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ﺳﻮال
آﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن ]ﻣﺎه[ روزه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﻓﻠ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻼل را ﺑﺒﯿﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺷﺮﯾﻌﺘ اﺳﺖ آﺳﺎن و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﻪ اﺣﺎم آن ﻫﻤﻪی ﺛﻘﻠﯿﻦ ـ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺟﻦﻫﺎ ـ را ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻃﺒﻘﺎﺗﺸﺎن ،ﭼﻪ ﻋﺎﻟﻢ
و ﭼﻪ ﮐﻢﺳﻮاد ،و ﭼﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ و ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻦ ،در ﺑﺮ ﻣﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل راه ﺷﻨﺎﺧﺖ اوﻗﺎت ﻋﺒﺎدات را
ﺑﺮاﯾﺸﺎن آﺳﺎن ﮔﺮداﻧﺪه و ﺑﺮای وارد ﺷﺪن و ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ اوﻗﺎت ]ﻋﺒﺎدات[ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ]ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺤ [در ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻧﺸﺎﻧﻪی دﺧﻮل وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﺧﺮوج وﻗﺖ ﻧﻤﺎز
ﻋﺼﺮ ﻗﺮار داده و ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻔﻖ ﺳﺮخ را ﻧﺸﺎﻧﻪی وارد ﺷﺪن وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎ ﮔﺮداﻧﺪه و روﯾﺖ ﻫﻼل را ﭘﺲ از آﻧﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه
ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺷﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪی اﺑﺘﺪای ﻣﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻤﺮی و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻗﺮار داده و ﻣﺎ را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻏﺎز ﻣﺎه ﻣﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻣ
ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪهی ﮐﻤ از ﻣﺮدم ﺑﺪان آﮔﺎﻫ دارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم ﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب ﻓﻠ .ﻧﺼﻮص ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس روﯾﺖ ﻫﻼل و ﻣﺸﺎﻫﺪهی آن را ﻧﺸﺎﻧﻪی آﻏﺎز روزهی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و روﯾﺖ ﻫﻼل ﺷﻮال را ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻓﻄﺮ ﻣﻌﺮﻓ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮای ﺛﺒﻮت ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن و روز ﻋﺮﻓﺎت.
اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻓَﻤﻦ ﺷَﻬِﺪَ ﻣﻨﻢ اﻟﺸﱠﻬﺮ ﻓَﻠْﻴﺼﻤﻪ] ﺑﻘﺮه[۱۸۵ :
)ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﺎه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﺑﺎﯾﺪ آن را روزه ﺑﺪارد(.
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻳﺴﺎﻟُﻮﻧَﻚَ ﻋﻦ اﻷﻫﻠﱠﺔ ﻗُﻞ ﻫ ﻣﻮاﻗﻴﺖ ﻟﻠﻨﱠﺎسِ واﻟْﺤﺞ] ﺑﻘﺮه[۱۸۹ :
)درﺑﺎرهی ﻫﻼلﻫﺎ ]ی ﻣﺎه[ از ﺗﻮ ﻣﭘﺮﺳﻨﺪ .ﺑﻮ آنﻫﺎ ]ﻧﺸﺎﻧﻪی[ ﮔﺎهﺷﻤﺎری ﺑﺮای ﻣﺮدم و ]ﻣﻮﺳﻢ[ ﺣﺞاﻧﺪ(.
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و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮﮔﺎه آن را دﯾﺪﯾﺪ روزه ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎه دﯾﺪﯾﺪ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﻬﺎن
ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﺎه را ﺳ روز ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ روزه را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﻮت روﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
و ﭘﺎﯾﺎن روزه را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﯾﺪن ]ﻫﻼل[ ﻣﺎه ﺷﻮال داﻧﺴﺘﻪ و آن را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﺠﻮﻣ و ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
در دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ و اﺋﻤﻪی ارﺑﻌﻪ و ﺳﻪ ﻗﺮﻧ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮔﻮاﻫ
ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ آﻧﺎن داده ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻋﻤﻞ ﻣﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس رﺟﻮع ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم در اﺛﺒﺎت ﻣﺎهﻫﺎی ﻗﻤﺮی ﺑﺮای
آﻏﺎز ﻋﺒﺎدات و ﺧﺎرج ﺷﺪن از آن ﺑﺪون روﯾﺖ ﺑﺪﻋﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﯿﺮی در آن ﻧﯿﺴﺖ و دﻟﯿﻠ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺪارد ،و ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺧﯿﺮ اﺳﺖ در ﭘﯿﺮوی از ﺳﻠﻒ در اﻣﻮر دﯾﻨ ﻧﻬﻔﺘﻪ و ﻫﻤﻪی ﺷﺮ و ﺑﺪی در ﺑﺪﻋﺖﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﻪ
ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﻓﺘﻨﻪﻫﺎی آﺷﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

2/2

