
  رؤيت هالل

را ] ماه نو[ماه  يکهقتو (: می فرمايد نقل گرديده است چننيدر کتاب مراقی الفالح در حديث شريفيکه 
ر، ماه رمضان، با ديده نظر به اين ام. !)يد، روزه را رها کنيدماه نو را ببيندوباره  وقتيکه! يد، روزه بگيريدببين

نعمت (و  )اشعة اللمعات(در حبث قبله و نيز مؤلفان  )ابن عابدين( .شروع می شود ]ماه نو[شدن هالل 
 ، جائزباشد با حسابيکه قبل از ديدن هالل اجنام يافته ،شروع کردن به روزه با تقومي: "ميفرمايد که )اسالم
  ."نيست

 ، نبايد تابع حماسبات جنومیبرای فهميدن شروع شدن رمضان. (..، می گويد که )ابن عابدين(و نيز 
در حديث شريف . حتقق می يابدزيرا، شروع رمضان شريف، با ديدن هالل در آمسان . شد )آسرتونوميک(

طلوع هالل، نه با ديدن، بلکه با حساب  )!يد، شروع به روزه کنيدببينرا هنگاميکه هالل (، که  فرموده شد
 مهانگونه که اما،. باشدی م صحيح طعیق می شود بصورتحساب يافته  نتيجه ايکه با .فهميده می شود

دوم  در آن شب ديده نشده در شب شبی که طلوع می کند، می تواند ديده شود، ممکن است کهالل در ه
حتقق می هالل  ن، نه با طلوع هالل، بلکه با ديده شدنشروع رمضا چنني امر گرديده است که، .ديده شود

، به مهني دليل شروع ماه رمضان با می دهندتقومي ها، نه ديده شدن هالل را، بلکه طلوعش را اطالع . )يابد
  .تقومي منی تواند فهميده شود

جائز  شروع کردن تقومي و با حساب ، بتوسطنيز نوشته شده است که، به رمضان و عيد )فتاوای هنديه(در 
در مهه جای  الزم می آيد که ،هالل ديده شود ر يک شهرد هنگاميکهشعبان،  )۳۰( مدر شب سي. منی باشد

  .می باشد آينده ، هالل شبمی شودديده  يکه در روزهالل. به روزه شروع کرده شود دنيا

بعد از ديدن و  شعبان، هنگاميکه خورشيد غروب کند، هالل را ترصد و جستجو کردن) ۳۰( مدر شب سي
اجتماع ( از اگر: ق می گويد کهتقی الدين حممد ابن دقي. باشد، واجب کفايه می خرب دادن به قاضیهالل 
  .ديده خنواهد شد هيچيکی دو روز نگذشته باشد، هالل  )نيرين

 ، ماه رمضان، بادر زمان کنونی. ، با ديدن هالل شروع می شدها و در هر جاعصر  ماه رمضان، در مهه
  .منی شود به احکام اسالميه قابطوع رمضان، مشر . ده می شوديردانحساب کردن زمان طلوع هالل شروع گ

زيرا، در . کسی که هالل ماه شوال را ديده باشد، منی تواند افطار کند: (می گويد که )مجموعه زهديه(در 
". ديده امهالل ماه شوال را "بگويند که  بايد دو نفر مرد ويا يک مرد و دو نفر زن الزم می آيد کههوای ابری، 

در "). ديده اميهالل های شوال و رمضان را " که  بگويند بايد چندين نفر الزم است که، در هوای باز،



، هاللاگر  و ،دوم است شب هالل ، غروب کند)عشاء(اگر هالل، بعد از شفق : (ميگويد که )انضيخقا(
  ).می باشد شب اول غروب کند، هالل) عشاء(قبل از شفق 

طور شرعی فهميده نشده باشد، روز با شاهدان ب فطر و عيد قربان عيد های ماه رمضان و ماهدر جاهايی که 
اولني روز عيد، . عيد قربان حساب کرده می شود اول روزدهم آن، يعنی  ماه ذی احلجه و از اينجا نيز روز اول

منی تواند ) قبل(يک روز اول . ويا يک روز بعد است. است يافته شده با اين حساب روزی می باشد که
  .بل از طلوعش منی تواند ديده شودق ماه، در آمسان، زيرا،. باشد

غرب می باشد اشرتاک می کند، در  طرف ها که از شرق به هماه، به حرکات روزانه آفتاب و ستار  آنطوريکه
، از حرکت ساالنه خورشيد که از غرب ماه اين حرکت. از غرب به شرق نيز حرکت می منايد ،اطراف کره زمني

