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  ینیکاك حسن ام

  
  
ــدر ــشاری پ ــه انت اي  بیانی

ي با امـضاي تعـدادي از ائمـه    
جمعــه و جماعــات منــاطق   
اهــل ســنت کردســتان، در    
خــصوص رویــت هــالل مــاه 

ــوال،  ــضان و ش  جــادی و ارم
 مـــردم، نی در بـــینگرانـــ

 از مــسلمانان ياتوســط عــده
منطقـــه از حــــاکم شــــرع  

ــ ــاك یمردمـ ــتان کـ  کردسـ
ــا  درینــیحــسن ام  نــهی زمنی

 خواســـته حیاســتفتا و توضــ  
ـ شده که ا    هـم در شـب   شانی

ـ نـه ی ماه مبارك رمـضان در مـسجد ز        27  سـنندج بـه     یل
 بــر گرفتــه از ی فقهــلیــصــورت مــشروح و بــا ذکــر دال

 و آثــار  امــدهای پنیــی تبنیت و همچنــ کتــاب و ســنّ 
 نــوع اقــدامات پاســخ نیــ ای و اجتمــاعیاســیمخــرب س
 کــاك یخنران کامــل ســمــتن.  نمــوده انــدرادیــخــود را ا
  :دیآی ملی در ذینیحسن ام

  
   اهللا الرحمن الرحیمبسم

  

 ã�öκ y− tβ$ ŸÒtΒu‘ ü“Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÏµŠÏù ãβ#uö�à)ø9$# ”W‰èδ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 ;M≈oΨÉi� t/uρ 

zÏiΒ 3“y‰ßγø9$# Èβ$ s%ö�àÿø9$#uρ 4 yϑsù y‰Íκ y− ãΝä3ΨÏΒ t�öκ ¤¶9$# çµôϑÝÁuŠù= sù (  tΒuρ 
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مــاه رمــضان ) آن چنــد روز معــین و انــدك: (ترجمــه
و آغـاز   ( در آن فـرو فرسـتاده شـده اسـت            است که قرآن  

 سـال تـدریجاً بـه       23به نزول نمـوده اسـت و در مـدت           

تـا مـردم را راهنمـائی کنـد و     ) دست مردم رسـیده اسـت   
) بـه حـق و حقیقـت   (هـا و آیـات روشـنی از ارشـاد       نشانه

ــد و  ــل در همــ  (باش ــق و باط ــان ح ــدائی )  ادوارهمی ج
مـاه را   ایـن   ) فـرا رسـیدن   (پـس هـر کـه از شـما          . افکند

ــد،  ــا   (دریاب ــد و چــه ب چــه خــودش هــالل را رؤیــت کن
بایــد ) دیــدن دیگــران فــرا رســیدن رمــضان ثابــت شــود

ــدارد ــه آن را روزه ب ــسافر   . ک ــا م ــار ی ــسی بیم ــر ک و اگ
توانـد از رخــصت اسـتفاده کنــد و روزه نــدارد    مــی(باشـد  

ــا ) و ــدي از روزه ــر را يچن ــا  ( دیگ ــدازه آن روزه ــه ان ب
ــدارد ــای ). روزه ب ــد آس ــی خداون ــما را م ــد و  ش ش خواه

خداونـد مـاه رمـضان و       (خواهان زحمت شـما نیـست، و        
تـا تعـداد    ) رخصت آن را براي شما روشـن داشـته اسـت          

را کامــل گردانیــد و خــدا را بــر ایــن ) روزهــاي رمــضان(
) به احکـام دیـن کـه سـعادتتان در آن اسـت            (که شما را    

از همـه   (هدایت کرده است، بزرگ داریـد و تـا ایـن کـه              
  . سپاسگزاري کنید) ي اونعمتها

ــد ــصال هللا ربالحم ــالمین و ال ــی ة الع ــسالم عل  و ال
 از. جمعــین أصــحابه  أســیدنا محمــد و علــی آلــه و    
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ــان را در   ــسئلت دارم عباداتم ــال خاشــعانه م ــد متع خداون
ایــن شــب مبــارك، کــه در برخــی روایــات موثــق از آن  
ــذیرد و        ــت، بپ ــده اس ــاد ش ــدر ی ــب ق ــوان ش ــه عن ب

ــانیدعاها ــتجام ــان    را اس ــود در بی ــرا خ ــد، زی بت فرمای
ـ منزلت ا  ' ä: فرمایـد  شـب شـریف مـی      نی s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $# ×� ö� y{ 

ô ÏiΒ É# ø9 r& 9� öκ y− 〈 قـدر  (شب قـدر شـبی اسـت کـه          : ترجمه
  . از هزار ماه بهتر و بیشتر است) و منزلت آن

دانید که هزار مـاه معـادل هـشتاد و سـه سـال و               می
 ا بــه ایــن ســن چهــار مــاه اســت، کــه قلیلــی از شــما پــ

    - جـــل جاللـــه- ایـــن رو از خداونـــدگذاریـــد، ازمـــی
 حـضورمان را پـر خیـر و برکـت گردانـد، و مـا                طلبیممی

ــف و    ــه لط ــد، و ب ــبها محــروم نفرمای ــن ش ــات ای از برک
ــا را   ــشاید، و م ــان را ببخ ــرحمتش گناهانم ــره از م در زم

  .این ماه قرار دهد» عتقاء«ي 
 هـالل مـاه    که می دانیـد هـر سـاله رؤیـت        همچنان

ــین    ــروع روز اول آن و همچنـ ــضان و شـ ــارك رمـ مبـ
کـه عیـد فطـر      ) یعنی رؤیت هالل مـاه شـوال      (پایان آن   

است، در ایران، خـصوصاً کردسـتان عزیـز بـا مـشکالت             
ــردم در     ــه م ــه اي ک ــت، بگون ــوده اس ــه ب خاصــی مواج
مـشخص نمــودن آن دچــار ســردرگمی شــده انــد، البتــه  

نیــست، و  مــشکل حــاد در ســایر کــشورها مطــرح  نایــ
 آثـاري از آن در نقـاط دیگـر دیـده شـده              -بـالفرض -اگر

  .باشد، قطعاً ناشی از اوضاع کشور ما است
 رابطـــه، پـــیش از رمـــضان امـــسال، از نی همـــدر

ســوي برخـــی از امامــان جمعـــه و جماعــت اســـتان    
 کـه   :کردستان، بیانه اي با ایـن محتـوا صـادر شـده بـود             

 و  اسـت براي همـاهنگی بـا بقیـه مـسلمانان، بهتـر ایـن            
ان بــصورت ردســت شــروع رمــضان و پایــان آن در کبایــد

منـاطق ایـران و اهـل تـشیع و اعـالم           با سـایر   هماهنگ
 اجد باشد، و توصـیه شـده بـود کـه امامـان مـس              حکومت

ــد ــد بای ــل کنن ــدان عم ــه !  ب ــا نکت ــه  يام ــب توج  جال
ــسؤالن     ــات و مـ ــک از مقامـ ــه هیچیـ ــت کـ اینجاسـ

 و نـامی    کشوري و لـشکري آن را امـضاء نکـرده بودنـد،           
ــدار،   از مقامـــات رســـمی قـــضایی، اســـتانداري، فرمانـ

و طبیعـی   . نمایندگان مجلـس و غیـره دیـده نمـی شـود           
ــه       ــن رابط ــی در ای ــان حق ــدام از آن ــه هیچک ــت ک اس

 ي فـه یندارند، مگـر نماینـدگان مجلـس اسـتان، کـه وظ           
ــذهبی شــهروندان خــود   ــی و م ــاع از حقــوق ملّ آنهــا دف

ي ن بـا مـشاهده   هـر حـال بـسیاري از مـسلمانا         به .است
ـ این بیانیه، این سؤال برایـشان مطـرح شـده بـود کـه آ        ای

ــاد ب ــانیمف ــی از نظــر دهی ــر؟ و  ین ــا خی  صــحیح اســت ی
از -اساساً آیـا بنـام همـاهنگی بـا سـایر شـهرهاي ایـران             

 درسـت اسـت کـه روز اول مـاه رمـضان      -جملـه تهـران  
ــک رو    ــت، ی ــر اس ــد فط ــه عی ــان آن ک ــین و زو پای  مع

در حــالی کــه مــا در غــرب مــشخص و یکــسان باشــد؟ 
ایم، و بـا سـرزمینهاي شـرقی ایـران اخـتالف            قرار گرفته 

و سؤال شـده بـود نظـر دیـن در ایـن بـاره        ! مطلع داریم؟ 
  چیست؟ 
ــا ــف جــاي  ام ــؤاالت از جهــات مختل  پاســخ ایــن س

تأمل و بحث و بررسـی اسـت، کـه بـه صـورت مختـصر         
  : و گذرا آن را بیان می داریم

ــا اســتناد بــدر ه آیــات قــرآن و ســنت و  اینجــا مــا ب
ــشان    ــه مذهب ــدانی ک ــا و مجته ــسلمانان، فقه ــاع م اجم

پـردازیم کـه   تدوین شده است، بـه بررسـی مبـاحثی مـی         
ــت، و پــس از بررســی    ــرح شــده اس ــون آن مط در پیرام
ــوده،   ــه نم ــسندگان آن بیانی ــه نوی ــان را متوج آن، خطابم

 لش بــه اصــطالح همــاهنگی را بــه چــا    ي هیو قــض
 کـه آیـا اساسـاً       :یمینمـا طـرح مـی   کشیده و این سؤال را      

همـاهنگی در هــر چیــزي مطلـوب و پــسندیده اســت؟ و   
ــی ــان م ــوئیمدر پای ــشه :گ ــر و اندی ــر فک ــد  اگ اي بخواه

ــه زور و ا  ــذهبی خــود، ب  جــادیبــراي تحمیــل مــسائل م
 مــسلمانان متوســل شــود، قطعــاً انیــرعــب و وحــشت م

 بـرد، بلکـه نتیجـه    خواهـد اي ننه تنها هـیچ گونـه فایـده    
  .فی و زیانبار خواهد بودآن من
   و پایان ماه رمضان آغاز

ــرآن ــی در     ق ــدارد، ول ــاره اي ن ــه اش ــن رابط  در ای
کــه متفــق t  حــدیث صــحیح بــه نقــل از ابــو هریــره

علیه امام بخاري و مـسلم مـی باشـد، منقـول اسـت کـه         
ــدمــی r رســول خــدا ــرعــن« :فرمای  أنَّ t ة ابــی هری
ــول اهللا ــال r رس ــروا : ق ــه و أَفط ــوموا لرؤیت ــه ص  لرؤیت

ــ ــیکم فــ  إف ــی عل ــین  أن غب ــعبان ثالث ــدة ش  »کملوا ع
ــا دیــدن مــاه: ترجمــه ــا مــشاهده آن ،ب  روزه بگیریــد و ب

ي خـود را بگـشایید، و اگـر دیـدن و مــشاهده     روزه) نیـز (
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آن برایتان نـامعلوم بـود، سـی روز مـاه شـعبان را کامـل                
  .کنید

 ی کــه در ایــن حــدیث مبــارك بــه روشــنهمانگونــه
بـراي روزه   »  هـالل  رؤیـت  «يه شده اسـت، مـسئل     انیب

 اســت، وقتــی مطــرح ، و پایــان آن مــاه رمــضانگــرفتن
ولـی اگـر سـی روز باشـد     . که ماه بیست و نـه روز باشـد      

