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ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম-৪

সাওম
[Bengali - বাাংলা - ]بنغالي

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সাললহ আলউসাইমীন

অনু বাদ: আব্দুল্লাহ শালহদ আল-মাদানী
মুহাম্মাদ শালহদ আল-কাফী
সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকাররয়া

১

فتاوى أراكن اإلسالم
 الصيام -الشيخ حممد بن صالح العثيمني

ترمجة :عبد اهلل بن شاهد املدين
حممد عبد اهلل الاكيف
مراجعة :د /أبو بكر حممد زكريا

১

সূরিপত্র
ক্রম

রবষয়

1.

অধ্যায়: রসয়াম

2.

রসয়াম ফরয হওয়ার রহকমত কী?

3.

সারারবলে একসালে রামাযালনর সাওম শুরু করা।

4.

মানু ষ যয এলাকায় োকলব যস এলাকায় িাাঁদ যদখার ওপর রনর্ভর কলর সাওম
র্ঙ্গ করলব

5.

কষ্টকর করিন কাজ করার কারলে সাওম র্ঙ্গ করা জালয়য নয়।

6.

ঋতুর রদনগুললালত যেলে যদওয়া সাওম কাযা আদায় করা আবশযক।

7.

জীরবকা রনবভালহর কালজ বযস্ত োকার কারলে রসয়াম র্ঙ্গ করার রবধ্ান কী?

8.

সাওম র্লঙ্গর গ্রহেলযাগ্য কারে কী কী?

9.

ফজর হওয়ার পর যরদ জানলত পালর যয রামাযান মাস শুরু হলয়লে, তখন
কী করলব?

10.

সাওম র্লঙ্গর ওযর যশষ হলয় যগ্লল রক রদলনর বাকী অাংশ সাওম অবস্থায়
কাটালব?

11.

করিন যরালগ্ আক্রান্ত হলল সাওম র্ঙ্গ কলর রমসকীন খাওয়ালব।

12.

কখন এবাং কীর্ালব মুসারফর সালাত ও সাওম আদায় করলব?

13.

সফর অবস্থায় কষ্ট হলল সাওম রাখার রবধ্ান কী?

14.

সফর আরামদায়ক হলল সাওম র্ঙ্গ না করাই উত্তম।

15.

মুসারফর মক্কায় যপৌঁলে সাওম যেলে রদলয় প্রশারন্তর সালে ওমরা করলত
পালর।

16.

সন্তানলক দু গ্ধদানকাররনী রক সাওম র্ঙ্গ করলত পারলব?

17.

ক্ষুধ্া-রপপাসা ও অরতররক্ত ক্লারন্তর সালে সাওম পালন করলল সাওলমর
রবশুদ্ধতায় রক যকালনা প্রর্াব পেলব?

18.

রামাযালনর পূ রা মালসর সাওলমর রনয়ত একবার কলর রনললই িললব

পৃ ষ্ঠা

১
19.

সাওম র্লঙ্গর জনয অন্তলর দৃ ঢ় রনয়ত করললই রক সাওম র্ঙ্গ হলয় যালব?

20.

র্ুলক্রলম পানাহার করলল তার রসয়ালমর রবধ্ান কী? ...

21.

সাওম যরলখ সু রমা বযবহার করার রবধ্ান কী?

22.

সাওম অবস্থায় রমসওয়াক ও সু গ্রি বযবহার করার রবধ্ান কী?

23.

রসয়াম র্ঙ্গকারী রবষয় কী কী?

24.

সাওম অবস্থায় োসকলষ্টর কারলে যে বযবহার করার রবধ্ান কী?

25.

বরম করলল রক সাওম র্ঙ্গ হলব?

26.

সাওম আদায়কারীর দাাঁলতর মারে যেলক রক্ত যবর হলল রক সাওম নষ্ট হলব?

27.

ঋতুবতী ফজলরর পূ লবভ পরবত্র হলল সাওম রাখলব

28.

সাওম অবস্থায় দাাঁত উিালনার রবধ্ান কী?

29.

সাওম যরলখ রক্ত পরীক্ষা করার রবধ্ান কী? .....

30.

সাওম আদায়কারী হস্ত মমেু ন করলল রক সাওম র্ঙ্গ হলব? .....

31.

সাওম আদায়কারীর জনয আতর-সু গ্রির ঘ্রাে যনওয়ার রবধ্ান কী?

32.

নালক যধ্াাঁয়া টানা এবাং যিালখ বা নালক ড্রপ যদওয়ার মলধ্য পােভকয কী?

33.

সাওম আদায়কারীর নালক, কালন ও যিালখ ড্রপ বযবহার করার রবধ্ান কী?

34.

সাওম অবস্থায় স্বপ্নলদাষ হলল রক রসয়াম রবশুদ্ধ হলব?

35.

সাওম আদায়কারীর িাণ্ডা বযবহার করার রবধ্ান কী?

36.

সাওম আদায়কারী কুরল করা বা নালক পারন যনওয়ার কারলে যরদ যপলট
যপৌঁলে যায়, তলব রক তার সাওম র্ঙ্গ হলয় যালব?

37.

সাওম আদায়কারীর আতলরর সু ঘ্রাে বযবহার করার রবধ্ান কী?

38.

নাক যেলক রক্ত যবর হলল রক সাওম নষ্ট হলব?

39.

সতকভতাবশতঃ ফজলরর দশ/পনর রমরনট পূ লবভ পানাহার বি করা

40.

এয়ারলপালটভ োকাবস্থায় সূ যভ অস্ত যগ্লে ....

41.

সাওম আদায়কারীর কফ অেবা েু েু রগ্লল যফলার রবধ্ান কী?

42.

খালদযর স্বাদ গ্রহে করলল রক রসয়াম নষ্ট হলব?

43.

সাওম যরলখ হারাম বা অশ্লীল কো উচ্চারে করলল রক রসয়াম নষ্ট হলব?

44.

রমেযা সাক্ষী যদওয়ার রবধ্ান কী? তা রক রসয়াম নষ্ট কলর?

45.

রসয়ালমর আদব কী কী?

১
46.

ইফতালরর জনয যকালনা যদা‘আ রক প্রমারেত আলে? ....

47.

রসয়াম কাযা োকলল শাওয়াললর েয়রট সাওম রাখার রবধ্ান কী?

48.

কাযা সাওম বাকী যরলখ মারা যগ্লল তার রবধ্ান

49.

রামাযালনর সাওম বাকী োকাবস্থায় পরবতভী রামাযান এলস যগ্লল রক করলব?

50.

শাওয়াললর েয়রট সাওম পালন করার যক্ষলত্র উত্তম পদ্ধরত কী?

51.

শাওয়াললর েয়রট রাখার জনয রক ইচ্ছামত রদন রনধ্ভারে করা জালয়য?..

52.

আশুরা রসয়ালমর রবধ্ান কী?

53.

শাবান মালস সাওম রাখার রবধ্ান কী?

54.

যার অর্যাস আলে একরদন সাওম রাখা ও একরদন োো। যস রক শুক্রবালরও
সাওম রাখলত পালর?

55.

সাওলম রবোল (অরবরচ্ছন্ন রসয়াম) কালক বলল? এটা রক শরী‘আতসম্মত?

56.

রবলশষর্ালব জুমু‘আর রদবস সাওম রনলষধ্ হওয়ার কারে কী?....

57.

ইচ্ছাকৃত নফল রসয়াম র্ঙ্গ কলর যফলার রবধ্ান

58.

ই‘রতকাফ এবাং ই‘রতকাফকারীর রবধ্ান কী?

১

র্ূরমকা
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم ىلع أرشف األنبياء واملرسلني وىلع آهل
: أما بعد،وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ادلين
আল্লাহ তা‘আলা বললন, “রনশ্চয় আল্লাহর রনকট মলনারনত দীন হলচ্ছ
ইসলাম।” [সূ রা আলল ইমরান, আয়াত: ১৯]
রতরন আলরা বললন, “যয বযরক্ত ইসলাম োো অনয যকালনা দীন অনু সিান
করলব, ওটা তার রনকট যেলক গ্রহে করা হলব না। আর যস পরকালল
ক্ষরতগ্রস্তলদর অন্তর্ুভক্ত হলব।” [সূ রা আলল ইমরান, আয়াত: ৮৫]
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, “দীন ইসলালমর রর্রত্ত
হলচ্ছ পাাঁিরট রবষলয়র ওপর: ১) এ কোর সাক্ষয যদওয়া যয, আল্লাহ বযতীত
প্রকৃত যকালনা উপাসয যনই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
আল্লাহর রাসূ ল। ২) সালাত প্ররতষ্ঠা করা।
৩) যাকাত প্রদান করা। ৪) মালহ রামাযালন রসয়াম পালন করা এবাং ৫) সাধ্য
োকযল আল্লাহর ঘলরর হজ পালন করা।” (সহীহ বুখারী ও মুসরলম)
ইসলালমর এ পাাঁিরট রর্রত্ত সম্পলকভ মানু লষর প্রলের অন্ত যনই, রজজ্ঞাসার
যশষ যনই। তাই রনর্ভরলযাগ্য প্রখযাত আলললম দীন, যু লগ্র অনযতম যসরা
গ্লবষক আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সাললহ আল-উসাইমীন রহ. ঐ
সকল রজজ্ঞাসার দলীল রর্রত্তক রনর্ভরলযাগ্য জবাব প্রদান কলরলেন।
প্ররতরট জবাব পরবত্র কুরআন, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লালমর রবশুদ্ধ হাদীস ও পূ বভসূরী রনর্ভরলযাগ্য উলামালদর মতামত

১

যেলক যদওয়া হলয়লে। যসই জবাবগুললালক একরত্রত কলর বই আকালর
রবনযস্ত কলরলেন জনাব ‘ফাহাদ ইবন নালসর ইবন ইবরাহীম আলসু লাইমান’। নাম রদলয়লেন ‘ফাতওয়া আরকানু ল ইসলাম’। ইসলামী
জ্ঞালনর জগ্লত বইরট অতযন্ত মূ লযবান হওয়াই বাাংলা র্াষায় আমরা তা
অনু বাদ করার প্রলয়াজন অনু র্ব করর। তাোো বাাংলা র্াষী মুসরলমলদর
জনয এ ধ্রলের দলীল রনর্ভর পুস্তলকর খুবই অর্াব। তাই বইরটলক
সম্মারনত পািক-পারিকালদর হালত তুলল রদলত যপলর আমরা আল্লাহর
শুকররয়া আদায় কররে। ধ্নযবাদ জ্ঞাপন কররে জুবাইল দা‘ওয়া যসন্টালরর
দা‘ওয়া রবর্ালগ্র পররিালক শাইখ খাললদ নালসর আল-উমাইররর। রতরন
বইরট প্রকাশ করার বযাপালর যাবতীয় রনলদভশনা প্রদান কলরলেন।
সু রবজ্ঞ পািক সমালজর প্ররত রবলশষ রনলবদন, যকালনা প্রকার র্ুল-ত্রুরট
নজলর আসলল আমালদরলক জারনলয় বারধ্ত করলবন। যালত কলর
পরবতভী সাংস্করলে তা সাংলশাধ্ন করা যায়। যহ আল্লাহ এ বইলয়র
যলখক, অনু বাদক, সম্পাদক ও োপালনার কালজ সহলযারগ্তাকারী,
তত্বাবধ্ানকারী এবাং পািক-পারিকালদর সবাইলক উত্তম রবরনময় দান
কর। সকললক মাজভনা কর এবাং এ কাজরটলক যতামার সন্তুরষ্টর উলেলশয
কবূ ল কর।
আব্দু ল্লাহ শালহদ আল-মাদানী
মুহাম্মাদ আব্দু ল্লাহ আল-কাফী

১

كتــاب الصيـام
অধ্যায়: রসয়াম
প্রে: (৩৯২) রসয়াম ফরয হওয়ার রহকমত কী?
উত্তর: পরবত্র কুরআলনর রনম্ন রলরখত আয়াত পাি করললই আমরা
জানলত পারর রসয়াম ফরয হওয়ার রহকমত কী? আর তা হলচ্ছ তাক্বওয়া
বা আল্লাহ র্ীরত অজভন করা ও আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহ বললন,
ِّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ذ
ُ َ
ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ََٰٓ َ ُّ َ ذ
َ َّل
ين ِمن قب ِلكم
َّل
ِ ين َءامنوا ك ِتب عليك ُم ٱلصيام كما ك ِتب ىلع ٱ
ِ ﴿يأيها ٱ
َ ُ َ ُ َ ذ
]٣٨١ :ل َعلكم ت ذتقون ﴾ [ابلقرة
“যহ ঈমানদারগ্ে! যতামালদর ওপর রসয়াম ফরয করা হলয়লে, যযমন
ফরয করা হলয়রেল যতামালদর পূ বভবতভীলদর ওপর। যালত কলর যতামরা
তাক্বওয়া অজভন করলত পার।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৩]
তাক্বওয়া হলচ্ছ হারাম কাজ পররতযাগ্ করা। বযাপক অলেভ তাক্বওয়া
হলচ্ছ, আল্লাহর রনলদভরশত রবষয় বাস্তবায়ন করা, তাাঁর রনলষধ্ যেলক দূ লর
োকা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন,
َُ َ َ َ ََ َ
َ الزور َوال َع َم َل به واْلَه َل فَلَي َس ذلِل َح
ُّ « َمن لَم يَ َدع قَو َل
امه
اجة ِيف أن يدع طع
ِِ
ِ ِ
ِ
ُ َ َ َ
»رشابَه
و
“যয বযরক্ত (সাওম যরলখ) রমেযা কো, রমেযার কারবার ও মূ খভতা
পররতযাগ্ করল না, তার খানা-রপনা পররহার করার মালে আল্লাহর

১

যকালনা দরকার যনই।”1
অতএব, এ কো রনরশ্চত হলয় যগ্ল যয, সাওম আদায়কারী যাবতীয় ওয়ারজব
রবষয় বাস্তবায়ন করলব এবাং সবধ্রলের হারাম যেলক দূ লর োকলব। মানু লষর
গ্ীবত করলব না, রমেযা বললব না, িুগ্ললখারী করলব না, হারাম যবিা-যকনা
করলব না, যধ্াাঁকাবাজী করলব না।
যমাটকো: িররত্র ধ্বাংসকারী অনযায় ও অশ্লীলতা বললত যা বুোয় সকল
প্রকার হারাম যেলক রবরত োকলব। আর একমাস এর্ালব িললত পারলল
বেলরর অবরশষ্ট সময় সরিক পলে পররিারলত হলব ইনশাআল্লাহ্।
রকন্তু আফলসালসর রবষয় অরধ্কাাংশ সাওম আদায়কারী রামাযালনর সালে
অনয মালসর যকালনা পােভকয কলর না। অর্যাস অনু যায়ী ফরয কালজ
উদাসীনতা প্রদশভন কলর, হালাল-হারালম যকালনা পােভকয যনই। তালক
যদখলল বুো যালব না তার মলধ্য রসয়ালমর মযভাদার যকালনা মূ লয আলে।
অবশয এ সমস্ত রবষয় রসয়ামলক র্ঙ্গ কলর রদলব না। রকন্তু রনঃসলেলহ
তার োওয়াব রবনষ্ট কলর রদলব।

1

সহীহ বু খারী, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: রসয়াম যরলখ যয বযরক্ত রমেযা এবাং তার
কারবার পররতযাগ্ কলর না। হাদীসরটর বাকয ইবন মাজাহ যেলক যনওয়া হলয়লে।
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সারারবলে একসালে রামাযালনর সাওম শুরু করা
প্রে: (৩৯৩) মুসরলম জারতর একতার ললক্ষয যকউ যকউ িাাঁদ যদখার
রবষয়রটলক মক্কার সালে সাংরশ্লষ্ট করলত িায়। তারা বলল মক্কায় যখন
রামাযান মাস শুরু হলব তখন রবলের সবাই সাওম রাখলব। এ বযাপালর
আপনার মতামত কী?
উত্তর: রবষয়রট মহাকাশ গ্লবষোর রদক যেলক অসম্ভব। ইমাম ইবন
তাইরময়া রহ. বললন, িন্দ্র উদলয়র স্থান রবরর্ন্ন হলয় োলক। এ রবষলয়
অরর্জ্ঞ রবদ্বানগ্ে ঐকমতয। আর এ রবরর্ন্নতার দাবী হলচ্ছ প্রলতযক
এলাকায় রর্ন্ন রকম রবধ্ান হলব। একোর সপলক্ষ দলীল কুরআন
হাদীস ও সাধ্ারে যু রক্ত।
ۡ َ َّ
َ
َ
ُ
আল্লাহ তা‘আলা বললন, ]٣٨١ :﴿ف َمن ش ِه َد مِنك ُم ٱلش ۡه َر فل َي ُص ۡم ُه﴾ [ابلقرة
“অতএব যতামালদর মলধ্য যয বযরক্ত এ মালস উপরস্থত হলব, যস যযন
রসয়াম পালন কলর।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫] যরদ পৃরেবীর
যশষ সীমালন্তর যলালকরা এ মালস উপরস্থত না হয় অেভাৎ িাাঁদ না যদলখ
আর মক্কার যলালকরা িাাঁদ যদলখ, তলব কীর্ালব এ আয়াত তালদর যক্ষলত্র
প্রলযাজয হলব যারা রকনা িাাঁদই যদলখ রন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
َ
ُ “ ُصযতামরা িাাঁদ যদলখ সাওম
ওয়াসাল্লাম বললন, وموا ل ِ ُرؤ َي ِت ِه َوأف ِط ُروا ل ِ ُرؤ َي ِت ِه
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রাখ, িাাঁদ যদলখ সাওম র্ঙ্গ কর।”2 মক্কার অরধ্বাসীগ্ে যরদ িাাঁদ যদলখ
তলব পারকস্তান এবাং তার পূ বভবতভী এলাকার অরধ্বাসীলদর কীর্ালব
আমরা বাধ্য করলত পারর যয তারাও রসয়াম পালন করলব? অেি আমরা
জারন যয, তালদর আকালশ িাাঁদ যদখা যায় রন। আর নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রসয়ালমর রবষয়রট িাাঁলদর সালে সাংরশ্লষ্ট কলর
রদলয়লেন।
যু রক্তগ্ত দলীল হলচ্ছ, রবশুদ্ধ রক্বয়াস; যার রবলরারধ্তা করার অবকাশ
যনই। আমরা র্াললার্ালব অবগ্ত যয, পরশ্চম এলাকার অরধ্বাসীলদর
আলগ্ই পূ বভ এলাকার অরধ্বাসীলদর রনকট ফজর উরদত হয়। এখন পূ বভ
এলাকায় ফজর উরদত হলল রক আমরা পরশ্চম এলাকার যলাকলদর বাধ্য
করব একই সালে খানা-রপনা যেলক রবরত হলত? অেি তালদর ওখালন
এখনও রালতর অলনক অাংশ বাকী আলে? উত্তর: কখনই না। সূ যভ যখন
পূ বভ এলাকার অরধ্বাসীলদর আকালশ অস্তরমত হয়, তখন পরশ্চম
এলাকার রদগ্লন্ত যতা সূ যভ যদখাই যালচ্ছ তালদরলক রক আমরা ইফতার
করলত বাধ্য করব? উত্তর: অবশযই না। অতএব, িন্দ্রও সম্পূ েভূপলপ
সূ লযভর মতই। িলন্দ্রর রহসাব মালসর সালে সাংরশ্লষ্ট। আর সূ লযভর রহসাব
রদলনর সালে সাংরশ্লষ্ট। আল্লাহ বলললেন,
َ ُ َّ
َ ُ َ َّ
َّ
َ َ َ ُ َ َّ ُ
ُ ُ ٓ
ِ ٱلص َي
ٱلرفث إ ِ ىل ن َِسائِك ۡم ه َّن ِِلَاس لك ۡم َوأنتُ ۡم ِلِ َاس ل ُه َّن
ام
ِ ﴿أحِل لك ۡم َۡللة
2

সহীহ বু খারী, অধ্যায়: রসয়াম অনু লচ্ছদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর বােী
যখন যতামরা িাাঁদ যদখলব; সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রসয়াম অনু লচ্ছদ: িাাঁদ যদলখ
রামাযালনর সাওম রাখা ওয়ারজব।
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ۡ َ ۡ ُ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ ُ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ َّ َ ُ َّ َ َ
َ ٱل
َٰٔـن
عل ِم ٱّلل أنكم كنتم َتتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ف
ُ َ َ َّ َ َ َ َ ى ُ ُ َّ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ۡ َ ُ ُ َ ۡ َ ُ َ َّ ى
َ ۡ ك ُم
ٱۡل ۡي ُط
ب ِِشوهن وٱبتغوا ما كتب ٱّلل لكم وُكوا وٱۡشبوا حّت يتبّي ل
َ ُ ۡ َۡ
ُ َۡ ۡ
ُ ُ َ َ َ َّ ۡ َ َ ُ َ ى
َۡ
َۡۡ
ِشوه َّن
ِ ٱلصيام إِل ٱَل ِل ول تب
ِ ٱۡلب َيض م َِن ٱۡل ۡي ِط ٱۡلس َودِ م َِن ٱلفجرِ ث َّم أت ُِّموا
َ ُ ََ ُ ۡ َى
َ ُ َّ ُ َ ُ َ ۡ َ ُ ُ ُ َّ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ ى
ون ِف ٱل ۡ َم َ ى
ٱّلل َءايىتِهِۦ
ج ِد ت ِلك حدود ٱّللِ فل تقربوها كذل ِك يب ِّي
وأنتم عكِف
ِ س
َّ َ
َ ُ
ِ ل َِّلن
]٣٨١ :﴾ [ابلقرة١٨٧ اس ل َعل ُه ۡم َي َّتقون
“রসয়ালমর রালত স্ত্রীর সালে সহবাস করা যতামালদর জনয মবধ্ করা
হলয়লে; তারা যতামালদর জনয আবরে এবাং যতামরা তালদর জনয
আবরে। যতামরা যয রনলজলদর রখয়ানত কররেলল, আল্লাহ তা পররজ্ঞাত
আলেন। এ জলনয রতরন যতামালদরলক ক্ষমা করললন এবাং যতামালদর
(র্ার) লাঘব কলর রদললন। অতএব, এক্ষলে যতামরা (রসয়ালমর রালত্রও)
তালদর সালে সহবালস রলপ্ত হলত পার এবাং আল্লাহ যতামালদর জনয যা
রলরপবদ্ধ কলরলেন তা অনু সিান কর এবাং প্রতুযলষ (রালতর) কাললা
যরখা হলত (ফজলরর) সাদা যরখা প্রকারশত হওয়া পযভন্ত যতামরা খাও ও
পান কর; অতঃপর রারত্র সমাগ্ম পযভন্ত যতামরা সাওম পূ েভ কর।
যতামরা মসরজলদ ই‘রতকাফ করার সময় (স্ত্রীলদর) সালে সহবাস করলব
না; এটাই আল্লাহর সীমা। অতএব, যতামরা তার রনকলটও যালব না।
এর্ালব আল্লাহ মানবমন্ডলীর জলনয তাাঁর রনদশভনসমূ হ রববৃ ত কলরন, যযন
তারা সাংযত হয়।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৭]
َ ذ
َ
َ
ُ
ُ
যসই আল্লাহই বললন, “ ف َمن ش ِه َد ِمنكم الشه َر فليَ ُصمهঅতএব যতামালদর
মলধ্য যয বযরক্ত এ মালস উপরস্থত হলব, যস যযন রসয়াম পালন কলর।”
অতএব, যু রক্ত ও দলীললর রনরীলখ রসয়াম ও ইফতালরর যক্ষলত্র প্রলতযক
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স্থালনর জনয আলাদা রবধ্ান হলব। যার সম্পকভ হলব বারহযক আলামত বা
রিহ্ন দ্বারা যা আল্লাহ তা‘আলা কুরআলন এবাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম তাাঁর সু ন্নালত রনধ্ভারে কলর রদলয়লেন। আর তা হলচ্ছ িাাঁদ
প্রতযক্ষ করা এবাং সূ যভ বা ফজর প্রতযক্ষ করা।

