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১ম অধয্া
িসয়াম : অথর্ ও হুক
�� ১ : িসয়ােমর শাি�ক অথর্ ি?
উ�র : িসয়ােমর শাি�ক অথর্ িবরত থাকা। ফাসর্ী ভাষায় এটােক েরায
বলা হয়।
�� ২ : রমযান মােসর িসয়ােমর হুকুম ি?
উ�র : এটা ফরয।
�� ৩ : এটা েকান িহজরী সােল ফরয হেয়েছ?
উ�র : ি�তীয় িহজরীেত।
�� ৪ : িসয়াম ফরয হওয়ার দলীল জানেত চাই।
উ�র :
(ক) আ�াহ তা‘আলা বেলন :
ََ َ ُ َ َ ُ َ ّ ُ ُ َۡ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ّ َ ّ� ٰ
َ
ُ
َ َ�ّ �
� ﴿
ِين مِن � ۡبل ِ� ۡم
ٱلصيام كما كت ِب
ِ َُٓها �َِين ءامنوا كت ِب علي�م
َ ُّ ۡ ُ ّ ع
[١٨٣ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ ََلَ�م َتَقون
[১] ঈমানদারগণ!, েতামােদর উপর িসয়াম ফরয করা হেয়েছ, েযমন
ফরজ করা হেয়িছল েতামােদর পূবর্বতর্ী উ�ােতর উপর। যােত েতামর
মু�াকী হেত পার। (বাকারাহ : ১৮৩)
َ ُ ٓ ّ َ َ ََ ُۡ َ
َ ُۡ ٰ َ ُۡ َ ّ َٰ َّ َ
ُ َ ۡ ُۡ
ّ ان ُه ٗدى
ان
ِ َِّلن
نزل �ِيهِ ٱلقرء
ت مِن ٱلهد
� ِ ى َوٱلف ۡرق
ٖ �ِاس و�ي
ِ ﴿ شهر رمضان �َِي أ
َۡ َۡ ّ ُ ُ
َ
َ
ُ
ُ
ۡ
َ
[١٨٥ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١… ۖ� َمن ش ِه َد مِن�م لشَهر فليصمه
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[২] রমযান হেলা েসই মাস েয মােস কুরআন নািযল করা হেয়িছল।
মানবজািতর জনয্ িহদায়াত ও সু�� পথ িনেদর্শক এবং হক
বািতেলর পাথর্কয্ িনণর্য়কারী। কােজই েতামােদর মেধয্ যারাই এ
পােব তারা েযন অবশয্ই িসয়াম পালন কের (বাকারাহ : ১৮৫)
(খ) রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন :
َ
َ ّ
َ َ
ةِ أ ﻻَ إ إِﻻَّاﷲُ وَأَنَّ �َُﻤ َ ا
َُ ﻰﻠﻋَ ﻤﺧَ ﺷ
َ ُﺑ
َﺎمِ الﺼَﻼ ِة
ِّﺪً رَﺳُﻮلُ اﷲِ وَ� ﻗ
�
 ََْﺲٍ َﻬ ﺎد نْ ِﻪﻟ
ِ
َ
ً ْ
َ ﺒﻟَْﻴْﺖ
َ ِ وَﺻﻮ
َ ءِ ال
َ ﺰَّﺎﻛة
ْمِ رَم َﻀ
ﺎنَ وَﺣﺞِ اّ ِ ﻣَﻦِ اﺳْﺘَﻄَﺎعَ إِﻴﻟْ ِﻪ َﺳ ِبﻴﻼ
ﻳﺘَﺎ
ইসলােমর িভি� পাঁচিট : এ মেমর্ সাক্ষয্ েদয়, আ�াহ ছাড়া আর
সিতয্কার েকান মাবুদ েনই এবং মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
আ�াহর রাসূল, সালাত কােয়ম করা, যাকাত েদয়া, হজ করা এবং
রমযান মােসর িসয়াম পালন করা। (বুখারী : ৮; মুসিলম : ১৬)
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২য় অধয্া
ﻓﻀﻞ ﺷﻬﺮ رمﻀﺎن
রমযান মােসর ফযীলত
�� ৫ : রমযান মােসর ফযীলত ও মযর্াদা স�েকর্ জানেত চা
উ�র : চ� মােসর এটা এক অতয্িধক গুরু�পূণর্ মাস। এ মা
ফযীলত অপিরসীম। নীেচ ধারাবািহকভােব রমযান মােসর িকছু ফযীলত
তুেল ধরা হল :
[১] ইসলােমর পাঁচিট রুকেনর একিট রুকন হল িসয়াম। আ এ
িসয়াম পালন করা হয় এ মােসই।
আ�াহ তা‘আলা বেলন :
ََ َ ُ َ َ ُ َ ّ ُ ُ َۡ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ّ َ ّ� ٰ
َ
ُ
َ َ�ّ �
� ﴿
ِين مِن � ۡبل ِ� ۡم
ٱلصيام كما كت ِب
ِ َُٓها �َِين ءامنوا كت ِب علي�م
َ ُّ ۡ ُ ّ ع
[١٨٣ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ ََلَ�م َتَقون
অথর্াৎ েহ মুিমনগ! েতামােদর উপর িসয়াম ফরয করা হেয়েছ, েযমন
ফরয করা হেয়িছল েতামােদর পূবর্বতর্ীেদর উপর। যােত েতামরা মু�াক
হেত পার। (বাকারাহ : ১৮৩)
[২] এ মােসর িসয়াম পালন জা�াত লােভর একিট মাধয্ম
নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
ََ
ْ َ
َ َ
َ َ
َ َ ّ َ ََ
َ ْ َ
َ
ﷲ أن
ِ ِ ﺎﷲ َو�ِ َﺮ
ِ ُﻮﻪﻟ َوأﻗﺎم لﺼَﻼة آﻰﺗ ﺰَّﺎﻛة ﺎمَ رَمَﻀﺎنَ ﺎﻛ نَ ﺣ ﻘًّﺎﻰﻠﻋ ا
ِ ِﻣﻦ آﻣ َﻦ ﺑ
َ ّ َْ َ ْ ُ
ﻳﺪ ِﺧﻠُ اﺠﻟَﺔ
অথর্াৎ েয বয্ি� আ�াহ ও তাঁ র রাসূেলর �িত ঈমান আ, সালাত
কােয়ম করল, যাকাত আদায় করল, রমযান মােস িসয়াম পালন করল
8

তার জনয্ আ�াহর উপর েস বা�ার অিধকার হল তেক জা�ােত �েবশ
কিরেয় েদয়া। (বুখারী : ২৭৯০)
[৩] রমযান হল কুরআন নািযেলর মাস
َ ُ ٓ ّ َ َ ََ ُۡ َ
َ ُۡ ٰ َ ُۡ َ ّ َٰ َّ َ
ُ َ ۡ ُۡ
ّ ان ُه ٗدى
ان
ِ َِّلن
نزل �ِيهِ ٱلقرء
ت مِن ٱلهد
� ِ ى َوٱلف ۡرق
ٖ �ِاس و�ي
ِ ﴿ شهر رمضان �َِي أ
[١٨٥ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١…
অথর্া ‘‘রমাযান মাস- যার মেধয্ কুরআন নািযল করা হেয়েছ
েলােকেদর পথ �দশর্ক এবং িহদায়ােতর সু�� বণর্নারূেপ এবং িমথয্ার পাথর্কয্কারীর’’ (আল-বাকারা : ১৮৫)
িসয়াম েযমন এ মােস, কুরআনও নািযল হেয়েছ এ মােসই।
ইিতপূেবর্কার তাওরা, যাবুর, ই�ীলসহ যাবতীয় সকল আসমানী
িকতাব এ মােহ রমযােনই নািযল হেয়িছল। (সহীহ আল জােম)
এ মােসই িজবরীল আলাইিহস সালাম নাবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-েক কুরআন শুনােতন এবং তাঁর কাছ েথেক িতলাওয়াত
শুে�ন। আর রাসূেলর সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম জীবেনর েশ
রমযােন পূণর্ কুরআন দ ’বার খতম কেরেছন। (মুসিলম)
[৪] রমযান মােস জা�ােতর দরজাগুেলা খুেল েদয় হয় এবং
জাহা�ােমর দরজাগুেলা ব� কের েদয়া হয়
َ أُﻏْﻠ
ّ
َ َ
َ
َ ْ  الﺸَﻴَﺎﻃ
ْ � ) َو
ِ أﺑْﻮَابُ اﺠﻟَْﻨَّﺔَ و ِﻘَﺖْ أَﺑْﻮَابُ اﻨﻟَّﺎرِ وَﺻُﻔ ِّﺪَت
�
ِ
 ْ ﺟَﺎءَ رَمﻀَﺎن ﻓُﺘِﺤَﺖ
ِ
َﻔْﻆ  ﺳُﻠْﺴِﻠَﺖ
َْ َ ّ
(�ﺎﻃ
ٍ
ِ ِ الﺸَﻴ
‘‘যখন রমযান আেস তখন জা�ােতর দরজাগুেলা খুেল েদয়া হয় আর
জাহা্�ােমর দরজাগুেলা ব� কের েদয়া হয় এবং শয়তানেদর আব�
করা হয়।’’ (মুসিলম : ২৫৪৭)
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আর এজনয্ই এ মােস মানুষ ধম-কমর্ ও েনক আমেলর িদেক অিধক
তৎপর হয় এবং মসিজেদর মুস�ীেদর ভীড় অিধকতর হয়।
[৫] এ রমযান মােসর লাইলাতুল কদেরর এক রােতর ইবাদত
অপরাপর এক হাজার মােসর ইবাদেতর েচেয়ও েবিশ। অথর্াৎ ৮৩
বছর ৪ মােসর ইবাদেতর েচেয়ও েবিশ সাওয়াব হয় এ মােসর ঐ এক
রজনীর ইবাদেত।
(ক) আ�াহ তা‘আলা বেলন :
َۡ
ۡ َ ُ ّ ُ َ ٰٓ �َ� َ ّ ُ لۡم
َ
َۡ َُ َ
َ
ِيها �ِإِذ ِن َر ّ� ِ ِهم ّمِن
�  ََل َ�ِكة َٱلرُوح٣  ّم ِۡن �ل ِف ش ۡه ٖرٞ�ۡ ﴿ �ۡلة ٱلق ۡدرِ خ
َ ُّ
ۡ َ َم ۡطلَ ٱلۡ َف
َ ِ  َس َ� ٰ ٌم٤ � أ ۡمر
ٰ ّ َ� �
[٥ ،٣ : ﴾ ]اﻟﻘﺪر٥ ج ِر
ِع
ٖ ِ
অথর্াৎ‘‘কদেরর এক রােতর ইবাদত হাজার মােসর েচেয়ও উ�ম। এ
রােত েফেরশতা আর রূহ (িজরীল আঃ) তােদর রেবর অনু মিত�েম
�েতয্ক কােজ দুিনয়ায় অবতীণর্ হয়(এ রােত িবরাজ কের) শাি� আর
শাি�- তা ফজর উদয় হওয়া পযর্� থােক’’ (সূরা �দর : ৪-৫)
(খ) নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َْ ْ َ ٌ َ ْ ٌ ّ ْ َ ْ َ ﻬ
�ﻫﺎ �ﻘﺪ َﺣ ُﺮ َم
 �ِﻴْﻪِ ﻴﻟﻠﺔ ﺧ� ِﻣﻦ أﻟ ِﻒ ﺷ ٍﺮ ﻣﻦ ﺣﺮم ﺧ.....
‘‘এ মােস এমন একিট রাত রেয়েছ যা হাজার রােতর েচেয় ে��। েয
বয্ি� এর কলয্াণ েথেকি�ত হল েস মূলতঃ সকল কলয্াণ েথেকই
বি�ত হল।’’ (নাসায়ী : ২১০৬)
[৬] এ পুেরা মাস জুেড় দু ‘আ কবূল হয়
রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ َ ْ
ﺎﺑَﺔٌ ﻳَﺪْﻋُﻮْ ﺑِﻬَﺎ ﻲﻓ َر َمﻀﺎن
َﻞﻜُِّ مُﺴْﻠِﻢٍ دَﻋْﻮَةٌ مُﺴْﺘَﺠ
ِ
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অথর্াৎ‘‘এ রমযান মােস �েতয্ক মুসমান আ�াহর সমীেপ েয দু ‘আই
কের থােক-তা ম�ু র হেয় যায়।’’ (আহমাদ : ২/২৫৪)
[৭] এ মােস মানু ষেক জাহা�াম েথেক মুি� েদয়া হয়
রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
ٌ َ َ ْ ُ ٌ َ ْ َ ُْﻢ
ْ َ ِّ
َ َﺘَﻘَﺎءَ ﻲﻓِ ﻞﻛُّ ﻳَﻮْمٍ و
ﺠﺎﺑَﺔ
 ﻟِﻞﻜُ �ﺒ ٍﺪ ِﻣﻨْﻬ دﻋﻮة مﺴﺘ،ٍﻴﻟْﻠَﺔ
ُ� َِّ
ِ
অথর্াৎ(মােহ রমাযােন) �িতরাত ও িদেনর েবলায় বহু মানুষেক আ�াহ
তা‘আলা জাহা�াম েথেক মুি�র েঘাষণা িদেয় থােকন এবং �িতিট রাত
ও িদেনর েবলায় �েতয্ক মুসিলেমর দ‘আ- মুনাজাত কবূ ল করা হেয়
থােক। (মুসনাদ আহমদ : ৭৪৫০)
[৮] এ মাস জাহা�াম েথেক মুি� লােভর মাস
রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ َ
َ
َ
َ ْ ِّ أَﻗْﺮ
ّ
ﺎر
 ﺎﻰﻏَِ اﺨ: َﺎدِيْ  ﻣُﻨَﺎدٍ ﻞﻛَُّ ﻴﻟْﻠ ٍﺔ
ِ َﻟَْ�َْ أَﻗْﺒِﻞْ وَ�َﺎ ﺑﺎﻲﻏَِ الﺮﺸَّ ِﺼ وﷲ ﺘَﻘﺎءُ ﻣِﻦَ اﻨﻟ
َ َ
َلِﻚَ ﻲﻓِْ ﻞﻛُِّ ﻴﻟْﻠ ٍﺔ
‘‘(এ মােসর) 1 �েতয্ক রােত এজন েঘাষণাকারী এ বেল আহবান
করেত থােক েয, েহ কলয্ােণর অনুস�ানকারী তুিম আেরা অ�সর হ!
েহ অসৎ কােজর পিথক, েতামরা অনয্ায় পথ চলা ব� কর।(তুিম িক
জান?) এ মােসর �িত রােত আ�াহ তা‘আলা কত েলাকেক জাহা�াম
েথেক মুি� িদেয থােকন। (িতরিমযী : ৬৮২)
০F

[৯] এ মাস ক্ষমলােভর মাস

1

. উে�খয, শুধু রমযােনই নয় পুেরা বছর জুেড়ই �িত রােত এমন করা হয়।
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এ মাস ক্ষমা লােভর মাস। এ মাস পাওয়ার পরও যারা তােদ
আমলনামােক পাপ-পি�লতা মু� করেত পারল না রাসূল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদরেক িধ�ার িদেয় বেলেছন :
َ �ْﻒ
َ
َ
ُ َ ﻠَﻴْﻪِ رَمَﻀَﺎن �ُﻢَّ ا�ْﺴ ََﻠﺦَ �َﺒْﻞَ أَن �َّﻐْﻔ
ِﺮَﻪﻟ
ُ رَﺟُﻞٍ دﺧَﻞَ ﻋ
ِﻢَ أ
َ
‘‘ঐ বয্ি�র নাক ধূলায় ধুসিরত েহাক যার কােছ রমযান মাস এেস
চেল েগল অথচ তার পাপগুেলা ক্ষমা কিরেয় িনেত পারল ’’
(িতরিমযী : ৩৫৪৫)
[১০] রমযান মােস সৎ কেমর্র �িতদান বহুগুেণ বৃি� কের েদয়া
এ িবষেয় রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছَ
َ َ
َ
َ
ّ
َ �ِﻴْﻪِ ﺨﺑَِﺼْﺔٍ ﻣِﻦَ اﺨﻟَْ�ِْ ﺎﻛَن ﻛَﻤﻦْ أَدّى ﻓَﺮِ�ْﻀَﺔً �ِﻴْﻤَﺎ ﺳِﻮَاهُ وَﻣ َﻦْ أَدَى ِ�ﻴْ ِﻪ
� َﻣ ْﻦ
ﻠ
ً
َ َْ ْ َ ّ
� ﻓ ِﺮ�ْ َﻀﺔ ِ�ﻴْ َﻤﺎ ِﺳ َﻮ ُاه
ﺮِ�ْﻀَﺔٌ ﺎﻛَنَ ﻛَﻤَﻦْ أَدَى ﺳﺒ ِﻌ
‘েয বয্ি� রমযান মােস েকান একিট নফল ইবাদত কর, েস েযন
অনয্ মােসর একিট ফরয আদয় করল। আর রমযােন েয বয্ি� একিট
ফরয আদায় করল, েস েযন অনয্ মােসর ৭০িট ফরয আদায় করল।’
(সহীহ ইবন খুযাইমা : ১৮৮৭, হাদীসিট দু বর্)
[১১] এ মােস একিট উমরা করেল একিট হ� আদােয়র সওয়াব হয়
এবং তা আ�াহর রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর সােথ হ�
আদােয়র মযর্দা রােখ।
ক- হাদীেস রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
َّ
َ َ
 ﺣَﺠ ﻲ
َ ِْ ةﻗْﻲﻀ
ْ َّﺔً ﻣ
�ُﻤْﺮَةً ﻲﻓِْ رَمَﻀَﺎن
ﻌ
ِ
‘‘রমযান মােস উমরা করা আমার সােথ হ� আদায় করার সমতুলয’’।
(বুখারী : ১৮৬৩)
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হাদীেস আেছ,
খ-একজন েমেয়েলাক এেস রাসূল সা�া�াহু আলািহ ওয়াসা�াম-েক
িজেজ্ঞস ক,
َ َ َ ٌ ّ َ ُ َْ َ
َ
ْ ِ  ُ� ْﻤ َﺮ: ﻚ؟ َ� َﻘ َﺎل
ُ ﻲﻓ َر َم َﻀﺎن
ﻣﺎ �ﻌ ِﺪل ﺣَﺔ ﻣﻌ
‘‘েকান ইবাদেত আপনার সাথী হেয় হ� করার সমতুলয্ সাওয়াব
পাওয়া যায়? িতিন উ�র িদেলন, ‘‘রমযান মােস উমরা করা’’ (আবূ
দাউদ : ১৮৯৯০)
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৩য় অধয্া
ﻓﻀﻞ الﺼﻴﺎم

িসয়াম পালেনর ফযীলত
�� ৬ : িসয়াম পালনকারীেক আ�াহ কী কী পুর�ার েদেবন?
উ�র : িসয়াম পালনকারীেক েযসব পুর�ার ও �িতদান আ�াহ
তা‘আলা েদেবন তার অংশ িবেশষ এখােন উে�খ করা হল :
[১] আ�াহ �য়ং িনেজ িসয়ােমর �িতদান েদেবন।
হাদীেস কুদসীেত আেছ, আ�াহ তা‘আলা বেলন :
َ َََ
ُّ
َ َ ُ ﻞِ ﺑَ�ِْ آَدَم
ْ
ﺟْﺰئ ﺑِ ِﻪ
 ﻪﻟ
ِ
ِ ُ إِﻻَّ الﺼِّﻴَﺎمَ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻲﻟ وأﻧﺎ أ
‘‘মানু েষর �িতিট ভাল কাজ িনেজর জনয্ হেয় থাে, িক� িসয়াম
শুধুমা� আমার জন, অতএব আিম িনেজই এর �িতদান েদব। (বুখারী
: ১৯০৪)
[২] িসয়াম অিত উ�ম েনক আমল
আবূ হুরাইরাহ সা��াহু আলাইিহ ওয়াসা�া’র একিট হাদীেস িতিন
বেলিছেলন :
َ َ
َُ
ﻠَﻴْﻚَ ﺑِﺎلﺼَّﻮْمِ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻻَ ﻋَﺪْلَ ﻪﻟ
 ﻗَﺎل ﻋ،ٍ رَﺳُﻮْلَ اﷲِ مُﺮْ�ِْ ﺑِﻌَﻤَﻞ
‘‘েহ রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া! আমােক একিট অিত
উ�ম েনক আমেলর িনেদর্শ িদন। রাসূলু�াহ স�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বলেলন, তুিম িসয়াম পালন কর। েকননা এর সমমযর্াদা
স�� েকান আমল েনই।’’ (নাসাঈ : ২২২২)
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অনয্ানয্ ইবাদত মানুষ েদখেত পায়। িক� িসয়ােমর মেধয্ তা েন
েলাক েদখােনার েকান আলামত িসয়াম পালেন থােক না। শুধুই
আ�াহেক খুশী করার জনয্ তা করা য়। তাই এ ইবাদেতর মেধয্
রেয়েছ িবশু� ইখলাস
হাদীেস কুদসীেত আ�াহ তা‘আলা বেলন,

ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َْ َ ُ َ ﻬ
ْ ﺟ
�
ِ ﻳﺪع ﺷ ﻮﺗﻪ وﻃﻌﺎﻣﻪ ِﻣﻦ أ

‘‘িসয়াম পালনকারী শুধুমা� আমােক খুশী করার জনয্ই পানাহার
েযৗন উপেভাগ পিরহার কের।’ (১৮৯৪)
[৩] ক- জা�াত লাভ সহজ হেয় যােব।
সহীহ ইবনু িহববান িকতােব আেছ আবূ উমামা রাসূলু �াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক িজজ্ঞাসা করেَ
ِﻤ َ َ دْﺧُﻞُ ﺑِﻪ
ﻮْلَ اﷲِ د
ُ َ اﺠﻟَْﻨَّﺔَ ﻗﺎلَ َ ﻋﻠَﻴْﻚَ ﺑِﺎلﺼَّﻮْمِ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻻَ ﻣِﺜ
ْﻞَ ﻪﻟ
ﻟُّ�ْ ﻰﻠﻋََ �َﻞٍ أ
ِ ُ
আবূ
এমন
িতিন
েকান

উমামা রািদয়া�াহু আনহু বলে, েহ আ�াহর রাসূল! আমােক
একিট আমল বেল িদন যার কারেণ আিম জা�ােত েযেত পাির।
বলেলন, তুিম িসয়াম পালন কর। েকননা এর সমমযর্াদাস��
ইবাদাত েনই। (নাসাঈ : ২২২১)

খ. িসয়াম পালনকারীেক িবনা িহেসেব �িতদান েদয়া হয়
অনয্ানয্ ইবাদেতর �িতদান আ�াহ ‘আলা তার দয়ার বেদৗলেত ১০
েথেক ৭০০ গুণ পযর্� বািড়েয় েদন। িক� িসয়ােমর �িতদান ও তা
সাওয়াব এর েচেয়ও েবিহেসবী সংখয্া িদেয় গুণ িদেয় বািড়েয় েদয়
হেব। হাদীেস কুদসীেত আ�াহ বেলন,
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ﺴ
َ
َ
ْ
َ
ّ
ٍَ ﻗَﺎلَ اﷲُ ﻋَﺰ
ّ �َﻤَﻞِ اﺑْﻦِ آدَمَ ﻳُﻀَﺎ�ﻒُ اﺤﻟَْ َ َﻨﺔُ ﺑِﻌَﺮﺸِْ أَﻣْﺜَﺎلِﻬَﺎ إِﻰﻟ َﺳﺒْ ِﻊ ِﻣﺎﺋ ِﺔ ِﺿﻌ
َ َََ
ّ
ْ
(ﺟْﺰي ﺑِ ِﻪ
ّ) ََﺟَﻞ
ِ
ِ الﺼَّﻮْمَ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻲﻟ وأﻧﺎ أ
‘‘মানব স�ােনর �িতিট েনক আমেলর �িতদান দশ েথেক সাতশত
গুণ পযর্� বৃি� করা হেয় থােক। আ�াহ ‘আলা বেলন, িক� িসয়ােমর
িবষয়িট িভ�। েকননা িসয়াম শুধুমা� আমার জন, আিমই এর �িতদান
েদব। (মুসিলম : ১১৫১)
অথর্াৎ িক পিরমাণ সংখয্া িদেয় গুণ কের এর �িতদান বািড়েয় েদ
হেব এর েকান িহসাব েনই, শুধুমা� আ�াহই জােনন িসয়ােমর পুেণয্
ভা�ার কত সু িবশাল হেব।
[৪] জাহা�াম েথেক মুি� পাওয়ার জনয্ িসয়াম ঢাল �র
রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
ّ
ﺎر
ِ َِّﻴَﺎمُ ﺟُﻨَّﺔٌ �َﺴْ ﺘَﺠِﻦُّ ﺑِﻬَﺎ اﻟْﻌَﺒْﺪُ ﻣِﻦَ اﻨﻟ
‘‘িসয়াম ঢাল �রূপ। এ �ারা বা�া তার িনেজেক জাহা�ােমর আগু
েথেক রক্ষা করেত পা’’ (আহমাদ : ১৫২৯৯)
[৫] জাহা�াম েথেক বাঁচার জনয্ িসয়াম একিট মজবুত দূগ
হাদীেস আেছ,

ُ
ّ
ﺎر
ِ َﺼِّﻴَﺎمُ ﺟﻨَّﺔٌ وَﺣِﺼْﻦُ ﺣَﺼِ�ٌْ ﻣِﻦَ اﻨﻟ

‘‘িসয়াম ঢাল�রূপ এবং জাহা�াম েথেক বাঁচার এক মজবুত দূগর’’
(আহমাদ : ৯২২৫)
[৬] আ�াহর পেথ িসয়াম পালনকারীেক আ�াহ জাহা�াম েথেক দূ ের
রােখন।
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এ িবষেয় নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেন :
َ
ُ
َ ْ لِﻚَ وَﺟْﻬَﻪُ ﻋَﻦِ اﻨﻟَّﺎر َﺳﺒْﻌ
-ا
�
ﻣِﻦْ �َﺒْﺪٍ ﻳَﺼُﻮْم
ِ
ِ ِ
َ ﻳَﻮْﻣًﺎ ﻲﻓِْ ﺳَبِﻴْﻞِ اﷲِ إ ﻻَّ ﺑَﺎﻋَﺪ اﷲُ ﺑِﺬ
َ
ﺧ ِﺮ�ْﻔًﺎ
(ক) ‘‘েয েকউ আ�াহর রা�ায় (অথর্াৎ শু ধুমা� আ�াহেক খুশী করা
জনয) একিদন িসয়াম পালন করেব, ত�ারা আ�াহ তােক জাহা�ােমর
অি� েথেক স�র বছেরর রা�া পিরমাণ দূ রবতর্ী�ােন রাখেবন (বুখারী
: ২৮৪০; মুসিলম : ১১৫৩)
َ َْ ْ َ ّ
َ
َ َ
� ﺧ ِﺮ�ْﻔًﺎ
ﺎر ﺳﺒ ِﻌ
ِ َْ ﺻَﺎم ﻳﻮْﻣًﺎ ﻲﻓِْ ﺳَبِﻴْﻞِ اﷲِ ﺑَﺎﻋَﺪ اﷲُ وَﺟْﻬَﻪُ ﻋَﻦِ اﻨﻟ-ب
(খ) ‘‘েয বয্ি� একিদন আ�াহর পেথ িসয়াম পালন করেব আ�াহ তর
কাছ েথেক জাহা�ামেক স�র বছেরর রা�া দূ ের সিরেয় েনেবন।
(মুসিলম : ১১৫৩)
َ َ
َ ُ َ َ َ َ ُ ْﻦْ أَﻲﺑ ْ ﻫُﺮَ�ْﺮَةَ رَﻲ َ ُ َﻨ
َ َ َْ
ُ ﻮل ا
ُ �ﻨْﻔ ُﻌ
اﷲ ﺑِ ِﻪ ﻗﺎل
ِﺿ اﷲ � ﻪ ﻗﺎل ﻳﺎ رﺳ
ِ
-ج
ِ
ِ ﷲم
ِ � ﺮْ� ﺑِﺄم ٍﺮ
َ
ُْﻞَ ﻪﻟ
َﻴْﻚَ ﺑِﺎلﺼِّﻴَﺎمِ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻻَ ﻣِﺜ
(গ) আবূ হুরাইরাহ রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন,
‘‘আিম আ�াহর রাসূলেক বললাম, েহ আ�াহর রাসূল! আমােক এমন
একিট কােজর িনেদর্শ িদন যার �ারা আিম লাভবান হেত পাির। িতিন
বলেলন, তুিম িসয়াম পালন কর। েকননা এর সমকক্(মযর্াদা স�)
েকান ইবাদত েনই। (নাসাঈ : ২২২১)
[৭] ইফতােরর সময় বহু েলাকেক জাহা�াম েথেক মুি� িদেয় থােকন
হাদীেস আেছ :

َ َ
ﻓ
َ
َ
 وَذلِﻚَ ﻞﻛُّ ﻴﻟْﻠ ٍﺔ،ِﻄْﺮٍ �ُﺘَﻘَﺎءُ ﻣِﻦَ اﻨﻟَّﺎر
ِ ُِِّ �َﻌَﺎﻰﻟ ﻋِﻨْﺪَ ﻞﻛ
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ইফতােরর মূ হূেতর্ আ�াহ রাববুল ‘আলামীন বহু েলাকেক জাহা�াম
েথেক মুি� িদেয় থােকন। মুি�র এ �ি�য়ািট রমাযােনর �িত রােতই
চলেত থােক। (আহমাদ : ৫/২৫৬)
[৮] িসয়াম পালনকারীর মুেখর গ� আ�াহর কােছ িমেশ্কর েচেয়ও
উ�ম (সু গি�েত পিরণত হয়)।
রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
ْْ ْ ل
َ َْ ْ َ ُ ﻨ
ّ
َِّيْ �َﻔْﺲِ �َُﻤَّﺪٍ �ِﻴَﺪِه ﺨﻟَُﻠُﻮْف
.ﺴْﻚ
ِ ُ ﻓَﻢِ الﺼَﺎﺋِ ِﻢ أﻃﻴﺐ ِﻋ ﺪ ا
ِ
ِ ﷲ ِﻣﻦ ِر� ِﺢ ا ِﻤ
যার হােত মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া’র জীবন েস স�ার
শপথ কের বলিছ, িসয়াম পালনকারীর মুেখর গ� আ�াহ তা‘আলার
কােছ িমশেকর �ােণর েচেয়ও ি�য় হেয় যায়। (বুখারী : ১৯০৪;
মুসিলম : ১১৫১)
[৯] িসয়াম পালনকারীর জনয্ রেয়েছ দ’িট িবেশষ আন� মুহূতর্
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ َ َْ َ ٌ ﻨ
َ َْ ْ َ َ َ َ ٌ ﻨ
ّ
ﺎء َر�ِّ ِﻪ
ِ ﺎن ﻓ ْﺮﺣﺔ ِﻋ ﺪ ِﻓﻄْ ِﺮ ِه َوﻓ ْﺮﺣﺔ ِﻋ ﺪ ِﻟﻘ
ِ ِﻠﺼَﺎﺋِ ِﻢ ﻓﺮﺣﺘ
িসয়াম পালনকারীর জনয্ দ’েটা িবেশষ আন� মুহূতর্ রেয়েছ : একিট
হল ইফতােরর সময়, আর ি�তীয়িট হল তার রেবর সােথ সাক্ষােত
সময়। (বুখারী : ৭৪৯২; মুসিলম : ১১৫১)
[১০] িসয়াম িকয়ামােতর িদন সু পািরশ করেব
হাদীেস আেছ,
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ُ
ﻔ
َ  الﺼِّﻴَﺎمُ أَيْ رَبِّ ﻣَﻨَﻌْﺘُﻪُ اﻟﻄَ َﻌ
ّ
ﺎم
ﻌَﺎنِ ل ﻠْﻌَﺒْﺪِ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ �َﻘُﻮل
ِ َِّْﻴَﺎمُ وَاﻟْﻘُﺮْآنُ �َﺸ
َ َ
ّْ ّ َ َ ﺎرِ ﻓَﺸَﻔِّﻌْ�ِ �ِﻴﻪِ وَ�َﻘُﻮلُ اﻟْﻘُﺮْآنُ ﻣَﻨَﻌْﺘُﻪُ اﻨﻟَّﻮْمَ ﺑِﺎلﻠَّﻴْﻞِ ﻓَﺸ ﻔ
َِﻌ ِ� ِ�ﻴ ِﻪ ﻗﺎل
ِ َالﺸَﻬﻮ
ِات ﺑ
َ ّ َي ﺸ
ﺎن
ِ َُﻔَﻌ
িসয়াম ও কুরআন িকয়ামােতর িদন মানু েষর জনয্ এভােব সুপািরশ
করেব েয, িসয়াম বলেব েহ আমার রব, আিম িদেনর েবলায় তােক (এ
িসয়াম পালনকারীেক) পানাহার ও েযৗনতা েথেক িবরত েরেখিছ। তাই
তার বয্াপাের তুিম আমার সুপািরশ কবূল কর
অনু রূপভােব কুরআন বলে, েহ আমার রব, আমােক অধয্য়নরত
থাকায় রােতর ঘুম েথেক আিম তােক িবরত েরেখিছ। তাই তার
বয্াপাের তুিম আমার সুপািরশ কবূল কর। িতিন সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম বেলন, অতঃপর উভেয়র সু পািরশই কবূ ল করা হেব।
(আহমাদ : ২/১৭৪)
[১১] িসয়াম হল গুনােহর কাফফার
(ক) আ�াহ তাআলা বেলন,

ّ
َ ّ ّ َ ۡ ۡ ُ ِ ٰ �َ ٱ� َس
َ ۡ َِن
... ﴿
[١١٤ : ﴾ ]ﻫﻮد١ ات
� ِ ٔ�ِ َت يذهِ� لس

িন�য়ই েনক আমল পাপরািশ দূর কের েদয়। (সূরা হুদ: ১১৪)
(খ) নবীিজ সা�া�াহু আলইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َُ ّ ُْ ّ ُ َ ّ
ّ َ  وَوَﺪ َ َ َ َُﻔ
ّ ِﻓﺘْﻨَ ُﺔ
َالﺼَ َﺪﻗﺔ )ﺑﺎرى
ﺎر ِه ﺗ ِ ُﺮَﺎ الﺼَﻼة َالﺼَﻮم
ِﺎﻪﻟ
لﺮَ ُﺟ
ِ
ِ ﻲﻓِ أَﻫْﻠِﻪ وَﻣ
ِ
ِ ﻟ ِه وﺟ
(ومﺴﻠﻢ
পিরবার পিরজন, ধন-স�দ ও �িতেবিশেদর িনেয় জীবন চলার পেথ
েযসব গুনাহ মানুেষর হেয় যায় সালা, িসয়াম ও দান খয়রাত েসসব
গুনাহ মুেছ েফেল েদয়।(বুখারী : ৫২৫; মুসিলম : ১৪৪)
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[১২] িসয়াম পালনকারীর এক রমযান েথেক পরবতর্ী রমাযােনর
মধয্বতর্ী সমেয় হেয় যাওয়া ছগীরা গুনাহগুেলােক মাফ কের েদয়া
ক- আ�াহ তাআলা বেলন,
َٗ
ُ ۡ ُ ُ َ ّ َ ۡ ُ َ ۡ ّ َ ُ ُۡ َ َ ۡ َُۡ َ َ ََٓ ْ ُ ََۡ
��ات ِ� ۡم َون ۡدخِل�م ُّ ۡدخ
ٔ ِ ﴿ إِن �تن ِبوا كبا�ِر ما �نهون �نه ن�فِر عن�م س
ٗ َكر
[٣١ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٣ �ما
ِ
‘‘েতামরা যিদ িনিষ� কবীরা গুনাহ েথেক িবরত থাক তাহেল েতামােদর
ছগীরা গুনাহগুেলােক মুেছ েদব এব (জা�ােত) েতামােদরেক
স�ানজনক �ােন �েবশ করাব। (সূরা িনসা : ৩১)
খ-রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ
َ
َ
ّ
َّﺮَاتٌ لِﻤَﺎ ﺑَيْﻨَﻬُﻦ
اتُ اﺨﻟَْﻤْﺲُ وَاﺠﻟُْﻤُﻌَﺔُ إِﻰﻟَ اﺠﻟُْﻤُﻌَﺔِ وَرَمَﻀَﺎنُ إِﻰﻟَ رَم َﻀﺎنَ ﻣُ�َﻔ
ﻮ
َ ْ َ َْ َ
ُﻜﺒَﺎﺋِﺮ
ﺖ اﻟ
ِ إِذا اﺟﺘنِﺒ
পাঁচ ওয়া� সালাত এর মধয্বতর্ী সময় ও এক জুমুআ েথেক অপ
জুমুআ এবং এক রমযান েথেক অপর রমযান পযর্� মধয্বতর্ী সমে
মেধয্ হেয় যাওয়া ছগীরা গুনাহগুেলা (উে�িখত ইবাদেতর)
কাফ্ফারা�রূপ মুেছ েদয়া হয় েস যিদ কবীরা গুনাহ েথেক েবঁেচ থাে
(মুসিলম : ২৩৩)
[১৩] িসয়াম পালনকারীর পূেবর্কার গুনাহ মাফ কের েদয়া হ
নবীিজ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম বেলন,
ُ
َْ
ْ
َ َ ََ َ َ ْ َ
ّ
َ ﺎن إ
ﻳﻤﺎﻧًﺎ َواﺣتِ َﺴﺎﺑًﺎ ﻏ ِﻔ ﻪﻟَُ ﻣَﺎ �َﻘَﺪَ َم ِﻣ ْﻦ ذﻧ ِﺒ ِﻪ
ِ ﻣﻦ ﺻﺎم رمﻀ
েয বয্ি� ঈমােনর সােথ সাওয়াব হািসেলর আশায় রমযােন িসয়াম
পালন করেব, তার অতীেতর সব গুনাহ মাফ কের েদয়া হেব।(বুখারী
: ৩৮; মুসিলম : ৭৬৯)
20

[১৪] িসয়াম েযৗন�বৃ ি� িনয়�েণ রােখ
রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
َُﺾ
ّ َ َ َ َ
ُ َْ ْ ْ َ َ َ ﻨ
َ َ لِﻠْﺒَﺮ َﺼ َوأ
َلﺸَﺒ
َ َ �ﻢْ ءَة
ّ
 ﻓﻠْﻴَﺰﺘََوَّجْ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ أَﻏ
ﺣْﺼ ُﻦ
ﺎب ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع ِﻣ
ﻳﺎ ﻣْﺮﺸ
ِ
ِ
َُ
ٌﺎلﺼَّﻮْمِ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻪﻟ و َﺟﺎء
ﺘَﻄِﻊْ �َﻌَﻠَﻴْﻪِ ﺑ
ْْﻔَﺮْجِ وَﻣَﻦْ لَﻢْ �َﺴ
ِ
ِ
েহ যু বেকরা! েতামােদর মেধয্ েয সামথর্ রােখ েস েযন িববাহ কের
েকননা িববাহ দৃ ি� ও ল�া�ােনর েহফাযতকারী। আর েয বয্ি�
িববােহর সামথর্ রােখনা েস েযন িসয়াম পালন কের। কারণ এটা তার
জনয্ িনবৃতকারী।(অথর্াৎ িসয়াম পালন েযৗন �বৃি� িনবৃত কের রাে)
(বুখারী : ১৯০৫; মুসিলম : ১৪০০)
[১৫] িসয়াম পালনকারীরা রাইয়ান নামক মিহমাি�ত এক দরজা িদেয়
জা�ােত �েবশ করেব।
ٌ َ ُ ّْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ﻨ
ِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ ﺑَﺎﺑًﺎ �ُﻘَﺎلُ ﻪﻟَُ الﺮَّ�َّﺎنُ ﻳَﺪْﺧُﻞُ ﻣِﻨْﻪُ الﺼَﺎﺋِﻤﻮن ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴ
ﺎﻣ ِﺔ ﻻ ﻳَﺪﺧﻞ ِﻣ ﻪ أ َﺣﺪ
َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ّ َ ْ�َ ُ َ ُ َْ ْ ُ ُ ﻢ
ْ� ُﻫﻢْ ﻓَﺈ َذا َد َﺧﻠُﻮا أُﻏْ ﻠ َﻖ َﻓﻠَﻢ
ُ ْ �َ ﻻ ﻳَ ْﺪ ُﺧ ُﻞ ِﻣﻨْ ُﻪ أَ َﺣ ٌﺪ
��ﻫ �ﻘﺎل أ ﻦ لﺼَﺎ ِﺋﻤﻮن �ﻴﻘﻮمﻮن
ِ
ِ
ٌ َ ُ ْْ ُ ْ ﻨ
ﻳَﺪﺧﻞ ِﻣ ﻪ أ َﺣﺪ
জা�ােত একিট দরজা রেয়েছ। যার নাম রাইয়য্ান। িকয়ামেতর িদন শু ধ
িসয়ামপালনকারীরা ঐ দরজা িদেয় �েবশ করেব। তােদর ছাড়া অনয্
েকউ েসই দরজা িদেয় �েবশ করেত পারেব না। েসিদন েঘাষণা করা
হেব, িসয়াম পালনকারীরা েকাথায়? তখন তারা দাঁিড়েয় যােব ঐ দরজা
িদেয় �েবশ করার জনয্। তারা �েবশ করার পর ঐ দরজািট ব� কের
েদয়া হেব। ফেল তারা বয্তীত অনয্ েকউ আর েসই জা িদেয়
জা�ােত ঢুকেত পারেবনা। (বুখারী : ১৮৯৬; মুসিলম : ১১৫২)
�� ৭ : কী ধরেনর শতর্ পূরণ সােপেক্ষ উপের বিণর্ত অফুর� ফয
ও সওয়াব হািসল করা যােব?
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উ�র : িসয়ােমর বরকতময় সাওয়াব ও পুর�ার হািসেলর জনয্ িনে�া�
শতর্াবলী পূরণ করা আবশয
[১] শুধুমা� আ�াহেক খুশী করার জনয্ িসয়াম পালন করে
হেব। মেনর মেধয েলাক েদখােনার ই�া বা অপরেক শুনােনার
েকান ক্ষু� অনুভূিত থাকেত পারেব ন
[২] িসয়াম পালন, সাহরী, ইফতার ও তারাবীহসহ সকল ইবাদত
রাসূেলর সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সু�াত তরীকামত পালন
করেত হেব।
[৩] খাওয়া-দাওয়া ও েযৗনাচার তয্ােগর মত িমথয, �তারণা, সু দ,
ঘুষ, অ�ীলতা, েধাঁকাবািজ ও ঝগড়ািববাদসহ সকল অনয্ায় কাজ
েথেক িবরত থাকেত হেব। েচাখ, কান, িজহবা ও হাত পা সকল
ই�ীয়েক অনয্ায় কাজ েথেক েহফাযেত রাখেত হেব
রাসূলু ্�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
َ ْ
ُ َ َ ﻪُ وَﺮ
 ﺣَﺎﺟَﺔٌ أَنْ ﻳَﺪَع
ّ
ﺷاﺑَﻪ
ََ ﻃَﻌَﺎﻣ
ِور َواﻟ َﻌ َﻤﻞ ﺑِ ِﻪ َواَْﻬْﻞَ ﻓَﻠَيْﺲَ ﷲ
ِ َُﻦْ لَﻢْ ﻳَﺪَعْ ﻗَﻮْلَ الﺰ-أ
()ﺑﺎرى
ক) েয বয্ি� িমথয্া কথা ও কাজ এবং মুখর্তা পিরতয্াগ ক
পারলনা, তার েরাযা েরেখ শুধুমা� পানাহার বজর্েন আ�াহর েকা
�েয়াজন েনই। (বুখারী : ১৯০৩)
َ ٌ َ ُ
َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ﻢْ ﻓَﻼَ ﻳَﺮْﻓَﺚ  ﻳَﻮْﻣ ﺌِﺬٍ وَﻻَ ﻳَﺼْﺨ
َﺐْ ﻓَﺈِنْ ﺳَﺎﺑَّﻪ أ َﺣﺪ أ ْو
َ ْ
َُﺈِذَا ﺎﻛن ﻳﻮم ﺻﻮمِ أﺣ ِﺪ...-ب
ٌ ْ ّ
َﺎﺗَﻠَﻪُ ﻓَﻠْﻴَﻘُﻞْ إِ�ِ ام ُﺮؤ َﺻﺎﺋِ ٌﻢ
খ) েতামােদর মেধয্ েয বয্ি� িসয়াম পালন করেব েস েযন অ�ী
আচরণ ও েচচােমিচ করা েথেক িবরত থােক। যিদ েকউ তােক গািল
েদয় বা তার িদেক মারমুখী হেয় আেস তেব েস েযন তােক বেল ‘আিম
22

