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  :مقدمة
  .أبَلَغ احلمِد وأكمَله وأعظَمُه وأَمتُه وأمشَلُه، وأُثـْنِـي عليه َأَجل الثناء اهللا أمحد

  .كثرياً    وأصلي وأسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه تسليماً 
الشمس على وبعد فهذه بعض الورقات يف بيان حكم تثبيت الوقت بني الفجر وشروق 

  .دقيقة ٢٠ساعة و١ ومقدارهعلى ما هو معمول يف بعض التقاومي 
  :وبيان ذلك من خالل النقاط التالية

 .أول وقت الصبح_ ١

 .الفرق الفجر الصادق والكاذب_ ٢

    .أنواع الشفق الصباحي_ ٣

 .لشرعية المترتبة على تقسيم الشفقاأهم األحكام _ ٤

 .الحكم الشرعي فيما لو كان للملوثات أثر على تأخر ظهور وقت الفجر_ ٥

 .تثبيت الوقت بين الفجر وطلوع الشمس_ ٦
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  :أول وقت الصبح _١
أنه أتاه «عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، 

فََأقَاَم الفجَر حيَن انشق الَفْجُر،  :سائل َيسأَلُُه عن مواقيِت الصالِة؟ فلم يـَُرّد عليِه شيئاً، قال
  .)١(»...والناُس ال يكاُد يـَْعِرُف بعُضُهْم بعضاً 

َدل حديث أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه السابق على أن أَول وقت الصبح هو 
بانشقاق الفجر، وعلى هذا دلت األحاديث الكثرية كحديث ابن عباس وجابر رضي اهللا عنه 

  .السابقني
  .ال الكاذب، كما سآيت على بيان ذلك قريباً  –الفجر الصادق : والمراد بالفجر هنا

وعلى هذا أمجعت األمة من غري خالف، ذكر هذا اإلمجاع النووي رمحه اهللا وغريه، قال 
وأمجعت األُمُة على َأن أَوَل وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، وهو الفجر ((: رمحه اهللا

  .)٢(»الثاين
  .وبعد معرفة هذا اإلمجاع إليك بيان الفجر الصادق والكاذب

  .الفجر الصادق والكاذب الفرق _٢
 فمنها ماهما؛ للتفريق بينأحاديث عدة وأما بالنسبة للفجر الصادق والكاذب فقد وردت 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : الشيخان رمحهما اهللا عن ابِن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال اهرو 
ال َيْمنَـَعن َأَحًدا ِمْنُكْم َأَذاُن ِبالٍل ِمْن َسُحورِِه، فَِإنُه يـَُؤذُن بَِلْيٍل، لِيَـْرِجَع قَاِئَمُكْم، : ((له وسلموآ

، َحتى يـَُقوَل َهَكذا »وَصّوَب َيَدُه وَرفـََعَها«لَْيَس َأْن يـَُقوَل هكذا وهكذا : وقال ويُوِقَظ نَاِئَمُكْم،
  .)٣())»َأَصاِبِعهِ وفـَرَج بَني «

                                                           

  ).٦١٤(صحيح مسلم برقم  )١(
  .الَفْجُر، أو أول النهار، واجلمع أصباحٌ : لغةً : والصْبحُ   

  .انظر القاموس احمليط مادة صبح، فجر. اللّيلِ ضوُء الصباح، وهو ُمحْرَُة الشْمِس يف سواِد : لغةً : والَفْجرُ   
الصادق وهو املستطري : الكاذب، وهو املستطيل، الذي ُيسمى ذئب السرحان، والثاين: والفجر اثنان، األول  

  .انظر املصباح املنري ولسان العرب مادة فجر. ويبدو ساطعاً ميأل األُْفَق ببياضه
  .ض املعرتض، ويسمى الشفق األبيض مث يأيت بعده الشفق األمحريظهر من الفجر الصادق هو البيا فأول ما  

  .١/٥١٨، املغين ١/٧٠، بداية اتهد ١/١٠٢، وانظر بدائع الصنائع ٣/٤٦اموع ) ٢(
كتاب   - واللفظ له –، ومسلم )٦٢١(، رقم ١٣٥األذان قبل الفجر، ص: صحيح البخاري كتاب األذان، باب )٣(

