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 بسم الله الرحمن الرحيم

 سؤال:

و نه  بينندهرؤيت هالل با چشم مسّلح، نه برای »اند که بسياری از فقها چنين فتوا داده
يد که با توجه به اکنون برای بعضی اين پرسش پيش می؛ «ندارد ی برای ديگران، اعتبار 

 
ا

شامل رؤيت که « فطر للرؤيةم للرؤية و ا  ص  »ی مانند روای   مذکور در متون« رؤيت»اطالق 
ناممکن بودن رؤيت با چشم مسّلح در عصر  ، وشوديرمسّلح میغبا چشم مسّلح و 
ن خدشهمعصومين عليهم

 
و  ،کند، وجه اين فتوا چيستای وارد نمیالسالم به اطالق ا

نهاشرعی  موضوعاتچرا بر خالف بسياری از 
 
به ابزار نوين توجه  که در تشخيص ا

 بر اين ابزار اعتماد کرد؟در رؤيت هالل نباید ، شودمی

 پاسخ:

ن جز برای متخصصان روشن نمی
 
شود، اما تا جاي  ی که اين يک بحث تخصصی است که برخی از زوايای ا

ور می
 
ن کريم شويم و چنين میبرای ديگران نيز قابل فهم باشد، نکاتی را يادا

 
داللت بر اين گوييم که: قرا

عموم مردم در کار دين و دنيای  تاقرار داده شده است « شاخص زمان»وان به عن« ماههر هالل »دارد که 
ن تکيه کنند. خداوند متعال فرموده است: 

 
هّلة، ق  ي  »خود بر ا

أ
لونک عن ال

أ
و  اس  للنّ  واقيت  م   ل هی  سا

ن چيزی که شايسته است ميقات و و« ّج الح  
 
عموم مردم باشد، همان هاللی است که به  شاخص زمان برایا

دوربين با تنها اما اگر اين هالل شود؛ نمايان می همنطقمحلِی هر گونه قابل رؤيت با چشم عادی در افق 
ن را ندارد که به عنوان شود، می ديده 

 
 عموم مردم تلقی گردد. شاخص زمان برایصالحيت ا

ن در هالل شب اول و در هر ماه، به ديگر سخن، 
 
نشبوضعيت ا

 
، حکم عقربه ساعت را های پس از ا

های مختلف روز و شب را نشان های ساعت با گردش دَورانی خود زماندارد و همان طور که عقربه
ن بيشتر و بيشتر می های پياپ ی،در شبکه  ماه همهای گوناگون دهند، صورتمی

 
شود و قسمت روشن ا

را دارد و  تحال رود، همينبه محاق میاينکه گذارد تا کاهش می از نيمه ماه رو بهاين بخش روشن سپس 
  شمارشبیک 

 
ن از این جهت باید  و محسوب می شودماه قمری  سمانی برایا

 
ای باشد که به گونهرؤيت ا

ن  برای عموم مردم قابل احراز بوده و
 
 نداشته باشند.احتياج به ابزار خاصی برای ا

ن در اثبات اول ماه، نه  دنکر اعتماد نشود که بدين سان معلوم می
 
به رؤيت با تلسکوپ و ابزارهاي  ی نظير ا

نبلکه از اين جهت است که  ،در تشخيص موضوع حکم شرعی های نوینبه ابزار  اعتنای  یاز جهت بی
 
چه ا

ن برای عموم مردم قابل تشخيص باشد و هر باید که است چيزی موضوع حکم شرعی قرار گرفته 
 
وجود ا
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ها که برای تشخيص ها و صحرانشينان و ساکنان کوهپايهکسی که از چشمی سالم بهره دارد، حتی روستاي  ی
ن 

 
مدن هالل در افق، ابزاری جز چشم خود ندارند، بتوانند از ا

 
 کنند. استفادهبرا

له از يک جهت می
 
يعنی خروج مايع منی از مرد تشبيه  ،موجبات جنابتز يکی اتوان اين موضوع را به مسا

ه پروستات، در هنگام مقاربت، منی به مثانه کرد؛ بدين ترتيب که در صورت عمل جراحی و برداشتن غّد 
ن بيرون می ،گردد و پس از استهالک در بولبرمی

 
يدبا ا

 
زمايش  ،ا

 
ن فرد ا

 
کمک د، با نر يگبو اگر از ادرار ا

زمايشگاهی معلوم می
 
در های زنده وجود دارد، اما به رغم اين مطلب، در ادرار وی اسپرمد که شوابزارهای ا

باشد و اين امری است شود؛ زيرا دليل وجوب غسل خروج مايع منی میوی حکم به وجوب غسل نمی باره
ثييافتکه تحقق ن

 
زمايشگاه سپرده شده، تا

 
ری در حکم ندارد؛ چرا که ه و وجود اسپرم در ادراری که به ا

 موضوع وجوب غسل تحقق پيدا نکرده است.

