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সংরিপ্ত বর্ণনা............ 
এরি মূলে ২ সফর ১৪৩৫ রহজরী মক্কার 
মসরজতদ হারাতম প্রদত্ত জুমু‘আর খুেবার 
সংতিরিে অনুবাদ। এতে বলা হতয়তে, 
শীেকালতক আমাতদর গ্রহর্ করতে হতব 
ইবাদতের সুবর্ণ সুতযাগ রহতসতব। এর দীর্ণ 
রােগুতলা োহাজু্জদ এবং মোি রদনগুতলা 
রসয়াম িালতনর জনয সুবর্ণ সুতযাগ। এ 
োড়াও শীেকাতল করর্ীয় ও বজণনীয় 
রবরিন্ন রবষয় েুতল ধরা হতয়তে এ খুেবায়। 
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ইবাদতের মমৌসুম শীেকাল 
িৃরিবীতে রাে-রদতনর িালাবদল আর ঋেু-
বেতরর গমনাগমন আল্লাহর রনদশণন ও 
রনয়তমর অংশ। িরবত্র মহান মস সত্ত্বা, যার 
আতদতশ মাতসর চক্র িূর্ণ হয় এবং যুতগর 
চাকা মর্াতর। োাঁর ইচ্ছাই চূড়ান্ত এবং োাঁর 
প্রজ্ঞাই রনয়ামক। আল্লাহর সৃরি ও 
সৃরিজগে আবতলাকন কতর সজীব প্রার্ ও 
সতচেন মুরমন রশিা গ্রহর্ কতর। আল্লাহ 
বতলন,  

ُِّبُ﴿ َلُُٱّلَلُُُُيَقل  ِّنََُُوٱنلََهاَر ُُٱََّلۡ ُُإ َِّكُُفِّ َٰل ةُ َُذ ُُلَعِّۡۡبَ ْولِّ
ُ

ِّ ُّل 
َٰرُِّ بَۡص

َ
 [  ٤٤: انلور] ﴾٤٤ُٱّۡل
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“আল্লাহ রদন ও রাতের আবেণন র্িান, রনশ্চয় 
এতে অন্তরদৃরিসম্পন্নতদর জনয রশিা 
রতয়তে।” [সূরা আন-নূর, আয়াে: ৪৪] 
রেরন আরও বতলন,  

يَُوُهوَُ﴿ َلَُُجَعَلُُٱََّلِّ لَۡفةُ َُوٱنلََهارَُُٱََّلۡ َِّمنُُۡخِّ َرادَُُل 
َ

نُأ
َ

ُأ
وُُۡيََذَكرَُ

َ
َرادَُُأ

َ
اُأ [  ٦١: الفرقان] ﴾٦٢ُُُشُكور   

“আর রেরন রদবা-রারত্রতক িরস্পতরর 
অনুগামী কতরতেন। ময উিতদশ গ্রহর্ 
করতে চায় অিবা কৃেজ্ঞ হতে চায় োর 
জনয।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াে: ৬২] 
আমাতদর কেণবয হতব শীে, গরম, বসন্ত, 
মহমন্ত আর বৃরিকাতলর রূিান্তর রনতয় রচন্তা 
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করা। শীেকাতলর রদন-রাে সম্পতকণ একিু 
মিতব মদখা। আমাতদর িূবণসুরী মনককার 
বযরিরা ঋেুবদতলর সতে সতে িররকল্পনা 
ও কমণসূরচতেও সংতযাজন-রবতয়াজন 
র্িাতেন। শীেকালতক োরা ইবাদতের 
সুবর্ণ সুতযাগ রহতসতব রবতশষিাতব মূলযায়ন 
করতেন। মযমন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ 
রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন, ‘শীেকাল 
সুস্বাগে, এতে বরকে নারযল হয়। এর 
রােগুতলা মযমন ইবাদতে দণ্ডায়মান হওয়ার 
জনয দীর্ণ হয়, রদনগুতলা মেমরন সংরিপ্ত 
হয় সাওম িালতনর জনয।’ 
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আতমর ইবন মাসঊদ রারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
মিতক বরর্ণে, রাসূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম বতলন,  

تَاءِ » ْوُم ِِف الشِّ  «.الَْغِنيَمُة اْْلَارَِدُة الصَّ
“শীেল গরনমে হতলা শীেকাতল সাওম 
িালন করা।”1  
উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বতলন,  

