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ِإن احلمــد هللا  َ ْ َ َّ ُحنمــده ، ِ ُ َْ ُُونــستعيـنه ، َ ِْ َ ْ ُُونــستـغفره ، ََ ِْ َ ْ ُونـعــوذ، ََ ْ ُ َ َ بــاهللا مــن شــرور أَنـفــسنا ومــن ســيئات َأعمالنــا َ ْ َ ُِ َ َِ َِّ َ ْ ِ ِ ِ ُِ ْ ِ ُْ ُمــن يـهــده اهللا ، ِ َ ْ َِ ِ ْ
ِفال مض ُ َُل لهـَ َوم،  َّ ْن يضَ ُ َُلل فال هادي له ، ـْ َ ِ َِ َ ّوَأشهد َأن ال إلـه إال اْ ِ َِ َ ْ ُ َ ْ ُهللا وحـده ال شـريك لـه ، َ َ َ ْ ِْ َ ُ َ َ ُُْوَأشـهد َأن حممـدا عبـده ورسـولهُ ُ ََ َُ َُ َُْ ً َّ َُ َّْ 

َ، َأرســله اهللا تـعــاىل بالـــهدى وديــن الـــحق ، فـبـلــغ الرســالة ، وَأدى األما َ َ َُ َّ َ ََ ََ َ َِّ َ َّ َ ِّ َ َِ ْ ِ َ ُ َ ِْ ِنــة ، ونــصح األمــة ، وجاهــد يف اهللا حــق جهــاده ، ُ ِ َِ ََّ َ َِ ِ َ َ َ َ ََ َ َ ََُّ
ِفصلوات اهللا  ُ َََ ِوسالمه عليه ، وعلى آلـه وَأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان إىل يـوم الدِّين َ ْ ْ ِْْ ْ ََ ْ َ َ َُ َ َِ ِِ ٍِ َ ُ َ َِ َ َ َِ ِ ِْ ِ َ َ    :ُدْعَا بـَّمَأ. .َ




   Ò     Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á] ســــــــورة

  ] .األحزاب

 )) ْمن َعملَ ِ ًعمال َ َ َليس َ ِعليه َْ َُأَمرنا ََْ َفـهو ْ ْ    .)١())ٌَّرد َ






 F  E  D  C    G     I  H     J      N  M     L  K  O    Q     P      

R   T  S   U  j  ]سورة البقرة[.   






                                                
 ) .١٧١٨: ( صحيح مسلم رقم )١(
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)طلوع الفجر(
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ِعن  ِابن َ ٍعباس ْ ََّ )( َقال َقال  :َ ُرسول َ ُ ُالفجـر(( )( َِّالله َ ْ ِفجـران َْ َ ْ ُاألول َََّفأمـا  :َ ُفإنـه ََّ َّ َالطعـام َُُِّحيـرم َال َِ َوال ََّ ُّحيـل َ ُِ 
َِالصالة َّوأَما ، َّ َُّفإنه ِالثَّاين َ َالطعام َُُِّحيرم َِ ُّوحيل ََّ ُِ ََالصالة َ َّ(()٢(.  










 







                                                
ُوســـنده صــــحيح ، ) ٢٦١ / ٤: (والبيهقــــي ) ١٦٥ / ٢: (والدارقطنــــي ) ٤٩٥ و ١٩١ / ١: (والــــحاكم ) ٢١٠ / ٣: (ُ أخرجـــه ابـــن خزيـــــمة )٢(

 ) . ٦٩٣: (سلسلة األحاديث الصحيحة رقم : وانظر 



)( 

 
٨  

 

 









ْعن ِبن َََُمسرة َ ٍجندب ْ َ ُْ )( َقال َقـال  :َ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ )(  :))ْيـغـرنكم َال ُ ََُّّ َُأذان َ ٍَبـالل َ َوال،  ِ َهـذا َ ُالبـيـاض َ ِلعمـود - ََْ ُِ َ 
ِالصبح َّحىت - ُّْ َيست َ ْ َطريَ َهكذا ِ َ َ(()٣(.  







ْعـــنَو ِقـــــيس َ ْ ِبــــن َ ٍطلــــق ْ ْعــــن  َْ َرســــول ََّأن   :)(ِيــــه ِأَبَ ُ ِاللــــه َ َّ)  (َقــــال َُواشــــربوا ُُكلــــوا(( : َ ْ َوال َ ُيدنكـــــَِيه َ َّ ُالــــساطع ُمـَ ِ َّ 
ْالمص ُ ُعدـْ َُواشربوا َُُوكلوا،  ِ ْ َّحىت َ َيـعرتض َ َِ ْ ُلكم َ ُ َُْاألمحر َ َ(()٣(.  

                                                
 ) .١٠٩٤: ( صحيح مسلم رقم )٣(
   .)٧٠٥: (مذي رقم  صحيح سنن الرت)٣(

ـــي، : (رمحــه اهللا تعــاىل ] أي الــشريازي صــاحب الـــمهذب[قــال املــصنف " : (الـــمجموع"قــال النــووي فـــي  ووقــت الــصبح إذا طلــع الفجــر الثان
   … وهو الفجر الصادق الذي يحرم به الطعام والشراب على الصائم

  ...يسمى الفجر الثانـي والفجر الصادق : واآلخر  .يسمى الفجر األول والفجر الكاذب: أحدمها : الفجر فجران : فرع 
 وال يتعلــق بــالفجر األول ويحــرم بــه الطعــام، ويــدخل فــي الــصوم .. فبــه يــدخل وقــت صــالة الــصبح،  واألحكــام كلهــا متعلقــة بــالفجر الثانـــي

  . شيء من األحكام بإمجاع املسلمني 
ًهـــ ملخــصا .أ) …، وبــه قــال العلمــاء كافــة   ، جــر الثانـــيوأول النهــار طلــوع الفصــالة الــصبح مــن صــلوات النهــار، : فــرع 

 ) .٤٧ ـ ٤٥ / ٣: (للنووي " الـمجموع فـي شرح الـمهذب"
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٩  
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)( 




…

  ـ ٢



)َُالصالة ٌخيـر َّ ْ َمن َ َُالصالة  ،ْالنـَّوم ِ ٌخيـر َّ ْ َمن َ )٤()ْالنـَّوم ِ










                                                
)٤( ) : ١٣ (. 



)( 

 
١٠  


  

  ) : ( )) : (ِصحيحه(قال اإلمام البخاري فـي 

ْعــن ِعبــد َ ِاللــه َْ ِبــن َّ ٍمــسعود ْ ُ ْ َ )( ِعـــن ِّالنَّــيب َ ِ )( َقــال َّميــنـعن َال((:  َ َ َ َْأحــدكم َْ ُ َ ََأحــد ْأَو ــــ َ ْمــنكم ًاَ ُ ْ ُذانَأ ـــ ِ ٍَبــالل َ ْمـــن ِ ِ 
ِِسحوره ُ َُّفإنه ، َ ُيـؤذن َِ ِّ ِيـناد ْأَو ـ َُ ٍبليل ـ يَُ َليـرجع ، َِْ ِ ِْ ْقائمكم َ ُ َ ِ َوليـنبه َ َُِِّ ْنائمكم َ ُ َ ِ َ …(()٥(.  

ِعن )صحيح مسلم(ويف  ِابن َ ٍمسعود ْ ُ ْ َ)  (َقال َقال  :َ ُرسول َ ُ َّميـنـعن َال(() :  (َِّالله َ َ ََأحـد ََْ ْمـنكم ًاَ ُ ْ ٍَبـالل ُنََأذا ِ  ْأَو ــ ِ
َقال ُنداء َ َ ٍَبالل ِ ْمن ـ ِ ِِسحوره ِ ُ َُّفإنه َ ُيـؤذن َِ ِّ َقال ْأَو ـ َُ ِيـناد َ ٍبليل ـ يَُ َليـرجع َِْ ِ ِْ ْقائمكم َ ُ َ ِ َويوقظ َ ِ ُ ْنائمكم َ ُ َ ِ َ… (()٦(.  


] [









  ) : () :) : (ِصحيحه(قال اإلمام البخاري فـي 

ْعن ِعبد َ َبن َِّالله َْ َعمر ْ َ ُ)ـما(َسولَر ََّأن ِاللـه ُ َّ)  (َقـال َّإن(( : َ ًبـالال ِ َ ُيــؤذن ِ ِّ َ ٍبليـل ُ ُُفكلـوا ، َِْ َُواشـربوا َ ْ ِيـنـاد َّىتـَحـ َ  َيَُ
ُابن ٍمكتوم ِّأُم ْ ُ ْ َقال َُّمث،  ))َ َوكان(  :َ ًرجال ََ ُ ََأعمى َ ِيـناد َال ْ َّحىت يَُ َيـقال َ ُله َُ ََأصبحت  :َ ْ َ ََأصبحت ْ ْ َ ْ()٧(.  




                                                
 . )٦٢١: ( صحيح البخاري رقم )٥(
 ) .١٠٩٣: (صحيح مسلم رقم  )٦(
 ) .٦١٧: ( صحيح البخاري رقم )٧(



)( 

 
١١  


    

 ، إحــدامها قبــل الفجــر: قــال أصــحابنا  : ())الـــمجموع((قــال النــووي فـــي 
َّإن(() : (واألخرى عقب طلوعه لقوله  ًبالال ِ َ ُيـؤذن ِ ِّ ٍبليل َُ ُُفكلوا ، َِْ َُواشربوا َ ْ َّحـىت َ َيــؤذن َ ِّ َ ُابـن ُ ٍمكتـوم ِّأُم ْ ُ ْ ، واألفـضل  ))َ

  .)٨() …يؤذن واحد قبل الفجر واآلخر بعدهأن يكون مؤذنان ، 


): (




 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ) .٩٧ / ٣: (ذب  الـمجموع شرح الـمه)٨(



)( 

 
١٢  

)ٌالصالة خري من النوم ُ( 





) َّحــي َالفـالح ََعلــىَ َّ ، حــي َْ  ََعلــىَ
َالفالح َْ(  )ٌالصالة خيـر مـن النـوم َ ُ( ، 


).(  

)( 

ََحمـــذورة َِأيب ْنَ ـ عـــ١ ُ َْ)   : (َّيبَّن النَّـــَأ ِ)  (َلمـــَع َ األُهَّ ـــَالَقـــَ فـَانَذْ َوإذا …((:  حـــديث طويـــل ُـه يفَ ل ََأذنـــت َِ َّْ 
َمن ِالصبح ِ ْفـقل ُّْ َ َُالصالة  :َ ٌيـرَخ َّ َمن ْ َُالصالة ِْالنـَّوم ِ ٌخيـر َّ ْ َمن َ   .)٩()) …ِْالنـَّوم ِ

)َُالصالة ٌخيـر َّ ْ َمن َ َُالصالة ِْالنـَّوم ِ ٌخيـر َّ ْ َمن َ   . )ِْالنـَّوم ِ

َُالصالة" وعلى هذا ليس : (قال اإلمام األلبانـي  ٌخيـر َّ ْ َمن َ ن ألفاظ األذان املشروع للـدعاء إىل الـصالة م"  ِْالنـَّوم ِ
  فاظ التسبيح األخير الذي ـفهو كأل  ،تها بل هو من األلفاظ اليت شرعت إليقاظ النائمـواإلخبار بدخول وق

  .)١٠()اعتاده الناس في هذه األعصار المتأخرة عوضا عن األذان األول

  "َُالصالة ٌخيـر َّ ْ َمـن َ   "ِْالنـَّـوم ِ


 "َُالـصالة ٌخيـــر َّ ْ َمـن َ   "ِْالنـَّـوم ِ




                                                
 ) .٨٢ / ١: (ُ أخرجـه الـطحاوي )٩(
 ) .١٤٧ ـ ١٤٦: ( تـمام الـمنة يف التعليق على فقه السنة ص )١٠(



)( 

 
١٣  

 

ٍال يـمنعكم أذان مؤذن مراء أو قليل العقل من سـحوركم : (قال قتادة ـ وهو من التابعني ـ  ُ ٍ م يؤذنـون بــهجيع ُ َّفـإ
  .)١١()يلمن الليل طو




  ) : شرح صحيح البخاري(وقال الـحافظ ابن حجر فـي 

ٌتـنبيـه( َِْ:   َدثُْأحـ َمـا َهـذا ِيف ِ ْمـن ََّالزمـان َ َإيقـاع ِ ِاألذان ِ َ َ َقـبـل ِالثـَّاين ْ ِالفجـر َْ ْ ِبنحـو َْ ْ ِثـلـث َِ ُ ٍسـاعة ُ َ  ِيف َ
َرمضان ََ …()١٢(.  


])( [  

العــشرين ُأن أذان الفجــر يف بعــض الــبالد العربيــة يرفــع قبــل الفجــر الــصادق بــزمن يــرتاوح بــني : (وقــال األلبانـــي 
ًوكثــريا مــا مسعــت إقامــة صــالة الفجــر مــن بعــض املــساجد مــع ! ً ، أي قبــل الفجــر الكــاذب أيــضا والثالثــين دقيقــة

 ، وعلـى ذلـك فقـد صـلوا سـنة الفجـر قبـل وقتهـا ،  يؤذنون قبلهـا بنحـو نـصف سـاعةوهمطلوع الفجر الصادق ، 
نـا أتـسحر رمـضان ًوقد يستعجلون بأداء الفريضة أيضا قبل وقتها يف شهر رمضان ، كمـا مسعتـه مـن إذاعـة دمـشق وأ

ر ، ويف ذلــــك تــــضييق علــــى النــــاس بالتعجيــــل باإلمــــساك عــــن الطعــــام ، وتعــــرض لــــصالة الفجــــ) ١٤٠٦(ماضي ـالـــ

  D  C :للبطالن ، وما ذلك إال بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي ، وإعراضهم عن الطريق الشرعي 

                                                
 ) .٧١ / ٢: ( تفسري الطبـري )١١(
 ) .٢٥٤ ـ ٢٥٣: ( فتح الباري شرح صحيح البخاري )١٢(


 



)( 

 
١٤  

N  M     L  K  J  I  H   G  F  EO   ، "ُكلواَو َُواشربوا ُ ْ َّحىت َ َيـعرتض َ َِ ْ ُلكـم َ ُ َُْاألمحـر َ ، وهـذه ذكـرى ،  " َ
  .هـ . ا)١٣()رى تنفع املؤمننيوالذك

)أذان الفجـر(








)إذاعـة دمـشق(






))ُكلواَو َُواشرب ُ ْ َّحىت واَ َيـعرتض َ َِ ْ ُلكم َ ُ َُْاألمحـر َ َ((] 
. [  

   : ))…الفجر فجران ((: ُوقال رمحه اهللا فـي فقه حديث 

: (ومـن تــراجم البيهقـي لــهذا الـــحديث قولـه : ُقلـت (
(.  

