بسم هللا الرمحن الرحيم

مبادئ وقواعد عمل جلنة اهلالل التابعة جمللس علماء املسلمني الشيعة يف أمريكا الشمالية
يف بياانت أهلة الشهور القمرية
إستناداً إىل القرآن الكرمي والسنّة الشريفة ،يرى فقهاء املسلمني املتسامل على فقاهتهم منذ غيبة اإلمام املهدي (عليه
حتقق ثبوت أهلة الشهور القمرية شرعاً إبمكانية رؤيته ابلعني اجملردة.
السالم) وحىت يومنا هذاَ ،

بني الشريعة والفلك؟

يف عصر تقنية املعلومات ودقة احملاسبات الفكلية وكثرة التساؤالت عن سبب عدم اعتماد الفقهاء على الدراسات

والتوقعات الفلكية ،لوحظت النقاط التالية اليت استقيت من أحباثهم وكتاابهتم املفصلة ،على النحو التايل خمتصراً:
 يرى الفقهاء أبن قوله تعاىل {يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج }...هو خطاب لعموم الناس وإلرشادهم
إىل إختاذ اهلالل معياراً لبدء شهورهم الشرعية .وليس من العقل إعتماد قول الفلكي دون أن يرشد هللا تعاىل أو نبيه

علم قدمي وموجود قبل اإلسالم.
الناس إليه وهو ٌ
(ص) َ
عّب بكلمة "األهلة" وليس "القمر" .فاهلالل حالة من حاالت القمر حينما يكون
النظر إىل أن القرآن ّ
 يلفت الفقهاء َ
القمر مبكان وزاوية معينني بني الشمس واألرض .لذا يلزم عدم اخللط بني "حالة تدعى هالل" وبني حماسبات حركة القمر
احملسومة سلفاً منذ آالف السنني وستبقى إىل ما شاء هللا من السنني.

 إن الفقهاء ال شك وال ريب يهتمون ويتابعون كل معلومة وأية معطيات علمية حديثة ويعتمدوهنا إن كانت ال تتقاطع مع
النصوص الشرعية .فمثالً يعتمدون قول الفلكي ابلسلب حينما يقول بعدم إمكانية الرؤية .وكذلك يعتمدون قول
الفلكي يف إمكانية الرؤية املشروطة بصفاء اجلو وعدم وجود املانع كالغبار أو الدخان إذا أفاد قوله اإلطمئنان .لكن

املشكلة هي لدى الفلكيني وليس الفقهاء حيث أن الفلكيني أنفسهم خيتلفون جداً يف حتديد وقت إمكانية الرؤية ،بل

ويؤكدون صعوبة حصول اإلطمئنان .راجع الوصلة التالية http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/crescent.php

ينوه الفقهاء إىل أن إشكالية ثبوت الرؤية ابلناظور (التلسكوب) وحنوه يرجع إىل جو اآلية الشريفة (يسألونك عن
ّ 
األهلة )...حيث أن التكليف الشرعي املطلوب من عموم الناس (وليس اخلواص كالفلكيني مثالً) هو الرؤية بشكلها
املطلق امللحوظ به احلالة العامة للنظر .وابلتايل فإن اإلعتماد على الناظور (التلسكوب) لتقريب القمر هو تكلّف غري
مطلوب .بل قد يكون خمالً فيما إذا عرفنا إبمكانية بلوغ التقنية جلب القمر ومشاهدته حىت وهو حتت شعاع الشمس
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على سبيل الفرض ،فهل سيحكم مبثل ذلك بداية الشهر والقمر يف احملاق! وكمثال تقرييب ،جيب على املصلي تطهري
ثوبه من الدم مثالً .وبعد الغسل يكفي ظهور إزالة محرة الدم والتطهري للصالة به .لكن إن قام املكلف بوضع جمهر على

البقعة املغسولة فسوف يرى لوانً ال زال متأثراً حبمرة الدم مل تذهب بعد .فهل جيب عليه استخدام اجملهر ليطهر ثوبه حقاً
أم يكتفي مبا قاله الشرع ابلنظر ابلعني اجملردة واحلكم عليها؟

وحدة األفاق وتعدد اآلفاق

يتكرر السؤال عما إذا ثبتت رؤية اهلالل يف بلد ما ،هل تثبت أيضاً لسائر البلدان يف العامل ليكون عيداً موحداً؟ وهذه

مسألة يطلق عليها يف الفقه مصطلح "وحدة اآلفاق" و"تعدد اآلفاق" .وقد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة تبعاً لإلجتهادات

واملباين الفقهية .فهناك من قال بوحدة اآلفاق وهناك من قال بتعدد اآلفاق وهم كثر.

