
 

 التحرير  حزب أمير  الرشتة  أبو خليل  بن عطاء   الجليل العالم  أجوبة  سلسلة

 رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"  أسئلة  على

 سؤال  جواب

 الفجر صالة دخول  وقت دقة

 Samer Zaen إلى

 : السؤال

  سواد   مع  ويكون  دول ال  جميع  في  ذاناأل  مع  توقيتها  على  المتعارف  الفجر  بصالة   متعلق   هو  سؤالي

 !! الفجر  بلوغ قبل  ي أ الليل

 ! ؟ الصادق الفجر  بلوغ مع  م أ ذان األ مع  ة صحيح الفجر  صالة تكون  متى  سؤالي

 الصادق؟ الفجر بلوغ  مع  م أ ذاناأل مع  والشراب  الطعام عن  مساك اإل وهل

  َحتَّى ﴿  نه سبحا  بقوله   النساء  ومباشرة   والشراب   الطعام  عن   نمسك   أن   يجب   متى   سبحانه  للا   يبين.  3

 عند  البياض  وهو  الصادق   الفجر   طلوع  إلى  أي ،  ﴾اْلفَْجرِ   ِمنَ   األَْسَودِ   اْلَخْيطِ   ِمنَ   األَْبيَضُ   اْلَخْيطُ   لَكُمُ   يَتَبَيَّنَ 

  قد يكون   أفقي   خط   شكل   على   البياض   هذا  ظهور  وقبل   والنهار،   الليل   بين   فيفرق  أفقي   خيط   شكل   على   األفق 

  والمباشرة   والشراب   والطعام   الكاذب   بالفجر   يسمى   ما   وهو   األفق   عند  عمودي   خط   شكل   على   بياض   ظهر 

 . بيناه الذي الصادق  الفجر بطلوع  بل الكاذب  الفجر  بهذا  تنتهي ال

  ِمنَ   األَْبيَضُ   اْلَخْيطُ   لَكُُم   يَتَبَيَّنَ   َحتَّى   َواْشَربُوا   َوكُلُوا﴿  اآلية  هذه  نزلت  لما:  قال   حاتم  بن   عدي   »عن

  قال  وسادتي،   تحت  فجعلتهما  أبيض   واآلخر   أسود   أحدهما  عقالين  إلى   عمدت   ﴾ اْلفَْجرِ   نَ مِ   األَْسَودِ   اْلَخْيطِ 

  ملسو هيلع هللا ىلص  للا  رسول  إلى  غدوت   أصبحت   فلما  أمسكت  األسود  من  األبيض   لي  تبين  فلما  إليهما  أنظر   فجعلت

 .1« الليل سواد  من  النهار بياض  ذلك   إنما لعريض   إذن  وسادك إن : فقال   صنعت بالذي فأخبرته

 فيكم للا  وبارك  التوضيح رجو أف ة، الرشت بوأ عطاء للشيخ  البقره سورة تفسير كتاب  في ردو  ما هذا

 
 : الجواب

 وبركاته  للا  ورحمة  السالم  وعليكم

  لصالة   المؤذن   يؤذن  الصادق  الفجر  يحل  عندما  أي   الصادق،  الفجر  عند  هو   الفجر  ذانأ  إن  أخي  يا

 . الفقهية الكتب  في  ُمبيَّن وهذا والشرب،  األكل  عن  اإلمساك  وقت  وهذا الصبح،

 : الصالة مواقيت   باب - الحزب  أصدره الذي راغب  لعلي   الصالة أحكام كتاب  في  جاء -

 ... الصالة  مواقيت  - ( 34: )ص  الصالة  حكامأ]
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  )القاموس  غباوة ال دليل  وذلك رأسه، وِعَظمِ   قفاه ِعَرِض  عن كناية أو. نومه طاب   وساده َعُرضَ  من  ألن النوم،  كثرة عن كناية: عريض وسادك 
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  الصائم،   على  والشراب   الطعام  به  يحرم  الذي  الصادق  الفجر  وهو  الثاني  الفجر  طلع  إذا  الصبح  ووقت