و چنانچـه مالحظـه   . دیـدن و مـشاهده مـاه الزم نیـست    
 بلکــه نــشده،مــی کنیــد در قــضیه رؤیــت، فاعــل ذکــر  

یعنـی هــر  . مـصدر بـه مفعـول خـود اضــافه شـده اسـت      
لــذا . نــد، بــراي شــما حجــت خواهــد بــودکـس آن را ببی 

ــان آن روزه     ــد و در پای ــاه روزه بگیریی ــاز م ــد در آغ بای
ــراي      ــد ب ــورت بای ــن ص ــر ای ــشائید، در غی ــود را بگ خ

  .شروع، سی روز ماه شعبان کامل گردد
ــام ــافعی ام ــه اهللا( ش ــاب ) رحم ــن » األم«در کت ای

 دیگــر روایــت کــرده اســت کــه يحــدیث را بــه گونــه ا
ــی  ــاره م ــدان اش ــب ــر «: ودش ــن عم ــن اب ــی اهللا -ع رض

ــا ألـــشّهر تـــسع و «: قـــال r  أنّ رســـول اهللا-عنهمـ
ــرو   ــی ت ــصوموا حت ــشرون ال ت ــروا  ع ــالل و ال تفط ا اله

 .» ثالثــینة العــدّلواکمأ علــیکم فــن غــمّإحتــی تــروه فــ
 روایـت اسـت     -رضـی اهللا عنهمـا    - از ابـن عمـر    : ترجمه

بیـست  ) بطـور طبیعـی   (مـاه   :  فرمـود  r که رسـول خـدا    
ــه روز ا ــط روزي روزه بگیریو ن ــســت و فق ــا روزه دی  و ی

ــه   ــشائید ک ــود را بگ ــاهخ ــدن آن  م ــر دی ــد، و اگ  را ببینی
ــذیر نبــود، ســی روز رمــضان   کامــل رابرایتــان امکــان پ

 غیـر   -رحمـه اهللا  - شـافعی  امـام  کنیدو بعد عیـد بگیریـد     
از ایــن فرمــوده، بیــان دیگــري نــدارد، و بحــث اخــتالف 

ــد   ــرده ان ــافعیه طــرح ک ــاي ش ــع را علم ــصمطل  از ی و ن
  .  در این باره در دست نیستیامام شافع

ــذکور  در ــدیث م ــر دو ح ــالل« ه ــت ه ــراي » رؤی ب
آغاز و پایـان مـاه مبـارك رمـضان، یـک شـرط اساسـی             

و اساسـاًَ بحثـی از ایــن نیـست کــه    . بـشمار آمـده اســت  
ــد  ــسی آن را ببین ــه ک ــه . چ ــذاهب س ــان م ــه و امام گان

بـا  ) عیبـه جـز امـام شـاف        (- رحمهـم اهللا   - جمهور علمـا  
توجه به اضـافه شـدن عامـل بـه مفعـول خـود، و عـدم                  

 ایـن باورنـد کـه هـر کـس آن را مـشاهده            رذکر فاعل، ب  
البتــه . کنـد، بــراي ســایر مــسلمانان حجـت خواهــد بــود  

ــه  ــرون اولی ــسیاري از مجتهــدین دیگــر در ق ي اســالم ب

ــه رأي  وجــود داشــته ــوده و ب انــد کــه صــاحب اجتهــاد ب
. انـد روان زیـادي داشـته   انـد، و حتـی پیـ      خود عمل کـرده   

 را بـه  اناما بعـدها غلبـه سـایر مـذاهب، آنـان و مذهبـش         
امـا آنچنـان کـه از متـون     . دست فراموشی سـپرده اسـت    

 که از آنـان بـه یادگـار مانـده اسـت،             یتاریخی و کتابهای  
گانـه و    سـه  يشود کـه آنهـا نیـز بـا رأي ائمـه           معلوم می 

آوا آهنــگ و هــمهــم) غیــر از شــافعیه(ســایر مجتهــدین 
  .اندبوده

ــام ــافعیام ــه اهللا- ش ــاه  -رحم ــروع م ــراي ش ــز ب  نی
ـ    یرمضان، شهادت یـک نفـر را کـاف          ي بـرا  ی دانـسته ول

ـ  رمضان و رؤ   انیپا ـ  هـالل مـاه شـوال شـهادت        تی  کی
دانـد، بلکـه قائـل بـه شـهادت دو نفـر             نفر را کافی نمـی    

چـه بـسا فـردي از       «: فرمایـد است، و در توصـیه آن مـی       
ــی ــرط ب ــرار ازف ــراري و ف ــه درق ــف، ب  شــهادت وغ تکلی

کـنم، و شـهادت دو نفـر        دهد، بنابراین مـن احتیـاط مـی       
   »...دانم مییرا الزام
ــت    در ــر اس ــث بهت ــن بح ــل ای ــراي تکمی ــا ب  اینج
اي کوتـاه بــه کتـابی کـه در همــین خـصوص بــه     اشـاره 

ــدیان     ــداهللا احم ــال عب ــتا م ــوم ماموس ــاي مرح ــم رس قل
ــته باشــیم     ــده اســت، داش ــته ش ــان کــه  . نوش     همچن

ــدمــی ــک  . دانی ــداهللا احمــدیان تنهــا ی ماموســتا مــال عب
ــسنده  ــود، بلکــه نوی ــام جماعــت نب ــی ام ــا، محقق اي توان

 و روشن فکـري بـا انـصاف بـود کـه کتابهـاي             شمندیاند
او در .  از خــود بــه یادگــار گذاشــته اســتيبـسیار معتبــر 

این کتاب کوچـک بـه بررسـی چهـار موضـوع تحقیقـی              
بـه رؤیـت هـالل مـاه        پرداخته است، که چهـارمین آنهـا        

ـ ا. رمضان اختـصاص یافتـه اسـت     ... «: فرمایـد  مـی شانی
امـام بوحنیفــه،  (نظـر جمهـور فقهـاء و مجتهـدین ثالثـه      

ایـن اسـت کـه هرگـاه در     ) امام مالک، امام احمـد حنبـل     
ــد، اول      ــده ش ــاه دی ــالمی، م ــرزمینهاي اس ــی از س یک
رمضان است و بـدون اسـتثناء بـراي سـایر کـشورها نیـز         

ــت، و   ــت اس ــضان  حج ــاه رم ــر م ــر آخ ــب اول اگ  و ش
بــراي ســایر  و  فــردایش عیــد باشــد،شــوال دیــده شــود

ــرزمینها نیــز الزامــی اســت، و آنــان اعتنــ       بــه اییس
ــودن آن     ــی ب ــودن و غرب ــرقی ب ــا ش ــع ی ــتالف مطل اخ
کـشور ندارنــد، بلکـه بــا اسـتدالل بــه آن حـدیث متفــق     

چـون رؤیـت بـه ضـمیر هـالل اضـافه         : گوینـد علیه مـی  
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ی از ایـن نیـست کـه چـه کـسی آن             شده اسـت، و بحثـ     
را مشاهده کند، و یـا کجـا دیـده شـود، بنـابراین در هـر                 

ــر     ــود، ب ــشاهده ش ــالم م ــاي اس ــاي دنی ــه ايکج  بقی
ــد    ــت خواه ــالك و حج ــاطق م ــایر من ــسلمانان در س م

ــود ــسمت از    . ب ــن ق ــان ای ــدگان را در پای ــشان خوانن ای
  :کتابش به کتابهاي زیر ارجاع داده است

  57 ص،2ج/ شرح تاج االصول
  50، ص1ج/ الفقه فی المذاهب االربعه

  : عین نظر مذاهب ثالثه را اینگونه آورده استو
ت رؤیــۀ الهــالل بقطــر مــن اقطــار، وجــب  تــ ثبإذا«

ــب و      ــین القری ــرق ب ــار و الف ــائر االقط ــی س ــصوم عل ال
 »ۀ من ائمۀ و خالف الشافعیۀالبعید عند ثالث
هرگـــاه در ســـرزمینی از ســـرزمینهاي   : ترجمـــه

شـد، روزه بـر سـایر       ) و قطعـی  ( ماه ثابـت     تیاسالمی رؤ 
سرزمینها واجب است، و نـزد امامـان مـذاهب سـه گانـه              

، هـیچ فرقـی میـان دور و نزدیـک          )به جز امـام شـافعی     (
ــا    ــی علمــاي شــافعیه ب ــست، ول ــودن آن ســرزمینها نی ب

  ...این نظر مخالفند
ــیچنانچـــه ــه مـ ــخنی از رأي و  مالحظـ ــود سـ شـ

ــام شــافعی  ــدگاه ام ــه او )رحمــه اهللا(دی ــرا ک ــست، چ  نی
  . نداردیاصالً در این رابطه رأی

   فقهاي شافعیهنظر
بــراي ایــن : فرمایــد ماموســتا احمــدیان مــیمرحــوم

گـوئیم فقهــاي شـافعیه، زیـرا خــود امـام شــافعی در     مـی 
ــدارد  ــاره نظــري ن ــا اگــر هــم داشــته باشــد در (ایــن ب ی

، و طــرح اخــتالف مربــوط بــه علمــاي )دســترس نیــست
در ) رحمــه اهللا( امــام شــافعی شــافعیه اســت، و شــخص

امـا بیـشتر   . تاین مـورد نفیـاً و اثباتـاً چیـزي نگفتـه اسـ          
دیـدن و مــشاهده مــاه را در  ) نـه همــه (علمـاي شــافعیه  

ــراي   ــاه رمــضان، ب ــک کــشور جهــت آغــاز و پایــان م ی
داننــد، بلکــه ایــن سـایر کــشورها مــالك و حجــت نمـی  

  .اند که باید هم مطلع باشنداصل را پیش کشیده
  ؟ و چگونه است هم مطلع بودن چیستاما

ــر ــول  اگـ ــک طـ ــرزمین، یـ ــا دو سـ ــشور یـ  دو کـ
جغرافیایی داشته باشـند، و در یکـی مـاه دیـده شـود، در               
ــراي دیگــري   ــان آن ب ــا پای آن صــورت آغــاز رمــضان ی

افزاینـد اگـر مــاه در    مـی نیچنـ هـم . حجـت خواهـد بـود   

کــشورهاي دیگــر دیــده شــود، بــراي ســایر کــشورهایی 
انــد، حجـت خواهــد بـود، امــا   ر گرفتـه کـه در غـرب قــرا  

  . آن صحیح نیستعکس
ــبکی ــن    س ــافعیه در ای ــزرگ ش ــاي ب ــی از علم  یک
 ي فـی شـرقیٍّ  ؤ أنـه متـی ر  :قـضیۀ «: فرمایـد رابطـه مـی  
ــلّ ــزم ک ــیٍّل ــسب غرب ــ إ ۀ بالن  »ۀلیــه العمــل بتلــک الرئی

مسئله ایـن اسـت کـه هـر گـاه در یـک منطقـه                : ترجمه
هایی کــه در شــرقی مــاه دیــده شــود، بــر تمــام ســرزمین

ـ انـد، الزم و ضـروري اسـت آن رؤ        قـرار گرفتـه    غرب  تی
 اخـتالف در ایـن اسـت        امـا  .را مالك عمـل قـرار دهنـد       

ماننـد  (انـد   که اگر کشورهایی کـه در غـرب قـرار گرفتـه           
مــاه دیــده شــود، آیــا بــراي ...) لیبــی، تــونس، الجزایــر و

انـد، مـالك   سایر سرزمینهایی کـه در شـرق قـرار گرفتـه       
  ود یا نه؟عمل خواهد ب
 شــافعیه بــر ایــن باورنــد اگــر فاصــله آن دو  فقهــاي

