أسئلة متكررة حول إعالانت جلنة اهلالل ،وإجاابت عليها
السؤال :منذ مىت تعمل جلنة اهلالل؟ وهل حصل أن اشتبهت اللجنة يف واحد من بياانهتا؟
اجلواب :بتوفيق من هللا تعاىل فإن جلنة اهلالل تعمل بشكل مستمر منذ سنة  ٢٠٠٧وتصدر بياانهتا شهرايً بشكل مستمر دون

انقطاع .وحبمد هللا تعاىل مل تسجل على جلنة اهلالل وال مرة واحدة حصول خلل أو إشتباه أو خطأ حىت كتابة هذه السطور .نعم،

قد حيصل حتديث أبن يصدر بيان آخر تعقيباً على البيان األول يعلن من خالله تغيريٌ ما بناء على معطيات جديدة مفيدة وصلت

إىل جلنة اهلالل متأخراً.

السؤال :يلحظ أحياانً أن أعضاء جلنة اهلالل فيهم من ينتسب إىل مرجعيات دينية أخرى ،أو على األقل ليس من مقلدي املرجعية
الدينية العليا ،أليس هذا يدعو إىل التناقض بني قناعة عضو جلنة اهلالل وبني ما يصرح به البيان وفق رأي املرجعية الدينية العليا؟

اجلواب :جلنة اهلالل هي فرع عن جملس علماء املسلمني الشيعة يف أمريكا الشمالية .وإن أعضاء هذا اجمللس متنوعو التقليد
والتوجهات والقناعات كونه جملساً لعموم العلماء واملبلغني وأئمة اجلوامع وليس خلصوص بعضهم .فمن الطبيعي أن حيصل هذا
التنوع داخل اللجان العاملة ومنها جلنة اهلالل .هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن جملس العلماء وبتبعه جلنة اهلالل يعملون

مبيثاق يلزم اجلميع التزام رأي املرجع الديين األعلى يف كل زمان حينما ترجع األمور اىل القضااي الشرعية وذلك حفاظاً على وحدة

الكلمة والطابع العام ألتباع أهل البيت عليهم السالم .فالتقليد أو االنتساب أو الوكالة عن مرجعية دينية أخرى هو ليس شأن

شخصي للعضو ،ولكن حينما يتعلق األمر ابلطائفة وبتوجه اجمللس العام فيضع األعضاء قناعاهتم الشخصية جانباً ويلتف اجلميع
حول رأي املرجع الديين األعلى للطائفة.

السؤال :بياانت جلنة اهلالل ختاطب املؤمنني يف عموم أمريكا الشمالية .لكن لوحظ أكثر من مرة أن البياانت تصدر وتنشر يف
أوقات بينما الغروب مل حين بعد يف بعض مدن الساحل الغريب مثل لوس أجنلس أو سياتل .ماذا لو حصلت رؤية يف تلك املدن
بعد الغروب؟
اجلواب :نعم قد حيصل صدور بياانت يف مثل تلك الظروف ،وال ضري أبداً .والسبب يف ذلك ينحصر أبحد عاملني ،مها:
 )1حينما تؤكد احلساابت الفلكية املوثوقة وتفيد بعدم إمكانية الرؤية يف تلك املناطق ،فال يستوجب حينئذ االنتظار .فإذا
ما ثبتت الرؤية يف منطقة أخرى ومل يكن هلا اشرتاك أفق مع مدينة سياتل أو لوس أجنلس ،كما يف مثال السؤال ،فالنتيجة
التلقائية هي عدم حتقق الرؤية يف تلك املناطق .وهذا قد تكرر مراراً ولوحظ ابلتجربة.
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 )2حينما يتحقق إحتاد األفق وفق مبدأ مساحة السيد السيستاين مد ظله .فكما هو معلوم ومذكور يف حمله ،إن ثبتت الرؤية
على الوجه الشرعي الصحيح يف مكان ما ،فإن مجيع املدن األخرى اليت يكون اهلالل فيها حيمل درجة ارتفاع ونسبة
إضاءة متقاربني مع مكان ثبوت الرؤية فستعترب متحدة األفق معها .وهذا ما يظهر بشكل رسم نصف بيضوي على
اخلرائط اليت تنتشر على املواقع األلكرتونية الفلكية .إستناداً إىل ذلك ،فالنتيجة املنطقية هي حتديد مجيع مناطق احتاد

األفق يف العامل وقبل الغروب بساعات مديدة ما دام أن الثبوت الشرعي قد حصل فعالً يف نقطة ما حىت لو كانت يف

الشرق األوسط أو يف اسرتاليا مثالً( .إضغط هنا ملالحظة بيان صادر من مكتب مساحة السيد السيستاين مد ظله يف
النجف حدد فيه األفق غرابً حىت أمريكا الشمالية).

