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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اتبع هداه

وبعد : الجواب

إن المواقيت المحددة للعبادات في الدين اإلسالمي بدءاً وانتهاًء تتعلق بتوقيت مكان 

علق بأوقاتها في مكة المسلم المكلف كما في مواقيت الصالة والصيام , وال تت

المكرمة وهذا من رحمة هللا بالمسلمين والذي يظهر من حكمتها أنه سبحانه أراد من 

المسلمين أن يعمروا بعبادتهم وذكرهم له الكوكب األرضي مع اختالف مطالع 

ومغارب الشمس والقمر فيه والذَين جعلهما هللا مواقيت لكثير من العبادات 

والمعامالت

ِ { البقرة قال هللا تعا لى : } يَْسأَلُونََك َعِن األِهلَِّة قُْل ِهَي َمَواقِيُت ِللنَّاِس َواْلَحج 

} فََمْن َشِهدَ ِمْنكُُم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ { البقرة 

الرحمن } والشَّْمس َواْلقََمر بُِحْسبَاٍن { 

الشريف مكان أدائهم فالمسلمون يؤدون عباداتهم في األوقات التي حددت من الشرع 

لها فال تخلو ساعة من ليل أو نهار في عموم األرض ممن يؤدون العبادات الموقوتة 

بزمانها حيث كانوا على هذا الكوكب

إن تحديد بدء وانتهاء العبادة الموقوتة من الشرع تتعلق بمكان المكلف وهذا ما 

م الطويلأطبقت عليه أقوال أهل العلم في جميع مذاهبهم عبر تاريخه

وهذه الفتوى المسؤول عنها التي تحدد ساعات الصوم في البلدان التي يصل وقت 



إلى ثماني عشرة ساعة بساعات الصيام في مكة المكرمة نحو ) خمسة  الصيام فيها

عشر ساعة ( ال تستند إلى دليل شرعي ويترتب عليها إفطار الصائمين في تلك 

الرسول صلى هللا عليه وسلم لإلفطار ويكون البلدان قبل دخول الوقت الذي حدده 

بها إفسادٌ لصومهم وهذه الفتوى التي جعلت صعوبة الصيام في البلدان التي يكون 

وقت اإلمساك عن المفطرات فيها ثماني عشرة ساعة سبباً في إلحاق ضرر ببدن 

لمسلمون الصائم مناطاً إلى ما ذهبت إليه ال تصح , والواقع في تلك البلدان يخالفها فا

في البلدان الغربية كـ )أوربا( التي تكون ساعات النهار طويلة في الصيف عندهم قد 

صاموا هذه الفترة مرات كثيرة ولم يلحق أحداً منهم أذى ومن لحقه ضرر بهذا 

السبب فليفطر وليقض في األيام التي تقل ساعات النهار فيها قال هللا تعالى : } فََمْن 

وإن الذي ينبغي أن  يًضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر { البقرة َكاَن ِمْنكُْم َمرِ 

نلفت إليه نظر المسلم والمسلمة أن مقصد الشرع من عبادة الصيام هو تعليم وتعويد 

المسلم والمسلمة على الصبر الذي هو نصف االيمان , والصوم نصف الصبر

صبر والصالة للقائه سبحانه في الجنة قال تعالى وقد أمرنا هللا بأن نستعين بال

الَةِ َوإِنََّها لََكبِيَرةٌ إاِلَّ َعلَى اْلَخاِشِعيَن { البقرة  ْبِر َوالصَّ }الَِّذيَن  }َواْستَِعينُواْ بِالصَّ

اَلقُو َرب ِِهْم َوأَنَُّهْم إِلَْيِه َراِجعُوَن { البقرة  يَظُنُّوَن أَنَُّهم مُّ

على دخول الصابرين الجنة وأن المالئكة تسلم عليهم من كل باب قال  وقد أكد هللا

ن كُل ِ بَاٍب { الرعد  } ساََلٌم َعلَْيكُم بَِما  هللا تعالى }َواْلَماَلئَِكةُ يَدُْخلُوَن َعلَْيِهم م ِ

َصبَْرتُْم فَنِْعَم عُْقبَى الدَّاِر { الرعد 

ساعات الصيام خمس عشرة ساعة  وهنا في مكة المكرمة في أيام الصيف تكون

وترتفع درجة الحرارة إلى خمسين درجة فوق الصفر ويؤدي المسلمون الصيام فيها 

وال يلحق أحداً منهم أذى أو مرض بل يحصلون على عظيم األجر من هللا ويفوزون 

بفرحتين كما أخبر هللا في الحديث القدسي األولى معجلة في الدنيا يفرحون عند 

ثانية أعظم حينما يلقون ربهم في الدار اآلخرة وذلك هو الفوز العظيم , اإلفطار وال

واألجر يكون على قدر التعب. وهللا ولي التوفيق وهو المساعد والمعين وصلى هللا 

على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

هـ  شعبان  صدر هذا الجواب من فضيلة السيد عمر بن حامد الجيالني 

يو ما يوافق 
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عليكم السالم و رحمة هللا و بركاته

هذا كالم يعارض ما جاء في القرآن الكريم بشأن الصيام . فطالما يتحقق حصول 

الفجر الصادق و يتحقق حصول غروب الشمس في أي بلد فالصيام من الفجر إلى 

أويل مع وجود النص القرآني . قال تعالى : ).. الغروب . و ال مجال لالجتهاد و الت

سود من الفجر ثم أتموا ألبيض من الخيط األو كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط ا

الصيام إلى الليل .. ( البقرة 

ساعة و هكذا في سائر منطقتنا  نحن في دمشق عدد ساعات الصيام حوالي 

لف القرآن صراحةتقريبا ، فهل نسمع لذلك الكالم الذي يخا

يام كثيرة متالحقةألقد يوجه مثل ذلك لبالد يستمر فيها الليل أو النهار 

مفتي الحنفية في دمشق الشيخ عبد الفتاح البزم
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هذه فتوى باطلة ال يجوز للصائمين االعتماد عليها فالشرع علق األحكام على 

أسبابها وربطها بها وليس ألحد تغيير ذلك وال تبديله فطلوع الفجر جعله هللا سببا 

كما جعله سببا للصالة قال تعالى ) وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم  إلمساك الصائم

الخيط األبيض من الخيط األسود ( وجعل الليل سببا إلفطار الصائم قال تعالى ) ثم 

أتموا الصيام إلى الليل ( كما جعله سببا لوجوب صالة المغرب وقال صلى هللا عليه 

ن ههناك فقد أفطر الصائم ووجبت وسلم إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار م

الصالة ( فإذا كان الفجر يطلع في هذه البالد وتغيب الشمس فيها فإنه يجب على 

الصائمين فيها ربط األحكام بأسبابها فيمسكون عند طلوع الفجر ويفطرون عند 

غروبه كما يصلون عندهما وهذا أمر مجمع عليه

ون في قطرهم ال في قطر غيرهم فال قال القرافي : خاطب هللا كل قوم بما يتحقق

يخاطب أحد بغير زوال بلده وال بفجره وهذا مجمع عليه

 وإن كان الفجر ال يطلع عندهم فإنهم يتحرون أقرب البالد إليهم


