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আবু্দল্লাহ মুহটিন আি-িাহুদ 

 

 

অনুবাদক : িানাউল্লাহ নটির আহমদ 

িম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকাটরয়া  

 



 

 

 شوال من الست لصيام فوائد مخس
 مسألة وعرشون

 ة(نغايلابلباللغة )
 

 

 

 الصاهود حمسن اهلل عبد
 

 أمحد نذير اهلل ثناءترمجة: 
 زكريا حممد بكر أبو /دمراجعة: 

 



 

1 

 

 

 

 

িংটিপ্ত বর্েনা............. 
বিমান প্রবলে শাউওয়াে মালির ছয়টি টিয়াম 
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শাউওয়ালের টিয়াম িম্পলকে পাাঁচটি ফায়দা: 
 

ফায়দা-১ 
রমযালনর টিয়াম পশলে শাউওয়ালের ছয়টি টিয়াম রাখলে 
পুলরা বছর টিয়াম রাখার িাওয়াব হাটিে হয়। ইমাম 
মুিটেম িাহাবী আবূ আইয়ূব রাটদয়াল্লাহু ‘আনহু পেলক 
বর্েনা কলরন, রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইটহ ওয়ািাল্লাম 
বলেলছন, 

ْتبََعُه ِستًّا ِمنْ »
َ
 .«ََكَن َكِصيَاِم ادّلْهرِ  ، َشّوال  َمْن َصاَم َرَمَضاَن َوأ

“পয রমযালনর টিয়াম রাখে, অতঃপর তার পশ্চালত 
শাউওয়ালের ছয়টি (টিয়াম) রাখে, পিিাই হলে দাহর 
(তো পূর্ে বছলরর) টিয়াম”।1 
                                                           
1 আহমদ, হাদীি নং ২৩০২১; িহীহ মুিটেম, হাদীি নং ১১৬৫; আবু 

দাঊদ, হাদীি নং ২৪৩৩ ও টতরটমযী, হাদীি নং ৭৫৯। ادّلْهر 
(আদ-দাহর) শলব্দর অেে দুটনয়ার শুরু পেলক পশে পযেন্ত িময় 
অেোৎ দুটনয়াবী িীবলনর পুলরািাই দাহর। এ অেে প্রদান কলরলছ 
িূরা িাটছয়ার ২৪ নং আয়ালতর দাহর শব্দ। কখলনা দীর্ে িময়লক 
দাহর বো হয়, পযমন িূরা দাহর/ইনিালনর প্রেম আয়ালত দাহর 
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ইমাম বুখারী ও মুিটেম বর্েনা কলরন, নবী িাল্লাল্লাহু 
আোইটহ ওয়ািাল্লাম আবু্দল্লাহ ইবন আমর ইবন আি 
রাটদয়াল্লাহু ‘আনহুলক বলেলছন: 

، فَإِن  لََك بُِكلِّ َحَسنَة   َوإِن  » ي ام 
َ
ْن تَُصوَم ُُك  َشْهر  ثَََلثََة أ

َ
ِِبَْسِبَك أ

ْهِر ُُكِّهِ  ْمثَالَِها، فَإِن  َذلَِك ِصيَاُم ادل 
َ
 .« َعْْشَ أ

“... প্রলতেক মালি টতনটি টিয়াম রাখাই পতামার িনে 
যলেষ্ট, কারর্ প্রলতেক পনকীর টবটনমলয় তুটম দশটি পনকী 
পালব, আর এিাই পূর্ে বছলরর টিয়াম”।2 
ইবন মািাহ িহীহ িনলদ িাওবান রাটদয়াল্লাহু ‘আনহু 
পেলক বর্েনা কলরন, রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইটহ 
ওয়ািাল্লাম বলেলছন, 
                                                                                           

শব্দ এ অেে প্রদান কলরলছ। আবার কখলনা শুধু িময়লক দাহর 
বো হয় কম পহাক বা পবটশ পহাক। অত্র হাদীলি দাহর শলব্দর অেে 
পূর্ে এক বছর। পুলরা রমযান ও শাউওয়ালের ছয় টিয়াম টমলে 
এক বছর টিয়ালমর িমান হয়। কারর্, একটি পনকী দশটি পনকীর 
িমান হলে এক মালির টিয়াম দশ মালির টিয়ালমর িমান। 
অতঃপর ছয়টি টিয়াম দু’মালির িমান এভালব বছর পূর্ে হয়। 