েরাযাদার’। (অথর্াৎ েরাযা অব�ায় আিম গািলগালাজ ও মারামাির করেত
পাির না। (মুসিলম : ১১৫১)
ﺻَﺎﺋِﻢٍ ﺣَﻈُّﻪُ ﻣِﻦْ ﺻِﻴَﺎﻣِﻪِ اﺠﻟُْﻮع
ّ
ﻪُ ﻣِﻦْ �ِﻴَﺎﻣِﻪِ الﺴَ َﻬ ُﺮ
ّ ُُ وَاﻟْﻌَﻄَﺶُ  وَرُبَّ ﻗَﺎﺋِﻢٍ ﺣَﻈ
-ج
()واه أﻤﺣﺪ

গ) এমন অেনক েরাযাদার আেছ যার েরাযা েথেক �াি� হে� শুধুমা�
ক্ষুধা ও  তৃ�া। েতমিন িকছু নামাযী আেছ যােদর নামায েকান নামায
হে� না। শুধু েযন রাত জাগেছ। (অথর্াৎ সালাত আদায় ও িসয়াম
পালন সু �াত তরীকামত না হওয়ার কারেণ এবং িমথয্া �তারণা ও
পাপাচার তয্াগ না করায় তােদর েরাযাও নামায েকানটাই কবুল হে�
না) (আহমাদ : ৮৮৪৩)
[৪] চতুথর্তঃ ঈমান ভ� হেয় যায় বা ঈমান েথেক বিহ�ৃত হেয় যায়
এমন েকান পাপাচার েথেক িবরত থাকা
�� ৮ : েকান ধরেনর পাপ করেল একজন মুসিলম ইসলাম েথেক
বিহ�ৃ ত হেয় যায়? একজন মুসলমান হেয় যায় অমুসলমান- এ িবষেয়
জানেত চাই।
উ: অযু েযমন ছু েট যায়, নামায েযমন ন� হয়, েরাযাও েযমন ভ� হেয়
যায় েতমিন ইসলামও ছু েট যায়, ঈমানও ভ� হয় গুরুতর িকছু পােপ
কারেণ, ফেল ঐ পািপ বয্ি� মুসলমােনর িম�াত েথেক বিহ�ৃত হেয়
যায়। অযূ , নামায, েরাযা কী কারেণ ভ� হয় তা আমরা জািন, িক�
ঈমান ভ� হয় এবং েসটা কী কারেণ হয় তা আমরা অেনেকই জািন
না। আর এটাই সবেচেয় বড় িবপ�নক িবষয়। েয সব পােপর কারেণ
ইসলাম েথেক মানু ষ বিহ�ৃ ত হেয় যায় এবং তওবাহ না করেল
কােফরেদর মতই িচর�ায়ী জাহা�ামী হেত হেব েস িবষয়গুেলা মা�া
শরীেফর দারুল হাদীেসর িশক্ষক ও বহু ��তা আ�ামা মুহা�দ
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িবন জািমল যাইনু র রচনাবলী েথেক এর সার সংেক্ষপ িনেচ তুেল ধর
হেলা :

ঈমান ভ�কারী আমলসমূ হ :
ঈমান ভ�কারী িকছু পাপ কাজ আেছ, যিদ েকান মুসিলম এগুেলার
েকান একিট পাপও কের েফেল তেব েস িশকর্ বা কুফুরী কের েফলল।
যার পিরণিতেত তার সম� েনক আমল বরবাদ হেয় যায়। এ অব�ায়
মৃ তুয্বরণ করেল েস িচর�ায়ী জাহা�ামী হেব। তেব জীব�শায় তাওবাহ
কের িফের এেল আ�াহ তা‘আলা ক্ষমা কের িদেত পাের
িনেচ এ জাতীয় পাপকােজর একিট তািলকা তুেল ধরা হেলা :
[১] আ�াহ ছাড়া অনয্ কােরা িনকট দ‘আ করা। েযমন নবী বা মৃ ত
আওিলয়ােদর িনকট িকছু চাওয়া। অথবা েকান ওিল আওিলয়ার
অনু পি�িতেত দূ র েথেক তার কােছ সাহাযয্ চাওয়া। অথবা ঐ পীর
বুজুেগর্র উপি�িতেত তার কােছ এমন িকছু চাওয়া যা েদয়ার ক্ষম
তার েনই।
এ স�ে� আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ٗ َ ّ َ ۡ َ َ َ َ ّ ُ �َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ّ
ُ َۡ ََ
ُ
ت َإِنَك إِذا ّم َِن
ون �َ ِ ما � ينفعك و� ُك ۖ فإِن �عل
ِ ﴿ و� تدع مِن د
ّ
َ ل�َٰلِم
[١٠٦ : ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ١ �
ِ
‘‘আর আ�াহেক বাদ িদেয় এমন কাউেক েডেকা না, েয না করেত
পাের েতামার েকান উপকার, আর না করেত পাের েতামার ক্ষিত। আ
যিদ তা কেরই েফল, তেব অবশয্ই তুিম যািলমেদর অ�ভুর্� হে
যােব।’’ (অথর্া তুিম মুশিরক হেয় যােব।’’) (ইউনু স : ১০৬)
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এ িবষেয় রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
َ
َ َ
َ َ اﻨﻟ
َ  و
ّ دَﺧ َﻞ
(ﺎر
ﺪْﻋُﻮ ﻣِﻦْ دُوْنِ اﷲِ ﻧﺪًّا
ﻫُﻮَ ﻳ
)ْ ﻣَﺎت
ِ
অথর্াৎ ে, বয্ি� এ অব�ায় মারা যায় ে, েস আ�াহ বয্তীত অনয্ে
সমকক্ষ দাঁড় কিরেয় র কােছ সাহাযয্ চা, তাহেল েস জাহা�ােমর
আগুেন �েবশ করেব।(বুখারী : ৪২২)
[২] তাওহীেদর কথা শুেন যােদর মেন িবতৃ�া আেস এবং িবপেদ
আপেদ আ�াহর কােছ সাহাযয্ চাওয়া েথেক দূের থােক। আর অ�ের
মুহাববেতর সােথ ডােক রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক এবং
মৃ ত ওিল আওিলয়া ও জীিবত (অনু পি�ত), পীর মাশােয়খেদরেক এবং
সাহাযয্ চায় তােদরই কােছ। এ িবষেয় মুশিরকেদর উদাহরণ �সে�
আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َ
َ ُ ۡ ُ َ َ ّ ُ ُ ُ ۡ ّ َ ُ َ ّ ُ َ ۡ َ ُ شۡمَأ ز
َ َ�ّ �ذا ُذك َِر
ِين
َ� ﴿ �ذا ذكِر �َ وحده ََت قلوب
�ِِين � يؤمِنون بِٱ�خ َِرة
َ ُ َۡ َۡ ۡ ُ َ ٓ ُ
[٤٥ : ﴾ ]الﺰمﺮ٤ �ون
ِ مِن دونِهِۦ إِذا هم �ستب
‘‘যখন আ�াহর নাম উ�ারণ করা হয়, তখন আিখরােতর উপর
েবঈমান েলাকেদর অ�র িবতৃ�ায় ভের যায়। আর যখন আ�াহ ছাড়া
অনয্ উপাসয(পীর বুজুেগর্) নাম উ�ারণ করা হয়, তখন তােদর মেন
আন� লােগ। (যু মার : ৪৫)
[৩] রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম অথবা েকান ওিলর নাম িনেয়
পশু যবাই করা। এটা িনেষধ কের আ�াহ ত‘আলা বেলন :
ۡ َ
ّ َ
[٢ : ﴾ ]الﻜﻮﺛﺮ٢ ﴿ ف َص ِل ل َِر ّ�ِك َوٱ�َ ۡر
‘‘সু তরাং তুিম েতামার �িতপালেকর উে�েশয্ সালাত আদায় কর এবং
তাঁরই জনয্ যেবহ কর’’ (কাওসার : ২)
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রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:

َْ َََ ْ َ ُ َ ََ
ﷲ
ِ �ا
ِ ﻟﻌﻦ اﷲ ﻣﻦ ذﺑﺢ ِﻟﻐ

েয বয্ি� আ�াহ ছাড়া অনয্ কােরা উে�েশ য্ যবাই কাযর্ কের আ
তা‘আলা �িত অিভশাপ বষর্ণ কেরন।(মুসিলম : ১৯৭৮)
উে�খয্ ে, যবাইেয়র সময় েকউ যিদ বেল, ‘‘খাজা বাবা িজ�াবাদ’’
তাহেল এটা তার ঈমান ভে�র কারণ হেয় দাঁড়ােব।
[৪] েকান সৃ ি�র উে�েশয্ মা�ত কর, েযমন কবের মাযাের মা�ত করা
(িশরনী েদয়া) অতয্� গিহর্ত কাজ ও ঈমান িবন�কারী িশকর্ ও কবী
গুনাহ। কার, মা�ত একমা� আ�াহর জনয্ই হেত হেব।
আ�াহ তা‘আলা বেলন :

َ َ ُ ََۡ ّ ّ َ
ّ ُ �ك َما � َ� ۡط
[٣٥ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٣... �َرَ ٗر
ب إ ِ ِ� نذرت ل
ِ
ِ  ر... ﴿
ِ

‘‘েহ পালনকতর্! আমার গেভর্ েয স�ান রেয়েছ আিম তােক েতামার
উে�েশয্ মা�ত করলাম’’ (আেল-ইমরান : ৩৫)
[৫] ৈনকটয্ লাভ ও ইবাদেতর িনয়েত েকান কবেরর চত ু�ােশর্ �দিক
বা তাওয়াফ করা
আ�াহ তা‘আলা বেলন :
ۡ ْ ُ ّ َ ّ ۡ َ ۡ ُ ْ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ ُ ُ َ ُ ۡ �َۡط
َ ۡ ٱ� ۡي
[٢٩ : ﴾ ]ﺤﻟﺞ٢ ِيق
﴿ ُمَ �قضوا �فثهم و�وفوا نذورهم
ِ َ ِ ّوَفوا ب
ِ ت ٱلعت
‘‘অতঃপর তারা েযন তােদর ৈদিহক অপির��তা দূ র কের, তােদর
মা�ত পূণর্ কে, আর তারা েযন েবিশ েবিশ এ �াচীনতম (কাবা) ঘেরর
তাওয়াফ কের। (হা� : ২৯)
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[৬] আ�াহ ছাড়া অনয্ কােরা উপর তাওয়া�ুল বা ভরসা করা। আ�াহ
তা‘আলা বেলন
ُ  َ� َعلَ ۡيهِ َوَ� َُّ ٓوا ْ إن ُك... ﴿
َ نتم ُّ ۡسلم
[٨٤ : ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ٨ �
ِِ
ِ
‘‘একমা� আ�াহর উপরই ভরসা কর যিদ েতামরা মুসিলম হেয়
থাক।’’ (ইউনু স : ৮৪)
[৭] েজেন বুেঝ েকান রাজা, বাদশা বা স�ািনত েকান পীর বুজুগ্র
জীিবত বা মৃ ত বয্ি�েক ইবাদেতর িনয়েত রুকু বা িসজদা করা
েকননা রুকু বা িসজদা একমা� আ�াহর জনয্ িনধর্ািরত ইবা
[৮] ইসলােমর রুকনসমূহ হেত েকান একিট রুকন বা িভি�ে
অ�ীকার করা। যথা : সালাত, সওম, হ� ও যাকাত। অথবা ঈমােনর
িভি�সমূ েহর েকান একিট িভি�েক অ�ীকার করা। আর েসগুেলা হেলা
আ�াহ, তাঁর রাসূলগণ, তাঁর েফেরশতাগণ, তাঁর িকতাবসমূ হ,
তাকদীেরর ভালম� আ�াহর পক্ষ হেত এবং আেখরােতর �িত ঈমা
আনা। এছাড়াও দীেনর অনয্ানয্ অতয্াবশয্কীয় কাযর্সমূহ যা দ
অ�ভুর� বেল সবর্জন িবিদত। এসবগুেলার উপর ঈমান আনেতই হেব
এর েকান একিটেক অ�ীকার করেলও ঈমান িবন� হেয় যায়।
[৯] ইসলামী জীবন িবধান বা এর অংশ িবেশষেক ঘৃ ণা করা। এর
েকান েকান িবধান পুরাতন ও অেকেজা হেয় েগেছ মেন করা।
আেলমগণ একমত হেয়েছ এমন েকান ইবাদেতর েক্ষে� বা ৈবষি
েলনেদন িকংবা অথর্ৈনিতক কমর্কা� অথবা চািরি�ক িবষেয় ইসলােম
উপেদশাবলীেক ঘৃ ণার েচােখ েদখা। আ�াহ তা‘আলা বেলন :
�
َ
َ َ ّ َٱ
ُ ّ نز َل
َ َ َ�ٰل َِك َ َّ ُه ۡم َكر ُهوا ْ َما ٓ أ٨ � َف ُروا ْ َ� َت ۡع ٗسا َ ّ ُه ۡم َأَضَ ّلَ أ ۡع َ�ٰلَ ُه ۡم
َ�
﴿ �َِين
�ِ
ِ
ََٰ ۡ َ َ َ ۡ ََ
ُ
ۡ
[٩ ،٨ : ﴾ ]�ﻤﺪ٩ فأحبط أع�لهم
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‘‘আর যারা কুফুরী কেরেছ তােদর জনয্ রেয়েছ িনি�ত �ংস। আর
তােদর কমর্ফল বরবাদ কের েদয়া হেব। ঐ কারেণ ে, আ�াহর নািযল
করা (কুরআন বা তার অংশ িবেশষেক) তারা অপছে�র দৃ ি�েত েদেখ।
ফেল আ�াহ তােদর সকল েনক আমল বরবাদ কের িদেবন। (মুহা�াদ
: ৯)
[১০] কুরআন কারীম বা সহীহ হাদীেসর েকান িবষয় িনেয় ঠা�া িব�প
করা। িকংবা ইসলােমর েকান হুকুম আহকাম িনেয় তামাশা করা।
এ িবষেয় আ�াহ তা‘আলা বেলন :
َ ُ ُ
ُۡ
َ
َ َۡ ْ ُ ََۡ َ
َ
ّ
َ� َف ۡرتُم َ� ۡعد
 � �عتذِروا قد٦ نت ۡم � ۡس َت ۡهزِ ُءون
و� ِۦ ك
ِ  قل َبِٱ�َ ِ َو َءا�ٰتِهِۦ َو َر ُس... ﴿
ُ َ
[٦٦ ،٦٥ : ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ٦ ... ي�ٰن ِ� ۡ ۚم
ِإ
‘‘বল, েতামরা িক আ�াহ, তাঁর আয়াতসমূ হ ও তাঁর রাসূলেক িনেয় ঠা�া
িব�প কেরিছেল? (কােজই আজ আমার সামেন) েতামরা েকান ওজর
আপি� েপশ করার েচ�া কেরানা। ঈমান আনার পরও (েস িব�েপর
কারেণ) পুনরায় অবশয্ই েতামরা ক ফুরী কেরছ।’’ (তাওবাহ : ৬৫-৬৬)
[১১] েজেন শুেন ই�াকৃতভােব কুরআন কারীেমর িকংবা িবশু
হাদীেসর েকান অংশ বা কথা অ�ীকার করেল ইসলাম েথেক
এেকবােরই বিহ�ার হেয় যায়। যিদও তা েকান ক্ষু� িবষেয় েহা
[১২] মহান রবেক গািল েদয়া, �ীন ইসলামেক অিভশাপ েদয়া, রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক গািল েদয়া বা তাঁর েকান অব�া িনেয়
ঠা�া িব�প করা, তার �দিশর্ত জীবন িবধােনর সমােলাচনা করা। এ
জাতীয় কমর্কাে�র েকান একিট কাজ করেলও েস কািফর হেয় যােব
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[১৩] আ�াহর সু �র নামসমূ হ অথবা তাঁর গুণাবলীর েকান একিটেকও
অ�ীকার করা অথবা কুরআন হাদীস �ারা �মািণত আ�াহর েকান
কাযর্াবলী অ�ীকার করা বা এগুেলার অপবয্াখয্া ক
[১৪] রাসূলগেণর �িত িব�াস না করা, বা সবাইেক িব�াস করেলও
েকান একজন নবীেক অিব�াস করা। অথবা নবী রাসূলেদর কাউেক
তু� ধারণা করা বা তাি�েলয্র দৃি�েত েদখা
আ�াহ তা‘আলা বেলন :

َ ََۡ ُ َُ َ
[٢٨٥ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ ... � أ َح ٖد ّمِن ُّ ُسلِهِۚۦ
�  � �ف ّ ِرق... ﴿

‘‘আমরা তাঁর রাসূলগেণর মেধয্ কােরা বয্াপাের তারতময্ কির ’’
(বাকারা : ২৮৫)
[১৫] আ�াহ �দ� িবধান বাদ িদেয় (মানব রিচত আইন িদেয়) িবচার
ফায়সালা করা- এ ধারণা কের েয, এ যু েগ ইসলােমর আইন কানু ন
আর চলেব না। কারণ এ আইন অেনক পুরাতন। অথবা আ�াহ �দ�
আইেনর িবপরীেত মানব রিচত আইনেক জােয়য মেন করা এবং
আ�াহর আইেনর উপর মানু েষর ৈতরী আইনেক �াধানয্ েদয়া। ঈমান
ভে�র কারণ িহেসেব এিট একিট �ংসা�ক আকীদা। আ�াহ তা‘আলা
বেলন :
َ
َ ۡ ُ َ
َ
ُ َۡ ّۡ ََ
ُ ّ نز َل
َ �م ب َما ٓ أ
[٤٤ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٤ �َ َأُوْ� َٰٓ�ِك ه ُم ٱل�ٰف ُِرون
�  ومن َم... ﴿
ِ
‘‘আর যারা আ�াহর অবতীণর্ িবধান অনুযায়ী শাসন কাযর্ পিরচালন
কের না, তারা কািফরেদর অ�ভু্� হেয় যায়
র
’’ (আল-মািয়দা : ৪৪)
[১৬] ইসলামী িবচাের স�� না হওয়া। ইসলামী িবচাের অ�ের সংেকাচ
েবাধ করা ও ক� পাওয়া। বরং ইসলাম বিহভুর্ত আইেনর কােছ
িবচার�াথর্ী হেত �ি� েবাধ করা। আ�াহ ত‘আলা বেলন :
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ُ َ ٓ ْ ُ َ َ ّ ۡ ََُۡ َ َ َ َ َ ُ ّ َُ ّٰ � َ ُ ُۡ َ َ َّ َ ََ
س ِه ۡم
ِ � أنف
ِ �دوا
ِ � َ﴿ ف� ور�ِك � يؤمِنون ََ �كِموك �ِيما شجر بينهم ُم
ٗ ت َو� ُ َسلّ ُِموا ْ � َ ۡسل
َ ِّۡمَا قَ َضي
ّ َح َر ٗجا
[٦٥ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٦ ِيما
‘‘িক� না, (েহ মুহা�দ!) েতামার রেবর শপথ। তারা ততক্ষণ পযর
মুিমন হেব না যতক্ষণ পযর্� তারা তােদর িনেজেদর িব-িবস�বােদর
মীমাংসার ভার েতামার উপর নয্� না কে, অতঃপর েতামার
ফায়সালার বয্াপাের তােদর মেন েকান ি�ধা না থাে, আর তারা
সবর্া�করেণ তার সামেন িনেজেদরেক পূণর্রূেপ সমপর্ণ ’’ (িনসা :
৬৫)
[১৭] আ�াহর আইেনর সােথ সাংঘিষর্ক এমন ধরেনর আইন �ণয়েনর
জনয্ েকান মানুষেক ক্ষমতা �দান করা বা তা সমথর্ন করা। অ
ইসলামী আইেনর সােথ সাংঘিষর্ক এমন ধরেনর েকান আইনেক সিঠক
বেল েমেন েনয়া। আ�াহ তা‘আলা বেলন :
َ
ّ � ُعوا ْ ل َ ُهم ّم َِن
ُ ّ ِٱ�ِين َما ل َ ۡم يَأۡ َذ ۢن به
َ َ ْ َُٰٓ ُؤا
�َ ﴿ أ ۡم ل َ ُه ۡم
[٢١ : ﴾ ]الﺸﻮرا٢ ... َۚ�
ِ
ِ
‘‘তােদর িক এমন অংশীদার আেছ যারা তােদর জনয্ এমন েকান জীবন
িবধান �ণয়ন (ও আইন কানু ন ৈতরী) কের িনেয়েছ যার অনু মিত
আ�াহ তােদরেক েদনিন। (শূ রা : ২১)
[১৮] আ�াহ কতৃর্ক ৈবধকৃত কাজেক অৈবধ কের েনয়া এবং অৈবধ
কাজেক ৈবধ কের েফলা। েযমন সু দেক ৈবধ বা হালাল কাজ বলা
িকংবা হালাল মেন করা ইতয্ািদ। আ�াহ ত‘আলা বেলন :
ْ ّ َ ّ َأَح ّ ّ ُ ۡ َ ۡ َ َح
[٢٧٥ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة... ٱلر َ� ٰۚوا
ِ  َلَ �َ ٱ�يع َرَم...﴿
‘‘আর আ�াহ বয্বসােক ৈবধ কেরেছন আর সুদেক কেরেছন হারাম’’
(আল-বাকারা : ১৭৫)
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[১৯] আকীদা �ংসা�ক মতবােদর উপর ঈমান আনা। েযমন
নাি�কয্বা, মাসু িনয়া, মাকর্সবা, সমাজত�, ধমর্মু� সমাজ বয্ব�া ব
ধমর্ িনরেপক্ষতা, বা এমন জাতীয়তাবাদ যা আরেবর
অমুসিলমেদরেক অনাবর (আজমী) মুসিলমেদর উপর �াধানয্ েদয়।
আ�াহ তা‘আলা বেলন :
َ ۡ َۡ َ ََۡ ََ
َ ۡ َ َِ
ُ ۡ َ ۡ ََ
َ �ِ ٰ�
﴾ ٨ �ن
ٱ� ۡس� ٰ ِم د ِٗينا فلن ُ�ق َبل مِن ُه َوه َو ِ� ٱ�خِرة مِن ٱل
ِ �� ِ﴿ ومن يبتغ
ِ
[٨٥ :]ال ﻋﻤﺮان
‘‘আর েয েকউ ইসলাম বয্তীত অনয্ িকছুেক দীন িহেসে(অথর্াৎ জীবন
িবধান িহেসেব) �হণ করেত চাইেব, (আ�াহর সমীেপ) কক্ষেনা ত
কবূ ল করা হেব না। বরং েস বয্ি� ক্ষিত��েদর অ�ভুর্� হেয় যা
(আেল ইমরান : ৮৫)
[২০] �ীেনর িবিধ িবধান পিরবতর্ন কর, এবং ইসলাম েছেড় অনয্
েকান ধেমর্ দীক্ষা �হণ করা অথর্াৎ মুরতাদ হেয় যাওয়া। আ
তা‘আলা বেলন:
ُ ۡ َ ۡ َ َ َ �ْ َأُوٞ َ َ ُ َ ۡ ُ َ َ
ۡ َ
ُ
�ِ ت أع َ�ٰل ُه ۡم
َٰٓ�ِك حبِط
﴿ َو َمن يَ ۡرتدِد مِن� ۡم َعن دِينِهِۦ �يمت وهو �ف ِر
َ
ّۡ
َ ُ ٰ َ َ ۡ ُ ّ ُ ٰ َ ۡ َ ٰٓ �َْ َأُو
[٢١٧ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ �ون
ِ � �ُ� َيا َوٱ�خِرةِ� َ�ِك أص�ب �َارِ� هم �ِيها
‘‘আর েতামােদর েয েকউ িনেজর �ীন (ইসলাম) েথেক (অনয্ ধেম)
িফের যায়, অতঃপর েস বয্ি� কািফর অব�ায় মৃতুয্বরণ কের তেব
ধরেনর েলােকর (সম� েনক) আমল, ইহকাল ও পরকাল
উভয়জাহােনই বািতল হেয় যােব। ফেল তারা হেয় যােব আগুেনর
বািস�া। েসখােন (জাহা�ােম) তারা �ায়ী হেব িচরকাল। (বাকারা :
২১৭)
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[২১] মুসলমানেদর িবরুে� অমুসিলমেদরেক সাহাযয্ সহেযািগতা করা
আ�াহ তা‘আলা বেলন :
ََ َ َ ۡ ۡ
َ ۡ َ ُ ۡ ُۡ
ّ ّ
َ �ن أَ ۡو ِ�َا ٓ َء مِن ُدون ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
َ �ٰفِر
ِ� ۖ َو َمن َ�ف َعل �ٰل ِك فليۡ َس
خ ِذ ٱلمؤمِنون ٱل
ِ َ﴿ َ َت
ِ
ِ
ٗ َُ ۡ ْ ُّ َ ّٓ ۡ َ
ّ
م َِن �َ ِ ِ� � ٍء ِ�َ أن
[٢٨ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان...ۗ َتَقوا مِن ُه ۡم �قٮٰة
‘‘মুিমনগণ েযন মুিমন েলাক ছাড়া কােফরেদর সােথ ব�ু� না কের।
যিদ েকউ এমন কাজ কের তেব আ�াহর সােথ তার আর েকান স�কর্
থাকেব না। তেব বয্িত�ম হেলা যিদ েতামরা তােদর যু� হেত
আ�রক্ষার জনয্ সতকর্তা অবল�ন (আেল ইমরান : ২৮)
[২২] অমুসিলমেদরেক অমুসিলম না বলা। েকননা আ�াহ তা‘আলা
কুরআেন তােদরেক কািফর বেল আখয্া িদেয়েছন। অতঃপর বেলেছন:
َٓ
َ
َ َ ّ ّ
ّ
َ ۡ � َف ُروا ْ م ِۡن أَ ۡهل ٱلۡك َِ�ٰب َوٱل ۡ ُم
َ �ِ ٰ �َ َهَنَ َم
﴿ ِنَ �َِين
� ِين
ۚ ِيها
ِ
ِ
ِ�� ِ� ِ� نار
ِ
�ُۡوْ� َ ُ ۡ َُ ّ ل
ّ
[٦ : ﴾ ]ﺒﻟيﻨﺔ٦ َِِ�َة
َٰٓ�ِك هم
‘‘িন�য় িকতাবীেদর মেধয্ যারা কুফুরী কেরে, আর যারা মুশিরক তারা
জাহা�ােমর আগুেন িচর�ায়ীভােব থাকেব। তারাই হল সৃি�র মেধয
সবেচেয় িনকৃ�তম।’’ (আর বাইেয়য্না: ৬)
[২৩] এ আকীদা েপাষণ করা েয, সবিকছু র মেধয্ই আ�াহ রেয়েছ।
এমনিক কুকুর শুকেরর মেধয্ও। গীজর্ ার পা�ীর মেধয্ও আ
রেয়েছন। আ�াহই পা�ী। আ�াহ সবর্� িবরাজমান এ আকীদােক
অহদাতুল উজূ দ বলা হয়। এটা িশকর্ী িচ�াধারা। এেত ঈমান ভ� হেয়
িচর�ায়ী জাহা�ামী হেয় যায়।
[২৪] দীনেক রা�ীয় িবষয় হেত পৃ থক করা। আর একথা বলা েয,
ইসলােম রাজনীিত েনই। এরূপ ধারণা ও ম�বয্ও রাসূেলর সা�া�া
আলাইিহ ওয়াসা�াম জীবনাদশর্েক িমথয্া �িতপ� কে
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[২৫] িকছু িকছু িব�া� সু ফীরা বেল েয, আ�াহ তা‘আলা দু িনয়া
পিরচালনার চািব কুতব নামধারী কেয়কজন আওিলয়ার হােত অপর্ণ
কেরেছন। তােদর এ ধারণা আ�াহর কাযর্াবলীর সােথ িশরক বেল
পিরগিণত হয়। এ আকীদা আ�াহর বাণীর িবপেক্ষ চেল যা
আ�াহ তা‘আলা বেলন :

َ ۡ َ َ َ ّ ُ َ َ ُّ
[٦٣ :�ض ﴾ ]الﺰمﺮ
ِ ﴿ َۥ مق
ِ ٰ �ٰ�َا�د لس
� ِ �ت وٱ

‘‘আসমান ও যমীেনর কতৃর্� ও ক্ষমতার চািব শুধ আ�াহরই হােত।
(যু মার : ৬৩)
উপের বিণর্ত িবষয়গুেলা অযূ ভে�র কারণসমূেহর মতই ঈমান ভ�কার
িবপ�নক উপাদান। এর েকান একিট আকীদা বা আমল েকউ যিদ
কের তাহেল েস েলাকিট মুসিলম েথেক বিহ�ার হেয় যায়। ফেল তার
সালাত, সাওম ইবাদত কবূ লেতা হেবই না। বরং অমুসলমান হেয়
আিখরােত কািফরেদর সােথ িচর�ায়ী জাহা�ামী হেয় যােব।
(নাউযু িব�াহ)
�� ৯ : েজেন না েজেন বা ভুেল উপের বিণর্ত েকান এক বা একািধক
পাপ যিদ েকউ কের েফেল তাহেল এ েথেক শুধরােনার উপায় ি?
উ: তােক আবার নতুন কের ইসলাম �হণ করেত হেব। তাওবা করেত
হেব খােলছ িদেল, অনু েশাচনা করা ও অনু ত� হেত হেব। ভিবষয্েত
এমন পােপর ধাের কােছও আর যােবনা, এরূপ দৃঢ় �িতজ্ঞ হেত হে
তার এ তাওবা হেত হেব মৃ তুয্র পূেবর্। এেত ইনশাআ�াহ ‘আলা
তাওবা কবুল হেব এবং আ�াহ তােক মাফ কের েদেবন। আ�াহর
নামেতা তওয়াব এবং িতিন গাফুরুর রাহীম
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৪থর্ অধয্া:
ﻓﻮاﺋﺪ الﺼﻴﺎم
িসয়ােমর িশক্ষা ও উপকাির
�� ১০ : িসয়ােমর মেধয্ মানুেষর জীবেন কী কী উপকার রেয়ে?
উ�র : এর উপকািরতা বহুিবধ যার অংশিবেশষ িনে� তুেল ধরা হল
(ক) �থমতঃ মানিসক উপকািরতা
[১] িসয়াম তাকওয়া অজর্ন ও আ�াহ ভীরু হেত সহায়তা কের
আ�াহ তা‘আলা বেলন :
ََ َ ُ َ َ ُ َ ّ ُ ُ َۡ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ّ َ ّ� ٰ
َ
ُ
َ َ�ّ �
� ﴿
ِين مِن � ۡبل ِ� ۡم
ٱلصيام كما كت ِب
ِ َُٓها �َِين ءامنوا كت ِب علي�م
َ ُّ ۡ ُ ّ ع
[١٨٣ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ ََلَ�م َتَقون
[১] ঈমানদারগণ!, েতামােদর উপর িসয়াম ফরয করা হেয়েছ, েযমন
ফরজ করা হেয়িছল েতামােদর পূবর্বতর্ী উ�ােতর র। যােত েতামরা
মু�াকী হেত পার। (বাকারাহ : ১৮৩)
[২] শয়তানী শি� ও কু-�বৃ ি�র ক্ষমতা দুবর্ল কের েদয়। মানবেদে
শরীেরর েয িশরা উপিশরা িদেয় শয়তান চলাচল কের িসয়ােমর ফেল
েসগুেলা িনে�জ ও কমর্হীন হেয় পে
[৩] িসয়াম হল আ�াহর িনকট পূণর্ আ�সমপর্ন ও ইবাদেত�িশক্ষ
[৪] আ�াহর আনু গেতয্ ৈধযর্ ধারণ ও হারাম বস্� েথেক দূের থাক
সহনশীলতার �িশক্ষণ েদয় এ িসয়া
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[৫] ঈমান দৃ ঢ়করণ এবং বা�ার �িত আ�াহর সাবর্ক্ষিণক নজরদার
অনু ভূিত সৃ ি� কের েদয়। এজনয্ েরাযাদার েলাকচক্ষুর আড়া
েগাপেনও েকান িকছু খায় না।
[৬] দু িনয়ার েভাগ িবলােসর েমাহ কিমেয় িসয়াম পালনকারীেক
আিখরাতমূ খী হওয়ার দীক্ষা েদয় এবং ইবাদেতর �ি ত তার েক
�সািরত কের েদয়।
[৭] িসয়াম সাধনার ফেল বা�া সৎ গুণাবলী ও স�িরে�র অিধকারী
হেয় থােক।
[৮] িসয়ােম ক্ষুধার অনুভূিতেত অভাবী ও দরী� জনেগা�ীর দূরাব�
অনু ধাবন করেত িশখায়। ফেল তােক বি�ত ও অনাহারী মানু েষর �িত
দয়া� ও সহানু ভুিতশীল কের তুেল।
[৯] সৃ � জীেবর েসবা করার দািয়� �রণ কিরেয় েদয়।
[১০] িসয়াম পালন আ�াহর ৈনকটয্ অজর্েন সাহাযয্ ক
[১১] এ রমযান বা�ােক িনয়ম-শৃ �লা ও সময়ানু বিতর্তা িশক্ষা ে
(খ) ি�তীয়তঃ ৈদিহক উপকািরতা :
[১] িসয়াম মানব েদেহ নতুন সূ� েকাষ (ঈবষষ) গঠন কের থােক।
[২] িসয়াম পাক�লী ও পিরপাকত�েক িব�াম িদেয় থােক। ফেল
এগুেলার কাযর্কািরতা বৃি� পায় এবং তা আবার সেতজ ও �াণব� হে
উেঠ।
[৩]েমাটা মানু েষর �ূলতা কিমেয় আনেত িসয়াম সাহাযয্ কের
[৪] মা�ািতির� ওজন কিমেয় এেন অেনক েরাগবালাই েথেক িহফাযত
কের।
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[৫] অেনক অিভজ্ঞ ডা�ােরর মেত ডাইেবিটস ও গয্াি�ক ের
িনরামেয় িসয়াম ফলদায়ক ও এক �কার সহজ িচিকৎসা।
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৫ম অধয্া
ﻋﻘﻮ�ﺔ ﺗﺎرك الﺼﻴﺎم
িসয়াম তয্াগকারীর শাি
�� ১১ : যারা িবনা উযের িসয়াম ভ� কের তােদর শাি� কী হেব?
উ: তারা ভীষণ শাি�র স�ু খীন হেব। এ িবষেয় রাসূেল কারীম
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর কেয়কিট হাদীস িনে� উে�খ করা
হল :
[১] আবু উমামা (রািয.) েথেক বিণর্, রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন, একিদন আিম �ে� েদখলাম েয, একিট স�দায়
উে�াভােব ঝুলেছ। তােদর গালিট ফাড়া। তা েথেক র� ঝরেছ। আিম
িজেজ্ঞস করলাম এরা কা? বলা হল, এরা ঐসব বয্ি� যারা িবনা
উযের রমযান মােসর িসয়াম ভ� কেরিছল। (সহীহ ইবেন খুযাইমাহ)
[২] েয বয্ি�(রমাযােনর) এ মুবারক মােসও আ�াহেক রাজী করােত
পারল না, েস বড়ই দু ভর্াগা।(ইবেন িহববান)
[৩] েয বয্ি� শরীয়তী উযর ছাড়া এ (রমযান) মােস একিট েরাযাও
েছেড় েদেব, েস যিদ এর বদেল সারা জীবনও িসয়াম পালন কের তবু
তার পােপর েখসারত হেব না। (বুখারী)
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৬� অধয্া
رؤ�ﺔ ﻬﻟﻼل

চাঁদ েদখা
�� ১২ : িকেসর িভি�েত িসয়াম পালন শুরু করেত ?
উ�র : চাঁদ েদখার িভি�েত। রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন :
َ َْ
ْ
ُ ُ
ﻓْﻄ ُﺮوا ل ِ ُﺮؤ َ� ِﺘ ِﻪ
ِ ﺻﻮمﻮا ل ِ ُﺮؤ� ِﺘ ِﻪ َوأ
[১] েতামরা চাঁদ েদেখ েরাযা রাখ এবং চাঁদ েদেখই তা ভ� কর (অথর্াৎ
ঈদ কর)। (বুখারী : ১৯০৯; নাসাঈ : ২১১৬)
َ ُ َ ُ َ  الْﻬِﻼَلَ ﻓَﺄَﺧْﺮ
ُ َ َ َ ُ ُ ْ�َ َ ّ �
َ
ﺎﻣﻪ
 َِ رأ ﺘﻪ ﻓﺼ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﷲ
َُاءى اﻨﻟَّﺎس
ِ ﺒْت رﺳﻮل ا
َ
َ
َ
ّ َأمَﺮ
ﺎﻣ ِﻪ
ِ  اﻨﻟَﺎس ﺑِ ِﺼﻴ
[২] ইবেন ‘উমার রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণর্ত িতিন ব, মানু ষ
দেল দেল চাঁদ েদখেত শুরু করল। এমিন সময় আিম চাঁদ েদ
রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক জানালাম। আমার এ
সংবােদর উপর িভি� কের নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েরাযা
রাখেলন এবং সবাইেক েরাযা রাখার িনেদর্শ িদেলন। (আবূ দাঊদ :
২৩৪)
َ َ
ْ َ ََ
ُ ََ ّ َ َ َ
َ
ﻟ
ّ اﻲﺑٌِّ إِ َ اﻨﻟَّﻲﺒ
الْﻬﻼل �ﻌ ِ� َر َمﻀﺎن
ِ  َ�ﻘﺎل إِ َِ رأﻳْﺖ- ّﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
َﻋْﺮ َ ﻰ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ّ
ُ
َْﻢ
َ
ُ
، ْ �ﻌَﻢ:ﷲ ﻗﺎل
ِ  �ﺸ ْﻬَﺪُ أَنّ �َُﻤَﺪا رﺳﻮل ا: ﻗﺎل،  �ﻌ: ﻘﺎلَ أَ�ﺸ ْﻬَﺪُ أَنْ ﻻَ إِﻪﻟٰ إِﻻَ اﷲ ﻗﺎل
َ َ
ً َ ُ ُ َْ َ
ّ
ﻮمﻮا ﻏﺪا
ﺎس ﻓﻠﻴﺼ
: ﻗﺎل
ِ َﺑِﻼَلُ أَذِّنْ ﻲﻓِ اﻨﻟ
[৩] এক �াময্ বয্ এেস নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক
জানােলন, আিম েতা চাঁদ েদেখিছ অথর্াৎ রমাযােনর চাঁদ। অতঃপর
38

