
 

 

 
1431 হজযীতে ফাহভমিংাতভ যভজাতন হেনজন ফযাহি কেৃম ক চাাঁদ দদখা 

ম্পতকম  দারুর উরুভ দদফতেয পোয়া 
(Fatwaa from Darul Uloom Deoband for Testimony from 

Three Witnesses' Sighting of Hilal of Ramadhan 1431 in Birmingham) 

 

ম্মাহনে বাই  দফাতনযা 
আস্ারাভু আরাইকুভ 

আনাতদয য়ে ভতন আতছ গে ১০ আগস্ট ২০১০ ফাহভমিংাতভ ভাগহযতফয নাভাতজয য হেনজন 

ধাহভমক দরাক কেৃম ক চাাঁদ দদখায িংফাদ প্রচাহযে য় । োয ভাতঝ একজন তরন অেযন্ত জ্ঞানী, 
অযজন তরন তপজ এ কুযআন এফিং েৃেীয় জন তরন একজন ধাহভমক োফহরগী কাতজ ফযস্ত দরাক 

। োাঁযা োাঁতদয চাাঁদ দদখায েযো হকছু িংখযক ভুল্লী এফিং স্থানীয় ইভাভ জনাফ ভারানা আব্দুয 

যফ াততফয াভতন প্রেযাহয়ে কতযন । অেঃয দন্ট্রার ভুন াইটিং কহভটীয দযফৃে কেৃম ক 
াভনাাভহন োাঁতদয জফানফেী দনয়া য় এফিং কাগতজ োাঁতদয স্বাক্ষয গ্রণ কযা য় । 
াধাযণ ভানুতলয অফগহেয জনয ো প্রকা কযা য়, মা আজ আভাতদয তয়ফ  াইতে 
দদখতে ায়া মাতফ  । 
েখন আভযা ফতরহছরাভ মাযা ৩০ হদতন াফান ভা হাফ কতযহছতরন োতদযতক 
একহদতনয দযাজা কাজা কযতে তফ । অনযথায় োযা ি দগানাতয বাগী তফ ।  
আনাতদয য়ে এ  ভতন থাকতে াতয দম হকছু িংখযক ভানুল এই চাাঁদ দদখাতক অহফশ্বায 
ফতর অপ্রচায কতযন । োযা ফতরন দম এই চাাঁদ দদখা মূ্পণমরুত বফজ্ঞাহনক হথয়যীয 
হফযীে । োছাড়া এই দঘালণা এক প্তা তয দদয়া য়। অেএফ ো গ্রণীয় নয় । এো 
জানায তয দম এই হেনজন ভানুতলয গ্রণতমাগযো এফিং োাঁতদয খফতযয েযােয শুধু দম 
CMSC কেৃম ক মাচাই কযা য়, ো নয়, ফযিং স্থানীয় উরাভাতয় দকযাভ এফিং ধভমানূযাগী 
হফতল ফযাহিফৃে কেৃম ক  দনয়া য়। ফমতাযী হফজ্ঞ আতরভতদয প্রদত্ত পোয়া  এই চাাঁদ 
দদখায গ্রণতমাগযোয প্রহে হনতদম প্রদান কতয । 
এেহকছুয তয োযা দথতভ থাতকনহন । োযা ফযিং এয উল্টা প্রচাযনা চারাতেই থাতকন । 
মাযা একহদতনয দযাজা কাজা কযতে দচতয়হছর োতদয দগানাতয বাযো োযা হনতে ফাধয 
ন। 
মাতাক, ফহকছু হফস্তাহযে হরতখ এফিং মাাঁযা চাাঁদ দদতখতছন োাঁতদয স্বাক্ষহযে স্বাক্ষয নাভা  
আভযা দারুর উরুভ দদফতে একট প্রশ্ন াঠাই । পোয়া আকাতয োয হফদ হফফযণ 
গে ১০. ০১. ২০১১ ইিং োহযতখ আভাতদয কাতছ এত দ াঁছায় । 
 
 
 



 

 

 
 
