
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 نافيةيحكم الصيام يف الدول االسكند

ايَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب ﴿قد فرض هللا تعاىل على املسلمني صيام شهر رمضان. قال تعاىل: 
ُقونَ  ْهَر فَ ْلَيُصْمهُ فَ ﴿ ﴾ وقال تعاىل:َعَلى الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َّ  .﴾َمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ

، َأْخِبِْن ِبَا افْ تَ َرَض اَّللَُّ َعَليَّ ِمَن  :، فَ َقالَ ملسو هيلع هللا ىلصرواه النسائي، َأنَّ أَْعرَابِيًّا َجاَء ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ ويف احلديث الذي  ََي َرُسوَل اَّللَِّ
ًاا، ِإالَّ ِصَياُم َشْهِر َرَمَضانَ » :قَالَ  ،الصِ َيامِ  ََ َشي ْ ََوَّ  «. َأْن َت

والصيام هو اإلمساك عن الطعام والشراب وسائر املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس، مع اقرتان النية، لقوله 
َ َلُكُم اْْلَْيُط األَبْ َيُض ِمَن اْْلَْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ثَّ ﴿: تعاىل  .﴾َأِتُّوا الصَِّياَم ِإََل اللَّْيلِ  وَُكُلوا َواْشَربُوا َحَّتَّ يَ تَ بَ َّيَّ

لبدء يوم الصوم وانتهائه أسباابً، فيبدأ يوم الصوم مع وجود سببه وهو طلوع الفجر الصادق وينتهي مع  وقد جعل هللا تعاىل
وجود سببه وهو غروب الشمس. وقد عرف علماء األصول السبب أبنه وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه 

فًا لوجود احلكم. أي إن السبب هو أمارة وعالمة وضعها الشارع سبحانه لتعريف املكلَّف بوجود احلكم، وابلتايل فإن مَعر ِ 
ٌ وهو غروب االسبب يرتتب على وجوده وجود احلكم وعلى عدمه عدم وجود احلكم. وعليه فإن  نتهاء يوم الصوم واضٌح بنيِ 

إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا » :ملسو هيلع هللا ىلصال: قال رسول هللا الشمس، فعن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ق
 رواه البخاري ومسلم. «وغربت الشمس فقد أفَر الصائم

فسبب انتهاء يوم الصوم هو غروب الشمس، وهذا األمر يف هذه البالد واضح بني، إذ تغرب الشمس بشكل طبيعي، ولو 
 طال النهار يف أشهر الصيف.

إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من » مس يف هذه البالد يشمله احلديث السابق الذي رواه الشيخانوغياب الش
 .«ها هنا وغربت الشمس فقد أفَر الصائم

يضاً، وسببه هو ظهور اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر. أأما بداية يوم الصوم، فقد ربطه الشارع سبحانه بسببه 
َ َلُكُم اْْلَْيُط األَبْ َيُض ِمَن اْْلَْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ثَّ َأِتُّوا ﴿ قال تعاىل: ﴾. فيبدأ الصَِّياَم ِإََل اللَّْيلِ وَُكُلوا َواْشَربُوا َحَّتَّ يَ تَ بَ َّيَّ

 الصيام من طلوع الفجر الصادق.

 «فكلوا واشربوا حَّت يؤذن ابن أم مكثوم إن بالالا يؤذن بليل» :قال ملسو هيلع هللا ىلصفعن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا 
 رواه الشيخان يف صحيحيهما.