ــه ــست    منطق ــد و بی ــی ص ــخ یعن ــار فرس ــست و چه  بی
 نـصف النهارشـان یـک درجـه و          انیـ کیلومتر باشد، یـا م    

ي فلکـی فاصـله باشـد، در آن صـورت بـراي          پنج دقیقـه  
  .سرزمینهاي شرقی نیز مالك عمل خواهد بود

ي  کــه یکــی از فقهــا  -رحمــه اهللا- نــوويامــام
ــی   ــت م ــافعیه اس ــزرگ ش ــدب ــه «: فرمای ــر دو منطق  ،اگ

فاصــله آنهــا از هــم ســی و دو دقیقــه یــا هــشت درجــه  
فلکی، یا هشت صـد و هـشتاد و پـنج کیلـومتر، یـا صـد                 
و هفتاد و هفـت فرسـخ باشـد، متحـد المطلـع محـسوب        

ــمــی شــوند، و رؤ ــاه توســطتی ــراي  یکــی از م ــا ب  آنه
  ». مالك عمل خواهد بودزدیگري نی

ــا ــن نظــر توجــه ب ــه ای ــر فاصــله،ب ــک  اگ ي أذان ی
ــا ــرزمین ب ــه   اذانس ــی و دو دقیق ــري س ــرزمین دیگ  س

باشد، یعنـی پـس از سـی و دو دقیقـه در سـرزمینی کـه                 
ــه ســرزمین دیگــر برســد، در   ــه شــود، نوبــت ب أذان گفت

آینـد، و اگـر از      آن صورت هر دو هـم مطلـع بـشمار مـی           
 در  و .شـوند تر باشـد، هـم مطلـع محـسوب نمـی          بیشآن  

 در ایــن  224ص» جــواهر الفتــاوي «رقی کتــاب پــاو
  : مورد چنین آمده است

ــو« ــؤ رت إذا ثبت ــشرقیّ   ۀی ــد ال ــی البل ــالل ف ،  اله
ــا   ــسري حکمه ــیّ  إی ــد الغرب ــی البل ــی   المتّل ــدین ف ح

  ارتفـاع الهــالل فـی البلـد الغربــیّ   نّ أل، و العـرض ۀالجهـ 
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 و بـالعکس فیمـا   یزداد علی ارتفاعـه فـی البلـد الـشرقیّ         
ــساإ ــت الم ــ ۀفذا کان ــا ثمانی ــات فلکّۀ بینهم ــ درج   أوۀی
 »قلّاَ

ــاه در ســرزمین هــاي  : ترجمــه ــت م و هــر گــاه رؤی
ــراي    ــم آن بـ ــردد، حکـ ــی گـ ــت و قطعـ ــرقی ثابـ شـ
سـرزمینهاي غربـی کـه هـم سـو و در یـک راسـتا قــرار        

ــود  ــد، جــاري و مــالك عمــل خواهــد ب ــرا . گرفتــه ان زی
ــت، و     ــر اس ــرقی افزونت ــرزمینهاي ش ــاه در س ــاع م ارتف

یـن زمـانی اسـت کـه مـسافت میــان آن       اکـه بـالعکس،  
  . درجه فلکی یا کمتر باشدشتدو سرزمین ه

ــده ســپس ــدیان چکی ــتا احم ــب  مرحــوم ماموس  مطل
  :کندبندي میرا در این رابطه چنین دسته

به عقیده جمهور فقهـا و مجتهـدین سـه گانـه،             -1
و برخــی از فقهــاي شــافعیه، در هــر ســرزمینی  

ــاه رؤ ــم ــضان   تی ــداي رم ــواه در ابت ــود، خ  ش
 عیـد گـرفتن بـراي     روزه وباشد یـا انتهـاي آن،     

ــی     ــت و قطع ــالمی ثاب ــرزمینهاي اس ــام س تم
ـ  رؤنیبوده و ا   مـالك عمـل خواهـد بـود، و     تی

 .اختالف مطلع در این زمینه مطرح نیست
ــق رأ -2 ــه يطب ــر هم ــافعیه،  ي و نظ ــاي ش  فقه

ــک    ــه در ی ــرزمینهایی ک ــا س ــشورها ی ــام ک تم
ز طــول جغرافیــایی قــرار گرفتــه باشــند، یعنــی ا

ي یـک مـدار باشـند، ماننـد         روشمال به جنوب    
کردسـتان و کویــت، یــا کردسـتان و قطــر، هــر   
چند فاصـله آنهـا از هـم هـزاران فرسـخ باشـد،            

ــی از آن  ــاه در یک ــدن م ــادی ــایرین  ه ــراي س  ب
 . حجت و مالك عمل خواهد بود

ــران،    -3 ــد تهـ ــرقی ماننـ ــرزمین شـ ــر سـ در هـ
پاکـــستان، افغانـــستان و غیـــره بـــه نـــسبت  

ــر - کردســتان ــایی ه ــد داراي طــول جغرافی چن
 اگـر مـاه دیـده شـود بـراي           -بسیاري نیز باشند  

 .سایر سرزمینهاي غربی حجت خواهد بود
ــی،      -4 ــل لیب ــی مث ــرزمین غرب ــک س ــر در ی اگ

ــونس  ــضان    وت ــاه رم ــالل اول م ــر، ه  الجزای
دیده شود، بـه اتفـاق اعـاظم و بزرگـان فقهـاي        
ــام    ــراي تمــ ــورت بــ ــافعیه، در آن صــ شــ

ــا   24آنهــا مــسافت ســرزمینهاي شــرقی کــه ب

ــا   ــخی ی ــند،  120فرس ــته باش ــومتري داش  کیل
-بـه نظـر امـام نـووي       . مالك عمل خواهد بود   

 اگــر آن فاصــله هــشت درجــه     -رحمــه اهللا
ــا  ــا متر کیلــو885فلکــی ی  دقیقــه فاصــله 32 ی

  . أذانی باشد، باز هم حجت استي
ــوم  ــد  آنمرح ــی افزای ــان م ــرؤ:  در پای ــاه در تی  م

ــل  ــشورهایی از قبی ــارات و : ک ــاي  (ام ــشین ه امیرن
ــاظم  )آن ــرین، طبـــق رأي اعـ ــن، بحـ ــر، یمـ ، قطـ

فقهاي شـافعیه بـراي شـهرهاي کـرد نـشین غـرب             
ایــران مــالك عمــل و حجــت اســت، زیــرا آن      
ســـرزمینها بـــا کردســـتان داراي یـــک طـــول     

  .جغرافیایی می باشند
ــی ــاي شـــافعیه در    یکـ ــان فقهـ ــر از بزرگـ  دیگـ

ــک     ــاقر بال ــد ب ــال محم ــتا م ــوم ماموس ــتان، مرح کردس
ــی   اســت، ــه محــسوب م ــصوف منطق ــران ت ــه از رهب  ک

ــتان   ــود، و تمـــامی علمـــاي کردسـ ــم (شـ اعـــم از هـ
بـه او بـه عنـوان یـک قطـب         )  و غیـر آنهـا     يمسلکان و 

و بــسیاري از روحــانیون بــزرگ   . نگرنــدعلمــی مــی 
ــه درس او ــه در حلق ــذ  منطق ــزد او تلم ــوده، و ن  حاضــر ب

. انــدهــایش را پذیرفتــهانــد، و اکثــر آراء و اندیــشهنمــوده
قطعــاً اگــر نویــسندگان آن بیانیــه ســخنان ایــن بزرگــوار 

 آنـان اعلمیـت     يانـد، زیـرا همـه     را نپذیرند، عناد ورزیـده    
 رأي امــام نــووي را  همچنانکــهاو را قبــول دارنــد، و  

دانـیم   مـی  چـون داننـد،   یک اصل ثابـت در مـذهب مـی        
 مــا بیــشتر نــووي مــذهب هــستند تــا يعلمــاي منطقــه
داننـد، از  ز امامـشان مـی  زیـرا هـر چـه ا     !! شافعی مـذهب  

ــنیده  ــووي ش ــام ن ــق ام ــوار  طری ــام بزرگ ــن ام ــد، و ای ان
دو سـرزمینی کـه فاصـله أذانیـشان از هـم            : معتقد اسـت  

و ایـن  . شـوند  دقیقه باشد، هـم مطلـع محـسوب مـی         32
 فاصـله أذانـی کردسـتان، بـا کـشوري           کهدر حالی است    

  .رسد دقیقه نمی15چون عربستان به بیش از 
ـک در نامـه           ماموستا مرحوم ایـی   مال محمـد بـاقر بال

  :نویسدبه یکی از دوستانش در این خصوص می
ــسم ــه ب ــرحيم، م ــرحمن ال ــه   اهللا ال ــه چــاک واي علووم

ــه ــلَ ه ــوو موس ــا رِ م ــا ت ــيدهيماني دوني ــه س بب ــه ه ــو  ل م
ر بــهلـه . ک بـن کـو يـه  تـا وه  لـه عيبـاده  ًصـا کـا، خـصو  کاري
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م کـه   فـي بکـه   هنـ مـاي حـه   قليـدي عولـه   ويـست تـه   ممه ئه ئه
زان يــا مــهه لــه دنيــادا مــانگي رِگــايير جيلــه هــه: وتويانــه

واوي ر تــه  لـه ســه بــي حــوکمي واجـب ئــه را،ووال بينــشـه 
ت کــراوه لــه يوايــه کــه رِديــسيممــا حــهئــه. هلــي دنيــائــه

ــاس    ــن عبـ ــداهللا بـ ــه  ) رض(عبـ ــه جـ ــه لـ ــکـ       دي دوي لَـ
  : ليرموه ئهتي فه ريوايه٥٢ي حيفهاالصول له صهتاج

ــک  : ترجمــه ــاقر بال مرحــوم ماموســتا مــال محمــد ب
 هــالل مــی خواســتم از تیــدر مــسئله رؤ: مــی فرمایــد

علماي حنفی تقلیـد کـنم، چـرا کـه رأي آنـان را صـواب            
می دیدم، و آنان بـر ایـن باورنـد کـه رؤیـت مـاه در هـر         
ســرزمینی بــراي ســایر ســرزمینها مــالك عمــل اســت،  

 -عنهمــارضــی هللا -بــاسامــا حــدیثی از عبــداهللا بــن ع
 را بـا آن سـازگار       52ه  حدر جلد دوم تـاج االصـول، صـف        

نمــی یــافتم، ایــن حــدیث در آنجــا چنــین روایــت شــده 
  : است
 الفـضل بنـت     ۀ ابنـ  أن) رضـی اهللا عنـه    ( کریب   عن«

: قــال) أي أرســلته(الحـارث بعثتــه إلــی معاویـۀ بالــشام   
 علـی رمـضان و      فقدمت الـشام قـضیت حاجتهـا و أهـلّ         

ــش ــا بال ــ،امأن ــۀ فرأیــت الهــالل لیل ــدمت ۀ الجمع ــم ق  ث
رضــی - فــسألنی إبـن عبــاس ، فــی آخـر الــشهر ۀالمدینـ 

ــا ــاه ل  -اهللا عنهم ــت رأین ــالل؟ فقل ــت اله ــی رأی ــ مت  ۀیل
ه النــاس و آو ر. نعــم: نــت رأیتــه؟ قلــتأ: قــال. ۀالجمعــ

