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بيان الهيئة العلمية للبحوث
احلمــد هلل رب العاملــن وأفضــل الصــاة وأمت التســليم علــى املبعــوث رحم ـ ًة للعاملــن وعلــى آلــه وصحبــه
أجمعــن ،وبعــد:
عقــدت الهيئــة العلميــة للبحــوث مؤمترهــا األول (مواقيــت الصــاة بــن الشــرع والفلــك) يف مدينــة أودنســه
بالدمنــرك بتاريــخ٢٠١٨/٢/٢٤ :م  ٨ -جمــادى اآلخــر ١٤٣٩هـــ ،حتــت عنــوان ﴿ :إن الصــاة كانــت علــى
املؤمنــن كتاب ـاً موقوت ـاً ﴾.
وقــد شــارك يف املؤمتــر عــدد مــن األئمــة والدعــاة وطلبــة العلــم الشــرعي وإدارات املســاجد واملراكــز
واجلمعيــات مــن أهــل الســنة واجلماعــة مــن عمــوم املــدن الدمنركيــة ،وكان ضيــوف املؤمتــر:
 -1الشيخ سليمان املاجد [اململكة العربية السعودية].
 - 2األستاذ محمد شوكت عودة [اإلمارات العربية املتحدة].
 - 3الشيخ الدكتور هيثم احلداد [اململكة املتحدة].
وقد تبنت الهيئة العلمية للبحوث التوصيات العامة ملؤمترها ومن أهمها:
 االعتصــام بالكتــاب والســنة بفهــم ســلف األمــة يف القــرون الثالثــة املفضلــة ،لنحقــق املفهــوم الصحيــحألهــل الســنة واجلماعــة.
 احلرص على وحدة الصف وجمع الكلمة بني أهل السنة واجلماعة. الســعي لتوحيــد مواقيــت الصــاة املعمــول بهــا يف مســاجد ومراكــز وجمعيــات أهــل الســنة واجلماعــةيف الدمنــرك.
 نبــذ الفرقــة واالختــاف الــذي تســبب يف تشــتت عامــة املصلــن بســبب وجــود أكثــر مــن توقيــت للصــاةيف املســاجد واملراكــز واجلمعيــات املتقاربــة يف املدينــة الواحدة.
 التجــرد عــن حظــوظ النفــس ،واالبتعــاد عــن األهــواء ،التــي تــؤدي لتــردي العمــل اإلســامي وتعــود بــهإلــى احلضيــض.

كمــا تبنــت الهيئــة العلميــة للبحــوث التوصيــات العلميــة ملؤمترهــا ،باإلضافــة لبعــض القــرارات ذات الصلــة
وأهمهــا:
 تقســيم الوقــت يف الدمنــرك بالنســبة لظهــور العالمــات الشــرعية لصالتــي الفجــر والعشــاء إلــى ثالثــةأقســام:
 القســم األول :الوقــت الــذي تظهــر فيــه العالمــات الشــرعية  -مــع عــدم وجــود مشــقة  -تُعتمــد فيــهالدرجــة ( )١٨لوقــت صــاة الفجــر ،والدرجــة ( )١٧لصــاة العشــاء ،ومتتــد هــذه الفتــرة مــن ]٩/١[ :إلــى:
[ ]٤/٢٤ســنو ًيا.
وهــذا يوافــق املعمــول بــه يف جميــع بــاد العالـــــــــم اإلســامي مــــــن أن وقــت الفجــــــر بيـــــن درجــــــتي
[ ]١٩.٥-١٨ووقــت العشــاء بــن درجتــي [ ،]١٨-١٧واملوافــق لقــرارات املجمــع الفقهــي اإلســامي التابــع
لرابطــة العالــم اإلســامي يف دورتــه التاســعة ،واملوافــق لفتــوى األزهــر (رقــم  ٤٠٢١بتاريــخ ٢٠١٧/٣/٢٠م).
 القســم الثانــي :الوقــت الــذي تظهــر فيــه العالمــات الشــرعية ،لكــن مــع اضطــراب أو مشــقة شــديدةشــرعا  ،-ويأتــي يف فترتــن ســنوياً:
معتبــرة
ً
الفترة األولى :من [ ]٤/٢٤إلى [.]٥/٥
الفترة الثانية :من [ ]٨/٦إلى [.]٨/٢٠

وقــد اختلــف أهــل العلــم يف فتــرة األضطــراب  ،فمنهــم مــن أجــاز التقديــر يف حالــة املشــقة
املتوســطة الراجحــة نحــو الشــدة ،وكذلــك يف حالــة املشــقة الشــديدة ،بينمــا قــال فريــق آخــر بأنــه ال
يجــوز التقديــر مــع وجــود العالمــات وإن كانــت املشــقة شــديدة.