  ).١٠٩٣(، رقم ٧٦٩، ٢/٧٦٨، ..بيان أَن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر: الصوم، باب
أن بالًال رضي اهللا عنه يؤذن بليل ليعلمكم أن الفجر ليس ببعيد، فـَيَـُرد القائم املتهجد : واملراد باحلديث هنا  

إن مل يكن أَْوتَر، أو يَتَأهَب للصبح إن احتاج لطهارة أخرى، وإن كان  إىل راحته ليناَم َغْفَوًة ليصبح نشيطاً، أو يُوتر

 



4 

 

فاملراد من هذا احلديث أَن املعترب يف ضوء الفجر هو الضوء املنتشر على امتداد األفق 
 الشرقي، ال الضوء الذي يظهر عاموديًا وعن جنبيه سواد الليل، فهذا عالمة للفجر األول، وال

  .أشرت سابقاً  ، كما)٤(يتعلق به حكم البتة بإمجاع املسلمني؛ كما ذكر النووي رمحه اهللا
دل  - ال األمحر الذي يأيت بعده –وأما لون الضوء املعترب يف طلوع الفجر الصادق فهو األبيض 

: على هذا حديث َمسُرََة بِن ُجْنُدٍب رضي اهللا عنه؛ أنه مسع رسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يُقولُ 
))... َوال بـَيَاُض األُُفِق اْلُمْسَتِطيُل َهَكَذا َحتى َيْسَتِطيَر َهَكَذاال يـَغُرنُكْم ِمْن َسُحورُِكْم َأَذاُن ِبالٍل ((

  .)٥(يعين ُمْعِرتضاً 
  .)٦(أي حىت ينتشر الضوء األبيض ويعرتض يف األفق)) حتى َيْسَتِطيَر هكذا: ((فقوله

  :تنبيه
أن َرُسوُل عن طَْلِق بن علي رضي اهللا عنه  - رمحهما اهللا–جاء يف سنن أيب داود والرتمذي  

، َفُكُلوا )٧(ُكُلوا َواْشَربُوا، َوال يَِهيَدنُكْم الساِطُع اْلُمْصِعدُ : ((اللِه صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
  .)٨())َواْشَربُوا َحتى يـَْعَتِرَض َلُكُم اَألْحَمرُ 

صحيح "الثابت يف  –السابق  - هنا األبيض، حلديث َمسَُرة رضي اهللا عنه » باألمحر«فاملراد 
، )٩(، والتفاق املسلمني على أن العربة لطلوع الفجر الصادق هو ظهور الضوء األبيض"مسلم

َ َلُكُم اْخلَْيُط األَبـَْيُض ِمَن اْخلَْيِط اَألْسَودِ {: ولقوله تعاىل يـََتبَـني وَُكُلوْا َواْشرَبُوْا َحىت{ 
  .و الشفق األبيض، ففي اآلية إشارة إىل تعاقبهماإذ أول ما يأيت بعد سواد الليل ه] ١٨٧: البقرة[

وإمنا أطلق هنا لفظ األمحر؛ ألنه قد يستعار ويراد به األبيض، وهذا معروف يف لغة 
  .)١٠(العرب

                                                                                                                                                                      

انظر شرح مسلم . نائمًا فإن أذانَُه إعالم بقرب الفجر، حىت يستيقظ النائم، أو ليتسحر من أراد الصوم أو حنو ذلك
  .٧/٢٠٤للنووي 

  .١/٥١٨، واملغين ٣/٤٦انظر اموع ) ٤(
  ).١٠٩٤(، رقم ٢/٧٧٠بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر، رواه مسلم يف الصوم، باب ) ٥(
  .٣/١٥١وانظر النهاية ) ٦(
سَتطيل، فـََتْمَتِنُعوا به عن الّسُحور، فإنه الصبح الكاذب، وأصل اهلَْيدِ : أي) ٧(

ُ
احلركة، وقد ِهْدَت : التنزعجوا للفجر امل
  .٥٨٩، ٥/٢٨٦النهاية   .وأَْزَعْجَتهالشيء وأَِهيُده َهْيَداً، إذا َحرْكَته 