ِيه تنبيــه هـام إلــى وجـوب أداء الـصالة بعـد طلـوع الفجـر الـصادق ، وهـذا مـا أخـل بـه الــمؤذنون فــي كثـري مـن وف ٌ
ُالعواصم ـ منها عمان ـ فإن األذان الـموحد فيها يرفع  ً بنـاء علــى التوقيـت الفلكــي ، نـصف سـاعة بنــحو قبل الفجرَّ

  !وهو خـطأ ثابت بالـمشاهدة 
                                                

 ) .٥٢ ـ ٥١ / ٥: ( سلسلة األحاديث الصحيحة )١٣(



)( 

 
١٥  

ـــــبال ـــــري مـــــن ال ــــــي كث ــــــمدينة والطـــــائف ، واهللا وكـــــذلك ف ـــــت وال ــــــمغرب والكوي ــــــجزائر وال د األخـــــرى كدمـــــشق وال
  .)١٤()الـمستعان

)البيهقـي(




)األذان الـموحد(




)والــجزائر والــمغرب والكويـت والــمدينة مـشقد 
  !،) والطائف











 





                                                
 ) .٣٠٩ ـ ٣٠٨ / ٢: ( سلسلة األحاديث الصحيحة )١٤(



)( 

 
١٦  

 






)( 

ُبكروا(( ـ ١ ِّ ِاإلفطارِب َ َ ْ ِّوَأخ ، ِ َالسحور ُرواَ ُ ُّ(()١٥(.  



َا وَارَطْفِ إِاس النََّعَرْسَأ)  (ٍدَّمَُ حمُابَحْص َأَانَك: (عن عمرو بن ميمون األودي قال    . )١٦()ًَاورُحُ سْمُهَأَطْبَأً

  حممد)( 

ِوفيه: (وقال الـحافظ  ِ ٌحجـة َ َّ ْلمـن ُ َ َذهـب ِ َ َإىل َ َالوقـت ََّأن ِ ْ ِالـذي َْ ُيـقـع َّ ِفيـه ََ ُاألذان ِ َ َ َقـبـل ْ ْالفجـ َْ َهـو ِرـَْ ْوقـ ُ ِالـسحور ُتـَ ُ ُّ ، 
َوهو ُ َُأحد َ ُاألوج َ َْ َالمذهب ِيف هـْ ْ َ َُواختاره ]الشافعي[ ْ ََ ُّالسبكي ْ ِ ْ ِشرح ِيف ُّ ْ َالمنـهاج َ ْ ِ َوحكى ْ َ ِتصحيحه َ ْ ْعن َ ِالقاضي َ ْحـسني َْ َ ُ 

ِّوالمتـويل َ َُ َوقطع َْ َ َ ُّالبـغوي ِِبه َ ِ َ َوكـالم ، َْ ِدقيـق ِْابـن ََ ِالعيـد َ ُِيـشعر ْ ْ ِبـه ُ َفـبــني ... ِ َّ ََ) ( َذلـك ََّأن َمنعـَيـ َال َِ َاألكـل ْ ْ َ َوالـشُّرب ْ ْ ْبـل َ َ 
ِالذي ُيمنعه َّ َ ْ ُطلـوع َ ِاْلفجـر ُُ ْ ِالـصادق َ َقـال ، َّ َوهـذا : َ َ ّيـدل َ ُ ِتـقـارب ََعلـى َ ُ َ ْوقـت َ َبـالل ََأذان َ ْمـن ِ ْالفجـر ِ َانـتـهـى َْ ِويـقويـه ، َِْ ِّ َُ َ 
َأَيض َتـقدم َما ًاْ َّ َ ْمن َ َكمةِْاحل ََّأن ِ َ ِمشروعيته ِيف ْ َِّ ُ ْ ُالتأهب  :]أي األذان األول[ َ ُّ ِإلدراك ََّ َ ْ ِالصبح ِِ ِأَول ِيف ُّْ َوقتها َّ ْ َ()١٧(.  

 ) (
) (


): (  

  
                                                

 ).٢٨٣٥: (وصحيح الرتغيب والرتهيب رقم ) ١٧٧٣: ( سلسلة األحاديث الصحيحة رقم )١٥(
 ).٢٥٣ / ٤)) : (فتح الباري((ُريه بإسناد صحيح قاله الـحافظ يف ُ رواه عبد الرزاق وغ)١٦(
 ) .١٣٧ / ٢: ( فتح الباري )١٧(



)( 

 
١٧  



ْعن ِسهل َ ْ ِبن َ ٍسعد ْ ْ َ )( َقال ُكنت(( : َ َّأَتـسح ُْ َ َِأهلـ ِيف ُرـَ ُتكـون َُّمث ، يْ ُ َِسـرعيت َ ْ َِأُدرك َْأن ُ َالـسجود ْ ُ َمـع ُّ ِرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ 
(()١٨(.  


). (  

ُقـولــه: (قــال الـــحافظ  ُ ْ ٌبــاب" : َ ُتـعجيــل َ ِ ْ ِالــسحور َ ُ ُســراعِْاإل َْأي" : ُّ َ ِباألكــل ْ ْ َ ْ ًَإشــارة ِ َ َالــسحور ََّأن َِإلــى ِ ُ َكــان ُّ ُيـقــع َ ََ 
َقـرب ْ ِطلوع ُ ِاْلفجر ُُ ْ َ…   

ُمســاه َََِّوإمنـا ُّالبخــاري ََّ ِ َ ًتـعجـيال ُْ ِ ْ ًَإشــارة َ َ ُمنــه ِ ْ َإىل ِ َّالــصحايب ََّأن ِ ِ َ َكـان َّ ُيــسابق َ ِ َ ِِبــسحوره ُ ُ ُ َالفجــر ِ ْ َعنـد َْ ِخــوف ِْ ْ ِطلوعــه َ ِ ِوخــوف ُُ ْ َ َ 
َفـو ِالصالة ِاتَ َ ِمبقدار َّ َ ِِذهابه ِِْ َ َإىل َ ِالمسجد ِ ِ ْ َ ٌعياض َالَ ق … ْ ُمراد : َِ ِسهل َُ ْ ِبـن َ ٍسـعد ْ ْ َغايـة ََّأن َ َ ِإسـراعه َ ِ َ ْ َُسـحوره ََّأن ِ ُ ِلقربـه ُ ِْ ُِ 
ْمن ِطلوع ِ ِالفجر ُُ ْ َكان َْ ُحبيث َ َْ ُيكاد َال ِ َ َِيدرك َْأن َ ْ َصالة ُ َ ِالـصبح َ َمـع ُّْ ِرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ) ( ِولـشدة َّ ِ ِ ِتـغلـيس َ ِْ ِرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ ) (

ِبالصبح ُّْ ِ .  

َوقال َ ُابن َ ِِّالمنـري ِْ َُ ِاحلاشية ِيف ْ َِ ُاْلمراد : َْ َ ْأَنـهم ُ ُ ُكانوا َّ َيـزاحمـون َ ُ ِ َ ِبالـسحور ُ ُ ُّ َاْلفجر ِ ْـ َفـيختـصرون َ َُ ِ َ ْ ِفيـه َ َويـستـعجلون ِ ُ ِ ْ َ ْ َ َخـوف َ ْ َ 
ِالفوات َ َْ()١٩(.  

 

)( 





)   . (  

                                                
 ) .١٩٢٠: ( صحيح البخاري رقم )١٨(
 ) .١٧٧ ـ ١٧٦ / ٤: ( فتح الباري )١٩(



)( 

 
١٨  

ٌتـنبيـه) : (شرح صحيح البخاري(قال الـحافظ ابن حجر فـي  َِْ:   َُأحـدث َمـا ِ َهـذا ِيف ْ  ََّالزمـان َ
ْمــن َإيقــاع ِ َاألذا ِ َ ْالفجــر َْقـبــل ِالثَّــاين نْ ِبنحــو َْ ْ ِثـلــث َِ ُ ٍســاعة ُ َ َرمــضان ِيف َ َْوإطفــاء ، ََ ِالمــصابيح َِ َ َ ِالــيت ْ ْجعلــت َّ َِ ًعالمــة ُ َ َ ِلتحريــ َ ْ  ِمـَِ

ْاألكل َ ْوالشُّرب ْ ْمـن ََعلى َ َزعمـ َِّالـصيام ُِيريـد َ ْ ْممـن ًاَ َُأحدثـه َِّ َْ ُأَنـه َ ِلالحتيـاط َّ ِ َِ ْ َالعبـادة ِيف ِ َِ َيـعلـ ََوال ْ ْ َبـذلك مَ ِ َ  ، النَّـاس َآحـاد َِّإال ِ
ْوقد َ ْجرهم َ ُ َّ َذلك َ َإىل َِ ُصاروا َْأن ِ َيـؤذنون َال َ ُِّ ْبـعد َِّإال َُ ُُالغروب َ ٍبدرجة ْ َ َ َ ِلتمكني ِ ِ ْ ْالوقت َِ ُزعمـوا َْ َ َ،  

 ، َفلذلك ِ َِ َّقل َ ْعنـهم َ ُ ٌكثري َْْخلريا َْ ْفيهم َِ ِ ُوالله ، ُّالشَّر ِ َّ َالمستـعان ََ َ ْ ُ ْ()٢٠(.  


])([

)٢١(










…








                                                
 ) .٢٥٤ ـ ٢٥٣ / ٤: ( فتح الباري )٢٠(
)٢١( 

 ) اإلمـساك ، اإلمـساك…( 
 



)( 

 
١٩  

 



)الفجـر الكـاذب (،
)علـى الفـالحَّيَحـ (

)ٌالصالة خري من النوم َ ُ. (  






)الفجر الـصادق(
)على الفالحَّيَح () ٌالصالة خـري مـن َ ُ

) النوم




)( 

 ـ١


 ـ٢

أسـتغفر اهللا ، سـبحان اهللا ، احلمـد هللا ، ال إلـه ( ـ٣
َّإال اهللا ، اهللا أكرب ، ال حول وال قوة إال باهللا العظيم َّ. (  

 )ٍاإلمساك ، اإلمساك يا أمة حممد اإلمساك (



)( 

 
٢٠  

















  J  I  H   G  F  E  D  C

  L  KN  M   O  )(
))َُواشربوا َُُوكلوا ْ َّحىت َ َيـعرتض َ َِ ْ ُلكم َ ُ َُْاألمحر َ َ((.   


  

)( 


)( 







)( 

 
٢١  


)البقـرة()(





 ـ٦



 

 )وقت اإلفطار(  
 

)  : هــو اإلمــساك
  ) .غروب الشمس الثانـي إلـى واالمتناع عن األكل والشرب والـجماع من طلوع الفجر











T  S   R  Q     PUj]البقرة[ .  





)( 

 
٢٢  

)( 


) (

 7     6   5 

              ?      <  ;  :]سورة النحل. [  
  

T  S   R  Q     PU): (  

ْعـن ـ ١ َعمـر َ َ ُ )( َقـال َقـال  :َ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ ) : ())َإذا َأَقـبـل ِ ُالليـل َْ َوَأدبــر َّْ َ ْ ُالنـَّهـار َ ِوغابـت َ َ َ ُالـشمس َ ْ ْفـقـد َّ ََأَفطـر ََ ْ 
ُالصائم ِ َّ(()٢٢(.  


   

ْعــن ـ ٢ ِعبـد َ ِاللــه َْ ِبـن َّ َأَوىف َِأىب ْ ْ)  (َقــال َمـع ُكنَّـا(( : َ ِرســول َ ُ ِاللـه َ َّ)  (ٍســفر ِيف َ ِشـهر ِيف َ ْ َرمــضان َ َ َّفـلمـا ََ ِغابــت ََ َ َ 
ُالشمس ْ َقال َّ ُفـالن َيـا : َ َ ِْانـزل ُ ْفاجـدح ْ َ ْ َقـال ، ََلنـا َ َرسـول َيـا  :َ ُ ِاللـه َ َّإن َّ َعليـك ِ َنـهـار ََْ َ َقـال  ،ًاَ ِْانـزل : َ ْفاجـدح ْ َ ْ َقـال ، ََلنـا َ َ:  

َفـنـزل َ َفجدح ََ َ َ ُفأتاه َ َفشرب ِِبه َََ ِ َ ُّالنَّيب َ ِ)  (َقال َُّمث ِبيده َ ِ َإذا : َِ ِغابت ِ َ ُالشمس َ ْ ْمن َّ َوجـاء َُهنـا َهـا ِ َ ُالليـل َ ْمـن َّْ ْفـقـد َُهنـا َهـا ِ ََ 
ََأَفطر ُالصائم ْ ِ َّ(()٢٣(.  

 ) (


)( 
) (

                                                
 ) .١١٠٠: (وصحيح مسلم رقم ) ١٩٥٤: ( صحيح البخاري رقم )٢٢(
  .هواللفظ لـ) ١١٠١: (وصحيح مسلم رقم ) ١٩٥٥: ( صحيح البخاري رقم )٢٣(



)( 

 
٢٣  


 

َْسرنا((:  رواية ويف َمع ِ ِرسول َ ُ َوهـو)  (َِّالله َ ْ ٌصـائم َ ِ َّفـلمـا ، َ ِغربـت ََ ُالـشمس َََ ْ َقـال َّ ِْانـزل : َ ْفاجـدح ْ َ ْ َقـال : ََلنـا َ َرسـول َيـا : َ ُ َ 
ََأمسيت َْلو َِّالله ْ َقال ، َْ ْفاجدح ِْْانزل : َ َ ْ َقال ، ََلنا َ َرسول َيا:  َ ُ َّإن َِّالله َ َعليك ِ َنـهار ََْ َ َقـال ، ًاَ ِْانـزل : َ ْفاجـدح ْ َ ْ َفـنــزل ، ََلنـا َ َ َفجـدح ََ َ َ َ ، 
َقال َُّمث َإذا : َ ُرأَيـتم ِ ُْ َالليل َ َأَقـبل َّْ ْمن َْ ْفـقد َُهنا َها ِ ََأَفطر ََ ِالصائ ْ َوَأشار ، ُمـَّ ِِبإصبعه ََ َْ َقبل ِِ ِِالمشرق َِ ْ َ ْ(()٢٤(.  

