


أوالً: ملخص القرار السادس للمجمع الفقهي اإلسالمي بشأن مواقيت الصالة والصيام يف البالد 
ذات خطوط العرض العالية بتاريخ رجب 1406 هـ املوافق لـ آذار/مارس 1986 م.

مراعــاة لــروح الشــريعة املبنيــة علــى التيســير ورفــع احلــرج وبنــاًء علــى مــا أفــادت بــه جلنــة 
اخلبــراء الفلكيــن، قــرر املجلــس يف هــذا املوضــوع مــا يلــي:

أواًل: دفعــاً لالضطرابــات الناجتــة عــن تعــدد طــرق احلســاب، يحــدد لــكل وقــت مــن أوقــات 
الصــالة العالمــات الفلكيــة التــي تتفــق مــع مــا أشــارت الشــريعة إليــه، ومــع مــا أوضحــه علمــاء امليقــات 
الشــرعي يف حتويــل هــذه العالمــات إلــى حســابات فلكيــة متصلــة مبوقــع الشــمس فــوق األفــق أو حتتــه 

....

ــر  ــات الظه ــن أوق ــى كٍل م ــن عل ــن زمنيت ــة دقيقت ــى بإضاف ــات يُكتف ــد التمكــن لألوق ــا: عن ثانًي
ــي الفجــر والشــروق. ــن وقت ــن كٍل م ــن م ــن زمنيت ــاص دقيقت ــرب والعشــاء، وإنق والعصــر واملغ

ثالًثا: تقسم املناطق ذات الدرجات العالية إلى ثالثة أقسام:
املنطقــة األولــى: وهــي التــي تقــع مــا بــن خطــي العــرض )45( درجــة و )48( درجــة شــماالً 
وجنوبــاً، وتتميــز فيــه العالمــات الظاهــرة لألوقــات يف أربــع وعشــرين ســاعة طالــت األوقــات أو 

قصــرت.

املنطقــة الثانيــة: وتقــع مــا بــن خطــي عــرض )48( درجــة و)66( درجــة شــماالً وجنوبــاً، 
وتنعــدم فيهــا بعــض العالمــات الفلكيــة لألوقــات يف عــدد مــن أيــام الســنة، كأن ال يغيــب الشــفق 
الــذي بــه يبتــدئ العشــاء ومتتــد نهايــة وقــت املغــرب حتــى يتداخــل مــع الفجــر. )مالحظــة: تقــع 

الدامنــارك يف هــذه املنطقــة(.

املنطقــة الثالثــة: وتقــع فــوق خــط عــرض )66( درجــة شــماالً وجنوبــاً إلــى القطبــن، وتنعــدم 
فيهــا العالمــات الظاهــرة لألوقــات يف فتــرة طويلــة مــن الســنة نهــاراً أو ليــاًل.

رابًعــا: واحلكــم يف املنطقــة األولــى: أن يلتــزم أهلهــا يف الصــالة بأوقاتهــا الشــرعية، ويف الصــوم 
بوقتــه الشــرعي مــن تبــّن الفجــر الصــادق إلــى غــروب الشــمس عمــاًل بالنصــوص الشــرعية يف أوقــات 
الصــالة والصــوم، ومــن عجــز عــن صيــام يــوم أو إمتامــه لطــول الوقــت أفطــر وقضــى يف األيــام 

املناســبة.

خامًســا: واحلكــم يف املنطقــة الثانيــة أن يعــّن وقــت صــالة العشــاء والفجــر بالقيــاس النســبي علــى 
نظيريهمــا يف ليــل أقــرب مــكان تتمّيــز فيــه عالمــات وقتــي العشــاء والفجــر، ويقتــرح مجلــس املجمــع 
خــط )45(باعتبــاره أقــرب األماكــن التــي تتيســر فيهــا العبــادة أو التمييــز، فــإذا كان العشــاء يبــدأ مثــاًل 
بعــد ثلــث الليــل يف خــط عــرض )45( درجــة يبــدأ كذلــك بالنســبة إلــى ليــل خــط عــرض املــكان املــراد 

تعيــن الوقــت فيــه، ومثــل هــذا يقــال يف الفجــر.

