البيان اخلتامي
القرارات والتوصيات املنبثقة من مؤمتر توحيد التقومي اهلجري الدويل املنعقد بإستانبول يف الفرتة – 12
 12شعبان 2321ه املوافق  23 – 12مايو 1326م
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا فقدره منازل لنعلم عدد السنني واحلساب ،والصالة
والسالم على املبعوث رمحة اللعاملني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ومن اهتدى هبديه إىل يوم
الدين ،وبعد:
اخرها  ،مثل الصلوات
فقد شاء هللا تعاىل أن يربط معظم العبادات الشعائرية بأزمان حمددة أوائلُها وأو ُ

والزكاة والصيام واحلج ،ولكن بعضها مرتبط باألهلة مثل الصيام ،واحلج والزكاة ،وبعضها حبركة الشمس
مثل الصلوات اخلمس اليت نظمت يف كل بلد أوقاهتا حسب التقاومي املعتمدة فيه.
وأما ما يتعلق بالصي يييام واحلج والزكاة فقد وقا فيها خال كبد يف أديد أوائلها وأواخرها  ،و اصي يية
الص ي ي ي ي ي ي يييام حييك يثور حوليه جيدل كبد حول االعتمياد على الريية ارردة وحدها ،أم على احلس ي ي ي ي ي يياب
الفلكي وحيده ،أم على كليهميا ،وهل احلس ي ي ي ي ي يياب الفلكي يكون حجة يف اال بات والنفي أو يف النفي
فقط أو ليس حبجة مطلقا؟!
جمموعة من األسئلة تتكرر سنوياً  ،وليست جمرد إ ارة فقط ،بل هلا آ ار عملية على التطبيق حىت جند
أن االختال بني أيام الصيييام أو الفطر يكون يف البلد الواحد  ،وال سيييما بني األقليات ا سييالمية ،
قييد يصي ي ي ي ي ي ييل إىل ال يية أيييام  ،كمييا أنييه يرتتييب على نلييض حرمييان بع املس ي ي ي ي ي ييلمني يف تلييض البالد يد
ا سي ي ي ييالمية من عطلة يوم العيد ،ألن الدولة ال كنها من أكثر من يوم ،وعالوة على نلض فإن هذه
االختالفات يد املربرة أعطت ص ي ي ييورة مش ي ي ييوهة عن حقيقة ا س ي ي ييالم الذي ر أش ي ي ييد احلر على
توحيد األمة يف مشاعرها وشعائرها بقدر ا مكان.
ومن جانب آخر فإن هذه الشييعائر التعبدية هلا مقاصييدها الروحية من التزكية والصييفاء والنقاء واالرتقاء
فكيادت هيذه االختالفيات النيابعية من االهتميام باملظاهر أن تفقد أبعادها الروحية فقد قال س ي ي ي ي ي ييبحانه
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بيان املواقيت ولكنه بعد نلض أكد على أمهية مقاص ي ييد العبادات من أقيق التقوى وعدم الوقو عند
املظاهر فحسب.
إن املسلمني قد أولوا عنايتهم باهلالل منذ عصر الرسالة إىل اليوم وازداد االهتمام به يف عصرنا احلاضر
الذي تطورت فيه علوم الفلض والفضاء تطورا هائال حىت استطاعت أن َّ
توصل ا نسا َن إىل القمر وفق
برنامج دقيق كما تطورت وسائل املواصالت وتقنيات التواصل حىت أصب العامل مبثابة قرية واحدة

