
 

  

  

  

 تل  

  ینیکاك حسن ام

  

  

سـنت  ي جمعـه و جماعـات منـاطق اهـل    اي بـا امضـاي تعـدادي از ائمـه    بیانیـه  انتشـار  یپ در

ـ  جـاد یو ا یـت هـالل مـاه رمضـان و شـوال،     ؤکردستان، در خصوص ر ـ  ینگران مـردم،   نیدر ب

ـ یکردسـتان کـاك حسـن ام    یاز مسـلمانان منطقـه از حـاکم شـرع مردمـ      ياتوسط عده  در ین

مـاه مبـارك رمضـان     27هـم در شـب    شـان یخواسـته شـده کـه ا    حیاستفتا و توضـ  نهیزم نیا

بـر گرفتـه از کتـاب و     یفقهـ  لیـ سنندج بـه صـورت مشـروح و بـا ذکـر دال      یلنهیدر مسجد ز

ـ ا یو اجتمـاع  یاسـ یو آثـار مخـرب س   امدهایپ نییتب نیت و همچنسنّ نـوع اقـدامات پاسـخ     نی

  :دیآیم لیدر ذ ینیکاك حسن ام یسخنرانکامل  متناند. نموده رادیخود را ا

  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم

  

                                

                                     

                            

       

کـه قـرآن در آن فـرو فرسـتاده      : (آن چنـد روز معـین و انـدك) مـاه رمضـان اسـت      ترجمه

ســال تــدریجاً بــه دســت مــردم  23شــده اســت (و آغــاز بــه نــزول نمــوده اســت و در مــدت 

هــا و آیــات روشــنی از ارشــاد (بــه حــق و  رســیده اســت) تــا مــردم را راهنمــائی کنــد و نشــانه

ادوار) جـدائی افکنـد. پـس هـر کـه از شـما (فـرا         هحقیقت) باشد و (میان حق و باطـل در همـ  

دن) این ماه را دریابـد، (چـه خـودش هـالل را رؤیـت کنـد و چـه بـا دیـدن دیگـران فـرا            رسی

رسیدن رمضان ثابـت شـود) بایـد کـه آن را روزه بـدارد. و اگـر کسـی بیمـار یـا مسـافر باشـد            

دیگـر را (بـه انـدازه آن     يتواند از رخصت اسـتفاده کنـد و روزه نـدارد و) چنـدي از روزهـا      (می

خواهــد و خواهــان زحمــت شــما نیســت، و  ونــد آســایش شــما را مــیروزهــا روزه بــدارد). خدا

(خداونـد مـاه رمضـان و رخصـت آن را بـراي شـما روشـن داشـته اسـت) تـا تعـداد (روزهـاي             

رمضان) را کامل گردانید و خدا را بـر ایـن کـه شـما را (بـه احکـام دیـن کـه سـعادتتان در آن          

ه نعمتهـاي او) سپاسـگزاري   است) هـدایت کـرده اسـت، بـزرگ داریـد و تـا ایـن کـه (از همـ         

  کنید. 

و الســالم علــی ســیدنا محمــد و علــی آلــه و اصــحابه   هللا رب العــالمین و الصــال الحمــد

خداونـد متعـال خاشـعانه مسـئلت دارم عباداتمـان را در ایـن شـب مبـارك، کـه در           ازاجمعین. 

ا ر مــانیبرخــی روایــات موثــق از آن بــه عنــوان شــب قــدر یــاد شــده اســت، بپــذیرد و دعاها 

 : فرمایــدشــب شــریف مــی نیــاســتجابت فرمایــد، زیــرا خــود در بیــان منزلــت ا         

            ــاه   ترجمــه ــت آن) از هــزار م ــدر شــبی اســت کــه (قــدر و منزل : شــب ق

  بهتر و بیشتر است. 

ز شـما پـا   دانید که هزار ماه معادل هشتاد و سـه سـال و چهـار مـاه اسـت، کـه قلیلـی ا       می

حضـورمان را پـر    خـواهیم مـی  -جـل جاللـه   -به این سن مـی گذاریـد، از ایـن رو از خداونـد    

خیر و برکـت گردانـد، و مـا از برکـات ایـن شـبها محـروم نفرمایـد، و بـه لطـف و مـرحمتش            

  این ماه قرار دهد.» عتقاء«گناهانمان را ببخشاید، و ما را در زمره ي 

یـت هـالل مـاه مبـارك رمضـان و شـروع روز اول آن       دانیـد هـر سـاله رؤ   که می همچنان

ــران،     ــد فطــر اســت، در ای ــاه شــوال) کــه عی ــت هــالل م ــی رؤی ــان آن (یعن ــین پای و همچن

اي کــه مــردم در خصوصــاً کردســتان عزیــز بــا مشــکالت خاصــی مواجــه بــوده اســت، بگونــه
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ـ         مشـکل حـاد در سـایر کشــورها     نمشـخص نمـودن آن دچـار سـردرگمی شـده انـد، البتـه ای

آثـاري از آن در نقـاط دیگـر دیـده شـده باشـد، قطعـاً ناشـی از          -بالفرض-ح نیست، و اگرمطر

  اوضاع کشور ما است.

رابطــه، پــیش از رمضــان امســال، از ســوي برخــی از امامــان جمعــه و جماعــت  نیهمــ در

کــه بــراي همــاهنگی بــا بقیــه  :اسـتان کردســتان، بیانــه اي بــا ایــن محتــوا صــادر شــده بــود 

ــر ا  ــلمانان، بهت ــت مس ــن اس ــد ی ــان آن در ک  و بای ــان و پای ــروع رمض ــتش ــورت ردس ان بص

باشـد، و توصـیه شـده بـود      بـا سـایرمناطق ایـران و اهـل تشـیع و اعـالم حکومـت        هماهنگ

جالـب توجـه اینجاسـت کـه هیچیـک از       يبدان عمل کننـد! امـا نکتـه    باید اجدکه امامان مس

ــد    ــرده بودن ــاء نک ــکري آن را امض ــوري و لش ــؤالن کش ــات و مس ــات  مقام ــامی از مقام ، و ن

رسمی قضایی، استانداري، فرمانـدار، نماینـدگان مجلـس و غیـره دیـده نمـی شـود. و طبیعـی         

است که هیچکدام از آنان حقی در ایـن رابطـه ندارنـد، مگـر نماینـدگان مجلـس اسـتان، کـه         

هـر حـال بسـیاري     بـه  آنها دفاع از حقـوق ملّـی و مـذهبی شـهروندان خـود اسـت.       ي فهیوظ

ـ ان با مشاهده ي ایـن بیانیـه، ایـن سـؤال برایشـان مطـرح شـده بـود کـه آ         از مسلمان مفـاد   ای

ـ یاز نظر د هیانیب صـحیح اسـت یـا خیـر؟ و اساسـاً آیـا بنـام همـاهنگی بـا سـایر شـهرهاي             ین

درسـت اسـت کـه روز اول مـاه رمضـان و پایـان آن کـه عیـد فطـر           -از جملـه تهـران  -ایران

در حـالی کـه مـا در غـرب قـرار گرفتـه        معـین و مشـخص و یکسـان باشـد؟     زاست، یـک رو 

ایم، و با سرزمینهاي شـرقی ایـران اخـتالف مطلـع داریـم؟! و سـؤال شـده بـود نظـر دیـن در           

  این باره چیست؟ 

پاسخ ایـن سـؤاالت از جهـات مختلـف جـاي تأمـل و بحـث و بررسـی اسـت، کـه بـه             اما

  صورت مختصر و گذرا آن را بیان می داریم: 

به آیـات قـرآن و سـنت و اجمـاع مسـلمانان، فقهـا و مجتهـدانی کـه          اینجا ما با استناد در

مذهبشان تـدوین شـده اسـت، بـه بررسـی مبـاحثی مـی پـردازیم کـه در پیرامـون آن مطـرح            

ــوده، و      ــه نم ــندگان آن بیانی ــه نویس ــان را متوج ــی آن، خطابم ــس از بررس ــت، و پ ــده اس ش

کـه   یمیا طـرح مـی نمـا   کشـیده و ایـن سـؤال ر    لشبه اصطالح هماهنگی را بـه چـا   ي هیقض

اگـر   :آیا اساساً همـاهنگی در هـر چیـزي مطلـوب و پسـندیده اسـت؟ و در پایـان مـی گـوئیم         

رعــب و  جــادیفکــر و اندیشــه اي بخواهــد بــراي تحمیــل مســائل مــذهبی خــود، بــه زور و ا 

بــرد،  خواهـد مسـلمانان متوسـل شـود، قطعـاً نـه تنهـا هـیچ گونـه فایـده اي ن          انیـ وحشـت م 

  نفی و زیانبار خواهد بود.بلکه نتیجه آن م

  و پایان ماه رمضان  آغاز

کـه  در این رابطه اشاره اي ندارد، ولـی در حـدیث صـحیح بـه نقـل از ابـو هریـره        قرآن

 فرمایـد: مـی   باشـد، منقـول اسـت کـه رسـول خـدا      متفق علیه امـام بخـاري و مسـلم مـی    

لرؤیتــه فــان غبــی قــال: صــوموا لرؤیتــه و أَفطــروا   أنَّ رســول اهللا  ابــی هریــره عــن«

روزه بگیریـد و بـا مشـاهده آن     ،: بـا دیـدن مـاه   ترجمـه » شـعبان ثالثـین   علیکم فاکملوا عـد 

ي خــود را بگشــایید، و اگــر دیــدن و مشــاهده آن برایتــان نــامعلوم بــود، ســی روز  (نیــز) روزه

  ماه شعبان را کامل کنید.