سادًســا: واحلكــم يف املنطقــة الثالثــة أن تقــدر جميــع األوقــات بالقيــاس الزمنــي علــى نظائرهــا يف 
خــط عــرض )45( درجــة، وذلــك بــأن تُقســم األربــع والعشــرين ســاعة يف املنطقــة مــن )66( درجــة إلــى 
القطبــن، كمــا تقســم األوقــات يف خــط عــرض )45( درجــة ... وذلــك قياًســا علــى التقديــر الــوارد 
يف حديــث الدجــال الــذي جــاء فيــه: »قلنــا يــا رســول اهلل؛ ومــا لُبثـُـه يف األرض؟ -أي: الدجــال- قــال: 
أربعــون يوًمــا، يــوم كســنة، ويــوم كشــهر، ويــوم كجمعــة... إلــى أن قــال: قلنــا يــا رســول اهلل: هــذا اليــوم 
كســنة أتكفينــا فيــه صــالة يــوم وليلــة؟ قــال: ال، اقــدروا لــه قــدره« ]أخرجــه مســلم وأبــو داود يف كتــاب 

املالحــم[. واهلل ولــي التوفيــق.
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ثانًيــا: قــرار املجلــس األوروبــي لإلفتــاء والبحــوث حــول مواقيــت الصــالة، الــدورة العاديــة الثانيــة 
ــدة 1424هـــ  ــن ذي القع ــن 6 - 10 م ــرة م ــدة يف الفت ــس بدبلن/أيرلن ــر املجل ــدة يف مق عشــرة، املنعق

املوافــق لـــ 31 ديســمبر 2003م إلــى 4 ينايــر 2004 م.
القــرار رقــم )12/2(، بشــأن مواقيــت الصــالة والصيــام يف البــالد ذات خطــوط العــرض العاليــة. 
تــداول أعضــاء املجلــس يف موضــوع مواقيــت الصــالة والصيــام يف البــالد ذات خطوط العــرض العالية، 
واســتمعوا إلــى الدراســات الشــرعية والفلكيــة املقدمــة مــن بعــض األعضــاء، والعــروض التوضيحيــة 
ــاًء  ــس، وبن ــة عشــرة للمجل ــدروة احلادي ــا يف ال ــة به ــي متــت التوصي ــة الت ــة ذات الصل ــب الفني للجوان

علــى ذلــك قــرر مــا يلــي:
أواًل: تأكيــد القــرار الســادس الصــادر عــن املجمــع الفقهــي اإلســالمي لرابطــة العالــم اإلســالمي 
ــه  ــم ُذكــر القــرار بأكمل بشــأن مواقيــت الصــالة والصيــام يف البــالد ذات خطــوط العــرض العاليــة. ث

... وقــال بعــد ذلــك:
ثانًيــا: نظــراً إلــى أن هــذه القضيــة اجتهاديــة وليســت فيهــا نصــوص قطعـــية فــال يــرى املجلــس 
حرجـــاً يف االعتمــاد علــى تقديــرات أخــرى صـــادرة مــن هيئــات فتــوى إســـالمية مثــل االعتمــاد علــى 
درجـــة انحطــاط الشــمس بدرجــة )12( املوافقــة لصالتــي الفجـــر والعشــاء ومثــل حتديــد الفــارق 

ــي املغــرب والعشــاء ووقــت الفجــر وشــروق الشــمس بســاعة ونصــف. ــي بــن وقت الزمن
وينصــح املجلــس اجلهــات اإلســالمية املســئولة يف املســاجد واملراكــز اإلســالمية باتبــاع الطريقــة 
التــي ذكرهــا املجلــس واملتفقــة مــع مــا انتهــى إليــه املجمــع الفقهــي اإلســالمي يف مكــة املكرمــة كمــا 

ذكــر أعــاله.

r

ثالًثــا: خالصــة اإليضــاح مــن املجمــع الفقهــي اإلســالمي يف دورتــه احلاديــة والعشــرين بشــأن مــا 
ورد يف القــرار الثانــي للمجمــع مــن الــدرورة التاســعة عشــرة اخلــاص مبواقيــت الصــالة يف البلــدان 
الواقعــة مــا بــن خطــي عــرض 48 و 66 شــماالً وجنوًبــا. )فيمــا يتعلــق بالتقديــر النســبي، وجمــع 

