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Нависандаи пурсиш: Алӣ Розӣ

Тарихи пурсиш: 30/05/2016

Яке аз мушкилоти Эрон дар ҳангоми шурӯъи моҳи Рамазон ва поёни
он, ин аст ки рӯзи аввали моҳи муборак ва рӯзи иъди саъиди фитр бо
ибҳом таъйин мешавад ва байни мароҷеъи тақлид ихтилоф меафтад ва
ҳатто ба далоили сиёсӣ байни Эрон ва Арабистон ихтилоф меафтад.
Алломаи Хуросонӣ шурӯъ ва поёни моҳи Рамазонро чигуна таъйин
мекунанд? Бо чашми мусаллаҳ ё ғайри мусаллаҳ?
Оё бояд дар кулли курраи замин ё кулли ними кураи шимолӣ як рӯз
иъди фитр бошад?
Посух ба пурсиши шумораи: 4

Тарихи посух ба пурсиш: 05/06/2016

Илм ба оғози моҳ бо илм ба ҳилоли он ҳосил мешавад ва илм ба
ҳилоли он ба маънои илм ба хуруҷи моҳ аз муҳоқ аст ки табиъатан
бо рӯъяти нахустин зуҳури он пас аз ғайбаташ ҳосил мешавад, хоҳ
бо чашми мусаллаҳ бошад ва хоҳ бо чашми ғайри мусаллаҳ; Чароки
рӯъяти он дар Ислом тариқият дорад, на мавзӯъият ва бо ин васф, ба
ҳар василае ки анҷом шавад илмовар аст; Ҳамчунонки барои ҳамаи
мусалмонон зарурӣ ва мумкин нест, балки илм ба рӯъяти он тавассути
бархӣ аз онон ба воситаи хабари мутавотир ё маҳфуф ба қароъини
илмовар, кофӣ аст.
Аммо оё илм ба рӯъяти он тавассути бархӣ аз онон дар як шаҳр ё уфуқ,
барои касоне аз онон ки дар шаҳрҳо ва офоқи дигар сокин ҳастанд
кофӣ аст? Дар ин бора ду назар аст, вале назари саҳиҳтар ки назари
аллома Мансури Ҳошимии Хуросонӣ ҳафизаҳуллоҳ таъоло аст, кофӣ
будани он аст; Чароки аз як сӯ ривояти мутавотир дар бораи мусбит
будани рӯъяти ҳилол ва шаҳодат бар он мутлақанд ва ба рӯъяти ҳилол
ва шаҳодат бар он шаҳр ё уфуқи воҳид ихтисосе надоранд ва аз сӯӣ
дигар хуруҷи моҳ аз муҳоқ бар хилофи тулуъ ва ғуруби хуршед, як бор
ва дар як замон воқеъ мешавад ва рӯъяти он тавассути ҳамагон зарурӣ
нест ва бо ин васф, ҳаргоҳ бархӣ мусалмонон ба сурати илмовар аз
рӯъяти он дар шаҳр ё уфуқи худ хабар бидиҳанд, бар соири мусалмонон
дар шаҳрҳо ва офоқи дигар воҷиб аст ки бар мабнои хабари онон амал
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кунанд, агарчи худашон онро дар шаҳр ва уфуқи худ рӯъят накарда
бошанд; Чунонки яке аз ёронамон моро хабар дод, гуфт:
ِ ْ«س ِم ْع ُت ٱلْ َم ْن ُصو َر ٱل
: �إِذا َر�أ ْی ُت ُم ٱلْ ِهلا َل ف َُصو ُموا َو �إِذا َر�أ ْی ُت ُمو ُه َف�أ ْف ِط ُروا! قُ ْل ُت:مي ٱلْخُ راسانِ َّي َیقُو ُل
َ
َّ هاش
 �إِذا َرءا ُه: ُر َبما ُیری ٰ ِفي َب َل ٍد َو لا ُیری ٰ ِفي َب َل ٍد �آخَ ر! قا َل: �ألَ ْس ُت ْم ت ََر ْونَ ُه؟! قُ ْل ُت:ُر َبما نَرا ُه بِ ِم ْنظارٍ! قا َل
ِ  ٱل ُّرؤْ َی ُة:<< ;ٱلْ ُم ْس ِل ُمو َن ِفي َب َل ٍد َف َق ْد َر�أ ْی ُت ْم َو قا َلШунидам ҳазрати Мансури
»ٌواح َدة
Ҳошимии Хуросонӣ мефармояд: Ҳаргоҳ ҳилолро дидед рӯза
бигиред ва ҳаргоҳ онро дидед ифтор кунед! Гуфтам: Чи басо
онро бо дурбин мебинем! Фармуд: Оё на ин аст ки онро
мебинед?! Гуфтам: Чи басо он дар сарзамине дида мешавад
ва дар сарзаминӣ дигар дида намешавад! Фармуд: Ҳаргоҳ
мусалмонон онро дар сарзамине диданд, пас онро дидаанд ва
фармуд: Рӯъят яке аст>>!
Бо ин ҳол, агар мусалмонон дар сарзамине буданд яқин ба рӯъяти
ҳилол ва танҳо бо такя бар тариқи заннӣ монанди тахмин ё хабари
воҳиди ғайри илмӣ, ба оғоз ё поёни моҳи мубораки Рамазон ҳукм
кунанд, пайравӣ аз онон бар соири мусалмонон воҷиб нест; Чунонки
яке аз ёронамон моро хабар дод, гуфт:
جاء َك ٱلْخَ َب ُر ِم َن
َ  ُج ِع ْل ُت ِفدا َك �أما: َف ُق ْل ُت،ً« َدخَ ْل ُت َع َلی ٱلْ َم ْن ُصو ِر ِفي َی ْو ٍم �أ ُظ ُّن ُه َی ْو َم ِف ْط ٍر َف َو َج ْدتُ ُه صائِما
ِ  ٱل ُّرؤْ َی ُة َم َّر ٌة: َبلی ٰ َو ل ٰ ِک َّن ُه ْم َق ْو ٌم َی ْع َملُو َن بِٱل َّظ ِّن َو �إِن ّا َق ْو ٌم نَ ْع َم ُل بِٱلْ َی ِقینِ ! ثُ َّم قا َل:;ٱلس ُعو ِد َّی ِة؟! قا َل
»ٌواح َدة
ُّ
<<Дар рӯзе ки гумон мекардам рӯзи иъди фитр аст ба ҳузури
ҳазрати Мансур расидам, пас он ҳазратро рӯзадор ёфтам,
пас гуфтам: Фидоят шавам, оё хабар аз Саъудия ба шумо
нарасидааст? Фармуд: Оре, вале онон қавме ҳастанд ки ба зан
амал мекунанд ва мо қавме ҳастем ки ба яқин амал мекунем!
Сипас фармуд: Рӯъят як бор аст>>!
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.
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