
پÇنجشنبه صÇبح در (مÇجذوبعليشاه) تÇابنده نÇورعلي دكÇتر حÇاج آقÇاي جناب سخنراني متن /1
است/ شده تحرير خالصه بهصورت كه 1381.9.1ê

رÅيتماه1

حاجدكترنورعليتابنده

حيم الر حمن الر اهللا بسم

تشريع از باشد خدا هدف ميرسد بهنظر كه آنچه بهعكس رمضان ماه مسأله
ولي چيست خدا هدف كه بگوييم نميتوانيم Hواقع گرچه است/ شده تبديل روزه,
وحدت ايجاد هست هم ما زندگي براي ي مهم هدف كه آن اهداف از يكي Hقاعدت
چون ميرسد ديگري روزهدار به كسي هر اينكه جمله از است/ مسلمين همه بين
را معنوي وحدت احساس, اين است/ گرسنه هم او كه ميداند است گرسنه خودش
تفرقه باعث مسلمين افراد بين در و مختلف جوامع بين در فانه متأس ولي ميآورد;
نÇانمان قÇاتق كه ميخواست را رمضان ماه خداوند مشهور, مثل طبق است/ شده
مÇا بÇر بÇبخش پÇروردگارا عم; الن Ôري غ Ôت âتي الَّ وب Ôن الذ يل Öرف Öاغ مَّ Ôه ×لل ا شد/ جانمان قاتل باشد

ميكند/ نقمت و ميكند عوض را نعمت كه  گناهاني
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يا است رمضان ماه ل او چهارشنبه كه بود اختالف رمضان ماه ل او در امسال
چÇهارشنبه كÇه افÇرادي كه معني اين به بود حل قابل مسأله خوب, ولي پنجشنبه;
آنان روزه نبوده رمضان ماه ل او چهارشنبه بشود معلوم Gبعد هم ا گر گرفتند روزه
خير نيت با كه عملي هيچ نميگذارد خدا جهت هر به ميشود/ محسوب مستحبي
حساب گناه را آن اينكه به رسد چه اولي× طريق به برود; هدر شده, صادر مÆمن از
رمضان ماه ل او روز نيت به كسي ا گر كه است شده بيان فتاوي برخي در اما  كند;
ا گر ه البت است; كرده حرامي كار نبوده, رمضان ماه كه شود معلوم بعد و بگيرد روزه
ماه بگويد خودش كه كسي كه نحو اين به ميشد, روشن موضوع ميدادند توضيح
و بÇاشد نشÇده ثابت او به شده گفته طرق از يك هيچ به كه درحالي است رمضان
مجازات و است غلط كارش او است, رمضان ماه امروز بگويد دليل بدون خودش

ميشود/
رمضان ماه يا است رمضان ماه امروز گفتي كه چه تو <به ميشود: گفته او به
ال ثÖق× م Öل م Öع ي Öن م ف كه درقرآن خداوند فرمايش طبق روزهاش حال اين با ولي نيست>;

/7 آية زلزال, سورة /1

ميكند, حساب و ميآورد را آن باشد جا هر در كند نيكي هاي ذر ا گر ه1, ري GرÖي خ ̧ رَّ ذ

نوشتند هم روزنامهها در و دادند آقايان گذشته سال كه فتوايي ه البت ميشود/ قبول
مÇاه چÇه (حÇاال گرفتند روزه چهارشنبه كه آنهايي يعني كرد حل را مشكل خيلي
مÇحفوظ خÇدا نزد آنها اجر و نكردهاند لغوي عمل است) نبوده چه بوده رمضان

است/
مÇاه ل او در ه تÇالب است/ شÇده منتقل هم رمضان ماه آخر به مشكل اين حال
گÇذاشÇته, نÇام "يومالشك" را آن بهاصطالح كه چرا است حل قابل مسأله رمضان
در است, ال شو ل او كي اينكه در و رمضان ماه آخر روز در ولي ميگيريم; روزه
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حرام روزه باشد, شده رÅيت ماه يعني باشد ال شو ل او ا گر مواجهيم/ مشكل با اينجا
حÇرام و واجب بÇين است/ واجب روزه بÇاشد رمÇضان مÇاه آخر ا گر ولي است;
كرد/ جمع ميشود مكروه واجبو بين مستحب, واجبو بين كرد/ جمع نميشود
دبÇي در Âمث چنانكه چيست? تكليف پس نيست/ درست حرام و واجب بين اما
كÇار چÇه ايÇران در ما حال است, عيد و شده رÅيت ماه پنجشنبه امروز شد اعالم
كه بهنحوي ميكند طي ساعت يك در را دبي به تهران از هواپيما امروزه  كنيم?
روزهام روزهام, كه درحالي كنم حركت دبي طرف به اينجا از ظهر من امروز ا گر
چÇاي بÇرايÇم HرضÇف رسÇيدم, شده اعالم عيد كه دبي به وقتي ولي نميشود, باطل

