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িসয়াম পালন যােদর ওপর ফরজ 

�েতযক �াা বয়য়, সু� মি��স��, মুিকম, সামথরযবান মুসিলেমর 

জনয িসয়াম পালন ফরজজ েয বযিি   শতরাবিলর রিঅকারী তােক 

রবশয্ রমযান মােস িসয়াম পালন করেত হেবজ আ�াহ রা�ুল 

আলামীন বেলন : 

ۡهرَ  ِمنُ�مُ  َشِهدَ  َ�َمن ﴿ َّ  ]  ١٨٥: القمة[ ﴾ فَلَۡيُصۡمُهۖ  لش

‘সুতরাং েতামােদর মােঝ যারা   মাস পােব তারা েযন   মােস িসয়াম 

পালন কেরজ’ {সূরা বাকারা : ১৮৫} 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলেছন : 

ْ�تُُمثُه فَُصثُمثا« 
َ
 .» إَِذا َرس

‘যখন েতামরা রমযােনর চাঁদ েদখেব তখন িসয়াম পালন করেবজ’ 

[বুখারী : ১৯০০; মুসিলম : ২৫৫৬] 

  িবষেয় সকল মুসিলেমর ঐকযমত �িতিিতজ 
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দশ �কার মানুেষর মােঝ িসয়াম পালেনর   সকল শতর রনুপি�তজ 

তারা হল : 

�থম. কােফর বা রমুসিলম : কারণ তারা ্বাদত করার েযাগযতা রােখ 

নাজ ্বাদত করেলও ্সলােমর রবতরমােন তা সহী হেব না, কবুলও 

হেব নাজ যিদ েকান কােফর রমযােন ্সলাম �হণ কের তেব িপছেনর 

িসয়ােমর কাজা আদায় করেত হেব নাজ কারণ আ�াহ রাববুল আলামীন 

বেলন :— 

ِينَ  قُل ﴿ َّ ِ ِّ  ْ ْ  إِن َ�َفُرٓوا  ]  ٣٨: االنفيل[ ﴾ َسلََف  قَدۡ  ّما شَُهم ُ�ۡغَفرۡ  يَنَتُهوا

‘যারা কুফির কের তােদরেক বল, ‘যিদ তারা িবরত হয় তেব যা 

রতীেত হেয়েছ আ�াহ তা কমা করেবনজ’ {সূরা আনফাল : ৩৮} 

তেব রমযােন িদেনরেবলা ্সলাম �হণ করেল ঐ িদেনর বািক রংশটা 

পানাহার েথেক িবরত থাকেবজ 

ি�তীয়. র�াা বয়য় : র�াা বয়য় বযিির জনয বেয়া�াা না হওয়া 

পযর্ িসয়াম পালন ফরজ নয়জ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা্িহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন :  

َِ َحّ  فَِفيَ،و عََعِن اّايئِِم « َِ َ�َ َلْقِغ ثِم الَْمْاغُث
غُ ِْ َقغَُم َلْن رََ،رَِ و َعِن الَْم

ْ
ُرفَِق ام

ح َحّ  َ�ْتَِغمَ  ِّ و عََعِن الّص ََ  »َحّ  ََْمَِيِْق
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‘িতন বযিি েথেক কলমেক রবযাহিত েদয়া হেয়েছজ িননাম� বযিি 

যতকণ না েস জা�ত হয়জ কম বয়সী বযিি যতকণ না েস �াা বয়য় 

হয়জ পাগল বযিি যতকণ না েস সু� হয়জ’ [আবু দাউদ : ৪৪০১] 

যিদও র�াা বয়য় বালক-বািলকােদর ওপর িসয়াম পালন ফরজ নয় 

তেব রিভভাবকরা রভয� করার জনয তােদর িসয়াম পালন করেত 

বলেবনজ সাহাবােয় েকরাম তােদর বা�ােদর িসয়াম পালেন রভয� 

কেরেছনজ তা্ আমােদর জনয েমা�াহাব হল আমরাও আমােদর র�াা 

বয়য় স্ানেদর িসয়াম পালেন উ�ু� করব, যিদ িসয়াম পালন তােদর 

েকান কিত না কেরজ 

 

র�াা বয়য় েছেল েমেয় কখন বােলগ বা �াাবয়য় হয় ? 

