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 يف البالد اليت يطول الهنار فهيا جدا رمضان صيام

 

 

 

 

 عبدهللا بن محد الساككر دأ .

 أ س تاذ الفقه بلكية الرشيعة

 جامعة القصمي
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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا وعىل أ هل وحصبه ومن اهتدى هبداه وبعد:

فا ن مما معت به البلوى يف هذا الزم وجود جاليات مسلمة يف بعض البالد املتطرفة جنواب أ و شامال 

طوال مفرطا هو مظنة حصول املشقة الشديدة  تكل البدلانصيف مما نتج عنه طول هنار الصيام يف 

أ و الرضر فاكن لزاما عىل أ هل العمل حبث تكل املسأ ةل واخلروج مهنا برأ ي يفىت به أ ولئك املسلمون 

ليس تقمي هلم القيام هبذا الركن من أ راكن اال سالم , وقد عزمت متوالك عىل هللا أ ن أ حبث هذه املسأ ةل 

نه مسيع جميب. هويعني عليه , ويوفقين فيهللا مبنه وكرمه أ ن ييرسه  سائال صابة احلق ا   لال خالص وا 
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 :البحثأ مهية 

تتلخص أ مهية املوضوع ابرتباطه ابلركن الرابع من أ راكن اال سالم وهو الصيام , حيث يقمي بعض 

الصيام املسلمني بصفة دامئة أ و مؤقتة يف بعض البالد املتطرفة جغرافيا مما ينتج عنه زايدة ساعات 

جيعل حبث هذه  يلحق الصامئ , وهذا ما زايدة كبرية جدا قد يرتتب عىل صياهما رضر عام أ و خاص

املسأ ةل أ مرا همام لرشحية غري قليةل من املسلمني , كام هيم املفتني يف تكل النوايح ويقدم هلم مادة 

 علمية تسهل علهيم النظر والاختيار والفتوى.

 :لبحثأ هداف ا

 اذلي جيعل الصيام داخال يف هذا البحث.ضبط الطول  -1

من علهيا يرد  ما بيان أ قوال أ هل العمل يف حمك صيام رمضان يف هذه ال ماكن وأ دةل لك قول و -2

 مناقشات وأ جوبة وما يتبع ذكل من ترجيح بني ال قوال.

 خطة البحث:

 املقدمة وتشمل أ مهية البحث وأ هدافه وخطته واملهنج املتبع فيه.

 :ينر مأ   متهيد يتضمن

 ال ول: نبذة عن طول ساعات الصيام يف البالد املتطرفة جغرافيا.ال مر 

 الثاين: بيان ضابط الطول اذلي يدخل حتت هذه ادلراسة.ال مر 

 : مرشوعية العمل ابلعالمات الرشعية وجماهل.املبحث ال ول

 : مرشوعية العمل ابلتقدير وجماهل.املبحث الثاين

 يف البالد اليت يطول الهنار فهيا جدااملبحث الثالث: صيام رمضان 

ويتضمن هذا املبحث حترير حمل الزناع , مث عرض خالف أ هل العمل يف املسأ ةل , وأ دةل لك قول 

 ميكن أ ن يرد علهيا من مناقشات وأ جوبة , مث الرتجيح وبيان سبب اخلالف ومثرته. وما
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 اخلامتة وتتضمن:

 النتاجئ والتوصيات

 الفهارس.

 يف هذا البحث:املهنج املتبع 

, مع ادلراسة الاس تقرائية حيث ترتبط هذه ادلراسة حباجة رشحية  و مهنج ادلراسة الفقهية املقارنةه

واسعة من املسلمني تقمي يف تكل البالد بشلك دامئ أ و مؤقت وتتكرر معها هذه املسأ ةل مع لك 

 رمضان يطل عىل تكل البالد يف فصل الصيف.
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 المتهيد

 ويتضمن أ مرين:

 ال مر ال ول: نبذة عن طول ساعات الصيام يف البالد املتطرفة جغرافيا.

 ال مر الثاين: بيان ضابط الطول اذلي يدخل حتت هذه ادلراسة.
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 ال مر ال ول: نبذة عن طول ساعات الصيام يف البالد املتطرفة جغرافيا.

الس امي يف دائرة  يف فصل الصيف يف البدلان الواقعة يف شامل الكرة ال رضية هنارطول الصل ي

ىلالقطب الشاميل يف بعض املناطق   ساعة. 24 ا 

ندبندنت" الربيطانية, فا ن منطقة يف شامل فنلندا, ال يس متر فهيا الليل سوى   55وحبسب حصيفة "ا 

ن وجدوا فهيا أ ن يصوموا  .دقائق 5ساعة و 23 دقيقة, أ ي أ ن عىل املسلمني ا 

حدى ويصوم مسلمو ادلول اال سكندانفية  ىل ا  ذ تصل مدة الصيام يف الرنوجي مثال ا  أ طول الفرتات, ا 

يسلندا  19.48  1ساعة. 21ساعة, بيامن يصوم مسلمو ا 

ىل  و يف جرينالند يصل عدد ساعات ساعة تلهيا روس يا بعدد ساعات صيام تصل  21الصيام ا 

ساعة , ويف بريطانيا متتد ساعات الصيام  19, فس يصوم املسلمون فهيا ساعة , أ ما الرنوجي 20ا ىل

 3ساعة. 17بيامن تبلغ ساعات الصيام يف كندا  2ساعة. 18ا ىل 

  

                                                           
 م على هذا الرابط:2017المصدر موقع صحيفة سكاي نيوز وقد كتب هذا المقال سنة  1

-https://www.skynewsarabia.com/varieties/952195
-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%94%D8%B7%D9%88%D9%84
-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85
-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
-%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
9A%8D8%A8%A%D9%8D1%B8%BA%D8%%D . 
 22المصدر موقع رصيف  2

-//raseef22.com/life/2017/05/24/%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84https:
-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1
-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85

9%85D7%A8%D9%B8%D9%84%D7%A8%%D/ . 
 هـ:1438ألول من رمضان عاموقد نشر هذا المقال في ا صحيفة عكاظالمصدر موقع صحيفة  3

1549561https://www.okaz.com.sa/article/  

https://www.skynewsarabia.com/varieties/952195-%D8%A7%D9%94%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/varieties/952195-%D8%A7%D9%94%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/varieties/952195-%D8%A7%D9%94%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/varieties/952195-%D8%A7%D9%94%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/varieties/952195-%D8%A7%D9%94%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/varieties/952195-%D8%A7%D9%94%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://raseef22.com/life/2017/05/24/%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/
https://raseef22.com/life/2017/05/24/%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/
https://raseef22.com/life/2017/05/24/%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/
https://raseef22.com/life/2017/05/24/%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/
https://raseef22.com/life/2017/05/24/%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/
https://raseef22.com/life/2017/05/24/%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/
https://www.okaz.com.sa/article/1549561
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 ال مر الثاين: ضابط الطول اذلي يدخل حتت هذه ادلراسة.

