
  قرار الس األورويب لإلفتاء والبحوث    
  حول مواقيت الصالة   

 
 الدورة العادية الثانية عشرة

أيرلندة/ املنعقدة يف مقر الس بدبلن   
هـ 1424من ذي القعدة  10- 6يف الفترة من   

م 2004يناير  4م إىل 2003ديسمرب  31املوافق لـ   

  
}2/12{القرار رقم   

امبشأن مواقيت الصالة والصي  
 يف البالد ذات خطوط العرض العالية

 
تداول أعضاء الس يف موضوع مواقيت الصالة والصيام يف البالد ذات خطوط العرض العالية واستمعوا إىل 
الدراسات الشرعية والفلكية املقدمة من بعض األعضاء، والعروض التوضيحية للجوانب الفنية ذات الصلة اليت 

  :اًء على ذلك قرر ما يليناحلادية عشرة للمجلس وب متت التوصية ا يف الدورة
  

تأكيد القرار السادس الصادر عن امع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي بشأن مواقيت  :أوالً
  :الصالة والصيام يف البالد ذات خطوط العرض العالية ونصه

  .ونبينا حممد صلى اهللا عليه وسلماحلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، سيدنا 
  :أما بعد

فإن جملس امع الفقهي اإلسالمي يف دورته التاسعة املنعقدة مببىن رابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة 
هـ قد نظر يف موضوع 1406رجب  19هـ إىل يوم السبت  1406رجب  12يف الفترة من يوم السبت 

  ". العالية ناطق ذات الدرجاتأوقات الصالة والصيام لسكان امل" 
ومراعاة لروح الشريعة املبنية على التيسري ورفع احلرج وبناًء على ما أفادت به جلنة اخلرباء الفلكيني، قرر 

  :الس يف هذا املوضوع ما يلي

دفعاً لإلضطرابات الناجتة عن تعدد طرق احلساب، حيدد لكل وقت من أوقات الصالة العالمات   .أوال
اليت تتفق مع ما أشارت الشريعة إليه، ومع ما أوضحه علماء امليقات الشرعي يف حتويل هذه  الفلكية

  :العالمات إىل حسابات فلكية متصلة مبوقع الشمس فوق األفق أو حتته كما يلي

  



" الفجر الصادق"ويوافق بزوغ أول خيط من النور األبيض وانتشاره عرضاً يف األفق :  الفجر  )1( 
  .حتت األفق الشرقي) 18º( ية ويوافق الزاو

  

غ ـويوافق ابتداء ظهور احلافة العليا لقرص الشمس من حتت األفق الشرقي ويقدر بزاوية تبل: الشروق  )2(
  .دقيقة زاوية حتت األفق) ´50( 

  

ويوافق عبور الشمس لدائرة الزوال وميثل أعلى ارتفاع يومي للشمس يقابله أقصر ظل لألجسام : الظهر  )3(
  .ةالرأسي

  

ويوافق موقع الشمس الذي يصبح معه ظل الشيء مساوياً لطوله مضاف إليه يفء الزوال، : العصر  )4(
  .وزاوية هذا املوقع متغرية بتغري الزمان واملكان

  

دقيقة زاوية ) ´50(ويوافق اختفاء كامل قرص الشمس حتت األفق الغريب، وتقدر زاويته بـ : املغرب  )5(
  .حتت األفق

  

  .حتت األفق الغريب) 17º(ويوافق غياب الشفق األمحر حيث تقع الشمس على زاوية قدرها  :العشاء  )6(
  

عند التمكني لألوقات يكتفى بإضافة دقيقتني زمنيتني على كل من أوقات الظهر والعصر واملغرب . ًثانيا
  .والعشاء، وإنقاص دقيقتني زمنيتني من كل من وقيت الفجر والشروق

  

  :ق ذات الدرجات العالية إىل ثالثة أقسامتقسم املناط. ثالثاً

  
درجة مشاالً وجنوباً، وتتميز فيه ) 48º(درجة و) 45º(وهي اليت تقع ما بني خطي العرض   :املنطقة األوىل

  .العالمات الظاهرة لألوقات يف أربع وعشرين ساعة طالت األوقات أو قصرت

درجة مشاالً وجنوباً، وتنعدم فيها بعض ) 66º(درجة و) 48ºْ(وتقع ما بني خطي عرض   : املنطقة الثانية
العالمات الفلكية لألوقات يف عدد من أيام السنة، كأن ال يغيب الشفق الذي به يبتديء العشاء ومتتد 

  .اية وقت املغرب حىت يتداخل مع الفجر
  



ا العالمات درجة مشاالً وجنوباً إىل القطبني، وتنعدم فيه) 66ºْ(وتقع فوق خط عرض   :املنطقة الثالثة
  .الظاهرة لألوقات يف فترة طويلة من السنة اراً أو ليالً

  

أن يلتزم أهلها يف الصالة بأوقاا الشرعية، ويف الصوم بوقته الشرعي من : واحلكم يف املنطقة األوىل  .رابعاً
تبين الفجر الصادق إىل غروب الشمس عمالً بالنصوص الشرعية يف أوقات الصالة والصوم، ومن 

