1

e
فتوى دار اإلفتاء المصرية يف توقيت الفجر
الرقم المسلسل 4021 :ب
التاريخ 2017/03/20 :م
ا َّطلعنا على الخطاب المقدم من رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة ،والمتضمن :كتاب وزارة الموارد المائية
والري ،والمرفق به شكوى متكررة؛ بشأن طلب تعديل حساب وقت صالة الفجر؛ حسب كتاب معهد البحوث
الفلكية والجيوفيزيقية الموجه لإلدارة المركزية للشئون الهندسية بوزارة األوقاف ،والمرفق بالخطاب ،والذي
أفاد:
بأن المعهد بصفته الجهة البحثية التي يمكنها القيام بمثل هذه األبحاث ،وبما لديه من أبحاث وكوادر علمية
متخصصة يف مواقيت الصالة ورؤية الهالل ،قد قام بالعديد من األبحاث العلمية بما يخص صالة الفجر ،بداية من
1984م وحتى اآلن ،والمنشور يف مجالت علمية متخصصة ،باإلضافة إلى رحالت علمية جماعية من
المتخصصين وغيرهم يف مواقع عدة من جمهورية مصر العربية حول صحة ميقات صالة الفجر ،وقد خلصت
فيها النتائج إلى أن ميقات صالة الفجر يحين عندما تكون الشمس تحت األفق بمقدار  ،°14.7وأن زاوية
علما بأن الجهة التنفيذية المسئولة عن حساب مواقيت
انخفاض الشمس تحت األفق المعمول هبا حال ًّيا ً ،°19.5
الصالة ونشرها يف المحافظات هي هيئة المساحة المصرية.
الجواب :األستاذ الدكتور  /شوقي إبراهيم عالم:
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الحق الذي يجب المصير إليه والعمل عليه ،وال يجوز العدول عنه :هو أن توقيت الفجر المعمول به حال ًّيا يف
مصر (وهو عند زاوية انخفاض الشمس تحت األفق الشرقي بمقدار  )°19.5هو التوقيت الصحيح قط ًعا ،وأنه
الذي جرى عليه العمل بالديار المصرية منذ القرون اإلسالمية األولى إلى يومنا هذا ،وهو الذي استقر عليه عمل
دار اإلفتاء المصرية يف كل عهودها ،وهو ما كانت عليه مصلحة عموم المساحة المصرية منذ إنشائها سنة 1898م،
ثم استمرت على ذلك بعد إنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة سنة 1971م ،وهي المؤسسة المصرية الرسمية
المختصة بإصدار التقاويم الفلكية المتضمنة لمواقيت الصالة؛ طب ًقا للقرار الجمهوري رقم  827لسنة 1975م،
والمعدل بالقرار الجمهوري رقم  328لسنة 1983م ،وهو ما استقر الموقتون وعلماء الفلك المسلمون عرب
األعصار واألمصار ،ودلت عليه األرصاد الصحيحة المبنية على الفهم الصحيح للفجر الصادق يف النصوص
الشرعية ،وأن ما بين درجتي ،°18 :و °19.5من انخفاض الشمس تحت األفق الشرقي هو التوقيت الصحيح
للفجر الصادق المتفق على اعتماده والعمل به يف كل بلدان العالم العربي واإلسالمي بال استثناء.
وهذا التوقيت للفجر الصادق مبني على أن وقته يبدأ من أول ظهور لعالمته ،وعالمته الدقيقة المنضبطة :هي أن
معرتضا يف األفق الشرقي مختل ًطا بظلمة آخر الليل ،وإنما يكون ذلك يف نطاق هذا
يظهر ضوؤه ويبزغ خي ًطا دقي ًقا
ً
نسبي لوقت الفجر إلى شروق الشمس.
المدى من االنخفاض
ّ
الزاوي ال بعد ذلك ،وما يستتبعه ذلك من طول ٍّ
وهذا هو ما د َّلت عليه نصوص الوحيين :من القرآن الكريم ،والسنة النبوية الشريفة القولية والفعلية ،وأخذه
الصحابة ﭫ عن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم وطبقوه ً
وعمال ،وبه جاءت اآلثار المتكاثرة عنهم ﭫ ،
ً
قوال
وعنهم أخذه السلف الصالح قاطبة.
وبذلك جاء كالم العرب الفصحاء الذين نزل القرآن بلغتهم ،وبتأييده أتت نصوص أهل اللغة.
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وهذا هو الذي أجمع على تحريره واتفق على القول به فقهاء المسلمين على اختالف مذاهبهم وتعدد مشارهبم،
مدخال لمش ِّكك:
ً
وضبطوه بوسائلهم المتنوعة التي ال تبقى يف تحديده طعنًا لطاعن ،وال ريبة لمتشكك ،وال
بالوصف الدقيق لضوئه الصادق ،وعن طريق منازل القمر ،وعن طريق غروب القمر وطلوعه ليلتين من الشهر،
وبحساب الساعات الفلكية المستوية ،والساعات الزمانية ،ودرجاهتما.
وعلى ذلك أجمع المتخصصون من علماء الفلك والهيئة والموقتين المسلمين عرب القرون المتطاولة من غير
خالف؛ فاتفقوا على حساب زاوية انخفاض الشمس تحت أفقه الشرقي فيه :ما بين درجتي  ،°18و°20؛ حيث
حرروا ذلك بمراصدهم العظيمة؛ جماعات وفرادى ،من غير زيادة على هذا المدى أو نقص عنه ،وقد استقر
راصدوهم ،ومحققوهم يف القرن الثامن الهجري وما بعده على اعتماد درجة  °19ونقلوا االتفاق على ذلك،
ونصوصهم على ذلك أكثر من أن تحصر ،ونصوا على أن اعتماد علماء الفلك العرب والمسلمين هذه الدرجة،
أما علماء الفلك األوروبيون فقد اعتمدوا درجة .°18
عما كان عليه النبي صلى
كل ذلك وفق منهج علمي استقرائي دقيق ،وفهم تراكمي عميق ،ترجم -بأمانة بالغةّ -
اهلل عليه وآله وسلم وأصحا ُبه ،ونقلته األمة اإلسالمية قاطب ًة عن نبيها سيدنا محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم ،كتا ًبا
وعمال وتطبي ًقا ،بطريق اليقين القطعي ،والتواتر القولي والفعلي ،الذي ال مدخل للتالعب أو
ً
وعلما،
وفهما
وسنةً،
ً
ً
جيال بعد جيل ،عرب األعصار واألمصار ،شر ًقا وغر ًبا،
االجتهاد فيه ،من لدن العصر النبوي إلى يوم الناس هذاً ،
وعجما ،من غير نكير ،على غاية ما تكون الدقة يف وصف عالمته ،وأبدع ما يكون الضبط يف
سل ًفا وخل ًفا ،عر ًبا
ً
حساب وقته؛ بحيث لم ينازع أحد من المسلمين عرب القرون المتطاولة واألعصر المتتابعة يف أنه وصل إلينا محدَّ ًدا
مضبو ًطا على الوجه الذي شرعه اهلل تعالى وأراده ،وب َّلغه رسوله المصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم ً
وفعال،
ً
قوال
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ح ًّقا ال مرية فيه؛ حتى أصبح ذلك بين المسلمين معلو ًما من الدين بالضرورة؛ ال ينكره منهم منكِر ،وال يطعن فيه
طاعن.
وعلى ذلك قام التقويم الفلكي المصري القديم والحديث ،والذي قام به يف األصل علماء أجالء جمعوا بين
العل وم الشرعية والفلكية ،وكذلك غيره من تقاويم بالد المسلمين .وهو الذي اعتمده الفلكيون العرب
واألوربيون وغيرهم يف العصر الحديث ،وبه أخذت تقارير الهيئات الفلكية ،والمؤسسات الرصدية المتخصصة
المعتمدة يف علوم الفلك؛ يف البالد العربية واإلسالمية ،بل ويف دول العالم كله.
فضال عن أن يكون على
ً
أما ما ُيدَّ َعى من أن وقت الفجر هو على درجة °16.5؛ فمحض تخرص ال صحة له،
جيال عن جيل ،واتفاق علمائها
محض خارج عن إجماع األمة العملي المتوارث ً
درجة  ،°14.7بل ذلك شذو ٌذ
ٌ
وفقهائها وموقتيها ،وال يجوز األخذ به وال التعويل عليه.
ومبعث الشذوذ والخلل يف هذه المزاعم:
ٍ
أرصاد تمت يف أماكن غير مناسبة؛ بسبب ضوء القمر أو الضوء الصناعي ،أو عدم صفاء األفق،
أهنا إما مبنية على
أو انتشار التلوث يف الجو ،ونحو ذلك.
ظهورا يمحو كل خيط أسود
أو ألهنا ُبن ِ َيت على اشرتاط أن يعم الضياء األفق وأن يظهر بياض النهار يف السماء
ً
نسب
فيها :حتى يصح كون الفجر صاد ًقا ،وإال كان كاذ ًبا!! وهو شرط مبتدَ ٌع
ٌ
مخرتع لم ُيس َبق إليه أصحا ُبه ،وال ُي َ
لغير منتحليه ،وال عالقة له بالفجر الصادق الذي نزل بتحديده القرآن الكريم ،وأوضحته السنة المطهرة ،وفهمه
الفقهاء ،وأطبقت عليه األمة اإلسالمية جمعاء.
وفيما نلي نسوق األدلة من القرآن الكريم ،والسنة النبوية المطهرة ً
وفعال ،واآلثار القولية والفعلية عن
ً
قوال
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الصحابة والسلف الصالح ﭫ ،وأوجه داللتها على صحة ما عليه عمل األمة اإلسالمية يف قديم الدهر وحديثه:
 فأما القرآن الكريم:وقت الفجر الذي يجب عنده اإلمساك عن المفطرات يف الصوم يف كتابه الكريم بقوله
 - 1فقد ب َّين اهلل سبحانه َ
تعالى﴿ :و ُك ُلوا و ْاشربوا حتَّى ي َتبين َل ُكم ا ْل َخي ُط ْاألَبي ُض مِن ا ْل َخي ِ
ط ْاألَ ْس َو ِد مِ َن ا ْل َف ْج ِر﴾ [البقرة.]187 :
ْ
َ
َْ
ْ
َ
َ َ ُ َ َ َ َّ َ ُ
اض الن ََّه ِ
ار» متفق عليه من حديث عدي بن
وفسره النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم بقوله« :إِن ََّما َذل ِ َك َس َوا ُد ال َّل ْي ِل َو َب َي ُ
َّ
حاتم ﭬ .
وهذا يدل على صحة التوقيت المعمول به من وجهين:
الوجه األول :أن وصف طلوع الفجر بالخيط األبيض يدل على بقاء الظلمة؛ فإن الضوء إذا أسفر ورآه كل أحد
ومأل األفق أمام الناظرين ال ُي َس َّمى خي ًطا.
الوجه الثاين :أن ذكر "ال َّت َب ُّين" يف اآلية دليل على تك ُّلف الطلب والبحث والنظر؛ فإن صيغة "تف َّعل" تأيت يف اللغة
للطلب والتك ُّلف ،كما أن المقابلة بين الخيطين تدل على وجودهما م ًعا وقابلية حصول االلتباس بينهما ،فإذا كان
واضحا لم تعد هناك حاجة لتبين أحدهما من اآلخر؛ لحصول البيان حينئذ من غير كلفة وال
تشرا
ً
الضوء من ً
التباس.
قال اإلمام أبو جعفر الطربي يف "تفسيره" ( ،262 ،261 /3ط .دار هجر) يف رده على من يدَّ عي أنه ال يحكم
بطلوع الفجر مع بقاء شيء من الليل[ :الخيط األبيض من الفجر يتبين عند ابتداء طلوع أوائل الفجر ،وقد جعل اهلل
تعالى ذكره ذلك حدًّ ا لمن لزمه الصوم يف الوقت الذي أباح إليه األكل ،والشرب ،والمباشرة- .إلى أن قال-:
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ويقال لقائلي ذلك :إن كان النهار عندكم كما وصفتم هو ارتفاع الشمس وتكامل طلوعها ،وذهاب جميع سدفة
الليل وغبس سواده ،فكذلك عندكم الليل :هو تتام غروب الشمس وذهاب ضيائها وتكامل سواد الليل وظالمه؟
فإن قالوا :ذلك كذلك .قيل لهم :فقد يجب أن يكون الصوم إلى مغيب الشفق وذهاب ضوء الشمس وبياضها من
أفق السماء!
فإن قالوا :ذلك كذلك ،أوجبوا الصوم إلى مغيب الشفق الذي هو بياض .وذلك ٌ
قول إن قالوه مدفوع بنقل الحجة
التي ال يجوز فيما نقلته مجمعة عليه الخطأ والسهو على تخطئته.
وإن قالوا :بل أول الليل ابتداء سدفته ،وظالمه ،ومغيب عين الشمس عنا.
قيل لهم :وكذلك أول النهار :طلوع أول ضياء الشمس ،ومغيب أوائل سدفة الليل.
ثم يعكس عليه القول يف ذلك ،ويسأل الفرق بين ذلك ،فلن يقول يف أحدهما ً
قوال إال ألزم يف اآلخر مثله] اهـ.
وقال اإلمام الزمخشري يف تفسيره "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل" ( ،231 /1ط .دار الكتاب العربي):
[الخيط األبيض :هو ّأول ما يبدو من الفجر المعرتض يف األفق كالخيط الممدود ،والخيط األسود :ما يمتدّ معه
من غبش الليل ،شبها بخيطين أبيض وأسود] اهـ.
وقال اإلمام القرطبي يف تفسيره "الجامع ألحكام القرآن" ( ،320 /2ط .دار الكتب المصرية)[ :وسمي الفجر
خي ًطا؛ ألن ما يبدو من البياض ُي َرى ممتدًّ ا كالخيط] اهـ.
وقال اإلمام أبو حيان يف تفسيره "البحر المحيط" ( ،216 /2ط .دار الفكر)[ :وشبه بالخيط وذلك بأول حاله؛
مستطيرا ،فبطلوع أوله يف األفق يجب اإلمساك .هذا مذهب الجمهور ،وبه أخذ الناس
ألنه يبدو دقي ًقا ثم يرتفع
ً
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ومضت عليه األعصار واألمصار] اهـ.
وقال اإلمام النيسابوري يف تفسيره "غرائب القرآن ورغائب الفرقان" ( ،515 /1ط .دار الكتب العلمية):
مستطيال .ويمكن
ً
منتشرا يف األفق ،ال
مستطيرا؛ أي:
أيضا يبدو دقي ًقا ولكن يرتفع
[المشبه هو الفجر الصادق ،وهو ً
ً
ً
عرضا؛
أن يقال :الفصل المشرتك بين ما انفجر من الضياء –أي :انشق -وبين ما هو مظلم بعد :يشبه خيطين اتصال ً
فالذي انتهى إليه الضياء خيط أبيض ،والذي ابتدأ منه الظالم خيط أسود] اهـ.
وقال العالمة المراغي يف "تفسيره" ( ،77 /2ط .الحلبي)[ :الخيط األبيض :أول ما يبدو من بياض النهار
كالخيط الممدود رقي ًقا ثم ينتشر ،والخيط األسود :هو ما يمتد من سواد الليل مع بياض النهار ،فالصبح إذا بدا يف
األ فق بدا كأنه خيط ممدود ،ويبقى بقية من ظلمة الليل يكون طرفها المالصق لما يبدو من الفجر كأنه خيط أسود
يف جنب خيط أبيض] اهـ.
وقال العالمة الحكيم طنطاوي جوهري [ت 1358هـ] يف "الجواهر يف تفسير القرآن الكريم" ( ،178 /1ط.
مصطفى الحلبي)[ :معناه :حتى يتبين لكم ذلك البياض الممتد يف األفق وما معه من غبش الليل ،المشبهان
خيطين :أبيض وأسود؛ فالفجر بيان للخيط األبيض ،والليل الذي حذف بداللة الفجر عليه بيان للخيط
األسود] اهـ.
وقال المفتي األسبق فضيلة األستاذ الدكتور /نصر فريد واصل ،يف بحثه "تحقيق صاليت الفجر والعشاء" (ص:
 ، 27ط .ضمن أبحاث ندوة تحقيق مواقيت صاليت الفجر والعشاء)[ :دلت اآلية صراحة على أن الفجر هو حد
الصيام واإلفطار ،وأنه الحد الفاصل بين هناية الليل وبداية النهار ،وأنه الخيط األبيض الذي يشرتك مع الخيط
األسود وهما معرتضان يف األفق...
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فجرا إال النفجاره عن الليل هبذا الخيط الرفيع الذي يفصل بين هناية الليل وبداية النهار ،وهو أول
وما ُس ِّمي الفجر ً
شعاع من ضوء الصبح يصل إلى الليل ،ويتصل به ،ويدخل فيه ،فيختلطان ،الليل والنهار ،يف وقت الغلس ،حتى
يغلب ضوء الصبح على سواد الليل ،فيزول الغلس ويشرق النهار .وهذا الحد قد ورد بيانه بطريق الوحي والسماع
يف الكتاب والسنة القولية والفعلية ،والتي ثبتت عنه صلى اهلل عليه وآله وسلم بطريق اإلجماع ،وقد بينها النبي
ً
مجاال للشك أو اللبس يف حياته ،وصلى هبم النبي صلى اهلل عليه
صلى اهلل عليه وآله وسلم لصحابته بما ال يدع
وآله وسلم وقال لهمَ « :ص ُّلوا ك ََما َر َأ ْي ُت ُمونِي ُأ َص ِّلي» ،وقد صلى به جربيل عليه السالم ً
أوال عندما نزل عليه صلى
اهلل عليه وآله وسلم ليعلمه الصالة وبيان مواقيتها ،وهو صلى اهلل عليه وآله وسلم ال ينطق عن الهوى ،إن هو إال
وحي يوحى ،علمه شديد القوى] اهـ.
 - 2وأخرب سبحانه بأنه هو الذي فلق الظلمة بالصبح؛ فقال تعالىَ ﴿ :فال ِ ُق ْ ِ
اإل ْص َباحِ ﴾ [األنعام ،]96 :وذلك على
ِ
ِّ
الشاقَّ ،
القول بأن المراد بالفالقّ :
فسماه
والش ُّق يستلزم وجود
الشاق والمشقوق م ًعا ،ال َ
سبق أحدهما على اآلخر؛ ّ
صبحا" حال َش ِّقه َ
الليل ال بعد ذلك؛ فدل على وجود الصبح مع الظلمة واقرتانه هبا.
سبحانه وتعالى " ً
قال العالمة األلوسي يف "روح المعاين" ( ، 216 /4ط .دار الكتب العلمية)[ :يف الكالم مضاف مقدر؛ أي :فالق
ِ
والنور إنما ظهر يف
الظلمة،
ظلمة اإلصباح باإلصباح؛ وذلك ألن األفق من الجانب الغربي والجنوبي مملو ٌء من
ُ
ً
جدوال من
بحرا مملو ًءا من الظلمة ،فشق سبحانه ذلك البحر المظلم بأن أجرى
الجانب الشرقي؛ فكأن األفق كان ً
النور فيه] اهـ.
 - 3كما وصف اهلل تعالى تداخل النهار مع الليل وتداخل الليل مع النهار بأوصاف عدة ،كالغشي والطلب
واإليالج والتكوير والسلخ ،وهي ك ُّلها تبين طبيعة ضوء الفجر وشدة التحامه وتداخله بالليل قبله:
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ِ
ِ
َّهار َي ْط ُل ُب ُه َحثِي ًثا﴾ [األعراف ،]54 :وقال تعالىُ ﴿ :يول ِ ُج ال َّل ْي َل فِي الن ِ
َّهار فِي
َّهار َو ُيول ُج الن َ
فقال تعالىُ ﴿ :ي ْغشي ال َّل ْي َل الن َ
ال َّل ْيلِ﴾ [الحديد ،]6 :وقال تعالىُ ﴿ :ي َك ِّو ُر ال َّل ْي َل َع َلى الن ِ
﴿وآ َي ٌة
َّهار َع َلى ال َّل ْيلِ﴾ [الزمر ،]5 :وقال تعالىَ :
َّهار َو ُي َك ِّو ُر الن َ
ِ
َّهار َفإِذا ُه ْم ُم ْظلِ ُم َ
ون﴾ [يس.]37 :
َل ُه ُم ال َّل ْي ُل ن َْس َل ُخ منْ ُه الن َ
قال اإلمام البيضاوي يف "تفسيره" ( ،16 /3ط .دار إحياء الرتاث العربي)َ [ :ي ْط ُل ُب ُه َحثِي ًثا :يعقبه سري ًعا ،كالطالب
له ال يفصل بينهما شي ٌء] اهـ.
وقال العالمة العلوي يف "الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز" ( ،79 /1ط .المكتبة العصرية)[ :فشبه
انفصال الليل من النهار بسلخ األديم عن الشاة ،وهذا يدلك على عظم اتصال الليل بالنهار وشدة التحامه به،
ولهذ ا فإنك ترى الفجر عند طلوعه ،نوره يف غاية االمتزاج واالختالط بظالم الليل ،فال يزال النهار يف قوة ،وغلبة،
وظهور ،حتى يستولى عليه باإلنارة فيمحوه ويزيله ،فالسلخ مؤذن بشدة االلتحام ،كالجلد ،والغشيان مؤذن بعظم
االستيالء واالشتمال ،وكالهما مشعر باالتصال البالغ] اهـ.
وإيالج النهار يف الليل :يعني أهنما غير منفصلين تمام االنفصال ،بل يتم االنتقال بينهما تدريج ًّيا؛ فال الضياء يأيت
هنارا مع ولوجه يف الليل؛ وهذا يدل على أنه يثبت بظهور تباشير
سماه سبحانه ً
فجأة ،وال الظالم يأيت فجأة ،وقد َّ
الفجر الصادق ومجيء أول ضوء له.
كال منهما يخرج شي ًئا فشي ًئا :فقال تعالى:
 - 4وش ّبه سبحانه دخول الفجر على الليل بإخراج النفس؛ بجامع أن ًّ
الص ْبحِ إِ َذا َتنَ َّف َس﴾ [التكوير. ]18 :
﴿و ُّ
َ
قال العالمة ابن حجة الحموي يف "شرح البديعية" المسمى "خزانة األدب وغاية األرب" ( ،110 /1ط .دار
الص ْبحِ إِ َذا
﴿و ُّ
الهالل)[ :وأحسن االستعارات ما قرب منها دون ما بعد ،وأعظمها يف هذا الباب قوله تعالىَ :
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قليال ،بينه وبين إخراج النفس مشاهبة شديدة
قليال ً
َتنَ َّف َس﴾؛ فإن ظهور األنوار من المشرق من أشعة الشمس ً
القرب] اهـ.
وأما السنة النبوية الشريفة:وعمال؛ وذلك من خالل سنته
ً
علما
فقد ب َّين النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم وقت الفجر أوضح بيان وأجاله؛ ً
القولية والفعلية:
فأما السنة القولية:
وقت صالة
 - 1فبين النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم فيها الفرق بين الفجر المستطير الصادق الذي يدخل به ُ
ً
وشماال ،وبين الفجر المستطيل الكاذب الذي هو كهيئة
معرتضا يف أسفل األفق يمينًا
الفجر والذي ينتشر ضوؤه
ً
المخروط المقلوب:
فأخرج البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن مسعود ﭬ ،عن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم قالَ « :
ال َي ْمنَ َع َّن َأ َحدَ ُك ْم
ان بِالَ ٍل مِ ْن َس ُح ِ
ور ِهَ ،فإِ َّن ُه ُي َؤ ِّذ ُن بِ َل ْي ٍل ل ِ َي ْر ِج َع َق ِائ َم ُك ْمَ ،ول ِ ُي َن ِّب َه نَائِ َم ُك ْمَ ،و َل ْي َس َأ ْن َي ُق َ
َأ َذ ُ
ول ال َف ْج ُر» وقال بأصابعه
ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل « َحتَّى َي ُق َ
ول َه َك َذا» ،وقال زهير  -أحد رواة الحديث  -بسبابتيه إحداهما فوق
األخرى ،ثم مدها عن يمينه وشماله.
وأخرج اإلمام أحمد ومسلم  -واللفظ له -وأبو داود عن سمرة بن جندب ﭬ قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلمَ « :ال َي ُغ َّر َّن ُك ْم مِ ْن َس ُح ِ
ور ُك ْم َأ َذ ُ
اض ْاألُ ُف ِق ا ْل ُم ْستَطِ ُيل َه َك َذاَ ،حتَّى َي ْستَطِ َير َه َك َذا» َو َح َكا ُه
ان بِ َال ٍلَ ،و َال َب َي ُ
َح َّما ٌد  -أحد رواة الحديث  -بِ َيدَ ْي ِهَ ،ق َالَ :ي ْعنِي ُم ْعت َِر ًضا.

