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چکیده
شود. بحث ثبوت ھالل ماه از مباحثی است کـه ھمـه   بیعی برای افراد بشر محسوب میماه یک تقویم ط

ھا به نوعی به آن نیاز دارند. شرع اسالم نیز برخی اعمال و عبادات مھم را معلّق بـه ثبـوت ھـالل    انسان
در کرده است. ھمین نقش کارساز و بنیادین ماه در امور دنیا و آخرت سبب گردیده، مسأله ثبوت ھالل 

ای بیابد. حوزه تفکر اسالمی جایگاه ویژه
پردازد این است که آیا حکم حـاکم شـرع بـر ثبـوت ھـالل مـاه       سؤالی که پژوھش حاضر بدان می

حجیت دارد یا خیر؟ در واقع، آیا مردم باید در امر رؤیت ھالل به مراجع تقلید خود مراجعه کنند یا امر 
رؤیت ھالل از وظایف حکومت است؟

این سؤال، عقاید مختلفي از سوي فقھاء ابراز شده است: طیف مشھور فقھاء حکـم حـاکم   پیرامون
اند. طیفی دیگر، قائل به عدم حجیت را، چه مستند او در حکم، بیّنه باشد و چه علم خود، حجّت دانسته

ـ    ت و حکم حاکم ھستند و معتقدند حکم حاکم، چه مستند به بیّنه و چه به تواتر و شیاع و چـه بـه رؤی
علم خودِ حاکم باشد، حجیت ندارد. طیفی دیگر، معتقدند اگر مستند حاکم در حکم، بیّنه باشد، حکم او 

حجّت است و اگر مستند به علم و رؤیت خود حاکم باشد، حجّت نیست. 
مقاله حاضر در راستای پاسخ به سؤال مطروحه، سعی دارد تا اقوال مطروح و مستندات ھر یـک را  

ارزیابی کند و چنین نتیجه بگیرد که حکم ولی فقیه به ثبوت ھالل بر ھمگان الزم و بلکه نقد، تحلیل و
واجب است و ھمه مردم حتی مراجع باید از آن پیروی کنند؛ زیرا ادلّه حجیت حکم حاکم شرع آنان را 

گیرد.نیز در برمی
قیه.حجیت، عدم حجیت، رؤیت ھالل ماه، حکومت، مرجعیت، ولیّ ف:ھاواژهکلید

.١٦/٠٣/١٣٩٢؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢٤/١١/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

شدن لقب گرفته مشکل اختالف در در عصر صنعتی شدن دنیا و عصری که به عصر جھانی
، بـزرگ توانـد در قالـب یـک مشـکل     عی مـی ھای اجتھادی در مسائل سیاسی و اجتمابرداشت

موجب ضعف مسلمین در برابر بیگانگان گردد. در ایـن شـرایط، ھـیچ راه و گریـزی     وایاننم
به تدابیر ولی فقیه و التزام عملی به دستورات او. نباید پیشرفت علـوم و  نیست جز روی آوردن

به ویژه علم ماه و ستارگان را توجیھی برای طرد دخالت فقه در این مسئله دانست. بحث ثبوت 
ھا به نوعی وابسـته بـه آن   ھالل ماه در عصر پیشرفت علم نجوم، از مباحثی است که ھمه انسان

ھستند. 
حقوقی و عبادی را معلق به ثبوت ھـالل، نمـوده   -نیز برخی از اعمال فقھی شریعت اسالم

ھای قمری به ویژه ماه مبارک رمضان، عید فطر، وقوف به عرفات در روز ابتدا و آخر ماهاست: 
ھـای  الحجه، بیتوته در سـرزمین مِنـا در شـب   الحجه، وقوف در مشعر در شب دھم ذینھم ذی

ه، اعمال روز عید قربان، بلوغ، سن ازدواج، ایام عده طالق و وفات الحجیازدھم و دوازدھم ذی
شود کـه ایـن گـوی    مالحظه مید.ھستند که وابسته به گردش کره ماه ھمه و ھمه اموری ھستن

کند. نبـود ایـن گـوی    درخشان در سپھر نقش اساسی در امورات معاش و معاد آدمیان بازی می
گرفـت بسـیاری از امـور اخـروی     فصـول را از مـا مـی   درخشان عالوه بر اینکه حیات و تغییر

کرد. ھا را نیز تعطیل میانسان
اش بـر بعـد فـردی   سـتی اش بایاحثی است که بُعد اجتمـاعی مساله ثبوت ھالل از جمله مب

د؛ زیرا یکی از اھداف آن، اتحاد مسلمانان در رمضان المبارک است. مـاھی کـه ھمـه    گردغالب 
کشند و دوبـاره یـک زمـان ھمگـی افطـار      ان از خوردن دست میخورند، یک زمیک زمان می

ھای اتحاد مسلمانان در کلّ کره زمین کنند تا به عید فطر برسند. این یکی از بزرگترین جلوهمی
کنیم. الحجه و ایام ماه حج به وضوح مالحظه میاست. ھمین جلوۀ اتحاد را با شروع ذی

ھایی کـه وقـت   کنند و ھم در عبادتآن استفاده میرویت ھالل را ھم در زندگی روزانه از 
شـود کـه   معینی در سال دارد. در حقیقت ماه، یک تقویم طبیعی براى افراد بشـر محسـوب مـی   

توانند از این تقویم طبیعی اى از جھان که باشند میسواد و در ھر نقطهمردم اعم از باسواد و بی
ھاى مـاه  توان با آن شناخت، بلکه با دقت، شبرا میتنھا آغاز، وسط و آخر ماهاستفاده کنند، نه

توان تشخیص داد و بدیھی است نظام زندگی اجتماعی بشر بدون تقـویم یعنـی یـک    را نیز می
پذیر نیست، به ھمین دلیل، خداوند بزرگ بـراى  وسیلۀ دقیق و عمومی براى تعیین تاریخ، امکان
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).٢/١٩گان قرار داده است (مکارم شیرازی، نظام زندگی، این تقویم جھانی را در اختیار ھم

طرح مسأله
اھـداف فـوق   توان بدون دخالت حکومت بـه شود این است که آیا میسؤالی که مطرح می

باید برای حصول این ھدف، کمر ھمت بندد و به این مھـم سـامان دھـد و    رسید؟ یا ولیّ فقیه
ل به این ھدف، حاکم و حکومـت اسـالمی   فقھای عظام نیز با توجه به این ابعاد اجتماعی در نی

را یاری دھند؟
ھای مختلف قابل بحث و بررسی است. آنچه این پژوھش در پی بحث ثبوت ھالل از جنبه

