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 .ل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما  آوصلى اهلل على حممد و ، واحلمد هلل رب العاملني

 ..تقديم 
َعثَ ََويَ ْومََ﴿: قال تعاىل َناَأَنف ِسِهمََْم نَََْعَلْيِهمََشِهيداَ َأ مَّةَ َك لَ َِفيَنَ ب ْ ََشِهيداَ َِبكََََوِجئ ْ

َياناَ َاْلِكَتابََََعَلْيكََََونَ زَّْلَناََه ؤ الءََعَلى  ﴾لِْلم ْسِلِمينََََوب ْشَرىََورَْحَمةَ ََوه د ىََشْيءَ َل ك لَ َتِب ْ
 .[98: النحل]

ليه يف كتاب اهلل، وهذا له أصل يرجع إو  إالن ما من شيء أ: ، مبعىن(لكل شيء تبيانا  )
 :كدته الروايات الشريفة، منهاأما 

َحتىَشيء،َكلَتبيانَالقرآنَفيَأنزلَتعالىَاهللَإن): قال، X دقعن االمام الصا
َهذاَكانَلو:َيقولَأنَعبدَيستطيعَالَحتىَالعباد،َإليهَيحتاجَشيئاَ َاهللَتركَماَواهلل
 [.1ح 98ص 1ج: الكايف] (فيهَاهللَأنزلهَوقدَإالَالقرآن،َفيَأنزل

َإالَاثنانَفيهَيختلفَأمرَمنَما): X اهلل عبد أبو قال :قال ،خنيس بن املعلىعن و 
 [.0ح 06ص 1ج: الكايف] (الرجالَعقولَتبلغهَالَولكنَوجل،َعزَاهللَكتابَفيَأصلَوله

: الكايف]( سنةَأوَكتابَوفيهَإالَشيءَمنَما): قال ،X اهلل عبد أيب عن محاد، وعن
 [.4ح 98ص 1ج

 فيها حكمسبحانه هلل  يوجد (و تكونأكانت )مر كذلك، فكل واقعة كان األ  وإذا
ن جهلته عقول الرجال، بل ُعد هذا األمر من عقائد االمامية إهله يعرفونه و أ، واضح وبنِي 

 :الواضحة

 األشياء من يءش خيلو وال حكم، واقعة كل يف له يكون أن والبد: )يقول الشيخ املظفر
 [.44ص: عقايد االمامية] (علمه طريق علينا انسد وإن فيه هلل واقعي حكم من

 :من خُيطئ حكم اهلل ويشرع غريه وحيكم به وزره عظيم، قال تعاىل أن   تأكيدوبكل 



 Xاملهدي  اإلمام أنصار إصدارات.... ........................................ 4

 

 .[44: املائدة] ﴾اْلَكاِفر ونَََه مَ َفَأ ْولَ ِئكَََالّلهَ َأَنَزلَََِبَماََيْحك مَلَّمَََْوَمن﴿

 [.49: املائدة] ﴾الظَّاِلم ونَََه مَ َفَأ ْولَ ِئكَََالّلهَ َأنَزلَََِبَماََيْحك مَلَّمَََْوَمن﴿

 [.44: املائدة] ﴾اْلَفاِسق ونَََه مَ َفَأ ْولَ ِئكَََالّلهَ َأَنَزلَََِبَماَْحك مَيََلَّمَََْوَمن﴿

َحكمانَالحكم): X وهلذا قال اإلمام الصادق َوحكمَوجل،َعزَاهللَحكم:
 [.464ص 4ج: الكايف]( الجاهليةَبحكمَحكمَاهللَحكمَأخطأَفمنَالجاهلية،

َأوَسوطَلهَممنَوجلَعزَاهللَأنزلَماَبغيرَدرهمينَفيَحكمَمن): قال X وعنه
 [.1ح 464ص 4ج: الكايف]( َمحمدَعلىَوجلَعزَاهللَأنزلَبماَكافرَفهوَعصا

 .هذا من جهة

يف دينه،  الظن واهلوى إتباعمن وخلفاءه الكرام ر اهلل سبحانه حذ   أخرى،ومن جهة 
 :قال تعاىلوإال فالصمت، ، فيه وضرورة التزام العلم

ََعْنهَ ََكانَََأ ول ِئكَََك لَ ََواْلف َؤادََََواْلَبَصرَََالسَّْمعَََِإنَََِّعْلمَ َهَِِبَََلكَََلَْيسََََماَتَ ْقفَ ََوالََ﴿
  [.60 :إلسراءا] ﴾َمْسؤ والَ 

 ﴾َشْيئاَ َاْلَحقَ َِمنَََي  ْغِنيَاَلََالظَّنََََّوِإنَََّالظَّنَََِّإالَََّيَ تَِّبع ونَََِإنَِعْلمَ َِمنََِْبهَََِله مََوَما﴿
 [.89 :النجم]

َلكَليس) :قال  آبائه عن ،X جعفر بن موسى يهأخ عن جعفر بن علي عن
وسائل ] ("ِعْلمَ َبِهَََِلكَََلَْيسََََماَتَ ْقفَ ََوالََ" :يقولَوجلَعزَاهللَنألَ؛شئتَبماَتتكلمَأن

 [.66ص 84ج(: آل البيت)الشيعة 

روايات كثرية، هذا  -ىل الكتاب الكرمي إضافة إ -كدته أمر أترك االفتاء بدون علم  ن  إ
 :مثال منها
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 الرأي أصحاب جمالسة عن X اهلل عبد أبا سألت: قال احلجاج بن الرمحن عبد نع
َرأيك،َمنَبشيءَتدينَأن:َالرجالَفيهماَتهلكَخصلتينَعنَوإياكَ،جالسهم): فقال

 [.88ص 84ج(: آل البيت)وسائل الشيعة ]( علمَبغيرَالناسَتفتيَأو

 : إىل كتاب اهلل وسنة خلفائه االستناد اإلنسانترك األمر املنهي عنه إذا ما ذلك  وحيصل

 اهلل كتاب يف نعرفها ليس أشياء علينا ترد :X اهلل عبد أليب قلت: قال بصري أيب عن
َعلىَكذبتَأخطأتَوإنَتؤجر،َلمَأصبتَإنَأنكَأماَ،ال): فقال ؟ فيها فننظر سنة وال
 .[11ح 40ص 1ج: الكايف]( اهلل

بالسكوت والصمت  يتمثل( علوم حكمهاغري امل)مور املشتبهة أن  احلل يف مثل األيبقى و 
  :بعد سؤاهلم  هلهأالتعرف على احلق من يتم حىت 

 بلغ إذا حىت أبيه خطب بعض X اهلل عبد أيب على عرض أنه الطيار، بن محزة عن
َإالَتعلمون،َالَمماَبكمَينزلَفيماَيسعكمَال: قال مث واسكت،َكف): قال منها موضعا  
َويعرفوكمَالقصد،َعلىَفيهَيحملوكمَحتىَالهدىَأئمةَىإلَوالردَوالتثبت،َعنهَالكف

 46ص 1ج: الكايف] ("تعلمونَالَكنتمَإنَالذكرَأهلَفاسألوا" :تعالىَاهللَقالَالحق،َفيه
 .[16ح

صله ومعدنه وما أ يف عامل اخللق هم وصواب ذ كل حق إ ؛والسبب يف ذلك واضح
 :سوى ذلك فباطل وضالل

َحقَالناسَمنَأحدَعندَليس): يقول X جعفر أبا مسعت: قال مسلم بن حممد عن
َالبيت،َأهلَعندناَمنَخرجَماَإالَحق،َبقضاءَيقضيَالناسَمنَأحدَوالَصواب،َوال

آل )وسائل الشيعة ]( Xَعليَمنَوالصوابَمنهم،َالخطأَكانَاألمورَبهمَتشعبتَوإذا
 [.08 – 09ص 84ج(: البيت

ام دين اهلل سبحانه، فما بالك حكأراءهم يف بيان آال يدخلون  ل حممد آوإذا كان 
 !!وظنون من سواهم  بآراء



 Xاملهدي  اإلمام أنصار إصدارات.... ........................................ 6

 

َكناَلوَاإنَّ) :يقول مسعته :قال ،X اهلل عبد أيب عن ،األحول يزيد أيب بن داود عن
َ،علمَأصلََاهللَرسولَمنَآثارَولكنهاَ،الهالكينَمنَلكناَوهواناَبرأيناَالناسَنفتي

بصائر ]( وفضتهمَذهبهمَالناسَيكنزَكماَنكنزهاَ،كابرَعنَكابرَعنَكابرَنتوارثها
  [.686ص: الدرجات

 األئمةبكالم  وإملامدىن تتبع أولكن برغم هذا الوضوح الذي ال خيفى على من لديه 
 املنهي عنهاقتحموا ( الشيعي والسين)من كال الطرفني دعياء العلم أ ن  أ، جند الطاهرين 
 .  صات يف دين اهللفكانت الظنون واآلراء والتخر  ،بغري علم اإلفتاءوباشروا 

فقهاء الشيعة من قبل راء والظنون لطرح اآل مسرحا   صبحتأوواحدة من املسائل اليت 
 حىت، (حكام الصالة والصيام يف املناطق القريبة من القطبأ)هي خري والسنة يف العصر األ

 .!! لةأيف بعض فروض املس الفريضتني أو أحدمها بإسقاطبعضهم  إفتاءىل إمر األوصل 

خذ مناذج من فتاوى كبار أاالختصار، اقتصرت على  مبين علىهذه الرسالة  أساس ن  وأل
ظنون بني  ا  اهلدف ملا كان نصرة احلق وصاحبه كان البحث مقارن ن  أكما . فقهائهم احلاليني

محد احلسن وصي أبيان السيد ألة املذكورة، وبني يف املس هابدو أالعلماء وخترصاهتم اليت 
 لطالب احلق وسائر ذلك حمفزا  يكون أن عسى . واليماين املوعود Xهدي امل اإلمامورسول 
 . وانقبل فوات األوااللتحاق بركبها  هلية الكربىاإل ةدعو اليف  والتأمللبحث والتدقيق لالناس 

 .فهو أرحم الرامحنيالعفو واملغفرة واخلتام خبري،  عظيم الصفح والرمحةورجائي من 

 .واحلمد هلل رب العاملني

 عالء السامل                                                                                                                                                                                            
 هـ 3414حمرم احلرام  12

 

 



 القطبية أحكام الصالة والصيام يف املناطق
 .يف دين اهلل سبحانه وأساسيتانالصالة والصيام عبادتان مهمتان  ن  أواضح لكل مسلم 

 .[166: النساء] ﴾مَّْوق وتاَ َِكَتاباَ َاْلم ْؤِمِنينََََعَلىََكاَنتََْالصَّاَلةَََِإنََّ﴿ :قال تعاىل

َِمنَالَِّذينََََعَلىَك ِتبََََكَماَالص َيامَ ََعَلْيك مَ َك ِتبَََآَمن واََْالَِّذينَََأَي  َهاَيَا﴿ :وقال تعاىل
 .[196: البقرة] ﴾تَ ت َّق ونََََلَعلَّك مََْقَ ْبِلك مَْ

َوالصومَوالزكاةَالصالةَعلى:َخمسَعلىَاإلسالمَبني): قال ،X جعفر أيب عن
 [.1ح 19ص 1ج: الكايف]( بالواليةَنوديَكماَبشيءَينادَولمَ،والواليةَوالحج

َيوحدَعلىَ:مسةخَعلىَاإلسالمَبني) :قال  النيب عنو  َالصالةَوإقامَاهللَأن
 [.64ص 1ج: صحيح مسلم]( ..والحجََرمضانَوصيامَالزكاةَوإيتاء

، جيب توفرها ليحكم بعدها به شرعية خاصة ا  أحكامن  لكلٍّ منهما أ :وواضح أيضا  
 .بصحة كلٍّ منهما وفراغ ذمة املكلَّف من عهدة التكليف هبما

. كال   من الصالة والصيام مشروط بأوقات حمددة  وفيما يتصل بشرط الوقت، فمعلوم أن  
 :اليومية الصلوات اخلمسحمددة تتعلق بأوقات هناك  فبالنسبة إىل الصالة

 . إىل طلوع الشمس( الصادق)ما بني طلوع الفجر الثاين  :فوقت صالة الفجر

ما بني زوال الشمس إىل غروهبا، وختتص صالة الظهر من أول : ينووقت صالة الظهر 
 .وقت مبقدار أدائها، وكذلك العصر من آخره، وما بينهما من الوقت مشرتكال

وختتص صالة املغرب ىل انتصاف الليل، إما بني غروب الشمس : العشائنيووقت صالة 
من أوله مبقدار ثالث ركعات، مث تشاركها صالة العشاء حىت ينتصف الليل للمختار وإىل 

 .من آخر الوقت مبقدار أربع ركعات وختتص صالة العشاء. طلوع الفجر للمضطر
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ن ميسك هناره كله من أجيب على املسلم املكلف ه أنفمعروف ىل الصيام، وبالنسبة إ
 .ىل غروب الشمسإطلوع الفجر 

كمنطقة الشرق األوسط سالمية  البلدان اإلوقات وحتديدها يف مثل هذه األمعرفة  ن  إمث 
ن  بنفسه حتديد تلك األوقات إاملكلف  باشرء يتم بيسر وسهولة، سوا -مثال   -وما جياورها 

وال أقل  فإن  حتديد طلوع ، وفق املقرر شرعا   حتديدهامن  يتمكنكان لديه اطالع بشكل 
وهو أمر يؤذن ببداية وقت صالة الصبح أو بدء وقت )وانتشاره يف األفق ( الصادق)الفجر 
وهو أمر )، وغروهبا (لصبحوهو أمر يؤذن بانتهاء وقت صالة ا)، أو شروق الشمس (الصيام

أمر ميكن التحقق منه بسهولة كما ال ( يؤذن ببداية وقت صالة املغرب أو انتهاء وقت الصيام
 .خيفى

إن  اليسر يف حتديد تلك األوقات متحقق سواء باشر املكلف بنفسه التحديد كما قلنا، 
حبيث  ،همةتلك امل تكفيهسالمية متخصصة وموثوقة إجهات  من خالل االعتماد علىو أ

 .صلواته وصيامه على ضوء األوقات املعينة من قبلها بالتايل ميكنه تأديةيطمئن إىل فعلها و 

 : ولكن، السؤال

و القريبة منها، واليت خيتلف فيها وقت الليل أما حكم الصالة والصيام يف املناطق القطبية 
 .ا سواها من املناطق اليت ينتظم فيها الوقتعادة عم   والنهار

إذ ال يكون حال الليل والنهار فيها   ؛ختصيص تلك املناطق بالسؤال سببه واضح إن  
و هنارها، أو يستمر ليلها وهنارها لفرتة طويلة  أ ا  يكون ليلها دائمكحاله يف بقية املناطق، كأن  

 .، وهكذاجدا   ا  كستة أشهر متواصلة من السنة، أو يكون طول الليل أو النهار فيها قصري 

ف املقيم يف تلك املناطق، حتدد له املكل   ختص ا  حكامأهلل سبحانه  ن  أ ي جدا  ومن الطبيع
 . وقات صلواته وصومهأ

 :والقول بغري هذا يعين
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 .إما أن  دين اهلل فئوي، مبعىن أنه يشمل فئة من الناس دون أخرى -

 .وإما أن  دين اهلل مناطقي، مبعىن أنه خيص منطقة دون أخرى -

 .  إىل اهلل يف كل األرض اإلنسانقاصر عن وفاء أحكامه بدعوة  وإما أن  دين اهلل -

وليس بوسع املؤمن باهلل االلتزام بأيٍّ من هذه اللوازم الفاسدة، واليت أقل ما يقال عن 
 .صاحبها إنه منكر هلل بإنكار كتابه وضروريات دينه القومي

 :إذا توضح هذا، فالسؤال إذن

أوقات الصلوات اخلمس ن حيسب أوكيف له  نسان يف تلك املناطق،كيف يصلي اإل
عند  ومقبوال   ن يكون شرعيا  أ يفرتضوفق ذلك التحديد الذي  عليهاويوزع صلواته اليومية 

 .ومنتهاه همبتدئوكذلك السؤال عن الصيام  ؟اهلل سبحانه 

* * * 

قوال عديدة وآراء خمتلفة يف بيان أحكام الصالة أ( املتربعني)كان لعلماء املسلمني 
 مم نيف تلك املسألة  همفتاوى كبار النماذج لبعض ن اآلوسأعرض  والصيام يف تلك املناطق،

 . الشيعي أوينتمون إىل املذهب السين 

كال الطرفني ف، املغيبة عن أذهان الناساحلقيقة  اهن  ؛ أل(متربعني)وأطلقت عليهم صفة 
بل )وظنوهنم  يبدون آراءهم فراحوا، (1) البياننفسهم ومل يكلفهم اهلل سبحانه أتربعوا من 

وهذا الفتاوى بشكل كبري، تضاربت راء و تناطحت اآلف، وأحكامه يف دين اهلل( وهامهمأ
ىل اهلل سبحانه يف مصدرها، وإال إموه للناس من بضاعة ال تستند ما قد   ن  أيكشف بوضوح 

َِعندََِِمنَََْكانََََوَلوََْق ْرآنََالََْيَ َتَدب َّر ونََََأَفالََ﴿: قال تعاىل، ملا كان هناك اختالف وتضارب أبدا  
 .[98: النساء] ﴾َكِثيراَ َاْخِتاَلفاَ َِفيهَََِلَوَجد واََْالّلهَََِغْيرَِ

                                                           

يهم لإ و شرعية رجوع الناسأ، لست يف هذه الرسالة بصدد استعراض األدلة املزعومة من قبلهم يف شرعية ما يفعلون .1
ضم ت بني طياهتا بعض املباركة املكتبة اليمانية  خذ الفتاوى الظنية منهم، فذاك أوكله إىل دراسة أخرى، على أن  أو 

 .بطال هذه املزاعم اليت جعلت األمة طرائق قددا  إالكتب القيمة يف 
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وأزيد ، كما عرفنا يف املقدمة  بغري علم عذابه جسيم اإلفتاءفعلوا ذلك مع علمهم بأن  
َىهدَوالَعلمَبغيرَالناسَأفتىَمن): X جعفر أبو قال: قال ،عبيدة أيب عنهنا ما ورد 