ن فاصله بگيرد که  شهرمورد مشابه ديگر وقتی است که کسی از 
 
ن قدر از ا

 
 ساکنان شهرخود بيرون برود و ا

ن نتوانند وی را ببينند و او جز با ادواتی که صدای دور را به گوش می
 
ند رساجز با دوربين و ابزارهاي  ی مانند ا

واز اذان 
 
له  شهرنتواند ا

 
حد ترّخص، ارتباطی به اين ادوات و وسايل خود را بشنود، اما حکم شرعی در مسا

ن فرد هنگامی به حد ترّخص می
 
بنا به رسد که همشهريان او با چشم عادی او را نبینند و ندارد، بلکه ا

افطار در ماه  قصر و جوازِ  نمازِ  ِم حک با گوش عادی خود صدای اذان شهر را نشنود؛ زيرا موضوِع وی  ،قولی
  .صدای اذان و نشنيدنوی است، نه عنوان ديده نشدن  شهررمضان، ِصرف دور شدن به همين مقدار از 

ن است
 
پاک است     اماالبته خوردنش حرام است  و   از دیگر موارد مشابه اینکه اگر ماهی را از خونی که در ا

ن  نیست نقابل دید عادیبین ذرات بسیار کوچکی از خون را که با چشم سپس با ذره ,پاکیزه نماید
 
در ا

 این امر  ببیند، 
ٌ
ن ماهی نمی مانع ازشرعا

 
که در  چیزی استچون موضوع حکم به حرمت  شودخوردن ا

يد؛نظر عرف خون 
 
   گونه نیست. این شودذراتی که با چشم غیرمسلح دیده نمی و به حساب ا

ن موضوع حکم شرعی  حققدر تشايد بنابراين، موارد يادشده با ديگر مواردی که 
 
بتوان بر يا احراز ا

ثير داشتن اين ادوات و وسايلهای ابزارهای نوين تکيه کرد، تفاوت دارند؛ نمونه
 
 از اين قبيل است: تا

ب یک ظرف با . وقتی که کسی در 1
 
ب  نجاستی را نجاست ترديد دارد و با چشم عادی مالقات ا

 
 در ا

کند؛ در اين صورت، حکم به ای از نجاست را پيدا میهبا ابزارهای کاربردی، ذرّ  هنگامی کهيابد، اما نمی
ب میتنّجس 
 
است و اکنون او  نجاستاندکی از با حتی مالقات  ،سشود؛ چرا که موضوع حکم تنجّ ا

ن را احراز کند.توانسته است با ذره
 
 بين ا
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يا  دوربینبا از راه دور   که نظر بدان حرمت دارد،     مانند اندام زن نامحرم   ه چيزی . وقتی که کسی ب2
ن نگاه کند؛ گناهکار  مانند ابزاری 

 
و اين نظر و نگاه اکنون با  ،؛ زيرا موضوع حرمت نگاه استخواهد بودا

 ابزار تحقق پيدا کرده است.

بپردازد، در اين صورت وی مرتکب فعل حرام  . وقتی که فردی با ابزار نوين استراق سمع، به تجسس3
 است.« تجّسس»شده است؛ چون موضوع حرمت، نه گوش سپردن بدون ابزار، بلکه عنوان 

کند و بخواهند پس از کنار گذاشتن سهم جنين، ميراث متوفی را وقتی که شوهر زن بارداری فوت می. 4
ميان ديگر ورثه تقسيم کنند، اگر ابزاری مانند سونوگرافی را برای تشخيص وضعيت جنين، اعم از يک قلو 

ن مورد توجه قرار می
 
گيرد؛ زيرا موضوع حکم، يا دوقلو بودن يا مذکر و مؤنث بودن به کار گيرند، نتيجه ا

ن، مترتب بر يکی يا دوتا بودن 
 
يعنی وجوب کنار گذاشتن سهم حمل از ميراث متوفی پيش از تقسيم ا

ن است، و اگر بتوان اين امر را با ابزارهای مدرن 
 
تشخيص داد، بايد بر اساس جنين و پسر يا دختر بودن ا

ن عمل شود.
 
