
 المساجد وأوقات الصلوات في أوروبا

  

 هللا دراسة قدمھا الدكتور محمد حمید  

  
  
 أجمعین.   هوصحب هرب العالمین والصالة والسالم على رسولنا خاتم النبیین وآل هللالحمد    

   

تعالى هللا أما بعد، فإن أوقات الصلوات مسألة حیویة للمسلمین ألن الصالة عماد الدین. ومعلوم أن مشیئة   

 قدرت أن تكون األرض، مسكن بني آدم، كرویة تختلف فیھا األوقات من ناحیة إلى أخرى. 

فنوقت األوقات بالنیرین. فالشھر بطلوع الھالل، واللیل والنھار بطلوع الشمس وغروبھا وال تحدث ھذه 

ي أمریكا . وأغرب األمور في نفس اللحظة على جمیع كرة األرض. تطلع الشمس في الیابان بینما ھي تغیب ف

من ھذا یكون الصیف في جنوبي أمریكا عندما یكون فصل الشتاء في شمالھا . طالما لم نخترع التلیفون 

والرادیو لألخبار السریع . لم نھتم بھذا األمر كثیرا ولو أننا عرفنا منذ عصر الصحابة أن ھناك أمكان فرق 

بین آخرین أنھم رأوا مرة الھالل في  هبو داود في سننیوم في رؤیة الھالل من ناحیة إلى أخرى. فقد روى أ

سوریا وبدءوا یصومون ، وتأخر رمضان بیوم في المدینة المنورة . ثم جاء بعض أھل دمشق إلى المدینة 

: "ھال یجب علیكم أن تتبعوا خلیفتكم وتعملوا برؤیة الھالل في هعنهللا وقالوا لسیدنا ابن عباس رضي 

 وسلم ".   هعلیهللا صلى هللا وھكذا أمرنا رسول  هبل یجب على كل بلد رؤیتال، "العاصمة ؟"  فقال: 

  

ا من مسألة أوقات الصلوات ألن أمارات الصبح الصادق ولكن رؤیة الھالل وبدء الشھر لیس إال جزء  

أو مثیلة حسب المذاھب )للعصر( وغروب الشفق )للعشاء( ال تحدث بنفس  ه)للفجر( وظل الشيء بمثل

” إسبتـنیك“سر لنا اآلن أن نصلي . وفضال أیضا عن جمیع كرة األرض فضال عن القمر حیث تی  الطریق على 

 الذي یدور حول األرض في ساعة ونصف مع طلوع الشمس وغروبھا في أثناء ھذه المدة القصیرة .  

     

ت للصلوات الخمس نظر العلماء في مؤتمر استانبول الذي درس مطالع األھلة إلى حاجة ضبط األوقا   لفت

لفرصة أخرى . ولما اجتمعنا في بروكسیل  ه( البحث فیأخر  . فرأوا أھمیة المسألة  ولكن )لمختلف بالد األرض

 .  في السنة الماضیة اكتفینا بمسألة وقت اإلفطار أي وقت صالة المغرب

   

 خالصة قرارات بروكسیل:  

 . ن فیما أعرف. ولعل فینا الیوم من لم یحضرهإن مقررات اجتماع بروكسیل، لم تصدر إلى اآل   

 ولذلك ألخص ما جرى حینذاك حسب حفظي.  

   

. وبعد بحث طویل دام أیاما المتخصصون لعلم الھیأة هكما ساھم فی هحضر مؤتمر بروكسیل علماء الفق  

شاورة والبحث أي المحل ال یوجد اتفاق بین اآلراء في )نكتة( ھي أساس الم ه. إنوصلنا إلى النتیجة التالیة

 .  الذي یفصل بین البالد "العادیة" وغیر العدیة في مسألة أوقات الطلوع والغروب

   

لم یختلف أحد في أن رعایة النصوص الشرعیة واجبة إلى األبد إال عند االضطرار. ونعرف أن الشمس   

ذلك ال تطلع لستة أشھر أخرى متوالیة. على القطبین الشمالي والجنوبي ال تغیب لستة أشھر متوالیة. ثم بعد 

ال یمكن الصوم في مثل ھذا الیوم الطویل، ونعرف أیضا أن مدة اللیل والنھار في البالد  هومن البدیھي أن

الدوام. اثنتي عشرة  هالتي بین خط االستواء والقطب تتفاوت بالتدریج. فعلى خط االستواء تكون المدة شب

