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پیشگفتار

کــه از حضــرت آيــت اهّلل العظمــی حــاج میــرزا يــداهّلل  بنــا بــه درخواســتی 
دوزدوزانــی )مدظلــه( شــد، در ســال 1381 هجــری شمســی، معظم لــه 
يــت هــالل در يــک محــل بــر  نظريــات خويــش را دربــاره »تأثیــر ثبــوت رؤ
کــه پــس از بازنويســی توســط  آغــاز مــاه قمــری در ديگــر مکان هــا« نوشــتند 
کتــاب »نقــش  ــه عنــوان بخــش ســوم  ــام »رســالۀ هاللیــه« ب ــا ن اينجانــب ب

ــه چــاپ رســید. افــق در ثبــوت هــالل« در ســال 1383 شمســی ب
گذشــت نزديــک بــه يــک دهــه از آن زمــان و بــا توجــه بــه پديــد  پــس از 
ــان  ــر در اذه ــؤاالتی ديگ ــرح س ــز ط ــوع و نی ــن موض ــو در ای ــائلی ن ــدن مس آم
متدينــان و اقشــار مختلــف مــردم جامعــه، رســاله هاللیــه بــا الحــاق دو 
بخــش جديــد و به¬طــور مســتقل در ســال 1391 شمســی بــه چــاپ رســید 

ــد چــاپ شــد. و در ســال 1394 شمســی تجدي
ابزارهــای  و  بــا چشــم مســلح  يــت هــالل  ایــن دو بخــش شــامل »رؤ
کــه معظم لــه حــدود ده  نجومــی و تأثیــر آن در آغــاز مــاه قمــری شــرعی« 
يــت  کــم در ثبــوت رؤ ســال پیــش بــه قلــم آورده اســت و نیــز »تأثیــر حکــم حا
کــه بخش هایــی از درس خــارج فقــه  هــالل مــاه و آغــاز مــاه قمــری شــرعی« 



رسالۀ هاللیه

8

گرامــی نزديــک بــه چهــل ســال پیــش  ايشــان بــود. ایــن بحــث را اســتاد 
کــه پــس از ترجمــه و بازنويســی بــه عنــوان بخــش آخــر  کــرده بودنــد  يــس  تدر

رســاله منتشــر شــدند.
کتــاب »نقــش افــق  در ســال های اخیــر و بــا توجــه بــه نايــاب شــدن 
افــق شــهرهای  کمبــود مجموعــه ای شــامل مقايســه  در ثبــوت هــالل«، 
يــت هــالل در  کــه امــکان تأثیــر رؤ کشــورهای همســايه  مختلــف ایــران و 
آنهــا بــر يکديگــر وجــود داشــت، احســاس می شــد، از ایــن رو، بخــش دوم از 
کتــاب مذکــور بــا تغییــرات، تصحیحــات و اضافاتــی بــه عنــوان ضمیمــه 
کنــون تقديــم دوســت داران معــارف و  بــه رســاله هاللیــه افــزوده شــد و ا

علــوم دينــی می گــردد.
کــه ایــن تــالش مقبــول درگاه احديــت و عنايــت و دعــای  امیــد اســت 

گیــرد. امــام عصر)ارواحنــا لــه الفــداء( قــرار 

خرداد 1396 شمسی مطابق با رمضان 1438 قمری
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بسم اهّلل الرحمن الرحیم

سخن آغازین

اخیــرًا دربــارۀ اينکــه اتحــاد افــق در ثبــوت هــالل شــرط اســت يــا نــه 
بســیار ســؤال می شــود. بــا اينکــه ایــن مســئله  از قــرن چهــارم ـ عصــر شــیخ 
طوســی؟هر؟  ـ  میــان علمــا بحــث و تبــادل نظــر شــده، ولــی در عصــر مــا بــه 

يکــی از مســائل داغ و چالــش برانگیــز مبــدل شــده اســت.
کاربــرد وســایل ارتبــاط جمعــی از قبیــل تلفــن، نمابــر،   از ديگــر ســو 
رادیــو، تلویزیــون و... بــه شــدت بــه ایــن مســئله  دامــن زده، چــه بســیار 
يــت مــاه در اول شــّوال زیــر ســؤال رفتــه و اختــالف  کــه ثبــوت رؤ زمان هایــی 

ــاب نقــل مجالــس شــده اســت. آراء در ایــن ب
 خــود مــا هــم از اينکــه در ســی ســال اخیــر، مــاه رمضــان اغلــب بیســت 
و نــه روزه شــده، تعجــب می کنیــم در حالی کــه بــر اســاس حســاب های 

نجومــی چنیــن وضعــی بعیــد اســت.
شــايد همیــن مطالــب باعــث شــده جمعــی در آراء خــود بازنگــری 
گــر در يــک  کــه اتحــاد افــق شــرط نیســت و ا کننــد و بــه ایــن نتیجــه برســند 
يــت هــالل ثابــت شــود، در تمــام نقــاط ثابــت می شــود،  نقطــه از زمیــن رؤ
يــت در ســرزمین های شــرقی و چــه در ســرزمین های غربــی باشــد. چــه رؤ
يــت بــا چشــم مســلح  گــر رؤ کــه ا کننــد  همین طــور ایــن مطلــب را بــاور 
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هــم حاصــل شــود، اول مــاه ثابــت می شــود و تصــور نماينــد با این برداشــت 
و تجديــد نظــر می تــوان اختــالف را از میــان برداشــت و در جامعــۀ اســالمی 

کــرد. در يــک روز عیــد اعــالم 
حــل  اختــالف  تجديدنظرهــا  و  آراء  این گونــه  بــا  اســت  بعیــد  امــا 
ــر  ــر ديگ ــّده ای را ب ــود آراء ع ــت و نمی ش ــی اس ــالف، مبنای ــرا اخت ــود؛ زی ش

کــرد. تحمیــل  صاحب نظــران 
ایــن  در  شــديم  آن  بــر  دوســتان  از  بعضــی  درخواســت  بــه  توجــه  بــا 
يــم،  موضــوع رســاله ای مختصــرو بــا بیانــی همــه فهــم بــه نــگارش درآور
کنیــم. شــايد بتوانیــم در راه نشــر احــکام اســالم بــه وظیفــۀ خــود عمــل 
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پیشینۀ بحث

کــه در ایــن رســاله بحــث می شــود )شــرط بــودن اتحــاد افــق  مســئله  ای 
در ثبــوت اول مــاه يــا عــدم اعتبــار اتحــاد افــق بــرای ثبــوت اول مــاه در ســایر 
مکان هــا( از جملــه مســایل مســتحدثه1 نیســت، بلکــه حــدود هــزار ســال 
ــه  ــرده، البت ک ــوان  ــوط، آن را عن ــاب مبس کت ــی؟هر؟ در  ــیخ طوس ــش ش پی
ی نیــز تــا  کســی بــه ایــن مســئله  نپرداختــه، بلکــه پــس از و پیــش از ايشــان 
زمــان عالمــه؟هر؟ مســئله  مــورد غفلــت و مســکوت عنــه بــوده، تــا اينکــه 
کــرد؛ بعــد از ايشــان بحــث تــا  کتــاب تذکــره و منتهــی ایــن فــرع را مطــرح  در 

زمــان مــا در بیــن فقهــا متــداول اســت.
گرفتــه، علــت  در دورۀ معاصــر ایــن مســئله  بیشــتر مــورد توجــه قــرار 
ارتباطــات  فراوانــی  موضــوع،  ایــن  بــه  معاصــر  علمــای  افزون تــر  توجــه 
زمــان  کمتریــن  در  مختلــف  ســرزمین های  اخبــار  انعــکاس  وســایل  و 
اســت. نبــوده  چنیــن  گذشــته  هــای  دوران   در  حالی کــه  در  می باشــد، 

ــوده  فتــوای معــروف بیــن علمــای شــیعه ـ در اعصــار مختلــف ـ ایــن ب
کــه در شــرق آن  يــت شــود، در شــهرهایی  گــر مــاه در شــهری رؤ کــه ا اســت 

گرفته انــد، اول مــاه ثابــت نمی شــود. قــرار 
کتاب مبسوط می فرمايد:  شیخ طوسی در 

1. مســائل مســتحدثه بــه مســائلی می گوینــد کــه در دوره هــای جدیــد بــرای بشــر 
پدیــد آمــده و پیــش از آن مطــرح نبــوده و نوظهــور اســت.
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ى که  زمانــی کــه مــاه در شــهرى دیــده شــود، در خــارج آن شــهرـ  بــه طــور

گــر شــهرهايى  کردیــم ـ عمــل بــه احــكام اول مــاه واجــب اســت، ا بيــان 

گــر  ى کــه ا کــه مــاه در آنجــا دیــده شــده، نزدیــک هــم باشــند، بطور

آســمان صــاف بــود و موانــع نبــود، مــاه در ايــن شــهر هــم دیــده می شــد، 

مثــل  هــم،  بــا  شــهرها  آن  عــرض  بــودن  نزدیــک  و  متفــق  دلیــل  بــه 

گــر شــهرها  کوفــه و تكریــت و موصــل1 امــا ا شــهرهاى بغــداد و واســط و 

از هــم دیگــر دور باشــند، مثــل بغــداد و شــهرهای خراســان و یــا بغــداد 

و شــهرهای مصــر در ايــن صــورت هــر ســرزمین حكــم خــود را دارد و 

کــردن بــه حكــم شــهر دیگــرى  واجــب نیســت بــر اهــل شــهرى عمــل 
ــد.2 ــاه را دیده ان ــا م ــه در آن ج ک

کــه ايشــان در ثبــوت مــاه، اتحــاد افــق  از عبــارات بــاال معلــوم می شــود 
را شــرط می داننــد نظــر مشــهور بیــن قدمــا و متأخریــن همیــن اســت.

کــهـ  در عصــر حاضــرـ در ایــن مســئله  قائــل به عدم  مشــهورترین فقیهــی 
اعتبــار اتحــاد افــق شــده، مرحــوم محقــق آيــت اهّلل خویــی اســت. ايشــان بــا 
ی  کــه جمعــی از علمــا در ایــن مســئله  بــا و طــرح ایــن بحــث ادعــا می کنــد 

گونــه از آنهــا نــام می بــرد: هــم نظــر هســتند و ایــن 

از علمــای  از بعضــی  را  نظــر  ايــن  کتــاب تذکــره  مرحــوم عالمــه در 

کــرده،   قبــول 
ً
کتــاب منتهــی آن را صریحــا کــرده و خــود در  شــیعه نقــل 

ــد.  ــت باش ــر درس ــن نظ ــال داده اي ــاب دروس احتم کت ــهید اول در  ش

1. 1. همگی از شهرهای سرزمین عراق هستند. 
2. 1. محمد بن حسن طوسی؛ المبسوط؛ ج 1؛ ص 268.



رات ۀناشیپ

13

کتــاب وافــی و صاحــب حدائــق در حدائــق آن  کاشــانی در  محــدث 

کــرده ، صاحــب جواهــر در جواهــر و مرحــوم نراقــی در   قبــول 
ً
را صریحــا

مســتند بــه آن میــل نموده انــد، نیــز ســید ابوتــراب خوانســاری در شــرح 

 بــه آن میــل 
ً
نجــاة العبــاد و مرحــوم حكیــم در مستمســک خــود اجمــاال

کرده انــد.1

اجمــااًل  مربوطــه  کتــب  بــه  مراجعــه  بــا  ايشــان  کالم  بررســی  بــرای 
: ییــم می گو

اينکــه عالمــه؟هر؟ ایــن نظــر را بــه بعضــی از علمــا نســبت داده ، فاقــد 
کیســت، در حالــی  کــه قائــل آن  اعتبــار اســت. زیــرا تــا حــال معلــوم نشــده 
ــتباهی  ــر اش گ ــرد و ا ــام می ب ــًا از او ن ــت صريح ــری داش ــل معتب ــر قائ گ ــه ا ک
در نســبت رخ نــداده باشــد، معلــوم می شــود چنــدان قابــل اعتنــا نبــوده 

اســت.
کتــاب منتهــی ایــن نظــر را قبــول نکــرده، بلکــه  خــود عالمــه؟هر؟ در 
پــس از آنکــه ایــن نظــر را در يــک بحــث طوالنــی تقويــت نمــوده، در آخــر 

کالم خــود خــالف آن را پســنديده و چنیــن فتــوا داده: 
ــۀ  ــرده و در ناحی ک ــوع  ــاه طل ــی م ــی از نواح ــه در يک ک ــود  ــوم ش ــر معل گ ا
ــن  ــودن زمی ــرد ب گ ــبب  ــه س ــرده، ب ــوع نک ــت، طل ــه دور از آن اس ک ــری  ديگ
گــر علــم بــرای مــا حاصــل نشــود حــق ایــن  ی نیســت و ا حکمشــان مســاو

کنیــم.2 ی  ــه تســاو کــه حکــم ب اســت 

کتاب الصوم، الفصل السادس. 1.سید ابوالقاسم خویی؛ منهاج الصالحین؛ 
فــی بعضهــا  فــی بعــض االصقــاع و عــدم طلوعــه  2. »و بالجملــۀ إن علــم طلوعــه 
ی  يــۀ االرض لــم يتســاو حکماهمــا و أمــا بــدون ذلــک فالتســاو المتباعــد عنــه لکرو

هــو الحــق.«
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قبــول  جواهــر؟هر؟  صاحــب  و  حکیــم؟هر؟  مرحــوم  را  نظريــه  همیــن 
کرده انــد.

کــه مرحــوم عالمــه؟هر؟ بیــان فرمــوده ، در  گرچــه مطلبــی  گفــت:  بايــد 
ی دو  کــه بــرای حکــم بــه تســاو کمــال متانــت اســت، ولــی اظهــر ایــن اســت 

يــت معلــوم باشــد. ناحیــه، بايــد تــالزم آنهــا  در رؤ
مســئله  ایــن  بــه  مربــوط  اصــاًل  دروس  در  اول؟هر؟  شــهید  کالم  امــا 
گــر هــالل در شــرق ديــده شــود، اول  نیســت، بلکــه ايشــان احتمــال داده: »ا

مــاه در غــرب هــم ثابــت می شــود.«
ایــن فــرض مــورد اختــالف نیســت، بلکــه فــرض مــورد اختــالف صورتــی 
يــت شــود، آيــا اول مــاه در شــرق ثابــت  گــر هــالل در غــرب رؤ کــه ا اســت 

می شــود؟
کالم شــهید در دروس بــه ایــن مســئله  ربطــی نــدارد و اشــتباه از  پــس 

شــخصی محقــق هم چــون آيــت اهّلل خویــی؟هر؟ تعجــب آور اســت.
يــت زمیــن اســت، زیــرا  کرو امــا ســخن صاحــب حدائــق مبتنــی بــر عــدم 
ی ایــن اصــل اختــالف در آفــاق  کــه رو معتقــد بــه مســطح بــودن زمیــن اســت 

معنــا نــدارد.
و  اســت  باطــل  بالضــروره  حدائــق؟هر؟  صاحــب  کالم  کــه  می دانیــم 

قبــول آن در زمــان مــا انــکار بدیهــی می باشــد.
اســت  روایــی  کتابــی  کــه  وافــی  در  گرچــه  هــم  کاشــانی؟هر؟  فیــض 
گفتــه، ولــی نظــر ايشــان در مفاتیــح خــالف آن  بــرای توجیــه روايــت مطلبــی 

اســت.1

1. عیــن عبــارت ايشــان ایــن چنیــن اســت: »و يختلــف الحکــم باختــالف المطالــع 
کاشــانی؛ مفاتیــح؛ ص 257. کثــر و وجهــه ظاهــر.« فیــض  البــالد وفاقــًا لأل
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تــا  نبــود  نــزد مــا  ابوتــراب خوانســاری  کتــاب مرحــوم ســید  متأســفانه 
در  ؟هر؟  نراقــی  مرحــوم  فقــط  ایــن  بنابــر  کنیــم.  مالحظــه  را  ايشــان  کالم 
ــت اهّلل  ــوم آي ــان مرح ــس از ايش ــده، پ ــول ش ــن ق ــه ای ــل ب ــتند، قائ ــاب مس کت

کــرده و بــه آن قائــل شــده اســت. خویــی؟هر؟ از ایــن نظــر دفــاع 
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شرط اتحاد افق 

کــه بــا پیشــینۀ بحــث آشــنا شــديم، بــرای روشــن شــدن مطلــب  کنــون  ا
کنیــم: بايــد دو مقدمــه را بیــان 

کتســابی اســت، يعنــی از خــود نــورى نــدارد  کــه نــور مــاه ا می دانیــم 
نیمــه  يــک  کــه  نیــز می دانیــم  نــور خورشــید اســت،  انعــکاس  آن  نــور  و 
مــاه همــواره رو بــه خورشــید قــرار دارد و روشــن اســت و نــور خورشــید را 
منعکــس می کنــد. ولــی ایــن روشــنایی همــواره به طــور يکســان بــراى اهــل 
يــت نیســت. يعنــی مــاه در شــب هاى اول پــس از اجتمــاع  زمیــن قابــل رؤ
ــج  ي ــه تدر ــده می شــود، ســپس ب ــه شــکل هــالل )کمــان( دي ــا خورشــید ب ب
ــا اينکــه در شــب چهاردهــم تمــام نیمکــره  ــر می شــود ت يادت روشــنایی آن ز
روشــنایی  آنــگاه  می شــود.  يــت  رؤ قابــل  زمیــن  مــردم  بــراى  مــاه  روشــن 
کــم می شــود تــا اينکــه ســه شــب بــه آخــر مــاه مانــده ديگــر نــور آن  يــج  به تدر
ــد  ــل درک نیســت، ایــن حالــت را محــاق می گوينــد، يعنــی مــاه ناپدي قاب
شــده اســت.1 مــاه در هــر بیســت و نــه روز و دوازده ســاعت و چهــل و چهــار 

ــد. ــی می کن ــن ط ــه دور زمی ــود را ب ــی خ ــدار طبیع ــه م دقیق
کــه مــاه تقریبــًا در ایــن موقــع  ــت بــه  وجــود آمــدن محــاق ایــن اســت 

ّ
عل

کــه نــور می گیــرد،  میــان خورشــید و زمیــن قــرار می گیــرد و آن طــرف مــاه 
کــه نــور نمی گیــرد، بــه ســوى زمیــن اســت.  بــه طــرف آســمان و نیمــه ديگــر 
وقتــی انحــراف مــاه از محــل اجتمــاع آن بــا آفتــاب بــه حــدود هجــده درجــه 

گــر زمیــن بیــن نــور آفتــاب و مــاه مانــع باشــد، خســوف می شــود  کــه ا گفتــه می شــود   .1
کــه نــام ایــن  کتــاب تحفــه نقــل می کنــد  کــه ایــن را هــم محــاق می گوينــد. دهخــدا از 
ــاز مــورد بحــث مــا  ــه آن »محــاق« بگوينــد، ب ــر فــرض هــم ب حالــت محــاق نیســت و ب

نیســت.
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يــت خواهــد شــد و طــرف زمیــن در ایــن هنــگام نــور  برســد، مــاه قابــل رؤ
کــه ایــن حالــت را هــالل می گوينــد. هــر چــه فاصلــه مــاه از آفتــاب  می گیــرد 
کامــل شــود )چهاردهــم  يادتــر می شــود تــا مــاه، بــدِر  يادتــر شــود، نــور مــاه ز ز

مــاه(.
ــل  ــرای اه ــالل ب ــت ه ي ــی رؤ ــاق زمان ــت مح ــاه از حال ــروج م ــس از خ پ
بــا  اجتمــاع  از محــل  مــاه  فاصلــه  کــه  بــود  پذیــر خواهــد  امــکان  زمیــن 
ــور مــاه  کــه شــعاع آفتــاب مانــع ديــده شــدن ن ــاد شــود  ي خورشــید چنــان ز
يــت  کــه بــا چشــم غیــر مســلح قابــل رؤ نگــردد و نــور مــاه آن قــدر باشــد 
کــم و ضعیــف  کــه بــه طــرف زمیــن می آيــد، خیلــی  گــر نــورى  باشــد. چــون ا

يــت نخواهــد بــود. باشــد، هــالل مــاه بــا چشــم غیرمســلح قابــل رؤ
يــت هــالل در مــکان يــا شــهرى محّقــق شــد، در  گــر رؤ  بــر ایــن اســاس ا
ــر و غبــار و دود( نباشــد، مــاه قابــل  گــر مانعــی )ماننــد اب شــهرهاى غربــی ا
يــت خواهــد بــود و اول مــاه ثابــت می شــود، چــون فاصلــه مــاه از آفتــاب  رؤ
يادتــر شــود، نــور  يــت اســت، هــر قــدر فاصلــه ز کــه قابــل رؤ بــه قــدرى شــده 
گــر فاصلــه قابــل توجه باشــد،  مــاه بیشــتر می شــود؛ امــا در شــهرهاى شــرقی ا
يــت باشــد. چــون  معلــوم نیســت در آن شــهرها مــاه در همــان شــب قابــل رؤ
ممکــن اســت هنــگام غــروب آفتــاب در شــهرهاى شــرقی، مــاه هنــوز از 

تحــت الشــعاع خــارج نشــده باشــد.

