িনজ েদেশর েলাকেদর সােথ েরাযা রাখেব,
না চাঁদ েদখা েয েকােনা েদেশর সােথ?
[ বাংলা – Bengali – ] ﻨﻐﺎﻲﻟ
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﴿ ﻞ ﻳﺼﻮم ﻣﻊ ﺑ�ه أو ﻣﻊ أي ﺑ� رأى اﻬﻟﻼل؟ ﴾
» ﺎلﻠﻐﺔ اﺒﻟﻐﺎﻴﻟﺔ «

الﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰ�ﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺑﺎز

ﺮﻤﺟﺔ :ﻨﺎء اﷲ ﻧﺬﻳﺮ أﻤﺣﺪ
مﺮاﺟﻌﺔ :إﻗﺒﺎل ﺣﺴ� ﻣﻌﺼﻮم
ﻋ ﺣﺴﻦ ﻃﻴﺐ

2012 - 1433

িনজ েদেশর েলাকেদর সােথ েরাযা রাখেব, না চাঁদ ে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� মানু েষর মতপাথর্েকয্র কার
কী?
জবাব : আলহামদু িল�াহ, আপনার জনয্ েরাযা আপনার েদেশর
েলাকেদর সােথ থাকাই আবশয্ক। তারা যিদেরাযা রােখ তােদর সােথ
েরাযা রাখেবন; আর তারা যিদ েরাযা না রােখ তেব আপিনও তােদর
সােথ েরাযা রাখেবন না। কারণ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন :
ْ ﺤ
َ
 ،َْ ِ ون
 ،َْ ُ ﻳَﻮْ َ ﺗَﺼُ مُﻮن
م ﻀ ﺤ
« ﻳَﻮَْ ﺗَُ ُّﻮن
َوَاﻟﻔِ ْﻄﺮُ ﻳَﻮْ َم �ُﻔﻄ ُﺮ وَاﻷَﺿﻰ
»َّﻮم م ﻮ
‘‘েতামরা েযিদন েরাযা রাখেব েসিদনই েরাযা, েযিদন ইফতার করেব
েসিদনই ইফতার, আর েতামরা েযিদন েকারবািন করেব েসিদনই
েকারবািন।’’ [িতরিমযী : ৬৯৭]
ি�তীয়ত. ইখিতলাফ ভাল িজিনস নয়, তাই আপনার েদেশর সােথ
থাকাই আপনার জনয্ জরুির ও স�ত। আপনার েদেশর মুসিলমগ
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যখন েরাযা করেবন না, আপিন তােদর সােথ েরাযা না করেবন। আর
যখন তারা েরাযা রাখেব আপিন তােদর সােথ েরাযা রাখেবন।
আর মত পাথর্েকয্র কারণ হ, েকউ চাঁদ েদেখ, েকউ চাঁদ েদেখ না।
অতপর যারা চাঁদ েদেখ, অনয্রা তােদর উপর ভরসা কে, তােদরেক
িব�াস এবং তােদর েদখা অনু যায়ী আমল কের। আবার কখেনা তােদর
িব�াস িকংবা তােদর েদখা অনু যায়ী আমল করা হয় না, ফেল
ইখিতলাফ সংঘিটত হয়। েকােনা েদশ চাঁদ েদেখ এবং চাঁদ েদখার
ফয়সালা েদয়, ফেল েদশবাসী েরাযা রােখ অথবা ইফতার কের। আর
অনয্ েদশ এ েদখা উপর ভরসা িকংবা িব�াস কের না- েভৗগিলক
িকংবা রাজৈনিতক ইতয্ািদ কারেণ
সকল মুসিলেমর জনয্ আবিশয্ক হল চাঁদ েদেখ েরাযা রাখেব আবার
চাঁদ েদেখ েরাযা ভা�েব করেব। েকননা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর হািদস বয্পক :
ُ ْ َ َ َّ ﻓَﺈ ﻢ، وَ� ا رَأَ� ﺘ ﻤ ﻮهُ ﻓَﺄ ﻓْﻄِﺮُوا،ا رَأَ� ﺘ ﻢُ الْﻬ ﻼَلَ ﻓَﺼُﻮ ُﻮا
َ �� ْﻢ ﻓَﺼُﻮمُﻮا ﺛَ َﻼ
�
ِنْ �ُ ﻋﻠﻴ
َ ُُْ َِذ
م
ِ ُْ َ»ِذ
ِ
ً َﻳ
«ﻮْﻣﺎ
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‘‘যখন েতামরা চাঁদ েদখেব েরাযা রাখেব, আবার যখন চাঁদ েদখেব
ইফতার করেব। আর আকাশ যিদ েমঘা�� হয়, তেব সংখয্া ি�শ িদন
পূ রণ করেব।’’ [মুসিলম : ১০৮১]
যিদ সকেল চাঁদ েদখা িব�াস কের এবং মেন কের েয, বা�িবকই তা
েদখা েগেছ, তেব েস িহেসেব েরাযা রাখা ও ইফতার করা ওয়ািজব।
হয্া, যিদ বা�বতার বয্াপাের মত পাথর্েকয্র সৃি�, আর েকউ কাউেক
িব�াস না কের, তখন আপনার জনয্ স�ত হেব আপনার েদের
মুসলমানেদর সােথ েরাযা রাখা এবং তােদর সােথ ইফতার করা।
কারণ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
ْ ﺤ
َ
م ﻀ
 ،َْ ِ ون
 ،َْ ُ ﻳَﻮْ َ ﺗَﺼُ مُﻮن
« ﻳَﻮَْ ﺗُ ﺤَ ُّﻮن
َوَاﻟﻔِ ْﻄﺮُ ﻳَﻮْ َم �ُﻔﻄ ُﺮ وَاﻷَﺿﻰ
»َّﻮم م ﻮ
‘‘েতামরা েযিদন েরাযা রাখেব েসিদনই েরাযা, েযিদন ইফতার করেব
েসিদনই ইফতার, আর েতামরা েযিদন েকারবািন করেব েসিদনই
েকারবািন।’’ [িতরিমযী : ৬৯৭]
ইবেন আ�াস -রািদয়া�াহ আনহ- েথেক �মািণত, কুরাইব তােক
সংবাদ িদেয়েছন েয, শাম েদেশর েলােকরা জুমুআর িদন েরাযা
েরেখেছ। ইবেন আ�াস বলেলন : আমরা চাঁদ েদেখিছ শিনবার, আমরা
যতক্ষনা চাঁদ েদখব েরাযা রাখব না, অনয্থা ি�শ িদন পূ ণ্ করব।
র
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িতিন শামবাসীেদর চাঁদ েদখার উপর আমল কেরন িন, েযেহতু উভয়
েদেশর মােঝ দূ র� অেনক েবশী এবং উভেয়র উদয়�লও িভ�। তাঁর
দৃ ি�েত এটা ইজেতহােদর িবষয়। ইবেন আ�াস এবং তার অনু সরণ
কের যারা বেলেছন, িনজ েদেশর সােথ েরাযা এবং িনজ েদেশর সােথ
ইফতার করার জনয, তােদর মতই আমােদর জনয্ অনুসরণী।
[শায়খ আ�ু ল আজীজ িবন বায রািহমাহ�াহ, মজমু ফাতওয়া
ওয়ামাকালাত মুতানাওেয়য়াহ]
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