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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

িবসিম�ািহর রহমািনর রহীম 
এই পুি�কািট ‘আদনান আল ‘আর’ঊর এর প� হেত ঐ সকল ভােয়র �িত, 
যারা িবিভ� েদেশ ি�য়াম শুরু করার ও ি�য়াম েশষ করার পের ঈেদর নতুন 
চাঁদ এর িবধান স�িক র্ত মাসােয়েলর �াপাের জানেত েচেয়েছন, িবেশষভােব 
পা�ােতয্ অবি�ত রা�গুেলার জ�। আসসালামু আলাইওকুম ওয়া রহমাতু�িহ 
ওয়া বারকাতুহ। পরসমাচার কথা হল:   

সকল �শংসা একমা� আ�াহর জ�, আিম সা�য্ িদি� েয, আ�াহ ছাড়া 
আর েকােনা সতয্ ইলাহ েনই, আর মুহা�াদ তাঁর বা�া ও রসূল – �া�া�াহু 
আলাইিহ ওয়াসা�াম।  

রমা�ান মােসর নতুন চাঁেদর িবষেয় ও এই চাঁেদর িবিধ-িবধান স�েকর্ অেনক 
�� করা হেয়েছ। যার কারেণ আিম ই�া কেরিছ এই মাসআলার যথাযথ 
িলিখত সমাধান ��ত করার।   
��গুেলার সার-সংে�প:  
ি�য়াম শুরু করার ে�ে� িনভ র্রেযা� �ীকৃত িবধান কী। নতুন চাঁদ িক চা�স 
েদখেত হেব নািক গািণিতক িবেবচনায় নতুন চাঁদ উদেয়র িহসাবই যেথ� 
হেব?  
যিদ �চে� নতুন চাঁদ েদখার সােথ নতুন চাঁদ উদেয়র গািণিতক িহসােবর 
গড়িমল হয়, তাহেল একজন মুসিলম কী করেব?   
যখন একই শহেরর বািস�াগণ ি�য়াম রাখার ে�ে� মতাৈনকয্ করেব, যখন 
একই শহেরর একদল ি�য়াম েরেখেছ, আর অপর দল ি�য়াম রােখিন, তাহেল 
েসই ে�ে� একজন মুসিলম কার সােথ ি�য়াম রাখেব?  
িবে�র মুসিলমেদর সকলেক একই িদেন ি�য়াম রাখেত হেব, নািক �েতয্ক 
শহেরর বািস�ােদর জ� যার যার পৃথক পৃথক আ�িলক উদয়�ল ধত র্� 
হেব? 
যখন েকােনা অ�েল নতুন চাঁদ েদখাটা সা�� হেব, তখন যার অ�েল নতুন 
চাঁদ েদখা সা�� হয়িন, েস িক নতুন চাঁদ েদখা সা�� হেয়েছ এমন অ�েলর 
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অিধবাসীেদর সে� িমেল িনজ অ�েলর বািস�ােদর িবেরািধতা কের ি�য়াম 
রাখেত পারেব?   
যখন েকােনা �ি� একিট িনিদ র্� অ�েল অব�ান করেছ, িক� অ� অ�েল 
েস সফর করেত চায়, তাহেল এই ে�ে� েস েকান অ�েলর অিধবাসীেদর 
সে� িমেল ি�য়াম রাখেব? পরবত� অ�ল তথা গ���েল যাওয়ার ফেল যিদ 
রমা�ান মােসর েময়াদ পূেব র্র অ�েলর রমা�ান মােসর েময়ােদর েচেয় কেম 
যায় বা েবেড় যায়, তাহেল েস তার ি�য়াম কীভােব স�� করেব?    
আিম বলব: বড়ই পিরতােপর িবষয় হল, এমন মতাৈনকয্গুেলা পূব র্-পি�েম 
বসবাসরত সব র্�ােনর মুসিলমেদর মে� কেয়ক শতা�ী যাবৎ ধারাবািহকভােব 
িব�মান। এমনিক এটা বনী ইসরাঈল এর গাভীর েফতনার েচেয়ও ভয়�র 
আকার ধারণ কেরেছ। অেনক প�পাতদু� �ি� আেছ, যারা অে�র মতেক 
শুনারই �েয়াজন মেন কের না। আবার অেনক উদারমনা �ি� আেছ, যারা 
সু�াহ এর েকােনা েতায়া�া কের না, িফ�হ এর েকােনা �া’য়দার �িত তারা 
েকােনা �ে�প কের না। আিম এই িবষেয় �� িকছু �া’য়দাতুল কু�ী�াহ 
এর আেলােক উ�র িদব, েযগুেলা েকােনা মাযহাব বা অ�েলর সে� স�ৃ� 
নয়, যােত কের উ� �া’য়দাগুেলার মা�েম মাস’আলািট বুঝা ও তা যথাথ র্রূেপ 
আ�� করা ও সব র্কােল সব র্�ােন েসই অনুযায়ী ‘আমল করা সহজ হয়।          
 
�থম মাস’আলা: চা�সভােব নতুন চাঁদ েদখা ও গািণিতক িহসােবর �ারা 
নতুন চাঁেদর উদয় �মাণ করা।  
চা� মাসগুেলার সময়-সীমা িনধ র্ারেণর ে�ে� মূল মানদ� হল চা�সভােব 
চাঁদ েদখা। যিদ রমা�ান মােসর নতুন চাঁদ েদখা যায়, তাহেল সকল মুসিলম 
ি�য়াম রাখেব। যিদ শাওয়াল মােসর নতুন চাঁদ েদখা যায়, তাহেল সকল 
মুসিলম ি�য়াম রাখা ব� কের িদেব (ঈেদর ��িত িনেব)। যিদ নতুন চাঁেদর 
উদয়�ল েমঘাবরেণ আবৃত থােক অথ র্াৎ ��ভােব চাঁদ েদখা না যায়, তাহেল 
েকােনা �কার বাড়াবািড় ও িববােদ না জিড়েয় পূণ র্ একমােসর েময়াদ (৩০ 
িদন) পুেরা করেত হেব। আ�াহ মুিমনেদর র�া করার জ� যেথ� অনথ র্ক ও 
অবাি�ত কথার অিন�তা েথেক এবং বনী ইসরাঈেলর গাভীর েফতনার �ায় 
�কট েফতনা েথেক।  