: -رمحه اهللا–، قال أبو داود )٢٣٤٨(، رقم ٢/٣٠٤انظر سنن أيب داود، كتاب الصوم، باب وقت الّسحور، ) ٨(
مث ) ٧٠٥(، رقم ٣/٧٦ماجاء يف بيان الفجر، : ، وسنن الرتمذي، كتاب الصوم، باب»هذا مما تفرد به أهل اليمامة«

  ..)).حديث طلق بن علّي حديث حسن غريب من هذا الوجه(( -رمحه اهللا-قال الرتمذي 
  .٥١٩-١/٥١٨، املغين ١/١٧٨، حاشية الدسوقي ١/٤١انظر اهلداية ) ٩(
  .انظر القاموس احمليط، ولسان العرب، مادة محر) ١٠(
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  :   أنواع الشفق الصباحي _٣
أول إضاءة تظهر على األفق الشرقي هي الضوء الربوجي، ويسمى يف الشرع الفجر 

 األمحر  األصفر، مث الشفق اللـونالشفق  مثبيض، أللـون اذي الالشفق الصباحي الكاذب، مث يأيت 
   .الربتقايل أو

وسبب ظهور الشفق انعكاس ضوء الشمس واليت تكون حتت األفق بواسطة الغالف اجلوي 
  لألرض، 

  . والشفق الصباحي له ثالثة أنواع
األبيض املمتد مشاالً الضوء األفق عند ظهور  ظالم أول إضاءة بعدهو و   :الشفق الفلكي

على طول األفق فليس بالشفق  وجنوباً  وجنوباً، وهذا أظهر عالماته، فما مل متتد اإلضاءة مشاالً 
، وأظهر الفلكي، ويسمى هذا بالفجر الصادق، ومجيع املدة يف الشفق الفلكي تسمى بالغلس

  .عالماته أنك ال تستطيع متييز األشياء فيه
  )١١())الصباح بضوء اختلطت إذا الليل آخر ظلمة الغلس((قال ابن األثري 

، ومقدار جمموع درجة ١٨هنا بـ  فيه حتت األفق وأوسط ما قدرت درجة اخنفاض الشمس 
  .درجات٦دراجاته 

وال أرى هذا التقدير صاحلًا جلميع املناطق يف األرض بل يلزم تقسيم األرض إىل مناطق 
سطح البحر والقيام بدراسة شاملة، لذا  عن حسب خطوط الطول والعرض وحسب االرتفاع

درجة  ١٦جاءت بعض الدراسات مثل دراسة اجلمعية الفلكية األردنية يف األردن على أا 
  .ونصف الدرجة

إمكانية تشخيص األشـياء  وأظهر عالماته الضوء تدرجيياً  شتد يوعنده   :الشفق البحري
غيـر ممكنة اإلجنـاز بـدون االسـتعانة بالضوء  فهية الدقيق وأما األشياءاخلارجية بالعني اردة، 

  .االصطناعي
  .حتت األفق ١٢عند الدرجة قدر اخنفاض الشمس هنا يو 

  .درجا أيضاً ٦ومقدار درجاته 
  .وتسمى الفرتة يف هذا الشفق باإلسفار

لكنه واضح وينيـر  ألمحرللون ايكون ضوء الشمس املنعكس مشوبًا با  :الشفق املدني
  .األعمال دون االستعانة بالضوء االصطناعيأكثر األرض ويستطيع اإلنسان إجنـاز 

  .درجات٦وتكون الشمس بزاوية حتت األفق قدرها 
                                                           

  .٣٧٧ص/٤ج األثر غريب في النهاية )١١(
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  .أيضاً  تدرجا٦ومقدار درجاته 
  

   الفجر الكاذب

  )الشفق الفلكي( الفجر الصادق

  وقت اإلسفار
  

 

 



  

  
  :الشرعية املرتتبة على تقسيم الشفق

إيقاع صالة  نابلةوفيه جيب عند املالكية واحل
، ويسمى هذا الوقت عندهم بوقت ضرورة، ويسمى عند الشافعية بوقت 