১

মানু ষ যয এলাকায় োকলব যস এলাকায় িাাঁদ যদখার ওপর রনর্ভর
কলর সাওম র্ঙ্গ করলব
প্রে: (৩৯৪) সাওম আদায়কারী যরদ এক যদশ যেলক অনয যদলশ
স্থানান্তর হয়, রকন্তু আলগ্র যদলশ ঈলদর িাাঁদ যদখার যঘাষো যদওয়া
হলয়লে। যসরক এখন সাওম র্ঙ্গ করলব? উলল্লখয যয, রদ্বতীয় যদলশ
ঈলদর িাাঁদ এখনও যদখা যায় রন।
উত্তর: যকালনা মানু ষ যরদ এক ইসলামী রাষ্ট্র যেলক অপর ইসলামী রালষ্ট্র
গ্মে কলর আর উক্ত রালষ্ট্র রসয়াম র্লঙ্গর সময় না হলয় োলক, তলব যস
তালদর সালে রসয়াম িারললয় যালব, যয পযভন্ত না তারা রসয়াম র্ঙ্গ কলর।
যকননা মানু ষ যখন সাওম রালখ তখন সাওম রাখলত হলব, মানু ষ যখন
সাওম র্ঙ্গ কলর তখন সাওম র্ঙ্গ করলত হলব। মানু ষ যযরদন কুরবানীর
ঈদ কলর যসরদন কুরবানীর ঈদ করলব। যরদও তার একরদন বা দু ’রদন
যবরশ হলয় যায় তার জনয এ রবধ্ান প্রলযাজয হলব। যযমন, যকালনা যলাক
সাওম যরলখ পরশ্চম রদলকর যকালনা যদলশ ভ্রমলে শুরু করল। যসখালন
সূ যভ অস্ত যযলত যদরী হলচ্ছ। তখন যস সূ যভাস্ত পযভন্ত অবশযই যদরী
করলব। যরদও সময় সাধ্ারে রদলনর যিলয় দু ’ঘন্টা বা রতন ঘন্টা বা তার
িাইলত যবরশ হয়।
রদ্বতীয় শহলর যস যখন যপৌঁলেলে তখন যসখালন ঈলদর িাাঁদ যদখা যায়
রন। অতএব, যস অলপক্ষা করলব। যকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম আমালদরলক িাাঁদ না যদলখ সাওম রাখলত রনলষধ্ কলরলেন।

১

َ
ُ “ ُصযতামরা িাাঁদ যদলখ সাওম রাখ,
রতরন বললন, وموا ل ِ ُرؤ َي ِت ِه َوأف ِط ُروا ل ِ ُرؤ َي ِت ِه
িাাঁদ যদলখ সাওম র্ঙ্গ কর।”3
এর রবপরীত যকউ যরদ এমন যদলশ সফর কলর যযখালন রনলজর যদলশর
পূ লবভ িাাঁদ যদখা যগ্লে (লযমন, যকউ বাাংলালদশ যেলক সঊদী আরব
সফর কলর) তলব যস ঐ যদলশর রহসাব অনু যায়ী সাওম র্ঙ্গ করলব এবাং
ঈলদর সালাত পলে রনলব। আর যয কটা রসয়াম বাকী োকলব তা
রামাযান যশলষ কাযা আদায় কলর রনলব। িাই একরদন যহাক বা দু ‘রদন।
যকননা আরবী মাস ২৯ রদলনর কম হলব না বা ৩০ রদলনর যবরশ হলব
না। ২৯ রদন পূ েভ না হললও সাওম র্ঙ্গ করলব এজনয যয, িাাঁদ যদখা
যগ্লে। আর িাাঁদ যদখা যগ্লল যতা সাওম র্ঙ্গ করা আবশযক। রকন্তু
যযলহতু একরট সাওম কম হললা তাই রামাযান যশলষ তা কাযা করলত
হলব। যকননা মাস ২৮ রদলন হয় না।
রকন্তু পূ লবভর মাসআলারট এর রবপরীত। নতুন িাাঁদ না যদখা পযভন্ত সাওম
র্ঙ্গ করা জালয়য নয়। যকননা নতুন িাাঁদ না উিা পযভন্ত রামাযান মাস
বহাল। যরদও দু ‘একরদন যবরশ হলয় যায় তালত যকালনা অসু রবধ্া যনই।
যসটা এক রদলন কলয়ক ঘন্টা বৃ রদ্ধ হওয়ার মত। (অরতররক্ত সাওম নফল
রহলসলব গ্েয হলব।)
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কষ্টকর করিন কাজ করার কারলে সাওম র্ঙ্গ করা জালয়য নয়
প্রে: (৩৯৫) যয বযরক্ত কষ্টকর করিন কাজ করার কারলে সাওম রাখলত
অসু রবধ্া অনু র্ব কলর তার রক সাওম র্ঙ্গ করা জালয়য?
উত্তর: আরম যযটা মলন করর, কাজ করার কারলে সাওম র্ঙ্গ করা
জালয়য নয়, হারাম। সাওম যরলখ কাজ করা যরদ সম্ভব না হয়, তলব
রামাযান মালস েু রট রনলব অেবা কাজ করমলয় রদলব, যালত কলর
রামাযালনর রসয়াম পালন করা সম্ভব হয়। কেননা রামাযাননর
সিয়াম ইিলানমর অনযতম এেটি রুেন। যার মনযয
সিথীলতা েরা জানয়য নয়।
ঋতুর রদনগুললালত যেলে যদওয়া সাওম কাযা আদায় করা আবশযক
প্রে: (৩৯৬) জননক বারলকা যোট বয়লস ঋতুবতী হলয় যগ্লে। যস
অজ্ঞতাবশতঃ ঋতুর রদনগুললালত সাওম পালন কলরলে। এখন তার
করেীয় কী?
উত্তর: তার ওপর আবশযক হলচ্ছ, ঋতু অবস্থায় যয কয়রদলনর রসয়াম
আদায় কলরলে যসগুললার কাযা আদায় করা। যকননা ঋতু অবস্থায়
রসয়াম পালন করলল রবশুদ্ধ হলব না এবাং গ্রহেীয় হলব না। যরদও তা
অজ্ঞতাবশতঃ হলয় োলক। তাোো পরবতভীলত যয যকালনা সময় তা কাযা
করা সম্ভব। কাযা আদায় করার জনয রনরদভষ্ট যকালনা সময় যনই।
এর রবপরীত আলরকরট মাসআলা হলচ্ছ, অল্প বয়লস জননক বারলকা
ঋতুবতী হলয় যগ্লে। রকন্তু লজ্জার কারলে রবষয়রট কালরা সামলন প্রকাশ
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কলর রন এবাং তার রসয়ামও পালন কলর রন। এর ওপর ওয়ারজব হলচ্ছ,
উক্ত মালসর রসয়াম কাযা আদায় করা। যকননা নারী ঋতুবতী হলয়
যগ্ললই প্রাপ্ত বয়স্ক হলয় যায় এবাং শরী‘আলতর যাবতীয় রবরধ্-রবধ্ান
পালন করা তার ওপর ফরয হলয় যায়।
প্রে: (৩৯৭) জীরবকা রনবভালহর কালজ বযস্ত োকার কারলে রসয়াম র্ঙ্গ
করার রবধ্ান কী?
উত্তর: যয বযরক্ত রামাযালনর রসয়াম পররতযাগ্ কলর এ যু রক্তলত যয, যস
রনলজর এবাং পররবালরর জীরবকা উপাজভলন বযস্ত। যস যরদ এ তা’বীল বা
বযাখযা কলর যয, অসু স্থ বযরক্ত যযমন সাওম র্ঙ্গ না করলল যবাঁলি োকলত
অক্ষম যতমরন আরমও যতা দররদ্র অর্াবী, জীরবকা উপাজভন করলত হলল
আমালক সাওম র্ঙ্গ করলত হলব, তলব এ যু রক্ত যখাাঁো এবাং রনঃসলেলহ
এ বযরক্ত মূ খভ। অতএব, অজ্ঞতার কারলে এবাং অপবযাখযার কারলে যস
উক্ত সমলয়র কাযা আদায় করলব যরদ যস জীরবত োলক। জীরবত না
োকলল তার পররবার তার পক্ষ যেলক কাযা আদায় কলর রদলব। যকউ
কাযা আদায় না করলল তার পক্ষ যেলক প্ররতরদলনর রবরনমলয় একজন
কলর রমসকীনলক খাদয খাওয়ালব।
রকন্তু যরদ যকালনা ধ্রলের বযাখযা না কলর ইচ্ছাকৃতর্ালব রসয়াম পররতযাগ্
কলর োলক, তলব রবদ্বানলদর মতামতসমূ লহর মলধ্য যেলক রবশুদ্ধ মত হলচ্ছ,
সমলয়র সালে সাংরশ্লষ্ট ইবাদতসমূ হ রবনা ওযলর ইচ্ছাকৃতর্ালব সময়
অরতবারহত কলর আদায় করলল তা কবূ ল হলব না। তাই এ যলালকর ওপর
আবশযক হলচ্ছ, আল্লাহর কালে তওবা করা, যনক আমল ও নফল
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ইবাদতসমূ হ যবরশ যবরশ সম্পাদন করা ও ইলস্তগ্ফার করা। এর দলীল হলচ্ছ,
َ َ َ ا
َ َ َ َ
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, َمن َع ِمل ع َمال لي َس َعلي ِه أم ُرنا ف ُه َو َرد
“যয বযরক্ত এমন আমল করলব যালত আমালদর রনলদভশনা যনই। তলব তা
প্রতযাখযাত।”4 সমলয়র সালে রনরদভষ্ট ইবাদতসমূ হ যযমন সমলয়র পূ লবভ আদায়
করলল কবূ ল হলব না। অনু ূপপর্ালব সময় অরতক্রান্ত হওয়ার পরও তা
গ্রহেীয় হলব না। রকন্তু যরদ অজ্ঞতা বা র্ুললর যকালনা ওযর োলক, তলব র্ুল
সম্পলকভ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন,
َ َ َ ُ َ ِّ َ َ َ َ َ َ َ َ ذ َ َ َ ذ
َ َ َ َ ا
»ارة ل َها ِإل ذلِك
س َصالة أو نام عنها فليصلها ِإذا ذكرها ل كف
ِ «من ن
“যয বযরক্ত সালাত আদায় না কলর ঘুরমলয় োলক বা র্ুলল যায়, তলব
স্মরে হললই যস তা আদায় করলব। এটাই তার কাফফারা।”5
প্রে: (৩৯৮) সাওম র্লঙ্গর গ্রহেলযাগ্য কারে কী কী?
উত্তর: সাওম র্লঙ্গর কারেসমূ হ হলচ্ছঃ
১) অসু স্থতা, ২) সফর। পরবত্র কুরআলন বরেভত হলয়লে। আল্লাহ বললন,
َ َ ُ َّ ً َ ۡ َ َ ى
َ
َ َ
َ ُ َ
]٣٨١ :َع َسفر فع َِّدة م ِۡن أيَّام أخ َر﴾ [ابلقرة
﴿ف َمن َكن مِنكم مرِيضا أو

4

সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রবিার ফয়সালা অনু লচ্ছদ: বারতল ফয়সালা র্ঙ্গ করা এবাং নতুন
রবষয় প্রতযাখযান।

5

সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: মসরজদ ও সালালতর স্থান, অনু লচ্ছদ: েু লট যাওয়া সালাত কাযা
আদায় করা।

১

“আর যয বযরক্ত অসু স্থ হলব অেবা সফলর োকলব (লস সাওম র্ঙ্গ কলর)
অনয রদলন তা কাযা আদায় কলর রনলব।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত:
১৮৫]
৩) গ্র্ভবতী নারীর রনলজর বা রশশুর জীবলনর আশাংকা করলল সাওম
র্ঙ্গ করলব।
৪) সন্তানলক দু গ্ধদানকারীনী নারী যরদ সাওম রাখলল রনলজর বা
সন্তালনর জীবলনর আশাংকা কলর তলব সাওম র্ঙ্গ করলব।
৫) যকালনা রবপদগ্রস্ত মানু ষলক বাাঁিালত রগ্লয় সাওম র্ঙ্গ করা: যযমন
পারনলত ডুবন্ত বযরক্তলক উদ্ধার, আগুন যেলক বাাঁিালত রগ্লয় দরকার হলল
সাওম র্ঙ্গ করা।
৬) আল্লাহর পলে রজহালদ োকার সময় শরীলর শরক্ত বজায় রাখার জনয
সাওম র্ঙ্গ করা। যকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম মক্কা
ُ
ُ ذ
ُ ِّكم ُم َصب
রবজলয়র সময় সাহাবীগ্েলক বললরেললন, حو َع ُد ِّوكم َوال ِفط ُر
ِإن
ََ ُ َ َ َ
“ أقوى لكم فأف ِط ُرواআগ্ামীকাল যতামরা শত্রুর যমাকালবলা করলব,
সাওম র্ঙ্গ করলল যতামরা অরধ্ক শরক্তশালী োকলব, তাই যতামরা
সাওম র্ঙ্গ কর।”6

6

সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: সফলর কালজর দারয়লত্ব োকলল রসয়াম র্ঙ্গ
করার প্ররতদান।

১

মবধ্ যকালনা কারলে সাওম র্ঙ্গ করলল রদলনর বাকী অাংশ সাওম অবস্থায়
োকা আবশযক নয়। যকননা যস যতা গ্রহেলযাগ্য ওযলরর কারলেই সাওম
র্ঙ্গ কলরলে। এজনয এ মাসআলায় রবশুদ্ধ কো হলচ্ছঃ যকালনা রুগ্ী যরদ
অসু স্থতার কারলে রদলন সাওম র্ঙ্গ কলর আর রদন যশষ হওয়ার আলগ্ই
সু স্থ হলয় যায়, তলব রদলনর বাকী অাংশ সাওম অবস্থায় োকার যকালনা
আবশযকতা যনই। যকালনা মুসারফর যরদ সাওম র্ঙ্গ অবস্থায় রদন
োকলতই সফর যেলক রফলর আলস তারও রদলনর বাকী অাংশ সাওম
অবস্থায় োকার আবশযকতা যনই। অনু ূপপ রবধ্ান ঋতুবতী নারীর।
যকননা এরা সবাই মবধ্ কারলে সাওম র্ঙ্গ কলরলে। তাই ঐ রদবস
তালদর জনযই। তালত তালদর প্ররত রসয়ালমর আবশযকতা যনই। যকননা
শরী‘আত তালদরলক সাওম র্লঙ্গর অনু মরত প্রদান কলর আবার তা
আবশযক করলব না।
এর রবপরীত মাসআলা হলচ্ছ, রামাযান মালসর িাাঁদ যদখা যগ্লে একো
যরদ রদলনর যবলায় প্রমারেত হয়, তলব খবর পাওয়ার সালে সালে
সাওলমর রনয়ত কলর রনলত হলব এবাং রদলনর বাকী সময় সাওম অবস্থায়
কাটালত হলব। উর্য় মাসআলায় পােভকয সু স্পষ্ট। যকননা যখন রকনা
রদলনর যবলায় রামাযান মাস শুরু হওয়ার কো প্রমারেত হলয়লে, তখন
তালদর ওপর যস রদলনর রসয়াম পালন করা ওয়ারজব হলয় যগ্লে। রকন্তু
না জানার কারলে তালদর ওযর গ্রহেলযাগ্য এবাং তালদর রসয়াম রবশুদ্ধ।
এ কারলে তারা যরদ জানলত পারত যয আজ রামাযান শুরু হলয়লে,
তলব সাওম রাখা তালদর জনয আবশযক হত।

১

১

ফজর হওয়ার পর যরদ জানলত পালর যয রামাযান মাস শুরু হলয়লে,
তখন রক করলব?
প্রে: (৩৯৯) রামাযান মাস শুরু হলয়লে রকনা এসাংবাদ না যপলয়ই
জননক বযরক্ত রালত ঘুরমলয় পলে। রালত যস রসয়ালমর রনয়ত কলর রন
ফজর হলয় যগ্লে। ফজলরর সময় যস জানলত পারল আজ রামাযালনর
প্রেম রদন। এ অবস্থায় তার করেীয় কী? উক্ত রদলনর রসয়াম রক কাযা
আদায় করলত হলব?
উত্তর: যখন যস জানলত পারলব তখনই রসয়ালমর রনয়ত কলর যফললব
এবাং রসয়াম পালন করলব। অরধ্কাাংশ রবদ্বালনর মলত এ রদনরটর রসয়াম
পলর যস কাযা আদায় করলব। তলব ইমাম ইবন তায়রময়া রহ. এলত
রবলরারধ্তা কলরলেন। রতরন বললন, জানার সালে রনয়লতর সম্পকভ। এ
যলাক যতা জানলতই পালররন। অতএব, তার ওযর গ্রহেলযাগ্য। যস
জানলত পারলল রালত কখনই রসয়ালমর রনয়ত করা োেলতা না, রকন্তু যস
যতা রেল অজ্ঞ। আর অজ্ঞ বযরক্তর ওযর গ্রহেলযাগ্য। অতএব, জানার
পর যরদ সাওলমর রনয়ত কলর যফলল তলব রসয়াম রবশুদ্ধ। তালক কাযা
আদায় করলত হলব না।
অরধ্কাাংশ রবদ্বান বললন, তালক উক্ত রদলনর সাওম রাখা আবশযক এবাং
তার কাযা আদায় করাও আবশযক। এর কারে রহলসলব বললন, এ
যলালকর রদলনর একরট অাংশ রনয়ত োো অরতবারহত হলয়লে। তাই
তালক কাযা আদায় করলত হলব। আরম মলন করর, সতকভতাবশতঃ উক্ত
রদলনর সাওম কাযা কলর যনওয়াই উরিৎ।

১

সাওম র্লঙ্গর ওযর যশষ হলয় যগ্লল রক রদলনর বাকী অাংশ সাওম
অবস্থায় কাটালব?
প্রে: (৪০০) কারেবশতঃ যকালনা বযরক্ত যরদ সাওম র্ঙ্গ কলর আর রদন
যশষ হওয়ার আলগ্ই উক্ত ওযর দূ র হলয় যায়। যস রক রদলনর বাকী
অাংশ সাওম অবস্থায় কাটালব?
উত্তর: না, রদলনর বাকী অাংশ রসয়াম অবস্থায় োকা আবশযক নয়। তলব
রামাযান যশলষ উক্ত রদবলসর কাযা তালক আদায় করলত হলব। যকননা
শরী‘আত অনু মরদত কারলেই যস রসয়াম র্ঙ্গ কলরলে। উদাহরেস্বূপপ
অসু স্থ বযরক্তর অপারগ্তার কারলে শরী‘আত তালক ঔষু ধ্ যসবলনর অনু মরত
রদলয়লে। ঔষু ধ্ যসবন করা মালনই সাওম র্ঙ্গ। অতএব, পূ েভ এ রদনরটর
রসয়াম তার ওপর আবশযক নয়। রদলনর বাকী অাংশ সাওম অবস্থায় োকার
অবশযকতায় শরী‘আতসম্মত যকালনা ফালয়দা যনই। যযখালন যকালনা
উপকার যনই তা আবশযক করাও িলল না।
উদাহরেস্বূপপ জননক বযরক্ত যদখল একজন যলাক পারনলত ডুলব যালচ্ছ।
যস বললে আরম যরদ পারন পান করর তলব এ বযরক্তলক উদ্ধার করলত
পারব। পারন পান না করলল তালক বাাঁিালনা আমার পলক্ষ সম্ভব হলব না।
এ অবস্থায় যস পারন পান করলব এবাং তালক পারনলত ডুবা যেলক উদ্ধার
করলব। অতঃপর রদলনর অবরশষ্ট অাংশ খানা-রপনা করলব। এ রদলনর
সম্মান তার জনয আর যনই। যকননা শরী‘আলতর দাবী অনু যায়ীই সাওম
র্ঙ্গ করা তার জনয মবধ্ হলয়লে। তাই রদলনর বাকী অাংশ সাওম রাখা
আবশযক নয়।

১

যরদ যকালনা যলাক অসু স্থ োলক তালক রক আমরা বলব, ক্ষুধ্াতভ না হলল
খানা খালব না? রপপারসত না হলল পারন পান করলব না? অেভাৎ প্রলয়াজন
না হলল খানা-রপনা করলব না? না, এূপপ বলব না। যকননা এ যলাকলক
যতা সাওম র্লঙ্গর অনু মরত যদওয়া হলয়লে। অতএব, শর‘ঈ দলীললর
রর্রত্তলত রামাযালনর সাওম র্ঙ্গকারী প্রলতযক বযরক্তর রদলনর অবরশষ্ট
অাংশ সাওম অবস্থায় অরতবারহত করা আবশযক নয়।
এর রবপরীত মাসআলায় রবপরীত সমাধ্ান। অেভাৎ রবনা ওযলর যরদ
সাওম র্ঙ্গ কলর তলব তালক রদলনর অবরশষ্ট অাংশ সাওম অবস্থায়
োকলত হলব। যকননা সাওম র্ঙ্গ করা তার জনয মবধ্ রেল না।
শরী‘আলতর অনু মরত োোই যস এরদলনর সম্মান নষ্ট কলরলে। অতএব,
রদলনর বাকী অাংশ রসয়াম পালন করা যযমন আবশযক যতমরন কাযা
আদায় করাও যূপরী।