ــ  ـ . ۀصـاموا و صــام معاوی  الــسبت ۀا راینــاه لیلــفقــال لکنّ
ـ            أو : راه فقلـت فال نـزال نـصوم حتـی نکمـل ثالثـین أو ن

ــال    ــیامه؟ فق ــه و ص ــی برؤیت ــا  . ال: ال تکتف ــذا أمرن هک
 .-صلی اهللا علیه وسلم -رسول اهللا

ــب از: ترجمــه ــه-کری  روایــت اســت -رضــی اهللا عن
نـزد معاویـه    ) بـراي کـاري   (که فضل دختـر حـارث او را         

بـه شـام رفـتم و    : در شـام گـسیل داشـت، او مـی گویـد     
ــضان در  ــاه رم ــرآورده ســاختم، م ــازش را ب ــرا نی  شــام ف

رســیده بــود و مــن آن را دریافتــه بــودم، از ایــن رو مــن 
ــشاهده     ــه م ــب جمع ــاه را در ش ــالل م ــز ه ــودم،نی  نم

ــاس   ــن عب ــدم، اب ــه آم ــه مدین ــاه ب -ســپس در اواخــر م
 از مـن پرسـید چـه وقـت هـالل مـاه              -رضی اهللا عنهما  

ــد؟ گفــتم) در شــام(را  ــد: دیدی  م،یشــب جمعــه آن را دی
ــا تــو نیــز آن را دیــد: فرمــود و مــردم . آري: ي؟ گفــتمآی

ــز روزه      ــه نی ــد، و معاوی ــد و روزه گرفتن ــز آن را دیدن نی
ــود   ــاس فرم ــن عب ــت، اب ــب  : گرف ــا آن را در ش ــی م ول

ــا    ــریم ت ــته روزه مــی گی ــن رو پیوس ــدیم، از ای شــنبه دی
آیـا  : سی روز آن را کامـل کنـیم، یـا آن را ببینـیم، گفـتم           

کنــد؟  معاویــه تــو را کفایــت نمــی   ي و روزه تیــرؤ
بـه مـا فرمـان      r ایـن چنـین رسـول خـدا       .  خیـر  :فرمود

  .داده است
ــاقر در ادامـــه  مرحـــوم ــتا مـــال محمـــد بـ      ماموسـ

  :افزایدمی
ــ[« ــدم حــههئ ــه] سهي ــهموخــاليفي ئ ــهم ق ــه ول ــه ب ــه، ل   ر ي
ممـا  ئـه . مکـان بکـه   هفيـ نـه قليـدي حـه   تـواني تـه   م ئـه  وه نه ئه

ــوم مــه  ــه ئيــسه ب ــووه کــه ئ ــووم ب ــعل ــوانين بلَ ــهيت   م ن کــه ئ
ــيه وهحــه ــه دس ــي ئ ــيخت ــافعيه ب ــي ش ــه ده ليل ــه   ب ــان ک    ک
و ر بيـستبي  مبـه يغـه کـي لـه پـه     ريحي، سـه  الَولَبدزرتي عه حه
ي مـــهسته وا ديـــاره ئـــهممـــا ئيـــ ئـــه،قلـــي بفرمووايـــانـــه

صــوموا «: ديــسيي حــهلــهســهرمــووه لــه مــهئيــستينبات فــه
  »...لرؤيته و أفطروا لرؤيته

ـ      آن  ،ياور اسـت کـه ایـن نظـر و رأ        مرحوم بر ایـن ب
 بـوده اسـت، نـه       -رضـی اهللا عنهمـا    -اجتهاد ابن عبـاس   

را در ایـن    rاینکه بـه صـراحت حـدیثی از پیـامبر خـدا     
ريحـه  سـه ... «: افزایـد رابطه شنیده باشـد، و در ادامـه مـی         

 هخــت بــووعاويــه کــه شــاي وهتــي موزرهدا کــه حــهمــهلـه 
مــوو عي هــمرمــووه بــه ئيجمــاکــه فــهوئيتــهحــوکمي بــه رِ

س کــا، پــهفعــي ئيخــتالف ئــههکــان حــوکمي رِبــهزهــهمــه
 لرؤیتـه   صـوموا « :»يـه مـه کـه ئـه   ريفـه ديسه شـه  عناي حه مه

 و ســواء ، أحــد أو ال أي ســواءٌ رئــاه کــلّۀلــأي فـی الجم 
  »...قطار أو فی األ واحدٍرؤي فی قطرٍ
ــه ــه   «: ترجم ــی هم ــد یعن ــدن آن روزه بگیری ــا دی ب

ــد، خــواه  ــه، در  همــهروزه بگیری ــا ن ــده باشــد ی  آن را دی
  »...یک سرزمین دیده شود یا در سایر سرزمینها

 به نظر مرحـوم ماموسـتا محمـد بـاقر بالـک، از              حال
شـود کـه هـر کـس مـاه          این حدیث چنین اسـتنباط مـی      

را در هــر نقطــه از کــره زمــین مــشاهده کنــد، بــر ســایر 
ي نقــاط جهــان گــرفتن روزه واجــب مــسلمانان در همــه

یب اینجاسـت کـه اگـر در مـورد شخـصیت            عج. شودمی
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 همــه ود،علمـی ایــن بزرگــوار، از ایــن آقایــان ســؤال شــ 
مـا کجـا   : گوینـد بالفاصله سر تعظـیم فـرود آورده و مـی        

 کجا؟ مـا را چـه رسـد بـه مقـام علمـی او           قرو ماموستا با  
اخـتالف  : تـوان گفـت   توجه به آنچـه گذشـت، مـی      با ...و

ــ ــافعی امط ــام ش ــراي ام ــه اهللا-لع ب ــوده  م-رحم ــم نب ه
کـرد، و علمـاي شـافعیه       است، و گر نه بـدان اشـاره مـی         

ــاور   نیــز برخــی بــه آن معتقدنــد، و گروهــی نیــز بــدان ب
انـد، تـا    و آنان نیز کـه اخـتالف مطلـع را پذیرفتـه           . ندارند

 ي أذانـــی دو ســـرزمین را حجـــت  دقیقـــه فاصـــله32
  . دانندمی

  : سخن ما با امضاء کنندگان آن بیانیهاما
 و   همـاهنگی  یکنـیم کـه معنـ     سـؤال مـی    از شما    ما

 مـا بـا    :دانیـد ایـن یعنـی      آیـا مـی    ست؟یـ چمقصود از آن    
ــق      ــی تواف ــستیم، ول ــی نی ــم و یک ــتالف داری ــما اخ   ش

کنــیم کــه روز اول مــاه رمــضان و پایــان آن یعنــی  مــی
ــد فطرمــان ــواز-روز عی ــر خــالف م ــاورنیب ــی د و ب  -ین

 زیـرا اگـر در اصـل اختالفـی موجـود نباشـد،              !یکی باشد 
 نخواهــد داشــت بــراي مثــال معنــاییدیگــر همــاهنگی 

اگـر مـا بــا شخـصی در سـفري، مقــصد واحـدي داشــته      
باشیم، قطعـاً اگـر هـر کـدام از مـا هـم نباشـد، دیگـري                
ــه     ــالتی گفت ــین ح ــت، و در چن ــد رف ــان راه را خواه هم

ــی ــا نم ــه م ــود ک ــفر ش ــی در س ــراي همراه ــم  ب ــا ه  ب
 مــورد نظــر ی همــاهنگنیــ اپــس. ایــمهمــاهنگی کــرده

ـ ما بـه ا   ش ـ  ن مـ  : اسـت کـه    ی معنـ  نی  نی مـواز رغـم ی عل
 ی، مـذهب شـافع    ي و رأ  امبریـ  و بـه خـالف سـنت پ        نید

 هماهنـگ   یـا حکومـت   بـا فالنـی    نکـه یتنها بـه خـاطر ا     
 در اینجــا از آنــان ســؤال !!کــنمباشــم، ایــن کــار را مــی

دانیـد، آیـا    شما که خـود را علمـاي شـافعیه مـی          : کنممی
ــذ    ــول م ــا اص ــخنانتان ب ــن س ــاً ای ــن حقیقت هبتان در ای

مـاه اول رمـضان   : گوئیـد شـما مـی  ! ت؟رابطه سازگار اسـ  
که در کشورهاي همجـوار و هـم مطلـع مـا دیـده شـده                

طبـق رأي   - بـر مـا الزامـی اسـت کـه از آنـان              لذا است،  
 ! پیـروي کنـیم، بـراي مـا مـالك عمـل نیـست          -مذهب

 و بـــه مـــردم نیـــز نگـــوئیم کـــه اول !و روزه نگیـــریم
دانیــد ایــن ؟ آیــا مــی!ســت یــا روز عیــد ا اســترمــضان

     خــالف صــریح قــرآن اســت، آنجــا کــه      ي شــماأر
  .»فمن شهد منکم الشهر فلیصمه«: فرمایدمی

ــی و ــا نم ــه   آی ــد ک ــن"واژه دانی ــام  "م ــول ع  موص
ــه ــر ؟شــود را شــامل مــیي مــسلماناناســت، و هم   اگ

ــا ... کــشورهایی ماننــد کویــت و قطــر و بحــرین و کــه ب
ــع هــستند، هــال  ــضان را کردســتان هــم مطل ــاه رم ل م

 مـا بـه اسـم همـاهنگی        آیـا درسـت اسـت       کردند، تیرؤ
هر چنـد آنهـا مـاه را دیـده انـد، امـا شـما              ! مردم: بگوئیم

مـان روزه بگیـریم ولـی بـه         ود خ یـا اینکـه   ! ؟روزه نگیرید 
ــردم ــوئیمم ــی  ؟! نگ ــر، عل ــر دیگ ــه تعبی ــه   ب ــم اینک رغ

ــی ــد م ــدخداون ــاً روزه  : فرمای ــد حتم ــاه را دیدی ــی م وقت
 بـه مـردم     ! امـام شـافعی     پیـروي   مـا بـه نـام      اما بگیرید،
م مـاه، یـا رؤیـت آن در     بـا دیـدن مـستقی    !مـردم : بگوئیم

  ! نباشید؟وزهمان، رمطلعکشورهاي هم
 ایــن سـئوال را از مــردم شـافعی مــذهب   نی چنـ هـم 

منطقه دارم کـه آیـا حاضـرند چنـین تـوهین هـایی را در            
امامــشان تحمــل کننــد؟ آیــا اجــازه حــق ســر مــذهب و 

هنـد بـه زبـان امامـشان دروغ و افتـرا بـسته شـود؟                دمی
ـ تا بـه نـام همـاهنگی، روز اول رمـضان             عیـد فطـر را   ای
ــه    ــداخت؟ در حالیک ــب ان ــک روز عق ــدی ــال خداون  متع

ــدمــی ــد«: فرمای ــوا الع ــرةولتکمل ــا وا و لتکب ــی م  اهللا عل
 خـدا    و نیـد کي رمـضان را کامـل       روزه: ترجمـه  »هداکم

را بــه خــاطر چنــین توفیــق و هــدایتی، بــزرگ بداریــد و 
  . شعار اهللا اکبر سر دهید

 درست است وقتی بـه ایـن یقـین رسـیده باشـیم               آیا
 یـک یـا   ،که فردا عید اسـت، تنهـا بـه خـاطر همـاهنگی       

ــاوریم؟ و     ــر نی ــدازیم و دم ب ــب بیان ــه عق دو روز آن را ب
  مـا بـا مـذهب   عمـل  ایـن  :بعد با کمال وقاحـت بگـوییم     