দারুর উরুভ দদফতেয পোয়ায হফফযণ হনম্নরুঃ- 
(ক) নফী কযীভ (.) দচাাঁতখ চাাঁদ দদখাতক হনবম যতমাগয হাতফ গ্রণ কতযতছন । 
দজাহেহফমজ্ঞানী কেৃম ক প্রদত্ত পভুমরা হনউ ভুন হথয়যীতক নয়  । 
(খ) যীয়তেয দহৃিতে চাাঁদ দদখা হনবম যতমাগয য়ায জনয দজাহেহফমজ্ঞানী কেৃম ক প্রদত্ত 
গণনা ধেম ফয নয় । 
(গ) ইরাভ ধতভম চাাঁদ দদখায জনয দজাহেহফমজ্ঞানীতদয গণনা কখন ভাকাট হছরনা । 
(ঘ) যীয়তেয দহৃিতে ফাহভমিংাতভয চাাঁদ দদখাতক দভতন দনয়া অহযামময এফিং এ 
অনুমায়ী আভর কযা কেম ফয । 
(ঙ) িংফাদ প্রাহপ্তয ১ প্তা তয ো ভানা কেম ফয । 
(চ) এই পোয়া দ্বাযা প্রভাহণে য় দম, দম হেন জন দরাক চাাঁদ দদতখতছন—োাঁযা 
হফশ্বস্ত এফিং হনবম যতমাগয । 
 

ভূর পোয়াঃ- 
 

আল্লায নাতভ হমহন যভ করুণাভয় অহেয় দয়ার ু
ইরাভ ধতভম খাহর দচাাঁতখ চাাঁদ দদখা অথফা স্বাহক্ষয স্বাক্ষয এই দইু ন্থাই তে  একভাত্র 
গ্রণীয় ন্থা । 
চাাঁদ দদখায হবহত্ত দজাহেহফমজ্ঞানীতদয গণনায উয হনবম য কতয তে াতযনা । দকননা 
এগুতরা ভানুতলয বেযী—মাতে বুতরয ম্ভাফনা হফদযভান । এজনয যীয়তেয দহৃিতে ো 
গ্রণীয় নয় ।  
যফেী মুতগয উরাভাফৃে ো অগ্রায কতযতছন এফিং মাযা গণনতক ধেম যতফযয ভতধয দনন 
োতদয ভোভেতক প্রেযাখযান কতযতছন । এফযাাতয আল্লাভা াভীয উহি প্রহনধানতমাগয । 
হেহন ফতরন, নফী কযীভ (.) গণনাতক ধেম তফযয ভতধয দননহন । ফযিং হেহন ো 
প্রেযাখযান কতযতছন এবাতফ 
“আভযা হনযক্ষয জাহে । হরখতে এফিং হাফ কযতে জাহননা । ভা কখন এরু 
এফিং কখন এরু । (হেহন োাঁয াতেয ১০ আঙ্গরুতক হেনফায খুতরন, এফিং 
দলফাতযয ভয় ফৃদ্ধাঙ্গরুীতক চুহতয় যাতখন । মা ২৯ দক হনতদম কতয । 
এফিং আফায হেহন এবাতফ কতযন এফিং ফ আঙ্গরু খুতর যাতখন । মা ৩০ দক হনতদম 
কতয ।) ( ী ফুখাযী ১/২৫৬) ী ভুহরভ ১/৩৪৭) 
আনাতদয তয আকা অন্ধকাযােন্ন  য়ায কাতণ চাাঁদ দদখা মায়হন । হকন্তু 
ফাহভমিংাতভ ো দদখা মায় । অেএফ এয উয আভর কযা কেম ফয । িংফাদ ঐহদন 
আুক ফা এক প্তা তয আুক, এতে দকান ফযফধান ড়তফনা ।চাাঁদ দদখায েযোতক 
গ্রণ কযতে তফ । 



 

 

এতক্ষতত্র অহধক দরাকয দদখায (জতম্ম গপীয) প্রশ্ন অফান্তয । দকননা দযাজায দক্ষতত্র 
একজন স্বাক্ষীয স্বাক্ষযই গ্রণতমাগয । ভাাআল্লা এখাতন দো হেনজন স্বাক্ষী হফদযভান । 
ফাই হনবম যতমাগয এফিং হফস্বস্ত । ুেযািং এই দঘালণাতক দভতন হনতে তফ । এই দঘালণা 
অনুমায়ী মাযা দযাজা যাতখনহন, োতদযতক একহদতনয দযাজা কাজা কযতে তফ । 
মাযা াদী এফিং হপক ভানতছননা, োযা প্রকাযে বুর কযতছন । োদদযতক হযায 
কযা উহচৎ এফিং ইরাহভক ভতে আভর কযা কেম ফয । 
আল্লা অহধক ঞ্জানী । 
 
স্বাক্ষযঃ- 
(ভুপেী) াফীফুয যভান 
ভুপেী দারুর উরুভ দদফে 
৬ পয, ১৪৩২ হ 
পোয়াট ঠিক 
স্বাক্ষযঃ- (ভুপেী) ভাভুদরু াান 
         (ভুপেী) য়াকায আরী 
         (ভুপেী) কাভরুর ইরাভ 
(ীরঃ- দারুর ইপো, দারুর উরুভ দদফে) 
 
 
 
 

 