منا عربت مل تضبط هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية الهنار اذلي يطول صيامه  بضابط وا 

منا جعلته  4عنه بقولها:)هنارها يطول جدا(. ىل أ هنا مل تفرد هذا الهنار الطويل حبمك وا  ولعل ذكل يعود ا 

 كسائر أ ايم الصيام يف بقية أ حناء العامل.

نه قال يف جواب سؤال عن حمك الصيام يف  وبنحو ذكل قال الش يخ عبدالعزيز بن ابز رمحه هللا فا 

: من عندمه ليل وهنار يف ظرف أ ربع وعرشين ساعة فا هنم يصومون هناره فهيا الهنار لبالد اليت يطولا

 ولعهل للعةل السابقة نفسها. 5سواء اكن قصرًيا أ و طوياًل.

يف حني ضبطها مفيت ادلاير املرصية السابق فضيةل ال س تاذ ادلكتور عيل مجعة محمد بامثن عرشة 

ىل مثانِصل ساعة فأ كرث حيث قال: البالد اليت ت   دُّ  فهيا ساعات الهنار ا  عرشة ساعة مفا يزيد تُع 

فتاء املرصية. 6عالماُُتا يف حاةل اختالل.  7وبنحو ذكل ضبطهتا أ مانة الفتوى بدار اال 

ليه طول الليل يف  زاد عىل أ قىص ما أ ما الش يخ مصطفى الزرقاء رمحه هللا فضبطها بأ هنا ما وصل ا 

ليه سلطان اال سالم يف  ما أ ن نأ خذ أ ْقىص ما وصل وامتّد ا  ذ يقول: وا  البالد اليت دخلها اال سالم ا 

ا  العصور الالحقة شاماًل وجنواًب, وطبَّق ه العلامء فهيا عىل ليلهم وهنارمه يف فصول الس نة, فنعتربه حدًّ

 8فهيا الليل والهنار ذكل احلدَّ ال عىل. أ عىل لليل والهنار للبالد النائية اليت يتجاوز

                                                           
 هـ وهو على موقع الهيئة بهذا الرابط:12/4/1398في  61كما في قرارها رقم  4

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID
1&BookID=1&PageNo=457= . 
 الموقع الرسمي للشيخ ابن باز رحمه هللا: 5

-8/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9https://binbaz.org.sa/fatwas/1203
-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83
-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1

9%85D9%87%D1%B8%D7%A8%D9%87%D9%86%%D-9%84D9%88%D7%B8%A%D9%8%D . 
 المصدر موقع دار اإلفتاء المصرية على هذا الرابط: 6

0&MuftiType=1&LangID=11133alifta.org.eg/AR/ViewFatwa.aspx?ID=-http://dar . 
 المصدر موقع دار اإلفتاء المصرية على هذا الرابط: 7

0&MuftiType=1&LangID=11311alifta.org.eg/AR/ViewFatwa.aspx?ID=-http://dar  
 تعليق الشيخ مصطفى الزرقاء على قرار مجمع الفقه اإلسالمي منشور على موقع اإلسالم أون الين بهذا الرابط: 8

4393https://fatwa.islamonline.net/  126ـ  119ص ” العقل والفقه في الحديث النبويوعزاه إلى كتابه. 

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=457&PageNo=1&BookID=1
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=457&PageNo=1&BookID=1
https://binbaz.org.sa/fatwas/12038/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85
https://binbaz.org.sa/fatwas/12038/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85
https://binbaz.org.sa/fatwas/12038/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85
https://binbaz.org.sa/fatwas/12038/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85
http://dar-alifta.org.eg/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11133&LangID=1&MuftiType=0
http://dar-alifta.org.eg/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11311&LangID=1&MuftiType=0
https://fatwa.islamonline.net/4393
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ذا اكنت فتوى من أ فىت بأ ن أ هل تكل البالد هلم حمك خمتلف  املشقة اليت تلحقهم بصيام ذكل  سبهباوا 

هنا سبب احلمك ذ ا   الهنار الطويل فينبغي أ ن تكون املشقة حارضة يف ضبط الهنار الطويل ا 

ذا علمنا أ ن الصيام ال أ ن تضبط هذه املشقة مبا يزيد عن مشقة الصيام يف فينبغي خيلو من مشقة  وا 

لغ الهنار يف مكة رشفها هللا يب وأ قىص ما البالد اليت يطول فهيا الهنار ويش تد فهيا احلر مككة واملدينة

وعليه فينبغي مراعاة أ ن تكون م  45ْساعة تقريبا مع درجات حرارة ترتاوح حول  ةعرش  مخس

يا يه تكل اليت تتجاوز هذا القدر من املشقة , وال شك أ ن ساعات الصيام اليت توجب نظرا فقه 

طول ساعات الصيام مع اعتدال الطقس رمبا ساوى املشقة اليت تلحق الصامئ يف مكة الجامتع حرارة 

ساعة تقريبا وذلا حدد ش يخ ال زهر الهنار  ةعرش  مع طول ساعات الصيام البالغ مخس الطقس

ة ساعة فأ كرث , فك نه جعل ثالث ساعات يف مقابل حرارة الطويل اذلي جتب مراعاته بامثن عرش 

 الطقس يف مكة رشفها هللا.

ىل املشقة اليت ثبتت الرخصة ابال فطار معها  كام ميكن أ ن يضبط الهنار الطويل مبعيار أ خر نس بة ا 

منا ضبط ابلسفر اذلي هو مظنهتا.  ويه مشقة السفر , عىل أ ن تكل املشقة مما مل يضبط رشعا وا 

ذا العرض جملموعة من الضوابط والاعتبارات فا ين أ رى الضابط اذلي اختاره ش يخ ال زهر وبعد ه

ن اكن اال نسان قد يتحمهل  ليوم أ و يومني أ و ال س تاذ ادلكتور عيل مجعة مقاراب , وهذا الطول وا 

ال ثالثة  ذا صامه شهرا اكمال متواصال , وهللا أ عمل. قد أ نه ا   س يكون مؤثرا بشلك ظاهر ا 
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 املبحث ال ول: مرشوعية العمل ابلعالمات الرشعية وجماهل.