নবী – �া�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম – বেলেছন:  
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وأفطروا لرؤيته، فإن ُغّيب عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني) ، ويف  (صوموا لرؤيته   
 رواية ملسلم: (فإن ُغّمي عليكم فأكملوا الَعَدد) 

“েতামরা নতুন চাঁদ েদেখ ি�য়াম শুরু কেরা, নতুন চাঁদ েদেখ ি�য়াম রাখা ব� 
কেরা, আর যিদ আকাশ েমঘলা হওয়ার কারেণ চাঁদ েতামরা ��রূেপ েদখেত 
না পাও, তাহেল শা’বান এর েময়াদ ি�শিদন পূণ র্ কেরা”,[1] �হীহ মুসিলেমর 
বণ র্নায় বেলেছন: “যিদ আকাশ েমঘলা হওয়ার কারেণ চাঁদ েতামরা ��রূেপ 
েদখেত না পাও, তাহেল মােসর সং�া পূণ র্ কেরা”।  
এখােন িতিন এই মাস পূণ র্ করার আেদশিট িদেয়েছন েকােনা �কার আধুিনক 
পয র্েব�ণেক�, অতয্াধুিনক েটিলে�াপ, কৃি�ম �ােটলাইট অথবা জিটল 
েকােনা িহসােবর েলৗিককতা না কের, �াভািবকভােবই মােসর িদবসগুিল পূণ র্ 
করার কথা বলা হেয়েছ। কারণ চা�স চাঁদ েদখােক �তয্া�ান কের আধুিনক 
পয র্েব�ণেক� ও গািণিতক িহসােবর �ার� হওয়ার মত েলৗিককতা স�ণ র্ 
িনিষ�। আর আমােদর দীন এই জাতীয় েলৗিককতা েথেক অেনক অেনক 
উে�র্।  
আ�াহ তা’আলা তাঁর রসূলেক আেদশ িদেয়েছন এই কথা বলার জ�:    

 ""وما أ� من املتكلفني

“আিম েলৗিককতাকারীেদর অ�ভুর্� নয়”। 

আর নবী – �া�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম – বেলেছন:  

 "هلك املتنطعون" 

“কেঠারতাকারীরা �ংস হেয় িগেয়েছ – অথ র্াৎ আ�াহর সহজ পথেক েছেড় 
যারা কিঠন পথেক েবেছ িনেয়েছ এবং েসই কিঠন পথ িনেয় বাড়াবািড় কেরেছ, 
তারা �ংস হেয় িগেয়েছ।  

 
ি�তীয় মাস’আলা: িব��াপী সব র্�ােনর মুসিলমেদর জ� একে� ি�য়াম পালন 
করা ওয়ািজব। কারণ চাঁদ একিট, আর চাঁেদর েক� ভূ-খ�ও একিট, 
মুসিলমরাও সকেল এক উ�ত।   

 
[1] �হীহ বুখারী, ১৯০৯, �হীহ মুসিলম ১০৮১ 
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خطاب   هو  لرؤيته)  وأفطروا  لرؤيته،  (صوموا  وسلم:  عليه  هللا  صلى  رسول  وأمُر 
 .للمسلمني مجيعاً، دون تفريق بينهم حبدود مصطنعة، أو تقسيمات خمرتعة

আর রসূলু�াহ – �া�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম – এর আেদশ:  
“নতুন চাঁদ েদেখ ি�য়াম শুরু কেরা, নতুন চাঁদ েদেখ ি�য়াম রাখা ব� কেরা” 
 এই আেদশ আসেল সব র্�ােনর সকল মুসিলমেকই সে�াধন করা হেয়েছ। 
মানুেষর ৈতির েকােনা িনধ র্ািরত (রা�ীয়) সীমােরখার অধীন িবেশষ েকােনা 
রাে�র মুসিলম বািস�ােদরেক বা আধুিনক কােলর েকােনা িবেশষ �েদশ বা 
িবভােগর মুসিলম বািস�ােদরেক এককভােব এই আেদশ করা হয়িন।    

 
তৃতীয় মাস’আলা: যখন িবেশষ েকােনা অ�েল শারঈ প�িতেত চাঁদ েদখা 
�মািণত হেব; তখন সব র্�ােনর মুসিলমেদর জ� - েকােনা গািণিতক িহসাব 
অথবা েকােনা �কার সংশয় েপাষণ না কের - ঐ অ�েলর িস�া�েক �হণ 
করা ওয়ািজব হেব। কারণ এই ধরেণর সংশয় উ�েতর মে� িবেভদ ও 
িবি��তার জ� েদয়, যা িনিষ�।  

