
 

 بيان بشأن توقيت صالتي الفجر والعشاء  

   2020خالل شهر أغسطس  

 

 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه وسلم. 

 

 اإلخوة واألخوات السالم عليكم ورحمة للا 

 

يشمالن صالتي الصبح والعشاء، والسبب في ذلك هو رجوع التوقيت  تغيرين مهمين  م 2020صالة لشهر أغسطس  يتضمن توقيت ال 

هذا التغير  وسنتناول في هذا البيان أسباب  لكل من صالتي الفجر والعشاء.  إلى الوضع الطبيعي حيث تتميز عالمات  بداية الوقت 

 خالل هذا الشهر.    في المسجدمواعيد الصالة والجماعة  ونتائجه على

 

 : والعشاء  الفجرلصالتي   الجديد  أوال: توقيت

ومنها    48وأن السبب في ذلك هو الوضع الفلكي للبلدان الواقعة شمال خط عرض    ،بشأن اختفاء عالمة الشفق  1لقد ذكرنا في بيان سابق

الذي يبتدئ به وقت   –ضوء الشفق ن على ذلك أ كية لطلوع الفجر خالل أشهر الصيف؛ ويترتبعالمة الفلال مدينة ادنبرة حيث تختفي

تقريباً، ويستمر    05/05من يوم الثالثاء الموافق    . هذه الفترة الزمنية تبدأهال يمكن تمييزفيمتد حتى يتداخل مع  الفجر؛  –صالة العشاء  

ً  ،اختفاء العالمة مدة ثالثة أشهر     .  08/ 08بت الموافق  إلى يوم الس تقريبا

اللجوء إلى التقدير لوقت صالة الفجر في مثل هذه الحال، عمال بحديث النواس بن سمعان  يرون    2إن جمهور العلماء قديما وحديثا   

ذكر رسول للا، صلى للا عليه وسلم، أيام الدجال ذات غداة ... وساق حديثا طويال، وجاء فيه: قلنا يارسول للا:    :رضي للا عنه قال 

، قلنا: يارسول للا: فذلك اليوم الذي  مهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكما لبثه في األرض؟ قال:أربعون يوما، يوم كسنة، ويوم كش

وبناء على التقدير الوارد في الحديث السابق، فقد ذهب جمهور العلماء إلى    ؛3( اقدروا له قدره    قال: ال،كسنة أتكفينا فيه صالة يوم؟  

فإن الحكم الشرعي هو: التقدير بأقرب    –مثل حالة مدينة ادنبرة    – أن البالد أو المدن التي تختفي فيها أوقات الصلوات، أو بعضها  

الصلوات بعالماتها الشرعية في اليوم والليلة؛ وهذا ما اعتمده    البلدان أو المدن التي  يتمايز فيه الليل من النهار، وتعرف فيه أوقات 

إن أقرب األماكن التي يغيب فيها الشفق، وتتميز فيها عالمات وقت الفجر     4مجمع الفقه اإلسالمي في قراره السادس من الدورة التاسعة. 

( درجة جنوبا، وهي    45المدن الواقعة في خط عرض )  هي     - بالنسبة إلى مدينة ادنبرة وما حولها في المدة المشار إليها سابقا    –

 جة التي اعتمدناها في وقت الفجر خالل الشهور الثالثة الماضية ) مايو، يونيو، يوليو(.  الدر

صالة الصبح هي بزوغ أول خيط من النور األبيض وانتشاره عرضا في األفق )الفجر الصادق(،  دخول وقت  إن العالمة الفارقة ل

ر  09/08لموافق  ا  في فجر يوم األحد ( درجة تحت األفق الشرقي. هذه العالمة ستبدأ في الظهور  -18 وية )ويوافق الزا ؛ وهذاما يفس ِّ

م به شرعا أنه يجب  ن المسل  واليوم الذي بعده. ومِّ   08/ 08الموافق    وقيت صالة الصبح بين يوم السبت الفرق في ت   لإلخوة المصلين