যিদ েকান র�াা বয়য় বালক বা বািলকার মােঝ িতনিট আলামেতর 

েকান  কিট পিরলিকত হয় তখন তােক �াাবয়য় বেল অরা হেবজ 

আলামত িতনিট হল : 

(১) ��েদাষ রথবা রনয েকান কারেণ বীযরপাত হেলজ 

(২) েযৗনাে� েকশ েদখা িদেত শু করেলজ 

(৩) বয়স পেনেরা বছর পূণর হেলজ 
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েছেলেদর মােঝ যখন   িতনিট আলামেতর েকান  কিট পিরলিকত 

হেব তখন তােদর পূণরবয়য় বেল অরা হেবজ রবশয েমেয়েদর জনয চতুথর 

 কিট আলামত রেয়েছ, তা হল মািসক েদখা েদয়াজ যিদ দশ বছর 

বয়সী িকেশারীেদরও মািসক েদখা েদয় তাহেল তােদর পূণরবয়য় বেল 

অরেত হেবজ  বং শিরয়েতর সকল আেদশ-িনেষঅ তার জনয রবশয 

পালনীয় বেল গণয হেবজ েকান িকেশার বা িকেশারী রমযান মােসর 

িদেনর েবলা যিদ সাবালক হয় তেব তােক িদেনর রবিশ� রংশ 

পানাহার েথেক িবরত থাকেত হেবজ   িদেনর সওম তার কাজা করেত 

হেব নাজ িপতা-মাতার কতরবয হল   িবষেয় সতকর থাকা ও স্ানেক 

সেচতন করাজ সােথ সােথ �াাবয়য় হওয়ার পর তার ওপর েয সকল 

অমরীয় দািয়য়-কতরবয আেছ তা পালেন িদক-িনেদরশনা েদয়াজ পাক-

পিব�তা রজরেনর িনয়ম-নীিতগেলা েস জােন িক না বা মেন রাখেত 

েপেরেছ িকনা তার �িত েখয়াল রাখাজ 

তৃতীয়. পাগল : পাগল বলেত বুঝায় যার জান-বুি� েলাপ েপেয়েছজ যার 

কারেণ ভাল-মে�র মােঝ পাথরকয করেত পাের নাজ  র জনয িসয়াম 

পালন ফরজ নয়জ েযমন পূেবরর হািদেস উেলখ করা হেয়েছজ পাগল 

যখন্ সু� হেয় যােব তখন্ েস িসয়াম পালন শু কের েদেবজ যিদ 

 মন হয় েয িদেনর িকছু রংশ েস সু� থােক িকছু রংশ রসু� তাহেল 

সু� হওয়া মা�্ েস পানাহার েথেক িবরত থাকেবজ িসয়াম পূণর করেবজ 
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পাগলািম শু হেল্ তার িসয়াম ভ� হেব না, যিদ না েস িসয়াম ভে�র 

