سوال :
چرا در زمان قدیم رویت ماه اول رمضان و آخر آن
ساده بود و این حرفها که امروزه درست شده
است را نداشت ؟
پاسخ این پرسش را در کالمی از حضرت علی علیه السالم میابیم
حضرت علي عليه السالم فرمود:

زماني بر مردم خواهد آمد كه چند گناه بزرگ و عمل زشت
در بين آنها پديد مي آيد .
 -1كارهاي زشت آشكار مي گردد و معمولي مي شود .
 -2پرده هاي عفت و شرم پاره مي گردد .
 -3زنا كاري و تجاوزهاي ناموسي علني مي شود .
 -4مالهاي يتيمان را حالل مي شمارند و مي خورند .
 -5رباخواري شيوع پيدا مي كند .
 -6در كيل و وزنها  ،كم و كاست مي كنند .
 -7شراب را به اسم نبيذ حالل شمرده و مي خورند .
 -8رشوه را به عنوان هديه و شيريني مي گيرند .
 -9به نام امانت داري خيانت مي نمايند .
-11مردها خود را به شكل زنان و زنان خويش را به صورت مردها درمي آورند.
 -11به احكام و دستورات نماز بي اعتنائي مي كنند .
 -12حج خانه خدا را براي غير خدا (براي ريا و يا تجارت ( بجا مي آوردند .

سپس ادامه داد :كيفراين زشتي ها اين است كه خداوند آنها را از فيوضات خود محروم مي كند ،تا جائي كه ماه (شوال) براي آنها مخفي مي شود به طوري كه گاهي دو شبه ديده مي شود
(كه معلوم مي شود روز عيد فطر را به عنوان ماه رمضان روزه گرفته اند با اينكه روزه آن حرام بوده است) و زماني شب اول رمضان مخفي مي شود ،كه دو روز آن را روزه
نگرفته و به عنوان آخر ماه شعبان مي خورند و روزعيد فطر را به خيال آخر ماه رمضان روزه مي گيرند  .در اين وقت بايد ترسيد از اينكه خداوند به طور ناگهاني آنها را كيفر كند
(مانند زلزله و طوفان و سيل )...
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