العالمات الدالة على بداية الوقت المحدد لكل منها، قال تعالى: )إن الصالة كانت على المؤمنين   بأوقات الصالة عند ظهور االلتزام  

 . 6وقد وردت األحاديث عن رسول للا، صلى للا عليه وسلم، ببيان أوقات الصلوات الخمس  .5كتابا موقوتا( 

حيث تبدأ   ؛ العشاءينطبق أيضا على تحديد بداية وقت    08/ 09الموافق    يوم األحد إن ما سبق قوله بالنسبة لتغيُّر وقت صالة الفجر  

ً   ؛ لذلك سيالحظ اإلخوةمن جديدالظهورفي    –وهي غروب الشفق    -عالمة بداية وقت صالة العشاء   لتوقيت    المصلُّون تغيرا ملحوظا

      ي الصالة في زمنها المشروع لها. ؤد  تى ت  منه ح . وهو أمر ال مفر  09/08يس الموافق  صالة العشاء في يوم الخم
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 جمع العشاء مع المغرب حين تأخر الوقت:  ثانيا: 

 

متأخر كثيرا حيث يدخل وقت العشاء بمغيب الشفق    -لظهور العالمة المميزة    -  وقت صالة العشاء األصلي في األيام األولىسيكون  

ا(  00:49ساعة الثانية عشرة وتسع وأربعون دقيقة )  عند ال م  د شرعا؛ خاصة بالنسبة  قد يشقُّ معه االنتظار وأداؤها في وقتها المحد  . مِّ

للطالب، ومن تتطل ب أعمالهم البداية في العمل في الصباح الباكر؛ لذلك نرى أنه يجوز لهؤالء وأمثالهم جمع صالة العشاء مع صالة  

بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه األمة؛    عمالً   التي يتجاوز فيها وقت العشاء منتصف الليلفي األيام    تقديمالمغرب جمع  

جاء في  و،  8) يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر ( وقال تعالى:  ،  7) وما جعل عليكم في الدين من حرج ( قال للا عز وجل:  

ي للا عنهما، قال: ) جمع رسول للا، صلى للا عليه وسلم، بين الظهر والعصر، والمغرب  صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس، رض

ته. ويرى العلماء أن  والعشاء بالمدينة من غير خوف وال مطر( فس ئل  ابن عباس عن ذلك فقال: أراد أال  ي   هذا الجمع ينبغي أن حرَج أم 

ِّ  وال يكون أصال لجميع الناس   ،ي لَجأ إليه عند الحاجة  ل الرخصة إلى عزيمة.  في جميع األوقات؛ ألن ذلك من شأنه أن يحو 

خالل هذا الشهر  د لها  لوقت المحد  لذلك نقول لإلخوة المسلمين، المقيمين في مدينة ادنبرة ومن حولها، َمن أراد أن يصلي العشاء في ا

ِّ  أل  ،إلى ما بعد منتصف الليلعليه االنتظار  ومن يصعُبفله ذلك؛   يلجأ إلى الجمع وذلك  سبب من األسباب، فال حرج عليه من أن   ي 

 يصلي العشاء مع المغرب.  بأن 

في األيام    - جمع تقديم– المغرب  صالة  العشاء مع  صالة  فإنه سيتم جمع    لصالة العشاء جماعة في المسجد المركزي بأدنبرة بالنسبة  

األحد  الفترة ما بين يوم    -تقريبا    -( وهذا يشمل  12:00am)   ليالا   عشرة  يت صالة العشاء عن الساعة الثانيةيتأخر فيها توق التي  

 ثم تعود صالة العشاء جماعة إلى وقتها المبين في جدول مواقيت الصالة.   14/08الموافق   يوم الجمعة -  09/08الموافق  

 .  وهللا الموفق للصواب                                                     

 )إمام المسجد(  أحمد الجهاني                                                 
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