১

করিন যরালগ্ আক্রান্ত হলল সাওম র্ঙ্গ কলর রমসকীন খাওয়ালব।
প্রে: (৪০১) জননক মরহলা করিন যরালগ্ আক্রান্ত হওয়ার কারলে
ডাক্তারগ্ে তালক সাওম রাখলত রনলষধ্ কলরলে। এর রবধ্ান কী?
উত্তর: আল্লাহ বললন,

َ ُ ٓ َّ َ َ َ َ ُ ۡ َ
َ ۡ ُۡ َ َ ُۡ َ ى
ُ َ ۡ ُۡ
َّ ان ُهدى ل
ِ ِلن
ان
اس َو َبي ِ َنىت مِن ٱلهد
ِي أنزِل فِيهِ ٱلقرء
﴿شهر رمضان ٱَّل
ِ ى وٱلفرق
َُ
ََّ ۡ َّ َ َ َ َ َ ۡ َ ً َ َ َ َ َ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َّ ُ ُ
َف َمن َش ِه َد مِنكم ٱلشه َر فليصمه ومن َكن مريضا أو ى
َع سفر فعِدة مِن أيام أخ َر
ِ
ُ ُ ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ُ ُ َّ ُ ُ
َ ۡ ك ُم ٱ ۡل ُع
]٣٨١ :س﴾ [ابلقرة
ِ ي ِريد ٱّلل بِكم ٱليس ول ي ِريد ب

“রামাযান হলচ্ছ যসই মাস, যালত নারযল করা হলয়লে কুরআন, যা
মানু লষর জনয রহদায়াত এবাং সতযপে যাত্রীলদর জনয সু স্পষ্ট পেরনলদভশ।
আর নযায় ও অনযালয়র মালে পােভকয রবধ্ানকারী। কালজই যতামালদর
মলধ্য যয যলাক এ মাসরট পালব, যস এ মালসর সাওম রাখলব। আর যয
যলাক অসু স্থ অেবা মুসারফর অবস্থায় োকলব, যস অনয রদলন গ্েনা পূ রে
কলর রনলব। আল্লাহ যতামালদর জনয সহজ করলত িান; যতামালদর জনয
করিন কামনা কলরন না।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫]
মানু ষ যরদ এমন যরালগ্ আক্রান্ত হয় যা যেলক সু স্থ হওয়ার যকালনা আশা
যনই। তলব প্ররতরদলনর রবরনমলয় একজন কলর রমসকীনলক খাদয
খাওয়ালব। খাদয যদওয়ার পদ্ধরত হলচ্ছ, রমসকীনলক পররমােমত িাউল
প্রদান করা এবাং সালে মাাংস ইতযারদ তরকারী রহলসলব যদওয়া উত্তম।
অেবা দু পুলর বা রালত তালক একবার যখলত রদলব। এটা হলচ্ছ ঐ রুগ্ীর
যক্ষলত্র যার সু স্থ হওয়ার যকালনা সম্ভবনা যনই। আর নারী এ ধ্রলের
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যরালগ্ আক্রান্ত। তাই আবশযক হলচ্ছ যস প্ররতরদলনর জনয একজন কলর
রমসকীনলক খাদয প্রদান করলব।
প্রে: (৪০২) কখন এবাং কীর্ালব মুসারফর সালাত ও সাওম আদায়
করলব?
উত্তর: মুসারফর রনজ শহর যেলক যবর হওয়ার পর যেলক রনলয়
প্রতযাবতভন করা পযভন্ত দু দু রাকাত সালাত আদায় করলব। আলয়শা
রারদয়াল্লাহু ‘আনহা বললন,
ُ َ ذ َ ُ َ ََ َُ ذ َ َ ُ ذ
ُ َ
َ ُ َ َ َ
»السف ِر َوأتِ ذمت َصالة احل َ َض
ني فأقِرت صالة
ِ «أ ذول ما ف ِرض
ِ ت الصالة ركعت
“সবভপ্রেম যয সালাত ফরয করা হলয়রেল তা হলচ্ছ দু ’রাকাত। সফলরর
সালাতলক ঐর্ালবই রাখা হলয়লে এবাং গ্ৃলহ অবস্থালনর সময় সালাতলক
পূ েভ (িার রাকাত) করা হলয়লে।” অনয বেভনায় বলা হলয়লে, “গ্ৃলহ
অবস্থালনর সময় সালাত বৃ রদ্ধ করা হলয়লে।”7 আনাস ইবন মাললক
রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বললন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর
সালে মদীনা যেলক মক্কার উলেলশয যাত্রা করলাম। রতরন মদীনা রফলর
আসা পযভন্ত দু ’ দু রাকাত কলর সালাত আদায় করললন।
রকন্তু মুসারফর যরদ স্থানীয় ইমালমর সালে সালাত আদায় কলর তলব পূ েভ
িার রাকাতই পেলব। িাই সালালতর প্রেম যেলক ইমালমর সালে োকুক
7

সহীহ বু খারী, অধ্যায়: সালাত কের করা, অনু লচ্ছদ: রনজ এলাকা যেলক যবর হলল
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বা পলর এলস অাংশ গ্রহে করুক। যকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লালমর সাধ্ারে বােী একোর দলীল।
َ َ َ ُُ َ ََ َ ُ َ ذ
ُ ََ ََ َ َ ذ
َ
ُ ََ
ْس ُعوا ف َما
ِ اإلقامة فامشوا إِىل الصال ِة َوعليكم بِالس
ِ «إِذا س ِمعتم
ِ ار ول ت
ِ كين ِة والوق
َ
َ
ُّ َ
َ
َ
ُ َ
»أد َركتُم ف َصلوا َو َما فاتكم فأتِ ُّموا
“যখন সালালতর ইকামত প্রদান করা হয় তখন যহাঁলট যহাঁলট ধ্ীর-স্থীর
এবাং প্রশারন্তর সালে সালালতর রদলক আগ্মে করলব। তাোহুো করলব
না। অতঃপর সালালতর যতটুকু অাংশ পালব আদায় করলব। আর যা েু লট
যালব তা পলর পূ েভ কলর রনলব।”8
এ হাদীসরট স্থানীয় ইমালমর রপেলন সালাত আদায়কারী মুসারফরলদরও
শারমল কলর। ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহুলক প্রে করা হলয়রেল, এটা
রক কো মুসারফর একাকী সালাত পেলল দু ’রাকাত পেলব আর স্থানীয়
ইমালমর রপেলন পেলল িার রাকাত পেলব? রতরন বলললন, এটা সু ন্নাত।
মুসারফলরর জনয জামা‘আলতর সালাত ররহত নয়। যকননা আল্লাহ বললন,
َ ُ ُ ۡ ۡ َ
َ
َ ٓ ُ ۡ َ َ َّ ُ ُ َ َ ۡ َ َ َ ۡ
َ ِإَوذا ُك
لصل ىوةَ فل َتق ۡم َطائِفة م ِۡن ُهم َّم َعك َوَلَأخذ ٓوا أ ۡسل َِحتَ ُه ۡم
نت فِي ِهم فأقمت لهم ٱ
﴿
ۡ
ُ
ُّ ۡ َ ُّ
َ َ َٓ ُ ۡ ََۡ َ ٓ َ ۡ َ ى
ُ ُ َۡ
َ
َ فَإ َذا َس
﴾ى ل ۡم يُ َصلوا فليُ َصلوا َم َعك
ت طائِفة أخر
ِ ج ُدوا فل َيكونوا مِن ورائِكم ولأ
ِ
]٣٠١ :[النساء

“আর যখন আপরন তালদর সালে োলকন আর তালদরলক জামা‘আলতর
8
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সালে সালাত পোন, তলব তা এইর্ালব হলব যয, তালদর মলধ্য যেলক
একদল আপনার সালে সালালত দাাঁোলব এবাং রনলজলদর অস্ত্র-শস্ত্র সালে
রাখলব। অনন্তর যখন তারা সাজদাহ করলব (এক রাকাত পূ েভ করলব),
তখন তারা আপনালদর রপেলন িলল যালব এবাং অনয দল যারা এখনও
সালাত পলে রন তারা আসলব এবাং আপনার সালে সালাত পলে রনলব।”
[সূ রা আন-রনসা, আয়াত: ১০২]
অতএব, মুসারফর যরদ রনজ শহর যেলে অনয শহলর অবস্থান কলর, তলব
আযান শুনললই মসরজলদ জামা‘আলতর সালালত উপরস্থত হলব। তলব
যরদ মসরজদ যেলক যবরশ দূ লর োলক বা সফর সঙ্গীলদর ক্ষরতর আশাংকা
কলর তলব মসরজলদ না যগ্ললও িললব। যকননা সাধ্ারে দলীলসমূ হ
একোই প্রমাে কলর যয, আযান বা এক্বামত শুনললই জামা‘আলত
উপরস্থত হওয়া ওয়ারজব।
নফল বা সু ন্নাত সালালতর যক্ষলত্র মুসারফর যযাহর, মাগ্ররব ও এশার
সু ন্নাত োো সবধ্রলের নফল ও সু ন্নাত আদায় করলব। রালতর নফল
(তাহাজ্জু দ), রবতর, ফজলরর সু ন্নাত, িাশত, তারহয়যাতুল অযু ,
তারহয়যাতুল মসরজদ, সফর যেলক যফরত এলস দু ’রাকাত সালাত আদায়
করলব।
দু ’সালাত একরত্রত করার রবধ্ান হলচ্ছঃ সফর যরদ িলমান োলক তলব
উত্তম হলচ্ছ দু ’সালাতলক একরত্রত করা। যযাহর ও আের এবাং মাগ্ররব
ও এশা একরত্রত আদায় করলব। প্রেম সালালতর সময়ই দু ’সালাত
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একরত্রত আদায় করলব অেবা রদ্বতীয় সালালতর সময় দু ’সালাতলক
একরত্রত করলব। যযর্ালব তার জনয সু রবধ্া হয় যসর্ালব করলব।
রকন্তু সফলর রগ্লয় যকালনা জায়গ্ায় যরদ অবস্থান কলর তলব উত্তম হলচ্ছ
দু ’সালাতলক একরত্রত না করা। একরত্রত করললও যকালনা অসু রবধ্া
যনই। যকননা উর্য়রটই রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যেলক
প্রমারেত আলে।
রসয়ালমর যক্ষলত্র মুসারফলরর জনয উত্তম হলচ্ছ রসয়াম পালন করা। রসয়াম
র্ঙ্গ করললও যকালনা অসু রবধ্া যনই। পলর উক্ত রদনগুললার কাযা আদায়
কলর রনলব। তলব রসয়াম র্ঙ্গ করা যরদ যবরশ আরামদায়ক হয় তাহলল
রসয়াম র্ঙ্গ করাই উত্তম। যকননা আল্লাহ বাোলক যয েু রট রদলয়লেন তা
গ্রহে করা রতরন পসে কলরন। সমস্ত প্রশাংসা আল্লাহ রাব্বু ল আলামীলনর
জনয।
প্রে: (৪০৩) সফর অবস্থায় কষ্ট হলল সাওম রাখার রবধ্ান কী?
উত্তর: সফর অবস্থায় যরদ এমন কষ্ট হয় যা সহয করা সম্ভব, তলব যস
সময় সাওম রাখা মাকূপহ। যকননা একদা সফলর নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যদখললন জননক বযরক্তর পালশ যলাকজন র্ীে
করলে এবাং তালক োাঁয়া করলে। রতরন বলললন, এর রক হলয়লে? তারা
ِّ لَي َس ِم َن ال
বলল, যলাকরট সাওম পালনকারী। তখন রতরন বলললন, ب
ِ
َ ذ
“ ذসফর অবস্থায় রসয়াম পালন করা যকালনা পূ লেযর কাজ
السف ِر
الصو ُم ِيف
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নয়।”9
রকন্তু সফলর সাওম রাখা যরদ অরধ্ক কষ্টদায়ক হয় তলব ওয়ারজব হলচ্ছ
সাওম র্ঙ্গ করা। যকননা সফর অবস্থায় যলালকরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর রনকট অরর্লযাগ্ করল যয তালদর কষ্ট হলচ্ছ
তখন রতরন সাওম র্ঙ্গ করললন। অতঃপর বলা হললা, রকেু যলাক
َ َ ُ ُ َ ُ َ َ ُ
ُ
এখনও সাওম যরলখলে। রতরন বলললন, وَلك ال ُع َصاة
ِ وَلك العصاة أ
ِ “ أওরা
নাফরমান, ওরা নাফরমান।”10
রকন্তু সাওম রাখলত যার যকালনা কষ্ট হলব না, তার জনয উত্তম হলচ্ছ
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর অনু সরে কলর সাওম পালন করা।
যকননা সফর অবস্থায় রতরন সাওম রাখলতন। আবুদ দারদা রারদয়াল্লাহু
‘আনহু যেলক বরেভত, রতরন বললন,
ذ
َ ذ ذ
َ
َ
َ
ذ
َُ َ َ َ َ َ
الِل َصّل الِل َعلي ِه َو َسل َم ِيف شه ِر َر َم َضان ِيف َحر ش ِديد َو َما ِفينَا
ِ ول
ِ «خرجنا مع رس
َ َ ََ ُ ذ َُ ُ ذ َ ذ ذ ََ ََ ذَ َ َ ُ ذ
َ
»احة
الِل ابن رو
ِ الِل صّل الِل علي ِه وسلم وعبد
ِ صائِم ِإل رسول
“একদা রামাযান মালস করিন গ্রলমর সময় আমরা নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর সালে সফলর রেলাম। তখন আমালদর মলধ্য
9

সহীহ বু খারী, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: করিন গ্রলম যালক োাঁয়া যদওয়া হরচ্ছল তার
সম্পলকভ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর বােী: “সফর অবস্থায় রসয়াম পালন
করা যকান পূ লেযর কাজ নয়।” সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: পালপর সফর
না হলল রামাযান মুসারফলরর সাওম রাখা ও র্ঙ্গ করা উর্য়রটই মবধ্।

10

সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: পালপর সফর না হলল রামাযান মুসারফলরর সাওম
রাখা ও র্ঙ্গ করা উর্য়রটই মবধ্।

১

রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও আবদু ল্লাহ্ ইবন রাওয়াহা
োো আর যকউ সাওম রালখন রন।”11
সফর আরামদায়ক হলল সাওম র্ঙ্গ না করাই উত্তম
প্রে: (৪০৪) আধ্ু রনক যু লগ্র যাতায়াত বযবস্থা উন্নত ও আরামদায়ক
হওয়ার কারলে সফর অবস্থায় সাওম রাখা মুসারফলরর জনয কষ্টকর নয়।
এ অবস্থায় সাওম রাখার রবধ্ান কী?
উত্তর: মুসারফর সাওম রাখা ও র্ঙ্গ করার বযাপালর ইচ্ছাধ্ীন। আল্লাহ
বললন,
َ
َ َ ُ ُ َّ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َ َ ً َ ۡ َ َ ى
َ
َ
َع َسفر فع َِّدة م ِۡن أيَّام
﴿ف َمن ش ِه َد مِنكم ٱلشهر فليصمه ومن َكن م ِريضا أو
ۡ ُ ُ ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ُ ُ َّ ُ ُ َ َ ُ
]٣٨١ :يد بِك ُم ٱل ُع ۡس﴾ [ابلقرة
أخر ي ِريد ٱّلل بِكم ٱليس ول ي ِر
“আর যয যলাক অসু স্থ অেবা মুসারফর অবস্থায় োকলব, যস অনয রদলন
গ্েনা পূ রে কলর রনলব।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫] সাহাবালয়
যকরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর সালে সফলর োকলল যকউ
সাওম রাখলতন যকউ সাওম র্ঙ্গ করলতন। যকালনা সাওম র্ঙ্গকারী অপর
সাওম পালনকারীলক যদাষালরাপ করলতন না, সাওম পালনকারীও সাওম
র্ঙ্গকারীলক যদাষালরাপ করলতন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামও
সফর অবস্থায় সাওম যরলখলেন। আবুদ দারদা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বললন,
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সহীহ বু খারী, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: নাং ৩৫; সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ:
সফলর রসয়াম রাখা ও র্ঙ্গ করা ইচ্ছাধ্ীন।

১

“একদা রামাযান মালস করিন গ্রলমর সময় আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লালমর সালে সফলর রেলাম। তখন আমালদর মলধ্য রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও আবদু ল্লাহ্ ইবন রাওয়াহা োো আর যকউ
সাওম রালখ রন।”12
মুসারফলরর জনয মূ লনীরত হলচ্ছ, যস সাওম রাখা ও র্ঙ্গ করার বযাপালর
ইচ্ছাধ্ীন। রকন্তু কষ্ট না হলল সাওম রাখাই উত্তম। যকননা এলত রতনরট
উপকাররতা রলয়লে:
প্রেমত: রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর অনু সরে।
রদ্বতীয়ত: সাওম রাখলত সহজতা। যকননা সমস্ত মানু ষ যখন সাওম
রালখ তখন সবার সালে সাওম রাখা অলনক সহজ।
তৃতীয়ত: দ্রুত রনলজলক রযম্মামুক্ত করা।
রকন্তু কষ্টকর হলল সাওম রাখলব না। এ অবস্থায় সাওম রাখা পূ লেযরও
কাজ নয়। যকননা এক সফলর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
যদখললন জননক বযরক্তর পালশ যলাকজন র্ীে করলে এবাং তালক োাঁয়া
রদলচ্ছ। রতরন বলললন, এর রক হলয়লে? তারা বলল, যলাকরট সাওম
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সহীহ বু খারী, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: নাং ৩৫; সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ:
সফলর রসয়াম রাখা ও র্ঙ্গ করা ইচ্ছাধ্ীন।

১

َ ذ
ب ذ
ِّ “ لَي َس ِم َن الসফর
পালনকারী। তখন রতরন বলললন, السف ِر
الصو ُم ِيف
ِ
অবস্থায় রসয়াম পালন করা যকালনা পূ লেযর কাজ নয়।”13
এ রর্রত্তলত আমরা বলব, বতভমান যু লগ্ সাধ্ারেতঃ সফলর যতমন যকালনা
কষ্ট হয় না। তাই রসয়াম পালন করাই উত্তম।

13

সহীহ বু খারী, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: করিন গ্রলম যালক োাঁয়া যদওয়া হরচ্ছল তার
সম্পলকভ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর বােী: “সফর অবস্থায় রসয়াম পালন
করা যকান পূ লেযর কাজ নয়।” মুসরলম, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: পালপর সফর না
হলল রামাযান মালস মুসারফলরর রসয়াম রাখা ও র্ঙ্গ করা উর্য়রটই মবধ্।

১

মুসারফর মক্কায় যপৌঁলে সাওম যেলে রদলয় প্রশারন্তর সালে ওমরা
করলত পালর
প্রে: (৪০৫) সাওম অবস্থায় মুসারফর যরদ মক্কায় যপৌঁলে তলব ওমরা
আদায় করলত শরক্ত পাওয়ার জনয সাওম র্ঙ্গ করা জালয়য হলব কী?
উত্তর: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম মক্কা রবজলয়র সময় রামাযান
মালসর রবশ তাররলখ মক্কায় প্রলবশ কলরন। যস সময় রতরন সাওম র্ঙ্গ
অবস্থায় রেললন। যসখালন দু দু রাকাত কলর সালাত কসর আদায়
কলরলেন। আর মক্কাবাসীলদর বলললেন, “যহ মক্কাবাসীগ্ে! যতামরা
সালাত পূ েভ কলর নাও। যকননা আমরা মুসারফর।”14 সহীহ বুখারীলত
একোও প্রমারেত হলয়লে, রতরন সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম মালসর
অবরশষ্ট রদনগুললা সাওম র্ঙ্গ অবস্থালতই অরতবারহত কলরলেন। যকননা
রতরন রেললন মুসারফর।
তাই উমরাকারী মক্কা যপৌঁেললই তার সফর যশষ হলয় যায় না। যরদ
সাওম র্ঙ্গ অবস্থায় মক্কা যপৌঁলে োলক, তলব রদলনর বাকী অাংশ পানাহার
তযাগ্ করা আবশযক নয়। রকন্তু বতভমান যু লগ্ যযলহতু সফর আরামদায়ক
তাই সাওম রাখাও যতমন কষ্টকর নয়। যসলহতু যকউ যরদ সাওম যরলখ
মক্কায় যপৌঁলে অতযরধ্ক ক্লারন্ত অনু র্ব কলর, তখন রিন্তা কলর আরম রক
সাওম পূ েভ কলর ইফতালরর পর ওমরার কাজ শুরু করলবা? নারক সাওম
র্ঙ্গ করব এবাং সবভপ্রেম ওমরা আদায় কলর রনব?
14

সহীহ বু খারী, অধ্যায়: মাগ্াযী, অনু লচ্ছদ: রামাযান মালস মক্কা রবজলয়র যু দ্ধ।

১

এ অবস্থায় আমরা তালক বলব, আপনার জনয উত্তম হলচ্ছ, সু স্থাবস্থায়
ওমরা পালন করার জনয সাওম র্ঙ্গ করা। যকননা হজ-ওমরা
আদায়কারীর জনয সু ন্নাত হলচ্ছ, উক্ত উলেলশয মক্কা আগ্মে করলল,
যসখালন যপৌঁোর সালে সালেই হজ-ওমরার কালজ আত্মরনলয়াগ্ করা।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় মক্কা আগ্মে করলল
দ্রুত মসরজলদ হারালম গ্মে করলতন। এমনরক আলরাহীলক মসরজলদর
রনকটবতভী স্থালন বসালতন।
অতএব, উমরাকারীর জনয উত্তম হলচ্ছ, রদলনর যবলায় কমভশরক্ত পাওয়ার
উলেলশয সাওম র্ঙ্গ কলর ওমরা পালন করা। রাত পযভন্ত অলপক্ষা না
করা।
সহীহ সূ লত্র প্রমারেত হলয়লে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম মক্কা
রবজলয়র জনয যখন সফলর রেললন এবাং রতরন সাওম অবস্থায় রেললন,
তখন করতপয় যলাক এলস অরর্লযাগ্ করল, সাওম রাখলত তালদর খুব
কষ্ট হলচ্ছ। আপরন রক করলেন এটা যদখার অলপক্ষায় আলে তারা।
তখন সময়রট রেল আেলরর পর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
পারন িাইললন এবাং পান করললন। যলালকরা সবাই যদখল।15 অতএব,
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সফর অবস্থায় রদলনর যশষ প্রহলর
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সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: পালপর সফর না হলল রামাযান মালস মুসারফলরর
রসয়াম রাখা ও র্ঙ্গ করা উর্য়রটই মবধ্।