تحلیل آن است بررسی حجیت یا عدم حجیت حکم حاکم شرع بر ثبـوت ھـالل از منظـر فقـه     
شرع بر ثبوت ھـالل مـاه   که، آیا حکم حاکماسالم است. سؤال این پژوھش عبارت است از این

حجیت دارد یا خیر؟ در راستای پاسخ به این سؤال، اقوال فقھی مطروح در مسأله نقـل، نقـد و   
شود.  تحلیل می

اقوال
در این که حکم ولی فقیه در اثبات ھالل حجیّت دارد یا خیر، بین فقھا اختالف نظر وجـود  

دھد:ا تشکیل میدارد. از ھمه آن نظرھا، سه نظر زیر، محور بحث ما ر
آ) عدم حجیت مطلق حکم ولیّ فقیه بر ثبوت ھالل؛

ب) حجیت مطلق حکم ولیّ فقیه بر ثبوت ھالل؛
ج) قول به تفصیل. 

) عدم حجیت مطلق حکم ولّی فقیه بر ثبوت ھاللالف
در این قسمت، ابتدا به نقل قول تعدادی از فقھای قائل به دیدگاه عدم حجیت مطلق حکـم  

شود.ر ثبوت ھالل پرداخته، در ادامه ادلۀ آنان ذکر و نقد میولی فقیه ب
) از طرفـداران ایـن دیـدگاه    ۲/۹۱)، خـویی ( ۲/۱۳۲)، مال احمـد نراقـی (  ۱۳/۲۵۸بحرانی (

ھستند. 
از کالم برخی از فقھای فاضـل، عـدم حجیّـت حکـم     «گوید: میحدائق الناضرهبَحراني در 

ید برای تعیین تکلیف خود، از دو شاھد بشنود. ایشـان  شود. مکلّف، ناگزیر باحاکم، مستفاد می
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اند: بر مکلّف وجوبی نیست به آنچه در نزد حاکم، ثابت شده عمل کند. بلکه اگر ھالل ماه گفته

نزد مکلف ثابت شد، بر وی واجب است به مقتضی آن عمل کند. در غیر ایـن صـورت، یعنـی    
البته بحرانـی،  ». مل کردن طبق رأی حاکم ندارداگر ھالل نزد حاکم به اثبات رسید، تکلیفی به ع

داند.این گفته را خالی از خدشه نمی
) بـه دالیـل زیـر    ۲/۱۳۲(نراقـی،  مسـتند الشـیعه  صاحباران این دیدگاه به تبعیت از طرفد
کنند:  استناد می

ادله
. اصالت عدم نفوذ حکم اشخاص برای ھمدیگر ۱

کم، اصـل عـدم نفـوذ حکـم اشـخاص بـرای       اولین دلیل معتقدان به عدم حجیت حکم حا
که بر جواز آن دلیل معتبر اقامه شود. چنین دلیلی در مورد ثبـوت رؤیـت   یکدیگر است، مگر آن

) و خـویی  ۲/۱۳۲)، مـال احمـد نراقـی (   ۱۳/۲۶۲ھالل به حکم حاکم موجود نیست. بحرانـی ( 
اند.) برای اثبات ادعای خود به این دلیل استناد کرده۲/۹۱(

ائمه. سنّت۲
چنین اثبـات  برخی روایات از ائمه معصوم (علیھم السالم) صادر شده که گرفتن روزه و ھم

انـد. یافتهاز ماه شعبان یا رمضان منحصر روز ۳۰عید فطر را به رویت دو گواه عادل و گذشت 
.  استحصر طرق اثبات ھالل ماه ،این روایاتظاھری مدلول 
ـ   : «ادق (ع) آمدهدر روایت اسحاق بن عمار از امام ص- ـ ؤیَم لرُفی کتـاب علـی (ع) صُ ه و تِ

(شیخ طوسی، » ثالثینَولَاألھرَوا الشَّم فأتمِّلیکُعَیَفِإن خَفَو الظنَّو الشکَّاکَؤیته، و إیّفطر لرُأ
).۱۰/۲۵۵؛ حرّعاملی، ۲/۶۴

أي وَبـالرَّ یسَلَوا وَفطرُأفوهُأیتمُوا، و إذا رَومُفصُم الھاللَذا رأیتُإ«فرماید: امام باقر (ع) مي-
).  ۱۰/۲۵۲(حرّعاملي، » ةؤیلکن بالرُّي وَال بالتظنِّ

. موضوعی بودن مسأله رؤیت ھالل و خروج آن از صالحیت فقیه ۳
» شناسـی حکـم «و » شناسیموضوع«اجتھاد یک فعالیت علمی ترکیبی است که از دو بخش 

صـوص بـه خـود دارد و بـه روشـی      تشکیل شده و ھر کدام از این دو قسمت نیز احکامی مخ
ھای بیرونی فقیه درباره موضوع حکم است که فھـم  خاص و علومی ویژه نیازمند است. آگاھی

ھا بـه تناسـب بایـد از علـوم     ای از نصوص و منابع فقھی نصیب او خواھد کرد. این آگاھیتازه
ھـای  داول در حـوزه اخذ شود و از علوم متـ » علوم تجربی«و غالباً » غیر حوزوی«و » غیر دینی«
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کـه خـود از   ). فقیه در حدس و داوری خـود ـ بـا ایـن     ۸۷-۸۸آید (فنائی، علمیه به دست نمی

صاحبان عرف است ـ به جھت فراوانی احتمال و ممارست بسیار با ادلـه عقلـی و نقلـی مـتھم      
انـد  گـروه است، بنابراین در این باره باید به عرف مردم کوچه و بازار رجوع کرد؛ زیرا تنھا این 

). ۱/۱۴که در تعیین معنا و مفھوم و تبادر آن از حاقّ لفظ داوری صحیح دارند (میـرزای قمـی،   
که به علم فقه ارتباط داشته باشد به علـم  رؤیت ھالل از موضوعات خارجی است و بیش از آن

نتیجه تجربی نجوم مرتبط است. لذا فقیه تخصص و تبحر اثبات ھالل ماه را ندارد. از این قضیه 
شود که حکم حاکم در رؤیت ھالل حجیت و روایی معتبر نـدارد. ایـن دسـته از فقھـاء، بـا      می

».  شناسیموضوع«است و نه » شناسیحکم«که اجتھاد تنھا استناد به این دلیل اذعان دارند بر این
اگـر در نـزد   «گویـد:  محقق بحرانی با تمسک به این دلیل از قول یکی از معاصران خود می