. ساعت امتام می کند ۸روز و  ۲۷ماه در اين حرکتش، يک دور خود را در . به شرق می باشد سريعرت است
در حاليکه . پنجاه دقيقه سی ثانيه ديرتر به پايان می رساند از ستارگان به مهني دليل، دور روزانه خود را

، بعد نابرين ماه، نسبت به يک روز قبلیب. خود را چهار دقيقه بعد به پايان می رساند خورشيد، حرکت روزانه
دقيقه بعد غروب می   ۴۵ اول از خورشيد می آيد و در شب] نصف مدت روز[از خورشيد به نصف النهار 

مستوی اکليپتيک [ مستوی خسوفميان  در ماه، هنگاميکه در اطراف زمني می چرخد،. کند
)EKLİPTİK[( ،در . وجود می باشددرجه ای م پنج تقريبًا زاويه و مستوی ايکه در آن، مدار ماه قرار دارد

آفتاب و ماه در حاليکه در يک طرف زمني قرار داشته باشند، هر سه شان در يک  ، يک بار،شهر دور 
هنگاميکه ماه در . گويند  )]Conjunction[ پيوستگی(ن اجتماع نيريبه اين حال، . استقامت قرار ميگريند

به اين . ماه را منی توانيم ببينيم. روی ماه که به طرف ما متوجه است تاريک می باشد آن اين حالت باشد،
می  .می باشدتغيري  حال ساعت در ۷۲ساعت تا  ۲۸زمان حماق ثابت نبوده، مابني . گويند  )حاقم(زمان، 

وقت اجتماع،   .شده استحساب ] ساعت ۷۲[حداکثر سه روز  علمای عثمانی به بينيم که در تقومي های
زمني نيز در  کرهبدليل اينکه   .نوشته شده است برای هر ماه کامالً وسط زمان حماق بوده، در تقومي های علمی

در وقت . ساعت می شود ۱۳روز  ۲۹، مدت زمان ما بني دو وقت اجتماعاطراف خورشيد حرکت می کند، 
  .می گذرند] وسط مدت روزاز [هر دو در يک زمان از نصف النهار  ،يداجتماع، ماه و خورش

بگذرد، يعنی، هنگاميکه زاويه ) ساعت ۱۴تقريبًا (درجه  قبل از آنکه از وقت اجتماع، هشت
در هيچ  در هيچ زمان و ،باشد، هالل کمرت  )ساعت ۱۴از (هشت درجه  از که  )Elongation=نتبينو (

بني دو نيم خطی که کره ارض را با ماه و کره  )Elongation=بينونت(اين زاويه  .ديده منی شود مکان
بريون  ماه از حماق  وقتيکه درجه شود، ۱۸هنگاميکه حداکثر  .ارض را با آفتاب وصل می کند، مبيان می آيد



دقيقه، در طرف غرب، در باالی خط افق، هالل  ۴۵در ظرف مدت  گرديده، خورشيد در حال غروب باشد،
درجه  ۵هنگاميکه به افق،  ،شاختالف منظر يعنی  شپاراالکسدقيقه  ۵۷اما، از سبب . ماه نو ديده ميشود

شدنش از حماق، در هر مملکتی که خورشيد در حال غروب  خارجدر وقت . نزديک شود، منی تواند ديده شود
 در يادر ساعات بعدی و . هايی که در مهان طول قرار داشته باشند، هالل ديده می شودباشد، در مملکت 

  .بعد از غروب خورشيد می تواند ديده شود ،شب بعدی، در مملکت هايی که در غرب اينها قرار دارند نيز

ا، برای يافنت وقت شروع ماه قمری منی باشد احتماالً  شبی می باشد که در آن شببرای فهميدن . اين حسا
آن تقدمي برعکس  بشکل به کسانی که سخن امام را. نيز اينگونه فرمودند بکیسامام  .هالل ديده خواهد شد

به وقوع ويا يک روز بعد  ،است در روزيکه در تقومي نوشته شده ،ديده شدن هالل. فريب خوردنبايد  ميکنند،
، در جلد اول، در ابن عابدين .)شرنباللی حاشيه های طحطاوی و(. منی شود ديده ،  يک روز قبلمی آيد
فرمودند که، برای فهميدن : (می کند، می گويد که بيانيکه تعيني قبله را در جاي دوصد و هشتاد ونه صفحه