 4ج: الكايف]( بفتياهَعملَمنَوزرَولحقهَالعذاب،َومالئكةَالرحمةَمالئكةَلعنتهَاهللَمن
 .[8ح 468ص

 .بطرح بعض فتاوى املدرسة السنية أبدأوعلى كل حال، فس

 :العلماء املتربعون السنة. 4
 :لبيان أحكام الصالة والصيام يف املناطق املذكورةبعض الفتاوى املتضمنة  ههذ

ََ:لَواألالمثالَ

 حممد بن إبراهيم آل الشيخ/ العال مة : املفيت]

 6661: رقم الفتوى

 8664/16/16 -هـ  88/9/1489: تاريخ الفتوى

ب عليها تقيم كرمييت وزوجها اآلن يف أملانيا، وقد كتبت إيل  تستفهم عن الواج :السؤال
إن الشمس تستمر : وعلى املسلمني هناك يف شهر رمضان بالنسبة إىل الصيام، حيث تقول

ساعة وختتفي أربع ساعات، فهل يلزمهم الصيام قبل طلوع الشمس بساعة  86طالعة 
ونصف وهو وقت طلوع الفجر وعلى ذلك فيصومون إحدى وعشرين ساعة ونصف، 

حكم الصالة أيض ا يف هذه البالد، وكذلك يف البالد  ؟ وما ويفطرون ساعتني ونصف ا أم ماذا
 اليت تستمر فيها الشمس طالعة حنو ستة أشهر وتغيب حنو ستة أشهر؟

هذا يا صاحب الفضيلة ما نريد االستفهام عنه فلعلنا نظفر يف وقت قريب مبا يزيل 
بيان ا لسماحة العقبات عن املقيمني يف تلك البالد ببيان حكم اهلل تعاىل تيسري ا عليهم وت

 .الدين احلنيف

http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&userid=90
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فيما خيتص بالبالد اليت تغيب فيها الشمس ستة أشهر أو حنو ذلك، اختلف  :اجلواب
ال جتب عليهم : الفقهاء يف وجوب الصالة على املقيمني هبا وعدم وجوهبا، فقال بعضهم

جتب عليهم الصالة وعليهم أن : الصالة لعدم وجود السبب وهو الوقت، وقال بعضهم
روا هلا أوقاهتا بالقياس على أقرب البالد اليت تطلع فيها الشمس وتغرب كل يوم، والقول يقد

األخري قول الشافعية وهو قول مصحح عند احلنفية وهو الذي اخرتناه للفتوى مراعاة حلكمة 
 .تشريع الصالة

وفيما خيتص بصوم أهل هذه البالد، فإنه واجب عليهم، وعليهم أن يتحروا عن دخول 
رمضان وعن مدة الصيام فيه بالقياس على أقرب البالد اليت شهد أهلها الشهر وعرفوا شهر 

 .وقت اإلمساك واإلفطار فيه، وهو كذلك مذهب الشافعية الذي اخرتناه للفتوى

وأما البالد اليت تطلع فيها الشمس وتغرب كل يوم إال أن مدة طلوعها تبلغ حنو عشرين 
م أداؤها يف أوقاهتا لتميزها متيز ا ظاهر ا ـ وبالنسبة للصوم ساعة، فبالنسبة للصالة جيب عليه

جيب عليهم الصوم يف رمضان من طلوع الفجر إىل غروب الشمس هناك، إال إذا أدى 
الصوم إىل الضرر بالصائم وخاف من طول مدة الصوم اهلالك أو املرض الشديد، فحينئذ 

ال وإمنا املعترب غلبة الظن بواسطة يرخص له الفطر، وال يعترب يف ذلك جمرد الوهم واخلي
األمارات أو التجربة أو إخبار الطبيب احلاذق بأن الصوم يفضي إىل اهلالك أو املرض الشديد 
أو زيادة املرض أو بطء الربء، وذلك خيتلف باختالف األشخاص فلكل شخص حالة 

لذي رخص له وعلى من أفطر يف كل هذه األحوال قضاء ما أفطره بعد زوال العذر ا. خاصة
 .من أجله الفطُر، واهلل تعاىل أعلم

 .[(898 - 891ص/ 1ج) :فتاوى شرعية وحبوث إسالمية: مصدر الفتوى

 :وهذا رابطها
It&view=task&ftawa_com=option?php.index/net.islamlight.www://http

=emid6=catid&668=id&6661 

 

http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=339&id=3331
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=339&id=3331
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َ:المثالَالثاني

 :واللجنة الدائمة لإلفتاء يف مملكة آل سعود فتوى هليئة كبار العلماء

 :التايل اليت هنارها دائم أو ليلها دائم كيفية الصالة والصوم يف البالد]

فصل الصيف فكيف يصلون املغرب بالنسبة للدول اليت ال حيل فيها الظالم يف  :السؤال
 والعشاء ؟ وماذا يفعلون يف شهر رمضان حيث حيل يف ذلك الوقت، فكيف يصوموا ؟

من هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة ( 8408)صدرت فتوى رقم .. احلمد هلل  :اجلواب
 : يف هذه املسألة مبثل ما ذكرناه، وهذا نص السؤال واجلواب

 : وبعد.. ة السالم على من ال نيب بعده احلمد هلل وحده والصال

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء على ما ورد إىل مساحة الرئيس العام 
من املستفيت األمني العام الحتاد الطلبة املسلمني هبولندا، واحملال إىل اللجنة من األمانة العامة 

احتكم التفضل مبوافاتنا بالفتوى الالزمة لكيفية نرجو من مس: هليئة كبار العلماء والسؤال نصه
تعيني أوقات صالة املغرب والعشاء والصبح، وكذلك تعيني أول رمضان، وأول أيام عيد 
الفطر املبارك، ذلك أنه بالنسبة إىل حركة شروق وغروب الشمس يف بلدان مشال أوربا 

رق اإلسالمي، والسبب يف والقريبة من القطب الشمايل ختتلف عن مثيلتها يف بلدان الش
ذلك يرجع إىل وقت مغيب الشفق األمحر واألبيض، فيالحظ أن الشفق األبيض يف الصيف 

 ميتد حىت يكاد يستغرق الليل كله فيصعب حتديد وقت العشاء وكذلك طلوع الصبح ؟ 

لقد صدر قرار هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية يف بيان حتديد : واجلواب
ات الصلوات، وحتديد بدء صباح كل يوم وهنايته يف رمضان يف بالد مماثلة لبالدكم هذا أوق

 : مضمونه

 : بعد االطالع والدراسة واملناقشة قرر اجمللس ما يلي
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من كان يقيم يف بالد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب مشس إال أن : أوال  
الشتاء وجب عليه أن يصلي الصلوات اخلمس يف هنارها يطول جدا  يف الصيف ويقصر يف 

 .....أوقاهتا املعروفة شرعا  

وهذا بالنسبة لتحديد أوقات صالهتم، وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر 
رمضان فعلى املكلفني أن ميسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر املفطرات من 

دام النهار يتمايز يف بالدهم من الليل وكان  طلوع الفجر إىل غروب الشمس يف بالدهم ما
وحيل هلم الطعام والشراب واجلماع وحنوها يف ليلهم فقط . جمموع زماهنما أربعا  وعشرين ساعة

 ...وإن كان قصريا ، فإن شريعة اإلسالم عامة للناس يف مجيع البالد 

إخبار طبيب أمني ومن عجز عن إمتام صوم يوم لطوله، أو علم باألمارات أو التجربة أو 
حاذق، أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إىل إهالكه أو مرضه مرضا  شديدا ، أو يفضي 
إىل زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ويقضي األيام اليت أفطرها يف أي شهر متكن فيه من 

  ...القضاء 

شتاء، من كان يقيم يف بالد ال تغيب عنها الشمس صيفا  وال تطلع فيها الشمس : ثانيا  
أو يف بالد يستمر هنارها إىل ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثال  وجب عليهم أن 
يصلوا الصلوات اخلمس يف كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا هلا أوقاهتا وحيددوها 
معتمدين يف ذلك على أقرب بالد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات املفروضة بعضها من 

 ..... بعض

لى املسلمني يف البالد املسئول عن حتديد أوقات الصلوات فيها أن حيددوا فيجب ع
أوقات صالهتم معتمدين يف ذلك على أقرب بالد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف 

 . فيها أوقات الصلوات اخلمس بعالماهتا الشرعية يف كل أربع وعشرين ساعة

أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر وكذلك جيب عليهم صيام شهر رمضان وعليهم 
رمضان وهنايته وبدء اإلمساك واإلفطار يف كل يوم منه ببدء الشهر وهنايته، وبطلوع فجر كل 
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يوم وغروب مشسه يف أقرب بالد إليهم يتميز فيها الليل من النهار ويكون جمموعها أربعا  
املسيح الدجال، وإرشاده  وعشرين ساعة ملا تقدم يف حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم عن

 . أصحابه فيه عن كيفية حتديد أوقات الصلوات فيه إذ ال فارق يف ذلك بني الصوم والصالة

 . وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 

 .[(160 - 166/  0) :"فتاوى اللجنة الدائمة"

 ref/ar/info.islamqa://http9948/ :الفتوى وهذا رابط

َ:المثالَالثالث

 :وما ورد يف السؤال يكشف لكل قارئ هرج علماء آخر الزمان وتضييعهم ألتباعهم

 وقت صالة العشاء يف املناطق اليت ال يغيب فيها الشفق إال متأخرا  ]

يف مدينة  :وديون، مبتعثون للدراسة يف بريطانيا، وبالتحديدحنن طالب سع :السؤال
"Birmingham"  مشكلة   -ومع بداية فصل الصيف - وتواجهنا يف مثل هذه األيام

ويف كل عام تثار ضجة بني املسلمني فيما  ".طول الفرتة بني دخول املغرب، ودخول العشاء"
ن دخول املغرب، والبعض ينتظر دقيقة م  86يفعلون، فبعض املساجد تصلي العشاء بعد

مما يوقع الناس يف حرج، خصوصا  مع !! ساعات أحيانا   6 غياب محرة الشفق ملدة تصل إىل
حنن املسلمون يف سكن الكلية يف مثل هذه األيام نصلي العشاء يف مجاعتني،  .قصر الليل

  :وتعتمد على ما يلي ،دقيقة  86تصلي بعد :األوىل

ني رمحه اهلل قد ذكر يف إحدى خطبه أن أقصى مدة بني دخول أن الشيخ ابن عثيم .أ
  .املغرب والعشاء هي ساعة واثنني وثالثني دقيقة

  .بناء على فتوى من أحد املشايخ املشهورين يف اململكة .ب

http://islamqa.info/ar/ref/5842


 05.......................... ..................... أحكام الصالة والصيام يف القطب

 

  .أن الشفق ال يغيب طوال الليل يف بعض األجزاء، وبعض الفصول من السَنة .ج

  .دقيقة  86سالمية تعتمد نظام الـأن بعض املساجد، واملراكز اإل .د

  .أن احلرمني الشريفني تعتمد هذا النظام ـ.ه

  :فتصلي متأخرة، بناء على ما يلي :أما اجلماعة األخرى

فتوى اللجنة الدائمة، بأن تصلى كل صالة بتوقيتها الشرعي، حسب عالمتها الشرعية . أ
  (.إذا متيز الليل من النهار)

دقيقة اجتهاد   86شهور، يف السعودية، أكد فيها أن نظام الـفتوى من شيخ آخر م .ب
  .خاطئ

  .أن بعض املساجد، واملراكز اإلسالمية، تفعل هذا .ج

 -يا فضيلة الشيخ   -ويف حقيقة األمر ."رابطة العامل اإلسالمي "التقومي املعتمد من  .د
  ... يوقعنا يف حرج ومشقة يف بعض فصول السَنة" الرابطة "أن تقومي

ونظرا  ألننا مل جند يف اإلنرتنت، وال غريه، حبثا  مؤصَّال  يف هذه املسألة، وال فتوى واضحة 
ننتظر منكم البحث الكايف، واجلواب الشايف، الذي نسأل اهلل أن   -يا فضيلة الشيخ  -فإننا

  .وجزاكم اهلل خريا   .يوحد به القلوب، وجيمعها على احلق، يف هذه املسألة

 مد هللاحل :اجلواب

  ..... دخول وقت الصالة: من شروط صحة الصالة املتفق عليها بني أهل العلم: أوال  

وبه يدخل  -وآخره  ،مغيب قرص الشمس يف األفق: أول وقت صالة املغرب: ثانيا  
 ....مغيب الشفق األمحر :  -وقت العشاء 
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لليل والنهار يف أربع وهذه املواقيت احملددة يف الشرع إمنا تكون يف البالد اليت فيها ا
وعشرين ساعة، وال عربة بطول النهار وقَصر الليل يف هذه احلال، إال أن يكون وقت العشاء 

فكأنه ال وقت هلا، ويقدَّر بأقرب البالد إليه مما فيه ليل : ال يتسع ألداء الصالة، فإن مل يتسع
 .وهنار يتسعان ألداء الصلوات اخلمس

لعلماء، وتداولوها بينهم بالبحث والفتوى، وقد ألَّف بعضهم ومسألتكم هذه مما ُعين هبا ا
وقت صالة العشاء ووقت اإلمساك يف املناطق اليت ال يغيب فيها "رسالة مستقلة فيها بعنوان 

وهي لرئيس مركز البحوث اإلسالمية يف إستانبول، " الشفق إال متأخر ا ويطلع الفجر مبكرا  
 :تلف العلماء يف هذه املسألة إىل ثالثة أقوال، وقد اخ"طيار آليت قوالج"الدكتور 

األخذ برخصة اجلمع بني املغرب والعشاء؛ لوجود املشقة اليت ال تقل عن : القول األول
 . املطر، وغريه من أعذار اجلمع

مكة : تقدير وقت صالة العشاء، ودعا بعضهم إىل جعل االعتبار يف هذا: والقول الثاين
 . قول صاحب الرسالة آنفة الذِكراملكرمة، وممن قال هبذا ال

االلتزام باألوقات الشرعية للعشاء، وهي مغيب الشفق، ما دام الوقت : والقول الثالث
 .يتسع ألداء الصالة

وهذا القول األخري هو الذي نراه راجحا ، وهو الذي تدل عليه النصوص النبوية، وبه 
العثيمني، وابن باز، وغريهم من : الشيخانيفيت هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة لإلفتاء، و 

 .أهل العلم

 : قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل

إمنا تكون يف مكان يتخلله الليل والنهار يف أربع وعشرين ساعة، : وهذه املواقيت احملددة"
 .سواء تساوى الليل والنهار، أم زاد أحدمها على اآلخر زيادة قليلة أو كثرية
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إما أن يكون : فال خيلو: كان الذي ال يتخلله الليل والنهار يف أربع وعشرين ساعةأما امل
 .ذلك مطردا  يف سائر العام، أو يف أيام قليلة منه

فإن كان يف أيام قليلة منه، مثل أن يكون املكان يتخلله الليل والنهار يف أربع عشرين 
ربعا  وعشرين ساعة أو أكثر ساعة طيلة فصول السنة، لكن يف بعض الفصول يكون فيه أ

ففي هذه احلالة إما أن يكون يف األفق ظاهرة حية ميكن هبا حتديد الوقت،  : والنهار كذلك
كابتداء زيادة النور مثال ، أو انطماسه بالكلية، فيعلَّق احلكم بتلك الظاهرة، وإما أن ال يكون 

الليل يف األربع والعشرين فيه ذلك فتقدر أوقات الصالة بقدرها يف آخر يوم قبل استمرار 
 ....ساعة أو النهار 

إما إذا كان املكان ال يتخلله الليل والنهار يف أربع وعشرين ساعة طيلة العام يف الفصول  
 ...  فإنه حيدد ألوقات الصالة بقدرها: كلها

 فإذا ثبت أن املكان الذي ال يتخلله الليل والنهار يقدر له قدره فماذا نقدره ؟

أنه يقدر بالزمن املعتدل، فيقدر الليل باثنيت عشرة ساعة، وكذلك : علماءيرى بعض ال
النهار؛ ألنه ملا تعذر اعتبار هذا املكان بنفسه اعترب باملكان املتوسط، كاملستحاضة اليت ليس 

 .هلا عادة وال متييز

ثناء أنه يقدَّر بأقرب البالد إىل هذا املكان، مما حيدث فيه ليل وهنار يف أ: ويرى آخرون
اعُترب بأقرب األماكن شبها  به، وهو أقرب البالد إليه اليت : العام؛ ألنه ملا تعذر اعتباره بنفسه

 .يتخللها الليل والنهار يف أربع وعشرين ساعة

 ."الواقع وهذا القول أرجح؛ ألنه أقوى تعليال ، وأقرب إىل

 (.189 - 184 /18) :جمموع فتاوى الشيخ العثيمني
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 ار العلماء يف اململكة العربية السعودية، وأيدته اللجنة الدائمة لإلفتاءوهو قول هيئة كب
.... 

جند أن فيها ليال  وهنارا  يف أربع وعشرين : وبالنظر يف حال البالد اليت تدرسون فيها
فاملتعني يف : ساعة، وقَصر وقت العشاء ليس بالقدر الذي ال يتسع ألداء الصالة فيه، وعليه

 .ات يف أوقاهتا الشرعيةأداء الصلو : حقكم

إذا كان وقت العشاء يتأخر كثريا  حبيث يكون يف أداء الصالة يف وقتها مشقة، فال  :ثالثا  
 .....حرج حينئذ من اجلمع بني صاليت املغرب والعشاء مجع تقدمي 

 :التابع لرابطة العامل اإلسالمي" اجملمع الفقهي اإلسالمي"وقد جاء يف قرار 

لس يف موضوع مواقيت الصالة، والصيام يف البالد ذات خطوط تداول أعضاء اجمل"
العرض العالية، واستمعوا إىل الدراسات الشرعية، والفلكية املقدمة من بعض األعضاء، 
والعروض التوضيحية للجوانب الفنية ذات الصلة اليت متت التوصية هبا يف الدورة احلادية 

 : عشرة للمجلس، وقرر ما يلي

 :قسم املناطق ذات الدرجات العالية إىل ثالثة أقسامت: ثالثا   "...