ولذلض أولت اراما الفقهية العناية الكربى هبذه القضية منذ أكثر من مخسني عاما فعقدت فيها
املؤمترات والندوات واحللقات العلمية اليت مجعت بني علماء الفقه ا سالمي والفلض وصدرت منها
قرارات وتوصيات منها :مؤمتر جمما البحوث ا سالمية التابا لألزهر الشريف عام 2666م .ومؤمتر
وزراء األوقا والشؤون ا سالمية يف دولة الكويت عام  ،2612ومؤمتر إستانبول عام  ،2612ومؤمتر
جمما الفقه ا سالمي الدويل عام  ،2626ومؤمتر ارلس األورويب لإلفتاء والبحوث عام ،1336
ومؤمتر جمما الفقهي ا سالمي التابا لرابطة العامل ا سالمي .1321
وقد توص ي ي ي ي ي ييلت اراما الفقهية واملؤمترات العلمية إىل جمموعة من املباد :العظيمة منها :االعتماد على
الريية س ي ي يواء كانت بالعني ارردة أم بأجهزة الرص ي ي ييد ،ومنها عدم االعتبار باختال املطالا ،ومنها أن
علم الفلض واحلس ي ي ي يياب وص ي ي ي ييل درجة عالية من الدقة وكل ما يتعلق حبركة الكواكب و اص ي ي ي يية حركات
القمر والشمس كما أن من توصياهتا املؤكدة تشكيل هيئة للرصد وللقيام بتقومي هجري عاملي.
وبناء على ما سييبق وأقيقا للمقاصييد العامة للشيريعة ا سييالمية قررت رئاسية الشييؤون الدينية جلمهورية
تركيا القيام هبذا الواجب فقامت بتش ي ي ي ييكيل جلنة علمية من املتوص ي ي ي يص ي ي ي ييني يف علوم الش ي ي ي يريعة والفلض
واحلسيياب فقامت بندوة متوص يصيية حول األسييس واملعايد والقواعد الشييرعية والفلكية وانتهت إىل أن
املطلوب اليوم هو اخلروج من عييامل اجلييدل والتنظد والتييأ د إىل الواقا والعمييل من خالل تقومي هجري
عاملي تتحقق فيه الضوابط الشرعية من الريية الشرعية ويتوافر منه الشر ان األساسيان ومها:
أ .أن ال يؤدي إىل الدخول يف الشهر القمري واهلالل مل يولد بعد
ب .وجوب ا عالن عن بداية الشهر القمري وعدم تأجيله ما ريية اهلالل وضوحا للعيان

وقيد اجتمعت اللجنة لتحقيق هذه األهدا وال الث س ي ي ي ي ي يينوات  )1326 – 1322مخس ي ي ي ي ي يية
اجتماعات مكثفة ناقش فيها القرارات والتوصي ي ي يييات الصي ي ي ييادرة عن اراما واملؤمترات والندوات الفقهية

السييابقة وال أكثر من مخسييني عاما كما ناقش بالتفصيييل التقاومي ومشيياريعها املقدمة إليها أو املتوافرة
أسياسيا لدى بع أعضيائها حيك توصلت إىل اعتماد تقو ني أحدمها التقومي األحادي والثال التقومي
الثنائي اللذين عرضا على هذا املؤمتر ومت اختيار التقومي كما صدرت منه القرارات والتوصيات اآلتية:
 .2يؤكد املؤمتر على قرارات اراما واملؤمترات الفقهية السابقة ومن أمهها قرارات مؤمتر جمما
البحوث العلمية عام  ،2666ومؤمتر كويت عام  ،2612ومؤمتر إستانبول عام  ،2612ومؤمتر جمما
الفقه ا سالمي الدويل ،وارلس األورويب لإلفتاء والبحوث عام  ،1336ومؤمتر رابطة العامل ا سالمي
عام  1321اليت أقرت جمموعة من املباد :واملعايد األساسية ومن أمهها :أن األصل يف بوت دخول
الشهر هو ريية اهلالل سواء متت بالعني ارردة أو باالستعانة باملراصد واألجهزة الفلكية احلديثة ،وعدم
االعرتا باختال املطالا.