2 িহীহ বুখারী, হাদীি নং ১৯৭৫; িহীহ মুিটেম, হাদীি নং ১১৫৯। 
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نَِة، َمْن َجاءَ » ي ام  َبْعَد الِْفْطِر، ََكَن َتَماَم الس 
َ
 بِاْْلََسنَِة، َمْن َصاَم ِست َة أ

ْمثَالَِها
َ
  .«فَلَُه َعْْشُ أ

“পয বেটি ঈদুে টফতলরর পর ছয় টদন টিয়াম রাখলব তা 
পূর্ে বছলরর মলতা হলব, কারর্ পয একটি পনকী টনলয় 
আিলব তার িনে তার দশগুর্”।3 
ইমাম নািাঈ িহীহ িনলদ একই িাহাবী পেলক বর্েনা 
কলরন: 

ُ اْْلََسنََة بَِعْْش  فَ » ي ام  َبْعَد الِْفْطِر َجَعَل اَّلل 
َ
ْشُهر  وَِست ُة أ

َ
ِة أ َشْهٌر بَِعَْشَ

نَةِ   .«َتَماُم الس 
“আল্লাহ একটি পনকীলক দশটি পনকীর িমান কলরলছন। 
অতএব, একমাি দশ মালির িমান এবং টফতলরর পর 
ছয় টদন পূর্ে বছর”।4  
একই হাদীি ইবন খুযাইমাহ িহীহ িূলত্র বর্েনা কলরলছন 
এভালব: 

                                                           
3 ইবন মািাহ, হাদীি নং ১৭১৫ 
4 নািাঈ, হাদীি নং ২৮৭৪। আলরা পদখুন: িহীহ আত-তারগীব ও 

আত-তারহীব টেে আেবাটন: (১/৪২১) 
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ي ام  بَِشْهَريِْن، فََذلَِك ِصيَاُم َرمَ »
َ
ت ِة أ ، وَِصيَاُم السِّ ْشُهر 

َ
ةِ أ َضاَن بَِعَْشَ

نَةِ   .« ِصيَاُم الس 
“রমযালনর টিয়াম দশ মালির িমান এবং ছয় টদলনর 
টিয়াম দুই মালির িমান, এিাই পূর্ে বছলরর টিয়াম”।5 
ফায়দা-২ 
শা‘বান ও শাউওয়াে মালির নফে টিয়াম ফরয িাোলতর 
পূবোপর িুন্নালতর মলতা। শাউওয়াে মালির টিয়াম দ্বারা 
রমযালনর ফরয টিয়ালমর ত্রুটি-টবচুেটতর প্রায়টশ্চত্ত ও 
প্রটতটবধান করা হয়। কারর্, এমন টিয়াম পােনকারী কম 
আলছন যালদর টিয়াম ত্রুটি-টবচুেটত ও পালপর কারলর্ 
িটতগ্রস্ত হয় টন। টকয়ামলতর টদন আল্লাহ তা‘আো নফে 
                                                           
5 িহীহ ইবন খুযাইমাহ, হাদীি নং ১৯৭৭ শাইখ িালেহ আে-

মুনাটিদ বলেন: শালফ‘ঈ ও হাম্বেী টফকলহর একাটধক ফকীহ 
বলেলছন: “রমযালনর পর শাউওয়ালের ছয় টদলনর টিয়াম পূর্ে 
বছর ফরয টিয়ালমর িমপটরমার্, অনেোয় বহুগুর্ বৃটির প্রটতশ্রুটত 
নফে টিয়ালমও রলয়লছ। কারর্ প্রলতেক পনকীই দশ পনকীর িমান, 
এলত শাউওয়ালের টবলশে ফযীেত কী যটদ ফরয টিয়ালমর িমান 
না হয়”? 
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ইবাদত দ্বারা ফরয ইবাদলতর ত্রুটি পূর্ে করলবন। পযমন, 
নবী িাল্লাল্লাহু আোইটহ ওয়ািাল্লাম বলেলছন: 