درجة، مشاال   ْ(49)درجة و  ْ(49)وهي اليت تقع ما بني خطي العرض : املنطقة األوىل
وجنوبا ، وتتميز فيه العالمات الظاهرة لألوقات يف أربع وعشرين ساعة، طالت األوقات، أو 

 .قصرت

درجة مشاال  وجنوبا ،  ْ(00)درجة و ْ(49)وتقع ما بني خطي عرض : املنطقة الثانية
وتنعدم فيها بعض العالمات الفلكية لألوقات يف عدد من أيام السنة، كأن ال يغيب الشفق 

 .الذي به يبتدئ العشاء، ومتتد هناية وقت املغرب حىت يتداخل مع الفجر
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تنعدم فيها درجة مشاال  وجنوبا  إىل القطبني، و  ْ(00)وتقع فوق خط عرض : املنطقة الثالثة
 .العالمات الظاهرة لألوقات يف فرتة طويلة من السنة هنارا ، أو ليال  

أن يلتزم أهلها يف الصالة بأوقاهتا الشرعية، ويف الصوم : واحلكم يف املنطقة األوىل: رابعا  
بوقته الشرعي من تبني  الفجر الصادق إىل غروب الشمس؛ عمال  بالنصوص الشرعية يف 

أفطر، وقضى يف : لصوم، ومن عجز عن صيام يوم، أو إمتامه لطول الوقتأوقات الصالة، وا
 .انتهى..." األيام املناسبة 

 .وهذه احلالة هي اليت وقع السؤال عنها كما هو بـَنيَّ 

ويف قرار الحق للمجمع الفقهي اإلسالمي أكَّد على القرار السابق، ورخَّص ملن جيد 
املغرب، وقد نصَّ على عدم جعل هذا ديدنا   مشقة يف أداء صالة العشاء أن جيمعها مع

 :عام ا ، بل يكون فقط ألصحاب األعذار، فقد جاء يف ذلك القرار

أما إذا كانت تظهر عالمات أوقات الصالة، لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به "
 وجوب أداء صالة العشاء يف وقتها احملدد شرعا ،" اجملمع"فريى : وقت صالة العشاء كثريا  

كالطالب، واملوظفني، والعمَّال أيام   -لكن َمن كان يشق عليه االنتظار وأداؤها يف وقتها 
 .... فله اجلمع؛ عمال  بالنصوص الواردة يف رفع احلرج عن هذه األمة: -أعماهلم 

على أال يكون اجلمع أصال  جلميع الناس يف تلك البالد، طيلة هذه الفرتة؛ ألن ذلك من 
 .....اجلمع إىل عزمية شأنه حتويل رخصة 

 :واخلالصة

جيب االلتزام بالصلوات يف : يف البالد اليت يوجد هبا ليل وهنار يف أربع وعشرين ساعة -1
 .أوقاهتا الشرعية، ولو طال الليل، أو قصر
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يُلتزم يف صلواهتا : يف البالد اليت ال يكون فيها ليل وهنار يف أربع وعشرين ساعة -8
 .فيه ليل وهنار بأقرب مكان إليهم يوجد

يف البالد اليت يتصل هبا الشفق إىل الفجر، أو يغيب وال يتسع الوقت لصالة  -6
 .يُلتزم بأقرب مكان إليهم يوجد فيه متسع من الوقت لصالهتا: العشاء

جيوز ألهل األعذار اجلمع بني صاليت املغرب والعشاء إن تعذر عليهم انتظار وقت  -4
 .العشاء

 .[واهلل أعلم

 ref/ar/info.islamqa://http169419/: رابط الفتوىوهذا 

 :وتوضيح ما تقدم باختصار

 :أن   تتلخص يف تضمنتها الفتاوى املتقدمةاآلراء اليت  إن  

x  آراء فيهااليت ليلها دائم أو هنارها، القطبية املناطق: 
َاألول وبطبيعة احلال ال جيب . ال جتب الصالة على املكلفني النعدام الوقت :الرأي

 .الصيام كذلك

وتوزيعه  للصالة، ويقوم املكلفون بتقدير وقت والصيام جتب عليهم الصالة :الرأيَالثاني
إليهم اليت حبسب أقرب البالد والتوزيع يكون ذلك التقدير على أن ، على الصلوات اخلمس

 .يكون فيها ليل وهنار ويكون هو مقياسهم يف الصالة والصيام

  ار طويال  واملكلف يتضرر من صيامه، فماذا يفعل ؟إذا كان النه: هنا سؤالها و 

  .ميكنه اإلفطار والقضاء يف وقت آخر: أجابوا
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املكلف وجوب انتقال ب أفىتحدهم أ ن  أ - وفق الفتاوى اليت مت عرضها ال أقل -َر أومل 
بعض مراجع  أفىت بهكما ،  نيمنتظميكون فيها ليل وهنار خرى أىل مناطق إمن تلك املناطق 

يف بعض فروض مع سقوط الصيام هنم اكتفوا بالفدية أوال  .عة كالسيد السيستاينالشي
 .كما سيتضح الحقا    احلاالت،خري يف بعض أفىت به األكما املسألة،  

مطردا  يف مجيع أيام ( الليل أو النهار)التفصيل بني ما إذا كان انعدام  :الرأيَالثالث
منها، ولكِل فرض من الفرضني حكم خاص به،   السنة، أو كانت تلك الظاهرة يف أيام قليلة

 .كما قرأناه يف رأي ابن عثيمني املتقدم

 : واملالحظ هنا

إن  التقدير ألوقات الصالة وفق الرأي الثاين كان على ضوء املقايسة إىل أقرب البالد اليت 
 راجعمالكثري من أيضا  فىت به أوهو ما )ساعة  وعشرينيكون فيها ليل وهنار خالل األربع 

 (. الشيعة املعاصرين كالسيد السيستاين كما سنعرف بعد قليل

و النهار يف بعض أظاهرة انعدام الليل  ن  أصاحب القول الثالث يرى  ن  أيف حني 
يام الظاهرة أإما يكون يف أيام قليلة من السنة، وحينئٍذ يكون تقدير الوقت مبقايسة  :املناطق

 .بنفس توقيتات ذلك اليوم األخريبآخر يوم سبق حدوثها، فيعمل املكلف 

 :يكون تقدير الوقت عرب احتمالني ها، وحينئذٍ و يكون ظاهرة عامة يف السنة كلِ أ

 .االعتدال، أي أن حُيسب لكل من الليل والنهار اثنا عشرة ساعة :األول

 .املقايسة بأقرب البلدان اليت فيها ليل وهنار: الثاين

، كيف سيتم (االعتدال)على االحتمال األول  ومل يوضح صاحب هذا القول أنه بناء
احتساب االثين عشرة ساعة املختصة بالليل ومتييزها عن االثين عشرة ساعة املختصة بالنهار، 

 !!و هنار دائم حسب الفرض أما ليل دائم إساعة كلها  وعشريناالربع  ن  أواحلال 
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عثيمني ذكر أن  املقايسة  خصوصا  وأن  ابن) البلدان بأقربفهل سيتم ذلك عرب املقايسة 
ال ىل تلك املنطقة إقرب البلدان أذا كان إ، وماذا (إىل أقرب البلدان أرجح وأقرب إىل الواقع

أن  املقايسة ال تصح يف هذا و أ؟؟  ربع مثال  أو أطول النهار فيه عن ثالث ساعات يزيد 
نتهى إىل طريق أو يُ !! ر ؟للفصل بني ساعات الليل والنهامثال  اللجوء إىل القرعة يتم الفرض و 

ثالث كاإلتيان ببطريق يعيش يف تلك املناطق القطبية وقياس درجة حرارته مث احتساب االثين 
 !!يل ببدء اخنفاض درجة حرارته مثال  ؟عشرة ساعة لل  

جمرد  -بنظرهم  -صبحت أوهكذا ميكن تصور احتمال رابع وخامس ما دامت القضية 
مصدرها أو دليلها الذي استندت إليه، فاخلطب هنِي بعد أن  واحتماالت ال يهم راء آطرح 

كان املفيت مأجورا  على كل حال، فهو جمتهد وله أجران إن صادف وأصابت رميته وأجر إن 
 .!!! مل حيالفه احلظ وأخطأت لعوار وما شابه

نفس الظاهرة،  باإلضافة إىل دوائر العرضدرجة له عالقة ب احلكم ن  إ :الرابعَالرأي
خيتلف احلكم فيها عن باجتاه القطبني،  وجنوبا   مشاال   ْ(00)الواقعة على دائرة عرض  ملنطقةفا

 .املناطق الواقعة على دوائر عرض أقل من ذلك

x ًاملناطق اليت يكون فيها الليل أو النهار قصريا جدا: 

ة بالنسب املكلف يعمل على ضوء التوقيتات املعروفة شرعا   ن  أفتوا بأويف هذه احلالة 
وكيف يتم حتديد يبدأ إمساك الصيام ما مىت أيصوم هناره ولو كان ساعة واحدة، و ، لصالةل

  ؟؟قبل شروق الشمس لفجر الصادق ايز يمت وقت صالة الفجر يف حالة عدم

ومل يتعرضوا إلمكان متييز الفجر الصادق من قبل املكلف مل يوضحوا ذلك،  أهنماحلقيقة 
 .فقط يكون هناك شروق للشمس وغروب هلان أواملهم يف نظرهم من عدمه، 

 (الحقا   Xل حممد آعند استعراض جواب قائم )وهذا باطل بكل تأكيد، وسيتضح 
دخالة يف حتديد الوقت الشرعي وطول الليل أو النهار لتميز الفجر الصادق من عدمه  ن  أ

 .لصالة الفجر والذي يرتتب عليه وقتها وابتداء الصيام كما هو معلوم



 11.......................... ..................... أحكام الصالة والصيام يف القطب

 

x الشفقمحرة اليت يتأخر فيها مغيب  املناطق: 

هل السنة هو ذهاب أوقت صالة العشاء لدى علماء  ن  أحبسب الفتاوى املتقدمة عرفنا 
 كما يفو القريبة منها خيتلف عن بقية املناطق،  أالشفق، وملا كان حال املناطق القطبية محرة 

تأخره حالة ، أو (ايلمن اليوم الت)بطلوع الفجر  (بعد غروب الشمس)حالة اتصال الشفق 
تأخر غياب  حالةأو صالة العشاء،  يكفي ألداءإىل أن مل يتبَق من طلوع الفجر وقت 

 الشفق طويال  وكان هناك عسر يف انتظاره غيابه ؟ 

 :راء ثالثةآن هناك أا أفتو يف مثل هذه احلاالت ماذا يصنع املكلف ؟ 

بشرط ان ال يكون اجلمع عادة  ولكن .األخذ برخصة اجلمع بني املغرب والعشاء :األول
وأكيد أن  واحدة من أوجه هذا االشرتاط هو عدم التشبه بالروافض، باعتبار شرعية . مستمرة

 .اجلمع بني صاليت املغرب والعشاء عندهم

قرب املناطق اليت يكون أىل إقايسة املويكون التقدير بتقدير وقت صالة العشاء،  :الثاني
أن  املقايسة تكون إىل مدينة مكة املكرمة بعضهم  بل حدد. بفيها مغيب للشفق بعد الغرو 

 .دون غريها من املناطقحتديدا  

ما دام  -بنظرهم  -الشفق محرة االلتزام باألوقات الشرعية للعشاء وهي مغيب  :الثالث
فيبقى املكلف  متأخرا  سيغيب ولو ما دام أنه الشفق  ن  أ: مبعىن .الوقت يتسع ألداء الصالة

الساعة الثانية عشرة  هومنتصف الليل  ن  أىل وقت غيابه مث يصلي العشاء، فلو فرض إينتظر 
ساعة اليصلي يف ربع  املكلف بع فإنر  إالومغيب الشفق هو يف الساعة الثانية عشرة  ليال  
 . وال ميكنه أداؤها قبل ذلك خري من الوقتاأل

لصالة اد الوقت االضطراري ميتد بامتد الشفقمحرة انتظار مغيب  ن  أبل رمبا يرى بعضهم 
ذا كان ال يغيب قبل منتصف الليل كما لو  إالشفق  ن  أ: ، مبعىن(ىل طلوع الفجرإأي )العشاء 
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يصلي ىل ذلك الوقت مث إاملكلف يبقى ينتظر  ن  إ، فكان مغيبه قبل الفجر بساعة مثال  
 .هبعد مغيبالعشاء 

* * * 

هل أعلماء  أفىت هباالفتاوى اليت  ضمناليت تت باألمثلة ا  مدعوم ا  موجز  ا  هذا عرضكان 
  .حكام الشرعية اليت ختص املناطق القريبة من القطب والصيام كذلكالسنة يف بيان األ

، فإن  (عين الوهابينيأ)فية احلديثة لىل شيوخ السإمثلة اليت قدمت تعود األ ن  إ :وال يقال
 جديدا   اوى ال تضيف شيئا  هلم فت قرأتال خيتلف كثريا ، وقد زهر يف مصر علماء األحال 

حد معرفة ذلك من خالل أوبوسع كل  تأكيد،غري ما تقدم ذكره، فهو يقع ضمنه بكل 
 .فتاواهممراجعة 

وهام أراء وخترصات وظنون بل آن يكون جمرد أال يعدو كله املطروح   ن  أوقد توضح 
ق واملنهل ليها كل من حاد عن الصراط احلإ، وهي نتيجة طبيعية يصل بعضها بعضا   يضرب

 .خلقه باالنتهال منه وأمرالعذب الذي حدد رب العباد معامله 

واليت تقع )وقبل عرض فتاوى كبار علماء الشيعة يف الوقت الراهن ومراجعهم الدينيني 
عرض أ، (طار الفتاوى السابقة قذة بقذة ونعل بنعل كما سنرىإضمن ذات  هي األخرى

حكام الصالة أعليها معرفة  نطويتاليت مهية األيوضح  لعلماء أهل السنة أيضا  وجوابا   سؤاال  
جعله  -أخزاهم اهلل  - املغرضنيبعض  ن  أوالصيام يف املناطق القريبة من القطب؛ ذلك 

  . بواب الطعن بدين اهلل احلق وهنجه القوميأحدى إ

  إشارات نبوية يف كيفية صالة وصيام أهل القطبني]

  8668/ 8/ 1 - 1466رمضان  11 :الثالثاء

 180689: رقم الفتوى
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نعلم أنه يف بعض مناطق األرض كسيبرييا والقطب : شبهة من ملحد تقول: السؤال
فإذا كان اهلل هو منزل الشرائع اليت تعتمد . الشمايل ال تشرق عليها الشمس إال مرة واحدة

إذا كان فكيف مل ينبه أنبياءه على هذه املناطق إال  ،اخل ..على الوقت كالصلوات والصيام 
 . ألن منزل الشرائع ليس اهلل سبحانه وتعاىل عما يصفون ال يعرف عنها شيئا  

أعلم أن احلكم الشرعي هو اتباع أقرب بلد يوجد به ليل وهنار دائم، ولكن سؤايل ليس 
عن احلكم الشرعي ولكن عن جواب هذه الشبهة وهي أن الذي أنزل الشرائع جتاهل بعض 

 ؟ ساعة 88ا ليل وهنار دائم أو هنار طويل جدا يصل إىل الشعوب اليت ال يوجد عنده

 : احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه، أما بعـد :االجابة

فمن األمور الواضحة لكل ذي عقل أن األحداث واألحوال والوقائع متجددة ال 
يف أدلتها وفاء هبذا   تنحصر، وملا كانت الشريعة حاكمة على كل ذلك وكان البد أن يكون

. كله، كان من إعجازها أن تأيت نصوصها احملصورة يف عددها مبعان غري حمصورة يف داللتها
 ... وقد أويت النيب صلى اهلل عليه وسلم جوامع الكلم، فما بالنا بكتاب اهلل عز وجل

ه إن: فالسنة من مجلة الوحي، فال يصح أن يقال للحكم الشرعي الذي دلت عليه السنة
  ... مل يبينه اهلل تعاىل

وأمر آخر البد من االنتباه إليه، وهو أن النصوص الشرعية تتفاوت داللتها من حيث 
َوِإَذا : الوضوح، فبعض املسائل حتتاج الجتهاد يف االستنباط، كما أشار إليه قوله تعاىل

ُهْم َلَعِلَمُه َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن َأِو اخْلَْوِف أََذاُعوا ِبِه َوَلْو رَ  دُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَل أُويل اأْلَْمِر ِمنـْ
ُهمْ   .{96: النساء}. الَِّذيَن َيْستَـْنِبطُونَُه ِمنـْ

. فَاْسأَُلوا أَْهَل الذِْكِر ِإْن ُكْنُتْم اَل تـَْعَلُمونَ : ولذلك أمر اهلل تعاىل بسؤال أهل العلم فقال
 .{46: النحل}

قد جاءت اإلشارة يف السنة النبوية لكيفية تعامل أهل املناطق : نقول وإذا علم هذا، فإنا
املسؤول عنها مع العبادات املرتبطة بسري الشمس، فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا حدث 

أربعون يوما، يوم كسنة، ويوم  : ؟ قال ما لبثه يف األرض: أصحابه عن املسيح الدجال قالوا
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يا رسول اهلل، اليوم الذي كسنة أيكفينا : يامه كأيامكم، فقيلكشهر، ويوم كجمعة، وسائر أ
 .رواه مسلم. ال، اقدروا له قدره: ؟ قال فيه صالة يوم

فلم يعترب اليوم الذي كسنة يوما واحدا يكفي فيه مخس صلوات، بل أوجب فيه مخس 
صلوات يف كل أربع وعشرين ساعة، وكذلك جيب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن 

دروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان وهنايته، وبدء اإلمساك واإلفطار يف كل يوم منه يق
ببدء الشهر وهنايته، وبطلوع الفجر كل يوم وغروب مشسه يف أقرب البالد إليهم يتميز فيها 