 








)( 




)( 
 ). (  

)( 




) (). (  

                                                
 ) .١٩٥٦: ( صحيح البخاري رقم )٢٤(



)( 

 
٢٤  

ِوب للـحديثني السابقني بقولهَّواعلم أن اإلمام البخاري ب َ ُّحلـَي ىـََمت : باب(: ُ رمحه اهللا َّ ُْفطر ِ ِِالصائم ِ ََوَأفطر ، َّ ْ ٍسـعيد ُأَبـو َ ِ َ 
ِاْلخدر ْ َحين ُّيُ َغاب ِ ُقـرص َ ْ ِالشمس ُ َّْ(.  

 ) أبـو سـعيد الــخدري(  )( 


ُْقـولـ: (ِ شرحه وقال احلافظ يف َوَأفطـر : "ُهَ َ ْ ٍسـعيد ُأَبـو َ ِ ِاْلخـدر َ ْ َحـين ُّيُ َغـاب ِ ُقــرص َ ْ ِالـشمس ُ ُوصـله ، " َّْ َ َ ِسـعيد َ ُمنـصور ْبـن َ ْ َ 
ُوأَبو ْبكر َ َْشيبة َِأيب ِْابن َ ْمن َ ِواحدْال َْعبد َِطريق ِ ْعن ََْأمين ْبن َ ِأَبيه َ َقال ِ َْدخلنا " :َ َ ِسعيد َِأيب ََعلى َ ََفـأفطر َ َْ ُوحنـن َ َْ َنــرى َ  ْالـشَّمس ََّأن َ

ْتـغرب َْمل ُْ ْووجه، "  َ َالداللـة ََ َ ُمنـه َّ ْ ِ 
 ، ْفـلــو َكــان ََ ُجيــب َ ُإمــساك ِْعنــده َِ َ ْ ٍْجــزء ِ ْمــن ُ َالشــتـ َّْالليــل ِ َركْ ِاجلميــع َ َِمعرفــة ِيف َْ ْ َذلــك َ ُواللــه ، َِ َّ ََ 

َُأعلم َْ()٢٥(.  

َمعــىن: (قــال النــووي  ْ ِاحلــديث َ ُرســول ََّأن : َْ َوَأصــحابه ) (َّاللــه َ ْ ُكــانوا َ ًصــياما َ َ َوكــان ، ِ َذلــك ََ ْشــهر ِيف َِ َرمــضان َ ََ ، 
َكما َصرح َ َرواية ِيف ِِبه ََّ َحيىي َِ َحيىي ْبن َْ َّفـلمـا" : َْ ْغربـت ََ َُأَمـره ْالـشَّمس َََ ّالنَّـيب َ ِ  ِباجلـدح ْ َْ ُليـفطـروا ِ ِ ْ َفــرَأى "ُِ َالمخاطـب َ َ ُ  َآثـار ْ

َواحلمــرة َِّالــضياء ْ ُْ ِالــيت َ ْبـعــد َّ ُغــروب َ َّفظــن ْالــشَّمس ُ َ ْالفطــر ََّأن َ ُّحيــل َال ِْ ْبـعــد َِّإال َِ َذهــاب َ َذلــك َ َواحتمــل ، َِ َ ََ َّالنَّــيب ََّأن ِْعنــده ْ ِ 
)( َيـرهــا َْمل َفــأراد ، ََ ََ َُتــذكريه َ ِ ْ ُوإعالمــه َ َ َ ْ َبــذلك َِ ِ َ َُِّويـؤيــد ، ِ َهــذا َ ْقـولــه َ َّإن " : َ َعليــك ِ َنـهــار ََْ َ ِلتـومهــه " ًاَ ُِّ َ َذلــك ََّأن َِ ْالــضوء َِ ْمــن َّ ِ 

ِالنـَّهــار ِالــذي َ ُجيــب َّ ُصــومه َِ ْ َوهــو ، َ ُ َمعــىن َ ْ ْلــو"  َ ْأَمــسيت َ َ َتــأخرت َْأي " ْ ْ َّ َ َّحــىت َ ُيــدخل َ ْ ُالمــساء َ َ َ ُوتكريــره ، ْ ِ ْ َ َالمراجعــة َ َ َ ُ ِلغلبــة ْ َََِ 
َِْاعتقـــاده َذلـــك ََّأن ََعلـــى ِ َنـهـــار َِ ُحيـــرم َ ِفيـــه َْ ُاألكـــل ِ ْ َ ِوفـــي  ...ْ َهـــذا َ ِاْلحـــديث َ َانقـــضاء انََبـيـــ  .. :َ ْالـــصوم ِِْ ِبمجـــرد َّ َّ َ ُ ُغـــروب ِ ُ 
ْالشمس َواستحباب َّ ْ ِْ ِتـعجيل َ ْ ْاْلفطر َ ِ()٢٦(.  

ْحــديثي َِويف: (وقــال الـــحافظ  َ ِ ْمــن َْالبــاب َ ِالفوائــد ِ َ ُبـيــان  :َْ ِوقــت ََ ْ ْالــصوم َ َّوَأن َّ ُاْلغــروب َ َّــتحق ََمتــى ُ َ َكفــى َقـَ ِوفيــه ، َ ِ َ 
ٌماءـِإي َإىل َ ِالزجر ِ ْ ْعن َّ َتابـعُم َ َ َِأهل ِةـَ َِالكتاب ْ ْفإنـهم ْ ُ َّ َيـؤخرون َِ ُ ِّ َْالفطر َُ ْعن ِْ ُُالغروب َ ْ()٢٧( .  

  

  

                                                
 ) .٢٥٠ ـ ٢٤٩ / ٤: ( فتح الباري شرح صجيج البخاري )٢٥(
 ) .٢٥٢ ـ ٢٤٩ / ٤: (فتح الباري  )٢٧(      ) .٢١١ / ٧: ( شرح صحيح مسلم )٢٦(



)( 

 
٢٥  

) ( 



ُبكروا(( ـ ١ ِّ ِاإلفطارِ بَ َ ْ ِ …((  ،…

ِّعج(( ـ ٢ َاإلفطار ُلواَ َ ْ ِ… ((  ،…



ُتـزال َال(( ـ ٤ ِأُميت ََ ٍَْخبري َّ ُعجلوا َما ِ َّ َاإلفطار َ َ ْ ُوَأخروا ِ َّ َالسحور َ ُ ُّ(()٢٨(.  




 ): (  

ْعــن ـ ٧ ِســهل َ ْ ِبــن َ ٍســعد ْ ْ َ ) (َقــال  :َالَقــ ُرســول َ ُ ِاللــه َ َّ)  : ())ُتـــزال ال َ ِأُمــيت َ ِســنَّيت ََعلــى َّ ِتـنتظــ َْمل َمــا ُ َِبفطرهــا ْرََْ ْ ِِ 
َالنُّجوم ُ(()٢٩(.  






ْعــن ـ ٨ ََهريـــرة َِأيب َ َْ ُ ) (ِعــن ِّنَّــيبال َ ِ)  (َقــال ــزال َال(( : َ ُيـ َ َظــاهر ُالــدِّين َ ِ َعجــل َمــا ًاَ َّ َالفطــر ُالنَّــاس َ ْ َّألن  ،ِْ َاليـهــود َ ُ َْ 
َوالنَّصارى َيـؤخرون ََ ُ ِّ َُ(()٣٠(.  

                                                
 .وهو حديث صحيح ) ٢١٩١٨: (مسند اإلمام أمحد رقم  )٢٨(
  .وهو حديث صحيح ) ٨٩١: (وصحيح ابن حبان رقم ) ٢٠٦١: ( صحيح ابن خـزيـمة رقم )٢٩(


   

َقال: (قال الـحافظ ابن حجر  ِالعيد َِدقيق ِْابن َ َهذا ِيف : ْ ِاحلديث َ َِالشيعة ََعلى ٌَّرد َْ ْتأخريهم ِيف ِّ ِ ْالفطر َْ َّولعـل ، ُالنُّجـوم ُُظهور َِإىل ِْ َهـذا َََ َهـو َ ُالـسبب ُ  ِيف ََّ
ِوجود ُ ِبتـعجيل َْْاخلري ُ ِ ْ ْالفطر َِ َّألن ِْ َ ِالذي ِ ُُيـؤخره َّ ِّ ُيدخل َُ ْ ِفعل ِيف َ ْ َخالف ِ ِالسنَّة ِ   .])٢٥٣ / ٤: (فتح الباري [) ُّ

 ) .١٩٩٥: (وصحيح الرتغيب والرتهيب رقم ) ٢٣٥٣: ( صحيح سنن أبـي داود رقم )٣٠(



)( 

 
٢٦  




 

)( 
) (


) (

ْعن ِسهل َ ْ ِبن َ ٍسعد ْ ْ َ ) (َالَق  :))َكان ُّالنَّيب َ ِ ) (َال فُجَ رَرَمًا َأَمِائَ صَانَا كَذِإ َى نـشز ، فـَلَـى عَوفَأً ٍ َ  ْدَقـ : َالَا قـَذِإَ
  .)٣١())َرَطْفُس َأْمِت الشََّابَغ

 )( 
 ) (



َبـوب اإلمــام  ُناصــر الــسنَّة وقــامع البدعـة(َّ ُالــشيخ الـــمحدِّث العـــالمة حممــد ناصـر الــدين األلبانـــي رمحــه اهللا لـــهذا ) ُ َّ ُ ُ
ْالــحديث بعنـوان مـاتع موحــي إلــى إحيـاء هـذه الـسنة الــمهجورة ـ رحـم اهللا مـن أحياهـا ـ فقـال  َُ َ ُِ َ ٍ ٍ ٍ) :

 ( مث ذكر الـحديث وتـخرجيه مث قال ،َُّ ُُ ٍنشز : " ُقوله : َ َ ٍأي مـرتـع من األرض " َ َ ُ.  

ْمــن غــروب الــشمس ، فيــأمر مــن ) (ْبالتعجيــل باالفطــار بعــد أن يتأكــد ) (ُ الـــحديث اهتمامــه ويف: ُقلــت  َ ُ ُ
ُيعلــو مكانــا مرتفعــا ، فيخــربه بغــروب الــشمس ليف ُ ً َ، ومــا ذلــك منــه إال حت) (طــر ًُ َّ ِقيقــا منــه لقولــه ُ ُ ً)" : ( ُيـــزال َال َ َ 

ٍَْخبري ُالنَّاس ُعجلوا َما ِ َّ َْالفطر َ ٌوهو خمرج فـي  " ِْ َّ   ) .٩١٧: ( رقم ))اإلرواء((ُ

َوإن من الـمؤسف ح َّا أنـنا نرى الناس اليوم قد خالفوا هذه السنة ، َّقَّ ُن مـنهم يـرون غــَّفـإن الكثيريـً روب الـشمس َ
َبأعينهم ومع ذلك ال يفطرون حـتـى يسمعون أذان البـلد َّ   :، جاهلني  ُ

                                                
 ) .٢٠٨١: (، وسلسلة األحاديث الصحيحة رقم ) ٢٠٦١: ( خزيـمة رقم  صحيح ابن)٣١(



)( 

 
٢٧  

ِه ال يـؤذن فيه علَّأن: ًأوال  ُ َّ َُ   . َّ الغروب ، وإمنا على التوقيت الفلكيى رؤيةُ

ُ ال يفطـرون ً، فرأينـا ناسـاتلف فيه الغـروب مـن موضـع إىل آلخـر بـسبب الــجبال والوديـانَقد خيَّأن البلد الواحد : ً وثانيا
َْ وآخرين يفطرون والشمس بادية مل!وقد رأوا الغروب  ٌ م مسعوا األذان ُ َّ تغرب ، آل ْ ُ   .هـ .ا )٣٢()واهللا الـمستعان! َ

) (



) () (

 )) :ُيـزال َال ٍَْخبري ُالنَّاس ََ ُعجلوا َما ِ َّ َْالفطر َ ِْ(( 














]

[




                                                
 ) .١١٨ / ٥: ( سلسلة األحاديث الصحيحة )٣٢(



)( 

 
٢٨  


)احـتـــياط(

) ()احـتــياط(
)!!! (   

) ( 

ْعــن ِأَنــس َ ِبــن َ ٍمالــك ْ ِ َ )( َقــال َكــان((:  َ ُرســول َ ُ ِاللــه َ َّ)  (ُيـفطــر ِ ٍرطبــات ََعلــى ُْ ََ َقـبــل ُ َِّيــصل َْأن َْ ْفــإن َي ،ُ ْتكــن َْمل َِ ُ َ 
ٌرطبات ََ ََفـعلى ُ ٍمترات َ ََ ْفإن،  َ ْتكن َْمل َِ ُ َحسا َ ٍحسوات َ َ َ ْمن َ ٍماء ِ َ(()٣٣(.  

) (




 









). (  

                                                






 

 ).٢٣٥٦: (وصحيح سنن أبـي داود رقم ) ٦٩٦: ( صحيح سنن الرتمذي رقم )٣٣(



)( 

 
٢٩  




). (  






) :مـن اسـتبان لـه سـنة عـن رسـول اهللاَّأمجع الـمـسلمون علـى أن   لــم يــحل ْ
ْله أن يدعـها لقول أحد ُ (.  


