 ‐ 68828آﯾﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﻼل رﻣﻀﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﺳﻮال
آﯾﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﻪی ﻣﺮدم واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻼل ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﮔﺮوﻫ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای روﯾﺖ ﻫﻼل ﺷﺐ اول رﻣﻀﺎن واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﻫﻤﻪی ﻣﺮدم آن
را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻣﺷﻮﻧﺪ ]و اﮔﺮ ﺑﺮﺧ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ از ﮔﺮدن دﯾﺮان ﻣاﻓﺘﺪ[ و اﯾﻦ ﻗﻮل ﺣﻨﻔﯿﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧ از ﻓﻘﻬﺎء ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﻼل را ﻣﺴﺘﺤﺐ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻧﻮار ) (۲۳۸ /۱ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺮ ﻣﺮدم واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ]ﻋﺪهای[ در ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ
ﺷﻌﺒﺎن و رﻣﻀﺎن در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﻼل ﺑﺮآﯾﻨﺪ ،و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻣﺎه ذواﻟﻘﻌﺪه؛ و ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻢ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم دﺳﺘﻮر دﻫﺪ اﯾﻦ
ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
در ﻓﺘﺎوی اﻟﻬﻨﺪﯾﺔ ) (۱۹۷ /۱آﻣﺪه اﺳﺖ :واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﻫﻼل ﺑﺮآﯾﻨﺪ؛ ﭘﺲ اﮔﺮ آن را دﯾﺪﻧﺪ ]ﻓﺮداﯾﺶ[ روزه ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و اﮔﺮ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ ﺳ روز را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ ).(۳۱۳ /۲
در ﮐﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ) (۳۰۰ /۲آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺷﺐ ﺳام ﺷﻌﺒﺎن ﻫﻼل رﻣﻀﺎن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﻼل ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺮای روزه و دوری از اﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ،و از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ]ﺷﻤﺎرش روزﻫﺎی[ ﺷﻌﺒﺎن دﻗﺘ ﻣﮐﺮد ﮐﻪ در دﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤداد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﯾﺪن
]ﻫﻼل[ رﻣﻀﺎن روزه ﻣﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ دارﻗﻄﻨ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ.
و از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻼل ﺷﻌﺒﺎن را ﺑﺮای رﻣﻀﺎن ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ).(۶۷۸
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ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺣﻮذی ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻨ در ﺷﻤﺎرش و ﺿﺒﻂ آن ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻊ آن را
ﺑﻪ دﻗﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﻣﻨﺰﻟﺎهﻫﺎﯾﺶ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ادراک ﻫﻼل رﻣﻀﺎن ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭼﯿﺰی از آن را از
دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻘﻬ (۲۳ /۲۲) آﻣﺪه اﺳﺖ» :روﯾﺖ ﻫﻼل اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﺮﺧ از ﻋﺒﺎدات ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﺴﺘﺠﻮی آن ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺷﺐ ﺳام ﺷﻌﺒﺎن ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ آﻏﺎز
رﻣﻀﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ،و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺷﺐ ﺳام رﻣﻀﺎن ﺑﺮای ﭘ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﻣﻀﺎن و آﻏﺎز ﺷﻮال ،و در ﺷﺐ ﺳ
ذی اﻟﻘﻌﺪه ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻏﺎز ذی اﻟﺤﺠﻪ ،زﯾﺮا دو رﮐﻦ از ارﮐﺎن اﺳﻼم ﯾﻌﻨ روزه و ﺣﺞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎه واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﻦ روﯾﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا از اﺑ ﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺎ دﯾﺪن آن روزه ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ دﯾﺪﻧﺶ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻫﺮﮔﺎه از دﯾﺪ ﺷﻤﺎ
ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﺷﻌﺒﺎن را ﺳ روز ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺎه ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ روز اﺳﺖ ،ﭘﺲ روزه ﻧﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ آن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﺗﻌﺪاد
]روزﻫﺎی[ آن را ﺳ روز ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺪﯾﺚ اول روزهی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را ﺑﺎ دﯾﺪن ﻫﻼل ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺳ روز ﺷﻌﺒﺎن
واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ دﯾﺪه ﺷﺪن ﻫﻼل ﻣﺎه ﺷﻮال دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﻓﻄﺎر ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺳ روز رﻣﻀﺎن داده اﺳﺖ .ﺣﺪﯾﺚ دوم ﻧﯿﺰ از
روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻣﻀﺎن ﭘﯿﺶ از دﯾﺪن ﺷﺪن ﻫﻼل آن ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ﺷﻌﺒﺎن در ﺻﻮرت ﺻﺎف ﺑﻮدن ﻫﻮا ﻧﻬ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺣﺪﯾﺜ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ دال ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻼل ﺷﻌﺒﺎن ﺑﺮای ]دﻗﺖ در ﺛﺒﻮت[
رﻣﻀﺎن اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﻼل ﺷﻌﺒﺎن را ﺑﺮای رﻣﻀﺎن ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺪﯾﺜ دﯾﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ﺗﻮﺟﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﺑﺮای دﻗﺖ در ﺛﺒﺖ ﺻﺤﯿﺢ وارد ﺷﺪن رﻣﻀﺎن اﺳﺖ :از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮای ]ﺷﻤﺎرش روزﻫﺎی[ ﺷﻌﺒﺎن دﻗﺘ ﻣﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺮ ]ﻣﺎهﻫﺎ[ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻬ ﻧﺸﺎن ﻧﻤداد ،ﺳﭙﺲ
ﺑﺎ دﯾﺪن ]ﻫﻼل[ رﻣﻀﺎن روزه ﻣﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ از وی ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻣﺎﻧﺪ ﺳ روز را در ﺷﻤﺎر ﻣآورد ﺳﭙﺲ روزه ﻣﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﺎرﺣﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﯾﻌﻨ در ﺷﻤﺎرش روزﻫﺎی ﺷﻌﺒﺎن ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺣﺴﺎب روزهی رﻣﻀﺎن دﻗﺖ ﻓﺮاواﻧ ﻣﮐﺮد .ﺻﺤﺎﺑﻪ ـ
رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ ـ در ﺣﯿﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و ﭘﺲ از وﻓﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﻪ روﯾﺖ ﻫﻼل اﻫﻤﯿﺖ ﻣدادﻧﺪ و در
ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﻣآﻣﺪﻧﺪ .از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﻼل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ را از روﯾﺖ آن آﮔﺎه ﻧﻤﻮدم؛ اﯾﺸﺎن روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ روزه اﻣﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .از اﻧﺲ ﺑﻦ
ﻣﺎﻟ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻫﻼل را ﻣﺟﺴﺘﯿﻢ .ﻣﻦ ﻣﺮدی
ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ ﺑﻮدم و آن را دﯾﺪم و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺰ ﻣﻦ ادﻋﺎی دﯾﺪن ﻫﻼل ﻧﺮد .ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ آن را ﻧﻤﺑﯿﻨ؟ و او ﻧﻤدﯾﺪ.
ﺣﻨﻔﯿﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﻼل رﻣﻀﺎن را در ﺷﺐ ﺳام ﺷﻌﺒﺎن واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾ ﻣداﻧﻨﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ آن را دﯾﺪﻧﺪ روزه ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻧﻪ،
ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی ﺷﻌﺒﺎن را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ روزه ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ واﺟﺐ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﻼل ﺑﺮای اﺣﺘﯿﺎط روزه و دوری از اﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ،و از ﻣﺎﻟﯿﻪ و ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻗﻮل ﺻﺮﯾﺤ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ« .ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻘﻞ از داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻘﻬ.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :اﮔﺮ ﻫﯿﭻﯾ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻼل آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن رﻣﻀﺎن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻨﻨﺪ ،ﮔﻨﺎﻫﺎر
ﻣﺷﻮﻧﺪ؟
اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﻼل رﻣﻀﺎن ﯾﺎ ﻫﻼل ﺷﻮال در دوران ﺻﺤﺎﺑﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ ـ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﻋﺎدی ﺑﻮد،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدم ﻫﻼل را ﻣﺟﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺧﺒﺮ دادم
ﮐﻪ آن را دﯾﺪهام ،ﭘﺲ اﯾﺸﺎن روزه ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮدم دﺳﺘﻮر داد روزه ﺑﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺷ راه و روش ﺻﺤﺎﺑﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ ـ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ روش اﺳﺖ« ) ۴۸ﺳﺆاﻻ ﻓ اﻟﺼﻮم.(۲۱ /
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﻼل رﻣﻀﺎن و ﺷﻮال و ذیاﻟﺤﺠﻪ واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾ اﺳﺖ زﯾﺮا دو رﮐﻦ
از ارﮐﺎن اﺳﻼم ﯾﻌﻨ روزه و ﺣﺞ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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