அஸ்ஸலாமு அலலக்கும் (வரஹ்)

சிங்கப்பூருக்கான ஷவ்வால் 2022 அறிவிப்பு த ாடர்பாக முஃப்தியின்
அலுவலகம் பின்வரும் விளக்கத்ல தவளியிட விரும்புகிறது.

1. ரமலானின் ஆரம்பம் மற்றும் முடிவுக்கான தீர்மானம் முஹம்மது
நபியின் (ஸல்) அவர்களின் வழிகாட்டு லலப் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.
ஒரு சில இடங்களில் அவர் குறிப்பிடுலகயில்,
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நீங்கள் பிலற நிலலவக் காணும் வலர நநான்பு நநாற்காதீர்கள், அல
(ஷவ்வால் பிலற நிலவு) காணும் வலர உங்களின் நநான்லப
முடிக்காதீர்கள். உங்களிடமிருந்து அது மலறக்கப்பட்டால், (ரமலான்
மா த்ல 30 நாட்களாகக்) கருதுங்கள்.

2. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் வழிகாட்டு லின் அடிப்பலடயில்,
அறிஞர்கள் பிலற நிலலவத் தீர்மானிப்பதில் இரண்டு மு ன்லம
அளவுநகால்கலளப் பயன்படுத்துகின்றனர். அலவ ஹிசாப் (வானியல்
அறிவியலின் அடிப்பலடயிலான கணக்கீடு) மற்றும் ருக்யா (சந்திரலனப்
பார்ப்பது).

3. சிங்கப்பூரில், வானம் தபாதுவாக நமகமூட்டத்துடன் காணப்படுகிறது.
சிங்கப்பூரின் ட்பதவப்ப நிலல காரணமாக, பிலற நிலலவக் காண்பது
மிகவும் கடினம். எனநவ, பிலற நிலலவக் கண்டறிவதில் MABIMS நாடுகள்
(புருலன, இந்ந ாநனசியா, மநலசியா மற்றும் சிங்கப்பூர்) தபாதுவாக
ஒப்புக்தகாள்ளப்பட்ட அளவுநகால்கலள சிங்கப்பூர் பயன்படுத்துகிறது.
இந் முலற இம்கான் அர்-ருக்யா என்று அலைக்கப்படுகிறது

4. இந் இம்கான் அர்-ருக்யா அளவுநகால் 2017 மு ல் MABIMS நாடுகளால்
மதிப்பாய்வு தசய்யப்பட்டு, இன்று வலர பயன்படுத் ப்பட்டு வருகிறது.
இறுதியாக 2021-ல் உலகம் முழுவதும் காணப்பட்ட 700-க்கும் நமற்பட்ட ரவு
புள்ளிகளின் அடிப்பலடயில் திருத் ப்பட்டது. புதிய அளவுநகால்
மா த்தின் 29 வது நாளில் சூரிய அஸ் மனத்தின் நபாது இரண்டு
அளவுருக்கலளக் கருதுகிறது - பிலற நிலவின் உயரம் (இது மூன்று
டிகிரிக்கு நமல் இருக்க நவண்டும்) மற்றும் சூரியன் மற்றும் சந்திரனின்
நீளத்தின் அளவு (இது 6.4 டிகிரிக்கு நமல் இருக்க நவண்டும்).

5. இந் அளவுநகால்களின் அடிப்பலடயில் சிங்கப்பூரில் 29 ரமலான் அன்று
சூரியன் மலறயும் நபாது பிலற நிலவு த ன்படவில்லல.
உறுதிப்படுத்துவ ற்காக, முஃப்தியின் அலுவலகம் ஃபலாக் அறிவியல்
நிபுணர்களுடன் நசர்ந்து பிலற நிலலவப் பார்க்க முயற்சித் து.
இருப்பினும் பிலற நிலலவப் பார்க்க முடியவில்லல. நமற்கு அடிவானம்
நமக மூட்டத்துடன் இருந் தும் த ளிவாகத் த ரிந் து.

6. பிற MABIMS நாடுகளின் ம அதிகாரிகள், பிலற நிலவு அவர்களின்
தசாந் பிரந சங்களில் உள்ள சில இடங்களில் மட்டுநம அவர்களின்
பார்லவயில் த ரிந்

ாகவும் த ரிவித் னர்.