"وحدة األفق" تعين أنه إذا ثب تت الرؤية ابلوجه الشرعي الصحيح يف بلد ما فإنه يثبت يف سائر البلدان األخرى اليت

تشرتك مع بلد الرؤية بليل .وهذا الرأي قال به املرجع الراحل السيد أيب القاسم اخلوئي أعلى هللا مقامه (تويف سنة  .)١٩٩٢وتبعه

آخرون كسماحة الشيخ الوحيد اخلراساين (دام ظله) ومساحة الشيخ إسحاق الفياض (دام ظله) وغريمها لكن بتحديد أضيق

للمساحة اليت يشملها الليل املشرتك .ومثال ذلك :إن ثبتت الرؤية يف نيويورك األمريكية مثالً فألهنا تشرتك مع لندن الّبيطانية
بليل فيكون اليوم الالحق بداية الشهر القمري لكال املدينتني.

"تعدد األفق" يعين أن لكل بلد له أفقه اخلاص به ،فليس ابلضرورة إن ثبتت الرؤية يف ٍ
بلد ما فإهنا تثبت لبلدان أخرى.

بل تثبت لبلدان أخرى بشرط أساس وهو "تقارب حجم وارتفاع اهلالل بني بلد الرؤية والبلدان األخرى" .وهذا الرأي يتبناه كثري

من الفقهاء ويف طليعتهم مساحة السيد السيستاين دام ظله( .اضغط هنا ملشاهدة االستفتاء) .وميكن معرفة ارتفاع وحجم اهلالل

بني مدينتني من خالل الضغط على هذه الوصلة.

النتيجة:

بناء على ما تقدم ،فإن بياانت أهلة الشهور القمرية الصادرة عن جلنة اهلالل يف جملس علماء املسلمني الشيعة يف أمريكا

الشمالية ،تلحظ رأي مرجع أغلبية املقلدين على النطاق العاملي ،وهو اآلن مساحة املرجع الديين األعلى آية هللا العظمى السيد
السيستاين (مد ظله) .منوهني لغري مقلدي مساحته ابلرجوع إىل مراجعهم ليعملوا وفق آرائهم.

كيفية إصدار البياانت الشهرية:

 )1يقوم أعضاء جلنة اهلالل بدراسة أوضاع اهلالل فلكياً وحسابياً ملعرفة املناطق اليت يتوقع فيها رؤية اهلالل.

 )2جيري أعضاء جلنة اهلالل إتصاالت عديدة مع علماء الدين واملبلّغني وثقات املؤمنني يف املناطق اليت يتوقع رؤية اهلالل
فيها للتهيؤ والتحضر لإلستهالل.

 )3تستقبل اللجنة اإلتصاالت اهلاتفية من املؤمنني الستطالع أخبار استهالهلم.
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 )4تعقد اللجنة إجتماعاً هاتفياً قد يستمر لوقت متأخر من ليلة اإلستهالل نظراً لفارق وقت الغروب بني شرق وغرب
أمريكا الشمالية.
 )5بعد حصول اإلطمئنان اىل الثبوت الشرعي من عدمه لدى اللجنة يصدر البيان وينشر عّب شبكة املعلومات االلكرتونية.

أملنا ابملؤمنني:

تعزيزاً للتقوى ،وحفظاً حلرمة اجملتمع ،وأمالً ابلعمل على نظم األمور ،أنمل من املؤمنني أعزهم هللا اإللتفات إىل ما يلي:

تفهم طبيعة اختالف وجهات النظر يف األحباث العلمية .فإن آراء الفقهاء ال خترج عن هذه القاعدة ،وهي أيضاً تتنوع
ّ )1

وتتعدد بتعدد الفقهاء ،وواحدة منها مسألة وحدة اآلفاق وتعدد اآلفاق .لذا أنمل من املؤمنني كما يتقبلون ويتعايشون

مع التعددية يف مجيع أمور حياهتم أن يتقبلوها يف إجتهادات الفقهاء أيضاً .وأنمل أن ال ُي ّمل املؤمنون قناعات آخرين

ابإلكراه.

