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املجلس األعلى للشؤون الدينية

البيان الختامي للمؤتمرالعالمي للمو اقيت
الحمــد هلل رب العامليــن والصــاة والســام علــى املبعــوث رحمــة للعامليــن ،وعلــى إخوانــه مــن النبييــن
واملرســلين وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن ،وبعــد
فقــد انعقــد بفضــل هللا وتوفيقــه املؤتمــر العالمــي للمواقيــت فــي الفتــرة مــن  20 – 19صفــر  1443هـ ـ
املوافــق  27 – 26أيلــول  2021م بمدينــة إســطنبول بتركيــا ،الــذي نظمتــه رئاســة الشــؤون الدينيــة
ـدد مــن املؤسســات واملراكــز اإلســامية
التركيــة ،واملجلــس األوروبــي لإلفتــاء والبحــوث ،وبمشــاركة عـ ٍ
األوروبيــة كمؤسســة ملــي جــروش ،واملركــز اإلســامي فــي آخــن ،ومجلــس مســلمي فرنســا ،ومســجد
ـدد مــن االتحــادات والروابــط اإلماميــة األوروبيــة ،ومجموعـ ٍـة مــن األئمــة ومــدراء املراكــز
باريــس ،وعـ ٍ
والجمعيــات اإلســامية فــي الغــرب.
ونظـ ًـرا لظــروف جائحــة كورونــا فقــد شــارك عـ ٌ
ـدد مــن األئمــة والدعــاة واملعنييــن بملــف املواقيــت فــي
الغــرب عبــر تقنيــات التواصــل الشــبكي.
وقد تشرف املؤتمر بحضور أصحاب الفضيلة:
األستاذ الدكتور /علي أرباش رئيس الشؤون الدينية التركية.
األستاذ الدكتور /عبدالرحمن حاجقلي رئيس املجلس األعلى للشؤون الدينية التركية.
الشــيخ العالمــة األســتاذ الدكتــور  /علــى محيــي الديــن القــره داغــي األميــن العــام لالتحــاد العالمــي
لعلمــاء املســلمين ،وعضــو املجلــس الألوروبــي لإلفتــاء والبحــوث.
األستاذ الدكتور /صهيب حسن القائم مقام رئيس املجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث.
األستاذ الدكتور /حسين حالوة األمين العام للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث.
الدكتور /أكرم كلش الرئيس السابق للمجلس األعلى للشؤون الدينية التركية.
وقــد انعقــد املؤتمــر بعــد عمــل مســتدام للجنــة العلميــة والــذي بــدأ فــي الثانــي عشــر مــن شــهر مــارس/