ر تناسب الوقت في اللیل والنھار. نھارا. ولكن كلما نذھب إلى القطب یتغی  ساعة لیال واثنتي عشرة ساعة 



عندما یكون الشتاء في شمالي أمریكا )وشمالي  هأن ه. ومع نكتفیطول اللیل في الشتاء ویقصر في الصیف

أوروبا( یكون في نفس الوقت الصیف في جنوبي أمریكا ) وجنوبي إفریقیا(. ویحتاج الصائم إلى غروب 

. وتكون الشمس طالعة بین خط االستواء والقطب في الصیف لما بین اثنتي عشرة ساعة لشمس لإلفطارا

: نحن اآلن في باریس في منتصف نوفمبر والنھار في باریس الیوم تسع ساعات وأربع وعشرین ساعة. مثال

 هي ھذا الیوم نفسمن عرض البلد ف 70واللیل خمس عشرة ساعات بینما في النرویج الشمالیة على درجة 

 .  یكون النھار أربع ساعات إال ربعا  واللیل عشرین ساعة وربع . ویكون عكس ذلك في الصیف

   

. حیث ال رتتیس  ولما بحثنا في وقت اإلفطار في بروكسیل، اتفق كلنا أن مراعاة الغروب على القطب ال   

تة أشھر متوالیة في فصل آخر. ولكن لم نقدر أن . وكذالك ال تطلع لستغیب الشمس لمدة ستة أشھر متوالیة

. أي إلى غروب الشمس. "نتفق أین نقف في مراعاة ظاھر نص الشریعة الذي یأمر " أتموا الصیام إلى اللیل 

حیث تكون الشمس  33إلى خط عرض  هفقال أكثر الحاضرین ـ وما كنت فیھم ـ أن غروب الشمس یراعى ب

لصیف. ولكن لم یصرحوا ھل نصوم في نفس المحل في الشتاء ونراعي طالعة إلحدى وعشرین ساعة في ا

َرا، " سَمَع العُْسِر یُ  ن  تعالى: " إهللا حركة الشمس مع أنھا ال تكون طالعة إال لثالث ساعات فحسب. قال 

ُ ِبُكُم اْلیُْسَر َواَل یُِریدُ ِبُكُم اْلعُْسرَ وقال: "  ". رْ ف  نْر َوال تُ س ِ عَ َوال تُ  رْ س ِ : "یهعلیهللا . وقال النبي صلوات "یُِریدُ اَّلل 

فال یجد  هفي وقت هفلو صام الُمسلم في ذلك المحل طول نھار الصیف، ثم یصلي التراویح ثم یذھب إلى عمل

 وقتا للنوم.  

   

خمسون سنة وأكثر ـ فنقف على  هأما اآلخرون فقالوا : نأخذ بقرار مجلس علماء حیدر آباد ـ ومضى علی  

عرض البلد ، وتكون أوقات ھذه الدرجة أیضا أوقاتا لجمیع البالد التي بینھا وبین القطب . من  45الدرجة 

في أوروبا یمر بین بوردو ) في فرنسا( وبخارست  45وكما سترون في الخریطة الالحقة أن خط عرض البلد 

صیف خمس عشرة . وفي ال)في رومانیا(. ومعنى ھذا أن الشمس في الشتاء تكون طالعة الثنتي عشرة ساعة

 .  . ویزاد للصوم الوقت الذي بین السحور وطلوع الشمسساعة ونصفا تقریبا

  

 .  فانصرفنا من بروكسیل والحال ھذه 

   

ن جدید. ولعلنا م ه. وأغتنم الفرصة لفتح البحث فیشرفتموني بالدعوة لھذا االجتماع المبارك في باریس  

من عرض البلد. وسبب  45زال أتفق مع الذین یقفون على الدرجة كلنا. أنا ال أ هنصل إلى حل یجمع علی

 انتخاب ھذه النقطة :  

   

 الصالة والسالم في حدیث الدجال المذكور في صحیح مسلم بین آخرین أن " اقدروا  هـ أمر النبي علی 1

الحال على ولم یقل خمس صلوات الیوم تكفي في وقت أو في محل یكون الیوم طویال كسنة كاملة كما ھو « 

القطب. واألحكام للیوم الذي یكون طویال كشھر وكأسبوع تابعة لھذا. وھو أیضا حال بلد حیث یكون النھار 

 ساعة (.   21یوم كامل )  هشب هفی

   

 من عرض البلد في أوروبا وفي آسیا الوسطى .  45علیھم إلى الدرجة هللا ـ وصل الصحابة رضوان  2

 فكانوا یراعون حركة الشمس .  

