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، هل األولني واآلخرين، وأشهد أنَّ   احلمد هللا رب العاملني، وأشهد أال هل إال اهللا وحده ال رشيك 
  .حممًدا عبده ورسو األمني، صىل اهللا عليه وبل آ وصحبه أمجعني

ث يطول السنوات يف موسم الصيف حيقع يف هذه شهر رمضان املبارك ي فال خيىف أنَّ  :أما بعد
ساعة، و ) ١٩(جدن شهرهم بصيام  يف يبدأ املسلمون) ١٤٣٥(فيف هذه السنة اجهار يف بالد الشمال، 

ةً ساعة، و) ٢٠(ستوكهولم  ة لكَّما ارتفعنا باجتاه الشمال، وال شكَّ أنَّ يف هذا مشقَّ بل كثرٍي  بالغةً  تزداد املدَّ
قديًما وحديثًا، وقد خلَّصت ذلك يف  هذه املسألة هلذا حبث الفقهاءُ يف تلك اجلهات، من املسلمني القاطنني 

برز  ،)حكم اإلفطار ملن شقَّ عليه طول اجهار: (بعنوان قبل أربع سنواتحبٍث موجٍز نرشته 
ُ
حاولت أن أ

ه ة فقهاء اإلسالمعند خمَّ  املعتمدَ  فيه القوَل    :فقلُت يف الفقرة األو منه ما نصُّ

ي جيب اعتقادُ  األصُل ( أنه إذا تمزيَّ اجهار والليل يف ماكٍن ما؛ وجب بل امللكَّفني : به ه والقطعُ ا
وم، من ساكنه يف رمضان أن يصوموا، ويُ  مسكوا عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب شمس ذلك ا
ا ا، أو طال جدًّ د خملوف ـ مفيت مرص األسبق وبهذا أف العالمة الشيخ حسنني حمم. سواء قرص اجَّهار جدًّ

باز، والعالمة حممد بن صالح  عبد اهللا بن ، والشيخ اإلمام عبد العزيز بن)م١٩٥٢/ه١٣٧١: يف رمضان(ـ 
ائمة لإلفتاء، وهيئة كبار العلماء بالسعودية بقرارهاتعاىل العثيمني ـ رمحهم اهللا  يف ) ٦١( ـ، واللجنة ا

١٢/٤/١٣٩٨.  

ا فلهم أن يصوموا بل قدر الساخت اليت يصومها أهل  بكنَّه إذا طال اجهارُ  :اآلخرُ  أما القوُل  جدًّ
روا بأقرب اكالد املعتدِ مكة أو املدينة، أو أن يُ  هم، وأنْ قدِّ يبدؤوا بالصوم من طلوع الفجر، ويفطروا  لة إ

رون بها من حيث عدد الساخ فهذا القول  ؛الشمس ت، وال يتوقَّفون بل غروبمع ميعاد اكالد اليت يقدِّ
ه، وال يُشتغَ    .)ل بهشاذٌّ، ال يُلتفُت إ

حيح املعتمد، ومكتفيًا باإلشارة إىل ًدا بل القول الصَّ ه يف ذلك اكحث، مؤكِّ هذا ما ذكرتُ  :أقول
ل  ة غرابته وشذوذه، وافتقاره إىل أيِّ د بطالن القول اخكا ـ وهو اإلفطار قبل غروب الشمس ـ لشدَّ

ةُ فقيهٍّ  ريٍج أو خترشيعٍّ   اجلهات بل الزتام هذهاملسلمني يف بالد الشمال منذ أن استوطنوا  ، هلذا جرى خمَّ
َّ أخربىي بعض اإلخوة األفاضل القول األول، ولم أكن أعرف أنَّ القول اخكا بدأ ينترش بني املسلمني،  ح