 رؤیــت« يشــده اســت، مســئله انیــب یکــه در ایــن حــدیث مبــارك بــه روشــن همانگونــه

اسـت، کـه مـاه بیسـت و      وقتـی مطـرح   ،و پایـان آن  مـاه رمضـان   براي روزه گـرفتن » هالل

نه روز باشد. ولی اگر سـی روز باشـد دیـدن و مشـاهده مـاه الزم نیسـت. و چنانچـه مالحظـه         

بلکـه مصـدر بـه مفعـول خـود اضـافه شـده اسـت.          نشـده، کنید در قضیه رؤیت، فاعل ذکر می

ــذا بایــد در آغــاز مــاه روزه  یعنــی هــر کــس آن را ببینــ د، بــراي شــما حجــت خواهــد بــود. ل

بگیریید و در پایـان آن روزه خـود را بگشـائید، در غیـر ایـن صـورت بایـد بـراي شـروع، سـی           

  روز ماه شعبان کامل گردد.

ــام ــاب  ام ــه ا » األم«شــافعی (رحمــه اهللا) در کت ــه گون ــن حــدیث را ب ــت  يای دیگــر روای

  أنّ رسـول اهللا  -رضـی اهللا عنهمـا  -عـن ابـن عمـر   «د: شـو کرده است که بدان اشـاره مـی  

        قال: ألشّهر تسع و عشرون ال تصـوموا حتـی تـروا الهـالل و ال تفطـروا حتـی تـروه فـا ن غـم 

   .ثالثین العد لواعلیکم فاکم

فرمــود: مــاه   روایــت اسـت کــه رســول خـدا   -رضـی اهللا عنهمــا -ترجمـه: از ابــن عمــر 

ـ  (بطور طبیعی) بیسـت و نـه روز اسـ    و یـا روزه خـود را بگشـائید     دت و فقـط روزي روزه بگیری

کامــل  راپــذیر نبــود، ســی روز رمضــان را ببینیــد، و اگــر دیــدن آن برایتــان امکــان مــاهکــه 

غیـر از ایـن فرمـوده، بیـان دیگـري نـدارد، و        -رحمـه اهللا -شـافعی  امام کنیدو بعد عید بگیرید

در ایـن بـاره    یاز امـام شـافع   ینصـ  انـد و بحث اختالف مطلع را علمـاي شـافعیه طـرح کـرده    

  در دست نیست. 
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بـراي آغـاز و پایـان مـاه مبـارك رمضـان، یـک        » رؤیـت هـالل  «هر دو حدیث مذکور  در

شرط اساسی بشمار آمـده اسـت. و اساسـاًَ بحثـی از ایـن نیسـت کـه چـه کسـی آن را ببینـد.           

بـا توجـه بـه     (بـه جـز امـام شـافعی)     -رحمهـم اهللا  -گانـه و جمهـور علمـا   امامان مذاهب سـه 

ـ       ایـن باورنـد کـه هـر کـس آن را       راضافه شدن عامل به مفعـول خـود، و عـدم ذکـر فاعـل، ب

مشاهده کند، بـراي سـایر مسـلمانان حجـت خواهـد بـود. البتـه بسـیاري از مجتهـدین دیگـر           

انــد کــه صــاحب اجتهــاد بــوده و بــه رأي خــود عمــل ي اســالم وجــود داشــتهدر قــرون اولیــه

 انانـد. امـا بعـدها غلبـه سـایر مـذاهب، آنـان و مذهبشـ        ن زیادي داشـته اند، و حتی پیرواکرده

کــه از  یرا بــه دســت فراموشــی ســپرده اســت. امــا آنچنــان کــه از متــون تــاریخی و کتابهــای

گانـه و سـایر   سـه  يشـود کـه آنهـا نیـز بـا رأي ائمـه      آنان به یادگار مانـده اسـت، معلـوم مـی    

  اند.بوده آواآهنگ و هممجتهدین (غیر از شافعیه) هم

 ینیــز بــراي شــروع مــاه رمضــان، شــهادت یــک نفــر را کــاف  -رحمــه اهللا-شــافعی امــام

ـ رمضان و رؤ انیپا يبرا یدانسته ول نفـر را کـافی نمـی     کیـ هـالل مـاه شـوال شـهادت      تی

چـه بسـا فـردي از    «داند، بلکه قائل به شـهادت دو نفـر اسـت، و در توصـیه آن مـی فرمایـد:       

شـهادت دهـد، بنـابراین مـن احتیـاط مـی کـنم، و         وغلیـف، بـه در  فرط بی قراري و فرار از تک

   »می دانم... یشهادت دو نفر را الزام

اینجا براي تکمیـل ایـن بحـث بهتـر اسـت اشـاره اي کوتـاه بـه کتـابی کـه در همـین             در

خصوص به قلـم رسـاي مرحـوم ماموسـتا مـال عبـداهللا احمـدیان نوشـته شـده اسـت، داشـته            

نید. ماموستا مـال عبـداهللا احمـدیان تنهـا یـک امـام جماعـت نبـود،         باشیم. همچنان که می دا

و روشــن فکــري بــا انصــاف بــود کــه کتابهــاي  شــمندیبلکــه نویســنده اي توانــا، محققــی اند

از خود بـه یادگـار گذاشـته اسـت. او در ایـن کتـاب کوچـک بـه بررسـی چهـار            يبسیار معتبر

ـ      ت هـالل مـاه رمضـان اختصـاص     موضوع تحقیقی پرداخته است، کـه چهـارمین آنهـا بـه رؤی

نظـر جمهـور فقهـاء و مجتهـدین ثالثـه (امـام بوحنیفـه،        «... مـی فرمایـد:    شـان ییافته است. ا

امام مالک، امام احمـد حنبـل) ایـن اسـت کـه هرگـاه در یکـی از سـرزمینهاي اسـالمی، مـاه           

دیده شد، اول رمضان اسـت و بـدون اسـتثناء بـراي سـایر کشـورها نیـز حجـت اسـت، و اگـر           

بـراي سـایر سـرزمینها     و  فـردایش عیـد باشـد،    و شب اول شوال دیـده شـود   ر ماه رمضانآخ

بــه اخــتالف مطلــع یــا شــرقی بــودن و غربــی بــودن آن  ایینیــز الزامــی اســت، و آنــان اعتنــ

کشور ندارند، بلکه با اسـتدالل بـه آن حـدیث متفـق علیـه میگوینـد: چـون رؤیـت بـه ضـمیر           

یـن نیسـت کـه چـه کسـی آن را مشـاهده کنـد، و یـا         هالل اضـافه شـده اسـت، و بحثـی از ا    

بقیـه مسـلمانان    ايکجا دیده شود، بنابراین در هـر کجـاي دنیـاي اسـالم مشـاهده شـود، بـر       

در سایر مناطق مـالك و حجـت خواهـد بـود. ایشـان خواننـدگان را در پایـان ایـن قسـمت از          

  :کتابش به کتابهاي زیر ارجاع داده است

  57، ص2شرح تاج االصول/ ج

  50، ص1لفقه فی المذاهب االربعه/ جا

  عین نظر مذاهب ثالثه را اینگونه آورده است: و

ت رؤیۀ الهالل بقطر من اقطـار، وجـب الصـوم علـی سـائر االقطـار و الفـرق بـین         تثب إذا«

  »همن ائمۀ و خالف الشافعی هالقریب و البعید عند ثالث

ثابــت (و قطعــی) شــد،  مــاه تیــ: هرگــاه در ســرزمینی از ســرزمینهاي اســالمی رؤترجمــه

روزه بر سایر سرزمینها واجب است، و نـزد امامـان مـذاهب سـه گانـه (بـه جـز امـام شـافعی)،          

هـیچ فرقــی میــان دور و نزدیـک بــودن آن ســرزمینها نیسـت، ولــی علمــاي شـافعیه بــا ایــن     

  نظر مخالفند...

 مالحظــه مــی شــود ســخنی از رأي و دیــدگاه امــام شــافعی (رحمــه اهللا) نیســت، چنانچــه

  ندارد. یچرا که او اصالً در این رابطه رأی

  فقهاي شافعیه نظر

ماموستا احمدیان می فرمایـد: بـراي ایـن مـی گـوئیم فقهـاي شـافعیه، زیـرا خـود           مرحوم

امام شافعی در این باره نظري نـدارد (یـا اگـر هـم داشـته باشـد در دسـترس نیسـت)، و طـرح          

شـافعی (رحمـه اهللا) در ایـن مـورد     اختالف مربوط به علمـاي شـافعیه اسـت، و شـخص امـام      

. امـا بیشـتر علمـاي شـافعیه (نـه همـه) دیـدن و مشـاهده مـاه          تنفیاً و اثباتاً چیزي نگفته اسـ 

را در یــک کشــور جهــت آغــاز و پایــان مــاه رمضــان، بــراي ســایر کشــورها مــالك و حجــت 

  اند که باید هم مطلع باشند.نمی دانند، بلکه این اصل را پیش کشیده

  ؟و چگونه است لع بودن چیستهم مط اما

دو کشور یا دو سـرزمین، یـک طـول جغرافیـایی داشـته باشـند، و در یکـی مـاه دیـده           اگر

ـ           نیشود، در آن صورت آغاز رمضان یـا پایـان آن بـراي دیگـري حجـت خواهـد بـود. هـم چن
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می افزایند اگـر مـاه در کشـورهاي دیگـر دیـده شـود، بـراي سـایر کشـورهایی کـه در غـرب            

  آن صحیح نیست. عکسته اند، حجت خواهد بود، اما قرار گرف

أنـه متـی روي    قضـیۀ «: یکی از علماي بزرگ شـافعیه در ایـن رابطـه مـی فرمایـد      سبکی

ـ     هبالنسـب  غربی فی شرقی لزم کلّ : مسـئله ایـن اسـت کـه     ترجمـه  »هالیـه العمـل بتلـک الرئی

در شـرق قـرار   هر گـاه در یـک منطقـه شـرقی مـاه دیـده شـود، بـر تمـام سـرزمینهایی کـه            

ـ گرفته اند، الزم و ضروري است آن رؤ اخـتالف در ایـن    امـا  .را مـالك عمـل قـرار دهنـد     تی

است که اگر کشـورها یـی کـه در غـرب قـرار گرفتـه انـد (ماننـد لیبـی، تـونس، الجزایـر و...)            