রাসূল বলেলন, তুিম িক লা ইলাহা ই�া�াহ-(কািলমার) উপর ঈমান
এেনছ? েলাকিট উ�র িদল : হয্াঁ। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
আবার িজেজ্ঞস করেল: তুিম িক আশহাদু আ�া মুহা�াদার রাসূলু �াহ
(অথর্াৎ মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া আ�াহর রাসূল) এ
কথার উপর ঈমান এেনছ? েলাকিট উ�র িদল : হয্াঁ। অতঃপর রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তার সাহাবী েবলাল রািদয়া�াহু আনহ
েক বলেলন, েহ েবলাল! মানু ষেক জািনেয় দাও, তারা েযন আগামীকাল
েথেক েরাযা রােখ। (আবূ দাঊদ : ২৩৪০ হাদীসিট দু বর্)
�� ১৩ : কমপেক্ষ কতজন েলােক চাঁদ েদখেল এ সাক্ষী �হণেয
হেব?
উ�র : কমপেক্ষ একজন েলােক েদখেলও হেব। উপের বিণর
হাদীসগুেলা এর দলীল
�� ১৪ : চাঁদ েদখার েক্ষে� সাক্ষীর রেণর গুণাবলী থাকা
দরকার?
উ�র : একজন সাধারণ মানু েষর সাক্ষয্ও �হণ করা যােব যিদ ত
সততা ��িব� না হয়। যিদ তার আকল বুি�েত েকান দু বর্লতার ইি�ত
বহন না কের এবং এর মেধয্ যিদ েকান বয্ি�র �াথর্ না থা
�� ১৫ : আকাশ েমঘলা হেল বা অনয্ েকান কারেণ চাদ েদখা না
েগেল িক করব?
উ�র : এমন হেল ৩০ িদন পুরা করেব এবং এরপেরর িদন েথেক
িসয়াম পালন শুরু করেব। হাদীেস আ�َﺮُ �ِﺴْﻊٌ وَﻋِﺮﺸُْونَ ﻴﻟَْﻠَﺔً ﻓَﻼَ ﺗَﺼُﻮمُﻮا ﺣَﻰﺘَّ َوْهُ ﻓَﺈِنْ �ُﻢَّ ﻋَﻠَﻴْ�ُﻢْ ﻓَﺄ
َّ
ْﻤِﻠُﻮا اﻟْﻌِﺪَة
ﺗَﺮ
َ َ
َ �ﻼ
�
ِ ﺛ
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মাস হল ২৯ রাি�। তেব চাঁদ না েদেখ েতামরা েরাযা েরখ না। যিদ
আকাশ েমঘা�� থােক ফেল চাঁদ েদখা না যায়, তেব ি�শ িদন পূণর্
কর। (বুখারী : ১৮০৮)
�� ১৬ : পি�কা বা কয্ােল�ােরর িহসাব অনুযায়ী েরাযা রাখা যােব
িক?
উ�র : না, চাঁদ না েদেখ শুধুমা� পি�কার েলখা বা কয্ােলর অনু যায়ী
েরাযা বা ঈদ করা যােব না।
�� ১৭ : িবিভ� কারেণ চাঁদ েদখেত না পারেলও রমযান হয়েতা শুর
হেয় েগেছ এমন সে�হ কের েরাযা রাখা শুরু করা যােব ?
উ�র : সে�েহর িদন েথেক েরাযা রাখা শুরু ক- এটা েকান বুজুগর্ী
কাজ নয় বরং এটা গুনােহর কাজ। সে�েহর িদন েরযা রাখেত নাবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম স�ূণর্ িনেষধ কেরেছন। এেক্
অিতির� সাবধানতা অবল�ন করা ৈবধ নয়। হাদীেস আেছ,
َ ْ َ َ َ  �َﻘَﺪْ ﻋَﻰ
-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﺎﺳ ِﻢ
ُﺎمَ اﻴﻟَْﻮْمَ اﺬﻟَِّي �َﺸُﻚُّ �ِﻴﻪ اﻨﻟَّﺎس
ِ
ِ ﺼ أﺑﺎ اﻟﻘ
েয বয্ি� সে�হ সংশয়পূণ িদেন েরাযা রাখেব েস িনি�তই রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক অমানয্ করল।(িতরিমযী : ৬৮৬)
�� ১৮ : অিধক পরেহযগারী কাজ মেন কের যিদ েকউ দু ’ একিদন
আেগ েথেকই েরাযা পালন শুরু কের তাহেল িক সওয়াব হ?
উ�র : না, হেব না। বরং এটা গুনােহর কাজ। হাদীেস আে,
ٌ َ َ َ ُ َ ُ ّْ ْ َ َ ْ َ َﺖ
َ
 ﺗَﺼُﻮمُﻮا �َﺒْﻞَ رَم َﻀﺎنَ ﺻُﻮمُﻮا لِﻠﺮُّؤْ�َﺔِ وَأَﻓْﻄِﺮُوا لِﻠﺮُؤ� ِﺔ ﻓﺈِن ﺣﺎﻟ دوﻧﻪ �ﻴﺎﺑﺔ
َ �ﻓَﺄَ�ْ ﻤﻠُﻮا ﺛَ َﻼ
�
ِ
ِ
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‘‘েতামরা রমযান শুরু হওয়ার আেগই েরাযা রাখা শুরু কেরা না। চ
েদেখ েরাযা শুরু কর এবং পরবতর্ী চাঁদ েদেখই েরাযা রাখা ব� ক
যিদ আকাশ েমঘা�� থােক তেব আেরা একিদন অেপক্ষা কে(শাবান
মাস) ি�শ িদন পূরণ কর।’’ (নাসাঈ : ২১৩০)
�� ১৯ : েয বয্ি� শাবান মােস আেগ েথেকই নফল েরাযা রাখার
অভয্� েস িক রমযান শুরু হওয়ায় আেগর’ একিদন নফল েরাযা
রাখেত পারেব?
উ�র : হয্া, ঐ বয্ি� পারেব এ ধরেণর েলােকর জনয্ তা ৈবধ।
হাদীেস আেছ,
َْ
َ ُ َ ّ
ََ
ُ
ُ ٌ ﺎﻛ َن ﻳَ ُﺼ
ﻮم َﺻﻮْﻣًﺎ ﻓﻠﻴَ ُﺼ ْﻤﻪ
 �َﻘﺪّمُﻮا رَمَﻀَﺎنَ ﺑِﺼَﻮْمِ ﻳَﻮْمٍ وَﻻَ ﻳَﻮْﻣ َ�ِْ إِﻻَ رﺟ
চাঁদ না েদেখই েরাযা রাখা শুরু কের েতামরা রমযানেক এক বা ’িদন
এিগেয় িনেয় এেসা না। (অথর্াৎ এক বা দ’িদন আেগ েথেকই েরাযা
রাখা শুরু কের িদও )।
তেব েয বয্ি� আেগ েথেক নফল েরাযা রাখেত অভয্� তার িবষয়ি
িভ�। (মুসিলম : ১০৮২)
�� ২০ : চাঁদ েদখার িবষয়িট িনি�ত হেত না পারায় েকউ যিদ
এমনভােব িনয়ত কের েয, যিদ চাঁদ উেঠ থােক তাহেল এটা আমার
ফরজ েরাযা আর যিদ না উেঠ থােক তাহেল হেব নফল েরাযা এরূপ
েদাদু লয্মান িনয়ত করা িক জােয়য হে?
উ�র : না, এরূপ িনয়ত করা জােয়য নয়। এমন সে�হজনক েকান
েরাযা শু� হেব না
�� ২১ : েকউ যিদ দূ রবীন িদেয় চাঁদ েদেখ তেব িক তা জােয়য?
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উ�র : হয্া, েদখেত পাের। এেত িনেষেধর িকছু েনই। তেব দূ রবীন
বয্বহার কর জরুরী নয়। মানুেষর �াভািবক দৃি�র উপর িনভর্র করা
যেথ�।
�� ২২ : কখেনা কখেনা অিনি�ত ও উেড়া খবর পাওয়া যায় েয, চাঁদ
েদখা েগেছ েস েক্ষে� িক ক?
উ�র : যারা চাঁদ েদখেব তােদর �ধান দািয়� হল সরকারী কতৃর্পক্ষ
িবষয়িট জানােনা। অতঃপর সরকার িবষয়িট যাচাই কের েয িস�া�
েদেব েস অনু যায়ীই জনগণ েরাযা রাখেব। এেক্ষে� একক েকান বয্
বা িকছু েলাক েকান িস�া� িনেত পারেব না। িস�া� েনেব শুধু
সরকার। অেনয্রা শু ধু সরকারেক সহায়তা করেত পাের। রাসূ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ
ُ
ٰ ّ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ ﻄْ ُ َ ْ َ ُﻔْﻄِﺮُونَ وَاﻷَﺿْﻰ
ﺤ ﻳَ ْﻮ َم ﺗ َﻀ ُّﻮن
لﺼَﻮم ﻳﻮم ﺗﺼﻮمﻮن واﻟ ِْﻔ ﺮ ﻳﻮم
‘েযিদন সকেল েরাযা রাখেব েতামরাও েসিদন েরাযা রাখেব ; েযিদন
সকেল ঈদ করেব েতামরাও েসিদন ঈদ করেব। েযিদন সকেল ঈদু ল
আযহা উদযাপন করেব েতামরাও েসিদনই তা করেব। (অথর্াৎ জনগণ
বা জামাত েথেক িবি�� হেয় েকান িকছু কেরা না)’। (িতরিমযী : ৬৯৭)
�� ২৩ : যিদ এমন হয় েয, আিম চাঁদ েদখলাম। িক� আমার সাক্ষ
সরকার �হণ করল না। এমতাব�ায় কী করব?
উ�র : এ অব�ায় চুপচাপ থাকাই উ�ম। যাচাই বাছাই পূবর্ক সরকার
েয িস�া� েদেব েসটাই েমেন েনেবন। জামাতচুয্ত হওয়া ৈবধ ন।
সকেলর সােথ থাকাই এেক্ষে� ওয়ািজব(ফতওয়া ইবেন তাইিময়া খ�
২৫, পৃ ঃ ২১৪-২১৮)
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এ িবষেয় উলামােয় িকরােমর ২য় আেরকিট মত হল, েয বয্ি� �চেক
চাঁদ েদখেব েস একাকী হেলও েরাযা রাখেব। আর রাখেত না পােরল
তা পের কাযা কের িনেব। (কুদু রী)
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৭ম অধয্া
ﻋ ﻣﻦ �ﺐ الﺼﻴﺎم

িসয়াম কােদর উপর ফরয
�� ২৪ : কােদর উপর িসয়াম পালন ফরয?
উ�র : (১) �া� বয়�, (২) সু � িবেবক বুি�স��, (৩) মুকীম ও
সমথর্বান এমন সব গুণ স�� �েতয্ক মুিসলম-নারীর উপর িসয়াম
পালন করা ফরয।
�� ২৫ : কী অব�ায় কােদর উপর িসয়াম ফরয নয়?
উ: িন�বিণর্ত দশ�কার মানুেষর উপর িসয়াম পালন ফরয ন, তারা
হল :
[১] অমুসিলম
[২] অ�া� বয়�/ অথর্াৎ নাবােল
[৩] পাগল
[৪] এমন বৃ �েলাক েয ভাল-ম� পাথর্কয্ করেত পাের 
[৫] এমন বৃ � বয্ি� েয েরাযা রাখেত সমথর্ নয়। বা এমন েরাগী যা
েরাগমুি�র স�াবনা েনই। এমন বয্ি�েদর উপর িফদইয়া েদয়া
ওয়ািজব।
[৬] মুসািফর
[৭] েরাগা�া� বয্ি
[৮] ঋতুবতী মিহলা
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[৯] গভর্বতী ও দ ু�দানকারী নার
[১০] দু ঘর্টনায় পিতত বা িবপদ�� েলাকেক রক্ষাকারী বয

45

৮ম অধয্া

িসয়াম অব�ায় যা অবশয্ করণী
�� ২৬ : িসয়াম পালেনর েক্ষ কী কী কাজ ও আমল অতয্াবশয?
উ�র : িসয়াম অব�ায় অতয্াবশয্কীয় আমলসমূ:
[১] পাঁচ ওয়া� ফরয সালাত আদায় করা। েকান শরয়ী উযর না
থাকেল সালাত মাসিজেদ িগেয় জামাআেতর সােথ আদায় করা।
জামাআেত সালাত আদায়েক িবজ্ঞ ওলামােয় িকরাম ওয়ািজব বেলেছন
যারা জামাআেতর সােথ সালাত আদায় কের না তারা ২৭ গুণ সাওয়াব
েথেক বি�তেতা হয়ই, উপর� ফজর ও ঈশার জামাআত
পিরতয্াগকারীেক হাদীেস মুনািফেকর সােথ তুলনা করা হেয়েছ। যারা
অবেহলা কের িবনা ওযের সালাত েদরী কের আদায় কের তার সালাত
একশবার পড়েলও তা কবুল হেব না বেল উলামােয় িকরাম ম�বয্
কেরেছন। আর মসিজেদ িগেয় সালাত আদায় েথেক িবরত থাকেত
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম অ� বয্ি�েকও অনুমিত �দা
কেরন িন।
[২] িমথয্া না বলা
[৩] গীবত না করা- আর তা হেলা অসাক্ষােত কােরা েদাষ�িট ব
সমােলাচনা করা
[৪] েচাগলেখারী না করা- আর তা হেলা এক জেনর িবরুে�
আেরকজনেক িকছু বেল েক্ষিপেয় েতালা ও ঝগড়া লািগেয় েদয়
[৪] �য় িব�য় ও অনয্ানয্ কােজ কাউেক েধাঁকা না েদয়
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[৫] গান গাওয়া ও বাদয্য� বাজােনা েথেক িবরত থাক, মধু র কে�
গাওয়া েযৗন উে�জনামূলক গান েথেক আেরা েবিশ সাবধান থাকা।
[৬] সকল �কার হারাম কাজ-কমর্ পিরহার কর।
জােবর রািদয়া�াহু আনহু বেলে,
َ ْ َ ِْذَا ﺻُﻤْﺖَ ﻓَﻠْﻴَﺼُﻢْ ﺳَﻤْﻌُﻚَ وَ�َﺮ َ ُ َ َ َ ُ َ ﻨ
َ َ َ َ َْ ع
َ َ َْ ل
ﺎرمِ َود �ﻨْﻚ أذى
ِ ﺼك ول
ِ ﺴﺎﻧﻚ ِﻋ ﺪ اﻟﻜ ِﺬ ِب وا ﻤﺤ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ﻟَْﺎرِ وَﻴ
َ
َ
ْﻄ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ﻜﻴْﻨﺔ وﻻ ﻳ�ﻦ ﻳﻮم ﺻﻮ ِمﻚ و�ﻮم ﻓِ ِﺮك ﺳﻮاء
ِ ﻟ�ﻦ ﻋﻠﻴْﻚ وﻗﺎر وﺳ
যখন তুিম েরাযা রাখেব তখন েযন েতামার কণর, চক্ষু এবং িজহবা
িমথয্া ও হারাম কাজ েথেক েরাযা রােখ। তুিম �িেবিশেক ক� েদয়া
েথেক িবরত থােকা। আ�মযর্াদা ও �শাভাব েযন েতামার উপর
বজায় থােক এমন হেল েতামার েরাযা রাখা ও না রাখা সমান হেব না।
(ইবন আবী শাইবা : ৮৮৮০)
[৭] ইসলামেক জীবেনর সকলেক্ষে� অনুসরণ কর
মসিজেদ েযমনভােব ইসলাম েতমিন পিরবার, সমাজ, বয্বসা এবং
রা�ীয় জীবেনও ইসলামেক একমা� জীবন িবধান িহেসেব বা�বায়ন
করা।
আ�াহ বেলন,

� ٰ
ْ ُ ُ ۡ ْ
ٗ ّ ّ ۡ َآ
َ َ�ّ َٓ ُّ َها
� ﴿
�ِ ِين َء َام ُنوا ٱدخلوا
[٢٠٨ :ٱلسِل ِم فَة ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة

‘‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা ইসলােম দািখল হও পিরপূণর্ভােব (অথর্াৎ
জীবেনর সবর্েক্)। (বাকারাহ ২০৮)
[৮] িসয়াম আব�ায় পাপাচার তয্াগ করা এবং অনয্ায় কাজ েথে
িবরত থাকা।
নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
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ّ
ّ
َ
ََّﻤْﺄَ وَ�ﻢْ ﻣِﻦْ ﻗَﺎﺋِﻢِ ﻟَيْﺲَ ﻪﻟَُ ﻣِﻦْ �ِﻴَﺎﻣِﻪِ إِﻻ
َﻢْ ﻣِﻦْ ﺻَﺎﺋِﻢِ ﻟَيْﺲَ ﻪﻟَُ ﻣِﻦْ ﺻِﻴَﺎﻣِﻪِ إِﻻ
ّْ ﻬ
لﺴَ ﺮ
(ক) কত িসয়াম পালনকারী আেছ যােদর েরাযা হেব শুধু উেপাস থাকা।
আর কতেলাক রােতর ইবাদতকারী আেছ যােদর রাত জাগরণ ছাড়া
ইবাদেতর িকছু ই হেব না। (অথর্াৎ পাপকাজ েথেক িবরত না হওয়ার
কারেণ তার েরাযা েযন েরাযা নয়, তার রােতর সালাতও েযন ইবাদত
নয়)। (আহমাদ : ৯৬৮৩; দােরমী : ২৭৬২)
ُ َ َ َ َ ٌ َ َ ُ ّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ﻢْ َ َ َ ْ ُﺚ
ﺣﺪ أ ْو ﻗﺎﺗﻠﻪ
َﺈِذَا ﺎﻛن ﻳﻮم ﺻﻮمِ أﺣ ِﺪ� ﻓﻼ ﻳﺮﻓ ﻳﻮْﻣﺌِﺬٍ وﻻ ﻳﺼْﺨﺐ ﻓ ِﺈن َﺎﺑَﻪ أ
ٌ ْ ّ ُْ َْ
ﻓﻠﻴَﻘﻞ ِإ ِ� ام ُﺮؤ َﺻﺎﺋِ ٌﻢ
(খ) েতামােদর মেধয্ েকউ যিদ েরাযা রেখ, েস েযন তখন অ�ীল কাজ
ও েশারেগাল েথেক িবরত থােক। েরাযা রাখা অব�ায় েকউ যিদ তােক
গালাগািল ও তার সােথ মারামাির করেত আেস, েস েযন বেল ‘‘আিম
েরাযাদার’’। (মুসিলম : ১১৫১)
َّ
ََ الﺼِّﻴَﺎمُ ﻣِﻦ
ﺚ
ِ اﻷَ�ْﻞِ وَالﺮﺸُّْبِ إ�َّﻤَﺎ الﺼِّﻴَﺎمُ ﻣِﻦَ الﻠَّﻐْﻮِ وَالﺮَﻓ
ِ
(গ) শুধুমা� পানাহার তয্ােগর নাম েরাযা , �কৃত েরাযা হল (িসয়াম
অব�ায়) েবহুদা ও অ�ীল কথা এবং কাজ েথেক িবরত থাকা।(ইবনু
খুযাইমা : ১৯৯৬)
َََْ
ُ َ َ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َﺮ
َ َ َ َ ْْ ﻬ
ّ َ َ َْ ْ َﻢْ َ َ ع
ﺷاﺑَﻪ
ﷲ ﺣﺎﺟﺔ أن ﻳﺪع ﻃﻌﺎﻣﻪ
ِ ور َواﻟﻌﻤﻞ ﺑِ ِﻪ َوﺠﻟ َ ﻞ ﻓﻠيْﺲ
ِ ُﻣﻦ ل ﻳﺪ ﻗﻮْل لﺰ
(ঘ) েয বয্ি� িমথয্া কথা ও কাজ এবং অজ্ঞতা েথেক মু� হেত পাে
েস বয্ি�র শু ধুমা� পানাহার বজর্ে (এ িসয়ােম) আ�াহর েকান
�েয়াজন েনই। (বুখারী : ৬০৫৭)
[৯] েরাযা রাখা (ও অনয্ানয্ ইবা) একমা� আ�াহেক খুশী করার
জনয্ করা আ�াহ বেলন,
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َٓ
ُۡ َّ ْ ُ َُۡ ّ ْٓ ُ ُ ٓ َ َ
َ �ل ِص
ّ �ُ َ �
َ �ٱ
[٥ : ﴾ ]ﺒﻟيﻨﺔ... ِين ُح َنفا َء
َ� ﴿ وما أمِروا ِ�َ ِ�عبدوا
ِ
‘‘মানু ষেক এ িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ ে, তােদর ইবাদত েযন শুধুমা�
আ�াহেক খুশী করার জনয্ হয়’’ (বাইেয়য্নাহ: ৫)
[১০] সকল হুকুম আহকাম পালেন নাবীিজ
ওয়াসা�াম’র সু �াত তরীকা অনু সরণ করা।

সা�া�াহু আলাইি

রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
ٌَّ ْ َ َ َ َ ً َيْﺲَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ أَمْﺮُﻧَﺎ �َﻬُﻮَ رَد
ﻣﻦ ﻋ ِﻤﻞ �ﻤﻼ
‘‘েয বয্ি� এমন (তরীকায়) েকান আমল করল, রাসূল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃর্ক িনেদর্িশত েসই কাজ আ�াহর কাে
�হণেযাগয্ েতা হেবই না রব) তা হেব �তয্াখয্’। (মুসিলম : ১৭১৮)
[১১] িসয়াম ভে�র সহায়ক কাজ-কমর্ পিরহার করা �াম-�ীর আিল�ন,
চু�ন বা একে� শয়ন জােয়য হেলও তা েযন েরাযা ভে�র পযর্ােয় িনেয়
না যায় েস িবষেয় সতকর্ থাকা
[১২] অ�ের ভয় ও আশা েপাষণ করা।
েকান অজানা ভুেলর জনয্ েরাযািট েভে� যায় িকনা এ ধরেনর ভয় থাকা
এবং আ�াহর কােছ এর �িতদান পােবা এ আশাও েপাষণ করা।
অ�রেক এ দু ’েয়র মেধয্ সাম�সয্ কের রাখেত হে
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৯ম অধয্া

িসয়ােমর সু �াত আদব
�� ২৭ : �েতয্ক ইবাদেতরই িকছু আদব কায়দা ও িশ�াচার রেয়ে,
িসয়ােমর আদবগুেলা কী ক?
উ�র : িসয়াম পালেনর িকছু মু�াহাব বা সু �াত আদব আেছ েযগুেলা
পালন করেল সাওয়াব েবেড় যােব। আর তা েছেড় িদেল েরাযা ভ� হেব
না বা েগানাহও হেব না। তেব পুেণয্ ঘাটিত হেব। িক� তা আদায়
করেল সওয়ােবর পিরপূণর্তা আেস। িনে� এসব আদব উে�খ করা হল
:
[১] সাহরী খাওয়া।
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,

ًَ
َ
ُ ّ
ﻮر ﺑَ َﺮ�ﺔ
ِ ﺤّﺮُوا ﻓَﺈِنَّ ﻲﻓِ الﺴَﺤ

(ক) েতামরা সাহরী খাও, কারণ সাহরীেত বরকত
১৯২৩; মুসিলম : ১০৯৫)
�َ َ ْ ْ َ
َ َْﻠَﺔُ الﺴ
ّ
ﺤ ِﺮ
ﺎب
ِ أﻫ ِﻞ اﻟ
ِ ﻜﺘ

রেয়েছ। (বুখারী :
َ َ� ﺻﻴ
ََْ َ
ِﺎﻣﻨﺎ َو ِﺻﻴَﺎم
ِ ِ � ﻣﺎ

(খ) আমােদর (মুসিলমেদর) ও ইয়াহূ দী-নাসারােদর িসয়ােমর মেধয্
পাথর্কয্ হল সাহরী খাওয়া(মুসিলম : ১০৯৬)
অথর্াৎ আমরা িসয়াম পালন কির সাহরী েখে, আর ইয়াহূদী-নাসারারা
েরাযা রােখ সাহরী না েখেয়।
ُ ﻌْﻢ َﺳ
ُ ﺤ
َ ﻧ
ّ ﻮر الْ ُﻤﻣ ِِﻦ
 اﺘﻟَ ْﻤ ُﺮ
ِ
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(গ) মু’িমেনর সাহরীেত উ�ম খাবার হল েখজুর। (আবূ দাঊদ :
২৩৪৫)
َ َ ٌ َ َ َ ُ ُ ْ�َ ُ ُ ّ
ُ َﻮْ أَنْ �َْﺮَع أَﺣ
ّ
َ
َ
ﻋُﻮهُ وَل
لﺴَﺤﻮر أ ﻠﻪ ﺑﺮ�ﺔ ﻼ ﺗَﺪ
َﻢْ ﺟُﺮْﻋَﺔً ﻣِﻦْ ﻣَﺎءٍ ﻓَﺈِنَّ اﷲَ ﻋَﺰ
�ُﺪ
ََ َ ّ َ ُ َُ َ َ َ َ ّ
ّ ﻋ الْ ُﻤتَ َﺴ
َِﺮ�ﻦ
َﺟَﻞَ ومﻼﺋِ�ﺘﻪ ﻳﺼُﻮن
ِ
(ঘ) (েরাযাদারেদর জনয) সাহরী হল একিট বরকতময় খাবার। তাই
কখেনা সাহরী খাওয়া বাদ িদও না। এক েঢাক পািন পান কের হেলও
সাহরী েখেয় নাও। েকননা সাহরীর খাবার �হণকারীেক আ�াহ তা‘আলা
ও তাঁর েফেরশতারা �রণ কের থােকন। (আহামদ : ১০৭০২)
[২] সাহরী েদরী কের খাওয়া।
অথর্াৎ তা েশষ ওয়াে� খাওয়া উ�ম। রােতর েশষাংেশ �হণকৃত
খাবারেক সাহরী বলা হয়।
[৩] সাহরীর সময়েক ইবাদেত কােজ লাগােনা। �িতরােতর েশষ
তৃতীয়াংশ আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলা আরশ েথেক �থম আসমােন
েনেম আেসন। আর বা�ােদরেক এই বেল আহবান কেরন :
ْ
ُ َ �ِ ﻓَﺄَﺳْﺘَﺠِﻴﺐَ ﻪﻟ َو َﻣ ْﻦ � َ ْﺴﺄَﻟُ� ﻓَﺄُﻋْﻄﻴَ ُﻪ َو َﻣ ْﻦ � َ ْﺴﺘَﻐْﻔ ُﺮ� َﺄَﻏْﻔ
َُ
ِﺮَ ﻪﻟ
َﻣ ْﻦ ﻳَﺪ ُﻋ
ِ
ِ ِ
ِ
‘‘এখন েয বয্ি� আমার কােছ দ‘আ করেব আিম তা কবূ ল করব, যা
িকছু আমার কােছ এখন চাইেব আিম তােক তা িদব এবং েয আমার
কােছ এখন মাফ চাইেব আিম তােক মাফ কের িদব। (বুখারী : ৬৩২১;
মুসিলম : ৭৫৮)
অতএব তখন কুরআন অধয্য়, িতলাওয়াত, তাহা�ু েদর সালাত
আদায়, তাওবাহ-ইি�গফার ও দু ‘আ কবূ েলর জনয্ এটা এক উ�ম
সময়। তােদর �শংসায় আ�াহ বেলন :
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ۡ
َ
ُ َ َۡۡ َ
[١٨ : ﴾ ]ﺬﻟار�ﺎت١ حارِ ه ۡم � َ ۡس َتغف ُِرون
﴿ و�ِٱ�س
‘‘তারা েশষ রােত েজেগ উেঠ তাওবাহ-ইি�গফার কের।’’ (সূরাহ
যািরয়াত-১৮)
[৪] সূযর্ অ� যাওয়ামা� ইফতার করা অথর্া তাড়াতািড় ইফতার করা।
অিতরি�ত সাবধানতার নােম ইফতার িবল� না করা।
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
َ
ُ
َ
ّ ﻻ ﻳَ َﺰ ُال
� َﻣﺎ َﻋ َّﻠﻮا اﻟ ِْﻔﻄْ َﺮ
ِ ُﻟَس
ٍْ  ﺨﺑ
(ক) অথর্াৎ মানুষ যতিদন পযর্� তাড়াতািড় ইফতার করেব ততন
কলয্ােণর মেধয্ থাকেব(বুখারী : ১৯৫৭; মুসিলম : ১০৯৮)
َ ّ
َ ُ َ ْ ّ َ َ َْ َ َ ُ ّ ُ َ ً َ َ ّ َ ّ ُ ﻄ
َ ﻟَ َﺼ
ّ ﻮد َو
ﺎرى ﻳُ َﺆِ ُﺮون
ﻟﻳﻦ ﻇﺎ ِﻫﺮا ﻣﺎ ﻋَﻞ ﻟَﺎس اﻟ ِْﻔ ﺮ ِﻷَ ﻴﻟﻬ
ِ ﻻ ﻳﺰال ﺪ
(খ) যতিদন মানু ষ তাড়াতািড় ইফতার করেব ততিদন দীন ইসলাম
িবজয়ী থাকেব। েকননা, ইয়াহূ দী ও নাসারােদর অভয্া হল ইফাতর
েদরীেত করা। (আবূ দাঊদ : ২৩৫৩)
 َِﺛَﺔُ ﻣِﻦْ أَﺧْﻼَق
ََ
ّ
ﺠِﻴْﻞُ اﻹِ�ْﻄَﺎرِ وَﺗَﺄْﺧِ�ُْ الﺴَّﺤُﻮْرِ وَوَﺿْﻊِ اﻴﻟَْﻤِ�ِْ ﻰﻠﻋ
: ﻨﻟَّﺒُﻮَ ِة
ا
َ ّ
ِﺸِّﻤِﺎلِ ﻲﻓِ الﺼَﻼة
(গ) িতনিট িবষয় নাবী চিরে�র অংশ : সময় হওয়ামা� ইফতার কের
েফলা, সাহরী েশষ ওয়াে� খাওয়া এবং সালােত ডান হাত বাম হােতর
উপর রাখা। (মাজমাউয যাওয়ােয়দ : ১০৫)
ْﺳ
َ َّعُ اﻨﻟ
ُ �ْﻄﺄُ ُﻫﻢْ ُﺳ
ّ
َ َﺎرا َوأ
ً �ْﻄ
َ ﺎس إ
ﺤ ْﻮ ًرا
َ -ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- َنَ أَﺻْﺤَﺎبُ �َُﻤَ ٍﺪ
ِ
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(ঘ) রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং সাহাবীগণ সকেলর
আেগ তাড়াতািড় ইফতার করেতন এবং সকেলর েচেয় েদরীেত সাহরী
েখেতন। (মুসা�াফ আঃ রাযযাক : ৭৫৯১)
[৬] মাগিরেবর সালােতর পূেবর্ ইফতার করা এবং েখজুর বা পািন �ারা
ইফতার করা।
আনাস রািদয়া�াহু আনহু বেলে,
ُ َُ َ َ
ّ
ْﻄ
َ
َ ِﺮُ ﻰﻠﻋَ رُﻃَﺒَﺎتٍ �َﺒْﻞَ أَن ﻳُّ َﺼ
...�
-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﷲ
ِ ﻛن رﺳﻮل ا
ِ
রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম (মাগিরেবর) সালােতর পুেবর্
তাজা েখজুর �ারা ইফতার করেতন। যিদ তাজা েখজুর পাওয়া না েযত
তেব শুকেনা েখজুর �ারা ইফতার করেতন। আর যিদ শুকনা েখজু
পাওয়া না েযত তাহেল কেয়ক েঢাক পািন �ারা ইফতার করেতন।
(আহমাদ : ৩/১৬৪)
তেব েপট ভিতর্ কের খাওয় ইসলাম সমথর্ন কের না। রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন
ﺎ مَﻸ
َ َ
ﻄْﻨ ِﻪ
ِ � َ ُ ا�ْﻦُ آدَمَ وِﺎﻋ ُء
‘‘েয বয্ি� েপট ভিতর্ কের খানা খায় তার ঐ েপ (আ�াহর কােছ)
একিট িনকৃ� পা�।’’ (িতরিমযী : ২৩৮০)
সু �াত হল েপেটর িতন ভােগর একভাগ খাবার খােব, আর িতনভােগর
একভাগ পািন পান করেব। বাকী এক তৃতীয়াংশ �াস ��ােসর জনয্
খালী েরেখ িদেব। (িতরিমযী : ২৩৮০)
[৫] ইফতােরর সময় দু ‘আ করা
এ মুহূতর্িট জাহা�াম েথেক মুি� েদয়ার সময়
53

রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
ُّ
َ
ً َ ْ َ ُْﻢ
ْ َ ُّ
َ َﺎﻰﻟَ ﻋِﻨْﺪَ ﻞﻛ ِﻓ�ُﺘ ﻘَﺎءُ ﻣِﻦ
ّﺎرِ وَذَلِﻚَ ﻞﻛُّ ﻴﻟَْﻠَﺔٍ ﻟِﻞﻜ �ﺒ ٍﺪ ِﻣﻨْﻬ دﻋﻮة
اﻨﻟ
َّ ﷲِ �َﻌ
ِ
َ
ِ
ً َ َ ْ ُ
ﺠﺎﺑَﺔ
مﺴﺘ
(ক) ইফতােরর সময় আ�াহ রববুল ‘আলামীন বহু েলাকেক জাহা�াম
েথেক মুি� িদেয় থােকন। আর এ মুি� দােনর পালা রমাযােনর �িত
রােতই চলেত থােক। েস সময় িসয়াম পালনকারী �েতয্ক বা�ার দ‘আ
কবূ ল হয়।’’ (আহমাদ : ৭৪৫০)
(খ) রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন ইফতার করেতন তখন
বলেতন :
َ َ ُ ُ َ َ ّ ُ ّ َل
ُ َ َ َ
�ْﻄﺮْت
ﻰﻠﻋ ِرزْﻗِﻚ أ
ﻠَﻬَ لﻚ ﺻﻤْﺖ
েহ আ�াহ! েতামার জনয্ েরাযা েরেখি, আর েতামারই িরিযক �ারা
ইফতার করিছ।
উে�খয্ ে, আ�ামা নািসরু�ীন আলবানী উপেরা� হাদীসিটেক দুবর্
িহেসেব আখয্ািয়ত কেরেছন
(ঙ) নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ইফতােরর সময় িনে�র এ
দু আিট পাঠ করেতন :
ْ َ َ َََ ُ ُُْ ّ
َ َ
ُ ﺎء
َ ﺟ ُﺮ إ ْن َﺷ
اﷲ
ِ َﻫﺐ اﻟﻈَّﻤَﺎءُ وَا�ْﺘَﻠ
ِ ﺖ اﻟﻌﺮوْق و�ﺒﺖ اﻷ
অথর্ : ‘‘িপপাসা িনবািরত হল, িশরা উপিশরা িস� হল এবং আ�াহর
ই�ায় পুর�ারও িনধর্ািরত হল’’ (আবূ দাউদ : ২৩৫৭, দারাকুতনী :
২২৭৯ আলবানী হাদীসিটেক হাসান বেলেছন)
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ইফতােরর সময় যখন আযান হয় তখন আযােনর পেরর সময়টা দু ‘আ
কবূ েলর সময়। হাদীেস আেছ আযান ও ইকামেতর মধয্বতর্ী সমেয়
দু ‘আ কবূ ল হয়।
[৬] েবিশ েবিশ কুরআন পাঠ করা, সালাত আদায়, িযকর ও দু ‘আ
করা।
রমযান েযেহতু কুরআন নািযেলর মাস েসেহতু এ মােস কুরআন
িতলাওয়াত ও অধয্য়ন অনয্ সমেয়র েচেেবিশ করা উিচত।
রাসূলু �াহ বেলেছন,
ُ َُ َ َ ْ َ َْ َْْ
ّ
ّ ﻮل
َ َ َ ُ ْ ُْ َ ُ َ ّ
َ َﻨَﻌْﺘُﻪُ اﻟﻄَ َﻌ
ّ
ﺎم
َِﺎمُ أَيْ رَب
الﺼ
ﺎن لِﻠﻌﺒ ِﺪ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ �ﻘ
ِ
ِ لﺼِﻴﺎم واﻟﻘﺮآن �ﺸْﻔﻌ
َ َ
ْ ّ ّ َﺸ ﻔ
ْ ّ ّ َ َﺸ ﻔ
َ
ََ ّ
ّ ُﻘُﻮلُ اﻟْﻘُﺮْآنُ ﻣَﻨﻌْﺘُﻪ
 اﻨﻟَ ْﻮ َم ﺑِلﻠَﻴْ ِﻞ َِﻌ ِ� ِ�ﻴ ِﻪ ﻗﺎل
�َ ﺎر َِﻌ ِ� ِ�ﻴ ِﻪ
ِ َالﺸَﻬﻮ
ِ ات ﺑِﻟَﻬ
َ ّ َي ﺸ
ﺎن
ِ َُﻔَﻌ
িসয়াম ও কুরআন িকয়ামেতর িদন (আ�াহর কােছ) মানু েষর জনয্
এভােব সু পািরশ করেব েয, িসয়াম বলেব, েহ রব! িদেনর েবলায় আিম
তােক পানাহার ও েযৗন উপেভাগ েথেক িবরত েরেখিছ। তাই তার
বয্াপাের তুিম আমার সুপািরশ কবূল কর
কুরআনও বলেব, েহ রব! (রােত কুরআন পােঠর কারেণ) রােতর িন�া
েথেক আিম তােক িবরত েরেখিছ। তাই এ পাঠেকর বয্াপাের তুিম
আমার সু পািরশ ম�ু র কর। িতিন বেলন, অতঃপর উভেয়রই সু পািরশ
�হণ করা হেব। (আহমাদ : ৬৫৮৯)
[৭] ইবাদেতর তাওফীক কামনা ও আ�াহর দয়া অনু ধাবন করা
আমরা েয ইবাদত কির তাও আ�াহর দয়া। িতিন েয এ কােজ
আমােদরেক তাওফীক িদেয়েছন েসজনয্ আমরা তার শুকিরয়া আদা
কির। অেনেকর ভাল কাজও আবার কবূল হয় না। আ�াহ বেলন :
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ّ �َ م َِن
َ لۡمُتَق
ّ  ِ َّ َما... ﴿
ُ ّ َتَقَبَ ُل
[٢٧ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٢ �ِ
�
‘‘েকবলমা� মু�াকীেদর কাজই আ�াহ কবূল কেরন। (মািয়দাহ : ২৭)
ভয় ও আশা িনেয় েযন আমরা ইবাদত কির। গবর-অহ�ার ও িহংসা
বা�ার ইবাদতেক ন� কের েদয় এবং কুফরী ও িশকর করেল তার
েকান েনকই আ�াহর কােছ েপৗঁেছ ন, বরং ইবাদতসমূহ �ংস ও
বািতল হেয় যায়।
[৮] ইয়াতীম, িবধবা ও গরীব িমসকীনেদর �িত সহানু ভূিতশীল হওয়া
ও েবিশ েবিশ দান খয়রাত করা।
তােদরেক যাকাত, িফত্রা ও সাদাকাহ েদয়া। হাদীেস এেসেছ :
ُ َُ َ َ
ْ َ َ َ َ ْ َ َْ ْ َ َ ّسِ ﺑِﺎﺨﻟ
َ ﺟ َﻮ َد َﻣﺎ ﻳ
َ أﺟﻮد ﻟ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﷲ
ُﻮنُ ﻲﻓ
� و�ن أ
ِ ﻛن رﺳﻮل ا
ِ
ِ
َ
َْ ﻬ
ﺷ ِﺮ َر َم َﻀﺎن
রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন মানুেষর মেধয্ সবেচে
েবিশ দানশীল আর রমাযােন তাঁর এ দানশীলতা আেরা েবেড় েযত।
(মুসিলম : ২৩০৮)
[৯] উ�ম চির� গঠেনর অনু শীলন করা।
রমযান ৈধযর্ধারেনর মাস। আর িসয়াম হল এ কাযর্ �িশক্ষ
ইিনি�িটউট। কােজই এ সময় আমােদরেক সু �র চির� গঠেনর
অনু শীলন করেত হেব। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ﻢْ َ َ َ ْ ُﺚ
ََُ َ َ ٌ َ َ ُّ
ْ ﺼْﺨ
ﺣﺪ أ ْو ﻗﺎﺗﻠﻪ
ﺐ َﺈِنْ ﺳَﺎﺑَﻪ أ
َﺈِذَا ﺎﻛن ﻳﻮم ﺻﻮمِ أﺣ ِﺪ� ﻓﻼ ﻳﺮﻓ ﻳﻮْﻣﺌِﺬٍ وﻻ ﻳ
ٌ ْ ّ
َﻠْﻴَﻘُﻞْ إِ�ِ ام ُﺮؤ َﺻﺎﺋِ ٌﻢ
‘েতামােদর মেধয্ েকউ যিদ েরাযা রাে, েস েযন তখন অ�ীল কাজ ও
েশারেগাল েথেক িবরত থােক। েরাযা রাখা অব�ায় েকউ যিদ তার
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সােথ গালাগািল ও মারামাির করেত আেস েস েযন বেল, ‘‘আিম
েরাযাদার’’। (মুসিলম : ১১৫১)
[১০] অপচয় ও অযথা খরচ েথেক িবরত থাকা।
খাওয়া দাওয়া, েপাশাক-পির�দ ও আরাম আেয়েশ অেনেকই অপচয়
ও অপবয্য় কের থােক। এটা এক গিহর্ত কাজ। এ েথেক িবরত থাক
[১১] রুিটন কের সময়টােক কােজ লাগােনা
অেহতুক কথাবাতর্, আ�া বািজ, গ�-গুজ, েবহুদা তকর্িবতকর্ পিরহ
করা। রুিটন কের পিরক�না িভি�ক কাজ করা। এেত জীবন
অিধকতর ফল�সূ হেব।
[১২] দু িনয়াবী বয্�তা কিমেয় েদয়া
রমাযােনর এ বরকতময় মােস অথর্ উপাজর্ন ও বয্বসা বািণে
বয্�তা কিমেয় িদেয় আিখরােতর মুনাফা অজর্েনর জনয্ অিধকেবিশ
সময় েদয়া আবশয্ক। দুিনয়া ক্ষণ�ায়ী আিখরাত িচর�ায়ী।
আ�াহ তা‘আলা বেলন :

ٰٓ �ۡ�َ�َ ٞ�ۡ ﴿ َوٱ�خ َِرةُ َخ
[١٧ : ﴾ ]اﻻﻋﻼ١ َ

‘‘আর আিখরােতর জীবন সেবর্া�ম এবং িচর�ায়ী’’ (সূরা আ‘লা : ১৭)
[১৩] খাওয়া ও িন�ায় ভারসাময্ রক্ষা ক
েকউ েকউ এেতা েবিশ খাবার খায় েয না�া ও দু পুেরর খাবার শুধ
ইফােতর এক েবলায়ই তা পুিষেয় েনয়। আবার তারাবীহ ও েসহরীর
ওয়াে�র ি�গুণ িদেনর েবলায় ঘুিমেয় তা কাযা কের। এভােব চলেল
খাবার ও ঘুেমর কুরবানী হেলা কীভােব? তাই এ িবষেয় েরাযাদারেক
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তয্াগ তীিতক্ষা করেত হেব এবং এ’এর মেধয্ ভারসাময্ বজায় েরে
িসয়াম পালন কের েযেত হেব।
[১৪] ফজর উদয় হওয়ার পূেবর্ই েরাযার িনয়ত করা
[১৫] আ�াহর িনয়ামেতর শুকিরয়া আদায় করা
রমাযােনর পিব� িদন ও রাতগুেলােত ইবাদত করার তাওফীক েদয়ায়
মাবুেদর �শংসা করা।
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১০ম অধয্া
ﻧﻴﺔ الﺼﻮم ووﻗﺘﻪ وﻃﺮ�ﻘﺘﻪ