 
চতুথ র্ মাস’আলা: “অ�েল্ভেদ চাঁেদর উদয়�ল িভ� িভ� হেয় থােক” এই 
দািবর অথ র্ যিদ এমন হয় েয, চাঁদ এক অ�েল উদয় হেল আেরক অ�েলর 
জ� েসই উদয়িট যেথ� নয়, অথচ উভয় অ�ল একই �ািঘমা েরখা বরাবর 
অবি�ত, অথবা এই কথার অথ র্ যিদ এমন হয় েয, চাঁদ �থেম পি�েম 
অবি�ত রা�গুেলােত উিদত হয়, তারপের পূব র্া�লীয় রা�গুিলেত, এরপের 
দি�ণা�লীয় অ�লগুেলােত, তাহেল এই দািবও শারঈ দৃি�েকাণ েথেক ও 
চাঁেদর ক�পেথর বা�বতা অনুসাের সিঠক নয়। েকননা চাঁদ ভূ-পৃে�র উপের 
একবারই উদয় হয়, এরপের এই উদয়টাই পালা�েম বা পয র্ায়�েম ক�পথ 
ধের ধের বারবার ঘটেত থােক (ক�পথ পািড় েদওয়ার পেথ এেকক �ােন 
চাঁদেক আমােদর কােছ এেকক রকম আকৃিতর মেন হেত থােক), আর চাঁদ 
�ািঘমার এেককিট েরখা অিত�ম করেত থােক আর এই অিত�মকােল 
আমােদর দৃি�েত ধীের ধীের চাঁদ বড় আকৃিত ধারণ করেত থােক, অথ র্াৎ 
আমরা চাঁেদর িদেক পি�ম অিভমুেখ যতই অ�সর হব, চাঁদ আমােদর দৃি�েত 
ততই বড় হেত থাকেব, অবেশেষ েকােনা একরাে� চাঁদ যখন পৃিথবীর মূল 
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ম� েরখার ম� িব� বরাবর এেস েপৗঁছােব, তখন চাঁদ পূেরা িব��াপী সকল 
েদশ ও রাে�র উপর উিদত হয়।      
এখােন ল�ণীয় �াপার হল েয, “চাঁদ একে� সকল েদেশর আকােশ উিদত 
হয় না, বরং পয র্ায়�েম এেকক েদেশর উপের উিদত হেত থােক” এই কথাটা 
অ�হণেযা�। কারণ, িবিভ� েদশ ও রা�গুেলা িক� একিট অপরিটর সােথ 
�ািঘমা েরখার মা�েম অিবে��ভােব একীভূত হেয় আেছ, রা�গুিলর মে� 
আনুভূিমক দূর� িব�মান থাকেলও এই দূর� �ািঘমা েরখার িব�িতেক পৃথক 
বা িবি�� করেত পারেব না। বরং আনুভূিমক দূর� আকাশ পেথও িবেবিচত 
হেব। আর আকাশ পেথর সীমা �ািঘমা েরখা ও অ� েরখা �ারা িনণ�ত হয়, 
েযখােন �ািঘমা েরখা অধ র্েগালাকার এবং উ�র েমরু েথেক দি�ণ েমরু পয র্� 
িব�ত হয়, তাই উ�র েমরু েথেক দি�ণ েমরু পয র্� পূব র্-পি�েমর সকল 
েদশই উ�র েমরু েথেক দি�ণ েমরু পয র্� িব�ত �ািঘমা েরখারই একিট 
অিবে�� অংশ, িবধায়, চাঁদ �ািঘমা েরখার েযেকােনা অংশ িদেয়ই আসুক না 
েকেনা, �ািঘমা েরখার সকল িব�র ে�ে� একই িবধান �েযাজয্ হেব। 
যিদ “অ�েল্ভেদ চাঁেদর উদয়�ল িভ� িভ� হেয় থােক” এই কথার �ারা 
উে�� এই হয়: চাঁদ একিট িনিদ র্� �ািঘমা েরখায় বরাবর উিদত হয়, এরপের 
চাঁদ ধীের ধীের িবিভ� �ািঘমা েরখায় উিদত হেত থােক আর িবিভ� অ�ল 
পািড় িদেত থােক, এভােবই এক পয র্ােয় পূব র্ েথেক পি�েম েপৗঁছায়; তাহেল 
এই ব�� সিঠক, িক� রা�ীয় সীমােরখার িদেক তাকােল তা িঠক নয়।  
আর যিদ “অ�েল্ভেদ চাঁেদর উদয়�ল িভ� িভ� হেয় থােক” এই কথার 
উে�� হয়: �েতয্ক রাে�র একিট িবেশষ উদয়�ল আেছ, আর নতুন চাঁদ 
িসিরয়ােত উদয় হয়, িক� ‘ইরাে� হয় না, সা’ঊদী আরেব উদয় হয়, িক� 
বাহরাইেন হয় না, িমসের উদয় হয়, িক� সুদােন হয় না, তাহেল এই মতিট 
সবেচ বড় বাি�ল মত বেল িবেবিচত হেব, এই মত েযমিন শরী’আহ স�ত 
নয়, িঠক েতমিন েজয্ািতিব র্�ার �ীকৃত বা�িবক িথওরীর সােথও িমেল না।   
যিদ আমরা িবতেক র্র খািতের েমেনও িনই; �েতয্ক রাে�র িভ� িভ� উদয়�ল 
আেছ, তাহেল �� েদখা িদেব রাে�র অবকাঠােমা িনেয়, রাে�র অবকাঠােমা 
িক? রাে�র সং�া কী? রাে�র অবকাঠােমা িক রাজৈনিতকভােব িনণ�ত 
সীমােরখার আেলােক িনধ র্ারণ করা হেব, যা উ�াহেক িবি�� কের িদেয়েছ 
সীমানা আর েরখা েটেন? না-িক েভৗেগািলক পিরভাষার আেলােক এর সং�া 
িনধ র্ািরত করা হেব? আর চাঁেদর িক এমন রাে�র সােথ েকােনা স�কর্ আেছ? 
না চাঁদেক এমন েকােনা সং�া �ারা সং�ািয়ত করা যায়?  
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“�েতয্ক শহেরর িভ� িভ� উদয়�ল আেছ” তােদর এই কথার মে� উি�� 
শহেরর দূর� কত?  শহর এমনও আেছ, যার দূর� িমিলয়ন বগ র্মাইল, আবার 
এমনও শহর আেছ, যার দূর� দশ বগ র্মাইলও হয় না।    
এরপের বড় শহর (রা�) েযই শহের অেনকগুল েছাট েছাট শহর থােক, 