  .جز عن صيام يوم أو إمتامه لطول الوقت أفطر وقضى يف األيام املناسبةع
  

واحلكم يف املنطقة الثانية أن يعين وقت صالة العشاء والفجر بالقياس النسيب على نظرييهما يف ليل   .خامساً
) 45º(أقرب مكان تتميز فيه عالمات وقيت العشاء والفجر، ويقترح جملس امع خط عرض 

أقرب األماكن اليت تتيسر فيها العبادة أو التمييز، فإذا كان العشاء يبدأ مثالً بعد ثلث الليل  باعتباره
درجة يبدأ كذلك بالنسبة إىل ليل خط عرض املكان املراد تعيني الوقت ) 45º(يف خط عرض 

  .فيه، ومثل هذا يقال يف الفجر
  

بالقياس الزمين على نظائرها يف خط عرض واحلكم يف املنطقة الثالثة أن تقدر مجيع األوقات   .سادساً
)45º ( درجة، وذلك بأن تقسم األربع والعشرين ساعة يف املنطقة من)66º ( ،درجة إىل القطبني

  .درجة) 45º(كما تقسم األوقات يف خط عرض 
ساعات، وكانت الشمس تغرب يف ) 8(يساوي ) 45º(فإذا كان طول الليل يف خط عرض 

عشاء يف الساعة احلادية عشرة جعل نظري ذلك يف البلد املراد تعيني الوقت الساعة الثامنة، وكان ال
درجة يف الساعة الثانية صباحاً كان الفجر ) 45º(فيه، وإذا كان وقت الفجر يف خط عرض 

  .كذلك يف البلد املراد تعيني الوقت فيه وبدئ الصوم منه حىت وقت املغرب املقدر
قلنا يا رسول اهللا وما لبثه يف : " ال الذي جاء فيهحديث الدج يف وذلك قياساً على التقدير الوارد

إىل أن ... أربعون يوماً، يوم كسنة ويوم كشهر، ويوم كجمعة: قال –أي الدجال  –األرض 
" [ ال، اقدروا له قدره: هذا اليوم كسنة أتكفينا فيه صالة يوم وليلة؟ قال: قلنا يا رسول اهللا: قال

  .واهللا ويل التوفيق]. د يف كتاب املالحم أخرجه مسلم وأبو داو
  

 .والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  

نظراً إىل أن هذه القضية اجتهادية وليست فيها نصوص قطعـية فال يرى الس حرجـاً يف االعتماد   :ثانياً
ى درجـة احنطاط على تقديرات أخرى صـادرة من هيئات فتوى إسـالمية مثل االعتماد عل



املوافقة لصاليت الفجـر والعشاء ومثل حتديد الفارق الزمين بني وقيت املغرب  º)12(الشمس بدرجة 
 .والعشاء ووقت الفجر وشروق الشمس بساعة ونصف

 

وينصح الس اجلهات اإلسالمية املسؤولة يف املساجد واملراكز اإلسالمية باتباع الطريقة اليت ذكرها 
  .الس واملتفقة مع ما انتهى إليه امع الفقهي اإلسالمي يف مكة املكرمة كما ذكر أعاله

ع بني صاليت املغرب والعشاء يؤكد الس قراره السابق املتخذ يف الدورة الثالثة بشأن مشروعية اجلم  :ثالثاً
عند ضياع عالمة العشاء أو تأخر وقتها، رفعاً للحرج وتيسرياً على املسلمني املقيمني يف ديار الغرب، 

  .واهللا أعلم
 

 

 ) 3(ملحق رقم 

  جملس امع الفقهي اإلسالمي
  الدورة التاسعة عشرة    

  املنعقدة مبقر رابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة
  1428شوال  27- 22رة من يف الفت

  2007نوفمرب  8-3املوافق لـ 
  القرار الثاين

  بشأن موضوع مواقيت الصالة 
  مشاالً وجنوبا 66و 48يف البلدان الواقعة بني خطي عرض 

  
  :احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده؛ نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أما بعد

سالمي يف دورته التاسعة عشرة املنعقدة مبقر رابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة يف فإن جملس امع الفقهي اإل
م قد نظر يف اخلطاب املوجه من  2007نوفمرب  8-3هـ اليت يوافقها  1428شوال  27-22الفترة من 

ادس يف مدير املركز اإلسالمي والثقايف ببلجيكا الذي طلب فيه توضيحا لبعض النقاط حول قرار امع الس
  ) .مواقيت الصالة والصيام يف البالد ذات خطوط العرض العالية: ( دورته التاسعة بشأن 

وبعد االطالع على األحباث املقدمة، واالستماع إليضاح أهل اخلربة، واملناقشات املستفيضة واالطالع على 
  : قراري امع املتعلقني باملوضوع ومها



هـ والقرار السادس يف دورته التاسعة 1402ملنعقدة يف ربيع اآلخر من عام القرار الثالث يف دورته اخلامسة ا
هـ، حيث قسم القراران املناطق ذات الدرجات العالية إىل ثالث مناطق  1406املنعقدة يف رجب من عام 