إن أول ما حياسب انلاس به يوم القيامة من أعماهلم الصَلة قال »
يقول ربنا جل وعز ملَلئكته وهو أعلم انظروا يف صَلة عبدي 
أتمها أم نقصها فإن َكنت تامة كتبت تامة وإن انتقص منها شيئا 

وا هل لعبدي من تطوع فإن َكن هل تطوع قال أتموا قال انظر
رواه أبو « األعمال ىلع ذاكم خذلعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤ

        داود . واهلل أعلم
“টকয়ামলতর টদন মানুলের আমে পেলক িবেপ্রেম যার 
টনিাব পনওয়া হলব তা হলে িাোত। আমালদর রব 
টফটরশতালদর বেলবন, যটদও টতটনই িবলচলয় পবটশ 
িালনন, আমার বান্দার িাোত পদখ পূর্ে কলরলছ না 
অিমূ্পর্ে পরলখলছ, যটদ পূর্ে কলর পূর্ে টেখা হলব, যটদ টকছু 
ত্রুটি কলর টতটন বেলেন: পদখ আমার বান্দার টক নফে 
আলছ? যটদ তার নফে োলক টতটন বেলবন: আমার 
বান্দার ফরযগুলো তার নফে পেলক পূর্ে কর। অতঃপর 
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এভালব অনোনে আমলের টহলিব হলব”।6 
ফায়দা-৩ 
রমযালনর পর পুনরায় শাউওয়ালের টিয়াম রাখা 
রমযালনর টিয়াম কবুে হওয়ার আোমত। কারর্, আল্লাহ 
যখন বান্দার পকালনা আমে কবুে কলরন তালক 
পটরবতেীলত আলরা পনক আমে করার তাওফীক দান 
কলরন। পযমন, পকালনা মনীেী বলেলছন: “পনক আমলের 
প্রটতদান হলে তার পরবতেীলত পনক আমে করার 
তাওফীক োভ করা”। 
ফায়দা-৪ 
রমযালনর টিয়ালমর ফলে পপছলনর িকে পাপ পমাচন 
করা হয়। আর ঈদুে টফতলরর টদন টিয়াম 
পােনকারীলদর প্রটতদান প্রদান করা হয়। অেোৎ ঈদ 
হলে পুরষ্কালরর টদন। অতএব, পাপ পমাচলনর টন‘আমত 

                                                           
6 আবু দাউদ, হাদীি নং ৮৬৪। (পূলবের কোর দেীে টহলিলব 
অনুবাদক হাদীিটি িংলযািন কলরলছন)। 
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পশলে শুকটরয়া টহলিলব শাউওয়ালের টিয়াম রাখাই িঙ্গত। 
কারর্, পাপ পমাচলনর নোয় বড় পকালনা টন‘আমত পনই। 
ফায়দা-৫ 
রমযান মালি বান্দা পযিব আমে দ্বারা আল্লাহর ননকিে 
হাটিে কলরলছ পিিা রমযান পশে হওয়ার িালে পশে হলয় 
যায় টন, বরং রমযালনর পরও বাটক আলছ যতটদন পযেন্ত 
বান্দা িীটবত আলছ। কারর্, কতক মানুে রমযান পশে 
হলে অলনক খুটশ হয়, তালদর টনকি রমযালনর টিয়াম 
কটিন, ক্লাটন্তকর ইবাদত ও দীর্ে িময় িুলড় টছে, এরূপ 
অবস্থায় তারা দ্রুত টিয়াম শুরু কলর না। অতএব, ঈদুে 
টফতলরর পর পুনরায় টিয়াম শুরু করা প্রমার্ কলর 
টিয়ালমর প্রটত অলনক বান্দার আগ্রহ রলয়লছ, টিয়াম দ্বারা 
তারা ক্লান্ত হয় টন এবং টিয়ামলক তারা অপছন্দ ও পবাঝা 
মলন কলর টন।7     