الشفق البحري، ويقابله وقت اإلسفار، ويسن إيقاع الصالة فيه عند احلنفية ويسمى 

وهو وقت اشتداد احلمرة وفيه يكره إيقاع الصالة فيه عند الشافعية إال 

  .ظهور وقت الفجراحلكم الشرعي فيما لو كان للملوثات أثر على تأخر 
مما ال شك فيه أن امللوثات الطبيعية وغري الطبيعية مثل األخبرة والغبار واألدخنة والرطوبة 

7 

  الشفق املدين

الشرعية املرتتبة على تقسيم الشفقأهم األحكام _ ٤
وفيه جيب عند املالكية واحل: الشفق الفلكي ويقابله وقت الغلس_ ١

، ويسمى هذا الوقت عندهم بوقت ضرورة، ويسمى عند الشافعية بوقت الصبح وال جيوز تأخريها
  .الفضيلة واالختيار

الشفق البحري، ويقابله وقت اإلسفار، ويسن إيقاع الصالة فيه عند احلنفية ويسمى _ ٢
  . هذا الوقت عند الشافعية بوقت اجلواز

وهو وقت اشتداد احلمرة وفيه يكره إيقاع الصالة فيه عند الشافعية إال الشفق املدين  _٣
 .لعذر

احلكم الشرعي فيما لو كان للملوثات أثر على تأخر  _٥
مما ال شك فيه أن امللوثات الطبيعية وغري الطبيعية مثل األخبرة والغبار واألدخنة والرطوبة 

 

الصبح وال جيوز تأخريها
الفضيلة واالختيار

هذا الوقت عند الشافعية بوقت اجلواز

لعذر
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واألضواء وغريها هلا أثر كبري يف تأخر ظهور الفجر، فإذا ما رصد وحرارة اجلو والضغط اجلوي 
درجـة مبعىن أن درجة لتأخر ظهور الفجر، حصة الفجر،  نقصالفجر حتت تأثري تلك امللوثات فست

  .ستنقص )العشاءمثله و (الفجـر  الشمس لوقت احنطاط
   الناحية الشرعية؟له تأثري على التأخر فهل هذا 

فإذا ما ضبطت درجة  شرعاً، لة مل أر من ذكرها والظاهر يل أن هذا غري مؤثرهذه املسأ  
  .الفجر وفق صفاء اجلو فال يلتفت إىل تأخر ظهوره بسبب تلك امللوثات

ودليل ذلك خفاء ظل الشمس بسبب الغيوم أو امللوثات، فمع هذه ال يرى شروق الشمس 
وال غروا على وجه التحديد، ألن العبادة تتعلق حبركة الشمس الظاهرية، فال تؤثر هذه  وال زواهلا

  .املوانع على مواقيت دخول الصلوات
  .الفجر وطلوع الشمستثبيت الوقت بني _ ٦

غري صحيح من الناحية  دخول الفجر وشروق الشمستثبيت الفرتة الزمنية بني وقيت إن 
  .الشرعيةال من الفلكية، و 

املواقيت تقوم على عالمات فلكية عينها الشارع للدخول يف  فمن الناحية الشرعية فإن
الصلوات، آليات وأحاديث كثرية، ومل يأت يف السنة أن الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله 
سلم كان يثبت الوقت بني فرضي صالة، بل كانوا يراقبون سري الشمس وظهور الشفق 

، وإمنا هو أمر لتابعني أو تابعيهمسلف من اوغيابه، ومل يكن هذا التثبيت على عهد ال
  .مستحدث

ن ميل الشمس يتغري طيلة أيام السنة، مما يؤدي إىل نقص فإأما من الناحية الفلكية و  
  .أو زيادة حصة الليل والنهار وبالتايل فستزداد أو تنقص الفرتة بني كل وقيت صالة

لعشاء والفجر، وبني العصر واملغرب، وبني ا، فكما أن الوقت بني الظهر والعصر 
يطول ويقصر على مدار السنة فكذلك الوقت بني املغرب والعشاء وبني الفجر وطلوع 