روزهاي? چرا ميكني, حرامي كار ميگويند نخورم ا گر كنم? بايد چه آورند,
به ميشود تبديل شده, تشريع مسلمانها ما وحدت براي شايد گفتم كه عيد اين

ميشود/ جان قاتل نان, قاتق بهجاي و تفرقه
كارشناسان صينو متخص نظر تحت سني و شيعه فقهاي بايد را مسأله اين ه البت
چه و ال شو ماه چه ÇÇ ماه ل او ميگويند: بنمايند/ برايش فكري يك و كنند بررسي
ايÇن در هÇم مين نجÇم حÇرف مÇيگفتند: حتي قدما است/ ماه رÅيت با ÇÇ رمضان
قÇبول قابل هم مين منج حرف ميگفتند كه آنها ه البت نيست, قبول قابل خصوص
و/// خÇورشيد و مÇاه و سÇتارگان حÇركت از كه بود كسي م منج از مرادشان نيست
Çالم ليهالسÇع عÇلي مÇيگويند چÇنانكه نكÇن/ يÇا بكن را كار فالن برو كه ميگفت
وقت كرد: عرض و آمد مي منج بود; كرده ركاب در پا برود; جنگي ميخواست
را حÇرفها ايÇن فرمودند: حضرت بروي/ نبايد است, چنان و چنين و است نحس
قبول حرفشان مها منج آن رفتند/ و نميداند را غيب خدا جز هيچكس بگذار/  كنار
هÇيÃت كه كسي يعني وي ي ه ميكردند/ جدا وي ي ه از را م منج هم قديم در نيست/
و/// ستارگان و خورشيد و ماه ظاهري بهصورت گردش علم يعني هيÃت ميداند/
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آيا چطور, ماه ميكند, حركت چهطور خورشيد كه دارد رياضي حساب علم اين
را ايÇن هÇيÃت نشÇود/ يا بشود ديده كه خورشيد از داشت خواهد كافي فاصله ماه
يك مÇيخواهÇيد وقتي تجاريتان دفتر در شما Âمث كه همانطور ميكند/ حساب
حلول مورد در چيست, صفحه اين جمع نميپرسيد م منج از بزنيد, جمع را صفحه
را جوابش و ميزنيد جمع را صفحه آن حساب ماشين با شما است/ همينطور ماه
شÇما حسÇاب ماشين اينكه مگر است; اطمينان قابل ديگر جمع آن و مينويسيد
مÇاشين امÇا مÇيكنيد/ اسÇتفاده ديگÇري حسÇاب ماشين از وقت آن باشد/ خراب

/ê2 آية لت, فص سورة /1

نه :1 هÖي دي نÖيب Öن م Ôل اط الÖب× هÇ تي Öأي ال× كه است خدا فرمايش نيست/ خراب كه خدا حساب

¾ا م× Öس  Öاال م اد × م لَّ ع ميفرمايد: خود كه هم خداوند نميآيد/ باطلي خالفي, Gبعد نه Âقب