  من  وصلى  الفجر  طلع   حين   الصبح  صلى   السالم   عليه  جبريل  أن  روي   لما  ء،أضا  إذا  أي   أسفر  إذا   وآخره

  فيما  مبينة  كلها   واألوقات .  الشمس  طلوع   إلى   الجواز   وقت   ويبقى   االختيار   وقت   يذهب   ثم.  أسفر   حين   الغد

 : وهو. الموضوع  هذا في  والترمذي  والنسائي أحمد رواه 

 ... فصله،   قم له : فقال  السالم عليه جبريل  جاءه ملسو هيلع هللا ىلص النبي  »أن : للا  عبد بن  جابر عن

 ... الغد من جاءه  ثم. الفجر سطع  قال  أو  الفجر،  برق حين  الفجر  فصلى فصله،   قم: فقال   الفجر جاءه  ثم 

 . وقت«  الوقتين هذين بين ما : قال  ثم. الفجر  فصلى فصله،  قم : فقال جدا   أسفر حين  للفجر جاءه  ثم 

  الوقت،   أجزاء   من  جزء   أي   في   يفعلها   أن   له   أن   بمعنى   موسعا ،   وجوبا    الوقت   أول   في   الصالة   وتجب

 . الصادق  الفجر  أي الفجر(  برق )حين  ومعنى  انتهى  [ .آخره  إلى الوقت أول  من  فعلها   اختيار له  أي

 325  ص  28 الجزء  الكويتية  الفقهية  الموسوعة  في  جاء -

ل  أن    في   الفقهاء   بين   خالف   ]ال   وآخر   ، الص ادق  فجر ال   أي   الث اني  الفجر   طلوع   هو  الفجر   صالة  وقت   أو 

ال    للص الة  »إن  : لقوله   ، الش مس  طلوع   إلى   وقتها ل   وإن    ،وآخرا    أو    آخر   وإن    ،الفجر  يطلع   حين   الفجر وقت  أو 

 انتهى  الش مس«[  تطلع حين وقتها

 206 ص  8 الجزء الكويتية الفقهية   الموسوعة في  جاء  وكذلك -

  وسم ي   ،الث اني  الفجر   ويسم ى  الص ادق   لفجرا  طلوع  الص بح  وقت   مبدأ  أن    في   الفقهاء   بين  خالف   ]ال

ا. عرضا   األفق  في ينتشر بياض وعالمته ، ووض حه الص بح وجه  بي ن ألن ه ،صادقا     ويسم ى ، الكاذب الفجر  أم 

ل  الفجر    الس ماء  وسط   يطلع   طوال   يظهر   بياض   وعالمته   ،الص بح  وقت   به   يدخل   وال   ، حكم  به   يتعل ق   فال   ، األو 

 . ذلك  بعد  ينمحي ثم  

 ... 

ا  -   أبي   عن  روي  لما  ، الش مس  طلوع  الص بح  وقت   آخر   أن    على   الفقهاء  جمهور   أن    يعرف   تقد م  مم 

ال    للص الة   »إن  : قال  أن ه   ملسو هيلع هللا ىلص   للا    رسول  عن   عنه   للا  رضي  هريرة  ل   وإن    ، وآخرا    أو    يطلع  حين   الفجر   وقت   أو 

 انتهى  الش مُس«[  تطلعُ  حين  وآخره ، الفجرُ 

 . وأحكم  أعلم  وللا . واحد  وقت  فهما الفجر، أذان وبين  الصادق  الفجر ن بي فرق  هناك  فليس  ولذلك 

 

 الرشتة   أبو  خليل بن عطاء أخوكم

 هـ 1444 شعبان 16

 م08/03/2023 الموافق 

 :الفيسبوك  على للا(  )حفظه  األمير   صفحة من  الجواب   رابط

https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/759193322434706 
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