 ‐ 207382آﯾﺎ دﯾﺪن ﻫﻼل ﺑﻪ ﻫﻨﺎم روز را ﻣﺗﻮان ﺑﺮای ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﻗﻤﺮی ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺖ؟
ﺳﻮال
ﯾﺎﻣﺒﺮ ﻣﺼﻄﻔ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﺎ ﻫﻼل را ﻧﺪﯾﺪهاﯾﺪ روزه ﻧﯿﺮﯾﺪ و ﺗﺎ ﻫﻼل ]ﺷﻮال[ را ﻧﺪﯾﺪهاﯾﺪ اﻓﻄﺎر ﻧﻨﯿﺪ،
ﭘﺲ اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪ آن را ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﻨﯿﺪ )ﯾﻌﻨ ﺳ روز ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ( اﻣﺎ اﯾﺸﺎن وﻗﺖ دﯾﺪن ﻣﺎه را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺮده .ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ در دوران اﯾﺸﺎن ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﻼل ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻮده ،زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ اﺳﺖ
و ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﺷﻮد ،اﻣﺎ در دوران ﻣﺎ و ﺑﺎ اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻼل ﺑﺘﺎون آن را دﯾﺪ و
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎرﯾﺲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻫﻼل در ﺻﺒﺢ روز دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۹ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻪ آﺳﺎﻧ دﯾﺪه ﺷﺪ:
) (http://legault.perso.sfr.fr/new_moon_2013july8.htmlﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎه در ﺳﺎﻋﺖ  ۶و  ۸دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﺤﻠ در ﻗﺎرهی آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ (http://www.makkahcalendar.org/en/photoGallery.php) :ﺳﻮال ﻣﻦ
اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻓﻘﻬﺎی اﯾﻦ دوران ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﻼل را ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻧﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﻣداﻧﻨﺪ؟ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ
ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ روﯾﺖ را ﺑﻪ ﻏﺮوب ﻣﻘﯿﺪ ﻧﺮده اﺳﺖ؟
ﺧﻼﺻﻪی ﭘﺎﺳﺦ
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﻪ:
روﯾﺘ ﮐﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و
روزه ﯾﺎ ﻓﻄﺮ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﮔﺮدد ،دﯾﺪن ﻫﻼل ﭘﺲ از ﻏﺮوب
ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮ روﯾﺖ ﻫﻼل ﺑﻪ ﻫﻨﺎم روز ﻫﯿﭻ ﺣﻤ
ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﻤﺷﻮد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
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اوﻻ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺎه را ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺷﺐ ﻗﺮار داده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾ و ﻇﻬﻮر ﺷﺐ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﺎه اﺳﺖ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﺟﻌﻠْﻨَﺎ اﻟﻠﱠﻴﻞ واﻟﻨﱠﻬﺎر آﻳﺘَﻴﻦ ﻓَﻤﺤﻮﻧَﺎ آﻳﺔَ اﻟﻠﱠﻴﻞ وﺟﻌﻠْﻨَﺎ آﻳﺔَ اﻟﻨﱠﻬﺎرِ ﻣﺒﺼﺮةً ﻟﺘَﺒﺘَﻐُﻮا ﻓَﻀ ًﻣﻦ رﺑِﻢ وﻟﺘَﻌﻠَﻤﻮا ﻋﺪَد اﻟﺴﻨﻴﻦ واﻟْﺤﺴﺎب
وﻛﻞ ﺷَء ﻓَﺼﻠْﻨَﺎه ﺗَﻔْﺼﻴ] ًاﺳﺮاء[۱۲ :
)و ﺷﺐ و روز را دو ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺮار دادﯾﻢ؛ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺷﺐ را ﺗﯿﺮهﮔﻮن و ﻧﺸﺎﻧﻪی روز را روﺷﻨﺑﺨﺶ ﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ ]در آن[ ﻓﻀﻠ از
ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ و ﺗﺎ ﺷﻤﺎرهی ﺳﺎلﻫﺎ و ﺣﺴﺎب را ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ روﺷﻨ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدﯾﻢ(.