 يعملون بذلك القول؛من اكالد لندا والسويد وغريهما نـ جزاهم اهللا خرًيا ـ بأنَّ بعض املسلمني يف ف
  .نًعانون صاجهار، ويظنون كنَّهم حيس ِح فيفطرون يف وَض 
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 رابع من أراكن اإلسالم اخلمسة، ففيه إفسادُ يف ذلية اخلطورة حكعلُّقه بالركن ال وملا اكن هذا األمرُ 
رأيُت من األهميَّة  ؛نيملساخللل واالضطراب يف دين امل ، وإدخاُل حمكمةٍ  فريضةٍ  ، وبطالنُ عظيمةٍ  عبادةٍ 
وذلك العمل به، من نرشه ووقت اإلفطار قبل غروب الشمس، واحكحذير بيان بطالن القول بتقدير  بماكنٍ 

ا الكتاب والسنة و دلُّ عليهاا من احلجج اليت يبما سأذكره هن إمجاع األمة وقواعد الرشيعة وفقه األئمة، أمَّ
َّ  اكحُث   ، واإلفادةَ املوجزةَ  هنا اإلشارةَ  وإنما أردُت أخرى،  فله مناسبةٌ  قيق، ومناقشة الشبهات؛الفقيهُّ ا

ةنصيحًة  ،العاجلةَ    :ـ مستعينًا باهللا عزَّ وجلَّ  فأقول ـ املسلمني، لعامَّ

َ {: فقال تعاىل، هأنَّ اهللا تعاىل بنيَّ يف كتابه العزيز أول الصيام وآخر - ١ َّ يَتَبَنيَّ ُبوا َح َولُكُوا َوارْشَ
يَاَم إِىَل اللَّيْلِ لَُكُم  وا الصِّ تِمُّ

َ
ْسوَِد ِمَن الَْفْجِر ُعمَّ أ

َ
ْنَيُض ِمَن اخْلَيِْط اْأل

َ
قال أبو عبد ، ]١٨٧: اكقرة[ }اخْلَيُْط اْأل

ا لألكل والرشب واجلماع، ظرفً  ه الليَل رُ كْ ذِ  لَّ جعل اهللا جَ «: »اجلامع ألحاكم القرآن«اهللا القرطيبُّ يف تفسريه 
وم  ؛بينهما رَ  وذليَ نْي ماغَ  أحاكم الزَّ ا للصيام، فبنيَّ ظرفً  واجهارَ   ه بالليل إال ملسافرٍ مما أباحَ  ءٌ فال جيوز يف ا

اللة يف حتديد مبتد. »أو مريٍض  وقت الصيام ومنتهاه، ال جتوز خمالفته  إِ فهذا نصٌّ قطيعُّ اخكبوت وقطيعُّ ا
ةً الت والشبهمعارضته باالحتماال حتلُّ بأيِّ وجٍه من الوجوه، و كنَّه تأكَّد بإمجاع  ات واالجتهادات، خاصَّ

الرصيح بدعوى  إلبطال هذا احلكم القطيعِّ  اكاِب  حُ تْ ، ففَ األمة عليه جيًال بعد جيل، وعرًصا بعد عرصٍ 
تشغيب بل ها، والة أو حصول أمر خارٍج عن املعتاد؛ ذريعٌة إىل إبطال أحاكم الرشيعة لكِّ وجود املشقَّ 
   .صوص مجيعهادالالت اجُّ 

فالواجب  ،طول اجَّهار سبٍب وهو ة اجاجتة عنبل اإلفطار قبل الغروب هو املشقَّ  احلامَل  نَّ أَ  - ٢
ة من الصيام بأيِّ سبٍب اكن، فوحصول املعند  اهللا عزَّ وجلَّ كم حب األخذُ يف هذه احلالة  جدنا الكمه شقَّ

ٌة ِمْن {: كما قال تعاىل املريض واملسافر،قاطًعا يف  هسبحانه رصحيًا، وحكمَ  ْو بَلَ َسَفٍر فَِعدَّ
َ
َوَمْن اَكَن َمِريًضا أ