شــافعی نیــز ســازگار اســت؟ البتــه ایــن ماننــد آن اســت 
 حکــم مــذهب شــافعی خــالف قــرآن :کــه گفتــه باشــیم

  .کرده است
 بـه شـما و سـایر علمـایی کـه بـه نـام اعـضاي                  من

شــوراي روحانیــت یــا هیــأت امامــان جمعــه و جماعــت، 
ــه زبــان مــی  ــد، مــیچنــین ســخنانی را ب اي : گــویمرانی

ــتایان  خواهیــد فــرداي قیامــت چــه پاســخی   ! ماموس
 r ایـد کـه رسـول خـدا       داشت؟ آیا این حدیث را شـنیده      

 » الخــالقۀ لمخلــوق فــی معــصیۀ طاعــال«: فرمایــدمــی
 جهـــتهـــیچ اطـــاعتی از بنـــدگان خـــدا در : ترجمـــه

  .نافرمانی آفریدگار صحیح نیست
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هـر کـس از شـما مـاه را          : فرمایـد  متعال مـی   خداوند
 نیــ ا:دییـ گویدیـد، رمـضان را روزه بگیـرد، امـا شـما مـ      

 چی و هــدی و روزه نباشــ!نیــدنکاطاعــت امــر خــدا را  
 در سـرزمین کفـر       مـا   چـرا؟ مگـر    !!دیـ  هـم نکن   یاعتراض

 گیریتـان  بـا ایـن موضـع   دانیـد کنیم؟ آیـا نمـی   زندگی می 
ــسته - ــا ندان ــسته ی ــتهم  -دان ــر م ــت را بکف ــن حکوم  ای

کنید؟ زیرا تنهـا حکومـت کفـر راضـی نیـست مـردم              می
ــکارا ــعآش ــه موق ــند و ب ــد و روزه باش ــد کنن ــر .  عی و اگ

ــست ــاد را  -حکومــت کفــر نی ــز همــین اعتق کــه مــن نی
ــرا-دارم ــام وي چ ــا ن ــی ب ــیه م ــد توص ــا و-کنی ــود ب  ج

 مـا  - ماه در سـایر سـرزمین هـاي هـم مطلـع         يمشاهده
دانیـد ایـن    ؟ آیـا نمـی    !روزه نگیریم یا اعالم عیـد نکنـیم       

 دنیـاي کفـر اسـت نـه دنیـاي            شـما مخـصوص    سخنان
ــد عزوجــل بــه ــا مــیاســالم؟ خداون ــان: گویــد م ــا پای  ب

 بـا صـداي بلنـد در هـر کـوي           ، ماه مبارك رمضان   یافتن
ــد و ــر بگویی ــه و مــسجدي اهللا اکب .  برزنــی و در هــر خان

 تـا   دیـ  نزن حـرف  و   دیـ گوییـد ایـن کـار را نکن       اما شما می  
 چــون !دار نــشود تــصنعی خدشــه و! یکطرفــههمــاهنگی

بــا پـشت کــردن بــه  قـرار اســت هماهنــگ باشـیم؟ آیــا   
خواهیـد بـا کفـر هماهنـگ باشـیم؟ چـرا            مـی ،  حکم خدا 

ــی    ــر م ــه کف ــتهم ب ــت را م ــن حکوم ــر  ای ــد؟ و اگ کنی
ــت  ــالفرض تحـ ــشار و بـ ــخنان را  فـ ــن سـ ــار ایـ       اجبـ

ــما را   مــی ــسئولین ش ــا و م ــا بخــشی از ارگانه ــد، ی گویی
ــک بــه نوشــتن ایــن چنــین افتراهــایی      اواد ر و تحری

ن  آنـان بـا زیرکـی خـاص آ     خـود دانیـد  نمـی ایاند، آ کرده
کننـد تـا     شـما را پـیش قـدم مـی         ی ول ؟اندرا امضا نکرده  

ــان مــردم شخــصیت د ــیدر می ــانی و پایگــاه اجتماعین  ت
ــد؟  ــابود کنن ــرا ن ــزي اام ــرده و چی   خودشــان ســکوت ک

ــه و ــینگفت ــسند نم ــتی! نوی ــات و   راس ــن بیان ــر ای  اگ
ــت،   ــانونی اس ــدات ق ــدام    تهدی ــضاییه اق ــوه ق ــرا ق    چ

ــد نمــی ــا فرمان ار چنــین ســخنانی کنــد؟ چــرا اســتاندار ی
 لــذا  و عاقلنـد یارآنـان زرنـگ و هوشـ   ! گوینـد؟ آري نمـی 

ــت    ــد نوش ــزده و نخواهن ــایی را ن ــین حرفه ــت . چن جه
 بــه  نـا اهالنــی نـابخرد  ت،ســنّ اهـل انیــ تفرقـه م جـاد یا

ـ ا: گوینـد  می گرانیمن و تو و د      خـالف قـرآن     نی چنـ  نی
 و  دیـ  عمـل کن   یت و اجمـاع و مـذهب امـام شـافع          و سنّ 

ــسید ــا !بنوی ــم آی ــالن ش ــا اه ــیا و آن ن ــل م ــد اص دانی

ت در  سـنّ لاهـ «: گویـد  مـی   هـم  دوازدهم قانون اساسـی   
مناطقی که اکثریـت دارنـد، در انجـام مراسـم مـذهبی و              

ــو ــت خ ــیم و تربی ــددتعل ــت»  آزادن ــرداي قیامــت یراس  ف
 در حــضور خــدا و رســولش و در نــزد امــام شــما و آنهــا

شـافعی و بزرگــان دیـن، چــه جـوابی داریــد؟ همــاهنگی    
   !اي است؟ چه صیغهی و ساختگنیغودر

ــد همــاهنگی کــه مــیهمــانطور  دو  مــورد نظــردانی
  :نوع است

  هماهنگی با دنیاي اسالم. 1
ــاهنگی . 2 ــهم ــت کی ــا اکثری ــذهبی ب ــت م و .  اقلی

  .البته هر دوي اینها محترم و ارزشمند هستند
ــگ :گوییــد مــی اگــرحــال  بــا دنیــاي اســالم هماهن

هـان، سـنی مـذهب      شویم، اکثریـت قـاطع مـسلمانان ج       
ــه و    ــه گان ــذاهب س ــن خــصوص رأي م ــه در ای ــد، ک ان

ــتیم  ــان داش ــافعیه را بی ــاي ش ــد در  . فقه ــرا نبای ــس چ پ
مسأله روز اول مـاه رمـضان و آخـر آن یعنـی عیـد فطـر             

 و اگـر مـا بعنـوان یـک اقلیـت       !با آنان هماهنگ باشـیم؟    
 بـا کـشور خودمـان هماهنـگ شـویم، چـرا             بایـد مذهبی  

بــه شـیعیان و پیـروان خــود در   مـسئولین مـذهبی ایـران    
 کـه بـه نـسبت    -عراق و پاکـستان و افغانـستان و لبنـان       

 -شــوند کـشورها اقلیــت محـسوب مــی  نیــجمعیـت در ا 
ــا اکثرنمــی ــد کــه ب ت آن ســنّ مــسلمانان اهــلتیــگوین

کشورها هماهنـگ شـوند؟ دنیـاي کنـونی دنیـایی اسـت           
بینــیم و مانــد، مگــر نمــی هــیچ خبــري پنهــان نمـی کـه 

ه در کــشورهایی کــه حاکمیــت مــذهبی شــنویم کــنمــی
 بـا   ت اسـت، شـیعیان در ایـن موضـوع         سـنّ تقریباً با اهـل   

!  هماهنگ نیـستند؟ آیـا یـک بـام و دو هـوا اسـت؟               آنان
. همــاهنگی اگــر خــوب اســت بــراي همــه خــوب اســت

خواهیـد مـا در ایـن زمینـه بـا مـذهب حاکمیـت         اگر مـی  
 بـه شـیعیان     : بگوییـد   مـسئوالن نیـز     به  باشیم، هنگهما
ــذهب حاکمیــت  ســا ــا م ــد کــه ب ــاطق توصــیه کنن یر من

 اقــدام شــما و  و ایــن. ان هماهنــگ شــوند شکــشور
 در حــالی اسـت کـه حاکمیــت   !نـابخردان پـشت صـحنه   

، و کــرده اســتخــودش دخالــت مــستقیم در ایــن کــار ن
ــی     ــر م ــسانی تی ــا ک ــسی ی ــالفرض ک ــر ب ــد و اگ اندازن

ــی  ــان م ــشان را پنه ــف  کمان ــاي مختل ــد و در ارگانه کنن
آورنـد، درسـت ایـن اسـت کـه         مـی  يابجا رو  ن دخالتبه  
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ــد    ــان بگوین ــه آن ــه ب ــی منطق ــران دین ــۀ «: رهب ال طاع
ــ ــوق ف ــصیۀ الخــالقیلمخل ــسئله روزه و . » مع ــی م وقت

ــع ــالق اســت، و خواســته دی ــا، دســتور خ ــان آنه  ي و زم
شما خـالف سـخن خـدا و رسـولش و همچنـین خـالف          

 مــا ایــن :اجمــاع اســت، بایــد بــه صــراحت گفتــه شــود 
  .پذیریمته را از شما نمی خواسوسخن 

ــال ــی  ح ــومتی م ــسئوالن حک ــه م ــوییم ب ــیچ : گ ه
فـردي بــاالتر از قـانون نیــست، اعتبــار هـر مــسئولی بــا    

ــان   ــه رس ــه آن درج ــه او را ب ــانونی اســت ک .  اســتدهیق
 رئـیس   یاگـر کـس   : ایـم همانگونه که بارها اعـالم کـرده      

ــانده     ــصب رس ــن من ــه ای ــانون او را ب ــت، ق ــور اس جمه
ــرد ــر ف ــدهياســت، و اگ ــق  نماین ي مجلــس اســت، طب

بنـــابراین .  مـــردم شـــده اســـتي او نماینـــدهقـــانون
چگونــه بخــود اجــازه . هــیچکس مــافوق قــانون نیــست

ــا  مــی دهیــد کــه براحتــی قــانون را زیــر پــا بگذاریــد، آی
ت سـنّ دانیـد مـذهب خـط قرمـز مـا مـسلمانان اهـل        نمی
امکـان نـدارد   . کنـیم و از آن هرگـز صـرفنظر نمـی      . است

ــ  ــدي اج ــه اح ــوه  ب ــذهبمان را منحــرف جل ــدهیم م ازه ب
دهد و یا در مسایل مـذهبی مـان دخالـت کنـد و انـدك                

ــذهبمان ب  ــا را از دیــن و م ــدك م ــهیان ــر .  ســازدگان و اگ
ــوان متول  ــه عن ــما ب ــش ــومتانی ــا را  ،ی حک ــاي م  ماله

کنیــد، بــه هــایی نمــیمجبــور بــه نوشــتن چنــین بیانیــه
ــد   ــان داری ــراحت آن را بی ــب   . ص ــکوتتان موج ــرا س زی

 را وادرا بـه ایـن       هـا شود، مـردم گمـان کننـد شـما آن         می
اکنـون سالهاسـت روز اول مـاه        . ایـد چنین امـوري کـرده    

مبارك رمـضان و روز اول مـاه شـوال را کـه عیـد فطـر                 
    ایــد و  اســت، از ایــن مــردم مظلــوم پنهــان داشــته     

گذاریــد دلــسوزان آنــان، بــه صــراحت مردمــشان را نمــی
ــازند ــاه س ــا  . آگ ــرفتن ی ــد گ ــر عی ــا روزهآخ ــودن م دار ب