اليت ربط الشارع احلكمي هبا شيئا من أ حاكم  وحنوها العالمات الرشعية يه تكل العالمات الفلكية

رتبطة ابلشمس الرشيعة اكلصالة والزاكة والصيام واحلج والعدد وغريها وهذه العالمات الفلكية م

والقمر كطلوع الشمس وارتفاعها وزوالها واصفرارها وغروهبا وغروب صفرُتا وطول ظلها , والقمر 

 وتقس اميُتام واكلشهر والس نة.طلوعه وغروبه وما يرتبط هباتني العالمتني اكلليل والهنار 

اقِ قال هللا س بحانه وتعاىل:  و  ِ قُْل يِه  م  ِن اْلَِهةلَّ { ]البقرة: }ي ْسأَلُون ك  ع  ّجِ الْح   [189يُت ِللنَّاِس و 

ن   نَّ قُْرأ ن  الْف ْجِر اك 
ِ
قُْرأ ن  الْف ْجِر ا َّْيِل و  ِق الل ىل  غ س 

ِ
ْمِس ا لُوِك الشَّ ة  دِلُ ال   وقال س بحانه: } أَِقِم الصَّ

ْشهُوًدا{ ]اال رساء:   [78م 

ىل  
ِ
ف ُث ا ي اِم الرَّ َّمُكْ وقال س بحانه: }ُأِحلَّ ل مُكْ ل ْيةل   الّصِ ُ َأن َأنُُْتْ ِلب اٌس ل هُنَّ ع مِل  اَّللَّ ائِمُكْ ُهنَّ ِلب اٌس ل مُكْ و   ِنس 

 ُ ا ك ت ب  اَّللَّ ابْت ُغوا م  وُهنَّ و  رِشُ ْنمُكْ ف اْل ن  اب  ف ا ع  ع  مُكْ ف ت اب  ع ل ْيمُكْ و  ت انُون  َأنُْفس  ْ بُوا ُكْنُُتْ َت  ارْش  ُُكُوا و  ل مُكْ و 

ىتَّ ي ت ب نيَّ   َّْيِل { ]البقر ح  ىل  الل
ِ
ي ام  ا وا الّصِ ِد ِمن  الْف ْجِر مُثَّ َأِتمُّ ْيطِ اْلَْسو  ْيطُ اْلَبْي ُض ِمن  الْخ  ة:  ل مُكُ الْخ 

187] 

ة  َأْشهٍُر و   َّْصن  ِبأَنُْفِسهِنَّ َأْرب ع  ب اًجا ي رت   ُرون  َأْزو  ي ذ  فَّْون  ِمنمُْكْ و  ين  يُت و  ِ اذلَّ ا{ ]البقرة: وقال تعاىل: }و  ع رْشً

234] 

هذه العالمات أ ماراٍت عىل أ حاكم رشعية وجواب أ و  فهيا يف أ ايت كثرية جعل هللا س بحانه وتعاىل

ابحة ابتداء أ و انهتاء   ا ىل غري ذكل.اس تحبااب أ و حترميا أ و كراهة أ و ا 

", قال "يسأ لونك عن ال هةل قل يه مواقيت للناس روى ابن جرير يف تفسريه عن قتاده يف قوهل:

قتادة: سأ لوا نيب هللا صىل هللا عليه وسمل عن ذكل: ِلم جعلت هذه ال هةل؟ فأ نزل هللا فهيا ما 

"يه مواقيت للناس", جفعلها لصوم املسلمني وال فطارمه, وملناسكهم وجحهم, ولعدة نساهئم  تسمعون:

 9وحمل ديهنم يف أ ش ياء, وهللا أ عمل مبا يصلح خلقه.

                                                           
 .(553 /3تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر ) 9
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س بحانه: " قل يه مواقيت للناس واحلج" تبيني لوجه احلمكة يف زايدة القمر وقال القرطيب عند قوهل 

ميان واحلج والعدد والصوم والفطر ومدة ونقصانه, وهو زوال اال شاكل يف ال جال واملعامالت وال  

امحلل واال جارات وال كرية, ا ىل غري ذكل من مصاحل العباد. ونظريه قوهل احلق:" وجعلنا الليل والهنار 

 مفحوان أ ية الليل وجعلنا أ ية الهنار مبرصة لتبتغوا فضال من ربمك ولتعلموا عدد الس نني أ يتني

[ عىل ما يأ يت وقوهل:" هو اذلي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره 12واحلساب" ]الارساء: 

 10[5منازل لتعلموا عدد الس نني واحلساب " ]يونس: 

 أ مارات عىل أ حاكم رشعية يرشع العمل هبا مادامت وهذه العالمات اليت جعلها هللا س بحانه وتعاىل

َأفِْطُروا ِلُرْؤي ِتِه. متفق عليه  .ظاهرة كام قال صىل هللا عليه وسمل : ُصوُموا ِلُرْؤي تِِه و 

  

                                                           
 .(342 /2تفسير القرطبي ) 10
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 املبحث الثاين: مرشوعية العمل ابلتقدير وجماهل.

 وفيه مطلبان:

 املطلب ال ول: املراد ابلتقدير.

 جمال العمل ابلتقدير. املطلب الثاين:
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 املطلب ال ول: املراد ابلتقدير.

هِن اي ِتهِ  ِه و  ُكهْنِ ِء و  ْ ْبل غِ الَّشَّ يٌح ي ُدلُّ ع ىل  م  ِ اُء َأْصٌل حص  الرَّ اُل و  ادلَّ ( الْق اُف و  ر  . ف الْق ْدُر: قال ابن فارس: )ق د 

ا,  ٍء. يُق اُل: ق ْدُرُه ك ذ  ْ ْبل ُغ لُكِّ َش  َأْقُدُرُه ِمن  التَّْقِديِر, م  ء  َأْقِدُرُه و  ْ ْرُت الَّشَّ ق د  ُر. و  كِل  الْق د  ك ذ  ْبل ُغُه. و  َأْي م 

ُرُه. ْرتُُه ُأق ّدِ ق دَّ  11و 

ذا خفي يسمى تقديرا  ْرُت( ع ل ْيِه الثَّْوب  اِبلتَّْخِفيِف فأ خذ مقدار الَّشء ا  ويف خمتار الصحاح:)ق د 

اء  ع   ( َأْي ج  ر  اِر(.)ف انْق د   12ىل  )الِْمْقد 

ذا خفيت  خيرج عن معناه اللغوي ومعناه يف هذا البحث ال فالتقدير هنا املراد به اعتبار قدر الَّشء ا 

ففي حديث  عالماته حبيث يكون عند خفاء عالماته كحاهل مقدارا ووقتا زمن ظهور عالماته.