িসয়ােমর িনয়ত : সময় ও প�িত
�� ২৮ : ফরয েরাযার িনয়ত কখন করেত হয়?
উ�র : ফজর উদয় হওয়ার আেগই অথর্াৎ রােতর মেধয্ই িনয়ত কে
েফলেত হেব। রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ َ ّْ َ َ َ ْ َ َ ﺠ
ْ ُ َْ ْ َﻢ
َُ ﻼﺻ
َﺎمَ ﻪﻟ
ِ ﻣﻦ ل � ِﻤْ الﺼِﻴﺎم �ﺒﻞ اﻟْﻔ ِﺮ ﻓ
১. েয বয্ি� ফজেরর ওয়া� শুরু হওয়ার আেগই িসয় াম পালে
িনয়ত করল না তার িসয়াম শু� হল না।(আবূ দাঊদ : ২৪৫৪)
َُ
ﻦْ لَﻢْ ﻳَبِﻴْﺖِ الﺼِّﻴَﺎمَ ﻣِﻦَ الﻠَّﻴْﻞِ ﻓَﻼَ ﺻِﻴَﺎمَ ﻪﻟ
২. েয বয্ি� রােতর মেধয্ই িসয়ােমর িনয়ত করল না তার িসয়াম শ
হল না। (এ িনেদর্শ শুধুমা� ফরয েরাযার েক) (নাসাঈ : ৪/১৯৬)
�� ২৯ : িনয়ত কােক বেল? এটা কীভােব করব?
উ�র : িনয়ত হল মেনর ই�া, স�� বা �িতজ্ঞা করা। এটা অ�ের
কাজ, মুেখ উ�ারণ করার িবষয় নয়। িজহবার সােথ এর েকান স�কর্
েনই। আ�াহর স�ি� অজর্েনর জনয্ েকান কােজর �ারে� মেন
মেধয্ েয ই�া েপাষণ করা হয় এটােকই িনয়ত বলা য়।
�� ৩০ : েকউ েকউ িনয়ত করার বদেল িনয়ত পেড়ন এবং আরবীেত
َ ْ َ ُ ََ
ً َ
�ْﺖ أن أ ُﺻ ْﻮ َم ﻏﺪا
‘‘ ﻧﻮনাওয়াইতু আন’’ বেল আরবীেত িনয়ত শুরু কের
এমন করেল িক সওয়াব েবিশ হেব?
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উ�র : িনয়ত কখনই পড়েত বলা হয় িন। করেত বলা হেয়েছ। রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবােয় িরাম এবং চার মাযহােবর
ইমামগণ েকউই মুেখ মুেখ িনয়ত পেড়নিন। কােজই যারা িনয়ত পেড়ন,
মুেখ মুেখ বেলন এটা শু� নয়। আর সওয়াব েবিশ হওয়ারেতা ��ই
আেস না। করেত িনেদর্শ িদেয়েছন পড়েত নয়। কােজই মুেখ মুেখ
আরবীেত িনয়ত পড়েল এজনয্ েকান সওয়াব হেব না
িবজ্ঞ উলামােয় িকরাম বর এটােক িবদ্আত বেলেছন। িবশু� প�ি
হল মেন মেন ক�না কের িনয়ত করা।
�� ৩১ : ‘‘নাওয়াইতু আন’’ বেল িনয়ত শুরু করার �চলনটা কীভাে
হল?
উ�র : কােরা কােরা ধারণা কােয়দা বাগদাদীর েলখক িনেজ েথেক
বািনেয় এটা শুরু কের িদেয়িছেলন। পরবতর্ীকােল অনয্ানয্ ব
েলখেকরা েকান যাচাই বাছাই ছাড়াই তােদর বইগুেলােতও এগুেল
নকল কেরেছন। এগুেলার েকান অি�� বা দলীল কুরআ-হাদীেস
েকাথাও েনই।
�� ৩২ : রােতর সাহরী খাওয়া িনয়েতর জনয্ যেথ� হেব ি?
উ�র : েরাযার জনয্ িনয়ত করা ফরয। েয বয্ি� িসয়াম পালেনর জন
সাহরী েখল- এ সাহরী �মাণ কের েয এটা তার শুধুমা� িসয়াম
পালেনর জনয্ই খাওয়া হেয়েছ। কােজই এ সাহরী িনয়েতর �লািভিষ�
বেল ধের েনয়া যায়।
�� ৩৩ : পুেরা রমাযােনর জনয্ শুরুর িদন একবার িনয়ত কের িন
িক তা যেথ� হেব?
উ�র : হাঁ, তা হেব। তেব �িতিদনই িনয়ত করা মু�াহাব বা সু �াত।
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উে�খয্ ে, সাহরী খাওয়া সু �াত, িক� িনয়ত করা ফরয।
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১১শ অধয্া
أﻗﺴﺎم الﺼﻴﺎم

িসয়ােমর �কারেভদ
�� ৩৪ : িসয়াম কত �কার ও কী কী?
উ�র : চার �কার। যথা ১. ফরজ, ২. নফল, ৩. মাকরূহ৪. হারাম।
�থমত : ফরয িসয়াম :
(ক) রমযান মােসর িসয়াম
(খ) কাযা িসয়াম
(গ) কাফফারার িসয়াম
(ঘ) মা�ত িসয়াম
ি�তীয়ত : নফল িসয়াম
(ক) শাওয়াল মােসর ছয়িট িসয়াম
(খ) িযলহা� মােসর �থম দশেকর িসয়াম
(গ) আরাফােতর িদেনর িসয়াম
(ঘ) মুহাররম মােসর িসয়াম
(ঙ) আশুরার িসয়া
(চ) �িত চ�মােসর ১৩. ১৪, ১৫- এ িতন িদেনর িসয়াম
(ছ) সা�ািহক েসাম ও বৃ হ�িতবােরর িসয়াম
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(জ) শাবান মােসর িসয়াম
(ঝ) দাঊদ (আঃ)’র িসয়াম
(ঞ) িববােহ অসামথর্ বয্ি�েদর িসয়া
তৃতীয়ত : মাকরূহ িসয়া
(ক) হা� পালনরত অব�ায় আরাফােতর িদেনর িসয়াম
(খ) িবরতীহীনভােব িসয়াম পালন
(গ) পানাহার িবহীন িসয়াম
(ঘ) েকবলমা� জুমুআর িদেনর িসয়াম
(ঙ) শধু মা� শিনবাের িসয়াম
চতুথর্ত: হারাম িসয়াম :
(ক) দু ’ ঈেদর িদন এবং কুরবানীর ঈেদর পরবতর্ী৩ িদন
(খ) সে�হ পূণর্ িদেনর(৩০েশ শাবান) িসয়াম
(গ) �ামীর িবনা অনু মিতেত �ীর নফল িসয়াম
(ঘ) মিহলােদর হােয়য িনফাসকালীন সমেয়র িসয়াম
(ঙ) গুরুতর অসু� অব�ায় িসয়া
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১২শ অধয্া
ﻣﻔﺴﺪات الﺼﻮم

িসয়াম ভ� হওয়ার কারণসমূ হ
�� ৩৫ : কী কী কারেণ িসয়াম ভ� হেয় যায়?
উ�র : িনে�া� েয েকান কারণ েদখা েগেল িসয়াম ভ� হেয় যােব :
১. ই�া পূবর্ক পানাহার ও ধুমপান করা
২. ে��ায় বিম করা
৩. �ামী�ীর িমলন
৪. ৈবধ অৈবধ েয েকান �কার েযৗনি�য়া।
৫. পানাহােরর িবক� িকছু �হণ করা, েযমন- ইনেজকশান বা র�
�হণ করা। আর তা এমন ইনেজকশান যার মাধয্েম খাবার সরবরাহ
করা হয়।
৬. মািসক �াব ও �সেবা�র �াব
�� ৩৬ : েকউ যিদ ভুল�েম িকছু েখেয় েফেল তেব িক তার িসয়াম
ভ� হেয় যােব?
উ�র : না, ভা�েব না।
নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
َ ُ ّ ُ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ َ ّ ُ ْ َ َ َ ذَا �َﻲﺴ َ ﻓَﺄَ�َﻞَ وَﺮ
�َ َو َﺳﻘ ُﺎه
ﺷب ﻓﻠﻴِﻢَ ﺻﻮْﻣﻪ َﺈِ�َﻤﺎ أﻃﻌﻤﻪ
ِ
ِ
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১. যিদ েকউ ভুল�েম পানাহার কের তেব েস েযন তার িসয়াম পূণর্
কের েনয়, েকননা আ�াহ তা‘আলাই তােক এ পানাহার কিরেয়েছন
(অথর্াৎ এেত তার েরাযা ভাে�ি)। (বুখারী : ১৯৩৩; মুসিলম : ১১৫৫)
ََ ّ
َ
ﺎرة
َﻦْ أَ�ْﻄَﺮ ﻲﻓِْ رَمَﻀَﺎنَ ﻧَﺎﺳِﻴًﺎ ﻓَﻼَ ﻗَﻀَﺎءَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﻻَ ﻛَﻔ
২. েয বয্ি� ভুল বশতঃ রমাযােনর িদেন েবলায় িকছু েখেয় েফলল :
েসজনয্ েকান কাযা ও কাফফারা িদেত হেব না। (দারাকুতনী : ২৪;
বায়হাকী : ৭৮৬৩)
�� ৩৭ : অযু েগাসেলর সময় অসাবধানতা বশতঃ হঠাৎ কের িকছু
পািন গলায় ঢুেক েগেল বা েজারপূবর্ক খাওয়ােনা হেল িসয়াম িক ভ�
হেয় যােব?
উ�র : না, ভ� হেব না।
রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
ّْ َ َ َ َ ْ َّﻰﺘِ اﺨﻟ
ّ
َ
ُ ْ ْ
َْ
َ َﻄﺄ َواﻟنِ ْﺴﻴَﺎن َو َﻣﺎ اﺳﺘَﻜ َﺮﻫ ْﻮا َﻋﻠﻴ ِﻪ
ِنَ اﷲ وﺿﻊ �ﻦ
‘‘আ�াহ তা‘আলা আমার উ�ােতর ভুল-�াি� ও বাধয্ হেয় ঘেট যাওয়া
পাপরািশ মাফ কের িদেবন। (ইবন মাজা : ২০৪৫)
�� ৩৮ : িসয়াম অব�ায় েকউ যিদ ই�াকৃত বিম কের তাহেল তােক
কী করেত হেব?
উ�র : এ িসয়াম আবার কাযা করেত হেব।
রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ َ َْ
َ ََﻦْ ذرﻋﻪ ﻰﻗء ﻓَﻠ
يْﺲ َﻋﻠﻴ ِﻪ ﻗﻀﺎءً و�ن اﺳﺘﻘﺎء ﻓﻠﻴﻘﺾ
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েয বয্ি� অিন�া বিম করল তােক উ� িসয়াম কাযা করেত হেব না।
িক� েয বয্ি� ে��ায় বিম করল তােক উ� িসয়াম অবশয্ই কা
করেত হেব। (আবূ দাঊদ : ২৩৮০)
�� ৩৯ : রমযান মােস িদেনর েবলায় ে��ায় �জ্ঞােন �া-�ীর িমলন
হেল এর হুকুম ি?
উ�র : এেত েরাযা ভ� হেয় যােব। এর ফেল কাযাও করেত হেব এবং
কাফফারাও িদেত হেব।
(ক) একিদেনর েরাযার জনয্ একাধাের দ’মাস েরাযা রাখেত হেব।
মাঝখােন একিদন বাদ েগেল এর পেরর িদন েথেক আবার একাধাের
পূণর্ দ ’ মাস েরাযা রাখেত হেব। অথবা
(খ) ষাটজন িমসিকনেক এক েবলা আহার করােত হেব।
�� ৪০ : উপেরা� ঘটনায় কারেণ েক কাযা করেব? �ামী নািক �ী?
উ�র : উভেয়ই কাযা করেব এবং কাফফারা িদেব। তেব �ীেক যিদ
েজারপূবর্ক স�ম কের থােক তাহেল কাযা ও কাফফারা িদেব শু ধু �া,
�ী নয়।
উে�খয্ ে, ৈবধ ও অৈবধ েয েকান উপােয় বীযর্পাত ঘটােনা হেল
িসয়াম ভ� হেয় যােব।
�� ৪১ : রমযান মােস রােতর েবলায় িক �ীসহবাস করা যােব?
উ�র : হা, তা জােয়য আেছ।
�� ৪২ : েকান �কার ইনেজকশােন িসয়াম ভ� হেয় যােব?
উ�র :
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(ক) র�শূ নয্তা পূরণ জিনত ইনেজকশা
(খ) শি� বধর্ক ইনেজকশা
(গ) সয্ালাইন ও পানাহােরর �লািভিষ� ইনেজকশান। এর েকান
একটা পুশ করেল িসয়াম ভ� হেয় যােব।
তেব শুধুমা� ঔষধজিনত হেল িসয়াম ভ� হেব না
�� ৪৩ : িদবেসর েকান অংেশ র��াব শুরু হেল িসয়াম ভ� হে
যােব?
উ�র : িদবেসর শুরু বা েশষ েয েকান অংেশ �াব শুরু হেল িস
ভ� হেয় যােব।
�� ৪৪ : মািসক �াব শুরু হওয়া অনুভব করেছ িক� হয় িন।
অব�ায় িক িসয়াম ভ� হেয় যােব?
উ�র : শুরু না হওয়া পযর্� ভ� হেব।
�� ৪৫ : ঋতুবতর্ী মিহলারা িক কাযা করে?
উ�র : শুধুমা� িসয়াম কাযা করেব। সালাত কাযা করেত হেব না
আিয়শাহ বেলন :
َ ّ
َ َ َُ ُ َ َ
ْ ّ ِ ﻚ َ�ﻨُﺆْ َم ُﺮ ﺑ َﻘ َﻀ
ِﺎء لﺼَﻮمِ َﻻَ ﻧُﺆْمَﺮُ ﺑِﻘَﻀَﺎءِ الﺼَﻼة
ِ ﻛن ﻳ ِﺼﻴبﻨﺎ ذل
ِ
আমােদরও এটা ঘটত (অথর্াৎ মািসক হেত)। তখন আমরা শধু িসয়াম
কাযা করেত আিদ� হতাম। িক� সালাত কাযা করেত আিদ� হতাম
না। (মুসিলম : ৩৩৫)
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�� ৪৬ : ফাজেরর ওয়া� হয়িন মেন কের ফজর শুরু হওয়ার প
পানাহার করল, এমিনভােব সূযর্া� হেয় েগেছ মেন কের অ� যাওয়ার
আেগই ইফতার কের েফলল- এ িসয়াম িক শু� হে?
উ�র : হা, শু� হেব এ জনয্ , এিট তার অজানা ও অজ্ঞতাবশত
হেয় েগেছ। আ�াহ তা‘আলা বেলন :
ََ
ُۡ َ ۡ َ َٓ ٞ َ ُ ۡ ُ َۡ َ َ ََۡ
ُ ُ ُُ ۡ َ ّ ّ ع
ُ ّ � ۡم َو َ� َن
َ�
ۚ �﴿ وليس علي�م جناح �ِيما أخط�تم بِهِۦ و�ٰ�ِن َا ََمَدت قلو
ٗ َ� ُف
ً ور� َّح
[٥ : ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٥ ِيما
‘ভুল�েম েকানিকছু কের েফলেল এেত েকান গুনাহ হেব না। তেব
েজেন শুেন ই�াকৃত ভােব েকান অপরাধ করেল অবশয্ই এেত গুন
হেব। আ�াহ তা‘আলা অিতশয় ক্ষমাশীল ও েমেহরব’। (আহযাব : ৫)
�� ৪৭ : িসয়াম অব�ায় ভুেল পানাহার শুর কের িদল। এমন সময়
হঠাৎ �রণ হল। এ বয্ি� িক করে?
উ�র : মেন হওয়ামা� মুেখর বাকীখানা বা পানীয় েফেল েদেব আর
যতটুকু ভুেল খাওয়া হেয় েগেছ েসজনয্ িসয়াম ভ� হেব না। তেব এ
দৃ শয্ েয েদখেব তার উপর ফরয হল িসয়াম পালনকারীেক �রণ
কিরেয় েদয়া।
�� ৪৮ : েকউ যিদ েকান িসয়ামকারীেক জবরদি� কের েকান িকছু
খাওয়ায় তাহেল িক হেব?
উ�র : এেত িসয়াম ভ� হেব না। অনু রূপভােব েজার কের েকান
মুিমনেক কািফর বানােত চাইেল েস কািফর হেব না।
অনু রূপভােব �ীর স�িত বয্িতেরেক �ীেক েজার কের স�ম করে
�ীর িসয়াম ভা�েব না িক� �ামীর িসয়াম অবশয্ই েভে� যােব
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�� ৪৯ : িবনা উযের েয ই�া কের অতীেতর িসয়াম ভ� কেরেছ তার
িক করেত হেব?
উ�র : এিট একিট মহাপাপ। তােক তাওবা করেত হেব এবং এসব
েরাযা কাযা করেত হেব।
�� ৫০ : িদেনর েবলায় ঘুম� অব�ায় যিদ ��েদাষ হেয় যায় তাহেল
িক হেব?
উ�র : এেত েরাযা ভা�েব না। কারণ ��েদাষ িনেজর ই�াকৃত েকান
ঘটনা নয়।
�� ৫১ : িসয়াম অব�ায় থু থু কািশ িগেল েফলা েকমন?
উ�র : মুেখ থাকা থু থু িগেল েফলেল অসু িবধা েনই। তেব কািশ িগেল
েফলা জােয়য নয়। েকননা কািশ থু থুর মত নয়।
�� ৫২ : নাক িদেয় র� পড়েল িকংবা দাঁত উঠেল অথবা আহত হেয়
র� �বািহত হেল িক িসয়ােমর েকান ক্ষিত হ?
উ�র : না, এেত িসয়াম ভা�েব না। েকান ক্ষিতও হেব ন
�� ৫৩ : েকান েরাযাদার বয্ি� তার িসয়াম ভ� করার িনয়ত করল
িক� েস তখেনা েকান খানািপনা খায়িন- তার িসয়াম িক িঠক আেছ,
নািক েভে� েগেছ?
উ�র : তার িসয়াম ভ� হেয় েগেছ। কারণ িসয়ােমর জনয্ িনয়ত ফরয।
আর এ ফরয তার তরক হেয় েগেছ। কােজই েরাযা তার েভে� েগেছ
খাবার বা পানীয় �হণ ছাড়াই।
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১৩শ অধয্া
مﻜﺮوﻫﺎت الﺼﻮم

েযসব কারেণ সওম মাকরূহ হেয় যা
�� ৫৪ : সওম মাকরূহ হওয়ার অথর্ ?
উ�র : মাকরূহ শে�র অথর্ অপছ�নীয়। আর সওেমর মাকরূহ
িসয়াম পালন অব�ায় েযসব কাজ করা অপছ�নীয়। এ জাতীয় কাজ
িসয়াম ভ� কের না িক� এসব চচর্া করা কখেনা কখেনা িসয়াম
িবনে�র কাছাকািছ িনেয় যায়। এসব কমর্কা� েথেক িবরত থাকা
উিচত।
�� ৫৫ : কী কী কারেণ িসয়াম মাকরূহ হ?
উ�র : িসয়াম অব�ায় িন� বিণর্ত েয েকান কাজ করেল িসয়াম
মাকরূহ হেয় যয় :
(১) অযু র সময় গড়গড়া কের কুিল করা, েজাড় িদেয় নােক পািন টানা।
এেত গলা বা নাক িদেয় িভতের পািন �েবশ করার স�াবনা েথেক যায়।
(২) িবনা �েয়াজেন খােদয্র �াদ েদখা। তেব �েয়াজন হেল েদখেত
পাের।
(৩) থু থু কফ মুেখ জিমেয় িগেল েফলা। অ� অ� থু থু িগেল েফলেল
েকান অসু িবধা েনই।
(৪) েযৗন অনু ভূিত িনেয় �ীেক চু�ন ও আিল�ন করা, বারবার তার
িদেক তাকােনা, বারবার সহবােসর ক�না করা। কারণ এসব কাযর্�েম
বীযর্পাত ঘটা বা সহবােস িল� হেয় যাওয়ার স�াবনা েথেক যায়
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�� ৫৬ : িবনা �েয়াজেন যিদ েকান মিহলা �ীয় বা�ােক েরাযা
অব�ায় খাদয্ িচিবেয় েদয় তেব তার হুকুম ?
উ: েরাযা মাকরূহ হেব অথর্াৎ অনয্ েলােক যিদ খাদয্ িচিবেয় েদ
মেতা থােক বা অনয্ েকান উপােয় যিদ িশশুেক খাদয্ িচিবেয় েদয়া ,
তাহেল েরাযাদার মিহলার জনয্ িচিবেয় েদয়া মাকরূহ হে
িব: �:- �েয়াজনবশত: িচিবেয় িদেল তা মাকরূহ হে না বরং িচিবেয়
েদয়ার সময় সতকর্ থাকেত হেব যােত েপেট খােদয্র িকছু অংশ চেল ন
যায়।
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১৪শ অধয্া
ﻣﺒﺎﺣﺎت الﺼﻴﺎم

িসয়াম অব�ায় েযসব কাজ মুবাহ অথর্াৎ ৈব
�� ৫৭ : কী কী কাজ করেল িসয়াম ভ� হয় না? অথবা িসয়াম
অব�ায় কী কী কাজ ৈবধ?
উ�র : িসয়াম অব�ায় িনে�া� কাজ করেল িসয়ােমর েকান ক্ষিত হে
না :
[১] শুধুমা� েরাগ আেরােগয্র জনয্ েয ইনেজকশান েদ
হয়।
[২] কুিল করা, নােক পািন েদয়া। তেব গড়গড়া করেব না।
নােকর খুব িভতের পািন টান িদেয় েনেব না।
[৩] িমসওয়াক করা, মাজন ও টুথেপ� বয্বহার করেত
পারেব। তেব গলার িভতর যােত না ঢুেক েস জনয্ সতকর
থাকেত হেব।
[৪] গরম েথেক বাঁচার জনয্ মাথায় শীতল পািন েদয়,
েগাসল করা, িভজা কাপড় গােয় জিড়েয় রাখা।
[৫] িজহবা িদেয় খাদয্ বা তর-তরকারীর �াদ েদখা।
[৬] সু রমা বয্বহা, েচােখ বা কােন ঔষধ বয্বহার
[৭] �ীেক �শর্ করা
[৮] রাি�েবলায় �ী সহবাস করা।
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[৯] েকান িকছু র �াণ েনয়া। তেব ধু মপান, আগরবািত ও
চ�ন কােঠর েধাঁয়া বা ধু প �হণ করেব না।
[১০] িসংগা লাগােনা।
উপেরা� কেয়কিট িবষেয় দলীল িনে� েদয়া হল :
َ ْ ِ اﻻِﺳْﺘِنْﺸ
َ ُ َ ْ َ ّ
َﺎقِ إِﻻَ أن ﺗ�ﻮن َﺻﺎﺋِﻤًﺎ
ﺑﺎ ِﻟﻎ
(ক) িসয়াম অব�ায় না থাকেল অযু র সময় নােকর িভতর উ�মরূেপ
পািন েটেন েনেব। (িতরিমযী : ৭৮৮)
َ َ  أُﻣَّﻲ
ْ َ َ َ
ُ ّ ُِﺎلﺴاكِ ﻋِﻨْﺪَ ﻞﻛ
ّ ﻷ َم ْﺮ ُ�ﻬُﻢْ ﺑ
لﻮْﻻ أن َّ ﻰﻠﻋََ ِﺘ
ٍُوﺿﻮء
ِ ِ
(খ) আমার উ�েতর ক�েবাধ হেব এ আশ�া না থাকেল �েতয্ক অযুর
সময় িমসওয়াক করার িনেদর্শ িদতাম (বুখারী : ৭২৪০)
ْ َ
ْ
ُ َُ
ُ
ّ
َ َﺼُﺐُ الْ َﻤ
ﺎء َﻋ َرأ ِﺳ ِﻪ َوﻫ َﻮ َﺻﺎﺋِ ٌﻢ ِﻣ ْﻦ اﻟ َﻌ َﻄ ِﺶ
-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﷲ
ِ َﻛن رﺳﻮل ا
ّ
ِ اﺤﻟَْﺮ
أ ْو ِﻣ
(গ) িসয়াম অব�ায় তাপ বা িপপাসার কারেণ রাসূলু �াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম তার মাথায় পািন ঢালেতন। (আবূ দাঊদ : ২৩৬৫)
ْ ﺑَﺄْسَ أَن ﻳَّﺬُوْقَ اﺨﻟ
ْ ْ ُ ْ َ
ّ
ُ
َ أَوِ الﻲﺸَ َْء َﻣﺎلﻢْ ﻳَﺪﺧﻞ َﺣﻠ ِﻘ ِﻪ َوﻫ َﻮ َﺻﺎﺋِ ٌﻢ
(ঘ) গলার িভতর �েবশ না করেল িসয়াম অব�ায় তরকারী বা খােদয্র
�াদ েদখেত েকান অসু িবধা েনই। (বুখারী : ৯২৭৭)
ْ
ّ
�َﻢْ ﻳَﺮَ أَ�َﺲٌ وَاﺤﻟَْﺴَﻦُ و
ِﺑْﺮَاﻫِﻴْﻢُ ﺑِﺎﻟْﻜُﺤْﻞِ لِﻠﺼَﺎﺋِ ِﻢ ﺑَﺄﺳًﺎ
আনাস রািদয়া�াহু আন, হাসান ও ইবরাহীম (রহ.) িসয়াম
পালনকারীেদর জনয্ সুরমা বয্বহার েকানরূপ অসুিবধা মেন করে
না। (বুখারী : ১৯২৯)
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ُ َ ََْ َ َ ْ
ْ�ﻢ
ٌ َ َُ ُ
ّ  اﻨﻟَّﻲﺒ
ﻟ�ﻦ ﻛن أمﻠﻜ
-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
ِ
ِ ﻘَﺒِّﻞُ وَ�ُﺒَﺎﺮﺷ َوﻫﻮ ﺻﺎﺋِﻢ َو
ُ
ِ ِﻹ ْر�ِ ِﻪ
(ঙ) রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িসয়াম অব�ায়(�ী) চু�ন
করেতন, শরীের শরীর �শর্ করেতন। েকনন, িতিন তার �বৃ ি�র
(েযৗন চািহদা) উপর েতামােদর েচেয় অিধক িনয়�ক িছেলন। (বুখারী :
১৯২৭)
َ
ُ َ َْ
ّ َّأ َّ ﻟ
ﺠ َﻢ َوﻫ َﻮ َﺻﺎﺋِ ٌﻢ
 اﺣﺘ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
َ
(চ) নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িসয়াম অব�ায় িনেজরশরীের
িশ�া লািগেয়েছন। (বুখারী : ১৯৩৮)
ُ َ َْ ْ ُ َﻐ
َ ُ ُ ُْ َ َ
ٌ ُاﻟْﻔﺠْ ُﺮ َو ُﻫ َﻮ ُﺟﻨ
ّ َّ
ّ َﻟ
ﺐ ِﻣ ْﻦ أﻫ ِﻠ ِﻪ � َّ � ت ِﺴﻞ
 ﻛن ﻳﺪ ِر�ﻪ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
َ َأ
ُ َو َ� ُﺼ
ﻮم
(ছ) িব�নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম রােত হবাস কের ফজর
পযর্� কািটেয়েছন। অতঃপর েগাসল কের ফজেরর সালাত আদায়
করেছন। (বুখারী : ১৯২৬; মুসিলম : ১১০৯)
�� ৫৮ : িকডনী পির�ার করেল, েচােখ বা কােন �প িদেল, দাঁত
উঠেল, ক্ষত�ােন বয্াে�জ লাগ, র� পরীক্ষা করার জনয্ র� িন
েরাযা িক েভে� যােব বা কিত হেব?
উ�র : না, এেত েরাযা ভা�েবও না ক্ষিতও হেব ন
�� ৫৯ : যিদ সু বেহ সােদক হেয় যায় বা ফজেরর আযান শুরু হে
যায় আর মুেখ খাবার বা পানীয় থােক তাহেল িক করেব?
উ�র : মুেখ েযটুকু খাবার বা পািন আেছ তা েফেল েদেব। ফেল তার
েরাযা শু� হেয় যােব। এটা ফকীহের ঐকয্মেতর রায়
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�� ৬০ : েরাযাদার যিদ আহত হয় বা নাক িদেয় র� ঝের িকংবা
েকান কারেণ অিন�াকৃতভােব গলায় পািন বা েতল ঢুেক যায় তাহেল
েরাযার িক হেব?
উ�র : এেত েরাযা ন� হেব না।
�� ৬১ : েচােখর অ� যিদ গলায় �েবশ কের তাহেল িক েরাযা েভে�
যােব?
উ�র : না, এেত েরাযা ভা�েব না।
�� ৬২ : েরাযাদার বয্ি� যিদ আতেরর গ, চ�ন কাঠ বা
আগরবািতর �াণ শুঁেক তাহেল িক হে?
উ�র : এেত েরাযার েকান ক্ষিত হেব না। তেব েধাঁয়া যােত গলা
�েবশ না কের েস বয্াপাের সাবধান থাকেত হেব
আেরা েয সব কারেণ েরাযা ভ� হয়না তা হল :
১। ভুল�েম েকান িকছু পানাহার করেল ২। ভুল�েম েযৗনসে�াগ
করেল ৩। ��েদাষ হেল ৪। �ীর িদেক দৃ ি�পােতর দরুন বীযর্পাত হে
৫। েতল মািলশ করেল ৬। িশ�া লাগােল ৭। সু রমা লাগােল ৮। �ীেক
চু�ন করেল ৯। আপনা আপিন বিম হেল ১০। মূ �ণালীেত ঔষধ িদেল
১১। কােন পািন েগেল, ১২। ধূ লা �েবশ করেল।
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১৫শ অধয্া
ﺣﺎﻜم اﻟﻘﻀﺎء والﻜﻔﺎرة

িসয়ােমর কাযা ও কাফফারার িবধান
�� ৬৩ : িসয়ােমর কাযা ও কাফফারা কী িজিনস? এগুেলা কীভােব
আদায় করেত হয়?
উ�র : অিন�াকৃত বা উযরবশত ছু েট যাওয়া সাওেমর বদেল কাযা,
আর উযরছাড়া ই�াকৃতভােব েছেড় েদয়া সাওেমর বদেল িদেত হয়
কাফফারা। কাযা হেল সম পিরমাণ সাওম আদায় করেত হয়। আর
কাফ্ফার হেল, সাওম না রাখার কারেণ সু িনিদর্� িকছু কতর্বয্ পা
করেত হয়। কাফফারা িতন ধরেনর। (১) েগালাম আযাদ করা, আর তা
স�ব না হেল (২) একাধাের ৬০িট েরাযা রাখা, আর েসিটও স�ব না
হেল (৩) ৬০ জন িমসকীনেক এক েবলা খানা খাওয়ােনা।
�� ৬৪ : েয বয্ি� িবনা উযের িবনা করেণ অতীেত িসয়াম ভ�
কেরেছ েস কীভােব কাযা ও কাফফারা আদায় করেব?
উ�র : এক রমযােনর সাওম তােক পরবতর্ী রমযােনর আেগ আদায়
করেত হেব। যিদ তা স�ব না হয় তেব সারা জীবেন যত তাড়াতািড়
স�ব তা কাযা কের িনেত হেব। এবং �িত েরাযার বদেল একিট েরাযা
পালন করেত হেব। আর তা রাখেত শারীিরকভােব অক্ষম হেল একজ
িমসকীনেক এক েবলা খানা খাওয়ােত হেব।
�� ৬৫ : িদেনর েবলায় সহবােসর কারেণ িসয়াম ভ� হেল তার িক
করেত হেব।
উ�র : এজনয্ তােক কাযাও করেত হেব এবং কাফফারও িদেত হেব।
এ দু ’িটই তার জনয্ ফর? সহবােসর কারেণ েয েরাযা ভ� হয় ঐ
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একটা েরাযার বদেল একাধাের ষাট িদন েরাযা রাখেত হেব। এবং এর
মাঝখােন স�ত কারণ ছাড়া েকান িবরিত েদয়া যােব না।
যিদ মাঝখােন িবরিত েদয়া হয় তাহেল এরপর েথেক আবার নতূ ন
কের ষাট িদন িবরতীহীনভােব িসয়াম পালন করেত হেব।
�� ৬৬ : একিট েরাযা ভা�ার কারেণ ষাটিট েরাযা রাখা, তাও আবার
িবরতীহীনভােব এভােব আদায় করেত যিদ েকউ অক্ষম বা অপারগ হ
তাহেল িক করেব?
উ�র : ৬০ জন অভাবী মানু ষেক একেবলা খানা খাওয়ােব। �িতজেনর
খাবােরর পিরমাণ হেব কমেপক্৫১০ �াম।
�� ৬৭ : কাউেক চুমু েদয়ার কারেণ বা �ী বা েকান েমেয়র গা �শর্
হওয়ার কারেণ অনি�কৃতভােব বীযর্পাত হেয় েগেল ঐ িদেনর িসয়াম
কীভােব কাযা করেব?
উ�র : সাধারণ িনয়েমই এক সাওেমর িবপরীেত এক সাওম িহেসেব
কাযা করেব
�� ৬৮ : েকান্ কারেণ েরাযা ভ� হেল কাযা ও কাফ্ফারা উভয়
ওয়ািজব হয়?
উ: েরাযাব�ায় ই�াকৃতভােব সহবাস করেল কাযা ও কাফফারা উভয়ই
ওয়ািজব হেয় যায়। েসেক্ষে ১িট েরাযা কাযা করেব, অতঃপর ৬০িট
েরাযা কাফফারা িহেসেব আদায় করেব। অথর্াৎ ১ েরাযার বদেল
িবরিতহীনভােব েমাট ৬১িট েরাযা পালন করেব।
�� ৬৯ : ই�াকৃতভােব পানাহার করেল কী করেব, কাযা না
কাফফারা?
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উ: অিধকাংশ আেলমেদর মেত শুধু কাযা করেব। অথর্াৎ এক েরাযা
বদেল একিট েরাযা পালন করেব। তেব েকান েকান আেলেমর মেত
কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়ািজব হেয় যােব। অথর্াৎ১ েরাযার বদেল
িবরিতহীনভােব েমাট ৬১িট েরাযা পালন করেব।
�� ৭০ : েকান েকান কারেণ েরাযা ভ� হেল শুধু কাযা ওয়ািজব হ?
উ: ১। �ীেক চু�ন/�শর্ করার কারেণ বীযর্পাত ঘটেল ২।
ই�াকৃতভােব মুখ ভের বিম করেল ৩। পাথর, েলাহার, টুকরা, ফেলর
আঁিট ইতয্ািদ িগেল েফলেল৪। ভুল�েম িকছু েখেত আর� কের েরাযা
ভ� হেয়েছ মেন কের পুনরায় আহার করেল। ৫। কুিল করার করার
সময় েপেট পািন চেল েগেল ৬। মুেখ বিম এেল পুনরায় তা েপেট
�েবশ করােল ৭। দাঁেতর ফাঁক েথেক খাদয্ কণা েখেয় েফলেল ৮।
েরাযার িনয়ত না কের ভুল কের েরাযা ভ� হেয় েগেছ মেন কের
পানাহার করেল।
�� ৭১ : রমযােনর েরাযা কাযা করার হুকুম ি? েকউ যিদ একািধক
েরাযা ভ� কের তেব েস িক এগুেলা একাধাের কাযা করে?
উ: ধারাবািহকভােব কাযা করা মু�াহাব। তেব পৃ থক পৃ থকভােব কাযা
করা জােয়য আেছ। কাযাকারী পরবতর্ী রমজান আসার পূেবর্ কর
উ�ম। তেব েয েকান সমেয় তা করেত পারেব।
আ�াহ তা‘আলা বেলন,

ٞ ّ
َ ُ
[١٨٤ :َعِدَة ّم ِۡن َيَّا ٍ� أخ َر ۚ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
﴿

‘‘অনয্ সময় এ সংখয্া পূরণ কের েনেব(বাকারা : ১৮৪)
�� ৭২ : এক রমযােনর কাযা আদােয়র পূেবর্ অনয্ রমযান আগম
করেল কী করেব?
78

উ: এমতাব�ায় চলিত রমযােনর েরাযা আদায় করার পর পূেবর্র
েরাযাগুেলার কাযা পালন করেব
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অসু � বয্ি�র িসয়া
�� ৭৩ : কী পিরমাণ অসু � হেল িসয়াম ভ� করেত হেব?
উ�র : েরােগর কারেণ যিদ �াভািবক সু �তা হািরেয় েফেল, ডা�ার
যিদ বেল েয, এ িসয়ােমর কারেণ েরােগর মা�া বৃ ি� েপেত পাের, বা
েরাগীর ক্ষিত হেত পাের বা সু�তা িবলি�ত হেত পাের তেবই েরায
ভা�েব। িক� সামানয্ অসুখ েযমন মাথ বয্াথ, শিদর, কািশ অনু রূপ
েকান সাধারণ েরাগ বালাইেয়র কারেণ িসয়াম ভ� করা জােয়য হেব
না। মেন রাখেত হেব েয, েরােগর কারেণ েযসব িসয়াম ভ� হেব িঠক
অনু রূপ সংখয্ক িসয়াম পের কাযা করেত হে
�� ৭৪ : অসু � হেলও িসয়াম পালেন খুব ক� হে� না এবং েকানরূপ
ক্ষিতর আশও েনই এমতাব�ায় িক করব?
উ�র : িসয়াম পালন করেব। এমন হেল ভ� করা জােয়য হেব না।
�� ৭৫ : িসয়াম পালেন ক� হে� িক� েরাগীর েকান ক্ষিতর আশ�
েনই- িক করেব?
উ�র : এ েরাগী িসয়াম েভে� েফলেব। কারণ আ�াহ তা‘আলা তাঁর
বা�ার �িত অিতশয় দয়ালু । অবশয্ ের এটা কাযা কের েনেব।
আ�াহ তা‘আলা বেলন :
َ َ َٰ َ ۡ َ ً َ َ َ َ َ
ُ ُّ ُ ُ َ َ ُ ّ ۡ ّ ٞ ّ
ُ � َو َ� يُر
َ ۡ ُ� ُم ٱلۡي
﴿ ومن �ن مرِ�ضا أو
�د
ِ � سفرٖ َعِدَة مِن َيَا ٍ� أخر ۗ يرِ�د �َ ب
ِ
ْ ُ ۡ ُ َ َ ۡ ُۡ ُ ُ
َ
ّ
[١٨٥ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ بِ�م ٱلع� و�ِ ك ِملوا لۡعِدَة
‘‘কােজই েতামােদর মেধয্ েযবয্ি� এ(রমযান) মাস পােব, েস েযন
এ মােস িসয়াম পালন কের আর েয পীিড়ত িকংবা সফের আেছ, েস
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অনয্ সময় এ সংখয্া পূরণ কর, আ�াহ েতামােদর জনয্ যা সহজ
তা চান, যা ক�দায়ক তা চান না েযন েতামরা েময়াদ পূণর্ করেত
পার। (বাকারা : ১৮৫)
�� ৭৬ : িসয়াম পালেন েরাগীর ক� হে�, তবু েস িসয়াম ভ� করেত
রাজী নয়- এর হুকুম ি?
উ�র : এ েরাগীর েরাযা পালন সিঠক নয়, বরং মাকরূহ। কারণ েস
আ�াহর েদয়া সু িবধা �হণ না কের বরং িনেজেক শাি� িদে�।
রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
َ َ َ ّْ َ ْ ُﺆْ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُﺆ
ﺎﺻﻴْ ِﻪ
ِ نَّ اﷲَ �ُِﺐُ أن ﺗ � رﺧﺼﻪ ﻛﻤﺎ ﻳ� ِﺮه أن ﺗ � ﻣﻌ
আ�াহর অবাধয্ হওয়ােক মাবুদ েযমন অপছ� কের, তার েদয়া
সু িবধািদ �হণ করােকও িতিন েতমন পছ� কেরন। (আহমাদ :
২/১০৮)
�� ৭৭ : িসয়াম পালেন েরাগ বৃ ি� পােব এবং ক্ষিতও হেব। তব
পরেহজগারী মেন কের িসয়াম পালন কের যাওয়া েকমন?
উ�র : অব�া এমন হেল িসয়াম চািলেয় যাওয়া েকান পরেহজগারী
কাজ নয়। বরং এ অব�ায় িসয়াম পালন করা িনেষধ এবং সওম ভ�
করা জরুরী। আ�াহ ত‘আলা বেলন :
ُ َ َ َّ ّ ۡ ُ َ ُ َ ْٓ ُ ُ َۡ َ َ
ٗ � ۡم َرح
[٢٩ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٢ ِيما
ِ  و� �قتلوا أنفس� ۚم ِنَ �َ �ن ب... ﴿
েতামরা েতামােদর িনেজেদরেক হতয্া কেরা না। িনঃসে�েহ আ�াহ
তা‘আলা েতামােদর �িত অিতশয় দয়ালু । (সূরা িনসা : ২৯)
রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
َّ ﻨﻟَِﻔْﺴِﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺣَﻘًّﺎ
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‘‘েতামার উপর েতামার আ�ার হক রেয়েছ।’’ (আবূ দাঊদ : ১৩৬৯
আলবানী হাদীসিটেক সহীহ বেলেছন।)
িনেজর বা অেনয্র কােরারই ক্ষিত করার েকান অিধকার মানুেষর ে
�� ৭৮ : েকান সু � বয্ি� িদেনর েকান অংেশ অসু� হেয় পড়, বাকী
অংশ িসয়াম পালেন ক� হে�- কী করেব?
উ�র : িসয়াম ভ� কের েফলেব এবং পের কাযা কের েনেব।
�� ৭৯ : েকান েরাগী িদেনর মধয্ভেগ সু � হেয় েগল, েসিক িদেনর
বাকী অংশ িসয়াম পালন করেব?
উ�র : না, কারণ িদেনর শুরুেত েযেহতু িসয়াম িছল না কােজই িদেন
বাকী অংেশ খানা-িপনা তয্ােগর দরকার েনই
ক্ষুধা ও িপপাসায় কাতর হেয় পেড় এবং জীব ন নােশর আশ�া কে
তেব কী করেব?
উ�র : েরাযা ভ� করেব এবং পের এটা কাযা করেব।
�� ৮০ : েরাযা অব�ায় অজ্ঞান হেয় েগেল কী কর?
উ�র : েরাযা েভে� েফলেব এবং পের তা কাযা করেব।
�� ৮১ : েকান েরাগী সু � হওয়ার পর কাযা আদায় করার আেগই
মৃ তুয্বরণ করল তার জনয্ কী করেত হ?
উ�র : তার েরেখ যাওয়া স�দ েথেক �িত একিদেনর েরাযার বদেল
একজন িমসিকনেক একেবলা খানা খাওয়ােব। অথবা তার েকান আ�ীয়
যিদ তারপক্ষ েথেক কাযা আদায় কের তেব মাইেয়য্েতর জনয্
আদায় হেয় যােব।
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�� ৮২ : েকান অসু � বয্ি�র কাযা েরাযা স � হওয়ার পর কাযা না
কের শুধু িফদইয়া িদেল িক চলে?
উ�র : না, তা জােয়য হেব না। কাযা করেত হেব।
�� ৮৩ : কিঠন শারীিরক পির�ম যারা কের তারা িক রমযােনর ফরয
েরাযা ভা�েত পারেব?
উ�র : না, পারেব না।
৮৪ �� : পরীক্ষাথর্ী -ছা�ীরা অধয্য়েনর চােপর কারেণ েরাযা িক
ভা�েত পারেব?
উ�র : না, তাও পারেব না। অধয্য়ন েরাযা ভে�র উযর িহেেব গণয্
হেব না।
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অিত বৃ �, অচল ও িচরেরাগীেদর িসয়াম
�� ৮৫ : খুবই বৃ � েলাক। িসয়াম পালন তার জনয্ খুবই ক�কর।
তার িসয়াম পালেনর িক হুকু?
উ�র : তার উপর িসয়াম পালন জরুরী নয়। তেব এ বয্ি� অন
কাউেক িদেয় কাযা আদায় করােব অথবা িফদইয়া িদেব। �িত এক
েরাযার জনয্ একজন িমসিকনেক এক েবলা খাবার খাওয়ােব।(পিরমাণ
৫১০ �াম পিরমাণ ভাল খাবার)
ۡ ُ َ َ ٞ َ ۡ َُ ُ ُ َ ّ ََ َ
[١٨٤ :ِ�� ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ٖ ﴿ و� �َِين ي ِطيقونهۥ ف ِدية طعام مِسك
অথর্াৎ ‘‘শি�হীনেদর উপর কতর্বয্ হে� িফদ্য়া �দান , এটা
একজন িমসকীনেক অ�দান করা।’’ (আল-বাকারা : ১৮৪) 2
১F