 «.الشتاُء غنيمُة العابِدين»

“শীেকাল হতলা ইবাদেকারীতদর জনয 
গরনমেস্বরূি।” 

                                                           
1 রেররমযী, হাদীস নং ৮০২। 
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শীে মো এমন গরনমে (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) 
যা মকাতনা রিিাে রকংবা মচিা বা কি 
োড়াই অরজণে হতয়তে। সবাই মকাতনা 
িয়িরে োড়াই এ গরনমে স্বেঃসূ্ফেণিাতব 
লাি কতর। মকাতনা প্রতচিা বা িররশ্রম 
বযরেতরতক িররষ্কার ো মিাগ কতর।  
একজন মুরমন শীতের লম্বা রােগুতলায় 
মযমন োর সুখরনদ্রার অংশ রনধণারর্ কতর, 
মেমরন মস অির অংশতক রনবণাচন কতর 
ইবাদে-বতেগীর জনয। মনককার িুর্যাত্মারা 
এ রােগুতলায় সালাে-রযকতর রনরে হন। 
সালাতে দাাঁড়াতনা ইবাদেকারীরা দীর্ণ 
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মমানাজাতের অিারিণব স্বাদ গ্রহর্ কতরন। 
রনতজর রতবর কাতে োরা আিন 
প্রতয়াজনারদ েুতল ধতরন। আিন মুরনতবর 
কাতে রনতজর দাররদ্র ও অিাতবর কিা খুতল 
বতলন। দয়াময় মাবুতদর সামতন রনজ রনজ 
অিরাধ-অনাচাতরর কিা স্মরর্ কতর 
কান্নারবগরলে হন। শীেকাল প্রতবশ করতল 
উবাইদ ইবন উমাইর বলতেন,  
يا أهل القرآن! طاَل يللُكم لقراَءتكم فاقرءوا، 

 وقُُصَ انلهاُر لصياِمكم فُصوموا.

“মহ কুরআতনর অরধকারী, মোমাতদর 
রােগুতলা রেলাওয়াতের জনয প্রলরম্বে করা 
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হতয়তে। অেএব, ো িড়তে িাক। আর 
সাওম িালতনর জনয মোমাতদর রদনগুতলা 
সংতিরিে করা হতয়তে, োই মবরশ মবরশ 
সাওম িালন কর।”  
োতদর মতধয কেই না বযবধান যারা রযকর, 
রেলাওয়াে, মদা‘আ, মমানাজাে, োহাজু্জদ 
ও সাওম িালতনর মধয রদতয় শীতের 
উদযািন কতর আর যারা গাতফল ও 
মবখবর হতয় অনিণক কাতজ এর রােগুতলা 
অরেবারহে কতর, মযন মস রকয়ামতের 
রহসাব-রনকাশ িুতরািুরর রবসৃ্মে হতয়তে। 
এতদর মিতক োতদর বযবধান রবস্তর, যারা 



 

9 

আিন রতবর সামতন দাাঁরড়তয় ও 
সাজদাবনে হতয় রাে যািন কতর। 
কুরআতনর িাষায়,  

﴿ُْ ََُُكنُوا ِّيل  نَُُقَل ِّ لُُِّم  ر١٧َُُُِّيۡهَجُعونََُُماُٱََّلۡ ۡسَحا
َ
ِّٱّۡل َُوب

 [  ١٨  ،١٧: اذلاريات] ﴾١٨ُُيَۡسَتۡغفُِّرونَُُُهمُۡ

“রাতের সামানয অংশই এরা রু্রমতয় 
কািায়। আর রাতের মশষ প্রহতর এরা িমা 
চাওয়ায় রে িাতক।” [সূরা আয-যাররয়াে, 
আয়াে : ১৭-১৮] 
এতদর প্রশংসায় আল্লাহ বতলন,  

َمنُۡ﴿
َ

ُُُهوَُُأ ِّت  َٰن لَُُِّءانَآءََُُق اُٱََّلۡ د  اَُساجِّ ِّم  َذرَُُُوقَآئ ََُيۡ
َرةَُ ُُْٱٓأۡلخِّ ةََُُوَيۡرُجوا ُُرَۡۡحَ ۦ  ِّ ِّه ِّيَُهۡلُُقُۡلَُُرب  ينَُُيَۡسَتو ُٱََّلِّ
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ينََُُيۡعلَُمونَُ َِّنَماَُيۡعلَُموَن َُُلَُُوٱََّلِّ َُُْيَتَذَكرُُُإ ْولُوا
ُ

