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  لدراسة الثاني اجتماع الخبراء 

  وضع التقويم ا�س�مي

  م 16/10/2008و  15ھـ الموافق 1429شوال  16ـ  15الرباط،

  ت والنتائجالتوصيا

  

وجمعية الدعوة ا س�مية العالمية والجمعية  المنظمة ا س�مية للتربية والعلوم والثقافةعقدت 
 16و 15على مدى يومي  ،قصد دراسة وضع التقويم ا س�ميالمغربية لعلم الفلك اجتماع الخبراء الثاني ب

  . م 16/10/2008و  15ھـ الموافق  1429شوال 

  وقد خصصت جلساُت العمل لدراسة ث�ثة محاور رئيسة ھي :

 الجوانب الشرعية والفقھية لضبط الشھور القمرية ؛ •

 التجارب واJنظمة المعمول بھا أو المقترحة لوضع التقويم ا س�مي ؛ •

 شروط ص�حية التقويم. •

واشتملت على مداخ�ت ومناقشات مستفيضة في موضوعات اPجتماع ومحاوره، وخلصت إلى 
  لتالية : والتوصيات االنتائج 

  التقويم ا�س�مي القمري الموحدبمسألة التعريف  –أو$ 

  أجمع المشاركون على :

سار الزمن، في الماضي والحاضر أن " التقويم " ھو الوسيلة الحسابية لتحديد موقع يوم من م
  والمستقبل ؛

وأن " التقويم ا س�مي " ھو النظام الصالح لشؤون الدين والدنيا معا، وليس في الشؤون المدنية 
  وا دارية فحسب ؛

وأن التقويم ا س�مي P يكون " موحدا " إP إذا كان مسايرا لتوحيد أيام اJسبوع عالميا، وبذلك 
اعتبارا للمرجعية الزمنية  القمري في يوم واحد عند المسلمين في جميع أنحاء العالم، تكون بداية الشھر

  ". الزمنية الفلكية العالمية -الفضائية المحسوبة في منظومة " 

  مسألة اعتماد الحساب. –ثانيا 

أجمع المشاركون على أن حل إشكالية ضبط الشھور القمرية عند المسلمين P يتأتى إP باعتماد 
لحساب الفلكي لتحديد بداية الشھور القمرية، على غرار اعتماده في تحديد أوقات الص�ة، وعلى أن يكون ا

في نفي رؤية الھ�ل وإثباتھا  مع نفس المرجعية الزمنية للنظام الفلكي العالمي،اPعتماد على الحساب، 
  معا.

   مسألة "نقل إمكان الرؤية". –ثالثا 

وھي مرتبطة بالمكان كما  ،تم عند غروب الشمس، بعد حدوث اPقترانرؤية الھ�ل تتذكيرا بأن 
ھو الحال بالنسبة Jوقات الص�ة، خ�فا ل�قتران الذي ھو محدد بالنسبة للكرة اJرضية برمتھا، وھي 
كذلك مرتبطة بكيفية المراقبة، إن كان اJمر يتعلق بالرؤية البصرية بالعين المجردة، أو باPستعانة بأدوات 

  النظر، أو من طائرة، أو من ساتل (قمر صناعي)، 

وبمقتضاه تعمل منطقة لم تثبت لديھا رؤية الھ�ل  - " نقل الرؤية "قد تأكد للمشاركين أن مبدأ ف
P يمكن تعميمه على العالم بأسره. فعند ثبوت رؤية الھ�ل مساء يوم،  - برؤية حدثت وثبتت في مكان آخر 

ة شرقية قد دخلت في اليوم الموالي، نظرا لفوارق الساعات بين الشرق في منطقة غربية، تكون منطق
 -  " توحيد الرؤية"والغرب. فھو بذلك يتعارض مع  توحيد التقويم ا س�مي. وكذا الشأن بالنسبة لمبدأ 
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وبمقتضاه يتم اPلتزام بعدم الدخول في الشھر قبل ثبوت رؤية الھ�ل، بصريا أو حسابيا، في مكان ما من 
  ، وذلك لنفس السبب. -لعالم ا

 " نقل إمكان الرؤية "،وھكذا تأكد للمشاركين أن توحيد التقويم ا س�مي P يتأتى إP باعتماد مبدأ 

وبمقتضاه يمكن الدخول في شھر جديد، في العالم بأسره، في يوم من أيام اJسبوع، إذا تم إثبات إمكان 
 اليوم الذي قبله.الرؤية حسابيا، في مكان ما من العالم، في 

  مسألة تقسيم العالم إلى منطقتين. –رابعا 

من خ�ل البيانات وا حصاءات المقدمة، تأكد للمشاركين أن P جدوى من تقسيم العالم إلى 
منطقتين، منطقة غربية ومنطقة شرقية، وذلك سعيا إلى تفادي الدخول في شھر جديد، في مكان ما من 

أو مستحيلة. حيث تأكد للمشاركين أن ھذا التقسيم P يفيد المسلمين في تجنب العالم، ورؤية ھ�له ممتنعة 
  ھذه الظاھرة.

وفي ھذا الصدد، تم إجماع المشاركين على أن " التقويم " الوارد في البند ـ أوP ـ ، بالمعنى 
خاص  المذكور، يتنافى مع وجود تاريخين مختلفين ليوم واحد، تاريخ خاص بالمنطقة الغربية وتاريخ

  بالمنطقة الشرقية.