توضیح:
يــت شــود، در شــهرهاى غربــی مثــل زنجــان و تبریــز  گــر مــاه در تهــران رؤ ا
يــت اســت؛ زیــرا پیــش از غــروب آفتــاب در آن شــهرها از محــاق و  قابــل رؤ
کــه در شــرق تهــران  تحت الشــعاع خــارج شــده؛ امــا در شــهرهاى خراســان 
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يــت نباشــد ـ بلکــه در بعضــی از  گرفته انــد، ممکــن اســت قابــل رؤ قــرار 
يــت نیســت ـ چــون در آنجــا هنــگام غــروب  شــهرهای شــرقی اصــاًل قابــل رؤ

آفتــاب هنــوز از محــاق خــارج نشــده بــود.
يــت شــود، آيــا اول مــاه در شــرق هــم ثابــت خواهــد  گــر مــاه در غــرب رؤ  ا

؟ شد
فتــوای  ســپس  می کنیــم،  بررســی  را  بــزرگان  دلیــل  و  کالم  نخســت 

انشــاء اهّلل. کــرد،  بیــان خواهیــم  را  مختــار خــود 
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دالیل شرط نبودن اتحاد افق

مرحوم آيت اهّلل خویی؟هر؟ دو نوع دلیل بر مدعای خود آورده:
اول: دلیل اعتباری؛

دوم: دلیل روایی.
بررسی و نقد دلیل اول: دالیل اعتبارى

گفته: در بیان دلیل اول 
 مــاه قمــرى بــر اســاس وضعیــت حرکت مــاه و قرار گرفتــن در جايگاهی 
ــه خورشــید، آغــاز می شــود. مــاه در  خــاص در مــدار طبیعــی آن نســبت ب
نهايــت دورش زیــر شــعاع خورشــید، پنهــان می شــود. مــاه در ایــن حالــت 
کــه محــاق نامیــده می شــود، در هیــچ نقطــه زمیــن ديــده نمی شــود. پــس 
گشــت، يــک مــاه قمــرى تمــام  يــت  از آنکــه از محــاق خــارج شــد و قابــل رؤ

و مــاه قمــرى ديگــر شــروع می شــود.
کــه خــروج مــاه از محــاق، آغــاز مــاه جديــد قمــرى بــراى  روشــن اســت 
کــه در شــرقی و  ى زمیــن اســت ـ بــا وجــود اختالفــی  تمــام مکان هــاى رو
ــعاع  ــد ش ــی مانن ــی خارج ــل مانع ــه دلی ــاه ب ــه م گرچ ــد ـ ا ــودن دارن ــی ب غرب
ديــده  مکان هــا  بعضــی  در  مســافت،  ُبعــد  و  زمیــن  يــت  کرو آفتــاب، 
يــت نمی شــود. ایــن مطلــب ارتباطــی بــه  می شــود و در بعضــی ديگــر رؤ
کــه خــروج از  خــارج نشــدن مــاه از محــاق نــدارد، چــون بدیهــی اســت 
ــده تکوينــی اســت و  ى نمی دهــد، بلکــه يــک پدي ــار رو محــاق چندیــن ب
تعــدد در عالــم تکویــن قابــل تصــور نیســت. ایــن بــر خــالف طلــوع آفتــاب 
هــر  و  می کنــد  پیــدا  تعــدد  مختلــف،  مکان هــاى  تعــدد  بــا  کــه  اســت 

مکانــی طلــوع آفتــاب خــاّص خــود را داراســت.
جواب:
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از  تکوينــی  خــروج  نــه  اســت،  شــرط  يــت  رؤ و  درک  مــاه،  شــروع  در 
گــر مــاه بــا چشــم غیــر مســلح قابــل  کــه ا محــاق. شــاهد مــا ایــن اســت 
ــا تلســکوپ معلــوم شــود از محــاق خــارج شــده، هیــچ  يــت نباشــد و ب رؤ
يــک از علمــا ـ حّتــی معتقــدان بــه شــرط نبــودن اتحــاد افــق ـ بــه ثبــوت اول 

مــاه قائــل نشــده اند.
توضیح:

از علــل مهــم خلقــت مــاه ایــن اســت که مــردم بــا آن وقت را بشناســند. 
ــی  ــروج تکوين ــه خ ــت، ن ي ــا درک و رؤ ــر ب ــود، مگ ــل نمی ش ــم حاص ــن مه ای
از محــاق. بــراى روشــن شــدن مطلــب توّجــه شــما را بــه چنــد آيــه از قــرآن 

ــم جلــب می کنــم: کري
آيۀ اول: 

؛ »اى پيامبــر  َحــّجِ
ْ
ــاِس َو ال ــِة ُقــْل ِهــَی َمواِقیــُت ِللّنَ

َّ
ِهل

َ ْ
وَنَك َعــِن ال

ُ
َیْســَئل

ــه و اول ماه هــا، ســؤال می کننــد بگــو آنهــا تعیيــن وقــت 
ّ
از تــو از اهل

ــراى مــردم و اعمــال حــج اســت.«1 ب

مــاه نیســت وگرنــه  از ماهیــت و حقیقــت  کــه ســؤال  روشــن اســت 
کــه کلمــه »هــالل« بــه صــورت مفــرد بــه کار رود، نه بــه صورت  مناســب بــود 
کــه اشــاره بــه تغییــر آن دارد و عالمــت تمــام شــدن مــاِه قبــل و شــروع  جمــع 
مــاه بعــد اســت. پــس ظاهــر ســؤال در مــورد تغییــر مــاه از هــالل بــه بــدر و از 
ماهــی بــه ماهــی ديگــر می باشــد و جــواب آن )وســیلۀ تعییــن وقــت بــرای 
ــرات را  ــان ها تغیی ــه انس ک ــود  ــد ب ــد خواه ــح و مفی ــی صحی ــردم( هنگام م
کننــد وگرنــه خــارج شــدن واقعــی مــاه از محــاق در حالی کــه بــراى  درک 

1. بقره: 189.
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عمــوم قابــل درک نباشــد، نــه تنهــا بــراى تعییــن وقــت مفیــد نخواهــد بــود، 
نیســت بگوییــم: »خــروج  بلکــه موجــب اختــالف می شــود و صحیــح 
ــج  ــال ح ــردم و اعم ــراى م ــت ب ــده وق کنن ــن  ــاق، تعیی ــاه از مح ــی م تکوين
کــه جهــت تعییــن وقــت بــراى  يــت اســت  اســت« بلکــه هــالِل قابــِل رؤ

مــردم و اعمــال حــج مفیــد خواهــد بــود. 
ه« می پرسد و امام می فرمايد:

ّ
ى از امام؟ع؟ در مورد »اهل راو

ِطــْر؛1 مــراد 
ْ
ف

َ
أ

َ
ــُه ف ْیَت

َ
ُصــْم َو ِاذا َرأ

َ
ِهــالل ف

ْ
ــَت ال ْی

َ
ــِاذا َرأ

َ
ِهلــُة الُشــُهور، ف

َ
ِهــَی أ

کــه هــالل را دیــدى، روزه بگیــر و وقتــی آن را  اول ماه هاســت. وقتــی 

کــن. دیــدى، افطــار 

گرفتــن و خــوردن را ديــدن هــالل قــرار می دهــد،  ک روزه  امــام؟ع؟ مــال
نــه خــروج مــاه از محــاق.

آيه دوم: 

ــوا  ُم
َ
 ِلَتْعل

َ
َرُه َمنــاِزل

َ
ــّد  َو َق

ً
ــورا ــَر ُن َقَم

ْ
ــْمَس ِضیــآًء َو ال

َ
ــَل الّش ــِذى َجَع

َّ
ــَو ال ُه

را  آفتــاب  کــه  کســی  )خــدا(  اوســت  ِحســاَب: 
ْ
ال َو  ــِنیَن  الّسِ َعــَدَد 

کــرد تــا عــدد  درخشــان و مــاه را تابــان قــرار داد و بــراى آن منازلــی مقــّدر 
ســال و حســاب را بدانیــد.2

آن  کیفیــت  و  مــاه  خلقــت  کــه  می کنــد  داللــت  صراحــت  بــا  آيــه 
ــا درک  ــراى شــناختن ســال و حســاب و محاســبه اســت. ایــن هــدف ب ب
ــه  ــردم متوّج ــه م ک ــاق  ــاه از مح ــروج م ــه خ ــت، ن ــر اس ــالل میّس ــت ه ي و رؤ

1. محمــد بــن حســن حّرعاملــی؛ وســائل الشــیعه؛ ج 7، بــاب 5، از ابــواب احــکام مــاه 
رمضــان، ح4 و 19.

2. یونس: 5.
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َقَمــَر 
ْ
ــْمَس َوال

َ
آن نمی شــوند... شــايد همیــن مطلــب از آيــه شــريفه »َوالّش

ــود.  ــده ش ــد«1 فهمی گردانی ــاب  ــیله حس ــاه را وس ــید و م ــبانًا؛ و خورش ُحْس
گفتــه: »خداونــد ســبحان اشــاره فرمــوده بــه  از ایــن رو شــیخ طوســی؟هر؟ 
يخ هــا و  کارهــا و تار آنچــه در حســاب آفتــاب و مــاه از مصالــح بنــدگان در 

اوقــات عباداتشــان اســت.«
کــرده  خداونــد مــاه و ســتاره ها را بــراى حســاب وقــت و محاســبه خلــق 

و ایــن ممکــن نمی شــود مگــر بــا درک عمــوم مــردم.
کــه مرحــوم آيــت اهّلل خویــی؟هر؟، حکــم را دایــر مــدار  عجیــب اســت 
کــه در آيــات و روايــات اشــاره اى  خــروج مــاه از محــاق قــرار داده؛ در حالــی 
بــه ایــن مطلــب نشــده، آنچــه در آيــات و روايــات آمــده، حکــم را دایــر مــدار 
کــه در هــر محلــی حکــم خــاّص خــود را  کــرده اســت  يــت آن  هــالل و رؤ

دارد.
يــت نباشــد، در آن زمــان  گــر هــالل مــاه در خراســان قابــل رؤ ا پــس 
کــه مــاه هنــوز تحــت شــعاع و در محــاق اســت و اول مــاه  صــدق می کنــد 

نمی شــود. محقــق 
کــه مــاه نیــم ســاعت پــس از غــروب آفتاب در خراســان  فــرض می کنیــم 
يــت باشــد  از محــاق خــارج شــده، مقــارن غــروب آفتــاب تهــران قابلیــت رؤ
يــت چنیــن هاللــی بــه  کــه حکــم رؤ و ديــده شــود، چــه دلیلــی وجــود دارد 
کــه غــروب آنهــا پیــش از تهــران بــوده ـ مثــل شــهرهای خراســان  شــهرهایی 
ـ تســّری يابــد، در حالی کــه می دانیــم هــالل در آن شــهرها قابلیــت ديــده 
يــت  کــه بــا رؤ کــرد  شــدن را نداشــته اســت؟ بــر ایــن اســاس نمی تــوان حکــم 

هــالل در تهــران، در خراســان هــم اول مــاه اســت.

1. انعام: 96.



تا دا رفاندوتنا دییتا تر

23

کــه خــروج واقعــی مــاه از تحت الشــعاع اصــل اســت،  کنیــم  گــر قبــول  ا
و  آمــد  بیــرون  تحت الشــعاع  از  مــاه  غــروب،  هنــگام  تهــران  در  گــر  ا بــاز 
يــت شــد، چــون پیــش از آن هنــگام غــروب آفتــاب شــهر مشــهد، هنــوز  رؤ
از تحت الشــعاع خــارج نشــده بــود، پــس مــاه جــارى هنــوز در مشــهد تمــام 

ــو شــروع شــده اســت. گفــت: در مشــهد، مــاه ن ــوان  نشــده و نمی ت
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بررسی و نقد دلیل دوم:

 روایات

 ِفیَمــْن صــاَم 
َ

ــُه قــال
َ
ّن

َ
عــن هشــام بــن الحكــم عــن ابى عبــداهَّلل ؟ع؟ أ

ْهــِل ِمْصــر 
َ
ــة َعلــی أ

َ
َنــة عاِدل ــُه َبّيِ

َ
کاَنــْت ل : ِاْن 

َ
ِتْســَعة و ِعْشــرين، قــال

؛ هشــام بــن حكــم از 
ً
ُهــْم صاُمــوا َثالِثیــن َعلــی ُرؤَیِتــِه َقضــی َيْومــا

َ
ّن

َ
أ

کــه بيســت و نــه روز،  کســی  امــام صــادق ؟ع؟ نقــل می کنــد: در مــورد 

کــه اهــل  گــر شــاهد عادلــی داشــته باشــد  گرفتــه بــود فرمــود: »ا روزه 

گرفته انــد، یــك روز را قضــا  شــهر بــر اســاس رؤیــت مــاه ســی روز، روزه 
می کنــد.«1

يــت در يــک شــهر  کــه رؤ خبــر بــه مقتضــاى اطالقــش داللــت می کنــد 
گرچــه مــاه در آنجــا ديــده نشــود ـ حتــی  کافــی اســت،  بــراى ديگــر شــهرها 
کار نباشــد ـ و امــام ؟ع؟ در  گــر هیــچ مانعــی، چــه ابــر و چــه غیــر آن در  ا
روايــت ثبــوت هــالل را مقیــد بــه اتحــاد افــق نفرمــوده بــا اينکــه افــق شــهرها 

کوچکــی مثــل عــراق متفــاوت هســتند...2  حتــی در ممالــک 
نــه  بــوده،  از شــهر در حديــث، شــهر پرسشــگر  مــراد  جــواب: ظاهــرًا 
کــه شــهر ديگــرى را هــم  گــر خبــر از ایــن جهــت مطلــق باشــد  شــهر ديگــر.3 ا

1. محمد بن حسن حرعاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج 10، باب 5، ح 13.
2. مرتضی بروجردی؛ مستند العروۀ؛ ج2، ص 121.