 القســم الثالــث :الوقــت الــذي تختفــي فيــه العالمــات الشــرعية [مــن ]٥/٦[:إلــى ]٨/٦[:ســنو ًيا ،يُعمــل فيهبالتقديــر باإلجماع.
اختلــف أهــل العلــم يف مســألة التقديــر يف زمــن االضطــراب واختفــاء العالمــات الشــرعية بســبب عــدم
حتديــد النبــي  لطريقــة التقديــر يف حديــث (مــدة بقــاء املســيح الدجــال) ،لــذا متيــل الهيئــة العلميــة
لألخــذ باأليســر إعمــاالً لألدلــة الشــرعية الكثيــرة التــي تــدل علــى األخــذ بالرفــق واليســر مــا لــم يكــن
إثمـاً.
 تأمــل الهيئــة العلميــة للبحــوث مــن جميــع مــن شــارك يف مؤمترهــا مــن دعــاة وأئمــة وطلبــة علــمشــرعي وإدارات مراكــز ومســاجد وجمعيــات ضــرورة عقــد لقــاء تشــاوري لدراســة توصيــات املؤمتــر
واعتمــاد توقيــت واحــد يأخــذ بالدرجــة  18لتحديــد وقــت دخــول الفجــر ،وبالدرجــة  17لتحديــد دخــول
وقــت العشــاء عنــد وجــود العالمــات ،وأن يتــم اختيــار أرجــح اآلراء الفقهيــة املبنيــة علــى التيســير يف فترتــي
االضطــراب وغيــاب العالمــات يف أشــهر الصيــف.
 -تدعــو الهيئــة الشــرعية للبحــوث الدعــاة واألئمــة وطلبــة العلــم الشــرعي وإدارات املراكــز واملســاجد

واجلمعيــات لتحمــل املســؤولية الشــرعية أمــام اهلل  يف الســعي لتطبيــق توصيــات مؤمترهــا دون
تأخيــر بعــد أن ثبــت لــدى الهيئــة العلميــة للبحــوث بــأن مواقيــت الصــاة املعمــول بهــا حالي ـاً يف معظــم
املراكــز واملســاجد واجلمعيــات هــي مواقيــت تقديريــة علــى مــدار الســنة ،وهــي إحــدى التقديــرات الفقهيــة
عنــد غيــاب العالمــات يف أشــهر الصيــف ،وال يجــوز األخــذ بهــا عنــد وجــود العالمــات دون مشــقة يف باقــي
األشــهر التــي متتــد مــن أول ســبتمبر تقري ًبــا إلــى ٢٥أبريــل ســنوياً.
 تهيــب الهيئــة العلميــة للبحــوث بعامــة املســلمني مــن أهــل الســنة واجلماعــة باألخــذ بتوصيــاتمؤمترهــا واعتمــاد التوقيــت اجلديــد الــذي تبنتــه وتأمــل العمــل بــه مــع بدايــة ظهــور العالمــات دون مشــقة
يف شــهر ســبتمبر تقري ًبــا القــادم .2018
 ستشــارك الهيئــة العلميــة للبحــوث باملؤمتــر الــذي ســيعقد يف اســطنبول بعــد عيــد الفطــر إن شــاءاهلل تعالــى.
وســتتعاون الهيئــة العلميــة للبحــوث مــع القائمــن عليــه واملشــاركني فيــه إلجنــاح قراراتــه وتوصياتــه
فيمــا يتعلــق مبواقيــت الصــاة علــى مــدار الســنة يف احلــاالت الثــاث ( فتــرة وجــود العالمــات دون مشــقة
 فتــرة وجــود العالمــات مــع مشــقة  -فتــرة غيــاب العالمــات ) بعــد أن تبــن لهــا أن مركــز آخــن وباالتفــاقمــع مســاجد تركيــة أخــرى يف أملانيــا قــد عقــدوا العــزم إلقامــة هــذا املؤمتــر الــذي ســيحضره علمــاء ثقــات
يف الفقــه والفلــك لدراســة مشــاكل مواقيــت الصــاة يف الســاحة األوروبيــة واتخــاذ القــرارات الفقهيــة
الشــرعية والفلكيــة املناســبة حللهــا  .واعتمــاد توقيــت يراعــي احلــاالت الثــاث ( ظهــور العالمــات -
غيــاب العالمــات  -حالــة االضطــراب ).
واهلل املوفق ملا يحب ويرضى ،وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلي ًما كثي ًرا
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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