�� ৮৬ : এমন িচরেরাগী যার আেরাগয্ লােভর স�াবনা েনই। েযমকয্া�ার বা এ ধরেণর েকান েরাগ। এসব েলােকর িসয়াম পালেনর
হুকুম ি?
উ�র : এ ধরেণর িচর েরাগীেদর উপর িসয়াম ফরয নয়। তেব
তােদরেক পূেবর্র িনয়েম িফদইয়া িদেত হেব। আর েরাযার িফদইয়া
হেলা িমসকীনেক খাবার খাওয়ােনা।
আ�াহ তা‘আলা বেলন,

ّ
ۡ �َ َما
َ ّ ْ َٱ�َ ُقوا
[١٦ : ﴾ ]ﺘﻟﻐﺎﺑﻦ... ٱس َت َط ۡع ُت ۡم
﴿

2
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[১] েতামরা সাধয্নু যায়ী আ�াহেক ভয় কের চেলা। (তাগাবুন : ১৬)
ّ
َۡ ُّ ُّ َ ُ َ
﴿ � ي�ل ِف
[٢٨٦ :�َ �ف ًسا ِ�َ ُو ۡس َع َها ۚ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
[২] সােধয্র বাইের েকানিছু আ�াহ কােরার উপর চািপেয় েদন না।
(বাকারাহ : ২৮৬)
�� ৮৭ : এমন বৃ �েলাক েয ভাল ম� পাথর্কয্ করেত পাের না
িবেবক বুি� েলাপ েপেয়েছ। তার িসয়ােমর হুকুম ি?
উ�র : এমন বৃ �েলােকর উপর িসয়াম ফরয নয়। তােদর কাযা ও
কাফফারা িকছু ই েনই।
�� ৮৮ : পূেবর্া� বৃ�েলােকর যিদ কখেনা কখেনা হুশ িফের আ,
জ্ঞান িফের পায় তাহেল িক কর?
উ�র : তাহেল হুশ অব�ায় িসয়াম পালন করে, সালাতও আদায়
করেব, িসয়াম সালাত তখন ফরয হেয় যােব।
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মুসািফেরর িসয়াম
�� ৮৯ : মুসািফর কােক বেল?
উ�র : েয বয্ি �মণ বা সফর কের তােক সফররত অব�ায় মুসািফর
বেল। আবার যখন িনজ বাড়ী বা বাসভবেন চেল আেস তখন
শরীয়ােতর পিরভাষায় তােক বেল মুকীম। মুকীম অথর্ হেলা িনজ
বাস�ােন অব�ানকারী বয্ি� অথর্াৎ মুসািফর ন
প� ৯০। কমপেক্ষ কী পিরমাণ দূর� অিত�ম করেল অথর্াৎ স
করেল একজন �মণকারী বা যা�ীেক মুসািফর বলা যায়?
উ�র : হানাফী মাযহােব কমপেক্ ৪৮ মাইল। অনয্ানয্ মাযহাে
সফেরর িন�তম দূ র� আেরা কম।
�� ৯১ : মুসািফর অব�ায় িসয়াম ও সালােতর িনয়ম িক?
উ�র : মুসািফর অব�ায় িসয়াম ভ� করা জােয়য এবং চার রাকআত
িবিশ� ফরয সালাতগুেলা ২ রাকআত কের পড়েব। েস সময় ফরয
নামােযর আেগ বা পের েয সম� সু �ােত রােতবাহ আেছ েসগুেলা
পড়েত হেব না।
�� ৯২ : সফের থাকা অব�ায় িসয়াম ভ� করা জােয়য এ িনয়েত
েরাযার মােস সফের েবর হওয়া িক ৈবধ হেব?
উ�র : এ িনয়েত সফের েবর হেল িসয়াম ভ� করা হারাম।
�� ৯৩ : েকান ধরেণর �মেণ িসয়াম ভ� করা যােব?
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উ�র : হ�, উমরা, িজহাদ, পড়াশুন, বয্বস, েবড়ােনা, পযর্টন
ইতয্ািদ। তেব অিধকাংশ সতয্িন� আেলমেদর মেত অনয্ায় ও অৈ
কােজর সফের িসয়াম ভ� করা হারাম।
�� ৯৪ : মুসািফেরর েরাযা ভ� করেল পরবতর্ীকােল তা কাযা রেব
িক না?
উ: হয্া, কাযা করেত হেব।
আ�াহ তা‘আলা বেলন :
َ
َ َٰ َ ۡ َ ً ّ ُ
َ َ
ٞ ّ
َ ُ
[١٨٤ :َعِدَة ّم ِۡن َيَّا ٍ� أخ َر ۚ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
� َسف ٖر
﴿ � َمن �ن مِن�م َ ِر�ضا أو
‘‘েতামােদর মেধয্ েয বয্ি� অসু� িকংবা মুসািফর েস অনয্ সময়
সংখয্া পূরণ কের(কাযা কের) িনেব। (বাকারা : ১৮৪)
�� ৯৫ : সফের িসয়াম ভ� করা িক বাধয্তামূলক নািক ই�াধী?
উ�র : ই�াধীন। নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ ﺌْﺖ َوأَﻓْﻄ ْﺮ إ ْن ﺷ
َ ُﺻﻢْ إ ْن ﺷ
ﺌْﺖ
ِ ِ ِ
ِ ِ
‘‘ই�া করেল িসয়াম পালন কর এবং চাইেল েভে�ও েফলেত পার।’’
(মুসিলম : ১১২১)
�� ৯৬ : সফের িসয়াম পালন করা উ�ম না ভ� করা উ�ম।
উ�র : মুসািফেরর জনয্ েযটা সহজ েসটাই উ�ম। সফররত অব�ায়
িসয়াম পালন যিদ ক�কর হেয় যায় তাহেল েভে� েফলাই উ�ম। অিত
েবিশ ক�কের িসয়াম পালন করা িঠক নয়।
(ক) আ�াহ তা‘আলা বেলন :

ُ ُ ُ ََ َ ۡ ُۡ ُ ُ ُّ ُ ُ
َ ۡ � ُم ٱلۡ ُع
[١٨٥ :� ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ ﴿ يرِ�د �َ بِ�م ٱلي� و� يرِ�د ب
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‘‘আ�াহ েতামােদর জনয্ সহজ চা, কিঠন চান না।’’ (বাকারাহ : ১৮৫)
(খ) মা�াহ িবজেয়র বৎসর মা�ার উে�েশয্ কুরা আলগামীম নামক
�ােন এেস রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবােদর সামেন
আসর বাদ িসয়াম ভ� কের পািন পান করেলন। (মুসিলম : ১১১৪)
(গ) জােবর রািদয়া�াহু আন’র এক হাদীেস বিণর্ত হেয়েছ ে, সফের
ক� হওয়ার পর ও একদল েলাক িসয়াম পালন কেরই যাে�। িবষয়িট
জানার পর রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেল,
ُ َ َْ َ َ
ﺎةُ أُوﺌﻟﻚ اﻟﻌﺼﺎة
َ وﺌﻟَِﻚَ اﻟْﻌَﺼ
ِ
‘‘তারা পাপী তারা পাপী।’’ (মুসিলম : ১১১৪)
উপেরা� হাদীস �ারা �মািণত হয় েয, সফররত অব�ায়- অিতমা�ায়
ক� কের িসয়াম পালন করা পরেহজগারীর কাজ নয়, বরং এটা পােপর
কাজ।
(ঘ) একবার রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম একজায়গায় িকছু
মানু েষর ভীড় েদেখ এিগেয় েদখেলন েয, এক েলাকেক ছায়া েদয়া
হে�। িতিন বেলেলন, েস েক? েলােকরা বলল, এ বয্ি� েরাযাদার।
অতঃপর রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন:
َ ّ
ا
َلﺼِّﻴَﺎمُ ﻲﻓِ الﺴَﻔ ِﺮ
 ِِّْﺲَ ﻣِﻦَ اﻟْﺮﺒ
‘‘সফের িসয়াম পালন করা ভালকাজ নয়। (বুখারী : ১৯৪৬; মুসিলম :
১১১৫)
এসব দলীেলর িভি�েত �মািণত হয় েয, সফর ক�কর হেল েরাযা না
রাখাই ে�য়। আর �মণ যিদ খুব েবিশ কে�র না হয় তাহেল িসয়াম
পালন করাই উ�ম।
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�� ৯৭ : সফের সবল ও দু ব্ল বয্ি�র
র
িসয়ােমর হুকুম?
উ�র : সবল হেল পালন করা এবং দু ব্ল হেল
র
েভে� েলা উ�ম।
�� ৯৮ : সফর যিদ বাড়ীেত থাকার মতই আরামদায়ক হয় তাহেল
িসয়াম িক করেব?
উ�র : েসেক্ষে� িসয়াম পালনই উ�ম। কারণ এেত অিত�
দািয়�মু� হওয়া যায়, সকেলর সােথ িসয়াম পালন হয় এবং মাসটাও
থােক ফযীলাতপূণর্
�� ৯৯ : মুসািফর কখন তার িসয়াম ভ� করেব?
উ�র : তার �াম বা মহ�া েথেক েবর হওয়ার আেগ নয়। িসয়াম ভ�
করেত হেল তার এলাকা েথেক েবর হওয়ার পর ভ� করেব।
�� ১০০ : সূযর্াে�র পর ইফতারী কের িবমােন আকােশ উেঠ েদখল
সূযর্ েদখা যা- েস িক করেব?
উ�র : তার েরাযা হেয় েগেছ। কাযা করার েকান কারণ েনই।
�� ১০১ : এক বয্ি� মুকীম অব�ায় েরাযা রাখল। অতঃপর িদেনর
েবলায় সফর শুরু করল। েস িক কর?
উ�র : ই�া করেল েরাযা ভ�েত পারেব।
�� ১০২ : সফরই যােদর চাকুরী েযমন ডাক িবভােগর কমর্চার; বাস
ও ে�েনর �াইভার, িবমােনর পাইলট ও জাহােজর নািবক তারা িক
করেব?
উ�র : তারা েরাযা ভ� করেত পারেব। তেব তােদরেক পের অবশয্ই
কাযা আদায় করেত হেব।
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�� ১০৩ : েকউ যিদ এক েদেশ েরাযা রােখ অতঃপর িভ� রাে� চেল
যায় তাহেল েরাযা শুরু বা েশষ েকান েদেশর সময় অনুযায়ী কর?
উ�র : যখন েয েদেশ অব�ান করেব েস েদেশর েলাকেদর সােথ ঐ
েদেশর সময় অনু যায়ী েরাযা রাখেব ও ঈদ পালন করেব। তারপর যিদ
েরাযার সংখয্া২৯ এর কম হয় তেব ঈেদর পের ১িদ কাযা করেব।
�� ১০৪ : অসু � বয্ি� সু� হেয় এবং মুসািফর মুকীম হেয় িকছুিদন
অব�ান করার পর মারা েগেল তােদর কাযার ফায়সালা িক?
উ: সু � এবং মুকীম অব�ায় েয কয়িদন জীিবত িছল েস কয়িদেনর
েরাযার কাযা ওয়ািজব হেব। েযমন েকান রু� বয্ি� অসু� অব�া
১০িট েরাযা েছেড় িদল এবং সু � হেয় ৫িদন অব�ােনর পর মারা েগল
উ� বয্ি�র উপর৫িদেনর ৫িট েরাযার কাযা ওয়ািজব হেব। অতএব,
উ� িদেনর েরাযা না রাখেল িফদইয়াহ আদােয়র জনয্ অিসয়ত করেল
মৃ ত বয্ি�র মাল হেত িফদইয়াহ আদায় করা ওয়ািজব। িক� অিসয়ত
না করেল ওয়ািজব হেব না বরং মু�াহাব হেব।
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১৯শ অধয্া

গভর্বতী ও �নয্দানকারী নারীেদর িসয়
�� ১০৫ : গভর্বতী ও �নয্দানকারী নারীরা িক িসয়াম পালন করে
নািক ভ� করেব?
উ�র : গভর্বতী ও �নয্দকারীণী িসয়াম পালন করেল িনেজর বা
স�ােনর ক্ষিতর আশ� থাকুক বা না থাকুক উভয় অব�ায় তােদর
িসয়াম ভ� করা জােয়জ আেছ এবং পের তা কাযা কের েনেব। পের
করেল তারা িসয়াম পালনও করেত পাের।
রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
ّْ َ َ َ ْ اﺤﻟ
َ
َْ ل
ّ
�ِنَ ﷲَ �َﻌَﺎﻰﻟ َو َﺿ �َﻦْ الْﻤُﺴَﺎﻓِﺮِ الﺼَّﻮْمَ وَﺷَﻄْﺮَ الﺼَﻼةِ و
َﺎ ِم ِﻞ أ ْو ا ُﻤ ْﺮ ِﺿ ِﻊ
َ
ّ لﺼَ ْﻮ َم أ
ّ
َ َْ الﺼِﻴ
ﺎم
‘‘আ�াহ রববুল ‘আলামীন মুসািফরেদর সালাত অেধর্ক কিমেয় িদেয়েছন
এবং গভর্বতী ও �নয্দানকারী নারীেদর িসয়াম না েরেখ পের আদা
করার অবকাশ িদেয়েছন। (িতরিমযী : ৭১৫)
তােদর িবষয়িট সাধারণ েরাগী ও মুসািফেরর িসয়ােমর মাসআলার
অনু রূপ
তাছাড়া মিহলা শারীিরকভেব যিদ শি�শালী হয় এবং স�ােনর েকান
ক্ষিতর আশ�া না কের তাহেল িসয়াম পালন করেত পাের। আ
যিদ স�ােনর ক্ষিতর আশ�া থােক তাহেল িসয়াম েভে� েফল
ওয়ািজব।
�� ১০৬ : গভর্বতী ও �নয্দানকািরনী মিহলার ভা�া েরাযার বদেল ি
শুধু কাযা করেব নািক িফদইয়া িদে?
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উ�র : শুধু কাযা করেব
�� ১০৭ : িফদইয়ার পিরমাণ কত?
উ�র : এক মুদ (৫১০ �াম) পিরমাণ গম।
ْﻄ
َ
َ ِﺮُ وَ�ُﻄْﻌِﻢُ ﻣَﺎﻜ َن ﻞﻛُِّ ﻳَﻮْمٍ مِﺴْﻜِﻴْﻨًﺎ ﻣُﺪًّ ا ِﻣ ْﻦ ﺣ
ﻨْﻄ ٍﺔ
ِ
অথর্াৎ �িত একিদেনর েরাযার বদেল একজন িমসকীনেক এক মুদ
(৫১০ �াম) পিরমাণ গম (ভাল খাবার) �দান করেব। (বাইহাকী :
৪/৩৮৯)
তেব এ িবষেয় নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর কাছ েথেক
সরাসির েকান হাদীস না থাকায় এেত অেনক মতিবেরাধ রেয়েছ।
�� ১০৮ : গভর্বতী নরীর পক্ষ েথেক েক িফদইয়া েদ?
উ�র : স�ােনর িপতা বা তার ভরণ-েপাষেণর িয�াদার বয্ি�
�� ১০৯ : গভর্বতী ও দ ু�দানকারী নারীরা কাযা েরাযা কখন করে?
উ�র : যখন তার জনয্ সহজ হেব এবং স�ােনর ক্ষিতর েকান আশ
যখন থাকেব না তখন কাযা করেব।
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২০শ অধয্া

ঋতুবতী মিহলােদর িসয়াম
�� ১১০ : ঋতুবতী মিহলা বলেত কী বুঝায়?
উ�র : বােলগ হওয়ার পর মিহলােদর �িতমােস ৬/৭ িদন বা কমেবিশ
েময়ােদ শরীর েথেক র�ক্ষরণ হয়। এটােক বলা হয় মািসক ঋতু�া
বা হােয়য। আর স�ান �সেবর পর র� র�ক্ষরণ হয় �া৪০ িদন
বয্াপী। এটােক লা হয় িনফাস। এ দু ’ অব�ায়ই মিহলােদরেক ঋতুবতর্ী
বলা হয়। তখন তারা নাপাক বা অপিব� থােক।
�� ১১১ : এ দু ’ অব�ায় েমেয়েদর কী কী কাজ ও ইবাদত িনিষ�?
উ�র : সালাত, সাওম ও �ামী-�ীর েযৗন িমলন, কুরআন �শর্ কর,
মাসিজেদ যাওয়া ও কাবা তাওয়াফ করা।
�� ১১২ : হােয়য ও িনফাস েথেক পিব� হওয়ার পর সালাত, েরাযা
কীভােব কাযা করেব?
উ�র : সালাত কাযা করেত হেব না। তেব এ কারেণ যতটা েরাযা
ভা�া েগেছ িঠক ততটা েরাযাই আবার কাযা করেত হেব।
আেয়শা রািদয়া�াহু আনহা বেলেছন:
َ ّ
َ َ َ َْ ُﺆ
ْ ّ ِ َ�ﻨُﺆْ َم ُﺮ ﺑ َﻘ َﻀ
ِﺎء لﺼَﻮمِ َوﻻ ﻧ م ُﺮ ﺑِﻘﻀءِ الﺼَﻼة
ِ
‘‘িসয়াম কাযা করেত আমােদরেক আেদশ েদয়া হেয়িছল, িক� সালাত
কাযা করেত আমােদরেক িনেদর্শ েদয়া হয় িন’’ (মুিসলম : ৩৩৫)
�� ১১৩ : যিদ েকান িসয়াম পালনকারী নারীর সূযর্াে�র সামানয্ িকছ
পূেবর্ মািসক �াব শুরু হেয় যায় তাহেল িক ক?
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উ�র : উ� িসয়াম বািতল হেয় যােব এবং পের এটা কাযা করেত
হেব।
�� ১১২ : যিদ েকান েমেয় রমযান মােসর িদেনর েবলায় েকান অংেশ
হােয়য বা িনফাস েথেক পিব� হয় তাহেল িদবেসর বাকী অংেশ িক
েরাযা রাখেব?
উ�র : না, রাখেব না। কারণ িসয়ােমর শুরু িদেনর �থম েথেক হে
হেব। কােজই এ িসয়াম পের কাযা করেব। তেব িদেনর বাকী অংেশ
খাওয়া দাওয়া েথেক িবরত থাকেব।
�� ১১৪ : যিদ ফজেরর সামানয্ আেগ হােয়য বা িনফাস েথেক পিব�
হয় তাহেল িক করেব?
উ�র : তাহেল ঐ িদেন িসয়াম পালন করা তার উপর ফরয। এমনিক
েগাসল করার সময় না থাকেলও।
�� ১১৫ : ফজেরর পূবর্ক্ষেণ হয বা িনফাস েথেক পিব� হল। িক�
েগাসল করার সময় েপল না। এ অব�ায় িক েরাযা রাখার িনয়ত
করেব?
উ�র : হা, এ অব�ায় েরাযার িনয়ত করেতই হেব। ঐ িদন িসয়াম
পালন করা তার ফরয। ফরয েগাসল ছাড়াই েরাযা শুরু করেত পারেব
িক� ফজেরর সালাত পড়েত হেব েগাসেলর কাজ েসের।
�� ১১৬ : অভয্ােসর কারেণ েয মিহলা জােন ে, আগামী কাল েথেক
তার মািসক শুরু হেব েস েরাযার িনয়ত করেব িক করেব ?
উ�র : অবশয্ই েরাযার িনয়ত করেব। যতক্ষণ পযর্� র� েদখেত
পােব ততক্ষণ েরাযা ভ� করেব ন
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�� ১১৭ : স�ান �সেবর কারেণ িনফাসওয়ালী মিহলা যিদ ৪০ িদেনর
পূেবর্ই পাক হেয় যায় তাহেল কী করে?
উ: েগাসল কের পাক হেয় েরাযা রাখা ও নামায পড়া শুরু কের িদে
�� ১১৮ : িনফাসওয়ালী নারীর যিদ ৪০ িদন পার হওয়ার পরও র�
ব� না হয় তাহেল িক করেব?
উ�র : চি�শতম িদন পার হেল েগাসল কের েরাযা রাখা শুরু করেব
অিতির� েময়ােদর এ অব�ােক ধের েনেব ইে�হাদা বা র��দর
েরাগ। আর র��দর হেল েরাযা ভ� করা জােয়য নয়।
�� ১১৯ : যিদ েকান নারী মেন কের েয, েটবেলট েখেয় হােয়য বা
মািসক ব� কের ফরয েরাযা চািলেয় যােব। এ কাজিটর হুকুম ক?
উ�র : এটােক জােয়য তেব কৃি�ম উপােয় �াভািবক ঋতু�াবেক েদরী
করােনা উিচত নয়। এ বয্াপাের ডা�ােরর পরামশর্ েনয়া েযেত পাে
�� ১২০ : হােয়য ও িনফাসওয়ালী মিহলা কীভােব বুঝেব েয েস
ঋতু�াব েথেক পিব� হেয় েগেছ?
উ�র : যখন েদখেব েয তার ঋতু�াব সাদা রেঙ পিরণত হেয় েগেছ,
তখন বুঝেব েস পাক হেয় েগেছ। আিয়শা রািদয়া�াহু আনহাবলেতন :
ﻌْﺠَﻠْﻦ
َ َ ﺣَﻰﺘَّ ﺗَﺮَ�ِﻦَّ اﻟْﻘِﺼَّﺔَ اﺒﻟﻴْ َﻀ
َْ
ﺎء
‘‘েতামরা তাড়াহুড়া কের হােয়য ব� হেয় েগেছ মেন কেরা না। যতক্
না শু� পািন েদখেত পাও’’ (বুখারী : ৩১৯)
�� ১২১ : েয মিহলা বােলগ হওয়ার পর েকান েরাযা রােখ িন। েস
এখন লি�ত, অনু ত� ও তাওবাহ করেত চায়। েস িক করেব?
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উ�র : এখন েথেক ভিবষয্েত আর িসয়াম ভ� না করার দৃঢ় �তয্
বয্� করেব। পূেবর্র েগানােহর জনয্ আ�াহর কােছ মাফ চা,
তাওবাহ করেব। েছেড় েদয়া �েতয্ক েরাযার জনয্ একিট কের েরায
কাযা করেত হেব।
�� ১২২ : েয মিহলা মািসেকর সময় না রাখা েরাযাগুেলা কাযা কেরিন
েস িক করেব?
উ�র : উপের বিণর্ত একই কায়দায় সমপিরমাণ েরাযা কাযা করেব
�� ১২৩ : �ামী উপি�ত। �ী নফল বা সু �াত েরাযা রাখেত চায়, িক
করেব?
উ�র : �ামীর অনু মিত িনেত হেব। নতুবা জােয়য নয়।
�� ১২৪ : �ী ফরয েরাযা রাখেছ। এমতাব�ায় �ামীেক সহবােসর
অনু মিত িদল। এর হুকুম ক?
উ�র : �ামীর মতই �ীেকও এ অপরােধ কাযা ও কাফফারা িদেত
হেব। অথর্াৎ দ’জেনর �েতয্কেকই একাধাের ৬০ িদন েরাযা রাখেত
হেব। মাঝখােন েকান িবরিত েদয়া যােব না। িবরিত িদেল শুরু েথে
আবার নতুন কের ১+৬০= ৬১ েরাযা রাখেব। এভােব চািলেয় যােব।
এেত অপারগ হেল �িত একটা েরাযার জনয্৬০ জন িমসকীনেক এক
েবলা খানা খাওয়ােত হেব।
�� ১২৫ : �ােবর কারেণ কাযা িসয়াম েকান উযর বা যু ি�স�ত
কারণ ছাড়া পরবতর্ী রমযান চেল আসার আেগ কাযা করেত পারল না।
এ অব�ায় িক করেব?
উ�র : এরূপিবলি�ত হওয়া েগানােহর কাজ। এজনয্ তাওবাহ করেত
হেব এবং পূেবর্ বিণর্ত িনয়েম কাযা করেব অথর্াৎ েয কটা েরাযা ভা
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হেয়েছ শুধু েস’িটই কাযা করেত হেব। চলিত রমযােনর ফরয েরাযা
েশষ করার পর।
�� ১২৬ : কাযা ও কাফফারা উভয় ওয়ািজব। েসেক্ষে� কাযা েকানি
ও কাফফারা েকানিট?
উ�র : কাযা হল িসয়ােমর বদেল িসয়াম পালন করা। আর কাফফারা
হেলা িমসকীনেক খাবার খাওয়ােনা।
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২১শ অধয্া
ﻼة اﻟﺮﺘاو�ﺢ

তারাবীহর সালাত
�� ১২৭ : তারাবীহ অথর্ ি? এ সালাতেক েকন তারাবীহ নামকরণ
করা হল?
উ�র : তারাবীহ শে�র অথর্ িব�াম করা। তারাবীহ বহু দীঘর্াি
একিট সালাত। �িত চার রাকআত েশেষ যােত একটু িব�াম �হণ
করেত পাের েসজনয্ এর নামকরণ করা হেয়েছ তারাবীহ
�� ১২৮ : রসু ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া’র তারাবীহর সালাত
কী ধরেণর ৈবিশ�মি�ত িছল?
উ�র : ল�া ও অেনক আয়াত এবং দীঘর্ সময় িনেয় িতিন তারাবীহ
পড়েতন।
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া’ রােতর একাকী সকল সালাতই
িছল অিত দীঘর্। এমনিক িকয়া, রুক , সাজদা সবই িছল খুব ল�া ও
ধীরি�র।
আসসািয়ব ইবেন ইয়ািযদ রািদয়া�াহু আনহু বেলেছ:
َ
َ َ  اﻟْﻌَﻰ
ّ
ُ ْ
ﻮْل
ِ ْن اﻟْﻘَﺎرِئُ �َﻘْﺮَأُ ﺑِﺎلْﻤِﺌْ�َِ �َﻌْ�ِ ﺑِﻤِﺌَﺎتِ اﻵﻳَﺎتِ ﺣَﻰﺘَ َّﺎ �َﻌْﺘَﻤِﺪُ ﻰﻠﻋَ ﺼ ِﻣﻦ ﻃ
ِاﻟ ِﻘﻴَﺎم
অথর্াৎ ইমাম (পাঠক) সােহব তারাবীহেত শত শত আয়াত পড়েতন।
ফেল সু দীঘর্ সময় দাড়ােনার কারেণ আমরা লািঠর উপর ভর িদেয়
দাঁিড়েয় থাকতাম। (মুয়া�া : ১/১১৪)
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�� ১২৯ : তারাবীহ সবর্�থম েকাথায় চালু হয়
উ: আ�াহর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সবর্�থ ম মসিজে
নববীেত তারাবীহর সালাত সু �াত িহেসেব চালু কেরন।
�� ১৩০ : রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িক িনয়িমত �তয্
জামা‘আেতর সােথ তারাবীহ পড়েতন?
উ�র : না। সাহাবােয় িকরাম দু ই বা িতন রাি� রাসূল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম’র ইমামিতেত তারাবীহ পেড়িছেলন। উ�ােতর
উপর এ সালাত ফরয হেয় যাওয়ার আশ�ায় রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম পের জামাআেতর সােথ মসিজেদ তারাবীহ পড়া েছেড়
িদেয়িছেলন। িতিন বেলন,
َ ّ
 اﺨﻟُْﺮ
َض
ْ ِ
� َُوْجِ إِﻴﻟَْ�ُﻢْ إِﻻ
 ﻋَﻠَﻴْ�ُﻢْ وَذَلِﻚَ ﻲﻓ
ََّْ ﺧَﺸِﻴْﺖُ أَنْ �ُﻔْﺮﺘ
ََﻢْ �َﻤْﻨَﻌْ�ِْ ﻣِﻦ
َ
َر َم َﻀﺎن
অথর্াৎ(তারাবীহর সালােত মসিজেদ েতামরা একি�ত হেয় আমার জনয্
েযভােব অেপক্ষা করিছেল তা সবই আিম েদেখ) িক� আমার ভয়
হি�ল (আিম িনয়িমত এ সালাত আদায় করেল) তা েতামােদর জনয্
ফরয হেয় েযেত পাের। েস কারেণ আিম (এ সালােতর জনয) ঘর েথেক
েবর হইিন। আর এ ঘটনািট িছল রমযান মােসর (েকান এক রােত)।
(বুখারী : ২০১২; মুসিলম : ৭৬১)
�� ১৩১ : তারাবীহর সালাত কত রাক‘আত?
উ�র : এিট একিট ইখিতলাফী অথর্াৎ মতিবেরাপূণর্ মাস্আলা। েক
েকউ বেলেছন, িবতরসহ তারাবীহ ৪১ রাক‘আত। অথর্াৎ িবতর ৩
রাকআত হেল তারাবীহ হেব ৩৮ রাক‘আত। অথবা িবতর ১ রাকআত
ও তারাবীহ ৪০ রাকআত। এভােব তারাবীহ ও িবতর িমেল :
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েকউ বেলেছন ৩৯ রাকআত (তারাবীহ ৩৬ + িবতর ৩)
েকউ বেলেছন ২৯ রাকআত (তারাবীহ ২৬ + িবতর ৩)
েকউ বেলেছন ২৩ রাকআত (তারাবীহ ২০ + িবতর ৩)
েকউ বেলেছন ১৯ রাকআত (তারাবীহ ১৬ + িবতর ৩)
েকউ বেলেছন ১৩ রাকআত (তারাবীহ ১১ + িবতর ৩)
েকউ বেলেছন ১১ রাকআত (তারাবীহ ৮ + িবতর ৩)
২০ রাক‘আত তারাবীহ সালােতর পেক্ষ দল
(ক) িবতর ছাড়া ২০ রাক‘আত তারাবীহ সালােতর পেক্ষ দলীল হ
মুসা�ােফ আঃ রাযয্াক হেত বিণর্ ৭৭৩০ নং হাদীস, েযখােন বিণরত
হেয়েছ :
َ
َّ
ْ ََ
َ
َ
َ
ﻤِﻴْﻢ
 اﺪﻟَّارِيْ ﻰﻠﻋ إِﺣﺪى
ِ أَ  اﻨﻟَّﺎس ﻲﻓِ رَمَﻀَﺎنَ ﻰﻠﻋَ أُﻲﺑ ﺑﻦِ ﻛَﻌَﺐٍ وَﻰﻠﻋََ ﺗ
ْْ َ ْ ُ َ ﺎل
َْﻋِﺮﺸ
�ِ �ْ َﻦ ِﻣ ْﻦ َر� َﻌ ِﺔ �ﻘ َﺮؤن ﺑِ َﻤﺌِي
উমার (রািয.) রমযােন উবাই ইবেন কাব ও তামীম আদদারীেক
ইমামিতেত েলাকেদরেক একুশ রাকআত সালােতর �িত জামাআতব�
কেরিছেলন। (অথর্াৎ তারাবীহ২০ ও িবতর ১ রাকআত)
(খ) আবদু �াহ ইবেন আববাস বেলেছন েয,
ّ
َ َ
َ
ّ
 ﻼث ﻋَﺮﺸَةَ رَ�ْﻌَﺔً �َﻌْ�ِْ ﻣِﻦَ الﻠَﻴْ ِﻞ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- َﺖْ ﺻَﻼَةُ اﻨﻟَّﻲﺒ
ِِ
‘‘নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া’র রােতর সালাত িছল ১৩
রাক‘আত।’’ (বুখারী : ১১৩৮; মুসিলম : ৭৬৪)
(গ) মা আিয়শাহ বেলন,
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َ َ َ
ً ْ ََ َ
َ
َ�ِْهِ ﻰﻠﻋ
� ََﻛنَ ﻳَﺰِ�ْﺪُ ﻲﻓِْ رَمَﻀَﺎن وﻻ
 إِﺣْﺪى ﻋَﺮﺸة َر� َﻌﺔ
িতিন সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম রমযান ও অনয্ সমে(রােত) ১১
রাকআেতর অিধক সালাত আদায় করেতন না। (বুখারী : ২০১৩;
মুসিলম : ৭৩৮) অথর্াৎ তারাবীহ৮ রাকাআত এবং িবতর ৩ রাকাআত।
(ঘ) ইবেন ইয়ািযদ রািদয়া�াহু আনহু বে,
ُْﻤَﺮَ ﺑْﻦِ اﺨﻟَْﻄَّﺎبِ رَ َ اﷲُ �َﻨْﻪُ أُﻲﺑَْ ﺑْﻦِ ﻛَﻌَﺐٍ وَﺗَﻤِﻴ
ّ
ﺎس
ﻲﺿ
ِ َﻤَﺎ اﺪﻟَّارِيّ أَن �َّﻘُﻮْمَ لِﻠﻨ
ِ ْ
ِ
ََ َ
ِﺈﺣْﺪى ﻋَﺮﺸة َر� َﻌ ٍﺔ
‘উমার ইবনু খা�াব রািদয়া�াহু আনহ (তার দু ই স�ী সাহাবী) উবাই
ইবেন কাব তামীম আদদারীেক এ মেমর্ িনেদর্শ িদেলন , তারা েযন
েলাকেদরেক িনেয় (রমযােনর রােত) ১১ রাকআত িকয়ামু�াইল (অথর্াৎ
তারাবীহর সালাত) আদায় কের। (মুয়া�া মােলক : ১/১১৫)
উে�খয্ ে, েসৗদী আরেবর মসিজদগুেলাে তারাবীহ ও িবতর িমেল
১১ বা ১৩ রাকআত পড়েলও মা�ার হারােম ও মাদীনার মসিজেদ
নববীেত তারাবীহ ২০ এবং িবতর ৩ িমিলেয় েমাট ২৩ রাকআত পেড়
থােক।
�� ১৩২ : তারাবীহর সংখয্ার মতিবেরােধর মেধয্ েকানিট সবর্াি
�হণেযাগয?
উ�র : মােলকী মাযহােবর ইমাম মােলক (রহঃ) বেলেছন, একশ
বছেররও েবিশ সময় ধের েলােকরা ৩৬ রাকআত তারাবীহ পেড়েছ।
শােফঈ মাযহােবর ইমাম শােফঈ (রহঃ) বেলেছন, িতিন তারাবীহ
মদীনায় ৩৬ এবং মা�ায় ২০ রাকআত পড়েত েদেখেছন। েসৗদী
আরেবর �য্া� মুফতী সবর্জন �ে�য় আেলেম �ীন আ�ামা মুহা�াদ িব
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সােলহ আল উসাইমীন (রহ.) ১০ ও আট রাকআেতর মাসআলােক
�াধানয্ িদেয়েছন।
এ জাতীয় মত পাথর্েকয্র সমাধানকে� শাইখু ল ইসলাম ইমাম ইবন
তাইিময়য্া(রহ.) বেলেছন, অিধক সংখয্ক রাকআত পড়াই উ�ম। আর
যিদ েকউ কম সংখয্ক রাকআত পড়েত চায় তাহেল তার উিচত হেব
িতলাওয়াত, িকয়াম, রুকু ও িসজদা দীঘর্ করা। িতিন আে বেলেছন
েয, তারাবীহেক রাকআত সংখয্ার মেধয্ সীমাব� না েরেখ বরং সম
বয্েয়র পিরমাণ িদেয় মূলয্ায়ন করা উিচত। কারণ রাসূলু�াহ সা�া�া
আলাইিহ ওয়াসা�াম শুধু১১ রাকআেতর মেধয্৫ ঘ�া সময় অিতবািহত
কেরেছন। সালােতর িকয়ােম এত দীঘর্ সময় েকেট েযত যার কারেণ
সাহাবীগণ লািঠর উপর ভর িদেয় দাঁিড়েয় থাকেতন।
সবেশেষ ইমাম ইবনু তাইিময়য্া (রহঃ) আেরকিট মত বয্� কের
বেলেছন, সািবর্ক িবে�ষেণ তারাবীহ ২০ রাকআত পড়াই উ�ম। কারণ
এটা ১০ ও ৪০ রাকআেতর মাঝামািঝ এবং েবিশর ভাগ মুসলমােনর
আমলও এরই উপর।
তেব অতীব গুরু�পূণর্ িবষয় এই, আমােদর েদেশ তারাবীহ েযভােব
তাড়াহুড়া কের পড়া হয় তা পিরহার কের িবশু� ও ধীরি�
িতলাওয়াত, রুকু েথেক উঠার পর এবং দ’ িসজদার মােঝ আেরা একটু
সময়েক্ষপণ ক, সু �াত েমাতািবক ও ধীরি�রভােব রুক -িসজদাহ
ইতয্ািদ সু�র কের তারাবীহ আদায় করা অতয্াবশয্ক। েয প�িত
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম রােতর সালাত আদায় করেতন
আমােদরও উিচত েস তরীকামত আদায় করা।
�� ১৩২ : তারাবীহ ও তাহা�ু েদর ফযীলত জানেত চাই।
উ�র : (ক) রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
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َْ
ّ
َ
ُ َ ﻦْ ﻗَﺎمَ رَم َﻀﺎنَ إِ�ْﻤَﺎﻧًﺎ وَّاِﺣْتِﺴَﺎﺑًﺎ ﻏُﻔ
ِﺮَﻪﻟ َﺎ�َﻘَﺪَ َم ِﻣ ْﻦ ذﻧ ِﺒ ِﻪ
অথর্াৎ েয বয্ি� ঈমান অব�ায় সাওয়ােবর আশায় রাে ত তারাবীহ
তাহা�ু দ আদায় করেব, আ�াহ তাঁর পূবর্বতী (সগীরা) গুনাহগুেলা মা
কের েদেবন। (বুখারী : ৩৭; মুসিলম : ৭৫৯)
ْ�
 ِإ َﻤﺎﻧًﺎঈমান অব�ায় অথর্ হ, এমন িব�াস �াপন করা েয, আ�াহ
ْ
তােক এ কােজর বদলা িদেবন এবং  ِاﺣ ِت َﺴﺎﺑًﺎঅথর্ হ, এমনভােব
সাওয়াব আশা করেব েয, রােতর এ সালাত আদায় েকান মানু ষেক
েদখাবার বা শুনাবার জনয্ নয় বরং শুধুমা� আ�াহেক খুিশ করার জ
এবং তা শুধুমা� আ�াহরই কাছ েথেক পুর�ার লােভর আশায়
(খ) অনয্ হাদীেস নাবী স�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ
ّ
�ﻓْﻀَﻞُ الﺼَّﻼَةِ �َﻌْﺪَ اﻟْﻔَﺮِ�ْﻀَﺔِ ﺻَﻼَةُ الﻠَﻴْ ِﻞ
ফরয সালােতর পর সেবর্া�ম সালাত হল রােতর সালাত (অথর্াৎ
তাহা�ু েদর সালাত)। (মুসিলম : ১১৬৩)
�� ১৩৩ : তারাবীহ সালােতর জামাআেত নারীেদর শরীক হওয়া িক
জােয়য?
উ�র : িফতনা-ফয্াসােদর আশ�া না থাকেল মাসিজেদ তারাবীহর
জামা‘আেত হািজর হওয়া েমেয়েদর জনয্ জােয়য আেছ আ�াহর নাবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ
َ َ َ
َ ﻻ َ�ﻤْﻨَ ُﻌ ْﻮا إ َﻣ
ﷲ
ِ ﺎﺟﺪ ا
ِ ﺎء ا
ِ
ِ ﷲ مﺴ
‘‘েতামরা আ�াহর বা�া নারীেদরেক মাসিজেদ েযেত িনেষধ কেরা
না।’’ (বুখারী : ৯০০; মুসিলম : ৪৪২)
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�� ১৩৪ : নারীরা মাসিজেদ েগেল তােদর চালচলন ও েপাশাক
আশাক কী ধরেনর হওয়া উিচত?
উ�র : স�ূণর্ শরীয়াতস�ত পদর্া কের মসিজেদ যােব। বাহারী ও র
েবরেঙর েবারকা ও টাইট-িফট েপাশাক পরেব না। গ�গুজব ও
আওয়াজ কের কথা বলেব না। েমেয়েদর িনধর্ািরত �ােন িগেয় সালাত
আদায় করেব। ইমাম সােহব সালাম িফরােনার পরপরই মসিজদ েথেক
েবিরেয় যােব।
�� ১৩৫ : জামাআেত সালাত আদায় করেল নারীেদর েকাথায় দাঁড়ােনা
উ�ম?
উ�র : নারীরা িপছেন দাঁড়ােব। এটাই সু �াত। তারা যত িপছেন
দাঁড়ােব ততই উ�ম। নাবী সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন :
ُّ
َ
ُ وَّلُﻬَﺎ وَﺮﺷَُّﻫﺎ آﺧِﺮُﻫَﺎ وَﺧَ�ُْ ﺻ
َ
ﺻُﻔُﻮْفِ الﺮِّﺟَﺎل َ أ
ُّﻫَﺎ أَوَل َﻬﺎ
ﻔُﻮْفِ اﻟنِّﺴَﺎءِ آﺧِﺮُﻫَﺎ وَﺮﺷ
ِ
পুরুষেদর উ�ম কাতার হেলা �থম কাতার আর িনকৃ� হেলা েশষ
কাতার। পক্ষা�ের মিহলােদর জনয্ উ�ম হেলা েশষ কাতার িনকৃ�
হেলা �থমকাতার। (মুসিলম : ৪৪০)
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িবতেরর সালাত
�� ১৩৬ : িবতেরর সালাত কত রাকআত?
উ�র : িবতেরর সালােতর সবর্িন� সংখয্া হল এক র‘আত এবং
সেবর্া� হল১১ রাকআত।
(ক) িবতেরর সালাত ১ রাকআত পড়াও জােয়য আেছ। আ�াহ নাবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াস�াম বেলেছন :
َ
ْ َْ ْ ﻔ
ْﺆ
ﻦْ أَﺣﺐُّ أَن ﻳُّ ﺗِ َﺮ ﺑِ َﻮا ِﺣ َﺪ ٍة ﻓﻠﻴَ َﻌﻞ
অথর্াৎ েকউ যিদ১ রাকআত িবতর পড়েত চায়, তা েস করেত পাের।
(আবূ দাউদ : ১৪২২; নাসাঈ : ১৭১২)
(খ) আবার িতন রাকআত িবতর পড়া যায়। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন,
َ
ْ ْﺆْ َ َ َ ْ ﻔ
ﻦْ أَﺣ َﺐّ أَن ﻳُّ ﺗِ َﺮ ﺑِﺜﻼثٍ ﻓﻠﻴَ َﻌﻞ
‘‘েয বয্ি� িবতেরর সালাত ৩ রাকআত পড়েত চায়, তা েস পড়েত
পাের।’’ (আবূ দাউদ : ১৪২২; নাসাঈ : ১৭১২)
(গ) িবতর ৫ রাক‘আতও পড়ার িনয়ম আেছ। নাবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন :
ْ َْ ْ ﻔ
َ ّْﺆ
َ َ ْ َ
ِﺮَ ﺨﺑ ْﻤﺲٍ ﻓﻠﻴَ َﻌﻞ
ِ ُﻣﻦ ﺣﺐّ أَن ﻳ
‘‘েকউ ৫ রাকআত িবতর পড়েত চাইেল তা েস পড়েত পাের।’’ (আবূ
দাউদ : ১৪২২; নাসাঈ : ১৭১২)
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এভােব ৭ বা ৯ বা ১১ রাকআত পযর্� িবতেররসালাত আদায় করার
সু েযাগ আেছ, জােয়য আেছ।
�� ১৩৭ : িবতেরর সালােত িক একবার নািক দু ’বার সালাম িফরাব?
উ�র : দু ’টাই করা জােয়য আেছ।
(ক) এক সালােম িবতর পড়ার দলীল :
িমসওয়ার িবন মাখরামা েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
ّ َ ْ ً َ َ َ ُ َ ُ ّ َﻢْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َﺼ
ََ
َ ََ
 َ�َ ِﺑﻨَﺎ ﺛﻼث، اء ُه
 �ﻘﺎم وﺻﻔﻔْﻨﺎ ور،  »ِ�ِ ل أوﺗِﺮ: �ﻘﺎل �ﻤﺮ، �ﻨّﺎ أَﺑَﺎ ﺑَ�ْﺮٍ ﻴﻟﻼ
َ
ّ
«َ �ُﺴَﻠِّﻢْ إِﻻَّ ﻲﻓِ آﺧِﺮِﻫِﻦ
، ٍَر� َﻌﺎت
রােতর েবলা আমরা আবূ বাকার (রািদয়া�াহু আন) েক দাফন
করলাম। অতপর উমার (রািদয়া�াহু আন) বলেলন, ‘আিম িবতর
পিড়িন। এই বেল িতিন দাঁড়ােলন আর আমার তাঁর েপছেন দাঁিড়েয়
েগলাম। এরপর িতিন আমােদর িনেয় ৩ রাকআত িবতর পড়েতন। েশষ
রাকআেতর আেগ িতিন সালাম িফরােতন না (এক সালােম িতন রাকাত
িবতর পড়েতন)। (�হাবী : ১৭৪২)
(খ) দু ’ সালােম িবতর পড়ার দলীল :
َ ََ
َ َْ ّ
َ �ُﺴ ﻠِّﻢُ �َ�َْ الﺮ
َ
ﻌْﺾ
َﺒْﺪِ اﷲِ ﺑْﻦِ �ُﻤَﺮَ ﺎﻛن
ِ ّﻛْﻌَﺔِ وَالﺮّﻛْﻌَﺘَ�ِْ ﻲﻓِ الْﻮِﺗْﺮِ ﺣَﻰﺘَ ﺑِﺄم ِﺮ ﺑِﺒ
َ َﺣ
ﺎﺟ ِﺘ ِﻪ
আবদু �াহ ইবেন ‘উমার রািদয়া�াহু আনহ (িবতের সালাত) �থম দু ই
রাকআত েশষ কের সালাম িফরােতন এবং পের েশষ (তৃতীয়)
রাকআেত আবার সালাম িফরােতন। �থম দু ই রাকআেতর সালাম
িফরােনর পর �েয়াজেন েকান কােজর িনেদর্শও িদেতন (বুখারী :
৯২১)
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�� ১৩৮ : িবতেরর সালােতর আেগই জামাত েছেড় যাওয়া িক
জােয়য?
উ�র : ইমাম িবতর েশষ না করা পযর্ জামাআত েছেড় চেল যাওয়া
িঠক নয়। কারণ িবতর �ারা পুেরা রাি� জাগরেণর অথর্াৎ
িকয়ামু�াইেলর পূণর্ সওয়াব অিজর্ত হ
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ َ
ُْ ﻣَﻦ
َ اﻹﻣ
َ ﺎمَ ﻣَﻊ
َ
َﻗ
ﺎم ﺣﻰﺘَّ �َﻨْﺮﺼَِفَ ﻛُﺘِﺐَ ﻪﻟَُ �ِﻴَﺎمُ ﻴﻟْﻠ ٍﺔ
অথর্াৎ ইমাম নামায েশষ না করা পযর্� েয বয্ি� ইমােমর সাে
(জামাআেত) তারাবীহ পড়ল তার জনয্ পূণর্ রাত নফল পড়ার সাওয়া
েলখা হেয় েগল। (িতরিমযী : ৮০৬)
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ﻟﻠﺔ اﻟﻘﺪر

