

  

المركز الوطني للوثائق والبحوث

      

بيان اتفاق
بين أصحاب الفضيلة الفقھاء والفلكيين
المجتمعين في مؤتمر اإلمارات الفلكي الثاني في أبوظبي
الحمد  بديع السموات واألرض القائل في محكم التنزيل )ھو الذي جعل الشمس ضياء
ك ع َِن
والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب( ]يوسف  [5والقائل )يَسْأَلُونَ َ
األ ِھلﱠ ِة قُلْ ِھ َي َم َواقِ ُ
اس َو ْال َح ﱢج( ]البقرة  ،[189والصالة والسالم على أفضل خلق 0
يت لِلنﱠ ِ
المبعوث رحمة العالمين ،محمد بن عبد 0خاتم األنبياء والمرسلين ،وعلى آله وصحبه ومن
تبعه بإحسان إلى يوم الدين ،وبعد-:
بحمد  0وتوفيقه إجتمع نخبة من علماء الشريعة وفقھائھا ومن الفلكيين المسلمين
والمتخصصين على ھامش مؤتمر اإلمارات الفلكي الثاني للتباحث والتشاور في عدد من
القضايا الحيوية والھامة في  15و  17جمادى اآلخرة1431ھـ الموافق  29و  31آيار/مايو
2010م ،وقد تضمنت جلستا التشاور حوار ھادف تتطرق إلى توضيح كثير من جوانب
اللبس ،واإلجابة على تساؤالت أصحاب الفضيلة ،وآلية العمل المتكامل ،والتباحث حول
األوضاع السائدة باألمة مع عرض لعدد من الحلول المقترحة ،وسرد للمؤتمرات والندوات
السابقة وتوصياتھا ،مؤكديين لضرورة تفعيل أوجه اإلتفاق وتطبيق توصيات المجالس
والمؤتمرات والندوات السابقة والحالية والمضي قدما لمعاجة القضايا الراھنة والتي تحتاج
لمزيد من البحث والدراسة.
وقد تكللت بحمد  وتوفيقه ھذة الجلسات واإلجتماعات التشاورية باإلتفاق على نقاط
جوھرية وھامة تعھد الطرفين باألخذ بھا وھي-:

 .1التأكيد على أن علم الفلك اليوم علم حسابي منھجي دقيق ،وال عالقة لھذا العلم بالتنجيم أو أي
طرق تخمينية أخرى.
 .2يتناول علم الفلك التطبيقات في الشريعة اإلسالمية ،مثل مسائل مواقيت الصالة واألھلة والتقويم،
وفيما يلي المالحظات ونقاط اإلتفاق في ھذه المسألة-:
• بناء على ما عرض في المؤتمر وعلى ما تم الوصول إليه في المؤتمرات والمجامع الفقھية
والفلكية السابقة ،فإن جملة مسائل المواقيت قد درست ومحصت وبقي بعضھا محتاجا الى
مزيد البحث والدراسة ،مثل :المواقيت في خطوط العرض العليا وبعض المسائل الجزئية
كزاوية انحطاط الشمس عند بزوغ الفجر.
• في مسألة األھلة:
أ .حساب وقت االقتران )المحاق( ومواقيت غروب القمر وغروب الشمس معروفة
بدقة يقينية قطعية.
ب .تقدم حساب إمكانية الرؤية كثيرا في السنوات األخيرة بتطور معاييرھا ،والتي
أسھم بعض الفلكيين المسلمين في وضعھا وتطويرھا )مثل معيار عودة( ،حتى
صارت معتمدة لدى المختصين ،بحيث يمكن االعتماد على نتائج حساباتھا في
تمحيص الشھادات.
• في إعداد التقويم الھجري ،استقرت األبحاث على مقترحين اثنين ھما :التقويم األحادي
)عبد الرازق وشوكت( والتقويم الثنائي )التقويم الھجري العالمي ،وتقويم قسوم وغيرھما(،
وال يزال النقاش دائرا حولھما .ونطمح أن يطور تقويم أم القرى بحيث يقترب من أحد
ھذين المقترحين.
 .3تأكيد ضرورة السعي للوصول إلى تقويم اسالمي معتمد لحسن تنظيم حياة المسلمين في شتى
جوانبھا.
 .4يؤكد المؤتمر أن يكون مصدر الحقائق الفلكية ھو المرجعيات الفلكية المعتمدة ،التي يكون
المشروع اإلسالمي لرصد األھلة أحد ركائزھا ،والتي تكون معترفا ً بھا وتعتمد نتائجھا وتوصياتھا
لدى الھيئات والمؤسسات الفقھية والرسمية المشرفة على المسلمين في بالد اإلسالم وفي الغرب،
وخاصة منھا منظمة المؤتمر اإلسالمي )من خالل المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة(
ورابطة العالم اإلسالمي.
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