1245 - É permitido usar telescópios etc., mas não cálculos, para ver a lua
nova
Pergunta
Não é possível ver a lua nova a olho nu antes de ter 30 horas de idade e, além disso, às vezes não
é possível vê-la deﬁnitivamente por causa das condições climáticas. Com base nisso, é permitido
recorrer ao uso de informações astronômicas para calcular o tempo provável para avistar a lua
nova e o início do Ramadan, ou será que realmente temos que ver a lua nova antes de começar o
jejum do abençoado mês de Ramadan?
Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
É permitido usar telescópios, etc. para ver a lua, mas não é permitido conﬁar em dados
astronômicos para conﬁrmar o início ou ﬁm do mês abençoado do Ramadan, porque Allah não nos
prescreveu isso em Seu Livro ou na Sunnah do Seu Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah
estejam sobre ele). O que Ele prescreveu para nós é conﬁrmar o início e o ﬁm de Ramadan ao
avistar a lua nova de Ramadan para começar o jejum, e a lua nova de Shawwaal para terminar o
jejum e reunir-se para oferecer as orações do Eid. Allah fez as luas novas para marcar períodos
ﬁxos de tempo para a humanidade e para o Hajj, por isso não é permitido aos muçulmanos
usarem qualquer outro método para determinar períodos de atos de adoração como jejum,
comemoração de Eid, realização de Hajj, jejum por dois meses como expiação (kafaarah) por
matar alguém por engano ou se divorciar da esposa por zihaar, e assim por diante. Allah diz
(interpretação do signiﬁcado):
"...Então, quem de vós presenciar (a lua nova na primeira noite) esse mês (Ramadan), que nele
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jejue..." [al-Baqarah 2: 185]
Perguntam-te pelas luas crescentes. Dize: "São marcas do tempo para a humanidade e também
para a peregrinação..." [al-Baqarah 2: 189]
O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: "jejues quando tu avistares [a
lua nova] e pares de jejuar quando tu a avistares e se estiver nublado, então completa o mês com
trinta dias", baseado nisto, aquele que não vê a lua nova a partir do momento que ela aparece,
em uma noite clara ou nublada, deve completar o mês (de Sha'baan) com trinta dias. (Fataawa alLajnah al-Daa'imah, 10/100). Este é o caso se a visão da lua nova não for conﬁrmada em outro
país; se a lua é avistada de acordo com as diretrizes de Shari'ah, então o jejum é obrigatório, de
acordo com a maioria dos estudiosos. E Allah sabe melhor.
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