ُ بُِكُم الْيرُْسَ َوَال يُِريُد بُِكُم الُْعرْسَ  َخَر يُِريُد ابَّ
ُ
يَّاٍم أ

َ
ال ابن عباس وجماهد وقتادة ق، ]١٨٧: اكقرة[ }ك

 ذلك اكن أيرسَ  أيَّ : وقال عمر بن عبد العزيز. فيه الصومُ  :رسيف السفر، والعُ  اِإلفطارُ : رسُ اليُ : اكوالضحَّ 
  ].١/١٤٤: زاد املسري البن اجلوزي[ .أو الفطر الصوم يف السفر: عليك فافعل

فر أنْ من مشقَّ  فعلمنا بهذا أنَّ اهللا تعاىل جعل املخرجَ   يُفطر املسلُم ثم يق األيامَ  ة املرض والسَّ
  ها يف أيامٍ اليت أفطرَ 

ُ
ةَ  خرى ال جيدأ فراملرض أو  فيها مشقَّ ع والعقل ـ أن فالواجب ـ برضورة الرشَّ . السَّ

نِّ ولكُّ يف السِّ  والطاعنُ  عُ احلامل واملرِض  تُفطر املرأةُ كذلك، هلذا  من عجز عن الصياملكِّ  يكون حكمُ 
ةً  فيهوجيد  طيق الصيامَ وهٌن وضعٌف حبيث ال يُ  جسدهمن يف  فهذا حكم اهللا تعاىل . فوق املعتاد مشقَّ

ةً  َ بالصيام، ولو اكن اإلفطار قبل غروب الشمس  فيمن وجد مشقَّ  بالرخصة يف سائًغا لاكن هؤالء أو
فطر يُ  مريٍض  نْ معلوم يف الرشيعة كوقت صالة الظهر أو العرص، أو إىل حدِّ االستطاعة؛ فمِ اإلفطار إىل حدٍّ 

ه، وال لم حيكم اهللا تعاىل بذلك، ولم يُ  فإذْ . تطاعتهفطر يف آخره، لكٌّ حسب اسيُ  صدر اجهار، وآخرٍ  رشد إ
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وجدنا يف كتابه عزَّ وجلَّ وال يف سنة نبيِّه صىل اهللا عليه وسلم ما يشبهه أو يقاربه؛ علمنا ـ علًما يقينيًّا ـ 
 يْت حلكم اهللا عزَّ وجلَّ يف حالَ  خمالٌف ، وَعدُّ ذلك صياًما صحيًحا مقبوًال؛ قبل غروب الشمس أنَّ اإلفطارَ 

ًة ـ خصة، وكنَّه ليس يف دين اإلسالمالعزيمة والرُّ  ُ ما يُ  ـ يف مسألة الصيام خاصَّ قاربه شبهه أو يُ ماثله أو ي
َّ يمكنَ    .عليه واحكخريجُ  ،به القياُس  ح

خَ  يف أيامٍ  هيلعالقضاء  يه طول اجَّهار ووجوِب باإلفطار ملن شقَّ عل فإنَّ القوَل  هلذا
ُ
ابٌق مط: رأ

ٌق ملقِص وكمه، حلُ  موافٌق وجصِّ الكم اهللا تعاىل،  ي بيَّنه اهللا تعاىل يف قو الكريمده حمقِّ ُ بُِكُم {: ا يُِريُد ابَّ
  .}الْيرُْسَ َوَال يُِريُد بُِكُم الُْعرْسَ 

أمرين حتديد  أنَّ القائلني باإلفطار قبل غروب الشمس قد اضطربوا اضطرابًا شديًدا يف -٣
  :مهمَّني

