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  لدراسة  ا�ولاجتماع الخبراء 

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

  والمقترحاتت التوصيا
  

معية الدعوة جالجمعية المغربية لعلم الفلك وو المنظمة ا س�مية للتربية والعلوم والثقافةعقدت 
على مدى موضوع مطالع الشھور القمرية عند المسلمين اسة لخبراء بقصد درا لاجتماعا س�مية العالمية 

   م 10/11/2006و 9ھـ الموافق  1427شوال  18و 17يومي 

  وتوالت جلسات العمل لدراسة ث�ثة محاور رئيسية ھي :

  الجوانب الشرعية والفقھية لضبط الشھور القمرية. -

  التجارب واHنظمة المتداولة لضبط الشھور القمرية. -

  الحديثة لضبط الشھور القمرية.اJتجاھات  -

  :  اRتيةوالمقترحات  التوصياتبوخرج المشاركون من ھذا اJجتماع 

بمسائل التقويم القمري وضبط مطالع الشھور القمرية انط�قا من عناية الشرع تأكيد اJھتمام  .1
اJطمئنان ا س�مي بھا بسبب ارتباطھا بالعبادات، ومراعاة للمشاعر المشتركة للمسلمين في طلب 

 في التوقيت الصحيح. واليقين الكافي Hداء شعائرھم

ضرورة تكثيف الجھود بين العلماء والفقھاء والفلكيين لتعميق الدرس الفقھي والفلكي في موضوع  .2
اJجتماع، وتبادل اRراء حول التجارب المعمول بھا في ضبط مطالع الشھور القمرية، وذلك استجابة 

 تلبية حاجة مشتركة للمسلمين في ھذا المجال.ا على للدواعي الدينية، وحرص

أھمية توحيد منھجية علمية لضبط الشھور القمرية لدى المسلمين، وضرورة توافق الفقھاء والفلكيين  .3
العلمي حتى يكون التقارب مبنيا  حولھا، ومواصلة العمل على تقريب وجھات النظر بالحوار والنقاش

 على أسس علمية ودينية صحيحة.

شعار أصحاب القرار في العالم ا س�مي بضرورة تيسير السبل لتعميق الدراسات الفقھية والفلكية إ .4
لضبط مطالع الشھور ، وأھمية مواصلة الحوار بين المسؤولين حول التجارب المختلفة لھذا الموضوع

ت الفقھية في ھذا القمرية في العالم، واJستفادة من الجھود المبذولة واJكتشافات العلمية واJجتھادا
 .الشأن

على التجارب المختلفة لضبط مطالع الشھور القمرية في العالم ا س�مي من خ�ل ضرورة اJنفتاح  .5
مصادرھا الرسمية والعلمية، واJستفادة من الجھود المتوفرة في ميدانھا، وجمع التأليف وتوحيد 

ذلك من أجل معرفة محاسنھا وعيوبھا المبادرات واJجتھادات الفقھية والفلكية في ھذا المجال، و
 ومناقشتھا بأساليب علمية وموضوعية.

التأكيد على أھمية بذل الجھود العلمية والفنية من قبل دول العالم ا س�مي من أجل تقريب وجھات  .6
وافق لمسألة التقويم ا س�مي، دون التفريط في النظر في الوصول إلى الحلول التي يقع عليھا الت

 في المصدرين اHساسيين لdس�م وھما القرآن والسنة الصحيحة. المرتكزات الراسخة

طباعة أوراق اJجتماع، تعميما لفائدتھا تيسيرا لوصولھا إلى المراكز العلمية المعنية والمختصين في  .7
 فكارھا وتوجھاتھا.دود الفعال والنقد العلمي Hھذا الشأن وإلى المسلمين بصفة أعم، وترقب ر

وجمعية الدعوة ا س�مية العالمية إلى مواصلة  المنظمة ا س�مية للتربية والعلوم والثقافةدعوة  .8
دراسة موضوع مطالع الشھور القمرية مع اJستفادة من جميع المراكز العلمية  العمل في ميدان

 ھذا الموضوع في العالم ا س�مي. المختصة والتجارب المنكبة على دراسة
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اJستفادة من نتائج المؤتمرات والندوات ا س�مية حول ھذا الموضوع، ورصد أعمالھا ونتائجھا،  .9
، وھو ما يدعو إلى واJنط�ق مما وصلت إليه نحو آفاق جديدة J تبدأ من الصفر عند كل اجتماع

تلك التراكمات وتصنيفھا وتيسير الوصول إليھا التوصية بتشكيل لجنة إس�مية عليا يعھد إليھا رصد 
 واJستفادة من نتائجھا، والبناء عليھا في مجھود جديد في ھذا المجال.

التوافق بين الفقھاء والفلكيين حول اHسس والثوابت التي ينبغي أن يقوم عليھا أي مشروع لضبط  .10
يكون ذلك مسبوقا باتفاق بين الشھور القمرية أو إنشاء تقويم مسبق لضبطھا، وينبغي أن مطالع 

الفلكيين أنفسھم  رساء قواعد يمكن اJحتكام إليھا في أي نقاش علمي في ھذا الشأن، كما ينبغي 
 التوافق بين الفقھاء حول تأويل النصوص واJجتھاد فيما لم يرد فيه نص.

قتران بعين اJعتبار، ماد التقويم ا س�مي القمري الموحد القائم على أخذ اJتعميق التفكير في اعت .11
والذي يرى أنه إذا وقع اJقتران قبل الساعة الثانية عشرة بالتوقيت العالمي الموحد، تكون بداية 
الشھر في اليوم الموالي ليوم اJقتران، وإذا وقع ابتداء من الساعة الثانية عشرة وما بعدھا تكون بداية 

 ھر في اليوم الثاني بعد يوم اJقتران.الش

، والجمعية المغربية لعلم الفلك، وجمعية الدعوة منظمة ا س�مية للتربية والعلوم والثقافةالشكر  .12
على التعاون في تنظيم ھذا اJجتماع. والتعبير عن تقدير المشاركين للمنظمة  ا س�مية العالمية

ف لعقده في مقرھا الدائم، وتھيئة أنسب الظروعلى احتضان ھذا اJجتماع  –إيسيسكو  –ا س�مية 
 في رحابھا.


