Ramazan ayının başlaması ve sona ermesi ne ile sâbit olur?
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Soru:
Ramazan ayının başlaması ve sona ermesi ne ile sâbit olur?
Ramazan ayı başlarken veya sona ererken sadece bir kişinin hilâli görmesinin hükmü
nedir?

Cevap:
Ramazan ayının başlaması veya bitmesi, adâletli iki veya daha fazla kimsenin hilâli
görmesiyle sâbit olur. Başlaması ise, bir kişiyle de sâbit olur.
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’den sâbit olduğuna göre o bu
konuda şöyle buyurmuştur:
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"…Eğer (hilâli gördüğüne) iki kişi şâhitlik ederse,
ederse, oruç tutun (oruca başlayın) veya
orucu bozun (bayram edin).."1
Yine, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, bir defasında İbn-i Ömer'in -Allah
ondan ve babasından râzı olsun-, bir defasında da bedevi birisinin hilâli görmesiyle
başka bir şâhit istemeden oruç tutmalarını insanlara emrettiği sâbittir.
Bunun hikmeti; âlimlerin de belirttikleri gibi, -Allah Teâlâ daha iyisini bilir-,
Ramazan’ın başlama ve bitişinde ihtiyatlı olmak içindir.
Kim, Ramazan hilâlini başlarken veya biterken tek başına görürse, onun şehâdetine
itibar edilmez.Zirâ bu kimsenin diğer insanlarla birlikte oruç tutması ve onlarla birlikte
bayram etmesi gerekir. Âlimlerin görüşlerinden en doğru olanına göre, bu konuda onun
şâhitliğine itibar edilmez.
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:
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Nesâî
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"Oruç, birlikte oruç tuttuğunuz, bayram birlikte bayram yaptığınız ve kurban da
birlikte kurban kestiğiniz gündedir."
gündedir."1
Başarı Allah'tandır.
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