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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 ، دعوة للتأمل....قبل حلول العيد
 ١٤٣٧ وتوقعات عيد الفطر

 
 يف أمريكا الشمالية. اىل سائر املؤمنني الكرام

 هذا الشهر الفضيل. السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. وتقبل هللا الطاعات والعبادات يف
ا يف الوقت التعبد هلل تعاىل وابتغاء مرضاته، فإهن م أوقاتهىل أهنا من أإفغري خاف أن فرتة شهر رمضان املبارك إضافة ، أما بعد

واليت تبلغ ذروهتا  ،تالوة القرآن وجمالس الذكر والدعاء والعلم والفضيلةالتعايش مع ذاته فرصة لرتبية النفوس وتزكيتها من خالل 
وإن  ، العيد السعيديوم ية يف ة الرابنىل اهلدي  إ ويتطلع   ب اجلميع  مث بعدها يتأه   .ل من األمر احلكيمز  وما يتن    يف ليايل القدر الشريفة

: رىمرة أخ . ولذا يتكرر السؤالاملوجبة لتعدد يوم العيدجتهادات د اإلتعد  حمنة ن يشعر ابختالط فرحة العيد مع كان هناك م  
 بيد م ن؟ ن حل  فهو م  هناك  أحقاً هي معضلة وليس هلا حل؟ وإن كان

على  نابلفعل جتربيًا وعملياً. وأما بيد م ن فهو بيد املؤمنني أنفسهم حينما يكونو حصل قد احلل موجود و اجلواب: إن  
 ما يلي:مالحظة  حقيقًة، ولذا هنيب مبن يريد احللاطالع ابلشريعة وواعني هلا وحذرين من الشبهات. 

   ن، وواحدة منها هي غياب بيان احلكم الشرعي ة حم   غيبة اإلمام املهدي )عج( اصطحبت عد  مات: أن ل  س  من امل
ال بد من  إذن) الصح وغريه على خطأ.هذا الرأي هو غري املعصوم ميلك احلقيقة كلها ليقول إن  الواقعي. ولذا ال أحد

 (.همهما بلغ شأن   ما عدم التعصب لرأي  

  واحدة إال هي ا مقضية ثبوت اهلالل الرأي والفتوى. و يقتضي تعدد جتهاد أن الفقهاء هم جمتهدون. واإل: ماتل  س  امل  من
 (.اءاحرتام وتقدير اجلهود واآلر بشأهنا طيلة عصر الغيبة. )إذن علينا  ق  تف   ي  اخلالفية اليت مل من املسائل

  عن  يواملنته ابلواجبات املتقيد ل هو املسلم اإلثنا عشريدْ ْدل ني" والع  "ع   بشهادة : أن اهلالل يثبتماتل  س  امل  من
نقل أي قول  الشرعية قبل ضوابطوثق خبربه فقط. )إذن ال بد من مراعاة ال"الثقة" الذي ي   خربرد جم . وليساحملرمات

 خرين(.آىل أو نشر أي إشاعة إ

  نان ليس حجة طمئاإلقطعاً. )إذن مًا لغريه لز  م  . لكنه ليس نفسه اإلنسانيفيد : أن اإلطمئنان الشرعي ماتل  س  امل  من
 (.يلزم اآلخرين ابلعمل

  أن مكاتب الفقهاء اليوم لديهم مواقع ألكرتونية ميكن التواصل معهم مباشرة فيما إذا لزم معرفة احلكم ماتل  س  امل  من :
 دونا م رأي فقيه  ل شرعي لنقمسو غ يوجد أي إذن ال الشرعي، أو من خالل وكالئهم املعتمدين يف سائر البالد. )

 التأكد من مصادره(. 