)(

















عبد الـمحسن العبيكان



)( 

 
٣٠  

 









 






 

 

 

 

 

 







)( 

 
٣١  

  
 



            
 




١()ح بن فوزان الفــوزان ــ حفظه اهللا ــالشيخ صالـ( 

ُّما زالت أميت بـخري ما عجلوا الفطور وأخروا السحور : ((يقول الرسول  ُ الـحديث ، وأنا أفطر على أول )) َُّ
ُمؤذن يف حينا ، وأمسك عن األكل والشرب على آخر مؤذن يؤذن يف حينا ، فهل أنا حم ِّ َِّ ٌّق يف ذلك وعلى َ

  ؟ صواب

  ؟.. نـي وجزاكم اهللا خريا أفيدو


                

      




 تعجيل اإلفطار إذا تـحقق غروب الشمس وتأخري السحور إلـى ما قبل
َنَّة ، وأذان الـمؤذن ال يعتمد عليه فـي ذلك إال إذا تقيد بالتوقيت الصحيح لغروب ُأن يتحقق طلوع الفجر س َُّ َّ ِ َ ُ

                                                
 .) ١/١٨٩" : (فتاوى رمضان" عن ً، نقال) ١٥٣ـ١/١٥٢: ( الفتاوى البن فوزان ـ كتاب الدعوة )١(



)( 

 
٣٢  

َالشمس وطلوع الفجر ، وإال فإن اإلعتماد عليهما لقوله  َّ َّ:  ))َّإن ًبالال ِ َ ُيـؤذن ِ ِّ ٍبليل َُ ُُفكلوا ، َِْ َُواشربوا َ ْ ِيـناد َّىتـَح َ  َيَُ
ُابن ٍمكتوم ِّأُم ْ ُ ْ َوكان ، ))َ ًرجال ََ ُ ََأعمى َ ِيـناد َال ْ َّحىت يَُ َيـقال َ ُله َُ ََأصبحت  :َ ْ َ ََأصبحت ْ ْ َ ْ(

     
       

     


)


. (  

  

)٢()الشيخ حممد بن صالـح العثيمني ـ رمحه اهللا ـ( 

  ذين يتقدمون فـي األذان فـي رمضان ؟ُما حكم ال



  )َوم يتسرعون فـي أذان الفجر َّصالذين يتقدمون فـي األذان فـي أيام ال َّ
م يـحتاطون بذلك للصيام ، وهم فـي ذلك خم ُيزعمون أ َ   : طئون لسببني َّ

ِأن االحتياط فـي العبادة هو لزوم ما جاء به الشرع والنبـي : السبب األول  َ َّ َُواشربوا ُُكلوا: (( يقول ْ َّحىت َ َيـؤذن َ ِّ َُ 
ُابن ٍمكتوم ِّأُم ْ ُ ْ َُّفإنه ، َ ُيـؤذن َال َِ ِّ َّحىت َُ َيطلع َ ُالفجر َُْ ْ َحتـى يقرب طلوع الفجر : ما قال )) َْ ُ !  

  .ْأن ال يؤذنوا حـىت يطلع الفجر : الحتياط للـمؤذنني ًإذا فا

                                                
  ) .٦١٧: ( صحيح البخاري رقم *
 ) . ١٩٧ ـ ١٩٦ / ١" : (فتاوى رمضان"ً، نقال عن ) ٥٢٦ ـ ٥٢٥ / ١: ( فتاوى الشيخ حممد بن صالـح العثيمني )٢(



)( 

 
٣٣  

ِّقد أخطأ هؤالء الـمؤذنون الذين يـؤذنون للفجر قبل طلوع الفجر: السبب الثانـي  َِّ م يـحتاطون ُ َّ وزعموا أ

ُألمر احتياطهم فيه غري صحيح ،  ِ ُلكنَّهم يفرطون فـي أمر يـجب عليهم االحتياط لـه وهو صالة الفجرٍ ُ م  ، فإٍ َّ
ُإذا أذنوا قبل طلوع الفجر صلى النَّاس ـ وخصوصا الذين ال يصلون فـي الـمساجد من نساء أو معذورين عن  ْ َ ٍُ ِ ً ُ َّ َّ

   !! ٌوهذا خطأ عظيم،  ٍوحينئذ يكون أداؤهم لصالة الفجر قبل وقتهاالـجماعة ـ صالة الفجر ، 

ِّأن ال يؤذ  :ِّلـهذا أوجه النصيحة إلخوانـي الـمؤذنني ُ ُّنوا إال إذا تبين الصبح وظهر لـهمْ َ َّ  ، فإذا ظهر لـهم َّ
م يؤذنون  َّسواء شاهدوا بأعينهم أو علموه بالـحساب الدقيق فإ ُ.... (  

     





)

    ،     


      



      




             




)( 

 
٣٤  

            


  

.  

  

)٣()الشيخ حممد بن صالـح العثيمني ـ رمحه اهللا ـ(:   

  بعض األشخاص يأكلون واألذان الثانـي يؤذن يف الفجر لشهر رمضان ، فما هو صحة صومهم ؟




) َُّإذا كان الـمؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقينا فإنه جيب اإلمساك من ً ُ ِّ َ ُ
ِّحني يسمع الـمؤذن فال يأكل َ   . وال يشرب ُ

ًأما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظنَّا ال يقينا كما  ً َُّ فإنه له أن يأكل ويشرب إىل هو الواقع في هذه األيامَّ
ُأن ينتهي الـمؤذن من األذان ِّ َ ُ ْ. (  

           
             




               

.  

                                                
  )  .٢٠٣ / ١" : (فتاوى رمضان"ً، نقال عن ) ١٥٧ ـ ١٥٦ / ١: ( الفتاوى البن العثيمني ـ كتاب الدعوة )٣(



)( 

 
٣٥  

  

)٤()الشيخ حممد بن صالـح العثيمني ـ رمحه اهللا ـ (

ِّهل يلزم الصائـم أن يـمسك من حني يسمع النداء أو إلـى أن ينتهي الـمؤذن ؟ ْ ْ  

       


 ) ْجوابنا على هذا السؤال الذي يقول فيه صاحبه أن يـمسك من حني ُّ
َّيسمع الـمؤذن مؤذن الفجر أو يـجوز له أن يأكل ويشرب حىت ينتهي من األذان ْ ُ   :  ْبنا على هذا أن نقول، جوا ِّ

ًإن الـحكم لم يـجعل مرتبا على األذان بل هو مرتب على طلوع الفجرُّأيـها السائل  ْ َ َ ى طلع الفجر ـ فـمتَّ
َّوجب على الـمرء اإلمساك سواء أذن أو لـم يؤذن، ولو لـم يطلع الفجر فإنه ال يـجب اإلمساك سواء أذن أو لـم  ََُّّ ِّ ُ َ

ِيؤذن لقوله تعالـ ِّ   D  C N  M     L  K  J  I  H   G  O   R  Q     P: ىُ

T  SU  j    ]سورة البقرة. [  

ْ دليل على أنـه يـجوز للـمرء أن يأكل ويشرب مع الشَّك يف طلوع الفجر ، وفـي قوله تعالـى  ُ َّ ٌ
َّوذلك ألن األصل بقاء الليل وما كان هو األ ُ َ َّصل فإنه ال ينتقل عنه إال بيقني ، َّ ُ ِّإذا علم أن الـمؤذوَُّ َّ َ َّن ال يؤذن إال ُِ ِّ ُ

َينما يطلع الفجر فعليه أن ميح ْ َُواشربوا ُُكلوا : ((ِسك بـمجرد مساعه لقول النبـي ِ ْ َّحىت َ َيـؤذن َ ِّ ُابن َُ ٍمكتوم ِّأُم ْ ُ ْ َُّفإنه ، َ َِ 
ُيـؤذن َال ِّ َّحىت َُ َيطلع َ ْالفج َُْ   )) .ُرَْ

ِوعلى هذا إذا علمت أن الـمؤذن حريص على مراقبة الوقت وأنـه ال يتسرع فإنه يـجب عليك بـمجرد مساعه  َ ُ ُ ٌَّ َّ ُ َ َ ِّ َّ َ
ْأن متسك ، أما إذا كنت تشكُّ فـي هذا األمر فإنه يـجوز لك أن تأكل وتشرب َْ ُ ََُّ َ َّ ِ ُ. (  

    
    


                                                

 ) .٢٠٥ ـ ٢٠٤ / ١" : (فتاوى رمضان"ً، نقال عن ) ٥٣٣ /  ١: (صالـح العثيمني  فتاوى الشيخ حممد بن )٤(



)( 

 
٣٦  

            
 

              


  I  H   G  F  E  D  C

N  M     L  K  JOT  S   R  Q     P  U  j    .


               



    ]   [  
   

               


      


)
.   

     
   

.  

  



)( 

 
٣٧  

)٥()الشيخ حممد بن صالـح العثيمني ـ رمحه اهللا ـ(:   

ُما حكم األكل والشرب والـمؤذن يؤذن أو بعد األذان بوقت يسري وال سيما إذا مل يعلم طلوع الفجر  َْ ٍ ُ
  ؟ً تـحديدا

    


) الـحد الفاصل الذي يـمنع الصائم من األكل والشرب هو طلوع الفجر

 ، ولقول N  M     L  K  J  I  H   G  F  E  D  CO  j   :لقول اهللا تعالـى 
ْواش ُُكلواف : ((النبـي  َّحىت َُربواَ َيـؤذن َ ِّ ُابن َُ ٍمكتوم ِّأُم ْ ُ ْ َُّفإنه ، َ ُيـؤذن َال َِ ِّ َّحىت َُ َيطلع َ ُالفجر َُْ ْ َْ. ((  

ُفالعبرة بطلوع الفجر َ ، فإذا كان الـمؤذن ثقة ويقول إنـه ال يؤذن حتـى يطلع الفجر إلنه إذا أَذن وجب َِ َ َّ ُ َُّ َِّّ ُ
َّاإلمساك بـمجرد مساع أذانه ، وأما إذا ك ُان الـمؤذن يؤذن على التحري فإن األحوط لإلنسان أن ميسك عند مساع ِ ْ َ َّ ِّ

ُأذان الـمؤذن ، إال أن يكون فـي برية ويشاهد الفجر ، فإنـه  َّ ُ ْ َّ َال يلزمه اإلمساك ولو سمع األذان حتـى يرى ِّ َ َِ ُ َ
َ إذا لـم يكن هناك مانع من رؤيته ألن اهللا تعالـى علق اًالفجر طالعا َّ َ َّ ِ ِلـحكم على تـبـني اخليط األبـيض من اخليط ُ ِْ َْ َْ َْ ُ َْ َ َُ ُ ُّ َ َ

ِاألسود من الفجر ، والنبـي  ْ َْ َ ِ ِ َ ْ َ َُّفإنه: (( قال فـي أذان ابن أم مكتوم ُيـؤذن َال َِ ِّ َّحىت َُ َيطلع َ ُالفجر َُْ ْ َْ. ((  

م يؤذنون قبل  َّوإننـي أُنـبـه هنا على مسألة يفعلها بعض الـمؤذنني وهي أ ُ َِّ دقائق أو أربع ) ٥(الفجر بـخمس َّ
ًدقائق زعما منهم أن هذا من باب االحتياط للصوم ، وهذا احتياط نصفه بأنه تنطع وليس احتياطا شرعيا ، ) ٤( ً ًَّ ُّ َ ُُ َُّ ِ َ َّ َّ

ُِّك الـمتنطعَلَه : ((وقد قال النبـي  َُ م إن احتاطوا للصوم أساؤوا للصالة )) ونَ ْ، وهو احتياط غري صحيح أل َّ ،
َّفإن كثريا من الناس إذا مسع الـمؤذن قام صلى الفجر  َ َِ ً َّ.  

َّوحينئذ يكون هذا الذي قام على سماع أذان الـمؤذن الذي َأذن قبل صالة الفجر يكون قد صلى  َ َّ ِّ ٍ

 ، َالصالة قبل وقتها         ، ِثم إنه فيه إساءة إلـ ُ َّ َّ ى ُ
ُالصائمين ألنه يـمنع من أراد الصيام من تناول األكل والشرب مع إباحة اهللا لـه ذلك ُ ً ، فيكون جانيا على َّ

                                                
  ) .٢٠٦ ـ ٢٠٥ / ١" : (فتاوى رمضان"ً، نقال عن ) ١٤٨ ـ ١٤٦ / ١: ( الفتاوى البن العثيمني ـ كتاب الدعوة )٥(



)( 

 
٣٨  

ُّالصائمني حيث منعهم ما أحل اهللا لـهم ، وعلى الـمصلني حيث صلوا قبل دخول الوقت ،  َّ 

.   

ْفعلى الـمؤذن أن يتقي اهللا عز وجل وأن يـ َّْ َ َ ِمشي فـي تـحريه للصواب على ما دل عليه الكتاب والسنَّةِّ َِّ. (  

             

  J  I  H   G  F  E  D  C

N  M     L  KO  j  ]سورة البقرة. [


)
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)( 

 
٣٩  

           




             
     ))ِّهلك الـمتنطعون َُ َ] ((  

 [


              





          
            


              

          


         
.  

  



)( 

 
٤٠  

)٦(

َإذا : ((يقول الرسول  ِغابت ِ َ ُالشَّمس َ ْمن ْ  ُل من ها هنا ـ يعنـي الـمشرق ـ ـ يعين الـمغرب ـ وطلع الليَُهنا َها ِ
ْفـقد ََأَفطر ََ ُالصائم ْ ِ ًأن الشمس تغيب حقيقة وبعدها بـخمس  ، واتضح لنا بعد التبيان أو كما قال )) َّ َ أو ) ٥(َّ

فـي الكويت ، " ميقات العجريي" على ِّدقائق يؤذن الـمؤذن لإلفطار) ٧(بسبع    

؟   

     )    
             

  (،      
   

 العجريي 
         





) َّإذا تـحقق الصـائم غروب الشمس وإقبال الليل َ ُ َّ

ُفقد حل لـه الفطر ، قال تعالـى  َّ: T  S   R  Q     P  U  j    ] وقال ] البقرة ،)) : َإذا ُالليل َلَْأَقـب ِ ْمن َّْ ِ 
ََوَأدبـر ، َُهنا َها ْ ُالنـَّهار َ ْمن َ ِوغربت ، َُهنا َها ِ َََ ُالشَّمس َ ْفـقد ، ْ ََأَفطر ََ ُالصائم ْ ِ ِ، متفق على صحته )) َّ ُ وبذلك يعلم أنـه ،ٌ َّ ُ

ُال يعترب ما خالف ذلك من التقاويـم كما أنـه  َّ َ  . اهللا وب
ِالتوفيق ، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم َّ. (  

              

 T  S   R  Q     P  U  
                                                

بـد اهللا غـديان وعبـد الـرزاق عفيفـي وبرئاسـة الـشيخ عبـد العزيـز عبـد اهللا بـن قعـود وع: الـشيخ (  فتاوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة واإلفتـاء ، )٦(
  ) .٢٠٩ ـ ٢٠٨ / ١" : (فتاوى رمضان"ً، نقال عن ) ٩٢٤٨: (، فتوى الرقم ) بن عبد اهللا بن باز



)( 

 
٤١  




)
. (  

            
  

.   

)شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ()٧(

ُهل يـجوز للصائم أن يفطر بـمجرد غروبـها ؟ ْ  



 ُإذا غاب مجيع القرص أفطر الصائم ، وال عربة بالـحمرة الشديدة الباقية ََ ِ

  .فق ُفـي األ

َإذ : ((َّوإذا غاب مجيع القرص ظهر السواد من الـمشرق ، كما قال النبـي  َأَقـبل اِ ُالليل َْ ْمن َّْ ََوَأدبـر ، َُهنا َها ِ ْ َ 
ُالنـَّهار ْمن َ ِوغربت ، َُهنا َها ِ َََ ُالشَّمس َ ْفـقد ، ْ ََأَفطر ََ ُالصائم ْ ِ َّ ((. (  

     )مجيع قرص الشمس(     


             
     )     

.   