يوما, يوم كس نة, ويوم كشهر, ويوم أ ربعون »: قلنا: اي رسول هللا وما لبثه يف ال رض؟ قال: ادلجال

قلنا: اي رسول هللا فذكل اليوم اذلي كس نة, أ تكفينا فيه صالة يوم؟ « كجمعة, وسائر أ ايمه ك ايممك

ا م َض  هقال النووي رمحه هللا عند رشح 13«ال, اقدروا هل قدره»قال:  ذ 
ِ
َُّه ا : ومعىن أ قدروا هل قدره َأن

ا ب ْعد  ُطلُوعِ الْف ْجِر ق ْدر  م   ُه ق ْدُر م  ا م َض  ب ْعد  ذ 
ِ
هْر  مُثَّ ا لُّوا الظُّ هِْر لُكَّ ي ْوٍم ف ص  ب نْي  الظُّ ا ي ُكوُن ب يْن ُه و 

ب نْي  الْ  ا ي ُكوُن ب يهْن  ا و  ا ق ْدُر م  ذ  ا م َض  ب ْعد  ه  ذ 
ِ
ا لُّوا الْع رْص  و  ب نْي  الْع رْصِ ف ص  لُّوا ي ُكوُن ب يهْن  ا و  ْغرِِب ف ص  م 

كِل  االْ  ىتَّ ي ْنق ِِض ذ  ا ح  ك ذ  ه  ْغرِب  و  رْص  مُثَّ الْم  هْر  مُثَّ الْع  ْبح  مُثَّ الظُّ الصُّ اء  و  ا الِْعش  ك ذ  ْغرِب  و  ق ع  م  ق ْد و  لْي ْوُم و 

 َّ الث هٍْر و  ي ك ش  ِ ا الثَّايِن اذلَّ َأمَّ ْقهِت ا و  اٌة يِف و  دَّ ائُِض ُُكُّه ا ُمؤ  ن ٍة ف ر  اُت س   ل و  ٍة ف ِقي اُس ِفيِه ص  ي ك ُجُمع  ِ اِلُث اذلَّ

. ُ ُ َأعْمل  اَّللَّ ُه و  ك ْران  ا ذ  ِل ع ىل  م  لْي ْوِم اْلَوَّ ا اك  ر  ل هُم  ُل َأْن يُق دَّ الْي ْوُم اْلَوَّ
14 

ْن ُُغَّ ع ل يْ » ويف الصحيحني:
ِ
ْوُه, ف ا ىتَّ ت ر  ال  تُْفِطُروا ح  , و  ل  ُوا الْهِال  ىتَّ ت ر   «.مُكْ ف اْقُدُروا هل ُ ال  ت ُصوُموا ح 

ِ وبن اقال النووي رمحه هللا عند رشح هذا احلديث: قال  ْبِد اَّللَّ ّرُِف بُْن ع  اع ٌة ِمهْنُْم ُمط  مج   يٍْج و  بن رُس 

ن اِزِل. اِب الْم  س  ُروُه حِبِ ْعن اُه ق ّدِ ُرون  م  أ خ   15قُت ْيب ة  و 

                                                           
 ( مادة )قدر(62 /5مقاييس اللغة ) 11
 مادة )قدر( (248مختار الصحاح )ص:  12
 (2252 /4صحيح مسلم ) 13
 (66 /18شرح النووي على مسلم ) 14
 (186 /7شرح النووي على مسلم ) 15
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ىل  ت أِْويٍل  (ف اْقُدُروا هل ُ )قال ابن جحر رمحه هللا: ق ْوهُلُ و 
ِ
ُرون  ا ب  أ خ  ه  ذ  اِء ِفيِه ت أِْويل نْيِ و  م  َأنَّ ِللُْعل م  ت ق دَّ

اِفِعيَِّة و   يٍْج ِمن  الشَّ بَّاِس بُْن رُس  ُ َأبُو الْع  ن اِزِل ق اهل  اِب الْم  س  ْعن اُه ف اْقُدُروُه حِبِ ِلٍث ق الُوا م  ّرُِف بُْن عبد َث  ُمط 

 16ت ْيب ة من الُْمحدثني.بن قُ اهللا من التَّاِبعني و 

ُرِوي  عن ابن رشحي هنا  17ويف لسان العرب: و 
ِ
ِر فا ُ منازل  الْق م  ُروا هل  ُ َأي ق ّدِ ُ فاْقُدُروا هل  َأنه ف رسَّ  ق ْوهل 

صَّ  ْن خ  اٌب ِلم  ا ِخط  ذ  ه  : و  , ق ال  ثُون  ون  َأو ث ال  ِعرْشُ هْر  ِتْسٌع و  ُ ل مُكْ َأن الشَّ تُب نّيِ ُّمُكْ و  ا ت ُدل ُ ت ع اىل  هِب ذ  ُه اَّللَّ

ن اِزِل. ِسُن ت ْقِدير  الْم  َّيِت ال  حُتْ ة ال اُب العامَّ ة ِخط  ق ْوهُلُ فأمَْكِلُوا الِعدَّ : و  ؛ ق ال  الِْعمْلِ
18 

 

  

                                                           
 (122 /4فتح الباري البن حجر ) 16
 لعلها ابن سريج فتصحفت. 17
 مادة)قدر( (78 /5لسان العرب ) 18
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 املطلب الثاين: جمال العمل ابلتقدير.

 لعمل ابلتقدير _ فامي أ عمل _ا من خالل النظر يف ال حاديث اليت ورد فهيا التقدير يالحظ أ نه مل يرد

ال  ذا  , العالمات الرشعية اليت نصهبا الشارع عند خفاءا  فقد ورد التقدير يف عدة شعبان ورمضان ا 

ال  تُْفِطُروا » اختفت العالمة الرشعية ويه الهالل ففي الصحيحني: , و  ل  ُوا الْهِال  ىتَّ ت ر  ال  ت ُصوُموا ح 

ْن ُُغَّ 
ِ
ْوُه, ف ا ىتَّ ت ر   «.ع ل ْيمُكْ ف اْقُدُروا هل ُ ح 

ويف حديث ادلجال ورد التقدير حني خفيت العالمات اليت جعلها الشارع عالمة عىل وقت لك 

روى مسمل يف حصيحه: قلنا: اي صالة وذكل حني تطول أ ايم ادلجال حىت يصبح يوم مهنا كس نة 

كشهر, ويوم كجمعة, وسائر أ ربعون يوما, يوم كس نة, ويوم »رسول هللا وما لبثه يف ال رض؟ قال: 

ال, اقدروا »قلنا: اي رسول هللا فذكل اليوم اذلي كس نة, أ تكفينا فيه صالة يوم؟ قال: « أ ايمه ك ايممك

 19«هل قدره

ذا خفي علهيا وقت حيضها ووقت طهرها رشع لها العمل ابلتقدير و  ملا روى أ محد املس تحاضة ا 

قالت: كنت أ س تحاض حيضة كثرية شديدة, والرتمذي وأ بو داود وابن ماجه عن محنة بنت حجش 

فأ تيت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أ س تفتيه وأ خربه, فوجدته يف بيت أ خيت زينب بنت حجش 