در آمسان ) هالل(زيرا روزه، با ديدن ماه نو . اطمينان کرداعتماد و اولني روز رمضان شريف، به تقومي ها نبايد 
 !)يد شروع به روزه کنيدببينهنگاميکه هالل را (: که  فرمودند" صلی اهللا عليه وسلم"پيامرب ما . می شود ،فرض
هالل،  .می باشدحساب می باشد و حساب صحيح  نبوده، با) ديدن هالل(با رؤيت که طلوع هالل، حاالن

در آن شب ديده  واند، می تهالل اما. است، طلوع می کند کرده  و معني حساب مشخص آن را در شبی که
د و ديده شهالل شبی که  در ، نه در شب طلوع هالل، بلکهالزم می آيد کهد و و نشده، يک شب بعد ديده ش

را در آمسان جستجو   هالل رمضان شريف. )زيرا، اسالميت اينگونه امر فرموده است. شود کرده  شروع به روزه
 ، نشاندهندهرا از پيش خرب دادن شروع رمضان شريف وقت ديده می شود که،. ، يک عبادت استکردن

مني روز . اولني روز عيد قربان نيز، با ديدن هالل ماه ذی احلجه فهميده می شود. ندانسنت اسالميت است
  حج .باشدمی ه شده ويا يک روز بعد ازين تقومي يافت احساب، ب روزيکه توسطروز عرفه،  يعنی ماه ذی احلجه

ا هيچ کدام. قبل از اين روز به عرفات رفته باشند، صحيح منی شود کسانی که يک روز منی تواند حاجی  از آ
خط افق  باالیدر  را م شعبان، هنگاميکه خورشيد غروب کند، هالل رمضاندر روز بيست و . شود

  .، واجب می باشدجستجو کردن در غرب ،ظاهری

د، هنگاميکه در هوای ابری هالل را نشو گناه بزرگ   مرتکب که عادل باشد، يعنیيک مسلمان اهل سنت  
در جايی که . رمضان شروع می شود ،اگر قبول کند، در مهه نقاط. والی خرب می دهد به ببيند، به حاکم،

  .رمضان شروع می شود ،يند، در آن حملبب، هنگامی که يک مسلمان هالل را حاکم، والی وجود نداشته باشد



اگر . دخرب بده چندين نفر ، الزم می آيد کهدر هوای باز و متيز. ول منيگرددسخن اهل بدعت و فاسق قب
 ا حماسبهب رمضان، با تقومي و. د، ماه شعبان سی روز قبول گرديده، فردايش رمضان می شودو هالل ديده نش

داراحلرب اسرييکه در : (می گويد که )انخقاضي(و  )هنديه(و  )بحر(در . شروع منيگردد )آسرتونوميک( جنومی
به تقومي نگاه کرده، يک ماه روزه بگريد، امکان دارد که يک روز قبل از رمضان  باشد، اول رمضان را نداند و

ً  در ويا  پيشرتاول، يک روز  وضعيتدر . اول رمضان به روزه شروع کرده باشد در دومني روز رمضان ويا دقيقا
دوم، در روز اول رمضان روزه  وضعيتدر . است از رمضان روزه گرفته و در آخرين روز رمضان عيد کرده

بيست و هشت روز رمضان روزه   در نيز، وضعيتدر هر دو . گرفته است عيد روزه آخر هم در گرفته، روزن
به رمضان  سوم، وضعيتدر . دبگري  بعد از عيد رمضان، دو روز روزه برايش الزم می شود که. است گرفته

و روزه ايکه در . مصادف شدن روز اول و روز آخر يک ماهيکه در آن روزه گرفته است، مشکوک می باشد
از اين سبب، باز هم دو روز را به . روزهاييکه رمضان بودنشان مشکوک باشد گرفته شود، صحيح منی باشد

نظر به ا ديدن هالل در آمسان، بلکه به رمضان، نه ب کسانيکه  از اين فهميده می شود که،. قضا بايد بگريد
. دنري گبروزه  دو روز قضا،به نيت بعد از عيد  الزم می آيد که کنند،، شروع  از قبل آماده شده تقومي هاييکه

کتابی اينگونه ؟ در هيچ  گرفنت از کجا پيدا شد قضا دو روز روزهبعد از رمضان، ( :بطور مثال می گويند که
ا نوشته نيست" اينکهگفنت . )چيزی وجود ندارد در هر جايی،  و زيرا، در هر عصر. ی باشددرست من" در کتا