)الشيخ حممد ناصر الدين األلبانـي رمحه اهللا(
                                                

  ) .٢٠٩ / ١" : (فتاوى رمضان"ً، نقال عن ) ٢١٦ ـ ٢١٥ / ٢٥: ( مـجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )٧(



)( 

 
٤٢  

ُأن أذان الفجر يف بعض البالد العربية يرفع قبل الفجر الصادق بزمن يرتاوح بني (  ، العشرين والثالثين دقيقةَّ
  ! ًأي قبل الفجر الكاذب أيضا 

وهم يؤذنون قبلها بنحو ة صالة الفجر من بعض املساجد مع طلوع الفجر الصادق ، ًوكثريا ما مسعت إقام
ً ، وعلى ذلك فقد صلوا سنة الفجر قبل وقتها ، وقد يستعجلون بأداء الفريضة أيضا قبل وقتها يف نصف ساعة

  . ) ١٤٠٦( شهر رمضان ، كما مسعته من إذاعة دمشق وأنا أتسحر رمضان املاضي 

َّلى الناس بالتعجيل باإلمساك عن الطعام ، وتعرض لصالة الفجر للبطالن ، وما ذلك إال ويف ذلك تضييق ع

  H   G  F  E  D  C :بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي ، وإعراضهم عن الطريق الشرعي 

N  M     L  K  J  IO  ، )) َُواشربوا ُُكلواَو ْ َّحىت َ َيـعرتض َ َِ ْ ُلكم َ ُ َُْاألمحر َ ه ذكرى ، والذكرى  ، وهذ))َ
  ) . تنفع املؤمنني

    )أذان الفجر(      






            

         )إذاعة دمشق(    
        





                                                                                                                                                                     
 ) .٥٢ ـــ ٥١ / ٥: (ديث الصحيحة سلسلة األحا )٨(



)( 

 
٤٣  

 ))َُواشربوا ُُكلواَو ْ َّحىت َ َيـعرتض َ َِ ْ ُلكم َ ُ َُْاألمحر َ َ] ((     
. [  

)الـشيخ حممـد ناصـر الـدين األلبانــي رمحـه اهللا()) ُالفجـر فجـران((...
  

  ) .باب إعادة صالة من افتتحها قبل طلوع الفجر اآلخر: (ومن تراجم البيهقي لـهذا الـحديث قوله : ُقلت (

ِوفيه تنبيـه هام إلـى وجوب أداء الصالة بعد طلوع الفجر الصادق ، وهذا ما أخل به الـمؤذنون فـي كثري من  ٌ
ً بناء علـى التوقيت الفلكـي ، نصف ساعة بنـحو قبل الفجرُ يرفع َّالعواصم ـ منها عمان ـ فإن األذان الـموحد فيها

وكذلك فـي كثري من البالد األخرى كدمشق والـجزائر والـمغرب والكويت والـمدينة ! وهو خـطأ ثابت بالـمشاهدة 
  ) .والطائف ، واهللا الـمستعان

)البيهقي( 
 
        


 )األذان الـموحد( 


         ) دمشق والـجزائر والـمغرب والكويت

  !،) والـمدينة والطائف

  

)الشيخ حممد بن صالـح العثيمني ـ رمحه اهللا ـ ()) ُّأي األعمال أفضل؟
( ( )) [ُالصالة على وقتها: قال 

[
                                                

 ) .٣٠٩ ـ ٣٠٨ / ٢: (سلسلة األحاديث الصحيحة  )٩(



)( 

 
٤٤  

ُبالنسبة لصالة الفجر الـمعروف أن التوقيت الذي يعرفه الناس اآلن ليس بصحيح ( َّ.  

ٌفالتوقيت مقدم على الوقت بـخمس  َّ َّوبعض اإلخوان خرجوا إىل البـر ، فوجدوا أندقائق على أقل تقدير ، ) ٥(ُ َّ 
ً، فالـمسألة خطرية جدا]  دقيقة٢٠[َالفرق بني التوقيت الذي بأيدي الناس وبني طلوع الفجر حنو ثلث ساعة  ٌ.   

ُذا ال ينبغي لإلنسان يف صالة الفجر أن يبـادر يف إقامـة الـصالةِوهل ْ  ،][
حىت يتيقن أن الفجر قد حضر وقته ، ُ َ َّ. (  












.(  

  

)الشيخ حممد ناصر الدين األلبانـي رمحه اهللا()) كـان النبــي) ( إذا
ٍكان صائما أمر رجال فأوفـى علـى نشز ، فإذا قال  َ َ ً َ َقد غابت الشمس أفطـر: ً ُ ِ((]  )( 


 )(  [

                                                                                                                                                                     
  .)١٦٧ / ٣: ( شرح رياض الصالـحني البن العثيمني )١٠(
٢٠٨١: (، والسلسلة الصحيحة رقم )٢٠٦١: (صحيح ابن خزيـمة رقم. ( 
  .)١١٨ / ٥: ( سلسلة األحاديث الصحيحة )١١(



)( 

 
٤٥  

ْمــن غــروب الــشمس ، فيأمـــر مــن يعلــو ) ( يتأكــد ْبالتعجيــل باإلفطــار بعــد أن) (ُوفـــي الـــحديث اهتمامــه ( َ ُ ُ
ُمكانا مرتفعا ، فـيخربه بغروب الشمس ليفطر  ُ ً ًُ) ( وما ذلك منه إال تـحقيقا منه لقولــه ،ِ ُ ًُ َّ) " : (ُيــزال َال َ  ُالنَّـاس َ

ٍَْخبري ُعجلوا َما ِ َّ َْالفطر َ ٌوهو خمرج فـي  " ِْ َّ   ) .٩١٧: (رقم )) اإلرواء((ُ

َّلـمؤسف حقـا أنـنا نرى الناس اليوم قد خالفوا هذه السنة ، َّوإن من ا ً َّ َ  

ـى يـسمعون أذان البــلد  َفإن الكثيرين منهم يرون غروب الشمس بأعينهم ومـع ذلـك ال يفطـرون حـت َّـَ ُ ُ ، جـاهلني َّ
:  

َّأنـه ال يـؤذن فيه علـى رؤية الغروب ، وإنـما على التوقيت الفلكـي : ً أوال َِّ ُ َّ َُ ُ.  

ًأن البلــد الواحــد قــد خيتلــف فيــه الغــروب مــن موضــع إىل آلخــر بــسبب اجلبــال والوديــان، فرأينــا ناســا ال :  ًاوثانيــ َ َّ
م مسعوا األذان ! ُيفطرون وقد رأوا الغروب  َّوآخرين يفطرون والشمس بادية لـم تغرب ، أل ْ ُ َ ْ ٌ   ) . واهللا الـمستعان! ُ

) (



)()( 

 : ))ُيـــزال َال َ ٍْخبــري ُالنَّــاس َ َ ُعجلــوا َمــا ِ َّ َالفطــر َ ْ ِْ ((
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)ابـن حجـر العـسقالنـي() فـتح البـاري شـرح صـحيح
)١٢()البخاري

ٌتـنبيه( َِْ:   َُأحدث َما ِ َهذا ِيف ْ ْمن ََّالزمان َ َإيقاع ِ َاألذان ِ َ ْالفجـر َْقـبـل ِالثَّاين ْ ِبنحـو َْ ْ ِثـلـث َِ ُ ٍسـاعة ُ َ  ِيف َ
َرمضان َْوإطفاء ، ََ ِالمصابيح َِ َ َ ْجعلت َِّاليت ْ َِ ًعالمـة ُ َ َ ِلتحـرمي َ ِ ْ ْاألكـل َِ َ ْوالـشُّرب ْ ْمـن ََعلـى َ َزعمـ َِّالـصيام ُِيريـد َ ْ ْممـن ًاَ َُأحدثـه َِّ َْ ُأَنـه َ َّ 

ِلالحتياط ِ َِ ْ َالعبادة ِيف ِ َِ َيـعلم ََوال ْ ْ َبـذلك َ ِ َ ْوقـد ، النَّـاس َآحـاد َِّإال ِ َ ْجـرهم َ ُ َّ َذلـك َ َإىل َِ ُصـاروا َْأن ِ َيـؤذنـون َال َ ُِّ ْبـعـد َِّإال َُ ُالغـروب َ ُ ْ 
ٍبدرجة َ َ َ ِلتمكني ِ ِ ْ ْالوقت َِ ُزعموا َْ َ َ،   ، َفلـذلك ِ َِ َّقـل َ ْعـنـهم َ ُ ْ ْاخلـري َ ٌكثـري َْ َِ 
ْفيهم ِ ُوالله ، ُّالشَّر ِ َّ ُالم ََ َستـعانْ َ ْ(.   


])( [












….   
  

                                                
  .)٢٥٤ ـ ٢٥٣ / ٤ : (صحيح البخاري شرح  فتح الباري)١٢(
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) ابن باز وابن العثيمني(



     )ابن باز وابن العثيمني(


)ابن باز رمحه اهللا () :  أن بني طلوع الفجـر وطلـوع الـشمس سـاعة َّ
   ..) .ونصف 



) ابن العثيمـني رمحه اهللا () :  ُفالـمشروع أن يـمسك إذا تبيـن لـه َّ ْ
اإلمسـاك ، ِفإذا تسحر يف آخر الليل ورأى يف األفـق بياض الفجر وجب عليه .. الـفجر ويفطر إذا غربت الشمس 

ُ يـره جاز لـه األكل حىت يـراه َْوإذا مل ُُ َ َّ أن بني طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة (:  إىل أن قال .. )َ
  !!!)ونصف
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F  E  D    G     I  H     N  M     L  K  J  O    j]سورة البقرة[ .  

…


َُواشربوا ُُكلوا…(( ْ َّحىت َ َِيـعرت َ ْ ُلكم َضَ ُ َُْاألمحر َ .])٧٠٥: (صحيح سنن الرتمذي رقم  [))َ



      


    ابن العثيمني        


 ُإذا تبيـن لـه الـفجرْفالـمشروع أن يـمسك َّوجب بياض الفجرفـق ُفـإذا تسحر يف آخر الليل ورأى فـي األ 
ُوإذا لـم يـرهِعليه اإلمسـاك ،  ُــه األكل حتـى يـراه َ جاز لَ ُ..
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)ابن باز وابن العثيمني () أن َّ
  ) . …بني طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة ونصف

 …  


           


¡  �   ~  }   |   {  z¢   Æ     ] سورة
] .حـجـال

             
ُحتج لـه وال يـُ العالـم يُقول ُ ُ ِحتج بـهـَ ُ َ
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ابن العثيمني



  .معرتض يف األفق إىل طلوع الشمس ـفجر الصادق وهو البياض الأما وقت الفجر فإنه من طلوع ال(

  : فجر كاذب وفجر صادق ولكل منهما عالمة  :والفجر فجران

َأما عالمة الفجر الصادق فهو أنه ميتد من الشمال إىل اجلنوب وميأل األفق الشرقي وال ظلمة بعده  َ.  

ًوأما الفجر الكاذب فإنه ميتد طوال من املشرق إىل امل غرب ويكون بعده ظلمة وهذا ال عمل عليه وإمنا العمل َ
   .على طلوع الفجر الصادق

ًوبني طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس ساعة ومخس عشرة دقيقة أحيانا وساعة ونصف ساعة أحيانا  ً
  ًوليس كما كنا نظن من قبل أن بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة ونصفا دائما أو أن ً

ًغروب الشمس ومغيب الشفق ساعة ونصفا دائما بني  يـختلف باختالف  وأن األمر فإن هذا تبين أنه خطأً
   .)حاضرـالفصول كما ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية وكما أكده العلماء في وقتنا ال

     صالة الفجر       







                                                
  أوقات الصالة / الصالة / العبادات / مكتبة اخلطب(موقع الشيخ ابن العثيمني(.   
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  شيخ اإلسالم ابن تيمية      


             






  ..ه ُوالـحمد هللا على توفيق
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  :احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، أما بعد

ومدى انطباق ما جاء يف   حول دخول وقت الفجر الصادق ،- يف اآلونة األخرية -فقد كثر احلديث وطال اجلدل 
  .لتقومي من حتديد وقت آذان الفجر على طلوعها

ًأن يل اهتماما ومعرفة بـهذه املسألة وبـما  ً    .  يربو على عشرين سنة- منذ زمن بعيد -َّ

فقــد قمــت بإســداء النــصيحة لعمــوم املــسلمني عــن طريــق بعــض وســائل اإلعــالم، باإلمــساك عنــد األذان وعــدم إقامــة 
ًسأذكره من أسباب ، وذلـك عمـال بقولـه تعـاىل   ، لـمااآلذان المبني على التقويمَّإال بعد مضي ثلث ساعة من الصالة 

 :]  ١٨٧: (سورة آل عمران. [(  

أخرجــه مــسلم يف )) ولألئمــة املــسلمني وعــامتهم  هللا ولكتابــه ولرســوله:الــدين النــصيحة قلنــا ملــن؟ قــال : ((وبقولــه 
  ).٥٥: (رقم  صحيحه من حديث متيم الداري، كتاب اإلميان

الـيت نقلـت يف بعـض   مـن شـيخ، ومـن خـالل خطبـة اجلمعـة،الــهجمة الـشرسةومـما دعانـي إىل كتابـة هـذا املقـال هـو 
م خنبـة مـن العلمـاء   ، وأخذخطأ التقويمشنع فيها على من يقول بوسائل اإلعالم، واليت  يثين على معديـه، ويـصفهم بـأ

ً، مع أن الواقع خيالف ذلك متاما ، لـما َ ًأكدته اللجنة اليت سوف نشري إليها ، ونـذكر خالصـة تقريرهـا ، ويتـضح جليـا أنـه  َّ
  .ََّال يعرف كيف مت إعداد هذا التقومي وال من قام بإعداده

َّومن الـمؤسف جدا أن  االتهامـات للمخـالفين لـه بل أخـذ يكيـل هذا الشيخ مل يكتف بإبداء قناعته بصحة التقومي، ً
: (... بدايــة شــهر رمــضان املبــارك ، فكــان مـــما قــال  ، وحيكــم علــى نياتـــهم مــن خــالل خطبــة اجلمعــة، والــيت ألقيــت يف