ين امرأ ة أ س تحاض حيضة كثرية شديدة, مفا ترى فهيا قد منعتين الصالة  فقلت: اي رسول هللا, ا 

نه يذهب ادلم»والصوم. فقال:  فاَتذي »هو أ كرث من ذكل. قال:  قالت:«. أ نعت كل الكرسف, فا 

منا أ جث جثا. قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: «. ثواب سأ مرك بأ مرين »فقالت: هو أ كرث من ذكل ا 

ن قويت علهيام فأ نت أ عمل منا هذه ركضة من »قال لها: «. أ هيام فعلت أ جزأ  عنك من ال خر, وا  ا 

ذا رأ يت أ نك قد ركضات الش يطان فتحيِض س تة أ ايم أ و س بعة أ ايم يف عمل  هللا, مث اغتسيل حىت ا 

طهرت, واستنقأ ت فصيل ثالَث وعرشين ليةل أ و أ ربعا وعرشين ليةل وأ ايهما وصويم, فا ن ذكل 

 20جيزيك, وكذكل فافعيل يف لك شهر كام حتيض النساء, وكام يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن.

  

                                                           
 (2252 /4صحيح مسلم ) 19
 .627 وقال حسن صحيح وابن ماجه 128والترمذي  287 (76 /1سنن أبي داود )و 27474 المسند 20
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 جدااملبحث الثالث: صيام رمضان يف البالد اليت يطول الهنار فهيا 

مل تصل دوةل اال سالم أ بعد من جنوب أ ورواب حيث تبلغ ساعات الصيام يف أ طول أ ايم الس نة هنارا 

ساعة تقريبا ومل أ عرث ل حد من فقهائنا الكما أ و ترخيصا ل هل تكل ادلاير يف الفطر أ و  ةس بع عرش 

ا ىل دول شامل  ابستيطان دامئ أ و مؤقت اجلاليات املسلمة وجودويف هذا الزمن امتد ,  التقدير

مما أ ظهر تكل النازةل حيث تطول ساعات الهنار طوال  ويف اجلنوب أ يضا كنيوزيالند أ ورواب وأ مرياك

ىل أ ربع وعرشين ساعة حيث يس متر رشوق الشمس  مفرطا أ ايم الصيف يصل يف بعض البالد ا 

 د.لس تة أ شهر وقد تغرب الشمس لفرتة يسرية كام أ سلفت ذكل يف ال مر ال ول من المتهي

ذا اكن الهنار يس متر ل ربع وعرشين ساعة حيث ال تغيب الشمس خالل ال ربع والعرشين ساعة  فأ ما ا 

ىل  أ ن أ هل تكل ادلاير يصومون ابلتقدير معال حبديث ادلجال يف حصيح فقد ذهب فقهاء العرص ا 

واترخي  (61مسمل فقد أ فتت بذكل هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية بقرارها رمق )

حيث جاء فيه ما نصه: وكذكل جيب علهيم صيام شهر رمضان , وعلهيم أ ن  هـ12/4/1398

يقدروا لصياهمم , فيحددوا بدء شهر رمضان وهنايته وبدء اال مساك واال فطار يف لك يوم منه ببدء 

لهيم يمتزي فهيا الليل من ا لهنار , الشهر وهنايته , وبطلوع جفر لك يوم وغروب مشسه يف أ قرب بالد ا 

ويكون مجموعهام أ ربعا وعرشين ساعة ؛ ملا تقدم يف حديث النيب صىل هللا عليه وسمل عن املس يح 

ذ ال فارق يف ذكل بني الصوم  رشاده أ حصابه فيه عن كيفية حتديد أ وقات الصلوات فيه ؛ ا  ادلجال وا 

 21والصالة.

يم يف جلس ته الثالثة صباح يوم وبنحو ذكل أ فىت مجمع الفقه اال ساليم التابع لرابطة العامل اال سال

م حيث جاء فيه ما نصه: ال وىل: تكل 4/2/1982هـ املصاِدف 10/4/1402امخليس املوافق 

اليت يس متر فهيا الليل والهنار أ ربعا وعرشين ساعة فأ كرث حبسب اختالف فصول الس نة ففي هذه 

لهيا مما احلاةل تقدر مواقيت الصالة والصيام وغريهام يف تكل اجلهات عىل حسب  أ قرب اجلهات ا 

 22يكون فهيا ليل وهنار مامتيزان يف ظرف أ ربع وعرشين ساعة.

                                                           
 مجلة البحوث اإلسالمية على هذا الرابط: 21
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 .93)الدورات من األولى إلى السابعة عشرة( صقرارات المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة  22
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أ ما اليت يكون فهيا ليل وهنار خالل ال ربع والعرشين ساعة ويامتيز ليلها وهنارها لكن هنارها يطول 

الواجب طوال مفرطا يكون معه الصيام شاقا مشقة تزيد عىل مشقة الصيام املعتادة فقد اختلفوا يف 

 علهيم عىل قولني:

: أ ن عىل امللكفني يف تكل البالد أ ن ميسكوا لك يوم منه عن الطعام والرشاب وسائر ال ولالقول 

ن الليل , عاملفطرات من طلوع الفجر ا ىل غروب الشمس يف بالدمه ما دام الهنار يامتيز يف بالدمه 

مت لطوهل , أ و عمل ابل مارات أ و  يومٍ  ام صومِ واكن مجموع زماهنام أ ربًعا وعرشين ساعة , ومن جعز عن ا 

هالكه أ و مرضه  ىل ا  خبار طبيب أ مني حاذق , أ و غلب عىل ظنه أ ن الصوم يفِض ا  التجربة أ و ا 

مرًضا شديًدا , أ و يفِض ا ىل زايدة مرضه أ و بطء برئه , أ فطر , ويقِض ال ايم اليت أ فطرها يف أ ي 

قه اال ساليم التابع لرابطة العامل اال ساليم كام يف قراره شهر متكن فيه من القضاء. وهبذا أ فىت مجمع الف

, 23م4/2/1982هـ املصاِدف 10/4/1402يف جلس ته الثالثة صباح يوم امخليس املوافق  3رمق 

حيث  24ه12/4/1398( واترخي 61وهيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية بقرارها رمق )

أ وقات صياهمم شهر رمضان , فعىل امللكفني أ ن ميسكوا لك  وأ ما ابلنس بة لتحديد):جاء فيه مانصه

يوم منه عن الطعام والرشاب وسائر املفطرات من طلوع الفجر ا ىل غروب الشمس يف بالدمه ما 

دام الهنار يامتيز يف بالدمه من الليل , واكن مجموع زماهنام أ ربًعا وعرشين ساعة , وحيل هلم الطعام 