তাহেল চাঁদ েদখাটা িক বড় শহেরর �েতয্কিট �ােনর জ�ই �েযাজয্ হেব? 
নািক �েতয্ক েছাট েছাট শহরেক আবার িভ� িভ� ভােব চাঁদ েদখেত হেব? 
এই িবষয়গুেলা “অ�েল্ভেদ চাঁেদর উদয়�ল িভ� িভ� হেয় থােক” এই 
মেতর �ব�ােদর পর�রিবেরাধী হওয়ার িদেকই ইি�ত কের। আর এই 
মতিট েয বাি�ল েসিটও �মািণত হেয় যায়। বরং এখান েথেক বুঝা যায় েয, 
এমন েকােনা মেতর অি��ই েনই... �াঁ, তেব এই মেতর �ব�ােদর মি�ে� 
এর অি�� থাকেত পাের।  
আর কুরাইেবর েযই হাদীস �ারা তারা দলীল িদেয় থােক, তার সারাংশ হল: 
কুরাইব - ইবনু আ�াস রা. মদীনায় থাকা অব�ায় তার কােছ দািব জানােলন 
েয, তারা অথ র্াৎ মদীনাবাসীরাও িসিরয়াবাসীেদর চাঁদ েদখার িহসাব অনুসাের 
ি�য়াম রাখা ব� কের িদক, ইবনু আ�াস তা অ�ীকার করেলন। িক� এই 
হাদীস েথেক “�েতয্ক শহেরর িভ� িভ� উদয়�ল আেছ” এটা �মািণত হয় 
না। এই হাদীেস ইবনু আ�ােসর কােছ দািব জানােনা হয় েয, মদীনাবাসী 
িসিরয়াবাসীর চাঁদ েদখার িভি�েত ি�য়াম রাখেব িকনা… এটাই হল আসল 
িনয়ম (অথ র্াৎ সকেল একে� ি�য়াম রাখেব), িক� ইবনু আ�াস তা অ�ীকার 
কেরেছন… কারণ, এটাই েসই সমেয় সিঠক িস�া� িছল।    
কারণ, তারা (মদীনাবাসীরা) যখন িসিরয়াবাসীর চাঁদ েদখার িভি�েত ি�য়াম 
রাখা শুরু করেব, তখন তােদর পে� িসিরয়াবাসীেদর শাওয়াল মােসর চাঁদ 
েদখার সংবাদ জানা স�ব হেব না। কারণ, তাৎ�িণক েযাগােযােগর েকােনা 
মা�ম েসই যুেগ িছল না। এই জ� জরূরী িছল এটাই েয, �েতয্ক শহেরর 
বািস�ারা তােদর চাঁদ েদখার িভি�েত ি�য়াম রাখেব, এটাই ইবনু আ�ােসর 
িস�া� েথেক বুঝা যায়। কারণ, েসই সময় সকেলর কােছ তাৎ�িণক সংবাদ 
েপৗঁছােনা অস�ব িছল। আর কুরাইেবর হাদীেস এই মেতর পে� েকােনা 
�মাণ েনই েয, �েতয্ক শহেরর িভ� িভ� উদয়�ল আেছ, আর �েতয্ক 
েভৗেগািলক ভুখে�র িভ� িভ� চাঁদ আেছ।   
আর যিদ এই হাদীেস এই �মাণ থােকও েয, �েতয্ক শহেরর িভ� িভ� 
উদয়�ল আেছ, তাহেল �� আেস: �াহাবােদর যুেগ এমন শহেরর সীমানা 
কতটুকু িছল, েযই শহেরর সকল বািস�া একে� ি�য়াম রাখেত পারেব? 
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কতটুকু দূর�সীমার মে� অব�ানকারী মুসিলমগণ একে� ি�য়াম রাখেত 
পারেব, আর কতটুকু দূর�সীমার বািহের অব�ানকারী মুসিলমগণ একে� 
ি�য়াম রাখেত পারেব না? যিদ মানুষ এই মাস’আলায় গভীরভােব দৃি�পাত 
করত, তাহেল তারা “�েতয্ক শহেরর িভ� িভ� উদয়�ল আেছ” এই মেতর 
ভুল ও িব�াি� অনুধাবন করেত পারত।  
অব� কতটুকু দূর�সীমািবিশ� শহেরর মে� অব�ানকারী মুসিলমগণ একে� 
ি�য়াম রাখেত পারেব, এই �ে�র সিঠক উ�র হল, যতটুকু দূরে�র মুসিলম 
বািস�াগণ জানেত পারেব েয, নতুন চাঁদ উিদত হেয়েছ। যার কােছ সংবাদ 
েপৗঁছােব, ি�য়াম রাখেব। আর যার কােছ সংবাদ েপৗঁছায়িন, েস ি�য়াম রাখেব 
না (রমা�ান মােসর ে�ে�), আবার ি�য়াম রাখা ব�ও করেব না (শাওয়াল 
মােস)। কারণ, শরী’আত িবধােনর �েয়াগেক শত র্যু� কেরেছ মানুেষর 
�ােনর পিরিধর সােথ, েকােনা শহর, অথবা সীমােরখা, অথবা এ জাতীয় 
অ�েকান ব�র সােথ শত র্যু� কেরিন।  
যিদ েকউ �� কের: “�েতয্ক শহেরর বা রাে�র িভ� িভ� উদয়�ল আেছ”, 
এই মতিট আসেল ঐ শহেরর বা রাে�র �ধান শাসেকর �িত ল�য্ কের বলা 
হেয়েছ, যােত কের ঐ শহেরর মুসিলমগণ শাসেকর েথেক িবি�� না হেয় 
যায়।  
তাহেল আিম উ�ের বলব: রা�ীয় শহর বা নগেরর অিধবাসীেদর সকেলর 
জ� একে� ি�য়াম রাখা এবং এই িবষেয় শাসেকর আনুগতয্ করা ওয়ািজব 
হওয়ার �াপাের  েকােনা সংশয় েনই। িক� এটা এই জে� েয, মুসিলমেদর 
দল েযেনা িবি�� না হেয় যায়। িক� “�েতয্ক শহেরর বা রাে�র িভ� িভ� 
উদয়�ল আেছ” এই কথা বলা যােব না, বরং বলেত হেব: শহরবাসীেদর 
জ� ঐেকয্র তািগেদ ি�য়াম পালন বা ি�য়াম রাখার ে�ে� তােদর শাসেকর 
অনুকরণ করা ওয়ািজব, এটা এক িবধান। “আর �েতয্ক শহেরর িভ� িভ� 
উদয়�ল আেছ” এটা একিট িভ� িবধান, যা চে�র সােথ সংি��, তাই �থমিট 
�হীহ, আর ি�তীয়িট বাি�ল।    