ن ال فهـم عنـده وال إيــمان قـوي يف ولعلكم أن تسمعوا من بعض جاهل وقليل علـم ، وقليـل معرفـة، ومـن يـسوء فهمـه، ومـ
إىل أن تطلـع ) نأكـل يقصد(ْإننا نـمسك قبل اإلمساك بثلث ساعة أو نصف ساعة ، ويريدون منا أن نـمسك : يقول قلبه

الشمس، فنراها طالعة، وأما سفر الفجر فال يعتربون به، هـذه مغالطـات، هـذه جهـاالت، هـذه أمـور يتحـدث فيهـا جهلـة 
تمـع مـن ثوابتـه إىل أن تفـسد عبادتـه  قلة علـم وفقـه عـنال يفهمون، وهم أهل تمـوا ...اهللا، وإنــما يريـدون حتويـل ا ، فـال 

ـا جهلـة ال يفهمـون، وقليلـوا علـم ال يتـصورون حقيقـة مـا  وال تصغوا إىل هذه األقوال الزائفة، واألقـوال الباطلـة الـيت يـتكلم 
ـذا ترفـع منــزلتهم ، أو تثبـت ـنــهم ذوو علـم ، واهللا يعلـم ًيتكلمون به، وإنـما حمبة للـشذوذ واإلتيـان بـآراء  شـاذة يـرون أنــها 

  .ًانتهى النص مفرغا من شريط مسجل لـهذه اخلطبة ) أنـهم ليسوا كذلك
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  . َّ إن اإلنسان ليعجب من هذا الكالم ، ويف شهر كرمي اصطفاه اهللا من بني الشهور  :ـ قلت

ذا العثيمني، والذي كان يأمر مؤذنـه أن  ؟ أيعنـي الشيخ حممد بن صاحل... الكالم وياليت شعري من يعين هذا الشيخ 
 أن هـذا علـى أقـل - رمحه اهللا - ، ويقول - الذي بني أيدينا -التقومي  َّال يؤذن إال بعد مخس دقائق من مرور الوقت على

  ؟...تقدير 

تقـديم التقـويم بـين بانـي، والـذي سـبق كالمـه حـول أم يعين رحيانة الشام وحمدث العصر اإلمام حممد ناصر الدين األل
  ؟ .........العشرين والثالثين دقيقة

  ؟ ........- رمحه اهللا -أم يعين الشيخ عبدالرمحن بن عبداهللا آل فريان 

  ؟؟؟ .................أم أم 

ــم ليــسوا (: ومل يكتــف بتــشنيعه علــى خمالفيــه فحــسب ، بــل قــال مــا هــو أدهــى وأمــر، وهــي هــذه العبــارة  واهللا يعلــم أ
 .يف عاله   جل-َّ، حيث حكم على علم اهللا الذي ال يعلمه إال هو ))كذلك

ذا -وكأن هذا الشيخ    . واهللا املستعان  ... يدعي علم املكاشفات واالطالع على الغيبيات- 

اقـل ، حيـث إن الـذي ع فهـذا كـالم ال يقولـه) حـىت تطلـع الـشمس) وقصده نأكـل(يريدون منا أن نـمسك (وأما قوله 
ْبــأن يـمــسك النــاس عنــد األذان ، ومــن جهــة دخــول : دعونــا إليــه هــو االحتيــاط يف العبــادة مــن جهتــني، مــن جهــة الــصوم

َّبأن ال يقيمـوا الـصالة إال بعـد ثلـث سـاعة: الوقت دع مـا يريبـك  : (( لقولـه –إىل أن يـتم تعـديل التقـومي وتـصحيحه  - ْ
  )). ما ال يريبك إىل

، حيــث - أال وهــو شــهر رمــضان املبــارك - مــع شــيخ آخــر ، ويف شــهر كــرمي -»يف زمــن العجائــب«العجــب ويتواصــل 
، وتـارة ... ، ووصفهم باجلهال - كسابقه -املخالفني  اعتلى منربه وألقى خطبته اليت أكد فيها صحة التقومي، وشنع على

  .اهـ)) م من هؤالء الـحثالـىدعوك: ((خطبته بوصفهم بالـحثالـى ، فقال  ، وختم...بالـمتعاملني 

 الـذي صعودمها املنـرب قـول النـيب  ، وكان ينبغي منهما أن يستشعرا قبل....َّوال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 
جنــة، فــإذا كــان يــوم صــوم أحــدكم فــال يرفــث وال يفــسق وال جيهــل، فــإن ســابه أحــد  الــصوم: ((أخرجــه البخــاري ومــسلم 

 )) .ئمامرؤ صا فليقل إين

  )). ال يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء: ((وكذلك حديث جابر 
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وبنانــه عـن جـرح صـيامه وقيامــه  ْ ، بـأن حيفـظ لـسانه-ً فـضال عــن العالــم -وغريهـا مـن النـصوص الـيت تـــحث املـرء املـسلم 
، خاصـة أن مـا تفوهـا بـه  عـن التفـوه بــها-العلمـاء والفـضالء  ً فـضال عـن-ْبألفاظ ينبغي أن تعف ألسنة العقالء والكرماء 

وهـي  - ْأنه ليس من أسلوب العامل أن يلجأ إىل الشتم والسب والتجهيل لـمن خالفه يف الـرأي كان على منرب عبادة، كما
، وإنـما العامل الصادق املخلص هو الـذي يتقبـل النقـاش، ويتجـرد عـن اهلـوى، وينـصف مـن نفـسه، -حيلة من ال حجة له 

   .املستعان وعليه التكالن واهللا...  احلوار والنقاش ويتبع الدليل، ويفتح باب

َّثم إن هؤالء الذين يقدسون التقويم في صالة الفجر َّ وال يعتربون دقة احلـساب يف  ، نـجدهم حياربونه يف مكان آخر ،ُ
  .والدة اهلالل ، وال كونه غاب قبل الشمس أو بعدها 

الـشيخ عبـد العزيـز بـن بـاز، كـان   لـيس فيهـا فلكـي، بعثهـا مساحـةوإنـما يعول هذا الشيخ، ومن ينتهج نــهجه علـى جلنـة
  .القناعة بالتقومي فلم يتحقق القرار فيها لكبريهم الذي خرج مرة، وقد وضع يف بالـه

، وأحـدهم -الطبيعـة   علـى-إنـه ال يعـرف الفجـر الـصادق مـن الكـاذب : ولــما نـوقش الـذين كـانوا معـه، قـال أحـدهم 
  .فاتضح له الخطأْد أن وقف مع أهل خربة ملراقبة الفجر، رجع عن رأي اللجنة بع

ْوقد وضحت بعـد ذلـك لـسماحة الـشيخ عبـدالعزيز بـن بـاز األمـر ، وطلبـت منـه أن يكلـف ُ اللجنـة الــمذكورة بـاخلروج  َُ
ًيا ُرفــض كبـري اللجنـة، حـىت إنــين طلبـت منـه ذلـك شخــص ، ولكـن- رمحـه اهللا -معنـا للتحقـق مـن توقيـت التقــومي ، فوافـق 

  .تصحيح الخطأ مـما يدل على عدم الحرص علىفرفض، 

ْومما يدل على أن هذا التقومي لـم يـعد من متخصصني يف الشريعة، ولـم تشرف عليـه مؤسـسة دينيـة،  َ ُ َّ َّ َّأن االعتمـاد علـى ِ
، مث بعـد يعةوهذا ال يقوله عالم بالـشر، وعلى والدة اهلالل منتصف الليل،دخول الشهر فيه كان على توقيت غرينتش 

توصـية مـن جملـس الـشورى، فأصـبح يعتمـد يف دخـول الـشهر علـى والدة اهلـالل، وكونـه  ذلك عدل هـذا الـنهج بعـد صـدور
  .يغيب بعد الشمس يف مكة املكرمة

ْ ملــا وردت كتابــات مــن بعــض مراكــز الــدعوة، - رمحــه اهللا - َّأن ســماحة الــشيخ عبــدالعزيز بــن بــازويــدل علــى ذلــك 
 ، بل أمر بـذلك، ومـن ذلـك اخلطـاب الـذي في التقويم لـم يرفض إعادة النظراجد حول وقت الفجر، وبعض أئمة املس

الـــمبين علــى خطــاب مــدير مركــز ). هـــ٢٠/١/١٤١٢(، وتــاريخ ) ١٨٢/١(وجهــه مساحتــه إىل وزيــر احلــج واألوقــاف بــرقم 
جـر وطلـوع الـشمس فـي تقويــم أم الذي الحـظ وجـود فـرق كبيـر فـي التوقيـت بـين أذان الفالدعوة واإلرشاد يف عرعر 

َبـمنطقة عرعر القرى   .واإلفادة بالنتيجة ً ، طالبا مساحته إحالة مالحظة فضيلة مدير مركز الدعوة إىل جلنة التقوميَْ
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َّ نــذكر أوال أمهيــة وقــت الــصالة، فــإن مــن أهــم خطــأ التقــويمْوقبـل أن نبــدأ بــذكر األدلــة علــى صــحة مــا ذهبنــا إليــه مــن 
  :ة دخول وقتها شروط صحة الصال

  .)٤٥: (إلبن عبدالرب ص  اإلمجاع)) ال جتزئ قبل وقتها، وهذا ال خالف فيه بني العلماء: ((قال ابن عبدالرب 

، أو يغلب علـى ظنـه  َّونص الفقهاء على أن من شك يف دخول وقت الصالة، فليس له أن يصلي حىت يتيقن دخوله
  ) .٣٠ / ٢(ذلك، كما ذكره ابن قدامة يف املغين 

 

:  

أحدمها : ومها فجران ،ضوء الصباح وهو حمرة الشمس في سواد الليل: (الفجر) لسان العرب(قال بن منظور يف 
لـذي حيـرم األكـل وهـو الـصادق املنتـشر يف األفـق ا املستطيل وهو الكـاذب الـذي يـسمى ذنـب الـسرحان، واآلخـر املـستطري

  ط بريوت) ٥/٤٥: (لسان العرب ). َّوالشرب على الصائم، وال يكون الصبح إال الصادق

ـــار الـــصحاح  ـــه: الفجـــر: (وجـــاء يف خمت ـــل كالـــشفق فـــي أول . )كأصـــبحنا مـــن الـــصبح أفجرنـــا(، وقـــد فـــي آخـــر اللي
  .دار البشائر) ٣٢٤ص(

وانفجـر عنـه الليـل،  ، وقـد انفجـر الـصبح وتفجـرلـشمسوهـو حمـرة اضـوء الـصباح، : الفجـر: (ويف القـاموس احملـيط 
  .مؤسسة الرسالة) ٥٨٤ص ).(دخلوا فيه: وأفجروا

:  

 ص ٦لسان العـرب البـن منظـور ج . اول الصبح حىت ينتشر يف اآلفاق: الغلس: هو ظالم آخر الليل، قال ابومنصور
 .  ط بريوت١٥٦

فجـــر كـــاذب، وفجـــر : َّأول بيـــاض النهـــار، وأن الفجـــر فجـــران َّوبــــهذا نعـــرف مـــن لغـــة العـــرب أن الفجـــر يطلـــق علـــى 
للــصائم وابتــداء وقــت الــصالة هــو الفجــر  َّصــادق، وأن الــذي ترتتــب عليــه األحكــام الــشرعية مــن اإلمــساك عــن الطعــام

   .الصادق
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سـورة  [… :قال اهللا عز وجل 
 ] .)١٨٧( :البقرة

ٍإن بــالال ينــادي بليــل فكلـــوا واشــربوا حــىت ينــادي بـــن أم : (( قـــال أن رســول اهللا عــن ســامل بــن عبـــداهللا عــن أبيــه،  ًَّ
ُوكان رجـال أعمــى ال ينـادي حتــى يقـال لـه: ُمث قال  ، ))مكتوم ُ ُ َأصـبحت أصـبحت  : ً أخرجـه البخـاري، كتـاب األذان، . َ

  .كان له من خيربه باب أذان األعمى اذا

فجـر حيـرم فيـه الطعـام، وحتـل فيـه : فجـران الفجـر((:  قـال وروى احلاكم والبيهقـي مـن حـديث ابـن عبـاس أن النـيب 
  .)٤٢٧٩: (أللباين يف صحيح اجلامع صححه ا) )وحيل فيه الطعام -  أي صالة الفجر-الصالة، وفجر حترم فيه الصالة 

فأمـا الفجـر الـذي : الفجـر فجـران : (( من حديث جابر قول النيب - وصححه األلبانـي -وروى احلاكم والبيهقي 
يكـون كـذنب الــسرحان فـال حيــل الـصالة وال حيـرم الطعــام، وأمـا الفجــر الـذي يـذهب مــستطيال يف األفـق فإنــه حيـل الــصالة 

  .)٤٢٧٨: ( اجلامع صحيح)) وحيرم الطعام

ذنــب الــسرحان، وهــو الكــاذب يــذهب طــوال، وال يــذهب عرضــا، والفجــر : الفجــر فجــران، جــر يقــال لــه: ((ويف روايــة
  .)٢٠٠٢: (صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم )) اآلخر يذهب عرضا، وال يذهب طوال

ســحوركم أذان بــالل، وال الفجــر املــستطيل،  َال مينعــنكم مــن : ((قــال رســول اهللا : وحــديث مســرة بــن جنــدب قــال 
  .رواه أبو داود والرتمذي وحسنه، وصححه األلبانـي)) ولكن الفجر املستطري يف األفق

  

وال حيـرم شـيئا، ولكــن  مهـا فجــران، فأمـا الـذي يـسطع يف الــسماء فلـيس حيـل (- رضــي اهللا عنهمـا -قـال ابـن عبـاس 
  ) . ٢/١٧٣: (ابن جرير الطربي يف جامع البيان  أخرجه) ى رؤوس اجلبال هو الذي حيرم الشرابالفجر الذي يستبني عل

ومجلتـه أن وقـت الـصبح يـدخل بطلـوع الفجـر الثـاين إمجاعـا، وقـد دلـت عليـه أخبـار املواقيـت، : (قال املوفق ابن قدامـة
والـصبح مـا جمـع  عـن الـصبح وبينـه لـك، وهو البياض املستطري املنتشر يف األفق، ويـسمى الفجـر الـصادق، ألنـه صـدقك

الـذي يف لونـه بيـاض ومحـرة أصـبح، وأمـا الفجـر األول، فهـو البيـاض املـستدق صـعدا مـن  ، ومنـه مسـي الرجـلبياضـا وحمـرة
 ) . ٢/٣٠(املغين . اعرتاض، فال يتعلق به حكم، ويسمى الفجر الكاذب غري
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وحتــدث بعــده ظلمــة يف  ا يف الفلــك كــذنب الــسرحان،والفجــر األول هــو املــستطيل املــستدق صــاعد: (قــال ابــن حــزم 
صالة الصبح، وهذا ال خالف فيه من أحـد مـن األمـة  األفق، ال حيرم األكل وال الشرب على الصائم، وال يدخل به وقت

