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চাঁদ েদখার জনয্ নব আিব�ৃত যে�র সহায়তা �হণ করা েদােষর
নয়
�� : মােসর শুরু ও েশষ জানার জনয্ েজয্ািতিবর্দয্ার উপর
করা িক ৈবধ ? চাঁদ েদখার জনয্ নতুন আিব�ৃত য� বয্বহার কর
িক ৈবধ ? না খািল েচােখ চাঁদ েদখা জরুির?
জবাব :
আলহামদু িল�াহ, মােসর �েবশ �মাণ করার জনয্ শিরয়ত স�ত
প�িত হে� মানু েষর চাঁদ েদখা। এটা এমন েলাকেদর পক্ষ েথে
হওয়া জরুি, যােদর দীনদারী িনভর্রেযাগয্ ও দৃি�শি� ভ�খর। এরা যখন চাঁদ েদখেব, এেদর েদখা অনু যায়ী আমল করা
ওয়ািজব। যিদ রমজােনর চাঁদ হয় তেব েরাজা রাখা, আর যিদ
শাওয়ােলর চাঁদ হয় তেব ইফতার করা।
চাঁদ েদখা না েগেল শুধু েজয্ািতিবর্দয্ার উপর িনভর্র করা ৈবধ
যিদ চাঁদ েদখা যায়, তেব কক্ষপেথর উপর িনভর্র ক
�হণেযাগয্। েযেহতু রাস ূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
বেলেছন :
َ
َ
َ
ْ َ ُ ُُْ َ َ َ ُ ُ َ ُ ُُْ َ َ
.« ﻮه ﻓﺄﻓ ِﻄ ُﺮوا
» ِإذا رأ�ﺘﻤﻮه ﻓﺼﻮمﻮا و ِ�ذا رأ�ﺘﻤ

‘‘যখন েতামরা চাঁদ েদখেব েরাজা রাখেব, আর যখন চাঁদ েদখেব
তখন (েরাজা) ভ� করেব।’’ (বুখারী : ১৯০০; মুসিলম : ২৫৫৬)
শুধু গণনার উপর আমল করা িকংবা িনভর্র করা ৈবধ ন
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চাঁদ েদখার েক্ষে� অনুিবক্ষণ য� বয্বহার করধ নয়, তেব
তা ওয়ািজবও নয়। কারণ, হািদেসর �� ব�বয্ হে� �াভািবক
েদখার উপর িনভর্র কর, অনয্ িকছুর উপর নয়। যিদ িনভর্রেযাগ
েকােনা বয্ি� তা বয্বহার কের এবং তার মাধয্েম চাঁদ ে, তেব
তার েদখার উপর আমল করা ৈবধ। আিদ যু েগ মানু ষ রমজান ও
শাবােনর ি�শ তািরেখ িমনারায় উেঠ য� বয্বহার কের চাঁদ
েদখত।
সারকথা, েযভােবই েহাক, যখন চাঁদ েদখা �মাণ হেত হেব, তখন
েস অনু যায়ী আমল করা ওয়ািজব। কারণ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন :
َ
َ
َ
ْ َ ُ ُُْ َ َ َ ُ ُ َ ُ ُُْ َ َ
.« ﻮه ﻓﺄﻓ ِﻄ ُﺮوا
» ِإذا رأ�ﺘﻤﻮه ﻓﺼﻮمﻮا و ِ�ذا رأ�ﺘﻤ

‘‘যখন েতামরা চাঁদ েদখেব েরাজা রাখেব, আর যখন চাঁদ েদখেব
তখন (েরাজা) ভ� করেব।’’ (বুখারী : ১৯০০; মুসিলম : ২৫৫৬)
শায়খ মুহা�দ িবন সােলহ আল-উসাইমীন
‘ফেতায়া উলামাউ বালািদল হারাম’ পৃ�া : ১৯২ ও ১৯৩)
‘ফেতায়া লাজনােয় দােয়মা’-র (১২৪৫) নং �ে�র উ�ের রেয়েছ :
‘‘চাঁদ েদখার েক্ষে� অনুক্ষণ য� বয্বহার করা ৈবধ। ত
রমজান শুরু ও েশেষর জনয্ েজয্ািতিবর্দয্ার উপর করা ৈবধ
নয়।’’ েদখুন : ফেতায়া লাজনাদ দােয়মা : (৯/৯৯)
এরই মাধয্েম �মাণ হ, যারা বেল, আমােদর আেলমগণ নব
আিব�ৃ ত অনু বীক্ষণ য� বয্বহার করােক হারাম  ফেতায়া
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িদেয়েছন এবং খািল েচােখ েদখােক ওয়ািজব বেলেছন। তােদর
কথা সৈবর্ব িমথয্ (আ�াহ ভাল জােনন)
মহান আ�াহর কােছ �াথর্ন, েহ আ�াহ আমােদর হকেক হক
কের েদখাও ও তার অনু সরণ করার তাওিফক দান কর। আর
বািতলেক বািতল কের েদখাও এবং তা েথেক েবঁেচ থাকার
তাওিফক দান কর। বািতল েযন আমােদর িনকট অ�� না হয়,
তাহেল আমরা িব�া� হেয় যাব। েহ আ�াহ আমােদরেক
মু�ািকেদর ইমাম বানাও।
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