লাইলাতুল কদর
�� ১৩৯ : লাইলাতুল কদেরর মযর্াদ, ৈবিশ�য্ ও ফযীলাত জানেত
চাই।
উ�র : (১) এ রােত আ�াহ তা‘আলা পুরা কুরআন কারীমেক লাউেহ
মাহফুয েথেক �থম আসমােন নািযল কেরন। তাছাড়া অনয্ আেরকিট
মত আেছ েয, এ রােতই কুরআন নািযল শুরু হয়। পরবতর২৩ বছের
িবিভ� সূরা বা সূরার অংশিবেশষ িবিভ� সমেয় িবিভ� ঘটনা ও অব�ার
ে�িক্ষেত রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়�াম’র উপর অবতীণর্ হয়
(২) এ এক রজনীর ইবাদত হাজার মােসর ইবাদেতর েচেয়ও উ�ম।
(৩) এ রােত পৃ িথবীেত অসংখয্ েফেরশতা েনেম আেস এবং তারা তখন
দু িনয়ার কলয্া, বরকত ও রহমাত বষর্ণ করেত থােক
(৪) এটা শাি� বষর্েণর রাত। এ রােত ইবাদত গুজার বা�ােদরে
েফেরশতারা জাহা�ােমর আযাব েথেক মুি�র বাণী শুনায়
(৫) এ রােতর ফাযীলত বণর্না কের এ রােতই একিট পূণর্া� সূর
নািযল হয়। যার নাম সূরা কদর।
(৬) এ রােত নফল সালাত আদায় করেল মুিমনেদর অতীেতর সগীরা
গুনাহগুেলা মাফ কের েদয়া হ
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
َ َ َ ْ َ
َْ
ّ
ﺔُ اﻟْﻘَﺪْرِ إ�ْﻤَﺎﻧًﺎ وَّاﺣْتِﺴَﺎﺑًﺎ ﻏُﻔِﺮَ ﻪﻟَُ ﻣَﺎ �َﻘَﺪَ َم ِﻣ ْﻦ ذﻧ ِﺒ ِﻪ
ﺎم ﻠ
ﻣﻦ ﻗ
ِ
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অথর্ : েয বয্ি� ঈমান ও সাওয়াব লােভর আশায় কদেরর রােত নফল
সালাত আদায় ও রাত েজেগ ইবাদত করেব আ�াহ তার ইেতাপূেবর্র
সকল সগীরা (েছাট) গুনাহ ক্ষমা কেরেদ(বুখারী : ১৯০১; মুসিলম :
৭৬০)
�� ১৪০ : েকান রাতিট লাইলাতুল কদর?
উ�র : এ �ে�র উ�র �রূপ হাদীেস িন�বিণর্ত বাণী রেয়ে:
[১] এ রাতিট রমযান মােস। আর এ রােতর ফযীলত িকয়ামত পযর্�
জারী থাকেব।
[২] এ রাতিট রমাযােনর েশষ দশেক। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন :
َْ اﻟْﻘَﺪْرِ ﻲﻓِ اﻟْﻌَﺮﺸ
َ
َ
ُّوْا ﻴﻟَْﻠَﺔ
اﺧ ِﺮ ِﻣ ْﻦ َر َم َﻀﺎن
ِ اﻷو
ِ
‘‘রমাযােনর েশষ দশিদেন েতামরা কদেরর রাত তালাশ কর।’’ (বুখারী
: ২০২০; মুসিলম : ১১৬৯)
[৩] আর এিট রমযােনর েবেজাড় রােত হওয়ার স�াবনা েবিশ। রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ
َْ ّ ْﻟَْﻠَﺔُ اﻟْﻘَﺪْرِ ﻲﻓِ الْﻮِﺗْﺮِ ﻣِﻦَ اﻟْﻌَﺮﺸ
َ
اﺧ ِﺮ ِﻣ ْﻦ َر َم َﻀﺎن
َﺮُو
ِ ِ اﻷ َو
‘‘েতামরা রমাযােনর েশষ ১০ িদেনর েবেজাড় রাতগুেলােত কদেরর
রাত েখাঁজ কর।’’ (বুখারী : ২০১৭)
[৪] এ রাত রমযােনর েশষ সাত িদেন হওয়ার স�াবনা েবিশ। রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ :
َ ْ ّ
َ
 َ َﺮِّﻫَﺎ
َ
اﺧ ِﺮ
ِ َﻦْ ﺎﻛَن ﻣُﺘَﺤﺮِّ�ْﻬَﺎ ﻓَﻠْﻴَﺘﺤ ﻲﻓِ الﺴَﺒ ِﻊ اﻷ َو
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‘‘েয বয্ি� লাইলাতুল কদর (কদেরর রাত) অে�ষণ করেত চায়, েস
েযন রমাযােনর েশষ সাত রােতর মধয্ তা অে�ষণ কের’’ (বুখারী :
২০১৫; মুসিলম : ১১৬৫)
[৫] রমাযােনর ২৭ েশ রজনী লাইলাতুল কদর হওয়ার স�াবনা
সবেচেয় েবিশ।
ক. উবাই ইবেন কাব হেত বিণর্ত হাদীেস এেসে, িতিন বেলন েয,
َ
ُ ُ َ َ َ َ ْ الﻠَّﻴْﻠَﺔُ اﻟَّﻲ
َ
-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﷲ
َِ� ٍ إِ� ّْ ﻷَﻋْﻠَﻢُ أ ُي ّ ﻴﻟَْﻠﺔ
ِ
ِ ﺘ أم َﺮﻧﺎ رﺳﻮْل ا
ِ
َ ﻴﻟَْﻠَﺔُ ﺳَﺒْﻊٍ وَﻋِﺮﺸْ �ْﻦ
َِ� ﻘِﻴَﺎمِﻬَﺎ
ِ
আ�াহর শপথ কের বলিছ, আিম যতদূ র জািন রাসূল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক েয রজনীেক কদেরর রাত িহেসেব
িকয়ামু�াইল করেত িনেদর্শ িদেয়িছেলন তা হল রমাযােনর ২৭ তম
রাত। (মুসিলম : ৭৬২)
(খ) আ�ু �াহ িবন ‘উমার েথেক বিণর্, রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন :
َْ الﺴَّﺒْﻊِ وَاﻟْﻌِﺮﺸ
َﻣﻛَنَ ﻣُﺘَﺤَﺮِّ�ْﻬَﺎ ﻓَﻠْﻴَﺘَﺤَﺮِّﻫَﺎ ﻴﻟَْﻠَﺔ
ِ �ْ َﻦ
‘‘েয বয্ি� কদেরর রাত অজর্ন করেত ই�, েস েযন তা রমাযােনর
২৭েশ রজনীেত অনু স�ান কের। (আহমাদ : ২/১৫৭)
[৬] কদেরর রাত হওয়ার বয্াপাের স�াবনার িদক েথেক পরবতর্
ি�তীয় স�াবনা হল ২৫ তািরখ, তৃতীয় হল ২৯ তািরেখ। চতুথর্ হল২১
তািরখ। প�ম হল ২৩ তািরেখর রজনী।
[৭] সবর্েশষ আেরকিট মত হ- মিহমাি�ত এ রজনীিট �ানা�রশীল।
অথর্াৎ �িত বৎসর একই তািরেখ বা একই রজনীেত তা হয় না এবং
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শুধুমা� ২৭ তািরেখই এ রাতিট আসেব তা িনধর্ািরত নয়। আ�াহর
িহকমত ও তাঁর ই�ায় েকান বছর তা ২৫ তািরেখ, েকান বছর ২৩
তািরেখ, েকান বছর ২১ তািরেখ, আবার েকান বছর ২৯ তািরেখও হেয়
থােক।
�� ১৪১ : েকন এ রাতেক অ�� কের েগাপন রাখা হেয়েছ। এটা
�� কের িনিদর্� কের বলা হয় িন েক?
উ�র : এ রােতর পুর�ার লােভর আশায় েক কত েবিশ সি�য় অ�ণী
ভূ িমকা পালন কের এবং কত েবিশ সেচ� হয়, আর েক নাফরমান ও
আলেস ঘুিমেয় রাত কাটায় স�বতঃ এটা পরখ করার জনয্ই আ�াহ
তা‘আলা এ রাতেক েগাপন ও অ�� কের েরেখেছন।
�� ১৪২ : েয রাতিট লাইলাতুল কদর হেব েসিট বুঝার িক েকান
আলামত আেছ?
উ�র : হাঁ, েস রােতর িকছু আলামত হাদীেস বিণর্ত আেছ। েসগুেল
হল :
(১) রাতিট গভীর অ�কাের েছেয় যােব না।
(২) নািতশীেতা� হেব। অথর্াৎ গরম বা শীেতর তী�তা থাকেব না
(৩) মৃ দুম� বাতাস �বািহত হেত থাকেব।
(৪) েস রােত ইবাদত কের মানু ষ অেপক্ষাকৃত অিধক তৃি�েবাধ করে
(৫) েকান ঈমানদার বযি�েক আ�াহ �ে� হয়েতা তা জািনেয়ও িদেত
পােরন।
(৬) ঐ রােত বৃ ি� বষর্ণ হেত পাের
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(৭) সকােল হালকা আেলাকরি�সহ সূেযর্াদয় হেব। যা হেব পূিণর্মা
চাঁেদর মত। (সহীহ ইবনু খুযাইমাহ : ২১৯০ ; বুখারী : ২০২১ ; মুসিলম :
৭৬২)
�� ১৪৩ : রমাযােনর েশষ দশ রােত রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম কী ধরেণর ইবাদত করেতন?
উ�র : তাঁর ইবাদেতর অব�া িছল িন�রূপ:
১. �থম ২০ রাত রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম পূণর্ রা
জাগরণ করেতন না। িকছু সময় ইবাদত করেতন, আর িকছু অংশ
ঘুিমেয় কাটােতন। িক� রমাযােনর েশষ দশ রােত িতিন িবছানায়
এেকবােরই েযেতন না। রােতর পুেরা অংশটাই ইবাদত কের কাটােতন।
েস সময় িতিন কুরআন িতলাওয়াত, সালাত আদায় সদাকা �দান,
িযকর, দু ‘আ, আ�সমােলাচনা ও তাওবাহ কের কাটােতন। আ�াহর
রহমােতর আশা ও তার গজেবর ভয়ভীিত িনেয় স�ূণর্ খুশুখুজু
িবন�িচে� ইবাদেত মশগুল থকেতন।
২. হাদীেস এেসেছ েস সময় িতিন শ� কের তার লু ি� �ারা েকামর
েবেধ িনেতন। এর অথর্ হ, রাতগুেলােত। তাঁর সম� �ম শু ধ
ইবাদেতর মেধয্ই িনম� িছল। িনেজ েযমন অিন�ায় কাটােতন তাঁর
�ীেদরেকও তখন জািগেয় িদেতন ইবাদত করার জনয্
৩. কদেরর রােতর ইবাদেতর সু েযাগ যােত হাতছাড়া হেয় না যায়
েসজনয্ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েশষ দশিদেনর পুের
সময়টােত ইেতকাফরত থাকেতন। (মুসিলম : ১১৬৭)
�� ১৪৪ : মিহমাি�ত লাইলাতুল কদের আমরা কী কী ইবাদত করেত
পাির?
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উ�র : রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েযভােব এ রাত কাটেতন
এর পূণর্ অনুসরণ করাই হেব আমােদর �ধান টােগর্ট। এ লেক
আমােদর িন�বিণর্ত কাজগুেলা করা আবশয:
(ক) িনেজ রাত েজেগ ইবাদত করা এবং িনেজর অধীন� ও
অনযেদরেকও জািগেয় ইবাদেত উ�ু � করা।
(খ) ল�া সময় িনেয় তারাবীহ ও তাহা�ু দ পড়া। এসব সালােত
িকরাআত ও রুক -িসজদা ল�া করা। রুকু েথেক উেঠ এবং দুই
িসজদায় মেধয্ আেরা একটুেবিশ সময় অিতবািহত করা, এসময় িকছু
দু ‘আ আেছ েসগুেল পড়া
(গ) িসজদার মেধয্ তাসবীহ পাঠ েশেষ দ‘আ করা। েকননা িসজদাবনত
অব�ায় মানু ষ তার রেবর সবেচেয় িনকেট চেল যায়। ফেল তখন দু ‘আ
কবুল হয়।
(ঘ) েবিশ েবিশ তাওবা করেব আ�াগিফরু�াহ পড়েব। ছগীরা কবীরা
েগানাহ েথেক মাফ চাইেব। েবিশ কের িশকর্ী েগানাহ েথেক খােলছ
ভােব তাওবা করেব। কারণ ইিতপূেবর্ েকান িশকর্ কের থাকেল েন
আমল েতা কবুল হেবই না, বরং অিজর্ত অনয্ ভাল আমলও বরবা
হেয় যােব। ফেল হেয় যােব িচর�ায়ী জাহা�ামী।
(ঙ) কুরআন িতলাওয়াত করেব। অথর্ ও বয্াখয্াসহ কুরআন অধয্
করেত পােরন। তাসবীহ তাহলীল ও িযকর-আযকার করেবন। তেব
িযকর করেবন চুিপসাের, িনরেব ও একাকী এবং েকান �কার েজাের
আওয়ায করা ছাড়া। এভােব িযকর করার জনয্ই আ�াহ কুরআেন
বেলেছন :
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َ ُ َ ٗ َ َ ٗ ّ َُ�َ َ ۡ َ
َ ّ ُ ۡ َ
َ ٱ� ۡهر م َِن ٱلۡ َق ۡول بٱلۡ ُغ ُد ّو َو
َ ۡ ون
ٱ�صا ِل
ّ�َك ِ� �فسِك � وخِيفة ود
﴿ وٱذكر
ِ ِ
ِ
ِ
َٰ ۡ َ ّ ُ َ َ َ
َ
[٢٠٥ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف٢ �ِ و� ت�ن مِن ٱل� ِفل
‘‘সকাল ও স�য্ায় েতামার রেবর িযকর কর মেন মেন িবনেয়র সে�
ভয়ভীিত সহকাের এবং েজাের আওয়াজ না কের। এবং কখেনা েতামরা
আ�াহর িযকর ও �রণ েথেক উদাসীন হেয়ানা।’’ (আরাফ : ২০৫)
অতএব, দলেবেধ সম�ের েজাের েজাের উ� �ের িযকর করা ৈবধ
নয়। এভােব সি�িলত েকান িযকর করা কুরআেনও িনেষধ আেছ
নবীিজ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তা কেরন িন। িযকেরর
শ�গুেলা হ: সু বহানা�াহ, আলহামদু িল�াহ, লা-ইলাহা ই�া�াহ, আ�াহু
আকবার ইতয্ািদ
(চ) একা�িচে� দু ‘আ করা। েবিশ েবিশ ও বারবার দু ‘আ করা। আর
এসব দু ‘আ হেব একাকী ও িবন� িচে� কবুল হওয়ার �তয্াশা িনেয়।
দু ‘আ করেবন িনেজর ও আপনজনেদর জনয. জীিবত ও মৃ তেদর জনয,
পাপেমাচন ও রহমত লােভর জনয, দু িনয়ার শাি� ও আিখরােতর মুি�র
জনয্। তাছাড়া নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এ রােত িনে�র
দু ‘আিট েবিশ েবিশ করার জনয্ উৎসািহত কেরেছন:
ّ
َ
ْ َ َ ّْ ْ َ ﻔ
ّْ ﺎ� ُﻒ َﻋ
�
ﻬُﻢَ إِﻧَّﻚَ �ﻔُﻮٌّ ﺤﺗُِﺐُ اﻟﻌ ﻮ ﻓ
ِ
‘‘েহ আ�াহ! তুিম েতা ক্ষমার আধ, আর ক্ষমা করােক তুিম ভালবাস
কােজই তুিম আমােক ক্ষমা কের দাও(িতরিমযী : ৩৫১৩)
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২৪শ অধয্া
ﻋﺘﺎﻜف

ই‘িতকাফ
�� ১৪৫ : ই‘িতকাফ কী? এর হুকুম ক?
উ�র : দু িনয়াবী সকল কাজ েথেক মু� হেয় স�ূণর্ আ�াহর ইবাদেতর
জনয্ মসিজেদ অব�ান করােক ‘িতকাফ বলা হেয় থােক। ইেতকাফ
করা সু �াত।
�� ১৪৬ : ই‘িতকােফর উে�শয্ ক?
উ�র : দু িনয়াদারীর ঝােমলা েথেক স�ূণর্ মু� হেয় একা�িচে�
আ�াহর ইবাদেত মশগুল হওয়, িবনয় ন�তায় িনেজেক আ�াহর
দরবাের সমপণর্ করা এবং িবেশষ কের লাইলাতুল কদের ইবাদত
করার সু েযাগ লাভ করাই ই‘িতকােফর উে�শয্
�� ১৪৭ : ই‘িতকােফর জনয্ কী কী শতর্ পূরণ আবশ?
উ�র : (ক) মুসলমান হওয়া, (খ) জ্ঞান থা, (গ) বড় নাপাকী েথেক
পিব� থাকা, েগাসল ফরয হেল েগাসল কের েনয়া। (ঘ) মসিজেদ
ই‘িতকাফ করা।
কােজই কািফর-মুশিরক, অবুঝ িশশ, পাগল ও অপিব� েলাক এবং
হােয়য-িনফাস অব�ায় নারীেদর ই‘িতকাফ শু� হে না।
�� ১৪৮ : ই‘িতকােফর রুকন কয়িট ও কী ক?
উ�র : এর রুকন২িট : (ক) িনয়ত করা, (খ) মাসিজেদ অব�ান করা,
িনজ বাড়ীেত বা অনয্ েকাথাও ‘িতফাক করেল তা শু� হেব না
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�� ১৪৯ : েমেয়রা িক িনজ বাসগৃ েহ ই‘িতকাফ করেত পারেব?
উ�র : রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলািহ ওয়াসা�াম-এর যামানায় নারীরা
মসিজেদ ই‘িতকাফ করেতন।
�� ১৫০ : ই‘িতকাফ অব�ায় কী কী কাজ িনিষ�?
উ�র : তা হল :
(১) �ামী �ীর িমলন, �ীেক চু�ন ও �শর্ কর,
(২) মাসিজদ েথেক েবর হওয়া। েবচােকনা, চাষাবাদ, এমনিক েরাগীর
েসবা ও জানাযায় অংশ �হেণর জনয্ও মাসিজদ েথেক েবর হওয়া
জােয়য নয়। েবর হেল ইেতকাফ বািতল হেয় যােব।
�� ১৫১ : িবেশষ �েয়াজেন ই‘িতকাফ অব�ায় মাসিজদ েথেক েবর
হেত পারেব িক?
উ�র : মাসিজেদর গি�র মেধয্ বয্ব�া না থাকেল শুধুমা� মানি
�েয়াজেন ��াব-পায়খানা, খাওয়া-দাওয়া ও পিব�তা অজর্েনর জনয
মাসিজদ েথেক েবর হওয়া জােয়য আেছ, দলীল :
َ
َ ِذَا ا�ْﺘَﻜَﻒَ ﻻَ ﻳَﺪْﺧُﻞُ اﺒﻟ
َْ
ّ   اﻨﻟَّﻲﺒ: َْﻦْ ﺎﻋ� ِ َﺸ َﺔ ﻗَﺎﻟَﺖ
ﻴْﺖ
-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
ُ
ْ�
َ
َ َ
اﻹ َﺴﺎن
ِ
ِ ﻻَّ ﺤﻟﺎﺟ ِﺔ
‘আেয়শা রািদয়া�াহু আনহা বেল, একা� (েপশাব-পায়খানার) �েয়াজন
পূরণ ছাড়া নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম মসিজদ েছেড় বািড়েত
�েবশ করেতন না।’ (মুসিলম : ২৯৭)
তেব মাসিজেদ এসব বয্ব�া থাকার পর যিদ েকউ বাইের যায় তাহেল
ই‘িতকাফ ভ� হেয় যােব।
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ই‘িতকাফ অব�ায় এক রােত রাসূল সা�া�াহু আলাইি ওয়াসা�াম তাঁর
�ী সািফয়ােক ঘের েপৗিছেয় িদেয় এেসিছেলন। (বুখারী)
�� ১৫২ : কী কী কারেণ ই‘িতকাফ ভ� হেয় যায়?
উ�র : িন� বিণর্ত েয েকান একিট কাজ করেল ‘িতকাফ ভ� হেয়
যােব।
১. ে��ায় িবনা �েয়াজেন মাসিজদ েথেক েবর হেল।
২. েকান িশকর্ বা কুফরী কাজ করেল
৩. পাগল বা েবঁহুশ হেয় েগেল
৪. নারীেদর হােয়য-িনফাস শুরু হেয় েগে
৫. �ীসহবাস বা েয েকান �কার েযৗনসে�াগ করেল।
�� ১৫৩ : ই‘িতকাফ অব�ায় কী কী কাজ করা ৈবধ অথর্াৎ মুবা?
উ�র : ই‘িতকাফকারীেদর জনয্ িনে�া� কাজ করা ৈবধ:
১. একা� �েয়াজনীয় কথাবাতর্া বলা
২. চুল আঁচড়ােনা, মাথা মু�ােনা, নখ কাটা, শরীর েথেক ময়লা পির�ার
করা, এবং সু গি� বয্বহার ও উ�মেপাশাক পির�দ পিরধান করা।
৩. মসিজেদর িভতের পানাহার করা, ঘুমােনা এবং িবেশষ �েয়াজেন
িববােহর কািবননামা ও �য়-িব�েয়র চুি�ও স�াদন করা যােব।
�� ১৫৪ : ই‘িতকাফকারীর দািয়� ও করণীয় কাজ কী কী? এবং তাঁর
কী ধরেনর ইবাদত করা উিচত?
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উ�র : উ�ম হল নফল ইবাদত েবিশ েবিশ করা। েযমন সালাত
আদায়, কুরআন িতলাওয়াত ও অধয্য়ন কর, িয�-আযকার ও তাসবীহ,
তাহলীল করা অথর্াৎ সুবহানা�া, আল-হামদু িল�াহ, লা ইলাহা ই�া�াহ,
আ�াহু আকবা, তাওবাহ-ইে�গফার, দু ‘আ, দু রূদ ইতয্ািদ ইবাদে
সবর্ািধক সময় মশগুল থাকা। তাছাড়া শরীয়া িবষয়ক ইলম চচর্া ক
পািথর্ব বয্াপাের কথাবাতর্া , অনথর্ক গ�গুজব ও আেলাচনা েথে
িবরত থাকা উিচত, তেব পািরবািরক কলয্াণেথর্ ৈবধ েকান িবষে
অ��� কথাবাতর্া বলার মেধয্ েকান েদাষ েন
�� ১৫৫ : ই‘িতকাফ শুধুই রমযান মাে? নািক অনয্ সময়ও করা
যায়?
উ�র : বৎসেরর েয েকান সময় ই‘িতকাফ করা যায়। এজনয্ িনধর্াির
ও িনিদর্� েকান িদন তািরখ েনই। িযিন যখন চাইেবন তখিন ‘িতকাফ
করেত পারেবন। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম একবার শাওয়াল
মােসও ই‘িতকাফ কেরেছন। ‘উমার রািদয়া�াহু আনহু একবার মা
এক রাত ই‘িতকাফ কেরিছেলন।
�� ১৫৬ : ই‘িতকােফর জনয্ েকনিট উ�ম সময়?
উ�র : রমযান মাস হে� ই‘িতকােফর উ�ম সময়। আেরা উ�ম হে�
রমযােনর েশষ দশিদন ই‘িতকাফ করা।
�� ১৫৭ : সবর্িন� কী পিরমাণ সময় ‘িতকাফ করা যায়?
উ�র : এিট একিট মতিবেরাধপূণর্ মাসআলা। শাইখাইেনর মেত
ই‘িতকােফর নূ য্নতম সময়সীমা ১িদন। েকননা, হানাফী মেত
ই‘িতকােফর জনয্ েরাযা শতর্। আর েরায১ িদেনর কেম পূণর্ হয় না
�� ১৫৮ : ই‘িতকাফ কখন শুরু ও েশষ ক?
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উ�র : ফযেরর সালাত আদায় কের বা সূযর্াে�র পর ‘িতকােফ �েবশ
করা সু �াত/মু�াহাব। আর েশষ করেব ঈেদর চাঁদ েদখা েগেল। নাবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এমনিটই করেতন
�� ১৫৯ : রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম কতবার ‘িতকাফ
কেরেছন?
উ�র : �েতয্ক রমাযােনই িতিন েশষ দশ িদন ‘িতকাফ করেতন।
িক� জীবেনর েশষ রমযােন িতিন ই‘িতকাফ কেরিছেলন ২০ িদন।
এভােব মৃ তুয্র পূবর্ পযর্� েকান বছরই িতি‘িতকাফ েথেক িবরত
থােকনিন। (বুখারী)
�� ১৬০ : ই‘িতকাফ কত �কার ও কী কী?
উ: ইসলামী শরীয়েত ই‘িতকাফ ৩ �কার।
(ক) ওয়ািজব ই‘িতকাফ : ওলামােয় েকরােমর ঐকমেতয্ ওয়ািজব
ই‘িতকাফ হেলা মানেতর ই‘িতকাফ। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ُ َ ُ ُ ْ ُ َُۡ
[٢٩ : ﴾ ]ﺤﻟﺞ٢ ... وره ۡم
﴿ و�وفوا نذ
অথর্াৎ‘‘তারা েযন তােদর মানৎ পূণর্ কের’’ (সূরা হা� : ২৯)
(খ) সু �াত ই‘িতকাফ : রমযােনর েশষ ১০ িদেনর ই‘িতকাফ। সু �ােত
মুয়া�াদা। েযমন :
َ
ُ َُ َ َ
ْﻌْﺘَﻜِﻒُ اﻟْﻌَﺮﺸ
َ
َ -ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﷲ
اﺧ ِﺮ ِﻣ ْﻦ َر َم َﻀﺎن
ِ ِ اﻷ َو
ِ ﻛن رﺳﻮْل ا
‘রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম রমযােন েশষ দশিদন
ইিতকাফ করেতন।’ (বুখারী : ২০২৫; মুসিলম : ১১৭২)
(গ) মু�াহাব ই‘িতকাফ : উে�িখত দু ’�কার বয্তীত বাকী সব মু�াহাব
ইেতকাফ।
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২৫শ অধয্য়
ز�ة اﻟﻔﻄﺮ

িফত্রা
�� ১৬১ : িফত্রা কী িজিনস?
উ�র : রমযান মােসর িসয়ােমর �িট িবচুয্িতর ক্ষিত পূরণােথর্
অভাব��েদর খাবার �দােনর উে�েশয্ ঈেদরসালােতর পূেবর্ িনধর্াির
পিরমােনর েয খাদয্ সাম�ী দান করা হেয় থাে- শরীয়ােতর পিরভাষায়
তােকই যাকাতুল িফতর বা িফত্রা বলা হেয় থােক।
�� ১৬২ : িফত্রা �দােনর হুকুম ক?
উ�র : িফত্রা েদয়া ওয়ািজব।
�� ১৬৩ : েকান বয্ি�র উপরিফত্রা েদয়া ওয়ািজব?
উ�র : �েতয্ক মুসিলম নার-পুরু, েছাট-বড়, �াধীন-পরাধীন, ধনীগরীব সকেলর উপর িফত্রা েদয়া ওয়ািজব।
�� ১৬৪ : কী পিরমাণ স�দ থাকেল িফতরা েদয়া ফরয হয়?
উ: ঈেদর িদন যিদ েকান মুসিলম বয্ি� ও তার পিরবারবেগর্
�েয়াজনীয় খাবােরর েচেয় অিতির� আেরা ২ েকিজ ৪০ �াম পিরমাণ
িনিদর্� খাবার মওজুদ থােক তাহেল ঐ বয্ি� ও তার পিরবারবেগর
সকল সদসয্েদর উপরিফত্রা �দান ফরয হেয় যােব।
(ক) আবদু �াহ ইবেন ‘উমার রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণ, রাসূলু �াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম �াধী, কৃতদাস, নারী, পুরু, েছাট, বড়
�েতয্ক মুসিলেমর �িত রমাযােনর িসয়ােমর কারেণ এক স‘আ েখজুর
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বা এক সা‘আ যব িফত্রা িহেসেব ফরয কের িদেয়েছন। (বুখারী :
১৫০৩; মুসিলম : ৯৮৪)
(খ) আহমােদর একিট িবশু� হাদীেস আবূ হুরাইরারািদয়া�াহু আনহ
েথেক বিণর্ত আেছ ে,
َ�َةِ اﻟْﻔِﻄْﺮ
َﺮٍ وَأُ�ْﻰﺜ
ً
َ
 ﺻَﻐِ�ٍْ أَوْ ﻛَﺒِ�ٍْ ﻓَﻘِ�ٍْ أَوْ ﻏَ�ٍِّ ﺻَﺎﺎﻋ ِﻣ ْﻦ
َ
ِ ﻰﻠﻋََ ﻞﻛُِّ ﺣَﺮٍّ وَ�ﺒْﺪٍ ذَﻛ
َ
� َﻤ ٍﺮ
�েতয্ক �াধী, পরাধীন, নারী, পুরুষ েছা, বড়, ফকীর-ধনী, �েতয্েকর
উপর জন�িত এক সা‘আ (২ েকিজ ৪০ �াম) পিরমাণ েখজুর িফত্রা
িহেসেব দান করা ওয়ািজব।
তেব ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মেত ঈেদর িদন যাকােতর েনসাব
পিরমাণ স�দ থাকেল অথর্াৎ ঐিদন েভাের �েয়াজেনর অিতির
িহেসেব যার ঘের সােড় সাত েতালা �ণর্ বা বায়া� েতালা েরৗপয্ বা এ
সমপিরমাণ নগদ অথর্ থাকেব শুধু ঐ পিরবােরর উপ িফত্রা েদয়া
ফরয হেব।
�� ১৬৫ : েয দির� বয্ি�িফত্রা �হণ করেব েসও িক তার িনেজর
ও পিরবােরর সদসয্েদরিফত্রা �দান করেব?
উ�র : না, িদেব না।
�� ১৬৬ : িফত্রা কােক িদব?
উ�র : যারা যাকাত েখেত পাের তােদরেকই িফত্রা েদেবন।
�� ১৬৭ : একািধক েলােকর িফত্রা িক একজন দির�েক েদয়া
জােয়য?
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উ�র : হা, তা জােয়য। অপরিদেক এক বয্ি�র িফত্রা ভাগ কের
একািধক েলাকেক েদয়াও জােয়য আেছ।
�� ১৬৮ : িফত্রা িহেসেব কী ধরেনর খাদয্�বয্ েদয়ার িবধান আ?
উ�র : গম, ভু�া, যব, েখজুর, িকসিমস, পিনর, আটা, চাউল ইতয্ািদ
খাদয্�বয
�� ১৬৯ : �িত একজেনর উপর কী পিরমাণ িফত্রা েদয়া ফরয?
উ�র : এক সা‘আ পিরমাণ। আেলমেদর মেত সা‘আর সমপিরমাণ হল
২ েকিজ ৪০ �াম।
(ক) রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সাহাবী আবূ সাঈদ
খুদরী রািদয়া�াহু আনহু বেলে,
ً
َ
وْ ﺻَﺎﺎﻋً ﻣِﻦْ ﺷَﻌِ�ٍْ أَوْ ﺻَﺎﺎﻋً ﻣِﻦْ �َﻤَﺮٍ أَوْ ﺻَﺎﺎﻋ
جُ زَ�َة
ِﺎ �ُْﺮ
َ اﻟْﻔِﻄْﺮ ﺻَﺎﺎﻋً ﻣِﻦْ ﻃَﻌَﺎمٍ أ
ِ
ْ
ً
َ
ْ
ﺐ
ٍ ِﻦْ أﻗﻂ أَوْ ﺻَﺎﺎﻋ ِﻣﻦ ز�ِﻴ
‘আমরা িফত্রা িদতাম মাথািপছু এক সা‘আ পিরমাণ খাদয্ বা এক
সা‘আ যব বা এক সা‘আ েখজুর বা এক সা‘আ পিনর বা এক সা‘আ
িকসিমস’। (বুখারী : ১৫০৬; মুসিলম : ৯৮৫)
(খ) নাসাঈর অনয্ এক হাদীেস আেছ

َﺪَﻗ ﺔُ اﻟْﻔ
ً
َ
ٍِﻄْﺮِ ﺻَﺎﺎﻋ ِﻣ ْﻦ َﻃ َﻌﺎم

িফত্রা হে� এক সা‘আ পিরমাণ খাদয্�।
এ মাসআলািট মতিবেরাধপূণর্। ইমাম আবূ হািনফা (রহ.) বেলেছন,
িফতরার পিরমাণ অেধর্ক স‘ অথর্াৎ ১ েকিজ ২০ �াম খাদয্�বয্
উলামােয় িকরাম অেনক যাচাই বাছাই কের েদেখেছন েয, অেধর্ক স‘
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এর পেক্ষর অিধকাংশ হাদীসই বর্ল। েস কারেণ সক্ষম বয্ি�েদর
সা‘ পিরমাণ িফত্রা �দান করাই আিম (েলখক) উ�ম মেন করিছ।
�� ১৭০ : খাদয্�বয্ না িদেয় এর বদেল টাকা পয়সা িদেয় িিফত্রা
েদয়া জােয়য হেব?
উ�র : মািলকী, শােফয়ী ও হা�ালী এ িতন মাযহােবর ইমামগণ
বেলেছন, েযেহতু হাদীেস খাদয্�বয্ দান করেত বলা হেয়েছ েসেহত
টাকা পয়সা িদেয় িফত্রা িদেল তা জােয়য হেব না। িক� িকয়ােসর
আেলােক হানাফী মাযহােব টাকা পয়সা িদেয় িফত্রা েদয়ােক জােয়য
বেলেছন। িবেবেকর িব�ষেণ আপিন েয েকান একটা মত �হণ করেত
পােরন।
�� ১৭১ : িফত্রা েকান সময় �দান করব?
উ�র : িফত্রা েদয়ার দু ’িট সময় আেছ : একিট হল উ�ম সময়,
অনয্িট হ ৈবধ সময়। উ�ম সময় হল ঈেদর িদন ঈেদর সালাত
আদায় করার পূেবর্ িফত্রা �দান েশষ করা। আর জােয়য সময় হল
ঈেদর দু ’এক িদন আেগই িফত্রা �দান কের েফলা। ইবনু ‘উমার
বেলেছন,
َ ّ
ُ
َ  مَ َﺮ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ّ َْ اﻨﻟَّﻲﺒ
َ الﺼَﻼ ِة
ِ َّ ﺑِﺰَ�ةِ اﻟْﻔِﻄْﺮِ �َﺒْﻞَ ﺧُﺮوْجِ اﻨﻟ
ِﺎس إ
নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েলাকেদর ঈেদর সালাত আদায়
করার আেগই িফত্রা িদেয় েদয়ার িনেদর্শ িদেয়িছেলন। (বুখারী :
১৫০৯; মুসিলম : ৯৮৬)
�� ১৭২ : িফত্রা �দােনর ফরয সময় কখন শুরু ?
উ�র : ঈেদর আেগর িদন সূযর্াে�র পর েথেক
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�� ১৭৩ : যিদ েকান বয্ি� ঈেদরসালাত আদােয়র পর িফত্রা �দান
কের তাহেল িক তা আদায় হেব?
উ: সালাত আদােয়র পূেবর্ হেল তা িফৎরা িহেসেব গণয্ হেব। আ
সালােতর পর হেল তা হেব সাধারণ দান। আবদু �াহ ইবনু আববাস
বিণর্ত হাদীেস রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলে,
ََ
َ َ َ ّ
َ ْ  ﻣِﻦَ الﻠَّﻐْﻮِ وَالﺮَﻓَﺚ َو َﻃ ْﻌﻤﻪ لﻠ ْ َﻤ َﺴﺎﻛ
 َﻤَﻦْ أَدَاﻫﺎ �ﺒْﻞ- �
ِ
ِ ِِ
ِز�اﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻃُﻬْﺮَةٌ لِﻠﺼَّﺎﺋِﻢ
ِ ّ
َ
َ َ َ ْ ٌَ َ َ َ َ َ ّ
َ
َ
ٍ� ﺻﺪﻗﺔ ِﻣﻦ ﺻﺪﻗﺎت
ِ َّﻼَةِ ﻓَ�َِ زَ�ةٌ ﻣَﻘْﺒُﻮْﻟَﺔٌ وَﻣﻦْ أَدّاﻫَﺎ �َﻌْﺪَ الﺼَﻼ ِة ﻓ
িসয়াম পালনকারীর অ�েয়াজনীয় ও েবফাস কথাবাতর্া েথেক তােক
পিব�করণ এবং গরীব িমসকীনেদর খাবার �দােনর উে�েশয্ রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িফত্রা �দান করােক ফরয কের
িদেয়েছন। অতএব েয বয্ি� ঈেদর সালােতর আেগ তা পিরেশাধ করেব
েসটা িফত্রা িহেসেব আ�াহর কােছ গৃ হীত হেব। আর ঈেদর সালােতর
পর িদেল তা হেব একটা সাধারণ দান খয়রাত। (অথর্াৎ তা িফত্রা
িহেসেব গণয্ হেব ন)। (আবূ দাউদ : ১৬০৯; ইবেন মাজাহ : ১৮২৭)
�� ১৭৪ : ঈেদর িদন সূেযর্াদেয়র আেগ েকান িশশু জ� �হণ করে
তার িক েকান িফত্রা েদয়া লাগেব?
উ�র : হা, লাগেব। তেব েসিদন সূেযর্াদেয়র পর ভূিম হেল িফত্রা
েদয়া লাগেব না। তেব িদেয় িদেল সাওয়াব হেব। অনু রূপভােব ঈেদর
আেগর িদন সূযর্াে�র পূেবর্ েকউ ইে�কাল করেল তা িফত্রা িদেত
হেব না। িক� েসিদন সূযর্াে�র পর মারা েগেল তার পেকিফত্রা িদেত
হেব। কারণ িফত্রা �দােনর ফরয সময় শুরু হয় ঈেদর আেগিদন
সূযর্াে�র পর েথেক
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২৬শ অধয্া

ঈদ :
সংজ্, �চলন ও হুকুম আহকা
�� ১৭৫ : ঈদ অথর্ ক?
উঃ ঈদ অথর্ আন�। এর শাি�ক অথর্ হেল ‘বারবার িফের আসা’
ُ َ َ
( ِ�ﻴْ ًﺪا-� ُﻌ ْﻮد- ) َﻋدএ িদনিট বারবার িফের আেস বেল এর নামকরণ

হেয়েছ ঈদ। আ�াহ তা‘আলা এিদেন তার বা�ােক িন‘আমাত ও
অনু �হ �ারা বারবার ধনয্ কের থােক, বারবার ইহসান কেরন।
রমযােনর পানাহার িনিষ� করার পর আবার পানাহােরর আেদশ �দান
কেরন। িফত্রা �দান ও �হণ, হজ পালন ও কুরবানীর েগাশত ভক্ষ
ইতয্ািদ ি‘আমাত বছর ঘুিরেয় িতিন বারবার বা�ােদরেক িফিরেয়
েদন। এেত মানু েষর �ােণ আনে�র স�ার হয়। এসব কারেণ এ
িদবেসর নামকরণ হেয়েছ ঈদ।
�� ১৭৬ : ঈদ েকান িহজরীেত শুরু ?