درجة مشاال وجنوبا وتتميز فيها ) 48(و) 45(فالبالد الواقعة ما بني خطي العرض ( وذكرا أحكامها؛ 
ساعة جيب على أهلها االلتزام بالصالة يف مواقيتها الشرعية ويف الصوم  24مات الظاهرة لألوقات يف العال

بوقته الشرعي من تبين الفجر الصادق إىل غروب الشمس عمالً بالنصوص الشرعية يف أوقات الصالة والصوم، 
  .ةومن عجز عن صيام يوم أو إمتامه لطول الوقت أفطر وقضى يف األيام املناسب

درجة مشاالً وجنوباً وتنعدم فيها العالمات الظاهرة لألوقات ) 66(وأما البالد الواقعة فوق خط عرض عرض 
  ).درجة) 45(يف فترة طويلة من السنة فتقدر مواقيت الصالة فيها بالقياس الزمين على نظائرها يف خط عرض 

  :قرر الس ما يلي
وما فوق خط عرض )48و  45(ق بالبلدان الواقعة بني خطي عرض التأكيد على قراره السابق فيما يتعل: أوال

  .درجة مشاالً وجنوباً) 66(

درجة مشاالً وجنوباً وهي اليت ورد السؤال عنها، فإن ) 66- 48(أما البلدان الواقعة ما بني خطي عرض : ثانيا
وأما البالد الواقعة ما : ( نصهالس يؤكد على ما أقره بشأا، حيث جاء يف قرار امع يف دورته التاسعة ما 

درجة مشاالً وجنوباً فيعني وقت صالة العشاء والفجر بالقياس النسيب على ) 66-48(بني خطي عرض 
) 45(نظرييهما يف ليل أقرب مكان تتميز فيه عالمات وقيت العشاء والفجر، ويقترح جملس امع خط عرض 

ة أو التمييز، فإذا كان العشاء يبدأ مثالً بعد ثلث الليل يف خط باعتباره أقرب األماكن اليت تتميز فيها العباد
يبدأ كذلك بالنسبة إىل ليل خط عرض املكان املراد تعيني الوقت فيه ، ومثل هذا يقال يف ) 45(عرض 
  ).الفجر

كر يف وإيضاحا هلذا القرار، إلزالة اإلشكال الوارد يف السؤال املوجه للمجمع، فإن جملس امع يرى أن ما ذ
درجة مشاالً وجنوباً ) 66-48(القرار السابق من العمل بالقياس النسيب يف البالد الواقعة ما بني خطي عرض 

إمنا هو يف احلال اليت تنعدم فيها العالمة الفلكية للوقت، أما إذا كانت تظهر عالمات أوقات الصالة، لكن 
ى امع وجوب أداء صالة العشاء يف وقتها احملدد يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت العشاء كثرياً، فري

شرعاً، لكن من كان يشق عليه االنتظار وأداؤها يف وقتها، كالطالب واملوظفني والعمال أيام عملهم، فله 
اجلمع عمالً بالنصوص الواردة يف رفع احلرج عن هذه األمة؛ ومن ذلك ما جاء يف صحيح مسلم وغريه عن 

مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء : ما قالابن عباس رضي اهللا عنه
على أال يكون اجلمع : أراد أال حيرج أمته: باملدينة من غري خوف وال مطر فسئل ابن عباس عن ذلك فقال

زمية، ويرى أصالً جلميع الناس يف تلك البالد، طيلة هذه الفترة؛ ألن ذلك من شأنه حتويل رخصة اجلمع إىل ع
  .امع أنه جيوز األخذ بالتقدير النسيب يف هذه احلال من باب أوىل

  .وأما الضابط هلذه املشقة فمرده إىل العرف، وهو مما خيتلف باختالف األشخاص واألماكن واألحوال



الفلكية ليكون ويوصي جملس امع رابطة العامل اإلسالمي بإنشاء مركز يف مكة املكرمة للعناية بالعلوم الشرعية 
مرجعاً للمسلمني يف مواقيت الصالة يف مجيع مدن العامل وخاصة البالد غري اإلسالمية، وإلصدار تقومي هجري 
موحد جلميع املسلمني، وللسعي إىل التقريب بني بلدان العامل اإلسالمي يف شأن رؤية اهلالل، والتعاون مع 

  .املراصد الفلكية يف سبيل حتقيق هذا الغرض
لع جملس امع إىل أن يدعم خادم احلرمني الشريفني، امللك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود، حفظه اهللا، ويتط

  .إقامة هذا املركز وهو احلريص على كل ما من شأنه  نفع اإلسالم واملسلمني
اق على توحيد ويوصي الس القائمني على املركز، واهليئات اإلسالمية، بالسعي جلمع كلمة املسلمني، واالتف

  .تقاوميهم ومواقيت عبادام
ويرى الس تكليف األمانة العامة للمجمع بتكوين جلنة شرعية فلكية إلعداد تقومي للصلوات يف البالد ذات 

  .خطوط العرض العالية على ما ورد يف القرار
  . وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم واحلمد هللا رب العاملني

  
 