 ماه رمضان، با حماسبه اکنون. قضا لزومی نبود برای دو روزه روزه. ماه رمضان، با ديدن هالل شروع می شد
 اشيهدر ح. منی شود قابيه مطشروع رمضان، به احکام اسالم. ده می شوديردان، شروع گطلوع هالل وقت

قضا   که برای تصحيح اين خطا، بعد از رمضان، دو روز روزه  نوشته شده است طحطاوی )مراقی الفالح(
مني شب .گرفنت الزم می باشد هالل عيد ديده  ،اگر به رمضان، بدون ديدن هالل شروع کرده، در بيست و 

در  .می شود قضا گرفته روزه ، يک روز،بعد از عيد درين صورت،شود، اگر شعبان با رؤيت شروع شده باشد، 
 قضا گرفته شده باشد، دو روز روزهرؤيت شروع ن شعبان، با اگر نوشته شده است که )قاضيخان(و  )هنديه(

  .شودمی 

 رمضان، ابتدای ماهدر هنگام : (می فرمايد که )رد المختار(در کتاب  "رمحه اهللا تعالی" )ابن عابدين(
به  ،وقتيکه هالل را ببيند .واجب کفايه است و بالغ عاقل جستجوی هالل، يعنی ماه نو، برای هر مسلمان

در هر [ اگر قاضی قبول کرده و اعالن کند، در آن روز،. نيز واجب است خرب دادنش قاضی يعنی به حاکم
در . ن عادل قبول ميگرددمسلمادر هوای ابری، خرب يک . روزه گرفنت متامی مسلمانان فرض می گردد] مملکتی

در جاهايی که قاضی ويا والی مسلمان . افراد زيادی بايد اين خرب را بدهند ، الزم می آيد کهابر هوای باز و بی
با اينکه يک مسلمان عادل بگويد که هالل را ديده است، روزه گرفنت کسانيکه اينرا شنيده  وجود نداشته باشد،



با وجود اينکه عادل . جائز نمی باشد ،حسابا ب ماه رمضان به توسط تقويم،شروع . باشند الزم می گردد
اينگونه افراد، روز طلوع  اينکهبا  .آنها هيچ ارزشی ندارد دن ماه رمضان، محاسبه، برای شروع شهم باشند

رمحه اهللا " یبکساز علمای شافعی امام . رمضان شروع منی شود ، روزهخرب بدهند از قبل رمضان را هالل
با  هالل را ديده است، و ،مني شب شعباندر سی ا باشد که بگويد، اگر کسی: (می گويد چنني "تعالی

باور و اعتبار کرده يک شب بعد طلوع خواهد کرد، در اينجا به حساب  هالل، معلوم شود که نيز حساب
 از طلوعش يک شب قبل، لدن هالديده ش. قطعی است بدست آمده، با حساب زيرا، نتيجه ايکه. ميشود

با حساب  زمان شروع رمضان کهاز  ممکن است که شروع شدن رمضان با ديدن هالل،). [ممکن نيست
رمحه اهللا " لوانیحمشس االئمه  ].اما يک روز قبل ممکن نيست. واقع شود يک روز بعد فهميده شده است،

با طلوع هالل شروع منی . حتقق می يابدهالل  شروع شدن ماه رمضان، با ديده شدن: (می فرمايد که" تعالی
رمضان شريف با حساب منی تواند  ماه شروع حساب، شب طلوع هالل را نشان می دهد، بدليل اينکه. شود

در  قاضی هنگاميکه دادن ويا با حکم ،)هالل را ديدمي( :بگويند کهدو مسلمان عادل،  با اينکه. فهميده شود
و  قربان حج،. به روزه شروع کرده شود در همه جای دنيا زم ميگردد کهالرمضان شروع شود،  ،يک محل

ی هادر جا الزم نمی آيد که اينها در يک محل، با معلوم شدن اوقات. اينگونه نمی باشد اوقات نماز
  .]دنباشمييعنی اين سه، حملی ) [).دشاديگر نيز اينگونه ب

به اين دليل، شروع شدن رمضان با تقومي  .نه ديده شدن هالل را، بلکه طلوع هالل را خرب ميدهند تقومي ها،
 )هالل را ديدمي(اينکه،  ، گفنتاست يک شب قبل از شبی که در تقومي ها خرب داده شده. فهميده منی شود

ند، صحيح منی و ر ب، به عرفات بع شدن به اينگونه سخن های غلطکسانی که با تاحج  . [ی باشدمن درست
  ].اينها حاجی منی شوند. شود
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