اکم، ثابت شد که آبی غصبی است، دلیلی نداریم که پرھیز و عدم اسـتفاده از آن بـر مکلفـان    ح
واجب باشد. چنین است اگر فقیه، در وقت معیّنی حکم کرد که وقـت، داخـل شـده و مکلّـف     

جا ھم دلیلی نداریم که مکلف بتواند به حکـم فقیـه   تواند فریضه خود را انجام دھد. در اینمی
و نماز بگزارد. ھر چند خودش در این باره تحقیق نکند و یا اگر تحقیق کـرد، بـه   استناد جوید

).  ۱۳/۲۵۹(بحرانی، » این نتیجه برسد که وقت داخل نشده است
نقد و بررسی

در این قسمت ھر یک از ادلۀ فوق را که بر عدم حجیت حکم ولی فقیـه بـر ثبـوت ھـالل     
کنیم:وارد شده را به ترتیب بررسی می

لی تـا آن زمـانی قابـل    ن باید گفت ھـر اصـ  قد اصل عدم نفوذ حکم اشخاص بر دیگرادر ن
استناد است که دلیل دیگری برخالفش اقامه نشده باشد. این در حالی است که نـزد مـا دالیـل    

گـذارد. ایـن دالیـل    باقی نمـی جایی برای تمسک به اصل عملیمحکم و متقنی وجود دارد که
ھـا خـواھیم   در مباحث آتـی بـه آن  وکنند حاکم شرع داللت میبه حکمھمگی بر اثبات ھالل 

پرداخت.  
داللتی بر حصر ندارند؛ زیرا اگر روایتی کـه  ،دوم باید گفت که روایات مذکوردر نقد دلیل 

راه ثبوت ھالل را منحصر در رؤیت کرده بپذیریم، معنایش این است کـه گـواه، گذشـت سـی     
کـه  صری ھم اگر باشد، از نوع حصر اضافی است. مثل اینروز، تواتر و شیاع حجّت نباشند. ح

بگوییم: محمد رسول اهللا. این جمله داللت ندارد بر اینکه رسولی غیر از حضرت محمـد (ص)  
کند.الجمله باید گفت اثبات شیء نفی ما عدا نمیوجود ندارد. فی
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بایـد گفـت   در پاسخ به عدم ارتباط رؤیت ھالل به فقیه به خـاطر موضـوع بـودن رؤیـت،    

دھد مـورد لـزوم   نماید و به وی نسبت میچه را فقیه به عنوان نظر شارع استنباط و نقل میآن«
که حکم تکلیفی، یا وضعی، یا موضوع، یا محمول یا متعلـق حکـم   افتا و تقلید است، اعم از این

و اسـتنباطی  که مفھوم موضوع، محمول و متعلق ساده و بسیط یا پیچیده بوده باشد و اعم از این
و مراد شارع از خمـر،  » خمر نجس است«باشد. به عنوان مثال ھرگاه استنباط فقیه این باشد که 

عصیر عنبی و منظور از نجس، واجب االجتناب است، بر او است که در ھر سه مورد نظر خود 
ـ  ،را اعالم و بر مقلّد است که از نظر وی متابعت نماید. بر این بنیـان  د در فھـم  حوالـه دادن مقلّ

که نظر وی معنای خمر و نجس به عرف یا لغت توسط متکفّل استنباط صحیح نیست، مگر این
چه ـ در مثال فوق ـ فھم مقلّد از خمر معنـای  با عرف و لغت در این باره ھمگون باشد. و چنان

کنـد،  نیاز نیست؛ زیرا چه بسا فقیه بر معنای خاصّی که برای خمر میعرفی آن باشد از تقلید بی
خمر با عرف دلیلی از قبیل مجازگویی یا اختالف اصطالح شارع یا عرف زمان تشریع در مورد 

که فقیه بر این تعیین دلیلـی نـدارد و   اگر مقلّد، مقلّدی است مطلّع بر اینیمقلّد داشته باشد. بل
بـاره  در سایة اجتھاد خویش معتقد است که باید در چنین موردی به عرف رجوع کرد، در ایـن  

باید به نظر خویش مراجعه نماید؛ چرا که وی با این فرض در این مسأله صـاحب نظـر اسـت.    
که ھرگاه نظر فقیه در مثل خمرِ مأخوذ در دلیل بر این باشد که مراد شارع معنای عرفی آن چنان

رفـی بـا مجتھـد    ی عچه در تشـخیص معنـ  د و چنانکنمقلّد است که به عرف مراجعه است، بر
). صـاحب جـواھر   ۵۴۵-۵۴۶(نراقـی،  » دکنـ خـود عمـل  ت، بـه نظـر   یافتالف نظر خویش اخ

پایه و با اطـالق ادّلـه منافـات    عدم نفوذ حکم حاکم در رؤیت ھالل، سخنی است بی«گوید: می
ویـژه در امثـال ایـن    دارد و تردید در اموری است کـه تحصـیل اجمـاع بـر آن امکـان دارد، بـه      

ھا، به حکّام، روشن است. کسی که به شرع و سیاسـت شـرع   موضوعات عامّه، که رجوع در آن
و کلمات اصحاب در مقامات گوناگون آگاھی دارد، این مطلب بر او مخفی نیست. پس تردیـد  

که تمایزی بین حکم حاکم مستند به علم یا بیّنـه و یـا   برخی از عالمان در این مسأله، بدون این
» ثبوت رؤیت ھالل را به حکـم حـاکم ثابـت کـردیم    غیر آن دو بگذارند، وجھی ندارد؛ زیرا ما 

).۴۳-۶۹؛ برای مالحظه بحث تفصیلی بنگرید: علیدوست، ۱۶/۳۶۰(
که، حکم حاکم برای رفع یا دفع نزاع، اساساً بر مبنای تشـخیص  نتیجه کالم تا بدین جا این

ای خـاص، بـدون تشـخیص موضـوع     موضوع است و بیان حکم تکلیفی یـا وضـعی در واقعـه   
پذیر نیست. در واقع، حاکم ھنگام حکم، ھم باید موضوع شرع را در قالب قضیه حقیقیـه  نامکا
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بداند و ھم مصداق موضوع را به دقت احراز کند تا حکم در قالب قضیه خارجیه تحقق یابد.