ُأ
َٰبُِّ ۡلَب

َ
 [  ٩: الزمر] ﴾٩ُٱّۡل

“ময বযরি রাতের প্রহতর সাদজাবনে হতয় 
ও দাাঁরড়তয় আনুগেয প্রকাশ কতর, 
আরখরােতক িয় কতর এবং োর রব-এর 
রহমে প্রেযাশা কতর (তস রক োর সমান 
ময এরূি কতর না)।” [সূরা আয-যুমার, 
আয়াে : ৯] 
এরা ইহজগতের শীে মদতখ জাহান্নাতমর 
অেযরধক শীতের কিা স্মরর্ কতর। এতদর 
প্রািণনার বাকয উচ্চারর্ কতর আল্লাহ বতলন, 
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ينَُ﴿ َُجَهَنَم َُُعَذاَبَُُعَناُۡفُٱۡصَُُِّرَبَناَُيُقولُونََُُوٱََّلِّ
ِّنَُ ًماََُكنََُُعَذاَبَهاُإ َِّنَها٦٥َُُغَرا اَُسآَءۡتُُإ ُُمۡسَتَقر  

ا  [  ٦٥  ،٦٤: الفرقان] ﴾٦٦َُُوُمَقام 

“আর যারা বতল, ‘মহ আমাতদর রব, েুরম 
আমাতদর মিতক জাহান্নাতমর আযাব রফররতয় 
নাও। রনশ্চয় এর আযাব হল অরবরচ্ছন্ন। 
রনশ্চয় ো অবস্থানস্থল ও আবাসস্থল 
রহতসতব অেযন্ত রনকৃি।” [সূরা আল-
ফুরকান, আয়াে: ৬৪-৬৫] 
িিান্ততর আত্মতিালা অির মলাতকরা 
খাতমাখা রাে জাতগ। বাতজ আড্ডা-গতল্প 
রজনী কারিতয় মদয়। অববধ রবষয়ারদ মদখা, 
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মশানা বা িড়ায় যারমনী িার কতর মদয়। 
হায় আফতসাস, হায় িররোি এসব 
গাতফতলর জনয। লিয রাখতে হতব, শীতে 
গাতফলতদর সাররতে মযন আমরা অন্তিুণি 
না হই। ইবাদতে মযন অলসো না করর। 
উমর রারদয়াল্লাহু ‘আনহু আিন মেতলতক 
অতনকগুতলা উিতদশ মদন, োর মতধয রেরন 
বতলন, ‘আর শীতের রদতন সুচারুরূতি অযু 
করাও (বড় গুরুত্বিূর্ণ ও িুতর্যর কাজ)।’  
আবূ হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মিতক 
বরর্ণে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম বতলন, 
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ُ بِِه اْْلََطايَ » ُدلُُّكْم لََعَ َما َيْمُحو اَّللَّ
َ
الَ أ

َ
ا َوَيْرَفُع بِِه أ

رََجاِت  . قَاَل قَالُوا بََل «. ادلَّ ِ إِْسبَاُغ » يَا رَُسوَل اَّللَّ
ةُ اْْلَُطا إََِل الَْمَساِجِد  الْوُُضوِء لََعَ الَْمََكرِهِ َوَكْْثَ

َباُط  اَلِة فََذِلُكُم الرِّ اَلةِ َبْعَد الصَّ  «.َوانِْتَظاُر الصَّ
“আরম রক মোমাতদর এমন কাতজর কিা 
বলব না যার দ্বারা গুনাহ মাফ হয় এবং 
মযণাদা বৃরদ্ধ করা হয়? সাহাবীরা বলতলন, 
অবশযই মহ আল্লাহর রাসূল। রেরন বলতলন, 
মন না চাইতলও অযু করা, অরধক 
িদতিতি মসরজতদ যাওয়া এবং এক 
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সালাতের ির আতরক সালাতের জনয 
অতিিা করা।”2  
গরম িারন রদতয় অযু করায় মকাতনা সমসযা 
মনই। অযুর ির অে-প্রেযে মুতে শুরকতয় 
মফলাতেও সমসযা মনই। উিরন্তু সীমাহীন 
শীতের জায়গায় জীবতনর আশংকা হতল 
অযুর বদতল োয়ামু্মম তবধ করা হতয়তে। 
এিা আল্লাহর দয়া ও দান। এিা োাঁর িি 
মিতক রবতশষ োড় ও অনুদান। শীেবস্ত্র 
সংগ্রতহও মকাতনা সমসযা মনই। এসবও 