উঃ �থম িহজরীেতই ঈদ শুরু হয়। নাবী সা�া�াহু আলাই
ওয়াসা�াম’র আেগর নাবীেদর সময় ঈেদর �চলন িছল না।
�� ১৭৭ : ঈেদর �চলন কীভােব শুরু ?
উঃ রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন মা�া েথেক মাদীনায়
িহজরত করেলন তখন মাদীনাবাসীেদর মেধয্ িবেশষ দ’িট িদবস িছল,
েস িদবেস তারা েখলাধু লা করত। রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম িজেজ্ঞস করেলন এ ’িট িদেনর তাৎপযর্ ক? মাদীনাবাসীরা
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উ�র িদল আমরা জােহলী যু গ েথেক এ দু ’িদেন েখলাধু লা কের আসিছ।
তখন রাসূেল করীম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেল,
ٰ
َﺪْ أَﺑْﺪَﻟَ�ُﻢُ اﷲُ ﺧَ�ًْ ا  ﻣِﻨْﻬُﻤَﺎ ﻳَﻮْمُ اﻷَﺿَﻰ ﺤ َو َ� ْﻮ ُم اﻟ ِْﻔﻄْ ِﺮ
আ�াহ রাববুল ‘আলামীন এ দু ’িদেনর পিরবেতর্ এর েচেয়ও উ�ম দ’িট
িদন েতামােদরেক দান কেরেছন। আর েসই িদন দু ’িট হল : ঈদু ল
আযহা ও ঈদু ল িফতর। (আবূ দাউদ : ১১৩৪; নাসাঈ : ১৫৫৬)
�� ১৭৮ : ঈেদর সালােতর হুকুম ক?
উঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বেলেছন, ঈেদর সালাত �েতয্ক বয্ি�
উপর ওয়ািজব। ইমাম ইবেন তাইিময়য্াহ একই মত েপাষণ কেরন
�� ১৭৯ : ঈেদর সালােতর আেগ আমােদর করণীয় কী কী?
উঃ িন�বিণর্ত কাজগুেলা করা সু�/মু�াহাব।
১. েগাসল করা, পির�ার েপাশাক পিরধান করা মু�াহাব।
২. ঈদু ল িফতেরর িদন খাবার েখেয় ঈেদর সালােত যাওয়া, আর ঈদু ল
আযহার িদন না েখেয় ঈদগােহ যাওয়া সু �াত। তাছাড়া ঈদু ল আযহার
সালাত েশেষ কুরবানীর েগাশত িদেয় খাবার �হণ করা সু �াত।
৩. ঈদগােহ পােয় েহেট যাওয়া মু�াহাব। আর একপেথ যােব এবং িভ�
পথ িদেয় আবার পােয় েহেটই আসা সু �াত।
৪. তাকবীর পড়া এবং তা েবিশ েবিশ ও উ��ের পড়া সু �াত। রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ঘর েথেক ঈদগাহ পয� তাকবীর িদেত
িদেত েযেতন।
উে�খয্ ে, ফজেরর সালােতর পর ঈেদর সালােতর পূেবর্ অনয্ েকা
নফল সালাত েনই।
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�� ১৮০ : ঈেদর িদন রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম কী
ধরেনর েপাশাক পরেতন?
উঃ আ�ামা ইবনু কাইিয়ম (রহ.) তার সু �িস� �� যাদু ল মা‘আেদ
িলেখেছন, নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ঈেদর িদন উ�ম
েপাশাক পিরধান করেতন। তাঁর এক েজাড়া েপাশাক িছল যা দু ’ ঈদ ও
জুমু‘আর িদন পিরধান করেতন। অনয্ এক হাদীেস রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন :
ََ
ُ
َ اﷲ
َْ َٰ
�َﻌَﺎﻰﻟٰ �ُِﺐّ أَنْ ﻳَﺮى أَﺛﺮ
ِ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻪ ﻰﻠﻋ �ﺒ ِﺪه
ِ
আ�াহ রাববুল আলামীন তার বা�ার উপর তার �দ� িন‘আমােতর
�কাশ েদখেত পছ� কেরন। (িতরিমযী : ২৮১৯)
�� ১৮১ : েকান পুরুষ েলাক যিদ েরশমী কাপড় পের তাহেল এর
হুকুম ি?
উঃ পুরুষেদর জনয্ েরশমী কাপড় পরা হারা আবদু �াহ ইবেন উমার
রািদয়া�াহু আনহু েথ বিণর্ত। উমার রািদয়া�াহু আনহু একবা
বাজার েথেক একিট েরশমী কাপেড়র জু�া িনেয় এেলন এবং রাসূেল
কারীম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােক তা িদেয় বলেলন : (েহ
আ�াহর রাসূল) আপিন এিট িকেন িনন। ঈেদর সময় ও আগত
গণয্মানয্ অিতিথেদর সােথ সাক্ষােতর সময় এটা পিরধান ন।
তখন রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেল,
َُ
 ﺒﻟَِﺎسٌ ﻣَﻦْ ﻻَﺧَﻼَقَ ﻪﻟ
َّﻤَﺎ ﻫٰﺬِه
ِ
‘এটা ঐ বয্ি�র েপাশাক েয আিখরােত আ�াহর কােছ িকছু ই পােব
না।’ তাছাড়া বতর্মান িস� িহেসেব েযসব কাপড় পাওয়া যায় েসগুেলা
েরশমী কাপড়। (বুখারী : ৯৪৮)
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১-খাবার �হণ
�� ১৮২ : ঈেদর িদন খাবার �হণ িবষেয় রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম’র সু �াত কী িছল?
উঃ ১. নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ঈদুল িফতেরর িদন না
েখেয় ঘের েথেক েবর হেতন না। আর ঈদু ল আযহার িদন ঈেদর
সালাত আদায় না কের েকান িকছু েখেতন না।
ُ َُ َ َ
ََ َُ َ ّ
ِ ﻛن رﺳﻮْل ا
ٍ  �َﻐْﺪُوْ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻔِﻄْﺮِ ﺣَﻰﺘٰ ﻳﺄْ�ﻞ �ﻤ َﺮات-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﷲ
২. ঈদু ল িফতেরর িদন রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েখজুর না
েখেয় ঈদগােহ রওয়ানা হেতন না। আনাস বেলন, আর েখজুর েখেতন
েবেজাড় সংখয্ায় (অথর্াৎ িতনি, পাঁচিট বা সাতিট এভােব)। (বুখারী :
৯৫৩)
�� ১৮৩ : ঈদগােহ কখন যাওয়া উ�ম?
উঃ ঈদগােহ তাড়াতািড় যাওয়া উিচত যােত ইমাম সােহেবর কাছাকািছ
বসা যায়, �থম কাতাের সালাত আদায় করা যায়। তাছাড়া সালােতর
জনয্ অেপক্ষা করা এসব অতীব সওয়ােবর ক
�� ১৮৪ : ঈেদর সালােত যাওয়া-আসায় রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম দু ’িট পথ বয্বহার করেতন। একপেথ েযেত, িভ� আর
এক পেথ বাড়ী িফরেতন। এর িহকমত কী?
উঃ উলামােয় িকরাম এ িবষেয় িবিভ� িহকমাত বণর্না কেরেছন। এর
মেধয্ েকউ েকউ বেলেছন:
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১. পথ িভ� িভ� হেল উভয় পেথর েলাকেদর সালাম েদয়া যায় এবং
ঈেদর শুে�া িবিনময় করা যায়।
২. মুসিলমেদর অব�া ও শান শওকত পযর্েবক্ষণ করেত পারা য
৩. গাছপালা তরুলতা ও মািট মুস�ীেদর পেক্ষ �াক্ষী হেয় থ
পাের।
�� ১৮৫ : ঈেদর িদন রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েয
তাকবীর পড়েত পড়েত েযেতন েসিট েকান তাকবীর?
উঃ তাকবীরিট হল :

ّ َ
ُ َ إِﻻ
اﷲ
َ أَ�ْﺮﺒَُ اﷲُ أَ�ْﺮﺒَُ ﻻَ إِﻪﻟ
ْ اﺤﻟ
ُ ﺒ
ُ َ ْﷲ َ� ﺮ
ُ َا
اﷲ �ْﺮﺒَُ وَﷲ ِ َ ْﻤ ُﺪ

উ�ারণ : আ�াহু আকবার আ�াহু আকবার লা ইলাহা ই�া�াহ। আ�া
আকবার আ�াহু আকবার ওয়া িল�ািহল হামদ
অথর্ : আ�াহ মহান, আ�াহ অিতমহান, িতিন ছাড়া সিতয্কার আর
েকান মা‘বুদ েনই। আ�াহ মহান আ�াহ মহান আর সম� �শংসা
শুধুমা� তাঁরই জনয
�� ১৮৬ : তাকবীর কীভােব পড়ব?
উঃ তাকবীর �কােশয্ ও উ��ের পড়া সু�াত। আর তা েবিশ েবিশ
পড়াও সু �াত।
�� ১৮৭ : তাকবীর পাঠ কখন শুরু ও েশষ ক?
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উঃ ঈদগােহর উে�েশয্ ঘর েথেক েবর হেয় তাকবীর পাঠ শুরু কর
এবং ইমাম সােহব সালাত শুরু করার পূবর্ পযর্� তাকবীর পাঠ ক
থাকেব।
ইমাম ইবেন তাইিময়য্াহ রািদয়া�াহু আনহু বেলে, ঈদু ল িফে�র
তাকবীর শুরু করেব ঈেদর চাঁদ উিদত হওয়ার পর েথেকই। ঈেদ
সালাত েশষ হওয়া পযর্�রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাকবীর
পাঠ করেতন।
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২-েমেয়েদর ঈেদর সালােত অংশ�হণ �সে�
�� ১৮৮ : েমেয়েদর িক ঈেদর সালােত যাওয়া জােয়য আেছ?
উঃ হয্, অবশয্ই। উলামােয় িকরাম এটােক জরুরী বেলেছন। তার
যােব।
পাঁচওয়া� সালাত ও জুমু‘আর জামােত শরীক হওয়ার জনয্
েমেয়েদরেক নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম অনুমিত িদেয়েছন।
আর ঈেদর সালােতর যাওয়ার জনয্ তােদর িনেদর্শ িদেয়েছ হাদীেস
আেছ েয,
ُ ُ َ َ َ َ ْﻦْ أُمِّ ﻋَﻄِﻴَّﺔَ رَﻲ َ ُ َ َ َ َﺖ
ْ َ
 أن-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﷲ
ِ
ِ ﺿ اﷲ �ﻨْﻬﺎ ﻗﺎﻟ أم َﺮﻧﺎ رﺳﻮْل ا
َ ﻴْﺾ
َ
َ
 َِات
َ
اﺨﻟُْﺪُرِ ﻓَﺄَﻣَّﺎ اﺤﻟَْﻴْﺾ �َﻴَﻌْﺰﺘﻟﻦ
ُْﺮِجَ ﻲﻓ اﻟ ِْﻔﻄْ ِﺮ ْﻰﺤَ اﻟْﻌَﻮَاﺋِﻖ وَاﺤﻟْ  وَذَو
ِ
َِ
َ ُ َ َ ْﺼَّﻼَةَ وَ�َﺸْﻬَﺪْنَ اﺨﻟْ َ ْ َ َ َ ْ َ لْ ُ ْ ْ َ َ َﺖ
ُ َ َ َ َ ْ
َ� ْﻮ ُن لﻬﺎ
ﷲ إِﺣﺪاﻧﺎ ﻻ ﻳ
ِ ُ� ودﻋﻮ ِة ا ﻤﺴ ِﻠ ِﻤ� ুﻗﺎﻟ ﻳﺎرﺳﻮْل ا
ْ
َ
ِﻠْﺒَﺎبَ ﻗَﺎلَ ﺘﻟﻠبﺴ َﻬﺎ أﺧ ِﺘ َﻬﺎ
‘‘উে� আতীয়াহ েথেক বিণর্ত হেয়ে, িতিন বেলন েয, রাসূলু �াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদর এ মেমর্ িনেদর্শ িদেয়েছন,
আমরা েযন পিরণত বয়�া, ঋতুবতী ও গৃ িহনীসহ সকল মিহলােক
ঈদু ল িফতর ও ঈদু ল আযহার সালােত শরীক হওয়ার জনয্ ঘর েথেক
েবর কের িনেয় যাই। এমনিক মািসক হােয়য চলাকালীন েমেয়রাও
(ঈদগােহ হািজর হেব। তেব তারা) সালাত আদায় েথেক িবরত থাকেব।
িক� ঈেদর কলয্াণকর অব�া তারা �তয্ক্ষ করেব এবং মুসিলম
সােথ দু ‘আয় ঋতুবতী মিহলারাও শরীক হেব।
উে� আতীয়াহ বলেলন, েহ আ�াহর রাসূল, আমােদর মেধয্ কােরা
কােরা উড়না েনই (বড় চাদর নাই যা পিরধান কের ঈদগােহ েযেত পাের)।
উ�ের রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেল, যার ওড়না েনই
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েস তার অনয্ েবা েথেক (ধার কের) ওড়না িনেয় তা পিরধান কের
ঈদগােহ যােব। (মুসিলম : ৮৯০)
িবেশষভােব উে�খয্ ে, বিণর্ত এ হাদীেস েয ঋতুবতী মিহলার উপর
সালাত আদায় ফরজ নয় তােকও রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
ঈদগােহ েযেত িনেদর্শ িদেয়েছন এবং যার উড়না েনই তােকও একটা
উড়না ধার কের িনেয় ঈেদর সালােত হািজর হওয়ার িনেদর্শ িদেয়েছন
এ হাদীস �ারা অেনক িবজ্ঞ উলামােয় িকরাম েমেয়েদর ঈেদসালােত
যাওয়া ওয়ািজব বেলেছন।
েযসব েলাক একথা বেলন েয, বতর্মান যুগ িফতনার যু, েমেয়েদর
িনরাপ�া েনই এসব কথা বেল েমেয়েদরেক ঈেদর সালাত েথেক বি�ত
রাখেছন। তােদর এ অজুহাত �হণেযাগয্ নয়
তারা েযন �কারা�ের এ হাদীেসর িবরুে� কথা বলেছন। েশষ
যামানার িফতনা বাড়েব একথা নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম
আমােদর েচেয় েবিশ অবগত থাকার পরও মিহলােদরেক ঈেদর সালােত
েযেত হুকুম িদেয়েছন। আর এ হুকুম সু�াত , বরং ওয়ািজব।
েমেয়রা ঈেদর সালােত েগেল পিথমেধয্ তাকবীর বল, সালােত শরীক
হওয়া, বয়ান ও ওয়াজ নসীহত েশানার েসৗভাগয্ তােদর হেয় থােক।
কােজই ক্ষিতর েয আশংকা করায় এর েচেয় তােদর উপকােরর িদকই
েবিশ।
তাই স�ািনত ঈদগাহ কতৃর্পেক্ষর উিচত তারা েযন েমেয়েদর জ
পৃ থক পয্াে�ল ৈতরীকের েদন আর েমেয়রাও েযন স�ূণর্ শরয়ী পদর
কের অতয্� শালীনভােব পথ চেল, ঈদগােহ যাওয়া আসা কেরন।
কাউেক িড�াবর্ না কেরন। আ�াহ আমােদর সকলেক সহহ হাদীস
আমল করার ও হক পেথ থাকার তাওফীক দান করু- আমীন!
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৩-ঈেদর সালাত শুরু ও েশষ স
�� ১৮৯ : ঈেদর সালােতর সময় কখন শুরু ও েশষ হ
উঃ সূেযর্াদেয়র পন/িবশ িমিনট পর েথেক েযাহেরর সালােতর
পনর/িবশ িমিটন পূেবর্ পযর্� ঈেদ সালােতর সময় যােক এ সময়িট
সালাতুদ দু হা (অথর্াৎ চাশেতর সালােতর) সময়। এ চাশেতর সালাত
আর ঈেদর সালােতর সময় একই।
হাদীেস আেছ,
َٰ
َ  َ�ِّْ ﺑِﻨَﺎ اﻟْﻔِﻄْﺮ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
ّ ﺟُﻨْﺪُبٍ ﻗَﺎلَ ﺎﻛَنَ اﻨﻟَّﻲﺒ
الﺸَّﻤْﺲَ ﻰﻠﻋ
َ و
َْ َ ُ َ ﻣ
َ
َ �ْ�َْﺪِ ر
ِْ وَاﻷ
ﺿْﻰﺤَ ﻰﻠﻋ �ﻴْ ِﺪ َر ٍﺢ
জুনদু ব রািদয়া�াহু আহু েথেক বিণর, িতিন বেলেছন েয, নাবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক িনেয় ঈদুল িফতেররসালাত
আদায় করেতন সূযর্ যখন দ ’ বশর্া পিরমাণ উপের উঠত এবং ঈদুল
আয্হা আদায় করেতন সূযর্ যখন এক বশর্া পিরমাণ উপের উঠ
(িফকহুস সু�া : ১/৩১৯)
�� ১৯০ : ঈদু ল িফতর ও ঈদু ল আযহা- এর েকানিট আওয়াল
ওয়াে� (অথর্াৎ �থম ওয়াে) পড়ব?
উঃ ইবনু ল কািয়য্ম(রহ.) বেলেছন,
নাবী কারীম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ঈদুল িফতেরর সালাত
একটু েদরী কের আদায় করেতন। আর ঈদু ল আযহার সালাত �থম
ওয়াে� তাড়াতািড় আদায় করেতন। (যাদু ল মা‘আদ)
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এ িবষয়ক সকল হাদীস িবে�ষণ করেল পির�ার বুঝা যায় েয,
সূেযর্াদেয়র পর েথেক েদড় ঘ�ার মেধয্ ঈদুল আযহা এবং আড়া
ঘ�ার মেধয্ ঈদুল িফতর পড়া উ�ম
�� ১৯১ : রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ঈদুল িফতেররসালাত
ঈদু ল আযহার সালােতর েচেয় একটু েদরী কের পড়েতন েকন?
উঃ তুলনামূ লক ভােব ঈদু ল িফতেরর সালাত রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম একটু েদরী কের পড়েতন এ কারেণ যােত েলােকরা
সাদাকাতুল িফতর (অথর্াৎ িফত্রা) �দােনর �েয়াজনীয় কাজগুেলা
েসের িনেয় ঈদগােহ েযেত পাের।
আর ঈদু ল আযহা তাড়াতািড় �থম ওয়াে� আদায় করেতন যােত কের
সালাত েশষ কের কুরবানীর পশু জবাইেয়র কাজ স�� করেত পাের
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৪-ঈেদর সালােতর �ান
�� ১৯২ : ঈেদর সালাত েকাথায় আদায় করা সু �াত?
উঃ েকান একটা মােঠ ঈেদর সালাত আদায় করা সু �াত।
�� ১৯৩ : নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েকাথায় ঈেদরসালাত
আদায় করেতন?
উঃ যাদু ল মা‘আদ িকতােব ইবনু ল কািয়য্ম (রহ.) িলেখেছন েয,
রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আজীবন ঈেদর সালাত
ঈদগােহ আদায় কেরেছন।
হাদীেস আেছ েয,
ُ َُ َ َ
َْ
ّ ْ ُ ْﻦْ أَﻲﺑِْ ﺳَﻌِﻴْﺪٍ اﺨﻟ
 � ُﺮ ُج ﻳَ ْﻮ َم اﻟ ِْﻔﻄْ ِﺮ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﷲ
ِ ﺪ ِر ِي َﺎلَ ﺎﻛن رﺳﻮْل ا
َ
ّ
َ�َ َواﻷﺤَ إِﻰﻟَ الْﻤُﺼ
আবূ সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণর্ত িতিন ব,
রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ঈদুল িফতর ও ঈদুল আযহার
সালাত আদােয়র জনয্ ঈদগােহ েযেতন।(বুখারী : ৯৫৬)
�� ১৯৪ : বৃ ি�, ঝড়-তুফান ও িনরাপ�হীনতা ইতয্ািদ অব�া
মাসিজেদ ঈেদর সালাত আদায় করা িক জােয়য হেব?
উঃ হা, জােয়য আেছ।
আবূ হুরাইরাহ রািদয়া�াহু আনহু বে, একবার বৃ ি� হওয়ায় নাবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সবাইেক িনেয় মাসিজেদ ঈেদর সালাত
আদায় কেরিছেলন। (আবূ দাউদ, ইবেন মাজাহ িমশকাত)
(অবশয্ নািসরু�ীন আলবান(রহ.) এটােক দু বর্ল হাদীস বেলেছ)
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৫-ঈেদর সালােত আযান ও ইকামাত েনই
�� ১৯৫ : ঈেদর সালােত েকান আযান ও ইকামাত েনই এ িবষেয়
দলীল আেছ িক?
উঃ হাঁ, দলীল আেছ।
(১) ইবেন আববাস ও জােবর রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণ, তারা
বেলন,
ٰ َﻢْ َ ُ ْ ُ َ ّ ْ َ ْ َ ﻄْ َ َﻮْمَ اﻷَﺿْﻰ
ل ﻳ�ﻦ ﻳﺆ ِذن ﻳﻮم اﻟ ِْﻔ ِﺮ و
ﺤ
(রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া’র যামানায়) ঈদু ল িফতর ও ঈদু ল
আযহার সালােত আযান েদয়া হেতা না। (বুখারী : ৯৬০)
(২) জােবর ইবেন সামুরা রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণ, িতিন বেলন,
ْ َ ْ �َ َّةٍ وَﻻَ مَﺮ
َ
ْ اﻟْﻌﻴْ َﺪﻳ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻴْﺖ َﻣ َﻊ َر ُﺳﻮْل اﷲ
ُ ََّﻠ
ّ
�
 �َ�َْ مَﺮ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ � ﺑِﻐ
َ َ َ
َ َﻻ إﻗ
ﺎﻣ ٍﺔ
ِ ان و
ٍ آذ
আিম বহুবার রাসূেল কারীম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�’র সােথ দু ’
ঈেদর সালাত আদায় কেরিছ েকান আযান ও ইকামাত ছাড়াই। (মুসিলম
: ৮৮৭)
�� ১৯৬ : ঈেদর সালাত কত রাকআত?
উঃ দু ই রাকা‘আত।
উমার রািদয়া�াহু আনহু বে,
َ ّ
َ
َ
َ
َ
ُ َةُ اﺠﻟُْﻤ
ةُ اﻷَﺿْﻰﺤَ رَ�ْﻌَﺘَﺎنِ وَﺻَﻼَةُ الﺴَﻔ ِﺮ
ﺎنِ وَﺻ َﻼ
ةُ اﻟْﻔِﻄْﺮِ رَ�ْﻌَﺘ
ﺎنِ وَﺻ َﻼ
ﻌَﺔِ رَ�ْﻌَﺘ
ََ َْ
ﺎن
ِ ر�ﻌﺘ
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জুমু‘আর সালাত দু ’ রাক‘আত, ঈদু ল িফতেরর সালাত দু ’ রাক‘আত,
ঈদু ল আজহার সালাত দু ’ রাক‘আত এবং সফর অব�ায় (চার রাক‘আত
িবিশ� ফরয) সালাত দু ই রাক‘আত। (নাসাঈ : ১৪২০)
�� ১৯৭ : এ দু ’ রাক‘আত ঈেদর সালােতর আেগ পের িক রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েকান নফল সু�াতসালাত পড়েতন?
উঃ না, ঈেদর সালােতর সােথ এর আেগ পের রাসূল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম েকান নফল সু �াত সালাত আদায় করেন িন।
(মুসনােদ আহমাদ)
৬-ঈেদর সালােত িভতরকার অিতির� তাকবীর সংখয্
�� ১৯৮ : ঈেদর সালােত দাঁিড়েয় তাকবীের তাহরীমা বাধার পর
‘‘আ�াহু আকবার বেল অিতির� েয িকছু তাকবীর েদয়া হয় এর েমাট
সংখয্া ক?
উঃ এ িবষেয় �ধানতঃ দু ’িট মত রেয়েছ :
ক. ১ম ও ২য় রাক‘আেত অিতির� ৩ + ৩ = েমাট ৬ তাকবীর। এিট
হানাফী মাযহােবর ইমাম আবূ হািনফার (রহ.) মত।
(খ) ি�তীয়মত হল :
১ম ও ২য় রাক‘আেত যথা�েম অিতির� ৭ + ৫ = েমাট ১২ তাকবীর।
এিট বাকী ৩ মাযহােবর মত।
�� ১৯৯ : যারা অিতির� ৬ তাকবীের ঈেদর সালাত আদায় কেরন
তােদর দলীল িক?
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উঃ ইবেন মাসউদ রািদয়া�াহু আনহু বিণর্ত একিট েরওয়ােয় ৪
তাকবীের ঈেদর নামােযর �পেক্ষ একিট হাদীস পাওয়া যায়। একদ
ফকীহ এ ৪ তাকবীরেক �থম রাকােত তাকবীের উলার সােথ ৩
তাকবীর এবং ি�তীয় রাকােত রুকুর তাকবীর সহ৩ তাকবীর-এভােব
অিতির� ৬ তাকবীেরর বয্াখয্া িদেছন। উে�খয, মুহাি�স আ�ামা
নািসরু�ীন আলবানী(রহঃ) এটােক দু বর্ল হাদীস বেলেছন
�� ২০০ : �থম রাকআেত অিতির� ৭ এবং ি�তীয় রাকআেত
অিতির� ৫ তাকবীের (অথর্াৎ অিতির� েমাট ১২ তাকবীের) যারা
ঈেদর সালাত আদায় কের থােকন তােদর দলীল িক?
উ: (১) আেয়শা (রাঃ) েথেক বিণর্, িতিন বেলেছন েয,
ٰ ُ
َ َُ ّ
 ﻳُ�َﺮﺒُِّ ﻲﻓِ اﻟْﻔِﻄْﺮِ وَاﻷﺿْﻰﺤٰ ﻲﻓ اﻷ ْو� َﺳﺒْ َﻊ
-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﷲ
ِ َنَ رﺳﻮْل ا
ِ
َ
ْﺒِ�َْات وَ�ِْ اﺜﻟَّﺎ�ِﻴَﺔِ ﻤﺧْﺴًﺎ
রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ঈদুল িফতর ও ঈদুল আযহার
সালােত ১ম রাকআেত (অিতির�) ৭িট তাকবীর ও ২য় রাকআেত
(অিতির�) ৫িট তাকবীর পাঠ করেতন। (আবূ দাউদ : ১০১৮)
[২] হাদীেস আেরা এেসেছ :
َ
ْ َ ََ َ
ﻷُوْ�َ وَﻤﺧَْﺴًﺎ ﻲﻓ اﻵ ِﺧ َﺮ ِة
َْةً ﺳَﺒْﻌًﺎ ﻲﻓ
ْنَﻰﺘَ ﻋَﺮﺸة ﺗ� ِﺒ
َّ ﻲﻓ اﻟ ِﻌﻴْ ِﺪ
ِ
ِ
ِ ُ ﻋﺒﺎس ﻛَﺮﺒ
(�খয্াত সাহাব) ইবেন আ�াস রািদয়া�াহু আনহু ঈেদর সালাে
অিতির�) ১২ তাকবীর বেলেছন। �থম রাকআেত ৭িট এবং ি�তীয়
রাকআেত ৫িট। (বায়হাকী ৩/৪০৭)
�� ২০১ : অিতির� ৬ তাকবীর ও ১২ তাকবীেরর মেধয্ দলীল
িহেসেব েকানিট েবিশ শি�শালী?
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উ: অিধকাংশ আেলম ১২ তাকবীেরর মাসআলােক েবিশ শি�শালী
বেলেছন। তাছাড়া এ মাসআলার উপর আমল কেরেছন একই
মাযহােবর ইমাম আবূ হানীফার অনু সারী তার দু ই ছা� ইমাম আবূ
ইউসু ফ (রহ.) ও ইমাম মুহা�াদ (রহ.)। মািলকী, শািফঈ‘, হা�লী
মাযহাব ও আহেল হাদীেসর েলােকরা এবং মা�া ও মাদীনার ইমামগণ
এভােব অিতির� ১২ তাকবীের ঈেদর সালাত আদায় কের থােকন।
(রা�ু ল মুহতার ৬৬৪ পৃ ঃ)
�� ২০২ : আমরা যারা হানাফী মাযহােবর অনু সারী তারা িক অিতির�
১২ তাকবীেরর মাসআলািট আমল করেত পাির?
উ: হয্া, তা আমল করা জােয়য আেছ। িবখয্াত হানাফী মাযহােবর
স�ািনত ইমাম আবু হানীফা (র.) বেলেছন, েকান মাসআলায় সহীহ
হাদীস পাওয়া েগেল তাঁর অনু সারীরা তা আমল করেত পারেব। েস
েক্ষে� এটাও তাঁরই মাযহােবর অ�ভুর্� বেল গণয্ হেব। িতিন বেল
:
ُ َْ ّ اﺤﻟْ َ ﻳ
ْ ْﺚ َ� ُﻬ َﻮ َﻣﺬ
َﻲﺒ
ِﺪ
ا ﺻَﺢ
ِ
‘‘ছহীহ হাদীস পাওয়া েগেল েসটাই আমার মাযহাব বেল গণয্ হেব’’
�� ২০৩ : আ�াহু আকবার বেল েয অিতির� তাকবী েদয়া হয় এর
হুকুম ি?
উঃ হানাফী ও মােলকী মাযহােব বাড়িত তাকবীর বলা ওয়ািজব। এটা
ছু েট েগেল সাহু িসজদা িদেত হেব
পক্ষা�ের অনয্ানয্ মাযহােব বাড়িত তাকবীর বলা সু
�� ২০৪ : বাড়িত তাকবীর বলার সময় �েতয্ক তাকবীেরই িক হাত
উঠােত হেব?
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উঃ হয্াঁ। ি�তীয় খলীফ উমার রািদয়া�াহু আনহু জানাযা ও ঈেদ
সালােত �েতয্ক তাকবীের দ’হাত তুলেতন। (বায়হাকী)
�� ২০৫ : �েতয্ক তাকবীর বলার সময় েকান পযর্� হা ত তুলে
হয়?
উঃ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাকবীর বলার সয়ম দ’ হাত
তাঁর কাঁধ বা কান পযর্� তুলেতন
�� ২০৬ : অিতির� তাকবীরগুেলা কখন বলেত হ?
উঃ এ �ে�ও মতিবেরাধ রেয়েছ।
[ক] �থম মত ৬ তাকবীেরর মাসআলা :
সালােত দািড়েয় িনয়ত কের তাকবীেরর তাহরীমা বাঁধার পর অিতির�
আেরা ৩ তাকবীর িদেব এবং ২য় রাক‘আেত িকরা‘আত েশষ হেল
রুকুর পূেবর্ বাড়িত আের ৩ তাকবীর েদেব। অবেশেষ ৪থর্ তাকবীর
িদেয় রুকুেত চেল যােব
[খ] ি�তীয় মত ১২ তাকবীেরর মাসআলা :
�থম রাক‘আেত তাকবীের তাহরীমা (আ�াহু আকবা) বলার পর
অিতির� আেরা ৭ বার তাকবীর বলেব এবং ি�তীয় রাক‘আেতর
শুরুেতও সূরা ফােতহা পড়ার আেগই অিতির� আের৫ বার তাকবীর
বলেব।
সাহাবী আবদু �াহ ইবেন উমার রািদয়া�াহু আনহু বেলে,
ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ّْ ﻛ
ْ�ََ َﻲﺑِْ ﻫُﺮ
�ات �ﺒْﻞ اﻟ ِﻘ َﺮا َء ِة
َﺮةَ ﻓَﻜَﺮﺒََّ ﻲﻓِ الﺮَ ﻌ ِﺔ اﻷو� ﺳﺒﻊ ﺗ� ِﺒ
تُ اﻷَﺿْﻰﺤَ وَاﻟْﻔِﻄْﺮَ ﻣَﻊ أ
ْ َ َ َ
َ�ﺒ ْ َ�اتٍ َ�ﺒْ َﻞ اﻟْ ِﻘ َﺮاء ِة
ِ َ�ِ اﻵﺧِﺮَةِ ﻤﺧْﺲ ﺗ
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আিম ঈদু ল িফতর ও ঈদু ল আযহার সালাত (সাহাবী) আবূ হুরাইরা
রািদয়া�াহু আন’র সােথ আদায় কেরিছ। তােত িতিন �থম রাকাআেত
িকরআত পাঠ (অথর্াৎ সূরা ফািতহা শ) করার আেগই ৭ (সাত)
তাকবীর এবং ি�তীয় রাকআেত (একই িনয়েম) িকরাআত পাঠ করার
পূেবর্ই৫ (পাঁচ) তাকবীর বলেতন। (বায়হাকী : ৩/৪০৬)
ইমাম বায়হাকী বেলেছন, এটাই সু �াতী িনয়ম।
�� ২০৭ : অিতির� তাকবীর বলার েক্ষে � �িত ’ তাকবীেরর
মাঝখােন রাসু ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িক েকান িকছু পড়েত?
উ: না, তখন িতিন চুপ থাকেতন।
�� ২০৮ : অিতির� তাকবীর বলার সময় হাত বাঁধেব নািক েছেড়
েদেব?
উ: হাত েবঁেধ েফলেবন।
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৭-ঈেদর সালাত আদােয়র প�িত
�� ২০৯ : শুরু েথেক েশষ পযর্� কীভােব ঈে সালাত আদায়
করব?
উঃ (ক) �থম িনয়ম :
রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সমেয় ঈদগােহ যাওয়ার
সময় একিট লািঠ বা ব�ম বেয় িনেয় যাওয়া হত এবং সালাত শুরু
আেগই েসটা তার সমেন ‘সু তরা’ িহেসেব মািটেত েগেড় েদয়া হত।
(বুখারী পৃ ঃ ১৩৩)
অতঃপর িতিন (িনয়ত কের) ‘আ�াহু আকবা’ বেল তাকবীের তাহরীমা
বেল হাত বাঁধেতন। এরপর িতিন ‘সু বহানাকা�াহু�.........’’ পড়েতন।
(ইবেন খুযাইমা)
তারপর সূরা ফািতহা পড়ার পূেবর্ই িতিন সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া�াম
এেকর পর এক েমাট ৭ বার তাকবীর িদেতন (অথর্াৎ আ�াহু আকবা
বলেতন)। �িত দু ’ তাকবীেরর মাঝখােন িতিন একটুখািন চুপ
থাকেতন। ইবেন উমার রািদয়া�াহু আনহু নাবী সা�া�াহু আলাই
ওয়াসা�াম’র সু �াত অনু সরেণর অিধক পাবি� হওয়ার কারেণ �েতয্ক
তাকবীেরর সােথ দু ’ হাত তুলেতন এবং �েতয্ক তাকবীেরর পর আবার
হাত েবঁেধ েফলেতন। (বায়হাকী)
এভােব ৭িট তাকবীর বলার পর রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম সূরা ফািতহা পড়েতন। এরপর িতিন আেরকিট সু রা িমিলেয়
পড়েতন। এরপর িতিন রুকুও িসজদা করেতন
এভােব �থম রাক‘আত েশষ করার পর সাজদাহ েথেক উেঠ (সূরা
ফািতহা শুরুর পূেব) িতিন (২য় রাকােত) পরপর ৫িট তাকবীর
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িদেতন। তারপর সূরা ফািতহা পেড় আেরকিট সূরা পড়েতন। এরপর
িতিন রুকু ও সাজদাহ কের দ’ রাক‘আত ঈেদর সালাত েশষ করেতন।
সালাম িফরােনার পর িতিন একিট তীেরর উপর ভর িদেয় যমীেন
দাঁিড়েয় খুৎবা িদেতন। তখন ঈদগােহ েকান িম�র েনয়া হত না।
তারপর দু ’আ কের েশষ কের িদেতন। (যাদু ল মা‘আত ১ম খ�)
(খ) ি�তীয় িনয়ম :
ি�তীয় িনয়মিট �থমিটর মতই। শুধু পাথর্কয্ ১ম রাক‘আেত
তাকবীের তাহরীমার পর অিতির� ৩ তাকবীর বলেব এবং এর �থম
দু ’ তাকবীের হাত েছেড় েদেব এবং েশষ তাকবীের হাত েবঁেধ েফলেব।
আর ি�তীয় রাক‘আেত সূরা েশেষ রুকুর পূেবর্ অিতির ৩ তাকবীর
েদেব এবং �েতয্ক তাকবীেরই হাত েছেড় েদেব। অতঃপর ৪থর্
তাকবীর বেল রুকুেত চেল যােব। আর বাকী সব িনয়মকানুন একই
�� ২১০ : সলাতুল ঈেদ সূরা ফািতহা পড়ার পর েকান সূরা পড়া
মুসতাহাব?
উঃ �থম রাক‘আেত সূরা আলা এবং ি�তীয় রাকআেত সূরা গািশয়াহ
পড়া। অথবা
�থম রাক‘আেত সূরা কাফ এবং ি�তীয় রাক‘আেত সূরা কামার পড়া।
(মুসিলম : ৮৯১)
এভােব পড়া মু�াহাব। না পারেল েযেকান সূরা িদেয় পড়া জােয়য
আেছ। এেত েকান ক্ষিত েন
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৮-ঈেদর খুৎবা
�� ২১১: ঈেদর খুৎবা কখন িদেত হয়?
উঃ সালাত েশেষ সালাম িফরােনার পর (আর জুমু‘আর খুৎবা িদেত হয়
সালােতর আেগ)। (মুসিলম)
�� ২১২ : ঈেদর খুৎবা �বণ ফরয, ওয়ািজব নািক মু�াহাব?
উঃ মু�াহাব। আর জুমু‘আর খুৎবা েশানা ওয়ািজব। তেব যারা ঈেদর
খুৎবা না শুেন চেল যােব তােদর েগানাহ না হেল তারা ঈেদর
গুরু�পূণর্‘আ ও ফযীলত েথেক বি�ত হেব।
�� ২১৩ : িক শ� �ারা রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
খুৎবা শুরু করে?
উঃ নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সম� খুৎবাই ‘‘আলহামদু
িল�াহ’’ বাকয্ �ারা শুরু কর।
�� ২১৪ : ঈেদর খুৎবায় রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ক
বলেতন?
উঃ �থেম িতিন সালাত েশেষ মুসু�ীেদর িদেক মুখ কের দাঁড়ােতন।
অতঃপর খুৎবা েদয়া শুরু করেতন। খুৎবােত িতিন ওয়-নসীহত
করেতন, উপেদশ িদেতন এবং িবিভ� িনেদর্শও িদেতন। আর এ
অব�ায় মানু েষরা তােদর কাতাের বেস থাকত। (বুখারী)
ইমাম নববী (রহ.) বেলন, ঈদু ল িফতের খুৎবায় িফত্রা এবং ঈদু ল
আযহার খুৎবায় কুরবানী মাসআলা-মাসােয়ল আেলাচনা করা উিচত।
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�� ২১৫ : খুৎবা িক একিট ধরাবাধা গদ? যা ইমাম সােহব ঈদগােহ
পড়েবন?
উঃ না। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যুেগর চািহদা নু সাের
সমেয়াপেযাগী ব�ৃতা করেতন। ঐ বৃ �ৃতাই িছল খুৎবা। আমােদরও
তাই করা উিচত। এজনয্ সু�াত হেলা খুৎবা েদয়, খুৎবা েদেখ েদেখ
পড়া নয়।
�� ২১৬ : খুৎবা িক বাংলায় েদয়া জােয়য হেব?
উঃ হা, তা জােয়য আেছ।
হারামাইন শরীফাইেনর ইমাম েশখ আবদু �াহ সু বাইল বেলেছন,
�েতযক জািত তার িনেজর ভাষায় খুৎবা িদেব। যােত খুৎবায় েয
উপেদশ েদয়া হয় তা েযন মুস�ীরা বুঝেত পাের, উপকৃত হেত পাের।
িটিভ চয্ােনল এিটএন বাংলার ইসলামী অনু�ােনর �ধান আেলাচক েদশ
বেরণয্ আেলম অধয্ক্ষ সাইেয়য্দ কামালু�ীন জাফরী ঢাকা� উ
আযমপুর� েক�ীয় ঈদগাহ জােম মাসিজেদ বাংলায় খুৎবা িদেয়
থােকন।
তাছাড়াও বাংলােদেশর িবিভ� এলাকায় এখন িকছু িকছু মাসিজেদ
বাংলায় খুৎবা েদয়া শুরু হেয়ে
�� ২১৭ : ঈেদর খুৎবা েশেষ দু ‘আ িক ইমাম সােহেবর সােথ
জামাতব�ভােব নািক একাকী-েকানিট সু �াত তরীকা?
উঃ সু �াত হেলা একাকী মুনাজাত করা। ফরয, জুমু‘আ ও ঈেদর
সালােতর পর নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম জীবেন কখেনা
ইমােমর সাথ জামাতব�ভােব দু ‘আ কেরনিন। তেব বৃ ি�র সালাত,
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কুনূ েত নািযলা ও িবতেরর সালােতর েশেষ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম ইমাম ও মু�াদীরা জামাতব� হেয় দু ‘আ মুনাজাত কেরেছন।
আর ফরয সালােতর পর েযেহতু দু ‘আ কবূ ল হয় েসেহতু আমােদরও
উিচত নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর সু �াত তারীকায় একাকী
মুনাজাত করা। আর হৃদেয়র সম� আেবদন িনেবদন ও হাজত েস
মুহূেতর্ আ�াহর কােছ েপশ করা। চ��ােমর হাটহাজারী কওমী
মাদরাসা, ট�ীর িব� এজেতমা, নরিসংদীর জােময়া কােসিময়া কািমল
মাদরাসা, একই েজলার রায়পুরা� িসরাজ নগর উ�ু ল কুরা মাদরাসা, ও
মা�া-মদীনায় ইমাম-মু�াদীগণ ফরয সালােতর েশেষ সি�িলত দু ‘আ
কেরন না। �েতয্েক একাকী দ‘আ কের থােকন। আর এটাই হল সু �াত
তরীকা।
৯-ঈেদর জামাআত না েপেল
�� ২১৮ : ঈেদর জামাআত না েপেল িক করব? কাযা আদায় করেত
হেব িক?
উঃ অেনক িবজ্ঞ উলামােয় িকরােমর মেত ’ রাকআত কাযা আদায়
করেত হেব।
অপরিদেক আমােদর হানাফী মাযহােবর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)
বেলেছন, ঈেদর সালাত ধরেত না পারেল ই�া করেল কাযা আদায়
করেত পাের। আর না করেলও েকান অসু িবধা েনই। যিদ আদায় কের
তেব চার রাক‘আতও আদায় করেত পাের, আবার দু ’ রাক‘আতও
পাের।
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েয বয্ি� জামাত পােব না েস একাও পড়েত পাে, আবার দু ’ িতনজন
পুরুষ বা নারী েহাক তােদরেক িনেয় জামােতও পড়েত পাের। েসেক্ষ
খুৎবা েদয়া �েয়াজন েনই।
একবার আনাস রািদয়া�াহ আনহু ঈেদর জামাআত না েপেয় িনজ
পিরবােরর সদসয্েদর িনেয় দ’রাক‘আেত সালাত আদায় কেরিছেলন।
(বুখারী)
জামা‘আেত যিদ এক রাক‘আত কম পায় তাহেল বাকী এক রাক‘আত
িনেজ িনেজ পেড় িনেব।
১০-ঈেদর শুেভ�া িবিনম
�� ২১৯ : ঈেদর শুেভ�া িবিনমেয়র িনিদর্� েকান পিরভাষা আেছ ?
উঃ হাঁ, সাহাবােয় িকরাম ঈেদর িদন শুেভ�া িবিনমেয় এেক অপরেক
বলেতন :
َ ََ
َ
ّ
�ﻘ َّﻞ ﷲُ ﻣِﻨَﺎ َو ِﻣﻨْﻚ
‘‘আ�হ তা‘আলা আমােদর ও আপনার ভাল কাজ কবূ ল করুন’’
(ফতহুল বার)
এছাড়াও বলা েযেত পাের :