ــوده و روزه نگرفتــه،  کســی اول مــاه برايــش یوم الشــك ب کــه  3. ظاهــر خبــر ایــن اســت 
گرفتــه؟  کــه تمــام مــاه را روزه  پــس از بیســت و نــه روز مــاه را می بینــد و شــك می کنــد 
گــر اهــل شــهر بّینــه )دو  شــايد روز اول را روزه نگرفتــه باشــد. حضــرت می فرمايــد: ا
ــك روز را  ــد، او ي گرفته ان کــه ســی روز، روزه  ــاه  ــه اول م ــند ب ــته باش ــاهد عــادل( داش ش
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شــامل شــود، بــاز از نظــر نزديــک و دور بــودن شــهرها اطــالق نــدارد و امــام  
کــه مــراد، شــهر ديگــرى  گفــت  در مقــام بیــان ایــن جهــت نبــوده، می تــوان 
کــه غربــی بــوده، می باشــد. کــه بــا شــهر پرسشــگر نزديــک بــوده و يــا شــهرى 

ُت اباعبــداهَّلل؟ع؟  َعــْن 
ْ
ل
َ
: َســأ

َ
َعــْن عبدالرحمــن بــن ابى عبــداهَّلل قــال

 :
َ

ْینــا ِفــی ِتْســع و ِعشــرين ِمــْن َشــْعبان، قــال
َ
ِهــالِل َشــْهِر َرَمضــان َیُغــّمُ َعل

اْقِضــِه؛1 عبدالرحمــان 
َ
ــد آخــر ف

َ
ــَل َبل ْه

َ
ــِهَد أ ــِاْن َش

َ
ــراُه ف ْن َت

َ
 أ

َّ
الَتُصــْم ِاال

امــام صــادق ؟ع؟ دربــاره هــالل مــاه  از  بــن ابی عبــداهّلل می گويــد: 
ــرى شــود،  کــه هــوا در بیســت و نهــم شــعبان اب ــی  رمضــان در صورت
گــر اهــل  کــردم، فرمــود: روزه نگیــر، مگــر اينکــه مــاه را ببینــی. ا ســؤال 
کــن. ــد، يــك روز قضــا  کــه مــاه را ديده ان ــد  شــهر ديگــر شــهادت دادن

ــهر  ــت در ش ي ــت رؤ کفاي ــر  ــت ب ــد: »رواي ــی؟هر؟ فرموده ان ــت اهّلل خوی آي
يــا  باشــد  مّتحــد  کــرده،  کــه ســؤال  فــردى  بــا شــهر  آن  افــق  ديگــر )چــه 
مختلــف( داللــت می کنــد، چــون کالم امــام  مطلــق اســت و قیــد نــدارد.«2

گیــرى بــا وجــود اينکــه در ســؤال »ابــرى بــودن هــوا«  پاســخ: اطــالق 
فــرض شــده، مشــکل می باشــد. چــون احتمــال دارد فــرض مذکــور قرينــه  
گــر هــوا ابــرى نبــود، مــاه  کــه ا بــر اينکــه »دو شــهر بــه حــّدى نزديــک هســتند 
يــت بــود« باشــد. بــه عــالوه، ادعــاى مطلــق بــودن روايــت مشــکل  قابــل رؤ
کــه تمــام شــهرها،  اســت، چــون امــام  در صــدد بیــان ایــن جهــت نبوده انــد 
ــد، بلکــه  ــا هــم در افــق مخالــف باشــند، ایــن حکــم را دارن گرچــه دور و ب

قضــا می کنــد.
مــاه  احــکام  ابــواب  از   ،3 بــاب  الشــیعه؛  وســائل  حرعاملــی؛  بن حســن  محمــد   .1

.9 ح  رمضــان، 
2. مرتضی بروجردی؛ مستند العروۀ؛ ج2، ص121.
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ــا افــق شــهر پرسشــگر اســت. قــدر متیّقــن شــهر نزديــک و موافــق ب
ــه آن  کــه آيــت اهّلل خویــی؟هر؟ ب گفتــار پاســخ روايــت ديگــرى   از ایــن 

کــرده، روشــن می شــود: اســتدالل 

ِهــالل  َعــْن  باعبــداهَّلل؟ع؟ 
َ
أ ُت 

ْ
ل
َ
َســأ  :

َ
قــال عّمــار  بــن  ِاْســحاق  َعــْن 

: الَتُصْمــُه 
َ

قــال
َ
ْینــا ِفــی ِتْســع و عشــرين ِمــْن َشــْعبان ف

َ
َرَمضــان َیُغــّمُ َعل

اْقِضــِه...1؛ اســحاق 
َ
ْوُه ف

َ
ــْم َرأ ُه

َ
ّن

َ
ــر أ ــد آخ

َ
ــُل َبل ْه

َ
ــِهَد أ ــِاْن َش

َ
ــراُه ف ْن َت

َ
 أ

َّ
ِاال

ــاره هــالل مــاه رمضــان  بــن عمــار می گويــد: از امــام صــادق ؟ع؟ درب
کــردم، فرمــود:  کــه در روز بیســت و نهــم شــعبان ابــرى شــود، ســؤال 
ــهر  ــل ش ــر اه گ ــس ا ــی، پ ــاه را ببین ــه م ــر اينک ــر، مگ آن روز را روزه نگی
کــن... کــه مــاه را ديده انــد، آن روز را قضــا  ديگــرى شــهادت دادنــد 

کــه آيــت اهّلل خویــی ؟هر؟ بــه آن بــر مدعــاى خــود   از جملــه رواياتــی 
کــرده و آن را واضح تریــن روايــات نامیــده، صحیحــه ابی بصیــر  اســتدالل 

کــه می گويــد: از امــام صــادق؟ع؟ اســت 

 
َّ

: الَتْقضــه ِاال
َ

قــال
َ
ــِذى َیْقِضــی ِمــْن َشــْهِر َرَمضــان ف

َّ
َیــْوِم ال

ْ
ــُه ُســِئَل َعــِن ال

َ
ّن

َ
أ

َس 
ْ
کاَن َرأ ــالة َمتــی  ــِل الّصَ ْه

َ
ــِع أ ــْن َجِمی ــْدالن ِم ــَت شــاِهدان َع ْن َیْثِب

َ
أ

ــُل  ْه
َ
ْن َیْقِضــَی أ

َ
 أ

َّ
ــِذى َیْقِضــی ِاال

َّ
ــْوم ال َی

ْ
ــَك ال : الَتُصــْم ذِل

َ
ــال ــْهر َو ق

َ
الّش

کــه از مــاه رمضان  ُصْمــُه2؛ از امــام  دربــاره روزى 
َ
ــوا ف

ُ
َعل

َ
ــِاْن ف

َ
ْمصــار، ف

َ ْ
ال

قضــا می شــود ســؤال شــد، فرمــود: قضــا نکــن، مگــر اينکــه دو شــاهد 
کــه چــه وقتــی اول مــاه  عــادل از تمــام نمازگــزاران شــهادت دهنــد 

1. محمــد بن حســن حرعاملــی؛ وســائل الشــیعه؛ ج 10، بــاب 8، از ابــواب احــکام مــاه 
رمضــان، ح3.

2. همان، باب 12، از ابواب احکام ماه رمضان، ح1.
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کــه قضــا می شــود، روزه نگیــر مگــر اينکــه  بــوده، بــاز فرمــود: آن روزى را 
گــر قضــا کردنــد، تــو هــم روزه خود  تمــام اهــل شــهرها آن را قضــا کننــد. ا

کــن. را قضــا 

ايشان در مقام استدالل به این حديث فرموده:
شاهد در روايت دو جمله است:

کــه فرمــود: »دو شــاهد از نمازگــزاران باشــند.« جملــه  فرمايــش امــام ؟ع؟ 
داللــت می کنــد حکــم اختصــاص بــه شــهر خاصــی نــدارد، بلکــه حکمــی 
کــه در شــهرهاى مختلــف می باشــند، اعــم از  بــراى تمــام مســلمانان اســت 
اينکــه افــق آنهــا بــا همديگــر متحــد باشــد يــا مختلــف، پــس هــر وقــت َبّینــه 
ــم  ــهر ه ــن ش ــل ای ــراى اه ــد، ب ــم ش ــهرها فراه ــام ش ــادل( از تم ــاهد ع )دو ش

کننــد. کــه روزه را قضــا  کفايــت می کنــد 
»مگــر  کــه می فرمايــد:  اســت  روايــت  در  امــام؟ع؟  کالم   شــاهد دوم، 

کننــد.« اينکــه اهــل شــهرها آن روز را قضــا 
شــهرها  تمــام  و  نمی کننــد  فــرق  هــم  بــا  شــهرها  کــه  می شــود  معلــوم 

اســت. يکــی  حکم شــان 
جــواب: روايــت نــه تنهــا بــر مدعــاى ايشــان داللــت نمی کنــد، بلکــه 
داللــت بهتــرى بــر خــالف آن دارد. زیــرا جملۀ  اول »دو شــاهد از نمازگزاران« 
کــه در شــاهد، عدالــت شــرط اســت. بــا وجــود ایــن  فقــط داللــت می کنــد 
افــراد  و  باشــد  می توانــد  اجتماعــی  طبقــۀ   و  گــروه  هــر  از  شــاهد  شــرط، 

خاصــی الزم نیســت.
کاشــانی؟هر؟ هــم فهمیــده و می گويــد:  همیــن معنــی را مرحــوم فیــض 

»يعنــی از هــر مذهبــی از اهــل اســالم باشــد.«1

کاشانی؛ الوافی؛ ج2، ص 23. 1. مالمحسن فیض 
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کــه شــاهد از هــر شــهر و  بنابرایــن امــام در روايــت نمی خواســته بگويــد 
کافــی اســت. ســرزمینی باشــد، 

امــا جملــۀ  دوم: »روزه نگیــر... مگــر اينکــه آن روز را تمــام اهــل شــهرها 
کــه تمــام  کــه بــر وجــوب قضــا در صورتــی  کننــد«  انصــاف ایــن اســت  قضــا 
کننــد، داللــت می کنــد، چــون حکــم قضــا  اهــل شــهرها آن روز را قضــا 
گــر  کــه ا مشــروط بــر »تمــام اهــل شــهرها« شــده، نــه يــک شــهر؛ روشــن اســت 
کــه بیــن آنهــا واقــع اســت،  در تمــام شــهرها اول مــاه ثابــت شــود، در شــهرى 

ــدارد. ــودن اتحــاد افــق در آن معنــا ن هــم ثابــت می شــود و شــرط ب
کــرده، روايــات پیشــین مطلــق باشــند،  کــه ايشــان ادعــا  گــر آنگونــه  ا
کرديــم ظهــور در اعتبــار اتحــاد افــق دارد.  بــاز روايــت بــه طورى کــه بیــان 
گــروه روايــات بــا هــم تعــارض پیــدا می کننــد و نمی توانیــم  بدین گونــه دو 
ــد روايــات قبــل  کــه ایــن روايــت مقّیِ گــر نگوییــم  يــم ـ ا دســتۀ  اول را مقــّدم بدار
می باشــد ـ  و هــر دو بــه جهــت تعــارض از اعتبــار ســاقط می شــوند. و در 
کــه در  کــرد  يــۀ« مراجعــه  يــۀ و أفطــر للّرؤ ایــن حالــت بايــد بــه ظهــور »ُصــم للّرؤ

ــت. ــم پرداخ ــی آن خواهی ــه بررس ــث ب ــه بح ادام
کرده: ايشان در پايان، مدعاى خود را با دو مطلب تأیید 

ــِذى 
ّ
َیــْوِم ال

ْ
ا ال

َ
َك ِبَحــّقِ هــذ

ُ
ْســَئل

َ
اول اینكــه در دعــاى روز عیــد آمــده: أ

کــه آن را بــراى مســلمانان  ؛ از تــو بــه حــق امــروز 
ً
ُمْســِلمیَن ِعیــدا

ْ
َتــُه ِلل

ْ
َجَعل

عیــد قــرار داده اى، می خواهــم...1

کــه  کــه خداونــد ـ بــا همــه اختالفــی   از ايــن جملــه معلــوم می شــود 

کــه بــه آن بــا لفــظ »هــذا«  در آفــاق وجــود دارد ـ  یــك روز مشــّخص را 

1. دعای قنوت نمازهای عید فطر و قربان.



:مپه اران دات  داتررب

29

کــه هــر ســرزمینی عیــدی  اشــاره می شــود، عیــد قــرار داده اســت نــه ايــن 

کنــد.  ــرق  ــا عیــد دیگــر ســرزمین ها ف ــه ب ک مخصــوص داشــته باشــد 

کــه در مــورد شــب قــدر وارد شــده و اینكــه آن  دوم؛ آیــات شــریفه اى 

شــب از هــزار مــاه بهتــر اســت و در آن »هــر امــِر بــا حكمــت، جــدا و 

می شــود.«1  داده  فیصلــه 

کــه آن شــب، بــراى تمــام مردمــان و جمیــع  از ايــن آیــات ظاهــر می شــود 

اهــل عالــم یــک شــب معیــن اســت، نــه اینكــه هــر محلــی و مكانــی 

ــراى جــاى  کــه ب شــب قــدر خــاص خــود را داشــته باشــد غیــر از شــبی 

ــت.« ــر اس دیگ

در جواب ايشان می گوییم:
کــه در نیمــه ديگــر زمین قرار  اول؛ بــر گفتــار ايشــان نســبت بــه آن شــهرها 
ک نــدارد، نقض وارد اســت. زیرا  کــره مقابــل اشــترا گرفتــه و شــب آن بــا نیــم 
خــود ايشــان صريحــًا فرمــوده: »شــرط نبــودن اتحــاد افــق بــراى محل هایــی 
ک داشــته باشــند.« از ايشــان می پرســیم:  کــه در شــب بــا هــم اشــترا اســت 
ک ندارنــد، صحیــح اســت  کــه در شــب اشــترا چگونــه بــراى محل هایــی 
کــه در روز بعــد بگوينــد: »امــروز را بــراى مســلمانان عیــد قــرار داده اى«؟ 
ــی  ــن مکان های ــل چنی ــه اه ــوده و چگون ــد ب ــروز عی ــاًل دی ــه مث ک ــی  در حال
ــه شــب محــّل خــود »لیلةالقــدر« بگوينــد؟ در حالی کــه فــرض آيــت اهّلل  ب

کــه شــب قــدر در واقــع يــک شــب اســت. خویــی؟هر؟ ایــن اســت 
دوم؛ مــراد از عبــارت »امــروز را بــراى مســلمانان عیــد قــرار داده اى«، روز 

1. دخان: 4 / قدر.
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کــه در دعــاى  اول شــّوال يــا دهــم ذى الحجــه هــر محــل اســت، همان طــور 
شــب جمعــه يــا شــب هاى مــاه رمضــان چنیــن الفاظــی وجــود دارد، در 
حالی کــه در جاهــاى ديگــر هنــوز شــب نشــده، بلکــه هــر وقــت مصــداق 
ــراى شــخص مصــداق  ــه عبــارات ب شــب در خــارج محقــق شــد، این گون

ــد.1 ــدا می کن پی
کــه »لیلةالقــدر« بــراى تمــام جهانیــان يــک شــب  يــم  ســوم؛ دلیلــی ندار
يــت  کــه مــاه در محــّل آنهــا شــب بعــد قابــل رؤ اســت. شــايد بــراى افــرادى 
آن  بعیــد دانســتن  بــراى  و دلیلــی  باشــد  »لیلةالقــدر«  آن شــب  اســت، 

وجــود نــدارد.
پــس از تمــام ایــن مطالــب می گوییــم: بــراى فقیــه ســزاوار نیســت بــه 
این گونــه مطالــب تمّســک جســته و فتــوا بدهــد يــا شــاهدى بــر مدعــاى 

ــاورد. ــود بی خ
ــر »شــرط نبــودن اتحــاد افــق« وجــود  کــه دلیلــی ب ــا اينجــا معلــوم شــد  ت
کافــی نیســت. گفتــه بــراى اســتدالل  نــدارد و آنچــه آيــت اهّلل خویــی؟هر؟ 

کــه ایــن مناســبت نســبی اســت و نســبت بــه محل هــای  گفــت  1. يعنــی می تــوان 
مختلــف تفــاوت می کنــد و ایــن مفهــوم واحــد دارای مصداق هــای متعــدد خارجــی 

اســت.
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دالیل شرط بودن اتحاد افق

براى »شرط بودن اتحاد افق« دو نوع دلیل موجود است:
اول: آيات قرآن؛

دوم: روايات.
دلیل اول: آيات

دو آيــه در بخــش »نقــد دالیــل شــرط نبــودن اتحــاد افــق« بیــان شــد و در 
يــم: اينجــا بــه آنهــا اشــاره می کنیــم، ســپس بــه آيــۀ ديگــرى  می پرداز

در آيه: 

؛ اى پيامبــر!  َحــّجِ
ْ
ــاِس َو ال ــِة ُقــْل ِهــَی َمواِقیــُت ِللّنَ

َّ
ِهل

َ ْ
وَنَك َعــِن ال

ُ
َیْســَئل

ــه و اول ماه هــا ســؤال می کننــد، بگــو تعیيــن وقــت بــراى 
ّ
از تــو از اهل

مــردم و اعمــال حــج اســت.1 

کــه دربــارۀ تغییــرات مــاه از هــالل تــا بــدر، پرســیده اند  کســانی  خــدا بــه 
کــه چــرا مــاه همیشــه بــه صــورت بــدر  پاســخ می دهــد. ســؤال ایــن اســت 
کننــد، در جــواب خداونــد  کــه مــردم از آن اســتفاده  و پــر نــور خلــق نشــده 
بــراى  می آيــد،  به وجــود  مــاه  بــراى  کــه  مختلــف  حــاالت  می فرمايــد: 

دانســتن اوقــات توســط مــردم و اعمــال حــج اســت.
بــدر( مــردم می تواننــد  بــا تغییــر شــکل هاى مختلــف مــاه )هــالل و 
مثــاًل  کننــد.  تعییــن  را  اعمــال عبــادى خــود  و  قراردادهــاى اجتماعــی 
مهلــت اداى بدهــی خــود را پانزدهــم مــاه فــالن و يــا پايان زمان اجــاره را اول 
کــه بــه وســیله هــالل و بــدر مــاه، وقــت روشــن خواهــد شــد.  مــاه قــرار دهنــد 
همیــن طــور اســت اوقــات حــج و ماه هــاى حــرام و روز عرفــه و هنــگام عیــد 

1. بقره: 189.
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کــه بــا اهلــه روشــن می شــود. ایــن مطلــب تحقــق نمی يابــد مگــر بــا درك، نــه 
کــه در  کســی  گاه و  خــروج مــاه از محــاق در يــک شــهر. مطلــب بــراى فــرد آ

کنــد، روشــن مــی شــود. آيــه تأّمــل 
همین معنی در آيه ديگر با بیانی ديگر آمده:

ــوا  ُم
َ
 ِلَتْعل

َ
َرُه َمنــاِزل

َ
ــّد  َو َق

ً
ــورا ــَر ُن َقَم

ْ
ــْمَس ِضیــآًء َو ال

َ
ــَل الّش ــِذى َجَع

َّ
ــَو ال ُه

را  آفتــاب  کــه  کســی  )خــدا(  اوســت  ِحســاَب؛ 
ْ
ال َو  ــِنیَن  الّسِ َعــَدَد 

کــرد تــا شــمار  درخشــان و مــاه را تابــان قــرار داد و بــراى آن منازلــی مقــّدر 
ســال و حســاب را بدانیــد.1

کــه مــردم بــه تعییــن وقــت نیــاز دارنــد،  آيــه بــه روشــنی داللــت می کنــد 
کــه بــا آن ســال و مــاه  کیفیــت خاّصــی آفريــده  از ایــن رو خداونــد مــاه را بــه 
کنــد و درك،  ــد انســان مــاه را درک  و حســاِب وقــت روشــن شــود. پــس باي
تعییــن کننــده وقــت اســت، نــه اينکــه خــروج مــاه از محــاق در يــک محــل، 
کننــده وقــت باشــد. در آيــات ديگــرى هــم بــه  بــراى ديگــر مکان هــا، تعییــن 

ایــن مطلــب اشــاره شــده اســت. 
آيۀ سوم: 

کــس از شــما مــاه رمضــان را  َیُصْمــُه؛ هــر 
ْ
ل

َ
ــْهَر ف

َ
ــْن َشــِهَد ِمْنُكــُم الّش َو َم

ــرد.2 ــاه را روزه بگی کنــد، پــس آن م درك 

 عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان می گويد:

مــراد از »َشــِهَد« در آیــه بــه معنــی حضــور بــه همــراه اطــالع یافتــن بــه 

1. یونس: 5.
2. بقره: 185.
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جهــت حضــور اســت.1 شــهادِت »َشــِهَد« محقــق می شــود بــه اینكــه 

بــه مــاه رمضــان برســد و از آن اطــالع داشــته باشــد.2 

ــود  ــق نمی ش ــهادت )درك( محق ــه ش ک ــود  ــوم می ش ــار معل گفت ــن  از ای
کــه بــر  يــت در شــهر غربــی  يــت باشــد. پــس رؤ مگــر اينکــه مــاه قابــل رؤ
ــد شــده، اول مــاه را در شــهر شــرقی 

ّ
ــازه در آن متول اســاس فــرض، هــالل ت

ثابــت نمی کنــد. چــون در آن شــهر هنــوز مــاه متولــد نشــده و قابــل درک 
ــد  ــه بعی ک ــم  ــی نمایی ــت معن ي ــه، رؤ ــِهَد« را در آي ــر »َش گ ــت  ا ــت نیس ي و رؤ
قابــل  مــاه در محــل،  بايــد  بــاز داللــت می کنــد  باشــد،  نیســت چنیــن 
يــت باشــد؛ نتیجــه در هــر دو وجــه »شــرط بــودن اتحــاد افــق« اســت. رؤ

کــه انســان  يــت ـ الزم می آيــد  گــر چــه بــا قبــول معنــی دوم ـ يعنــی رؤ ا
کــه قیــام بّینــه  خــود، مــاه را ببینــد؛ امــا از روايــات ديگــر فهمیــده می شــود 
کــه مــراد از »َشــِهَد«  گفتــه شــود  گــر  کافــی اســت. ا يــت در ثبــوت مــاه  بــه رؤ
ــه »حاضــر« در مقابــل »مســافر« اســت، چنان کــه جمعــی از مفســران  در آي
در  حضــور  معنــی  بــه  »شــهد«  تفســیر  می گوییــم:  جــواب  در  گفته انــد، 
مقابــل مســافر، صحیــح نیســت. چــون ایــن تفســیر وجهــی نــدارد و هیــچ 
گفتــه نشــده؛ بلــه آيــه بعــدًا حکــم مســافر را  جــا »شــهود« در مقابــل »مســافر« 
کــه »شــهد«  کــه حکمــی مســتقل اســت و دلیــل نمی شــود  بیــان می کنــد 
گفتــه مــا معنــا می شــود  بــه معنــی حاضــر باشــد. روايــت عیاشــی نیــز طبــق 

کــه امــام باقــر؟ع؟ فرمــود: 

َیْفِطــر؛ هــر کــس مــاه رمضــان 
ْ
ل

َ
َر ف

َ
َیُصْمــُه َو َمــْن ســاف

ْ
ل

َ
َمــْن َشــِهَد َرَمضــاَن ف

1. وقتــی می گویــی: »در وقــوع فــالن امــر شــاهد بــودم« يعنــی حاضــر بــودم و در نتیجــۀ 
حضــورم از جريــان اطــالع يافتــم.

2. محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 21.
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کــرد، روزه را بخــورد.1 گــر در آن مــاه مســافرت  را درک کنــد، روزه بگیــرد و ا

دلیل دوم: روايات
روايــات بســیارى از امــام باقــر و امــام صــادق؟امهع؟ نقــل شــده و همگــی 
يــت هــالل اســت، داللــت دارنــد. امــام  بــر اينکــه شــرط ثبــوت اول مــاه، رؤ

صــادق؟ع؟  فرمــود:

کــه هــالل  ــُروا؛ هنگامــی  ِط
ْ
اف

َ
ــوُه ف ْیُتُم

َ
ــوا َو ِاذا َرأ ُصوُم

َ
 ف

َ
ِهــالل

ْ
ــُم ال ْیُت

َ
ِاذا َرأ

کنیــد.«2  ــد، افطــار  کــه آن را دیدی ــد و هنگامــی  ــد، روزه بگیری را دیدی

نقــل  بــه  نیــازى  کــه  اســت  بســیار  بــاب  ایــن  در  روايــت  ایــن  نظیــر 
اســت.  الزم  هــالل  يــت  رؤ کــه  می کنــد  داللــت  روايــات  نیســت.  آنهــا 
يــت آن  يــت هــالل در ســرزمین های غربــی، مــالزم رؤ بدیهــی اســت رؤ
يــت در شــرق ممکــن  کــه رؤ در ســرزمین های شــرقی نیســت. اى بســا 
از  هنــوز  مکان هــا  آن  آفتــاِب  غــروب  هنــگام  مــاه  چــون  نمی شــود، 

باشــد. يــت  رؤ قابــل  تــا  اســت  نشــده  خــارج  تحت الشــعاع 
گــر خود  کــه ا ممکــن اســت گفتــه شــود: الزمــه چنیــن ســخنی آن اســت 
کســی  انســان مــاه را نبینــد، الزم نیســت روزه بگیــرد؛ امــا ایــن حــرف را 
يــت شــخصی الزم نیســت. کــه بــرای ثبــوت مــاه رؤ نگفتــه و روشــن اســت 

يــت شــخصی  کــه رؤ ــه ديگــر می فهمیــم 
ّ
در جــواب می گوییــم: بــا ادل

گرچــه بــا ديــدن  ــی 
ّ
بــراى ثبــوت هــالل الزم نیســت و ثبــوت آن در محل

کافــی اســت. در صحیحــه منصــور بــن حــازم آمــده، امــام  فرمــود: ديگــران 

َیــِة  ِلُرْؤ : ُصــْم 
َ

ــُه قــال
َ
ّن

َ
أ بى عبــداهَّلل ؟ع؟ 

َ
أ َعــْن  َعــْن منصــور بــن حــازم 

1. تفسیر عیاشی در ذیل آيه 185 از سوره بقرۀ.
2. محمد بن حسن حرعاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج10، باب 3 از احکام روزه، ح2.
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ُهمــا 
َ
ّن

َ
ــان ِبأ َیِتــِه َو ِاْن َشــِهَد ِعْنــَدَك شــاِهداِن َمرِضّیَ ِطــْر ِلُرْؤ

ْ
ف

َ
ِهــالل َو أ

ْ
ال

کــن، پــس  اْقِضــِه؛ بــا دیــدن مــاه روزه بگیــر و بــا دیــدن آن افطــار 
َ
یــاُه ف

َ
َرأ

کــه مــاه را دیده انــد، آن روز  گــر دو نفــر شــاهِد مقبــول شــهادت دادنــد  ا

ــن.«1  ک ــا  را قض

ــا بّینــه  ــر ثبــوت اول مــاه ب کــه ب ــا ایــن مضمــون بســیار اســت  ــی ب روايات
کــه بــا هــم  داللــت می کنــد، ولــی اطــالق ندارنــد تــا شــامل شــهرهایی 

اختــالف افــق دارنــد شــوند.
گــر قائــل بــه »شــرط نبــودن اتحــاد افــق« شــويم  کــه ا خاطرنشــان می کنــم 
گــر هــالل در يــک ناحیــه ديــده شــد، بــرای تمــام نقــاط  کــه ا کنیــم  و قبــول 
کــه در شــرق آن ناحیــه قــرار دارنــد، اول مــاه ثابــت  زمیــن حتــی نقاطــی 
يــک روز  کثــر مواقــع هــالل در ســرزمین هاى غربــی  می شــود، چــون در ا
کــه  شــويم  ملتــزم  بايــد  می شــود،  يــت  رؤ شــرقی  ســرزمین هاى  از  زودتــر 
کثــرًا روز عیــد  مســلمانان مدت هــای طوالنــی و در قرن هــای متمــادی ا
گرفتــه و فــردای عیــد را عیــد دانســته اند. حّتــی در زمــان ائمــه:  فطــر را روزه 
کــه در شــرق حجــاز قــرار دارنــد، مثــل اهالــی  مســلمانان ســرزمین هایی 
ــِة َو  َي ْؤ ــه حکــم »ُصــْم ِللّرُ ــوده، ب کــه در مدينــه عیــد ب ــران، عمــاًل روزى را  ای

َيــة«2 روزه می گرفتنــد. ْؤ َاْفِطــْر ِللّرُ
کــه در قرن هــاى متوالــی چــه در عصــر ائمــه: و چــه  معلــوم می شــود 
کرده انــد و اآلن هــم  در دوران هــای بعــدی مــردم بــه وظیفــه خــود عمــل 

همان طــور بايــد عمــل شــود.

1. همان، باب 3 از ابواب احکام ماه رمضان، ح8.
کن. 2. با ديدن هالل روزه بگیر و با ديدن آن افطار 
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بــرای اثبــات ایــن نظــر می تــوان داليلــی غیــر از دو دلیــل مذکــور هــم 
کــه ديگــران ذکــر نموده انــد؛ امــا دلیــل مهــم همیــن دو دلیــل  کــرد،  بیــان 

ــم. کردي ــه بیــان  ک ــود  ب
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ع جامع الشرایط  کم شر ثبوت اّول ماه قمری با حکم حا

دربــاره واليــت در دو بخــش، يعنــی واليــت ائمــه اطهــار؟مهع؟ و واليــت 
فقهــا، بحــث شــده، چــون بحــث در بخــش نخســت در زمــان مــا هیچ گونه 
فايــده عملــی نــدارد، از طــرح آن صــرف نظــر می کنیــم و چــون واليــت فقهــا 
کــم شــرع جامع الشــرايط  کــه بررســی تأثیــر حکــم حا بــه موضــوع بحــث مــا 
در ثبــوت اّول مــاه قمــری اســت، مربــوط اســت، نظريــات مربــوط بــه آن را 

يــم. کــرده و بــه موضــوع بحــث خويــش می پرداز بــه شــکل خالصــه طــرح 
گفــت میــان  واليــت فقیــه بــه ســه صــورت قابــل تصــور اســت و می تــوان 

فقیهــان ســه قــول در آن وجــود دارد:

نخست؛ والیت مطلقه فقیه:

کــه واليــت فقهــا محدوديتــی  قائــالن بــه واليــت مطلقــه فقیــه معتقدنــد 
نــدارد و می توانــد باالتــر از حــدود شــرعی باشــد، بــه عبارتــی ديگــر واليــت 
ايشــان در محــدوده احــکام شــرعی نیســت و فقیــه می توانــد در عبــادات 
کنــد، مثــاًل مالــی را از  و معامــالت، بالمعنی االعم1خــالف احــکام را اجــرا 

مردم بگیرد يا زنانشان را مطلقه سازد.

دوم؛ والیت عامه فقیه:

کــه فقهــا مجــاز هســتند در محــدودۀ  قائــالن بــه ایــن نظــر معتقدنــد 
ــدًا  ــف آن بع ــه تعري ک ــبیه ـ  ــور حس ــه ام ــد و ب کنن ــت  ــرف و دخال ــرع تص ش

1. بالمعنــی االعــم در مقابــل بالمعنــی االخــص اســت. در اخــص بايــد دو طــرف 
باشــند ماننــد خريــد و فــروش امــا در معامــالت بالمعنــی االعــم وجــود يــک طــرف کافی 

اســت ماننــد طــالق و صدقــه.
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خواهــد آمــد ـ محــدود نیســتند و بــه عنــوان ثانــوی و مصلحــت می تواننــد 
کننــد، مثــل حکــم میــرزای شــیرازی؟هر؟  بــه  در احــکام شــرعی دخالــت 
کــه بــه عنــوان ثانــوی و مقتضــای مصلحــت حکمــی صــادر  کــو  تحريــم تنبا
ــد حکومــت تشــکیل دهــد و  ــوی فقیــه می توان ــی ثان ــر عنوان می کننــد. بناب

کــرده و قانــون وضــع نمايــد.  بــرای اداره جامعــه اقــدام 

سوم؛ والیت فقیه در امور حسبیه:

کــه انجــام آنهــا در جامعــه  گفتــه می شــود  کارهایــی  ــه  امــور حســبیه ب
ــه  گــر فقیــه ب کــه ا بــه خاطــر خــدا، الزم اســت و متصــدی خاصــی ندارنــد 
مدیريــت آنهــا نپــردازد بــرای جامعــه مشــکل ســاز خواهــد شــد. معتقــدان 
بــه نظريــۀ ســوم، قائلنــد فقیــه تنهــا در ایــن امــور واليــت دارد. امــور حســبیه 
کــه غايــب شــده انــد و دیوانــگان  کســانی  ــر صغــار و امــوال  تنهــا واليــت ب
کنــد و يــا در مــواردی حکومــت  نیســت؛ بنابرایــن فقیــه می توانــد قضــاوت 
کــم صالحــی وجــود نداشــته باشــد،  گــر در جامعــه حا تشــکیل دهــد. مثــاًل ا
کــم شــرع حکومــت  گیــرد، پــس حا کشــور را فرا هــرج و مــرج منطقــه يــا 

تشــکیل مــی دهــد.
کــه واليــت فقیــه در صــورت ســوم  میــان فقهــا قــدر متیقــن ایــن اســت 
کــم می توانــد بــه ثبــوت  کــه بنابــر دو قــول اّول، حا می باشــد. روشــن اســت 
ــه قــول ســوم در واليــت  کــه معتقــد ب اّول مــاه حکــم نمايــد، ولــی فقهایــی 
گروهــی معتقــد بــه  کرده انــد.  فقیــه شــده اند، در ایــن مــورد اختــالف پیــدا 
گروهــی ديگــر معتقــد  کــم شــرع در ثبــوت اّول مــاه و  نافــذ بــودن حکــم حا

کــم شــرع ثابــت نمی شــود. ــا حکــم حا کــه اّول مــاه ب شــده اند 
کــه بــه  کــرده انــد  گــروه بــرای نظــر خويــش داليلــی ذکــر  هــر يــک از دو 
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کــرد. بررســی آنهــا پرداختــه و نظــر خــود را بیــان خواهیــم 

کم دالیل قائالن به عدم نفوذ حکم حا

ثابــت  مــاه  اّول  شــرع  کــم  حا حکــم  بــا  شــده اند  قائــل  کــه  فقهایــی 
کرده انــد: ذکــر  داليلــی  نمی شــود، 

اطالق روايات 
کــه در ثبــوت اّول مــاه وارد شــده مطلــق هســتند و داللــت  رواياتــی 
کــه اعتمــاد بــه غیــر دو شــاهد بــرای ثبــوت اّول مــاه صحیــح نیســت.  دارنــد 

کرده:  امام صادق؟ع؟ از امیرالمومنین؟ع؟ نقل 

یــِن؛ در ثبــوت هــالل جــز 
َ
یــِن َعدل

َ
 َشــهاَدَة َرُجل

ّ
 فــی الهــالِل ِإال

َ
جیــُز

ُ
ال أ

ــم.1 ــز نمی دان شــهادت دو مــرد عــادل را جاي

روايــات ديگــری نیــز در بــاب يازدهــم از ابــواب احــکام مــاه رمضــان 
ــی  ــن اطالق ــه چنی ک ــود دارد  ــیعه وج ــائل الش ــاب وس کت ــم  ــد يازده در جل

دارنــد.
گفتــه  کــرده و  نقــد: صاحــب جواهــر؟هر؟ بــه ایــن اســتدالل ایــراد وارد 
بیــان  زنــان  را حضــرات معصومیــن؟مهع؟ دربــارۀ شــهادت  کــه انحصــار 
فرمــوده، جــز بــا شــهادت دو مــرد عــادل، شــهادت ديگــری را بــرای ثبــوت 
يــت  رؤ بــودن  معتبــر  دلیــل  بــه  اســت  روشــن  ندانســته اند  جایــز  يــت  رؤ
کســی نگفتــه(  شــخصی و نیــز شــیاع )کــه در ضمــن انحصــار نیامــده ولــی 
ــه نظــر مــا  ــا ایــن راه هــا اشــکال نگرفتــه اســت. ب يــت هــالل ب ــه ثبــوت رؤ ب

1. 1. محمــد بن حســن حرعاملــی؛ وســائل الشــیعه؛ ج 10، ص287، بــاب 11، أنــه 
يثبــت الهــالل بشــهادة رجلیــن... از ابــواب احــکام شــهر رمضــان، ح1.
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ایــن پاســخ به جــا می باشــد و نمی تــوان بــرای انحصــار مزبــور اطــالق قائــل 
شــد.

اخبار

يــت شــخصی، شــهادت دو مــرد  را در رؤ اثبــات هــالل  روايــات راه 
گذشــتن ســی روز از مــاه پیــش منحصــر ســاخته اند  عــادل، شــیاع مفیــد و 

کــم شــرع میــان آنهــا نیســت.  کــه حکــم حا
ــول  ــل قب ــن دالی ــانند، بنابرای ــار را نمی رس ــور انحص ــات مذک ــد: رواي نق

گونــه روايــت اســت. کــم بــر ایــن  کــم، مقّیــد آنهــا و حا حکــم حا

اصل

کــه آيــا اّول مــاه عــالوه بــر راه هــای ذکــر شــده در       شــک می کنیــم 
می شــود؟ ثابــت  شــرع  کــم  حا حکــم  بــا  روايــات 

کم است. مرجع، اصل عدم ثبوت اّول ماه با حکم حا
کــه اصــول خوانــده باشــد، می دانــد  نقــد: هــر فقیهــی، بلکــه هــر طلبــه 
کــه دلیلــی ديگــر  گیــرد  کــه اصــل در جایــی می توانــد مــورد اســتدالل قــرار 
وجــود نداشــته باشــد؛ بنابرایــن اســتدالل بــه اصــل در اينجــا صحیــح 

ــت. نیس

ظن

ــت  ــن حج ــا يقی ــات، تنه ــار و رواي ــم و اخب کري ــرآن  ــات  ق ــاس آي ــر اس ب
کــه  کــم  ــدارد، بنابرایــن حکــم حا اســت و ظــن وگمــان، شــرعًا حجیتــی ن
گمــان بــه ثبــوت اّول مــاه بــرای مــا دســتاوردی نــدارد، از نظــر  جــز ظــن و 

شــرعی حجیتــی نــدارد.



تا داعیذوناشمانگولا م ا یب 

41

کــم، رجــوع بــه او از بــاب ظــن  نقــد: بــا وجــود ثبــوت حجّیــت حکــم حا
نخواهــد بــود، بلکــه در ایــن صــورت حکــم او حجــت اســت و اصطالحــًا 

علمــی می باشــد.

