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 িনজ েদেশর েলাকেদর সােথ েরাযা রাখেব, না চাদঁ েদখা েয 
েকােনা েদেশর সােথ? 

 

�� : যিদ েকােনা ইসলািম রাে� চাঁদ েদখা যায়, আর  আিম েয েদেশ 

বসবাস কির, েসখােন শাবান ও রমজান মাস ি�শ িদেন পুেরা করা হয়, 

তাহেল আিম কী করব? রমজান �সে� মানুেষর মতপাথরেককর কারা 

কী? 

জবাব : আলহামদুিল�াহ, আপনার জনক েরাযা আপনার েদেশর 

েলাকেদর সােথ থাকাই আবশককক তারা যিদ েরাযা রােখ তােদর সােথ 

েরাযা রাখেবন; আর তারা যিদ েরাযা না রােখ তেব আপিনও তােদর 

সােথ েরাযা রাখেবন না। কারা, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন : 

منَ « ُّ ََ َ  رض ََ صَمم ىم
َ
ُرمض َنو َ هض َ  فضطم مض صَمم مَنو َ هلُطرم ممض َ  رَوض  »هلْومم ض صَمم

‘‘েতামরা েযিদন েরাযা রাখেব েসিদনই েরাযা, েযিদন ইফতার করেব 

েসিদনই ইফতার, আর েতামরা েযিদন েকারবািন করেব েসিদনই 

েকারবািনক’’ [িতরিমযী : ৬৯৭] 

ি�তীয়ত. ইখিতলাফ ভাল িজিনস নয়, তাই আপনার েদেশর সােথ 

থাকাই আপনার জনক জজির ও স�তক আপনার েদেশর মুসিলমলা 
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যখন েরাযা করেবন না, আপিন তােদর সােথ েরাযা না করেবনক আর 

যখন তারা েরাযা রাখেব আপিন তােদর সােথ েরাযা রাখেবনক 

আর মত পাথরেককর কারা হেহ, েকউ চাঁদ েদেখ, েকউ চাঁদ েদেখ নাক 

অতপর যারা চাঁদ েদেখ, অনকরা তােদর উপর ভরসা কের, তােদরেক 

িব�াস এবং তােদর েদখা অনুযায়ী আমল কেরক আবার কখেনা তােদর 

িব�াস িকংবা তােদর েদখা অনুযায়ী আমল করা হয় না, ফেল 

ইখিতলাফ সংঘিটত হয়ক েকােনা েদশ চাঁদ েদেখ এবং চাঁদ েদখার 

ফয়সালা েদয়, ফেল েদশবাসী েরাযা রােখ অথবা ইফতার কেরক আর 

অনক েদশ এ েদখার উপর ভরসা িকংবা িব�াস কের না- েভৗলিলক 

িকংবা রাজৈনিতক ইতকািদ কারোক 

সকল মুসিলেমর জনক আবিশকক হল চাঁদ েদেখই েরাযা রাখেব আবার 

চাঁদ েদেখ েরাযা ভা�েব করেবক েকননা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর হািদস বকাপক : 

مه نََالُ�َ� « ممض مم فَوض ْم َعغَيم�ض ُض ُِنم 
فمُرمض هو فَ

َ
م ض فََ ُض ُض ْم

َ
ََه َأى مهو َ ُِ

ممض َالَل فَوض ُِ
م ُضمض هل ْم

َ
ََه َأى إُ

ًعي  »صَمم
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‘‘যখন েতামরা চাঁদ েদখেব েরাযা রাখেব, আবার যখন চাঁদ েদখেব 

ইফতার করেবক আর আকাশ যিদ েমঘাহ� হয়, তেব সংখকা ি�শ িদন 

পূরা করেবক’’ [মুসিলম : ১০৮১] 

যিদ সকেল চাঁদ েদখা িব�াস কের এবং মেন কের েয, বা�িবকই তা 

েদখা েলেছ, তেব েস িহেসেব েরাযা রাখা ও ইফতার করা ওয়ািজবক 

হকাঁ, যিদ বা�বতার বকাপাের মত পাথরেককর সরিস হয়, আর েকউ কাউেক 

িব�াস না কের, তখন আপনার জনক স�ত হেব আপনার েদেশর 

মুসলমানেদর সােথ েরাযা রাখা এবং তােদর সােথ ইফতার করাক 

কারা, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন : 

منَ « ُّ ََ َ  رض ََ صَمم ىم
َ
ُرمض َنو َ هض َ  فضطم مض صَمم مَنو َ هلُطرم ممض َ  رَوض  »هلْومم ض صَمم

‘‘েতামরা েযিদন েরাযা রাখেব েসিদনই েরাযা, েযিদন ইফতার করেব 

েসিদনই ইফতার, আর েতামরা েযিদন েকারবািন করেব েসিদনই 

েকারবািনক’’ [িতরিমযী : ৬৯৭]  

ইবেন আ�াস -রািদয়া�াহ আনহ- েথেক �মািাত, কুরাইব তােক 

সংবাদ িদেয়েছন েয, শাম েদেশর েলােকরা জুমুআর িদন েরাযা 

েরেখেছক ইবেন আ�াস বলেলন : আমরা চাঁদ েদেখিছ শিনবার, আমরা 

যতকা না চাঁদ েদখব েরাযা রাখব না, অনকথায় ি�শ িদন পূার করবক 
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িতিন শামবাসীেদর চাঁদ েদখার উপর আমল কেরন িন, েযেহতু উভয় 

েদেশর মােঝ দূর� অেনক েবশী এবং উভেয়র উদয়�লও িভ�ক তাঁর 

দরিসেত এটা ইজেতহােদর িবষয়ক ইবেন আ�াস এবং তার অনুসরা 

কের যারা বেলেছন, িনজ েদেশর সােথ েরাযা এবং িনজ েদেশর সােথ 

ইফতার করার জনক, তােদর মতই আমােদর জনক অনুসরাীয়।  

[শায়খ আ�ুল আজীজ িবন বায রািহমাহ�াহ, মজমু ফাতওয়া 

ওয়ামাকালাত মুতানাওেয়য়াহ] 

 