                                                           
2 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ৬১০। 
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বরং আল্লাহর রন‘আমতের অংশ। উমার 
রারদয়াল্লাহু ‘আনহু রনজ শাসনামতল 
গিনণরতদর উতেতশয শীতের আগমনলতে 
রলখতেন,  
بُوا هل  تاَء قد حََضَ وهو عدوٌّ لكم، فتأهَّ إن الشَّ

 
ُ
ِذوا أ وِف واِْلفاِف واجلوارِب، واَّتَّ هبتَه من الصُّ

وَف ِشعاًرا" أي: مما يِِل األجساد، "وِدثاًرا" أي:  الصُّ
فوق املالبِس، "فإنَّ الربَد عدوٌّ رسيٌع دخوهُل، بعيٌد 

 خروُجه".

“শীে রকন্তু এতস মগল, এ মোমাতদর 
মদতহর শত্রু। অেএব, এর প্ররেতরাতধ 
িশম, মমাজা, হােতমাজা ইেযারদর প্রস্তুরে 
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নাও। আর িশম রদতয় গাতয়র চামড়ায় 
এবং শরীতরর মিাশাতক শীতের আক্রমর্ 
মেকাও। কারর্, শীে খুব দ্রুে প্রতবশ কতর 
রকন্তু রবদায় রনতে রবলম্ব র্িায়।” 
মদখুন আল্লাহ কীিাতব আমাতদর উষ্ণোর 
িরশ সৃরির মনয়ামতের কিা স্মরর্ কররতয় 
রদতয়তেন,  

َٰمَُ﴿ نَۡع
َ
ِّيَهاُمُۡلَكَُُُخلََقَها َُُوٱّۡل ء ُُف َٰفِّعُُُدِّۡف َهاَُوَمَن َُومِّۡن

ُكلُونَُ
ۡ
 [  ٥: انلحل] ﴾٥ُتَأ

“আর চেুষ্পদ জন্তুগুতলা রেরন মোমাতদর 
জনয সৃরি কতরতেন োতে রতয়তে উষ্ণোর 
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উিকরর্ ও রবরবধ উিকার।” [সূরা আন-
নাহল, আয়াে: ৫] 
শীেকালতক আমাতদর গ্রহর্ করতে হতব 
ইবাদতের সুবর্ণ সুতযাগ রহতসতব। 
জাহান্নাতমর অসহয শীতের কিা স্মরর্ 
আলসয েযাগ কতর এর রােগুতলায় 
ইবাদতে মশগুল হতে হতব। সারা বের না 
িারতলও শীতের দীর্ণ রাতের রকেু অংশ 
মজতগ োহাজু্জদ িড়ার অিযাস গড়তে 
হতব। মেমরন মোি রদতন মকাতনা সাওম 
কাযা িাকতল আদায় করতে হতব এবং 
নফল সাওমও আদায় করার সুতযাগ রনতে 
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হতব। িাশািারশ শীেকাতল আমাতদর 
আশিাতশর বস্ত্রহীন, শীোেণ মানুতষর িাতশ 
দাাঁড়াতে হতব। যারা সরাসরর আগুন 
জ্বারলতয় শীে রনবারর্ কতরন োতদর সেকণ 
িাকতে হতব যাতে এ আগুন মিতক মকাতনা 
অরেকাতণ্ডর র্িনা না র্তি। রু্মাতনার আতগ 
মতন কতর আগুন রনরিতয় রদতে হতব। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বতলন,   

، فَإَِذا نِْمتُْم َر إِنََّما ِِهَ َعُدوٌّ لَُكمْ إِنَّ َهِذهِ انلَّا»
ْطِفئُوَها َعنُْكمْ 

َ
 «.فَأ

“এই আগুন হতলা মোমাতদর শত্রু, মোমরা 
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রু্মাতে যাওয়ার আতগ এসব রনরিতয় 
রদতব।”3 
[২ সফর ১৪৩৫ রহজরী মক্কার মসরজতদ 
হারাতম প্রদত্ত জুমু‘আর খুেবার সংতিরিে 
অনুবাদ] 

                                                           
3 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২৯৪; সহীহ মুসরলম, 
হাদীস নং ২০১৬। 