ب) حجیت حکم ولی فقیه بر ثبوت ھالل
وزه و افطار باید ھر کس در شھری باشد که سلطان و حاکم دارد، ر«گوید: شیخ صدوق می

ـ التُفرمایـد: وَ ھمراه او انجام گیرد؛ زیرا در مخالفت او، ورود در نھی خداوند است که مـی  وا لقُ
).  ۲/۱۲۷» (ةِکَھلُالتُّلیَإم یدیکُأبِ

کنـد کـه در آن روایـت،    صدوق در ادامۀ کالم خود روایتی از عیسی بن ابی منصور نقل می
دھد. الشک میدر یومامام صادق (ع) حکم به رجوع به حاکم

شیخ طوسي در تھذیب االحکام در بررسي روایات رؤیت ھالل بـه نقـش پرررنـگ رسـول     
مکرم اسالم (ص) در امر رویت ھالل ماه قمری و رجوع اقشار مردم به آن حضرت اشاره دارد 

)۴/۱۵۵  .(
ھالل شوال شروع روزه با دیدن ھالل رمضان و اتمام آن با دیدن«نویسد: عالمه حلی نیز می

).  ۱/۲۶۸، ة الفقھاء(تذکر» آور استحکم حاکم ھم یقینطور که آور است. ھماناست که یقین
شود: نیز حجیت حکم حاکم شرع استنباط میمنتھی المطلباز مفھوم کالم عالمه حلی در 

ر اگر دو نفر ماه شوال را دیدند و نزد حاکم شھادت دادند، برای مستمعان شـھادت آنـان، افطـا   «
شناخت و شھادت آنان جایز است. اما اگر نزد حاکم شھادت دادند، ولی حاکم شرع آنان را نمی

). بـر اسـاس   ۹/۲۳۷(عالمه حلی، » را نپذیرفت، تنھا برای شنوندگان شھادت، افطار جایز است
مفھوم کالم عالمه، اگر حاکم با پذیرش شھادت شھود به ثبوت ھالل حکم داد، بـرای دیگـران   

ایز است.افطار ج
از آنجا که شاھد ممکن است بنا به عقیده خود اعالم نماید که «شھید اول در دروس گوید: 

که آیا کند و بر حاکم است که سخن او را وارسی کند. اینماه را رؤیت کرده، قول او اکتفاء نمی
یـن اسـت   کند تا رؤیت ھالل را اثبات کند، قول اقرب به واقـع ا قول حاکم به تنھایی کفایت می
).  ۷۵-۱/۷۶» (که قول او به تنھایی کافی است

دانـد.  داند ولی حجیت قول حاکم را قول شھیر فقھـاء مـی  بحرانی قول حاکم را حجت نمی
که حکـم  که مکلف باید رؤیت ھالل را از زبان دو نفر شاھد بشنود یا ایندر این«گوید: وی می

آید کـه قسـم اول   فته اصحاب امامیه بر میحاکم شرع برای اثبات رؤیت کافی است؟ از ظاھر گ
).  ۱۳/۲۵۸(بحرانی، » کنداند. یعنی ثبوت ھالل به امر حاکم شرع کفایت میرا پذیرفته
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از ظاھر کالم اصحاب امامیه، ثبـوت رویـت ھـالل اسـتنباط     «نویسد: صاحب جواھر نیز می

).  ۱۶/۳۵۹(» ھا علم حاکم شرع باشدکه استناد آنشود. البته مشروط بر اینمی
کند که آیا فتوای حاکم شـرع بـه تنھـایی    صاحب مدارک االحکام ابتدا پرسشی را مطرح می

قـول وجـود دارد.  قـول ی معتقد است در این مسـأله دو  کند؟ وبرای ثبوت ھالل ماه اکتفاء می
اب دروس است. علت اختیار این که حجیت دارد. این نظر برگزیدۀ شھید اول در کتنخست این

د حـاکم  تواند به علم خود حکم کند. فرض کنید در نـز عموماتی است که حاکم شرع می،قول
د، واجـب اسـت بـه    کنـ حکم به ثبوت ھـالل  ،شھادت گواھاننابراقامۀ شھادت شود و حاکم ب

حکم حاکم عمل شود. علم حاکم از شھادت باالتر است به این دلیل کـه بـه شـھادت دو گـواه     
کـه  آنان نزد حاکم استوار شده باشد. نتیجه اینوصف عدالتد که توان عمل کرزمانی میعادل 

). آقای حکیم نیز عدم حجیت حکم حـاکم را  ۱۷۰-۶/۱۷۱قول حاکم حجیت تام دارد (عاملی، 
).۸/۴۶۱داند (حکیم، مستلزم ھرج و مرج و اخالل در نظم عمومی می

ادلّه 
کنند: طرفداران دیدگاه دوم به دالیل زیر استناد می

. احادیث داّل بر عمومیت والیت ولّی فقیه در امور جامعه به نحو مطلق۱
ھا حکم فقیه را نافـذ و مراجعـه بـه وی را در    روایاتی نقل شده است که عموم و اطالق آن

شود:ھا اشاره میترین آنبه مھمجاشمرند. در اینغیبت، الزم میروزگار 
یانی که به خاطر اختالفی که (در بدھی یـا  عمر بن حنظله از امام صادق (ع) در مورد شیع-

برنـد سـئوال   ارث) با یکدیگر دارند و دادرسی را به سلطان و قضات (غیر واجـد شـرایط) مـی   
که آیا کار آنان جایز است یا خیر؟کند و اینمی

فرماید: ھر کس چه در حق و یا باطل به آنان رجوع کند به طـاغوت مراجعـه کـرده    امام می
.است

شود: پس چه کار کنند؟یسئوال م
کننـد و در حـالل و حـرام مـا     فرماید: مراجعه کنند به افرادى که حدیث ما را روایت میمی

ھا رضایت دھند زیـرا کـه   اند؛ مردم به حاکمیت آندقت و نظر نموده و داناى به احکام ما شده
ما حکـم دھنـد و   من آنان را حاکم بر شما قرار دادم و اگر چنین اشخاصی بر اساس دستورات 

اند و کسی اند و ما را مورد تردید قرار دادهطرفین آن را نپذیرند گویا حکم خدا را سبك شمرده
گویا در خداوند تردید کرده و این کار در حد شـرك بـه خداسـت (شـیخ     ،که در ما تردید کند
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).۳/۸صدوق، 

وایتـی اطـالق   این روایت به مقبوله، مشھور شده است که در اصـطالح علـم حـدیث بـه ر    
شود که از نظر راوى یا سند دچار ضعف است ولی چون اصحاب امامیه آن را پذیرفته و بـه  می