ماه دیـده شـود، آیـا بـراي سـایر سـرزمینهایی کـه در شـرق قـرار گرفتـه انـد، مـالك عمـل              

  ه؟خواهد بود یا ن

بیسـت و چهـار فرسـخ یعنـی صـد       منطقـه شافعیه بر این باورند اگـر فاصـله آن دو    فقهاي

نصـف النهارشـان یـک درجـه و پـنج دقیقـه ي فلکـی فاصـله          انیو بیست کیلومتر باشد، یا م

  باشد، در آن صورت براي سرزمینهاي شرقی نیز مالك عمل خواهد بود.

اگـر دو  «فرمایـد:  شـافعیه اسـت مـی   کـه یکـی از فقهـاي بـزرگ      -رحمـه اهللا -نووي امام

فاصله آنها از هم سی و دو دقیقـه یـا هشـت درجـه فلکـی، یـا هشـت صـد و هشـتاد           ،منطقه

و پنج کیلومتر، یا صد و هفتـاد و هفـت فرسـخ باشـد، متحـد المطلـع محسـوب مـی شـوند، و          

  »مالك عمل خواهد بود. زآنها براي دیگري نی یکی از ماه توسط تیرؤ

سـرزمین دیگـري سـی و     اذان ي أذان یـک سـرزمین بـا   اگـر فاصـله   ،نظـر توجه به این  با

دو دقیقه باشد، یعنی پـس از سـی و دو دقیقـه در سـرزمینی کـه أذان گفتـه شـود، نوبـت بـه          

تر بیشـ آینـد، و اگـر از آن   سرزمین دیگر برسـد، در آن صـورت هـر دو هـم مطلـع بشـمار مـی       

در  224ص» جــواهر الفتــاوي«ب در پــاورقی کتــا و شــوند.باشــد، هــم مطلــع محســوب نمــی

  این مورد چنین آمده است: 

ــ و« ــءرو تإذا ثبت ــرقی   هی ــد الش ــی البل ــالل ف ــی   اله ــد الغرب ــی البل ــا ال ــري حکمه ، یس

یـزداد علـی ارتفاعـه     ارتفـاع الهـالل فـی البلـد الغربـی      النّ ،و العـرض  هالمتحدین فـی الجهـ  

  »اقلّدرجات فلکیه أو َ هثمانی بینهما هفی البلد الشرقی و بالعکس فیما اذا کانت المساف

: و هر گـاه رؤیـت مـاه در سـرزمین هـاي شـرقی ثابـت و قطعـی گـردد، حکـم آن           ترجمه

انـد، جـاري و مـالك عمـل     براي سرزمینهاي غربی که هم سـو و در یـک راسـتا قـرار گرفتـه     

ــالعکس،   ایــن  کــهخواهــد بــود. زیــرا ارتفــاع مــاه در ســرزمینهاي شــرقی افزونتــر اســت، و ب

  درجه فلکی یا کمتر باشد. شتاست که مسافت میان آن دو سرزمین هزمانی 

مرحــوم ماموســتا احمــدیان چکیــده مطلــب را در ایــن رابطــه چنــین دســته بنــدي  ســپس

  می کند:

ــر     -1 ــافعیه، در ه ــاي ش ــی از فقه ــه، و برخ ــه گان ــدین س ــا و مجته ــور فقه ــده جمه ــه عقی ب

عیـد گـرفتن    روزه و انتهـاي آن،  شود، خـواه در ابتـداي رمضـان باشـد یـا      تیسرزمینی ماه رؤ

ـ براي تمام سرزمینهاي اسالمی ثابت و قطعـی بـوده و ا   ـ رؤ نی مـالك عمـل خواهـد بـود،      تی

  و اختالف مطلع در این زمینه مطرح نیست.

فقهـاي شـافعیه، تمـام کشـورها یـا سـرزمینهایی کـه در یـک          يو نظـر همـه    يطبق رأ -2

ي یـک مـدار باشـند، ماننـد     روال بـه جنـوب   طول جغرافیایی قرار گرفته باشـند، یعنـی از شـم   

کردستان و کویت، یا کردسـتان و قطـر، هـر چنـد فاصـله آنهـا از هـم هـزاران فرسـخ باشـد،           

  براي سایرین حجت و مالك عمل خواهد بود.  هادیدن ماه در یکی از آن

-در هر سرزمین شرقی ماننـد تهـران، پاکسـتان، افغانسـتان و غیـره بـه نسـبت کردسـتان        -3

ــایی بســیاري نیــز باشــند  هــر چنــد ــراي ســایر   -داراي طــول جغرافی ــده شــود ب اگــر مــاه دی

  سرزمینهاي غربی حجت خواهد بود.

الجزایـر، هـالل اول مـاه رمضـان دیـده       واگر در یک سرزمین غربـی مثـل لیبـی، تـونس      -4

شــود، بــه اتفــاق اعــاظم و بزرگــان فقهــاي شــافعیه، در آن صــورت بــراي تمــام ســرزمینهاي 

کیلــومتري داشــته باشــند، مــالك عمــل  120فرســخی یــا  24آنهــا مســافت شــرقی کــه بــا 

 885اگـر آن فاصـله هشـت درجـه فلکـی یـا        -رحمـه اهللا -خواهد بـود. بـه نظـر امـام نـووي     

  أذانی باشد، باز هم حجت است. يدقیقه فاصله  32یا  مترکیلو

ــد: رؤ آنمرحــوم  ــان مــی افزای ــدر پای ــل: امــارات و (  تی ــاه در کشــورهایی از قبی امیرنشــین م

ــراي شــهرهاي کــرد    هــاي آن)، قطــر، یمــن، بحــرین، طبــق رأي اعــاظم فقهــاي شــافعیه ب

نشین غرب ایران مالك عمـل و حجـت اسـت، زیـرا آن سـرزمینها بـا کردسـتان داراي یـک         

  طول جغرافیایی می باشند.

دیگـر از بزرگــان فقهـاي شـافعیه در کردســتان، مرحـوم ماموسـتا مــال محمـد بــاقر        یکـی 

، که از رهبـران تصـوف منطقـه محسـوب مـی شـود، و تمـامی علمـاي کردسـتان          بالک است
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و غیــر آنهــا) بــه او بــه عنــوان یــک قطــب علمــی مــی نگرنــد. و  ي(اعــم از هــم مســلکان و

ــزد او تلمــذ نمــوده   بســیاري از روحــانیون بــزرگ منطقــه در حلقــه درس او حاضــر بــوده، و ن

قطعـاً اگـر نویسـندگان آن بیانیـه سـخنان       انـد، و اکثـر آراء و اندیشـه هـایش را پذیرفتـه انـد.      

آنــان اعلمیـت او را قبـول دارنــد، و    يایـن بزرگـوار را نپذیرنــد، عنـاد ورزیـده انــد، زیـرا همـه      

ــد،   همچنانکــه ــیم  چــونرأي امــام نــووي را یــک اصــل ثابــت در مــذهب مــی دانن مــی دان

از مــا بیشــتر نــووي مــذهب هســتند تــا شــافعی مــذهب!! زیــرا هــر چــه   يعلمــاي منطقــه 

امامشان می داننـد، از طریـق امـام نـووي شـنیده انـد، و ایـن امـام بزرگـوار معتقـد اسـت: دو            

دقیقـه باشـد، هـم مطلـع محسـوب مـی شـوند. و         32سرزمینی کـه فاصـله أذانیشـان از هـم     

 15فاصـله أذانـی کردسـتان، بـا کشـوري چـون عربسـتان بـه بـیش از           کهاین در حالی است 

  دقیقه نمی رسد.

