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ﺳﻮال
ﮔﺮوﻫ از ﻣﺮدم ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻼل رﻣﻀﺎن را دﯾﺪهاﻧﺪ و اﻫﻞ ﻓﻠ و ﺣﺴﺎب ﻣﺪﻋاﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﺪن ﻣﺎه در آن ﺷﺐ ﻣﻤﻦ
ﻧﺒﻮده .ﻣﺸﻞ ﻣﻦ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺨﻤﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺤﻞ اﺷﺎل اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ
ﮐﻪ اﻫﻞ ﻓﻠ و ﺣﺴﺎب ﻣﺪﻋاﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﺐ ﺑﺎ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ و آﻻﺗ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﻼل ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و آن را
ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ .ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎه ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ دﯾﺪه ﺷﻮد و ﺑﺎ دﺳﺘﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد؟ اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺮﻋﺲ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻠﺴﻮپ ﻫﻼل را دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ روزه ﺑﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ از ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﺮاﻧ ﻣﻦ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد و ﮔﻤﺎن ﻧﻤﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻧﺮاﻧ ﻓﻘﻂ از
ﺳﻮی ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
آنﭼﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺷﺮوع ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،دﯾﺪن ﻫﻼل ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺳ روز ﺷﻌﺒﺎن در ﺻﻮرت ﻋﺪم رؤﯾﺖ اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ و اﺟﻤﺎع اﻫﻞ ﻋﻠﻢ دال ﺑﺮ آن اﺳﺖ .ﺑﺨﺎری ) (۱۹۰۹و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۰۸۱از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ
ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺎ دﯾﺪن آن روزه ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ دﯾﺪﻧﺶ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ اﺑﺮ از ﺷﻤﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ]روزﻫﺎی[ ﺷﻌﺒﺎن را ﺳ روز ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻓﻠ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ و اﺻﻞ در رؤﯾﺖ ،دﯾﺪن ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻼل ﺑﺎ اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ دﯾﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ دﯾﺪن ﻋﻤﻞ ﻣﺷﻮد ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎرۀ ) (106489ﺑﯿﺎن ﺷﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻫﻼل ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ دﯾﺪه ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺑﺰار دﯾﺪه ﻧﺸﻮد؟ اﯾﻦ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺤﻞ رؤﯾﺖ و وﻗﺖ آن
ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺣﻢ ﺷﺮﻋ ﺑﻪ دﯾﺪنِ ﻫﻼل ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﯾ ﯾﺎ دو ﻓﺮد ﺛﻘﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎن آن را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ واﺟﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دﯾﺪن ﻋﻤﻞ ﺷﻮد.
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ﺷﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻠﺤﯿﺪان ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼی ﻗﻀﺎ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮادر ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﻟﺨﻀﯿﺮی ﯾ از ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
رﺻﺪ ﻫﻼل ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺎﻻت ﻫﻼل را در ﻏﯿﺮ وﻗﺘﺶ رﺻﺪ ﮐﺮده .ﮔﺮوﻫ از اﻫﻞ ﻓﻠ ﺑﻪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻨﺪ و در
ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺣﻮﻃﮥ ﺳﺪﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺧﺮوج ﻣﺎه را در آن ﺷﺐ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺎب و ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر دﺳﺘﺎهﻫﺎﯾ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ در ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺎﺻ از آﺳﻤﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ وی ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎه
در ﻣﻮﺿﻌ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺎرج ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا وی ﻗﺒﻞ از آﻧﺎن ﻣﺎه را ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺻﺪ ﮐﺮده و ﻣداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ
ﻣﺎه در ﮐﺠﺎ ﻃﻠﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﻣﻮﺿﻌ ﮐﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده ﻃﻠﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ ﻣﺎه ﻃﻠﻮع ﮐﺮد ﺑﺮ
اﺳﺎس ﮔﻔﺘﮥ او ﺑﻮد ﻧﻪ آنﭼﻪ آﻧﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺑﻮدﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ وی آﻧﺎن را ﻣﻌﺬور ﻣداﻧﺴﺖ زﯾﺮا ﻣﺤﻞ ﻣﺎه را ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه،
ﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎهﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ« )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮥ اﻟﺮﯾﺎض(.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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