آذار 2016م ،بعــد النــدوة العلميــة التــي نظمتهــا لجنــة الفتــوى بأملانيــا وكان موضوعهــا« :حســاب
مو اقيــت الصــاة فــي أملانيــا ومــدى إمكانيــة توحيــد درجتهــا الحســابية» ،التــى شــاركت فيهــا
رئاســة الشــؤون الدينيــة التركيــة ،وعــدد مــن أعضــاء املجلــس األوروبــي لإلفتــاء والبحــوث ،واملراكــز
واملؤسســات اإلســامية فــي الغــرب ،وجمعيــة ملــي جــروش فــي أملانيــا ،ثــم حملــت رئاســة الشــؤون
الدينية التركية من بعدها راية املشروع مع املجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث ونسقت مع املعنيين
بامللــف مــن الفقهــاء والفلكييــن ،واألئمــة ومســؤولي املراكــز اإلســامية فــي الغــرب ،فشــكلت اللجنــة
العلميــة واجتمعــت ســت م ـرات ،ونظمــت نــدوة مختصــة فــي املركــز اإلســامي بآخــن عــام 2018م،
كمــا شــكلت ً
فريقــا للرصــد مــن الفقهــاء والفلكييــن ،حيــث قــام بثــاث رحــات رصديــة :األولــى فــي مدينــة
ُ
برليــن بأملانيــا ،والثانيــة فــي مدينــة بـراج بالتشــيك ،والثالثــة فــي محافظــة ُبولــو بتركيــا ،ولــم تكــن ظــروف
الطقــس واملوقــع مناســبة للرصــد فــي املرتيــن األولييــن ،وكانــت أنســب فــي الثالثــة لهــذا ُســجلت نتائــج
الرصــد فــي تقريــر عمــل اللجنــة ُوبنــي عليهــا فــي املشــروع الــذي أقـ َّـره املؤتمــر.
ثم قامت اللجنة بجمع التقاويم وطرق حساب مواقيت الصالة املنتشرة واملعمول بها على الساحة
األوروبية ،واشــتغلت على تقييمها ودراســتها وتحليل أوجه النقص أو الخلل فيها ،أو عدم مناســبتها
للواقــع األوروبــي ،ثــم طلبــت اللجنــة فــي إعــان رســمي منشــور تقديــم مقترحــات ومشــروعات لحــل
ُ
إشكالية املواقيت وفق معايير حددتها ،وقد ق ِّدم إلى اللجنة ستة مشروعات متكاملة وبعد لقاءات
مطولــة وتقييــم للمشــروعات مــن جميــع الجوانــب انتهــت إلــى ترجيــح مشــرو ٍع تــم عرضــه ومناقشــته فــي
املؤتمــر ،وقــد ُســبق املؤتمــر بلقــاء موســع َ
ضـ َّـم عـ ً
ـددا مــن األئمــة ومــدراء املراكــز اإلســامية فــي الــدول
ٍ
ٍ
االســكندنافية عبــر تقنيــة التواصــل الشــبكي ،وقــد عــرض عليهــم املشــروع واســتمعت اللجنــة إلــى
مالحظاتهــم ثــم َّ
عدلــت مشــروعها وفــق مــا ورد فــي هــذا االجتمــاع.
وقــد ُ
افتتــح املؤتمــر بآيــات مــن الذكــر الحكيــم ،تلتهــا كلمــة األســتاذ الدكتــور عبدالرحمــن حاجقلــي،
تلتهــا كلمــة األســتاذ الدكتــور صهيــب حســن ،تلتهــا كلمــة الشــيخ األســتاذ الدكتــور علــي القــره داغــي ،ثــم
ختمــت الجلســة االفتتاحيــة للمؤتمــر بكلمــة األســتاذ الدكتــور علــي أربــاش رئيــس الشــؤون الدينيــة
التركيــة.
ً
ثــم تتابعــت جلســات املؤتمــر ،حيــث قــدم فضيلــة األســتاذ الدكتــور علــي القــره داغــي ورقــة تأصيليــة
َ
ّ
وحكمهــاُ ،م ِركـ ًـزا علــى فقــه امليـزان ومقصــد التيســير والوحــدة ورفــع
وتأطيريــة حــول مقاصــد املواقيــت ِ
ً
الحــرج ،وضــرورة أن يكــون مشــروع اللجنــة العلميــة للمؤتمــر ســبيل لتقليــل الخــاف ،وسـ ًـببا فــي رفــع
الحــرج عــن املســلمين علــى الســاحة األوروبيــة.

ً
ً
ثــم قــدم الدكتــور خالــد حنفــي عضــو اللجنــة العلميــة ورقــة بحثيــة تنــاول فيهــا التأصيــل الشــرعي
ً
َ
ملشــروع اللجنــة ،وأجــاب علــى أهــم اإلشــكاالت التــي يمكــن أن تـ ِـر َد علــى املشــروع وفقــا ملــا تــم التوصــل
إليــه فــي لقــاء ستراســبورغ ومــا بعــده.
ُ
ثــم عــرض الشــيخ عزيــر أزورتــك عضــو اللجنــة العلميــة املشــروعات واملقترحــات التــي ق ِّدمــت للجنــة
ً
موضحــا األبعــاد الفلكيــة والجــداول العمليــة للمشــروع.
العلميــة للمؤتمــر ،وقــارن بينهــا
ثم َّ
قدم الدكتور ُأنيس قرقاح عضو اللجنة ً
عرضا حول آفاق تنزيل املشــروع وســبل تقليل الخالف
على الساحة األوروبية.
ُ
ُ
ـرب وعــن ُبعــد فــي اليــوم األول والثانــي
ثــم فتــح بــاب الحــوار واملناقشــة للمشــروع مــع املشــاركين عــن قـ ٍ
للمؤتمــر.
و انتهى املؤتمرإلى القرارات والتوصيات اآلتية:
 .1اعتماد مشروع اللجنة العلمية في صنع التقاويم (مواقيت الصالة) ،والذي يعتمد
مدة للليل والنهار على خمس
		
طريقة ثلث الليل الشرعي ،وحساب أقل ٍ
ساعات وتتخلص فيما يلي:
		
ال يجوز إهمال العالمات الشرعية ألوقات العبادات إال مع مشقة غير معتادة،
أ.
ُ
واقتصر في التقدير على األزمان التي يظهر فيها الحرج واملشقة.
		