১

সাওম র্ঙ্গ করললন। একাজ যয জালয়য একো প্রমাে করার উলেলশয
রতরন এূপপ কলরলেন।
উলল্লখয যয, সফলর কষ্ট স্বীকার কলর রকেু যলাক যয রসয়াম পালন
করলতই োলক রনঃসলেলহ তা সু ন্নাহ্ রবলরাধ্ী কাজ। তার বযাপালরই নবী
َ ذ
ب ذ
ِّ لَي َس ِم َن ال
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললেন, السف ِر
الصو ُم ِيف
ِ
“সফর অবস্থায় রসয়াম পালন করা যকালনা পূ লেযর কাজ নয়।”16
প্রে: (৪০৬) সন্তানলক দু গ্ধদানকারীনী রক সাওম র্ঙ্গ করলত পারলব?
র্ঙ্গ করলল কীর্ালব কাযা আদায় করলব? নারক সাওলমর রবরনমলয় খাদয
দান করলব?
উত্তর: দু গ্ধদানকারীনী সাওম রাখার কারলে যরদ সন্তালনর জীবলনর
আশাংকা কলর অেভাৎ সাওম রাখলল স্তলন দু ধ্ কলম যালব ফলল রশশু
ক্ষরতগ্রস্ত হলব, তলব মালয়র সাওম র্ঙ্গ করা জালয়য। রকন্তু পরবতভীলত
তার কাযা আদায় কলর রনলব। যকননা এ অবস্থায় যস অসু স্থ বযরক্তর
অনু ূপপ। যার সম্পলকভ আল্লাহ বললন,
َ َ َ َ َ َ َ ً َ ۡ َ َى
َ ُ َ
]٣٨١ :َع َسفر فع َِّدة م ِۡن أيَّام أخ َر﴾ [ابلقرة
﴿ومن َكن م ِريضا أو
“আর যয যলাক অসু স্থ অেবা মুসারফর অবস্থায় োকলব, যস অনয রদলন
16

সহীহ বু খারী, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: করিন গ্রলম যালক োাঁয়া যদওয়া হরচ্ছল তার
সম্পলকভ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর বােী: “সফর অবস্থায় রসয়াম পালন
করা যকান পূ লেযর কাজ নয়।”; মুসরলম, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: পালপর সফর না
হলল রামাযান মালস মুসারফলরর রসয়াম রাখা ও র্ঙ্গ করা উর্য়রটই বাধ্া।

১

গ্েনা পূ রে কলর রনলব।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫]
অতএব, সাওম রাখার বযাপালর যখনই বাধ্া দূ র হলব তখনই কাযা
আদায় করলব। িাই তা শীতকালল অলপক্ষাকৃত যোট রদলন যহাক অেবা
সম্ভব না হলল পরবতভী বের যহাক। রকন্তু রফদইয়াস্বূপপ রমসকীন
খাওয়ালনা জালয়য হলব না। তলব ওযর যরদ িলমান োলক অেভাৎ
সাবভক্ষরেক সাওম রাখায় বাধ্া যদখা যায় যা বাধ্া দূ র হওয়ার সম্ভবনা না
োলক, তখন প্ররতরট সাওলমর বদলল একজন কলর রমসকীনলক
খাওয়ালব।
প্রে: (৪০৭) ক্ষুধ্া-রপপাসা ও অরতররক্ত ক্লারন্তর সালে সাওম পালন
করলল সাওলমর রবশুদ্ধতায় রক যকালনা প্রর্াব পেলব?
উত্তর: ক্ষুধ্া-রপপাসা ও অরতররক্ত ক্লারন্তর সালে সাওম পালন করলল
সাওলমর রবশুদ্ধতায় এর যকালনা প্রর্াব পেলব না; বরাং এলত অরতররক্ত
োওয়াব পাওয়া যালব। যকননা রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
আলয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহালক বললরেললন, “যতামার ক্লারন্ত ও কষ্ট
অনু যায়ী তুরম োওয়াব পালব।”17 অতএব, আল্লাহর আনু গ্লতযর যক্ষলত্র
মানু লষর ক্লারন্ত যত যবরশ হলব ততই তার প্ররতদান যবরশ হলব। তলব
সাওলমর ক্লারন্ত দূ র করার জনয মাোয় িাণ্ডা পারন ঢালা বা িাণ্ডা শীতল
স্থালন আরাম গ্রহে করা যযলত পালর।
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সহীহ বু খারী, অধ্যায়: ওমরাহ্, অনু লচ্ছদ: ক্লারন্ত অনু যায়ী উমরার সাওয়াব; সহীহ
মুসরলম, অধ্যায়: হজ, অনু লচ্ছদ: রনফাস রবরশষ্ট নারীলদর ইহরাম করা।

১

১

রামাযালনর পূ রা মালসর সাওলমর রনয়ত একবার কলর রনললই িললব
প্রে: (৪০৮) রামাযালনর প্রলতযক রদলনর জনয আলাদা আলাদার্ালব রক
রনয়ত করা আবশযক? নারক পূ েভ মালসর রনয়ত একবার কলর রনললই
হলব?
উত্তর: রামাযালনর প্রেলম পূ েভ মালসর জনয একবার রনয়ত করললই
যলেষ্ট হলব। যকননা সাওম আদায়কারী যরদ প্ররতরদলনর জনয রালত
রনয়ত না কলর, তলব তা রামাযালনর প্রেলমর রনয়লতর শারমল হলয় তার
রসয়াম রবশুদ্ধ হলয় যালব। রকন্তু সফর, অসু স্থতা প্রর্ৃরত দ্বারা যরদ মালসর
মধ্যখালন রবরচ্ছন্নতা আলস, তলব নতুন কলর আবার রনয়ত আবশযক।
যকননা মালসর প্রেলম যস যয রসয়ালমর রনয়ত কলররেল তা সফর বা
অসু স্থতা প্রর্ৃরতর মাধ্যলম র্ঙ্গ কলর যফলললে।
প্রে: (৪০৯) সাওম র্লঙ্গর জনয অন্তলর দৃ ঢ় রনয়ত করললই রক সাওম র্ঙ্গ
হলয় যালব?
উত্তর: একো সবভজন রবরদত যয, রসয়াম হলচ্ছ রনয়ত এবাং পররতযালগ্র
সমরষ্টর নাম। অেভাৎ সাওম রবনষ্টকারী যাবতীয় বস্তু পররতযাগ্ কলর
সাওম আদায়কারী সাওলমর দ্বারা আল্লাহর সন্তুরষ্ট ও মনকটয লালর্র
রনয়ত করলব। রকন্তু সরতযই যরদ এটালক যস র্ঙ্গ করার দৃ ঢ় সাংকল্প কলর
যফলল তলব তার রসয়াম বারতল হলয় যালব। আর এটা রামাযান মালস
হলল রদলনর অবরশষ্ট অাংশ তালক পানাহার োোই কাটালত হলব। যকননা
রবনা ওযলর যয বযরক্ত রামাযালন রসয়াম র্ঙ্গ করলব তালক যযমন রদলনর
বাকী অাংশ রসয়াম অবস্থালতই কাটালত হলব, অনু ূপপর্ালব তার কাযাও

১

আদায় করলত হলব।
রকন্তু যরদ দৃ ঢ় সাংকল্প না কলর বরাং রদ্বধ্া-দ্বলে োলক, তলব তার বযাপালর
রবদ্বানলদর মতরবলরাধ্ রলয়লে।
যকউ বলললেন, তার রসয়াম বারতল হলয় যালব। যকননা রদ্বধ্া-দ্বে
দৃ ঢ়তার রবপরীত।
যকউ বলললেন, বারতল হলব না। যকননা আসল হলচ্ছ, রনয়লতর দৃ ঢ়তা
অবরশষ্ট োকা, যয পযভন্ত তা আলরকরট দৃ ঢ়তা দ্বারা রবরচ্ছন্ন না করলব।
আমার দৃ রষ্টলত এমতই রবশুদ্ধ। (আল্লাহই অরধ্ক জ্ঞান রালখন)
প্রে: (৪১০) যরাজাদার র্ুলক্রলম পানাহার করলল তার রসয়ালমর রবধ্ান
কী? যকউ এটা যদখলল তার করেীয় কী?
উত্তর: রামাযালনর সাওম যরলখ যকউ যরদ র্ুলক্রলম খানা-রপনা কলর
তলব তার রসয়াম রবশুদ্ধ। তলব স্মরে হওয়ার সালে সালে রবরত হওয়া
ওয়ারজব। এমনরক খাদয বা পানীয় যরদ মুলখর মলধ্য োলক এবাং স্মরে
হয়, তলব তা যফলল যদওয়া ওয়ারজব। রসয়াম রবশুদ্ধ হওয়ার দলীল
হলচ্ছ, আবু হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু যেলক বরেভত, রতরন বললন, নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন,
َ ََُ َ َ َ َ َ َ ُ ذ َ َ ُ َ ذ َ َ َ َ ُ ذ
َ ََُ َ َ َ
»الِل َو َسق ُاه
رشب فلي ِتم صومه ف ِإنما أطعمه
ِ «من ن ِس وهو صائِم فأكل أو

১

“যয বযরক্ত সাওম যরলখ র্ুলক্রলম পানাহার কলর, যস যযন তার রসয়াম
পূ েভ কলর। যকননা আল্লাহ্ই তালক খাইলয়লেন ও পান কররলয়লেন।”18
তাোো র্ুলক্রলম রনরষদ্ধ কাজ কলর যফললল তালক পাকোও করা হলব
َ َ
ذ
َ
َ
َُ َ ََذ
না। আল্লাহ বললন :اخذۡنا إِن ن ِسينَا أوۡ أخۡ َطأۡناۡ﴾ [ابلقرة
ِ ﴿ربنا ل تؤ
١٨٢] “যহ আমালদর রব আমরা যরদ র্ুলল যাই বা র্ুলক্রলম যকালনা রকেু
কলর যফরল, তলব আমালদর পাকোও করলবন না।” [সূ রা আলবাকারাহ, আয়াত: ২৮৬] আল্লাহ বললন, আরম তাই করলাম।
যকউ যরদ যদখলত পায় যয র্ুলক্রলম যকালনা মানু ষ খানা-রপনা করলে,
তলব তার ওপর ওয়ারজব হলচ্ছ, তালক বাাঁধ্া যদওয়া এবাং রসয়ালমর কো
স্মরে কররলয় যদওয়া। যকননা তা গ্রহভত কালজ বাধ্া যদওয়ার অন্তগ্ভত।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন,

َ
َ َ
َ َ
َ
َ َ
َ َ َ
ُ
« َمن َرأى ِمنكم ُمنك ارا فليُغ ِِّّي ُه ِب َي ِدهِ ف ِإن لم يَستَ ِطع ف ِب ِل َسانِ ِه ف ِإن لم يَستَ ِطع ف ِبقل ِب ِه
َ ََ
َ ك أَض َع ُف
»ان
ِ وذل
ِ اإليم
ِ

“যয বযরক্ত যকালনা গ্রহভত কাজ হলত যদখলব, যস যযন হাত দ্বারা বাধ্া
প্রদান কলর, যরদ সম্ভব না হয় তলব যবান দ্বারা বাধ্া রদলব, যরদ তাও
সম্ভব না হয় তলব অন্তর দ্বারা তা ঘৃ ো করলব।”19 সলেহ যনই সাওম
যরলখ খানা-রপনা করা একরট গ্রহভত কাজ। রকন্তু র্ুল ক্রলম হওয়ার
18

সহীহ বু খারী, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: র্ুলক্রলম পানাহার করা; সহীহ মুসরলম,
অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: র্ুলক্রলম পানাহার করলল রসয়াম র্ঙ্গ হলব না।

19

সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: ঈমান, অনু লচ্ছদ: গ্রহভত কালজ বাধ্া যদওয়া ঈমালনর অন্তর্ূ ভক্ত।

১

কারলে তালক ক্ষমা করা হলব। রকন্তু যয বযরক্ত তা যদখলব তার জনয
তালত বাধ্া না যদওয়ার যকালনা ওযর োকলত পালর না।
প্রে: (৪১১) সাওম যরলখ সু রমা বযবহার করার রবধ্ান কী?
উত্তর: সাওম আদায়কারীর জনয সু রমা বযবহার করায় যকালনা অসু রবধ্া
যনই। অনু ূপপর্ালব যিালখ বা কালন ঔষু ধ্ (ড্রপ) বযবহার করলতও যকালনা
অসু রবধ্া যনই, যরদও এলত গ্লায় ড্রলপর স্বাদ অনু র্ব কলর। এলত সাওম
র্ঙ্গ হলব না। যকননা ইহা খাদয বা পানীয় নয় বা খানা-রপনার রবকল্প
রহলসলবও বযবহৃত নয়। একোর দলীল হলচ্ছ, রসয়ালমর যক্ষলত্র যয
রনলষধ্াজ্ঞা তা হলচ্ছ খানা-রপনা করা। সু তরাাং যা খানা-রপনার অন্তর্ুভক্ত নয়
তা এ রনলষধ্াজ্ঞার মলধ্য গ্েয হলব না। ইমাম ইবন তাইরময়া রহ. একোই
বলললেন। আর এটাই রবশুদ্ধ মত। রকন্তু যরদ নালক ড্রপ বযবহার কলর এবাং
তা যপলট যপৌঁলে, তলব সাওম র্ঙ্গ হলব- যরদ সাওম র্লঙ্গর উলেশয কলর
োলক। যকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন,
َ
َ ُ َ َ ذ
ََ
»اق إِل أن تكون َصائِ اما
ِ «وبا ِلغ ِيف ِالس ِتنش
“রসয়াম অবস্থায় না োকলল অযু র যক্ষলত্র নালক অরতররক্ত পারন
রনলব।”20

20

আবু দাঊদ, অধ্যায়: নাক োো, ১৪২; রতররমযী, অধ্যায়: পরবত্রতা, অনু লচ্ছদ: আঙ্গু ল রখলাল
করার বেভনা; নাসাঈ, অধ্যায়: পরবত্রতা, অনু লচ্ছদ: নালক পারন যনওয়ায় বাোবারে করা; ইবন
মাজাহ, অধ্যায়: পরবত্রতা, অনু লচ্ছদ: আঙ্গু ল রখলাল করার বেভনা।

১

প্রে: (৪১২) সাওম অবস্থায় রমসওয়াক ও সু গ্রি বযবহার করার রবধ্ান
কী?
উত্তর: রবশুদ্ধ কো হলচ্ছ রদলনর প্রেম র্ালগ্ যযমন যশষ র্ালগ্ও যতমন
যমসওয়াক করা সু ন্নাত। যকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
বললন,
َ اك َمط َه َرة لل َفم
ُ الس َو
ِّ «
ومر َضاة ل ِ ذ
»لر ِّب
ِ ِ
“রমসওয়াক হলচ্ছ মুলখর পরবত্রতা ও প্রর্ুর সন্তুরষ্ট অজভলনর মাধ্যম।”21
রতরন আলরা বললন,

ِّ ُ
ََ َ َ َ َ ُ ذ ََ ُذ
ُُ ََ
ِّ
ىلع ذ
» اك َم َع ُك َصالة
«لول أن أشق ىلع أم ِِت أو
ِ انل
ِ اس ألمرتهم بِالس َو

“আমার উম্মলতর জনয কষ্টকর মলন না করলল আরম প্রলতযক সালালতর
সময় তালদরলক যমসওয়াক করার রনলদভশ রদতাম।”22 অনু ূপপর্ালব আতরসু গ্রি বযবহার করাও সাওম আদায়কারীর জনয জালয়য। িাই তা রদলনর
প্রেম র্ালগ্ যহাক বা যশষ র্ালগ্। িাই উক্ত সু গ্রি র্াপ যহাক বা মতল
জাতীয় বা যসন্ট প্রর্ৃরত যহাক। তলব র্ালপর সু গ্রি নালক যটলন যনওয়া
জালয়য নয়। যকননা যধ্াাঁয়ার মলধ্য প্রতযক্ষ ও অনু র্বলযাগ্য রকেু অাংশ আলে
যা নাক দ্বারা গ্রহে করলল নালকর অর্যন্তলর অনু প্রলবশ কলর যপলট
21

বু খারী মুআল্লাক সনলদ, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: রসয়ামদালরর কাাঁিা ও শুকনা
রমসওয়াক বযবহার করা।

22

সহীহ বু খারী, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: রসয়ামদালরর কাাঁিা ও শুকনা রমসওয়াক
বযবহার করা; সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: পরবত্রতা, অনু লচ্ছদ: রমসওয়াক করা।

১

যপৌঁোয়।23 এজনয নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম লাক্বীত ইবন সাবুরা
َ
َ ُ َ َذ
َ
রারদয়াল্লাহু ‘আনহুলক বলললেন, اق ِإل أن تكون َصائِ اما
ِ “ با ِلغ ِيف الس ِتنشরসয়াম
অবস্থায় না োকলল অযু র যক্ষলত্র নালক অরতররক্ত পারন রনলব।”24
প্রে: (৪১৩) রসয়াম র্ঙ্গকারী রবষয় কী কী?
উত্তর: রসয়াম র্ঙ্গকারী রবষয়গুললা হলচ্ছ রনম্নূপপঃ
ক) স্ত্রী সহবাস।
খ) খাদয গ্রহে।
গ্) পানীয় গ্রহে।
ঘ) উলত্তজনার সালে বীযভপাত করা।
ঙ) খানা-রপনার অন্তর্ুভক্ত এমন রকেু গ্রহে করা। যযমন যসলাইন
ইতযারদ।
ি) ইচ্ছাকৃতর্ালব বরম করা।
ে) রশঙ্গা লারগ্লয় রক্ত যবর করা।

23

ধ্ু মপালনর যক্ষলত্র যযলহতু ধ্ু াঁয়াটাই নালকর মলধ্য রদলয় রর্তলর প্রলবশ কলর এজনয তা
দ্বারা রসয়াম র্ঙ্গ হলব। অবশয ধ্ু মপান মূ লতঃ হারাম কাজ। যা যেলক যবাঁলি োকা
মুসরলম যতা অবশযই প্রলতযক মানু লষর জনয অপররহাযভ।

24

আবু দাঊদ, অধ্যায়: নাক োো, ১৪২। রতররমযী, অধ্যায়: পরবত্রতা, অনু লচ্ছদ: আঙ্গু ল
রখলাল করার বেভনা।

১

জ) হালয়য বা যনফালসর রক্ত প্রবারহত হওয়া।
উরল্লরখত রবষয়গুললার দলীল রনম্নূপপঃ
সহবাস ও খান-রপনা সম্পলকভ আল্লাহ বললন,
ُ َ َ َّ َ َ َ َ ۡ َ َ ى ُ ُ َّ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ۡ َ ُ ُ َ ۡ َ ُ َ َّ ى
ّي لك ُم
﴿فٱلَٰٔـن ب ِِشوهن وٱبتغوا ما كتب ٱّلل لكم وُكوا وٱۡشبوا حّت يتب
َ ُ ۡ َۡ
َّ َ َ َ
ُ َۡ ۡ
َۡ
َۡ
َۡۡ
:ام إِل ٱ َۡل ِل﴾ [ابلقرة
لصي
ِ ٱۡل ۡي ُط ٱۡلب َيض م َِن ٱۡل ۡي ِط ٱۡلس َودِ م َِن ٱلفج ِر ث َّم أت ُِّموا ٱ
]٣٨١

“অতএব, এক্ষলে যতামরা (রসয়ালমর রালত্রও) তালদর সালে সহবাস
করলত পার এবাং আল্লাহ যতামালদর জনয যা রলরপবদ্ধ কলরলেন তা
অনু সিান কর এবাং প্রতুযলষ (রালতর) কাল যরখা হলত (ফজলরর) সাদা
যরখা প্রকারশত হওয়া পযভন্ত যতামরা খাও ও পান কর; অতঃপর রারত্র
সমাগ্ম পযভন্ত যতামরা সাওম পূ েভ কর।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত:
১৮৭]
উলত্তজনার সালে বীযভপাত সাওম র্লঙ্গর কারে। দলীল, হাদীলস
কুদসীলত আল্লাহ তা‘আলা সাওম আদায়কারীর উলেলশয বললন, “যস
খানা-রপনা ও উলত্তজনা পররতযাগ্ কলর আমারই কারলে।”25 উলত্তজনার
সালে বীযভপাত করার যক্ষলত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন,
َ َُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ
َ هل ف
ُ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ول ذ
يها
« َو ِف بُض ِع أح ِدكم صدقة قالوا يا رس
ِ الِل أي ِأت أحدنا شه َوته َويكون
ِ
َ َ َ َ
َ
َ
َ َ َ َ َ
َ َ َ ََ
َ ان َعلَيه ف
يها ِوزر فكذلِك ِإذا َو َض َع َها ِيف
أجر قال أ َرأيتُم لو َو َض َع َها ِيف حرام أك
ِ ِ
25

ইবন মাজাহ, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: রেয়ালমর ফযীলত।

১

َ َُ َ َ َ
»هل أج ارا
احلَال ِل َكن
“স্ত্রী সঙ্গলমও যতামালদর জনয সাদকার সাওয়াব রলয়লে। সাহাবীগ্ে (আশ্চযভ
হলয়) রজলজ্ঞস করললন: যহ আল্লাহর রাসূ ল! আমালদর একজন তার
উলত্তজনার িারহদা যমটালব, আর এলত সাওয়ালবর হকদার হলব এটা যকমন
কো? রতরন জবালব বলললন, যতামরা রক মলন কর, যস যরদ এ কাজ
যকালনা হারাম স্থালন করত তলব পালপর অরধ্কারী হত না? যতমরন হালাল
স্থালন বযবহার করার কারলে অবশযই যস পুরস্কালরর অরধ্কারী হলব।”26
আর উলত্তজনার িারহদা যমটালনার মাধ্যম হলচ্ছ স্বলবলগ্ বীযভ রনগ্ভত হওয়া।
এজনয রবশুদ্ধ মত হলচ্ছ, মযী27 যবর হলল রসয়াম রবনষ্ট হলব না, যরদও তা
উলত্তজনা, িুম্বন ও স্পশভ করার কারলে হয়।
খানা-রপনার অন্তর্ুভক্ত এমন রকেু গ্রহে করা সাওম র্লঙ্গর কারে।
যযমন, খানা-রপনার অর্াব পূ েভ করলব এরকম যসলাইন গ্রহে করা।
যকননা ইহা যরদও সরাসরর খানা-রপনা নয় রকন্তু ইহা খানা-রপনার কাজ
কলর এবাং তার প্রলয়াজন যমটায়। একারলেই যতা ইহা দ্বারা শরীলরর
গ্িন প্রকৃরত রিক োলক, খানা-রপনার অর্াব অনু র্ব কলর না।