ترین اشکال سـندى حـدیث وجـود    اند. مھمرا به آن داده» مقبوله«کنند لقب مضمونش عمل می
چرا که در منـابع رجـالی شـیعه، وى   ؛آن استاویاندر سلسله ر» عمر بن حنظله«نام فردى به

اى از روایات موجـود در  اى از محققان به استناد پارهمورد اطمینان و وثوق نیست. اگر چه عده
ایـن روایـت فتـوی    ضـمون محدثان و فقھـاء طبـق م  اند. اکثر وى را موثق دانسته،کتب حدیثی

بـا عمـل اصـحاب    ،مقبوله از جھت عمر بن حنظلـه مورد قبول آنان است. لذا ضعفاند وداده
است.جبران شده

آید که:از این حدیث شریف به دست می
که رجوع و مرافعه بردن به قضات و حکام جور ممنوع است.اول این

گیرد.دوم، نصب قاضی و حاکم از طرف امام معصوم (ع) صورت می
سوم، این نصب، عام است و شخص خاصی را مورد نظر نداشته بلکه ھر کسی کـه واجـد   

اناى به احکام شریعت باشد حق دادرسی و حکومت دارد.شرایط و فھم و درك حدیث و د
دى، دیگران حق حاکمیت ندارند و حکمشان نافذ نیست.چھارم، غیر از چنین فر

دى، کسی حق ردّ آن را ندارد و اگر چنـین کنـد   ، بعد از صدور حکم توسط چنین فرپنجم
ار شـرك بـه آفریـدگ   نوعی در حکم رد حکم خدا واینامام معصوم را رد کرده و گویی حکم

).۱/۱۴۳(رک: کرکی، است.
دوران اند که این حدیث تنھا ناظر بـه بحـث قضـاوت در   برخی بر این روایت اشکال کرده

نیسـت  اعتماداثبات ھالل ماه، قابل سئلهلذا در م؛است، منصرفمواردو از سایرغیبت معصوم 
).۱۳/۲۵۸(بحرانی، 

، گشایش احادیث مشابه با آنصدور این حدیث وفت فلسفه در پاسخ به این اشکال باید گ
ھر چند موضوع این حدیث مرافعه و دادخواھی است، ولی اختصاصـی  ودر امور شیعیان بوده 

ـ عَد جَی قَنِّإفَ«جمله به آن ندارد؛ زیرا که مورد مخصّص نیست. در روایـت  » م حاکمـاً هُ عَلَـیکُ لتُ
).۲/۸۷شود (خویي، کلّی است و ھمه مسائل مبتالبه را شامل می

شـود کـه   چنین استنباط می» م حاکماً هُ عَلَیکُلتُعَد جَی قَنِّإفَ«عبارتکه، از اینحاصل سخن 
امام شخص فقیه را ھم در امور قضایی و ھم در امور حکومتی، حاکم قرار داده است. به ویـژه  
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).۴۷۶-۲/۴۷۹(خمینی، » قاضیاً«و نه » حاکماً«ه امام فرمود کاین

مت امـام غایـب (ع) تقـدیم داشـته مشـکالتی را      اى که به خداسحاق بن یعقوب در نامه-
اسـت. در پاسـخ سـؤال یکـی از مشـکالت، و آن      کردهو از امام (ع) درخواست جواب مطرح

رجوع کنیـد بـه   «مراجعه کنند، فرمود: که مردم در زمان غیبت در رویدادھا به چه کسی بایداین
». باشمآنان میراویان حدیث ما (علما) زیرا آنان حجّت من بر شما ھستند و من حجّت خدا بر

ـ ةُعَالواقِثُوادِا الحَمَّأن قال: وَأالی إه ...اللُّکَدَرشَأنهُت عَلَأَا سَا مَمَّأ«با این عنوان:  ـ وا فِارجعُفَ ا یھَ
).۲۷/۱۴۰(حرّعاملی، » اللّهةُجَّنا حَأم وَیکُلَجّتی عَھم حُنَّفَإا، نَدیثِحَةِوالی رُإ

در توقیع شریف شامل کلّیۀ حوادث اعمّ از فقھی، قضـایی، امـور   » الحوادث الواقعه«عبارت 
به اصطالح جمع محلّی به الف و الم و مفید عموم » الحوادث«باشد؛ زیرا ضرورى (حسبی) می
در صورتی کـه داراى  -ن غیبت امام عصر (ع) در کلّیۀ رویدادھاى مزبوراست. بنابراین، در زما

باید به فقیه رجوع شود تا مشـکل حادثـه را   -باشدگیرى شرعیتصمیممندنوعی ابھام و یا نیاز
در اسالم ابتـدا  ،کندملّتی به رؤساى خود مراجعه میگونه که ھر از دیدگاه شرع حل کند، ھمان

مراجعه شود. حوادث مزبور را بـه ایـن   » فقیه«ع) و در نبود او به نایب او باید به امام معصوم (
توان بیان کرد:شرح می

باشند.حکمیّههشبھ،ی مجھول و به اصطالح اصولیحوادثی که از لحاظ حکم شرع-١
مورد نـزاع و خصـومت قـرار گیـرد؛ یعنـی      ،حوادثی که از لحاظ تشخیص حقّ و باطل-٢

.داضی دارنیاز به قضاوت قموضوعات اختالفی که
کنـد کـه   که ضرورت عقلی یا شرعی ایجاب مـی » امور حسبیه«حوادث ضرورى؛ یعنی -٣

صـاحب و  سرپرسـت و امـوات بـی   ھا تصمیمی گرفته شود؛ مانند رسیدگی به ایتام بیدربارۀ آن
امثال آن.

الیت فتوا، قضـا  رسد، وکه: طبق مفاد حدیث سه نوع والیت براى فقیه به ثبوت مینتیجه آن
).٤٢٧-٤٢٨و امور حسبیه (موسوی خلخالی، 

کند که افرادى را براى عموم کارھایی که مربوط به مقـام  غیبت طوالنی امام (ع) ایجاب می
امامت است و تنھا با مقام والیت قابل حل است، منصوب کند تا شیعیان در زمان غیبت بـدون  

» الحـوادث «ی نمانند. بنابراین، تکیه به عموم مرجع سیاسی و رھبرى مشخص و بال تکلیف باق
١بالمانع است.» اللّهةُجَّا حُنَأوَعلیکُم تی جَّم حُھُنَّإفَ«و اطالق 

منظور از حوادث واقعه که در این روایت آمده، مسـائل و احکـام شـرعیه نیسـت.     «گوید: . امام خمینی دربارۀ این روایت می١
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اند (نـک: خمینـی،   لذا کسانی که والیت عامه فقیه را از این روایات و امثال آن استفاده کرده