ي يُبيح اإلفطار قبل الغروب: األول ة الصيام ا ، فزعم بعضهم أنها ثما عرشة ساعة فما مدَّ
. اإلفطار فيه ال جيوز: ؟ فإن قالأو ربع ساعة ساعة إال مخس دقائق فما حكم ثما عرشةَ : فيُقال . يزيدُ 
ة أيًضا، واحكحديد املذكور دعوً : قُلنا  ة حاصلة بهذه املدَّ وقد شاهدنا كثرًيا من ال برهان، ى باملشقَّ

ةً ) ١٨(يمتدُّ اجهاُر فيها أكرث من  امٍ اء يتطوعون بالصيام يف أياملسلمني األصحَّ  وال  ساعة؛ فال جيدون مشقَّ
َّ وقت أي اكقاء صائًما  - اجيبُّ صىل اهللا عليه وسلم بالوصال  نَ وقد أذِ . رضًرا بعد دخول الليل ـ ح

حور ر  عن أ سعيد اخلدريِّ ) ١٩٦٧(ساعة، فأخرج اكخاريُّ ) ٢٣(تزيد بل  ةً مدَّ الصيام ب: ، أيالسُّ
  كم أرادَ وا، فكيُّ لُ ال تواِص «: يقول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ه سمع رسوَل كنَّ  :اهللا عنه

َ
 ْل فليواِص  ؛َل واِص يُ  نْ أ

ِّ  ،كهيئتكم لسُت «: قال ؟اهللا فإنك تواصل يا رسوَل : ، قالوا»رحَ ح السَّ   طعمين، وساقٍ يُ  مٌ طعِ مُ  يل  أبيُت إ
  .»يسقيين

بن او بن راهويه وإسحاق بن حنبل وذهب أمحد«: ٤/٢٠٤ »فتح اكاري«قال ابن حجر رمحه اهللا يف 
وهذا  ،املذكور ر حلديث أ سعيدٍ حَ زيمة ومجاعة من املالكية إىل جواز الوصال إىل السَّ بن خُ ااملنذر و
ء مما يرتتَّ ال يرتتَّ  الوصاُل   ألنَّ  ،رهؤخِّ شائه إال أنه يُ ه يف احلقيقة بمزنلة عَ إال كنَّ  ؛ب بل غريهب عليه 

وم والليلة أكلةٌ  جلسمه  واكن أخفَّ  ،اكن قد نقلها من أول الليل إىل آخره حرَ فإذا أكلها السَّ  ،الصائم  يف ا
  .»ربةً وإال فال يكون قُ  ،بل الصائم ذلك ما لم يشقَّ  حملَّ  وال خيىف أنَّ  ،يف قيام الليل

ةً  ته بالصيام مدَّ وهو صىل  ساعة،) ٢٣(تزيُد بل  فهذا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قد أذن ألمَّ
وقياس هذا االختالل «: بعد هذافكيف يُقال  ،واهلالكُ  والفسادُ  رُ اهللا عليه وسلم ال يأذن بما فيه الرضَّ 

عرشة ساعة متواصلة ويزيد، و ذلك يقول  صيام ثمانسان مأخوذ من الواقع، حيث يصعب بل اإل
ين يقرون أنَّ املختصُّ  ، وذلك بل يِّ باجلسد البرش ة يرضُّ املدَّ  هاالمتناع عن الطعام والرشاب طوال هذ ون ا

ال  .»ا باحكلكيف رشًخ يكون مقصودً  أنَّ  املعهود من أحوال البرش وحتمل أبدانهم، وما اكن كذلك فال يصحُّ 
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الطبيَّة،  تؤيِّده احلقائُق ى، ال اهللا عليه وسلم، وهو جمرَّد دعوً  اجيبِّ صىل كمحل ٌض معارِ  القول هذا أنَّ  شكَّ 
  .البرشية احكجارُب ال و