 .[.. الليل من النهار، ويكون جمموعهما أربعا وعشرين ساعة

 :وهذا رابط السؤال واجلواب
F=Option&showfatwa=page?php.index/fatwa/net.islamweb.www://http

=Id&atwaId180689 

 :بعد مطالعيت هلذا اجلوابو 

ة بعض دفع شبهل، فاجلواب كان (وقف حتت امليزابففر من املطر : )القول تذكرت -1
الذين )ن يراجع فتاوى علماء الدين أراد أأو غريه ذلك امللحد  ن  أولكن لو امللحدين، 

 ن  وأ، (وسؤاهلم كما ورد يف اجلواب إليهممر اهلل بالرجوع أهل الذكر الذين أهنم من أيزعمون 
سئلة اليت ختص املناطق القريبة من القطب من ناحية النيب تضمنت اجلواب ملثل األسنة 
 ؟  حينهافماذا سيجد ة والصيام، كما ورد يف اجلواب، الصال

 ،راء وخترصات وأوهام ال تنتهي كما رأيناها لدى علماء السنةآال جيد سوى واضح أنه 
 !! ليه هؤالء ؟إوحينها ماذا سيقول عن الدين الذي يدعو . ومثلها عند مراجع الشيعة

ون دين اهلل ملا وميثل   فعال  اء ربانيني هؤالء علم لو كان :لو كان منصفا  فال أظنه يعدو قول
واحد ودينه واحد وحكمه يف كل قضية واحد  سبحانه فاهلل  ،رأيناهم هبذه احلالة املزرية

 !!ذن إكذلك، فلم كل هذا اهلرج والضجيج 

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=126398
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=126398
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َاْخِتاَلفاَ َهَِِفيََلَوَجد واََْالّلهَََِغْيرََِِعندََِِمنَََْكانََََوَلوََْاْلق ْرآنَََيَ َتَدب َّر ونََََأَفالََ﴿: قال تعاىل
اختالف، وما فيه اختالف يكشف عن  فما كان من اهلل ليس فيه أيُّ  .[98: النساء] ﴾َكِثيراَ 

الضالة الفاسدة  واألوهاماهلوى  إالسبحانه احلق ليس مصدره، وهل غري  احلق سبحانه نأ
 !!املضلة 

ناطق القريبة خبصوص امل -كما يزعم اجمليب   -تت أذا كانت قد إالنبوية  اإلشارة إن   -8
ىل إواليت وصل بعضها  إذن،لة أراء يف كل فرع من فروع املسكل هذه اآل  مَ ، فلِ من القطب

و الصيام كما قاله بعض علماء أ ،ا قاله بعض علماء السنةمفريضة الصالة والصيام ك إسقاط
 !!الشيعة ؟

كل زمان ومكان،   سؤال يف شريعة اهلل السمحاء كفيلة بإجابة أيِ و وأنا ال أنكر أن  الدين 
حكام ولكين أنكر أن يكون هؤالء اجملتهدون أهال  لإلجابة وبيان األحكام مبا يف ذلك األ

والذي ال ختلو منه برهة   ، إمنا ذلك لإلمام من آل حممد(مورد البحث)املتعلقة مبسألتنا 
 .بنص حديث الثقلني الشريفرض ومن عليها هلل األن يرث اأىل إزمنية 

نفسهم أيقصدون  طبعا  )العلم  بأهلية الذكر يف اجلواب، وتفسريها آ قرأتين ملا إ -6
ية ، تذكرت استدالل الكثري من مراجع الشيعة بنفس اآل(ومن لف لفهم عين عوران الوهابيةأ

جير  كل  ف!!  (يقصدون بذلك أنفسهم كما هو معلوم همو )وتفسريهم هلا بأهل العلم أيضا ، 
على السطو ولو كان  وال مستنكر على مسمع ومرأى اجلميع، حيصل هذا ىل قرصهإالنار 

 !!حساب سرقة مقامات الطاهرين وخمتصاهتم اليت ال يشاركهم فيها أحد 

ل وَرَّس والَ *ََِذْكراَ َِإلَْيك مََْاللَّهَ َأَنَزلََََقدََْآَمن واَالَِّذينََ..َ﴿: قال تعاىل َآيَاتَََِعَلْيك مََْيَ ت ْ
َي  ْؤِمنََوَمنَالن ورََِِإَلىَالظ ل َماتََِِمنَََالصَّاِلَحاتَََِوَعِمل واَآَمن واَالَِّذينَََجََل ي ْخرََِم بَ ي  َناتَ َاللَّهَِ
ََأْحَسنََََقدََْأََبداَ َِفيَهاََخاِلِدينَََاأْلَنْ َهارَ ََتْحِتَهاَِمنََتْجِريََجنَّاتَ َي ْدِخْلهَ ََصاِلحاَ ََويَ ْعَملََْبِاللَّهَِ
 .[11 - 16: الطالق] ﴾ِرْزقاَ ََلهَ َاللَّهَ 
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بنص الكتاب ( ذكر) أنه ذكر رسول، وإذا كان  النيب اخلامت  صفاتواحدة من ف
إن  هذا تفسري : وال يقال. بكل وضوح  هم آله وأوصياؤه الطاهرون( أهل الذكر)فـ 

وحده فقط ورد ( للصفار بصائر الدرجات)كتاب   ن  أجيبه بأبالرأي كما فعل اآلخرون، ألين 
، خاصة ال غري أهل الذكر املسؤولني يف اآلية هم آل حممد رواية توضح أن   (89)فيه 

  !!أال يكفيكم هذا ؟

 :هذا مثال منهاو 

َِإنَالذ ْكرَََِأْهلَََفَاْسأَل واَْ﴿ :يف قول اهلل تعاىل Xعبد اهلل  يبأعن  ،عبد الرمحن بن كثري
َ) :قال ،﴾تَ ْعَلم ونَََالَََك نت مَْ َمحمد ََالذكر َالمسأونحن َونحن ائر بص]( لونَؤهله

   .[06ص: الدرجات

ََأْهلَََفَاْسأَل واَْ﴿ :عن قول اهلل تعاىل Xبا عبد اهلل ألت أس :قال ،عن هشام بن سامل
 :قال ؟ لكمأن نسأقلت علينا  :قال ،نحن :قال ؟ من هم ﴾تَ ْعَلم ونَََالَََك نت مََِْإنَالذ ْكرَِ

 .[98ص: بصائر الدرجات]( ليناإذلكَ :قال ؟ ن جتيبوناأعليكم  :قلت ،نعم

وقبل ذكر إجابة اإلمام من أهل الذكر الذين أمرنا اهلل سبحانه بسؤاهلم، أعين قائم آل 
، أعرض اآلن ما أجاب به مراجع الشيعة عن األسئلة Xحممد وميانيهم السيد أمحد احلسن 

 .املتعلقة بأوقات الصالة والصيام يف املناطق القريبة من القطب

 :العلماء املتربعون الشيعة. 2
حزمة من الفتاوى اليت توضح رأي كبار علماء الشيعة املعاصرين يف حكم الصالة هذه 

 :والصيام يف املناطق القريبة من القطب

َ:السيدَالسيستانيَ-1

إذا فرض كون املكل ف يف مكان هناره ستة أشهر وليله  -99] :املسائل املنتخبةيقول يف 
حظة أقرب األماكن اليت هلا ليل وهنار يف  ست ة أشهر مثال ، فاألحوط لزوما  له يف الصالة مال
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كل  اربع وعشرين ساعة، فيصل ي اخلمس على حسب أوقاهتا بني ة القربة املطلقة، وأم ا يف 
الصوم فيجب عليه االنتقال إىل بلد يتمك ن فيه من الصيام إم ا يف شهر رمضان أو من بعده، 

 .وإن مل يتمك ن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم

 وإن كان هناره ثالث - إذا كان يف بلد له يف كل  اربع وعشرين ساعة ليل وهنار وأم ا
فحكم الصالة يدور مدار األوقات اخلاصة فيه،  - سوعشرين ساعة وليله ساعة أو العك

وأم ا صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمك ن منه ويسقط مع عدم التمك ن، فإن 
 .[يه الفدية بدلهمتك ن من قضائه وجب، وإال  فعل

 : القريبة من القطباملناطق  ن  أ السيد السيستاين يرى ن  أوهذا يعين 

 .وقته قصريأحدمها و يوجد ولكن أ، و النهارأينعدم فيها الليل ما إ

قرب البالد اليت يكون فيها ليل أ مالحظةهو  يكون حكم الصالة :األوىلففي احلالة 
نية  ن  إ :اآلنولكن اجلديد  ،بن عثيمني وغريه فيما تقدم، كما مسعناه من اوالقياس عليه وهنار

 . و قضاء مثال  أداء أي ال حيدد فيها كوهنا أ ،(القربة املطلقة)الصالة تكون بنحو 

ما مىت أ آخر،ىل بلد إاالنتقال السيد السيستاين على املكلف جب و في ،حكم الصوم وأما
 ، مثال   شهر شعبان الثالثني منأو عشرين لاينتقل ؟ فهل جيب عليه االنتقال يف يوم التاسع و 

له أن خيتار  املكلف ن  أو أخري من شعبان، موسع يف وقته ويتضيق يف اليوم األ الوجوبأن  و أ
 ؟أي  وقت يشاء النتقاله 

لو حل  شهر رمضان على أهل األرض فمن نه أنه باخليار، مبعىن أالسيستاين السيد  جييب
ن أ يضا  أ لهو ، فيهام الشهر الفضيل أيويصوم إىل بلد آخر  نتقليعيش يف تلك املناطق له أن ي

خر آىل وقت إيام شهر رمضان ويؤجل الصيام أيف ويفعل باقي املفطرات ويشرب  يأكل
ذا مل يتمكن من االنتقال إ وأما. مىت ما سنحت له الفرصةمن مكانه يكون بعد انتقاله 

 !!عنه  الفدية بدال   بإعطاءويكتفي  ،باملرةالصوم عنه  بإسقاطفيتربع له السيستاين أصال ، 
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سقاط الصيام عن إاستند السيد السيستاين يف  ساس شرعيأ يِ أعلى  :أحدل أن سإو 
يف  إليهاو الرواية اليت استند أية أن نعرف اآل املكلفني يف مثل هذه احلالة ؟ فهل لنا مثال  

رواة  وأهنمء الكتاب والسنة هنم يفتون الناس على ضو أيزعمون  وأهنم خصوصا   ،حكمه هذا
 !!؟X املهدي اإلماماحلديث املقصودون بتوقيع 

خر من مراجع آبنحو  وأحكاموسنسمع فتاوى  ،ال يوجد شيء من هذا القبيل: اجلواب
قل أال  احتماالتٍ و  ا  ظنوناء و آر يطرحون  مهنأوهذا يوضح خبالف ذلك،  يفتون يضا  أشيعية 

 .وال  أهذا ن علماء السنة، كحال نظرائهم م  متاما   أكثر،وال 

هذا املورد  ن  أسقاط الصوم ال جيد إيف مسائل   ل حممدآروايات لاملتتبع  ن  إ: وثانيا  
و املرضى الذين ال يربؤون وال أ ،الكبريين يف السن املرأةو أالرجل حالة جيد مثل  ،نعم .منها

  .يتمكنون من الصيام

ىل إ أنه استند إالمل يبق  ،هذا رأيهي على مل يكن لدى السيد السيستاين دليل شرع وإذا
تشبيه حال املكلف يف مثل املناطق املذكورة مبن ورد النص الشرعي ىل إالقياس الذي دعاه 

  !!ليس كذلك ؟أبسقوط الصيام عنهم، 

   .خصوصا  وأن  القياس كان مستنده يف الصالة أيضا  كما رأينا

القوم ركبوا  ن  إ: هلم ملا نقول تباعهمأض بعينزعج  إذن اذامر كذلك، فلمكان األ وإذا
 اللجميع وال ينكرهحاهلا علوم املالنتيجة  نفسىل إمراكب العامة واتبعوا ذات النهج فانتهوا 

ذا قيست حمق الدين كما إالشريعة  ن  أن يغطي الشمس بغربال، ومعلوم أمكابر يريد  إال
 .ل حممد آخربنا أ

فقد حكم (: و النهارأيطول فيها الليل  اليتالقطبية طق أي املنا)يف احلالة الثانية  وأما
شروق وغروب، من أن الصلوات يكون وقتها حبسب ما هو موجود فيها السيد السيستاين 

  .كما يقول  حىت لو كان النهار طوله ساعة
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فلم يتعرض له بدايته  وأما، شروق الشمسقبل وعليه، فآخر وقت صالة الفجر سيكون 
ال  وكأنه نه يكون قبيل طلوع الشمس،بأ (له تيةآ يف فتوى)حدده ة ولكنه فتاواه السابقيف 

بداية وقت هو يرى دخالة للفجر الصادق الذي ميكن حتققه يف بعض احلاالت ويكون 
يف كالم ، فحالة قصر النهار املفروضة لطلوعقبيل اأن  الوقت ال  واإلمساك،الفجر صالة 

مهم جدا  يف  تشخيص هذاو . وأخرى ال ،صادقفجر  وجودفيها يفرتض تارة السيستاين 
يف  اإلمساكوأيضا  معرفة بداية  ،معرفة بداية وقت صالة الفجرحتديد احلكم الشرعي و 

  .كما هو معلوم للجميع  ،الصيام

، بل ال شروق الشمسبعد مرور نصف ساعة عن  فإنه يراه، وقت صالة الظهرينوأما 
وال بعد مرور مخس دقائق من شروق الشمس يف مانع بنظر السيد السيستاين أن يكون الز 

بال ذكر  يضا  أللصيام  واليت تكفي بنظره الحتساهبا يوما   ،هنار ال يزيد طوله عن عشرة دقائق
 (.كما يفيت بذلك بعد قليل)يف حتديد مسار احلكم مرة أخرى  دورهللفجر الصادق و 

( الشريازيصادق د السي)خر آيف ذات الوقت الذي يرى فيه مرجع شيعي  ،يقول ذلك
ال يكفي ( فضال  عما هو دونه)ربع ساعات أو أالنهار الذي تشرق فيه الشمس ثالث  ن  أ

وسنرى كالمه )، وال حيقق بنظره غرض الصوم املأمور به شرعا  يف الصيام العتباره يوما  
  (.الحقا  

وله أي افرتضنا أن  النهار طوله ثالث وعشرون ساعة، والليل ط)ولو عكسنا الفرض 
 ؟ فىت به السيد السيستاين أوفق ما ، فماذا ستكون النتيجة حينها (ساعة واحدة

 وأماخر وقتها يكون قبل شروق الشمس، آف ،الفجروقت صالة بالنسبة إىل : النتيجة
يف حتديد بداية املكلف هل سيكون حينذاك فجر صادق يعتمده و  .هبا حد يعلمأفال  بدايته

خرى أ؟ مرة  أم أن  هناك ضابطة أخرى يف بيان بداية الوقت، واإلمساكوقت صالة الفجر 
  .حد يعلمأال 

املكلف نه يكون عند الزوال، ولكن إذا مل يتمكن أوقت صالة الظهرين، فاملفروض  وأما
 (. هذا ما يفيت به بعد قليل)يف وقت آخر  بقضائهامن ذلك لطول النهار فيمكنه االكتفاء 
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 اإلفطاريوم ساعاته طويلة فمن ال يتحمل ذلك ميكنه ال ن  أوأما الصيام، فباعتبار 
سقط عنه السيد السيستاين متربعا  فريضة الصيام بعد ذلك إن متكن، وإال فيُ  القضاءو 
كما بالفدية، كما تربع العامل السين بإسقاط فريضة الصالة يف بعض فروض املسألة   يكتفيو 

 .الحظناه سابقا  

مما هو منشور يف  تاوى السيستاين املرتبطة ببحثناهذه مجلة أخرى من فوعلى أي حال، ف
  :املوقع الرمسي التابع له

كيلومرت   06حنن جمموعة من العراقيني نسكن يف مشال السويد مدينة يليفاري و :السؤال]
داخل القطب الشمايل واليت ال تغيب فيها الشمس ونعاين من مشكلة مواقيت الصالة 

 ؟ للمغرب والعشاء

داء الصلوات حسب أيام اليت ال تغيب فيها الشمس جيب على األحوط يف األ :اجلواب
  .قرب مكان هلم فيه الليل والنهارأوقات أ

يوما  ويف مناطق  9۲توجد بعض املناطق يف السويد ال تغرب عنها الشمس ملدة  :السؤال
حكم  ساعة ما ۷۱ساعة ويف اخرى يكون طول النهار  ۲۲أخرى يكون طول النهار فيها 

 الة والصيام يف تلك املناطق ؟الص

ياما  فاألحوط وجوبا  بالنسبة للصالة أما املناطق اليت ال تغرب عنها الشمس أ :اجلواب
وبالنسبة للصوم  .وقات األماكن القريبة اليهم مما له هنار وليل يف اربع وعشرين ساعةأمراعاة 

ن مل يتمكن فعليه إف ،و بعده لقضاء الصومأىل بلد آخر يف شهر رمضان إجيب االنتقال 
ساعة  ۲۲يف مناطق اليت يكون النهار فيها  وأما .الفدية عن كل يوم اطعام مسكني واحد

ن مل إالظهر ف وأما ،ن يصلي العشائني بعد غروب الشمس والصبح قبيل طلوعهأفعليه 
 .يتمكن منه يف اليوم الطويل فعليه القضاء

يؤديها الشخص يف مناطق تكون فيها  ما هو حكم وقت الصلوات والصيام اليت :السؤال
 مدة الليايل واأليام ستة أشهر كما يف القطب اجلنويب والقطب الشمايل ؟
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إذا فرض كون املكلف يف مكان هناره ستة أشهر وليله ستة أشهر مثال ، : اجلواب
فاألحوط له يف الصالة مالحظة أقرب األماكن اليت هلا ليل وهنار يف كل أربع وعشرين ساعة، 

وأما يف الصوم فيجب عليه االنتقال  .فيصلي اخلَمس على حسب أوقاهتا بنية القربة املطلقة
إىل بلد يتمكن فيه من الصيام إما يف شهر رمضان أو من بعده، وإن مل يتمكن من ذلك 