ــک در نامــه ماموســت مرحــوم ــاقر بال ــن  ا مــال محمــد ب ــه یکــی از دوســتانش در ای ــی ب ای

  خصوص می نویسد:

س مـوو موسـلمانی دونیـا تـا ري ده    اهللا الرحمن الرحیم، مـه علوومـه چـاك وایـه هـه      بسم

      ویسـت  ممـه ئـه  ر ئـه بـه ك بـن. لـه  کـو یـه  تـا وه مـو کاریکـا، خصوصـاً لـه عیبـاده     ببی له هـه 

زان مـه ر جیگـایی لـه دنیـادا مـانگی ره    م کـه وتویانـه: لـه هـه    فی بکهنهماي حهقلیدي عولهته

دیسـی کـه   ممـا حـه  هلـی دنیـا. ئـه   واوي ئـه ر تـه  بی له سـه حوکمی واجب ئه را،ووال بینیا شه

ــه ــه   ریوای ــه ج ــه ل ــاس (رض) ک ــن عب ــداهللا ب ــه عب ــراوه ل ــاجت ک ــدي دوي ت ــه ل       االصــول ل

  لی: ئهرموه تی فهریوایه 52ي حیفهصه

ـ : مرحوم ماموستا مال محمد بـاقر بالـک مـی فرمایـد: در مسـئله رؤ     ترجمه هـالل مـی    تی

خواستم از علماي حنفی تقلید کنم، چرا کـه رأي آنـان را صـواب مـی دیـدم، و آنـان بـر ایـن         

باورند که رؤیت ماه در هر سرزمینی بـراي سـایر سـرزمینها مـالك عمـل اسـت، امـا حـدیثی         

ــا آن  52در جلــد دوم تــاج االصــول، صــحفه  -عنهمــاضــی هللا ر-از عبــداهللا بــن عبــاس را ب

  سازگار نمی یافتم، این حدیث در آنجا چنین روایت شده است: 

الفضـل بنـت الحـارث بعثتـه إلـی معاویـۀ بالشـام         ابنـه  کریـب (رضـی اهللا عنـه) أن    عن«

فرأیـت   ،علـی رمضـان و أنـا بالشـام     (أي أرسلته) قال: فقدمت الشـام قضـیت حاجتهـا و أهـلّ    

ـ  ـ    هالجمعـ  هالهالل لیل رضـی اهللا  -فسـألنی إبـن عبـاس    ،فـی آخـر الشـهر    هثـم قـدمت المدین

ـ متی رأیت الهـالل؟ فقلـت رأینـاه ل    -عنهما ه آالجمعـه. قـال: انـت رأیتـه؟ قلـت: نعـم. و ر       هیل

ـ  هالناس و صاموا و صام معاوی ـ  . فقـال لکنَّ السـبت فـال نـزال نصـوم حتـی نکمـل        ها راینـاه لیل

-فقلــت: أو ال تکتفــی برؤیتــه و صــیامه؟ فقــال: ال. هکــذا أمرنــا رســول اهللا  ثالثــین أو نــراه

  .-صلی اهللا علیه وسلم

روایــت اســت کــه فضــل دختــر حــارث او را (بــراي   -رضــی اهللا عنــه-کریــب : ازترجمــه

کاري) نزد معاویه در شـام گسـیل داشـت، او مـی گویـد: بـه شـام رفـتم و نیـازش را بـرآورده           

فـرا رسـیده بـود و مـن آن را دریافتـه بـودم، از ایـن رو مـن نیـز           ساختم، ماه رمضان در شـام 

ســپس در اواخــر مــاه بــه مدینــه آمــدم، ابــن  نمــودم،هــالل مــاه را در شــب جمعــه مشــاهده 

از مـن پرسـید چـه وقـت هـالل مـاه را (در شـام) دیدیـد؟ گفـتم:           -رضـی اهللا عنهمـا  -عباس

فــتم: آري. و مــردم نیــز آن را فرمــود: آیــا تــو نیــز آن را دیــدي؟ گ م،یشــب جمعــه آن را دیــد

دیدند و روزه گرفتند، و معاویـه نیـز روزه گرفـت، ابـن عبـاس فرمـود: ولـی مـا آن را در شـب          

شــنبه دیــدیم، از ایــن رو پیوســته روزه مــی گیــریم تــا ســی روز آن را کامــل کنــیم، یــا آن را 

. ایـن چنـین   معاویـه تـو را کفایـت نمـی کنـد؟ فرمـود: خیـر        يو روزه  تیببینیم، گفتم: آیا رؤ

  به ما فرمان داده است.  رسول خدا

  افزاید:ماموستا مال محمد باقر در ادامه می مرحوم

ـ نـه قلیـدي حـه  تـوانی تـه  م ئـه وه نـه ر ئهیه، له بهولهم قه] موخالیفی ئهسهیدم حههئ[« -هفی

-ختـی ئـه  هدسـیه و م حـه تـوانین بلـین کـه ئـه    علووم بووه که ئهمما ئیسه بوم مهم. ئهکان بکه

و ر بیسـتبی مبـه یغـه ریحیکـی لـه پـه   ولـال، سـه  بـد زرتـی عـه  کان که حـه بی به ده لیلی شافعیه

-ي حـه لـه سـه رمـووه لـه مـه   ي ئیسـتینبات فـه  مـه مما ئیسـته وا دیـاره ئـه   ئه ،قلی بفرمووایانه

  »صوموا لرؤیته و أفطروا لرؤیته...«دیسی: 

ــن نظــر و ر   آن ــاور اســت کــه ای ــن ب ــر ای ــاس ،يأمرحــوم ب ــن عب رضــی اهللا -اجتهــاد اب

را در ایـن رابطـه شـنیده      بوده است، نه اینکه بـه صـراحت حـدیثی از پیـامبر خـدا      -عنهما

سه ریحه له مـه دا کـه حـه زره تـی مـو عاویـه کـه شـاي وه         «... باشد، و در ادامه می افزاید: 

ن حـوکمی  حوکمی به روئیته که فه رمووه بـه ئیجمـاعی هـم مـوو مـه زهـه بـه کـا         هخت بوو

 صـوموا « »:ره فعی ئیختالف ئه کا، پـه س مـه عنـاي حـه دیسـه شـه ریفـه کـه ئـه مـه یـه           
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أو فــی  واحــد أي ســواء رئــاه کــل أحــد أو ال و ســواء رؤي فــی قطــرٍ لــهلرؤیتــه أي فــی الجم

  »االقطار...

ــد، خــواه  : «ترجمــه ــد یعنــی همــه روزه بگیری ــدن آن روزه بگیری ــا دی ــده  همــهب آن را دی

  »ر یک سرزمین دیده شود یا در سایر سرزمینها...باشد یا نه، د

به نظر مرحوم ماموستا محمد بـاقر بالـک، از ایـن حـدیث چنـین اسـتنباط مـی شـود          حال

که هر کس ماه را در هر نقطه از کـره زمـین مشـاهده کنـد، بـر سـایر مسـلمانان در همـه ي         

شخصـیت   نقاط جهـان گـرفتن روزه واجـب مـی شـود. عجیـب اینجاسـت کـه اگـر در مـورد          

همـه بالفاصـله سـر تعظـیم فـرود آورده و مـی        ود،علمی این بزرگوار، از این آقایان سـؤال شـ  

توجـه بـه آنچـه     بـا  کجا؟ ما را چـه رسـد بـه مقـام علمـی او و...      قرگویند: ما کجا و ماموستا با

مهـم نبـوده اسـت،     -رحمـه اهللا -لع بـراي امـام شـافعی   اگذشت، می توان گفت: اخـتالف مطـ  

ن اشاره مـی کـرد، و علمـاي شـافعیه نیـز برخـی بـه آن معتقدنـد، و گروهـی نیـز           و گر نه بدا

دقیقـه فاصــله ي   32بـدان بـاور ندارنــد. و آنـان نیـز کــه اخـتالف مطلــع را پذیرفتـه انـد، تــا        

  أذانی دو سرزمین را حجت می دانند. 

  سخن ما با امضاء کنندگان آن بیانیه: اما

ـ   ما آیـا مـی دانیـد     سـت؟ یچ و مقصـود از آن   نگیهمـاه  یاز شما سؤال می کنیم کـه معن

ما با شما اختالف داریم و یکـی نیسـتیم، ولـی توافـق مـی کنـیم کـه روز اول مـاه          :این یعنی

ـ ید و بـاور  نیبـر خـالف مـواز   -رمضان و پایان آن یعنـی روز عیـد فطرمـان     !یکـی باشـد   -ین

داشـت بـراي    نخواهـد  معنـایی زیرا اگـر در اصـل اختالفـی موجـود نباشـد، دیگـر همـاهنگی        

مثال اگر ما با شخصی در سـفري، مقصـد واحـدي داشـته باشـیم، قطعـاً اگـر هـر کـدام از مـا           

 هم نباشد، دیگـري همـان راه را خواهـد رفـت، و در چنـین حـالتی گفتـه نمـی شـود کـه مـا           

ـ ا پـس با هم هماهنگی کـرده ایـم.    براي همراهی در سفر مـورد نظـر شـما بـه      یهمـاهنگ  نی

ـ د نیمـواز  رغمیـ عل نمـ  :اسـت کـه   یمعنـ  نیا ـ و بـه خـالف سـنت پ    نی مـذهب   يو رأ امبری

  !!کـنم هماهنـگ باشـم، ایـن کـار را مـی      یـا حکومـت   بـا فالنـی   نکـه یتنها به خاطر ا ی،شافع

در اینجا از آنان سؤال می کنم: شما کـه خـود را علمـاي شـافعیه مـی دانیـد، آیـا حقیقتـاً ایـن          

ــا اصــول مــذهبتان در ایــن رابطــه ســازگار   ــاه اول  ت؟اســســخنانتان ب ــد: م ! شــما مــی گوئی

بـر مـا الزامـی اسـت      لـذا  رمضان که در کشورهاي همجوار و هم مطلع ما دیـده شـده اسـت،    

ــان ــه از آن ــذهب-ک ــق رأي م ــت   -طب ــل نیس ــالك عم ــا م ــراي م ــیم، ب ــروي کن و روزه  !پی

؟ آیـا مـی دانیـد ایـن     !یـا روز عیـد اسـت    اسـت  و به مردم نیز نگوئیم که اول رمضـان  !نگیریم

فمــن شــهد مــنکم الشــهر «خــالف صــریح قــرآن اســت، آنجــا کــه مــی فرمایــد:   شــماراي 

  ».فلیصمه

را شـامل مـی    ي مسـلمانان موصـول عـام اسـت، و همـه      "مـن "آیا نمی دانید که واژه  و

ــع     ؟شــود ــا کردســتان هــم مطل ــد کویــت و قطــر و بحــرین و... کــه ب اگــر کشــورهایی مانن

مـا بـه اسـم همـاهنگی بگـوئیم:       درسـت اسـت   آیـا  کردند، تیهستند، هالل ماه رمضان را رؤ