 
প�ম মাস’আলা: পূেব র্ বিণ র্ত িস�া� অনুযায়ী মুসিলমেদর উপের ওয়ািজব 
হল তারা শারঈ প�িতেত চাঁদ েদখা িগেয়েছ এটা জানেত পারেল তারা ি�য়াম 
রাখেত শুরু করেব, েকােনা রা�ীয় সীমােরখা, শহর-নগেরর দূর� এবং িভসা-
পাসেপাট র্ এর িদেক �ে�প করার দরকার েনই।  
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ষ� মাস’আলা: যখন শহর-নগর িভ� হওয়ার কারেণ বা মাযহাব িভ� হওয়ার 
কারেণ মানুেষর মে� মতাৈনকয্ েদখা িদেব, তখন একজন মুসিলেমর উপের 
ওয়ািজব হেব তার শহেরর বািস�ােদর সােথ ি�য়াম রাখা। অ�া� 
িবষয়গুেলার �িত তার �ে�প করার দরকার েনই, আর এটা করেব 
মুসিলমেদর মে� েযেনা ঐেকয্র ব�ন অটুট থােক, ঐেকয্র সািরব�তায় 
েযেনা েকােনা ফাটল সৃি� না হয় এবং েফতনার পে� েকােনা উ�ািন না 
েদওয়া হয় েসই লে�য্। কারণ, ি�য়াম রাখা আর ি�য়াম ব� করার মে� বড় 
ঐেকয্র মােঝ ফাটল সৃি� হেব, তখন একিট শহেরর মে� েছাট ঐকয্ ন� 
করা জােয়য হেব না।   
আর যিদ শহেরর সকল অিধবাসীেদর সে� একে� ি�য়াম রাখাও অস�ব হেয় 
যায় – েযমনিট েকােনা েকােনা পি�মা রাে�র ে�ে� ঘেট থােক – তাহেল 
িনজ মহ�ার ও মাসিজেদর মু��ীেদর সে� িমেল ি�য়াম রাখেব।   
যিদ এটাও স�ব না হয় (যখন িনজ মহ�ার মু��ীগণও দুইভােগ িবভ� হেয় 
যায়), তাহেল সং�াগির� মুসিলমেদর সে� িমল েরেখ ি�য়াম রাখেত শুরু 
করেব – যিদ তারা এই িবষেয় মুজতািহদ হয়। আর যিদ এটাও স�ব না 
হয়, তাহেল যােক েদখেব েয, হে�র উপের �িতি�ত, তার সে� িমল কের 
ি�য়াম রাখা শুরু করেব, আর এই মাস’আলায় হ� হল শারঈ প�িতেত চাঁদ 
েদখা (চা�সভােব চাঁদ েদখা)।   
এর দলীল হল; যখন মতাৈনকয্টাই গুরু�পূণ র্ ও িবেবচয্ হয়, আর সতয্টা 
স�া� (েগৗণ) হয়, তাহেল ইজেতহাদী মতাৈনেকয্র উপের মুসিলমেদর 
ঐকয্েক �াধা� েদওয়া হেব, যার মে� বড় �াথ র্ িনিহত আেছ… এই িবষেয় 
িকতাব ও সু�াহ এর বহু দলীল আেছ, েযগুেলার উ�িতর �ান এটা নয়।  
তেব সারকথা হল “মতাৈনকয্ অিন� থােক” েযমনিট আ��াহ ইবনু মাস’ঊদ 
– র�ীয়া�াহু আনহু – েথেক বিণ র্ত হেয়েছ।     
 
