تعقيب وإيضاح حول بداية شهر رمضان املبارك ١٤٤٢
الشمالية.
إىل مجيع املؤمنني واملؤمنات يف أمريكا ّ
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
َّ
ّأما بعد ،فقد انتشرت أنباء عن حت ّقق رؤية اهلالل ليلة الثّالاثء يف جنوب كاليفورنيا وصار املؤمنون يتساءلون ويستفسرون
عما إذا حصل استدراك ملا جاء يف بيان جلنة االستهالل الّيت سبق وأعلنت عن إمتام ع ّدة شهر شعبان وأ ّن األربعاء هو
ّ
الشريف.
الشهر ّ
ّأول ّ

إ ّن جلنة االستهالل  -وعلى عادهتا يف عملها ال ّدؤوب شهرّّيً ومنذ سنوات مديدة مع فريق عملها واملتعاونني معها يف
الساحل
خمتلف املناطق  -كانت على تواصل مباشر عرب خمتلف الوسائل مع مؤمنني ّ
مهتمني ابالستهالل على طول ّ
الشمس
لتقصي أخبار هالل شهر رمضان املبارك غروب اإلثنني ،ومل تصدر بياهنا ّإال بعد غروب ّ
الغريب يف كاليفورنيا ّ
ابلرؤية استناداً ملعطيات املواقع الفلكيّة اليت احتملت الّرؤية احتماالً ضئيالً.
بوقت يفي ّ

حمصلة اإلفادات بعضها ّادعت
بعد ذلك ،بدأت تفدن أنباء متضاربة من لدن عدد آخر من املؤمنني الثّقاة ،فكانت ّ
اجملردة ويف نفس
الرؤية ابلعني ّ
الرؤية ابملنظار ،وبعضها ّادعت عدم التّم ّكن من ّ
اجملردة ،وبعضها ّادعت ّ
رؤية اهلالل ابلعني ّ

الرؤية
حت مع املنظار ،بينما ّ
الرؤية ّ
ادعت أخرى وجود غيوم وعدم إمكانية ّ
املوقع ذاته ،وبعضها ّادعت عدم التّم ّكن من ّ
الضبابية.
أصالً ،فوقع التّضارب بني ّ
الشهادات واإلفادات و ّأدى إىل التّشويش و ّ

الشمالية تعتمد يف
الشيعة يف أمريكا ّ
من جهتها ،وكما هو معلوم ،فإ ّن جلنة االستهالل التابعة جمللس علماء املسلمني ّ
السيد
بيانهتا خبصوص أهلّة ّ
الشهور القمرية على مباين املرجعية العليا للطائفة ،وهي اليوم متمثّلة بسماحة الفقيه ّ
الصاحلني الّيت
الرؤي ـ ـة استنـ ـاداً للمسألة رقم  ١٠٤٣من منهاج ّ
السيست ـ ـاين (م ّد ظلّه) ،فم ـا كان بوسعهـ ـا األخذ إبفادة ّ
ّ
وإال لكانت جلنة االستهالل تسارع
أعزةّ ،
شرعية عند اختالف ال ّ
ال تعترب قيام البيّنة ال ّ
شهادات وإن كانت ملؤمنني ثقاة ّ

مرة سابقة قبل أعوام.
ابستدراك وإصدار بيان الحق كما حصل يف ّ

املهمة رغبة ابالستزادة واالطّالع:
وقبل اخلتامّ ،
نود أن نلفت عناية املؤمنني إىل بعض التّنبيهات ّ
الرؤية ،فله أن يعمل
• ابلنّسبة ملن يرجع إىل فقيه ال يشرتط هكذا شروط يف حت ّقق البيّنة ّ
الشرعية ،واطمأ ّن لثبوت ّ
الشهر.
وفقاً الطمئنانه ويعتمد الثّالاثء ّأول ّ
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الشهر.
الرؤية ملنشأ عقالئي مثالً ،فله اعتماد الثّالاثء ّأول ّ
• ابلنّسبة ملن حيصل لديه االطمئنان شخصيّاً بتح ّقق ّ

الرؤية ملنشأ عقالئي مثالً ،ويرجع إىل فقيه يرى وحدة األفق
• ابلنّسبة ملن حيصل لديه االطمئنان شخصيّاً بتح ّقق ّ
الشهر.
الشمالية مثالً ،فله اعتماد الثّالاثء ّأول ّ
ابشرتاك اللّيل وهو يف مناطق أخرى من أمريكا ّ

أي أحد آخر وال ميكن فرضه على اجملتمع.
مع ضرورة التّنبّه إىل أ ّن االطمئنان ّ
الشخصي ليس ّ
حجة على ّ
تفهم وجهات اختالف الفقهاء العظام كنتيجة طبيعة لعملية االجتهاد بسبب غيبة
أي حال ،نرأب ابملؤمنني الكرام ّ
وعلى ّ

السالم ،وضرورة احرتام وتوقري املؤمنني الّذين خيرجون لالستهالل رغبة يف خدمة اجملتمع ،وأن ال
اإلمام املهدي عليه َّ
الشريف
الشهر ّ
وشق صفوف املؤمنني ،مراعني حرمة ّ
ألي أحد كان استغالل تع ّدد آراء الفقهاء ّ
ببث الفوضى ّ
يسمحوا ّ
الصيام ،وأهّية التّكاتف والتّعاضد والتّعاون .قال تعاىل﴿ :وتَـ َعاونُوا َعلَى الِْ ِّرب والتَّـ ْقوى وَال تَـ َعاونُوا َعلَى ِْ
اإل ِْْث
وفضيلة ّ
َ
َ َ َ
َ َ
يد الْعِ َق ِ
اب﴾.
اَّللَ إِ َّن َّ
َوالْعُ ْد َو ِان َواتَّـ ُقوا َّ
اَّللَ َش ِد ُ
السالم.
الزمان عليه َّ
الصيام والقيام والطّاعات والعبادات ،وتعجيل فرج موالن صاحب العصر و ّ
نسأل هللا تعاىل قبول ّ
نيابة عن جلن ـ ـ ــة االستهالل:
حممد الرضوي ،األمني العام
السيّد ّ
ّ

"جلن ـة اإلستهالل"

انبثقت عن املؤمتر السابع جمللس علماء املسلمني الشيعة يف أمريكا الشمالية سنة  ٢٠٠٧ومنذ ذلكم احلني وما زالت متارس مهامها ابنتظام وتقدم خدماهتا للمؤمنني شهرايً.
يتم اختيار أعضاء هلا ابلتزكية أثناء املؤمترات العامة

• ملعرفة :مبادئ وقواعد جلنة االستهالل يف حتديد أوائل الشهور القمرية ،وكيفية معرفة احتاد األفق ،إضغط هنا.
• ملتابعة أكثر األسئلة الشائعة حول بياانت جلنة االستهالل إضغط هنا.
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