26

সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: যাকাত, অনু লচ্ছদ: প্রলতযক সৎকাজলক সাদকা বলা হয় তার
বেভনা।
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মযী, স্ত্রী শৃ ঙ্গার করার কারলে বা যয যকালনার্ালব উলত্তরজত হলল রললঙ্গর আগ্ায় যয
আিাললা পারন যবর হয় তালক আরবীলত মযী বলা হয়। এলত অযু আবশযক হয় যগ্াসল
নয়।

১

রকন্তু খানা-রপনার কাজ কলর না এরকম ইলজজকশন গ্রহে করলল সাওম
র্ঙ্গ হলব না। িাই উহা রশরার মলধ্য প্রদান করা যহাক বা যপশীলত বা
শরীলরর যয যকালনা স্থালন।
ইচ্ছাকৃত বরম করা। অেভাৎ বরমর মাধ্যলম যপলটর মলধ্য যা আলে তা মুখ
রদলয় বাইলর যবর করা। আবু হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু যেলক বরেভত।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন,
ََ َ ُ َ
َ
َ َ
َ َ ََ
»اء عم ادا فليَق ِض
« َمن ذ َر َعه الَق ُء فلي َس َعلي ِه ق َضاء َو َم ِن استق
“যয বযরক্ত ইচ্ছাকৃতর্ালব বরম করলব যস যযন সাওম কাযা আদায় কলর।
রকন্তু অরনচ্ছাকৃত যার বরম হয় তার যকালনা কাযা যনই।”28 এর কারে
হলচ্ছ, মানু ষ বরম করলল তার যপট খাদযশুনয হলয় যায়। তখন তার এ
শুনযতা পূ রলের প্রলয়াজন পলে। এ কারলে আমরা বলব, রসয়াম ফরয
হলল যকালনা মানু লষর বরম করা জালয়য নয়। যকননা বরম করলল তার
ফরয রসয়াম রবনষ্ট হলয় যালব। তলব অসু স্থতার কারলে অরনচ্ছাকৃতর্ালব
বরম হলল সাওম নষ্ট হলব না।
রশঙ্গা লাগ্ালনা। অেভাৎ রশঙ্গা লাগ্ালনার মাধ্যলম শরীর যেলক রক্ত যবর
ُ أَف َط َر احلَاج ُم َوال َمح
ُ ج
করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, وم
ِ
“যয বযরক্ত রশঙ্গা লাগ্ায় ও যার রশঙ্গা লাগ্ালনা হয় উর্লয়র সাওম র্ঙ্গ
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আবু দাঊদ, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: ইচ্ছাকৃত বরম করা। রতররমযী, অধ্যায়: রসয়াম,
অনু লচ্ছদ: ইচ্ছাকৃতর্ালব বরম করার বেভনা।

১

হলয় যালব।”29
হালয়য বা রনফালসর রক্ত প্রবারহত হওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
َ َ ِّ ُ َ
َ َأَلَي َس إ َذا َح
ওয়াসাল্লাম নারীলদর সম্পলকভ বললন, اضت لم ت َصل َولم ت ُصم
ِ
“যস রক এমন নয় যয, ঋতুবতী হলল সালাত পলে না ও সাওমও রালখ
না?”30
উরল্লরখত রবষয়গুললা রনম্নরলরখত রতনরট শলতভর রর্রত্তলত সাওম র্লঙ্গর কারে
রহলসলব গ্েয হলব”

1) জ্ঞান োকা।
2) স্মরে োকা।
3) ইচ্ছাকৃতর্ালব করা।
প্রেম শতভ: জ্ঞান োকা। অেভাৎ উক্ত রবষলয় রলপ্ত হওয়ার বযাপালর
শরী‘আলতর রবধ্ান সম্পলকভ জ্ঞান োকা অেবা রসয়ালমর জনয যয সময়
রনরদভষ্ট যস সম্পলকভ অজ্ঞ োকা।
যরদ শরী‘আলতর রবধ্ান সম্পলকভ অজ্ঞ োলক তলব তার রসয়াম রবশুদ্ধ
َ َ َ َ َ ذ
َ
َُ َ ََذ
হলব। যকননা আল্লাহ বললন, :خطأنا﴾ [ابلقرة
اخذنا ِإن ن ِسينا أو أ
ِ ﴿ربنا ل تؤ

29

বু খারী সনদ রবহীন মুআল্লাক বেভনা কলরন। অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: রসয়ামদালরর
রশঙ্গা লাগ্ালনা ও বরম করা। রতররমযী, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: রসয়ামদালরর রশঙ্গা
লাগ্ালনা রিক না।

30

সহীহ বু খারী, অধ্যায়: হালয়য, অনু লচ্ছদ: ঋতুবতীর রসয়াম পালন না করা; সহীহ
মুসরলম, অধ্যায়: ঈমান, অনু লচ্ছদ: যনক কাজ কম হলল ঈমানও কলম যায়।
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١٨٢] “যহ আমালদর রব আমরা যরদ র্ুলল যাই বা র্ুলক্রলম যকালনা রকেু
কলর যফরল, তলব আমালদর পাকোও করলবন না।” [সূ রা আলবাকারাহ, আয়াত: ২৮৬] আল্লাহ বললন, আরম তাই করলাম। আল্লাহ
আলরা বললন,

َ
َ
ُۡ ۡ َ َٓ
ُ ُ ُ ُ ۡ َ َّ َ َ َّ
ُ َ
﴾وبك ۡم
ِيما أخ َطأتم بِهِۦ َولىكِن ما تعمدت قل
﴿ َول ۡي َس َعل ۡيك ۡم ُج َناح ف
]١ :[الحزاب

“র্ুলক্রলম যতামরা যা কলর যফল যস সম্পলকভ যতামালদর যকালনা গুনাহ্
যনই। রকন্তু যতামালদর অন্তর যার ইচ্ছা কলর তার কো রর্ন্ন।” [সূ রা
আল-আহযাব, আয়াত: ৫]
সু ন্নাহ যেলক রসয়ালমর যক্ষলত্র রবলশষ দলীল হলচ্ছ, সহীহ হাদীলস আদী
ইবন হালতম রারদয়াল্লাহু ‘আনহু যেলক বরেভত। রতরন সাওম রাখার
উলেলশয যশষ রালত উট বাাঁধ্ার দু ‘যটা রশী বারললশর নীলি যরলখ রদললন।
একরট কাললা রলঙর অনযরটর রাং সাদা। এরপর খানা-রপনা করলত
োকললন। যখন স্বার্ারবক দৃ রষ্টলত সাদা ও কাললা রশী রিনলত পারললন
তখন খানা-রপনা বি করললন। সকালল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লালমর দরবালর রগ্লয় রবষয়রট উলল্লখ করলল রতরন তালক বলললন,
কুরআলনর আয়ালত সাদা ও কাললা সু তা বললত আমালদর পরররিত সূ তা
বা রশী উলেশয নয়। এ দ্বারা উলেশয হলচ্ছ, সাদা সু তা বললত রদলনর
শুভ্রতা (সু বলহ সালদক বা ফজর হওয়া) আর কাললা সূ তা বললত রালতর
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অিকার উলেশয। রকন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তালক রসয়াম
কাযা আদায় করার আলদশ কলরন রন।31 যকননা রবষয়রট সম্পলকভ রতরন
রেললন অজ্ঞ। যর্লবরেললন এটাই আয়ালতর অেভ।
আর রসয়ালমর জনয যয সময় রনরদভষ্ট যস সম্পলকভ অজ্ঞ োকললও তার
রসয়াম রবশুদ্ধ। দলীল: সহীহ বুখারীলত আসমা রবনলত আবু বকর
রারদয়াল্লাহু ‘আনহু যেলক বরেভত, রতরন বললন, “আমরা একদা নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর যু লগ্ আকাশ যমঘাচ্ছন্ন োকার কারলে
ইফতার কলর রনলয়রেলাম। তার রকেু ক্ষে পর আবার সূ যভ যদখা
রগ্লয়রেল।” রকন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তালদরলক উক্ত
রসয়ালমর কাযা আদায় করার আলদশ কলরন রন। যকননা কাযা আদায়
করা ওয়ারজব হলল রতরন অবশযই যস আলদশ প্রদান করলতন। আর যস
আলদশ োকলল আমালদর কালেও তার বেভনা যপৌঁেলতা। যকননা আল্লাহ
ۡ َ ۡ َ َّ
َ ُ َ َ ُ َ َّ َ ۡ
বললন, ]٩ :﴾ [احلجر٩ حىفِظون
“﴿إِنا َن ُن ن َّزۡلَا ٱَّلِكر ِإَونا َلۥ لরনশ্চয় আরম
রযরকর অবতীেভ কলররে আর আরমই তার সাংরক্ষেকারী।” [সূ রা আলরহজর, আয়াত: ৯] অতএব, প্রলয়াজন োকা সলত্বও যখন এলক্ষলত্র
যকালনা বেভনা পাওয়া যায় না, তাই বুো যায় যয, রতরন তালদরলক এর
কাযা আদায় করার রনলদভশ প্রদান কলরন রন। অতএব, অজ্ঞতাবশতঃ
রদন োকলতই পানাহার কলর যফললল তার কাযা আদায় করা ওয়ারজব
31

সহীহ বু খারী, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: আল্লাহর বােী, ‘প্রতুযলষ (রালতর) কাললা যরখা হলত
(ফজলরর) সাদা যরখা প্রকারশত হওয়া পযভন্ত যতামরা খাও ও পান কর।’; সহীহ মুসরলম,
অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: ফজর উরদত হললই রসয়াম শুরু হলয় যালব।
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নয়। জানার সালে সালে পানাহার যেলক রবরত োকলব এবাং রদলনর
বাকী অাংশ রসয়াম অবস্থায় অরতবারহত করলব।
অনু ূপপর্ালব যকালনা যলাক যরদ খানা-রপনা কলর এ যর্লব যয এখনও
রাত আলে- ফজর হয় রন। রকন্তু পলর জানললা যয যস ফজর হওয়ার
পরই পানাহার কলরলে, তলব তার রসয়াম রবশুদ্ধ হলব। তালক কাযা
আদায় করলত হলব না। যকননা যস রেল অজ্ঞ।
রদ্বতীয় শতভ: স্মরে োকা। অেভাৎ যস যয সাওম যরলখলে একো র্ুলল না
যাওয়া। অতএব, সাওম যরলখ র্ুলক্রলম যকালনা মানু ষ যরদ খানা-রপনা
কলর যফলল, তলব তার রসয়াম রবশুদ্ধ এবাং তালক কাযা আদায় করলত
َٓ ۡ َُ َ َ
َ ۡ ۡ َ َ ٓ َ َّ
হলব না। যকননা আল্লাহ বললন, ﴾ينا أ ۡو أخ َطأنا
س
ِ ﴿ َر َّبنا ل تؤاخِذنا إِن ن
]١٨٢ :“ [ابلقرةযহ আমালদর রব আমরা যরদ র্ুলল যাই বা র্ুলক্রলম
যকালনা রকেু কলর যফরল, তলব আমালদর পাকোও করলবন না।” [সূ রা
আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬] আল্লাহ বললন, আরম তাই করলাম। আবু
হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু যেলক বরেভত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম বললন,

َ ََُ َ َ َ َ َ َ ُ ذ َ َ ُ َ ذ َ َ َ َ ُ ذ
َ ََُ َ َ َ
»الِل َو َسق ُاه
رشب فلي ِتم صومه فإِنما أطعمه
ِ «من ن ِس وهو صائِم فأكل أو

“যয বযরক্ত সাওম যরলখ র্ুলক্রলম পানাহার কলর, যস যযন তার রসয়াম
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পূ েভ কলর। যকননা আল্লাহই তালক খাইলয়লেন ও পান কররলয়লেন।”32
তৃতীয় শতভ: ইচ্ছাকৃত করা। অেভাৎ সাওম আদায়কারী রনজ ইচ্ছায় উক্ত
সাওম র্লঙ্গর কালজ রলপ্ত হলব। অরনচ্ছাকৃতর্ালব হলল তার রসয়াম
রবশুদ্ধ হলব িাই তালক যজার জবরদস্তী করা যহাক বা না যহাক। যকননা
বাধ্য কলর কুফুরীকারীলক আল্লাহ বললন,
َ
ۡ ُ ۡ َ َّ ٓ َ ى
َّ َ َ َ
َ كرهَ َوقَ ۡل ُب ُهۥ ُم ۡط َمئ ُّن ب ۡٱۡل
َۡ
َ
يمى ِن َولىكِن
ِ ِ ِ
ِ ﴿من كفر بِٱّللِ مِن بع ِد إِيمنِهِۦ إِل من أ
َ َّ
َ َ
َ
ُۡ ۡ
َ َ
َ َ َّمن
:﴾ [انلحل١٠٦ ۡش َح بِٱلكف ِر َص ۡدرا ف َعل ۡي ِه ۡم غضب م َِن ٱّللِ َول ُه ۡم َعذاب َعظِيم
]٣٠٢

“যার ওপর জবরদস্তী করা হলয়লে এবাং তার অন্তর রবোলস অটল
োলক যস বযতীত যয যকউ রবোসী হওয়ার পর আল্লাহলত অরবোসী হয়
এবাং কুফুরীর জনয মন উম্মু ক্ত কলর যদয় তালদর ওপর আপরতত হলব
আল্লাহর গ্যব এবাং তালদর জলনয রলয়লে শারস্ত।” [সূ রা আন-নাহাল,
আয়াত: ১০৬] বাধ্য অবস্থায় কুফুরীলত রলপ্ত হওয়ার পাপ যরদ ক্ষমা করা
হয়, তলব তার রনম্ন পযভালয়র পালপ বাধ্য হলয় রলপ্ত হলল ক্ষমা হওয়াটা
অরধ্ক যু রক্তযু ক্ত। তাোো হাদীলস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
যেলক বরেভত হলয়লে রতরন বললন,

ُ َ
َ
ِّ َ
َ
ُ
َ «إ ذن ذ
»الِل َو َض َع عن أ ذم ِِت اْل َ َطأ َوالنسيَان َو َما استُك ِرهوا َعلي ِه
ِ
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১

“রনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা আমার উম্মলতর র্ুল ক্রলম কলর যফলা এবাং
আবরশযক রবষয় করলত র্ুলল যাওয়া ও বাধ্য অবস্থায় কলর যফলা পাপ
ক্ষমা কলর রদলয়লেন।”33
এ রর্রত্তলত কালরা নালক যরদ ধ্ু লা ঢুলক পলে এবাং তার স্বাদ গ্লায়
যপৌঁলে ও যপলটর রর্তর প্রলবশ কলর, তলব তার সাওম র্ঙ্গ হলব না।
যকননা যস এটার ইচ্ছা কলর রন।
অনু ূপপর্ালব কাউলক যরদ সাওম র্ঙ্গ করলত জবরদরস্ত করা হয় আর
যস বাধ্য হলয় সাওম র্ঙ্গ কলর যফলল, তলব তার রসয়াম রবশুদ্ধ। যকননা
যস অরনচ্ছাকৃতর্ালব একাজ কলরলে।
এমরনর্ালব ঘুমন্ত বযরক্তর স্বপ্নলদাষ হলল, তার রসয়ামও রবশুদ্ধ। যকননা
যস রেল ঘুমন্ত, ইচ্ছাও রেল না তার একালজ। যকালনা বযরক্ত যরদ স্ত্রীলক
তার সালে সহবাস করলত বাধ্য কলর এবাং স্ত্রী বাধ্যগ্ত হলয় সহবালস
রলপ্ত হয়, তলব তার (স্ত্রীর) রসয়াম রবশুদ্ধ। যকননা একালজ তার যকালনা
এখরতয়ার রেল না।
একরট মাসআলা: খুবই সতকভ োকা উরিৎ। যকালনা মানু ষ যরদ রামাযালন
রদলনর যবলায় স্ত্রী সহবালস রলপ্ত হয়, তলব রনম্নরলরখত পাাঁিরট রবধ্ান তার
যক্ষলত্র প্রলযাজয হলবঃ
1)

33

যস গুনাহগ্ার হলব।

ইবন মাজাহ, অধ্যায়: তালাক, অনু লচ্ছদ: র্ুল ক্রলম এবাং বাধ্য কলর তালাক।

১

2)

রদলনর বাকী অাংশ তালক রসয়াম অবস্থায় কাটালত
হলব।

3)

তার উক্ত রসয়াম রবনষ্ট হলব।

4)

তালক কাযা আদায় করলত হলব।

5)

কাফ্ফারা আদায় করলত হলব।

সহবালস রলপ্ত হলল রক ধ্রলের কাফফারা রদলত হলব এ সম্পলকভ জানা
োক বা না জানা োক যকালনা পােভকয যনই। অেভাৎ যকালনা বযরক্ত
রামাযালনর রদলনর যবলায় স্ত্রী সহবালস রলপ্ত হললা (সাওমও তার ওপর
ফরয)34 রকন্তু তার এ জ্ঞান যনই যয, একাজ করলল তালক এত
কাফফারা রদলত হলব, তবুও তার ওপর উরল্লরখত রবধ্ানসমূ হ প্রলযাজয
হলব। যকননা যস ইচ্ছাকৃতর্ালব সাওম র্ঙ্গ কলরলে। আর ইচ্ছাকৃতর্ালব
সাওম র্লঙ্গর কালজ রলপ্ত হলল, তার ওপর যাবতীয় রবধ্ান প্রলযাজয হলব।
আবু হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু যেলক বরেভত। জননক বযরক্ত নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর রনকট এলস বলল, যহ আল্লাহর রাসূ ল!
আরম ধ্বাংস হলয় যগ্রে। রতরন বলললন, “রকলস যতামালক ধ্বাংস করল?”
যস বলল, রামাযালনর সাওম যরলখ আরম স্ত্রী সহবাস কলর যফললরে।
তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তালক কাফফারা আদায় করার

34

অেভাৎ- রসয়াম র্লঙ্গর মবধ্ যকান কারে তার সামলন যনই। যযমন যস সফলরও নয়,
অসু স্থও নয়।

১

আলদশ করললন।35 অেি যলাকরট জানলতা না যয তালক কাফফারা রদলত
হলব রক হলব না।
আমরা বললরে, তার ওপর সাওম ফরয। অেভাৎ যস মুসারফর নয় রনজ
গ্ৃলহ মুক্বীম রহলসলব অবস্থান করলে। যরদ সফলর যেলক যকালনা বযরক্ত
সাওম র্ঙ্গ কলর এবাং স্ত্রী সহবাস কলর তলব কাফফারা রদলত হলব না।
যকননা সফর অবস্থায় সাওম রাখা ফরয নয়। সাওম র্ঙ্গ করা ও রাখার
বযাপালর যস স্বাধ্ীন। তলব র্ঙ্গ করলল পলর কাযা আদায় করলত হলব।
প্রে: (৪১৪) সাওম অবস্থায় োসকলষ্টর কারলে যে (nabulijer)
বযবহার করার রবধ্ান কী? এ দ্বারা রক রসয়াম র্ঙ্গ হলব?
উত্তর: এ যে নালক প্রলবশ কলর রকন্তু যপট পযভন্ত যপৌঁলে না। তাই
সাওম যরলখ ইহা বযবহার করলত যকালনা অসু রবধ্া যনই। এলত সাওম
র্ঙ্গও হলব না। যকননা এটা এমন বস্তু যা উলে যবোয় নালক প্রলবশ
কলর এবাং রবলীন হলয় যায়, এর অাংশ রবলশষ যপলটর মলধ্য প্রলবশ কলর
না। তাই এদ্বারা রসয়াম র্ঙ্গ হলব না।
প্রে: (৪১৫) বরম করলল রক সাওম র্ঙ্গ হলব?
উত্তর: যকালনা যলাক যরদ ইচ্ছাকৃতর্ালব বরম কলর তলব তার সাওম র্ঙ্গ
হলয় যালব। রকন্তু অরনচ্ছাকৃতর্ালব বরম হলল সাওম র্ঙ্গ হলবনা। আবু
35

সহীহ বু খারী, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: রামাযালন রদলনর যবলায় স্ত্রী সহবাস করলল; সহীহ
মুসরলম, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: রসয়ামদালরর রামাযালনর রদলন স্ত্রী সহবাস
কলিারর্ালব হারাম।
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হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু যেলক বরেভত, রতরন বললন, রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন,
ََ َ ُ َ
َ
َ َ
َ َ ََ
»اء عم ادا فليَق ِض
« َمن ذ َر َعه الَق ُء فلي َس َعلي ِه ق َضاء َو َم ِن استق
“যয বযরক্ত ইচ্ছাকৃত বরম করলব যস যযন সাওম কাযা আদায় কলর।
রকন্তু অরনচ্ছাকৃত যার বরম হয় তার যকালনা কাযা যনই।”36
রকন্তু বরম যরদ আপনালক পরারজত কলর যফলল- বরম যবর হলয়ই যায়,
তলব সাওম র্ঙ্গ হলবনা। মানু ষ যরদ যপলটর মলধ্য রখিুনী অনু র্ব কলর,
মলন হয় যযন রর্তর যেলক সব রকেু যবর হলয় আসলব, তখন তালত
বাধ্া রদলব না। সাধ্ারের্ালব োকার যিষ্টা করলব। ইচ্ছা কলর যকালনা
রকেু যবর করার যিষ্টা করলব না। রনলজ রনলজ যবর হলয় আসলল যকালনা
ক্ষরত হলব না এবাং সাওমও নষ্ট হলব না।
প্রে: (৪১৬) সাওম আদায়কারীর দাাঁলতর মারে যেলক রক্ত যবর হলল রক
সাওম নষ্ট হলব?
উত্তর: দাাঁত যেলক রক্ত প্রবারহত হলল সাওলমর ওপর যকালনা প্রর্াব
পেলব না। রকন্তু সাধ্যানু যায়ী রক্ত রগ্লল যনওয়ার বযাপালর সতকভ োকলব।
অনু ূপপর্ালব নাক যেলক রক্ত যবর হললও সাওম নষ্ট হলব না। রকন্তু রক্ত
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আবু দাঊদ, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: ইচ্ছাকৃতর্ালব বরম করা; রতররমযী, অধ্যায়:
রসয়াম, অনু লচ্ছদ: ইচ্ছাকৃতর্ালব বরম করার বেভনা।
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রর্তলর যাওয়া যেলক সতকভ োকলব। নাক বা দাাঁত যেলক রক্ত যবর হওয়া
সাওম র্লঙ্গর কারে নয়। অতএব, কাযা আদায় করার প্রেই উলি না।