ن اكن قصرًيا ؛ فا ن رشيعة اال سالم عامة للناس يف مجيع  والرشاب وامجلاع وحنوها يف ليلهم فقط , وا 

ِد  ْيطِ اَلْسو  ْيطُ اَلبْي ُض ِمن  الْخ  ىتَّ ي ت ب نيَّ  ل مُكُ الْخ  بُوا ح  ارْش  ُُكُوا و  ِمن  البالد , وقد قال هللا تعاىل :  و 

َّْيِل  . ىل  الل
ِ
ي ام  ا وا الّصِ  الْف ْجِر مُثَّ َأِتمُّ

خبار طبيب أ مني حاذق , أ و  ومن متام صوم يوم لطوهل , أ و عمل ابل مارات أ و التجربة أ و ا  جعز عن ا 

هالكه أ و مرضه مرًضا شديًدا , أ و يفِض ا ىل زايدة مرضه أ و  ىل ا  غلب عىل ظنه أ ن الصوم يفِض ا 

ْن  بطء برئه , أ فطر , ويقِض ال ايم اليت أ فطرها يف أ ي شهر متكن فيه من القضاء , قال تعاىل :  ف م 

ر   . ٍم ُأخ  ٌة ِمْن َأايَّ ف ٍر ف ِعدَّ رِيًضا َأْو ع ىل  س  ن  م  ْن اك  م  هْر  ف لْي ُصْمُه و  هِد  ِمنْمُكُ الشَّ  ش 

                                                           
 مجلة البحوث اإلسالمية على هذا الرابط: 23
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ُف ا"وقال تعاىل :   ِّ ه اال  يلُك  ال ُوْسع 
ِ
ُ ن ْفًسا ا جٍ "وقال : " َّللَّ ر  يِن ِمْن ح  ع ل  ع ل ْيمُكْ يِف ادّلِ ا ج  م  كام , (  "و 

اللجنة ادلامئة للفتوى يف اململكة العربية السعودية برئاسة سامحة الش يخ عبدالعزيز بن ابز به أ فتت 

فقد جاء يف جواب هل  26ش يخ حس نني خملوف مفيت ادلاير املرصية سابقاال أ فىت به و  25رمحه هللا

 نصه:  حول حمك الصيام يف البالد اليت يطول هنارها طوال شديدا ما

طلوع الفجر وينهتيي بغروب الشمس لك يوم, فتختلف مدته ابختالف  الصوم الرشعي يبتدئ من

منا يباح الفطر  عروض البالد, وكيفام اكنت املدة, فا ن جمرد طولها ال يعد عذًرا رشعيًّا يبيح الفطر, وا 

خبار طبيب حاذق أ ن ذا غلب عىل ظن اال نسان بأ مارة ظهرت أ و جتربة وقعت, أ و اب   ا 

عياء شديد يرُضه, كام رصح به أ مئة احلنفية فيكون حمك صومه هذه املدة يفِض ا ىل مرض ىل ا  ه أ و ا 

ذا صام.  املريض اذلي خيىش التلف, أ و أ ن يزيد مرضه أ و يبطئ شفاؤه ا 

هذا هو املبدأ  العام يف رخصة الفطر, ويف التيسري عىل امللكفني, ولك امرئ بصري بنفسه علمي 

 حبقيقة أ مره يعرف ماكهنا من حل الفطر وحرمته.

عياء يقينًا أ و يف غالب الظن فا   صابته مبرض أ و ضعف أ و ا  ىل ا  ذا اكن صومه املدة الطويةل يؤدي ا 

ذا اكن ال يؤدي ا ىل ذكل حرم  لهيا حل هل الرتخص ابلفطر, وا  حدى الوسائل العلمية اليت أ ومأ ان ا  اب 

 عليه الفطر, والناس يف ذكل خمتلفون وللك حاةل حمكها, وهللا يعمل الرس وأ خفى.

دُّ  أ ن :الثاينالقول  ىل مثاين عرشة ساعة يوميَّا مفا يزيد تُع  البالد اليت تصل فهيا ساعات الصيام ا 

مكة الصيام يف عالماُُتا يف حاةل اختالل, وعليه فا ن الصوم يف هذه البالد يكون عىل عدد ساعات 

مث يمتون  وعىل ذكل يبدأ  املسلمون من أ هل تكل البالد ابلصيام من وقت جفرمه احمليل املكرمة؛

ىل هذا القول ذهبت أ مانة  صوهمم عىل عدد الساعات اليت يصوهما أ هل مكة املكرمة يف ذكل اليوم وا 

فتاء املرصية البالد اليت تصل فقد جاء يف فتواها عن سؤال هبذا املعىن مانصه: ) 27الفتوى يف دار اال 

                                                           
 ة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء على هذا الرابط:موقع الرئاس 25
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ىل مثاين عرشة ساعة يوميَّا مفا يزيد تُع دُّ ع الماُُتا يف حاةل اختالل, وقياُس هذا فهيا ساعات الصيام ا 

الاختالل مأ خوذ من الواقع؛ حيث يصعب عىل اال نسان صيام مثاين عرشة ساعة متواصةل ويزيد, 

وذكل بقول اخملتصني اذلين يقررون أ ن الامتناع عن الطعام والرشاب طوال هذه املدة يرض ابجلسد 

 أ بداهنم, وما اكن كذكل فال يصح أ ن يكون البرشي؛ وذكل عىل املعهود من أ حوال البرش وحت  مُّلِ 

 مقصوًدا ابلتلكيف رشعًا.

واملفىت به أ ن الصوم يف هذه البالد يكون عىل عدد ساعات مكة املكرمة؛ ل هنا أ مُّ الُقرى, وعىل 

ذكل يبدأ  املسلمون من أ هل تكل البالد ابلصيام من وقت جفرمه احمليل مث يمتون صوهمم عىل عدد 

وهما أ هل مكة املكرمة يف ذكل اليوم واذلي ميكن معرفته عن طريق املواقع الساعات اليت يص

اال لكرتونية, فلو اكن الفجر يف تكل البالد مثاًل يف الساعة الثالثة صباًحا واكن أ هل مكة يصومون 

دسة بعد الظهر مخس عرشة ساعة, فا ن موعد اال فطار يكون يف الساعة الثامنة عرشة؛ أ ي السا

 28محمد مفيت ادلاير املرصية سابقا فضيةل ادلكتور عيل مجعةهبذا القول أ فىت , و (الدبتوقيت تكل الب

ىل مثاين عرشة وقد جاء يف فتوى هل هبذا اخلصوص ما نصه: ) البالد اليت ت ِصل فهيا ساعات الهنار ا 

ُك حينئٍذ العالماُت اليت اختلَّت؛ من رشوٍق  ساعة مفا يزيد تُع دُّ عالماُُتا يف حاةل اختالل, فترُْت 