الصــالة(.
نظــر املجمــع الفقهــي اإلســالمي يف االستفســارات الــواردة ألمانــة املجمــع التــي تطلــب توضيًحــا 
ــه التاســعة عشــرة بشــأن مواقيــت  ــي للمجمــع مــن دورت ــرة مــن القــرار الثان ملــا ورد يف الفقــرة األخي
الصــالة يف البلــدان الواقعــة بــن خطــي عــرض 48 و 66 درجــة شــماالً وجنوًبــا، ونــص الفقــرة: )علــى 
أال يكــون اجلمــع أصــاًل جلميــع النــاس يف تلــك البــالد طيلــة هــذه الفتــرة، ألن ذلــك مــن شــأنه حتويــل 
رخصــة اجلمــع إلــى عزميــة( ويــرى املجمــع أنــه يجــوز األخــذ بالتقديــر النســبي يف هــذه احلــال مــن 

بــاب أولــى، وإيضاًحــا ملــا ذكــر فــإن املجمــع يبــن مــا يأتــي:
أواًل: يؤكــد املجمــع علــى قراراتــه الســابقة املتعلقــة بهــذا املوضــوع يف الــدورة اخلامســة والــدورة 

التاســعة عشــرة.

ثانًيــا: املــراد بالفقــرة الــواردة يف القــرار؛ وهــي: )علــى أال يكــون اجلمــع أصــاًل جلميــع النــاس يف 
تلــك البــالد طيلــة هــذه الفتــرة، ألن ذلــك مــن شــأنه حتويــل رخصــة اجلمــع إلــى عزميــة( أن رخصــة 
اجلمــع يف حــال وجــود العالمــة إمنــا هــي ملــن يلحقــه احلــرج بتــرك اجلمــع، وليســت رخصــة جلميــع 
املســلمن يف تلــك البــالد ألن جعــل اجلمــع أصــاًل جلميــع املســلمن يف تلــك البــالد مــن شــأنه حتويــل 
الرخصــة إلــى عزميــة. وهــذا ال يتفــق مــع مــا قــرره علمــاء اإلســالم مــن أن الرخصــة يصــار إليهــا عنــد 

وجــود مبــرر لهــا.

ــر النســبي  ــه يجــوز األخــذ بالتقدي ــرى املجمــع أن ــرة مــن القــرار؛ وهــي: )وي ثالًثــا: الفقــرة األخي
ــاب أولــى( املــراد مــن احلــال املذكــورة هــي:  يف حــال عــدم وجــود العالمــة أو  يف هــذه احلــال مــن ب
ــه إذا جــاز اجلمــع بــن املغــرب والعشــاء يف حــال وجــود العالمــة ملــن يلحقــه احلــرج  اضطرابهــا فإن
واملشــقة فيجــوز األخــذ بالتقديــر النســبي عنــد عــدم وجــود العالمــة مــن بــاب أولــى. واملجمــع إذ 
يوضــح ذلــك يوصــي املســلمن املقيمــن يف تلــك البــالد باحلــرص علــى اجتمــاع الكلمــة، والتعــاون علــى 

ــذ الفرقــة واالختــالف ... ــر والتقــوى، ونب الب

رابًعــا: تؤكــد الرابطــة اإلســالمية يف الدامنــارك علــى الصائمــن يف هــذه البــالد التــي تختفــي فيهــا 
العالمــة -بحيــث ال يغيــب فيهــا الشــفق األحمــر ويبقــى الضيــاء منتشــًرا كل الليــل علــى تفــاوت يف ذلــك 
االنتشــار مــن تاريــخ )5 مايــو - 9 أغســطس( أن مُيســكوا عــن املفطــرات كافــًة حســب الوقــت النســبي 
ر مــن طلــوع الفجــر الصــادق إلــى غــروب الشــمس مــا دام اليــوم يف هــذه البــالد أربًعــا وعشــرين  املقــدَّ
ســاعة، عمــاًل بعــدة قــرارات للمجمــع الفقهــي لرابطــة العالــم اإلســالمي، وقــرار املجلــس األوروبــي 

لإلفتــاء والبحــوث املشــار إليهــا آنًفــا. وهــذا هــو الــرأي الراجــح.
ولهــذا اختــارت الرابطــة اإلســالمية مــع مجموعــة أخــرى مــن املؤسســات اإلســالمية يف كوبنهاجــن 
ــك  ــى تل ــك اســتناًدا إل ــه والفل ــاء الفق ــن علم ــام بإعــداده مختصــون م ــذي ق ــت ال ــذا التوقي ــل به العم

القــرارات. 