 .1اختيار التقومي األحادي ليكون التقومي اهلجري الدويل املعتمد وبذلض يكون أمام العامل تقومي
هجري واحد وقد اعتمد التقومي على إمكانية الريية يف العامل سواء كانت بالعني ارردة أم
بأجهزة الرصد دون االعتداد باختال املطالا كما هو املعتمد لدى مجهور الفقهاء ومعظم
اراما الفقهية وعلى املعايد الفلكية والضوابط الفقهية املعتمدة حبيك ال يتعارض ما أي
نص شرعي أو قاعدة فلكية قطعية ونلض وفقا على ما يلي:
فوائد هذا التقومي وآ اره:
إن هذا التقومي قق مصاحل كبدة للمسلمني منه خالل توحيد شعارهم وصيامهم وأعيادهم
والقضاء على التفرق الذي جياوز احلدود املعقولة بني املسلمني وخاضة بني األقليات املسلمة
حيك قد تصل االختالفات حول الصيام أو العيد داخل دولة واحدة إىل ال ة أيام بل وصل
اخلال

إىل أن يقف احلجاج بعرفة يف يوم التاسا من ني احلجة وأهل بلدهم يعتربه اليوم

الثامن أو السابا .فهذا الدين هو دين التوحيد الذي جعل الوحدة فريضة شرعية وضرورة واقعية
كما أن التقومي املنضبط احملدد لألعياد والصيام ووحومها يساعد األقلية ا سالمية للحصول على
عطلهم يف األعياد ويساعدهم يف تقدمي دينهم العظيم بأنه رتم العلم بل ينسجم معه كيف ال
وأول آية وسورة تبدأ باألمر بالقراءة والبحك عن العلم.

 .2يطالب املؤمتر األقليات ا سالمية يف أوروبا وأمريكا ووحومها أن تعمل هبذا التقومي توحيدا
لشعائرهم وأعيادهم ومشاعرهم كما يطالب الدول ا سالمية اليت هلا مرجعياهتا الشرعية
بالنظر يف هذا التقومي واعتماده ملا يف نلض من أقيق املصاحل ودرء املفاسد وتوحيد الشعائر
واملشاعر.
 .3يطالب املؤمتر رئاسة الشؤون الدينية الرتكية بتشكيل جلان لتحقيق مقرارات هذا املؤمتر وفقا
ملا يأيت:
أ .تكليف اللجنة العلمية بوضا تقومي أحادي ملدة عشر سنوات يطبا ويوزع على العامل.
ب .تشكيل جلنة للمتابعة تقوم بالرصد وتلقي املالحظات.
ت .تشكيل جلنة للتعليم وا عالم لنشر قافة التقومي اهلجري املوحد.
التوصيات
 .2يوصي املؤمتر اجلهات املسؤولة عن الشؤون ا سالمية يف الدول ا سالمية بتبين هذا
التقومي والقيام بتوحيد بدايات الشهور اهلجرية يف ضوئه.
 .1يوصي املؤمتر أصحاب التقاومي يف العامل ا سالمي باعتماد هذا التقومي ليتحقق
للمسلمني تقومي واحد يعرب عن حضارهتم وهويتهم ويوحد شعائرهم ومشاعرهم
 .2سعيا لتوحيد املسلمني يف أوروبا وأقيقا لوحدهتم وخدمة ملصاحلهم وجتنيبهم خما ر
التفرقة واالختال

و اصة يف القضايا ا سالمية املهمة كتحديد املواقيت الشرعية

وبداية األشهر القمرية يوصي املؤمتر املسلمني الذين يعيشون يف بالد يد إسالمية بأن
يتحدوا على كلمة سواء من خالل االعتماد على تقومي واحد حيك ال جيوز شرعا
اختال أهل بلد واحد حول صيامهم وأعيادهم بل جيب عليهم االلتزام مبا يصدر عن
مرجعيتهم الشرعية كارلس األورويب لإلفتاء والبحوث وجملس الفقه ا سالمي لشمال
أمريكا والشؤون الدينية الرتكية يف نلض البلد وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
«صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون»

يوصي املؤمتر رئاسة الشؤون الدينية جبمهورية تركيا القيام بتقدمي هذا التقومي إىل رئاسة منظمة التعاون
ا سالمي لعرضه على الدول ا سالمية للنظر فيه ودراسته للوصول إىل اعتماده ليكون للعامل
ا سالمي تقو ه املوحد اخلا

به.