১

ঋতুবতী ফজলরর পূ লবভ পরবত্র হলল সাওম রাখলব
প্রে: (৪১৭) ঋতুবতী যরদ ফজলরর পূ লবভ পরবত্র হয় এবাং ফজর হওয়ার
পর যগ্াসল কলর, তলব তার সাওলমর রবধ্ান কী?
উত্তর: ফজলরর পূ লবভ পরবত্র হলয়লে এবযাপালর রনরশ্চত হলল, তার রসয়াম
রবশুদ্ধ হলব। যকননা নারীলদর মলধ্য অলনলক এমন আলে, ধ্ারো কলর যয
পরবত্র হলয় যগ্লে অেি যস আসলল পরবত্র হয় রন। এ কারলে নারীরা
আলয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহার কালে আসলতন তালদর লজ্জাস্থালন তুলা
লারগ্লয় উক্ত তুলার রিহ্ন যদখালনার জনয যয, তারা রক পরবত্র হলয়লেন?
َ ‘ َل َتعযতামরা তাোহুো
َ ابلي َض
َ جل َن َح ذّت تَ َري َن ال َق ذص َة
তখন রতরন বললতন, اء
করলব না যতক্ষে না যতামরা ‘কাছ্ো বাইযা’ (বা সাদা পারন) না যদখ।’
অতএব, নারী অবশযই ধ্ীরস্থীরতার সালে লক্ষয করলব এবাং রনরশ্চত হলব
পূ েভূপলপ পরবত্র হলয়লে রকনা। যরদ পরবত্র হলয় যায় তলব রসয়ালমর রনয়ত
কলর রনলব। ফজর হওয়ার পর যগ্াসল করলব যকালনা অসু রবধ্া যনই।
রকন্তু সালালতর রদলক লক্ষয যরলখ দ্রুত যগ্াসল যসলর যনওয়ার যিষ্টা
করলব, যালত কলর সমলয়র মলধ্যই ফজর সালাত আদায় সম্ভব হয়।
আমরা শুনলত পাই অলনক নারী ফজলরর পূ লবভ বা পলর ঋতু যেলক
পরবত্র হয়, রকন্তু তারা যগ্াসল করলত যদরী কলর সালালতর সময় পার
কলর যদয়। পররপূ েভ পরবত্র ও পররচ্ছন্ন হওয়ার যু রক্তলত সূ যভ উিার পর
যগ্াসল কলর। রকন্তু এটা মারাত্মক ধ্রলের র্ুল। িাই তা রামাযান মালস
যহাক বা অনয মালস। যকননা তার ওপর ওয়ারজব হলচ্ছ সময়মত সালাত
আদায় করার জনয দ্রুত যগ্াসল যসলর যনওয়া। সালালতর স্বালেভ
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যগ্াসললর ওয়ারজব কাজগুললা সারললই যলেষ্ট হলব। তারপর রদলনর
যবলায় আবালরা যরদ পররপূ েভূপলপ অরতররক্ত পররচ্ছন্নতার জনয যগ্াসল
কলর, তলব রক অসু রবধ্া আলে?
ঋতুবতী নারীর মলতা অনযানয নাপাক বযরক্তগ্ে (লযমন, স্ত্রী সহবাস বা
স্বপ্নলদালষর কারলে নাপাক) নাপাক অবস্থালতই রসয়ালমর রনয়ত করলত
পারলব এবাং ফজর হওয়ার পর যগ্াসল কলর সালাত আদায় করলব।
যকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কখলনা কখলনা স্ত্রী সহবালসর
কারলে নাপাক অবস্থালতই রসয়ালমর রনয়ত করলতন এবাং ফজর হওয়ার
পর সালালতর আলগ্ যগ্াসল করলতন।37 (আল্লাহই অরধ্ক জ্ঞান
রালখন।)
প্রে: (৪১৮) সাওম অবস্থায় দাাঁত উিালনার রবধ্ান কী?
উত্তর: সাধ্ারে দাাঁত বা মারের দাাঁত উিালনালত যয রক্ত প্রবারহত হয়,
তালত সাওম র্ঙ্গ হলব না। যকননা এলত রশঙ্গা লাগ্ালনার মত প্রর্াব
পলে না। তাই সাওমও র্ঙ্গ হলব না।
প্রে: (৪১৯) সাওম যরলখ রক্ত পরীক্ষা (Blood test) করার জনয রক্ত
প্রদান করার রবধ্ান কী? এলত রক সাওম নষ্ট হলব।

37

সহীহ বু খারী, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: রসয়ামদালরর যগ্াসল করা; সহীহ মুসরলম,
অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: নাপাক অবস্থায় ফজর হলয় যগ্ললও রসয়াম রবশুদ্ধ হলব।
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উত্তর: ব্লাড যটষ্ট করার জনয রক্ত যবর করলল সাওম র্ঙ্গ হলব না।
যকননা ডাক্তার অসু স্থ বযরক্তর যিক আপ করার জনয রক্ত যনওয়ার
রনলদভশ রদলত পালর। রকন্তু এ রক্ত যনওয়া অল্প হওয়ার কারলে রশঙ্গা
লাগ্ালনার মলতা এর যকালনা প্রর্াব শরীলর যদখা যায় না, তাই এলত
সাওম র্ঙ্গ হলবনা। আসল হলচ্ছ রসয়াম র্ঙ্গ না হওয়া- যতক্ষে পযভন্ত
সাওম র্লঙ্গর জনয শরী‘আতসম্মত দলীল না পাওয়া যালব। আর সামানয
রক্ত যবর হলল সাওম র্ঙ্গ হলব এখালন এমন যকালনা দলীল পাওয়া যায়
না।
রকন্তু যরাগ্ীর শরীলর রক্ত প্রলবশ করার জনয যবরশ পররমালে রক্ত প্রদান
করা সাওম র্লঙ্গর অনযতম কারে। যকননা এর মাধ্যলম রশঙ্গা লাগ্ালনার
মত শরীলর প্রর্াব পলে। অতএব, রসয়াম যরদ ওয়ারজব হয়, তলব
এর্ালব যবরশ পররমালে রক্ত দান করা জালয়য নয়। তলব যরাগ্ীর অবস্থা
যরদ আশাংকাজনক হয়, মাগ্ররব পযভন্ত অলপক্ষা করলল তার প্রাে নালশর
সম্ভাবনা োলক এবাং ডাক্তারলদর রসদ্ধান্ত যয, এ সাওম আদায়কারীর
রক্তই শুধ্ু যরাগ্ীর উপকালর আসলব ও তার প্রাে বাাঁিালনা সম্ভবপর হলত
পালর, তলব এ অবস্থায় রক্ত দান করলত যকালনা অসু রবধ্া যনই। রক্ত
দালনর মাধ্যলম সাওম র্ঙ্গ কলর পানাহার করলব। অতঃপর এ সাওলমর
কাযা আদায় করলব। (আল্লাহ্ই অরধ্ক জ্ঞান রালখন।)
প্রে: (৪২০) সাওম আদায়কারী হস্ত মমেুন করলল রক সাওম র্ঙ্গ হলব?
তালক রক যকালনা কাফফারা রদলত হলব?
উত্তর: সাওম আদায়কারী হস্ত মমেুন কলর যরদ বীযভপাত কলর তলব তার
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সাওম র্ঙ্গ হলয় যালব। রদলনর বাকী অাংশ তালক রসয়াম অবস্থায় কাটালত
হলব। এ অপরালধ্র জনয আল্লাহর কালে তওবা করলত হলব এবাং উক্ত
রদলনর সাওম কাযা আদায় করলত হলব। রকন্তু কাফফারা আবশযক হলব না।
যকননা কাফফারা শুধ্ু মাত্র সহবালসর মাধ্যলম সাওম র্ঙ্গ করলল আবশযক
হলব।
প্রে: (৪২১) সাওম আদায়কারীর জনয আতর-সু গ্রির ঘ্রাে যনওয়ার
রবধ্ান কী?
উত্তর: সাওম আদায়কারীর আতর-সু গ্রির ঘ্রাে যনওয়ালত যকালনা অসু রবধ্া
যনই। িাই মতল জাতীয় যহাক বা যধ্াাঁয়া জাতীয়। তলব যধ্াাঁয়ার সু ঘ্রাে
নালকর কালে রনলয় শুাঁকলব না। যকননা এলত একজাতীয় পদােভ আলে যা
যপট পযভন্ত যপৌঁোয়, তখন সাওম র্ঙ্গ হলয় যালব। যযমন পারন বা তদানু ূপপ
বস্তু। রকন্তু সাধ্ারে র্ালব তার সু ঘ্রাে নালক ঢুকলল যকালনা অসু রবধ্া যনই।
প্রে: (৪২২) নালক যধ্াাঁয়া টানা এবাং যিালখ বা নালক ড্রপ যদওয়ার মলধ্য
পােভকয কী?
উত্তর: উর্লয়র মলধ্য পােভকয হলচ্ছ, নালক র্ালপর যধ্াাঁয়া টানা রনজ
ইচ্ছায় হলয় োলক। যালত কলর যধ্াাঁয়ার রকেু অাংশ যপলট প্রলবশ কলর,
তাই এলত সাওম র্ঙ্গ হলয় যালব। রকন্তু ড্রপ বযবহার কলর তা যপলট
যপৌঁোলনার ইচ্ছা করা হয় না; বরাং এলত উলেশয হলচ্ছ নালক বা যিালখ
শুধ্ু ড্রপ বযবহার করা।
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প্রে: (৪২৩) সাওম আদায়কারীর নালক, কালন ও যিালখ ড্রপ বযবহার
করার রবধ্ান কী?
উত্তর: নালকর ড্রপ যরদ নােী পযভন্ত যপৌঁলে তলব সাওম র্ঙ্গ হলয় যালব।
যকননা লাক্বীত ইবন সাবুরা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু যেলক বরেভত হলয়লে,
ذ
َ
ََ
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাাঁলক বললন, اق ِإل
ِ وبا ِلغ ِيف ِالس ِتنش
َ ُ َ َ
“ أن تكون َصائِ اماরসয়াম অবস্থায় না োকলল অযু র যক্ষলত্র নালক
অরতররক্ত পারন রনলব।”38 অতএব, যপলট যপৌঁলে এরকম কলর সাওম
আদায়কারীর নালক ড্রপ বযবহার করা জালয়য নয়। রকন্তু যপলট না
যপৌঁেলল যকালনা অসু রবধ্া যনই।
যিালখ ড্রপ বযবহার করা সু রমা বযবহার করার নযায়। এলত সাওম নষ্ট
হলব না। অনু ূপপর্ালব কালন ড্রপ বযবহালরও সাওম রবনষ্ট হলব না।
যকননা এসব যক্ষলত্র রনলষধ্াজ্ঞার যকালনা দলীল যনই এবাং যয সব
যক্ষলত্র রনলষধ্াজ্ঞা এলসলে এগুললা তারও অন্তর্ুভক্ত নয়। যিাখ বা কান
দ্বারা পানাহার করা যায় না। এগুললা শরীলরর অনযানয িামোর যলাম
কুলপর মলতা।
রবদ্বানগ্ে উলল্লখ কলরলেন, যকালনা যলালকর পালয়র তলায় যরদ তরল
যকালনা পদােভ লাগ্ালনা হয় এবাং এর স্বাদ গ্লায় অনু র্ব কলর, তলব
38

আবু দাঊদ, অধ্যায়: নাক োো, ১৪২; রতররমযী, অধ্যায়: পরবত্রতা, অনু লচ্ছদ: আঙ্গু ল
রখলাল করার বেভনা; নাসাঈ, অধ্যায়: পরবত্রতা, অনু লচ্ছদ: নালক পারন যনওয়ায়
বাোবারে করা; ইবন মাজাহ, অধ্যায়: পরবত্রতা, অনু লচ্ছদ: আঙ্গু ল রখলাল করার বেভনা।
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সাওলমর যকালনা ক্ষরত হলব না। যকননা উহা খানা-রপনা গ্রহলের স্থান নয়।
অতএব, সু রমা বযবহার করলল, যিালখ বা কালন ড্রপ বযবহার করলল সাওম
নষ্ট হলব না- যরদও এগুললা বযবহার করলল গ্লায় স্বাদ অনু র্ব কলর।
অনু ূপপর্ালব রিরকৎসার জনয অেবা অনয যকালনা কারলে যরদ যকউ মতল
বযবহার কলর, তালতও সাওলমর যকালনা ক্ষরত হলব না।
এমরনর্ালব োস কষ্ট দূ র করার জনয যরদ মুলখ পাইপ লারগ্লয়
অরিলজলনর মাধ্যলম োস-প্রোলসর প্ররক্রয়ালক িলমান করা হয়, এবাং
তা যপলট যপৌঁলে, তালতও সাওলমর যকালনা ক্ষরত হলব না। যকননা তা
পানাহালরর অন্তর্ুভক্ত নয়।
প্রে: (৪২৪) সাওম অবস্থায় স্বপ্নলদাষ হলল রক রসয়াম রবশুদ্ধ হলব?
উত্তর: হযাাঁ, তার রসয়াম রবশুদ্ধ হলব। যকননা স্বপ্নলদাষ সাওম রবনষ্ট কলর
না। স্বপ্নলদাষ যতা মানু লষর অরনচ্ছায় হলয় োলক। আর রনদ্রা অবস্থায়
সাংঘরটত রবষয় যেলক কলম উরিলয় যনওয়া হলয়লে। এ প্রসলঙ্গ একরট
সতকভতা: বতভমান যু লগ্ অলনক মানু ষ রামাযালনর রালত যজলগ্ োলক।
কখলনা আলজবালজ কমভ এবাং কোয় রাত কারটলয় যদয়। তারপর গ্র্ীর
রনদ্রায় সমস্ত রদন অরতবারহত কলর; বরাং মানু লষর উরিৎ হলচ্ছ, সাওলমর
সময়টালক রযরকর, কুরআন রতলাওয়াত প্রর্ৃরত আনু গ্তযপূ েভ ও আল্লাহর
মনকটযদানকারী কালজ অরতবারহত করা।
প্রে: (৪২৫) সাওম আদায়কারীর িাণ্ডা বযবহার করার রবধ্ান কী?
উত্তর: িাণ্ডা-শীতল বস্তু অনু সিান করা সাওম আদায়কারী বযরক্তর জনয

১

জালয়য, যকালনা অসু রবধ্া যনই। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
সাওম যরলখ গ্রলমর কারলে বা তৃষ্ণার কারলে মাোয় পারন ঢাললতন।39
ইবন ওমর রারদয়াল্লাহু ‘আনহু সাওম যরলখ গ্রলমর প্রিণ্ডতা অেবা
রপপাসা হ্রাস করার জনয শরীলর কাপে রর্রজলয় রাখলতন। কাপলের এ
রসক্ততার যকালনা প্রর্াব যনই। যকননা উহা এমন পারন নয়, যা নােী
পযভন্ত যপৌঁলে যদয়।
প্রে: (৪২৬) সাওম আদায়কারী কুরল করা বা নালক পারন যনওয়ার
কারলে যরদ যপলট যপৌঁলে যায়, তলব রক তার সাওম র্ঙ্গ হলয় যালব?
উত্তর: সাওম আদায়কারী কুরল করা বা নালক পারন যনওয়ার কারলে যরদ
অরনচ্ছাকৃতর্ালব পারন যপলট যপৌঁলে যায়, তলব তার সাওম র্ঙ্গ হলব না।
যকননা এলত তার যকালনা ইচ্ছা রেল না। আল্লাহ বললন,
س َعلَي ُكم ُج َنا ٌح فِي َما أَخ َطأ ُتم ِب ِه َولَكِن َما َت َع َّمدَت قُلُو ُب ُكم
َ  َولَي
“র্ুলক্রলম যতামরা যা কলর যফল যস সম্পলকভ যতামালদর যকালনা গুনাহ
যনই। রকন্তু যতামালদর অন্তর যার ইচ্ছা কলর তার কো রর্ন্ন।” [সূ রা
আল-আহযাব, আয়াত: ৫]
প্রে: (৪২৭) সাওম আদায়কারীর আতলরর সু ঘ্রাে বযবহার করার রবধ্ান
কী?
উত্তর: ৪২১ নাং প্রলের উত্তর যদখুন।
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১

প্রে: (৪২৮) নাক যেলক রক্ত যবর হলল রক সাওম নষ্ট হলব?
উত্তর: নাক যেলক রক্ত যবর হলল সাওম নষ্ট হলব না- যরদও যবরশ
পররমালে যবর হয়। যকননা এখালন বযরক্তর যকালনা ইচ্ছা োলক না।

১

সতকভতা বশতঃ ফজলরর দশ/পনর রমরনট পূ লবভ পানাহার বি করা।
প্রে: (৪২৯) রামাযালনর যকালনা যকালনা কযাললন্ডালর যদখা যায় সাহুলরর
জনয যশষ টাইম রনধ্ভারে করা হলয়লে এবাং তার প্রায় দশ/পনর রমরনট
পর ফজলরর টাইম রনধ্ভারে করা হলয়লে। সু ন্নালত রক এর পলক্ষ যকালনা
দলীল আলে নারক এটা রবদ‘আত?
উত্তর: রনঃসলেলহ এরট রবদ‘আত। সু ন্নালত নববীলত এর যকালনা প্রমাে
যনই। যকননা আল্লাহ তা‘আলা সম্মারনত রকতালব বললন,
ِوَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَ ُكمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ِمنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل
“এবাং প্রতুযলষ (রালতর) কাল যরখা হলত (ফজলরর) সাদা যরখা প্রকারশত
হওয়া পযভন্ত যতামরা খাও ও পান কর; অতঃপর রারত্র সমাগ্ম পযভন্ত
যতামরা সাওম পূ েভ কর।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৭] নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন,
ُ
ُ ِّ َ ُ َ ذ
َ ِّ
َ «أَ ذن ب َال ال ََك َن يُ َؤ ِّذ ُن بلَيل فَ ُُكُوا َو
ارش ُبوا َح ذّت يُ َؤذن اب ُن أ ِّم َمكتُوم ف ِإنه ل يُ َؤذن َح ذّت
ِ
ِ
ُ»َيطلُ َع ال َفجر
“রনশ্চয় যবলাল রাত োকলত আযান যদয়, তখন যতামরা খাও ও পান
কর, যতক্ষে না ইবন উলম্ম মাকতূ লমর আযান যশান। যকননা ফজর
উরদত না হলল যস আযান যদয় না।”40 ফজর না হলতই খানা-রপনা বি
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১

করার জনয যলালকরা সময় রনধ্ভারে কলর যয কযাললন্ডার মতরর কলরলে
তা রনঃসলেলহ আল্লাহর রনধ্ভাররত ফরলযর ওপর বাোবােী। আর এটা
হলচ্ছ আল্লাহর দীলনর মালে অরতরঞ্জন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম বললন,
َ َ َ َ
َ َ َ َ
َ َ َ
َ
»«هلك ال ُمتَنَ ِّط ُعون هلك ال ُمتَنَ ِّط ُعون هلك ال ُمتَنَ ِّط ُعون
“অরতরঞ্জনকারীগ্ে ধ্বাংস যহাক। অরতরঞ্জনকারীগ্ে ধ্বাংস যহাক।
অরতরঞ্জনকারীগ্ে ধ্বাংস যহাক।”41
প্রে: (৪৩০) এয়ারলপালটভ োকাবস্থায় সূ যভ অস্ত যগ্লে মুআরযযন আযান
রদলয়লে, ইফতারও কলর রনলয়লে। রকন্তু রবমালন িলে উপলর রগ্লয় সূ যভ
যদখলত যপল। এখন রক পানাহার বি করলত হলব?
উত্তর: খানা-রপনা বি করা অবশযক নয়। যকননা যমীলন োকাবস্থায়
ইফতালরর সময় হলয় যগ্লে সূ যভও ডুলব যগ্লে। সু তরাাং ইফতার করলত
বাধ্া যকাোয়? রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন,
َ ََ
ذ
َ َ َُ َ
ُ َ «إ َذا أَقبَ َل اللذي ُل ِمن َها ُهنَا َوأَدبَ َر ذ
ت الشم ُس فقد أف َط َر
ِ انلهار ِمن ها هنا َوغ َرب
ِ
ذ
ُ»الصائم
ِ
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১

“এ রদক যেলক যখন রাত আগ্মে করলব এবাং ঐরদক যেলক রদন যশষ
হলয় যালব ও সূ যভ অস্ত যালব, তখন সাওম আদায়কারী ইফতার কলর
যফললব।”42
অতএব, এয়ারলপালটভর যমীলন োকাবস্থায় যখন সূ যভ ডুলব যগ্লে, তখন
তার রদনও যশষ হলয় যগ্লে, তাই যস শরী‘আলতর দলীল যমাতালবক
ইফতারও কলর রনলয়লে। সু তরাাং শরী‘আলতর দলীল বযতীলরলক আবার
তালক পানাহার বি করার আলদশ যদওয়া যালব না।
প্রে: (৪৩১) সাওম আদায়কারীর কফ অেবা েুেু রগ্লল যফলার রবধ্ান
কী?
উত্তর: কফ বা যশ্লষা যরদ মুলখ এলস একরত্রত না হয় গ্লা যেলকই রর্তলর
িলল যায় তলব তার সাওম নষ্ট হলব না। রকন্তু যরদ রগ্লল যফলল তলব যস
যক্ষলত্র রবদ্বানলদর দু ’রট মত রলয়লে:
১ম মত: তার সাওম নষ্ট হলয় যালব। যকননা তা পানাহালরর
স্থলারর্রষক্ত।
২য় মত: সাওম নষ্ট হলব না। যকননা তা মুলখর সাধ্ারে েুেুর অন্তগ্ভত।
মুলখর মলধ্য সাধ্ারে পারন যালক েুেু বলা হয় তা দ্বারা সাওম নষ্ট হয়
না। এমনরক যরদ েুেু মুলখর মলধ্য একরত্রত কলর রগ্লল যফলল তালতও
রসয়ালমর যকালনা ক্ষরত হলব না।
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১

