منهج وآلية عمل جلنة اهلالل يف إصدار بياانت أهلة الشهور اهلجرية
أدانه منهج وآلية ومراحل عمل جلنة اهلالل يف إصدار بياانت أهلة الشهور اإلسالمية:
 )1يقوم رئيس جلنة اهلالل جبمع املعلومات الفلكية ويقدمها لسائر أعضاء اللجنة على رأس اخلامس والعشرين من كل شهر.

 )2يراجع أعضاء اللجنة املعلومات والتوقعات لغرض تبادل وجهات النظر األوىل يف مدة أقصاها السابع والعشرين من الشهر.

 )3يقوم املنسق إبعداد مسودة أوىل ابللغتني العربية واالجنليزية ويعيد توزيعها على االعضاء يف مدة أقصاها الثامن والعشرين من
الشهر.

 )4يراسل املنسق مجيع الثقات املعتمدين يف املناطق اليت تتوقع الرؤية فيها حلثهم على االستهالل واإلفادة ،وذلك يف الثامن
والعشرين من الشهر.

 )5تنتظر اللجنة االخبار والتقارير املوثقة ليصار إىل التيقن أو االطمينان من حتقق الرؤية أو عدمها.

 )6تعتمد اللجنة مباين ووجهات النظر الفقهية للمرجع الديين األعلى ،مراعاة حلال األغلبية ،وال يتطرق إىل آراء اآلخرين لصعوبة
وتعسر استقصائها سريعا أثناء ليلة اإلعالن.

 )7عند بلوغ أخبار وتقارير ثبوت اهلالل ابلرؤية البصرية ،تدخل عملية التمحيص لغرض التأكد والتثبّت حسب التايل:
أ) أن يتم التأكد من أن الرؤية حصلت بشاهدين عادلني شهدا بوحدة املشهود ،وبوحدة مكان املشاهدة.

ب) أن ال تتعارض شهادهتما مع نفي علم الفلك إمكانية الرؤية.

ت) أن ال تتعارض شهادهتما مع عدول آخرين خرجوا لالستهالل ومل يشاهدوه يف ظروف متشابه من حيث صفاء اجلو
وغريه.

ومصور مثال ،أو مع شهادة إمرأة وما شابه.
ث) أن ال يكتفى بشهادة عادل واحد مع ميينه ،أو مع انظور مسلّح
ّ
ج) أن ال يكتفى ابلشيوع القائم على النقل العشوائي إمنا بشيوع "الرؤية" نفسها ،فإذ رآه مائة رآه ألف.

ح) يثبت اهلالل ابلعلم وابإلطمينان .وعليه ،فإن أفادت املعلومات الفلكية بكون اهلالل على األفق مع إمكانية الرؤية
لو ال احلح حجب كالغيوم أو الدخان وما شابه فيمكن االعتماد عليه ما دام يفيد اإلطمينان.

 )8إذا ما مت الثبوت الشرعي للرؤية ،فتأيت النوبة لتحديد خط األفق.

أ) حسب مبىن مساحة السيد السيستاين مد ظله فإن وحدة األفق عنده تكون حينما يكون ارتفاع اهلالل ونسبة
اإلضاءة فيه بدرجة متقاربة مع بلد الثبوت ،فيحكم ابلثبوت فيه أيضا( .نسخة من االستفتاء أدانه)
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ب) بناء على االستفتاء ذاته فإن الرسوم واملصورات اليت تنشرها املواقع الفلكية ميكن اعتمادها واملناطق احملاذية هلا
كذلك يف حتديد املدن اليت تتحد ابألفق على طول خط املنطقة احلمراء والربتقالية يف الرسم املشار إليه يف االستفتاء.

(أدانه نسخة من استفتاء آخر يربهن على وحدة األفق ابستخدام اخلرائط وقد أعلن عن كندا وأمريكا الشمالية

واجلنوبية ومل تغب الشمس بعد).

 )9عند حصول خالف أو وضعية حساسة ما فإن أعضاء جلنة اهلالل يعقدون اجتماعا هاتفيا عاجال لتدارس الوضع واختاذ القرار
النهائي.

)10يف احلاالت العادية ،يقوم املنسق إبرسال املسودة النهائية االخرية ليلة التاسع والعشرين للبت النهائي هبا من قبل أعضاء
اللجنة ،وخالل مدة أقصاها نصف ساعة .فإن مل يكن هناك شئ يستدعي التعديل أو التصحيح أو التنسيب ،فيأمر رئيس

اللجنة إبصدار البيان.

)11إن كان هناك ما مينع رئيس اللجنة فضال عن أعضائها من احلضور يف االجتماع ،أو التجاوب هاتفيا بسبب التزام بربامج
املخول متاما من
دينية ليلة املناسبة يف األشهر احلساسة مثال ،وأتخر احلال وال بد من إختاذ إجراء ما ،فإن املنسق سيكون ّ

قبل اللجنة للقيام مبا يلزم وفق الضوابط املتبعة.

)12البياانت تصدر على رأس التاسع والعشرين من كل شهر ،على منطني وصورتني .فإما أن خيرج بعدم ثبوت رؤية وابلتايل إمتام
عدة ،وإما ابلثبوت فيكون الشهر تسعة وعشرين يوما.
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مناذج إستفتاءات مهمة ذات عالقة
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