স�ম মাস’আলা: যিদ পথ�� বা িবদ’আত এর অনুসারী েকােনা স�দায় 
�িতেবশী হয়, যারা শরী’য়েতর িবেরািধতা করাটােক গুরু�পূণ র্ মেন কের, 
তাহেল ি�য়াম রাখা ও ি�য়াম রাখা ব� করার ে�ে� তােদর সে� িমল েরেখ 
েকােনা কাজ করেব না। আর যিদ তারা মানুষেক তােদর সােথ িমেল ি�য়াম 
ও ঈেদর কায র্�মগুেলা করেত বা� কের, আর িনেজর উপর েকােনা হুমিক 
থােক, তাহেল বাি�কভােব তােদর সে� িমল েরেখ ি�য়াম রাখেব ও ি�য়াম 
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রাখা ব� করেব, িক� েগাপেন েগাপেন সিঠকভােবই ি�য়াম শুরু করেব ও 
ি�য়াম ব� করেব।    

 
অ�ম মাস’আলা: চাঁদ উদেয়র গািণিতক তািরখ িনধ র্ারণ করা:  
যিদ চাঁদ উদেয়র গািণিতক িহসাব আর শারঈ প�িতেত চাঁদ েদখার 
ফলাফেলর মে� েকােনা অস�িত েদখা না েদয়, আর গািণিতক িহসাবকারীরা 
শারঈ প�িতেত চাঁদ েদখার প�িতেকও �ীকার কের এবং চাঁদ উদেয়র 
গািণিতক িহসাব তােদর মে� এক �কার চাঁদ েদখার মতই, তাহেল এই 
মাস’আলায় – এমন অব�ায় – সৃি� হওয়া মতাৈনকয্িট ইজেতহাদী মতাৈনকয্ 
বেল িবেবিচত হেব। আর এই মতাৈনকয্টা �হণেযা� মতাৈনেকয্র অ�ভুর্� 
বেল িবেবিচত হেব; েযমন, েকউ নতুন চাঁদ �চে� েদেখিন, বরং নতুন চাঁেদর 
উদয় সা�� হেয়েছ গািণিতক িহসােবর মা�েম, অথবা চাঁদ �তয্�কারীেদর 
েদখার মে� সংশয় ৈতির হল, আর অকাটয্ সে�হাতীত গািণিতক িহসাব – 
চাঁদ েদখা িগেয়েছ না যায়িন – এই দুই সংশেয়র েযেকােনা একিটেক �াধা� 
িদল।  
আর যিদ চাঁদ উদেয়র গািণিতক িহসাবকারীরা শারঈ প�িতেত চাঁদ েদখােক 
�ীকার না কের, আর গািণিতক িহসাব ও শার’ঈ প�িতর মে� িবেরাধ ৈতির 
হেল শারঈ প�িতেক অ�া� কের, তাহেল এটা হে�র িবেরািধতা বেল 
িবেবিচত হেব, এই গািণিতক িহসােবর উপর ‘আমল করা জােয়য েনই, আর 
মুসিলমেদর জে�ও এই িহসােবর উপর একমত হওয়া ৈবধ নয়।  
সারকথা হল; যিদ চাঁদ উদেয়র গািণিতক িহসাবটােক িহসাবকারীরা �চে� 
চাঁদ �তয্�কারীর সমমােনর মেন কের, আর এই গািণিতক িহসাবেক - চাঁদ 
েদখার শারঈ প�িতেক অকায র্করকারী সুিনি�ত উৎস - বেল িব�াস না কের, 
তাহেল এমন গািণিতক িহসাব �হণেযা� মতাৈনেকয্র অ�ভুর্� হেব, 
অ�থায় হেব না।    

 
নবম মাস’আলা: চা� মাস শুরু হওয়া ও না হওয়ার িবষয়িট িনধ র্ারেণর িভি�: 
এই িবষয়িট নতুন চাঁদ েদখেত পাওয়া ও না েদখেত পাওয়ার সে� সংযু�; 
আর এটা রা�ীয় কম র্কত র্া ও িসিনয়র উপেদ�াগেণর দািয়�।    
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আর সাধারণ মুসিলমেদর যাবতীয় িবষেয়র দািয়� তােদর গভণ র্র, অথবা 
তােদর জামা’আেতর আমীর অথবা সং�াগির�েদর �ধান দািয়�শীলেদর 
উপর ��, চাঁেদর সােথ এর েকােনা স�কর্ েনই। তােদর উপর এই জাতীয় 
িবষেয় সংি�� শাসেকর আনুগতয্ করা ওয়ািজব। কারণ, অেনক মানুষ আেছ, 
যারা চাঁদ েদেখেছ, আবার অেনক মানুষ আেছ, যারা চাঁদ েদেখিন, েকউ আেছ 
এই িবষেয় দািয়�শীল, আবার েকউ আেছ এই িবষয় িনেয় অবেহলা কের 
থােক।   
যিদ সকল মুসিলেমর ি�য়াম শুরু করার দািয়� এক বা একািধক সাধারণ 
মানুেষর কােধ �� করা হয়, তাহেল পিরি�িত ভয়ানক ও িবদঘুেট রূপ ধারণ 
করেব, যার কারেণ শরী’আত এটােক সমথ র্ন কের না।  

এই িবষেয়র দলীল হল নাবী – �া�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম – এর বাণী:  

 الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، واألضحى يوم تضحون 

 “েতামরা েযিদন ি�য়াম রাখা শুরু করেব, েসই িদনই সকেল ি�য়াম রাখা শুরু 
করেব, েতামরা েযিদন ি�য়াম রাখা ব� কের িদেব, েসই িদনই সকেল ি�য়াম 
রাখা ব� কের িদেব, আর েযিদন েতামরা �ুরবানীর ঈদ উদযাপন করেব, 
েসই িদন সকেলই �ুরবানীর ঈদ উদযাপন করেব”। িতরিমযী, ৬৯৮।     

 
দশম মাস’আলা: মানুষ ি�য়াম একবার েরেখ িদেল নতুন চাঁেদর িদেক �ে�প 
করার দরকার েনই, চাই তারা ি�য়াম রাখা শুরু করার ে�ে� অথবা ি�য়াম 
রাখা ব� করার ে�ে� ভুল িস�া� �হণ করুক, চাই সিঠক িস�া� �হণ 
করুক, যিদ তারা উনি�শ িদন ি�য়াম রােখ, তাহেল তােদর জ� এটা যেথ� 
হেব যিদও তােদর িস�া� ভুল হেয় থােক, আর যিদ উনি�শ িদেনর কম 
ি�য়াম েরেখ থােক, তাহেল অবিশ� ি�য়ামগুিলর �াযা আদায় কের উনি�শিট 
ি�য়াম পূণ র্ করেত হেব।  
আবূল বাখতারী েথেক বিণ র্ত, িতিন বেলন: আমরা ‘উমরা করার উে�ে� 
েবর হলাম, যখন বা�েন নাখলা নামক �ােন অবতরণ করলাম, তখন আমরা 
নতুন চাঁদ েদখেত েপলাম, তখন অেনেক বলল: এটা তৃতীয় রাি�র চাঁদ, 
আবার েকউ েকউ বলল: এটা ি�তীয় রাি�র চাঁদ, িতিন এরপের আমরা ইবনু 
আ�ােসর সে� সা�াত কের তােক বললাম: যখন আমরা নতুন চাঁদ েদখলাম, 
তখন অেনেক বলল: এটা তৃতীয় রাি�র চাঁদ, আবার অেনেক বলল: ি�তীয় 
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রাি�র চাঁদ, তখন িতিন বলেলন: েতামরা এটােক েকান রাে� েদেখছ? িতিন 
বেলন: আমরা বললাম: ঐ রাে�,  