 حاکمیـت شـما دارد؟ چـرا    ي بـرا يرت چـه ضـر    سـنّ اهل
حاکمیت باید از ایـن کـار واهمـه داشـته باشـد؟ راسـتی                
آیا حکومت آنقـدر ضـعیف اسـت کـه بـا ایـن عمـل مـا                  

-دچار تزلزل شـود؟ اگـر اینطـور باشـد کـه بایـد فاتحـه               
ــد ــه   ! اش را خوان ــد ک ــالم کنی ــستید، اع ــما نی ــر ش و اگ

ــدارد در   ــق ن ــسی ح ــانون  ک ــدرج در ق ــاي من آزادي ه
کــنم ی مــدیــمجــدداً تاک.  جلــوگیري بعمــل آوردســیاسا

که در اصل دوازدهم قـانون اساسـی بـه صـراحت آمـده               

 کامـل   ي خـود آزاد   یت در امـور مـذهب     سـنّ است که اهل  
ت سـنّ توانـد آزادي مـذاهب اهـل      دارند و لذا کـسی نمـی      

اگـر کـسی خواسـته یـا ناخواسـته بـه       . دار سـازد  را خدشه 
ن کار دسـت بزنـد، قطعـاً قـانون را زیـر پـا گذاشـته و                  ای

ــه آن دهــن کجــی نمــوده اســت  ــه . ب ــازهم خطــاب ب ب
شـما حـق نداریـد در امـر     : گـوییم  مـی  ی حکومت نیمسئول

 نیجمعــه و جماعــت و تعیــین امامــان مــساجد و همچنــ
ــد  ــت کنی ــا دخال ــد م ــامی  . روزه و عی ــد ح ــسئوالن بای م

 نیچنـ هـم . نـد قانون باشـند، نـه اینکـه آن را پایمـال کن           
ــسالطین    ــاظ الـ ــاریخ وعـ ــول تـ ــد در طـ ــد بداننـ بایـ

ــوده   ــردم نب ــی م ــدگان واقع ــدنماین ــاً ه. ان ــاهیاساس  چگ
انـد،  منـد نـشده   مردم از طریق آنان بـه حاکمیـت عالقـه         

انـد مـردم از حاکمیـت        موجـب شـده    انبلکه به عکس آن   
اي بایــد دنبــال راســتی چــرا عــده. گریــزان و دور شــوند

ـ  خـالف د   ياین کارها   و قـانون باشـند؟ چـرا آرامـش       نی
ــد و مــردم را از خــود ناراحــت و  منطقــه را بهــم مــی زنن

 چـرا در حالیکـه تمـام بـرادران مـا در         نـد؟ ینمادلگیر مـی  
    ســـایر کـــشورهاي هـــم مطلـــع، فـــالن روز را عیـــد  

اي قلیــل بــه نــام بــه اصــطالح     گیرنــد، عــده مــی
هماهنگی، بـه مردمـشان توصـیه کننـد کـه روزه باشـند              

 گــاههر: فرمایــدنگیرنــد؟ در حــالی کــه خــدا مــیو عیــد 
ــاه روارد  ــم ــضان ش ــددیدم ــان ، و روزه بداری ــد از پای  بع

 شـد  نیآیا وقتـی بـه یقـین برایمـان معـ     . آن، عید بگیرید 
ــد      ــوییم عی ــردم بگ ــه م ــت، ب ــد اس ــالن روز عی ــه ف ک

ـ ت ا سـنّ دار بودن یا عیـد کـردن اهـل        نیست؟ آیا روزه    نی
 کـه از اعـالم     ضـرر اساسـی بـه شـما مـی رسـاند            نیچن

علنـــی آن ناراحـــت هـــستید؟ در حـــالی کـــه خـــدا و  
  . از آن راضی و خشنودندسولشر

ــیو ــت م ــایی   در نهای ــا ارگانه ــر کــسی ی ــوییم اگ گ
بخواهنــد، بــزور و خــشونت متوســل شــوند، بایــد بداننــد 

ــه ن  ــمانی اینگون ــان آس ــوده اروش ادی ــه  ب ــرا ک ــت، چ س
حـال بـه    . شـدند نمـی  نـشده و     آنان متوسل به خـشونت    

ــ ــا  چنـ ــزرگ بـ ــامبران بـ ــاي پیـ ــه از برخوردهـ د نمونـ
ــی   ــاره م ــو اش ــاهان زورگ ــه درس  پادش ــد ک ــود، باش ش

  : باشدگانعبرتی براي هم
صــلوات ( پیــامبر اســالم -3 موســی -2 ابــراهیم -1

  )نی اجمعهمیاهللا و سالمه عل
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  ..1010    شمارهشماره&&  راه ما راه ما 

ــراهیم ــر    اب ــرود را در ام ــام نم ــه ن ــزرگ ب ــدي ب  س
ــر خــود داشــت  ــا  . دعــوت در براب ــه ب ــد کــه چگون بنگری

ــد دشــ ــد . من خــدا و دشــمن خــود رفتــار مــی کن خداون
  :کشدمتعال نحوه برخورد او را چنین به تصویر می

) ã≅ø?$#uρ öΝÎγøŠ n=tæ r' t7tΡ zΟŠÏδ≡t�ö/Î) ∩∉∪   øŒÎ) tΑ$s% Ïµ‹ Î/L{ ÏµÏΒ öθs%uρ $ tΒ tβρß‰ç7 ÷ès? 

∩∠⊃∪   (#θ ä9$ s% ß‰ç7 ÷ètΡ $ YΒ$uΖ ô¹r& ‘≅sà oΨsù $ oλm; tÏÿÅ3≈tã ∩∠⊇∪   tΑ$s% ö≅yδ 

ö/ä3 tΡθãèyϑó¡ o„ øŒ Î) tβθ ããô‰s? ∩∠⊄∪   ÷ρr& öΝä3 tΡθãèxÿΖ tƒ ÷ρr& tβρ•�ÛØ o„ ∩∠⊂∪   (#θ ä9$ s% 

ö≅t/ !$tΡ ô‰ỳ uρ $ tΡ u!$ t/#u y7Ï9≡x‹ x. tβθ è=yèøÿtƒ ∩∠⊆∪   tΑ$s% ΟçF ÷ƒut�sùr& $ ¨Β óΟçFΖä. 

tβρß‰ç7 ÷ès? ∩∠∈∪   óΟçFΡr& ãΝà2äτ!$ t/#uuρ tβθ ãΒ y‰ø%F{$# ∩∠∉∪   öΝåκ ¨ΞÎ*sù Aρß‰tã þ’ Ík< 

�ωÎ) ¡>u‘ tÏϑn=≈ yèø9$# ∩∠∠∪   “Ï%©! $# Í_ s)n=yz uθ ßγsù ÈÏ‰öκu‰ ∩∠∇∪   “ Ï%©!$#uρ uθ èδ 

Í_ ßϑ ÏèôÜ ãƒ ÈÉ)ó¡o„uρ ∩∠∪   #sŒ Î) uρ àMôÊÌ� tΒ uθ ßγsù ÉÏÿô±o„ ∩∇⊃∪   “ Ï%©!$#uρ 

Í_ çGŠÏϑãƒ ¢ΟèO ÈÍŠøt ä† ∩∇⊇∪   ü“ Ï%©!$#uρ ßì yϑôÛr& βr& t�Ïÿøótƒ ’ Í<  ÉL t↔ÿ‹ÏÜ yz uΘöθtƒ 

ÉÏe$!$# ∩∇⊄∪   ( )شعرا( 

ــه ــر: (ترجم ــراي  !) اي پیغمب ــراهیم را ب سرگذشــت اب
و قــوم ) آزر(هنگــامی کـه بــه پــدرش  . کـافران بیــان دار 

کنیـد؟   چـه چیـز را پرسـتش مـی       : خود گفـت  ) پرست  بت(
ــسته پرســتش   چیزهــائی را کــه مــی( پرســتید، کــی شای

بتهــاي : گفتنــد) مفتخرانـه پاســخ دادنـد و  ). (باشــند؟ مـی 
ــی  ــی را م ــتیم و دا بزرگ ــاًپرس ــتش آنهــا    (ئم ــه پرس ب

: گفـت . مـانیم   بـر عبادتـشان مانـدگار مـی       ) پردازیم و   می
خوانیـد، صـداي    آیا هنگـامی کـه آنهـا را بـه کمـک مـی       

یــا  . کننــد؟ شـنوند و نیازتــان را بــرآورده مـی   شـما را مــی 
) اگـر از آنهـا اطاعـت کنیـد؟    (رسـانند     سودي به شما مـی    

ــا  ــی   و ی ــما م ــه ش ــانی متوج ــازند  زی ــرا(س ــا گ  از آنه
چیـزي از ایـن کارهـا را        : (گوینـد   مـی ). سرپیچی نمائیـد؟  

ــد بکننــد نمــی ــا پــدران و نیاکــان خــود را  ) توانن فقــط م
و بتـان را بـه گونـه      (کردنـد     ایم که ایـن چنـین مـی         دیده

ــی ــا پرســتش م ــد   م ــا هــم از کارشــان تقلی ــد و م نمودن
ن و نیاکـان مـا در     شـود پـدرا     مگـر مـی   . کنیم و بـس     می

ــتباه  ــودهاش ــند؟ب ــا  ).  باش ــی(آی ــار   م ــه ک ــه چ ــد ک دانی
هـم   !. پرسـتید؟   بینید کـه چـه چیـز را مـی           می) کنید و   می

همـه آنهـا دشـمن مـن     . شما و هم پـدران پیـشین شـما        
بجـز  ) دانیـد   آنهـائی کـه شـما معبـود خـود مـی           (هستند  

کــه مــرا  ) پروردگــار جهانیــانی . (پروردگــار جهانیــان 

بـه ســوي سـعادت دنیــا و   ( مــرا او، و هـم  آفریـده اســت 
و در سراســر زنــدگی مــن (ســازد  راهنمــائی مــی) آخــرت

 آن  ).اي از مـــن غافـــل نیـــست حـــضور دارد و لحظـــه
ــرا مــی  ــه او م ــیکــسی اســت ک ــد و م و  . نوشــاند خوران

  . دهـد   هنگامی که بیمار شوم او است کـه مـرا شـفا مـی             
 مــرا وا) چــون اجلــم فــرا رســید(و آن کــسی اســت کــه 

در رسـتاخیز بـراي حـساب و کتـاب          (میراند و سـپس       می
 و آن کـسی اسـت        . گردانـد   مـرا زنـده مـی     ) و جزا و سزا   

) کـه قیامـت برپـا اسـت    (که امیدوارم در روز جـزا و سـزا      
  .گناهم را بیامرزد

شــود در ایــن آیــات، ابــراهیم  مالحظــه مــیچنانچــه
 دالیـل عقلــی و منطقـی بــا   يبـا نرمـی و مــدارا و ارائـه   

امـا منطـق دشـمنان او چـه         . شـود ش مواجه مـی   دشمنان
ي عنکبـوت بـه ایـن منطـق چنـین اشـاره             بود؟ در سوره  

  :شده است
) $ yϑ sù šχ%Ÿ2 z>#uθ y_ ÿ ÏµÏΒ öθ s% HωÎ) βr& (#θ ä9$ s% çνθè= çGø%$# ÷ρ r& çνθè%Ìh�ym...  