আমরা জারন আরলমগ্ে মতরবলরাধ্ করলল তার সমাধ্ান কুরআন-সু ন্নাহ
যেলক খুাঁজলত হলব। রকন্তু এলক্ষলত্র কুরআন-সু ন্নালত সু স্পষ্ট যকালনা উরক্ত
যনই। এ রবষলয় যখন সলেহ হলয় যগ্ল, তার ইবাদতরট নষ্ট হলয় যগ্ল
না নষ্ট হললা না। তখন আমালদরলক মূ ললর রদলক রফলর যযলত হলব।
মূ ল হলচ্ছ দলীল োো ইবাদত রবনষ্ট না হওয়া। অতএব, কফ রগ্লল
রনলল সাওম নষ্ট হলব না।
যমাটকো: কফ রনজ অবস্থায় যেলে রদলব। তা গ্লার রনলি যেলক মুলখ
যটলন রনলয় আসার যিষ্টা করলব না। রকন্তু মুলখ এলস পেলল বাইলর
যফলল রদলব। িাই সাওম আদায়কারী যহাক বা না যহাক। রকন্তু রগ্লল
যফললল সাওম নষ্ট হলব এর জনয দলীল দরকার।
প্রে: (৪৩২) খালদযর স্বাদ গ্রহে করলল রক রসয়াম নষ্ট হলব?
উত্তর: খালদযর স্বাদ গ্রহে কলর যরদ তা রগ্লল না যফলল, তলব রসয়াম নষ্ট
হলব না। রকন্তু একান্ত দরকার না পেলল এূপপ করা উরিৎ নয়। এ
অবস্থায় অরনচ্ছাকৃত যরদ যপলট রকেু ঢুলক পলে তলব রসয়ালমর যকালনা
ক্ষরত হলব না।
প্রে: (৪৩৩) সাওম যরলখ হারাম বা অশ্লীল কোবাতভা উচ্চারে করলল রক
রসয়াম নষ্ট হলব?
উত্তর: আমরা আল্লাহ তা’আলার রনম্ন রলরখত আয়াত পাি করললই
জানলত পারর রসয়াম ফরয হওয়ার রহকমত কী? আর তা হলচ্ছ তাক্বওয়া
বা আল্লাহ র্ীরত অজভন করা ও আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহ বললন,
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ُ ُ َ َ َّ َ ُّ َ َ
َ
ُ
ُ ََ
َ َع َّٱَّل
َٰٓ ﴿
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“যহ ঈমানদারগ্ে! যতামালদর ওপর রসয়াম ফরয করা হলয়লে। যযমন,
ফরয করা হলয়রেল যতামালদর পূ বভবতভীলদর ওপর। যালত কলর যতামরা
তাক্বওয়া অজভন করলত পার।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৩]
তাক্বওয়া হলচ্ছ হারাম কাজ পররতযাগ্ করা। বযাপক অলেভ তাক্বওয়া
হলচ্ছ, আল্লাহর রনলদভরশত রবষয় বাস্তাবায়ন করা, তাাঁর রনলষধ্ যেলক দূ লর
োকা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন,
َُ َ َ َ ََ َ
َ الزور َوال َع َم َل به واْلَه َل فَلَي َس ذلِل َح
ُّ « َمن لَم يَ َدع قَو َل
امه
اجة ِيف أن يدع طع
ِِ
ِ ِ
ِ
ُ َ َ َ
»رشابَه
و
“যয বযরক্ত (সাওম যরলখ) রমেযা কো, রমেযা অর্যাস ও মূ খভতা পররতযাগ্
করল না, তার পানাহার পররহার করার মালে আল্লাহর যকালনা দরকার
যনই।”43 অতএব, এ কো রনরশ্চত হলয় যগ্ল যয, সাওম আদায়কারী
যাবতীয় ওয়ারজব রবষয় বাস্তবায়ন করলব এবাং সবধ্রলের হারাম যেলক
দূ লর োকলব। মানু লষর গ্ীবত করলব না, রমেযা বললব না, িুগ্ললখারী
করলব না, হারাম যবিা-যকনা করলব না, যধ্াাঁকাবাজী করলব না।
যমাটকো: িররত্র ধ্বাংসকারী অনযায় ও অশ্লীলতা বললত যা বুোয় সকল
প্রকার হারাম যেলক রবরত োকলব। আর একমাস এর্ালব িললত
43

সহীহ বু খারী, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: রসয়াম যরলখ যয বযরক্ত রমেযা এবাং তার
কারবার পররতযাগ্ কলর না। হাদীসরটর বাকয ইবন মাজাহ যেলক যনওয়া হলয়লে।
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পারলল বেলরর অবরশষ্ট সময় সরিক পলে পররিারলত হলব
ইনশাআল্লাহ্।
রকন্তু আফলসালসর রবষয় অরধ্কাাংশ সাওম আদায়কারী রামাযালনর সালে
অনয মালসর যকালনা পােভকয কলর না। অর্যাস অনু যায়ী ফরয কালজ
উদাসীনতা প্রদশভন কলর, হালাল-হারালম যকালনা পােভকয যনই। গ্রহভত ও
অশ্লীল কো কালজ রলপ্ত োলক। রমেযা, যধ্াাঁকাবাজী প্রর্ৃরত রনতযননরমরত্তক
বযাপার। তালক যদখলল বুো যালব না তার মলধ্য রসয়ালমর মযভাদার যকালনা
মূ লয আলে। অবশয এ সমস্ত রবষয় রসয়ামলক র্ঙ্গ কলর রদলব না। রকন্তু
রনঃসলেলহ তার োওয়াব রবনষ্ট কলর রদলব।
প্রে: (৪৩৪) রমেযা সাক্ষী যদওয়ার রবধ্ান কী? তা রক রসয়াম নষ্ট কলর?
উত্তর: রমেযা সাক্ষী যদওয়া অনযতম কাবীরা গুনাহ্। আর তা হলচ্ছ না
যজলন যকালনা রবষলয় স্বাক্ষয যদওয়া অেবা যজলন শুলন বাস্তবতার
রবপরীত সাক্ষয প্রদান করা। এলত রসয়াম রবনষ্ট হলব না। রকন্তু রসয়ালমর
সাওয়াব করমলয় রদলব।
প্রে: (৪৩৫) রসয়ালমর আদব কী কী?
উত্তর: রসয়ালমর গুরুত্বপূ েভ আদব হলচ্ছ, আল্লাহর্ীরত অজভন করা তো
আল্লাহর আলদশ বাস্তবায়ন ও রনলষধ্াজ্ঞা যেলক রবরত োকা। যকননা
আল্লাহ বললন,
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“যহ ঈমানদারগ্ে! যতামালদর ওপর রসয়াম ফরয করা হলয়লে। যযমন,
ফরয করা হলয়রেল যতামালদর পূ বভবতভীলদর ওপর। যালত কলর যতামরা
তাক্বওয়া অজভন করলত পার।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৩] নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন,
َُ َ َ َ ََ َ
َ الزور َوال َع َم َل به واْلَه َل فَلَي َس ذلِل َح
ُّ « َمن لَم يَ َدع قَو َل
امه
اجة ِيف أن يدع طع
ِِ
ِ ِ
ِ
ُ َ َ َ
»رشابَه
و
“যয বযরক্ত (সাওম যরলখ) রমেযা কো, রমেযা কাজ-কারবার ও মূ খভতা
পররতযাগ্ করল না, তার পানাহার পররহার করার মালে আল্লাহর যকালনা
দরকার যনই।”44
রসয়ালমর আলরা আদব হলচ্ছ, যবরশ যবরশ দান-খায়রাত করা, যনককাজ
ও জনকলযাে মূ লক কাজ বাস্তবায়ন করা। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম রেললন সবভারধ্ক দানশীল বযরক্ত। রামাযান মালস যখন
রজবরীল আলাইরহস সালাম তাাঁলক কুরআন রশক্ষা রদলতন তখন রতরন
আলরা যবরশ দান করলতন।45
আলরা আদব হলচ্ছ, আল্লাহ যা হারাম কলরলেন তা যেলক দূ লর োকা।
যাবতীয় রমেযািার, গ্ারলগ্ালাজ, যধ্াকা, রখয়ানত, হারাম অশ্লীল বস্তু
44

সহীহ বু খারী, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: রসয়াম যরলখ যয বযরক্ত রমেযা এবাং তার
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যদখা বা যশানা প্রর্ৃরত যেলক রনলজলক মুক্ত রাখা প্ররতরট মানু লষর ওপর
ওয়ারজব। রবলশষ কলর সাওম আদায়কারীর জনয যতা অবশযই।
সাওলমর আদব হলচ্ছ, সাহুর খাওয়া এবাং তা যদরী কলর খাওয়া।
َ
َ ذ
যকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললেন, ت َس ذح ُروا فإِن ِيف
َا
ُ ذ
46
ور بَ َركة
ِ “ السحযতামরা সাহুর খাও। যকননা সাহুলর রলয়লে বরকত।”
রসয়ালমর আদব হলচ্ছ, দ্রুত ইফতার করা। সূ যভ অস্ত যাওয়া রনরশ্চত হলল
বা অস্ত যাওয়ার অনু মান প্রবল হললই সালে সালে যদরী না কলর
َ
ইফতার করা। যকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, ل
ُ
َ ُ ََ ُ ذ
اس ِبِّي َما َع ذجلوا ال ِفط َر
“ يزال انلমানু ষ কলযালের মালে োকলব, যতরদন
তারা দ্রুত ইফতার করলব।”47
ইফতালরর আদব হলচ্ছ, কাাঁিা যখজুর রদলয় ইফতার করা, সম্ভব না হলল
যয যকালনা যখজুর দ্বারা। যখজুর না যপলল পারন দ্বারাই ইফতার করলব।
প্রে: (৪৩৬) ইফতালরর জনয যকালনা যদা‘আ রক প্রমারেত আলে? সাওম
আদায়কারী রক মুআরযযলনর জবাব রদলব নারক ইফতার িারললয় যালব?
উত্তর: যদা‘আ কবূ ল হওয়ার অনযতম সময় হলচ্ছ ইফতালরর সময়।
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যকননা সময়রট হলচ্ছ ইবাদলতর যশষ মূ হুতভ। তাোো মানু ষ সাধ্ারেতঃ
ইফতালরর সময় অরধ্ক দু বভল হলয় পলে। আর মানু ষ যত দু বভল হয়
তার অন্তর তত নরম ও রবনয়ী হয়। তখন যদা‘আ করলল মলনালযাগ্
আলস যবরশ এবাং আল্লাহর রদলক অন্তর ধ্ারবত হয়। ইফতালরর সময়
َ َ
َ ُ ُ َ َ ذُ ذ
ُ
যদা‘আ হলচ্ছ: ت َو َىلع ِرزقِك أف َطرت
“ اللهم لك صمযহ আল্লাহ আপনার জনয
সাওম যরলখরে এবাং আপনার রররযক দ্বারা ইফতার কররে।”48 নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ইফতালরর সময় এ যদা‘আ পাি করলতন:
ْ َّ َ ْ َ َ َّ َ َ َ
َّ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ
اء اّلل
ت العروق وثبت اْلجر إِن ش
ِ “ ذهب الظمأ وابتلতৃষ্ণা রবদূ ররত হলয়লে,
রশরা-উপরশরা তরতাজা হলয়লে এবাং আল্লাহ িালহ যতা প্ররতদান সু রনরশ্চত
হলয়লে।”49 হাদীস দু ’রটলত যরদও দু বভলতা রলয়লে রকন্তু যকালনা যকালনা
রবদ্বান এটালক হাসান বলললেন। যমাটকো এগুললা যদা‘আ বা অনয যকালনা
যদা‘আ পাি করলব। ইফতালরর সময় হলচ্ছ যদা‘আ কবূ ল হওয়ার একরট
গুরুত্বপূ েভ মূ হুতভ। যকননা হাদীলস এরশাদ হলয়লে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ُّ ُ َ ا
“ إَ ذِن ل ذরসয়াম পালনকারীর
ওয়াসাল্লাম বললন, لصائِ ِم ِعن َد فِط ِرهِ َدلع َوة َما ت َرد
ِ
ইফতালরর সময়কার যদা‘আ প্রতযাখযান করা হয় না।”50
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আবু দাউদ, অনু লচ্ছদ: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: ইফতালরর যদা‘আ। তলব এই দু ’আরটর সনদ
(সূ ত্র) দু বল
ভ তাই উহা গ্রহেলযাগ্য নয়। (দ্র. ইরওয়াউল গ্ালীল, ৪/৩৬-৩৯ পৃ ঃ যঈফ
আবু দাঊদ, আলবানী)
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আবু দাউদ, অনু লচ্ছদ: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: ইফতালরর যদা‘আ। (এ হাদীসরট েহীহ, দ্রঃ
ইরওয়াউল গ্ালীল হাদীস নাং ৯২০)
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[হাদীে েহীহ] ইবন মাজাহ, অধ্যায়: রসয়াম হাদীস নাং ১৭৪৩, ১৭৫৩।

১

আর ইফতালরর সময় মুআরযযলনর জবাব যদওয়া শরী‘আতসম্মত।
ُ ُ َ َ ِّ
َ
যকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, إِذا َس ِمعتُ ُم ال ُم َؤذن فقولوا
ُ َُ
َ
“ ِمثل َما يقولমুআরযযলনর আযান শুনলল তার জবালব যস যা বলল
যতামরাও তার অনু ূপপ বল।”51 এ হাদীসরট প্রলতযক অবস্থালক শারমল
কলর। তলব দলীললর রর্রত্তলত যকালনা অবস্থা বযরতক্রম হলল রর্ন্ন কো।
প্রে: (৪৩৭) রসয়াম কাযা োকলল শাওয়াললর েয়রট সাওম রাখার রবধ্ান
কী?
উত্তর: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন,
َ َ َ ذ
ُ َ ُ َ
َ ك َأ ذن َما َص
َ « َمن َص
ام ذ
»ادله َر
ام َر َم َضان ث ذم أتبَ َعه ب ِ ِست ِمن شوال ف
“যয বযরক্ত রামাযালনর সাওম রাখার পর শাওয়াল মালস েয়রট সাওম
রাখলব, যস সারা বের সাওম রাখার প্ররতদান লার্ করলব।”52 যকালনা
মানু লষর যরদ সাওম কাযা োলক আর যস শাওয়াললর েয়রট সাওম রালখ,
যস রক রামাযালনর পূ লবভ সাওম রাখল না রামাযালনর পর।
উদাহরে: জননক যলাক রামাযালনর ২৪রট সাওম রাখল। বাকী রইল
েয়রট। এখন যস যরদ কাযা আদায় না কলরই শাওয়াললর েয়রট সাওম
রালখ, তালক রক বলা যালব যস রামাযালনর সাওম পূ েভ করার পর

51

সহীহ বু খারী, অধ্যায়: আযান, অনু লচ্ছদ: আযান শুনলল রক বললত হয়; সহীহ মুসরলম,
অধ্যায়: সালাত, অনু লচ্ছদ: মুআরযযলনর অনু ূপপ জবাব যদওয়া মুস্তাহাব।
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সহীহ মুসরলম, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: শাওয়াললর েয়রট রসয়াম রাখা মুস্তাহাব।

১

শাওয়াললর েয়রট সাওম রাখল? যকননা যস যতা রামাযালনর সাওম পূ েভই
কলর রন। অতএব, রামাযালনর সাওম কাযা োকলল শাওয়াললর েয়
সাওলমর প্ররতদান তার জনয প্রমারেত হলব না।
অবশয আরলমলদর মলধ্য মতরবলরাধ্ রলয়লে, কালরা সাওম কাযা োকলল
তার জনয নফল সাওম জালয়য রক না? রকন্তু আমালদর এ মাসআলারট এ
মতরবলরালধ্র অন্তর্ুভক্ত নয়। যকননা শাওয়াললর েয়রট সাওম রামাযালনর
সালে সম্পরকভত। যয বযরক্ত রামাযালনর সাওম পূ েভ কলর রন তার জনয
উক্ত েয় সাওলমর সাওয়াব সাবযস্ত হলব না।

১

কাযা সাওম বাকী যরলখ মারা যগ্লল তার রবধ্ান
প্রে: (৪৩৮) জননক অসু স্থ বযরক্ত রামাযালন সাওম কাযা কলরলে। রকন্তু
পরবতভী মাস শুরু হওয়ার িাররদলনর মাোয় তার মৃতুয হয়। তার পক্ষ যেলক
রক কাযা সাওমগুললা আদায় করলত হলব?
উত্তর: তার এ অসু খ যরদ িললতই োলক সু স্থ না হয় এবাং যশষ পযভন্ত
মারা যায়, তলব তার পক্ষ যেলক কাযা আদায় করলত হলবনা। যকননা
আল্লাহ বললন,

َ َ َ َ َ َ َ ً َ ۡ َ َى
َ ُ َ
]٣٨١ :َع َسفر فع َِّدة م ِۡن أيَّام أخ َر﴾ [ابلقرة
﴿ومن َكن م ِريضا أو

“আর যয যলাক অসু স্থ অেবা মুসারফর অবস্থায় োকলব, যস অনয রদলন
গ্েনা পূ রে কলর রনলব।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫] অতএব,
অসু স্থ বযরক্তর ওপর ওয়ারজব হলচ্ছ, সু স্থ হললই কাযা সাওমগুললা দ্রুত
আদায় কলর যনওয়া। রকন্তু সাওম রাখলত সমেভ হওয়ার পূ লবভই যরদ
মৃতুযবরে কলর, তলব সাওলমর আবশযকতা ররহত হলয় যালব। যকননা যস
যতা এমন যকালনা সময় পায়রন যালত যস সাওমগুললা কাযা আদায়
করলত পালর। যযমন একজন যলাক রামাযান আসার পূ লবভই শাবালন
মারা যগ্ল। অতএব, রামাযালনর সাওম রাখা তার জনয আবশযক নয়।
রকন্তু অসু স্থতা যরদ এমন হয় যা সু স্থ হওয়ার যকালনা সম্ভাবনা যনই,
তলব তার পক্ষ যেলক প্ররতরদলনর রবরনমলয় একজন কলর রমসকীনলক
খাদয দান করলব।

১

প্রে: (৪৩৯) রামাযালনর সাওম বাকী োকাবস্থায় পরবতভী রামাযান এলস যগ্লল
রক করলব?
উত্তর: একো সবার জানা যয, আল্লাহ তা‘আলা বলললেন,
َ
َ َ ُ ُ َّ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َ َ ً َ ۡ َ َ ى
َ
َ
َع َسفر فع َِّدة م ِۡن أيَّام
﴿ف َمن ش ِه َد مِنكم ٱلشهر فليصمه ومن َكن م ِريضا أو
َ ُ
ٌ] َف َمنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ َفلْيَصُمْهُ وَ َمنْ كَانَ َمرِيضًا أَوْ عََلى سَ َفرٍ فَعِدَّة٣٨١ :أخ َر﴾ [ابلقرة
مِ ْن أَيَّا ٍم أُخَ َر
“কালজই যতামালদর মলধ্য যয যলাক এ মাসরট পালব, যস এ মালসর
সাওম রাখলব। আর যয যলাক অসু স্থ অেবা মুসারফর অবস্থায় োকলব,
যস অনয রদলন গ্েনা পূ রে কলর রনলব।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত:
১৮৫] অতএব, এ যলাকরট যখন শরী‘আত সম্মত দলীললর রর্রত্তলত
সাওম র্ঙ্গ কলরলে, তখন আল্লাহর রনলদভশ বাস্তবায়নালেভ তা কাযা আদায়
করা উরিৎ। পরবতভী রামাযান আসার পূ লবই উহা কাযা আদায় করা তার
ওপর ওয়ারজব। যকননা আলয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বললন, ‘আমার
রামাযালনর রকেু সাওম বাকী রলয় যযত। রকন্তু শাবান মাস না আসলল
আরম তা কাযা আদায় করলত পারতাম না।’53 আর তার কারে রেল
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর সালে তাাঁর বযস্ততা। সু তরাাং
আলয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর উক্ত বােী যেলক প্রমারেত হয় যয, পরবতভী
রামাযান আসার পূ লবভ তা অবশযই কাযা আদায় করলত হলব।
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সহীহ বু খারী, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: কাযা রসয়াম কখন আদায় করলব।

১

রকন্তু যস যরদ পরবতভী রামাযান পযভন্ত যদরী কলর এবাং সাওমরট রলয়ই
যায়, তলব তার ওপর আবশযক হলচ্ছ, আল্লাহর কালে তাওবা ইলস্তগ্ফার
করা, এ শীরেলতার জনয লরজ্জত অনু তপ্ত হওয়া এবাং যত দ্রুত সম্ভব
তা কাযা আদায় কলর যনওয়া। যকননা যদরী করলল কাযা আদায় করার
আবশযকতা ররহত হলয় যায় না।
প্রে: (৪৪০) শাওয়াললর েয়রট সাওম পালন করার যক্ষলত্র উত্তম পদ্ধরত
কী?
উত্তর: শাওয়াললর েয়রট সাওম পালন করার যক্ষলত্র উত্তম পদ্ধরত হলচ্ছ,
ঈলদর পর পরই উহা আদায় করা এবাং পরস্পর আদায় করা।
রবদ্বানগ্ে এর্ালবই রবষয়রট উলল্লখ কলরলেন। যকননা এলত রামাযালনর
অনু সরে বাস্তবায়ন হয়। হাদীলস বলা হলয়লে “যয বযরক্ত রামাযালনর
পলর পলর শাওয়াললর েয়রট সাওম রালখ..।” তাোো এলত যনক কাজ
সম্পাদলন তাোহুো করা হললা, যয বযাপালর প্ররতলযারগ্তা করার প্ররত
উদ্বু দ্ধ করা হলয়লে। এোো এলত বাোর দৃ ঢ়তার প্রমাে রলয়লে। দৃ ঢ়তা
মানু লষর পররপূ েভতার লক্ষে। সলিতন বাো সু লযাগ্ হাতোো কলর না।
যকননা মানু ষ জালন না পরবতভীলত রক তার জনয অলপক্ষা করলে।
অতএব, বাো কারিত ললক্ষয যপৌঁেলত িাইলল তালক প্ররতরট যনক
কলমভর রদলক দ্রুত অগ্রসর হলত হলব সু লযালগ্র সৎ বযবহার করলত
হলব।
প্রে: (৪৪১) শাওয়াললর েয়রট সাওম রাখার জনয রক ইচ্ছামত রদন
রনধ্ভারে করা জালয়য? নারক তার জনয যকালনা সময় রনরদভষ্ট করা আলে?