اند.) حجیت حکم حاکم را نیز در رؤیت ھالل پذیرفته۱۱۴-۴۸
. احادیث خاّص حکم به رؤیت ھالل۲

ائمه در باب رؤیت ھالل ماه صادرازیاختصاصبه طور روایات عام، روایاتی نیز عالوه بر 
کنیم:ترینشان را بررسی میشده است. در ذیل برخی از مھم

إِذَا «روایت صحیح محمد بن قیس، از امام باقر(ع) که فرمود: امیر مؤمنان(ع) فرمـود: -
نَّھَـارِ أَوْ  الْھِلَالَ فَأَفْطِرُوا أَوْ شَھِدَ عَلَیْهِ عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنْ لَمْ تَرَوُا الْھِلَالَ إِلَّا مِنْ وَسَـطِ ال رَأَیْتُمُ
اگر ھالل را دیدید، یا ». اوفَعُدُّوا ثَلَاثِینَ لَیْلَةً ثُمَّ أَفْطِرُعَلَیْکُمْفَإِنْ غُمَّفَأَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِآخِرِهِ 

گشایید؛ امّا اگر ماه را تنھا در نیمه روز، یـا در پایـان   مسلمانی عادل، بر آن گواھی داد، روزه را ب
و اگر ابرآلوده باشد، سی روز شمرده و آنگـاه افطـار کنیـد   روز دیدید، روزه را به شب برسانید

).۲/۱۶۸(شیخ صدوق، 
که این حدیث منصرف به امام معصـوم اسـت (بحرانـی،    از لحاظ داللت، اشکال شده است 

). ۸/۲۶۵؛ حسینی روحانی، ۱۳/۲۶۰
در پاسخ باید گفت:

نیست. بلکه مراد از امام، حاکم شرع است که ذھن ما بـه  یقاطع و معتبر، این انصرافاوالً 
رود. ترین افرادش یعنی امام معصوم میسمت به کامل

) و روایات به ۱۲؛ توبه: ۴۱؛ قصص: ۷۳در آیات (رک: انبیاء: ، اطالق امام بر غیرمعصومثانیاً 
وَ تَرَكَ مَاتَأَیُّمَا مُسْلِمٍ:«کندشود. برای نمونه عیاشی در تفسیرش روایتی نقل میوفور یافت می

).۲/۹۴(عیاشی، » دَیْناً لَمْ یَکُنْ فِي فَسَادٍ وَ عَلَی إِسْرَافٍ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْضِیَهُ ...

آمـده اسـت. اگـر رسـول اکـرم      ھایی بوده که برای مسلمانان پیش میمنظور از حوادث واقعه، پیشامدھای اجتماعی و گرفتاری
فھمیدید که حضرت فھمیدید؟ میین چه میروم و امیرالمؤمنین (ع)، حجّت من بر شماست، شما از ا(ص) فرموده بود: من می

، »حجه اللّـه «که گویی مانده که آن ھم به حضرت امیر (ع) واگذار شده است؟ یا اینرفت و ھمه کارھا تعطیل شد؟ فقط مسأله
یعنی ھمان طور که رسول اکرم (ص) حجّت است و مرجع تمام مردم و خدا او را تعیین کرده تا در ھمه کارھـا بـه او رجـوع    

ھای مردم ھستند. امروز فقھای اسالم، حجّت بر مـردم ھسـتند، ھمـان طـور کـه      کنند، فقھا ھم، مسؤول امور و مرجع عامّ توده
شد. فقھا، از طـرف امـام   کرد، بر او احتجاج میرسول خدا، حجت خدا و ھمه امور به او سپرده شده بود و ھر کس تخلف می

ام کارھای مسلمانان به آنان واگذار شده است. در امور حکومـت و تمشـیت امـور    (ع)، حجّت بر مردم ھستند، ھمه امور و تم
).۶۸-۶۹(خمینی، » مسلمانان ھر کس تخلف کند، خداوند بر او احتجاج خواھد کرد
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شرفیاب شد و به پیـامبر عرضـه   (ص)مردی نزد رسول مکرم اسالم«گوید: ابن عباس می-

دھی که خدایی جز خدای یکتـا  داشت که ماه را رویت کرده است. پیامبر فرمود: آیا گواھی می
دھـی کـه محمـد رسـول و فرسـتادۀ      گاه پیامبر فرمود: آیا گواھی مـی نیست؟ مرد گفت: بلی. آن

گفت: آری. پیامبر فرمود: ای بالل! در میان مردم اعالن کن که فردا را بـه عنـوان   خداست؟ مرد 
).۴/۲۱۱(بیھقی، » روز اول ماه رمضان روزه بگیرند

علی (ع) در کوفه بیسـت و ھشـت روز مـاه رمضـان را     «در مرسله عبداهللا بن سنان آمده: -
د: یک روز را قضا کنند که روزه گرفت، سپس ھالل شوال دیده شد. امر کرد که فردی اعالن کن

).۱۰/۲۹۶(حرّعاملی، » ماه بیست و نه روز است
شود کـه وظیفـۀ حـاکم و    از این دو روایت نیز اختصاصاً در بحث رویت ھالل برداشت می

ولیّ مسلمین بوده تا اعالن رویت ھالل کنند. 
امـر ھـالل را   که پیامبر (ص) و امام علـی (ع) تصـدی   این دو روایت نیز داللت دارد بر این

) ۲/۱۱۳اند. مرسلۀ ابن سنان اگرچه از لحاظ سند مخـدوش اسـت (خـوئی،    دار بودهخود عھده
دھد که اعالن اول ماه از اختیارات حاکم است.لیکن از لحاظ داللت نشان می

. سیرۀ عملی پیامبر، ائمه و فقھاء از صدر اسالم تا حال حاضر در اعالن ھالل۳
ین ادلّه برای اثبات ھالل به حکم حـاکم شـرع اسـت. ایـن سـیره از      سیرۀ مسلمانان از بھتر

صدر اسالم تاکنون مستمر بوده است.  
حـاکم  پیامبر اکرم (ص) و نیز امیر المؤمنین (ع) و ھمه خلفاء در زمان خـویش بـه عنـوان   

از پساند. این سیرهدهکرو تکلیف مسلمانان را روشن میمسلمانان امر ھالل را به عھده گرفته
داشته است.  ستمرارائمه (ع) نیز ھمچنان ا