11

وأخرج ابن أبي شيبة يف "المصنف" ( ،288 /2ط .مكتبة الرشد) عن ثوبان ﭬ قال :قال رسول اهلل صلى اهلل
انَ ،فإِ َّنه َال ي ِ
انَ ،ف َأما ا َّل ِذي َك َأ َّنه َذنَب السرح ِ
عليه وآله وسلم« :ا ْل َفجر َفجر ِ
ح ُّل َش ْي ًئا َو َال ُي َح ِّر ُم ُهَ ،و َلكِ ِن ا ْل ُم ْستَطِ ُير".
ُ ُ ِّ ْ َ
ُ ُ
َّ
ُْ َْ
[أي :هو الذي يحرم الطعام و ُيحل
قال الحافظ ابن حجر يف "فتح الباري" ( ،136 /4ط .دار المعرفة)ْ :
الصالة] اهـ.
ٍ
عائش ﭬ ،وقال:
وأخرجه الدارقطني يف "سننه" ( ،114 /3ط .مؤسسة الرسالة) من حديث عبد الرحمن بن
[إسناده صحيح] اهـ.
وأخرجه الحاكم يف "المستدرك" ( ،304 /1ط .دار الكتب العلمية) عن ابن عباس ﭭ ،وقال[ :هذا حديث
صحيح على شرط الشيخين يف عدالة الرواة ولم يخرجاه ،وأظن أين قد رأيته من حديث عبد اهلل بن الوليد ،عن
الثوري موقو ًفا واهلل أعلم ،وله شاهد بلفظ مفسر ،وإسناده صحيح] اهـ .ووافقه الحافظ الذهبي.
 - 2ونزل جربيل عليه السالم فصلى بالنبي صلى اهلل عليه وآله وسلم الصلوات الخمس وقتين وقتين ،مرة يف أول
وقت كل صالة ،ومرة يف آخره ،فكانت صالة الفجر يف أول وقته عند بداية ضوئه الصادق المختلط بظلمة آخر
الليل ،وكذلك فعل النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم مع أصحابه ﭫ :
فأخرج اإلمام مسلم يف "صحيحه" من حديث أبي موسى األشعري ﭬ ،عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم" :أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصالة ،فلم َي ُر َّد عليه شي ًئا ،قال :فأقام الفجر حين انشق الفجر ،والناس
بعضا-.إلى أن قال -:ثم أصبح فدعا السائل ،فقال« :ا ْل َو ْق ُت َب ْي َن َه َذ ْي ِن».
ال يكاد يعرف بعضهم ً
وأخرج الرتمذي يف "الجامع" وحسنه عن ابن عباس ﭭ ،أن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم قالَ « :أ َّمنِي ِج ْب ِر ُيل
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َع َلي ِه السالَم ِعنْدَ البي ِ
ت َم َّر َت ْي ِنُ ،...ث َّم َص َّلى ال َف ْج َر ِحي َن َب َر َق ال َف ْج ُرَ ،و َح ُر َم ال َّط َعا ُم َع َلى ال َّصائِ ِمُ ،...ث َّم ا ْل َت َ
إلي
ت
ف
َ
َْ
ْ َّ ُ
ِّ
ِ
ِ ِ ِ
يما َب ْي َن َه َذ ْي ِن ا ْل َو ْق َت ْي ِن».
جربئيلَ ،ف َق َالَ :يا ُم َح َّمدُ َه َذا َو ْق ُت ْاألَ ْنبِ َياء م ْن َق ْبلكَ ،وا ْل َو ْق ُت ف َ
وأخرج النسائي يف "المجتبى" والطرباين يف "مسند الشاميين" من طريق عطاء بن أبي رباح ،عن جابر بن عبد اهلل
ِ
الص َال ِةُ ،...ث َّم َأ َتا ُه ِحي َن ا ْمتَدَّ
اهلل َع َل ْيه وآله َو َس َّلم ُي َع ِّل ُم ُه َم َواقِ َ
يت َّ
ﭭَ « :أ َّن ج ْب ِر َيل عليه السال ُم َأ َتى النَّبِ َّي َص َّلى ُ

ا ْل َفجر و َأصبح والنُّجوم ب ِ
اد َي ٌة ُم ْش َتبِ َكةٌَ ،ف َصن ََع ك ََما َصن ََع بِ ْاألَ ْم ِ
الص َال َت ْي ِن
س َف َص َّلى ا ْل َغدَ ا َة» ُث َّم َق َالَ « :ما َب ْي َن َها َت ْي ِن َّ
ُْ َ ْ ََ َ ُ ُ َ

َو ْق ٌت».
قال الحافظ سراج الدين بن الملقن يف "البدر المنير" ( ،164 /3ط .دار الهجرة)[ :وهذا اإلسناد ُّ
كل رجاله
ثقات] اهـ.
وأخرج البزار يف "مسنده" من حديث أبي هريرة ﭬ :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم حدثهم أن جربيل
عليه السالم جاءه فصلى به الصالة وقتين وقتين ،إال المغرب ،...إلى أن قال صلى اهلل عليه وآله وسلمُ « :ث َّم
َجا َءنِي ا ْل َف ْج َر َف َص َّلى بِي َسا َع َة َب ِر َق ا ْل َف ْج ُر».
النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم أصحا َبه و ُأ ّمتَه بالتغليس بالفجر ،وإطالة القراءة:
َّ - 3
ووصى ُّ
فروى سعيد بن يحيى األموي يف "المغازي" ،وبقي بن مخلد يف "مسنده" ،وأبو الشيخ يف "أخالق النبي صلى اهلل
عليه وآله وسلم وآدابه" ،وأبو القاسم السهمي يف "تاريخ جرجان" ،وأبو نعيم يف "الحلية" ،والخطيب يف "موضح
أوهام الجمع والتفريق" ،والديلمي يف "مسند الفردوس" ،والبغوي يف "شرح السنة" ،وابن عساكر يف "تاريخ
دمشق" :عن معاذ بن جبل ﭬ قال :بعثني َر ُس ُ
ول اهللِ صلى اهلل عليه وآله وسلم إ َلى ا ْل َي َم ِنَ ،ف َق َالَ « :يا ُم َعا ُذ ،إ َذا
َان فِي ِّ ِ
ِ
ِ ِ
َّاسَ ،و َال ُت ِم َّل ُه ْمَ ،وإِ َذا ك َ
ك َ
ف َف َأ ْس ِف ْر بِا ْل َف ْج ِر؛ َفإِ َّن
الص ْي ُ
َان َّ
الشتَاء َف َغ ِّل ْس بِا ْل َف ْج ِر َو َأط ْل ا ْلق َرا َء َة َقدْ َر َما ُيط ُيق الن ُ
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ِ
َّاس َينَا ُم َ
ونَ ،ف َأ ْم ِه ْل ُه ْم َحتَّى ُيدْ ِر ُكوا» .وقد احتج به األئمة يف كتبهم على التغليس بالفجر ،كما صنع
ال َّل ْي َل َقص ٌير َوالن ُ
اإلمام ابن قدامة المقدسي يف "المغني" ( ،281 /1ط .مكتبة القاهرة).
وروى اإلمام أحمد يف "المسند" ،والبغوي يف "معجم الصحابة" ،وابن بشران يف "أماليه" :من حديث أبي عبد
الصنابِحي ﭬ قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلمَ « :ل ْن َت َز َال ُأ َّمتِي فِي ُم ْس َك ٍة َما َل ْم َي ْع َم ُلوا
الرحمن ُّ
اها َة ا ْليه ِ
بِ َث َال ٍ
ار ْ ِ
ثَ :ما َل ْم ُي َؤ ِّخ ُروا ا ْل َم ْغ ِر َب بِانْتِ َظ ِ
ودَ ،و َما َل ْم ُي َؤ ِّخ ُروا ا ْل َف ْج َر إِ ْم َح َ
اها َة
اق الن ُُّجو ِم ُم َض َ
اإل ْظ َال ِم ُم َض َ
َُ
الن َّْص َرانِ َّي ِةَ ،و َما َل ْم َيكِ ُلوا ا ْل َجنَائِ َز إِ َلى َأ ْهلِ َها» واللفظ ألحمد.
ِ
وثبات على
قال العالمة السندي يف حاشيته على "المسند"[ :قولهُ " :م ْسكة" ،بضم فسكون ،أي :يف قوة
الدِّ ين] اهـ.
حمال للظني على
ً
محتمال فقد َّأوله العلماء على ما يوافق القطعي منها؛
ً
 - 4وما ورد يف السنة القولية من ذلك
متعارضا مع غيره من قطعيات الشريعة فقد
المجمل المحتمل ،ومن رآه
وتقديما للمب َّين الواضح على
القطعي،
ً
َ
ً
جوز نسخه:
ض َّعفه أو َّ
وحسنه يف "سننهما" عن َط ْلق بن علي ﭬ ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
فأخرج أبو داود والرتمذي
َّ
ِ
الم ْص ِعدُ َ ،و ُك ُلوا َو ْاش َر ُبواَ ،حتَّى َي ْعت َِر َض َل ُك ُم األَ ْح َم ُر» ،قال أبو داود:
الساط ُع ُ
قالُ « :ك ُلوا َو ْاش َر ُبواَ ،و َال َي ِهيدَ َّن ُك ُم َّ
هذا ما تفرد به أهل اليمامة.
معرتضا ،ال الحمرة التي تأيت بعده ،ثم
فقد اتفق الفقهاء على أن مناط وقت الفجر الصادق هو أول ضوء يبدو
ً
اختلفوا بنا ًء على ذلك يف فهم هذا الحديث:
ً
منسوخا؛ بنا ًء على أن الحمرة المعهودة ليست منا ًطا لدخول الفجر
فمن العلماء من ض َّعف الحديث أو رآه
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الصادق؛ ألهنا إنما تكون بعد ظهور الخيط األبيض الذي ال حمرة فيه ،ويشهد لذلك بعض كالم أهل اللغة:
يقول اإلمام اللغوي أبو القاسم الحسن بن بشر اآلمدي [ت 370هـ] يف "الموازنة بين شعر أبي تمام والبحرتي"
( ،402 /3ط .مكتبة الخانجي) يف كالمه على بيت أبي َت ّمام الطائي [ت 231هـ ] :
ِ
أو َأ ْد َه ٍ
ـــــم
ــمـــــت ٌة َأ َم ٌ
ـــــم فيــــه ُك ْ

ِ
الغـــــلــــس
كـأنـــــ ُه قطــــــع ٌة م َن

[ وقوله( :كأنه قطعة من الغلس) أي :هو أدهم تعلوه حمرة يسيرة ،كما أن الغلس :هو اختالط الظلمة بضياء
النهار ،وذلك الوقت ال حمرة فيه ،وإنما هو بياض الفجر يعرتض األفق ،فإذا جاءت الحمرة فليس ذلك بغلس،
بل ذلك حمرة الشمس وأول النهار ،وقد تبعه البحرتي يف هذا المعنى؛ فقال يف وصف لون الفرس بالحمرة:
صبـغــــة األفق بيــــــن آخر ليــــــ ٍل

ِ
وأول فـــــ ِ
منقـــــ ٍ
جر
ض شــــأ ُنــــــه

وال حمرة بين آخر الليل وأول الفجر؛ ألن أول الفجر الزرقة ثم البياض ،وإذا جاءت الحمرة فذلك لطلوع
الشمس وهو أول النهار ،وهذا الوصف منهما جمي ًعا عندي إلى الخطأ أقرب منه إلى الصواب] اهـ.
ترك ٍ
ولذلك قال اإلمام الطحاوي يف "شرح معاين اآلثار" ( ،54 /2ط .عالم الكتب)[ :فال يجب ُ
آية من كتاب اهلل
َ
وأحاديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم متواترة قد قبلتها األمة وعم َل ْت هبا ،من لدن رسول
نصا،
تعالى ًّ
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم إلى اليوم ،إلى ح ٍ
ً
منسوخا بما ذكرناه يف هذا الباب] اهـ.
ديث قد يجوز أن يكون
وقال اإلمام أبو بكر الجصاص يف "أحكام القرآن" ( ،278 /1ط .دار الكتب العلمية)[ :فذكر يف هذا الخرب
"األحمر"  ،وال خالف بين المسلمين أن الفجر األبيض المعرتض يف األفق قبل ظهور الحمرة يحرم به الطعام
اض الن ََّه ِ
ارَ ،و َس َوا ُد
والشر اب على الصائم ،وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم لعدي بن حاتم ﭬ« :إِن ََّما ُه َو َب َي ُ
ال َّل ْي ِل» ،ولم يذكر الحمرة] اهـ.
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وقال اإلمام ابن العربي المالكي [ت 543هـ] يف "عارضة األحوذي" ( ،45 /1ط .دار الكتب العلمية)[ :قوله يف
حديث طلقَ « :حتَّى َي ْعت َِر َض َل ُك ُم األَ ْح َم ُر» يقتضي بظاهره على حياله :أن يأكل المرء وإن رأى األبيض المستطير
عرضا حتى يراه أحمر] اهـ.
المنتشر ً
وقال اإلمام ابن رشد يف "بداية المجتهد" ( ،51 /2ط .دار الحديث) بعد ذكر الحديث[ :قال أبو داود :هذا ما
نص يف ذلك ،أو كالنص،
﴿حتَّى َي َت َب َّي َن َل ُك ُم ا ْل َخ ْي ُط ْاألَ ْب َي ُض﴾ ٌّ
تفرد به أهل اليمامة ،وهذا شذوذ؛ فإن قوله تعالىَ :
والمعتمد] اهـ.
والذين رأوا أنه الفجر األبيض المستطير هم الجمهور
َ
ومن العلماء من حمل الوصف بالحمرة يف الحديث على المجاز وقال :إن الحمرة هنا معناها البياض؛ ألن العرب
مجازا؛ من باب وصف الشيء باعتبار ما يؤول إليه؛ على معنى أن الفجر الصادق هو
األبيض باألحمر
تسمي
ً
َ
ِّ
وصف
الذي يحمل يف طياته الحمرة التي تأيت بعده ويؤول ضوؤه إليها ،وليس الفجر الكاذب ،ويشهد لذلك :أن
َ
البياض بالحمرة من مجازات اللغة المعروفة:
قال اإلمام أبو بكر بن دريد [ت 321هـ] يف "جمهرة اللغة" ( ،364 /1ط .دار العلم للماليين)[ :والفجر :حمرة
الشمس يف سواد الليل] اهـ.
وقال العالمة أبو الحسن بن سيده يف "المحكم والمحيط األعظم" ( ،394 /7ط .دار الكتب العلمية)[ :الفجر:
ضوء الصباح ،وهو حمرة الشمس يف سواد الليل] اهـ.
وقال العالمة العظيم آبادي يف "عون المعبود" ( ،339 /6ط .دار الكتب العلمية)[ :قلت :وقد يطلق األحمر على
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األبيض ،قال يف "تاج العروس" " :األحمر :ما لونه الحمرة ،ومن المجاز :األحمر :من ال سالح معه يف الحرب،
َ
الحديثُ « :ب ِع ْث ُت إلى األحمر واألسود» ،والعرب
بعض
تمر؛ للونه ،واألحمر :األبيض ،ضدٌّ  ،وبه فسر ٌ
واألحمرٌ :
تقول :امرأة حمراء؛ أي :بيضاء" انتهى .فمعنى قوله صلى اهلل عليه وآله وسلمَ « :حتَّى َي ْعت َِر َض َل ُك ُم األَ ْح َم ُر»؛ أي:
األبيض ،وهو بياض النهار من سواد الليل؛ يعني :الصبح الصادق] اهـ.
يحمل قول من عمل با لحديث من العلماء ،وهو مقتضى صنيع اإلمام الرتمذي؛ حيث نسب القول
وعلى ذلك َ
بالحديث لعامة أهل العلم.
وقال اإلمام أبو سليمان الخطابي [ت 388هـ] يف "معالم السنن" ( ،105 /2ط .المطبعة العلمية)[ :ومعنى
أوائل حمرة؛ وذلك أن البياض إذا تتام طلو ُعه ظهرت ُ
المعرتض َ
أوائل الحمرة،
البياض
األحمر ههنا :أن يستبطن
ُ
ُ
والعرب تشبه الصبح بالب َلق يف الخيل؛ ل ِ َما فيه من بياض وحمرة ،وقد جعله عمر بن أبي ربيعة ُش ْق َر ًة فقال:
فلما تقــــــضى الليـــــــل إ ّ
ال أقـــله
ٍ
منــــــاد تحمـــــلوا
فما راعــني ّإال