১

এ রদনগুললা সাওম রাখলল রক উহা ফরলযর মত হলয় যালব এবাং প্ররত
বের আবরশযকর্ালব সাওম পালন করলত হলব?
উত্তর: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যেলক সহীহ সূ লত্র প্রমারেত
হলয়লে রতরন বললন,

َ َ َ ذ
ُ َ ُ َ
َ ك َأ ذن َما َص
َ « َمن َص
ام ذ
»ادلهر
ام َر َم َضان ث ذم أتبَ َعه ب ِ ِست ِمن شوال ف

“যয বযরক্ত রামাযালনর সাওম রাখার পর শওয়াল মালস েয়রট সাওম
রাখলব, যস সারা বের সাওম রাখার প্ররতদান লার্ করলব।”54 এ েয়রট
সাওলমর জনয যকালনা রদন রনরদভষ্ট করা যনই। মালসর যয যকালনা সময়
সাওমগুললা রাখা যায়। িাই মালসর প্রেম রদলক যহাক বা মধ্যখালন বা
যশলষর রদলক। লাগ্াতার যহাক বা যর্লঙ্গ যর্লঙ্গ যহাক- সবই জালয়য।
রবষয়রট প্রশস্ত- সু লযাগ্ সম্পন্ন (আল-হামদু রল্লাহ)। তলব রামাযান যশষ
হওয়ার পর পরই মালসর প্রেম রদলক দ্রুত কলর যনওয়া যবরশ উত্তম।
যকননা এলত যনক কালজ প্ররতলযারগ্তা করা হললা, যা কাময।
যকান বের এ রসয়াম পালন করলব যকালনা বের করলব না তালত
যকালনা অসু রবধ্া যনই। যকননা এ রসয়াম নফল ফরয নয়।
প্রে: (৪৪২) আশুরা রসয়ালমর রবধ্ান কী?
উত্তর: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রহজরত কলর মদীনা আগ্মে
কলর যদলখন ইয়াহূ দীরা মুহারভালমর দশ তাররলখ সাওম পালন করলে।
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১

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললন,
َ َُ َ َ ُ
َ َََ
َ
»امه َوأ َم َر بِ ِصيَا ِم ِه
«فأنا أ َح ُّق بِ ُموس ِمنكم فص
“আমরা মূ সার অনু সরে করার বযাপালর যতামালদর িাইলত অরধ্ক
হকদার। রতরন রনলজ যস রদলনর সাওম রাখললন এবাং সাহাবীগ্েলকও
রনলদভশ রদললন।”55 বুখারী ও মুসরললম বরেভত ইবন আববালসর হাদীলস
বলা হলয়লে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আশুরা রদবলস সাওম
যরলখলেন এবাং সাহাবীগ্েলক সাওম রাখার বযাপালর রনলদভশ রদলয়লেন।
এ সাওলমর ফযীলত সম্পলকভ তাাঁলক রজলজ্ঞস করা হলল, নবী সাল্লাল্লাহু
ُ َ َ َ َ ُ َ َ ذ َ ُ َ ِّ َ ذ َ ذ
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, السنَة ال ِِت قبله
الِل أن يكفر
ِ أحت ِسب ىلع
“আল্লাহর কালে আশা করর রতরন রবগ্ত এক বেলরর গুনাহ ক্ষমা কলর
রদলবন।”56 রকন্তু ইয়াহূ দীলদর রবলরাধ্ীতা করার জনয রতরন এর একরদন
পূ লবভ ৯ তাররখ অেবা এক রদন পলর ১১ তাররখ সাওম রাখার রনলদভশ
রদলয়লেন।
সু তরাাং আশুরার সাওলমর যক্ষলত্র উত্তম হলচ্ছ, মুহারভলমর দশ তাররলখর সালে
৯ তাররখ অেবা ১১ তাররলখর সাওম রাখা। অবশয ১১ তাররলখর যিলয় ৯
তাররখ সাওম রাখা অরধ্ক উত্তম।
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১

প্রে: (৪৪৩) শাবান মালস সাওম রাখার রবধ্ান কী?
উত্তর: শাবান মালস সাওম রাখা এবাং অরধ্ক হালর রাখা সু ন্নাত। আলয়শা
َ ُ
ث صيَ ا
ََ َ ُُ ََ َ
রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বললন, اما ِمنه ِيف شعبَان
ِ “ ما رأيته أكশাবান মাস
োো অনয যকালনা সময় আরম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক
এত যবরশ সাওম রাখলত যদরখ রন।”57 এ হাদীস অনু যায়ী শাবান মালস
অরধ্কহালর সাওম রাখা উরিৎ।
রবদ্বানগ্ে বললন, শাবান মালস সাওম রাখা সু ন্নালত মুআক্কাদা সালালতর
অনু ূপপ। এ সাওম যযন রামাযান মালসর র্ুরমকা। অেভাৎ রামাযালনর পূ লবভর
সু ন্নাত সাওম। অনু ূপপর্ালব শাওয়াললর সাওম রামাযালনর পলরর
সু ন্নাতস্বূপপ। যযমন ফরয সালালতর আলগ্ ও পলর সু ন্নাত রলয়লে।
তাোো শাবান মালস সাওলমর উপকাররতা হলচ্ছ, রনলজলক রামাযালনর
সাওম রাখার বযাপালর প্রস্তুত করা, সাওময় অর্যস্ত কলর যতালা। যালত
কলর ফরয সাওম রাখা তার জনয সহজসাধ্য হয়।58
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রকন্তু রনরদভষ্ট আকালর শুধ্ু মাত্র মধ্য শাবালন অেভাৎ ১৫ তাররলখ রসয়াম রাখা রবদআত।
আমালদর যদলশ এটালক শলব বরালতর রসয়াম বলা হয়। যকননা এর রর্রত্ত সহীহ সু ন্নাহ্
যেলক প্রমারেত নয়। ইবনু মাজার বেভনায় বলা হয়ঃ “মধ্য শাবান এলল যতামরা রারত্রলত
ইবাদত করলব ও রদলন রসয়াম পালন করলব..।” এ হাদীসরট জাল। যকননা এর সনলদ
ইবনু আবী সাবরাহ্ নামক জননক বেভনাকারী রলয়লে। যস হাদীস জাল করত। (আহকামু
রজব ওয়া শাবান।)- অনু বাদক।

১

প্রে: (৪৪৪) যার অর্যাস আলে একরদন সাওম রাখা ও একরদন োো।
যস রক শুক্রবালরও সাওম রাখলত পালর?
উত্তর: হযাাঁ। যকালনা মানু ষ যরদ এক রদন পর পর সাওম রাখার অর্যাস
কলর োলক এবাং তার সাওলমর রদন শুক্রবার হয় বা শরনবার বা যরাববার
হয়, তলব যকালনা অসু রবধ্া যনই। তলব যস রদন যযন এমন না হয় যখন
সাওম রাখা হারাম। যযমন দু ’ঈলদর রদন, আইয়যালম তাশরীলকর রদন
(কুরবানী ঈলদর পলরর রতন রদনলক আইয়যালম তাশরীক বলা হয়)। তখন
সাওম পররতযাগ্ করা ওয়ারজব। নারীলদর যক্ষলত্র ঋতু বা রনফালসর
রদনগুললা সাওম রাখা হারাম।
প্রে: (৪৪৫) সাওলম রবোল কালক বলল? এটা রক শরী‘আত সম্মত?
উত্তর: সাওলম রবসাল বা অরবরচ্ছন্ন রসয়াম হলচ্ছ, ইফতার না কলর দু ’রদন
একাধ্ালর সাওম রাখা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এরকম
সাওম রাখলত রনলষধ্ কলরলেন। আর বলললেন, যকউ যরদ অরবরচ্ছন্ন
করলত িায়, তলব যশষ রালত সাহুলরর সময় পযভন্ত রমরলত করলত
পালর।”59 সাহুর পযভন্ত সাওমলক অরবরচ্ছন্ন করে জালয়য, সু ন্নাত নয়;
যকালনা ফযীলতপূ েভ কাজও নয়। যকননা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম সূ যভালস্তর সালে সালে ইফতার করালক কলযালের কাজ বলল
উলল্লখ কলরলেন। রতরন বললন,
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১

ُ
َ ُ ََ ُ ذ
»اس ِبِّي َما َع ذجلوا ال ِفطر
«ل يزال انل
“মানু ষ ততরদন কলযালের মালে োকলব, যতরদন তারা দ্রুত ইফতার
করলব।”60 রকন্তু সাহুলরর সময় পযভন্ত সাওমলক িারললয় যাওয়া মবধ্
কলরলেন। যলালকরা যখন বলল, যহ আল্লাহর রাসূ ল! আপরন যতা ইফতার
না কলরই সাওম িারললয় যান? রতরন বলললন, “আমার অবস্থা যতামালদর
মত নয়, আমালক আমার রব খাওয়ান ও পান করান।”61
প্রে: (৪৪৬) রবলশষর্ালব জুমু‘আর রদবস সাওম রনলষধ্। এর কারে
কী? কাযা রসয়ামও রক এরদন রাখা রনলষধ্?
উত্তর: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যেলক সহীহ সূ লত্র প্রমারেত
َُ
হলয়লে। রতরন বললন, ل َت ُّصوا يَو َم اْل ُ ُم َع ِة بِ ِصيَام ول يللتها بقيام
“এককর্ালব শুধ্ু মাত্র শুক্রবালরর রদলন সাওম রাখলব না এবাং রালত
রক্বয়াম করলব না।”62 সাওম রাখার জনয এককর্ালব এ রদনলক যবলে
যনওয়া রনলষলধ্র রহকমত হলচ্ছ, জুমু‘আর রদন সপ্তারহক ঈলদর রদন।
জুমু‘আ ইসলালমর তৃতীয় ঈদ রহলসলব গ্েয। প্রেম ঈদ হলচ্ছ রামাযান
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সহীহ বু খারী, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: দ্রুত ইফতার করা; সহীহ মুসরলম, অধ্যায়:
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সহীহ বু খারী, অধ্যায়: রসয়াম, অনু লচ্ছদ: সাহুর খাওয়ার বরকত; রকন্তু সাহুর খাওয়া
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১

যশলষ ঈদু ল রফতর। রদ্বতীয়রট কুরবানীর ঈদ। আর তৃতীয়রট হলচ্ছ,
সাপ্তারহক ঈদ জুমু‘আর রদন।63 একারলেই আলাদার্ালব এরদলন সাওম
রাখলত রনলষধ্ করা হলয়লে।
তাোো এরদলন পুরুষলদর জনয উরিৎ হলচ্ছ আলগ্র্ালগ্ জুমু‘আর
সালালত যাওয়া, যদা‘আ রযরকর ও কুরআন রতলাওয়ালত মাশগুল হওয়া।
এ রদনরট ‘আরাফার রদবলসর অনু ূপপ। আরাফার রদবলস হাজীগ্ে সাওম
রাখলবন না। যকননা এরদন রতরন যদা‘আ ও রযরকলর মাশগুল োকলবন।
একরট মূ লনীরত হলচ্ছ: কলয়করট ইবাদত যরদ একরত্রত হয়, তখন যযটা
রপোলনা সম্ভব হলব না যসটা তাৎক্ষরেক আদায় করলব এবাং যযরট
রপোলনা সম্ভব হলব তা রপরেলয় রদলয় পলর আদায় করলব।
যরদ প্রে করা হয় যয, জুমু‘আর রদন সাপ্তারহক ঈলদর রদন হওয়ার কারলে
যরদ সাওম রাখা রনলষধ্ হলয় োলক, তলব যতা অপর দু ’রট ঈলদর মত এরদলন
অনযানয সাওম রাখাও হারাম হলয় যায়?
উত্তলর আমরা বলব: এ রদনরটর রবধ্ান অনয দু ’ ঈলদর যিলয় রর্ন্ন।
যকননা এরট প্ররত মালস িারবার আগ্মে কলর। একারলে এরদলন সাওম
রাখার রনলষধ্াজ্ঞা সম্পূ েভূপলপ হারাম নয়। তাোো দু ’ঈলদর মালে আলরা
রবলশষ যয মবরশষ্ট রলয়লে তা জুমু‘আর রদলন যনই।
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রসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, “রনশ্চয় জুমু‘আর রদন ঈলদর রদন।”
(আহমাদ হাদীস নাং ৭৬৮২)

১

রকন্তু যরদ জুমু‘আর পূ লবভ একরদন ও পলর একরদন সাওম পালন কলর,
তখন বুো যালব যয, এককর্ালব জুমু‘আর রদবস সাওম পালন করার
উলেশয রেল না। আর এটা জালয়য।64
এককর্ালব জুমু‘আর রদলন সাওম রাখার রনলষধ্াজ্ঞা নফল এবাং কাযা
উর্লয়র যক্ষলত্র প্রলযাজয। যকননা হাদীলসর রনলষধ্াজ্ঞা যেলক
সাধ্ারের্ালব একোই বুো যায়। তলব যরদ যকালনা মানু ষ এরকম বযস্ত
োলক যয, তার কাযা রসয়াম জুমু‘আর রদবস োো অনয সময় আদায়
করা সম্ভব নয়, তখন তার জনয এককর্ালব যস রদন সাওম পালন করা
মাকূপহ নয়। যকননা তার ওযর রলয়লে।
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রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বললন, “যতামালদর যকহ যযন শুধ্ু মাত্র
জুমআর রদবলস রসয়াম না রালখ। তলব এর পূ লবভ একরদন বা পলর একরদন রমরললয়
রসয়াম রাখলত পালর।” (বু খারী, অধ্যায়: রসয়াম হাদীস নাং ১৮৪৯)

১

ইচ্ছাকৃতর্ালব নফল রসয়াম র্ঙ্গ কলর যফলার রবধ্ান
প্রে: (৪৪৭) যকালনা মানু ষ যরদ নফল রসয়াম ইচ্ছাকৃত র্ঙ্গ কলর যফলল,
তলব রক গুনাহগ্ার হলব? যরদ সহবালসর মাধ্যলম র্ঙ্গ কলর, তলব রক
কাফফারা রদলত হলব?
উত্তর: যকালনা মানু ষ নফল সাওম যরলখ যরদ পানাহার বা স্ত্রী সহবালসর
মাধ্যলম র্ঙ্গ কলর যফলল, তলব যকালনা গুনাহ্ যনই। নফল সাওম শুরু
করললই তা পূ েভ করা আবশযক নয়। তলব হজ-ওমরার কাফফারার
সাওম পূ েভ করলত হলব। রকন্তু নফল রসয়াম শুরু করার পর পূ েভ করাই
উত্তম। তাই নফল রসয়াম যরলখ স্ত্রী সহবালসর মাধ্যলম র্ঙ্গ করলল
কাফফারা রদলত হলব না। যকননা তা পূ েভ করা আবশযক নয়।
রকন্তু রসয়াম যরদ ফরয হয় এবাং স্ত্রী সহবাস কলর তলব তা নাজালয়য।
যকননা রবলশষ প্রলয়াজন না যদখা রদলল ফরয রসয়াম র্ঙ্গ করা জালয়য
নয়। তলব রামাযালনর সাওম যরদ তার ওপর ফরয োলক এবাং রদলনর
যবলা স্ত্রী সহবালস রলপ্ত হয়, তলব কাফফারা রদলত হলব। “রামাযালনর
সাওম যরদ তার ওপর ফরয োলক” একোর অেভ হলচ্ছ: যরদ স্বামী-স্ত্রী
দু ’জনই সফলর োলক, দু ’জলনই সাওম রালখ, তারপর সহবালসর মাধ্যলম
সাওম র্ঙ্গ কলর, তলব তারা গুনাহগ্ার হলব না। তালদরলক কাফফারা
রদলত হলব না। অবশয তালদরলক উক্ত রদলনর রসয়াম কাযা আদায়
করলত হলব।
প্রে: (৪৪৮) ই‘রতকাফ এবাং ই‘রতকাফকারীর রবধ্ান কী?

১

উত্তর: ই‘রতকাফ হলচ্ছ রনঃসঙ্গ অবস্থায় আল্লাহর আনু গ্তয করার জনয
মসরজলদ অবস্থান করা। লায়লাতুল কদর অনু সিান করার জনয
ই‘রতকাফ করা সু ন্নাত। আল্লাহ তা‘আলা পরবত্র কুরআলন এরদলক ইরঙ্গত
কলর আল্লাহ বললন,

َ ُ َ َ ُ َ ى ُ ُ َّ َ َ ُ ۡ َ ى
ون ِف ٱل ۡ َم َ ى
]٣٨١ :ج ِد﴾ [ابلقرة
﴿ول تب ِِشوهن وأنتم عكِف
ِ س

“মসরজলদ ই‘রতকাফ করা অবস্থায় যতামরা স্ত্রীলদর সালে সহবাস কলরা না।”
[সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৭] সহীহ বুখারীলত প্রমারেত আলে, নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ই‘রতকাফ কলরলেন, তাাঁর সালে োহাবালয়
যকরামও ই‘রতকাফ কলরলেন।65 ই‘রতকালফর এ রবধ্ান শরী‘আতসম্মত। তা
ররহত হলয় যায় রন। সহীহ বুখারী ও মুসরললম আলয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু
যেলক বরেভত হলয়লে, রতরন বললন, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
রামাযালনর যশষ দশলক ই‘রতকাফ কলরলেন, এমনরক আল্লাহ তালক মৃতুয দান
কলরলেন। মৃতুযর পর তাাঁর স্ত্রীরা ই‘রতকাফ কলরলেন।”66
সহীহ মুসরললম আবু সাঈ‘দ খুদরী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু যেলক বরেভত,
রতরন বললন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রামাযালনর প্রেম
দশলক ই‘রতকাফ কলরলেন। তারপর রদ্বতীয় দশলক ই‘রতকাফ
কলরলেন। অতঃপর বললন,
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সহীহ বু খারী, অধ্যায়: ই‘যতকাফ, অনু লচ্ছদ: এ‘যতকাফ করা।
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সহীহ বু খারী, অধ্যায়: ই‘যতকাফ, অনু লচ্ছদ: যশষ দশলক ই‘যতকাফ করা; সহীহ
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“রনশ্চয় আরম রামাযালনর প্রেম দশলক ই‘রতকাফ কলর এ রারত্র
(লায়লাতুল কদর) অনু সিান কলররে। তারপর রদ্বতীয় দশলক ই‘রতকাফ
কলররে। অতঃপর ঐশী আগ্ন্তুক কতৃভক আমালক বলা হলয়লে, রনশ্চয়
উহা যশষ দশলক। যতামালদর মলধ্য যকউ যরদ ই‘রতকাফ করলত িায়, যস
যযন ই‘রতকাফ কলর।”67
অতঃপর যলালকরা তাাঁর সালে ই‘রতকাফ কলরলে। ইমাম আহমাদ রহ.
বললন, ই‘রতকাফ করা যয সু ন্নাত যস সম্পলকভ আরলমলদর মলধ্য যকালনা
মতরবলরাধ্ আমার জানা যনই।’
তাই কুরআন-সু ন্নাহ ও ইজমার দলীললর রর্রত্তলত ই‘রতকাফ করা
সু ন্নাত।
ই‘রতকাফ করার স্থান হলচ্ছ, যয যকালনা শহলর অবরস্থত মসরজদ।
যযখালন জামালত সালাত অনু রষ্ঠত হয়। যকননা আল্লাহ বলললেন,
“মসরজদসমূ লহ ই‘রতকাফ করা অবস্থায়..।” উত্তম হলচ্ছ জুমু‘আর
মসরজলদ ই‘রতকাফ করা। যালত কলর জুমু‘আ আদায় করার জনয যবর
হলত না হয়। অনয মসরজলদ ই‘রতকাফ করললও যকালনা অসু রবধ্া যনই,
তলব জুমু‘আর জনয আলগ্ র্ালগ্ মসরজলদ িলল যালব।
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সহীহ বু খারী, অধ্যায়: ই‘রতকাফ, অনু লচ্ছদ: যশষ দশলক ই‘রতকাফ করা।

১

ই‘রতকাফকারীর জনয সু ন্নাত হলচ্ছ, আল্লাহর আনু গ্তযপূ েভ কাজ তো
কুরআন রতলাওয়াত, রযরকর, নফল সালাত প্রর্ৃরতলত মাশগুল োকা।
যকননা ই‘রতকালফর উলেশযই হলচ্ছ এটা। মানু লষর সামানয কোবাতভায়
যকালনা অসু রবধ্া যনই রবলশষ কলর কো যরদ উপকারী হয়।
ই‘রতকাফকারীর জনয স্ত্রী সহবাস ও স্ত্রী যসাহাগ্ বা শৃ ঙ্গার প্রর্ৃরত
হারাম। মসরজদ যেলক যবর হওয়া রতন র্ালগ্ রবর্ক্ত:
1) জালয়য। শরী‘আত অনু মরদত ও অর্যাসগ্ত যূপরী কালজ যবর
হওয়া। যযমন জুমু‘আর সালালতর জনয যবর হওয়া, পানাহার
রনলয় আসার যকউ না োকলল যস উলেলশয যবর হওয়া। অযু ,
ফরয যগ্াসল, যপশাব-পায়খানার জনয যবর হওয়া।
2) ওয়ারজব নয় এমন যনকীর কালজ যবর হওয়া। যযমন, যরাগ্ী
যদখলত যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া। তলব ই‘রতকাফ শুরু
করার সময় এসমস্ত কালজর জনয যবর হওয়ার যরদ শতভ কলর
যনয়, তলব জালয়য হলব। অনযোয় নয়।
3) ই‘রতকালফর রবলরাধ্ী কালজ যবর হওয়া। যযমন বােী যাওয়া বা
যকনা-যবিার জনয যবর হওয়া। স্ত্রী সহবাস করা। এ সমস্ত
কাজ যকালনার্ালবই ই‘রতকাফকারীর জনয জালয়য নয়।
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দীন ইসলালমর রর্রত্ত হলচ্ছ পাাঁিরট রবষলয়র ওপর। এ পাাঁিরট রর্রত্ত
সম্পলকভ মানু লষর প্রলের অন্ত যনই, রজজ্ঞাসার যশষ যনই। তাই
রনর্ভরলযাগ্য প্রখযাত আরললম দীন, যু লগ্র অনযতম যসরা গ্লবষক আল্লামা
শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সাললহ আল-উসাইমীন রহ. ঐ সকল রজজ্ঞাসার
দলীল রর্রত্তক রনর্ভরলযাগ্য জবাব প্রদান কলরলেন উক্ত বইরটলত। প্ররতরট
জবাব পরবত্র কুরআন-সু ন্নাহ ও পূ বভসূরী রনর্ভরলযাগ্য উলামালদর মতামত
যেলক যদওয়া হলয়লে। যসই জবাবগুললালক একরত্রত কলর বই আকালর
রবনযস্ত কলরলেন জনাব ‘ফাহাদ ইবন নালসর ইবন ইবরাহীম আলসু লাইমান’। নাম রদলয়লেন ‘ফাতাওয়া আরকানু ল ইসলাম’।
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