   

الشمالیة والجنوبیة تقسمان كرة األرض إلى نصفین في الظاھر. ولكن المسكون في  45ـ إن الدرجتین  3

الشمالیة  45واحد منھما أكثر من ثالثة أرباع األرض المسكونة في الحقیقة. فبین خط االستواء والدرجتین 

، والبرتغال ، وإیطالیا ، ورومانیا  والجنوبیة یدخل. كما ترون في الخریطة الالحقة جنوبي فرنسا ، وإسبانیا

، والبلقان ، وتركیا ، ) في أوروبا ( . وجمیع قارة إفریقیا ، والھند وأكثر الصین ، ومالیزیا ، واندونیسیا، 



واسترالیا ، وتقریبا جمیع أمریكا ما عدا كندا . كل ھذه البالد داخلة في البالد المعتدلة حیث ال نحتاج إلى 

 .  منذ قدیم الزمان هدَ المسلمون علیو  والصالة وال إلى تبدیل ما تَعَ  أحكام خاصة للصوم

   

 أوقات الصــالة :  

   

. ، ال موجباتھي أمارات ألوقات الصلوات هأو مثیل هإن طلوع الفجر وغروب الشفق وظل الشيء بمثل  

 . لمعرفة الوقتخر آ. فإذا لم یوجد أمارة نستعمل طریقا وإذا فات الشرط فات المشروط

 ه. ولكن أكد لي أحد موظفي الرصد بباریس أنعلى األكثر همثال وقت صالة العصر محدد بظل الشيء بمثیل

) لوقت العصر (. وكذلك غروب الشفق  هتَحدُث في بعض الفصول أن ظل الشيء یصل إلى عشرین مثل ل

یب عادة بعد ساعة وعشرین دقیقة من في بعض الفصول ال یحدث قبل طلوع الفجر. وقالوا لي إن الشفق یغ

من المسلمین المتدینین وجدت حال لجمیع فصول غروب الشمس. فبعد المشاورة مع متخصصي علم الھیأة 

  :الموفقهللا رأیكم و هإلیكم لتروا فی ه. أقدمالسنة ولجمیع نواحي العالم

   

 .  وقت الفجرـ وقت اإلمساك ساعة ونصف قبل طلوع الشمس. وبعد ربع ساعة یبتدئ  1

   

ـ  نصف الوقت الذي بین طلوع الشمس وغروبھا ھو وقت الظھیرة وبعد ربع ساعة منھا یبتدئ وقت  2

 الظھر .  

   

ـ نصف الوقت الذي بین الظھیرة وغروب الشمس وھو نھایة وقت الظھر. وبعد ربع ساعة یبتدئ  3

 . وقت العصر

   

 وقت المغرب واإلفطار. ـ غروب الشمس في البالد المعتدلة العادیة ھو  4

   

 . ـ بعد ساعة ونصف من غروب الشمس یبتدئ وقت العشاء 5

   

 وفیما یتعلق بأوقات الصلوات، ھناك عدة مسائل لم نجد حال لھا حتى اآلن.  

   

ھناك مسلمون یعملون في المصانع ویحتاجون أن یذھبوا إلى محل عملھم مبكرا. ففي بعض الفصول قبل 

 ؟ .   هوكثیرا ما یستفتون ھال یجوز الصالة قبل وقتوقت الفجر، 

  

یوجد مساجد ولكن أشخاصا ال یتمكنون من  حضور  هلل. الحمد ثم ھناك مسألة صالة الجمعة

محال. وال أدري ھل  هصالة الجمعة في المساجد. وفي بالد غیر المسلمین الجمعة كیوم عطلة شب

 لمسلمین لصالة الجمعة وصالة العیدین.  سیفید لو طلبنا من الحكومات بعض التسھیالت ل

  

عدد المصلین یزداد حتى أنھم ال یجدون مكانا یوم الجمعة  هللوھناك مسألة أخرى تخص الجمعة : الحمد   

في المساجد. بعض التصرفات غیر مالئمة لتعویض ھذا النقص في المكان ولكن بناء مساجد جدیدة أمر 

 لیس بالھین في مدن أوربا.  

   