 .فعليه الفدية بدل الصوم

شرة يف بعض الدول الغربية يكون الفاصل الزمين بني الغروب وطلوع الشمس ع :السؤال
 دقائق فكيف تكون الصالة ؟

ومع ضيق الوقت  ،يصلي العشائني أوال  مث يصلي الصبح يف الفرتة املذكورة :اجلواب
 .يقتصر على الواجبات فقط

 ما حكم من كان يف بلد تشرق الشمس فيه ملدة عشرة دقائق فقط ؟: السؤال

عند منتصف إذا كان هناك شروق وغروب فهناك زوال أيضا  فيصلي الظهر  :اجلواب
الوقت ما بني شروق الشمس وغروهبا وإذا مل يسع الوقت اإلتيان هبما قبل الغروب حىت مع 

 .االقتصار على األقل الواجب فليأيت بصالة العصر بعد صالة الظهر بقصد القربة املطلقة
للصيام فالظاهر االجتزاء بصيام الفرتة ما بني الفجر إىل الغروب الذي يعد هنارا  يف  وبالنسبة

 .ن قصرتإشهر رمضان و 

يوجد يف دولة السويد او مكان آخر منطقة يكون النهار عندهم ساعة واحدة : السؤال
فكيف  ،ويف فصل آخر يكون الليل عندهم ساعة واحدة يف اليوم أشهر،يف اليوم وملدة ستة 

 ؟ يكون الصوم عندهم والصالة

 .حكم الصالة فيها يدور مدار االوقات اخلاصة من الفجر والزوال والغروب :اجلواب
صوم شهر رمضان فعلی املكلف اداؤه مع التمكن منه ويسقط مع عدم التمكن فان  وأما

 .[فعليه الفدية بدله الإمتكن من قضائه وجب و 

 :وهذا رابط الفتاوى املتقدمة
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=p?php.index/org.sistani.www://http884680=id&809=perpage&99 

اين اسكن يف مدينة تقع بالقطب الشمايل املنجمد، وهنا يستمر النهار عندنا  :السؤال]
اربعة شهور بالشتاء واربعة شهور بالصيف واربعة اشهر ليل بالشتاء، فكيف نصلي صالة 

ما الشهرين املتبقيان من السنة فال الفجر واملغرب والعشاء بالصيف، وعكسها بالشتاء؟ ا
 يكون هناك ليل كامل وامنا حالة تشبه الغروب او اكثر بقليل فال نعرف وقت صالة الفجر؟

قرب بلد اليكم يكون لديهم ليل أوقات أفاملتبع  صال  أاذا مل يكن غروب وشروق  :اجلواب
فاملغرب والعشاء بعد  ن كان قصريا  إاذا كان غروب وشروق و  وأما، وهنار وان كان قصريا  

  [.الغروب والصبح قبيل الطلوع

 : وهذا رابط الفتوى على موقعه الرمسي

=p?php.index/org.sistani.www://http884680=id&948 

 السالم عليكم]

 ؟األوقاتمس كيف تكون من حيث تشرق هبا الش اليت ال واألماكنالصالة يف القطب 
كيف  ن تغيبأماكن اليت تشرق هبا الشمس لفرتة من الزمن دون األوكذلك الصالة يف 

 .لكم ؟ وشكرا   كيف تكون وكذا االماكن اليت تشرق هبا الشمس لفرتة وجيزة ؟ تكون

 بامسه تعاىل

 الصالة والصوم يف بلدان فيها ستة أشهر ظالم وستة أشهر مشس

قرب االماكن اليت هلا ليل وهنار يف كل اربع وعشرين ساعة أالصالة مالحظة االحوط يف 
يف الصوم فيجب عليه االنتقال  وأما. فيصلي اخلمس على حسب اوقاهتا بنية القربة املطلقة

اىل بلد يتمكن فيه من الصيام اما يف شهر رمضان او من بعده وان مل يتمكن من ذلك فعليه 
 .الفدية بدل الصوم

 موفقني ودمتم

http://www.sistani.org/index.php?p=297396&id=542
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                                   arabic@alsistani.org 

 [.قسم االستفتاءات -( دام ظله)مكتب السيد السيستاين     

راء آولكن بقية كما هو واضح، ن كان يتضمن بعض شقوق السؤال  هذا وإواجلواب 
 .السيد السيستاين اتضحت مبا قدمناه يف فتاواه اليت مت عرضها

َ:بشيرَالنجفيالشيخََ-2

يف البالد اليت أقيم فيها تغيب الشمس ملدة طويلة قد تتجاوز الشهر أو  :السؤال]
 ؟ الشهرين فكيف نقيم صالتنا

ميكنك االعتماد على مواقيت أقرب األماكن إليك اليت هلا ليل وهنار يف مدار : اجلواب
جيوز لك أن تقيم يف مثل وال  .أربع وعشرين ساعة فتصلي الفرائض اخلمس بنية القربة املطلقة

هذا البلد إذا كنت قادرا  لإلقامة يف بلد تتمكن فيه من أداء الواجبات الشرعية بصورة 
 [.واهلل العامل. طبيعية

 :وهذا رابط فتواه على موقعه الرمسي

-aindm/list/com.alnajafy.www://http4-1-481-118html. 

خيتص  ال إن  وجوب انتقال املكلف من تلك املناطق: واإلضافة اليت يف هذه الفتوى هي
بنظر السيد السيستاين وإمنا يشمل الصالة أيضا ، وبالتايل فيجب  رأيالصيام كما كان ب

باعتبار  ؛قطعند املكنة وتركها للبطاريق ف مطلقا  من البشر خالء تلك املناطق الشيخ النجفي إ
 !!أن  تلك املساحة من األرض ال ميكن تطبيق العبادات بصورة صحيحة ومرضية هلل فيها 

َ:السيدَمحمدَسعيدَالحكيمَ-3

إذا كنت يف بلد وكانت الشمس تطلع فيه باليوم الواحد نصف ساعة فكيف  :6س]
 يكون ترتيب أوقات الصالة وكيف يكون الصوم ؟

http://www.alnajafy.com/list/maind-4-1-491-119.html
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ن مبرور الشمس على دائرة نصف النهار الذي هو أما صالتا الظهرين فتجبا: 6ج
 .الزوال

وأما صالة املغرب والعشاء فتجبان بغيبوبة الشمس، وإذا كان البياض يف جانب املشرق 
يغيب بعد مغيب الشمس فيمتد وقتها إىل نصف الليل وإن طال، وجتب صالة الصبح 

البياض املذكور ال يغيب بظهوره بعد غيبوبته وميتد وقتها إىل طلوع الشمس، وإذا كان 
فاألحوط وجوبا  املبادرة للعشائني وعدم تأخريمها عن غيبوبة الشمس كثريا ، وتأخري الصبح إىل 

 . قبيل طلوع الشمس وعدم تقدميها عنه كثريا  

وأما الصوم فمع غيبوبة البياض بعد غياب الشمس يبدأ بظهور البياض وينتهي بغياب 
 .ستمرارية إىل غياب احلمرة املشرقيةالشمس، واألحوط استحبابا  اال

وأما مع عدم غيبوبة البياض فيشكل مشروعية الصوم، واألحوط االبتداء باإلمساك عند 
ظهور البياض يف أقرب منطقة من مكان املكلف واالنتهاء به عند غياب الشمس يف مكان 

 [.املكلف

 :وحمصل كالمه هو هذا

 :بالنحو التايلتكون وقات الصالة فيه أ نفإ ،طول هناره نصف ساعةيكون اليوم الذي 

و ما أ بنظره بعد مرور ربع ساعة مثال  حتديده وقت الظهرين عند الزوال، ورمبا يكون 
ووقت العشائني يكون بعد غروب الشمس الذي يتحقق بعد الزوال بربع ساعة . يقارهبا

 .خرىأ

من حني  يبدأفوقتها  بعد الظالمفق إن كان هناك بياض خيرج يف األف: وقت الفجر وأما
تقدم عن ين أقبيل طلوع الشمس وال ينبغي  يبدأفوقتها  وإالىل طلوع الشمس، إطلوعه 

 !!  الطلوع كثريا  
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ىل حني غروب الشمس، إ الصوم بظهوره يبدأ، فمع وجود البياض املذكور يامالص وأما
مثل تلك مشروعية الصيام يف  على يشكلالسيد احلكيم  ن  إن مل يكن هناك بياض فإو 

واالكتفاء باإلشكال يعين عدم وضوح احلكم عنده وأن  ظنه مل يسعفه يف االنتهاء إىل احلالة، 
ذلك  ن  أهل  وضحمل يمث إنه . نتيجٍة ما، فيتربع ملقلديه بإسقاط فريضة الصيام عنهم

و أحبيث إن  التربع مشلها مجيعها، ه والفدية ئالصيام وقضافريضة سقاط إىل إشكال يؤدي اإل
كما أفىت به ) فقط وجيب عليه القضاء فيما بعد الصوم أداء  الذي تشكل مشروعيته هو  ن  أ

أن  الواجب هو الفدية فقط كما انتهى إىل ذلك السيستاين يف و أ، (يف حالة انعدام الليل
 !! ماذا بالضبط ؟بعض الفروض، أو 

 : اليةاخللطة والتشكيلة التاملكلف ن يعمل أاالحتياط يقتضي  ن  أيرى  مث

ليه يكون فيه بياض قبل إبلد  بأقربمساك اإلن يقيس املكلف حاله من حيث بداية أ
 مغيب الشمس يف مكانه هو يعتمد علىنه إفطار فمن حيث وقت اإل وأماشروق الشمس، 

 .ى ضوئهاإلمساك علاملكان الذي شرع يف ال 

 . هذا يف حالة وجود ليل وهنار ولكن أحدمها قصري

وفيها حيدد متاما  يف تلك املناطق، و النهار أص حالة انعدام الليل خت خرىأوله فتوى 
 :وقات الصالة والصيام بالنحو التايلأ

بارتفاع الشمس وميالهنا بعد  عند الزوال الذي يعرففهو صالة الظهرين وقت بالنسبة ل
يم سعيد احلكالسيد االحتياط الوجويب بنظر  ن  إوأما باقي أوقات الصلوات، ف. االرتفاع

إذا أراد أن : يقتضي أن يأيت هبا مرددة بني األداء هلذا اليوم أو القضاء لليوم السابق، فمثال  
يصلي الصبح من يوم اجلمعة فإن  نيته فيها مرددة بني أن تكون صالة صبح يوم اجلمعة وبني 

 .لصالة صبح يوم اخلميس، وهكذا احلال يف صالة العشائني أن تكون قضاء

هو دخول  - يضا  أوفق االحتياط الوجويب بنظره  -ئني قت العشاحتديد و  ن  أكما 
 .ووقت الفجر خبروجها منه األسفل،الشمس يف نصف الدائرة 
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 .يام السنةأداؤه عن املكلف ويقضيه يف باقي أالصوم فيسقط  وأما

  .هذا يف حالة النهار الدائم

حينئٍذ شيء من أوقات فريى السيد احلكيم أنه ال يتحقق  :وأما يف حالة الليل الدائم
املرددة بني السابقة بصلواته كلها بنفس النية املكلف  يأيتالصلوات اخلمس اليومية، وبالتايل 

 األربعةوتوزع الصلوات اخلمس على ساعات الليل قضاء ليوم سابق، الو أداء هلذا اليوم األ
 !! األفقوالعشرين مبا يناسب موقع الشمس من دائرة 

 هنا غائبة وليل املنطقة دائم ؟أف يتحدد موقع الشمس واحلال كي: أحد هوإذا سأل

  . جييبه أن  ذلك يظهر بالتأمل، ورمحة اهلل واسعة

بكل تأكيد، وله أن يسرح وميرح بنظر السيد احلكيم وأما الصيام فهو ساقط عن املكلف 
 .يف أيام شهر رمضان مث يقضيه مىت ما شاء فيما بعد

 :وهذا نص فتواه

عض بالد النرويج يتالشى الليل متاما  من شهر متوز إىل منتصف آب يف ب :11س]
فما هو حكم الصيام إذا صادف شهر رمضان ؟ وما .. فيكون الوقت كله هنارا  خالل اليوم 

 هو حكم مواعيد الصالة ؟

أما مواعيد الصالة فالظاهر حتقق وقت صالة الظهرين باحنراف الشمس عن دائرة : 11ج
تهى ارتفاعها ضمن دائرة شروقها احمليطة باألفق، فيجب اإلتيان هبما،  نصف النهار يف من

كما أن األحوط وجوبا  اإلتيان ببقية الصلوات برجاء املطلوبية مرددا  بني األداء لصالة اليوم 
 .والقضاء لصالة اليوم السابق

تيان وحينئذ إذا كان املراد بتالشي الليل عدم غيبوبة قرص الشمس فاألحوط وجوبا  اإل
بصالة العشائني بعد دخول الشمس يف نصف الدائرة األسفل، واإلتيان بصالة الصبح قبل 

 .خروجها عن النصف املذكور
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وإن كان املراد بتالشي الليل عدم غيبوبة البياض الذي يكفي يف حتقق الفجر مع غيبوبة 
األفق قبل وصوهلا  الشمس يف األفق فاألحوط وجوبا  اإلتيان بصالة العشائني بعد غيبوبتها يف

إىل دائر نصف الليل يف منتهى نزوهلا يف األفق، واإلتيان بصالة الصبح قبل ظهورها يف األفق 
 .بعد قوة نور الفجر

لو صادف شهر رمضان يف الزمن املذكور سواء  مل  وأما الصوم فيشكل مشروعيته أداء  
بعده نور الفجر، بل اختلط تغب الشمس أصال  أم غابت ومل يتحقق بغيبوبتها ظالم يبدأ من 

 .ضياء الشفق بضياء الفجر من دون متييز بينهما

وحينئذ يتعني القضاء يف الفصول اليت يتميز فيها الليل عن النهار ويبدأ فيها الفجر بعد 
اشتداد الظالم، هذا ويف مثل هذه البالد كما متر فرتة يتالشى فيها الليل كذلك متر فرتة فيما 

يتالشى فيها النهار بغيبوبة الشمس يف متام دورة األرض، ويف مثل هذه  يقابلها من السنة
الفرتة ال يتحقق وقت شيء من الصلوات حىت صاليت الظهرين، فالالزم حينئذ اإلتيان 
بالصلوات اخلمس بالنية اليت تقدمت سابقا  موزعة على ما يناسبها من موقع الشمس من 

 . ويظهر ذلك بالتأمل. دائرة األفق

 [.، بل يتعني قضاؤه يف الوقت املتقدم من فصول السنةالصوم فال يشرع أداء   أما

 :على موقعه الرمسي فتوتيه املتقدمتنيوهذا رابط 
W?php.ques_plistgrou/quesans/pages/arabic/com.alhakeem.www://http

=here16 

َ:مكارمَالشيرازيالشيخََ-4

 :جديد غري ما تقدم برأيويطالعنا يف فتوى له منشورة على موقعه الرمسي 
ما حکم صالة وصوم وقبلة من يذهب إىل القطب مسافرا  أو مکلفا  بواجب : س]
  ؟ النهار كالقطب طوله ستة أشهر وکذل وقصد االقامة مد ة طويلة علما  أن الليل يف يوظيف

http://www.alhakeem.com/arabic/pages/quesans/listgroup_ques.php?Where=10
http://www.alhakeem.com/arabic/pages/quesans/listgroup_ques.php?Where=10
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کتاب   جيب عليه العمل وفق املناطق املعتدلة، وقد ذکرنا تفاصيل هذا املوضوع يف :ج
بالوقوف  كاملناطق القطبية فال صعوبة فيها وذل أم ا القبلة يف .القطبني الصالة والصوم يف

 [... باجتاه أقرب نقطة إىل مکة

  :هذا رابطها
=it?/estefta/arabic/websites/ir.makarem://http486=mit&489 

وقات الصالة والصيام يف املناطق أالشيخ مكارم اعترب مدار حتديد  ن  إ :واجلديد هذه املرة
دل ي اليت يعتأشهر هو القياس على املناطق املعتدلة، أو النهار ستة أاليت يدوم فيها الليل 

 . ذكرهمن تقدم غريه ممفىت أقرب املناطق كما أوليس على  ،فيها الليل والنهار

بعضهم اعترب املقايسة على مدينة  ن  أذ عرفنا إقوال علماء السنة املتقدمة، أوله نظري يف 
مكة بالذكر وهذا اعترب  ذاك خص   ن  أىل القطب، والفرق أقرب املناطق إمكة وليس على 
س على ما يبدو بنظره التفاوت أوال ب. ها شاءأين خيتار أدلة وللمكلف مطلق املناطق املعت

املوجود بني نفس املناطق املعتدلة، فمن يصوم هنارا  طوله مخس عشرة ساعة وآخر أقل من 
قل بعد كون كال املنطقتني ذلك بساعة مثال ، فيمكنه وفق منحة الشيخ مكارم أن خيتار األ

 .يف ليلهما وهنارمها معتدلتني

 .وهكذا احلال بالنسبة إىل أوقات الصلوات، واحلمد هلل على كل حال

َ:الشيخَوحيدَالخراسانيَ-5

 .غري ما تقدم يضا  أوله رأي جديد 

  :من املسائل املستحدثة 99يف املسألة ن ذكر قول السيد اخلوئي رمحه اهلل أبعد ف

ال  ومتكن من اهلجرة إذا فرض كون املكلف يف مكان هناره ستة أشهر وليله ستة أشهر مث)
إىل بلد يتمكن فيه من الصالة والصيام وجبت عليه، وإال فاألحوط هو اإلتيان بالصلوات 

 (.اخلمس يف كل أربع وعشرين ساعة

http://makarem.ir/websites/arabic/estefta/?it=720&mit=498
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 -منهاج الصاحلني  [وعليه قضاء الصيام أوقاهتا،واإلتيان بقضائها يف ] :قال مضيفا  عليه
 .486ص 8ج: الشيخ وحيد اخلراساين

تلك املنطقة كما  وإخالءاهلجرة من تلك املناطق عند التمكن  إجيابهىل إ ةباإلضاففهو 
من صلوات موزعة على املكلف ما يؤديه  ن  أ يضا  أمسعناه من الشيخ بشري النجفي، يرى 