েকান কাজ কেরজ 

চতুথর. রশীিতপর বৃ� েয ভাল-মে�র পাথরকয করেত পাের না : যার 

বয়েসর কারেণ ভাল-ম� পাথরকয করার রনুভূিত চেল েগেছ েস িশশর 

মত্জ িশশ েযমন শিরয়েতর িনেদরশমুি েতমিন েসওজ তেব রনুভূিত 

িফের আসেল েস পানাহার েথেক িবরত থাকেবজ যিদ তার রব�া  মন 

হয় েয কখেনা রনুভূিত আেস আবার কখেনা চেল যায় তেব রনুভূিত 

থাকাকালীন সমেয় তার ওপর সালাত, িসয়াম ফরজ হেবজ 

প�ম. েয িসয়াম পালেনর সামথরয রােখ না :  মন রকম বযিি যার 

িসয়াম পালেনর সামথরয িফের আসার স াবনা েন্জ েযমন রতযিঅক 

বৃ� রথবা  মন েরাগী যার েরাগ মুিির স াবনা েন্—আ�াহর কােছ 

আমরা   অরেনর েরাগ-বযিঅ েথেক আ�য় চা্জ   অরেনর েলাকেদর 

িসয়াম পালন জুির নয়জ কারণ েস   কােজর সামথরয রােখ নাজ 

আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন : 

ُ  يَُ�لُِِف  َ�  ﴿ َّ ۚ  إِّ�  َ�ۡفًسا ل  ]  ٢٨٦: القمة[ ﴾ وُۡسَعَها

‘আ�াহ কােরা ওপর  মন েকান ক�দায়ক দািয়য় রপরণ কেরন না যা 

তার সাঅযাতীতজ’ {সূরা আল-বাকারা : ২৮৬}  
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িক�  মন বযিির ওপর িসয়ােমর িফদয়া �দান ওয়ািজবজ িসয়ােমর 

িফদয়া হল, �িতিট িদেনর পিরবেতর  কজন িমসিকন (রভাবী) 

েলাকেক খাদয �দান করেবজ 

িকভােব িমসিকনেক খাদয �দান করেব ? 

িমসিকনেদর দুভােব খাদয �দান করা যায় : 

(১) খাদয ৈতির কের িসয়ােমর সংখযা রনুযায়ী সমসংখযক িমসিকনেক 

আপযায়ন করােবজ (২) িমসিকনেদর �েতযকেক  ক মুদ পিরমাণ ভাল 

আটা েদেবজ  ক মুদ হল ৫১০ �ামজ (তেব হানাফী িফকাহ রনুযায়ী 

দু্ মুদ বা  ক েকিজ িবশ �াম আটা বা সমপিরমাণ টাকা েদয়া েযেত 

পােরজ) 

ষি. মুসািফর : মুসািফেরর জনয িসয়াম পালন না করা জােয়জ আেছজ 

সফরেক েযন িসয়াম পালন না করার েকৗশল িহেসেব বযবহার না করা 

হয়জ আ�াহ রাববুল আলামীন বেলন :  

وۡ  َمرِ�ًضا َ�نَ  َوَمن ﴿
َ
ٰ  أ ٞ  َسَفرٖ  َ�َ يّا�ٍ  ِمِنۡ  فَعِّدة

َ
َ  ۗ َخَر

ُ
ُ  يُرِ�دُ  أ َّ  يُرِ�دُ  َوَ�  لّۡيُۡ�َ  بُِ�مُ  ل

 ]  ١٨٥: القمة[ ﴾ ١ لُّۡعۡ�َ  بُِ�مُ 
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‘েয েকউ রসু� থােক বা সফের থােক রনয সময়   সংখযা পূরণ 