کم دالیل قائالن به نفوذ حکم حا

کــم شــرع بــرای ثابــت شــدن  کــه معتقــد شــده اند حکــم حا فقهایــی 
کرده انــد: کافــی اســت، بــه پنــج دلیــل اســتدالل  اّول مــاه 

روایات عام

دارنــد  داللــت  عمــوم  طــور  بــه  کــه  شــده اند  نقــل  بســیاری  روايــات 
فقهــا در امــور اجتماعــی از ســوی شــارع مقــدس بــه عنــوان مرجــع معرفــی 

نقــل می کنیــم: را  روايــات  از  برخــی  شــده اند. 
کمــال الدیــن و اتمــام النعمــه از  کتــاب ا اول، شــیخ صــدوق؟هر؟ در 

کــرده: نائــب خــاص امــام زمــان؟ع؟ نقــل 

ُهــم 
َ
إّن

َ
ُرواِة َحدیِثنــا ف إلــی  ارِجُعــوا فیهــا 

َ
ّمــا الَحــواِدُث الواِقَعــُة ف

َ
أ ...و 

پيــش  کــه  رویدادهايــى  در  اهَّلِل...؛  ــُة  ُحّجَ نــا 
َ
أ َو  یُكــم 

َ
َعل تــی  ُحّجَ

کنیــد، چــون ایشــان حجــت  می آینــد بــه راویــان حدیــث مــا مراجعــه 
مــن بــر شــما هســتند و مــن حجــت خــدا هســتم.1

کــه شــامل  کــه الــف و الم »الحــوادث« عمــوم را می فهمانــد  گفتــه شــده 
تمــام مســائل در آينــده می شــود. ایــن حــوادث و مســائل، انــواع مختلفــی 
کــم شــرع وجــود دارد  کــه بــرای دســت يابی بــه حکــم آنهــا نیــاز بــه حا دارنــد 

1. محمــد بن حســن حرعاملــی؛ وســائل الشــیعه؛ ج27، ص 141، بــاب11، وجــوب 
الرجــوع فــی القضــاء...، ح 9.
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کــه آنهــا را منصــرف بــه مســائل خاصــی بدانیــم. و دلیلــی نــدارد 
نقــد: ضعــف ســند روايــت بــه دلیــل مجهــول بــودن اســحاق بن يعقــوب 
يــان حديــث اســت و ضعــف داللــت آن روشــن اســت چــون  کــه از راو
کــه  گــر ظهــور نداشــته باشــد ـ ایــن اســت  قــدر متیقــن از معنــای روايــت ـ ا
کــه می تــوان از روايــت  کثــر برداشــتی  پرســش از فتــوا را می رســاند. حدا
کــه جــز رجــوع بــه  کــه شــامل هــر مســئله ای شــود  کــرد ایــن اســت  اســتفاده 
يــت هــالل  کــه رؤ کــم شــرع راه ديگــری نداشــته باشــد. و روشــن اســت  حا
از این گونــه مســائل نیســت، چــون راه هــای ديگــری بــرای اثبــات آن وجــود 

دارد، هماننــد ديــدن خــود انســان و شــهادت دو مــرد عــادل.
کــه روايــت شــامل هــر  کنــد  کســی ایــن ســخن را نپذیــرد و ادعــا  گــر  ا
مســئله  فقهــی بــوده، بلکــه شــامل موضوعــات هــم می شــود، از او خواهیــم 
کــه فــالن چیــز غصبــی يــا نجــس  کنــد  کــم شــرع حکــم  گــر حا کــه ا  پرســید 
کــه  اســت، آيــا بــاز اجتنــاب از آن بــرای مکلــف واجــب اســت، در حالــی 
دلیلــی بــرای ایــن ســخن وجــود نــدارد، بلکــه در موضوعــات، تأثیــر حکــم 
کــه بــه تفــاوت میــان هــالل و غیــر آن قائــل  کــم ثابــت نشــده، مگــر ایــن  حا
کــه پديــد آمــدن اختــالف در هــالل مــالزم اختــالل در  شــويم و بگوییــم 
کــه از مســائل عــام اســت. ایــن مطلــب بعــدًا بیــان خواهــد  نظــام می باشــد 

شــد.
و  کــرده  نقــل  صــادق؟ع؟  امــام  از  کلینــی؟هر؟  شــیخ  روايتــی  دوم، 
معــروف بــه مقبولــه عمــر بــن حنظلــه می باشــد. در بخشــی از روايــت آمــده 

ــت: اس

ــن َقــد َروی َحدیَثنــا َو َنَظــَر فــی َحالِلنــا َو  کاَن ِمنُكــم ِمّمَ ... َینُظــراِن َمــن 
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یُكم 
َ
ِإّنــی َقد َجَعلُتــُه َعل

َ
 ف

ً
لَیرَضــوا ِبــِه َحَكمــا

َ
حكاَمنــا ف

َ
َحراِمنــا َو َعــَرَف أ

 ِبُحكــِم 
َ

مــا اســُتِخّف
َ
ِإّن

َ
ــم ُیقَبــُل ِمنــُه ف

َ
ل

َ
ــِإذا َحَكــَم ِبُحكِمنــا ف

َ
 ف

ً
ِکمــا حا

کنــد و در حــالل  کــه حدیــث مــا را روایــت  کســی از شــما را  اهَّلِل...: بــه 

کننــد  و حــرام مــا نظــر داشــته باشــد و احــكام مــا را بشناســد، مراجعــه 

کــم  کــردن او رضایــت دهنــد، پــس مــن او را بــر شــما حا و بــه حكــم 

کنــد و از او پذيرفتــه نشــود،  قــرار دادم، پــس هــرگاه بــه حكــم مــا حكــم 
کوچــک شــمرده شــده اســت.1 حكــم خــدا 

کــه امــام صــادق؟ع؟  کــرده  ســوم، شــیخ طوســی؟هر؟ از ابــی خديجــه نقــل 
فرمــود:

ــُه  ــد َجَعلُت ــی َق ِإّن
َ
ــا ف ــا َو َحراَمن ــَرَف َحاللن ــد َع ــاًل َق ــم َرُج ــوا َبيَنُك

ُ
ِإجَعل

؛ میــان خویــش مــردی کــه حــالل و حــرام ما را بشناســد 
ً
یُكــم قاِضیــا

َ
َعل

قــرار دهیــد، چــون او را بــر شــما قاضــی قــرار دادم.2

نقــد: ظاهــر دو روايــت بــر نــزاع و قضــاوت داللــت دارد. همچنیــن ســند 
هــر دو اشــکال دارد، چــون روايــت نخســت بــا وجــود عمــر بــن حنظلــه در 
ک در ابو خديجــه  ــه دلیــل اشــترا ســند آن، تضعیــف شــده، روايــت دوم ب

يــان اســت( تضعیــف شــده اســت. )کــه يکــی از راو
پاســخ نقــد: بــه نظــر مــا ابوخديجــه موجــود در ســند روايــت موثــق اســت، 
ــق  کــه فــردی موث ی در سلســله ســند همــان ســالم بن مکــرم اســت  چــون و
کــه ضعیــف اســت. شــايد شــیخ بــا ایــن  می باشــد و ســالم بن ســلمه نیســت 

1. محمــد بن حســن حرعاملــی؛ وســائل الشــیعه؛ ج27، ص 137، بــاب 11 وجــوب 
الرجــوع فــی القضــاء...، ح 1.

2. همان، ح 6.
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کــه ابی خديجــه موجــود در ســند، ســالم بن ســلمه اســت، روايــت را  توهــم 
ضعیــف شــمرده اســت. در مــورد روايــت عمــر بن حنظلــه هــم بعیــد نیســت 

قائــل بــه اعتبــار آن شــويم چــون نــزد فقهــا بــه مقبولــه معــروف اســت.
در مــورد داللــت آن هــم ممکــن اســت بگوییــم معنــای عبــارت »َفِإنـّـی 
کــم را  کــه تمــام وظايــف حا َقــد َجَعلُتــُه َعَلیُکــم حاِکمــًا« ایــن اســت 
کــه از جملــه آنهــا رفــع اختالفــات و خشــکاندن سرچشــمه  برعهــده دارد 
گرفتــن و عیــد فطــر و  درگیری هــا و اعــالم ثبــوت هــالل و حکــم بــه روزه 
کــه امــام؟ع؟ ایــن  نیــز برپایــی نمــاز عیــد فطــر و... اســت، چــون در زمانــی 
يــت  کــم رجــوع می کردنــد و بــه رؤ ســخن را فرمــود، بــرای ثبــوت هــالل بــه حا
گــر بــه ایــن دو راه  کتفــا نمی نمودنــد، چــون ا شــخصی و شــهادت دو نفــر ا
کــه شــارع  بســنده می شــد، میــان مســلمانان هــرج و مــرج بــه وجــود می آمــد 
گــر خواننــده محتــرم آداب عبــادی ویــژه روز و شــب   بــه آن راضــی نیســت. ا
کــه آنهــا اجتماعــی  کنــد، خواهــد ديــد  و نیــز ادعیــه و نماز هــا را بررســی 

هســتند و شــارع جــز بــا حکــم حکومــت راضــی بــه انجــام آنهــا نیســت. 
امام باقر؟ع؟ فرمود: 

َمــَر 
َ
 أ

ً
 ثالثیــن َيومــا

ُ
 ُمنــذ

َ
یــا الهــالل

َ
ّنهمــا َرأ

َ
إذا َشــِهَد ِعنــَد االمــاِم شــاِهدان أ

کــه پــس از ســی روز دو مــرد عــادل  االمــاُم ِبااِلفطــاِر ذِلــَک الَیــوِم؛ وقتــی 

کــه مــاه را دیده انــد، امــام بــه افطــار آن روز  نــزد امــام شــهادت دادنــد 
فرمــان می دهــد...1

لــو ثبــت  1. محمــد بن حســن حرعاملــی؛ وســائل الشــیعه؛ ج7، بــاب 9 حکــم مــا 
ثیــن مــن شــهر  هــالل شــوال...، حديــث  اّول و ج 10، بــاب 6 أن مــن اصبــح یــوم الثال

رمضــان...، حديــث اّول
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کــه اعــالن شــروع و پايــان روزه در اختیــار پیشــوا و  روايــت داللــت دارد 
کــم اســت. حا

روایات خاص

بــه  هــالل  يــت  رؤ ثبــوت  ائمــه معصومیــن: در خصــوص  از  رواياتــی 
کــه شــیخ حــر عاملــی؟هر؟ آنهــا را در بــاب )جــواز  کــم نقــل شــده  حکــم حا
کــرده، ولــی  گــردآوری  االفطــار للتقیــة والخــوف مــن القتــل و نحــوه...( 
کثــر روايــات بــاب دلیــل مدعــای ماســت، چــون وجــود تقیــه  گفــت ا بايــد 
کــم می باشــد.  يــت هــالل از وظايــف حا کــه اعــالن رؤ نشــانگر ایــن اســت 

ــم: ــل می کنی ــات را نق ــن رواي ــه از ای ــب، دو نمون ــدن مطل ــن ش ــرای روش ب
روايــت نخســت: شــیخ صــدوق؟هر؟ از عیســی بــن ابــی منصــور نقــل 

کــه: کــرده 

ــا  : ی
َ

قــال
َ
ــذی ُیَشــّکُ فیــِه، ف

َّ
ــوِم ال بــى َعبــداهَّلل؟ع؟ فــی الَی

َ
ُکنــُت عنــَد أ

: ال 
َ

ــال ــاَد فق ــّمَ ع ــَب ُث َه
َ

ذ
َ
م ال، ف

َ
ــلطاُن أ ــاَم ُس  ص

ََ
ــر أ انُظ

َ
ــب ف ــالُم ِإذَه ُغ

کــه ممكــن بــود از مــاه  ــُه؛ روز يــوم الشــک  ینــا َمَع
َ

َتَغّد
َ
دعــا ِبالَغــداِء ف

َ
ف

آیــا  بــرو ببیــن  بــودم، فرمــود:  امــام صــادق؟ع؟  نــزد  رمضــان باشــد، 

گفتــم: نــه،  گرفتــه اســت؟ رفتــم و ســپس بازگشــتم و  ســلطان روزه 
پــس حضــرت غذايــى خواســت و همــراه او غــذا خوردیــم.1

کرده: کلینی از امام صادق؟ع؟ نقل  روايت دوم، شیخ 

 فــی 
ُ

بــا َعبــداهَّلِل مــا َتقــول
َ
 یــا أ

َ
قــال

َ
بــى الَعّبــاِس ِبالحیــَرِة ف

َ
 َدَخلــُت َعلــی أ

1. محمــد بن حســن حرعاملــی؛ وســائل الشــیعه؛ ج10، ص 132، بــاب 57- جــواز 
االفطــار التقیــة و الخــوف...، ح1.
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فَطــرَت 
َ
َک ِإلــی اإِلمــاِم ِإن ُصمــَت ُصمنــا و ِإن أ ُقلــُت ذا

َ
یــاِم الَیــوَم ف الّصِ

گفــت: ای اباعبــداهَّلل! در  ــزد ابى العبــاس رفتــم،  ــره ن ــا...؛ در حی فَطرن
َ
أ

گفتــم: اعــالن هــالل مربــوط بــه امــام  مــورد روزه امــروز چــه می گويــى؟ 

کنــی، افطــار  گــر افطــار  گــر روزه بگیــری، روزه می گیریــم و ا اســت. ا
می کنیــم...«1

کــه اعــالن  اينکــه امــام فرمــود: »ذاَک ِإلــی اإِلمــاِم« در ایــن ظهــور دارد 
کبــرای  کــم می باشــد. ایــن عبــارت  هــالل از تکالیــف و وظايــف امــام و حا
کنیــم. بلــه  کــه آن را حمــل بــر تقیــه  کلــی قضیــه اســت و وجهــی نــدارد 
ــرَت  ــا و ِإن َأفَط ــَت ُصمن ــد: »ِإن ُصم ــه می فرماي ک ــت  ــش از رواي آن بخ
کــه می توانیــم بگوییــم امــام تقیــه  َأفَطرنــا« قابــل حمــل بــر تقیــه اســت 

کــرده اســت.

عقل

کــه مــا را ملــزم بــه ارجــاع ایــن امــر بــه يــک نفــر می کنــد،  از جملــه داليلــی 
ــت  ي ــاس رؤ ــر اس ــی ب گروه ــا  ــخص ي ــر ش ــد ه ــرار باش ــر ق گ ــه ا ک ــت  ــن اس ای
خويــش بــه وظايــف دينــی خــود عمــل نماينــد، هــرج و مــرج در جامعــه 
ــت.  ــارع نیس ــد ش ــورد تأیی ــده ای م ــن پدي ــلمًا چنی ــد و مس ــود می آي ــه وج ب
کــم شــرع بــه عنــوان شــخص مــورد اعتمــاد شــارع  بنابــر ایــن الزم اســت حا
ــر اســاس  ــا اعــالم آغــاز ماه هــا ب گرفتــه، ب ــر عهــده  مقــدس ایــن وظیفــه را ب
واجبــات  و  شــرعی  وظايــف  کــه  مــواردی  در  ویــژه  بــه  شــرعی،  مبانــی 
مکلفیــن بــه آنهــا بســتگی دارد، از بــروز هــرج و مــرج در جامعــه جلوگیــری 

ــد. کن ــظ  ــم آن را حف و نظ

1. همان، ص 132، باب 57- جواز االفطار التقیة و الخوف...، ح5.
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5 و4. اجماع و سیره

کــم شــرع بــه شــمار  کــه حکــم بــه ثبــوت اول مــاه از وظايــف حا در ایــن 
کــه اجمــاع و ســیره وجــود دارد و بــه همیــن دلیــل  مــی رود، ادعــا شــده 

مرحــوم شــیخ حســن ممقانــی اعلــی اهّلل مقامــه فرمــوده اســت:
و يندفــع جمیــع ذلــک بقیــام االجمــاع و الســیرة علــی اتبــاع حکــم 
کــم بالهــالل إذا اســتند الــی البینــة و الشــیاع...: تمــام روايــات بــا  الحا
ــه هــالل دفــع می شــود،  کــم ب ی از حکــم حا ــر پیــرو قیــام اجمــاع و ســیره ب

کــه مســتند بــه شــهادت شــاهد و شــیاع باشــد...1 هنگامــی 
کــه تــا اينجــا ذکــر شــد، بــرای اثبــات لــزوم  بــه نظــر می رســد داليلــی 

کافــی باشــد. يــت هــالل  کــم شــرع در ثبــوت رؤ ی از حکــم حا پیــرو
کــه مکلف  کــم شــرع مشــروط اســت بــه این  ی از حا البتــه الــزام بــه پیــرو

کــم را در مــورد حکــم نداند. خطــای حا
بــرای روشــن شــدن مطلــب مســئله را در پنــج حالــت  مختلــف آن 

کامــاًل واضــح شــود و: بررســی می کنیــم تــا 
کــم تمــام شــرايط فتــوا دادن را نداشــته باشــد؛  حالــت نخســت: حا
کــه در حجــت نبــودن حکم او شــکی  مثــاًل مجتهــد نبــوده يــا عــادل نباشــد 
وجــود نــدارد، چــون در ایــن صــورت حکــم او طريقیــت نخواهــد داشــت.
کــه بــرای اثبــات اّول مــاه  کــم را در اجتهــادی  حالــت دوم: مکلــف حا
کوتاهــی  کــه در ایــن راه  ــد و يقیــن داشــته باشــد  انجــام داده، مقصــر بدان
کــرده، مثــاًل بــه میــزان الزم در حجیــت شــیاع يــا در مقدمــات حکــم فعلــی 
ــم او از  ــر، حک ــی و تقصی کوتاه ــرض  ــا ف ــد. ب ــرده باش ــاد نک ــی اجته کنون و 

1. عبداهّلل بن محمدحسن مامقانی؛ منتهی المقاصد؛ ص 528.
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کــم دارای تمــام شــرايط  حجیــت ســاقط اســت، چــون در ایــن صــورت حا
از جملــه عدالــت نخواهــد بــود.