ب .الفجر هو -كما تم قبوله في اجتماع ستراسبورغ -بياض معترض
َّ
في األفق الشرقي -يدخل ملا تقترب الشمس إلى األفق ب  18درجة.
		
ت .العشاء يدخل وقتها بغيبوبة الشفق األحمر في األفق الغربي،
وهي تتحقق بنزول الشمس تحت األفق ب  17درجة.
		
ثُ .ي َّ
قدر لوقت الفجر والعشاء في الفترة التي تغيب فيها العالمات بالتقدير على ثلث
الليل الشرعيُ ،ويعتمد في حساب الثلث في األيام التي تغيب فيها عالمة
		
يوم حدثت فيه العالمة.
		
الفجر على آخر ٍ
جُ .يقدر لوقت الفجر والعشاء إذا ُوجدت العالمات وكان في االلتزام بها حرج ومشقة
غير معتادة بأن دخل وقت العشاء أو الفجر بعد ثلث الليل الشرعي.
		

ُ
لجنة مصغرة من الفقهاء والفلكيين ملتابعة تطبيق املشروع ،والعمل على
.2
تشكيل ٍ
دائم مع املراكز واملؤسسات
إعداد مواقيت الصالة ونشرها ،ولتكون في
		
ٍ
تواصل ٍ
اإلســامية فــي الغــرب فيمــا يتعلــق بتطبيــق املشــروع وتنزيلــه فــي األقطــار واملــدن.
		
 .3متابعة تطبيق املشروع فيما فوق  60درجة ،ورصد وتقييم اإلشكاالت
الناتجة عن التطبيق وتعديلها.
		
 .4إنشاء صفحة على شبكة االنترنت لتسهيل الحصول على املواقيت وفق
ما قرره املؤتمر.
		
 .5إطالق تطبيق هاتفي مجاني ملعرفة أوقات الصالة في مدن العالم وفق معايير
اللجنة العلمية.
		
 .6تنظم اللجنة العلمية ً
عددا من اللقاءات على الساحة األوروبية للتعريف 		
باملشــروع واإلجابــة علــى األســئلة واإلشــكاالت التــي تــرد علــى تطبيقــه فــي بعــض املناطــق.
		
 .7يؤكد املؤتمر على ما قررته املجامع الفقهية من مشروعية الجمع بين الصالتين
في الفترة التي يقع فيها الحرج واملشقة الشديدة في أداء الصالة وفق
		
املشروع املعتمد.
		
 .8يو�صي املؤتمر السادة األئمة والدعاة ،ومدراء املراكز واملؤسسات اإلسالمية 		
في الغرب ،وعموم املسلمين إلى وحدة الصف وجمع الكلمة ،وتجنيب 			
		
			
املسلمين تعدد املواقيت ونظم حساب الصالة في البلد الواحد أو
		
ُ ّ
شكك الناس في عبادتهم ويوقعهم في الحرج 		
		
املدينة الواحدة على نحو ي ِ
واملشــقة ،وال يعكــس الصــورة الحضاريــة العامليــة لإلســام.
		
وقــد قـ َّـدم الحضــور الشــكر الجزيــل لتركيــا رئيسـ ًـا وحكومـ ًـة وشـ ً
ـعبا علــى اســتضافة املؤتمــر ،ولرئاســة
الشــؤون الدينينــة التركيــة ،واملجلــس األوروبــي لإلفتــاء والبحــوث ،واللجنــة العلميــة ،وكل مــن بــذل
ً
جهـ ًـدا أو وقتــا إلتمــام هــذا املشــروع وإخراجــه للنــور.
وهللا تعالــى نســأل أن يوفقنــا لجمــع الكلمــة ووحــدة الصــف ،وعمــل الخيــر وخيــر العمــل ،وآخــر دعوانــا
أن الحمــد هلل رب العامليــن.

