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 االستهالل رة حول إعالانت جلنة أسئلة متكر  

 بياانهتا؟ أحد   اشتباه أو خطأ يفوقع   ؟ وهل حصل أنيف نشاطاهتا االستهاللجلنة  شرعت ؤال: منذ مىت الس  
وتصدر بياانهتا   ميالدية(  ٢٠٠٧هجرية )   ٢٠٠٤  ر منذ سنة تعمل بشكل مستم    االستهاللجلنة    ن هللا تعاىل فإن  م    اجلواب: بتوفيق  

طور. نعم،  حىت كتابة هذه الس  خطأ أو اشتباه االستهالل ل على جلنة سج  ون انقطاع. وحبمد هللا تعاىل مل ي  د بشكل مستمر    شهري ا 
تعقيباا على البيان  البيان، في صار إىل إصدار بيان الحق  ر يف وقت متأخ ر عن صدو تصل لكن ها  مهم ة  معلومات  تطرأ  أن   قد حيصل

 ل. األو  

  يدعو   أال،  ىل مرجعيات أخرى، غري املرجعية الدينية العلياإ ممن يرجعون يف التقليد  االستهالل  أعضاء جلنة  بعض    أن  لوحظ  ؤال:  الس  
 ة العليا؟ يني  ة الد  املرجعي  لفتاوى   اا وفق ي علن عنهوبني ما االستهالل ناقض بني قناعة عضو جلنة ت    حصول إىل ذلك

كثر  أىل  إ وأعضاءه يرجعون يف التقليد  مالية.  يعة يف أمريكا الش  هي فرع عن جملس علماء املسلمني الش  االستهالل  جلنة  إن   اجلواب:  
  واملراكز اإلسالمية  امع غني وأئمة اجلو كونه جملساا لعموم العلماء واملبل  ذلك    ، لألعضاء من فقيه، مع اختالف التوجهات الفكرية 

. هذا من جهة، ومن  االستهاللجان العاملة ومنها جلنة نوع داخل الل  بيعي أن حيصل هذا الت  . فمن الط  خاص اا لتوج ه  معني وليس 
يين  د  رأي املرجع ال اعتماد  مجيع األعضاء،وافق  ، مبيثاق يعمالن االستهالل جلنة مبعي ة  ليه إاملشار  جملس العلماء  جهة أخرى فإن  

ابع العام  على وحدة الكلمة والط   من أجل احملافظةوذلك  ،رعيةالقضاي الش  إىل فقيه  يف تعني  الرجوع إذا ما زمان  األعلى يف كل  
للعضو، ولكن حينما    ة أخرى هو شأن شخصي  ة ديني  قليد أو االنتساب أو الوكالة عن مرجعي  الم. فالت  ألتباع أهل البيت عليهم الس  

اجلميع حول رأي املرجع   خصية جانباا ويلتف  يضع األعضاء قناعاهتم الش  حينها لمجلس العام له توج  لائفة وابق األمر ابلط  يتعل  
 يين األعلى للطائفة. الد  

نشر  البياانت تصدر وت   ة أن  مر  ن لوحظ أكثر م  بينما مالية. املؤمنني يف عموم أمريكا الش  االستهالل بياانت جلنة ختاطب ؤال: الس  
.  بوالية واشنطن أو سياتل بوالية كاليفورنيا احل الغريب مثل لوس أجنلسيف بعض مدن الس  غروب الشمس مل حين بعد  يف أوقات
 ؟غروب الشمسيف تلك املدن بعد  اهلالل ماذا لو حصلت رؤية فلماذا؟ و 
 مها: ، واقع وقد يتكر ر، ومرد ه أحد سببنينعم، ذلك اجلواب: 
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االنتظار.   يف تلك املناطق، فال يستوجب حينئذ ؤية ة الر  ة املوثوقة وتفيد بعدم إمكاني  احلساابت الفلكي  د حينما تؤك  ( ١
مفروض  ، كما يف ؤية يف منطقة أخرى ومل يكن هلا اشرتاك أفق مع مدينة سياتل أو لوس أجنلس فإذا ما ثبتت الر  