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای ﺷﺐ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد و آن ﺗﺎرﯾ و آﺷﺎر ﺷﺪن ﻣﺎه در
آن اﺳﺖ ،و ﺑﺮای روز ﻧﺸﺎﻧﻪای ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻮر و ﻇﻬﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ روﺷﻨﺮ در آن اﺳﺖ ،و ﻣﯿﺎن روﺷﻨﺎﯾ ﻣﺎه و ﺑﺮﻫﺎن ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺗﻔﺎوت ﮔﺬارده ﺗﺎ از ﯾﺪﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻫﻮ اﻟﱠﺬِي ﺟﻌﻞ اﻟﺸﱠﻤﺲ ﺿﻴﺎء واﻟْﻘَﻤﺮ ﻧُﻮرا وﻗَﺪﱠره ﻣﻨَﺎزِل ﻟﺘَﻌﻠَﻤﻮا ﻋﺪَد اﻟﺴﻨﻴﻦ واﻟْﺤﺴﺎب ﻣﺎ ﺧَﻠَﻖ اﻟﻪ ذَﻟﻚَ اﻻ ﺑِﺎﻟْﺤﻖ] ﯾﻮﻧﺲ[۵ :
)اوﺳﺖ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را روﺷﻨﺎﯾ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻣﺎه را ﺗﺎﺑﺎن ﮐﺮد و ﺑﺮای آن ﻣﻨﺰلﻫﺎﯾ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎرهی ﺳﺎلﻫﺎ و ﺣﺴﺎب
را ﺑﺪاﻧﯿﺪ( .ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ).(۵۰ /۵
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪی اﺣﺎم ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ در روز.
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﺎت ﻟﻨﻮی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎه ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺷﺐ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی روز ،ﭘﺲ دﯾﺪن آن در روز ﻫﯿﭻ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد ،و اﯾﻨﻪ
ﻣﺎه ﮔﺎهﺷﻤﺎری ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﻣﻮاﺳﻢ ﺣﺞ و روزه و دﯾﺮ ﻣﻮاﺳﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎلﻫﺎ و ﺣﺴﺎب و دﯾﺮ اﻣﻮر اﺳﺖ ،ﺑﺮای
وﻗﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎه در ﺷﺐ دﯾﺪه ﺷﻮد ﻧﻪ در وﻗﺖ دﯾﺮ )اﻟﻔﻠ اﻟﺪوار ﻓ رؤﯾﺔ اﻟﻬﻼل ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر.(۱۸ /
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎه ﮔﺮﻓﺘ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم روز رخ دﻫﺪ )ﯾﻌﻨ ﻣﺎه در ﻫﻨﺎم روز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد( ﻧﻤﺎز
ﺧﺴﻮف ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﺷﻮد زﯾﺮا در ﻫﻨﺎم ﺑﺮوز ﻣﺎه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺧﺴﻮف ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻃﻠﻮع
ﺧﻮرﺷﯿﺪ آﻏﺎز ﺷﻮد ،ﺑ ﻫﯿﭻ ﺧﻼﻓ] در ﻣﯿﺎن ﻣﺬاﻫﺐ[ ﻧﻤﺎز ]ﺧﺴﻮف[ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺷﻮد )اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب .(۵۴ /۵
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
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ﻋﻤﻮم ﻋﻠﻤﺎ ـ و از ﺟﻤﻠﻪ رای ﻣﻌﺘﻤﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺬاﻫﺐ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ـ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﻤ ﺑﺮ دﯾﺪن ﻫﻼل ﻣﺎه ﺑﻪ ﻫﻨﺎم
روز ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﻤﮔﺮدد ،و اﮔﺮ روزهدار در ﻫﻨﺎم روز ﺳام رﻣﻀﺎن ]ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب[ ﻫﻼل را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﻪ روزهاش اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ و
اﻓﻄﺎر ﻧﻤﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﺨﺼ ﮐﻪ روزه ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ در روز ﺳام ﺷﻌﺒﺎن ]ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب[ ﻫﻼل را ﺑﺒﯿﻨﺪ اﻣﺴﺎک ﯾﺎ ﻗﻀﺎی
آن روز ﺑﺮای وی ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﺪن ﻫﻼل ﺑﻪ ﻫﻨﺎم روز ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻘﻂ دﯾﺪن ﻫﻼل ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ
اﺳﺖ.
در ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ اﺑ ﺷﯿﺒﻪ ) (۶۷ /۳ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از اﺑ واﺋﻞ آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻘﯿﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ﻧﺎﻣﻪی ﻋﻤﺮ رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ در آن آﻣﺪه ﺑﻮد :ﻫﻼلﻫﺎ ﺑﺮﺧ از ﺑﺮﺧ دﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻫﻼل را ﺑﻪ ﻫﻨﺎم روز دﯾﺪﯾﺪ اﻓﻄﺎر ﻧﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ دو ﻣﺮد
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آن را روز ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺪهاﻧﺪ«.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﯿﻬﻘ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوﻫ از ﻣﺮدم ﻫﻼل ﻓﻄﺮ را ﺑﻪ ﻫﻨﺎم روز
دﯾﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ روزهاش را ﺗﺎ ﺷﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺗﺎ آﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر در ﺷﺐ دﯾﺪه ﺷﻮد
ﺳﻨﻦ ﺑﯿﻬﻘ.(۴۳۵ /۲) 
در اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﻬﻨﺪﯾﺔ ) (۱۹۷ /۱آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﻫﻼل را ﭘﯿﺶ از زوال ]ﺧﻮرﺷﯿﺪ[ ﯾﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن روزه
ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﻪ اﻓﻄﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ.
اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﺷﯿﺮازی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :روزه و ﻓﻄﺮ ﺗﻨﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻏﺮوب دﯾﺪه ﻣﺷﻮد اﻟﻤﻬﺬب )/۳
.(۳۳
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺮﻣﻠ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎه در روز  ۲۹دﯾﺪه ﺷﻮد اﻣﺎ ﺷﺐ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ﮐﺴ ﻧﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ روﯾﺖ آن
اﺛﺮی ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪن ﻫﻼل ﺑﻪ ﻫﻨﺎم روز ﺗﺎﺛﯿﺮی ]ﺷﺮﻋ [ﻧﺪارد ﻓﺘﺎوی اﻟﺮﻣﻠ.(۷۸ /۲) 
در ﮐﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ) (۳۰۳ /۲آﻣﺪه اﺳﺖ :روﯾﺖ ﻫﻼل ﺑﻪ ﻫﻨﺎم روز ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪارد ،و ﺑﻠﻪ روﯾﺖ ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ.
ﻟﻨﻮی ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﺋﻤﻪی ارﺑﻌﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ دﯾﺪن ﻫﻼل ﺑﻪ ﻫﻨﺎم روز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،دﯾﺪن آن ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺷﺐ اﺳﺖ اﻟﻔﻠ اﻟﺪوار ).(۱۹
اﺣﺎدﯾﺜ ﮐﻪ روزه و اﻓﻄﺎر را ﺑﻪ دﯾﺪن ﻫﻼل واﺑﺴﺘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر آن دﯾﺪن ﻫﻼل ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺷﺐ اﺳﺖ ،ﻧﻪ روز .ﺻﺪﯾﻖ ﺣﺴﻦ
ﺧﺎن ﻣﮔﻮﯾﺪ» :روﯾﺘ ﮐﻪ ﺷﺎرع در اﯾﻦ ﻧﺺ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪﻧﺶ روزه ﺑﯿﺮﯾﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮش داﻧﺴﺘﻪ دﯾﺪن ﺷﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ روزاﻧﻪ ﮐﻪ
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اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد .ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ اﯾﻦ دﯾﺪن ﭘﯿﺶ از زوال ﯾﺎ ﭘﺲ از زوال ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﻼف اﯾﻦ را ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ از ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﻋ ﺑﺴﯿﺎر دور اﺳﺖ« اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﻨﺪﯾﺔ ).(۱۱ /۲
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﺎت ﻟﻨﻮی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮﺧ از آﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ دﯾﺪﻧﺶ ﻓﻄﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺮف
روﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﻮﺟﺐ وارد ﺷﺪن ﻓﻄﺮ اﺳﺖ ،و ﺗﻔﺎوﺗ ﻣﯿﺎن ﺷﺐ و روز ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر از روﯾﺖ در
اﺣﺎدﯾﺚ ،روﯾﺖ ﻋﺎدی ﯾﻌﻨ دﯾﺪن در ﻫﻨﺎم ﺷﺐ اﺳﺖ ﻧﻪ روز« اﻟﻔﻠ اﻟﺪوار ).(۹
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :وارد ﺷﺪن ﻣﺎه ]ﺟﺪﯾﺪ[ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﺎﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻼل ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺘﺎﺧﺮ از
آن دﯾﺪه ﺷﻮد ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی و رﺳﺎﺋﻞ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ).(۳۰۱ /۱۶
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
در ﮐﻼم ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﻬﺎ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻫﻼل اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم روز دﯾﺪه ﺷﻮد ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺐ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ
اﻋﺘﺒﺎر روﯾﺖ ﻫﻼل در روز ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎن از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ روﯾﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ در روز ﺳام ﺷﻌﺒﺎن ﯾﺎ ﺳام رﻣﻀﺎن ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﺖ ﺑﺮای ﺷﺐ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺎه ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳ روز ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﻌﻨ ﺳﺨﻦ
آﻧﺎن ﻧﻮﻋ ﺧﺒﺮ از واﻗﻊ اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﺮ دﯾﺪن روزاﻧﻪی ﻫﻼل ﺣﻤ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺷﻮد.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ روﯾﺖ روزاﻧﻪی ﻫﻼل را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣداﻧﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺿ اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ
ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻫﻼل را در روز دﯾﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ]ﻫﻼل[ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺐ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ،ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارد اﯾﻦ دﯾﺪن ﭘﯿﺶ از زوال
]ﺧﻮرﺷﯿﺪ[ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭘﺲ از زوال .اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﺳﺖ و اﺧﺘﻼﻓ در آن ﻧﯿﺴﺖ و اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و ﻣﺎﻟ و ﻣﺤﻤﺪ ]ﺷﯿﺒﺎﻧ [ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