فقد كان بالل يؤذن األذان األول ليوقظ الناس وليتأهبوا، مث إذا دخل الوقت أذن ابن أم مكثوم. والفجر الذي جيب عنده 
 ن الشفق ال يغيب.أاإلمساك هو الذي ينشق من الليل. والذي حيصل يف هذه البالد 



 

 موقع الخالفة               موقع إعالميات حزب التحرير                  ةموقع جريدة الراي        إلعالمي المركزياموقع المكتب        موقع حزب التحرير                           

            tahrir.org-ut-www.hizb                  tahrir.info-ut-www.hizb         www.alraiah.net                          www.htmedia.info                          www.khilafah.net 

حيصل غياب طبيعي للشمس، إال أن االمحرار أو البياض ال يغيبان، وغياب الشفق هو وقت دخول صالة  صحيح أنه
أمره ابلعشاء حَّي وقع ث » ويف رواية «ث أمره فأقام العشاء حَّي غاب الشفق...» العشاء. فقد ورد يف صحيح مسلم

ار وال يؤثر كذلك يف بداية الصوم حىت ولو كانت أي غاب. لذلك فوجود الشفق ال يؤثر بعد الغروب يف اإلفط «الشفق...
فق، فهنا يبدأ وقت ألظلمة الليل جزئية كما هو احلاصل عندان يف هذه البالد. فإذا ما تغريت هذه الظلمة إىل بياض ينتشر يف ا

ساك. والبياض الذي خيالط ظلمة الليل عند الفجر ال يعين رؤية كل شيء، بل هو مراقبة األفق عند املشرق، فنجد أن اإلم
 صبحت تنتشر مييناً ومشااًل يف األفق ابختالف الساعات اليت عما قبلها.أنقشاع، أي إن الرؤية الالظلمة "اجلزئية" قد بدأت اب

ر بياض أفقي أكثر من حالة الظلمة "اجلزئية" أي عند بداية ظهور تغيري هذه فخالصة القول يف وقت اإلمساك هو ظهو 
الظلمة "اجلزئية" تغيريًا الفتًا للنظر حنو البياض األفقي ميينًا ومشااًل عند جهة املشرق. فهذا هو وقت الفجر الصادق وهو وقت 

 اإلمساك أي بداية الصوم.

جر إىل غياب الشمس كما بينت األدلة الشرعية، وال عِبة لطول النهار وعليه فالصيام واجب على كل مسلم من طلوع الف
َفَمْن  أو قصره ألن العالمات واألسباب ظاهرة، إال أن يكون هناك عذر شرعي مينع من الصوم كاملرض أو السفر قال تعاىل: ﴿

ٍم ُأَخرَ  ٌة ِمْن َأايَّ ا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ الكبري أو من به مرض مزمن، ري القادر على الصيام، كالشيخ ﴾. أما غَكاَن ِمْنُكْم َمرِيضا
يُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكَّيٍ ﴿ قال تعاىل: ،كفارة عن كل يوم أفطره  ويدفعيفطر  َِ ي ال أومعىن يطيقونه  ﴾َوَعَلى الَِّذيَن ُي

 يستطيعونه.

قة هنا املشقة اليت تلحق كل صائم، فهذه املشقة فمن صام وشق عليه الصوم ومل يستطع إكمال يومه، وليس املقصود ابملش
طبيعية جيدها الصائم يف هذه البالد أو يف غريها، إذ ال صوم بال مشقة. ولكن املقصود ابملشقة هي اليت تلحق الضرر ابلصائم، 

 فهذا يفطر مث يقضي ما أفطر بعد رمضان.

وكذلك ال جيوز تقليل ساعات الصيام إىل وقت حمدد، ي حال من األحوال اإلفطار ابتداًء دون عذر شرعي، وال جيوز أب
بتعليالت خمتلفة طبية أو غريها، فإن هذا القول ليس له حظ من رأي شرعي أو دليل، طاملا أننا نعيش يف بالد جيتمع فيها الليل 

جاءت به األدلة ساعة حىت لو طالت ساعات النهار على ساعات الليل. فهذا هو الذي  24والنهار يف اليوم الواحد خالل 
 الشرعية من الكتاب والسنة، وال عِبة لآلراء املخالفة فكلها ال تستند إىل دليل شرعي وال حىت إىل شبهة دليل.

َ ُيَُ  ايَ ﴿  اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِه َوأَنَُّه وُل بَ َّْيَ أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ّلِِلَِّ َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُُيِْييُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اّلِلَّ
 ﴾ِإلَْيِه ُُتَْشُرونَ 
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