ىل التقدير. وال خذ ابلتقدير وارد يف حديث النواس بن مسعان ريض هللا  ع ا  وغروٍب وحنوهام, ويُرج 

يبُّ صىل هللا عليه وأ هل وسمل علهيم من خرب ادلجال: قلنا: اي رسول  هللِا, وما لْبثُه عنه, حني حىك الن

ِممُكْ »يف ال رض؟ قال:  َايَّ ِمِه ك  ائُِر َأايَّ س  ٍة, و  ي ْوٌم ك ُجُمع  هٍْر, و  ي ْوٌم ك ش  ن ٍة, و  قلنا: «. َأْرب ُعون  ي ْوًما؛ ي ْوٌم ك س  

ن ٍة؛ أ ت ْكفينا فيه صالُة يوم؟ قال: اي رسول  هللِا, فذكل اليوُم اذلي ك   هُ »س   ُ ق ْدر  رواه « ال, اْقُدُروا هل 

 مسمل.

واملُقرت ح للمسلمني يف هذه احلاةل أ ن يصوموا مثل عدد الساعات اليت يصوهما أ هل مكة املكرمة؛ ل هنا 

ذا اختلَّْت, فيبدأ  املسلمون  يف تكل البالد أ م القرى؛ ليس يف الِقْبةل  فقط, بل يف تقدير املواقيت ا 

, مث يُتِمُّون صوهمم عىل عدد الساعات اليت يصوهما أ هل مكة  يّلِ ابلصيام ِمن وقت ف جرمه امل ح 

املكرمة, فلو اكن الفجر يف تكل البالد مثاًل يف الساعة الثالثة صباًحا واكن أ هل مكة يصومون أ ربع 

                                                           
 موقع دار اإلفتاء المصرية على هذا الرابط: 28
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اخلامسة بعد الظهر بتوقيت  عرشة ساعة, فا ن موعد اال فطار يكون يف الساعة السابعة عرشة؛ أ ي

 29الش يخ مصطفى الزرقاء  ذا القول, كام قال هب(تكل البالد, وهكذا.

 ال دةل

 أ دةل القول ال ول:

بعموم ال دةل ادلاةل عىل وجوب الصوم من طلوع الفجر ا ىل غروب اس تدل أ حصاب هذا القول 

رشيعة اال سالم  العلامء ما نصه:الشمس ما دامت هااتن العالمتان موجودتني ففي قرار هيئة كبار 

ْيطُ اَلبْي ُض  ىتَّ ي ت ب نيَّ  ل مُكُ الْخ  بُوا ح  ارْش  ُُكُوا و  عامة للناس يف مجيع البالد , وقد قال هللا تعاىل :  "و 

َّْيِل". ىل  الل
ِ
ي ام  ا وا الّصِ ِد ِمن  الْف ْجِر مُثَّ َأِتمُّ ْيطِ اَلْسو  ِمن  الْخ 

30 

: ويف الصحيحني عن مُع   ملَّ  س  ىلَّ هللُا ع ل ْيِه و  ِ ص  ُسوُل اَّللَّ : ق ال  ر  ْنُه, ق ال  ُ ع  يِض  اَّللَّ اِب ر  ر  بِْن اخل طَّ

امِئُ » ر  الصَّ ْمُس ف ق ْد َأفْط  ب ِت الشَّ غ ر  ا ُهن ا, و  َأْدب ر  الهنَّ اُر ِمْن ه  ا ُهن ا, و  َّْيُل ِمْن ه  ا َأْقب ل  الل ذ  ِ
 31«.ا

 الاس تدالل من قبل أ حصاب القول الثاين مبا ييل:وقد نوقش هذا 

لهيا هذا القول ينبغي أ ن تكون ل هل اجلزيرة العربّية, فالبالد النائية شاماًل أ و  النصوص اليت استند ا 

ِ الليل والهنار,  الةل عىل رفض اعتبار الفاِرق الع ظمي فهيا بني مساف يت  د يف النصوص د  جنواًب ال يوج 

سكواًت عهنا, عندئٍذ جيب تقريُر حمك لها يتناسب مع مقاِصد الرشيعة, وهذا بل الواجب اعتبار  ها م 

ىل الفارق العظمي يف  التعممي اذلي جرى عليه هذا القول مبُجّرد ظهور متزيُّ بني ليل وهنار دون نظر ا 

 32مّدة لك مهنا, يتناَف  لكَّ التنايف مع مقاِصد الرّشيعة, وقاعدة رفع احلرج.

ب عن هذه املناقشة بأ ن اعتبار النصوص الواردة يف الصيام خاصة بأ هل اجلزيرة العربية وميكن أ ن جيا

خمالف ال جامع أ هل اال سالم ابعتبارها عامة لبالد اال سالم خالل القرون املاضية فقد امتدت دوةل 

                                                           
وقد تردد رحمه هللا هل يعتبرون بمكة المكرمة أو بأقصى ما  126ـ  119العقل والفقه في الحديث النبوي ص  29

 دولة اإلسالم شماال وجنوبا .وصلت إليه 
 موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء على هذا الرابط: 30
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اال سالم ا ىل جنوب أ ورواب ومل حيفظ أ ن أ حدا من علامء اال سالم خص نصوص الصيام بأ هل اجلزيرة 

, ودعوى أ ن ال خذ بظاهر النصوص "يتناَف  لكَّ التنايف مع مقاِصد الرّشيعة, وقاعدة رفع لعربية ا

احلرج" غري مسمل فال صل وجوب الصيام حيث ظهرت العالمات اليت علق الشارع الصيام هبا 

ذا جعز عن  ومقاصد الرشيعة حبفظ نفس الصامئ ورفع احلرج عنه حيصل بثبوت الرخصة هل ابلفطر ا 

خبار طبيب أ مني حاذق , أ و غلب عىل ا   متام صوم يوم لطوهل , أ و عمل ابل مارات أ و التجربة أ و ا 

هالكه أ و مرضه مرًضا شديًدا , أ و يفِض ا ىل زايدة مرضه أ و بطء برئه  ىل ا  ظنه أ ن الصوم يفِض ا 

لتابع لرابطة العامل كام نص عليه قرار هيئة كبار العلامء ابململكة العربية السعودية ومجمع الفقه اال ساليم ا

ذا غلب عىل ظن اال نسان بأ مارة  اال ساليم قال الش يخ حس نني خملوف رمحه هللا: يباح الفطر ا 

عياء  ىل ا  خبار طبيب حاذق أ ن صومه هذه املدة يفِض ا ىل مرضه أ و ا  ظهرت أ و جتربة وقعت, أ و اب 

 33شديد يرُضه.