تــــــتغور
وكـــادت توالي نـــجمـــه
ّ
وقد الح معروف من الصـبح أشقر

وقال العالمة البجيرمي يف حاشيته "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" ( ،397 /1ط .دار الفكر) عند قول اإلمام
الخطيب الشربيني يف "اإلقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع" يف سبب تسمية "الصبح" بذلك([ :والصبح) أي:
صالته ،وهو بضم الصاد وكسرها ،لغةً :أول النهار؛ فلذلك سميت به هذه الصالة ،وقيل :ألهنا تقع بعد الفجر
بياضا وحمرة..
الذي يجمع ً
بياضا وحمرة) أما البياض :فهو الفجر الصادق ،وأما الحمرة :فمن شعاع الشمس قبل طلوعها،
قوله( :يجمع ً
بياضا وحمرة م د .قال بعضهم :إن قول
ومعلوم أن الفجر يمتد إلى طلوع الشمس؛ فصح قوله :الذي يجمع ً
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بياضا وحمرة) فيه نظر؛ ألن الفجر إنما يجمع ذلك بعد مضي زمن كثير من وقتها ،فيقتضي أهنا
الشارح (يجمع ً
تؤخر لذلك عن أول وقتها ،وليس كذلك ،وإنما تفعل يف أول الوقت والفجر حينئذ بياض ال حمرة فيه ،فلو قال:
ألهنا تفعل عقب الفجر والفجر فيه بياض حينئذ ،والشيء الذي فيه بياض يقال له صبح؛ كان أولى] اهـ.
أو يقال :إن الحمرة قد تظهر أحيا ًنا أول ضوء الفجر يف بعض األيام أو الفصول أو المطالع أو األماكن؛ وعلى ذلك
يحمل ما رواه الدارقطني يف "السنن" عن سالم بن عبيد اهلل قال :كنت يف ِحجر أبي ٍ
الصديق
بكر ِّ
أو على ما قبلهَ -ﭬ ،فصلى ذات ليلة ما شاء اهلل ثم قال" :اخرج فانظر هل طلع الفجر؟" قال :فخرجت ،ثم رجعت فقلت :قد
ارتفع يف السماء أبيض ،فصلى ما شاء اهلل ثم قال" :اخرج فانظر هل طلع الفجر؟" فخرجت ثم رجعت فقلت :لقد
اعرتض يف السماء أحمر ،فقالَ " :ه ْي َت اآلن ،ف َأ ْبلِ ْغني َسحوري".
وكذلك قول الحافظ أبي عوانة [ت 316هـ] يف "مستخرجه على صحيح مسلم" ( ،308 /1ط .دار المعرفة):
[الفجر :هو المستطير الذي تخالطه الحمرة] اهـ.
أما فهم الحديث على ظاهره من أن الحمرة التي تأيت بعض بياض الفجر :هي مناط طلوع الفجر الصادق ،فهذا
ومخالف إلجماع المسلمين على دخول وقت الفجر بأول
معارض بغيره من قطعيات نصوص الشريعة،
ٌ
الفهم َ
ضوئه من غير اشرتاط حمرة حقيقية.
وأما السنة الفعلية:
 - 1فقد صح عن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم أنه كان يصلي الصبح بغلس:
فعن جابر بن عبد اهلل ﭭ :أنه ُسئِل عن صالة النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال" :كان يصلي الظهر بالهاجرة،
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والصبح ب َغ َلس" .متفق
والعصر والشمس حية ،والمغرب إذا وجبت ،والعشا َء إذا كثر الناس َع َّجل وإذا َق ّلوا َأ ّخرُّ ،
عليه.
وعن أبي مسعود األنصاري ﭬ وهو يصف صالة النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم يف الفجر" :وص َّلى الصبح مرة
بغلس ،ثم ص َّلى مرة أخرى فأسفر هبا ،ثم كانت صالته بعد ذلك التغليس حتى مات ،ولم يعد إلى أن يسفر" رواه
اإلمام أبو داود يف "السنن".
والمقصود بالغلس هنا :ما تبقى من ظلمة الليل بعد طلوع الفجر.
قال اإلمام الخليل بن أحمد يف كتاب "العين"[ :ال َغ َل ُسَ :ظال ُم آخر ال َّليل] اهـ.
وقال اإلمام األزهري يف "هتذيب اللغة" ( ،69 /8ط .دار إحياء الرتاث)[ :قال ال َّل ْيث :ال َغ َل ُس الظال ُم من آخر
ِ
ال َّل ْيلُ ،ي َقالَ :غ َّل ْسنا َأي سرنا بِ َغ َل ٍ
الصادق ا ْل ُمنْت َِشر فِي ْاآل َفاق] اهـ.
الص ْبح
سُ ،
قلت :ال َغ َل ُسَّ :أو ُل ُّ
وقال اإلمام المظهري يف "المفاتيح يف شرح المصابيح" ( ،21 /2ط .دار النوادر)[ :الغلس :اختالط بياض
الصبح بظلمة الليل ..يعني :يصلي الصبح يف أول الوقت] اهـ.
ومثله لإلمام ابن ملك يف "شرح المصابيح" ( ،370 /1ط .إدارة الثقافة اإلسالمية).
وقال العالمة ابن حجر الهيتمي الشافعي يف شرحه على المصابيح المسمى "فتح اإلله يف شرح المشكاة"[ :وكان
يصلي الصبح بغلس؛ أي :يف وقت ظلمة آخر الليل المختلطة بضوء الصباح ،وذلك بعيد طلوع الفجر] اهـ.
وأخرج البزار يف "مسنده" عن عبد اهلل بن مسعود ﭬ قال" :ما رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم صلى
صالة لغير ميقاهتا إال أنه جمع بين الصالتين بجمع ،وصلى الفجر يومئذ بغير ميقاهتا".
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قال اإلمام البزار[ :ومعنى قوله :أنه صلى الفجر لغير ميقاهتا :أنه صالها يف غير وقتها الذي كان يصليها يف كل يوم؛
ألنه كان يصلي يف كل يوم إذا أسفر الفجر ،وصلى يف ذلك اليوم حيث برق الفجر ،فكان قبل ميقاهتا الذي كان
يصليها يف كل يوم ،ال أنه صالها قبل أن يجب وقتها] اهـ.
 - 2وكان النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم يؤخر السحور؛ بحيث يكون بين فراغه من سحوره ودخوله يف الصالة
قدر قراءة خمسين آية ،وكان يصلي سنة الفجر بعد أن يستبين دخول الفجر ،ثم يغفو إغفاءة يسيرة ،ثم يقوم إلى
صالة الفجر ،وكان يطيل القراءة فيها ويأمر بذلك ،ومع ذلك كله فإن الرجال والنساء كانوا ينصرفون بعد الصالة
بعضا من الغلس؛ أي :بسبب ما تبقى من ظلمة الليل.
وال يكاد بعضهم يعرف ً
ِ ِ
ِ
الص َال ِة" ُق ْل ُت :ك َْم ك َ
َان
اهلل َع َل ْيه وآله َو َس َّل َمُ ،ث َّم ُق ْمنَا إِ َلى َّ
فعن زيد بن ثابت ﭬ قالَ " :ت َس َّح ْرنَا َم َع َر ُسول اهلل َص َّلى ُ
َقدْ ُر َما َب ْين َُه َما؟ َق َالَ " :خ ْم ِسي َن آ َي ًة" متفق عليه.
ول اهللِ ص َّلى اهلل َع َلي ِه وآله وس َّلم ي َؤ ِّخر ا ْل ِع َشاء إِ َلى ُث ُل ِ
َان َر ُس ُ
وعن أبي برزة األسلمي ﭬ قال" :ك َ
ث ال َّل ْيلَِ ،و َي ْك َر ُه
ُ ْ
َ
َ
َ َ َ ُ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِّينَ ،وك َ
يث َب ْعدَ َهاَ ،وك َ
الن َّْو َم َق ْب َل َهاَ ،وا ْل َح ِد َ
ف َب ْع ُضنَا
ف ِحي َن َي ْع ِر ُ
َان َين َْص ِر ُ
الست َ
َان َي ْق َر ُأ في َص َالة ا ْل َف ْج ِر م َن ا ْلمائَة إِ َلى ِّ
َو ْج َه َب ْع ٍ
ض" أخرجه اإلمام أحمد يف "المسند" ،ومسلم يف "صحيحه".
َان رس ُ ِ
ِ
الم َؤ ِّذ ُن بِاألُو َلى مِ ْن
اهلل َع َل ْيه وآله َو َس َّل َم إِ َذا َس َك َت ُ
وعن أم المؤمنين عائشة ڤ قالت" :ك َ َ ُ
ول اهلل َص َّلى ُ
اض َط َج َع َع َلى ِش ِّق ِه األَ ْي َم ِن،
َصالَ ِة ال َف ْج ِر َقا َمَ ،ف َرك ََع َر ْك َع َت ْي ِن َخ ِفي َف َت ْي ِن َق ْب َل َصالَ ِة ال َف ْج ِرَ ،ب ْعدَ َأ ْن َي ْس َتبِي َن ال َف ْج ُرُ ،ث َّم ْ
ِ
الم َؤ ِّذ ُن ل ِ ْإلِ َقا َم ِة" متفق عليه.
َحتَّى َي ْأت َي ُه ُ
َان رس ُ ِ
ف النِّساء م َت َل ِّفع ٍ
ِ
ات
الص ْب َحَ ،ف َين َْص ِر ُ
َ ُ ُ َ
اهلل َع َل ْيه وآله َو َس َّل َم َل ُي َص ِّلي ُّ
وعنها ڤ قالت" :إِ ْن ك َ َ ُ
ول اهلل َص َّلى ُ
بِ ُم ُروطِ ِه َّنَ ،ما ُي ْع َر ْف َن مِ َن ا ْل َغ َل ِ
س" متفق عليه.
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قال اإلمام أبو منصور األزهري [ت 370هـ] يف كتابه "الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي" (ص ،52 :ط .دار
الطالئع)[ :وال َغ َلس وال َغ َبس وال َغ َبش :بقية الظالم يف آخر الليل ،ومنه يقال :خرج فالن بغلس ،وقد غ َّلس إلى
حاجته ،وهذا يدل على أن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم كان يصلي الصبح وعليه بقية من ظلمة الليل] اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي يف شرح هذا الحديث يف "فتح الباري" ( ،430-428 /4ط .مكتبة الغرباء):
اهلل َع َل ْي ِه وآله َو َس َّل َم بالفجر؛ فإنه كان يطيل فيها القراءة ،ومع هذا فكان
[والحديث يدل على تغليس النبي َص َّلى ُ
ينصرف منها بغلس...
وروى الشافعي حديث أبي برزة ﭬ يف كتاب "اختالف علي وعبد اهلل" :عن ابن علية ،عن عوف ،عن أبي
اهلل َع َل ْي ِه وآله َو َس َّل َم كان يصلي الصبح ،ثم ننصرف وما يعرف الرجل
المنهال ،عن أبي برزة ﭬ ،أن النبي َص َّلى ُ
منا جليسه...
والظاهر :أن أبا برزة أراد أن الرجل إنما كان يعرف جليسه إذا تأمل وردد فيه نظره.
ويدل عليه :أحاديث أخر ،منها:
ِ
اهلل َع َل ْي ِه وآله َو َس َّل َم وهو يصلي بالناس صالة
حديث َق ْي َل َة بِنْت َم ْخ َر َم َة ڤ" :أهنا قدمت على رسول اهلل َص َّلى ُ
الغداة ،وقد أقيمت حين انشق الفجر ،والنجوم شابكة يف السماء ،والرجال ال تكاد تتعارف مع ظلمة الليل".
خرجه اإلمام أحمد.
وهو إخبار عن حال الصالة دون االنصراف منها.
اهلل َع َل ْي ِه وآله َو َس َّل َم
وروى أبو داود الطيالسي وغيره من رواية حرملة العنربي ﭬ ،قال" :أتيت النبي َص َّلى ُ
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فصليت معه الغداة ،فلما قضى الصالة نظرت يف وجوه القوم ،ما أكاد أعرفهم".
وخرج البزار واإلسماعيلي من رواية حرب بن سريج ،عن محمد بن علي بن حسين ،عن محمد بن الحنفية ،عن
اهلل َع َل ْي ِه وآله َو َس َّل َم الصبح ،وما يعرف بعضنا وجه
علي بن أبي طالب ﭬ ،قال" :كنا نصلي مع رسول اهلل َص َّلى ُ
بعض" .حرب بن سريج ،قال أحمد :ليس به بأس ،ووثقه ابن معين .قال أبو حاتم :ليس بقوي؛ منكر عن الثقات.
ويف الباب أحاديث أخر] اهـ.
وقال العالمة ابن حجر الهيتمي يف شرحه على المصابيح "فتح اإلله يف شرح المشكاة""[ :من أجل الغلس" أي:
شدة الظالم الذي هو من بقايا ما قبل الفجر ،ويف مداومته صلى اهلل عليه وآله وسلم على ذلك -كما تقتضيه
(كان)؛ نظر ًا للعرف يف استعمالها يف مثل ذلكٌ -
دليل على أن السنة يف الصبح المبادر ُة هبا عقب تحقيق طلوع
الفجر] اهـ.
فقلت له :إِنِّي ُأ َص ِّلي
كنت مع ابن عمر ﭭ يف جنازة...
ُ
وروى اإلمام أحمد يف "المسند" عن أبي الربيع قالُ :
يسيُ ،ثم َأحيانًا ُتس ِفر؟ َق َال" :ك ََذل ِ َك ر َأيت رس َ ِ
مع َك الصبحُ ،ثم َأ ْلت َِف ُت َف َال َأرى وجه جلِ ِ
اهلل َع َل ْي ِه وآله
َ َ ْ َ َ
ََ
َ ْ ُ َ ُ
َّ ْ َ ْ ُ
ُّ ْ َ َّ
ول اهلل َص َّلى ُ
وس َّلم يص ِّلي ،و َأحببت َأ ْن ُأص ِّليها كَما ر َأيت رس َ ِ
اهلل َع َل ْي ِه وآله َو َس َّل َم ُي َص ِّلي َها".
َ ْ َْ ُ
َ َ َ ُ َ
َ ََ َ َ ْ ُ َ ُ
ول اهلل َص َّلى ُ
الصبح بغلس ،فلما
صليت مع عبد اهلل بن الزبير ﭭ
مي ،قال" :
ُ
َ
وروى ابن ماجه يف "المسند" عن مغيث بن ُس ٍّ
أقبلت على ابن عمر ﭭ ،فقلت :ما هذه الصالة؟ قال :هذه صالتنا كانت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
سلم
ُ
وسلم ،وأبي بكر ،وعمر ،فلما طعن عمر ،أسفر هبا عثمان".
صليت خل َفه صلى اهلل عليه وآله وسلم صالة
وروى ابن أبي شيبة يف "المصنف" عن أبي هريرة ﭬ قال" :
ُ
الغداة ،فقرأ بيونس وهود".
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 فعل الصحابة والسلف الصالح ﭫ :وعلى ذلك جرى عمل الخلفاء الراشدين والصحابة والسلف الصالحين؛ فكانوا يصلون الفجر بغلس ،ويأمرون
بذلك ،ويقرؤون بالسور الطوال واآليات الكثيرة ،ومع ذلك فلم تكن تطلع عليهم الشمس يف كثير من األحيان:
فكان سيدنا أبو بكر الصديق ﭬ ربما قرأ يف الفجر بسورة البقرة وآل عمران :
فروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة يف "مصنفيهما" عن الزهري ،عن أنس بن مالك ﭬ قال" :صليت خلف أبي
بكر ﭬ الفجر ،فاستفتح البقرة فقرأها يف ركعتين ،فقام عمر ﭬ حين فرغ قال :يغفر اهلل لك ،لقد كادت
الشمس تطلع قبل أن تسلم قال" :لو طلعت أللفتنا غير غافلين".
ويف رواية أخرى عند عبد الرزاق :أنه ﭬ استفتح بسورة آل عمران.
أيضا عن هشام بن عروة ،عن أبيه" :أن أبا بكر ﭬ قرأ بالبقرة يف
ورواه اإلمام مالك يف "الموطأ" وعبد الرزاق ً
ركعتي الفجر".
وكان سيدنا عمر الفاروق ﭬ يكثر من قراءة سوريت يوسف والحج ،ويقرأ بالسور الطوال ،وربما قرأ بسورة آل
ٍ
بغلس والنجوم مشتبكة ،ويوصي بالتطويل فيها وأن ُتع َطى نصي َبها من القراءة:
عمران ،وكان يأمر بصالة الفجر
أي ٍ
أحب إليك أن أصلي الصبح إما ًما
حين
ُّ
فروى عبد الرزاق يف "المصنف" عن ابن جريج قال :قلت لعطاءُّ :
َ
وخ ْل ًوا؟ قال " :حين ينفجر الفجر اآلخر ،ثم تطول يف القراءة ،والركوع ،والسجود ،حتى تنصرف منها وقد سطع
الفجر ،و َتتَآ َّم الناس ،ولقد بلغني أن عمر بن الخطاب ﭬ كان يصليها حين ينفجر الفجر اآلخر ،وكان يقرأ يف
إحداهما سورة يوسف".
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أيضا عن أبي العالية قال :كتب عمر ﭬ " :أن صل الصبح إذا طلع الفجر والنجوم مشتبكة بغلس ،وأطل
وروى ً
القراءة".
وروى اإلمام مالك يف "الموطأ" :عن عمه أبي سهيل بن مالك ،عن أبيه ،أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى
األشعري ﭭ" :أن ِّ
الصبح والنجو ُم بادي ٌة مشتبكةٌ ،واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل".
صل
َ
وروى ابن أبي شيبة يف "المصنف" وابن المنذر يف "األوسط" من طريق ابن سيرين قال :أخربين المهاجر ،قال:
قرأت كتاب عمر ،إلى أبي موسى ﭭ فيه مواقيت الصالة ،فلما انتهى إلى الفجر ،أو قال :إلى الغداة ،قال" :قم
فيها بسواد ،أو بغلس وأطل القراءة".
وروى الحافظ أبو نعيم الفضل بن ُدكين يف كتاب "الصالة" ،وابن أبي شيبة يف "المصنف" :عن علي بن عمرو،
قال :كتب إلينا عمر بن الخطاب ﭬ :أن "صلوا الفجر والكواكب نيرة مشتبكة".
وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة يف "مصنفيهما" عن عمرو بن ميمون األودي قال" :إن كنت ألصلي خلف عمر
ابن الخطاب ﭬ الفجر ،ولو أن ابني مني ثالثة أذرع ما عرفته حتى يتكلم".
أيضا عن لقيط ،أنه سمع ابن الزبير ﭭ يقول" :كنت أصلي مع عمر ﭬ ،ثم أنصرف فال
وروى عبد الرزاق ً
أعرف وجه صاحبي".
وروى اإلمام مالك يف "الموطأ" -وعنه اإلمام الشافعي يف "مسنده" -عن هشام بن عروة ،عن أبيه؛ أنه سمع عبد
اهلل بن عامر بن ربيعة يقول" :صلينا وراء عمر بن الخطاب ﭬ الصبح ،فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج،
قراءة بطيئة" .فقلت :واهلل ،إذا ،لقد كان يقوم حين الفجر؟ قال" :أجل".
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ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة يف "مصنفيهما" ،ولفظ عبد الرزاق :عن عبد اهلل بن عامر بن ربيعة قال" :ما
حفظت سورة يوسف وسورة الحج إال من عمر ﭬ؛ من كثرة ما كان يقرؤهما يف صالة الفجر" ،فقال" :كان
يقرؤهما قراءة بطيئة".
وروى عبد الرزاق عن حفصة بنت سيرين" :أن عمر ﭬ قرأ يف الفجر بسورة يوسف فرتدد ،فعاد إلى أولها ثم قرأ
فمضى يف قراءته".
وروى ابن أبي شيبة يف "المصنف" عن ابن الفرافصة ،عن أبيه قال" :تعلمت سورة يوسف خلف عمر ﭬ يف
الصبح".
ورواه اإلمام مالك يف "الموطأ" ولفظه" :ما أخذت سورة يوسف إال من قراءة عثمان بن عفان ﭬ إياها يف
الصبح من كثرة ما كان يرددها".
وروى عبد الرزاق عن صفية بنت أبي عبيد" :أن عمر ﭬ قرأ يف صالة الفجر بالكهف ويوسف ،أو يوسف
وهود ،قال :فرتدد يف يوسف ،فلما تردد رجع إلى أول السورة فقرأ ،ثم مضى فيها كلها".
وروى ابن أبي شيبة عن زيد بن وهب" ،أن عمر ﭬ قرأ يف الفجر بالكهف".
وروى عبد الرزاق عن حصين بن سربة" :أن عمر ﭬ قرأ يف الفجر بيوسف ،ثم قرأ يف الثانية بالنجم؛ فسجد،
فقام ،فقرأ إذا زلزلت".
وروى عن ابن جريج قال :أخربين سليمان بن عتيق" :أن عمر بن الخطاب ﭬ قرأ يف الصبح سورة آل عمران".
وروى الطحاوي يف "شرح مشكل اآلثار" عن زيد بن وهب قال" :صلى بنا عمر ﭬ صالة الصبح ،فقرأ بني
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إسرائيل والكهف ،حتى جعلت أنظر إلى ُجدُ ر المسجد؛ هل طلعت الشمس؟".
وروى ابن أبي شيبة يف "المصنف" عن األحنف ﭬ قال" :صليت خلف عمر ﭬ الغداة ،فقرأ يونس وهود
ونحوهما".
وروى حرب الكرماين يف "مسائله" عن عبد اهلل بن شقيق قال" :صليت َم َع ُع َمر ﭬ ال َغداة ،ف َقرأ بيو ُنس وهود
ون ِ
َحوهما".
وروى سعيد بن يحيى بن سعيد األموي يف "المغازي" :عن عمر ﭬ أنه قال" :والصالة لها وقت شرطه اهلل ،ال
تصح الصالة إال به :وقت صالة الفجر حين يزايل الرجل أهله ويحرم على الصائم الطعام والشراب ،فأعطوها
نصيبها من القراءة".
وكذلك كان يفعل سيدنا عثمان بن عفان ﭬ:
فروى ابن أبي شيبة يف "المصنف" قال :أخربين عبد اهلل بن إياس الحنفي ،عن أبيه ،قال" :كنا نصلي مع عثمان
ﭬ الفجر ،فننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض".
وكان سيدنا علي كرم اهلل وجهه ربما قرأ بسورة األنبياء :
فأخرج عبد الرزاق يف "المصنف" عن أبي عبد الرحمن السلمي قال" :أ َّمنا علي ﭬ يف الفجر فقرأ باألنبياء،
فرتك آية ،ثم قرأ ً
برزخا ثم عاد إلى اآلية فقرأ هبا ،ثم أعاد إحداثه ،ورجع إلى ما كان يقرؤها".
وكذلك كان يفعل سيدنا معاذ بن جبل ﭬ مع أهل اليمن:
فروى اإلمام البخاري يف "الصحيح" عن عمرو بن ميمون" :أن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم بعث معا ًذا ﭬ
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ِ
يال﴾ قال رجل خلفه :قرت عين
يم َخلِ ً
إلى اليمن ،فقرأ يف صالة الصبح سورة النساء ،فلما قالَ :
اهلل إِ ْب َراه َ
﴿وا َّت َخ َذ ُ
أم إبراهيم".
وبذلك عمل أبو موسى األشعري ﭬ:
فروى ابن أبي شيبة يف "المصنف" قال :حدثنا يحيى بن سعيد القطان ،عن حبيب بن شهاب ،عن أبيه" :أن أبا
موسى ﭬ صلى الفجر بسواد".
وكذلك كان يفعل عبد اهلل بن الزبير وعبد اهلل بن عمر ﭭ:
فروى عبد الرزاق يف "المصنف" عن عمرو بن دينار قال" :كنت أصلي مع ابن الزبير ﭭ الصبح ،ثم أذهب إلى
أجياد فأقضي حاجتي ،حتى يغلس".
ورواه ابن أبي شيبة يف "المصنف" عن عمرو بن دينار ،ولفظه" :أنه صلى مع ابن الزبير ﭭ ،فكان يغلس
بعضا".
بالفجر ،فينصرف وال يعرف بعضنا ً
وروى عبد الرزاق يف "المصنف" ،عن معمر ،عن أيوب ،عن نافع قال" :كان ابن عمر ﭭ يصلي مع ابن الزبير
ﭭ الصبح ،ثم يرجع إلى منزله مع الصالة؛ ألن ابن الزبير كان يصلي بليل -أو قال :بغلس."-
وقرأ سعيد بن جبير بسورة اإلسراء:
فروى عبد الرزاق يف "المصنف" عن عمرو بن يعلى ،عن سعيد بن جبير" :أنه أمهم يف الفجر ،فقرأ بني إسرائيل يف
ركعتين".
واآلثار يف ذلك عن الصحابة ﭫ والسلف الصالح كثيرة جدًّ ا.
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وعلى ذلك جرى عمل السلف الصالح:
قال اإلمام الحافظ إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه حرب الكرماين يف "مسائله" ( ،295 /1ط .مؤسسة الريان):
[ َقد كانوا يست ِ
رأت دون ذلك أجزأك] اهـ.
َح ّبون أن َيقرؤوا يف ال َفجر بِطِوال الم َف َّصل ،فإن َق َ
َ
وجه الداللة من األحاديث النبوية واآلثار عن الصحابة والسلف الصالح:
وهذه األحاديث النبوية واآلثار عن السلف الصالح تدل على صحة توقيت الفجر المعمول به حال ًّيا يف الدول
اإلسالمية ،وتدفع قول المشككين فيه ،من أوجه متعددة:
األول :أن صالة الفجر بغلس إنما تكون إذا بقيت من الليل ظلمة ،وهذا إنما ُيت ََص َّور يف درجة  °19ونحوها ،ال يف
درجة °.14.7
بعضا بعد االنتهاء من صالة الفجر يقتضي أن ضوء الفجر لم ينتشر بعد ،وأن
الثاين :أن عدم تبين الناس بعضهم ً
المعول عليه يف وقت الفجر هو طلوع شعاع الضوء المستطير يف األفق محاذ ًيا لظالم الليل ،ال انتشاره.
الثالث :أن القراءة يف صالة الفجر بالسور الطوال مع إدراك وقتها -كما يف قراءة النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم بما
بين المائة إلى الستين يف حديث أبي برزة األسلمي ﭬ عند مسلم ،وبيونس وهود يف حديث أبي هريرة ﭬ عند
ابن أبي شيبة يف "المصنف" ،وقراءة أبي بكر الصديق ﭬ بالبقرة أو بآل عمران ،وقراءة عمر الفاروق ﭬ
بيوسف والحج ،وقراءة علي كرم اهلل وجهه باألنبياء ،وغير ذلك -يقتضي طول حصة وقت الفجر على وجه ال
يتناسب مع الوقت القصير الذي يدعيه المشككون ،وهو ساعة ونحوها نقصانًا أو زيادة.
يقول العالمة عبد اهلل بن أبي بكر العلوي الحضرمي الشافعي [ت 1265هـ] يف كتابه "السيوف البواتر لمن يقدم
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صالة الصبح على الفجر اآلخر" (ص ،220-219 :ط .مركز تريم)[ :إن سيدنا أبا بكر ﭬ ممن اختاروا
أيضا :أن عليه عمل الشيخين ،فإذا كان ﭬ ممن اختار التغليس وعليه
التغليس بصالة الصبح ،وجاءت آثار ً
عم ُله ،واستغرقت صالته بالبقرة -التي هي جزآن ونحو الثلث -معظم الوقت ،حتى قال له سيدنا عمر ﭬ:
كادت الشمس أن تطلع ،كانت حصة الفجر قري ًبا من ساعة ونصف عند االعتدال ،وتزيد على ذلك بزيادة الليل
قليالً ،بل زيادهتا يف المدينة أكثر من جهتنا ،فنحو الساعة :للقراءة ،والباقي :ألفعال الصالة وأقوالها ،واألذان
واإلقامة ،وركعتي الفجر.
أيضا :ما ذكره الشعراوي يف "المنهج المبين" بقوله( :وروى مالك ،والشافعي ،عن عبد اهلل بن عامر
ويشهد لذلك ً
قال :صلينا وراء عمر بن الخطاب ﭬ  ،فقرأ فيها سورة يوسف ،وسورة الحج ،قراءة بطيئة ،فقال هشام بن عروة
ألبيه :لقد كان إذن يقوم حين يطلع الفجر؟ قال :أجل) انتهى .
األثر عن عبد اهلل بن
فقراءة سيدنا عمر ﭬ ما ُذكر ،وهو جزء وثمن ،وقول هشام بن عروة ألبيه الراوي له هذا َ
عامر :لقد كان الخ ،وجوابه له بأجل :يبين لك أن حصة الفجر نحو ما ذكرنا ،وإال لم يبق للسؤال والجواب
المذكورين فائدة؛ ألن قراءة السورتين المذكورتين بالرتتيل له :نحو ساعة إال رب ًعا ،وللصالة وما ذكر معها :نحو
نصف ساعة ،ويبقى :نحو الربع بعد السالم...
ويشهد لضبط الساعة بما ذكرنا :ما رتبه أهل جهتنا من قديم الزمان ،من إحياء ما بين العشاءين بصالة المغرب ،ثم
قراءة الحزب القرآين ،وهو جزءان غال ًبا ،وبتمامه يدخل وقت العشاء ،وقد أخربين سيدي وخالي العالمة طاهر بن
الحسين رحمه اهلل ونفعنا به أن حزب الصبح ،والذي هو جزءان غال ًبا كانوا يقرأونه برتيم بمسجد السادة آل
باعلوي بعد صالة الصبح ،يبتدئون فيه ويفرغون منه مع اإلشراق ،وهو شاهد للضبط الذي ذكرنا؛ إذ الحزب
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المذكور يستغرق نحو الساعة ،و الصالة وما ذكر معها وانتظارهم بعد ركعتي الفجر :يستغرق الباقي؛ ألن عادهتم
اإلتيان بدعاء الفجر المعروف وما ورد من الذكر بعد سنته ،فهذا االنتظار مع تطويلهم قراءة صالة الصبح :يقابل
سدس الساعة الزائد على حصة الشفق] اهـ.
نصوص أهل اللغة على اختالط الفجر الصادق بظلمة آخر الليل يف لغة العرب: - 1اختالط الضوء بالظلمة يف الفجر الصادق هو المعروف من كالم العرب؛ ولذلك جعلوا ضوء الفجر المتسلل
إلى الظالم كضوء الشفق المتبقي من النهار ،ومعلوم أن ضوء الشفق ممتزج بالظلمة قط ًعا؛ فكذلك يجب أن يكون
ضوء الفجر:
قال العالمة أبو علي المرزوقي [ت 421هـ] يف "األزمنة واألمكنة" (ص ،243 :ط .دار الكتب العلمية)[ :قال
الشمس يف آخر ال ّليل ،كما ّ
أن ّ
أبو نصر حكاية عن األصمعي :الفجر ّأول ضوء تراه من ّ
الشفق آخر ضوء منها يف
والساطع أسنى من
الصبح يفجر أو فعلت هذا حين انفجر ّ
ّأول ال ّليل .ويقال :فجر ّ
الصبح وانفلق .وسطع سطو ًعا ّ
ال ّطالع .يقال :أدلجنا عند الفلق والفرق ،وعند االنفالق ،ويف القرآنَ ﴿ :أ ُعو ُذ بِ َر ِّب ا ْل َف َل ِق﴾] اهـ.
 - 2كما نص أهل اللغة على أن الفجر الكاذب والصادق كليهما يأتيان مع سواد الليل ،وإنما الفرق بينهما :بقاء
الثاين وانتشاره من موضعه ،دون األول:
صبح ّ
مكذب :وهو عجز ال ّليل؛ أي :آخره،
قال العالمة المرزوقي يف "األزمنة واألمكنة" (ص[ :)244 :ويقال:
ٌ
عجز ال ّليل ،ثم يمهل ساعة ،ثم يظهر َش ُ
الصبح:
بياض يف عجز ال ّليل ،ثم ينمحي ويندجي
ُ
وذلك إذا هنض ٌ
ميط ّ
الصبح المصدّ ق ،وقال أبو ذؤيب:
وهو بياض يف سواد آخر ال ّليل ،وذلك ّ
بح المصدّ ق يفزع] اهـ.
الض
ف
ش َع َ
ُ
الكالب ّ
الص َ
اريات فؤا َده  ..فإذا يرى ّ
ُ
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الفجر الصادق بأسماء تدل على شدة امتزاجه واختالطه بظلمة آخر الليل ،ومنها:
سمت العرب
َ
 - 3وألجل ذلك َّ
الصديع" ،و" َّ
الشميط" ،و"ال َب ِريم" .وقالوا" :تباشير الصبح" ،و"أفراطه".
" َّ
قال العالمة أبو الحسن العسكري [ت  ]382يف "المصون يف األدب" (ص ،94 :ط .الكويت):
ِ
الم ْضــــ َب َأ ْيـ
فـلـــــما عال ســـــ َط َة َ
ّ

ِ
نـــــب األَ
ُ
ـن من ليـله ّ
شعـــــل
الذ
ُ

وأطلــــع مـنه ال َّليـــــاح َّ
الشمــــيـ
َ

ُ
نص ُل
ـط َحذو ًا كمــــا ُس َّلــــت األَ ُ

مضب َأ الثور ومضبأ الكالب ،حيث ضبأ وضبأت ،أي لصقت باألرض،
يصف ثور ًا عند أرطاة وكالبًا ،يريدْ :
الصبحَّ .
والشميط :ما فيه لونان من
والذنَب األشعل :يريد آخر الليل من الفجر األول ،وال َّلياح :األبيض ،يريدّ :
ظلمة وضوء اهـ.
وقال العالمة أبو الحسن بن سيده [ت 458هـ] يف "المحكم والمحيط األعظم" ( ،272 /10ط .دار الكتب
العلمية)[ :والربيم :الصبح؛ ل ِ َما فيه من سواد الليل وبياض النهار ،وقيل :بريم الصبح خيطه المختلط بلونين،
وكل شيئين اختلطا واجتمعاَ :بريم] اهـ.
وجاء يف "لسان العرب" للعالمة ابن منظور ( ،335 /7ط .دار صادر)[ :والشميط :الصبح؛ الختالط لونيه من
الظلمة والبياض ،ويقال للصبح :شميط ُم َو َّلع ،وقيل للصبحَ :ش ِم ٌ
يط؛ الختالط بياض النهار بسواد الليل ...قال
ابن بري :شاهد َّ
الش ِميط الصبح :قول البعيث:
ٍ
حاجـــة لم َت ُف ْه هبا
وأعجـــلها عن

َش ِم ٌ
ساطع
آخر الليــل،
ُ
يـــطُ ،ي َت ِّلي َ

 - 4وجاء يف الحديث النبوي الشريف الذي رواه الرتمذي" :برق الفجر" ،ومادة (برق) كما تدل على اللمعان،
أيضا على اجتماع البياض والسواد:
فإهنا تدل ً
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قال أبو الحسين بن زكريا [ت 395هـ] يف "معجم مقاييس اللغة" ( ،221 /1ط .دار الفكر)([ :برق) الباء والراء
والقاف :أصالن تتفرع الفروع منهما :
أحدهما :لمعان الشيء ،واآلخر :اجتماع السواد والبياض يف الشيء ،وما بعد ذلك فكله مجاز ومحمول على
هذين األصلين] اهـ.
وقال أبو عمرو الجاحظ [ت 255هـ] يف كتاب "الربصان والعرجان" (ص ،304-303 :ط .دار الجيل)[ :وقال
ال ّطرماح "أبرق النّحر" ،هو مثل قول عمرو بن معد يكرب:
وكم من غائـــط من دون سلـــمى
الســــرحان مفـــ ً
رتشا يديــــه
ترى ّ

قليـــــل البــــوم ليـس هبا كــتيـــــع
ِ
كــ ّ
الصــــديــــع
أن بيــــ َ
اض َل َّبـتـــه ّ

ّ
ألن األبرق يكون سواده مخال ًطا للبياض.
والصديع :هو الفجر ،والفجر مختلط ببياض النّهار ببق ّية سواد ال ّليل] اهـ.
َّ
 - 5ونص أهل اللغة من غير خالف بينهم على أن وقت طلوع الفجر الصادق إلى أول إسفاره هو وقت يختلط فيه
الضوء بالظلمة ،وأنه ذلك هو وقت صالة الفجر:
السدْ َفة" الظلمة،
قال اإلمام ابن قتيبة [ت 276هـ] يف "أدب الكاتب" (ص ،209 :ط .مؤسسة الرسالة)[ :و" ُّ
السدْ َفة" الضوء ،وبعضهم يجعل السدفة :اختالط الضوء والظلمة ،كوقت ما بين طلوع الفجر إلى
و" ُّ
اإلسفار] اهـ.
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وقال اإلمام أبو منصور األزهري [ت 370هـ] يف "هتذيب اللغة" ( ،256 /12ط .دار إحياء الرتاث العربي)َ [ :أ ُبو
ِ
ِ
الض ْوءَ ،وك ََذل ِ َك َق َال َأ ُبو ُم َح َّمد
والسدْ فة فِي ُل َغة ق ْيسَّ :
السدْ فة في ُلغة َتميم :ال ُّظ ْلمةَ .ق َالُّ :
ُعبيد َعن أبي زيدُّ :
اليزيدي ..
ّ
ِ
فجر إِ َلى ّأول ا ْ ِ
السدفةَْ :
إل ْس َفار] اهـ.
اختِ َالط َّ
الضوء وال ُّظلمة َم ًعا ،كوقت َما َبين ُط ُلوع ا ْل ْ
قالَ :و َب ْعضهم َيجعل ُّ
ُ
اختالط
السدْ فة:
وقال اإلمام ابن سيده يف "المخصص" ( ،174 /4ط .دار إحياء الرتاث العربي)[ :أبو عبيدّ :
الضوء والظلمة م ًعا ،كوقت ما بين صالة الفجر إلى اإلسفار] اهـ.
وقال العالمة الحميري [ت 573هـ] يف "شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم" ( ،3027 /5ط .دار
[السدْ فة :اختالط الظلمة والضوء م ًعا ،مثل وقت صالة الصبح] اهـ.
الفكر)ُّ :
وقد نقل أهل اللغة ذلك يف كتبهم معتمدين له من غير خالف:
كأبي الحسن الهنائي األزدي "كراع النمل" [ت بعد 309هـ] يف كتابه "المنتخب من كالم العرب" (،584 /1
ط .جامعة أم القرى) ،والعالمة الفارابي [ت 350هـ] يف "معجم ديوان األدب" ( ،171 /1ط .مؤسسة دار
الشعب) ،واإلمام أبي علي القالي [ت 356هـ] يف كتاب "األمالي" ( ،125 /2ط .دار الكتب المصرية) ،وأبي
نصر الجوهري [ت 393هـ] يف "الصحاح" ( ،1372 /4ط .دار العلم للماليين) ،وابن األثير [ت 606هـ] يف
"النهاية يف غريب الحديث واألثر" ( ،355 /2ط .المكتبة العلمية) ،والصغاين [ت 650هـ] يف "العباب الزاخر"
(ص ،267 :حرف الفاء ،ط .دار الرشيد) ،وابن أبي الحديد [ت 656هـ] يف "شرح هنج البالغة" ( ،29 /7ط.
عيسى الحلبي) ،والعالمة اللغوي المحقق الفيروزآبادي [ت 817هـ] يف "القاموس المحيط" (ص ،818 :ط.
مؤسسة الرسالة) وشرحه "تاج العروس" للعالمة الزبيدي [ت 1205هـ] ،واإلمام السيوطي يف "المزهر يف علوم
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اللغة وأنواعها" ( ،307 /1ط .دار الكتب العلمية).
واعتمده "مجمع اللغة العربية" بالقاهرة يف "المعجم الوسيط".
أيضا يف "الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي" (ص ،52 :ط .دار الطالئع)[ :وأما الخيط
وقال اإلمام األزهري ً
معرتضا ،وقال أبو دواد اإليادي:
األبيض فهو الفجر الثاين ،سمي أبيض؛ النتشار البياض يف األفق
ً
فلمــــــا أضـــــاءت لنـــــا ســــدف ٌة