  ال شك أن . و "اإلطئمنان" "العلم" أو توريث: أن الفقهاء ال يعارضون علم الفلك بقدر ما يبتغون منه ماتل  س  امل  من
)إذن . دقةب يعلنون عجزهم عن حتديد وقت رؤية القمر "هالاًل"خرباء يف احملاسبات ودقتها لكنهم هم علماء الفلك 

 (.توقعات الفلكيني غري ملزمة إال إذا أفادت االطمئنان

http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/crescent.php
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 :واقعيةال احللول من

  د احلكيم الشيخ الفياض والسيكل من مساحة وهم  اليوم، اإلقتداء ابلفقهاء أنفسهم. فهناك ثالثة من فقهاء النجف
آلفاق. حدث أكثر حتاد ايف قضية إ (دام ظله)لسيد السيستاين ا مساحة الذين خيتلفون مع (دام ظلهم)والشيخ البشري 

رتاماً ىل اليوم الالحق، إحإإقامة صالة العيد أتجيل إعالن مظاهر الفرح والسرور ومن مر ة أن دعوا أتباعهم بتأجيل 
 من ابب أوىل كوننا مقلدين وأتباع(.فعله علينا ذلك للمرجعية العليا، وتعزيزاً للوحدة. )إذن جيب 

 وتؤتى بنية الرجاء. لدى الفقهاء ا يف اليوم الثاين ال إشكال فيهصالة العيد يف عصر الغ يبة هي مستحبة. واإلتيان هب ،
 )إذن هناك مندوحة شرعية(.

  اإليثار من الوالدين أبخذ إجازة من العمل يومني لتتم البهجة والسرور على مجيع أفراد العائلة، وهو سبب حقيقي
يستدعي زايدة الرزق والربكة عوضًا عن ذلك التعطيل، ملا فيه من إدخال السرور على األهل وملا فيه من اإلهتمام 

 العيد مل  ال منارسه يف العيد أيضًا(.مناسبة يف غري أنخذه من إجازات والتوسعة على العيال. )ما 

 نة والشفافية ىل جانب إمكانية الليو م اإلمام عليه السالم غائبًا واإلجتهاد قائمًا، إتفه م صعوبة توحيد يوم العيد ما دا
 يوم العيد يفابملساعدة عملياً من خالل قبول "التعددية" والتثق ف عليها. ألسنا منارسها يف أغلب األمور؟ فلم ال تكن 

 (.إقامة صالتني يف يومني وعدم حصر أماكن العبادة على فئة واحدةإذن ال مانع من أيضًا. )

 احلل  بيد من؟
مة واملسامهة األلف تبدأ خبطوة، فهل أنت ممن سيبدأ ابلتثقيف ونشر املعلو  مسريةإذن، احلل أبيدينا حنن املؤمنون إن أردان تفعيله. و 

يف توطيد فرح اجملتمع وسعادته أبايم العيد أم ستكون من الالأابليني جتاه هذا احلل وابلتايل من املسامهني يف عدم املشاركة حبملة 
 بقوم حىت يغريوا ما أبنفسهم(.)إن هللا ال يغري ما  قال تعاىل: التوعية والتبليغ والعمل الصاحل؟

 هجرية٧١٤٣توق عات هالل شهر شوال 
يد اإلطئمنان ثبوت متوز، بل تتوقع ما يفالرابع من  رؤية غروب اإلثننيللاملواقع الفلكية األلكرتونية أية احتماالت توقع تال 

إن ف ،وعليه(. ييبأنظر املشهد التقر متوز يف أغلب مناطق أمريكا الشمالية من شرقها وحىت غرهبا )اخلامس من  الرؤية غروب الثالاثء
  .تعاىلبعونه  ٢٠١٦متوز  ٦األربعاء  يوم العيد األول من شهر شوال سيكونتشري إىل أن مجيع التوقعات فإن 

 
 ٦٢٠١ متوز ٤اإلثنني  يف وقت متأخر من شيعةاملسلمني الجمللس علماء ترقبوا إعالن جلنة اهلالل التابعة 

 (٣١٣) ٥٦٢- ٤٦٢٦   أو اتصلوا على الرقم
 

 (إضغط هناعرب االنرتنت ) كل شخص عشرة دوالرات. ميكن دفعهاعن   كاة الفطرةز  مالحظة:

http://astro.ukho.gov.uk/moonwatch/nextnewmoon.html
http://www.imams.us/
http://www.imam-us.org/sites/default/files/2014/uploads/2015_Zakat%20al-Fitra_Arb.pdf
http://www.imam-us.org/sites/default/files/2014/uploads/2015_Zakat%20al-Fitra_Arb.pdf
https://secure.imam-us.org/contribution/zakat-ul-fitrah
https://secure.imam-us.org/contribution/zakat-ul-fitrah