ولــی قصــور1 در اجتهــاد شــده  نباشــد  کــم مقصــر  حالــت ســوم: حا
کــم از اعتبــار ســاقط اســت، بــه دلیــل  باشــد، بــاز در ایــن صــورت حکــم حا
عــدم شــمول اطــالق ادلــه و نیــز عــدم صــدق حکــم بــر اســاس حکــم ائمــه 

کــه فرمودنــد: »ِإذا َحَکــَم ِبُحکِمنــا.«2 معصومیــن: 
کــه طریــق و راهــی بــرای ثبــوت اّول  کــم شــرع  در هــر حــال حکــم حا
مــاه اســت، در ایــن ســه حالــت طریــق نخواهــد بــود و بــه خــودی خــود 
کنــد بــه دلیــل موضوعیــت حکــم  کســی توهــم  کــه  موضوعیتــی نــدارد 
گــر دارای شــرايط صّحــت نباشــد. کــم بايــد آن را پذیرفــت، حتــی ا حا

کــرده، مثــاًل  کــم در حکــم خــود خطــا  حالــت چهــارم: مکلــف بدانــد حا
کــه از راهــی  کــه روز جمعــه اّول مــاه شــوال اســت، در حالــی  کنــد  حکــم 
کــه روز جمعــه مــاه رمضــان اســت، در ایــن  ديگــر يقیــن داشــته باشــیم 
کنیــم،  کــم روزه خــود را افطــار  صــورت جایــز نیســت بــا تکیــه بــر حکــم حا
گــر يقیــن داشــته باشــیم  چــون طريقیــت آن لغــو شــده، همیــن طــور اســت ا
گواهــی داده، فاســق اســت  يــت هــالل  کــم شــرع بــه رؤ کــه نــزد حا شــاهدی 

کــم بــا اجتهــاد خويــش او را عــادل بدانــد. ولــی حا
ک اســت  ــا کــه شــاهدی شــهادت می دهــد. پارچــه ای پ کنیــد  تصــور 
کــه يقیــن داشــته باشــید، نجــس اســت و يــا يقیــن داشــته باشــید  در حالــی 

1. فــرق قصــور و تقصیــر: تقصیــر يعنــی مجتهــد رأیــی بــر خــالف اجتهــادش بدهــد؛ 
ــرود. ــا ب ــه خط ــادش ب ــد در اجته ــدون عم ــور: ب قص

2. محمــد بن حســن حرعاملــی؛ وســائل الشــیعه؛ ج27، ص 137، بــاب 11، وجــوب 
الرجــوع فــی القضــاء...، ح 1.
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کــه شــاهد، عــادل نیســت يــا دروغگــو اســت، در ایــن صــورت آيــا می توانیــد 
ک بدانیــد؟ پارچــه را پــا

کــم بــا تمــام مقدماتــش بــر خــالف اجتهــاد  حالــت پنجــم: اجتهــاد حا
ديگــری باشــد، چــه در موضــوع بــا هــم اختــالف داشــته باشــند، مثــل 
يــت هــالل داده انــد  کــه شــهادت بــه رؤ کســانی  کــه يکــی بــه عدالــت  ایــن 
اعتقــاد داشــته باشــد و ديگــری عدالــت ايشــان را نپذیرفتــه باشــد. نیــز چــه 
کــه يکــی از ايشــان  در حکــم بــا هــم اختــالف نظــر داشــته باشــند، مثــل ایــن 
حجیــت شــیاع را قبــول داشــته باشــد و ديگــرای آن را حجــت ندانــد و يــا 
يکــی قائــل بــه شــرط بــودن اتحــاد افــق باشــد و ديگــری آن را شــرط ندانــد 
ــزار جایــز اســت و ديگــری  ــا اب يــت هــالل ب کــه رؤ ــا يکــی معتقــد باشــد  و ي
کــه بــا  يــت هــالل تنهــا در صورتــی حجــت اســت  کــه رؤ معتقــد باشــد 

چشــم غیــر مســلح انجــام پذیــرد. 
نخواهــد  حجیــت  نخســت  مجتهــد  حکــم  ظاهــرًا  فــرض  ایــن  در 
داشــت چنانکــه صاحــب عــروة؟هر؟ در فصــل طــرق ثبــوت هــالل فرموده:

دیــه بــل هــو نافــذ بالنســبة 
ّ
کــم بمقل ال یختــّص اعتبــار حكــم الحا

 إذا لــم یثبــت عنــده خالفــه؛ اعتبــار حكــم 
ً
کــم اآلخــر أیضــا إلــی الحا

کــه از او تقلیــد می کننــد اختصــاص نــدارد، بلكــه  کســانی  کــم بــه  حا

گــر خــالف آن نــزد او ثابــت  کــم دیگــر نیــز نافــذ اســت، ا نســبت بــه حا

نشــده باشــد.

کالم ايشــان در ملحقــات عــروة بــر خــالف ایــن برداشــت  گرچــه ظهــور  ا
است. 
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جمع بندی

کــرد  کنــون بیــان شــد می تــوان چنــد مســئله  را نتیجه  گیــری  از آنچــه تــا 
کــه در ایــن بخــش بیــان می شــود.

کــم بــرای آغــاز مــاه قمــری موضوعیــت نداشــته  مســئله  اول: حکــم حا
کــه ایــن حکــم راهــی بــرای اعــالن  و تنهــا طريقیــت دارد. بــه ایــن معنــا 
ثابــت شــدن مــاه قمــری از راه هــای چهارگانــه تعییــن شــده شــرعی اســت.

کــم بــا چهــار شــرط ـ بــرای مکلفیــن چــه مقلــد   مســئله  دوم: حکــم حا
کافــی و نافــذ اســت: او باشــند و چــه نباشــند ـ  

کم يعنی مجتهد و عادل باشد؛ جامع شرايط فتوا بودن حا
مستند بودن حکم او به ادله شرعی چهارگانه ثبوت هالل؛

کــم شــرع در به دســت آوردن حکــم مقصــر نبــوده و   معلــوم شــود حا
کــه  کوتاهــی نکــرده و يــا در آن خطایــی رخ نــداده باشــد، چــه در اجتهــادی 

کــرده اســت. کــه صــادر  انجــام داده و چــه در احــراز شــرايط حکمــی 
کــرده بــا اجتهــاد مجتهدی  کــه صــادر  کــم شــرع در حکمــی  اجتهــاد حا

کــه وظیفــه مکلــف تقلیــد از اوســت، اختالف نداشــته باشــد.
مســئله  ســوم: بــر اســاس شــرط چهــارم، در صــورت وجــود اختــالف در 
کــه  کــم بــرای مکلفــی  کــم شــرع و مجتهــدی ديگــر، حکــم حا اجتهــاد حا
کــم اختــالف دارد، نافــذ نیســت،  اجتهــاد و فتــوای مجتهــدش بــا نظــر حا
کــم  کــه حا چــه ایــن اختــالف در اجتهــاد در موضــوع باشــد، مثــل ایــن 
کــه  کــه برايــش شــهادت داده انــد، عــادل بدانــد و مجتهــدی  کســانی را 
مکلــف وظیفــه تقلیــد از او را دارد آنــان را عــادل ندانــد و چــه اختــالف 
کــم مبنــی بــر  يــت هــالل باشــد، مثــل ایــن کــه حکــم حا ايشــان در شــرايط رؤ
ح و ابــزار نجومــی و يــا شــرط ندانســتن اتحــاد 

ّ
يــت هــالل بــا چشــم مســل رؤ
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ح و يــا 
ّ
يــت هــالل را بــا چشــم مســل افــق باشــد و مرجــع تقلیــد مکلــف، رؤ

ــف هــم افــق نیســتند، بــرای آغــاز مــاه قمــری 
ّ
کــه بــا شــهر مکل در شــهرهایی 

کافــی ندانــد. 

رؤیت هالل با ابزار نجومی

از  اســت  عبــارت  آن  و  شــود  بررســی  بايــد  کــه  باقــی  مانــد  نکتــه ای 
مــاه. اول  ثبــوت  در  مســلح  چشــم  بــا  هــالل  يــت  رؤ کفايــت 

کافــی  مــاه  اول  شــدن  ثابــت  بــرای  مســلح  چشــم  بــا  هــالل  يــت  رؤ
ــا هیــچ يــک از  يــت شــود و ب ــا چشــم مســلح رؤ گــر هــالل فقــط ب نیســت. ا
ديگــر راه هــای شــرعی ثابــت نشــود، نمی تــوان حکــم بــه اول مــاه نمــود.

دالیل مطلب:

يــت بــا چشــم عــادی و غیــر مســلح  اول، عبــارات ادلــه تمامــًا ناظــر بــر رؤ
کــه بــرای همــه در تمــام نقــاط زمیــن امــکان پذیــر  يتــی  هســتند. يعنــی رؤ

باشــد. امــام باقــر؟ع؟ در صحیحــۀ  محمــد بــن مســلم فرمــود: 

کــه آن را دیدیــد،  گاه هــالل را دیدیــد، روزه بگیریــد و هــر وقــت  هــر 

گمانــه زنــی نیســت،  کنیــد. ثبــوت آغــاز و پایــان مــاه  بــا رأی و  افطــار 

ــا رؤیــت اســت. بلكــه ب

کننــد و يکــی بگويــد: »آن  کــه ده نفــر اســتهالل  يــت این گونــه نیســت  رؤ
کننــد و نبیننــد! بلکــه  ــه نفــر ديگــر نــگاه  جاســت، همــان اســت!« ولــی ُن

وقتــی يــک نفــر آن را ببینــد، ده هــزار نفــر هــم خواهنــد ديــد.«1

1. محمــد بن حســن حرعاملــی؛ وســائل الشــیعه؛ ج10، ص 289، بــاب 11 از ابــواب 
احــکام مــاه رمضــان، ح 11.
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هم چنیــن در روايتــی بــا ســند صحیــح از یونــس بن عبدالرحمــن از 
کــرد:  کــه بــه امــام صــادق؟ع؟ عــرض  ابی ایــوب الخــّزاز روايــت شــده 

کافــی اســت؟ حضــرت فرمــود:  چنــد نفــر شــاهد بــرای رؤیــت هــالل 

ــه زنــی  گمان ــا  مــاه رمضــان فریضــه ای از فرایــض الهــی اســت، پــس ب

عــده ای  کــه  نیســت  اين گونــه  هــالل  رؤیــت  یــد.  نیاور به جــا  را  آن 

بگوینــد:  دیگــران  و  دیــدم  را  آن  بگویــد:  یكــی  و  کننــد  اســتهالل 

ــد و هــر  کنــد، صــد نفــر خواهنــد دی ــر رؤیــت  ــم. هــرگاه یــک نف ندیدی

گــر در  کننــد، هــزار نفــر هــم خواهنــد دیــد. ا وقــت صــد نفــر رؤیــت 

گــر  کافــی نیســت. ا کم تــر از پنجــاه نفــر  هــوا مانعــی نباشــد، شــهادت 

کــه بــه شــهر رفــت و آمــد  در آســمان مانــع باشــد، شــهادت دو مــرد 

می شــود.«1  پذيرفتــه  می کننــد، 

ایــن دو حديــث هســتند و ســند  کــه هــم معنــای  روايــات ديگــری 
کــه  گونــه روايــات اســتفاده می شــود  کــم نیســت و از ایــن  صحیــح دارنــد، 
يــت بــا چشــم مســلح را  گــر رؤ ک اســت. ا يــت هــالل بــا چشــم عــادی مــال رؤ
ک بدانیــم، اطــالع از اول مــاه مخصــوص عــّدۀ  معــدودی خواهد شــد،  مــال
يــت باشــد نــه اينکــه در انحصــار  کــه مــاه بايــد بــرای همــه قابــل رؤ در حالــی 

عــّدۀ  خاصــی قــرار بگیــرد.
دوم، حرکــت مــاه و تغییــر شــکل های آن در شــب های مختلــف و 
ــرای میقــات و تعییــن وقــت و اســتفاده از آنهــا در معامــالت  يــت آن، ب رؤ
کريــم می فرمايــد: و احتیاجــات بشــر خلــق شــده، خــدای متعــال در قــرآن 

1. همــان، ص289، بــاب11 از ابــواب احــکام مــاه رمضــان، ح10؛ محمــد بن حســن 
طوســی؛ تهذيــب االحــکام، ج4، ص160.
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آنهــا  بگــو  می پرســند،  ماه هــا  اول  و  اهلــه  دربــاره  تــو  از  پیامبــر!  »ای 
بــرای تعییــن وقــت بــرای مــردم و اعمــال حــج اســت.«1 ایــن معنــا بدســت 
ــرای همــه مــردم ممکــن اســت.  کــه ب ــا درک چشــم عــادی  نمی آيــد مگــر ب
کــه اول مــاه بــا چشــم مســلح محقــق می شــود، بايــد بگوییــم  گــر بگوییــم  ا
کثــر زمان هــا و مناطــق، لیلــۀ القــدر و  حــدود چهــارده قــرن مســلمانان در ا
کــه بــرای روزهــا و شــب های  عیــد فطــر و عیــد قربــان و ادعیــه و اعمالــی را 
مخصــوص وارد شــده، در زمــان خــود درک نکرده انــد، مگــر در مــوارد نــادر، 
يــت بــا چشــم مســلح اغلــب يــک روز پیــش امــکان پذیــر اســت. چــون رؤ

ائمــه  و  کــرم؟لص؟  ا پیامبــر  چــرا  بــود  چنیــن  مطلــب  گــر  ا ســوم، 
 يــک روز 

ً
کثــرَا کتفــا می کردنــد در حالی کــه مــاه ا يــت ا بــه رؤ اطهــار؟مهع؟ 

کــه حضــرات؟مهع؟ ایــن مطلــب را  گفــت  قبــل متولــد می شــده و نمی شــود 
يــت بــا چشــم عــادی  کــه همــه بــه رؤ نمی دانســته اند، پــس معلــوم می شــود 

مکلــف هســتند.
چهــارم، زمــان اعمــال حــج ـ عرفــه، مشــعر، قربانــی در منــی و رمــی 
يخــی آنهــا  جمــرات ـ همــه مربــوط بــه هــالل عــادی هســتند و وقايــع تار
ــر مســلح ثبــت شــده اســت. يعنــی  ــا چشــم غی يــت هــالل ب ــر اســاس رؤ ب
ــت  ــه می خواس ک ــی  ــه در من ــاه ذی حج ــم م ــم؟ع؟ در ده ــرت ابراهی حض
کــه مــاه بــا چشــم غیــر  کنــد، همــان روز دهمــی بــوده  اســماعیل را ذبــح 

ــود.  ــده ب ــده ش ــلح دي مس
يخــی در روز دهــم از  بــه بیــان ديگــر بايــد پرســید: آيــا ایــن رخــداد تار
يــت اســت و بــا چشــم غیــر  کــه بــا چشــم مســلح قابــل رؤ تولــد هــالل بــوده ـ 
يــت  مســلح نمی تــوان آن را ديــد ـ يــا روز دهــم از زمآنکــه هــالل قابــل رؤ

1. بقره: 189.
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بــا چشــم غیــر مســلح بــوده؟ همیــن طــور عیــد فطــر، روز عاشــورا، نیمــه 
شــعبان و ... 

يخــی در دهمیــن روز از زمــان  کــه تمــام رخدادهــای تار م اســت 
ّ
مســل

يــت بــودن مــاه بــا چشــم غیــر مســلح رخ داده انــد. قابــل رؤ
راه هــای غیــر عــادی  مــاه  ثبــوت هــالل  بــرای  گــر بخواهیــم  ا پنجــم، 
ک قــرار دهیــم، بايــد در تطهیــر نجاســت از بــدن و لبــاس، حــّد  را مــال
ترخــص، طلــوع فجــر و طلــوع و غــروب آفتــاب و... هــم آنهــا را لحــاظ 
کــه ایــن مطلــب مــورد قبــول علمــا نیســت، مثــاًل در تطهیــر  کنیــم، در حالــی 
گرچــه رنــگ آن باقــی  گفته انــد: در صــورت زوال عیــن خــون، ا خــون همــه 
گــر بــه آن محــل بــا میکروســکوپ  کــه ا ک اســت. در صورتــی  بمانــد، پــا
گــر بهره منــدی  کنیــم، هنــوز ذرات خــون باقــی هســتند. هم چنیــن ا نــگاه 
ک قــرار دهیــم،  از راه هــای غیــر عــادی و اســتفاده از وســائل مــدرن را مــال
در حدترخــص، شــهر را از فاصله هــای دور بــا دوربین هــای قــوی می تــوان 

ديــد و صــدای اذان را بــا ابــزار صوتــی می تــوان شــنید و...
ائمــه اطهــار؟مهع؟ هــم بــه ایــن موضــوع اشــاره فرمــوده ، نهــی از اســتفاده 
از راه هــای غیــر متعــارف در اخبــار و روايــات حضــرات وارد شــده اســت. 
کســی را  کــه امــام صــادق؟ع؟  چنانکــه در روايــات متعــددی می خوانیــم 
کــوه رفتــه بــود، توبیــخ و از  کــه بــرای اطمینــان از غــروب خورشــید بــه بــاالی 

کــرد.1 کار منــع  ایــن 
کــه بــرای رأی و نظــر ديگــر مجتهــدان قائــل  بنابرایــن بــا تمــام احترامــی 
يــت بــا چشــم مســلح  هســتیم، می گوییــم در تعییــن اول مــاه قمــری رؤ

ــواب المواقیــت؛  ــاب 20 از اب 1. محمــد بن حســن حرعاملــی؛ وســائل الشــیعه؛ ج3، ب
محمــد بن حســن طوســی؛ تهذيــب االحــکام؛ ج1، ص 145 و ص  211.
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يــت شــود. در  کافــی نیســت، بلکــه هــالل بايــد بــا چشــم غیــر مســلح رؤ
کــه  مــورد ديگــر راه هــای ثبــوت اول مــاه مثــل شــهادت عــده ای از مــردم 
ح 

ّ
يــت غیــر مســل موجــب يقیــن شــود و شــهادت دو نفــر عــادل و... هــم، رؤ

گیــرد. ــرار  ک شــهادت ق ــد مــال باي
و السالم علیکم و علی عباداهّلل الصالحین
شوال المکرم 1425 هجری قمری
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استفتائات رؤیت هالل ماه

ــا چشــم 	  يــت هــالل مــاه خصوصــًا در مــاه مبــارک رمضــان ب ــا رؤ آي

ــا بايــد بــا چشــم غیــر مســلح ديــده شــود؟ مســلح معتبــر اســت ي

جواب: با چشم مسلح اعتباری ندارد.

ــر 	  ــا چشــم غی ــت ب ي ــی رؤ کــه فتــوای حضرتعال ــه ایــن  ــت ب ــا عناي ب

مســلح بــرای تعییــن اّول و آخــر مــاه می باشــد، رســانه های جمعــی 

يــت را بــا چشــم مســلح حتــی بــا اســتفاده  کــه رؤ کــم شــرع  نظــر حا

يــت مــاه جایــز می داننــد، را  از هلیکوپتــر در آســمان جهــت رؤ

اعــالم می نماينــد و مــردم بنابــر اعــالم رســانه ملــی عمــل می کننــد. 