السؤال :أحياانً تثبت رؤية اهلالل يف منطقة من املناطق ويعلن إمام املنطقة عن ذلك ويذكرون أن هناك شهود لكن لوحظ أن جلنة
اهلالل مل أتخذ بتلك الشهادات ومل تعتربها .إن هذا يثري التساؤل والتشكيك .فما تعليقكم؟

اجلواب :إن قبول الشهادة ابلرؤية خيضع العتبارات وضوابط شرعية ،وليس لرغبات أو جمامالت أو عالقات .فهناك آلية دقيقة
جداً تلزم أعضاء جلنة اهلالل ابلتقيد هبا لئال تتسبب جلنة اهلالل مبخالفة شرعية وتفقد شرعيتها واعتبارها لدى عموم املؤمنني أيضاً.
هناك عدة مراحل مير هبا أعضاء جلنة اهلالل حىت يتيقنوا ويتثبتوا من حصول الرؤية ،منها:

أوالً ،أن ال تكون الشهادة ابلرؤية يف منطقة أكدت احلساابت الفلكية الدقيقة أن الرؤية تستحيل فيها .فادعاء الشهادة بتلك

املناطق سيكون جمانباً للمنطق كلياً.

اثنياً ،أن تكون املنطقة وشرائطها اجلوية قابلة للرؤية وفيها احتمالية واردة منطقياً إذ ال ميكن اعتماد ادعاء ابلرؤية يف منطقة قد

خيمت عليها الغيوم مثالً.

وابن غري
رجل ٌ
اثلثاً ،أن تكون الشهادة ابلرؤية صادرة عن رجلني عادلني ،وليس رجلني من الثقاة ،وليس رجل وزوجته مثالً ،أو ٌ
مكلف مثالً ،وهكذا.

رابعاً ،إن رآه رجالن عادالن ،يشرتط أن ال تتعارض تلك الرؤية ابلشهادة بعدم الرؤية من قبل آخرين خرجوا ومل يروا اهلالل يف

وقت تتوفر فيه شروط الرؤية ككون السماء صافية واجلو مساعد مثالً .فادعاء الرؤية تلك ستكون حمط أتمل وال ميكن اعتمادها

شرعاً.
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خامساً ،وعلى فرض حصول قناعة شخصية للمدعي ابلرؤية بشكل وآخر حسبما هو يراها قناعة ،فإن ذلك ال يعترب حجة على
أي إنسان آخر .فهل جيوز له إن كان إماماً ملسجد مثالً أن يصادر إرادة اجملتمع وجيرب املؤمنني على إفطار يف يوم معدود أصالً من

أايم شهر رمضان حبجة العيد وحرمة الصيام فيه مثالً بسبب قناعة شخصية؟

السؤال :هل حيصل تعاون وتقبل من جلنة اهلالل مع آخرين قد ال يرغبون ابإلنضمام إىل جملس العلماء؟
اجلواب :ثبوت اهلالل ال عالقة له بعضوية أو عدم عضوية جملس العلماء ،وال أي شئ آخر .إنه أمر شرعي يقوم وفق الضوابط
الشرعية .فمىت ما توفرت الضوابط الشرعية واملعطيات الدقيقة املفيدة للعلم أو االطمينان فيؤخذ هبا من أي كان.
السؤال :هل هناك مانع لتعدد جلان اهلالل كل يف منطقته اعتباراً من أن أمريكا الشمالية وسيعة وكبرية؟

اجلواب :ال يبدو هناك ما يدعو هلذا التصور أبداً .فلماذا املانع إذا ما كان أعضاء اللجنة من أهل العلم والتقوى والصالح؟ ال

أحد حيمل صالحيات مطلقة ختوله أن مينع هذا أو ذاك من أي عمل .هكذا ،جلنة اهلالل هذه فإهنا تقوم بعمل طوعي من تلقاء
نفسها قربة إىل هللا تعاىل من أجل مساعدة املؤمنني يف تشخيص موضوع ،وهو موضوع ثبوت أهلة الشهور القمرية ،بعد أن كان
هناك كثري من اإلنقسامات والفوضى يف أمريكا الشمالية .وللعلم ،فإن بياانت جلنة اهلالل ليست حجة على أي أحد كان ،إمنا

جيوز ملن يثق أبعضاء اجلنة وحيصل لديه اإلطمينان ببياانهتا أن يعمل وفق ذلك .من هنا ،فإن تعدد جلان هالل ال يبدو فيه مشكلة
ما دام أهنا تعمل وفقاً للضوابط الشرعية وليس الظنون أو القناعات الشخصية .إمنا املأمول أن تكون جلان مساندة ومتعاونة

تتنافس على اخلري ال أن تكون جلاانً تعمل يف عرض بعضها البعض فإن ذلك يؤدي اىل نقض الغرض وإىل إنقسامات وإىل فتنة بني
املؤمنني وتضييع األمور الشرعية على املؤمنني .بل قد ال يوجد داعي أساساً للتعدد إذا ما عد ترفاً ورغبةً قبال وجود من يؤدي
هذه الوظيفة الطوعية بكل اقتدار ومعرفة ووضوح وشفافية وفق الضوابط الشرعية الدقيقة.
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