ٌ
خيــــط أنـــارا
والح مـن الصبـــــح

بالسدْ فة :وهي اختالط الضوء والظلمة م ًعا ..
منيرا ،وقرنه َّ
أراد الفجر الثاين بقوله :خيط أنارا؛ ألنه جعله ً
وال َغ َلس وال َغ َبس وال َغ َبش :بقية الظالم يف آخر الليل ،ومنه يقال :خرج فالن بغلس ،وقد غ َّلس إلى حاجته ،وهذا
يدل على أن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم كان يصلي الصبح وعليه بقية من ظلمة الليل] اهـ.
مجازا؛ إمعانًا يف التأكيد على اختالطه الشديد بظلمة الليل ،ومنها:
 - 6و َس َّمت العرب الصبح بأسماء آخر الليل
ً
الص ِريم" ،و"ال َغ َلس" و"ال َغ َبس" و"ال َغ َبش" ،و"ال َغ َطاط" و"ال ُغ َطاط" ،و"ال َع ْس َعس"
السدَ ف" ،و" َّ
" َّ
سمى عندهم "ص ْب ًحا":
و"ال َع ْس َعسة" ،ومقصودهم "الفجر الصادق"؛ ألنه هو الذي ُي َّ
قال العالمة محمد بن المستنير الشهير بقطرب [ت 206هـ] يف كتاب "األزمنة وتلبية الجاهلية" (ص،52-51 :
العسعس :ففي معناه العسعسة ،وهما :تنفس الصبح ،والتنفس :انفضاء الشيء
ط .مؤسسة الرسالة)[ :فأما
ُ
وانصداعه ،وقالوا :عسعس الليل عسعسة ،وقال اهلل تبارك وتعالى﴿ :واللي ِل إذا َع ْس َع َس﴾؛ أي :أظلم ،وقال
ِ
الش ِم ُ
بعضهم :عسعسَ :و َّلى ،وهذا من األضدادُ ...ث َّم َّ
لبياض ال َف ْج ِر يف
يط من ال َّليلِ ،وك َأ َّن ُه عندنا ُم َش َّب ٌه بالشيب
ِ
س ِ
ِ
كالش ْي ِ
فارْ :
واد الليلَِّ ،
أن ُت َرى مواقِ ُع النَّ ْبلِ] اهـ.
أيضا :الصبح...
األسود...
الشعر
ب يف
والصديع ً
ُ
واإلس ُ
ْ
َ
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الصريم" الليل،
وقال اإلمام ابن قتيبة [ت 276هـ] يف "أدب الكاتب" (ص ،209 :ط .مؤسسة الرسالة)[ :و" َّ
الصريم" الصبح] اهـ.
و" َّ
المخصص" ( ،390 /2ط .دار إحياء الرتاث العربي)[ :أبو
وقال العالمة أبو الحسن بن سيده [ت 458هـ] يف "
َّ
ٍ
الفجرُ :
ضوء تراه من الصباح ،وهما فجران:
أول
حنيفة:
ُ
السرحان ،وهو الفجر الكاذب ،تراه مست َِد ًّقا صاعدً ا من غير اعرتاض ،وهو ال يحرم الطعام وال
األول منهما :ذنَب ِّ
الشراب على الصائم.
واآلخر :الفجر الصادق ،وهو المستعرض ،فأما الصبح فال يقال فيه إال صبح صادق...
والسدَ ف :أول شيء من الصبح ،ويقال للسدف :ال َغ َطاط وال ُغطاط ،وال َب ِريمَّ ،
والش ِميط؛ أي :قد اشتمط يف الظلمة،
َّ
بياضا يف سواد.
فأنت تراه ً
وتباشير الصبح :أول ما يبدو منه ...وتباشير كل شيء أوله ...صاحب العين :أفراط الصباح :أوائل تباشيره،
الواحدَ :ف َرط ،وأنشد:
وقبل أفــــراط الصبـــــاح ال ُفــــر ِ
َ
ط
َّ

باكر ُته قبــــل ال َغــــ َطاط ال ُّل َّغ ِ
ـــــط
ٍ
ً
والفرق،
وشماال قالوا :الح الف َلق
الصباحَ ،ي ْف ُتقُ ،ف ُتو ًقا ،وانفتق ...فإذا انتشر يمينًا
حينئذَ :فتَق
أبو حنيفة :ويقال
ُ
َ
الصديع؛ النصداعه من الليل] اهـ.
وقد انفلق وانفرق ..وهو حينئذَّ :
وقال اإلمام أبو إسحاق بن األجدابي [ت 650هـ] يف "األزمنة واألنواء" (ص ،107-106 :ط .وزارة األوقاف
المغربية)[ :والفجر :أول ضوء يبدو من الصباح ،وهما فجران :فاألول منهما :يسمى ذنَب السرحان؛ ِ
لد َّقته ،وهو
َ ِّ
َّ
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الفجر الكاذب ،وهو ال يحرم على الصائم شي ًئا.
ويسمى
غير معرتض،
َ
َّ
بياض ُيرى يف األفق َ
ويسمى الفجر الصادق ،وهو الصبح ،وبه يحل وقت
وأما الفجر الثاين :فهو البياض المستطير المعرتض يف األفق،
َّ
الصالة ويحرم األكل على الصائم.
أيضا ،وقد
السدَ ف ،وال َغ َلس؛ وهما :امتزاج سواد الليل ببياض الصبح ،وكذلك ال َغ َبس ،وال َغ َبش ً
وأوقات الفجرَّ :
بالسدَ ف عن الظالم المحض ،وكذلك الغبس والغبش؛ تكون هذه األلفاظ من األضداد.
ُيع َّبر َّ
إسفارا؛ إذا
فإذا انتشر ضياء الفجر وانبسط نوره حتى تظهر الشخوص؛ فذلك اإلسفار ،ويقال :قد أسفر الصبح
ً
انبالجا ،وانفلق انفال ًقا ،وانصدع انصدا ًعا ،والفلق:
غلب ضوؤه على الظلمة ،ويقال حينئذ :قد انبلج الصبح
ً
أيضا.
الص ِديع ً
الصبح ،وهو َّ
بش َمط َّ
والشميط؛ ُش ِّبه َ
الممتزج منهما :ال َب ِريمَّ ،
الشعر :وهو
ويسمى
ويسمى سواد الليل الخالص :الخيط األسود،
ُ
َّ
َّ
الش ْيب ،وأما الربيم :فهو خيط ٌيفتَل بين خيطين :أحدهما أسود ،واآلخر أبيض؛ ُ
اختالط سواده ببياض َّ
فش ِّبه به
ضو ُء الفجر المختلط بالظلمة] اهـ.
 - 7وعلى هذا المعنى -الدال على اختالط الفجر الصادق والصبح بظلمة آخر الليل وامتزاجهما بسواده -جاءت
استعارات العرب ،كما سبق يف وصف القرآن العالقة بين الليل والنهار :بالتنفس ،واإليالج ،والتكوير ،والسلخ،
والطلب الحثيث:
قال اإلمام أبو منصور الثعالبي [ت 429هـ] يف "فقه اللغة وسر العربية" (ص ،272 :ط .دار إحياء الرتاث
العربي)[ :الفصل الثالث والتسعون :يف االستعارة ،ذلك مِن َسنن العرب ،هي :أن تستعير للشيء ما يليق به
الص ْب ُح عن ِ
نواج َذ ُهَ ،ض َر َب
ويضعوا الكلمة مستعارة له من موضع آخر ...وكقولهم يف ذكر اآلثار ال ُعلو َّية :افت ََّر ُ
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يف الصب ِح من ِغمد ال َّظالمَ ،نعر الصبح يف قفا الليل ،باح الصبح بِ ِ
رأس الليل] اهـ.
شاب ُ
سرهَ ..
َ َ ُّ ُ
بِ َعمودهُ ،س َّل َس ُ ُّ ْ
َ ُّ ُ ِّ
الج ْملي الفعلي المتواتر للمسلمين عرب العصور:
النقل ُنظرا وتطبي ًقا من العصر النبوي الكريم بالطريق القطعي
وقت صالة الفجر وعالمته الشرعية أمر معلوم للمسلمين ً
الصحيح الثابت بيقين عن طريق الوحي الذي ط َّبقه النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم تطبي ًقا معصو ًما بسنته الشريفة
ً
مستطيال ،ثم يأيت
ً
وفعال صلى اهلل عليه وآله وسلم؛ من أنه يسبقه الفجر الكاذب الذي يكون ضوؤه يف األفق
ً
قوال
معرتضا ،ويظل يتتابع ويستطير يف األفق
بعده الفجر الصادق الذي يظهر يف األفق الشرقي تحت سواد الليل خافتًا
ً
حتى يأيت الضياء الواضح المسفر ،ثم يأيت بعد ذلك شروق الشمس.
وقد أخذ الصحابة ﭫ عالمة الفجر الصادق عن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم ً
وعمال ،وأ َّيدوا هذه
ً
قوال
العالمة بما نقلوه من سنته صلى اهلل عليه وآله وسلم من طول حصة الفجر ً
وعمال؛ بد ًءا باألذان ،ثم الوضوء،
ً
قوال
ثم ركعتي السنة ،ثم االضطجاع قبل الفجر زمنًا ،ثم الصالة مع طول القراءة فيها غال ًبا ،ثم الذكر أو القراءة بعد
الفجر حتى تطلع الشمس ،مع اإلشارة إلى شيء من اختالف طول هذه الحصة بين الفصول ،كما سبق ذلك يف
وتغيره ،وبينوا ذلك
حديث معاذ بن جبل ﭬ؛ فنقل الصحابة كل ما يتصل بوقت الفجر :بدايتَه وغايتَه وحصتَه
َ
للناس ً
متواترا؛ بحيث ال يبقى ألحد فيه شك
نقال قطع ًّيا يقين ًّيا
جيال بعد جيلً ،
وعمال ،وتناقلته األجيال عنهم ً
ً
قوال
ً
أو نظر أو اجتهاد ،وترجم علماء الفلك المسلمون بعد ذلك هذا النقل بالوسائل العلمية والعملية ترجمة دقيقة
مطابقة ل ِ َما جاء يف الموروث المتواتر؛ من عصر النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم حتى ظهور التقاويم العلمية
والساعات الفلك ية والزمنية التي حددت أوقات الصلوات وحققت مناطها على وجه الدقة على يد أهل الذكر من
متواترا ال عن طريق االجتهاد فيه ،وعليه قام
علماء الفلك المسلمين ،وذلك كله عن طريق تحقيق المناط فيما نقل
ً
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التقويم الفلكي والمصري القديم والحديث.
مستفيضا يقطع
نقال تطبيق ًّيا ُج ْمل ًّيا
نصوصا فقط ،بل ُن ِق َلت ً
وعبادات اإلسالم وشعائره المج َمع عليها لم ُتن َقل
ً
ً
الشك فيها باليقين ،وقد يكون يف بعض أحاديثها ونصوصها ما ُنقل آحا ًدا وقد يكون يف بعض ألفاظها ما يحتمل يف
أوجها أخرى غير ما جرى عليه العمل والتطبيق ،لكن ذلك كله غير منظور إليه يف الشرع؛
أصل الوضع اللغوي
ً
نحي كل مقال ،وهذا
فإن النقل التفسيري والتواتر التطبيقي الذي جرى عمل المسلمين عليه يقطع كل احتمال ،و ُي ِّ
ما يسميه اإلمام الشافعي ﭬ" :نقل العامة عن العامة" ،ويسميه اإلمام أحمد ﭬُ " :سنّة المسلمين" ،فكان هذا
النقل العملي بعمومه واستفاضته وإطباق المسلمين عليه بمذاهبهم المختلفة وبلداهنم المتباينة ُمغن ِ ًيا عن َت َط ُّلب
ٍ
العملي" أقوى مِن أن
معان لم يعمل هبا المسلمون؛ "فالنقل
أسانيده وتت ُّب ِع ُرواتِه ،وكا ًّفا عن النظر يف ما احتمله من
ُّ
ُيحتاج إلى َت َت ُّبع الدليل الجزئي له ،وبه احتج السلف واألئمة على كثير مِن مسائل الشريعة المشتهرة المتفق عليها
والتي ُت ْغنِي استفاض ُتها وشهر ُتها عن تط ُّلب الدليل الجزئي لها وتك ُّلف آحاد األسانيد إلثباهتا.
وهذا هو الشأن يف صالة الفجر؛ فكما أن وقتها منقول إلينا -على جهة العلم النظري -بنصوص الوحيين القولية
نقال يقطع كل شك يف تحديده ،ويزيل
أيضا منقول بتفسيره العلمي التطبيقيً ،
والفعلية وآثار السلف وفعلهم ،فهو ً
أي احتمال.
ودعوى الخطأ يف هذا التناقل المتواتر والعمل المستمر من أجل أفهام محتملة أو قراءات مختلة لبعض األحاديث
النبوية :فيه اهتا ٌم ل ِ َما اجتمعت عليه األمة بال خطأ ورمي لها بالوقوع يف الضاللة بعد نبيها صلى اهلل عليه وآله وسلم،
وهذا مخالف لقطعيات الشريعة التي جزمت بأن األمة ال تجتمع على ضاللة ،ولم يلتفت المشككون يف وقت
المبتسر ونظرهم القاصر يف بعض النصوص
الفجر إلى هذا المعنى القطعي الذي ال مدفع له ،فقدَّ موا فهمهم
َ
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جيال بعد جيل ،وتغابوا عن أن حمل الحديث على
الفقهية على ما تواتر عليه العمل ونقله علماء األمة وفلكيوها ً
ما عمل به المسلمون عرب القرون وارتضوه شريعة ودينًا أحب عند اهلل تعالى ورسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم
طريق الضاللة ،فكيف وكل األوجه التي
طريق الهدى سالك ًة
والمؤمنين من حمله على وجه تصير به األمة متنكبة
َ
َ
يتمسكون هبا يف فهم النصوص المتعلقة هبذه المسألة أوجه ضعيفة ال تثبت أمام البحث العلمي والنظر الصحيح!
يحتجون ويتمسكون يف بعض المسائل بما جرى عليه عمل المسلمين يف بعض األمصار ،كمكة
وإذا كان األئمة
ُّ
المكرمة ،والمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلوات وأزكى التسليمات ،فإن االحتجاج والتمسك بما أطبقت
سبيال.
عليه جماعة المسلمين عرب مختلف األمصار واألعصار َأ ْو َلى و َأ ْوكَد وأوجب وأهدى ً
تحديد الفقهاء وقت الفجر بدقة توافق المعمول به ،ونقل إجماعهم على ذلك:اهتم فقهاء األمة وعلماؤها ببيان مواقيت الصلوات الخمس ،وأوضحوا كيفية الوصول إلى تحديدها بالطرق
الكثيرة والوسائل المتعددة ،واستفاضوا يف ذلك بما ال مزيد عليه ،حتى أفردوا ذلك بالتصانيف العديدة والتآليف
المفيدة؛ تحقي ًقا ألزماهنا وإمعانًا يف ضبطها ،واهتموا يف ذلك بإيضاح وقت الفجر ،الذي نال من االهتمام ما لم
ينله غيره؛ حيث أوضحوه بالشرح الدقيق المستبين الذي ال مزيد عليه ،وفرقوا بين الفجر الصادق والكاذب،
وأوضحوا ذلك بشتى الوسائل ومختلف البدائل؛ بد ًءا بالوصف المحض لضوء الفجر من غير آلة ،كما حدَّ دوه
بالمنازل ،وبالقمر ،وبالساعات المستوية والزمنية ودرجاهتما ،ومن هذه المصنفات" :اليواقيت يف علم
المواقيت" لإلمام الفقيه الفلكي إبراهيم بن علي األصبحي الشافعي [ت 667هـ] ،و"سراج التوحيد الباهج النور
يف تمجيد صانع الوجود مقلب الدهور ،يف معرفة أدلة القبلة واألوقات المشتمالت على الصالة والصيام
والفطور" لإلمام العارف عبد اهلل بن أسعد اليافعي [ت 768هـ] ،و"الشامل يف أدلة القبلة وحساب الروم