                                                           
7 িংকেক পাাঁচটি ফায়দা োতালয়ফূে মাআটরফ: (২২০-২২২) টে 
ইবন রিব পেলক িংগ্রহ কলরলছন।  
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শাউওয়াে মালির টিয়াম িম্পলকে ২০টি মাি‘আো 
 

১. শাউওয়ালের ছয় টিয়ালমর ফযীেত কী? 
ইবন উিাইমীন বলেন: “রমযালনর টিয়ালমর পর 
শাউওয়ালের ছয় টিয়াম পূর্ে বছর টিয়ালমর িমান”। 

ফাতাওয়া: (২০/১৭) (দেীলের িনে উপলর বটর্েত ইমাম 
মুিটেলমর হাদীি পদখুন, অনুবাদক)। 
২. শাউওয়ালের ছয়টি টিয়াম টক নারী-পুরুে িবার 
িনেই িমান? 
ইবন উিাইমীন বলেন: “নারী-পুরুে িবার িনেই 
িমান”। ফাতাওয়া: (২০/১৭) 
৩. শাউওয়ালের ছয় টিয়াম রাখার পিটত কী? 
ইবন বায বলেন: “মুটমন বেটি শাউওয়ালের পুলরা মাি 
পেলক ছয়টি টদন বাছাই কলর তালত টিয়াম রাখলব। 
মালির শুরুলত অেবা মালঝ অেবা পশলে পযভালব ইো 
টিয়াম রাখার অনুমটত আলছ। চাইলে পৃেকভালব রাখলত 
পালর”। মািমুউে ফাতাওয়া: (১৫/৩৯০) 
৪. শাউওয়ালের ছয় টিয়াম কীভালব রাখা উত্তম? 
ইবন বায বলেন: “টিয়াম দ্রুত ও মালির শুরুলত 
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োগাতার রাখাই উত্তম”। মািমুউে ফাতাওয়া: 
(১৫/৩৯০) 
ইবন উিাইমীন বলেন: “উত্তম হলে ঈলদর পলরই টিয়াম 
রাখা এবং পিগুলো পযন হয় োগাতার”। মািমুউে 
ফাতাওয়া: (২০/২০) 
৫. শাউওয়ালের ছয় টিয়াম টক োগাতার রাখা িরুটর? 
ইবন বায বলেন: “োগাতার ও পৃেক উভয়ভালব রাখা 
নবধ”। মািমুউে ফাতাওয়া: (১৫/৩৯১) 
৬. যটদ পকউ টনয়টমত শাউওয়ালের ছয় টিয়াম রালখ, 
পিিা টক তার ওপর প্রটত বছর ওয়াটিব? 
ইবন উিাইমীন বলেন: “যটদ কতক বছর টিয়াম রালখ এবং 
কতক বছর না রালখ পকালনা িমিো পনই, কারর্ এিা নফে, 
ওয়াটিব টিয়াম নয়”। মািমুউে ফাতাওয়া: (২১/২০) 
৭. ছয় টিয়ালম টক রাত পেলক টনয়ত করা িরুটর? 
ইবন উিাইমীন বলেন: “ছয়টি টিয়াম রাখার িনে ফিলরর 
পূবে পেলক টনয়ত করা িরুটর পযন পূর্ে টদন পযেন্ত টিয়াম 
প্রেটম্বত হয়”। মািমুউে ফাতাওয়া: (১৯/১৮৪) 
৮. পকউ বলে শাউওয়ালের ছয় টিয়াম টবদ‘আত? 
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ইবন বায বলেন: “এ কোই বাটতে”। মািমুউে 
ফাতাওয়া: (১৫/৩৮৯) 
৯. শাউওয়ালের ছয় টিয়াম কাযা করা টক নবধ, যটদ 
পকউ কারর্বশত তোগ কলর? 
ইবন বায বলেন: “শাউওয়াে চলে যাওয়ার পর তার 
কাযা করা নবধ নয়, কারর্ এিা িুন্নাত যার িময় পশে, 
কারর্বশত তোগ করা পহাক টকংবা কারর্ ছাড়াই তোগ 
করা পহাক”। মািমুউে ফাতাওয়া: (১৫/৩৮৯) 
১০. শর‘ঈ কারর্বশত শাউওয়ালের ছয় টিয়াম 
তোগকারীর টবধান? 
ইবন বায বলেন: “শাউওয়ালের যতিা টিয়াম তুটম রাখলব 
তার িাওয়াব তুটম পালব, তলব শর‘ঈ কারর্বশত যটদ 
টিয়াম রাখা পতামার পলি িম্ভব না হয় আশা করটছ তুটম 
পূর্ে িাওয়াব হাটিে করলব, আর শাউওয়ালের ছুলি 
যাওয়া টিয়ালমর কাযা পনই”। মািমুউে ফাতাওয়া: 
(১৫/৩৯৫) 
১১. শাউওয়ালের ছয় টিয়ালমর িালে কাযা টমটেলয় রাখার 
টবধান? 
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ইবন বায বলেন: “টবশুি মলত এলত পকালনা িমিো 
পনই”। মািমুউে ফাতাওয়া: (১৫/৩৯৬) 
১২. শাউওয়ালের ছয় টিয়াম টযেকদ মালি কাযা করা 
নবধ? 
ইবন উিাইমীন বলেন: 
ক. যটদ আমরা মলন কটর, িফর অেবা অিুস্থতা অেবা 
টনফালির কারলর্ কালরা ওপর পূর্ে রমযালনর কাযা টছে, 
পি শাউওয়াে মাি টিয়াম রাখে এবং কাযালতই তার পূর্ে 
শাউওয়াে অটতবাটহত হলো, তার পলি টিেকদ মালি 
ছয়টি টিয়াম রাখা নবধ। 
খ. আর যটদ পি অেিতা কলর, এবং শাউওয়ালের 
কলয়কটি টদন চলে যায় পযখালন পি রমযালনর কাযা 
করলত িিম টছে টকন্তু কলর টন, অতঃপর শাউওয়ালের 
পশে টদলক রমযালনর কাযা কলর এবং শাউওয়াে পশলে 
টযেকদ মালি টিয়াম রালখ, এিা তার পলি যলেষ্ট হলব 
না”। টেকাউে বাটবে মাফতুহ। 
১৩. মান্নত নাটক শাউওয়াে পকান টিয়াম আলগ রাখলবা? 
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ইবন বায বলেন: “পতামার ওপর প্রেম িরুটর হলে 
মান্নলতর টিয়াম পূর্ে করা, অতঃপর শাউওয়ালের ছয় 
টিয়াম রাখা যটদ তা িম্ভব হয়। কারর্, শাউওয়ালের ছয় 
টিয়াম মুস্তাহাব; পিান্তলর মান্নলতর টিয়াম ওয়াটিব”। 
ফাতাওয়া নুরুন আোদ্দারব: (৩/১২৬১) 
১৪. শাউওয়ালের ছয় টিয়ালমর িনে টক টনয়ত িরুটর? 
ইবন উিাইমীন বলেন: “রমযান পরবতেী শাউওয়ালের ছয় 
টিয়ালম যটদ পকউ টদলন টনয়ত কলর তাহলে পি পূর্ে 
টদলনর িাওয়াব পালব না। যটদ মলন করা হয় পকউ প্রেম 
টদন পিাহলরর িময় টনয়ত কলর অতঃপর অবটশষ্ট পাাঁচটি 
টিয়াম রালখ, তাহলে পি ছয়টি টিয়াম পূর্ে পায় টন, পাাঁচ 
টদন ও এক টদলনর অলধেক, কারর্ টনয়ত পেলকই িাওয়াব 
টেখা আরম্ভ হয়। নবী িাল্লাল্লাহু আোইটহ ওয়ািাল্লাম 
বলেলছন, 