مـان روزه بگیـریم   ود! یـا اینکـه خ  ؟مردم! هر چند آنها ماه را دیـده انـد، امـا شـما روزه نگیریـد     

به تعبیـر دیگـر، علـی رغـم اینکـه خداونـد مـی فرمایـد: وقتـی مـاه را            !؟نگوئیم مردمولی به 

بـا   !بـه مـردم بگـوئیم: مـردم     !امـام شـافعی   پیـروي  مـا بـه نـام    امـا  دیدید حتماً روزه بگیرید،

  نباشید؟! وزهدیدن مستقیم ماه، یا رؤیت آن در کشورهاي هم مطلعمان، ر

ایـن سـئوال را از مـردم شـافعی مـذهب منطقـه دارم کـه آیـا حاضـرند چنـین            نیچنـ  هم

توهین هایی را در حق سر مـذهب و امامشـان تحمـل کننـد؟ آیـا اجـازه مـی دهنـد بـه زبـان           

ـ ا بسـته شـود؟ تـا بـه نـام همـاهنگی، روز اول رمضـان        امامشان دروغ و افتـر  عیـد فطـر را    ای

 واو لتکبـر  ولتکملـوا العـد  «متعـال مـی فرمایـد:     خداونـد یک روز عقـب انـداخت؟ در حالیکـه    

ــا هــداکم ــی م ــدکي رمضــان را کامــل روزه: ترجمــه »اهللا عل ــین   و نی ــه خــاطر چن خــدا را ب

  توفیق و هدایتی، بزرگ بدارید و شعار اهللا اکبر سر دهید. 

درست است وقتی به ایـن یقـین رسـیده باشـیم کـه فـردا عیـد اسـت، تنهـا بـه خـاطر             آیا

ــاهنگی ــال     ،هم ــا کم ــد ب ــاوریم؟ و بع ــر نی ــدازیم و دم ب ــب بیان ــه عق ــا دو روز آن را ب ــک ی ی

شـافعی نیـز سـازگار اسـت؟ البتـه ایـن ماننـد آن اسـت          ما با مذهب عملاین  :وقاحت بگوییم

  کرده است. حکممذهب شافعی خالف قرآن  :که گفته باشیم

بـه شـما و سـایر علمـایی کـه بـه نـام اعضـاي شـوراي روحانیـت یـا هیـأت امامـان               من

گـویم: اي ماموسـتایان! فـرداي    رانیـد، مـی  جمعه و جماعت، چنـین سـخنانی را بـه زبـان مـی     

مـی    ایـد کـه رسـول خـدا    ی خواهیـد داشـت؟ آیـا ایـن حـدیث را شـنیده      قیامت چه پاسـخ 

ـ   ةـطاع ال«فرماید:  : هـیچ اطـاعتی از بنـدگان خـدا در     ترجمـه  »الخـالق  ةـلمخلوق فـی معصی

  نافرمانی آفریدگار صحیح نیست. جهت
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متعال می فرماید: هر کـس از شـما مـاه را دیـد، رمضـان را روزه بگیـرد، امـا شـما          خداوند

 مـا  چـرا؟ مگـر   !!دیـ هـم نکن  یاعتراضـ  چیو هـ  دیو روزه نباشـ  نیـد امر خدا را نک ینا دییگو یم

دانســته یــا -گیریتــانبــا ایــن موضــع در ســرزمین کفــر زنــدگی مــی کنــیم؟ آیــا نمــی دانیــد

ایـن حکومـت را بکفـر مـتهم مـی کنیـد؟ زیـرا تنهـا حکومـت کفـر راضـی نیسـت              -ندانسته

کـه مـن نیـز    -. و اگـر حکومـت کفـر نیسـت    ننـد و عیـد ک  روزه باشـند  و به موقع مردم آشکارا

مـاه در سـایر    يمشـاهده  جـود بـا و  -توصـیه مـی کنیـد    با نـام وي  چرا -همین اعتقاد را دارم

 دانیـد ایـن سـخنان   ؟ آیـا نمـی  !ما روزه نگیریم یا اعـالم عیـد نکنـیم    -هاي هم مطلعسرزمین

گویـد: بـا   دنیـاي کفـر اسـت نـه دنیـاي اسـالم؟ خداونـد عزوجـل بـه مـا مـی            شما مخصوص

برزنــی و در هــر خانــه و  و با صــداي بلنــد در هــر کــوي،مــاه مبــارك رمضــان یــافتن پایــان

ــار را نکن    ــن ک ــد ای ــی گویی ــما م ــا ش ــد. ام ــر بگویی ــمســجدي اهللا اکب ــرفو  دی ــنزن ح ــا  دی ت

چـون قـرار اسـت هماهنـگ باشـیم؟ آیـا مـی         !تصنعی خدشـه دار نشـود   یکطرفه و هماهنگی

چـرا ایــن حکومـت را مـتهم بـه کفــر مـی کنیـد؟ و اگــر        خواهیـد بـا کفـر هماهنــگ باشـیم؟    

اجبـار ایـن سـخنان را مـی گوییـد، یـا بخشـی از ارگانهـا و مسـئولین          فشـار و  بالفرض تحـت  

ـ انـد، آ ر و تحریک به نوشتن این چنین افتراهایی کـرده اشما را واد آنـان بـا    خـود  دانیـد نمـی  ای

ـ  ؟انـد زیرکی خاص آن را امضا نکـرده  م مـی کننـد تـا در میـان مـردم      شـما را پـیش قـد    یول

 خودشـان سـکوت کـرده و چیـزي     امـا را نـابود کننـد؟    تـان یو پایگـاه اجتماع  ینـ یشخصیت د

چـرا قـوه قضـاییه     اگـر ایـن بیانـات و تهدیـدات قـانونی اسـت،       راسـتی  ! نویسـند نمی نگفته و

و  کند؟ چـرا اسـتاندار یـا فرمانـدار چنـین سـخنانی نمـی گوینـد؟ آري! آنـان زرنـگ          اقدام نمی

ـ تفرقـه م  جـاد ی. جهـت ا لذا چنـین حرفهـایی را نـزده و نخواهنـد نوشـت      و عاقلند یارهوش  انی

ـ مـی گوینـد: ا   گـران یبه من و تـو و د  نا اهالنی نابخرد اهل سنت، خـالف قـرآن و    نیچنـ  نی

-مـی شـما و آن نـا اهـالن    . آیـا  و بنویسـید!  دیـ عمـل کن  یسنت و اجماع و مذهب امام شـافع 

سـنت در منـاطقی کـه اکثریـت     ل اهـ «گویـد:  مـی  هـم  ن اساسـی دانید اصـل دوازدهـم قـانو   

شـما  فـرداي قیامـت    یراسـت » آزادنـد  ددارند، در انجام مراسـم مـذهبی و تعلـیم و تربیـت خـو     

در حضور خـدا و رسـولش و در نـزد امـام شـافعی و بزرگـان دیـن، چـه جـوابی داریـد؟            و آنها

   !اي است؟چه صیغه یو ساختگ نیغوهماهنگی در

  دو نوع است: مورد نظر دانید هماهنگیه میک همانطور

  . هماهنگی با دنیاي اسالم1

اقلیـت مـذهبی بـا اکثریـت. و البتـه هـر دوي اینهـا محتـرم و ارزشـمند           کی. هماهنگی 2

  هستند.

بـا دنیـاي اسـالم هماهنـگ شـویم، اکثریـت قـاطع مسـلمانان جهـان،           گویید:می اگر حال

هب ســه گانــه و فقهــاي شــافعیه را بیــان ســنی مــذهب انــد، کــه در ایــن خصــوص رأي مــذا

داشتیم. پس چـرا نبایـد در مسـأله روز اول مـاه رمضـان و آخـر آن یعنـی عیـد فطـر بـا آنـان            

بـا کشـور خودمـان هماهنـگ      بایـد و اگـر مـا بعنـوان یـک اقلیـت مـذهبی        !هماهنگ باشیم؟

ــروان خــود در عــراق و پاکســتان     ــه شــیعیان و پی ــران ب ــذهبی ای و شــویم، چــرا مســئولین م

ـ کـه بـه نسـبت جمعیـت در ا     -افغانستان و لبنـان   -کشـورها اقلیـت محسـوب مـی شـوند      نی

مســلمانان اهــل ســنت آن کشــورها هماهنــگ شــوند؟ دنیــاي   تیــنمــی گوینــد کــه بــا اکثر

هیچ خبـري پنهـان نمـی مانـد، مگـر نمـی بینـیم و نمـی شـنویم کـه            کهکنونی دنیایی است 

بـا   هـل سـنت اسـت، شـیعیان در ایـن موضـوع      در کشورهایی که حاکمیت مذهبی تقریبـاً بـا ا  

هماهنـگ نیسـتند؟ آیـا یـک بـام و دو هـوا اسـت؟! همـاهنگی اگـر خـوب اسـت بـراي              آنان

 باشـیم،  هنـگ همه خوب است. اگر مـی خواهیـد مـا در ایـن زمینـه بـا مـذهب حاکمیـت هما        

بـه شـیعیان سـایر منـاطق توصـیه کننـد کـه بـا مـذهب حاکمیـت            بگوییـد:  مسئوالن نیـز  به

در حـالی اسـت کـه     اقـدام شـما و نـابخردان پشـت صـحنه!      ان هماهنگ شوند. و اینشکشور

، و اگـر بـالفرض کسـی یـا کسـانی      کـرده اسـت  حاکمیت خودش دخالت مستقیم در این کـار ن 