39

والمنازل" للعالمة محفوظ بن عبد الرحمن الحضرمي [القرن التاسع الهجري] ،و"وسيلة الطالب لمعرفة أعمال
الليل والنهار بطريقة الحساب" و"رسالة يف معرفة أوقات الصالة" للعالمة الفقيه يحيى بن محمد الحطاب
الرعيني المالكي [ت 995هـ] ،و"غاية المسئول يف شرح العشرة الفصول" للعالمة الفلكي المصري يونس بن
عبد القادر بن أحمد الرشيدي الشافعي [ت بعد 1020هـ] على رسالة العالمة الفلكي شهاب الدين أحمد بن
الشرك القتناص ما تشتد إليه الحاجة من علم الفلك"
المجدي [ت 850هـ] يف العمل بربع المقنطرات ،و"نصب َ
للعالمة عثمان بن أبي بكر العمودي ،ألفه سنة 1047هـ ،و"وسيلة الطالب لمعرفة القبلة وأوقات الصالة ألولي
األلباب" للعالمة شاد بن متاك السواحلي الشافعي ،ألفه سنة 1058هـ ،و"الهداية من الضاللة يف معرفة الوقت
والقبلة من غير آلة" للعالمة شهاب الدين أحمد بن سالمة القليوبي [ت 1069هـ] ،و"الدرة المضية يف األعمال
الشمسية" للعالمة الفلكي محمد األخصاصي المصري الموقت باألزهر الشريف ،و"الرباهين النقلية يف مسألة
الهالل" عن الساعة الفلكية والزمانية وأجزائهما وما َتس ُع ُه من القراءة ،للعالمة ابن قطنة الحضرمي [1111هـ]،
و"سلم العروج إلى معرفة المنازل والربوج" للعالمة الفقيه الحنبلي محمد بن عبد الرحمن بن عفالق اإلحسائي
[ت 1164هـ] " ،فصوص النصوص الجليات ،يف أحكام القبلة ومعرفة أدلتها ودخول أوقات الصلوات" للعالمة
اإلمام حسن بن عبد الرحمن عيديد ،ألفه سنة 1176هـ ،و"منظومة الفلك" للعالمة شهاب الدين أحمد بن أحمد
السجاعي المصري الشافعي [ت  1197هـ] ،وشرحها للعالمة الفقيه الفلكي أبي الحسن علي بن عبد الرب الونائي
ّ
الشافعي [ت 1212هـ] ،ومنظومة "المطالب السنية يف الفوائد الفلكية" للعالمة الفقيه عمر بن سقاف الصايف
الحضرمي [ت 1216هـ] ،والعالمة الفقيه عبد الواسع بن يحيى الواسعي [ت 1379هـ] يف "زهر الزهور يف
معرفة الساعات والشهور" و"كنز الثقات يف علم األوقات" وغيرهما.
ميقات الفجر بالتصنيف؛ زياد ًة يف اإلتقان والضبط ،ور ًّدا على من شذ وخرج فيه عن
بل أفرد جماع ٌة من العلماء
َ
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الجا ّدة ،كما صنع اإلمام الفقيه عبد اهلل بن عمر بن أبي بكر بن يحيى العلوي الحضرمي الشافعي [ت 1265هـ] يف
كتابه "السيوف البواتر لمن ُيقدِّ م صالة الصبح على الفجر اآلخر" ،والعالمة الفقيه عبد اهلل بن حسين بن عبد اهلل
بلفقيه [ت 1266هـ] يف كتابه " السيف البتار لمن يقول بأفضلية تأخير صالة الصبح إلى اإلسفار" ،والعالمة الفقيه
عيدروس بن أحمد بن شهاب العلوي الحضرمي الشافعي [ت 1290هـ] يف كتابه "القول الصادق يف بيان الفجر
الصادق المعرتض وإدحاض كالم المعرتض" ،وإمام الموقتين يف المغرب العالمة الفلكي المغربي الشريف
محمد بن محمد العلمي اإلدريسي [ت 1373هـ] يف كتابه "الفلق ،الكاشف لظلمة الفلق ،عن حصتي الفجر
والشفق" ،والعالمة عبد الواسع الواسعي اليمني [ت 1379هـ] يف كتابه "األلفاظ الصحيحة يف أدلة وقتي المغرب
والفجر الصريحة".
وكل الطرق التي سلكها فقهاء المسلمين يف تعيين وقت الفجر الصادق تبين بجالء أنه يدور حول الدرجة °19
ونحوها ،وأن توقيته بالدرجة ٌ °15
قول شا ٌّذ مخالف لإلجماع لم ُيس َبق إليه أصحا ُبه أو مروجوه ،ولم يقل به أحد
من علماء المسلمين أو فقهائهم يف القديم وال يف الحديث.
فممن نص على طريقة معرفة الفجر بالرؤية المحضة:
العالمة الفقيه الفلكي إبراهيم بن علي األصبحي الشافعي اليمني المعروف بابن المربذع [ت 667هـ]؛ حيث
يقول يف كتابه "اليواقيت يف معرفة المواقيت"[ :فصل :فإذا أردت معرفة طلوع الفجرين ،فانظر إلى الشمس من
أين تطلع ،فاعرف الموضع الذي تقوم فيه ،فإذا كان آخر الليل فانظر إلى تلك الناحية التي طلعت منها الشمس
باألمس ،فإذا بقي من الليل مقدار ساعتين على التقريب ،ابتدأ بياض مما يلي المشرق الذي أشرقت منه الشمس
باألمس ،مرتفع يف ربع السماء كأنه عمود ،وربما لم ير ذلك إذا كان الجو نق ًّيا يف الشتاء ،وأبين ما ُيرى ذلك إذا كان
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قمرا ،فإذا رأيت ذلك فهو الفجر األول الذي يحل فيه الطعام والشراب
كدرا يف الصيف ،وال ُيرى إذا كان ً
الجو ً
والنكاح.
ثم ينحدر إلى ناحية المشرق مما يلي مطلع الشمس مقدار قامتين ،وهو مع ذلك مستطيل قائم أعاله دقيق وأسفله
واسع ،كأنه ذنب ِسرحان -كما جاء يف الخرب ،-وتحته سواد الليل يف أسفل السماء ،فبينما هو كذلك ،إذ بدأ بياض
يشبه الغبار أو الخطوط البيض من تحت ذلك السواد ،فإذا رأيته قد غشي السواد وغ َّيره فذلك هو الفجر الثاين ،ثم
ال ي لبث أن يختلط يف البياض األول ،ويعرتض يف أسفل السماء ،فإذا رأيته كذلك ،فقد حرم الطعام والشراب
والنكاح وحلت الصالة] اهـ.
وقال العالمة الفلكي الغازي أحمد باشا مختار [ت 1337هـ] يف كتابه "رياض المختار مرآة الميقات واألدوار"
(ص ،203 :ط .األميرية 1306هـ)[ :وقت الفجر :وقت ظهور أول بياض يعقب ختام الليل ،وبعبارة أخرى:
القصد منها صيرورة خط تالقي األفق الشرقي بسطح السماء أبيض؛ بسبب ظهور الفجر ،بعدما كان أسود؛ بسبب
ظالم الليل] اهـ.
قال العالمة شهاب الدين القليوبي الشافعي [ت 1069هـ] يف كتابه "الهداية من الضاللة يف معرفة الوقت والقبلة
إجماعا بما ُذكِ َر ،أو بتوسط المنزلة
من غير آلة" (ص ،72-71 :ط .دار األقصى)[ :وقت الصبح ...ويدخل وقتها
ً
لحق به كما مر ،أو العشرين منها زمن الشتاء وما ُأ ِ
التاسعة عشرة من منازل الشمس زمن الصيف وما ُأ ِ
لحق به.
َ
ويخرج بظهور جزء من قرص الشمس على األفق المرئي بذلك المحل إجما ًعا ...تنبيهان :أحدهما :أن هذه
األوقات معتربة يف ابتداء الصالة إجما ًعا ]...اهـ.
وقال مفتي الديار المصرية األسبق العالمة المحقق محمد بخيت المطيعي يف كتابه "توفيق الرحمن للتوفيق بين ما
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قاله علماء الهيئة وبين ما جاء يف األحاديث الصحيحة وآيات القرآن" (ص ،168 :ط .مطبعة السعادة)[ :التوفيق
بين قول من قال :إن الصبح الكاذب ينعدم وتعقبه ظلمة خالصة ،وقول من قال :إنه ال ينعدم:
أن األول محمول على أنه ينعدم من محله األول ،وينتقل إلى محل آخر؛ فتعقبه ظلمة خالصة يف محله الذي انتقل
عنه.
ومن قال إنه ال ينعدم :فمراده أن ذات النور ال تنعدم ،بل تتحول إلى مكان آخر ،ويزداد حتى يصير خ ًّطا أفق ًّيا
معرتضا ،ويكون حينئذ هو الصبح الثاين.
ً
وهذا هو المعقول؛ ألنه متى كان الصبحان ناشئين من قرص الشمس -وإنما اختلف شكلهما بسبب بعد الشمس
وقرهبا من األفق ،وكون كرة األرض أصغر من الشمس ،وكون ظلها مخرو ًطا -كان الواقع أن ال ينعدم الضوء
معرتضا،
بالكلية ،وإنما يتحول بقرب الشمس من األفق من مكان ،ويتغير شكله شي ًئا فشي ًئا حتى يصير خ ًّطا أفق ًّيا
ً
مستطيال] اهـ.
ً
بعد أن كان عمود ًّيا
إجماع علماء الفلك والهيئة من المسلمين عرب القرون:حرر علماء اإلسالم الشرعيون والفلكيون أوقات الصالة بحساباهتم الدقيقة ،وأرصادهم المتتابعة ،عرب القرون
َّ
تحريرا منقطع النظير؛ بحيث لم يرتكوا مزيدً ا لمستزيد ،وال طل ًبا لمستفيد؛ فإن هذه المواقيت تتعلق
المتطاولة:
ً
بركن اإلسالم األعظم "الصالة" ،التي هي عماد الدين ،وقوام الملة ،وتفننوا يف ذلك تفننًا جعل غيرهم عالة على
فوائدهم ،وأكلة على موائدهم ،وطلبة يف معاهدهم.
تحريرا ال مزيد عليه ،وجعلوه حينما تكون الشمس تحت األفق الشرقي ما بين درجتي:
وقد حرروا وقت الفجر
ً
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 ،°18و ،°20ولم يدَّ ع أحد منهم -يف قديم الدهر وال حديثه -درج ًة أقل من ثمانية عشر ،وال أكثر من عشرين،
ونصوا على أن ذلك هو المعروف بالتجربة والمعلوم بالرصد ،وأن كون الفجر الصادق على الدرجة  °19هو
الر ّصاد وغيرهم ،وأن ذلك هو المعول عليه والمعمول به ،من ٍ
قديم حتى اآلن،
الذي اعتمده محققو هذا العلم من ُّ
وهو الصحيح ،ومنهم:
العالمة أبو الحسن الصويف [ت 376هـ] يف كتاب "العمل باالصطرالب" الذي ألفه لعضد الدولة ابن بويه.والعالمة البيروين [ت 440هـ] يف كتابه "التفهيم لصناعة التنجيم".والعالمة نصير الدين الطوسي [ت 672هـ] يف كتابه "زبدة اإلدراك يف هيئة األفالك".والعالمة قاضي زاده موسى بن محمود الرومي يف شرحه على "الملخص يف الهيئة البسيطة" للعالمةالجغميني.
والعالمة البتاين [ت 317هـ] يف زيجه المعروف يف صناعة عمل االصطرالب.والعالمة المجاصي يف "تذكرة ذوي األلباب يف عمل صفة األسطرالب".والعالمة أبو الحسن بن الشاطر الدمشقي [ت 777هـ] رئيس المؤذنين بالجامع األموي بدمشق يف كتابه "النفعالعام يف العمل بالربع التام".
والعالمة جمال الدين المارديني [ت 806هـ] شيخ أهل الهيئة والميقات يف مصر يف زمنه يف كتابه "الدر المنثوريف العمل بربع الدستور".
-وسبطه العالمة الفلكي بدر الدين سبط المارديني [ت 912هـ] مؤقت الجامع األزهر يف كتابه "حاوي
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المختصرات يف العمل بربع المقنطرات".
والعالمة أبو الحسن بن باص األسلمي صاحب "األوقات بغرناطة".والعالمة أبو إسحاق النقاش الشهير بابن الزرقالة [ت 493هـ] كما يف "رسالته يف شرح العمل بآلة الزرقالة"التي صنعها ألبي القاسم بن عباد سنة 473هـ- ،وعلى ذلك جرى شراح رسالته؛ كأبي الطيب القرطبي ،وابن
البناء ،-وغيرهم كثير وكثير...
وهؤالء كانوا هم الموقتين لمواقيت صلوات المسلمين عرب القرون يف شتى أصقاع األرض ،وعنهم أخذ الغرب
كثيرا من مبادئ علم الفلك.
ً
جهال -من رفض هذا التقويم بدعوى اعتماد أهل مصر فيه
وما تتضمنه هذه الشائعات المضللة -ويردده البعض ً
ورجما
باطال،
ً
وهما
ً
على توصية خبير أجنبي غير مسلم يف أوائل القرن الميالدي الماضي :ال يعدو أن يكون ً
وحدسا ال حقيقة له ،وهو إنما نتج عن البعد عن الرتاث العلمي الفلكي لعلماء المسلمين ،والجهل بما
بالظن،
ً
كان عليه أهل مصر وغيرهم من بلدان العالم العربي واإلسالمي قبل هذه التوصية بقرون ،وبعدها بعقود ،ولو
ك َّلف مثيرو هذه الشبهات أنفسهم عناء البحث والنظر ألدركوا أن هذه الدرجة هي التي كانت معتمدة عند علماء
نظرا وتطبي ًقا ،عند علماء الهيئة
الهيئة والفلك باألزهر الشريف وغيره من منارات العلم يف األمة اإلسالميةً ،
والفلك بمصر واألزهر الشريف ،وألدركوا أن العمل يف مصر وغيرها من بلدان العالم اإلسالمي كان على ذلك
قبل توصية الخبير األجنبي ،واستمر على ذلك بعد ها ،وأن صاحب التوصية األجنبي لم يأت ببدع من البحث ولم
يخرتع رأ ًيا جديدً ا من عند نفسه ،بل لم يزد على أن أكَّد ما كان موجو ًدا بالفعل عند المتخصصين وأهل الهيئة
وأصحاب التقاويم! بل أيدوا بذلك رأي علماء الفلك المسلمين المعتمد للدرجة التاسعة عشرة ،على رأي علماء
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الفلك األوروبيين المعتمد للدرجة الثامنة عشرة.
والحق أن اعتماد درجة  19ميقا ًتا ألذان الفجر هو عمل أهل مصر قاطب ًة منذ سالف األزمان؛ كما نص عليهرئيس المؤذنين بالجامع األموي بدمشق العالمة الفلكي عالء الدين أبو الحسن بن الشاطر [ت 777هـ] يف كتابه
"النفع العام يف العمل بالربع التام" ،وشيخ أهل الهيئة والميقات يف زمنه بالديار المصرية العالمة الفلكي جمال
الدين المارديني [ت 809هـ] يف كتابه "الدر المنثور يف العمل بربع الدستور" ،وحفيده الفلكي العالمة مؤقت
الجامع األزهر بدر الدين سبط المارديني [ت 912هـ] يف كتابه "حاوي المختصرات يف العمل بربع المقنطرات".
يقول ِ
َ ْ
اإل َمام َّ
لي ا ْل َم ْع ُروف بِا ْبن الشاطر َر ِئيس المؤذنين بالجامع ْاأل َم ِوي بِ ِد َم ْشق
الش ْيخ َع َالء الدّ ين أ ُبو الحسن َع ّ
[ت 777هـ] يف كتابه "النفع العام يف العمل بالربع التام" (ص ،247 :تحقيق :أسامة فتحي ،دار الكتب والوثائق
القومية) ،الباب السابع والسبعون بعد المائتين :يف معرفة وقت صالة الصبح[ :ويدخل وقتها بطلوع الفجر
مستطيال ثم ينمحي أثره ،وقد رصدت ارتفاع النظير
ً
الصادق المعرتض ضوؤه دون الفجر الكاذب الذي ضوؤه
وانحطاط الشمس تحت األفق يف سنين متوالية فوجدته ال يزيد أبدً ا عن  20درجة وال ينقص عن  18درجة،
وأعتمد على  19درجة ،وذكروا يف الرسائل القديمة على أنه  18درجة ،وفيه إسفار .والذي حرره الشيخ أبو علي
المراكشي أنه ، 20وعليه اعتماد أهل مصر يف زماننا هذا قاطبة ،وذكر البوزجاين والبيروين والنصير الطوسى
والمؤيد العرضي أهنم رصدوا هذا االرتفاع فوجدوه  19درجة ،وعليه اعتمدنا] اهـ.
ويقول العالمة الفلكي مؤقت الجامع األزهر بدر الدين محمد بن محمد سبط المارديني يف "حاوي
المختصرات" (ق /27 :أ) يف الباب العشرين" :يف معرفة وقت العشاء ووقت الفجر"[ :وقال الشيخ جمال الدين
المارديني :وقد امتحنهما بعض ُح ّذاق المتأخرين يف سنين متوالية -يعني الشيخ عالء الدين ابن الشاطر -فوجد
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وقت إسفار ،والعشرون وقت غ َلس ،قال :والحق فيهما الزيادة والنقص؛ بحسب العوارض الحادثة،
الثمانية عشر َ
مثل :صفاء الجو وكدورته ،وقوة البخار وخفته ،وشدة الهواء ورقته ،ووجود القمر وغيبوبته ،وضعف نظر الراصد
وحدته.
ِ
الر ّصاد وغيرهم؛ كالنصير الطوسي ،والمؤيد العرضي ،وأبي الريحان
والذي اعتمد عليه محققو هذا العلم من ُّ
الر ّصاد ،وتبعهم ابن الغزولي وأبو طاهر وغيرهما :أن الشمس إذا انحطت عن أفق
البيروين ،وغيرهم من أئمة ُّ
المغرب (يز) غرب الشفق ،وإذا صارت منحطة عن أفق المشرق (يط) يطلع الفجر.
قلت :وهذا عليه عامة المؤقتين وأهل هذا العلم؛ من مشايخنا وغيرهم الطبقة التي أدركناها ،والطبقة التي قبلها
من مشايخ أشياخنا وغيرهم ،وال عربة بما يفعله بعض من ال دراية له بالصناعة ،وال إلمام له بالعلم وأهله] اهـ.
وقال إمام أهل مصر يف علم الفلك يف زمنه العالم ُة رضوان بن عبد اهلل الفلكي المصري الرزاز [ت 1122هـ] يف
كتابه " دستور أصول علم الميقات ونتيجة النظر يف تحرير األوقات" (ق ،46-45 :مخطوط)[ :الفصل الخامس
عشر :يف معرفة حصتي الشفق والفجر .الشفق :هو الحمرة التي تبقى يف أفق المغرب بعد مغيب الشمس ،والفجر:
هو البياض المعرتض يف أفق المشرق آخر الليل؛ أي :الصادق ،وهما حادثان من تشبث األبخرة الصاعدة من
الر ّصاد ،والذي اعتمد عليه محققو هذا العلم :أن الشفق يغيب بانحطاط
األرض باألشعة ،وقد اختلف فيهما كالم ُّ
الشمس تحت األفق بسبع عشرة درجة من الدائرة المارة هبا وبقطبي األفق ،ويطلع الفجر إذا كانت بين الشمس
أيضا] اهـ.
وبين األفق تسع عشرة درجة من دائرة االرتفاع ً
وقال العالمة الفلكي رمضان بن صالح السفطي الخوانكي [ت 1158هـ] يف كتابه "كفاية الطالب لعلم الوقت
وبغية الراغب يف معرفة الداير وفضله والسمت" (ق ،40-39 :مخطوط)[ :الباب التاسع يف معرفة حصتي الشفق
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والفجر .أما حصة الشفق هي المدة التي بين غروب الشمس ومغيبه عن األفق الغربي ،وهي عن قوس من مدار
الشمس فيما بين مركزها واألفق الشرقي حال كوهنا منحطة عنه بتسع عشرة درجة ،والشفق :هو الحمرة التي تبقى
يف أفق المغرب بعد مغيب الشمس ،والفجر :هو البياض المعرتض يف أفق المشرق آخر الليل] اهـ.
وقال العالمة الفلكي الشيخ حسين زائد األزهري المصري يف كتابه "المطلع السعيد يف حسابات الكواكب على
الرصد الجديد" (ص ،23 :ط .المطبعة البارونية ،منتصف شعبان عام 1304هـ 8 ،مايو 1887م)[ :وأما حصة
العشاء :فحصل دائر ارتفاع سبعة عشر لنظير درجة الشمس تحصل ،وأما حصة الفجر :فهي دائر ارتفاع تسعة عشر
أيضا] اهـ.
لنظير الدرجة ً
وقال العالمة الفلكي عبد الحميد مرسي غيث [ت بعد 1945م] يف كتابه "المناهج الحميدية يف حسابات النتائج
دائر ارتفاع  °19درجة لنظير
السنوية" (ص ،60 :ط .مطبعة السعادة 1923م)([ :وأما حصة الفجر)
ِّ
فحص ْل َ
درجة الشمس] اهـ.
قرظ كتا َبه العالمة السيد مصطفى محمد الفلكي [ت بعد 1316هـ1925/م] ،كبير الفلكيين يف مصر يف
وقد َّ
زمنه ،وعضو مجلس نقابة المحامين الشرعيين ،منذ إنشائها سنة 1917م ،وحتى وفاته سنة 1925م ،والمحامي
الشرعي أمام المحكمة الشرعية العليا؛ كما يف ذكر يف األعداد األولى من مجلة "المحاماة الشرعية" سنة 1930م،
حسبما هو منشور على الرابط:
http://www.mohamoon-montada.com/default.aspx?action=Display&id=281&Type=3

وقال العالمة الفلكي محمد بن عبد الرحمن النابلي يف شرحه "فتح المنان" على منظومة "تحفة اإلخوان" يف علم
الميقات للعالمة الميقايت أحمد قاسم ،يف "باب معرفة حصة الظهر والعشاء والفجر" (ص ،40 :ط .المطبعة
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وقت االعتدال ِز ْد َلها  ..نص ًفا ل ُث ْم ٍن من جنوب ميلِها.
الميمنية 1325هـ([  ):ثم للعشا ُخ َذ ْن .عشرين َ
ِ
ِ
واجتهدْ ) أي :زد على الحصة التي بين المغرب والعشاء درجتين؛
للفجر ِز ْد  ..ثنتين مع للعشاء
شم َأ ٍل،
وسدْ َسه يف ْ
ُ
فالحاصل حصة الفجر؛ فهي اثنتان وعشرون يف زمن االعتدال] اهـ.
وقد أتم الشيخ العالمة أحمد قاسم منظومة "تحفة اإلخوان" سنة 1278هـ؛ كما قال يف آخرها (ص:)45 :
أبياهتا احف ْظـــــها ببسط عـــــدِّ هــــا

وعا َمــــــهـــا ِّأر ْخ بغـــــرس ُو ِّدهــــــا

شارحه العالمة النابلي[ :أي :أبيات هذه المنظومة ثالثة وسبعون بيتًا؛ أشار إليها بقوله (ببسط)؛ ألن الباءين
قال
ُ
ٍ
بأربعة ،والسين بستين ،والطاء بتسعة؛ فإذا جمعت هذه األعداد خرج ما ُذكِ َر ،وقوله (وعا َمها) أي :عام تأليفها
ألف ومائتان وثمان وسبعون] اهـ .وأتم
الج َّملٌ :
مؤرخ بغرس ُو ِّدها) بضم الواو؛ فعدد هاتين الكلمتين بحساب ُ
َّ
العالمة النابلي شرحه هذا -كما قال يف آخره (ص -)46 :يوم السبت لثمان ليال بقين من محرم الحرام فاتح
شهور  1279من الهجرة النبوية.
وكذلك غير أهل مصر:
قال العالمة المحقق إسماعيل بن مصطفى الكلنبوي [ت 1205هـ] يف رسالته يف "العمل بالربع المجيب" (ق:
 / 13أ ،مخطوط)[ :الفصل الثاين :يف حصتي الفجر والشفق األحمر :قد وقع بين القوم اختالف كثير يف وقت
طلوع الفجر الصادق ومغيب الشفق األحمر ،والمعتمد عند المحققين :أن األول عند انحطاط الشمس عن أفق
المشرق (يط)؛ أي :تسعة عشر درجة ،والثاين :عند انحطاطها عن أفق المغرب (يز)؛ أي :سبعة عشر درجة] اهـ.
قال العالمة المحدِّ ث الفقيه الفلكي مسند زمانه علم الدين محمد ياسين بن عيسى الفاداين المكي الشافعي يف
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كتابه "المختصر المهذب ،يف معرفة التواريخ الثالثة واألوقات والقبلة بالربع المجيب" (ص ،56 :ط .محمد
صالح الباز الكتبي ،مكة المكرمة)[ :وقت الفجر :يدخل وقت الفجر (الصبح) ببلوغ الشمس تحت األفق الشرقي
ِ
الص ْب ِح َما َل ْم َت ْط ُل ِع
قدر  19درجة ،وينتهي بطلوع جزء من الشمس؛ ل َما رواه مسلم مرفو ًعاَ « :و َو ْق ُت ُّ
َّ
الش ْم ُس»] اهـ.
وقال العالمة الفلكي جلول بن محمد حميمد النقاشي المغربي يف كتابه "الوسيلة الزكية إلى المطالب الفلكية"
(ص ،16-15 :ط .المطبعة المهدية ،تطوان بالمغرب 1974م)[ :حصة الشفق والفجر :ولمعرفة حصة الشفق
أن نزيد بعد القطر على جيب  °17يف االتفاق وننقصه منه يف االختالف ...وإن زيد على جيب  °17درجتان وكمل
العمل :حصلت حصة الفجر..
إلى أن قال :ويف حال الوصول إلى حصة الفجر :استخرجنا جيب ْ 19بقاعدته] اهـ.
أقرت يف كل عهودها هذه الدرجة لطلوع الفجر
وهذا الذي اعتمدته دار اإلفتاء المصرية يف كل عهودها؛ حيث ّ
الصادق ،وكانت "مصلحة المساحة المصرية" تستفتي دار اإلفتاء فيما يطرأ عليها من مشكالت المواقيت؛
مثال يف  20ديسمرب سنة 1935م ،يف عهد المفتي األسبق فضيلة العالمة الشيخ عبد المجيد سليم،
فأرسلت للدار ً
تستفتي يف كيفية حساب مواقيت الصالة والصوم لمدينة جرينتش بإنجلرتا؛ مبينة يف سؤالها :أن الشفق األحمر
يزول يف مصر عندما يبلغ انخفاض الشمس سبع عشرة درجة ونصف الدرجة تحت األفق ،وأن الضوء األبيض
يظهر وقت طلوع ال فجر الصادق عندما تكون الشمس تحت األفق بمقدار تسع عشرة درجة ونصف درجة،
فأجابتها دار اإلفتاء مقرة ما تعتمده من حساب لمواقيت الصالة.
ثم كانت دار اإلفتاء بعد ذلك بالمرصاد لكل من حاول التشكيك يف ميقات الفجر المعمول به يف مصر والعالم
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ً
إبطاال لشبهاهتا ،وتأكيدً ا على صحة ما
اإلسالمي ،فكانت الفتاوى تصدر تبا ًعا يف كل آونة تثور فيها هذه الفتنة؛
عليه عمل المصريين يف حصص الصلوات ومواقيتها؛ بد ًءا من عهد فضيلة اإلمام األكرب الدكتور جاد الحق،
وانتهاء بفضيلة المفتي الحالي األستاذ الدكتور شوقي عالم.
والحق أن دعوى جعل الدرجة  °14.7أو نحوها ميقا ًتا للفجر الصادق :هي دعوى يف غاية الشذوذ والبطالن؛ إذ
إهنا تتناقض بشدة مع كل ما جاء من األحاديث واآلثار من طول حصة وقت الفجر ،حيث إهنا تستند يف عالمة
الفجر الصادق إلى فهم مخالف ل ِ َما دلت عليه األدلة الشرعية وتناقلته األمة بمذاهبها الفقهية ومراصدها الفلكية
جيال عن جيل على جهة القطع والتواتر عرب القرون.
ً
وهذه الدرجة أكثر شذو ًذا من الدرجة  °16.5التي ادعاها األستاذ /عبد الملك علي الكليب؛ حيث كتب عام
 1975م رسالة إلى وزارة األوقاف الكويتية يعرتض فيها على موعد صالة الفجر الموجود يف التقويم الكويتي
الموافق لتقاويم الدول اإلسالمية األخرى ،ويدعي أن الزاوية الصحيحة للفجر هي ! °16.5
وكان أن قامت وزارة األوقاف الكويتية بتحويلها إلى رابطة علماء المغرب ،ليرد عليها -يف نفس العام -أشهر
علماء الفلك والتوقيت يف المغرب العالمة الفلكي محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرازق الفاسي المراكشي رحمه
الفلكي يف كتابه الماتع "إيضاح القول الحق يف مقدار انحطاط
الشرعي
اهلل تعالى [ت 1432هـ] ،وجاء رده
ّ
ّ
الشمس وقت طلوع الفجر وغروب الشفق"؛ الذي حرره أبدع تحرير وحقق المسألة تحقي ًقا علم ًّيا مت َقنًا.
ور َّد فيه على صاحب الدعوى" :أن ما اعتمده وما ا ّدعاه هو مخالف ل ِ َما عليه أهل الشرع والفلك واللغة يف معنى
(الفجر) ،ويف قدر انحطاط الشمس تحت األفق وقت طلوعه ،حتى على ما نقله عن مرصد جرينتش ومرصد
البحرية األمريكية".
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وأكد العالمة الفاسي أن هذا الرأي ُي َعدُّ من الخروج عن اإلجماع ،ومن الشذوذ ،ومن مخالفة تحديد الفلكيين
األوربيين والمسلمين.
ثم ساق فيه العشرات من النصوص عن المتخصصين يف علم الفلك والمواقيت من علماء المسلمين عرب القرون،
الرصاد المتأخرين " منهم من قال بأن انحطاط الشمس وقت ابتداء طلوع الفجر يكون عشرين درجة،
وذكر أن َّ
ومنهم من قال بأنه  19درجة ،وهو الصحيح والمعتمد والممتحن بالرصد يف سنين عديدة ،والمتفق عليه".
ثم قال يف خواتيم كتابه" :وقد اتضح مما ذكرناه من كالم هؤالء العلماء الفلكيين المقتدى هبم سل ًفا وخل ًفا أمور:
منها :أن الخالف الواقع بينهم يف قدر انحطاط الشمس تحت األفق وقت ابتداء طلوع الفجر هو ما بين  18درجة
و 20درجة ليس إال ،وعليه :فمن قال بأن طلوع الفجر إنما يكون وقت انحطاط الشمس تحت األفق  16درجة
و 30دقيقة فقد خالف إجماع الفلكيين المسلمين واألوربيين ،كما خالف إجماع العلماء الشرعيين القائلين إن
المعترب يف ِح ِّل َّية الصالة وحرمة األكل يف رمضان هو ابتداء طلوع الفجر ال عموم انتشار الضياء.
الر ّصاد،
ومنها :أن هؤالء العلماء الفلكيين الشرعيين قالوا :إن المقول بعشرين درجة ضعيف؛ لقلة من قال به من ُّ
وقالوا :إهنم امتحنوا وقت ابتداء طلوع الفجر ،بأرصادهم المتوالية ،يف سنين عديدة ،فوجدوا انحطاط الشمس إذ
ذاك  19درجة ليس إال ،وقالوا :إن هذا هو المعتمد والصحيح ،وهو الذي وقع عليه االتفاق.
وعليه :فمن بنى صومه أو صالته على أن انحطاط الشمس تحت األفق وقت ابتداء طلوع الفجر  19درجة فقد
فعل ما هو واجب عليه وصح صومه وصالته؛ ألنه اقتدى بعلماء فلكيين شرعيين ثقات مخلصين ،وهم
المؤسسون للعلوم الفلكية والمخرتعون لآلالت الرصدية القطعية ،وبأفكارهم وتحقيقاهتم يتمشى العالم اليوم".
ثم قال" :وهذا هو الذي حرره علماؤنا الثقات المقتدَ ى هبم سل ًفا وخل ًفا ،فمن اتبعه من غير زيادة وال نقص فقد
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أ َّدى واجبه على أحسن حال ،وصحت صالته وصيامه ،وبرئت منهما ذم ُته ،ومن خالف ذلك فقد خالف ما أمره به
الشرع اإلسالمي ،وخالف ما حرره علماؤنا العظماء ،وكان معدو ًدا من الخارجين عما حدده أهل الشرع والهيئة،
وكان من المنحرفين عن المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها".
ثم أثار ذلك البحث بلبلة يف مصر عن طريق بعض الجماعات ،فخرجت يف ذلك الفتوى القاطعة من دار اإلفتاء
المصرية ،يف عهد مفتي الديار المصرية آنذاك فضيلة الشيخ /جاد الحق علي جاد الحق ،برقم  311وتاريخ/21 :
1981 /11م ،وصدرت يف شكل بيان بعنوان "بيان للناس يف شأن الشبهات حول حساب مواقيت الصالة"،
وجاء فيه[ :أ نه استفسر كثير من المواطنين من دار اإلفتاء عما أثارته بعض الجماعات من أن وقت صالة الفجر
بالحساب الفلكي المعمول به يف مصر متقدم بنحو العشرين من الدقائق عن دخول الوقت الشرعي بطلوع الفجر
الصادق حسب عالماته الشرعية ،وأن انتهاء وقت المغرب ودخول وقت العشاء بذات الحساب غير صحيح
أيضا؛ إذ ال يطابق كل هذا ما جاء يف السنة ،وأن بعض هذه الجماعات قد ضللت الناس وأثارت الشك يف عبادهتم
ال سيما يف شهر رمضان ،فقد أفتوا بامتداد اإلفطار إلى إسفار النهار وظهوره متجاوزين وقت الفجر المحدد
حساب ًّيا- ...،ولذلك -فقد عرض المفتي أمر الحساب الفلكي لمواقيت الصالة الذي تصدره هيئة المساحة
المصرية يف تقويمها الرسمي على لجنة من األساتذة المتخصصين يف علوم الفلك واألرصاد والحسابات الفلكية
بأكاديمية البحث العلمي وجامعتي األزهر والقاهرة وهيئة المساحة المصرية إلبداء الرأي العلمي؛ لمقارنة
المواقيت ا لشرعية على المواقيت الحسابية الجارية ،وشارك يف الفحص السيد رئيس مجلس إدارة بنك دبي
تقريرا عن عدم صحة الحسابات المعمول هبا يف
اإلسالمي -وقد كان واحدً ا من أولئك الذين أرسلوا لدار اإلفتاء
ً
مصر ألوقات الصالة خاصة صاليت العشاء والفجر ،-وقد تقدمت هذه اللجنة بتقريرها الذي انتهت فيه بعد
البحث إلى أن :األسلوب المتبع يف حساب مواقيت الصالة يف جمهورية مصر العربية يتفق من الناحية الشرعية
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والفلكية مع رأي قدامى علماء الفلك المسلمين.
وتأكيدً ا لهذا :اقرتحت اللجنة تشكيل لجنة علمية ،توالي الرصد والمطابقة مع المواقيت الشرعية ،يف فرتات
جديرا باألخذ به؛ استيثا ًقا لمواقيت العبادة يف الصالة
مختلفة من العام ،ولمدة عامين ،و َل ّما كان هذا االقرتاح
ً
ً
وأخذا بما فتح اهلل به على اإلنسان من علم -سبحانه علم اإلنسان ما لم يعلم -فقد تبادل المفتي الرأي
والصوم،
مع السيد األستاذ الوزير الدكتور إ براهيم بدران ،رئيس أكاديمية البحث العلمي؛ لتشكيل اللجنة المقرتحة،
وتحديد مهمتها العلمية ،وتيسير ما تتطلبه أبحاثها يف الجهات التابعة لألكاديمية ،وتم االتفاق على كل الخطوات
بتوفيق من اهلل.
والمفتي إذ يبين ذلك للمواطنين جمي ًعا ،إنما يؤكد لهم صحة المواقيت الحسابية للصالة وشرعية العمل هبا
وااللتزام والوقوف عندها يف الصوم والصالة مع مراعاة الفروق الحسابية للمواقيت التي تختلف من مكان إلى
مكان؛ إذ بذلك تكون المواقيت الحسابية موافقة للمواقيت الشرعية التي نزل هبا جربيل عليه السالم على رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسل م بالعالمات الطبيعية الواردة يف األحاديث الشريفة التي رواها أصحاب السنن يف
كتاب مواقيت الصالة ،أما هؤالء الذين ينظرون إلى الخيط األبيض والخيط األسود لتحديد وقت الفجر وبدء
الصوم فقد سبقهم إلى هذا أعرابي يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم ...وسمي الفجر خي ًطا؛ ألن ما يبدو
من البياض يرى ممتدً ا كالخيط ،وقد أوضح الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم عالمة الفجر الصادق يف أحاديث
المواقيت المشار إليها ،وعليها يجري حساب المواقيت بالدقة التامة التي أكدها تقرير اللجنة العلمية التي عهد
إليها بالفحص ،وبعد فإن على هؤالء الذين يقولون يف الدين بغير علم أن يتقوا اهلل حتى ال يضلوا الناس يف دينهم.
َّاس ُك ُلوا مِ َّما فِي ْاألَ ْر ِ
ض َح َال ًال َط ِّي ًبا َو َال
ولقد حذر اهلل سبحانه هؤالء القائلين يف دينه بغير علم ،فقالَ ﴿ :يا َأ ُّي َها الن ُ
وء وا ْل َفح َش ِ
ِ
َت َّتبِعوا ُخ ُطو ِ
ِ
اء َو َأ ْن َت ُقو ُلوا َع َلى اهللِ َما َال َت ْع َل ُم َ
ات َّ
ون﴾
الس َ ْ
َ
ُ
الش ْي َطان إِ َّن ُه َل ُك ْم َعدُ ٌّو ُمبِي ٌن ۞ إِن ََّما َي ْأ ُم ُر ُك ْم بِ ُّ
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ُ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فيما رواه الزهري عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه
[البقرة ،]169 ،168 :وبين هذا
عن جده ﭬ قال" :سمع النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم قو ًما يتمارون يف القرآن ،فقال« :إِن ََّما َه َل َك َم ْن ك َ
َان
ُّ
ِ
ِ
َاب اهللِ َب ْع َض ُه بِ َب ْع ٍ
َاب اهللِ ُي َصدِّ ُق َب ْع ُض ُه َب ْع ًضاَ ،و َال ُي َك ِّذ ُب َب ْع ُض ُه َب ْع ًضاَ ،ف َما
ضَ ،وإِن ََّما ن ََز َل كت ُ
َق ْب َل ُك ْم بِ َه َذا؛ َض َر ُبوا كت َ

