22 27 Thu 03:46 AM 

23 28 Fri 03:46 AM 

24 29 Sat 03:47 AM 

 

Der Unterschied der Kalkulationsmethoden und seine Folgen in Bezug auf das Fastenbrechen 

und die Zeit des Morgengebetes (auf Arabisch): 

http://www.div-rm.de/wp-content/uploads/2015/06/div_fiqhrat_beschluss_nr_4_2015_ar.pdf 

 

Berechnung der Gebetszeiten auf Grundlage des Tiefenwinkels von 13 Grad (auf Arabisch): 

http://www.div-rm.de/wp-content/uploads/2015/01/div_fiqhrat_beschluss_nr_1_2015_ar.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.div-rm.de/wp-content/uploads/2015/06/div_fiqhrat_beschluss_nr_4_2015_ar.pdf
http://www.div-rm.de/wp-content/uploads/2015/01/div_fiqhrat_beschluss_nr_1_2015_ar.pdf


ين  رابطة الجمعيات الإسلاميةالفقهي لمجلس ال 1 ين –الألمانية بالرا  ما

  
ين  رابطة الجمعيات الإسلاميةالفقهي لمجلس ال ين –الألمانية بالرا  ما

 
 

 4/2015قرار رقم  2015 يونيو 14 لـ الموافق هـ1436 شعبان 26 لأحدا
 
 
 

 التقاويم اختلاف بخصوص بيان

 الفجر صلاة ووقت الإمساك حيث من عليها يترتب وما
 
 

 
 وسلم وصحبه وٓاله محمد ومولانا سيدنا على الل  ه وصلى وحده، لل  ه الحمد

 

 وبعد:

 الفجر دخول وقت تحديد في التقاويم حيث من مساجدها بين كبيرا اختلافا أوربا كل وفي بل ألمانيا في المقيم المسلم يجد
 الأسئلة يجعل ما وهو دقيقة، 45 حدود إلى الواحدة المدينة مساجد في المساجد بين الاختلاف يصل فقد الصادق،
 .صلاة شعيرة ءأدا وقت إلى بالإضافة الإمساك بوقت الأمر لتعلق رمضان في خصوصا بغزارة تطرح
 تناول عنده ويحرم الصلاة بعده تباح الذي الصادق، الفجر وقت دخول في العلماء بين الاختلاف سبب ويرجع

ية لمقدار الدقيق التحديد في الاختلاف إلى الصائم على المفطرات  قد الشرقي الأفق تحت الشمس عندها تكون التي الزاو
 .الصادق الفجر وصف فيه يتحقق الذي بالقدر أضاءت



ين  رابطة الجمعيات الإسلاميةالفقهي لمجلس ال 2 ين –الألمانية بالرا  ما

ية تحديد في والفلـكي الفقهي رالنظ بين الجامعة العلماء آراء وخلاصة  بأوصافه الصادق الفجر عندها يكون التي الزاو
 :زوايا ثلاث حول تدور الأفق في تحقق قد الشرعية
 ية  :درجة 12زاو

 على الشمس تكون عندما ويدخل البحري، الشفق أو الملاحي الشفق بالوقت عندها الضوء العلماء ويسمي
 (فرنسا في الإسلامية المنظمات اتحاد) بها يأخذ التي يةو زاال وهي شرقيال الأفق تحت درجة 12 انخفاض

 ية  :درجة13 الزاو
تراك عموم بها يأخذ التي وهي ين الألمانية الإسلامية الجمعيات لرابطة الفقهي المجلس أخذ وبها الأ ين بالرا  ما

 .للإفتاء لأوربيا المجلس وأيدها الأئمة واتحاد كالهيئة بألمانيا الشرعية والهيئات
 ية  :درجة 15 زاو

 عبد الشيخ فضيلة برئاسة للافتاء الدائمة اللجنة وأيدتها أمريكا لشمال الإسلامية الجمعية بها تأخذ التي وهي
 .باز بن العزيز

 ية  :درجة 18 زاو
 رجةد 18 انخفاض على الشمس تكون عندما يدخل وهو الفلـكي بالشفق الفلك علماء يسميه عندها والضوء
يأخذ ،الشرقي الأفق تحت ية وهذه كراتشي، وجامعة الإسلامي العالم رابطة تقويم بها و  تعتمدها التي هي الزاو
 .التقاويم أكثر

