اجتماع الخبراء األول لدراسة

مطالع الشھور القمرية
الرباط 17،ـ  18شوال 1427ھـ الموافق  9و  2006/11/10م

التوصيات والمقترحات
عقدت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة والجمعية المغربية لعلم الفلك وﺟمعية الدعوة
اإلسالمية العالمية اﺟتماعا للخبراء بقصد دراسة موضوع مطالع الشھور القمرية عند المسلمين على مدى
يومي  17و 18شوال  1427ھـ الموافق  9و 2006/11/10م
وتوالت ﺟلسات العمل لدراسة ثالثة محاور رئيسية ھي :
 الجوانب الشرعية والفقھية لضبط الشھور القمرية. التجارب واألنظمة المتداولة لضبط الشھور القمرية. االتجاھات الحديثة لضبط الشھور القمرية.وخرج المشاركون من ھذا االﺟتماع بالتوصيات والمقترحات اآلتية :
 .1تأكيد االھتمام بمسائل التقويم القمري وضبط مطالع الشھور القمرية انطالقا من عناية الشرع
اإلسالمي بھا بسبب ارتباطھا بالعبادات ،ومراعاة للمشاعر المشتركة للمسلمين في طلب االطمئنان
واليقين الكافي ألداء شعائرھم في التوقيت الصحيح.
 .2ضرورة تكثيف الجھود بين العلماء والفقھاء والفلكيين لتعميق الدرس الفقھي والفلكي في موضوع
االﺟتماع ،وتبادل اآلراء حول التجارب المعمول بھا في ضبط مطالع الشھور القمرية ،وذلك استجابة
للدواعي الدينية ،وحرصا على تلبية حاﺟة مشتركة للمسلمين في ھذا المجال.
 .3أھمية توحيد منھجية علمية لضبط الشھور القمرية لدى المسلمين ،وضرورة توافق الفقھاء والفلكيين
حولھا ،ومواصلة العمل على تقريب وﺟھات النظر بالحوار والنقاش العلمي حتى يكون التقارب مبنيا
على أسس علمية ودينية صحيحة.
 .4إشعار أصحاب القرار في العالم اإلسالمي بضرورة تيسير السبل لتعميق الدراسات الفقھية والفلكية
لھذا الموضوع ،وأھمية مواصلة الحوار بين المسؤولين حول التجارب المختلفة لضبط مطالع الشھور
القمرية في العالم ،واالستفادة من الجھود المبذولة واالكتشافات العلمية واالﺟتھادات الفقھية في ھذا
الشأن.
 .5ضرورة االنفتاح على التجارب المختلفة لضبط مطالع الشھور القمرية في العالم اإلسالمي من خالل
مصادرھا الرسمية والعلمية ،واالستفادة من الجھود المتوفرة في ميدانھا ،وﺟمع التأليف وتوحيد
المبادرات واالﺟتھادات الفقھية والفلكية في ھذا المجال ،وذلك من أﺟل معرفة محاسنھا وعيوبھا
ومناقشتھا بأساليب علمية وموضوعية.
 .6التأكيد على أھمية بذل الجھود العلمية والفنية من قبل دول العالم اإلسالمي من أﺟل تقريب وﺟھات
النظر في الوصول إلى الحلول التي يقع عليھا التوافق لمسألة التقويم اإلسالمي ،دون التفريط في
المرتكزات الراسخة في المصدرين األساسيين لإلسالم وھما القرآن والسنة الصحيحة.
 .7طباعة أوراق االﺟتماع ،تعميما لفائدتھا تيسيرا لوصولھا إلى المراكز العلمية المعنية والمختصين في
ھذا الشأن وإلى المسلمين بصفة أعم ،وترقب ردود الفعال والنقد العلمي ألفكارھا وتوﺟھاتھا.
 .8دعوة المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة وﺟمعية الدعوة اإلسالمية العالمية إلى مواصلة
العمل في ميدان دراسة موضوع مطالع الشھور القمرية مع االستفادة من ﺟميع المراكز العلمية
المختصة والتجارب المنكبة على دراسة ھذا الموضوع في العالم اإلسالمي.
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 .9االستفادة من نتائج المؤتمرات والندوات اإلسالمية حول ھذا الموضوع ،ورصد أعمالھا ونتائجھا،
واالنطالق مما وصلت إليه نحو آفاق ﺟديدة ال تبدأ من الصفر عند كل اﺟتماع ،وھو ما يدعو إلى
التوصية بتشكيل لجنة إسالمية عليا يعھد إليھا رصد تلك التراكمات وتصنيفھا وتيسير الوصول إليھا
واالستفادة من نتائجھا ،والبناء عليھا في مجھود ﺟديد في ھذا المجال.
 .10التوافق بين الفقھاء والفلكيين حول األسس والثوابت التي ينبغي أن يقوم عليھا أي مشروع لضبط
مطالع الشھور القمرية أو إنشاء تقويم مسبق لضبطھا ،وينبغي أن يكون ذلك مسبوقا باتفاق بين
الفلكيين أنفسھم إلرساء قواعد يمكن االحتكام إليھا في أي نقاش علمي في ھذا الشأن ،كما ينبغي
التوافق بين الفقھاء حول تأويل النصوص واالﺟتھاد فيما لم يرد فيه نص.
 .11تعميق التفكير في اعتماد التقويم اإلسالمي القمري الموحد القائم على أخذ االقتران بعين االعتبار،
والذي يرى أنه إذا وقع االقتران قبل الساعة الثانية عشرة بالتوقيت العالمي الموحد ،تكون بداية
الشھر في اليوم الموالي ليوم االقتران ،وإذا وقع ابتداء من الساعة الثانية عشرة وما بعدھا تكون بداية
الشھر في اليوم الثاني بعد يوم االقتران.
 .12شكر المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ،والجمعية المغربية لعلم الفلك ،وﺟمعية الدعوة
اإلسالمية العالمية على التعاون في تنظيم ھذا االﺟتماع .والتعبير عن تقدير المشاركين للمنظمة
اإلسالمية – إيسيسكو – على احتضان ھذا االﺟتماع في مقرھا الدائم ،وتھيئة أنسب الظروف لعقده
في رحابھا.
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