 ا

زمايش ژنتيک . وقتی که در تشخيص پدر يک نوزاد تردي5
 
قرار گيرد و ژن  DNAدی پيدا شود و وی تحت ا

او با يکی از افراد هماهنگ باشد، بر همان اساس حکم خواهد شد؛ چرا که موضوع حکم فرزندی، عبارت 
زمايش قابليت شناساي  ی دارد و بنابراين،  مرداز زايش از صلب يک 

 
است که در فرض يادشده با اين ا

 شود.جاری می احکام پدر و فرزندی بر وی

ن  شنود ويا  وديد ین توان ابزارهای نودر نتيجه، تفکيک ميان مواردی که می
 
نها را مانند ا

 
برای بعضی از ا

نها توجه کرد، بسته به اختالف در موضوع حکم شرعی است، و فقيه  ،به کار گرفت
 
و مواردی که نبايد به ا

ن
 
 ندارد.ای چاره کندچه از ادله استفاده میجز پايبندی و تقّيد به ا

يه شريفه، اين گونه استفاده « اسواقيت للنّ م  »در خصوص هالل، بيشتر فقها از تعبير 
 
برای هالل، در ا

ن مراجعه کنند و امور مردم می تمامِی سنجش زمان است که عمومی اند که هالل يک ابزار کرده
 
توانند به ا

ن سامان دهند، نه اينکه شاخصی باشد که تنها بعضی از مردم توان استفاده 
 
معيشت و ديانت خود را با ا

ن را دارند و بعضی ديگر جز با مراجعه به کسانی که از ابزارهای 
 
مند هستند، ديدن هالل بهره الزم برایاز ا

ن استفاده 
 
 کنند.نتوانند از ا

السالم هم دانشمندان موفق به ساخت شود که اگر در عصر معصومين عليهمبدين ترتيب، معلوم می
ن را معتبر نمیحضرات معصومين عليهمتلسکوپ شده بودند، 

 
دانستند؛ السالم رؤيت هالل با استفاده از ا

الت و وسايل مدرن، بلکهاين البته نه به معنای چشم
 
بدين معنا است که هالل  پوشی از کمک گرفتن از ا

نان تبه عنوان تا زمانی که برای عموم مردم نمايان نشده باشد، 
 
 نشده است. عيينشاخص زمانِی ا
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تنها طريقی برای  ،و افطار روزهمربوط به  روای  ِی  شود که رؤيت يادشده در متوِن با اين قرينه، مشخص می
ای است که برای عموم مردم و با چشم غيرمسّلح قابل ديدن به گونه ،نمايان شدن هالل در افق هر منطقه

ن
 
 شود.اطالقی برای شمول رؤيت با دوربين فهميده نمی عبارت هيچ باشد، و از ا

ماه جديد، نمايان شدن هالل در افق به  رسیدن فرامناط در  را چنين تصور کنيم کهوانگهی، اگر مبنا 
ها ديده شود، در اين صورت بايد گ فت بسياری ها و دوربينرين تلسکوپبا مجهزت هرچندکه ای باشد گونه

از موارد روزه و افطار و حج و ديگر اعمال پيامبر)ص( و ائمه)ع( که بايد در روزهای خاصی از ماه صورت 
ن حضرات عليهم

 
بر  های قمری السالم در تشخيص روز اول ماهبگيرد، در ايام حقيقی خود نبوده؛ چرا که ا

عصر خود، مردم  ازدیگر که ايشان نيز مانند بسياری  در حالی، انداعتماد داشته با چشم معمولیت رؤي
شکار و در ارتفاع باال ديده می و ندرت با چشم عادیبهشب اول اند که ماه دانستهمی

 
شود، مگر به صورت ا

ناينکه در شِب 
 
باشد. چگونه است که  نديده شدقابل     در صورت موجود بودن     با ابزاری قوی  پيش از ا

نه از ايشان و نه از ديگران، مطلبی در اين باره نرسيده است که وقتی ماه برای اولين بار بلند و نمايان 
ن را ماه شب دوم تلقی کرداست، بايد 
 
  ؟!ا

قای سیستانی   نجف اشرف
 
 دفتر ا