 .«ما نوى األعمال بانليات وإنما للك امرئ إنما»
“আমে টনয়লতর ওপর টনভেরশীে, প্রলতেক বেটির িনে 
তাই যা পি টনয়ত কলরলছ”। এ বেটি টদলনর শুরুলত 
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টিয়াম রাখার টনয়ত কলর টন। অতএব, তার পূর্ে টদন 
টিয়াম হয় টন”। ফাতাওয়া নুরুন আোদ্দারব। 
১৫. শাউওয়ালের ছয় টিয়ালমর টহকমত কী? 
ইবন উিাইমীন বলেন: “শাউওয়ালের টিয়াম দ্বারা ফরয 
পূর্ে করা উলদ্দশে, কারর্ শাউওয়ালের ছয় টিয়াম ফরয 
িাোত পরবতেী িুন্নালত রালতবার মলতা, যার দ্বারা ফরয 
িাোলত িৃষ্ট ত্রুটি পূর্ে করা হয়”। ফাতাওয়া নুরুন 
আোদ্দারব। 
১৬. শাউওয়ালের টতনটি বা পাাঁচটি টিয়াম পােনকারী টক 
িাওয়াব পালব? 
ইবন উিাইমীন বলেন: “হোাঁ, িংখোনুপালত িাওয়াব পালব, 
তলব পূর্ে িাওয়াব পালব না যার ওয়াদা নবী িাল্লাল্লাহু 
আোইটহ ওয়ািাল্লাম টনলের বার্ীলত কলরলছন: 