  )24/عنکبوت( )

ــوم : ترجمــه ــا پاســخ ق ــه(ام ــراهیم ب او جــز ایــن ) اب
او را بکــشید یــا : گفتنــد) بــه یکــدیگر(چیــزي نبــود کــه 

ایـــشان ســـرانجام او را بـــه آتـــش (پـــس ! بـــسوزانید
ــراهیم     ــراي اب ــالم ب ــرد و س ــش را س ــا آت ــد و م انداختن

ــردیم و ــدیم ) ک ــش رهانی ــن . او را از آت ــی(در ای ــأثیر  ب ت
ــافران   ــگ ک ــراهیم از نیرن ــدن اب ــش، و رهانی ــردن آت ) ک

  .براي مؤمنان است) بر قدرت خدا(هائی  نشانه
ــی راه ا! آري ــوت دین ــاء و راه دع ــدارا ،نبی ــی و م  نرم

ــاً نوچــو اســتدالل و منطــق اســت   پاســخ منطــق قطع
ــود   ــد ب ــق نخواه ــز منط ــزي ج ــاب و . چی ــد و ارع تهدی

ی کــردن و مثلــه نمــودن نــه زنــدانخــشونت و کــشتن و 
تنهـا ســنت انبیـاء نیــست، بلکــه منطـق دشــمنان انبیــاء    

  . است
ــده    و ــالت برگزی ــامبري و رس ــه پی ــی ب ــی موس  وقت
ــی  ــا    م ــه ب ــد ک ــی ده ــان م ــه او فرم ــد ب ــود، خداون ش

ــا او   ــا نرمــی ب ــرادرش هــارون نــزد فرعــون برونــد و ب ب
  :سخن بگویند باشد که راه هدایت را در پیش بگیرد

) !$ t6 yδøŒ $# 4’ n<Î) tβöθtãö� Ïù … çµ̄ΡÎ) 4 xösÛ ∩⊆⊂∪   Ÿωθ à)sù … çµs9 Zωöθ s% $ YΨ Íh‹©9 … ã&©# yè©9 

ã�©. x‹tF tƒ ÷ρ r& 4ý øƒ s† ∩⊆⊆∪   ( )طه(  
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  ..1010    رهرهشماشما&&  راه ما راه ما 
 

ــه ــشی    : ترجم ــه سرک ــد ک ــون بروی ــوي فرع ــه س ب
 .)ر کفـر و طغیـان از حـد گذشـته اسـت            و د (کرده اسـت    

ســخن بگوئیــد، ) دربــاره ایمــان(ســپس بــه نرمــی بــا او 
ــدا را (شــاید  ــود و عظمــت خ ــت خ ــد و ) غفل ــاد کن از (ی

  .بهراسد) عاقبت کفر و طغیان خویش و عذاب دوزخ
خــود العملــی از  فرعــون در مقابــل، چــه عکــسامــا

آشـوبد و خطــاب بــه  دهـد؟ او بالفاصــله مــی نـشان مــی 
  :گویدآنان می

) tΑ$ s% ÈÍ. s! |Nõ‹ sƒªB$# $ ·γ≈s9Î) “Î�ö�xî y7̈Ζ n=yèô_V{ zÏΒ šÏΡθàfó¡yϑø9$# ( 

   )29/شعراء(
اگر جز مرا به : گفت) و فرعون سخت برآشفت( : ترجمه

و (یان خواهم کرد زندانپروردگاري برگزینی تو را از زمره 
  . همچون دیگران خواهی پوسیدزندانهاي  در بیغوله

) £ yèÏeÜs%_{ öΝä3 tƒÏ‰÷ƒr& Ν ä3n= ã_ö‘ r& uρ ôÏiΒ 7#≈n=Åz §ΝèO öΝä3 ¨Ζt7 Ïk=|¹_{ 

šÏèuΚô_r& ( )124/اعراف(   

خـورم کـه دسـتها و پاهـاي شـما             سوگند می : ترجمه
ــا  (را در جهــت خــالف یکــدیگر  ــی دســت راســت ب یعن

کـنم    قطـع مـی   ) راسـت پاي چپ، یا دست چپ بـا پـاي          
همگـی شـما   ) با این حـالِ پریـشان و وضـع اسـفناك       (و  

   . آویزم را به دار می
 فقــط : بگویــدگــرانی بــه د کــسیهرگــاه ایــن رو از

ي مـن عبـادت کنیـد و یـا مراسـم دینــی      بایـد بـا اجـازه   
ــزار نما  ــود را برگ ــخ ــاًد،یی ــون   قطع ــه روي فرع  او دنبال

  :است، زیرا مانند فرعون عمل کرده  وءاست نه انبیا
) tΑ$s% ãβöθ tãö� Ïù Λ äΨtΒ#u ÏµÎ/ Ÿ≅ö6 s% ÷βr& tβsŒ#u ö/ä3 s9 ( ¨βÎ) #x‹≈yδ Ö� õ3yϑ s9 

çνθßϑè? ö�s3 ¨Β ’Îû ÏπuΖƒÏ‰ yϑø9$# (#θ ã_Ì�÷‚çGÏ9 !$ pκ ÷]ÏΒ $ yγn= ÷δr& ( t∃öθ |¡sù tβθçΗs> ÷ès? (   

   )123/اعراف(

ــه ــون گفــت: ترجم ــداي  : فرع ــه خ ــا ب موســی و (آی
یـد پــیش از آن کـه بـه شـما اجــازه     ایمـان آورد ) هـارون 

و (اي اسـت کـه در ایـن شـهر          حتمـاً ایـن توطئـه      !؟  دهم
ایـد تـا اهـل آن را از آنجـا      چیـده ) تـر بـا هـم    دیار، پـیش  

اي   کـه چـه شـکنجه     (بیرون کنید؛ ولی خواهیـد دانـست        
   ). یددر برابر این رفتارتان خواهید چش

ــونگ ــا  یچگـ ــدا بـ ــول خـ ــورد رسـ ــل و برخـ  تعامـ
وه ي مــدارا و گذشــت او آنقــدر عیــان مخــالفینش و نحــ

 آن نیــست، کــافی اســت انیــاســت کــه احتیــاجی بــه ب

 بـه آیـات قـرآن و سـنت مبـارك نبـوي و تـاریخ           ینگاه
اســالم نمــوده و نحــوه ي تعامــل او را بــا ابولهــب،      

آنهمـه اذیـت و آزار و       .  ببینیـد  نی مـشرک  ریابوجهل و سـا   
ــه و غیــر ــد و درهشــکنجه و اخــراج از مکّ   را بجــان خری

مـورد عفـو   الفـتح بـسیاري از دشـمنان را    نهایـت در عـام  
  .و گذشت قرار داد
وقتـی درسـت اسـت کـه        تنهـا    خشونت در قانون الهی،    

 منطــقِ نیــزیــرا زبــان د. قــصد، مقابلــه بــه مثــل باشــد
ـ در د. نرمش و رأفت اسـت نـه خـشونت      ی تنهـا زمـان  نی

ــازه ــ اج ــشونت داده م ــاربرد خ ــرف  یي ک ــه ط ــود ک ش
ــان منطــق ر ــل زب ــالًمقاب ــد و عم ــل ا فهــم نکن  در مقاب

 ،زدیــ تــوأم بـا خــشونت برخ ي مقابلــهحـق و عــدالت بـه  
ــورت  ــندر آن صـ ــ بازیـ ــاندیـ #) (  فرمـ äτℜ t“ y_ 7π y∞ ÍhŠ y™ ×π y∞ ÍhŠ y™ 

$ yγ è= ÷W ÏiΒ (         فقـط مقابلـه     ي بـد  سـزاي را در نظر داشـت کـه 
  .شتری است نه بيبه مثل در حد آن بد

ــ ــلِ یوقت ــرف مقاب ــدرت  ط ــت و ق ــی ( حکوم  یعن
 نــسبت بــه  ولــی گفــتن دارد ي بــرای ســخن)ملّــت
 برخـــوردار اســـت، الزم ي از قـــدرت کمتـــرتیـــحاکم

ــت حاکم ــاس ــاتی ــه ج ــرکوب و اي ب ــادی س ــشار و ج  ف
ــاق،  ــروي اختن ــه پی ــ از روش فرعونک ــ و نمرودانی  انی

ـ  پرهیروش و سـ پیـروي از   بـه   ،است  رحمـت توجـه   امبری
 رأفـت برخـورد     بـا  ملّـت    ي و همـه     نی و با منتقـد    ،دینما
  .کند

بخـداي متعـال    : کـنم از از سر دلسوزي تکـرار مـی        ب
ــراي      ــشکلی ب ــاري و م ــرین گرفت ــدارم کمت ــت ن دوس

چــون فقــط دزدان و . خودمــان و کــشورمان پــیش بیایــد
و مـــا دزد . راهزنـــان خواهـــان بـــازار آشـــفته هـــستند

ــی    ــود نم ــع خ ــه نف ــفته را ب ــازار آش ــستیم و ب ــیمنی . دان
 اگـر   :گـوییم دوست نداریم احدي آسـیب ببینـد، امـا مـی          

  تحــت فــشار و اذیــت و آزار قــرار بگیــریم، مجبــور      
ــی ــی و   م ــر ایران ــازمانهاي غی ــدامان س ــت ب ــویم دس ش

ــ راســتی آ.حتــی غیــر اســالمی بــشویم  چنــین امــري ای
ــدع  ــت م ــراي حکوم ــ دیب ــرم،يدارنی ــآور ن ش  ست؟ی

ــه  ــه مرحل ــد کــار ب ــور شــویم  نگذاری ــه مجب اي برســد ک
ــان     ــسلمانان جه ــوش م ــه گ ــان را ب ــداي مظلومیتم ص
 برســانیم و از ســازمانهاي مــدافع حقــوق بــشر بخــواهیم
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 دینمــان بــه مــا آن مرحلــه،کــه در . رســند دادمــان ببــه
  :فرمایدآنجا که می. این اجازه را داده است

)  �ω �=Ït ä† ª!$# t� ôγyfø9$# Ïþθ �¡9$$ Î/ z ÏΒ ÉΑ öθ s)ø9$# �ωÎ)  tΒ zΟ Î=àß 4 tβ%x. uρ ª!$# 

$ ·è‹Ïÿxœ $ ¸ϑŠÎ=tã ( )148/ نساء(   

ــهت ــدارد   : رجم ــت ن ــد دوس ــشر  (خداون ــراد ب ــه اف ک
ــرده ــازند و  پ ــاش س ــدیگر را ف ــوب هم ــد و عی ) دري کنن

زبــان بــه بــدگوئی گــشایند، مگــر آن کــسی کــه مــورد  
ــد    ــه باش ــرار گرفت ــتم ق ــی (س ــه م ــخص   ک ــد از ش توان

ــان دارد و او را   ــد و بــدیهاي او را بی ســتمگر شــکایت کن
)  ومدعــاي مظلــو(و خــدا شــنواي ) دعــا و نفــرین نمایــد

  .است) از کار ظالم(آگاه 
 خداوند ایـن اجـازه را بـه مـا داده اسـت کـه              بنابراین

ــع شــویم،    ــوم واق ــریم و مظل ــرار بگی اگــر مــورد ســتم ق
ــشاییم   ــماتت بگ ــدگویی و ش ــه ب ــان ب ــر . زب ــرا در غی زی

ــود  ــا ظــالم شــریک خــواهیم ب ــا خــود را . اینــصورت ب م
 چــرا کــه وضــعیت ظــالم خــواهیم کــردشــریک ظــالم ن