/31 آية بقره, سورة /2

HيقÇدق ا كÇنون دانشÇمندان كÇه است اين است/ داده بشر ياد را چيزها همه  كÔلَّه×ا2,

امÇروز مÇيكند/ غÇروب كÇي ماه ميكند, غروب كي خورشيد كه ميكنند حساب
بايد الشعاع) خروج (يعني خورشيد و ماه فاصله رÅيت مسأله در كه شده ص مشخ
شما كنند روشن شمع يك پرنوري چراغ جلوي ا گر اينكه كما باشد درجه دوازده
دور هÇمينطور را شمع اين ا گر حال ميبينيد; را چراغ آن ولي نميبينيد را شمع
است/ همينطور هم خورشيد و ماه ميبينيد; وقت آن كه ميرسد بهجايي بكنند
يك به ميشود, دور كمكم كه همينطور ولي نميشود ديده خورشيد نزديك ماه
ولي است رÅيت "قÇابل" ه تÇالب است/ رÅيت قÇابل رسÇيد كه درجه دوازده فاصله
اينكه جمله از كردهاند; مطرح فيزيكدانها را اين كه دارد ديگري شرايطي رÅيت
ايÇنها/ امÇثال و باشد چهطور نور انعكاس نباشد, ابري Âمث باشد بايد چهطور هوا
Âكام امروز تا هم حسابها اين است/ رÅيت قابل ماه شد پيدا شرايط اين همه وقتي
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و خسوف تمام بوده پيش سال هزار حدود در كه ام خي اينكه كما است; بوده دقيق
است/ نبوده غلط هم هيچكدامشان و كرده پيشبيني بعدش سال هزار تا را  كسوفها
اين با را تجاريتان كارهاي حساب صورت ا گر است/ تا چهار تا دودو حساب اين
هم, ديگري حساب ماشين با كه درميآيد عددي يك كنيد محاسبه حساب ماشين
مÇا بÇراي است دقÇيقتر آنكÇه ولي درمÇيآيد; عدد همان هم رتكه Ôچ با و همان

دارد/ اهميت
ولي ميآيد; مشكالتپيش اين بگيريم مال ك را فقطرÅيتماه ا گر بنابراين
ÂÇاص و بÇود ابÇري ÂامÇك هÇوا قبل روز چند از رمضان ماه آخر در است ممكن
تا كند صبر بايد او نداشت, خبري هم جا هيچ از و ببيند نتوانست را ماه هيچكس
است ال شو ل او بگويد شد, ظاهر كامل بدر بهصورت ماه و شد ماه پانزدهم وقتي

اس ×لنل Ôت âاقي و× م ي ه Öل Ôق ¹َّل ه  Öاال ن ع كون Ôل Ã Öس ي ميفرمايد: مجيد ديدم/قرآن را ماه حاال چون

/189 آية بقره, سورة /1

تÇعيين بÇراي , اس ×لنل Ôت âاقي و× م ي ه كه بگو پرسيدهاند/ (پيغمبر) تو از هالل از ,1 ج ح Öال و