 . مراراا  ما لوحظ حدوثه ؤية يف تلك املناطق. وهذا ق الر  هي عدم حتق   لذلك  املنطقي ة لقائيةتيجة الت  فالن   ؤال، الس  

ت  بت  ث   ه، إن  ه. فكما هو معلوم ومذكور يف حمل  ظل   يستاين مد  يد الس  مساحة الس   ملبن  اا اد األفق وفقحت  ا ق حينما يتحق  ( ٢
درجة ارتفاع    مجيع املدن األخرى اليت يكون اهلالل فيها حيمل  حيح يف مكان ما، فإن  رعي الص  ؤية على الوجه الش  الر  

  . وهذا ما يظهر بشكل رسم نصف بيضوي  حدة األفق معهاونسبة إضاءة متقاربني مع مكان ثبوت الرؤية فستعترب مت  
ة هي حتديد مجيع  تيجة املنطقي  اليت تنتشر على املواقع األلكرتونية الفلكية. إستناداا إىل ذلك، فالن   على اخلرائط 

رعي قد حصل فعالا يف  بوت الش  ما دام أن الث   -بساعات مديدة ولو -اد األفق يف العامل وقبل الغروب مناطق احت  
ملالحظة بيان صادر من مكتب مساحة   إضغط هنا ). سرتاليا مثالا رق األوسط أو يف أيف الش   كانت   لوحىت ما  نقطة  
 أمريكا الشمالية(. د فيه األفق غرابا حىت حد   شرفاأل جفه يف الن  ظل    يستاين مد  يد الس  الس  

، بينما  شهودمع الت نويه بوجود  املنطقة عن ذلك    أحد  أئمة املراكز يف  ن  عل  ؤال: أحياانا تثبت رؤية اهلالل يف منطقة من املناطق وي  الس  
ك. فما  شكيساؤل والت  يثري الت  قد هذا     أو تضعها موضع االعتبار العملي،هادات مل أتخذ بتلك الش   االستهاللجلنة  لوحظ أن  
 تعليقكم؟ 

ة دقيقة  . فهناك آلي  أو عالقات   أو جمامالت   رغبات  ة، وليس لضع العتبارات وضوابط شرعي  ؤية خيهادة ابلر  قبول الش   اجلواب: إن  
واعتبارها تها تفقد شرعي  من مث  ة و خمالفة شرعي  رتكاب اب االستهاللب جلنة  تتسب  د هبا لئال  ابلتقي   االستهالل لزم أعضاء جلنة اا ت  جد  

على الوجه الش رعي    الرؤية  حتق قتوا من  نوا ويتثب  حىت يتيق    االستهاللهبا أعضاء جلنة    ة مراحل مير  املؤمنني أيضاا. هناك عد    عموم  لدى
 منها:  قبل إصدار البياانت. نلفت النظر إىل بعض   الص حيح 

عاء  . فاد  ؤية فيهاالر  استحالة سلفاا  قيقةة الد  كي  ت احلساابت الفلؤية يف منطقة أكد  هادة ابلر  أن ال تكون الش  : أوالا 
 اا.  للمنطق كلي   اا جمانب سيكون  هادة بتلك املناطقالش  

ال الغيم وحنوه من املوانع احلارجية اليت    فق تلك املنطقة بنحو قابل للرؤية ابلعني اجملر دة، لوأ: أن يكون اهلالل على  اثنياا 
 حتجب إمكانية الرؤية.  

