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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وعىل آله وصحبه ومن وااله، أما بعد: فإنه يف يوم  

  2021املوافق للخامس من أبريل    1442االربعاء اخلامس والعرشين من شهر شعبان 

اجتمعت اجلمعية العمومية ملجمع فقهاء الرشيعة بأمريكا عرب تقنية الزوم ملناقشة املسودة املقدمة  

 . منهجية جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا حول ثبوت األهلةأمانة املجمع حول من  

 التالية:   عن القرارات  املؤمتر أسفر   ووقد استمرت املناقشات قرابة ساعتني

 منهجية جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا حول ثبوت األهلة تتمثل فيام ييل: 

الرؤية البرصية هي األصل يف معرفة دخول أي شهر قمري، ويستعان عليها باملراصد   .1

الفلكية، لكن ال يعتمد عليها إذا متكنت فيها التهم متكنا قويا. ومن ذلك أن ختالف  

حقيقة علمية من حقائق احلساب الفلكي يتفق عليها أهل االختصاص ممن يوثق يف  

 الفلكيني املوثوق يف دينهم يرجع هلم يف حتقيق ذلك   دينهم. ويقرتح انشاء جلنة ثالثة من

األصل عدم اعتبار اختالف املطالع، وأنه متى رؤي اهلالل وثبت ثبوتا رشعيا يف أي بلد   .2

يعرف بشذوذ عن اجلامعة، فقد لزم الصوم بقية املسلمني الذين يشرتكون مع   إسالمي ل 

 بلد الرؤية يف جزء من الليل

http://www.twitter.com/amjaonline
http://www.fb.com/amjaonline
http://www.amjaonline.org/


 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

The Assembly of Muslim Jurists Of America 
 

 

   Assembly of Muslim Jurists of America | 2251 Florin Rd., Suite 19, Sacramento CA 95822 

twitter.com/amjaonline | fb.com/amjaonline | amjaonline.orgOffice +1 (916) 290.7601  

إذا كان العمل باملرجوح، واعتبار اختالف املطالع سيفيض يف إحدى مرات دخول   .3

رمضان أو خروجه إىل توحيد الصف ومجع الكلمة عىل مستوى املحلة الواحدة، عملنا  

من مذهب إىل مذهب داخل فقه أهل السنة.  وعىل األقلية يف أي   ا  سائغبه، وكان انتقاال

مدينة من مدن أمريكا اتباع موقف األكثرية يف مدينتهم إذا اختلف املنهجان عمليا عند  

حتقق املوجب للصيام، مجعا للكلمة ومنعا من الترشذم واخلالف املذموم سواء أكانت  

 كي أم مدرسة الرؤية. األقلية تنتسب إىل مدرسة احلساب الفل 

نظرا خلصوصية الواقع يف امريكا واتساع رقعتها، فإنه يصار إىل تقسيمها إىل مناطق  .4

زمنية، ولكل منطقة إذا دخل وقت العشاء عندهم ول يصلهم خرب برؤية اهلالل أن  

يعلنوا أن الغد مكمل لعدة شعبان وال يلتفتوا لرؤية اهلالل يف الواليات التي يف جهة  

 الغرب 

ينبغي للمسلمني يف أمريكا عمل تقويم رشعي رسمي هلم اعتامدا عىل ذات القواعد   .5

التي اعتمدهتا بعض الدول اإلسالمية يف التقويم الرسمي اهلجري الذي تضبط به 

مواعيد املعامالت الرسمية، فهو تقويم ثابت يعمل به عىل مدار العام ، وقد خيتلف يف  

يتسنى لنا تقديم ميقات ثابت لعيد الفطر وعيد    لكقليل جدا من األحيان، وبذ
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األضحى يقدم للمدارس واجلامعات وغريها من اجلهات الرسمية العتامدها إجازة  

 دينية للمسلمني . 
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