وقت تعيين بهعنوان پس /( ج ح Öال و) حج موقع تعيين براي و مردم براي است وقت
اعتبار بهآن نبايد شد ثابت ماه حلول هالل, ازرÅيت غير بهطريقي ا گر حاال است/
يا ال شو ماه حلول اثبات كه ميگويند دسته يك ه عملي رسالههاي و كتب در داد?
هالل رÅيت كه است اين به يكي است: طريق چند به ديگري ماه هر يا رمضان ماه
مورد در ا گر ديديم/ را ماه ما بگويند عادل شاهد نفر دو كه اين به هم يكي و بشود
را رمضان ماه ل او ماه چون Âمث كه است ت حج او بر ببيند را ماه خودش كسي ل, او
در بودن عادل Á او عادل, شاهد نفر دو مورد در ولي بگيرد/ روزه بايد است, ديده
نميتوانÇد را اشيا¾ كوتاهي فاصله از كه كسي هست/ هم ديدن امكان شامل اينجا
در داستاني درمثنوي كرد? بايد چه ديدم, را ماه من كه داد شهادت آمد ا گر ببيند,
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و ديÇدهام را مÇاه مÇن كÇه خÇورد هÇم قسم حتي كسي عمر زمان در دارد: اينباره
GعدÇب است صÇاف هوا هميشه كه عربستان در ولي نميگفت/ هم ديگر هيچكس
است/ كÇرده اشتباه شخص آن و بوده او ابروي موي بلكه نبوده ماه كه شد معلوم
كه گرفت نتيجه ميتوان او قول براساس ديدهام, را ماه من گفت: نفر يك ا گر حال
را ماه ا گر زيرا نيست/ موجود وضعيت اين ما زمان در ه البت باشيم? بيروزه فردا
مÇيشويم/ مطلع است, فراوان ارتباطي وسايل چون و ميبينند زيادي ة عد ببينند
مÇيكند/ فÇرق وضع ندارد وجود ارتباطي هيچ كه دهي در يا قديم دوران در ولي
در شغلي ي تصد مشهد در من كه زماني Âمث دارد/ وجود دهاتي چنين هنوز االÐن
فرسخي هشت هفت در رفتم دهي به محلي تحقيق براي يكبار داشتم دادگستري
سÇعي مأمÇوريت, انÇجام از غÇير و ميكردم صحبت پيرمرداني با آنجا در مشهد/
حÇرم كÇه دارم آرزو گÇفت: آنان از يكي كنم/ استفاده آنان تجربيات از ميكردم
كه درحالي نخير/ گفت: نرفتي? بهحال تا گفتم: او به كنم/ زيارت را رضا حضرت
مÇثل نÇقليه وسÇايل ايÇن بÇا ولي بود مشهد فرسخي هشت هفت فاصلة در ده آن
ماه نفر يك ا گر ده اين در حال بود/ نرفته مشهد به هنوز دوچرخه حتي و اتومبيل
كافي شهادتش ديدم, را ماه من بزند داد هرچي او بكند? بايد چه كار باشد, ديده را
حق و ميخورد روزه بهراحتي روزهايم ما همه كه روزي همان درست او و نيست
مجتهدي مثل و است ت حج خودش بر ديده كه نفري يك آن بخورد/ كه دارد هم
ولو كÇند اجÇرا بايد داشت نظري هر خودش او است/ حرام برايش تقليد كه است
عÇلما از بÇعضي كÇه ديدهام من كتابها بعضي در اينرو از نباشد/ پيروش هيچكس
هÇمه كه بكنند تعيين تكليفي و شود تعيين مرجعيت شوراي كه كردهاند پيشنهاد
را ماه كسي ا گر كه بگويند بيايند لذا معتقدند, همه را مذكور طريق دو نمايند/ اجرا
ديگÇر بÇعضي قول به و اطمينان بعضي قول به ديگري وسيله هر به يا كند رÅيت
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باشد/ ماه ل او روز آن است, ماه ل او امروز كه شد پيدا يقين
در نÇجومي? محاسبات بهجز كرد پيدا يقين ميشود طريقي چه به Hواقع اما
و لفÇظ بÇه فÇقط شÇرعي مساÄل در كساني كه است اين ميشود كه اشتباهي اينجا
در Âمث ولي باشد همهجا حواسش نماز در شخصي ا گر چنانكه معتقدند صورت
كÇامل نÇمازش مÇيگويند بگويد, را عبارت يا كلمه فالن مرتبه ده و صد تعقيبات
را هدف كرده, فراموش را معنا او كه درحالي نيست/ نمازي او, نماز از بهتر و است
ا گÇر ايÇنكه مÇثل است/ چسÇبيده را ظÇاهري صÇورت و وسيله و كرده, فراموش
مÇيشويد رد است فÇراوان كÇه بÇاصفا امÇا كÇن از وقتي برويد, مشهد به بخواهيد
اين بنشينيد/ همانجا و است خوب همينجا بهبه بگوييد: و كنيد توقف همانجا
آن همينطور/ هم ماه رÅيت است/ ديگري چيز هدف است, واسطه است, وسيله
كنند/ ثابت را ماه رÅيت چطور كه هستند اين دنبال هاي عد وقت آن است/ وسيله
آقايان خود است/ ال شو ماه كي شود معلوم اينكه براي است وسيلهاي ماه رÅيت
يا باشد ماه رÅيت اينكه از اعم شود حاصل يقين كه وسيلهاي هر به كه گفتهاند هم
ال شو ل او اثبات نميگويند هم باز حال اين با شود/ حاصل يقين كه ديگر وسيله هر
مردم ديد كسي ميگويند كه است لطيفهاي ماه/ رÅيت اثبات طرق از ميگويند: و
كه بعد ببينند/ را ماه هالل آمدهاند گفتند: است? خبر چه گفت: ميكنند/ استهالل
شدهايد? جمع جمعيت اينقدر كوچكي اين به ماه براي شما گفت: شد, ديده هالل
نميكند/ نگاهش هيچكس ولي ميشود بزرگ سيني يك بهاندازه ماه ما واليت در
رÅيت قابل و قشنگ خيلي ماه چهاردهم شب در واال نيست هدف كه ماه رÅيت