  .الشمس
تصحيح وقيت الفجر [حتت عنوان  يقول الدكتور حسني كمال الدين رمحه اهللا

بني طلوع الفجر الصادق وشروق إن القاعدة املتبعة يف حساب الفرتة الزمنية : ..]والعشاء
يحة ويرتتب على ذلك عدم صحة وقيت الفجر والعشاء؛ ألن الفرتة الزمنية الشمس غري صح

للشفق غري ثابتة من يوم إىل يوم ومن مكان إىل آخر، فهي تتغري بالنسبة إىل املكان مع 
للزمان مع اختالف مع اختالف األيام على اختالف خطوط العرض للكرة األرضية وبالنسبة 

  .)١٢())ر مبقدار زاوية امليل االستوائي للشمسمدار السنة الشمسية ، اليت تتأث
                                                           

  .اهلندسة يف خدمة العبادات ) ١٢(
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فإذا صح معهم وقت الفجر باعتبار تثبيت الوقت بني الوقتني وقع اخلطأ يف وقت 
ذه التقاومي بنحو عشرة دقائق فيجب على املسلم أن حيتاط إذا تعامل مع ه_ طلوع الشمس

   .)١٣(يريد أداءها يف دخول أول وقت الفريضة ويف خروجها الفجر فريضةل
  :حكم التقدير الوسطي بني الفجر وطلوع الشمس_ ٧

عشر دقيقة تقريبًا حسب خط العرض  ١٤الذي يرتواح وقت الفجر فيه هو  املقدار
  .دقائق وسطياً ٧ ]- [أو] +[ الذي حنن فيه، بني الصيف والشتاء مبعدل

ألي وقت من أوقات وال  ،لوقت الفجرشرعًا ال يصح الوسطي  وهذا التقدير
، م بعالمات فلكية ظاهرة للعيانحمددا معل  ألن اهللا تعاىل جعل لكل فرض وقتاً  ؛الصلوات

ولو جاز التقدير الوسطي لوقت الفجر جلاز لباقي األوقات، وطلوع الفجر مثل غروب 
مل جيز  مثال مل يغب بـَْعُد مبا يقدر بعشر ثوان ،الشمس، فلو بقي من قرص الشمس ربعه

، ولو فعل لبطل صومه وملا صحت صالته، والتثبيت املغربصائم أن يفطر وال أن يصلي لل
  .إما سيؤثر على دخول الوقت أو اخلروج منه

الصَالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِكَتابًا  إن ..{: قول اهللا تعاىل ودليل ذلك 
  .ي وغريهكما قال ذا الطرب   ،ت هلمق ، أي فرضاً وُ ١٠٣ النساء} مْوُقوتًا

سألت النيب : عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قالومن احلديث ما رواه الشيخان 
  .)١٤())..الصالُة على َوْقِتَها: ((صلى اهللا عليه وسلم أي العمِل َأَحب إىل اِهللا تعاىل؟ قال

éîjämZ@ @
إن تثبيت الوقت يعتمد على التقدير الوسطي، وبعد إلغاء التثبيت سيعود  قد يقول البعض

األمر إىل التقدير أيضاً، بسبب أنه مع اتساع املدن ال ميكن ضبط األمر بني شرقي املدينة وغربيها، 
  فال بد من التقدير الوسطي، فقد خرجنا من تقدير إىل تقدير آخر؟

فقد يؤذن  دقائق، ٩اسب، واخلطأ فيه يصل إىل إن التقدير األول هو من فعل احل: قلت
  .دقائق ٩بـوقد يؤذن بعد الوقت  ،دقائق ٩الفجر قبل دخول الوقت بـ 

مثل مدينة الرياض اليت متتد على ف ،دقائق ٣فيه قد ال يتجاوز الـ فاخلطأ  وأما التقدير الثاين 
  .كم، إذا أخذ باحلساب وفق اخلط املار مبركز املدينة١٠٠حنو 

ومع ذلك ميكن تصحيح هذا اخلطأ حبساب وقت الفجر والشروق وفق خط الطول املار  
                                                           

  .٦١والفلكية يف إعداد التقاومي اهلجرية صيراجع املعايري الفقهية ) ١٣(
، ومسلم يف )٥٢٧(، رقم ١٢١رواه البخاري واللفظ له يف مواقيت الصالة، باب فضل الصالة لوقتها، ص) ١٤(