করেবজ আ�াহ েতামােদর জনয যা সহজ তা চান, যা ক�কর তা চান 

নাজ’ {সূরা বাকারা : ১৮৫} 

সুতরাং েয বযিি সফের থােক তার জনয িসয়াম ভে�র রনুমিত আেছ 

 বং সফর েশেষ েস িসয়াম আদায় করেবজ তেব েস যিদ সফরাব�ায় 

িসয়াম পালন কের তা আদায় হেবজ তেব উ�ম েকানিট, সফরকালীন 

সমেয় িসয়াম পালন করা, না িসয়াম তযাগ করা? েযটা সহজ মুসািফর 

েসটা করেবনজ যিদ িতিন েদেখন সফরকালীন সমেয় তার িসয়াম পালন 

বািড়েত থাকাকালীন সমেয়র মত্ মেন হয় তেব সফের তার িসয়াম 

পালন করা উ�মজ আর যিদ েদেখন সফের িসয়াম পালন করেল 

রিতিরি ক� হয় তেব িসয়াম তযাগ করা তার জনয উ�মজ বরং েবিশ 

ক� হেল িসয়াম পালন মাকরহ হেবজ েযমন রাসূেল কিরম সা�া�াহ 

আলা্িহ ওয়াসা�ােমর সােথ  কদল সাহািব সফের থাকাকােল িসয়াম 

পালন কের খুব ক� সহয কেরিছেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা্িহ 

ওয়াসা�াম তােদর লকয কের বলেলন : 

ُعَصيةُ «
ْ
عَلَِك ام

ُ
ُعَصيُةو س

ْ
عَلَِك ام

ُ
 »س

‘তারা্েতা রবাঅয ! তারা্েতা রবাঅয !!’ [মুসিলম : ] 
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সফের েকউ িসয়াম পালন শু করল, পের েদখা েগল িসয়াম স�� 

রাখেত তার ক� হে� তখন েস িসয়াম ভ� কের েফলেবজ  খন কথা 

হল  ক বযিি সারা জীবন্ সফের থােকন  বং সফরাব�ায় িসয়াম 

পালন তার জনয ক�কর েস কীভােব িসয়াম পালন করেবন ? িতিন 

শীতকােল েছাট িদনগেলােত িসয়াম পালন করেত পােরনজ 

সাম. েয েরাগী সু� হওয়ার আশা রােখ : েয েরাগা�া্ বযিির সু� 

হওয়ার স াবনা রেয়েছ তার রব�া িতনিটর েয েকান  কিট হেয় 

থােক :  

 ক:  মন েরাগী যার পেক িসয়াম পালন ক�সাঅয নয়  বং িসয়াম 

তার েকান কিত কের নাজ  মন বযিির িসয়াম পালন রপিরহাযরজ  

দু্:  মন েরাগী িসয়াম পালন যার জনয ক�করজ  মন বযিির িসয়াম 

পালন িবেঅয় নয়; মাকরহজ িসয়াম পালন করেল আদায় হেয় যােব 

তেব মাকরহ হেবজ ্সলািম শিরয়েতর উেেশয মানুষেক ক� েদয়া নয় 

বরং শিরয়েতর উেেশয হল মানুেষর সমসযােক হালকা করাজ 

িতন:  মন েরাগী েয িসয়াম পালন করেল েরাগ েবেড় যােবজ   

রব�ায় তার িসয়াম তযাগ করা্ ওয়ািজব বা রপিরহাযরজ 
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র�ম. েয নারীর মািসক চলেছ : ঋতুকালীন সমেয় নারীর জনয সওম 