  شروط ص�حية التقويم. –خامسا 

�مي للثوابmmت المتعلقmة بنظmmام حسmاب الشmmھور mويم ا سmاة التقmmوب مراعmى وجmmاركون علmع المشmأجم
الmدنيا، وبخاصmة منھmا بنmاؤه علmى شmھور قمريmة، والسنين عند المسلمين، لكي يكون صالحا لشؤون الدين و

واحتmmواؤه علmmى اثنmmي عشmmر شmmھرا فmmي السmmنة، وع�قتmmه باJھلmmة. وأكmmدوا علmmى ضmmرورة اسmmتجابته للشmmروط 
  التالية، باعتبار بعض منھا ترجمة لھذه الثوابت :

  ؛ –أوP  –أن يكون التقويم ا س�مي تقويما بالمعنى الوارد في البند  )1

 يوما ؛ 29يوما وP يقل عن  30ھور قمرية، بحيث P يزيد الشھر عن أن يبنى على ش )2

، علمmا بmأن اسmتجابته لھmذا  –أوP  –أن يكون موحداً بتوحيد أيmام اJسmبوع عالميmا، كمmا ورد فmي البنmد  )3
 الشرط تضمن له الصبغة العالمية المنشودة.

 شھر قبل مولد ھ�له ؛أن P يجعل طائفة من المسلمين، في أي مكان في العالم، تدخل في  )4

أن P يجعل طائفة من المسلمين، في أي مكان في العالم، تدخل في شmھر دون التأكmد مmن إمكmان رؤيmة  )5
 الھ�ل، في مكان ما من العالم ؛

�ل ذلmك الشmھر واضmح  )6mھر وھmتدخل في ش P يجعل طائفة من المسلمين، في أي مكان في العالم P أن
 للعيان في أفقھا ؛

  .صيغة المقترحة  للتقويم ا�س�ميال –سادسا 

بعد اPط�ع على البيانات وا حصاءات المقدمة في اPجتماع، تأكد للمشاركين أن الصيغة المثلى 
، بأعلى النسب، فض� عن -خامسا  –ھي الصيغة التي تستجيب لشروط الص�حية المذكورة في البند 

Pمي، بما في ذلك حجة سھولة تطبيقھا من الناحية العملية، مع محاولة ا�حتكام إلى مائة حدث تاريخي إس
الوداع، ومراعاة الجوانب العلمية في التيقن من صحتھا. على أن تُستخرج ھذه الصيغة من قبل لجنة 

  موسعة ذات تخصصات فقھية وفلكية وتاريخية من بين المشاريع اqتية : 

س في مكة المكرمة، وغروب القمر بعد تقويم أم القرى، وھو يعتمد وقت اPقتران قبل غروب الشم .1
 غروب الشمس في مكة المكرمة.

 بالتوقيت العالمي المنسق. 12:00تقويم عبد الرازق/ شوكت، وھو يعتمد وقت اPقتران قبل الساعة  .2
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 بتوقيت مكة المكرمة.  12:00تقويم حسين جالو، وھو يعتمد وقت اPقتران قبل الساعة  .3

درجة  180على الخط ية، وھو يعتمد وقت اPقتران قبل طلوع الفجر تقويم منبثق عن الطريقة الليب .4
  تقع شرقاً من الكرة اJرضية.   منطقةأقصى يعد  باعتباره شرقا،

 : كما خلص ا$جتماع إلى اعتماد التوصيات التالية

تفويض ا دارة العامة لvيسيسكو بتأسيس ھيئة مختصة لوضع التقويم ا س�مي، تشكَّل من لجان  .1
خصصة في الفقه والفلك والتاريخ، ومكونة من بعض العلماء والفقھاء والفلكيين المشاركين في ھذا مت

اPجتماع، وأن تعمل وفَق رؤية وقواعِد عمٍل تضعھا بالتنسيق مع الجھات المختصة في منظمة 
�مي المؤتمر ا س�مي وبخاصة المنظمة ا س�مية للتربية والعلوم والثقافة ومجمع الفقه ا س

 الدولي.

دعوة المنظمة ا س�مية للتربية والعلوم والثقافة إلى العمل على التعريف بنتائج ھذا اPجتماع لدى  .2
جھات اPختصاص في الدول اJعضاء، ولدى المنظمات ا س�مية في جميع أنحاء المعمور، بما فيھا 

حساب الشھور والسنين عند  تلك التي تعنى بشؤون المسلمين بصفة عامة، وتلك التي تعنى بمسألة
 المسلمين بصفة خاصة.

دعوة المنظمة ا س�مية للتربية والعلوم والثقافة إلى العمل على طباعة أوراق اPجتماع، تعميماً  .3
لفائدتھا وتيسيراً لوصولھا إلى المراكز العلمية المعنية والمختصين في ھذا الشأن وإلى المسلمين 

 بصفة أعم.

س�مي الدولي إلى اعتماد نتائج ھذا اPجتماع والتنسيق مع منظمة ا يسيسكو دعوة مجمع الفقه ا  .4
 لدى الھيئات العليا ذات اPختصاص بالدول اJعضاء .

شكر معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة ا س�مية للتربية والعلوم  .5
خدمة قضايا اJمة وتوحيد كلمتھا، ودعوته إلى رفع  والثقافة ـ إيسيسكو ـ على جھوده المخلصة في

 نتائج ھذا اPجتماع إلى الھيئات العليا للمنظمة ذات اPختصاص.

شكر جمعية الدعوة ا س�مية العالمية والجمعية المغربية لعلم الفلك، على التعاون في تنظيم ھذا  .6
ى احتضان ھذا اPجتماع في مقرھا اPجتماع، والتعبير عن تقدير المشاركين لمنظمة ا يسيسكو عل

 الدائم، وتھيئة أنسب الظروف لعقده في رحابھا.

   

 

  

  