داء الصالة أجيب عليه كذلك بقضائها، مبعىن أنه كما ربعة والعشرين مكلف  الساعات األ
  .بنظر الشيخ اؤها فيما بعدقضجيب عليه ثناء حصول الظاهرة أ

 ن  أو أ ،اقرتحه السيد سعيد احلكيم كما بالتأملوهل سيكون  ،ومل يوضح كيفية التوزيع
 !!خرى للتوزيع املذكور أهناك طريقة 

قضاؤه كذلك يف مثل احلالة املذكورة، ولكن هل على املكلف وأما الصيام، فإنه جيب 
لصالة، أو أن الشيخ اخلراساين يتربع كما تربع جيب عليه األداء أيضا  ويكون حاله كحال ا

 !؟ غريه بإسقاط فريضة الصيام عن املكلف أداء  وبقائها قضاء  يؤديه فيما بعد

 .ضافة جديدةإوعلى أي حال، فقوله فيه 

َ:كاظمَالحائريالسيدَََ-6

ما هو حكم الصالة والصوم يف املناطق اليت ال تغرب الشمس فيها يف عد ة  :السؤال]
 ؟ م بل عد ة شهورأي ا

 .يصح  إحلاق ذاك البلد بأقرب بلد إليه تغرب فيه الشمس يومي ا   :اجلواب

بعض املناطق ويف بعض فصول السنة ال يظهر يف االُفق حالة الفجر الشرعي  :السؤال
وإن كان للشمس طلوع وغروب، بل بعد سقوط القرص تبقى حالة املغرب حىت  تطلع 

فيها بني العشاءين إىل ما بني الطلوعني من دون أن مير  بظلمة الشمس مر ة اُخرى، فيت صل 
 ؟ الليل، فما هو حكم بداية وقت صالة الصبح وبداية اإلمساك للصائم يف هذه املناطق

 [.يصح  إحلاق ذاك البلد بأقرب نقطة يوجد فيه الفجر :اجلواب
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 :وهذا رابط فتاواه على موقعه الرمسي
dalil#php.main/org.alhaeri.www://http 

حلاق تلك املناطق وقياسها بأقرب البالد إليها، سواء كان ذلك يف إوواضح أنه يرى 
 .حتديد الشروق أم الغروب أم الفجر، وأكيد أن  حال الصيام كذلك

َ:السيدَصادقَالشيرازيَ-7

صوم والصالة ملن يسافر إىل البلدان اليت ال تغيب فيها ما رأيكم يف حكم ال: 18سؤال ]
  ؟ الشمس إال ساعة أو ساعتني أو ال تشرق إال كذلك

فقه ...  يصوم ويصلي حبسب توقيت مكة املكرمة، أو البلدان املتوسطة اآلفاق: اجلواب

 [.حكام السفرأ/ السياحة والسفر 

 :وهذا رابط فتواه
htm.64/safar-siyahat/etc/library/com.alshirazi-s.www://http 

 .هو واضحكما   يضا  أوهذا رأي جديد 

منا تكون يف إو باملناطق املعتدلة أالبلدان  بأقربفمن سبقوه من اجملتهدين جعلوا املقايسة 
يف حالة وجود شروق وغروب فيكون  وأما، املناطقيف تلك  و النهارأحالة دوام الليل 

املقايسة  ن  أازي يرى ري ولكن الش. فيها آراءهم بالنحو الذي نقلنا ماعليه التوقيت معتمدا  
املقايسة تكون وفق  هنار وليل ساعات أحدمها قليلة، كما أن  تكون حىت يف حالة وجود 

 .املناطق املعتدلة فقط

َ:السيدَمحمدَصادقَالروحانيَ-8

 أشهر وليله ستة أشهر ستة هناره مكان يف املكلف نكو  فرض إذا(: 9 مسألة)]: يقول
 فاألحوط وإال. عليه والصيام وجبت الصالة من فيه يتمكن بلد إىل اهلجرة من ومتكن مثال  
 على املدار إن :يقال ان وميكن. ساعة وعشرين أربع كل يف اخلمس بالصلوات االتيان هو

http://www.alhaeri.org/main.php#dalil
http://www.s-alshirazi.com/library/etc/siyahat-safar/07.htm
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 إليه، املعتدلة البالد أقرب على املدار نإ أو املتوسط، فرادأ بني املتوسطة خمريا   املتعارفة البلدان
 .[486ص: املسائل املنتخبة] [فيه متوطنا   كان بلده الذي أو

يتعرض حلالة انعدام الليل  -وهو أحد مراجع الشيعة أيضا   -وواضح أن  السيد الروحاين 
يرى أن  هذه احلالة وحالة قصر النهار أو الليل  ويبدو أنه)يف املناطق القطبية، أو النهار 

ىل إويفيت بوجوب اهلجرة من تلك املنطقة ، [144ص: املسائل املستحدثة: انظر]( واحدة يف احلكم
وأما إذا مل يتمكن من . داء الصالة والصيام فيها بشكل طبيعيأمنطقة يتمكن فيها من 

بوسعه ن املقلد أويبدو حبسب الفتوى  ،عدة خيارات همقلديبني يدي اهلجرة فيضع املرجع 
 :، واخليارات هييها يشاءأاختيار 

أما كيف ؟ فلم يوضح،  .ربع وعشرين ساعةأتيان بالصلوات اخلمس يف كل اإل: األول
والظاهر أن  األمر موكول إىل املكلف نفسه فيقوم بتحديد وقت كل صالة حبسب نظره 

أحد فروض املسألة، أو رمبا يتم اخرتاع طريقة  وتأمله كما قال بذلك السيد سعيد احلكيم يف
 !!تنفع يف ذلك 

بالقياس إىل البلدان اليت يعتدل فيها الليل والنهار، وهو باخليار يف يصلي ويصوم : الثاين
 .يشاء أيهااختيار 

 .إن املقياس اقرب البالد إليه، وليس املناطق املعتدلة: الثالث

 .املناطق القطبية إىلان مستوطنا  فيه قبل انتقاله إن  املدار على بلده الذي ك :الرابع

وبيانا  إفتاء األقوالهل يرى املؤمن باهلل واخلائف من ربه احلسيب مثل هذه  :أقول
 أراء تكون جمرد أنال تعدو  األقوالهذه  إن احلقيقة الواضحة! ؟ الشريعة املقدسة إلحكام

يفكرون  ، الذيناآلخرين املراجع آراء وهي جتمع ،يضعها املرجع بني يدي مقلديهواحتماالت 
ن أه يملقلدمث يرتك احلرية ا السيد الروحاين وينتهجون ذات النهج، هببذات الطريقة اليت يفكر 

اخليارات اليت تربع هبا السيد املرجع  واحد منكيف يتم حتديد   وأما، يريدون رأيأي  واخيتار 
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أي وسيلة يتم هبا و أ ،إحداهاالقرعة رمبا يكون  ،وسائل عدةيتم عرب ذلك  إن؟ ملقلديه 
 !! الرتجيح

* * * 

راء ملراجع التقليد أخرى لو استمرت قائمة عرض اآل ةجديد راء  آ سنجد تأكيدوبكل 
 .صال  أ اإلجيازية على نلدى الشيعة، ولكن فيما عرضناه كفاية تناسب هذه الرسالة املب

راء علماء آالسبب يف تعدد  تأكيدل ننا نعرف بكإ :اآلنول ما يتبادر السؤال عنه أورمبا 
وفق انتهوا إىل التشريع فمهم اهلل سبحانه، اعتقادهم املعروف بتأخري من قد   بعد، السنة

فضال  عن الدين  راء وتشابكت الظنون يف املسألة الواحدةواألهواء فتعدد اآل واألوهامالظنون 
 . جبميع أحكامه وعقائده

ملشكلة عند عرض فتاوى الفقهاء الذين ينسبون ما هو السبب يف وجود ذات ا :ولكن
 !ىل التشيع ؟إ ظاهرا  

ومل  ،تركوا االنتهال من النبع الصايف يضا  أهنم أنبئ كل منصف النتيجة تُ  ن  إ: واجلواب
القواعد الظنية اليت انتهت  فأسسوالشيعتهم،   ئمة اهلدىأيقفوا عند احلدود اليت رمسها 

ىل حد كبري كما إنتيجة الفريقني  فتشاهبتيضا  أ واألوهامالظنون راء و إىل التشريع وفق اآلهبم 
 .رأينا

َفقدَأحبطَاهللَ: )قال ،Xعبد اهلل  أيب عن منَشكَأوَظنَفأقامَعلىَأحدهما
 .[9ح 884ص 8ج: الكايف]( عمله،َإنَحجةَاهللَهيَالحجةَالواضحة

، تنا مورد البحثيف مسأل هل السنةرت اآلية الكرمية لدى عرض فتاوى علماء أوكما كر  
 :يضا  أموجود  السبب ن  اآلن؛ ألعادهتا إالبحث العلمي يف نصاف اإل أن  من جدأ

َاْخِتاَلفاَ َِفيهَََِلَوَجد واََْالّلهَََِغْيرََِِعندََِِمنَََْكانََََوَلوََْاْلق ْرآنَََيَ َتَدب َّر ونََََأَفالََ﴿: قال تعاىل
هؤالء لكرام املستند الذي استند إليه ا هوخلفاؤ اهلل سبحانه فلو كان  .[98: النساء] ﴾َكِثيراَ 
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وضرب بعضها  وتناطحتيف املسألة الواحدة  أقواهلم اختلفتالعلماء يف ما أبدوه من آراء ملا 
ه فقد حكم حبكم أومن أخط ا  واحد ا  قالوا إن  هلل يف كل واقعة حكم  ، هذا وأئمتنابعضا  

ذن ليست مستندة إىل دين اهلل الشيطان وأهل اجلاهلية، وحيث إهنا تعددت واختلفت فهي إ
 .احلق وأسسه الرصينة اليت ال توصل إال إىل حق وصدق ويقني

 :من علماء الشيعة اليت استعرض فتاوى أصحاهباراء باآلوهذه قائمة 

x يف حالة انعدام الليل أو النهار يف املناطق القطبية: 

 :وفيهاَآراء..َالصالةَ:َأوالَ 

ربعة يكون فيها ليل وهنار خالل األالبالد اليت  قربأتكون الصالة مبالحظة  :األول
وعشرين ساعة، وال جيب عليه االنتقال إىل بلد آخر ألجل الصالة بصورة طبيعية، وال 

   .واحلائري السيستاين السيدوهبذا الرأي أفىت  .القضاء يف وقت آخر

يف  اإلقامةز مع عدم جوا األول، كالرأيقرب املناطق  أىل إتكون الصالة بالقياس  :الثاني
 .فىت الشيخ بشري النجفيأوهبذا  .خرآ، ولكن ال جيب عليه القضاء يف وقت تلك املناطق

يضيف على ما سبق القضاء يف وقت آخر باإلضافة إىل األداء من خالل  :الثالث
وهبذا أفىت الشيخ وحيد  .مقايسة تلك املنطقة بأقرب منطقة فيها ليل وهنار خالل اليوم

 .اخلراساين

و  أ ىل املناطق املعتدلة كمكة مثال  إ وإمناقرب املناطق أىل إاملقايسة ال تكون  :ابعالَر
الرأي أفىت السيد  اذوهب .و القضاءأخر آىل بلد إكربالء، كما ال جيب على املكلف االنتقال 

 .صادق الشريازي والشيخ مكارم الشريازي

 :التفصيل بالنحو التايل :الخامس
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املناطق  بأقربوقات الصالة، وال تقاس أال يتحقق شيء من : يف حالة انعدام النهار
والعشرين مبا يناسب  األربعةوقات الصلوات اخلمس اليومية على الساعات أتوزع  وإمنا إليها،

  .بالتأملذلك يعرف  ن  أو  األفق،موقع الشمس من 

ات فارتفاع الشمس يكون وقت صالة الظهر، وأما بقية الصلو  :ويف حالة انعدام الليل
 . يؤتى هبا بنية مرددة بني أن تكون أداء  هلذا اليوم أو قضاء  لليوم السابق

 .السيد حممد سعيد احلكيم فىت املرجعأ بهو 

مكان آخر فبها، وإال فبوسع املكلف أن يعمل بأحد  إىلإن متكن من اهلجرة  :السادس
ساعة، أو يقيس  وعشرين األربعأن يأيت بالصلوات اخلمس موزعة على : اخليارات التالية

حاله بالبلدان املعتدلة، أو يقيس حاله بأقرب البالد املعتدلة إليه وليس مطلق البالد املعتدلة، 
 .وبه أفىت السيد الروحاين. أو يقيس حاله بالبلد الذي كان مستوطنا  فيه سابقا  دون غريه

َ:آراءَأيضاَ َوفيه..َالصيامَ:َثانياَ 

فىت أ وبه .خر ومع عدم التمكن يسقط عنه الصيامآد ىل بلإجيب عليه االنتقال  :األول
 .السيستاين السيد

فيجب عليه قضاء الصيام  وإالذا متكن من اهلجرة فيهاجر من تلك املنطقة، إ :الثاني
 .فىت الشيخ وحيد اخلراساينأوبه . فيما بعد

ملناطق، يف تلك ا اإلقامةيكون الصيام بالقياس إىل أقرب املناطق، مع عدم جواز  :الثالث
 .وبه أفىت الشيخ بشري النجفي. وال جيب عليه القضاء

وبه أفىت . هذا فقط إليها،يكون الصيام مبقايسة تلك املنطقة بأقرب املناطق  :رابعال
 .السيد كاظم احلائري

وبه أفىت الشيخ مكارم . يكون الصيام يف تلك املناطق حبسب املناطق املعتدلة :خامسال
 .الشريازي
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الصوم أداء ، ويتعني القضاء يف فصول السنة األخرى اليت  عيةو مشر ل يشك :السادس
 .وبه أفىت السيد حممد سعيد احلكيم. يتميز فيها الليل عن النهار

جيب عليه اهلجرة من تلك البالد إن متكن، وإال فيقدر لصيامه وقتا ، والتقدير  :السابع
القياس مبطلق البالد املعتدلة، أو مبوطنه  إما بالقياس على أقرب البالد املعتدلة إليه، أو: يكون

 .وبه أفىت السيد حممد صادق الروحاين. السابق

x  الليل أو النهار يف املناطق القطبية قصريف حالة: 

 :وفيها آراء.. الصالة : أوال  

وخبصوص . هنا تكون وفق األوقات اخلاصة بتلك املنطقة بال أي تفصيل آخرإ :األول
وبه أفىت السيد . مكن من أدائها لطول النهار فيكتفي بالقضاء فقطصالة الظهر فإذا ال يت

 .السيستاين

وبه أفىت السيد . إهنا تكون وفق مدينة مكة املكرمة أو غريها من املناطق املعتدلة :الثاني
 .صادق الشريازي

لو انعدم األفق أو الفجر اعترب يف معرفة : إهنا تكون وفق أقرب بلد، فمثال   :الثالث
 .وبه أفىت السيد كاظم احلائري. املقايسة بأقرب بلد فيه أفق وفجر الوقت

رأي السيد سعيد احلكيم، حيث يرى أن  أوقات الصالة يف تلك املناطق يف احلالة  :الرابع
 .تفصيله فيما سبق عند نقل فتواه أوضحنااملذكورة تكون وفق تفصيل خاص وقد 

وقد . وقات الصالة وفق عدة خياراتأ يقدر وإالن من اهلجرة فبها، ن متك  إ :الخامس
 .مت يف فتوى السيد الروحاينتقد  

َ:وفيهَآراءَأيضاَ ..َالصيامَ:َثانياَ 
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إما يف شهر رمضان أو من  ؛جيب عليه االنتقال إىل بلد يتمكن فيه من الصيام :األول
 .السيستاينالسيد فىت أوهبذا  .بعده، وإن مل يتمكن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم

فىت السيد أوبه . و غريها من املناطق املعتدلةأيصوم وفق مدينة مكة املكرمة  :لثانيا
 .صادق الشريازي

ليه فيه فجر، فيما لو كان هناك شروق وغروب للشمس إقرب بلد أيصوم وفق  :الثالث
 .وبه أفىت السيد كاظم احلائري. ولكن ليس فيه فجر

ك بياض بعد غياب الشمس فالصوم يبدأ منه إن كان هنا: التفصيل بالنحو التايل :الرابع
وبه أفىت !! يف مشروعية الصوم  إشكالإىل حني مغيب الشمس، وإن مل يكن كذلك فهناك 

 .السيد سعيد احلكيم

يضع السيد الروحاين بني يديه عدة خيارات  وإالن من اهلجرة فبها، ن متك  إ :الخامس
 .ما شاء منها، وقد تقدمتن خيتار أميكن 

* * * 

أو شيعة سواء كانوا  - بعضهمن أء العلماء، استعراض آرامن خالل  ،ننا قد عرفناإ مث
بني حالة قصر  مل يفرقوكذلك ، بني حكم الصالة والصيام يف تلك املناطق مل يفرق - سنة

 . أحدمهاالليل وحالة دوام  وأالنهار 

فسيكون ، البحثمورد لة أراء يف املسما أردنا معرفة عدد اآل فإذاوعلى هذا القول، 
هلا ما ضممنا  وإذا. منهم مثانيةلدى علماء الشيعة فقط، بل لدى تقريبا   رأيا  ( 86) هاعدد

، كلُّ رأيا  ( 66)من الـ  قريبا  فسيكون اجملموع  ،أيضا   راء بعض علماء السنة يف هذه الرسالةآ
 .!!لنفس املسألة أنه حكم شرعي واحد منها يرى صاحبه 

اآلراء واملقرتحات اليت يقدمها علماء الشيعة والسنة مجيع ا استقصاء وأكيد أننا لو أردن
لألرقام ( سيغين)لكانت مثرة ذلك بلوغ عدد الفتاوى رقما  يستحق أن ُيسطَّر يف موسوعة 
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مة هذا حال علمائها يف مسألة شرعية أولكل عاقل بعد هذا أن يعرف حال  .القياسية
 .واحدة، واحلمد هلل على كل حال