، وقال آخرون باحكقدير بل أقرب بٍت معتدلٍ فقال بعضهم  اإلفطار والشمُس مرشقٌة؛ حدُّ : اخكا
وهذا أشهر األقوال عندهم، وهو يف احلقيقة ناقض لقوهلم  ،مكة أو املدينة باإلفطار وقت الغروب يف

ةٍ ساعة، ألنَّ  تقدير طول اجهار اخلارج عن املعتاد بثما عرشةَ ابق بالسَّ   جهارها ال تزيد بل أق مدَّ
، واملواقيت فيها يف ذلية االعتدال،، ويه مخس عرشة ساعة فهل جيرؤ  أمُّ القرى، وموطن نزول الو

  !؟ساعة) ١٥(هار الطويل بما زاد بل بل حتديد اجَّ القائلون بهذا القول 

من أراكن  ركٍن ب لمعلااخللل واالضطراب يف  ذ بهذا القول سيكون سبًبا إلدخالِ أنَّ األخ -٤
َّ إذ ال خيىف  ؛دالكا هذه يف اإلسالم ق املسلمني بل مذاهب وفرق ش ر لك ، فيُ ، ومجاخت متنافرةتفرُّ قدِّ

ا معينًا؛ هافطروقت ل طائفةٍ    قبل الغروب حدًّ
ُ
 لعوبةً فيصري دينهم أ

ُ
ضحوكًة، وتذهب هيبُة هذه ، وحاهلم أ

م م من أعظم أسباب  وال شكَّ أنَّ . ن قلوبهم، وتزيد الفرقة واحكنافر بينهمالعبادة العظيمة، والشهر املعظَّ
ِّ كَ يح املحْ حيح الرصَّ قاق ترك الصَّ رقة والشِّ الفُ  الشبهات ين، واألخذ باملتشابهات وم من أحاكم ا

  .وهواه رأي لكِّ ذي رأٍي  االحتماالت القابلة لألخذ والردِّ حسبو

ين أفتوا بالقول األول ـ أعين -٥  وجوب الصيام مهما طال اجهار، طاملا تمايز الليُل : أنَّ ا
ة يُ  نْ واجهار بغروب الشمس ورشوقها، ومَ  هم خمَّة أهل العلم والفقه يف هذا فطر ويق ـ وجد مشقَّ

ىجفيهم و، العرص  ىدهلا ةلسلس[ اكألاو ابن باز وابن عثيمني: األعالم ةثال، اكخكأئمة اهلدى، ومصابيح ا
ووافقهم من علماء األزهر من ُعرف بالعلم والفضل واالستقامة اكلشيخ ، ]٨١ :عطقملا ،٩٠١ :مقر ،روجاو

وبه صدرت الفتاوى عن املجامع الفقهية وجمالس الفتاوى رمحه اهللا،  حسنني حممد خملوفالعالمة 
  . املعتربة

يف علمه  مطعونٌ ذا العرص ـ ُجلُّهم ال لكُّهم ـ فأكرث من قال به يف ه :أما القول اآلخُر الشاذُّ املنكرُ 
كتور يلع مجعة: ه، وآخرهمالشيخ حممد عبد وأمانته واستقامته، أوَّهلم يهم، وال كرامة، وال ة ففال حجَّ  ؛ا

هم دينَ  ُم شعائر اهللا تعاىل أن يقتِّ ار اآلخرة، ويعظِّ ي يبتيغ ا ومرجًعا يف  يتَّخذهم أسوةً ه، ويليق باملسلم ا
  .الفتوى

ا ويرزقنا اتِّ  باعه، ويرينا اكاطَل باطًال ويرزقنا اجتنابه، واحلمد أسأل اهللا تعاىل أن يُرينا احلقَّ حقًّ
  .وصحبه أمجعني والصالة والسالم بل حممد وبل آهللا رب العاملني، 

  عبد احلق بن مال حيق الرتكما :كتبه
  )١٤٣٥(لة اخكالثني من شهر شعبان 
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