7. முடிவுகள் நவறுபட்டாலும், அலனத்து MABIMS நாடுகளும் நபிகள் நாயகம்
(ஸல்) அவர்களின் வழிகாட்டு லின் அடிப்பலடயில் பிலற நிலலவத்
தீர்மானிக்கும் முலறலய ஏற்றுக்தகாண்டன. நமலும் அவர்களின்
னிப்பட்ட முடிவுகள் அந் ந் ச் சூைல்களில் தசல்லுபடியாகும். நமலும்
ஒவ்தவாரு நாட்டிலும் ரமலான் என்பது 30 நாட்களுக்கு நமல் இல்லல என்ற
தகாள்லகலய அலனவரும் கலடப்பிடிக்கின்றனர்.

8. ரமலானின் ஆரம்பம் அல்லது முடிலவ நிர்ணயிப்பதில் உள்ள இந்
நவறுபாடு பல்நவறு நகரங்களில் இருந் நபித்ந ாைர்களிடத்தில் இமாம்
முஸ்லீம் அவர்களால் விவரித் ார். அங்கு மு’ஆவியா தவள்ளிக்கிைலம
நநான்பு நநாற்றார். மீ முள்ளவர்கள் சனிக்கிைலம நநான்பு நநாற்றனர்.

சியாம் மற்றும் மதீனா நகரங்களில் பிலற நிலலவ பார்ப்பதில்
உண்டான நவறுபாடுகநள இ ற்குக் காரணம். நநான்பு காலத்ல
முலறப்படுத் மு’ஆவியாவுடன் அவர்கள் ஏன் தவறுமநன
ரப்படுத் வில்லல என்று வினவப்பட்டநபாது, இப்னு அப்பாஸ் இவ்வாறு
பதிலளித் ார். அத் லகய உறுதிப்பாடு (ஒரு நபரின் புவியியல்
இருப்பிடத்ல ப் தபாறுத்து) நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களால்
கற்பிக்கப்பட்டது. இ னால் ரமலானுக்கான தவவ்நவறு த ாடக்க மற்றும்
இறுதி ந திகள் ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது.

9. இந் வட்டாரத்தில், கடந் காலங்களில் ஹிஜ்ரி நாட்காட்டியின்
த ாடக்கத்தில் நவறுபாடுகள் அடிக்கடி நிகழ்ந்துள்ளன (சமீபத்தில் 2014,
2015, 2016, 2017 மற்றும் 2021) நமலும் எதிர்காலத்தில் மீண்டும் நிகைலாம்.
எனநவ, 2022-ஆம் ஆண்டில், உலகில் உள்ள அலனத்து நாடுகளும்
(முஸ்லிம்கள் தபரும்பான்லமயான நாடுகள் உட்பட) ரமலான் மற்றும்
நநான்புப் தபருநாள் ஒநர ந திகளில் தகாண்டாடப்படுவதில்லல.
உண்லமயான நிலல என்னதவனில், பிலற நிலவு நவறு சில
நாடுகளிலும் இன்னும் காணப்படவில்லல. இ ன் விலளவாக, அவர்கள்
சிங்கப்பூலரப் நபால நம 3-ஆம் ந தி தசவ்வாய்கிைலம நநான்புப்
தபருநாலளக் தகாண்டாடுவார்கள். நமநல குறிப்பிட்டுள்ளபடி, நமது
நம்பிக்லகயின் தகாள்லககலளயும், நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின்
வழிகாட்டு லலயும் நாம் உண்லமயாகக் கலடப்பிடிக்கும் வலர,
இஸ்லாமிய நாட்காட்டியின் நிர்ணயத்தில் உள்ள நவறுபாடுகள்
எதிர்பாரா ந ா கவலலக்குறியந ா அல்ல.
10. இறுதியாக, சிங்கப்பூர் முஸ்லிம் சமூகத்ல ப் தபாறுத் வலர, 2022-ஆம்
ஆண்டு ரமலான் 30 நாட்களுக்கு நீடிக்கும். நமலும் நநான்புப் தபருநாள் 2022
நம 3-ஆம் ந தி தசவ்வாய்க்கிைலம தகாண்டாடப்படும். எனநவ,
அலனவரும் 30 நாட்கள் நநான்லப நிலறநவற்றும் வலகயில்
திங்கட்கிைலம, நம 2-ஆம் ந தி வலர நநான்பு நநாற்க நவண்டும்.

11. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ ’ஆலா அருளிய ரமலான் மா த்தில்
நம்முலடய வணக்க வழிபாடுகள் நமக்கு அலமதிலயயும் ஆறு லலயும்
த ாடர்ந்து ரட்டும்.

வல்லாஹு ஆ’லம்.

டாக்டர் நசீருதீன் முகம்மது நசீர்
முஃப்தி