 ينابجـا رو  دخالـت کننـد و در ارگانهـاي مختلـف بـه     اندازند و کمانشـان را پنهـان مـی   تیر می

لمخلـوق   ةـال طاعـ «ینـی منطقـه بـه آنـان بگوینـد:      آورند، درست این است کـه رهبـران د  می

ــ ــ یف ــالق ةـمعصی ــئله روزه و ع». الخ ــی مس ــوقت ــت، و    دی ــالق اس ــتور خ ــا، دس ــان آنه و زم

شــما خــالف ســخن خــدا و رســولش و همچنــین خــالف اجمــاع اســت، بایــد بــه  يخواســته 

  پذیریم.خواسته را از شما نمی وما این سخن  :صراحت گفته شود

گـوییم: هـیچ فـردي بـاالتر از قـانون نیسـت، اعتبـار هـر         حکـومتی مـی  به مسئوالن  حال

اسـت. همانگونـه کـه بارهـا اعـالم       دهیمسئولی با قـانونی اسـت کـه او را بـه آن درجـه رسـان      

رئـیس جمهـور اسـت، قـانون او را بـه ایـن منصـب رسـانده اسـت، و اگـر            یایم: اگر کسکرده

ــرد ــده يف ــق نماین ــانوني مجلــس اســت، طب ــد ق ــابراین   يه او نماین مــردم شــده اســت. بن
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هیچکس مافوق قانون نیست. چگونـه بخـود اجـازه مـی دهیـد کـه براحتـی قـانون را زیـر پـا           

بگذارید، آیا نمـی دانیـد مـذهب خـط قرمـز مـا مسـلمانان اهـل سـنت اسـت. و از آن هرگـز            

صرفنظر نمی کنیم. امکان نـدارد بـه احـدي اجـازه بـدهیم مـذهبمان را منحـرف جلـوه دهـد          

 گانـه یدر مسـایل مـذهبی مـان دخالـت کنـد و انـدك انـدك مـا را از دیـن و مـذهبمان ب          و یا 

مالهــاي مــا را مجبــور بــه نوشــتن چنــین  ،یحکــومت انیــســازد. و اگــر شــما بــه عنــوان متول

بیانیه هـایی نمـی کنیـد، بـه صـراحت آن را بیـان داریـد. زیـرا سـکوتتان موجـب مـی شـود،             

ایـن چنـین امـوري کـرده ایـد. اکنـون سالهاسـت روز        را وادرا بـه   هـا مردم گمان کنند شـما آن 

اول ماه مبارك رمضـان و روز اول مـاه شـوال را کـه عیـد فطـر اسـت، از ایـن مـردم مظلـوم           

پنهان داشته اید و نمی گذاریـد دلسـوزان آنـان، بـه صـراحت مردمشـان را آگـاه سـازند. آخـر          

شـما دارد؟ چـرا   حاکمیـت   يبـرا  يرعید گـرفتن یـا روزه دار بـودن مـا اهـل سـنت چـه ضـر        

حاکمیت باید از این کار واهمه داشته باشد؟ راسـتی آیـا حکومـت آنقـدر ضـعیف اسـت کـه بـا         

این عمل ما دچار تزلزل  شود؟ اگـر اینطـور باشـد کـه بایـد فاتحـه اش را خوانـد! و اگـر شـما          

ــانون اسا      ــدرج در ق ــاي من ــدارد در آزادي ه ــق ن ــی ح ــه کس ــد ک ــالم کنی ــتید، اع ــینیس  س

کــنم کــه در اصــل دوازدهــم قــانون اساســی بــه   یمــ دیــورد. مجــدداً تاکجلــوگیري بعمــل آ

کامـل دارنـد و لـذا کسـی      يخـود آزاد  یصراحت آمده اسـت کـه اهـل سـنت در امـور مـذهب      

نمی تواند آزادي مذاهب اهل سنت را خدشـه دار سـازد. اگـر کسـی خواسـته یـا ناخواسـته بـه         

بـه آن دهـن کجـی نمـوده اسـت. بـازهم       این کار دست بزند، قطعاً قانون را زیر پـا گذاشـته و   

مــی گــوییم: شــما حــق نداریــد در امــر جمعــه و جماعــت و   یحکــومت نیخطــاب بــه مســئول

روزه و عیـد مـا دخالـت کنیـد. مسـئوالن بایـد حـامی قـانون          نیتعیین امامان مساجد و همچن

ـ   طین بایـد بداننـد در طـول تـاریخ وعـاظ السـال       نیباشند، نه اینکه آن را پایمال کنند. هـم چن

مـردم از طریـق آنـان بـه حاکمیـت عالقـه        چگـاه ینمایندگان واقعی مردم نبوده انـد. اساسـاً ه  

موجــب شــده انــد مــردم از حاکمیــت گریــزان و دور  انمنــد نشــده انــد، بلکــه بــه عکــس آنــ

و قــانون باشــند؟ چــرا  نیــخــالف د يشــوند. راســتی چــرا عــده اي بایــد دنبــال ایــن کارهــا

چــرا در  نــد؟یو مــردم را از خــود ناراحــت و دلگیــر مــی نما آرامــش منطقــه را بهــم مــی زننــد

حالیکه تمام برادران ما در سـایر کشـورهاي هـم مطلـع، فـالن روز را عیـد مـی گیرنـد، عـده          

اي قلیل به نام بـه اصـطالح همـاهنگی، بـه مردمشـان توصـیه کننـد کـه روزه باشـند و عیـد           

بعـد   ، وروزه بداریـد  دیدشـ  مضـان  مـاه ر وارد  گـاه نگیرند؟ در حالی کـه خـدا مـی فرمایـد: هر    

شـد کـه فـالن روز عیـد اسـت،       نی. آیا وقتـی بـه یقـین برایمـان معـ     از پایان آن، عید بگیرید

ـ به مردم بگوییم عید نیست؟ آیا روزه دار بـودن یـا عیـد کـردن اهـل سـنت ا       ضـرر   نیچنـ  نی

و اساسـی بــه شــما مـی رســاند کــه از اعـالم علنــی آن ناراحــت هسـتید؟ در حــالی کــه خــدا     

  از آن راضی و خشنودند. سولشر

ــزور و خشــونت متوســل    و ــد، ب ــا ارگانهــایی بخواهن در نهایــت مــی گــوییم اگــر کســی ی

ســت، چــرا کــه آنــان متوســل بــه بــوده اشــوند، بایــد بداننــد روش ادیــان آســمانی اینگونــه ن

ــا    نشــده و  خشــونت ــزرگ ب ــامبران ب ــه از برخوردهــاي پی ــد نمون ــه چن نمــی شــدند. حــال ب

  باشد: گانرگو اشاره می شود، باشد که درس عبرتی براي همپادشاهان زو

  )نیاجمع همیپیامبر اسالم (صلوات اهللا و سالمه عل -3موسی  -2ابراهیم  -1

سدي بزرگ بـه نـام نمـرود را در امـر دعـوت در برابـر خـود داشـت. بنگریـد کـه            ابراهیم

برخــورد او را  چگونــه بــا دشــمن خــدا و دشــمن خــود رفتــار مــی کنــد. خداونــد متعــال نحــوه

  چنین به تصویر می کشد:

                                        

                                   

                                        

                                     

                                 

                            /82-69(شعرا(  

ــه   ترجمــه ــان دار. هنگــامی کــه ب ــراي کــافران بی ــراهیم را ب ــر!) سرگذشــت اب : (اي پیغمب

کنیـد؟ (چیزهـائی را کـه     پرست) خود گفـت: چـه چیـز را پرسـتش مـی      پدرش (آزر) و قوم (بت

باشــند؟). (مفتخرانـه پاســخ دادنـد و) گفتنــد: بتهــاي    پرســتید، کـی شایســته پرسـتش مــی   مـی 

ــی ــاًپرســتیم و دا بزرگــی را م ــی  ئم ــا م ــه پرســتش آنه ــدگار   (ب ــر عبادتشــان مان ــردازیم و) ب پ
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شـنوند و   خوانیـد، صـداي شـما را مـی     مانیم. گفت: آیا هنگامی کـه آنهـا را بـه کمـک مـی      می

رسـانند (اگـر از آنهـا اطاعـت کنیـد؟) و یـا        یا سودي به شـما مـی    کنند؟.  نیازتان را برآورده می

گوینــد: (چیــزي از ایــن  رپیچی نمائیــد؟). مــیاز آنهــا ســ گــرســازند (ا زیــانی متوجــه شــما مــی

ایــم کــه ایــن چنــین  تواننــد بکننــد) فقــط مــا پــدران و نیاکــان خــود را دیــده  کارهــا را نمــی

کنـیم و   نمودنـد و مـا هـم از کارشـان تقلیـد مـی       کردند (و بتان را به گونه ما پرسـتش مـی   می

دانیـد کـه چـه کـار      یـا (مـی  آ باشـند؟).   بـوده شود پدران و نیاکـان مـا در اشـتباه     بس. مگر می

هـم شـما و هـم پـدران پیشـین شـما. همـه         پرسـتید؟!.   بینید که چه چیز را مـی  کنید و) می می

دانیـد) بجـز پروردگـار جهانیـان.      آنها دشمن مـن هسـتند (آنهـائی کـه شـما معبـود خـود مـی        

 مـرا (بـه سـوي سـعادت دنیـا و آخـرت)       او(پروردگار جهانیانی) که مـرا آفریـده اسـت، و هـم     

  اي از مـن غافـل نیسـت).    سـازد (و در سراسـر زنـدگی مـن حضـور دارد و لحظـه       راهنمائی می

و هنگـامی کـه بیمـار شـوم او اسـت کـه         نوشـاند.   آن کسی است که او مـرا میخورانـد و مـی   

میرانـد و سـپس    مـرا مـی   وو آن کسی اسـت کـه (چـون اجلـم فـرا رسـید) ا        دهد.  مرا شفا می

و آن کسـی اسـت     گردانـد.   کتـاب و جـزا و سـزا) مـرا زنـده مـی      (در رستاخیز براي حسـاب و  

  که امیدوارم در روز جزا و سزا (که قیامت برپا است) گناهم را بیامرزد.