 أ دةل القول الثاين: 

ىل مثاين عرشة ساعة يوميَّا مفا يزيد تُع دُّ عالماُُتا يف أ ن البالد اليت تصل فهيا ساعات ال  -1 صيام ا 

حاةل اختالل, وقياُس هذا الاختالل مأ خوذ من الواقع؛ حيث يصعب عىل اال نسان صيام مثاين 

عرشة ساعة متواصةل ويزيد, وذكل بقول اخملتصني اذلين يقررون أ ن الامتناع عن الطعام والرشاب 

ِل أ بداهنم, وما اكن طوال هذه املدة يرض ابجلس د البرشي؛ وذكل عىل املعهود من أ حوال البرش وحت  مُّ

 34كذكل فال يصح أ ن يكون مقصوًدا ابلتلكيف رشعًا.

ذ  وميكن أ ن يناقش هذا الاس تدالل بعدم التسلمي أ ن العالمات يف مثل هذه احلاةل يف حاةل اختالل ا 

ن طلوع الفجر وغروب الشمس والليل والهنار اليت يه  العالمات اليت رتب الشارع وجوب الصيام ا 

ذا زادت حىت وصلت  والفطر علهيا ظاهرة منضبطة ليس فهيا اختالل , واملشقة اليت حتصل للصامئ ا 

 حمل الرخصة تندفع ابلرخصة اخلاصة ال ابلصيام مع خمالفة النصوص الرشعية والفطر يف هنار رمضان.

                                                           
 .3/232فضل رمضان سيد حسين العفاني نداء الريان في فقه الصوم و 33
 من جواب للجنة الفتوى بدار اإلفتاء المصرية على موقعها بهذا الرابط: 34

0&MuftiType=1&LangID=11311alifta.org.eg/AR/ViewFatwa.aspx?ID=-http://dar . 

 ومن جواب لسماحة مفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة عن سؤال بهذا الشأن بنفس الموقع على هذا الرابط:

0&MuftiType=1&LangID=11133alifta.org.eg/AR/ViewFatwa.aspx?ID=-http://dar . 

http://dar-alifta.org.eg/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11311&LangID=1&MuftiType=0
http://dar-alifta.org.eg/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11133&LangID=1&MuftiType=0
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م وافقوا عىل أ هنم بأ ن هذا س يلزهمم يف البالد اليت ليلُه وأ جيب هنَّ ا س تُة أ شهر وهنارها س تُة أ شهر, فا 

 35يفطرون يف هنارمه املمتّدِ يف الوقت اذلي حددوه هلم, عىل الرُغ من أ ن الشمس طالعة.

ُُكُوا  نوجياب ع هذه املناقشة بأ ن ال صل العمل ابلعالمات الرشعية لقوهل س بحانه وتعاىل: "و 

ي ام   وا الّصِ ِد ِمن  الْف ْجِر مُثَّ َأِتمُّ ْيطِ اَلْسو  ْيطُ اَلبْي ُض ِمن  الْخ  ىتَّ ي ت ب نيَّ  ل مُكُ الْخ  بُوا ح  ارْش  َّْيِل" والو  ىل  الل
ِ
  ا

ال بدليل , وا ذا اختفت يرتك هذا ال صل ا  دلليل الوارد يف ذكل وهو حديث ادلجال ورد فامي ا 

ذا  العالمات الفلكية خالل اليوم ابس مترار طلوع الشمس خالل ال ربع والعرشين ساعة , فأ ما ا 

معل ابلتقدير مع ظهور العالمات  -حسب علمي-ظهرت فيعمل ابل صل , ومل حيفظ يف الرشيعة

 الرشعية.

فطار ثالث وعرشين أ و العكس.أ نه ليس من املعقول صيام  -2  36ساعة وا 

وميكن مناقشة هذا الاس تدالل بأ ن غري املعقول أ ن يفطر الصامئ يف هنار رمضان ويسمى صامئا مع 

َّْيِل{ ]البقرة:  ىل  الل
ِ
ي ام  ا وا الّصِ  [.187قوهل س بحانه وتعاىل }مُثَّ َأِتمُّ

 الرتجيح

القول وبعد اس تعراض أ دةل لك قول وجحجه وما ورد علهيا من مناقشات وأ جوبة فالراحج عندي هو 

 ال ول لقوة أ دلته وظهورها وسالمهتا وضعف أ دةل القول الثاين وورود املناقشات املؤثرة علهيا.

  

                                                           
 .126ـ  119العقل والفقه في الحديث النبوي للشيخ مصطفى الزرقاء ص  35
 .126ـ  119ص  للشيخ مصطفى الزرقاء العقل والفقه في الحديث النبوي 36
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 النتاجئ والتوصيات

 النتاجئ

فهيا بني هنار مطبق ل ربع وعرشين ساعة  يتفاوت طول الهنار يف البالد اليت يطول هنار الصيام -1

 وما دون ذكل.

 تتفاوت عبارات أ هل العمل يف حتديد الهنار الطويل وأ دقها أ نه ما بلغ مثاين عرشة ساعة فأ كرث. -2

العالمات اليت جعلها هللا س بحانه وتعاىل أ مارات عىل أ حاكم رشعية يرشع العمل هبا مادامت  -3

َأفِْطُروا ِلُرْؤي ِتِه. متفق عليه ظاهرة كام قال صىل هللا عليه  .وسمل : ُصوُموا ِلُرْؤي تِِه و 

ذا خفي. -4  يرشع العمل ابلتقدير وهو: أ خذ مقدار الَّشء ا 

ذا اختفت العالمات الرشعية اليت نصهبا الشارع. -5  يرشع العمل ابلتقدير ا 

ن ابلتقدير أ و جيب علهيم اختلف أ هل العمل يف أ هل البالد اليت يطول الهنار فهيا جدا هل يعملو -6

 صيام الهنار ُكه ومن اكن مهنم معذورا يفطر ويقِض؟ عىل قولني: أ رحجهام الثاين.

 التوصيات

ن الباحث  ال ملعذور فا  بعد ما توصل الباحث ا ىل رحجان القول بوجوب صيام الهنار الطويل ُكه ا 

جراء ادلراسات الطبية  ىل ا  ملقدار الصيام اذلي حيمتهل اال نسان حيث ال طباء املسلمني يف تكل ادلاير ا 

يف تكل ادلاير ملدة شهر اكمل دون غلبة حصول مشألك حصية والصيام اذلي ميكن أ ن يسبب 

للصامئ ذكل الهنار ملدة شهر اكمل مشألك حصية حىت يسهلوا عىل أ هل تكل ادلاير من املسلمني ما 

  اذلي بنعمته تُت الصاحلات.يعذرون به يف الفطر وما ال يعذرون , وهللا أ عمل وامحلد هلل
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