 ‐ 1245اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار رﺻﺪ ـ و ﻧﻪ ﺣﺴﺎب ﻓﻠ ـ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻫﻼل ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ
ﺳﻮال

دﯾﺪن ﻫﻼل ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﻋﻤﺮ ﻫﻼل ﺑﻪ ﺳ ﺳﺎﻋﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن دﯾﺪن آن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺿﻊ
ﻫﻮا اﻣﺎن ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﯾﺎ ﻣﺗﻮان از اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻠ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟ دﯾﺪن ﻣﺎه ﺟﺪﯾﺪ و آﻏﺎز رﻣﻀﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد؟ ﯾﺎ
آﻧﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز روزهی ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،ﻫﻼل ﻣﺎه ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺑﺮای روﯾﺖ ﻫﻼل اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار رﺻﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از ﻋﻠﻮم ﻓﻠ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت آﻏﺎز ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﯾﺎ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻧﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد و ﻧﻪ در ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﺸﺮوع ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ
و ﺑﻠﻪ آﻧﭽﻪ ﺷﺮع ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺮار داده اﺛﺒﺎت آﻏﺎز رﻣﻀﺎن و روزه ﺑﺎ دﯾﺪن ﻫﻼل رﻣﻀﺎن و اﻋﻼم ﻓﻄﺮ و ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺑﺮای ﻧﻤﺎز
ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻫﻼل ﺷﻮال اﺳﺖ ،و ﻫﻼلﻫﺎ را ﻣﯿﻘﺎﺗ ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﺣﺞ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت دﯾﺮی از ﺟﻤﻠﻪ روزهی رﻣﻀﺎن و اﻋﯿﺎد و ﺣﺞ و روزهی ﮐﻔﺎرهی ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ و ﮐﻔﺎرهی ﻇﻬﺎر و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺣﺴﺎب ﻓﻠ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻓَﻤﻦ ﺷَﻬِﺪَ ﻣﻨﻢ اﻟﺸﱠﻬﺮ ﻓَﻠْﻴﺼﻤﻪ] ﺑﻘﺮه[۱۸۵ :
)ﭘﺲ ﻫﺮ ﯾ از ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﺎه را درک ﻧﻤﻮد ﺑﺎﯾﺪ روزهاش ﺑﺪارد(.
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻳﺴﺎﻟُﻮﻧَﻚَ ﻋﻦ اﻷﻫﻠﱠﺔ ﻗُﻞ ﻫ ﻣﻮاﻗﻴﺖ ﻟﻠﻨﱠﺎسِ واﻟْﺤﺞ] ﺑﻘﺮه[۱۸۹ :
)درﺑﺎرهی ﻫﻼلﻫﺎ ]ی ﻣﺎه[ از ﺗﻮ ﻣﭘﺮﺳﻨﺪ؛ ﺑﻮ آﻧﻬﺎ ﮔﺎهﺷﻤﺎری ﺑﺮای ﻣﺮدم و ]ﻣﻮﺳﻢ[ ﺣﺞاﻧﺪ(.
و رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺎ دﯾﺪن آن روزه ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ دﯾﺪﻧﺶ ﻓﻄﺮ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﭘﺲ اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪ
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ﺗﻌﺪاد را ﺳروز ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻮای ﺻﺎف ﯾﺎ اﺑﺮی ﻫﻼل را در ﻃﻠﻮعﮔﺎه ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد ]روزﻫﺎی ﺷﻌﺒﺎن[ را ﺳ روز ﮐﺎﻣﻞ در ﻧﻈﺮ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ(۱۰۰ /۱۰) :
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪن ﻫﻼل در ﺳﺮزﻣﯿﻨ دﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺮﻋﺎ روﯾﺖ ﻫﻼل در ﺳﺮزﻣﯿﻨ دﯾﺮ اﺛﺒﺎت
ﺷﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ روزه ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﯿﺰ واﺟﺐ ﻣﺷﻮد .واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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