ــة  ــوم والليل ــة لألوقــات يف الي ــد انعــدام العالمــات الكوني ــر عن ــة التقدي خامًســا: للعلمــاء يف كيفي
ــة: عــدة اجتهــادات أظهرهــا ثالث

1 - يُقــدر بأقــرب البلــدان إليهــم التــي يتمايــز فيهــا الليــل والنهــار وتُعــرف فيهــا أوقــات الصــالة 
بعالماتهــا الشــرعية، وقــد رجــح هــذا القــول جماعــة مــن أهــل العلــم.

2 - إنــه يُقــدر بالزمــن املعتــدل، فيُقــدر النهــار باثنتــي عشــرة ســاعة، كمــا يُقــدر الليــل باثنتــي 
عشــرة ســاعة.

3 - إنــه يُقــدر بتوقيــت مهبــط الوحــي مكــة أو املدينــة. وقــد اختــار هــذا االجتهــاد بعــض مــن تولــوا 
مشــيخة األزهــر، إضافــة إلــى دار اإلفتــاء املصريــة، ودار اإلفتــاء يف األردن، وجمــع مــن املفتــن وبعــض 
ــار العلمــاء، وهــو أن يصومــوا بعــدد ســاعات النهــار التــي يصومهــا املســلمون يف مكــة املكرمــة أو  كب
ــى  ــول ال تخف ــو ق ــوع الفجــر الصــادق يف بلدهــم. وه ــن طل ــم م ــدأ صومه ــى أن يب ــورة عل ــة املن املدين
ــاق،  ــا ال يُط ــف م ــا تكلي ــه مقاصــد الشــريعة يف مــدة الصــوم بصــورة ال يكــون فيه ــه، )ملراعات وجاهت
ــه العصــر الشــيخ العالمــة مصطفــى  ويتحقــق فيهــا املقصــود الشــرعي دون انتقــاص، كمــا قــال فقي

الزرقــا رحمــه اهلل تعالــى(.

وهــذه املســألة اجتهاديــة قــد اختلــف أهــل العلــم فيمــا هــو أكبــر منهــا، فــال ينبغــي التعصــب 
الجتهــاد دون آخــر، وال تكليــف الضعفــاء مــن النــاس الــذي يرغبــون يف الصيــام مبــا ال يطيقــون. وقــد 
أفتــى بهــذا االجتهــاد مشــيخة األزهــر حســب فتــاوى بعــض شــيوخها، ودار اإلفتــاء املصريــة بتاريــخ 
2010/8/8م، ودار اإلفتــاء يف عمــان باململكــة األردنيــة الهاشــمية بتاريــخ 1399/9/9هـــ، وعــدد مــن 
كبــار العلمــاء؛ منهــم: مفتــي الديــار املصرييــة األســبق الشــيخ محمــد عبــده، وشــيخ األزهــر األســبق 
ــي جــاد  اإلمــام األكبــر محمــود شــلتوت، وشــيخ األزهــر األســبق أيًضــا اإلمــام األكبــر جــاد احلــق عل
احلــق، ومفتــي الديــار املصريــة األســبق الشــيخ عبداللطيــف حمــزة، ومفتــي الديــار املصريــة األســبق 
نصــر فريــد واصــل، وفقيــه العصــر الكبيــر الشــيخ مصطفــى الزرقــا، ووكيــل األزهــر الشــيخ محمــود 

ــو النــور، والشــيخ الدكتــور محمــد حميــداهلل، وآخــرون ... عاشــور، والشــيخ الدكتــور األحمــدي أب

ــده عــذر شــرعي ال يســتطيع معــه  ــرى الرابطــة اإلســالمية يف الدمنــارك أن األحــوط ملــن عن وت
الصيــام إلــى الغــروب إال مبشــقة بالغــة - يف هــذه األوقــات املذكــورة لطولهــا غيــر الطبيعــي، واختفــاء 
بعــض عالمــات األوقــات - أن يفطــر األيــام التــي عجــز عــن صيامهــا، ثــم يقضيهــا يف األوقــات 

املعتدلــة. واحلمــد هلل رب العاملــن.

r

فتاوى املجامع الفقهية فيما يتعلق بالصالة والصيام يف املناطق ذات خطوط العرض العالية، ومنها الدامنارك:


