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ভূমিকা 
সিস্ত প্রশংসা আল্লাহ্’র জন্য। অতঃপর সলাত ও সালাি মিশ্বন্ািী হযরত িুহাম্মাদ 
সল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়া সাল্লাি এর উপর এিং তাাঁর পমরিার-পমরজনন্র উপর। এই 
িইটি ললখা হনয়নে মন্তান্তই আল্লাহর সন্তুমি অজজ নন্র জন্য। সম্মামন্ত পাঠকিৃনের 
লকহ িইটি লেনক উপকৃত হনল এিং এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুমি অজজ ন্ হনলই লকিল 
অধি ললখনকর পমরশ্রি সােজক হনি। িইটি মলখনত মিনয় আমি সিনেনয় লিমশ 
সাহাযয মন্নয়মে শ্রনেয় ড. িুফতী িাওলান্া এ. লক. এি. িাহিিুুর রহিান্ সানহনির 
ললখা “লরাযা ঈদ কুরিান্ী সহ োাঁনদর তামরখ মন্ভজ র সকল ইিাদাত পালনন্ লদনশ 
লদনশ মভন্নতা! লকন্? ” ন্ািক িইটি লেনক। এজন্য আমি তার কানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করমে। লয লকানন্া ধরনন্র ভুল ত্রুটির জন্য সম্মামন্ত পাঠকিৃনের কানে ক্ষিা 
প্রােজন্া করমে এিং লদায়া কািন্া করমে। 
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মকেু প্রশ্ন 
(১) িাংলানদনশ িধযপ্রানেযর লদশ সিূনহর ( লযিন্ লসৌমদ আরি, ইনয়নিন্, ওিান্, 
ইরাক, কুনয়ত, জদজ ান্ ইতযামদ লদনশর ) একমদন্ পনর মসয়াি / লরাজা শুরু করনল, িা 
িাংলানদনশ িধযপ্রানেযর একমদন্ পনর ঈদ করনল এই অিস্হা হয়: িাংলানদশ লেনক 
লকউ লরাযা শুরু কনর রিযান্ িানসর লয লকান্ মদন্ িধযপ্রানেয মিনয় লসখানন্ ঈদ 
করনল তার লরাযা ২৮ িা ২৯ টি হয় অেজাৎ অন্যনদর লেনয় একটি কি হয়, আিার 
িধযপ্রােয লেনক লকউ লরাযা শুরু কনর রিযান্ িানসর লয লকান্ মদন্ িাংলানদনশ 
এনস ঈদ করনল তার লরাযা ৩০ িা ৩১ টি হয় অেজাৎ অন্যনদর লেনয় একটি লিমশ 
হয়। অেে ২৮ িা ৩১ লরাজার মিধান্ ইসলানি ন্াই। হাদীস শরীনফ িলা হনয়নে 
আরিী িাস ২৯-এর কি হনিন্া এিং ৩০-এর লিশী হনিন্া। প্রসঙ্গত উনল্লখনযািয 
ঈনদর মদন্ লরাযা রাখা হারাি। এনক্ষনত্র সিাধান্ মক??? দমলল সহ জান্নত োই। 

(২) িধযপ্রানেয লকউ ঈদলু মফতনরর মদন্ ঈনদর ন্ািাজ আদায় কনর ঐমদন্ 
িাংলানদনশ এনস লদখল (স্হান্ীয়ভানি আলাদা োাঁদ লদনখ আিনলর কারনন্) 
িাংলানদনশর িান্ষু লরাজা করনে। তাহনল লস মদনন্র িাকী সিয় পান্াহার করনত 
পারনি মকন্া? একইভানি, আফিামন্স্তানন্ লকউ ঈদলু মফতনরর মদন্ ঈনদর ন্ািাজ 
আদায় কনর ঐমদন্ (িান্নুষর বতরী হারাি জাতীয়তািাদী সীিান্ত পার হনয়) 
এনকিানর পানশর লদশ পামকস্তানন্ এনস লদখল (স্হান্ীয়ভানি আলাদা োাঁদ লদনখ 
আিনলর কারনন্) িান্ষু লরাজা করনে। তাহনল লস মদনন্র িাকী সিয় পান্াহার 
করনত পারনি মকন্া?  

আিার িাংলানদনশ লকউ স্হান্ীয়ভানি আলাদা োাঁদ লদনখ শািানন্র মহসাি কনর 
শািানন্র লশষ মদন্ মদনন্র লিলা খাওয়া-দাওয়া কনর ঐমদন্ িধযপ্রানেয লযনয় লদখল 
িধযপ্রানেযর িান্ষু রিজানন্র লরাজা করনে। তাহনল লস মদনন্র িাকী সিয় 
পান্াহার করনত পারনি মকন্া? একইভানি, পামকস্তানন্ লকউ স্হান্ীয়ভানি আলাদা 
োাঁদ লদনখ শািানন্র মহসাি কনর শািানন্র লশষ মদন্ মদনন্র লিলা খাওয়া-দাওয়া 
কনর ঐমদন্ (িান্নুষর বতরী হারাি জাতীয়তািাদী সীিান্ত পার হনয়) এনকিানর 



5 
 

পানশর লদশ আফিামন্স্তানন্ লযনয় লদখল আফিামন্স্তানন্র িান্ষু রিজানন্র লরাজা 
করনে। তাহনল লস মদনন্র িাকী সিয় পান্াহার করলত পারনি মকন্া? 

ধরুন্ আফিামন্স্তানন্র ও পামকস্তানন্র সীিানন্তর িাঝািামঝ মকেু িুসলিান্ 
অিস্হান্ করনে যারা আফিামন্স্তানন্র িা পামকস্তানন্র ন্ািমরক ন্য়। তাহনল তারা 
মক লরাজা করনি ন্ামক ঈদ করনি? দমলল সহ জান্নত োই। প্রসঙ্গত উনল্লখনযািয 
ঈনদর মদন্ লরাযা রাখা হারাি। সীিান্ত গাঁমিনয় মদনয় একনদশ িামন্নয় মদনল মক 
লরাজা করনত হনি ন্ামক ঈদ করনত হনি? দমলল সহ জান্নত োই। 

(৩) লাইলাতুল কদর রিজানন্র লশষ দশমদনন্র মিনজাি রানত্র লযিন্ ২১, ২৩, ২৫, 
২৭, ২৯ এিন্ মিনজাি রানত্র লখাাঁজ করনত িলা হনয়নে। িাংলানদনশ িধযপ্রানেযর 
একমদন্ পনর লরাজা শুরু করনল, িধযপ্রানেয লযমদন্ মিনজাি রাত হয় িাংলানদনশ 
লসমদন্ লজাি রাত হয়, আিার িাংলানদনশ লযমদন্ মিনজাি রাত হয় িধযপ্রানেয 
লসমদন্ লজাি রাত হয়। তাহনল শনি কদর মক িধযপ্রানেযর মিনজাি রাত অন্যুায়ী 
হনি ন্ামক িাংলানদনশর মিনজাি রাত অন্যুায়ী হনি ন্ামক দইু রানত্রই হনি? লযিন্ 
উদাহরন্ স্বরূপ িধযপ্রানেয যমদ িৃহস্পমতিার মদন্িত শুক্রিার রাত িা জমু্মার 
রাতটি রিজানন্র লশষ দশমদনন্র একটি মিনজাি রাত ও কদনরর রাত হয় তাহনল 
িাংলানদনশ (িধযপ্রানেযর একমদন্ পনর লরাজা শুরু করার কারনন্ এলাকা মভমিক 
মহনসনি) শুক্রিার মদন্িত শমন্িার রাতটি মিনজাি রাত ও কদনরর রাত হনি। 
তাহনল উপনরাক্ত উদাহরনন্ আসল কদনরর রাত মক শুক্রিার রাত ন্ামক শমন্িার 
রাত ন্ামক শুক্র ও শমন্ দইু রাতই??    সূরা কদর অন্যুায়ী কুরআন্ লয রানত ন্ামযল 
হনয়মেল লসোই কদনরর রাত। কদনরর রানত সিগ্র কুরআন্ একনত্র লওনহ িাহফুজ 
লেনক িায়তুল ইজ্জাহ িা প্রেি আসিানন্ ন্ামযল করা হনয়নে। উপনরামল্লমখত 
উদাহরন্ স্বরূপ যমদ ধনর লন্ই, িধযপ্রানেযর জন্য শুক্রিার রানত্র ৩০ পারা কুরআন্ 
একনত্র ন্ামযল হনয়নে, তাহনল িাংলানদনশর জন্য ৩০ পারা কুরআন্ একনত্র মক 
শমন্িার রানত্র আনরকিার ন্ামযল হনয়নে??? শুক্রিার জমু্মার রাত আর শমন্িার 
রাত মক কখনন্া একই রাত হনত পানর??? ৩০ পারা কুরআন্ একনত্র কয় রানত 
ন্ামযল হনয়নে?  কদনরর রাত মক একো ন্ামক দইুো? একই িের একই িানস 
পমৃেিীর মিমভন্ন জায়িায় লাইলাতুল কদর লকন্ মভন্ন মভন্ন িানর (নযিন্ শুক্র, শমন্, 
ইতযামদ) হনি? ৩০ পারা কুরআন্ মক িধযপ্রানেযর জন্য এক রানত আর িাংলানদনশর 
জন্য তার পনরর রানত অেজাৎ দইু রানত ন্ামযল হনয়নে? দমলল সহ জান্নত োই।   



6 
 

(৪) হযরত আিু হুরাইয়রা রমদআল্লাহু তায়ালা আন্হু লেনক িমণজত, রসূললু্লাহ 
সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি এরশাদ কনরনেন্, “যখন্ পমিত্র রিযান্ িাস এনস যায় 
তখন্ জান্নানতর দরজা সিূহ খুনল লদয়া হয়” [(সহীহ িুখারী, ইসলামিক ফাউনেশন্ 
িাংলানদশ, খে ৩, পষৃ্ঠা ২৪০-২৪১, হাদীস ন্ং ১৭৭৭) অেিা (সহীহ িুখারী, ইংনরজী অন্ুিাদ - ড. 
িুহসীন্ খান্, লসৌমদ আরি, খে ৩, অধযায় ৩০, পষৃ্ঠা ৮২, হাদীস ন্ং ১৮৯৮)] 
 
হযরত আি ুহুরাইয়রা রমদআল্লাহু তায়ালা আন্হু লেনক িমণজত, রসলূলু্লাহ সল্লাল্লাহু 
আলাইমহ অসাল্লাি এরশাদ কনরনেন্, “যখন্ পমিত্র রিযান্ িাস এনস যায় তখন্ 
আসিানন্র দরজা সিূহ খুনল লদয়া হয়, জাহান্নানির দরজা সিহূ িন্ধ কনর লদয়া হয় 
এিং শয়তান্নক শংৃখলািে করা হয়।” [(সহীহ িুখারী, খে ৩, হাদীস ন্ং ১২৩ অেিা খে 
৩, অধযায় - সাওি, হাদীস ন্ং ৯, অেিা খে ৩, অধযায় ৩১, হাদীস ন্ং ১২৩) অেিা (সহীহ 
িুখারী, ইংনরজী অন্ুিাদ - ড. িুহসীন্ খান্, লসৌমদ আরি, খে ৩, অধযায় ৩০, পষৃ্ঠা ৮২, হাদীস 
ন্ং ১৮৯৯) অেিা (সহীহ িুখারী, ইসলামিক ফাউনেশন্ িাংলানদশ, খে ৩, পষৃ্ঠা ২৪১, হাদীস ন্ং 
১৭৭৮,)] 

উদাহরন্ স্বরূপ ধনর লন্ই িধযপ্রানেয যমদ িহৃস্পমতিার মদন্িত জমু্মার রানত্র রিযান্ 
িাস শুরু হয় তাহনল িাংলানদনশ এলাকা মভমিক োাঁনদর মহনসি করনল িধযপ্রানেযর 
একমদন্ পনর লরাজা শুরু করার কারনন্ শুক্রিার মদন্িত শমন্িার রানত্র রিযান্ 
িাস শুরু হনি। জান্নানতর দরজা খুনল লদয়া, জাহান্নানির দরজা িন্ধ করা, িূল 
শয়তান্নক িমে করা এগমল মক িধযপ্রানেযর রিজান্ শুরুর রানত্র অেজাৎ 
উপনরামল্লমখত উদাহরন্ অন্যুায়ী জমু্মার রানত্র ন্ামক পরমদন্ িাংলানদনশর রিজান্ 
শুরুর রানত্র অেজাৎ শমন্িার রানত্র হনি ন্ামক দইু রানত্র দইু িার হনি? দমলল সহ 
জান্নত োই। 

(৫) রসূললু্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়া সাল্লাি িনলন্ লয, “আরাফার মদনন্ লরাযার 
িযাপানর আমি আল্লাহর মন্কে আশা রামখ, তা পিূজিতী িের এিং পরিতী িেনরর 
গন্াহ্ িুনে মদনি (িা ঐ মদনন্র লরাযার মিমন্িনয় আল্লাহ পাক লরাযাদানরর পিূজিতী 
এক িের এিং পরিতী এক িেনরর গন্াহ্ ক্ষিা কনর লদন্)”। [(িুসমলি শরীফ, অধযায় 
সাওি, হাদীস ন্ং ২৬০২ ও ২৬০৩, অেিা অধযায় ৬, হাদীস ন্ং ২৬০২ ও ২৬০৩) অেিা (িুসমলি 
শরীফ, অন্ুিাদ – আ.স.ি. ন্ুরুজ্জািান্, িাংলানদশ ইসলামিক লসন্টার, খে ৪, পষৃ্ঠা ১১১ - ১১২, 
অধযায় ১৪ - মকতািুস সাওি, হাদীস ন্ং ২৬১২ ও ২৬১৩)] 

আরাফার মদন্ হনে লসোই লযমদন্ হাজীিন্ আরাফার িানঠ োনকন্। তার পরমদন্ 
হাজীিন্ আরাফার িানঠ োনকন্ ন্া। অেে িাংলানদনশ অনন্নকই িধযপ্রানেযর 
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একমদন্ পনর আরাফার লরাযা লরনখ োনকন্। তাহনল লযমদন্ হাজীিন্ আরাফার 
িানঠ োনকন্ ন্া লসমদন্ আরাফার মদন্ মকভানি হয়? দমলল সহ জান্নত োই। 

 (৬) হারাি জামতয়তািাদী িডজ ার িা লদনশর সীিানরখা অন্যুায়ী োাঁদ লদনখ মিমভন্ন 
লদনশর সীিান্ত অন্যুায়ী মিমভন্ন লদনশ মভন্ন মভন্ন মদনন্ লরাযা শুরু িা মভন্ন মভন্ন মদনন্ 
ঈদ করা বিধ মকন্া? লদনশ লদনশ এই সীিান্ত লতা িান্নুষর বতরী, আল্লাহর লদয়া ন্য়, 
তাহনল মিটিনশর লদয়া িডজ ার অন্যুায়ী লকন্ িুসমলিরা মভন্ন মভন্ন িানর লরাযা শুরু 
করনি, আর লকন্ইিা মভন্ন মভন্ন িানর ঈদ করনি?? দমলল সহ জান্নত োই। 

(৭) োাঁনদর উদয় স্থনলর মভন্নতা অন্যুায়ী মন্মিতভানি সঠিক স্হায়ী সীিান্া 
মন্ধজারন্ করা যায়ন্া। কারন্ উদয় স্থল সিজদা একই রকি োনকন্া। লয লকান্ 
িেনর লয লকান্ িানসর োাঁদ পমৃেিীনত প্রেি উমদত হনল লয এলাকাসিূহ তার 
আওতাভূক্ত োনক তার সীিান্া প্রমতিানস একরকি োনকন্া, প্রমত িেনরও 
একরকি হয়ন্া। তারপনরও যমদ োাঁনদর উদয় স্থনলর মভন্নতার মভমিনত পমৃেিীর 
মিমভন্ন এলাকার সীিান্া মন্ধজারন্ কনর লসই সীিান্ার এক পানশ লরাযা অন্য পানশ 
ঈদ হয়, তনি লসই সীিান্ত অঞ্চনলর িান্ষু মক লরাযা করনি ন্ামক ঈদ করনি? দমলল 
সহ জান্নত োই।  

(৮) োাঁদ লদখার সংিাদ যমদ মন্কেিমতজ  এলাকায় গ্রহণ করা হয় আর দরূিমতজ  
এলাকায় গ্রহণ ন্া করা হয় তাহনল অিস্হা হয় এিন্, ধনর লন্ই, “ক” ন্ািক একটি 
এলাকায় ঈনদর োাঁদ লদখা লিল। আরও ধনর লন্ই, এর মন্কেিতী এলাকার সিজনশষ 
সীিান্া “জ”। অেজাৎ “ক” এলাকার োাঁদ লদখার সংিাদ গ্রহন্নযািয হনি “জ” পযজন্ত। 
তার িামহনর আর “ক” এলাকার োাঁদ লদখার সংিাদ গ্রহন্নযািয হনি ন্া। িনন্ কমর, 
“জ” এর এনকিানর সানের এলাকা “ঝ”। মকন্তু “ঝ” ন্ািক এলাকানক “ক” ন্ািক 
এলাকা লেনক দরূিমতজ  মিনিেন্া করা হয় িনল “ক” এলাকার োাঁদ লদখার সংিাদ এই 
“ঝ” এলাকায় গ্রহন্নযািয হনে ন্া। ঐমদন্ “ঝ” এলাকায় োাঁদ ন্া লদখা লিনল, “জ” 
এিং “ঝ” এনকিানর পাশাপামশ হওয়া স্বনিও “জ” এলাকায় ঈদ হনি আর “ঝ” 
এলাকায় ৩০লশ রিজানন্র লরাযা হনি একই মদনন্। অেে হামদস অন্যুায়ী ঈনদর 
মদন্ লরাযা রাখা হারাি। তাহনল “জ” এিং “ঝ” এলাকার সীিানন্ত িা এই দইু 
এলাকার িাঝািামঝ যারা িাস কনর তারা মক ঈদ করনি ন্ামক লরাযা করনি? 
দমলল সহ জান্নত োই। 

(৯) অনন্নকই িনলন্ ন্ািানজর ওয়াক্ত িধযপ্রানেয ও িাংলানদনশ এক ন্য় তাই পনহলা 
রিযান্, শনি কদর, ঈদ ইতযামদ িধযপ্রানেয ও িাংলানদনশ একই িানর ন্য়। এখানন্ 
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লক্ষযন্ীয় মিষয় হনলা, ন্ািানজর ওয়াক্ত এিং সাহমর ইফতার হয় সূযজ অন্যুায়ী মকন্তু 
লয লকান্ আরিী িাস শুরু হয় োাঁদ অন্যুায়ী এিং পনহলা রিযান্, ঈদও হয় োাঁদ 
অন্যুায়ী। সযূজ ও োাঁনদর মহসাি আলাদা। ন্ািানজর ওয়াক্ত এিং সাহমর ইফতার োাঁদ 
অন্যুায়ী হয় ন্া। আরিী িানসর শুরু, পনহলা রিযান্, ঈদ এইগনলাও সূযজ অন্যুায়ী 
হয় ন্া।  

ন্ািানজর ওয়াক্ত লযিন্ সারা পমৃেিীনত একই সিনয় িা একই সানে  হয়ন্া, একই 
ভানি সাহরী ইফতারও সারা পমৃেিীনত একই সিনয় হয় ন্া। মকন্তু শুক্রিানরর 
ন্ািাজ সারা পমৃেিীনত শুক্রিানরই হয়। একইভানি লসািিানরর ন্ািাজ সারা 
পমৃেিীনত লসািিানরই হয়। িঙ্গলিানরর ন্ািাজ সারা পমৃেিীনত িঙ্গলিানরই হয়। 
পমৃেিীর মিমভন্ন জায়িায় সূযজ অন্যুায়ী ন্ািানজর ওয়ানক্তর সিনয়র পােজকয িজায় 
লরনখ যমদ জমু্মার মদনন্র পাাঁে ওয়াক্ত ন্ািাজ সারা পমৃেিীনত একই িানর অেজাৎ 
শুক্রিানর পিা যায়, যমদ শমন্িার মদনন্র পাাঁে ওয়াক্ত ন্ািাজ সারা পমৃেিীনত একই 
িানর অেজাৎ শমন্িানর পিা যায়, তাহনল পমৃেিীর মিমভন্ন জায়িায় সূযজ অন্যুায়ী 
সাহমরর সিনয়র পােজকয িজায় লরনখ এিং সূযজ অন্যুায়ী ইফতানরর সিনয়র পােজকয 
িজায় লরনখ পমৃেিীনত প্রেি রিজানন্র ন্তুন্ োাঁদ উদনয়র গ্রহন্নযািয সংিাদ 
অন্যুায়ী সারা পমৃেিীনত লকন্ একই িানর লরাযা রাখা যানিন্া? দমলল সহ জান্নত 
োই। 

(১০) জমু্মার ওয়াক্ত পমৃেিীর মিমভন্ন জায়িায় যত ঘন্টা যত মিমন্ে আনি পনরই 
লহাক ন্া লকন্, জমু্মা সারা পমৃেিীনত একই িানর অেজাৎ শুক্রিানর হয়। পমৃেিীর 
মিমভন্ন জায়িায় সযূজ অন্যুায়ী জমু্মার ওয়ানক্তর সিনয়র পােজকয িজায় লরনখ যমদ 
সারা পমৃেিীনত জমু্মা একই মদনন্ িা একই িানর (শুক্রিার) পিা যায় তাহনল 
পমৃেিীর সকল স্হানন্র সূযজ অন্যুায়ী ঈনদর ন্ািানজর ওয়ানক্তর পােজকয িজায় 
লরনখ পমৃেিীনত শাওয়ানলর প্রেি ন্তুন্ োাঁদ উদনয়র গ্রহন্নযািয সংিাদ অন্যুায়ী 
সারা পমৃেিীনত ঈনদর ন্ািাজ লকন্ একই মদনন্ িা একই িানর পিা যানি ন্া? দমলল 
সহ জান্নত োই। 

(১১) যারা মন্জ মন্জ লদনশ িা এলাকায় মভন্ন মভন্ন ভানি োাঁদ লদনখ লসই অন্যুায়ী 
পমৃেিীর মিমভন্ন জায়িায় মভন্ন মভন্ন িানর মসয়াি / লরাজা ও ঈদ পালন্ কনর 
োনকন্ তানদর িক্তিয হনে "সারা মিনশ্বর সানে একই সিনয় আিরা ইফতার, সাহরী 
ও ন্ািাজ আদায় কমর ন্া"। এই জন্য তারা সারা মিনশ্বর সানে একই িানর (যেমন 
শুক্রবার বা অনয ক াযনা বার) লরাযা শুরু এিং সারা মিনশ্বর সানে একই িানর িা 
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মদনন্ ঈদ পালন্ করনত োন্ ন্া। এখন্ প্রশ্ন হনলা, ঢাকার সানে েট্টগ্রানি  একই 
সিনয় ন্ািানজর ওয়াক্ত হয়ন্া। ঢাকার সানে েট্টগ্রানি একই সিনয় সাহরীর সিয় 
হয়ন্া, একই সিনয় ইফতানরর সিয়ও হয়ন্া। তাহনল এই দইু জায়িার লয লকান্ এক 
জায়িায় োাঁদ লদখা লিনল এিং অন্যত্র ন্া লদখা লিনলও ঢাকা ও েট্টগ্রানি একই িানর 
(যেমন শননবার) লরাজা শুরু করার দলীল মক? আর লকন্ইিা এই দইু জায়িার লয 
লকান্ এক জায়িায় োাঁদ লদখা লিনল এিং অন্যত্র ন্া লদখা লিনলও ঢাকা ও েট্টগ্রানি 
একই িানর িা মদনন্ ঈদ পালন্ করনত হনি? দমলল সহ জান্নত োই। 

(১২) সূনযজর সিনয়র মহনসনি ঢাকা ও েট্টগ্রাি এর সাহমরর সিনয়র পােজকয, সযূজ 
অন্যুায়ী উভয় শহনরর ইফতামরর সিনয়র পােজকয ও সূযজ অন্যুায়ী উভয় শহনরর 
ন্ািানজর ওয়ানক্তর পােজকয িজায় লরনখ ঢাকা ও েট্টগ্রানির লয লকান্ এক জায়িায় 
োাঁদ লদখা লিনল এিং অন্যত্র ন্া লদখা লিনলও োাঁদ লদখার গ্রহণনযািয সংিাদ লশান্ার 
কারনন্ যমদ ঢাকা ও েট্টগ্রানি একই িানর (যেমন শননবার বা অনয কে ক ান বাযর) 
লরাজা শুরু করা যায় এিং ঢাকা ও েট্টগ্রানি একই িানর িা মদনন্ ঈদ পালন্ করা 
যায়, তাহনল ইফতার, সাহরী ও ন্ািানজর ওয়ানক্তর পােজকয িজায় লরনখ 
িধযপ্রানেযর িা মিনশ্বর লয লকান্ স্হানন্ োাঁদ লদখার গ্রহণনযািয সংিাদ লশান্ার 
কারনন্ লকন্ ঢাকায় একই িানর লরাজা ফরজ হনি ন্া?  আর লকন্ইিা িধযপ্রানেযর 
োাঁদ লদখার গ্রহণনযািয সংিাদ শুনন্ ঢাকায় একই িানর ঈদ পালন্ করা যানি ন্া? 
দমলল সহ জান্নত োই। 

(১৩) যমদ িলা হয়, ঢাকার সানে িধযপ্রানেযর দরূত্ব, ঢাকার সানে েট্টিাি িা 
পঞ্চিি িা মসনলে িা সাতক্ষীরার দরূনত্বর লেনয় লিমশ, তাহনল প্রশ্ন হনলা োাঁদ লদখা 
এলাকা লেনক দরূত্ব সনিজাচ্চ কতদরূ হনল গ্রহণনযািয সংিানদর মভমিনত লসই এলাকা 
পযজন্ত একই িানর লরাজা শুরু করা যানি, দরূত্ব সনিজাচ্চ কতদরূ হনল কুরআন্ 
ন্ামযনলর রাত লাইলাতুল কদর একই রানত হনি এিং দরূত্ব সনিজাচ্চ কতদরূ হনল 
গ্রহণনযািয সংিানদর মভমিনত একই িানর ঈদ করা যানি? দরূত্বটি কুরআন্ িা রাসলূ 
(সাঃ) এর হাদীস লেনক দলীল সহ জান্নত োই। এই প্রনশ্নর উিনর যমদ লকান্ একটি 
দরূত্ব উনল্লখ করা হয় তনি আিানরা প্রশ্ন আনস “ঐ উনল্লমখত দরূনত্বর িামহনর যমদ 
লসমদন্ োাঁদ ন্াও লদখা যায় তনি ঐ দরুনত্বর মভতনর ও িামহনর কুরআন্ ন্ামযনলর 
রাত লাইলাতুল কদর মক মভন্ন হনয় যানি? তাহনল মক ঐ দরুনত্বর মভতনরর অঞ্চনলর 
জন্য কুরআন্ এক রানত্র এিং িামহনরর অঞ্চনলর জন্য কুরআন্ তার পনরর রানত 
আিার ন্ামযল হনয়মেল? দমলল সহ জান্নত োই। 
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(১৪) যমদ এভানি িলা হয়, ঢাকার সানে িধযপ্রানেযর ‘সনূযজর সিনয়র পােজকয’, 
ঢাকার সানে েট্টিাি িা পঞ্চিি িা মসনলে িা সাতক্ষীরার সিনয়র পােজনকযর লেনয় 
লিমশ, তাহনলও প্রশ্ন এনস যানি োাঁদ লদখা এলাকা লেনক সিনয়র পােজকয সনিজাচ্চ 
কতেুকু হনল লসই এলাকা পযজন্ত গ্রহণনযািয সংিানদর মভমিনত একই মদনন্/িানর 
লরাজা শুরু করা যানি, সিনয়র পােজকয সনিজাচ্চ কতেুকু হনল কুরআন্ ন্ামযনলর 
রাত লাইলাতুল কদর একই রানত হনি এিং সিনয়র পােজকয সনিজাচ্চ কতেুকু হনল 
একই মদনন্/িানর ঈদ করা যানি? ঐ উনল্লমখত সিনয়র পােজনকযর এলাকার িামহনর 
যমদ লসমদন্ োাঁদ ন্াও লদখা যায় তনি ঐ সিনয়র পােজনকযর এলাকার মভতনর ও তার 
লেনয় লিমশ সিনয়র পােজনকযর এলাকায় কুরআন্ ন্ামযনলর রাত লাইলাতুল কদর মক 
মভন্ন হনয় যানি? তাহনল মক ঐ সিনয়র পােজনকযর এলাকার মভতনরর অঞ্চনলর জন্য 
কুরআন্ এক রানত্র এিং তার লেনয় লিমশ সিনয়র পােজনকযর অঞ্চনলর জন্য কুরআন্ 
তার পনরর রানত আিার ন্ামযল হনয়মেল? দমলল সহ জান্নত োই। 

(১৫) “সারা পমৃেিীনত একই িানর লরাজা শুরু ও সারা পমৃেিীনত একই িানর ঈদ 
পালণ করনত হনি ন্া”, এর স্বপনক্ষ আল্লাহর মকতাি িা রাসলূ (সাঃ) এর হামদস লেনক 
দমলল জান্নত োই। 

(১৬) মন্জ মন্জ লদনশর িা এলাকার োাঁদ অন্যুায়ী মভন্ন মভন্ন িানর / মদনন্ লরাজা 
এিং মভন্ন মভন্ন িানর / মদনন্ ঈদ পালন্ করনত হনি এর স্বপনক্ষ আল্লাহর মকতাি িা 
রাসূল (সাঃ) এর হামদস লেনক অন্গু্রহ পিূজক দামলল লপশ করনিন্। লসই লদনশর িা 
এলাকার সীিান্া কতেুকু হনি লসোও দলীল সহ জান্ানিন্। লসই সীিান্ার এক 
পানশ লরাযা অন্য পানশ ঈদ হনল সীিান্ত অঞ্চনলর িান্ষু মক করনি এিং লাইলাতুল 
কদর লকান্ পানশর িার অন্যুায়ী হনি তাও দমলল সহ জান্ানিন্ এিং লসই সীিান্ার 
একপাশ লেনক লরাযা শুরু কনর অপর পানশ ঈদ করনল ২৮ িা ৩১ লরাযার লয 
সিসযা হয় অন্গু্রহ পিূজক তার দলীল সহ সিাধান্ মদনিন্। 
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পমিত্র কুরআনন্র িক্তিয 
িহান্ আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ কনরন্-  

بحسبان والقمر والشمس    

অেজাৎ “সূযজ ও োাঁদ উভনয়ই সিনয়র মহনসি মন্নদজ শক”। [(সূরাহ 

আর-রহিান্-৫)] 

সিয়নক মিনিষণ করনল আিরা লসনকে, মিমন্ে, ঘন্টা, মদন্-রাত, িাস ও িের 
সিনয়র এ ৬টি স্তনরর অমস্তত্ব খনুজ পাই। সযূজ ও োাঁদ উভনয়ই সিনয়র উনল্লমখত 
লকান্ ন্া লকান্ স্তনরর মন্নদজশক।  

এখন্ প্রশ্ন হনে সযূজ ও োাঁদ এর লকান্টি সিনয়র উনল্লমখত স্তরগনলার লকান্ লকান্ 
স্তনরর মন্নদজ শক? এ মিষনয় িনিষণার ফলাফনল জান্া যায় সূযজ সিনয়র উনল্লমখত 
৬টি স্তনরর প্রমতটিরই মন্নদজ শক। অেজাৎ সনূযজর পমরভ্রিনণর িাধযনি লসনকে, মিমন্ে, 
ঘন্টা, মদন্-রাত, িাস ও িেনরর মহনসি মন্ধজারণ করা হয়। পক্ষান্তনর োাঁদ শুরু ও 
লশষ হওয়ার িাধযনি শুধুিাত্র িের ও িানসর মহনসি মন্ধজামরত হয়। মকন্তু োাঁনদর 
শুরু-লশষ, পণূজতা ও ক্ষনয়র সনঙ্গ লসনকে, মিমন্ে, ঘন্টা এিং মদিা-রামত্রর আিিণ-
প্রস্থানন্র লকান্ সম্পকজ  লন্ই। পমিত্র কুরআনন্র মন্ননাক্ত আয়ানতর দ্বারা এোই 
প্রিামণত হয়। এরশাদ হনে- 

 والحساب السنين عدد لتعلموا منازل وقدره نورا والقمر ضياء الشمس جعل هوالذى-

অেজাৎ “মতমন্ আল্লাহ্ মযমন্ সূযজনক কনরনেন্ প্রখরতাপূণজ 
আনলা আর োাঁদনক কনরনেন্ মিগ্ধিয় আনলা। আর 
োাঁনদর জন্য মন্ধজারণ কনরনেন্ অনন্ক গনলা িান্মযল। 
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(২৯মদনন্ ২৯টি উদয় ও অস্তস্থল) যানত লতািরা জান্নত পার 
িেনরর সংখযা ও (তামরনখর)  মহসাি”। [(সূরাহ ইউন্সূ, আয়াত-৫)] 

 
শ্রনেয় ড. িুফতী িাওলান্া এ. লক. এি. িাহিুিুর রহিান্ সানহি এই আয়ানতর 
িযাখযা এভানি কনরনেন্ – “অত্র আয়ানত কারীিায় ‘িের’ কোটি স্পি উনল্লখ 
োকনলও ‘িাস’ কোটি স্পি উনল্লখ ন্া কনর িরং তানক حساب শনে রূপকভানি 
উনল্লখ করা হনয়নে। কারণ োন্দ্র িের হয় সুমন্মদজ ি ১২টি েন্দ্র িাস অেিা 
৩৫৪মদনন্র সিন্বনয়। এনত লকান্ কি লিশী হয়ন্া। মকন্তু োন্দ্র িাস গনলা সুমন্মদজ ি 
সংখযক মদন্ মন্নয় িঠিত ন্য়। িরং লকান্ িাস ২৯মদনন্ আিার লকান্ িাস ৩০মদনন্ 
হয়। অন্যমদনক এিের লয োন্দ্র িাসটি ৩০মদনন্ হনি, আিািী িের লস িাসটি 
৩০মদনন্ হনত পানর, আিার ২৯মদনন্ও হনত পানর। মকন্তু িাস িলনত সুমন্মদজ ি 
৩০মদন্নকই িুঝায়। এ কারনণই িহামিজ্ঞ িহান্ রব্বলু আলািীন্ অত্র আয়ানত োন্দ্র 
িাসনক شهر িা িাস ন্া িনল حساب িনল উনল্লখ কনরনেন্। অতএি পমিত্র কুরআনন্র 
িাধযনি প্রিামণত লয, ‘োাঁদ শুধিুাত্র িাস ও িেনরর সিয় অেজাৎ তামরখ মন্নদজ শক’।”  
সূনযজর সনঙ্গ সম্পমকজ ত সিনয়র প্রেি ৪টি স্তর লসনকে, মিমন্ে, ঘন্টা ও মদন্-রাত 
স্থান্ীয়ভানি স্থান্ীয় িান্নুষর জন্য প্রনযাজয হনলও োাঁদ এর সানে সম্পমকজ ত সিনয়র 
২টি স্তর িাস ও িের সািমগ্রকভানি মিশ্বিাসীর জন্য সিান্ভানি প্রনযাজয। 

আল্লাহ্ সুিহান্াহু ওয়া তায়ালা পমিত্র কুরআনন্ িনলন্,  

 والحج للناس مواقيت هى قل  االهلة عن يسئلونك-
 

অেজাৎ “(লহ রসলূুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়া সাল্লাি) তারা আপন্ানক 
ন্তুন্ োাঁদ সিূহ সম্পনকজ  মজনজ্ঞস কনর। আপমন্ িনল 
মদন্ তা িান্ুনষর জন্য সিনয়র (তামরখ) মন্নদজ শক এিং 
হনজ্জর  (সিয় অেজাৎ তামরখ মন্ধজারণকারী)”। [(সূরা আল-িাকারা, আয়াত-১৮৯)] 
 
মিনশষ ভানি লক্ষযণীয় এই আয়ানত “االهلة” শে উনল্লখ করা হনয়নে যার অেজ 
এনকিানর (কনয়ক মিমন্নের) “ন্তুন্ োাঁদ সিূহ”। প্রমত োন্দ্র িানস োাঁদ একমদন্ই 
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ন্তুন্ োনক। তারপনরর মদন্গনলার োাঁদ কখনন্া ন্তুন্ োাঁদ হনত পানরন্া।এখানন্ 
আনরা লক্ষয করার মিষয় এই লয, এই আয়ানতর িনধয “للناس” শনের শুরুনত “ال” টি 
 ইংনরমজনত অেজ “The” এিং এো Common) ”ال অেজাৎ “জামত লিাধক ”الف الم جنسى“
Noun) । অতএি “للناس” অেজ হনলা “িান্নুষর জন্য” িা “িান্ি জামতর জন্য”। আর 
সিয় িনল এই আয়ানত তামরখ িঝুানন্া হনয়নে। তাহনল আয়ানতর িযাখযা হনে 
““পিূজিতী োন্দ্র িাস লশষ হওয়ার পর পনু্রায় ন্তুন্ কনর পমৃেিীর আকানশ সিজপ্রেি 
লয োাঁদ লদখা যায়, লসই ন্তুন্ োাঁদ মিনশ্বর সকল িান্নুষর জন্যই তামরখ মন্ধজারক 
এিং হনের তামরখ মন্ধজারক”। সুতরাং ন্তুন্ োাঁদ মন্নদজ মশত এই ন্তুন্ িানসর ১ 
তামরখ এলাকা, লদশ, িহানদনশর মভন্নতায় কখন্ই আলাদা হনি ন্া। কারণ “ন্তুন্ 
োাঁদ” উদনয়র মদনন্ সকল এলাকা, লদশ, িহানদনশর িামসোরাই “িান্ষু” মেনলন্, 

আনেন্, োকনিন্। আর িহাপমিত্র কুরআন্ িলনে- “তা ( অেজাৎ ন্তুন্ োাঁদ সিহূ) 

িান্ুনষর জন্য (িা িান্ি জামতর জন্য) সিয় (তামরখ) মন্ধজারক”। 
 
লরাযা রাখা কার উপর ফরয তার মসোন্ত মদনয় আল্লাহ সুিহান্াহু ওয়া তাআলা 
এরশাদ কনরন্- 

 فليصمه الشهر منكم شهد فمن-
 

অেজাৎ “লতািানদর লয লকউ এ (পমিত্র রিযান্) িাস পানি লসই 
লযন্ তানত (এ িানস) লরাযা রানখ।” [(সূরাহ আল িাকারাহ-১৮৫)] 
 
এই আয়ানতর দ্বারা রিযান্ িানসর লরাযা ফরয করা হনয়নে। আর লরাযা ফরয 
হওয়ার কারণ মন্ধজারন্ করা হনয়নে “শুহুনদ শাহার” িা রিযান্ িাস পাওয়ানক। 
অেজাৎ লয িযমক্ত লরাযা রাখার যািতীয় সািেজ সহকানর পমিত্র রিযান্ িানস 
উপমস্থত হনি তার জন্যই রিযানন্র লরাযা রাখা ফরয। এই আয়ানত উনল্লমখত “  ”َمنْ 
(অেজাৎ “লয লকউ”) শেটি লদশ িহানদশ মন্মিজনশনষ “عام” িা িযাপক অেজ লিাধক। 
তাই এই শেনক লদশ িহানদনশর সীিানরখায় সীমিত করা উেুনল তাফসীনরর 
িূলন্ীমত পমরপমি। অতএি এই আয়ানত “  শেটির িাধযনি িযাপকানেজ (নয লকউ) ”َمنْ 
সিগ্র পমৃেিীর লয লকান্ িুসমলি সনম্বামধত। 
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এ লেনক িঝুা যায়, আল্লাহ্ সুিহান্াহু ওয়া তায়ালা লরাযা ফরয হওয়ার কারণ 
মন্ধজারণ কনরনেন্ রিজান্ িানসর উপমস্থমতনক। আর িানসর উপমস্থমত প্রিামণত হয় 
ন্তুন্ োাঁদ উদনয়র িাধযনি। অেজাৎ পমৃেিীর আকানশ লকাোও রিজান্ এর ন্তুন্ 
োাঁদ লদখা লিনলই িান্ি জামতর জন্য িা সিগ্র পমৃেিীর িান্নুষর জন্য রিজান্ 
িানসর উপমস্থমত প্রিামণত হনি। আর িানসর উপমস্থমত প্রিামণত হনল সকল 
িুসমলনির উপর ঐমদন্ লেনকই লরাযা রাখা ফরয হনি। 
 
 
এ িযাপানর তাফসীর শানের ইিাি ফখরুমিন্ রাযী (রঃ) তাফসীনর কািীনর উনল্লখ 
কনরনেন্- 
 
 
 
 
 
অেজাৎ “লয িযমক্ত এ পমিত্র রিযান্ িানস উপমন্ত হনি এ িাস সম্পনকজ  তার জ্ঞান্ ও 
আকনলর িাধযনি তার উপরই লরাযা রাখা জরুরী”। (ইিাি রাযীর কো এপযজন্তই এখানন্ লদয়া 

হল) [(তাফসীনর কািীর, খে-২, পঃৃ-২৫৫)] 
 
িানসর উপমস্থমত মকভানি প্রিামণত হনি? এ প্রনশ্নর জিানি ইিাি রাযী (রঃ) 
মলনখনেন্- 
 
 
 
 
 
অেজাৎ “পমিত্র রিযান্ িানসর উপমস্থমত মক ভানি প্রিামণত হনি? এর জিানি আিরা 
িলনিা িাস প্রিামণত হনি ন্তুন্ োাঁদ লদখা িা তার সংিাদ লশান্ার িাধযনি”। (ইিাি 

রাযীর কো এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(তাফসীনর কািীর, খে-২ পঃৃ-২৫৬)] 

এ প্রসংনি ইিাি রাযী (রঃ) আরও মলনখনেন্- 
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অেজাৎ “দইুজন্ সতযিাদী ন্যায় পরায়ণ িযমক্তর োাঁদ লদখার সাক্ষয শ্রিনণর িাধযনিই 
সকনলর প্রমত লরাযা রাখা ও োিার হুকুি প্রনযাজয হনি”। (ইিাি রাযীর কো এপযজন্তই 

এখানন্ লদয়া হল) [(তাফসীনর কািীর, খে-২ পঃৃ-২৫৬)] 

 এই কোর দলীল হনে এই হাদীস  

আেরু রহিান্ ইিনন্ যানয়দ (রা.) লেনক িমণজত, মন্িয়ই রসলূলু্লাহ্ (দ.) িনলনেন্, 
“...যমদ (িুসমলিনদর) দ’ুজন্ স্বাক্ষয লদয় লয, তারা (ন্তুন্ োাঁদ উদনয়র িযাপানর) 
লদনখনে, তাহনল লতািরা সাওি (লরাজা) ও ঈদ পালন্ কর।” [ন্াসাঈ, সহীহ্, অধযায়ঃ 

৮, হামদস # ২১১৬।] 

তাফসীনর রুহুল িাআন্ীনত আল্লািা আলসুী রহিাতুল্লামহ আলাইমহ মলনখনেন্, 

 
 
 

 
 
 
অেজাৎ “িাস উপমস্থমতর অেজ হনলা লয িুসামফর ন্য় তানক লরাযা রাখনত হনি অেিা 
লয িযমক্ত পমিত্র রিযান্ িানসর ন্তুন্ োাঁদ উদনয়র সংিাদ লপল এিং তানক মিশ্বাস 
করল, তার উপরই লরাযা রাখা ফরয”। (আল্লািা আলুসীর কো এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) 
[(তাফসীনর রুহুল িায়ান্ী, খে-২, পঃৃ-৬১)] 
 
তাফসীনর িায়জািী শরীনফ িলা হনয়নে-  

 بالسماع او البصر برؤية الشهر هذا شهود يثبت-
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অেজাৎ “ন্তুন্ োাঁদ লদখা িা োাঁদ উদনয়র সংিাদ শুন্ার দ্বারাই িাস প্রিামণত হনি”। 
(তাফসীনর িায়জািীর উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(তাফসীনর িায়জািী শরীফ)] 

উপনরাক্ত তাফসীর লেনক িুঝা যায় পমিত্র রিযান্ িাস প্রিামণত হওয়ার জন্য 
“সকলনক” এিং “মন্জ লদনশর সীিায়” োাঁদ লদখনত হনিন্া িরং সিগ্র পমৃেিীর 
লকাোও রিজান্ এর ন্তুন্ োাঁদ লদখা লিনল, োাঁদ লদখা িা োাঁদ উদনয়র গ্রহন্নযািয 
সংিাদ শুন্ার দ্বারা িান্ি জামতর জন্য িা সিগ্র পমৃেিীর িান্নুষর জন্য রিজান্ 
িানসর উপমস্থমত প্রিামণত হনি। আর রিজান্ িানসর উপমস্থমত প্রিামণত হনল 
পমৃেিীর সকল িুসমলনির উপর ঐমদন্ লেনকই লরাযা রাখা ফরয হনি। 

পমিত্র কুরআন্ মিশ্বজন্ীন্ গ্রি।সুতরাং, এর প্রমতটি হুকুিই মিশ্বজন্ীন্। তাই এর 
লকান্ হুকুিই লদশ িহানদনশর সীিানরখায় সীমিত ন্য়। লরাযা রাখা ও ঈদ করার 
জন্য মন্জ মন্জ লদনশ োাঁদ লদখনত হনি এ রকি িণজন্া পমিত্র কুরআনন্র লকাোও 
লন্ই। তদপুমর যখন্ পমিত্র কুরআন্ ন্ামযল হনয়মেল তখন্ লতা িাংলানদশ, ভারত, 
পামকস্তান্ ন্ানি মিনশ্ব লকান্ লদশই মেলন্া, তাহনল হারাি জামতয়তািাদী লভৌিমলক 
সীিানরখার িনধযই োাঁদ লদখা লযনত হনি এ কো পমিত্র কুরআনন্র িাণীর সনঙ্গ 
সম্পণূজ সাংঘমষজক। 
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হাদীস শরীনফর িক্তিয 

োাঁদ লদনখ িা োাঁদ লদখার গ্রহণনযািয সংিাদ শুনন্ লরাযা 
রাখা: 

শুধ ুলজযামতমিজজ্ঞানন্র িণন্া অন্যুায়ী রিজান্ িাস শুরু, ঈদ ইতযামদ করা যানিন্া 
িরং অিশযই োাঁদ লদখনত হনি । এর দলীল হনে এই হাদীস ।  

ইিনন্ উিার (রাঃ) িণজন্া কনরনেন্, রসূললু্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি িনলন্, 
“আিরা উম্মী (মন্রক্ষর) জামত, আিরা মলমখ ন্া মহসািও কমরন্া (লয) িাস এইরকি 
ও এইরকি” [(সহীহ িুখারী অধযায় ৩১ - মকতািুস সাওি, হাদীস ন্ং ১৩৭) অেিা (সহীহ 

িুখারী, ইংনরজী অন্ুিাদ - ড. িুহসীন্ খান্, লসৌমদ আরি, খে ৩, অধযায় ৩০, পষৃ্ঠা ৮৮, হাদীস 
ন্ং ১৯১৩)] 

োাঁদ মন্ভজ র সকল ইিাদাত পালনন্র তামরখ মন্ধজারনণর লক্ষনত্র সকল ফকীহ ও 
আনলিিণ মন্জ মন্জ িনতর সিেজনন্ এই হাদীসগমলনক দলীল মহনসনি লপশ কনর 
োনকন্।  

 (১) রসলূুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি ইরশাদ কনরন্- 

 “োাঁদ লদখার মভমিনত লতািরা লরাযা রাখ এিং োাঁদ লদখার মভমিনত লতািরা লরাযা 
োি, (ঈদ কর)” । [(সহীহ িুসমলি অধযায় ৬ - মকতািুস সাওি, হাদীস ন্ং ২৩৬৪, ২৩৬৮, 
২৩৬৯, ২৩৭৮, ২৩৭৯, ২৩৮০, ২৩৮১) অেিা (িুসমলি শরীফ, অন্ুিাদ – আ.স.ি. ন্ুরুজ্জািান্, 
িাংলানদশ ইসলামিক লসন্টার, খে ৪, অধযায় ১৪ - মকতািুস সাওি, হাদীস ন্ং ২৩৬৭, ২৩৭১, 
২৩৭২, ২৩৮২, ২৩৮৩, ২৩৮৪, ২৩৮৫) (সহীহ িুখারী, অধযায় ৩০- মকতািুস সাওি, হাদীস 
ন্ং ১৯০৯)] 

িুসমলি শরীনফর লয পষৃ্ঠায় হাদীসটির িন্জন্া রনয়নে লস পষৃ্ঠায়ই হাদীসটির অেজ 
করা হনয়নে এভানি- 



18 
 

 
 
 

 
 
“ ‘এিং োাঁদ লদখার প্রিাণ সানপনক্ষ লতািরা লরাযা োি, ঈদ কর’। এর অেজ হনলা 
মকেু িুসলিানন্র লদখার িাধযনি উদয় প্রিামণত হওয়া। এ শতজ  করা যানিন্া লয 
প্রনতযক িান্নুষরই োাঁদ লদখনত হনি। িরং লয লকান্ লদনশর লয লকান্ দ'ুজন্ 
ন্যায়পরায়ণ িযমক্তর লদখাই সকল িান্নুষর জন্য যনেি হনি। িরং সিজামধক মিশুে 
িনত লরাযার লক্ষনত্র একজন্ সৎ িযমক্তর লদখাই সকনলর আিনলর জন্য যনেি । আর 
অমধকাংশ ফকীহিনণর িনত শাওয়ানলর ন্তুন্ োাঁদ প্রিানণর জন্য একজনন্র সাক্ষয 
যনেি হনিন্া”। (শরনহ ন্িিীর উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(িুসলীি শরীফ, খে-১, পঃৃ-৩৪৭, 
শরনহ ন্ািািী আলা িুসমলি ৭/১৯০)] 

(২) রসূললু্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি ইরশাদ কনরন্- 

 “লতািরা োাঁদ ন্া লদনখ লরাযা রাখনিন্া এিং োাঁদ ন্া লদনখ লরাযা োিনিন্া (ঈদ 
করনিন্া)” । [(সহীহ িুখারী অধযায় ৩১ - মকতািুস সাওি, হাদীস ন্ং ১৩০) অেিা (সহীহ 
িুখারী, ইংনরজী অন্ুিাদ - ড. িুহসীন্ খান্, লসৌমদ আরি, খে ৩, অধযায় ৩০, পষৃ্ঠা ৮৫, হাদীস 
ন্ং ১৯০৬) (সহীহ িুখারী, ইসলামিক ফাউনেশন্ িাংলানদশ, খে ৩, পষৃ্ঠা ২৪৪, হাদীস ন্ং 
১৭৮৫), (সহীহ িুসমলি অধযায় ৬ - মকতািুস সাওি, হাদীস ন্ং ২৩৬৩, ২৩৬৭, ২৩৭০) অেিা 
(িুসমলি শরীফ, অন্ুিাদ – আ.স.ি. ন্ুরুজ্জািান্, িাংলানদশ ইসলামিক লসন্টার, খে ৪, অধযায় ১৪ 
- মকতািুস সাওি, হাদীস ন্ং ২৩৬৬, ২৩৭০, ২৩৭৩)] 

হাদীসটির িযাখযায় পমিত্র লিাখারী শরীনফর িযাখযা গ্রি মিশ্ব মিখযাত মকতাি 
“ফাতহুল িারী”-লত আল্লািা ইিন্ ু হাজার আসকালান্ী রহিাতুল্লামহ আলাইমহ 
ললনখন্- 
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অেজাৎ “রসূললু্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি-এর িাণী “فالتصوموا حتى تروه” এর 
িাধযনি প্রনতযক িযমক্ত মন্নজ োাঁদ লদখনত হনি এিন্ উনিশয লন্য়া যানিন্া। িরং 
পমিত্র িাণীটির উনিশয হনে মকেু িযমক্তর োাঁদ লদখা। জিহুর ফকীহ িনণর 
িতান্সুানর রিযানন্র োাঁদ একজনন্র লদখাই যনেি হনি। যা হান্াফী ফকীহিনণর 
িত। আর অন্যনদর িনত দ’ুজনন্র লদখা যনেি হনি। এ িতািত অপমরেন্ন 
আকানশর লক্ষনত্র, মকন্তু আকাশ যমদ পমরেন্ন োনক তাহনল এিন্ সংখযক িযমক্তর োাঁদ 
লদখনত হনি যানদর সংখযা দ্বারা োাঁদ লদখার সংিাদ প্রিামণত হনি। যারা এক লদনশর 
লদখা অন্য লদনশর জন্য প্রনযাজয িনল িত প্রকাশ কনরনেন্ এো তানদর িত। আর 
যারা প্রনতযক লদনশর জন্য োাঁদ লদখার িত প্রকাশ কনরনেন্ তারা িনলনেন্, ‘যতক্ষণ 
ন্া তানক লদখনি’ এর িাধযনি মিনশষ অঞ্চনলর িান্ষুনক সনম্বাধন্ করা হনয়নে, যা 
অন্য অঞ্চনলর িান্নুষর জন্য প্রনযাজয ন্য়। মকন্তু মদ্বতীয় পনক্ষর এ িত হাদীনসর 
প্রকাশয িক্তনিযর পমরিতজ ন্। অতএি োাঁদ লদখানক প্রনতযক িান্নুষর সানে এিং 
প্রনতযক লদনশর সানে সীমিত করা যানি ন্া”।(ইিন্ু হাজার আসকালান্ীর উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ 

লদয়া হল) [(ফাতহুল িারী মফ শরনহ েহীহীল িুখারী, খে-৪, পঃৃ-১৫৪)] 
 
প্রনতযক িযমক্ত মন্নজ োাঁদ লদখনত হনি এিন্ উনিশয লন্য়া যানিন্া, এই কোর দলীল 
হনে এই হাদীস,  

আেরু রহিান্ ইিনন্ যানয়দ (রা.) লেনক িমণজত, মন্িয়ই রসলূলু্লাহ্ (দ.) িনলনেন্, 
“...যমদ (িুসমলিনদর) দ’ুজন্ স্বাক্ষয লদয় লয, তারা (ন্তুন্ োাঁদ উদনয়র িযাপানর) 
লদনখনে, তাহনল লতািরা সাওি (লরাজা) ও ঈদ পালন্ কর”। [ন্াসাঈ, সহীহ্, অধযায়ঃ 

৮, হামদস # ২১১৬।] 

 লয সকল মফকাহমিদ ও আনলিিণ সিগ্র মিনশ্ব একই মদনন্ আিনলর পনক্ষ ফাতওয়া 
মদনয়নেন্ তারা মন্নজনদর িনতর সিেজনন্ এই হাদীস গমলনক দলীল মহনসনি লপশ 
কনরনেন্। তানদর যমুক্ত হল হাদীস গমলর িনধয মিশ্বন্িী সল্লাল্লাহু আলাইমহ 
অসাল্লাি-এর “লতািরা” িনল সনম্বাধন্ লদশ িহানদনশর সীিান্া লপমরনয় সিগ্র 
মিশ্বিাসীর জনন্য িযাপক অেজনিাধক সনম্বাধন্। 

 

শুধু তাই ন্য়, রসূললু্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি মন্নজও োাঁদ লদখার সংিাদ 
শুনন্ আিল কনরনেন্ যা মন্নন উনল্লখ করা হনয়নে । 
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রসলূুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি-এর মন্জ আিল: 

 রসূললু্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি তাাঁর পমিত্র হায়ানত ২য় মহজরী লেনক ১০ি 
মহজরী পযজন্ত সিজনিাে ৯ িার পমিত্র রিযান্ িানসর লরাযা লরনখ মেনলন্। তাই 
আিানদর িভীর দমৃি লদয়া উমেৎ, রসলূুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি-এর পমিত্র 
আিনলর মদনক। রিযান্ িানস লরাযা রাখা এিং শাওয়াল িানস ঈদ করার লক্ষনত্র 
মতমন্ তাাঁর পমিত্র আিনল, উক্ত হাদীস দ’ুটির প্রমতফলন্ মকভানি কনরনেন্। উনল্লমখত 
হাদীস কারীিা অন্যুায়ী রসলূলু্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি মক মন্নজ োাঁদ লদনখ 
লরাযা লরনখনেন্, ঈদ কনরনেন্? ন্া মক অনন্যর লদখার সংিানদর িাধযনিও লরাযা 
লরনখনেন্, ঈদ কনরনেন্? এ প্রসংনি পমিত্র হাদীস শরীনফ লয প্রিাণ পাওয়া যায় তা 
হনে- 

 

 

 

 হযরত আেলু্লাহ ইিনন্ উির (রাঃ) লেনক িমণজত, মতমন্ িনলন্, “মকেু সংখযক িান্ষু 
(রিযানন্র) ন্তুন্ োাঁদ লদখল। আমি রসূললু্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি-লক 
সংিাদ মদলাি লয আমিও উক্ত োাঁদ লদনখমে। ফনল রসলূলু্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়া 
সাল্লাি মন্নজ লরাযা রাখনলন্ এিং িান্ষুনকও লরাযা রাখনত মন্নদজ শ মদনলন্।" [(আি ু
দাউদ, সহীহ, হাদীস ন্ং ২৩৪২, ইংনরমজ অন্ুিাদ হাদীস ন্ং ২৩৩৫) (মতরমিমজ ৭৫৩, িায়হাকী 
৮২৩৫, দানরিী) – (মিশকাত, পঃৃ-১৭৪)] 

  

এিমন্ ভানি হাদীস শরীনফ আনরা িমণজত আনে- 
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আেলু্লাহ ইিনন্ আব্বাস রামদআল্লাহু তায়ালা আন্হু হনত িমণজত, মতমন্ িনলন্: 
“একজন্ িরুোরী িহান্িী সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি-এর মন্কে আসনলা এিং 
িলনলা, আমি প্রেি োাঁদ অেজাৎ রিযানন্র োাঁদ লদনখমে। তখন্ রসলূলু্লাহ সল্লাল্লাহু 
আলাইমহ অসাল্লাি তানক মজনজ্ঞস করনলন্, তুমি মক আল্লাহ োিা লকান্ ইলাহ লন্ই 
একো সাক্ষয দান্ কর? লস িলল হযাাঁ, রসলূুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি তানক 
মজনজ্ঞস করনলন্, িহুাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি আল্লাহর রসলূ তুমি মক 
একো সাক্ষয দান্ কর? লস িলল হযাাঁ, রসলূলু্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি 
িলনলন্, লহ লিলাল িান্নুষর কানে লঘাষণা কনর দাও তারা লযন্ আিািী মদন্ লরাযা 
রানখ”। [(আিু দাউদ হাদীস ন্ং ২৩৪০, ইংনরমজ অন্ুিাদ ২৩৩৩), মতরমিযী ৬৯১, পঃৃ-১৪৮; 
ন্াসায়ী ২১১২, পঃৃ-২৩১; ইিন্ু িাজাহ পঃৃ-১১৯, িায়হামক ৮২৩০, মিশকাত পঃৃ-১৭৪)] 

  

হাদীস শরীনফ আনরা িমণজত আনে- 

 

 

  

হযরত আি ুউিাইর ইিন্ ুআন্াস (রাঃ) হনত িমণজত “রসূললু্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ 
অসাল্লাি-এর মন্কে একদল আনরাহী আসল এিং তারা সাক্ষয মদল লয তারা 
িতকাল (শাওয়ানলর) োাঁদ লদনখনে। ফনল রসূললু্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি 
িান্ষুনক লরাযা োিার আনদশ মদনলন্। পনরর মদন্ প্রাতঃকানল সকনলই ঈদিানহ 
সিনিত হনলন্”। [(আিু দাউদ, সহীহ, হাদীস ন্ং ১১৫৭, ইংনরমজ অন্ুিাদ হাদীস ন্ং ১১৫৩, 
ন্াসায়ী, মিশকাত-১২৭)] 

 অত্র হামদনসর িযাখযায় মিশকাত শরীনফর উক্ত পষৃ্ঠায় িলা হনয়নে-  
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“তারা ঈনদর ন্ািানজর জন্য ঈদিানহ সিানিত হল। আল্লািা িাজহার িনলন্ লয ঐ 
িের িদীন্া শরীনফ ২৯লশ রিযান্ মদিািত রানত শাওয়ানলর োাঁদ লদখা যায়মন্। 
ফনল িদীন্া িাসী ৩০ রিযানন্র লরাযা লরনখ মেনলন্। এিতািস্থায় ঐ মদন্ মদ্বপ্রহনর 
একদল োওয়ারী দরূ লেনক আসল এিং তারা সাক্ষয মদল লয, মন্িয়ই তারা ২৯ 
তামরখ মদিািত রানত ন্তুন্ োাঁদ লদনখনে। অতপর, রসলূলু্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ 
অসাল্লাি তানদর এ সংিাদ গ্রহণ কনর সকলনক লরাযা ভনঙ্গর মন্নদজ শ মদনলন্ এিং 
পনরর মদন্ (২রা শাওয়াল) ঈনদর ন্ািায পিার মন্নদজ শ মদনলন্।“ (মিশকাত শরীনফর 

িযাখযা এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(মিরকাতুল িাফামতহ শরনহ মিশকাতুল িাসািীহ ৫/১৫৩)] 

অত্র হাদীস মতন্টিনত রসূললু্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি-এর মন্জ আিল দ্বারা 
মন্ননাক্ত মিষয় গনলা প্রমতমষ্ঠত হয়। 

(১) িাস প্রিানণর জন্য সকনলর োাঁদ লদখা জরুরী ন্য়, অনন্যর লদখার গ্রহণনযািয 
সংিাদ শুন্ার িাধযনিও িাস প্রিামণত হনি, ফনল রিজানন্ লরাযা এিং শাওয়ানলর 
োাঁনদ ঈদ করনত হনি । 

(২) মন্জ লদনশর আকানশ ন্তুন্ োাঁদ লদখনত হনি এিন্ শতজ  করা যানি ন্া। 

(৩) রিজানন্র োাঁদ ন্া লদখনত লপনল এিং োাঁদ লদখার লকান্ সংিাদ ন্া লপনল শািান্ 
৩০ পণূজ করার পর লরাজা শুরু করনত হনি। আর ঈদলু মফতনরর োাঁদ ন্া লদখনত 
লপনল এিং োাঁদ লদখার লকান্ সংিাদ ন্া লপনল রিজান্ ৩০ পণূজ কনর ঈদ করনত 
হনি। মকন্তু লয লকাোও োাঁদ লদখার গ্রহণনযািয সংিাদ লপনলই লসই সংিাদ দরূ লেনক 
আসনলও লসই অন্যুায়ী আিল করনত হনি।  
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রিজান্ িানসর ফমযলাত মিশ্বিযাপী একই মদনন্ শুরু: 

পমৃেিীর সকল িান্নুষর জন্য রিজান্ িাস লয একই মদনন্ শুরু হয় তার সুস্পি 
প্রিাণ এই হাদীস দটুি, 

হযরত আি ুহুরাইয়রা রমদআল্লাহু তায়ালা আন্হু লেনক িমণজত, রসলূলু্লাহ সল্লাল্লাহু 
আলাইমহ অসাল্লাি এরশাদ কনরনেন্, “যখন্ পমিত্র রিযান্ িাস এনস যায় তখন্ 
জান্নানতর দরজা সিহূ খুনল লদয়া হয়” [(সহীহ িুখারী, ইসলামিক ফাউনেশন্ িাংলানদশ, 
খে ৩, পষৃ্ঠা ২৪০-২৪১, হাদীস ন্ং ১৭৭৭) অেিা (সহীহ িুখারী, ইংনরজী অন্ুিাদ - ড. িুহসীন্ 
খান্, লসৌমদ আরি, খে ৩, অধযায় ৩০, পষৃ্ঠা ৮২, হাদীস ন্ং ১৮৯৮)] 
 
হযরত আি ুহুরাইয়রা রমদআল্লাহু তায়ালা আন্হু লেনক িমণজত, রসলূলু্লাহ সল্লাল্লাহু 
আলাইমহ অসাল্লাি এরশাদ কনরনেন্, “যখন্ পমিত্র রিযান্ িাস এনস যায় তখন্ 
আসিানন্র দরজা সিূহ খুনল লদয়া হয়, জাহান্নানির দরজা সিহূ িন্ধ কনর লদয়া হয় 
এিং শয়তান্নক শংৃখলািে করা হয়।” [(সহীহ িুখারী, খে ৩, হাদীস ন্ং ১২৩ অেিা খে 
৩, অধযায় - সাওি, হাদীস ন্ং ৯, অেিা খে ৩, অধযায় ৩১, হাদীস ন্ং ১২৩) অেিা (সহীহ 
িুখারী, ইংনরজী অন্ুিাদ - ড. িুহসীন্ খান্, লসৌমদ আরি, খে ৩, অধযায় ৩০, পষৃ্ঠা ৮২, হাদীস 
ন্ং ১৮৯৯) অেিা (সহীহ িুখারী, ইসলামিক ফাউনেশন্ িাংলানদশ, খে ৩, পষৃ্ঠা ২৪১, হাদীস ন্ং 
১৭৭৮,)] 

আল্লাহ সুিহান্াহু ওয়া তায়ালার সৃি ৮টি জান্নাত ও ৭টি জাহান্নাি লকান্ অঞ্চল 
মিনশনষর িান্নুষর জন্য ন্য় িরং সিগ্র মিশ্বিাসীর জন্য। তাই এই হাদীনসর িণজন্া 
িনত জান্নানতর দরজা খুনল লদয়া, জাহান্নানির দরজা িন্ধ করা, িলূ শয়তান্নক 
িমে করা এিং জানির রমদআল্লাহু তায়ালা আন্হু-এর িমণজত হাদীস িনত আল্লাহ 
তায়ালার রহিনতর দমৃি দান্ করা রিযানন্র ন্তুন্ োাঁদ উঠার সনঙ্গ সনঙ্গই সিগ্র 
মিশ্বিাসীর জন্য একই মদনন্ সিভানি শুরু হয়। িাংলানদনশর স্থান্ীয় আকানশ োাঁদ 
লদখা লযনত ১মদন্ িা ২মদন্ মিলম্ব হওয়ায় উনল্লমখত কাযজক্রি এনদনশর জন্য এক িা 
দ’ুমদন্ পনর শুরু হওয়া অেিা পনু্রায় হওয়া মিনিক গ্রাহয ন্য়। তাই এই হাদীনস 
প্রিামণত হল লয পমিত্র রিযানন্র ফমযলনতর কাযজকামরতা আল্লাহ তায়ালার 
দরিানরও মিশ্বিয় একই মদনন্ শুরু হয়। অতএি লদশ িহানদনশর মভন্নতায় রিযান্ 
ও অন্যান্য ইিাদাত কখন্ই মভন্ন মভন্ন মদনন্ লিনন্ লন্ওয়া যায় ন্া। 
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ঈদলু মফতর ঈদলু আযহা সম্পমকজ ত হাদীস: 

 একটি হাদীনস আনয়শাহ্ (রা.) লেনক িমণজত, 

رْ  " مَْ ال فِط  ِطرْ  َيو  َحى النَّاسْ  ي ف  مَْ َواألَض  ي َيو  اسْ  ي َضحِّ " النَّ  

রসূললু্লাহ্ (দ.) িনলনেন্, “ঈদলু মফতর হনলা ঐ মদন্ লযমদন্ িান্ষু ঈদলু মফতর 

উদযাপন্ কনর োনক এিং ঈদলু আযহা হনে ঐ মদন্ লযমদন্ িান্ষু ঈদলু আযহা 

পালন্ কনর োনক।” [(মতরমিযী, সহীহ্, অধযায়ঃ ২, মকতািুস্ সওি, অন্ুনেদঃ ৭৮, (ঈদলু) 

মফতর এিং (ঈদলু) আযহা কখন্ হনি, হামদস # ৮০২)] 

এই হামদনস রসূললু্লাহ্ (সঃ) “ইয়াওিা” শে িযিহার কনরনেন্।“ইয়াওিা” শেটি 

একিেন্, যার অেজ “একমদন্”। রসলূুল্লাহ্ (সঃ) িহুিেন্ শে “আইয়যািা” িযিহার 

কনরন্মন্। আর “আন্নাসু” শেটি “ইন্সান্” শনের িহুিেন্ হওয়ায় সকল িান্ষু তো 

সারা পমৃেিীর সকল িুসমলিনদর লিাঝানন্া হনয়নে। লযিন্, িহান্ আল্লাহ্ িনলন্, 

“লহ িান্িজামত লতািরা লতািানদর রিনক ভয় 

কর...-[(সূরা মন্সা, ৪/১)] 

এই আয়াতটিনত “আন্নাস”ু শেটির দ্বারা সকল িান্ষুনক িুঝানন্া হনয়নে। ঠিক 

লতিমন্ভানি হামদসটিনতও “আন্নাস”ু শেটি দ্বারা সকল িান্ষুনক অেজাৎ সকল 

িুসমলিনক িলা হনয়নে। সুতরাং হাদীসটির িযাখযা দাাঁিায় “ঈদলু মফতর হনলা ঐ 

একমদন্ লযমদন্ সারা পমৃেিীর সকল িান্ষু ঈদলু মফতর উদযাপন্ কনর োনক এিং 

ঈদলু আযহা হনে ঐ একমদন্ লযমদন্ সারা পমৃেিীর সকল িান্ষু ঈদলু আযহা পালন্ 

কনর োনক”। 

এ লেনক আিরা িুঝনত পামর ঈদলু মফতর সারা পমৃেিীর সকল িান্নুষর জন্য একই 

মদন্ এিং ঈদলু আযহাও সকল িান্নুষর জন্য একই মদন্। 
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 হাদীনস আনরা িমন্জত হনয়নে  

আিু সাঈদ খুদরী (রা.) লেনক িমণজত, “রসূললু্লাহ্ (দ.) ঈদলু মফতনরর মদন্ এিং 
কুরিান্ীর মদন্ সওি (লরাজা) রাখনত মন্নষধ কনরনেন্”। [িুখারী, অধযায়ঃ ৩০, 
মকতািুস্ স্বওি, অন্ুনেদঃ ৬৬, ঈদলু মফতনরর মদনন্ স্বওি রাখা, হামদস # ১৯৯০, ১৯৯১, 
অন্ুনেদঃ ৬৭, কুরিান্ীর মদনন্ স্বওি, হামদস # ১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৫, অধযায়ঃ ৭৩, কুরিান্ী, 
অন্ুনেদঃ ১৬, কুরিান্ীর লিাশত লেনক কতেুকু খাওয়া যানি অেিা কতেুকু সঞ্চয় কনর রাখা 
যানি, হামদস # ৫৫৭১,  িুসমলি, অধযায়ঃ ১৩, মকতািুস্ মস্বয়াি, অন্ুনেদঃ ২২, ঈদলু মফতর ও 
ঈদলু আযহানত স্বওি পালন্ ন্া করা, হামদস # ১৩৮/১১৩৭, -১৩৯,১৪০,১৪১/১১৩৮, -
১৪২/১১৩৯, -১৪৩/১১৪০, আিু দাউদ, স্বহীহ্, অধযায়ঃ ৮, মকতািুস্ মস্বয়াি, অন্ুনেদঃ ৪৮, দইু 
ঈনদর মদন্ স্বওি পালন্, হামদস # ২৪১৬, ২৪১৭, ইিন্ু িাজাহ্, স্বহীহ্, অধযায়ঃ ৭, মস্বয়াি, 
অন্ুনেদঃ ৩৬, ঈদলু মফতর ও ঈদলু আযহার মদনন্ স্বওি রাখা মন্নষধ, হামদস # ১৭২১, ১৭২২, 
িায়হাক্বী (সুন্ান্ুল কুিরা), স্বহীহ্, অধযায়ঃ মকতািুস্ স্বওি, অন্ুনেদঃ ৭৫, ঈদলু মফতর ও ঈদলু 
আযহার মদনন্ স্বওি ন্া রাখা, হামদস # ৮২৪৮, ৮২৪৯, ৮২৫০, দামরিী, স্বহীহ্, অধযায়ঃ ৪, 
মকতািুস্ স্বওি, অন্ুনেদঃ ৪৩, ঈদলু মফতর ও ঈদলু আযহার মদনন্ স্বওি রাখা মন্নষধ, হামদস # 
১৭৫৩ (হামদসটি িুখারীর িণজন্া)] 

মিমভন্ন অঞ্চনল মভন্ন মভন্ন মদনন্ ঈদ করনল লদখা যানি একটি অঞ্চনল লযমদন্ ঈদ, অন্য 

অঞ্চনল লসমদন্ লরাজা অেে ঈনদর মদন্ লরাজা রাখা হারাি। 

তানিয়ী হাসান্ িসরী (রঃ) এর অমভিত: 

হাসান্ িসরী (রাহঃ) লেনক িমণজত, লকানন্া িযমক্ত লকানন্া শহনর মেল এিং (নসই 
শহরিাসীনদর সানে) লসািিার লরাযা শুরু করল। এরপর দইু িযমক্ত এনস সাক্ষয মদল 
লয, তারা দজুন্ রমিিার রানত (শমন্িার মদিািত রানত) োাঁদ লদনখনে। (সুতরাং 
রমিিার লেনকই লরাযা শুরু হওয়া উমেত মেল) এ লক্ষনত্র হাসান্ (রাহঃ) িনলনেন্, শুধ ু
এেুকুর মভমিনত ঐ িযমক্ত ও শহরিাসী একটি লরাযা কাযা করনি ন্া। তনি তারা 
যমদ জান্নত পানর লয, লকানন্া িুসমলি শহনরর অমধিাসীিণ িাস্তনিই রমিিার 
লরাযা লরনখনে তাহনল তারা ঐ মদনন্র লরাযা কাযা করনি। (সুন্ানন্ আিু দাউদ, 
হাদীস : ২৩৩৩; তুহফাতুল আশরাফ, হাদীস : ১৮৪৯২) 
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মফকাহ এর মসোন্ত 

হান্াফী মফকনহর িক্তিয: 

 (১) হান্ামফ মফকনহর মিশ্ব মিখযাত ও সিজজন্ মিমদত মফকহ্ গ্রি “ফতহুল কামদর”-
এ মফকাহ শানের ইিাি ইিনন্ আল হুম্মাি আল হান্াফী (রঃ) মলনখনেন্- 

 

 

 

"যখন্ লকান্ শহনর োাঁদ লদখা প্রিামণত হনি, তখন্ সকল িান্নুষর উপর লরাযা রাখা 
ফরয হনি। মফকনহর প্রমতমষ্ঠত িাযহাি অন্যুায়ী পািাতয িাসীর িা পমিনির 
অমধিাসীনদর োাঁদ লদখার দ্বারা প্রােয িাসীর িা পনূিজর অমধিাসীনদর জন্য লরাযা 
রাখা ফরয হনি।" (ইিাি ইিনন্ আল হুম্মানির কো এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(ফতহুল কামদর, খে-২, 
পঃৃ-৩১৮, ৩১৩) অেিা (ফতহুল কামদর, খে-৪, পঃৃ-২১৬)] 

 

(২) হান্ামফ মফকনহর প্রমসে মকতাি ফাতওয়া-ই- আলিমিরীর মসোন্ত হনলা:  

 

"মফকনহর প্রমতমষ্ঠত িণজন্ান্যুায়ী োাঁদ ঊদনয়র মিমভন্নতা গ্রহণীয় ন্য় । ফতুয়াই 
কাযী খানন্র ফাতওয়াও অন্রুুপ। ফকীহ আি ু লাইেও এিন্োই িনলনেন্ । 
শািেুল আইম্মা হালওয়ান্ী মসোন্ত মদনয়নেন্ লয, যমদ পমিনির অমধিাসীিন্ 
রিযানন্র োাঁদ লদনখ তনি লস লদখার দ্বারা পনূিজর অমধিাসীনদর জন্য লরাযা 
ওয়ামজি হনি । এিন্োই আনে লখালাো ন্ািক মকতানি-" (ফাতওয়া-ই- আলিমিরীর 

উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(ফাতওয়া-ই-আলিমিরী, খে-১, পঃৃ-১৯৮, ২১১,) অেিা 
(ফাতওয়া-ই-আলিমিরী, খে-৫, পঃৃ-২১৬)] 
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(৩) হান্ামফ মফকনহর মিশ্ব মিখযাত মফকহ গ্রি ফাতওয়া-ই-শািী-এর মসোন্ত 
হনে- 

 

অেজাৎ “োাঁনদর উদয়স্থনলর মভন্নতা গ্রহণীয় হনি মকন্া? এ িযাপানর িতানন্কয 
রনয়নে। এ ভানি লয, প্রনতযক লদনশর িান্ষু মন্জ মন্জ লদখার মভমিনত আিল 
করনি? ন্া মক উদয়স্থনলর মভন্নতা গ্রহণনযািয হনি ন্া িরং সিজ প্রেি োাঁদ লদখার 
মভমিনত সকনলর জন্য আিল করা জরুরী হনি? এিন্মক প্রানেয যমদ জিুার রানত 
োাঁদ লদখা যায় আর পািানতয শমন্িার রানত োাঁদ লদখা যায় তনি পািানতযর 
অমধিাসীনদর উপর প্রানেযর লদখা অন্যুায়ী আিল করা ওয়ামজি? এমিষনয় লকউ 
লকউ প্রেি িতটি গ্রহণ কনরনেন্ (অেজাৎ এক লদনশর োাঁদ লদখা অন্য লদনশর 
িান্নুষর জন্য গ্রহন্ীয় ন্য়)। ইিাি যায়লায়ী ও ফনয়জ গ্রনির প্রনণতা এ িতটি গ্রহণ 
কনরনেন্। শানফয়ী মফকনহর িতও এো। তানদর যমুক্ত হল োাঁদ লদখার লক্ষনত্র প্রনতযক 
লদশীয় ললাক ন্ািানযর ওয়ানক্তর িতই মন্জ এলাকা মিনশনষ সনম্বামধত। লযিন্ লয 
অঞ্চনল এশা ও মিতনরর ওয়াক্ত হয়ন্া লসখানন্ এশা ও মিতর ন্ািায আদায় করনত 
হয়ন্া। আর সুপ্রমতমষ্ঠত িত হনে মদ্বতীয়টি অেজাৎ োাঁদ লদখার মভন্নতা গ্রহন্ীয় ন্য়। 
িরং প্রেি মদনন্র লদখার দ্বারাই সিগ্র পমৃেিীনত এক লকমন্দ্রক তামরখ িণন্া কনর, 
একই মদনন্ একই তামরনখ আিল করনত হনি। এোই আিানদর হান্াফী মফকনহর 
মসোন্ত। িানলকী এিং হাম্বলী মফকনহর িতও এো। তানদর দলীল হনে আয়াত ও 
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হাদীনস োাঁদ লদখার সনম্বাধন্ সকনলর জন্য আি িা সািজজন্ীন্ যা ন্ািানজর 
ওয়ানক্তর সনম্বাধন্ লেনক আলাদা”। (ফাতওয়া-ই-শািীর উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) 
[(ফাতওয়া-ই-শািী, খে-২, পঃৃ-১০৫ অেিা ফাতওয়া-ই-শািী, খে-২, পঃৃ-৪৩২)] 

(৪) হান্ামফ মফকনহর মিশ্ব মিখযাত গ্রি “িাহরুর রানয়ক”-এর ভাষয হনে- 
 

 

অেজাৎ “োাঁনদর উদয় স্থনলর মভন্নতা গ্রহণীয় ন্য়। অতএি যখন্ এক লদনশর িান্ষু 
োাঁদ লদখনি, তখন্ অন্য লদনশর িান্নুষর জন্য লরাযা রাখা ফরয হনি, যমদও তারা 
োাঁদ লদনখমন্। যমদ তানদর মন্কে গ্রহণনযািয পেমতনত োাঁদ লদখার সংিাদ লপৌাঁনে 
যায়। অতএি পািাতযিাসীর লদখার দ্বারা প্রােযিাসীর জন্য লরাযা রাখা 
অতযািশযক হনি। যমদও লকউ লকউ িনলন্ উদয় স্থনলর মিমভন্নতা গ্রহণনযািয, 
এনকর লদখা অনন্যর জন্য প্রনযাজয ন্য়। তনি মফকনহর প্রমতমষ্ঠত মসোন্ত হনে 
প্রেিটি।এিন্োই ললখা হনয়নে ফতহুল কামদর গ্রনি। লসখানন্ িলা হনয়নে এোই 
প্রকাশয িতািত এিং এর উপরই ফাতওয়া। লখালাো ন্ািক মকতানির ভাষযও 
তাই”। (িাহরুর রানয়নকর উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(িাহরুর রানয়ক, খে-২, পঃৃ-৪৭১)] 

 
(৫) মিশ্ব মিখযাত গ্রি “তািয়ীন্লু হাকানয়ক”-এর ভাষয হনে- 

 

অেজাৎ “অত্র গ্রনির প্রনণতা (রঃ) িলনেন্ লয, োাঁনদর উদয় স্থনলর মভন্নতা গ্রহণীয় 
ন্য়। যমদও লকউ োাঁনদর উদয় স্থনলর মভন্নতা গ্রহণীয় হনি িনল িত প্রকাশ 
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কনরনেন্।‘মভন্নতা গ্রহণীয় ন্য়’ এর অেজ হনে যমদ এক লদনশর অমধিাসীরা ন্তুন্ 
োাঁদ লদনখন্ এিং অন্য লদনশর অমধিাসীরা ন্া লদনখন্ তনি প্রেি লদশিাসীর লদখা 
দ্বারাই অন্য লদশিাসীনদর জন্য লরাযা রাখা ফরয হনি। অমধকাংশ িাশাইখ-ই 
এিত লপাষণ কনরনেন্। এিন্মক এক লদনশর িান্ষু ৩০টি লরাযা রাখল, অন্য লদনশর 
িান্ষু লরাযা রাখল ২৯টি, তাহনল অন্যনদরনক একটি লরাযা কাযা করনত হনি”। 
(তািয়ীন্ুল হাকানয়নকর উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(তািয়ীন্ুল হাকানয়ক, খে-২, পঃৃ-১৬৪/১৬৫)] 

 

(৬) “ফাতওয়া-ই-কাযীখান্”-এর ভাষয হনে- 

 
 
অেজাৎ “মফক নহর সুপ্রমতমষ্ঠত িতান্সুানর োাঁনদর উদয় স্থনলর মভন্নতা গ্রহণীয় ন্য়। 
শািসলু আইম্মা হালওয়ান্ী রহিাতুল্লামহ আলাইমহ এিতই উনল্লখ কনরনেন্”। 
(ফাতওয়া-ই-কাযীখানন্র উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(কাযীখান্, খে-১, পঃৃ-৯৫)] 
 

(৭) মিশ্ব মিখযাত গ্রি “হামশয়া-ই-তাহতািী” শরীনফর ভাষয হনে- 

 
 

অেজাৎ “ঈদলু আযহাসহ সকল িানসর োাঁনদর হুকুি শাওয়ানলর োাঁনদর হুকুনির 
িনতাই। লকান্ উদয় স্থনল োাঁদ লদখা লিনল দমুন্য়ার সকল স্থানন্র িান্নুষর উপরই 
আিল জরুরী হনি। যমদ োাঁদ উদনয়র সংিাদ লপৌাঁনে দইুজন্ সাক্ষীর সানক্ষয, অেিা 
কাযীর ফয়সালার উপনর দইুজন্ সাক্ষয লদন্, অেিা উদনয়র সংিাদটি িযাপক 
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প্রমসমে লাভ কনর”। (হামশয়া-ই-তাহতািীর উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(হামশয়া-ই-তাহতািী 
শরীফ, পঃৃ-৩৫৯)] 

 

(৮) “িায়ামরফুস্ সুন্ান্”-এর ভাষয হনে- 

 
 

অেজাৎ “আিানদর মফকনহর মকতাি সিূনহর উপর মভমি কনর আিরা মলনখমে লয, 
এক লদনশর োাঁদ লদখা অন্য লদনশ গ্রহণীয় হনি। যমদও লদশ দটুির িনধয পমিি ও 
পনূিজর দরূত্ব হয়। আর এ িাসয়ালা ফকীহ্ িনণর এ ন্ীমতিালার উপর মভমি কনর লয 
োাঁদ উদয়স্থনলর মভন্নতা গ্রহণীয় হনি ন্া। তনি ফমকহিণ মসোন্ত মদনয়নেন্ লয, 
ন্ািায ও ইফতানরর ওয়াক্ত সিূনহর মভন্নতা গ্রহণীয় হনি এিং যার যার স্থান্ীয় 
সিয় অন্যুায়ী ন্ািায পিনি ও ইফতার করনি”। (িায়ামরফুস্ সুন্ানন্র উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ 

লদয়া হল) [(িায়ামরফুস্ সুন্ান্, খে-৫, পঃৃ-৩৩৭)] 

 

(৯) দারুল উলুি লদওিে এর প্রখযাত হান্াফী আনলি আল্লািা রশীদ আহিদ 
লিাংগহী (রহঃ)-এর ভাষয মন্নরূপ-  

 
 
অেজাৎ “মফকনহর প্রমতমষ্ঠত িতান্সুানর লরাযা রাখা ও ঈদ করার িযাপানর োাঁনদর 
উদয় স্থনলর মভন্নতা গ্রহণীয় ন্য়”। (রশীদ আহিদ লিাংগহীর (রহঃ) কো এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) 
[(ফাতওয়া-ই-রমশমদয়া, পঃৃ-৪৩৭)] 
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আল্লািা রশীদ আহিদ লিাংগহী (রহঃ) আরও িনলন্, 

“যমদ লকালকাতার িান্ষু শুক্রিার োাঁদ লদনখ, অেে িক্কায় তা লদখা মিনয়নে 
িৃহস্পমতিার, মকন্তু লকালকাতার িান্ষু তা জান্নত পানরমন্, তাহনল যখন্ তারা 
জান্নত পারনি, তানদর জন্য িক্কার িান্নুষর সানে ঈদ করা জরুরী হনি এিং প্রেি 
লরাযা কাযা করনত হনি”। (রশীদ আহিদ লিাংগহীর (রহঃ) কো এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(শরনহ 
মতরমিময, কাউকাি উন্ দরুরী, পষৃ্ঠা-৩৩৬ উদুজ  সংস্করণ)] 

 

(১০) উপিহানদনশর প্রখযাত হান্াফী আনলি ও িনিষক আল্লািা আশরাফ আলী 
োন্ভী (রহঃ) লিনহশতী- লজওর এ মলখনেন্, 

"এক শহনরর োাঁদ লদখা অন্য সকল শহর িাসীনদর জন্য গ্রহণীয় হনি। ঐ শহরগনলার 
সনঙ্গ োাঁদ লদখা শহনরর যত দরুত্বই লহাকন্া লকন্। এিন্মক সিজ পমিনির োাঁদ লদখার 
সংিাদ সিজ পনূিজর িান্নুষর মন্কে গ্রহণনযািয পেমতনত লপৌেনল ঐ মদন্ই তানদর 
উপর লরাযা রাখা ফরয হনি”। (আশরাফ আলী োন্ভীর (রহঃ) কো এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) 
[(নিনহশতী- লজওর, খে-১১, পঃৃ-৫১০) অেিা (Behishti Zewar, Section 11, pg 104, part 4) 
{Referenced from ‘Behr Al Raqeeq, pg 270, vol.2; Fatwa Alamghiri pg 97, vol1}]. 

এোিাও আশরাফ আলী োন্ভী (রহঃ) ইিদাদলু ফাতওয়ায় এক প্রনশ্নািনর 
মলনখনেন্, 
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প্রশ্ন (#১৬৩): এক শহর লেনক অন্যশহনরর দরূত্ব কতেুকু হনল োাঁদ লদখার সংিাদ 
(গ্রহন্নযািয িনল) মিনিমেত হনি? এ িযাপানর মফকাহমিদিনন্র িানঝ িতনভদ আনে 
মকন্া? ইসলািী মিধানন্র হান্ামফ মফকাহ িনত এ িযপানর ফাতওয়া মক? 

উির: দরুুজল িুখতার এ মলমখত হনয়নে, ‘ইসলািী মিধানন্র এই (হান্ামফ) মফকাহ এর 
অমধকতর শমক্তশালী িত হনে উদয়স্হনলর মভন্নতা মিনিেয ন্য়। ফাতওয়াও এই 
অন্যুায়ী।খুলাো েনক িাহরুর রানয়ক এর উেৃমত মদনয় “পনূিজর িান্নুষর জন্য 
িাধযতািূলক পমিনির োাঁদ লদখানক মিনিেন্া করা যমদ লসইসি িান্নুষর লদখা 
আইন্ান্সুানর মন্ভজ নযািয পেমতনত প্রমতয়িান্ হয়”। কািাল ইিনন্ হুম্মাি িনলন্, 
“অমধকতর শমক্তশালী িত লক গ্রহন্ করাই অমধক সতকজ তা”।(খে ২, পষৃ্ঠা ১৫৪, 
১৫৫)। এনেনক এো সুস্পি লয, ফনতায়া িূলত এোর উপনরই লয উদয়স্হনলর 
মভন্নতা মিনিেয ন্য়। ২৫ রিজান্ ১৩৩৩ মহজরী। (তামতম্মাহ োমলোহ, পষৃ্ঠা ৮২ ) 
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(আশরাফ আলী োন্ভীর (রহঃ) ফাতওয়ার উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(হামকিুল উম্মাত শাইখ 
আশরাফ আলী োন্ভী, ইিদাদলু ফাতাওয়া খে ২, পষৃ্ঠা ১৩৮)] 

  

(১১) উপিহানদনশর অন্যতি ইসলািী মশক্ষা লকন্দ্র “দারুল উলিু লদওিে”-এর গ্রাে 
িুফমত আমযযরু রহিান্ সানহি ফনতায়া-ই-দারুল উলিু লদওিে-এ মলনখনেন্-  

 
 
অেজাৎ “হান্াফী মফকাহ িনত োাঁনদর উদয় স্থনলর মভন্নতা গ্রহন্ীয় ন্য়। যমদ লকান্ 
স্থানন্ শা’িান্ িানসর ২৯ তামরনখ রিযানন্র োাঁদ লদখা যায় এিং শরয়ীভানি তা 
প্রিামণত হয় তখন্ ঐ মহনসনিই সকল স্থানন্ লরাযা রাখা অপমরহাযজ হনয় যানি। লয 
স্থানন্র ললানকরা সংিাদ পনর পাওয়ার কারনণ শা’িান্ িাস ৩০ মদন্ পণূজ কনর লরাযা 
শুরু কনরনে তারাও প্রেিনদর সনঙ্গ ঈদ করনি এিং প্রেনির একটি লরাযা কাযা 
করনি”। (আমযযুর রহিান্ সানহনির ফাতওয়ার উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(ফাতওয়া-ই-দারুল 
উলুি লদওিে, খে-৬, পঃৃ-৩৯৮)] 

ফাতওয়া দারুল উলিু লদওিনে আরও মলমখত রনয়নে,  

“লযখানন্ই োাঁদ লদখা প্রিামন্ত হয়, লসখান্ লেনক যত দরূত্বই লহাক, এিন্মক যমদ 
হাজার িাইল দরূত্বও হয় লসখান্কার জন্িন্নক তা লিনন্ মন্নত হনি”। (দারুল উলুি 

লদওিনের ফনতায়ার উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(ফাতওয়া দারুল উলুি লদওিে, খে-৬, পষৃ্ঠা-
৩৮০, উদুজ  সংস্করণ)] 
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(১২) একই কো মলনখনেন্ উপিহানদনশর প্রখযাত আনলি ও িুফমত আেলু কািী 
িুলতান্ী (রহঃ) তার রমেত মেহাহ মেিা এর িযাখযা গ্রি “মিফতাহুন্ ন্াজ জাহ্” 
মকতানি। যার ভাষয মন্নরূপ- 

 
 
অেজাৎ “(মফকাহ শানের ইিাি) ইিাি আি ুহামন্ফা, ইিাি িানলক, ইিাি আহিাদ ইিনন্ 
হাম্বল, ইিাি লাইে ইিন্ ু সা’দ আল মিশরী, অমধকাংশ ফমকহিণ এিং ইিাি 
শানফয়ী রহিাতুল্লামহ আলাইমহ তার এক িনত রিযানন্র লরাযার লক্ষনত্র এই রায় 
মদনয়নেন্ লয, যখন্ লকান্ এক জন্পনদ োাঁদ লদখা প্রিামণত হনি তখন্ দমুন্য়ার অন্য 
সকল জন্পনদ ঐ লদখা গ্রহণীয় হনি। এিন্মক পািাতয অমধিাসীিণ োাঁদ লদখনল 
প্রানেযর অমধিাসীনদর জনন্য ঐ লদখা দলীল হনি। এ সকল িহািান্য ইিািিনণর 
মন্কে রিযানন্র লরাযার লক্ষনত্র োাঁদ উদয় স্থনলর মভন্নতা লিানেই গ্রহণীয় ন্য়। িরং 
সিস্ত পমৃেিী এিং সকল উদয় স্থল এক উদয় স্থল মহনসনি িণয হনি। এিং সিগ্র 
পমৃেিী একটি লদনশর িতই িন্য হনি। লযখানন্ই প্রেি োাঁদ লদখা যানি উক্ত লদখা 
শরয়ী পেমতনত অন্যনদর মন্কে লপৌাঁেনল তার মভমিনত সকনলর জন্য আিল করা 
জরুরী হনি। উক্ত দইু লদনশর িনধয যতই দরূত্ব লহাকন্া লকন্। এিন্ মক যমদ 
অনেমলয়া িা আনিমরকার অমধিাসীিণ োাঁদ লদনখন্ তাহনল ঐ লদখার দ্বারা 
পামকস্তান্ এিং দরূ প্রােযিাসীর উপর লরাযা রাখা জরুরী হনি”।(আেলু কািী িুলতান্ীর 

(রহঃ) কো এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(মিফতাহুন্ ন্াজ জাহ, খে-১, পঃৃ-৪৩২)] 
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(১৩) একই মসোন্ত মদনয়নেন্ িাংলানদনশর প্রােীন্ ইসলািী মশক্ষা প্রমতষ্ঠান্ হাে 
হাজারী িাদরাসার শাইখুল হাদীস আল্লািা হানফজ আিলু হাসান্ সানহি তার 
রমেত মিশকাত শরীনফর িযাখযা গ্রি ‘তান্যীিুল আশ্তাত’ এ, যার ভাষয মন্নন উদতৃ 
হল- 

 
 
অেজাৎ “োাঁনদর উদয় স্থনলর মভন্নতা (মফকাহ শানের ইিাি) ইিাি আি ু হামন্ফা 
রহিাতুল্লামহ আলাইমহ-এর মন্কে গ্রহণীয় ন্য়। শািী মকতানি এিন্োই রনয়নে। 
এোই আিানদর (হান্াফীনদর) রায়। িানলকী ও হাম্বলী মফকনহর িতও এো। 
অতএি, লকান্ স্থানন্ োাঁদ লদখা প্রিামণত হনল সিজত্রই আিল অতযািশযকীয় হনি”। 
(আিুল হাসান্ সানহনির কো এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(তান্যীিুল আশ তাত, খে-১, পঃৃ-৪১)] 
 

(১৪) োরেীন্া দরিার শরীনফর প্রমতষ্ঠাতা, লন্োর উমিন্ সানহি এর ভাষয হনে- 

 

(নন্োর উমিন্ সানহনির কো এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(তমরকুল ইসলাি, খে-২, পঃৃ-১৮৮)] 

 

(১৫) (মফকাহ শানের ইিাি) ইিাি হােকাফী, ইিাি ন্াসাফী এিং ইিাি ন্জুাইি আল 
িাসরী এর িণজন্া মদনয় মলমখত হনয়নে, 

“োাঁনদর উদয় স্হনলর মভন্নতা মিনিেয ন্য়। সুতরাং যমদ এক শহনরর িান্ষু োাঁদ 
লদনখ, যখন্ অন্য শহনরর িান্ষু োাঁদ লদনখমন্, এিতািস্হায় োাঁদ লদখার সংিাদটি 
সঠিকভানি প্রমতমষ্ঠত হনল যারা োাঁদ লদনখনে তানদর কারনন্ অন্যনদর লরাযা রাখা 
জরুরী হনি । সুতরাং পমিনির অমধিাসীনদর োাঁদ লদখা পনূিজর অমধিাসীনদর জন্যও 
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প্রনযাজয হনি”। (উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(রিলু িুহতার, খে ৩, পষৃ্ঠা ৩৬৩, ৩৬৪) (দরুুজল 

িুখতার, পষৃ্ঠা ১৪৩-১৪৫)] 

 

(১৬)  
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(১৭) ফাতওয়ানয় ন্াঈমিয়ায় িফুতী আহিদ ইয়ার খান্ (রহঃ) মলনখন্- 
 

 

 

(১৮) “শািসলু আইম্মা ইিাি আল হালওয়ান্ী (রঃ) এর িনত োাঁনদর উদয়স্হনলর 
মভন্নতা মিনিেয ন্য়” (উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(শরনহ তুহফাত আল িুলুক মল িুহাম্মদ 
মিন্ আেলু লমতফ আল িারুফ মি ইিনন্ আল িালাক, খে ২, পষৃ্ঠা ১২৬৪)] 

 

(১৯) জানি মতরমিমজ শরীনফর িুকািািায় ললখা হনয়নে- 

 

 

অেজাৎ “প্রনতযক লদনশর িান্ষু মন্জ মন্জ লদনশর োাঁদ লদখার মভমিনত আিল করনি 
মকন্া? এ প্রসংনি ইিাি আি ুহামন্ফা (রঃ) লেনক মতন্টি িত িমন্জত হনয়নে। ১) এক 
লদনশর োাঁদ লদখা অন্য লদনশ গ্রহন্ীয় হনিন্া। ২) এক লদনশর োাঁদ লদখা অন্য লদনশ 
গ্রহন্ীয় হনি। ৩) মিনশষ সতকজ তা, লযিন্- লরাযা লরনখ ইিাদনত প্রনিশ করার লক্ষনত্র 
গ্রহন্ীয় হনি, অন্যোয় গ্রহন্ীয় হনিন্া। মকন্তু এ মতন্টি িনতর িনধয প্রমসেিত হনলা 
২য়টি এিং এিনতর উপর-ই হান্াফী মফকহ প্রমতমষ্ঠত”। (মতরমিমজ শরীনফর িুকািািার 

উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(মতরমিমজ শরীফ িুকািািা-২২পষৃ্ঠা)] 
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(২০) িতজ িান্ মিনশ্বর মিশ্ব িনরণয আনলি িুফমত তামক্ব উসিান্ী সানহি (দাঃিাঃ) 
মলনখনেন্, 

“(মফকাহ শানের ইিাি) ইিাি আি ুহামন্ফা (রঃ) এর িনত োাঁনদর উদয়স্হনলর মভন্নতা 
মিনিেয ন্য়। এর অেজ হনে যমদ এক এলাকায় োাঁদ লদখা সঠিকভানি প্রিামন্ত হয় 
তনি তা অন্য এলাকার জন্য গ্রহন্ীয় হনি। এই কারনন্ই হান্ামফ মফকাহমিদিন্ িনল 
োনকন্ যমদ পমিনির অমধিাসীিন্ ন্তুন্ োাঁদ লদনখ তনি লসো পনূিজর অমধিাসীনদর 
জন্যও (োাঁদ লদখার) প্রিান্। 

হান্ামফ মফকাহমিদিনন্র ‘প্রধান্ত শমক্তশালী িতািত’ (জামহর মরওয়ায়াত 
predominantly stronger opinion) এনকিানর পমরষ্কার।যমদ মিনশ্বর লয লকান্ স্হানন্ 
োাঁদ লদখা যায় এিং অন্য লয লকান্ এলাকায় তা শরীয়তসম্মতভানি মিশ্বাসনযািয 
হয় তনি এই এলাকার জন্যও োাঁদ লদখা প্রমতমষ্ঠত হনি।”। (তামক্ব উসিান্ী (দাঃিাঃ) সানহনির 

কো এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(ইিািুল িারী শরনহ সহীহ িুখারী, খে ৫, পষৃ্ঠা ৪৮৯)] 

 

িুফমত তামক্ব উসিান্ী সানহি আরও মলনখনেন্, 

“িান্ষু িনন্ কনর োনক দরূিতী স্হান্ হনলই োাঁনদর উদয়স্হল(horizon) মভন্ন হয় 
আর মন্কেিতী স্হান্ হনল উদয়স্হল(horizon) একই হয়। মকন্তু এো সতয ন্য়। 
িাস্তিতা হনে যারা োাঁদ লদখনত পায় তারা এো আনলাকরমি মহনসনি লদখনত পায়, 
যারা এই আনলাকরমির আওতায় োনক তারাই এোনক লদখনত পায়, যারা এই 
আনলাকরমির আওতার িামহনর োনক তারা এোনক লদখনত পায় ন্া। উদাহরন্ 
স্বরূপ ধনর লন্ই োাঁদ উমদত হল এিং একটি লেমিনলর উপমরভাি হনে এর 
আনলাকরমির সীিা, এই পমরসীিার িনধয োাঁদ লদখা যানি।যমদ একজন্ িযমক্ত 
লেমিনলর একপ্রানন্ত োনক এিং অপরজন্ লেমিনলর অপর প্রানন্ত োনক তনি তানদর 
িানঝ হাজার িাইল দরূত্ব হনলও তানদর জন্য উদয়স্হল (horijon) একই। কারন্ 
তারা দইুজন্ই আনলাকরমির আওতার িনধয এিং উভনয়ই োাঁদ লদখনত পানে। 
পক্ষান্তনর আনরকজন্ িযমক্ত যমদ আনলাকরমির আওতার িনধয ন্া োনক তনি লস 
আনলাকরমির আওতার িনধয োকা িযমক্তর খিু কানে োকনলও তার উদয়স্হল 
(horijon) মভন্ন। আসনু্ একটি দশৃযিান্ উদাহরন্ লন্ই এোনক িুঝার জন্য। িনন্ 
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করুন্ দারুল ঊলুনির (িাদ্রাসার) িামহনর একটি উেুাঁ  পামন্র েযাংমক আনে। যমদ 
আপমন্ এর োর মদক মদনয় ঘুরনত োনকন্ আর এোনক লদখনত োনকন্ এো আপমন্ 
অনন্ক দরূ লেনক লদখনত পানিন্। (নিশ মকেুদরূ যাওয়ার পর) একো পযজানয় এো 
আর লদখা যানিন্া। (নয লকান্ মদনক লযখানন্ এো সিজনশষ লদখা যায় লসই লশষ প্রান্ত 
লেনক) মিপরীত মদনক (নশষ প্রানন্ত) লসখানন্ও এই েযাংমকটি  লদখা যানি। এই দইু 
স্হানন্র দরূত্ব োর িা পাাঁে িাইল হনলও তানদর উদয়স্হল একই। পক্ষান্তনর একটি 
লশষ প্রান্ত লেনক খুি কানের লকানন্া একটি জায়িা লযখান্ লেনক এো লদখা যায়ন্া 
লসই জায়িা( ঐ লশষ প্রানন্তর খুি কানে হওয়া স্বনিও) এর উদয়স্হল (horijon) মভন্ন। 
সুতরাং উদয় স্হনলর মভন্নতা িা একতা মন্ভজ র কনর দরূনত্বর ঊপর ন্য় িরং লদখা 
যাওয়ার ঊপর। 

যমদ োাঁনদর আনলাকরমির সীিা প্রমতিার োাঁদ উদনয়র সিয় একই োকত তাহনল 
এর উপর মভমি কনর পমৃেিীনক দইু ভানি ভাি করা সম্ভি হত (এভানি লয) োাঁদ 
পমৃেিীর এই অংনশ লদখা লিনে এিং এই অংনশ লদখা যায়মন্। তখন্ পনুরা িযাপরটি 
সহজ হনতা এো িনিষণা কনর লয এই এলাকাগমল আনলাকরমির সীিার িনধয এিং 
ওই এলাকাগমল আনলাকরমির সীিার িনধয ন্য়। আর তখন্ আনলাকরমির সীিার 
সকল এলাকাগমলনক একটি উদয়স্হল (horijon) এিং িামক অংশনক আলাদা 
উদয়স্হল (horijon) িণয করা হনতা। মকন্তু প্রকৃতপনক্ষ যা ঘনে তা হনে প্রমতিার 
োাঁদ উদনয়র সিয় এো পমৃেিীনত ন্তুন্ আনলাকরমির সীিা বতরী কনর।অেজাৎ 
আনির িানস লয সিস্ত এলাকা আনলাকরমির সীিার অন্তভূজ ক্ত মেল পরিতী িানস 
তার সিেুকু অন্তভূজ ক্ত োনকন্া ন্তুন্ মকেু এলাকা আনলাকরমির সীিার অন্তভূজ ক্ত 
হয়। সুতরাং প্রনতযক িানসই আনলাকরমির সীিা পমরিমতজ ত হয়। সুতরাং এিন্ 
লকান্ সূত্র লন্ই যা প্রমতমষ্ঠত করনি লয করােী এিং হায়দারািানদর উদয়স্হল একই 
অেিা করােী ও লানহানরর উদয়স্হল আলাদা। প্রমত িানসই এো একো ন্তুন্ 
অিস্হা। এখন্ যমদ আিরা োাঁনদর উদয়স্হনলর মভন্নতা মেন্তা কমর তনি এর খুিই 
সম্ভািন্া রনয়নে লয, োাঁদ লকারামঙ্গ (একটি জায়িার ন্াি লকারামঙ্গ ) লত লদখা লযনত 
পানর এিং সদর (নকারামঙ্গ  লেনক খিু কানেই আর একটি জায়িার ন্াি সদর) এ 
লদখা ন্াও লযনত পানর। তখন্ লকারামঙ্গ ও সদর এর উদয়স্হল মভন্ন হনয় যানি। এই 
কারনন্ (এলাকা মভমিক োাঁদ লদনখ আলাদা মদনন্ লরাজা শুরু ও আলাদা মদনন্ ঈদ 
করার ন্ীমত গ্রহন্ করনল ) ‘লকারামঙ্গ’ এর োাঁদ লদখা ‘সদর’ এর জন্য গ্রহন্নযািয হয় 
ন্া িা মিপরীতভানি (সদর এর োাঁদ লদখা লকারামঙ্গ এর জন্য গ্রহন্নযািয হয় ন্া)। 
(সুতরাং) োাঁনদর উদয়স্হনলর মভন্নতা (অন্যুায়ী মভন্ন মভন্ন মদনন্ আিল করার ন্ীমত) 
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লক গ্রহন্ করনল একই এলাকার সাক্ষয এনক অপনরর জন্য গ্রহন্নযািয হয় ন্া। এো 
পমরষ্কারভানি রাসলূ (সঃ) এর আিল ও মন্নদজ নশর মিপরীত। 

আিরা লদখনত পাই আিু দাউদ শরীনফ িমণজত একটি হামদনসর ঘেন্ায়, রসূললু্লাহ 
(সঃ) িদীন্ায় োাঁদ লখাাঁজ কনরমেনলন্ মকন্তু মতমন্ এো লদখনত ন্া পাওয়ার ফনল 
লঘাষন্া কনরমেনলন্ আজ োাঁদ লদখা যায়মন্। পরর মদন্ আেনরর পনর একটি 
কানফলা এনস লপৌাঁোল এিং এই কানফলার ললানকরা িলল আিরা িতকাল 
িািমরনির সিয় োাঁদ লদনখমে। তাহনল তারা প্রায় েমব্বশ ঘন্টা অেজাৎ োাঁদ লদখার 
পর েমব্বশ ঘন্টা পে অমতক্রি কনরমেল। তাহনল এই ভ্রিন্ মেল এক িারহালা এিং 
এক িারহালা হনে লষাল লেনক মিশ িাইল। রাসলূ (সঃ) এই োাঁদ লদখানক িদীন্ার 
জন্য প্রিান্ মহনসনি গ্রহন্ কনরনেন্। এ লেনক িুঝা যায় োাঁনদর উদয়স্হনলর মভন্নতা 
মিনিেয ন্য় িনল লয িত হান্ামফ মফকাহমিদিন্ মদনয়নেন্, তা যোেজ এিং এোই 
‘প্রধান্ত শমক্তশালী িতািত’ (জামহর মরওয়ায়াত predominantly stronger 
opinion)।  

মন্কেিতী ও দরূিতী শহর িনল লয পােজকয পরিতী হান্ামফ উলািািন্ কনরনেন্ 
তা োাঁনদর উদয়স্হনলর মভন্নতার িাস্তিতার মিরুনে যায় কারন্ (োাঁদ লদখার 
মভমিনত) মন্কেিতী ও দরূিতী শহনরর প্রকৃত (িা মন্ধজামরত) লকান্ দরূত্ব ন্াই। 
সুতরাং হান্ামফ মফকাহমিদিনন্র ‘প্রধান্ত শমক্তশালী িতািত’ (জামহর মরওয়ায়াত 
predominantly stronger opinion) হনে যমদ মিনশ্বর লয লকান্ স্হানন্ োাঁদ লদখা যায় 
তনি তা িামক পমৃেিীর জন্যও প্রিান্ মহনসনি সািযস্ত হনি এই শনতজ  লয সংিাদ 
শরীয়তসম্মতভানি মিশ্বাসনযািয হনত হনি। আজ যমদ সকল লদশ এই ন্ীমতর উপর 
ঐকযিে হয় তাহনল আর ২৮ ও ৩১ মদনন্র সনুযাি োকনি ন্া। এনত মিমভন্ন লদনশ 
(োাঁদ লদখার) সংঘনষজরও অিসান্  হনি”। (তামক্ব উসিান্ী সানহনির (দাঃিাঃ) কো এপযজন্তই এখানন্ 

লদয়া হল) [(ইিাি আল িারী  শরনহ সহীহ িুখারী, খে ৫, পষৃ্ঠা ৪৮৯ )] 
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িামলমক মফকনহর িক্তিয: 

(১) িামলমক মফকনহর মিশ্ব মিখযাত মফকহ্ গ্রি “িুিন্ী”-এর মসোন্ত হনে- 

“লকান্ এক লদনশর িান্ষু োাঁদ লদখনল সকল লদনশর িান্নুষর জনন্য লরাযা রাখা 
জরুরী হনি। োই লস লদশ কানে িা দনূর লহাক, আর লয োাঁদ লদনখমন্ লস শরীয়নতর 
দমৃিনত তারই িত আিল করনি লয লদনখনে। োাঁদ উদনয়র স্থান্ ও কাল মভন্ন লহাক 
(তানত পােজকয লন্ই)” । (িুিন্ী মকতানির উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(আল-িুিন্ী, খে-৪, 
পঃৃ-১২২) অেিা (আল-িুিন্ী, খে-৩, পঃৃ-১০)] 

 

(২)  আল-িুন্তাকা-মফ শরামহল িুয়ািা

 

অেিা (আল-িুন্তাকা-মফ শরামহল িয়ুািা ২য় খে পঃৃ ১৫২) 

 

(৩) “যখন্ োাঁদ লদখা যায়, মন্কেিতী লহাক িা দরূিতী লহাক লরাযা রাখা সকনলর 
জন্য প্রনযাজয হনি। এনক্ষনত্র ন্ািাজ সংমখপ্তকরন্ িা কের হওয়ার দরূত্ব মিনিেয 
মিষয় ন্য়, উদয়স্হনলর একতাও ন্য়, আিার এর অভাি (িা উদয়স্হনলর মভন্নতা) 
ও ন্য়, সুতরাং লরাযা রাখা প্রনতযনকর জন্য িাধযতািূলক হনি”। (উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ 

লদয়া হল) [(আল মফকহুল ইসলািী ওয়া আমদল্লাতুহু, খে ৩, পষৃ্ঠা ১৬৫৮) (শরনহ কািীর, খে ১, 
পষৃ্ঠা ৫১০) (মিদায়াতুল িজুতামহদ খে ১, পষৃ্ঠা ২৭৮)] 
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হাম্বলী মফকনহর িক্তিয: 

(১) (নি াহ শাযের ইমাম) ইিাি িাহুমত আল হাম্বলী (রহঃ) এর “শরনহ িুন্তাহা 
আল ইরাদাত” মকতানির ভাষয 

“যখন্ একটি শহনর োাঁদ লদখা প্রিামন্ত হয়, সকল িুসমলনির উপর মসয়াি রাখা 
িাধযতািূলক এই হাদীস অন্সুানর ‘লতািানদর সিাই লরাযা রাখ যখন্ এোনক 
লদখনি’ এো সিগ্র উম্মানতর প্রমত মন্নদজ শ” (ইিাি িাহুমত আল হাম্বলী (রহ:) এর কো এপযজন্তই এখানন্ 

লদয়া হল) [(শরনহ িুন্তাহা আল ইরাদাত, খে ৩, প:ৃ৩০৭) {Mathabah, Shaykh Mufti Rafi 
Usmani}] 

 

(২) “যখন্ োাঁদ লদখা লকান্ একটি স্হানন্ প্রিামন্ত হনি, মন্কেিতী লহাক িা দরূিতী 
লহাক, লরাযা রাখা সকনলর জন্য িাধযতািূলক হনি”। (উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) 
[(কাশাফুল কান্া, খে ২, পষৃ্ঠা ৩৫৩) (আল মফকহুল ইসলািী ওয়া আমদল্লাতুহু, খে ৩, পষৃ্ঠা 
১৬৫৯)]  

 

(৩) “লকান্ একটি ভূমিনত (োাঁদ) লদখার সাক্ষয পনুরা উম্মাহর জন্য যনেি”। (উেৃমত 
এপেযন্তই এখাযন কেয়া হল) [(দলীল আত তামলি ওয়া ন্াইল আল িায়ামরি ওয়া 
হামশয়াত আল লুিামদ, পষৃ্ঠা ২৬৯, আসকার সংস্করণ)]  

 

(৪) ইিাি আহিদ রাহ. (২৪১ মহ.)-এর োত্র ইিাি আিু দাউদ মসমজস্তান্ী (২৭৫ মহ.) 
মযমন্ ‘‘আসুসন্ান্’’-এর সংকলক, ইিাি আহিদ রাহ.-এর কানে লযসি মফকহী 
িাসাইল সম্পনকজ  প্রশ্ন কনরমেনলন্ িা তাাঁর উপমস্থমতনত অন্য লকউ কনরমেনলন্ তা 
একটি আলাদা মকতানি সংকমলত হনয়নে। ‘‘িাসাইল ুআহিদ’’ ন্ানি তা িুমদ্রত ও 
প্রকামশত। আিু িুয়ায তামরক সম্পামদত এমডশন্টি এর একটি উিি এমডশন্। এই 
মকতানি মলমখত হনয়নে 
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ইিাি আিু দাউদ মসমজস্তান্ী িনলন্, “আমি আহিদ (রহঃ) লক িলনত শুনন্মে, তাাঁনক 
লকউ প্রশ্ন করনলন্, আপন্ার িতািত মক কুরাইনির হাদীস অন্যুায়ী? অেজাৎ, ঐ 
হাদীস যানত আনে লয, কুরাইি শাি লেনক িদীন্ায় এনলন্, আিদলু্লাহ ইিনন্ 
আিিাস (রাঃ) তানক মজজ্ঞাসা কনরমেনলন্ (লতািরা কনি োাঁদ লদনখে?), আহিদ 
(রহঃ) িলনলন্, ন্া। অেজাৎ আিার িতািত লস অন্যুায়ী ন্য়। আহিদ (রহঃ) 
িলনলন্, যখন্ (এ এলাকার ললাকনদর) পমরষ্কার জান্া হনয় যানি লয, (ঐ এলাকার 
ললানকরা) এক মদন্ আনি োাঁদ লদনখনে তখন্ এনদরনক লসমদনন্র লরাযা কাযা করনত 
হনি।” (এরপর আিু দাউদ (রহঃ) এ হাদীনসর পরুা িতন্ উনল্লখ কনরন্।) – [(িাসাইল ু
ইিাি আহিদ, আিু দাউদ মসমজস্তান্ী পষৃ্ঠা: ১২৮, িণজন্া: ৬১৬)] 
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আরও মকেু মফকনহর মকতানির িক্তিয: 

(১) োর মফকনহর সিমন্বত মফকহ গ্রি “আল মফকহ আলা িাযামহমিল আরিায়া” 
ন্ািক গ্রনির ভাষয হনে- 

"পমৃেিীর লকান্ এক প্রানন্ত োাঁদ লদখা প্রিামণত হনল সকল স্থানন্ই উক্ত লদখার দ্বারা 
লরাযা ফরয হনি । োই োাঁদ মন্কেিতী লদনশ লদখা যাক িা দরূিতী লদনশ লদখা যাক 
এনত লকান্ পােজকয লন্ই । তনি োাঁদ লদখার সংিাদ গ্রহণনযািয পেমতনত অন্যনদর 
মন্কে লপৌেনত হনি । (মফকাহ শানের প্রধান্ োর ইিানির িনধয) মতন্ ইিাি তো ইিাি 
আিু হান্ীফা রহিাতুল্লামহ আলাইমহ, ইিাি িানলক রহিাতুল্লামহ আলাইমহ এিং 
ইিাি আহিদ ইিন্ ু হাম্বল রহিাতুল্লামহ আলাইমহ- এর িনত োাঁনদর উদয়স্থনলর 
মভন্নতা গ্রহণীয় ন্য়। অেজাৎ প্রেি মদনন্র লদখার দ্বারাই সিজত্র আিল ফরয হনয় 
যানি" । (আল মফকহ আলা িাযামহমিল আরিায়ার উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(আল মফকহ আলা 
িাযামহমিল আরিায়া, খে-১, পঃৃ-৪৪৩) অেিা (আল মফকহ আলা িাযামহমিল আরিায়া, খে-
১, পঃৃ-৮৭১)] 

 

(২) কুনয়নতর “মফকাহ এন্সাইনলানপমডয়া” লত মলমখত রনয়নে 

“হান্ামফ, িামলমক ও হাম্বলীনদর িনত, এিং শানফয়ীনদরও একিনত রিজান্ িাস 
প্রিামন্ত হওয়ার লক্ষনত্র োাঁনদর উদয়স্থনলর মভন্নতা গ্রহণীয় ন্য়। সুতরাং যমদ একটি 
শহনর রিজানন্র োাঁদ লদখা প্রমতমষ্ঠত হয়, সকল এলাকার িুসলিান্নদর জন্য লরাজা 
রাখা ফরজ হনয় যানি”। (মফকাহ এন্সাইনলানপমডয়ার উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(খে ২৩, পষৃ্ঠা 
১৪২)] 

 

(৩) ‘দারুল ইফতা খতনি ন্িুয়যত’ লেনক িুফমত িুন্ীর আহিদ আখুন্ মলনখনেন্, 

“(মফকাহ শানের প্রধান্ োর ইিানির িনধয) ইিাি আি ু হান্ীফা রহিাতুল্লামহ আলাইমহ, 
ইিাি িানলক রহিাতুল্লামহ আলাইমহ এিং ইিাি আহিদ ইিন্ ুহাম্বল রহিাতুল্লামহ 
আলাইমহ  মিশ্বিযপী োাঁদ ( িা মিনশ্বর লয লকান্স্হানন্ োাঁদ লদখা লিনল সারা মিনশ্ব 
একই িানর লরাযা শুরু ও একই মদনন্ ঈদ পালন্) এর উপর সম্মমত মদনয়নেন্। লসই 
অন্যুায়ী যমদ মিনশ্বর লয লকান্ স্হানন্ োাঁদ  লদখা যায় এিং শরীয়ানতর মিধান্ িনত 



45 
 

মন্মিত হয় তনি পমৃেিীর পিূজ লেনক পমিি পযজন্ত সকলনকই একই মদনন্ লরাযা এিং 
একই মদনন্ ঈদ পালন্ করত হনি। মিনশষ কনর হান্াফী মফকাহ এই সুস্পি 
মিধান্টিনক সিেজন্ কনরনে। এিন্মক শানফয়ীনদর লেনক ইিাি সামিরী, কাজী আি ু
তায়যীি, দানরিী এিং আনরা মকেু শানফয়ী মফকাহমিদ এোনক অমধকতর উিি িত 
মহনসনি অমভমহত কনরনেন্”। (িুফমত িুন্ীর আহিদ আখুন্ সানহনির উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) 
[{আল মফকহ আল ইসলািী, খে ৩, পষৃ্ঠা ১৬৫৭} {রাদ আল িুখতার শািী, খে ২, পষৃ্ঠা ১৩১ 
(মফকনহ হান্ামফ)}, { শরাহ িাজহাি, খে ৬, পষৃ্ঠা ২৭৩ (মফকাহ শাফী)}, {শরাহ আল কািীর, খে 
১, পষৃ্ঠা ৫১০, মিদায়াহ আল িুজতামহদ, খে ১, পষৃ্ঠা ২৭৮ (মফকাহ িামলকী)}  {কাশফ আল 
মকন্ান্া খে ২, পষৃ্ঠা ৩৫৩ (মফকাহ হাম্বলী)}] 

 

(৪) লসৌমদ আরনির মিখযাত িুহািীস িুহাম্মাদ ইিনন্ সানলহ আল উসাইমিন্ (র) 
তার ‘িাজামলনস শাহমর রািাজান্’ গ্রনির তৃতীয় অধযানয় িনলনেন্:  

“আর যখন্ রািাজান্ িানসর আিিন্ শরয়ীভানি সািযস্ত ও প্রিামণত হল তখন্ 
লসনক্ষনত্র োাঁদ উদনয়র মিমভন্নতা িা োাঁনদর মিমভন্ন স্হানন্র লকান্ গ্রহন্নযািযতা 
লন্ই। কারণ আল্লাহর ন্ািী সল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়া সাল্লাি মসয়াি পালন্ করার 
হুকুি োাঁদ লদখার সানে সম্পকৃ্ত কনরনেন্, োাঁদ উদনয়র মিমভন্ন িমজজনলর সানে 
সম্পকজ  ন্য়।” 

ঐ অধযানয় মতমন্ আরও িনলনেন্,  

“প্রনতযক িযমক্তর োাঁদ লদখা শতজ  ন্য়, িরং যখন্ এিন্ িযমক্ত রিজান্ িানসর 
আিিনন্র সংিাদ লদয় যার কো গ্রহণনযািয তখন্ সকনলর উপর মসয়াি পালন্ 
করা আিশযক হনয় যায়।” 

পমৃেিীর মিমভন্ন লদনশ মিমভন্ন সিয় োাঁদ উমদত হওয়ার কারনণ তামরনখর রদিদল 
হনিন্া। িরং তা ন্তুন্ োাঁনদর প্রেি তামরখ মহসানি িণয হনি। তার আদশজ সিার 
জন্য সিান্ভানি প্রনযাজয। (ইরয়ায়লূ িালীল, ৯০২ পষৃ্ঠা) 

দরূালাপন্ীর িাধযনি িতজ িানন্ পমৃেিীর লয লকানন্া প্রানন্ত োাঁদ উদয় হনল োাঁদ লদখার 
সংিাদ পাওয়া মকংিা জ্ঞানন্ আসা খুিই সহজ। োাঁদ লদখার জন্য দরূিীন্ িযিহার 
মন্মষে ন্য়, তনি িযিহার আিশযকও ন্য়। কারণ হাদীনসর িামহযক িণজন্া দ্বারা 
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আিরা অিিত হই লয, স্বাভামিক দমৃির উপর ভরসা করাই যনেি। [(ইিনন্ উসাইিীন্, 

িাজিুউ ফাতওয়া ১৯/৩৬-৩৭)] 

 

(৫) তািািলু মিন্নাহ গ্রনি আল্লািা আলিান্ী (রহঃ) ইিাি ইিনন্ তাইমিয়া (রহঃ) এর 
উেৃমত মদনয় উনল্লখ কনরনেন্, 

 “ন্ি োাঁদ উমদত হওয়ার সংিাদ যতেুকু লপৌাঁেনি ততেুকু তার আওতাভূক্ত হনি। তা 
মকেুনতই দরূনত্বর কারনণ লকান্ লদশ, িহানদশ িা অঞ্চনল সীিািে োকনি ন্া”। (ইিাি 

ইিনন্ তাইমিয়া (রহঃ) এর উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(ফাতওয়ানয় ইিন্ু তাইমিয়যা, খে-২৫, পঃৃ-
১০৭) অেিা (তািািুল মিন্নাহ ১/৩৯৮)] 

 

(৬) “যমদ োাঁদ লদখার সংিাদ সঠিক পেমতনত প্রতীয়িান্ হয় তনি পমিি অঞ্চনলর 
িান্নুষর োাঁদ লদখা (অন্যুায়ী আিল করা) পিূজ অঞ্চনলর িান্নুষর জন্য 
িাধযতািূলকভানি প্রনযাজয”। (উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(আত তাহতািী আলা আিরূ, 
খে ১, পষৃ্ঠা ৪৪৯)] 

 

(৭) মিশ্ব িানন্র মফকহ গ্রি “আল মফকহুস্ সুন্নাহ” এর মসোন্ত হনে- 

“ জিহুর (অমধকাংশ) ফুকাহা (মফকাহমিদ) িনন্র মসোন্ত হনে োাঁনদর উদয়স্থনলর 
মভন্নতা গ্রহণীয় ন্য়। অতএি যখন্ই লকান্ লদনশ োাঁদ লদখা প্রিামণত হনি তখন্ই 
অন্য সকল লদনশ লরাযা ফরয হনয় যানি। লকন্ন্া রসূললু্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ 
অসাল্লাি এরশাদ কনরনেন্, ‘োাঁদ লদখার প্রিাণ সানপনক্ষ লতািরা লরাযা রাখ এিং 
োাঁদ লদখার প্রিাণ সানপনক্ষ লতািরা লরাযা োি, (ঈদ কর)’। এখানন্ ‘লতািরা’ িনল 
সনম্বাধন্ লদশ িহানদশ মন্মিজনশনষ সকল উম্মনতর জন্য িযাপক অেজনিাধক। অতএি 
উম্মনতর িধয লেনক লয লকউ লয লকান্ স্থান্ লেনক োাঁদ লদখকু উক্ত লদখাই সকল 
উম্মনতর জন্য দলীল।” (আল মফকহুস্ সুন্নাহ এর উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(আল-মফকহুস্ 
সুন্নাহ, খে-১, পঃৃ-৩০৭) অেিা (আল-মফকহুস্ সুন্নাহ, খে-২, পঃৃ-৭) (ইংনরজী অন্ুিাদ – Fiqh 
3.112)] 
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(৮) আধুমন্ক িুসমলি মিনশ্বর প্রমসে ইিাি লসৌমদ আরনির সািূন্ী (রহঃ) তার 
মরসালাহ “আস মসয়াি” এ মলনখনেন্,  

“এো একো অনন্ক িি গরুত্বপণূজ িাসয়ালা, োাঁদ মিমভন্ন সিয় উমদত হওয়ার 
মভন্নতা গ্রহণনযািয মকন্া? এই িাসআলাটি ইিাদনতর সানে সম্পকৃ্ত। লযিন্ 
রিাজান্, হাজ্জ প্রভৃমত োাঁনদর সানে সম্পকৃ্ত। এ সম্পনকজ  অমধকাংশ ফকীহনদর িত 
হনলা োাঁনদর মিমভন্ন সিয় উমদত হওয়ার মভন্নতা গ্রহণনযািয ন্য়। িানলকী, হাম্বলী 
ও হান্াফীনদর িত হনলা, পমৃেিীর লকানন্া এলাকার ন্তুন্ োাঁদ দশজন্ সিগ্র িুসমলি 
মিনশ্বর জন্য প্রনযাজয। এর দলীল হল ন্ািী সল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়া সাল্লাি এর 
হাদীস “লতািরা যখন্ ন্তুন্ োাঁদ লদখনি তখন্ মসয়াি পালন্ আরম্ভ করনি, আিার 
যখন্ ন্তুন্ োাঁদ লদখনি তখন্ মসয়াি পালন্ করা লেনক মিরত োকনি,” এই হাদীনস 
রাসূললু্লাহ (সঃ) সিস্ত িুসমলিনক সনম্বাধন্ কনরনেন্।এই সনম্বাধন্ মসমরয়া, িদীন্া িা 
মিসরিাসীর জন্য সুমন্মদজ ি ন্য়। লযভানি সিস্ত িুসমলনির আরাফা একটি মদনন্ই 
হয়, লসভানি কুরিান্ীর ঈদও একই মদনন্ই হনত হনি।  

মন্কেিতী অতীনতর তুকী মখলাফনতর সিয় সিগ্র িুসমলি মিনশ্বর িুসমলি একই 
মদনন্ মসয়াি/লরাযা শুরু করনতন্ এিং একই মদনন্ ঈদ করনতন্। তারা আজনকর 
িুসমলিনদর লেনক লতজস্বী িুসমলি মেনলন্। যমদ উসিান্ী মখলাফনতর সিয় এ 
ধরনন্র িুসমলি ঐনকযর মন্দশজন্ উপস্হামপত হনয় োনক, তনি আজ লকন্ তা 
অন্পুমস্হত?” (ইিাি সািূন্ী (রহঃ) এর উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) 

 

উপনর উনল্লমখত িতািত গনলানক সনেহাতীত ভানি সপু্রমতমষ্ঠত কনরনেন্ 
কুরআনন্র এই িাণী- 

 والحج للناس مواقيت هى قل االهلة عن يسئلونك-
 

অেজাৎ “(লহ রসলূ সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি,) িান্ুষ আপন্ানক ন্ুতন্ 
োাঁদ সম্পনকজ  মজনজ্ঞস কনর। আপমন্ িনল মদন্ তা 



48 
 

সিগ্র িান্িিেলীর জন্য সিয়  (তামরখ)  মন্ধজারক এিং 
হনজ্জর (সিয় অেজাৎ তামরখ মন্ধজারণকারী)”।  
[(সূরা আল-িাকারা, আয়াত-১৮৯)] 

 
আয়ানত উনল্লমখত للناس শেটি মিনশষভানি লক্ষণীয়। আরিী িযাকরনণ পারদশী 
সকল িযমক্ত একো ভালভানি জানন্ন্ লয, للناس শনের িধযকার ال টি ইস্ মতিরাকী। 
যা ناس (িান্ষু) ন্ানির সকলনকই সমন্ননিমশত কনর। তাহনল আয়ানতর অেজ হনি 
ন্তুন্ োাঁদ সকল িান্নুষর জন্য তামরখ মন্ধজারক। পমৃেিীর লকাোয়ও যখন্ ন্তুন্ 
োাঁদ উনঠ তখন্ কুরআনন্র ভাষয অন্যুায়ী ঐ ন্তুন্ োাঁদ উপিহানদনশর 
অমধিাসীনদর জনন্যও তামরখ মন্ধজারক। কারণ মিনশ্ব ন্তুন্ োাঁদ উদনয়র মদনন্ 
িাংলানদনশর অমধিাসীিণ অন্য গ্রনহর অনেন্া প্রাণীনত পমরণত হয়ন্া িরং িান্ষুই 
োনকন্। তাহনল পমিত্র কুরআনন্র ভাষয অন্যুায়ী িান্ষু মহনসনি িাংলানদনশর 
িান্ষুনদরনকও ঐ োাঁনদর তামরখ অন্যুায়ী আিল করনত হনি।  
 

িইনয়র কনলির িমৃে এিং পাঠকিনণর বধযজেুযমতর আশংকায় উেৃমত উনল্লখ সংনক্ষপ 
কনর শুধ ুপ্রধান্ প্রধান্ মকতািগনলার িন্জন্াসূত্র মন্নন উনল্লখ করা হল- 

 ইলিলু মফকাহ খে-৩, প:ৃ ১৭, ১৮ 
 মকতািলু িািেুত, আল্লািা োরাখেী, খে-৩, পঃৃ-১৩৯ 
 তাহতািী, পঃৃ-৫৪০ 
 ন্াহরুল ফানয়ক িজিুআনয় ফনতায়া, খে-১, পঃৃ-৩৬৯ 
 জানিউর রিুয, পঃৃ-১৫৬ 
 জরুরী িাসানয়ল, িাওলান্া রুহুল আিীন্ িধজিান্ী, খে-১, পঃৃ-১৪ 
 িজিুআ ফনতায়া, ইিাি উল মহে আিদলু হাই লন্ন্ৌভী, খে-১, পঃৃ-৩৮১ 

িা ৩৫৮ 
 আল-ফাতওয়া আল-ওয়ানহদা, শহীদ সদর, খে-১, পঃৃ-৬২০ 
 িুলাযলু আখিার, আল্লািা িাজনলসী, খে-৬, পঃৃ-৪৪৯ 
 শাইখ তুসী তাহযীি, খে-৪, পঃৃ-১৫৫ 
 িজললু িাযহুদ মফ হমল্ল আমি দাউদ, খে-১১, পঃৃ-১০৭ 
 আল-কাফী, খে-১, পঃৃ-৪৬৮ 
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 ন্রুুল ইযাহ, পঃৃ-১২৭ 
 তাতারখামন্য়া, খে-১, পঃৃ-৩৬৯ 
 িাজ্জামজয়া, খে-৪, পঃৃ-৯৫ 
 িারাকীহুল ফালাহ, পঃৃ-২০৭ 
 তাফসীনর িানজদী, পঃৃ-১০৭ 
 ফনতায়া-ই-আযীমযয়া, খে-৩, পঃৃ-৪৯ (দারল উলিু লদওিে) 
 আয়াতুল্লাহ খুয়ী িুসতান্াদলু উরওয়া, খে-২, পঃৃ-১২২ 
 আয়াতুল্লাহ সাইনয়যদ আেলু আ’লা সািযাওয়ারী িুসতান্াদ, খে-২, পঃৃ-

১৩৩ 
 আন্ওয়ারুল িাহিুদ, খে-২, পঃৃ-৭১ 
 ফতহুল িুলনহি, খে-৩, পঃৃ-১১৩ 
 ইিদাদলু িফুমত, পঃৃ-৫৫ 
 োলোমিল, খে-১, পঃৃ-২০২ 
 তাহযীিলু আহকাি, ফনয়জ কাশান্ী, খে-৪, পঃৃ-১৫৭ 
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ও, আই, মস (OIC) - এর মসোন্ত 
মিনশ্বর ৫৭টি িসুমলি লদশ এিং সকল িুসমলনির প্রমতমন্মধত্বকারী মিশ্ব িুসমলি 
সংিঠন্ ‘ও, আই, মস’-এর মফকহ একানডিী ১৯৮৬ সনন্র ১১-১৬ অনটাির 
জডজ ানন্র রাজধান্ী আম্মানন্ অন্মুষ্ঠত শীষজ সনম্মলনন্ শতামধক শরীয়াহ্ মিনশষনজ্ঞর 
সিজ সম্মমতনত মসোন্ত গ্রহণ কনরন্ লয,  

“যমদ লকান্ এক লদনশ ন্তুন্ োাঁদ উদয় প্রিামন্ত হয়, তনি মিনশ্বর সকল িুসমলিনক 
অিশযই ইহা লিনন্ েলনত হনি। োাঁনদর উদয়স্থনলর মভন্নতা গ্রহণীয় ন্য়। কারন্ 
লরাযা শুরু এিং লশষ করার মিধান্ মিশ্বজন্ীন্”। 
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এোিাও ১৯৮৯ সানল কুনয়নত আরও একটি সনম্মলন্ হয় লযখানন্ ইসলািী 
একানডিী ও আরি মিনশ্বর িহু স্কলার আমলিিন্ উপমস্হত মেনলন্, তারা মসোন্ত 
লন্ন্ লয “যমদ লকানন্া এলাকায় োাঁদ লদখা যায় তাহনল অন্যনদরও তা অন্সুরণ করা 
উমেত কারন্ হাদীনসর সনম্বাধন্ সকল িুসমলনির জন্য সািজজন্ীন্”। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

শুধ ুলজযামতমিজজ্ঞানন্র িণন্া অন্যুায়ী লরাজা ঈদ 
বিধ ন্য় এই িনিজ ফাতওয়া 
শুধ ুলজযামতমিজজ্ঞানন্র িণন্া অন্যুায়ী রিজান্ িাস শুরু, ঈদ ইতযামদ করা যানিন্া 
িরং অিশযই োাঁদ লদখনত হনি িা োাঁদ লদখার মন্ভজ রনযািয সংিাদ লপনত হনি। 

এই িযাপানর দারুল ইফতা মিজন্রু লেনক িুফমত আমযযরু রহিান্ িাদান্ী মন্ননাক্ত 
ফাতওয়া প্রদান্ কনরনেন্, 

“োাঁদ লদখা সম্পনকজ  হাদীনসর িাকয হনে ‘েুি ুমল রূয়ামতমহ’ অেজাৎ ‘োাঁদ লদনখ লরাজা 
রাখ’। যা মন্নদজ শিােক শে। মন্নদজ শিােক শনে ওয়ামজি প্রিামন্ত হয়। এই 
ওয়ামজি েন্দ্রনদানয়র পর (োাঁদ লদখার দ্বারা) রমহত হনয় যায়। আকানশ েনন্দ্রর জন্ম 
হনয়নে মক হয়মন্, তা শরীয়নতর মিষয় ন্য়; শরীয়নতর মিষয় হল োাঁদ লদখা লিল মক 
লিল ন্া। একই হাদীনসর অপর িাকয হনে ‘োাঁদ ন্া লদখা পযজন্ত লরাজা লরখন্া’ এই 
িানকযও লরাজা ন্া রাখার মন্নদজ শ লদয়া হনয়নে যতক্ষন্ ন্া োাঁদ লদখা যায়। যারা 
িণন্ার উপর মন্ভজ র কনর তারা ফামসক িনল লহদায়ায় উনল্লখ আনে। অনন্নক 
আিার কামফর িনলনেন্। (মিরকাত ৪েজ খে পষৃ্ঠা ২৪২) লজযামতমিজদনদর কোর িূলয 
লন্ই িনল ইজিা হনয় লিনে 

একো প্রিামন্ত লয যমদ োাঁদ ন্া লদখা যায়, তনি বিজ্ঞামন্ক মহসািনক তার 
স্হলামভমষক্ত করা যানিন্া। এনক্ষনত্র ৩০ পণূজ করনত হনি। বিজ্ঞামন্ক মহসািনক 
িান্নল কুরআন্ হাদীস িান্া হল ন্া।” (িুফমত আমযযরু রহিান্ িাদান্ীর ফাতওয়া এখানন্ই 

লশষ) [(িুফমত আমযযরু রহিান্ িাদান্ী, ২১লশ রজি ১৩৯০ মহজরী)] 
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িৃনেন্ ও কান্াডার সিসযা এিং িুফমত িৃনের 
ফাতওয়া  

িনৃেনন্র সিসযা ও িুফমত িনৃের ফাতওয়া 

িৃনেনন্র আিহাওয়া লিঘােন্ন োকার কারনন্ লরাজা এিং ঈদ উদযাপনন্র সিয় 
প্রমত িের এক অস্বমস্তকর পমরনিনশর সৃমি হয়। িত ৪০ িেনরর অমধক সিয় ধনর 
এই মিনভদ েনল আসনে। লকউ িরনক্কার সানে, লকউ পামকস্তানন্র সানে আর লকউ 
লসৌমদর সানে লরাজা – ঈদ করানক সঠিক িনল িনন্ কনরন্। প্রনতযনকই আিার মন্জস্ব 
যমুক্তনত অেল আনেন্। ফনল িতনভদ ক্রনিই িৃমে পানে। 

ষানের দশনক তখন্কার মকেু উলািারা পরািশজ লদন্ মন্কেতি িুসমলি লদশ 
মহনসনি িরনক্কানক অন্সুরণ করনত। লসই অন্যুায়ী ১৯৬৬ লেনক িৃনেনন্র 
লিমশরভাি িুসমলি িরনক্কানক অন্সুরণ করমেনলন্। মকন্তু তা রমহত হয় ১৯৮৬ 
সানল। ঐ িের োাঁদ লদখা মিষয় একটি জটিল আকার ধারণ কনর। ২৯ লরাজার 
সিয় সারা রাত েনল লিনলও িরনক্কা লেনক োাঁদ লদখার লকান্ সংিাদ আনসমন্। 
পরিমতজ  মদন্ লরাজা লভনি সিাই লসহরী লখনয় ঘুমিনয় পনিন্। সকানল যখন্ সিাই 
মন্জ মন্জ কানজ েনল যান্, তখন্ আন্িুামন্ক ১১ োর সিয় িরনক্কা লেনক খির 
আনস লয ঐখানন্ ঈদ হনে। িৃনেনন্ শুরু হনয় যায় এক হুলুস্থলু কাে। লকউ লরাজা 
লভনঙ্গ লদন্ আর লকউ তা োমলনয় যান্। যারা লরাজা লভনঙ্গ লদন্ তারা মকন্তু লসমদন্ 
ঈনদর ন্ািাজ পিনত পানরন্মন্। কারন্ সংিানদর সতযতা যাোই করনত করনত প্রায় 
১ ো লিনজ যায়। শুরু হয় পারস্পমরক ভুল িুঝািুমঝ এিং কাাঁদা েুিােুমি। 
উলািািন্ এই পমরমস্থমত হনত উিরনন্র লনক্ষ জরুরী বিঠনক িনসন্। 

সম্মামন্ত উলািানয় মকরাি দীঘজ আনলােন্ার পর একিত হন্ লয, ভারত, পামকস্তান্ 
সহ দমুন্য়ার িুফমতনদর কানে এ িনিজ ফাতওয়া োওয়া লহাক। মসোন্ত অন্যুায়ী 
তানদর িরাির সিস্ত মিষয় অিমহত কনর মেঠি ললখা হল। এনত ললখা হল, “িৃনেনন্র 
আিহাওয়া একাধানর কনয়কিাস যািৎ অন্ধকারােন্ন োকার কারনন্ োাঁদ লদখা 
সম্ভি হয়ন্া। যার কারনন্ লরাজা ও ঈনদর সিয় এক ন্াজকু পমরমস্থমতর সৃমি হয়। 
উলািানদর পরািশজক্রনি আিরা িৃনেন্িাসীরা মন্কেতি প্রমতনিশী লদশ মহনসনি 
িরনক্কার সানে লরাজা ও ঈদ কনর আসমে। যা ১৯৬৬ লেনক ১৯৮৬ পযজন্ত অিযাহত 
আনে। এখন্ ন্তুন্ সিসযার উদ্ভি হনয়নে। িরনক্কা হনত সিয়িত খির আনসন্া। 
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যিরুন্ আিানদর এখানন্ অস্বমস্তকর অিস্থার সৃমি হয়। যা হান্াহামন্নত রূপান্তমরত 
হনয়নে। এ সিসযা হনিন্া যমদ আিরা লসৌমদ আরনির সানে লরাজা ও ঈদ কমর। এর 
মক লকানন্া সুনযাি আনে? এ সম্পনকজ  আপন্ানদর মদক মন্নদজ শন্া আিানদর জন্য খুিই 
জরুরী। অন্গু্রহ কনর আপন্ানদর িলূযিান্ ফাতওয়া প্রদানন্ আিানদরনক িামধত 
করনিন্”। 

এই মেঠির জিানি সম্মামন্ত িুফমতিৃে লয সিস্ত ফাতওয়া লদন্ তার কনয়কটি 
এখানন্ উনল্লখ করা হল: 

ভারনতর িালোর লজলার জানিয়া ঢানিনলর দারুল ইফতার প্রধান্ িুফমত আহিাদ 
খান্পরুী তার প্রদি ফাতওয়ায় মলনখনেন্, 

“ইিাি আিু হামন্ফা, ইনিহাদলু িাতামল (উদয়স্থনলর অমভন্নতা িা Global moon 
sighting) এর পনক্ষ। অেজাৎ দরূিতী স্থান্ লেনক সংিাদ আসনল স্থান্ীয়ভানি তা আর 
লদখার প্রনয়াজন্ লন্ই। এোনক সিাই সিেজন্ করুন্। এিন্মক পিূজ পমিনির লিলায়ও 
তা প্রনযাজয। অেজাৎ যমদ দমুন্য়ার পমিনি োাঁদ লদখা যায় আর মন্ভজ রনযািয সূনত্র তা 
পিূজিাসীনদর কানে লপৌাঁনে যায়, তনি পিূজিাসীদর জন্যও লরাজা রাখা ফরজ হনয় 
যানি (লদখুন্, দরুনর িুখতার, ফাতওয়ানয় রশীমদয়া, ফাতওয়ানয় দারুল উলুি লদওিে, ইিদাদলু 
ফাতওয়া, লকফায়াতুল িুফমত প্রভৃমত)”। (িুফমত আহিাদ খান্পরুী সানহনির ফতওয়া এপযজন্তই এখানন্ লদয়া 
হল)    

ভারনতর সাহরান্পনুরর িাজামহরুল উলিু লেনক হযরত িুফমত ইহাইয়া তার প্রদি 
ফাতওয়ায় মলনখনেন্, 

“আপন্ারা লসৌমদ আরনির লঘাষণানক লিনন্ মন্নত পানরন্। োাঁদ লদখার মিষনয় তারা 
অতযন্ত সনেতন্ এিং মন্ভজ রনযািয।” (িুফমত ইহাইয়া সানহনির ফতওয়া এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) 
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কান্াডার সিসযা ও িুফমত িনৃের ফাতওয়া 

কান্াডায় ঐ একই সিসযা োাঁদ লদখা মিতনকজ র সিাধানন্র লনক্ষয সম্মামন্ত 
উলািানয় মকরাি প্রমত িানসর প্রেি োাঁদ মিনশ্বর লয লকান্ লদনশ লদখার মন্ভজ রনযািয 
সংিাদ গ্রহন্ (Global moon sighting িা ইমিহাদলু িাতামল) এর মসোন্ত কনরন্ এিং 
এ িযাপানর মন্ননাক্ত উলািারা সাক্ষর কলরন্ 

(১) ইিাি ড. আেলু্লাহ হামকি 

(২) ইিাি ড. হামিদ মসলিী  

(৩) ইিাি ড. এি ইকিাল আল ন্দভী  

(৪) ইিাি ড. সাঈদ ফাইজী  

(৫) ইিাি শাইখ ফাইজান্লু হক 

(৬) ইিাি আেলু হাই পযানেল 

(৭) ইিাি উিার সুনিদার 

(৮) ইিাি আয়ূি িািুন্ 

(৯) শাইখ সাইনয়দ শাহ িুহাম্মদ কাদরী 

(১০) ইিাি ইউসুফ িাদাত 

 

তারাও মিনশ্বর মিমভন্ন িাদ্রাসায় ফতওয়া োন্। মন্নন ফাতওয়াগমল মদনয় লদয়া হল। 
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(১) দমক্ষণ আমিকার দারুল উলুি জাকামরয়ার দারুল ইফতা লেনক িুফমত 
মরজাউল হক ও িুফমত ইমলয়াস শাইখ মন্ননাক্ত ফাতওয়া প্রদান্ কনরনেন্। 
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(২) হায়দারািানদর িাহাদ আল আমল আল ইসলািী লেনক িুফমত খামলদ সাইফুল্লাহ 
আল রাহিান্ী মন্ননাক্ত ফাতওয়া প্রদান্ কনরনেন্: 
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(৩) দারুল ইফতা ন্দওয়াতুল উলািা এর ফাতওয়া: 
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(৪) িাজামহরুল উলুি সাহারান্পরু এর ফাতওয়া: 
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(৫) পামকস্তানন্র িুফমতনয় আজি রফী উসিান্ী সানহনির ফাতওয়া: 
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পাঠকিৃনের সুমিধানেজ এখানন্ দটুি ফাতওয়ার মকেু অংনশর অন্িুাদ কনর মদমে। 

(১) দমক্ষণ আমিকার দারুল উলুি জাকামরয়ার দারুল ইফতা লেনক িুফমত 
মরজাউল হক ও িুফমত ইমলয়াস শাইখ সানহনির লদয়া ফাতওয়া এর মকেু অংনশর 
অন্িুাদ: 

“প্রধান্ত শমক্তশালী িতািত (জামহর আল মরওয়ায়াত িা predominantly strong 
view) এর িূল কো অন্যুায়ী কান্াডার িান্ষু কানের িা দনূরর লদনশর োাঁদ লদখার 
মন্ভজ রনযািয সাক্ষয গ্রহন্ করনত পানর। এর জন্য আপন্ানদর িত জ্ঞান্ী িান্ষুনদর 
কানে শরীয়াহ এর প্রিান্ামদর তামলকা লদয়ার প্রনয়াজন্ লন্ই, লযখানন্ প্রিান্ামদ 
আপন্ানদর সািনন্ সুস্পি। তারপরও আিরা সািান্য মকেু এখানন্ মদমে। 

“শািসলু আইম্মা ইিাি আল হালওয়ান্ী (রঃ) এর িনত োাঁনদর উদয়স্হনলর 
মভন্নতা মিনিেয ন্য়” (উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(শরনহ তুহফাত আল িুলুক মল 
িুহাম্মদ মিন্ আেলু লমতফ আল িারুফ মি ইিনন্ আল িালাক, খে ২, পষৃ্ঠা ১২৬৪)] 

িাজিা উল আন্হানর মলমখত হনয়নে, “এোই িতািত এিং এর উপনরই 
ফাতওয়া” (উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(িাজিা উল আন্হার খে ১, পষৃ্ঠা ২৯১)] 

“যমদ োাঁদ লদখার সংিাদ সঠিক পেমতনত প্রতীয়িান্ হয় তনি পমিি 
অঞ্চনলর িান্নুষর োাঁদ লদখা (অন্যুায়ী আিল করা) পিূজ অঞ্চনলর িান্নুষর 
জন্য িাধযতািলূকভানি প্রনযাজয”। (উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) [(আত তাহতািী 
আলা আিরূ, খে ১, পষৃ্ঠা ৪৪৯)] 

এই দমৃিনকান্ লেনক মন্িয়ই আপন্ারা কানের অেিা দনূরর লদনশর সঠিক সংিাদ 
গ্রহন্ কনর মসোন্ত মন্নত পারনিন্”। (িুফমত মরজাউল হক ও িুফমত ইমলয়াস শাইনখর লদয়া 
ফাতওয়ার উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ অন্ুিাদ কনর লদয়া হল) 

 

(২) হায়দারািানদর িাহাদ আল আমল আল ইসলািী লেনক িুফমত খামলদ সাইফুল্লাহ 
আল রাহিান্ী সানহনির লদয়া ফাতওয়া এর মকেু অংনশর অন্িুাদ: 

“লকাোও ন্তুন্ োাঁদ লদখা লিনল তা পনুরা মিনশ্বর জন্য যনেষ্ঠ। এোই অমধকাংশ 
(জিহুর) স্কলারনদর (উলািা ও ফকীহনদর) িতািত 
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“অমধকাংশ (জিহুর) ফকীহনদর িতািত হনে োাঁনদর উদয়স্হনলর মভন্নতা 
(অেজাৎ স্হান্ীয় ভানি প্রনতযক জায়িায় আলাদা োাঁনদর মহসাি) গ্রহন্ীয় 
ন্য়” [(আল িাউজ ুআল মফকমহয়যা, পষৃ্ঠ ৩৫)] 

 

এোই (মফকাহ শানের ইিাি) ইিাি আি ুহান্ীফা (রঃ) এর প্রধান্ িতািত। (মফকাহ শানের 

ইিাি) ইিাি হােকাফী, ইিাি ন্াসাফী এিং ইিাি ন্জুাইি আল িাসরী এর িণজন্া 
মদনয় মলমখত হনয়নে, 

“োাঁনদর উদয় স্হনলর মভন্নতা মিনিেয ন্য়। সুতরাং যমদ এক শহনরর িান্ষু 
োাঁদ লদনখ, যখন্ অন্য শহনরর িান্ষু োাঁদ লদনখমন্, এিতািস্হায় োাঁদ লদখার 
সংিাদটি সঠিকভানি প্রমতমষ্ঠত হনল যারা োাঁদ লদনখনে তানদর কারনন্ 
অন্যনদর লরাযা রাখা জরুরী হনি । সুতরাং পমিনির অমধিাসীনদর োাঁদ 
লদখা পনূিজর অমধিাসীনদর জন্যও প্রনযাজয হনি”। (উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) 
[(রিলু িুহতার, খে ৩, পষৃ্ঠা ৩৬৩, ৩৬৪) (দরুুজল িুখতার, পষৃ্ঠা ১৪৩-১৪৫)] 

 

(িুফমত খামলদ সাইফুল্লাহ আল রাহিান্ী সানহনির লদয়া ফাতওয়ার উেৃমত এপযজন্তই এখানন্ অন্িুাদ কনর 
লদয়া হল) 
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লভৌনিামলক জ্ঞান্ সংমিি মকেু প্রশ্ন এিং তার 
জিাি 
এখানন্ মকেু প্রনশ্নর উদয় হনত পানর। ঐ সি প্রাসংমঙ্গক প্রশ্নািলীর জিাি শ্রনেয় ড. 
িুফতী িাওলান্া এ. লক. এি. িাহিুিরু রহিান্ সানহনির ললখা “লরাযা ঈদ কুরিান্ী 
সহ োাঁনদর তামরখ মন্ভজ র সকল ইিাদাত পালনন্ লদনশ লদনশ মভন্নতা! লকন্?” এই 
িইটির আনলানক মন্নন আনলােন্া করা হল- 

(১) যমদ প্রশ্ন করা হয়, পমৃেিীর সকল জায়িায় একই সনঙ্গ মদন্ ও রাত হয়ন্া। িরং 
এক স্থানন্ যখন্ রাত অন্য স্থানন্ তখন্ মদন্। তাহনল কুরআন্, সুন্নাহ এিং মফকনহর 
মসোন্ত অন্যুায়ী একই মদনন্ সিগ্র মিনশ্ব লরাযা, শনি কদর, ঈদ, আরাফা, কুরিান্ী, 
ইতযামদ ইিাদাত পালন্ করা কীভানি সম্ভি? 

জিাি: এই প্রনশ্নর জিািটি পনুরাপমুর লভৌিমলক জ্ঞানন্র সানে সম্পকৃ্ত। তাই এ প্রনশ্নর 
জিাি জান্ার পনূিজ লভৌিমলক মকেু ধারণা অজজ ন্ একান্তই দরকার। এ লক্ষনত্র প্রেনিই 
জান্া প্রনয়াজন্, প্রমত োন্দ্র িানসর ন্তুন্ োাঁদ সকল সিয় পমৃেিীর লকান্ মন্মদজ ি 
অঞ্চনল দমৃি লিাের হনি? ন্া মক মিমভন্ন িানসর োাঁদ মিমভন্ন অঞ্চল লেনক লদনখা 
যানি? 

ন্তুন্ োাঁদ পমৃেিীর লকান্ অঞ্চনল সিজপ্রেি লদখা যানি আিানদরনক সিজানগ্র লস 
িযাপানর যোযে জ্ঞান্ অজজ ন্ করনত হনি। এ মিষনয় লভৌিমলক িনিষণার ফলাফল 
হনলা প্রমত োন্দ্র িানসর ১ তামরনখর োাঁদ সি সিয়ই সিজপ্রেি িধয প্রানেযর লকান্ ন্া 
লকান্ লদনশ দমৃিনিাের হনি। কারণ োন্দ্র িানসর প্রেি মদনন্ োাঁদ এিং সূযজ প্রায় একই 
সিনয় পিূজ মদিনন্ত (জাপানন্) উমদত হয়। এিং উদয় স্থনলর পণূজ মিপরীত লিরুনত 
(দমক্ষণ-পমিি আেলামন্টনক) সূযজ অস্ত যাওয়ার প্রায় ৪৯ মিমন্ে পনর োাঁদ অস্ত যায়। 
অেজাৎ সিজ পমিি মদিনন্ত প্রেি তামরনখর োাঁদ সূযজ অস্ত যাওয়ার পনরও প্রায় ৪৯ 
মিমন্ে আকানশ োনক। এ সিয় সূযজানস্তর পর মদিনন্ত োাঁনদর লয মকমঞ্চত অংশেুকু 
সূনযজর আনলায় প্রমতফমলত হয় তানকই আিরা ন্তুন্ োাঁদ মহনসনি লদমখ। প্রেি 
মদনন্র োাঁদ সনূযজর ৪৯ মিমন্ে পনর অস্ত যায় িনলই ২য় মদনন্র োাঁদ সূযজ উদনয়র ৪৯ 
মিমন্ে মিলনম্ব পিূজাকানশ উমদত হয়। কারণ আকানশর লয মদিন্ত লরখা 
আেলামন্টনকর জন্য অস্তস্থল, আিার লস মদিন্ত লরখাই জাপানন্র জন্য উদয়স্থল। 
এভানি প্রমত মদন্ই উদনয়র মিলম্বতায় ৪৯ মিমন্ে কনর যকু্ত হনত োনক। একারনণই 
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২৯ মদনন্ োাঁদনক ২৯টি স্থানন্ উদয় হনত লদখা যায়। আিার সানি ২৯ মদন্ পনর োাঁদ 
২৪ ঘন্টা ঘনুর এনস পরিতী েন্দ্র িানসর ১ তামরনখ আিার ন্তুন্ কনর সনূযজর সনঙ্গ 
প্রায় একই সিয় উমদত হয়। িনিষণালব্ধ আনলামেত তেযগনলানক সঠিক প্রিামণত 
করনে এ মহনসিটি। 

প্রমত মদনন্র োাঁদ উদনয় মিলম্ব ঘনে ৪৯ মিমন্ে। প্রমত োন্দ্র িানসর পমরমধ হনে সানি 
২৯ মদন্ ৬০ মিমন্ে = ১ ঘন্টা। সুতরাং (৪৯ X ২৯১/২ মদন্ / ৬০ মিমন্ে) = ২৪ ঘন্টা। 
এভানিই প্রমত সানি ২৯ মদনন্ োাঁদ ২৪ ঘন্টা সিয় অমতক্রি কনর পরিতী োন্দ্র 
িানসর ১ তামরনখ আিার পনূিজর স্থানন্ সযূজ উদনয়র সিান্ সিনয় উমদত হয়। 

সুতরাং প্রিামণত হনলা লয, জাপান্ ও আেলামন্টনকর িধযকার ১৮০ মডগ্রী পে 
অমতক্রি করনত সযূজ ও োাঁদ অস্ত যাওয়ার িনধয িযিধান্ হয় ৪৯ মিমন্ে। 

লভৌিমলক ভানি প্রিামণত লয, গ্রীমন্েিান্ সিনয়র (GMT) মদক লেনক পমৃেিীর সিজ 
প্রেি সযূজ উদনয়র লদশ জাপান্। যার লভৌিমলক অিস্থান্ ১৪২ মডগ্রী পিূজ দ্রামঘিাংশ 
এিং ৩৭.৫ মডগ্রী উির অক্ষাংশ। এ উদয় স্থল মহনসনি পণূজ মিপরীত লিরুর অস্তস্থল 
হল দমক্ষণ পমিি আেলামন্টক িহাসাির। যার লভৌিমলক অিস্থান্ ৩৮ মডগ্রী 
পমিি দ্রামঘিাংশ এিং ৩৭.৫ দমক্ষণ অক্ষাংশ। এ উদয় ও অস্ত স্থনলর িনধয সিনয়র 
িযিধান্ ১২ ঘন্টা এিং অিস্থান্িত দরূত্ব ১৮০ মডগ্রী। কারণ প্রমত ১ মডগ্রীনত 
সিনয়র িযিধান্ ৪ মিমন্ে। 

োন্দ্র িানসর ১ তামরনখ োাঁদ ও সূযজ প্রায় একই সিনয় জাপানন্ উমদত হনয় ১৮০ 
মডগ্রী পে অমতক্রি কনর সন্ধযায় সযূজ যখন্ আেলামন্টনক অস্ত যায়, োাঁদ তার পনরও 
আেলামন্টনকর আকানশ োনক প্রায় ৪৯ মিমন্ে। ১৮০ মডগ্রী পে অমতক্রি করনত 
যমদ সূযজ ও োাঁনদর অস্ত যাওয়ার িনধয সিনয়র িযিধান্ হয় ৪৯ মিমন্ে তাহনল এর 
অনধজক পে অেজাৎ ৯০ মডগ্রী পে অমতক্রি করনত সূযজ ও োাঁনদর অস্ত যাওয়ার িনধয 
সিনয়র িযিধান্ হনি সানি ২৪ মিমন্ে। িধয প্রানেযর (ইনয়নিন্, মরয়াদ ও িািদাদ) 
অিস্থান্ ৪৫ মডগ্রী পিূজ দ্রামঘিাংনশ হওয়ায় উদয় স্থল জাপান্ ও অস্ত স্থল 
আেলামন্টনকর সনঙ্গ িধয প্রানেযর লভৌিমলক অিস্থানন্র িযিধান্ ৯০ মডগ্রী। লয 
কারনণ িধয প্রানেয যখন্ সূযজাস্ত হয় তার পনরও োন্দ্র িানসর ১ তামরনখর োাঁদ িধয 
প্রানেযর আকানশ োনক ২০ লেনক ২৫ মিমন্ে। ফনল োন্দ্র িানসর ১ তামরনখর োাঁদ 
সকল সিনয় সিজপ্রেি িধয প্রানেযই দমৃি লিাের হনি। এিং ক্রিান্বনয় পমিিাঞ্চলীয় 
লদশ সিূনহ সযূজানস্তর পনর োাঁনদর স্থাময়ত্ব আকানশ লিমশ সিয় োকনি। যার ফনল 
োন্দ্র িানসর ১ তামরনখ ঐ সকল পমিিাঞ্চলীয় লদনশ োাঁদ ক্রিান্বনয় লিশী সিয় ধনর 
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লদখা যানি। মকন্তু িধযপ্রােয লেনক পিূজাঞ্চলীয় লদশসিূহ ক্রিান্বনয় উদয় স্থনলর 
মন্কেিতী হওয়ায় সযূজানস্তর পনর এখান্কার আকানশ ১ তামরনখর োাঁনদর স্থাময়ত্ব 
কি সিয় োনক এিং োাঁদ মদিনন্ত আকানশ কি উাঁেুনত োনক িনলই উদয়স্থনলর 
মন্কেিতী লদশ সিূহ পামকস্তান্, ভারত, িাংলানদশ, েীন্ িা জাপানন্ কখন্ই োন্দ্র 
িানসর ১ তামরনখর োাঁদ লদখা যানি ন্া। 

উনল্লমখত লভৌিমলক িনিষণার আনলােন্ায় প্রিামণত লয, প্রমত োন্দ্র িানসর ১ 
তামরনখর োাঁদ সি সিয় সিজপ্রেি িধযপ্রানেযর লকান্ ন্া লকান্ লদনশ লদখা যানি। 

আর তারপনরও যমদ অন্য লকাোও োাঁদ লদখা যায় অেজাৎ মিনশ্বর লযখানন্ই আনি 
োাঁদ লদখা যাক ন্া লকন্ লসই অন্যুায়ী সারা মিশ্ব িাসীনক একই িানর/মদনন্ আিল 
করনত হনি, যা আিরা আনি আনলােন্া কনরমে। 

লযনহতু প্রিামণত লয, ন্তুন্ োাঁদ সকল সিয়ই িধয প্রানেযর লয লকান্ লদনশ সিজ প্রেি 
দমৃি লিাের হনি। তাই িধযপ্রানেযর স্থান্ীয় সিনয়র সিনেনয় লিশী অগ্রিািী সিনয়র 
লদশ জাপান্িাসীর জন্য ১ি তামরনখর লরাযা রাখার সম্ভািযতা সিজামধক প্রশ্ন 
সানপক্ষ। মকন্তু িনিষণায় সুপ্রিামণত লয, ঐ মদন্ জাপান্িাসীর জন্যও লরাযা রাখা 
সম্ভি। লযিন্ িেনরর সিনেনয় লোে রাত জলুাই িাসনকও যমদ আনলােন্ায় আন্া 
হয় তনি লদখা যানি, জলুাই িানস সিজ লশষ সূযজাস্ত হয় ৬ো ৫৫ মিমন্নে। তাহনল িধয 
প্রানেয সূযজানস্তর পর পর সন্ধযা ৭োয় ন্তুন্ োাঁদ লদখা লিল। ঐ সিয় পমৃেিীর সিজপিূজ 
স্থান্ জাপানন্ রাত ১ো ২৮ মিমন্ে। কারণ িধযপ্রােয ও জাপানন্র িনধয অিস্থান্িত 
দরূত্ব ৯৭ মডগ্রী পিূজ দ্রামঘিাংশ। ফনল স্থান্ীয় সিয় িধয প্রানেযর স্থান্ীয় সিনয়র 
লেনয় ৬ঘন্টা ২৮মিমন্ে অগ্রিািী। তাহনল ফলাফল দািাল িধয প্রানেয সন্ধযা ৭োয় 
োাঁদ লদখা লিনল জাপানন্ লস োাঁদ লদখার সংিাদ লপৌাঁেনতনে রাত ১ো ২৮ মিমন্নে। 
অেে জলুাই িানস সাহরী খাওয়ার সিজমন্ন সিয় হনলা ৩ো ৪৩ মিমন্ে। তাহনল 
জাপান্িাসী োাঁদ উদনয় সংিাদ পাওয়ার পনরও লরাযা রাখনত সাহরী খাওয়ার জন্য 
সিয় পানেন্ প্রায় ২ ঘন্টা ১৫ মিমন্ে। যা সাহরীর জন্য লকান্ মিনিেন্ায়-ই 
অপ্রতুল ন্য়। উপরন্ত ঐ সিনয়র িনধয তারািীর ন্ািায আদায় করাও সম্ভি। আর 
পমিিাঞ্চলীয় লদনশর জন্য আিল করা লকান্ ভানিই কিকর ন্য়। কারণ যত 
পমিিাঞ্চলীয় লদনশর মদনক আসা হনি তারা োাঁদ উদনয়র সংিানদর পনর সাহরী 
খাওয়ার জন্য ততনিশী সিয় পানি। 
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(২) যমদ প্রশ্ন করা হয়, আিরা িাংলানদনশ যখন্ ইফতার কমর তখন্ আনিমরকায় 
লভার, আিার আিরা যখন্ সাহরী খাই তখন্ আনিমরকায় মিকাল, তাহনল প্রােয ও 
পািানতয একই মদনন্ আিল করা মক কনর সম্ভি?  

জিাি: অত্র পনশ্নর উির িঝুার জন্য দ’ুটি লিৌমলক মিষয় িভীর ভানি স্মরণ রাখনত 
হনি। এক: োাঁনদর তামরখ সংমিি আিলগনলা সিগ্র পমৃেিীনত একই সিনয় অন্মুষ্ঠত 
হনিন্া। িরং একই মদনন্ (অেজাৎ শুক্র, শমন্, রমি----------িুধ িা 
িৃহস্পমতিানর) এিং একই তামরনখ অন্মুষ্ঠত হনি। দইু: লযনহতু সি সিনয়ই 
িধযপ্রানেযর লকান্ ন্া লকান্ লদনশ সিজপ্রেি ন্তুন্ োাঁদ লদখা যানি তাই োাঁনদর 
তামরখ মন্ভজ র সকল ইিাদাত পালনন্র লক্ষনত্র পমৃেিীর লয লকান্ লদনশর সিনয়র 
মহনসি িধযপ্রানেযর স্থান্ীয় সিনয়র সনঙ্গ মিনিেন্া করনত হনি। িাংলানদশ িা অন্য 
লকান্ লদনশর সিনয়র সনঙ্গ ন্য়। 

তাহনল িনন্ করা যাক, িহৃস্পমতিার মদিািত সন্ধযা ৭োয় িধয প্রানেয পমিত্র 
রিযানন্র োাঁদ লদখা লিল এিং প্রিামণত হল শুক্রিার পনহলা রিযান্। এখন্ সিগ্র 
মিনশ্ব পনহলা রিযান্ মহনসনি শুক্রিানর প্রেি লরাযা রাখা যায় মকন্া এোই িলূ 
মিনিেন্ার মিষয়।  

িৃহস্পমতিার সন্ধযা ৭োয় যখন্ িধয প্রানেয োাঁদ লদখা লিল তখন্ ঐ োাঁদ লদখার 
সংিাদ ১৪২মডগ্রী পিূজ দ্রামঘিাংনশ অিমস্থত সিজপ্রেি সূনযজাদনয়র লদশ জাপানন্ 
লপৌাঁেনি জাপানন্র স্থান্ীয় সিয় িৃহস্পমতিার মদিািত রাত ১ো ২৮মিমন্নে। অেে 
সাহরীর সিজনশষ সিয় সীিা কখন্ই ৩ো ৪৩মিমন্নের মন্নন আনসন্া। তাহনল 
জাপান্িাসী িৃহস্পমতিার মদিািত রানত োাঁদ উদনয়র সংিাদ শুনন্ শুক্রিানর লরাযা 
রাখার জন্য সাহরী লখনত সিয় পানেন্ (৩:৪৩মিঃ - ১:২৮মিঃ) ২ঘন্টা ১৫মিমন্ে। 
এিমন্ভানি ১২০মডগ্রী পিূজ দ্রামঘিাংনশ অিমস্থত লদশ ইনোনন্মশয়ার সুিিা, ললানরস, 
মফমলপাইন্, তাইওয়ান্, েীনন্র লশংইয়াং, হাইলার, ইন্নহা, রামশয়ার োলুিা, 
খমরন্েমস্ক, সুখান্া এিং অমলনন্ক অঞ্চনল োাঁদ লদখার সংিাদ লপৌাঁেনি িৃহস্পমতিার 
মদিািত রাত ১২োয়। ফনল িেনরর সি লেনয় লোে রানতও োাঁদ উদনয়র সংিাদ 
পািার পনর শুক্রিার পনহলা রিযানন্র লরাযা রাখনত সাহরী খাওয়ার জনন্য তারা 
সিয় পানি ৩ ঘন্টা ৪৩ মিমন্ে। অতএি তানদর জনন্য শুক্রিার লরাযা রাখা সম্ভি। 
এরপনর ১০৫মডগ্রী পিূজ দ্রামঘিাংনশ অিমস্থত লদশ লতলাকনিেং, মসঙ্গাপরু, 
িালনয়মশয়া, লাওস, েীনন্র ইমপং, লেংেু, লিাঙ্গমলয়া এিং রামশয়ার িধয 
সাইনিমরয়ান্ অঞ্চনল োাঁদ লদখার সংিাদ লপৌাঁেনি িৃহস্পমতিার মদিািত রাত 
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১১োয়। ফনল তারািীহ ও সাহরীর জনন্য তারা সিয় পানি ৪ ঘন্টা ৪৩ মিমন্ে। 
তারপনর ৯০মডগ্রী পিূজ দ্রামঘিাংনশ অিমস্থত লদশ িাংলানদশ, ভুোন্, েীনন্র লাসা, 
েুরপান্, ফাইয়ুন্, রামশয়ার আিাজা অমেমন্স্ক, ন্মিন্মস্ক অঞ্চনল োাঁদ লদখার সংিাদ 
লপৌাঁেনি িৃহস্পমতিার মদিািত রাত ১০োয়। ফনল তারািীহ ও সাহরীর জনন্য তারা 
সিয় পানি ৫ ঘন্টা ৪৩ মিমন্ে এভানি ৭৫মডগ্রী পিূজ দ্রামঘিায় অিমস্থত লদশ 
ভারনতর মদল্লী, কািীর, মকরমিমজয়া, পিূজপামকস্তানন্ োাঁদ লদখার সংিাদ লপৌাঁেনি 
ঐরাত ৯োয় এিং ৬০মডগ্রী পিূজ দ্রামঘিায় অিমস্থত লদশ পামকস্তানন্র করােী, 
আফিামন্স্তান্, পিূজ ইরান্, তুকজ নিমন্স্তান্, উজনিমকস্তানন্ োাঁদ লদখার সংিাদ লপৌাঁেনি 
ওখান্কার স্থান্ীয় সিয় রাত ৮োয়। তাহনল প্রিামণত হল িধযপ্রােয লেনক শুরু 
কনর জাপান্ পযজন্ত পিূজ লিালানধজর সকল লদনশ শুক্রিার রিজান্ িানসর প্রেি লরাযা 
িা পনহলা রিযানন্র লরাযা রাখা সম্পণূজ সম্ভি। 

এিার পমিিাঞ্চলীয় লদশ মন্নয় আনলােন্া করা যাক। ৪৫মডগ্রী পিূজ দ্রামঘিাংনশ 
অিমস্থত িধযপ্রানেয যখন্ িৃহস্পমতিার সন্ধযা ৭োয় রিযানন্র োাঁদ লদখা লিল তখন্ 
৩০মডগ্রী পিূজ দ্রামঘিাংনশ অিমস্থত লদশ দমক্ষন্ আমিকার ডারিান্, মজম্বািুই, 
জামম্বয়ার লিলা, তান্জামন্য়ার িরুন্মড, সুদান্, মিসর, তুরনস্কর িরুসা, ইউনক্রন্ 
এিং রামশয়ার ললমলন্ গ্রাদ ইতযামদ অঞ্চনল উক্ত োাঁদ লদখার সংিাদ লপৌাঁেনি ঐ অঞ্চল 
সিনূহর স্থান্ীয় সিয় মিকাল ৬োয়। ফনল োাঁদ উদনয়র সংিাদ পািার পনর শুক্রিার 
১ লা রিযানন্র প্রেি লরাযা রাখনত তারা সিয় পানিন্ ৯ ঘন্টা ৪৩ মিমন্ে। এিমন্ 
ভানি ১৫মডগ্রী পিূজ দ্রামঘিাংনশ অিমস্থত লদশ সিনূহ োাঁদ লদখার সংিাদ লপৌাঁেনি 
িৃহস্পমতিার মিকাল ৫োয়। ০মডগ্রী পিূজ দ্রামঘিাংনশ অিমস্থত লদশ েনিা, িামল, 
আলনজমরয়ার লরিান্, ওরান্, লস্পনন্র ভযানলন্মসয়া, িানের িনদৌস ও পযামরস এিং 
লেন্ অঞ্চল সিনূহ োাঁদ লদখার সংিাদ লপৌাঁেনি িহৃস্পমতিার মিনকল ৪োয়। আনরা 
পমিনি ১৫মডগ্রী পমিি দ্রামঘিাংনশ অিমস্থত লদশ লসনন্িাল, লিৌরতামন্য়ার 
লন্ৌয়াকেে, পমিি সাহারা, পিূজ আইসলযাে ইতযামদ অঞ্চনল োাঁদ লদখার সংিাদ 
লপৌাঁেনি িৃহস্পমতিার মিনকল ৩োয়। এিমন্ কনর ৩০মডগ্রী পমিি দ্রামঘিায় দপুরু 
২োয়, ৪৫মডগ্রী পমিি দ্রামঘিায় দপুরু ১োয়, ৬০মডগ্রী পমিি দ্রামঘিাংনশ পিূজ 
আনজজ টিন্ায়, পযারাগনয়, িধয িামজনল, পিূজ লভমন্জনুয়লায়, পিূজ কান্াডায় এিং 
পমিি গ্রীন্লযানে োাঁদ লদখার সংিাদ লপৌাঁেনি িৃহস্পমতিার দপুরু ১২োয়। এিমন্ 
কনর ৭৫মডগ্রী পমিি দ্রামঘিায় সংিাদ লপৌাঁেনি লিলা ১১োয়। ৯০মডগ্রী পমিি 
দ্রামঘিায় সংিাদ লপৌাঁেনি লিলা ১০োয়। ১০৫মডগ্রী পমিি দ্রামঘিার লদশ সিূহ 
লিমিনকা, যকু্তরানের আলিকু য়াকজ , লডন্ভার, মসনয়ন্, িাইলস্ মসটি এিং িধয 
কান্াডীয় অঞ্চনল োাঁদ লদখার সংিাদ লপৌাঁেনি এসি অঞ্চনলর স্থান্ীয় সিয় 
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িৃহস্পমতিার সকাল ৯োয়। এিমন্ ভানি সিজনশষ ১৮০মডগ্রী পমিি দ্রামঘিার লদশ 
যকু্তরানের হাওয়াই দ্বীপপঞু্জ, আমলউটিয়ান্ দ্বীপপনুঞ্জ োাঁদ লদখার সংিাদ লপৌাঁেনি 
লসখানন্র স্থান্ীয় সিয় িৃহস্পমতিার লভার ৪োয়। এিং উনল্লমখত সকল দ্রামঘিায় 
অিমস্থত লদশ সিনূহর অমধিাসীরা জান্নি লয, িধয প্রানেয িৃহস্পমতিার মদিািত 
সন্ধযা ৭োয় ন্তুন্ োাঁদ লদখার কারনণ পনহলা রিযান্ হনে শুক্রিার। 

 অতএি িধযপ্রােয লেনক পমিি দ্রামঘিার লদশগনলা যোক্রনি িৃহস্পমতিার মদনন্র 
অংশ ও পণূজমদন্ অমতক্রনির পনর স্থান্ীয় ভানি লয লদনশ যখন্ শুক্রিার শুরু হনি লস 
লদনশ তখন্ শুক্রিানর পনহলা রিজানন্র প্রেি লরাযা পালন্ করনি। তাহনল 
প্রিামণত হল িধযপ্রােয লেনক শুরু কনর পমিি লিালানধজর সকল লদনশ শুক্রিার 
রিজান্ িানসর প্রেি লরাযা িা পনহলা রিজানন্র লরাযা করা সম্পণূজ সম্ভি। 

উনল্লমখত আনলােন্ার সারকো হনলা শুক্রিার মদিসটি জাপানন্ শুরু হনি িনধয 
প্রানেযর ৬ঘন্টা ২৮মিমন্ে পনূিজ এিং পমিি যকু্তরানে শুরু হনি িধয প্রানেযর স্থান্ীয় 
সিনয়র ১৫ঘন্টা পনর। মকন্তু মদন্ একটিই তাহল শুক্রিার। তনি উভয় স্থানন্ মদন্ ও 
তামরখ হনি অমভন্ন। অতএি জাপানন্ শুক্রিানরর লরাযা শুরু হনি পমিি যকু্তরানের 
২৩ঘন্টা পনূিজ। আিার পমিি যকু্তরানে লরাযা শুরু হনি জাপানন্র স্থান্ীয় সিনয়র 
২৩ঘন্টা পনর। লযিন্ আিানদর িাংলানদনশ আিরা লরাযা রাখলাি শুক্রিার। মকন্তু 
পািতজ য েট্টগ্রানি সাহরীর লশষ সিয় যমদ হয় ৪ো ৩০মিমন্ে, তনি রাজশাহীনত 
সাহরীর লশষ সিয় হনি আনরা ১৩ মিমন্ে পনর অেজাৎ ৪ো ৫৩ মিমন্ে। তাহনল 
িাংলানদনশ শুক্রিানরর লরাযা পািজতয েট্টগ্রানি শুরু হল ১৩ মিমন্ে পনূিজ এিং 
রাজশাহীনত শুরু হল ১৩ মিমন্ে পনর। ঠিক লতিমন্ সিগ্র পমৃেিীনত লরাযা শুরু ও 
লশষ হওয়ার সিয় স্থান্ীয় সিয় অন্পুানত আি-মপে হনলও রিজান্ িানসর লরাযা 
শুরুর মদনন্র িার ও তামরখ হনি সারা পমৃেিীনত অমভন্ন িা একই। অতএি সিগ্র 
পমৃেিীনত একই িার ও তামরনখ রিজান্ িানসর প্রেি লরাযা শুরু করা সম্পণূজ 
সম্ভি। 

 

এিার আসুন্ ঈদলু মফতনরর মহসাি কমর। ঠিক একই ভানি, িনন্ করা যাক, 
িৃহস্পমতিার মদিািত সন্ধযা ৭োয় িধয প্রানেয পমিত্র ঈনদর োাঁদ লদখা লিল এিং 
প্রিামণত হল শুক্রিার ঈদ। এখন্ সিগ্র মিনশ্ব পনহলা শাওয়াল মহনসনি শুক্রিানর ঈদ 
করা যায় মকন্া এোই িলূ মিনিেন্ার মিষয়। 
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িৃহস্পমতিার সন্ধযা ৭োয় যখন্ িধয প্রানেয োাঁদ লদখা লিল তখন্ ঐ োাঁদ লদখার 
সংিাদ ১৪২মডগ্রী পিূজ দ্রামঘিাংনশ অিমস্থত সিজপ্রেি সূনযজাদনয়র লদশ জাপানন্ 
লপৌাঁেনি জাপানন্র স্থান্ীয় সিয় িৃহস্পমতিার মদিািত রাত ১ো ২৮মিমন্নে। 
তাহনল জাপান্িাসী িৃহস্পমতিার মদিািত রানত োাঁদ উদনয়র সংিাদ শুনন্ শুক্রিানর 
ঈদ করনি। 

এিমন্ভানি ১২০মডগ্রী পিূজ দ্রামঘিাংনশ অিমস্থত লদশ ইনোনন্মশয়ার সুিিা, ললানরস, 
মফমলপাইন্, তাইওয়ান্, েীনন্র লশংইয়াং, হাইলার, ইন্নহা, রামশয়ার োলুিা, 
খমরন্েমস্ক, সুখান্া এিং অমলনন্ক অঞ্চনল োাঁদ লদখার সংিাদ লপৌাঁেনি িৃহস্পমতিার 
মদিািত রাত ১২োয়। ফনল িেনরর সি লেনয় লোে রানতও োাঁদ উদনয়র সংিাদ 
পািার পনর শুক্রিার ঈদ করনত পারনি। অতএি তানদর জনন্য শুক্রিার ঈদ করা 
সম্ভি। এরপনর ১০৫মডগ্রী পিূজ দ্রামঘিাংনশ অিমস্থত লদশ লতলাকনিেং, মসঙ্গাপরু, 
িালনয়মশয়া, লাওস, েীনন্র ইমপং, লেংেু, লিাঙ্গমলয়া এিং রামশয়ার িধয 
সাইনিমরয়ান্ অঞ্চনল োাঁদ লদখার সংিাদ লপৌাঁেনি িৃহস্পমতিার মদিািত রাত 
১১োয়। তারপনর ৯০মডগ্রী পিূজ দ্রামঘিাংনশ অিমস্থত লদশ িাংলানদশ, ভুোন্, েীনন্র 
লাসা, েুরপান্, ফাইয়ুন্, রামশয়ার আিাজা অমেমন্স্ক, ন্মিন্মস্ক অঞ্চনল োাঁদ লদখার 
সংিাদ লপৌাঁেনি িৃহস্পমতিার মদিািত রাত ১০োয়। এভানি ৭৫মডগ্রী পিূজ দ্রামঘিায় 
অিমস্থত লদশ ভারনতর মদল্লী, কািীর, মকরমিমজয়া, পিূজপামকস্তানন্ োাঁদ লদখার 
সংিাদ লপৌাঁেনি ঐরাত ৯োয় এিং ৬০মডগ্রী পিূজ দ্রামঘিায় অিমস্থত লদশ পামকস্তানন্র 
করােী, আফিামন্স্তান্, পিূজ ইরান্, তুকজ নিমন্স্তান্, উজনিমকস্তানন্ োাঁদ লদখার সংিাদ 
লপৌাঁেনি ওখান্কার স্থান্ীয় সিয় রাত ৮োয়। তাহনল প্রিামণত হল িধযপ্রােয লেনক 
শুরু কনর জাপান্ পযজন্ত পিূজ লিালানধজর সকল লদনশ শুক্রিার পনহলা শাওয়াল ঈদ 
করা সম্পণূজ সম্ভি। 

এিার পমিিাঞ্চলীয় লদশ মন্নয় আনলােন্া করা যাক। ৪৫মডগ্রী পিূজ দ্রামঘিাংনশ 
অিমস্থত িধযপ্রানেয যখন্ িৃহস্পমতিার সন্ধযা ৭োয় ঈনদর োাঁদ লদখা লিল তখন্ 
৩০মডগ্রী পিূজ দ্রামঘিাংনশ অিমস্থত লদশ দমক্ষন্ আমিকার ডারিান্, মজম্বািুই, 
জামম্বয়ার লিলা, তান্জামন্য়ার িরুন্মড, সুদান্, মিসর, তুরনস্কর িরুসা, ইউনক্রন্ 
এিং রামশয়ার ললমলন্ গ্রাদ ইতযামদ অঞ্চনল উক্ত োাঁদ লদখার সংিাদ লপৌাঁেনি ঐ অঞ্চল 
সিনূহর স্থান্ীয় সিয় মিকাল ৬োয়। ফনল োাঁদ উদনয়র সংিাদ পািার পনর শুক্রিার 
১ লা শাওয়াল ঈদ করনিন্ । এিমন্ ভানি ১৫মডগ্রী পিূজ দ্রামঘিাংনশ অিমস্থত লদশ 
সিনূহ োাঁদ লদখার সংিাদ লপৌাঁেনি িৃহস্পমতিার মিকাল ৫োয়। ০মডগ্রী পিূজ 
দ্রামঘিাংনশ অিমস্থত লদশ েনিা, িামল, আলনজমরয়ার লরিান্, ওরান্, লস্পনন্র 
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ভযানলন্মসয়া, িানের িনদৌস ও পযামরস এিং লেন্ অঞ্চল সিনূহ োাঁদ লদখার সংিাদ 
লপৌাঁেনি িৃহস্পমতিার মিনকল ৪োয়। আনরা পমিনি ১৫মডগ্রী পমিি দ্রামঘিাংনশ 
অিমস্থত লদশ লসনন্িাল, লিৌরতামন্য়ার লন্ৌয়াকেে, পমিি সাহারা, পিূজ আইসলযাে 
ইতযামদ অঞ্চনল োাঁদ লদখার সংিাদ লপৌাঁেনি িৃহস্পমতিার মিনকল ৩োয়। এিমন্ কনর 
৩০মডগ্রী পমিি দ্রামঘিায় দপুরু ২োয়, ৪৫মডগ্রী পমিি দ্রামঘিায় দপুরু ১োয়, 
৬০মডগ্রী পমিি দ্রামঘিাংনশ পিূজ আনজজ টিন্ায়, পযারাগনয়, িধয িামজনল, পিূজ 
লভমন্জনুয়লায়, পিূজ কান্াডায় এিং পমিি গ্রীন্লযানে োাঁদ লদখার সংিাদ লপৌাঁেনি 
িৃহস্পমতিার দপুরু ১২োয়। এিমন্ কনর ৭৫মডগ্রী পমিি দ্রামঘিায় সংিাদ লপৌাঁেনি 
লিলা ১১োয়। ৯০মডগ্রী পমিি দ্রামঘিায় সংিাদ লপৌাঁেনি লিলা ১০োয়। ১০৫মডগ্রী 
পমিি দ্রামঘিার লদশ সিহূ লিমিনকা, যকু্তরানের আলিুক য়াকজ , লডন্ভার, মসনয়ন্, 
িাইলস্ মসটি এিং িধয কান্াডীয় অঞ্চনল োাঁদ লদখার সংিাদ লপৌাঁেনি এসি অঞ্চনলর 
স্থান্ীয় সিয় িৃহস্পমতিার সকাল ৯োয়। এিমন্ ভানি সিজনশষ ১৮০মডগ্রী পমিি 
দ্রামঘিার লদশ যকু্তরানের হাওয়াই দ্বীপপঞু্জ, আমলউটিয়ান্ দ্বীপপনুঞ্জ োাঁদ লদখার 
সংিাদ লপৌাঁেনি লসখানন্র স্থান্ীয় সিয় িহৃস্পমতিার লভার ৪োয়। এিং উনল্লমখত 
সকল দ্রামঘিায় অিমস্থত লদশ সিূনহর অমধিাসীরা জান্নি লয, িধয প্রানেয 
িৃহস্পমতিার মদিািত সন্ধযা ৭োয় ন্তুন্ োাঁদ লদখার কারনণ পনহলা শাওয়াল ঈদ 
হনে শুক্রিার। 

 অতএি িধযপ্রােয লেনক পমিি দ্রামঘিার লদশগনলা যোক্রনি িৃহস্পমতিার মদনন্র 
অংশ ও পণূজমদন্ অমতক্রনির পনর স্থান্ীয় ভানি লয লদনশ যখন্ শুক্রিার শুরু হনি লস 
লদনশ তখন্ শুক্রিানর পনহলা শাওয়াল ঈদ পালন্ করনি। তাহনল প্রিামণত হল 
িধযপ্রােয লেনক শুরু কনর পমিি লিালানধজর সকল লদনশ শুক্রিার পনহলা শাওয়াল 
ঈদ করা সম্পণূজ সম্ভি। 

উনল্লমখত আনলােন্ার সারকো হনলা শুক্রিার মদিসটি জাপানন্ শুরু হনি িনধয 
প্রানেযর ৬ঘন্টা ২৮মিমন্ে পনূিজ এিং পমিি যকু্তরানে শুরু হনি িধয প্রানেযর স্থান্ীয় 
সিনয়র ১৫ঘন্টা পনর। মকন্তু মদন্ একটিই তাহল শুক্রিার। তনি উভয় স্থানন্ মদন্ ও 
তামরখ হনি অমভন্ন। অতএি জাপানন্ শুক্রিানরর ঈদ শুরু হনি পমিি যকু্তরানের 
২৩ঘন্টা পনূিজ। আিার পমিি যকু্তরানে ঈদ শুরু হনি জাপানন্র স্থান্ীয় সিনয়র 
২৩ঘন্টা পনর। সিগ্র পমৃেিীনত ঈদ শুরু ও লশষ হওয়ার সিয় স্থান্ীয় সিয় 
অন্পুানত আি-মপে হনলও ঈনদর মদনন্র িার ও তামরখ হনি সারা পমৃেিীনত একই। 
অতএি সিগ্র পমৃেিীনত একই িার ও তামরনখ ঈদ করা সম্পণূজ সম্ভি। 
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সারা পমৃেিীনত একই সিনয় ন্ািানজর ওয়াক্ত 
হয়ন্া তাহনল একই মদনন্ রিজান্ িাস শুরু হনি 
মকভানি?  

এই প্রনশ্ন দটুি মদক রনয়নে।  

(১) “একই সিনয়” আর “একই মদনন্” এর তুলন্া করা হনয়নে।  

(২) ন্ািানজর ওয়ানক্তর সানে রিজান্ িাস শুরুর তুলন্া করা হনয়নে  

মন্নন এ দইুটি মিষয় মিস্তামরত আনলােন্া করা হনয়নে। 
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একই সিনয় আর একই মদনন্ কোটির পােজকয 

এখানন্ “একই সিয়” আর “একই মদনন্” কোটির পােজকয িঝুনত হনি। “একই সিয়” 
অেজ একই লসনকে, মিমন্ে, ঘন্টা । আর “একই মদনন্” অেজ “একই িানর” লযিন্ 
শমন্িার, রমিিার, লসািিার। আিরা কখনন্াই িমলমন্ সারা পমৃেিীনত লরাজা 
“একই সিনয়” রাখনত হনি । আিরা িনলমে সারা পমৃেিীনত লরাজা “একই মদনন্” 
রাখনত হনি।  

সারা পমৃেিীনত ন্ািাজ লযিন্ “একই সিনয়” (লসনকে, মিমন্ে, ঘন্টা) পিা যায়ন্া, 
সারা পমৃেিীনত লরাজাও লতিমন্ “একই সিনয়” রাখা যানি ন্া। 

মকন্তু সারা পমৃেিীনত ন্ািাজ “একই মদনন্” পিনত হয়। লযিন্ জমু্মার ন্ািাজ সারা 
পমৃেিীনত একই মদনন্ (শুক্রিানর) পিনত হয়। ঠিক লতিমন্ভানি সারা পমৃেিীনত 
লরাজা “একই মদনন্” রাখনত হনি।  

সারা পমৃেিীনত একই সিনয় ন্ািাজ পিা যায়ন্া 
সারা পমৃেিীনত একই সিনয় লরাজা রাখা যায়ন্া িা 

সাহরী করা যায়ন্া 
সারা পমৃেিীনত একই সিনয় ইফতার করা যায়ন্া 

 

সারা পমৃেিীনত জমু্মার ন্ািানজর ওয়াক্ত লযিন্ একই সিনয় হয়ন্া, সারা পমৃেিীনত 
ঈনদর ন্ািানজর ওয়াক্তও একই সিনয় হয়ন্া। 

সারা পমৃেিীনত জমু্মার ন্ািানজর ওয়ানক্তর িা সিনয়র পােজকয িজায় লরনখই 
জমু্মার ন্ািাজ লযিন্ একই মদনন্ আদায় করনত হয় লতিমন্ সারা পমৃেিীনত ঈনদর 
ন্ািানজর ওয়ানক্তর পােজকয িজায় লরনখই ঈনদর ন্ািাজ ও একই মদনন্ িা িানর 
(নযিন্ শুক্র শমন্ রমি -----িৃহ:) আদায় করনত হনি। 

সারা পমৃেিীনত একই মদনন্ ন্ািাজ পিনত হয় লযিন্ 
জমু্মার ন্ািাজ শুক্রিানর 
পিনত হয় 

সারা পমৃেিীনত একই মদনন্ লরাজা রাখনত হয় 
সারা পমৃেিীনত একই মদনন্ ঈদ করনত হয় 
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ন্ািানজর ওয়ানক্তর সানে রিজান্ িাস শুরুর তুলন্া 
সঠিক ন্য়  

ন্ািানজর ওয়াক্ত, সাহরী এিং ইফতার সনূযজর সানে সম্পমকজ ত, োাঁনদর সানে ন্য়। 
লযিন্ ইফতার করনত হয় সযূজ লডািার পর, োাঁদ লডািার পর ন্য়। একইভানি 
িািমরি পিনত হয় সূযজ লডািার পর, োাঁদ লডািার পর ন্য়। জমু্মার ওয়াক্ত লযিন্ 
সূযজ অন্যুায়ী হয় ঈনদর ন্ািানজর ওয়াক্তও লতিমন্ সযূজ অন্যুায়ী হয়। সাহরী, 
ইফতার ও ন্ািানজর ওয়াক্ত োাঁদ অন্যুায়ী হয়ন্া, োাঁনদর সানে এগমলর আনদৌ 
লকানন্া সম্পকজ  লন্ই। সুতরাং সাহরী, ইফতার ও ন্ািানজর ওয়াক্ত হয় সযূজ অন্যুায়ী। 

মকন্তু প্রমত আরিী িানসর প্রেি তামরখ মন্ধজামরত হয় োাঁদ অন্যুায়ী। রিজান্ 
িানসর প্রেি তামরখ মন্ধজারণ সযূজ উঠার দ্বারা হয় ন্া িরং রিজানন্র োাঁদ লদখার 
দ্বারা হয়। লতিমন্ শাওয়াল িানসর প্রেি তামরখ িা ঈদলু মফতনরর তামরখ মন্ধজারণ 
ও সূযজ উঠার দ্বারা হয়ন্া িরং ঈদলু মফতনরর োাঁদ লদখার দ্বারা হয়। রিজান্ িাস 
কনি লেনক শুরু হনি তার সানে সূনযজর লকানন্া সম্পকজ  লন্ই। সতুরাং রিজান্ িাস 
শুরু হওয়া োাঁনদর সানে সম্পমকজ ত, ঈদ হওয়াোও োাঁনদর সানে সম্পমকজ ত । 

কানজই সূনযজর সানে সম্পমকজ ত ন্ািানজর ওয়াক্ত আর োাঁনদর সানে সম্পমকজ ত 
রিজান্ িাস শুরু হওয়া এই দইুটির তুলন্া যমুক্তযকু্ত ন্য়। সূযজ ও োাঁনদর মহসাি 
আলাদা 
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যারা মন্জ মন্জ লদনশর োাঁদ অন্যুায়ী লরাজা ও 
ঈদ পালন্ কনর োনকন্ তানদর দলীল ও তাাঁর 
জিাি 

 হামদনস কুরাইি (রাঃ) 

িতজ িানন্ িাংলানদশ, ভারত ও পামকস্তানন্ সিানজ প্রেমলত এলাকা মভমিক আিলনক 
প্রমতমষ্ঠত রাখার জন্য মকেু সংখযক ওলািানয় মকরাি হামদনস কুরাইি (রাঃ) ন্ানি 
প্রমসে একটি হাদীসনক দলীল লপশ কনরন্। উক্ত হামদসটি মন্নরূপঃ 

িুসমলি শরীনফ িমণজত আনে: উম্মলু ফাযল মিন্তুল হামরে তানক (কুরাইি) আশ-
শানি িুয়ামিয়ার কানে লপ্ররণ করনলন্; মতমন্ িনলন্: “আমি আশ-শানি লিলাি এিং 
তার (উমু্মল ফাযল মিন্তুল হামরে)-এর পক্ষ লেনক িযিসাময়ক কিজকাণ্ড সম্পাদন্ 
করলাি। আশ-শানি তখন্ রিযান্ িাস শুরু হনয় মিনয়মেল। লসখানন্ আমি 
শুক্রিানরই রিযানন্র ন্তুন্ োাঁদ লদনখমেলাি। িানসর লশষমদনক আমি তখন্ 
িমদন্ায় মফনর এলাি, আেলু্লাহ ইিনন্ আব্বাস (রা) আিানক রিযানন্র ন্তুন্ োাঁনদর 
িযাপানর মজজ্ঞাসা করনলন্: তুমি এো কখন্ লদনখে? আমি িললাি: শুক্রিার রানত 
আিরা এো লদনখমে। মতমন্ িলনলন্: তুমি মক এো মন্নজ লদনখে? আমি িললাি: 
হযাাঁ, আমি লদনখমে এিং অন্যান্য ললাকজন্ও লদনখনে এিং মসয়াি পালন্ কনরনে, 
িুয়ামিয়া (রা) ও মসয়াি পালন্ কনরনেন্; একো শুনন্ মতমন্ িলনলন্: মকন্তু আিরা 
এো লদনখমে শমন্িার রানত। অতএি আিানদরনক মত্রশ পণূজ হওয়া পযজন্ত অেিা এটি 
শাওয়যানলর (ন্তুন্ োাঁদ) ন্া লদখা পযজন্ত মসয়াি পালন্ অিযাহত রাখনত হনি। আমি 
িললাি: িয়ুামিয়ার োাঁদ লদখা মক আপন্ার জন্য যনেি ন্া? মতমন্ িলনলন্: ন্া, 
কারণ এভানিই আল্লাহর রাসলূ আিানদরনক মন্নদজ শ মদনয়নেন্”। 
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পমিত্র হাদীসটির জিাি 

সুমিজ্ঞ িুহানিসীনন্ মকরাি এিং হান্াফী, হাম্বলী ও িানলকী মফকনহর লয সিস্ত 
ইিািিণ অত্র হামদনস পাকনক দলীল মহনসনি গ্রহণ কনরন্মন্ তারা হামদসটির মন্নরূপ 
জিাি দান্ কনরনেন্- 

 ১। এই মকতানি “রসূললু্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি-এর মন্জ আিল” 
মশনরান্ানি পমিত্র মিশকাত শরীনফর ১২৭ ও ১৭৪ পষৃ্ঠা লেনক লয মতন্টি হাদীস 
উনল্লখ করা হনয়নে তার দ্বারা প্রিামণত লয, রসলূুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি 
একজন্ িরুোরীর সংিাদনক মভমি কনর মন্নজ লরাযা লরনখনেন্ এিং অন্যনদরনক 
লরাযা রাখার মন্নদজ শ মদনয়নেন্। দরূদরূান্ত লেনক আিত একটি কানফলার সংিানদর 
মভমিনত ৩০লশ রিযান্ িনন্ কনর রাখা লরাযা মন্নজ ভঙ্গ কনরনেন্ এিং 
অন্যনদরনকও ভাঙ্গার মন্নদজ শ মদনয়নেন্। 

তাহনল লযখানন্ শরীয়ত প্রিতজ ক মন্নজই অনন্যর সংিাদ গ্রহণ কনর লরাযা লরনখনেন্ 
এিং ঈদ কনরনেন্, লসখানন্ হযরত আেলু্লাহ ইিন্ ু আব্বাস রমদ আল্লাহু তায়ালা 
আন্হু কুরাইি রমদ আল্লাহু তায়ালা আন্হু-এর সংিাদ গ্রহণ করনলন্, মক করনলন্ 
ন্া তা ধতজ িয ন্য়। 

 ২। রসলূলু্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়া সাল্লাি-এর পমিত্র আিল মিষয়ক উক্ত হাদীস 
মতন্টি হামদনস িারফু। (িহান্িী সল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়া সাল্লাি-এর কো ও কাজ), 
আর কুরাইি রমদ আল্লাহু তায়ালা আন্হু-এর হাদীস হনে হামদনস িাওকুফ। 
(সাহািীিনণর কো ও কাজ) অতএি অেুনল হাদীস িা হাদীস িযাখযার িলূন্ীমত 
অন্যুায়ী হামদনস িারফুর লিাকামিলায় হামদনস িাওকুফ আসনল, হামদনস িারফু 
অিুযায়ী আিল করনত হয়। 

 ৩।হামদনস কুরাইি (রাঃ)-এর িনধয 

وسلم عليه هللا صلى النبى امرنا هكذا   এিং اونراه ثلثين نكمل حتى نصوم فالنزال   

মিনশষ উমক্ত দ’ুটি িহান্িী সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি-এর ন্য় িরং অত্র উমক্তদ্বয় 
হযরত আেলু্লাহ ইিন্ ুআব্বাস রমদ আল্লাহু তায়ালা আন্হু-এর মন্জস্ব উমক্ত। তাই 
একজন্ সাহািীর মন্জস্ব উমক্তর তুলন্ায় কুরআনন্র সুস্পি আয়াত এিং িহান্িী 
সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি-এর মন্নদজ শ ও আিল প্রাধান্য পানি। 
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৪। েহীহ িুসমলি শরীনফর িণজন্ায় কুরাইি রমদ আল্লাহু তায়ালা আন্হু-এর োাঁদ 
লদখার স্বীকৃমত িূলক শে رأيته نعم  “হযা আমি োাঁদ লদনখমে” কোটির উনল্লখ োকনলও 
মতরিীযী সহ অন্যান্য িণজন্ায় কুরাইি (রাঃ) মন্নজ োাঁদ লদনখনেন্ এরকি শনের 
উনল্লখ লন্ই। ফনল অত্র হামদসটি مضطرب িা িূল ভাষয কি-লিশী। তাই এর মিপরীনত 
স্পি িারফু হামদস দলীল মহনসনি প্রাধান্য পানি। 

৫। হযরত আেলু্লাহ ইিন্ ুআব্বাস রমদ আল্লাহু তায়ালা আন্হু তার উমক্তদ্বয় দ্বারা 
িূলত ইমঙ্গত কনরনেন্ রসলূুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি-এর িাণী-    التصوم 
 এর মদনক। আর রসলূলু্লাহ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته এিং حتى تروه والتفطرو حتى تروه 
সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি-এর এ িাণীর আিল উম্মতিণ মকভানি করনিন্ তা 
িহান্িী সল্লাল্লাহু আলাইমহ অসাল্লাি মন্জ জীিিশায়ই আিল কনর লদমখনয় লিনেন্। 
তাহনলা সকলনক োাঁদ লদখনত হনি ন্া িরং মকেু সংখযনকর লদখাই অন্যনদর লদখার 
স্থলামভমষক্ত হনি। অতএি ইিন্ ু আব্বাস রমদ আল্লাহু তায়ালা আন্হু-এর উক্ত 
উমক্তদ্বয় দ্বারা মন্জ মন্জ এলাকায় োাঁদ লদনখ আিল করনত হনি এ িযাখযা ঠিক ন্াও 
হনত পানর। (আল্লাহই ভাল জানন্ন্) 

  ৬।আল্লািা শাওকান্ী (রঃ) তার মলমখত “ন্াইলুল আওতার” গ্রনির ৪েজ খনে 
উনল্লখ কনরনেন্ লয, “হযরত কুরাইি রামদ আল্লাহু তায়ালা আন্হু-এর সংিাদ এিং 
শািিাসীর োাঁদ লদখানক গ্রহণ ন্া করা এো আেলু্লাহ ইিন্ ু আব্বাস রমদ আল্লাহু 
তায়ালা আন্হু-এর মন্জস্ব ইজমতহাদ, যা সািজজন্ীন্ আইন্ মহনসনি প্রনযাজয ন্য়”। 

ইিাি শাওকান্ী রহিাতুল্লামহ আলাইহী “ন্াইললু আওতার” মকতানি আরও 
মলনখনেন্, 

“ইিনন্ আব্বাস রামদ আল্লাহু তায়ালা আন্হু, রাসূল সল্লাল্লহু আলাইমহ ওয়া সাল্লাি 
এর এইকোর মদনক ইমঙ্গত কনর োকনত পানরন্ ‘লরাযা রাখ োাঁনদর আমিভজ ানি, ঈদ 
কর এর (োাঁনদর) আমিভজ ানি, যমদ সনেহ হয় মত্রশ পণূজ কর’। এোই মেল মন্নদজ শ। ইহা 
একো িনলন্া লয এতেুকু িা এতপমরিান্ দরূত্ব মহসাি করা উমেত, অেিা সাক্ষযটি 
হওয়া উমেত এতেুকু িা এতপমরিান্ দরূনত্বর িনধয”। 

ইিাি মসিীক হাসান্ খান্ (রঃ) তাাঁর “রওযাতুন্ ন্াদীয়া” গ্রনির প্রেি খনের ৩৩১ 
পষৃ্ঠায় ইিাি শাওকান্ী (রঃ) এর উক্ত িক্তনিযর প্রমত সিেজন্ প্রদান্ কনরনেন্। 
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৭। ইিনন্ আব্বাস রামদ আল্লাহু তায়ালা আন্হু যমদ স্হান্ীয় োাঁদ লদখার িতটিনক 
গ্রহন্ করনতন্ তাহনল মতমন্ (োাঁদ লদখার) িযপারটিনক যাোই করনতন্ ন্া িরং 
সাধারন্ভানি িনল মদনতন্ এক এলাকার োাঁদ লদখা অন্য এলাকার জন্য প্রনযাজয 
ন্য়।মকন্তু মতমন্ তা ন্া কনর িরং সংিাদটি যাোই কনরনেন্ এই প্রশ্নদটুি কনর "তুমি 
এো কখন্ লদনখে? এিং “তুমি মক এো মন্নজ লদনখে?”  

৮।আল্লািা ইিন্ ু হুিাি (রঃ) ফতহুল কাদীনর এিং আল্লািা ইিন্ ু ন্াজীি (রঃ) 
িাহরুর রানয়ক-এর িনধয উনল্লখ কনরনেন্ লয, পমরষ্কার আকানশ পমিত্র রিযানন্র 
োাঁদ লদখা প্রিামণত হওয়ার জন্য শরয়ী পেমত হনে ৪টি। একঃ দ’ুজন্ আনকল, 
িানলি ও স্বাধীন্ িসুমলি সাক্ষয মদনি, দইুঃ উক্ত গনণ গণামন্বত দ’ুজন্, অন্রুূপ 
দ’ুজনন্র োাঁদ লদখার প্রমত সাক্ষয মদনি। মতন্ঃ অন্রুূপ গনণ গণামন্বত দু’ িযমক্ত োাঁদ 
লদখায় কাজীর ফয়সালার প্রমত সাক্ষয মদনি। োরঃ োাঁদ লদখার খির িান্নুষর িনধয 
িযাপক প্রোর লপনয় দঢ়ৃতার পযজানয় এিন্ ভানি লপৌাঁনে যানি যানক মিেযা িনল 
ধারণা করা যায়ন্া। 

 হামদনস কুরাইনির িযাখযা এিন্টি হনত পানর শািিাসীর োাঁদ লদখার সংিাদ 
কুরাইি রমদ আল্লাহু তায়ালা আন্হু কতৃজ ক অত্র োর পেমতর লকান্ পেমতনতই ইিন্ ু
আব্বাস রমদ আল্লাহু তায়ালা আন্হু-এর মন্কে উপস্থামপত হয়মন্। তাই হয়নতা 
শরয়ী মিোনর মতমন্ উক্ত সংিাদ গ্রহণ কনরন্মন্। (আল্লাহই ভাল জানন্ন্) 

 ৯। আল্লািা ইিন্ ু কু্বদািাহ্ (রঃ) তার িিুণী মকতানি এিং শাইখুল মহে লহাসাইন্ 
আহিদ িাদান্ী (রঃ) িায়ামরফুল িাদামন্য়া-এর িনধয উনল্লখ কনরনেন্ লয, যমদও 
ইিন্ ুআব্বাস রমদ আল্লাহু তায়ালা আন্হু-এর সানে কুরাইি রমদ আল্লাহু তায়ালা 
আন্হু-এর আনলােন্া হনয়মেল রিজানন্র োাঁদ লদখা মন্নয় মকন্তু এর প্রতযক্ষ 
প্রমতমক্রয়া পিমেল অতযাসন্ন ঈদলু মফতনরর উপর। কারণ উক্ত হামদনস উনল্লখ করা 
হনয়নে লয, কুরাইি রামদ আল্লাহু তায়ালা আন্হু রিযানন্র লশনষর মদনক শাি লেনক 
িামদন্ায় এনস মেনলন্। আর শরীয়নতর মসোন্ত লিাতানিক কিপনক্ষ দ’ুজনন্র সাক্ষী 
োিা লরাযা লেনি ঈদ করা যায়ন্া। তাই হয়নতা ইিন্ ু আব্বাস রমদ আল্লাহু 
তায়ালা আন্হু একজনন্র সাক্ষয গ্রহণ ন্া কনর িনলমেনলন্-  هكذا امرنا النبى صلى هللا
  فالنزال -نصوم حتى نكمل ثلثين اونرا এিং عليه وسلم

ইিাি ইিনন্ কু্বদািাহ্ (রঃ) িনলন্, “তারা শুধুিাত্র কুরাইি (রাঃ) এর কোয় লরাযা 
িন্ধ করনত (ঈদ করনত) পারনতন্ ন্া”। কারন্ দ’ুজনন্র সাক্ষী োিা লরাযা লেনি 
ঈদ করা যায়ন্া। 
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[(নদখুন্ঃ তান্যীিুল আশতাত, খে-২, পঃৃ-৪১, মিফতাহুন্নাজ্জাহ, খে-১, পঃৃ-৪৩২,িায়ামরফুল 
িাদামন্য়া, খে-৩, পঃৃ-৩২-৩৫)] 

 ১০। িাংলানদশ জিঈয়নত আহনল হাদীনসর সানিক সভাপমত িুহাম্মাদ আেলু্লামহল 
কাফী আল কুরাইশী (রঃ) হাদীনস কুরাইি সম্পনকজ  মলনখনেন্, 

“রাসূললু্লাহ (দঃ) মক আনদশ কমরয়ানেন্, ইিনন্ আব্বাস তাহা উনল্লখ কনরন্ ন্াই, 
রাসূললু্লাহর (দঃ) আনদনশর লয তাৎপযজ মতমন্ উপলমে কমরয়ানেন্, মতমন্ লকিল 
তাহাই উনল্লখ কমরয়ানেন্, সুতরাং এক প্রনদনশর রূয়ত অন্য প্রনদনশর জন্য প্রনযাজয 
ন্া হওয়া হযরত ইিনন্ আব্বানসর মন্জস্ব ইজমতহাদ িাত্র। রাসলূুল্লাহর (দঃ) মন্নদজ শ 
ইিাি আহিাদ, িসুমলি ও মতরমিময প্রভৃমত ইিনন্ উির ও আিু হুরায়রার (রাঃ) 
িােমন্ক লরওয়ানয়ত কমরয়ানেন্: 

“মহলাল (োাঁদ) দশজন্ করার পর লরাযা রামখনি আর উহা দশজন্ কমরয়া মফতর 
(ঈদ) কমরনি, যমদ আকাশ লিঘােন্ন হয়, তাহা হইনল মদন্ িণন্া কমরনি”। অন্য 
লরওয়ানয়নত আনে, রাসূললু্লাহ (দঃ) িমলনলন্, “আকাশ লিঘােন্ন হইনল মত্রনশর 
সংখযা পণূজ কমরনি”। (িুখারী (১) ২১৫, িুসমলি (১) ৩৪৭, মতরমিযী (২) ৩৪ পঃৃ) 