পালন জােয়জ নয় বরং িনেষঅজ যিদ সওম পালন করা রব�ায় মািসক 

েদখা েদয় তাহেল তার সওম েভেঙ যােব যিদ সূযরাে�র  ক মুহূতর 

পূেবরও েদখা যায়। পরবতরীেত   সওেমর কাজা করেত হেবজ মািসক 

রব�ায় রমযােনর িদেনর েবলা েকান মিহলার মািসক ব� হেয় েগল 

তাহেল তােক ঐ িদেনর বািক সময়টা খাওয়া-দাওয়া েথেক িবরত 

থাকেত হেব। পের  টাও কাজা করেত হেবজ যিদ সুবেহ সািদেকর 

 ক মুহূতর পূেবর মািসক ব� হেয় যায় তাহেল ঐ িদেনর সওম পালন 

রপিরহাযরজ  মন ভাবা িিক নয় েয, েগাসল করা হয়িন তা্ সওম 

পালন েথেক িবরত থাকেত হেব। েরাজার িনয়ত কের িনেবজ েগাসল 

পের করেল সমসযা েন্জ িসয়াম আদােয়র েকে� সদয �সূিত নারীর 

িবঅান ঋতুবতী নারীর রনুরপজ ঋতুবতী ও সদয �সূিত নারীরা সু� 

হেয় িসয়ােমর কাজা আদায় করেবজ তেব তােদর সালােতর কাজা 

আদায় করেত হেব নাজ আেয়শা রা.-েক �� করা হেয়িছল েয, ঋতুবতী 

নারী সালােতর কাজা আদায় করেব না, িক� তােদর িসয়ােমর কাজা 

আদায় করেত হেব েকন ? িতিন উ�ের বলেলন, আমােদর   রব�ায় 

শঅু িসয়ােমর কাজা আদায় করেত রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা্িহ 

ওয়াসা�াম িনেদরশ িদেয়েছন, সালােতর কাজা আদােয়র িনেদরশ েদনিনজ 

{বুখাির ও মুসিলম} 
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 টা আ�াহ রাববুল আলািমেনর  ক িবরাট রনু�হ েয িতিন মিহলােদর 

হােয়জ ও িনফাস চলাকালীন সমেয়র সালাত মাফ কের িদেয়েছনজ 

নবম. গভরবতী ও দুু দানকারী নারী : যিদ গভরবতী বা দুু দানকারী 

নারী িসয়ােমর কারেণ তার িনেজর বা স্ােনর কিতর আশআা কের 

তেব েস িসয়াম ভ� করেত পারেবজ পের িনরাপদ সমেয় েস িসয়ােমর 

কাজা আদায় কের িনেবজ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা্িহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন : 

ِع الُممِْضِق 
َ
 عََضَق َعِن الُمَميفِِم الّصْثَمو عََشْرَم الّصَ،ِةو عََعِن الَيِمِل س

َ
إِّم اّ�َ َاَعيو

يَيمَ  ِع الصح
َ
 الّصْثَم س

‘আ�াহ রাববুল আলামীন মুসািফেরর রেঅরক সালাত কিমেয় িদেয়েছন 

 বং গভরবতী ও দুু দানকরী নারীর িসয়াম না েরেখ পের আদায় 

করার রবকাশ িদেয়েছনজ’ {িতরিমযী : ৭১৫} 

দশম. েয রনযেক বাচঁােত িগেয় িসয়াম েভেঙ েফলেত বাঅয হয় : েযমন 

েকান িবপদ�� বযিি; পািনেত পেড় যাওয়া মানুষেক রথবা আগেন 

িনপিতত বযিিেক িকংবা বািড়ড়র অেস তার মােঝ আটেক পড়া 

মানুষেক উ�ার করেত িগেয় িসয়াম ভ� করলজ  েত রসুিবঅা েন্জ 

যিদ  মন হয় েয িসয়াম ভ� করা বযতীত  মন িবপ� মানুষেক উ�ার 
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করা স ব হে� না তাহেল িসয়াম ভ� কের উ�ার কােজ িনেয়ািজত 

হওয়া রপিরহাযর হেয় পড়েবজ েকননা জীবেনর �িত হমিক সৃি� হেয়েছ 

 মন িবপদ�� মানুষেক উ�ার করা ফরজজ  মিনভােব েয ্সলাম ও 

মুসিলমেদর শ�েদর িবুে� আ�াহর পেথ িজহােদ িনেয়ািজত েস 

িসয়াম ভ� কের শিি রজরন করেত পারেবজ  

  দশ �কার মানুষ যােদর জনয িসয়াম ভ� করার রনুমিত েদয়া হল 

তারা েযন �কােশয পানাহার না কের েসিদেক েখয়াল রাখা উিচতজ 

কারণ  েত রেনক রজানা েলাকজন খারাপ অারণা েপাষণ করেব যা 

বযিি ও সমােজর জনয কিতর কারণ হেয় দাঁড়ােত পােরজ  