তখন িতিন বলেলন: আ�াহর রসূল – �া�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম – 
বেলেছন:  

إن هللا مّده للرؤية فهو لليلة رأيتموه)). ويف رواية ((إن هللا قد أمّده لرؤيته فإن أغمي عليكم  
 فأكملوا العدة

“িন�য় আ�াহ চাঁদেক িব�ত কেরন েদখার জ�। সুতরাং েতামরা চাঁদেক 
েযই রাে� েদেখছ, চাঁদ ঐ রাে�রই হেব”। অ� বণ র্নায় এেসেছ: “িন�য় 
আ�াহ চাঁদেক িব�ত কেরেছন েদখার জ�, িক� তা যিদ (েকােনা কারেণ) 
েতামােদর দৃি�র আড়ােল চেল যায়, তাহেল মাস পূণ র্ কেরা”। িতরিমযী, 
৬৯৭, �হীহ মুসিলম ১০৮৮।    

আিম বলব: (أمّده) – শ�িটর �া�ায় আেলমগণ িবিভ� মত েপাষণ কেরেছন, 
তেব হাদীস েথেক েযটা সাধারণভােব বুেঝ আেস, ি�য়াম রাখা শুরু করার 
পের বা ি�য়াম রাখা ব� কের েদওয়ার পের চাঁদ েদখার ফেল উ� ি�য়াম 
রাখা শুরু করা বা ব� করার মে� েকােনা তারত� হেব না। আর িকছু মানুষ 
ি�য়াম রাখা শুরু করার পের চাঁদ েদখা, ি�য়াম বা ি�য়াম রাখা শুরু করার 
তািরখ ভুল িছল মেম র্ দািব তুেল েফতনা সৃি� করাসহ এই জাতীয় েযসকল 
কাজ কের, তার শরী’আেত েকােনা �ান েনই।  
  
একাদশতম মাস’আলা: একজন মুসিলম �ি�র জ� ওয়ািজব হল �ানীয় 
শহরবাসীর সে� িমেল ি�য়াম রাখা শুরু করেব এবং ি�য়াম রাখা ব� করেব, 
যিদও েস এমন শহের সফেরর িন�াত কের, েযই শহেরর বািস�াগণ তার 
শহেরর বািস�ােদর সে� ি�য়াম শুরু করার ে�ে� িভ�মত েপাষণ কের 
থােক। েযমন, িমসেরর েকােনা মুসিলম বািস�া জাযীরাতুল আরেব সফেরর 
িন�াত করেল, এখন িমসরবাসী ি�য়াম রাখা শুরু কের িদেয়েছ, িক� 
জাযীরাবাসী এখেনা ি�য়াম রাখা শুরু কেরিন, তাহেল তার উপর ওয়ািজব হল 
িমসরবাসীর সে� িমল েরেখ ি�য়াম রাখেব। এরপের যখন েস ি�তীয় শহের 
সফর করেব, তখন শাওয়াল মােসর �থম তািরখ িনধ র্ারেণর ে�ে� ি�য়াম 
রাখা ও ি�য়াম রাখা ব� করার সময় তােদর সে� িমেল িমেশ কাজ করেব, 
এই ে�ে� যিদ তার ি�য়াম রাখা িদবেসর সং�া উনি�শ িদেনর মে� একিদন 
কম হয়, তাহেল েসই একিদেনর ি�য়াম পের �াযা কের িনেব, আর যিদ তার 
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ি�য়াম রাখা িদবেসর সং�া ি�শিদেনর েচেয় েবশী হয়, তাহেল তােদর সােথ 
িমল েরেখ ি�য়াম রাখা তার জ� ওয়ািজব, তেব ি�শ �ীয়ােমর পেরর 
অিতির� �ীয়ােম নফল �ীয়ােমর নী�াত করেব, আর তােদর সে� ঈেদর 
�ালাত আদায় করেব, এই মাস’আলার দলীলগুেলা খুবই ��, েযগুেলা 
এখােন উে�খেযা� নয়।        

 
�াদশতম মাস’আলা: ‘আরাফা ও ঈদুল আ�হার তািরখ িনধ র্ারণ করা:  
‘আরাফা ও ঈদুল আ�হার তািরখ িনধ র্ারেণ সকল উ�াহর উপর ওয়ািজব হল 
হাজীগেণর অনুকরণ করা। কারণ, ‘আরাফার িদবসিট হল উ�াহর �েতয্েকর 
জ�ই ‘আরাফার িদবস (শুধুমা� হাজী বা �ানীয়েদর জ� নয়), আর েয উ� 
িদবসেক সকেলর জ� ‘আরাফার িদবস িহেসেব মােন না, েস সতয্ ও 
বা�বতা িবেরাধী, েস এই উ�াহেক িবি�� ও িবভ� কের িদে�।     
এমন �ি� িক দীন, বা�বতা ও ক�পথ জগেতর িচরাচিরত িনয়ম-রীিত 
উপলি� কের এই িস�াে� েপৗঁেছেছ েয; এই জগেত একািধক �ােন ‘আরাফা 
আেছ? আর আ�াহ ল� ল� হাজীেদরেক ভুল পেথ েছেড় িদেয়েছন, আর 
তােদর হজ ও দু’আ �তয্া�ান কের িদে�ন?   
আমােদর সামা� িচ�া করার ও বা�বতা স�েকর্ সামা� েভেব েদখার 
দরকার আেছ, আর যখন আমরা এই িবষয়িটেক সামেন েরেখ ‘আরাফা 
স�েকর্ িবেবচনা করব, তখন রমা�ান মাস ও ঈদুল িফ�র এর �াপােরও 
একই িস�া� পিরলি�ত হেব।     
সুতরাং যারা িব��াপী এক ‘আরাফার মত েপাষণ কেরন, তােদরেক একই 
িদেন ি�য়াম রাখা শুরু করা ও একই িদেন ি�য়াম রাখা ব� করার মত েমেন 
িনেত হেব। এমিনভােব যারা একই িদেন ি�য়াম রাখা শুরু করা ও একই িদেন 
ি�য়াম রাখা ব� করার মত েপাষণ কেরন, তােদরেক িব��াপী এক ‘আরাফার 
মত েমেন িনেত হেব।  
 