َعلِ ْم ُت ْم مِنْ ُه َف ُقو ُلواَ ،و َما َج ِه ْل ُت ْم مِنْ ُه َفكِ ُلو ُه إِ َلى َعال ِ ِم ِه» .على هؤالء أال يلبسوا الدين بأغراض أخرى يبتغوهنا ،ال
﴿و َال َت ْلبِ ُسوا ا ْل َح َّق بِا ْل َباطِ ِل َو َت ْك ُت ُموا ا ْل َح َّق َو َأ ْن ُت ْم
يريدون هبا وجه اهلل وال إقامة دينه ،فإن الحق أحق أن يتبعَ :
ِ
َت ْع َل ُم َ
الراكِ ِعي َن﴾ [البقرة ]43 ،42 :اهـ نص الفتوى.
الص َال َة َوآ ُتوا َّ
يموا َّ
الزكَا َة َو ْار َك ُعوا َم َع َّ
ون ۞ َو َأق ُ
كما قام فضيلته ،بالرد على هذا البحث ،بجريدة األخبار يف عددها الصادر بتاريخ1981 /11 /16 :م ،تحت
عنوان "حساب مواقيت الصالة يتفق شرع ًّيا وفلك ًّيا مع رأي قدا َمى علماء الفلك المسلمين" ،وقد نشر هذا الرد
بعد ذلك يف كتاب " من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد الحق علي جاد الحق" ،هدية مجلة األزهر ،رمضان
1410هـ؛ حيث تناول بالرد " المذكرة الصادرة باسم السيد /عبد الملك علي الكليب ،يف شأن مواقيت الصالة
خاصة الفجر والعشاء ،والتي تتداولها الجماعة السلفية"؛ مبينًا بكل وضوح وجالء :أن هذا القول "قول ٍ
عار عن
الدليل الصحيح؛ فال ُيل َت َف ُت إليه" ،وأنه" :قد سبق عرض مثل هذا البحث على لجنة تحقيق مواقيت الصالة
بأكاديمية البحث العلمي ،وتقرر رفضه لعدم صحته" ،وأن "المواقيت الحسابية لمواقيت الصلوات الخمس التي
تصدر عن مصلحة المساحة المصرية موافقة للمواقيت الشرعية التي ثبتت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم ..وكان ما يثيره بعض الناس من مخالفة هذه الحسابات للمواقيت الشرعية دون دليل أو سند مقبول من
النصوص الشرعية ،وال من المتخصصين يف الفلك وحساباته"" ،ومن ثم يتعين على المسلمين االلتزا ُم
بالمواقيت الحسابية المصرية يف نطاق إقليم جمهورية مصر العربية وااللتفات عما سواها وعما يثيره أولئك الذين
صحيحا على ادعائهم ،وأنصح هؤالء أن يكفوا عن إثارة وتشكيك الناس يف
دليال علم ًّيا أو شرع ًّيا
لم يقدموا ً
ً
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مواقيت الصالة واختالق قضايا ال أساس لها ويشغلون المسلمين هبا".
انظر :كتاب " من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد الحق علي جاد الحق" (ص ،125 ،124 ،120 :ط.
هدية مجلة األزهر ،رمضان 1410هـ ).
أيضا :فضيلة األستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي ،يف جريدة "النور" تحت عنوان:
وقام بالرد على هذه الدعوى ً
"قبل أن يستفحل الخطر يجب مواجهة هذه البدعة".
ورد عليها من أهل التخصص الفلكي :األستاذ الدكتور محمد جمال الفندي ،عضو مجمع البحوث اإلسالمية،
واألستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة ،وعالم الفلك المشهور ،وبين أن اعتبار الفجر ابتدا ًء من وجود الشمس
سليما ،وأنه من الالزم أن يؤذن للفجر عندما تكون الشمس تحت األفق
تحت األفق بمقدار  °16 : 30ليس
ً
بمقدار °19 : 33؛ وذلك حسبما جاء يف المرجع السابق (ص.)128 :
أيضا من الفلكيين المختصصين :األستاذ الدكتور أحمد إسماعيل خليفة ،األستاذ بكلية الهندسة
ورد عليها ً
بجامعة األزهرِّ ،
محذ ًرا أن تبنى نتيجة هامة وخطيرة يرتتب عليها تغيير مواقيت صالة الفجر للمسلمين كافة بمثل
هذه التجارب واألرصاد الفردية ،التي تعرتيها شوائب الجو وموانع الرؤية؛ كما جاء يف المرجع السابق (ص:
.)131-130
وبعد نحو شهر ونصف من صدور الفتوى ،واقرتاح تشكيل اللجنة ،واتفاق فضيلة المفتي الشيخ جاد الحق مع
رئيس أكاديمية البحث العلمي آنذاك على كل خطوات إنشائها ،وتحديد مهمتها العلمية واإلجرائية ،وتيسير
وزيرا لألوقاف بتاريخ 4 :يناير
متطلباهتا البحثية ،صدر قرار بتعيين فضيلة المفتي الشيخ جاد الحق رحمه اهلل ً
1982م ،ليحل مح َّله فضيلة الشيخ /عبد اللطيف عبد الغني حمزة ،مفت ًيا للديار المصرية.
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وتم تشكيل هذه اللجنة العلمية بأكاديمية البحث العلمي لمواالة الرصد والمطابقة مع الواقع يف فرتات مختلفة من
العام؛ تحقي ًقا لمواقيت الصالة .و ُم ِّث َل ْت فيها الجهات المتخصصة :من "الهيئة المصرية العامة للمساحة"،
و"معهد األرصاد الفلكية" بحلوان ،و"قسم الفلك بكلية علوم القاهرة" و"قسم المساحة والفلك بجامعة
ممثال لدار اإلفتاء ،هو
األزهر" ،و"دار اإلفتاء المصرية" ،وكلفت اللجن ُة فري ًقا من معهد األرصاد ،ومندو ًبا شرع ًّيا ً
ً
مسؤوال عن التحديد الشرعي لغياب الشفق األحمر لتحديد وقت العشاء،
األستاذ القاضي /محمد حسن؛ ليكون
عرضا يف األفق لتحديد وقت الفجر.
وبدء ظهور الضوء األبيض المنتشر ً
وبعد تشكيل لجنة "تحقيق مواقيت الصالة" ،وقبل انتهائها من مهمتها ،صدرت عن دار اإلفتاء المصرية ،يف عهد
فضيلة المفتي عبد اللطيف حمزة :الفتوى رقم  227لسنة 1983م ،مؤكدة اتفاق المواقيت الرسمية للصالة شر ًعا
وفل ًكا مع الموروث الفلكي عند علماء المسلمين ،وأشارت إلى استمرار عمل اللجنة ،وأفادت :
"بأن األسلوب المتبع يف حساب مواقيت الصالة يف جمهورية مصر العربية يتفق من الناحية الشرعية والفلكية مع
رأي قدامى علماء الفلك المسلمين؛ وتأكيدً ا لذلك ُش ِّك َلت لجنة لتحقيق مواقيت الصالة بأكاديمية البحث
العلمي ،ولم تنته من مهمتها بعد" اهـ.
ثم واىف سعادة القاضي /محمد حسن ،المندوب الشرعي لدار اإلفتاء المصرية ،اللجنة بنتائج أرصاده التي أجراها
بالعين المجردة ،يف الفرتة من شهر أغسطس سنة 1984م ،وحتى مارس 1985م ،والتي تطابقت حساب ًّيا مع
حسابات الهيئة المصرية العامة للمساحة يف صاليت العشاء والفجر ،والتي تتم على أساس تحديد وقت العشاء
عند انخفاض مركز الشمس  °17 : 30درجة تحت األفق الغربي ،وانخفاض مركز الشمس  °19 : 30درجة تحت
األفق الشرقي يف الفجر ،وذلك حسبما جاء يف خطاب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة :السيد

57

المهندس /محمد مسعد علي إبراهيم ،إلى دار اإلفتاء المصرية.
وبتاريخ 28 :أكتوبر 1986مُ ،ع ِّين فضيلة األستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي مفت ًيا للديار المصرية ،خل ًفا
لفضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة الذي انتقل إلى رحمة اهلل تعالى يف  19سبتمرب 1985م .وكانت لجنة "تحقيق
مواقيت الصالة" قد أتمت مهمتها ،فصدرت الفتوى يف عهد فضيلته جازم ًة بالمواقيت من غير تعليق على أبحاث؛
لتح قق المطابقة الشرعية والفلكية التامة لمواقيت الصالة التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للمساحة ،وذلك
برقم  13وتاريخ 1987/12/13 :م ،والتي جاء فيها[ :سبق لدار اإلفتاء أن بحثت هذا الموضوع مع السادة
العلماء والمتخصصين يف هذا الشأن ،ومرفق صورة من الفتوى الصادرة يف هذا الشأن وانتهت إلى أن :األسلوب
المتبع يف حساب مواقيت الصالة يف مصر يتفق من الناحية الشرعية والفلكية مع رأي قدامى علماء الفلك
المسلمين ،ونحن نرى صحة المواقيت الحسابية التي وافتنا هبا هيئة المساحة المصرية للصالة وشرعية العمل هبا؛
وذلك ألن علماء الفلك هم ا لمتخصصون يف هذا الشأن وهم من الذين أشار إليهم القرآن يف قوله تعالى:
لذ ِ
﴿ َفاسأ ُلو ْا َأ َ
كر إِن ُكن ُتم َال َتع َل ُم َ
هل ٱ ِّ
ون﴾ ،ونحن من جانبنا ننصح األخ السائل وغيره بعدم التشكك متى جاء
األمر من جهة رسمية وفنية قد بنت أحكامها على أسس علمية سليمة ،وال داعي للتشكيك يف صحة ما أوردته
هيئة المساحة المصرية يف هذا الشأن فهي ً
وأخيرا المسؤولة عما يصدر عنها] اهـ.
أوال
ً
أيضا الفتوى رقم  37الصادرة يف سنة 1990م ،والتي أشارت إلى تقرير اللجنة العلمية المتخصصة
وهذا ما أكدته ً
الذي قطع شك المتشككين يف صحة مواقيت الصالة بقولها[ :عرضت دار اإلفتاء أمر الحساب الفلكي لمواقيت
الصالة الذي تصدره هيئة المساحة المصرية يف تقويمها الرسمي على لجنة من األساتذة المتخصصين يف علوم
الفلك واألرصاد والحسابات الفلكية بأكاديمية البحث العلمي وجامعتي األزهر والقاهرة وهيئة المساحة
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المصرية إلبداء الرأي العلمي لمقارنة المواقيت الشرعية على المواقيت الحسابية الجارية.
وقد تقدمت هذه اللجنة بتقريرها الذي انتهت فيه بعد البحث إلى أن األسلوب المتبع يف حساب مواقيت الصالة
يف جمهورية مصر العربية يتفق من الناحية الشرعية والفلكية مع رأي قدامى علماء الفلك المسلمين..
وقد أوضح الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم عالمة الفجر الصادق يف أحاديث المواقيت المشار إليها ،وعليها
يجري حساب المواقيت بالدقة البالغة التي أكدها تقرير اللجنة العلمية التي عهد إليها بالفحص.
ودار اإلفتاء إذ تبين ذلك للمواطنين جمي ًعا إنما تؤكد لهم صحة المواقيت الحسابية للصالة وشرعية العمل هبا
وااللتزام والوقوف عندها يف الصوم والصالة ،مع مراعاة الفروق الحسابية للمواقيت التي تختلف من مكان إلى
آخر؛ إذ بذلك تكون المواقيت الحسابية موافقة للمواقيت الشرعية التي تنزل هبا جربيل عليه السالم على رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بالعالمات الطبيعية الواردة يف األحاديث الشريفة التي رواها أصحاب السنن يف
كتاب مواقيت الصالة.
وعلى هؤالء الذين يقولون يف الدين بغير علم أن يتقوا اهلل حتى ال يضلوا الناس يف دينهم ،وأن ال يلبسوا الدين
بأغراض أخرى يبتغوهنا ال يريدون هبا وجه اهلل وال إقامة دينه] اهـ.
وبتاريخ 11 :نوفمرب 1996مُ ،عين فضيلة األستاذ الدكتور نصر فريد واصل ،مفت ًيا للديار المصرية ،خل ًفا لفضيلة
األستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي ،الذي صار ً
شيخا لألزهر الشريف .ويف عهد فضيلة الدكتور نصر واصل أثير
هذا الموضوع مرة أخرى يف الصحف والمجالت ،فأعيد نشر البحث يف "مجلة األزهر" يف عددها الصادر يف
شوال 1417هـ ،بعنوان "تصحيح وقت أذان الفجر" ،ثم كتب بذلك مقال يف جريدة "األهرام" ،بتاريخ/3 /21 :
1997م.

59

ور ًّدا على ذلك أصدرت دار اإلفتاء المصرية فتويين :برقم  178ورقم  210لسنة 1997م ،أكدت فيهما -بعد
مناقشة الموضوع مناقشة علمية مستفيضة -أنه استقر رأي جميع العلماء والخرباء المختصين وأهل الرأي
المعنيين بتحديد وقتي العشاء والفجر "على العمل بالتوقيت المعمول به حال ًّيا وهو صحيح شر ًعا".
ولمزيد ا لتأكيد واالطمئنان أشارت الفتويان إلى أنه تم االتفاق على تشكيل "لجنة مخصصة من الجهات اآلتية
وهي :الهيئة العامة للمساحة ،والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية ،وأساتذة الفلك بكلية العلوم
بجامعة القاهرة ،وأساتذة الفلك بكلية العلوم بجامعة األزهر ،تقوم بعمل دراسة مستفيضة كاملة يف مدة محددة
تتوافر فيها جميع فصول السنة ،تنتهي بعدها من عمل تقويم جديد حسب ما يظهر لها يف هناية األمر ،على أن يكون
توقيتها ملز ًما لجميع أفراد الدولة.
وبناء على ذلك :يجب العمل اآلن بالتوقيت المعمول به الخاص بصاليت الفجر والعشاء حتى تضع اللجنة
المكلفة تقريرها المشار إليه" اهـ.
ُ
الجهات المتخصصة المعنية باألمر ،واجتمعت اللجنة بدار اإلفتاء
وش ِّك َلت اللجنة العلمية التي ُم ِّث َلت فيها
ُ
المصرية ،وأصدرت بنا ًء على ذلك بيانًا للرد على هذه التشكيكات بتاريخ1997 /4 /7 :م؛ جاء فيه[ :فبنا ًء على
ما ُن ِشر "بمجلة األزهر" يف عددها الصادر يف شوال سنة 1417هـ عن بحث األستاذ عبد الملك علي الكليب،
بعنوان "تصحيح وقت أذان الفجر".
هذا الموضوع كان محل بحث جا ٍّد منذ عام 1981م ،وقد تشكلت لجنة آنذاك بأكاديمية البحث العلمي لتحقيق
مواقيت الصالة؛ مثلت فيها الجهات المتخصصة :من "الهيئة المصرية العامة للمساحة" وهي الجهة المسؤولة
عن حساب وإصدار مواقيت الصالة؛ طب ًقا للقرار الجمهوري رقم  827لسنة 1975م ،والمعدل بالقرار
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الجمهوري رقم  328لسنة 1983م ،وكذا "معهد األرصاد الفلكية" بحلوان ،و"قسم الفلك بكلية علوم القاهرة"
و"قسم المساحة والفلك بجامعة األزهر" ،و"دار اإلفتاء".
ً
مسئوال عن التحديد الشرعي
ممثال لدار اإلفتاء يكون
ً
وقد كلفت اللجنة فري ًقا من معهد األرصاد ومندو ًبا شرع ًّيا
عرضا يف األفق لتحديد وقت
لغياب الشفق األحمر لتحديد وقت العشاء ،وبدء ظهور الضوء األبيض المنتشر ً
الفجر.
وقد واىف القاضي األستاذ /محمد حسن ،اللجنة بنتائج أرصاده التي أجراها بالعين المجردة ،يف الفرتة من
أغسطس سنة 1984م ،وحتى مارس 1985م ،والتي تطابقت حساب ًّيا مع حسابات الهيئة المصرية العامة للمساحة
يف صاليت العشاء والفجر.
كما قام بالرد على الناشر :فضيلة المرحوم الشيخ /جاد الحق علي جاد الحق ،مفتي الجمهورية ٍ -
وقتئذ -بجريدة
"األخبار" يف عددها الصادر 1981 /11 /16م ،تحت مقال( :حساب مواقيت الصالة يتفق شرع ًّيا وفلك ًّيا مع
رأي قدا َمى علماء الفلك المسلمين) ،ومما جاء فيه تحت عنوان "صحة المواقيت الشرعية".
"والمفتي إذ يبين ذلك للمواطنين جمي ًعا ،إنما يؤكد لهم صحة المواقيت الحسابية للصالة وشرعية العمل هبا
وااللتزام والوقوف عندها يف الصوم والصالة ،مع مراعاة الفروق الحسابية للمواقيت التي تختلف من مكان إلى
مكان؛ إذ بذلك تكون المواقيت الحسابية موافقة للمواقيت الشرعية التي نزل هبا جربيل عليه السالم على رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم".
أيضا على هذا الموضوع يف حينه :فضيلة الدكتور /محمد سيد طنطاوي ،يف جريدة "النور" ،تحت
وقد قام بالرد ً
مقال( :قبل أن يستفحل الخطر يجب مواجهة هذه البدعة).
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ُ
االتصال "بالهيئة المصرية
وحرصا منها على استتباب عقيدة المسلمين،
وكان لزا ًما على دار اإلفتاء المصرية،
ً
العامة للمساحة" ،و"المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية" ،و"قسم الفلك بكلية العلوم جامعة
األزهر"؛ ألخذ الرأي يف هذا األمر .وعلى أثر ذلك اجتمعت اللجنة يوم االثنين الموافق 1997 /4 /7م ،بدار
اإلفتاء المصرية ،مشكلة من السادة:
 - 1أ .د /نصر فريد واصل ،مفتي جمهورية مصر العربية.
 - 2أ .د /عبد الفتاح عبد العال جالل ،نائب رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.
 - 3أ .د /محمد هبجت شعراوي ،رئيس قسم الفلك بجامعة األزهر.
 - 4أ .د /أحمد خليفة.
 - 5أ .د /محمد المليجي.
 - 6أ .د /حسن مصيلحي.
وخلصت اللجنة إلى أن هذه النتيجة "ال يمكن األخذ هبا وال تعميمها ،وهذا ما أكده المرصد الملكي الربيطاين
بجرينتش يف رده على رسالة الباحث بتاريخ 23 :يناير 1974م.
ونظرا ألن العبادات ال ُتبنَى على الشك ،بل على اليقين ،واليقين ال يزول بالشك ،وعلى ذلك :فيبقى األمر بالنسبة
ً
لتحديد مواقيت الصالة على ما هو عليه اآلن؛ ألن هذا هو المؤكد والمعمول به .وال يمكن إزالة هذا اليقين
وتغييره إال بيقين مثله أو أقوى منه ،وحتى يأيت ذلك من دراسة علمية متخصصة مؤكدة ومستفيضة ومجمع عليها،
فيبقى الحال على ما هو عليه .اهـ.
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وردت "الهيئة المصرية العامة للمساحة" على هذا البحث يف خطاهبا إلى دار اإلفتاء المصرية ،الذي أرسله رئيس
مجلس إدارة الهيئة :المهندس /محمد مسعد علي إبراهيم ،ومما جاء فيه:
"البحث المنشور للسيد عبد الملك علي الكليب عبارة عن رصدة واحدة فقط ُأجريت يف الحرم المكي؛ حيث
األفق الشرقي غير مكشوف؛ لوجود جبل أبي ُقبيس ،ولم يذكر شي ًئا عن درجة تلوث الهواء والرطوبة ،كما أن
دائما شديدً ا؛ مما يؤثر على النتيجة ،وبالرغم من ذلك فقد ذكر الباحث أنه رصد
الضوء الصناعي بالحرم يكون ً
أول ظهور الضوء لوقت الفجر عندما كان ارتفاع الضوء  °15فوق األفق؛ أي :أن الباحث لم ير الضوء يف المساحة
من األفق :من زاوية ارتفاع صفر – إلى زاوية ارتفاع .°15
وقد استغرق الضوء بداه ًة فرتة زمنية من صفر إلى  °15لم يأخذها الباحث يف االعتبار .فإذا أخذناها يف االعتبار:
فإن درجة انخفاض مركز الشمس عن األفق ال يكون  °16 : 30كما ذكر الباحث ،بل يكون بداه ًة أكرب من ذلك،
ويصل تقري ًبا إلى  °19 : 30التي هي أساس حساباتنا.
وعلى هذا :فهو -من حيث ال يقصد -أثبت صحة األساس الذي يجري العمل به حال ًّيا لحساب وقت صالة
الفجر.
ولعل أهم أسباب الخالف يف تحديد وقت صالة الفجر :تلوث الهواء يف كثير من األماكن وخاصة يف المدن؛
حيث التلوث الصناعي ،ويف أماكن استخراج البرتول ،ويف حالة زيادة نسبة رطوبة الهواء ،أو وجود األتربة العالقة
بالجو؛ األمر الذي يرتتب عليه عدم رؤية أول شعاع الضوء ،وال ُيرى ضوء الفجر إال بعد أن ينتشر ويعلو فوق
الطبقة الملوثة القريبة من األفق.
ما ذكره الباحث تحت عنوان (الفجر يف علم الفلك والمالحة والعلوم الجوية) ال يفيد؛ ألهنا ال تتمشى مع
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التحديد الفقهي لوقت صالة الفجر ،وتحديدهم لها إلى ثالثة أقسام ال ينطبق أيها بدقة على صالة الفجر ،وإن كان
أقر ُبها للفجر :هو الشفق الفلكي الذي ُيحدَّ د بوجود مركز الشمس  °18تحت األفق.
وجدير بالذكر أن ُقدامى علماء الفلك المسلمين كانت لهم آراء مختلفة يف هذا األمر ،ونذكر على سبيل المثال :ما
ذكره فضيلة المرحوم الشيخ أبو العال البنا ،أستاذ الشريعة والفلك يف كتابه "المذكرات يف علم الهيئة والميقات"؛
حيث ذكر أن اإلمام ابن الشاطر ومن تبعه؛ كالنصير الطوسي ،والمؤيد العرضي ،وابن ريحان البيروين ،وغيرهم،
يرون أن وقت اإلسفار يوجد عندما تكون الشمس تحت األفق بمقدار  ،°18أما وقت الغلس فيكون عندما تكون
الشمس  ،°20غير أهنم قالوا :الحق أنه يختلف بالنسبة لعرض المحل ،وصفاء الهواء وكدرته ،وكثرة البخار
وقلته ،ووجود القمر وغيبوبته ،وضعف البصر وحدته .إلى أن قال :إن الذي اعتمد عليه محققو هذا العلم ،وعليه
عامة الموقتين اآلن :أن الشفق األحمر يغيب يف  °17ويدخل وقت العشاء ،ويشرق الشفق األبيض يف  °19فيبتدئ
وقت الفجر.
مما يؤكد صحة حسابات وقت صالة الفجر الذي يصدر عن "الهيئة المصرية العامة للمساحة" ،باإلضافة إلى
المواقيت األخرى" اهـ.
أيضا :
ورد على هذه الدعوى من المتخصصين ً
األستاذة الدكتورة مرفت السيد عوض ،أستاذة الفلك وعلوم الفضاء بكلية العلوم بجامعة القاهرة ،ر ًّدا علم ًّيا
بمقال ُن ِش َر يف مجلة األزهر ،عدد ذي الحجة 1417هـ ،الموافق لشهر إبريل 1997م ،تحت عنوان" :الفجر
الصحيح وترشيد التصحيح" ؛ حيث بينت ما يف هذا الرأي من افتقاد الدقة ،وأنه يعوزه معرفة طرق الرصد العلمية
يف مثل هذا الشأن الهام ،وأن البحث مليء بالمغالطات واألخطاء التي يدعي صاح ُبها أهنا حقائق علمية ،مؤكدة أن
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اهلل تعالى "حدد لنا وقت بداية الفجر تحديدً ا ال يقبل يف تفسيره أي لغو؛ فضوء الفجر يبدأ يف الظهور كضوء خافت
ٍ
كالحا ،وتشبيه هذا الضوء بالخيط
مواز لخط األفق ويميل لونه للحمرة ،بينما يكون كل ما يعلوه من السماء سوا ًدا ً
لم يأت من فراغ فهو تعبير ر ّباين ،إن اهلل سبحانه يخربنا أن وقت الفجر يبدأ مباشرة بمجرد ظهور أقل ضوء على
شارا على
األفق ،وليس بعد أن ينتشر هذا الضوء ،إنه يبدأ يف االنتشار فيزداد ً
عرضا فوق األفق ،كما يزداد انت ً
امتداده ،وتضطرد الزيادة إلى أن تشرق الشمس لتضيء األرض بنور رهبا".
وخلصت إلى القول" :هاتان الزاويتان لم ُت َقدَّ را جزا ًفا ،وإنما بعد دراسات وقياسات دقيقة إلضاءة ضوء السماء
قبل لحظة بدء الفجر وبعدها ،وكذلك بالنسبة للعشاء ،وقد جرت مراجعات عديدة لهذه القيم ،وهي -وإن
اختلفت بقدر ضئيل تب ًعا للظروف الجوية -إال أننا ال يمكن أن نحدد زاوية لكل يوم من السنة ،فهاتان القيمتان
( °17.5للعشاء °19.5 ،للفجر) تمثالن الواقع بصورة كاملة بما يرضي اهلل و ُيبعد عنا إثم مخالفة شرعه
سبحانه".
وإذا كان هذا هو الموقف الديني والرسمي يف مصر والعالم اإلسالمي يف استبعاد الدرجة ( )°16.5ورفضها
ميقا ًتا للفجر الصادق ،والتأكيد على أهنا لم ُت ْبن على أبحاث علمية صحيحة ،فإن درجة ( )°14.7هي أشد شذو ًذا
وأولى بالرفض وأجدر باالستنكار؛ لِما فيها من مخالفة صريحة للنصوص الشرعية ،وب ٍ
عد عن الهدي النبوي الذي
ُ
َ
نقلته األمة عن سنة المصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم ،ول ِ َما بينها وبين عمل األمة سل ًفا وخل ًفا من بون واسع
وبعد شاسع.
ٍ
بحث لم ُي َج ْز به صاح ُبه ،وهو الباحث /نبيل يوسف حسنين ،يف
فضال عن هذه الدرجة المدَّ عاة مستندة إلى
هذا ً
بحثه (دراسة الشفق لتحقيق أوقات الصالة ورؤية الهالل) المكتوب باللغة اإلنجليزية سنة 1988م؛ حيث ُت ُو ِّفي
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عرف صحة المعايير الفقهية والضوئية
رحمه اهلل تعالى قبل اكتماله؛ فلم ُينا َقش البحث ولم تتم إجاز ُته علم ًّيا حتى ُت َ
والقياسية والرصدية التي أقام عليها الباحث حساباته ،ومثل هذا ال يصح االحتجاج به وال االستناد إليه وال
فضال عن الدعوة إلى إحالله محل التواتر القطعي واليقين
االطمئنان إلى نتائجه يف أي منهج بحثي علمي معتربً ،
العلمي والعملي!
ولذلك كان موقف دار اإلفتاء المصرية ثابتًا يف رفض هذا التشكيك الذي ال يعتمد على أي أساس علمي صحيح،
وحسما لمادة التشكيك يف العبادات
وأوصت بغلق هذا الباب هنائ ًّيا ،وترك البحث فيه؛ من ًعا للفتنة بين المسلمين،
ً
ُ
مضمون هذا البحث على بساط المناقشة يف وقائع "ندوة تحقيق مواقيت صاليت
والطعن يف الثوابت؛ ف َل ّما ُط ِر َح
الفجر والعشاء" -والتي عقدت بمقر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ،يف  23من شهر ذي الحجة
سنة 1420هـ ،الموافق  29مارس سنة 2000م -بمشاركة دار اإلفتاء ،والمؤسسات الرسمية المعنية ،استبعدت
الندوة نتائجه ولم تعتمدها ،بعد وضوح الموقف الرافض لها مِن ِق َبل كل المؤسسات الدينية المشاركة يف الندوة:
شرعا؛
حيث قامت دار اإلفتاء المصرية -وهي الجهة الدينية المصرية المختصة بتقييم هذا الموضوع واإلفتاء فيه ً
مم َّثل ًة يف فضيلة األستاذ الدكتور /نصر فريد واصل ،مفتي الديار المصرية آنذاك -بالرد على هذه الدعوى
ورفضها؛ مبينة أن مثل هذا البحث الذي ينطوي على بطالن مواقيت الفجر والعشاء الحالية وبطالن صالة الفجر
عول عليه
عول عليه يف هذا المقام"" ،وال وجه له وال دليل صحيح ُي َّ
عليها" :ال ُيفيد وال ُيستَدَ ُّل به هنا"" ،وال ُن ِّ
أصال؛ حيث أوصت" :بغلق هذا الباب ،وترك البحث فيه؛
و ُيعتَدُّ به" ،وأكَّدت رفع هذا الخالف وعدم االعتداد به ً
من ًعا للفتنة بين المسلمين ،وتشكيكهم يف عبادهتم الدينية؛ حيث ثبت بيقين صحة صالة المسلمين يف كل أوقاهتا،
من قبل هذا الخالف الذي تم رف ُعه ،وال يزول هذا اليقين الذي أثبتناه إال بيقين مثله أو أقوى منه" ،وخلصت إلى
أنه" :علينا وجو ًبا نحن المسلمين يف كل مكان أن نقف عند حدود هذا اليقين القديم الثابت شر ًعا يف الحال
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والقديم".
كما استبعدهتا ورفضتها المؤسسة الدينية يف دولة اإلمارات الشقيقة ،التي مثلها يف الندوة السيد علي بن السيد عبد
الرحمن آل هاشم ،مستشار الشئون القضائية والدينية لرئيس دولة اإلمارات ،ومصدر التقويم الرسمي لدولة
كبيرا من علماء اإلسالم ويف كل المذاهب
اإلمارات العربية المتحدة؛ حيث شارك ببحث أكد فيه "أن جم ًعا ً
المتبوعة قد أفرغوا جهدهم لتحديد المواقيت الشرعية ،ولم يألوا جهدً ا يف استنباط الوقت المحدد ،وبذلك أصبح
العمل من الثوابت ال تي ال ينبغي الهرولة إلخضاعها للنظريات الحديثة ،على الرغم من جديتها ،إال بعد تمحيص
وتدقيق يحظى بإجماع األمة ولرفع الحرج ...وال هناك ما يدعو للشك أو االرتياب فيما أجمعت عليه األمة منذ
ما يقرب من خمسة عشر قرنًا من الزمان".
ولذلك انتهت الندوة إلى تنحية هذه الد عوى وعدم األخذ هبا ،وقررت أنه يجب على كل المسلمين األخذ باليقين
حاال ً
الثابت ً
راح هذه األبحاث الظنية ،التي تشكك المسلمين يف عباداهتم الدينية؛ حيث نصت توصيا ُتها
ومآال وا ِّط ُ
بكل حسم ووضوح على "حتمية وضرورة االطمئنان إلى الحسابات الفلكية المعمول هبا يف الوقت الحاضر،
والوقوف عندها ،وعدم الخروج عليها؛ وقو ًفا على ما ثبت بيقين بالنسبة للمواقيت الحالية عند المسلمين ،من
عصر النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم حتى اآلن؛ ألن اليقين ال يزول إال بيقين مثله ،ولم يتم التوصل إلى هذا
اليقين من خالل ما ُع ِر َض من أبحاث يف هذه الندوة حتى اآلن.
وقد قدَّ م مفتي الديار المصرية األسبق ،فضيلة األستاذ الدكتور /نصر فريد واصل ،فيما بعد ،للكتيب الذي جمع
أبحاث هذه الندوة ،بمقدمة مهمة ،لخص فيها ما وصلت إليه نتائجها؛ مبينًا أهنا انتهت إلى إقرار ما عليه األمة يف
رفع النزاع والخالف يف ذلك؛ بما ال يدع معه طعنًا لطاعن ،أو
مواقيت الصالة ،وأنه قد تم فيها -بشكل قاطعُ -
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مدخال لمتشكك ،لتتحقق بذلك وحدة المسلمين ،حيث يقول حفظه اهلل تعالى[ :وقد
ً
اعرتاضا لمعرتض ،أو
ً
الص َال َة كَان َْت َع َلى
ارتبطت الصالة المفروضة يف اإلسالم بأوقاهتا المحددة لها من اهلل سبحانه وتعالى بقوله﴿ :إِ َّن َّ
ا ْل ُم ْؤمِنِي َن كِتَا ًبا َم ْو ُقو ًتا﴾ [النساء ، ]103 :وتبين ذلك للمؤمنين بواسطة الوحي مع النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم،
ومع النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم وصحابته والمؤمنين من بعده بقوله صلى اهلل عليه وآله وسلمَ « :ص ُّلوا ك ََما
َر َأ ْي ُت ُمونِي ُأ َص ِّلي» ،وقد تحددت هذه المواقيت للمؤمنين وأصبحت معلومة لهم جمي ًعا بعالماهتا الشرعية من
عصر النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم ،ويف كل العصور اإلسالمية القديمة والحديثة لم يختلف المسلمون حولها،
حتى هناية القرن الميالدي العشرين وبداية القرن الهجري الخامس عشر؛ حيث ظهر خالف يف مواقيت صاليت
الفجر والعشاء بين بعض المسلمين من علماء الفلك والحساب والدين ،من حيث البداية والنهاية والتقديم
والتأخير ،وكاد ذلك الخالف يحدث فتنة بين المسلمين ويفرق صفوفهم ويشتت شملهم ،مما يتعارض ويتناقض
تناقضا كل ًّيا مع أهداف مشروعية العب ادات يف اإلسالم وأهداف مشروعية الصالة ،وجعلها الركن األساسي يف
ً
الدين؛ مما حدا بنا إلى إحالة األمر يف ذلك إلى أهل الذكر واالختصاص؛ كما أمرنا بذلك سبحانه وتعالى يف كتابه
الذك ِْر إِ ْن ُكنْ ُت ْم َال َت ْع َل ُم َ
اس َأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
ون﴾ [النحل ،]43 :فأحلناه للبحث والدراسة العلمية والشرعية إلى
الكريمَ ﴿ :ف ْ
"مجمع البحوث اإلسالمية" ،وإلى "رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية" بجمهورية مصر
العربية؛ وذلك لبيان وجه الحق والصواب ورفع الخالف والنزاع فيه ،فأقيم لتحقيق هذا الهدف بالمعهد القومي
للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بجمهورية مصر العربية" مؤتمر علمي وندوة خاصة لتحقيق مواقيت صاليت
الفجر والعشاء من الناحية العلمية والشرعية ،وذلك تحت رعاية وزير البحث العلمي ومفتي الديار المصرية.
وقد نجحت هذه الندوة والحمد هلل ،وحققت الهدف المنشود منها يف رفع النزاع والخالف وتحقيق وحدة
المسلمين ،وذلك من خالل البحوث العلمية المقدمة ،والنقاش العلمي المتعلق هبا ،من العلماء أعضاء المؤتمر
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بمنهج علمي رصين] اهـ.
كما رد على هذا التشكيك رئيس لجنة الفتوى باألزهر الشريف ،فضيلة الشيخ عطية صقر ،رحمه اهلل تعالى؛ حيث
يقول يف فتاويه ،يف مايو 1997م ،ر ًّدا على المشككين يف توقيت الفجر المدون بالنتائج" :إن تعيين الفجر الصادق
مستمدًّ ا من الحديث النبوي واألرصاد الحديثة قام به المختصون ،وانتهوا إلى أن الفجر الصادق
والكاذب تعيينًا
َ
هو الذي يرفع له األذان ،وال بد من اتباع ذلك ،ما لم يظهر شيء آخر يقوم على حقائق علمية وأرصاد يقينية
صحيحة .والكالم الذي جاء يف السؤال حدث منذ سنوات قليلة .وقد صدرت فتوى من دار اإلفتاء المصرية
بتاريخ  22من نوفمرب 1981م" .ثم ساق ملخص الفتوى.
وتتابعت بعد ذلك الفتاوى من دار اإلفتاء المصرية تجزم بصحة وقت الفجر المعمول به على جهة القطع واليقين،
يف عهد المفتي السابق فضيلة األستاذ الدكتور علي جمعة ،ثم يف عهد المفتي الحالي فضيلة األستاذ الدكتور
شوقي عالم؛ حيث أكدت فتاوى الدار أن كل هذه التشكيكات ال عالقة لها بالواقع الصحيح ،وال بالبحث العلمي
الفلكي الرصين ،مبينة أن علماء الفلك المسلمين والمختصين يف المواقيت قد فهموا العالمات والمعايير الشرعية
هما دقي ًقا ،ووضعوها يف االعتبار ،وضبطوها بالمعايير الفلكية المعتمدة .وأن التوقيت
الدالة على مواقيت الصالة َف ً
ِ
ِ
ُ
أمر
األخذ به؛ ألنه ثابِ ٌت
جب
الحالي
الم ِّ
صحيح َي ُ
ٌ
تخصصين ،وهو ما اس َت َق َّرت عليه ال ِّلجا ُن العلمية" ،وأن " َ
بإقرار ُ
ّ
ض التناو َال ِ
ِ ِ
الجماعية المشتَر ِ
ِ
ِ
ِ
ور ْف ِ
ت
كة يف اإلسالم َمبن ِ ٌّي على
العبادات
ُ
إقرار النِّظا ِم العا ِّم بِ َج ْم ِع كَل َمة المسلمين َ
ُ َ