دالیــل  يمالحظــه مــی شـود در ایــن آیــات، ابـراهیم بــا نرمــی و مـدارا و ارائــه     چنانچـه 

ي د؟ در سـوره عقلی و منطقی با دشمنانش مواجـه مـی شـود. امـا منطـق دشـمنان او چـه بـو        

  عنکبوت به این منطق چنین اشاره شده است:

                                  /24(عنکبوت(   

: اما پاسخ قوم (ابـراهیم بـه) او جـز ایـن چیـزي نبـود کـه (بـه یکـدیگر) گفتنـد: او           ترجمه

ن سـرانجام او را بـه آتـش انداختنـد و مـا آتـش را سـرد و        را بکشید یـا بسـوزانید! پـس (ایشـا    

تــأثیر کــردن آتــش، و  ســالم بــراي ابــراهیم کــردیم و) او را از آتــش رهانیــدیم. در ایــن (بــی 

  هائی (بر قدرت خدا) براي مؤمنان است. رهانیدن ابراهیم از نیرنگ کافران) نشانه

پاسـخ   نوچـ الل و منطـق اسـت   ! راه انبیاء و راه دعوت دینـی نرمـی و مـدارا و اسـتد    آري

منطق قطعاً چیزي جـز منطـق نخواهـد بـود. تهدیـد و ارعـاب و خشـونت و کشـتن و زنـدانی          

  کردن و مثله نمودن نه تنها سنت انبیاء نیست، بلکه منطق دشمنان انبیاء است. 

وقتی موسی به پیامبري و رسـالت برگزیـده مـی شـود، خداونـد بـه او فرمـان مـی دهـد           و

ش هــارون نــزد فرعــون برونــد و بــا نرمــی بــا او ســخن بگوینــد باشــد کــه راه کــه بــا بــرادر

  هدایت را در پیش بگیرد:

                                           (طه)  

رده است (و در کفر و طغیان از حد گذشته به سوي فرعون بروید که سرکشی ک  : ترجمه

) سپس به نرمی با او (درباره ایمان) سخن بگوئید، شاید (غفلت خود و عظمت خدا را) 43است) (

  ).44یاد کند و (از عاقبت کفر و طغیان خویش و عذاب دوزخ) بهراسد (

فرعــون در مقابــل، چــه عکــس العملــی از خــود نشــان مــی دهــد؟ او بالفاصــله مــی  امــا

  آشوبد و خطاب به آنان می گوید:

                                    /29(شـــــــــــــعراء( 

(فرعـون سـخت برآشـفت و) گفـت: اگـر جـز مـرا بـه پروردگـاري برگزینـی تـو را از              : ترجمه

  ن خواهی پوسید هاي زندان همچون دیگرا زمره زندانیان خواهم کرد (و در بیغوله

                       /ترجمه )124(اعراف :

خورم که دستها و پاهاي شما را در جهت خالف یکدیگر (یعنی دست راست با پاي  سوگند می

پریشان و وضع اسفناك) همگی  کنم و (با این حالِ چپ، یا دست چپ با پاي راست) قطع می

   آویزم.  شما را به دار می

فقـط بایـد بـا اجـازه ي مـن عبـادت کنیـد و یـا          :بگویـد  گرانیبه د کسی هرگاهاین رو  از

ماننــد  او دنبالــه روي فرعــون اســت نــه انبیــا و قطعــاً د،ییــمراســم دینــی خــود را برگــزار نما

  فرعون عمل کرده است، زیرا 

                                   

                     /فرعون گفت: آیا به خداي (موسی ترجمه )123(اعراف :

اي است که در این  حتماً این توطئه !؟ و هارون) ایمان آوردید پیش از آن که به شما اجازه دهم

اید تا اهل آن را از آنجا بیرون کنید؛ ولی خواهید دانست (که  تر با هم) چیده شهر (و دیار، پیش

   ). یداي در برابر این رفتارتان خواهید چش چه شکنجه
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ــدارا و گذشــت او    یچگــونگ ــا مخــالفینش و نحــوه ي م تعامــل و برخــورد رســول خــدا ب

بـه آیـات قـرآن و     یآن نیسـت، کـافی اسـت نگـاه     انیـ سـت کـه احتیـاجی بـه ب    آنقدر عیان ا

ســنت مبــارك نبــوي و تــاریخ اســالم نمــوده و نحــوه ي تعامــل او را بــا ابولهــب، ابوجهــل و  

ــر   نیمشــرک ریســا ــه و غی ــت و آزار و شــکنجه و اخــراج از مکّ ــه اذی ــد. آنهم را بجــان  هببینی

  .مورد عفو و گذشت قرار دادنان را خرید و در نهایت در عام الفتح بسیاري از دشم

وقتی درسـت اسـت کـه قصـد، مقابلـه بـه مثـل باشـد. زیـرا          تنها  خشونتدر قانون الهی،  

ـ منطقِ نـرمش و رأفـت اسـت نـه خشـونت. در د      نیزبان د اجـازه ي کـاربرد    یتنهـا زمـان   نی

در مقابـل حـق و    شود که طرف مقابـل زبـان منطـق را فهـم نکنـد و عمـالً       یخشونت داده م

ـ توأم بـا خشـونت برخ   يمقابله  عدالت به ـ ندر آن صـورت   ،زدی ـ با زی ـ  « فرمـان  دی  ٍةـجـزَاء سیئَ

اسـت   يفقـط مقابلـه بـه مثـل در حـد آن بـد       يبـد  سـزاي را در نظر داشت که » مثْلُها ٌةـسیئَ

  .شترینه ب

ــ ــلِ یوقت ــدرت طــرف مقاب ــی( حکومــت و ق ــت) ســخن یعن ــرا یملّ ــتن دارد  يب ــیگف  ول

ــه حاک ــبت ب ــمنس ــر تی ــدرت کمت ــت حاکم  ياز ق ــت، الزم اس ــوردار اس ــبرخ ــا تی ــه ج  يب

ــاق،  جــادیســرکوب و ا ــرويفشــار و اختن ــاز روش فرعون کــه پی ــو نمرود انی ــه  ،اســت انی ب

رأفــت برخــورد  بــاملّــت  يو همــه نیو بــا منتقــد دیــرحمــت توجــه نما امبریــپ رهیروش و ســ

  کند.

ت نـدارم کمتـرین گرفتـاري و    کـنم: بخـداي متعـال دوسـ    باز از سر دلسـوزي تکـرار مـی    

مشکلی براي خودمان و کشـورمان پـیش بیایـد. چـون فقـط دزدان و راهزنـان خواهـان بـازار         

دانـیم. دوسـت نـداریم    آشفته هسـتند. و مـا دزد نیسـتیم و بـازار آشـفته را بـه نفـع خـود نمـی         

ر اگـر تحـت فشـار و اذیـت و آزار قـرار بگیـریم، مجبـو        :گـوییم احدي آسـیب ببینـد، امـا مـی    

ـ راسـتی آ  .شـویم دسـت بـدامان سـازمانهاي غیـر ایرانـی و حتـی غیـر اسـالمی بشـویم          می  ای

ـ د یچنین امري براي حکومـت مـدع   نگذاریـد کـار بـه مرحلـه اي      سـت؟ یآور نشـرم  ،يدار نی

برســد کــه مجبــور شــویم صــداي مظلومیتمــان را بــه گــوش مســلمانان جهــان برســانیم و از 

ـ  سازمانهاي مدافع حقوق بشر بخواهیم دینمـان بـه مـا     آن مرحلـه، . کـه در  رسـند دادمـان ب  هب

   فرماید:این اجازه را داده است. آنجا که می

                                 /نساء)

ي کنند و عیوب همدیگر را فاش سازند در خداوند دوست ندارد (که افراد بشر پرده : ترجمه )148

تواند از شخص  و) زبان به بدگوئی گشایند، مگر آن کسی که مورد ستم قرار گرفته باشد (که می

ستمگر شکایت کند و بدیهاي او را بیان دارد و او را دعا و نفرین نماید) و خدا شنواي (دعاي 

  و) آگاه (از کار ظالم) است. ممظلو

ن اجازه را به ما داده اسـت کـه اگـر مـورد سـتم قـرار بگیـریم و مظلـوم         خداوند ای بنابراین

واقع شویم، زبان بـه بـدگویی و شـماتت بگشـاییم. زیـرا در غیـر اینصـورت بـا ظـالم شـریک           

چـرا کـه وضـعیت ظـالم معلـوم اسـت.        خـواهیم کـرد  خواهیم بود. ما خـود را شـریک ظـالم ن   

در گنـاه ظـالم شـرکت مـی جویـد. بـه        مظلـوم بـا سـکوتش    هظلم را نیز بر نمی تابیم چرا کـ 

ــا دشــمن کســی    :ظالمــان مــی گــوییم ــد م ــوان شــمرد. هرچن ــر و بیچــاره نت دشــمن را حقی

نبایــد  میمعتقــد امــا نیســتیم و ایــن ســخن ســعدي را بــه عنــوان نظیــر و مثــل بیــان داشــتم.