نشینی نزد پیامبر اکرم (ص) آمد و گفت: مـن  عرب بادیه«از ابن عباس نقل است که گفت: 
دھی که خدائی جز خداونـد وجـود نـدارد؟ گفـت:     ھالل را دیدم. پیامبر فرمود: آیا شھادت می

فت: بلی، فرمـود (ص): اى بـالل،   دھی که پیامبر رسول خداست؟ گبلی، فرمود: آیا شھادت می
).٤/٢١١(بیھقی، » در میان مردم اعالن کن که فردا را روزه بگیرند

علـی  «در وسائل از حماد بن عیسی از عبد اهللا بن سنان، از مردى روایت نموده کـه گفـت:   
(ع) در کوفه در ماه رمضان بیست و ھشت روز روزه گرفت، آنگاه ھالل مشاھده شد، پـس آن  

منادى فرمان داد تا در میان مردم اعالم کند که یك روز روزه قضا بگیرند زیـرا مـاه   حضرت به
).١٠/٢٩٦(حرعاملی، » بیست و نه روز است
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شود که پیامبر خدا (ص) و امیر المـؤمنین (ع) امـر ھـالل و روزه    از این روایات استفاده می

ن، آن را بـراى مـردم   ل نـزد آنـا  مسلمانان و عید آنان را به عھده گرفته و پس از ثابت شدن ھال
که این اختیار از ویژگیھاى پیامبر (ص) و ائمه معصوم (ع) باشد اند. و احتمال ایندهکراعالم می

که روشن گردید که امامت و شـئون آن در عصـر غیبـت    واضح البطالن است به ویژه پس از آن
ورد نیـاز و ابـتالى   ھا مزمانبردار نیست و شارع مقدس این امر خطیر و مھم که در ھمۀ تعطیل

را معطل نگذاشته است و اعمال پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصوم (ع) در غیر موارد جامعه بوده
).٥/٣٥و پیروى از آنان واجب است (منتظری، تصاصی آنان، الگوى سایریناخ

، ھـا در روزه و فطـر  و سیره مستمره نیز گواه بر ھمین معنی است که حاکم در ھمـه زمـان  
شـده دسـتور   مرجع مردم بوده و ھمیشه امیر الحاجی که از سوى حـاکم جامعـه منصـوب مـی    

اند. ماوردى کردهکرده و مردم نیز از او متابعت میوقوف به عرفات و حرکت از آن را صادر می
ھا آگاه کردن مردم است بـه  یکی از آن«نویسد: پنج تکلیف را براى امیر الحاج یادآور شده و می

» احرام و خروجشان از مشاعر، تا در این موارد از وى پیروى نمـوده و بـه او اقتـدا کننـد    وقت 
).  ١١٠(ماوردی، 

دویست سال ھمواره ھمراه با مـردم  ائمۀ معصوم (ع) و اصحاب آنان در مدت زمان بیش از
سابقه نداشته و شنیده نشده که در وقوف به عرفـات و خـروج   ھرگز اند و آوردهحج بجاى می

بـود  چنـین  اگر ومخالفتی با سایرین کرده باشند براى مشعر و منی و عید قربان و دیگر اعمال،
).٥/٣١(رک: منتظری، ٢کردندشد و مورخان و اصحاب آن را نقل میآشکار می

ج) قول به تفصیل و نقد آن
در صورتی که مستند حکم حاکم رؤیت و علـم خـودش   مدارک االحکامبنا به رأی مؤلف 

ھل یکفی «کند: شد، حجیت حکمش محلّ تردید است. ایشان دو احتمال را در مسأله ذکر میبا
الـدروس،  ةفیه وجھان. أحدھما: نعـم و ھـو خیـر   قول الحاکم الشرعی وحده فی ثبوت الھالل؟ 

فحکـم بـذلک وجـب    ةه لو قامت عنده البینلعموم ما دل علی أن للحاکم أن یحکم بعلمه، و النّ

انی دخلت علیه [ابي العباس] و قد شکّ الناس فی الصّوم و ھو و اللّه من شھر رمضان، فسلمت«فرماید: . امام صادق (ع) می٢
قال: فدنوت فاکلت. قال و قلت: الصّوم معک فقال: یا اباعبداللّه اصمت الیوم؟ فقلت: ال. والمائده بین یدیه. قال: فادن فکل.علیه،

والفطر معک. فقال الرجّل البی عبداللّه (ع) تفطر یوماً من شھر رمضان؟ فقال: ای واللّه، افطر یوماً من شھر رمضان احب الیّ من 
ای که ای حکومتی بوده است، به گونه). روایت فوق، داللت دارد که صوم و افطار، مسأله۱۰/۱۳۲(حرّعاملی، » ان یضرب عنقی

کند.حتی در موردی که امام صادق (ع) علم به خالف دارد، از باب تقیّه پیروی می
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ةو الن المرجع فی االکتفـاء بشـھاد  ةن االحکام و العلم اقوی من البینه کغیره مالرجوع الی حکم

الی قوله فیکـون مقبـوالً فـی جمیـع المـوارد. و یحتمـل العـدم،        ةالعدلین و ما تتحقق به العدام
).۱۷۰-۶/۱۷۱(عاملی، » رجلین عدلینةال شھادإالھالل ةالطالق قوله (ع): ال أجیز فی رؤی

خواھد ذکور روشن است؛ زیرا حصر در روایت اضافی است. امام (ع) نمیپاسخ استدالل م
گونـه کـه   حجیت حکم حاکم را در صورتی که مستند به علـم خـودش باشـد، رد کنـد، ھمـان     

درصدد ردّ حجیّت رؤیت، تواتر، شیاع مفید علم، گذشتن سی روز و خبر عدلین نیست.
بـه ایـن معنـی کـه در     «گویـد:  صاحب جواھر پس از بیان سخن صاحب مدارک چنین مـی 

فـرد فاسـق یـا دو فـرد     دھم، نه شھادت دورؤیت ھالل، تنھا شھادت دو مرد عادل را اجازه می
پـذیرم، مقصـود آن   چنین شھادت یک نفـر عـادل را نمـی   گونه که عامه برآنند. ھمنآمجھول را 

فقه، ھالل با نیست که رؤیت ھالل، منحصر در شھادت دو فرد عادل است؛ چرا که به ضرورت
(نجفـی،  » شـود ثابت میشیاع و با حکم حاکم، در صورتی که مستند به بیّنه باشد و غیر آن نیز

۱۶/۳۶۰-۳۵۹.(
مسأله دیگری نیز در خاتمه باید بررسی شود و آن نفوذ حکم ولـیّ فقیـه نسـبت بـه سـایر      