کــه هــم  تکلیــف مقلــدان جنابعالــی و يــا ديگــر مقلــدان مراجعــی 

فتــوای جنابعالــی هســتند چیســت؟ 

ــه  ک ــن اســت  جــواب: مســئله  اختالفــی اســت. مشــهور بيــن اعــالم اي

گــر بــا اســتناد بــه رســانه ها افطــار نماینــد،  بایــد بــا چشــم غیــر مســلح دیــد. ا

کننــد. بایــد قضــا 

کــه 	  گــر هــالل مــاه در شــهری ديــده شــود، آيــا در همــه شــهرهایی  ا

در افــق مشــترک هســتند، ثابــت می شــود؟ در مناطــق غربــی يــا 

يــت چطــور؟  شــرقی محــل رؤ

کــه در  جــواب: در شــهرهای غربــى ثابــت می شــود ولــی در شــهرهايى 

شــرق منطقــه رؤیــت هــالل هســتند، ثابــت نمی شــود مگــر اینكــه تفــاوت 

کمتــر.  کــم باشــد مثــاًل یــک ربــع ســاعت و  افــق آنهــا 

کــه در آخــر مــاه رمضــان داشــتم 	  گذشــته بــه دلیــل مســافرتی  در ســال 
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و هــالل مــاه شــوال زودتــر ديــده شــد، بیســت و هشــت روز از مــاه 

گرفتــم، آيــا واجــب اســت يــک يــا دو  کــردم و روزه  رمضــان را درک 

کنــم؟ روز، روزه را قضــا 

جواب:  بلی واجب است.
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ضمیمه
کتــاب »نقــش افــق در ثبــوت هــالل« مــاه تبییــن  بــر اســاس آنچــه در 
کــه افــق نزديــک بــه هــم دارنــد،  شــد، ضابطــه علمــی در تعییــن شــهرهایی 
کــه: زمــان مانــدن مــاه در افــق شــهر مبــدأ، بیــش از مقــدار  ایــن اســت 

اختــالف بیــن غــروب دو شــهر باشــد.
توضیح:

کنــد  يــت شــد، زمانــی طــول میکشــد تــا غــروب  وقتــی مــاه در شــهری رؤ
کــه قبــاًل يعنــی پیــش از غــروب خورشــید،  و بــه خــط افــق برســد. میدانیــم 
گرفتــن از خورشــید)اجتماع( الزم  همیــن مــدت زمــان را بــرای فاصلــه 
داشــته اســت. از دانســتن مــدت زمــان مانــدن هــالل در افــق شــهر مذکــور 
کــه هــالل همیــن مــدت، پیــش از غــروب خورشــیِد آن  روشــن میشــود 

شــهر، از اجتمــاع خــارج شــده اســت.
يــت شــده و  کــه هــالل در آن رؤ ــر ایــن، در محــدودۀ میــان شــهری  بناب
ــه میــزان مــدت مانــدن هــالل در افــق  کــه غــروب خورشــید آنهــا ب نقاطــی 
يــت هــالل و ثبــوت اول  ــه امــکان رؤ شــهر مذکــور اســت، میتــوان حکــم ب

کــرد. مــاه در آن محــدوده 
يــت  يعنــی مــاه در محــدودۀ مذکــور از اجتمــاع خــارج شــده و قابــل رؤ
گــر آن مانــع  کــه دلیــل ديــده نشــدن آن، مانعــی عارضــی اســت و ا بــوده 
ــده شــدن آن وجــود  ــده میشــد و امــکان دي ــاه در آن نقــاط هــم دي نبــود، م

داشــته اســت.
ــا توجــه بــه اختــالف زمــان غــروب آفتــاب در  ــر آنچــه بیــان شــد و ب بناب
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ــودن افقهــا امــری نســبی  کــه نزديــک ب ماه هــای مختلــف، روشــن میشــود 
ــا تفــاوت ماههــا و فصلهــا تغییــر میکنــد. کــه ب اســت 

ی نیــز شــرط ديگــر  يــه هــالل نســبت بــه اســتوای ســماو البتــه میــزان زاو
ديــده شــدن هــالل در نقــاط مختلــف اســت و بــه همین دلیل الزم اســت، 
کــه بیــان شــد، فاصلــه عــرض شــهرهای مــورد  ک تفــاوت افــق  عــالوه بــر مــال
ــه از  کشــورهای خاورمیان ــران  ــاره ای ــه درب ک ــک باشــد  ــه هــم نزدي ــز ب نظــر نی
کــه  نظــر عرضــی دارای ایــن شــرط هســتند و داشــتن شــرط نزديکــی افــق 

کافــی اســت. در ایــن بخــش تبییــن شــده، 
روز  در  شــهر  دو  افــق  بــودن  »نزديــک  دانســتن  بــرای  اينکــه،  نتیجــه 

بايــد مراحــل زیــر طــی شــود: يــت هــالل«  رؤ
هــالل  يــت  رؤ شــب  در  را  نظــر  مــورد  شــهرهای  افــق  اختــالف  اواًل؛ 
کــه ایــن اختــالف افــق هــر روز بــا روز ديگــر  مشــخص شــود، چــون میدانیــم 

متفــاوت اســت.
کــه  ثانیــًا؛ زمــان مانــدن هالل)مــدت مکــث هــالل( در افــق شــهری 
يــت شــده، محاســبه شــود؛ چــون ایــن مــدت هــم در ماههــای  مــاه در آن رؤ

مختلــف، متفــاوت اســت.
ــاه در افــق شــهر مبــدأ  ــدن م ــا زمــان مان ــًا؛ اختــالف افــق دو شــهر ب ثالث

مقايســه شــود.
يــت شــده،  کــه مــاه در آن رؤ گــر زمــان مانــدن هــالل در افــق شــهری  ا
بیــش از مقــدار اختــالف افــق دو شــهر بــود، آن دو شــهر دارای افــق نزديــک 
بــه هــم خواهنــد بــود و اول مــاه در شــهر دوم هــم ثابــت میشــود. در غیــر ایــن 

صــورت، افــق آنهــا بــه هــم نزديــک نیســت و اول مــاه ثابــت نمیشــود.
ســاعت  بخــش  ایــن  در  محتــرم،  خواننــدگان  کار  ســهولت  بــرای 
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کشــور در خاورمیانــه و میــزان  غــروب آفتــاب چنــد شــهر ایــران و چنــد مرکــز 
اختــالف آنهــا بــا ســاعت غــروب آفتــاب تهــران، ارائــه شــده اســت. ترتیــب 

ــه غــرب اســت. ــر اســاس طــول جغرافیایــی آنهــا از شــرق ب شــهرها ب
تذکرهای الزم برای استفاده از جدولها:

نخســت؛ زمانهــای ذکــر شــده چــه برای شــهرهای ایران و چه شــهرهای 
خارجــی بــرای نیمــه اول ســال بــر اســاس ســاعت رســمی تابســتانی و بــرای 

نیمه دوم ســال بر اســاس ســاعت رســمی زمســتانی ایران هســتند.
دوم؛ زمــان ذکــر شــده بــرای غــروب آفتــاب در ایــن بخــش، برابــر اســت 
کــه مطابــق  بــا زمــان ناپديــد شــدن قــرص خورشــید، نــه زمــان اذان مغــرب 

بــا ذهــاب ُحمــرۀ مشــرقیه اســت.
ــا تهــران، نشــانۀ »-«  ســوم؛ در ســتون اختــالف زمــان غــروب شــهرها ب
ــروب  ــد از غ ــای بع ــه معن ــانۀ »+« ب ــران و نش ــروب ته ــل از غ ــای قب ــه معن ب

تهــران اســت.



هر رم

61

میرجاوه

″۳۳ ′۰۱°۲۹ شمالی و ″۲۲ ′۲۷ °۶۱ شرقی
ارتفاع از سطح دریا: ۸۳۸ متر

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج

′0/40-′18/36فروردین

′0/48-′18/54اردیبهشت

′0/55-′19/12خرداد

′0/57-′19/26تیر

′0/54-′19/22مرداد

′0/48-′18/57شهریور

′0/40-′17/21مهر

′0/33-′16/47آبان

′0/27-′16/27آذر

′0/24-′16/31دی

′0/26-′16/53بهمن

′0/33-′17/17اسفند



رسالۀ هاللیه

62

سرخس

′32 °36 شاملی و ′09 °61 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 281 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/39-′18/37فروردین

′0/38-′19/04اردیبهشت

′0/37-′19/30خرداد

′0/36-′19/47تیر

′0/37-′19/39مرداد

0/38-′19/07شهریور

′0/39-′17/22مهر

′0/40-′16/40آبان

′0/41-′16/13آذر

′0/42-′16/13دی

′0/41-′16/38بهمن

′0/40-′17/10اسفند



هر رم

63

زاهدان

″47 ′29°۲۹ شمالی و ″46 ′51 °۶0 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 1385 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/38-′18/38فروردین

′0/45-′18/57اردیبهشت

′0/51-′19/16خرداد

′0/53-′19/30تیر

′0/51-′19/25مرداد

′0/45-′19/00شهریور

′0/38-′17/23مهر

′0/31-′16/49آبان

′0/25-′16/29آذر

′0/23-′16/32دی

′0/25-′16/54بهمن

′0/31-′17/19اسفند



رسالۀ هاللیه

64

مشهد مقدس

′11 °36 شمالی و ′22 °59 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 1050 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/32-′18/44فروردین

′0/32-′19/10اردیبهشت

′0/31-′19/36خرداد

′0/31-′19/52تیر

′0/31-′19/45مرداد

′0/32-′19/13شهریور

′0/33-′17/28مهر

′0/34-′16/46آبان

′0/34-′16/20آذر

′0/35-′16/20دی

′0/34-′16/45بهمن

′0/33-′17/17اسفند



هر رم

65

کرمان

′17 °30 شمالی و ′04 °57 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 1756 متر

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/23-′18/53فروردین

′0/29-′19/13اردیبهشت

′0/34-′19/33خرداد

′0/36-′19/47تیر

′0/34-′19/42مرداد

′0/29-′19/16شهریور

′0/23-′17/38مهر

′0/17-′17/03آبان

′0/11-′16/43آذر

′0/09-′16/46دی

′0/11-′17/08بهمن

′0/17-′17/33اسفند



رسالۀ هاللیه

66

بندر عباس

′11 °27 شاملی و ′16 °56 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 20 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/20-′18/56فروردین

′0/30-′19/12اردیبهشت

′0/37-′19/30خرداد

′0/41-′19/42تیر

′0/37-′19/39مرداد

′0/29-′19/16شهریور

′0/20-′17/41مهر

′0/10-′17/10آبان

′0/02-′16/52آذر

′0/01+′16/56دی

′0/02-′17/17بهمن

′0/14-′17/39اسفند



هر رم

67

گرگان

′50 °36 شاملی و ′29 °54 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 155 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/12-′19/04فروردین

′0/11-′19/31اردیبهشت

′0/09-′19/58خرداد

′0/08-′20/15تیر

′0/09-′20/07مرداد

′0/11-′19/34شهریور

′0/12-′17/49مهر

′0/14-′17/06آبان

′0/15-′16/39آذر

′0/16-′16/39دی

′0/14-′17/05بهمن

′0/13-′17/37اسفند



رسالۀ هاللیه

68

یزد

′53 °31 شاملی و ′22 °54 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 1230 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/12-′19/04فروردین

′0/17-′19/25اردیبهشت

′0/20-′19/47خرداد

′0/22-′20/01تیر

′0/20-′19/56مرداد

′0/17-′19/28شهریور

′0/12-′17/49مهر

′0/08-′17/12آبان

′0/04-′16/50آذر

′0/02-′16/53دی

′0/03-′17/16بهمن

′0/08-′17/42اسفند



هر رم

69

سمنان

′20 °35 شاملی و ′14 °53 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 1130 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/08-′19/08فروردین

′0/08-′19/34اردیبهشت

′0/08-′19/59خرداد

′0/08-′20/15تیر

′0/08-′20/08مرداد

′0/08-′19/37شهریور

′0/08-′17/53مهر

′0/08-′17/12آبان

′0/08-′16/46آذر

′0/08-′16/47دی

′0/07-′17/12بهمن

′0/08-′17/42اسفند



رسالۀ هاللیه

70

ساری

′33 °36 شاملی و ′03 °53 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 32 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/06-′19/10فروردین

′0/05-′19/37اردیبهشت

′0/04-′20/03خرداد

′0/04-′20/19تیر

′0/04-′20/12مرداد

′0/05-′19/40شهریور

′0/06-′17/55مهر

′0/08-′17/12آبان

′0/09-′16/45آذر

′0/09-′16/46دی

′0/08-′17/11بهمن

′0/08-′17/42اسفند



هر رم

71

شیراز

′37 °29 شاملی و ′32 °52 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 1486 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/05-′19/11فروردین

′0/12-′19/30اردیبهشت

′0/18-′19/49خرداد

′0/20-′20/03تیر

′0/17-′19/59مرداد

′0/12-′19/33شهریور

′0/05-′17/56مهر

′0/02+′17/22آبان

′0/08+′17/02آذر

′0/10+′17/05دی

′0/08+′17/27بهمن

′0/02+′17/52اسفند



رسالۀ هاللیه

72

اصفهان

′38 °32 شاملی و ′39 °51 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 1570 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/01-′19/15فروردین

′0/05-′19/37اردیبهشت

′0/08-′19/59خرداد

′0/09-′20/14تیر

′0/08-′20/08مرداد

′0/05-′19/40شهریور

′0/01-′18/00مهر

′0/02+′17/22آبان

′0/05+′16/59آذر

′0/07+′17/02دی

′0/06+′17/25بهمن

′0/02+′17/52اسفند



هر رم

73

تهران

′42 °35 شاملی و ′24 °51 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 1190 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
---′19/16فروردین

---′19/42اردیبهشت

---′20/07خرداد

---′20/23تیر

---′20/16مرداد

---′19/45شهریور

---′18/01مهر

---′17/20آبان

---′16/54آذر

---′16/55دی

---′17/19بهمن

---′17/50اسفند



رسالۀ هاللیه

74

شهر مقدس قم

′40 °34 شمالی و ′53 °50 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 930 متر

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/02+′19/18فروردین

′0/01+′19/43اردیبهشت

همزمان′20/07خرداد
همزمان′20/23تیر

همزمان′20/16مرداد
′0/01+′19/46شهریور

′0/02+′18/03مهر

′0/03+′17/23آبان

′0/04+′16/58آذر

′0/05+′17/00دی

′0/05+′17/24بهمن

′0/03+′17/53اسفند



هر رم

75

شهر کرد

′19 °32 شمالی و ′51 °50 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 2060 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/02+′19/18فروردین

′0/02+′19/40اردیبهشت

′0/05-′20/02خرداد

′0/06-′20/17تیر

′0/05-′20/11مرداد

′0/02-′19/43شهریور

′0/02+′18/03مهر

′0/06+′17/26آبان

′0/09+′17/03آذر

′0/11+′17/06دی

′0/10+′17/29بهمن

′0/06+′17/56اسفند



رسالۀ هاللیه

76

بندر بوشهر

′57 °28 شاملی و ′50 °50 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 40 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/02+′19/18فروردین

′0/06-′19/36اردیبهشت

′0/12-′19/55خرداد

′0/15-′20/08تیر

′0/12-′20/04مرداد

′0/06-′19/39شهریور

′0/02+′18/03مهر

′0/10+′17/30آبان

′0/16+′17/10آذر

′0/19+′17/14دی

′0/16+′17/35بهمن

′0/09+′17/59اسفند



هر رم

77

قزوین

′10 °36 شاملی و ′00 °50 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 1347 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/06+′19/22فروردین

′0/06+′19/48اردیبهشت

′0/07+′20/14خرداد

′0/08+′20/31تیر

′0/07+′20/23مرداد

′0/06+′19/51شهریور

′0/06+′18/07مهر

′0/05+′17/25آبان

′0/04+′16/58آذر

′0/04+′16/59دی

′0/05+′17/24بهمن

′0/05+′17/55اسفند



رسالۀ هاللیه

78

اراک

′05 °34 شمالی و ′42 °49 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 1743 متر

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/07+′19/23فروردین

′0/05+′19/47اردیبهشت

′0/03+′20/10خرداد

′0/03+′20/26تیر

′0/03+′20/19مرداد

′0/05+′19/50شهریور

′0/07+′18/08مهر

′0/09+′17/29آبان

0/10+′17/04آذر

′0/11+′17/06دی

′0/11+′17/30بهمن

′0/09+′17/59اسفند



هر رم

79

رشت

′16 °37 شاملی و ′35 °49 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 7 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/08+′19/24فروردین

′0/10+′19/52اردیبهشت

′0/12+′20/19خرداد

′0/12+′20/35تیر

′0/11+′20/27مرداد

′0/09+′19/54شهریور

′0/07+′18/08مهر

′0/05+′17/25آبان

′0/04+′16/58آذر

′0/03+′16/58دی

′0/04+′17/23بهمن

′0/06+′17/56اسفند



رسالۀ هاللیه

80

همدان

′48 °34 شاملی و ′31 °48 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 1741 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/12+′19/28فروردین

′0/10+′19/52اردیبهشت

′0/10+′20/17خرداد

′0/10+′20/33تیر

′0/10+′20/26مرداد

′0/10+′19/55شهریور

′0/12+′18/13مهر

′0/13+′17/33آبان

′0/13+′17/07آذر

′0/14+′17/09دی

′0/14+′17/33بهمن

′0/13+′18/03اسفند



هر رم

81

زنجان

′39 °36 شاملی و ′29 °48 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 1663 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/12+′19/28فروردین

′0/13+′19/55اردیبهشت

′0/14+′20/21خرداد

′0/15+′20/38تیر

′0/14+′20/30مرداد

′0/13+′19/58شهریور

′0/12+′18/13مهر

′0/10+′17/30آبان

′0/09+′17/03آذر

′0/09+′17/04دی

′0/10+′17/29بهمن

′0/11+′18/01اسفند



رسالۀ هاللیه

82

اهواز

′12 °31 شاملی و ′24 °48 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 12 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/11+′19/27فروردین

′0/05+′19/47اردیبهشت

′0/01+′20/08خرداد

همزمان′20/23تیر
′0/01+′20/17مرداد

′0/05+′19/50شهریور

′0/11+′18/12مهر

′0/16+′17/36آبان

′0/20+′17/14آذر

′0/22+′17/17دی

′0/20+′17/39بهمن

′0/16+′18/06اسفند



هر رم

83

خرم آباد

′29 °33 شاملی و ′21 °48 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 1147 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/12+′19/28فروردین

′0/09+′19/51اردیبهشت

′0/07+′20/14خرداد

′0/07+′20/30تیر

′0/07+′20/23مرداد

′0/09+′19/54شهریور

′0/12+′18/13مهر

′0/15+′17/35آبان

′0/17+′17/11آذر

′0/18+′17/13دی

′0/17+′17/36بهمن

′0/15+′18/05اسفند



رسالۀ هاللیه

84

اردبیل

′15 °38 شاملی و ′18 °48 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 1350 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/13+′19/29فروردین

′0/16+′19/58اردیبهشت

′0/19+′20/26خرداد

′0/21+′20/44تیر

′0/19+′20/35مرداد

′0/16+′20/01شهریور

′0/13+′18/14مهر

′0/09+′17/29آبان

′0/06+′17/00آذر

′0/05+′17/00دی

′0/07+′17/26بهمن

′0/09+′17/59اسفند



هر رم

85

اروندکنار

′03 °30 شاملی و ′07 °48 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 2 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/12+′19/28فروردین

′0/04+′19/46اردیبهشت

′0/01-′20/06خرداد

′0/03-′20/20تیر

′0/01-′20/15مرداد

′0/05+′19/50شهریور

′0/11+′18/12مهر

′0/18+′17/38آبان

′0/23+′17/17آذر

′0/26+′17/21دی

′0/24+′17/43بهمن

′0/18+′18/08اسفند



رسالۀ هاللیه

86

کرمانشاه

′18 °34 شاملی و ′03 °47 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 1400 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/18+′19/34فروردین