  ).٨٥(، رقم ١/٨٩اإلميان، باب بيان كون اإلميان باهللا أفضل األعمال 
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بشرقي املدينة، وحساب وقت الظهر والعصر واملغرب والعشاء باعتبار خط الطول املار بغريب 
  .املدينة، وعندها تدخل يف العبادة بيقني

فيمكن جتاوزه ر الثاين فالتقدير األول غري صحيح شرعاً، وفيه مؤاخذة شرعية، وأما التقدي
، وأما اخلروج من العبادة فينبغي االحتياط وتدقيقه حبيث يدخل العبادة بشكل صحيح ودقيق

  .بدقيقتني
@‹‚e@éîjäm@Z@kzn�¾a@oÓìÜÛ@ñý—Ûa@�‚dni@oÓìÛa@oîjrnÛ@Þü‡n�üaN@ @

هو مقرر يف الشرع من الوقت املستحب لصالة  يتوافق مع ما قد يقول البعض إن التقدير
  .ء الثلث األول من الليل فتأخري األذان ال مشكلة فيهالعشا

، والثاين تأخري الصالة إىل إيقاع األذان يف أول الوقت: يلزم التفريق بني أمرين األول: قلت
حب مثل يف تأخري الصالة إىل الوقت املستالوقت املستحب، ففي الشرع وردت عدة أحاديث 

  .وقت الفجر والظهر
 ستحباملوقت الوأما األذان فلم أقف على حديث واحد يدل على استحباب تأخريه إىل  

، بل ظاهر األدلة تدل على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يوقع األذن يف وقته ويؤخر لتلك الصالة
  .الصالة للوقت املستحب

َمَكثْـَنا َذاَت : ْبِن ُعَمَر َرِضَي اهللا َعنـُْهما أنه قَالَ  َعْن َعْبِد اللهِ ومن ذلك ما رواه الشيخان  
َنا ِحَني َذَهَب  َلٍة نـَْنَتِظُر َرُسوَل اللِه صلى اهللا عليه وآله وسلم ِلَصالِة اْلِعَشاِء اآلِخرَِة، َفَخرََج إِلَيـْ لَيـْ

ُر َذِلَك، فـََقاَل ِحَني َخرَجَ ثـُُلُث اللْيِل أَْو بـَْعَدُه، َفال نَْدرِي َأَشْيٌء َشَغَلُه ِيف أَْهلِ  ِإنُكْم : ((ِه، أَْو َغيـْ
رُُكمْ  َوَلْوال َأْن يـَثْـُقَل َعَلى أُمِتي َلَصلْيُت ِبِهْم َهِذِه  ،لَتَـْنَتِظُروَن َصالًة َما يـَْنَتِظُرَها َأْهُل ِديٍن َغيـْ

  .)١٥(ىُمث أََمَر اْلُمَؤذَن فََأقَاَم الصَالَة َوَصل )) الساَعةَ 
، لكنه أمره بإقامة مر املؤذن باألذان أوًال مث يأمره بإقامة الصالةَألَ  اً فلو أن األذان كان متأخر 

  .الصالة، فدل على األذان قد أذن يف وقته
لصالة لمشروعية األذان جاءت حكمتها لبيان وقت الدخول  فإن ومن ناحية أخرى 

للصالة يف املسجد، فاألذان يف وقته إعالم هلم وهناك من الناس كالنساء والصبيان ممن ال يأتون 
، وتأخري األذان عن وقته قد يكون سبباً لتضييع الصالة، وإخراجها عن بوقت الدخول واخلروج منه

  .وقتها بالنسبة هلم
الصالة عن وقتها،  خروج النيب صلى اهللا عليه وسلم األذان عن وقته إال يف حال رجِ ومل خيُ 
سرنا مع النيب : روى الشيخان رمحهما الّله عن أيب قتادة رضي الّله عنه أنه قالرواه  ماومن ذلك 

                                                           