وزوجته،    رجل  أو  ،  ت غري العدولقاالث    وال إعتبار لشهادة،  نة هي شهادة العدل نيية البي  ج  ح    الشرعية يف  روطش  لامن  اثلثاا،  
 ثالا، وهكذا.  مل يبلغ سن  التكليف م وابن   أو رجل  
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آخران الر ؤية مع  عدالن  رجالن    ينفي بينما    رؤية اهلاللعدالن  الن  رج  اد عى    ن  هادات ابلر ؤية، كأش  ال إذا تعارضت  :  رابعاا 
   شرعاا.  كن اعتمادهوال مي   شك   كون حمط  سيعندئذ ؤية الر    فثبوتمثالا.   للر ؤية  مساعد  ماء صافية واجلو  الس  كون 

.  يته على سائر املكلفنيفذلك ال تسري حج  ر،  وآخ  بنحو  ؤية  عي ابلر  ة للمد  وعلى فرض حصول قناعة شخصي  :  خامساا 
أن ي لزم املكلفني بقناعاته الشخصية،    - الس ؤال  يف   حسب ما ورد  مركز إسالميكإمام    –لشخص  مقتنع كهذا  فهل جيوز  

 ويد عي رؤية هالل شهر جديد ـــــــ كهالل شهر شوال مثالــــــ  وشهر رمضان مل يزل بعد؟  

 ىل جملس العلماء؟ مام إإلنضآخرين قد ال يرغبون ابمسامهات  االستهاللل جلنة تقب  تتعاون وت  ؤال: هلالس  
منا هي مسألة  إيف جملس العلماء.  ائي عضواا ن يكون شخص الر  أ ال عالقة بني االستهالل وثبوت رؤية اهلالل، وبني اجلواب: 

 ن يكون شخص الرائي عضوا ابلضرورة.  أ فال حيتاج ، رعية ليس اال  وابط الش  خاضعة للض  

 نظراا لسعة بعض املناطق األمريكية جغرافي اا؟  د جلان االستهالل يف منطقة واحدة  هل هناك ما مينع من تعد  ؤال: الس  
فهو  جان. قة يف أعضاء الل  روط متحق  جان يف منطقة واحدة، كما يف مفروض السؤال، ما دامت الش  د الل  ال مانع من تعد  اجلواب: 
وجه هللا تعاىل من  يرجو املتطو عون به عي االستهالل، عمل تطو  عمل جلنة إن  خر منه.  ن مينع اآلأحد عي ال ميكن ألعمل تطو  

شهدت ساحة أمريكا الشمالية  بعد أن  هبا،  خالل تقدمي اخلدمة لسائر املؤمنني، يف مسألة أهل ة الشهور، وما يتعل ق أبعماهلم املرتبطة  
بياانت   ن  علماا أ. له صدى اليوم  نسمع نقسام مل إلذلك ا ن  أ ة، ن جوكان نتاج تلك الل  كثرياا من اإلنقسامات والفوضى يف فرتة ما، 

.  تشخيصهااا لوحيصل لديه اإلطمينان ببياانهتا أن يعمل وفقميكن ملن يثق أبعضائها  اإمن   ،أحد  ملزمة ألي  ليست  االستهاللجلنة 
، وخدمة لصاحل املؤمنني  وجل    رتقاء ملرضات هللا عز  يف ما بينها، لل   عاونت  الو جان هو مساندة بعضها لبعض  د الل  يف تعد  ا املأمول  إمن  

ي ربك  ، مما فتنة بني املؤمنني و نقسامات إ ىل إنقض الغرض و إىل ي ذلك يؤد   بعضها البعض فإن   ض  ر  تعمل يف ع   جلاانا ال أن تكون 
ي هذه  يؤد  د  ترفاا ورغبةا قبال وجود من إذا ما ع  د رعية. بل قد ال يوجد داعي أساساا للتعد  الش   عمال املؤمننيأعلى  ويؤثر سلباا 

 قيقة. رعية الد  وابط الش  لض  اا ل افية وفقوعية بكل اقتدار ومعرفة ووضوح وشف  الوظيفة الط  

 

 