 .. ا  وأخري 

حوارا  حصل بني أحد مراجع الدين الشيعة وألجل زيادة نفع طالب احلق، أنقل 
يام يف املناطق هلم فتواه يف بعض الفروع اليت ترتبط مبسألة الصالة والص يوضحتالمذته، وهو و 

 .، وكيفية الوصول إىل النتيجة اليت انتهى إليهاالقريبة من القطب

يسهم يف توضيح شيء من طبيعة السري والتحليل  ألنه وأزعم أن  هذا يف غاية األمهية؛
 اليوم يف فتاواهم اليت يقدموهنا إىل الناس، ويصورون أهناالعلمي الذي ينتهجه اجملتهدون 

 .اعلى املسلمني العمل هب ونيوجب ةم دينياحكأ

، وهذا نصه مع التعليق (علي القطيب املوسوي)واحلوار ينقله وكيل املرجعية السيد 
 :ار على بعض فقراتهباختص

 )دام ظله) هنار شهر رمضان الطويل على املبىن الفقهي للسيد الشريازي]

 علي القطيب املوسوي

81/64/8618 

  بسم اهلل الرمحن الرحيم

 الطاهرين وصحبه الطيبني احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حمم د وآله
مشال أوروبا، حيث يطول  على ضوء املسائل املستحدثة حول صيام املسلمني يف. املنتجبني

ال ذين يعملون ساعات  النهار إىل أكثر من عشرين ساعة مع وجود الصائمني والصائمات
ينوون صيام شهر رمضان،  طويلة يف النهار كذلك وجود األبناء والبنات صغار السن وهم

وإىل وكالئه يف ( تسديداته دامت)تزايدت رسائل اإلستفتاء للسيد املرجع الشريازي  وحيث
جالل معاش ممثل املرجع  أرسل يل مساحة الشيخ احلجة. أحناء العامل حول هذا املوضوع

http://www.alnoor.se/author.asp?id=27
http://www.alnoor.se/author.asp?id=27
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رسالتني حول املبىن الفقهي واحلكم  (دام ظله)الديين اإلمام السيد صادق احلسيين الشريازي 
 .يف هذا الشأن( دام ظله)الشريازي  حة املرجع الديين السي د صادقالتفصيلي لدى مسا

 الصوم يف أوروبا: األوىل الرسالة

علما  بأن أذان املغرب  كيف حيد د القاطنون يف أوروبا وقت اإلمساك عن املفطرات،
 ؟ صباحا  أو أقل 6وأذان الفجر يف  11.66عندهم يف 

ا  بني فروض ثالثفا ،ساعة 19إذا كان طول النهار أكثر من   :لصائم يكون خمري 

أن يصوم حبسب أفق بلدهم بأن ميسك قبل طلوع فجرهم ويفطر بعد مغرهبم إن : أوال  
 .أمكنه ذلك بال حرج

أو يصوم حبسب طلوع فجرهم من حيث اإلمساك بأن ميسك قبله ولكن يفطر : ثانيا  
 .العكسحبسب أفق كربالء املقدسة مثال  بعد أذان مغرب كربالء، وجيوز 

أو يصوم حبسب طلوع فجرهم يعين ميسك قبله مث حيسب مثال  ساعات هنار  : ثالثا  
 10كربالء املقدسة من أذان الفجر إىل أذان املغرب ويفطر بعده، مثال  إذا كان هنار كربالء 

 .ساعة على صومه وإن مل يؤذن املغرب يف كربالء 10ساعة أفطر بعد مضي 

 :الرسالة الثانية

ب الفضيلة والعلم حيسبون اللحظات طال هل  هالل الشهر املبارك وقد كان وىلالليلة األ
ببحث ليايل الشهر املبارك الذي يتم حبضور من  ليوافيهم هذا الشهر املبارك ويتجد د لقاءهم

فاجتمعوا يف . السيد صادق احلسيين الشريازي دام ظله املرجع الديين مساحة آية اهلل العظمى
وبارك هلم حضور هذا الشهر العظيم، ودعا هلم وللجميع  فرح ب مساحته هبمبيته املتواضع، 

  .بالتوفيق والتقوى
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أصل البحث  مث استعد  لإلجابة على أسئلة الفضالء واحلضور ومناقشتها معهم، فكان
النهار يف بعض  العلمي يف اجللسة األوىل من شهر رمضان املبارك حول اختالف االفق وطول

فسأل أحد . العامل طق كالبالد األوروبية، وكيفية الصوم يف تلك النقاط منالبلدان واملنا
 :الفضالء من مساحة املرجع الشريازي دام ظله قائال  

يكون طول النهار  يكون النهار يف بعض البالد طويال ، خصوصا  يف فصل الصيف حيث
  ؟ ساعة أو أكثر، فكيف يصوم أهل تلك البالد 81

 19متعارف كما إذا كان أكثر من  الد اليت يكون فيها النهار غرييف الب :أجاب مساحته
وذلك . املتعارفة مثل العراق أو إيران ساعة فإن أهل تلك البالد يصومون حسب أفق البالد
ا  -مثال   -هنار كربالء املقدسة  بأن يصوموا حسب فجرهم ويفطروا بعد مضي ساعات وإمن 

النهار املتعارف يف البالد املتعارفة قد يصل  ألنساعة،  19حد دناه بأن يكون أكثر من 
 .[ساعة 19ساعات النهار فيها إىل ما يقرب من 

 ن  إا قوله إمنو رواية، أية آىل إسبب التحديد ليس باالستناد  ن  أليالحظ اجلميع : أقول
  !!هذا هو املتعارف 

  ؟ ساعة 19أكثر من  ملاذا خص صتم غري املتعارف بكونه :وسئل مساحته]

األحكام هلا إطالق، وهل تشمل  هل ان موضوعات: إن  منشأ اخلالف هو :قال مساحته
أمتُّواْ » :قوله تعاىل: سبيل املثال ؟ على املتعارف وغري املتعارف، أم ختص  املتعارف فقط

فهل املقصود إدامة الصيام إىل الليل، وهو كل هنار وكل يوم متعارف أم  ،«الِصياَم ِإيَل الَّليلِ 
  ؟ أنه يشمل املتعارف فقط غري متعارف، أم

هنارا ، وستة أشهر  وما احلكم يف بعض مناطق الكرة األرضية اليت تكون ستة أشهر فيها
أو أربع  أو بالعكس، فإن يف بعض املناطق يكون النهار فيها يف فصل الشتاء ثالث ؟ ليال  

 ؟ إنه ألمر مضحك أن ساعات، فهل يصوم أهل تلك املناطق ثالث أو أربع ساعات فقط
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 يصوم اإلنسان ثالث أو أربع ساعات يف اليوم فقط، فإنه خمالف حلكمة الصوم، فإن بعض
 .«جعل الصيام ليتحس س الغين جبوع الفقري وعطشه» :الراويات تقول

ا   ا ،  فالبد من أن يكون املقصود من النهار هو املتعارف، ال الطويل جد  وال القصري جد 
املتعارفة، فتقدير الكر   مجيعا  على ان االحكام كل ها مرتتبة على األمور وقد اتفق الفقهاء

  .ااملتعارف، وهكذ الشرب املتعارف، والدلو: بالشرب، والنزح بالدلو يعين

سيقعون يف احلرج إذا طالت مد ة  فإن األصل العام هو املتعارف، ألن الناس :وعليه
هي مد ة ( ساعة 81)هكذا مدة  يعلمون أن وحىت أهل تلك املناطق. ساعة 81الصيام إىل 

فصول السنة يكون أربع ساعات،  غري متعارفة، ألن طول النهار يف تلك املناطق يف بعض
النهار أحيانا  إىل ما يقرب من  ولكن يف البالد املتعارفة يصل طول. وأحيانا  عشر ساعات

 .[ساعة 19

رجع على عدم اعتبار اليوم ذي مه املالحظ اجلميع طبيعة االستدالل الذي قد  : أقول
 !! إن  مثل هذا االعتبار أمر مضحك : يف الصيام، وهو الثالث ساعات يوما  

مر غريب فعال ، فهل يفيت السيد أاليت قدمها تربيرا  لصنيعه، ( يف الرواية)مث إن  احلكمة 
مدار  ر أن  يف غري املناطق القطبية باعتباثناء صيامه أمن ال جيوع  ببطالن صيامالشريازي 

  .!!هو اجلوع بنظره الصحة 

تلك املناطق من أول فجر املناطق  ملاذا جيب أن يكون بداية الصيام يف :وسئل مساحته]
 ؟ ذاهتا

كُلوْا َواْشَربُوْا َحىت  يَتَبنَي َلُکُم اخْلَيُط »: قال اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي :أجاب مساحته
النهار ومن  شكال أن يكون اإلمساك من بدايةإفال ، «ِمَن اْلَفْجرِ اخْلَيِط اأَلْسَوِد  األَْبيُض ِمنَ 

العنوان حاله   أول الفجر، ألن الفجر يعين النور الذي يشع باقرتاب الشمس من األفق، وهذا
  .«الليل»وكذلك  فهو غري املتعارف« اليوم»ال يعد  غري متعارف، وأما « الغروب»كحال 
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منصرفة « أمتُّوْا الِصياَم ِإيَل الَّليلِ »: تعاىل األدلة كقوله إن :ا  وعق ب مساحته موض حا  أيض
ساعة فسيكون  86أو  18ولذلك إن كان طول النهار . املتعارف إىل اليوم والنهار الكامل

 .[املتعارف جيب أن يكون الصيام باملقدار املتعارف غري متعارف، ويف غري

ىل ما كان إاليوم ينصرف فقط  ن  إلكم  و خلفاؤه الكرام قالواأطيب، هل اهلل سبحانه 
ساعة ويفطر قبل  19ساعة، حبيث ان من كان هناره عشرين ساعة يصوم مبقدار  19مقداره 

: اجلواب! ؟ كالمهمفتيتم على ضوء  أنتم أمث نوا ذلك هل بي   ؟ساعتني من مغيب الشمس ؟
ظن و  رأييد نقول عنه كأ؟  بداه املرجع الشريازيأالذي ذن ماذا سنقول عن هذا القول إال، 

 .على ضوئه ملقلديه وأفىتبل وهم قدمه منه هو، واحتمال 

ية املراجع، وقد عرفنا فيما سبق خرى اليت اقرتحها بقوجود اآلراء األ ،أكثرذلك وما يؤكد 
   .ربع ساعاتعن األ السيد السيستاين اكتفى بصيام يوم قدره عشرة دقائق فضال   ن  أ

 :وليكمل السيد الشريازي فيق

 :هنا مسألتان: وخالصة القول]

  ؟ املتعارف يف الصيام مىت جيب الرجوع إىل النهار :األوىل

النهار ثالث أو أربع ساعات، أو  عندما يكون النهار غري متعارف، أي إذا كان :اجلواب
ساعة أو أكثر، يعين ان  81 ساعة كما لو كان 19بالعكس بأن كان النهار أكثر من 

الشتاء يكون النهار ثالث  ساعة، ففي فصل 81ون النهار فيها اآلن املناطق اليت يك
من زاوية، ومبجرد أن  ساعات، حبيث إن الشمس ال ترتفع حىت إىل وسط السماء، وتشرق

  .ترتفع قليال  تغرب من زاوية اُخرى قريبة لزاوية طلوعها

  ؟ أن يكون الصيام متعارف كم ساعة جيب يف املناطق اليت يكون النهار فيها غري :الثانية
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ساعات هنار إحدى املدن اإليرانية  يشرع بالصيام من فجر تلك املناطق ومبقدار :اجلواب
أهل املناطق اليت يكون النهار فيها متعارفا   لنفرض أن مد ة صيام. أو العراقية أو مدن احلجاز

أن فجرهم من حيث اإلمساك ب حبسب طلوع ساعة، فيكون الصوم 14أو  10أو  19هو 
ا  بينها بأن خيتار ساعات يوم كربالء  ميسك قبله ولكن يفطر بعد مضي تلك الساعات، خمري 

 .[املقد سة مثال  

 :وظن منه رأينه جمرد أيقرتحه السيد الشريازي، والدليل على  رأيهذا 

 .رأيناعدم الدليل عليه كما  :أوال  

القياس  :كان منها  ،آخرينخرى اقرتحها مراجع أراء وظنون آ استعرضنان أسبق : وثانيا  
، وغريها القياس اىل موطنه السابقأو القياس إىل أقرب معتدل إليه، أو  ،قرب بلد إليهأعلى 

وهذا يكشف لك فقداهنم للدليل الشرعي وإال ملا رأينا . من االراء اليت عرضنا فيما مضى
 .هذه االقرتاحات اليت ال تنتهي

، إذ بالتقدير الذي هو رفضهعن أحد املراجع قبوله  إن  السيد الشريازي نفسه ينقل: ثالثا  
 :يكمل كالمه السابق فيقول

ما احليلة : املراجع، قبل وصوله للمرجعية، بأنه كان يل حديث مع أحد املرحومني من]
علينا أن نصوم تلك الثالث : ؟ فقال ثالث أو أربع ساعات يف األيام اليت يكون النهار فيها

مضحكا  أن يقال لكم أمسكوا عن املفطرات ملد ة ثالث  أليس: لهقلت . أو األربع ساعات
 .مضحكا  يعين أنه غري متعارف ؟ وكون هذا األمر ساعات أو أربع

مبا إن اإلسالم  :قائال   وانربى أحد الفضالء وسأل من مساحة املرجع الشريازي دام ظله
 جد آية أو رواية تشري إىللكنه ال تو  هو دين عاملي، ودين لكل األزمنة وإىل يوم القيامة،

  ؟ ذلك، كما إن الفقهاء قد اختلفوا يف هذا اجملال

 .املسألة حينها حمل ابتالء مل تكن هذه :أوال   :أجاب مساحته
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علينا إلقاء «: صلوات اهلل عليهم جاء يف الروايات الشريفة عن أهل البيت :وثانيا  
هو يف اختالف استظهارهم منها، اختالف فتاوى الفقهاء  ، وإن»األصول وعليکم التفريع

وقد أرجع . اختالف األطباء يف بعض املسائل الواضحة واالختالف مسألة طبيعية، كمسألة
باملوضوعات اخلارجية يف أي مورد كان، أرجعوه إىل  الفقهاء االختالف إذا كان مرتبطا  

كثريا ، « تعارفامل»أو « عرفا  »: كلمة« اجلواهر»يف  تكر ر: فعلى سبيل املثال. املتعارف
 .[هلاالشريفة أثر  ولكن مل يوجد يف الروايات

ىل إ وتقدميه اجملتهد باقرتاح ظين تربعيعين تفريع املأذون به يف الرواية ال ن  إمن قال  :أقول
بنظرهم وهكذا تتحول الشريعة  ،ظن آخربتقدمي غريه ويتربع حكم شرعي، بعنوان أنه الناس 

 !!كما هو حاصل اليوم   طح بعضها بعضا  جمموعة ظنون واقرتاحات ينإىل 

باخلصوص لة مل تتعرض هلا النصوص الشرعية أاملس ن  أ ونير وغريه ذا كان الشريازي إمث 
 ااقرتحها هو صاحب العروة الوثقى كم نول مأ ن  أويرى )و روايات، أيات آسواء كانت 

ها دين مقدس جيب بإبداء ظنوهنم واقرتاحاهتم وتصوير إذن فهم فمن كل  ، (يف كالمه سيأيت
 ! ؟بل تناقضها أحيانا  كثرية تلك الظنون  رغم اختالف على مقلديهم األخذ به

ئمة مر األأوقد  ،احلق فيهاالقول شبهة ال يعرف  مثل تلك املسائل قل من اعتبارأوال 
  .الشريفة كما هو معلوم يف رواياهتمالشبهات   بالوقوف عندشيعتهم الطاهرون 

قد يكون سبب تعج بنا  :وقال احلضور من مساحة املرجع الشريازيوسأل أحد الفضالء ]
ساعات يف املناطق اليت يكون النهار فيها ثالث  أو استغرابنا من القول بصيام ثالث أو أربع
فلو أن هذا القول كان هو جواب رسول اهلل صلى  أو أربع ساعات، هو ألننا مل نأنس ذلك،

  ؟ متعارفا   لكاناهلل عليه وآله ملن استفسر عن ذلك 

النهار، والنهار من حيث عدد الساعات  الصوم أوجبه اهلل تعاىل علينا يف :أجاب مساحته
  ..... األقسام الثالثة غري متعارف خمتلف على ثالثة أقسام، ومشول اإلطالق لكل هذه



 Xاملهدي  اإلمام أنصار إصدارات.... ........................................ 56

 

ق املتعارف بالنسبة إىل الصالة يف املناط ماذا سيكون: وسأل أحد الفضالء احلضور قائال  
ستة أشهر، هل سيكون املتعارف خالل السنة  اليت يكون النهار فيها ستة أشهر، والليل

  ؟ الواحدة هو الصلوات اخلمس ليوم واحد

من قبل، ووافق عليه أكثر العلماء  ذكر هذه املسألة يف العروة ومل تطرح :قال مساحته
  .خالفا القول من صاحب العروة، إال  اثنني حيث وقبلوا هذا

  ؟ يف هذه املناطق كيف تكون الصالة ملن يعيشون :تمر السائل بقولهواس

يقيمون الصالة حسب املناطق املتعارفة، أي يقسمون مخس صلوات : أجاب مساحته
. ساعة، ولذلك فإنه ال ميكن عد  اُفق تلك املناطق مالكا ، وال يشمله اإلطالق 84على 

َحيتَّ يَتَبنَي »: ة رؤية الفجر، يف قوله سبحانهولذا قال بعض الفقهاء كاملرحوم الشيخ يف مسأل
نه إذا كان لشخص ما عني غري متعارفة وقوي ة كعني إ «َلُکُم اخْلَيُط األَْبيُض ِمَن اخْلَيِط اأَلْسَودِ 

اليت كانت ترى الشيء من بُعد أربعة فراسخ، فإن مثل هذا الشخص قد  «زرقاء اليمامة»
؟ أو يعمل باملتعارف  فهل عليه أن ميسك قبل اجلميع اجلميع بنصف ساعة، يرى الفجر قبل

كانت عني أحد األشخاص ضعيفة، فهل ميسك بعد إمساك اجلميع  ؟ وكذلك إن عليه
بعد مرور نصف ساعة من رؤية باقي الناس، وال أحد يسمح  بنصف ساعة ألنه يرى الفجر