 ية  :درجة 19 زاو
 .القرى أم تقويم بها يأخذ التي الدرجة وهي

 
ية مقدار في العلماء بين نشأ الذي الخلاف أن نعرف أن المهم ومن  الشرعية بأوصافه الصادق الفجر ندهاع يكون التي الزاو
 .سائغا فيها الخلاف يعتبر التي الاجتهادية الخلافية المسائل من

 رضوان الصحابة اختلف فقد الخلاف، مسائل في إنكار لا أنه الإسلامي الفقه في الـكبرى الشرعية القواعد من أن ومعلوم
بر أنهم مع كثيرة، مسائل في عنهم الل  ه  صلى الل  ه رسول بكلام الأمة وأفهم مقصودا، وأصحهم تكلفا، أقلهمو قلوبا، الأمة أ
 الألفة بقاء مع بعضا بعضهم يعذر كان بل التقاطع، أو التباغض إلى الأيام من يوم في الاختلاف يؤد ولم وسلم، عليه الل  ه

 .بينهم والمحبة
 الخاص الاجتهاد في الإختلاف على ناهامب نزاعات في العامة وإدخال بعض على بعضها المساجد إنكار يجوز فلا وعليه
 .المسألة بهذه
يوص  والل  ه الأقل على القريبة الجماعة وحدة على حفاظا فيه يصلي الذي المسجد تقويم المسلم يراعي بأن الفقهي المجلس يو
 .التوفيق ولي

  العالمين رب لل  ه والحمد

ينب الألمانيةالمجلس الفقهي لرابطة الجمعيات الإسلامية  يسرئ ين ما  الرا

 الشيخ عبد الحق الـكواني



ين  رابطة الجمعيات الإسلاميةالفقهي لمجلس ال 1 ين –الألمانية بالرا  ما

  
ين  رابطة الجمعيات الإسلاميةالفقهي لمجلس ال ين –الألمانية بالرا  ما

 
 

ير 2 لـ الموافق هـ1416 بيع الأولر  11 الجمعة  1/2015قرار رقم  2015 ينا
 
 
 

ينب الألمانيةالمجلس الفقهي لرابطة الجمعيات الإسلامية  بيان ين ما  الرا
 في تقويم الصلاة 31اعتماد الدرجة  بخصوص

 
 
 

 تسليما كثيرا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمالحمد لل  ه والصلاة والسلام على 

 

 وبعد:

فقد لوحظ في السنوات الماضية وجود اختلاف كبير بين تقاويم الصلوات في مساجد المسلمين بألمانيا، والذي سبب في 
من الاشكالات والاختلافات؛ خصوصا في شهر رمضان المبارك؛ حيث ظهرت فيه الفوارق جلية في خصوص  كثير

صيف بناء يفية تقدير صلاة العشاء في فصل الوقت الإمساك ووقت صلاة الفجر، كما لوحظ الاختلاف الشديد في ك
 على هذه التقاويم.



ين  رابطة الجمعيات الإسلاميةالفقهي لمجلس ال 2 ين –الألمانية بالرا  ما

 لكل هذه الأسباب توافقت الهيئات الشرعية الـكبرى بالمنطقة، وهي:  

ين ما  ين هيئة العلماء والدعاة بألمانيا، واتحاد الأئمة المغاربة بألمانيا، والمجلس الفقهي لرابطة الجمعيات الإسلامية الألمانية بالرا
 على:

 الصلاةتحديد أوقات  في 31 الدرجةاعتماد 

 :وذلك للاعتبارات التالية
فى حساب أوقات الصلاة،  12إلى  18من  الدراجاتللإفتاء والبحوث صحح الاعتماد على  الأوربيأن المجلس  -1

 .المسلمين لىالتيسير ورفع الحرج ع كل قطر بما يحقق في ورأى جواز الاختيار من بين هذه الدرجات

( في موضوع:) مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض 2/12)44جاء في قرار المجلس برقم حيث 
الاعتماد على تقديرات  يرى المجلس حرجا في العالية(:"نظرا إلى أن هذه القضية اجتهادية وليست فيها نصوص قطعية فلا

الموافقة لصلاتي الفجر  12أخرى صادرة من هيئات فتوى إسلامية مثل الاعتماد على درجة انحطاط الشمس بدرجة 
 والعشاء ومثل تحديد الفارق الزمني بين وقتي المغرب والعشاء ووقت الفجر وشروق الشمس بساعة ونصف(.