َ
�
ِ
ٍْ ّ ﺎﻋَم وَأَ�ْﺘُﻢْ ﺨﺑ

�িত বছরই আপনারা ভাল থাকুন।
অথবাঃ

ٌ َ َُ ٌْ ٌْ َ ٌْ
ﺎرك
( ِ�ﻴﺪ ﺳ ِﻌﻴﺪ( ِ�ﻴﺪ ﻣﺒ
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ঈদ েমাবারক (আপনােক বরকতময় ঈেদর শুেভ�)।
�� ২২০ : ঈেদর সালাত েথেক বাড়ী িফের রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম �থেম েকান কাজিট করেতন?
উঃ দু ’রাকাত নফল সালাত আদায় করেতন। সাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী
রািদয়া�াহু আনহু বেলে,
ََْ َْ ّ
َ ُّ
ْ�ََ ﻻ ﻳُﺼَ�ِّْ �َﺒْﻞَ اﻟْﻌِﻴْﺪِ ﺷَيْﺌًﺎ ﻓَﺈِذَا رَﺟَﻊَ إِﻰﻟَ ﻣ
�
َﻧَﻪ
ِِ
ِ ﻪﻟِ ﺻَ�َ ر�ﻌﺘ
নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম(ঈেদর িদন ফজেরর সালােতর পর
েথেক) ঈেদর সালােতর পূবর্ পযর্� মধয্বতর্ী সমেয় েকান �কার সু
নফল সালাত পেড়ন িন। (ঈদগাহ েথেক) বাড়ী িফেরই িতিন �থেম
দু ’রাক‘আত (সু �াত) সালাত আদায় করেতন। (ইবন মাজাহ : ১২৯৩)
উে�খয্ ে, ঈেদর সময় আ�ীয়�জেনর বাড়ীেত েবড়ােত যাওয়া,
তােদর েখাঁজ খবর েনয়া, তােদরেক দাওয়াত েদয়া এগুেলা উ�ম
ইবাদত।
১১-ঈেদ যা বজর্নী
�� ২২১ : পিব� ঈেদর কলয্ণ হািসেলর জনয্ কী ধরেণর কাজ েথেক
সতকর্ থাকা উিচ?
উঃ িন�বিণর্ত পাপাচার েথেক দূের থাকা ফরয:
(১) অমুসিলমেদর সােথ সাম�সয্পূণরেপাশাক পিরধান করা ও আচারআচরণ করা।
(২) েছেলরা েমেয়েদর এবং েমেয়রা েছেলেদর েবশ ধারণ।
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(৩) েবগানা নারী পুরুষ একে� েদখা সাক্ষাৎ ।
(৪) মিহলােদর েবপদর্া ও েখালােমলা অব�ায় রা�াঘাট ও বাজার ব�ের
চলােফলা করা।
৫. গানবাদয্ করা ও িসেনম-নাটক েদখা।
�� ২২২ : কােরা েপাশাক যিদ অনয্ ধমর্ীয় েলাকেদর সাে
সাম�সয্পূণর্ , তাহেল এর হুকুম ি?
উঃ এটা হারাম।
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামবেলেছন :

َْﻣ ْﻦ َﺸَ ّﺒَ َﻪ ﺑ َﻘ ْﻮمٍ َ� ُﻬ َﻮ ﻣﻨْﻬُﻢ
ِ
ِ

‘‘েয েকউ অনয্ জািতর অনুসরণ করেব েস েস ঐ কওেমর(বা ধেমর্)
েলাক বেল িবেবিচত হেব।’’ (আবূ দাউদ : ৪০৩১)
�� ২২৩ : েপাশাক-আশাক, চুলটাকা ও চালচলেন েমেয়রা েছেলেদর
এবং েছেলরা েমেয়েদর অনু সরণ করেল এর হুকুম ি?
উঃ এ ধরেনর েছেল ও েমেয়েদরেক আ�াহর রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম অিভস�াত কেরেছন। (বুখারী ৫৮৮৪)
�� ২২৪ : েযসব েমেয় েবপদর্া অব�ায় েদাকানপাট ও রা�াঘােট েবর
হয় তােদর স�েকর্ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িক বেলে?
উঃ আবূ হুরাইরাহ রািদয়া�াহু আনহু বিণর্ত এক হাদীেস রাসূলু�
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ:
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َ
َ َ�ُﻮْنَ ﺑِﻬَﺎ اﻨﻟ
َ ﺎنِ ﻣِﻦْ أَﻫْﻞِ اﻨﻟَّﺎرِ لَﻢْ أَرَﻫُﻤ
َ
ّ
ﺎس
ِْﺎ ﻗﻮْمٌ ﻣَﻌَﻬُﻢْ ﺳَﻴَﺎطٌ ﻛَﺄَذْﻧﺎبِ اﺒﻟَْﻘَﺮِ ﻳَﺮﻀ
َْ
َ َ َ ْل
َ
َ
ْ
َ ٌ ْ ُ ٌ َ َ
ُْ ُ ٌ
ﺨْﺖ ا ﻤﺎﺋِﻠ ِﺔ ﻻ
ِ �ِ ﺴَﺎءٌ ﺎﻛَﺳِﻴَﺎتٌ ﺎﻋ ِر�ﺎت م ِﻤﻴﻼت ﻣﺎﺋِﻼت رؤوﻬﻦَّ ﻛَﺄَﺳْﻨﻤَﺔ اﺒﻟ
َ  �َِﺪْنَ رِ�َْﻬ
َ ََ َ َ َْ َ ْ ُ َ َُْ
ﺧُﻠْﻦَ اﺠﻟَْﻨَّﺔَ وَﻻ
َﺎ وَ�ِنَّ رِ�َْﻬَﺎ ﻴﻟﻮﺟﺪ ِﻣﻦ م ِﺴ� ٍة ﻛﺬا و�ﺬا
দু ’ ধরেনর েলাক দু িনয়ায় আসেব যােদরেক আিম এখেনা েদখেত
পাইিন (আমার যু েগর পের তােদর আগমন) এেদর একদল েলাক
যােদর সােথ গরুর েলেজর নয্ায় চাবুক থাক, তা িদেয় তারা
েলাকজনেক �হার করেত থাকেব। আর একদল েলাক হেব এমন
েমেয়েলাক যারা েপাশাক পিরধান কেরও উল� মানু েষর মত থাকেব,
অনয্ পুরুষেক িনেজর িদেক আকষর্ণ ক, অনয্রা তােদর �িত আকৃ�
হেয়ও যােব, তােদর মাথার চুেলর অব�া হেব উেটর েহেল পড়া কুঁেজর
মত। ঐসব েমেয়রা জা�ােতেতা �েবশ করেবই না, এমনিক জা�ােতর
সু গি�ও তারা পােব না যিদও জা�ােতর সু গ�ী বহুদূর েথেক পাওয়া
যায়। (মুসিলম : ২১২৮)
�� ২২৫ : েদবেররা িক ভাবীর সােথ েদখা করেত পারেব?

ُ َْﺤﻟْ ْ ل
উঃ না। নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন, َﻤ ُﻮ ا َﻤﻮْت
‘‘েদবর-ভাসু র মৃ তুয্ সমতুলয্ ভয়ানক িবষ’’ অথর্াৎ মৃতুয্ েযম
জীবেনর জনয্ ভয়ান, অনু রূপভােব চাচােত, মামােতা, খালােতা,
ফুফােতা ভাইেবান ও েদবর ভাবী ও শািলকা -দু লাভাইেয়র সাক্ষা
ঈমান আমেলর জনয্ ত�প ভয়ানক
�� ২২৬ : ইসলােম গান বােদয্র হুকুম ? যােত ঈেদর সময়
মানু ষেক আেরা েবিশ িল� হেত েদখা যায়?
উঃ গান ও বাদয্য� শর‘আেত িনিষ�। এটা স�ূণর্ হারাম। রাসূলু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
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َ َ َ َْ اﻣًﺎ ﻣِﻦْ أُﻣَّﻲﺘِْ �َﺴْﺘَﺤِﻠُّﻮْنَ اﺤﻟِْﺮَّ وَاﺤﻟَْﺮِ�ْﺮَ وَاﺨﻟْ َ ْ َ َ ل
ﺎزف
نَ أَﻗْﻮ
ِ ﻤﺮ وا ﻤﻌ
‘‘আমার উ�ােতর মেধয্ এমন একদল েলাক থাকেব যারা েযনবয্িভচা, েরশমী েপাশাক পিরধান, মদ ও বাদযয�েক হালাল (ৈবধ)
মেন করেব। (বুখারী : ৫৫৯০)
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২৭শ অধয্া
নফল িসয়াম
�� ২২৭ : সু �াত ও নফল িসয়ােমর মযর্াদা েকম?
উ�র : এ জাতীয় িসয়াম পালন করেল �চুর সাওয়াব অিজর্ত হয়।
আর না করেল েকান গুনাহ হয় না
�� ২২৮ : রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িক িনয়িমত সু�াত ও
নফল িসয়াম পালন করেতন?
উ�র : না িনয়িমত কেরন িন। িক� যখন িসয়াম শুরু করেতন তখ
িবরিতহীনভােব পালন করেতন। সাহাবারা তখন মেন করেতন সু �াত
িসয়াম েবাধ হয় আর তয্াগ করেবন না। আবার যখন িসয়াম পিরতয্া
করেতন তখন সাহাবােদর মেন হেতা রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম েবাধ হয় আর এসব িসয়াম পালন করেবন না।
�� ২২৯ : নফল িসয়াম েকান মােস রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম েবিশ করেতন?
উ�র : শাবান মােস।
�� ২৩০ : রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তার জীবেন কী কী
সু �াত ও নফল িসয়াম পালন কেরেছন?
উ�র : িন� বিণর্ত িসয়াম িতিন পালন করেছন:
১. শাওয়াল মােসর ৬িট েরাযা
২. িযলহা� মােসর �থম দশেকর িসয়াম
৩. আরাফার িদেনর সওম
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৪. মুহররম মােসর সওম
৫. আশুরার িসয়া
৬. শাবান মােসর সওম
৭. �িত মােস ৩ িদন িসয়াম
৮. েসামবার ও বৃ হ�িতবার িসয়াম
৯. একিদন পর পর িসয়াম
১০. িববােহ অসমথর্েদর িসয়াম
১-শাওয়াল মােসর ৬িট েরাযা :
�� ২৩১ : শাওয়াল মােসর ৬িট িসয়াম পালেনর ফযীলত জানেত চাই।
উ�র : রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ
ْ ّ
َّﺎمَ َ مَﻀَﺎنَ �ُﻢ
 ﻛَﺼِﻴَﺎمِ اﺪﻟَﻫ ِﺮ
أَ�ْﺒَﻌَﻪُ ﺳِﺘًّﺎ ﻣِﻦْ ﺷَﻮَّالٍ ﺎﻛَن
َ ر
‘‘েয বয্ি� রমযান মােস ফরয িসয়াম পালন কর, অতঃপর শাওয়াল
মােসও আেরা ৬ িদন সওম পালন করল েস বয্ি� েযন সারা বছর ধের
েরাযা রাখল।’’ (মুসিলম : ১১৬৪)
�� ২৩২ : েকান উযরবশত যিদ ফরয েরাযা কাযা হেয় যায় তাহেল
কাযা েরাযা আেগ রাখেব নািক সু �ােতর ৬ েরাযা আেগ রাখেব?
উ�র : কাযা েরাযা আেগ রাখেব।
�� ২৩৩ : শাওয়ােলর ৬িট েরাযা িক একাধাের রাখব, নািক মােঝ
িবরিত েদয়া যােব?
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উ�র : মাঝখােন িবরিত েদয়া যােব। তেব একাধাের িবরিতহীনভােব
রাখেল সাওয়াব েবিশ পােব।
�� ২৩৪ : শাওয়ােল ৬িট েরাযা উ� মােস আদায় করেত পাের িন।
পেরর মােস এগুেলা কাযা করেত পারেব ি?
উ�র : না, এ সু �াত িসয়াম কাযা করার িনয়ম নাই।
২-িযলহা� মােসর ১ম দশেকর িসয়াম
�� ২৩৫ : িযলহা� মােসর �থম দশেকর িদনগুেলােত িসয়াম পালন
ও অনয্ানয্ ইবাদেতর ফযীলত জানেত চা
উ�র : এ িদনগুেলােত কৃত ইবাদেতর ফযীলত স�েকর্ রাসূ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
ٰ ّ
َ َ َ ّْ ﻟْﻌَﺮﺸ
ّ َﺎ ﻣِﻦْ �َﻳَّﺎمٍ اﻟْ َﻌ َﻤ ُﻞ
َ
ِ �ﻘﺎل ﻳَﺎ
ِﻴﻬَﺎ أَﺣَﺐُ ِﻰﻟ
لﺼَﺎ ِﻟ ُﺢ
ِِ ﻋَﺰَّ وَﺟ َﻞّ ﻣِﻦْ ﻫٰﺬِهِ اﻷَﻳَﺎم
َ
َ ََ
ْ َ
َ
 َوﻻ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﷲ �ﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ
ﺳُﻮلَ اﷲِ وَﻻ
ِ  اﺠﻟِْﻬَﺎدُ ﻲﻓ ﺳ ِبﻴ ِﻞ ا
ِ
َ
َ
َ
ِﻬَﺎدُ  ﻓ
ْ
ّ ِﺎﻪﻟ
َ  ﺑِﻨَﻔْﺴِﻪ
 اﷲِ إﻻَّ رَﺟُﻼً ﺧَﺮ َج
ﺳَبِﻴﻞ
ﻲ
ٍ �ُﻢَ لﻢْ ﻳَ ْﺮ ِﺟﻊ ِﻣ ْﻦ ذِﻚَ �ِﻲﺸْء
ِ  وَﻣ
ِ
ِ
ِ
িযলহা� মােসর �থম দশ িদেনর ইবাদত আ�াহর কােছ কােছ এত
েবিশ ি�য় ও মযর্াদাস�� যার সমতুলয্ বছের আর েকান িদন েনই।
কথা শুেন সাহাবাগণ িজেজ্ঞস কর, ‘‘েহ আ�াহর রাসূল, আ�াহর
রা�ায় িজহাদ করাও িক এর �ক্ষ হেব ?’’ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম উ�র করেলন, ‘‘না, তাও হেব না।’’ তেব েস বয্ি� িজহােদ
িগেয়েছ, এ কােজ অথর্ বয্য় কের, জীবন ও িবিলেয় িদেয়েছ (জান ও
মাল সবিকছু িবসজর্ন িদেয় আ�াহর কােছ চেল েগে, বাড়ীেত পিরবারপিরজেনর কােজ) আর িফের আসেত পাের িন, অবশয্ তার পুর�ার
িভ�। (আহমাদ : ১৯৬৯)
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৩-আরাফার িদেনর িসয়াম
�� ২৩৬ : আরাফার িদন েকানিট?
উ�র : িযলহ� মােসর ৯ তািরখ েযিদন হাজীরা আরাফােতর মােঠ
সমেবত হন।
�� ২৩৭ : আরাফার িদেন সওম পালনকারীেক আ�াহ কী পুর�ার
েদেবন?
উ�র : এ িবষেয় এক �ে�র জবােব রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন :
ْ ْ َ اﻟَّﻲ
َ ُ َ
ﺘ َ�ﻌ َﺪ ُه
ِ ِﺻﻴﺎم ﻳَﻓَﺔٍ أَﺣْتَﺴِﺐُ ﻰﻠﻋََ اﷲِ أَنْ ﻳُ�َﻔِّﺮَ الﺴَّﻨَﺔَ اﻟَّﻲﺘِْ �َﺒْﻠَﻪُ وَالﺴَّﻨَﺔ
আরাফার িদেনর সওম স�েকর্ আ�াহর কােছ আশা কির ে, তা
িবগত একবছর ও আগামী একবছর (এ দু ই বছর)’র পােপর কাফফারা
িহেসেব �হণ করা হেব। (মুসিলম : ১১৬২)
�� ২৩৮ : যারা আরাফােতর মােঠ হা� পালনরত থাকেব তারাও িক
এ সওম পালন করেব?
উ�র : না, তারা এ সওম পালন করেব না। নাবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম হা� পালন অব�ায় এ িদেন েরাযা রাখেনিন। হাে�র পরবতর্ী
কাযর্�ম স�াদেরন শি� অজর্েনর জনয্ এ িদেন হেদর েরাযা না রাখার
মেধয্ সওয়াবেবিশ।
৪-মুহাররম মােসর সওম
�� ২৩৯ : মুহাররম মােসর সওেমর ফযীলত িক?
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উ�র : এ িবষেয় রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
َُ َ َ ْ َْ َ ْ َ َ ّ
َ
َ
ﺎنَ ﺷَﻬْﺮُ اﷲِ الْﻤُﺤَﺮّمِ وَأَﻓْﻀَﻞُ الﺼَﻼ ِة �ﻌﺪ اﻟﻔ ِﺮ�ﻀ ِﺔ ﺻﻼة
ﻓْﻀَﻞُ الﺼِّﻴَﺎمِ �َﻌْﺪَ رَم َﻀ
ّ
لﻠَﻴْ ِﻞ
রমযান মােসর পর সেবর্া�ম সওম হল আ�াহর মাস মুহাররেমর
সওম। আর ফরয সালােতর পর সেবর্া�ম সালাত হল রােতর সালাত
(অথর্াৎ তাহা�ুেদরসালাত)। (মুসিলম : ১১৬৩)
এ মােস অিধক পিরমােণ নফল সওম পালন করা উ�ম। তেব পূণর্
মাস নয়।
৫-আশুরার সও
�� ২৪০ : আশুরার িদন েকানি?
উ�র : চা�মাস মুহাররেমর দশ তািরখ।
�� ২৪১ : আশুরার িদেনর সওেমর ফযীল?
উ�র : (ক) সাহাবী আবূ কাতাদাহ রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণ,
َ ََ َ َ ُ َ
َ
َ ّْ َ َ ل
«ﺎﺿﻴَﺔ
ِ  »�َﻔِّﺮُ الﺴَﻨﺔ ا ﻤ:ُﺌِﻞَ �َﻦْ ﺻَﻮْمِ ﻳَﻮْمِ ﺎﻋﺷﻮراء؟ �ﻘﺎل
এক �ে�র জবােব রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
যার মমর্াথর্ হেল : আশুরার একিদেনর সওম িবগত এক বছেরর
গুনােহর কাফফারা িহেসেব গৃহীত হয়।(মুসিলম : ১১৬২)
(খ) আবূ কাতাদাহ েথেক বিণর্ত অনয্ এক হাদীেস রাসূল সা�া�া
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,
َ
ُ َ ْ َ ْ َ اﻟَّﻲ
َ
ﺘ �ﺒﻠﻪ
ِ ُ ﻳﻮْمِ ﺎﻋَﺷُﻮْراَءِ أﺣْتَﺴِﺐُ ﻰﻠﻋَٰ اﷲِ أَنْ ﻳُ�َﻔِّﺮُ الﺴَّﻨَﺔ
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আিম আশা করিছ, আশুরার িদেনর সওমেক আ�াহ ত‘আলা িবগত
এক বছেরর গুনােহর কাফফারা িহেসেব �হণ কের েনেবন।(মুসিলম :
১১৬২)
�� ২৪২ : আশুরার েরাযা মুহাররেমর ১০ তািরেখ শুধু একিদন
রাখেলই িক যেথ� হেব?
উ�র : না, তা যেথ� নয়। ৯ ও ১০ তািরখ এ দু ’িদন রাখা উ�ম।
অথবা ১০ ও ১১ তািরেখও রাখা যায়। শুধুমা� ১০ তািরেখ েরাযা
রাখােক উলামােয় িকরাম মাকরূহ বেলেছন
(ক) ইবেন আববাস রািদয়া�াহু আনহু বে,
ُ َ
ُ َُ َ َ َ
َ َ َ ﻮر
َ
َ
َ َﻮْمَ ﺎﻋ ُﺷ
ﺎﻣ ِﻪ ﻗﺎلﻮا ﻳَﺎ
-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﷲ
ِ اء َوأم َﺮ ﺑِ ِﺼﻴ
ِ ِﺣ� ﺻﺎم رﺳﻮل ا
ُ َُ َ ََ َ َ
َ
-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﷲ
ِ ل اﷲِ إِﻧَّﻪُ ﻳَﻮْمٌ �ُﻌَﻈِّﻤُﻪُ اﻴﻟَْﻬُﻮدُ وَاﻨﻟَّﺼﺎرى �ﻘﺎل رﺳﻮل ا
ْ
ْ
ْل
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ َﺈِذَا ﺎﻛن اﻟ َﻌ
ُ ﺎء
ّ اﷲ ُﺻﻤْﻨﺎ ﻴﻟَ ْﻮ َم
َ ﺎم ا ُﻤﻘﺒﻞ إن ﺷ
ﺎﺳ َﻊ
ِ َﻟ
ِ ِ
যখন েথেক রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আশুরার সও
পালন শুরু করেলন এবং অনয্েদরেকও এ সওম পালেনর িনেদ
িদেলন তখন সাহাবারা রািদয়া�াহু আনহু বেল উঠে, এটােতা ইয়াহূ দী
ও খৃ�ানেদর স�ান করার িদন। (একই িদেন সওম পালন করেল
আমরা িক তােদর সাদৃ শয্ বে যােবা না?) উ�ের রাসূলু �াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, (েবঁেচ থাকেল) ইনশাআ�াহ আগামী বছর
(১০ তািরেখর সােথ) ৯ তািরেখও সওম পালন করব। (ফেল আমােদর
ইবাদত অমুসিলমেদর সােথ আর সাম�সপূণর্ হেব ন)। িক� পরবতর্ী
বছর আসার আেগই রাসূেল কারীম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
ইে�কাল কেরিছেলন। (মুসিলম : ১১৩৪)
(খ) অনয্ আেরক হাদীেস রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
বেলেছন,
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ْ َ
َُ َ
َ ْ
 َو ُﺻ ْﻮ ُم ْﻮا �ﺒْﻠﻪ ﻳَﻮْﻣًﺎ أ ْو َ�ﻌ َﺪ ُه ﻳَﻮْﻣًﺎ،ﻮْمُﻮْا ﻳَﻮْمَ ﺎﻋَﺷُﻮْرَاء وَﺧَﺎﻟِﻔُﻮْا �ِﻴْﻪِ اﻴﻟَ ُﻬ ْﻮد
েতামরা আশুরার িদবেস সওম পালন কর এবং ইয়াহূ দীেদর সওম
পালেনর প�িতর সােথ িমল না েরেখ িভ�তরভােব তা পালন কর।
আর েসজনয্ েতামরা আশুরার িদেনর সাে৯ অথবা ১১ তািরেখ আেরা
একিট িদন িমিলেয় ২ িদন পালন কর। (আহমাদ : ১/২৪১ দু বর্ল সূে�
বিণর্)
�� ২৪৩ : আশুরার সওম পালেনর এত সাওয়া িক ইমাম হুসাইন
রািদয়া�াহু আন’র শহীদ হওয়ার কারেণ?
উ�র : না, েসজনয্ নয়। বরং আশুরার এ িদনিট পূবর্বতর্ী যামা
নাবীেদর সময় েথেকই অতীব গুরু�পূণর্ ও ফযীলতপূণ িদন িহেস
গণয্ হেয় আসেছ। এ িদেন মূসা (আঃ)েক িফরআউেনর হাত েথেক
আ�াহ রক্ষা কেরিছেলন। তেব এ েনর অেনক কািহনী েশানা যায়
যার িকছু হল দু বর্, আর েবিশর ভাগই তথয্ িনভর্র নয়। এরপরও
িদনিট আ�াহর কােছ খুবই গুরু�পূণর্ ও মযর্াদা 
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৬- �িত চ�মােস ১৩, ১৪ ও ১৫ তািরেখ িসয়াম
�� ২৪৫ : বিণর্ত এ৩ িদেনর িসয়াম পালেনর গুরু� স�েকর্ জান
চাই।
উ�র : আবূ হুরাইরারািদয়া�াহু আনহু বণর্না কেরেছন,
َ َ َ
َ َ
ْْ ُ ّ َ ﻬ
َ ْ َ َ
َّﻼﺛَﺔ َﻳ
ْ
ﻛ ﺷ ٍﺮ
ﻦ
ﻣ
ﺛ
ﻴ
ﺻ
:
ﻼ
ﺜ
ﺑ
وﺳﻠﻢ
ﻋﻠﻴﻪ
اﷲ
�ﺻ
�ﻴ
ﻠ
ﺧ
�أوْﺻ ِﺎ
ٍﺎم
ِﺎم
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍث
ِ
ِ
ِ
َﺘلﻀُّﻰ َﺤ َوأَ ْن أُوﺗ َﺮ َ�ﺒْ َﻞ أَ ْن أَﻧَﺎم
ْ َ َو َر ْ� َﻌ
ِ
আমার ব�ু রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম আমােক ৩িট িবষয়
আমল করেত আমােক উপেদশ িদেয়েছন। েসগুেলা হেলা(১) �েতয্ক
(চ� মােস) ৩ িদন িসয়াম পালন করা, (২) দু পুর হওয়ার পূেবর্
দু ’রাক‘আত ‘সলাতুদ দু হা’ আদায় করা এবং (৩) িন�া যাওয়ার পূেবর্
িবতেরর সালাত আদায় করা। (বুখারী : ১৯৮১; মুসিলম : ৭২১)
�� ২৪৬ : এ ৩ িদেনর িসয়াম পালেনর মেধয্ রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম কী কী ফযীলত বণর্না কেরেছ?
উ�র : আবূ কাতাদাহ রািদয়া�াহু আনহু বিণর্ত এক হাদীেস এে
َ
ْ ّ
َ
َ
� ُِ ﺛَﻼَﺛَﺔ
ْمُ اﺪﻟَﻫ ِﺮ
 إِﻰﻟَ رَم َﻀﺎنَ ﺻَﻮ
رَمَﻀَﺎن
ﻳَّﺎمٍ ﻣِﻦْ ﻞﻛُِّ ﺷَﻬْﺮٍ و
َ
�েতয্ মােস ৩ িদন িসয়াম এবং এক রমযান েথেক আেরক রমযান
পযর্� িসয়াম পালন করেল পূণর্ বছর িসয়াম আদােয়র সমপিরমা
সাওয়াব আমলনামায় িলিপব� হয়। (মুসিলম : ১১৬২)
�� ২৪৭ : �িত চ� মােসর েকান ৩ িদন এ িসয়াম পালন করব তা
িক রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িনধরিরত কের িদেয়েছন?
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উ�র : হাঁ, েস িদনগুেলা রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম উে�
কের িদেয়েছন আবূ যার িগফারী রািদয়া�াহু আনহু বণর্না কেরন,
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক এভােব বেলেছন:
َ
َ َ َ َ ّْ ﻬ
َ
َ
َ  وَأ
َ َ ﺼُﻢْ ﺛَﻼَثَ ﻋ ﺮﺸََة
رْ�َﻊ ﻋَﺮﺸَةَ وَﻤﺧ َْﺲ
ََﺎ أَﺑَﺎ ذَرٍّ إِذَا ﺻُﻤْﺖَ ﻣِﻦَ الﺸَ ِﺮ ﺛﻼﺛﺔ ّﺎمٍ ﻓ
ََ َ
.َﺮﺸة
েহ আবূ যার, যিদ তুিম �িত মােস িতন িদন িসয়াম পালন করেত চাও
তাহেল (�িত চাঁেদর) েতর, েচৗ� ও পেনর তািরেখ তা পালন কর।
(িতরিযমী : ৭৬১)
এ ৩ িদনেক শরীয়ােতর পিরভাষায় ‘‘আইয়ামুল বীদ’’ বলা হয়। বীদ
অথর্ সাদা বা আেলািকত। কারণ এ ৩ িদেনর রজনীগুেলা ফুটফুেট
চাঁেদর আেলােত উ�ািসত থােক।
�� ২৪৮ : এ ৩ িদেনর িসয়াম পালন েতা সু �াত। কােজই রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এটােক কতটুকু গুরু� িদ?
উ�র : ইবেন আববাস রািদয়া�াহু আনহু বেলন ,
ُ َُ َ َ
َ
َ
َ ﻔْﻄِﺮُ �َﻳَّﺎمَ اﺒﻟِْﻴْﺾِ ﻲﻓِ ﺳَﻔ
 ﻲﻓِ ﺣَﺮﻀ
ﺮٍ وَﻻ
-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﷲ
ِ ﻛن رﺳﻮل ا
ٍ
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সফের েহাক বা িনজ বাড়ীেত
েহাক- এ দু হালেতর েকান অব�ােতই আইয়য্ামুল বীেদর এ৩ িদেনর
িসয়াম কখেনা তয্াগ করেতন না।(নাসাঈ)
৭-সা�ািহক েসাম ও বৃ হ�িতবােরর িসয়াম
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�� ২৪৯ : স�ােহর েসাম ও বৃ হ�িতবার- এ দু ’িদন িসয়াম পালন
করা সু �াত। িক� �� হল রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েকন
এ দু ’িদন েরাযা রাখেত পছ� করেতন?
উ�র : (ক) আবূ কাতাদাহ রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণর্ত হেয়েয,
রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েক েসামবাের েরাযা স�েকর্ �
করা হেল িতিন এর উ�ের বেলিছেলন,
ََ
َ
َ
�َﻮْم وُﺪﻟَِتْ �ِﻴْﻪِ و
ِﻚَ ﻳ
ﻮْم ﺑِﻌْﺜَﺖٍ �ِﻴْﻪِ أَوْ أُﻧْﺰِلَ ﻰﻠﻋ ِ�ﻴْ ِﻪ
‘‘এ িদেন আমার জ� হেয়েছ এবং এ িদেন আমােক নবুওয়াত েদয়া
হেয়েছ বা আমার উপর কুরআন নািযল শুরু হেয়ে’’ (মুসিলম :
১১৬২)
(খ) অনয্ আেরক হাদীেস আবূ হুরাইরা রািদয়া�াহু আনহু েথে
বিণর্, রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
ََ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ّ
� َوأﻧﺎ َﺻﺎﺋِ ٌﻢ
ِ ﻌْﺮَضُ اﻷَ�ْﻤَﺎلُ ﻳَﻮْمَ اﻹِﺛْنَ�ِْ وَاﺨﻟَْﻤِيْﺲِ ﻓَﺄُﺣِﺐُ أن �ﻌﺮض �ﻤ
(�েতয্ক স�াে) েসামবার ও বৃ হ�িতবার বা�ার আমল আ�াহর
দরবাের েপশ করা হেয় থােক। কােজই আিম েরাযাদার অব�ায় আমার
আমলগুেলা আ�াহর দরবাের েপশ করা েহাক এমনিট আিম পছ�
করিছ। (িতরিমযী : ৭৪৭)
(গ) মা আিয়শা বেলেছন,
َ َ
َ ْﺮّى ﺻِﻴَﺎمَ اﻹِﺛْنَ�ِْ وَاﺨﻟ
َ َ �َﺘﺤ
ّ  اﻨﻟَّﻲﺒ
يْﺲ
 ﻛ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
ِ ِﻤ
َ
নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েসামবার ও বৃহ�িতবার িসয়াম
পালেনর �িত িবেশষ গুরু � �দান করেত (নাসাঈ : ২৩৬০;
িতরিমযী : ৭৪৫)
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৮-শাবান মােসর িসয়াম
�� ২৪৪ : শাবান মােস রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলইিহ ওয়াসা�াম িক
পিরমাণ িসয়াম পালন করেতন?
উ�র : আেয়শা (রািয.) েথেক বিণর্, িতিন বেলন :
َ َ َ َ ََ ّ
َ ُ َ ُ ََ َ
 وﻣﺎ، ﺳْﺘَﻜْﻤَﻞَ ﺻِﻴَﺎمَ ﺷَﻬْﺮٍ إِﻻَ رمﻀﺎن-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﷲ
ِ ﻣﺎ رأﻳْﺖ رﺳﻮْل ا
َ  أَ�ْﺮﺜ
َ ْ َ ْ
 ﺻِﻴَﺎﻣًﺎ ﻣِﻨْﻪُ ﻲﻓ ﺷﻌﺒَﺎن
َ َُأ�ْﺘُﻪ
ِ
আিম রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েক শাবান মাস বয্তী
অনয্ মােস এত অিধক পিরমােণ নফল িসয়াম পালন করেত েদিখিন
(বুখারী ১৯৬৯)
৯-এক িদন পর পর িসয়াম
�� ২৫০ : আ�াহর নাবী দাঊদ আলাইিহস সালাম কীভােব সওম
পালন করেতন?
উ�র : (ক) এ িবষেয় রাসূল সা�া�াহু আলাইি ওয়াসা�াম বেলেছন,
َ
ُ ََﻟ اﷲ ﺻﻴ
ُ
َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ُ ﺎم َد
ﻔْﻄ ُﺮ ﻳَﻮْﻣًﺎ
ِ �اود َو�ن ﻳﺼﻮم ﻳﻮْﻣًﺎ َو
ِ ِ
ﺣﺐُّ الﺼِّﻴَﺎمِ إِﻰ
‘‘আ�াহর কােছ (নফল িসয়ােমর মেধয) সবেচেয় ি�য় িসয়াম হল দাঊদ
আলাইিহস সালাম’র িসয়াম। িতিন একিদন িসয়াম পালন করেতন, আর
এক িদন িসয়াম তয্াগ করেতন।(মুসিলম : ১১৫৯)
(খ) অনয্ আেরক হাদীেস আে, রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এক বয্ি�েক মােস৩ িদন েরাযা রাখেত বলেল েস বলল,
আিম এর েচেয়ও েবিশ েরাযা পালেন সক্ষম। তখন রাসূল সা�া�া
আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক বলেলন,
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ْمُ أَﻲﺧ
َ
َ ّ
َ
َ ُْ ﻢ
ْ دَاوُدَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ الﺴَﻼ ُم
ِ ﻓْﻄ ْﺮ ﻳَﻮْﻣًﺎ ﻓ ِﺈﻪُ أَﻓْﻀَﻞُ الﺼِّﻴَﺎمِ ﺻَﻮ
ِ ﺻ ﻳﻮْﻣًﺎ َوأ
‘‘তাহেল একিদন িসয়াম পালন কর ও একিদন ভ� কর। েকননা
এটাই সেবর্া�ম িসয়াম যা আমার নবুওয়তী ভাই পয়গা�র দাউদ
আলাইিহস সালাম পালন করেতন।’’ (বুখারী : ৩৪১৮; মুসিলম : ১১৫৯)
১০-িববােহ অসমথর্ যুবকের িসয়াম
�� ২৫১ : িববােহ অসমথর্ যুবকেদর উে�েশয্ মহানাবীর সা�া�া
আলাইিহ ওয়াসা�াম উপেদশ শুনেত চাই
উ�র : রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
َ َ
ّ
َ
َ َّجْ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ أَﻏَﺾُ ِﻠْﺒَﺮ َﺼ َوأ
ﺣْﺼ ُﻦ
ْﺮﺸََ الﺸّﺒَﺎبِ ﻣَﻦْ اﺳْﺘَﻄَﺎعَ ﻣِﻨْ�ُﻢْ اﺒﻟَْﺎءَةَ ﻓَﻠْﻴﺰﺘََو
ِ
َُ
ٌ ﺎلﺼَّﻮْمِ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻪﻟ و َﺟ
ﺎء
ﺘَﻄِﻊْ �َﻌَﻠَﻴْﻪِ ﺑ
ْْﻔَﺮْجِ وَﻣَﻦْ لَﻢْ �َﺴ
ِ
ِ
েহ যু বেকরা, েতামােদর মেধয্ েয বয্ি� েযৗন িমলন ও পিরবােরর ভর
েপাষেণর ক্ষমতা রােখ েস েযন িববাহ ক, েকননা এেত দৃ ি�
অবনিমত হয় এবং েযৗনাে�র েহফাযাত করা হয়। আর েয যু বক (�ীর
বয্য়ভার বহেন) ক্ষমতা রােখ না েস েযন িসয়াম পালন কের। েকনন
িসয়াম পালন েযৗন �ৃহা দিমেয় রােখ। (বুখারী : ৫০৬৬; মুসিলম :
১৪০০)
�� ২৫২ : েকান বয্ি� যিদ সু�াত ও নফল িসয়াম িবনা কারেণ ভ�
কের তেব েসটা িক আবার কাযা করেত হেব?
উ�র : না, তার কাযা বা কাফফারা িকছু ই েনই, রাসূল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,
ّْ ُ لْ ُ َ َ ّ ُ َ ُ َﻔ
َ َ َ َ ْ
َ َﺎء أ
َ ﺎم َو� ْن َﺷ
�ْﻄ َﺮ
ِ لﺼَﺎﺋِﻢ ا ﻤﺘﻄ ِﻮع أ ِﻣ� � ِﺴ ِﻪ ِإن ﺷﺎء ﺻ
164

নফল িসয়াম পালনকারী তার িনেজর উপর কতৃ্�শীল। চাইেল
র
েস
িসয়াম পালন কের যােব বা ই�া করেল তা নাও রাখেত পাের।
(আহমাদ : ২৬৩৫৩; িতরিমযী : ৭৩২)

সমা�
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