′0/16+′19/58اردیبهشت

′0/15+′20/22خرداد

′0/14+′20/37تیر

′0/15+′20/31مرداد

′0/16+′20/01شهریور

′0/17+′18/18مهر

′0/19+′17/39آبان

′0/20+′17/14آذر

′0/21+′17/16دی

′0/21+′17/40بهمن

′0/19+′18/09اسفند



هر رم

87

تبریز

′05 °38 شاملی و ′18 °46 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 1561 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/21+′19/37فروردین

′0/24+′20/06اردیبهشت

′0/27+′20/34خرداد

′0/28+′20/51تیر

′0/27+′20/43مرداد

′0/24+′20/09شهریور

′0/21+′18/22مهر

′0/18+′17/38آبان

′0/15+′17/09آذر

′0/14+′17/09دی

′0/15+′17/34بهمن

′0/18+′18/08اسفند



رسالۀ هاللیه

88

سنندج

′19 °35 شاملی و ′59 °46 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 1538 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/18+′19/34فروردین

′0/17+′19/59اردیبهشت

′0/17+′20/24خرداد

′0/17+′20/40تیر

′0/17+′20/33مرداد

′0/17+′20/02شهریور

′0/18+′18/19مهر

′0/18+′17/38آبان

′0/18+′17/12آذر

′0/18+′17/13دی

′0/19+′17/38بهمن

′0/18+′18/08اسفند
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ایالم

′23 °33 شاملی و ′16 °46 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 1427 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/20+′19/36فروردین

′0/17+′19/59اردیبهشت

′0/16+′20/23خرداد

′0/15+′20/38تیر

′0/16+′20/32مرداد

′0/17+′20/02شهریور

′0/20+′18/21مهر

′0/22+′17/42آبان

′0/24+′17/18آذر

′0/25+′17/20دی

′0/25+′17/44بهمن

′0/22+′18/12اسفند
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قصرشیرین

′30 °34 شمالی و ′34 °45 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 333 متر

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/24+′19/40فروردین

′0/22+′20/04اردیبهشت

′0/21+′20/28خرداد

′0/21+′20/44تیر

′0/21+′20/37مرداد

′0/22+′20/07شهریور

′0/23+′18/24مهر

′0/25+′17/45آبان

′0/26+′17/20آذر

′0/26+′17/21دی

′0/26+′17/45بهمن

′0/25+′18/15اسفند
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ارومیه

′20 °37 شاملی و ′02 °45 شرقی
ارتفاع از سطح دریا: 1332 مرت

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/26+′19/42فروردین

′0/28+′20/10اردیبهشت

′0/30+′20/37خرداد

′0/31+′20/54تیر

′0/30+′20/46مرداد

′0/28+′20/13شهریور

′0/25+′18/26مهر

′0/23+′17/43آبان

′0/21+′17/15آذر

′0/20+′17/15دی

′0/21+′17/40بهمن

′0/23+′18/13اسفند
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بازرگان

′22 °39 شاملی و ′28 °44 شرقی

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/29+′19/45فروردین

′0/33+′20/15اردیبهشت

′0/38+′20/45خرداد

′0/40+′21/03تیر

′0/38+′20/54مرداد

′0/33+′20/18شهریور

′0/28+′18/29مهر

′0/23+′17/43آبان

′0/19+′17/13آذر

′0/17+′17/12دی

′0/20+′17/39بهمن

′0/24+′18/14اسفند
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اسالم آباد

′43 °33 شاملی و ′04 °73 شرقی
اطالعات افق به وقت تهران

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′1/26-′17/50فروردین

′1/29-′18/13اردیبهشت

′1/31-′18/36خرداد

′1/31-′18/52تیر

′1/31-′18/45مرداد

′1/29-′18/16شهریور

′1/26-′16/35مهر

′1/24-′15/56آبان

′1/22-′15/32آذر

′1/21-′15/34دی

′1/22-′15/57بهمن

′1/24-′16/26اسفند
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کابل

′32 °34 شمالی و ′10 °69 شرقی
اطالعات افق به وقت تهران

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′1:11-′18/05فروردین

′1/13-′18/29اردیبهشت

′1/13-′18/54خرداد

′1/14-′19/09تیر

′1/13-′19/03مرداد

′1/12-′18/33شهریور

′1/11-′16/50مهر

′1/10-′16/10آبان

′1/09-′15/45آذر

′1/08-′15/47دی

′1/08-′16/11بهمن

′1/10-′16/40اسفند
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ابوظبی

′28 °24 شاملی و ′22 °54 شرقی
اطالعات افق به وقت تهران

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/12-′19/04فروردین

′0/25-′19/17اردیبهشت

′0/35-′19/32خرداد

′0/39-′19/44تیر

′0/34-′19/42مرداد

′0/24-′19/21شهریور

′0/12-′17/49مهر

همزمان′17/20آبان
′0/10+′17/04آذر

′0/15+′17/10دی

′0/49-′16/30بهمن

′1/00-′16/50اسفند
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دوحه

′17 °25 شاملی و ′31 °51 شرقی
اطالعات افق به وقت تهران

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
همزمان′19/16فروردین

′0/12-′19/30اردیبهشت

′0/22-′19/45خرداد

′0/25-′19/58تیر

′0/21-′19/55مرداد

′0/12-′19/33شهریور

همزمان′18/01مهر
′0/11+′17/31آبان

′0/21+′17/15آذر

′0/24+′17/19دی

′0/21+′17/40بهمن

′0/11+′18/01اسفند
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قطیف

′33 °26 شمالی و ′59 °49 شرقی
اطالعات افق به وقت تهران

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/05+′19/21فروردین

′0/05-′19/37اردیبهشت

′0/14-′19/53خرداد

′0/17-′20/06تیر

′0/13-′20/03مرداد

′0/05-′19/40شهریور

′0/05+′18/06مهر

′0/15+′17/35آبان

′0/24+′17/18آذر

′0/27+′17/22دی

′0/24+′17/43بهمن

′0/15+′18/05اسفند
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باکو

′23 °40 شمالی و ′52 °49 شرقی
اطالعات افق به وقت تهران

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/07+′19/23فروردین

′0/13+′19/55اردیبهشت

′0/19+′20/26خرداد

′0/21+′20/44تیر

′0/19+′20/35مرداد

′0/13+′19/58شهریور

′1/07+′19/08مهر

′1/00+′18/20آبان

′0/55+′17/49آذر

′0/52+′17/47دی

′0/55+′18/14بهمن

′01/01+′18/51اسفند
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کویت

′22 °29 شمالی و ′58 °47 شرقی
اطالعات افق به وقت تهران

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/14+′19/30فروردین

′0/06+′19/48اردیبهشت

همزمان′20/07خرداد
′0/02-′20/21تیر

همزمان′20/16مرداد
′0/06+′19/51شهریور

′0/14+′18/15مهر

′0/21+′17/41آبان

′0/27+′17/21آذر

′0/29+′17/24دی

′0/27+′17/46بهمن

′0/21+′18/11اسفند
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نجف اشرف

′00 °32 شاملی و ′20 °44 شرقی
اطالعات افق به وقت تهران

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/28+′19/44فروردین

′0/24+′20/06اردیبهشت

′0/20+′20/27خرداد

′0/19+′20/42تیر

′0/20+′20/36مرداد

′0/24+′20/09شهریور

′0/28+′18/29مهر

′0/32+′17/52آبان

′0/36+′17/30آذر

′0/37+′17/32دی

′0/36+′17/55بهمن

′0/32+′18/22اسفند
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مکه مکرمه

′25 °21 شمالی و ′49 °39 شرقی
اطالعات افق به وقت تهران

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/46+′20/02فروردین

′0/30+′20/12اردیبهشت

′0/18+′20/25خرداد

′0/13+′20/36تیر

′0/18+′20/34مرداد

′0/30+′20/15شهریور

′0/46+′18/47مهر

′1/01+′18/21آبان

′1/13+′18/07آذر

′1/19+′18/14دی

′1/14+′18/33بهمن

′1/01+′18/51اسفند
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مدینه منوره

′28 °24 شمالی و ′36 °39 شرقی
اطالعات افق به وقت تهران

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/47+′20/03فروردین

′0/34+′20/16اردیبهشت

′0/24+′20/31خرداد

′0/20+′20/43تیر

′0/24+′20/40مرداد

′0/34+′20/19شهریور

′0/47+′18/48مهر

′0/59+′18/19آبان

′1/09+′18/03آذر

′1/13+′18/08دی

′1/09+′18/28بهمن

′0/59+′18/49اسفند
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مسکو

′45 °55 شمالی و ′37 °37 شرقی
اطالعات افق به وقت تهران

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′0/58+′20/14فروردین

′1/34+′21/16اردیبهشت

′2/09+′22/16خرداد

′2/25+′22/48تیر

′2/07+′22/23مرداد

′1/33+′21/18شهریور

′0/57+′18/58مهر

′0/22+′17/42آبان

′0/11-′16/43آذر

′0/27-′16/28دی

′0/10-′17/09بهمن

′0/23+′18/13اسفند
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دمشق

′30 °33 شمالی و ′17 °37 شرقی
اطالعات افق به وقت تهران

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′1/31+′20/47فروردین

′1/28+′21/10اردیبهشت

′1/26+′21/33خرداد

′1/25+′21/48تیر

′1/26+′21/42مرداد

′1/28+′21/13شهریور

′1/30+′19/31مهر

′1/33+′18/53آبان

′1/35+′18/29آذر

′1/36+′18/31دی

′1/36+′18/55بهمن

′1/33+′19/23اسفند
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بیروت

′52 °33 شاملی و ′30 °35 شرقی
اطالعات افق به وقت تهران

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′1/04+′20/20فروردین

′1/01+′20/43اردیبهشت

′1/00+′21/07خرداد

′0/59+′21/22تیر

′1/00+′21/16مرداد

′1/01+′20/46شهریور

′2/04+′20/05مهر

′2/06+′19/26آبان

′2/07+′19/01آذر

′2/08+′19/03دی

′2/08+′19/27بهمن

′2/06+′19/56اسفند
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آنکارا

′55 °39 شمالی و ′51 °32 شرقی
اطالعات افق به وقت تهران

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′1/15+′19/31فروردین

′1/20+′20/02اردیبهشت

′1/26+′20/33خرداد

′1/28+′20/51تیر

′1/25+′20/41مرداد

′1/20+′20/05شهریور

′1/14+′18/15مهر

′1/09+′17/29آبان

′1/04+′16/58آذر

′1/02+′16/57دی

′1/05+′17/24بهمن

′1/09+′17/59اسفند
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بیروت

′52 °33 شاملی و ′30 °35 شرقی
اطالعات افق به وقت تهران

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′1/04+′20/20فروردین

′1/01+′20/43اردیبهشت

′1/00+′21/07خرداد

′0/59+′21/22تیر

′1/00+′21/16مرداد

′1/01+′20/46شهریور

′2/04+′20/05مهر

′2/06+′19/26آبان

′2/07+′19/01آذر

′2/08+′19/03دی

′2/08+′19/27بهمن

′2/06+′19/56اسفند
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استانبول

′59 °40 شاملی و ′49 °28 شرقی
اطالعات افق به وقت تهران

فاصله با تهرانغروب آفتاببرج
′1/31+′20/47فروردین

′1/38+′21/10اردیبهشت

′1/45+′21/33خرداد

′1/47+′21/48تیر

′2/25+′21/42مرداد

′2/15+′21/13شهریور

′2/22+′19/31مهر

′2/12+′18/53آبان

′1/50+′18/29آذر

′1/17+′18/31دی

′0/51+′18/55بهمن

′0/47+′19/23اسفند
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منابع

کريم قرآن 
1. بحرانــي، شــیخ یوســف بــن أحمــد؛ الحدائــق الناظــرة فــي أحــکام 

ــرة الطاهــرة؛ نشــر دارالکتــب االســالمیة، نجــف  1378 هــ  ق.  العت
2. بروجــردي، مرتضــی؛ مســتند العــروة الوثقــی: محاضــرات آيــة  اهّلل  
العظمــی  الســید ابوالقاســم الموســوي الخوئــي؛ قــم: منشــورات المدرســة 
دار العلــم، 1368 هــ  ش. 3. عیاشــی، محمــد بن مســعود؛ تفســیر عیاشــی؛ 

بنیــاد بعثــت، قــم 1379 هــ  ش. 
4. حــر عاملــي، محمــد بــن حســن؛ وســائل الشــیعة إلــي تحصیــل 

تهــران 1396 هــ  ق. الشــريعة؛ نشــر مکتبــة االســالمیة،  مســائل 
5. حکیــم، ســید محســن الطباطبائــي؛ مستمســک العــروة الوثقــي؛ 

مطبعــة النجــف، نجــف 1379هــ  ق.
ــن المطهــر؛ تذکــرة الفقهــاء؛  ــن علــي ب ــن یوســف ب 6. حلــي، حســن ب

ــا. چــاپ ســنگی، بــی جــا، بــی ت
7. ـــــــــــــــــــــــــــ؛ منتهی المطلــب فــي تحقیــق المذهــب؛ چاپ ســنگی، 

تهران 1333 ه  ق.   
کبــر؛ منهــاج  الصالحیــن؛ مهــر، قــم  ــو القا ســم  بــن  علــی  أ 8. خوئــي، أب

1410 هــ  ق. 
کبــر؛ لغتنامــه؛ دانشــگاه تهــران، تهــران 1346 هــ   9. دهخــدا، علــی ا
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ش. 
10. شــهید اول، محمــد بــن جمــال الدیــن مکــي عاملــي؛ الــدروس 

الشرعیة؛ چاپ سنگی، بی تا 1369 ه  ق.   
11. صــدوق، شــیخ أبــي جعفــر محمــد بــن علــي بــن حســین إبــن بابويــه 

قمــي؛ مــن ال يحضــره الفقیــه، چــاپ آفتــاب، تهــران 1376 هــ  ق. 
تفســیر  فــی  المیــزان  محمدحســین؛  ســید  عالمــه  طباطبایــی،   .12

ق. هــ   139؟هر؟  تهــران  االســالمیة،  دارالکتــب  نشــر  القــرآن؛ 
13. طوســي، شــیخ أبــي جعفــر محمــد بــن حســن بــن علــي بــن حســن؛ 

المبسوط فی الفقه، نشر مکتبة المرتضوية، تهران 1387 ه  ش. 
 

14.ـــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ تهذيــب االحــکام فــی شــرح المقنعــه؛ نشــر مکتبــة 
الصدوق، تهران 1376 ه  ش.  

کتابفروشــی اســالمیة، تهــران  کاشانی،مالمحســن؛ الوافــی؛  15. فیــض 
1375 هــ  ق. 

16. نجفــي، محمدحســن بــن باقــر؛ جواهــر الــکالم فــي شــرح شــرائع 
االســالم؛ تهــران: دارالکتــب االســالمیة، 1367 هــ  ش.

ــکام  ــي أح ــیعة ف ــتند الش ــدي؛ مس ــد مه ــن محم ــد ب ــي، أحم 17. نراق
الشريعة؛ چاپ سنگی، بی جا، 1325 ه  ق.  
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آثار و تالیفات

تبریــزی  يــداهّلل دوزدوزانــی  میــرزا  العظمــی حــاج  آيــت اهّلل  حضــرت 
يــس، بحث هایــی  در طــی ســال های متمــادی و طوالنــی تحقیــق و تدر
کــه برخــی از آنهــا بــه قلــم خــود ايشــان و برخــی توســط  کرده انــد  را طــرح 

گردان بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت. شــا
روش ايشــان در طــرح مباحــث و نوشــتن مقــاالت و کتــاب، ایــن اســت 
کــه مطالــب چنــدان  ــی  ــه نوشــتن مطالــب تکــراری و متون کــه اشــتیاقی ب
کــه  جديــدی در آنهــا يافــت نمی شــود، ندارنــد. بــه همیــن دلیــل اســت 
و  تحقیقــات  اســاس  بــر  يــا  و  ايشــان  قلــم  بــه  منتشــر شــده  کتاب هــای 
دروس معظــم لــه اغلــب دارای موضوعــات جديــد و مــورد نیــاز جامعــه و 

ــه فهرســتی از آنهــا اشــاره می شــود: ــه ب ک ــو اســت  محتوایــی ن
إرشاد المؤمنین؛ ]حاشیه بر ارشاد المومنین مرحوم آيت اهّلل حجت[ . 1
تحقیــق اللطیــف حــول التوقیــع الشــريف؛ ]تحقیــق در پیرامــون امــکان . 2

يــت حضــرت ولــی عصــر؟جع؟ در زمــان غیبــت  و يــا عــدم امــکان رو
ــه  ــه زبــان عربــی نوشــته شــده و انتشــار عمومــی آن ب کتــاب ب کبــری. ایــن 

ــت.[ ــده اس ــام نش ــات انج ــی مالحظ ــت برخ جه
تغییــر . 3 موضــوع  در  ]پژوهشــی علمــی  نــه؟؛  يــا  آری  تغییــر جنســیت 

آن[ شــرعی  حکــم  و  جنســیت 
کنــون بیــش از 13 بــار در تیراژهــای فــراوان چــاپ . 4 توضیــح المســائل؛ ]تا

شــده اســت.[
حاشیه علی العروة الوثقی؛ ]زیر چاپ[. 5
حواشی علی منهاج الصالحین؛ ]تکثیری[. 6
خمس در عصر پیامبر؟لص؟؛ . 7
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دروس حول المعاد؛ ]از سلسله دروس تفسیر موضوعی قرآن[ . 8
دروس حــول المــوت والحیــاة والبــرزخ وأشــراط الســاعة؛ ]از سلســله . 9

دروس تفســیر موضوعــی قــرآن[ 
دروس حول نزول القرآن؛ ]از سلسله دروس تفسیر موضوعی قرآن[. 10
رسالۀ هاللیه؛ ]کتاب مختصر و نافعی دربارۀ هالل ماه قمری[ . 11
کتاب قصاص؛ ]مخطوط[. 12
ملحقات توضیح المسائل؛ . 13
کــه . 14 يــارت حرمیــن شــريفین  مناســک حــج تمتــع و عمــره. ]احــکام ز

چندیــن بــار جهــت اســتفادۀ  مومنیــن در ســفر حــج انتشــار يافتــه اســت.[
استفتائات )1396(. 15
تفسیر ترتیبی سوره هایی از قرآن ]مخطوط[. 16
دورۀ اصول فقه ]مخطوط[. 17

گردان از دروس ایشان تقریرات شا
1. تقریــرات بحــث صــالت مســافر بــا عنــوان »البیــان الباهــر فــي صــالة 
المســافر« توســط حضــرت حجــت االســالم حــاج شــیخ یوســف يعقوبــی 

کتــاب( )1396، بوســتان 
2. تقریرات بحث زکاة ]مخطوط[

3. تقریرات صالة جماعت ]مخطوط[
4. تقریرات خمس ]مخطوط[

5. تقریرات حلق لحیه ]آماده چاپ[
6. تقریرات مکاسب محرمه ]مخطوط[