 )2فتح اجملال لسائر املؤمنني مبمارسة شعائرهم الدينية دون احتكار اجلوامع واملراكز اإلسالمية لفئة دون أخرى ،فمراكز
العبادة نسبها هللا تعاىل إليه (وأن املساجد هلل) لذا جيب فسح اجملال للمؤمنني ألداء شعائرهم إن تعدد يوم العيد مثالً.
وال يضر إن كان اإلعالن العام إلقامة الصالة رمسياً وفقاً لألكثرية ،وفتح اجملال لألقلية مبمارسة شعائرها يف يومهم.

ضل مطالعة املواقع الفلكية لتحديد إمكانية رؤية اهلالل
 )3للراغبني مبعرفة يوم العيد مسبقاً لغرض أخذ إجازة عمل مثالً ،يف ّ
بني اليومني احملتملني وأخذ إجازة لكليهما .وهذا سيكون من دواعي سرور العائلة لتقضية وقت أكّب مع أفرادها.

 )4مراعا ًة لشعور سائر أفراد األسرة الذين خيتلفون بتقليد فقهاء متعددين ،أنمل منهم التعاون على حل هذا اإلبتالء الديين
الذي هو من خملفات حمنة غيبة اإلمام املهدي (عليه السالم) وأن ال جيعلوا منه مادة لإلختالف داخل األسرة .ولعل

من أيسر وأسهل احللول هو السفر الشرعي ،أي قطع املسافة الشرعية ،ومث قضاء ذلك اليوم الحقاً.

ملاذا جلنة اهلالل؟

إثر تفاقم إنشقاقات وخالفات املؤمنني يف حتديد األعياد واملناسبات اإلسالمية نتيجة عدم استيعاب املسائل الشرعية

وآراء الفقهاء ،نوقش موضوع تشكيل جلنة هالل أثناء إنعقاد املؤمتر السابع جمللس علماء املسلمني الشيعة يف أمريكا الشمالية،

وص ّوت عليه ابملوافقة ابإلمجاع .وذلك على أن يزكى عدد من أعضاء اجمللس سنوايً للبحث يف قضية اهلالل شهرايً وإستصدار
بياانت تساعد املؤمنني على معرفتهم أبوائل الشهور ،وأن تلحظ األغلبية من املقلدين الذين يرجعون إىل مرجع الطائفة األكّب يف

كل زمان.

صالحية بياانت جلنة اهلالل؟

تؤكد جلنة اهلالل أن بياانهتا غري ملزمة ألي أحد .فكل شخص يرجع يف أحكامه إىل مرجع تقليده ،ويرجع إىل نفسه أو

إ ىل أهل اخلّبة يف تشخيص املوضوعات اخلارجية .وما جلنة اهلالل سوى مسعى تطوعي خالص لوجه هللا تعاىل ملساعدة املؤمنني
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ممن يثق أبعضائها ويستعني هبم على حتديد أوائل الشهور القمرية .إهنا مبادرة طوعية إسهاماً يف زايدة املعرفة ودفعاً لالختالفات

وتقليصاً يف التفرقة.

كيف يتم انتخاب اعضاء جلنة اهلالل؟

تتم بعملية تزكية من قبل املشاركني يف املؤمتر السنوي جمللس علماء املسلمني الشيعة يف أمريكا الشمالية ،ومبوافقة وقبول

األعضاء .ويلحظ فيها إضافة اىل املعرفة الفقهية الالزمة والورع ومالزمة اإلحتياط ،التنوع اجلغرايف واإلثين أيضاً لتغطي سائر

الشرائح االجتماعية وسائر املناطق اجلغرافية يف أمريكا الشمالية.

ملاذا ال يعلن عن رأي مراجع آخرين؟

إعتباراً من أن جلنة اهلالل هي من جملس العلماء ،فإن من أساسيات عمل اجمللس هو إعتماد رأي مرجع الطائفة ممن

يرجع إليه أغلبية املؤمنني على النطاق العاملي ،وذلك رعاية لسالمة مسرية العمل عن التوقف عند القضااي اخلالفية .أما قضية
التقليد فهي قضية شخصية وكل يرجع إىل مرجع تقليده.

***
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