�েয়াদশতম মাস’আলা: যিদ েকােনা মুসিলম �ি� অমুসিলম রাে� বসবাস 
কের, অথবা মুসিলম রাে� বসবাস কের, িক� শাসক নাফরমান, েয আ�াহর 
শরী’আেতর েকােনা েতায়া�া কের না, তাহেল উ� মুসিলম �ি� কীভােব 
ি�য়াম রাখেব?  
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এমন অব�ায় সকল মুসিলম ঐ �থম রাি� েথেকই ি�য়াম রাখা শুরু করেব, 
েযই রাে� অ�েকােনা শহেরর মুসিলমগণ সব র্ �থম নতুন চাঁদ েদেখেছ বেল 
েঘাষণা িদেব। েঘাষণাকারী মুসিলমেদর েকােনা জাতীয়তা, অধীনতা, 
নাগিরক� বা পাসেপাট র্ ও জ��ল আেছ িক-না এগুেলা েদখেব না, এর �ারাই 
সকল দল ও মত একয্ব� হেব, িবি��তা দূর হেয় যােব, িন�া-সমােলাচনা 
ও সময় ন� করার মত এমন ঘৃ� কাজগুেলা িনঃেশষ হেয় যােব, যারা এই 
িবষেয় িভ�মত েপাষণ কেরন, তারা েযেনা আ�াহেক ভয় কেরন, যােত তারা 
েযেকােনা �কার দািবর মা�েমই েহাক না েকেনা, উ�াহর িবে�েদর কারণ 
না হন, আর যিদ মুসিলমেদর ি�য়াম রাখা শুরু করা ও ব� করা একই িদেন 
েকােনা অিনভ র্রেযা� ভুেলর কারেণও হয়, তথািপ “তারা সিঠকতার উপর 
�িতি�ত” হৃদেয় এই ভুল ধারণা েপাষণ কের িবি�� থাকার েচেয় উ�ম, 
মুসিলম জামা’আেতর মে� িবি��তার �ায় বড় আর েকােনা অিন� েনই।  
           
চতুদ র্শতম মাস’আলা: উপের বিণ র্ত আেলাচনাগুেলার সারকথা:  
পৃিথবীেত সব র্ �থম েযই অ�েল চাঁদ েদখা যােব, েসই অ�েলর সে� একে� 
ি�য়াম রাখা শুরু করা সকল মুসিলমেদর উপর ওয়ািজব। যিদ েকােনা মুসিলম 
শহেরর বািস�াগণ এটা মানেত অ�ীকার কের, তাহেল ঐ শহেরর �েতয্ক 
মুসিলমেক ঐ শহেরর বািস�ােদর সে� ি�য়াম রাখা শুরু করেত হেব শাসেকর 
আনুগতয্ ও ঐকয্ বজায় রাখার লে�য্, যত�ণ পয র্� তারা শরী’আেতর 
িবেরািধতায় সরাসির িল� না হয়। যিদ তারা শরী’আেতর িবেরািধতায় 
সরাসির িল� হেয় পেড়, তাহেল �েতয্ক মুসিলম �ি� হ�প্�ীেদর সে� 
েগাপেন িমল েরেখ ি�য়াম রাখেব, আর বাি�লেদর সে� বাি�কভােব িমল 
েরেখ ি�য়াম রাখা শুরু করেব ও ি�য়াম রাখা ব� করেব।           
আর যিদ একই শহেরর বািস�াগণ মতাৈনেকয্ িল� হয়, তাহেল মুসিলম 
�ি� িনজ মহ�ার মানুষেদর সােথ িমল েরেখ ি�য়াম রাখা শুরু করেব, যিদ 
এখােনও দুই দল ৈতির হেয় যায়, তাহেল মাসিজেদর মু��ীেদর সে� িমল 
েরেখ ি�য়াম রাখা শুরু করেব, যিদ তারা ইজিতহােদর িভি�েত হে�র 
িবেরািধতা কের, ই�াকৃতেভেব নয়। আর যিদ তারাও ই�াকৃতভােব হে�র 
িবেরািধতা কের, তাহেল তােদর সােথও একই প�িতেত বাি�কভােব িমল 
রাখেব, আর েগাপেন েগাপেন হ� অনুযায়ী আমল করেব।     
এই পুি�কািট ��ত করার ে�ে� আিম িনেজর প� েথেক যা ইজিতহাদ 
কেরিছ, তা যিদ সিঠক হয়, তাহেল তা হেব একা�ই আ�াহর প� েথেক 
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অনু�হ ও েমেহরবানী, আর যিদ এই কােজ আিম েকােনা ভুল কের থািক, 
তেব তা আমার ও শয়�ােনর প� েথেক সংঘিটত হেয়েছ।    
আ�াহ আমার উে�� স�েকর্ ভােলাভােবই অবগত আেছন, সম� �শংসা 
আ�াহ র�ুল ‘আলামীন এর জ�।  
এই পুি�কািট িলেখেছন  
‘আদনান িবন মুহা�াদ আল ‘আর’ঊর  