يطانيا حسبوهو ما انتهت إليه ندوة والأهلة والمواقيت ف ما جاء في بحث في الموضوع قدمه فضيلة الشيخ سالم عبد  ي بر
 توقيت في لخلافا السلام الشيخي عضو المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث للمجلس في الدورة الثانية والعشرين وفيه:) أن

ية تقل لا أن بشرط الامة علماء بين اجتهادي سائغ اختلاف الى عائد الفجر صلاة  تزيد ولا درجة، 12 عن النظر زاو
ا درجة 11 على  والشرعية(. الفلـكية الناحية من المقبول عن الوقت خرج فقد وال َّ

 المصالح الـكبرى التي تتحقق عند الأخذ بهذه الدرجة؛ ومنها:  -2

أن حساب الصلاة على أساسها يرفع الاختلافات التي تظهر بين تقاويم الصلاة في مساجد المسلمين باختلاف   -
جنسياتهم ومذاهبهم الفقهية؛ والتي تظهر جليا كما أسلفنا سابقا في شهر رمضان بخصوص وقت الإمساك ووقت 

 صلاة الفجر.
 صيف.كيفية تقدير صلاة العشاء في فصل ال أن حساب المواقيت على أساساها يقلل من حجم الخلاف في  -
تحقق الوحدة المرجوة بين المسلمين؛ وذلك لأن الأخذ بهذه الدرجة يتوافق مع ما جرى عليه عمل مساجد الأغلبية  -

 من المسلمين في ألمانيا منذ زمن بعيد.
لى لليل صيفا بفارق يصل إيترتب عليه قصر ا - التي كان معمولا بها في التقاويم السابقة- 18أن اعتماد الدرجة  -

يعة -يخفى ما في ذلك من الحرج والتشديد على الناس  قرابة الساعة؛ ولا في الدول  - بحجة الاحتياط وسد الذر
رب التي تغيب فيها علامة أو تضطرب اضطرابا شديدا في فصل الصيف، والأنسب هو التوسيع على المسلمين في الغ

يقين والتبين من تضييق؛ خصوصا وأن الأصل في الإمساك بناه الشارع على البالتخفيف والتيسير؛ لا بالتشديد وال
ى و اشْر بُوا كُلُواو   : تعالى دخول الوقت؛ فقال ت َّ ،  الْف ْجرِ  ن  مِ  اْلَأْسو دِ  اْلخ يْطِ  مِن   اْلَأبْي ُض  اْلخ يْطُ  لـ كُمُ  ي ت ب ي َّن   ح 



ين  رابطة الجمعيات الإسلاميةالفقهي لمجلس ال 3 ين –الألمانية بالرا  ما

 بلال أذانُ  يمنعكم ال: "قال وسلم عليه الل  ه صلى الل  ه رسول أن: عائشة عن القاسم، حديث من الصحيحين في وجاء
حُوركم، عن بن أذان تسمعوا حتى واشربوا فكلوا بليل، ينادي فإنه س   ".الفجر يطلع تىح يؤذن لا فإنه مكتوم أم ا
 "  البخاري لفظ

وبالأخذ بهذه الدرجة يتحقق معنى التمكن من دخول الوقت الذي حبذه العلماء؛ والذي دلت عليه كثير من  أنه -1
 النصوص الشرعية ومنها:

هِ ما رواه  رْت  م ع  ر ُسوِل الل َّ هِ ت س ح َّ ُلُْت ي عْنِى ِلحُذ يْف ة  ي ا َأب ا ع بْدِ الل َّ ُلُْت  - لمصلى الل  ه عليه وس-زِر ِ بِْن ُحب يٍْش ق ال  ق ق ال  ن ع ْم. ق
ْمس  ل ْم ت ْطلُْع. رواه أحمد وه ه ارُ ِإلا َّ َأن َّ الش َّ جُُل يُبْصِرُ م و اقِع  ن بْلِهِ ق ال  ن ع ْم هُو  الن َّ بن فيو أيضاً َأك ان  الر َّ ماجة وأبى  سنن ا

  داود.

المعتمد من طرف  18لحساب على الدرجة ينفي صحة الاختيارات الأخرى كا وفي الختام نؤكد أن هذا الاختيار الفقهي لا
المعتمدة لدى اتحاد  12المعتمدة من طرف مجمع فقهاء أمريكا الشمالية، أو الدرجة  15مجمع الفقه الإسلامي، أو الدرجة 

 .المنظمات الإسلامية في فرنسا، كما لا ينفي اختيار الجمع صيفا لمن أراد الأخذ به والذي سبق التخيير فيه في قرار سابق

 

 والل  ه من وراء القصد وهو يهدي السبيل

 والحمد لل  ه رب العالمين

 

 ادارة المجلس الفقهي

 