، كـل زمـان البياض الذي يأخذ في عرض السماء في أفق المشرق في موضع طلوع الشمس فيكلها ، واآلخر هو 
، وهـو مقدمـة ضـوئها، ويـزداد بياضـه، رمبـا كـان فيـه توريـد بــحمرة بديعـة، وبتبينـه يـدخل وقـت الـصوم ووقـت ينتقل بانتقاهلـا

ا : احمللـــى ) فأمـــا دخـــول وقـــت الـــصالة بتبينـــه فـــال خـــالف فيـــه مـــن أحـــد مـــن األمـــة. األذان لـــصالة الـــصبح ووقـــت صـــال
)٣/١٩٢ . ( 

)) يــمأل بياضــه وضـوؤه الطــرق مستفيــضا يف الـسماء صـفة ذلـك البيــاض أن يكـون منتـشرا: (قـال ابـن جريـر الطــربي 
  .اهـ

 أشـفى بيـان، فقـال   أى ظهـور الـضوء املنتـشر، وبينـه: وأول وقـت الفجـر إذا انـشق الفجـر: (قـال صـديق حـسن خـان 
وهـذا شـئ تدركـه األبـصار، وقـال )) أنـه لـيس الـذي يلـوح بياضـه كـذنب الـسرحان((و)) إنه يطلع معرتضـا يف األفـق:((هلم 

 َّ فجـاء بلفـظ التفعـل إلفـادة أنـه ال يكفـي إال : اىلتع
بعـد كمـال ظهـوره، فإنـه يطلـع أوال  َّإال.التبـني الواضـح، أي تبـني لكـم شـيئا فـشيئا حـىت يتـضح ألنـه ال يـتم تبيــينه وظهـوره 

يتضح نور الصباح الذي أبداه بقدرته فالق اإلصباح، ولذلك قـال  ري الضوء مث ذنب السرحان وهوالفجر الكاذب مثكتباش
  .)١/٧(اهـ الروضة الندية ). يبدو قبل أبيضه وأول الغيث قطر مث ينسكب وأزرق الصبح: الشاعر

والقرت، فـإذا رأيـت البيـاض ممتـدا  ع الرؤيةفإذا كنت يف بر وليس حولك أنوار متن((قال الشيخ حممد بن صاحل العثميني 
  .الشرح املمتع)) الصالة، أما قبل أن يتبني فال تصل الفجر من الشمال إىل اجلنوب فقد طلع الفجر ودخل وقت

 

احلمـد (الـصبح يف رمـضان  ى سـؤال مـن أكـل بعـد أذان يف جـواب لـه علـ- رمحـه اهللا -قـال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة 
 ، وكمـا يـؤذن  يـؤذن قبـل طلـوع الفجـر علـى عهـد النـيب أما اذا كان املؤذن يؤذن قبل طلـوع الفجـر، كمـا كـان بـالل. هللا

 ) .٢١٦ / ٢٥: (الفتاوى ) وغريها قبل طلوع الفجر، فال بأس باألكل والشرب بعد ذلك بزمن يسري املؤذنون يف دمشق

 يف ثلــث ســاعةالفجــر بنحــو  مــن البــدع املنكــرة مــا أحــدث هــذا الزمــان مــن إيقــاع األذان الثــاين قبــل(ال ابــن حجــر قــ
والشرب على من يريد الـصيام زعمـا ممـن أحدثـه أنـه لالحتيـاط  رمضان، وإطفاء املصابيح اليت جعلت عالمة لتحرمي األكل

  ) .٤/١٩٩(فتح الباري ) اال آحاد الناس يف العبادة وال يعلم بذلك
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عــادة املــؤذنني وأربــاب املواقيــت  جــرت(( ان هــذا اخلطــأ كــان موجــودا يف زمانــه، قــال - رمحــه اهللا -وقــد ذكــر القــرايف 
أو غـريه مـن درج الفلـك، الـذي يقتـضي ان درجـة الـشمس قربـت  بتسيري درج الفلـك اذا شـاهدوا املتوسـط مـن درج الفلـك

الناس بالصالة والـصوم مـع ان األفـق يكـون صـاحيا ال خيفـى فيـه طلـوع الفجـر طلع، أمروا  من األفق قربا يقتضي ان الفجر
نـصب سـبب وجـوب الـصالة ظهـور  طلع، ومع ذلك ال جيد اإلنسان للفجر أثرا البتة، وهذا ال جيوز، فإن اهللا تعاىل امنا لو

 ٣/ ٢( الفـروق ـاهـ)) ون سـببهاايقـاع للـصالة قبـل وقتهـا وبـد الفجر فوق األفـق، ومل يظهـر، فـال جتـوز الـصالة حينئـذ، فانـه
،٣٠١. (  

قبـل الوقـت الـشرعي،  الفجـرونظري ذلك ما حيصل اآلن يف الوقت احلاضر، فان معظـم التقـاومي تـدخل وقـت صـالة 
  . ومنها تقويم ام القرى

ى، إصـالح البـاطن مـن الـرب والتقـو ومن مبالغة اخللف يف حتديـد الظـواهر مـع التفـريط يف(قال الشيخ حممد رشيد رضا 
ـم حــددوا أول الفجــر وضــبطوه بالــدقائق وزادوا عليــه يف الــصيام إمــساك عــشرين دقيقــة قبلــه لإلحتيــاط، والواقــع ان تبــني  أ

  ٢/١٨٤(تفسري املنار ) للناس إال بعده بعشرين دقيقة تقريبا بياض النهار ال يظهر

املتكـررة مـن صـحيح البـصر وأنـا  املـشاهداكتشفت مبـا ال مزيـد عليـه مـن البحـث والتحقيـق، و(قال تقي الدين الـهاليل 
 ألين كنـت يف ذلــك الوقـت أبـصر الفجــر بـدون التبــاس ـ أن التوقيــت ألذان الـصبح ال يتفـق مــع التوقيـت الــشرعي، –معـه 

) بيان الفجر الـصادق وامتيـازه عـن الفجـر الكـاذب(رسالة بعنوان ) وذلك أن المؤذن يؤذن قبل تبين الـفجر تبينا شرعيا
  .٢ص

ُبالنسبة لصالة الفجر الـمعروف أن التوقيت الذي يعرفه الناس اآلن (: –رمحه اهللا -الشيخ حممد بن العثيمني وقال  َّ
ٌ ، فالتوقيت مقدم على الوقت بـخمس ليس بصحيح َّ َّدقائق على أقل تقدير، وبعض اإلخوان خرجوا إلـى البـر ، ) ٥(ُ

َفوجدوا أن الفرق بني التوقيت الذي بأيدي الناس  ً، فالـمسألة خطرية جـدا ] دقيقة٢٠[وبني طلوع الفجر حنو ثلث ساعة َّ ٌ
ُ، ولـهذا ال ينبغي لإلنسان فـي صالة الفجر أن يبادر فـي إقامة الصالة، وليتأخر ثلث ساعة  ) ٢٥(أو ]  دقيقة٢٠[ْ

ُدقيقة، حتـى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته َ   ).٣/٢١٦: (شرح رياض الصالـحني )َّ

يعتمــدون علــى التقوميــات  وهــذه العالمــات أصــبحت يف وقتنــا عالمــات خفيــة، وأصــبح النــاس (-هللا  رمحــه ا-وقــال 
ـــمان ، وكــل منهمــا صــادر عــن أهــل وعالـــم بالوقــت فإننــا ..والــساعات، ولكــن هــذه التقوميــات ختتلــف ، وإذا اختلــف تقوي

وميني صـــادر عــن اهـــل، وقــد نـــص نقــدم املتــأخر يف كـــل األوقــات، ألن األصـــل عــدم دخـــول الوقــت، مـــع ان كــال مـــن التقــ
 طلـع الفجـر، وقـال: ارقبـا يل الفجـر، فقـال أحـدمها: علـى مثـل هـذا، فلـو قـال شـخص لـرجلني -  رمحهـم اهللا-الفقهـاء 
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طلـع الفجـر، وأنـا شخـصيا آخـذ  :مل يطلـع فنأخـذ بقـول الثـاين، فلـه أن يأكـل ويـشرب حـىت يتفقـا بـأن يقـول الثـاين: الثـاين
   ) .٢/٤٨ ( : الشرح املمتع)باملتأخر من التقويـمني

عبـاس الـذى رواه عبـدالرزاق  ألن األصل بقاء الليل، فال يزول هذا األصل بالشك، ولـه مـا يعـضده مـن أثـر ابـن: قلت
  "مصنف عبد الرزاق")). والشرب ما شككت أحل اهللا لك األكل(( : )(بإسناد صحيح قال 

كـل : رجل من جلـسائه  ابن عباس عن السحور، فقال لهسأل رجل((وروى ابن ايب شيبة من طريق ايب الضحى قال 
مـــصنف ابـــن ايب شـــيبة )) ال تـــشك ان هـــذا ال يقـــول شـــيئا، كـــل مـــا شـــككت حـــىت: حـــىت ال تـــشك، فقـــال ابـــن عبـــاس

)٢/٤٤١،٤٤٢. ( 

بتـصحيح وقـت أذان الفجـر، وكمـا  الـسؤال يتعلـق: ( يف لقاء الباب املفتوح السؤال التايل- ابن عثيمني ايضا -ُوسئل 
تسمعوا أذان ابن ام مكتوم، فانه ال يؤذن حىت يقال لـه اصـبحت،  جاء يف احلديث ان بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت

 ، وكمــا تعلمــون يــأيت أحيانــا مــنفيمــا نــرى انــه مخــالف لمــا عليــه النــاس فــي هــذا الزمــان وهــذا الحــديثاصــبحت ،
  ؟ العلم يف هذا فما رأيكم ن تكلم بعض االخوان من طلبةاألوقاف التأكيد على املؤذنني اللتزام التقومي، وسبق ا

رأينا أنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، وأن اإلنسان إذا تيقن أن الفجـر مل يطلـع حـرم عليـه أن يـؤذن، : فأجاب 
حـرام قبـل بدقيقـة واحـدة وكـرب أحـد مـن النـاس علـى أذانـه تكبـرية اإل ألن الوقت خطري، إذ لـو أن اإلنـسان أذن قبـل الوقـت

  .َيكون غر الناس وأوجب أن يصلوا قبل الوقت الوقت فإنه ال شك أنه

ـا مـشكلة جـدا، : وقـال الفجـر فـي كـل اوقـات الـسنة  والـذي يظهـر لـي أن أذانالواجـب النظـر يف هـذه املـسألة أل
  ) .٧/٤١(الباب املفتوح  لقاء) ، فيه تقدمي مخس دقائق يف كل أوقات السنةفيه تقديم

- جنوب شرق عمـان -مهالن  ًوقد رأيت ذلك بنفسي مرارا من داري يف جبل: (- رمحه اهللا -خ األلبانـي قال الشي
أن أذان الفجـر فـي بعـض تـصحيح عبـادة املـسلمني  ، ومكنـين ذلـك مـن التأكـد مـن صـحة مـا ذكـره بعـض الغيـورين علـى

، »، أي قبـل الفجـر الكـاذب أيـضاثـين دقيقـةُالبالد العربية يرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتـراوح بـين العـشرين والثال
نــصف  وهــم يؤذنــون قبلهــا بنحــومسعــت إقامـة صــالة الفجــر مـن بعــض املــساجد مـع طلــوع الفجــر الـصادق،  ًوكثـريا مــا

، ويف ...وقتهـا يف شـهر رمـضان ، وعلى ذلك فقد صلوا سنة الفجـر قبـل وقتهـا، وقـد يـستعجلون بـأداء الفريـضة قبـلساعة
س بالتعجيل باإلمساك عن الطعام،وتعريض لصالة الفجـر للـبطالن، ومـا ذلـك اال بـسبب اعتمـادهم ذلك تضييق على النا
يتبـني  وكلـوا واشـربوا حـىت (- سـبحانه وتعـاىل -وإعراضـهم عـن التوقيـت الـشرعي كمـا جـاء يف قولـه  علـى التوقيـت الفلكـي
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وهــذه ذكــرى ) لكــم األمحــر  يعــرتضفكلــوا واشــربوا حــىت(، وحــديث )لكــم اخلــيط األبــيض مــن اخلــيط األســود مــن الفجــر
 ) .٢٠٣١: (رقم ) ٥/٥٢(انتهى من السلسلة الصحيحة ) والذكرى تنفع املؤمنني

يف بعـض الــبالد (نــصه   مـا–) ١٢٧( يف رســالته يواقيـت الفــالة يف مواقيـت الــصالة -وقـال الـشيخ مــصطفى العـدوي 
، وقد راقبت ذلـك يف قـرييت مبـصر فـإذا ...الفجر الصادق هوالعربية، بل يف كثري منها يؤذن للفجر قبل تبني الفجر الثاين و

  بمدة تدور حول الثلث ساعةيظهر بعد األذان املثبت بالتقاومي ) الصادق الفجر(ذا اخليط األبيض 

يطلـب منـه اعـادة النظـر يف التقـومي،  وقـال الـشيخ عبـدالرمحن بـن عبـداهللا آل فريـان يف خطـاب أرسـله للـدكتور صـاحل العـذل
ال يقـيم الـصالة فـي مـسجده اال بعـد  - رمحـه اهللا - محمـد بـن ابـراهيم وكـان شـيخنا(...  قالـه يف ذلـك اخلطـاب وممـا

م اال بعـد وقــت التقـومي احلاضـر بـأربعني دقيقــة أو حنوهـا، ، وبعـضوضـوح الـصبح وخيرجـون مــن  األئمــة ال يقيمـون صـال
م يقيمــون بعـد األذان بعــ وبعــضهم يقيمــون الــصالة بعــد األذان علــى  شرين دقيقــة،املـسجد بغلــس، امــا الــبعض اآلخــر فــا

م قبـل ان يتـضح الـصبح فهـذا خطـر عظــيم  مث هـؤالء ...مقتـضى التقـومي خبمـس عـشرة دقيقـة املبكـرون خيرجـون مـن صـال
م ويكـــون علـــيهم اإلمث وعلـــى اجلميـــع اذا ســـكتوا واذا مـــا صـــحت م يكـــون ذلـــك منكـــرا  خـــشى ان ال تـــصح صـــال صـــال