حىت يتبني  »: تقولإمساك اجلميع، مع ان اآلية الكرمية  أمسك بعد: لنفسه أن يقول له
إال  أنه مل يقل له أحد من الفقهاء ذلك مما . ومل يتبني  له ، وهذا الشخص من املسلمني«لكم

 .الذي عمل به الفقهاء مجيعا   يعلم بأن هذا املالك هو

الرأس، بينما يف املناطق  دلوك الشمس يعين وصول الشمس إىل قمة :وأضاف مساحته
قمة الرأس، بل الشمس بعد  ات ال ترتفع الشمس فيها إىلاليت هنارها ثالث أو أربع ساع

تصل إىل قمة الرأس، ويف بعض  شروقها من زاوية ترتفع قليال  وتغرب يف زاوية اُخرى دون أن
وتتحر ك بني اآلفاق وتغرب يف االُفق  املناطق بعد أن تطلع الشمس ترتفع مبقدار قليل جد ا  

السماء، ويكون النهار الواحد يف تلك املناطق  وسطبنفس الزاوية، وال ترتفع وال تصل إىل 
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وكذلك بالنسبة لليل يف تلك املناطق فإنه يكون الليل  مبدة ستة أشهر من شهورنا املتعارفة،
مبا أنه ال : يكون هلم دلوك أصال ، ومع هذا كله مل يقل الفقهاء الواحد مبقدار ستة أشهر فال

 .[عليهم الصالة يوجد دلوك فال جتب

ما قاله السيد حممد سعيد احلكيم بان من اليسري جدا معرفة  املفروض أننا مل ننسَ  :أقول
 . مكانية حتقق الزوال فيهإالزوال يف مناطق هنارها اقل من النهار الذي يرفض الشريازي 

ساعة، فهل على أهل تلك  86 يف املناطق اليت هنارها :وسأل أحد الفضالء أيضا  ]
النهار على أساس حساب املقدار  املغرب أو العشاء مثال  يف املناطق أن يصل وا فريضة
  ؟ املتعارف للمدن ااُلخرى

مقام الفتوى قد يوجد حل يف  هذا هو أصل حبثنا العلمي، ولكن يف :أجاب مساحته
إىل الصالة وهو ان على من  وهناك حل  بالنسبة. بعض املوارد، ويف بعضها ال يوجد حل  

الصالة حبسب شروقهم وغروهبم حىت  عارف هنارها أن يصل وا بوقتيعيش يف اآلفاق غري املت
املتعارفة، فإنه جيب عليهم أن يؤخ روا  وان تأخر مثل صالة املغرب والعشاء عن هنار البالد

 .[تطابق الوقت الشرعي مع اُفق بلدهم وقت أداء فريضيت املغرب والعشاء إىل ليلهم كي

فرق بني مقامي البحث والفتوى كما هو هنج الكثري من شرعيا  يبنِي لنا الال أعرف وجها  
املراجع اليوم، فرتاه يفيت بغري النتيجة اليت توصل إليها يف حبثه العلمي والشرعي املزعوم، 
واحلال أن  حبثه إن كان فعال  حبثا  علميا  ومبين على ضوء األدلة الشرعية، فلماذا يسمح لنفسه 

عبارة  -وال أقل يف أغلبه  -ة، إنه يعرف قبل غريه أن حبثه ولكن احلقيق!! أن يفيت خبالفه ؟
 .عن ظنون يف ظنون، ومثله ما يفيت به

وإذا صار  .مبا أن هذه األلفاظ منصرفة إىل املتعارف، فيجب العمل باملتعارف ،إذن]
يصوم  فإنه جيوز له أن ،ساعة 86املتعارف هو املالك، وكان باستطاعة الشخص أن يصوم 

أما إذا مل نقل بذلك، فإن  علينا أن نقبل أحد األمرين  .وهو األحوط استحبابا   النهار كله
  :اللذين قال به بعض التاليني
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  .اـ جيب عليهم اهلجرة من تلك املناطق، وال جيوز هلم البقاء فيه1

 .القصرية ال تصوموا يف مثل هذه األيام، واقضوا ذلك يف األيام :ـ أن نقول هلم8

 .[ن فيهما إشكال واضحلكن كال األمري

 id?asp.article/se.alnoor.www://http101998= :وهذا رابط الكالم

مل خيتص به السيد الشريازي بكل ( ينتج الفتاوى)هذا النموذج من االستدالل الذي  ن  إ
ن يكون الطعام أ ومن مث فمن الطبيعي جدا  . تأكيد، فحال االخرين ليس بأحسن من هذا

؛ ألنه مطع م ا  ومسموم ا  فاسد( اليت استعيض هبا عن خلفاء اهلل)عامل الذي تنتجه هذه امل
وهلذا كانت سببا  يف تشتيت األمة ومتزيقها بل  هبوى وظنون واحتماالت هنى اهلل تعاىل عنها،

محلها على رفض دعوة احلق اليت ال ينصرها إال قلة مستضعفة كان من صفتها أهنا كامللح يف 
على ذلك بعشرات الروايات، ولكن ما  كما نص آل حممد   ،حل يف العنيكالزاد وكال

 .أكثر العرب وأقل املعتربين

* * * 

 :X محد احلسنكما بينه السيد أ.. حكم اهلل 

َإمامَمعَإالَغزوَالَ،كميلَيا) :قال ،زياد بن لكميل وصيته يف X املؤمنني أمري عن
َذلكَبعدَوليسَوإمامة،َلةورساَنبوةَهيَ،كميلَياَ.فاضلَإمامَمنَإالَنفلَوالَعادل،

َعناَإالَتأخذَالَ،كميلَياَ.المتقينَمنَاهللَيتقبلَإنماَمبتدعين،َأوَمتبعينَموالينَإال
 .[66ص 84ج(: آل البيت)وسائل الشيعة ]( مناَتكن

َتفتواَوالَاهللَاتقواَ،الناسَأيهاَيا): يقول X عليا   مسعت: قال السلماين عبيدة عنو 
َقوالَ َقالَوقدَغيره،َإلىَمنهَآلَقوالَ َقالَقدََاهللَرسولَفانََّتعلمونَالَبماَالناس

 يا: فقالوا معهم وأناس واألسود وعلقمة عبيدة فقام عليه،َكذبَموضعهَغيرَوضعهَمن
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َآلَعلماءَذلكَعنَيسأل: فقال ؟ املصحف يف به خربنا قد مبا نصنع فما ،املؤمنني أمري
 .[80ص 84ج(: آل البيت)وسائل الشيعة ]( محمد

فرع وغصن طاهر من تلك الشجرة املباركة اليت طهرها  قائم آل حممد وميانيهم  ن  وأل
اهلل وأذهب عنها كل رجس، وألن  صاحب راية اهلدى يعرف بسؤاله عن احلالل واحلرام، كان 

على ذات السؤال الذي أجابه املتخطبون فيما سبق، وهذا  جواب Xللسيد أمحد احلسن 
 :نص السؤال واجلواب

الصالة يف القطب واألماكن اليت ال تشرق هبا الشمس لفرتة من الزمن، أو اليت  /16س]
اخل،  ... تشرق هبا الشمس لفرتة من الزمن دون أن تغيب، أو اليت تشرق هبا لفرتة وجيزة 

 كيف تكون ؟

 : بالنسبة للصالة يف األماكن املذكورة/ ج

فيعمل  ،وضوء وفجر صادق ن، أي مع ظالمان كلياز عنده شروق وغروب صحيحمتيَّ  إنْ 
 . يف الشرائعحبسبهما كما مبنيَّ 

قبل الشروق، ( فجر صادق)ز عنده ظالم وضوء ز عنده شروق وغروب ومل يتميَّ وإن متيَّ 
فصالة املغرب وقتها غروب الشمس، وصالة الفجر وقتها من ساعة ونصف قبل شروق 

أما . كثر من ساعة ونصفالشمس إىل شروقها، هذا إن كان وقت الليل أو غياب الشمس أ
إن كان وقت الليل أو غياب الشمس ساعة ونصف أو أقل، فصالة الفجر وقتها ميتد من 

، واإلمساك الشمس بعد الغروب وما يكفي ألداء صاليت املغرب والعشاء إىل ما قبل شروق
وقته إىل ما قبل شروق الشمس ولو بلحظة سواء كان غروب الشمس ساعة أو عشر 

 .ساعات

 84 ا  مستمر  ا  أو هنار  ا  مستمر  فهو إما يكون ليال  : ز عنده شروق وغروبمل يتميَّ وإن 
 .ساعة ليال   18و ا  ساعة هنار  18ساعة، ويف كال احلالني يقسم الوقت إىل 
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 ساعة ؟ 18أما كيف حيددمها، أي حدود كل 

س ففي النهار املستمر ميكنه أن حيدد منتصف النهار لليوم من أعلى نقطة لقرص الشم
 . ساعة 18خالل ذلك اليوم، فتكون هذه النقطة هي منتصف النهار أي منتصف ألـ 

أي أنه ال يوجد شروق للشمس فيكون الوقت األكثر إضاءة هو  ا  مستمر  أما إن كان ليال  
 . ساعة 18 لـاأي منتصف  ،منتصف النهار

 .وهذا منتصف النهار هو وقت الزوال أي يصلي فيه الظهرين

 .جر ميتد من قبل الشروق املفروض بساعة ونصف إىل الشروقفوقت صالة الف

 . ويصلي املغرب عند وقت الغروب املفروض

 [والصيام يعتمد على وقيت طلوع الفجر والغروب أو وقيت صالة الفجر وصالة املغرب
 .الصالة -األجوبة الفقهية 

ت تعتمد الصالة يف تلك املناطق يكون على ثالث حاال ن  أواجلواب واضح يف بيان 
وجود ظالم وفجر  يصاحبانن أي اللذي) الصحيحني الكليني ق والغروبو على وجود الشر 

 :، واحلاالت هي(قبل شروق الشمس صادق

أن يتميَّز لدى املكلف شروق وغروب صحيحان كليان، ويف هذه احلالة يكون  :األولى
 :، أي( 1ج: شرائع اإلسالم)املبينة يف كتاب  األحكامالعمل على طبق 

 . ما بني طلوع الفجر الصادق إىل طلوع الشمس: وقت صالة الفجرإن  

ما بني زوال الشمس إىل غروهبا، وختتص صالة الظهر من أول : ووقت صالة الظهرين
 .الوقت مبقدار أدائها، وكذلك العصر من آخره
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وختتص صالة املغرب ىل انتصاف الليل، إما بني غروب الشمس : ووقت صالة العشائني
أوله مبقدار ثالث ركعات، مث تشاركها صالة العشاء حىت ينتصف الليل للمختار وإىل من 

 .وختتص صالة العشاء من آخر الوقت مبقدار أربع ركعات. طلوع الفجر للمضطر

ىل غروب إيجب على املكلف أن ميسك هناره من طلوع الفجر فوبالنسبة إىل الصيام، 
 .الشمس

أي ال )، ليني كشروق وغروب ولكنهما ليس صحيحني كلفأن يتميَّز لدى امل :الثانية
 :، وهنا صورتان(يصاحبهما ظالم وفجر صادق قبل الشروق

، ويف هذه الصورة يكون أكثر من ساعة ونصفن يكون طول الليل أ :األوىلالصورة 
صالة الفجر فتكون  وأما. يضا  أ اإلفطاروقت صالة املغرب عند غروب الشمس، وهو وقت 

ن شروق الشمس يكون أىل وقت شروقها، فلو فرض إمس بساعة ونصف الش شروققبل 
فهذا يعين أن  بداية وقت الصالة واإلمساك صباحا ، ( 4:66)الساعة تلك املناطق يف يف 

 . صباحا   (9:66)يكون يف الساعة 

يكون غروب  ن يكون طول الليل ساعة ونصف أو أقل، ويف هذه الصورةأ: الصورة الثانية
وقت صالة الفجر فيكون بعد الغروب وما يكفي  وأما. واإلفطارلصالة املغرب  الشمس وقتا  

الغروب يف تلك املناطق لو كان  أنشروق الشمس، مبعىن  إىلصاليت املغرب والعشاء  ألداء
فهذا  ،صاليت املغرب والعشاء ألداءىل عشر دقائق وحيتاج املكلف إ، (4:66)يف الساعة 

، وهو حبسب إىل شروق الشمس( 4:16)ون بني الساعة وقت صالة الفجر يك ن  أيعين 
قبل طلوع الشمس ولو  فيكون وقته اإلمساكوأما  .فما دون( 9:66)املثال يكون يف الساعة 

 .بلحظة

 .وقت الصالة فتكون عند الزوال يف الصورتني وأما

 :أيضا  لدى املكلف شروق وغروب، وهنا صورتان  زن ال يتميَّ أ :الثالثة
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، وهنا يقسم الوقت باالنتصاف، فيكون مستمرا   هنارا  ن يكون احلال أ :ىلاألو الصورة 
 وقات ؟كيف حيدد األأما  . ساعة 18لكل من النهار والليل 

نقطة يف  علىأصريورة قرص الشمس يف  عندالزوال، ووقته يكون  بتحديد وقت: اجلواب
، فسيكون هرا  ظ (18:66)ذلك يكون يف الساعة  ن  أالسماء يف ذلك اليوم، فلو فرض 

، صباحا  ( 0:66)، أي يف الساعة الشروق املفرتض للشمس قبله بست ساعات تقريبا  
قبل الشروق املفروض بساعة ( لبداية صالة الفجر واإلمساك)ويكون وقت طلوع الفجر 

. صباحا   (0:66)وقت شروقها أي الساعة  إىل صباحا   (4:66)ونصف، أي يف الساعة 
أي يف الساعة  ،ض فسيكون بعد وقت الزوال بست ساعات تقريبا  وقت الغروب املفرو  وأما

 .يضا  أ واإلفطاروهو وقت لصالة املغرب مساء، ( 0:66)

فيكون باالنتصاف أيضا ، ، وهنا يقسم الوقت مستمرا   ن يكون احلال ليال  أ: الصورة الثانية
 ؟ األوقاتما كيف حيدد أ. ساعة 18لكل من الليل والنهار 

ضاءة من الليل، إد وقت الزوال أيضا ، ووقته يكون يف الوقت األكثر بتحدي: اجلواب
فتلك النقطة منه تكون هي الزوال، وما بعدها بست ساعات تقريبا  يكون وقت الغروب 
املفروض، وما قبلها بست ساعات تقريبا يكون وقت الشروق املفروض، وما قبله بساعة 

 .ض، كما تقدم بيانه يف الصورة السابقةوقت الشروق املفرو  إىليكون وقت صالة الفجر 

  :ل حممد آهذا اجلواب احملكم من قائم  ن  إوواضح لكل منصف، 

 فرضال يشذ عنه فرض من الفروض اليت ميكن حصوهلا يف تلك املناطق، فكل  -1
 اإلهليومن مث ميكن معرفة احلكم  يندرج حتت حالة من تلك احلاالت الثالث،صل هناك حي

 .يتضمن مثل هذا( شيعيا   أم سنيا  سواء كان )لعامل   حني مل جند نصا  يف .املختص هبا

ومها الصيام  اإلسالمبنظر  نيِ مهمَ  حيافظ على واجبنيِ بشكل  اإلهلينه بيان للحكم إ -8
و أ الفريضتني معا   واسقطوأ الذين تربعواالعلماء وليس كما رأيناه يف فتاوى بعض ، والصالة

 .طقحدمها عن سكان تلك املناأ



 61.......................... ..................... أحكام الصالة والصيام يف القطب

 

ال يتصادم مع يسر الشريعة ومساحتها، خبالف الكثري من الفتاوى كما أنه بيان  -6
، حبجة وإخالئهاصحاهبا على سكان تلك املناطق اهلجرة منها وتركها أوجب أالسابقة اليت 

 !! فيهامكان تطبيق فرائض اهلل إعدم 

مال والرتدد مل يورده بنحو االحت Xصاحبه  ن  أمبعىن  ،وقطعيته اجلواب وضوح -4
 ،بنحو االحتمال مرة منهايف الكثري احلكم صحاهبا أيف الفتاوى اليت ساق  رأيناه، كما بدا  أ
وبعض يقول يف  أحوط،و أرجح أهذا  :حىت مسعنا بعضهم يقول أخرى، واإلشكالو الرتدد أ

 .وما شابه( ن يقالأميكن )ثالث يطرحها بنحو و  إشكال،املشروعية 

راء ورأينا عمق االختالف وتعدد اآل ،فىت به علماء املسلمنيما أ إننا قرأنا :واخلالصة
واحد منهم  كلَّ   ن  وال أ، (مورد البحث)لة أىل مجيع فروض املسإضوا هنم مل يتعر  مع أ ،فيها

كثر رمبا، بل أربعني اليت عرفناها أراء الثالثني وإال لكانت اآل ،خرأفىت به اآلفىت بكل فرض أ
 .عرضنا لفتاواهم يف هذه الرسالةهذا فقط بالنسبة ملن ت

 : قولأ ىل مجيع من يدعي علما  وإ

ن يؤشر على ثغرة واحدة ينطوي عليها أ - أتباعهمو من أ -هل بوسع واحد منهم 
واهلفوات لباس فتاواهم اليت ال ت الثغرات ، كما عر  Xمحد احلسن أجواب القائم السيد 

 !!تعدو أن تكون جمرد آراء وخترصات يف دين اهلل 

 !! بانتظار إجابة واحد منهم إن كان لديه جواب، أو يلوذ مجيعهم بالصمت كعادهتم

ََوصومهمَصالتهمَتغرنكَال): قال حديث يف X الصادق عن ظبيان، بن يونس عن
َالعلمَأردتَإنَيونسَيا: قال مث مستنفرة،َحمرَفإنهمَوعلومهمَورواياتهمَوكالمهم
وسائل ]( ..َالخطابَوفصلَالحكمةَشرعَوأوتيناَورثناَفاناَالبيت،َأهلَفعندناَالصحيح

 [.48ص 84ج(: آل البيت)الشيعة 

 .واحلمد هلل رب العاملني

 .وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما  