رای ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮع ) .(۲۷۹ /۶اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ﻧﯿﺰ در اﻟﻤﻐﻨ (۱۷۳ /۳) ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﻠﯿﻮﺑ ﻣﮔﻮﯾﺪ :روﯾﺖ ﻫﻼل در روز ﻫﯿﭻ اﺛﺮی ]از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋ [ﻧﺪارد ،ﯾﻌﻨ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﻄﺎر
ﮐﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎون ﻫﻼل ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورود رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻫﻼل ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺎورد ﺳﺨﻨﺶ درﺑﺎرهی روﯾﺖ ﺷﺐ ﺳام ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺛﺮی ﻧﺪارد زﯾﺮا ﺳ روز
ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف روز ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﮐﻪ ـ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﺧ دﭼﺎر وﻫﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ـ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﺪن ﻫﻼل ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﺑﺮای
روز ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﺷﻮد ﺣﺎﺷﯿﻪی ﻗﻠﯿﻮﺑ ﺑﺮ ﮐﻨﺰ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ).(۶۵ /۲
اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :و اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻫﻼل ﺑﺮای ﺷﺐ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﺪن آن در روز ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻧﺰد آن دو ]ﯾﻌﻨ
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ[ دﯾﺪن آن در روز ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻣﺪت ]ﺳ روز[ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﺧﺘﻼف
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ﭼﻨﺎﻧﻪ در اﻟﺒﺪاﺋﻊ و اﻟﻔﺘﺢ ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه درﺑﺎرهی دﯾﺪن ﻫﻼل در روز ﺷ ﯾﻌﻨ روز ﺳام ﺷﻌﺒﺎن ﯾﺎ رﻣﻀﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ روز ﺟﻤﻌﻪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ روز ﺳام ﻣﺎه ﺑﻮد و ﻫﻼل ﺑﻪ ﻫﻨﺎم روز دﯾﺪه ﺷﺪ ،ﻧﺰد اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ آن روز ،روز اول ﻣﺎه
اﺳﺖ ،و ﻧﺰد دو اﻣﺎم دﯾﺮ ]ﯾﻌﻨ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ[ اﯾﻦ روﯾﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد و ﺷﻨﺒﻪ روز اول ﻣﺎه اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﯾﻦ
روﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎه از ﺳ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،و اﯾﻦ روﯾﺖ ]ﻋﻤﻼ[ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
آﻧﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻼل ]ﮐﻪ در روز دﯾﺪه ﺷﺪه[ ﺑﺮای ﺷﺐ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﯾ ﺑﯿﺎن ﺣﺎل و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﻮﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣداﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آنﻫﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻼل ﺑﺮ ﺷﺐ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ و اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻫﻼل
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﺧﺘﻼف درﺑﺎرهی روز ﺷ ﯾﻌﻨ روز ﺳام ﻣﺎه اﺳﺖ ،زﯾﺮا روﯾﺖ روز ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ را ﮐﺴ
ﺑﺮای ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﺎه ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ روز ﻧﺸﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ«
ﺣﺎﺷﯿﻪی اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ).(۳۹۲ /۲
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﺨﻦ ﺣﺠﺎوی اﮔﺮ در روز دﯾﺪه ﺷﻮد ﺑﺮای ﺷﺐ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺿﻤﯿﺮ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻫﻼل
ﺑﺮﻣﮔﺮدد و ﻣﻮﻟﻒ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﻢ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﻼل ﺑﺮای ﺷﺐ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ آن را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﻣداﻧﻨﺪ ﻧﻔ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﮔﺮ ﻫﻼل ﺑﻪ ﻫﻨﺎم روز و ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ دﯾﺪه ﺷﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺮدم را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻣﺴﺎک ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن دﯾﺪن ﻫﻼل ﭘﯿﺶ از زوال ﯾﺎ
ﭘﺲ از آن ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻼل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ).(۳۰۷ /۶
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