 .«صام رمضان ثم أتبعه سّتاً من شوال فكأنما صام ادلهر من»
“পয রমযালনর টিয়াম রাখে অতঃপর তার পশ্চালত 
শাউওয়ালের ছয়টি রাখে, পি পযন পুলরা বছর টিয়াম 
রাখে”। পদখুন: ফাতাওয়া নুরুন আোদ্দারব। 
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১৭. শাউওয়ালের ছয় টিয়ালমর িালে পিাম ও 
বৃহস্পটতবালরর টিয়ালমর টনয়ত করা টক নবধ? 
ইবন উিাইমীন বলেন: “যটদ শাউওয়ালের ছয় টিয়াম 
পিাম ও বৃহস্পটতবার হয়, তাহলে টনয়লতর কারলর্ 
শাউওয়াে এবং পিাম ও বৃহস্পটতবালরর িাওয়াব পালব”। 
ফাতাওয়া নুরুন আোদ্দারব। 
১৮. শাউওয়ালের ছয় টিয়াম টক রমযালনর কাযা টহলিলব 
গর্ে করা নবধ? 
ইবন  উিাইমীন বলেন: “শাউওয়ালের ছয় টিয়ামলক 
রমযালনর কাযা টহলিলব গর্ে করা নবধ নয়। কারর্, ছয় 
টিয়াম রমযালনর অনুগামী, পযমন ফরয িাোলতর 
অনুগামী তার পরবতেী িুন্নাত”। ফাতাওয়া নুরুন 
আোদ্দারব। 
১৯. কাফ ফারার টিয়ালমর পূলবে টক শাউওয়ালের ছয় 
টিয়াম রাখা নবধ? 
ইবন বায বলেন: “ওয়াটিব হলে কাফফারার টিয়াম দ্রুত 
আদায় করা, তার পূলবে নফে রাখা নবধ নয়, কারর্ 
শাউওয়ালের ছয় টিয়াম নফে আর কাফ্ফারার টিয়াম 
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ফরয। কাফ্ফারা দ্রুত আদায় করা ওয়াটিব”। মািমুউে 
ফাতাওয়া: (১৫/৩৯৪) 
২০. রমযালনর কাযা যার ওপর রলয়লছ, পি টক কাযা 
আদায় করার পূলবে শাউওয়ালের ছয় টিয়াম রাখলে 
হাদীলি বটর্েত িাওয়াব পালব? 
ইবন উিাইমীন বলেন: “রমযান মালির টিয়াম পূর্ে করা 
বেতীত শাউওয়ালের ছয় টিয়ালমর ফযীেত হাটিে হলব 
না”। মািমুউে ফাতাওয়া: (২০/১৮) 
ইবন বায বলেন: “টনয়ম হলে কাযা টদলয় টিয়াম শুরু 
করা, দ্রুত কাযা আদায় করাই ওয়াটিব, যটদও ছয়টি 
টিয়াম ছুলি যায়, কারর্ ফরয নফলের পচলয় মুকাটদ্দম বা 
অগ্রাটধকার প্রাপ্ত”। মািমুউে ফাতাওয়া: (১৫/৩৯৩) 

 
িমাপ্ত 