রাসূলুু্ল্লাহর এই আনদশ িযাপক, লকান্ অঞ্চল িা ভূভািনক তাাঁর আনদনশ সীিািে 
করা হয় ন্াই সুতরাং একস্হানন্র রূয়ত (নদখা) দ্বারা সকল স্হানন্ উহার মিধান্ 
িলিৎ করার আনদশ অমধকতর স্পি এিং ন্নস্সর িযাপক আনদশনক ইিনন্ 
আব্বানসর ইজমতহাদ সীিািে কমরনত সক্ষি ন্য়।  

িুখারী ও িুসমলনির উমল্লমখত হাদীস প্রসনঙ্গ ইিাি শাওকান্ী মলমখয়ানেন্:  

“রাসূললু্লাহর (দ:) আনদশ আঞ্চমলক মিমভন্নতার জন্য পেৃক পেৃক হয় ন্াই, 
সকল িসুলিান্ উক্ত আনদনশ সনম্বামধত হইয়ানেন্, সুতরাং এক ন্িনরর রূয়ত 
অন্য ন্িনরর প্রমত প্রনযাজয হইিার িযিস্থা – ন্া হইিার িযিস্থা অনপক্ষা সসু্পি। 
কারণ এক শহনরর িসুলিানন্র েন্দ্র দশজন্ সকল িসুলিানন্র দশজনন্র অন্রুূপ, 
সুতরাং লসই শহনরর িুসলিান্িনণর উপর যাহা প্রনযাজয হইনি, অপর স্হানন্র 
িুসলিান্নদর উপর ও তাহা িলিৎ হইনি”। (ইিাি শাওকান্ীর কো এপযজন্তই এখানন্ লদয়া 

হনয়নে) [(ন্াইলুল আওতার)] 

তারপর এক শহনরর রূয়ত (নদখা) অন্য শহনরর জন্য অন্সুরণীয় ন্া হওয়াই যমদ 
ইিনন্ আব্বানসর ইমঙ্গতকৃত হাদীনসর তাৎপযজ হয়, তাহা হইনল দরূনত্বর পমরিাণ এিং 
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িত্লার পােজকয ইতযামদ মিষয় সম্বনন্ধ উহানত লকান্ উনল্লখ ন্াই। আিার ইহাও লক্ষয 
করার মিষয় লয শাি ও িদীন্ার দরূত্ব এত দরূ ন্য় যাহানত িতলার পােজকয ঘটিনত 
পানর, সুতরাং ইিনন্ আব্বানসর শানির রূয়ত অস্বীকার করার লহতুিাদ তাহার 
ইজমতহাদ িাত্র”। (িুহাম্মাদ আেলু্লামহল কাফী আল কুরাইশী (রঃ) এর কো এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হল) । 

 

িুহাম্মাদ আেলু্লামহল কাফী আল কুরাইশী (রঃ) আরও মলনখনেন্,  

“ইিনন্ আব্বাস (রাঃ) রাসূললু্লাহর (সঃ) িােমন্ক এিন্ লকান্ হাদীস লরওয়ানয়ত 
কনরন্ ন্াই, যদ্বারা আিরা মিনিেন্া কমরয়া লদমখনত পামর লয, উহা হযরনতর (সঃ) 
িযপক আনদশনক সীিািে কমরনত পানর মকন্া। সিজনশষ কো এই লয, ইিনন্ 
আব্বানসর ইজমতহাদনক রাসূললু্লাহ (সঃ) এর িযপক আনদনশর সংনকােক িমলয়া 
িামন্য়া লইনল লিশীর লিশী এইেুকু সািযস্ত হইনত পানর লয, িদীন্া হইনত দানিশনকর 
দরূত্ব যতখামন্ ততখামন্ দরূনত্ব অিমস্থত লকান্ শহনরর রূয়ত অন্য শহনরর উপর 
প্রনযাজয ন্য়, মকন্তু ইিনন্ আব্বানসর (রাঃ) ইজমতহাদনক িারফু হাদীনসর সংনকােক 
স্বীকার করার উপায় ন্াই। 

ইিাি কুরতুিী তাাঁহার উস্তাদিনন্র উমক্ত উেৃত কমরয়ানেন্ লয,  

“এক ন্িরীর অমধিাসীরা মহলাল দশজন্ কমরনল সকল প্রনদনশর অমধিাসীিনণর 
জন্য উহা অন্সুরণীয় হইনি ইহাই ইিাি আিু হান্ীফা, ইিাি িামলক এিং 
ইিাি আহিানদর মসোন্ত”। (ইিাি কুরতুিীর কো এপযজন্তই এখানন্ লদয়া হনয়নে) [িায়াতুল 
আিান্ী (৯) ২৭২ পষৃ্ঠা]  

রাসূললু্লাহর (দঃ) স্পি মন্নদজ নশর সমহত এই মসোন্তই সসুািঞ্জসয এিং আিরা ইহানকই 
অন্সুরণনযািয িনন্ কমর।” (িুহাম্মাদ আেলু্লামহল কাফী আল কুরাইশী (রঃ) এর কো এপযজন্তই এখানন্ লদয়া 
হল) । 

১১। হযরত ইিন্ ু আব্বাস রমদ আল্লাহু তায়ালা আন্হু-এর আিলনক দলীল গ্রহণ 
কনর, লয সকল পিূজিতী আনলিিণ এলাকা মভমিক আিনলর সপনক্ষ িতািত 
মদনয়নেন্ তারা প্রায় সকনলই একো িনলনেন্ লয, “মন্কেিতী লদশ িা অঞ্চনল োাঁনদর 
উদয় স্থনলর মভন্নতা গ্রহণীয় হনি ন্া। এক স্থানন্র লদখা দ্বারাই সকল স্থানন্ আিল 
করনত হনি। আর যমদ োাঁদ লদখার লদশটি োাঁদ ন্া লদখার লদশ লেনক অনন্ক দনূর হয় 
তাহনল লস লক্ষনত্র যার যার লদখা অন্যুায়ী আিল করনত হনি।” একেু িভীর ভানি 
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লক্ষয করনল সকনলর মন্কেই একো সযূজানলানকর িত পমরষ্কার লয, এক লদনশর োাঁদ 
লদখার সংিাদ অন্য লদশ লেনক গ্রহণ করা ন্া করার মদক লেনক ঐ সকল সম্মামন্ত 
ওলািাই মকরাি পমৃেিীনক মন্কেিতী ও দরূিতী এ দ’ুভানি ভাি করার কারণ হনে 
লযািানযাি িযিস্থার সিসযা। তানদর যনুি লযািানযাি িযিস্থার অপ্রতুলতার কারনণ 
তানদর এ িতািত ঐ যনুির জন্য যমুক্তযকু্ত এিং যোেজ মেল। মকন্তু পিূজিতী 
সম্মামন্ত ওলািাই মকরানির ঐ িতািত (প্রতযক জায়িায় স্হান্ীয় োাঁদ) এর 
মিপরীত িত (উদয়স্থনলর অমভন্নতা Global moon sighting) িতজ িানন্ দ’ুটি কারনণ 
প্রাধান্য পাওয়া উমেত। এক: লযািানযাি িযিস্থার উন্নমতর কারনণ িতজ িান্ পমৃেিীর 
মিপরীত লিরুর লদশ দ’ুটিও তানদর যনুির পাশাপামশ অিমস্থত দ’ুটি লজলা শহনরর 
লেনয়ও অমধক মন্কেিতী। সুতরাং আজনকর লযািানযাি িযিস্থায় দরূিতী লদশ 
িলনত আর লকান্ কো লন্ই। দইু: তারা লয ওজর িা িাধযিাধকতার কারনণ এ 
িতািত মদনয়নেন্ আজনকর মিশ্ব িযিস্থায় লস ওজর সম্পণূজ অন্পুমস্থত। 

 ১২।  ইিাি যায়লায়ী (রহঃ) মযমন্ মন্জ মন্জ লদনশ িা এলাকায় মভন্ন মভন্ন ভানি 
োাঁদ লদনখ লসই অন্যুায়ী পমৃেিীর মিমভন্ন জায়িায় মভন্ন মভন্ন িানর লরাজা ও ঈদ 
পালন্ করার িযপানর িত প্রকাশ কনরনেন্, মতমন্ মন্নজই স্বীকার কনরনেন্ লয 
লিশীর ভাি ফকীহ িা মফকাহমিদ সারা পমৃেিীনত একই মদনন্ লরাযা শুরু ও সারা 
পমৃেিীনত একই মদনন্ ঈদ করার িত গ্রহণ কনরনেন্। মকন্তু তার সিসািয়ীক সিনয় 
লযািানযাি িযিস্থার অপ্রতুলতার কারনণ োাঁদ উদনয়র সংিাদ লদয়া-লন্য়ার 
সিসযার সিাধান্ কনেই হয়নতা মতমন্ সহ আরও অনন্ক সম্মামন্ত ইিাি মন্কেিতী 
লদশ এিং দরূিতী লদশ অন্সুরনণর ফাতওয়া মদনয়মেনলন্। িতজ িানন্ লযািানযাি 
িযিস্থার লকান্ অসুমিধা ন্া োকায় লয সকল ইিািিন্ উদয়স্থনলর অমভন্নতার 
ফাতওয়া মদনয়নেন্ লসোই প্রাধান্য পাওয়া উমেত।  

িতজ িান্ মিনশ্বর প্রখযাত আমলি শাইখ আল্লািা তাক্বী উসিান্ী (দাঃ িাঃ) যোেজই 
িনলনেন্,  

“মন্কেিতী ও দরূিতী শহর িনল লয পােজকয পরিতী হান্ামফ উলািািন্ কনরনেন্ 
তা োাঁনদর উদয়স্হনলর মভন্নতার িাস্তিতার মিরুনে যায় কারন্ মন্কেিতী ও 
দরূিতী শহনরর প্রকৃত (িা মন্ধজামরত) লকান্ দরূত্ব ন্াই।” 

১৩। পামকস্তানন্র িুফমতনয় আজি হযরত রফী উসিান্ী (দাঃ িাঃ) হান্াফী মফকহ 
লেনক ফতহুল কাদীর, িামলমক মফকহ লেনক শরনহ কািীর, হাম্বলী মফকহ লেনক 
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শরনহ িুন্তাহা আল ইরাদত এর উেৃমত (যা মিশ্বিযপী একই মদনন্ লরাজা ঈনদর 
পনক্ষর িনতর উেৃমত) এিং শানফয়ী মফকহ লেনক তুহফাত আল িুহতাজ এর উেৃমত 
(যা স্থান্ীয় োাঁদ লদখার পনক্ষর িত) উনল্লখ করার পর ইিাি ইিনন্ কু্বদািাহ এর 
উেৃমত (যা মিশ্বিযপী একই মদনন্ লরাজা ঈনদর পনক্ষর িনতর উেৃমত) মদনয়নেন্ এিং 
এরপর মন্নজর িতািত মলনখনেন্ এভানি,  

“এই দিূজল িাো রফী উসিান্ীর িক্তিয হনে, আিানদর কানে অমধকতর গরুত্বপণূজ 
িতািত অমধকাংনশর একিত হওয়া িতািনতর সানে, আর তা হনে উদয়স্হনলর 
মভন্নতা মিনিেন্া ন্া করা, উপনর িমণজত প্রিান্গমলর সানপনক্ষ এিং মন্ননাক্ত কারনন্ 

(১) এই মিনশ্বর (প্রায়) সি লদনশই িুসমলিরা িাস করনে। আজনকর মদনন্ ও যনুি 
মিশ্বটি একটি গ্রানির িত। এো হনয়নে অন্যান্য অগ্রিমতর সানে সানে 
লযািানযাি িযিস্থা ও িন্িাধযনির উন্নমতর কারনন্। এখন্ লিাো মিনশ্ব সংিাদ 
আদান্ প্রদান্ করা খুি দ্রুত সিনয়ই সম্ভি হনে। লদশ লেনক লদশান্তনর ভ্রিনন্র 
দ্রুতিািীতা অতীনতর লয লকান্ সিনয়র লেনয় অনন্ক লিমশ।এই অিস্থা দািী 
কনর দইু ঈনদর উদযাপন্ ও আন্ে িুসমলিনদর িনধয ভািাভামি হনি একই 
মদনন্। 

(২) আজনকর মদন্ ও যনুি আন্তজজ ামতক প্রায় প্রমতটি লদনশই োর ইিানির 
মফকনহর অন্সুারীরা িাস করনে এিন্ মিসৃ্ততভানি লয আপমন্ লদখনিন্ 
জাপানন্র অঞ্চল গমলর একটি শহর এলাকানতও। উদাহরন্স্বরূপ তানদর লকউ 
লকউ িামলমক মফকনহর পাশাপামশ লকউ লকউ শানফয়ী মফকনহর। সুতরাং 
উদাহরন্ স্বরূপ িামলমক মফকনহর অন্সুারীরা স্থান্ীয় োাঁদ লদখা ধতজ িয িনন্ 
কনরন্ন্া এিং ঈদ উদযাপন্ কনরন্ প্রমত সিয় দরূ পমিনির োাঁদ লদখার 
সংিাদ অন্যুায়ী যখন্ শানফয়ী মফকনহর অন্সুারীরা ঈদ উদযাপন্ কনরন্ন্া 
স্থান্ীয় োাঁদ লদখা গ্রহনন্র কারনন্। এই অিস্থা আজনকর মদনন্ ও যনুি অপিান্ 
ও িান্হামন্কর অমিশ্বাসীনদর কানে। এো লজ্জাষ্কর ও িনে িুসমলিনদর অিস্থা 
িুঝনত যা প্রমতিের লদখা যায়।এই মিষয়টি অিুসমলি (সংখযািমরষ্ঠ) 
লদশগমলনতও মিশংৃখলা বতরী করনে ঈনদর জন্য েুটির মদন্ মন্ণজয় করনত।” 
(িুফমত রফী উসিান্ী সানহনির কো এ পযজন্তই এখানন্ লদয়া হনলা) [(Mathabah- Mufti Rafi Usmai)] 
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 ১৪। যমদ সকল তকজ -মিতকজ  িাদ মদনয় হামদনস কুরাইি-এর মভমিনত মভন্ন মভন্ন 
লদনশ মভন্ন মভন্ন মদনন্ লরাযা ও ঈদ লিনন্ লন্ওয়া হয় এিং লরাযা, ঈদ, কুরিান্ীসহ 
োাঁনদর তামরখ সংমিি ইিাদাত সিূহ সিগ্র মিনশ্ব একই মদনন্ অন্ুমষ্ঠত ন্া হয় তাহনল 
এিন্ সি জটিল সিসযার সৃমি হয় যার লকান্ সিাধান্ লন্ই। মন্নন এরকি প্রধান্ 
প্রধান্ মকেু সিসযা তুনল ধরা হল- 

(১) িাংলানদনশ িধযপ্রানেযর লদশ সিূনহর ( লযিন্ লসৌমদ আরি, ইনয়নিন্, ওিান্, 
ইরাক, কুনয়ত, জদজ ান্ ইতযামদ লদনশর ) একমদন্ পনর মসয়াি / লরাজা শুরু 
করনল, িা িাংলানদনশ িধযপ্রানেযর একমদন্ পনর ঈদ করনল এই অিস্হা হয়: 
িাংলানদশ লেনক লকউ লরাযা শুরু কনর রিযান্ িানসর লয লকান্ মদন্ 
িধযপ্রানেয মিনয় লসখানন্ ঈদ করনল তার লরাযা ২৮ িা ২৯ টি হয় অেজাৎ 
অন্যনদর লেনয় একটি কি হয়, আিার িধযপ্রােয লেনক লকউ লরাযা শুরু কনর 
রিযান্ িানসর লয লকান্ মদন্ িাংলানদনশ এনস ঈদ করনল তার লরাযা ৩০ িা 
৩১ টি হয় অেজাৎ অন্যনদর লেনয় একটি লিমশ হয়। অেে ২৮ িা ৩১ লরাজার 
মিধান্ ইসলানি ন্াই। হাদীস শরীনফ িলা হনয়নে আরিী িাস ২৯-এর কি 
হনিন্া এিং ৩০-এর লিশী হনিন্া। প্রসঙ্গত উনল্লখনযািয ঈনদর মদন্ লরাযা 
রাখা হারাি। মভন্ন মভন্ন লদনশ মভন্ন মভন্ন মদনন্ লরাযা ও ঈদ লিনন্ মন্নল এই ২৮ 
িা ৩১ সিসযার সিাধান্ সম্ভি ন্য়। 

(২) ঠিক একই ভানি আরও মকেু প্রশ্ন এনস যায়, লযিন্ িধযপ্রানেয লকউ ঈদলু 
মফতনরর মদন্ ঈনদর ন্ািাজ আদায় কনর ঐমদন্ িাংলানদনশ এনস লদখল 
(স্হান্ীয়ভানি আলাদা োাঁদ লদনখ আিনলর কারনন্) িাংলানদনশর িান্ষু লরাজা 
করনে। তাহনল লস মদনন্র িাকী সিয় পান্াহার করনত পারনি মকন্া? 
একইভানি, আফিামন্স্তানন্ লকউ ঈদলু মফতনরর মদন্ ঈনদর ন্ািাজ আদায় 
কনর ঐমদন্ (িান্নুষর বতরী হারাি জাতীয়তািাদী সীিান্ত পার হনয়) এনকিানর 
পানশর লদশ পামকস্তানন্ এনস লদখল (স্হান্ীয়ভানি আলাদা োাঁদ লদনখ আিনলর 
কারনন্) িান্ষু লরাজা করনে। তাহনল লস মদনন্র িাকী সিয় পান্াহার করনত 
পারনি মকন্া?  

আিার িাংলানদনশ লকউ স্হান্ীয়ভানি আলাদা োাঁদ লদনখ শািানন্র মহসাি 
কনর শািানন্র লশষ মদন্ মদনন্র লিলা খাওয়া-দাওয়া কনর ঐমদন্ িধযপ্রানেয 
লযনয় লদখল িধযপ্রানেযর িান্ষু রিজানন্র লরাজা করনে। তাহনল লস মদনন্র 
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িাকী সিয় পান্াহার করনত পারনি মকন্া? একইভানি, পামকস্তানন্ লকউ 
স্হান্ীয়ভানি আলাদা োাঁদ লদনখ শািানন্র মহসাি কনর শািানন্র লশষ মদন্ 
মদনন্র লিলা খাওয়া-দাওয়া কনর ঐমদন্ (িান্নুষর বতরী হারাি জাতীয়তািাদী 
সীিান্ত পার হনয়) এনকিানর পানশর লদশ আফিামন্স্তানন্ লযনয় লদখল 
আফিামন্স্তানন্র িান্ষু রিজানন্র লরাজা করনে। তাহনল লস মদনন্র িাকী 
সিয় পান্াহার করনত পারনি মকন্া? এইসকল সিসযার সিাধান্ পাওয়া 
যায়ন্া। 

(৩) ৩০ পারা কুরআন্ একনত্র লওনহ িাহফুজ লেনক প্রেি আসিানন্ ন্ামযল 
করা হনয়নে এক রানতই। দইু রানত ন্য়। মভন্ন মভন্ন লদনশ মভন্ন মভন্ন মদনন্ লরাযা 
ও ঈদ লিনন্ মন্নল কুরআন্ ন্ামযনলর রাত িা লাইলাতুল কদর দটুি হনয় যায় 
যা কখনন্াই সম্ভি ন্য় কারন্ সিগ্র কুরআন্ একনত্র দইু রানত ন্ামযল হয়মন্। 

(৪) জান্নানতর দরজা খুনল লদয়া, জাহান্নানির দরজা িন্ধ করা, িূল শয়তান্নক 
িমে করা এগমল দইু মদনন্ দইু িার ন্য় িরং এক িারই হনয় োনক। মভন্ন মভন্ন 
লদনশ মভন্ন মভন্ন মদনন্ লরাযা ও ঈদ লিনন্ মন্নল এগমল একামধক িার হয় িনল 
লিনন্ মন্নত হয় যা মিনিকগ্রাহয ন্য়। 

(৫) রসলূুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়া সাল্লাি িনলন্ লয, “আরাফার মদনন্ 
লরাযার িযাপানর আমি আল্লাহর মন্কে আশা রামখ, তা পিূজিতী িের এিং 
পরিতী িেনরর গন্াহ্ িনুে মদনি (িা ঐ মদনন্র লরাযার মিমন্িনয় আল্লাহ পাক 
লরাযাদানরর পিূজিতী এক িের এিং পরিতী এক িেনরর গন্াহ্ ক্ষিা কনর 
লদন্)”। [(িুসমলি শরীফ, অধযায় সাওি, হাদীস ন্ং ২৬০২ ও ২৬০৩, অেিা অধযায় ৬, 
হাদীস ন্ং ২৬০২ ও ২৬০৩) অেিা (িুসমলি শরীফ, অন্ুিাদ – আ.স.ি. ন্ুরুজ্জািান্, 
িাংলানদশ ইসলামিক লসন্টার, খে ৪, পষৃ্ঠা ১১১ - ১১২, অধযায় ১৪ - মকতািুস সাওি, 
হাদীস ন্ং ২৬১২ ও ২৬১৩)] 

আরাফার মদন্ হনে লসোই লযমদন্ হাজীিন্ আরাফার িানঠ োনকন্। মভন্ন 
মভন্ন লদনশ মভন্ন মভন্ন মদনন্ লরাযা ও ঈদ লিনন্ মন্নল আরাফার মদন্ দটুি হনয় 
যায় অেে আরাফার মদন্ একোই।  

(৬) োাঁনদর উদয় স্থনলর মভন্নতা অন্যুায়ী মন্মিতভানি সঠিক স্হায়ী সীিান্া 
মন্ধজারন্ করা যায়ন্া। কারন্ উদয় স্থল সিজদা একই রকি োনকন্া। লয লকান্ 
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িেনর লয লকান্ িানসর োাঁদ পমৃেিীনত প্রেি উমদত হনল লয এলাকাসিূহ তার 
আওতাভূক্ত োনক তার সীিান্া প্রমতিানস একরকি োনকন্া, প্রমত িেনরও 
একরকি হয়ন্া। তারপনরও যমদ োাঁনদর উদয় স্থনলর মভন্নতার মভমিনত 
পমৃেিীর মিমভন্ন এলাকার সীিান্া মন্ধজারন্ কনর একই মদনন্ লসই সীিান্ার এক 
পানশ লরাযা অন্য পানশ ঈদ হয়, তনি লসই সীিান্ত অঞ্চনলর িান্ষু মক লরাযা 
করনি ন্ামক ঈদ করনি এর লকান্ সিাধান্ পাওয়া যায়ন্া। 

(৭) োাঁদ লদখার সংিাদ যমদ মন্কেিমতজ  এলাকায় গ্রহণ করা হয় আর দরূিমতজ  
এলাকায় গ্রহণ ন্া করা হয় তাহনল লয এলাকানক সিজনশষ মন্কেিমতজ  এলাকা 
িনন্ কনর সংিাদ গ্রহণ করা হনে আর তার এনকিানর পানশর এলাকানকও 
দরূিমতজ  িনন্ কনর সংিাদ গ্রহন্ করা হনে ন্া, এই দইু এলাকার সীিান্ত অঞ্চনলর 
িান্ষু সংিাদ গ্রহণ করনি মকন্া এর লকান্ সিাধান্ পাওয়া যায়ন্া। 

(৮) “োাঁদ লদখার মন্ভজ রনযািয সংিাদ সনিজাচ্চ কতদরূনত্বর িধয লেনক আসনল 
তা গ্রহন্নযািয হনি” অেিা “সিজমন্ন কতেুকু দরূনত্বর িাইনরর োাঁদ লদখার 
মন্ভজ রনযািয সংিাদ গ্রহন্নযািয হনি ন্া” তার মন্ধজামরত লকান্ পমরিান্ 

কুরআনন্র আয়াত িা রাসলূ (সাঃ) এর হাদীনস পাওয়া যায় মক??? (এই দরূনত্বর 
সঠিক পমরিানন্র কো উনল্লখ আনে এিন্ লকানন্া কুরআনন্র আয়াত িা রাসলূ (সাঃ) এর হাদীস 
অধি ললখনকর কু্ষদ্রতি জ্ঞানন্ জান্া ন্াই। সম্মামন্ত পাঠক, এিন্ লকানন্া কুরআনন্র আয়াত িা 
রাসলূ (সাঃ) এর হাদীস লপনল, অধি ললখকনক জান্ানন্ার মিন্ীত অন্ুনরাধ রইল।) 

(৯) হারাি জামতয়তািাদী িডজ ার িা লদনশর সীিানরখা অন্যুায়ী মভন্ন মভন্ন 
মদনন্ লরাযা শুরু িা মভন্ন মভন্ন মদনন্ ঈদ িসুমলিরা লকন্ করনি? লদনশ লদনশ এই 
সীিান্ত লতা িান্নুষর বতরী, আল্লাহর লদয়া ন্য়, তাহনল মিটিনশর লদয়া িডজ ার 
অন্যুায়ী লকন্ িুসমলিরা মভন্ন মভন্ন িানর লরাযা শুরু করনি, আর লকন্ইিা 
মভন্ন মভন্ন িানর ঈদ করনি?? আফিামন্স্তান্ ও পামকস্তান্ এনকিানর পাশাপামশ 
এিং একোই িুসমলি ভূমি। অেে আফিামন্স্তানন্র সরকারী লঘাষন্া অন্যুায়ী 
লযমদন্ ঈদলু মফতর হয়, সাধারন্ত পামকস্তানন্র সরকারী লঘাষন্া অন্যুায়ী 
তার পরমদন্ ঈদলু মফতর হয়। আফিামন্স্তান্ ও পামকস্তান্ একোই িুসমলি 
ভূমি হওয়া স্বনিও হারাি জামতয়তািাদী িডজ ার িা লদনশর সীিানরখার কারনন্ 
সরকারী লঘাষন্া অন্যুায়ী আফিামন্স্তানন্ লযমদন্ ঈদলু মফতর হনে পামকস্তানন্ 
লসমদন্ লরাজা হনে। অেে ঈনদর মদন্ লরাযা রাখা হারাি। মক আিযজয! একই 
ভূমিনত একই িুসমলি জামত একই মদনন্ সরকারী লঘাষন্া িান্নত মিনয় 
মিটিনশর লদয়া িডজ ার িা সীিান্ত অন্যুায়ী সীিানন্তর এক পানশ ঈদ আর অন্য 
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পানশ লরাজা করনত িাধয হনে!! হায়নর িুসমলিনদর অিস্হা!! পমৃেিীর সিস্ত 
িুসমলি একই জামত হওয়া স্বনিও মিটিনশর ভাি করা সীিান্ত, আলাদা আলাদা 
হারাি জামতয়তািাদী পতাকা, হারাি জামতয়তািাদী দালাল সরকার 
এইসনির কারনন্ ৫৭ েুকরায় মিভক্ত হনয় আনে, এিন্মক লরাযা ঈদ পযজন্তও 
এগমল দ্বারা মন্য়মিত হনে!! িৃটিশরা দাি লেনন্নে িাটিনত, আর মকেু িুসমলি 
লসই দাি আকানশও লেনন্ িলনে, আিার দানির মভতনর োাঁদ আসনল এো 
আিার োাঁদ, লতািার দানির মভতনর আসনল লতািার োাঁদ! মক ভয়ংকর 
জামতয়তািাদ!! 

রাসূল (সঃ) িনলন্, “লস আিানদর অন্তভূজ ক্ত ন্য় লয জামতয়তািানদর মদনক 
আহিান্ কনর, জামতয়তািানদর জন্য যেু কনর িা জামতয়তািানদর জন্য িারা 
যায়” [(আিু দাউদ)] 

রাসূল (সঃ) আরও িনলন্, “লয আসামিয়যার (অেজাৎ জাতীয়তািানদর) জানহলী 
আহিানন্র মদনক িান্ষুনক ডানক লস লযন্ তার মপতার লজ্জাস্হান্ কািনি ধনর 
পনি আনে (তানক োিনত োইনে ন্া) । (এরপর রাসূল সাঃ িনলন্) এিং 
একোটি লুমকনয় লরনখান্া (অেজাৎ িলার লক্ষনত্র লকানন্া লজ্জা িা অস্বমস্ত লিাধ 
কনরান্া)”। [িুসন্ানদ আহিাদ, হাদীস ন্ং ২১২৩৩] 

সুতরাং লকানন্া জামত রানের সীিান্া অন্যুায়ী িুসমলি উম্মত মিভক্ত হওয়া 
হারাি। শরীয়নতর দমৃিনত প্রনতযক িুসমলি পরস্পর ভাই ভাই এিং তানদর 
ভূমিগনলা একই ভূমি মহনসনি মিনিমেত হয়। 
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আহিান্ 
লহ িসুমলিিন্! মসয়াি পালন্ শুরু করার মদন্ এিং মসয়াি পালন্ িনন্ধর মদনন্র 
িযাপানর ঐকযিে োকার লয শরঈ মিধান্ রনয়নে তা িাস্তিায়নন্র জন্য আিরা 
আপন্ানদরনক আহিান্ করমে। এই উপলনক্ষয আিরা আপন্ানদর স্মরণ কমরনয় মদমে 
িুসমলি উম্মাহর জন্য একজন্ খলীফা মন্নয়ানির দাময়নত্বর িযাপানর যা আল্লাহ 
আিানদর উপর অপজন্ কনরনেন্, লযই খলীফা আিানদর মভন্নিত ও মভন্ন 
অিস্হান্নক এক করনিন্, মযমন্ সিস্ত শরয়ী আহকাি িাস্তিায়ন্ করনিন্, 
ইসলানির আহিান্নক পমৃেিীনত েমিনয় মদনিন্ এিং আল্লাহর িাণীনক সুউনচ্চ তুনল 
ধরনিন্। 

আল্লাহ সুিহান্াহু ওয়া তাআলা িনলন্, 

“লহ ঈিান্দারিন্, যখন্ আল্লাহ ও তাাঁর রাসলূ এিন্ লকানন্া মকেুর মদনক 
লতািানদরনক আহিান্ কনরন্ যা লতািানদর িনধয জীিনন্র সঞ্চার কনর তখন্ লসই 
আহিানন্ সািা দাও”। [(আন্ফাল ২৪)] 
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