 مظلـوم  هتـابیم چـرا کـ     ظلم را نیـز بـر نمـی        .معلوم است 
ــی    ــرکت م ــالم ش ــاه ظ ــکوتش در گن ــا س ــدب ــه . جوی ب

ــی ــوان  :گــوییمظالمــان م ــر و بیچــاره نت  دشــمن را حقی
هرچند مـا دشـمن کـسی نیـستیم و ایـن سـخن              . شمرد

ــان داشــتم   ــل بی ــر و مث ــوان نظی ــه عن ــا .ســعدي را ب  ام
.  نبایــد مخــالف را بــا چــشم حقــارت نگریــستمیمعتقــد
ــاز د ــی ب ــان م ــویر پای ــاظ  میگ الطین و وعــس ــاظ ال وع 

بلکــه فقــط کــسانی . حکــام، نماینــدگان مــردم نیــستندال
ــدگان  ــینماین ــستقل   حقیق ــه م ــستند ک ــت ه ــک ملّ  ی

 نادیــده گــرفتن مــردم و نمایندگانــشان، نیبنــابرا. باشــند
  .اي نیستکار عاقالنه

ــاز مــی ــ:گــوییم ب ــذهبمان خــط قرمزمــان ن دی  و م
ز آن صــرفنظر نخــواهیم کــرد، اســت، و بــه هــیچ وجــه ا

ــو  ــر از س ــی اگ ــل يحت ــمنان اه ــنّ دش ــد  س ــه مانن ت ب
ــفرعون  مـــشکالت را نیدتری شـــدان،یـــ و نمرودانیـ

  . کنندجادی امانیبرا
  اهللا و برکاتهۀ علیکم و رحموالسالم

  

ــرم: تبــصره ــرادران و خــواهران محت توضــیحاتی ! ب
از نـوار پیـاده و از کـردي         » رؤیـت هـالل   «که در مـورد     

ــه فار ــان   ب ــه نظرت ــاال ب ــده اســت در ب ــه ش ــی ترجم س

ــار تکــرار شــده اســت کــه امــام  . رســید در آنجــا چنــد ب
شافعی خودش در مـورد اتحـاد یـا اخـتالف مطـالع نظـر             

ـ ر با عذر خـواهی از ایـن مطلـب کـه بیـشت      ،ندارد  اتکّـا  ا ب
ــته ــوده و نوشـ ــشمند بـــه فرمـ ــتاد دانـ ي مرحـــوم اسـ

ض ماموســتا مــال عبــداهللا احمــدیان بــود اینــک بــه عــر
 نیـز ماننـد سـه       -اهللا رحمـه - کـه امـام شـافعی      :رسدمی

امام دیگر اهل سـنت نظرشـان بـر اتحـاد مطـالع اسـت،              
ی  امــام شــافعی یعنــشــاگرد و مــروج مــذهب و نظــرات

ــد    ــوع جل ــاب المجم ــووي در کت ــام ن ــفحه 6ام  274 ص
فــی مــذاهب العلمــاء فیمــا إذا رأي : فــرع«: گویــدمــی

و . ل مـذهبنا  ذکرنـا تفـصی     دون غیـرهم قـد     الهالل بلدٌ 
ــالم و   ــه و القاســم و س ــذر عــن عکرم ــن المن نقــل اب

ـ         : بن راهویه  اسحاق ، و  ۀأنه الیلزم غیـر اهـل بلـد الرؤی
و ال  : عن اللّیث و الشافعی و أحمـد یلـزم الجمیـع قـال            

ـ  ی الکـوفی المـدنی و     أعلمه إلّا قـول    ی مالکـاً و أبـا      عن
ــاره »حنیفــه ــذاهب و  یعنــی ایــن فرعــی اســت درب ي م

ــک : در مــورد ایــن کــهنظــرات علمــاء  هــر گــاه اهــل ی
شهر و منطقـه هـالل را رؤیـت کردنـد امـا مـردم دیگـر             
شهرها و منـاطق ندیدنـد کـه بـه تفـصیل مـذهب خـود               

منـذر از عکرمـه و   امـا ابـن  . را در این بـاره بیـان داشـتیم       
راهویـه نقـل کـرده اسـت         بـن   و اسـحاق   لمقاسم و سـا   

ــصورت   ــه در این ــد (ک ــر شــهر و   ) روزه یــا عی بــر غی
باشـد، ولـی از لیـث و        ي رؤیـت هـالل الزم نمـی       قهمنط

شـافعی و احمــد نقـل کــرده اســت کـه در آنــصورت بــر    
چــه مــردم شــهر و منطقــه رؤیــت هــالل چــه (همگــان 

ــان ــر آن ــه اســت ) غی ــد و گفت : الزم و واجــب خواهــد ش
دانم جـز اینکـه ایـن نظـر قـول مـدنی و              این نظر را نمی   

  .کوفی نیز هست یعنی مالک و أبوحنیفه
ــام ــرح   ام ــاب ش ــز در کت ــوي نی ــد    بغ ــسنه جل  6ال

ـ  قـال ابـن   «: گویـد  مـی  246صفحه   قـال اکثـر    : رذالمن
إذا ثبت بخبرالنّـاس أنّ اهـل بلـدٍ مـن البلـدان             : الفقهاء

بلهم، فعلـیهم قـضاء مـا أفطـروا، و هـو قـول              قراوه   قد
 الـرّاي رحمهـم    و الشافعی، و أحمـد، و أصـحاب        لکما
: انـد ر فقهـاء گفتـه    اکثـ : ابن منذر گفتـه اسـت     :  یعنی »اهللا

ــردم شــهر و    ــه م ــت شــد ک ــردم ثاب ــر م ــه خب هرگــاه ب
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ــه ــاطق منطق ــان شــهرها و من ــردم ،اي از می ــیش از م  پ
انـد پـس واجـب اسـت        این شهر و منـاطق مـاه را دیـده         

ــد  ــضا کنن ــضان را ق ــول و رأي .آن روز اول رم ــن ق  و ای
ــک و شــافعی، و احمــد أصــحاب راي  -رحمهــم اهللا-مال

  »باشدمی
 نظـر   -اهللا رحمـه - کـه امـام شـافعی      : معلوم شد  پس

ــذهبان  خــودش اتحــاد مطــالع مــی  باشــد، و شــافعی م
  .حقیقی هم باید رأي و نظرشان چنین باشد

ــه و ــر ائم ــیم رأي و نظ ــا ببین ــشیع در   ام ــل ت ي اه
  اینمورد چیست؟

ــذیب و « شــــیخ طوســــی در کتابهــــاي -1 تهــ
ــصار ــی   » استب ــصري از أب ــداهللا ب ــی عب ــدالرحیم أب از عب

 بـه سـند حـسن روایـت         -الـسالم  علیـه - صـادق  عبداهللا
 -الـسالم  علیـه -سـألت أبـا عبـداهللا   «: کند که گفـت    می

عن هالل شهر رمضان یُصَمُّ علینـا فـی تـسع و عـشرین       
من شعبان، قال ال تَـصُمْ إالّ أن تـراه، فـإن شـهد اهـل                

 -الـسالم  علیـه -  از ابـی عبـداهللا  »...بلد آخـر فاقـضه و    
ست و نـه روز  از هالل ماه رمـضان سـؤال کـردم کـه بیـ      

گــذرد و هــوا ابــري بــوده و در شــب از مــاه شــعبان مــی
). آیـا بایـد روزه گرفـت یـا نـه؟     (ام مـاه رؤیـت نـشد      سی

روزه مگیـر مگـر آنکـه هـالل را ببینـی و             : وي پاسخ داد  
ي، اگـر اهـل شـهر    ا رؤیـت نکـرده  اللدر صورتی که هـ    

انـد، قـضاء روزي     دیگر شـهادت دهنـد کـه مـاه را دیـده           
ــت  ــه روزه نداش ــاي آر هک ــی. اي بج ــن   م ــیم در ای بین

هـر گـاه گواهـان      : روایت حـضرت صـادق نگفتـه اسـت        
انـد  شهادت دادند که هـالل را در افـق تـو رؤیـت کـرده              

ــه     ــق گفت ــور مطل ــه بط ــا آور، بلک ــضاي آن روز را بج ق
 اهل شـهر دیگـر شـهادت دهنـد کـه هـالل را             اگراست  

ــد، آن روز را رؤیــت کــرده ــ) اول رمــضان(ان و . ضا کــنق
 مطلـق اسـت و شـامل آفـاق دور           "شـهر دیگـر   "ت  عبار

و تفـاوتی بـین بـالد قریبـه و بعیـد      . گـردد و نزدیک مـی   
، محمـد جـواد موسـوي       6کتـاب هـالل صـفحه       (نیست  
  ).غروي
 شیخ طوسی در کتـاب تهـذیب بـه سـند حـسن               -2

ــداهللا  ــی عب ــصیر از اب ــی ب ــه-از اب ــسالم علی ــت -ال  روای
قـضی مـن   الیـوم الـذي یُ   أنه سُئِلَ عن  «: کرده است کـه   

ـ : شهر رمـضان؟ فقـال    هِ إالّ أن یُثبِـتَ شـاهدان   ضیال تق
ــ ــان رأس   ع ــی ک ــصلوه مت ــل ال ــع اه ــن جمی دالن م

ــشهر ــادق » .ال ــداهللا ص ــی عب ــه-از أب ــسال  علی  از -مال
قـضاء رمــضان ســؤال شــد کـه چــه روزي را بایــد قــضا   

ــرد؟  ــد از روزه    (ک ــر بع ــه اگ ــوده ک ــن ب ــائل ای ــراد س م
 شـد، یـک روز را       گرفتن بیست و نـه روز، هـالل رؤیـت         

قـضاء مکـن آن    : وي پاسـخ داد   ) باید قضاء کـرد یـا نـه؟       
ــاز،      ــل نم ــع اه ــادل، از جمی ــاهد ع ــه دو ش ــز آنک را ج
ــت     ــوده اس ــاه ب ــه روزي اول م ــه چ ــد ک ــهادت دهن ش

ي حـضرت صـادق، دو      در ایـن گفتـه    ) همان منبـع بـاال    (
 آمـده اسـت کـه بـی       ) جمیـع اهـل نمـاز     (شاهد عادل از    
ر و نزدیــک و شــیعه و   ي مــسلمانان دو تردیــد همــه  

  .گیردمی سنّی را در بر
 اکنون با توجه به آن دو روایت از حضرت صادق، امـام و             

 و نظـر    يرا: شود کـه   رهبر مذهبی اهل تشیع، معلوم می     
اد و  حت بر اتّ  سنّایشان نیز مانند رهبران مذاهب اربعه اهل      

باشد و طبعـاً پیـروان راسـتین     یکی بودن مطالع هالل می    
دق نیز حتماً و باید چنین رأي داشته باشـند در    حضرت صا 

ها از حضرت شافعی و     غیر اینصورت ادعاي پیروي شافعی    
 اللي رویت هـ   جعفریها از حضرت جعفر صادق در مسأله      

ادعـاي  ،  یحاضـ  و اول رمضان وزمان عید فطـر      يوروزه
مـورد رأي   در.  خواهد بـود   تبدون محتوي و خالف حقیق    

 تـشیع و ز علماء بزرگ اهـل برخی دیگر ا  حضرت صادق و  
  در ایـن مـورد،  -علیـه الـسالم   –اي حضرت علـی         حتی ر 

 تألیف محمد جواد  » هالل«خوانندگان محترم را به کتاب      
توانـد باعـث رفـع     کـه مـی  نمایمغروي ارجاع می ويسمو

  .دگردشبهه 
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