واالحتيــاط لعبــادة املــسلمني، ألن التقــدمي ولــو عــشر  ع، فالــذي أشــري علــيكم وأنــصحكم بــه إعــادة النظــرعظيمــا يف الــشر
مـن  ((وقوله  ))يريبك دع ما يريبك إىل ما ال ((ليس فيه خطر، بل واجب لقوله  دقائق فيه خطر، والتأخري للتأكيد

ولـــست اكــرر ذلــك علــيكم للجـــدل أو )) حلــرامالــشبهات وقــع يف ا اتقــى الــشبهات اســتربأ لدينــه وعرضـــه، ومــن وقــع يف
 ٥(اهـ تـاريخ ........) دليل حاشا وكال، وامنا ذلك من باب النصيحة واخلوف على اجلميع للتعصب أو لالعرتاض بدون

 /١٤١٤ / ٩. ( 

 ه، ٢٧/١٠/١٤٠٨ عبــدالوهاب أمحـــد عبدالواســع إىل وزيـــر املاليــة بتـــاريخ - آنـــذاك -وكتــب وزيــر احلـــج واألوقــاف 
نبعــث : وبعــد/ الــسالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركاتــه معــايل وزيــر املاليــة واالقتــصاد الــوطين(، مــا نــصه ٧٤٩٢/٤٠٨قم وبــر

، واملعـد مــن قبـل شــيخ مـؤذين املــسجد ١٤٠٨الـصالة لــشهر مجـادى الثانيــة لعـام  ملعـاليكم طيـه صــورة مـن جــدول أوقـات
. منطقـة املدينـة املنـورة م توزيعـه شـهريا علـى مـؤذين مـساجدعبدالرمحن عبداإلله إبراهيم خاشقجي الـذي يـت/الشريف النبوي

قبــل مــؤذين مــساجد املدينــة بــأمر مــن مساحــة الــشيخ  والــذي أفــاد مــدير اوقــاف ومــساجد املدينــة بــأن العمــل جــار بــه مــن
  وحيث ان. وقد لوحظ أنه يوجد بينه وبني تقومي أم القرى فارق زمين كبري-الشرعية   رئيس احملاكم-عبدالعزيز بن صاحل 

املالية يف موضوع هذا االختالف، نظـرا  نود معرفة رأي اجلهة املختصة يف وزارة.. تقومي ام القرى يصدر عن وزارة املالية لذا
  .جيعل من الصعوبة اختيار أى التقوميني للسري مبوجبه ألن الفارق بني التقوميني كبري، األمر الذي
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ــال ابــراهيم الثنيــان، وكــان بعنــوان   مل تنــشر، منهــا حبــث للــدكتور ســليمان بــنوهنــاك أحبــاث ميدانيــة أخــرى يف هــذا ا
وأن وقت الفجر حسب تقويم أم القرى متقدم الفجر لعام كامل،  ، وقد ذكر أنه قام برصد)أوقات الصلوات املفروضة(

 اهـ. دقيقة حسب فصول السنة٢٤ دقيقة إلى ١٥ما بين  عن التوقيت الشرعي للفجر

أكثر طلعاته على ما رأوه، وعلـى   للباحث عبداهللا بن ابراهيم الرتكي، والذي كان يثبت الشهود يفومنها حبث ميداين
  .صالة الفجر التفاوت الكبري بني الواقع وبني تقومي أم القرى يف

بالتثبـت مـن صـحة وقـت  وقـد قمـت مـع بعـض املـشايخ وأحـد الفلكـون مـن مدينـة امللـك عبـدالعزيز منـذ عـشرين سـنة
  .ر حسب التقومي عدة مرات خارج مدينة الرياضأذان الفج

حــسب التقـومي، فجــرت   مـن األذان- تقريبـا - ثلــث ســاعةَّوثبـت عنـدنا أن وقــت الفجـر الــصادق ال يطلـع إال بعـد 
 الــشيخ د عبــداهللا بــن عبــد الـمحــسن - آنــذاك -واإلرشــاد  الكتابـة إىل معــايل وزيــر الــشؤون اإلســالمية واألوقــاف والــدعوة

  .ذا املوضوع قام مشكورا باالهتمامالرتكي، و

   .وهناك أقوال لعدد من العلماء يضيق املقال بذكرهم، ولعل ما ذكرنا فيه الكفاية

  

 املنتـشر طلوعـه، وهـو البيـاض أمجـع العلمـاء علـى أن وقـت صـالة الـصبح طلـوع الفجـر الثـاين إذا تبـني: (قـال أبـو عمـر
  .، ط دار القاسم٤٦عبدالرب ص اإلمجاع البن) من أفق املشرق، والذي ال ظلمة بعده

، لــو علـوج فـراغ :؟ فغـضب وقـالعـن الرجـل يـؤذن قبـل الفجـر يــوقظ النـاسسـئل احلـسن البـصري : قـال ابـن حـزم
م، من أذن قبل الفجر فإمنا صلى أهل ذلك املسجد ب   .إقامة ال أذان فيهَّأدركهم عمر بن اخلطاب ألوجع جنو

َ إال◌◌ وهــل كــان األذان علــى عهــد رســول اهللا : علــوج تبــاري الــديوك : أنــه مســع مؤذنــا أذن بليــل فقــال: ويف روايــة َ َّ
  .بعد ما يطلع الفجر

  .وعن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يؤذن قبل الفجر

 ، لـو أصـحاب رسـول اهللا  نن سـنة مـن سـلقد خـالف هـذا: مسع علقمة بن قيس مؤذنا بليل فقال: وعنه أيضا قال
   ) .١١٨ / ٣: (الـمحلى ) له نام على فراشه لكان خريا
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املـساجد يف رمـضان حيـث   ـ قيـام بعـض املـساجد وخاصـة الـيت علـى الطرقـات بالـصالة قبـل دخـول الوقـت، وكـذلك١
  .من األذانيصلي كثري منهم بعد عشر دقائق 

  . ـ صالة املرضى وكبار السن يف البيوت وممن يسهر إىل الفجر بعد األذان مباشرة٢

  . ـ صالة النساء يف البيوت حيث يصلي أكثرهن بعد األذان مباشرة٣

  .سنة الفجر قبل وقتها  ـ مبادرة أكثر املصلني بأداء سنة الفجر فور دخوله املسجد، وبذلك يكون قد صلى٤

 ) .(بكري يف السحور، وهذا خمالف لسنة النيب  ـ الت٥

  .التقومي  ـ الناس يف املطارات وعلى الطائرات قد يؤدون الصالة عند دخول اول الوقت حسب٦

  .ذلك اليوم  ـ طهارة احلائض والنفساء بعد وقت التقومي بوقت قصري، وعدم متكينها من الصيام٧

  .ها لكانت كافية لتعديل التقومي، فكيف إذا اجتمعتوغريها من املفاسد اليت لو وجدت واحدة من

هــذا املوضــوع، وكــان الباحـــث  ويف اآلونــة اآلخــرية شــكلت جلنــة يف مدينـــة امللــك عبــدالعزيز للعلــوم والتقنيــة بدراســـة
  :هو) الفجر الصادق(الرئيسي يف مشروع دراسة الشفق 

  :مالدكتور زكي بن عبدالرمحن املصطفى ، واملشاركون يف البحث ه

  ) .أستاذ علم الفلك املساعد(أيـمن بن سعيد كردي .د

 ) . باحث فلكي، معهد حبوث الفلك واجليوفيزياء(عبدالعزيز بن سلطان املرمش 

  ) . باحث فلكي، معهد حبوث الفلك واجليوفيزياء(معتز بن نائل كردي 

 ) . ممثل رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء(سعد بن تركي اخلثالن .الشيخ د

 ) . رئيس كتابة عدل األوىل بالرياض، ممثل وزارة العدل(الشيخ حممد بن سعد اخلرجي 

          ) . ممثــل وزارة الــشؤون اإلســالمية وكيــل الــوزارة املــساعد لــشؤون الــدعوة واإلرشــاد،(الــشيخ عبــدالرمحن بــن غنــام الغنــام 
  ) .متعاون(صاحل بن عثمان الصاحل 

  

  



)( 

 
٦٥  

:  

البعــد عــن امللوثــات   كــم لــضمان١٧٠تـــمت الدراســة يف منطقــة مظلمــة بعيــدا عــن أضــواء مدينــة الريــاض علــى بعــد 
بعـد غـروب الـشمس إىل وقـت صـالة العـشاء وبعـد  الـضوئية ولقـد مت الرصـد ملـدة يـومني مـن كـل شـهر يف فرتتـني مـسائيتني

الـسنة ومـا حيـدث فيهـا مـن تقلبـات جويـة تـؤثر لـضمان تغطيـة كافـة فـصول  منتـصف الليـل إىل بعـد شـروق الـشمس وذلـك
  .تؤثر على دالة الشفق على الرصد وبالتايل

أساليب يف ذلـك لتأكيـد  ولقد قام فريق البحث برصد شرعي يعتمد على مشاهدات أعضاء اللجنة ولقد اتبعت عدة
 بشكل مجاعي، وخـشية يف أن يكـون يتم الرصد والتدوين دقة النتائج اليت يتم احلصول عليها، ولقد كانت بداية الرصد أن

 اآلخـر مت اسـتخدام الرصـد الفـردي املتفـرق واملتباعـد، ومـن مث متـت املقارنـة بـني نتـائج هناك تـأثري مـن بعـض الراصـدين علـى
ولقـد اتبـع يف . طريـق الوصـف الرصد واليت أعطت مؤشرا على دقـة الرصـد وعلـى توافـق يف عمليـة حتديـد الـشفق وذلـك عـن

معياريــة خمتلفــة عــن التوقيــت الفعلــي ومعــروف فرقهــا عــن  أن يعطــى كــل راصــد شــنطة حتتــوي علــى ســاعةالرصــد الفــردي بــ
ـــدوين . -هـــذه الـــساعات خمتلـــف وغـــري مطـــابق لآلخـــرين   التوقيـــت يف-التوقيـــت احلقيقـــي  ومـــن مث يقـــوم كـــل راصـــد بت

املـساعدة مـن آالت  د مـن األجهـزةومت االستعانة بعـد. ملف خاص يسلم للمربمج بعد انتهاء عملية الرصد املشاهدات يف
  .GpS التصوير عالية الدقة وأجهزة املساحة اجلغرافية

  

ولقـد روعـي يف ذلـك إتفـاق   مجع مجيع األرصاد لكل شهر على حده، ومن مث مت أخـذ املتوسـط الـشهري لألرصـاد،ََّمت
بدايتــه، ومــن مث األخــذ مبتوســط املتوســطات الــشهرية، وهــي  أغلبيــة الراصــدين يف رؤيــة الفجــر، وذلــك لغــرض التحقــق مــن

 ١٥،١ درجة، حيث كانـت أعلـى قيمـة ٠،٣+ درجة ١٤،٦الفجر يف منطقة الدراسة وهي  النتيجة اليت حتدد وقت بداية
  .، درجة١٤وأقل قيمة  درجة،

  .وتعترب هذه النتيجة أول نتيجة تتحقق علميا لدراسة الفجر

  :وامث ذكروا اخلالصة، فقال

يف منطقــة الرصــد تبــني أنــه ) الــشفق الــشرعي( مــن خــالل الرصــد امليــداين ملــدة عــام كامــل لتحديــد بدايــة الفجــر الــصادق
 درجـة قوسـية واحنـراف معيـاري مبقـدار ١٤,٦األفـق مبقـدار  ينضبط باسـتخدام املعيـار الفلكـي عنـدما تكـون الـشمس حتـت

   . درجة قوسية٠,٣
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  .تزيد قليال أو تنقص. قويم أم القرى دقيقة عن ت٢١يعني قرابة : قلت

، وقـد أمكـن اللقـاء -واإلستقـصاء   بعـد البحـث- لم تـجد أساسا مكتوبا لتقـويم أم القـرىوقد أكدت اللجنة أنـها 
بأنه أعد التقومي بناء على ما ظهـر لـه ولـيس لديـه أي أسـاس مكتـوب،  فضل نور، الذي أفاد/ ُبـمعد التقومي سابقا الدكتور

احلــديث معـه ومـــحاورته تبــني أنــه ال يــميز بــني الفجــر الكـاذب والــصادق علــى وجــه دقيـق، حيــث أعــد التقــومي ومـن خــالل 
وقـد ....  احتياطـا ١٩، وبعـد عـشر سـنوات قدمـه إىل درجـة ١٨على أول إضاءة جتاه الشرق يف الغالب، أى على درجة 

  ) .١٠ص" (مشروع دراسة الشفق. "اهـ)مت إعداد حمضر مفصل ملقابلته

 بـأن الـذي -العلميـة واإلفتـاء   الـذي هـو ممثـل رئاسـة إدارة البحـوث-بل أكد يل فضيلة الشيخ الدكتور سعد اخلثالن 
وبـدون النظـر إىل التحقـق مـن الفجـر الـصادق، وأبـدى رغبتـه يف إعـادة   درجـة،١٩أعد التقومي أخربه بأنه أعد التقومي على 

   .أنه ثبت خطؤهالتقومي ما دام  النظر يف هذا

الفجر الكاذب بالفجر الصادق عند من  َّوقد ظهر للجنة بعد البحث واالستقصاء أن سبب اإلشكالية يف التقومي هو اشتباه
  .قام بإعداده

َّوأؤكد مرة أخرى أن أمر الفجر لـيس كـالهالل يتـراءى، وال يـراه إال حديـد البـصر أو إن الفجـر مــما بـل ... بالمراصـد  ُ
َّبـل حتـى البـدوي فـي باديتـه وبـين غنمـه فهـو ال يعتمـد إال  ،فـرياه الكبـري والـصغري والعـامل واجلاهـل  ،يشترك في رؤيته الجميـع

  .على الرؤية البصرية

أن يوجـه بتـشكيل جلنـة علـى مـستوى  -  حفظـه اهللا-ي أرجـو مـن خـادم احلـرمني الـشريفني امللـك عبـداهللا بـن عبـدالعزيز ـوإننـ
أوقات الصلوات املعتمدة يف تقومي أم القرى، كما أنين أوصي إخـواين أئمـة  فلك لرياجعواعال من املتخصصني يف علم الشريعة وال

صـالة المـسلمين فـي حيـز  حتـى ال يوقعـواَّ يقيموا صالة الفجر إال بعد مرور عشرين دقيقـة مـن تقـومي أم القـرى، ن الاملساجد أ
  ).البطالن
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