امـا نسـبت   که فتواى مجتھد در حق وى و مقلدان وى حجت است است. توضیح اینمجتھدان
به سایر مجتھدان حجت نیست اما حکم مجتھد در مورد ھالل و نظیـر آن بـر فـرض حجیـت،     
منحصر به مقلدان وى نیست بلکه سایر مجتھدان که به اجتھاد و جامعیت وى بر شرایط حکم، 

گیرد؛ زیرا مقتضاى از بـین رفـتن   در برمیو عدم تقصیر وى در مبادى آن، اعتراف دارند را نیز
و حل اختالف وجوب اخذ به حکم حاکم است اگر چه نظر ھر یك از آن دو چه اجتھـاداً  نزاع

و چه تقلیداً با آن مخالف باشد. از این رو پس حکم حاکم جامع شرایط حتی نسـبت بـه سـایر    
مجتھدان نافذ است؛ زیرا امام (ع) در توقیع شریف بر حجت بودن آنان حکم فرموده و واضـح  

ھا اگر یز نیست با حجت امام (ع) به مخالفت برخیزد. عالوه بر ھمه ایناست که براى کسی جا
امام مسلمانان و یا منصوب از سوى او، براى وحدت کلمه مسلمانان و حفظ نظامشان به چیزى 

یسـت کـه جماعـت    حکم کرد چنانچه در مسأله ھالل ھم امر این گونه است براى کسی جایز ن
مجتھد ،والی مسلمانان و لو در حد محدودى به مخالفت برخیزدو با امام وپراکنده کندآنان را 

باشد یا مقلد. چنانچه در عصر پیـامبر اکـرم (ص) و امیـر المـؤمنین (ع) ایـن گونـه بـود، و اال        
).۵/۴۵آید (رک: منتظری، اختالل نظام و ھرج و مرج به وجود می

ق فـي ذلـك بـین الحـاکم     بل الظاھر عدم الفـر «گوید: صاحب جواھر در این باره چنین مي
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). صـاحب عـروه نیـز    ۱۶/۳۶۰(نجفـي،  » اآلخر و غیره، فیجب الصـوم أو الفطـر علـي الجمیـع    

الیختص اعتبار حکم الحاکم بمقلدیه بل ھو نافذ بالنسبه الي الحاکم اآلخـر أیضـا اذا   «گوید: مي
انـد  حه گذارده). شارحان عروه نیز بر این نظر ص۲/۲۲۵(طباطبایي یزدي، » لم یثبت عنده خالفه

).  ۲/۱۱۴؛ خویي، ۸/۴۶۹(رك: حکیم، 
توان از خالل کالم آقـای  تفصیالت مسأله و حاالت متصوّر در برخورد با حکم حاکم را مي

داند و تنھا صورتي را که مکلف علم پیـدا  صدر استخراج کرد. ایشان چھار حالت را متصوّر مي
کنـد و متابعـت را   رفته است، اسـتثناء مـي  کند ھنوز ماه شوال نرسیده است و حاکم به خطامي

الذھن است یا شك در خطاي حاکم دارد یا حتـي  داند. اما در حاالتي که مکلف خاليالزم نمي
ظنّ به خطاي او دارد و یا حتي اگر علم به عدم کفایت برخي مستندات حاکم دارد ولي علم به 

داند. عین کالم ایشـان چنـین   زم ميخطا در نفس حکم ندارد، در ھمه این حاالت متابعت را ال
است:

فرض نخست) مکلّف، نسبت به صواب و خطای مستند حکم حاکم، ذھنیتی ندارد، باید از 
حکم حاکم پیروی کند.

فرض دوم) مکلّف، گمان دارد بر خطای حاکم در مستند حکم، ولی در عـدالت و اجتھـاد   
ای ندارد، بایستی پیروی کند.حاکم، شک و شبھه

پنداشته مستندات حاکم در حکمش ناتمام است، ولی آن مسـتندات  میوم) مکلّففرض س
در نزد حاکم تمام بوده و حاکم بر اساس قواعد، به صدور حکم پرداخته است. مثالً حـاکم بـه   

داند که آیا آنـان بـه   شھادت شھودی حکم کرده که در نزد مکلّف عادل نیستند، ولی مکلّف نمی
اند و یا راست. در این صـورت، الزم اسـت بـه حکـم حـاکم، روزه      تهھنگام شھادت، دروغ گف

که علم به ادامه شعبان داشته باشد.بدارد، مگر این
مکلف بداند که رمضان آغاز نشده و حاکم به خطا حکم داده اسـت. در  فرض چھارم) اگر

).۶۳۰-۶۳۱اینجا اطاعت واجب نیست. مکلّف، باید به علم خود عمل کند (صدر، 
ةحجیه حکم الحاکم بمقلدیه، بل حجالتختص«گوید: م خمیني در تحریر الوسیله نیز مياما

).  ۱/۲۹۷(خمیني، » حتي علي حاکم آخر لو لم یثبت خطاه أو خطا مستنده
با این اوصاف، حکم حاکم در اثبات ھالل بر ھمگان حجیت دارد و پیروی از آن واجـب و  

حکم الحاکم الجامع للشـرائط الیجـوز   «گوید: ره مینقض آن حرام است. آقای خوئی در این با
» نقضه حتی لمجتھد اآلخر الّا اذا علم مخالفته للواقع أو کـان صـادراً عـن تقصـیر فـی مقدماتـه      
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).۱/۷چنین رک: روحانی، ؛ ھم۱/۹(خوئی، 
گیرینتیجه

که آیا حکم حـاکم یکی از طرق ثبوت ھالل ماه قمری، حکم حاکم شرع است. پیرامون این
شرع در باب ثبوت ھالل حجیت دارد یا خیر، سه دیدگاه در بین فقھاء بیان شده است:

دیدگاه نخست) عدم حجیت مطلق حکم حاکم بر ثبوت ھالل؛ 
دیدگاه دوم) حجیت مطلق حکم حاکم بر ثبوت ھالل؛

دیدگاه سوم) قول به تفصیل. 
به این نتیجه رسیدیم که ھای مطروح و نقد مستندات ھر یکدر این پژوھش با ذکر دیدگاه

حکم حاکم شرع به ثبوت ھالل بر ھمگان نافذ است و ھمه مردم حتی مراجع دیگر بایـد از آن  
گیرد. پیروی از آن واجب و پیروی کنند؛ زیرا ادلّه حجیت حکم حاکم شرع آنان را نیز در برمی

نقض آن حرام است. 
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