است/
حا كم حكم گفتهاند رسالهها در علما آقايان از بعضي كه هم ديگري طريق
درست هÇم Gظاهر و نپذيرفتهاند را آن آقايان از ديگر بعضي ه البت كه است شرع
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بر نه ماه, و خورشيد بر نه است حا كم ما بر شرع حا كم حكم اينكه براي نميباشد/
بÇايد بلكه شرع" حا كم "حكم بگوييم: خصوص اين در نبايد Áاصو خدا/ احكام
قديم خيلي از كه معنا اين به ندارد/ حجيت هم آن تازه شرع"; حا كم "اعالم بگوييم:
خÇبر آقÇايان دفÇتر بÇه مÇيكند رÅيت را ماه كه كسي كه است مشكلگشايي رسم
مÇرجÇع آقÇاي دادنÇد, خÇبر نÇفر چند كه وقتي كردم/ رÅيت را ماه من كه ميدهد

فÇتوي× نÇيست, شÇرعي حكÇم ايÇن ولي شد; ثابت من بر مسأله اين كه ميفرمايد
هÇم مÇن بر بايد ميكنيد تكيه شما كه ماتي مقد بگويد: ميتواند مقلد زيرا نيست/
ثابت من بر لذا و نگفتند كه من به دادند اطالع شما به كه نفري دو آن بشود/ ثابت
تقليد مرجع كسي ا گر باشد, الزماالجرا كه نيست فتوايي اين بنابراين است/ نشده
نÇيست/ فÇتوا مÇصاديق از اين ولي دهد/ انجام بايد را او فتواهاي ميكند, انتخاب

است/ اينطور كه ميكنند اعالم ايشان
ه توج همه عاليرتبه, دانشمند آن تا گرفته عوام من از ما, همه كه است اين
من روز, يك در كه باشد اينطوري چرا باشد/ وحدت باعث بايد امر اين كه داريم
در كÇه كسÇي تكÇليف بداند? حرام است دبي در آنكه ولي بدانم واجب را روزه
بيايد اينجا به دبي از كه كسي آن تكليف چيست? برود, دبي به اينجا از روز همان

چيست?
كه است اين پيشنهادات از يكي شده/ زيادي پيشنهادات مسأله اين دربارة
شده رÅيت ماه االÐن كه كنند اعالم شد, رÅيت كه زمين كرة جاي هر در ماه هروقت
خيلي ه البت كه است نظر يك اين باشد/ عيدفطر زمين كرة تمام در دقيقه همان از و
درست اينكه مبتنيبر است راهحل نحوه يك ولي بپذيرند همه كه است بعيد هم
حكÇم فطر) (عيد ال شو ل او روز در و روزه واجب حكم رمضان ماه در كه است
است بوده نظر مد نيز ديگري واجب حكم اينها, ضمن در ولي هست, آن حرمت



13 ماه رÅيت

كÇدام جÇهان اوضÇاع به بسته كه ببينيم بايد حاال است, مسلمين بين وحدت آن و
راهنماست/ مسأله حل در نكته اين خود است? واجبتر واجب,

آن شد, رÅيت ماه جا هر در كه است اين كردهاند, پيشنهاد كه ديگري راهحل
موقع كه است صبح اذان از قبل يعني ÇÇاست شب آنها براي دقيقه آن كهدر اما كني
ميكند حل را مسأله مقداري يك هم اين ميشود/ حساب فطر عيد ÇÇ نيست روزه
كه آنجايي و است شب كه آنجايي ميكند: قسمت دو به را زمين كره هم باز ولي
است اين ميباشد منطبق نيز نجومي قواعد با و است متعارف آنچه البته است/ روز
نÇزديكي از مراد ولي است/ معتبر نزديكش اما كن شد, رÅيت ماه جا هر در  كه
نزديك شهر اسالم نه? يا است نزديك تهران به كرج بگوييم است? چقدر اما كن
آن مغرب طرف به شد, رÅيت ماه هرجا بگوييم كه است آن دقيقتر نه? يا است
بÇراي شÇد, رÅيت تÇهران در مÇاه ا گر يعني نه/ مشرقش, طرف به و است ت حج
و هÇمدان كرمانشاه, براي ولي نيست ت حج و/// گناباد شاهرود, سبزوار, مشهد,
كÇمك بÇه بÇايد Gبدو ولي است/ فعلي متداول طريق اين ه البت است/ ت حج تبريز
از رمضان يا ال شو ماه حلول كه كنيم بررسي هيويها) (رياضيدانها, صين متخص
خروج از يا است ماه شروع مقارنه, از ماه خروج بهمحض آيا است? لحظهاي چه
اختالف رفع مقام در سپس هالل? رÅيت يا عاع) الش (خروج عاع الش تحت از ماه

فرمايند/ اعالم رياضي علمي فقهي, نظرية