  ).٦٣٩(، ومسلم واللفظ له رقم )٥٧٠(رواه البخاري رقم ) ١٥(
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َلًة، فقاَل بعض القومِ  َأَخاُف َأْن ((: َلْو َعرْسَت بنا يا رسوَل الّله قالَ : صّلى الّله عليه وآله وسلم لَيـْ
ا، َوَأْسَنَد ِبالٌل َظْهرَُه ِإَىل رَاِحَلِتِه، فـََغَلَبْتُه أَنَا أُوِقُظُكْم، فَاْضَطَجُعو : قَاَل ِباللٌ  ))تـََناُموا َعْن الصالةِ 

َقَظ النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوآله َوَسلَم، َوَقْد طََلَع َحاِجُب الشْمِس، فـََقالَ  َناُه فـََناَم، فَاْستَـيـْ يَا ((: َعيـْ
ِإن اللَه قـََبَض َأْرَواَحُكْم ((: ْوَمٌة ِمثـُْلَها َقط، قَالَ َما أُْلِقَيْت َعَلي نَـ : قَالَ  ))؟ِبالُل، أَْيَن َما قـُْلتَ 

فـَتَـَوضَأ، فـََلما اْرتـََفَعْت  ))ِحيَن َشاَء، َوَردَها َعَلْيُكْم ِحيَن َشاَء، يَا ِبالُل ُقْم فََأذْن بِالناِس بِالصالةِ 
  .)١٦(الشْمُس َوابـَْياضْت قَاَم َفَصلى

جلاز التقدير لصالة  مثًال، جاز التقدير لوجود الوقت املستحب لصالة العشاءلو وأخريًا 
، لكن الظهر فيستحب تأخريها لإلبراد، وكذا الفجر يستحب تأخريها لإلسفار عند بعض الفقهاء

@  .ال يستحب تأخري األذان إىل تلك األوقات، واهللا أعلم @
وقت بني الفجر  أمساء الدول التي يتغري فيها مقدار ال بعض بيان _٨

  :واإلشراق حسب الفصول
لعلماء من الفلك إلتقينا م يف أحد املؤمترات بينوا لنا ما هو العمل عليه يف  قمنا باستبيان 

كل من السعودية، واألردن، والعراق، واليمن، وهو عدم تثبيت الوقت بني الفجر وطلوع الشمس 
، وبعض هؤالء مسؤولون كانت هلم جتارب يف رصد الفجر، وهلم مسؤولية وأنه متغري بني الفصول

  . يف إعداد التقاومي يف بالدهم
الدكتور عماد جماهد، والدكتور حممد زكي خضر ومها يف األردن، واألستاذ : هؤالءمن و 

عب الدكتور جميد حممود جراد من العراق، األستاذ عبد العزيز سلطان الشمري، والدكتور صاحل الص
  .من السعودية، واألستاذ سامل اجلعيدي من اليمن

  وإليكم صور االستبانات

                                                           

  ).٦٨١(، ومسلم برقم )٥٩٥(البخاري برقم )١٦(
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  :التي عدلت تقوميها ومن التقاويم

، تقومي سلطنة عمان حسب التقومي املعروض يف صفحة وزارة األوقاف والشؤون الدينية
  .وغريه من التقاومي الكثرية يف الوطن العريب 

  
  

 



20 

 

  :اخلامتة
  :البحث بنتيجتني هذاوقد خرج 

  .ال فلكياً و ن تثبيت الوقت بني الفجر وطلوع الشمس ال يصح شرعاً إ :األوىل
فكما يقال عن تثبيت الوقت بني الفجر وطلوع الشمس من أنه ال جيوز، يقال عن : والثانية

  .ودخول وقت العشاء أنه ال يصح شرعاً وال فلكياً  الوقت بني غروب الشمس
  

@‡à«@bã‡î�@óÜÇ@�a@óÜ–ë
ë@éÛe@óÜÇë@óÜÇáÜ�ë@éjz–@ @

µ¾bÈÛa@lŠ@�@‡à¨aëN@ @
   

  وكتبه الدكتور نزار الشيخ
  هـ١٤٣٥مجادى اآلخرة  ٢

  .م٢٠١٤_٤_٢املوافق 
   
 

 

  
 

 