االنف ِ
ِ
للش َع ِ
راد َّي ِة ال َع ْش َوائ َّي ِة َّ
ائر العا َّمة ،ويف مِث ِل ذلك يقول المصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم« :ا ْل ِف ْط ُر َي ْو َم ُي ْفطِ ُر
وص َّح َحه مِن حديث أم المؤمنين عائشة ڤ.
َّاس» أخرجه الرتمذي َ
َّاس َواألَ ْض َحى َي ْو َم ُي َض ِّحي الن ُ
الن ُ
ِ
وعلمـاء الجيوديسيا لوقت الفجر هي دعوى باطلة لم ُت ْب َن على ٍ
علم
كما أن دعوى الخطأ يف تحديد الفلكيين
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وشق الجتماع المسلمين على ما
افتئات على أهل االختصاص وأولي األمر،
شرعي أو ك َْوينٍّ صحيح ،وهي
ٌّ
ٌ
ٍّ
صوبوه ،فال يجوز القول هبا ،وال نشرها يف الناس.
ارتضاه اهلل لهم من االلتفاف حول العلماء واألخذ بما َّ
وبنا ًء على ما سبق :فإن دعوى الخطأ يف تحديد أهل العلم من الفلكيين والشرعيين لوقت الفجر دعوى باطلة؛ لم
افتيات على أهل العلم وأولي األمر ،وشق الجتماع المسلمين على
ُت ْب َن على علم شرعي ،أو كوين صحيح ،وهي
ٌ
صوبه العلماء ،فال يجوز القول هبا وال نشرها يف الناس" اهـ.
ما ارتضاه اهلل لهم من األخذ بما َّ
تقريرا بخصوص مواعيد أذان الفجر ،مفاده:
كما أصدرت الهيئة المصرية العامة للمساحة
ً
أنه بعد البحث يف ملفات الهيئة ُو ِجدَ ت بعض الملفات القديمة لسنة 1937م ،وسنة 1943م وهبا جداول
لمواقيت الصالة مكتوبة بخط اليد ،وتم مراجعتها بالحساب على برامج الكمبيوتر المعمول هبا حال ًّيا بالهيئة على
مدون يدو ًّيا عام  1937و1943م،
أساس زاوية انخفاض الشمس بقيمة  ،°19.5فوجدت النتائج مطابقة لما هو َّ
مما يثبت أن هذه الدرجة هي المعمول هبا منذ إنشاء مصلحة عموم المساحة المصرية.
وممن قرر صحة ما عليه تقاويم الفجر المعمول هبا من أهل التخصص:
األستاذ الدكتور الفلكي المهندس حسين كمال الدين [ت 1407هـ] أستاذ كرسي المساحة والجيوديسيا بكلية
الهندسة جامعة أسيوط ،والقاهرة ،والرياض ،وبغداد ،واألستاذ المنتدب بالمعهد العالي للمساحة بالقاهرة،
وجامعة األزهر ،وجامعة القاهرة؛ وذلك يف بحثه المنشور يف العدد الثالث من "مجلة البحوث اإلسالمية"
الصادرة عن الر ئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد بالسعودية يف عام 1397هـ،
تحت عنوان( :تعيين مواقيت الصالة يف أي زمان ومكان على سطح األرض) ،ومما جاء فيه:
يبدأ وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق ،وهو أول ظهور ضوء الشمس -الغير مباشر -السابق عليها والذي
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منتشرا .أما الفجر الكاذب ،فال عربة
يظهر من جهة المشرق ،ثم ينتشر حتى يعم األفق جميعه ،ويصعد إلى السماء
ً
به ،وهو الضوء الذي ال ينتشر ،ويظهر مستطيالً دقي ًقا يتجه إلى السماء وعلى جانبيه ظلمة.
ويبقى بعد ذلك تمييز وقت العشاء ووقت الفجر:
وللوصول إلى ذلك ،نالحظ أن كالهما يرتبط بانتشار الضوء األبيض فِي ظالم الليل أو اختفائه كلية ،نتيجة
انعكاس ضوء الشمس الغير مباشر مع طبقات الغالف الجوي المحيط بالكرة األرضية ،ولقد وجد باالستقراء أن
وقت الشفق ووقت الفجر يتساويان فِي المكان الواحد تقري ًبا (يعرب عن وقت الشفق :بالزمن من غروب الشمس
حتى اختفاء الضوء األبيض تما ًما ،كما يعرب عن وقت الفجر :بالزمن من ابتداء ظهور الضوء األبيض يف ظلمة
الليل حتى شروق الشمس) ،وأهنما يرتبطان بحركة الشمس تحت األفق ،وأن ضوء الشمس الغير مباشر
والمنعكس على الغالف الهوائي األرضي ينتهي أو يبدأ عندما تصل درجة ميل الشمس تحت األفق ،ْ 18
والشعاع الضوئي عندما يقابل الغالف الجوي األرضي بزاوية أكرب من الزاوية الحرجة فإنه يسير إلى الفضاء
الخارجي وال يصل إلى سطح األرض ،ويستمر هكذا حتى تصل هذه الزاوية إلى المقدار  ،ْ 18عند ذلك ينعكس
الشعاع الشمسي على الطبقة الهوائية ويتجه إلى سطح األرض حيث يبدأ ظهور الفجر الصادق ،ومثل ذلك
يحدث عند انتهاء وقت الشفق ،أي أنه من الممكن اعتبار وجود الشمس تحت األفق الشرقي بمقدار  ْ 18بداية
لوقت الفجر ،كما يمكن كذلك اعتبار وجود الشمس تحت األفق الغربي بمقدار  ْ 18هو هناية وقت الشفق
األبيض  ،وعلى ذلك يمكن الربط بين وقتي الفجر والعشاء وبين حركة الشمس الظاهرية ،أي أن مواقيت الصالة
بالنسبة إلى دوران الشمس حول األرض تكون كاآليت:
بداية الفجر = وجود الشمس تحت األفق الشرقي بمقدار .ْ 18
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هناية الفجر = وصول الحافة العليا للشمس إلى األفق الشرقي.
وأما و قت العشاء ،وكذلك بداية وقت الفجر :فإن الشمس يف هذه اآلونة تكون تحت األفق بمقدار  ْ 18درجة،
وعلى ذلك فإن لحساب مواقيت الصالة بالساعات المستعملة اآلن :علينا أن نربط بين الزمن الفلكي (الوقت
الحقيقي للشمس ،أي الزاوية الزمنية للشمس) وبين مواضع وجود الشمس يف مدارها التي تعين هذه
المواقيت اهـ بتصرف.
وبذلك صدر القرارات المتعددة للندوات الشرعية والفلكية ومجامع الفقه اإلسالمي والهيئات الشرعية والفلكية
الرسمية المعتمدة يف العالمين العربي واإلسالمي ،من غير خالف:
فصدر بذلك قرار "ندوة علماء الشريعة والفلك" التي عقدت يف المركز الثقايف بلندن ،يف شعبان 1404هـ،
الموافق أليار /مايو 1984م ،والذي جاء فيه:
[ فقد تدارس المجتمعون النصوص الشرعية التي أوردها الباحثون يف خالل دراساهتم المقدمة للمؤتمر ،وبعد
االطالع على القواعد الفلكية العلمية التي عرضها علماء الميقات الفلكيون ،وتمش ًيا مع روح الشريعة اإلسالمية
التي تدعو إلى الوحدة ورفع الحرج والمشقة والتيسير على الناس وفعل األرفق هبم؛ فقد تم االتفاق على ما يلي:
ً
أوال :ا ُّتفق على القواعد التي يتم بموجبها تحديد أوقات الصالة بتحديد زوايا انحطاط الشمس تحت األفق
الموافقة لوقتي الفجر والعشاء ،وشروق الشمس وغروهبا كما يلي:
 - 1لطلوع الفجر الصادق :الزاوية ( )°18درجة تحت األفق الشرقي.
 - 2لمغيب الشفق األحمر :الزاوية ( )°17درجة تحت األفق الغربي.

72

 - 3لشروق الشمس :الزاوية ( )°1درجة تحت األفق الشرقي.
 - 4لمغيب الشمس :الزاوية ( )°1درجة تحت األفق الغربي.
ثان ًيا :يضاف ( )2دقيقة على وقت زوال الشمس للتمكين يف تحديد وقت صالة الظهر.
ثال ًثا :يف األيام التي توجد فيها العالمة منتظمة وف ًقا ل ِ َما أشارت إليه النصوص الشرعية المحددة لألوقات فيجب
نقال عن
األخذ هبذه األوقات وعدم الخروج عنها مهما كانت؛ ألنه ال مجال لالجتهاد يف مورد النصوص] اهـً .
كتاب "مواقيت الصالة بين علماء الشريعة والفلك" للدكتور محمد الهواري (ص.(80-79 :
أيضا صدر قرار المجمع الفقهي اإلسالمي بجدة ،يف دورته التاسعة ،يف قراره السادس ،بتاريخ/7 /19 :
وبذلك ً
1406هـ ،الموافق1986 /3 /30 :م" ،بشأن مواقيت الصالة والصيام يف البالد ذات خطوط العرض العالية"،
والذي نص على ما يأيتً :
[أوال :دف ًعا لالضطرابات واالختالفات الناتجة عن تعدد طرق الحساب ،يحدد لكل
وقت من أوقات الصالة العالمات الفلكية التي تتفق مع ما أشارت الشريعة إليه ،ومع ما أوضحه علماء الميقات
الش رعيون يف تحويل هذه العالمات إلى حسابات فلكية متصلة بموقع الشمس يف السماء فوق األفق أو تحته كما
يلي:
عرضا يف األفق الفجر الصادق ،ويوافق الزاوية
( )1الفجر :ويوافق بزوغ أول خيط من النور األبيض وانتشاره ً
[ ]18درجة تحت األفق الشرقي...
( )2العشاء :ويوافق غياب الشفق األحمر حيث تقع الشمس على زاوية قدرها [ ]17تحت األفق الغربي.
ثان ًيا :عند التمكين لألوقات يكتفى بإضافة دقيقتين زمنيتين على كل من أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء
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وإنقاص دقيقتين زمنيتين من كل من وقتي الفجر والشروق] اهـ.
وهو منشور على موقع "رابطة العالم اإلسالمي" على هذا الرابط:
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=110&cid=11
قرار "المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث" رقم (" )12 /2بشأن مواقيت الصالة
كما صدر بتأييد هذا القرارُ :
والصيام يف البالد ذات خطوط العرض العالية" ،يف دورته العادية الثانية عشرة ،المنعقدة يف مقر المجلس بدبلن،
بأيرلندة ،يف الفرتة من  10-6من ذي القعدة 1424هـ ،الموافق لـ 31ديسمرب 2003م إلى  4يناير 2004م ،ونصه:
[ت داول أعضاء المجلس يف موضوع مواقيت الصالة والصيام يف البالد ذات خطوط العرض العالية ،واستمعوا
إلى الدراسات الشرعية والفلكية المقدمة من بعض األعضاء ،والعروض التوضيحية للجوانب الفنية ذات الصلة
التي تمت التوصية هبا يف الدورة الحادية عشرة للمجلس ،وبنا ًء على ذلك قرر ما يلي:
ً
أوال :تأكيد القرار السادس الصادر عن المجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي ،بشأن مواقيت الصالة
نقال عن كتاب
والصيام يف البالد ذات خطوط العرض العالية ،ونصه- ...ثم ساق نص القرار السابق ]-اهـً .
"مواقيت الصالة بين علماء الشريعة والفلك ،للدكتور محمد الهواري (ص.(145 :
أساسا للقرار السابق:
وفيما يلي تقرير اللجنة الفلكية المقدم إلى المجمع الفقهي اإلسالمي بجدة ،والذي كان
ً
تقرير اللجنة الفلكية[ :الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين ،وعلى آله وصحبه
أجمعين ،وبعد:
فقد اجتمعت اللجنة الفلكية المؤلفة من األساتذة :الدكتورة حسين كمال الدين ،والدكتور صالح حامد ،والدكتور
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زغلول الن جار ،والدكتور محمد الهواري ،والدكتور محمد رياض عرفة ،والفلكي السيد حبيب علوي .وتدارست
موضوع تحديد أوقات الصالة بصورة عامة وأوقات الصالة والصيام يف البالد ذات الدرجات العالية ،ورأت
اللجنة ما يلي:
ً
أوال :دف ًعا لالضطرابات واالختالفات الناتجة عن تعدد طرق الحساب ،فإن اللجنة تقرتح أن يحدد لكل وقت من
أوقات الصالة العالمات الفلكية التي تتفق مع ما أشارت الشريعة إليه ،ومع ما أوضحه علماء الميقات الشرعيون،
يف تحويل هذه العالمات إلى حسابات فلكية متصلة بموقع الشمس فوق األفق أو تحته ،وهي كما يلي :
)(1الفجر :ويوافق بزوغ أول خيط من النور األبيض وانتشاره عرض ًّيا يف األفق (الفجر الصادق) ،ويوافق الزاوية
( )°18درجة تحت األفق الشرقي...
)(6العشاء :ويوافق غياب الشفق األحمر ،وتقدر زاوية الشمس فيه بـ( )°17تحت األفق الغربي ،ويليه الشفق
األبيض الذي يقدره الفلكيون بموضع الشمس على زاوية تبلغ ( )°18درجة زاو ّية تحت األفق الغربي .
ثان ًيا :ترى اللجنة عند التمكين لهذه األوقات أن يكون ذلك بالدقائق الزمنية وليس بالدرجات الزاو ّية.
ُ
األخذ بالعالمات الفلكية الخاصة بكل منها وااللتزام هبا يف كل زمان ومكان،
ثال ًثا :األصل يف حساب المواقيت
ً
شماال و()°48
وهذا هو األ مر السائد طيلة أيام السنة يف جميع األماكن التي تقع بين خطي عرض ( )°48درجة
نقال عن كتاب "مواقيت الصالة بين علماء الشريعة والفلك" للدكتور محمد الهواري (ص:
درجة جنو ًبا] اهـً .
.(87-89
والطعن يف التوقيت الذي تسير عليه األمة اإلسالمية ك ُّلها اآلن يف صالة الفجر :قد توارد على ر ِّده أهل العلم
بالشريعة والهيئة والتقويم والفلك يف كل بلدان المسلمين التي أثيرت فيها هذه الفرية ،ورفضه المتخصصون
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والعلماء الشرعيون يف كل الندوات والمؤتمرات التي نوقشت فيها هذه القضية ،وخرجت كل فتاوى دور الفتوى
والشئون اإلسالمية يف العالم -ومنها فتاوى دار اإلفتاء المصرية -بإنكارها وإبطالها؛ ولذلك لم تعول عليها أي
مؤسسة رسمية علمية أو دينية يف العالم اإلسالمي كله ،فال يجوز التعويل عليها وال االلتفات إليها.
وقد أ َّلف جماعة من العلماء والباحثين والمتخصصين يف رد هذه الدعوى الطاعنة يف توقيت الفجر والعشاء الذي
تسير عليه األمة من قديم الزمان؛ ومنهم إضافة إلى من سبق ذكرهم:
العالم األزهري الجليل ،فضيلة األستاذ الدكتور /طه الدسوقي حبيشي الدمياطي الحسيني ،أستاذ ورئيس قسم
السنة يعبث بمواقيت الصالة" ،وقد طبع سنة
العقيدة والفلسفة بجامعة األزهر الشريف ،يف كتابه "شيطان منكري ُّ
2000م.
ومنهم :األستاذ الدكتور /إبراهيم بن محمد الصبيحي ،رئيس قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين ،بجامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،رحمه اهلل تعالى [ت 1437هـ]؛ فقد كتب كتا ًبا يف الرد على دعوى الخطأ يف
العشاء والفجر ،سماه" :طلوع الفجر الصادق بين تحديد القرآن وإطالق اللغة" ،وقد قدم له المفتي العام
للمملكة العربية السعودية ،ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء :الشيخ عبد العزيز بن عبد
اهلل آل الشيخ ،بمقدمة قال فيها" :وقرر فيها ما استقر عليه العمل عليه يف هذه البالد منذ عشرات السنين ،وتتابع
على إقراره علماء هذه البالد المباركة ،وقد أوصينا بطباعته لتعميم النفع به".
ونقل فيه بيان المفتي العام للمملكة العربية السعودية ،ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء
السابق الشيخ /عبد العزيز بن باز ،رحمه اهلل تعالى ،الصادر بتاريخ1417 /7 /22 :هـ ،حول مواقيت الصالة يف
تقويم أم القرى ،الذي يأخذ بالدرجة  °19يف توقيت الفجر الصادق ،جاء فيه (ص" :)32-31 :كلفت لجنة من
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أهل العلم بالذهاب إلى خارج مدينة الرياض بعيدً ا عن األنوار لمراقبة طلوع الفجر ومعرفة مدى مطابقة التقويم
المذكور للواقع ،وقد قررت اللجنة باإلجماع مطابقة توقيت التقويم لطلوع الفجر ،وأنه ال صحة ل ِ َما يدَّ عيه بعض
الناس من تقدمه عليه ،وألجل إزالة الشكوك التي شوشت على بعض الناس صالهتم جرى بيانه .واهلل الموفق
والهادي إلى سواء السبيل".
أيضا بيان المفتي الحالي سماحة الشيخ /عبد العزيز آل الشيخ ،يف انتقاد اآلراء التي تشكك يف صحة
كما نقل ً
تقويم أم القرى ،وعدم انضباطه يف توقيت اإلمساك واإلفطار يف شهر رمضان ،وأكد أن "جميع اآلراء التي طرحت
هبذا الصدد خاطئة ومجانبة للصواب ،ويجب أال يلتفت إليها؛ ل ِ َما تسببه من إثارة التشكيك عند المسلمين".
موضحا " أن تقويم أم القرى رسمي وشرعي وال غبار عليه؛ حيث أشرف عليه نخبة من أهل العلم الموثوق يف
ً
علمهم وأمانتهم ،وسار عليه العمل منذ زمن حتى وقتنا الحاضر ،وأن سماحة المفتي السابق الشيخ عبد العزيز بن
باز ،وجه آنذاك بتشكيل لجنة من العلماء وأ هل االختصاص للنظر يف صحة تقويم أم القرى ..وأكدت اللجنة يف
تقرير رسمي لها صحة تطابق التوقيت مع طلوع الفجر ،مشد ًدا على ضرورة العمل بتقويم أم القرى وعدم تأخير
وقت اإلمساك أو اإلفطار ..ويجب على جميع المؤذنين أن يلتزموا بذلك ،وليس ألحد أن يدخل يف هذه المسائل
من جهته ..لهذا يرتك األمر ألهله ،فيبقى األمر على ما هو عليه ،وال يجوز التشكيك فيه".
وساق يف كتابه رأي عالم الفلك الكويتي الشهير /الدكتور صالح بن محمد العجيري ،الذي أكد أن التلوث يف
الجو هو الذي جعل بعض الناس يخيل إليهم أن الشفق يتأخر بعض الشيء ،قال (ص" :)149-148 :وأود أن
أشير هبذا الشأن أننا كنا يف الخليج نؤذن للفجر قبل شروق الشمس بساعة ونصف ،وكذلك كنا نؤذن للعشاء بعد
ساعة ونصف عن غروب الشمس ،كما أتذكر أن المرحوم محمد العبد المحسن الدعيج يف سنة 1938م ذكر لي