وعـاظ السـالطین و وعـاظ     میمخالف را بـا چشـم حقـارت نگریسـت. بـاز در پایـان مـی گـوی        

یـک ملّـت هسـتند     حقیقـی م، نمایندگان مردم نیسـتند. بلکـه فقـط کسـانی نماینـدگان      حکاال

  نادیده گرفتن مردم و نمایندگانشان، کار عاقالنه اي نیست. نیکه مستقل باشند. بنابرا

ـ  باز می گوییم:  و مـذهبمان خـط قرمزمـان اسـت، و بـه هـیچ وجـه از آن صـرفنظر          ندی

 ان،یــو نمرود انیــاهــل ســنت بــه ماننــد فرعون دشــمنان ينخــواهیم کــرد، حتــی اگــر از ســو

  کنند. جادیا مانیمشکالت را برا نیدتریشد

  اهللا و برکاته هعلیکم و رحم والسالم
  

ــرم! توضــیحاتی کــه در مــورد  تبصــره ــرادران و خــواهران محت ــوار » رؤیــت هــالل«: ب از ن

جـا چنـد بـار    پیاده و از کردي به فارسی ترجمـه شـده اسـت در بـاال بـه نظرتـان رسـید. در آن       

بـا   ،تکرار شده است که امام شـافعی خـودش در مـورد اتحـاد یـا اخـتالف مطـالع نظـر نـدارد         

ـ  رعذر خواهی از این مطلب که بیشت ي مرحـوم اسـتاد دانشـمند     اتکّـا بـه فرمـوده و نوشـته     اب

 -اهللا رحمـه -کـه امـام شـافعی    :رسـد  ماموستا مال عبداهللا احمدیان بود اینـک بـه عـرض مـی    

ه امام دیگر اهل سنت نظرشـان بـر اتحـاد مطـالع اسـت، شـاگرد و مـروج مـذهب         نیز مانند س

ـ  و نظرات گویـد:   مـی  274صـفحه   6ی امـام نـووي در کتـاب المجمـوع جلـد      امام شافعی یعن

19 20 



 

ذکرنـا تفصـیل مـذهبنا.     فرع: فی مذاهب العلماء فیمـا إذا رأي الهـالل بلـد دون غیـرهم قـد     «

بـن راهویـه: أنـه الیلـزم غیـر اهـل        سـالم و اسـحاق  و نقل ابن المنذر عن عکرمه و القاسم و 

المـدنی   ، و عن اللّیث و الشـافعی و أحمـد یلـزم الجمیـع قـال: و ال أعلمـه إلّـا قـول        هبلد الرؤی

ي مــذاهب و نظــرات  یعنــی ایــن فرعــی اســت دربــاره» ی مالکــاً و أبــا حنیفــهعنــی الکــوفیو 

را رؤیـت کردنـد امـا مـردم     علماء در مورد این که: هر گـاه اهـل یـک شـهر و منطقـه هـالل       

دیگر شهرها و مناطق ندیدند که بـه تفصـیل مـذهب خـود را در ایـن بـاره بیـان داشـتیم. امـا          

ــن ــا  اب ــم و س ــه و قاس ــذر از عکرم ــحاق لممن ــن و اس ــه در    ب ــت ک ــرده اس ــل ک ــه نق راهوی

باشـد، ولـی از    ي رؤیـت هـالل الزم نمـی    اینصورت (روزه یـا عیـد) بـر غیـر شـهر و منطقـه      

ی و احمــد نقــل کــرده اســت کــه در آنصــورت بــر همگــان (چــه مــردم شــهر و لیــث و شــافع

منطقه رؤیـت هـالل چـه غیـر آنـان) الزم و واجـب خواهـد شـد و گفتـه اسـت: ایـن نظـر را             

  دانم جز اینکه این نظر قول مدنی و کوفی نیز هست یعنی مالک و أبوحنیفه. نمی

ـ  قـال ابـن  «ویـد:  گ مـی  246صـفحه   6السـنه جلـد    امام بغوي نیز در کتاب شرح  ر: ذالمن

بلهم، فعلــیهم قــراوه  قــال اکثــر الفقهــاء: إذا ثبــت بخبرالنّــاس أنّ اهــل بلــد مــن البلــدان قــد

» اهللا الــرّاي رحمهــم و الشــافعی، و أحمــد، و أصــحاب لــکقضــاء مــا أفطــروا، و هــو قــول ما

مـردم  انـد: هرگـاه بـه خبـر مـردم ثابـت شـد کـه          یعنی: ابن منذر گفته است: اکثر فقهاء گفته

پــیش از مــردم ایــن شــهر و منــاطق مــاه را   ،اي از میــان شــهرها و منــاطق شــهر و منطقــه

و ایــن قــول و رأي مالــک و  .انــد پــس واجــب اســت آن روز اول رمضــان را قضــا کننــددیــده

  »باشدمی -رحمهم اهللا-شافعی، و احمد أصحاب راي

باشـد، و  مـی نظـر خـودش اتحـاد مطـالع      -اهللا رحمـه -معلوم شـد: کـه امـام شـافعی     پس

  شافعی مذهبان حقیقی هم باید رأي و نظرشان چنین باشد.

  ي اهل تشیع در اینمورد چیست؟ اما ببینیم رأي و نظر ائمه و

از عبدالرحیم أبی عبـداهللا بصـري از أبـی    » تهذیب و استبصار«شیخ طوسی در کتابهاي  -1

 علیـه -سألت أبـا عبـداهللا  «کند که گفت:  به سند حسن روایت می -السالم علیه-صادق عبداهللا

عن هالل شهر رمضان یصم علینا فی تسع و عشرین من شعبان، قال ال تَصـم إالّ أن   -السالم

از هالل ماه رمضان سؤال  -السالم علیه-از ابی عبداهللا» تراه، فإن شهد اهل بلد آخر فاقضه و...

ام ماه رؤیت نشد  ه و در شب سیگذرد و هوا ابري بودکردم که بیست و نه روز از ماه شعبان می

(آیا باید روزه گرفت یا نه؟). وي پاسخ داد: روزه مگیر مگر آنکه هالل را ببینی و در صورتی کـه  

انـد، قضـاء روزي کـه     ي، اگر اهل شهر دیگر شهادت دهند که ماه را دیدها رؤیت نکرده الله

گفته است: هـر گـاه گواهـان    بینیم در این روایت حضرت صادق ن اي بجاي آر. میروزه نداشته

اند قضاي آن روز را بجا آور، بلکه بطور مطلـق  شهادت دادند که هالل را در افق تو رؤیت کرده

اند، آن روز را (اول رمضان) اهل شهر دیگر شهادت دهند که هالل را رؤیت کرده اگرگفته است 

گردد. و تفاوتی بین یمطلق است و شامل آفاق دور و نزدیک م "شهر دیگر"عبارت ضا کن. و ق

  ، محمد جواد موسوي غروي).6(کتاب هالل صفحه  بالد قریبه و بعید نیست

 علیـه -شـیخ طوسـی در کتـاب تهـذیب بـه سـند حسـن از ابـی بصـیر از ابـی عبـداهللا            -2

الیـوم الـذي یقضـی مـن شـهر رمضـان؟        أنـه سـئلَ عـن   «روایت کـرده اسـت کـه:     -السالم

ــضــیفقــال: ال تق دالن مــن جمیــع اهــل الصــلوه متــی کــان رأس عــت شــاهدان ه إالّ أن یثبِ

از قضـاء رمضـان سـؤال شـد کـه چـه روزي        -مالسـال  علیـه  -از أبی عبـداهللا صـادق  » الشهر.

را باید قضا کرد؟ (مراد سائل این بـوده کـه اگـر بعـد از روزه گـرفتن بیسـت و نـه روز، هـالل         

د: قضـاء مکـن آن را جـز آنکـه     رؤیت شد، یک روز را بایـد قضـاء کـرد یـا نـه؟) وي پاسـخ دا      

دو شــاهد عــادل، از جمیــع اهــل نمــاز، شــهادت دهنــد کــه چــه روزي اول مــاه بــوده اســت   

ي حضـرت صـادق، دو شـاهد عـادل از (جمیـع اهـل نمـاز)         (همان منبـع بـاال) در ایـن گفتـه    

 مـی  ي مسـلمانان دور و نزدیـک و شـیعه و سـنّی را در بـر      تردیـد همـه   آمده اسـت کـه بـی   

  گیرد.

ــه بــه آن دو روایــت از حضــرت صــادق، امــام و رهبــر مــذهبی اهــل تشــیع،  اکنــ  ون بــا توج

و نظـر ایشـان نیـز ماننـد رهبـران مـذاهب اربعـه اهـل سـنت بـر            يشـود کـه: را   معلوم مـی 

باشـد و طبعـاً پیـروان راسـتین حضـرت صـادق نیـز         اتحاد و یکـی بـودن مطـالع هـالل مـی     

ــر   ــند در غی ــته باش ــین رأي داش ــد چن ــاً و بای ــافعی  حتم ــروي ش ــاي پی ــورت ادع ــا از  اینص ه

 ي وروزه اللي رویــت هــ حضــرت شــافعی و جعفریهــا از حضــرت جعفــر صــادق در مســأله 

خواهــد  تادعــاي بــدون محتــوي و خــالف حقیقــ، یحاضــ و اول رمضــان وزمــان عیــد فطــر

اي   بــود. درمــورد رأي حضــرت صــادق وبرخــی دیگــر از علمــاء بــزرگ اهــل تشــیع وحتــی ر 

ــی  ــرت عل ــه ا–حض ــالمعلی ــاب    -لس ــه کت ــرم را ب ــدگان محت ــن مورد،خوانن ــالل«در ای » ه

 .دگردتواند باعث رفع شبهه که می نمایمغروي ارجاع میويسمو تألیف محمد جواد
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