77

أنه كان يراقب طلوع الفجر ويستعمل روزنامة الصباغ المصرية ،فكانت قريبة الصواب يف جميع فصول السنة.
وال يفوتنا أن نذكر أن الدولة العثمانية التي سادت لقرون عديدة وكان حكمها يشمل أجزاء كبيرة من شبه جزيرة
العرب وبالد الشام والعراق والشمال األفريقي وأجزاء كبيرة من القارة األوروبية ،لم يحدث أن اعرتض أحد على
التوقيت الذي اس ُت ِ
عمل يف تلك البقاع الشاسعة وطوال عقود بل قرون من الزمان".
ثم قال" :ولنذكر ً
مثاال لدرجات طلوع الفجر الصادق المستعملة حال ًّيا؛ ففي الكويت 18 :درجة ،ويف المملكة
العربية السعودية 19 :درجة ،ويف مصر 19 :درجة ونصف ،ومعلوم أن الدرجة يختلف مقدارها من فصل آلخر،
أيضا ،والمثال على ذلك :فإن حصة طلوع الفجر الصادق يف الكويت هو 1 :ساعة و19
ومن موقع جغرايف آلخر ً
دقيقة يف فصلي الربيع والخريف ،وهي األقل ،أما يف فصل الصيف فرتقى إلى 1 :ساعة و 35دقيقة ،وهي األكرب،
ويف فصل الشتاء 1 :ساعة و 25دقيقة ،وهي الوسط" اهـ.
ويف كتاب "الحساب الفلكي لمواقيت الصالة" إعداد الدكتور وهيب عيسى الناصر ،والدكتور نبيل شكري
عوض اهلل (ص ، 22 :ط .على نفقة أمير البحرين)[ :يحين موعد صالة الفجر عندما تكون الشمس على ارتفاع -
°19.5؛ أي :أن الشمس تكون تحت األفق بمقدار  ]°19.5اهـ.
وممن استنكر هذه األقو ال الشاذة والتشكيكات الباطلة :األستاذ الدكتور أنس عثمان ،رئيس المعهد القومي
للبحوث الفلكية األسبق؛ حيث وصفها بأهنا غير الدقيقة وأن الغرض منها الشهرة وجذب االنتباه ،مبينا أن تحديد
مواقيت الصالة البد أن يتم بطرق علمية تخضع للتحقيق والتدقيق العلمي وليس للتصريحات الصحفية ،مطال ًبا
من يدَّ عي ذلك بالمنهج العلمي والدراسة متعددة األماكن والمطالع والزوايا ،وذلك على هذا الرابط:
http://www.albawabhnews.com/894903
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كما أصدر "مركز الفلك الدولي" -وهو مركز علمي رسمي إمارايت ،يضم كوكبة من كبار الفلكيين والباحثين
والراصدين يف العالمين العربي واإلسالمي -بيانًا قاط ًعا للتأكيد على صحة التوقيت لصالة الفجر والمعمول به يف
كل الدول العربية واإلسالمية ،وهو ما بين درجتي ( ،°18و )°19.5من انخفاض الشمس تحت األفق الشرقي،
وقد ُن ِشر هذا البيان على موقع المركز الرسمي ،بتاريخ 18 :رمضان 1436هـ الموافق  5تموز /يوليو 2015م،
تحت عنوان( :باتفاق المتخصصين :ال صحة للقول بأن موعد الفجر المبين يف التقاويم متقدم عن الوقت
الحقيقي لطلوع الفجر الصادق) ،وجاء فيه:
[ يكثر بين الفينة واألخرى حديث البعض عن عدم صحة موعد صالة الفجر الموجود يف تقاويم الدول اإلسالمية،
وأنه متقدم على الوقت الحقيقي ،وأن األذان يرفع قبل وقته والسماء ما زالت مظلمة.
وهذا كالم غير صحيح! فموعد صالة الفجر الموجود يف معظم تقاويم الدول اإلسالمية صحيح .وعلى سبيل
المثال ال الحصر ،فإن موعد صالة الفجر المبين يف تقاويم الدول التالية صحيح :السعودية ،ومصر ،واألردن،
وفلسطين ،وقطر ،والكويت ،والبحرين ،وسلطنة عمان ،والعراق ،واليمن ،والسودان ،وتونس ،والجزائر،
والمغرب ،وغيرها.
وحجة المشككين :أهنم رصدوا الفجر من مكان مظلم ولم يتبين لهم الفجر الصادق إال بعد األذان بفرتة من
الوقت ،والخطأ الذي وقع به هؤالء -بحسن نية -أهنم رصدوا الفجر من أماكن غير مناسبة؛ إما بسبب وجود
إضاءة مدن قريبة ،أو بسبب الرصد من مكان غير صاف ،وبالتالي لم يشاهدوا الفجر على الرغم من طلوعه ،ولو
رصدوا الفجر من مكان مظلم تما ًما وصاف تما ًما ،لشاهدوا الفجر مع األذان.
وقد أثبتت عدة أرصاد حديثة تمت من أماكن مناسبة توافق موعد األذان الموجود يف التقويم مع طلوع الفجر
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الصادق ،ومن هذه األرصاد :ما تم يف األردن ،واليمن ،وليبيا ،والسعودية ،ومصر ،وإيران ،وغيرها.
كما أن الوقت المحسوب بالتقاويم هو ما نص عليه كبار علماء الفلك المسلمين ،ومنهم على سبيل المثال ال
الحصر :الصويف ،والبتاين ،والبيروين ،والخوارزمي ،والطوسي ،وابن الشاطر :وهو كان الموقت يف الجامع
فضال عن كونه من علماء الفلك! وهؤالء علماء فلك عظام ،منهم أخذ الغرب الكثير من المعارف
ً
األموي،
وتكريما لجهودهم فقد أطلق الغرب أسماءهم على فوهات على القمر ،يف الوقت الذي يقلل البعض من
الفلكية،
ً
شأهنم ويتهمهم بالخطأ وعدة المعرفة!
وتوجد العديد من األبحاث التي ناقشت هذه المسألة بالتفصيل ،وبينت مواطن التشكيك باألدلة والحجة،
ٍ
ُ
مناسبة،
األبحاث األرصا َد الحديثة التي تمت يف ظروف
وأوردت أقوال هؤالء الفلكيين من كتبهم ،وذكرت هذه
مبين ًة تفاصيلها.
ومن هذه األبحاث:
بحث بعنوان "إشكاليات فلكية وفقهية حول مواقيت الصالة" ،ويمكن قراءته على الرابط التالي:
http://www.icoproject.org/pdf/Salat_Problems_2010.pd
وبحث بعنوان" :كيفية التحقق من صحة مواقيت الصالة يف التقاويم" ويمكن قراءته على الرابط التالي:
http://www.icoproject.org/pdf/2012_Salat_Observation.pdf
وإضافة إلى ذلك :فقد كتب الشيخ عبد الملك علي الكليب يف عام 1975م رسالة إلى وزارة األوقاف الكويتية،
يعرتض فيها على موعد صالة الفجر الموجود يف التقويم الكويتي ،وهو ما يوافق تقاويم الدول اإلسالمية
األخرى ،وأن الزاوية الصحيحة لصالة الفجر هي  16.5وليس  ،18وهذا هو نفس اعرتاض البعض يف وقتنا
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الحاضر ،بل إن البعض يف وقتنا الحاضر بالغ ونادى بالزاوية ً 15
بدال من  ،18فقامت وزارة العدل واألوقاف
والشؤون اإلسالمية آنذاك بتحويل الرسالة إلى األستاذ العالمة السيد عبد اهلل كنون ،رئيس رابطة علماء المغرب،
وذلك إلحالته للمختصين للرد على الرسالة ،فقام هو بدوره بتحويله إلى أحد أشهر علماء الفلك والتوقيت يف
أصال الفاسي
ً
المغرب ،وهو العالم الشهير السيد الحاج محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرازق األندلسي
المراكشي ،وهو صاحب كتاب "العذب الزالل يف مباحث الهالل" ،وهو يعترب من أشهر كتب الفلك الشرعي
حول الهالل ورؤيته ،فقام المراكشي بالرد على الرسالة يف كتيب بلغ عدد صفحاته  42صفحة ،وقد بين بالتفصيل
وباألدلة والحجة وسرد أقوال العديد من كبار الفلكيين والموقتين ،وأكد أن الفجر الصادق يطلع على الزاوية ،18
كبيرا منهم يرى أنه يطلع على الزاوية .19
قسما ً
بل إن ً
ويمكن قراءة هذا الكتيب من الرابط التالي:
http://www.icoproject.org/pdf/fajer.pdf
وتجدر اإلشارة إلى أن الفلكيين العاملين يف شؤون مواقيت الصالة يعرفون الفجر الكاذب جيدً ا ،وأن تأكيدهم
بأن الفجر يطلع ما بين الزاوية  18و 19إنما هو للفجر الصادق ،فالفجر الكاذب ظاهرة فلكية معروفة عند
المسلمين وعند غيرهم؛ وهو يظهر قبل الزاوية  19بكثير ،وقد علم ذلك بالرصد المستفيض سواء من قبل
المسلمين أو غير المسلمين المهتمين بالظواهر الفلكية بشكل عام ،وبالتالي إن توهم البعض أن قول الفلكيين
الموقتين بأن الفجر يطلع على الزاوية  19أو  18اللتباس الفجر الكاذب عليهم هو قول ال يصح.
وبالنظر إلى ما هو معمول به يف جميع (ونركز على كلمة جميع) الدول اإلسالمية يف وقتنا الحاضر ،نجد أن جميع
تقاويم الدول اإلسالمية تجعل صالة الفجر على زاوية ما بين  19.5و ،18وال توجد وال دولة إسالمية واحدة
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تعتمد للفجر زاوية أقل من  ،18بل حتى جمعية "إسنا" يف الواليات المتحدة التي شاع أهنا تعتمد الزاوية 15؛ فقد
تمت مخاطبتهم رسم ًّيا وتم االجتماع مع المدير التنفيذي للجمعية الدكتور ذو الفقار شاه ،والذي أكد أن المعتمد
يف "إسنا" لصالة الفجر هو الزاوية  ،18إلى أن تم تعديلها مؤخرا عام 2011م لتصبح .17.5
فمصر :تعتمد الزاوية .°19.5
والمغرب :تعتمد الزاوية .°19
والسعودية :تعتمد الزاوية .°18.5
يف حين تعتمد الزاوي َة ٌّ °18
كل من :األردن ،وفلسطين ،والكويت ،وسلطنة عمان ،والبحرين ،وقطر ،والعراق،
واليمن ،والسودان ،وتونس ،والجزائر ،وتركيا ،وغيرها من الدول اإلسالمية.
الموقعون على البيان:
 - 1الدكتور سليمان محمد بركة ،حامل كرسي اليونسكو يف علوم الفلك والفضاء والفيزياء الفلكية يف فلسطين،
ومدير مركز أبحاث الفلك والفضاء يف جامعة األقصى.
 - 2األستاذ الدكتور مشهور الوردات ،أستاذ يف علم الفلك ،وعميد كلية العلوم السابق يف جامعة الحسين بن
طالل ،األردن.
 - 3األ ستاذ الدكتور شرف القضاة ،أستاذ الشريعة يف الجامعة األردنية ،ورئيس قسم أصول الدين السابق يف
الجامعة األردنية.
 - 4األستاذ الدكتور عبد السالم غيث ،أستاذ يف علم الفلك ورئيس الجمعية الفلكية األردنية.
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 - 5األستاذ الدكتور عبد القادر عابد ،خبير يف الفلك الشرعي ،الجامعة األردنية ،األردن.
 - 6األستاذ الدكتور جالل الدين خانجي ،خبير يف الفلك الشرعي ،والمدير السابق لجامعة إيبال يف حلب،
سوريا.
 - 7األستاذ الدكتور هيمن زين العابدين متولي ،أستاذ علوم الفلك والفضاء ،جامعة القاهرة ،مصر.
 - 8الدكتور معاوية شداد ،أستاذ الفيزياء والفلك يف جامعة الخرطوم ،السودان.
 - 9الدكتور شرف السفياين ،المشرف العام على مرصد السفياين الفلكي ،السعودية.
 - 10الدكتور علي بن محمد الشكري ،قسم الفيزياء ،جامعة الملك فهد للبرتول والمعادن ،الظهران ،المملكة
العربية السعودية.
 - 11األستاذ الدكتور حميد النعيمي ،رئيس االتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ومدير جامعة الشارقة،
اإلمارات.
 - 12الشيخ حمد بن محمد صالح ،باحث أول معد تقويم يف دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري يف دبي.
أطروحة ماجيستير بعنوان "اإلعالم بدخول وقت الصالة :أحكامه ،ضوابطه ،ومستجداته".
 - 13المهندس محمد شوكت عودة ،مدير مركز الفلك الدولي ،اإلمارات.
 - 14الدكتور مجيد جراد ،أستاذ الفلك يف جامعة األنبار ،والمستشار العلمي الفلكي لألوقاف ،العراق.
 - 15األستاذ الدكتور وهيب عيسى الناصر ،أستاذ الفيزياء التطبيقية يف جامعة البحرين ورئيس الجمعية الفلكية
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البحرينية.
 - 16الدكتور جمال ميموين ،أستاذ الفلك يف جامعة قسنطينة ،الجزائر.
 - 17الدكتور نسيم سيغواين ،مدير قسم علم الفلك يف مرصد الجزائر] اهـ البيان.
وحينئذ فلم َي ُعدْ هناك مجال لمشكك ،وال مدخل لمعرتض ،وال دعوى لمدَّ عٍ ،بعد كل هذه الردود والجهود،
واألرصاد والدراسات ،والتوصيات والبيانات ،والندوات والتحذيرات ،والفتاوى والقرارات ،يف كل أنحاء
العالمين العربي واإلسالمي.
ومن أوائل من حاولوا التشكيك يف توقيت صالة الفجر :سيد قطب يف كتابه "يف ظالل القرآن" حيث يقول (/1
 ، 175ط .دار الشروق)[ :أي حتى ينتشر النور يف األفق وعلى قمم الجبال .وليس هو ظهور الخيط األبيض يف
السماء وهو ما يسمى بالفجر الكاذب .وحسب الروايات التي وردت يف تحديد وقت اإلمساك نستطيع أن نقول:
إنه قبل طلوع الشمس بقليل .وإننا نمسك اآلن وفق المواعيد المعروفة يف قطرنا هذا قبل أوان اإلمساك الشرعي
ببعض الوقت ...ربما زيادة يف االحتياط ...والفجر المستطير يف األفق يسبق طلوع الشمس بوقت قليل] اهـ.
وأما ما يدَّ عيه البعض من طعن بعض العلماء يف مصر يف توقيت الفجر المعمول به -ويذكرون منهم :الشيخ محمد
رشيد رضا -فمحض افرتاء ،ونسبته إليه إنما أتت من سوء فهم كالمه ومحاولة تطويعه لمراد المشككين:
﴿و ُك ُلوا َو ْاش َر ُبوا َحتَّى
فإنه قال يف "تفسير المنار" ( ،148 /2ط .الهيئة المصرية العامة للكتاب) عند قوله تعالىَ :
ي َتبين َل ُكم ا ْل َخي ُط ْاألَبي ُض مِن ا ْل َخي ِ
ط ْاألَ ْس َو ِد مِ َن ا ْل َف ْج ِر﴾[ :ومن مبالغة الخلف يف تحديد الظواهر مع التفريط يف
ْ
َ
َْ
ْ
َ َ َّ َ ُ
إصالح ال باطن من الرب والتقوى ،أهنم حددوا أول الفجر وضبطوه بالدقائق وزادوا عليه يف الصيام إمساك عشرين
دقيقة قبله لالحتياط ،والواقع أن تبين بياض النهار ال يظهر للناس إال بعده بعشرين دقيقة تقري ًبا ...وأخذ الناس
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كلهم أو أكثرهم فيه بقول أئمة المذاهب المدونة المتبعة أضبط وأحوط وأوىف بحاجة سكان األمصار ،بيد أنه
يجب إعالم عامة المسلمين يف الدروس الدينية وخطب الجمعة ويف الصحف المنشرة أيضا بأن وقت اإلمساك
الذي يرونه يف التقاويم (النتائج) والصحف إنما وضع لتنبيه الناس إلى قرب طلوع الفجر الذي يجب فيه بدء
الصيام كصالة الفجر ليتع جل المتأخر يف سحوره اتباعا للسنة بإتمامه واالستعداد للصالة ،وال سيما الذين
يذهبون إلى صالة الجماعة يف المساجد ،وأن من أكل وشرب حتى طلوع الفجر الذي تصح فيه صالته ،ولو
بدقيقة واحدة فإن صيامه صحيح] اهـ.
صرح أن مقصوده باإلنكارُ :
جعل وقت اإلمساك ساب ًقا على طلوع الفجر ،وهذا اإلنكار إنما يتوجه إذا ا ُّد ِع َي
فقد َّ
وجوب اإلمساك حينئذ ،فأما على جهة االحتياط فال إنكار؛ ولذلك فقد عاد وقرر أنه أضبط وأحوط وأوىف لسكان
األمصار ،كما أن كالمه يقتضي صحة التقويم يف حساب طلوع الفجر.
فتوقيت اإلمساك أمر إجرائي سلكه الموقتون على جهة االحتياط الذي يسميه الفقهاء "بالتمكين" ،ويف توجيهه
يقول العالمة الغازي أحمد باشا مختار يف "رياض المختار مرآة الميقات واألدوار" (ص ،203 :ط .األميرية
 1306هـ)[ :إن علماء اإلسالم كانوا إلى القرن السابع أو الثامن من الهجرة النبوية يرسمون على آالهتم الرصدية
وقت
كاالسطرالب وغيره خطوط الفجر ،وألفوا يف ذلك كت ًبا ورسائل عديدة ،ولكن ذلك مبن ًّيا على اعتبارهم َ
اإلمساك عند ابتداء الفجر؛ ولهذا لم يرسموا على آالهتم خطو ًطا أخر لإلمساك ...ولكن جرت العادة عند
المتأخرين أن يعتربوا وقت اإلمساك عندما تكون الشمس تحت األفق الشرقي بقدر إحدى وعشرين درجة
ونصف درجة ،محسوبة على محيط دائرة سمت المحل؛ أي :دائرة ارتفاعه ،وحيث إن الفجر يبتدئ يف تسع عشرة
درجة يكون وقت اإلمساك متقد ًما عند المتأخرين على وقت الفجر بدرجتين ونصف درجة؛ أي بقدر :اثنتي عشرة
سمى يف اصطالحهم "بالتمكين" ،والقصد منها :زيادة االحتياط يف ضبط
أو ثالث عشرة دقيقة زمانية تقري ًبا ،و ُت َّ
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وقت اإلمساك] اهـ.
وهذه المسألة أجاب عنها مفتي الديار المصرية األسبق فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف[ :أن غاية إباحة
األكل والشرب هي طلوع الفجر وهو الفجر الصادق ،فيحل له أن يأكل ويشرب إلى قبيل طلوعه بأيسر زمن،
ويحرم عليه األكل والشرب إذا طلع الفجر ...ومن هذا يعلم أن اإلمساك ال يجب إال قبيل الطلوع ،وأن
المستحب أن يكون بينه وبين الطلوع قدر قراءة خمسين آية ،ويقدر ذلك زمنا بعشر دقائق تقري ًبا] اهـ.
وصنف فيها العالمة الفلكي المغربي محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرازق الفاسي رسالته "إسماع مصغي
اآلذان ،أن اإلمساك ال يجب قبل األذان".
إقرار هذه الدرجة من علماء مصر طيلة هذه العقود ،حيث كان علم الهيئة من العلوم المقررة
فإذا أضيف إلى ذلك ُ
يف األزهر الشريف ،ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم والفتوى يف مصر على مدى قرن من الزمان ،مع توقف
واضحا من علماء
صالهتم وصيامهم على صحة ذلك ،وهم أئمة األمة وسادة أهل العلم فيها ،كان ذلك إجما ًعا
ً
مصر وفلكييها وأهل الهيئة فيها على صحة هذا التوقيت ألذان الفجر.
وبتأييد صحة العمل هبذه الدرجة ( )19.5-18صدر بيان "مركز الفلك الدولي" بتاريخ  18رمضان 1436هـ،
الموافق  5يوليو 2015م ،مؤكدً ا اتفاق المتخصصين على أنه ال صحة للقول بأن موعد الفجر المبين يف التقاويم
متقدم عن الوقت الحقيقي لطلوع الفجر الصادق ،ومبينًا أن كل بلدان العالم اإلسالمي قاطبة تجعل صالة الفجر
ما بين ( ،)19.5-18وأن ما يثار عن أن بعض الجمعيات الفلكية تعتمد الزاوية  15غير صحيح على اإلطالق.
وهذه الدعاوى ،وإن كانت ُتساق بحجة االطمئنان على صحة صالة المسلمين ،إال أهنا تنطوي يف حقيقة أمرها
على الطعن يف عبادات المسلمين وشعائرهم وأركان دينهم التي َأ َّد ْوها ومارسوها عرب القرون المتطاولة؛ من
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فضال عما تستلزمه من تجهيل علماء الشريعة والفلك المسلمين عرب كل هذه العصور إلى
صال ة وصيام وغيرهماً ،
يومنا هذا.
وال يخفى ما يف الرتويج لهذه اآلراء الشاذة يف المؤسسات الرسمية المصرية -بعد أن اتفقت كل الدول اإلسالمية
على نبذها وا ِّطراحها -من تقليل لهيبة مصر وإنقاص من ريادهتا الدينية كمرجعية إسالمية يف العالم كله ،فبعد أن
كسدت سوق هذه األقوال الشاذة يف كل المؤسسات الدينية ببالد المسلمين ،يأيت من يروج لها يف بلد األزهر
الشريف قلعة اإلسالم وحصن الشريعة!
ودار اإلفتاء المصرية هتيب بعموم المسلمين يف مشارق األرض ومغارهبا أن ال يلتفتوا إلى هذه الدعاوى التي
هترف بما ال تعرف؛ تشكي ًكا للمسلمين يف صالهتم وطعنًا يف ثوابتهم ،وأن ال يأخذوا أحكام الدين إال من أهل
العلم المؤهلين ،وال يرتكوا عقولهم هن ًبا لكل من هب ودب؛ ممن يخرج بين الفينة واألخرى طعنًا يف الثوابت
وتشكي ًكا يف القطعيات.
واهلل سبحانه وتعالى أعلم.

